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  مقاله پژوهشي 

  
 ينيبال علميهيأتپزشكان اي رفتار حرفه يابيابزار ارز يسنجروانو  يطراح

 اننفعذياز نگاه  يابزار :يدانشكده پزشك
 

  *زهرا شاهواري، فريبا اصغري، ستارزاده بادكوبه ايرو
  

 

  چكيده
اي در دانشگاه علوم پزشكي تهران تاكنون ارزيابي رفتار حرفه. اي فراگيران مهم استگيري هويت حرفهنقش الگويي اساتيد در شكل: مقدمه

طراحي  دفبا همطالعه حاضر . شده استكه توسط دانشجويان انجام مي است اي موجود در ارزيابي آموزشي بودهاساتيد شامل چند آيتم رفتار حرفه
   انجام شد.ان نفعذيعلمي دانشكده پزشكي از نگاه تمام اي اعضاي هيأتي ابزاري جامع براي ارزيابي رفتار حرفهسنجروانو 

 يزشكدانشگاه علوم پ يدانشكده پزشك علميهيأتپزشكان اي رفتار حرفه يابيابزار جهت ارز يطراح ،يسنجروانمطالعه  در اينها: روش
و  ييمحتوا ييروا تأمينفاز دوم ، نظرات خبرگان يآوربر اساس مرور منابع و جمع هاهيگو نيفاز اول تدو. چهار فاز انجام شد يتهران ط

 يبررس يفيبه روش ك يصور ييو روا هاهيگو نيتدو. بود هاهيگو ييايپا تأمينو فاز چهارم  لوتيفاز سوم مطالعه پا، هاهيگو يصور ييروا
 با روش يسبن ييايكرونباخ) و پا ي(آلفا يدرون يپرسشنامه با روش همسان ييايو پا يفيمحتوا با استفاده از آمار توص ييروا تأمين. شد

  . شد تأمينبازآزمون  -آزمون
   يهاهينفر خبره گو 5سپس با مصاحبه با ، شد ليتشكاي هگوي 60 استخر منابع مرور اساس پرسشنامه بر يجهت طراحنتايج: 

. /931( هاهيگو ييايو پا يصور ييروا ،)=679/0CVR( محتوا ييدر مرحله بعد روا. افتي ليتقل هيگو 30 به هاهيحذف و تعداد گوهم پوشان 
=α( به پرستاران اختصاص  هيگو 5، ارانيبه دست هيگو 8، به همكاران هگوي 6، هابخش يرؤسابه  هيگو 7 دتعدا تيدر نها، ديگرد تأمين
  . كنند يابيجنبه ارز 4را از  يپزشك ينيبال أتيه ياعضااي قادرند رفتار حرفه مارانيمشخص شد ب نيهمچن. افتي

 يعلمي دانشكده پزشكهيأت ياعضااي رفتار حرفهتواند كه مي شد نيتدو هگوي 18 بر مشتمل قسمت 5 درجه شامل 360 يابزارگيري: نتيجه
  . دينما بررسي مارانيشامل ارائه دهندگان خدمت و ب اننفعذيتمام  دگاهيرا با در نظر گرفتن د

  
  اننفعذي، يسنجروان، يابيارز، يدانشكده پزشك، ينيبال علميهيأت ياعضا اي،رفتار حرفههاي كليدي: واژه
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 يكيبه عنوان  اي گري)(حرفهسميپروفشنال ريدو دهه اخ يط

                                                 
اي و گروه بهداشت حرفه)، دفتر تعهد اري(استاد يدكتر زهرا شاهوارنويسنده مسؤول:  *

، تهران، تهران يداانشگاه علوم پزشك، ييو ماما يدانشكده پرستار مانيزا يو باردار يبارور
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دهه گذشته  يط زين رانيدر ا )3تا1بازكرده است( يپزشك
 1392در سال . شده است هحوز نيبه ااي ژهيتوجه و
علوم پزشكي  در دانشگاه يپزشكاي رفتارحرفه يراهنما
 يابيآموزش و ارز دهي جهت يبرا يي) و مبنا4(نيتدو تهران

  . ديعلمي گردهيأت يو اعضا رانيفراگ سميپروفشنال
 يكه با آموزش رسم از آن شيب، رانيدر فراگاي حرفه تيهو

) در socialization( شدن يباشد با اجتماع گيريقابل شكل
رفتار اعضاء . )5(ردگيمي شكل ينيبال ايحرفه طيمح

 كولومياز كور يبخش مهم مارستانيب طيعلمي در محهيأت
در  تواندياست كه م يو نهان آموزش پزشك رسمي ريغ

. دداشته باش ينقش مهم رانيفراگاي حرفه تيهو گيريشكل
 ديتاسا يينهان و نقش الگو كولوميدر متون هم بر نقش كور

. )7و6شده است( تأكيد اًمكرراي حرفه تيهو يرگيدر شكل
در اي و رفتار حرفه يشئون استاد، ياخالق تياحراز صالح

 هدر حوز هيارتقا به عنوان شرط اول نامه نييمقدمه آ 5بند 
موضوع  نيا. مطرح شده است دياسات يعموم تيصالح

 گيريدر شكل دياسات يينشان دهنده اتفاق نظر بر نقش الگو
ا ت، نظر اتفاق نياما با وجود ا. است رانيفراگاي حرفه تيهو

توجه  دياساتاي رفتار حرفه يابارزي موضوع به كنون
 دنمحدود به چ دياساتاي رفتار حرفه يابينشده و ارز يخاص

 تيفيك يابيارز يهافرمادغام شده در اي رفتار حرفه تميآ
تهران بوده و  يدانشگاه علوم پزشك يآموزش اختصاص

. تاس شدهمي افتيدر انيتنها نظر دانشجو هاآيتم نيا يبرا
 انيواضح است كه استناد صرف به نظر دانشجو

كه نظر همه  يرا به دنبال دارد كه در صورت ييهاتورش
) مارانيو ب انيهمتا، رانيفراگ، درماني پرسنل( اننفعذي

 ياز طرف. )8اجتناب خواهد شد( هاتورش نيلحاظ شود از ا
 است يروح حاكم بر ارائه خدمات پزشكاي گرچه رفتارحرفه

آن مستقل  يابياما الزم است ارز ستياز آن ن ييجدا ءو جز
  . ردگي از آموزش صورت

) و 9(ايرفتارحرفه يابيبه ارز ژهيبه منظور توجه و لذا
 يرفتارها ييشناسا يبرا ييهاسميمكان ينبيشيپ
 نيو منصفانه ا ينيع ي) و با هدف بررس5(ايرحرفهيغ

علمي و ارائه بازخورد در جهت هيأت يدر اعضا يتوانمند
موضوع كه در  نيو با توجه به ا شانياصالح عملكرد به ا

رفتار  يابيارز يبرا يابزار استاندارد وجودمقاالت م
ع جام يابزار نيتدو، نشد افتي علميهيأتاي پزشكان حرفه
. است يمناسب الزام ياجرا تيو قابل ييايو پا ييبا روا

 يابيارز يجامع برا يداشته است ابزار يمطالعه حاضر سع
مام از نگاه ت يپزشك ينيعلمي بالهيأت ياعضا يارفتار حرفه

  . دينما نيان تدونفعذي
  

  هاروش
رفتار  يابيابزار ارز يسنجروانو  يطراح، پژوهش حاضر

دانشگاه علوم  يعلمي دانشكده پزشكهيأت ياي اعضاحرفه
 تأمين، هاهيگو نيچهار فاز تدو يتهران است كه ط يپزشك
ام انج هاهيگو ييايپا تأمينو  لوتيمطالعه پا، هاهيگو ييروا
از افراد  شاهداف پژوه حيالزم به ذكر است پس از توض. شد
  . گرفته شد يشركت در مطالعه اجازه شفاه يبرا
  

  هاهيگو ني: تدو1 فاز
به عنوان استخر  هگوي 60 تعداد منابع مرور اساس بر 

 يمنظور مقاالت و ابزارها نيبه ا. شد نيتدو هاهيگو
 يهاو دانشكدهاي حرفه يهاانجمناي رفتارحرفه يابيارز

 شده در يمرتبط معرف يو ابزارها يپزشك
MedEdPORTAL به دست يهاهيگو نيهمچن. مرور شد 
در اي رفتارحرفه يابيرزابزار ا نيآمده در پروژه تدو

اي رفتارحرفه يكه بر اساس راهنما ينيبال يهاطيمح
افزوده و  هياول يهاهيشده بود به گو ني) تدو10دانشگاه(

نفر از خبرگان  5سپس با   .حاصل شد هاهياز گو يستيل
 علمينفر از آنان عضو هيأت 3كه اي در حوزه تعهد حرفه

 نيدر ا .شد مصاحبهبودند چهره به چهره  زين ينبالي
 كنندگان شركت اريدر اخت هياول يهاهيجلسات گو
 يهاهيگو انياز م شدمي خواسته آنان از و قرارگرفت

كه از نظر آنان  يرا انتخاب و در صورت يكي پوشانهم
مشخص ، به استخر افزوده شود ديبا يگريد يهاهيگو
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دانند در مي را كه الزم ياصالحات نيهمچن. ندينما
 ،كه مفهوم و شفاف گردند يبه شكل هاهيگوبندي صورت

 ماريبا ب« هيدو گو نيبه عنوان نمونه از ب. ندياعمال نما
و  ماريبا ب«و » اي دارددبانه و محترمانهؤبرخورد م

دوم  هيگو» كندمي همراهش با آرامش و احترام رفتار
  . انتخاب شد

هم پوشان و  يهاهيگو نبي از شده انتخاب يهاهيگو
د و شدن ستيل، افراد اضافه شد شنهاديكه به پ ييهاهيگو
همان عده از خبرگان ارسال و از آنان خواسته شد  يبرا

عدد  كي 5تا  1از شماره  يكرتيل فيط كيدر  هيبه هر گو
 تيدر نها. بود هيگو تركم تينشان دهنده اهم 1عدد . بدهند

از نظر خود را با  هيگو نيترمهمآنان درخواست شد  زا
نظرات افراد  يپس از بررس. نديرنگ مشخص نما رييتغ
را به خود  5و 4كه عدد ييهاهي(گو ترمهم يهاهيگو

 كيشده بودند) تفك يكه رنگ ييهاهيگو اياختصاص داده و 
محتوا مورد  ييدر مرحله روا هاهيو به عنوان استخر گو

   .گرفت راستفاده قرا
  

  هاهيگو ييروا تأمين: 2 فاز
  محتوا يي) رواالف
 يهاگروه ندگانيدو جلسه با دعوت از نما يمحتوا ط ييروا
 يهاگروهو از  ندهينما كياز هر گروه . شد يبررس ينيبال

، ندهيسه نما اياطفال دو ، يهوشيب، يعموم يجراح، يداخل
 ندگانينما. دعوت شدند ينيگروه بال 24نفر از  28جمعا 
 نيو معاون رؤسا، هاگروه رانيمد انياز م هاگروه

انتخاب شدند تا حداكتر تنوع  هابخش يرؤساو  مارستانيب
، به منظور فراهم شدن امكان بحث. دينظرات به دست آ

مجزا با هر گروه اي و جلسه ميافراد به دو گروه تقس
  . برگزار شد

 هيجلسه و نحوه ته يهر جلسه ابتدا هدف از برگزار در
 فيو ط هاهيفهم گو تيقابل. شد انيب هاهياستخر گو

و بازخورد شركت كنندگان جستجو  يامتيازدهي بررس
 ينيبال يهاگروهدر  هيهر گو ييدر مرحله بعد كارا. شد

 مرحله از شركت كنندگان درخواست نيدر ا. شد نييتع
مورد نظر در  هيگو ايآ« نظر كه نيرا از ا هيشد تا هر گومي

 فيط كيدر » استفاده را دارد؟ تيشما قابل يگروه آموزش
ر نوشتا رييبا تغ« ، »قابل استفاده است « از  يسه قسمت

  . كنند بنديدسته »ستيقابل استفاده ن« ، »قابل استفاده است
 يهاگروه يابيدر فرم ارز هاهيضرورت وجود گو سپس

 هر وجود ضرورت كنندگان شركت. شد يبررس ينيبال
 يرضرورياما غ ديمف، )E( يضرور فيط كيرا با  هگوي

)U( يرضروري) غN( هاهيگو رشيكردند و پذ بنديدسته 
 ترينمناسب تيدر نها. صورت گرفت CVRstrictيبر مبنا
قضاوت كنند شامل  هيمورد هر گو دركه قادر بودند  يافراد
گروه  ريگروه شامل مد نيمسؤول، همكاران، بخش سيي(ر

 يياجرا نيمسؤول، يو پژوهش يآموزش ني/ معاون
 اي يآموزش ني/ معاونري/ مدسييشامل ر مارستانيب

بخش(پرستار/  درماني كادر ريسا، ارانيدست، )يدرمان
. شد نيي/ كارشناس اتاق عمل/ ماما) تعيهوشيكارشناس ب

 نظر نيرا از ا هيكنندگان خواسته شد هر گولذا از شركت
 رفتار مورد كه قادرند در يافراد ايفرد  ترينمناسب«كه
سه  فيو با ط يبررس» قضاوت كنند يابمورد ارزي فرد

 ،»قرار دهد يابيعلمي را مورد ارزهيأت تواندنمي «يقسمت
و » علمي داردهيأت يابيارز يبرا يمواجهه محدود«
» بند را دارد نياظهار نظر در مورد ا يبرا يمواجهه كاف«

شد كه در صورت  نيبر ا قيتحق ميت ميتصم. پاسخ دهند
 بودن مناسب بر كنندگان درصد شركت 75از  شيتوافق ب
مناسب در نظر گرفته  هيآن گو يابيارز براي آنها، افراد
  . شوند
 هاهيسنجش گو يبرا يازدهيامت فيانتخاب ط جهت
 خواسته آنان واز ارائه كنندگان مختلف به شركت يهاطيف
ا ر يرأ نيشتريكه ب يفيرا انتخاب و ط فيط نبهتري شد

  . كسب كرد مورد استفاده قرار گرفت
  يصور يي) رواب
گروه افراد  5نظرات  آوري پرسشنامه با جمع صورييي روا

 و پرستاران، ارانيدست، علميهيأت ياعضا، شامل خبرگان
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  . شد يبررس مارانبي
 كنندهشركت خبرهگروه   5از  هاهيگو نيفاز تدو در: خبرگان

به  ازيجمالت نبندي صورتكه  صورتي در شد درخواست
  . اصالح دارد بازخورد دهند

گروه از  نياز نظر ا يي صوريروا: علميهيأت ياعضا
ا ب روايي محتوا دو جلسه در ابزار بالقوه كنندگان استفاده

شد و  ينفر بررس 28با حضور  ينيبال يهاگروه ندگانينما
و وجود  يدشوار، هاهيآنان نظرات خود در مورد ظاهر گو

  . ارائه كردند هاهيابهام در گو
 هاهمه رشته نياز ب ارانينفر از دست 16 تعداد: ارانيدست
نظرات آنان اي جلسه طي. امام انتخاب شدند مارستانبي در

سه جل نيدر ا. شد دهيپرس هاهيفهم گو تيبر وضوح و قابل
شد  يبررس زي) نResponse process(ي يگوپاسخروند 

پرسشنامه و مدت زمان الزم  ليتكم يلذا در مورد سادگ
 بيبر پاسخ و معا رگذاريتاث يفاكتورها، يهد پاسخ يبرا

  . شد سؤالپرسشنامه  نيبا ا دياسات يابيارز يايو مزا
با حضور اي جلسه، معاونت درمان يهماهنگ با: پرستاران

 نيدر ا. (ره) برگزار شدينخمي امام مارستانيپرستار از ب 17
 ستلي. شود دعوت پرستار هابخششد از همه  يجلسه سع

ي محتوا اعضا ييكه در مراحل روا ييهاهياز گو يكامل
 بآنها مناس يابيارز يمعتقد بودند پرستاران برا علميهيأت
پرستاران گذاشته و  اريدر اخت، )هگوي 17 شامل(ندهست
 هاهگوي تك جلسه تك نيدر ا. شد يآنها بررس يي صوريروا

 سپس. قرائت و پرستاران بر مفهوم بودن آن بازخورد دادند
 را بهتر هاهيخواسته شد مشخص كنند كدام گو يسؤال يط

  . كنند يابيعلمي ارزهيأت يدر مورد اعضا توانندمي
 در دو مارانيمربوط به ب يهاهيگو يي صوريروا: مارانيب

مصاحبه شد و در  ماربي 16 با اول نوبت. شد انجام نوبت
 هاهيگو. مصاحبه شد ماريهمراه ب 12و  ماريب كي با دوم دور
و درك آنان  هاهگوي بودن ساده و قرائت افراد تك تك يبرا
 تجلسا نيدر هم. شد دهيپرس هاهگوي مفهوم و معنا مورد در

و از آنان خواسته  يمعرف مارانيبه ب يكرتيل يهاطيفانواع 
  . نديرا انتخاب نما فيط نيشد بهتر

  
   لوتي: مطالعه پا3 فاز
انتخاب شده و  يكرتيل فياز مناسب بودن ط نانياطم يبرا

مربوط به  يهاهيگو، پرسشنامه ياحتمال هاينقصرفع 
 از نفر 20و  داساتي از نفر 20 و همكاران در ارانيدست
ا در ر هاهيگو دياسات زيمرحله ن نيدر ا. شد لوتيپا اراندستي

 ديتاز اسا يكيدر مورد  ارانياز همكاران و دست يكيمورد 
  . پر كردند نام خود بدون ذكر

  
  هاهيگو ييايپا تأمين: 4 فاز
 ييايكرونباخ) و پا ي(آلفا يدرون يبا روش همسان ييايپا

ن بازآزمو -با انجام آزمون ينسب ييايپا. شد نييتع ينسب
 بيو محاسبه ضر، نفر به فاصله دو هفته 61 يبر رو
از آنجا كه در جلسات . اي ارزيابي شددرون طبقه يهمبستگ

، هابخش يرؤسا، انيهمتا شد نييتع يي محتواروا
 ياعضا ديبا تنهاي در مارانيپرستاران و ب، ارانيدست
 كه به يتسؤااللذا هر گروه به  ،كنند يابيرا ارز علميهيأت

 به لحاظ حساس. آنها اختصاص داده شده بود پاسخ دادند
 كيدر  كه، يرواقعيغ يهااز پاسخ يريشگپي و تسؤاال بودن

 رتاثي افراد را تحت يادآوريممكن بود قدرت  يفاصله زمان
 انجام Proxy Respondent وهيبه ش يابيارز، هدقرار د

ز ا يكي يرا برا يابارزي فرم شد خواسته فرد هر از لذا. شد
به فاصله دو هفته  ربدون ذكر نام دو با، علميي هيأتاعضا

  . كند پر
  

  نتايج
  هاهيگو ني: تدو1فاز 
حاصل  هگوي 60با  هاهيگو هياول ستياز مرور منابع ل پس
 ستيبه ل هگوي 2پس از مصاحبه با خبرگان و افزودن . شد
حذف  تاولوي با پوشان هم يهاآيتمو حذف  هاهيگو
 استخر، داشت يتركم تيكه از نظر خبرگان اهم ييهاهيگو
  . )1اي حاصل شد(جدولهگوي 30
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  هااستخر گويه :1جدول 

 هاگويه رديف

 كند.با بيمار و همراهش با آرامش و احترام برخورد مي 1

 كند.مينانتقادهمكارانهمراه ازو  در حضور بيمار 2

  . كندحل ميافراد درگيردوستانه و با حفظ شأن و منزلترااختالف با همكاران 3

 اي دارد.با همكاران و ساير كاركنان رفتار محترمانه 4

 د.بيماران و يا همراهان توجه دار،اتالف وقت همكاران به عدم 5

  دهد. ميبازخورد محترمانه،به فردي كه در بروز آن نقش داشته،در موارد بروز خطا 6

 گذارد.به حريم خصوصي بيماران و محرمانگي اطالعات آنان احترام مي 7

  دهد. براي ارائه اطالعات كافي و قابل فهم به بيماران يا خانواده آنها، وقت و حوصله به خرج مي 8

 كند.هاي بيماران توجه دارد و در رفع آن تالش ميبه نگراني و دغدغه 9

 كند.تصميمات مراقبتي خود را بر اساس منفعت بيماران اتخاذ مي 10

 كند.ميتوجهدرماني-تشخيصياتاقدام اثربخشيهزينه  به 11

ت مشكالدر صرف نظر از طبقه اجتماعي افراد و يا درگير بودن آنان (براي همه بيماران يكسان استدهد،ميارائه ي كهكيفيت خدمات 12
  .)AIDSداراي انگ اجتماعي مانند اعتياد يا

 .دهدميها به سرعت پاسخو به فراخواناستطبق برنامه كاري در دسترس 13

  كند. اطمينان حاصل مياز ارائه كامل اطالعات و تداوم مراقبت بيمار ،در زمان انتقال بيمار از بخش و يا تحويل شيفت كاري 14

  شود. مي مطمئندرماني-از انجام صحيح اقدامات تشخيصي،با پيگيري روند مراقبت بيمار خود 15

 .دهدنجام ميوظايفي كه به عهده دارد را به موقع ا 16

 .دهدانجام ميطور كاملوظايفي كه به عهده دارد را به 17

 كند.درماني خود برقرار مي-تعادل مناسبي بين وظايف آموزشي 18

  دهد.به جلوگيري از اتالف هزينه بيمار و منابع سيستم سالمت توجه نشان مي 19

 دهد.نسبت به ارتقاي كيفيت خدمات بخش و بيمارستان توجه نشان مي 20

  گو است. كند و در مقابل عملكرد باليني و تصميمات درماني خود پاسخخطاهاي خود را گزارش مي 21

  . گيردمي گر در موضوعي دانش و مهارت كافي نداشته باشد از افراد صاحب نظر راهنمايي و كمكا 22

 دارد.دانش و مهارت خود را به روز نگه مي 23

 دارد.اي دانشگاهمطابق راهنماي پوشش حرفهي لباس و ظاهر 24
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 رفتاري متناسب با شان حرفه دارد. 25

ت اسممكن  كه است هدايايي نامعقول هدايايد(پذيررا نميبيمارانياوپزشكيتجهيزات،داروييهايشركت،صنايع نامعقول هداياي 26
  .)ار باشندذاثرگ افراد ايبر تصميم گيري حرفه

 همكاري مناسبي با همكاران و ساير افراد تيم مراقبت بيمار دارد. 27

 كند.ميرعايتراقوانين و ضوابط اداري يا آموزشي 28

 كند.مياز بازخورد سازنده افراد استقبال انتقادپذير است و 29

 صداقت دارد و قابل اعتماد است. 30

  

  پرسشنامه يي: روا2 فاز
  محتوا يي) رواالف
 شركت يشنهاديمحتوا اصالحات پ ييجلسات روا در

كه مفهوم و  يبه شكل هاهيگوبندي صورت در كنندگان
 .محتوا محاسبه شد يينسبت روا. اعمال شد، شفاف گردند

دو  در كنندهشركت 28تعداد  يبر اساس جدول الوشه برا
 ضرورت بر نظر اتفاق نفر 19محتوا حداقل روايي جلسه
 يدر بررس. دانسته شد يضرور هگوي 17الزم بود و هاهگوي
از نظر مناسب و قابل استفاده بودن در  ي ماندهباق هگوي 17

 يحاصل شد: در گروه پاتولوژ ريز جيمختلف نتا يهاگروه
 پزشكي گروه ) و درماري(مربوط به تعامل با ب هيدو گو
بخش و  ارتقاي كيفيت(مربوط به  هيگو كي يقانون

 هويگ سه نياما حذف ا. بودند ادهقابل استف ري) غمارستانيب
  . مراحل شد قيهب منوط به حذف در

 9 يابيارز يبرا هابخش يرؤسادرصد  75در سطح توافق 

 يگروه برا نيمسؤول، هگوي 7 يابيارز يهمكاران برا، هگوي
 يابيارز يبرا مارستانيب يياجرا نيمسؤول، هيگو 2 يابيارز
. مناسب بودند هگوي 11 يابيارز يبرا ارانيدست، هگوي كي

 چيه يابيارز يپرسنل برا ريو پرستاران و سا مارانياما ب
 پس از. نبودند كنندگان مورد توافق شركت هاهياز گو كي

 براي پرستاران درصد 50 كاهش آستانه توافق افراد به
مناسب  هگوي 4 يابيارز يبرا مارانيو ب هگوي 5 يابيارز

  . شدند
 تركم – در حد انتظار«به صورت  يابيارز فيط ترينمناسب

 حاتيانتخاب و در توض »يابيقابل ارز رغي –انتظار  حد از
رفتار قابل  اي و انتظار از حد تركمذكرشد كه اگر رفتار 

 ياههيگو. سنديشرح آن را بنو، از فرد سراغ دارند ينيتحس
 2 آنها در جدول يابيارز يانتخاب شده و افراد مناسب برا

  . است آمده

  
 هاي حذف و اضافه شده نقشه نهايي گويه :2جدول 

  بيماران  پرستاران رييس بخش دستياران همكاران هاگويه
      .كندميبا بيمار و همراهش با آرامش و احترام رفتار

      برد.سؤال نميدر حضور بيمار و همراه، دانش و عملكرد همكاران را زير

       اي دارد.كاركنان رفتار محترمانهبا همكاران، فراگيران و ساير 

      .دهدميدر موارد بروز خطا، به فردي كه در بروز آن نقش داشته، بازخورد محترمانه

  ¥    گذارد.به حريم خصوصي بيماران و محرمانگي اطالعات آنان احترام مي

     .دهدميبراي ارائه اطالعات كافي و قابل فهم به بيماران يا خانواده آنها، وقت و حوصله به خرج
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(صرف نظر از منافعكندميدرماني خود رابر اساس منفعت بيماران اتخاذ -تصميمات تشخيصي
 آموزشي و پژوهشي).  -فردي 

     

، براي همه بيماران يكسان است (صرف نظر از طبقه اجتماعيدهدميكيفيت خدماتي كه ارائه 
 ). AIDSافراد و يا درگير بودن آنان در مشكالت داراي انگ اجتماعي مانند اعتياد يا 

     

طبق برنامه كاري در دسترس است و وظايفي كه به عهده دارد را به موقع و به درستي انجام
 . دهدمي

    

    ∑  .كندميدرماني خود برقرار -تعادل مناسبي بين وظايف آموزشي 

      .دهدمينسبت به ارتقاي كيفيت خدمات بخش و بيمارستان توجه نشان

      است.گوپاسخپذيرد و در مقابل عملكرد باليني و تصميمات درماني خودخطاهاي خود را مي

كافي نداشته باشد از افراد صاحب نظر راهنمايي و كمكاگر در موضوعي دانش و مهارت 
 گيرد. مي

     

   £  .داردميدانش و مهارت خود را به روز نگه 

  ®     دانشگاه دارد.ايلباس و ظاهري مطابق راهنماي پوشش حرفه

     همكاري مناسبي با همكاران و ساير افراد تيم مراقبت بيمار دارد.

      .كندميانتقادپذير است و از بازخورد سازنده افراد استقبال

      .كندميهاي بيماران توجه دارد و در رفع آن تالشبه نگراني و دغدغه

هاي موجود در فرم ارزيابي كيفيت آموزش قرار دارد. پوشان با گويههم هاي: گويه 

:  هستند. لذا در پرسشنامه پرستاران  علميهيأتپرستاران، پرستاران افراد مناسبي براي ارزيابي آنها در اعضاي  %80اي كه به نظر بيش از : گويه¥  گويه پيشنهادي براي اضافه شدن به پرسشنامه گروه مربوطه
  گويه پايايي مناسبي در گروه پرستاران نداشت و حذف شد.  ®  وارد شد. 

 بيماران استفاده شد. از نظر تم در جلسه روايي محتوا حذف شد. اما چون مرتبط با بيماران بود براي ارزيابي اهميت و روايي صوري نزد آي
»  .دكرهاي من توجه ميپزشكم دلسوز بود و به نگراني« بيماران مهم بود. لذا در پرسشنامه بيماران آورده شد. اين آيتم پس از روايي صوري به 

  تبديل شد. 

دستياران را براي اين ارزيابي  علميهيأتاعضاي  %6/63اين آيتم مورد درخواست دستياران براي ارزيابي بود و در ارزيابي روايي محتوا،  ∑
  ند. لذا در پرسشنامه دستياران وارد شد. ميدانستمناسب 

از آنجا كه در فرم همكاران و مسؤولين براي ارزيابي كيفيت آموزش، وجود براي ارزيابي توسط دستياران بود اما  علميهيأتگويه مورد توافق  £
  ها در فرم دستياران وارد نشد. اما در نهايت بنا به اهميت نظر دستياران در فرم آنها نيز وارد گرديدداشت؛ به لحاظ اضافه كردن حداقل گويه

  
  يصور ييروا )ب
 و بود فهم كامال واضح و قابل هاهيگو ارانيدست نظر از
مدت . وجود نداشت هاهيدر ظاهر گو ينكته مبهم چهي

به  ارانيدست. بود قهدقي 5حداكثر  هاهيبه گو ييگوپاسخ
فاش نشدن نامشان اشاره كردند و جلب توجه افراد  تياهم

استفاده از  يهاتياز مز يكيرا اي رفتارحرفه تيبه اهم
آنها عنوان كردند كه الزم است . پرسشنامه ذكر كردند

 طيشود كه وابسته به شرا يابيتوسط آنان ارز ييهاهيگو
 يكسانيقضاوت  هازمانتا در همه  اشدو فرد نب طيمح

 نيب يتعادل مناسب: «يهاهيازنظرآنان گو. داشته باشد
ش و دان« و» كندمي خود برقرار يدرمان -يآموزش فيوظا

بودند كه  ييهاهيگو »داردمي را به روز نگه ودمهارت خ
 يخصوص ميبه حر: «يهاهيگو. كنند يابيقادرند آنها را ارز

 و» . گذاردمي اطالعات آنان احترام يو محرمانگ مارانيب
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ده خانوا اي مارانيو قابل فهم به ب ياطالعات كاف هئارا براي«
 يكيفيت خدمات«و » . دهدميوقت و حوصله به خرج ، آنها

 يبرا» همه بيماران يكسان است يبرا، دهدمي كه ارائه
 ديچون توسط اكثر اسات ستنديمهم ن دشانياسات يابيارز
 يگاهيخود را در جا ارانيدست يبرخ. شوندمي تيرعا
 ياندرم -يصيتشخ ماتتصمي« هيكه در مورد گو دنددينمي

نظر بدهند  »كندمي اتخاذ مارانيخود را بر اساس منفعت ب
تعارض  تيخود را در موقع هيگو نيا يابيدر ارزاي هو عد

 يبرخ ينيبال طيو معتقد بودند در مح نددانستميمنافع 
 .شودمياتخاذ  ارانيبه هدف آموزش دست اًفصر ماتيتصم

 ميبا تاي جلسه يموارد ذكر شده ط يبا توجه به بررس
همه  يبرا، دهدمي ارائه كه يخدمات كيفيت« هيگو قيتحق

 قابل هم پرستاران بخش در كه » است سانبيماران يك
 هگوي 11حذف و تعداد  ارانيدستبود از بخش  يابارزي
ادل تع « هيگو. در نظر گرفته شد ارانياز دست پرسش يبرا

 خود برقرار درماني - يآموزش فيوظا نيب يمناسب
 مهم بود و دياسات يابيارز يبرا ارانياز نظر دست» . كندمي

، علميهيأت ياز اعضا %6/63، توامح ييروا يابيدر ارز
و در  نددانستميمناسب  يابيارز نيا يرا برا ارانيدست

و مهارت خود  دانش« هيگو. وارد شد ارانيپرسشنامه دست
 ارانيتوسط دست يابيارز يبرا »داردميرا به روز نگه 
و در فرم آنها وارد  علميهيأت %70از  شيمورد توافق ب

  . ديگرد
 ايواضح و گو ياز نظر ظاهر هاهينظر پرستاران گو از

. بود قهدقي 3حداكثر  هاهيبه گو ييگوپاسخمدت . بودند
در جلسه دوم  علميهيأت يكه اعضااي هگوي 5عالوه بر 

توافق داشتند پرستاران قادرند آنها را به  محتوا ييروا
دو  يابيارز يپرستاران خود را برا، كنند يابيارز يخوب
اطالعات  يو محرمانگ مارانيب يخصوص ميحر به«هيگو

و قابل  ياطالعات كاف هئارا يبرا« و» . گذاردمي آنان احترام
وقت و حوصله به خرج ، خانواده آنها ايو  مارانيفهم به ب

 نيا گرفت ميتصم قيتحق متي. دانستنديم مناسب ». دهدمي
اضافه نمود و پرسشنامه  يقبل هگوي 5را هم به  هگوي دو

 كيفيت« هگوي كه از آنجا. شد هيگو7پرستاران شامل 
» همه بيماران يكسان است يبرا، دهدمي كه ارائه يخدمات

 يابيارز، مهم نبود دياسات يابيارز يبرا ارانياز نظر دست
  . واگذار شد مارانيبه پرستاران و ب هيگو نيا

 يابيدر ارز مارانيمربوط به ب هگوي 5هر  مارانينظر ب به
بودند و معتقد  »مهم« ايو » كامال مهم «علميهيأت ياعضا

 هگوي 5توانند پزشك خود را از نظر هر مي بودند كه
 و مارانيب يخصوص ميحر به« هيالبته گو. كنند يابيارز

 ماربي 4 از نظر» . گذاردمي اطالعات آنان احترام يمحرمانگ
كامال  ماربي 8مهم و از نظر  ماربي 4از نظر  ،مهم يتا حدود
 ياكثر افراد حت يبرا هاهيگو هياما نوع نوشتار اول. مهم بود

در  هاهيگو. قابل درك بود ريغ، باال التيافراد با تحص
و با گرفتن بازخورد از آنان آنقدر ساده  مارانيحضور ب

 نيبهتر مارانيب ظربه ن. آنها قابل فهم شد يشدند تا برا
 ،ريخ، بله«  فيپاسخ به پرسشنامه ط يبرا يكرتيل فيط

 در شانيجهت ا فيط نيلذا هم ،بود» توانم نظر بدهمنمي
  . شد گرفته نظر
 راحت به و بود دار راز پزشكم«هيگو مارانينظر همراه ب از

 يچندان تياهم» توجه داشت نهمعاي زمان در ماربي بودن
 ميبه حر « هيگو نيا ياز آنجا كه فرم اصل. نداشت

 اطالعات آنان احترام يو محرمانگ مارانيب يخصوص
شد از بخش يم دهيدر بخش پرستاران پرس» . گذاردمي
به  نيبا توجه به موارد ذكر شده محقق. حذف شد مارانيب
استفاده  هگوي 4از  مارانبي بخش كه در دنديرس جهينت نيا

  . كنند
 

  لوتي: مطالعه پا3 فاز
در مورد  هانهيبه همه گز علميهيأت يمطالعه اعضا نيا در

 10 ارانيدر مورد دست. همكارانشان پاسخ داده بودند
 كه )%1 از تركم( پاسخ داده نشده بود هانهگزي از مورد
اظهار  يبرا يبود كه افراد آگاه كمي موارد دهنده نشان

 كرونباخ در يآلفا. نظر در مورد فرد مورد نظررا نداشتند
 اراندستي مورد و در. /848 علميهيأت ياعضا مورد
 نبودو شركت انتخاب شده مناسب يكرتيل فيط. بود. /876
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 تهنداش يمواجه كاف هاهيگو يبا برخ، كنندگان معتقد بودند
را  يديجد فطي لذا ندارند هادر مورد آن درستي نظر و
ستون به  كي فيط نيدر ا. دادند شنهاديپ يابيارز يبرا
 اختصاص اندنداشته يكه افراد با آن مواجه كاف ياردمو
نظرات و  قيتحق ميت ياعضااي جلسه يط. افتي

 مرور را كنندگان ارائه شده توسط شركت يبازخوردها
 – انتظار حد در« از يابيارز فيجلسه ط ناي از پس. كردند

 يكاف مواجه« به »يابيارز قابل رغي – انتظار حد از تركم
 يبه بازخورد برا ازين، قابل قبول، مطلوب مالكا، ام نداشته
  . كرد رتغيي »بهبود

  
  هاهيگو ييايپا تأمين:  4 فاز
  ) همكارانالف
 )ICC( يهمسان بضري و 931/0 كرونباخ يآلفا بيضر
 سطح در)690/0 – 950/0( 872/0 آزمون دو نيا نبي

 هپرسشنام يداريپا بيترتنيابود كه به 0001/0 يدارمعني
 يهاICC با توجه به. ديگرد دتائي زمان طول در همكاران

 يدانش و مهارت كاف يدر موضوع اگر«هيمحاسبه شده گو
 و كمك راهنمايي نظر نداشته باشد از افراد صاحب

پوشش  يمطابق راهنما يو ظاهر لباس«هيو گو »گيردمي
اما . بودند نييپا ICC با ييهاهيگو» دانشگاه دارداي حرفه
اي پوشش حرفه يمطابق راهنما يلباس و ظاهر« هيگو

در دو گروه  تميآ نيا يابيارز ليبه دل» دانشگاه دارد
حذف  ارانياز پرسشنامه دست ارانيو دست هابخش يرؤسا
نداشته  يدانش و مهارت كاف ياگر در موضوع «هيگو. شد

 يباق »گيردمي و كمك راهنمايي نظر باشد از افراد صاحب
 هگرفت نظر همكاران مناسب در يابيارز يبرا هگوي 6و  ماند
   .شد
  هابخش يرؤسا) ب

 نيا نبي يهمسان بضري و 962/0 كرونباخ آلفاي بيضر
 يدارمعني سطح در)735/0 – 981/0( 927/0 آزمون دو

 يرؤسا پرسشنامه يداريپا بيترتنايبه كه بود 0001/0
  . ديگرد دتائي زمان طول در هابخش

  اراني) دستج
 نيا نبي يهمسان بضري و 920/0 كرونباخ آلفاي بيضر
 يدارمعني سطح در )585/0 – 940/0( 835/0 آزمون دو

 رانادستي پرسشنامه يداريپا بيترتنايبه كه بود 0001/0
محاسبه  يهاICC با توجه به. ديگرد ديدر طول زمان تائ

 يخصوص ميحر به«هيگو، هاهياز گو كي هر يشده برا
 و »گذاردمي اطالعات آنان احترام يحرمانگو م مارانيب

ه كه ب وظايفي و است دسترس در كاري برنامه طبق« هگوي
 ييهاهيگو »دهدمي انجام يعهده دارد را به موقع و به درست

 ليدوم به دل هياول حذف و گو هيگو. بودند نييپا ICCبا 
  . حفظ شد ارانيآن از نظر دست تياهم
  )پرستاراند

 نيا نبي همساني بضري و 943/0 كرونباخ يآلفا بيضر
 يدارمعني سطح در)684/0 – 955/0( 878/0 آزمون دو

 ارانپرست پرسشنامه يداريپا بيترتنايبه كه بود 0001/0
و  لباس« هيگو يابيارز ليبه دل. ديگرد دتائي زمان طول در

» دانشگاه دارداي پوشش حرفه يمطابق راهنما يظاهر
از ، باالتر ICC با اراندستي و هابخش يرؤساتوسط 

  . بخش پرستاران حذف شد
ي اهيكه گو صورتي در هاكوتاه كردن پرسشنامه بمنظور

 يابيارز يبود فقط برا يابيدر چند گروه از افراد قابل ارز
ا ب ابارزي گروه انتخاب. شد توسط دو گروه درنظرگرفته

افراد در مرحله  شنهاديبه پ ايو  قيتحق ميتوجه به نظر ت
 ييايدر مرحله پا ICC كسب نمره باالتر ايو  يصور ييروا
است و از بازخورد سازنده افراد  ريانتقادپذ«هيلذا گو. بود

 نانكارك ريو سا رانفراگي، همكاران با« و» . كندمي استقبال
حذف  هابخش يرؤسااز بخش » . دارداي رفتار محترمانه

 به« هيگو نيهمچن. ديشده و به بخش همكاران منتقل گرد
 ناطالعات آنا يو محرمانگ مارانيب يخصوص ميحر

 ICCتوسط پرستاران با اين كه  ليبه دل »گذاردمي احترام
 بخش از) . /677 مقابل در. /503بود( يابيقابل ارز باالتري
  . ديحذف و به بخش پرستاران منتقل گرد اراندستي
 علميهيأت يابيارز يكه از نظر پرستاران برااي هيگو دو
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در  ندميدانست آن يابيمهم بوده و خود را قادربه ارز
اطالعات  هئارا براي« هيگو. پرسشنامه پرستاران وارد شد

 وقت و حوصله، خانواده آنها اي مارانيو قابل فهم به ب يكاف
 يابيارز مارانيو ب ارانيكه توسط دست» . دهدميبه خرج 

  . از پرسشنامه پرستاران حذف شد شديم
  
 يابيارز براي قسمت 5 درجه شامل 360 يابزار تينها در

هر قسمت . شد نيتدو علميهيأت ياعضااي رفتار حرفه
 يگروه خاص است كه با اعضا كيمربوط به اي پرسشنامه

 مجموع در هاپرسشنامه نيا. دارند يمواجهه كاف علميهيأت
را از نظر رفتار  يدانشكده پزشك علميهيأت اعضاي
به  هيگو 7تعداد. كننديم يابيارز هگوي 18 اباي حرفه
، ارانيبه دست هگوي 8، به همكاران هگوي 6، هابخش يرؤسا

 مشخص شد نيهمچن. افتيبه پرستاران اختصاص  هگوي 5
را  ينبالي علميهيأت ياعضااي قادرند رفتار حرفه مارانيب

ط توس هاهيگو يافراد از نظر برخ. كنند يابارزي جنبه 4از 
  . )3(جدول شوندمي يابيارز وهچند گر

 كننده اي به تفكيك افراد ارزيابيهاي نهايي ارزيابي رفتار حرفه گويه: 3جدول 

  هاي طراحي شده براي پرسشنامه پروفشناليسمگويه  كنندهارزيابي  پرسشنامه

ره 
شما

مه 
شنا

رس
پ

1  

ش
بخ

ي 
سا

رؤ
  

  . كندميدرماني خود برقرار -تعادل مناسبي بين وظايف آموزشي-1

  . دهدمينسبت به ارتقاي كيفيت خدمات بخش و بيمارستان توجه نشان  -2

  گو است. پذيرد و در مقابل عملكرد باليني و تصميمات درماني خود پاسخخطاهاي خود را مي -3

  دانشگاه دارد. اي مطابق راهنماي پوشش حرفهلباس و ظاهري  -4

  همكاري مناسبي با همكاران و ساير افراد تيم مراقبت دارد.  -5

   دهد.طبق برنامه كاري در دسترس است و وظايفي كه به عهده دارد را به موقع و به درستي انجام مي -6

  . داردميدانش و مهارت خود را به روز نگه  -7

ره 
شما

مه 
شنا

رس
پ

2  

ران
مكا

ه
  

  اي دارد. با همكاران، فراگيران و ساير كاركنان رفتار محترمانه-1

  . دهدميدر موارد بروز خطا، به فردي كه در بروز آن نقش داشته، بازخورد محترمانه  -2

  گيرد. اگر در موضوعي دانش و مهارت كافي نداشته باشد از افراد صاحب نظر راهنمايي و كمك مي -3

  . كندميانتقادپذير است و از بازخورد سازنده افراد استقبال  -4

  . كندميدانش و مهارت خود را به روز نگه  -5

  همكاري مناسبي با همكاران و ساير افراد تيم مراقبت دارد.  -6

ره 
شما

مه 
شنا

رس
پ

3  

ران
ستيا

د
  

  د. برنمي در حضور بيمار و همراه، دانش و عملكرد همكاران را زير سؤال-1

  . دهدميبراي ارائه اطالعات كافي و قابل فهم به بيماران يا خانواده آنها، وقت و حوصله به خرج  -2

 -(بدون توجه به منافع فردي  كندميدرماني خود رابر اساس منفعت بيماران اتخاذ  -تصميمات تشخيصي -3
  آموزشي و يا پژوهشي). 
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  . كندميخود برقرار درماني-تعادل مناسبي بين وظايف آموزشي-4

   دارد.دانش و مهارت خود را به روز نگه مي -5

 .كندميبا بيمار و همراهش با آرامش و احترام رفتار-6 

  دارد. اي با همكاران، فراگيران و ساير كاركنان رفتار محترمانه -7

  . دهدميطبق برنامه كاري در دسترس است و وظايفي كه به عهده دارد را به موقع و به درستي انجام  -8

ره 
شما

مه 
شنا

رس
پ

4  

ران
ستا

پر
  

 .كندميبا بيمار و همراهش با آرامش و احترام رفتار-1

  همكاري مناسبي با همكاران و ساير افراد تيم مراقبت بيمار دارد.  -2

، براي همه بيماران يكسان است (صرف نظر از طبقه اجتماعي افراد و يا درگير دهدميكيفيت خدماتي كه ارائه  -3
  ). AIDSبودن آنان در مشكالت داراي انگ اجتماعي مانند اعتياد يا 

  اي دارد. با همكاران، فراگيران و ساير كاركنان رفتار محترمانه -4

   گذارد.محرمانگي اطالعات آنان احترام ميبه حريم خصوصي بيماران و  -5

ره 
شما

مه 
شنا

رس
پ

5  

ران
يما

ب
  

 رفتار پزشكم با من محترمانه بود.-1

   داد.پزشكم با حوصله، در مورد بيماريم به من توضيح مي -2

  گذاشت. نمي پزشكم بين بيمارانش فرق -3

  كرد. هاي من توجه ميپزشكم دلسوز بود و به نگراني -4

  

  بحث
 درجه 360 يابيارز يرا برا ايابزار روا و پا كيمطالعه  نيا

 اننفعذياز نگاه تمام  علميهيأت ياعضااي حرفه رفتار
 ي) معرفمارانيو ب انيهمتا، رانيفراگ، ي(پرسنل درمان

اي حرفه ابزار مفهوم رفتار نيا يهاهياز آنجا كه گو. كندمي
 توانمي آنبا استفاده از  دهندمي به طور كامل پوشش را

كرد و مطمئن  يابيرا ارز علميهيأت ياعضااي رفتار حرفه
الزم در ابزار وجود دارد و افراد  يهاآيتمبود كه همه 

ار ابز نيبا استفاده از ا. ندنمايمي افتيبازخورد الزم را در
) 11(ايحرفهبه رفتار اين كه عالوه بر  يدر دانشكده پزشك

اي رحرفهيغ يتارهارف، شودمي مبذول ياژهيتوجه و
به  علميهيأت ياعضااي رفتار حرفه. گرددمي مشخص
و در جهت اصالح عملكرد  يو منصفانه بررس ينيشكل ع

 تيمز نيپرسشنامه ا نيا. شودمي بازخورد ارائه شانيبه ا
 علميهيأتعضو  كيكه با  يتمام كسان دگاهيرا دارد كه د
اده با استف. كندمي يتعامل دارند را بررس يمتي به عنوان هم

توسط چند  علميهيأتعضو يرفتارها يابزار برخ نياز ا
كه  اينبا . شودمي اثر نامطمئن كم يهاو پاسخ يابينفر ارز
مكمل  مارانينظرات ب يبررس اي،رفتار حرفه يابيدر ارز

را  يند شكاف مهمهستبوده و قادر گريد يمنابع اطالعات
مستقل و  يدر ابزارها مارانياما اطالعات ب ،)12پركنند(

از  يجزئ مارانبي نظر و) 15 تا13(اندشده جداگانه استفاده
 پرسشنامه .موجود نبوده است يهااز پرسشنامه كي چيه

اي رفتارحرفه يابيرا دارد كه در ارز تيمز ناي حاضر
اختصاص داده  مارانيبه ب هاآيتم يبرخ علميهيأت ياعضا

 دهدمي امكان را نيموضوع به پژوهشگران ا نيا. شده است
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 زيرا ن رندگانيخدمت گ دگاهيد، پرسنل دگاهيتا عالوه بر د
  . لحاظ كنند

ابزار  نياستفاده مستقل از ا، اديز يايوجود مزا با
اضافه  هاتيمحدود نياز ا يكي. دارد زين ييهاتيمحدود

است كه ممكن  ديجد يهابه پرسشنامهاي كردن پرسشنامه
 ديكه هر فرد با ييهاهياست با وجود كم بودن تعداد گو

كار  كياز  يناش يتا) اما بار روان 8كند(حدكثر  يابيارز
حال اضافه شدن  نعي در. باشد افراد بر دوش هاضاف
شدن  اديز ليدو پرسشنامه ممكن است به دل يهاهيگو

را كاهش  يشدن پرسشنامه همكار يت و طوالنسؤاالتعداد 
  . دهد
 اررفت ريتاث هاآيتم برخي مورد كه ممكن است در ييآنجا از

 دركنتغيي هفته در فاصله دو كنندهيابارزي ذهن بر فرد
 تسؤاال تك از تك ترمهمكل پرسشنامه را  ICC نيمحقق
 ICCبراساس  اًفصر هاهيحذف گو نبنابراي، كردند فرض

 كردن تركوتاه چه با هدف هر نيهمچن. انجام نشد هگوي كي
 هاهيتمام) گو اي( برخي كه شد آن بر ميتصم هاسشنامهپر

 پژوهش نيدر ا نيهمچن. شوند يابيرده ارز كيتنها توسط 
ه نشد ك يابزار فوق بررس ييروا گريسازه و انواع د ييروا
مطالعه بوده و پس از اجرا در  يهاتياز محدود يكي

  . خواهد شد يبررس يكاف تيجمع
در همه  هياستفاده گو تيقابل يكه در بررس آنجا از

 استفاده تقابلي مختلف گروه 2 در هگوي 3 ينيبال يهاگروه
 استفاده اول الزم است در دور، ندنشد هم حذف اما نداشتند

 كه در صورتي در و شوند رصد هگوي 3 ناي پرسشنامه از
رند استفاده ندا تيقابل يقانون يو پزشك پاتولوژي گروه 2
انتخاب  براي كه آنجا از. حذف شوند هاگروه ناي در

د كنن يابيرا ارز هگوي بتوانند هر كهيافرد ترينمناسب
درصد كاهش داده  50درصد به  75سطح توافق افراد از 

 رتبه بندي يهاهيبه گو يابيشد الزم است در دور اول ارز
 اركبيتوجه شود و حداقل  مارانيتوسط پرستاران و ب شده
 يابيدر ارز. هم رصد شوند ستيچك ل ايو  يفيك يابيبا ارز
 نفر دو اي كي ينيبال يهاگروهاز  كي از هر، محتوا ييروا

 هاهيگو برخي همچنان اجرا در است ممكن، داشتند حضور
لذا  ؛دانسته نشود يآموزش يهاگروه يبرخ يمناسب برا

بازخورد بر پرسشنامه و اصالح بر اساس  افتيدر نديفرا
. شودمي شنهاديدر دور اول اجرا پ يافتيدر يبازخوردها

 سبب اجرا اول سال 2 يط ينيتكو يابيانجام ارز نيهمچن
بازخورد  يبه هدف اصل يابدستي بر عالوه شودمي
. و مشكالت پرسشنامه برطرف گردد آوري جمع اننفعذي
ابزار كه  ياجرا يبرا يمنسجم و مناسب نامه وهيش نيتدو

به پاسخ  يدسترس تيو محدود يرازدار تيضمن رعا
از ، و با تواتر مناسب متني بازخورد كنندگان شركت

، هدارائه د شوندگان يابيو به ارز افتيكنندگان در يابيارز
، شنقطه بر نييتا زمان تعاين كه گرينكته د. است يضرور

 رديمورداستفاده قرارگ ديبا ينيابزار فقط به شكل تكو نيا
م انجا نيهمچن. نداردرا  ياستفاده به شكل تجمع تيقابل و

عالوه  شودمي سبب اجرا اول سال 2 يط ينيتكو يابيارز
 آوري ان جمعنفعذيبازخورد  يبه هدف اصل يابيبر دست

  . و مشكالت پرسشنامه برطرف گردد
  

  گيرينتيجه
 يابيارز يبرا ايروا و پا يمطالعه حاضر ابزار

 كندمي يمعرف يپزشك علميهيأت ياعضااي رفتارحرفه
به  دياسات يبنديپا زانيم يبررس يبرا توانمي ابزار را نيا

، ينيالب آموزشي يهاطيدر محاي رفتارحرفه تيرعا
 ياثر بخش يبازخورد و بررس ازمندين يهانهيزم ييشناسا

مورد استفاده افراد اي رفتار حرفه يبازخوردها در ارتقا
  . قرار داد

  
  قدرداني

گرانت و به سفارش دانشكده  افتيپژوهش حاضر بدون در
 لهينوسيبد. انجام شد تهران پزشكي علوم دانشگاه يپزشك

 خانم، محترم دانشكده استير يسيدكتر نف ياز جناب آقا
معاونت درمان و  يوقت دفتر پرستار ريمد ييدكتر وسكو

 مارستانيوقت ب يشمعاون آموز يريخانم دكتر ن
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آموزش  مسؤول ايدكتر مهرپو مو خان ينيخمامام
كه  ينيامام خم مارستانيب يمعاونت آموزش ياريدست

جلسات  يدر مطالعه و برگزار يهمكار يفراخوان افراد برا
  . ميرا دار يكمال سپاسگزار ،نمودند لتسهي را هاو مصاحبه
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Designing and Validating the Tool for Assessing the Professional 
Behavior of Clinical Faculty Members; A Tool in Stakeholder’s View 
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Abstract 
 
Introduction: Despite the consensus on the role of teachers in identity formation of learners, the assessment 
of the professional behavior of faculty members has not been paid enough attention. Professionalism is best 
taught in clinical settings through role modeling of teachers. Students can observe the behavior of the 
physicians, this way, professionalism evaluation in practicing physicians is important. This study endeavored 
to develop a 360-degree tool for assessing the professional behavior of clinical attending.  
Methods: This study was conducted in four phases. In the first phase we designed item pool based on a review 
of literature and experts’ views, in the second phase, content validity and face validity of items were 
authnticated. In the next phase a pilot study was conducted on 40 people (20 faculty members & 20 assistants). 
In the versy last phase the reliability of the instrument was calculated on 18 faculty members, 10 head of 
departments, 16 residents and 17 nurses.  
Results: Based on validity and reliability assessment, item pool reduced to 18. Seven items were assigned to 
department heads, 6 items to colleagues, 8 items to assistants, and 5 items to nurses. It was also found that 
patients were able to evaluate the professional behavior of clinical members in four aspects.  
Conclusion: A 360 degree instrument containing five sections and 18 items was developed that can examine 
the professional behavior of faculty of members of school of medicine, taking into account the views of 
stakeholders including service providers and patients.  
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