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Abstract: This study aimed to investigate the psychometric properties of the Persian 

version of Penn State Professionalism Questionnaire (first developed by Blackall  et al 

2007) to assess attitudes toward professionalism.  This psychometric study was 

conducted through cluster random sampling on N=340 of medical students of medical 

universities in Iran. To determine the psychometric properties of the questionnaire, the 

Persian version of PSQP was developed for cultural adaptation based on international 

guidelines. Face, content, and construct validity and reliability were assessed. Out of 

the 340 participants in this study, 144 (42.2%) were male and 197 (57.8%) were 

female. The average age was between 24 and 30 years (89.4%). The mean ratio and 

index of content validity were calculated to be 0.9. The reliability of questionnaire was 

above 0.85. The highest correlation was between the variable of professionalism and 

the altruism subscale (0.92) while the lowest correlation was with excellence subscale 

(0.87). The correlation between subscales of PSQP was 0.825, which is at a high level. 

Confirmatory factor analysis was performed using Varimax rotation on the 35 

components, which showed that there are six subscales with high eigenvalue in which 

scale questions are loaded. It was found that the PSQP has acceptable validity and 

reliability in the Iranian society. The PSQP can be used to assess the attitudes toward 

professionalism. It is a suitable self-assessment tool to assess attitudes toward 

professionalism in medical students. 
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 مقدمه

بعمم  یکوک ممهکپروفشنالیسمم یک ممهکم چمم  ک نمم ک       

ت انمن  کارزشیکاستککهکدرکبرگیرن هکانتظمارا کاالقیمییک

اجتماعییکمؤسسهکا یکتار خیکوکزمینهکا کاستککهکت سطک

آنکپزشکانکیراردادکحرفهکا کال دکباکجامعهکراکبهکانجا کمیک

بممرکاسممارکتعر مم کک(.2004شممرانهکوککمکممارانک)کرسممانن 

کپروفشنالیسممم کیازکمنمممابمکآمممم زیکپزشمممکییکبسمممیار ک

حیتیکپا هکوکاساسیکدرکپزشکیکاستکوکالز کاستکا م کصق

صممقحیتکدرکتمممامیکگممروهککمما کپزشممکییککمم کدرکدورهک

آمم زیکعم میکوکک کتحصیق کتکمیلیکم ردکت جهکیمرارک

کگیردکوکتمامیکدانشج  انکا  کصمقحیتکراککسمنکنما نم 

نگمریک.ک(1395کانوککمکمارک, عربشماکیکسلطانیککامران)

گیمر کآنکککلی  کدرکا جادکوکشمک نسبتکبهکم چ  کنقشک

درککشم رک.کک(1389ککوککمکمارانکککارککگن  کک)دنیاککم چ  کدارد

ماکعلمیرغم کت جمهکبمهکا  کح زهککن زکابزارکمعتبرکوکدییم ک

باش یکا رانککروانسنجیکش هکا ککهکیاب کاست ادهکدرکجامعهکک

درکککوفشنالیسم رپکنگریکنسبتکبمهککوکمناسنکبرا کارز ابیکک

بماکبررسمیکا جادکنشم هکاسمت.ککککیباش ککمحیطککا کآم زشی

ک2007باالکالکوککمکمارانکدرکسمالککمت نکمشخصکش ککهکک

ابمزارکمعتبمر کککپروفشنالیس نگریکنسبتکبهککبرا کارز ابیکک

کآنککروانسمنجیککوککابمزارککا  ککازککاست ادهککعلتککن .هکاکردا جادکک

کاولمی ککامهپرسشمنککا م کککهککب دککا  ککا رانیککدرککاست ادهککبرا 

کمتح ها اال ککپزشکیککآم زیککدرککمعتبرککا حرفهککپرسشنامه

کنگریککتغییرا ککپیگیر ککبرا ککی  ککتجربیککابزارکک هککوککاست

کهکبهککن کمیکفراک کزمانکط لکدرککب دنککا حرفهککبهککنسبت

بررسمیکبمهککککدلی کنب دنکنسخهکفارسیکآنیکدرکا  کمطالعمه

التمهکداپرککشم ربرا کاست ادهکدرکککآنککو ژگیچا کروانسنجی

زمینمهک.کامی کاستکتاکماحص کا  کپژوکشیگا کک  کیککا  

ارتقا کصمقحیتکحرفمهکا کپروفشنالیسم کدرکککساز کبرا 

پروفشنالیسم کم چم  کککآم زیکعل  کپزشمکیکا مرانکباشم .

درکیالممنککیج  مم  کنیسممتکوکدرکتممما کطمم لکتممار  کطممن

ککممامران)ککمما کپزشممکیکوجمم دکداشممتهکاسممتکسمم گن نامه

.کآنچهکرابطهکپزشمهک(1395ککرانوککمکاککعربشاکیککسلطانی

تکپزشممهکدرکسمازدکوکالزممهکم فقیمکوکبیممارکراکممؤ رکممی

تشخیصیکدرمانکوکارائهکال ما کپیشمگیر کاسمتکاعتممادک

 ککبیمارکبهکپزشهکاست.ک

کتربیتککوککتعلی ککمسؤولیتککپزشکیکککعل  ککککا کککدانشگاهک

پسککدارن کککعچ هکککبهککراککپزشکانیک ککآم التگیککدانشکککازکککهک

اص لکککبهککپا بن  کککوککال دککا ککحرفهککوظا  ککانجا کککباککبت انن 

کارتقا کککراهککدرککنما  یککمیککا جابککحرفهککا  کککهککمشخصی

با  ککککالتحصی ککفارغککپزشهکک.کنما ن ککتقیککجامعهککسقمت

ککجامعهککبهککبت ان ککتاککباش ککنم دهکککسنککراکککا یکککت انمن  

کال ماتیک کراک کارائهک کدک ک کوک ک کیکک کازک کا  ک کت انمن  ک کککایک

کککاکککحیطهککتر  ککک ازکمشککک کیکککهککباش ککمیکککپروفشنالیس 

ککوابستهکککا نکهککت جهکبهککوکباککاستککسنجشککوککارزشیابیککنظرککاز

زمینه ککباککت انککنمیکککهککاستککپیچی هککآنق رککباش یککمیککبهک

ککعلی.ککدادککیرارککم ردکسنجشککراککآنککراحتیککبهکککسادهکککابزارکک ه

ککارزشیابیککبهککشا انیکککت جهککگذشتهککلساکک20ککدرککا نکهککرغ 

ککتجربیککککا ککشپژوکککوککاستککمعط فکگرد  هککپروفشنالیس 

ککبالینیکانجا کککا ککمحیطککدرککآنککارزشیابیککزمینهککدرککفراوانی

کص ر کککبهکککآنککارزشیابیککمسئلهکککن زککمتأس انهککاستیکککش ه

ککز اد ککرو کردکا ککگر هککوکککمطرحکاستککبغرنجککم ض عکک ه

کبرا  کارزشیابیک کپروفشنالیس ک کدرک کدستک کبررسیک ککاستیکک

ش هککپا ا یکککوکککمعتبرککگیر ککان ازهابزارکا کک ساز ک ککفارسیک

گ ان ازهک ککت اف کا نکهککککوج دککباککوککاستککان کککآنککیر برا ک

ککم ردککدرککاماککداردککوج دککپروفشنالیس ککارزشیابیککبرکککلی

یرارکککم ردکک گ نهککا نکه کنظرکککت اف کککن زککگیرد ارزشیابیک

ککبرککگذار تأ یرککوککا جادکک(.ک2013گل  کک)ن اردککوج دکککلی

حرفهککگیر ککشک  ککباکککمرتبطککرفتارکا ککوککا کککشخصیتک

کیک کیپروفشنالیس  کازک ککآم زیکککدرککپر الشککم ض عا ک

درکا  کمیانکنگریک(.کک2013ککگل  ککجان)ککباش کککمیکککپزشکی

ک اسارک وک پا هک پروفشنالیس یک بهک گنسبتک کیر کشک ک

پروفشنالکک رفتارکا باک استککمرتبطک کراستاکککا  ککدرککویس ک

دانشک ه ککدرکککا یککفعالیتککبهککای ا ککپزشکیکککا ککبیشترک

ککنم دهکک نالیسپروفشککارزشیابیککوککآم زیککتعر  یککراستا 

کک ادآور کش هککمتع د ککمقاال ککدرکککار کک نی ککارزیککوککان 

کککهکککآنجاستککتاککم ض عککاکمیتکک.(2000اس  هکک)ککاست

کمؤسسه کاعتبارک کبخشیک کآم زیک کپزشکیک عم مییککک
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کبرنامهکککبرا ککگ اکیککارائهککملزوما ککازکک کیککراککپروفشنالیس 

کضرور کککراککآنکککسنجشککوککاستککاعق کنم دهکککدستیار کککا ک

ککدرککت انمن  ککا  ککسنجشککمچ کککبسیارککنقشککبهککوککدانسته

ککدرکک ادگیر ککوککآم زیککوکککدرسیککبرنامهککارتقا ککبهکککمه

ک.کاز(1393کوککمکارانکزادهکنقی)کککن ککمیکتأکی دانشج  انک

ککسطحککازکککهککدستیارانیکککهککاستککگرد  هککمشخصکککهککآنجا

پروفشنالیس ک ککبالینیکککت انمن  ککباشن ککمیککبرال ردارککباالترک

باکککمیکککرظنککبهککدارن یککنیزککبچتر  ککرابطهکککبهککت جهککرس ک

ککپروفشنالیس ککمچار ککسنجشککت انمن  ککدوککا  ککمستقی 

 (.2000کاس  ه)کاستکوکضرور کم ی 

ککوککدانشککبرککعقوهککپزشکیککنیرو ککتربیتککدرککبنابرا  

کبا  کککاستککضرور ککحرفهککا  ککپرداالت کبهککبرا کککهککمچارتی

کنجارکا کککککایکککنگریکککایکککارزیککتق  تککوککت سعهککبه

کشک ککککهککرفتارکا یککبقیهککوککاجتماعیکککا کک مچارککاالقییی

کوکککاص لکککمانکککهککپزشهککانسانیک هککشخصیتککدکن ه

ا کو تککامنکک)ککدش ککت جهککاستککپروفشنالیس کککا ککمچار 

ککازککمعتبرکککا کککان ازهکگیر ککاجرا ککوکککت و  کککباککتنچاککک(.2005

ککعملکردککت انی ککمیکککهککاستککپروفشنالیس کککا ککو ژگی

.کبخشی ککارتقا ککراستاکک  کاککدرککراککدستیارانککوککدانشج  ان

ککیبالکککدرککپزشکانککداشت ککنگهککپاسخگ ککباکککا  یکتنچاکککبرککعقوهک

ارزشیابیککازککپروفشنالیس کککا ککو ژگی کصحیحککککا ککطر  ک

ککاول  تککتاککنما ی ککوادارککراککآنچاکککت انی ککمیککککهککاستککجاممکککو

ککیائ کککپروفشنالیس ککاستان اردکا ککبهککش نککنائ کککباال یکبرا 

 (2007بلکالکوککمکارانک)کش ن 

دانشممج  انکک درک پروفشممنالیسمم ک بهک نسممبتک نگریک

رادرکک گرا یک االققک وک ک فمن کش نک م جبا ک ککآنچاکپزشکیک

ا  کک بهک جامعهک درسطحک بیشمترک کر هک وک دک ک میک افزا شک

ش د پرداالتهک نگریک وک درککککم ض عک کار ک منشک وک االققک

نیزک بیمارانک بچب دک میزانک وک گرفتهک یرارک باالتر ک سممطحک

میک اب ابزاریکککروانسنجیضم ککمقالهککککا  درکککک .کافزا شک

دانشج  پزشکینگریک ک انک کک نسبتک کراک پروفشنالیس ککبهک

 .کبررسیکمیککنی 

 

 وش کارر

ن عککککحاضرککمطالعهدرککککککک ازک دوککککروانسنجیمقطعیک باک کهک

ازکرویکنم نهککککرو کردکت صی یکوکتحلیلیکانجا کش هکاست.ک

باکت جهکبهک گیر کتصادفیکال شهکا کاست ادهکش هکاست.کک

ن ریکمتناسنکباککک3000ج کباال کاعضا کجامعهک کآمار کح

آزم دنییکک افتک احتسابک باک وک ک کرانک استان اردکا ک

پزشکیکشچی کککک340تع اد عل  ک دانشگاهک دانشج  انک ازک ن رک

ککرا بش ن .ککاعضا کنم نهکآمار کانتخابککککبهکعن انبچشتییکک

کمشخص ککردنک کو ژگیک ککا ک کروانسنجیک کابزاریک کتطاب کک

ککالمللیککبی کککا ککگا  ال  ککاسارککبرککترجمهککوککفرکنگی

وککشی هککدوککبهککککص ر ککروا ی.ککش ککانجا  انجا کککککی یککمیک

ن رهکککک15برا کتعیی کروا یکص ر ککی یکدرک هکپان ککککش .

برا ک پزشکیک آم زیک وک پزشکیک االققک متخصصانک شام ک

ابچا کگ  هککاکوککتناسنیککع  کک افت کسطحکدش ار یکمیزانکک

ش  انجا ک آنچاک معانیک درک نارسا یک کککهکک اک بهکک آنانک کککنظرا ک

اعمال ابزارک درک جزئیک تغییرا ک تعیی ککککص ر ک برا ک ش .ک

کرکگ  هکمحاسبهکککتأ یرککنمرهروا یکص ر کبهکشی هککمییکک

درجهکا کککک5گ  هکباکطی کلیکر کککک35ککب   کترتینککهش .کک

ز رک فرم لک ازک است ادهک باک وک تکمی کش ک گروهکک فک ت سطک

ککباال ککا رککنمرهککگ  هکک35ککتما روا یکص ر کمحاسبهکش .ککک

ک5/1 کداشتن ک کوک کدرکک کابزارکک کنگهک کداشتهک کک.کش ن ک

(ImpactScore=Frequency(%)×Importanceک)ک

ک ازک محت ا یک روا یک کی یک بررسیک ک15درک ازککک ن رک

پزشکیکدرالاستکش ککککآم زیککوککپزشکیککاالققکککمتخصصان

اصقحک برا ک راک ال دک نظرا ک ابزارک دیی ک مطالعهک ازک پسک تاک

نما ن .کک ارائهک کتبیک ص ر ک بهک آور ککابزارک جممک ازک پسک

تغییرا کالز کدرکابزارکدادهکش .کسپسکبرا کارز ابیککککینظرا 

روا یک شاالصک وک محت اک روا یک نسبتک محت ایک روا یک کمیک

ش .کک تعیی ک کمحت اکککوا یکرککمرحلهککازککحاص ککنتا جکمحت ا یک

ککوکک0.90ککمحت ا یککروا یککمیانگی کککگرفت ککنظرککدرککباککابزارککدر

کگ  هککک35ککابزارککی ت لککبهککمنتجکک0.90ککمحت ا یککروا یککشاالص

ک.کنگرد  کحذفکیسؤالککیچگ نهککوکش کا 

ارز ابیکک االتیارککابزارککککپا ا یکبرا ک گروهکککک25درک ازک ن رک

کک0.85کککرونباخککآل ا ککتکمی ککازککپسکککوکککش ککدادهککک فکیرار

نتا جکک.ب د باککککپا ا یککبررسیککمرحلهککازککحاص کککمچنی ک

کمرحلهکککدوکککرککدرکککهککاست ادهکازکآزم نکبازآزم نکنشانکداد

ککضر نککICCکک>0.9)ککاستککبرال ردارککمناسنککپا ا یککازککارابز
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کبازآزم نککک–ککآزم نککنتا ج(ککا ککال شهککدرونکککمبستگی

ککوککآزم نککمرحلهککدوکککبی ککدارککمعنیکککوکککز ادککککمبستگیککنشانگر

ککباکککسازهککروا یکک.0.9= r (P- value<0.00)ککب دککبازآزم ن

ک.ککش کانجا کلیزرلکافزارکنر ککا کآزم نکازکاست اده

 اولیه   عاتجمع آوری اطالمشخصات ابزار  

طراحیکککک2007وککمکارانکدرکسالککطکبقکالککت سکککابزارک

.کا  کابزارکبهکک(2007بلکالکوککمکارانکک)کککاستککوکساالتهکش هک

ک سطحک بررسیک برا ک االتصاصیک بهککط رک نسبتک نگریک

ع ام کک وک باپروفشنالیس ک است.کککمرتبطک ش هک طراحیک ک کآنک

دارا کک بع  ک ابزارک ن ک پا اکککسؤالکک35ا  ک وک است.ککککمعتبرک

ص ر ککککسؤال35ا  کک ا کککک5لیکر ککبهک تاککدرجهک ک کرگزک ازک

ز اد ش کککبسیارک بن  ک اصلیکککک6کک.ککن درجهک مجم عهک ز رک

باککککسؤالکک5)یکن عکدوستیکک(امتیازکک30باککککسؤالکک6)ککمسئ لیت

کک)کیکتعالی(امتیازکک30باککککسؤالکک6)یکوظی هکشناسیکک(امتیازکک25

درستیکککک(زامتیاکک30باککککسؤالکک6 وک کک30باککککسؤالکک6)شرافتک

تطبی ک(.ککامتیازکک30باککککسؤالکک6کک)ککاحترا کک(زتیاام برا ک

ککاستادککدوککازککمرحلهککا  ککاولیهکانجا کش یکدرککفرکنگیکترجمه

کپرسشنامهککککهککش ککدرال استککپزشکیککواح ککدرککشاغ ککزبان

تجز هکننککترجمهککفارسیککزبانککبهککراککاصلی سپسک ککوکک .ک

درککتحلی  کهک ککباکککاستادککدوککککا کترجمهکککمرحلهکککا  ککترجمهک

کک.ش ککا جادککواح ککترجمهکک هککوکککش هکککدادهکککی تطبکک ک  گر

ککترجمهککک هککاستخراجککجچتککمرحلهککا  ککدرککمعک رککترجمه

ککاساتی ککازککدون رککاالتیارککدرککش هکککا جادککترجمهکککمگ یک

ککزبانککبهککراککآنککا شانککوکککگرفتکککیرارککپزشکیککعل  ککدانشگاهک

ککوککحذفکککناکمگ کککم اردککمرحلهککا  کککدرکک.برگردان ن کککاصلی

ککتنظی ککنچا یککش کوکپرسشنامهککدادهککآنککدرککنچا یککتغییرا 

ک.کگرد  

ککازککن رکک15ککبهککپرسشنامهبرا کروا یکص ر کوکمحت ا یکک

ککپزشکیککعل  ککدانشگاهککاساتی  ازکسؤاالکک.ککش ککدادهک ابزارک ک ک

ککسادهکککوکککب دنیکککواضحککب دنیککیمرب طککب دنککضرور ککلحاظ

ککچاگ  چکککمهکککه.ککککش ن ککبررسیککب دن تغییریککک ان کیک باک

کککمچنان ککبهککدستیابیکککجچتن ن .ککامکککباییکککال دکککی  ککبهک

سازه ککسپسککوککاکتشافیککعام ککتحلی کککا رویککازککروا یک

کتحلی  کعام ک ک تأ ی ک کاست ادهکک کش ک ککمچنی .ک ککپا ا یک

ککم ردکککاسازه(ککافتراییککوکککمگرا)ککروا یککوککدرونیککسازگار 

ک.گرفتن کیرارکبررسی

ک

 هاافتهی

تع اد پژوکشکک340ککازک درک کنن گانک شرکتک ازککککن رک

کک جنسیتک وککراککککن رکک197لحاظک مردانککک144زنانک راک ن رک

ت انکبیانکداشتککهکازکلحاظککککمچنی کمیکک.ککدادن تشکی کک

کأکت ک234ک ک کک وک مجردک ک107ن رک متک کأکن رک کب دن ک ک ازکک.ک

مرب طکبهکدانشج  انکمیکت انکا  کنتیجهکککمشخصا کسنی

ک24ن رکازکافرادکدارا کس ککمترکازکککک161راکگرفتککهکتع ادکک

وکک بی کککک144سالک وکک30تاکککک24ن رک افرادکککک36ککسالک ازک ن رک

ک.کسالکراکداراکمیکباشن ک30باالترکازک

 PSQP  پرسشنامه   سنجی  اعتبار

پرسشنامهکالتی کاستان اردیکپسکازکطیکمراح کترجمهک

کت سطکازکنظرکروا یکص ر کوکمحت ا یککوکتطبی کفرکنگییکک

ککروا یککمیانگی ککالبرگانکم ردکبررسیکیرارکگرفت.ازککن رکککک15

پاکک0.90ککا یت محککروا یکککشاالصککوکک0.90ککمحت ا ی کک ا یوک

کک0.85کککرونباخککآل ا باکرویککککش هکک سازککیپرسشنامهکفارس

ککک.ب دک0.9باکرویکآزم نکبازکآزم نککوک

اکتشافیکککسپس عاملیک تحلی ک تکنیهک ازک است ادهک ککباک

(EFA)درکششکگا کبهکشناالتکز رسازهککا کپرسشنامهککککک

گرا ی ا ک ازککک(PSQP)ککحرفهک است ادهک باک آنک ازک پسک وک

عک تحلی ک ککز رسازهککتأ ی بهکککک(CFA)ککک کتأ ی املیککتکنیهک

دستکا کک اکتشافیکککبهک عاملیک تحلی ک رویک ازک کککآم هک

ککازککاست ادهککباککتحلی کعاملیککبرا کککنم نهککحج ش .ککپرداالتهکک

اولکی ککشاالص ما رک یاب ککککبارتلتککآزم نککوکک(KMO)کککا زرک

کک75/0ککباککبرابرککککاولکی ککما رکککا زرککشاالصککیب لکب د.کمق ار

تعیی کک.استککش ه کتبیی کککدرکککاکعام ککمجم عهکک چسککبرا ک

ککوار انسککح ای ککککهککدادککنشانککنتا جکککگ  هیکککرککوار انس

کعن انکککبه.ککباش میکک%78ککبرابرککح اکثرککوکک٪61ککبی ککاشتراکی

کمتغیرکک هککاشتراکیککوار انسککمیزانککاگرکککلیکککیاع هککک ه

ککعاملیکککتحلی ککرون ککازککراککآنککبا  ککباش کک٪50ککازکککمتر
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ککوار انسکککمیزانککهکککآنجا یککازککوککککرد؛کککالارجککاکتشافی

ککا  ککدرککلذاککاستیککک٪50ککازکککباالترککمتغیرکاککککمهککاستخراجی

کک؛کن نش ککحذفککتحلی ککا  ککرون ککازککسؤاال ککازکککیچیهککگا 

کراکککم ردنظرککع ام ککباککاشتراکیککوار انسکککافیککمیزانککبهککز را

ککانتخابکککا یعام ککتنچاکککیزرککرویککاسارککبر  .باشن میککدارا

ککباککلذا.ککباش کک هککازککتربیشکککاکآنککو ژهککمق ارکککهککش ن می

عاملیککککرویکککهککش هککارائهککالروجیککبهککت جه تحلی ک

.  استکککردهککاستخراجککراککعام ککک6کککادادهککاسارککبرککاکتشافی

کککا عام ککباکککاگ  هکککازکک هکککرککبی کککمبستگیککتعیی 

ککیبارکعاملکگ  هککاکباککککتما کک.کش هکنیزکانجا کگرفتککککاستخراج

سپسکنا کگذار ک  .کدرکعام ککاکبارگزار کش نک4/0باالترکازک

 ککتأ ی ککیعاملککی تحلکک.انجا کگرفتککاستخراجکش هککام عکک6

درپرسشنامهکک ش .ک ککعاملیکککتحلی ککم لکک1ککشک ککانجا ک

کک هککص ر ککبهککم لکککا  .ککبینی میککراککسازهکککا  کک کتأ ی 

کاست.کا  کککش هککارائهککاولککمرتبهکک تأ ی ککعاملیککتحلی ککم ل

ک.کی بینمیکاستان اردکعاملیکککبارکا ککمراهکبهکراکم ل
ک

 

 

 

 
 PSQPی پرسشنامه  تأییدتحلیل عاملی . 1شکل 

Figure 1. Confirmatory factor analysis of PSQP questionnaire 
 

 با رویکرد سالمت محور «1اندیشه اسالمی »سرفصل ها و موضوعات پیشنهادی درس  .1جدول  

Table 1: Suggested topics for the course Islamic Thought 1 with a health-oriented approach 
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ککمشاک هککراککبرازیککنیک  یکککا شاالصکک1ککککج ولککدر

ککنی می ککمچنی .ک کدرکک کج ولک ک1ک کبارکا کک ککعاملیک

باکت جهککک.استککآم هکککاآنککدار معنیکککمراهککبهککغیراستان ارد

بهکمقاد رکمرب طکبهکشاالصککا کنیک  یکبرازییکا  کم لکک

کم لحاظک بهکازک ت جهک باک وک برازیک نیک  یک کا ک شاالصک هک

و ال بک سطحک درک پژوکشک ا  ک کا ک یاب ککککدادهک ح ای ک

یب لیکیرارکدارد.کتنچاکشاالصیککهکنشانکمیکدک کا  کم لکک

آزم نککا کدوکک   value -Pککدارا کبرازیکال بیکنیستیکک

دل کهک باش .استک باالک نم نهک حج ک ت ان ک میک آنک ی ک

 

 

 برازش  یکوییهای نشاخص  .1جدول 

Table 1. Goodness of fit indicators 
نوع شاخص نیکویی  

 برازش

حدود شاخص برای برازش 

 موردقبول 

حدود شاخص برای برازش 

 خوب 

شاخص نیکویی برازش مشاهده  

 شده 
 نتیجه 

 کای دو  مقدار آماره

به  کای دو نسبت آماره 

 5درجه آزادی کمتر از 

به درجه   دو  کاینسبت آماره 

 3آزادی  

 ازش خوب رب ( 854) 34/987

 معناداری  آزمون
P-VALUE 

 نامناسب >05/0

به   کای دونسبت آماره 

 درجه آزادی 
 برازش خوب  08/1

RMSEA  برازش خوب  03/0 05/0کمتر از  08/0کمتر از 

CFI  برازش خوب  95/0 1/0بیشتر از  05/0بیشتر از 

NFI  برازش خوب  93/0 95/0بیشتر از  90/0بیشتر از 

GFI  برازش خوب  94/0 90/0بیشتر از  85/0بیشتر از 

AGFI  برازش خوب  95/0 90/0بیشتر از  85/0بیشتر از 

 

درکا  کیسمتکباکاست ادهکازکشاالصکآل ا ککرونباخکبهکک    

م چ میکک م لک کا ک سازهک پا ا یک نتا جکککک.پرداالتی بررسیک

پرسشنامهککعام کککک6مق ارکآل ا ککرونباخککشام ککا  کتحلی کک

PSQPمرب طکبهکبع کاحترا کککمتر  کککک745/0ککاستککهکازکککک

باککمیکباش .ککمرب طکبهکبع کتعالیککبیشتر  کمیزانکککک910/0تاکک

آل ا ککرونباخکمیکت انکککبهکدستت جهکبهکمقاد رکک ازک آم هک

نتیجهکگرفتککهککرک هکازکسازهکککا کمقیارکپرسشنامهک

PSQPباشن .کککک برال ردارکمیک مناسبیک ازکسازگار کدرونیک

پا ا ی ا  کمرحلهک کا کآنککککمؤل ها  کپرسشنامهکوککککلذاکدرک

 کک.پذ رفتهکمیکش د

عاملیکک تحلی ک است ادهک باک کمگرا یک کرککتأ ی روا یک  ک

 هکسازهککا کتحقی کبررسیکمیکش دکوکروا یکواگرا یکباکک

 کک کسازهککاکدرککنارککتأ ی است ادهکازکم لکتحلی کعاملیکک

بهکط رکککک2 ک  گرکص ر کمیکپذ رد.کب   کمنظ رکدرکج ول

ک.االصککاکبیانکش هکاستالقصهکا  کش

 

 

ی تأیید  یعامل  یلبا استفاده تحل ییهمگرا ییروا. 2جدول    

Table 2. Convergence validity using confirmatory factor analysis 

 هاشاخص 
 ایپایایی سازه 

(CR ) 

میانگین واریانس  

 استخراجی 

(AVE ) 

حداکثر مجذور  

 واریانس مشترک 

(MSV ) 

میانگین مجذور  

 ترک شمواریانس 

(ASV ) 

 00/0 01/0 57/0 85/0 مسئولیت 

 00/0 01/0 61/0 89/0 نوع دوستی 

 00/0 01/0 64/0 84/0 شناسیوظیفه 

 00/0 01/0 63/0 95/0 تعالی 

 00/0 02/0 65/0 90/0 شرافت و درستی 

 00/0 01/0 59/0 84/0 احترام 
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 بحث

بررسیکککازککککک حاضرک پژوکشک اصلیک ک فک کهک آنجا یک

اسارککککابزارککسنجیانروو ژگیچا کک برک آنک ساز ک ب میک وک

طیکک ک فک ا  ک ب دیک ا رانک بررسیککشرا طک مرحلهک  ن ک

کا کک محت ا ییکروانسنجیو ژگیک روا یک ص ر یک روا یک :ک

عاملیککککپا ا یی تحلی ک وک اکتشافیک عاملیک  ککتأ ی تحلی ک

گرفت. ککیاب ککپا ا یکککوکککروا یککباکککابزارککفارسیککنسخهککص ر ک

ککپروفشنالیس ککبهککنسبتککینگرککارز ابیککاست ادهککبرا ککیب ل

ککآم زیکککان رکارانککدستککد گرکککوککدانشج  انککبهککوککش کککآماده

کانجا کککراککآنککارز ابیککبت انن ککتاکککن ککمیکککمهککپروفشنالیس 

ککباککمطاب کککش هککساز ککب میکککابزارکک هکککعن انککبهککآنککاز.ککدکن 

.ککنم دککاست ادهککاستککآم هککحاضرککپژوکشککنتا جککدرکککهککآنچه

ککز اد ککپیشی ککمطالعا  ککا کککاست ادهککپرسشنامهکک  اککازک

کص ر کککبهککراککآنککپا ا یکککوکککروا یکککلیکوککان کککداشتهکککاربرد 

ککمطالعهککحالیکهککدرککن ادن ککیرارککارز ابیککم ردککساالتار 

ککوککنم دککارز ابیککراککمچ ککا  کک افتهککساالتارککص ر ککبهککحاضر

ککم ردکککراککپرسشنامهککا  ککآمار ککمختل ککشاالصچا ککاسارککبر

ک.کدادکیرارکسنجش

اکتشت عام ک کحلی ک دادک نشانک کافیک ک35هک سؤالکک

باکک میککک6پرسشنامهک راک پرسشنامهک سؤاال ک وار انسک عام یک

نا  بهک کاک عام ک کمچنی ک کنن .ک تبیی ک کت انن ک کا یککک

تعالیکیکشرافتکوککککوظی هکشناسییککن عکدوستیییککمسئ لیت

درکیسمتکتحلی کعام ککککدرستیکوکاحترا کنامگذار کش ن .ک

رککافیکبرککتمامیکسؤاال کبهکمق ا کمشخصکش ککهککتأ ی 

ع ام کک باررو ک ال دک بهک بط ر کهکککمیش ن ککگزار مرب طک

الطا کک سطحک درک آنچاک برا ک معنادار ک سط حک کک5تمامیک

استکک ب دهک معنادارک م لکککک.کککدرص ک کهکککک6مناسبتک عاملیک

بار آنچاک رو ک برک پرسشنامهک بسیارککککگزار سؤاال ک ش ن ک

ش . دادهک تشخیصک سازهککککمناسنک ازک کرک هک باکک با ک کاک

روش ازک پیراست ادهک کمبستگیک ضر نک ضر نکچا ک س نیک

زوجیکم ردککک-وکآزم نکککک(ICC)ککککمبستگیکدرونکال شهکا 

ککارز ابیکیرارکگرفت.کضر نککمبستگیکپیرس نکوککمچنی ک

ICCازکککک بزرگترک کاک سازهک کمهک دست.کک160برا ک آم ککککبهک

کاکک سازهک بهک افرادک پاس ک بی ک باال یک ت اف ک کهک معناک ب انک

ن بتککدرککرکدککوج دکداشتهکاست.ککمچنانکهک آزم نکبی ککوک

کاکک سازهک بی ک ت اف ک درک معنادار ک االتقفک دانشج  انک

نش . تمامیککککمشاک هک برا ک نیزک کاک سازهک درونیک سازگار ک

کآم .کککبهکدستک%80 ع ام کبیشکاز

سالکک بررسیکککک2019درک بهک ککبهکککنسبتککنگریپژوکشیک

ازکمقیارکککپزشکیککدانشج  انککدرککپروفشنالیس  است ادهک باک

مقیارکشام کسهکبع کک.ککهکاستاالتپردککنگریکپروفشنالیس کک

ککوککا کککحرفهککروابطککیک(ککگ  هکک10)ککدوستیککانسانککوککککم لیک

درکا  کپژوکشککب د.کک(گ  هکک4)ککمسئ لیتککو(ککگ  هکک8)ککت سعه

ب د.کک ش هک گزاریک پا ا یک وک درککروا یک ش هک است ادهک ابزارک

ماکک برگرفتهککمطالعهک درک راک پروفشنالیس ک ازک بیشتر ک ابعادک

کا کک و ژگیک ا نکهک ضم ک م ردککککسنجیانرواستک بیشتر ک

ک.کک(2019کمکارانیککوک)سلیهکبررسیکیرارکگرفتهکاست

ککارز ابیکککبرا ککج   کککابزار ککا جادکککدرکمطالعهکا کباکک فک

یکب دیک چارکبع کدرکنظرککپزشکککککارآم زانککدرککپروفشنالیس 

درکککا کابزارکباکافعالکرفتار کبیانکش ن .کککگ  هوکگرفتهکش ک

ابزارکم  ردکبررسیکیرارکگرفتهککا  کپژوکشکروا یکمحت ا یک

کمپککاست د ک مطالعهکک(.کک2006کککمکارانشککوکک)ونک درک

کمکارانکک وک ازککبقکالک بیشتر ک م ردکابعادک پروفشنالیس ک

ا نکه ضم ک استک گرفتهک یرارک کو ژگی  بررسیک کککا ک

کاست.کککگرفتهکیرارکبررسیکم ردکبیشتر کروانسنجی

ابزارکارز ابیکبرا کپروفشنالیس کا جادکش هککککشیکدرکپژو

ا  کپژوکشکروا یکمحت ا یکوکسازهکا کابزارکم ردکاستکدرکک

وککبررس استک عاملیک ابزارک چارک ا  ک است.ک گرفتهک یرارک یک

ارز ابانکک مشاک هک ت سطک پروفشنالیس ک میککارز ابیک انجا ک

کمکاران وک کا کک2006ش د)کرورک و ژگیک ازک ابزارک (.ک

برالککروانسنجی مچار کمناسبیک بهک بیشترک ولیک استک  ردارک

پروفشنالی رفتار ک ککا ک است.ک پرداالتهک حالیکهککس ک درک

کاصلیکدرکا جادکرفتارکاست.ککمؤل هنگریک

آم زیککپژوکشی م ردک ککدرکککپروفشنالیس ککارز ابیککوکککدرک

ش هکککک ش ککدستیار ککآم زشیکککا کککبرنامه انجا ک پزشکیک

ککتأکی کدرکا  کپژوکشکت انمن  کپروفشنالیس کم ردککاست.کک

نگریکک کهک استک گرفتهک برککیرارک وک ش دک میک شام ک ک ک راک

رابزار نگرییک دانشیک سنجشک مختل ک کفتارکا ک برا ککک
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پروفشنالیس کک ارز ابیک وک کن )لیککتأکی کآم زیک ککوکککمیک

ک2007کمکاران ککمچنی (.ک م ردککک درک پژوکشیک درک

آم زیککککبرا ککمقحظا ککوککتعار  :ککپزشکیککپروفشنالیس کدر

آم زیکک درک نگریک بهک ت جهک کهک استک ش هک بیانک

استککتأکی کپروفشنالیس کک کک(2007کک)لی ککککش هک ماککک مطالعهک

زارکم ی  کبرا کارز ابیکنگریکنسبتکبهکپروفشنالیس کبهکاب

کککفارسیکا جادککردهکاست.ک

ا نکهکآ اکمی ت انکپروفشنالیس ککککدرکپژوکشیکدرکم ردک

وکدرکنچا تکپژوکشگرانککبررسیکش هکاستککککداد؟ککآم زیککرا

باکدرکنظرکگرفت کک ان ککهک نتیجهکرسی هک ا  ک کا کککمؤل هبهک

ت وک پروفشنالیس ک کا ککاصلیک درکسالک آنچاک تمر  ک برک مرکزک

استتحصی کک کامپیکک)ککمیسرک ماکک(.کککک2005و تک مطالعهک

پروفشنالیس کک رفتارک شکلگیر ک درک اصلیک بخشک کهک نگریک

استکراکم ردکبررسیکیرارکدادهکاست.کوکاز  کجچتککمراستاک

 باکا  کمطالعهکاست.ک

 

 یجه گیرینت

ا کبم دنکدرکنسمبتکبمهکحرفمهککنگمریکک مابیارزکک یت اناکککک

درکجچمتکککیگا کمچممکک هکاکوکدرکط لکزمانیککرکگروهسراس

فمارغکش را کاعتباربخشمیککککمچار ککیاصلککیازکا برآوردنکن

ا کدرکحرفمه (ACGME) التحصمیقنکآمم زیکپزشمکی

آنکبمرا کککروانسمنجیعلمتکاسمت ادهکازکا م کابمزارکوککککاست.

کی اولممکپرسشممنامه مم کبمم دککممهکا مم کااسممت ادهکدرکا ممرانیک

متح هکا اال ککیآم زیکپزشکککا کمعتبرکدرحرفهککپرسشنامه

نگریکککییرا تغککیگیر پککک براکک ی ککیابزارکتجربککوک هککاست

ک م کن .کاا کب دنکدرکط لکزمانکفراک کمینسبتکبهکحرفه

نگمریکیبم کوکبعم کازکککییرا تغکک ابیارزکک ت ان کبراابزارکمی

ت ان کمیککی کمچنککابزارکک  ش د.کاککیمعرفککیم االق کآم زش

ک راکبمراکیازکمانک مابیراککمهکارزکیدانشمگاککیمراکزکبچ اشت

ابمزارککا م ک.دکن یککمهککن انجا کمیکیت سعهکبرنامهکدرس

کماربردکدارد.کاطقعما ککیپزشمککی م رسانکوکمحققمکک برا

کا کی هوکشمککیبرناممهکدرسمکک مابیارزکک ت ان کازکابزارکبرامی

ک مابیکم کگمروهک)ارزازکککک مهکمرکککک ارائهکاطقعا کبراککیفعل

ک بمراککیصمیابمزارکتشخکک مهعنم انککبمهکککک ار ز (کوک/ککبرنامه

وکممم االق یکدرکصمم ر کلممزو کاسممت.کک کمما کفممرد ابیارز

بمهککیت انم کدرکمطالعما کتجربمکا کپرسشمنامهکمییارمق

ک مامسم ودکنن هککککیرکا متغککیگیر نتیجهککیارکا عن انکمع

کی یت صمککیقما وکدرکتحقککیردم ردکاست ادهکیرارکگککیرکامتغ

بینیککنن هکپیشککا ککیکا کرسمت انن کبهکعن انکشاالصمی

ک.عمم ککننم کی نکا کرگرسمی درکتحلکیارمعکیرکا متغکک ا

راککیت ان کآم زیکپزشمکاستککهکمیکک ابزارککا  کپرسشنامه

سمط حیککیا کشم نکدرکتممامحرفمهکارتقا کک درکتقیکبرا

ککببرد.ککشیپک

 

کتشکر و تقدیر

ککک کاالققکدرکپژوکشکا  کمطالعهشا انکذکرکاستککهکک

 IR.SBMU.SME.REC.1398.006ک کمیک باش .ککک

ا  کمطالعهککمچنی  راککککپژوکشگرانک ازکدانشج  انیککهکماک

کنما ن .ک ار ککردهکان کسپاسگزار کمیککانجا کپژوکشدرک
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Appendix Number1. Persian version of the Penn State professionalism questionnaire to examine 

attitudes toward professionalism 

 ردیف 
 بسیار زیاد سیارب برخی  کمی  هرگز  گویه 

 وولیت ئمس

1 
 نظر   در  خود  کار   در  را  علمیهای  وتجربه   شواهد  بر  مبنی  وتصمیمات  علمی  استانداردهای

 گیرم می 
     

2 
 پایبند   پژوهش  یک  به   کمک  یا  و   بیمار  از  مراقبت  بهبود  جهت  در  تیمی  و  مشارکتی  کار  به

 هستم 
     

3 
 مراحل  در  کنند  رعایت  راای  حرفه ی  هااستاندارد  توانندنمی  که  کسانی  به  نسبت

 میکنم  مشارکت اصالحی و عملی هایفعالیت 
     

      شناسمی م  را خود هایمحدودیت  4

      گیرم ی م  نظر در بیمار مراقبت مورد  در گیریتصمیم  برای را خود فردی  مسئولیت 5

      دهم می  نشان صادقانهای گونه به را اقدامات و اطالعات 6

 دوستی  عنو 

1 
 یا  خصوصی  حریم   شخصی،  مالی سود  از  که  میکنم  حفظای  گونه  به  را  پزشک  –  بیمار  روابط

 نکنم  یبرداربهره  جنسی  مزایای
     

      دهم می  نشان عالقه همکارانای حرفه  و فردی پیشرفت برای کمک ارائه به 2

      . کنمی نم  استفاده سو دیگران از خود پیشرفت برای 3

      دهم می  نشان سوزیدل 4

      دهم می  نشان همدلی 5

      دهم می   ترجیح خود  عالیق بر راموردپژوهش  یا و بیمار منافع 6

 شناسیوظیفه  

1 
 برای   معنادار  و  سازنده  پیشنهادات  وگذارم  می  زمان  دیگر  همکاران  کار  بررسی  برای

 دهم می ارائه پیشرفت
     

2 
 شرکت   هاآن   از  حمایت   برای  دانشجویی   تحقیقات  ارائه  و  سمینارها   علمی  جلسات   در

 نمایم می 
     

      دارمی م ارزانی جامعه رفاه برای را خود  تجارب وها مهارت  داوطلبانه 3

      دهم می نشان سازگاریها اولویت  و نیازها تغییر به پاسخ در 4

      پذیرم ر میهای عادالنه و یکسان را برای مراقبت از بیمااستاندارد 5

      هستم  متعهد بیمار برای صرفه بهمقرون هایمراقبت  اجرای برای 6

 تعالی  

      هستم  خود توسعه و ارتقای دنبال به 1

      میکنم  تسهیل را خود ازتر تجربه  کم افراد پیشرفت و رفاه 2

      یکنم م  کمک دانشکده  و گروه  آموزشی هایفعالیت  به معنادارای گونه به 3

      گیرم ی م   عهده بر را بیمار کردن مدیریت  در رهبری 4

5 
باشد می   بیمار  مراقبت  خدمات  بهترین  به  یابی دست  هاآن   هدف  که  هایییت فعال  در

 کنم می  مشارکت
     

6 
 پاسخ  انتقاد  مورد   درزمینه   فردیهای  توانایی  بهبود  برای  تالش   با  سازنده،  انتقادات  به

 دهم می 
     

 شرافت و دوستی  

      دهم می  انجام صادقانه و  دقیق مداوم، طوربه راها داده  گزارش  1
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      دهم می  قرار خود کار  سرلوحه را شخصی رفتارهای نقض از امتناع 2

      میکنم  برخورد پذیر وجدان نحوی به وظایف و تعهدات با 3

4 
 در  تبعیض   حذف  جهت   در  تالش   ادند  نشان  با   سالمت  مراقبت   ارائه  سیستم  در   را  عدالت

 دهم می  ارتقای سالمت مراقبت
     

      دهممی  گزارش   را پزشکی یا تحقیقاتی خطاهای 5

      میکنم  بیانای حرفه  هایفعالیت و  وظایف درمسیر را منافع  تضاد وجود 6

 احترام  

1 
دلخور    یندناخوشا  گفتار  از  به   راناعادالنه    اداتانتق  و  یندناخوشا  پیشنهادات  که  کنندهو 

 میکنم  اجتناب کند عرضه دیگران
     

2 
 که  افرادی  در  هاتفاوت و به    گذارممی   احترام  بیماران/پژوهش  درکنندگان شرکت  تنوع  به

 گذارم می   احترام هم میکنم کارها با آن
     

      گذارممی   احترام دوستان و  همکاران فکریهای تفاوت  و  فردی حقوق به 3

      بگیرند  آگاهانه  تصمیمات که میکنم کمک هاآن  و به گذارممی  احترام بیماران استقالل به 4

      دهد می نشان را رازداری به تعهد که میکنم رفتارای گونه به 5

      باشم احترام قابل دیگران برای که پوشممی   لباس ای گونه به 6
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کشاپ ر کآم زیکجن  کت سعهک مجله        

ک کآم زیکعل  کپزشکیکت سعه کمرکزکمطالعا کوکفصلنامهکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک                               

ککک1400کیکزمستان4ک شمارهیکدوازدک سالکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

 
 

ی  برای ارزیاب ابزاری: در ایران (PSQP)  پن استیت پروفشنالیسم پرسشنامه روانسنجی بررسی ویژگی های 

 پروفشنالیسم نگرش نسبت به 

دانشمگاهکککییآم زیکعل  کپزشمکککیقا مرکزکتحقککییدانشک هکپزشکککییگروهکآم زیکپزشکککعلمییکککیئتعض کککک:*الکه  مریم اکبری

ککن. را.کتچران.کا راناککیعل  کپزشک

ک ر تیوکم کیکآم زیکپزشک یدانشک هکمجازککپزشکییککآم زیککگروهککییآم زیکپزشکککدانشج  ککارشناسیکارش ککفاطمه گلزاری:

ک ران.تچرانیکاککییبچشتکی شچککیدرمانکیوکال ما کبچ اشتکیدانشگاهکعل  کپزشک

کک. رانتچرانیکاککییبچشتکی دانشگاهکشچکک ر تیدانشک هکم گروهکم  ر تیککیکک ر تم ک دکتراک دانشج کهدی کرمانیان:م

کیدانشگاهکعل  کپزشمککک ر تیوکم ککیآم زیکپزشککک یدانشک هکمجازیکگروهکآم زیکپزشکییککعلمیکککیئتعض ککککسلیمان احمدی:

ک ران.کتچرانیکاککییبچشتکی شچککیدرمانکیوکال ما کبچ اشت

ک هکیکگمروهککمم  ر تکوکفم ککپرسمتار یکمرکمزکتحقیقما کپرسمتار کجامعمهکیککدانشمککعلمیکککیئتعض کک :عزیزاهلل اربابی سرجو

کپرستار کوککماما ییکزاک انیکا ران.ک

ک
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کییآمم زیکعلم  کپزشمککیقما مرکمزکتحقکییدانشمک هکپزشمکککییگروهکآم زیکپزشمکککعلمییکککیئتککعض   مسؤول:  سندهی نو*

کن. را.کتچران.کا راناکیدانشگاهکعل  کپزشک

 Email: akbarilakeh.m@iums.ac.irک

پرسشنامهکحرفهکا کگرا یکپمم ککککنسخهکفارسیککباکک فکبررسیکو ژگیچا کروانسنجیحاضرکپژوکشک  :چکیده

بممرا کبررسممیکنگممریکنسممبتکبممهککک2007انجا کش یککهکاولی کبارکت سطکبقکالکوککمکارانکدرکسممالکیتککاست

ن ممرکازککک=340nال شممهکا کدرککگیممر پروفشنالیس کساالتهکش هکاست.کا مم کمطالعممهکروانسممنجیکبمماکنم نممهکک

بممرا کمشممخصککممردنکو ژگممیککمما ککدانشج  انکپزشکیکدانشگاهککا کعل  کپزشکیکدرکا ممرانکانجمما کشمم .ک

ککییکابزاریکتطاب کفرکنگیکوکترجمهکبرکاسارکگا  ال  ککا کبممی کالمللممیکانجمما کشمم .کروا ممیکصمم ر سنجروان

کک197مممردکو%(کککک2/42)کک144ککن رکشرکتککنن هکدرکا  کپممژوکشیککک340ازکک  پا ا یکانجا کش .کیکسازهکومحت ا ی

ککمیانگی ب دن .کککک(=n 161سالک)کک24وککمترکازکککک(کک=144nسالک)کک30تاکککک24؛کباکمیانگی کس کبی ککزن(کک8/57%)

ب د.کککک85/0وکپا ا یکپرسشنامهکفارسیکساز کش هکباال کک0.90ککمحت ا یککروا یککشاالصککوکک0.90ککمحت ا یککروا ی

ککیکمبسممتگککیزانموکپا ی کتر  کککک92/0باالتر  کمیزانککمبستگیکبی کمتغیرکپروفشنالیس کباکبع کن عکدوستیکک

ب د.کتحلیمم کککک825/0درونیکگ  هککا کپرسشنامهککب د.ککمبستگیک89/0بع کتعالیکباککیس پروفشنالکیرمتغکی ب

بع ککبمماکارزیککک6گ  هکپرسشنامهکانجا کش ککهکنشانکدادکگ  هککا کپرسشنامهکدرکک35 کبرکرو کتأ ی عاملیکک

و ژهکباالککبارگزار کش ن .کابزارکپرسشنامهکپ کاستیتکدرکجامعهکماکباکروا یکوکپا ا یکیاب کیب لکمیکباش .کا  کک

ال دکارز ابیکم ی کبممرا کککسیکنگریکنسبتکبهکپروفشنالیس کاست ادهکمیکش دکوک هکابزارپرسشنامهکبرا کبرر

کدانشج  انکپزشکیکمیکباش .کک
 

ک.یککنجار ابیکپرسشنامهروانسنجیدانشج  انکپزشکییککککیپروفشنالیس کگان کلیدی:واژ
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