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  چكيده
يـك   بر اساس    ، ابتدا .پردازد  ميدانشجويان پرستاري كارآموز    » خودكارآمدي عملكرد باليني  «  ابزار سنجي و روان  نيتدوپژوهش حاضر به    

 ٦٩بـا   » خودكارآمـدي عملكـرد بـاليني     «ر منابع در دسترس، ابـزار       ز مرو يهاي فردي و گروهي و ن       تحليل محتواي مصاحبه  پژوهش كيفي و    
 ،اعتبار محتواي ابزار طراحي شده، در قالـب شـاخص تعيـين اعتبـار محتـوا      . ن شد ياي و پنج حيطه تدو       درجه ١١عبارت در مقياس ليكرت     

 نفـري از    ٢٠٧اي     طراحي شـده، در نمونـه      سپس اعتبار و پايايي ابزار    . هاي پرستاري بررسي گرديد     توسط بيست عضو هيأت علمي دانشكده     
  .دانشجويان پرستاري كارآموز سنجيده شد

 ٣٧بـه   » خودكارآمـدي عملكـرد بـاليني     «هاي حاصل از پـژوهش، ابـزار           داده ي و تحليل عامل   يصور پس از سنجش اعتبار محتوا، اعتبار     
ـ   «اعتبار همزمان ابزار    . شدل  يعبارت در چهار حيطه تبد     نمايـانگر اعتبـار    » خودكارآمـدي عمـومي   «بـا ابـزار     » الينيخودكارآمدي عملكرد ب

ب آلفـاي  يضـر .  همساني دروني مناسب ابزار نهايي را نـشان داد ،)=α ٩٦/٠(ب آلفاي كرونباخ ي ضر.)=٧٣/٠r ، >P ۰۱/۰(مناسب ابزار بود 
  .بود = r) ۹۴/۰(مناسب ابزار  محاسبه شد؛ آزمون مجدد با فاصله دو هفته نمايانگر ثبات ٩٠/٠ -٩٢/٠ها بين  كرونباخ حيطه
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  ٥٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
اي  نظــام آمــوزش پرســتاري از جايگــاه ويــژه  بــاليني درآمــوزش

هر تجربه باليني فقط يادگيري صرف يك دانش  ].۱[برخوردار است 
هـاي    تيا مهارت عملي خاص نيست، بلكه اطمينان دانشجو به قابلي         

رسـاندن   آن،   ياصـل و هـدف    ] ۲ [دهـد   اي خود را افزايش مـي       حرفه
اي   حرفـه دانشجويان به باالترين سطح يـادگيري، يعنـي شايـستگي           

   ].۳[است
 سنجش درجـه اطمينـان در       برايتوان    هايي كه مي    يكي از نظريه  

هاي باليني دانشجويان مورد اسـتفاده قـرار داد، نظريـه             انجام مهارت 
است  )Bandura's Self-Efficacy Theory(دورا خودكارآمدي بن

نظريـه خودكارآمـدي، ريـشه در نظريـه شـناختي ـ اجتمـاعي        ]. ٤[
)Social Cognitive Theory (نظريه شـناختي ـ    ].۵ [بندورا دارد

اجتماعي، چـارچوب جـامعي بـراي درك رفتـار اجتمـاعي و تبيـين              
 ،هيـ ن نظريـ در ا ،)۱۹۸۶(بنـدورا   ].۶[دهد  ها ارائه مي عملكرد انسان

گويد كه شخص، محيط و رفتـار شـخص بـر هـم تـأثير متقابـل                   مي
كنـد كـه    و تصويري از رفتـار انـساني را ترسـيم مـي     ]۷ [گذارند مي

ــرين عنــصر آن،  مهــم ــدت ــدورا ]. ٨[اســت  يخودکارآم  ،)١٩٨٦(بن
 مـورد نظـر،     ي انجـام عملکردهـا    ي تواناي به را باور فرد     يخودکارآمد

، به درك فـرد  خودكارآمديگر، يبه عبارت د. ]٧[تعريف نموده است  
ي انجام مؤثر و شايسته وظيفه يا وظـايف خـاص اشـاره دارد              ياز توانا 

 .]۱۱ [ز هـست يـ خودكارآمدي، واسطه بين دانش و رفتار ن]. ۱۰، ۹[
 تيـ  کـسب موفق   ي به تالش و پـشتکار بـرا       ي خودکارآمد يحس قو 

ا عملکـرد  يـ ر ، رفتـا ي ـ اجتماع يه شناختيطبق نظر. گردد ي ممنجر
 همچنـــين دارد و ي او بـــستگي خودکارآمـــديفـــرد بـــه باورهـــا

ت يـ في، پـشتکار و ک    ين گـر نـوع رفتـار انتخـاب        يـي ، تع يخودکارآمد
   ].١٢، ٧[عملکرد است 

 يا  ژهيـ ت و يـ  از اهم  ي آموزشـ  يهـا   طي در محـ   يسازه خودکارآمد 
 رشد و   يها برا   طين گونه مح  يرا طبق نظر بندورا، ا    ي ز ؛برخوردار است 

 يهـا   طي در محـ   ].۱۳ [ مناسـب هـستند    ي خودکارآمـد  يريگشکل  
 تعيـين   بـراي  اغلب    را يز در علوم سالمت، خودکارآمد    ي و ن  يآموزش
ا يــهــاي آموزشــي و ميــزان دســتيابي دانــشجويان  ت برنامــهيــموفق

در  .]۱۵، ۱۴[ انـد  كـرده ان به برآيندهاي آموزشـي بررسـي   يمددجو
نشجو در ارتباط بـا     ، خودكارآمدي به باورهاي دا    ي آموزش يها  طيمح
دانشجوياني كـه   .  دارد  اشاره ي انجام وظايف درسي تعيين شده     يتوانا

توانند موفق باشند، تمايل، تالش و استقامت  يل ميمعتقدند در تحص 
 و بـه توانـايي خـود        دهند  نشان مي انجام وظايف درسي     بيشتري در 

 حاصـل از مطالعـات،   يهـا  افتـه ي ].۱۶، ۱۲ [اطمينان بيشتري دارند
، رشـد و بهبـود      ]۸[ بر کسب دانـش      يکه خودکارآمد  آننداكي از   ح

 دانـشجويان،   زياد ي خودکارآمد ن،ي همچن .ر دارد ي تأث ]۱۷[ها    مهارت
  ].۱۹، ۱۸ [گردد آنان ميسبب موفقيت تحصيلي 

، مطالعـات   يني، بـه خـصوص در آمـوزش بـال         يدر آموزش پرستار  
جـام شـده    انيان پرسـتار ي دانشجوي خودکارآمدي بر روبسيار كمي 

ن، مطالعات اندكي، تأثير اين عوامل بـر عملكـرد          يهمچن. ]۲۰ [است
 و مـک  يهارو ].۲۱ [اند باليني را به طور مجزا بررسي كرده       درسي و 

 کـه احتمـال   انـد  نـشان داده ) Harvey and McMurray (يمـورا 
ــول  ــر از حــد قب ــي درســي در واحــدهايکــسب نمــرات كمت ن ي، ب

 يان دارا ي نسبت به دانشجو   كم يمدخودکارآ با   يان پرستار يدانشجو
ــاد يخودکارآمــد ــ بزي ــنظر. ]۲۲[ شتر اســتي ــدي  در يه خودکارآم

 نيز مكرراً مورد پژوهش قرار گرفته است        ي پرستار يني بال يها  طيمح
 يهـا   طي در مح   را هين نظر ي کاربرد مناسب ا   موجودج مطالعات   يو نتا 
ــال ــد ينيب ــتأيي ــد ي م ــدورا].۲۴، ۲۳[ کنن ــ ب بن ــيان ي ــد م ــهكن   ک

ت يـ  موفق ي است که افراد بـرا     ي فرد ي، از جمله باورها   يخودکارآمد
. توانـد نـشانگر روش تفکـر و عمـل فـرد باشـد               ياز دارند و م   يبدان ن 
 ].۱۱[  در ارتباط اسـت    ي با خودکارآمد  يا   حرفه يستگي شا ،نيبنابرا

ست، امـا   يـ  ن ي از ضعف عملکرد   ي ناش لزوماً ت در عملکرد  يعدم موفق 
 يهـا   مؤثر از مهـارت   نـا  اسـتفاده    ي برا ي عامل  افراد، كم يخودکارآمد

 کــه انــد گفتــه ي و مــک مــورايهــارو ].۲۵ [فراگرفتــه شــده اســت
  .]٢٢ [ر داردي تأثيني پرستاران باليا شرفت حرفهي بر پيخودکارآمد

 خـاص   ،يخودکارآمـد  مانند   يي که باورها  ه است داشتان  ي ب بندورا
ن ي او همچنـ   ].۱۲ [ت مـورد نظـر اسـت      يـ ا موقع ي  و ا عملکرد يرفتار  

د معـرف   يـ  با يخودکارآمـد  که عبارات ابزار     ه است اظهار عقيده كرد  
 مـورد نظـر در همـان    ي انجام عملکردهـا  يي فرد درباره توانا   يباورها

ــد يح ــاص باشــــ ــه خــــ ــدون و را].۲۶ [طــــ ــي مولــــ    يلــــ
)Muldoon and Reilly(نـد کـه   ا هن نکته مهـم اشـاره نمـود   ي به ا

ار ي بـس  يان پرستار ي دانشجو ازي مورد ن  يها   و مهارت  يدامنه عملکرد 
ان يدانشجو ي بهتر است که خودکارآمد    از اين رو،   ؛]۲۷[ع است   يوس

 ي به طور مجـزا بررسـ      يني و بال  ي نظر يلي در عملکرد تحص   يپرستار
ــ. گــردد ــه اب ــدوب، يــن ترتي ــزارنيت ــراي مناســب ي اب  ســنجش ب

  .  استي ضروريني در عملکرد باليان پرستاري دانشجويخودکارآمد
 سـنجش   بـراي  ي ابزار روان سنجي ن و   يش حاضر، تدو  هدف پژوه 

 بــه  اســتيان پرســتاريدانــشجو» يني عملکــرد بــاليخودکارآمــد«
تـدوين  .  باشد ي پرستار يني آموزش بال  ي بر محتوا  ي که مبتن  اي  گونه
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  ٥٣

     همكاران و فاطمه چراغي                                                                                                                ...       تدوين و روان سنجي ابزار خودكارآمدي

ــه كمــك آن   تــوان ســطح خودكارآمــدي بچنــين ابزارهــايي كــه ب
 به نوبـه    ،دانشجويان پرستاري در انجام وظايف محوله را تعيين نمود        

تواند در جهت ارتقاي سطح آمـوزش پرسـتاري در راسـتاي               مي خود
 در  .اهداف آموزش عالي و آموزش علوم پزشـكي گـام مـؤثري باشـد             

فقيـت دانـشجويان در انجـام    و ميـزان م يابيـ ضمن، پيش بيني و ارز   
  .كند  امكان پذير مي نيزوظايف درسي و پيشرفت تحصيلي را

  
   كار مواد و روش

 به عنوان بخشي از يـك پـژوهش         که  حاضر ي شناس روشمطالعه  
ن ابـزار و    يمرحلـه اول تـدو    : ، شامل دو مرحله بود    تر انجام شد   وسيع

  .ن شدهي ابزار تدوروان سنجيمرحله دوم 
  ن ابزاريتدو: مرحله اول

ــابتــدا با ــاليخودکارآمــد«د مفهــوم ي ــتعر» يني عملکــرد ب ف و ي
روش نمونـه گيـري      بـه    ،ن منظور يه ا ب. شد  ين م يي آن تع  يها  طهيح

ـ   دانـشجوياني ،   بر هـدف   يمبتن  ي پرسـتار  كـارآموزان رشـته   ن  ياز ب
ل ي مشغول تحص  پرستاري كارآموز    نفر ٥٠ در مجموع، . انتخاب شدند 

 يد بهـشت  يران، تهـران و شـه     ي ا يسه دانشگاه علوم پزشک    از   ي يک در
علت ضـبط مـصاحبه، مـشاركت       هداف پژوهش،   ا. وارد مطالعه شدند  
نــه مانــدن اطالعــات و هويــت اشــخاص مــصاحبه داوطلبانــه، محرما

 اجـازه ضـبط صـدا       ، و از شركت كنندگان    ندشونده، توضيح داده شد   
 مـصاحبه  ٣  مصاحبه حضوري نيمه ساختار يافته و     ٢٨ از.  شد گرفته
 بـراي سـؤاالت بـاز،     . ها استفاده شـد      نيز براي گردآوري داده    يگروه
هـر مـصاحبه    . ن شدند ي تدو ، و گروه مدار   ي فرد يها  ت مصاحبه يهدا

هاي ضبط شده در      محتواي مصاحبه . دي طول کش  ٢٠-٣٠ن  يفردي ب 
 مجدداً بـا اطالعـات ضـبط        يافت و  انتقالن فرصت بر روي كاغذ      ياول

 كلمـات كليـدي يـا كـدهاي          از ميـان آنهـا     شده مطابقت داده شد و    
سـپس سـه مـصاحبه      . ها اسـتخراج شـدند      محوري مورد نظر از متن    

، مــشابه يهــاي گروهــ  در مــصاحبهســؤاالت.  برگــزار شــديگروهــ
مـدت زمـان هـر      . هاي حـضوري نيمـه سـاختار يافتـه بـود            مصاحبه

 ضبط يهاي گروه مصاحبه.  ساعت بود١-٣٠/١، بين يمصاحبه گروه 
 و بار ديگر با     گرديدندن فرصت بر روي كاغذ منتقل       يشده نيز در اول   

هاي رمزاطالعات ضبط شده مطابقت داده شدند و كلمات كليدي يا           
 بـا   ،عالوه بر موارد فـوق    . ها استخراج شدند    وري مورد نظر از متن    مح

افـــزايش تعـــداد (زمـــاني ) Triangulation(اســـتفاده از تلفيـــق 
مصاحبه نيمـه سـاختار     (ها    آوري داده   و تلفيق روش گرد   ) ها  مصاحبه

هــاي   همــراه بــا يادداشــت  ييافتــه فــردي و مــصاحبه گروهــ   

يقي و قابل پذيرش جهـت     هاي حق    گردآوري داده  ،)كنندگان  مصاحبه
ــت   ــزايش مقبولي ــا داده) Credibility(اف ــاران و ،ه ــازنگري همك   ب

 يهـا رمز مرور بعضي از    همچنين  اصالحي آنان و   هاياستفاده از نظر  
استخراج شده با تعدادي از شركت كنندگان سعي شد تـا صـحت و              

  . ابديهاي پژوهش افزايش  داده) Confirmability(تأييد پذيري 
ا تشكيل گروه از بين دانشجويان پرستاري سال آخـر و           ن ب يهمچن
 استفاده از سؤاالت مشابه در هـر جلـسه بـراي            ، مشابه اربداراي تج 

 ،هــاي حقيقــي آوري داده ؛ جمــع)Stability(رعايــت مــالك ثبــات 
گذار ثابت براي رعايت مـالك      رمزها و     هدايت كننده ثابت براي گروه    

هـاي    تبـار و پايـايي داده      شد تـا اع    يسع )Equivalence (خوانيهم
از روش تحليـل    . ابدي افزايش   ي و گروه  يهاي فرد   حاصل از مصاحبه  

 حاصل يها براي تجزيه و تحليل داده) Content Analysis (محتوا
 و استخراج كدهاي محوري اسـتفاده       ي و گروه  ي فرد يها  مصاحبهاز  
 در پـنج    ينيب، مفهوم خودكارآمدي در عملکرد بـال      ين ترت يه ا ب. شد
 يبررس «،»كسب مهارت باليني  «: اصلي) Theme(بقه يا درونمايه    ط

و » ياجـراي برنامـه مراقبتـ    «،»برنامـه ريـزي مراقبـت هـا      «،»بيمار
  . دسته بندي شد» يارزشيابي برنامه مراقبت«

 در يخودکارآمــد «يهــا طــهي مفهــوم و حشــدنپــس از روشــن 
 ، براســاس مــرور مطالعــات و منــابع در دســترس،»ينيعملکــرد بــال

، سرفـصل و    ي پرسـتار  يهـا    موجـود، کتـاب    ي خودکارآمـد  يابزارها
 و برنامه   ي آموزش عال  ي مصوب شورا  ي پرستار يها  ياهداف کارآموز 

 ۱۳۸۴ در سـال      وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي          يزير
طـه، مطـابق بـا      ي از عبارات مورد نظر در پـنج ح        يا   و مجموعه  ]۲۸[

 سه مصاحبه گروهي بـا       و ي مصاحبه فرد  ۲۸  حاصل از  يها  هيدرونما
م يمجموعه عبارات تنظ. م شدندي تنظ نفر از كارآموزان پرستاري،    ۵۰

، ينين بار بازبيپس از چند.  قرار گرفتينيه، بارها مورد بازبيشده اول
گـر ادغـام و     ي د يهـا   طـه يدر ح » يني بـال  يهـا   کسب مهارت «طه  يح
ـ  يند پرسـتار  يمطابق با ساختار فرآ   » يص پرستار يتشخ«طه  يح ه ، ب
  .  اضافه شدآن

 عبارت  ۶۹با  » يني عملکرد بال  يخودکارآمد«ه  يت، ابزار اول  يدر نها 
 يزيبرنامه ر «،  »يص پرستار يتشخ«،  »ماري ب يبررس«،  طهيدر پنج ح  

 برنامــه يابيارزشــ«و » ي برنامــه مراقبتــياجــرا«، »يبرنامـه مراقبتــ 
ـ . ن شـد  يتدو) ۰-۱۰۰ (يا   درجه ۱۱کرت  ياس ل ي در مق  »يمراقبت ه ب

نـان خـود بـه      يزان اطم يـ توانستند م   يب، پاسخ دهندگان م   يتن تر يا
نـان کامـل تـا عـدم        ي از اطم  يفـ يف شده را در ط    يانجام عملکرد تعر  

  .نان از انجام موفق آن عملکرد نشان دهندياطم
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

   ابزارروان سنجي: مرحله دوم
ه، اعتبـار و    ياول» يني عملکرد بال  يخودکارآمد«ن ابزار   يپس از تدو  

  . ده شدي ابزار سنجييايپا
 ،»خودكارآمدي عملكرد بـاليني   «ابزار   ين اعتبار محتوا  يي تع براي

در ) Waltz & Bausell( والتس و باسـل  يشاخص اعتبار محتوااز 
  هيــأت علمــيياعــضا نفــر از ۲۰ هــايدو مرحلــه و هــر بــار از نظر

.  اسـتفاده شـد    ي و ماماي  ي مختلف پرستار  يها   در دانشکده  يپرستار
واضـح  «،  »مربـوط بـودن    «لـتس و باسـل     وا يشاخص اعتبار محتـوا   

اس چهـار  يـ سؤاالت پرسشنامه را براساس مق   » ساده بودن «و  » بودن
ز يـ  دو سؤال بـاز ن     ، در انتها  ].۲۹ [دهد ي قرار م  ي مورد بررس  يقسمت

 بـر   ي خـود را مبنـ     هايشنهاديـ  و پ  هـا طرح شد تا افراد بتواننـد نظر      
ن يـ  کـه در ا ياتعبار. گر ارائه دهنديا افزودن عبارات د  ير  ييحذف، تغ 
 درصد را کسب نمودند،     ۷۵شتر از   يب» مربوط بودن «زان  ي م ،شاخص

 خالصـه  بـراي  ي اکتشافيل عامليتحل .ه آنها حذف شدند   يحفظ و بق  
 همبـسته اسـتفاده   يهـا   آنهـا در گـروه   ي دسته بنـد   وها     داده يساز
 بـر  ي، اکتـشاف يل عـامل يـ  از تحل ، در پـژوهش حاضـر     ].۳۰ [شود  يم

  ن ي و برنــــــستي نانــــــاليادشنهيــــــاســــــاس مراحــــــل پ
)Nunnally and Bernstein(،  و ي سـازه عـامل  ي به منظـور بررسـ 
 استفاده شـد » خودكارآمدي عملكرد باليني«ن اعتبار سازه ابزار     ييتع
ــراي ].۳۱[ ــار همزمــان از ب ــمق« ســنجش اعتب  ياس خودکارآمــدي

ســاخته شــرر و   »)General Self-Efficasy-GSES (يعمــوم
 ].۳۲[به عنوان ابزار مالک استفاده شد  ).Scherer, et al(همکاران 

 ليكرتمقياس   در    عبارت ۱۷ يدارا »ي عموم ياس خودکارآمد يمق«
 سـازندگان،   هـاي  آن بر اسـاس نظر     ياعتبار محتوا .  است اي  درجه ۵

ن يـي  مختلـف تع   يگر و مطالعات مقـدمات    ينظران د   مشورت با صاحب  
ب يضـر .  فوق بـود    بودن ابزار  يانگر تک عامل  ي، نما يل عامل يتحل. شد
ـ             يآلفا  ۷۰/۰-۹۰/۰ن  ي کرونبـاخ ابـزار فـوق در مطالعـات مختلـف ب

   ].۳۳ [گزارش شده است
ــپا ــيياي ــا ب ــ ابزاره ــزار ســنجش در  ين معنــه اي  اســت کــه از اب
 يبـرا  ].۳۴ [ديـ کـسان بـه دسـت آ      يجـه   ي نت ي،اپي پ يها  يريگ  اندازه

ــپا ــزارييايـ ــدو  ابـ ــدهيتـ ــسان،ن شـ ــي از دو روش همـ    ي درونـ
)Internal Consistancy ( و آزمون مجدد)Test-Retest ( استفاده

  :شده است
 کرونباخ  يب آلفا يضر):  کرونباخ يب آلفا يضر (ي درون ي همسان -۱
  اسـت  ي مقـدار قابـل قبـول      ۷/۰ الزم و    ي هر ابزار  يشتر برا يا ب ي ۸/۰
ک گروه از   ي يک ابزار برا  يشامل استفاده از    :  آزمون مجدد  -۲. ]۳۵[

 متفـاوت   يت زمان يا چند موقع  يکسان در دو    ي طيها، تحت شرا    نمونه
  ].۳۶ [است

  تعيين نمونه: ومسمرحله 
  بـه  مـشغول نفر از دانشجويان پرسـتاري  ۲۰۷ متشکل از يا  نمونه

 به روش نمونه    يد بهشت يران، و شه  يل در سه دانشگاه تهران، ا     يتحص
   . انتخاب شدندي تصادفيريگ
  

  ها يافته
)  درصـد ٤/٧٥( مورد پژوهش ي نفر از واحدها ١٥٦در اين مطالعه    

 سال ٣١ تا ٢٠ از يدامنه سن. مرد بودند)  درصد٦/٢٤( نفر ٥١زن و 
  .بود) ٥/١ار يانحراف مع (٥٤/٢٢ ين سنيانگيبا م

 نيمـسال در  )  درصـد  ٢/٥٠( مـورد پـژوهش      ي نفر از واحدها   ١٠٤
 هــشت مــشغول بــه نيمــسالدر )  درصــد٨/٤٩( نفــر ١٠٣هفــت و 

 مورد پـژوهش    ي گذشته واحدها  سالنيممعدل شش   . ل بودند يتحص
ـ  و معــدل ) ٢/١ار يــانحــراف مع (٨٨/١٦ن يانگيــ بــا م١٤-٥/١٩ن يب

 ٧٥/١٥ن  يانگيـ  بـا م   ١٢-٢/١٨ن  ي گذشته ب  نيمسال شش   يکارآموز
 ١/٢٦( مـورد پـژوهش      ي نفر از واحدها   ٥٤. بود) ٢/١ار  يانحراف مع (

 ٧٨/٢ن  يانگيـ  ماه بـا م    ١-٨ن  ي ب يي تجربه کار دانشجو   يدارا) درصد
   .بودند) ٠٢/٢ار يانحراف مع(ماه 

  اعتبار محتوا
 در  ، حاصل از شاخص اعتبار محتوا     يها  ل داده يه و تحل  يج تجز ينتا

 ۸۹ ميانگين   يدارا» مربوط بودن « که   ندانگر آن بود  يمرحله اول، نما  
» واضـح بـودن    «،۹۸ن درصـد    يشتريـ  و ب  ۹/۱درصد، انحراف معيـار     

 ۹۵ن درصـد  يشتري و ب ۹۲/۱ درصد، انحراف معيار   ۸۵ ميانگين   يدارا
 و  ۷۵/۱  درصـد، انحـراف معيـار      ۸۶ ميـانگين    يدارا» ساده بودن «و  
ــب ــد يشتري ــود۹۶ن درص ــد ب ــالحات الزم، .  درص ــس از اص ــزار پ اب

ن اعتبار محتوا بـه     يي تع برايمجدداً  » خودكارآمدي عملكرد باليني  «
 مختلـف  يهـا    در دانـشکده   ي پرسـتار   هيأت علمي  ياعضا نفر از    ۱۵

  .  داده شدي ماماي ويپرستار
مربـوط  « آن بـود کـه       انگريـ  مرحله دوم، نما   لي و تحل  هي تجز جينتا
 نيشتريـ  و ب  ۱/۲ درصـد، انحـراف معيـار        ۹۲ ميـانگين    ي دارا »بودن

 ۰۱/۲، انحراف معيـار   ۹۳ ميانگين   ي دارا »واضح بودن « ،۳/۹۸درصد  
 درصـد،   ۹۳ ميـانگين    ي دارا »ساده بودن « و   ۱۰۰ درصد   نيشتريو ب 

   .بود ۱۰۰ درصد نيشتري و ب۹۸/۱ر انحراف معيا
 تمامي پاسـخ دهنـدگان بـه        هايبراي محاسبه ميانگين، مبنا نظر    

  . شاخص بود
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  ٥٥

     همكاران و فاطمه چراغي                                                                                                                ...       تدوين و روان سنجي ابزار خودكارآمدي

  اعتبار صوري 
 افـراد   هـاي  تعيين اعتبار صوري ابزار، عالوه بر توجه بـه نظر          براي

 هيـأت   يگـر از اعـضا    ي نفـر د   ٦ خود بـه     ي اصل شكلفوق، ابزارها در    
ز منظـور   يـ  آنـان ن   ي اصـالح  هـاي ر و نظ  ند ارائه شـد   ي پرستار علمي
 قـرار  ي پرسـتار انکارآموز نفر از    ۱۰ اري ابزارها در اخت   ،پس س .ديگرد
 عبـارات   ي خود را درباره محتـوا، وضـوح و سـادگ          هاي تا نظر  ندگرفت

ا ادغام شدند و ابـزار      ي عبارت حذف    ۲۷ت،  ي در نها  . کنند انيابزارها ب 
 يبررسـ : طهيج ح  عبارت در پن   ۴۲با  » يني عملکرد بال  يخودکارآمد«
 برنامه  يزير    ، برنامه ) عبارت ۳ (يص پرستار ي، تشخ ) عبارت ۱۳(ماريب

ــ ــارت۱۴ (يمراقبت ــرا) عب ــ ي، اج ــه مراقبت ــارت۱۴ (ي برنام و )  عب
   .ن شديتدو)  عبارت۶ (ي برنامه مراقبتيابيارزش

  )تحليل عاملي(اعتبار سازه 
مکــس ي همــراه بــا چــرخش واري، اکتــشافيل عــامليــج تحلينتــا

)Varimax Rotation(،ت بارتلـت  يـ  کـه آزمـون کرو  نـد  نشان داد  
)Bartlett’s test of sphericity (   ــت ــوده اسـ ــادار بـ   معنـ
)٠٠١/٠P< ،٨٢١/٤χ2= (ــ يمــ -زريکــات نمونــه يــو ارزش کفا -ري

ــ  Kaiser–Meyer–Olkin measure of sampling(ن ياولک
adequacy value-KMO)( انگر يـ  بود کـه نما ٩٤/٠ محاسبه شده

بـراي کـاهش تعـداد      .  بـود  يل عـامل  يـ  تحل براياندازه نمونه   ت  يکفا
 هـاي   تاستفاده شـد و عبـار     ) Eigenvalue(ژه  ير و يها، از مقاد    عامل
  . حذف شدند۳/۰ کمتر از ي بار عامليدارا

 را پس   »خودكارآمدي عملكرد باليني  «ابزار   عبارات،  ي عامل ليتحل
، در چهـار    )۳/۰ ريـ ز( پـايين    ي بـار عـامل    ياز حذف پنج عبارت دارا    

 ياجرا« ،»يزي و برنامه ر   يص پرستار يتشخ« ،»ماري ب يبررس«عامل  
). ۱جدول شـماره     (كرد ي دسته بند  »يابيارزش« و   ،»يبرنامه مراقبت 

ـ . انس را محاسـبه نمـود     يـ  درصـد وار   ۸۵/۵۸ ي عامل چرخش  ه ايـن  ب
 اسي با مق  ت عبار ۳۷ به   »خودكارآمدي عملكرد باليني  « ابزار   ،بيترت
   . شدلي تبدرتکي ليا  درجه۱۱

  اعتبار همزمان
 ياس خودکارآمديمق «ي اعتبار محتوا و اعتبار صور     پس از بررسي  

 ي پرسـتار   هيأت علمـي   ياعضا نفر از    ۲۰ هايبراساس نظر » يعموم
رات مطرح شده در    يي تغ  اعمال  و ي و ماماي  ي پرستار يها  در دانشکده 

 و» ي عموم ياس خودکارآمد يمق «،به طور همزمان  ها    تنگارش عبار 
 ي پرسـتار  کـارآموز  ۵۴توسـط   » خودكارآمدي عملكرد باليني  «ابزار  
 کرونباخ  يب آلفا يضر.  درصد بود  ۱۰۰زان برگشت   يم. ل شدند يتکم
۹۴/۰= α ـ  يانگر همسان ينما رسـون  ي پ يب همبـستگ  ي و ضـر   ي درون

 ياس خودکارآمد يمق«انگر ثبات مناسب    ي، نما =۹۴/۰rآزمون مجدد   
انگر ارتباط معنـادار و     ي نما رسون،ي پ يب همبستگ يضر. بود» يعموم

خودكارآمـدي  «و ابـزار    » ي عمـوم  ياس خودکارآمد يمق«ن  يمثبت ب 
  ).=P= ،۷۳/۰ r ۰۱/۰(بود » عملكرد باليني
  پايايي ابزار

ان ي نفـر از دانـشجو     ۱۵،  يدر مطالعه مقـدمات   :  همساني دروني  -۱
 کارآموز در عرصه، ابـزار      ي پرستار ي هفت و هشت کارشناس    نيمسال

ــارت۴۲ ــاليني « ي عب ــرا تکم» خودكارآمــدي عملكــرد ب ــدي . ل کردن
خودكارآمـدي  « کرونباخ نـشان داد کـه ابـزار          يب آلفا يمحاسبه ضر 

ـ  ي، از همسان  )α=۹۹/۰(» عملكرد باليني   برخـوردار   ي مناسـب  ي درون
ـ      يها  طهي کرونباخ ح  يب آلفا يدامنه ضرا . بود ن ي مختلف ابزار فـوق ب
  ).۲جدول شماره ( بود ۹۶/۰-۹۲/۰

 يان کارشناسـ  ي از دانـشجو   ي نفر ۲۰۷ يا  وم، در نمونه  در مرحله د  
ـ  ي کارآموز در عرصه بودند، مجدداً همـسان        كه يپرستار  ابـزار   ي درون

. ده شـد  يسـنج » خودكارآمـدي عملكـرد بـاليني      «ي عبارت ۳۷ يينها
   کرونبـاخ کـل ابـزار،      يب آلفـا  ي نـشان داد کـه ضـر       ي درون يهمسان

۹۶/۰= α     بـود ۹۰/۰- ۹۲/۰ ني مختلف، ب  يها  طهي و دامنه آن در ح  .
 همبـستگي مثبـت و   هـا  طهي که حند بودآندهنده    ها نشان   افتهين  يا

جـدول  (ن با نمره کل آزمون دارنـد        يگر و همچن  يکدي با   معني داري 
   ).۲شماره 

 كـارآموزان رشـته   نفـر از   ۱۵در پژوهش حاضر،    :  آزمون مجدد  -۲
ــتار ــان    يپرس ــله زم ــا فاص ــار ب ــاب و دو ب ــزار  يانتخ ــه، اب  دو هفت

آزمــون  . ل نمودنــديــرا تکم» ودكارآمــدي عملكــرد بــاليني  خ«
انگر ينما) Kolmogorov-Smirnov Test(رنوف ياسم-لموگروفكُ

رسون ي پيب همبستگي ضراز اين رو،   ؛ع نرمال نمرات حاصل بود    يتوز
رسـون  ي پ يب همبستگ يضر. ده شد يل ابزار سنج  ين دو مرتبه تکم   يب

۹۴/۰=r رآمدي عملكرد بـاليني   خودكا«انگر ثبات مناسب ابزار     ي نما «
   .بود
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  ٥٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  يهمراه با بار عامل» خودكارآمدي در عملكرد باليني« ابزار يها طهي عبارات و ح-۱جدول شماره 
ــل     ۱عام

  )بررسي(
 ۲عامــــــــل 

تـــشخيص و (
  )ريزي برنامه

ــل   ۳عام
  )اجرا(

 ۴عامــــــــل 
  )ارزشيابي(

  -۲۱/۰  -۳۵/۰  ۴۴/۰  ۶۱/۰  .هاي الزم را جمع آوري كنم با بررسي وضعيت فيزيكي بيمار داده
  ۲۴/۰  ۳۱/۰  ۱۴/۰  ۵۹/۰  .هاي الزم را جمع آوري كنم مار، دادهيبا اخذ تاريخچه از ب

  -۱۷/۰  -۲۲/۰  ۳۱/۰  ۸۱/۰  .هاي الزم را با رعايت صرفه جويي در انرژي خود و بيمار جمع آوري كنم داده
  -۱۳/۰  -۱۵/۰  ۰۹/۰  ۷۵/۰  .ري كنمهاي الزم را با رعايت صرفه جويي در وقت خود و بيمار جمع آو داده
  ۱۲/۰  ۴۱/۰  ۳۵/۰  ۵۳/۰  .هاي عيني مرتبط با وضعيت بيمار را جمع آوري كنم داده
  ۱۱/۰  -۲۳/۰  ۱۸/۰  ۵۴/۰  .هاي ذهني مرتبط با وضعيت بيمار را جمع آوري كنم داده
  ۱۴/۰  ۲۱/۰  ۳۰/۰  ۵۲/۰  .را با توجه به شرايط بيمار، به يكديگر ارتباط دهم...) بيمار، خانواده، پرونده، و(هاي جمع آوري شده از منابع مختلف  داده
  ۱۲/۰  ۲۱/۰  ۲۵/۰  ۵۱/۰  . ثبت كنم،هاي جمع آوري شده را با توجه به شرايط بيمار داده
  ۲۱/۰  ۱۴/۰  ۱۸/۰  ۵۳/۰  .يط بيمار، تجزيه و ترکيب كنمهاي جمع آوري شده را با توجه به شرا داده

  ۲۷/۰  ۱۱/۰  ۴۲/۰  ۴۷/۰  .هاي جمع آوري شده، شناسايي كنم هاي بيمار را براساس داده توانايي
  ۲۴/۰  ۲۷/۰  ۳۰/۰  ۴۳/۰  .ي كنميهاي جمع آوري شده، شناسا مشكالت سالمت بيمار را بر اساس داده
  ۱۱/۰  ۱۵/۰  ۴۴/۰  ۴۵/۰  .هاي جمع آوري شده، اولويت بندي كنم  اساس دادهعوامل زمينه ساز مشكالت بيمار را بر

  ۱۳/۰  ۲۴/۰  ۷۷/۰  ۲۲/۰  .هاي حاصل از بررسي بيمار، تنظيم كنم هاي پرستاري را براساس داده تشخيص
  -۱۸/۰  ۱۴/۰  ۷۹/۰  ۱۱/۰  .هاي پرستاري را بر اساس مجموعه عوامل مؤثر بر مشكالت بيمار، تنظيم كنم تشخيص

  ۱۷/۰  ۱۲/۰  ۷۳/۰  ۱۳/۰  .پرستاري را به ترتيب اولويت ثبت كنمهاي  خيصتش
  ۱۶/۰  ۱۵/۰  ۶۶/۰  ۲۹/۰  . بيمار را تنظيم كنمياهداف كلي برنامه مراقبت

  -۱۱/۰  ۱۵/۰  ۶۷/۰  ۲۴/۰  .هاي پرستاري را تنظيم كنم اهداف كوتاه مدت مرتبط با تشخيص
  ۳۳/۰  ۲۲/۰  ۶۹/۰  ۲۵/۰  .نظيم كنمهاي پرستاري را ت اهداف بلند مدت مرتبط با تشخيص

  ۳۵/۰  ۲۷/۰  ۵۹/۰  ۲۰/۰  .تبديل كنم) در سه حيطه شناختي، عاطفي ـ رواني و حركتي(اهداف كلي را به اهداف جزئي قابل دستيابي 
  ۱۶/۰  ۱۹/۰  ۶۳/۰  ۲۳/۰  .با تكيه بر دانش خود، برنامه مراقبتي روزانه براي بيمار تدوين كنم

  ۳۵/۰  ۲۱/۰  ۶۲/۰  ۱۵/۰  . با توجه به اولويت بندي مشكالت بيمار، تدوين كنمبرنامه مراقبتي روزانه را
  ۳۵/۰  ۴۳/۰  ۴۲/۰  ۴۰/۰  . به اهداف تعيين شده، برنامه مراقبتي بيمار را دنبال كنميابيبه منظور دست

  ۲۲/۰  ۳۷/۰  ۳۱/۰  ۳۰/۰  .، از بيمار مراقبت کنمي در برنامه مراقبتي مراقبتيها با در نظر گرفتن اولويت
  ۳۳/۰  ۵۳/۰  -۳۵/۰  ۲۴/۰  . را با توجه به امكانات موجود انجام دهمتدوين شدههاي پرستاري  مراقبت

  ۲۴/۰  ۶۴/۰  ۱۵/۰  ۳۱/۰  .هاي پرستاري، روش كار را به بيمار و يا خانواده او توضيح دهم قبل از انجام مراقبت
  ۴۸/۰  ۵۴/۰  ۲۷/۰  ۱۲/۰  .يمار استفاده كنمدر اجراي برنامه مراقبتي روزانه، از مشاركت بيمار و يا خانواده ب

  ۴۵/۰  ۴۶/۰  ۲۱/۰  ۱۸/۰  . موفق بوده استي مشابه قبليها  را به كارگيرم که در موقعيتيهاي ، راه حلي بالينيدرصورت نياز به تصميم گير
  ۲۳/۰  ۷۵/۰  ۱۹/۰  ۱۲/۰  .ي كنمي برنامه تدوين شده، در صورت نياز از مربي و يا كاركنان پرستاري درخواست راهنمايدر اجرا

  ۲۸/۰  ۸۱/۰  ۱۸/۰  ۱۱/۰  . برنامه تدوين شده ارتقا دهميبا توجه به بازخورد مربي و يا كاركنان پرستاري، مهارت خود را در اجرا
  ۱۳/۰  ۶۵/۰  ۲۲/۰  ۲۴/۰  .ها پس از ترخيص آماده كنم با آموزش نكات الزم، بيمار و يا خانواده بيمار را براي ادامه مراقبت

  ۱۹/۰  ۵۴/۰  ۱۶/۰  ۱۵/۰  . شفاهي و كتبي، طبق اصول گزارش نويسي ارائه دهم،ار روزانه راگزارش ك
  ۶۸/۰  ۱۱/۰  ۱۸/۰  -۱۲/۰  .را ارزشيابي كنمبه اهداف برنامه مراقبتي بيمار ميزان دستيابي 

  ۶۷/۰  ۲۳/۰  ۲۲/۰  ۱۷/۰  . انجام شده براي بيمار را ارزشيابي كنميبرنامه مراقبت پرستار
  ۷۲/۰  ۲۱/۰  ۲۸/۰  ۱۵/۰  .هاي علمي خود، نقاط ضعف برنامه مراقبتي را تعيين كنم از آموختهبا استفاده 

  ۷۶/۰  ۳۱/۰  ۲۰/۰  ۱۳/۰  .تجديد نظركنم بيمار يدر برنامه مراقبت، يماريبا توجه به سير ب
  ۷۵/۰  ۲۸/۰  ۱۲/۰  ۱۷/۰  .بر اساس تغيير وضعيت بيمار، در صورت لزوم، اهداف را تغيير دهم

  ۶۸/۰  ۳۳/۰  ۱۱/۰  ۲۱/۰  .هاي مراقبتي را تغيير دهم غيير در وضعيت بيمار، در صورت لزوم، اولويتبر اساس ت
  

   ابزار ي دروني سنجش همسان)n=۲۰۷ ( و دوم)n=۱۵( حل اولادر مر» يني در عملکرد باليخودکارآمد« کرونباخ ابزار ي آلفا-۲جدول شماره 
 )مرحله دوم ( کرونباخيآلفا )مرحله دوم (تعداد عبارات  )مرحله اول ( کرونباخيآلفا  )مرحله اول (تعداد عبارات  طهيح

  ماري بيبررس
  يص پرستاريتشخ
  يزير برنامه
  ي برنامه مراقبتياجرا
  ي برنامه مراقبتيابيارزش

 در عملکرد يخودکارآمد« کل ابزار
  »ينيبال

۱۳  
۳  
۶  

۱۴  
۶  

۴۲  

۹۶/۰  
۹۲/۰  
۹۴/۰  
۹۳/۰  
۹۵/۰  
۹۸/۰  

۱۲  
۹  
۹  

۱۰  
۶  

۳۷  

۹۱/۰  
۹۲/۰  
۹۲/۰  
۹۰/۰  
۹۲/۰  
۹۶/۰  
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  ٥٧

     همكاران و فاطمه چراغي                                                                                                                ...       تدوين و روان سنجي ابزار خودكارآمدي

  بحث و نتيجه گيري
 ي بود و ط    متمركز ي مفهوم خودکارآمد   بر چارچوب مطالعه حاضر  

 ي، با جمعـ   ي و گروه  ي فرد يها  مطالعه منابع در دسترس و مصاحبه     
خودكارآمــدي « کــارآموز در عرصــه، ابــزار يان پرســتارياز دانــشجو

ن شده در   يو ابزار تد  يسپس روان سنج  . ن شد يتدو» عملكرد باليني 
  و شــاغل بــه کــارآموز در عرصــهيان پرســتاري از دانــشجويا نمونــه
، مـورد   يد بهـشت  يران و شـه   يل در سه دانشگاه بزرگ تهران، ا      يتحص
 يني آمـوزش بـال    ي متناسـب بـا محتـوا      ي قرار گرفت و ابـزار     يبررس

ن ي حاضر، با هدف تدو    يمطالعه روش شناس  . دين گرد ي تدو يپرستار
ان يبراي دانشجو » ودكارآمدي عملكرد باليني  خ« ابزار   يو روان سنج  

 يات روان سنج  يج نشان دادند که خصوص    ي انجام شد و نتا    ،يپرستار
  . ن شده مطلوب استيابزار تدو

بر اساس مرور » خودكارآمدي عملكرد باليني« ابزار ياعتبار محتوا 
 ي اعضاي هيأت علمي پرستار    هاين نظر يمنابع در دسترس و همچن    

عبـارات در شـاخص     » مربوط بـودن  «د حاصل از    شواه. ده شد يسنج
 درصـد، انحـراف     ۹۲ميـانگين    (اي  قابل مالحظـه    اعتبار محتوا درجه  

ـ    ) ۳/۹۸ن درصـد    يشتري و ب  ۱/۲معيار   ن اعـضاي هيـأت     ياز توافـق ب
 درصـد و بيـشتر در   ۸۰ر يکـسب مقـاد  .  را نشان داديعلمي پرستار 

 پـژوهش اسـت     انگر قابل قبول بودن ابـزار     يشاخص اعتبار محتوا، نما   
]۳۷ .[  

) ٩٤/٠ (نير ـ اولکـ  يـ  يزر ـ مـ  يکـا ت نمونـه  يمحاسبه ارزش کفا
برنـز و   . بـود  يل عـامل  يـ  انجام تحل  يت اندازه نمونه برا   يکفاانگر  ينما

] ۳۸[انـد     شنهاد کرده ير را پ  ي هر متغ  ي نمونه به ازا   ۱۰ تا   ۵ز  يگروو ن 
]. ۳۰[کند    يت م ير کفا ي هر متغ  يو به طور متوسط، سه نمونه به ازا       

 کمتر  ي بار عامل  يمکس و حذف پنج عبارت دارا     يپس از چرخش وار   
ــل  ۳/۰از  ــار عام ــ«، چه ــاري بيبررس ــشخ«، »م ــتاريت  و يص پرس

» ي برنامه مراقبت  يابيارزش«و  » ي برنامه مراقبت  ياجرا«،  »يزير  برنامه
انس يـ  درصد کل وار   ۸۵/۵۸ن چهار عامل مجموعاً     يا. ندمشخص شد 

 ي اصـل  يهـا   يژگـ ي بـه و   يابي دست براير  ن مقدا يرا محاسبه کردند، ا   
در مطالعـه حاضـر، نکتـه     ].۳۹ [کنـد  يت ميده مورد مطالعه کفا يپد

طـه از   ي، چهـار ح   يل عامل ين بود که پس از تحل     يمهم و قابل توجه ا    
. ه در قالب چهار عامل باقي ماندند      ي اول ين شده نظر  يطه تدو يپنج ح 

ص ي هم مرتبط تشخ    و کامالً به   يعامل دوم در واقع، دو مرحله متوال      
ب شـده   يـ  بـود کـه ترک     يند پرستار ي در فرآ  يزي و برنامه ر   يپرستار
 پژوهش  يق چارچوب مفهوم  ي بر انتخاب دق   يدييافته تأ ين  يا. بودند

 عملکـرد   يخودکارآمد«ن ابزار   يند مناسب تدو  يانگر فرآ يحاضر و نما  

 عبـارات مـرتبط بـا ارائـه و اداره           يطه، تمـام  يدر هر ح  . بود» ينيبال
و براسـاس اهـداف     » يخودکارآمـد «مـار در چـارچوب      يقبت از ب  مرا

 يرا رسالت اصل  ي ز ؛م شده بودند  ي تنظ يان پرستار ي دانشجو يکارآموز
ارائـه و اداره    «ت پرسـتاران توانمنـد، بـراي        يـ ، ترب يآموزش پرسـتار  

  ].۴۱، ۴۰ [است» مارانيمراقبت از ب
 ي پرسـتار  ي اصـل  يهـا   يستگيـ  از شا  يکـ ي،  ينيمهارت مراقبت بال  

ــه ــف تعريا حرف ــع مختل ــ در جوام ــتي ــده اس ــد يفرآ ].۴۲ [ف ش ن
 را شـکل    يا   حرفـه  يني بـال  يت و روش کـار پرسـتار      ي، ماه يپرستار

 در  ي اصـول پرسـتار    يري بکـارگ  ي بـرا  ي علم يو روش  ]۴۲[دهد    يم
  روبنفلــــــد و شــــــفر  ].۴۳ [مــــــار اســــــتيمراقبــــــت از ب

)Rubenfeld and Scheffer(  ينـد پرسـتار  يمعتقدند کـه در فرآ ،
  . شوند يب مي ترکيني باليف پرستاريفکر و روش انجام وظات

 اسـت کـه بـه كمـك آن پرسـتاران      ي چـارچوب ينـد پرسـتار  يفرآ
 و  ين، روش بررسـ   يـي مـاران را تع   ي ب يها و مـشکالت سـالمت       ييتوانا
 مخـتص هـر     يماران را مشخص، برنامـه مراقبـت پرسـتار        ي ب يابيارز
ــهيب ــار را برنام ــر م ــرا يزي ــي و اج ــد م ــها و در نكنن  يت، اثربخــشي

نـد  ي در چـارچوب فرآ   ].۴۴ [سـنجند   ي انجام شـده را مـ      يها  مراقبت
م ي تـصم  ييشوند تا از دانـش، توانـا        يق م يان تشو ي، دانشجو يپرستار

 و  ي مراقبتـ  يازهـا ي ن يي شناسـا  بـراي  خـود    يني و قضاوت بـال    يريگ
  ].۴۶، ۴۵[ استفاده کنند ي سالمتيمشکالت احتمال

. زه، سنجش اعتبـار همزمـان بـود       ن اعتبار سا  ين مرحله تخم  يآخر
ـ    نـد ج اعتبار همزمـان نـشان داد      ينتا  يخودکارآمـد «ن ابـزار    ي کـه ب

» ي عمـوم  ياس خودکارآمـد  يـ  مق ينسخه فارس «و  » ينيعملکرد بال 
ن يا). =۰۱/۰P<  ،۷۳/۰ r( وجود دارد    يارتباط مثبت و معنادار آمار    

 يدهد که هر دو ابزار، مفهوم خودکارآمد        ي نشان م  ي آمار يهمبستگ
در مطالعـه خـود   ) Rapely, et al( و همکـاران  يراپل. سنجند يرا م
  » ابــــتي ديخودکارآمــــد«ن ابــــزار يافتنــــد کــــه بــــ  يدر
)Diabetes Self-Efficacy Scale ( ــمق«و ــدي  ياس خودکارآم

، >۰P /۰۱( وجـود دارد  يارتبـاط مثبـت و معنـادار آمـار    » يعمـوم 
۷۴/۰ r =] (۴۷ .[  

ــا نمونــه) Wang(در مطالعــه وانــگ  ن ي دانــشجو، بــ۱۴۹ اي از ب
ــد« ــت خودکارآم و ) Self-Efficacy Inventory-SEI(» يفهرس
 يارتبـاط مثبـت و معنـادار آمـار        » ي عمـوم  ياس خودکارآمـد  يمق«

  ].P< ،۶۱/۰ r =] (۴۸ ۰ /۰۰۰۱(مشاهده شد 
 کـل و    ي درون ين همسان ي تخم براين ابزار   ي مراحل تدو  يدر تمام 

 يهمـسان . نباخ محاسبه شد   کرو يب آلفا ي مختلف ابزار، ضر   يا  طهيح
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ب ي، بـا ضـر    »يني عملکرد بال  يخودکارآمد« ابزار   يي نسخه نها  يدرون
ـ     α = ۹۶/۰ کرونباخ   يآلفا .  مناسـب بـود    ۹۰/۰-۹۲/۰ن  ي و دامنـه ب
انگر آن اسـت کـه      يـ طـه نما  ي کرونباخ مناسب در هر ح     يب آلفا يضر

 هستند آن   ي از محتوا  يطه، معرف مناسب  يل دهنده ح  يعبارات تشک 
دهنـده ثبـات مناسـب ابـزار          ، نشان يياي مرتبط با پا   يها  افتهي ].۳۱[
 يآزمون مجدد با فاصله زمـان     . ندبود» يني عملکرد بال  يخودکارآمد«

ن ي ثبات ابزار تـدو ،= r ۹۴/۰رسون ي پيب همبستگيدو هفته، با ضر
ص ي تـشخ  يا توان مطالعه را برا    يابزار پا .  نمود تأييد ي به خوب   را شده

 در پژوهش اتفـاق     ي که به طور واقع    ي معنادار ياه  ها و ارتباط    تفاوت
 ابـزار   يشود روان سـنج     يشنهاد م يپ]. ۳۸[دهد    يش م ي افزا ،افتد  يم
 يان پرستار ي از دانشجو  ييها  با نمونه » يني عملکرد بال  يخودکارآمد«

 که در مطالعه    يياز آنجا .  مجدداً تکرار گردد   يليمقاطع مختلف تحص  
ن شـده   يا تـدو  يـ  معتبـر و پا    ير، ابزا ي مراحل روان سنج   يحاضر، ط 

» خودكارآمدي عملكـرد بـاليني   «گردد که از ابزار       يشنهاد م ياست، پ 
 يني عملکرد بـال   ي ارتقاي سطح خودکارآمد   يمه تجرب يدر مطالعات ن  

 حاصــل از ينــدهاي، بــه منظــور ســنجش برآيان پرســتاريدانــشجو
 و  يان پرستار يدانشجوبراي  ن پژوهش   يج ا ينتا. مداخله استفاده شود  

ان در عملکـرد  ي دانـشجو ي خودکارآمـد  يابي ارزش در زمينه مدرسان،  
 و يآگـاه  ج حاصـل بـه خـود   يبازخورد نتا.  است قابل استفاده ،  ينيبال

. کنـد  ي آنها کمک ميا  حرفهيها  تيان از قابل  ي دانشجو ينانياطم  خود
 ي بر اسـاس سـطح خودکارآمـد       ،توانند  ي م ينين مدرسان بال  يهمچن

 مناسـب   ي راهبردهـا   و يابي آنان را ارز   يزش آمو يازهايان، ن يدانشجو
 يابي خـود را ارزشـ     ي آموزش يها  ن و برنامه  ي تدو يني آموزش بال  براي
  .کنند

 عملکـرد   يخودکارآمـد «نتيجه آن كه، در مطالعـه حاضـر، ابـزار           
 يني عملکـرد بـال    ي خودکارآمـد  يابي ارزش براي عبارت   ۳۷با  » ينيبال

، يعـه روان سـنج   مطال ايـن يطـ . ن شـد ي تـدو يان پرستار يدانشجو
 ي از اعتبار محتوا، اعتبـار سـازه، اعتبـار همزمـان، همـسان              يشواهد
به دست  » يني عملکرد بال  يخودکارآمد« و ثبات مناسب ابزار      يدرون
 ي بـرا  ينـ ي ع اي  وسـيله » يني عملکرد بـال   يخودکارآمد«ابزار  . ندآمد
.  اسـت  يان پرسـتار  ي دانـشجو  يني عملکرد بـال   ي خودکارآمد يابيارز

بـه   ي آموزشـ  يهـا   نـه ي پژوهش در زم   ي مناسب برا  يزارن اب يهمچن
  .آيد شمار مي
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