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  هیاروم یان دانشگاه علوم پزشکیدر دانشجو يق در پرستاریروش تحق

 

  ٣يه اشرافي، حور٢ي، زهره سهراب١٭يمارکان يعبداهللا خرم
 

 30/10/1393تاریخ پذیرش  01/09/1393تاریخ دریافت 
  

  دهیچک
است. يمعتبر دن يها دانشگاه يآموزش يها دورهاکثر  يکرد آموزشيبر مشکل، خودراهبر و به شکل گروه کوچک، رو يمبتن يريادگي و هدف: نهیزم شیپ

 يبرا متأسفانه يول شوند يمآشنا  يند کار گروهيرا کسب کرده و با فرآ يتفکر انتقاد يها مهارت، داکردهيپخودراهبر دست  يريادگين روش، به يان در ايدانشجو
 يها يژگيو ين مطالعه بررسيمناسب در داخل کشور وجود ندارد. هدف ا ييايو پا ييبا روا يدر بحث گروه کوچک ابزار ها آن يسنجش عملکرد انفراد

  بود.  يق در پرستاريدر درس روش تحق يان پرستاريدانشجو ياس سنجش عملکرد انفراديمق يسنج روان
عملکرد  يبررساس يه، مقياروم يدانشگاه علوم پزشک يان سال سوم پرستارياز دانشجو ينفر ١٢٠و با نمونه  ين مطالعه با طرح اکتشافيدر امواد و روش کار: 

 يهمسان ييايو پا يمالک يي، روايصور ييمحتوا، روا ييشده و سپس روا يق فرهنگيمرحله ترجمه و تطب ٨ يط يان در گروه کوچک آموزشيدانشجو يانفراد
 يب همبستگياز ضر ها داده ليوتحل هيتجز ين شد. براييه تعيران و اروميا يعلوم پزشک يها دانشگاهد ينفر از اسات ١٥توسط  انگذار نمرهن يب ييايو پا يندرو

  ب کاپا استفاده شد. يب آلفاکرونباخ و ضريرسون، ضريپ
انجام  ها آنو اصالحات الزم در  شده دادهص يتشخ دار مشکلتوسط کارشناسان  ١٩و  ١٤و  ٢، ١شماره  يها گويهمحتوا،  يين رواييتع يفيدر روش ک: ها افتهی

و اصالح قرار گرفتند. با شاخص  يموردبازنگرداشتند که  ٧٠/٠- ٧٩/٠از ينفر) امت ١٥با توجه به تعداد کارشناسان ( ١٩و  ٨، ٦، ٥ يها گويه CVIشد. با شاخص 
CVR ييمحتوا ييب نسبت روايدامنه ضر )CVR( ن شد. ييتع ٧٨/٠اس مالک ياس حاضر و مقين مقيب بيزان ضريبود. م ٦٠/٠ -١ن ياس بيمق يها گويه
 محاسبه شد. ٨٨/٠و  ٨٣/٠ب يب کاپا به ترتيبا استفاده از ضر انگذار نمرهن يب بيب آلفاکرونباخ و ضرياس با استفاده از ضريمق يدرون يهمسان يياين پايهمچن

سنجش  يبرا تواند يممطلوب  يسنج روان يها يژگيو" با يان در گروه کوچک آموزشيدانشجو يعملکرد انفراد ياس بررسيمق" ينراينرم ا: يریگ جهینتبحث و 
رد. پژوهشگران و مدرسان يقرار گ مورداستفاده يق در پرستاريدر درس روش تحق يکوچک بحث کالس يها گروهدر  يان پرستاريدانشجو يعملکرد انفراد

 ند. يان استفاده نمايسنجش عملکرد دانشجو ياس براين مقياز ا يدانشگاه يها رشتهه يدر کل توانند يم

  ، دانشجوي، عملکرد انفراديسنج روان :ها دواژهیکل
  

  1062-1071، ص 1393، اسفند 65 یدرپ یپ، دهممجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره دواز

  
 ٠٤٤ -٣٦٢٥٥٧٧٧، يسالمت خو يدان خشکبار، مجتمع آموزش عاليم يعصر، روبروي، بلوار وليخو آدرس مکاتبه:

Email: Khorami.abdolah@gmail.com 
 

                                                
  دکتري پرستاري، استاديار، عضو هيات علمي مجتمع آموزش عالي سالمت خوي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران (نويسنده مسئول) ١
  رانيا يار دانشگاه علوم پزشکياستاد ٢
  رانيا يدانشگاه علوم پزشک يارشد آموزش پزشک يناسکارش يدانشجو ٣

 مقدمه
محـور ازجملـه تـدريس بـه      -تدريس دانشجو يها روشدر  

 -طور فعال در فرايند ياددهي شيوه بحث گروهي، يادگيرندگان به
يادگيري، باعـث  يادگيري شرکت نموده و عالوه بر ارتقاء کيفيت 

از فراينـد آمـوزش، ايجـاد نگـرش مثبـت و       ها آنازدياد رضايت 
). همچنين ١( شود يمتقويت تعامل عاطفي در بين يادگيرندگان 
 يهـا  مهـارت داکرده، يدانشجويان به يادگيري خودراهبر دست پ

شوند  يمتفکر انتقادي را کسب کرده و با فرآيند کار گروهي آشنا 
کنند  يمد يادگيري و متخصصان آموزشي تأکنظران ي صاحب  ).٢(

تهيه و بکار گرفتـه   يا گونه و ابزارهاي ارزشيابي بايد به ها روشکه 
شوند کـه درک و فهـم، حـل مسـئله، اسـتدالل، تفکـر و کـاربرد        

در شرايط زندگي واقعي را سنجش نمايند. ايـن کـار از    ها آموخته
بزارهايي نياز دارد د و به ايآ ينمعيني متداول بر  يها آزمونعهده 

 که تکاليف پيچيده و واقعي را در اختيار يادگيرندگان گذاشته و 
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بدهند تا به انجـام آن تکـاليف و    يتر يطوالن يها فرصت ها آنبه 
خودراهبر و گروه  بر مشکل، يمبتن يريادگي). ٣حل مسائل بپردازند (

ــر  يمناســب يکــرد آموزشــيکوچــک، رو  يآموزشــ يهــا دورهدر اکث
ن يـ اکـرد  ين رويـ ا ينديفرآ يامدهاياست. از پيمعتبر دن يها دانشگاه

کسـب   يبرا ازيموردن يها مهارتان دانش، نگرش و يکه دانشجو است
 کنند يمدر تمام عمر را کسب  يريادگيت در گروه و يت، عضويصالح

کـرد  يتوسـط رو  هـا  ييتوانـا و  ها مهارتن يواهد موجود ا). طبق ش۴(
، نيبـاوجودا ). ۵( ابنـد ي يم) پرورش PBLبر مشکل ( يمبتن يريادگي

زان يـ ان و بـه م يدانشـجو  يتيباعث نارضا يآموزش يها دوره يابيارزش
ن يـ ا ازجملـه دانشگاه شده اسـت.   يعلم ئتيه ياعضا يتينارضا يکم

ا، يـ تاليو همکـاران در ا  Solinasه ج مطالعـ يبه نتا توان يم ها پژوهش
Price شکار منفرد و همکاران در يو همکاران در دانشگاه آکسفورد، پ

) در دانشگاه ۱۳۹۱و همکاران ( يبيزاهدان، حب يدانشگاه علوم پزشک
مشهد  يفردوسو واجارگاه و همکاران در دانشگاه  ارتش يعلوم پزشک

طـول   يابيارزشـ  يهـا  هنمـر نبودن  ينيع ها آناشاره کرد که در اکثر 
، عدم توجه مدرسـان  ينيسنجش ع يان دوره، نبود ابزارهايدوره و پا

ان يـ ان و توجه صـرف بـه سـنجش پا   يدانشجو يانفراد يها ييتوانابه 
  ). ۶-۱۰اعالم شده است ( يتيعلل نارضا نيتر عمدهدوره از 

ک يـ عملکـرد   يابيارزشـ  دربارهان و اضطراب يدانشجو يتينارضا 
عملکرد مطلـوب   ياز اضطراب برا يبوده و سطح خاص يده عموميپد

است و حذف کامل آن نه ممکـن اسـت و نـه     يضرور يانجام هر کار
ت يـ ، چـالش اکثـر مدرسـان، کـاهش عـدم قطع     نيبـاوجودا مطلوب. 

ک يـ استاندارد و معتبـر در   يو ابزارها ها روشبا استفاده از  يابيارزش
   ).۱۱( هست يکولوم عموميکور

عملکـرد دانشـجو در برنامـه     يابيل ارزشـ يـ از دال ينورمن برخـ  
ان جهـت اصـالح   يبازخورد مداوم به دانشـجو  يساز فراهمرا،  يآموزش

ــرد يرو ــک ــ يريادگي ــو يابي(ارزش ــي)، تعينيتک ــدن  ي ــرآورده ش ن ب
)، يتراکمـ  يابيان (ارزشـ يتوسط دانشـجو  يدوره آموزش يازهاين شيپ

کـرد دانشـجو   ه عمليـ بـر پا  يراجـع بـه برنامـه آموزشـ     يريگ ميتصم
ــ ــه) و تقو يابي(ارزش ــبرنام ــا ارزشت ي ــ  يه ــه آموزش ــر  يموسس (اث

 ي) ابزارها۱۹۹۴). به گفته نورمن (۱۲ان کرده است (ي) بکننده نييتع
دانشجو ممکن اسـت   يعملکرد آموزش يريگ اندازه يبرا مورداستفاده

قـرار   مورداسـتفاده ا چند تـا از اهـداف فـوق    ي يکيبه  يابيدست يبرا
توسط مدرسـان   ي، عملکرد آموزشيآموزش يها نظاماکثر  در  رند.يگ

 يفيتوصـ  يمشتمل بـر رفتارهـا   ييها نامه پرسشدوره و با استفاده از 
 يابزارهـا  ين مسـئله باعـث طراحـ   يـ کـه ا  شود يمان انجام يدانشجو

 يگـر، زمـان  يشده است. از طرف د ثبات يبعملکرد متعدد و  يابيارزش
 ي، عملکرد آموزشکنند يمشرفت يپ کولوميک کوريان در يکه دانشجو

د يـ ز بايـ عملکرد دانشـجو ن  يابين ارزشي. بنابراابدي يمز بهبود ين ها آن
عملکـرد   يابين مشـکل ارزشـ  ي). همچنـ ۲استاندارد و معتبـر باشـد (  

ان درک يکـه مدرسـان و دانشـجو    شـود  يم تر دهيچيپ يدانشجو زمان
ن مسـئله  يـ د و اداشته باشن يابيارزش يارهايم و معياز مفاه يمتفاوت

 يش نگرانـ يان و افـزا ينـان دانشـجو  يو عـدم اطم  يباعث سـرخوردگ 
ند آموزش و سنجش، انصـاف  يکه قصد دارند در فرا شود يم يمدرسان

  ). ۱۳ت کنند (يرعا را يابيبودن نمرات ارزش ينيو ع
و  يتوسط معتبرساز ينسب طور به تواند يماز مسائل فوق  يبرخ 
رندگان برطرف شـود. بعـالوه،   يادگيژه يو يمنظم رفتارها يساز واضح

در طـول تمـام سـطوح     شـده  ييشناسـا  ياستفاده از همـان رفتارهـا  
ان کنترل يشرفت دانشجويت را دارد که پين مزيا يآموزش يها برنامه

از به ارتقـاء  يکه ن ييها آنو  شده ييشناساو نقاط قوت و ضعف خاص 
عملکرد  يابيابزار ارزشان با يدانشجو يي. آشناشود يمز معلوم يدارند، ن

 هـا  آنرا در  يابيارزش يثبات يب آر ي، اضطراب ناشيو انتظارات آموزش
  ). ۱۴( دهد يمکاهش 

پژوهشگران، در نظام آمـوزش   يآموزش تجربهبا توجه به متون و  
هر دو توسـط خـود    يو تراکم ينيتکو يابيکشورمان ارزش يدانشگاه

ن موضـوع مشـارکت   يـ در اان کمتـر  يو دانشجو شود يمد انجام ياسات
ن ينـو  يهـا  روشد از يگر، بر اسـتفاده اسـات  ي. از طرف دشوند يمداده 

تـا از   کنـد  يمـ را ملـزم   هـا  آنو  شـود  يمـ  ديـ تأکس يآموزش و تـدر 
اسـتفاده کننـد و    يابيارزشـ  آمـوزش و محـور در   -دانشجو يها وهيش

 يهـا  فـرآورده ، بـه  يريادگيـ  ينـدها يعالوه بر توجه بـه سـنجش فرا  
زان سـنجش  يـ ن بـودن م ييپـا ن يز توجـه کننـد. همچنـ   ين يريادگي

و فقـدان   يکوچـک کالسـ   يهـا  گـروه ان در يدانشـجو  يعملکرد واقع
هسـتند کـه ترجمـه و     ييها چالشنه، ين زميا در ايمعتبر و پا يابزار
 يهـا  گـروه ان در يدانشـجو  يابزار سنجش عملکرد انفراد يسنج روان

ـ   يافـزا  منظـور  بهکوچک را  ژه يـ و يهـا  ييتوانـا ر ش توجـه مدرسـان ب
. سـازد  يمـ  يضـرور  هـا  آن يذهنـ  يگذار نمرهو کاهش  موردسنجش

عملکـرد   ياس "بررسـ يـ مق يسـنج  روانن مطالعه، ترجمـه و  يهدف ا
در درس روش  آموزشـي " کوچـک   يهـا  گروهان در يدانشجو يانفراد
دانشگاه علوم  يان سال سوم پرستاريدر دانشجو يق در پرستاريتحق

  .باشد يمه ياروم يپزشک
  

  ها روشمواد و 
ابـزار   يسـنج  روانا يـ  ٤يک مطالعه با طرح اکتشافين پژوهش يا

ان ينفر از دانشـجو  ١٢٠ن مطالعه، يدر ا موردپژوهش يها نمونهاست. 

                                                
4 exploratory design 
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 اشرافي حوريه ي،سهراب زهره ،عبداهللا خرمي مارکاني
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ه در دو دانشـکده  يـ اروم يدانشـگاه علـوم پزشـک    يسال سوم پرستار
بـود.   يو بهداشت خو يه و دانشکده پرستارياروم ييو ماما يپرستار

" ابـزار   يسـنج  روانو  يق فرهنگـ يـ ترجمـه، تطب  يدا اجـازه رسـم  ابت
ــمق ــي ــراد ياس بررس ــرد انف ــک يدانشــجو يعملک ــروه کوچ ان در گ

اسـاس   مـذکور بـر  اس يمقآن کسب شد.  ي" از طراحان اصل٥يآموزش
ن مطالعـه انتخـاب   يپژوهشگر در ا يورود يارهاياهداف پژوهش و مع

لـد و  يوا يدشـنها ياس مـذکور طبـق روش پ  يـ سـپس مق شده است. 
 ۸دو مرحله و در ) در ١٥) (١٣٨٥فر و همکاران،  يابيهمکاران (افراس

، از طراحـان  يشد. در مرحلـه مقـدمات   يق فرهنگيترجمه و تطب گام
در  ها آن يو همکار شده گرفته يق فرهنگيمجوز ترجمه و تطب ياصل

 هـا  آنز با يابزار ن يسنج روانترجمه و  زمان مدتطرح مذکور جلب و 
  ان گذاشته شد. يدر م

اس توسـط دو نفـر   يـ ، مق)Forward Translation(در گام اول 
 يسيانگل يسابقه ترجمه متون تخصص ي، دارايسيمسلط به زبان انگل

 يبه زبـان فارسـ   يسياس از زبان انگليم موجود در مقيو آشنا با مفاه
ــام دوم   ــد. در گـ ــه شـ  Reconciliation of forwardترجمـ

Translation)( ،ب شد. يک ترجمه واحد ترکيه به ياول يها هترجم  
، نسـخه  )Back Translation of reconciliation(در گام سوم 

نفر مترجم مسلط به هردو زبان، از زبان هدف  ٢اس توسط يمق يينها
 Back Translationبرگردانـده شـد. در گـام چهـارم      ياصـل  زبانبه 

Review)( ،ياصـل  بـان زاز زبـان هـدف بـه     شـده  ترجمـه  يهـا  نسخه 
ه يـ کسـب اطالعـات اول   يقرار گرفت. در گام پنجم بـرا  يموردبازنگر

 ياجزا ييعبارات و جابجا يبند رتبهو  يگذار نمره، يبند جمله درباره
 يهــا گــروهاز  يان پرســتارينفــر از دانشـجو  ٢٠اس توســط يـ آن، مق

در ش قـرار گرفـت.   يمتفاوت مورد آزمـا  يو اقتصاد ي، اجتماعيجنس
اصـالحات الزم در  )، Finalization and Proof reading(گام ششم 

  شد.  يسنج روانآماده  ها آن ييو نسخه نها شده انجام ها اسيمق
ــوا،  يــيروا)، psychometric propertiesدر گــام هفــتم ( محت

 ييمحتـوا  يـي روان شـد.  يـي اس تعيـ مق يمالک ييو روا يصور ييروا
محتوا  يياخص رواو با استفاده از ش يفيو ک ياس به دو روش کميمق
)CVIمحتــوا ( يــي) و نســبت رواCVR د ينفــر از اســات ١٠) توســط

 يصـور  يين شد. سپس رواييه تعيران و اروميا يدانشگاه علوم پزشک
 يهــا نمونـه بــا اسـتفاده از   يفـ يو ک يز بــه دو روش کمـ يـ اس نيـ مق

شد. در  يبررس ٦هيگو ريتأثد و با استفاده از فرمول يو اسات ييدانشجو
چهـره بـه    صـورت  بـه  ها نمونهاز  ي، با تعداديفيک يصور ييروش روا

                                                
5 Individual Student Performance Assessment in Small Group 
Tutorials 
6 Item Impact 

وجـود تناسـب و   عبارات،  يچهره مصاحبه شده و موارد سطح دشوار
اس و يـ و ابعـاد مق  ها اسيمقر يز يارتباط مطلوب عبارات با هدف اصل

ن در يهمچنـ شد.  يکلمات بررس يدر معان ييز وجود ابهام و نارساين
 ياس، با استفاده از ابـزار "بررسـ  ين مقهمزما يمالک يين مرحله روايا

مو يبر مشکل" (س يمبتن يريادگي يعملکرد دانشجو در کالس آموزش
نفـر از   ١٢٠پـژوهش تعـداد    يهـا  نمونهن شد که يي) تع٢٠٠٦م، يس

ق يـ روش تحق يبودند که واحد درسـ  يان سال سوم پرستاريدانشجو
 يبودند. برا) انتخاب کرده ١٣٩٢ز يي(پا يرا در ترم جار يدر پرستار

ار يـ همزمـان در اخت  طور بهاس مالک يو مق ياس اصلين منظور، مقيا
ن يپاسخ دهند و ب ها آنقرار داده شد تا به عبارات  يپژوهش يها نمونه

 ييايپاگرفته شد. در ادامه،  يب همبستگياس ضريدو مق ينمرات کل
 و بـا تعـداد  ب آلفاکرونباخ ياس با استفاده از ضريمق ٧يدرون يهمسان

 ٩راذگ دو نمره يابيآن توسط ارز ٨ثبات ييايان و پاينفر از دانشجو ٣٠
 ييو مامـا  يپرسـتار  يهـا  دانشـکده د ياز اسات انگذار نمرهن شد. ييتع

د در يـ با اوالًبودنـد کـه    يو بهداشت خو يه و دانشکده پرستارياروم
 س مرکـز توسـعه آمـوزش   ين تـدر ينـو  يها روش يآموزش يها کارگاه

وه بحـث در  يس به شياز روش تدر اًيثانرده بودند و دانشگاه شرکت ک
خـود اسـتفاده کـرده بودنـد.      يها کالسدر  يکوچک کالس يها گروه
 EDCو کارشناسـان   يعلمـ  ئـت يه يابان از اعضـا يشد ارز يسع ثالثاً

ان، در يگروه دانشجو يابين افراد قبل از اقدام به ارزيدانشگاه باشند. ا
 يگـذار  نمـره و  هـا  مشـاهده  يزسـا  همسانجهت  يهيک جلسه توجي
کوچک شرکت کرده  يها گروهان در يدانشجو يکسان عملکرد انفرادي

الزم را  يهــا آمــوزشن درس مــذکور و پژوهشــگر يو توســط مدرســ
پاسخ داده شـد. سـپس دو    ها آن ياحتمال سؤاالتافت نموده و به يدر
ان را در گــروه مشــاهده و آن را يدانشــجو ياب عملکــرد انفــراديــارز
 يب همبسـتگ يضـر  هـا  آن يها مشاهدهن يکردند و بعد ب يبند جهدر
  رسون محاسبه شد. يپ

ــا داده  ــردآور يه ــده يگ ــتفاده از   يوارد را ش ــا اس ــده و ب ــه ش ان
رسـون مـورد   يپ يب همبسـتگ يب آلفاکرونبـاخ، ضـر  يضر يها آزمون

ج ي، نتـا ييدر گـام هشـتم و نهـا   قرار خواهنـد گرفـت.    ليوتحل هيتجز
  قرار گرفت.  ليحلوت هيتجز يسنج روان

  
  ها افتهی

 ١٤و  ٢، ١شماره  يها گويه يفيک يمحتوا يين رواييدر روش تع
 ها آنص داده شد و يتشخ دار مشکلاس توسط کارشناسان، يمق ١٩و 

   ارائه شده است. ١در جدول  جينتار اصالح شدند که يبه شرح ز
                                                
7 Internal consistency 
8 Stability 
9 Inter rater reliability 
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  کارشناسان يع درصديمحتوا و توز يفيک ييروا يقبل و بعد از بررس ها گويهج نوشتار ينتا): 1جدول (
 محتوا يفيک يبعد از بررس ها گويهنوشتار  محتوا يفيک يقبل از بررس ها گويهنوشتار  شماره

 .کند يم ييرا شناسا يدرس يها يينارسا %)۶۰( کند يمدانش را مشخص  يها شکاف ۱
 .کند يمقبول  يريادگيند يات قوت و ضعف خود را در فرانک %)۷۰( کند يمر يتقد يريادگيند ياز نکات قوت و ضعف خود در فرآ ۲

 .کند يمگروه ارتباط برقرار  يبا اعضا يا دانش قبليبا استفاده از تجربه  %)۸۰( کند يمارتباط برقرار  يا دانش قبليبا مطالعات تجربه  ۱۴

 .کند يمه يتوج يقانون ازنظر را يا اقدامات گروهيل يدال %)۶۰. (کند يمه يتوج را يا اقدامات گروهيل يدال ۱۹

  
ج نشـان داد در  ي)، نتـا CVIمحتـوا (  يـي شـاخص روا  بادر رابطه 

، در شـاخص سـاده   ۲۹و  ۸، ۶، ۵ يهـا  گويـه شاخص مربوط بـودن،  
، ۵ يها گويهو در شاخص واضح بودن،  ۱۹و  ۸، ۶، ۵ يها گويهبودن، 

ز ايـ نفـر) امت  ۱۵اس با توجه بـه تعـداد کارشناسـان (   يمق ۱۹و  ۸، ۶

ه يـ و اصـالح قـرار گرفتنـد. بق    يموردبازنگرداشتند که  ۷۹/۰-۷۰/۰
 گونـه  چيهداشتند که  ۸۰/۰از باالتر از يدر هر سه شاخص امت ها گويه

اس حفظ شـدند  يانجام نشد و به همان شکل در مق ها آندر  ياصالح
  ).۲(جدول 

  
  اسيمق يها گويه CVIج مربوط به ينتا): 2جدول (

 واضح بودن ساده بودن مربوط بودن اسيمق يها گويه فيرد

 خود راهبر يريادگيالف. 

 ۸۶/۰ ۸۶/۰ ۸۶/۰ .کند يم ييرا شناسا يدرس يها يينارسا ۱

 ۸۶/۰ ۸۶/۰ ۸۶/۰ .کند يمقبول  يريادگيند ينکات قوت و ضعف خود را در فرا ۲

 ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ .کند يمدرس شرکت  يريادگين اهداف ييفعال در تع طور به ۳
 ۹۳/۰ ۹۳/۰ ۹۳/۰ .کند يمخود انتخاب  يريادگي يازهايرفع ن يمنابع مناسب را برا ۴

 ۷۳/۰ ۷۳/۰ ۷۳/۰ .کند يمخود استفاده  يريادگي يازهايرفع ن ياز منابع مناسب برا ۵

 ۷۳/۰ ۷۳/۰ ۷۳/۰ .دهد يمخود انجام  يريادگي يازهايرفع ن ياقدام مناسب برا ۶
 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۸۶/۰ .رديگ يمخود و گروه بر عهده  يآن را برا يامدهايت اقدامات و پيمسئول ۷

 ۷۳/۰ ۷۳/۰ ۷۳/۰ .کند يم يابيرا ارزش يريادگي يامدهايپ ۸

 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۸۰/۰ .کند يمبازخورد سازنده را در گروه جستجو  ۹
 ۸۶/۰ ۸۶/۰ ۹۳/۰ .دهد يمسازنده پاسخ مناسب  يبه بازخوردها ۱۰

 واضح بودن ده بودنسا مربوط بودن يب. تفکر انتقاد

 ۹۳/۰ ۹۳/۰ ۹۳/۰ .کند يم ليوتحل هيتجز افتهي سازمانمشکل را به روش منظم و  ۱۱

 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۸۶/۰ .کند يمو مشخص  ييمشکل را شناسا ياجزا ۱۲

 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۸۶/۰ .برد يمرا بکار  ها آنر کرده و يق مرتبط با درس را تفسيم و حقايمفاه ۱۳

 ۹۳/۰ ۹۳/۰ ۱۰۰/۰ .کند يمگروه ارتباط برقرار  يبا اعضا يا دانش قبليه با استفاده از تجرب ۱۴

 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۷۳/۰ .کند يمدرس تالش  يم اساسيدرک مفاه يبرا ۱۵

 ۸۶/۰ ۸۶/۰ ۸۶/۰ .پرسد يم سؤالش درک خود، يروشن شدن نکات مبهم و افزا يبرا ۱۶

 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۸۶/۰ .کند يمصحت و اعتبار اطالعات را در گروه کنترل  ۱۷

 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۸۰/۰ .دهد يمقرار  موردتوجهمتفاوت را ارائه و  يها دگاهيد ۱۸

 ۷۳/۰ ۷۳/۰ ۸۰/۰ .کند يمه يرا توج يا اقدامات گروهيل يدال ۱۹
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 اشرافي حوريه ي،سهراب زهره ،عبداهللا خرمي مارکاني
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 )2ادامه جدول (
 واضح بودن ساده بودن مربوط بودن يند گروهيج. فرآ

 ۸۶/۰ ۸۶/۰ ۸۶/۰ .کند يمکمک  ياهداف گروه يبه طراح ۲۰
 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۸۶/۰ .کند يمآشنا شده و به حفظ آن کمک  يبا کار گروه ۲۱

 ۸۶/۰ ۸۶/۰ ۸۶/۰ .سازد يمبه هم مرتبط  مؤثر طور بهو اطالعات را  ها دهيا ۲۲

 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۸۶/۰ .دهد يمگران در گروه گوش داده و پاسخ يد يها صحبتبه  ۲۳
 ۹۳/۰ ۹۳/۰ ۹۳/۰ .کند يمق يگران را به مشارکت در گروه تشويد ۲۴

 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۸۰/۰ .کند يمکمک  يريادگيگروه در  ير اعضايبه سا ۲۵

 ۹۳/۰ ۹۳/۰ ۹۳/۰ .گذارد يماحترام  دگاهشانيدو  ها ارزشگروه در ارائه  يبه حقوق اعضا ۲۶
 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۸۰/۰ .کند يمبازخورد سازنده در گروه ارائه  ۲۷

 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۸۰/۰ .دهد يمود نشان ت از خيو خالق ينوآور يگروه يها تيفعالدر  ۲۸

 ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۷۳/۰ .دهد يماقدام مناسب انجام  يکاهش کشمکش گروه يبرا ۲۹
 ۹۳/۰ ۹۳/۰ ۹۳/۰ است. شناس وقتدر گروه  ۳۰

 ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ ۱۰۰/۰ .ابدي يممرتب حضور  طور به يدر هر کالس ۳۱

  
ب يرج نشان داد که دامنه ضـ يمحتوا نتا ييدر رابطه با نسبت روا

بـود.   ۶۰/۰ -۱ن ياس بيمق يها گويه) CVR( ييمحتوا يينسبت روا
 ۳۱و  ۳۰، ۲۶، ۱۴، ۱۱، ۱۰، ۴، ۳شـماره   يها گويهن راستا يدر هم

 يدارا ۲۹و  ۱۵، ۸، ۶، ۵شماره  يها گويه) و ۱از (ين امتيباالتر يدارا
نفـر)   ۱۵) بودند. با توجه به تعداد کارشناسان (۶۰/۰از (ين امتيکمتر

تمـام   شـده  کسباز يبود که امت ۴۹/۰جدول الوشه  قبول ابلقب يضر
اس حفـظ  يـ در مق هـا  گويـه ب بود که همـه  ين ضريباالتر از ا ها گويه

  شدند. 
ج ينتـا  اس،يـ مق يصـور  يـي ن روايـي تع يفـ يدر رابطه با روش ک

 يان سال سوم پرسـتار ينفر از دانشجو ۱۰مصاحبه چهره به چهره با 
ه يـ دشـوار بـود، گو   يمقدار ۷ه شماره يگو ها آنبه نظر نشان داد که 

 يهـا  گويـه داشـت و   ياس تناسـب کمـ  يمق يبا هدف اصل ۱۷شماره 
 يها گويهابهام داشتند که اصالحات الزم در  يمقدار ۲۸و  ۱۹شماره 
  اعمال شد.  مذکور

ج نشـان  ياس نتـا يمق يصور يين رواييتع يدر رابطه با روش کم
 باشد يم ۹۸/۱ -۳ن ياس بيمق يها گويه ريتأثب ياز ضريداد دامنه امت

، ۱۰، ۴، ۳ يها گويهمربوط به  ريتأثب ياز ضرين امتيشتريکه ب يطور
، ۸، ۶، ۵ يهـا  گويـه ن آن مربوط به يو کمتر ۳۱و  ۳۰، ۲۶، ۱۴، ۱۱
ه يـ ت گويـ کـرت اهم يف لين نمره طيانگيبود. با توجه به م ۲۹و  ۱۵

ه مربوطه يگو که به يکارشناسان درصد۵۰ ين فراوانيانگي) و م۳(نمره 
 ۵/۱کمتر از  ها گويهاز  کدام چيهه يگو ريتأث، نمره اند داده ۵ا ي ۴نمره 

  ).۳اس حذف نشدند (جدول ياز مق ها گويهاز  کدام چيهنبود. لذا 
  اسيمق يها گويه ريتأثب يضر): 3جدول (

 فيرد اسيمق يها گويه ريتأثب يضر

 خودراهبر يريادگيالف. 

 ۱ .کند يم ييرا شناسا يدرس يها يينارسا ۱۹/۲

 ۲ .کند يمقبول  يريادگيند ينکات قوت و ضعف خود را در فرا ۵۸/۲
 ۳ .کند يمدرس شرکت  يريادگين اهداف ييفعال در تع طور به ۳

 ۴ .کند يمخود انتخاب  يريادگي يازهايرفع ن يمنابع مناسب را برا ۳

 ۵ .کند يمتفاده خود اس يريادگي يازهايرفع ن ياز منابع مناسب برا ۹۸/۱
 ۶ .دهد يمخود انجام  يريادگي يازهايرفع ن ياقدام مناسب برا ۹۸/۱

 ۷ .رديگ يمخود و گروه بر عهده  يآن را برا يامدهايت اقدامات و پيمسئول ۵۸/۲

 ۸ .کند يم يابيرا ارزش يريادگي يامدهايپ ۹۸/۱
 ۹ .کند يمبازخورد سازنده را در گروه جستجو  ۱۹/۲

 ۱۰ .دهد يمسازنده پاسخ مناسب  يوردهابه بازخ ۳
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  )3ادامه جدول (
 يب. تفکر انتقاد

 ۱۱ .کند يم ليوتحل هيتجز افتهي سازمانمشکل را به روش منظم و  ۳
 ۱۲ .کند يمو مشخص  ييمشکل را شناسا ياجزا ۵۸/۲

 ۱۳ .برد يمرا بکار  ها آنر کرده و يق مرتبط با درس را تفسيم و حقايمفاه ۵۸/۲

 ۱۴ .کند يمگروه ارتباط برقرار  يبا اعضا يا دانش قبليبا استفاده از تجربه  ۷۹/۲
 ۱۵ .کند يمدرس تالش  يم اساسيدرک مفاه يبرا ۹۸/۱

 ۱۶ .پرسد يم سؤالش درک خود، يروشن شدن نکات مبهم و افزا يبرا ۵۸/۲

 ۱۷ .کند يمصحت و اعتبار اطالعات را در گروه کنترل  ۵۸/۲
 ۱۸ .دهد يمقرار  موردتوجهمتفاوت را ارائه و  ياه دگاهيد ۱۹/۲

 ۱۹ .کند يمه يرا توج يا اقدامات گروهيل يدال ۱۹/۲

 يند گروهيج. فرآ

 ۲۰ .کند يمکمک  ياهداف گروه يبه طراح ۵۸/۲

 ٢١ .کند يمآشنا شده و به حفظ آن کمک  يبا کار گروه ۵۸/۲

 ٢٢ .سازد يمتبط به هم مر مؤثر طور بهو اطالعات را  ها دهيا ۵۸/۲
 ٢٣ .دهد يمگران در گروه گوش داده و پاسخ يد يها صحبتبه  ۵۸/۲

 ٢٤ .کند يمق يگران را به مشارکت در گروه تشويد ۹۸/۱

 ٢٥ .کند يمکمک  يريادگيگروه در  ير اعضايبه سا ۱۹/۲
 ٢٦ .گذارد يماحترام  دگاهشانيدو  ها ارزشگروه در ارائه  يبه حقوق اعضا ۷۹/۲

 ٢٧ .کند يمبازخورد سازنده در گروه ارائه  ۱۹/۲

 ٢٨ .دهد يمت از خود نشان يو خالق ينوآور يگروه يها تيفعالدر  ۱۹/۲
 ٢٩ .دهد يماقدام مناسب انجام  يکاهش کشمکش گروه يبرا ۹۸/۱

 ٣٠ است. شناس وقتدر گروه  ۷۹/۲

 ٣١ .ابدي يممرتب حضور  طور به يدر هر کالس ۷۹/۲

  
ن يبـ ج نشان داد کـه  ياس نتايمق يمالک يين رواييتع رابطه بادر 

وجود داشت =٧٨/٠r يخوب يب همبستگياس ضريدو مق ينمرات کل
 يريـ گ انـدازه را  ياس سازه مشابهين بود که هر دو مقين نشانگر ايو ا
  .کنند يم

اس، يـ (آلفاکرونبـاخ) مق  يدرون يهمسان يياين پاييدر رابطه با تع
 ها اسيمقاس و خرده يمق يفاکرونباخ کلب آليج نشان داد که ضرينتا

  ). ٤ در حد خوب محاسبه شدند (جدول
  

  آن يها اسيمقاس و خرده يمق يب آلفاکرونباخ کليضرا): 4جدول (
 فيرد ابعاد ب آلفا کرونباخيضر

R = ۸۴/۰ خودراهبر يريادگي   ۱ 
R= ۷۸/۰ يتفکر انتقاد   ۲ 

R = ۸۷/۰ يند گروهيفرآ   ۳ 

R= ۸۳/۰ اسيکل مق   ۴ 

ن يبـ نشـان داد کـه    انگـذار  نمـره ن يبـ  ييايـ ج مربوط بـه پا ينتا
ن يـ وجـود دارد و ا  =۸۸/۰ICC يب همبستگيضر ها آن يها مشاهده

عملکــرد  يابيــارزاب در يــن دو ارزين مطلــب بــود کــه بــيــنشــانگر ا
) وجـود  P<0/001( يتوافق نسـب  يان در گروه کوچک کالسيدانشجو

  دارد. 
  

  يریگ جهینتبحث و 
اس سـنجش  يـ مق ييايو پا ييروا يالعه، بررسن مطيا يهدف کل 

در درس  يکوچـک آموزشـ   يها گروهان در يدانشجو يعملکرد انفراد
 يان دانشــگاه علــوم پزشــکيدر دانشــجو يق در پرســتاريــروش تحق

اس سـنجش عملکـرد   يـ ل به هدف فوق، ابتدا "مقين يه" بود. براياروم
ق يـ تطب " ترجمـه و يکوچک آموزش يها گروهان در يدانشجو يانفراد
و  يمالکـ  يـي ، روايصـور  ييمحتوا، روا ييشده و سپس روا يفرهنگ
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 يها روشآن بر طبق  انگذار نمرهن يب ييايو پا يدرون يهمسان ييايپا
   د.ين گردييتع يعلم

 يرا بـرا  ييهـا  فرصـت کوچـک   يها گروهدر  يکالس يها تيفعال 
صـحبت کـردن،    يمهم ماننـد رقابـت بـرا    يتعامل يها مهارتن يتمر
فراهم  ير افراد و مذاکره جهت درک واقعيسا يها صحبتبا  يگارساز

ر ييـ تغ هـا  نگـرش که اطالعـات، نظـرات، احساسـات و     يزمان کند يم
   .کنند يم

فه مشکل ينشان دادن وظ يبرا يا لهيوس عنوان بهاس حاضر يمق 
ژه در گـروه کوچـک و هـم    يـ و ي، هم سطوح عملکرد ارتبـاط يابيارز

د ارتباطات در گروه کوچـک در طـول زمـان    عملکر يبرا يکل ييتوانا
، بلکـه  کند يمآزمون را گزارش  يعملکردها تنها نهاس ين مقيا است.

 يريادگيـ ماننـد   ي، اصـول مهمـ  کند يمت يز هدايس را نيند تدريفرا
انجـام هـم    يرا بـرا  ينـد کـار گروهـ   يو فرآ يخودراهبر، تفکر انتقاد

مدرسان و  يف را براف کرده و اهدايتعر يف کالسيو هم وظا يابيارز
   ).١٦( کند يم يابيدست قابل انيدانشجو

اس يـ نکـه مق ياس، لدوسور، به خاطر ايمق يطبق نظر طراح اصل 
 نظـران  صـاحب بـر اسـاس اجمـاع     يابيـ له ارزيک وسي عنوان بهحاضر 

شـده   يطراحـ  يرشته پرسـتار  يز فلسفه آموزشيو ن يآموزش پزشک
 هـا  آنکـه   ييارهايان و معيت است که با دانشجوين مزيا ياست، دارا
ن ابزار مذکور قادر ي، مرتبط است. همچنرنديگ يمقرار  يابيمورد ارزش

ارتبـاط   توانـد  يمدر طول برنامه بوده و  يص عملکرد آموزشيبه تشخ
را بهبـود   يليالتحصـ  کولوم فـارغ يدر کور يابيند ارزشيدر فرآ يمنطق

دارد  ييباال يهمبستگ يآموزش يابيمعمول ارز يها روشبخشده و با 
)١٧ .(  

و  ياس حاضر طبق روش علميمق يق فرهنگيروند ترجمه و تطب
مرحله انجام شد که  ٨) در ١٨لد و همکاران (يوا يرفته شده جهانيپذ

مرتبط بـا سـازه    يخارج ياز ابزارها يليخ يساز ين مسئله در بوميا
اس يمق ييمحتوا ييروا. شود ينمت يرعا يعملکرد افراد در کار گروه

 يـي و بـا اسـتفاده از دو شـاخص روا    يو کمـ  يفيحاضر با دو روش ک
 ياز اعضا ي) توسط جمعCVRمحتوا ( يي) و نسبت رواCVIمحتوا (

ه، متخصـص در  يـ ران و اروميـ ا يدانشـگاه علـوم پزشـک    يعلمـ  ئتيه
ــوزش پزشــک ــ، پويآم ــتار  يياي ــوزش پرس ــروه، آم ــ يگ و  يو طراح

مو  يسروند در مطالعه  نين شد. اييتع يپژوهش يابزارها يسنج روان
عملکـرد   يبررسـ  يسـاده بـرا   يابزار ي) با عنوان "طراح۲۰۰۶م (يس

ز يـ بـر مشـکل" و ن   يمبتنـ  يريادگيـ  يان در کالس آموزشـ يدانشجو
پرسشـنامه   يسـنج  روانو  ي"طراح ) با عنوان۲۰۰۶پلجرس (مطالعه 

 "PBLدر  يريادگيـ بـر   يمبتنـ  يتعـامالت گروهـ   ييشناسا يبرا يا
اس حاضر يمق يصور يين روايت شده است. همچنيرعا ينسب طور به

و روش  يان سال سوم پرستاريبا نمونه دانشجو يفيتوسط دو روش ک
ن يـي ه" تعيگو ريتأثبا نمونه کارشناسان مربوطه توسط شاخص " يکم

و  يپژوهشـ  يابزارهـا  ين رابطه اکثر متخصصـان طراحـ  يشد. در هم
ابـزار محسـوب    يمحتـوا  يياز روا يرا بخش يصور ييپژوهشگران روا

بـه   توان يمکه از آن جمله  پردازند ينمن آن ييکرده و جداگانه به تع
 امينـي و همکـاران  ) و ۲۰۰۶پلجرس ()، ۲۰۰۶م (يمو س يس مطالعه

 يمالک يياس حاضر به روش روايار مقيمرتبط با مع يياشاره کرد. روا
و ن شـده  ي) تعـ ۲۰۰۶م (يمو سـ  يساس يهمزمان و با استفاده از مق

ن يمحاسبه شـد. درهمـ   ۷۸/۰اس ين دو مقين ايب يب همبستگيضر
 ي) بـرا ۲۰۰۶م (يمو سـ  ياس سيگفت هر چند که مق توان يمرابطه 
بر مسـئله   يمبتن يريادگي يها کالسان در يعملکرد دانشجو يبررس

ــ ــده و دارا يطراح ــد  ۴ يش ــارتبع ــا مه ــاط،   يه ــارکت و ارتب مش
درک و اسـتدالل و   يهـا  مهارتل گروه، يو تشک يهمکار يها مهارت
ن ابعـاد  يـ ا يها گويهاکثر  يول باشد يماطالعات  يگردآور يها مهارت
ن مشـابهت  يان شده است و ايب يز به نوعياس مطالعه حاضر نيدر مق

  اس شده است. ين دو مقين ايب يب همبستگيش ضريباعث افزا
اس و خــرده يــ(آلفاکرونبــاخ) خــود مق يدرونــ يهمســان ييايــپا

نـد  يو فرآ يخودراهبر، تفکر انتقـاد  يريادگي يها هارتم يها اسيمق
و  ٧٨/٠، ٨٤/٠، ٨٣/٠ب يـ به ترت يان پرستاريبا نونه دانشجو يگروه

ن يو خـوب بـود. در همـ    قبـول  قابـل  شان همهمحاسبه شد که  ٨٧/٠
) اشـاره  ١٣٩٢( يمـ يو نع يعربشاه يبه مطالعه سلطان توان يمرابطه 

ــکــرد کــه در آن پا ــ يهمســان يياي ــکــل مق يدرون ــاس "ي  يريادگي
و  يريادگي، رغبا به يتيريخودمد ياس هايرمقيو ز ٩٢/٠خودراهبر" 

ن نظر يبدست آمد که از ا ٨٤/٠و  ٧٨/٠، ٨٥/٠ب يبه ترت يخودکنترل
ن يبـ  ييايـ ج مربوط بـه پا ين نتايهمچن .باشد يممشابه مطالعه حاضر 

ان يجوعملکرد دانشـ  يريگ اندازه) نشان داد که در ٨٨/٠( انگذار نمره
وجـود دارد و هـر دو    يتوافق نسـب  يکوچک بحث کالس يها گروهدر 

 طـور  بـه ان را يموارد عملکرد دانشجو درصد٨٨اب در يو ارز گذار نمره
   .اند کرده يابيارز يمشابه

 ياس بررسـ يـ مق" يرانـ يجه گرفت که نرم اينت توان يمت يدر نها
 يهـا  يژگيو" با يان در گروه کوچک آموزشيدانشجو يعملکرد انفراد

ــوب  يســنج روان ــمطل ــد يم ــرا توان ــراد  يب ــرد انف  يســنجش عملک
در درس  يکوچـک بحـث کالسـ    يهـا  گروهدر  يان پرستاريدانشجو

رد. پژوهشـگران و  يـ قـرار گ  مورداسـتفاده  يق در پرسـتار يروش تحق
که بتوانند  يو دروس يدانشگاه يها رشتهه يدر کل توانند يممدرسان 

 نـد، يکوچـک بحـث اداره نما   يهـا  هگرورا در قالب  يدرس يها کالس
  ند.يان استفاده نمايسنجش عملکرد دانشجو ياس برايمق ازاين
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  ر و تشکریتقد
 يدانشـجو  يه اشـراف يـ نامـه خـانم حور   انيـ پان مقاله حاصـل  يا

ران به استاد يا يدانشگاه علوم پزشک يارشد آموزش پزشک يکارشناس

له پژوهشگران يوس نياست. بد يمارکان يدکتر عبداهللا خرم ييراهنما
ه يـ اروم يدانشگاه علوم پزشک يان سال سوم پرستاريه دانشجوياز کل
  .ندينما يم يتشکر و قدردان ۱۳۹۲سال 
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Abstract: 
Background & Aim: Problem based, self-directed and small group learning is an educational approach in 
the most education programs of universities in the world. Students achieve to self-directed learning, 
acquire critical thinking skills and get to know with team work process. Unfortunately there is not valid 
and reliable scale to assess students’ individual performance in Iran. The aim of this study is assessing 
psychometric properties of nursing students’ individual performance scale in small group tutorials in the 
research methods class.  
Materials & Methods: In this exploratory design study, with 120 nursing students sample size, students’ 
individual performance scale in small group tutorials was translated and adapted culturally. Then its 
content, face, criterion validity, internal consistency and interrater reliability were determined by 15 
faculty members of Iran and Urmia Universities of Medical Sciences. Pearson correlation, alpha 
chronbach and Kapa coefficient were used to data analysis.  
Results: Items 1, 2, 14, and 19 were corrected by experts in qualitative content validity method. Items 
number 5, 6, 8, and 19 had CVI ranging from 0/70 to 0/79 that were revised. The range of CVR scores 
was 0/60- 1. The criterion related validity coefficient was 0/78. The scale’s internal consistency reliability 
using alpha chronbach and interrater reliability were 0/83 and 0/88 respectively.  
Conclusion: Iranian norm of students’ individual performance scale in small group tutorials with optimal 
psychometric properties can be used to assess nursing students’ individual performance in small group 
tutorials in nursing research course. Researchers and teachers can use this scale in all academic educations 
to assess students’ performance.  
Key words: Psychometric properties, Individual performance, Student 
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