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مقدمه :آموزش بالینی از مهمترین بخشهای آموزش پزشکی و پیراپزشکی است که در محیط بالینی ،دانشجویان را جهت انجام
مهارتهای بالینی آماده میکند .از آنجا که ارزیابی محیط آموزش بالینی با استفاده از یک ابزار متناسب نقش مهمی در افزایش
انگیزش و یادگیری دانشجویان دارد ،این موضوع در خصوص ارزیابی محیط بالینی اتاق عمل نیز صادق است .لذا این مطالعه با هدف
بررسی ویژگیهای بومیسازی ابزار سنجش محیط آموزشی اتاق عمل  )STEEM(2در دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل در
دانشگاه علوم پزشکی ایران و البرز در سال  7931انجام شد.
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع توصیفی بوده و به شکل مقطعی در دوره زمانی تیر ماه  7931تا تیر ماه  7931انجام شد .در این
مطالعه پس از ترجمه و ترجمه معکوس ابزار  ،STEEMروایی صوری و روایی محتوایی آن توسط پانل متخصصین رشته سنجیده شد.
سپس پرسشنامه بین  207نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل توزیع شد .روایی سازه ابزار با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون خوشهای بررسی شد .آنالیز یافتهها با استفاده از نرمافزار
 SPSS 19صورت گرفت.
نتایج :بررسی رواییهای صوری ،محتوایی و سازه منتج به ارائه پرسشنامه  STEEMبا  5حیطه و  90گویه شد که 55/1%از کل
نتیجهگیری :یافتههای این مطالعه نشان میدهد که نسخه فارسی و بومیسازی شده  STEEMاز روایی و پایایی مناسبی برخوردار
است و میتواند برای سنجش محیط آموزشی اتاق عملهای کشور ایران از دیدگاه دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل مورد
استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :سنجش ،محیط آموزشی ،اتاق عمل ،اندازهگیری آموزشیSTEEM ،
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عضو هیات علمی گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
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عضو هیات علمی گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران.
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مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران.
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دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
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واریانس را پوشش میدادند.

 941بومی سازی ابزار سنجش محیط آموزشی اتاق عمل

مقدمه
آموزش بالینی از مهمترین بخشهای آموزش پزشکی و

پزشکی و پیراپزشکی تبدیل شده است ( .)77به عکس ارزیابی

پیراپزشکی است که نقش مهمی در شکلگیری توانمندیهای

نامناسب نیز میتواند نقش مهمی را در جلوگیری از دستیابی

حرفه-ای دانشجویان دارد ( )7و توانمندی آنها را در بکارگیری

به اهداف نظام آموزشی ایفا نماید ( .)8خوشبختانه در سالهای

دانش ،مهارتها و نگرش در موقعیتهای بالینی فراهم میکند

اخیر پژوهشهای زیادی معطوف به بررسی محیط آموزشی

( .)2هدف اولیه و اصلی آموزش بالینی ،آماده سازی دانشجویان

شدهاند ( .)72هرچند این پژوهشها بیشتر بر روی یادگیری

جهت انجام مهارتهای بالینی در شرایط مختلف مراقبت-های

آکادمیک دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و کمتر بر روی

درمانی میباشد ( .)9بیشک محیط بالینی به عنوان یک جز

یادگیری بالینی این دانشجویان متمرکز شدهاند ( .)79این

جداناپذیر و حیاتی از آموزش بالینی نقش مهمی جهت رسیدن

پیشرفت و بهبود ارزیابی دقیق و مناسب از محیط آموزشی،

به این هدف دارد ( )5 ،4چرا که بخش قابل توجهی از یاددهی

ماحصل توسعه ابزارهای سنجش مفید و اثر بخش در این حوزه

و یادگیری گروههای پزشکی و پیراپزشکی در محیط بالینی

است ( .)74بکارگیری ابزار مناسب سنجش محیط آموزش

اتفاق میافتد (.)1

بالینی عالوه بر بهبود محیط آموزش بالینی ،امکان ایجاد تغییر

مطالعات بیانگر این موضوع هستند که اتاق عمل نیز به

در آن را نیز فراهم میکند (.)75

دانشجویان فراهم میکند تا آنها بتوانند با توسعه و پیشرفت

پزشکی از اوایل سال 7330شروع شد ( )77و با توجه به تنوع

مهارتهای بالینی مربوط به مراقبتهای قبل ،حین و بعد از

محیطهای آموزش پزشکی ابزارهای متناسبی نیز ابداع شده و

عمل ،بین دانش تئوری و عملی خود هماهنگی و یکپارچگی

مورد استفاده قرار گرفت .تاکید در تمام موارد مبنی بر عدم

ایجاد نمایند و بر اساس تمرین و تکرار در بافتارهای

استفاده نابجا از این ابزارها بوده است تا از تفسیر اشتباه در

(کانتکست) مختلف به مهارت خود بیافزایند (.)1

نتایج مطالعات اجتناب گردد ( .)71 ,75از جمله ابزارهای

همانطور که اشاره شد یکپارچه سازی دانش تئوری و عملی

ساخته شده در این حیطه میتوان به اندازهگیری محیط

و نقش محیط آموزشی به ویژه محیط آموزش بالینی در کسب

آموزشی بیهوشی ) ،(ATEEMاندازهگیری محیط آموزشی

تجربه برای دانشجویان دارای اهمیت میباشد ،لذا برای اصالح

اتاق عمل ) ،(STEEMاندازهگیری محیط آموزشی بیمارستان

وتقویت محیط آموزشی بخصوص محیط آموزش بالینی باید

) (PHEEMاشاره کرد (.)75

بالینی و در نهایت باعث افزایش عالقه ،بهبود بازدهی و تربیت

سنجش محیط آموزشی اتاق عمل Surgical Theatre

نیروی متخصص شود ( .)8یکی از این اقدامات موثر ،ارزیابی

(STEEM) Educational Environment Measure
میباشد ،که برای اولین بار در سال  2004توسط Cassar

جو آموزشی نقش کلیدی در ایجاد و بهبود فضای آموزشی

 Kevinطراحی شد و توسط  21دانشجوی جراحی در دانشگاه

مطلوب درون دانشکدههای پزشکی و عرصههای بالینی دارد

 Aberdeenدر  UKتکمیل شد و با استفاده از نتایج ،مورد

( .)3ارزیابی محیط آموزش بالینی نقش مهمی در افزایش

اعتبارسنجی قرار گرفت .این پرسشنامه ابزاری است با  40گویه

انگیزش و یادگیری دانشجویان در محیطهای بالینی دارد (.)70

که جو آموزشی اتاق عمل را اندازهگیری میکند و شامل 4

لذا انجام دقیق آن به چالشی فراگیر برای اساتید و مریبان گروه

حیطه است :درک دانشجو از مربی و تدریس ،درک دانشجو از

محیط آموزشی میباشد .اندازهگیری کمیت و کیفیت محیط و

فرصتهای یادگیری ،درک دانشجو از جو اتاق عمل و درک

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دوره سیزدهم ،شماره چهارم ،زمستان7931 ،

] [ DOI: 10.18502/jmed.v13i4.527

اقدامات موثری انجام شود تا منجر به پیشرفت و بهبود محیط

همانطور که اشاره شد یکی از این ابزارها پرسشنامهی
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عنوان یک محیط بالینی مناسب ،فرصتی ارزنده برای

از نظر تاریخی ،توسعه ابزارهای سنجش محیط آموزش

941

سحر کرمی و همکاران

دانشجو از نظارت ،حجم کار و پشتیبانی ( .)71ابزار STEEM

در سال  ،Mahoney 2070در استرالیا به بررسی روایی

در سالهای بعد در مراکز مختلف مورد استفاده قرار گرفت و

سازه پرسشنامه  STEEMپرداخت .بر اساس نتایج مطالعات،

حتی در برخی کشورها بومیسازی شد .به دنبال تدوین

او برای بهبود روایی سازه و افزایش سازگاری پرسشنامه با

 STEEMدر اسکاتلند Kanashiro ،در همان سال آن را در

محیط آموزشی استرالیا یک نسخه اصالح شده از  STEEMرا

دانشگاه  Calgaryکانادا و بر روی رزیدنتهای جراحی عمومی

با  47گویه و  5حیطه با نام جدید AMOTEC

مورد استفاده قرار داد و بدون اعمال هیچ گونه تغییری در
گویهها و حیطههای  STEEMتنها با جایگزینی

(Australasian Measure of Operating Theatre
) Educational Climateارائه کرد (.)22

واژه  Surgical Theatreبا  Operating Roomاز نام

عبدالرشید ابراهیم در سال  2079برای سازگارتر کردن

 OREEMبرای این ابزار استفاده کرد و آن را ابزاری پایا و روا

پرسشنامه  STEEMبا محیط آموزشی نیجریه  1سوال مربوط

برای سنجش محیط آموزشی اتاق عمل معرفی کرد ( .)78به

به تبعیضها و محدودیت زمان را از پرسشنامه STEEM

دنبال او  Diwadkarدر سال  2070در  Ohioآمریکا از

حذف کرد و نهایتا یک پرسشنامه  99سوالی را با همان 4

 OREEMبرای تعیین تفاوت درک رزیدنتهای زنان و زایمان

حیطه اولیه به  99رزیدنت جراحی داد .او در طی پژوهش خود

تازه کار و ارشد از محیط آموزشی اتاق عمل استفاده کرد و این

با جایگزینی دو واژه  Surgicalو  Operatingاز عبارت

نتیجه حاصل شد که بین درک این دانشجویان تفاوت معنیدار

 OTEEMبجای  STEEMاستفاده کرده است .نتایج

وجود دارد (.)73

تحقیقات او نشان داد که محیط آموزشی اتاق عمل آنها

با توجه به اینکه  Cassarاین ابزار را بر روی دانشجویان
 postgraduateمورد ارزیابی قرار داده بود Nagraj ،در سال

رضایتمند است ولی در حیطه درک از نظارت ،پشتیبانی و
حجم کار نیازمند بهبود وضعیت میباشد (.)29

دانشجویان کارشناسی پزشکی در اتاق عمل استفاده کرد،

های اورولوژی از محیط آموزشی اتاق عمل و نیز بررسی رابطه

پرسشنامه  STEEMرا بین  89نفر از دانشجویان سال آخر

بین درک از محیط یادگیری و درجه رزیدنتی ،نوع بخش

پزشکی در بیمارستان قلب بیرمنگام توزیع کرد و سپس به

سیستم بهداشتی درمانی و نوع منطقه در عربستان از

بررسی نتایج پرداخت ( .)20به دنبال این پژوهش وی در سال

پرسشنامه  STEEMاستفاده کرد .از  12رزیدنت ثبت نام

 2001در مقالهای دیگر ابزاری به نام  Mini STEEMرا که

شده  99نفر پرسشنامه را تکمیل کردند .نتایج نشان داد که

برگرفته از  STEEMبود برای دانشجویان مقطع کارشناسی

درک آنها از محیط آموزشی اتاق عمل کمتر از قابل قبول است.

معرفی کرد و مورد اعتبارسنجی قرار دادMini STEEM .

ارتباط معنیداری نیز بین موارد مذکور یافت نشد و در نهایت

شامل  74گویه و  9حیطه است.)27( .

 STEEMبه عنوان ابزاری کاربردی و معتبر برای ارزیابی

دانشجوی کارآموز پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی

()24؛ و اما اخیرا در سال  Soomro 2071در پاکستان جهت

 Dammamاستفاده کرد و  37پرسشنامه تکمیل شده

سنجش درک  709نفر از رزیدنتهای سال اول جراحی (در

دریافت کرد .نتیجه پژوهش او این بود که  STEEMابزاری

رشتههای عمومی ،نوروسرجری ،پالستیک ،زنان ،ارتوپدی،

معتبر برای سنجش محیط آموزشی اتاق عمل برای کارآموزان

کودکان) از محیط آموزشی اتاق عمل در بیمارستان Liaquat

پزشکی است (.)72

کراچی از پرسشنامه  STEEMاستفاده کرده است .بر اساس
نتایج محیط آموزشی اتاق عمل مطلوب ارزیابی شد و در نهایت

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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 Al-Qahtaniنیز در سال  2003از این ابزار در 745

محیط آموزشی اتاق عمل برای رزیدنتهای جراحی معرفی شد
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 2001با پژوهشی با عنوان آیا میتوان از  STEEMبرای

صالح بین صالح در سال  2075برای ارزیابی درک رزیدنت

 948بومی سازی ابزار سنجش محیط آموزشی اتاق عمل

پرسشنامه  STEEMبه عنوان یک ابزار کاربردی آسان و قابل

درجهای لیکرت از  7تا  5به صورت کامال موافقم ( ،)5موافقم

اعتماد برای اندازهگیری درک از محیط آموزشی اتاق عمل

( ،)4تقریبا موافقم ( ،)9مخالفم ( )2و شدیدا مخالفم ( )7درجه

شناخته شد (.)25

بندی شدهاند 73 .آیتم (،21 ،29 ،22 ،73 ،71 ،74 ،77 ،8

با توجه به مطالعات انجام شده در ایران ،هر چند ،محیطهای

 98 ،91 ،91 ،95 ،94 ،99 ،97 ،90 ،28 ،21و  )40در قالب

آموزشی بالینی متنوعی از جمله محیط آموزشی درمانگاهی،

جمالت منفی هستند که به صورت معکوس امتیازدهی می

محیط آموزشی بالینی دانشجویان پرستاری و محیط آموزشی

شوند .حداکثر امتیاز اکتسابی از پرسشنامه  200امتیاز میباشد

بخشهای بالینی اصلی با ابزارهای متناسبی ارزیابی شدهاند ،

(.)71

ولی تاکنون محیط آموزشی اتاق عمل با ابزاری متناسب مورد

مطابق با استاندارد تعریف شده در بومیسازی ابزار ،ابتدا

ارزیابی قرار نگرفته است لذا این مطالعه با هدف بررسی ویژگی

از آقای  ،Kevin Cassarتدوین کننده اولیه این

های بومیسازی ابزار سنجش محیط آموزشی اتاق عمل

پرسشنامه به زبان انگلیسی در دانشگاه Aberdeen

( )STEEMدر دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل در

اسکاتلند ،اجازه گرفته شد .سپس پرسشنامه توسط 9

دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی البرز

مترجم (مترجمین  2 ،7و  )9به زبان فارسی ترجمه شد و

طراحی و اجرا شد.

نتیجه توسط  2نفر انگلیسی زبان مسلط به زبان فارسی

روش کار

(مترجمین  4و  ،)5به زبان انگلیسی برگردانده شد (ترجمه

سال  7931به منظور بومی سازی ابزار سنجش محیط آموزشی

جلسهای با حضور مترجمین و محققین اختالفات میان آنها

اتاق عمل ( )STEEMانجام شد .نمونههای مطالعه شامل

برطرف شد و یک ترجمه مشترک حاصل شد .سپس جهت

دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل دانشگاههای علوم

بررسی روایی محتوایی و صوری پرسش نامه فارسی در

پزشکی ایران و البرز بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر

اختیار  70نفر از اساتید آشنا با آموزش بالینی رشته

هدف بر اساس داشتن معیار ورود (گذراندن حداقل  1ماه

کارشناسی اتاق عمل قرار گرفت .روایی محتوایی از دو بعد

کارآموزی در اتاق عمل در حضور مربی) وارد پژوهش شدند.

نسبت روایی محتوا ) (Content Validity Ratioو

حجم نمونه در این مطالعه  207نفر معادل  5برابر تعداد گویه-

شاخص روایی محتوا ) (Content Validity Indexمورد

های پرسشنامه در نظر گرفته شد.

بررسی قرار گرفت .در بررسی نسبت روایی محتوایی به

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد

بررسی ضرورت و مفید بودن هر یک از سواالت پرداخته شد.

 STEEMاست که مشتمل بر دو بخش است .بخش اول

جهت محاسبه نسبت روایی محتوایی از فرمول زیر استفاده

مربوط به ثبت اطالعات دموگرافیک (سن ،جنس و ترم

شد:

تحصیلی) بوده و بخش دوم ،پرسشنامه ( STEEMسنجش
محیط آموزشی اتاق عمل) ،شامل  40سوال در  4حیطه با

در این رابطه

تعداد متخصصانی است که به گزینهی

دانشجو از فرصتهای یادگیری (77آیتم) ،درک دانشجو از جو

با جدول الوشه عدد  0/12برای تعداد  70نفر اعضای پانل

آموزشی ( 8آیتم) ،درک دانشجو از نظارت ،حجم کار،

تخصصی در این مطالعه مورد تایید بود ،لذا اگر مقدار محاسبه

پشتیبانی 8( ،آیتم) میباشد که گزینهها بر اساس مقیاس 5

شده  CVRبرای هر سوال از مقدار جدول یعنی  0/12بزرگتر
بود ،اعتبار محتوای آن آیتم پذیرفته میشد (.)21
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پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به شکل مقطعی است که در

معکوس) و با پرسشنامه اصلی تطبیق داده شد و طی

943

سحر کرمی و همکاران

 CVIبا استفاده از شاخص والتس و باسل بررسی شد ()21
که میزان مربوط بودن ،ساده بودن و واضح بودن هر یک از
عبارات موجود در پرسشنامه در یک طیف لیکرتی  4قسمتی
برای هر یک از عبارات (به طور مثال برای مربوط بودن :خیلی
مرتبط ،مرتبط ،تا حدی مرتبط و غیر مرتبط) را تعیین می
نماید ( .)28در این تحقیق امتیاز شاخص روایی محتوا برای هر
عبارت به وسیله تقسیم تعداد متخصصان موافق با عبارت دارای
رتبه  9و  4بر تعداد کل متخصصان محاسبه شد ( )23و مطابق
توصیه هیرکاس و همکاران نمره  0/13باالتر برای پذیرش آیتم

معیار  KMOباالتر از  0/1برای تعیین کفایت نمونه گیری
تعریف شد.
 .2ارزشیابی وضعیت ماتریس همبستگی بین متغیرها با
استفاده از تست کرویت بارتلت جهت تحلیل عاملی
مقدار آزمون بارتلت در سطح خطای کمتر از  0/05معنی دار
شد.
 .9استخراج عوامل با استفاده از روش تحلیل مولفههای
اصلی.
.4چرخش عوامل با روش واریماکس ()92

ها بر اساس نمره  CVIدر نظر گرفته شد .)90( .سپس در
مرحله بعد میانگین نمرات شاخص روایی محتوایی برای هر
سوال و کل سواالت تعیین گردید.

نتایج
تعداد شرکت کنندگان در این مطالعه  207نفر از

پس از انجام روایی محتوا و تدوین پرسشنامهای با نمرات

دانشجویان کارشناسی اتاق عمل بودند که  %11آنها را دختران

 CVIو  CVRمورد قبول ،جهت سنجش پایایی پرسشنامه از

و  %99را پسران تشکیل دادند .میانگین سنی آنها  22سال

دو روش همسانی درونی و آزمونباز آزمون بهره گرفته شد.

( )20-25بود و در ترم تحصیلی  9تا  8مشغول تحصیل بودند.

برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ

تمامی نمونهها سابقه حداقل دو ترم حضور در اتاق عمل را

در یک نمونه  90تایی استفاده کردیم و برای پایایی به روش

داشتند.

واجد شرایط قرار گرفت و شاخص همبستگی درون خوشهای

شده توسط پانل خبرگان رشته ،در اولین مرحله اعتبارسنجی،

( Intra Class Correlation )ICCمحاسبه گردید که

سواالت  99 ،97و  94حذف شدند( .ضمیمه )7

مقادیر باالتر از 0/8برای پایایی ابزار مورد قبول بود ( .)97سپس

سپس نتایج حاصل از مرحله بررسی روایی محتوا در

پرسشنامه نهایی در بین جمعیت مورد مطالعه توزیع شد و

پرسشنامه  91گویهای با در نظر گرفتن میانگین نسبت روایی

دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS 19مورد تجزیه و تحلیل

محتوایی  0/51و شاخص روایی محتوایی  0/32منتج به تولید

قرار گرفت.

پرسشنامه ای  95گویهای شد که شامل تغییرات ذیل بود:

با توجه به تغییرات ایجاد شده در ماهیت برخی گویه های

سواالت ،25 ،22 ،20 ،73 ،78 ،71 ،71 ،77 ،8 ،1 ،5 ،2 ،7

ابزار اولیه در مراحل پیشین به دلیل تغییر جامعه هدف (از

 93 ،91 ،90 ،21اصالح و پذیرش و سواالت 98 ،91 ،28 ،70

دانشجویان پزشکی در اسکاتلند به کارشناسی اتاق عمل در

و  40حذف و جایگزین شدند .سواالت  27و  24حذف شدند و

ایران) جهت بررسی حیطههای گویه های اصالح شده در مرحله

مابقی پذیرش شدند( .ضمیمه )7

زیر استفاده شد:
 .7بررسی کفایت حجم نمونه الزم با استفاده از تست
کیزرمیرالکین
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عمل  ،میانگین امتیاز کسب شده در پرسشنامه  83از  715به
دست آمد که باالترین امتیاز مربوط به حیطه اول یعنی درک
دانشجو از مربی و تدریس ( )21/8و پایینترین آن مربوط به
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ارزیابی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی طی مراحل
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آزمون مجدد پرسشنامه با فاصله زمانی دو هفته در اختیار افراد

بر اساس نتایج حاصل از بررسی روایی صوری ابزار ترجمه

 950بومی سازی ابزار سنجش محیط آموزشی اتاق عمل

(جدول)7

حیطه درک از نظارت ،حجم کار و پشتیبانی ( )71/9بود.

جدول  7توزیع فراوانی نمرات حاصل از تکمیل پرسشنامه در 4حیطه استاندارد پرسشنامه STEEM
حیطه

تعداد

کمترین نمره

بیشترین نمره

میانگین

انحراف معیار

درک دانشجو از مربی و تدریس

733

79

15

21/8442

70/00705

درک دانشجو از فرصت های یادگیری

738

77

47

21/1380

4/24178

درک دانشجو از جو آموزشی

207

1

28

78/2395

4/70224

درک دانشجو از نظارت ،حجم کار،

207

8

24

71/9999

2/14281

پشتیبانی
731

کل

745

44

83/9478

75/79194

نتایج حاصل از مرحله بررسی پایایی پرسشنامه  40گویهای

داشتند کنار گذاشته شدند .استخراج عاملها به روش تجزیه و

اولیه و  95گویهای ثانویه نشان داد که در هر دو مرحله ابزار از

تحلیل مولفههای اصلی با مقدار ویژه بزرگتر از یک

پایایی مناسب برخوردار است ( ICC > 0.9ضریب همبستگی

) ،(EigenValueمنجر به شناسایی  1عامل شد که در

درون خوشهای).

مجموع  12/1%از کل واریانس را تبیین نمود .ولیکن محققین 5

نتایج حاصل از روایی سازه در آزمون کیسر مایرالکین

عامل اول که  55/1%از کل واریانس را پوشش میداد ،انتخاب

) (KMOبیانگر کفایت حجم نمونه بود و آزمون بارتلت نیز

کردند .بنابراین پرسشنامه نهایی تحت عنوان IMOTEC

مقدار معناداری را نشان داد.

(IranianMeasure of Operating Theatre
) Educational Climateبا  90گویه و  5حیطه حاصل شد

تست کرویت بارتلت=)(p-value≤0.0001

(ضمیمه  .)2اسامی بعضی از عوامل و محور بعضی از سواالت

کیسر مایرالکین=0/88
در مرحله بررسی روایی سازه و تحلیل عاملی ،در پرسشنامه

شناسایی و نامگذاری شدند.

ثانویه  95گویهای 5 ،گویه (معادل گویه های -21-22-71-75
 91در پرسشنامه  40گویه ای) که بار عاملی کمتر از 0/4

جدول  2ماتریس عوامل
گویه

7

9

2

0/131
0/118
0/185
0/871
0/154
0/117
0/994

0/120
0/190
0/170
0/117

0/432
0/181
0/127

0/957-
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Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13

عوامل یا حیطهها
4

5
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تغییر یافت .با توجه به ماهیت گویهها ،حیطههای جدید

957

سحر کرمی و همکاران
Q14
Q17
Q18
Q19
Q20
Q22
Q23
Q24
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30

0/128
0/991

0/542

0/907

0/114
0/142
0/124
0/404

0/412
0/147
0/512

0/999

0/190
0/171
0/118
0/999

0/940

0/583
0/101

Q31

0/928

Q33

.585

Q34

0/192

0/904

Q35

0/140

0/921

0/553

این ماتریس مشخص میشود که هر گویه در کدام حیطه قرار

 20از حیطه  2به  ،4گویههای  73و  22از حیطه  2به ،9

گرفته است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود فقط

گویههای  21 ،21 ،24 ،29و  90از حیطه  9به  ،2گویههای

سوال  22بر روی دو حیطه  9و  5بار عاملی داشت که به

 23و  99از حیطه  4به  9و گویه  97از حیطه  4به  .5پس از

صالحدید محقق در حیطه  9قرار گرفت .در نهایت هیچ یک از

اجرای تحلیل عاملی و بدست آوردن حیطهها ،جهت بررسی

چرخشها بجز چرخش واریماکس نتیجه بهتری برای تفکیک

پایایی پرسشنامه ،میزان آلفای کرونباخ مجدد بررسی شد که

مولفهها نداد و نتایج بر اساس این چرخش تفسیر شد.

نتایج آن در جدول  9آمده است.

نتایج حاصل از تغییر حیطه در چرخش گویهها به این
صورت بود :گویه  77از حیطه  7به  ،5گویههای  94و  95از
جدول .9آلفای کرونباخ حیطه ها پس از تحلیل عاملی
حیطه

الفای کرونباخ

تعداد آیتم ها

درصد واریانس چرخش شده

مربیگری

0/391

74

25/517

تعامل با کارکنان اتاق عمل

0/194

5

8/315

فرصتهای یادگیری

0/181

5

8/839

حجم کار

0/514

9

1/199

حمایت و پپشتیبانی

0/982

9

5/491

کل

0/845

90

پایایی مربوط به حیطه مربیگری است و پایایی کل پرسشنامه

انجام شده در گویههای ،73 ،78 ،71 ،71 ،77 ،8 ،1 ،5 ،2 ،7

(میزان آلفای کرونباخ) برابر 0/845میباشد.

 ،93 ،91 ،90 ،21 ،25 ،22 ،20حذف و جایگزینی گویه-

بحث

های 98 ،91 ،28 ،70و  40و حذف گویههای ،97 ،24 ،27
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همانطور که در جدول نیز مشاهده میشود بیشترین میزان

بومیسازی نسخه ترجمه شده  STEEMبا اصالحات
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جدول  2ماتریس عوامل چرخش شده را نشان میدهد .در

حیطه  4به  ،7گویه  74از حیطه  2به  ،5گویههای  78 ،71و

 952بومی سازی ابزار سنجش محیط آموزشی اتاق عمل

 99و  94نشان داد که این ابزار ،ابزاری روا ،پایا و کاربردی

ابزار  0/37بود ( .)22در مطالعه ما نیز ،تحلیل عاملی اکتشافی

برای سنجش محیطهای آموزشی اتاق عمل برای کارآموزان

( )KMO=0.88و استخراج عاملها به روش تجزیه و تحلیل

کارشناسی اتاق عمل در ایران است.

مولفههای اصلی با مقدار ویژه بزرگتر از یک (Eigen

مشابه با مطالعات ( NagrajبیرمنگامMahoney ،)2001،

) ،Valueمنجر به شناسایی  1عامل شد که در مجموع

(استرالیا( Ibrahim ،)2070 ،نیجریهBinsaleh ،)2079 ،

 12/1%از کل واریانس را تبیین مینماید  .با این حال در

(عربستان )2075 ،و ( Soomroپاکستان )2071 ،ضریب

ارزشگذاری نهایی 5 ،عامل اول که  55/1%از کل واریانس را

آلفای کرونباخ پرسشنامه اصالح شده در این مطالعه باالی0/1

پوشش میدادند ،انتخاب شدند .این  5حیطه با توجه به

( )0/845گزارش شد که همبستگی درونی و پایایی ابزار را

پوششدهی گویههای متعلق به آنها نامگذاری شدند:

تایید مینماید (.)25 ،27

"مربیگری"" ،تعامل با کارکنان اتاق عمل"" ،فرصتهای

همچنین در مقایسه حیطههای مختلف پرسشنامه با ویژگی

یادگیری"" ،حجم کار" و "حمایت و پشتیبانی".

بین نمرات دانشجویان دختر و پسرمشاهده نشد که مشابه با

بود که  %51از واریانس را تبیین میکردند و نشان دهنده

نتایج مطالعه ( Cassarاسکاتلند )2004 ،بود .ولیکن در

وجود  9حیطه بود ،که با توجه به گویههایشان به این صورت

مقایسه این حیطهها با ترم تحصیلی ،در حیطههای فرصتهای

نامگذاری شدند" :تجارب خوب اتاق عمل"" ،جو دوستانه در

یادگیری و حجم کار تفاوت معناداری بین نمرات دانشجویان در

اتاق عمل" و "تبعیض در برابر من" .در همین مطالعه پس از

ترمهای تحصیلی مختلف وجود داشت که با نتایج مطالعه

تحلیل عاملی اکتشافی ( )KMO=0.770متوجه شدند

 Cassarدر حیطه"فرصتهای یادگیری" همخوانی داشت

79فاکتور 19/2% ،از کل واریانس را پوشش میدهند و با

(.)71

توجه به این موضوع پرسشنامه  40سوالی  STEEMرا تا

در این مطالعه همچون مطالعه  Mahoneyو Nagraj

 74سوال خالصه کردند (.)27

ابزار  STEEMجهت بهبود روایی سازه و تناسب آن با

الزم به ذکر است که در مطالعه  Ibrahimنیز جهت

محیطهای آموزشی کشورمان دچار تغییراتی شد .برای مثال

بهبود تناسب پرسشنامه  STEEMبا محیطهای آموزشی

همانطور که  Mahoneyبا توجه به نتایج روایی سازه داده-

نیجریه ابتدا با حذف سواالتی در مورد تبعیض جنس و نژاد و

هایش بیان کرد که حیطههای  Cassarبا دادههای مطالعه-

محدودیت زمان ،پرسشنامه را به  99سوال تقلیل دادند و

اش پشتیبانی نمیشوند و بجای داشتن  4حیطه با اهمیت

سپس آن را توزیع کردند.

دهد ،که عنوان "مهارتها و رفتارهای استاد" را میگیرد و

نتایج روایی صوری (9سوال) ،محتوایی (2سوال) و تحلیل

همبستگی درونی آن > 0/3است .همچنین تا  5حیطه ثانویه

عاملی اکتشافی ( 5سوال با بار عاملی کمتر از  )0/4حذف شد

را شناسایی کرد و با توجه به گویههایشان به نامهای "فراهم

و پرسشنامه مختصرتری با  90سوال نسبت به پرسشنامه

نمودن فرصتهای یادگیری توسط مربی"" ،مشخصات لیست

اصلی ارائه گردید (.)29

جراحی"" ،تعامل با کارکنان غیر جراحی" و "حواس پرتی از

همچنین مشابه مطالعه  Mahoneyکه  7گویه در رابطه

یادگیری اتاق عمل" نامگذاری کرد .همهی این حیطهها

با بیماران خصوصی به سایر  40گویهی ابزار  Cassarافزوده

همبستگی درونی >  0/1داشتند و همبستگی درونی کلی

شد و یک پرسشنامه  47گویهای حاصل شد ( ،)22در مطالعه
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یکسان ،یک حیطه مشخص تا  %92از واریانس را پوشش می-

مشابه موارد مذکور در این مطالعه نیز  70سوال با توجه به
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حاضر نیز  5سوال به عنوان جایگزین تعدادی از سواالت

پایین صفر باشد .به عبارت دیگر خارج قسمت یک درصد کاذب

حذف شده ،به پرسشنامه افزوده شد.

است نه واقعی ( .)99لذا هر چند در مطالعه حاضر بر اساس

یکی از موارد مهمی که در ارزیابی پرسشنامه STEEM

استاندارد پرسشنامه  STEEMمحاسبات و ارزیابیها مطابق

مورد انتقاد قرار گرفته است ،نحوه نمره گذاری لیکرت در آن

با لیکرت  5تایی  7تا  5انجام شد ،ولیکن بدلیل افزایش دقت و

است .مطالعهای در سال  2079در یونان با عنوان " Surgical

کارایی ابزار و پیشگیری از خطاهای محاسباتی در تخمین

Theatre (Operating Room) Measure STEEM
(OREEM) Scoring Overestimates Educational
 Dimoliatis "Environment: the 1-to-L Biasضمن

نمرات اکتسابی ،پرسشنامه نهایی تدوین و اصالح شده در این

بیان نمره گذاری لیکرت صفر تا چهار نمرهای در پرسشنامههای
پنج آیتمی  ،PHEEM ،ATEEM ،DREEMبه نقد نمره-
گذاری لیکرت  5آیتمی یک تا پنج در پرسشنامههای
 OREEM ،STEEMو  Mini STEEMپرداخت .نقد
انجام شده مربوط به خطای محاسباتی در تخمین درصدگذاری
نتایج حاصل از ارزیابی توسط این پرسشنامه بودDimoliatis .
معتقد است این نحوه نمرهگذاری از ارزش این ابزار ارزشمند
میکاهد چرا که هرگاه ما عددی را به شکل درصد بیان می-
کنیم انتظار داریم در رنج صفر تا صد محاسبه شده باشد و
ناحیه اول باشد یعنی  ،0-24/3ضعیف :اگر نمره در ناحیه دوم
باشد یعنی  ،25-43/3خوب :اگر نمره در ناحیه سوم باشد یعنی
 50-14/3و خیلی خوب :اگر نمره در ناحیه چهارم باشد یعنی
 .15-700با این حال ،این انتقال وقتی که سوالها با مقیاس
لیکرت  7تا  5نمرهدهی شده باشند مقداری دچار خطا می-
شوند .همانطور که در پرسشنامههای OREEM ،STEEM
و Mini STEEMاین اتفاق افتاده و ممکن است دیدگاه
شرکت کننده را تحریف کند .برای مثال وقتی میانگین نمره

امتیازدهی به محیط آموزشی بر اساس پرسشنامه  90گویهایی
نهایی به این شکل خواهد بود :بسیار نامطلوب :اگر نمره در
ناحیه اول باشد یعنی  ،0-23/3نامطلوب :اگر نمره در ناحیه
دوم باشد یعنی  ،90-53/3مطلوب :اگر نمره در ناحیه سوم
باشد یعنی  ، 10-83/3بسیار مطلوب :اگر نمره در ناحیه چهارم
باشد یعنی  .30-720ضمنا سواالت ،25 ،24 ،73 ،71 ،74 ،77
 21و  28مفهوم منفی دارند و باید در امتیازدهی به صورت
معکوس محاسبه شوند.
نتیجه گیری
با توجه به یافتهها نسخه بومیسازی شده ایرانی STEEM
تحت عنوان Iranian Measure of Operating Theatre
 Educational Climate: IMOTECابزاری پایا و معتبر
است که قابلیت کاربرد در ارزیابی جو آموزشی اتاق عمل از
دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی اتاق عمل را دارد و می-
تواند برای مقاصد تحقیقاتی ،آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزش
بالینی با درک جو آموزشی محیط اتاق عمل مورد استفاده قرار
گیرد.

کلی  748 ،STEEMاز  200به دست میآید انتظار داریم
معادل  %14در طیف صفر تا صد باشد .در حالی که این چنین

تشکر و قدردانی

این نحوه کدگذاری  7تا  5سواالت در پرسشنامه باعث بیش

وسیله پژوهشگران مراتب تقدیر و تشکر خود را از معاونت

تخمینی تا حدود  %20از درصدهای واقعی نتایج میشود و این

آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بابت حمایت

مسئله سودمندی چنین ابزاری را کاهش میدهد .درصد به

مالی در انجام این پروژه و نیز دانشجویان کارشناسی پیوسته

دست آمده تنها زمانی معادل میانگین نمره کلی است که حد
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این مقاله حاصل از پایاننامه دانشجویی میباشد لذا بدین
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نمرهها اینگونه تفسیر میشوند :خیلی ضعیف :اگر نمره در

مطالعه از لیکرت پنج نمرهای  0تا  4تبعیت خواهد کرد و نحوه

 بومی سازی ابزار سنجش محیط آموزشی اتاق عمل954

کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران رسیده و

اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران و البرز به جهت شرکت

.رضایت آگاهانه کلیه شرکت کنندگان اخذ شده است

.در این پژوهش اعالم مینمایند
کد

با

مطالعه

این

که

است

ذکر

به

الزم
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Abstract
Introduction:

Clinical education is one of the most important parts of medical and paramedical education

that prepares students for practicing clinical skills. Evaluation of the clinical learning environment with
a suitable instrument plays an important role in increasing student motivation and learning. This also
applies to the assessment of the clinical environment of the operating room. In search of such a suitable
instrument, this study aimed at investigating the psychometric properties of Surgical Theatre
Educational Environment Measure (STEEM) among surgical technology students of Iran University of
Medical Sciences and Alborz University of Medical Sciences in 2018.
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Methods:
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This was a descriptive-analytic study conducted from July 2017 to July 2018. After translation

and retranslation of the STEEM tool, its face validity and content validity were measured by the relevant
experts panel. Then, it was distribute damong 201 surgical technology students. The construct validity
of the instrument was investigated using exploratory factor analysis and its reliability was confirmed
using Cronbach's alpha and Pearson correlation coefficient. Data were analyzed using SPSS 19.
Result:

The study of face, content, and construct validity resulted in providing STEEM questionnaire

with 5 subscales and 30 questions covering 55.6% of the total variance.
Conclusion:

The findings of this study indicated that the Persian and native versions of STEEM had

appropriate validity and reliability, and could be used to measure the operating environment of the
Iranian Operating Room from the standpoint of surgical technology students.
Keywords:

measurement, Educational environment, Operating room, Educational measurement, STEEM.
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