
 

 

گارش کتب دااگشنهی  ژپوهش و ن
 192ـ163، 1400، پاییز و زمستان 49وپنجم، شمارة  دوره بیست

       DOI: 10.30487/rwab.2022.546274.1488 
DOR: 20.1001.1.26767503.1400.25.49.11.2 

 

  به وفاداری نامۀ پرسش اعتبارسنجی و ساخت طراحی،
 ایران عالی حوزة آموزش در های دانشگاهی برنامۀ درسی و کتاب

 
 4راضیه ربانی یکتا، 3، افسر روحی2، فاطمه همتی1نادره هژبرزارع

 

 ، نوع مقاله: پژوهشی(18/12/1400ـ پذیرش:  17/10/1400)دریافت: 
 

 چکیده
شده توسـ  وزارت لوـو ، تیقاقـات و فرـاور  در شمـوزش       ضرورت استفاده از برنامۀ درسی ارائه

لالی ایران امر  بدیهی و وفادار  در اجرا  شن برا  مدرسـان دانشـهاه مفـروس اسـتی یزـی از      
ا  متراسـ  بـا زـوز      نامـه  ها  وفادار  به برنامۀ درسـی، لـد  وجـود پرسـش     موانع انجا  پژوهش

برد  مدرسان به برنامـۀ درسـی و    د  یا لد  پا بر شموزش لالی ایران برا  تصویر  روشن از پا 
هایی برا  سـرجش   نامه ها  دانشهاهی پاشرهاد  از سو  وزارت لتف استی اگرچه پرسش کتاب

ــه برنامــه هــا  دیهــر وجــود دارد، هــاا یــ  از ایــن   هــا  درســی در زــوزه وفــادار  مدرســان ب
 لیـا  ساتـتآ شموزشـی متزرکـ      به ها برا  سرجش وفادار  مدرسان دانشهاه در ایران نامه پرسش

مراس  ناتتردی به هزان دلال، طرازی و ساخت پرسشرامه زاضر هدفی برا  پر کردن این خأل بوده  
هـا و  بررسـی روایـی و     شور  داده که در پی شن  از رویزردها  کزی و کافی )توفاقی( برا  جزع

هـا  پاشـان و تجـارب اسـتادان      ژوهشنامه استفاده شده استی با استراد به نتایج پـ  پایایی این پرسش
، نتـخۀ اولاـه تیااـر یافـت تـا بـه        نامه شماده شد و با توجه به بازخوردهـا  ، نتخۀ اولاۀ پرسش دانشهاه

مــدرد دانشــهاه مرازــل  روایــی میتــوایی،  127شـزل نهــایی خــود رســادی ســار، بــا مشـارکت   
، تیواـل  و بارتوت (KMO)ا  او  کیها   ساختار ، صور  و نا  پایایی انجا  پذیرفت و از  شزمون
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در قالـ  مقاـاد     گویـه  27ا  بـا   نامـه  و در نهایت کرونباخ شلفا اسـتفاده و پرسـش   فاکتور اکتشافی
لازرت با پرج لامل طرازی شدی لامل نختت متائل مربوط به مدرد بـود کـه دانـش میتـوایی و     

متـائل مربـوط بـه برنامـۀ      شدی لامل دو  روش تدریر، تجربۀ تدریر و متائل فرد  را شامل می
کـردی متـائل مربـوط بـه      ها  دانشهاهی را بررسی مـی  درسی بود که زجآ مطال  و کافات کتاب
افـ ار موجـود در دانشـهاه، ارزشـاابی لزوزـرد مدرسـان و        مؤستۀ شموزشی سومان لامل، و سخت

ر  در قالـ   الزال نظر متئوالن دانشهاه زیرمجزولۀ شن بودی مشارکت دانشـجو در فرایرـد یـادگا   
لد  تطابق مطال  با سطح دانشجو و لد  لالقۀ دانشجو به مطو ، لامل چهار  بودی پرجزان لامـل  

ساز بر تیاار برنامۀ درسی توس  مدرد بودی نتاجه التبارسرجی نشـان داد   ها  سرنوشت تأثار شزمون
از روایـی و پایـایی قابـل     که گویه ها کامالً متتقل و متیارها کامالً مرتب  بوده اند و این پرسشـرامه 

ها  شتی در رابطـه   تواند برا  انجا  پژوهش قبولی برخوردار بوده استی ضزراً، نتایج این مطالعه می
 کار رودی برد  مدرسان دانشهاه به برنامۀ درسی به برد  یا لد  پا  با پا 

لـالی ، موانـع   نامه، برنامۀ درسـی، ساتـتآ متزرکـ  شمـوزش      التبارسرجی پرسش های کلیدی: واژه
 ها  دانشهاهیی اجرا  برنامۀ درسی، وفادار  به برنامۀ درسی و کتاب
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Abstract 

The necessity of implementing the curriculum provided by the Iranian Ministry of 

Sciences, Research, and Technology is well-accepted and university instructors are 

presumed to stay loyal to it. One of the obstacles to conducting research on curriculum 

fidelity is the absence of a questionnaire compatible with the Iranian higher education 

context which can delineate the instructors' fidelity or infidelity to the prescribed 

curriculum and suggested academic books. Although some questionnaires are 

developed for other contexts (e.g., primary and high school), they are not suitable for 

being employed in centralised higher education studies in Iran. As a result, as an 

attempt to occupy this niche, using the findings of previous studies and the instructors' 

experiences of teaching, the first draft of the questionnaire was developed and revised 

several times to reach its final form. Then, 127 university instructors at State and 

Islamic Azad universities took the questionnaire, and the data on content validity, 

construct validity, face validity, and reliability were collected. Finally, a 27-item 

Likert-Scale questionnaire with five main factors was developed. The first factor dealt 

with the instructors, which included content knowledge and teaching ability, teaching 

experience, and personal issues. The second factor was about the curriculum, 

including the content quantity and quality. The third factor addressed the institute-

related issues, examining university hardware, teaching performance evaluation, and 

university authorities' imposing personal opinions. Learner engagement 

(incompatibility of the content with students' knowledge and students' lack of interest 

in the material) was the fourth factor. The last factor was the effect of high-stakes tests 

on instructors' modification of the curriculum. The developed questionnaire can be 

used in the field of higher education to conduct future research on the adherence or 

non-adherence of university instructors to the curriculum. 

Keywords: Centralized education system, Curriculum, Curriculum and academic 

books fidelity, Obstacles in implementing a curriculum, Questionnaire validation . 
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 مقدمه
چران مورد پـذیرش پژوهشـهران و    اهزات برنامۀ درسی در موفقات ی  دور  شموزشی شن

مدرسان است که در مراک  لوزی معتبر تقریباً هاا دور  شموزشی بدون برنامۀ درسی یافـت  
(ی از ماان تعاریفی که برا  برنامۀ درسی ارائه شده است، 2019، 1)پریتتوی و فاوااوشود  نزی

هـا   ا  است از برنامه ( که در شن برنامۀ درسی مجزوله2018و هززاران ) 2ورنتعریف گوته
شود تا زد زیاد  اهزات برنامۀ  ساز  می که برا  هدایت یادگار  در مدارد معان و پااده

مهآ اسـت، چراکـه   درسی دارد که برنامۀ ( ابراز می2015) 3دهدی دیچبرندرسی را نشان می
ی از موارد  کـه فراگاـر بایـد باـاموزد، از تزـرار مـواد شموزشـی و        با ارائۀ لاتتتواند که می

 اتالف وقت استاد و دانشجو جووگار  کرد و شموزش را هدفزرد سازدی
شده و شـاو    درسی ارائه دهد که برنامۀنشان می ها  دردها  کالد نتایج مشاهده

گاـر    شـزل ( کـه بـه   2017، 4ها  چشـزهار  دارد )اندرسـن  اجرا  شن در کالد تفاوت
انـد کـه    ها نشـان داده  شدی پژوهشمرجر (  2014، 6)دیویر 5مفهو  وفادار  به برنامۀ درسی

دار  با ماـ ان الزـال برنامـۀ درسـی در کـالد داشـته        ما ان یادگار  فراگاران رابطۀ معری
ــ  ــو و دو پوتــار2009، 7اســت )اپان (ی 2018، 9کــارتی و وودارد ؛ مــ 2020، 8؛ رودامب
از اهزاـت باشـتر  برخـوردار    10   به برنامۀ درسی در نظا  شموزشـی متزرکـ   مطالعۀ وفادار
اند، نظا  شموزشی ایران متزرکـ    ( اشاره کرده2013) 11طور که لطایی و مظوو  استی هزان

شـود و مـدیران سـطوح ماـانی و      است و تصزازات برنامۀ درسی در سطوح بـاال گرفتـه مـی   
رغآ اهزات این موضوع ، به  در شن ندارندی لوی ا  و هزچران مدرسان نقشی ج  اجرا مرطقه
رسد که وفادار  استادان دانشهاه به برنامـۀ درسـی موردغفوـت واقـع شـده اسـت و        نظر می

 انجا  پژوهش در این زماره ضرور  استی
پـژوهش مشـابهی مشـاهده نشـده و      گفتری است که در زوز  شمـوزش لـالی ایـران   

                                                                                                                                        
1.  Priestley & Philippou 
2.   Glatthorn  

3.  Ditchburn 

4.   Anderson 

5 . Fidelity to curriculum 

6.   Davis 
7.  Oppong 
8.   Rudhambu & Du Plesiss 

9. McCarthey & Woodard 

10.   centralized educational system 
11.  Atai & Mazlum 
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قاق شن نا  موردتوجه قرار نهرفته اسـتی یزـی از   متائل مربوط به روش تی طباعی است که
هــا  پژوهشــی در موضــوع وفــادار  بــه برنامــۀ درســی  شور  داده هــا  اصــوی جزــع روش
مراسـ  داشـته باشـرد بایتـتی مراسـ        112ها برا  ایرزـه روایـی   نامه نامه استی پرسش پرسش

زاضـر، ابـ ار    زوز  پژوهش انتخاب یا طرازی شوندی برـابر اطاللـات پژوهشـهران مقالـه     
برا  بررسی ما ان وفادار  استادان دانشهاه و لوامل مانع الزـال برنامـۀ درسـی در ساتـتآ     

ا  را ارائـه   نامـه  شموزشی متزرک  ایران مشاهده نشده و پژوهش زاضر بر شن است تا پرسش
   .گارد دهد تا مورداستفاد  پژوهشهران ایرانی قرار

 

 پژوهش  مبانی نظری و پیشینۀ
 سازی برنامۀ درسی ای مؤثر بر میزان پیادهمتغیره

متیارهاســت کــه بــر ماــ ان  ا  از  دهرــد  وجــود مجزولــه هــا  مطالعــات پاشــان نشــان یافتــه
( معتقدنـد  2003و هززاران ) 2گذارندی دوزنبر  ساز  برنامۀ درسی در کالد تأثار می پااده

ر ازجزوه شموزش قبل و زـان  برد  مدرسان به برنامۀ درسی متأثر از چهار متیا که ما ان پا 
ها  برنامۀ درسی، متـائل مـرتب  بـا دانـش و تجربـۀ       خدمت مدرسان، مشخصات و ویژگی

( هفـت مـورد را   2009مدرد و متائل مربوط به امزانات مؤستۀ شموزشی اسـتی اپپانـ  )  
ن ترین ش کرد که اولان و مهآ لروان متیارها  مؤثر بر ما ان الزال برنامۀ درسی معرفی می به

گوید هر چقدر برنامـۀ درسـی متشـزل از مـواد متعـدد و       پاچادگی برنامۀ درسی است و می
کرردی لامل پاچادگی برنامـۀ درسـی بـه وسـاوه      تر الزال می را کآ  پاچاده باشد، مدرسان شن

( ناـ  تأیاـد شـدیشنان دریافترـد کـه مدرسـان در اجـرا  برنامـۀ         2016و هززاران ) 3نال م 
مبازثه نقش اساسی دارد مشزل داشترد، زیرا مواد مرتب  بـا مبازثـۀ    درسی جدید که در شن

هـا  درسـی    بر بودن کتاب شده در برنامه برا  ایشان پاچاده بودندی متیار دو  زمان گرجانده
( هآ هتتی او یزی از لوامل لد  2014برا  ارائه در کالد است که مورد تأیاد دیویر )

داند و معتقد است که پاچاـدگی مـواد    برا  تدریر می اجرا  برنامۀ درسی را زمان ناکافی
شموزشی با ما ان زمان موردنااز رابطۀ متتقاآ داردی مورد سـو  ماـ ان دسترسـی مـدرد بـه      

( نا  بر این لقاده است که وقتی مـدرد  2015ها  دانشهاهی استی مورگن ) مرابع و کتاب

                                                                                                                                        
1.  validity 

2.  Dusenbury  

3.  McNeill  
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یث موجود در برنامۀ درسی اجتراب مواد شموزشی الز  را در اختاار ندارد، یا از تدریر مب
کرـدی براسـاد    را به روشی که متفاوت از شنچه در برنامه شمده است، اجرا مـی  کرد یا شن  می

( متیار چهار  نظر مـدرد دربـار  مفاـد بـودن تـدریر یـ  مبیـث        2009نظرات اپان  )
( معتقدنـد چرانچـه مدرسـی    2016ناـل و هززـاران )   شموزشی اسـتی در هزـان راسـتا مـ     

کرـد یـا شن را    تر  برا  موضوع صرف می تدریر ی  موضوع را مفاد نداند، یا وقت کآ
رغـآ   ( نشـان داد لوـی  2009) 1طور که د  فور سازدی هزان از دستور تدریر خود خارج می

تزایل مدرسان به تدریر کامل برنامۀ درسـی، مـوارد  هزچـون دانـش میتـوا یـا توانـایی        
امۀ درسی مؤثرند که در تیقاـق اپانـ  متیاـر پـرجآ اسـتی      ساز  برن تدریر بر ما ان پااده
شـده در   هـا  شموزشـی مطـرح    ساز  مدرسان یـا دسـتورالعزل   ها  شماده کافات پایان دوره

برنامۀ درسی متیار ششآ استی اگر مـدرد نتوانـد دانـش کـافی دربـار  مـواد شموزشـی یـا         
یـا برنامـۀ درسـی     ها  پاش از خدمت و ضـزن خـدمت   چهونهی تدریر را از طریق دوره

پوشـی کرـد افـ ایش     هایی از برنامۀ درسی چشـآ  کت  کرد، ازتزال ایرزه از تدریر بخش
یابدی شخرین متیار  که اپان  مطرح کرده است، ماـ ان نظـارت بـر چهـونهی اجـرا        می

 کردی ها تأکاد می برنامۀ درسی توس  مدرسان است و به زضور ناظران در کالد
( باانهر ایـن بـود کـه لـد      2001) 3( و گرگ2001) 2شرتور لالوه، نتایج پژوهش به

شده در برنامۀ درسی بالث لد  تدریر یـا تـدریر نـاق      تتو  مدرد به موضوع مطرح
ــی ــ  شن    شن م ــا ترتا ــان موضــوع مبازــث ی ــوارد  کــه مدرس ــودمرد  شــد و در م ــا را س ه
 4گراسـزن   پـژوهش دادنـدی از سـو  دیهـر، نتـایج      دانتترد، شن را به مال خود تیاار مـی  نزی
( نشان داد کـه تتـو  مـدرد بـر موضـوع اگرچـه       2016) 5( و نااما2014(، دیویر )2004)

ها با سـطح   الز  است، اما کافی ناتت و متیارهایی هزچون زمان اندک ، لد  تطابق تزرین
سـاز  شن   و نااز فراگاران و تجربۀ پاشان و مرفی مدرد در استفاده از برنامۀ درسی بر پاـاده 

 رگذار بودندی اث

مـدرد دریافترـد کـه شمـادگی مدرسـان       39( با بررسـی  2017) و هززاران 6فاواار 
سـاز  برنامـۀ درسـی داشـت، زیـرا هـآ دانـش میتـوایی و          توجهی بر ما ان پاـاده  تأثار قابل

                                                                                                                                        
1. De Fur 

2.  Arthur  
3.  Gregg 
4.  Grossman 
5.  Nyaema 

6.  Phillips 
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ســاز  مطالــ  بــرا  تــدریر و تطباــق دادن شن بــا برنامــۀ   تــدریر مدرســان و هــآ شمــاده
ته بـر ماـ ان اجـرا  برنامـۀ درسـی مـؤثر بـودی لـالوه بـر ایـن،           پاشرهاد  پاش از شروع جو

مدت بر ما ان اجرا  برنامۀ درسی تأثارگذار  ها  مدیریت کالد مدرد نا  در بورد توانایی
شـد و  نتوانـد تزـا      بود، زیرا صرف شدن وقت مدرد برا  امـور غارتـدریر بالـث مـی    

ساز  بـرا  کـالد    ( نا  ما ان شماده2018) 1ا  دیهر، لاآ موارد را تدریر کردی در مطالعه
تـرین   را از لوامل مؤثر و دسترسی مدرسـان بـه میتـوا و وسـایل شموزشـی را یزـی از مهـآ       

متیارها بر اجرا  برنامۀ درسی معرفی کردی یافتۀ دیهر این پژوهش، رابطۀ متتقاآ بان ما ان 
بـودی هـر چـه    ارتباط مدرسان با متخصصان موضـوع موردتـدریر و اجـرا  برنامـۀ درسـی      

مدرسان باشتر در تزاد متـتقاآ بـا متخصصـان مبیـث مـوردنظر بودنـد، بـا کتـ  دانـش          
 پرداختردی تر مواد ذکرشده در برنامۀ درسی می میتوایی باشتر، به تدریر کامل

( نا  تجربۀ تدریر را بر ماـ ان الزـال بـازخورد مـؤثر     2018کارتی و وودارد ) م 
کار بتتن برنامـۀ درسـی رابطـۀ     تجربۀ تدریر مدرسان و به دانتترد و الال  کردند که ما ان

هـا در اجـرا  برنامـۀ     برد  شن و دانش مدرسان بر پا   لزر دارندی هزچران، ما ان مهارت
( بـه ایـن نتاجـه رسـادند کـه دانـش       2019و هززـاران )  2طور مشـابه، دو  درسی مؤثر بودی به

بطـۀ متـتقازی بـا ماـ ان اجـرا  برنامـۀ       میتوایی و اطاللات مدرسان دربار  برنامۀ درسی را
افـ ار    اف ار  و سـخت  ها  موجود و ززایت نر  ها موارد  مانرد کتاب درسی داشتی شن

توس  مدیران میوی را بـر اجـرا  برنامـۀ درسـی توسـ  مدرسـان مـؤثر یافترـدی رودامبـو و          
سـاختار   ( نا  دریافترد کـه لوامـل درونـی هزانرـد سـاختار برنامـۀ درسـی،       2020) دوپوتار

ا  و  هـا  کـالن مرطقـه    مؤسته و سطح دانش مدرسـان و لوامـل خـارجی هزانرـد سااسـت     
 کشور  بر ما ان اجرا  برنامۀ درسی اثرگذار هتتردی   

 

 سنجش میزان وفاداری به برنامۀ درسی 
توانرـد سـر  برـایی بـرا       هایی برا  بررسی ما ان وفادار  ارائـه شـده اسـت کـه مـی      مدل

( فراوانی تدریر هر مبیـث در  2007و هززاران ) 3کرول  باشردیدر مدلها  دیهر  پژوهش
شده بـرا  ایـن مـوارد بایتـتی بـا شنچـه در برنامـۀ درسـی ذکـر           کالد و ما ان زمان صرف

اند مطابقت داده شودی در این ماان، متیارها  ماانجی هزانرد پاچاـدگی درد، کافاـت    شده

                                                                                                                                        
1.  Lim 
2.  Du 

3.  Carroll 
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 1گارنـدی در مـورد  مشـابه، مـالرد     سی قرار مـی ارائۀ مطال ، و یادگار  فراگاران موردبرر
( معاارهایی هزچون تدریر مواد مطرح شـده و بـه شـاو     2016) 2( و فاری و اسزات2010)

شـده بـرا  هـر مـورد، کافاـت ارائـۀ مطالـ  کـه          موردنظر برنامۀ درسی، ما ان زمان صرف
 ان اخـتالف  تواند شامل کافات تدریر مدرد و تجها ات الز  برا  تدریر شود، ماـ  می

شـود، و نهایتـاً، ماـ ان مشـارکت      شنچه در برنامۀ درسی شمـده و شنچـه در کـالد اجـرا مـی     
شده در برنامۀ درسی را برا  سرجش وفـادار  بـه    ها  شموزشی خواسته فراگاران در فعالات
 داندی برنامۀ درسی الز  می

مقالـه  بررسی و مرور پاشارۀ تیقاـق زـاکی از شن اسـت کـه تـا زمـان نهـارش ایـن         
ا  در ارتبــاط بــا موضــوع ســرجش ماــ ان وفــادار  بــه برنامــۀ درســی ارائــه شــده و  مطالعــه
انجا  نشـده اسـتی برـابراین، در     ایران ها  دانشهاهی پاشرهاد  از سو  وزارت لتف کتاب

گا  اول برا  پرکردن این خأل، در تیقاق زاضـر، ابتـدا مرازـل شراسـایی متیارهـا  مـؤثر       
ی در زـوز  شمـوزش لـالی ایـران صـورت گرفـت و سـار طرازـی و         براجرا  برنامۀ درس

نامه جهت سرجش ماـ ان وفـادار  مدرسـان رشـتۀ شمـوزش زبـان        التبارسرجی ی  پرسش
 نامه سرجاده شدی  انهواتی انجا  شد و در پایان، روایی و پایایی این پرسش

 

   روش

کار از رویزردهـا    نامه و التبارسرجی است که برا  این این پژوهش شامل ساخت پرسش
هـا  الز  جهـت بررسـی روایـی و پایـایی       شور  داده ( بـرا  جزـع  3کزی و کافی )توفاقـی 

 نامه استفاده شده استی پرسش
 

 نامه ساخت پرسش
تـر موضـوع وفـادار  بـه برنامـۀ       بررسی مطالعاتی بود که پاش  نامه گا  اول در تولاد پرسش

نامــۀ ســطح دغدغــۀ  ز ایــن مــوارد، پرســشدرســی را موردبررســی قــرار داده بودنــدی یزــی ا
( ساخته شده و در گذر زمان تیااراتـی  2006و هززاران ) 4شموزشی است که توس  جورج

هـا  مختوـف برنامـۀ درسـی مـدارد شمریزـا        نامه که برا  دغدغـه  داشته استی این پرسش

                                                                                                                                        
1.  Mellard 

2.  Finney & Smith 

3. Mixed-methods 

4.  George  
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وتـر و  گاـردی فا  نوشته شده است با تیااراتی در کشـورها  دیهـر ناـ  مورداسـتفاده قـرار مـی      
ا  را طرازی کردند که در شن به ماـ ان سـرجش الزـال یـ       نامه ( پرسش2007هززاران )

نامـه شـامل    پرداخـتی ایـن پرسـش    برنامۀ درسی خاص در سـطح دبارسـتان در شمریزـا مـی    
هایی برا  بررسی ما ان دشوار  اجرا  برنامۀ درسی، زمان و تالش مـورد ناـاز بـرا      گویه

مشـاهده در دانـش یادگارنـده     فت تیصاوی و اهزات تیاارات قابلالزال برنامۀ درسی، پاشر
( تهاه شده است که در شن 1978و هززاران ) 1ها توس  پورتر نامه بودی یزی دیهر از پرسش

پرداخـتی ایـن    به بررسی ما ان الزال برنامۀ درسـی رشـتۀ ریاضـی در مـدارد شمریزـا مـی      
ورداستفاده قرار گرفت، اگرچه بـا توجـه بـه    ها م لروان ی  نزونۀ موفق تا سال نامه به پرسش

در  (ی2014، 2زوز  مورداسـتفاده، پژوهشـهران تیااراتـی در شن الزـال کردنـد )مـ  دانـو       
ا  را طرازی کردنـد   نامه ( پرسش2016و هززاران ) 3زوز  شموزش زبان انهواتی، رزازی

نامۀ خـویش را   ا پرسشه برد  مدرسان زبان را به برنامۀ درسی بررسی کرردی شن تا ما ان پا 
گـذار    ( پایـه 2010) 4شـده توسـ  ناشـن و مـ  الاتـتر      براساد اصول برنامۀ درسی ارائـه 

شده توسـ  معوزـان    برد  و ما ان تیاارات انجا  نامه به بررسی ما ان پا  کردندی این پرسش
زبان پرداخت و متزرک  بر اصول برنامۀ درسی شمـوزش زبـان هزانرـد تـوالی مـواد درسـی،       

شده، و ارزشاابی لزوزرد بودی در پژوهشی کـه اخاـراً انجـا  شـده اسـت،       هر مطال  ارائهظا
کـار بتـتن برنامـۀ درسـی توسـ        ا  را بـرا  ماـ ان بـه    نامـه  ( پرسش2019) 5اچاک و اولور

معوزان مدارد ترکاه ایجاد کردند که در شن به بررسی ماـ ان وفـادار ، شگـاهی از برنامـۀ     
 ثر بر ما ان وفادار  به برنامۀ درسی پرداخته شده بودیدرسی و لوامل خارجی مؤ

 ( 2003ها  پاشـان، و براسـاد مـدل دوزنبـر  و هززـاران )      بعد از بررسی پژوهش
 و با درنظر گـرفتن ساتـتآ شمـوزش لـالی ایـران، یـ  چـارچوب مفهـومی بـرا  موضـوع           

ماـ ان وفـادار    توانتـترد بـر    طـور بـالقوه مـی    زاضرتهاه شد که زاو  پرج لامل بود که بـه 
نامـه براسـاد    هـا  نتـخۀ اولاـۀ پرسـش     مدرسان دانشهاهی در ایران اثرگذار باشـردی گویـه  

هـا  پاشـان نوشـته شـدند      تجرباات تـدریر پژوهشـهران تیقاـق زاضـر و نتـایج پـژوهش      
 (ی1)جدول 
 

                                                                                                                                        
1.   Porter  
2.  McDonough  

3.  Rahimi 
4.  Nation & Macallister 

5.  Ocak & Olur 
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 ها ها  مرتب  با شن فاکتورها و گویه   1جدول 
 ها گویه زیرفاکتورها فاکتورها

 16،  10، 1 دانش میتوایی و تدریر مدرد   با مدردلوامل مرتب

 14،  12، 7 تجربۀ تدریر

 ، الف 25، 13، 8 متائل فرد 

زجآ مطال  و مدت زمـان اختصـاص داده    لوامل مرتب  با برنامۀ درسی
 شده

 ، ب*، پ*6، 2

 26،  21، 11، 9، 3 ها  دانشهاهی کافات کتاب

 ، ت*27،  4 اف ار سخت لوامل مرتب  با مؤستۀ شموزشی

 23،  15 ارزشاابی لزوزرد مدرسان

 17 الزال قدرت متئوالن دانشهاه

 20،  5 لد  تطابق مطال  با سطح دانشجو مشارکت دانشجو

 ، ث*24،  19 لد  لالقۀ دانشجو به مطو 

 ، ج*22،  18 تأثار پاامد  شزمون تأثار پاامد  شزمون
 

 واسطۀ بازخورد پرـل تخصصـی در مرزوـۀ روایـی میتـوایی      اند به   شدهگذار هایی که با زرف اسآ * گویه
 زذف شدندی    

 

، 10، 8، 7، 1هـا    لوامل مرتب  با مدرد اولان فاکتور را شزل داد که شامل گویـه 
( و 2010(، دافـور ) 2003طـور کـه دوزنبـر  و هززـاران )     بودی هزان 25و  16، 14، 13، 12

توانـد بـر ماـ ان بـه     اند، دانـش میتـوایی مـدرد مـی    داشته ( ابراز2017فاواار و هززاران )
 هـا   کتـاب  برخـی  بـا  کافی ششرایی لد  دلالبه :1کارگار  برنامۀ درسی مؤثر باشد )گویه

 در لوزـی  تتو  لد  دلالبه :10گویه کرآ؛ نزی استفاده هاشن از درسی، برنامۀ در پاشرهاد 
در برخـی   :16گویـه  ؛کـرآ  اجـرا  را درسـی  برنامـۀ  اجـ ا   تزـا   توانآ نزی ها،قتزت برخی

کرآ، زیرا دانش کامـل دربـار  اسـتفاده از      توانآ تزا  میتوا  درسی را تدریردرود نزی
(ی هرهامی که مدرسان دانش میتوایی کافی برا  اف ارها  شموزشی مثل شفار را ندار نر 

ور کررـد یـا شن را   شده لب کررد یا از موضوع مطرح تدریر ی  موضوع را ندارند، سعی می
ها خواسته مطالـ  متفـاوت    صورت سطیی تدریر کررد و شنهونه که برنامۀ درسی از شن به

توانـد بـه ضـرر دانشـجویان      (ی این امـر مـی  2001و لزاق را در کالد مطرح نزررد )گرگ، 
بارـی کـرده اسـت میـرو       ها پاش تزا  شود، زیرا از کت  دانشی که برنامۀ درسی برا  شن

 شوندی می
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مورد دیهر در این فاکتور، تأثار تجربۀ پاشان مدرسان بـر ماـ ان وفـادار  بـه برنامـۀ      
کرـد تـا تیااـرات الز  در میتـوا      سابقۀ تدریر بـه مـن کزـ  مـی     :7 درسی است )گویه

اساد سـابقه    : بر12گویۀ کرآ؛  درسی را براساد ما ان ششرایی دانشجویانآ با مطال  الزال 
گویـۀ   کـرآ؛  ز  بدانآ تیااراتی در میتوا  برنامۀ درسـی ایجـاد مـی   و تجربۀ تدریتآ، اگر ال

شـده اضـافه یـا از شن     هایی را به میتوا  ارائـه واسطۀ دانش خود اگر الز  بدانآ بخش به :14
؛ ناامـا،  2014؛ دیـویر،  2003هـا  پاشـان )دوزنبـر  و هززـاران،      (ی پـژوهش کـرآ  کآ می
شود، ماـ ان انیـراف   ر چه تجربۀ مدرسان باشتر میطور معزول ه اند که به داده  ( نشان2016

ا  متتقاآ بان ماـ ان تجربـۀ تـدریر و    شودی لذا رابطهمدرسان از برنامۀ درسی نا  باشتر می
کرد که تجربۀ مرفی تدریر ی   ( تأکاد می2016لد  وفادار  به برنامه وجود داردی نااما )

ر شن مـورد یـا تیااـر در چهـونهی     کشاند که با لـد  تـدری   مبیث، مدرد را به سزتی می
تــدریر یــا ســرجش شن از الزــال کامــل برنامــۀ درســی دور شــوندی یزــی دیهــر از          

هـا بـه برنامـۀ     ها  فاکتور اول، تأثار متائل فرد  مدرسان بر ما ان وفـادار  شن  زیرمجزوله
دهـآ،   طـور کامـل شمـوزش     توانآ میتوا  برنامۀ درسی را بـه من نزی :8 درسی است )گویۀ 

 شـده، شمـاده کـرآ؛    هزـۀ میتـوا  ارائـه   یرا زمان کافی نـدار  کـه خـود را بـرا  تـدریر      ز
ا  که برا  تـدریر درود در نظـر گرفتـه شـده اسـت، اشـتاا         ال ززه ما ان زق :13گویۀ

 :25گویـۀ   کرـد؛  شده در برنامـۀ درسـی را ایجـاد نزـی     الز  برا  تدریر هزه مبازث مطرح
شـده در برنامـۀ    نتوانآ به تـدریر تزـا  مبازـث مطـرح     شود که ها  فرد  بالث می دغدغه

انـد کـه شن    ( به ایـن نتاجـه رسـاده   2017( و فاواار و هززاران )2018لاآ )(ی درسی بارداز 
هـایی ازقباـل   طور گتترده درگار متائل فرد  خود هتترد و دغدغه دسته از مدرسانی که به

دهرـد    به اجرا  برنامۀ درسی میتردرشمد، امرات شیوی و سالمت خود دارند، اهزات کآ
 کرردی طور سطیی مطال  را به فراگاران مرتقل می و تازد مززن به

را بررسـی کـرد کـه شـامل      لوامـل مـرتب  بـا برنامـۀ درسـی     شـده   فاکتور دو  یافت
لروان  ها  پاشان به بودی یزی از موارد  که در پژوهش 26و  21، 11، 9، 6، 3، 2ها   گویه

هـا  برنامـۀ درسـی اسـتی      ر  مدرسان به برنامۀ درسی ذکر شده، مشخصـه لامل لد  وفادا
(، و 2016(، م  ناـل و هززـاران )  2009(، اپان  )2003ززاران )شنهونه که دوزنبر  و ه

توانـد بـه لـد      اند، ما ان مواد درسی که باید تدریر شود مـی  ( اشاره کرده2014دیویر )
اجرا  کامل برنامۀ درسی مرجر شود، زیرا مدرسان باید تزا  مواد را در تعـداد مشخصـی از   

برا  پوشش دادن هزـۀ مـوارد ذکرشـده در     جوتات به اتزا  برسانردی مزوف بودن مدرسان
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تواند بالث شود که مـدرد بخشـی از    برنامۀ درسی و لد  تطابق زجآ و تعداد جوتات می
تـوانآ برنامـۀ   نزـی : من 2طور ناق  ارائه دهدی این مورد در گویۀ  مواد را تدریر نزرد، یا به

شـده ناازمرـد زمـان     عاـان طور کامل اجرا کرآ، زیرا زجآ باال  میتوا  درسی ت درسی را به
شده متراس  با زجآ  معتقد  در برخی درود تعداد جوتات تعاان :6گویۀ باشتر  است، و 

 ،هـایی را زـذف کـرآ    شـو  قتـزت   میتوا  برنامۀ درسی ناتت و به هزان دلال مجبور مـی 
 مورد سرجش قرار گرفتردی

ها  درسی  ابدر برخی درود، مرابع و کت :3مورد دیهر  که در پرج گویه )گویۀ 
 :9گویـۀ  شده از سو  وزارت لتـف در بـازار موجـود اسـت؛      بهتر  نتبت به مرابع پاشرهاد 

از  :11گویـۀ  کـرآ؛   می  ، در شن تیااراتی الزالباشد نشده روزرسانی بهشده  اگر میتوا  ارائه
پوشانی دارد، تیااراتی در میتـوا  که مطال  برخی درود با مطال  درود دیهر هآ شنجایی

پاشرهادشـده در برنامـۀ درسـی اسـتفاده      هـا   کتـاب  مـن از برخـی   :21گویـۀ کرآ؛  لزال میا
هـایی از میتـوا  درسـی را    من بخـش  :26گویۀ دار ؛  کرآ، زیرا مرابع بهتر  در اختاار  نزی

مورد بررسـی قـرار گرفتـه     (کرآدانآ، برابراین شن را تدریر نزی برا  دانشجویانآ مفاد نزی
هـا  دانشـهاهی پاشرهادشـده در برنامـۀ درسـی اسـتی براسـاد نتـایج          است، کافات کتاب

(، و رودامبـو و  2016(، ناامـا ) 2001(، شرتـور ) 2001(، گـرگ ) 2009ها  اپان  ) پژوهش
هـا  درسـی را ناکـافی بدانـد، بـا       (، در موارد  که مدرد کافات کتـاب 2020دوپوتار )

شورد تا فراگاران باشـترین بهـره را از   را به بهترین شزل در  کرد که شن تیاار در شن سعی می
کالد ببرندی اضافه کردن و کاستن مطال  در کرار تیاار در نوع تدریر از موارد  هتـترد  

 (ی2016تواند با کافات بد مرابع شموزشی هزراه شود )نااما،  که می
به بررسی تأثار لوامل مرتب  با مؤستۀ شموزشی پرداخـتی   فاکتور سو  با پرج گویه

تواند بر روند الزال برنامۀ درسی تأثار بهذاردی یزـی     موجود در مؤستۀ شموزشی میشرای
ــ   لد  وجود امزانـات الز  در دانشـهاه   :4)گویۀ  27و  4ها   از موارد مرتب  که در گویه

طـور کامـل    شود که نتوانآ برنامـۀ درسـی را بـه   مثالً هدست، کامااوتر، پروژکتورـ بالث می
توانآ در برخی درود تزـا  اجـ ا  برنامـۀ درسـی را اجـرا      من نزی :27گویۀ دهآ؛  پوشش 

شورده شـده   ی(دهـد اف ار  کافی را در اختاار  قـرار نزـی   کرآ، زیرا دانشهاه امزانات سخت
توانـد بـر ماـ ان     هـا مـی   پردازد که لد  وجود شن اف ار  مؤسته می است به امزانات سخت

(، 2019(، دو و هززـاران ) 2020دامبو و دوپوتار )کار بتتن برنامۀ درسی مؤثر باشدی رو به
اف ار  الز  توس  مؤستـه فـراهآ    اند که در موارد  که امزانات سخت ( دریافته2018لاآ )
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یابـد، زیـرا مـدرد مجبـور      طور کامل اف ایش مـی  نشود، امزان لد  اجرا  برنامۀ درسی به
غاـر از شنچـه در برنامـۀ درسـی     شود که یا مبیث موردنظر را کرار بهذارد یا به صـورتی   می

 شمده است تدریر کردی
کـارتی و   ؛ مـ  1991؛ مـانچر و پریرـ ،   2009هـا  قبوـی )اپانـ ،     هزانرد پـژوهش 

 :15( لد  وجود نظارت دلال دیهر  اسـت کـه در پـژوهش زاضـر )گویـۀ      2018وودارد، 
درسی  امۀبرنا  برا  تدریر تزا  میتوا   لد  وجود ارزشاابی بالث شده است که انها ه

کـرآ، زیـرا    طـور کامـل اجـرا نزـی     من میتوا  برنامۀ درسی را بـه : 23گویۀ را نداشته باشآ؛ 
کـارتی و وودارد  ( یافت شده اسـتی مـ   گاردی تدریر من مورد نظارت وارزیابی قرارنزی

ا  وادار بـه   کررده طور تهدید تواند مدرسان را به اند که وجود نظارت می( ابراز داشته2018)
کررـد کـه نظـارت     ( تأکاد مـی 1991ا  برنامۀ درسی کردی لالوه بر این، مانچر و پریر  )اجر
تواند وفادار  مدرسان به برنامۀ درسی را اف ایش دهد که با بازخوردها  دقاق و  گاه می شن

زاو  ج ئاات هزراه باشد، وگرنه مززـن اسـت مـدرد بـه صـورت ناخواسـته مـورد  را        
 به شن هوشاار شودی که با دریافت بازخورد نتبتموردغفوت قرار داده باشد 

یزی دیهر از لواموی که مرتب  با مؤستۀ شموزشی است به الزال قـدرت متـئوالن   
ها  پاشرهادشده از سـو    در تدریر برخی درود از کتاب: 17دانشهاه اشاره دارد )گویۀ 
(ی کرـد  تعاـان مـی  کرآ، زیرا گروه شموزشی ایـن دانشـهاه مربـع را    وزارت لتف استفاده نزی

انـد کـه متـئوالن زاضـر در      هـا  خـود دریافتـه    ( در پـژوهش 2018( و لاآ )2003) 1راجرز
ها اثر  شن توانرد بر انتخاب مواد درسی و چهونهی تدریر  مؤستۀ شموزشی با الزال نظر می

ها نشان داد که انتخـاب مرـابع درسـی و روش     بهذارندی در پژوهش زاضر نا ، یزی از گویه
ا  تأثارگـذار در لـد  اجـرا  برنامـۀ      توانـد مؤلفـه   توس  متئوالن گروه درسی می تدریر

 درسی توس  مدرسان باشدی
 چهارمان لامل ذکرشده برا  تیاار در برنامۀ درسـی بـود  تأثار مشارکت دانشجویان 

کرآ مطال  مراس  سطح دانشجویان من ناتـت، تیااراتـی     در موارد  که مشاهده :5)گویۀ 
: اگر موضـولی مـورد لالقـۀ دانشـجویانآ     19گویۀکرآ؛  برنامۀ درسی الزال میدر میتوا  

از شنجایی کـه دانشـجویان    :20گویۀ؛ دهآ نزی اختصاص شن تدریر به زیاد  وقت نباشد،
 کـرآ؛  کررد، تیااراتی در میتوا  برنامۀ درسی الزال میبه خوبی با میتوا ارتباط برقرار نزی

                                                                                                                                        
1.   Rogers 
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شود که شن را بـه  به برخی از اج ا  میتوا  درسی بالث می ماوی دانشجویانآبی :24گویۀ 
؛ دوزنبـر  و  2008هـا  پاشـان )ادانـل،     این لامـل کـه در پـژوهش   (ی تفصال تدریر نزرآی

دارد کــه  ( ناــ  گــ ارش شــده اســت ابــراز مــی2020و هززــاران،  1؛ گاــل2003هززــاران، 
گارنـد کـه تـا     ، تصزاآ مـی مدرسان با توجه به ما ان مشارکت دانشجویان در فعالات درسی

چه اندازه و چهونه از پارو  از برنامۀ درسی فاصوه بهارند و مطابق بـا دانشـجویان خـویش    
پاش بروندی مشارکت یادگارنده، کـه ایـن روزهـا از مفـاهاآ اساسـی هـر فعالاـت شموزشـی         

یـف  تعر 5و نهرشـی  4رفتـار   3(، در سه بعد شراختی،2017، 2شود )مولارر و تاکر شراخته می
شود که بـه ترتاـ  بـه     کررده برا  یادگار  یاد می لروان لاموی تعاان شده است که از شن به

ما ان یادگار ، کافات و کزات انجا  تزالاف، و نهرش فـرد بـه مـواد و فرایرـد شموزشـی      
(ی هر چه ما ان مشارکت افـراد در ایـن سـه ب عـد باشـتر      2019، 6اشاره دارد )پارک و لزبرت

(ی لالوه بر 2016و هززاران، 7شود )زامبران یادگار  افراد طی دوره باشتر میباشد، ازتزال 
کررده یا مانع مشارکت شـراختی   تواند تتهال این، ما ان لالقۀ فراگار به مطو  ارائه شده می

نامۀ زاضر ابعاد مختوـف مشـارکت    (ی در پرسش2019و رفتار  فرد شود )پارک و لزبرت، 
ت تا تأثار این لامل بر رفتـار مدرسـان در بـه کـار بـردن برنامـۀ       دانشجویان گرجانده شده اس

 درسی رصد شودی
مـن   :18تأثار پاامد  شزمون بود )گویـۀ  شخرین لامل یافت شده در پژوهش زاضر 

شـده   برا  شمادگی دانشجویانآ برا  شزمـون کارشراسـی ارشـد تیااراتـی در میتـوا  ارائـه      
شود که تیااراتـی در میتـوا  ارائـه    بالث میها  کشور  وجود شزمون :22گویۀدهآ؛  می

 از را بهره باشترین هاشزمون در موفقات برا  کرآ تا دانشجویانآ   شده در برنامۀ درسی ایجاد
پـذیر   ها  سراسر  و اهزات روزاف ون متئولاتبا توجه به اهزات شزمون (یببرندی کالد
رسـد کـه مدرسـان بـرا       مـی  (، بـه نظـر  2020، 9هـا  شموزشـی )گـارور    در نظـا   8مدرسان
ساز زاضرند که وفادار  خود بـه برنامـۀ    ها  سرنوشت ساز  دانشجویان برا  شزمون شماده

                                                                                                                                        
1 . Gale  

2 . Mulliner & Tucker 

3.   cognitive 

4.   behavioral 

5.   attitudinal 

6.  Park & Lambert 

7.   Zumbrunn  
8.  teacher accountability 

9.  Garver 



 177      ... به یوفادار ۀنام پرسش یساخت و اعتبارسنج ی،طراح

 

هـا قـادر    درسی را کرار بهذارند تا بتوانرد دانش الز  را به دانشجویان خود مرتقل کررد تا شن
با موفقات پشت سر تواند شیرد  شیوی ایشان را تعاان کرد،  ها  خود را، که می باشرد شزمون

هـا    دلاـل شمـاده سـاز  دانشـجویان بـرا  شزمـون       بهذارندی با لـد  وفـادار  مدرسـان بـه    
کررـد و از سـو  دیهـر بـه      ها از ی  سو به دانشجویان خـود کزـ  مـی    ساز، شن سرنوشت

لروان افراد   ها به کررد، زیرا شن التبار خود در بان متئوالن دانشهاه و دانشجویان اضافه می
 توانرد خدمات الز  را به دانشجویان ارائه کرردی شوند که می ق شراخته میموف

 

 کنندگان  شرکت
 کنندگان در بخش روایی محتوایی شرکت

نامـه   مدرد دانشهاه خواسته شد که پرسش 15نامه، از  برا  سرجش روایی میتوایی پرسش
ل کررـدی ایـن اسـتادان    را از نظر میتوایی بررسی و بازخوردها  خود را به پژوهشهران مرتقـ 

هـا    نفـر( بودنـدی ایـن مدرسـان در دانشـهاه      4نفر و استاد تزا =  11ها  دانشاار=  زائ  رتبه
شزاد ازجزوـه وازـد تهـران جرـوب       شاراز، تهران و هزچران در وازدها  مختوف دانشـهاه 

ود و سـال( بـ   6/7سال )انیراف معاـار=   58مشیول به تدریر بودندی ماانهان سری این افراد 
 سال سابقۀ تدریر در دانشهاه را داشتردی   18طور متوس   به
 

 کنندگان در بخش روایی ساختاری و پایایی  شرکت
کردنــد در ایــن پــژوهش  هــا  مختوــف تــدریر مــی مــدرد دانشــهاه کــه در رشــته 127

نفـر،   64اندی از هر دو جرتات در این پـژوهش شـرکت داشـترد )شقایـان=      هززار  داشته
هـا  شزاد   درصد(ی این افراد از استادان دانشـهاه  60/49نفر،  63ها=  و خانآ درصد 39/50

درصـد( بودنـدی بـرا  افـ ایش      84/59نفر،  76درصد( و دولتی ) 15/40نفر،  51اسالمی )
پذیر  نتایج، این افراد از ده اسـتان در مرـاطق مختوـف اجتزـالی ـ اقتصـاد         سطح تعزاآ

است تـا   3ا  شده در این پژوهش از نوع سهزاه استفادهبردار   کشور انتخاب شدندی نزونه
هـا  شـاراز، تهـران، تبریـ  و یـ د و       هـا  مختوـف )دانشـهاه    کرردگان از دانشهاه شرکت

 )شزاد ازجزوه وازد تهران جروب و تهـران مرکـ     هزچران در وازدها  مختوف دانشهاه
سـال )انیـراف    36کررـدگان   در این پژوهش زضور داشته باشردی ماـانهان سـری شـرکت   

کرردگان دارا  مدرک دکترا بودنـد،   درصد( از شرکت 14/66نفر ) 84( بودی 5/4معاار= 
درصـد(   38/13نفـر )  17ارشد بودنـد و   درصد( دارا  مدرک کارشراسی 47/20نفر ) 26

 دانشجو  دکترا بودندی
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 کنندگان در بخش روایی صوری شرکت
مـدرد دانشـهاه کـه     25نامه برا   پرسشنامه، متن  در مرزوۀ سرجش روایی صور  پرسش

کرردگان این  کردند ارسال شدی گفتری است که شرکت ها  مختوف تدریر می در دانشهاه
پوشـانی نداشـته و افـراد      ( هآبخش روایی میتواییکرردگان مرزوۀ قبل ) مرزوه با شرکت

ن دارا  کررـدگا  ی ایـن شـرکت   انـد  متفاوت در این دو بخش با پژوهشهران هززـار  داشـته  
 2نفر و استاد تزا =  6نفر، دانشاار=  14نفر( و دکترا )استادیار=  3مدرک کارشراسی ارشد )

ها  شاراز، تهران، تبری  و ی د و هزچران در وازـدها    نفر( بودندی این مدرسان در دانشهاه
شزاد از جزوه وازد تهران جروب مشیول به تدریر بودنـدی ماـانهان سـری      مختوف دانشهاه

سال سابقه تـدریر در  13طور متوس   سال( بود و به 7/5سال )انیراف معاار=  46ین افراد ا
 دانشهاه را داشتردی  

 

 نامۀ وفاداری به برنامۀ درسی در حوزة آموزش عالی ایران مراحل اعتبارسنجی پرسش
روایــی  1ا  از اقــدامات شــامل روایــی صــور ، نامــه، مجزولــه بــرا  التبارســرجی پرســش

پایایی کرونباخ شلفا مورداستفاده قرار گرفترد )نزـودار شـزار     3روایی ساختار ، 2میتوایی،
 شودی   ( که در این بخش گ ارشی از این اقدامات ارائه می1
 

 
 نامه مرازل التبارسرجی پرسش  1نمودار 

 
 روایی محتوایی

لوـل لـد    نامـۀ بررسـی    دهردگان اولاه، پرسش شده توس  پاسخ بعد از انجا  تیاارات مطرح
متخصـ    15شده توس  وزارت لوو  برا   برد  مدرسان دانشهاه به برنامۀ درسی ارائه پا 

ها خواسته شد کـه طـی مـدت     ها  مختوف فرستاده شد و از شن متشزل از مدرسان دانشهاه
 نامه مطرح کرردی  ها  پرسش ی  ماه، نظرات خود را دربار  گویه

                                                                                                                                        
1.   face validity 

2.  content validity 

3.  construct validity 

بررسی پیشنه ی 
تحقیق و تجارب 

 اساتید

نوشتن نسخه اول 
 پرسشنامه

تهیه نسخه نهایی 
 پرسشنامه

 روایی ساختاری
 روایی صوری

 روایی محتوایی
 کرونباخ آلفا



 179      ... به یوفادار ۀنام پرسش یساخت و اعتبارسنج ی،طراح

 

 روایی ساختاری
نامه، از تیوال لامل استفاده شدی برا  این کـار، نتـایج    ار  پرسشبرا  سرجش روایی ساخت

افـ ار   نامه در ی  نوبت اجـرا  شن در ایـران و بـا گـروه هـدف در نـر        به کار بتتن پرسش
ادی وارد شده و سار تیوال لامل انجا  پذیرفتی در تیوال لامـل، در   ادی پیی شمار  ادی

بررسـی قـرار گرفـت تـا کفایـت نزونـه        مـورد ( KMO) 1ابتدا شاخ  کـای ر، ماـر ـ الزـان    
(ی در ادامه شزمون بارتوت برا  اطزاران از ارتباط بـان  2016 2موردارزیابی قرار گارد )پورت،

برد   موردبررسی قرار گرفت تا چهونهی دسته 3ها انجا  شدی نهایتاً، بارگذار  لوامل گویه
 ها مشخ  شودی گویه
 

 روایی صوری
بـرا     نامـه  شده موردبررسی روایی صور  قرار گرفتردی پرسش نوشته ها  در این گا ، گویه

هـا   کردند فرسـتاده شـد و از شن   ها  مختوف تدریر می مدرد دانشهاه که در دانشهاه 25
خواسته شد که از نظر شفافات کوزات و جزالت، ساختار نیو  و هزچران ظـاهر و سـب    

روز از  10هرـد و بـازخورد خـود را طـی     نامه را موردبررسـی قـرار د   ها پرسش چادمان گویه
نفر خواسته شد که بـا لـدد     25طریق ایزال به پژوهشهران مرعزر کرردی هزچران، از این 
نامه را مشخ  کررد کـه یـ     بان ی  تا پرج ما ان ارتباط بان گویه و هدف اصوی پرسش

 دهرد  لد  ارتباط و پرج نشانهر ارتباط کامل استی نشان
 

 ها تحلیل داده
شود: در قتزت اول و در دو مرزوه، نظـرات   ها  این پژوهش شامل دو دستۀ لزده می داده

ــرکت ــه   ش ــازخورد ب ــق ب ــدگان از دو طری ــدی    کرر ــت ش ــدد  دریاف صــورت توصــافی و ل
قرار گرفت و صـرفاً بـا اسـتفاده     صورت کافی موردبررسی کرردگان به بازخوردها  شرکت

یـراف معاـار( ثبـت شـدندی سـار، ایـن بازخوردهـا        از شمار توصافی )فراوانی، ماانهان و ان
توس  نویترد  اول مقاله الزال شـد و نویتـرد  دو  مقالـۀ زاضـر بـه بررسـی دقـت الزـال         

                                                                                                                                        
1.  Kaiser-Meyer-Olkin 

1.  Pallant 

1.  factor loadings 

1. exploratory factor analysis 

1.   principal components analysis 

1.  eigenvalues 

1.  rotated component matrix 
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طور کامل الزـال   کرردگان به بازخوردها پرداخت تا اطزاران زاصل کرد که نظرات شرکت
 شده باشردی
شـده   نامـۀ نوشـته   پرسشبخش دو  این پژوهش به بررسی روایی ساختار  و پایایی  

اسـتفاده شـدی یزـی از     4پرداختی برا  سرجش روایی ساختار ، از تیوال فاکتور اکتشـافی 
مورداستفاده قـرار گرفـتی    5ها  تیوال فاکتور اکتشافی، تزرا  تیوال لوامل اصوی روش

ها به پژوهشهر کزـ    ها  دیهر در اکتشاف لامل به گ یره این روش با دقت باشتر  نتبت
هـا توسـ  شزمـون بارتوـت و      بتتهی متقابل گویـه  (ی در ابتدا قدرت هآ2016رد )پورت، ک می

ها برا  تیوال فاکتور سرجاده شودی پـر از   کتارمارالزان سرجاده شد تا مراس  بودن داده
اسـتفاده   6ری ه و جدول مقادیر خـاص  رسادن به نتایج مطووب، پژوهشهران از نزودار سر 

دسـت شورنـدی نهایتـاً، بـا اسـتفاده از جـدول مـاتریر لامـل          ا را بـه کردند تا تعداد فاکتورهـ 
نامـه بـا    ها  مرتب  با هر لامل شراسایی شدی پایایی هـر یـ  و کـل پرسـش     گویه 7چرخشی

 استفاده از کرونباخ شلفا میاسبه و گ ارش شدی 
 

 ها یافته

 روایی محتوایی
دوازده نفر پژوهشهران را با  تر ذکر شد، در این مرزوه، از پان ده مدرد متخصصی که پاش

مـورد(، زـذف    2بازخوردها  خود یار  کردندی پاشرهادهایی ازجزوه اضافه کردن گویـه ) 
مورد( ارائه شد کـه   6مورد(، تیاارات نیو  ) 12مورد(، تیاارات واژگانی ) 7کردن گویه )

هـا بـه    گویه ها را الزال کردند و تعداد مورد از شن 18پژوهشهران پر از بیث و تبادل نظر 
نامه موردبررسی قرار دادنـد و   رسادی این استادان نا  ارتباط هر گویه را با اهداف پرسش 27

در این مرزوه پرج  زاصل شدی 5و  5/4ا  بان  ( در دامره62/0)انیراف معاار =  8/4ماانهان 
 3دلاـل لـد  ارتبـاط بـا لامـل )      هـا بـه   کرردگان زذف شدندی این گویه گویه توس  شرکت

 مورد( زذف شدندی 2مورد( و شفاف نبودن ) 

 
 روایی ساختاری

بارتوـت بـرا    و شزمون  KMOنامۀ تولادشده، شاخ   برا  سرجش روایی ساختار  پرسش
 (ی2مانده میاسبه شدند )جدول  گویۀ باقی 28
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 و بارتوت KMOها   شزمون   2جدول 
 KMO 763/0شاخص 

 شزمون بارتوت

 26/2636 تقریبی 2خی
Df 351 

Sig. 000/0 

 
توانـد   مـی  KMOو بارتوت اسـتی شـاخ     KMOنزایشهر نتایج شزمون  2جدول 

اسـت   06/0لدد  بان صفر و ی  باشد و ما ان مراس  شن بـرا  تیواـل لامـل زـداقل     
نشـانهر   KMOدهـد، نتـایج    نشان مـی  2طور که جدول  (ی هزان2013، 1)تاباچرا  و فادل
بـر ایـن، شزمـون     (ی لـالوه 736/0 < 0/6زاضر بود ) گار  در پژوهش کفایت ما ان نزونه

هــا  موجــود در  بتــتهی صــفر بــان گویــه بارتوــت ناــ  نشــانهر لــد  وجــود ضــری  هــآ
(ی شزمـون بارتوـت بـا ایـن فرضـاۀ      000/0، پـی =  26/2636( = 351) 2نامه بود )خی پرسش

 بتـتهی جامعـۀ   شود کـه در متیارهـا  موجـود در مـاتریر ضـری  هـآ       صفر استفاده می
در  (، لـذا شنچرـان کـه مقـدار پـی     2016، 2شمار  با هآ مرتب  ناتـترد )پاتـاو و اسـتویرر   

نامۀ زاضر صاد  ناتت و متیارها  دهد، این فرضاه دربار  پرسش پژوهش زاضر نشان می
 مرتب  هتتردی

( پاشرهاد شده است، پرج لـاموی  1960) 3با استفاده از مقادیر خاص که توس  کای ر 
هـا    لرـوان لامـل   ادی بـه  ادی پـیی  افـ ار ادی  اش از ی  دارند توس  نـر  که مقدار خاص ب

دهد، پرج لامـل بـا معاـار     نشان می 2شنچران که جدول  (ی2موردتأیاد معرفی شدند )جدول 
 شدندی درصد از کل واریانر را شامل می 37/70کای ر شراسایی شدند که 

وهش زاضـر، از  گا  بعد  بررسی جـدول مـاتریر لامـل چرخشـی اسـتی در پـژ       
هـا را   گارد استفاده شدی این روش که لامل قرار می 5متتقل  که در دستۀ چرخش 4وریززر

گـذارد   ها می کرد، فرس را بر لد  وجود رابطه بان گویه گارانه بررسی می صورتی سخت به
 (ی 2016)پاتاو و استویرر، 

                                                                                                                                        
1. Tabachnik & Fidell 

2. Pituch & Stevens 

3. Kaiser 

4. Varimax 

5. orthogonal rotation 
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ه در پـرج  گویـ  27دهـد کـه چهونـه     نتایج بررسی ماتریر لامل چرخشی نشان مـی  
ها و با استفاده از پاشارۀ تیقاق، پرج لامـل   اندی با توجه به میتوا  گویه برد  شده لامل دسته

گذار  شدند: لوامل مرتب  با مدرد، لوامـل مـرتب  بـا برنامـۀ      یافت شده به شرح زیر اسآ
1درسی، لوامل مربوط به مؤستۀ لوزی، مشارکت دانشجو، تأثار پاامد  شزمون

. 
 
 نامه سشپایایی پر

 3نامه از فرمول کرونباخ شلفا استفاده شد که نتاجۀ شن در جدول  برا  بررسی پایایی پرسش
 شمده استی
 

 ها نامه و زیرشاخه پایایی پرسش  3جدول 
 

 کرونباخ آلفا
بر اساس  کرونباخ آلفا

 موارد استاندارد شده

 تعداد

 گویه ها

 10 920/0 918/0 لوامل مرتب  با مدرد

 7 842/0 828/0   با برنامۀ درسیلوامل مرتب

 5 912/0 912/0 لوامل مربوط به مؤستۀ لوزی

 4 896/0 895/0 مشارکت دانشجو

 2 905/0 905/0 تأثار پاامد  شزمون

 27 831/0 82/0 نامه پرسش

 
کـارگار    نامۀ زاضر در این نوبت به دهد که ما ان پایایی پرسش نشان می 3جدول  

رود )جانتـون و   نامـه بـه شـزار مـی     انی مراس  بـرا  یـ  پرسـش   شده است، که ما  82/0
ماـ ان پایـایی    هـا  مختوـف ناـ     باشتر استی درمورد لامل 7/0( زیرا از 2019، 5کریتترتن

، لوامـل مـرتب  بـا    918/0باشتر بودند )لوامـل مـرتب  بـا مـدرد=      7/0ها از  زیرشاخه هزۀ
 895/0، مشارکت دانشـجو=  912/0= ، لوامل مربوط به مؤستۀ لوزی 828/0برنامۀ درسی= 

 (ی905/0و تأثار پاامد  شزمون = 
 

 روایی صوری
نفـر بـا ارسـال بازخوردهـا  خـود بـا        22را دریافـت کردنـد،     نامـه  نفر  کـه پرسـش   25از 

                                                                                                                                        
1. Backwash effect 

1.  Johnson & Christensen 
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شده به تیااراتی در هجده گویه مرجر شـد   پژوهشهران هززار  کردند که بازخورها  ارائه
مـورد( و تیااـرات    8مـورد(، تیااـرات سـاختار  )    11انی )که تیاارات شامل تیاارات واژگـ 

 6/4نامـه   ها با هدف اصوی پرسـش  بر این، ما ان ارتباط گویه لالوه مورد( بودندی 6ظاهر  )
دهرد کـه ایـن    لروان شده بود که این الداد نشان می 5تا  4( و در دامرۀ 6/0)انیراف معاار= 

 دانتتردی مه مینا ها را مرتب  با هدف پرسش نفر گویه 22
 

 گیری بحث و نتیجه
نامـۀ وفـادار  بـه برنامـۀ      ها  پژوهش این تیقاق به ساخت و روایی و پایایی پرسشپرسش

درسی در ساتتآ شموزش لالی پرداخترد که نتایج پژوهش زاضر نشـان داد کـه پـرج لامـل     
شموزشی و متائل مربوط به برنامۀ درسی، متائل مربوط به مدرد، متائل مربوط به مؤستۀ 

نقش پاامد  شزمون بر تدریر بر وفادار  مدرسان به برنامۀ درسی مؤثر بودندی این لوامـل  
؛ 2003؛ دوزنبـر  و هززـاران،   2009هـا  پاشـان بودنـد )اپانـ ،      مرطبق با نتـایج پـژوهش  

؛ 2017؛ فاواـار و هززـاران،   2020؛ رودامبـو و دوپوتـار،   2014؛ دیـویر،  2010دافور، 
(ی مقایتۀ فاکتورها  یافت شـده در  2001؛ گرگ، 2016؛ نااما، 2016ن، نال و هززارام 

هــا  پاشــان زــاکی از وجــود  نامــه نامــۀ ســاخته شــده در پــژوهش زاضــر و پرســش پرسـش 
ها  پاشان بود که در این بخـش   نامه نامۀ زاضر و پرسش هایی در پرسش ها و تفاوت شباهت

د لامـل دانـش میتـوایی و روش    گارنـدی یزـی از نقـاط مشـترک وجـو      موردبیث قرار مـی 
؛ پـورتر و  2006هـا  پاشـان )جـورج و هززـاران،      نامـه  تدریر اسـت کـه در هزـۀ پرسـش    

( ناـ  وجـود داشـتردی    2007فاوتر و هززـاران،   ؛2016؛ رزازی و هززاران، 1978هززاران، 
لرـوان یـ  فـاکتور لزـده در      ها لامل دانش میتوایی و روش تدریر را به نامه این پرسش

هـا  دیهـر )دافـور     یا لد  اجرا  کامل برنامـۀ درسـی معرفـی کـرده بودنـدی پـژوهش       اجرا
( ناـ  بـه اهزاـت دانـش     2017؛ و فاواـار و هززـاران،   2003؛ دوزنبر  و هززـاران،  2010

 اندی مدرد و توانایی و  در انتقال مفاهاآ به فراگاران اشاره کرده
اضر یافت شد ناـ  در دو  ها  شخصی که در پژوهش ز اثر تجربۀ تدریر و دغدغه 
( وجــود داشــتردی ایــن 2007؛ فاوتــر و هززــاران، 2006نامــه )جــورج و هززــاران،  پرســش
انـدی   تر متئوۀ تـدریر، بـه ابعـاد شخصـی مـدرد ناـ  پرداختـه        ها با بررسی لزاق نامه پرسش

کرـد کـه    لروان ی  کرشهر فعال لزـل مـی   لروان یزی از ارکان اصوی تدریر به مدرد به
(ی بـاوجوداین،  2016تواند بـر لزوزـردش تـأثار بهـذارد )ناامـا،       ا  فرد  و  میه مشخصه
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( و رزازـی و هززـاران   1978ها  پـورتر و هززـاران )   نامه هایی هزچون پرسش نامه پرسش
 اندی ( این مهآ را نادیده گرفته2016)

شده در پژوهش زاضر، موارد مرتب  با برنامۀ درسی بـود   یزی دیهر از لوامل یافت
هـا   نامـه  ( هآ شمده اسـت، امـا در دیهـر پرسـش    2006نامۀ جورج و هززاران ) ه در پرسشک

توان در قبال این یافته مورد بررسی قرار دادی اولـان دلاـل لـد      دو موضوع را می یافت نشدی
شـده توسـ  طـراح     توان در کافاـت لـالی فـرس    ها را می نامه گرجاندن این لامل در پرسش

فـرس را بـر ایـن بهـذارد کـه برنامـۀ درسـی و          نامـه  طـراح پرسـش  نامه دانتتی اگر  پرسش
هـا در بهتـرین    ها  دانشهاهی موردبررسی از هر گونه ایراد  مبراست و بهترین گ یره کتاب

بارد که این لامل را به لروان فاکتور  در لد  وفادار   شده است، دلاوی نزی  زالت لرضه
کردی دلاـل میتزـل دو  بـه     وجو می دیهر جتتمدرسان بداند و ریشۀ تیاارات را در جایی 

نامه )مدرسان( در ارزیابی برنامۀ درسی  نامه دربار  توانایی مخاطبان پرسش نظر طراح پرسش
نامه بر این باور باشرد کـه مدرسـان دانـش یـا تجربـۀ کـافی        گرددی اگر طرازان پرسش برمی

کررد  دانش تولادشـده را ایفـا    فبرا  ارزیابی برنامۀ درسی را ندارد و صرفاً باید نقش مصر
نامــۀ خــود  (، دلاوــی بــرا  اضــافه کــردن شن در پرســش2019و هززــاران،  1کررــد )کومــار

نامـۀ زاضـر بـا فـرس توانـایی بررسـی برنامـۀ درسـی و یـافتن           بارردی اما طرازان پرسـش  نزی
انی کـه مـتن   نامه قرار دادند که با اسـتقبال اسـتاد   ها را در پرسش ایرادها  ازتزالی این گویه

نامه را در روایی میتوایی بررسی کردند مواجه شدی این امر با نتایج روایی ساختار   پرسش
 که نشان از وجود ی  لامل مرتجآ داشت، ززایت شدی

لامل دیهر  که در پژوهش زاضر یافت شد لوامـل مـرتب  بـا مؤستـۀ شموزشـی       
  تدریر و ارزشـاابی لزوزـرد   اف ار موردنااز برا چون سخت است، درزالی که متائوی هآ

؛ 1978؛ پـورتر و هززـاران،   2006ها  پاشان )جـورج و هززـاران،    نامه مدرسان در پرسش
شده در الزال قدرت متـئوالن   ( شمده بودند، اما وجه تزای  یافت2016رزازی و هززاران، 

ود ها  قبوی وج نامه دانشهاه در مواد درسی و چهونهی شن است که در هاا ی  از پرسش
نداشتی این شواهد زاکی از شن است که متئوۀ دخالت متئوالن دانشـهاه )مـدیر گـروه یـا     
ریار دانشزده( در فرایردها  شموزشی )برا  مثال انتخاب کتاب، روش تدریر، ماـ ان و  

هـا  مـورد    چهونهی استفاده از شزمایشهاه( در زوز  شموزش لـالی ایـران بـاش از ساتـتآ    
بـر روش تـدریر مدرسـان اثرگـذار اسـتی اگرچـه رودامبـو و        بررسی در مطالعات پاشـان  

                                                                                                                                        
1. Kumar 
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انـد،   ( این مورد را در پژوهش خود که با مصازبه انجا  شـده اسـت شورده  2020دوپوتار )
 ها زاو  این فاکتور مؤثر ناتتردی نامه ولی هاا ی  از پرسش

لامل مشارکت دانشجویان که در دو ب عد شراختی و لاطفی مطرح شده است در دو  
( شمده استی این لامـل  2016( و رزازی و هززاران )2006نامۀ جورج و هززاران ) سشپر

به اهزات بازخورد گرفته شده توس  مدرد در قبال یـادگار  و لالقـۀ دانشـجویان اشـاره     
هـا   دارندی در مدل سطح دغدغۀ مدرسان، یزی از باالترین سطوح مطووب توجـه پاوسـتۀ شن  

(ی این 2006ها  مختوف بر فراگاران است )جورج و هززاران،  به تأثار برنامۀ درسی از جربه
تواند به تفزـر و اقـدا  در راسـتا  تیااـر در برنامـۀ درسـی و افـ ایش مشـارکت          دغدغه می

توانـد بـه دقـت شن در     نامـۀ زاضـر مـی    دانشجویان مرجر شودی وجود ایـن لامـل در پرسـش   
 درسی کز  کردیبررسی لوامل مؤثر بر لد  وفادار  مدرسان به برنامۀ 

لرـوان   در پژوهش زاضر، نقش پاامد  شزمون بر چهونهی تدریر مدرسان نا  بـه  
دیهر لامل مؤثر بر ما ان وفادار  مـدرد بـه برنامـۀ درسـی یافـت شـد، امـا ایـن لامـل در          

هـا    تـوان در نـوع نظـا     ها  دیهر وجود نداشـت کـه دلاـل ایـن تفـاوت را مـی       نامه پرسش
ها انجا  شده استی برا  مثال، نظا  متزرکـ  شموزشـی    ات در شنشموزشی دانتت که مطالع

کرد که مززـن اسـت    ا  از مواد شموزشی می در ایران مدرد را مزوف به تدریر مجزوله
ساز )شزمون کارشراسی ارشد، دکترا  ها  سرنوشت در برخی موارد برا  موفقات در شزمون

زها  دانشـجو از برنامـۀ درسـی مریـرف     و استخدامی( ناکافی باشرد و مدرد با توجه به ناا
لرـوان لـد  وفـادار  شـراخته      شود تا باشترین سود را به دانشجویان برساند که ایـن کـار بـه   

هـا  شموزشـی از    ها  غارمتزرک ، با شزادتر بودن مدرد برا  انتخـاب  شودی اما در نظا  می
سـی میتـوب نشـده و در    ها  متعدد، رفتار متروع او لد  وفادار  بـه برنامـۀ در   ماان گ یره
؛ فاوتـر و هززـاران،   2016؛ رزازـی و هززـاران،   1978هـا )پـورتر و هززـاران،     نامه پرسش
 ( نا  جایی نداشته استی 2007

نامۀ لوامـل مـؤثر بـر     در پژوهش زاضر، مرازل مختوف تولاد و التبارسرجی پرسش
شـدند کـه بـه تولاـد     وفادار  به برنامۀ درسی متراس  با ساتتآ شموزش لالی ایران بررسـی  

ا  در قال  لازرت با پرج زیرشاخۀ متائل مربوط به مـدرد، متـائل مربـوط بـه      نامه پرسش
 مؤستۀ لوزی، متائل مربوط به برنامـۀ درسـی، تـأثار پاامـد  شزمـون و مشـارکت دانشـجو        

 مرجر شدی
دهـد کـه متـئوۀ وفـادار  مـدرد بـه برنامـۀ         شده نشان مـی  بررسی فاکتورها  یافت
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ا  از متیارهـایی   ها  دانشهاهی مفهومی چردوجهی است که شامل مجزوله کتابدرسی و 
شود که برخی مـرتب  بـا مـدرد اسـت و برخـی دیهـر توسـ  لوامـل بارونـی هـدایت            می
شوندی برا  مثال، الزال قدرت متـئوالن دانشـهاه یـا لـد  تـأمان تجهاـ ات الز  بـرا          می

هـا  ذاتـی برنامـۀ درسـی هزانرـد       سـتی تدریر مواد درسی ذکرشـده در برنامـۀ درسـی، کا   
ساز بر زندگی دانشـجویان   ها  سرنوشت انتخاب و زجآ مواد درسی، تأثار چشزهار شزمون

توانرد به سادگی مدرد را از اجرا  کامل برنامۀ درسی دور کررـدی   از لواموی هتترد که می
ت، اما وجوب دهد که اگرچه مدرد در خ  مقد  اجرا  برنامۀ درسی اس این امر نشان می

فراهآ کردن شرای  مراس  برا  و  امر  انزارناپذیر است و ناظر پـاش از شنزـه مدرسـی    
هـا  دانشـهاهی کرـد، بایتـتی لوامـل       را میزو  به لد  وفادار  به برنامۀ درسی و کتـاب 

 ساز وفادار  و یا لد  وفادار  را نا  در نظر داشته باشدی زماره
نامـۀ زاضـر در زمـان شـاوع      وایی و پایایی پرسـش ها برا  بررسی ر شور  داده جزع

در کشور انجـا  شـدی ایـن امـر بالـث شـد کـه ارتبـاط پژوهشـهران بـا            19ویرود کووید ـ 
کرردگان صرفًا از طریـق ایرترنـت و میـدود باشـدی ایـن اتفـا  بـه کـآ شـدن تعـداد            شرکت
بـه زـد   کررـدگان   کرردگان در این تیقاق مرجر شـد، اگرچـه تعـداد نهـایی شـرکت      شرکت

تـوان بـرا  مقایتـۀ     نامه مـی  کفایت نظر  موردنااز برا  تیوال فاکتور رسادی از این پرسش
هـا  بـان    ها  مختوف استفاده کرد تا تفاوت لوامل مؤثر بر اجرا  برنامۀ درسی در دانشهاه

ها نزایان شـودی هزچرـان، در مقایتـۀ لوامـل مـؤثر در اجـرا         ها، دانشزده استادان، دانشهاه
هـا  مختوـف اسـتفاده     ها  پاشرهاد  توس  مدرسان رشـته  ۀ درسی و استفاده از کتاببرنام

ها  متفاوت بالـث لـد  اجـرا  برنامـۀ      کرد تا بررسی کرد که شیا لوامل مختوفی در رشته
تـوان در کرـار روش مشـاهده     نامـه را مـی   شود یا خاری لالوه بر ایـن، ایـن پرسـش    درسی می

هـا سـرجاده شـودی هزچرـان      جرا  برنامۀ درسی و چرایی شناستفاده کرد تا چهونهی لد  ا
هـا  توفاقـی اسـتفاده شـود و سـار       لرـوان گـا  اول در پـژوهش    تواند به نامه می این پرسش

تر موردهـا  خـاص را بررسـی     طور دقاق تواند به ها  کافی می پژوهشهر با استفاده از روش
تیوال لامل تأیاـد ، روایـی سـاختار     توانرد از طریق انجا   کردی پژوهشهران دیهر نا  می

 کرردگان دیهر موردبررسی قرار دهردی نامه را با استفاده از نظرات شرکت این پرسش
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ۀ آموزش زبان انگلیسی در های رشت نامۀ میزان وفاداری مدرسان درس پرسش
 مقطع کارشناسی به برنامۀ درسی

 
 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 
 استاد گرامی، 

 ضزن لرس سال  و شرزو  سالمتی
نامۀ زاضر با هدف بررسی ما ان وفادار  مدرسان درود انهواتی به برنامـۀ درسـی    پرسش

بـا تشـزر از هززـار  شـزا      مصوب وزارت لوو ، تیقاقات و فراور  طرازی شـده اسـتی  
گـویی بـه شن اختصـاص     بهـا  خـود را جهـت پاسـخ     خواهشزرد است دقایقی از وقت گران

 بودی        ها  شزا کامالً میرمانه خواهد گفتری است که پاسخ. دهاد
 

   □زن      □جرتات:  مرد 
 □سال 20باشتر از   □سال  20تا  10  □سال  10تا  5  □سال  5تر از  تجربه تدریر: کآ

 تدریر می کرآی □/ هر دو دانشهاه  □/ دانشهاه شزاد  □در دانشهاه سراسر  
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      کرآینزی استفاده هاشن از درسی، برنامۀ در پاشرهاد  مرابع برخی با کافی ششرایی لد  دلال به 1

شـده ناازمرـد زمـان     طور کامل اجرا کرآ، زیرا زجآ بـاال  میتـوا  درسـی تعاـان     توانآ برنامۀ درسی را به نزی من 2
 باشتر  استی

     

      شده از سو  وزارت لوو ، تیقاقات وفراور  در بازار موجود استی به مرابع پاشرهاد  در برخی درود، مرابع بهتر  نتبت 3

شود که نتوانآ برنامۀ درسـی را   در دانشهاه )مثالً هدست، کامااوتر، پروژکتور( بالث میلد  وجود امزانات الز   4
 دهآی طور کامل پوشش  به

     

      کرآی کرآ مطال  مراس  سطح دانشجویان من ناتت، تیااراتی در میتوا  برنامۀ درسی الزال می  در موارد  که مشاهده 5

شده متراس  با زجآ میتوا  برنامۀ درسـی ناتـت و بـه هزـان دلاـل       تعاان تعداد جوتاتمعتقد  در برخی درود  6
 هایی را زذف کرآی شو  قتزت مجبور می

     

کرد تا تیاارات الز  در میتوا  درسـی را براسـاد ماـ ان ششـرایی دانشـجویانآ بـا        سابقۀ تدریر به من کز  می 7
  کرآی مطال  الزال 

     

دهآ، زیرا زمان کافی ندار  که خود را بـرا  تـدریر    طور کامل شموزش  ۀ درسی را بهبرناممیتوا  توانآ  من نزی 8
 شده، شماده کرآی هزۀ میتوا  ارائه 

     

      کرآی  می  ، در شن تیااراتی الزالباشد نشده بروزرسانیشده  اگر میتوا  ارائه 9

      .کرآ اجرا را درسی برنامۀ  ا اج تزا  توانآ نزی ها،قتزت برخی در لوزی تتو  لد  دلالبه 10

      کرآی پوشانی دارد، تیااراتی در میتوا الزال می از شنجایی که مطال  برخی درود با مطال  درود دیهر هآ 11
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      کرآی اساد سابقه و تجربۀ تدریتآ، اگر الز  بدانآ تیااراتی در میتوا  برنامۀ درسی ایجاد می  بر 12

نظر گرفته شـده اسـت، اشـتاا  الز  بـرا  تـدریر هزـۀ مبازـث          ا  که برا  تدریر درود در زهال ز ما ان زق 13
 کردی شده در برنامۀ درسی را ایجاد نزی مطرح

     

      کرآی شده اضافه یا از شن کآ می هایی را به میتوا  ارائه واسطۀ دانش خود اگر الز  بدانآ بخشبه 14

      باشآی ا  برا  تدریر تزا  میتوا  برنامۀ درسی نداشته  است انها ه ده لد  وجود ارزشاابی بالث ش 15

اف ارهـا    کرآ، زیرا دانش کامـل دربـار  اسـتفاده از نـر      توانآ تزا  میتوا  درسی را تدریر در برخی درود نزی 16
 شموزشی مثل شفار را ندار ی

     

کـرآ، زیـرا    وزارت لوو ، تیقاقات و فرـاور  اسـتفاده نزـی    از مرابع پاشرهادشده از سو  در تدریر برخی درود 17
 کردی گروه انهواتی این دانشهاه مربع را تعاان می

     

      دهآی من برا  شمادگی دانشجویانآ برا  شزمون کارشراسی ارشد تیااراتی در میتوا  ارائه شده می 18

      .دهآ نزی اختصاص شن تدریر به زیاد  وقت اگر موضولی موردلالقۀ دانشجویانآ نباشد، 19

کررـد، تیااراتـی در میتـوا  برنامـۀ درسـی الزـال        از شنجایی که دانشجویان به خوبی با میتوا ارتبـاط برقـرار نزـی    20
 کرآی می

     

      دار ی کرآ، زیرا مرابع بهتر  در اختاار  من از برخی مرابع پاشرهادشده در برنامۀ درسی استفاده نزی 21

کـرآ تـا      شـده در برنامـۀ درسـی ایجـاد     شـود کـه تیااراتـی در میتـوا  ارائـه      ها  کشور  بالث مـی  وجود شزمون 22
 ببرندی کالد از را بهره باشترین هاشزمون در موفقات برا  دانشجویانآ

     

      گاردی ار نزیکرآ، زیرا تدریر من موردنظارت وارزیابی قر طور کامل اجرا نزی من میتوا  برنامۀ درسی را به 23
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      تفصال تدریر نزرآی شود که شن را به ماوی دانشجویانآ به برخی از اج ا  میتوا  درسی بالث می بی 24

      شده در برنامۀ درسی متزرک  شو ی شود که نتوانآ به تدریر تزا  مبازث مطرح ها  فرد  بالث می دغدغه 25

      کرآی دانآ، برابراین شن را تدریر نزی   دانشجویانآ مفاد نزیهایی از میتوا  درسی را برا من بخش 26

اف ار  کـافی     درسی را اجرا کرآ، زیرا دانشهاه امزانات سخت توانآ در برخی درود تزا  اج ا  برنامه من نزی 27
 دهدی  را در اختاار  قرار نزی

     

 
 تزت برویتادی* لطفاً در صورت تزایل توضایات تززاوی خود را در این ق

 


