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طراحی و بررسی اعتبار و پایایی ابزار سنجش محیط آموزشی آکادمیک در دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
4

ماندانا شیرازی ،1تیمور آقامالیی ،*2ایده دادگران ،3امین قنبرنژاد

 .1دکترای تخصصی آموزش پزشکی ،استادیار ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشکده مجازی و دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،
تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ،دانشکده مجازی و دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشیار ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 .3دکترای تخصصی آموزش پرستاری ،استادیار ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
 .4کارشناس ارشد آمار زیستی ،مربی ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران

 دریافت مقاله99/3/9 :

آخرین اصالح مقاله99/1/71 :

 پذیرش مقاله99/1/91 :

زمینه و هدف :محیط آموزشی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت برنامه آموزشی است و کیفیت محیط آموزشی به عنوان یک تعیین کننده بسیار مهم در
یادگیری مؤثر شناخته شده است .هدف این مطالعه ،طراحی ابزار سنجش محیط آموزشی آکادمیک از دیدگاه دانشجویان در دانشکدههای بهداشت و ارزیابی روایی و
پایایی آن بود.
روش کار :در پژوهش حاضر به روش کیفی و با نمونهگیری هدفمند 3 ،نفر از دانشجویان و  3نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان مورد مصاحبه قرار گرفتند و تعداد  37گویه استخراج گردید .این گویهها در شش حیطه شامل جو کلی دانشکده ،یاددهی ،استادان ،دانشجویان ،تجهیزات و
امکانات آموزشی و محیط فیزیکی نامگذاری شد .برای تعیین روایی صوری از قضاوت افراد متخصص و شاخصهای تأثیر گویه ،برای تعیین روایی محتوا از نسبت
روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .به این منظور پرسشنامهها توسط  931نفر دانشجو تکمیل
گردید .جهت تعیین پایایی پرسشنامه ضریب  Cronbach´s alphaو ضریب همبستگی درون خوشهای مورد استفاده قرار گرفت .جهت تحلیل دادهها نرمافزار
آماری  SPSSنسخه  79استفاده شد.
یافتهها :پس از محاسبه شاخصهای تأثیر گویه ،نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا ،گویهها به  37کاهش یافت .تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که تمامی
بارهای عاملی استاندارد شده در سطح  1/13معنیدار است .ضریب  Cronbach´s alphaکل پرسشنامه برابر با  1/93و برای شش حیطه مورد نظر بین  1/73تا
 1/33بود که نشان از همبستگی درونی خوب سؤاالت در کل و در هر حیطه داشت .ضریب همبستگی درون خوشهای ( Intraclass correlation coefficient
یا  )ICCبرابر  1/93به دست آمد که حاکی از پایایی و همسانی درونی بسیار خوب پرسشنامه ارزیابی محیط آموزشی بود.
نتیجهگیری :ابزار طراحی شده ،اعتبار و پایایی خوبی دارد و می توان از آن به عنوان یک ابزار مناسب جهت ارزیابی محیط آموزشی آکادمیک در دانشکدههای بهداشت
استفاده کرد.
کلید واژهها :محیط آموزشی ،دانشکده بهداشت ،پرسشنامه ،اعتبار ،پایایی

* نویسنده مسؤول :گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 تلفن  1177-3333333 :نمابر1177 -3333333 :

Email: taghamolaei@yahoo.com
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اجتماعی و شهروندی ذکر شده است که به نشانگرهایی مانند

مقدمه
( World Federation for

برابری ،امنیت و میزان اشتغال دانشجو و خدمات اجتماعی به

 Medical Educationیا  )WFMEدر سال  7993محیط

عنوان شاخص اشاره میکند ( .)9در بررسی انگیزههای انسانی،

فدراسیون جهانی آموزش پزشکی

یادگیری را به عنوان یکی از حیطههای ارزشیابی برنامههای
آموزش پزشکی مورد تأکید قرار داد ( .)7به طور گسترده در
بین استادان علوم پزشکی این توافق وجود دارد که اثرات

پرسشنامههای ویژهای نیز به محیط و حال و هوای یادگیری
اختصاص داده شده است که به همین نام معروف میباشند؛ از
جمله پرسشنامه جو و محیط یادگیری (

Learning climate

محیط آموزشی (هم محیط آکادمیک و هم محیط بالینی) ،از

 ،)questionnaireمواردی را به صورت شاخص معین کرده

تعیین کنندههای مهم نگرشها ،دانش ،مهارتها ،پیشرفت و

است و به هر یک امتیاز میدهد (.)9

رفتارهای دانشجویان است ( .)9 ،3ارزشیابی محیط آموزشی

یکی از پرکاربردترین ابزارها برای ارزیابی ادراک دانشجویان

آکادمیک و بالینی کلید ارایه برنامههای آموزشی با کیفیت

از محیط آموزشی،

The dundee ready education ( DREEM

مطلوب و دانشجو محور است (.)3

 )environment measureمیباشد DREEM .ابزاری است که

تصور کلیدی بیشتر تحقیقات در زمینه آموزش این است که

جهت ارزیابی محیط آموزشی در دانشکدههای پزشکی طراحی

میزان زیادی از پیامدهای شناختی ،انگیزشی ،عاطفی و رفتاری

شده است ( .)1این ابزار به منظور تشخیص نقاط قوت و

دانشجو به وسیله ویژگیهای محیط یادگیری از جمله جو

ضعف محیط آموزشی فعلی ،مقایسه مؤسسات مختلف آموزش

یادگیری ،کیفیت آموزش و ساختار کالس درس شکل میگیرد

پزشکی ،مقایسه دانشجویان در مراحل مختلف دوره تحصیلی

( .)3 ،7میتوان هم محیط آموزشی را ارزیابی و هم آن را تغییر

و جنس مورد استفاده قرار گرفته است ( .)71 ،77این الگو به

داد که به این منظور الزم است از روشهای مناسب برای

عنوان ابزار تشخیصی برای مشکالت برنامه درسی و نیز

ارزیابی محیط آموزشی استفاده کرد (.)1

اثربخشی تغییر در آموزش یا شناسایی تفاوت محیط واقعی

الگوهای گوناگونی برای اندازهگیری محیط و فضای حاکم

نسبت به محیط مطلوب به کار میرود و میتواند اطالعات

بر آموزش در مؤسسات و دانشکدهها پیشنهاد شده است که

گرانقیمتی را در اختیار مدیران آموزشی قرار دهد ( .)3از

یکی از آنها الگوی ( CUES

College university

 )environment scaleمیباشد .این الگو در سال  7973توسط
( Paceبه نقل از  Varmaو همکاران) مطرح شد و در آن

ویژگیهای عمده این الگو میتوان به علمی بودن ،عملی بودن،
اجتماعی بودن و متناسب و مطلوب بودن
ابزار اندازهگیری محیط آموزشی (

اشاره کرد.
Medical education

ابعادی مانند تسهیل فعالیتهای علمی -ذهنی ،پیشرفت

 environment measureیا  )79( )MEEMو پرسشنامه محیط

تحصیلی یا دانشپژوهی ( ،)Scholarshipتوجه به مهارتهای

یادگیری بالینی (

عملی ( ،)Practicalityدوستانه بودن برخوردها و محیط

 inventoryیا  )73( )CLEIاز جمله پرسشنامههای دیگری

( ،)Communityتسهیل و پرورش مسؤولیتپذیری اجتماعی-

هستند که برای ارزیابی محیط آموزشی مورد استفاده قرار

آگاهی ( )Awarenessو محیط توأم با ادب و احترام

گرفتهاند.

( ،)Proprietyاندازهگیری گردید (.)3

The clinical learning environment

مطالعات محدود انجام شده در ایران ( ،)9 ،73بیشتر محیط

در توصیههای بورد فضای آموزشی دانشگاه ،Lowa

آموزشی را در دانشکدههای پزشکی بررسی کردهاند و به

نشانگرهای یک محیط و جو آموزشی ( )Climateمثبت در

ارزیابی محیط آموزشی در دانشکدههای بهداشت توجه نشده

حیطههای مختلف اعم از مؤسسهای ،کالسی و یا وظایف

است .همچنین در این مطالعات از ابزار  DREEMاستفاده شده
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

است که این ابزار برای ارزیابی محیط آموزشی در

نارسایی در معانی کلمات) بررسی گردید .پس از اصالح موارد

دانشکدههای پزشکی طراحی گردیده است و از طرف دیگر

بر اساس نظر آنان ،در گام بعدی جهت کاهش عبارتها،

پرسشنامه اختصاصی جهت ارزیابی محیط آموزشی در

حذف عبارتهای نامناسب و تعیین اهمیت هر یک از

دانشکدههای بهداشت وجود ندارد .بنابراین ،هدف این مطالعه

عبارتها ،از روش کمی تأثیر گویه ( )Item impactاستفاده

طراحی ابزار سنجش محیط آموزشی آکادمیک از دیدگاه

شد .در این روش برای هر یک از گویههای ابزار ،طیف

دانشجویان در دانشکدههای بهداشت و ارزیابی روایی و پایایی

لیکرتی پنج قسمتی [کامالً مهم است (امتیاز  ،)3تا اندازهای مهم

آن بود.

است (امتیاز  ،)3به طور متوسطی مهم است (امتیاز  ،)3اندکی
مهم است (امتیاز  )9و اصالً مهم نیست (امتیاز  ])7در نظر

روش کار
جامعه مورد مطالعه ،دانشجویان شاغل به تحصیل در
دانشکده بهداشت بندرعباس در سال تحصیلی 7397-99
بودند .به منظور استخراج گویههای پرسشنامه ،ابتدا به روش
کیفی و نمونهگیری هدفمند با  3نفر از دانشجویان و  3نفر از
اعضای هیأت علمی مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت
و تعداد  37گویه استخراج شد .این گویهها در شش حیطه
اصلی طبقهبندی شدند و با توجه به محتوای آنها تحت
عناوین :جو کلی دانشکده ،یاددهی و یادگیری ،استادان،
دانشجویان ،تجهیزات و امکانات آموزشی و محیط فیزیکی
نامگذاری گردیدند.
پس از استخراج گویههای حاصل از مصاحبه ،جهت تعیین
روایی صوری و محتوایی آنها ،نظرات برخی از دانشجویان
مصاحبه شده و افراد متخصص در زمینه آموزش پزشکی
جمعآوری شد .برای ارزیابی روایی صوری به این سؤال پاسخ
داده میشود که «آیا ظاهر ابزار برای ارزیابی هدف موردنظر به
صورت مناسب طراحی شده است؟» .برای تعیین روایی صوری
از دو روش کیفی و کمی استفاده شد .جهت تعیین کیفی روایی
صوری 91 ،نفر از دانشجویان و متخصصان در زمینه آموزش
پزشکی به صورت چهره به چهره مورد مصاحبه قرار گرفتند و
سطح دشواری (دشواری درک عبارات و کلمات) ،میزان
تناسب (تناسب و ارتباط مطلوب عبارات با ابعاد پرسشنامه) و

گرفته شد .در صورتی که نمره تأثیر مساوی و یا بیشتر از 7/3
باشد ،عبارت برای تحلیلهای بعدی مناسب تشخیص داده
میشود و حفظ میگردد (.)73
برای تعیین روایی محتوا نیز از دو روش کیفی و کمی
استفاده شد .در این مطالعه تعیین روایی محتوا مبتنی بر
قضاوت افراد متخصص میباشد .در روش کیفی تعیین روایی
محتوا ،گویهها توسط خبرگان مورد بازنگری قرار گرفتند و
اصالحات ضروری در آنها اعمال شد .برای تعیین روایی
محتوا به روش کمی ،دو شاخص نسبت روایی محتوا
( Content validity ratioیا  )CVRو شاخص روایی محتوا
( Content validity indexیا  )CVIمورد استفاده قرار گرفت.
برای تعیین نسبت روایی محتوا از  73نفر از اعضای هیأت
علمی که تجربه الزم در زمینه آموزش پزشکی و یا سابقه
همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی را داشتند،
درخواست شد تا هر گویه را بر اساس طیف سه قسمتی
(ضروری است ،مفید است ولی ضروری نیست و ضرورتی
ندارد) بررسی نمایند .بر اساس جدول  ،)77( Lawsheحداقل
ارزش نسبت روایی محتوا تعیین گردید و نسبت روایی محتوا
برای تکتک گویهها با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (.)71
(تعداد کل شرکت کنندگان ÷  - )9تعداد پاسخهای ضروری هر گویه
تعداد کل شرکت کنندگان ÷ 9

=

CVR

ابهام (احتمال وجود برداشتهای اشتباه از عبارات و یا وجود
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شاخص روایی محتوا بر اساس شاخص روایی محتوای

 freedomیا  ،)dfشاخص برازش مک دونالد

( McDonald fit

 Waltzو  )73( Bausellانجام شد .بدین منظور پژوهشگران

 indexیا  )MFIو شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات

پرسشنامه طراحی شده را در اختیار  3نفر دیگر از اعضای

تقریبی ( Root mean square error of approximationیا

هیأت علمی آشنا به حیطه آموزش پزشکی قرار دادند تا میزان

 )RMSEAبررسی گردید .از آنجا که هر یک از شاخصها

مربوط بودن ،ساده بودن و واضح بودن هر یک از عبارات

تنها نشانگر جنبه خاصی از برازش مدل هستند ،به طور معمول

موجود در پرسشنامه را تعیین نمایند .بدین ترتیب سه معیار

برای بررسی کفایت برازش مدل از چندین شاخص استفاده

ساده بودن ،مربوط بودن و واضح بودن به صورت مجزا در

میشود (.)91

طیف لیکرت چهار قسمتی برای هر یک از گویهها مورد

برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب

Cronbach´s

بررسی قرار گرفت .در این تحقیق ،امتیاز شاخص روایی محتوا

 ،alphaروش همسانی درونی و ضریب همبستگی درون

برای هر گویه به وسیله تقسیم تعداد متخصصان موافق با

خوشهای ( Intraclass correlation coefficientیا )ICC

عبارت دارای رتبه  3و  3بر تعداد کل متخصصان و به صورت

استفاده شد .جهت تحلیل دادهها نرمافزار آماری  SPSSنسخه

زیر محاسبه شد (.)71

 )version 19, SPSS Inc., Chicago, IL( 79مورد استفاده قرار
گرفت.

مجموع امتیاز موافق برای هر گویه با رتبه  3و 3
تعداد کل پاسخها

= CVI

یافتهها

پس از اعمال تغییرات الزم ،جهت تعیین روایی سازه
گویههای حاصل از مصاحبه ،از روش تحلیل عاملی استفاده
شد .برای این منظور پرسشنامهها در اختیار  931نفر دانشجو
در دانشکده بهداشت قرار گرفت و آنها را تکمیل نمودند.
ساختار عاملی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی
( Confirmatory factor analysisیا  )CFAمورد ارزیابی قرار
گرفت .هدف پژوهشگر در تحلیل عاملی تأییدی ،بررسی
ساختار عاملی ویژهای است که درباره تعداد عاملها ،تعداد
سؤاالت و الگوی قرار گرفتن سؤاالت در هر عامل به طور
آشکار فرضیهای بیان شده و برازش ساختار عاملی موردنظر در
فرضیه با ساختار کوواریانسهای اندازهگیری شده آزمون
میگردد ( .)79تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی سازه
پرسشنامه به کمک نرمافزار آماری  EQS6.1انجام گرفت.
برازندگی الگوهای مطرح شده برای پرسشنامه بر مبنای
شاخص  ،9شاخص نیکویی برازش
یا  ،)GFIشاخص نسبت آماره
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9

(Goodness of fit index

 به درجه آزادی ( Degrees of

امتیاز تأثیر گویه :پس از محاسبه شاخص امتیاز تأثیر گویه،
 9گویه امتیاز پایینتر از  7/3داشتند که حذف شدند و تعداد
گویهها از  37به  19کاهش یافت.
نسبت روایی محتوا ( :)CVRنتایج حاصل از محاسبه این
نسبت نشان داد که مقادیر نسبت روایی محتوا بر اساس جدول
 Lawscheبرای  73گویه کمتر از  1/39بود که حذف شدند و
تعداد گویهها از  19به  39کاهش یافت.
شاخص روایی محتوا ( :)CVIبر اساس نتایج حاصل از
محاسبه این شاخص ،گویههای با مقادیر شاخص روایی
محتوای پایینتر از  1/13تعداد  3گویه بود که حذف شدند و
تعداد گویهها از  39به  37کاهش یافت .از این تعداد جو کلی
دانشکده شامل  9گویه ،یاددهی و یادگیری  71گویه ،استادان
 71گویه ،دانشجویان  9گویه ،تجهیزات و امکانات آموزشی 71
گویه و محیط فیزیکی  3گویه بود.
تحلیل عاملی تأییدی :تحلیل عاملی تأییدی بر روی تمام
 931پرسشنامه تکمیل شده انجام شد .ابتدا فرض نرمال بودن
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در دادهها مورد آزمون قرار گرفت .بدین منظور از ضریب

حیطه پرسشنامه با توجه به سؤالهایی که در هر حیطه قرار

Mardia’s multivariate

میگیرند ،یک مدل برازش داده شد .نتایج ارزیابی ساختار مدل

کشیدگی چند متغیره ( Mardia

 )97( )kurtosisو برآورد نرمال شده مربوطه استفاده گردید .بر

در جدول  7آمده است.

اساس نتایج ،مقدار این ضریب برابر  39/1و برآورد نرمال شده

بارهای عاملی ( )Factor loadingsمربوط به مدل نهایی 37

آن  99/7با سطح معنیداری  P > 1/117بود که با توجه به این

سؤالی در جدول  9آمده است .بر اساس نتایج این جدول،

مقادیر ،فرض نرمال بودن دادهها رد شد و نمیتوان از روش

برآورد تمامی بارهای عاملی استاندارد شده در سطح 1/13

معمول حداکثر درستنمایی ( Maximum likelihoodیا )ML

معنیدار بود.

در برآورد استفاده نمود .بنابراین در برآورد پارامترها از روش
حداکثر درستنمایی مقاوم ()Robust maximum likelihood
استفاده گردید.
مدل بررسی شده در این مطالعه ،یک مدل  37سؤالی در
قالب  7حیطه پیشنهادی توسط پژوهشگر بود .ابتدا برای هر
جدول  .7شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی برای حیطههای پرسشنامه ارزیابی محیط آموزشی


df

P

9/df

GFI

MFI

 93( RMSEAدرصد = )CI

جو کلی دانشکده

33/99

91

> 1/117

7/99

1/93

1/93

(1/173 )1/133-1/133

یاددهی

13/37

33

> 1/117

9/19

1/91

1/99

(1/179 )1/133-1/191

استادان

71/31

33

> 1/117

7/99

1/93

1/93

(1/177 )1/139-1/133

دانشجویان

73/77

33

> 1/117

7/97

1/99

1/99

(1/119 )1/137-1/719

تجهیزات و امکانات آموزشی

19/93

33

> 1/117

9/31

1/99

1/97

(1/113 )1/133-1/197

محیط فیزیکی

39/91

73

> 1/117

9/97

1/93

1/97

(1/111 )1/131-1/199

9

حیطه

;GFI: Goodness of fit index; MFI: McDonald fit index; RMSEA: Root mean square error of approximation; df: degrees of freedom
CI: Confidence interval

جدول  .9بارهای عاملی سؤاالت پرسش نامه ارزیابی محیط آموزشی از طریق تحلیل عاملی تأییدی
دانشکده

جو کلی

سیستم نظارتی کارآمدی بر عملکرد استادان وجود دارد.

1/37

یاددهی

در این دانشکده مباحث فرهنگی و فوق برنامه مناسب برای دانشجویان تدارک دیده میشود.

1/37

استادان

مشاورین آموزشی و تحصیلی توانمندی در دانشکده وجود دارد.

1/33

دانشجویان

کیفیت جلسات توجیهی بدو ورود دانشجویان مناسب است.

1/37

آموزشی

جو حاکم بر دانشکده استرسآور است.

1/33

امکانات

در این دانشکده بر پژوهش محوری تأکید میشود.

1/33

تجهیزات و

در این دانشکده شرایط مناسب برای یادگیری فراهم است.

1/31

39

محیط فیزیکی

سؤاالت
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کارکنان دانشکده با صبر و حوصله با دانشجویان برخورد میکنند.

1/33

نظارت کافی بر امنیت دانشکده صورت میگیرد.

1/33

استادان از روشهای نوین تدریس (مانند حل مسأله ،بحث گروهی و)...استفاده میکنند.

1/37

استادان از منابع جدید و به روز در تدریس استفاده میکنند.

1/77

استادان از وقت کالس به صورت بهینه برای تدریس استفاده میکنند.

1/37

استادان قدرت بیان خوبی داشته و مسایل را به صورت قابل فهم ارایه میدهند.

1/33

استادان دانشجویان را به مشارکت و بحث در کالس تشویق میکنند.

1/37

استادان اهمیت یادگیری و کاربرد عملی موضوعات درسی را بیان میکنند.

1/33

استادان توانایی الزم جهت استفاده از وسایل کمک آموزشی را دارند.

1/77

استادان وقت کافی برای پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان اختصاص میدهند.

1/77

استادان از اعتماد به نفس الزم در ارایه مطالب برخوردار هستند.

1/73

در آزمایشگاهها و محیط کارآموزی فرصت کار عملی برای دانشجویان وجود دارد.

1/33

استادان شرایط و جو راحتی در کالس برای دانشجویان ایجاد میکنند.

1/31

استادان توانایی مدیریت کردن کالس را دارند.

1/39

استادان با دانشجویان محترمانه برخورد میکنند.

1/37

استادان دانشکده خبره و باتجربه هستند.

1/39

استادان در دانشجویان انگیزه الزم برای مطالعه و یادگیری ایجاد میکنند.

1/79

استادان توانایی الزم برای برقراری ارتباط با دانشجویان را دارند.

1/77

استادان بیش از حد سختگیر هستند.

1/31

استادان با آمادگی در کالس حضور پیدا میکنند.

1/73

نحوه ارزشیابی دانشجویان توسط استادان مناسب است.

1/33

دسترسی راحت به استادان در ساعات غیر کالسی دارم.

1/37

به موقع و به طور مستمر در کالس حضور پیدا میکنم.

1/33

به رشته تحصیلی خود عالقمند هستم.

1/33

شئونات اخالقی و ادب و نزاکت را رعایت میکنم.

1/33

در موضوعات درسی مطرح شده در کالس شرکت میکنم.

1/31

از توانایی علمی الزم برای تحصیل در رشته خود برخوردار هستم.

1/73

با بانکهای اطالعاتی علمی آشنا هستم.

1/73

حس همکاری گروهی بین دانشجویان وجود دارد.

1/79

از انگیزه الزم برای یادگیری برخوردار هستم.

1/13

از امکانات آموزشی موجود (اینترنت ،کتابخانه و )...استفاده بهینه و علمی میکنم.

1/33

کالسهای درس مجهز به صندلیهای راحت هستند.

1/33

کالسهای درس مجهز به وسایل آموزشی و کمک آموزشی مناسب هستند.

1/73

منابع علمی کتابخانه به روز است.

1/19

در کتابخانه به راحتی میتوان به منابع علمی مورد نیاز دسترسی پیدا کرد.

1/73

میزها و صندلیهای موجود در کتابخانه برای مطالعه کردن مناسب است.

1/79

تجهیزات موجود در سایت (کامپیوتر ،پرینتر و )...مناسب هستند.

1/13

31

دوره یازدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
اینترنت دانشکده از سرعت خوبی برخوردار است.

1/13

امکان دسترسی به بانکهای اطالعاتی مختلف وجود دارد.

1/73

در آزمایشگاهها تجهیزات کافی و امکانات به روز وجود دارد.

1/71

امکان استفاده از آزمایشگاهها در ساعات مختلف وجود دارد.

1/37

کالسهای درس ساکت و آرام هستند.

1/37

محیط فیزیکی کالسها (مساحت ،نور ،رنگ ،دما و )...مناسب است.

1/33

آرایش (چیدمان) صندلیهای کالسها مناسب است و موجب خستگی نمیشود.

1/33

محیط کتابخانه آرام و ساکت است.

1/77

فضای فیزیکی کتابخانه متناسب با تعداد مراجعین است.

1/37

فضای فیزیکی سایت کامپیوتر مناسب است.

1/13

فضای فیزیکی آزمایشگاهها متناسب با گروهبندی دانشجویان است.

1/19

دانشکده دارای فضای سبز مناسبی است.

1/31

پرسشنامه به ترتیب برابر با  1/33 ،1/71 ،1/33 ،1/39 ،1/39و

در مرحله بعدی همبستگی  Pearsonبین حیطههای

 1/33محاسبه شد که همه آنها در سطح  1/17معنیدار بودند.

پرسشنامه محاسبه شد .تمام این همبستگیها در سطح 1/17
معنیدار بود (جدول  .)3همچنین همبستگی هر کدام از

پایایی و همسانی درونی پرسشنامه از طریق ضریب

حیطهها با کل پرسشنامه نیز محاسبه گردید که همبستگی جو

 Cronbach´s alphaو ضریب همبستگی درون خوشهای

کلی دانشکده ،یاددهی و یادگیری ،استادان ،دانشجویان،

محاسبه شد (جدول  .)3ضریب  Cronbach´s alphaکل

تجهیزات و امکانات آموزشی و محیط فیزیکی با امتیاز کل

پرسشنامه  1/93و ضریب همبستگی درون خوشهای برای کل
پرسشنامه نیز برابر با  1/93به دست آمد.

جدول  .3همبستگی ،پایایی و همسانی درونی حیطههای پرسشنامه ارزیابی محیط آموزشی
همبستگی حیطهها
حیطهها

جو کلی
دانشکده

یاددهی

استادان

ضریب

دانشجویان

تجهیزات و امکانات
آموزشی

جو کلی دانشکده
یاددهی

1/39

استادان

1/33

1/13

دانشجویان

1/31

1/73

1/13

1/37

1/31

1/37

1/33

1/33

1/33

1/33

1/33

تجهیزات و امکانات
آموزشی
محیط فیزیکی

´Cronbach
s alpha

1/19

همبستگی

تعداد

درون

سؤاالت

خوشهای
1/73

1/33

9

1/33

1/33

71

1/39

1/19

71

1/19

1/79

9

1/37

1/19

71

1/17

1/19

3

37

شیرازی و همکاران
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عنوان شاخص نیکویی برازش استفاده شود که مقادیر کمتر از

بحث و نتیجهگیری
چالش تعیین ویژگیهای روانشناختی ابزارهای اندازهگیری
یک مشکل عمده است .بعضی از ابزارهای طراحی شده بدون
بررسی اعتبار و پایایی مورد استفاده قرار میگیرند.
شاخصهای کلیدی کیفیت یک ابزار ،اندازهگیری اعتبار و
پایایی آن است (.)99

 3این شاخص نشان دهنده برازش خوب مدل میباشد (،31
.)93
همان گونه که در جدول  7آمده است ،بر اساس
شاخصهای  GFIو  ،MFIدادهها دارای مدل برازش به نسبت
9

خوبی بود .همچنین مقادیر  با درجه آزادی مربوطه دارای

ابزار طراحی شده در این مطالعه به منظور ارزیابی محیط

سطح معنیداری  P > 1/117میباشد و حاکی از برازش

آموزشی از اعتبار و پایایی خوبی برخوردار است .در هر مرحله

ضعیف مدل است که با توجه به مطالب ارایه شده ،از این

از اعتبارسنجی آن نظرات متخصصین در اصالح پرسشنامه

شاخص برای نیکویی برازش استفاده نشده است ،اما

مورد توجه قرار گرفت .گویههایی که نمره تأثیر آنها کمتر از

شاخصهای  9/dfو  RMSEAگویای برازش قابل قبول مدل

 7/3بود ،حذف شدند و آنهایی که نمره تأثیر باالتر از 7/3

بودند .با توجه به این مقادیر ،در کل میتوان این مدل را به

داشتند ،باقی ماندند .بنابراین گویههای مناسبتر در این مرحله

عنوان مدل خوبی در نظر گرفت.
همچنین نتایج حاکی از آن است که بارهای عاملی مربوط به

باقی ماندند (.)93 ،93
نتایج حاصل از محاسبه نسبت روایی محتوا بر اساس

تمام سؤاالت در هر کدام از حیطهها معنیدار و مقدار آنها از

قضاوت  73نفر متخصص موجب حذف گویههایی شد که بر

 1/3باالتر بود که نشانگر رابطه خوب هر سؤال با حیطه در نظر

اساس جدول  Lawscheکمتر از  1/39بودند .بنابراین در این

گرفته شده برای آن میباشد ( .)37همان گونه که نتایج نشان

مرحله نیز گویههای با کیفیتتر و مناسبتر باقی ماندند (.)77

داد ،ضرایب  Cronbach´s alphaبه دست آمده برای حیطهها

محاسبه شاخص روایی محتوا نیز موجب حذف سه گویه شد

بین  1/73تا  1/33است که مقادیر خوبی به شمار میآیند و

که مقدار آنها از  1/13کمتر بود .بنابراین گزینههای باقی مانده

نشان از همبستگی درونی سؤاالت در هر حیطه میباشد.

برای پرسشنامه مناسب تشخیص داده شدند (.)93

همچنین مقادیر ضریب همبستگی درون خوشهای در همه

مقادیر  GFIبین صفر و یک به دست آمد و مقادیر بزرگتر

حیطهها به غیر از جو کلی دانشکده باالتر از  1/7بود .ضریب

MFI

 Cronbach´s alphaکل پرسشنامه برابر  1/93و ضریب

نیز بین صفر و یک محاسبه شد و هر چه مقدار آن به یک

همبستگی درون خوشهای برابر با  1/93حاکی از پایایی و

نزدیکتر باشد ،مدل مناسبتر است و مقادیر بیش از  1/9برای

همسانی درونی بسیار خوب پرسشنامه ارزیابی محیط آموزشی

این شاخص نشانگر برازش خوب مدل میباشد (.)97 ،91

است ( .)39شایان ذکر است که همبستگی معنیدار و باالی هر

مقدار  RMSEAکمتر از  1/13به عنوان برازش خوب ،مقادیر

کدام از حیطهها با امتیاز کل پرسشنامه نیز پایایی و روایی

حدود  1/13نشانگر برازش متوسط و مقادیر بیش از  1/7بیانگر

سازههای پرسشنامه ارزیابی محیط آموزشی را تأیید میکند.

از  1/9نشان دهنده برازش خوب مدل میباشند .شاخص

برازش ضعیف مدل میباشد ( .)93در مورد آماره  ،9مقادیر

نتایج این مطالعه نشان داد که محیط آموزشی محیطی چند

کمتر آن و معنیدار نبودن آن با توجه به درجه آزادی گویای

بعدی ( )Multidimensionalاست و ابعاد مختلفی از جمله جو

برازش خوب مدل است ،اما از آنجا که در پرسشنامهها به

کلی دانشکده ،یاددهی ،استادان ،دانشجویان ،تجهیزات و

سختی میتوان به چنین معیاری دست یافت ( ،)99به جای آن

امکانات آموزشی و محیط فیزیکی را شامل میشود .چند بعدی

پیشنهاد شده است که از نسبت آماره  9به درجه آزادی به

بودن محیط آموزشی در ابزارهای طراحی شده قبلی نیز نشان
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 بنابراین پیشنهاد.سطح وسیع دارای محدودیتهایی است

DREEM

 به عنوان نمونه ابزار.)1 ،79 ،73( داده شده است

میشود تحقیقات بیشتری در مورد اعتبار و پایایی آن در سایر

 توانایی آکادمیک، استادان، یادگیری:دارای پنج بعد شامل

 همچنین باید در نظر داشت.دانشکدههای بهداشت انجام شود

 به همین.)1(  جو کلی و محیط اجتماعی است،دانشجویان

که این ابزار جهت ارزیابی محیط آموزشی در دانشکدههای

) و پرسشنامه79( ترتیب ابزار اندازهگیری محیط آموزشی

بهداشت طراحی شده است و امکان دارد همه بخشهای آن

) نیز محیط آموزشی را در ابعاد73( محیط یادگیری بالینی

.قابل تعمیم به سایر دانشکدهها نباشد

.مختلف مورد بررسی قرار میدهند
یافتهها در کل نشان میدهد که ابزار طراحی شده اعتبار و

سپاسگزاری

 از جمله کاربردهای این ابزار میتوان به.پایایی خوبی دارد

از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

 بررسی دیدگاه،تشخیص نقاط قوت و ضعف محیط آموزشی

هرمزگان و اعضای محترم هیأت علمی این دانشگاه و سایر

،دانشجویان سالها و رشتههای تحصیلی مختلف با هم

دانشگاههای علوم پزشکی کشور که با مشارکت و ارایه نظرات

 اثربخشی تغییرات ایجاد شده،تشخیص مشکالت برنامه درسی

 صمیمانه،خود ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند

 مقایسه محیط آموزشی فعلی با محیط،در برنامههای آموزشی

.سپاسگزاریم

.آموزشی ایدهآل از دیدگاه دانشجویان و مانند اینها اشاره کرد
با توجه به اینکه این ابزار فقط در یک دانشکده و در
 استفاده از آن در،جمعیت محدودی مورد بررسی قرار گرفت
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Background & Objective: Educational environment is an important determinant in success of a
curriculum. The quality of educational environment is one of the elements of effective learning.
The aim of this study was designing a valid and reliable tool for assessing academic educational
environment in schools of health.
Methods: Using a theoretical sampling method, eight students and three faculty members of
School of Health, Hormozgan University of Medical Sciences (Iran) were interviewed and 81
items related to educational environment were extracted. These items were classified in six
domains including school atmosphere, teaching, faculty members, students, educational
equipments and facilities, and physical environment. Expert panels and assessing item impact were
used to determine face validity, and content validity ratio and index were used to determine
content validity of the tool. To determine its construct validity, 250 students in completed the
questionnaires and confirmatory factor analysis was applied. Reliability of the tool was determined
by Cronbach’s Alpha and intracluster correlation coefficient.
Results: Due to expert panel and calculating item impact, and content validity ratio and index, the
tool items decreased from 81 to 56. The results of confirmatory factor analysis showed that all of
factor loadings were significant in level of 0.05. Cronbach’s Alpha for total items was 0.94 and for
six domains ranged from 0.65 to 0.85. Moreover, intracluster correlation coefficient for total items
was 0.94.
Conclusion: The designed tool has good validity and reliability and can be used as a suitable tool
for assessing academic educational environment in schools of health.
Key Words: Educational environment, School of health, Questionnaire, Validity, Reliability
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