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چکیده
هقدهه :در ٔغبِؼ ٝحبضز ،ثزرعی ٚیضٌیٞبی رٚاٖعٙجی اثشار عٙجؼ ٍ٘زػ ٘غجت ث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی اس دیذٌب ٜاػضبی ٞیأتػّٕی در ثز٘بٔٞٝبی
تٛإ٘ٙذعبسی ثب ٔحٛریت ٔٙتٛری ًٙا٘جبْ ؽذ ٜاعت.
روش کارٔ :غبِؼ ٝحبضز تٛصیفی -تحّیّی اس ٘ٛع ٔمغؼی در دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ صذٚلی یشد ا٘جبْ ؽذ ٜاعت .جٟت ثزرعی رٚایی ٔحتٛایی  ٚصٛری
٘غخ ٝفبرعی پزعؼ٘بٕٔٞ ٚ Jackson ٝىبراٖ ( )2005اس تىٙیه  Delphiاعتفبد ٜؽذ .تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفی پزعؾٙبٔ ٝثزای اِٚیٗ ثبر ا٘جبْ ؽذ ٜاعت.
ا٘غجبْ در٘ٚی ثب اعتفبد ٜاس آِفبی وز٘ٚجبخ  ٚتىزارپذیزی ثب اعتفبد ٜاس ٔ (Intraclass correlation coefficient) ICCحبعجٌ ٝزدیذ.
نتایج :رٚایی صٛری ٔ ٚحتٛایی اثشارٞبی ٔٛرد اعتفبد ٜتأییذ ؽذ٘ .تبیج حبصُ اس ٔحبعجٝی ٘غجت رٚایی ٔحتٛا ٘ؾبٖ داد وٌٛ ٕٝٞ ٝیٞٝبی پزعؼ٘بٔ ٝثز اعبط
جذ َٚالٚؽ ،(Lawshe) ٝدر ایٗ ؽبخصٔ ،مبدیز ثبالتز اس  0/49وغت وزد٘ذ .ثز اعبط تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفی ،عبسٜٞبی پزعؾٙبٔ« ٝخٛدوبرآٔذی» « ٚاٍ٘یشٜ
ٔٙذی» ٌشارػ ؽذ .در ایٗ ٔغبِؼ ،ٝاػتجبر پزعؾٙبٔ ٝدر ٔحیظ ثزرعی ثب ا٘غجبْ در٘ٚی آِفبی وز٘ٚجبخ ثزاثز ثب  ٚ 0/93ثجبت  ICC = 0/89تأییذ ؽذ.
نتیجهگیری :ثب تٛج ٝث ٝتأییذ اػتجبر پزعؾٙبٔ ٝدر ٔحیظ ٔٛرد ثزرعیٔ ،یتٛاٖ در ٔغبِؼبت ٔزتجظ ثب ارسیبثی ثز٘بٔٞٝبی آٔٛسؽی -حٕبیتی تٛإ٘ٙذعبسی اػضبی
ٞیأتػّٕی اس ایٗ پزعؾٙبٔ ٝاعتفبد ٜوزد .در ٔغبِؼٝی حبضز ،د ٚػبُٔ خٛدوبرآٔذی  ٚاٍ٘یشٜٙٔذی تؼییٗ ؽذ و ٝث ٝإٞیت اٍ٘یشٜی اػضبی ٞیأتػّٕی ث ٝػٛٙاٖ
ػبُٔ ٔحزن آٖٞب ثزای ؽزٚع  ٚادأ ٝعزحٞبی دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی اؽبر ٜداردٕٞ .چٙیٗ ػبُٔ خٛدوبرآٔذی ث ٝافشایؼ ثبٚر افزاد ثزای تٛا٘بیی ا٘جبْ پزٚصٜٞبی
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هقدهه
ثب تٛعؼ ٝرٚیىزدٞب  ٚتىِٛٛٙصیٞب در عیغتٓٞبی آٔٛسػ

اعبتیذ جٛا٘ی ثبؽذ ؤ ٝغیز ؽغّی خٛد را ثز دا٘ؼپضٞٚی

پشؽىی ،رؽذ تٛإ٘ٙذیٞبی اػضبی ٞیئت ػّٕی أزی ٟٔٓ

ٔتٕزوش وزدٜا٘ذ (ِ .)10ذا أزٚس ٜایٗ ثز٘بٔٞٝب ث ٝیىی اس اصّی

ثزای تٛعؼ ٝآٔٛسػ در ع َٛس٘ذٌی حزفٝای اعالق ٔیؽٛد

تزیٗ ثز٘بٔٞٝبی تٛإ٘ٙذعبسی اػضبی ٞیئت ػّٕی ( ،)10اس

( .)1أزٚس ٜعیغتٓ دا٘ؾٍبٞی ثب چبِؼٞبی ٔتؼذدی ر ٚث ٝرٚ

جّٕ ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی تجذیُ ؽذ ٜاعت .ایٗ ثز٘بٔٞٝب وٝ

اعت و ٝثزای رٚیبرٚیی ثب ایٗ چبِؼٞب السْ اعت اس رٚیىزد

رٚؽی ٔٙبعت ثزای ثٟجٛد رؽذ  ٚتٛعؼ ٝحزفٝای ارائٔ ٝیدٞذ،

عٙتی ٔؼّٓٔحٛر ث ٝرٚیىزد یبدٌیز٘ذٜٔحٛر حزوت وٙذ (.)2

ٔیتٛا٘ذ تٛإ٘ٙذیٞبی آٔٛسؽی  ٚدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی را ثزای

ایٗ تغییزات و ٝاعبط آٖ ٔجتٙیثز ث ٝاؽتزانٌذاری دا٘ؼ ٚ

اػضبی ٞیئت ػّٕی ث ٝحذاوثز ثزعب٘ذ (.)2

یبدٌیزی ٔتمبثُ اعتٔ ،یتٛا٘ذ تأثیز ٔغتمیٕی ثز دا٘ؼپضٞٚی

٘یبس ث ٝپبعخٍٛیی ث ٝتغییزات  ٚثٟجٛد ویفیت در تٛعؼٝ

آٔٛسؽی داؽت ٝثبؽذ ( .)2, 3دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی جشء جذایی

آٔٛسػ ِش ْٚرؽذ ٘مؼ دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی را در ثیٗ اعبتیذ

٘بپذیز تح َٛآٔٛسػ پشؽىی اعت ( .)4ثز٘بٔٞٝبی حٕبیتی

افشایؼ داد ٜاعت٘ .مؼ دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ث ٝاعبتیذ وٕه

ٔب٘ٙذ ثز٘بٔٞٝبی تٛإ٘ٙذعبسی ،ثز٘بٔٞٝبی ٔؾبٚرٜای ٚ

ٔیوٙذ تب ٟٔبرتٞبی خٛد را ثزای ثٟجٛد ویفیت آٔٛسػ ٚ

ٔٙتٛری ًٙدر حٛس ٜپضٞٚؼ  ٚدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ٔٛرد تٛجٝ

تٛعؼ ٝرٚیىزدٞبی ٘ٛیٗ در فزایٙذ آٔٛسؽی رؽذ دٙٞذِ .ذا السْ

اعت .در ایٗ ٔغبِؼ ٝاعتفبد ٜاس رٚیىزد ٔٙتٛری ًٙث ٝػٛٙاٖ

اعت در ثز٘بٔٞٝبی تٛإ٘ٙذعبسی ثز رؽذ ٟٔبرتٞبی دا٘ؼ

ثز٘بٔ ٝحٕبیتی ٔٛرد تٛج ٝثٛد.

پضٞٚی ٔتٕزوش ؽ٘ٛذ .ثب تٛج ٝثٔ ٝبٞیت دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی

دٞٝٞبی اخیز ( )5درثزٌیز٘ذٔ ٜجٕٛػٝای اس الذأبت ػّٕی در

ٔجتٙیثز ٔحُ وبر ٔ ٚغئّٔ ٝحٛر ثب ٔىب٘یغٓٞبی حٕبیتی

فزآیٙذ یبددٞی -یبدٌیزی تؼزیف ٔیؽٛد .ایٗ ٔف ،ْٟٛفزایٙذی

ٔؾبٚرٜای در دا٘ؾٍبٜٞب ٔٛرد تٛج ٝلزار ٌیزد .ایٗ در حبِی

پٛیب ،فزارؽتٝای ثٛد ٚ )6( ٜدرثزٌیز٘ذ ٜوبرثزد دا٘ؼ  ٚؽٛاٞذ

اعت و ٝدا٘ؾٍبٛٔ ٜرد ثزرعی ثز٘بٔٞٝبی تٛإ٘ٙذعبسی ػٕذتبً ثز

ٔزثٛط ث ٝآٔٛسػ در فزایٙذ یبددٞی  ٚیبدٌیزی٘ ،مذ آٔٛسػ

رؽذ دا٘ؼ اعبتیذ تٕزوش دار٘ذ  ٚوٕتز فزصتی ثزای رؽذ

ٔجتٙیثز ؽٛاٞذ ٔ ٚذاخالت آٔٛسؽی ٞذفٕٙذ ،ث ٝاؽتزانٌذاری

ٟٔبرتٞبی ػّٕی در حٛس ٜتٛعؼ ٝآٔٛسػ را فزأ ٓٞیوٙذ .اس

٘تبیج  ٚػمبیذ ثب عبیزیٗ ( ،)5ثبسخٛرد ػٕیك ٔغتٕز  ٚتؼبُٔ

عزفی ٘یش ثب تٛج ٝث ٝإٞیت دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ث ٝػٛٙاٖ

ٔتؼٟذا٘ ٝاعت (.)6

یىی اس تٛإ٘ٙذیٞبی اعبعی اػضبی ٞیئت ػّٕی ،السْ اعت

تٛإ٘ٙذعبسی اػضبی ٞیئت ػّٕی ثزای ایفبی ٔٛفك ٘مؼٞبی

ث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی در ثز٘بٔٞٝبی حٕبیتی/تٛإ٘ٙذعبسی

آوبدٔیه (ٔ )7یتٛا٘ذ اثشاری ارسؽٕٙذ ثزای افشایؼ ٟٔبرتٞبی

فزا ٓٞؽٛد تب ثتٛاٖ ارسیبثی درعتی ثزای ادأ ٚ ٝیب اصالح

آٔٛسؽی آ٘بٖ ثبؽذ  ٚثٛ٘ ٝث ٝخٛد ٔحیظ یبدٌیزی آٔٛسػ ػبِی

ثز٘بٔٞٝبی تذارن دیذ ٜؽذ ٜدر جٟت رؽذ اػضبی ٞیئت ػّٕی

را ثٟجٛد ثخؾذ ( .)6, 8رٚػ تٛإ٘ٙذعبسی ثزاعبط رٚیىزد

ٌزفتِ .ذا در ٔغبِؼ ٝحبضز ،ثب ٞذف ثزرعی ٚیضٌیٞبی

ٔؾبٚرٜایٙٔ -تٛری ًٙث ٝػٛٙاٖ یه راثغ ٝثیٗفزدی تؼزیف

رٚا٘غٙجی اثشار عٙجؼ ٍ٘زػ ٘غجت ث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی

ٔیؽٛد و ٝدر آٖ افزاد ٔتجحز ،خذٔبت ٔؾبٚرٜای  ٚحٕبیتی را

اس دیذٌب ٜاػضبی ٞیئت ػّٕی در ثز٘بٔٞٝبی تٛإ٘ٙذعبسی ا٘جبْ

ثزای تٛعؼ ٝفزدی اعبتیذ وٓتجزث ٝدر حٛسٜٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ

ؽذ ٜاعت.

آٔٛسػ ،پضٞٚؼ  ٚحٕبیت ؽغّی ارائٔ ٝیدٙٞذ ( .)9ث ٝعٛر
وّی ٔیتٛاٖ ٌفت ٔٙتٛریٔ ًٙیتٛا٘ذ ثز٘بٔٝای ثزای رإٙٞبیی
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ٔٙتٛری ًٙث ٝػٛٙاٖ یىی اس رٚیىزدٞبی وّیذی در تٛعؼٝ

اثشاری وبرآٔذ ثزای عٙجؼ ٍ٘زػ اػضبی ٞیئت ػّٕی ٘غجت
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روش کار

پزعؾٙبٔ ٝث ٝصٛرت ویفی ٔٛرد ثزرعی لزار ٌیزد .پظ اس دٚ

ٔغبِؼ ٝحبضز ثٝصٛرت ٔمغؼی (تٛصیفی -تحّیّی) اعت وٝ

ٞفت ٝاس اجزای ٞز را٘ذ٘ ،ظزات افزاد جٕغآٚری  ٚثؼذ اس

در دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ صذٚلی یشد ا٘جبْ ؽذ ٜاعت ٚ

عبسٔب٘ذٞی ٔجذد ثزای اجزای را٘ذ ثؼذی ارعبَ ؽذ .اجزای ایٗ

در وٕیت ٝاخالق ٔزوش ّٔی تحمیمبت راٞجزدی آٔٛسػ پشؽىی

تىٙیه تب ع ٝرا٘ذ ادأ ٝیبفت تب در را٘ذ ع ٝوذ جذیذ ارائ٘ ٝؾذ.

ثب وذ ٛٔ 981039رد تأییذ لزار ٌزفت ٝاعت.

در ایٗ ٔزحّ ٝرٚایی ٔحتٛایی ویفی٘ ،غخ ٝفبرعی پزعؾٙبٔٝ
تأییذ ؽذ .ثزای تؼییٗ رٚایی ٔحتٛا ث ٝرٚػ وٕی اس د ٚؽبخص

ابسار هطالعه

"٘غجت رٚایی ٔحتٛا ))(Content Validity Ratio (CVR
" ٚؽبخص رٚایی ٔحتٛا (Validity Content Index

پزعؾٙبٔ ٝتٛعظ ٕٞ ٚ Jacksonىبراٖ در عبَ 2005

)) (CVIاعتفبد ٜؽذ .ثزای تؼییٗ ٘غجت رٚایی ٔحتٛا اس

عزاحی ؽذ ٜاعت .ایٗ پزعؾٙبٔ ٝؽبُٔ  8عٛاَ اعت٘ .حٜٛ

ٔتخصصیٗ ٔذوٛر درخٛاعت ؽذ تب ٞز ٌٛی ٝرا ثز اعبط عیف

ٕ٘زٜدٞی ایٗ پزعؾٙبٔ ٝث ٝصٛرت ِیىزت ٌ 5شیٝٙای اس وبٔالً

ع ٝدرجٝای (ضزٚری اعتٔ ،فیذ اعت ِٚی ضزٚری ٘یغت ٚ

ٔخبِفٓ تب وبٔالً ٔٛافمٓ اعت .ایٗ پزعؾٙبٔ ٝثب ٞذف عٙجؼ

ضزٚرتی ٘ذارد) ثزرعی ٕ٘بیٙذ .ثز اعبط جذ َٚالٚؽ ٝحذالُ

ٍ٘زػ ٘غجت ثٛٔ ٝضٛع پضٞٚؼ ثؼذ اس ؽزوت در ثز٘بٔٞٝبی

ارسػ ٘غجت رٚایی ٔحتٛا تؼییٗ ؽذ ( .)15در ؽبخص رٚایی

آٔٛسؽی عزاحی ؽذ ٜثٛد .در ٔغبِؼ ٝحبضز ،ثز٘بٔٞٝبی آٔٛسؽی

ٔحتٛاییٔ ،ؼیبر ارتجبط ثزای ٞز یه اس ٌٛیٞٝبی اثشارٞبی

در حٛس ٜدا٘ؼپضٞٚی ٔٛرد تٛج ٝلزار ٌزفتٌٛ .یٞٝبی

ٔذوٛر ثب اعتفبد ٜاس عیف چٟبر درجٝای (خیّی سیبد ( ،)4سیبد

پزعؾٙبٔ ٝدر ایٗ حٛس ٜتغجیك داد ٜؽذ.

( ،)3وٓ ( ٚ )2خیّیوٓ (ٛٔ )1رد ثزرعی لزار ٌزفت (.)16

فزایٙذ رٚا٘غٙجی ا٘جبْ ؽذ .فزایٙذ تزجٕ ٚ ٝثبستزجٕ ٝتٛعظ دٚ

ایٗ أىبٖ را ٔیدٞذ تب اثؼبد اصّی اثشار را ثزای تِٛیذ ٘ظزی ٝیب

ٔتخصص ٔغّظ ث ٝسثبٖ فبرعی  ٚاٍّ٘یغی ا٘جبْ ؽذ.

ٔذَ اس ٔجٕٛػٝای ٘غجتبً ثشري اس عبسٜٞبی ٟ٘فت ٝو ٝاغّت

٘غخٞ¬ٝبی تزجٕ ٝؽذٔ ٜمبیغ ٝؽذ ٘ ٚغخ ٝاِٚی ٝفبرعی

تٛعظ ٔجٕٛػٝای اس ٔٛارد ارائٔ ٝیؽٛد ،وؾف وٙذ (٘ .)11ظز

پزعؾٙبٔٔ ٝذوٛر تذٚیٗ ؽذ٘ .غخٔ ٝذوٛر تٛعظ ٔتخصصیٗ

ث ٝإٞیت تجییٗ عبسٜٞبی پزعؾٙبٔ ٚ ٝپیچیذٌی ایٗ ٔف،ْٟٛ

آٔٛسػ پشؽىی (٘ 2فز) ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت  ٚدر ٟ٘بیت

در ٔغبِؼ ٝحبضز تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفی پزعؾٙبٔ ٝثزای اِٚیٗ

٘غخٟ٘ ٝبیی تزجٕ ٝؽذ .در ٌبْ ثؼذی٘ ،غخ ٝفبرعی ؽذٜ

ثبر ا٘جبْ ؽذ .در تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفی وفبیت ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ثز

پزعؾٙبٔ ،ٝث ٝسثبٖ اصّی تزجٕ ٝؽذ (ثبستزجٕ ٚ )ٝثزای تأییذ

اعبط ؽبخص ) Kaiser-Mayer-Olkin (KMOارسیبثی

ثٔ ٝتخصص سثبٖ اٍّ٘یغی ارعبَ ؽذ .ثؼذ اس تغبثك ٘غخ ٝثبس

ؽذٕٞ .چٙیٗ آسٔ Bartlett’s test of sphericity ٖٛجٟت

تزجٕ ٝثز اعبط ٘غخ ٝاصّی٘ ،ظزات ٚی در تیٓ تخصصی ٔٛرد

ٔٙبعتثٛدٖ داد ٜا٘جبْ ؽذ .اس تحّیُ ٔؤِفٞٝبی اصّی  ٚدٚراٖ

ثزرعی  ٚاصالحبت ا٘جبْ ؽذ .در ٟ٘بیت ٘غخ ٝفبرعی پزعؾٙبٔٝ

ٔتؼبٔذ ٚاریٕبوظ ) (Varimax Rotationجٟت ؽٙبخت

ٔذوٛر تأییذ ؽذ.

اثؼبد ٔمیبطٞب اعتفبد ٜؽذ .در ایٗ ٔزحّ٘ 60 ٝفز اس اعبتیذ

پزعؾٙبٔٝی ٔذوٛر اس تىٙیه دِفی اعتفبد ٜؽذ ٜاعت .ایٗ

را ث ٝصٛرت خٛداظٟبری تىٕیُ وزد٘ذ.

تىٙیه ثب ؽزوت اػضبی ٞیئت ػّٕی آٔٛسػ پشؽىی (٘ 15فز)

ا٘غجبْ در٘ٚی ثب اعتفبد ٜاس آسٔ ٖٛآِفبی وز٘ٚجبخ ٚ

در  3را٘ذ اجزا ؽذ .در را٘ذ ا٘ َٚغخ ٝفبرعی پزعؾٙبٔ ٝثزای

تىزارپذیزی ثب اعتفبد ٜاس آسٔInterclass Coefficient ٖٛ

ٔتخصصیٗ ارعبَ ؽذ تب ٘ظزات آ٘بٖ در راثغ ٝثب رٚایی ٔحتٛایی
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] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-08-13

رٚا٘غٙجی اثشار :در ٔغبِؼ ٝحبضز ثزای پزعؾٙبٔٝی ٔذوٛر،

تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفی :تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفی ،ثٔ ٝحمك

 60بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسطناهه نگرش نسبت به دانص پژوهی...

ٔ )(ICCحبعج ٝؽذ .در ایٗ ٔزحّ٘ 40 ٝفز اس اعبتیذ ؽزوت

تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفی٘ :تبیج ایٗ ٔزحّ ٝدر راثغ ٝثب

وٙٙذ ٜدر ثز٘بٔٞٝبی حٕبیتی دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ؽزوت

پزعؾٙبٍٔ٘ ٝزػ ٘غجت ث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ٘ؾبٖ داد

داؽتٙذ و ٝؽبُٔ ٘ 20فز سٖ ٘ 20 ٚفز ٔزد ثٛد٘ذ.

وفبیت ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی ثز اعبط ؽبخص ٔ KMO=0.81ؤیذ
ٔجبس ثٛدٖ تحّیُ ػبّٔی ثٛد ٜاعت  ٚدر آسٖٔٛ

نتایج

ٙٔ Bartlett’s test of sphericityبعتثٛدٖ دادٜٞب در

ثب تٛافك وّی ٝؽزوتوٙٙذٌبٖ رٚایی صٛری ٔ ٚحتٛایی

عغح  P=0.0001تأییذ ؽذ٘ .تبیج حبضز حبوی اس ٚجٛد رٚاثظ

اثشارٞبی ٔٛرد اعتفبد ٜدر ٔغبِؼ ٝحبضز تأییذ ؽذ٘ .تبیج حبصُ

لبثُ وؾف ثیٗ ٔتغیزٞبی ٔٛرد ثزرعی در فزایٙذ تحّیُ ػبّٔی

اس ٔحبعج٘ ٝغجت رٚایی ٔحتٛا )٘ (CVRؾبٖ داد ٌٛ ٕٝٞیٝ

اعت .ثز اعبط تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفیٔ ،ذَ ا٘ذاسٌیزی ؽذٜ

ٞبی پزعؾٙبٔ ٝثز اعبط جذ َٚالٚؽ ،ٝدر ایٗ ؽبخص ٔمبدیز

ؽبُٔ عٛاالت ثب ثبرػبّٔی ٔؼٙیدار اعت و ٝعبسٜٞبی

ثبالتز اس 0/49را وغت وزد٘ذ .در پزعؾٙبٌٔٛ ٝیٞٝبی ٔٛرد

پزعؾٙبٔ" ٝخٛدوبرآٔذی" " ٚاٍ٘یشٜٙٔذی" ٌشارػ ؽذ .در

ارسیبثی در ؽبخص رٚایی ٔحتٛا )ٔ (CVIمبدیز ثبالتز اس

جذ َٚؽٕبر 1 ٜثبر ػبّٔی ٞزیه اس ٌٛیٞٝب ٘ؾبٖ داد ٜؽذٜ

0/79وغت وزد٘ذ  ٚدر پزعؾٙبٔ ٝحفظ ؽذ٘ذ .در ٟ٘بیت رٚایی

اعت.

وٕی  ٚویفی پزعؾٙبٔ ٝتأییذ ؽذ.
پبیاااااابیی پزعؾااااااٙبٔ ٝثااااااب ا٘غااااااجبْ در٘ٚاااااای
 ٚ Cronbach's alpha =0/93ثجااااااابت پزعؾاااااااٙبٔٝ
 ICC =0/89تأییذ ؽذ.
جذ َٚؽٕبر٘ :1 ٜتبیج تحّیُ ػبّٔی پزعؾٙبٍٔ٘ ٝزػ ٘غجت ث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی
خودکارآهدی
ٍ٘ .1زػ ٔٗ ٘غجت ث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ثٟجٛد یبفت ٝاعت.

0.885

 .3تٛا٘بیی ٔٗ ثزای ا٘جبْ فؼبِیتٞبی دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ثٟجٛد یبفت ٝاعت.

0.882

 .5تٛا٘بیی ٔٗ ثزای ٕٞىبری در سٔی ٝٙدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ثٟجٛد یبفت ٝاعت.

0.840

انگیسههندی

 .2ػالل ٗٔ ٝث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی افشایؼ یبفت ٝاعت.

0.844

 .4ػالل ٗٔ ٝثٕٞ ٝىبری در فؼبِیتٞبی دا٘ؼ پضٞٚی آٔٛسؽی افشایؼ یبفت ٝاعت.

0.895

 .6ثزای آغبس وزدٖ عبیز پزٚصٜٞبی دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی اٍ٘یش ٜپیذا وزدْ.

0.809

 .7ثزای ادأ ٝیه پزٚص ٜدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی و ٝلجالً ؽزٚع وزد ٜثٛدْ ،اٍ٘یش ٜپیذا وزدْ.

0.829

 .8اٍ٘یش ٜپیذا وزدْ پزٚص ٜدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی را و ٝلجالً ؽزٚع وزد ٜثٛدْ ،ث ٝپبیبٖ ثزعب٘ٓ.

0.778

ارسؽیبثی ثز٘بٔٞٝبی حٕبیتی و ٝدر جٟت ثز٘بٔٞٝبی تٛعؼٝ

ثخؼ اعت .عٙجؼ ٍ٘زػ ٘غجت ث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی

ای تٛإ٘ٙذعبسی اػضبی ٞیئت ػّٕی در حٛسٜٞبی ٔختّف

اػضبی ٞیئت ػّٕی ٔیتٛا٘ذ در تؼییٗ تأثیز ثز٘بٔٞٝبی آٔٛسؽی

ٔب٘ٙذ دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ثزٌشار ٔیؽٛد ،یىی اس ٕٟٔتزیٗ

 ٚتغییز رفتبر آٖٞب ٔؤثز ثبؽذِ .ذا در ٔغبِؼ ٝحبضز ٚیضٌیٞبی
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رٚا٘غٙجی اثشار عٙجؼ ٍ٘زػ اػضبی ٞیئت ػّٕی در ثز٘بٔٝ

پضٞٚی اعت .آٖٞب ثیبٖ وزد٘ذ و ٝافشایؼ ثٟزٜٚری دا٘ؼ

حٕبیتی ٔؾبٚرٜای ثب رٚیىزد ٔٙتٛری ًٙتأییذ ؽذ ٜاعت.

پضٞٚی ،دأ ٝٙدا٘ؼ را افشایؼ داد ٚ ٜثٛ٘ ٝث ٝخٛد ثبػث ٔی

٘تبیج حبصُ اس رٚایی ٔحتٛا ٘ؾبٖ داد ٌٛ ٕٝٞیٞٝبی

ؽٛد اػضبی ٞیئت ػّٕی ثٟتزی داؽت ٝثبؽٙذ .ػال ٜٚثز ایٗ،

پزعؾٙبٔ ٝثز اعبط جذ َٚالٚؽ ،ٝدر ایٗ ؽبخص ٚضؼیت

افشایؼ ثٟزٜٚری دا٘ؼ پضٞٚی ٘یش ٚضؼیت دا٘ؾٍبٜٞب را در

ٔغّٛثی وغت وزد٘ذ .در ٟ٘بیت رٚایی پزعؾٙبٔ ٝتأییذ ؽذ.

جبٔؼ ٝدا٘ؾٍبٞی جٟب٘ی ثٟجٛد ٔیثخؾذ (.)15

پبیبیی پزعؾٙبٔ ٝثب ا٘غجبْ در٘ٚی  ٚثجبت پزعؾٙبٔ ٝتأییذ ؽذ

ثز اعبط تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفیٔ ،ذَ ا٘ذاسٌٜیزی ؽذٜ

وٕٞ ٝغ ٛثب ٘تبیج ٔغبِؼ ٝجىغٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ ،پبیبیی پزعؾٙبٔٝ

ؽبُٔ عٛاالت ثب ثبرػبّٔی ٔؼٙیدار اعت  ٚعبسٜٞبی پزعؾٙبٔٝ

ٔغّٛة ٌشارػ ؽذ.

"خٛدوبرآٔذی" " ٚاٍ٘یشٜٙٔذی" ٌشارػ ؽذ .در ٔغبِؼ ٝحبضز

عبختبرٞبی تأثیزٌذار ثز ػّٕىزد اػضبی ٞیئتػّٕی اعت.

خٛدوبرآٔذی ثٛد .خٛدوبرآٔذی ،ثبٚر فزد در تٛا٘بیی ا٘جبْ یه

ثذ ٖٚتغییز در ٍ٘زػ ،اٍ٘یش ٜثزای ؽزٚع یه پزٚص ٚ ٜتغییز

فؼبِیت تؼزیف ٔیؽٛد  ٚیىی اس پیؼثیٙیوٙٙذٜٞبی تغییز

رفتبر حبصُ ٕ٘یؽٛد .ثٟجٛد ٍ٘زػ اػضبی ٞیئتػّٕی ٘غجت

رفتبر ٔحغٛة ٔیؽٛد٘ .تبیج ٘ؾبٖ داد  3عٛاَ در ایٗ عجمٝ

ث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ،اِٚیٗ چیشی اعت و ٝثبیذ در ٍٙٞبْ

لزار ٌزفتٙذ .در تحّیُ ػبّٔی ٔحبعج ٝؽذ ٜثزای پزعؾٙبٔٝ

تالػ ثزای تؾٛیك فؼبِیتٞبی دا٘ؾٛرا٘ ٝدر ثیٗ اػضبی ٞیئت

حبضز ،عٌٛ ٝی 5 ٚ 3 ،1 ٝدر سیزٔجٕٛػ ٝػبُٔ "خٛدوبرآٔذی"

ػّٕی ایجبد ؽٛد ( .)12در ایٗ ٔغبِؼ ٝاس پزعؾٙبٔ ٝعزاحی

لزار ٌزفتٌٛ .ی ٝؽٕبر 1 ٜث ٝثزرعی ٍ٘زػ اػضبی ٞیئت ػّٕی

ؽذ ٜجىغٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ ( )2005ثزای ارسیبثی ٍ٘زػ در

٘غجت ث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ٌٛ ٚیٞٝبی  5 ٚ 3ث ٝتزتیت ثٝ

وٕیت ٝدا٘ؼپضٞٚی اعتفبد ٜؽذ .در ایٗ ٔغبِؼ ٝثزرعیٞبی

ثزرعی ثٟجٛد تٛا٘بیی اػضبی ٞیئتػّٕی ثزای ا٘جبْ فؼبِیت

تٛسیغ ٙٞجبری ٘ؾبٖ داد و ٝاوثز اػضبی ٞیئت ػّٕی «ٔٛافك»

ٞبی دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ٕٞ ٚىبری در سٔی ٝٙدا٘ؼپضٞٚی

یب «وبٔالً ٔٛافك» ثٛد٘ذ و ٝحضٛر در ثز٘بٔٞٝبی دا٘ؼپضٞٚی ثٝ

آٔٛسؽی ٔیپزداخت .ایٗ ٌٛیٞٝب و ٝث ٝثزرعی ٍ٘زػ اػضبی

آٟ٘ب وٕه وزد تب ٍ٘زػ خٛد را ٘غجت ث ٝدا٘ؼپضٞٚی ثٟجٛد

ٞیئت ػّٕی ٘غجت ث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ٕٞ ٚچٙیٗ تٛا٘بیی

ثخؾٙذ ٞ ٚیچوذاْ ٔخبِفت خٛد را ٘غجت ث ٝایٗ ٌٛی ٝاػالْ

آٖٞب در ا٘جبْ ٕٞ ٚىبری در پزٚصٜٞبی دا٘ؼپضٞٚی عزاحی

٘ىزد٘ذ (.)12

ؽذ ٜثٛد ث ٝػٛٙاٖ ثخؼ ٕٟٔی اس احغبط وبرآٔذی افزاد

ا٘تظبر ٔیرٚد و ٝدر سٔیٞٝٙبی ٔختّف تذریظ ،پضٞٚؼ ٚ

ؽٕبر 1 ٜثزای ارسیبثی تغییز درن ؽذ ٜاػضبی ٞیئت ػّٕی

خذٔبت حزفٝای وبرآٔذ ثبؽٙذ .اوثز اػضبی ٞیئت ػّٕی ،ػالٜٚ

درثبرٍ٘ ٜزػ ٘غجت ث ٝپضٞٚؼ عزاحی ؽذ ٜثٛد  ٚتٛسیغ

ثز ٔغئِٛیتٞبی آٔٛسؽی  ٚخذٔبت حزفٝای السْ اعت ث ٝدا٘ؼ

ٙٞجبری آٖٞب را ٘ؾبٖ داد و ٝاوثز اػضبی ٞیئت ػّٕی

پضٞٚی آٔٛسؽی ٘یش ثپزداس٘ذ ( .)13تأویذ ثز ایٗ ٌ ٝ٘ٛوبرآٔذی

«ٔٛافك» یب «وبٔالً ٔٛافك» ٞغتٙذ و ٝحضٛر در ثز٘بٔٞٝبی

ٞب ث ٝایٗ دِیُ اعت و ٝچٙیٗ ثٟزٜٚری ث ٝپیؾی ٝٙػّٕی ٚ

دا٘ؼپضٞٚی ث ٝآٟ٘ب وٕه وزد ٜاعت تب ٍ٘زػ خٛد را ٘غجت ثٝ

حزفٝای وٕه ٔیوٙذ  ٓٞ ٚثزای فزد ٔحمك  ٓٞ ٚثزای

دا٘ؼپضٞٚی ثٟجٛد ثخؾٙذ ٞ ٚیچوذاْ ٔخبِفت خٛد را ٘غجت ثٝ

ٔؤعغ ٝاػتجبر ثٕٞ ٝزا ٜخٛاٞذ داؽت ( .)14در ٔغبِؼ ٝاراٞال ٚ

ایٗ ٌٛی ٝاػالْ ٘ىزد٘ذ .در ٔغبِؼٚ ٝی ٌٛیٞٝبی  5 ٚ 3ثزای

ٕٞىبراٖ (ٔ )2016ب٘غ اصّی ثزای ثٟزٜٚری ثٟتز دا٘ؼپضٞٚی،

ارسیبثی تغییز اػضبی ٞیئت ػّٕی در تٛا٘بیی ٕٞىبری (ٔٛرد )5

٘جٛد آٔٛسػ وبفی  ٚػذْ آٌبٞی اس فزصتٞب ٔ ٚشایبی دا٘ؼ

 ٚؽزوت در پزٚصٜٞبی ػّٕی (ٔٛرد  )3عزاحی ؽذ ٜثٛد (.)12
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اس عزفی ٘یش در جبٔؼ ٝدا٘ؾٍبٞی اس اػضبی ٞیئتػّٕی

لّٕذاد ؽذ .جىغٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ ( )2005ثیبٖ وزد٘ذ ٌٛیٝ
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ٍ٘زػ ٘غجت ث ٝدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی یىی اس اعبعیتزیٗ

یىی اس صفبتی و ٝاس عزیك ثبرػبّٔی ث ٝدعت آٔذ عجمٝ
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عجم ٝد ْٚو ٝدر ٔغبِؼ ٝحبضز اس عزیك تحّیُ ػبّٔی تؼییٗ

آٖٞب ؽىبفٞبی عّغّٔ ٝزاتجی ثیٗ ٌٛی( 7 ٝاٍ٘یش ٜثزای اتٕبْ

ؽذ اٍ٘یشٜٙٔذی ثٛد .ثز٘بٔٞٝبی حٕبیتی ،السْ اعت ثتٛا٘ٙذ ثزای

پزٚصٜای و ٝلجالً ؽزٚع ؽذ ٜاعت) پزداخت ٝؽذ .در ایٗ ٌٛیٞٝب

ا٘جبْ فؼبِیتٞبی دا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی ایجبد اٍ٘یش ٜوٙٙذ.

ٞز د ٚثؼذ اس اتٕبْ پزٚصٜٞبی لجُ  ٚآغبس پزٚص ٜجذیذ ٔٛرد تٛجٝ

اراٞال ٕٞ ٚىبراٖ ( )2016در ٔغبِؼ ٝخٛد ثیبٖ وزد٘ذ وٝ

لزار ٌزفت ٝاعت .ثزاعبط ٔغبِؼ ٝجىغ ٖٛدر ٌٛیٞٝبی 6 ٚ 2

دا٘ؾٍبٜٞب ثبیذ ثز تالػ  ٚأىب٘بت السْ ثزای ایجبد اٍ٘یشٚ ٜ

ث ٝؽىبف ثیٗ لصذ ا٘جبْ فؼبِیت پضٞٚؾی  ٚتٕبیُ ٚالؼی ثزای

ػالل ٝدر اػضبی ٞیئت ػّٕی جٟت ا٘جبْ فؼبِیتٞبی دا٘ؼ

ا٘جبْ پزٚص ٜجذیذ ٔیپزداسد ؤ ٝیتٛا٘ذ ٘بؽی اس جٙجٞٝبی

پضٞٚی ثیؾتز تأویذ وٙٙذ ( .)15در ٔغبِؼ ٝجىغٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ

ٙٞجبرٞبی اجتٕبػی ثبؽذ .در ٌٛی٘ 8 ٝیش ثٔ ٝجٕٛػ ٝػٛأُ

(٘ )2005یش اػضبی ٞیئت ػّٕی ٌز ٜٚدریبفتٙذ و ٝتالػٞبی

اٍ٘یشؽی ٙٞ ٚجبرٞبی اجتٕبػی ثزای تىٕیُ پزٚصٜٞبی دا٘ؼ

وٕیت ٝپضٞٚؼ تأثیز ٔثجتی ثز ٍ٘زػٞب  ٚتٛا٘بییٞبی آٟ٘ب در

پضٞٚی پزداخت ٝاعت (.)12

ٔٛرد پضٞٚؼ داؽت ٝاعت  ٚحضٛر در ثز٘بٔٞٝبی پضٞٚؾی ػاللٝ
آٟ٘ب را ثٔ ٝؾبروت در فؼبِیتٞبی دا٘ؼپضٞٚی ٕٞ ٚىبری آٖٞب

نتیجه گیری

در ای ٍٝ٘ٛٙفؼبِیتٞب را افشایؼ داد ٚ ٜدر وبٞؼ ٍ٘زا٘یٞب ٚ

در عبَٞبی اخیز رؽذ ٟٔبرتٞبی دا٘ؼپضٞٚی اػضبی

افشایؼ ػالل ٚ ٝاٍ٘یش ٜث ٝفؼبِیتٞبی ػّٕی ٔفیذ ثٛد ٜاعت

ٞیئت ػّٕی در عیغتٓٞبی آٔٛسؽی ٔٛرد تٛجٚ ٝیض ٜلزار

(.)12

ٌزفت ٝاعت٘ .تبیج ٔغبِؼ ٝحبضز ٘ؾبٖ داد پزعؾٙبٔٝای وٝ

ٔٙذی" لزار ٌزفت ،ایٗ عٛاالت ث ٝثزرعی ػالل ٚ ٝاٍ٘یشٜ

ثزرعی اػتجبر السْ را دارد .در ٔغبِؼ ٝحبضز ٌٛیٞٝب در د ٚػبُٔ

اػضبی ٞیئت ػّٕی ثزای آغبس  ٚادأٝدادٖ عزحٞبی دا٘ؼ

خٛدوبرآٔذی  ٚاٍ٘یشٜٙٔذی لزار ٌزفت ؤ ٝیتٛاٖ ٌفت ایٗ

پضٞٚی آٔٛسؽی ٔیپزداخت .ث ٝثیبٖ جىغٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ

٘تبیج ٘ؾبٖدٙٞذ ٜإٞیت ٚیض ٜاٍ٘یش ٜاػضبی ٞیئت ػّٕی ثٝ

(ٛٔ )2005ارد  4 ٚ 2ثزای ارسیبثی ػالل ٝاعبتیذ ثٔ ٝؾبروت ٚ

ػٛٙاٖ ػبُٔ ٔحزن آٖٞب ثزای ؽزٚع  ٚادأ ٝعزحٞبی دا٘ؼ

ٕٞىبری در فؼبِیتٞبی پضٞٚؾی پظ اس ؽزوت در ثز٘بٔٞٝبی

پضٞٚی آٔٛسؽی اعت  ٚػبُٔ خٛدوبرآٔذی ٘یش ٘ؾبٖدٙٞذ ٜثبٚر

حٕبیتی ٔزتجظ عزاحی ؽذ .حضٛر در ثز٘بٔٞٝبی دا٘ؼپضٞٚی

افزاد ثزای عزاحی  ٚاجزای یه پز٘ٚذ ٜدا٘ؼپضٞٚی آٔٛسؽی

ػال ٜٚثز افشایؼ ػالل ٝآٟ٘ب ثٔ ٝؾبروت در فؼبِیتٞبی پضٞٚؾی،

اعت .ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝرٚایی  ٚپبیبیی ایٗ پزعؾٙبٔ ٝدر ٔغبِؼٝ

ٕٞىبری آٖٞب در ای ٍٝ٘ٛٙفؼبِیتٞب را ٘یش افشایؼ ٔیدٞذ .ایٗ

حبضز تأییذ ؽذ ٜاعت ،اس ایٗ پزعؾٙبٔٔ ٝیتٛاٖ در ارسیبثی

یبفتٞٝب ٔیتٛا٘ذ ثٝػٛٙاٖ پیؼثیٙیوٙٙذٜٞبی احتٕبِی افشایؼ

ثز٘بٔٞٝبی حٕبیتی /تٛإ٘ٙذعبسی در ٔحیظ ٔٛرد ثزرعی

ثٟزٜٚری در آیٙذ ٜدر حٛس ٜپضٞٚؼ ٘یش لّٕذاد ؽٛدٌٛ .یٞٝبی

اعتفبد ٜوزد.

ٔ 4 ٚ 2یتٛا٘ذ ٔٛیذ ٙٞجبرٞبی اجتٕبػی  ٚفؼبِیتٞبی دا٘ؼ
پضٞٚی ٔٙتج اس ثز٘بٔٞٝبی حٕبیتی /تٛإ٘ٙذعبسی ثبؽذ.)12( .
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در ٔغبِؼ ٝحبضز ٌٛیٞٝبی  8 ،7 ،6 ،4 ،2عجم" ٝاٍ٘یشٜ

تٛعظ جىغٕٞ ٚ ٖٛىبراٖ عزاحی ؽذ ٜثٛد در ٔحیظ ٔٛرد

تطکر و قدردانی

ؽزٚع پزٚصٜٞبی جذیذ ػّٕی (ٌٛی ٚ )6 ٝثزای ادأ ٝپزٚصٜٞبیی

آٔٛسػ پشؽىی ،تٟزاٖ ،ایزاٖ ثب ؽٕبر 981039 ٜا٘جبْ ؽذٜ

و ٝلجالً آغبس ؽذ ٜثٛد٘ذ (ٌٛی )7 ٝعزاحی ؽذٜثٛد٘ذ .ث ٝثیبٖ

اعت.

فصلناهه هرکس هطالعات و توسعه آهوزش دانطگاه علوم پسضکی ضهید صدوقی یسد

دوره هفدهن ،ضواره اول ،بهار1041 ،

] [ DOI: 10.18502/jmed.v17i1.9749

در ٔغبِؼٚ ٝی ٌٛیٞٝبی  7 ٚ 6ثزای ارسیبثی اٍ٘یش ٜاعبتیذ ثزای

ایٗ ٔغبِؼ ٝثب حٕبیت ٔبِی ٔزوش ّٔی تحمیمبت راٞجزدی
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سؽیٛٔی آٞٚریت دا٘ؼ پضٛای ثب ٔحٜرٚیه ٔؾبٙجی وّیٙفزْ ٘ظزع
وبٔال ٔخبِف

ٔخبِف

افكٛٔ ٘غجتب

افكٛٔ

افكٛٔ وبٔال

گویهها
دٛجٟسؽی ثٛٔی آٞٚ دا٘ؼ پضٝ ٍ٘زػ ٔٗ ٘غجت ث.1
. اعتٝیبفت
ٝسؽی افشایؼ یبفتٛٔی آٞٚ دا٘ؼ پضٝ ٔٗ ثٝ ػالل.2
.اعت
یٞٚبی دا٘ؼ پضٞا٘بیی ٔٗ ثزای ا٘جبْ فؼبِیتٛ ت.3
. اعتٝد یبفتٛجٟسؽی ثٛٔآ
یٞٚبی دا٘ؼ پضٕٞىبری در فؼبِیتٞ ٝ ٔٗ ثٝ ػالل.4
. اعتٝسؽی افشایؼ یبفتٛٔآ
یٞٚ دا٘ؼ پضٕٝٙىبری در سٔیٞ ا٘بیی ٔٗ ثزایٛ ت.5
. اعتٝد یبفتٛجٟسؽی ثٛٔآ
یٞٚبی دا٘ؼ پضٜٞصٚ ثزای آغبس وزدٖ عبیز پز.6
.ْ پیذا وزدٜسؽی اٍ٘یشٛٔآ
ً لجالٝسؽی وٛٔی آٞٚ دا٘ؼ پضٜصٚ یه پزٝٔ ثزای ادا.7
.ْ پیذا وزدٜ اٍ٘یش،ْدٛ ثٜع وزدٚؽز
ٝسؽی را وٛٔی آٞٚ دا٘ؼ پضٜصٚ پیذا وزدْ پزٜ اٍ٘یش.8
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.ٓ٘ پبیبٖ ثزعبٝ ث،ْدٛ ثٜع وزدٚلجالً ؽز
Strongly

items

Disagree

1.
2.
3.
4.

5.

6.

[ DOI: 10.18502/jmed.v17i1.9749 ]

7.

8.

Disagree

Tend to

Tend to

Disagree

Agree

Agree

Strongly
Agree

missing

. My attitude toward
scholarship has improved
My interest in scholarship
has increased
My ability to engage in
scholarship is improved
My interest in
collaborating on
scholarship has increased
My ability to collaborate
on scholarship has
improved
I have been inspired to
begin an additional
scholarly project
I have been inspired to
continue a scholarly
project I began previously
I have been inspired to
finish a scholarly project I
began previously
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Abstract
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Introduction: The aim of the present study was to assess the psychometric properties of the tool for

evaluating attitudes toward educational scholarship from the perspective of faculty members in
empowerment programs.
Method: The present study is a cross-sectional (descriptive-analytical) study, conducted at Shahid Sadoughi
University of Medical Sciences. The Delphi technique was used to evaluate the content and face validity of
the Persian version of the questionnaire of Jackson et al 2005. Exploratory factor analysis of the
questionnaire was performed for the first time. Internal Consistency test and reproducibility was calculated
using Cronbach's alpha, ICC test, respectively.
Results: The results of content validity showed that all items of the questionnaire based on the Lawshe
table had values greater than 49.0. Quantitative and qualitative validity of the questionnaire was confirmed.
The results of confirmatory factor analysis showed that the items were categorized into two categories: selfefficacy and motivation. The reliability of the questionnaire was confirmed by the internal consistency with
Cronbach's alpha = 0.93 and ICC = 0.89 of the questionnaire.
Conclusion: The results confirmed the validity of tool. Therefore this tool could be useful for the evaluation
of supportive-educational programs to empower faculty members. In the present study, two factors of selfefficacy and motivation were identified that point to the importance of motivating faculty members that
encourages them to start and continue educational research projects. The self-efficacy factor also increases
people's belief in the ability to carry out educational research projects.
Keywords: Educational scholarship, mentoring, psychometrics, faculty member development
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