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 دهکیچ
 حال در. نظام آموزش پزشکی است متصدیان مهم هایدغدغه از یکی دانشجویان پزشکی به شده ارایه آموزشی خدمات کیفیت :هدفزمینه و 

از این  یربسیا و ریشه روستروبهو روشی  یمفهوم هویت معلمی پزشکان با ابهام نظر یبرا هاعامل تعیین و یسازمفهوم حوزه، تعریف حاضر،
آموزش  یدر حوزه ثرومگامی  ،معتبر و روا گیریاندازه. تهیه ابزار شودمیمربوط  گیریاندازه یبه نبود ابزار مناسب و کوتاه برا هاپیچیدگیو  هاابهام

 .بود ت علمی پزشکیاهیکوتاه هویت معلمی  ابزار اعتباریابیو  ساختحاضر  پژوهش پزشکی است. هدف اصلی

انتخاب شدند  ده دانشکده پزشکی اساتید از نفر156 ایمرحلهچند  ایخوشه یریگنمونه روش با از نوع همبستگی، یفیتوص پژوهش :بررسی روش
: شامل کهشد  انجامی یمربعات جز کمترینروش به  یییدات و یابیروایی هایتحلیل و اکتشافی هایتحلیل و به پرسشنامه الکترونیکی پاسخ دادند.

معناداری ضرایب ) ساختاری مدل برازش ،(واگرا و همگرا روایی مرکب، پایایی بارعاملی، ضرایب کرونباخ، یآلفا) گیریاندازه هایمدل بررسی
 .است( شاخص نیکوی برازش و مدل بینی پیش ،ضریب تعیین ،مسیر

 پزشکی و توسعه آموزش به یادگیری، نگرش و وزشآم یتربیتی، حوزه یحوزه عامل چهار شامل که شناسایی شد گویه 20 نهایی ابزار :هافتهیا
 هاعامل و هاشاخص سطح در مکنون ساختار بودن قبول قابل و مطلوبیت یدهندهنشان یدییاتاکتشافی و  یعامل لیتحل از حاصله جینتا. بود ایحرفه

 . بود
کشور،  جامعه پزشکی در ،ت علمی پزشکیاهییت معلمی سنجش هو کوتاه ابزار هک گفت توانمی حاضر پژوهش جینتا به توجه با :گیریجهینت

نقاط قوت و ضعف هویت معلمی پزشکان و رشد و توسعه آموزش  شناسایی و سنجش یبرا آن از توانمی و دارد یخوب سازه ییروا و پایایی
 .گرفت پزشکی بهره

 .اعتباریابی ابزارکوتاه، ،پزشکی علمیتاهی، معلمی هویت :واژگان کلیدی
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 دمهمق

 یروین تیترب شکیعلوم پز یهادانشگاه یرسالت اصل   

و  کت و درمان جامعه است. تدارشبهدا یارتقا یبرا یانسان

 شیموزآ یازهاین اوم مطابق بادوزش مـآم یهابرنامه یطراح

 یهابرنامه یاجرا درمهم  هاییتهدف، از اولو یهاگروه

 یدکاتمورد  شکیپز جامعهاست و همواره از طرف  شیآموز

 یوهیبه ش یهمه استادان علوم پزشک (.1) رفته استگقرار

آن  یکوشا هستند، ول یانسان یروین تیترب در مورد نظر خود

 شیاست که استادان درباره تجربه خو نیا دارد، تیچه اهم

متمرکز  انیدانشجو یریادگیرا بر  تفکرشان تفکر کنند و

ا داشتند، از ر سیاگر دوباره شانس تدر کهی طورسازند؛ به

کالس بهتر شود و آن را  تیفیکار کنند تا کخود بپرسند که چه

 یاصل تیمورام بنابراین .(2)تر اجرا کنند متفاوت اییوهبه ش

 ستهیو شا توانمندی کارکنان تیترب ،یآموزش علوم پزشک

حفظ و  یبرا الزم یهااست که دانش، نگرش و مهارت

 (.3)باشد  سالمت آحاد جامعه را داشته یارتقا

ه ک کندمی جابیا یهای درماننده محیطیهای فزاپیچیدگی

 هویت از یعضو گروه درمان ترینمهم عنوانبه پزشکان

و  یدر گرو توانمند ن مهمیه اکای الزم برخوردار باشد حرفه

 (.5، 4) خواهد بود پزشکی مدرسان یمعلم ایهویت حرفه

الزم  ایحرفه هایهویت پزشکی است چنانچه مدرسان یهیبد

ند، قادر خواهند بود نقش یسب نماکان را یس دانشجویدر تدر

 یل دهکارآمد را با شک پزشکانت یآموزش در ترب اهمیت با

 ان در امر مراقبتیهای مثبت دانشجوها و دیدگاهتوانمندی به

(. در نتیجه 6، 5) مطلوب، به منصه ظهور رسانند درمانو 

اساتید  یو جمع یخصحس شهویت معلمی پزشکان یعنی 

به در جامعه است؛  پزشکیمعلم  کی عنوانبهاز خود  پزشکی

عبارتی دیگر، هویت معلمی پزشکان به شکل شخصی، درونی 

جمعی،  صورتبهو فردی از منظر شخصی هویت معلم و نیز 

گیرد یمهویت معلم، شکل  یومی از منظر جمعـبیرونی و عم

 شرح این ی بهـاعتباریاب از ارانـو همکر ـاهی فـتعری .(7)

ارزیابی یک عمل، یک فرایند، یک برنامه یا یک ابزار  :باشدمی

مناسب بودن آن، بنابراین هدف  در خصوصتصمیم گیری 

ن جهت یاصلی اعتباریابی تدوین مستندات و شواهدی مطم

ت و خصوصیات از پیش تعیین ـدر مورد کیفی یگیرمتصمی

 (.8) هستشده عمل، فرایند، برنامه یا ابزار مورد نظر 

دانشجویان،  به پزشکان تدریس بر پزشکی وزشـآم

 پزشکان. است متکی خود پزشکی پرسنل ها ورزیدنت

 آموزش پزشکی هایمراقبت یارایه در متخصص عنوانبه

 مندبهره تدریس، در امر کمتری رسمی از آموزش اما ،بینندمی

پزشکی  هایدانشکده(. بنابراین الزم است 9) شوندمی

دانش، مهارت و نگرش  یتوسعهجهت آموزش و  هایبرنامه

د ـتدریس در راستای بهبود هویت معلمی پزشکان به اساتی

 هاییراه جستجوی در پزشکی هایدانشکده(. 10دهند ) ارایه

اولیه  هایمراقبت پزشکان فظح و جذب افزایش منظوربه

 تدریس به تمایل که پزشکانی حفظ و هستند. جذب

 دشوار بسیار پزشکی هایدانشکده برای دارند دانشجویان

 هایفعالیت در تدریس و مشارکت حال،(. درعین11) هست

 (،12بیمار ) از مراقبت در بردن لذت افزایش سبب آموزشی

 از لذت (، و13)شغلی  رضایت بالینی، تخصص در بهبود

 (.14شود )تدریس می

یافتند که بیشتر بیجارد، میجر و ورلوپ در نتایج پژوهش 

دانش، نگرش و  یی انجام شده در زمینههاپژوهش

 یی معلمان بوده است و کمتر پژوهشی در زمینههامهارت

در پژوهش همچنین  (15) هویت معلم انجام شده است

اغلب مطالعات انجام شده که  یافتدست  یجهنت ینبه اچونگ 

کمتر  و بوده است یفیک ی معلماحرفه یتهو یینهدر زم

 صورت گرفته است یکم یهابا استفاده از روش پژوهشی

-17)پرستاری  ایحرفهبه هویت  مندعالقه محققان لذا .(16)

 ایحرفههویت (، 15، 24-21)معلمان  ایحرفه، هویت (20
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و معلمی پزشکان  ایحرفهو هویت  (28-25)علمی  تاهی

به آن ر مطالعات کیفی دای در حد گسترده( 29،30)

 یکم یهابا استفاده از روشمطالعات اندکی و  اندپرداخته

 و همکاراناستار  هایپژوهشدر  صرفا. صورت گرفته است

 چونگ، (30) در آمریکات معلمی پزشکان ـش هویـبه سنج

گ ـدر هنن ی معلماـو خدمات ایهـحرفش هویت ـبه سنج

و  نژادمطهریی، ـطباطبائش ـران پژوهـدر ایو  (16) گـهن

 ی پزشکانـاعتباریابی ابزار سنجش هویت معلمبه تیرگر 

 مهم، این از آگاهی با پژوهش این در . لذا،(10) دـپرداختن

سنجش  جهت کوتاه یو اعتباریابی ابزار ساختسعی در 

 است. شده ت علمی پزشکیاهیهویت معلمی 

-یودشان مـخ یمعلم تیاز هو یعلم تایه یت اعضابرداش

 ینهیدر زم یپزشک یهاات به دانشکدهـاطالع یارایهتواند در 

 ها کمک کندمدرس تیحما یارایهظ و ـذب،  حفـج ینحوه

 از این استفاده با قادرند پزشکی هایدانشکده چنین هم .(10)

 اساتید ضعف و قوت نقاط عنوانبه که عناصری ،ابزار کوتاه

 همه و هامربی اساتید، آن، کارگیریبه با و کنند شناسایی است

 سنجش و ارزشیابی مورد پزشکی، آموزشی نظام متصدیان

 بهت علمی پزشکی اهویت معلمی هی کوتاه ابزار .گیرند قرار

 مرتبط بودن، دیجد بودن، مختصر جمله از یژگیو چند سبب

 جهت مناسب نهیگز عنوانبه ق،یتحق و هینظر با بودن

بنابراین  .دیگرد انتخاب رانیا در آن استفاده نهیزم سازیآماده

کشف و  زیربنایی یهاعاملدر این پژوهش سعی شده 

هویت معلمی  شده ابزار کوتاه پایایی و روایی هایشاخص

 ت علمی پزشکی را مورد اعتباریابی واقع شود.اهی

 

 بررسیروش 

و از نظر شیوه  یپژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربرد   

 تحلیل خاص صورتبه و (غیرآزمایشی) توصیفی ها،داده گردآوری

 رویکرد بر مبتنی یساختار معادالتسازی مدل روش و عاملی

 بود.  (Partial Least Squares  (PLS))جزئی مربعات کمترین

 پزشکیعلوم  انادـتاس یهـکلی ،هـمطالع یارـآم یهـجامع

، یامرحلهچند  یاهـخوشده از روش اـد که با استفور بوـکش

ی ـهای پزشکدهـدانشک 48ن ـکه از بی بـیترت نیبه ا

تعداد به صورت تصادفی  وم پزشکی کشورـای علـهدانشگاه

 ،به این صورت ؛دـاب شدنـانتخ 1ق جدول ـده طبـدانشک 14

از  انتخاب شده های پزشکیدانشکده اندتال اسـابتدا ایمی

شد و سپس  آوریجمعها دهـت دانشکـطریق وب سای

 گوگل داکه ـافزان قـی از طریـنامه الکترونیکپرسش

)Google Doce( یدانشگاه) ایمیلشناسه صورت آنالین به به 

اول ارسال  یطی دو مرحله )مرحله دـیتاسا ی(عموم ای

( «پس از سه هفته» ال یادآوریـدوم ارس یهـمقدماتی و مرحل

عنوان نمونه بهنفر  156تعداد  وعـدر مجمد که ـارسال گردی

معیار  .دـنمودنارکت ـنامه مششـگویی پرسخـدر پاس

الکترونیکی به  یپرسشنامه به گوییدر پاسخافراد مشارکت 

ت کامل یبا آگاهی و رضاصورت داوطلبانه بود بنابراین 

به منظور رعایت  مشارکت کنندگان انجام شده است.

اطالعات و اصل رازداری  مالحظات اخالقی، محرمانه ماندن

 .رعایت شد

به  PLSت که برای حجم نمونه در رویکرد ـر اسـالزم به ذک

رین تعداد ـ(؛ ده برابر بیشت31ت )ـه شده اسـالک توجـدو م

و ده برابر بیشترین روابط  ریـگیهای مدل اندازهشاخص

که با این دو مالک  (10) باشدموجود در بخش ساختاری می

باشد می 40و مالک دوم،  50رای مالک اول، حداقل نمونه ب

رعایت  PLSکه به بر این اساس، حجم نمونه کافی در روش 

 گردید.

گویه هویت  37 یاز پرسشنامه پرسشنامه پژوهش حاضر

 گویه تخلیص 20 در تریکوتاه (؛ از فرم10معلمی پزشکان )

ت علمی پزشکی شامل اابزار کوتاه هویت معلمی هی شد.

 نگرش یادگیری، و آموزش یحوزه تربیتی، یوزههای حعامل

 5 طیفروی ای است. حرفه یتوسعه و پزشکی آموزش به

با ( 1) مخالفم کامال تا( 5) موافقم ، کامالکرتیای لگزینه
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گویه  20( برای 20( و حداقل امتیاز )100حداکثر امتیاز )

و  یفیک یپژوهش کیو همکاران در  تنظیم شده است. استار

را  هویت معلمی یهالفهونفر از استادان، م 35ه با مصاحب

جهت  هیآزمون اول ،یکم ی( و در پژوهش7استخراج کردند )

مورد  کایدر دانشگاه ماساچوست آمر یمعلم تیسنجش هو

 ییایاستار و همکاران پادر پژوهش  (.30استفاده قرار گرفت )

و به روش  95/0آلفا کرونباخ  بیبه روش ضر نامهپرسش

 در ایران توسط(. 30) گزارش شده است 92/0 ،ییزمابازآ

نژاد و تیرگر؛ پرسشنامه اعتباریابی شده که طباطبائی، مطهری

به دست آمد  92/0و پایایی مرکب  91/0 پایایی آلفای کرونباخ

و پایایی  89/0 (. در پژوهش حاضر پایایی آلفای کرونباخ10)

اینکه از  ابزار کوتاه مذکور بدلیل حاصل شد. 90/0مرکب 

ابزار اصلی تخلیص شده است نیاز به روایی و نام گذاری 

و نام  محتوا ییروا نییتع دین جهت برایبها بود مجدد عامل

و دو استاد بخش  یاز دو استاد گروه پزشکها گذاری عامل

 گرفت.  مورد تایید قرار یتیعلوم ترب
 

 آماری پژوهش ییزان مشارکت جامعهم:  1جدول 

ایمیل  دانشگاه 

 ارسالی

گویی پاسخ

 ایمیل

ارسال  دانشگاه

 ایمیل

گویی پاسخ

 ایمیل

ارسال  دانشگاه 

 ایمیل

گویی پاسخ

 ایمیل

 13 189 گلستان 15 347 تهران 4 257 اراک

 5 85 گناباد 21 310 شهید بهشتی 13 321 ارومیه

 10 221 قزوین 5 155 شهرکرد 14 336 اصفهان

 8 269 یزد 11 320 شیراز 9 116 ایالم

 - - - 19 238 کرمان 9 360 تبریز

 

ی جاکه به اکتشافی، عاملی الوه بر تحلیلدر پژوهش حاضر ع

 اب ،خطا گیریاندازه در توانایی عدمکید دارد و انظریه بر آمار ت

 تحلیل ازبدین جهت  (،32) است مواجه جدی اتانتقاد

  (.33د )ده شاستفا اعتباریابی ابزار منظوربه ییدی همات عاملی

 Goodness of) برازش مدل کلی نیز با معیار نیکویی برازش

Fit (GOF)) شود که توسط تتنهاوس، آماتو و وینزی کنترل می

حلی عملی برای رفع این معیار راه ها،ابداع گردید. به باور آن

توان برای مشکل بررسی برازش کلی مدل است و از آن می

صورت کلی استفاده نمود. این بررسی اعتبار یا کیفیت مدل به 

بینی کلی مدل را مورد بررسی قرار معیار نیز توانایی پیش

بینی دهد که مدل آزمون شده در پیشو نشان می دهدمی

(. طبق 10زا موفق بوده است یا نه؟ )متغیرهای پنهان درون

عنوان مقادیر به  36/0و  25/0، 01/0فرمول زیر، سه مقدار 

اند که در پژوهش حاضر وی معرفی شدهضعیف، متوسط و ق

 (.56/0مقدار قوی برازش به دست آمد )

= شاخص نیکوی برازش  = 0/56 = 

 
  هایافته

کننده، نفر مشارکت 156شناسی پژوهش از  جمعیت هاییافته   

  1/36نفر ) 56درصد( از شرکت کنندگان مرد و  9/63نفر ) 99

 

نفر  29علمی نیز مربی  یبودند. از نظر درجهدرصد( زن 

نفر  38درصد(، دانشیار  5/46نفر ) 72درصد(، استادیار  7/18)

درصد( مشارکت نمودند.  3/10نفر ) 16درصد(، استاد  5/24)
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 55درصد( مدعو،  2/5نفر ) 8 ها شاملاز نظر استخدام، نمونه

 بودند. رسمی درصد( 4/59) نفر 92پیمانی و  درصد( 5/35نفر )

ت اهیهویت معلمی  سنجش ابزار کوتاه زیربنایی یهاعامل

 روش از الوس این به پاسخ یبرا ؟اندکدم علمی پزشکی

 و اصالح در گام اولین .شد استفاده اکتشافی عاملی تحلیل

 کل ینمره با هاگویه تکتک همبستگی بررسی ،ابزار تعدیل

 گویه آن حذف صورت در کرونباخ یآلفا و ضریب آزمون

 پایین همبستگی ضریب یدارا که هایگویهو  (34) است

. (35) شوند حذف باید مرحله این در ( باشند،30/0از  کمتر)

و  36، 31، 29، 25، 18 هایگویه ابزار، گویه 37از مجموع لذا 

 حذف تحلیل از آزمون کل با پایین همبستگی یدارا 37

 یافت ارتقا 91/0 به کرونباخ یآلفا ضریببدین جهت . شدند

 7/0 یباال یآلفا مقادیر که (Nunnally)ناتلی کمال بر بنا که

 . (35) است مطلوبی مقدارکه  ،داندیم قبول قابل را

 تحلیل یبرا همبستگی ماتریس کفایت قابلیت بررسی یبرا

 و (Kaiser-Meyer)ریما -زریکا کمال از اکتشافی عاملی

 گیریونهنم کفایت کمال. شد استفاده بارتلت آزمون

(Sampling Adequacy) 836/0حاضر  پژوهش یهاداده یبرا 

 کفایت دارد، قرار مطلوب کامال دامنه در که آمد آمدهدستبه

 آزمون همچنین، .شودیم ییداعاملی ت تحلیل یبرا هاداده

 001/0 از کمتر سطح در( 1364) دو یکا مقدار بارتلت

 .است عاملی لتحلی انجام یدوم که آمدهدستبه معنادار

 عامل 10 (Kaser) کیزر کمال طبق :زیربنایی یهاعامل تعداد

. نداشتند را الزم قابلیت هاآنبیشتر  که شدند استخراج اولیه

 تعداد (Scree Plot) یزهرسنگ نمودار گیری ازلذا با بهره

 عامل 4 بنابراین،. داد نشان عامل 4 را مطلوب یهاعامل

 یپزشک یعلم تایهاه هویت معلمی ابزار کوت یبرا زیربنایی

 شد. اولیه استخراج طوربه

 وضعیت اولیه عاملی در ساختار که هایگویه :عاملی ساختار

 حذف مختلف دالیل به و ندارند قرار 2 جدول در نداشتند، خوبی

 :اندشده حذف عاملی ساختار از زیر دالیل به هاگویه. اندشده

 بار شده استخراج یهااملع از یک هیچ در که هایگویه (الف

و  6، 5 گویه همین دلیل، به. ندارند (4/0 از باالتر) یمعنادار

 هر رودیم انتظار. شد حذف (38/0و  31/0، 35/0 بار با) 24

 هویت معلمی پزشکان سازه زیربنایی عوامل به هاگویه از یک

 بار عاملی هیچ با 24و  6، 5 گویه و باشند داشته ارتباط

 .داشتن یمعنادار

 داشته یمعنادار بار عامل یک از بیش بر که هایگویه (ب

 عامل دو به آن را نتوان منطقی و مفهومی نظر از ولی باشند،

 چنین اساس بر 34و  30، 26، 10 شماره هایگویه. داد ارتباط

 که است این استدالل. شدند حذف عاملی از ساختار دلیلی

 و پاسخ اندابهام یدارا ای دارند، وزن عامل دو بر که هایگویه

 را مختلف متغیر دو یا شودینم متوجه را گویه منظور یدهنده

 .کنندیم گیریاندازه

 دو از بیش که است آن عامل یک پذیرش شرایط از یکی (ج

 از کمتر که ییهاعامللذا، . باشند داشته معنادار بار آن بر گویه

 بدین و دشونیم حذف باشند، داشته بار آن بر گویه دو

 حذف نیز بودند مربوط هاآنبه  فقط که هایگویه ترتیب،

 (.22 و 21 هایگویه) شدند

 عامل، یک چارچوب در قرار گرفتن رغمعلی که هایگویه (د

 مثال، یبرا. عامل داشتند آن با معناییبی و غیرمنطقی ارتباط

معلم به رسمیت  عنوانبهمرا  کهینا) 32 شماره یگویه

 به که هایهگو با دیگر محتوایی نظر از (برمیملذت  دشناسنیم

. نداشت ارتباطی ،شدیم مربوط آموزش و یادگیریحوزه 

در  خواهندیمبرای دانشجویانی که ) 28 شماره یگویه

 دیگر بانیز   م(ـد الگو هستـاولیه فعالیت کنن یهامراقبت

 نطقام و بود ارتباطبی ،پردازندیم ایتوسعه حرفه ایهگویه

ارتباط  به توجه با لذا،. شدنمی محسوب عامل آن از ییجز

 ساختار از 32و  28 شماره یگویه دو نیز معنایی و منطقی

 .رفتند کنار عاملی

 باال یـعامل ارـساخت از ورـمذک ایـهگویه ترتیب، نـبدی

های در نهایت در آنالیز مجدد تعداد عامل .شدند حذف
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افی از ده عامل به چهار عامل پیشنهادی تحلیل عاملی اکتش

 جدول در دهـش داده نشان یـعامل ارـساخت د.ـقابل قبول رسی

اکتشافی  عاملی تحلیل از شده استخراج نهایی ارـساخت 2

 .است
 

 معیوب هایگویه حذف از پس نهایی شده استخراج یهاعامل: 2 جدول

شماره 

 گویه
 گویه

میزان  هاعامل

 4 3 2 1 اشتراک

 67/0    76/0 .گردممی تدریس برای هایفرصت دنبال به من 4

 60/0    73/0 .شودمی تنگ آن برای دلم کنم، رها را تدریس اگر 2

 55/0    71/0 .کندمی باارزش مرا شغل تدریس، 7

 60/0    56/0 .برممی لذت تدریس از واقعا من 3

29/0  44/0 اهمیت است. همکاری در آموزش پزشکی با 23   39/0 

 61/0   71/0  .دانممی معلم یک را خودم من 1

 64/0   65/0 30/0 .دانممی معلمان جامعه از عضوی را خود من 14

 43/0   63/0  .دانممی ماهر را خود ها،رزیدنت و دانشجویان معلم عنوانبه 9

 45/0   62/0  .دانندمی گذار ثیرات معلمی مرا هارزیدنت یا دانشجویان 11

 64/0   54/0  کار در حرفه معلمی برایم اهمیت دارد. 8

17 
 آموزش سالمتشان مورد در بیماران به که دهممی انجام خوبی کار من

 .دهممی
  71/0   56/0 

70/0   .است بودن خوب پزشک یک الزامات از بیماران به آموزش 20   50/0 

39/0 .برممی لذت بیماران به آموزش از 19   67/0   66/0 

63/0   .باشم بیمارانم برای بهتری معلم که دارم دوست من 35   46/0 

 41/0  54/0   .دهممی آموزش را بیمار با مدت دراز ارتباط داشتن اهمیت من 27

 70/0 80/0    کنم.من اغلب باهمکارانم در مورد تدریس صحبت می 13

 62/0 62/0    رانم مفید است.ها باهمکابحث در مورد پیشرفت دانشجویان یا رزیدنت 15

 40/0 48/0    کنم.من نشریات مربوط به آموزش پزشکی را مطالعه می 12

 50/0 47/0  28/0  .برممیمرتبط با تدریس لذت  هایاندیشهمن از به اشتراک گذاشتن  16

 51/0 43/0    من دوست دارم که معلم ماهرتری باشم. 33

98/2 18/3 مقدار ویژه   64/2  90/1 
 

19/13 91/14 88/15 درصد واریانس   48/9 

 

 از هاعامل بر هاگویه همه عاملی بار ،2 جدول به توجه با

 را کاشترا میزان جدولاین  آخر ستون. است باالتر 45/0

 جدول این آخر ردیف دو. دهدیم نشان هاگویه تکتک یبرا

 ننشا را عامل هر شده تبیین واریانس و ویژه مقدار نیز

 را تحلیل مورد اطالعات از مقدار بیشترین اول عامل .دهدیم

 .هستند یبعد یهارتبه در چهارم تا دوم عوامل. کندیم تبیین

از ابزار کوتاه سنجش  دهـآمتـدسبه یـعامل ارـساخت آیا

به دلیل  ؟شودیم ییدات یپزشک یعلم تاـیهی ـهویت معلم

 هست (Reflective) مدل اندازه گیری از نوع انعکاسیاینکه 

پرداختیم.  هالـعامی و ـار عاملـی ساختـدا به بررسـابت (.36)
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ییدی استفاده اال، از تحلیل عاملی توبرای پاسخگویی به این س

 .شد

 باز نمونه طریق از مسیر ضرایب یدار معنی بررسی منظوربه

 Construct Level) از روش تغییرات سطح سازه یگیر

Changes) 500 حالت ر عالمت درخطای تغیی برای اصالح 

 (37شده ) توصیه ییجز مربعات کمترین روش در که نمونه

دهد که ساختار عاملی نشان می 1در شکل  نتایج. استفاده شد

 پرسشنامه قابل قبول است.

 
 هاعاملاالت وها و سعاملسلسه مراتب  :1شکل 

 

 زا یپزشک یعلم تایه معلمی هویت سنجش کوتاه ابزار آیا

 عاملی بار ؟است برخوردار قبولی قابل پایایی هایشاخص

 یدرصد اطمینان برا 95در سطح  tاستاندارد و معناداری 

 .اندشده مشخص 3 جدول در عامل هر هاگویه تکتک

 در را نهفته عامل یک هایگویه کفایت میزان پایایی مرکب

و همکاران معرفی ورس که توسط  سنجیدمی آن گیریاندازه

باشد نشان از  7/0 ( که مقدار پایایی مرکب باالتر38د )ش

ت و ذکر این نکته ضروری است که ـپایداری درونی اس

رود. در نتیجه به شمار می آلفاپایایی مرکب معیار بهتری از 

که  تـهس 7/0 ر ازـای پنهان باالتـه متغیرهـضریب هم

آلفای ادیر ـ، مق3 دولـج. در هستریب قابل قبولی ـض

 6/0دار ـت که مقـده اسـش آمـرهای پژوهـمتغی نباخکرو
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اندک ضریب قابل قبولی  هایگویهبرای متغیرهای با تعداد 

 (.39شود )محسوب می

دهد ها را نشان میداری ضرایب مسیر فقط صحت رابطهمعنی

از  ها. با این نتیجه که ضرایب مسیرو نه شدت رابطه بین سازه

ها در سطح اطمینان از صحت رابطهباشد، نشان باالتر می 58/2

 (.36) است 99/0

زا بر متغیر ثیر متغیر بروناحاکی از شدت ت ضریب تعیین

باشد. این معیار قابلیت کاهش خطاها در مدل زا میدرون

ها را دارد گیری و افزایش واریانس بین سازه و شاخصاندازه

 67/0و  33/0، 19/0شود. سه مقدار کنترل می PLSکه تنها در 

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای شدت رابطه به 

( که مقادیر ضریب تعیین در حد قابل 40معرفی شده است )

 قبولی قرار داشتند.

معرفی شد که  کیسر-استونبینی مدل توسط معیار قدرت پیش

زای ونهای درهای مربوط به سازهبینی شاخصقدرت پیش

بینی سازد. در مورد شدت قدرت پیشمدل را مشخص می

( که 41تعیین شده است ) 35/0و  15/0، 02/0مدل سه مقدار 

 در پژوهش حاضر مقدار همه متغیرها قابل قبول بود.
 

 یی: مدل اندازه گیری و شاخص های ارزیابی جز3جدول 

 هایهگو عامل

 هاعامل هاشاخص

 tمعنادار  بار عاملی
ضریب 

 تعیین

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 مرکب

ی مدل نیبشیپ

 

حوزه 

آموزش و 

 یادگیری

a4 87/0 51/23 75/0 

801/0 864/0 362/0 

a2 78/0 36/9 61/0 

a7 71/0 85/7 50/0 

a3 77/0 17/9 59/0 

a23 59/0 52/4 34/0 

 یحوزه

 تربیتی

a1 83/0 85/17 68/0 

802/0 862/0 380/0 

a9 63/0 46/5 39/0 

a11 71/0 58/8 50/0 

a14 79/0 4/17 62/0 

a8 75/0 31/10 56/0 

نگرش به 

آموزش 

 پزشکی

a20 76/0 49/8 57/0 

833/0 882/0 341/0 

a17 81/0 63/11 65/0 

a35 72/0 51/10 52/0 

a19 84/0 44/19 70/0 

a27 73/0 04/9 53/0 

 یتوسعه

 ایحرفه

a13 80/0 25/7 64/0 

727/0 816/0 199/0 

a15 68/0 03/5 46/0 

a12 43/0 14/2 19/0 

a16 79/0 85/8 62/0 

a33 69/0 85/8 47/0 



 64        قربانیو طباطبائی 

 97تابستان  ،30 یشماره ،11 یدوره پزشکی، علوم در آموزش یتوسعه یمجله

 

 از یپزشک یعلم تایه معلمی هویت سنجش کوتاه ابزار آیا

 ی همگراروای ؟است برخوردار قبولی قابل روایی هایشاخص

های آن است که سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط گویه

 توان از معیار متوسط واریانس استخراجیبرای سنجش آن می

(Average Variance Extracted (AVE))  استفاده کرد. این

پیشنهاد  (Fornell & Larcker) فورنل و الرکرمعیار توسط 

(. با این حال 42ند )قابل قبول دانست 5/0 شد و مقدار باالیی

به باال را هم کافی  4/0 و همکاران مقدار (Magner) مگنر

روایی همه متغیرهای پنهان  4نتیجه طبق جدول  در .گرفتند

 .(43قابل قبولی دارند )همگرای 

 

 

 : ماتریس همبستگی و روایی واگرا فورنل و الرکر4جدول 

 4 3 2 1 روایی همگرا عامل 

    75/0 56/0 دگیریآموزش و یا یحوزه 1

   74/0 539/0 55/0 تربیتی یحوزه 2

  78/0 455/0 437/0 61/0 نگرش به آموزش پزشکی 3

 69/0 425/0 439/0 352/0 48/0 ایتوسعه حرفه 4

 

 

دهد. را نیز نشان می هاعاملروایی واگرای  4های جدول داده

کیک ، باید تمایز و تفهاعاملدر مقایسه با سایر  عاملیک 

( خودش داشته هاگویهپذیرهای )بیشتری را در بین مشاهده

مد نظر روایی واگرای باالیی دارد.  عاملباشد تا بتوان گفت 

ال هستیم که تا ودر روایی واگرا به دنبال پاسخگویی به این س

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

را تبیین  هاگویهی اتواند واریانس مجموعهمحاسبه نشده می

ای کند؟ اگر عاملی بیشترین مقدار از واریانس درون مجموعه

های نامرتبط را برآورد نماید و در واقع، با عامل هاگویه

همبستگی کمتری نشان دهد، دارای روایی واگرا است. به 

جذر روایی همگرای هر الزم است ، فورنل و الرکراعتقاد 

تگی آن متغیر پنهان با متغیرهای متغیر پنهان، بیشتر از همبس

، جذر روایی همگرا )اعداد بنابراین(. 10دیگر باشد ) پنهان

 هایعاملبا  عاملتر از همبستگی هر روی قطر جدول( بزرگ

سنجش  ابزار هایعامل دهد تمامیمی دیگر است که نشان

 برخورداراست.  واگرا از روایی پزشکی علمی تاهی هویت معلمی

 بحث

و اعتباریابی ابزار کوتاه  ساختهدف  ژوهش حاضر باپ      

 بهانجام شد.  یپزشک یعلم تایهسنجش هویت معلمی 

 پیشینه یمطالعهبا  یاهیاول یپرسشنامه ابتدا منظور، همین

 37 بخصوص ابزار سنجش مشابه یابزارها از الهام و پژوهش

ی و همکاران یهویت معلمی پزشکان از پژوهش طباطبا گویه

. تهیه شد و در جامعه هیات علمی پزشکی اجرا شد (10)

 کل با گویه همبستگی و کرونباخ یآلفا آزمون با ابزارسپس 

 تحلیل از استفاده با. ندشد ییدات و اصالح گویهتعدادی  آزمون

آموزش و  یحوزه ،تربیتی یحوزه عامل چهار اکتشافی عاملی

 عنوانبه ایتوسعه حرفه و نگرش به آموزش پزشکی ،یادگیری

ابزار کوتاه سنجش هویت  یدهنده تشکیل و زیربنایی عوامل

یاد  ساختار عاملی .شدند تعیین یپزشک یعلم تایهمعلمی 

و با تکیه بر جدیدترین  یییدات عاملی تحلیل از استفاده با شده

های آماری از مدلسازی معادالت ساختاری ترین فنو کامل

. شدند ییدات و بررسیی یمربعات جز کمترینمبتنی بر رویکرد 
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 اولیه ابزار در ودـموج هـگوی 37 وعـمجم از هـگوی 20

 مربوط عامل چهار این به (10پژوهش طباطبائی و همکاران )

 .شدند

 یتنـوع  رغـم یعلهای انجام شده ها و پژوهشبراساس بررسی

 یهمپوشان ،وجود دارد هویت معلمی ییربنایبرای عوامل ز که

 طبـق یافتـه بدسـت آمـده    . ا مشهود اسـت هآن نیدر ب ارییبس

 ت معلمـی پزشـکان  ـهویـ رای ـاز عوامل را بـ  یچهار طبقه کل

 یحـوزه  تربیتـی،  یحـوزه شـامل   که داد: زییاز هم تم توانیم

 یهـتوسعـ  و یـوزش پزشکـنگرش به آم آموزش و یادگیری،

تعیین  یباشد. بنابراین نتایج بدست آمده در زمینهحرفه ای می

هـای  ربنایی هویت معلمی با توجه به نتایج پـژوهش عوامل زی

پژوهش حیدری و رضایی به ایـن   . دریاد شده صورت گرفت

هویت علمی و  دارای دو بعد یایافته رسیدند که هویت حرفه

در پژوهشی کیفی فروتن، رشادت  .(44) هویت شخصی است

ت علمـی بـا   ایـ هی اعضای احرفهجو، در طراحی مدل هویت 

ای، شخصـی، فرهنگـی اجتمـاعی،    ینـه زمراگیر: پنج مضمون ف

در پـژوهش   (.25ی و سیاسی اقتصادی دسـت یافتنـد )  احرفه

 یسـتگ یشا ،اشقلی فراهـانی، رفیعـی و امـامزاده قاسـمی     کیفی

 اصلی عوامـل درونـی   یدو طبقهدر  یمدرسان پرستار یمعلم

عملکردی و تجارب آموزشـی   هاییژگیفردی، و هاییژگیو)

( یـشــرایط ســازمانی و محیطــ) یـبیرونــو عوامــل  (مــدرس

ــتقســیم ـــ(. در پژوهــ45) دـدی شـــبن گ هویــت و ـش چون

 یوزهـحــ»ت پــنج عامــل ـم تحـــای معلــه ـات حرفـــخدمــ

 یحـوزه ، آمـوز رفت دانشـپیش یوزهـح، وزشـآمیادگیری و 

رشـد و  ، یاخدمات و روابط حرفـه  یحوزه، پیشرفت مدرسه

پژوهش استار و همکاران  (. در16عنوان شد )« فردیپیشرفت 

( هویـت معلمــی  10( و پـژوهش طباطبـائی و همکـاران )   30)

 حـس ، معلـم  کیـ  یجهـان  یژگـ یو»پزشکان تخت نـه عامـل   

، سیدانـش و مهـارت تـدر    داشتن، سیاز تدر یدرون تیرضا

ـ بـه ا  اعتقاد، در گروه معلمان تیعضو همـان   یکـه پزشـک   نی

 تارهـ اشـتراک م  ،سیدر تـدر  تیولومسـ  حس، است یمعلم

مورد سـنجش  « سیتدر یپاداش برا افتیدری، نیبال یـتخصص

   و اعتباریابی قرار گرفت.

 مختلف، امـا در درون  نیها هر چند با عناواز پژوهش کیهر 

انـد. بـا وجـود    کرده رییگجهیواحدی نت و نسبتا تریکل مفهوم

برآمده از آن  رییگاندازه که ابزار یبوم طیاز شرا توانینم ن،یا

و انتظـارات   تیـ فیاسـت فرهنـگ ک   یهیلت کرد. بداست، غف

بـدین   مختلف متفاوت اسـت.  یمکان وی زمان طیدر شرا یفیک

حاضر جهت تطبیق فرهنگی، سعی شـد در   یجهت در مطالعه

نامه از اصطالحاتی استفاده شود که بـا فرهنـگ   ترجمه پرسش

پزشکی ایران تناسـب بیشـتری داشـته باشـد. سـپس       یجامعه

یید چند نفر از متخصصـان علـوم   امه شده به تنامه ترجپرسش

 پزشکی و علوم تربیتی رسید.

هویت معلمی پزشـکان در ایـران    یمطالعات دیگری در زمینه

در  ،هـای صـورت گرفتـه   انجام نگرفته اسـت و طبـق بررسـی   

(، 30، 7و همکـاران )  استارخارج از ایران نیز به جز تحقیقات 

کان یافـت نشـد، امـا    تخصصی از هویت معلمی پزش یمطالعه

ت علمـی و هویـت   اای معلمـان، هیـ  هویت حرفـه  یدر زمینه

در  هـایی صـورت گرفتـه اسـت.    ای پرسـتاران پـژوهش  حرفه

بـرای اولـین بـار در ایـران بـه       طباطبائی و همکـاران پژوهش 

ت اد هویت معلمی پزشـکان در جامعـه هیـ   اعتباریابی ابزار بلن

با الهـام گیـری    . پژوهش حاضر(10) علمی پزشکی انجام شد

از پژوهش طباطبائی و همکاران اقدام به ساخت و اعتباریـابی  

 شکی شد. زت علمی پار کوتاه سنجش هویت معلمی هیابزا

: شـوند مـی  بررسـی  مختلفـی  هـای شـاخص  روایی بررسی در

 سـازه  روایی. روایی تشخیصی و تفکیکی روایی عاملی، روایی

 را سـازه  فهـوم م درسـتی بـه  نشـانگرها  مجمـوع  که یمقدار به

 بررسـی  شـاخص  دو .(46) شـود مـی مربوط  ،کنندمی منعکس

 ایــن در واگــرا روایــی و همگــرا روایــی شــامل ســازه روایــی

 وضعیت مذکور روایی شاخص سه هر. شدند بررسی پژوهش

 هر ویژگی ترینمهم عنوانبهروایی  حساسیت. داشتند مطلوبی

 گیـری انـدازه  بـر  دال روایـی  واقع، در. است گیریاندازه ابزار
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. است شده هـتهی آن یراـب زارـاب که تـاس یآن چیز بـمناس

وجـود   روایی یـبررس یبرا نیز یرـدیگ ایـهمالک دـچن هر

 امـا  نشدند، استفاده مختلفی دالیل به پژوهش این در که دارند

 گفـت  توانمی شدند که بررسی متنوعی و متعدد هایشاخص

 روایــی کنــار در. ننــدکمــی حمایــت را روایــی کلــی یحــوزه

 وجـوه  تـرین مـمهـ از  کـه  سـازه  یـروای یورـص و واییـمحت

 و همگرا روایی طریق از حاضر پژوهش در (.47) است روایی

 کـه  گرفـت  نتیجـه  وانـتـ مـی  ن،ـبنابرای .دـشدن بررسی واگرا

زیربنـایی و   عوامـل  بـودن  ثابـت  خصـوص  در اینکـه  باوجود

 ی پزشـکان کشـف  ـلمـ ت معـهویـ  اهـساختار عاملی ابزار کوت

 علمــی پزشــکی ایــران تاهیــاعضــای  هـجامعــ یبــرا دهـشــ

 تـوان مـی  آن مفهومی کلیت و اعتبار از اما بود، عـقاط تواننمی

 .کرد دفاع

 نتیجه گیری

ت اهویت معلمی هی کوتاه ابزار که داد نشان حاضر پژوهش   

 مطلوبی اییور و پایایی عاملی، ساختار از علمی پزشکی

 منظوربه پژوهشی هایفعالیت در استفاده برای و تاس برخوردار

آموزش پزشکی  یای در حوزههویت معلمی و حرفه سنجش

 ابلق سهولت به آن، بودن کوتاه به توجه با همچنین. است مفید

 مذکور ابزار هایلفهوم بررسی پژوهش این پیشنهاد. هست اجرا

 .است بیشتر پذیری تعمیم منظوربه دیگر هایجمعیت در

 

 تقدیر و تشکر

ت علمی محترم ای هیاز کلیهمراتب قدردانی  بدین وسیله    

در انجام این پژوهش های علوم پزشکی ایران که ما را دانشگاه

 یاری نمودند.
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