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 یمؤثر کالس درس در علوم پزشک یریتمد یاختصاص یالگو یاعتبار سنج

 3، شایسته صالحی2، نرگس سعیدیان1شهال دبیرزاده

 چکیده 

مقدم جبهه تعلیم و تربیت است که مسئولیت اداره آن و تحقق اهداف آموزشی و کالس درس خط 
شده برای مدیریت مؤثر درسی به عهده استاد است. هدف پژوهش حاضر اعتبار سنجی الگوی ارائه

کالس درس علوم پزشکی اصفهان است. توصیفی و جامعه آماری پژوهش اساتید و دانشجویان علوم 
نامه مدیریت نفری انتخاب و پرسش 222گیری در دسترس نمونه روش نمونه باشد که باپزشکی می

تا  1گویه بود که در قالب یک پیوستار از  88نامه دارای مؤثر کالس درس روی آنان اجرا شد. پرسش
های بکار رفته برای تحلیل گویه ها )ضریب هولستی( برای به گویه ها نمره داده شد. روش 5

صوری، محتوایی و سازه )تحلیل عاملی( و برای اعتبار )محاسبه ضریب آلفای رهاسازی از روایی 
درمجموع همه گویه ها یادگیری مدیریت  ها استفاده شد.ها و عاملنامهکرونباخ( برای کل پرسش

شده بخش اعتبار الگو با توجه به کدهای استخراجداد. جهتمؤثر کالس درس را موردسنجش قرار می
دیگر جهت بررسی اعتبار عاملی عبارتتحلیل عاملی تائید استفاده گردید یا به کیفی از تکنیک

ابزارهای سنجش کُدهای اصلی پژوهش از رویکرد تحلیل عاملی استفاده گردیده که بارهای عاملی 
است. هدف از مطالعه حاضر ساخت اعتبار یابی  81و  84-91-92-99-99-59هفت مؤلفه به ترتیب 

نامه مدیریت مؤثر کالس درس علوم پزشکی بود و با توجه به نتایج تحلیل عاملی و روا سازی پرسش
آمده هفت مؤلفه مدیریت مؤثر کالس دستهفت عامل شناسایی که درنهایت با توجه به الگوی به

 درس از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است.
 

 شکیمدیریت مؤثر، کالس درس، علوم پز : اعتبار سنجی،هاکلیدواژه

                                                 
 )اصفهان( ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگاندانشجوی دکترای مدیریت آموزشی 1
  )اصفهان( ئت علی و استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگانعضو هی 2

  )اصفهان( ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگانمدیریت آموزشیعضو هیئت علمی و دانشیار  3
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 مقدمه .1
 و آموزشی اهداف تحقق و آن اداره مسئولیت که است تربیت و تعلیم جبهه مقدّم خط درس کالس

 به توجه. کنندمی نقش ایفای کالس مدیر نقش در استادان بنابراین است، استاد عهده به را درسی
 مدیرانی استادان دیدگاه این در است یافتهتوسعه نسبتاً ولی جدید دیدگاهی رویکرد این با اساتید
 بکار را مدیریتی کارکردهای آموزشی هایفعالیت و درس کالس کنترل و نظم حفظ برای که هستند

 است استادی شغل ضروری هایتوانایی از یکی مدیریتی هایمهارت بودن دارا باوجوداین گیرندمی
 (1) است شده توجه آن به کمتر که

 تا بردمی بکار معلم که است هایمهارت مجموع درس کالس مدیریت است معتقد( 2888) اولیوا،
 (2. )شود فراهم یادگیری و آموزش شرایط

 و حلراه ارائه مشکالت، و مسائل با برخورد توانایی آن اخص معنی به درس کالس مدیریت
کار  و اثربخشی شاخص دو بنابراین است، کارآمد و اثربخش طوربه سازمان اداره منظوربه آن اجرای

 نظریات در. است آن تخصصی و خاص معنی به مدیریت از عام معنی به مدیریت کنندهتعیین آیی
 کار صحیح انجام را مدیریت و صحیح کار انجام را کار آیی و کار صحیح انجام را اثربخشی جدید

 (.3) اندنموده تعریف صحیح
 باورهای اثربخش یادگیری جو ایجاد و درس کالس مدیریت بر مؤثر عوامل ترینمهم از یکی
 درس کالس هایفعالیت که کندمی بیان( 1329) ذاکرمن. باشدمی درس کالس اداره در مدرسان
 برای خوبی کننده بینیپیش تواندمی مدرسان شایستگی ضمناً  است باورهایشان بر مبتنی مدرسان
 (4. )باشد باکیفیت تدریس هایمؤلفه و کالس مدریت

 مستقیم صورتبه درس کالس مدیریت در مدرسان شایستگی که است داده نشان اخیر تحقیقات
 .(5) گرددمی هاآن تدریس کیفیت افزایش باعث

 یکی درواقع و یادگیری و یاددهی هایموقعیت در مسائل ترینمهم از یکی درس کالس مدیریت
 ایجاد – کالس کردن رهبری یعنی کالس مدیریت. است اثربخش تدریس تحقیق معیارهای از

 کالس در نظم حفظ و کنترل برای مدیریتی هایروش از استفاده یادگیری تحقق برای الزم شرایط
 .(9درس )

 مشکل بدون تدریس روند تضمین توصیف برای اساتید که است اصطالحی درس کالس مدیریت
 معنای به اصطالح این کاربرند به دانشجویان مخل و مزاحم رفتارهای باوجود حتی کالس، در

 تدریس هایجنبه ترینسخت از مدرسان از بسیاری برای احتماالً  که است رفتارهای بروز از پیشگیری
 که است هنری یاددهی و یادگیری برای الزم شرایط کردن فراهم و درس کالس مدیریت. است
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 است موقعبه هایتصمیم و اتخاذ و فراگیران با برخورد یشیوه از آگاهی مستلزم دانش برداشتن عالوه
(2) 

 بایدد اثربخش استاد یک و است بهتر یادگیری و تدریس برای زمینه ایجاد کالس مدیریت درواقع
 (8. )باشد داشته مؤثر و مناسب برخورد اجتماعی هاینظمیبی بروز تقابل در

 محیطی حفظ و ایجاد برای الزم هایشیوه اتخاذ و تدارکات یتهیه درس کالس مدیریت
 تدریس، درس، کالس دهیسازمان چگونگی به بستگی که است یادگیری و آموزش برای اثربخش
 مدیریتی هایسبک و مطلوب یادگیری جو ایجاد فراگیران رفتار انگیزشی دالیل ارزشیابی، چگونگی

 (9. )دارد استاد
 :از است عبارت درس کالس در مؤثر مدیریت مؤلفه چهار( 2813) مارزنو نظر به
 هاروش و قوانین .1

 انضباطی هایمداخله .2

 فراگیر و معلم رابطه .3

 روانی جو .4

 .شودنمی محقق درس کالس در ضعیف مدیریت با یادگیری و تدریس محققین، از بسیاری ازنظر
 مثبتی رابطه و کندمی تسهیل و حمایت را یادگیری و تدریس فرآیند مؤثر، مدیریت هایاستراتژی

 مروری دیگر مطالعه یک در( 1999 همکاران، و ویلز. )آوردمی وجود به فراگیر و معلم بین
 متغیرهایی که دریافتند محققین شدهانجام دانشگاه در که کالس مؤثر مدیریت مورد در سیستماتیک

 انگیزشی نتایج و عاطفی و اجتماعی نتایج رفتاری، نتایج دانشگاهی، نتایج دانشجویان، کرد عمل نظیر
 .(18) باشندمی درس کالس مؤثر مدیریت نشانگرهای ازجمله
 گردیدده مشدخص متغیدر چهدار با درس کالس مؤثر مدیریت آمریکا مریلند دانشگاه تحقیقات در
 :است

 شدهتعیین پیش از ریزیبرنامه .1

 متفکرانه پیشگیری .2

 کنترل و دهیسازمان .3

 و استادان به توجه اساتید، و دانشجویان همه برای آمیزموفقیت تجربه کسب فرصت ایجاد .4

 .است یافتهتوسعه نسبتاً ولی جدید رویکرد و دیدگاه درس کالس مدیر عنوانبه معلمان
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 و اساتید شدن ترایحرفه و آموزشی اجتماعی، سریع تغییرات و تحوالت دلیل به رویکرد این
 هایحیطه در خصوصبه تربیتی علوم و پزشکی علوم نظرانصاحب موردتوجه ازپیشبیش معلمان
 رویکرد این در. است قرارگرفته آموزشی مدیریت و درسی ریزیبرنامه آموزشی، هایریزیبرنامه

 باید آموزشی هایفعالیت درس کالس کنترل و نظم حفظ برای که هستند مدیرانی مدرسین،
 دقت با درس کالس کار آیی و اثربخشی افزایش برای شرایط به توجه با را مدیریتی کارکردهای

 (11) کارگیرندبه
 چگونگی و نوع. هستند یادگیری جو ایجاد درصدد خود وظایف انجام با اساتید اینکه به توجه با
 درنهایت و یادگیری جو بر استاد تدریس فنون و کالس اداره نحوه خصوصبه وظایف از هرکدام انجام

 (12. )گذاردمی تأثیر آموزش حاصل و نتایج بر
 به نیل و تدریس منظوربه شک بدون که است این در درس کالس مدیریت ضرورت اهمیت

 نظم به توانمی شرایط این ازجمله باشدمی الزم شرایطی هادانشگاه خصوصبه و آموزشی اهداف
 یعنی یادگیری گام اولین آن در که کالسی زیرا نمود، اشاره مهم فاکتوری عنوانبه کالس بر حاکم
 مطلوبی نتایج یقینبه نگردد اعمال فراگیران و دانشجویان توجهجلب و رضایت در مشارکت و نظم

 .(13) داشت نخواهد
 اسدتاد یک ایحرفه هایمهارت دیگر و خاص هایآموزش کارگیریبه درسی، ریزیبرنامه طراحی

 که است پزشکی علوم دانشجویان آموزش و تدریس فرآیند در بخردانه تأمل نوعی عالمانه تدریس در
 در کده معلمدی تجربه و دانش یادگیری و تدریس عملی کارکرد در است درس کالس از فراتر چیزی
 برای باید دانش این و است جامعه دارایی بلکه نیست معلم به محدود فقط شودمی کسب هاسال طول

 پزشدکی علوم غیر هایرشته در که( 1392 کریمیان،) گیرد قرار دسترس در بازنگری و نقد و استفاده
 .ندارد ضرورتی

 بازنگری و بازآموزی ارائه در پزشکی علوم غیر هایرشته با پزشکی علوم هایرشته تفاوت بنابراین
 :گیردمی انجام پزشکی علوم هایرشته در که است بالینی هایآموزش نقد و

. است یافته بیشتری اهمیت اخیر هایدهه در ویژهبه اتحاد و همبستگی و تلفیق پژوهیدانش
 داده قرار انسان روی پیش را اطالعات و دانش از وسیعی گسترده تکنولوژی و علم پرشتاب حرکت

 بیندراین دارند کوتاهی عمر بیماران بالین بر خصوصبه اطالعات تغییر سرعت لحاظ به که است
 ساخت و اندشده دور هم از شدن تخصصی واسطهبه که دانش پراکنده و مجزا قطعات تلفیق و ارزیابی
 (.14) است عملی و علمی هایمحیط امروز ضرورت جدید دانش

 یک در فقطنه نمود، کشف را رویدادها بین بتوان تا کرد مشاهده وسیع زمینه در باید را علم اساساً
 (15) تخصصی و محدود حوزه
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 به که است ارزشمند زمانی تولیدشده دانش که است باور این بر مبتنی کاربردی پژوهیدانش لذا
 اما است جدید دانش خلق و جستجوگری به تلفیق و اکتشاف پژوهیدانش آنکه رغمبه شود گرفته کار

 قبال در پزشکی علوم دانشجویان و دانشگاهیان پاسخگویی دهندهنشان حاضر پژوهش دغدغه
 یا انتقال تولید، دانش از میزان چه اینکه و است علمی کارکردهای سایر از تولیدشده دانش کارگیریبه

 صالحی، ذکیر) بیانجامد مشکل حل به و شود گرفته کار به عمل در تواندمی دانشگاه در شدهتلفیق
 دارد. رو پیش در حاضر پژوهش که است مسیری( 1392

 الگو، یادگیری، مسائل درس، موضوعات بر استاد اشراف از درس کالس مؤثر مدیریت اهمیت
 و رفتار اثربخشی یعمده عوامل این همه که شودمی آغاز تدریس فنون و راهبرد ها،روش ها،مهارت

 کالس مدیریت و آموزشی اجتماعی سازمان یک درس کالس چون و باشدمی درس کالس مدیریت
 (.19) است مؤثر بسیار استاد یک کار وریبهره درنهایت و آیی کار و اثربخشی جهت

 هایروش توسعه مدل و اختصاصی الگوهای طراحی و ایجاد که رسدمی نظر به ضروری بنابراین
 برای تدریس مؤثر مدیریت گشای راه بتواند کشور در الگوها این کاربرد و درس کالس مؤثر مدیریت

 .باشد پزشکی علوم خاص هایرشته دانشجویان
 

 روش پژوهش .2
 اساتید وروش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  

اساتید نفری از  222، نمونه در دسترسگیری باشد. با روش نمونهمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
روی آنان اجرا  مدیریت مؤثر کالس درسانتخاب و پرسشنامه  و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

شد. ره داده میبه گویه ها نم 5تا  1که در قالب یک پیوستار از  بود گویه 88این پرسشنامه دارای  .شد
)ضریب  کاررفته برای تحلیل گویه هابه هایروشطور جداگانه محاسبه شد. نمره هر عامل به

محاسبه )و برای اعتبار  (تحلیل عاملی)ی و سازه ایسازی از روایی، صوری، محتو و برای روا هولستی(
استفاده شد درمجموع همه گویه ها، یادگیری  (هاضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و عامل

 داد.را موردسنجش قرار می مدیریت مؤثر کالس درس
 

 هایافته .3
گیری، بررسی انواع مختلفی از اعتبار و روایی اعتبار یابی ابزار اندازه هایبرای بررسی ویژگی 

 .گرددها اشاره میمدنظر قرار گرفت که در زیر به آن
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 گیریسنجی ابزار اندازهروان هایویژگیبررسی 
 جهت بررسی ابزار پژوهش سه فعالیت زیر انجام گرفت: 

 (Reliability) تعیین پایایی الف(
 (Validity) تعیین اعتبارب( 

 

 الف( تعیین پایایی ابزار
های مختلفی وجود دارد. در پژوهش حاضر از روش آلفای کرونباخ برای تعیین ضریب پایایی، روش

لی حذف نشد، سؤاکه هیچ و با توجه به این گیری استفاده شدمحاسبه ضریب پایایی ابزار اندازهبرای 
 به دست آمد. 8998مقدار آن 

 ج( تعیین اعتبار ابزار
 برای اعتبار یابی این پرسشنامه از سه روش، به شرح زیر استفاده گردیده است:

 (Face Validityروایی صوری )
اساتید دانشگاه علوم )از اساتید مجرب تعدادی  ، پرسشنامه در اختیاربرای تعیین اعتبار صوری

را بسنجد یا  تواند مدیریت مؤثر کالس درسپزشکی( قرار داده شد تا مشخص شود، آیا پرسشنامه می
اساتید نشان داد که  نظرخیر؟ بعد از انجام اصالحات موردنظر بعضی از اساتید، توافق بین نقطه

 باشد.مناسب می برای بررسی مدیریت مؤثر کالس درس الت پرسشنامه،سؤا

 روایی محتوایی ابزار

هدف و محتوا( مطابقت دارد، بنابراین دارای روایی )که با جدول مشخصات این آزمون به دلیل این
(. 1باشد که نتایج آن در مبحث مربوط به مراحل ساخت ابزار بیان گردیده است. جدول )محتوایی می
شود. برای تعیین روایی محتوایی به شکل کمی، از ضریب نسبی روایی محتوا استفاده میبرای بررسی 

 ،«موافق»قسمتی ( را بر اساس طیف سه1شود تا هر گویه )این ضریب از متخصصان درخواست می
 گردد.ها مطابق فرمول زیر محاسبه میبررسی نمایند. سپس پاسخ« مخالف»و « اصالح»

2

N
2

N
n

CVR
E 


 

تعداد کل  Nاند و پاسخ داده «موافق»ی تعداد متخصصانی است که به گزینهEnدر این رابطه 
تر باشد اعتبار محتوای آن گویه پذیرفته شده از مقدار جدول بزرگمتخصصان است. اگر مقدار محاسبه

، 33)گویه  9 ها،تک گویهای تکشود. با توجه به محاسبه مقدار ضریب نسبی روایی محتوایی برمی
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گویه  88به  84ها از حذف گردید و درنهایت تعداد گویه 49/8تر بودن از مقدار ( به دلیل پایین42، 39
کاهش یافت و در بین جامعه آماری موردنظر توزیع گردید. در پژوهش حاضر در مرحله اول، کد 

محتوای مفاهیم توسط پژوهشگر از تفاسیر  مفاهیم اصلی و کد مفاهیم فرعی، بدون دخل و تصرف در
های پژوهش، با نظارت استخراج گردید و در مرحله دوم با مراجعه به خبرگان، مفاهیمی مرتبط با گویه

آنان مجدداً شناسایی و استخراج شد. با مقایسه این دو مرحله و بر مبنای میزان توافق دو مرحله 
بدین منظور در پژوهش حاضر از ضریب هولستی استفاده شده است. کدگذاری، ضریب پایایی محاسبه

 که فرمول و نحوه محاسبه آن چنین است: شد

 

𝑃𝐴𝑂 =
2∗21

(88+84)
= 8.899 

تعداد توافق در  M)ضریب پایایی(،  1شدهبه معنی درصد توافق مشاهده PAOدر فرمول فوق، 
تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله اول )قبل از اعالم نظر کارشناسان(  n1گذاری، دو مرحله کد

تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله دوم )بعد از اعالم نظر کارشناسان( است. این رقم میان  n2 و
دهد توافق کامل( متغیر است. بر این اساس، پاسخ نتیجه محاسبه نشان می) هیچ توافق( تا یک) صفر

 باشد، یعنی مفاهیم از پایانی قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است.می 899/8توافق  که درصد

 

 ((Construct Validity روایی سازه
 

 مفروضات مدل یابی معادالت ساختاری
نخستین گام در مدل یابی معادالت ساختاری، تعیین یک مدل ساختاری پیش تجربی است که 

 را در برگیرد.همه متغیرهای موردمطالعه پژوهشگر 
شده و صورت یک نمودار از مسیرهاست که روابط بین متغیرهای مشاهدهاین مدل معموالً به

دهند. در این پژوهش، مدل یابی معادالت ساختاری به کمک مشاهده نشده )مکنون( را نشان می
م شد. بر روی مدل سه عاملی پرسشنامه مدیریت مؤثر کالس درس انجا 24افزار ایموس نسخه نرم

های پرسشنامه مدیریت مؤثر کالس درس و سؤاالت ( مدل ساختاری پیش تجربی عامل1شکل )
 دهد.ها را نشان میمرتبط با آن

                                                 
1 
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 های برازندگی مدل کلیآزمون

 های فردی مدرسویژگی

صورت مدل عاملی مرتبه دوم تدوین های فردی مدرس بهمدل عاملی کد مفاهیم اصلی ویژگی

های کلی برازش و پارامترهای اصلی )بارهای عاملی این مربوط به این مدل شاخص گردید برآوردهای

 شده است.مفاهیم( در زیر گزارش

 

 های فردی مدرس( مدل عاملی مرتبه دوم کد مفاهیم اصلی ویژگی1شکل )
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 های فردی مدرسهای ارزیابی مدل عاملی کد مفاهیم فرعی ویژگی: شاخص1جدول 

کای اسکوئر  درجه آزادی شاخص
 نسبی

شاخص برازش 
 تطبیقی

شاخص برازش 
 تطبیقی مقتصد

ریشه دوم میانگین مربعات 
 خطای برآورد

 898/8 892/8 992/8 299/2 118 مقدار

ها به مدل برقرار های ارزیابی کلیت مدل عاملی درمجموع بیانگر این است که برازش دادهشاخص

ها با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب به این شاخص های ارزیابی کلیت مدل عاملیاست. همه شاخص

 های فنی و تکنیکی دارند.داللت بر مطلوبیت مدل عاملی کد مفاهیم اصلی شایستگی

های مقادیر بارهای عاملی کد مفاهیم فرعی و معرف مربوط به کد مفاهیم فرعی ویژگی 2جدول 

 فردی مدرس

 Z P عاملیبار  هامعرف Z P بار عاملی کد مفاهیم فرعی

 دانش علمی و آمادگی مدرس
 

991/8 - - a1 

a2 

a3 

a4 

885/8 
982/8 
499/8 
922/8 

- 
529/24 
299/9 
828/28 

- 
*** 
*** 
*** 

تجربه و تبحر استاد در اداره 

 کالس
 

982/8 599/12 *** a5 

a9 

a2 

a8 

a9 

922/8 
998/8 
995/8 
881/8 

824/8 

- 
231/11 
999/18 
999/19 
849/12 

- 
*** 
*** 
*** 
*** 

 جنسیت

834/8 342/12 *** a18 

a11 

a12 

a13 

a14 

939/8 
821/8 
413/8 
334/8 
382/8 

284/12 
- 
154/4 
125/3 
829/3 

*** 
- 

*** 
*** 
*** 

 ایجاد جو روانی

532/8 549/4 *** a15 

a19 

a12 

a18 

a19 

898/8 
985/8 
485/8 
889/8 
211/8 

258/19 
- 
338/9 
915/14 
299/11 

*** 
- 

*** 
*** 
*** 
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مقادیر برآورد شده در جداول باال، بیانگر این است بارهای عاملی مربوط به مقادیر کد مفاهیم 
های فردی مدرس در وضعیت مطلوبی قرار دارند. فرعی مربوط به کد مفاهیم اصلی ویژگی

شوند و دیگر همبستگی این مفاهیم با کد مفاهیم اصلی و فرعی در حد باال برآورد میعبارتبه
 یجه ابزار سنجش در این سطح نیز از روایی عاملی برخوردار است.درنت

 های آموزشیاستراتژی

های آموزشی با استفاده از کد مفاهیم اصلی و فرعی زیر موردسنجش کد مفاهیم اصلی استراتژی
 قرارگرفته است

صورت مدل عاملی مرتبه دوم تدوین های آموزشی بهمدل عاملی کد مفاهیم اصلی استراتژی
های کلی برازش و پارامترهای اصلی )بارهای عاملی این گردید برآوردهای مربوط به این مدل شاخص

 شده است.مفاهیم( در زیر گزارش

 

 های آموزشی: مدل عاملی مرتبه کد مفاهیم فرعی استراتژی2شکل 
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 های آموزشیهای ارزیابی مدل عاملی کد مفاهیم فرعی استراتژیشاخص 3جدول 

شاخص برازش  کای اسکوئر نسبی آزادی درجه شاخص
 تطبیقی

شاخص برازش 
 تطبیقی مقتصد

ریشه دوم میانگین 
 مربعات خطای برآورد

 883/8 989/8 991/8 282/2 23 مقدار

 

ها به مدل برقرار های ارزیابی کلیت مدل عاملی درمجموع بیانگر این است که برازش دادهشاخص

ها مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب به این شاخصهای ارزیابی کلیت است. همه شاخص

 های آموزشی دارند.داللت بر مطلوبیت مدل عاملی کد مفاهیم فرعی استراتژی

: مقادیر بارهای عاملی کد مفاهیم فرعی و معرف مربوط به کد مفاهیم فرعی 4جدول 

 های آموزشیاستراتژی

 Z P بار عاملی هامعرف Z P بار عاملی کد مفاهیم فرعی

 آموزش کارگاهی
982/8 135/12 *** a28 

a21 

a22 

299/8 
254/8 
814/8 

- 
834/11 
125/13 

- 
*** 
*** 

تدریس با کمک ابزارهای 

 آموزشی

918/8 882/13 *** a23 

a24 

a25 

a29 

885/8 
882/8 
259/8 
922/8 

- 
892/11 
413/14 
895/15 

- 
*** 
*** 
*** 

دهی مناسب کالس سازمان

 درس

894/8 - - a22 

a28 

a29 

a38 

a31 

a32 

a33 

298/8 
888/8 
213/8 
228/8 
234/8 
283/8 
953/8 

938/11 
- 
818/18 
132/12 
235/11 
925/18 
983/9 

- 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
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مقادیر برآورد شده در جداول باال، بیانگر این است بارهای عاملی مربوط به مقادیر مد مفاهیم 

دیگر عبارتهای آموزشی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. بهمفاهیم اصلی استراتژیفرعی مربوط به کد 

شوند و درنتیجه ابزار سنجش همبستگی این مفاهیم با کد مفاهیم اصلی و فرعی در حد باال برآورد می

 در این سطح نیز از روایی عاملی برخوردار است.

 های نظارتیاستراتژی

صورت مدل عاملی مرتبه دوم تدوین به« های نظارتیستراتژیا»مدل عاملی کد مفاهیم فرعی 

های کلی برازش و پارامترهای اصلی )بار عاملی این کد گردید. برآوردهای مربوط به این مدل شاخص

 شده است:مفاهیم( در زیر گزارش

 

 های نظارتی: مدل عاملی مرتبه کد مفاهیم فرعی استراتژی3شکل 
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 های نظارتیارزیابی مدل عاملی کد مفاهیم فرعی استراتژیهای شاخص 5جدول 

شاخص برازش  کای اسکوئر نسبی درجه آزادی شاخص
 تطبیقی

شاخص برازش 
 تطبیقی مقتصد

ریشه دوم میانگین مربعات 
 خطای برآورد

 894/8 849/8 923/8 922/2 28 مقدار

 

ها به مدل برقرار برازش داده های ارزیابی کلیت مدل عاملی درمجموع بیانگر این است کهشاخص

ها های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب به این شاخصاست. همه شاخص

 های نظارتی دارند.داللت بر مطلوبیت مدل عاملی کد مفاهیم فرعی استراتژی

 

رعی مقادیر بارهای عاملی کد مفاهیم فرعی و معرف مربوط به کد مفاهیم ف 9جدول 

 های نظارتیاستراتژی

 Z P بار عاملی هامعرف Z P بار عاملی کد مفاهیم فرعی

 های انضباطیمداخله
 

283/8 258/9 *** a34 

a35 

a39 

a32 

283/8 
885/8 
231/8 
881/8 

- 
838/18 
993/18 
939/18 

- 
*** 
*** 
*** 

 روابط سازنده مدرس و فراگیر
 

932/8 - - a38 

a39 

a48 

a41 

a42 

a43 

298/8 
298/8 
884/8 
232/8 
923/8 
928/8 

- 
983/18 
193/12 
959/18 
828/13 
113/9 

- 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 

مقادیر برآورد شده در جداول باال، بیانگر این است بارهای عاملی مربوط به مقادیر کد مفاهیم 

دیگر عبارتهای نظارتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. بهفرعی مربوط به کد مفاهیم اصلی استراتژی
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ه ابزار سنجش شوند و درنتیجهمبستگی این مفاهیم با کد مفاهیم اصلی و فرعی در حد باال برآورد می

 در این سطح نیز از روایی عاملی برخوردار است.

 مدیریت فراگیر محور

صورت مدل عاملی مرتبه دوم تدوین به« مدیریت فراگیر محور»مدل عاملی کد مفاهیم فرعی 

های کلی برازش و پارامترهای اصلی )بار عاملی این کد گردید. برآوردهای مربوط به این مدل شاخص

 شده است:زیر گزارشمفاهیم( در 

 

 : مدل عاملی مرتبه کد مفاهیم فرعی مدیریت فراگیر محور4شکل 

 های ارزیابی مدل عاملی کد مفاهیم فرعی مدیریت فراگیر محور: شاخص2جدول 

شاخص برازش  کای اسکوئر نسبی درجه آزادی شاخص

 تطبیقی

شاخص برازش 

 تطبیقی مقتصد

ریشه دوم میانگین 

 مربعات خطای برآورد

 893/8 889/8 942/8 592/2 12 مقدار
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ها به مدل برقرار های ارزیابی کلیت مدل عاملی درمجموع بیانگر این است که برازش دادهشاخص

ها های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب به این شاخصاست. همه شاخص

 مدیریت فراگیر محور دارند.داللت بر مطلوبیت مدل عاملی کد مفاهیم فرعی 

: مقادیر بارهای عاملی کد مفاهیم فرعی و معرف مربوط به کد مفاهیم فرعی مدیریت 8جدول 

 فراگیر محور

 Z P بار عاملی هامعرف Z P بار عاملی کد مفاهیم فرعی

درگیری فعال دانشجو در 

 تدریس

934/8 - - a44 

a45 

a49 

a42 

294/8 
295/8 
254/8 
814/8 

- 
999/11 
959/18 
849/12 

- 
*** 
*** 
*** 

مدیریت مشارکتی در فرآیند 

 یادگیری

299/8 254/11 *** a48 

a49 

a58 

a51 

945/8 
892/8 
992/8 
832/8 

- 
283/28 
918/18 
819/12 

- 
*** 
*** 
*** 

 

مقادیر برآورد شده در جداول باال، بیانگر این است بارهای عاملی مربوط به مقادیر کد مفاهیم 

دیگر عبارتمربوط به کد مفاهیم اصلی مدیریت فراگیر محور در وضعیت مطلوبی قرار دارند. به فرعی

شوند و درنتیجه ابزار سنجش همبستگی این مفاهیم با کد مفاهیم اصلی و فرعی در حد باال برآورد می

 در این سطح نیز از روایی عاملی برخوردار است.
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 های شناختی و غیر شناختیاستراتژی

صورت مدل عاملی به« های شناختی و غیر شناختیاستراتژی»مدل عاملی کد مفاهیم فرعی 

های کلی برازش و پارامترهای اصلی مرتبه دوم تدوین گردید. برآوردهای مربوط به این مدل شاخص

 شده است:)بار عاملی این کد مفاهیم( در زیر گزارش

 

 

 های شناختی و غیر شناختیستراتژی: مدل عاملی مرتبه کد مفاهیم فرعی ا5شکل 

 های شناختی و غیر شناختیهای ارزیابی مدل عاملی کد مفاهیم فرعی استراتژیشاخص 9جدول 

شاخص برازش تطبیقی  شاخص برازش تطبیقی کای اسکوئر نسبی درجه آزادی شاخص

 مقتصد

ریشه دوم میانگین 

 مربعات خطای برآورد

 894/8 891/8 932/8 933/2 22 مقدار
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ها به مدل برقرار های ارزیابی کلیت مدل عاملی درمجموع بیانگر این است که برازش دادهشاخص

ها های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب به این شاخصاست. همه شاخص

 دارند. های شناختی و غیر شناختیداللت بر مطلوبیت مدل عاملی کد مفاهیم فرعی استراتژی

: مقادیر بارهای عاملی کد مفاهیم فرعی و معرف مربوط به کد مفاهیم فرعی 18جدول 

 های شناختی و غیر شناختیاستراتژی

 Z P بار عاملی هامعرف Z P بار عاملی کد مفاهیم فرعی

تقویت عوامل 
 شناختیروان

 

928/8 153/12 *** a52 

a53 

a54 

a55 

a59 

889/8 

252/8 

221/8 

212/8 

813/8 

- 
825/11 

343/11 

354/18 

428/9 

- 
*** 

*** 

*** 

*** 

 انگیزه بخشی
 

892/8 - - a52 

a58 

a59 

a98 

a91 

255/8 

223/8 

295/8 

222/8 

295/8 

- 
293/12 

588/18 

239/18 

238/18 

- 
*** 

*** 

*** 

*** 

 

مفاهیم  مقادیر برآورد شده در جداول باال، بیانگر این است بارهای عاملی مربوط به مقادیر کد

های شناختی و غیر شناختی در وضعیت مطلوبی قرار فرعی مربوط به کد مفاهیم اصلی استراتژی

شوند و دیگر همبستگی این مفاهیم با کد مفاهیم اصلی و فرعی در حد باال برآورد میعبارتدارند. به

 درنتیجه ابزار سنجش در این سطح نیز از روایی عاملی برخوردار است.
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 فضا و زمانمدیریت 

صورت مدل عاملی مرتبه دوم تدوین به« مدیریت فضا و زمان»مدل عاملی کد مفاهیم فرعی 

های کلی برازش و پارامترهای اصلی )بار عاملی این کد گردید. برآوردهای مربوط به این مدل شاخص

 شده است:مفاهیم( در زیر گزارش

 

 فضا و زمان: مدل عاملی مرتبه کد مفاهیم فرعی مدیریت 9شکل 

 های ارزیابی مدل عاملی کد مفاهیم فرعی مدیریت فضا و زمان: شاخص11جدول 

شاخص برازش  کای اسکوئر نسبی درجه آزادی شاخص

 تطبیقی

شاخص برازش 

 تطبیقی مقتصد

ریشه دوم میانگین 

 مربعات خطای برآورد

 893/8 812/8 892/8 814/2 38 مقدار
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ها به مدل برقرار عاملی درمجموع بیانگر این است که برازش دادههای ارزیابی کلیت مدل شاخص

ها های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب به این شاخصاست. همه شاخص

 دارند.داللت بر مطلوبیت مدل عاملی کد مفاهیم فرعی مدیریت فضا و زمان

ی و معرف مربوط به کد مفاهیم فرعی مدیریت مقادیر بارهای عاملی کد مفاهیم فرع 12جدول 

 فضا و زمان

 Z P بار عاملی هامعرف Z P بار عاملی کد مفاهیم فرعی

 مدیریت زمان
 

921/8 - - a92 

a93 

a94 

a95 

a99 

993/8 

223/8 

289/8 

845/8 

922/8 

- 

839/8 

429/9 

829/18 

211/2 

- 

*** 

*** 

*** 

*** 

 فضای آموزشی
 

922/8 128/12 *** a92 

a98 

a99 

a28 

a21 

229/8 

241/8 

252/8 

299/8 

943/8 

- 

931/9 

899/18 

228/9 

282/8 

- 

*** 

*** 

*** 

*** 

 

مقادیر برآورد شده در جداول باال، بیانگر این است بارهای عاملی مربوط به مقادیر کد مفاهیم 

در وضعیت مطلوبی قرار دارند. مدیریت فضا و زمان فرعی مربوط به کد مفاهیم اصلی 

شوند و دیگر همبستگی این مفاهیم با کد مفاهیم اصلی و فرعی در حد باال برآورد میعبارتبه

 درنتیجه ابزار سنجش در این سطح نیز از روایی عاملی برخوردار است.
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 های ارزیابی )تئوری و عملی(استراتژی

مدل عاملی صورت به« های ارزیابی )تئوری و عملی(استراتژی»مدل عاملی کد مفاهیم فرعی 

های کلی برازش و پارامترهای اصلی مرتبه دوم تدوین گردید. برآوردهای مربوط به این مدل شاخص

 شده است:)بار عاملی این کد مفاهیم( در زیر گزارش

 

 های ارزیابی )تئوری و عملی(: مدل عاملی مرتبه کد مفاهیم فرعی استراتژی2شکل 

های ارزیابی )تئوری و کد مفاهیم فرعی استراتژی های ارزیابی مدل عاملی: شاخص13جدول 

 عملی(

 کای اسکوئر نسبی درجه آزادی شاخص
شاخص برازش 

 تطبیقی

شاخص برازش 

 تطبیقی مقتصد

ریشه دوم میانگین 

 مربعات خطای برآورد

 899/8 858/8 938/8 818/2 21 مقدار
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ها به مدل برقرار برازش دادههای ارزیابی کلیت مدل عاملی درمجموع بیانگر این است که شاخص

ها های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر قرار دادن مقادیر مطلوب به این شاخصاست. همه شاخص

 های ارزیابی )تئوری و عملی( دارند.داللت بر مطلوبیت مدل عاملی کد مفاهیم فرعی استراتژی

ط به کد مفاهیم فرعی : مقادیر بارهای عاملی کد مفاهیم فرعی و معرف مربو14جدول 

 های ارزیابی )تئوری و عملی(استراتژی

 Z P بار عاملی هامعرف Z P بار عاملی کد مفاهیم فرعی

 ارزیابی مناسب )تئوری و عملی(
 

824/8 - - a22 

a23 

a24 

a25 

a29 

491/8 
943/8 
228/8 
228/8 
294/8 

- 
221/2 
528/9 
952/9 
953/9 

- 
*** 
*** 
*** 
*** 

 سنجش آغازین

288/8 151/9 *** a22 

a28 

a29 

a88 

822/8 
859/8 
238/8 
585/8 

- 
838/13 
224/9 
498/8 

- 
*** 
*** 
*** 

 

مقادیر برآورد شده در جداول باال، بیانگر این است بارهای عاملی مربوط به مقادیر کد مفاهیم 

مطلوبی قرار در وضعیت ( های ارزیابی )تئوری و عملیفرعی مربوط به کد مفاهیم اصلی استراتژی

شوند و دیگر همبستگی این مفاهیم با کد مفاهیم اصلی و فرعی در حد باال برآورد میعبارتدارند. به

 درنتیجه ابزار سنجش در این سطح نیز از روایی عاملی برخوردار است.

 گیرینتیجه
الس درس مدیریت مؤثر کهدف از مطالعه مقاله حاضر، ساخت، اعتبار یابی و روا سازی پرسشنامه 

مدیریت سنجش و اعتبار یابی  برای که برای پرسشنامه استانداردیبود. با توجه به این علوم پزشکی
گردآوری اطالعات موردنیاز پژوهش، از پرسشنامه نداشت، برای  مؤثر کالس درس علوم پزشکی وجود

استفاده شد.  های درس علوم پزشکیمحقق ساخته، بر اساس تجارب اساتید و دانشجویان در کالس
، مشخص و احصاء گردید. این های مدیریت کالس درسمؤلفههای این برای این کار ابتدا مؤلفه
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های مختلفی استفاده هاست که برای اعتبار یابی و روا سازی آن از روشگوی 88پرسشنامه دارای 
برای هر گویه  هولستی و ضریب نسبی روایی محتواییشد. ابتدا همه گویه ها تحلیل شدند و ضریب 

های روایی صوری، محتوا و سازه استفاده گردید که در روایی سازه محاسبه شد. در روا سازی از روش
عامل  .عامل شناسایی شد 2استفاده شد. با توجه به نتایج تحلیل عاملی،  تأییدیاز روش تحلیل عامل 

رتی، مدیریت فراگیر محور، های نظاهای آموزشی، استراتژیهای فردی مدرس، استراتژیویژگیاول 
های ارزیابی )تئوری و عملی( استراتژی، مدیریت فضا و زمان، های شناختی و غیر شناختیاستراتژی

توان گفت که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی بود. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش می
مدیریت مؤثر کالس درس در علوم تواند آمده از تحلیل عاملی میدستبرخوردار است و عوامل به

 .گیری کندرا اندازه پزشکی

 
 درسشبکه کد مفاهیم عوامل مؤثر بر مدیریت کالس  (8) شکل   
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