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Abstract
Background and Objective: Despite the acceptance of Inter-professional
education (IPE) as an approach to improve the participation process among members of
the health department, few studies have used valid and reliable tools to evaluate the
attitude. This study aimed to provide a valid and reliable tool for investigating the
attitude towards interprofessional education in health care.
Methods: This study was conducted to evaluate the attitude towards IPE of 90
faculty members of Iran and Tehran University of Medical Sciences in 2015. Initial
instrument- compromised 15 items, Likert type- was adopted from previous studies.
Impact item score, content validity and content validity index were assessed by 10
participants and 10 experts respectively; construct validity was evaluated by using
exploratory factor analysis. Reliability of the scale was evaluated by internal consistency
calculation and with the test-retest.
Results: According to the impact item score of above 1.5, the index of content
validity of 0.62 and the content validity index of 0.7, 12 questions were preserved. Based
on exploratory factor analysis, 12 items were kept in scale. Considering an eigenvalue
above 1, two factors were extracted. This instrument was able to predict 52% of the
change that occurred in the total scale.
Conclusion: The results of this study indicated the strength of the factor structure
and reliability of an instrument for measuring students’ attitudes towards IPE scale in
health care. The results of study can assess attitude towards IPE in universities and other
educational institutes.
KeyWords: Validity, Reliability, Psychometric, Attitude, Inter -Professional
Education.
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علم شی
فصلنامۀ ی ژپهو ی

مقالۀ پژوهشی

آموزش بهدا شت هو ارتقای سالمت

بررسی روایی واریان
پایایی ابزار نگرش به آموزش بین حرفهای ()IPE
در مراقبتهای سالمت

زهره سهرابی ،1آرزو سعید ،1لیلی صالحی
.1
.2

2

گروه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
مرکز تحقیقات بهداشت ،ایمنی ،محیط و گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران

اطالعات مقاله

چکیده

تاریخچۀ مقاله

زمینه و هدف :علیرغم پذیرش آموزش بین حرفهای بهعنوان رویکردی برای بهبود روند مشارکت

دریافت1394/12/03 :

بین اعضای گروه سالمت ،مطالعات اندکی از ابزارهای روا و پایا برای ارزیابی نگرش به آن استفاده کرده
اند .این مطالعه با هدف تهیۀ ابزاری روا و پایا برای ارزیابی نگرش به آموزش بین حرفهای انجام شد.

پذیرش1396/06/19 :
انتشار آنالین1396/11/10 :
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دکتر لیلی صالحی
مرکز تحقیقات بهداشت ،ایمنی ،محیط و
گروه آموزش و ارتقای سالمت ،دانشگاه
علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران

تلفن026-34336008 :

عضو هیئتعلمی بالینی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و ایران در سال  1394انجام شد .ابزار اولیۀ 15
سؤالی با مقیاس لیکرت از مطالعات قبلی اقتباس شده بود که پس از کسب اجازه به زبان فارسی ترجمه
شد .ضریب تأثیر ،شاخص روایی و نسبت روایی محتوا به ترتیب با قضاوت  10نفر از اعضای مطالعه و
 10متخصص بررسی شده و روایی سازۀ آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ارزیابی شد .پایایی ابزار
به وسیلۀ محاسبۀ تجانس درونی و باز آزمون ارزیابی شد.
یافتهها :براساس شاخص ضریب تأثیر باالی  1/5و شاخص روایی محتوای باالی  0/62و نسبت روایی
باالی  ،0/7تعداد  12سؤال نگه داشته شد .براساس تحلیل عاملی اکتشافی تمام این  12سؤال در ابزار
باقی ماندند .دو عامل با در نظر گرفتن ارزش ویژۀ باالی  1برای هر کدام استخراج شدند .این مقیاس
قادر به پیشبینی  %52از تغییرات کل مقیاس بود.

پست الکترونیک:

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه شاهد مناسبی دربارۀ استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار نگرش به

leilisalehi83@yahoo.com

آموزش بین حرفهای در مراقبتهای سالمتی است .این نتایج میتواند برای سنجش میزان نگرش به
آموزش بین حرفهای در مراقبتهای سالمتی در دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی استفاده شود.

برای دانلود این مقاله ،کد

زیر را با موبایل خود اسکن
کنید.

کلمات کلیدی :روایی ،پایایی ،روانسنجی ،نگرش ،آموزش بین حرفهای.

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجلۀ آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.
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نویسندۀ مسئول:

مواد و روشها :این مطالعه به منظور روانسنجی مقیاس نگرش به آموزش بین حرفهای روی 90

مقدمه
و کیفیت مراقبت میشود( )3آموزش بین حرفهای تحقق

با توجه به وضعیت مددجویان اجتنابناپذیر است (.)1

اهداف کلی ارائۀ درمان ایمن ،مطلوب و مبتنی بر جامعه را در
سیستم بهداشت و درمان ،با آمادهسازی دانشجویان برای "کار

کارایی آن افزایشیافته است (.)2

مشارکتی" تضمین میکند ( .)4این آموزش بهعنوان رویکردی

گرایش به این روشها به سبب تأکید بر کیفیت خدمات و

نوین و کارآمد در ارتقای کیفیت خدمات و متناسب با تغییرات
13
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بهکارگیری روشهای مشارکتی در پیِ افزایش
پیچیدگیهای نظام مراقبتهای سالمتی و محدودیت منابع

آموزش بین حرفهای سبب پیشبرد عملکرد مشارکتی
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جهانی توجه همگان را به خود جلب کرده است ( .)۵با ارائۀ

محتوایی و صوری پرسشنامه به ترتیب با استفاده از نظرهای
 10نفر از متخصصان و  10عضو هیئت علمی از جامعۀ
پژوهش ارزیابی شد .پرسشنامه بین اعضای جمعیت مطالعه
شده توزیع و روایی سازه آن هم بررسی شد.

و بهتر مراقبت به بیمار میشود (.)6-8

در بخش کمّی مطالعه ،بهمنظور تعیین روایی از روایی
صوری (شاخص تاثیر آیتم ) و محتوا ( )CVR,CVIبهره
گرفته شد .روایی سازۀ این ابزار به کمک روش تحلیل عاملی
اکتشافی ارزیابی شد.

آموزشهای بین حرفهای ،مهارتهای ارتباطی نیز توسعه مییابد
که باعث افزایش اعتماد بین افراد ،بحث و تبادلنظر دربارۀ مسائل
بیماران ،روشن شدن نقشهای افراد و افزایش احتمال ارائۀ بیشتر
در راستای ارتقای رویکردهای مشارکتی در مراقبتهای
نظام سالمت ،آموزش بین حرفهای باید از همان سالهای
ابتدایی آموزش دانشجویان مدنظر قرارگیرد .ازاینرو به
ابزاری روا و پایا برای پیگیری برنامههای آموزشی و ارزیابی
آن نیاز است .این ابزار باید قادر به افتراق نگرشهای
گروههای متفاوت جمعیتی باشد (.)9
مطالعات اندکی از ابزار روا و پایا برای ارزیابی نگرش
افراد به آموزش بین حرفهای استفاده کردهاند.
در همین راستا میتوان از مقیاس معتبر  18سؤالی
درک آموزش بینرشتهای IEPS: Interdisciplanary
 Education Perception Scaleنام برد که بعدها به ویرایش
آمادگی برای یادگیری بین

حرفهای The readiness for

 )interprofessional learning scale) :RIPLSکه پایایی
ثبات و تجانس درونی آن ارزیابی شده است ( .)11اغلب از
ابزار RIPLSبرای سنجش نگرش به آموزش بین حرفهای
استفاده میشود ولی باوجود استفادۀ گسترده از آن ،کاربرد
آن در شکل کامل صحیح نیست (.)9
با توجه به اهمیت آموزش بین حرفهای ( )12و وجود نداشتنِ
ابزاری روا و پایا در این زمینه ،این مطالعه با هدف روان
سنجی ابزار نگرش به آموزش بین حرفهای ( )IPEدر مراقبت
های سالمت انجام شد.

روش بررسی

مخالف نمرهگذاری شده است ( .)13برای جمعآوری دادهها

میانگین سنی اعضای هیئتعلمی بررسی شده
 47/97±7/14بود که  51درصد آنان زن بودند .سایر
مشخصههای جمعیت شناختی مشارکتکنندگان در جدول
 1آمده است.
نتایج سنجش روایی صوری:
الف .کیفی :پنج گویه اصالح شدند.
ب .کمی :گویۀ دو ،حذف و بقیۀ گویهها حفظ شدند.
نتایج سنجش روایی محتوایی
با تعیین نسبت روایی و شاخص روایی محتوا صورت
گرفت.
الف :نتایج سنجش نسبت روایی محتوا ()CVR
نتایج بهدستآمده با توجه به ارزیابی  10متخصص با
معیار موجود در جدول الوشه مقایسه شد .در این جدول با
توجه به تعداد مشارکتکنندگان ( 10نفر) و حداقل ارزش
نسبت روایی آن ( ،)0/62گویههایی حفظ شد که بزرگتر از
 0/62بودند .در این بررسی مؤلفهای حذف نشد اما  4مؤلفه
نیاز به تصحیح داشت که با مشورت خبرگان تصحیح شد.
ب :نتایج سنجش شاخص روایی محتوا ()CVI

از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده و روایی
14
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این مطالعۀ روانسنجی با هدف اعتبار سنجی مقیاس
نگرش به آموزش بین حرفهای در مراقبتهای سالمت روی
 90نفر از اعضای هیئتعلمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی
تهران و ایران در سال  1394انجام شد .در این مطالعه برای
روانسنجی ،پس از کسب اجازه از طراح اصلی از پرسشنامۀ
15سؤالی نگرش به آموزش بین حرفهای استفاده شد این
پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت از کامالً موافق تا کامالً

یافتهها
] [ Downloaded from journal.ihepsa.ir on 2023-01-09

 12سؤالی تغییر کرد ( )9،10و ابزار  19سئوالی مقیاس

تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از آزمون کیسرـ مایر
ـ الکین ،آزمون کرویت بارتلت ،نمودار اسکری پالت ،ارزش
ویژه و دوران واریماکس انجام شد .برای تعیین پایایی ابزار
گردآوری دادهها ،پرسش نامۀ اصالحشده میان افراد جامعۀ
مطالعه توزیعشده و پس از گردآوری و استخراج دادهها،
مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و همچنین برای
هر عامل ،محاسبه شد.

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره 6شماره ▐ 1بهار 1397
در این بررسی سؤالهای باالی  0/79حفظ و سؤال
های بین  0/7تا  0/79اصالح شدند .بدین ترتیب  3گویه
حذف شد و  5گویه نیاز به اصالح داشتند.
جدول  .1مشخصههای جمعیت شناختی استادان مطالعه

ویژگیهای جمعیتشناختی

جمع

تعداد (درصد)

20-29
30-39
40-49
50-59
 60سال به باال

0
()14/4
()45/6
()33/3
()6/7

0
13
41
30
6

(90)100

()51/1

46

(90)100

()48/9

44

()10

9

()90

81

()55/6

50

()36/7

33

()7/8

7

()23/3

21

()16/7

15

()22/2

20

()18/9

17

()13/3

12

 21-25سال

()5/6

5

 26سال به باال

سن (سال)

جنس

(90)100

وضعیت تأهل

مرد
زن
مجرد
متأهل
استادیار

(90)100
مرتبۀ علمی

دانشیار
استاد

(90)100

روایی سازه

در این پژوهش برای استخراج عوامل از شیوۀ تجزیه و
تحلیل مؤلفههای اصلی و برای تعداد عوامل از روش ارزش
ویژه استفاده شد .با توجه به ارزشهای ویژۀ  1عامل (مجموع
مجذورهای ضرایب عاملی بارهای هر عامل) دو عامل با
 52/288درصد از واریانس کل نمرهها باالی ارزش ویژۀ 1

سوابق تدریس

 11-15سال
 16-20سال

قرارگرفته و واریانس نگرش به آموزش بین حرفهای اعضای
هیئتعلمی را تبیین میکنند.
در این مطالعه از هر دو چرخش واریماکس و ابلیمین
برای ساده کردن دادهها استفاده شد که چرخش واریماکس
با ابزار اصلی منطبق بود و بر این اساس  2حیطه استخراج
شد .ارزش ویژه و درصد واریانس تببین شده در جدول  3به
نمایش گذاشته شده است.
براساس ماتریس همبستگی چرخش یافته میان
گویههای مقیاس نگرش به آموزش بین حرفهای در
مراقبتهای سالمت ،گویههای مربوط به هر عامل ،شناسایی
شده و هر عامل نامگذاری شد و این نامگذاری به کمک
15
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ابتدا برای بررسی روایی سازه ،آزمون کفایت
نمونهگیری انجام شد و با توجه به نتایج ارزش کیسر ـ مایر
ـ الکین ) 0/8 (KMOو همچنین آزمون کرویت 419/975
در سطح معنیداری  P>0/001حداقل شرایط برای انجام
تحلیل عاملی اکتشافی برقرار بود.

 6-10سال

] [ Downloaded from journal.ihepsa.ir on 2023-01-09

 1-5سال
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متخصصان و با توجه به نامگذاری اولیۀ مقیاس به دستِ
سازندگان آن ،انجام شد .به این ترتیب دو عامل استخراجی

"آموزش بین حرفهای (تعامل محور)"و "آموزش بین
حرفهای (انطباق حرفهای)" نامگذاری شدند.

جدول  .2ضریب تأثیر و شاخص روایی محتوای گویهها
گویهها

ضریب
تأثیر

RVC

I VC
ارتباط

سادگی

وضوح

یادگیری به روش بین حرفهای به دانشجویان کمک خواهد کرد که نسبت به سایر متخصصان در حوزۀ
مراقبتهای بهداشتی تفکر مثبتی پیدا کنند.

2/93

0/8

0/9

0/8

0/9

حل کردن مشکالت کلینیکی را فقط در مواقعی میتوان به شکل مؤثر یادگرفت که دانشجویان در
دپارتمان یا دانشکدۀ خودشان آموزش ببینند.

0/64

0/2

0/6

0/2

0/2

یادگیری به روش بین حرفهای پیش از فارغالتحصیلی به دانشجویان متخصص در حوزۀ سالمت کمک
خواهد کرد که به اعضای بهتری برای کار گروهی تبدیل شوند.

3/2

1

1

0/7

0/8

اگر دانشجویان رشتههای مختلفِ مرتبط با سالمت در همکاری با یکدیگر برای حل مسئلۀ بالینی
بیماران تالش کنند ،بیماران منفعت بیشتری میبرند.

3/27

1

1

0/8

0/7

دانشجویان حاضر در رشتۀ تخصصی من از کار کردن در طرحهای کوچک با دانشجویان سایر
رشتههای مرتبط با سالمت بهره میبرند.

1/96

0

0/8

0/5

0/5

مهارتهای ارتباطی باید در کالسهای ادغام شده با دانشجویان سایر رشتههای مرتبط با سالمت
فراگرفته شود.

2/64

0/8

1

0/6

0/6

یادگیری به روش بین حرفهای بهصورت آشکاری در تشخیص ماهیت و نوع مشکالت بیماران به
دانشجویان کمک میکند.

3/07

0/8

0/9

0/7

0/5

یادگیری گروهی برای دانشجویان مقطع کارشناسیِ رشتۀ مراقبتهای بهداشتی ضروری نیست.

1/82

0

0/6

0/3

0/3

2/93

0/8

0/8

0/6

0/8

یادگیری به روش بین حرفهای ،توانایی دانشجویان را برای درک مشکالت کلینیکی افزایش خواهد داد.

3/27

0/8

1

0/7

0/8

یادگیری بهروش بین حرفهای به دانشجویان کمک خواهد کرد که محدودیتهای تخصصی خود را
درک کنند.

3/13

0/8

1

0/8

0/8

برای اینکه یادگیری در گروههای کوچک نتیجهبخش باشد ،باید دانشجویان به یکدیگر اعتماد داشته
و به هم احترام بگذارند.

2/64

0/6

0/7

0/7

0/8

یادگیری به روش بین حرفهای به دانشجویان کمک خواهد کرد که بهتر با بیماران و سایر متخصصان
ارتباط برقرار کنند.

3/27

0/4

0/9

0/7

0/9

یادگیری مهارتهای کارِ گروهی برای تمام دانشجویانِ رشتۀ مراقبتهای بهداشتی ضروری است.

3/2

1

1

0/8

0/9

آموزش بین حرفهای به دانشجویان در دوران تحصیل ،روابط کاری آنها را پس از فارغالتحصیلی بهبود
میبخشد.

3 /2

0/6

0 /6

0/9

0 /7

جدول شمارۀ  .3ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده
مقادیر ویژه

مقادیر چرخش یافته

مقادیر چرخش نیافته

مؤلفه

30/710

30/071

3/6853

41/766

41/677

5/012

41/766

41/677

5/012

1

52/288

21/578

2/589

52/288

10/288

1/263

52/288

10/252

1/263

2

60/502

8/215

0/986

3

68/054

7/552

0/906

4

75/264

7/210

0/865

5

80/952

5/687

0/682

6

85/537

4/458

0/550

7

89/837

4/300

0/550

8

93/454

3/617

0/434

9
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مجموع

درصد واریانس

درصد تجمعی

مجموع

درصد واریانس

درصد تجمعی

مجموع

درصد واریانس

درصد تجمعی
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یادگیری همراه با دانشجویانِ سایر رشته های تخصصی به دانشجویان مقطع کارشناسی کمک میکند
که در یک گروه مراقبتهای بهداشتی به اعضای کارآمدتری تبدیل شوند.

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره 6شماره ▐ 1بهار 1397
96/341

2/891

0/347

10

98/340

1/966

0/239

11

100/00

1/660

0/199

12

جدول شماره  .4عوامل استخراجشدۀ نهایی محتوای سؤالهای مربوط به هر عامل و نامگذاری آن
عوامل

نام عامل

شمارۀ گویههای مربوط به هر عامل

1

آموزش بین حرفهای (تعامل محور)

1 ،2 ،4 ،6 ،8 ،9 ،11 ،12

2

آموزش بین حرفهای (انطباق حرفهای)

3 ،5 ،7 ،10

در این پژوهش بهمنظور تعیین پایایی مقیاس نگرش
به آموزش بین حرفهای در مراقبتهای سالمت از پایایی
ثبات به روش تعیین ضریب همبستگی اسپیرمن ()ρ =0/92
و تعیین پایایی همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ برای
کل پرسشنامه ( )ά = 0/866و هریک از عوامل استفاده شد.
ضریب آلفای کرونباخ برای عاملهای اول و دوم به ترتیب
عبارت از  0/842و  0/753بود.

بحث

میزان پذیرفتۀ آن باالتر از  0/6است ( )14که در این مطالعه
میزان آن  0/8به دست آمد .آزمون کرویت بارتلت برای
بررسی کفایت ادغام گویهها در این مطالعه 419/975در
سطح  P >0/001معنیدار بود که پذیرفتنی است (.)14

نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که میزان ضریب همسانی
درونی مؤلفههای عامل اول  0/842و عامل دوم  0/753است
و میزان ضریب همسانی درونی برای کل پرسشنامه 0/866
است  McFadyenو همکاران نیز برای عامل محتوا محور
میزان آلفای کرونباخ را  0/86و عامل تطابق حرفهای را 0/72
اعالم کردند.
بررسی همسانی درونی سؤاالت پرسشنامه نشان داد
که با حذف هریک از سؤالها ،آلفا بهطور معنیدار تغییر
نمیکند بنابراین نقش تقریباً یکسانی در نمرۀ کل دارند.
باید گفت که این باور در ایران وجود دارد که نگرش افراد
نسبت به کارگروهی و مشارکتی منفی است (.)17
 Lindquistو همکاران در سال  2005ابزاری را برای
ارزیابی نگرش اعضای گروه سالمت نسبت به مهارت بین
حرفهای در  20آیتم طراحی کردند که ضریب همسانی
درونی کل پرسشنامه  0/87و خرده مقیاسهای مراقبت و
تابعیت به ترتیب  0/93و  0/58به دست آمد (.)18
در مطالعۀ کنونی ضرایب همبستگی بین نمرههای 15
آزمودنی در دو نوبت به فاصلۀ  10روز بهمنظور سنجش
پایایی و میزان ضریب اسپیرمن ( )ρ=0/92محاسبه شد.
( )P > 0/005
براساس یافتههای مطالعۀ حاضر عامل اول (آموزش
بین حرفهای تعامل محور)  41/776درصد از واریانس ابزار
نگرش به آموزش بین حرفهای را تبیین میکرد که بیانگر
اهمیت تعاملها در آموزش بین حرفهای است.

17
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در این مطالعه براساس چرخش واریماکس دو عامل
استخراج شد که این دو عامل براساس مطالعۀ اصلی و پانل
متخصصان آموزش تعامل محور و آموزش انطباق حرفهای
نامیده شدند و دو گویۀ  8و  10با توجه به محتوا و همخوانی
موضوعی با همدیگر جابجا شدند.
همسو با نتایج مطالعۀ حاضر Sargeant ،و همکاران در
تالش برای طراحی و ارزیابی ابزاری بهمنظور بررسی
مهارتهای آموزش بین حرفهای ،دو عامل آموزشی تعامل
محور و محتوا محور را استخراج کردند که این دو عامل 52/29

کرد (.)1۵

] [ Downloaded from journal.ihepsa.ir on 2023-01-09

این مطالعه با توجه به نبودِ ابزاری روا و پایایی دربارۀ
نگرش به آموزش بین حرفهای در مراقبتهای سالمت
( )IPE: Interprofessional Educationانجام شد.
برای تشخیص کفایت نمونهگیری از آزمون کیسر مایر
استفاده شد که میزان آن بین صفر و یک متغیر است و هرچه
میزان آن باالتر باشد تحلیل عاملی بهتر خواهد بود و حداقل

درصد از واریانس ابزار آموزش بین حرفهای آنان را تبیین می

....زهره سهرابی وهمکاران | بررسی روایی و پایایی ابزار نگرش

یا موسسۀ آموزشی استفاده کرد و همخوانی تعداد عوامل آن
با ابزار اصلی را میتوان ناشی از نقش اصلی و کلیدی این
.عوامل در ارزیابی نگرش در این زمینه دانست
مشغلۀ کاری و فرصت کافی نداشتنِ اعضای هیئتعلمی
برای پر کردن پرسشنامه از محدودیتهای این مطالعه است
 از.که با مراجعههای متعددِ محقق تا حدودی مرتفع شد
دیگر محدویتهای این مطالعه میتوان به استفاده از روش
.نمونهگیری در دسترس برای انتخاب نمونه اشاره کرد

سپاسگزاری
 حاصل بخشی از پایاننامۀ کارشناسی،این پژوهش
ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران است که با شمارۀ
 در کمیتۀ اخالق1394/4/20  در تاریخ94/د/300/10335
 الزم است در پایان از.دانشگاه ایران تصویبشده است
،همکاری تمام کسانی که در این مطالعه شرکت داشتهاند
.تشکر و قدردانی شود

[ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.1.12 ]
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تعارض در منافع
هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان گزارش
.نشده است

شناخت نگرش اعضای هیئت علمی به آموزش بین
حرفهای این فرصت را به دستاندرکاران آموزش میدهد که
بر آموزش بین حرفهای آنان متمرکز شوند؛ بهطوری که
 و همکاران توانستند در مطالعهای طولی وBraithwait
 سال نشان دهند که میتوان از راههای4  پس از،وسیع
مختلف با تمرکز بر آموزش بین حرفهای وضعیت آن را بهبود
.)19( داد
 نشان داد که با شرکت اعضای هیئتعلمی درParsell
 دانشجویانشان عملکرد بهتری از،کارگاه آموزش بین حرفهای
) از طرفی بیانات اعضای هیئتعلمی20( خود نشان دادند
میتواند در شکلدهی نگرش دانشجویان مؤثر باشد
 و همکاران در مطالعۀ خود نشان دادند کهCook بهطوریکه
پخش شدن اخبار دربارۀ برخی وقایع میتواند بر افکار کلیشهای
.)21( شنوندگان و تغییر نگرش آنان بسیار مؤثر باشد

نتیجهگیری
روانسنجی ابزارنگرش به آموزش بین حرفهای که
 روان،برای اولین بار در ایران انجام شد را به دلیل اختصار
بودن و واضح بودن میتوان برای کلیۀ افراد و در هر دانشگاه
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