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 یفیک یابیاست. ارزش ای برخوردارویژه تیاهم از، هستندخدمات سالمت ارایه کننده که  یانیدانشجو یبرا ینیبال یهامهارت یریادگی زمینه و هدف:

 ،داز موار یاری. در بسشودمیها استفاده است که در بسیاری از دانشگاه یجینامه، روش رابا استفاده از پرسش انیدانشجو گاهدیها از د مهارت نیا سیتدر

 ،نیها مورد توجه قرار نگرفته است. همچن نامهپرسش یدر طراحهنوز موضوع  نیا، اما ردیگیقرار م یکارآموز طیمح ریثأتحت ت استادانآموزش 

و  یحبا هدف طرا حاضر . مطالعهرسدبه نظر می یضرور ،یگروه پزشک یها رشته ینیعملکرد بال تیتوجه به متفاوت بودن ماه ها با نامهپرسش یسازیبوم

 .انجام شد یبخشدانشکده توان یعلم تأیه یاعضا ینیآموزش بال تیفیک یابینامه ارزشپرسش ییایو پا ییروا یبررس

 42) یآموزش تیفیمشتمل بر دو بخش ک یا نامه، پرسشیبخشدانشکده توان یآموزش یهاگروه ینیبا توجه به سرفصل برنامه آموزش بال کار: روش

 یعلم تأیه یاز نظرات اعضا یریگبازخوردچند مرحله  ینامه طپرسش ییو محتوا یصور یی. رواگردید ی( طراحنهیگز 2) یآموزش طی( و محنهیگز

در نهایت، شد.  یدانشکده بررس یدوره کارشناس انینفر از دانشجو 49توسط  ینامه در دو مرحله زمانپرسش ییایپا ،نیگرفت. همچنقرار  تأیید مورد

 .گردید لیو تحل هیتجز SPSSافزار نرم درها داده

 ؛27/1و  Cronbachs alpha ،52/1 بیضر استفاده از با یکارآموز طیو مح یآموزش تیفیک یهابخش یبرا بینامه به ترتپرسش یثبات درونها: افتهی

 و  Pearson ،54/1  =r یهمبستگ بیضر؛ ICC=  59/1و Intraclass Correlation Coefficient (ICC )=  59/1 بازآزمون -آزمون یداریپا

57/1  =r  و آزمونPaired t (19/1 < P.به دست آمد ) 

 یابیتواند به منظور ارزشیم مذکورنامه پرسش. باشدمی ایشده روا و پا ینامه طراحپرسش یکارآموز طیو مح یآموزش تیفیهر دو بخش ک :گیرینتیجه

 .مورد استفاده قرار گیرد یبخشدانشکده توان یعلم تأیه یاعضا ینیآموزش بال تیفیک

 یآموزش طیمح ،ییای، پاییروا ،یبخشنامه، دانشکده توان، پرسشینیآموزش بال ،یابیارزش: هاکلید واژه
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 مقدمه
 عامل که جامعه نیاز مورد متخصص انسانی نیروی تربیت

 زمینه کردن مساعد و تحقیق ترویج دانش، ارتقای و توسعه

 ترین مهم جمله از، باشند کشور توسعه برای مناسب

 آموزش که این به توجه با (.1) باشد می ها دانشگاه های رسالت

 به رسیدگی دارد، کار و سر ها انسان سالمت با پزشکی

 است برخوردار ای ویژه اهمیت از آن کیفی و کمی های جنبه

 آموزشی، های برنامه طراحی در بنیادین اصول از یکی (.4)

 و یاددهی های روش و آموزشی های برنامه اصالح جهت تالش

 نظام در تغییر مستلزم، آن به دستیابی و باشد می یادگیری

 (.7) است ارزشیابی

 های روش و ها فعالیت کاستن، ارزشیابی در اصلی هدف

 است. مفید و ثرؤم های روش با آن کردن جایگزین و نامطلوب

 ازد که دار وجود ارزشیابی انجام برای مختلفی اطالعاتی منابع

 یا همگنان توسط ارزیابی خودارزیابی،توان به  می جملهآن 

 مستقیم مشاهدات و دانشجویان های ارزیابی ،نؤوالمس

 واستادان  نظرات از استفاده (.2)اشاره کرد  ویی(ئ)وید

 آموزشی های برنامه تحول و تغییر در ثریؤم نقش، دانشجویان

 از نظرسنجی کاربردهای از یکی (.9) دارد آن کردن روز به و

 کیفیت بهبود جهتاستادان  به بازخورد ارایه دانشجویان،

 را قوت نقاط، آن از استفاده با توان می که (9) باشد می آموزش

 (.2) نمود اقدام ضعف نقاط رفع جهت در و بخشید ارتقا

 ای ویژه اهمیتاستادان  ارزشیابی از حاصل نتایج سو یک از

 به، دیگر سوی از و کرد پوشی چشم آن از توان نمی کهدارد 

 در استفاده مورد های روش و ابزار دقتی بی و اعتباری کم دلیل

 ،استادان آموزش کیفیت به مربوط اطالعات آوری جمع

 الزم صحیح ارزشیابی یک انجام برای که دقیقی مستندات

 سبب عوامل این مجموعه، نتیجه در و شود نمی حاصل است،

 (.8) گردد میاستادان  ارزشیابی پیچیدگی

 دانشجویان از نظرسنجی نتایج تواند می متعددی عوامل اگرچه

 ها آن نظرات از استفاده حال، این باتحت تأثیر قرار دهد، اما  را

 است. برخوردار خاصی اهمیت از، اطالعاتی منابع سایر کنار در

 رسمی طور به کشور سراسر های دانشگاه آموزشی مدیران امروزه

 اعضای تدریس نحوه درباره را دانشجویان نظرات رسمی غیر یا

 ، درباره استادانها آن نظر اساس بر و شوند می جویا علمی هیأت

  (.5)نمایند  می گیری تصمیم و قضاوت

 روشاستادان،  ارزشیابی برای دانشجویان نظرات از استفاده

 از بسیاری که است ای شده شناخته و معمول بسیار

 پیشبرد و تحول و تغییر برای آن از دنیا بزرگ های دانشگاه

 شواهد وجود، این با کنند. می استفاده خود آموزشی های برنامه

 دانشجویان نظر اظهار گاهی که است آن گویای پژوهشی

 مربوط اجرایی عوامل چونهم عواملی از متأثراستادان،  درباره

 های ویژگی استاد، شخصیت درس، های ویژگی تدریس، به

 با که باشد می درس موضوع به فعلی و قبلی هعالق و دانشجو

 بالینی آموزش (.11) ندارد یچندان ارتباط ارزشیابی موضوع

 به را نظری های آموخته تواند می دانشجو که است فرصتی

نتایج  (.11) نماید تبدیل بیمار نیاز مورد بالینی های مهارت

 ها دانشکده از بعضی که است داده نشان مطالعات برخی

 اداره و تشخیص امور انجام جهت الزم های مهارت توانند ینم

 ارزیابی، رو این از و نمایند ایجاد دانشجویان در را بیمار درمان

 به نیل منظور به بالینی عرصه در آموزش فرایند مجدد

 (.14) است ناپذیر اجتناب، ثرترؤم آموزشی های روش

 بهاغلب  دانشگاهی مراکز دراستادان  آموزش کیفیت

 و شود می ارزشیابی نامه پرسش از استفاده با و سالیانه صورت

 قرار ها آن اختیار در محرمانه صورت به آمده دست به نتایج

 در را الزم تغییرات ،دانشجویان نظرات از استفاده با تا گیرد می

 نظرات از چنانچه آورد. عمل به تدریس کیفیت ارتقای راستای

 ،گردد می استفادهاستادان  عملکرد ارزشیابی برای دانشجویان

 ارزشیابی متخصصان توسط وباشد  جامع ها نامه پرسش باید

 پذیر تعمیم و کلی االتؤس برگیرنده در که طوری به؛ گردد تهیه

 به طور قطع (.17) باشد آزمون مورد اصلی متغیرهای بیانگر و

 ابزار که نمود اعتماد ییها ارزیابیچنین  نتایج به توان می زمانی

 (.12) باشد برخوردار کافی اعتبار و دقت از نتایج آوری عجم

 و روایی با ارتباط در کشور از خارج در فراوانی مطالعات
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 اما ،(19) شده انجاماستادان  ارزشیابی هنام پرسش پایایی

 کیفیت در کارآموزی محیط نقشبررسی  به آن در که مطالعاتی

 است بوده محدود ،دباش پرداخته دانشجویان بالینی آموزش

 در بالینی محیط نقش بررسی منظور به که تحقیقی در (.19)

 بیان بهتنها  پرستاری دانشجوی 19 بود، گرفته صورت یادگیری

 در و (12) پرداختند بالینی کارآموزی از خود تجربیات

. نشد یافت مطالعه اهداف به مربوط یاطالعات ،جستجوها

 شده منتشر کشور داخل درزمینه  این در کمی های گزارش

 بالینی کارآموزی کیفیت در ثرؤمعوامل  ها از آن بعضیکه  است

 ای اشاره کارآموزی محیط نقش به اما نموده، بررسی را

عوامل  نقشبررسی  بهفقط  نیز دیگر برخی .(18) اند نکرده

 ریاضیمانند  تئوری دروس در آموزشی محیط فیزیکی

 داخل در چه مشابهیپژوهش  صورت، هر در (.15) اند پرداخته

 نشد. یافت خصوص این در خارج در چه و

 ،شود می تهیه که هدفی هر با گیری اندازه ابزار هرگونه

 و (Validity) روایی ها آن ترین مهم که دارد خصوصیاتی

 پایایی و روایی از آگاهی بدون. است (Reliability) پایایی

 آن از حاصل های داده صحت به توان نمی گیری، اندازه ابزار

 مذکور های نامه پرسش که این به توجه با .(41) داشت اطمینان

 آموزشی عملکرد کیفیت ارزیابی پیامد عنوان به نهایت در

 یک وجود ،گیرند می قرار تحلیل تجزیه و مورد ها دانشکده

 باشد، داشته قبولی قابل پایایی و روایی که جامع نامه پرسش

 از بازخورد گرفتن )یعنی ارزیابی اول گام عنوان به همواره

 یکی است. بوده آموزش امر اندرکاران دست دغدغه فراگیران(،

 بخشی، توان های رشته در آموختگان دانش تربیت اهداف از

 تدوینبنابراین،  است. جامعه به سالمت خدمات مطلوب هیارا

 حیناستادان  آموزشی عملکرد کننده ارزیابی نامه پرسش

 بسیار ،بالینی کارآموزی واحدهای در دانشجویان آموزش

موجود در این زمینه  های نامه پرسش .رسد به نظر می ضروری

 یبعض ،(بخشی توان های رشته برای اختصاصی طور به نه)

 هیاراکیفیت  بررسی در دیگر، سوی از داشتند. مشابه های آیتم

 در  شد مشخص بخشی توان دانشکدهاستادان  بالینی آموزش

 محیط» ثیرأت تحت علمی تأهی عضو عملکرد نتایج مواردی

 دانشکده این دانشجویان .ه استگرفت قرار «بالینی آموزش

 از یکی عنوان به دانشگاه آموزشی های بیمارستان از همواره

 عدم زیادی موارد در اند. کرده استفاده آموزشی های محیط

 نبود یا دیگر های بخشکارکنان  نامطلوب رفتارهای یا همکاری

 موردی های گزارش و ها کنفرانس هیارا جهت مطلوب محیط

(Case reports) سبب ،بخشی توان خدمات نیازمند بیماران 

 در ویژهه ب بالینی کارآموزی واحدهای هیارا کیفیت افت

که  رسید می نظر به ،بنابراین است. شده بستری های بخش

 به شایانی کمک تواند نمی به تنهایی آموزشی کیفیت ارزیابی

 واحدها این هیارا بهبود منظور به مناسب بازخوردهای هیارا

 جامع نامه پرسش یک طراحیضرورت  ،منظور همین به .نماید

 های نامه شیوه تدوین با ،همچنین .احساس گردید پایا و روا

 نامه شیوه جمله از و تهران پزشکی علوم دانشگاه در جدید

 طور به که هایی آیتم برخی بود الزم ،ای حرفه اخالق

 کند می ارزیابی را علمی تأهی مهارت از حیطه این اختصاصی

 حاضر مطالعهبنابراین،  شود. گنجانده ها نامه پرسش این در نیز

 ارزشیابی نامه پرسش پایایی و روایی بررسی و طراحی هدف با

 بخشی توان دانشکده علمی تأهیی اعضا بالینی آموزش کیفیت

 (کارآموزی محیط و آموزشی کیفیت بخش دو بر مشتمل)

 .انجام شد
 

 کار روش
 شناسی روش های پژوهش از نوع مطالعهاین 

(Methodological research)  و طراحی هدف بابود که 

 ابتدا .صورت گرفت ارزشیابی ابزار سازی استاندارد

 تهیه الکترونیک منابع در جستجو با موجود های نامه پرسش

 ارزشیابی نامه پرسش نمونه 19 بین از ،راستا این در .گردید

 کیفیت بررسی به یاختصاصبه طور  نامه پرسش 5 تدریس،

 مقایسهبا  .پرداخته بود مربوطاستادان  بالینی تدریس

 باشد می مشترک ها آن در آیتم 11 که شد مشخص ها نامه پرسش

 ذکر ها نامه پرسش از برخی در مشابه غیر صورت به آیتم 9 و
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 دانشکده در شده طراحی نامه پرسشدر نیز  آیتم 5 .است شده

 های آیتم نداشت. مشابهی ها نامه پرسش سایر در بخشی توان

 مدرسان از برخی نظرات به توجه با دانشکده مخصوص

از  االتیؤس حاوی و گردید طراحی بالینی کارآموزی باتجربه

 مورد بیماران اساس بر را دانشجویان های کنفرانس»جمله 

 تجربه کسب امکان» و« کند می تنظیم دانشجویان نیاز و درمان

 )از نماید می فراهم دانشجویان بین یکسان طور به را بالینی

 از یک هیچ در که بود« بیماران( تعداد و تنوع لحاظ

 افزایش منظور به اما ،نداشت وجود قبلی های نامه پرسش

 بود. ضروری ارزشیابی، به مربوط اطالعات صحت

 )شامل ها آیتم کلیه ابتدا اولیه، نامه پرسش طراحی منظور به

 دانشکده مخصوص و مشترک غیر مشترک، های آیتم

 هایی آیتم ،سپس شد. داده قرار واحد فرم یک در بخشی( توان

 ایجاد» ،مثال طور به. گردید حذف داشت، مشترکی مفهوم که

 انجام به را دانشجویان» با «دانشجویان در خالقیت و انگیزه

 گزارش و مقاله هیارا )کنفرانس، جانبی علمی های فعالیت

 و انجام در استاد تسلط مهارت» نیز و «کند می ترغیب مورد(

 انجام در کافی تسلط» با «بالینی های مراقبت آموزش

 مشترکی مفهوم« داردرا  مربوط بخش در بالینی های مهارت

 برگیرنده در فقط تا شد تالش نامه پرسش طراحی در .داشتند

 از متنوعی های حیطه بتواند بلکه ،نباشد تدریس از حیطه یک

 نظم رعایت یا و ای حرفه اخالق و تدریس اصول رعایت جمله

 های آیتم شود. شامل نیز را علمی تسلط و مقررات و

 به توجه با تخصصی ای کمیته حضور با اولیه نامه پرسش

 دانشکده، آموزشی های گروه بالینی آموزش برنامه سرفصل

 .گردید بررسی

 از نارضایتی که دانشجویان قبلی بازخوردهای به توجه با

 بودن نامناسب علت بهبه طور عمده  را ها کارآموزی برخی

 درمانیکارکنان کادر  سایر همکاری عدم نیز و یادگیری محیط

 ارزشیابی پایین نمره کسب سببمسأله  این و کردند می اظهار

 نامه پرسش برای جدیدی بخش بود، شده ها کارآموزی برخی

 .شد گرفته نظر در آیتم( 2 شامل) کارآموزی محیط عنوان تحت

 کیفیت بخش دومتشکل از  ای اولیه نامه پرسش ،ترتیب یندب

 مقیاس اساس بر آیتم( 2) آموزشی محیط و آیتم( 41) آموزشی

 اختیار در مذکور نامه پرسش شد. طراحی ای گزینهپنج  لیکرت

 کسب الزم بازخوردهای و گرفت قرار علمی تأهی یاعضا

 و ای حرفه اخالق رعایت بر دانشگاه کیدأت از پس د.گردی

مجدد  نامه پرسش ،استادان ای حرفه تعهد های نامه شیوه تدوین

 این های آیتم اختصاصی طور به وقرار گرفت  ارزیابیمورد 

 نامه پرسش و گردید تکمیل و بررسی نامه پرسش در حیطه

 های )حیطه آموزشی کیفیت ارزیابی آیتم 42شامل  نهایی

 تیرعا و یتخصص دانش ،آیتم 2 :یآموزش تیریمد و یطراح

 8 :یا حرفه و یاخالق یها مهارت و آیتم 5: سیتدر اصول

 طی سپس .شد طراحی کارآموزی محیط ارزیابی آیتم 2 و آیتم(

 در علمی تأهی اعضای نظرات از گیریبازخورد مرحله چند

 کیفیت ارزشیابی جامع نامه پرسش نهایی نسخه تدوین کنار

تأیید  نیز آن صوری و ییمحتوا روایی بالینی، آموزش عملکرد

 دو در نامه پرسش ،ابزار پایایی بررسی جهت ،نهایت در شد.

 دانشکده کارشناسی دوره دانشجویان توسط زمانی مرحله

 21 اختیار در ها نامه پرسش که صورت این به .گردید تکمیل

 کهاین  بدون ها آن و گرفت قرار آخر سال دانشجویان از نفر

 ،دگرد می تکمیل پژوهشی مقاصد برای نامه پرسش این بدانند

 قرار این از کار روند نمودند. آن تکمیل به اقدام مرحله دو در

 دانشجویان اختیار در ها نامه پرسش ،آزمون مرحله در که بود

 صورت به نتایج که این از دادن اطمینان ضمن و گرفت می قرار

 شماره تا شد خواستآنان در از ،شود می بررسی محرمانه

 انجام جهت نمایند. قید نامه پرسش برگه در را خود دانشجویی

دوباره  ساعت 28 زمانی فاصله با فرایند این ،بازآزمون مرحله

 مطابقت با مرحله این از پس درآمد. اجرا به شکل همان به

 تکمیل در جلسه یک فقط که کسانی ،دانشجویی های شماره

 کسانی ونمودند، از مطالعه خارج شدند  همکاری نامه پرسش

 مطالعه در کرده بودند، تکمیل را نامه پرسش جلسه دو هر که

 ارزشیابی بخش دو شامل ها نامه پرسش که جا آن از ماندند. باقی

 بالینی آموزش محیط کیفیت ارزشیابی و بالینی تدریس کیفیت
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 صورت قسمت دو این تفکیک به نیز آماری های تحلیل ،بود

 گرفت.

 Cronbachs ضریبوسیله به نامه پرسش درونی ثبات

alpha ضریببا استفاده از  بازآزمون -آزمون پایداری و 

 Intraclass ضریب و Paired t آزمون ،Pearson همبستگی

correlation coefficient (ICC )ضریب گردید. محاسبه 

 داری یمعن سطح و درصد 59 آماری محاسبات در اطمینان

19/1 > P افزار نرمدر ها  داده شد. گرفته نظر در SPSS  نسخه

12 (version 17, SPSS Inc., Chicago, IL مورد تجزیه )

 و تحلیل قرار گرفت.

 

 ها یافته
 نظرات گرفتن نظر در با ابزار محتوایی و صوری روایی

 طریق از مکاتبات طی دانشکده آموزشی های گروه کلیهاستادان 

 این به .شد بررسی کیفی صورت به و اداری اتوماسیون سیستم

 در را خود بازخورد تاگردید  خواستاستادان در از که صورت

 .نمایند هیارا شده طراحی نامه پرسش های آیتم از یک هر مورد

استادان  بیشتر و شد پیشنهاد محدودی اصالحات ،اساس این بر

 داشتند. شده طراحی نامه پرسش با موافقی نظرات

 )ارزشیابی دوم بخش در شده، تکمیل نامه پرسش 49 از

 وجود ناقص نامه پرسش دو بالینی( آموزش محیط کیفیت

 47 به بخش این در بررسی مورد نمونه تعداد. بنابراین، داشت

 کیفیت ارزشیابی بخش کل امتیاز میانگین یافت. تقلیل مورد

 .به دست آمد 28/55 ± 22/12 ،اول( الؤس 42) بالینی آموزش

 بالینی آموزش محیط کیفیت ارزشیابی بخش کل امتیاز میانگین

 مقادیر .بود 71/15 ± 29/9نیز  نامه( پرسش انتهایی الؤس 2)

 ی(،آموزش تیریمد و یطراح) 1 های حیطه به مربوط توصیفی

 یها مهارت) 7 و (سیتدر اصول تیرعا و یتخصص دانش) 4

ارایه  1جدول  در نامه پرسش اول بخش ی(ا حرفه و یاخالق

 است.شده 
 

 ها حیطه از یک هر تفکیک به و کل در بالینی آموزش و آموزشی محیط کیفیت پراکندگی و مرکزی های شاخص :1 جدول

 حداکثر حداقل میانه معیار انحراف ± میانگین ارزشیابی نوع

 141 92 119 28/55 ± 22/12  بالینی آموزش کیفیت

 48 2 15 71/15 ± 29/9  آموزشی محیط کیفیت

 79 18 71 29/48 ± 47/9  1 حیطه

 29 12 75 41/79 ± 42/2  4 حیطه

 21 41 79 94/72 ± 22/9  7 حیطه
 

  ضریباستفاده از  با نامه پرسش درونی ثبات

Cronbachs alpha ،52/1 های بخش برای ترتیب به 27/1 و 

 Cronbachs alpha مقادیر شد. ییدأت نامه پرسش دوم و اول

 دوم و اول بخش های آیتم از یک هر حذف صورت در

 در تفکیک به کل با همبستگی مقادیر ،همچنین و نامه پرسش

 است. آمده 7 و 4 جداول
 

 نامه پرسش اول بخش در Cronbachs alpha ضریب مقادیر :4 جدول

 شماره آیتم
 آیتم یمحتوا

میانگین امتیازات در صورت 

 حذف آیتم

 Cronbachs alphaضریب 

 آیتمدر صورت حذف 

مقادیر همبستگی با 

 کل

 28/1 52/1 28/59 مشخص کردن اهداف کارآموزی 1سؤال 

 81/1 57/1 48/59 تفهیم مفاهیم آموزشی 4سؤال 

 29/1 57/1 12/59 اطالعات علمی روزآمد 7سؤال 

 72/1 52/1 12/59 حضور طبق برنامه 2سؤال 

 89/1 57/1 22/59 انجام عملی معاینات و مهارتهای بالینی 9سؤال 

 94/1 52/1 19/59 اهمیت به تاریخچه گیری از  بیمار 9سؤال 
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 82/1 57/1 74/59 کمک به تصمیم گیری صحیح بالینی 2سؤال 

 27/1 57/1 21/59 هدایت معاینات بالینی 8سؤال 

 92/1 52/1 22/59 تنظیم کنفرانس های دانشجویان 5سؤال 

مشخص کردن مدت زمان رایج  11سؤال 

 ارزیابی/درمان
54/59 52/1 99/1 

 72/1 52/1 42/59 تسلط در آموزش کار با دستگاه ها 11سؤال 

بحث در مورد موضوعات ضروری مرتبط  14سؤال 

 با کارآموزی
79/59 57/1 29/1 

 25/1 52/1 11/59 نظارت بر حضور به موقع دانشجویان 17سؤال 

امکان کسب تجربه بالینی یکسان برای  12سؤال 

 دانشجویان
19/59 57/1 29/1 

 97/1 52/1 88/59 بازخورد بر اساس ارزیابی های مستمر 19سؤال 

 89/1 57/1 59/52 رعایت اصول اخالقی 19سؤال 

 21/1 57/1 74/59 ارتباط عاطفی و مناسب با بیمار 12سؤال 

 91/1 52/1 12/59 حفظ اسرار پزشکی و شان بیمار 18سؤال 

بیمار برای مراجعه به تخصص راهنمایی  15سؤال 

 های الزم در صورت لزوم
48/59 57/1 29/1 

 92/1 52/1 12/59 ارتباط محترمانه با سایر اعضای تیم درمان 41سؤال 

رعایت دستورالعمل پوشش حرفه ای  41سؤال 

 دانشگاه
12/59 52/1 71/1 

 92/1 52/1 28/59 نقد موثر بجای غیبت از همکاران 44سؤال 

احساس مسئولیت نسبت به وظایف  47سؤال 

 تخصصی محوله
48/59 57/1 81/1 

 85/1 57/1 22/59 مفید بودن این کارآموزی 42سؤال 

 

 نامه پرسش دوم بخش در Cronbachs alpha ضریب مقادیر: 7 جدول

میانگین امتیازات در صورت  آیتم یمحتوا شماره آیتم

 حذف آیتم

 Cronbachs alphaضریب 

 آیتمدر صورت حذف 

 مقادیر همبستگی با کل

محیط و امکانات آموزشی محل برگزاری  1سؤال 

 کنفرانس

99/19 27/1 48/1 

 -42/1 89/1 22/12 تجهیزات تشخیصی / درمانی سالم و به روز 4سؤال 

 99/1 92/1 89/19 کمد وسایل و روپوش دانشجویان 7سؤال 

 98/1 92/1 28/19 نحوه برخورد کارکنان درمانگاه رشته تخصصی  2سؤال 

 99/1 92/1 41/19 نحوه برخورد کادر پرستاری در بخش مربوطه 9سؤال 

 94/1 92/1 94/19 نحوه برخورد کادر پزشکی در بخش مربوطه 9سؤال 

 27/1 97/1 71/19 میزان تمیزی و نظم درمانگاه/ بخش مربوطه 2سؤال 
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 نامه پرسش اول بخش در کل با آیتم هر همبستگی مقادیر

 االتؤس، به غیر از بود زیاد خیلی تا متوسط آموزشی( )کیفیت

 های آیتم بخش در .مشاهده شد یکم ارتباط که 41 و 11 ،2

 کل با آیتم هرزیادی در  همبستگی کارآموزی، محیط به مربوط

 .(دوم و اول االتؤس مورد در جز بهوجود داشت )

 و اول های بخش برای ترتیب به بازآزمون -آزمون پایداری

Confidence interval (CI )=  85/1-58/1، ]نامه پرسش دوم

درصد(  CI ،59=  51/1-58/1) و ICC=  59/1درصد[  59

59/1  =ICC آمد. دست به  

 و اول های بخش برای Pearson همبستگی ضریب مقدار

 ،همچنین .بود r=  57/1 و r=  54/1 ترتیب به نامه پرسش دوم

 میانگین بین را داری معنی آماری اختالف Paired t آزمون

 نشان دوم بخش و اول بخش در نامه پرسش االتؤس مجموع

 فقط که شد مشخص االتؤس تفکیکی بررسی در هرچند نداد،

 در را کارآموزی )اهداف نامه پرسش اول بخش از نخست الؤس

ی دار یمعن آماری اختالف دارای کند( می مشخص دوره شروع

 ،همچنین و نامه پرسش های آیتم سایر و (P=  111/1باشد ) می

  نداشتند داری نیمع آماری اختالف دوم بخش االتؤس

(191/1 < P.) 

 بگیریم، نظر در را جوانب همه )اگر 42 الؤس همبستگی

 مجموع میانگین با باشد( می مفید استاد این با کارآموزی

 . (r=  85/1) آمد دست به زیاد اول، الؤس 47 امتیازات

 با گانه سه های حیطه از یک هر همبستگی مقادیر بررسی در

 مستقیم، ارتباط ها(، حیطه )مجموع نامه پرسش االتؤس کل

 .(2 )جدول مشاهده گردید یزیاد خیلی و دار یمعن
 

 ها حیطه مجموع با ها حیطه از یک هر Pearson همبستگی میزان: 2 جدول

 4 حیطه 1 حیطه ها حیطه مجموع 

 84/1 11/1 57/1 1 حیطه

 11/1 84/1 59/1 4 حیطه

 51/1 82/1 52/1 7 حیطه

19/1 > P داری سطح معنی 
 

 

 

 گیری نتیجه و بحث
 دانشجویان آموزش از ای عمده بخش بالینی آموزش

 شامل را بخشی توان های رشته جمله از و پزشکی های گروه

 با بخشی توان های رشته دانشجویان که این به توجه با شود. می

 بالینی آموزش کیفیت بهبود شوند، می مواجه مختلفی بیماران

ارتقای  و بیماران حقوق رعایت منظور به دانشکده ایناستادان 

 کیفیت بهبود های روش از یکی است. اهمیتحایز  ،سالمت نظام

 نقاط توان می آنبا استفاده از  که است ارزشیابی بالینی، آموزش

 یک .بخشید بهبود را قوت نقاط ونمود  شناسایی را ضعف

 آن اهداف با که دارد پایا و روا ابزارهای به نیاز خوب ارزشیابی

 بالینی آموزش ارزشیابی ابزار ،دیگر بیان به .باشد داشته مطابقت

 معیارهایشامل  بتواند باید بخشی توان های رشته دانشجویان

 شود. مذکور های رشته بالینی آموزش به مختص

 طراحی نخست حاضر، مطالعه انجام از اصلی هدف

اعضای  بالینی آموزش عملکرد کیفیت ارزشیابی نامه پرسش

 روایی بررسی سپس و بخشی توان دانشکده علمیهیأت 

 میانه که داد نشان پژوهش حاضر نتایج بود. آن پایایی و محتوایی

 بود باال نسبتبه  نامه پرسش اول بخش امتیازات مجموع

 به نیز 7 تا 1 های حیطه در امتیازات مجموع میانه (.1/119)

 سطح دیگر، بیان به آمد. دسته ب 79 و 75 ،71 ترتیب

 دراستادان  بالینی آموزش کیفیت از دانشجویان رضایتمندی

 میانه ،نامه پرسش دوم بخش در داشت. قرار مطلوبی وضعیت

 این که امتیازی حداکثر به توجه با که بود 1/15 امتیازات مجموع

 رضایتمندی دهنده نشان (،1/79) کند کسب توانست می بخش

 .باشد می مذکور بالینی کارآموزی محیط از دانشجویان نسبی

 اول بخش نامه، پرسش های آیتم درونی ثبات خصوص در

 قبولی قابل درونی ثبات دوم بخش و (52/1) عالی درونی ثبات

 (.41و 41) داشت (27/1)

 صورت در Cronbachs alpha ضریب تغییرات بررسی

 نیز و نامه پرسش اول بخش گانه 42 های آیتم از یک هر حذف

حاکی از آن  نامه پرسش دوم بخش گانه 2 های آیتم از یک هر

 چشمگیری تغییر نامه پرسش این های آیتم از یک هیچ کهبود 



 همکار وقطبی  ...تیفیک یابینامه ارزش پرسش یو استاندارد ساز یطراح

012 

 ها آیتم کلیه ،مجموع در و کنند نمی ایجاد آن درونی ثبات در

 مواد حذف یا و تغییر به نیازی و بودند واحدی مفهوم نشانگر

 طراحی نامه پرسش گفت توان می ،بنابراین نیست. نامه پرسش

ضریب )بود  برخوردار قبولی قابل درونی ثبات از شده

Cronbachs alpha در مشابهیتحقیق  (.2/1 از بیشتر 

استادان  بالینی تدریس ارزیابی نامه پرسش بررسی خصوص

 های یافته با کنونی نامه پرسش اول بخش نتایج اما یافت نشد،

 ارزیابی نامه پرسش بررسی در همکاران و نیا کاشانی پژوهش

 بررسی در همکاران و Wilson و (44)استادان  نظری تدریس

 آموزشی دوره تجربه نامه )پرسشتألیفی خود نامه پرسش

، Cronbachs alpha ضریب با ترتیب به ،(47) دانشجو(

 های آیتم عالی همخوانی و بود راستا هم 59/1 و 58/1

 داد. نشان را نامه پرسش

 نامه پرسش اول بخش در کل با آیتم هر همبستگی مقادیر

 االتؤس ]به غیر از بود زیاد خیلی تا متوسط آموزشی( )کیفیت

 حضور درمانگاه یا بخش در شده تنظیم برنامه طبق) 2

 تخصصی های دستگاه از استفاده آموزش در) 11 ،(یابد می

 دانشگاه ای حرفه پوشش دستورالعمل) 41 و( دارد کامل تسلط

 به .مشاهده شد یکم ارتباط که ([دهد می قرار توجه مورد را

 کیفیت ارزشیابی در کمتری ارجحیت ها آیتم این رسد می نظر

 های آیتم بخش در دارند. دانشجویان دید از بالینی آموزش

 با آیتم هر زیادی بین همبستگی کارآموزی، محیط به مربوط

 امکانات و )فضا اول االتؤس مورد در جز به] مشاهده شد کل

 دوم و کارآموزی( های کنفرانس برگزاری محل آموزشی

 .[(سالم و روز به درمانی -تشخیصی های دستگاه و )تجهیزات

 اجزای درونی پایایی بررسی جهت ICC ضریب محاسبه

 های آیتم برای ترتیب به را 59/1 و 59/1 مقادیر ،نامه پرسش

 دامنه به توجه با داد. نشان نامه پرسش دوم و اول های بخش

 های آیتم گفت توان می ،مقادیر این از یک هر اطمینان

 ارزشیابی در استفاده جهت یزیاد خیلی پایایی از نامه پرسش

 ند.باش می برخوردار

 و اول بخش Pearson همبستگی ضریب میزان ،همچنین

 (.57/1 و 54/1 ترتیب به) بود زیاد خیلی نامه پرسش دوم

 مجموع با ها حیطه از یک هر Pearson همبستگی ضریب

به دست آمد  زیاد خیلی نیز نامه پرسش اول بخش های آیتم

 و یطراح های حیطه برای ترتیب به 52/1 و 59/1 ،57/1)

 و سیتدر اصول تیرعا و یتخصص دانش ی،آموزش تیریمد

 الؤس که این به توجه با ی(.ا حرفه و یاخالق یها مهارت

 این با کارآموزی بگیریم، نظر در را جوانب همه )اگر 42 شماره

 از دانشجو کلی ارزیابی که بود الیؤس باشد( می مفید استاد

 میانگین با آن همبستگی داد، می نشان را استاد آموزشی عملکرد

 زیادی ارتباط کهگردید  بررسی اول الؤس 47 امتیازات مجموع

 تواند می الؤس این دیگر، عبارت به (.r=  85/1) مشاهده شد

 شده هیارا بالینی آموزش کیفیت از دانشجو کلی ارزیابی بیانگر

 و شکورنیاتحقیق با نتایج  یافته این باشد. کارآموزی در

 بین همبستگی ضریب ها همخوانی داشت. آن (42) همکاران

 گزارش 84/1 را نامه پرسش 19 سؤال با اول الؤس 12 میانگین

 (.42)نمودند 

 که همکاران و نیا کاشانی مطالعه های یافته با مقایسه در

 توان می (،44)نمودند  گزارش تکرار دو در را 95/1 همبستگی

 و شکورنیا دارد. باالیی پایایی کنونی نامه پرسش که کرد بیان

 تا 929/1 )از باالیی همبستگی کهعنوان کردند  همکاران

 دارد وجود کل نمره با نامه پرسش مواد از یک هر بین (847/1

تحقیقات  نتایج بررسی درو همکاران  Lin ،همچنین (.42)

 متوسط ،اناستاد ارزشیابی نامه پرسش پایایی و روایی به مربوط

 تا 22/1 )از 89/1 را نامه پرسش تاالؤس بین درونی همبستگی

پژوهش حاضر  نتایج با که (49) برآورد نمودند (51/1

 بود. راستا هم

 گیری نتیجه

 شده، طراحی نامه پرسش که داد نشاننتایج بررسی حاضر 

 قابل و دقیق اطالعات تواند می و باشد می پایا و روا جامع،

 تأهیی اعضا بالینی آموزش کیفیت ارزشیابی برای را قبولی
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 پزشکی علوم های دانشگاه بخشی توان های دانشکده علمی

 نماید. فراهم کشور

 

 

 سپاسگزاری
 دانشجویان علمی، تأهی اعضای از نویسندگانوسیله  بدین

در انجام این تحقیق همکاری  که دانشکده آموزش کارکنان و

 .آورند و قدردانی به عمل می تشکر ،نمودند
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