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  يكيف مطالعه يك پرستاري؛ آموزش نظام در اثربخش ارزيابي الزامات
  

  مجد علوي حميد ي،ييغما فريده ،*پازارگادي مهرنوش خداويسي، مسعود
  

 

  چكيده
 اهميت ها شچال اين وجود. است مواجه ييها شچال با يول است برخوردار يمثبت روند و رشد از اگرچه رانيا در يپرستار آموزش: مقدمه
 الزامات نهيزم دراي  مطالعه اما است، گرفته انجام يپرستار آموزش در يابيارز نهيزم در يمطالعات. كند مي بيشتر را ارزيابي الزامات به توجه

 نظام در اثربخش ارزيابي الزامات تعيين هدف با حاضر مطالعه لذا. است نگرفته انجام رانيا در يپرستار آموزش نظام در اثربخش ارزيابي
  .گرديد انجام يپرستار آموزش

 طريق از مطالعه اين يها داده. شد انجام 1389 سال در محتوا ليتحل روش از استفاده با و يفيك رويكرد با پژوهش نيا: ها شرو
 ياعضا و نيمعاون و رؤسا ،يپرستار بورد ياعضا شامل يابيارز فرايند صاحبان و اننظر صاحب از نفر 21 با افتهيساختار مهين مصاحبه

  .شد انجام محتوا تحليل روش به ها داده تحليل و تجزيه. آمد به دست يك تيپ ييماما و يپرستار يها دانشكده يابيارزش يها تهيكم
 آموزشي نظام يداد برون عوامل و فرايندي عوامل ي،داد درون عوامل در سه حيطه اثربخش ارزيابي الزاماتهاي مرتبط با  مضمون: نتايج

 بازنگري ارزيابي، مؤثر رويكردهاي و الگوها به توجه آموزشي، ارزيابي زيرساختي الزامات توان مي يداد درون عوامل حيطه از. به دست آمد
 مربيان و مدرسين هاي يتوانمند به توجه دانشجويان، مستمر ارزيابي دانشجويان، پذيرش معيارهاي به توجه ارزيابي، اجراي و ابعاد در

 بازنگري استانداردها، با ارزيابي اهداف تطابق شامل؛ فرايندي عوامل حيطه هاي مضمون . برد نام را درسي برنامه از جامع ارزيابي و باليني
 باليني و نظري آموزش ارزيابي بهبود و نفعان ذي به توجه ارزيابان، شرايط بهبود بازخورد، ارائه و پيگيري كميته تشكيل ارزيابي، ابزارهاي

 توجه گان،آموخت دانش با ارتباط برقراري دانشجويان، تحصيلي پيشرفت از مؤثر ارزيابي شامل يداد برون عوامل حيطه يها مضمون .است
 تعيين گان،آموخت دانش شغلي سرنوشت گان،آموخت دانش تحصيلي پيشرفت گان،آموخت دانش مداوم آموزش گان،آموخت دانش توانمندي به

  .باشند مي جامعه بر گانآموخت دانش يگذار تأثير به توجه و گانآموخت دانش كار اجازه شرط
 ،داد درون حيطه سه هر در الزامات اين گيريبه كار. است متعددي الزامات ازمندين پرستاري، آموزش در ارزيابي نمودن اثربخش: گيري نتيجه
 انجام همچنين. بخشد بهبود را پرستاري آموزش در ارزيابي اثربخشي تواند مي پرستاري آموزش مديران توسط آموزشي هايداد برون و فرايند

  .نمود يطراح يپرستار آموزش جهت كارا يابيارز نظام كي بتوانتر  گسترده مطالعات با تا است ضروري زمينه اين در بيشتر مطالعات
  

  يفيك پژوهش ،يپرستار آموزش نظام اثربخش، ارزيابي ،نظام ارزشيابي :هاي كليدي واژه
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 اين از هدف و دانست ديگر نسل براي نسل يك
 انسان هاي ييتوانا توسعه و آگاهي رشد گذاري، سرمايه

 با سوم هزاره به ورود در يآموزش يها نظام). 1(است
 پذيري، رقابت ،يمال يها تيمحدود جمله ازيي فشارها
 عملكردها و ها استيس ياثربخش ،ييگو پاسخ يبرا تقاضا

). 2(هستند مواجه خود تيفيك نيتضم از اطمينان و
 مجري عنوان به يعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 پيرامون كه يميعظ راتييتغ به ديبا آموزشي يها نظام
 سطح در بتوانند و داده نشان واكنش افتد مي اتفاق آنها
 يابيارز به ويژه ،يابيارز يبرا يمؤثر رقابت ،يجهان

  ).3(نديبنما توسعه جهت در تيفيك نيتضم و يالملل نيب
 در عالي آموزش نظام از يبخش عنوان به يپرستار آموزش

 و توسعه حال در ياديز سرعت با جهان در رياخ يها دهه
 نيا آموزش تيفيك درباره ينگران باعث كه است گسترش

 با جهان سطح در يپرستار آموزش). 4(است شده رشته
 تيفيك گان،آموخت دانش يستگيشا جمله از ييها شچال

 مواجه پرستاري رشته يدرس يها برنامه و آموزش
 رياخ يها سال يط هم رانيا در يپرستار آموزش). 5(است
 يول است بوده برخوردار يمثبت روند و رشد از چه اگر

 رقابليغ يها شچال با گريد يكشورها از ياريبس همانند
 رو، شيپ يها شچال جمله از). 6(است بوده مواجه يانكار
 رشته اين بهق يدق ارزيابي بدون شدگان پذيرفته ورود
 در موفقيت يبرا يكاف زهيانگ است ممكن كه) 7(است

 آموزشي هايداد برون و فرايندها روي و نداشته را تحصيل
 اعضاي ناخرسندي همچنين). 6(بگذارند منفي تأثير
 و ارزيابي يها فرم ارزيابي، اجراي يها رويه از علمي هيأت

 آموزشي نظام در ارزيابي ديگر يها شچال از آنها محتواي
 ارتباط ليدل به يپرستار آموزش نظام طرفي از). 8(است
 برخوردار يخاص تياهم از دارد مردم سالمت با كه يكينزد
 ارزيابي سمت به يپرستار آموزش است ضروري و است

  ).9(كند حركت ت،يفيك
 يها نظام تيفيك بهبود يها شروترين  عمده از يكي يابيارز

 به كار جهان يكشورها اكثر در و بوده يآموزش

 و قضاوت ت،يفيكگيري  اندازه يمعنا به يابيارز). 10(رود مي
. است عملكردها و يريادگي - ياددهي يندهايفرا يگذار ارزش
 جهت در ميمستق ريغ اي ميمستق كه است ينديفرا يابيارز

 و محصول يراستا در موارد يبعض در و آموزش بهبود
 نظام يابيارز). 11(شود مي انجام يآموزش يندهايفرا جهينت

 از يكي. رديگ انجام يمختلف يكردهايرو با تواند مي يآموزش
 كه است يابيخودارز اي يدرون يابيارز كردها،يرو نيا

 از يگروه توسط مثالً ؛رديگ مي انجام دانشكده خود توسط
 اي و خاص يپرسنل اي دانشكده سيير اي گروه ريمد د،ياسات
 يابيارز كرديرو مقابل، در .شود مي انجام آنها از يبيترك
 دانشكده از خارج يگروه توسط كه دارد وجود هم يرونيب
 در و نظارتي يها سازمان اي و بازرسان شامل معموالً و

  ).12(ددگر مي انجامگويي  پاسخ نظام يراستا
 جزء يآموزش يها نظام ارزيابي انجام چه اگر

 يول است بهداشت وزارت يآموزش معاونت يها سياست
 ياعتباربخش و يابيارز زمينه در مند نظام يساختار

 در پزشكي علوم يها دانشگاه در يآموزش يها نظام
 و يابيارز ياستانداردها و ندارد وجود كشور

 تجارب). 13و9(ندارد وجود زين يواضح ياعتباربخش
 آموزش در دروني ارزيابي دهد مي نشان محققان

 نامنظم به طور آموزشي يها گروه سطح در پرستاري
 دانشكده، به ارزيابي نتايج چه اگر و گيرد مي انجام

 گزارش بهداشت وزارت آموزشي معاونت و دانشگاه
. شود نمي داده ها گروه به بازخوردي ولي گردد مي

 و ها دانشگاهبندي  رتبه قالب در صرفاً بيروني ارزيابي
 به صورت بار يك سال پنج هر كشور سطح در ها دانشكده
. گيرد مي انجام واقعي غير رويكردهاي با گاهي و ناقص
 در پرستاري، آموزش نظام در اعتباربخشي يها فعاليت

 مقدماتي ارزيابي با آموزشي يها دوره تأسيس حد
 گسترش شوراي در تصويب و يپرستار بورد توسط
 ياعتباربخش براي مستقلي نهاد اصوالً و گيرد مي انجام
 ارزيابي در عمده هاي يينارسا به توجه با. ندارد وجود

 آموزش در اثربخش ارزيابي نظام كي وجود آموزشي،
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 نشان محققان تجارب همچنين. است ضروري پرستاري
 منجر آموزشي، نظام ارزيابي در الزامات وجود عدم كه دهد مي
. شود مي متعددي مشكالت بروز و ارزيابي كارآيي كاهش به
 درك براساس اثربخش ارزيابي الزامات ييشناسا لذا

 گشا راه تواند مي يپرستار آموزش رانيمد و اننظر صاحب
 گيرد قرار يآموزش نظام كاراناندر دست استفاده مورد و بوده
 جهتتري  مناسب ياجراي يها برنامه بتوانند قيطر اين از تا

). 1(باشند داشته مهم يها يريگ ميتصم و يآموزش نظام بهبود
 به مطلع، افراد تجربه يا درك تبيين با كيفي مطالعات كه آنجا از

 به توجه با و) 15و14(كنند مي كمك ها پديده تر عميق ييشناسا
 ارزيابي الزامات ييشناسا زمينه در كيفي مطالعه وجود عدم

 رانيمد درك تبيين هدف بااي  مطالعه انجام ضرورت اثربخش،
 اثربخش ارزيابي الزامات از يپرستار آموزش اننظر صاحب و
 تا است اهميت حائز كيفي رويكرد با يپرستار آموزش نظام در

 و انريز برنامه ان،گذار سياست براي استفاده را مفيدي اطالعات
 پرستاري آموزش نظام بهبود جهت پرستاري آموزش متوليان

  .فراهم كتد
  
  ها شرو
 ليتحل روش از استفاده با و يفيك رويكرد با پژوهش نيا

 را پژوهش جامعه. شد انجام 1389 سال در محتوا
 رؤسا، شامل يابيارز فرايند صاحبان و اننظر صاحب
 يها دانشكده يابيارزش يها تهيكم ياعضا و نيمعاون

 تشكيل يپرستار بورداعضاي  و يك تيپيي ماما و يپرستار
 دار عهده و يمتول معموالً يپرستار بورد ياعضا. دادند مي
 در پرستاري رشته يآموزش يها برنامه و ها دوره يابيارز

به  يك تيپيي ماما و يپرستار يها دانشكده. هستند كشور
 در باالتر جايگاه اخذ جمله، از ييها قابليت بودن دارادليل 
 يكارشناس تحصيلي مقاطع بودن دارا كشوري، هاي بندي رتبه
 و پژوهش تجربه و يپرستار يتخصص يدكترا و ارشد

 و سنجش موضوعات در آنها مسؤولين و مديران تدريس
 و يآموزش تيريمد و يآموزش يزير برنامه ،يابيارزش
 پژوهش اجراي امكان موضوعات، اين با آنها بيشتر ييآشنا

 حوزه پژوهش محيط. نمودند تسهيل پژوهشگران براي را
 و پرستاري يها دانشكده و بهداشت وزارت آموزشي معاونت

 بر مبتني به صورتگيري  نمونه روش. بود يك تيپ ييماما
 اطالعات به خاطر افراد گيري، نمونه نوع اين در. بود هدف
اين كه  دليل به يا دارند، موضوع يك درباره كه اولي دست
 آن درباره خاصي ديدگاه يا نموده تجربه را موردنظر پديده
 رسيدند، اشباع به ها داده كه هنگامي و شوند مي انتخاب دارند،
 شامل مطالعه اين يها نمونه). 16(يابد مي خاتمهگيري  نمونه

 و نيمعاون و رؤسا ،يپرستار بورداعضاي  از نفر 21
يي ماما و يپرستار يها دانشكده يابيارزش يها تهيكم ياعضا
 مدرس، تيترب ،يستيبهز علوم ران،يا تهران، ،يبهشت ديشه

 طريق از مطالعه اين يها داده. دندبو زيتبر و كرمان مشهد،
 مكان و زمان. آمد به دست افتهيساختار مهين مصاحبه
. شد تعيين كنندگان شركت توافق براساس مصاحبه
. گرفت صورت كنندگان شركت كار دفتر در معموالً ها مصاحبه
 از يبرخ بود كلي و باز سؤال چند شامل مصاحبه راهنماي
 تيوضع از شما درك: از بودند عبارت مصاحبه نيا تسؤاال
 ارزيابي يها شچال چيست؟ يپرستار آموزش يابيارز يفعل
 يابيارز الزامات است؟ يموارد چه پرستاري آموزش در

  چيست؟ مؤثر
 گوش بار چند شده ضبط اطالعات مصاحبه، هر انجام از پس
 مصاحبه جلسات از يك هر. شد پياده كاغذ روي و شد داده
به  ها داده تحليل و آوري جمع. كشيد طول دقيقه 106 تا 20 بين
 تحليل روش به ها داده تحليل و تجزيه. شد انجام همزمان طور
 تفسير براي پژوهش روش يك محتوا تحليل. شد انجام محتوا
 وبندي  طبقه كدگذاري، منظم فرايند طريق از متني يها داده

 متني يها داده تحليل). 17(الگوهاست و ها مايه درون ييشناسا
 استفاده با مطالعه اين در. گيرد مي انجام مختلفي يها رويكرد با
. گرفت قرار تحليل مورد ،ها مصاحبه متن قراردادي رويكرد از
 به نسبتاي  زمينه پيش گونه هيچ قراردادي، محتواي تحليل در

 تحليل طي در طبقات و كدها و ندارد وجود طبقات و كدها
 متني يها داده از مستقيم به طور و شوند مي تعريف ها داده

 سهيمقا قيطر از ها داده تحليل سپس). 17(شوند مي استخراج
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 براي ييها شرو مطالعه طول در. شد انجام محتوا ليتحل مداوم
 دو ابتدا. گرفت قرار استفاده مورد ها داده صحت از اطمينان
 محققين توسط آنها كدهاي قبالً كه، ها مصاحبه از نمونه

 كه خارجي ناظر يك اختيار در مجدداً بود، گرديده استخراج
 خواسته او از و گرفت قرار بود، كيفي تحقيق در نظر صاحب

 ،كد گروه دو اين سپس و نمايد استخراج را متن كدهاي كه شد
 توسط آمده به دست كدهاي مقايسه. گرفت قرار مقايسه مورد

. دارد وجود توافق درصد 90 داد نشان خارجي ناظر و محققين
 گرديد استفاده نيز كنندگان شركت بازنگري روش از همچنين

 متن پژوهش، در كنندگان شركت از نفر دو به يعني
 متن از شده استخراج كدهاي همراه به آنها خود يها مصاحبه

 توسط محققين، توسط آمده به دست كدهاي كه شد داده آنها،

  .گرديد تأييد نيز كنندگان شركت
 و پرستاري دانشكده پژوهشي شوراي دراين پژوهش  طرح
 شهيد پزشكي علوم دانشگاه پزشكي اخالق كميته در و ييماما

 براي الزم مجوز. است گرفته قرار تصويب مورد بهشتي
 يها دانشكده و ها دانشگاه سطح در ها مصاحبه انجام

اي  انهآگاه رضايت فرم محقق سپس. گرديد كسب موردنظر
 قرار شوندگان مصاحبه اختيار در را بود كرده طراحي كه
 به مبادرت فرم، تكميل و رضايت داشتن صورت در و داد مي

 مطالعه اهداف تشريح از پس همچنين. نمود مي مصاحبه انجام
 اختيار و حاصل يها داده ماندن نام بي جهت اطمينانو دادن 

 اجازه ،كنندگان شركت كليه براي همكاري قطع و شركت براي
  .گرديد كسب ها مصاحبه ضبط

  
  يداد درون عوامل در اثربخش ارزيابي الزامات به مربوط كدهاي و ها مضمون :1 جدول

 كدها هامضمون
گويي مديران بر اساس شاخص،  داشتن و استقرار برنامه استراتژيك، داشتن نظام مديريت اطالعات، شكوفايي تفكر ارزيابي، پاسخ  ارزيابيالزامات زيرساختي 

هاي جامع و كالن ارزيابي، تنيده شدن  گذاري ها، وجود خط مشي ارزيابي، لزوم سياست محدود نبودن ارزيابي به بورد و دانشكده
  اي استراتژيك، انجام پژوهش براي ارزيابي و بهبود بخشيدن فرهنگ ارزيابيه ارزيابي در برنامه

  

توجه به الگوها و 
  رويكردهاي مؤثر ارزيابي

، توجه SWOT، الگوي ايزو، الگوي سيستميك، توجه به CIPPOو الگويIEQMبومي كردن و توجه به الگوهاي تعالي سازماني مثل
تلفيق الگوهاي مختلف ارزيابي، لزوم نهادينه شدن ارزيابي بيروني، تأسيس شوراي اعتباربخشي، اجراي فرآيند  ،SHOAبه سامانه 

  بندي و اجراي ارزيابي بدون رقابت اعتباربخشي، جداكردن ارزيابي از رتبه
  

بازنگري در ابعاد و اجراي 
  ارزيابي

هاي  تر شدن شاخص ترو مدون ها، لزوم ارزيابي تلفيقي، عيني ارزيابي، جامعيت ارزيابيهاي كيفي و معنوي، منظم و مستمر بودنتوجه به جنبه
  ارزيابي، استفاده از استانداردها در ارزيابي، ضرورت فرا ارزيابي براي جلوگيري از سوگيري و ايجاد جذبه در ارزيابي

  

توجه به معيارهاي پذيرش 
  دانشجو

  شدگان با حرفه عمومي، انگيزه ادامه تحصيل و تناسب پذيرفتهها، سالمتمندي، قابليتتوجه به عالقه

هاي ساالنه  شدگان در زمان ورود، معرفي پرستاري براي دانشجويان جديد، پذيرش مشروط در ترم اول، ارزيابيارزيابي پذيرفته  ارزيابي مستمر دانشجويان
اي، نيازسنجي از دانشجويان و تالش براي ايجاد  الگوسازي حرفههاي معنوي، اخالقي و رفتاري، روند  دانشجويان، ارزيابي جنبه

  عالقه و انگيزه
  

هاي مدرسين و توانمندي
  مربيان باليني

مندي اساتيد از نگاه  هاي معلمي، ارزيابي عالقه ويژگي ارزيابي مدرسين توسط مديرگروه، معاون آموزشي و يادگيرندگان، توجه به
اي، جاذبه در مدرسين، ارزيابي تناسب دروس با تخصص  نايي تدريس، روابط انساني و تعهد حرفهدانشجويان، ارزيابي دانش، توا

هاي آموزشي، توجه به بعد پژوهشگري، تعداد مقاالت، آشنايي با بخش،  هاي نوين ارزيابي، ارزيابي دوره اساتيد، آشنايي با روش
  وسط مدرس نظريرغبت به كار باليني، تجربه كار باليني و انجام كارآموزي ت

  

ارزيابي جامع از برنامه 
  درسي

بودن  نگر ه آموزش، ارزيابي محتوا از نظر مبتني بر وظيفه، شايستگي و شواهد بودن، جامعهفلزوم نيازسنجي كلي، توجه به فلس
ين، تشكيل كميته نظران و متخصص ها، نيازسنجي از صاحب هاي مقاطع مختلف، نظر خواهي از همه گروه برنامه، تناسب بين برنامه

هاي  ارزيابي برنامه در هر دانشكده، نظرخواهي از مدرس، گروه آموزشي و معاون آموزشي، ارزيابي داخلي و خارجي برنامه
  آموزشي و ارزيابي با كمك دانشجويان
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  نتايج
 در اثربخش ارزيابي الزامات به مربوط يها مضمون

 عوامل و فرايندي عوامل دادي، درون عوامل حيطه سه
  .شدند نمايان پرستاري آموزش نظام دادي برون

 در اثربخش ارزيابي الزامات به مربوط يها مضمون
 كه طبقه 7 در آموزشي نظام دادي درون عوامل حيطه
 و الگوها به توجه ارزيابي، زيرساختي الزامات: شامل

 اجراي و ابعاد در بازنگري ارزيابي، مؤثر رويكردهاي
 ارزيابي دانشجو، پذيرش معيارهاي به توجه ارزيابي،
 و مدرسين هاي توانمندي به توجه دانشجويان، مستمر
 درسي برنامه از جامع ارزيابي و باليني مربيان

  ).1 جدول( باشند مي
ي مربوط بـه الزامـات ارزيـابي اثـربخش در     ها مضمون

طبقـه قـرار    8فرايندي نظـام آموزشـي در   حيطه عوامل 

تطابق اهـداف ارزيـابي بـا اسـتانداردها،      :شامل گرفتند؛
بازنگري ابزارهـاي ارزيـابي، تشـكيل كميتـه پيگيـري و      
ــه     ــان، توجــه ب ــود شــرايط ارزياب ــازخورد، بهب ــه ب ارائ

، بهبود ارزيابي آموزش نظري، بهبود ارزيـابي  نفعان ذي
  اجــراي فراينــدها آمــوزش بــاليني و تعيــين و چگــونگي

  ).2 جدول(
 حيطه در اثربخش ارزيابي الزامات به مربوط يها مضمون
 ارزيابي: لشام طبقه 8 در آموزشي نظام دادي برون عوامل
 با ارتباط يبرقرار دانشجويان، تحصيلي پيشرفت از مؤثر
 آموزش آموختگان، دانش توانمندي يابيارز آموختگان، دانش
 آموختگان، دانش تحصيلي پيشرفت آموختگان، دانش مداوم

 به كار اجازه آموختگان، دانش شغلي سرنوشت
 جامعه بر آموختگان دانش يگذار اثر و آموختگان دانش
  ).3 جدول( باشند مي

  
  و كدهاي مربوط به الزامات ارزيابي اثربخش در عوامل فرايندي ها مضمون :2جدول

  ها كد  ها مضمون
يا  با اهداف ها نتيجه آموزش با اهداف، همخواني آموزش با وظائف يادگيرنده، تطابق اجراي فعاليتييارزيابي همسو تطابق اهداف ارزيابي با استانداردها

  استانداردها، روشن بودن اهداف ارزيابي و تدوين اهداف با مشاركت جمعي
و  ي ارزيابي متناسب با رشته، طراحي ابزار براساس اهداف ارزيابي، لزوم توجه به سنجش كيفيتهاتعديل و اصالح فرم  ابزارهاي ارزيابيبازنگري

  طراحي ابزارهاي الكترونيكي
  وندهتشكيل كميته پيگيري بعد از ارزيابي، ارائه باز خورد به افراد، گروه، دانشكده و دانشگاه، بازخورد به ارزيابي ش و ارائه بازخورد تشكيل كميته پيگيري

  نبودن و وجود فرا ارزياب ذينفعتسلط كافي، گذراندن دوره آموزشي، وجود ضابطه و معيار،   بهبود شرايط ارزيابان
ن داخلي و خارجي، مطلع شدن از ديدگاه آنها، آگاه كردن آنها، لزوم تغيير نگرش و رفع ابهام و وجود نفعاذيتوجه به  نفعانذيتوجه به

  تشويق و پاداش
تفكر و  ي ارتقايها هي تدريس، ارزيابي شيوها شداشتن تقويم زمانبندي درس، داشتن طرح درس روزانه، ارزيابي رو  آموزش نظريارزيابيبهبود

  ي ارزيابيها شارزيابي رو
درجه دانشجو، ارزيابي  360ارزيابي ي پورت فوليو يا الگ بوك، هاهارزيابي استانداردهاي پرستاري در بالين، وجود دفترچ  آموزش بالينيبهبود ارزيابي

و نظارت امورباليني  ييدانشجو، نظارت بر كاردانشجوگيري  شدن دانشجو، ارزيابي قدرت قضاوت و تصميماي  فرايند حرفه
  بر ارزيابي دانشجويان

با  استانداردها در فرايندها، طراحي فرايند متناسبحفظ  تعيين فرايندهاي آموزشي، پژوهشي و پشتيباني، كوتاه كردن و  اجراي فرايندها تعيين و چگونگي
  شرايط دانشجو و اجراي صحيح فرايندها

  
 دادي درون عوامل به مربوط اثربخش ارزيابي الزامات
  :شامل آموزشي نظام

  ارزيابي زيرساختي الزامات
 اكثر كه بود موضوع اين بيانگر مطالعه يها داده

 در زيرساختي الزامات به مطالعه دركنندگان  شركت
 شامل كلي مفهوم اين. كردند اشاره آموزشي ارزيابي
 مديريت نظام داشتن استراتژيك، برنامه استقرار و داشتن

 بر مديران گويي پاسخ ارزيابي، تفكر شكوفايي اطالعات،
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 و بورد به ارزيابي نبودن محدود شاخص، اساس
 لزوم ارزيابي، مشي خط وجود ها، دانشكده
 شدن تنيده ارزيابي، كالن و جامع هاي گذاري سياست
 براي پژوهش انجام استراتژيك، هاي برنامه در ارزيابي
 به زير در. بود ارزيابي فرهنگ بخشيدن بهبود و ارزيابي
  : شود مي اشارهكنندگان  شركت بيانات از مواردي

 و باشد داشته استراتژيك برنامه بايد پرستاري آموزش«
 استقرار و شود تنيده استراتژيك برنامه در بايد ارزيابي

 آموزش هآيند سال 20 انداز چشم بايد امروز يابد،
ي ارتقا براي ييها برنامه و باشيم داشته را پرستاري

 داشته آن مختلف مقاطع رشد و پرستاري آموزش كيفيت
  .)دانشكده رييس -بورد عضو 5ماره ش( »باشيم

 انجام. بخشيد بهبود را ارزيابي و نظارت فرهنگ بايستي«
 نخواهد جاييه ب را ما فرهنگي بهبود بدون ارزيابي
 منظور به ارزيابي كه شود داده آموزش بايد.....رساند
  .) بورد عضو 3شماره ( »ديگر چيز نه است كيفيت ارتقاء

 براي اختصاصي و كالن و جامع هاي گذاري سياست«
 »باشد داشته وجود بايد پرستاري آموزش ارزيابي

  .)ارزشيابي كميته عضو 7ماره ش(

  
  يداد برون عوامل در اثربخش ارزيابي الزامات به مربوط كدهاي و ها مضمون :3جدول

  كدها  ها مضمون

تحصيلي  پيشرفت مؤثرارزيابي
  دانشجويان

غير از يي ها هحركتي، نياز به امتحان فينال، ارزيابي جنب-ي شناختي، عاطفي و روانيهاهارزيابي حيط
  و ارزيابي كيفي از دانشجو امتحان

با انجمن  ها هگان، همكاري دانشكدآموخت دانشگان، تشكيل بانك اطالعاتي آموختدانشانجمنتأسيس گانآموخت دانش برقراري ارتباط با
  گانآموخت دانشگان و همكاري دفاتر پرستاري با انجمن آموخت دانش

يي ت پذيري و تعهد، توانامسؤوليي توانمندي، صالحيت، هاتوانمندي در ارائه مراقبت، شاخص گانآموخت دانش ارزيابي توانمندي
  و رضايت از توانمندي ها هعملياتي كردن آموخت

آموزش مداوم و تعيين موضوع گان، فعال كردن قانون آموختدانشطراحي برنامه آموزشي براي  گانآموخت دانش آموزش مداوم
  گانآموخت دانشبراساس نظر ها  كارگاهو  ها هكنگر

  النالتحصيفارغ ارزيابي ميزان قبولي در مقاطع باالتر، چاپ مقاله يا كتاب و تعداد گانآموخت دانش پيشرفت تحصيلي
اشتغال در رشته خود، اشتغال در مشاغل گان، سرنوشت شغلي در بازار كار، آموختدانشپيگيري گانآموخت دانش سرنوشت شغلي

  ارائه بازخورد به دانشكده ديگر و
  RNارزيابي، گذراندن دوره رجيستري و برگزاري امتحان  به دنبالاجازه كار   گانآموخت دانش اجازه كار به

  گانآموخت دانشي ذيرپ يتلمسؤوي بخش و هاروي محيط كار و جامعه، نقد روتينتأثير بر جامعه گانآموخت دانشيگذاراثر
  

  ارزيابي مؤثر رويكردهاي و الگوها به توجه
 گرديد، استخراج كنندگان شركت بيانات از كه ديگري طبقه
 اين. بود ارزيابي مؤثر رويكردهاي و الگوها به توجه
 به توجه و كردن بومي قبيل از مواردي شامل مفهوم

 الگوهاي و IEQM مثل سازماني تعالي الگوهاي
CIPPO، ،ايزو، سيستميك SWOT سامانه و SHOA، 

 شدن نهادينه لزوم ارزيابي، مختلف الگوهاي تلفيق
 ياجرا ي،اعتباربخش شوراي تأسيس بيروني، ارزيابي

 وبندي  رتبه از ارزيابي جداكردن ي،اعتباربخش فرآيند
 از مورد دو زير در. بود رقابت بدون ارزيابي ياجرا

  :است آمده كنندگان شركت بيانات
 استفاده آموزشي مراكز در يجهان ارزيابي الگوهاي از«

 از تلفيقي روش يك حتي ما كه است خوب و شود
 براي راهي كه باشيم داشته ارزيابي مختلف الگوهاي
 عضو 8شماره ( »است ارزيابي موجود وضعيت بهبود
  .)ارزشيابي كميته
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 نهينهاد ديبا دروني هاي يارزياب مانند هم بيروني ارزيابي«
 شوراي. باشيم داشته را ياعتباربخش بتوانيم تا كنيم

 »باشيم داشته بايد پرستاري آموزش ياعتباربخش
  .)دانشكده سيير -بورد عضو 5شماره (

  
  ارزيابي اجراي و ابعاد در بازنگري

 لزوم مطالعه، اين در آمده دست به طبقات از ديگر يكي
 مختلفي ابعاد كه بود ارزيابي اجراي و ابعاد در بازنگري

 مستمر و منظم معنوي، و كيفي يها جنبه به توجه قبيل از
 ،يقيتلف ارزيابي لزوم ،ها يابيارز تيجامع ارزيابي، بودن
 از استفاده ارزيابي، يها شاخص ترشدن مدون وتر عيني

 يبرا فراارزيابي ضرورت ارزيابي، در استانداردها
 بر در را يابيارز در جذبه جاديا و يريسوگ از يريجلوگ
  :است آمده آن از مواردي زير در كه گرفت مي

 به است بهتر هستند كمي بيشتر ها مالك و معيارها«
 روي بر و كنيم توجه هم ارزيابي معنوي و كيفي يها جنبه
 انجام كيفي شكل به كه قضاوتي م،يكن قضاوت كيفيت

 ارزيابي بايد ما...... استتر نزديك خيلي واقعيت به شود مي
 كارمان نتيجه كه باشيم معتقد ميدا و بكنيم شيرين را

  )دانشكده سيير -بورد عضو 2شماره ( »است چگونه
 در ارزيابي بايد بلكه كنيم نگاه ارزيابي به فصلي ما نبايد«

 عضو 1شماره ( »شود انجام دائماً و شده تلفيق سازمان
  ).ارزشيابي كميته

 »گيرد انجام مستمر و منظم صورت به بايد ها ارزيابي«
  .)دانشكده سيير -بورد عضو 4شماره (
 از فقطاين كه  نه باشد، جامع و كامل ما يها يابيارز بايد«
 معاون 18شماره ( »رديگ انجام خاصي افراد ديد

  ).دانشكده
  

  دانشجو پذيرش معيارهاي به توجه
 در كه مطالعه، اين در آمده به دست طبقات از ديگر يكي
 شد، آن روي بر زيادي تأكيد كنندگان شركت يها گفته
 طبقه اين. بود دانشجويان پذيرش معيارهاي به توجه

 عمومي، سالمت ،ها قابليت ،يمند عالقه به توجه شامل
 حرفه با شدگان رفتهيپذ تناسب و ليتحص ادامه زهيانگ
  :گويد مي چنين باره اين در كنندگان شركت از يكي. بود

 مهم خيلي فرد موفقيت در قيعال پرستاري، آموزش در«
 داشته انگيزه ديبا رشته، اين انتخاب براي دانشجو است،

 ها انسان با كردن كار به باشد، مند عالقه حرفه به و
 اوليه ارزيابي يك بايد ورود زمان در.....باشد مند عالقه
 و رفتار سالمت، انگيزه، به مربوط كه باشيم داشته

 دانشجو اين كه بدهيم تشخيص بايد....  اوست توانمندي
 كميته عضو 6ماره ش( »؟نه يا است حرفه اين با متناسب

  .)ارزشيابي
  

  دانشجويان مستمر ارزيابي
 مستمر ارزيابي كنندگان شركت بيانات در ديگر طبقات از

 ارزيابي مثل مواردي برگيرنده در كه بود دانشجويان
 براي پرستاري معرفي ورود، زمان در شدگان رفتهيپذ

 اول، ترم در مشروط پذيرش جديد، دانشجويان
 يها جنبه يابيارز دانشجويان، ساالنه هاي يارزياب

 الگوسازي روند به توجه رفتاري، و اخالقي معنوي،
 ايجاد براي تالش و دانشجويان از يازسنجين اي، حرفه
 چنين كنندگان شركت از يكي بيانات. بود انگيزه و عالقه
  :بود

 اين و شوند ارزيابي بار يك سالي بايد دانشجويان«
 به بايد بلكه باشد درس به محدود نبايد ها ارزيابي

 قدرت و شود توجه رفتاري و اخالقي معنوي، يها جنبه
 بدهيم تشخيص بايد بسنجد، را اوگيري  تصميم و قضاوت

شماره ( »؟نه يا است حرفه اين با متناسب دانشجو اين كه
  .)ارزشيابي كميته عضو 6
  

  باليني مربيان و مدرسين هاي يتوانمند
 كنندگان شركت بيانات از آمده به دست ديگر مفهوم
 مفهوم اين. بود باليني مربيان و مدرسين هاي يتوانمند
 معاون گروه، ريمد توسط مدرسين ارزيابي شامل
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 معلمي، هاي يويژگ به توجه رندگان،يادگي و يآموزش
 ارزيابي دانشجويان، نگاه از اساتيد يمند عالقه ارزيابي
 اي، حرفه تعهد و انساني روابط تدريس، ييتوانا دانش،
 تخصص با دروس تناسب ارزيابي ن،يمدرس در جاذبه
 ارزيابي ارزيابي، نوين يها شرو بايي آشنا اساتيد،
 تعداد پژوهشگري، بعد به توجه ،يآموزش يها دوره

 كار تجربه ،ينيبال كار به رغبت بخش، با آشنايي مقاالت،
 يكي. بود ينظر مدرس توسط يكارآموز انجام و باليني

  :گويند مي چنين باره اين در كنندگان شركت از
 به عالقه و عشق ت،مسؤولي احساس اي، حرفه تعهد«

 در بايد ديگران با همكاري و نفس به اعتماد حرفه،
 مدرس فرد ارزيابي اينها باشد داشته وجود مدرسين

 بايد دانشكده آموزشي معاون و گروه مدير كه است
 نظرخواهي اساس بر نبايد صرفاً و دهند انجام

  .)بورد عضو 9ماره ش( »نمود قضاوت دانشجويان
  

  درسي برنامه از جامع ارزيابي
. بود درسي برنامه از جامع ارزيابي طبقات از ديگر يكي
 به توجه ،يكل يازسنجين لزوم مثل مواردي شامل كه
 وظيفه، بر مبتني نظر از محتوا يابيارز آموزش، هففلس

 تناسب برنامه، بودن نگر جامعه ،بودن شواهد و شايستگي
 ها، گروه همه از نظرخواهي مختلف، مقاطع يها برنامه بين
 كميته ليتشك متخصصين، و اننظر صاحب از يازسنجين

 مدرس، از نظرخواهي دانشكده، هر در برنامه يابيارز
 و يداخل يابيارز آموزشي، معاون و آموزشي گروه
 كمك با ارزيابي و آموزشي يها برنامه يخارج

  :است آمده هانآ از نمونه يك زير در. بود دانشجويان
 تمامي از و شود ليتشكاي  كميتهاي  دانشكده هر در«

 كنند مي تدريس كه دروسي محتواي درباره هم مدرسان
 برنامه اهداف و رسالت اثربخشي درباره هم و

 ارائه بورد به وبندي  جمع را آن بعد و كنند نظرخواهي
  .)دانشكده معاون 16شماره ( »نمايند

  

 نظام فرايندي عوامل به مربوط اثربخش ارزيابي الزامات
  :شامل آموزشي

  
  استانداردها با ارزيابي اهداف تطابق

 اهداف، با آموزش نتيجهيي همسو يابيارز شامل طبقه اين
 ياجرا تطابق رنده،يادگي فيوظا با آموزش همخواني
 اهداف بودن روشن استانداردها، يا اهداف با ها فعاليت
 از نفر دو. بود يجمع مشاركت با اهداف تدوين و ارزيابي
  :گويند مي چنين باره اين در كنندگان شركت

 در و كنيم استخراج را مان سازمان اهداف اول بايد ما«
 آنها به نسبت بگيريم، مشاركت همه از اهداف تدوين
 وقتي كنيم نصب سرمان باالي تابلو در و باشيم متعهد
 سمت اين به را يمانها فعاليت و اعمال تمام شد چنين
  )دانشكده سيير -بورد عضو 2شماره ( »كنيم مي هدايت

 استانداردها يا طراحي با مطابق عمل در ها فعاليت ديبا«
 يابيارز را فرآيندها استانداردهاي تحقق و شوند، اجرا
 با ها فعاليت انطباق درجه ارزيابي در..... نمود

 كميته عضو 8شماره ( »نمود سنجش ديبا را استانداردها
  )ارزشيابي

  
  ارزيابي ابزارهاي بازنگري

 ارزيابي يها فرم اصالح و تعديل شامل مفهوم نيا
 ،يابيارز اهداف براساس ابزار يطراح رشته، با متناسب

 ابزارهاي يطراح و تيفيك سنجش به توجه لزوم
  :گويدچنين مي كنندگان شركت از يكي. بود الكترونيكي

 مورد بايد بار يك سال پنج هر حداقل ارزيابي يها فرم«
 داشته توافق آنها مورد در هم افراد و گيرند قرار بازبيني
  )ارزشيابي كميته عضو 8شماره ( »باشند

  
  بازخورد ارائه و پيگيري كميته تشكيل

 بود بازخورد ارائه و پيگيري كميته تشكيل طبقات، از يكي
 ارائه ارزيابي، از بعد پيگيري تهيكم تشكيل شامل خود كه
 بازخورد و دانشگاه، و دانشكده گروه، افراد، به خورد باز
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 در كنندگان شركت از يكي بيانات. است شونده ارزيابي به
  :است آمده زير

 و شود ليتشك پيگيري كميته ارزيابي انجام از بعد«
 حتي و دانشگاه براي هم دانشكده، براي هم پيشنهاداتي

» كند پيگيري را يابيارز نتايج و شود مطرح خانه وزارت
  )ارزشيابي كميته عضو 7ش(

  
  ارزيابان شرايط بهبود

 ابان،يارز كافي تسلط قبيل از مواردي شامل طبقه اين
 نفع ذي معيار، و ضابطه وجود آموزشي، دوره گذراندن
 از نفر دو بيانات. باشد مي ارزياب فرا وجود و نبودن
  :است چنين باره اين در كنندگان شركت

 به دهند مي انجام را بيروني ارزيابي كهاي  مجموعه بايد«
 »نباشند ينفع يذ افراد و باشند داشته تسلط موضوع

 13شماره و  دانشكده سيير -بورد عضو 10شماره(
 را ارزيابي گزارش ديبا ابيارز«) ارزشيابي كميته عضو
 تفسير، در. نكند آن يرو تفسير و كند منعكس نهييآ مثل
 19شماره ( »شود مي منتقل ارزياب عقايد و ها شارز

  )نظر صاحب
  

  نفعان ذي به توجه
 خود كه است نفعان ذي به توجه اصلي طبقات از يكي

 از شدن مطلع ،يخارج و يداخل ننفعا ذي به توجه شامل
 رفع و نگرش تغيير لزوم آنها، كردن آگاه آنها، ديدگاه
 از يكي. است پاداش و تشويق وجود و ابهام

  :گويد مي چنين نفعان ذي به توجه درباره كنندگان شركت
 را سؤاالتي هم شونده ارزيابي خود از است الزم يگاه«

 تا شويد آشنا او يها شارز و ها ديدگاه با و كنيد مطرح
 19شماره ( »است كرده رفتار گونه اين چرا بفهميد
  )نظر صاحب

  
  نظري آموزش ارزيابي بهبود
 بهبود كنندگان شركت بيانات در ديگر طبقات از يكي

 مثل مفاهيمي طبقه اين در. است نظري آموزش ارزيابي
 روزانه، درس طرح داشتن درس، بندي زمان تقويم داشتن
 يارتقا يها شيوه ارزيابي تدريس، يها شرو ارزيابي

 مورد دو. دارد وجود ارزيابي يها شرو ارزيابي و تفكر
  :است آمده زير در كنندگان شركت بيانات از
 ضروري روزانه درس طرح وجود نظري آموزش در«

 و ييجز اهداف و كلي هدف جلسه هر يبرا يعني است
 در....... بدهيم دانشجويان به را آن ارزيابي يها شرو
 »باشد داشته وجود اهداف تقسيم جدول ،يانيپا يابيارز

  )ارزشيابي كميته عضو 8شماره (
 محتوا، اهداف، مثل آموزشي يها برنامه مختلف ابعاد«

 از استفاده با ديبا را ارزيابي روش و سيتدر روش
 دلسوز و نيت حسن داراي و مند عالقه افراد نظرات
  )بورد عضو 15شماره ( »نمود بررسي

  
  باليني آموزش ارزيابي بهبود
 باليني آموزش ارزيابي بهبود آمده به دست طبقات از يكي
 در پرستاري استانداردهاي ارزيابي برگيرنده در كه است
 بوك، الگ يا فوليو پورت يها دفترچه وجود ن،يبال

 شدناي  حرفه نديفرا يابيارز دانشجو، درجه 360 ارزيابي
 دانشجو،گيري  تصميم و قضاوت قدرت يابيارز دانشجو،
 بر باليني امور نظارت و ييدانشجو كار بر نظارت
 اين در كننده شركت چند بيانات. است دانشجويان ارزيابي
  :است آمده زير در زمينه

 وجود باليني يها محيط در حداقل علمي حاكميت بايد«
 يها تشخيص و پرستاري استانداردهاي باشد داشته

 ارزيابي مورد استانداردها اين و شوند پياده پرستاري
 و)  دانشكده سيير -بورد عضو 5شماره ( »گيرند قرار

  )بورد عضو 9شماره (
 علم، بيمار، با برخورد از كه شدناي  حرفه فرايند.... «

 و آيد به وجود ديبا گيرد مي شكل ارتباطات و مهارت
 اينها. برود بخش به مند هدف و بگيرد ياد اينها از دانشجو

  )بورد عضو 9شماره ( »شوند ارزيابي بايد
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 يعني باشد درجه 360 بايد بالين در دانشجو ارزيابي«
 به مخصوص پرسشنامه با يك هر سرپرستار و مربي

 بيمار به بايد هم پرسشنامه يك حتي بدهند، نمره دانشجو
 »نمود مراقبت چگونه دانشجواين كه  نظر از بدهيم

  )نظر صاحب 11شماره (
  

  فرايندها اجراي چگونگي و تعيين
 و يپژوهش ،يآموزش يفرايندها تعيين شامل طبقه اين
 فرايندها، در استانداردها حفظ و كردن كوتاه ،يبانيپشت

 اجراي و دانشجو شرايط با متناسب فرايند طراحي
 بيانات از مورد دو به زير در. است فرايندها حيصح

  :شود مي اشاره كنندگان شركت
 از كدام هرگيري  اندازه معيار و زمان شاخص، هدف،.....«

 آيا كه كنيم ارزيابي بايد... باشد مشخص بايد فرآيندها
 هستند؟ كوتاه فرايندها آيا نه؟ يا شوند مي اجرا فرايندها
  ) دانشكده سيير -بورد عضو 10شماره( »هستند؟ درست

 شود رعايت است الزم مقرراتي و ضوابط ها فرآيند در«
 دارد وجود مشاركت نه؟ يااند  شده حفظ استانداردها آيا
  )ارزشيابي كميته عضو 8شماره ( »نه؟ يا
  

 يداد برون عوامل به مربوط اثربخش ارزيابي الزامات
  :شامل آموزشي نظام

  
  دانشجويان تحصيلي پيشرفت از مؤثر ارزيابي

 آن به كنندگان شركت بيانات در كه طبقات از ديگر يكي
 تحصيلي پيشرفت از مؤثر ارزيابي بود شده اشاره

 شناختي، يها حيطه ارزيابي شامل كه بود دانشجويان
 يابيارز فينال، امتحان به ازين حركتي، -رواني و عاطفي
. بود دانشجو از كيفي ارزيابي و امتحان، از ريغيي ها جنبه
  :گويد مي چنين مورد اين در كنندگان شركت از يكي

 ارزيابي يدرس نظر از را او فقط دانشجو ارزيابي در«
 و عاطفي شناختي، مختلف يها حيطه ديبا بلكه نكنيم،
 هم كيفي ارزيابي و رديگ قرار نظر مد حركتي - رواني

  )بورد عضو 15شماره ( »بشود
  

  گانآموخت دانش با ارتباط برقراري
 تأكيد كنندگان شركت بيانات در كه طبقات از ديگر يكي
 در كه بود گانآموخت دانش با ارتباط بود شده آن روي

 بانك ليتشك گان،آموخت دانش انجمن تأسيس برگيرنده
 دفاتر و ها دانشكده يهمكار گان،آموخت دانش ياطالعات
 از مورد دو. بود گانآموخت دانش انجمن با يپرستار
  :است آمده زير در كنندگان شركت بيانات

 داشته النيالتحص فارغ يبرا ياطالعات بانك كي ما اگر«
شماره ( »ميشو مطلع ميتوان مي آنها سرنوشت از ميباش
  ).نظر صاحب 17

 بايد پرستاري دفاتر جمله از پرستاري نهادهاي تمام«
 پيامدهاي كه ببينند بايد دهند، انجام را ارزيابي
 و بورد به بازخورد و هستند چي پرستاري يها دانشكده
  )بورد عضو 9شماره ( »بدهند ها دانشكده

  
  گانآموخت دانش توانمندي ارزيابي

 شامل كه بود گانآموخت دانش توانمندي ديگر طبقات از
 يها شاخص تعيين مراقبت، ارائه در يتوانمند به توجه

يي توانا تعهد، و پذيري يتلمسؤو صالحيت، ،يتوانمند
. باشد مي توانمندي از تيرضا و ها آموخته كردن عملياتي
  :كند مي اظهار چنيناي  كننده شركت

 يابيارز ديبا را گانآموخت دانش توانمندي از تيرضا«
 مهارت شامل تواند مي يتوانمند يها شاخص نمود،
 عمل، در دانش كاربرد توانايي و تئوري دانش باليني،
شماره ( »است بودن رييتغ عامل و موقع بهگيري  ميتصم

  )دانشكده سيير -بورد عضو 4
  

  گانآموخت دانش مداوم آموزش
 ،كنندگان شركت بيانات از ديگر آمده به دست طبقه

 طراحي شامل كه است گانآموخت دانش مداوم آموزش
 قانون كردن فعال گان،آموخت دانش براي يآموزش برنامه
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ها  كارگاه و ها كنگره موضوع نييتع و مداوم آموزش
 از مورد يك به. باشد مي گانآموخت دانش نظر براساس

  :است شده اشاره آنها
 تا داريم صيينقا چه گانآموخت دانش در ببينيم ديبا«

 مداوم، آموزش برنامه آمده به دست يها آيتم براساس
 شود مشخص يآموزش يها كارگاه و ها كنگره موضوع

 عضو 11شماره ( »كنيم تقويت را مداوم آموزش ديبا
  )ارزشيابي كميته

  
  گانآموخت دانش تحصيلي پيشرفت

 مقاله چاپ باالتر، مقاطع در قبولي ميزان شامل مفهوم اين
 يك بيانات زير در. است النالتحصي فارغ تعداد و كتاب يا

  :است آمده كننده شركت
 شود، ليتشك النالتحصي فارغ ياطالعات بانك يوقت«

 مقاله چاپ باالتر، مقاطع در قبولي خصوص در اطالعاتي
 كه شود مي كسب آنها يليتحص شرفتيپ و كتاب، يا

 كميته عضو 7شماره ( »شوند يابيارز توانند مي
  )ارزشيابي

  
  گانآموخت دانش شغلي سرنوشت

 يشغل سرنوشت گان،آموخت دانش پيگيري شامل طبقه اين
 مشاغل در اشتغال خود، رشته در اشتغال كار، بازار در
 از يكي. است دانشكده به خورد باز ارائه و گريد

  :گويد مي چنين باره اين در كننده شركت
 يعني است مهم خيلي النالتحصي فارغ سرنوشت پيگيري«

 در آنها نفر چند نمود، فالوآپ ديبا كار بازار در را آنها
 آوردند يرو يگريد شغل به اي كنند مي كار خود شغل
 ما يبرا تواند مي ها اين تمام و شدند لمسؤو آنها نفر چند

 »دهند مي ما به يارزشمند اطالعات و باشد يدبكيف
  )ارزشيابي كميته عضو 1شماره (
  

  گانآموخت دانش به كار اجازه
 دوره گذراندن ،يابيارز به دنبال كار اجازه شامل

 Registered Nurse(RN) امتحان يبرگزار و رجيستري
 آمده كنندگان شركت بيانات از نمونه يك زير در. است
  :است

 حاصل اطمينان گانآموخت دانش يتوانمند از كه آن يبرا«
 را پروسيجرها تكميل براي رجيستري دوره ديبا شود،
 سپس شود برگزار آنها يبرا RN امتحان و كنند طي

  )دانشكده معاون 16شماره ( »داد آنها به كار اجازه
  

  جامعه بر گانآموخت دانش يگذار اثر
 نقد جامعه، و كار محيط يرو تأثير شامل مفهوم اين

 گانآموخت دانش يذيرپ تيلمسؤو و بخش يها روتين
 كنندگان شركت يها صحبت از مورد يك زير در. است
  :است آمده

 آموزش پيامدهاي كه يپرستار گانآموخت دانش از«
 يها طيمح و جامعه روي رود مي انتظار هستند يپرستار

 »شود يابيارز ديبا يگذار تأثير اين بگذارند تأثير نيبال
  )ارزشيابي كميته عضو 8شماره (
  

  بحث
 و اننظر صاحب درك توصيف حاضر مطالعه هدف

 آموزش در ارزيابي الزامات از ارزيابي فرايند صاحبان
 به تواند مي حاضر مطالعه يها يافته. بود پرستاري
. كند كمك پرستاري آموزش در ارزيابي نظام ياثربخش
 آموزش در يابيارز كردن اثربخش يبرا يمتعدد الزامات
 است شده مطرح اننظر صاحب و مديران نظر از يپرستار

 نظام داد برون و فرايند ،داد درون حيطه سه در كه
 همكاران و داديان اله مطالعه با كه گرفتند قرار آموزشي

 قابل يها لفهؤم كه ارزيابي، استانداردهاي زمينه در
 همخواني داشتند، قرار مذكور حيطه سه در بررسي

  ).18(دارد
 زيرساختي الزامات پژوهش، نيا يها هيما درون از كيي

 ديبا مؤثر يابيارز جاديا يبرا. بود آموزشي ارزيابي
 نيا در كه نمود فراهم را يبسترساز ويي ربنايز اقدامات
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 يها يگذار استيس ليقب از يموارد به توان مي نهيزم
 يابيارز ميت در يابيارز تفكريي شكوفا و كالن و جامع
 كنند مي تأكيد خود مطالعه در مقدم و هويدا. نمود اشاره

 توجه بايد ها شچال با ييرويارو در ها دانشگاه مديريت
 و نموده كيفيت بهبود و ارزيابي يها شرو به بيشتري
 اصالح جامعه نيازهاي با متناسب را خود هاي ياستراتژ

  ).19(كنند
 از يكي ارزيابي مؤثر رويكردهاي و الگوها به توجه
 خود مطالعه در پور تقي. بود حاضر مطالعه يها يافته

 تحت آموزشي ارزيابي در نوين الگوهاي از استفاده
 كيفيت يارتقا الگوهاي يا سازماني تعالي الگوهاي عنوان
 نمودن اثربخش جهت را AQIPو IEQM، EFQM مثل

  ).20(كند مي پيشنهاد ارزيابي
 يها يافته از دانشجويان پذيرش معيارهاي به توجه

 و باقري حاج اديب. بود مطالعه اين در شده استخراج
 سالمت ،ها قابليت ،يمند عالقه به خود مطالعه در ديانتي

 با شدگان رفتهيپذ تناسب و ليتحص ادامه زهيانگ عمومي،
 نيازاي  حرفه هر معتقدند و كنند مي تأكيد موردنظر حرفه

 شخصيتي هاي يويژگ و مهارت دانش، از خاصي سطح به
 به ورود متقاضي افراد هاي يويژگ بين تناسبي اگر. است
 باشد، نداشته وجود موردنظر حرفه با حرفه يك

  ).21(گردد مي اختالل دچار حرفه با فرد سازگاري
 يك عنوان به دانشجويان، مستمر ارزيابي مطالعه اين در

به  بايد اثربخش، ارزيابي در. داد نشان را خود يافته
 مخصوصاً رفتاري و معنوي يها جنبه به مستمر صورت
 زاده يول. نمود توجه دانشجويان در شدناي  حرفه فرايند

 قيطر از كنند مي تأكيد خود مطالعه در همكاران و
 در يشناخت آنها، يابيارز و انيدانشجو با مصاحبه
 سبب و شده فراهم يآموزش طيمح يها شچال خصوص

  ).22(ابدي تداوم ليتحص به انيدانشجو عالقه تا شود مي
 مربيان و مدرسين هاي يتوانمند به توجه مطالعه اين در

 انتخاب،. بود شده استخراج يها مضمون ديگر از باليني
 كليه در علمي هيأت اعضاي نگهداري و كردن بالنده

اي  ويژه اهميت از آموزش كيفيت در دانشگاهي سطوح
 در خود مطالعه در همكاران و داديان اله. است برخوردار

 هاي يويژگ وجود پرستاري آموزش استانداردهاي مورد
 يها دوره در تدريس براي علمي هيأت اعضاي در مناسب
  ).18(كند مي پيشنهاد را پرستاري مختلف
 بود مواردي از ديگر يكي درسي برنامه از جامع ارزيابي

 يابيارز. نمودند اشاره آن به كنندگان شركت كه
 توسعه و ارتقا يهاكار راه از يكي ،يآموزش يها برنامه
 ياثربخش ويي كارا شيافزا موجب و بوده ها برنامه
 و ،)23(همكاران و نييآ مطالعات. شود مي ها برنامه
 درسي برنامه كه كنند مي تأكيد )24(احمدي و فراهاني

 نيازهاي براساس وشود  بازنگري ديبا پرستاري
  .گردد اصالح جامعه بهداشتي
 يها يافته ديگر از استانداردها با ارزيابي اهداف تطابق

 آموزشي نظام متوليان. بود مطالعه اين در شده استخراج
 و كنند تعريف ارزيابي نتايج از را خود انتظارات بايد

 پيدا تحقق نتايج اين به دستيابي چگونه دهند توضيح
 وجود خود مطالعه در نيز همكاران و خطيبان. كند مي
 اهداف، روشن تعريف شامل اثربخش ارزشيابي طرح

 با ارزيابي براي آنها بودن فهم قابل و ارزشمند
 نحوه از سرپرستان و كاركنان به گسترده رساني اطالع

 را اثربخش ارزشيابي نظام در مؤثر عوامل و ارزيابي
  ).25(كنند مي پيشنهاد
 پژوهش اين يها يافته ديگر از ارزيابي ابزارهاي بازنگري

 عوامل ترين مهم از خود مطالعه در همكاران و اميني. بود
 وجود را، مناسب ارزيابي يك انجام بر گذارتأثير

 اهداف درستيه ب بتواند كه دانند مي اثربخش ابزارهاي
). 26(باشد داشته ييپايا و ييروا و بسنجد را موردنظر

 مورد در كه داد نشان همكاران و توتونچي مطالعه نتايج
 ،يابيارزش ياجرا مراحل و شده ارائه يابيارزش يها فرم
 روايي ابزارها كنند مي شنهاديپ و دارد وجود يمنف ينظر
 نظارت و نيتدو يآموزش يها طهيح هيكل يبرا ايپا و
  ).8(ديآ عمله ب يابيارزش ياجرا بر قييدق
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 كه بود مواردي از بازخورد ارائه و پيگيري كميته تشكيل
 براي. نمودند اشاره آن به كننده شركت اننظر صاحب
 را آن مرتب بايد آموزشي نظام يك مستمر ارتقاي
. نمود ارائه آن به مناسب بازخوردهاي و نمود ارزيابي
 ارائه خود مطالعه نتايج در نيز همكاران و غفوريان
 كيفيت ارتقاي جهت را ارزيابي به دنبال مناسب بازخورد
  ).27(دانستند ضروري آموزشي

 مطالعه. بود ها يافته ديگر از نظري آموزش ارزيابي بهبود
 را يسيتدر يها وهيش از استفاده همكاران و فراهاني
 را خالق و فعال يها ياستراتژ بتواند كه كنند مي پيشنهاد
  ).24(شود يانتقاد تفكر رشد موجب و داده پرورش
 اين يها مايه درون از باليني آموزش ارزيابي بهبود
 فرايند در اگرچه باليني آموزش يها محيط. بود مطالعه
 آنها كنترل اما دارند، زيادي اهميت پرستاري آموزش
 خود مطالعه نتايج در همكاران و وحيدي. است دشوار
 يزشيانگ و يتيحما طيمح و كافي ارزيابي كه كردند تأكيد
 و رامآدل همچنين .)28(ندارد وجود باليني آموزش در

 اثربخش ارزيابي كنند مي تأكيد خود مطالعه در همكاران
 فرايندهاي در بازنگري نيازمند باليني، آموزش در

  ).29(است آن ابزارهاي و باليني ارزيابي
 از يكي دانشجويان تحصيلي پيشرفت از مؤثر ارزيابي

 تحصيلي پيشرفت يها آزمون. بود مطالعه اين يها يافته
 يها هدف تمامي كننده منعكس شكل بهترين به بايد

 كليه كه يبه طور باشند درسي محتواي همه و آموزشي
 ارزيابي ييتوانا همچنين دهند پوشش را آموزشي اهداف
 داشته را يادگيري باالي سطوح يها مهارت كسب ميزان
  ).30(باشد
 توانمندي، شغلي، سرنوشت گان،آموخت دانش به توجه

 و آنها به كار اجازه تحصيلي، پيشرفت مداوم، آموزش
 ديگر يها يافته از جامعه بر گانآموخت دانش يگذار تأثير
 و پور احسان مطالعه جينتا به توجه با .بود پژوهش اين

 شده كسب يها يتوانمند دهد مي نشان كه همكاران
 يبرخ و دارد فاصله مطلوب تيوضع با گانآموخت دانش

 خود آموزش انيپا در را الزم يها ييتوانا و ها مهارت
 گان،آموخت دانش حيطه ارزيابي، )31(نمايند نمي كسب

 از آنان تحصيلي پيشرفت و توانمندي شغلي، سرنوشت
  .است برخوردار زيادي اهميت

  
  گيري نتيجه
 و موجود يها تيوضع تواند مي يآموزش يابيارز ياجرا

 ضعف و قوت نقاط و بكشد ريتصو به را آموزش مطلوب
 كه استپذير  امكان صورتي در كار اين سازد، روشن را

 برخوردار الزم ياثربخش ويي كارا از ارزيابي نظام خود
 نمودن اثربخش داد نشان پژوهش اين نتايج. باشد

 متعددي الزامات ازمندين پرستاري، آموزش در ارزيابي
 زمينه اين در را ديگر مطالعات انجام ضرورت كه است
 كي بتوان تر گسترده مطالعات انجام با تا نمايد مي بيشتر
  .نمود يطراح يپرستار آموزش جهت كارا يابيارز نظام
 ،ها زيرساخت به توجه آموزشي هايداد درون حيطه در

 ارزيابي اجراي و ابعاد ارزيابي، رويكردهاي و الگوها
 به توجه آنها، مستمر ارزيابي و دانشجويان پذيرش معيارهاي
 از جامع ارزيابي و باليني مربيان و مدرسين هاي يتوانمند
 آموزشي فرايندهاي حيطه در. است ضروري درسي برنامه
 بازنگري استانداردها، با ارزيابي اهداف تطابق به توجه

 شرايط بهبود بازخورد، ارائه و پيگيري كميته تشكيل ابزارها،
 و نظري آموزش ارزيابي بهبود ،نفعان ذي به توجه ارزيابان،

 توجه آموزشي هايداد برون حيطه در. است ضروري باليني
 با ارتباط دانشجويان، تحصيلي پيشرفت از مؤثر ارزيابي به

 مداوم آموزش گان،آموخت دانش توانمندي گان،آموخت دانش
 گان،آموخت دانش تحصيلي پيشرفت گان،آموخت دانش

 به كار اجازه گان،آموخت دانش شغلي سرنوشت
 اثربخش ارزيابي انجام جهت. است ضروري گانآموخت دانش
 انجام و الزامات نيا به توجه پرستاري آموزش نظام در

  .است ضروري نهيزم نيا در شتريب مطالعات
 نديفرا صاحبان و اننظر صاحب درك صرفاً مطالعه اين در

 و يپرستار يها دانشكده در شاغل و بورد عضو ارزيابي
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 يبررس اثربخش ارزيابي الزامات مورد در كي پيتيي ماما
 صاحبان و اننظر صاحب درك يبررس امكان و گرديد

 ويي ماما و يپرستار يها دانشكده ريسا در ارزيابي نديفرا
 دانشجويان، مثل شونده يابيارز يها گروه نيهمچن
 است ضروري لذا نبود، ننفعا ذي ريسا و گانآموخت دانش
 اثربخش ارزيابي الزامات از آنها درك ديگر مطالعات در

  .شود يبررس
  

  قدرداني
 بورداعضاي  شائبه بي هاي يهمكار از پژوهشگران
 ياعضا و ها دانشكده نيمعاون و رؤسا پرستاري،

 كهيي ماما و يپرستار يها دانشكده يابيارزش يها تهيكم
 پژوهش اين مجريان با و نموده شركت مطالعه در

  .دارند را تشكر كمال نمودند، همكاري
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Requirements for Effective Evaluation in Nursing Education: a 
Qualitative Study 

 
Masoud Khodaveisi1, Mehrnoosh Pazargadi2, Farideh Yaghmaei3, Hamid Alavi Majd4 

 
Abstract 
 
Introduction: There are many studies about evaluation in nursing education and its problems in Iran, but 
no study has been reported on the requirements for effective evaluation. This study aimed to explore 
academic managers' perceptions about requirements for effective evaluation in nursing education in Iran. 
Methods:  This qualitative study was performed in year 2010. Semistructured individual interviews were 
arranged for 21 academic nursing managers and experts. The interviews were tape-recorded and 
transcribed verbatim. The transcriptions were analyzed using content analysis method. 
Results: Requirements for effective evaluation emerged in three categories and each category included some 
themes: input issues (infrastructure requirements, consideration of appropriate evaluation policies and 
approaches, revision of evaluation tools, consideration of students admission criteria, continuous assessment 
of students, teachers’ competence, comprehensive evaluation of curricula); process issues (standardization 
of objectives, revision of evaluation tools, establishment of follow-up committees, improvement of 
evaluators’ conditions, consideration of stakeholders’ expectations, and improvement in evaluation of 
theoretical and clinical training), and output issues (effective evaluation of students’ academic achievement, 
maintaining contact with alumni, alumni competence, continuing education for alumni, academic progress of 
alumni, awareness of occupational situation, work licensure, and graduates’ impact on society). 
Conclusion: There are numerous requirements for making nursing evaluations effective. Providing these 
requirements in the three categories of educational inputs, processes and outputs may improve the 
effectiveness of current evaluations.Also further studies are essential to design an efficient evaluation system 
for nursing education. 
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