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ارزشیابی عملکرد دستیاران گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
با استفاده از روش 063درجه
3

محمود شیشهگر ( ،1)MDسارا ریواز ( ،*2)MSمیترا امینی ( ،2)MDمژده ریواز ()MS
 -1گروه گوش و حلق و بینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز .شیراز .ایران
 -2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز .شیراز .ایران
 -3گروه آموزشی زیست شناسی ،اداره آموزش و پرورش شیراز .شیراز .ایران
دريافت ،97/2/42 :اصالح ،97/24/3 :پذيرش97/24/22 :

خالصه
سابقه و هدف :رفتارهاي حرفهاي و مهارتهاي ارتباطی دستیاران بهصورت سنتی توسط اعضاء هیئت علمی ارزیابی میشود ،در حالیکه یکی از بهتـرین راههـاي ارزیـابی
نگرشها و رفتارها ،پرسش از افرادي اسـت که در محیط کار بهطور مستمر با دستیاران ارتباط دارند ارزشیابی  363درجه به منظور ارزیابی عملکـرد دسـتیاران بـالینی ،دامنـه
متنوعی از مهارتها را با استفاده از ارزیابهاي متعدد در بر میگیرد .هدف این مطالعه ارزیـابی مهـارت هـاي عملکردي ارتبـاطی و بین فردي دستیاران رشته گوش و حلـق
و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از روش  363درجه بود.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است که بر روي کلیه دستیاران گوش و حلق و بینی ( 11نفر) شاغل بـه تحیـیل در سـا  1331در بیمارسـتان هـاي
آموزشی شیراز انجام گردید .براي بررسی عملکرد دستیاران پرسشنامههایی (شامل پرسشنامههاي اساتید˛ همکاران پزشک "همتا"˛ همکاران درمان "پرستاران"˛ خودسـنجی
و بیمار) تهیه و تنظیم گردید .روایی صوري پرسشنامهها با نظر کارشناسان آموزش پزشکی تائید و پایایی پرسشنامهها بعد از یک مطالعه اولیه  r=3/32به دست آمـد .سـ
یافته ها توسط نرم افزار  SPSS16با استفاده از آمار توصیفی و روشهاي آماري  T –testو ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداري  p≤0.5تجزیه و تحلیل شدند.
يافته ها :نتایج حاصل نشان داد که به ترتیب میانگین نمره ارزشیابی توسط خود دستیاران ( ،)34/33±3/33همتایان ( )12/31±1/13و اساتید ( )66/±12 1/22بیشترین و
میانگین نمرات بیماران ( )13/23±2/32و پرستاران ( )31/2 ± 6/46کمترین مقدار را داشتند.
نتیجه گیری :نتایج مبـین این مطلب می باشند که در بحث ارزیابی نباید تنها به یک گروه از مخاطبین اکتفا نمود ،بلکه براي ارزیابی بهتر و جامعتر الزم است گروههاي
مختلف در امر ارزشیابی دخیل باشند
واژه های کلیدی :ارزشیابی  363درجه˛ عملکرد بالینی ،دستیاران گروه گوش و حلق و بینی

مقدمه
ارزشیابی جزئی از فرآیند تعلیم و تربیت و بخش جداییناپذیر فرایند

سنتی توسط اعضاء هیئت علمی ارزیابی میشود ،در حالیکه یکی از بهتـرین

یاددهی -یادگیري است که بهطور مستمر انجام میگیرد و بدون آن نمیتوان به

راههـاي ارزیابی نگرشها و رفتارها ،پرسش از افرادي اسـت که در محیط کار

اهداف آموزشی دست یافت .ارزشیابی به صورتهاي مختلفی انجام میشود .مثال

بهطور مستمر با دستیاران ارتباط دارند .داشتن مهارتهـاي ارتبـاطی و بـین

خودسنجی که در آن فراگیر درباره میزان یادگیري موضوعات آموزشی و یا تبحر

فـردي ،رفتـار حرفهاي درست و مناسـب باعـث افـزایش اعتمـاد بیماران به

در انجام مهارتها اظهار نظر میکند ،یا سنجش توسط همتایان ،در یک گروه

پزشکان شده و کارکرد تیمی پزشکان را بهبود میبخشد و پزشکانی کـه ایـن

کوچک آموزشی زمانی که پویایی و دینامیک گروه در دستیابی به اهداف آموزشی

مهـارتهـا را دارنــد ،رضــایتمندي بیمارانشــان بــاالتر بــوده ،ازایـنرو

موثر است مورد استفاده قرار می گیرد .عملکرد در دستیاري به معناي ارائه خدمات

اهمیـت آمـوزش ایـن مهـارتهـا در آموزش پزشکی جایگاه ویژهاي پیداکرده و

بهتر به جامعه بر حسب اهداف آموزشی رشته مورد نظر میباشد ( .)1از اصلیترین

در بـین آمــوزشدهنــدگان پزشــکی هــم عالقــهمنــدي وجلبتوجه نموده

فرآیندهاي آموزش پزشکی میتوان به آموزش دستیاران اشاره کرد .یکی از

است (" .)2قربانی" به نقل از تورنو ) (Toreو لوندن) (Londonبیان میکند

رسالتهـاي دانشـکده پزشـکی تربیت نیروي انسانی متعهد و متخیـص اسـت.

که یک عامل تسهیلکننده بهبود عملکرد ،خود ارزیابی است ( .)3اسـتفاده از

دستیاران بهعنوان مهمتـرین نیـروي انسـانی در بیمارستانهاي آموزشی مشغو

ارزشـیابی  363درجـه در حا حاضر بهعنـوان ابـزاري حمایـت کننـده بـراي

فعالیـت میباشند .رفتارهاي حرفهاي و مهارتهاي ارتباطی دستیاران بهصورت

ارزیابی دستیاران توصیه شده اسـت ( .)3ابزارهـاي ارزیابی دستیاران میبایست
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معتبـر ،قابـل اعتمـاد و آسان باشد .استفاده از ارزشیابی  363درجه در سا هاي

پزشکی یا دستیار باید بهطور موثر بتواند تباد اطالعاتی قوي بین بیماران و

اخیر در دانشگاههاي معتبر دنیا به منظور ارزیابی دستیاران تخییی بهکار گرقته

همراهان وي و همکاران و اساتید خود برقرار نماید .در واقع از وي انتظار میرود

میشود بهطوري که اکثر مقاالت ارزیابی دستیاران از این روش به عنوان یک

که عالوه بر ایجاد یک ارتباط کالمی -درمانی و اخالقی پایدار با بیماران؛ از

روش موفق و اثر بخش یاد میکنند( .)1با وجود اینکه در ارزیابی دستیاران از

مهارت گوش دادن موثر ،تجزیه و تحلیل اطالعات ،تفاسیر غیرکالمی موثر،

سه حلقهاي ،هرم میلر Mini –CEX ،و

مهارتهاي نوشتاري ،همکاري موثر با دیگر اعضاء گروه یا اساتید و یا مدیران

روشهاي متنوعی مانند مد

 DOPSو  ...استفاده می شود ( ،)6ولی ایراد مشترک این روشها محدود بودن

بهداشت و سالمت برخوردار باشد ( .)12از مزایاي ارزیابی  363درجه میتوان به

حیطههاي مورد ارزشیابی است .شاید بتوان گفت جامعترین روش ارزیابی 363

ارزیابی عملکرد و رفتار واقعی˛ ارزیابی توسط مشاهدهگران متعدد ،فراهم آوردن

درجه باشد زیرا وجه تمایز آن با روشهاي سنتی جامع بودن ارزیابی و در نظر

شواهد در تقابل با تاثیرپذیري و احساسات فردي و بهعنوان ابزاري ارزشمند در

داشتن تمام جوانب است ( .)7این روش با دو هدف تکوینی و تجمعی استفاده

جهت پیش برد و توسعه اموزشی اشاره کرد .از جمله معایب این نوع ارزیابی

می شود .ارزشیابی تکوینی به منظور بازخورد به دستیاران و ارزشیابی تجمعی به

میتوان گفت افراد ارزیابی شونده ممکن است از دریافت بازخورد بترسند و تمایلی

منظور مقاصد مدیریتی و ارتقاي دستیاران بهکار میرود .به توجه به نقش محوري

به دانستن نتایج نشان ندهند .البته این روش ارزیابی محدودیتهایی هم دارد،

پزشک در بیمارستانها از یک سو ( )4و لزوم ارزیابی دستیاران در دستیابی به

مانند طاقت فرسا بودن جمعآوري و تحلیل دادههاي ارزیابان زیاد و اینکه تاکنون

اهداف آموزشی از سوي دیگر ،استفاده از یک روش جامع که مورد تایید

تحقیقات محدودي درباره کیفیت روانسنجی ارزشیابی  363درجه انجام شده است

صاحبنظران باشد از اهمیت ویژهاي برخوردار است.

( .)13با توجه به آنچه گفته شد در یک جمعبندي کلی از مزایاي ارزیابی 363

تحقیقی با عنوان رابطه بین تاثیر ارزیاب و سه منبع ارزیابی بازخورد363

درجه در سطح سازمان میتوان به فراهم سازي زمینه ارتقاء درون سازمان ،بهبود

درجه که توسط آنتونیونی و پارک انجام شد ،یافتهها تاثیر اثر ارزیاب را بر

ارائه خدمات به بیماران باتوجه به نظرات آنها ،توسعه بهتر مشاغل ،جهتدهی به

سهلگیري ارزشیابیهاي همکار و مافوق بیش از بازخورد زیر دست نشان میدهد

برنامههاي آموزشی ،توسعه مدیریت ،ارتقاء و افزایش تغییر فرهنگی اشاره کرد(.)13

( .)3ارتقاي کمی و کیفی آموزش از طریق برنامهریزي صحیح ،بهمنظور آموزش

لذا میتوان گفت ارزیابی مهارتهاي حرفهاي و ارتباطی همانند ارزیابی

به دانشجویان پزشکی همزمان با درمان بیماران در مراکز آموزشی درمانی،

دانش و مهارتهاي بالینی مهم میباشد .براي اندازهگیري دانش و مهارتهاي

بهعنوان یکی از دغدغههاي مهم مسئوالن و متولیان آموزش پزشکی بوده است

بالینی دانشجویان روشهاي خوبی وجود دارد ،حا آنکه ارزیابی مهارتهاي

( .)6در آموزش بالینی ،ارزشیابی عملکرد بالینی دستیاران ،مهارتهاي دانشجویان

حرفهاي تا اندازهاي دشوار میباشد و به ندرت این مهارتها در دانشگاههاي

را در ارتباط با چگونگی مراقبت از بیمار ،مورد قضاوت قرار میدهد .انجام

پزشکی مورد ارزیابی قرار میگیرند ( .)13با توجه به لزوم اهمیت بررسی صالحیت

ارزشیابی توسط افراد مختلف حاضر در محیطهاي بالینی باعث می شود خطاي

حرفهاي و رفتاري دستیاران ،بر آن شدیم تا با استفاده از روش  363درجه،عملکرد

ناشی از ارزشیابی توسط یک نفر به حداقل برسد(.)13

دستیاران گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را بررسی کنیم.

برینکمن و همکـاراننشان دادند که بازخورد  363درجه اثـر مثبـت بـر
مهارتهاي ارتباطی و رفتار حرفـهاي در میـان  36نفر از دستیاران اطفا دارد
( .)11جوشـی ،جینـگ و یاگر در مطالعهاي که در گروه زنان و زایمـان انجـام
دادند اظهار نمودند که براي ارزیـابی مهـارتهـاي بین فردي و ارتباطی دستیاران

مواد و روشها
مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردي است که با

زنان و زایمان ابـزار ارزشیابی  363درجه قابل اعتماد و مفید بوده است (.)11

هدف ارزیابی عملکرد بالینی و صالحیت حرفهاي دستیاران گوش و حلق و بینی

عملکرد دستیاران طب فیزیکی و توانبخشـی در مطالعه دیگري با اسـتفاده از

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از" بازخورد  363درجه"از  1منظر (خود،

بازخورد بـه روش چند منبعی مبتنی بر وب مورد بررسی قرار گرفت ( .)11در این

همتایان ،اساتید ،پرستاران و بیماران) انجام گردید .جامعه مورد پژوهش کلیه

مطالعـه مشـخص شـد کـه دسـتیاران سا هاي باالتر در مقایسه با دسـتیاران

دستیاران گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی شیراز در نیم سا دوم تحییلی

سـا هـاي پایینتر نمرههاي بهتري دارند؛ ازاینرو نویسندگان نتیجه گرفتند این

 31-36به تعداد 11نفر وارد مطالعه شدند .در روش ارزیابی  363درجه عملکرد

ابزار قابل اعتماد و امکـان پـذیر و معتبر است ( .)11در مقایسه روش سـنتی

دستیاران به ویـژه در زمینه صـالحیت حرفـهاي و رفتـاري از آنجا که ابزار منفرد

ارزیابیهـا با روش  363درجه مشخص گردید بعد از بازخورد نتایج به دستیاران،

استانداردي وجود ندارد ما از پرسشنامههایی کـه  1حیطه مراقبت از بیمار (مثل

بهبود عملکردي بیشتري در آنها دیده شده است (.)11

چک کردن عالئم حیاتی بیمار) ،مهارتهاي ارتباطی (مثل مهارت خوب گوش

ارزشیابی  363درجه ،بهعنوان یکی از روشهاي نوین ارزشیابی در آموزش

دادن) ،اخالق حرفه اي (مثل احترام گذاشتن به دیگران) در دسترس بودن (مثل

پزشکی ،براي ارزیابی دامنه متنوعی از مهارتهاي دستیاران از جمله مهارتهاي

حضور به موقع در بخش) و مسولیت پذیري (مثل ) را پوشـش مـی داد اسـتفاده

حرفهاي و فردي و ارتباطی با استفاده از ارزیابهاي متعدد به کار برده میشود

نمـودیم .این پرسشنامهها با کمک اعضاي هیات علمی و کارشناسان ارزشیابی

( .)13یکی از مهمترین اهداف ارزیابی  363درجه بررسی توانمندي و سنجش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به این منظور

مهارت یک دانشجو یا دستیار در برقراري ارتباط و تعامل با بیمار و خانواده وي،

تهیه گردید .روایی پرسشنامهها توسط متخییین آموزش پزشکی و کارشناسان

پرسنل و پرستاران همکار و بهعبارت سادهتر بهمعنی سنجش مهارت ارتباطی فرد

ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

با جامعه کاري خود میباشد .براي دستیابی به چنین مهارت ارتباطی دانشجوي

از یک مطالعه اولیه

مورد بررسی و تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامهها هم پ

دوفصلنامه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات توسعه و آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره هفتم /شماره  / 1پاییز – زمستان 1197
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ارزشیابی  063درجه ؛ محمود شیشه گر و همکاران

که به صورت تیادفی بر روي  23نفر از دستیاران رشتههاي مختلف شاغل در

دستیاران 4 ،استاد 1 ،پرستار و  1بیمار به منظور ارزیابی عملکرد دستیاران داده

بیمارستانهاي شیراز انجام شد r= 3 /32 ،بهدست آمد .این پرسشنامهها براي 1

شد %133 .پرسشنامهها (362عدد) توسط ارزیابها تکمیل و عودت داده شدند .با

گروه مورد بررسی تحت عناوین (پرسشنامه اساتید ،همکاران پزشک "همتا"˛

توجه به دادههاي حاصل از یررسی پرسشنامههاي مورد استفاده در این پژوهش،

همکاران درمان "پرستاران"˛ خودسنجی و بیمار) با تغییر گویهها تنظیم شدند.

نتایج به دست آمده در جداو زیر نشان داده شده است.

شایان ذکر است که به دلیل تازهکار و ناآشنا بودن دستیاران سا او و در
جدول -1حداقل˛ حداکثر˛ میانگین و انحراف معیار نمره هر یک

حا اتمام بودن دوره دستیاران سا چهارم و اینکه نمیتوان به آنها بازخورد

از ارزیابان

مناسب را ارائه داد ،این پژوهش براي ارزیابی عملکرد دستیاران سا دوم و سوم
حداقل

حداکثر

ضمن توضیح در مورد چگونگی پاسخگویی به سواالت ،از آنها خواسته شد که

دستیار (خودسنجی)

36/3

63/3

34/33± 3/33

بدون ذکر مشخیات (حفظ محرمانه بودن پاسخها) ،پرسشنامهها را تکمیل نمایند.

اساتید

17/1

76/3

66/12± 1/22

تکمیل هر پرسشنامه به طور متوسط  3تا  1دقیقه زمان می برد .الزم بـه توضـیح

همتایان

33/3

61/7

12/31 ± 1/13

اسـت کـه می بایست حداقل  1نفـر از هـرگـروه نظـر خـود را در مـورد هر

پرستاران

21/2

31/2

31/2 ± 6/46

دستیار اظهار میکردند ( .)11پرسشنامههاي مربوط به گروه اساتید و همساالن˛

بیماران

14/3

13/23±2/32

این رشته مورد استفاده قرار گرفت .پ

ارزیابان

میانگین±انحراف معیار

از توزیع پرسشنامهها به گروههاي هدف،

خودسنجی˛ پرستاران و بیماران به ترتیب شامل  24گویه 23 ،گویه 14 ،گویه و 7

با توجه به نمره گذاري طیف لیکرت معکوس نمرات میانگین کسب شده از

گویه بودند که با استفاده از مقیاس لیکرت معکوس از ( =1عالی =2،خوب=3،
متوسط=3 ،ضعیف و  =1بدون پاسخ) نمرهگذاري انجام میشد .پ

13/3

پرسشنامههاي خودسنجی ( ،)47اساتید ( ،)43همتایان ( ،)43پرستاران ( )13و
بیماران ( )21میباشد ،که با توجه به جدو  1مشاهده می شود بیشترین میانگین

از جمعآوري

کلیه پرسشنامههاي تکمیل شده .دادهها با استفاده از نرمافزار  spss16مورد

نمره ارزیابی به ترتیب توسط خودسنجی ( )34/33± 3/33و همتایان (± 1/13

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .عالوه بر استفاده از آمار توصیفی ،براي مقایسه

 )12/31و س

اساتید ( )66/±12 1/22میباشد و کمترین نمرهها توسط بیماران

میانگین امتیازات کسب شده توسط دستیاران نسبت به میانگین واقعی نمرات از

( )13/23±2/32و س

آزمون  T-testو براي بررسی میزان همبستگی بین نمرات حاصل از پرسشنامهها

ارتباط بین نمرات کسب شده از ارزیابها به صورت دو به دو از روش ضریب

با یکدیگر از ضریب همبستگی پیرسون نیز استفاده شد( .نتایج با مقادیر p≤ 3/31

همبستگی پیرسون بررسی شد .نتایج جدو  2نشان میدهد که بین نمره داده

بعنوان معنیدار در نظر گرفته شد).

شده توسط بیماران و نمره داده شده توسط پرستاران به هر یک از دستیاران ارتباط

پرستاران ( )31/2 ± 6/46به دستیاران داده شده است.

آماري معناداري ( ) P=3/334وجود دارد .همچنین مشاهده میگردد بین نمره
خودسنجی و همتایان نیز ارتباط قوي معنادار ( ) P=3/333وجود دارد .با توجه به

یافته ها

جدو 3مشاهده میشود میانگین نمره کسب شده توسط ارزیابان مختلف رابطه
آماري قویا معناداري ( )p≤ 3/31را نشان میدهند.

در مجموع پرسشنامهها به  11نفر دستیار براي ارزیابی خـود و سایر

جدول  -2بررسی ضریب همبستگی بین نمره کسب شده از ارزیابان مختلف با یکدیگر
دستیار (خودسنجی)

همتایان

اساتید

بیماران

پرستاران

ضریب

مقدار

ضریب

مقدار

ضریب

مقدار

ضریب

مقدار

ضریب

مقدار

همبستگی

P

همبستگی

P

همبستگی

P

همبستگی

P

همبستگی

P

3/216

3/314

1/333

*3/333

-3/323

3/334

-3/137

3/711

اساتید

3/216

3/314

1

3/146

3/123

3/367

3/332

3/313

3/334

همتایان

1/333

*3/333

3/146

3/123

1

3/331

3/311

- 3/321

3/336

3/136

*3/334

دستیار (خودسنجی)

1

پرستاران

-3/323

3/334

3/367

3/332

3/331

3/311

1

بیماران

-3/137

3/711

3/313

3/334

-3/321

3/336

3/136

*3/334

جدول -3آزمون  tمستقل نمره کسب شده از دیدگاه ارزیابان مختلف
ارزیاب

تعداد سواالت

میانگین نمره

t

P

دستیار (خودسنجی)

23

34/33

-13/33

3/333

اساتید

24

66/12

-12/41

3/333

همتایان

24

12/31

-23/32

3/333

پرستاران

14

31/23

-12/33

3/333

بیماران

7

13/23

-12/13

3/333

1
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پرسشنامه 23سوالی پایا و روا ،با عنوان" مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید

بحث و نتیجهگیری
با توجه به این که مبناي نمره دهی سواالت بر اساس طیف پنج گزینهاي

جراحی توسط دستیاران با خود ارزیابی اساتید" انجام دادهاند ،توضیح میدهند

لیکرت معکوس ( از عالی= 1تا بیپاسخ= )1بوده است ،لذا هر چه میانگین نمره

نتایج پرسشنامه تکمیل شده توسط اساتید و دانشجویان حاکی از آن بود که

کسب شده هر دستیار پایینتر باشد یا بهعبارت دیگر از میانگین نمره کسب شده

اساتید نمره بهتري از دانشجویان نسبت به خود ارزیابی دریافت کردند ،ولی

توسط هر یک از ارزیابان کمتر باشد (جدو  ،)3نشاندهنده این است که فرد از

تفاوت معنادار نبود (.)21

مجموع سواالت مربوط به هر یک از پرسشنامهها نمره بهتري گرفته و در کل از

نتایج بررسیهاي جواهري زاده و همکاران ( ˛)1333هیگینز و همکاران

نظر شاخصهاي حرفهاي و اخالقی رتبه بهتري را در مقایسه با همتایان خود

( )2337و چندین مطالعه دیگر نشان داده است که مد ارزیابی  363درجه ابزاري

دریافت کرده است .بنابراین بررسی نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمرات

کارآمد جهت دستیابی به بازخورد قابل اعتماد و ارزشمند در خیوص شایستگیها

ارزیابی عملکرد دانشجویان توسط خود فرد ،همتایانو اساتید نسبت به سایر

است .مطالعات بر نقش کلیه افراد مؤثر بر عملکرد فرد و نتایج حاصل از عملکرد

گروههاي دیگر ارزیابی کننده باالتر است ،که این یافته از یک سو مغایر با نتایج

او ،در ارزیابیها ،تأکید ویژه اي دارند و تغییرات مثبت رفتاري حاصل از ارزیابی

مطالعات انجام گرفته توسط ویلیام و جوشی بود که در آن میانگین نمرات حاصل

 363درجه را نشان داده اند ( .)26 ˛27قیتانی نیز در پژوهش خود با عنوان بررسی

از ارزیابی توسط همتایان و اساتید از بقیه گروهها کمتر شده بود ( .)16 ˛17از

شایستگیهاي اعضاي هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد به روش

که در ارزیابی صالحیت بالینی و

بازخورد  363درجه نتیجه میگیرد که اختالف معناداري میان نتایج ارزیابی

سوي دیگر با یافتههاي اوونگمی و دیوی

رفتاري دستیاران صورت گرفته بود ،هم سو بود ،زیرا در این مطالعه میانگین

دانشجویان و نتایج خود ارزیابی استادان ،میان نتایج خود ارزیابی و ارزیابی مدیران

نمرات ارزیابی دانشجویان توسط پرستاران نسبت به سایر گروههاي دیگر ارزیابی

گروه و میان نتایج ارزیابی مدیران گروه و ارزیابی همکاران وجود دارد .در حالیکه

کننده پایینتر بود ( .)14 ˛13یافتههاي مطالعه ما نشـان داد کـه ضریب همبستگی

اختالف معناداري میان نتایج ارزیابی دانشجویان و نتایج ارزیابی مدیران گروه،

بین نمرات گروههاي مختلف در بیشتر موارد معنادار نبود بهگونـهاي کـه ضریب

میان نتایج ارزیابی دانشجویان و نتایج ارزیابی همکاران و میان نتایج خود ارزیابی

همبستگی بین نمرات پرستاران با سایر گروهها و بـین نمـرات پزشـکان و بیماران

استادان و نتایج ارزیابی همکاران گروه وجود ندارد (.)24

معنادار نبود که بیانگر عدم همبستگی بین نمرات حاصل از ارزیابی توسـط

با توجه به اینکه داشتن مهارتهاي حرفهاي و ارتباطی پایهاي جهت

گروههاي تکمیل کننده پرسشنامهها میباشد که این یافته موید همسو بودن با

برقراري یک ارتباط موثر و رویکرد درمانی مناسب الزم میباشد ،لذا در سا هاي

نتایج سایر مطالعات انجام گرفته در این زمینه میباشد و این نشان دهنده این

اخیر ارزیابی این گونه مهارتها در دانشگاههاي علوم پزشکی توجه ویژهاي را به

واقعیت است که در زمینه ارزیابی نباید تنها به یک گروه از مخاطبین اکتفا نمود

خود جلب نموده است .از آنجایی که دانشجویان بهویژه در دوران بالینی با

( .)23همانطور که نتایج نشان میدهد تنها بین گروه همتایان و خودسنجی

گروههاي مختلفی اعم از بیماران ،پرستاران ،اساتید ،پزشکان ،خانوادههاي بیماران

( P=3/333و  )r=3/1و نیز بین گروه بیماران و پرستاران ( P=3/334و

و همکاران در تعامل هستند˛ لذا میتوان گفت در مقایسه با روشهاي سنتی

 )r=3/136همبستگی معنادار وجود دارد .مطالعات مشابه نیز حاکی از عدم وجود

بهترین ابزاري که میتوان براي ارزیابی مهارتهاي حرفهاي و ارتباطی توصیه

همبستگی معنادار بین گروههاي مختلف تکمیل کننده پرسشنامههاست ( ˛17˛21

نمود با توجه به درگیر بودن گروههاي متعدد و در بر داشتن حیطههاي گوناگون

 .)16همچنین میانگین نمره کسب شده به تفکیک ارزیابان نشان میدهد که

در ارزیابی ،روش  363درجه باشد(.)13 ˛23

کمترین میانگین نمره به دست آمده مربوط به گروه بیماران ( )13/23و بیشترین

در این مطالعه ما عملکرد دانشجویان دستیاري رشته گوش و حلق و بینی

نمره کسب شده از خودسنجی( )34/33میباشد .که این نتیجه از نظر نحوه ارزیابی

دانشکده علوم پزشکی شیراز را با در نظر گرفتن گروههاي متعدد و در بر داشتن

به صورت خودسنجی بدیهی و قابل انتظار است.

حیطههاي گوناگون در ارزیابی ،با استفاده از روش  363درجه از نظر صالحیت

در مطالعـاتی کـه توسـط جوشی و همکاران در خیوص ارزیابی صالحیت

حرفهاي و رفتاري شامل حیطههاي مراقبت از بیمار ،مهارتهاي ارتباطی و اخالق

رفتـاري و حرفـهاي دسـتیاران صورت گرفته بود ،همچنین مطالعهاي که توسط

حرفهاي ارزیابی نمودیم .با توجه به مدت زمان پاسخگویی به پرسشنامهها و

اوونگمی و همکاران ،مطالعـه گلداستین و همکاران و نیز مطالعه انجام شده توسط

استقبا صد در صدي گروههاي مختلف (دستیاران˛ همتایان˛ اساتید˛ پرستاران و

استارک و همکـاران که در زمینه ارزیابی مهارتهاي حرفهاي دستیاران انجام شده

بیماران) این پرسشنامه قابلیت اجرایی خوبی دارد .البته در مورد بیماران باید تاکید

بود همگـی ،مبـین این مطلب میباشند که در بحث ارزیابی تنها نباید به یک

بیشتري بر جواب دادن و بازگشت پرسشنامهها داشت .ضریب آلفاي کرونباخ

گروه از مخاطبین اکتفا نمود ( .)13 ˛23˛22لذا در بررسی مطالعات مختلف میتوان

بهعنوان معیار سازگاري درونی پرسشنامهها در تمام موارد باال بود˛ که نشانه پایایی

به ایـن نکتـه پـی برد که الزم است گروههاي مختلف در امر ارزشیابی دخیل

خوب پرسشنامهها میباشد .بهطور کلی ارزیابی که با استفاده از نظرات تعدادي از

باشند ( .)23 ˛23در مطالعاتی که توسط جوشی و ویلیام انجام گرفتـه بـود

همکاران انجام شود نسبت به ارزیابیهاي سنتی ،تیویري جامعتر از عملکرد فرد

بـههمـین ترتیب بین گروه هاي مختلف ارزیابی کننده توافق کلی وجود نداشـت

ارائه میدهد .از جملـه محـدودیتهـاي ایـن مطالعه میتوان به محدود بودن

(.)16 ˛17

ارزیابی به یک گروه خاص از دستیاران و کوتاه بودن دوره ارزیـابی اشاره نمود.

وحید گوهریان و همکاران در یک مطالعه توصیفی روي کلیه دستیاران

همچنین براي اینکه بدانیم آیا استفاده از نتایج این گونه مطالعات میتواند بهعنوان

(17نفر) و اساتید جراحی ( 14نفر) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از یک

بازخوردي براي ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي افراد از جمله صالحیت حرفهاي و

23

دوفصلنامه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات توسعه و آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره هفتم /شماره  / 1پاییز – زمستان 1197
ارزشیابی  063درجه ؛ محمود شیشه گر و همکاران

رفتاري نقش داشته باشد ،لذا پیشنهاد میشود این روش پ

از انجام مطالعات

مشابه با حجم نمونه بیشتر و در سایر گروههاي آموزشی و در صورت کسب نتایج
مشابه ،در برنامههاي ارزیابی دستیاران جایگزین روشهاي سنتی شود.

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از کلیه اساتید ،دستیاران ،پرستاران و بیمارانی که ما را در انجام
این مطالعه یاري نمودند ،کما قدردانی و تشکر را داریم.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Professional behaviors and communication skills residents in the traditional by
faculty members evaluated, while one of the best ways to assess attitudes and behaviors is to ask people who are
continually working in the workplace with residents have connection, 360- degree assessment in order to evaluate the
performance of the clinical residents, a wide range of skills using multiple monitor Includes. The purpose of this study
was to evaluate communication skills and interpersonal support of the ENT students of the Shiraz University of
Medical Sciences using the 360 degree method.
METHODS: This is a descriptive-analytic study that all ENT residentds (15 people) were educated in educational in
Shiraz in 2017. Questionnares were used the performance of the residents ( including questionnares of faculty members
of the "peer"medical coleagoues, nurses' cohorts, self-assessment and patient) were prepared and adjusted. Validity of
the questionnare confirmed by experts of medical education and reliability of the questionnares was optained after a
prelimminary study (r=0.92). the findings were then analyzed using SPSS16 soeware using descriptive statistics and Ttest and Pearson correlation coefficient were analyzed in p≤0.05.
FINDINGS: The results showed that the mean score of the evaluation scores by the assistants themselves
(48.33±9.99), contuerparts (52.01±5.13) and professors (66.12±5.22) the highest and average of patient (13.2±23.32) &
nurses (31.2±6.86) were the lowest.
CONCLUSION: The results indicate that the evaluation should not be limited to a group of contacts, but for a more
comprehensive assessment, it is necessary to involve different groups in the evaluation process.
KEY WORDS: 360 degrees' evaluation, clinical performance, ENT residents
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