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فهیمه ثابتی ،*1حسین الهامپور ،2مرضیه شایستهفرد ،3سهیال صداقت
 .1کارشناس ارشد پرستاری ،مربی ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری آبادان ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 .2کارشناس ارشد علوم تربیتی ،مربی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .3کارشناس ارشد پرستاری ،مربی ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی آبادان ،آبادان ،ایران

 دریافت مقاله20/3/02 :

آخرین اصالح مقاله20/1/71 :

 پذیرش مقاله20/2/72 :

زمینه و هدف :برای انجام یك ارزشيابی صحيح ضروری است كه ابزارهای مورد استفاده معتبر باشند و به طور دقيق و متناسب با جامعه پژوهش و رشته
تخصصی تهيـه گردند .این مطالعه با هدف تعيين معيارهای معتبر و پایا جهت ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز در سال تحصيلی  7322-27انجام شد.
روش کار :برای مطالعه توصيفی -اكتشافی حاضر ابتدا با جستجو در سایتهای مختلف و بررسی متون قبلی ،فرم اوليه ارزشيابی بالينی شامل  82گویه بر
اساس مقياس ليکرت تدوین شد .روایی صوری ابزار با استفاده از نظرات دانشجویان ،مدرسان پرستاری و استادان صاحبنظر رشته پرستاری و علوم
تربيتی و روایی محتوایی بر پایه شاخص روایی  Waltzو  Bausellتعيين گردید .روایی سازه ابزار نيز با استفاده از روش آماری تحليل عاملی اكتشافی
تعيين شد .برای بررسی پایایی ابزار ضریب  ،Cronbach´s alphaدو نيمه كردن و بازآزمایی مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها :تحليل عاملی برای بررسی روایی سازه ابزار منجر به تعيين دو عامل ،رفتارهای آموزشی شامل  07گویه با دامنه ضریب عاملی بين 2/833-2/166
و مقدار ارزش ویژه  02/232و رفتارهای حمایتی شامل  8گویه و دامنه ضریب عاملی بين  2/802-2/122و مقدار ارزش ویژه  7/273شد .مقدار ضریب
 Cronbach´s alphaابزار ارزشيابی بالينی در كل برابر  2/23تعيين گردید .ضریب  Cronbach´s alphaعامل اول  2/28و عامل دوم برابر 2/63
بود .مقدار ضریب پایایی به روش دو نيمهسازی برابر  2/67به دست آمد .در روش بازآزمایی نيز مقدار ضریب همبستگی  Pearsonبرابر با  2/11در
سطح معنیداری  P > 2/227محاسبه شد .ضریب همبستگی عوامل با سؤال پایانی پرسشنامه «در مجموع استاد خود را چگونه ارزیابی میكنيد؟» برای
عامل اول  2/67در سطح معنیداری  P > 2/227و برای عامل دوم  2/10در سطح معنیداری  P > 2/227حاصل شد.
نتیجهگیری :ابزار ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری (فرم دانشجو) با  01گویه شامل دو عامل رفتارهای آموزشی با  07گویه و رفتارهای حمایتی با 8
گویه طراحی شد كه از روایی و پایایی خوبی برخوردار میباشد .پيشنهاد میشود این ابزار توسط مسؤولين ارزشيابی استادان در Education ( EDC
 )development centerجهت ارزشيابی مدرسان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در بالين به كار گرفته شود.
کلید واژهها :اعتباریابی ،ابزار ارزشيابی بالينی ،مدرسان پرستاری
* نویسنده مسؤول :گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه جندی شاپور ،اهواز ،ایران
 تلفن2278-8767226 :

 نمابر2877 -3136323 :

Email: sabetifa@yahoo.com

طراحی واعتباریابی ابزار ارزشيابی بالينی...

مقدمه
ارزشيابی معلم پيچيدهترین نوع ارزشيابی است كه در مراكز
آموزشی انجام میگيرد ( .)7در این راستا ،ارزشيابی مدرسان

ثابتی و همکاران

بلکه روایی و پایایی آنها باید از طریق آزمونهای علمی
آماری سنجيده شود (.)8
مطالعات زیادی پيرامون طراحی و تعيين روایی و پایایی

بالينی یکی از فعاليتهای مهم و حياتی مراكز دانشگاهی است

ابزارهای ارزشيابی بالينی استادان انجام گرفته است .در مطالعه

و میتواند منبعی برای حمایت استاد و ایجاد انگيزه در او باشد

 Litzelmanو همکاران كه با هدف تعيين روایی ابزار ارزشيابی

و به خصوص اگر با بازخورد به مدرس همراه گردد ،در جهت

بالينی مدرسان صورت گرفت 7367 ،دانشجوی پزشکی

بهبود مهارتهای مدرس بالينی به كار گرفته میشود .اگرچه

مدرسان خود را با استفاده از فرم ارزشيابی تدریس بالينی

هدف اصلی ارزشيابی استاد ،بهبود و پيشرفت فردی عضو

اعضای هيأت علمی ( Stanford

هيأت علمی است؛ اما از نتایج آن میتوان به ميزان دستيابی به

Stanford faculty

 development program’sیا  )SFDPكه شامل  36گویه در 1

اهداف برنامه آموزشی ،تعيين اینكه آیا استانداردهای تدریس

حيطه بر اساس مقياس ليکرت بود ،ارزشيابی كردند .تحليل

مناسبت دارند یا نه و همچنين برای ابداع یك برنامه آموزشی

دادهها به روش تحليل عاملی نشان داد كه هر  1حيطه فرم

استفاده نمود ( .)0در كل ،ارزیابی از فرایند تدریس باعث به

 SFDPتأیيد شد و یك فرم كوتاه با  03گویه طراحی گردید

دست آوردن اطالعات قابل اعتماد و با ثبات برای حفظ و

( .)1نتایج تحقيقی كه توسط  Beckmanو همکاران با هدف

پيشبرد تدریس میشود ( )3و ارتقای تدریس میتواند باعث

مروری بر ابزارهای ارزشيابی مدرسان بالينی و تعيين نقاط

یادگيری بهتر دانشجو ،ارایه مراقبتهای بهتر برای بيماران و

قوت و ضعف آنها در آمریکا انجام گرفت ،نشان داد كه در

بهبود یك برنامه آموزشی در یك مؤسسه گردد .اگر ارزشيابی

بيشتر مطالعات فرمهای ارزشيابی در مراكز مختلف دانشگاهی

از تدریس به دقت انجام نگيرد یا به مدرس بازخورد داده

پزشکی (سرپایی -بستری) و در حوزههای مختلف تخصصی و

نشود ،مدرس ممکن است به كاستیهای خود در تدریس

همچنين دانشجویان سطوح مختلف تحصيلی به طور مشابه

راضی شود و یا در موارد عالی نيز منزوی گردد (.)0

مورد استفاده قرار میگيرد؛ اما به عنوان یك نقطه قوت در

هدف اصلی آموزش پرستاری ،انتقال دانش و مهارتهای
ضروری و نگرشهای مرتبط با فعاليتهای بالينی به
دانشجویان پرستاری است .یك راه ارتقای آموزش پرستاری،
ارزیابی اثربخشی تدریس میباشد .عالقه به ارزیابی اثربخشی
تدریس در پرستاری در طی زمان افزایش یافته است و پذیرش

تمامی این ابزارها ،مهارتهای تدریس بالينی و روابط بين
فردی مورد توجه قرار گرفته بود ( Stalmeijer .)3و همکاران
نيز در مطالعه خود روایی و پایایی پرسشنامه ارزشيابی تدریس
بالينی ( Maastricht

teaching

clinical

Maastricht

 questionnaireیا  )MCTQرا مورد بررسی قرار دادند (.)6

نياز به ارزشيابی مداوم در حال رشد میباشد ( .)4در این

مطالعات انجام گرفته در ایران در خصوص روایی و پایایی

راستا یکی از مهمترین عوامل برای ارزشيابی هيأت علمی

ابزارهای ارزشيابی استادان و به طور تخصصی در زمينه

بالينی در مراكز دانشگاهی ،بازخورد از سوی فراگيران است؛

پرستاری محدود است.

به این صورت كه عملکرد مدرسان بالينی توسط فراگيران مورد

ادهمی و همکاران در مطالعه خود با هدف تعيين معيارهای

ارزیابی قرار میگيرد .بنابراین با توجه به گستردگی ارزشيابی

معتير برای ارزشيابی آموزش بالينی و تدریس نظری اعضای

فراگيران از عملکرد مدرسان بالينی ،ضروری است كه این

هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی كرمان ،حيطههای نظم،

ارزشيابیها معتبر باشند ( Crossly .)3و همکاران عقيده دارند

شيوه تدریس ،تسلط علمی و ارزشيابی را تدوین كردند (.)2

كه ابزارهای ارزشيابی نه تنها از نظر ظاهری باید روا باشند،

گلآقایی و همکاران نيز در مطالعه خود ،ابزار ارزشيابی (شامل
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 73رفتار آموزشی در قالب  32جمله خبری در مقياس 3

 -0پس از طراحی ابزار اوليه ،مراحل اعتباریابی آن آغاز

درجهای ليکرت) را جهت ارزشيابی مربيان بالينی پرستاری و

شد .در این پژوهش از روشهای اعتبار صوری

مامایی در دانشگاه علوم پزشکی اراک طراحی كردند ( .)72با

( ،)Face validityاعتبار محتوا ( )Content validityو اعتبار

توجه به اهميت ارزشيابی مدرسان بالينی و اینكه امروزه یکی

سازه ( )Construct validityاستفاده گردید .اعتبار مشخص

از عوامل بسيار مهم در ارزشيابی مدرسان بالينی ،استفاده از

میكند كه یك ابزار تا چه اندازه آنچه را كه باید اندازهگيری

نظرات فراگيران میباشد و از طرفی برای انجام یك ارزشيابی

نماید ،اندازه میگيرد .اعتبار صوری به این معنی است كه آیا

صحيح ضروری است كه این ابزارها معتبر باشد ( )8و از

ابزار دارای ظاهر مناسبی برای اندازهگيری سازه مورد نظر

آنجایی كه در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز فرم

میباشد؟ ( .)73در روش كيفی اعتبار صوری  3نفر از مدرسين

معتبری در خصوص ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری وجود

پرستاری ابزار را از نظر تناسب و ارتباط گویهها با ابعاد ابزار و

نداشت و تهيه فرمهای ارزشيابی بالينی از اولویتهای پژوهشی

وجود واژههای منعکس كننده مفهوم مورد نظر بررسی كردند

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم

( .)78اعتبار محتوایی به این مفهوم است كه یك ابزار تا چه

پزشکی اهواز بوده است ،این مطالعه با هدف طراحی و

اندازه در برگيرنده گویههای متناسب برای سازه موردنظر است

اعتباریابی ابزار ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری در دانشگاه

و بر اساس نظر متخصصين صورت میگيرد ( .)73به منظور

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گرفت .فرم ارزشيابی

بررسی اعتبار محتوایی ،ابزار پرسشنامه در اختيار  72نفر از

طراحی شده می تواند به عنوان یك ابزار معتبر برای ارزشيابی

استادان صاحبنظر پرستاری و علوم تربيتی از دانشگاههای

بالينی مدرسان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

مختلف كشور قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا بر اساس

اهواز به كار گرفته شود.

شاخص محتوای  Waltzو  ،Bausellميزان مربوط بودن ،روشن
بودن و ساده بودن هر یك از گویههای ابزار را با چهار نمره

روش کار

صفر تا سه تعيين كنند .امتياز شاخص اعتبار محتوا برای هر
گویه از تقسيم تعداد متخصصين موافق رتبه  0و  3برای گویه

این پژوهش یك مطالعه توصيفی -اكتشافی بود .برای

بر تعداد كل متخصصين محاسبه شد؛ بدین ترتيب اگر شاخص

طراحی ابزار ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری (فرم دانشجو)

به دست آمده 13 ،درصد یا باالتر بود آن عبارت مورد پذیرش

به ترتيب مراحل زیر طی شد:

قرار میگرفت (.)73

 -7ابتدا با جستجو در سایتهای ،Google scholar

در پایان پس از اعمال نظرات دانشجویان ،مدرسين و

 ERIC ،Bio medcentral ،Ovid ،IranMedex ،PubMedو

استادان صاحبنظر ،پرسشنامه به  31بخش تقليل پيدا كرد.

 SIDو كليد واژههای  Clinical teaching ،Nursingو

سپس پرسشنامه مذكور توسط  062دانشجوی پرستاری

 Evaluationو بررسی متون قبلی ( )0 ،3 ،3 ،1 ،2-74و با

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برای  02مدرس

استفاده از نظرات دانشجویان و مدرسين پرستاری ،ابزار اوليه

بالينی پرستاری در پایان هر دوره كارآموزی تکميل شد( .الزم

ارزشيابی بالينی شامل  82گویه بر اساس مقياس پنج درجهای

به ذكر است كه فرم ارزشيابی در اختيار  303دانشجو قرار

ليکرت (عالی ،خوب ،نسبتاً خوب ،ضعيف و بسيار ضعيف)

گرفت كه در نهایت  062نفر از آنها پرسشنامهها را تکميل

تدوین گردید.

كردند و تحویل

دادند).
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معيارهای ورود به مطالعه عبارت بود از -7 :دانشجویان

 -3در این مرحله ،پایایی ابزار مورد بررسی قرار گرفت.

پرستاری ترم دو به باال باشند و در حال گذراندن یکی از

پایایی ابزار نشان میدهد كه استفاده از یك ابزار در

واحدهای كارآموزی یا كارآموزی در عرصه (داخلی -جراحی،

اندازهگيریهای مکرر در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج

كودكان ،ویژه و فن پرستاری) باشند -0 ،دانشجویان پرستاری

مشابه ارایه میدهد ( .)78ضریب پایایی باالتر از 2/12

حداقل یك واحد كارآموزی با مدرس مربوطه گذرانده باشند و

رضایتبخش میباشد ،ولی ضرایب در محدوده  2/63تا 2/23

 -3مدرسان پرستاری حداقل دارای مدرک كارشناسی ارشد

بيشتر ترجيح داده میشود ( .)71پایایی ابزار از طریق بررسی

پرستاری و  0سال سابقه تدریس بالينی باشند.

همسانی درونی ( )Internal consistencyبا تعيين ضریب

قبل از شروع كارآموزی هماهنگیهای الزم با مدرسين

 ،Cronbach´s alphaدو نيمه كردن ( )Split halfو بازآزمایی

مربوطه در خصوص ارزشيابی و نحوه انجام آن به عمل آمد و

( )Test-retestمشخص گردید .در روش بازآزمایی32 ،

یك نسخه از فرم ارزشيابی در اختيار آنها قرار داده شد .به

دانشجو در  0مرحله به فاصله  0هفته پرسشنامه نهایی آماده

همگی آنها در خصوص اینكه نامشان محرمانه باقی خواهد

شده (پس از آناليز به روش تحليل عاملی) را در مورد 3

ماند ،اطمينان داده شد و همچنين در صورت درخواست هر

مدرس خود تکميل كردند و با محاسبه همبستگی بين دو فرم،

مدرس ،نتایج ارزشيابی به خود او گزارش داده میشد.

پایایی ابزار تعيين گردید.

دانشجویان نيز در مورد ماهيت و هدف پژوهش توضيحات
الزم را دریافت كردند .پرسشنامهها در ابتدای هر كارآموزی
در اختيار دانشجویان قرار داده شد و روز آخر كارآموزی از
آنها تحویل گرفته شد .دانشجویان با رضایت كامل در مطالعه
حضور داشتند و پرسشنامهها را بدون نام تکميل كردند و به
آنها اطمينان داده شد كه نظرات آنها محرمانه باقی میماند.

یافتهها
 -7بررسی روایی ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری (فرم
دانشجو)
برای تعيين روایی صوری ابزار از نظرات دانشجویان،

به منظور بررسی اعتبار سازه ابزار ،دادههای به دست آمده

مدرسان پرستاری و استادان صاحبنظر استفاده شد .روایی

به روش تحليل عاملی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .اعتبار

محتوایی نيز بر پایه شاخص روایی  Waltzو  Bausellبر اساس

سازه به كفایت یك ابزار در سنجش سازه موردنظر اشاره دارد

نظرات استادان صاحبنظر بررسی گردید .در این مرحله همه

و یکی از روشهای معتبرسازی سازه ،كاربرد فرایند آماری

گویههایی كه نمره آنها بر پایه شاخص یاد شده كمتر از 13

تحليل عاملی ( )Factor analysisاست .تحليل عاملی روشی

درصد بود ،حذف گردید و در پایان گویههای مقياس به 31

برای تعيين دسته سؤاالت مربوط به هم در یك مقياس میباشد

مورد كاهش پيدا كرد .برای تعيين روایی سازه ابزار ارزشيابی

( .)71برای انجام تحليل عاملی و تعيين روایی سازه از نظر

بالينی مدرسان پرستاری ،روش آماری تحليل عاملی اكتشافی به

شمار آزمودنیها در بررسیهای گوناگون 3-72 ،نمونه به ازای

كار گرفته شد .تحليل عوامل ابتدا با استفاده از شيوه مؤلفههای

هر گویه كافی بود و حتی برخی سه نمونه را نيز برای هر گویه

اصلی صورت گرفت .مقدار ضریب

ابزار كافی به شمار آوردهاند ( .)76در این مطالعه حدود 3

برابر با  2/28و رضایتبخش بود كه بيانگر كفایت نمونه

برابر تعداد گویهها یعنی  062دانشجوی پرستاری انتخاب

آزمودنیها به منظور انجام تحليل عاملی میباشد .هر قدر مقدار

شدند.

این ضریب به یك نزدیكتر باشد ،گروه متغيرها برای انجام

Keiser-Meyer-Olkin

تحليل عاملی مناسبتر است ( .)72همچنين ،مقدار آزمون
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 Bartlettبرابر با  6328/831و در سطح  P > 2/227معنیدار

گردید .بدین ترتيب كه ضریب  Cronbach´s alphaعامل اول

بود .تحليل عاملی دو عامل با ارزش ویژه باالی  7را مشخص

 2/28و عامل دوم برابر با  2/63بود كه مقدار مطلوب میباشد.

نمود كه در مجموع  32/36درصد واریانس را تبيين میكرد.

مقدار ضریب پایایی به روش دو نيمهسازی مقدار  2/67به

عامل اول (رفتارهای آموزشی) شامل  07عبارت و دامنه

دست آمد .در روش بازآزمایی نيز مقدار ضریب همبستگی

ضریب عاملی آنها بين  2/833-2/166بود ،مقدار ارزش ویژه

 Pearsonبين نمرات به دست آمده از دو بار پاسخدهی به

این عامل برابر  02/232به دست آمد .عامل دوم (رفتارهای

پرسشنامه برابر با  2/11در سطح معنیداری > 2/227

حمایتی) شامل  8عبارت و ضریب عاملی آنها بين -2/122

محاسبه شد كه نشان دهنده ثبات باالی ابزار میباشد .در این

 2/802بود ،مقدار ارزش ویژه این عامل برابر  7/273به دست

پژوهش همچنين جهت اطمينان از مناسبت ابزار پژوهش،

آمد( جدول .)7

همبستگی عوامل با سؤال پایانی پرسشنامه «در مجموع استاد

 -0پایایی ابزار ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری (فرم
دانشجو)

P

خود را چگونه ارزیابی میكنيد؟» با استفاده از ضریب
همبستگی  Pearsonتعيين گردید .ضریب همبستگی

Pearson

برای بررسی پایایی ابزار ارزشيابی بالينی از روش همسانی

برای عامل اول  2/67در سطح معنیداری  P > 2/227و برای

درونی با تعيين ضریب  ،Cronbach´s alphaدو نيمه كردن و

عامل دوم  2/10در سطح معنیداری  P > 2/227به دست آمد

بازآزمایی استفاده گردید .مقدار ضریب

Cronbach´s alpha

كه همگی نشان دهنده ثبات باالی ابزار میباشد.

ابزار ارزشيابی بالينی در كل برابر  2/23تعيين گردید .مقدار این
ضریب برای هر یك از عوامل دوگانه نيز جداگانه بررسی
جدول  .7بار عاملی گویههای مربوط به عوامل
عامل  .1رفتارهای آموزشی

بار عاملی

با مشاركت فراگير برای برطرف كردن نقاط ضعف او برنامهریزی میكند.

2/166

دانش تئوری فراگيران را در زمينه مراقبت از بيمار ارزیابی میكند.

2/168

به فراگير به طور منظم برای بهبود عملکرد او بازخورد میدهد.

2/16

عملکرد فراگيران را در موقعيتهای مختلف ارزیابی میكند (به طور مثال هنگام دارو دادن).

2/184

برنامه روزانه كارآموزی را تنظيم و در دسترس دانشجویان قرار میدهد.

2/146

دانشجو را به یادگيری بيشتر تشویق میكند.

2/134

به فراگير كمك میكند تا دانستههای خود را در مراقبت از بيمار به كار بندد.

2/173

از موقعيتهای بالينی متفاوت (كنار تخت بيمار ،زمان دارو دادن و )...برای آموزش استفاده میكند.

2/173

در پایان كارآموزی از فراگيران میخواهد خود را ارزیابی كنند (خودارزیابی).

2/128

دانشجو را به مطالعه منابع مفيد درسی تشویق میكند.

2/123

اهداف كارآموزی را بر اساس نيازهای آموزشی فراگيران تعيين میكند.

2/124

در موقعيتهای مختلف دانشجو را به فکر كردن ،اظهارنظر كردن و پرسيدن تحریك میكند.

2/127

مراقبت از بيمار را بر اساس فرایند پرستاری آموزش میدهد.

2/12

از روشهای مختلف تدریس بالينی (راند بيمار ،كنفرانس و)...استفاده میكند.

2/862

در فراگير جهت یادگيری خودمحور ( )Self-learningانگيزه ایجاد میكند.

2/862
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كنفرانسهای علمی را متناسب با نيازها و عالیق آموزشی دانشجویان تعيين میكند.

2/863

به طور دقيق مشخص میكند كه در طول دوره كارآموزی از فراگير چه انتظاراتی دارد.

2/883

با توجه به ميزان مهارت دانشجو ،در انجام فرایندهای مراقبتی به او استقالل میدهد.

2/834

فراگير را به شركت فعال در بحثهای بالينی تشویق میكند.

2/846

به دانشجو كمك میكند تا بتواند به طور مستقل مراقبتهای پرستاری را انجام دهد.

2/838

از تجارب فراگيران در محيط بالينی استفاده میكند.

2/833

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

02/232

34/07

34/07
بارعاملی

عامل  .2رفتارهای حمایتی
به صحبتهای فراگيران به خوبی گوش میدهد.

2/122

با فراگير برخورد احترامآميز دارد.

2/123

در پاسخ به سؤاالت و مشکالت دانشجویان با حوصله رفتار میكند.

2/100

در محيط بالينی از دانشجویان حمایت عاطفی و روحی میكند.

2/866

به سؤاالت فراگيران به خوبی پاسخ میدهد.

2/830

برای رفع مشکالت آموزشی دانشجویان مشتاق است.

2/802

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

7/273

3/713

32/36

بحث و نتیجهگیری

ضریب همبستگی  Pearsonدر روش بازآزمایی و نيز ضریب

هدف اصلی این مطالعه ،ساخت و اعتباریابی ابزار ارزشيابی

همبستگی هر یك از عوامل با سؤال پایانی پرسشنامه همگی

بالينی مدرسان پرستاری (فرم دانشجو) در دانشگاه علوم

نشان دهنده ثبات باالی ابزار میباشد .بررسی روایی سازه به

پزشکی جندی شاپور اهواز بود .این ابزار میتواند توسط

روش تحليل عاملی منجر به تعيين دو عامل رفتارهای آموزشی

مسؤولين ارزشيابی استادان جهت ارزشيابی مدرسان پرستاری

و رفتارهای حمایتی شد.

در بالين به كار گرفته شود .گویههای مقياس با بررسی متون

نتایج حاصل از آناليز سازهای در مطالعه گلآقایی و

قبلی و بر اساس نظرات دانشجویان ،مدرسان و استادان

همکاران نشان داد كه این ابزار تنها یك عامل را مورد

صاحبنظر پرستاری و علوم تربيتی تنظيم گردید .در این

اندازهگيری قرار میدهد ()72؛ در حالی كه در مطالعه

مطالعه از نظرات دانشجویان پرستاری نيز در طراحی ابزار
استفاده شد و از آنجایی كه دانشجویان این پرسشنامه را در
مورد استادان تکميل میكنند ،این از نقاط قوت پرسشنامه به
شمار میرود .مقدار ضریب  Cronbach´s alphaدر كل و برای
هر یك از عوامل ،ضریب پایایی به شيوه دو نيمهسازی و

 Litzelmanو همکاران هفت حيطه یادگيری ،كنترل جلسات،
اهداف ،ارتقا و ابقای یادگيری ،ارزشيابی ،بازخورد ،یادگيری
خودمحور و دانش مدرس تأیيد شد (.)1
در مطالعه حاضر عامل اول به تمام جنبههای آموزشی شامل
یادگيری خودمحور ،ارزشيابی ،بازخورد ،اهداف و روشهای
مختلف تدریس بالينی پرداخت و عامل دوم بر رفتارهای
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حمایتی از دانشجویان تأكيد داشت .عامل اول یعنی رفتارهای

خود دارند ( .)03خودارزیابی همچنين بينشهای جدیدی به

آموزشی شامل  07گویه بود .در این عامل ،گویه «با مشاركت

روی مربيان باز میكند؛ به این صورت كه بحث با دانشجویان

فراگير برای برطرف كردن نقاط ضعف او برنامهریزی میكند»،

در زمينه دركشان از عملکرد خود فرصتی را جهت ارایه

باالترین ضریب عاملی را به خود اختصاص داد .در حال

بازخورد سازنده به دانشجویان فراهم میكند .بنابراین مربيان

حاضر در سيستم نوین آموزشی ،یکی از روشهای یادگيری

بالينی باید این روش را به عنوان مکمل روش ارزشيابی خود

فعال ،یادگيری مشاركتی است ( )02كه در این شيوه نقش معلم

مدنظر قرار دهند (.)04

از دهنده اطالعات به كسی كه یادگيری را در دانشجو آسان

بر اساس نتایج پژوهش ،گویه «به فراگير به طور منظم برای

میكند ،تغيير یافته است ( .)07بنابراین نقاط ضعف فراگيران

بهبود عملکرد او بازخورد میدهد» به اهميت دادن بازخورد

مشخص میشود و از خود آنها در جهت برطرف كردن

مناسب و مستمر به دانشجویان در طی آموزش اشاره میكند.

مشکل كمك خواسته میشود .پس استادان باید اهتمام بيشتری

در پژوهش  Litzelmanو همکاران ،ضریب عاملی حيطه

نسبت به برنامهریزی و اجرای این شيوه یادگيری به كار بندند.

بازخورد یکی از حيطههای هفتگانه ابزار ارزشيابی  SFDPرا

در این مطالعه گویههای مربوط به ارزشيابی نيز از جایگاه

در حد باالیی گزارش كرد ( Copeland .)1و  Hewsonنيز در

ویژهای برخوردار بود كه عبارت بودند از« :دانش تئوری

پرسشنامه  73بخشی خود در خصوص اثربخشی تدریس

فراگيران را در زمينه مراقبت از بيمار ارزیابی میكند»« ،عملکرد

بالينی ،بازخورد دادن مستمر به دانشجویان را یکی از معيارهای

فراگيران را در موقعيتهای مختلف ارزیابی میكند (به طور

تدریس اثربخش معرفی میكنند ( .)03بازخورد امری حياتی در

مثال هنگام دارو دادن)» و «در پایان كارآموزی از فراگيران

فرایند یادگيری است .دانشجو بدون بازخورد نمیتواند تغيير

میخواهد خودشان را ارزیابی كنند (خودارزیابی)» .حيطه

سازندهای در عملکرد خود ایجاد كند ( .)08از طرفی كسب

ارزشيابی در مطالعه  Litzelmanو همکاران نيز ضریب عاملی

مهارتهای روانی -حركتی یك فرایند تدریجی است .بنابراین

باالیی را به خود اختصاص داد ( .)1ارزشيابی دانشجویان یکی

برای كسب تدریجی مهارتها نياز است مربيان به رفتارهای

از مباحث مهم در آموزش بالينی پرستاری است ،اما با وجود

مثبت و منفی دانشجویان بازخورد نشان دهند (.)04

برخی تالشهای صورت گرفته ،از نظر دانشجویان چالشهای

یکی از نکات كليدی در یادگيری ،استفاده از روشهای

ارزشيابی بالينی همچنان ادامه دارد .به عنوان مثال دانشجویان

مختلف تدریس میباشد .به عبارت دیگر یکی از معيارهای

معتقد هستند كه مربيان بالينی باید در ارزشيابی ميزان دانش

تدریس اثربخش از نظر دانشجویان ،استفاده استاد از روشهای

تئوری و مهارتهای عملی آنها ،ابزارهای مناسب را مورد

مناسب و مختلف آموزشی تعيين شده است ( .)04بنابراین

استفاده قرار دهند .به عالوه ،مهم است كه مهارت دانشجویان

استاد باید در محيطهای بالينی از موقعيتهای متفاوت در بالين

در موقعيتهای مختلف ارزشيابی گردد و مربيان تنها یك

(كنار تخت بيمار و )...برای آموزش استفاده كند ( .)03در

موقعيت خاص را مدنظر قرار ندهند (.)00

مطالعه حاضر نيز گویههای «از موقعيتهای بالينی متفاوت

توجه به خودارزیابی دانشجویان نيز یکی از مسایل مهم در

(كنار تخت بيمار ،زمان دارو دادن و )...برای آموزش استفاده

امر آموزش بالينی میباشد .به عبارت دیگر یکی از بهترین

میكند» و «از روشهای مختلف تدریس بالينی (راند بيمار،

روشهای تعيين دانش و مهارت بالينی دانشجویان،

كنفرانس و )...استفاده میكند» با بار عاملی باال بر این مهم

خودارزیابی است؛ چرا كه فراگيران منبع آشکار جمعآوری

تأكيد میكند .در مطالعه ادهمی و همکاران نيز ضریب اعتبار

اطالعات درباره خویش هستند و دیدگاه بیپرده و مستمر از
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گویه «استفاده از روشهای مختلف تدریس» برابر با 2/66

نيز در پرسشنامه  73بخشی خود در خصوص اثربخشی

تعيين شد (.)2

تدریس بالينی ،تشویق و ایجاد انگيزه در فراگير برای یادگيری

یکی از نقشهای مهم پرستار ،نقش مراقبتی اوست و
مراقبت از بيمار باید بر اساس مراحل فرایند پرستاری انجام

مستقل را یکی از معيارهای تدریس اثربخش معرفی كردند
(.)03

گيرد ( .)01بنابراین آموزش مراقبت از بيمار بر اساس فرایند

عامل دوم یعنی رفتارهای حمایتی شامل  8گویه بود .در این

پرستاری یکی از مسؤوليتهای مهم مدرس پرستاری است .در

ميان ،گویههای «به صحبتهای فراگيران به خوبی گوش

این پژوهش نيز گویه «مراقبت از بيمار را بر اساس فرایند

میدهد» و «با فراگير برخورد احترامآميز دارد» باالترین ضریب

پرستاری آموزش میدهد» بار عاملی  2/12را به خود

عاملی را به خود اختصاص داد .از آنجایی كه دوره آموزش

اختصاص داد .یکی دیگر از نکات مهم در امر تدریس ،توجه

بالينی به عنوان تنشزاترین دوره در آموزش پرستاری محسوب

به نيازهای آموزشی فراگيران است .به عبارت دیگر اهداف

میشود ( )06و استرس میتواند سبب اختالل در یادگيری شود

آموزشی باید بر اساس نيازهای آموزشی فراگيران هماهنگ

( )02و همچنين كيفيت مراقبت از بيمار را متأثر سازد ()06؛

شود .همچنين برای دانشجو در طی دوره آموزشی باید به طور

بنابراین یکی از نکات مهم در امر آموزش بالينی ،حمایت

شفاف و دقيق مشخص شود كه چه باید یاد بگيرد و چه انجام

اجتماعی و عاطفی از فراگيران است .در مطالعه  Litzelmanو

دهد .در كل باید به طور شفاف و واقعی انتظاراتی كه از

همکاران نيز گوش دادن به فراگيران و رفتار احترامآميز داشتن

دانشجو میرود در اولين جلسه تدریس تعيين گردد ( .)70در

با فراگير ضریب عاملی باالیی به دست آورد ( .)1در مطالعه

این مطالعه نيز دو مورد «اهداف كارآموزی را بر اساس نيازهای

ادهمی و همکاران نيز برقراری ارتباط انسانی با فراگيران

آموزشی فراگيران تعيين میكند» و «به طور دقيق مشخص

ضریب اعتبار  2/62را به دست آورد ( .)2سایر گویههای این

میكند كه در طول دوره كارآموزی از فراگير چه انتظاراتی

عامل نيز ضریب عاملی باالیی را به خود اختصاص دادند

دارد» ضریب عاملی باالیی را به خود اختصاص داد .در مطالعه

(جدول .)7

 Litzelmanو همکاران نيز حيطه اهداف ارتباطی با بار عاملی
باال مورد تأیيد قرار گرفت (.)1

شاید یکی از محدودیتهای این پرسشنامه ،تعداد زیاد
سؤاالت آن میباشد كه ممکن است دانشجویان در تکميل آن

یادگيری خودمحور ( )Self-directed learningنيز یکی از

حوصله كافی به خرج نداده باشند و بنابراین در نتایج ارزشيابی

موضوعات مهم آموزشی است .امروزه تأكيد میشود كه

تأثير بگذارد .در هنگام استفاده از این پرسشنامه باید به طور

تدریس و یادگيری از استاد محوری به دانشجو محوری تغيير

صریح برای دانشجویان توضيح داده شود كه هدف از انجام

پيدا كند .برای یادگيری خودمحور باید در دانشجو انگيزه الزم

این ارزشيابی فقط ارتقای كيفيت آموزشی از طریق بازخورد

را ایجاد كرد .در واقع انگيزه ،كليد یادگيری خودمحور است و

نظرات دانشجویان به استادان و در نتيجه تقویت نقاط مثبت و

تدریس مبتکرانه و نوآور ،دانشجو را به سمت یادگيری

برطرف كردن نقاط ضعف آنها میباشد .تکميل پرسشنامه

خودمحور سوق میدهد ( .)70در مطالعه حاضر گویههای ،8

باید در زمان مناسبی كه دانشجویان بتوانند با آسودگی خاطر

 76 ،78 ،73 ،72و  02كه مربوط به یادگيری خودمحور

آن را تکميل كنند و نه با اعمال زور بلکه با تشویق صورت

میباشد با بار عاملی باال مورد تأیيد قرار گرفت .در مطالعه

گيرد .همچنين همه استادان و به ویژه استادان تازهكار باید از

 Litzelmanو همکاران نيز حيطه پيشبرد یادگيری خودمحور

مضمون پرسشنامه آگاهی كامل داشته باشند و نتایج ارزشيابی

Hewson

به صورت محرمانه در اختيار آنان قرار گيرد و شأن و مقام

یکی از حيطههای مورد تأیيد بود ( Copeland .)1و
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دوره یازدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

ارزشيابی مدرسان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی

 با وجود ایرادهای زیادی كه.مدرس در هر صورت حفظ شود

 دیگر دانشکدههای.شاپور اهواز در بالين به كار گرفته شود

برخی محققان داخل و خارج كشور بر استفاده از این شيوه

پرستاری نيز در صورت نياز میتوانند با بررسی روایی و پایایی

 اما این شيوه همچنان در خيلی،)32( ارزشيابی وارد دانستهاند

.مجدد آن از این ابزار بهره گيرند

از دانشگاهها و نيز در كشور ما مورد استفاده قرار میگيرد و در
این مطالعه نيز بر نقش مهم این روش در باال بردن كيفيت

سپاسگزاری
این مقاله حاصل طرح تحقيقاتی مصوب دانشگاه علوم

آموزشی و نه استفاده از نتایج آن برای مقاصد مدیریتی تأكيد
شده است و بدین منظور باید ابزارهای مورد استفاده از روایی

 بدین. بودU-62212 پزشکی جندی شاپور اهواز به شماره

.و پایایی باالیی برخوردار باشند

وسيله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه به خاطر تصویب و

نتيجهگيری نهایی

تقبل هزینههای طرح و شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

ابزار ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری (فرم دانشجو) در دو

آبادان به خاطر راهنماییهای گرانقدرشان و همچنين از استادان

8(  گویه) و رفتارهای حمایتی07( حيطه رفتارهای آموزشی

و تمامی دانشجویان عزیز كه ما را در انجام این طرح یاری

گویه) طراحی شد كه از روایی و پایایی خوبی برخوردار

. صميمانه سپاسگزاری و قدردانی مینمایيم،كردند

 پيشنهاد میشود این ابزار توسط مسؤولين ارزشيابی.میباشد
) جهتEducation development center( EDC استادان در
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Background & Objective: It is necessary for a correct evaluation to use valid instruments
prepared exactly according to the study population and special field. This study aimed to
determine valid and reliable criteria for clinical evaluation of nursing teacher in Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences, Iran.
Methods: In this exploratory-descriptive study, reviewing different sites and literature, primary
clinical evaluation form with 60 items based on the Likert scale was designed. Face validity of the
instrument was determined based on students', teachers', and nursing and educating professors'
opinions and content validity was determined based on Waltz and Bausell index. Construct
validity was determined by factor analysis. Also, reliability of instrument was determined by
Cronbach's alpha coefficient, split-half coefficient and test-re-test.
Results: Factor analysis to determine construct validity created two factors: educational behaviors
factor with 21 phrases, factor coefficient of 0.633-0.788 and eigenvalues of 20.059; and
supportive behaviors factor with 6 phrases, factor coefficient of 0.629-0.799 and eigenvalues of
1.915. Cronbach's alpha coefficient of clinical evaluation instrument was 0.95 totally, 0.96 for
factor 1 and 0.85 for factor 2. Split-half coefficient was 0.81 and total Pearson correlation
coefficient was 0.77 (P > 0.001). Pearson correlation coefficient of answers to final question
"what do you evaluate your teacher finally?" was 0.81 for factor 1 (P > 0.001), and 0.72 for factor
2 (P > 0.001).
Conclusion: Our instrument for clinical evaluation of nursing teachers (student form) was
designed with two factors: educational behaviors factor with 21 phrases and suportive behaviors
factor with 6 phrases and had a high degree of validity and reliability. We suggest this instrument
can be used for clinical evaluation of nursing teachers in Ahvaz Jundishapur University of
Medical Sciences.
Key Words: Validation, Clinical evaluation instrument, Nursing teacher
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