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 1393، بهار  13دوره نهم، پياپي   ويژه نامه پانزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي)( زدي يصدوق ديشهي كپزشدانشگاه علوم توسعه آموزش  مركز مطالعات وفصلنامه 

با استفاده از پرسشنامه خود  1392اين مطالعه مقطعي در سال روش كار: 

در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر انجام شد. نظرات  0)/72لفاي كرنباخ (آايفا 

كليه كارورزان و كارآموزن رشته پزشكي به صورت سرشماري مورد بررسي 

هـاي   از آزمـون پرسشنامه بـا اسـتفاده    57هاي  مجموع داده قرار گرفت. در

  آماري توصيفي و آزمون كاي اسكوار تجزيه و تحليل گرديد.

توانايي داشتن مهارت عملي در انجام امور باليني، داشتن وجـدان   :ها يافته

زي به بيمار و ايجاد محيط آرام و بدون تنش بـراي يـادگيري   كاري و دلسو

به جاه طلبي، ها بودند. همچنين تمايل  دانشجو به ترتيب از مهمترين مولفه

عنوان رهبري شايسـته در انجـام امـور درمـاني و انجـام      ه توانانمند بودن ب

اي  هـا در الگوهـاي حرفـه    تـرين مولفـه   نوآوري و ابتكار به ترتيب كم اهميت

هـاي الگـوي    لفهودانشجويان بود. بين سن و جنس و مقطع دانشجويان و م

  .مشاهده نشدداري  اي ارتباط معني حرفه

  يا ، اخالق حرفهيدانشجو پزشك ،يا حرفه يالگوي: كلمات كليد
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 يعلم اتيه ياعضا يخوداظهار ييروا زانيم يبررس

خود، بر اساس  كيآكادم يها تيدانشگاه در مورد فعال

   يارزش نسب زانيم

 يكامران سلطان ،1كشاورز نيحس ،1مجتهدزاده تاير ،1*يمحمد نييآ

  2يعربشاه

  رانيا يدانشگاه علوم پزشك - 2 ،تهران يعلوم پزشك دانشگاه -1

aeen_mohammadi@tums.ac.ir  

هـاي پزشـكي طيـف     هاي اعضـاي هيـات علمـي دانشـكده     فعاليتمقدمه: 

يتي و ارائه خـدمات  هاي آموزشي، پژوهشي، درماني، مدير وسيعي از فعاليت

ــابي و هــدايت آن شــود مــيرا شــامل  هــا در راســتاي  كــه شناســايي، ارزي

ها اسـت. يكـي از ايـن     هاي اين دانشكده اي دانشگاه يكي از دغدغهه رسالت

هاي اعضاي هيـات علمـي    آوري اطالعات مربوط به فعاليت روش هاي جمع

عـات ارائـه   است. هدف از اجراي اين طرح بررسي روايـي اطال  خود اظهاري

  .شده توسط اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي است

نفـر از اعضـاي هيـات علمـي دانشـكده       40در اين طرح تعـداد  روش كار: 

به صورت تصادفي سيستماتيك متناسب با اندازه از  1392پزشكي در سال 

روي فهرسـت اعضـاي هيــات علمـي انتخــاب شـدند. ســپس از نمونـه هــا      

هاي يك ماه مشخص  مستندات مربوط به فعاليتدرخواست شد تا به همراه 

خود به صورت حضوري مراجعه كنند. در اين جلسه فرد در يـك مصـاحبه   

هـاي   فعاليـت  تمـام شركت كرده و از وي خواسته شد تا اطالعات مربوط به 

هـا را ارائـه نمايـد. سـپس      سيستم را شرح دهد و مستندات مربـوط بـه آن  

بـر اسـاس خـود اظهـاري در سيسـتم      اطالعاتي كه خود عضو هيات علمي 

شناسايي عملكرد آكادميك و ارزشگذاري عيني آنها (شعاع) ثبت كرده بود، 

هـا در هـر دو گـروه داده بـه واحـد ارزش       آوري شد. اطالعات فعاليـت  جمع

تعداد ، (RVU)تبديل و مقايسه شد. براي محاسبه ميزان ارزش نسبي نسبي

در طـي يـك طـرح كيفـي در      قبالً انجام هر فعاليت در ميزان ارزش آن كه

دانشگاه علوم پزشكي تهران تعيين و مصوب شده بـود، ضـرب شـد. روايـي     

  .بررسي شده در اين طرح روايي معياري از نوع همزمان است

همبستگي بين ميزان واحد ارزش نسبي بـه دسـت آمـده از روي    ها:  يافته

هاي آموزشي و  مستندات و به دست آمده از روي خود اظهاري براي فعاليت

شـگاه  ، آكادميك خـارج از دان 97/0، مديريتي 93/0، درماني 96/0پژوهشي 

 .به دست آمد)  P=000/0 (براي همگي 95/0ها  و براي كل فعاليت 99/0

هـاي درمـاني تفـاوت     هـا تنهـا بـراي فعاليـت     در مقايسه بين ميزان فعاليت

ش بـيش از  ) به دست آمـد كـه نشـان از گـزار    = 038/0P-valueدار ( معني

داري  هـا تفـاوت معنـي    ت علمي داشـت ولـي در سـاير فعاليـت    أواقعيت هي

  مشاهده نشد.

هاي اعضاي هيات علمـي   نتايج بررسي ميزان فعاليت: گيري نتيجه بحث و

توان از نتـايج   دانشگاه بر اساس خود اظهاري، داراي روايي بااليي بوده و مي

رد. تنها بايد توجه داشـت كـه   آن براي ارزشيابي و مقايسه ايشان استفاده ك

هـاي بـاليني و درمـاني بايـد آمـوزش       براي ثبت اطالعات مربوط به فعاليت

كـار گرفتـه   ت نيز بو تصحيح اطالعا تأييدكافي داده شده و سيستمي براي 

  شود.

  يخوداظهار ،ييروا ،يعلم اتيعضو ه ،يابيارزكلمات كليدي: 
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 طيبزار سنجش محا يياياعتبار و پا يو بررس يطراح

  بهداشت يها در دانشكده كيآكادم يآموزش

3ييآقامال موريت ،3قنبر نژاد نيام ،2دادگران ايده ،1*يرازيماندانا ش
  

  هرمزگان يوم پزشكعل -3النيگ يعلوم پزشك -2تهران يپزشك علوم -1

mshirazi@sina.tums.ac.ir  

محيط آموزشي يكي از مهمترين عوامـل تعيـين كننـده موفقيـت     مقدمه: 

كننـده   عنوان يك تعيـين ه برنامه آموزشي است و كيفيت محيط آموزشي ب

بسيار مهم در يادگيري مؤثر شناخته شده است. هدف اين مطالعه طراحـي  

ــك    ــي آكادمي ــيط آموزش ــنجش مح ــزار س ــجويان در   اب ــدگاه دانش از دي

  هاي بهداشت و ارزيابي روايي و پايايي آن بود. دانشكده

گيـري هدفمنـد بـا هشـت نفـر از       بـه روش كيفـي و بـا نمونـه     روش كار:

ت علمي دانشـكده بهداشـت بنـدرعباس    أدانشجويان و سه نفر از اعضاي هي

مل ها در شش حيطه شـا  اين گويه گويه استخراج شد. 81مصاحبه و تعداد 

جـو كلــي دانشـكده، يــاددهي، اسـاتيد، دانشــجويان، تجهيـزات و امكانــات     

بـراي تعيـين روايـي صـوري از      گـذاري شـد.   آموزشي و محيط فيزيكي نام

آيتم، براي تعيين روايـي محتـوا    تأثير هاي شاخصقضاوت افراد متخصص و 

سـازه از   از نسبت روايي محتوا و شاخص روايي محتوا و براي تعيـين روايـي  

هـا   براي ايـن منظـور پرسشـنامه   و  ي استفاده شدتأييدش تحليل عاملي رو

براي تعيـين پايـايي پرسشـنامه از آلفـاي      دانشجو تكميل شد. 250توسط 

  افزار آماري  نرم اي استفاده شد. كرونباخ و ضريب همبستگي درون خوشه

  بود. SPSS 19مورد استفاده 

  ، نسبت روايي محتوا و آيتم تأثير هاي شاخصپس از محاسبه : ها يافته


