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 پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشگاه علوم پزشکی گروه ارزیابی درونی
  1389گناباد در سال 

  6علی دلشاد نوقابی - 5لیال صادق مقدم - 4شمس... هدایت ا - 3مجتبی کیان مهر - 2محمدرضا منصوریان -1شهال خسروان

  چکیده
از  بهینهي  ه استفاد آن هدف و بوده ربرخوردا ویژه اي اهمیت از آموزشی نظام در کیفیت :زمینه و هدف

منظور ارزیابی درونی ه این مطالعه ب ،کیفیت يبا توجه به اهمیت ارزشیابی در ارتقا .است امکانات و منابع
     .است انجام شده گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 ،مدیران مربوطه ،علمی هیأت اعضايپژوهش  ينمونه ها واین پژوهش از نوع توصیفی  :روش تحقیق
که به صورت بوده مستندات و منابع مرتبط با گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشگاه  ،دانشجویان

و گردآوري بوده ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه و چک لیست  .شده اند  غیرتصادفی مبتنی بر هدف انتخاب
و از  صورت گرفتهبحث گروهی متمرکز  ه روشپرسشگري و حصول اتفاق نظر ب ،دهمشاها استفاده از داده ها ب

  .شده استروش هاي آمار توصیفی براي تفسیر نتایج استفاده 
مورد  گرنشان 212 و مالك 41 ،عامل 8در  به دست آمدهي  حاصل از مجموع نمرهارزیابی نتایج  :یافته ها

  و عامل بیشترین نمره  ،درصد 18/92 کسب ت آموزشی باعامل امکانات و تجهیزا که نشان داد بررسی
کمترین نمره را به خود  ،درصد 55/55دوره هاي آموزشی و برنامه هاي درسی و غیر درسی با احراز 

  .اختصاص داده است
حفظ و ارتقاي بیشتر متناسب با پیشرفت  جهت ،وضعیت مطلوب داراي در موارد گروه باید :نتیجه گیري
بررسی و  ،نداشتهي باالیی در ارزیابی درونی  نمره که و براي بهبود عواملیتالش نموده وژي علم و تکنول

شرایط و منابع  ،ثرؤمدیران دانشگاه نیز باید با کمک و حمایت هاي م همچنین .برنامه ریزي دقیق نماید
  . حد مطلوب را فراهم سازندبهترین الزم براي بهبود وضعیت گروه و دستیابی به 

  گناباد ؛گروه آموزشی ؛پرستاري بهداشت جامعه و روان ؛ارزیابی درونی :واژه ها کلید
  

 )1389سال   زمستان؛  4؛ شماره ي16دوره ي(درمانی گناباد پزشکی و خدمات بهداشتی   دانش؛ فصلنامه ي دانشگاه علوم افق
  23/10/1389: رشپذی               19/10/1389 :اصالح نهایی               27/7/1389 :دریافت

  

                                                 
 ت جامعه و روان، دانشکده ي پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد هداشبدکتراي آموزش پرستاري، گروه پرستاري  ،استادیار -1
  هداشت جامعه و روان، دانشکده ي پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد بکارشناس ارشد مدیریت آموزشی، عضو هیأت علمی گروه پرستاري  :نویسنده ي مسؤول -2

   دانشکده ي پرستاري و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد  - یی حاشیه ي جاده ي آسیا -  گناباد: آدرس
 mas3mr@yahoo.com :پست الکترونیکی     0533-7223814 :نمابر     0533- 7223028 :تلفن

 دکتراي بیوفیزیک، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده ي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،استادیار - 3
 هداشت جامعه و روان، دانشکده ي پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گنابادبپرستاري بهداشت جامعه، گروه پرستاري کارشناس ارشد آموزش  ،مربی - 4
 هداشت جامعه و روان، دانشکده ي پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گنابادبکارشناس ارشد آموزش روان پرستاري، گروه پرستاري  ،مربی - 5
اجتماعی و ي مرکز تحقیقات توسعه هداشت جامعه و روان، دانشکده ي پرستاري و مامایی، بارشد آموزش پرستاري بهداشت جامعه، گروه پرستاري  کارشناس ،مربی - 6

 دانشگاه علوم پزشکی گنابادسالمت،  يارتقا
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  مقدمه
 اغلـب در  پژوهشـی  هـاي  فعالیت از دهه سه به نزدیک

ارزشـیابی   رتـالش د  سـال  15 بـه  قریـب و  جهان کشورهاي
 ،مـدت  ایـن  در کـه  مـی گـذرد   ایـران  عالی آموزش مستمر

 و صنعتی کشورهاي از بسیاري در توجهی هاي قابل پیشرفت
 کـار  وسـاز   ایجـاد  بـراي  توسـعه  حـال  در در کشورهاي نیز

 شـده  حاصل عالی آموزش هاي نظام تضمین کیفیت مناسب
 هـایی  سازمان جهانی سطح در نیز آموزش پزشکی در .است
 پیشـنهاد  از طریـق  1فدراسیون جهانی آموزش پزشکی مانند

      مـرتبط دیگـر،   اقـدامات  و پزشـکی  آمـوزش  اسـتانداردهاي 
 پزشـکی در  آموزش کیفیت ارتقاي جهت در مهمی هاي گام

 هـایی  کوشـش  دیگر، طرف از .اند برداشته بین المللی سطح
 ترویج را کیفیت فرهنگ تنها نه ،ها دانشگاه رتبه بندي مانند
 بهبـود  به نسبت علمی هیأت اعضاي اکثر در کند، بلکه نمی

 نظام در کیفیت .)1( آورد می به وجود منفعل حالتی ،کیفیت
 ي دهاسـتفا  آن هـدف  و بوده ویژه اي اهمیت داراي آموزشی

 نظـام  حـد  چه تا که این بوده و نیز امکانات و از منابع بهینه
 در ثرؤمـ  عوامـل  مناسـب  ریـزي  برنامه با تواند آموزشی می

 ها آن تحقق از مانع که عواملی و آموزشی به اهداف دستیابی
  .)2-4( نماید شناسایی را گردند می

 تـاریخی،  موقعیـت  در بایـد  یک نهـاد  عنوان به دانشگاه
 بـراي  .شـود  مالحظـه  اقتصـادي خـود   و فرهنگی ،اجتماعی
 مسائلی و کنونی از موقعیت مناسب اندازي چشم به دستیابی

 توسـعه  حـال  در یافتـه و  توسعه کشورهاي هاي دانشگاه که
 نظـام  الزم است شوند، روه ب رو آن با باید یا و دارند رو پیش

و  رفتـه گ قـرار  بررسـی  مـورد  یدقیقـ  صورته ب عالی آموزش
 یک در هر سهم و آن بر یرگذارثتأ عوامل و عناصر ها، مؤلفه

  .)5( شود مشخص عرصه این
 و آوري، تحلیـل  جمع براي دار نظام ینديآفر ارزشیابی

 ها هدف شدن عملی میزان بررسی منظور به اطالعات تفسیر
 بیرونی و درونی صورت دو به معموالً یابیشارز .)6( باشدمی 

 در شـاغل  افـراد  توسط روهیگ درون ارزیابی .شود انجام می
ـ  انجـام و  نیاز مورد مدارك و اطالعات کسب با همان گروه  اب

 موجود کمبودهاي و نواقص ،داده ها تحلیل تجزیه و و بررسی

                                                 
1- World Federation for Medical Education (WFME) 

 گروهـی  بـرون  رزیـابی ا در امـا  .دمشخص می گـرد  در گروه
 بخـش  آن بـه  مربوط که شود می ي استفادهافراد از معموالً
کی از تحوالت مهم ی .)7( باشند یم از مجموعه خارج و نبوده

هـا   خصوص در دانشگاهه گذشته بي در ارزشیابی در دو دهه 
حرکت از ارزشیابی بیرونی به سوي ارزشیابی درونی است که 

در آن  وها انجـام مـی شـود     سسات یا دانشگاهؤتوسط خود م
ثیر تصمیمات و اقدامات در جهت دستیابی به اهداف تعیین أت

 تـرین  رایـج  و تـرین  شـایع  درونی، ارزیابی در .)8( می شود
 .)9( است بخشی اعتبار الگوي ،گردد می که استفاده الگویی
 به اداري سیستم ي مجموعه عملکردهاي و ها برنامه تمامی
 بایـد  آنمربـوط بـه    آموزشـی  هـاي  گـروه  و دانشکده همراه

 ارزیـابی  انجـام  .)10( شود قضاوت هر یکمورد  در و ارزیابی
 وضـعیت  اعضـا  که شود می گروه باعث توسط گروهی درون

 و قوت نقاط و کرده یسهمقا وضعیت مطلوب با را خود موجود
 نـد کن بـاور  را آن از حاصـل  نتایج و شناسایی نمایند را ضعف

 و نتـایج  ایـن  بـه  گروه ياعضا خود که به این توجه با .)11(
 نشان مثبت العمل عکس آن مقابل اند، در رسیده خودباوري

 و تثبیـت  در و نماینـد  می اقدام نقایص رفع به نسبت و داده
 ارتقاي به منجر امر این و کوشند می خود قوت نقاط تقویت
   .)12(د می گرد گروه یآموزش کیفیت

 هاي دگرگونی با زمان هم که معتقدند فورد مونت و دن
 هـاي  برنامـه  و اهداف در اصالح و بازبینی اجتماعی، و علمی

 روش بـه  این کار است بهتر و است یالزام پرستاري آموزش
 هـاي  مـالك بـا تعیـین    روش این با ها آن .گیرد انجام تیمی

 دانشـجویان،  تمـام  کمک به که آموزش امر در کننده مداخله
 و مصـاحبه  پرسشنامه، طریق از و مؤسسه ولینؤمس و اساتید

 اجـراي  کـه  رسیدند نتیجه این به ،دبو صورت گرفته مشاهده
 تمـام  در خودآگاهی حس ارتقاي باعث روشبه این  ارزشیابی

 دانشـجویان  و علمی هیأت اعضاي در انگیزه ایجاد ن،یمدرس
 ینمسؤول تشویق مناسب، راهکارهاي وبیان نظرات ي ارائه در
 در و بضـاعت  حداقل با یآموزش هايفرآیند معضالت رفع به

 .)13(د گـرد مـی   مؤسسه در آموزشی تفاهم افزایش مجموع
سنجی  اعتبار و ارزیابی براي سازي ساختار ریقط از بنابراین،
 دلبسـتگی ، کیفیت به نسبت علمی هیأت اعضاي در می توان
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 هـاي  کوشـش  استمرار طریق این از آورد و به وجود الزم را
    .)1( نمود پذیر امکان را کیفیت و تضمین ارزیابی
ارزیابی درونی پژوهشی طرح  ،توجه به اهمیت موضوع با

هداشت جامعه و روان دانشگاه علوم پزشکی گروه پرستاري ب
بخشی  کیفیت و اعتبار ارتقايدف هبا  1389سال  گناباد در

    .انجام گردیدو در راستاي دستیابی به اهداف آموزشی گروه 
  

  روش تحقیق
محـیط  کـه   بـوده  توصـیفی  ه يمطالعـ  یکاین پژوهش 

 پـژوهش ي جامعه و دانشگاه علوم پزشکی گناباد آن پژوهش 
مسـتندات و منـابع    ،دانشجویان ،مدیران ،علمی هیأت اعضاي
دانشگاه علوم با گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان مرتبط 

بـه   کـه  می باشـد پزشکی گناباد در مدت جمع آوري داده ها 
ابزار جمع آوري و انتخاب  غیرتصادفی مبتنی بر هدف صورت

داده ها پرسشنامه و فرم چک لیستی است که توسط معاونت 
درمان و آموزش پزشکی تهیه و بـه   ،آموزشی وزارت بهداشت

کـه روایـی و   شـده   ارسـال کشـور  هاي علوم پزشکی  دانشگاه
ــ   .شــده اسـت  معـین  پایـایی آن قـبالً   ا جمـع آوري داده هـا ب

بـه روش   1حصول اتفاق نظر و پرسشگري ،مشاهده استفاده از
اسـتنتاج  توصیف و سپس  وشد انجام  2بحث گروهی متمرکز

  .گرفتصورت 
 وتوجیهی  ي شامل برگزاري دوره مراحل اجرایی کار

به منظور آشنایی گروه با فرآیند ارزیابی کارگاه آموزشی 
تدوین  ،کاريتشکیل کمیته هاي  ،آنم انجا روشدرونی و 

مورد  توافق در ،تعیین مؤلفه هاي مورد ارزیابی ،اهداف
ي جمع آورهاي ابزار ي تهیه ،ها و نشانگرها مالك ،عوامل

تجزیه  ،ها و منابع و روش جمع آوري داده ها گروه ،اطالعات
 .تدوین گزارش نهایی بود توصیف و استنتاج و ،تحلیلو 

 هاي آموزشی توسط گروه ارزیابی درونی هاي فرآیند و مؤلفه
 ،معاون آموزشی از دانشگاه متشکل درونی ارزیابی ي کمیته
 دیر امورم ،یکآموزش پزش ي مرکز مطالعات و توسعه مدیر

 پژوهشی و مدیر امور ،هاي آموزشی گروه مدیران ،آموزشی
نظام گرا  علمی منتخب تشکیل شد و با نگرش هیأت اعضاي

                                                 
1- Consensus Building 
2- Group Discussion Focus 

  داد برون و یندآفر داد، درون عناصر که عواملی در مورد
ي گانه  بررسی و عوامل هشت ،بودندآموزشی  هاي گروه

زارت و یلحاظ شده در ابزار تهیه شده در معاونت آموزش
   :ند ازهست این عوامل عبارت .مورد توافق واقع شد متبوع

دوره هاي  -2اهداف و جایگاه سازمانی گروه  ،رسالت -1
هیأت علمی  -3ی و غیر درسی آموزشی و برنامه هاي درس

امکانات و  -6یاددهی  - راهبردهاي یادگیري -5دانشجو  -4
عاتی و پایان نامه ها، فرصت هاي مطال - 7 تجهیزات آموزشی

ي مربوط به سپس مالك ها .دانش آموختگان - 8 سمینارها
نشانگر  چنددر هر مالك  و )مالك 41 مجموعاً(هر عامل 

در مقیاس که براي هر یک سه گویه  )نشانگر 212 مجموعاً(
 .مورد توافق گروه قرار گرفتدر نظر گرفته شده بود رتبه اي 

 ،ممکن ي ه نسبت به حداکثر نمر کسب شده ي ه اساس نمر بر
مطلوب و ثلث سوم  ثلث اول نامطلوب، ثلث دوم نسبتاً

ي جامعه از جمع آوري داده ها . مطلوب در نظر گرفته شد
 ي توسط کمیتهاهم شده بر اساس ابزارهاي فرآماري 

علمی  هیأت اعضايگردآوري داده ها که از پنج نفر از 
با به کارگیري روش هاي آمار و  تشکیل شده بود انجام

تمایل در قالب جداول توزیع فراوانی و شاخص هاي  صیفیتو
   .سیر و استنتاج صورت گرفتتفو پراکندگی، مرکزي 

  
  یافته ها

خالصه شده  1که در جدول نتایج حاصل از این بررسی 
 مالكهشت مجموع  ازنمره ي به دست آمده  :می دهدنشان 

از  70 )اهداف و جایگاه سازمانی ،رسالت(اول  عاملمربوط به 
 0-35 در این عامل .مطلوب است اًنسبت ده کهوب 105

مطلوب در  1/70- 105مطلوب و  اًنسبت 1/35-70 ،نامطلوب
 ،مدیریت گروهاین عامل  هاي مالكاز  .نظر گرفته شده است

امکانات مالی مورد نیاز و آیین نامه ها  ،منابعي روند توسعه 
 ،هدافهاي رسالت و ا و مالكبوده و مصوبات گروه مطلوب 

مشارکت  ،توسعه و گسترش رشته ها و مقاطعي برنامه 
اعضاي هیأت علمی در برنامه ریزي آموزشی و فعالیت هاي 

   .بوده استمطلوب  برون دانشگاهی نسبتاً
دوره هاي آموزشی و برنامه هاي درسـی و  (در عامل دوم 

مطلـوب   اًو نسـبت  36از  20 کسب شـده ي نمره  ،)غیر درسی
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مطلوب و  اًنسبت 1/12-24 ،نامطلوب 0-12ل در این عام .بود
هـاي  از مـالك   .ه اسـت مطلوب در نظر گرفته شـد  36-1/24

 ،مطلـوب  نسـبتاً  دوره هاي آموزشـی و اهـداف آن   ،این عامل
 تناسب رشته هاي تحصیلی با تخصص اعضـاي هیـأت علمـی   

درســی و دوره هــاي ي مطلــوب و ضــرورت بــازنگري برنامــه 
  .آموزشی نامطلوب بوده است

 35دست آمده  ه ب ي ، نمره)هیأت علمی(سوم عامل در 
 0-7/16در ایـن عامـل نمـرات     .و مطلوب بـوده اسـت   50از 

مطلــوب  4/33-50مطلــوب و  نســبتاً 7/16-3/33 ،نــامطلوب
ي هیـأت  ترکیـب اعضـا  این عامل مالك هاي  از. گردید لحاظ

فعالیت هاي پژوهشـی   ،مطلوبفعالیت هاي آموزشی  علمی و
و ویژگی هـاي   آنانفعالیت هاي اجرایی  ،علمیهیأت اعضاي 

  .مطلوب می باشد نسبتاً ارتقاهیأت علمی و روند  ايعضا
حاصـل   90از  5/62ي نمـره   ،)دانشجو(در عامل چهارم 

 0-30نمـرات   در ایـن عامـل   .مـی باشـد  مطلـوب   گردید که
مطلـوب در   1/60-90مطلـوب و   نسـبتاً  1/30-60 ،نامطلوب

 ،هـاي ترکیـب و توزیـع دانشـجویان     نظر گرفته شده و مالك
دانشـجویان   نظـر  ،تعامل دانشجویان با اعضاي هیـأت علمـی  

گروه و فعالیت هاي پژوهشی دانشجویان مطلـوب و  ي درباره 
مشارکت دانشجو در برنامه هاي آموزشـی و عالقـه و آگـاهی    

مطلـوب   نسـبتاً تحصیلی و بـازار کـار   ي دانشجویان به رشته 
  .بوده است

ي نمـره   )یاددهی -راهبردهاي یادگیري( پنجم در عامل
در این عامـل   .مطلوب می باشد د کهوب 59از  48کسب شده 

مطلوب  1/32-48مطلوب و  نسبتاً 1/16-32 ،نامطلوب 16-0
 هـاي  هـا شـامل الگوهـا و روش    مـالك  ي کلیـه  شد و لحاظ

ــدریس ــی  ،ت ــایل آموزش ــابع و وس ــتفاده از من ــونگی  ،اس چگ
اســتفاده از بــازخورد نتــایج  و ارزشــیابی پیشــرفت تحصــیلی

  .ارزشیابی مطلوب می باشد
 ي نمـره  )امکانات و تجهیـزات آموزشـی  (در عامل ششم 

 این عامـل در  .مطلوب است آنوضعیت  حاصل که 64از  59
 8/42-64مطلــوب و  نســبتاً 4/21-7/42 ،نــامطلوب 3/21-0

: مشـتمل بـر   هاي آن مالكي کلیه  مطلوب محسوب شده و
بـا دوره و رشـته،   متناسـب  اداري گـروه   فضاهاي آموزشـی و 

 ،امکانات و خدمات رایانه اي ،کتابخانه و سیستم اطالع رسانی
کارگاه ها و آزمایشگاه ها و امکانات سمعی و بصـري مطلـوب   

  .می باشد
پایان نامه ها، فرصـت هـاي مطالعـاتی و    (در عامل هفتم 

 وضـعیت آن  و 45از  32 ،به دسـت آمـده  ي نمره  )سمینارها
 نسـبتاً  1/15-30 ،نامطلوب 1-15 در این عامل .ستالوب مط

و مـالك کیفیـت   گردیـد  مطلوب لحـاظ   1/30-45مطلوب و 
هاي سمینارها و همـایش هـاي    پایان نامه ها مطلوب و مالك

مطلوب  نسبتاًبرگزار شده توسط گروه و قراردادهاي پژوهشی 
  .می باشد

 70از  48 ي نمـره ، )دانـش آموختگـان  (در عامل هشتم 
 1-3/23این عامـل    در .دارد یمطلوب وضعیت حاصل شد که

مطلـوب در   8/46-70مطلوب و  نسبتاً 4/23-7/46 ،نامطلوب
سرنوشـت   ،ایـن عامـل  مـالك هـاي   از  .نظر گرفته شده است

شغلی دانش آموختگان، نظر مدیران دربـاره ي توانـایی هـاي    
نظـرات دانـش آموختگـان دربـاره ي     نیـز   و دانش آموختگان

ادامـه ي   مالك هـاي  مطلوب و ه هاي آموزشی و درسیبرنام
ارتباط گروه بـا دانـش آموختگـان    ، تحصیل دانش آموختگان

 مقاله و آثار علمـی دانـش آموختگـان    پس از فارغ التحصیلی،
   .مطلوب می باشد نسبتاً

 مـالك  41عامل،  8کلی نتایج این بررسی که در  به طور
ـ    212 و  اسـاس مجمـوع    رنشانگر انجام شد، نشـان داد کـه ب

نمره ي به دست آمده از پیوستار سـه قسـمتی کـه در آن از    
درصـد   66/66تـا   34/33درصد نـامطلوب، از   33/33صفر تا 
درصـد مطلـوب در نظــر    100تـا   67/66مطلـوب و از   نسـبتاً 

بـا   امکانات و تجهیزات آموزشـی امل وع به ترتیب ،گرفته شده
اهبردهـاي  ، راز حـداکثر نمـرات ممکـن    درصد 18/92 کسب

پایان نامه ها، فرصت هاي  ،درصد 35/81 با یاددهی-یادگیري
 00/70 با هیأت علمی، درصد 11/71 با مطالعاتی و سمینارها

 57/68 بـا  دانش آموختگان و درصد 44/69 با دانشجو ،درصد
اهداف و جایگاه  ،رسالتامل هاي وضعیتی مطلوب و ع ،درصد

وزشی و برنامـه هـاي   دوره هاي آمو  درصد 66/66با  سازمانی
مطلـوب   نسـبتاً وضعیتی  درصد 55/55با درسی و غیر درسی 

  .)2جدول ( دارند
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  ی گناباد دانشگاه علوم پزشک گروه پرستاري بهداشت جامعه و رواندرونی هاي ارزیابی  عوامل و مالكنمره ي  :1جدول 
  1389در سال 

 نمره بازه  مالك  عامل  ردیف

  مانیرسالت، اهداف، جایگاه ساز  1

  رسالت و اهداف گروه
  مدیریت گروه

  برنامه توسعه و گسترش رشته ها و مقاطع در گروه
  روند توسعه ي منابع گروه

  آیین نامه ها و مصوبات گروه
 مشارکت اعضاي هیأت علمی در برنامه ریزي آموزشی

  امکانات مالی مورد نیاز گروه
  فعالیت هاي برون دانشگاهی

16- 0  
30- 0 
9 - 0 
10- 0 
8 - 0 
8 - 0 
10- 0 
14- 0 

9  
23  
6  
7  
6  
4  
7  
8 

   دوره هاي آموزشی و برنامه هاي  2
  درسی و غیر درسی

  دوره هاي آموزشی و اهداف آن
  تناسب رشته هاي تحصیلی با تخصص اعضاي هیأت علمی

  بازنگري برنامه ي درسی و دوره هاي آموزشی

12- 0  
14- 0 
10- 0 

7  
10  
3 

  هیأت علمی  3

  یترکیب اعضاي هیأت علم
  فعالیت هاي آموزشی

  فعالیت هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی
  فعالیت هاي اجرایی اعضاي هیأت علمی

  ویژگی هاي اعضاي هیأت علمی و روند ارتقا

10- 0  
10- 0 
12- 0 
8 - 0 
10- 0 

7  
10  
7  
5  
6 

  دانشجو  4

  پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
  ترکیب و توزیع دانشجویان
 هاي آموزشی گروه مشارکت دانشجو در برنامه

  تعامل دانشجویان با اعضاي هیأت علمی
  عالقه و آگاهی دانشجویان به رشته ي تحصیلی و بازار کار

  نظر دانشجویان درباره ي گروه
  فعالیت هاي پژوهشی دانشجویان

16- 0  
9 - 0 
10- 0 
12- 0 
9 - 0 
24- 0 
10- 0 

7  
7  
8  
10  
5  

5/19  
6 

  یاددهی - راهبردهاي یادگیري  5
  روش تدریس الگوها و

  استفاده از منابع و وسایل آموزشی
  چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

  استفاده از بازخورد نتایج ارزشیابی

14- 0  
15- 0 
15- 0 
15- 0 

11  
14  
12  
11 

  امکانات و تجهیزات آموزشی  6

  فضاهاي آموزشی و اداري گروه متناسب با دوره و رشته
  کتابخانه و سیستم اطالع رسانی

  و خدمات رایانه اي امکانات
  کارگاه ها و آزمایشگاه ها
  امکانات سمعی و بصري

10- 0  
12- 0 
12- 0 
15- 0 
15- 0 

10  
10  
11  
14  
14 

  پایان نامه ها، فرصت هاي مطالعاتی  7
  و سمینارها

  کیفیت پایان نامه ها
  سمینارها و همایش هاي برگزار شده توسط گروه

  قراردادهاي پژوهشی

18- 1  
15- 1 
12- 1 

14  
10  
8 

  دانش آموختگان  8

  ادامه ي تحصیل دانش آموختگان
  ارتباط گروه با دانش آموختگان پس از فارغ التحصیلی

  مقاله و آثار علمی دانش آموختگان
  سرنوشت شغلی دانش آموختگان

  نظر مدیران درباره ي توانایی هاي دانش آموختگان
  ینظرات دانش آموختگان درباره ي برنامه هاي آموزشی و درس

12- 1  
18- 1 
9 - 1 
9 - 1 
9 - 1 
13- 1 

7  
11  
5  
7  
7  
11 

 5/374 0 -519    جمع کل
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ــات و تجهیــرات عامــل جــدول فــوق نشــان مــی دهــد کــه   امکان
عامــل و  بهتــرین وضــعیت 64از  59 ي آموزشــی بــا کســب نمــره

ــا      ــی ب ــر درس ــی و غی ــاي درس ــه ه ــی و برنام ــاي آموزش دوره ه
 در ورا داشــته  وضــعیترین ضــعیف تــ 36از  20 ي کســب نمــره

اداري  فضــاهاي آموزشــی و ،هــاي مــورد مطالعــه مــالك مجمــوع
ــره  ــا کســب نم ــروه ب ــازنگري  ونمــره ین تربیشــ 10از  10 ي گ ب

 3 ي بـا کســب نمــره درسـی و دوره هــاي آموزشــی  ي هــابرنامـه  
  .کمترین نمره را احراز نموده است 10از 

درصد حسب  پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگروه  ارزیابی درونیي عوامل هشتگانه ي مقایسه  :2جدول 
  1389در مقیاس سه گانه در سال  و وضعیت کسب شدهي نمره 

  وضعیت   درصد  نمره  بازه  عامل  ردیف
  مطلوب نسبتاً  66/66  70  0 -105  رسالت، اهداف و جایگاه سازمانی  1
  مطلوب نسبتاً  55/55  20  0 -36  رسیدوره هاي آموزشی و برنامه هاي درسی و غیر د  2
  مطلوب  00/70  35  0 -50  هیأت علمی  3
  مطلوب  44/69  5/62  0 -90  دانشجو  4
  مطلوب  35/81  48  0 -59  یاددهی -راهبردهاي یادگیري  5
  مطلوب  18/92  59  0 -64  امکانات و تجهیزات آموزشی  6
  مطلوب  11/71  32  1 -45  پایان نامه ها، فرصت هاي مطالعاتی و سمینارها  7
  مطلوب   57/68  48  1 -70  دانش آموختگان  8
  مطلوب  15/72  5/374  0 -519  جمع

  

دست آمده ه بکل ي نمره ان می دهد که جدول فوق نش
ي از حـداکثر نمــره   5/374 ،گانــه هشـت امــل وعمجمـوع   از

 بـر  ،درصـد نمـره   15/72 بـا کسـب   و بوده 519یعنی ممکن 
تا  174، نامطلوب 173صفر تا که اساس پیوستار سه قسمتی 

گرفتـه  مطلـوب در نظـر    519 تـا  347مطلوب و  نسبتاً 346
 در ایـن میـان عامـل امکانـات و     .وضعیت مطلـوبی دارد شده 

بـاالترین نمـره و عامـل    درصـد   18/92تجهیزات آموزشی بـا  
دوره هاي آموزشی و برنامه هاي درسی و غیر درسی با احـراز  

  .اختصاص داده استدرصد کمترین نمره را به خود  55/55
  
  بحث

بخشـی و   کیفیت و اعتبـار  ارتقايارزیابی درونی با هدف 
در راستاي دستیابی به اهداف آموزشی به توصـیف و تحلیـل   

هـدف  یل به ایـن  در جهت ن .هاي آموزشی می پردازد فعالیت
مهم ارزیابی درونی گروه آموزشی پرستاري بهداشت جامعه و 

به صورتی نظـام منـد وفـق    د روان دانشگاه علوم پزشکی گنابا
نتایج بـه دسـت    .انجام گردید 1389برنامه اي مدون در سال 
هـاي   درصد از مـالك  50در مجموع  آمده نشان می دهد که

درصـد   50 و مطلـوب  عامل رسالت، اهداف و جایگاه سازمانی
 51 و مـالك  8 ایـن عامـل   در .مطلوب بوده است نسبتاًدیگر 

ارزیـابی ایـن عامـل در ایـن      نتـایج  .بررسی شده استنشانگر 
ارزیـابی درونـی گـروه     هبهتري نسبت ب ي رتبهتحقیق داراي 

گـروه هـاي    و گفتار درمانی دانشـگاه علـوم پزشـکی سـمنان    
بـراي   .)15,14(د دانشـگاه مـی باشـ    آنو داخلی  لوژيفیزیو

و اهداف گروه تدوین  باید رسالتعامل  ایندر بهبود وضعیت 
 گرفته بازبینی مستمر قرار جه وگروه مورد تو اعضايو توسط 

الزم و دسـتورالعمل  شود  تنظیمبا توجه به نیازهاي جامعه  و
 بـا اعضاي هیات علمی  همچنین. به مبادي ذیربط ابالغ گردد

 گـردد و تمهیداتی اتخـاذ   داشتهدانشجویان جلسات حضوري 
و تحـت نظـارت و    یالکترونیکـ  ،که نظـام مـدیریت اطالعـات   

طور مستمر انجام ه ارزیابی درونی بو  شدمراقبت مدیر گروه با
مشارکت دانشجویان در برنامه ریزي آموزشـی  ي زمینه  .ودش

گـروه بـه   عضاي هیأت علمـی  ا ارتقاي ي هزمینو گروه بیشتر 
مین نیازهاي مـالی  أدر خصوص ت .دگردباالتر فراهم  ي مرتبه

گروه از محل طرح ها و قراردادهاي خـارج از دانشـگاه تـالش    
دروس  ي اعضاي هیأت علمـی در ارائـه   انجام شود وبیشتري 

سـایر  نیـز  دانشـگاه و   و گروه هاي آموزشی دانشـکده  با سایر
  .ایندنم سازمان هاي ذیربط همکاري

دوره هــاي هــاي مــرتبط بــا عامــل  در خصــوص مــالك
نتایج نشـان   ،گروه آموزشی و برنامه هاي درسی و غیر درسی
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 ،عامــل مطلــوبهــاي ایــن  درصــد از مــالك 33/33داد کــه 
. اسـت درصد نامطلوب  33/33مطلوب و  نسبتاًدرصد  33/33
ایـن   .نشانگر بررسی شـده اسـت   17 و مالك 3 این عامل در

پزشـکی  گـروه هـاي   موارد مشابه در ارزیـابی درونـی    بانتایج 
اطفـال و پرسـتاري دانشـگاه علـوم پزشـکی       ،زنـان  ،اجتماعی

 هـا و  مـالك در  ارتقـا بـراي   .)16(د رفسنجان همخـوانی دار 
بـازآموزي   ي دوره هاي آموزشی و برنامه بایدبهبود نشانگرها 

ـ  القـه، تمایــل و  خصـوص ع  در و طـور مـنظم اجــرا گـردد   ه ب
در  ف محولـه یوظـا  و انجـام  یت پـذیري بـاال  مسـؤول احساس 

در مـورد  بایـد   ضـمناً  .صورت گیـرد دانشجویان کوشش الزم 
 ال و خصوص در مرتبـه هـاي بـا   ه ت علمی بأهی اعضايتعداد 

منـابع الزم بـراي   ي تهیه  و ان آموزشیکارشناسبه کارگیري 
همچنین تمهیداتی اتخاذ گـردد   .گروه سعی الزم به عمل آید

 و در تا دانشجویان دروس اختیـاري بیشـتري داشـته باشـند    
مورد تناسب محتواي درسی با اهداف دوره آموزشی، نیازهاي 

تطابق  ن ویت هاي شغلی دانش آموختگامسؤولدانشجویان و 
  .می باشدبررسی مستمر ضروري  ،با آخرین یافته هاي علمی

نشــانگر  24 و مــالك 5 در آن کــه هیــأت علمــیعامــل 
 ،بوده یمطلوبوضعیت  دارايدر این تحقیق  بررسی شده است

ــ  دســت آمـده از ارزیــابی درونــی گــروه پزشــکی  ه بـا نتــایج ب
بـا  اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مغایرت داشته ولی 

ن دانشــگاه آنتــایج حاصــل از ارزیــابی درونــی گــروه داخلــی 
ایـن   در ها و نشـانگرها  براي بهبود مالك .)17(د مشابهت دار

و  ي گـروه اعضـا تحصـیل بـراي   ي شـرایط ادامـه   بایـد  عامل 
 بـراي  جذب اساتید با مراتب باال را فراهم سـاخت و همچنین 

 ضـمناً  .کـرد نیز استفاده  امه از اساتید مدعونپایان  ي مشاوره
علمـی مثـل انجـام     هیـأت  اعضايهاي پژوهشی  فعالیتباید 

هاي  همایش انتشار مقاالت و شرکت در ،باچاپ کت ،تحقیق
در  اعضاي هیأت علمـی عضویت  ي ی توسعه یابد و زمینهمعل

هیأت هاي  و انجمن هاي داخلی و خارجی و شوراهاي ذیربط
  .فراهم شود ارزشیابی ممتحنه و

نشـانگر بررسـی شـده     34 و مـالك  7 دانشـجو در عامل 
هـا   درصـد آن  3/48هـا مطلـوب و    درصد مالك 7/51 .است
 درونی ارزیابی دست آمده ازه مطلوب بوده که با نتایج ب نسبتاً
 پرستاري و اطفال، زنان اجتماعی، پزشکی آموزشی هاي گروه

   ولـی از نتـایج   ) 16( رفسـنجان مشـابه  دانشگاه علوم پزشـکی  
ر ارزیـابی درونـی گـروه پرسـتاري کودکـان      دست آمـده د ه ب

براي  .)18( بوده است دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضعیف تر
تحصیالت تکمیلی، اعطـاي   ي باید به توسعهبهبود این عامل 

افــزایش تعــداد دانشــجویان اســتعداد  ،تحصــیلیي بورســیه 
برنامـه   ارتقـاي  پیشـرفت تحصـیلی آنـان و   ارتقاي  ،درخشان

فاهی توجه و شرایط شرکت دانشجویان در درسی و امکانات ر
شـرکت نماینـده هـاي دانشـجویان در     پژوهشی و  هاي طرح

در انجمـن هـاي علمـی و     آن هـا  عضـویت  آموزشی و شوراي
توجـه  هاي اجرایی فراهم و به عالیـق آنـان    بازدید از دستگاه

 تعداد پسران به دختران پذیرشافزایش نیز در جهت  وگردد 
   .تالش شود

 4کـه داراي   یـاددهی  -هـاي یـادگیري   راهبرد در عامل
الگوهـا و   شاملها  درصد مالك 100 ،نشانگر بود 22 و مالك

روش هــاي تــدریس، اســتفاده از منــابع و وســایل آموزشــی، 
چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصـیلی و اسـتفاده از بـازخورد    

بـا نتـایج حاصـل از ارزیـابی      کـه بوده مطلوب نتایج ارزشیابی 
پزشـکی اجتمـاعی    اطفال و ،زنان ،هاي پرستاريدرونی گروه 

  . )16( دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مشابهت دارد
 27 و مـالك  5عامل امکانـات و تجهیـزات آموزشـی    در 
ایـن عامـل    يهـا  درصـد مـالك   100و  بررسی شـده نشانگر 
فضـاهاي آموزشـی و اداري گـروه متناسـب بــا دوره و     شـامل  

رسـانی، امکانـات و خـدمات    رشته، کتابخانه و سیستم اطالع 
رایانه اي، کارگاه ها و آزمایشگاه ها و امکانات سمعی و بصري 

هـاي   ارزیـابی گـروه   دست آمـده از ه نتایج ب از ومطلوب بوده 
که داراي  ي دانشگاه علوم پزشکی سمنانوژپرستاري و فیزیول

بخـش در طبقـه بنـدي     حـد رضـایت   قوي و بیش ازي رتبه 
تایج حاصل از ارزیابی درونی گروه گفتار ننیز از  گورمن بوده و

بخـش مـی باشـد     غیر رضایتکه در حد دانشگاه  آندرمانی 
  . )17,14(ت بهتر اس

 نشـانگر  15 و مـالك  3از بررسـی  ه دسـت آمـد  ه نتایج ب
پایـان نامـه هـا، فرصـت هـاي مطالعـاتی و        مربوط بـه عامـل  

ي ایـن  ها درصد از مالك 3/33که  نشان می دهد سمینارها 
 .مطلـوب مـی باشـد    نسبتاًها  آن درصد 7/66مطلوب و  عامل

جراحـی   -گـروه داخلـی   درونـی  این نتایج نسبت به ارزیـابی  
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 کــه در پرســتاري دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمناني رشـته  
ضعیف تـر   ،مقیاس رتبه اي گورمن بسیار خوب گزارش شده

آیـین نامـه و   بـراي بهبـود ایـن عامـل بایـد       .)19(د می باشـ 
 ،تـدوین پایـان نامـه   ي نامه با شرح کامل نحوه  مقررات پایان

ف اساتید راهنما، مشـاور و داوران پایـان نامـه در گـروه     یوظا
توسط اساتید راهنما و دانشجویان رعایت شده  وجود داشته و

دانشجویی با حضور دانشجویان در  ماه یک سمینار ششهر  و
 ي کمیتـه  ضـمناً  .رابطه با پیشرفت پایـان نامـه ارائـه گـردد    

وجـود  بایـد  اجرایی دائمی در خصـوص برگـزاري سـمینارها    
داشته و هیأت علمی و محققین مربوط به رشته در سمینارها 

ویــژه اي  ي شــرکت کننــد و پــس از پایــان ســمینار کمیتــه
و نتایج سمینار را بررسی و دسـتاوردهاي آن را  گردد تشکیل 

 علمی از هیأت اعضايهمچنین  .در اختیار ذینفعان قرار دهد
متناسب با نیازهاي گـروه بـا   پژوهشی طریق عقد قراردادهاي 

  .همکاري نمایند ي دیگرسازمان ها
بررسـی  نشانگر  22 و مالك 6در عامل دانش آموختگان 

 نسـبتاً درصد دیگـر   50ها مطلوب و  درصد مالك 50 که شد
 ي زمینـه  براي بهبود وضعیت در این عامل بایـد  .مطلوب بود

تحصیلی خـود   ي وختگان در رشتهتحصیل دانش آمي ادامه 
تحصـیل و   ي استفاده از بورس خارج از کشور بـراي ادامـه   و

و حمایـت   ارتقـا راهکارهاي مدون و مشـخص بـراي    برنامه و
همچنـین   .تحصیل فراهم شـود ي دانشجویان در جهت ادامه 

اعضاي هیـأت علمـی بـا دانـش آموختگـان طـرح هـاي        باید 
ان در مراسـم مختلـف   مشترك داشته باشند و دانش آموختگ

ي جهـت ارتبـاط بـا    شرکت و راهکارهاي تشویقی ویژه اگروه 
   تعدادباید  ضمناً .بینی شود فارغ التحصیالن در گروه پیش

و تعـداد   بـه ازاي دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی     اب هـا کت
ي زمینـه   و دانـش آموختگـان افـزایش یابـد     يمقاالت به ازا

نیـز   شانتحصیلی ي ته ر رشد اشتغال دانش آموختگان بیکار
  .فراهم گردد

  
  نتیجه گیري

ـ   طورکلی بره ب دسـت آمـده از پـژوهش    ه اساس نتـایج ب
دارد سعی  یگروه آموزشی باید در مواردي که وضعیت مطلوب

 بـا نیازهـاي در  آن همسـو   و اهتمام در حفظ و ارتقاي بیشتر
متناسب با پیشرفت علـم و تکنولـوژي   و  ات دائمیحال تغییر
 هعـواملی کـ  بهبـود  بـراي   و محیط پویا نمـوده ک یهمگام با 

 ي ه مطلوب بوده و یا نزدیک به نامطلوب می باشد و نمر نسبتاً
برنامه ریـزي   را در ارزیابی درونی احراز نکرده بررسی و باالیی

دقیق نماید تا با جهـد و مسـاعی مضـاعف نسـبت بـه احـراز       
مــدیران و همچنــین  .دشــوشــرایط مهیــا  ،جایگــاه مطلــوب

بـه   ثر وبا کمک و حمایت هاي مـؤ  نیز باید ن دانشگاهیولؤمس
دستیابی بـه  شرایط و منابع الزم براي بهبود وضعیت و  ،موقع

پیشنهاد می گردد  ضمناً .را فراهم سازند باالترین حد مطلوب
زمـانی  هـاي  بـه صـورت ادواري در دوره    گروه ارزیابی درونی

  .تکرار شودمشخص و معینی 
  

  قدردانیتشکر و 
همکـاران محتـرم   خود الزم می داننـد از   وهشگران برپژ

و دانشـجویان   دانشـگاه پژوهشـی  و آموزشـی   تمعاون ي ه حوز
صمیمانه تقـدیر   ،ندهمکاري نمودروژه انجام این پ عزیز که در

  .و تشکر نمایند
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Evaluation of Community and Mental Health Nursing Department 
of Gonabad University of Medical Sciences in 2010 
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Leila Sadegh Moghaddam5 and Ali Delshad Noghabi6 

Abstract 
Background and Aims: Quality in educational system deserves special importance and its purpose is the 
maximum use of resources. Also, evaluation plays a fundamental role in quality improvement. Therefore, 
this study was designed to investigate the internal evaluation of community and mental health nursing 
department of Gonabad university of medical sciences. 

Materials and Methods: This study was a descriptive one. The sample included faculty members, 
managers, students and related resources as well as the documents of community and mental health nursing 
department of Gonabad university of medical sciences. A non-random selection based on the objective was 
used for their selection. Data collection tools were a questionnaire and a checklist. Moreover, observation, 
inquiry and focus group discussion were used to collect data. The data were analyzed via descriptive 
statistics. 

Results: Evaluation resulted in 8 factors, 41 criteria and 212 markers that were studied and indicated that the 
total score of facilities and educational equipments were the highest (92.18%). The minimum score was 
allocated to educational courses, academic and nonacademic curricula (55.55%). 

Conclusion: The department should attempt to maintain and promote the items with desired status according 
to progress of science and technology, they also should try to improve the factors that did not get high score 
on internal evaluation, by careful planning. University administrators also should provide necessary 
resources and good conditions to improve the group and achieve the best conditions. 

Keywords: Community and mental health nursing department, Gonabad, internal evaluation 
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