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اعتباریابی ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات
جزیی ()PLS
2

سید سجاد طباطبائی ،*1حسین مطهرینژاد ،2هدایت تیرگر
 .1کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ،بخش علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .2دکتری مدیریت آموزشی ،استادیار ،بخش علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله59/6/62:

آخرین اصالح مقاله59/8/62:

پذیرش مقاله59/5/7 :

زمینه و هدف :توسعه هویت معلمی پزشکان در تدریس دانشجویان ،منجر به تربیت پزشکان کارامد و شکلدهی توانمندیها و دیدگاههای مثبت به
دانشجویان در امر مراقبت و درمان مطلوب میشود .پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی ،پایایی و روایی ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان
انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای 692 ،نفر از استادان  63دانشکده
پزشکی انتخاب شدند و به پرسشنامه الکترونیکی پاسخ دادند .الگوریتم تحلیل دادهها به روش حداقل مربعات جزیی ( Partial Least Squaresیا
 )PLSکه شامل بررسی مدلهای اندازهگیری (ضریب  ،Cronbachs alhaضرایب بار عاملی ،پایایی مرکب ،روایی همگرا و واگرا) و برازش مدل
ساختاری (معنیداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین ،پیشبینی مدل و شاخص نیکوی برازش) بود ،جهت ارزیابی  5مؤلفه ابزار هویت معلمی پزشکان مورد
استفاده قرار گرفت.
یافتهها :برازش هر دو بخش الگوریتم دادهها و یافتههای به دست آمده تحلیل عاملی تأییدی از ساختار سلسله مراتبی مؤلفهها نشان دهنده مطلوبیت و قابل
قبول بودن ساختار مکنون در سطح شاخصها و مؤلفهها بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میتوان گفت که نسخه فارسی ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان در جامعه استادان پزشکی کشور ،پایایی و
روایی سازه خوبی دارد و میتوان از آن برای سنجش و شناسایی نقاط قوت و ضعف هویت معلمی پزشکان و رشد و توسعه آموزش پزشکی بهره گرفت.
کلید واژهها :هویت معلمی ،پزشکان ،اعتباریابی ،رویکرد حداقل مربعات جزیی
*نویسنده مسؤول :بخش علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن 3560-2975856:نمابر306- 98538350 :

Email: sajadbady@gmail.com
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مقدمه

طباطبائی و همکاران

گروه درمانی ،از هویت حرفهای الزم برخوردار باشند که این

آموزش پزشکی بر تدریس پزشکان به دانشجویان ،دستیاران

مهم در گرو توانمندی و هویت حرفهای معلمی مدرسان

و کارکنان پزشکی خود متکی است .پزشکان به عنوان

پزشکی خواهد بود ( .)2 ،7بدیهی است ،چنانچه مدرسان

متخصص در ارایه مراقبتهای پزشکی آموزش میبینند ،اما در
امر تدریس از آموزش رسمی کمتری بهرهمند میشوند (.)6
اعضای هیأت علمی پزشکی با چالشهای شغلی زیادی روبهرو

پزشکی هویتهای حرفهای الزم در تدریس دانشجویان را
کسب نمایند ،قادر خواهند بود نقش مهم آموزش در تربیت
پزشکان کارامد را با شکلدهی به توانمندیها و دیدگاههای

هستند .محیط کار پزشکی و آموزش پزشکی به طور آشکاری

مثبت دانشجویان در امر مراقبت و درمان مطلوب آشکار نمایند

تغییر نموده است که برخی از این تغییرات شامل رشد

(.)7 ،8

تصاعدی دانش پزشکی ،تغییر الگوی بیماریها ،نحوه رویکرد

یادگیری تدریس در چارچوب شناخت هویت تدریس و نه

به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی ،انتظارات بیماران از

کسب مهارتها و فنها شکل میگیرد؛ چرا که هویت به دانش

پزشکان ،نقشهای حرفهای و حدود و ثغور آن میباشد (.)6

شخصی افراد از خود و شناخت دیگران از آنها اشاره میکند

همچنین ،نقشها و وظایف متنوع و وسیع استادان (،)0

( .)5هویت حرفهای به عنوان درک خودپنداره حرفهای از

تغییرات مداوم ساختاری ،نظارت بیرونی بیشتر ،افزایش تعداد

نگرشها ،عقاید ،احساسات ،ارزشها ،انگیزهها و تجارب

دانشجویان ،مسایل مربوط به روند جذب و ارتقای هیأت

تعریف شده ( )63و هویت حرفهای معلم به عنوان یک مفهوم

علمی ،تغییرات الگوی کاری و تغییرات برنامه درسی مانند

چند بعدی تبیین گردیده است .بسیاری از محققان در زمینه

رویارویی زود هنگام دانشجویان با بیمار ،از جمله چالشهای

شکلگیری هویت حرفهای به دو دسته عناصر «بیرونی» مانند

دیگر آموزش در محیط بالینی به شمار میرود ( .)5بنابراین،

نظم و انضباط و «درونی» مانند رضایت درونی اشاره کردهاند

الزم است دانشکدههای پزشکی برنامههایی جهت آموزش و

( .)66 ،66عناصر بیرونی شامل یک بدنه اصلی دانش ،پاداش

توسعه دانش ،مهارت و نگرش تدریس در راستای بهبود هویت

مانند پول و یا به رسمیت شناختن و حمایتهای اجتماعی از

معلمی پزشکان به استادان ارایه دهند.

همکاران و یا انجمنهای حرفهای میباشد که به دنبال تعریف

موفقیت در این جهان در حال تغییر ،مستلزم افزایش دانش

و اعمال آن در بیرون از حرفه تدریس و با تدوین خطمشیها

و مهارت یا به عبارت دیگر ،کسب صالحیت است و ایجاد

است .عناصر داخلی عبارت از احساسات و نگرش است که

شناخت و هویت در رابطه با استادان ،ضروری به نظر میرسد

منجر به رضایت درونی در نقش یک حرفه میشود و حرفهای

که این امر در گرو تعامل عوامل بسیاری است و حاصل آن،

بودن معلم ،از درون و به واسطه اشتغال در حرفه تدریس

سرمایه انسانی میباشد ( .)9حس پیوستگی با گذشته و

تعریف میگردد ( .)5 ،60عالوه بر این ،عوامل دیگری همچون

جهتگیری برای آینده؛ بدین معنی که فرد اطالعات و

مشارکت بین حرفهای ،احساس تعلقپذیری به حرفه،

مهارتهای کسب شده از مراحل قبلی را با همانند سازیهای

یادگیریهای کسب شده ،تصویر درک شده از حرفه فرد در

پیشین ترکیب و یک هویت شخصی برقرار کند .هویت معلمی

جامعه و فرهنگ جامعه میتواند بر شکلگیری نگرش نسبت

به عنوان یکی از شاخههای اساسی هویت ،همواره از اهمیت

به حرفه ،مفهوم از خود و کسب هویت حرفهای تأثیرگذار

بسزایی در تعاریف و نقطه نظرات روانشناسان برخوردار بوده

باشد (.)65 ،69

است ( .)9از طرف دیگر ،پیچیدگیهای فزاینده محیطهای

دانشکدههای پزشکی در جستجوی راههایی به منظور

درمانی ایجاب میکند که پزشکان به عنوان مهمترین عضو

افزایش جذب و حفظ پزشکان مراقبتهای اولیه هستند .جذب
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

و حفظ پزشکانی که تمایل به تدریس دانشجویان دارند ،برای

حاکی از تأثیر عوامل محیطی بر ایجاد ،رشد یا تغییر هویت

دانشکدههای پزشکی بسیار دشوار است ( .)62در عین حال،

حرفهای استادان بود ( Wright .)62و همکاران به این نتیجه

تدریس و مشارکت در فعالیتهای آموزشی ،سبب افزایش

رسیدند که وقایع سازمانی (مؤسسهای) ،تأثیر بسیاری بر هویت

لذت بردن در مراقبت از بیمار ( ،)67بهبود در تخصص بالینی،

حرفهای دارند ( .)67نتایج مطالعات تجربی که  Dayو

رضایت شغلی ( )68و لذت از تدریس میشود (.)6

 Hadfieldبر روی  033عضو هیأت علمی انجام دادند ،نشان

نتایج مطالعه  Smithکه در جوامع عملگرا انجام گرفت،

داد که هویت حرفهای استادان تحت تأثیر عوامل زمینهای،

نشان داد که ارتباط روشنی بین هویت و عمل وجود دارد

تجربیات و مرتبه شغلی افراد قرار میگیرد ( .)68یافتههای

( .)65شکلگیری هویت حرفهای استادان ،یک فرایند در حال

پژوهش  Sugrueحاکی از آن بود که عوامل اجتماعی و

پیشرفت از تعامل فردی و حرفهای به منظور پاسخگویی به این

شخصی ،شکلگیری هویت حرفهای استادان را تحت تأثیر قرار

سؤال است که چگونه میتوان یک استاد خوب بود؟ (.)63

میدهد ( Day .)65و همکاران نتیجهگیری کردند که هویت

از دیدگاه  Cooperو  ،Olsonهویت حرفهای یک فرایند
چند بعدی ،چند الیه و پویا است ( .)66نتایج پژوهش

حرفهای میتواند مثبت ،منفی ،ثابت یا بیثبات باشد و تحت
تأثیر تجربه و زمینه قرار گیرد (.)03

 Lamoteو  Engelsگزارش نمود که عواملی مانند تجارب

مهمترین دغدغههای استادان از آموزش در محیط بالینی،

دوران کودکی در زمان تحصیل ،دانش و آموختههای کسب

فقدان ساختار مشخص برای آموزش ،زمان ،فضا و منابع ناکافی

شده در دورههای آموزشی و تجربیات شخصی استاد در جریان

برای تسهیل آموزش و یادگیری ،نظارت ناکافی بر دانشجویان و

تدریس ،میتواند شکلگیری هویت حرفهای را تحت تأثیر قرار

عدم حمایت و به رسمیت شناختن آموزش بود ( .)06با توجه

دهد ( Coldron .)66و  Smithدر بررسی هویت حرفهای

به نتایج مطالعه  Hoffmanو  ،Donaldsonسه عامل تنشزای

معلمان به این نتیجه رسیدند که روابط نزدیکی میان هویت

«تعداد بیماران ،زمان و نقشهای چندگانه و متفاوت افراد گروه

حرفهای ،کنش کالس درس ،دانش ،باورها و نگرشهای معلم

پزشکی» آموزش بالینی را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)06موانع

وجود دارد ( .)60در پژوهش خود مردم نگارانه ،حیدری

اصلی آموزش بر بالین شامل افت مهارتهای آموزش بر بالین

نقدعلی و عطاران دریافتند که تجربهها بر شکلگیری هویت

معلمان بالینی ،تمایل به ارایه تئوریک آموزش ،نوع تصور این

معلم تأثیر عمیقی دارد و از آن جمله میتوان به خودآگاهی،

افراد از مهارتهای آموزش بالینی ،ارزش و بها نداشتن آموزش

چرخش رویکرد معلم محوری به یاد گیرنده محوری،

به دلیل درامدزا نبودن آن در مقایسه با درمان و پژوهش و

پاسخگویی به نیازهای فراگیران ،تأمل در عمل ،پیوند بین نظر

اضمحالل اخالق آموزشی بود ( .)00گندمکار و همکاران در

و عمل و جستجوی معنی اشاره کرد (.)65

تحقیق خود دریافتند که محدود بودن زمان در اختیار برای

فروتن و رشادتجو در یک پژوهش کیفی ،مدلی برای

آموزش ،وظایف و مسؤولیتهای متنوع ،گسترده و با حجم

هویت حرفهای اعضای هیأت علمی ارایه نمودند که شامل پنج

باالی اعضای هیأت علمی ،عدم تأمین مالی ،نبود شأن و منزلت

مضمون فراگیر «زمینهای ،شخصی ،فرهنگی -اجتماعی،

مناسب برای آموزش ،پررنگ بودن نقش پژوهش در مقایسه با

Lamote

آموزش و چالشهای نقش معلمی ،از جمله مهمترین عوامل

حرفهای و سیاسی -اقتصادی» بود ( .)69در پژوهش

و  Engelsنیز چهار جنبه از هویت حرفهای استادان شامل

زمینهای هستند که آموزش بالینی را متأثر میسازند (.)05

«جهتگیری حرفهای ،وظیفهمداری ،خودکارامدی و تعهد به

در مطالعه اشقلی فراهانی و رفیعی ،شایستگی معلمی

تدریس» شناسایی شد ( .)66نتایج پژوهش  Dayو همکاران

مدرسان پرستاری در دو طبقه اصلی عوامل درونی و بیرونی
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تقسیمبندی شد .عوامل درونی شامل ویژگیهای فردی،

طباطبائی و همکاران

روش کار

عملکردی و تجارب آموزشی مدرس و عوامل بیرونی شامل

پژوهش حاضر بر اساس هدف ،کاربردی و از نظر شیوه

شرایط سازمانی و شرایط محیطی بود ( .)09با این حال ،مطالعه

جمعآوری دادهها ،توصیفی (غیر آزمایشی) و از طرحهای

چندانی در خصوص تصور پزشکان جامعه در مورد هویت

همبستگی و به صورت خاص تحلیل عاملی و روش مدلیابی

خود به عنوان معلم انجام نشده است Stone .و همکاران،

معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی

مصاحبه نیمه ساختار یافتهای را با  63نفر از پزشکان مرتبط با

( Partial Least Squaresیا  )PLSبا نرمافزار  SmartPLS2بود.

پنج دانشکده پزشکی نیوانگلند آمریکا انجام دادند .آنها

دالیل استفاده از روش  PLSدر این پژوهش ،ارزیابی مدلهای

تصویری از خودشان به عنوان معلم ،همراه با آشنایی با اصول

سلسله مراتبی ،نمونه پایین و عدم نیاز به پیشفرضهای توزیع

و روش آموزش بزرگساالن و یک حس اولیه انساندوستی و

نرمال داده و حل مسأله همانندی مدل اندازهگیری ،عدم

قدردانی برای مزایا و موانع از تدریس شرح دادند (.)36

حساسیت به مقیاس اندازهگیری ،دامنه تغییرات مقادیر،

یک آزمون استاندارد و دارای پایایی و روایی تأیید شده،

دادههای گمشده ،دور افتادهها و غیر خطی بودن دادهها

میتواند نقش مؤثری در انجام پژوهشها و دستیابی به نتایج به

میباشد .همچنین ،این روش پیشبینیمدار است و میتواند در

منظور کمک به آموزش پزشکی در جهت ارتقای سطح بینش و

ساخت نظریه به کار رود (.)37

آگاهی استادان و رشد و توسعه آموزش پزشکی داشته باشد.

جامعه آماری مطالعه شامل کلیه استادان پزشکی کشور بود

با توجه به اهمیت هویت حرفهای معلمان به طور عام و هویت

که با استفاده از روش خوشهای چند مرحلهای ،تعداد  692نفر

معلمی پزشکان به طور خاص ،هدف از انجام پژوهش حاضر،

در پژوهش شرکت کردند؛ به این صورت که ابتدا ایمیل

اعتباریابی ابزاری است که هر یک از عناصر هویت معلمی را

استادان دانشکدههای پزشکی از طریق وبسایت دانشکدهها

ارزیابی کند و چگونگی تفکر پزشکان در مورد هویت معلمی

جمعآوری شد و سپس پرسشنامه الکترونیکی از طریق افزونه

که سبب ارایه اطالعات مهمی به دانشکدههای پزشکی در مورد

 Google Docsبه صورت آنالین به شناسه  0733ایمیل طی دو

نحوه جذب ،حفظ و ارایه حمایت به پزشکانی که تدریس

مرحله (مرحله اول ارسال مقدماتی و مرحله دوم ارسال

میکنند ،ارایه دهد .همچنین ،دانشکدههای پزشکی قادر هستند

یادآوری) ارسال گردید که  692نفر در پاسخگویی پرسشنامه

با استفاده از این پرسشنامه ،عناصر و نقاط قوت و ضعف

مشارکت نمودند .الزم به ذکر است که برای حجم نمونه در

استادان را شناسایی نمایند .بنابراین ،در این پژوهش سعی شد

رویکرد  PLSبه دو مالک توجه شده است ()38؛ ده برابر

به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:

بیشترین تعداد شاخصهای مدل اندازهگیری و ده برابر

 .6آیا ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان از ساختار عاملی

بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری میباشد که با این

قابل قبولی برخوردار است؟
 .6آیا ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان از شاخصهای
پایایی قابل قبولی برخوردار است؟
 .0آیا ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان از شاخصهای
روایی قابل قبولی برخوردار است؟

دو مالک حداقل نمونه برای مالک اول 53 ،و مالک دوم53 ،
میباشد که به بر این اساس ،حجم نمونه کافی در روش

PLS

رعایت گردید.
 55نفر ( 20/5درصد) از شرکت کنندگان مرد و  92نفر
( 02/6درصد) زن بودند 65 .نفر ( 66/0درصد) از نظر
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 66 ،نفر (65/6
درصد) از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه5 ،
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نفر ( 9/8درصد) از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

از کامالً موافقم ( )9تا کامالً مخالفم ( )6تنظیم شده است.

ایالم 69 ،نفر ( 5/7درصد) از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم

 Starrو همکاران در یک پژوهشی کیفی و مصاحبه با  09نفر

پزشکی تهران 66 ،نفر ( 60/9درصد) از دانشکده پزشکی

از استادان ،مؤلفههای پرسشنامه را استخراج کردند ( )60و در

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 66 ،نفر ( 7/6درصد) از

پژوهشی کمی ،ابزار طراحی شد و آزمون اولیه جهت سنجش

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 65 ،نفر (5/3

هویت معلمی در دانشگاه ماساچوست آمریکا مورد استفاده

درصد) از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین68 ،

قرار گرفت ( .)39پایایی پرسشنامه به روش ضریب

نفر ( 66/2درصد) از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

 3/59 ،Cronbachs alphaو به روش بازآزمایی 3/56 ،به

کرمان 68 ،نفر ( 66/2درصد) از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم

دست آمد ( .)39در ادامه ،مطابق با پیشینه پژوهش (،66 ،35

پزشکی گلستان و  8نفر ( 9/6درصد) از دانشکده پزشکی

 ،)5 ،66مؤلفههای هویت حرفهای معلم به دو عامل درونی و

دانشگاه علوم پزشکی یزد در مطالعه شرکت کردند.

بیرونی تقسیم گردید.

از نظر تخصص نمونهها شامل علوم پایه  69نفر (5/7

جهت ترجمه و به کارگیری پرسشنامه مذکور ،بعد از کسب

درصد) ،علوم بالینی  97نفر ( 06/5درصد) ،علوم آزمایشگاهی

اجازه از سازنده ،توسط یکی از اعضای هیأت علمی بخش زبان

 65نفر ( 5/3درصد) ،پرستاری  68نفر ( 66/7درصد) ،مامایی

انگلیسی ترجمه شد .سپس پرسشنامه ترجمه شده توسط استاد

 60نفر ( 8/5درصد) ،بهداشت  67نفر ( 66/3درصد)،

دیگری دوباره به انگلیسی ترجمه گردید و با محتوای اصلی

دندانپزشکی  66نفر ( 7/6درصد) و توانبخشی  7نفر (5/9

مقایسه شد تا اطمینان حاصل گردد که تفاوتی از نظر معنایی و

درصد) بودند.

محتوایی وجود نداشته باشد .سپس به منظور تعیین روایی محتوا،

از نظر درجه علمی نیز مربی  65نفر ( 68/7درصد) ،استادیار

از دو نفر استادان گروه پزشکی و دو نفر استادان بخش علوم

 76نفر ( 52/9درصد) ،دانشیار  08نفر ( 65/9درصد) ،استاد 62

تربیتی نظرخواهی صورت گرفت .جهت تجزیه و تحلیل دادهها،

نفر ( 63/0درصد) مشارکت نمودند .از نظر استخدام ،نمونهها

ابتدا از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و سپس نسبت به

شامل  8نفر ( 9/6درصد) مدعو 99 ،نفر ( 09/9درصد) پیمانی

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه اقدام گردید.

و  56نفر ( 95/5درصد) رسمی بودند.
جهت جمعآوری دادهها ،پرسشنامه سنجش هویت معلمی
پزشکان مورد استفاده قرار گرفت ( .)39این مقیاس میزان
هویت و خودپنداره آموزشی و تدریسی پزشکان را ارزیابی

یافتهها
 .6آیا ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان از ساختار عاملی
قابل قبولی برخوردار است؟

میکند و یک ابزار  07سؤالی با مؤلفههای «ویژگی جهانی یک

به دلیل این که مدل اندازهگیری از نوع انعکاسی

معلم ،حس رضایت درونی از تدریس ،داشتن دانش و مهارت

( )Reflectiveمیباشد ،ابتدا ساختار عاملی و مؤلفهها بررسی

تدریس ،عضویت در گروه معلمان ،اعتقاد به این که پزشکی

گردید .برای پاسخگویی به این سؤال ،از تحلیل عاملی تأییدی

همان معلمی است ،حس مسؤولیت در تدریس ،به اشتراک

استفاده شد .ساختار سلسله مراتبی پرسشنامه سنجش هویت

مهارت تخصصی بالینی ،دریافت پاداش برای تدریس و نتایج

معلمی پزشکان در شکل  6آمده است.

مطلوب» است .این ابزار به صورت طیف پنج درجهای لیکرت
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مؤلفه مرتبه سوم

طباطبائی و همکاران

مؤلفههای مرتبه دوم

مؤلفههای مرتبه اول
جهانی معلم
رضایت درونی

درونی
دانش و مهارت
مسؤولیت
هویت معلمی

نتایج مطلوب
عضویت معلمان

بیرونی

اعتقاد به معلمی
اشتراک بالینی

شکل  :6تحلیل عاملی تأییدی سلسله مراتبی

پاداش

در تحلیل مسیر  PLSبرای مفهومسازی یک مدل سلسله

آشکار متغیرهای پنهان مرتبه اول مشخص میشود .بنابراین،

مراتبی ،از متغیرهای آشکار به طور مکرر استفاده میشود

متغیرهای آشکار دو بار  -6برای متغیر پنهان مرتبه اول (بارهای

( .)53 ،56بدین ترتیب ،یک متغیر پنهان مرتبه باالتر میتواند به

اولیه) و  -6برای متغیر پنهان مرتبه دوم (بارهای ثانویه) استفاده

وسیله تمام متغیرهای آشکار (سؤاالت) مرتبه پایینتر ساخته

میشوند .این رویکرد به وضوح میتواند به مدل سلسله مراتبی

شود .بر اساس شکل  ،6متغیرهای پنهان مرتبه دوم (یعنی

مرتبه باالتر توسعه یابد و نمرات متغیرهای پنهان از متغیرهای

عوامل بیرونی و درونی) هر کدام متشکل از چهار متغیر پنهان

پنهان مرتبه پایینتر به دست آیند ( .)56یکی از سودمندیهای

مرتبه اول هستند که هر کدام از متغیرهای پنهان مرتبه اول نیز

رویکرد  ،PLSارزیابی مدل سلسله مراتبی میباشد که در

از چهار متغیر آشکار تشکیل شدهاند .در این مدل سلسله

پژوهش حاضر با استفاده از این رویکرد به ارزیابی ساختاری

مراتبی ،هر متغیر پنهان مرتبه دوم با استفاده از تمام متغیرهای

متغیر پنهان مرتبه باالتر پرداخته شد.
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شکل  :6سلسه مراتب متغیرها و سؤاالت مربوط به هر متغیر

در این مرحله با استفاده از مدل ساختاری ،روابط بین

( )Construct level changesبرای اصالح خطای تغییر عالمت

سازهها به لحاظ علی مورد بررسی قرار گرفت .در واقع ،با در

در حالت  933نمونه که در روش  PLSتوصیه شده است

نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین سازهها با استفاده از ضریب

( ،)07استفاده گردید .نتایج جداول  6و  6نشان میدهد که

مربوط به آن ،میتوان به بررسی معنیدار اثرات بین سازههای

ساختار عاملی پرسشنامه سنجش هویت معلمی پزشکان قابل

تحقیق پرداخت .به منظور بررسی معنیداری ضرایب مسیر از

قبول است.

طریق باز نمونهگیری ،از روش تغییرات سطح سازه
جدول  :6مدل ساختاری مرتبه دوم
متغیرهای مرتبه دوم
برونزا

درونی

بیرونی

شاخص کیفیت

آزمون مسیر

درونزا

بار عاملی

معنیداری t

ضریب تعیین

پیشبینی مدل

ویژگی جهانی یک معلم

3/820

65/62

3/759

3/529

حس رضایت درونی از تدریس

3/873

66/85

3/797

3/082

داشتن دانش و مهارت تدریس

3/777

63/76

3/235

3/605

حس مسؤولیت در تدریس

3/708

5/60

3/959

3/665

عضویت در گروه معلمان

3/786

60/53

3/266

3/003

پزشکی همان معلمی است

3/776

60/23

3/959

3/008

اشتراک مهارت تخصصی بالینی

3/862

68/79

3/280

3/096

دریافت پاداش برای تدریس

3/735

63/90

3/930

3/628

555

طباطبائی و همکاران

اعتباریابی ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان...
جدول  :6مدل ساختاری مرتبه سوم
متغیرهای مرتبه سوم
برونزا
هویت معلمی
پزشکان

شاخص کیفیت

آزمون مسیر

درونزا

بار عاملی

معنیداری t

ضریب تعیین

پیشبینی مدل

درونی

3/852

66/27

3/803

3/620

بیرونی

3/555

55/08

3/806

3/626

نتایج مطلوب

3/775

60/59

3/955

3/626

معنیداری ضرایب مسیر فقط صحت رابطهها را نشان

مدل میباشد ( .)52البته باید توجه داشت که این معیار بر

میدهد و نه شدت رابطه بین سازهها .با این نتیجه که ضرایب

خالف شاخصهای مبتنی بر  6در مدل  Lisrelبه بررسی

مسیر از  6/98باالتر میباشد ،نشان از صحت رابطهها در سطح

میزان برازش مدل نظری با دادههای جمعآوری شده

اطمینان  3/55است.

نمیپردازد ،بلکه توانایی پیشبینی کلی مدل را مورد بررسی

ضریب تعیین حاکی از شدت تأثیر متغیر برونزا بر متغیر

قرار میدهد و نشان میدهد که مدل آزمون شده در پیشبینی

درونزا میباشد .این معیار قابلیت کاهش خطاها در مدل

متغیرهای پنهان درونزا موفق بوده است یا نه؟ ( .)57طبق

اندازهگیری و افزایش واریانس بین سازه و شاخصها را دارد

رابطه  ،6سه مقدار  3/69 ،3/36و  3/02به عنوان مقادیر

که تنها در  PLSکنترل میشود .سه مقدار  3/00 ،3/65و 3/27

ضعیف ،متوسط و قوی معرفی شدهاند ( )58که در پژوهش

به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای شدت رابطه

حاضر مقدار قوی برازش به دست آمد (.)3/937

معرفی شده است ( )50که مقادیر ضریب تعیین در حد قابل
قبولی قرار داشتند.

رابطه :6
=

=

شاخص نیکوی برازش

معیار قدرت پیشبینی مدل توسط  Stone-Geisserمعرفی
شد که قدرت پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای
درونزای مدل را مشخص میسازد .در مورد شدت قدرت
پیشبینی مدل سه مقدار  3/69 ،3/36و  3/09تعیین شده است
( )55که در پژوهش حاضر مقدار همه متغیرها قابل قبول بود.

 .6آیا ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان از شاخصهای
پایایی قابل قبولی برخوردار است؟
بار عاملی استاندارد و معنیداری  tدر سطح  59درصد
اطمینان برای تکتک سؤاالت هر عامل در جدول  0مشخص

پس از بررسی برازش مدل اندازهگیری و ساختاری ،برازش

شده است .شاخص ارزیابی میزان ارتباط هر سؤال به عامل

مدل کلی نیز با معیار نیکویی برازش کنترل میشود که توسط

زیربنایی آن ،نشان از ارتباط معنیدار سؤاالت میباشد .بنابراین،

 Tenenhausو همکاران ابداع گردید ( .)59به باور آنها ،این

همه سؤاالت به طور معنیداری به عامل زیربنایی خود مرتبط

معیار راهحلی عملی برای رفع مشکل بررسی برازش کلی مدل

هستند و میتوان گفت که مدل اندازهگیری طی ارزیابی

است و از آن میتوان برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل به

شاخصهای جزیی ،مطلوب است .سه نوع شاخص بررسی

صورت کلی استفاده نمود ( .)56این معیار نیز مانند

پایایی شامل همگونی درونی ،پایایی گویه و پایایی مرکب ()55

شاخصهای برازش مدل  Lisrelعمل میکند و بین صفر تا
یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک ،نشانگر کیفیت مناسب
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جدول  :0مدل اندازهگیری و شاخصهای ارزیابی جزیی
بار عاملی

معنیداری t

Cronbachs alpha

پایایی مرکب

من خودم را یک معلم میدانم.

3/76

5/65

3/86

3/87

اگر تدریس را رها کنم ،دلم برای آن تنگ میشود.

3/8

7/93

من واقعاً از تدریس لذت میبرم.

3/87

67/23

من به دنبال فرصتهایی برای تدریس میگردم.

3/89

65/03

کار با دانشجویان یا دستیاران گرچه درگیریهای خاص

3/20

2/22

مؤلفه
ویژگی جهانی
یک معلم

حس رضایت

سؤال

درونی از

خودش را دارد ،اما ارزش آن را دارد.

تدریس

وقتی پیشرفت دانشجویان یا دستیاران را میبینم ،احساس

3/76

3/76

3/86

9/69

رضایت میکنم.
تدریس ،شغل مرا باارزش میکند.

3/22

9/62

کار در حرفه معلمی برایم اهمیت دارد.

3/89

66/93

داشتن دانش و

به عنوان معلم ،دانشجویان و دستیاران خود را ماهر میدانم.

3/78

2/35

مهارت تدریس

پیشرفت مهارت تدریس برایم اهمیت دارد.

3/79

66/33

دانشجویان یا دستیاران مرا معلمی تأثیرگذار میدانند.

3/75

7/50

من نشریات مربوط به آموزش پزشکی را مطالعه میکنم.

3/06

6/79

عضویت در

من اغلب با همکارانم در مورد تدریس صحبت میکنم.

3/75

2/56

گروه معلمان

من خود را عضوی از جامعه معلمان میدانم.

3/77

60/33

بحث در مورد پیشرفت دانشجویان یا دستیاران با همکارانم

3/70

7/25

3/90

3/72

3/70

3/85

مفید است.
من از به اشتراک گذاشتن اندیشههای مرتبط با تدریس لذت

3/80

65/03

میبرم.
اعتقاد به اینکه

من کار خوبی انجام میدهم که به بیماران در مورد سالمتشان

پزشکی همان

آموزش میدهم.

معلمی است

در آموزش به بیماران و دانشجویان یا دستیاران از مهارتهای

3/86
3/02

67/63

3/28

3/86

6/35

مشابهی استفاده میکنم.

حس مسؤولیت
در تدریس

از آموزش به بیماران لذت میبرم.

3/85

65/73

آموزش به بیماران از الزامات یک پزشک خوب بودن است.

3/77

63/03

تمامی پزشکان نسبت به آموزش پزشکان نسل بعدی تعهد

3/52

5/63

3/98

3/79

دارند.
من آموزش را یک مسؤولیت فردی میدانم.

3/59

0/55

همکاری در آموزش پزشکی بااهمیت است.

3/85

66/53

این که از طریق آموزش ،به حرفه پزشکی کمک میکنم برایم

3/77

5/58

لذتبخش است.
اشتراک مهارت

مربیان مراقبتهای اولیه ( ،)Primary careبه دانشجویان یا

تخصصی بالینی

دستیاران دیدگاه مهمی در مورد پزشکی میدهند.
من در آموزش به دانشجویان یا دستیاران در این که چگونه یک

3/52
3/78

6/60

3/73

3/86

66/63

ارتباط خوب با بیمار برقرار کنند ،مهارت دارم.
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من اهمیت داشتن ارتباط دراز مدت با بیمار را آموزش میدهم.

3/85

62/8

من برای دانشجویان و دستیارانی که میخواهند در مراقبتهای

3/86

69/93

اولیه فعالیت کنند الگو هستم.
دریافت پاداش

دانشکده پزشکی به دلیل فعالیتهای آموزشیام به من پاداش

برای تدریس

میدهد (پاداشهای پولی ،مزایای کتابخانهای).

3/59

6/55

تدریس منجر به پیشرفت شغلی من شده است.

3/75

5/00

این نکته مهم است که دانشکده پزشکی برنامه دستیاری و

3/99

0/32

3/93

3/73

تدریس مرا به طریقی به رسمیت بشناسد.
نتایج مطلوب

این که مرا به عنوان معلم به رسمیت میشناسند ،لذت میبرم.

3/77

66/63

من دوست دارم که معلم ماهرتری باشم.

3/79

9/96

من دوست دارم که عضوی از جامعه معلمان باشم.

3/77

2/70

من دوست دارم که معلم بهتری برای بیمارانم باشم.

3/7

9/06

من دوست دارم که وقت بیشتری را صرف آموزش دانشجویان

3/25

2/27

3/26

3/72

و دستیاران در مورد مراقبتهای اولیه کنم.
من دوست دارم که برای آموزشم پاداش دریافت کنم.

3/66

6/25

پایایی مرکب ،میزان کفایت گویههای یک عامل نهفته را در

گرفتند ( .)90در نتیجه ،طبق جدول  5میتوان گفت که همه

اندازهگیری آن میسنجد که توسط  Wertsو همکاران معرفی

مؤلفههای ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان ،روایی همگرای

شد ( .)93اگر مقدار پایایی مرکب باالتر از  3/7باشد ،نشان

قابل قبولی داشتند.

دهنده پایداری درونی مناسب میباشد .ذکر این نکته ضروری

دادههای جدول  5روایی واگرای مؤلفهها را نیز نشان میدهد.

است که پایایی مرکب معیار بهتری نسبت به ضریب

یک مؤلفه در مقایسه با سایر مؤلفهها ،باید تمایز و تفکیک

 Cronbachs alphaبه شمار میرود .در نتیجه ،ضریب همه

بیشتری را در بین مشاهدهپذیرهای (سؤاالت) خودش داشته

متغیرهای پنهان باالتر از  3/7بود که ضریب قابل قبولی

باشد تا بتوان گفت مؤلفه مد نظر روایی واگرای باالیی دارد .در

میباشد .در جدول  0مقادیر  Cronbachs alphaمتغیرهای

روایی واگرا به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که تا چه

پژوهش آمده است که مقدار  3/2برای متغیرهای دارای تعداد

حد یک عامل در رقابت با عوامل خارجی ،نامرتبط و محاسبه

سؤاالت اندک ،ضریب قابل قبولی محسوب میشود (.)96

نشده میتواند واریانس مجموعهای سؤاالت را تبیین کند؟ اگر

 .0آیا ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان از شاخصهای

عاملی بیشترین مقدار از واریانس درون مجموعهای سؤاالت را

روایی قابل قبولی برخوردار است؟

برآورد نماید و در واقع ،با عاملهای نامرتبط همبستگی کمتری

روایی همگرا ،سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط

نشان دهد ،دارای روایی واگرا است .به عبارت دیگر ،جذر

گویههای آن است که برای سنجش آن میتوان از معیار متوسط

روایی همگرای هر مؤلفه بیشتر از حداکثر همبستگی آن مؤلفه

واریانس استخراجی ( Average variance extractedیا )AVE

با مؤلفههای دیگر باشد (.)96

استفاده کرد .این معیار توسط  Fornellو  Larckerپیشنهاد شد

همانگونه که در جدول  5مشخص است ،جذر روایی همگرا

و مقدار باالی  3/9را قابل قبول دانستند ( .)96با این حال،

(اعداد روی قطر جدول) بزرگتر از همبستگی هر مؤلفه با

 Magnerو همکاران مقدار  3/5به باال را هم کافی در نظر

مؤلفههای دیگر است که نشان میدهد تمامی مؤلفههای ابزار
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
جدول  :5ماتریس همبستگی و روایی همگرا و واگرا  Fornellو )93( Larcker
مؤلفه

روایی همگرا

6

6

ویژگی جهانی یک معلم

3/25

3/83

6

حس رضایت درونی از تدریس

3/90

3/25

3/76

0

داشتن دانش و مهارت تدریس

3/55

3/93

3/55

3/22

5

عضویت در گروه معلمان

3/98

3/55

3/56

3/96

3/72

9

اعتقاد بهاینکه پزشکی همان معلمی است

3/95

3/05

3/57

3/50

3/05

3/70

2

حس مسؤولیت در تدریس

3/50

3/56

3/96

3/57

3/06

3/53

3/29

7

اشتراک مهارت تخصصی بالینی

3/95

3/00

3/09

3/52

3/57

3/98

3/93

3/70

8

دریافت پاداش از تدریس

3/05

3/56

3/55

3/05

3/56

3/56

3/56

3/53

3/26

5

نتایج مطلوب

3/56

3/56

3/95

3/06

3/55

3/98

3/53

3/93

3/23

سنجش هویت معلمی پزشکان از روایی واگرا برخوردار است.

6

5

0

9

2

7

8

5

3/25

در سطح اطمینان  3/55به باال مورد تأیید قرار گرفت و ضریب
استاندارد شده بارهای عاملی تعیین شد و این یافته نشان دهنده

بحث و نتیجهگیری

رابطه بین مؤلفهها میباشد .برای تعیین شدت تأثیرگذاری متغیر

پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی ابزار سنجش هویت

برونزا بر متغیر درونزا نیز از معیار ضریب تعیین استفاده و

معلمی در پزشکان انجام شد .به همین منظور ،پرسشنامه

نتایج آن در بخش یافتهها گزارش شد .معیار قدرت پیشبینی

آنالین از طریق پست الکترونیکی به استادان دانشکده پزشکی

مدل که مجموع مربعات خطاهای پیشبین در متغیرهای آشکار

 63دانشگاه علوم پزشکی ایران ارسال شد و نمونه  692نفری

است،بیشتر از صفر بود که بیانگر ارتباط پیشبین مطلوب در

مشارکت نمودند .این ابزار تاکنون در ایران مورد ارزیابی و

مدل است .همچنین ،از شاخص کیفیت مدل ساختاری نیکویی

استفاده قرار نگرفته و با توجه به این که هنجاریابی ابزار در

برازش استفاده و نتایج قابل قبولی به دست آمد که حاکی از

کشور آمریکا انجام شده است ،بررسی هویت معلمی پزشکان

باال بودن کیفیت مدل کلی (بخش اندازهگیری و بخش

در فرهنگ ایرانی ضروری به نظر میرسد .بنابراین ،در مطالعه

ساختاری) بود.

حاضر ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان برای اولین بار در

در برازش مدلهای اندازهگیری به بررسی و برقراری دو

ایران به صورت تخصصی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و

شرط پایایی و روایی ابزار پرداخته شد و مالکها و روشهای

با تکیه بر جدیدترین و کاملترین فنهای آماری از مدلسازی

جامعی استفاده گردید .سه شاخص بررسی پایایی شامل

معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد  PLSاستفاده گردید و به

«همگونی درونی ،پایایی گویه و پایایی مرکب» ( )96مورد

بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری پرداخته

محاسبه قرار گرفت .برای پایایی و قابلیت اعتماد مؤلفهها از

شد .یافتههای پژوهش ،ساختار عاملی ابزار سنجش هویت

ضریب  Cronbachs alphaاستفاده گردید که میزان سازگاری

معلمی پزشکان را تأیید نمود.

درونی را تعیین میکند و پایایی مرکب که معیار برتری نسبت به

در برازش مدل ساختاری ،ساختار سلسله مراتبی عاملهای

ضریب  Cronbachs alphaبه شمار میرود ( ،)56نیز محاسبه

هویت معلمی پزشکان مورد بررسی قرار گرفت و روابط بین

شد .در نهایت ،بارهای عاملی و آزمون معنیداری  tکه صحت

مؤلفهها به لحاظ علی تعیین شد .برای معنیداری ضرایب

رابطه میان سؤاالت و مؤلفهها طی فرایند تحلیل مسیر را

مسیر ،از آزمون  tاستفاده گردید که صحت رابطه بین مؤلفهها

مشخص میکند ،تعیین شد و مقادیر قابل قبولی به دست آمد که
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حاکی از پایایی پرسشنامه بود .اولین معیار در ارزیابی هر ابزار،

دیگر نیز ابزار ساخته و اعتباریابی گردید ( .)05در ادامه با

اندازهگیری ،پایایی ابزار و عاملهای تشکیل دهنده آن است؛ چرا

بررسی محقق در ادبیات موجود از هویت حرفهای معلم

که در صورت نبود یا کمبود پایایی ابزار ،نمیتوان به یافتههای به

( ،)5 ،66 ،66 ،09هشت مؤلفه ابزار هویت معلمی پزشکان به

دست آمده از آن اتکا کرد .بنابراین ،با توجه به مطلوبیت

دو متغیر پنهان درونی و برونی تقلیل داده شد .برای برازش این

شاخصها ،میتوان ابزار حاضر را معتبر و پایا دانست.

مدل سلسله مراتبی ،از تحلیل عاملی تأییدی به روش

در مطالعه حاضر ،دو شاخص بررسی روایی مؤلفه شامل
«روایی همگرا و واگرا» بررسی گردید .روایی همگرا میانگین

PLS

استفاده گردید و در نهایت ،برازش مناسب و قابل قبولی در
مدلسازی معادالت ساختاری به دست آمد.

واریانس به اشتراک گذاشته یا همبستگی سؤاالت یک مؤلفه با

مطالعات دیگری در زمینه هویت معلمی پزشکان در ایران

یکدیگر را میسنجد و روایی واگرا بر تمایزپذیری و استقالل

انجام نگرفته است و طبق بررسیهای صورت گرفته ،در خارج

عاملهایی که حتی به لحاظ نظری مشابه ،ولی مستقل هستند،

از ایران نیز به جز تحقیقات  Starrو همکاران (،)60 ،05

اشاره دارد که هر دو شاخص مذکور وضعیت مطلوبی داشتند.

مطالعه تخصصی از هویت معلمی پزشکان یافت نشد ،اما در

حساسیت روایی به عنوان مهمترین ویژگی هر ابزار اندازهگیری

زمینه هویت حرفهای معلمان ،هیأت علمی و هویت حرفهای

به شمار میرود .در واقع ،روایی دال بر اندازهگیری مناسب آن

پرستاران پژوهشهایی صورت گرفته است .در مطالعه حاضر

چیزی است که ابزار برای آن تهیه شده است.

جهت تطبیق فرهنگی ،سعی شد در ترجمه پرسشنامه از

تا این مرحله از صحت روابط موجود در مدلهای

اصطالحاتی استفاده شود که با فرهنگ جامعه پزشکی ایران

اندازهگیری با استفاده از معیارهای پایایی و روایی اطمینان

تناسب بیشتری داشته باشد .سپس پرسشنامه ترجمه شده به

حاصل شد .به عبارت دیگر ،مدل اندازهگیری نشان داد که هر

تأیید چند نفر از متخصصان علوم پزشکی و علوم تربیتی رسید.

چهار سؤال مؤلفههای «ویژگی جهانی یک معلم ،حس رضایت

الزم به ذکر است که اعضای هیأت علمی در محیط بالینی

درونی از تدریس ،داشتن دانش و مهارت تدریس ،عضویت در

به عنوان یکی از دروندادهای مهم فرایند آموزش بالینی با

گروه معلمان ،اعتقاد به این که پزشکی همان معلمی است،

چالشهای شغلی زیادی مانند تغییر الگوی بیماریها ،نحوه

حس مسؤولیت در تدریس ،به اشتراک مهارت تخصصی بالینی،

رویکرد به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی ،انتظارات بیماران

دریافت پاداش برای تدریس و نتایج مطلوب» در تحلیل عاملی

از پزشکان ،نقشهای حرفهای و حدود و ثغور آن ( ،)6نقشها

تأییدی مرتبه اول تأیید شده است.

و وظایف متنوع و وسیع استادان ( ،)0تغییرات مداوم

یکی از شاخصهای مطرح در ارزیابی مفاهیم و سازهها،

ساختاری ،نظارت بیرونی ،افزایش تعداد دانشجویان ،مسایل

قابلیت کاربردپذیری آنها میباشد که از این نظر توجه به

مربوط به روند جذب و ارتقای هیأت علمی و ...روبهرو هستند

کاربردپذیری سنجش هویت معلمی پزشکان و به دنبال آن

( )5که دغدغههایی را برای استادان بالینی به وجود میآورد.

ابزاری که بتواند آن را عملیاتی کند ،ضروری به نظر میرسد.

همچنین ،پزشکان به عنوان مهمترین عضو گروه درمانی ،باید

همانگونه که نتایج نشان داد ،مبانی نظری و عناصر هویت

از هویت حرفهای الزم برخوردار باشند که این مهم در گرو

معلمی پزشکان با نتایج تحقیق حاضر تناسب داشت .این ابزار

توانمندی و هویت حرفهای معلمی مدرسان پزشکی خواهد بود

از پژوهشهای  Starrو همکاران اقتباس شده است که از

( ،)2 ،7اما اغلب آنها آموزش رسمی کمتری در نحوه تدریس

مصاحبه نیمه ساختار یافته با چند تن از استادان نمونه پزشکی

دریافت میکنند ( .)6بدیهی است چنانچه مدرسان پزشکی

دانشگاه ماساچوست آمریکا برگرفته شد ( )60 ،05و در تحقیق

هویتهای حرفهای الزم در تدریس دانشجویان را کسب

555

دوره سیزدهم شماره ششم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

نمایند ،قادر خواهند بود نقش مهم آموزش در تربیت پزشکان

ندارد .محدودیت دیگر ،مقطعی بودن دادهها ،برداشتها و

کارامد را با شکلدهی به توانمندیها و دیدگاههای مثبت

نگرش نسبت به هویت معلمی پزشکان بود که تنها در یک

دانشجویان در امر مراقبت و درمانی مطلوب ،آشکار نمایند

نقطه از زمان اندازهگیری شد که پیشنهاد میشود در تحقیقات

( .)7 ،8بنابراین ،جذب و حفظ پزشکانی که تمایل به تدریس

آینده ،مطالعات طولی انجام گیرد .محدودیت سوم ،استفاده از

دانشجویان دارند ،برای دانشکدههای پزشکی بسیار دشوار

دادههای خودگزارشی بود که سوگیریها را افزایش میدهد و

میباشد و بدین منظور دانشکدههای پزشکی در جستجوی

نمیتواند اندازهگیری از رفتار واقعی باشد .به نظر میرسد

راههایی به منظور افزایش جذب و حفظ پزشکان مراقبتهای

انجام تحقیقات بیشتر برای به کارگیری این ابزار در زمینه

اولیه هستند ( .)62ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان میتواند

آموزش پزشکی ضرورت دارد.

در امر ارزیابی عملکرد مدرسان پزشکی و همچنین ،جذب آنان
مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت هویت معلمی پزشکان ،شناسایی عناصر
هویت معلمی و تعیین شایستگیهای تدریس ،وجود چنین

در نهایت ،به سیاستگذاران حوزه آموزش پزشکی کشور

ابزاری میتواند برای پیشبرد اهداف محققان و آموزش پزشکی

پیشنهاد میشود که به منظور توسعه آموزش پزشکی ،نیاز است

ایران بسیار مفید باشد .از این جهت ،مطالعه حاضر نشان داد که

که دانشکدههای پزشکی برنامههای توسعهای جهت آموزش

ابزار هویت معلمی پزشکان ،مبنای مناسبی برای سنجش هویت

دانش ،مهارت و نگرش را در مورد تدریس به اعضای هیأت

معلمی استادان پزشکی است و با رعایت احتیاط قابلیت تعمیم

علمی خود ارایه کنند تا به کیفیت آموزش در دانشکدههای

به کل استادان پزشکی ایران را دارد.

پزشکی کمک نمایند.
هرچند مطالعه حاضر به عنوان اولین پژوهش در زمینه

سپاسگزاری

اعتباریابی هویت معلمی پزشکان در ایران انجام شد ،اما با

این مطالعه برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد بخش علوم

محدودیتهایی همراه بود که از آن جمله میتوان به عدم

تربیتی (گرایش تحقیقات آموزشی) دانشگاه شهید باهنر کرمان

همکاری استادان پزشکی در تکمیل نمودن پرسشنامهها اشاره

بود .بدینوسیله از همه اعضای هیأت علمی علوم پزشکی که

نمود که باعث شد نمونه مورد مطالعه جهت جمعآوری دادهها

در انجام پژوهش حاضر همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی به

کوچک باشد .البته رویکرد  PLSنیاز به پیشفرض نمونه باالیی
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Background & Objective: Strengthening the teacher identity in physician tutors would result in
training efficient physicians and help the students to gain skills and develop positive attitude
towards favorable patient care. The present study was conducted to evaluate the validity,
reliability and factor structure of the instrument to measure teacher identity in physicians.
Methods: In this descriptive-correlation study with cluster sampling method, 156 educator of
ten medical schools were selected and responded to the electronic questionnaire. Data was
analyzed using partial least square (PLS) algorithm, which included the measurement model
(Cronbach’s alpha, loadings, composite reliability, convergent and discriminant validity),
structural model (significant factor "T-values" and "R Square", the prediction model " "StoneGeisser", quality indexes redundancy, goodness of fit"), to evaluate the nine components of the
instrument.
Results: Fitting both the data algorithm and the results of confirmatory factor analysis indicated
the desirability and acceptability of the mentioned structure in terms of components and index.
Conclusion: The results of this study suggest that the Persian version of the teacher identity
assessment tool for physicians and university professors in the medical community has good
reliability and construct validity, and could be used to measure and identify the strengths and
weaknesses of teacher identity in physicians and developing medical education.
Key Words: Teacher identity, Physicians, Validation, Partial least squares (PLS)

٭Correspondence: Department of Educational Administration, School of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of
Kerman, Kerman, Iran
 Tel: (+98) 913 6579 841
 Fax: (+98) 34 5840 8093
 Email: sajadbady@gmail.com

