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چکیده
راستا ارزیابی درونی، قضاوت در این. استآموزشیارزیابینهاییهدفعالیآموزشکیفیتمستمرارتقاء:زمینه و هدف

گروه پرستاري درونیارزیابیبا هدف این مطالعه. سازدمیفراهمراآموزشینظاماهدافدر مورد کیفیت و دستیابی به
.انجام شدزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجاندانشکده پرستاري، مامایی و پیراپ

و میعلهیأتنفر غیر 4علمی، هیأتنفر عضو 16ه پژوهش شامل نمون186بر روي پژوهش  مقطعی این:هامواد و روش
ابزار. انجام گرفت،به صورت سرشماري در پژوهش شرکت داده شدند1389در سال دانشجوي کارشناسی پرستاري166

لیل تجزیه و تح.ها خودگزارشی بودو فرم وارسی پژوهشگر ساخته و روش گردآوري آننامهپرسش،هاگردآوري داده
.هاي آمار توصیفی صورت گرفتبا استفاده از روشز نیاطالعات 
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پژوهشی، آموزشی،، تجهیزاتي درسی و غیردرسیهاي آموزشی و برنامههادانشجویان، دورهبالینی در حد مطلوب و از نظر

.ي پژوهشی در حد نامطلوب ارزیابی شدهامطلوب و از نظر طرحتشخیصی در حد نسبتاًوآزمایشگاهی
گروهضعفوقوتنقاطوکشیدهتصویربهگروه آموزشیمطلوبوموجودوضعیتبا اجراي ارزیابی درونی،:گیرينتیجه
.شودمیي تخصصی توصیه هارشتهمیورت مستمر جهت افزایش کیفیت تمالذا اجراي این رویکرد به ص. شدآشکار
پرستاري، دانشکده پرستاري ماماییارزیابی درونی، رشته :هاي کلیديواژه

گروه آموزشی داخلی جراحی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایرانیمرب-1
holakoik@hotmail.com: پست الکترونیکی،0391- 5228497: دورنگار،0391-5225900: تلفن

پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایرانآموزشی روانگروه مربی-2
نآموزشی پرستاري بهداشت جامعه، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایراگروه مربی-3
ن،دانشجوي دکتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مربی گروه آموزشی کودکان، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجا-4
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موزشی داخلی جراحی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایرانآگروه مربی-8
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مقدمه
استهاییدغدغهجملهازو پژوهشیآموزشیکیفیت

تالشآنبهدستیابیبرايدانشگاهیهاينظامهمیشهکه
مستلزم،عالیآموزشمستمر کیفیتارتقاي. دکننمی

توجهیقابلهايکوشش. استآموزشیاز ارزیابیاستفاده
و عالیآموزشکیفیتارتقاياخیر جهتدر دو دهه

از در بسیاريدانشگاهیهاينظامفاهدابهدستیابی
مهر نظاهايهدف]. 1[استآمدهعملکشورها به
خدماتو عرضه، پژوهشآموزشزمینهدر سهدانشگاهی

تحققطور مطلوببهدر صورتیهااین هدف.فعالیت دارد
عرضه(نهاییگامتا)طراحی(گاماز اولینیابند کهمی

ها از کوششحاصلو نتایجاقداماتارزیابیبه) برونداد
].2-3[شود پرداخته

،آناست که درهادرونی یکی از انواع ارزشیابیارزیابی
ف برنامه با وضعیت موجود آن، ارزیابی و اهدامیزان تطابق 

. ]4[شودمیریزي هاي آینده برنامهبر اساس آن فعالیت
Rafee به نقل ازKeely وSympsonدارد که در اظهار می

قایی یک طرح ارزشیابی آموزش پرستاري در نه کشور آفری
مدارس می علهیأتمیم گرفته شد از خود اعضايتص

داردهاي آموزشی بهره پرستاري براي تعیین حداقل استان
در اولین مرحله مقرر شد در مدارس پرستاري .گرفته شود

هايرونی انجام و سپس نتایج و گزارشارزیابی د،هر کشور
مورد تجزیه ،ها طی مرحله دوم از طریق ارزیابی بیرونیآن

.]5[لیل قرار گیردو تح
تحقیق نشانپیشینهبهنگاهیگروه،فاهداتحققبراي

ارتقايمنظوربهعمدتاًآموزشیيهاگروهکهدهدمی
،کیفیت خودتضمیننظاماستقراروآموزشیکیفیت
آموزشیيهاگروه.دانکردهدرونیارزیابیاجرايبهمبادرت

میکروب،]7[زایمانوزنان،]6[پرستاري کودکان
محیطبهداشت،]8[شناسی ایمنیوشناسیانگل،یشناس

باسمنانعلوم پزشکیدانشگاه]10[درمانیگفتارو]9[
وبردهپیخودو ضعفقوتنقاطبهدرونیارزیابیاجراي
خودپژوهشیوکیفیت آموزشیوضعیتتعیینضمن

.اندنمودهارایهبهبود امورمنظوربهراهاییپیشنهاد
پزشکیدانشکدهي کودکانهابیماريگروه،مچنینه

خدمات يهاگروه،]11[تهرانپزشکیعلومدانشگاه
و پزشکیرسانیاطالعوکتابداريدرمانی،-بهداشتی

پزشکی رسانیاطالعومدیریتدانشکدهپزشکیمدارك
ارزیابی درونی،انجامبا،]12[اصفهانپزشکیعلومدانشگاه

کسب شناختوارزیابیيهامؤلفهکیفیتسنجشضمن
برمختلف تأثیرگذاريهاجنبهوضعیتبهنسبتکامل

بهبوددر راستاياقداموخودپژوهشیوآموزشیکیفیت
موردراارزیابی درونیانجامضرورتگروه،آیندهعملکرد

.داندادهقرارتأکید
پزشکیآموزشودرمانوزارت بهداشت،کهتحقیقیدر

پزشکیعلومدانشگاهپزشکی درخش آموزشبهفتدر
آذرماهدربهشتیشهیدپزشکیعلومو دانشگاهتهران
ارزیابیاجرايگردیدمشخص،رساندبه انجام1375
در میعلهیأتاعضايکههآوردفراهمرامحیطی،درونی

توسعه درالزم استکهايعمدهيهاجنبهشناسایی
نمایندشرکتفعاالنهد،گیرقرارنظرموردیشانهابخش

نیز وموجوديهامشیخطتحلیلبهاین،برافزون.
سطح درپزشکیآموزشدرهاآنکیفیتبهبودچگونگی

درونیارزیابیاساسیهدفبهنظر. ]13[ند رسانیاريملی
،]14[هازمینهومواردکلیهکیفیت دربهبودبرمبنی

. باشدمیامرایندیقمصانیز ازي پرستاريهاگروهارزیابی
هدفباحاضرمطالعه،با توجه به اهمیت موضوعلذا
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355همکاراننژاد ومریم شهابی

1392سال ، 5، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

، مامایی و پرستاري دانشکده پرستاريگروهدرونیارزیابی
1389سال دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در پیراپزشکی

.انجام شد

هامواد و روش
در رشته آموزشیگروهمقطعی،مطالعهایندر 

مامایی وپرستاريانشکدهدر دکارشناسی پرستاري
تعیین انطباقهدفبارفسنجانپزشکیعلومدانشگاه
ازاستفادهباارتقاء کیفیتوجامعهنیازهايباآموزش
وارسی نظرسنجینامه پژوهشگر ساخته و فرمهايپرسش

نمونه . شدنددرونیارزیابیدانشجویاناز استادان و
نفر 8ر زن و نف8(ت علمیأنفر عضو هی16پژوهش شامل 

دانشجوي 166و میت علأنفر عضو غیر هی4، )مرد
پرستاري بود که به صورت سرشماري در پژوهش شرکت 

.داده شدند
شـامل نظرسـنجی، پرسشـنامه هـا گـردآوري داده ابزار

چنـد وبـاز بسـته، از نـوع هاگزینهوشدهتدوینيهاگویه
پایاییواییرونظرازنامهي پرسشهاگویهتمام.بودجوابی

طراحی وآموزشیارزشیابیکتبومنابعاساس آخرینبر
حوزه به صـورت  هشتآموزشی درارزشیابی. شداستاندارد

:باشدمیذیل 
26و مــالك5داراي اهــداف و جایگــاه ســازمانی-1
،)نشـانگر 4(نحوه تـدوین اهـداف گـروه    : که شاملنشانگر

، )نشـانگر 5(گـروه  برنامه توسعه،)نشانگر8(مدیریت گروه 
، مشـارکت اعضـاء   )نشـانگر 5(ي برون دانشگاهی هافعالیت
)نشـانگر 4(ریزي آموزشی و پژوهشی در برنامهمیعلهیأت

.باشدمی
که نشانگر26و مالك5داراي میعلهیأتياعضا-2

، فعالیت )نشانگر8(میعلهیأتيترکیب اعضا: شامل

،)نشانگر6(ژوهشی ي پها، فعالیت)نشانگر4(آموزشی 
، )نشانگر4(و روند ارتقاء میعلهیأتهاي اعضاء ویژگی

.باشدمی)نشانگر4(فعالیت اجرایی 
: که شاملنشانگر27ومالك5داراي دانشجویان-3

7(پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی
هیأتتعامل دانشجویان کارشناسی با اعضاء ،)نشانگر

عالقه و آگاهی دانشجویان به رشته ،)گرنشان6(میعل
نظر دانشجویان درباره ،)نشانگر4(کارتحصیلی و بازار

ي پژوهشی دانشجویان هافعالیت،)نشانگر5(گروه
.باشدمی) نشانگر5(کارشناسی

نشانگر33ومالك4داراي فرآیند یاددهی و یادگیري-4
ش رو،)نشانگر10(روش تدریس کالسی : که شامل

استفاده از منابع و وسایل ،)نشانگر11(تدریس بالینی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ،)نشانگر7(آموزشی 

.باشدمی)نشانگر5(آن بازخورد
ي درسی و غیردرسیهاي آموزشی و برنامههادوره-5

ي آموزشی هادوره:که شاملنشانگر20ومالك5داراي 
ي تحصیلی باهاهتناسب رشت،)نشانگر4(و اهداف آن 

بازنگري ،)نشانگر5(امکانات مادي و نیروي انسانی
ي هاپذیري برنامهانعطاف،)نشانگر4(برنامه درسی

)نشانگر4(هاي فوق برنامهفعالیت،)نشانگر3(درسی 
.باشدمی

ــات و-6 33مــالك و5داراي آموزشــیتجهیــزاتامکان
4(وه فضــاي آموزشــی و اداري گــر: نشــانگر کــه شــامل

،)نشـانگر 8(کتابخانه و سیستم اطـالع رسـانی   ،)نشانگر
5(هـا آزمایشـگاه ،)نشانگر9(اي خدمات رایانهامکانات و

.باشدمی)نشانگر7(وسایل کمک آموزشی ،)نشانگر
کـه  نشـانگر 11ومـالك 3داراي یي پژوهشـ هـا طرح-7

قراردادهـاي  ،)نشـانگر 4(ي مطالعـاتی  هـا فرصت:شامل
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1392سال،5، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ي برگـزار هـا همـایش وهـا سمینار،)نشانگر3(پژوهشی 
.باشدمی)نشانگر4(شده توسط گروه 

:نشانگر که شـامل 11مالك و3داراي آموزش بالینی-8
ي آمـوزش  هاروش،)نشانگر4(ي بالینیهاامکانات بخش

انجـام )نشـانگر 3(مربیـان بـالینی  ،)نشـانگر 4(بالینی 
.گرفت

علمـی،  هیـأت اعضـاي  (در بررسی سه عامـل درون داد  
ــی،  ــاهاي آموزش ــجویان، فض ــزات،  دانش ــات و تجهی امکان

-هـاي یـاددهی  روش(، فرآینـد  )آموزشـی و مـواد هابرنامه
یادگیري که اسـاتید در آمـوزش تئـوري و عملـی بـه کـار       

ي پژوهشی و مقاالت منتشر هاطرح(و برون داد ) گیرندمی
.مورد بررسی قرار گرفتند) شده
تعیینکهشده استسعیهادادهآوريگردابزارتهیهدر

سؤاالتواهدافدر راستايمطالعهموردمتغیرهاي
گردآوريابزارتهیهازقبل،بدین منظور.باشدپژوهش

هر متغیرهاي،جدولاینکهگردیدتهیهجدولیهاداده
ابزارآنبر اساسومشخصدقیقاًراپژوهشسؤاالتازیک

گردآوري،ابزارظاهريرواییتعیینبرايسپس . شدتهیه
بهآنابهامکهعباراتیباهاي درستپرسشطرح.شداقدام

نامه پرسشرواییبراياساسیشرطممکن برسدحداقل
اعتبارروشاز،هانامهپرسشمیاعتبار علکسبجهت.بود

هايفرمتهیهازپس.استشدهمحتوایی استفاده
از نظرسنجیوشدهتنظیممطالببر اساسنامهپرسش
ابهاماتی،آموزشی مذکورهايگروهدرمیعلهیأتاعضاي

برطرفوشناساییبودنامههاي پرسشسؤالبرخیدرکه
هاگردآوري دادهنهاییابزارتهیهبهنسبتسرانجام.گردید
ماه توسط اساتید مشاور 6در طی مدت هاداده.شداقدام

اصول و فنون، بهداشت، داخلی وجراحی، (و مدیران گروه 

آوري جمع)پرستاري، اطفال و مسئول امور بالینیروان
.گردید

ها در ابتدا براي هر یک از جهت قضاوت در مورد مالك
نشانگرها درصدي در نظر گرفته شد که از میانگین نمرات 

شد و از میانگین مینشانگرها نمره هر مالك مشخص 
تعیینبراي. ها وضعیت عامل مشخص شدنمرات مالك

زیر دامنهازبررسیمورديهادرحوزهضعفوقوتنقاط
نامطلوب،%50ازکمتريهادادهنتایج.استاستفاده شده

نتایجومطلوبنسبتاً% 50-75بینيهادادهنتایج
. در نظر گرفته شدمطلوب%75ازباالتريهاداده

SPSSافزار نرماستفاده ازباپژوهشازحاصليهاداده

مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و نتایج به 13تحت نسخه 
درصد گزارش صورت آمار توصیفی شامل فراوانی مطلق و

.گردید

نتایج
نتایج ارزیابی درونی گروه پرستاري در هشت عامل به 

که اهداف و مورد عامل اولکه درشرح زیر نشان داد
رد بررسی نشانگر مو13باشد اگر چه از میجایگاه سازمانی 

سه مالك نحوه تدوین اهداف گروه، برنامه توسعه گروه و
ریزي آموزشی ودر برنامهمیعلهیأتيمشارکت اعضا

پژوهشی، میانگین نمرات هر یک از نشانگرها در حد 
باشد ولی به طور کلی مییا نسبتاً مطلوب مطلوب و

میانگین نمرات نشانگرهاي هر یک از این سه مالك در حد 
در مورد میانگین نمرات دو مالك . باشدمیمطلوب

هاي برون دانشگاهی، هر چند از مدیریت گروه و فعالیت
نشانگر مورد بررسی این دو مالك، تنها میانگین نمره 13
5یک نشانگر از نشانگر مدیریت گروه و8نشانگر از 1

هاي برون دانشگاهی، در حد نامطلوب نشانگر فعالیت
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نمره سایر نشانگرها در حد مطلوب و باشد و میانگینمی
باشد، ولی به طور کلی میانگین نمرات میمطلوب یا نسبتاً

.باشدهر یک از دو مالك در حد نسبتاً مطلوب می
باشد اگر میمیعلهیأتدوم که اعضاء مورد عامل در

يترکیب اعضانشانگر مورد بررسی چهار مالك 20چه از 
هیأتهاي اعضاء ، ویژگیعلمی، فعالیت آموزشیهیأت

، میانگین نمرات یک و روند ارتقاء و فعالیت اجراییمیعل
یک نشانگر ازومیعلهیأتترکیب اعضاء نشانگر از 

در حد و روند ارتقاءمیعلهیأتهاي اعضاء ویژگی
یا نسبتاً سایر نشانگرها در حد مطلوب ونامطلوب و

ن نمرات ولی به طور کلی میانگی،باشدمیمطلوب 
نشانگرهاي هر یک از این چهار مالك در حد مطلوب 

هاي در مورد میانگین نمرات مالك فعالیت. باشدمی
نشانگر مورد بررسی این مالك، 6پژوهشی، هر چند از 

، در حد نامطلوب نشانگر6نشانگر از 1تنها میانگین نمره 
باشد و میانگین نمره سایر نشانگرها در حد مطلوب و می
باشد، ولی به طور کلی میانگین نمره مینسبتاً مطلوب یا 

.باشداین مالك در حد نسبتاً مطلوب می
16باشد ازمیمورد عامل سوم که دانشجویان در

سه مالك پذیرش و پیشرفت ،نشانگر مورد بررسی
عالقه و آگاهی دانشجویان به رشته تحصیلی و تحصیلی،

درحد جویان همه ي پژوهشی دانشهابازار کار و فعالیت
طور کلی میانگین هباشد و بمیمطلوب نسبتاًمطلوب و یا 

نمرات نشانگرهاي هر یک از این سه مالك در حد مطلوب 
تعامل در مورد میانگین نمرات دو مالك. باشدمی

و نظر میعلهیأتدانشجویان کارشناسی با اعضاء 
ن دو نشانگر مورد بررسی ای11از دانشجویان درباره گروه

تعامل نشانگر از نشانگرهاي1مالك، تنها میانگین نمره 
در حد میعلهیأتدانشجویان کارشناسی با اعضاء 

باشد و میانگین نمره سایر نشانگرها در حد مینامطلوب 
باشد، ولی به طور کلی میمطلوب نسبتاًمطلوب و یا 

.باشدمطلوب میمیانگین نمره این دو مالك در حد نسبتاً
یند یاددهی یادگیري آر مورد عامل چهارم که فرد
روش چهار مالك ،نشانگر مورد بررسی33باشد ازمی

تدریس کالسی، روش تدریس بالینی، استفاده از منابع و 
آن وسایل آموزشی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و بازخورد

نشانگر از نشانگرهاي روش تدریس کالسی و یک یک
ش تدریس بالینی در حد نا نشانگر از نشانگرهاي رو

مطلوب نسبتاًحد مطلوب و یا درمطلوب و بقیه نشانگرها
طور کلی میانگین نمرات نشانگرهاي هر یک ه باشد و بمی

.باشدمیاز این سه مالك در حد مطلوب 
ي هاي آموزشی و برنامههامورد عامل پنجم که دورهدر

رسی سه مورد برنشانگر12باشد از میدرسی و غیردرسی 
امکانات مادي و نیروي ي تحصیلی باهاتناسب رشتهمالك
هاي فوق ي درسی و فعالیتهاپذیري برنامهانعطاف،انسانی

ي تحصیلی هابرنامه دو نشانگر از نشانگرهاي تناسب رشته
یک نشانگر از امکانات مادي و نیروي انسانی وبا

ي درسی در حد هاپذیري برنامهانعطافنشانگرهاي 
باشد و میانگین نمره سایر نشانگرها در حد میمطلوب ان

باشد، ولی به طور کلی میمطلوب و یا نسبتاً مطلوب 
.باشدمیانگین نمره این سه مالك در حد نسبتاً مطلوب می

ي آموزشی و هادورهدر مورد میانگین نمرات دو مالك 
اهداف آن و بازنگري برنامه درسی میانگین نمره همه 

ه باشد و بمیمطلوب اًدرحد مطلوب و یا نسبتنشانگرها
طور کلی میانگین نمرات نشانگرهاي هر یک از این دو 

. باشدمیمالك در حد مطلوب 
مکانات و تجهیزات ا،در مورد عامل ششم که بودجه

5باشد نتایج نشان داد که ازمیاي آموزشی دانشکده
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نگرها در همه نشا،هاآزمایشگاهمورد بررسی مالكنشانگر
به طور کلی میانگین نمره باشد که میمطلوب نسبتاًحد 

در مورد میانگین .باشداین مالك در حد نسبتاً مطلوب می
فضاي آموزشی و اداري گروه، کتابخانه مالك نمرات چهار

اي وو سیستم اطالع رسانی، امکانات وخدمات رایانه
نشانگر مورد بررسی یک28از ،وسایل کمک آموزشی
رسانی، سه کتابخانه و سیستم اطالعنشانگر از نشانگرهاي 

در حد ايامکانات وخدمات رایانهنشانگر از نشانگرهاي 
مطلوب نسبتاًو بقیه نشانگرها در حد مطلوب ونامطلوب 

طور کلی میانگین نمرات نشانگرهاي هر یک ه و بباشد،می
.باشدمیاز این چهار مالك در حد مطلوب 

ي پژوهشـی  هـا مل هفتم که مربوط به طـرح در مورد عا
مورد بررسی مالكنشانگر4باشد نتایج نشان داد که از می

ي مطالعـاتی همـه نشـانگرها در حـد نــامطلوب     هـا فرصـت 
به طور کلی میانگین نمره این مالك در حد نا باشد که می

قراردادهـاي  در مورد میانگین نمره مالك .باشدمطلوب می

یــک نشــانگر درحــد ،مــورد بررســینشــانگر3ازپژوهشــی
دو نشانگر در حد نامطلوب بـود کـه در مجمـوع    مطلوب و

. باشـد میمیانگین نمره کل نشانگرها در حد نسبتاً مطلوب 
ي هـا همـایش وهـا سـمینار در مورد میانگین نمره مـالك 

یـا شده توسط گروه همه نشانگرها در حد مطلوب وبرگزار
ـ باشـد میمطلوب نسبتاً کلـی میـانگین نمـرات    طـور ه و ب

.باشدمینشانگرهاي این مالك در حد مطلوب 
در مورد عامـل هشـتم کـه مربـوط بـه آمـوزش بـالینی        

مورد بررسی سـه  نشانگر11باشد نتایج نشان داد که از می
ي آموزش بالینی، هاي بالینی، روشهاامکانات بخش:مالك

أ در حـد مطلـوب و یـا نسـبت    نشانگر11هر مربیان بالینی
طور کلی میانگین نمرات نشـانگرهاي  ه و بباشدمیمطلوب 

.باشدمیاین مالك در حد مطلوب 
10مالك در حد مطلوب و24مالك مورد بررسی 35از 

فرصت (مالك در حد نسبتاً مطلوب و فقط یک مالك
.)1جدول (درحدنامطلوب بود) مطالعاتی
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1389در سال گروه پرستاريي مورد بررسی درهاوضعیت عوامل و مالك- 1جدول 

نامطلوب
50<

نسبتاً مطلوب
)75-50(

مطلوب
)100-76(

)تعداد نشانگر(مالك  عامل

● )نشانگر4(نحوه تدوین اهداف گروه 

اهداف، جایگاه سازمانی
● )نشانگر8(مدیریت گروه 

● )نشانگر5(برنامه توسعه گروه 
● )نشانگر5(هاي برون دانشگاهی فعالیت

● )نشانگر4(ریزي آموزشی و پژوهشی در برنامهمشارکت اعضاء هیأت علمی
● )نشانگر8(هیأت علمیيترکیب اعضا

هیأت علمی
● )نشانگر4(فعالیت آموزشی 

● )نشانگر6(هاي پژوهشیفعالیت
● )نشانگر4(و روند ارتقاءویژگیهاي اعضاء هیأت علمی
● )نشانگر4(فعالیت اجرایی 
● )نشانگر7(پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی 

دانشجویان  
● )نشانگر6(تعامل دانشجویان کارشناسی با اعضاء هیأت علمی

● )نشانگر4(عالقه و آگاهی دانشجویان به رشته تحصیلی و بازارکار 
● )نشانگر5(نظر دانشجویان درباره گروه 

● )نشانگر5(هاي پژوهشی دانشجویان کارشناسی فعالیت
● )نشانگر10(روش تدریس کالسی 

●یادگیري-فرآیند یاددهی )نشانگر11(روش تدریس بالینی 
● )نشانگر7(وسایل آموزشیاستفاده ازمنابع و
● )نشانگر5(ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و بازخورد آن
● )نشانگر4(هاي آموزشی و اهداف آن دوره

هاي برنامههاي آموزشی ودوره
درسی و غیر درسی

● )نشانگر5(هاي تحصیلی با امکانات مادي ونیروي انسانی تناسب رشته
● )نشانگر4(بازنگري برنامه درسی 

● )نشانگر3(هاي درسی پذیري برنامهانعطاف
● )نشانگر4(اي فوق برنامه هفعالیت

● )نشانگر4(فضاي آموزشی و اداري گروه 

امکانات و تجهیزات 
آموزشی دانشکده

● )نشانگر8(رسانی کتابخانه و سیستم اطالع
● )نشانگر9(اي امکانات و خدمات رایانه

● )نشانگر5(ها آزمایشگاه
● )نشانگر7(وسایل کمک آموزشی 

● )نشانگر4(هاي مطالعاتی فرصت
هاي پژوهشیطرح

● )نشانگر3(قراردادهاي پژوهشی 
● )نشانگر4(هاي برگزار شده توسط گروه ها و همایشسمینار

● )نشانگر4(هاي بالینی امکانات بخش
آموزش بالینی

● )نشانگر4(هاي آموزش بالینی روش
● )نشانگر3(مربیان بالینی 
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بحث
ارزیابی درونی گروه آموزشی پرستاري مبتنی بر هدف 

ي مورد ارزیابی در هاو شاخصهابوده است و عوامل، مالك
هیأتمطابق با استانداردهاي ملی و نظر اعضاي ،این گروه

نامطلوب بودن رسد که علت میبه نظر . باشدمیمیعل
نات کافی و محدود اندکی از نشانگرها، کمبود بودجه و امکا

عدم ،به طور مثال. مرکز دانشگاهی باشدامکاناتبودن
یکی از فرصت مطالعاتی در این دانشکده،امکان دریافت

که نیازمند باشدمطلوب بودن این نشانگر میدالیل نا
بررسی بیشتر و دادن فرصت مطالعاتی جهت به روز شدن 

ت أهیپژوهشی، به اعضاي -ي مختلف علمیهادر زمینه
.استمیعل

پرستاري گروهي ارزیابی درونی هایافتهدر مجموع 
دانشگاه علوم دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی 

در وضعیت گروهاین کهدهدمینشان رفسنجانپزشکی 
پانزده گروه آموزشی 1383در سال . دقرار داربیمطلو

علوم پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران نتایج
]. 15[ارزیابی درونی خود را مطلوب گزارش کردند

و همکاران از دانشکده پرستاري و Saberianهمچنین 
نتایج ارزیابی درونی بخش جراحی آن ،مامایی سمنان

و Harden].16[دانشکده را مطلوب گزارش نمودند 
اندي در انگلستان نگرش مثبتی به همکاران از دانشگاه و

ود کیفیت در امر آموزش و پژوهش در ارزیابی درونی و بهب
و Farzyanpourهمچنین ]. 17[امور بالینی دارند
اي نتایج ارزیابی درونی گروه آموزشی همکاران در مطالعه

اندودانتیکس دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را 
ت أعوامل هی،در این میان. نسبتاً مطلوب گزارش کردند

عوامل فضاها و تجهیزات و فراگیران مطلوب ومیعل

و همکاران Fallah]. 18[وزشی نامطلوب ارزیابی شدند آم
ارزیابی درونی گروه بهداشت محیط بررسی "نیز در مقاله 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 
، وضعیت این گروه را به طور کلی متوسط گزارش "1382
زشی، دانشجویان و عوامل کیفیت آمو،در این میان. نمودند

ساختار سازمانی وضعیت مطلوب و عوامل فضاهاي 
آموزشی و تجهیزات، از وضعیت متوسطی برخوردار بودند

ارزیابی Ahmadiو Fakhr Movahediهمچنین]. 19[
مطلوب گزارش رادرونی گروه آموزش پرستاري کودکان

کردند به این صورت که عوامل پشتیبانی و جایگاه 
یند آبخش و عامل فراي وضعیت رضایتسازمانی دار

]. 20[یادگیري داراي امتیاز قوي ارزیابی شد-آموزش
Hajabdolbaghiي عفــونی دانشــکده هــاگــروه بیمــارياز

ــکی  ــوم   Sayrafi، ]21[پزش ــگاه عل ــت دانش ــروه پوس از گ
ي آموزشـی  هـا از گـروه ParsaYektaو ] 22[پزشکی تهران 

ه علـوم پزشـکی تهـران    دانشکده پرستاري و مامایی دانشگا
، میانگین کل نتایج ارزیـابی درونـی خـود را مطلـوب     ]23[

. گزارش نمودند
پرستاري ي ارزیابی درونی گروه هاآنچه که مجموع یافته

نشان رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاري 
، این هاو کمبودهارغم تمام کاستیست که علیادهد اینمی

تدوین یک برنامه .مطلوبی قرار داردتاًدر وضعیت نسبگروه
يهاجهت توسعه گروه، میدقیق و علراهکارآموزشی و 

فراگیران باید در .دشومیمحسوب آموزشی از ضروریات 
بیشتر دخالت داده شوند وهاگیريها و تصمیمجریان فعالیت

روابط بین دانشجویان، تعامالت و،نسبت به بهبود وضعیت
.ات مناسبی صورت گیرداقدامهاگروهان راساتید و مدی

ست که تحقق کامل اهداف امورد توجه اینو نکته مهم 
یند بهبود کیفیت آتر فرارزیابی درونی و در سطح وسیع
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نظام دانشگاهی و خردوکالنآموزشی جز با تعهد مدیریت 
نظام ياعضاهمچنین جلب مشارکت فعال تمام عناصر و

در سطوح مختلف کدهمسئولین دانشالزم است میسر نیست و
در راستاي نسبت به بهبود کیفیت احساس مسئولیت کرده و

وپیشنهادهاکارگیريبه.تحقق این امر مهم گام بردارند
:شودواقعتواند مفیدمیزیريهاتوصیه

منديافزایش رضایتبرايالزمراهکارهايارایهوبررسی- 
دانشجویان

گروه، افزایش فضاي سایت فیزیکیفضايافزایش- 
منابع الکترونیک کامپیوتري و افزایش امکان جستجوي 

توسط دانشجویان
ومنابعجذبجهتدانشکدهمدیریتبیشترتالش- 

امکانات بیشتر
افزایش منظوربهتکمیلیتحصیالتمقاطعاندازيراه- 

گروهپژوهشیتولیدات
به کارآمدوصالحیتبامیعلهیأتاعضايجذب- 

خصوص در مرتبه استادیاري و باالتر

ت تن تسهیالت جهت استفاده اعضاي هیأفراهم ساخ- 
از فرصت مطالعاتیمیعل

آموختگاندانشدفترفعالیتتقویتواندازيراهوایجاد- 
گیرينتیجه

رسیدنمیزانکهاستشاخصیبهتریندرونیارزیابی
هايفعالیتیتکیفبه تحلیلودهدمینشانراهاهدفبه

و منطقینتایجبهتوانمیآنازوپردازدمیآموزشی
با اجراي ارزیابی درونی در گروه .یافتدستمتعارف

پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم 
مطلوب و نسبتاً مطلوب ،در مجموعپزشکی رفسنجان 

. ارزیابی شد
تشکر و قدردانی

دانشگاه علوم مصوب اتی طرح تحقیقاین تحقیق نتیجه 
پزشکی رفسنجان است که از مسئولین مربوطه تشکر و قدردانی 

که در انجام میاساتید و دانشجویان گرااز ،همچنین.شودمی
.دگردمیاین طرح ما را یاري نمودند تشکر و قدردانی 
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Internal Evaluation of Nursing Course in Rafsanjan University
of Medical Sciences
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Background and Objectives: The ultimate goal of educational appraisal is to promote higher education quality.

In this regard, internal evaluation is considered as a judgment about the quality and the strengths and weaknesses

of the educational system. This study was carried out to assess the internal evaluation of nursing discipline in

Rafsanjan University of Medical Sciences.

Materials and Methods: In this cross- sectional study, subjects were 16 academic members, 4 Instructors and

166 Nursing students participated through census method. The data was gathered by self –reporting researcher

made questionnaires and analyzed by descriptive statistics using SPSS software.

Results: The results showed that the nursing group in "organizational structure and goals, "faculty member",

"learning- teaching process" and "clinical education" were favorable. From nursing students’ perspective

domains of "educational programs", "research- educational" and "laboratory equipments" were partially

favorable and in "research activities" was unfavorable.

Conclusion: Evaluating groups and disciplines helps illustrate strengths and weaknesses points in higher

education. His implementing the approach in all disciplines is recommended.
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