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 EFFECTی نامهبررسی روایی و پایایی پرسش: های دستیاریکیفیت تدریس بالینی در دوره

 
 3مقدم یاریبخت رضا ،2اقدم یاکبر نیحس ،1یمینج آرش

 
 

 چکیده

درستي، اهداف مورد نظـر را بسـنجد. يك ه تأثيرگـذار بـر انجـام يـك ارزشـيابي مناسـب، وجـود ابـزاري اثربخش است كه بتواند بتـرين عوامـل از مهم مقدمه:

فارسي  ييي نسخهدهند. اين مطالعه به منظور بررسي روايي و پاياهاي آموزش باليني را به طور جامع پوشش نميمروري نشان داد كه ابزارهاي موجود، همه حوزه يمطالعه
 .رادبود در هلند طراحي و تأييد شده استعلوم پزشکي  دستياران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام شد. اين ابزار در دانشگاه يدر جامعه EFFECT ينامهپرسش

وايي نفره از متخصصان مرتبط حضور داشتند. ر 3آوري شد. براي افزايش روايي صوري تيم جمع 1398-1397 ي زمانيها به صورت مجازي در بازهداده ها:روش

 يرشته 10نامه توسط دستياران پرسش 100 بودن انجام گرفت. در تعيين اعتبار سازه، بودن و واضح مرتبط ،سادگي يحوزه 3نفر از متخصصين در  10محتوا نيز توسط 
 .ها نيز توسط آلفاي كرونباخ مورد ارزيابي قرار گرفتييدي انجام گرفت. پايايي گويهأد و تحليل عاملي تمختلف تکميل ش

االت ؤها و سدهد كه شاخصان مينفره از متخصصين مربوطه تاييد گرديد. مدل تحليل عاملي تاييدي نش 10و  3هاي روايي محتوايي در دو مرحله توسط تيم ها:یافته

شود. آلفاي كرونباخ متغيرها االت از مدل حذف نميؤك از سدهد كه هيچ يسازي معادالت ساختاري نشان ميداري قابل قبولي قرار دارند. مدليسطح معنمربوطه در 
 .محاسبه شد 85/0 ،براي كل ابزار

اليني در كند و براي ارزيابي كيفيت آموزش بقبولي را ارائه ميروايي و پايايي قابل  EFFECTي نامهفارسي پرسش يكه نسخه داداين پژوهش نشان  گیری:نتیجه

 .مقطع دستياري پزشکي در ايران قابل استفاده است

 دستياري يدوره ؛آموزش باليني ؛EFFECT ينامهپرسش ؛تکرارپذيري نتايج واژگان کلیدی:

 
ی نامهیایی پرسشبررسی روایی و پا: های دستیاریبالینی در دورهکیفیت تدریس  .مقدم رضا ياريبخت ن،ياقدم حس ياكبر آرش، يمينج ارجاع:

EFFECT . 152-158(: 663) 40؛ 1401مجله دانشکده پزشکي اصفهان 

 

 مقدمه

باشد که پذیر میمراقبت از بیماران با کیفیت باال تنها در صورتی امکان

هاایی باا هاا  مماومی و دیاریار   اود از شموز پزشکان در دوره

(. ایا  شماوز  باه  اور مماده در 1-3کیفیت باال بر وردار باشند )

در محایط  -یاادگیر »گیرد و باه مناوان ها  بالینی صورت میمحیط

(. قدرت ای  نوع یادگیر  به دلیل امرباار 5 ،4شود )شنا ره می «بالی 

(. شنا ت قدرت و ماهیات 4 و درگیر  فعال در کار بالینی ایت )باال

شروع برا  معلمان بالینی ایت که باا   نا ودشگاه یک نقطه ،یادگیر 

یؤال دقیق، بحث و بااز ورد باا هاده بهباود مهاارت باالینی فارد، 

(. در یک 7 ،6یادگیر  حی  ممل را به صورت شگاهانه تحریک کنند )

یند شموز  بالینی اها  شموزشی را در فرفعالیت مرور ، ای   مطالعه

ا ، تقسای  و تصیایو ویاای ، ایفا  نقش حرفاه  به هفت حوزه

یاازماندهی تادری ، تواناایی و رو   ریز /باز ورد، برنامه  ارائه

 (.1) اندها  شصیی تقسی  نمودهشموز ، ارزیابی و حمایت

و باز ورد در ماورد به منظور بهبود شموز  بالینی، ارزیابی معربر 

(. 8گاردد )به  ور بالقوه ابزار  قدرتمند محساو  می ،شموز  بالینی

هاا  ناامطلو  و ها و رو هده اصلی در ارزشیابی، کایر  فعالیت

ها  مؤثر و مفیاد ایات. مناابط ا تمااتی جایگزی  کردن شن با رو 

باه تاوان مصرلفی برا  انجام ارزشیابی وجود دارد که از شن جملاه می

هااا  دانوااجویان و  ودارزیاابی، ارزیااابی تویااط مساؤوالن، ارزیابی

 مقاله پژوهشی
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(. در ایا  میاان ایارفاده از نظارات 9مواهدات مسرقی  اشااره کارد )

دانوجویان برا  ارزشایابی ایارادان، رو  بسایار معماول و شانا ره 

ها  بزرگ دنیا از شن برا  تغییر و ا  ایت که بسیار  از دانوگاهشده

کنناد. باا ایا  ها  شموزشای  اود ایارفاده میبرنامه تحول و پیوبرد

وجااود، شااواهد پیوهواای گویااا  شن ایاات کااه گاااهی ایهااار نظاار 

ایرادان، مرأثر از مواملی همچون موامال اجرایای   دانوجویان درباره

هاا  هاا  در،، شصیایت ایاراد، وییگیمربوط به تدری ، وییگی

باشاد کاه باا میقبلای و فعلای باه مو اوع در،   دانوجو و متقه

(. در مطالعااات بیااان 10مو ااوع ارزشاایابی ارتباااط  ناادانی ناادارد )

شود که ابزارها  موجاود بارا  ارزیاابی مدریاان باالینی، از نظار می

هایی همراه هسرند ها  مه  تدری  بالینی با نقوجنبه  برریی کلیه

ها  الزم جهت شود ارزیابی ای  که تت (. که همی  امر بامث می1)

بهبود شموز  باید در  ه جهری هدایت شود، موکل باشد؛ در نریجاه 

 (.12 ،11گیرد )بهبود واقعی نیز به یصری مورد ارزیابی قرار می

یکاای از ابزارهااا  شاانا ره شااده و مااورد ایاارفاده در جهااان، 

)ارزیاابی و بااز ورد بارا  تادری  باالینی  EFFECT  نامهپریش

ت کاه   قو ، قابل امرماد و معربر ایمؤثر(، ابزار  مبرنی بر یک تئور

( و همکاران از دانوگاه ملاوم پزشاکی رادباورد Fluitفلویت ) تویط

باار ایااا،  EFFECT(. 13در هلنااد  راحاای و تأییااد شااده ایاات )

  هفات جنباه تماامو پوشاش « یادگیر  در بالی »یا رارها  نظر  

یا  ا  ایجاد شاده ایات. هاده از اکلید  برا  تدری  بالینی حرفه

لینی باز ورد مفید و بنیاد  به منظاور بهباود شماوز  باا  ارائه ،ابزار

کید قارار أایت که در مطالعات مصرل  برریی و اثربصوی شن مورد ت

 (. 14 ،10گرفره ایت )

شااود، گیر  بااا هاار هاادفی کااه تهیااه میهرگونااه اباازار اناادازه

ایات. ر هاا قابلیات امرمااد و امربااتری  شن یوصیاتی دارد که مه 

توان باه صاحت گیر ، نمیبدون شگاهی از روایی و پایایی ابزار اندازه

ها  محققی  نوان (. برریی15اشت )ها  حاصل از شن ا مینان دداده

ا  ملمی قو  و شواهد تجربی دارا  مبن ،دهد که ابزار مورد اشارهمی

 ده تعیی بر همی  ایا، ای  مطالعه با ه .باشدکافی برا  ایرفاده می

برا  ارزیابی  EFFECT  نامهفاریی پریش  روایی و پایایی نسصه

 .کیفیت شموز  بالینی در شموز  رزیدنری انجام شد

 

 هاروش

باشاد. ای  مطالعه از نوع ابزاریاز  و در قالا  مطالعاات مقطعای می

ها  مصرلا  نفار از دیاریاران رشاره 170شاامل شن  شماار   جامعه

بودناد. در  1398پزشکی در دانوگاه ملوم پزشکی اصافهان در یاال 

اول پا  از انجاام مکاتباه و دریافات اجاازه از یاازندگان،   مرحله

 ارزیااابی کیفیاات تاادری  بااالینی بااه رو  ایااراندارد  نامهپریااش

«Forward–backward» اصلی انگلیسی به فاریی ترجمه   از نسصه

زباان ریامی  هاا  فرهنگای،شد. در ای  مرحله باا توجاه باه تفاوت

ها  شموز  پزشکی بای  ایاران و کواور شموزشی، تفاوت در یا رار

ا  رایا  در نظاام شماوز  تولید ای  ابزار و حری زباان محااوره أمبد

ا باه ها تغییارات مصرلفای امماال شاد تاپزشکی، در تعداد  از گویاه

 مورد قبول دیت یافری .  ینجی اولیه یوصیات روان

شماوز  باالینی   حوزه 7گویه در  EFFECT ،65  نامهپریش

گویه(، تقسی  و تصیایو  15ا  )شود. ایفا  نقش حرفهرا شامل می

نایی گویه(، توا 12گویه(، باز ورد ) 4ریز  )گویه(، برنامه 8) ویای 

ها  شصیای گویه(، حمایت 10ابی )گویه(، ارزی 9و رو  شموز  )

تحیایلی   ا تمات مربوط باه رشاره ،گویه(. متوه بر ای  موارد 7)

دیااریار ، جنساایت، یاا ، یااال تحیاایلی دیااریار  نیااز در ابراادا  

 نامه درج شد.پریش

نفر از مرصییان مارتبط در وایات  3 از در ابردا برریی روایی:

مارتبط را بار ایاا، ها  گویاه ،شد تاا در قالا  پانال مرصییای 

ی معیارهایی همچون یاده بودن، قابل فه  بودن، رمایت قوامد نگارش

مورد نظر برریی کنند و پیوانهادات  اود   فاریی و تنای  با یازه

 .شده امتم کنند نامه ارائهرا به منظور افزایش روایی صور  پریش

 کمی ایارفاده  نامه از شیوهجهت برریی روایی محروایی پریش

  شد و نسبت روایی محراوا و شاا و روایای محراوا جهات کلیاه

نفار دیگار از  10. بارا  ایا  کاار نظارات گردیاداالت محایابه ؤی

دیات شوردن ه نامه ا اذ شاد. بارا  بامرصییی  در ماورد پریاش

 ری  روایی محروا از ای  گروه مرصییی  در وایت شاد تاا نظار 

در قالا   یا  یاه زه را ها  مرتبط با هر یا ود در  یوص گویه

قسمری ) رور ، مفید اما غیر  رور  و غیر  رور ( امتم کنناد و 

  بااا توجااه بااه تعااداد مرصییااان و باار ایااا، فرمااول مربو ااه

(2/n(/)2/n)-ne  =CVR یاک از  نسبت روایی محراوایی بارا  هار

گیر  در ماورد نسابت دول تیامی جاها محایبه شد. بر ایا، گویه

وات. تعیای  گ 6/0 ،ید امربار محروا  هر گویهأیروایی محروا، معیار ت

ها، از نظارات ی هار یاک از گویاهیبرا  تعیی  شا و روایی محراوا

مرصییی  در قال  یه معیاار یاادگی، مارتبط باودن و و او  باه 

قسمری برا  هر یاه معیاار  4صورت مجزا با ایرفاده از  ی  لیکرت 

هاا  د موافقتشا و روایی، تعدا  ایرفاده شد. یپ  برا  محایبه

و  اول در هر معیار برا  هر گویاه محایابه  امضاء گروه با دو گزینه

 ،مدد حاصل بر تعداد امضاء گروه مرصییی  تقسی  شد و بدی  نحو

ییاد أپ  از ت ید.ها تعیی  گردشا و روایی محروا  هر یک از گویه

شاکی پز نفر از دیریاران دانوگاه ملوم 5روایی محروا، ابزار در ا ریار 

ها در هنگام تکمیل ابازار دریافات شاد و باا قرار گرفت و نظرات شن

 یید تی  تحقیق اممال گردید.أت
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ییاد  أاز تحلیال مااملی ت ،همچنی  به منظور تعیی  امربار یاازه

ایرفاده شد. در تحلیل ماملی تأیید ، محقق در صدد ایت تا صاحت 

شااده ا  از مرغیرهااا  مواااهده و یااق  یااا رار ماااملی مجمومااه

یعنای ایا  فر ایه را کاه بای   ،)یؤاالت( را مورد شزمون قارار دهاد

ها  نهفره )فاکرورها( رابطه وجاود مرغیرها  ششکار )یؤاالت( و یازه

تعاداد نموناه بارا   ،العهدهد. در ای  مطدارد را مورد برریی قرار می

نامه هاا  پریاشبرابار تعاداد مامل 15تأیید یاا رار مااملی تقریباا  

افازار نرم 20  نمونه(. تحلیل مامال تأییاد  در نساصه 100شد ) محایبه

Amos با رو  حداکثر دریات نماایی (Maximum likelihood) ML 

افق به منظور تصمی  پارامررها و براز  مدل انجام شد. یازگار  و تو

ها  ها یاا شاا وها  مربو ه بر ایا، شزمونمدل مورد نظر با داده

  مقاااادار شااااا و بااااراز  تطبیقاااای، Chi-squareشمااااار  

(Comparative fit index) CFIمیاانگی  مجاذور  طاا    ، ریوه

 (Root mean square error of approximation) تقریااا 

RMSEA ایاااراندارد  مانااادهمیاااانگی  مجاااذور باقی  و ریواااه 

(Standardized root mean square residual) SRMSR  ماورد

 برریی قرار گرفت.

. کرونباا  ایارفاده شاد  جهت پایایی از رو  شلفا ابزار: پایایی

ایا  ایات کاه امریااز واقعای   دهندهمقدار صفر ای  شا و نواان

ناشی  ،حاصل از محایبه  گیر  نوده و نریجهمقیا، مورد نظر اندازه

گیر  ایت و در واقط مدم پایایی مقیا، مورد نظار را از  طا  اندازه

مال مقیاا، پایاایی کا ،  یک ایا  شاا ودهد. مقدار مددنوان می

دهد به مبارت دیگر افراد برداشت کامت  یکسانی مورد نظر را نوان می

د نادارد.  طایی وجو ،گیر  مقیا،هاند و در اندازاز ای  مقیا، داشره

، معماوال  6/0ا ، امربارهاا  کمرار از نامهدر تحقیقات ملمای پریاش

شاود. ی او  تلقای م ،8/0یش از قبول و بقابل ،7/0   عی ، دامنه

 .(16) تبهرر ای ،تر شودالبره هر ه  ری  امربار به مدد یک نزدیک

 

 هاافتهی

تطاابق و   دهندهنواان ،برریی صاحت ترجماه تویاط کارشنایاان

صحت باال  ابزار ابردایی بود. هر دو مر  فاریی و انگلیسای از نظار 

نزدیکی قابل قبولی داشرند و ترجمه قابال قباول باود. تعیای   ،معنایی

بسایار قابال قباول باه دیات شماد و  ،روایی صاور  کیفای و کمای

ها اکثار گویاه شور  شد. تقریبا پیونهادات دیریاران و کارشنایان جمط

کاه اصاتحاتی صاورت  30 و 11و  7ها  جاز گزیناهه مفهوم بوده ب

ه ها باوا نوان داد که در تمامی گویهپذیرفت. برریی کیفی روایی محر

قابال قباول  ،از نظر مفهوم باودن و قواماد نگارشای 28  جز شماره

اممااال  CVIبودناد. پیواانهادات اصااتحی ایاااتید در زمااان برریاای 

امریااز  ،نفار  10  گردید. بر حس  جدول الوشه برا  حج  نموناه

  کلیاه ،ا،یا باالتر مورد قبول ایت کاه بار ایا  ایا 6/0 قابل قبول

االت ؤقابال قبااول دریافاات نمودناد. تعااداد  از یاا  ها نماارهگزیناه

برریای و مجادد ماورد  ،قابال قباول نداشارند CVRنامه کاه پریش

 یید قرار گرفرند.أارزیابی و در نهایت ت

ها  دیریار در رشاره 170نامه به صورت الکررونیک برا  پریش

نامه را باه که ای  پریاشها  وایره شد و از شن گردیدمصرل  اریال 

ان یک نفر از ایاتید  ود که به تازگی با ایو  صورت ناشنا، درباره

 نفار 100 ،اند تکمیل کنناد. از ایا  تعادادشموزشی را گذرانده  دوره

مذکور را تکمیل کردند که بیوارری    نامهزن( پریش 58مرد و  42)

 ز شن یاال اول( و پ  ادرصد 35) یه  مربوط به دیریاران یال دوم

نامه ها  دیریار  ه  بیورری  پریش( بوده ایت. در رشرهدرصد 33)

( درصاد 15) ( و ا فاالدرصاد 25) دا لای  تویط دیریاران رشاره

 (. 1تکمیل شده ایت )جدول 
 

 . توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک دستیاران مورد مطالعه1جدول 

 (درصد)تعداد  متغیر

 58 (58) زن جنسیت 

 42 (42) مرد

 6 (6) گوش و حلق و بینی های تحصیلیرشته

 6 (6) ارتوپدی

 15 (15) اطفال

 12 (12) عمومی جراح

 10 (10) زایمان و زنان جراحی

 26 (26) داخلی

 1 (1) رادیولوژی

 11 (11) اورژانس طب

 9 (9) و عروق قلب

 4 (4) نورولوژی

 3(3) 1395 سال ورودی

1396 (29) 29 

1397 (35) 35 

1398 (33) 33 

 

شاود کاه بیوارری  میبا توجه به مقدار میانگی  مرغیرها مواهده 

تاری  میازان و ک  باودا  عاد ایفاا  نقاش حرفاهبمیانگی  مربوط به 

همچنای   باشاد.ریز  و ارزیاابی میمیاانگی  مرباوط باه بعاد برناماه

معیار(، مقادیر هار مرغیار )وارایان  و انحراه  ها  پراکندگیشا و

کاه هار  اه مقادار انحاراه  .دهنادمی نواان میاانگی  ا راه در را

ایراندارد بیورر باشد، پراکندگی نمرات از میانگی  ه  بیورر ایت. لذا 

توان نریجه گرفت کاه با توجه به مقدار  ولگی و کویدگی جدول می

 (.2ابعاد تحقیق از توزیط نرمالی بر وردار ایت )جدول 
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 های کیفیت تدریس بالینی. آمار توصیفی حیطه2جدول 

 یدگیکش یچولگ انسیوار اریانحراف مع ± نیانگیم رهایمتغ

 -52/0 04/0 54/0 68/3 ± 73/0 یانقش حرفه یفایا

 -63/0 30/0 66/0 31/3 ± 81/0 فیوظا صیتخص و میتقس

 -89/0 34/0 33/1 79/2 ± 15/1 یزیربرنامه

 -67/0 35/0 76/0 24/3 ± 87/0 بازخورد

 -83/0 28/0 77/0 27/3 ± 88/0 و روش آموزش ییتوانا

 -32/0 70/0 83/0 89/2 ± 91/0 یابیارز

 -08/1 24/0 99/0 29/3 ± 99/0 یشخص یهاتیحما

 

 نادی   ،ییاد أبه  ور کلی برا  ارزیابی مادل تحلیال مااملی ت

پایاایی  ،هابرازنادگی وجاود دارد. یکای از ایا  شاا و  موصیه

 جاایی کاه مقادار از شن ایات.( Composite reliabilityترکیبای )

CRها و شاا و :تاوان گفاتمی ،باشادمی 7/0ها بیوارر از شا و

دار  قاباال قبااولی قاارار دارنااد و یاالت مربو ااه در یااطن معنااؤیاا

ها  ایا  داده ،دهدبرازندگی مدل نوان میها   ور که شا وهمان

براز  منایابی دارد  ،تحقیق با یا رار ماملی و زیربنا  نظر  تحقیق

جاا ها  نظار  ایات. از شناالت با یازهؤو ای  بیانگر همسو بودن ی

نامه بای  بعاد پریاش 7االت مرباوط باه ؤکه نسبت بحرانی تمامی ی

باشاد؛ بناابرای  می 05/0ر از کمر Pقرار دارد و مقدار  -96/1 تا 96/1

مااملی تماامی  شود. زیرا بااراالت از مدل حذه نمیؤهیچ یک از ی

 (. 2و  1)شکل  ایت 5/0باال   ،ها  مربو هگویه

 

 
 ضرایب مسیر . برازندگی مدل در حالت غیر استاندارد1شکل 

 
 . برازندگی مدل در حالت استاندارد ضرایب مسیر2شکل 

 

 ،همسااانی دروناای  مطالعااه بااه ویاایله پایااایی اباازار مااورد

باشاد ش میبازار پایوهاها  لفاهؤم  پایایی باال  کلیاه  دهندهنوان

 (.3)جدول 
 

 های مورد مطالعه نامه بر اساس حیطه. پایایی پرسش3جدول 

 سازه االتؤتعداد س آلفای کرونباخ

 ایایفای نقش حرفه گویه 15 94/0

 وظایفتقسیم و تخصیص  گویه 8 91/0

 ریزیبرنامه گویه 3 85/0

 بازخورد گویه 12 94/0

 توانایی و روش آموزش گویه 8 94/0

 ارزیابی گویه 10 94/0

 های شخصیحمایت گویه 6 93/0
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 بحث

  هاا  انجاام شاده در زمیناههمان  ور کاه در مطالعاات و پیوهش

ر با تاری  موامال تأثیرگاذارمکررا  اشاره شده ایت، از مه  ،ارزشیابی

ه انجام یک ارزشیابی منای ، وجود ابزار  اثربصش ایت که برواند با

بر همی  ایا،، ای  پایوهش باه  .دریری، اهداه مورد نظر را بسنجد

 EFFECT  نامهفاریی پریاش  تعیی  روایی و پایایی نسصه منظور

. برا  ارزیابی کیفیت شموز  بالینی در شموز  رزیدنری انجام گرفات

ن شیک ابزار، کس  روایای و پایاایی   ها  تهیهری  گامتیکی از مه 

 با توجه به نرای  ای  پایوهش، روایای صاور  و محراوایی در دو .ایت

ییاد گردیاد أنفره از مرصییی  مربو اه ت 10و  3ها  مرحله تویط تی 

 .(17، 1)داشت که با نرای  مطالعات انجام شده در هلند و لیروانی تطابق 

و با  1398-1397یال  ما به صورت مجاز  درها  پیوهش داده

 ا  درمطالعاه .شور  شدها  مصرل  جمطموارکت دیریاران در رشره

 نامه کااه تویااط پریااش 407نی از معلاا  بااالی 117هااا  داده ،هلنااد

 کاه در شاش بصاش  گردیادشور  بود، جمط هدیریار تکمیل شد 106

 فاال( در بصاش ا 2 و بصش جراحای 2ها  ریو ، بصش بیمار  2)

 . (1)  هار بیماریران مصرل  در حال تحییل بودند

 نیاز دیاریاران ،لیروانیدر  و همکاران Vaižgėlienė  در مطالعه

ها  بیهوشاای، قلاا  و مااروت، پویاات،  اا  اور اناا ، در رشااره

باه  .(17) اندنورولو  ، زنان و    فیزیکی در پیوهش شرکت کرده

تواناد ارزیاابی می ،مورد برریای افرادتر از رید ترکی  مرنوعنظر می

 ها  بالینی ایجاد نماید.تر  جهت کاربرد ابزار در گروهمنای 

ییاد  ماورد أارزیابی مادل تحلیال مااملی ت ،حا ر  در مطالعه

االت مربو اه در ؤها و یاتوان گفت شاا ومی .ایرفاده قرار گرفت

با یا رار  مطالعهها  ای  دار  قابل قبولی قرار دارند. دادهییطن معن

و ایا  بیاانگر  داشاتبراز  منایبی  ،ماملی و زیربنا  نظر  تحقیق

یااز  ها  نظار  ایات. همچنای  مدلاالت با یازهؤهمسو بودن ی

تای  تحقیاق   وییلهه االت بؤمعادالت یا رار  و برریی اهمیت ی

شاود. ایا  از مادل حاذه نمی ،االتؤکه هایچ یاک از یا دادنوان 

انجام شده   نامه در مطالعهدرحالی ایت که در برریی روایی پریش

تجزیه و تحلیل ماملی تأییاد  باه رو  مواابه،   وییلهه ب ،در هلند

یااز  نقاش، براز  زیر حد مطلق را برا  پن  حوزه نوان داد )مدل

ر ایاا، تصییو وییفه، باز ورد، ارزیابی و پوریبانی شصیی( و با

 .(1) هفت گویه حذه شد ،اولیه  نامهنرای  از پریش

 و ری  شلفا  کرونبا  مرغیرها بارا  کال ابازار  ،ما  در مطالعه

پایااایی   دهندهمحایاابه شااد کااه نوااان 8/0ها  شن بیواارر از حیطااه

  ارای  پایاایی ،هلناد انجاام شاده در  منای  ابزار بود. در مطالعه

مرغیر گزار  شده 94/0تا  74/0ها از دامنه  شلفا  کرونبا  برا  همه

 امتمانوان از پایایی دا لی باال در  ،حا ر  ایت که همسو با مطالعه

 و همکاران Vaižgėlienėکه تویط  ا در مطالعه .(1)داشت ها حیطه

ار  شاده گاز 97/0تا  91/0انجام شد نیز،  رای  شلفا  کرونبا  از 

 .(17) ایت

هایی مواجاه همانند یایر مطالعات ای  مطالعه نیز باا محادودیت

هاا  موجاود بارا  توان به مدم مقایسه با ابزارکه از شن جمله می بود

ران ارزیابی ایاتید در دا ل کوور و ناتوانی ما در دیرریی باه دیاریا

هاا  ها و قوتیال ش ر که درک بیورر  از شموز  باالینی و  اع 

ثر ؤماگیر  ایا  مطالعاه تواند در نریجهاند، اشاره نمود که میشن داشره

د کاه بیورر تمایل دارنا ،باشد.  م  شنکه با توجه به ای  که دیریاران

ایا  یاوگیر   ،ایاتید  و   ود تکمیل کنند  نامه را دربارهپریش

ابال باشد اما مقادار و جهات شن ق ثیرگذارأتواند تگیر  ما میدر نریجه

قضاوت نیست. فضا  شموز  پزشکی و فرهنگ باز ورددهی نیز در 

تواناد در باه ها  اروپاایی مرفااوت ایات کاه میکوور ما باا کواور

 ثیر داشره باشد.أکارگیر  ابزار و نرای  شن ت

 

 گیرینتیجه

فاریاای   کااه نسااصه داددر نهایاات نرااای  ایاا  پاایوهش نوااان 

کناد و روایی و پایایی قابل قبولی را ارائه می EFFECT  نامهپریش

برا  ارزیابی کیفیت شماوز  باالینی در مقطاط دیاریار  پزشاکی در 

 ایران قابل ایرفاده ایت.

 

 تشکر و قدردانی

و کااد ا ااتت  397541ایاا   اار  پیوهواای بااا کااد پیوهواای 

IR.MUI.MED.REC.1397.166 پزشاکی دانواگاه   در دانوکده

ملوم پزشکی اصفهان تیوی  گردیده ایت و مناابط ماالی شن تویاط 

می  أمرکز تحقیقات شموز  پزشکی دانوگاه ملوم پزشکی اصافهان تا

 .شده ایت
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Quality of Clinical Teaching in Residency Training: Determining the Validity 

and Reliability of the EFFECT Questionnaire in Iran 
 

Arash Najimi1 , Hosein Akbari-Aghdam2 , Reza Bakhtiary-Moghaddam3  

 

Abstract 

Background: One of the most important determinant, affecting the quality of a proper evaluation is the 

availability of an effective instrument that can precisely assess the target goals. A systematic review showed that 

instruments available so far, do not comprehensively cover all domains of clinical teaching. This study aimed to 

determine the validity and reliability of the Iranian version of EFFECT questionnaire in the society of medical 

residents of Isfahan University of Medical Sciences. This instrument was designed and validated at the Radboud 

University Medical Centre in the Netherland.  

Methods: Data was virtually collected between the years 2018-2019. A team of three relevant experts was 

present to determine the formal validity. Content validation was also performed by 10 experts in 3 domain of 

simplicity, relevance and clarity. To determine the validity of the instrument, 100 questionnaires were completed 

by residents from 10 different disciplines and confirmatory factor analysis was performed. The reliability of the 

items was assessed by Cronbach's alpha. 

Findings: Content validity was confirmed in two stages by teams of 3 and 10 experts from the respective 

specialist fields. The confirmatory factor analysis model shows that the relevant indicators and questions are at 

an acceptable level of competence. Structural equation modeling also shows that none of the questions are 

removed from the model. Cronbach's alpha of variables was calculated to be greater than 0.8 for the instrument 

and its domains. 

Conclusion: This study shows that the Iranian version of the EFFECT questionnaire is valid and reliable and can 

be used to assess the quality of clinical teaching in residency training in Iran. 
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