
 

 
  
  
  
  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨پاييز  ١٥سال چهارم شماره 

  

   ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش ۀهاي روانسنجی پرسشنامویژگی
  

  دانشگاه سمنان استاديار ـ پسنددكتر سياوش طالع
  دانشيار دانشگاه سمنان ـاله بيگدلي دكتر ايمان
  ارشد يکارشناس يجودانش ـ رمهران جوكا

  
  

  دهيچک
ان از  يدانشجو يابيپرسشنامه ارز يروانسنج يهايژگيو يهدف پژوهش حاضر بررس

) دختر ۳۰۶پسر و  ۲۹۴( دانشگاه سمنان يدانشجو ۶۰۰در كل. س اثربخش بوديتدر
س اثربخش را يان از تدريدانشجو يابيارز ةن مطالعه شركت نموده و پرسشناميدر ا
اجرا  ياكتشاف يل عامليكل و تحل ةنمر -سوال يل اعتبار، همبستگيحلت. ل نمودنديتکم
 يهاد کارآمد شامل عاملياسات يابزار را برا يساختار عامل ياكتشاف يل عامليتحل. شد

استاد دانشجو،  ة، رابطيمطالب، تعامل گروه ياستاد، سازمانده يمند، عالقهيريادگي
 ياتا اندازه يد ناکارآمد ساختارعاملياسات ياما برا. ف نشان داديت مطلب و تکاليجامع

س اثربخش باال بود يان از تدريدانشجو يابيپرسشنامه ارز يدرون يهماهنگ. متفاوت بود
 يتمام). بود ۹۵/۰و  ۹۳/۰ب يد کارآمد و ناکارآمد به ترتياسات يكرنباخ برا يآلفا(

ها افتهي يحات كاربرديتلو. د کارآمد از ناکارآمد را داشتنديز اساتيتم ييها تواناهيگو
  .مورد بحث قرار گرفت

  .س اثربخشيان، تدري، دانشجويابيارز: دييکلواژگان 
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. و پژوهش است يخدمات آموزش ةارائ يآموزش عال يهامؤسسه يو سنت يهدف اصل
 ۱يچيمک ک(شود يها محسوب مدانشگاه يت کارين اولويترآموزش به عنوان مهم

ها مورد جاد دانشگاهيس خوب از همان زمان ايت تدريهما). ۱۹۷۸، ۱لتوني، م۱۹۸۶
نهد ياد ميراثربخش را بنيبخش و غس اثريتدر يزين که چه چيا.د قرار گرفته استيتأک

ن ييتع يبرا يچ ابزار استاندارديبه هر حال ه يده عموم نسبتاً مشترک است وليدر عق
ز يرد استاد نيوت قرار گس مورد قضاياگر تدر).۱۹۸۳، ۳بليا(چ کدام وجود ندارد يه

در . رديراثربخش، مورد قضاوت قرار گيا غينکه اثر بخش است يد در مورد اين بايهمچن
ن و ي، والدين آموزشيگذاران، مسئولتوسط قانون ياريبس يهاسؤال هن حوزيا

س و استاد يا تدريخواهند بدانند که آيها من گروهيشود؛ همه ايده ميان پرسيدانشجو
  ا نه؟يست اثربخش ه

ند يشامل فرا يريادگيند يفرا. ريقت خيامکان دارد؟ در حق يابيا آموزش بدون ارزيآ
ن يبنابرا. رنديگياد ميکنند، يم يگذاررا که ارزش يزيمردم چ. ز هستين يابيارز

ند يها خارج از فرايابين ارزيا. ده شده هستنديند در هم تنيدو فرا يابيآموزش و ارز
که در مورد  ياريبس يهارغم مقالهيعل .اندن قابل مشاهدهيابراآموزش هستند، بن

کننده چ کدام به طور قاطع و قانعيان از آموزش و استاد وجود دارد هيدانشجو يابيارز
  ).۱۹۸۹، ۴زياسپ(ن روش را مشخص نکرده است يا

را در  ياان دانشگاه واشنگتن خواسته شد تا پرسشنامهياز دانشجو ۱۹۲۰ ةدر ده
 ان ازيدانشجو يابيتوان به عنوان سر آغاز ارزين امر را ميا. دشان پر کننديد اساتمور

ون ارزيابي ـاز آن زمان تاکن). ۱۹۸۰، ۵سلدين( کيفيت تدريس در نظر گرفته گرفت
  ويات ـحث در ادبـورد بـوعات مـکي از موضـشجويان يندا ةيلـه وسـتاد بـدريس و اسـت
  

  

  

2- Milton 
4- Spees 

1-  Makeachine 
3- Eble 
5- Seldin 
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  .عالي شده است آموزشهاي پژوهش

 ياثربخش يشوند؟ ابزار مناسب برايف ميس اثربخش و استاد اثربخش چگونه تعريتدر
ر، ـيا خيبخش هست رـنکه استاد اثيضاوت در مورد اـق يان برايا دانشجويست؟ آيچ
 ۳لت کاراميو ژ ۲، روکه۱کريشوند؟ ب ط در نظر گرفتهيتوانند به عنوان افراد واجد شرايم
ک و يو تحر يريادگيند يت فراين استاد است که مسئوليا«: کنند کهياظهار م) ۱۹۹۰(

تواند به يس ميدر تدر يو رهبر يبرتر. بر عهده دارد يريادگي يان را براير دانشجويتأث
 ةارائ ت،يموفق يش فرصت براي، افزايريادگي، حذف موانع يريادگيل به يگسترش م

لت کارام، يژ( »ک به استقالل منسوب شوديش توقعات و تحريمثبت، افزا يهاييراهنما
که  يديان را از اساتيدانشجو ،يابيارز ةک مطالعيدر ) ۲۰۰۵، ۱۹۸۵( ۴يمور).  ۱۹۹۴

سه کرد و يکردند، مقايس ميارشد تدر يو کارشناس يان کارشناسيبه دانشجو
ک سطح خوب يکه در  يديگر، اساتيعبارت دبه . به دست آورد يفيضع يهمبستگ

  .کردنديگر خوب عمل نميبودند لزوماً در سطح د

د يکند که اساتيان ميب) ۱۹۸۳(بل يم؟ ايقرار ده يابيس را مورد ارزيد تدريچرا با
 ياً و معموالً در تناسب با فشاريد قوياسات. دهند، باشنديکه درس م يزيد مسئول چيبا

 يگرينظر د) ۱۹۹۷( ۵ينيمک ک. کننديشود مقاومت ميا اعمال مهرون بر آنيکه از ب
 ياعتبار و دارايد، ناروا، بيان از اساتيدانشجو يابيد اعتقاد دارند که ارزياسات«: دارد
قت يدر حق يناسب قرار دارد ولـاز عوامل نام يارير بسياست و تحت تأث يريـسوگ

 س وجود دارديتدر يابيارز يل مهم برايهفت دل .»کننديت نمين نظر حمايها از اافتهي
 رارـر مورد استفاده قـيقاصد زـم يتوانند برايها ميـابيارز ).۷،۱۹۹۲نگتونيو پن ۶لياون(

   عاليت دانشجويان درـف ةاط قوت و ضعف، توسعـارزيابي اثر تدريس، تشخيص نق: گيرند
  

  

2- Roueche 
4- Murray 
6- O`Neil 

1- Baker 
3- Gillet-Karam 
5- MC Kinney 
7- Pennington 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  ...ارزيابي ةهاي روانسنجي پرسشنامويژگي   |
    د و ديگرانپسنسياوش طالع   |

  

 

 
 

136

بود کيفيت دانشجويان در فرايند تدريس و يادگيري، ـفرايند تدريس و يادگيري، ب
 واهدـش ـةيع، تهيـبهبود کيفيت درس و تدريس، مستند کردن برتري تدريس براي ترف

ل اول در يدل. انيبه مشکالت دانشجو يدگيو رس يت آموزشگاهيفيص کيتشخ يبرا
صرف نظر از ). ۱۹۹۹ن يسلد(دهد يس نشان ميرا بر تدر يابير ارزي، تأث۱ ةشکل شمار

زمان بهتر  ين را دارند که در طيل ايها پتانسف باشند، آنيا ضعي يد قوينکه اساتيا
 يابيارز ةليد دائماً به وسياسات يکه بعض يدرحال) دينيبب ۱را در شکل  Aکان يپ(شوند 

را ندارند بهبود  يابيارز ةگر که تجربيد يبعض) دينيرا بب Bکان يپ(ابند ييبهبود م
 کننديمواقع افت م يبعض يشوند و حتيدچار سکون م يدارند، بعد از مدت يکم ياريبس
که  يدر کسان يکند که تفاوت اصلياظهار م) ۱۹۹۹(ن يسلد ).دينيرا بب Cکان يپ(

 ةويعات در مورد شاطال يآورندارند تنها به جمع يکه بهبود يابند و کسانييبهبود م
  .آن معطوف است يهااز جنبه يبهبود بعض يشان و تالش براسيتدر

ان شده است که يب. کنديس تمرکز ميها و مشکالت بهبود تدرتيل دوم بر مزيدل
ست تا به ين يليچ دليه ياست ول يتر از پژوهشگرس مشکليتدر ياثربخش يريگاندازه

ان ياز دانشجو يابيرسد که ارزيبه نظر م. ده شودس دايف اجازه ادامه تدرياستادان ضع
 يريادگيس و يتدر يش اثربخشيدر رشد استاد است که منجر به افزا ياساس يامؤلفه

استفاده شود  ينيو هم تکو ييمقاصد نها يتواند هم برايان ميدانشجو يابيارز. شود يم
شود يس اجرا ميان تدريان در پايدانشجو يينها يگذارمعموالً نمره). ۱۹۹۵، ۱نيفکير(

. شوديخاص استفاده م يد در مقاميا انتصاب اساتيع يترف يگر برايو همراه با مدارک د
س انجام يان دوره تدريک به پايا نزديس يان که در طول تدرياز دانشجو ينيتکو يابيارز
در  يريادگيط يشود تا محيس استفاده مين نقاط قوت و ضعف تدرييتع يشود برايم
  ).۲۰۰۰، ۲يوارد(ان موثرتر شود يدانشجو يده برانيآ

  
  

  

2- Vardi 1-  Rifkin 
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  سيبر تدر يابير ارزيتأث  )۱(شماره  شکل

  

و  يريادگي يندهايدانشجو در فرا يهاتيفعال ةس بر توسعيتدر يابيل سوم ارزيدل
ن دانشجو و يارتباط ب يبرا يله ايان وسيدانشجو يگذارنمره. کنديس تمرکز ميتدر

ن استاد و دانشجو يکشمکش ب ين ارتباط ممکن است باعث نوعيا. کندياستاد فراهم م
ها ممکن يگذارن نمرهيا. شوديس ميتدر يش اثربخشيت باعث افزايشود که در نها
، ۱يالمون(س شود يتدر يکل يهاان اهداف و ارزشيب يک استاد براياست باعث تحر

۱۹۸۱(.  

ان چگونه ينکه دانشجويافتن اي. س استيت درس و تدريفيل چهارم بهبود کيدل
درس . ط استين محيا ين گام در بهبود اثربخشيکنند اوليرا تجربه م يريادگيط يمح

  دروس و موضوعات يگـکپارچينابع، ـبه م يـ، دسترسيابيارز يهاوهيو طرح موضوع، ش
  

  

 1- Aleamoni  

ت یفیک
سیتدر  

 زمان

 ارزیابیکه  ياستاد
 نشده

C 

B 

A 
ل استادیپتانس  

 ارزیابیکه  ياستاد
 شده
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 يبرا يموضوعات مهم يريادگيط يمح يهاگر از مؤلفهيد ياريبس و يمطالعات ةبرنام
  ).۲۰۰۸، ۱دانشگاه التروب(و بهبود هستند  يابيارز

ئت يو ه يته شغليکم. ع استيترف يس برايتدر يل پنجم مستند کردن برتريدل
ان و همکاران ينظرات دانشجو. س دارندياز عملکرد تدر ياز به شواهد آماريع، نيترف

شود، مورد يکه انجام م يارزش و اعتبار کار يبرا ييهابه عنوان شاخصممکن است 
 يبرا يکنند که فرصتيعمل م ياها به گونهن شاخصيا ايآ يول. ردياستفاده قرار گ

دانشگاه، هنگام درخواست مقام  يئت علميه يس باشند؟ اعضايت تدريفيت از کيحما
ن جهت، يت خود ارائه دهند، از ايعالف ياز اثربخش يع، ملزم هستند تا شواهديا ترفي

 يئت علميت هيفعال ياز اثربخش يتواند به عنوان قسمتيس ميان از تدرينظر دانشجو
  ).۲۰۰۰، يوارد(در نظر گرفته شود 

 يهايابيارز. است يآموزشگاه يص اثربخشيتشخ يبرا يه شواهديل ششم تهيدل
استفاده  يد درس براياساتدر مورد  يتواند اطالعاتيان ميمند از دانشجونظام

ن باعث بهبود آموزش ين عمل همچنيا. ان در انتخاب درس و استاد فراهم کنديدانشجو
س يدر تدر يشود که برتر يراتييممکن است باعث تغ ييهايابين ارزيچن. شوديم

ل هفتم کشف و يو دل) ۱۹۸۱، يآلمون(رد يشناخته شود و به آن پاداش تعلق گ
  . است ياحرفه يان و خشنوديانشجوبه مشکالت د يدگيرس

تواند يس اثربخش مياز تدر يس به عنوان شاخصيان از تدريدانشجو يابيج ارزينتا
ش احتمال يق باعث افزايفراهم کند و از آن طر يياجرا يهايريگميتصم يبرا ياطالعات

د گزارش ي، اساتياز طرف. ودـد شيه اساتـربخش و ارائه پاداش بـس اثيص تدريتشخ
 ۲مارش(د است يشان مفسيها در تدرتالش آن يان برايدهند که بازخورد از دانشجويم
  زارـهاي ابسنجي ويژگيهاي رواني ويژگيـبررس حاضر ةدف مطالعـه). ۱۹۹۴ ،۳راکهو 

  
  

2- Marsh 1-  LaTrobe University 
3- Roche 
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در خارج از کشور  ياريمطالعات بس. باشد يس اثربخش ميان از تدريدانشجو يابيارز
ن يا ).۲۰۰۱بس، يو ج ي؛ کاف۲۰۰۴ن،يوليد( اندکرده تأييدن ابزار را يا ۲ييو روا ۱اعتبار

ت يفيمارش معتقد است ک. شده است يطراح )۱۹۷۶(مارش  يابزار بر اساس الگو
 يمختلف برا يهارا در فرهنگ ياديمطالعات ز يو. است يچندبعد ةک سازيس يتدر

ت يفيک ةبودن ساز يچند بعد يژگيو ير اجرا کرده است که همگن ابزايا يرواساز
، ۱۹۸۲،۱۹۸۳مارش ،( اندن ابزار را نشان دادهيمناسب ا يدرون يس و هماهنگيتدر

  ).۱۹۹۷و  ۱۹۹۱، ۱۹۸۷
  

  روش

  يجامعه و نمونة آمار

ن مطالعه شرکت يدر ا يليدانشجو از مقاطع مختلف تحص  ۶۰۰به حجم  يانمونه
بر . ان استفاده شديانتخاب دانشجو يبرا ياطبقه يتصادف يبردارنمونه از روش. نمودند

 يدامپزشک ةنفر از دانشکد ۲۳، ) پسر ۷دختر و  ۲۰(هنر  ةنفر از دانشکد ۲۷ن اساس يا
 ۷دختر و  ۱۸( يتيو علوم ترب ينفر از دانشکده روانشناس ۲۵، )پسر ۱۴دختر و  ۹(

 ةنفر از دانشکد ۱۱۸، ) پسر ۵۲دختر و  ۱۰۴( يعلوم انسان ةنفر از دانشکد ۱۵۶، )پسر
دختر و  ۷۷( يو مهندس ينفر از دانشکده فن ۲۵۱و ) پسر ۴۰دختر و  ۷۸(ه يعلوم پا

  .در مطالعه شرکت نمودند) پسر ۱۷۴

  يريگابزار اندازه

توسط مارش  ۱۹۷۰ ةن ابزار در اواخر دهيا :۳س اثربخشيان از تدريدانشجو يابيابزار ارز
   يروانشناس ييايتانيبر ةدر مجل ۱۹۸۲د و در سال ـساخته ش يدنيسترن سدر دانشگاه و

  
  

2- Validity 
 

1-  Reliability 
3- Student Evaluation of Educational Quality (SEEQ) 
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 هايهاي استراليا، در اکثر دانشگاهدانشگاه ـةون در همـم اکنـد و هـآموزشي معرفي ش
 يهادر دانشگاه يکنگ و به زودن و هنگيچ ياز دانشگاه ها ياري، در بسيشمال يکايامر
مختلف  يهامطالعات متعدد در فرهنگ .شوديد استفاده مياسات يابيارز يس برايانگل

  ).۲۰۰۱ بس،يو ج يکاف( دهندين ابزار گزارش ميا يبرا ييباال يياعتبار و روا

  هاداده يروش گردآور

 يمورد نظر چه تعداد ةن هر دانشکده در نموناينکه مشخص شد تعداد دانشجويپس از ا
از . به هم الصاق شده بودند ييتا ۲ه شد که به صورت يپرسشنامه ته ۱۲۰۰است 

ها استاد را که از نظر آن يل خود استاديان خواسته شد که در دوران تحصيدانشجو
ه مشخص شد) ق(اول که با حرف  ةرند و پرسشناميبوده است در نظر بگ) کارآمد(يقو

دوم را که با حرف  ةن صورت پرسشناميل کنند و به هميآن استاد تکم يبود را برا
ل يشان تکمليدر دوران تحص) ناکارآمد( فيضع ياستاد يمشخص شده بود برا) ض(

  .ح داده شد که نام استاد مورد نظر را ذکر نکننديان توضيبه دانشجو. ندينما

  هاافتهي

د کارامد ياسات يها برااسيمقن خردهيانگيگانه م ۹اد ابع ةها نشان داد که در همافتهي
 ةد کارامد دامنياسات يبرا. تر بودنييها پاد ناکارامد و انحراف استاندارديباالتر از اسات

 ۸۶/۰تا  ۴۷/۰انحراف استانداردها از  ةو دامن ۴۵/۴تا  ۸۴/۳ها از اسيمقن خردهيانگيم
و  ۶۷/۲تا  ۲۵/۲ها از اسيمقن خردهيانگيم ةمند ناکارامد داياسات يبرا. ر بودييدر تغ
 ۱در جدول  يفيج توصينتا. ر بودييدر تغ ۰۶/۱تا  ۷۸/۰انحراف استانداردها از  ةدامن

  . اندگزارش شده
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 يب همبستگيب ناكارآمد و دامنة ضرايار، ضرين، انحراف معيانگيم) ۱( شماره جدول
  نمره کل -اصالح شده سوال 

 بعد

 اساتيد ناکارآمد اساتيد کارآمد

انحراف  ميانگين
 معيار

 آلفا
 

دامنه ضرايب 
همبستگي 

نمره  -سوال
کل خرده 
 مقياس

انحراف  ميانگين
 آلفا معيار

دامنه ضرايب 
همبستگي 

نمره  -سوال
کل خرده 
 مقياس

۰.۵۳-۰.۷۸۰.۶۳ ۰.۶۰ ۴.۲۷ يادگيري  ۲.۳۳ ۰.۸۸ ۰.۸۴ ۰.۷۴-۰.۶۵  
مندي استادعالقه  ۴.۳۴ ۰.۵۹ ۰.۷۴۰.۵۸-۰.۴۷  ۲.۶۱ ۰.۹۰ ۰.۷۸ ۰.۶۸-۰.۵۳  

۰.۴۳-۰.۷۴۰.۶۰ ۰.۶۱ ۴.۲۶ سازماندهي مطالب  ۲.۴۴ ۰.۹۳ ۰.۸۲ ۰.۷۵-۰.۵۴  
۰.۷۱-۰.۸۷۰.۷۴ ۰.۸۴ ۳.۸۴ تعامل گروهي  ۲.۴۹ ۱.۰۴ ۰.۹۱ ۰.۸۲-۰.۷۵  

 -استاد ةرابط
 دانشجو

۴.۰۸ ۰.۶۸ ۰.۷۵۰.۶۵-۰.۳۹  ۲.۶۷ ۱.۰۳ ۰.۸۷ ۰.۷۹-۰.۶۰  

۰.۴۹-۰.۷۷۰.۶ ۰.۶۶ ۴.۰۱ جامعيت مطالب  ۲.۴۲ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۰.۷۵-۰.۶۶  
۰.۵۷-۰.۷۷۰.۶۶ ۰.۸۶ ۳.۸۷ امتحانات  ۲.۳۹ ۰.۹۸ ۰.۷۹ ۰.۷۱-۰.۵۹  
 ۰.۶۶ ۰.۸۰ ۱.۰۶ ۲.۵۴ ۰.۶۱ ۰.۷۶ ۰.۸۳ ۳.۹۸ تکاليف
 ۰.۵۴ ۰.۷۰ ۰.۹۶ ۲.۲۵ ۰.۵۱ ۰.۶۷ ۰.۶۴ ۴.۴۵ کلي

۰.۴۲-۰.۹۳۰.۶۱ ۰.۴۷ ۴.۱۷ کل مقياس  ۲.۴۴ ۰.۷۸ ۰.۹۵ ۰.۷۶-۰.۵۴  
  

  عتبارا

س اثربخش يتدر يابيه ابزار ارزيگو ۳۱ ةهم يکرنباخ برا يابزار به روش آلفا ياعتبارکل
د کارامد يد ناکارامد باالتر از اساتياسات يج نشان داد که اعتبار ابزار براينتا. محاسبه شد

د ياسات ياس برايکل مق ةنمر -اصالح شده سوال  يب همبستگيضرا ةدامن. است
د ياسات ياس براين کل مقيانگيکه، م يد کارامد بود در حالياز اسات ناکارامد باالتر
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مد آد کارياسات ياس برايکل مق ةار نمريانحراف مع. د ناکارامد بوديکارامد باالتر از اسات
گانه ابزار  ۹ک از ابعاد ياعتبار هر  ).۱جدول ( د ناکارامد بودياز اساتتر پايينار يبس
ب آلفا يدامنه ضرا. مد محاسبه شدآمد و ناکارآد کارياساتک يز به تفکيس نيت تدريفيک
ر ييدر تغ ۹۱/۰تا ۷/۰د ناکارامد از ياسات يو برا ۸۷/۰تا  ۶۷/۰مد از آد کارياسات يبرا
 ةد کارامد، همياسات يبرا يکل يابياس ارزيمقخرده يب، به استثناين ترتيبه ا. بود

  .دندها از اعتبار قابل قبول برخوردار بواسيمقخرده

  ها ز سواليقدرت تم

ک از يد کارامد و ناکارامد در هريها، متوسط نمرات اساتز سواليقدرت تم يبررس يبرا
ک يها به طور معنادار قادر به تفکسوال ةهم. شد يوابسته بررس  tها با آزمونسوال
  ).۲ جدول( د ناکارامد بودنديد کارامد از اساتياسات

  ۱ياكتشاف يل عامليتحل

د يد صرف نظر از اساتيابزار با ين بود که ساختار عامليا يل فرض اساسين تحليدر ا
 يهان تعداد عاملييبه منظور تع. شود يمنته يکساني يهاا ناکارامد به عامليکارامد 

ل يحلـس اثربخش، تيتدر يابيارز ةوال پرسشنامـس ۳۱ يهايژگيو يـو بررس ييناـبريز
د ياسات ينمونه برا يهاكل داده يبر رو ۲ياصل يهابا روش مولفه ياكتشاف يعامل

  . کارامد و ناکارامد اجرا شد

  

  

  

  
  

2- Principal component 1-  Exploratory Factor Analysis(EFA) 
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ها بين داري تفاوت گويههمبسته براي تعيين معني   tآزمون )۲(شماره  جدول
  اساتيد کارآمد و ناکارآمد

 t df هيوگ t df  گويه t df  هيگو
۱  ۳۰.۵۹۴  ۴۵۳ ۱۲  ۱۹.۶۵۷  ۴۴۵ ۲۲  ۲۴.۸۶۷ ۴۴۴ 
۲  ۲۹.۹۶۴  ۴۵۲ ۱۳  ۱۶.۴۳۷ ۴۴۸ ۲۳  ۲۰.۸۴۸ ۴۳۹ 
۳  ۲۸.۹۷۰ ۴۴۱ ۱۴  ۱۴.۹۵۹ ۴۴۵ ۲۴  ۲۰.۶۰۷ ۴۳۴ 
۴  ۲۸.۴۴۹ ۴۵۰ ۱۵  ۱۸.۷۲۷ ۴۴۲ ۲۵  ۱۵.۸۸۲ ۴۱۵ 
۵  ۲۳.۴۸۶ ۴۵۱ ۱۶  ۲۹.۹۴۶ ۴۳۹ ۲۶  ۲۱.۴۴۷ ۴۲۰ 
۶  ۲۸.۳۴۳ ۴۵۰ ۱۷  ۲۸.۹۷۰ ۴۴۸ ۲۷  ۱۹.۲۴۰ ۴۱۹ 
 ۴۳۹ ۱۸.۵۳۰  ۲۸ ۴۳۷ ۴۹ش ۲۸.۴  ۱۸ ۴۵۵ ۲۲.۵۶۶  ۷
۸  ۳۱.۷۸۰ ۴۵۱ ۱۹  ۲۰.۳۳۷ ۴۳۶ ۲۹  ۲۰.۱۱۹ ۴۲۸ 
۹  ۳۱.۸۵۰ ۴۵۱ ۲۰  ۱۴.۱۱ ۴۳۶ ۳۰  ۲۸.۳۵۷ ۴۳۶ 
۱۰  ۳۰.۴۷۳ ۴۴۸ ۲۱  ۱۶.۹۲۵ ۴۳۹ ۳۱  ۳۹.۱۸۹ ۴۳۵ 
۱۱  ۲۷.۰۲۲ ۴۵۰  

  در هزار معنادار بودند ۱در سطح  tکليه مقادير آزمون ∗ 
  )p=۰۰۱۶/۰(ها استفاده شده است بن فروني براي مقايسه از تعديل ∗∗

 يمنته يعامل ۷حل ك راهيدر ابتدا به  يل عامليج تحليد کارامد نتايدر مورد اسات
و   (Approx.X2=4790.588, df= 465, p<.001)معنادار بود ۱ت بارتلتيآزمون كرو. شد

 ۳ژهيعامل با ارزش و ۷ لين تحليدر ا. بود KMO=.911 ۲يبردارت نمونهيفاـاندازه ك
ه بزرگ را يك عامل اولي ينمودار اسکر يبه هر حال، وارس. استخراج شد ۱ش از يب

، و به )كردين مييانس كل را تبيدرصد وار ۳۳، كه در حدود λ=۳۰۸/۱۰( نشان داد
  λ=۰۱۲/۱ فتمـلفه هؤم يمثال، برا يبرا. هاي كوچكتر بودنددنبال آن تعدادي از مولفه

  

  

  

2- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 1-  Bartlett's Test of Sphericity 
3- eigenvalue 
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به اين ترتيب، ما سعي كرديم با . درصد واريانس را تبيين مي کرد ۳بود که در حدود 
سازي براي ساده. هاي عاملي مختلف را بررسي كنيمحلهاي متعدد راهاجراي تحليل

  .عاملي از چرخش واريماكس استفاده شد ساختار

 ة، رابطيت مطالب، تعامل گروهي، جامعيريادگي يها، عامليعامل ۷حل در راه
عامل . نشان دادند ياستاد ساختار روشن يمندو عالقه يدانشجو، سازمانده -استاد
ن نشا يساختار روشن يكل يابيعامل ارز. ك عامل بار شدندي يف و امتحانات بر رويتكال
از  يالبته بعض). ۳جدول ( گر بار شدنديد يهاعامل ين عامل بر رويا يهاسوال. نداد

 يمندعالوه بر عامل عالقه ۸مثال، سوال  يبرا. عامل بار گرفتند ۲ يز بر رويها نسوال
و سوال  ۴عالوه بر عامل  ۲۰سوال . داشت/. ۴ش از يب يبار عامل يريادگيعامل  يبر رو
  . ز بار گرفته بودندين ۲عامل  يبر رو ۵عالوه بر عامل  ۲۵

 يبرا. شديم ينظر يهابه حذف عامل يد كارامد منتهياسات يها براحلر راهيسا
به  ي، منته۳۱و  ۳۰، ۲۵،  ۲۰، ۱۲تا  ۹، ۸، ۷ يهابا حذف سوال يعامل ۶حل مثال، راه

 يبر رو/. ۵۶ش از يب يمانده با بار عامليباق يهاسوال ةشد كه هم يك ساختار روشني
 هاي جامعيت مطالب و ارزيابي كليحل عاملاما در اين راه .شدندبار  ينظر يهاعامل
حل نتايج اين راه( نشدند و عامل تكاليف و امتحانات بر روي يك عامل بار شدند تأييد

  ).گزارش نشده است
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  د ناکارآمديعاملي براي اسات ۵حل ماتريس چرخش يافته راه)۳(جدول شماره 

  
 يمنته يعامل ۵حل ك راهيدر ابتدا به  يل عامليج تحليد ناکارامد نتاير مورد اساتد
و   (Approx.X2=6560.00, df=465, p<.001)معنادار بود ۱ت بارتلتيآزمون كرو. شد
 ۱ژهيعامل با ارزش و ۵ لين تحليدر ا. بود KMO=.951 ۲يبردارت نمونهيكفا ةانداز

ه بزرگ را يك عامل اولي ينمودار اسکر يال، وارسبه هر ح. استخراج شد ۱ش از يب
، و به )كردين مييانس كل را تبيدرصد وار ۴۷.۵، كه در حدود  λ=۷۶۴/۱۴( نشان داد

 λ=۰۶۸/۱مولفه پنجم  يمثال، برا يبرا. كوچكتر بودند يهااز مولفه يدنبال آن تعداد
م يكرد يز ما سعيورد نن ميدر ا. کردين مييانس را تبيدرصد وار ۳.۴بود که در حدود 

 يسازساده يبرا. ميكن يمختلف را بررس يعامل يهاحلمتعدد راه يهاليتحل يبا اجرا
  .ماكس استفاده شديز از چرخش وارين يساختار عامل

  

  

2- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 1- Bartlett's Test of Sphericity 
3- eigenvalue 
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  د کارآمديعاملي براي اسات ۷حل ماتريس چرخش يافته راه) ۴(ره جدول شما

  
 يدانشجو ساختار روشن -و رابطه استاد يتعامل گروه يها، عامليعامل ۵حل در راه

 يكه بر رو ييهااز سوال يبعض. نشان ندادند يها ساختار روشنر عامليسا. نشان دادند
حذف شدند، با حذف ) ۳۱و  ۳۰،  ۲۸، ۸، ۷ يسوال ها( شدنديك عامل بار ميش از يب
 يريادگيدانشجو، عامل  -استاد ةو رابط يتعامل گروه يها عالوه بر عامل هان سواليا
ك ي ياستاد بر رو يمندو عالقه يسازمانده يهاعامل. نشان داد يز ساختار روشنين

امتحانات ف و يت، تكاليجامع يها، و عامل)۸و ۷ يهاسوال يبه استثنا(عامل بار شدند 
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 يعامل ها يبر رو/. ۵ش از يب يها با بار عاملسوال ةهم(ك عامل بار شدندي يبر رو
  ).۴جدول (نشان نداد  يساختار روشن يكل يابيعامل ارز) مورد نظر بار گرفتند

  بحث 

 تأييدس را يت تدريفيك يابيارز ةپرسشنام يدرون ين مطالعه، هماهنگيج ايدر كل، نتا
ك از ـير ـاس و اعتبار هيـباركل مقـاعت. ار باال بودين پرسشنامه بسياعتبار ا. كرديـم

ن يج اياز نتا يبخش. د كارامد بوديد ناكارامد باالتر از اساتياسات يها برااسيمقخرده
افته ين يا. همسو بود) ۲۰۰۱بس،يو ج يکاف. ۲۰۰۴ن، يوليد(نيشيمطالعه با مطالعات پ

دهد  يد كارامد است، نشان ميكارامد متفاوت از اساتد ناياسات ين ابزار برايكه اعتبار ا
د ناكارامد و ياسات يتوان براين ابزار را نميبا استفاده از ا يابيج حاصل از ارزيكه نتا

ان ممكن يآن است كه دانشجو ين احتمالييك تبي. ك اندازه معتبر دانستيكارامد به 
ابعاد باالتر  ةكارامد را در همك استاد يرند و يقرار گ ياهاله ير خطايثأاست تحت ت

. كنند يابيتر ارزفيك بعد را در همه ابعاد ضعيك استاد ناكارامد در يا يكنند و  يابيارز
  .رديد صورت گيبا يياثر هاله ا ييشناسا يبرا يشترين مورد مطالعات بيبه هر حال، در ا

د به استخراج د ناكارامد و كارامين پرسشنامه در مورد اساتيا يل عامليج تحلينتا
 يعامل ۷حل ك راهيج به يد كارامد نتايدر مورد اسات. منجرشد يمتفاوت يهاعامل
 ؛۱۹۸۴ ؛۱۹۸۳ ؛۱۹۸۲مارش، (مارش  يمورد ادعا يعامل ۹شد كه با  ساختار  يمنته

؛ مارش، اورآل و کسلر، ۱۹۹۴الف؛ مارش و راکه،۱۹۹۱وار، ي؛ مارش و هاس۱۹۸۷
نشد و عامل امتحانات و  تأييد يكل يابيبود، عامل ارز عامل همخوان ۶در  صرفاً) ۱۹۷۹

 ۵حل ك راهيج به يد ناكارامد نتايدر مورد اسات. ك عامل بار شدندي يز بر رويف نيتكال
عامل همخوان بود، عامل  ۳در  مارش صرفاً يعامل ۹شد كه با  ساختار  يمنته يعامل
و  يف، و عامل سازماندهيالت، امتحانات و تكينشد، عامل جامع تأييد يكل يابيارز

حاصل  ةنمر يرسد كه معنا يبه نظر م. ك عامل بار شدندي يك بر رويهر  يمندعالقه
مارش ادعا كرده بود  ياز طرف. د ناكارامد و كارامد متفاوت باشدياسات ين ابزار براياز ا
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 د كالس درس،ـمانن ياهـنيزم يرهايغـنظر از متس اثربخش صرفيدرـت يهاكه عامل
 تأييدن ادعا را ين مطالعه ايج اينتا. زمان ثابت هستند يدر ط... درس و يزمان، دشوار

د ناكارامد و كارامد متفاوت بود و در ياسات يدر درجه نخست، ساختار عامل. كندينم
. نشد تأييدد ناكارامد و كارامد يمارش در اسات يمورد ادعا يعامل ۹دوم، ساختار  ةدرج

 يچند بعد ةك سازيس يت تدريفين نظر مارش كه كين مطالعه با ايج ايبه هر حال، نتا
  . است همسو بود

  

  

  ۵/۱۰/۸۷  :مقاله ياوليه يتاريخ دريافت نسخه
  ۲/۳/۸۸  : نهايي مقاله يتاريخ دريافت نسخه
  ۱۳/۶/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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