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 ي رشته وستهيپ يكارشناس يبرنامه درس ياعتباربخش يو ارائه الگو نيتدو
  كشور يپزشك علوم يها دانشگاه يپرستار

  
  عباس عباسپور ،يمهرنوش پازارگاد ،ي، حسن ملك*ياريشهال عل

  
 

  چكيده
پاسخ  ازين نيبه ا ياعتباربخش آن دارند. يدرس يها ه و برنامهمؤسساز وضع موجود  قيدق يبه شناخت ازين ها گاهدانشامروز مقدمه: 

علوم  يها گاهدانش يرشته پرستار وستهيپ يدوره كارشناس يبرنامه درس ياعتباربخش يو ارائه الگو ني، تدومطالعه نيدهد. هدف ا مي
  .بودكشور  يپزشك
 يشيمايپ - يفيتوص قاتياز نوع تحق قيو از لحاظ روش تحق يكاربرد قاتياز نوع تحق تياز لحاظ هدف و ماه ق،يتحق نيا: ها روش

استفاده شد و  ساخته محققپرسشنامه  كي، از ها شاخصها و  عوامل، مالك نييكه در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، به منظور تعبود
 يا لهدو مرح يدلف وهيآن از ش سازي يشده و بوم ادي يالگو تيمطلوب نييبه منظور تع ،يشنهاديپ يلگودر مرحله دوم، پس از ارائه ا

 ييو ماما يپرستار يها دانشكده يپرستار يها علمي گروه هيأتنفر اعضاي  93مطالعه در مرحله اول،  نيا ياستفاده شد. نمونه آمار
 38و در مرحله دوم شدند انتخاب  ينسبت يا طبقه يتصادف يريگ كه به روش نمونه دندشهر تهران بو مستقر در يعلوم پزشك يها گاهدانش

وزن عوامل  نييانتخاب شدند. به منظور تع مند هدف يريگ كه به روش نمونه يو پرستار يان و متخصصان برنامه درسنظر صاحبنفر از 
  استفاده شد. يوزن نيانگياز م ،يبرنامه درس ياعتباربخش

شد.  نيياخص تعش 143مالك و  39عامل،  9 يرشته پرستار وستهيپ يكارشناس يبرنامه درس يدر مرحله اول جهت اعتباربخشنتايج: 
  شد. سازي يو بوم نيتدو يشنهاديپ يموجود در كشور الگو طيو شرا ها ويژگي ،يسپس با توجه به تجارب جهان

از  يمند بودن و بهره ياجرا داشتن، بوم تيبودن و قابل يكاربرد يها ويژگي يمطالعه، دارا نيشده در ا نيتدو يالگوگيري:  نتيجه
  .است يالملل بيندر تجارب  يپرستار يبرنامه آموزش كارشناس يبخشاعتبار نديمشترك فرآ يها جنبه

  
  يپرستار يكارشناس ،يبرنامه درس ،يآموزش پرستار اعتبار بخشي برنامه،،ياعتباربخشهاي كليدي:  واژه

  340تا  328 ):39(16؛ 1395مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ 

  
مقدمه  

                                                 
بهداشت مادران و  ي)، گروه پرستارارياستاد( ياريدكتر شهال علنويسنده مسؤول:  *

. رانيآجا، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ينوزادان ، دانشكده پرستار
sh.aliyari@ajaums.ac.ir   

و علوم  يدانشكده روانشناس ،يدرس يزي(استاد)، گروه برنامه ر يحسن ملك دكتر
)؛ maleki.H@yahoo.com. (رانيتهران، ا ،ييانشگاه عالمه طباطباد ،يتيترب

. رانيتهران، ا ،يبهشت ديشه ي)، دانشگاه علوم پزشكاري(دانش يدكتر مهرنوش پازارگاد
)mehrnoosh_Pazar@yahoo.comتيري)، گروه مداريدانش( پور)؛ عباس عباس 

دانشگاه عالمه  ،يتيو علوم ترب يدانشكده روان شناس ،يآموزش يزيو برنامه ر
  )(abbaspour1386@gmail.com. رانيتهران، ا ،ييطباطبا

  21/9/94 تاريخ پذيرش: ،21/9/94، تاريخ اصالحيه: 28/1/94 مقاله: تاريخ دريافت

نظام آموزش  هاي پرستاري به عنوان بخشي از دانشكده
علوم پزشكي كشور، بايد به منظور حفظ و تقويت تماميت 

). 1آموزشي و توسعه مداوم مورد ارزشيابي قرار بگيرند(
الگوهاي ارزشيابي متعددي براي ارزيابي كيفيت آموزش 
عالي مورد توجه قرار گرفته است. از ميان اين الگوها، 

دار نسبتا جهاني برخور رشياز پذ عتباربخشيا يالگو
شده است و تقريباً به عنوان مدل ارزشيابي اختصاصي 
آموزش عالي در بسياري از كشورها و تعداد كثيري از 

). 2مورد استفاده قرار گرفته است( ها گاهدانش
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 يها و برنامه ها سازماندستيابي  تأييد ،ياعتباربخش
كه به  است تعيين شده پيشبه استانداردهاي از  يآموزش

ارزياب همتاي بيروني، مستقل از همان وسيلة يك گروه 
 ي). دو نوع اعتباربخش3گيرد( مي سطح سازماني انجام

 Institutionalنهادي ( اياي  مؤسسه -وجود دارد: الف

accreditationبرنامه ( ايتخصصي  - ) بSpecialized 

accreditationمعموالً در  ،اي مؤسسه ي). اعتباربخش
 مؤثريانگر عملكرد شود و ب مي سطح كل مؤسسه انجام

 يهر بخشي از مؤسسه در حصول اهداف آن است. گاه
در سطح يكساني از كيفيت  ها   ممكن است همه بخش

ها در  صورت اعطاي اعتبار به برنامه نينباشند، در ا
سطوح مختلف، عمدتاً به منظور آگاهي از كيفيت اركان 

  شود. مي انجامبرنامه 
ها يا  گروه  ها، راي برنامهاي معموالً ب برنامه ياعتباربخش

رود.  مي به كار  دانشكده كه يك بخشي از مؤسسه هستند،
واحد مورد بررسي ممكن است يك كالج يا دانشكده درون 
يك دانشگاه و يا برنامه درسي درون يك رشته باشد. 

 يگروه اعتباربخش در يبرنامه درس ياعتباربخش
 يا رفهح ياعتباربخش يبه عبارت اي(برنامه)  يتخصص
 ي. هر چند چارچوب كلي اعتباربخشرديگ يقرار م
اي تفاوت چنداني ندارد اما در شيوه  اي و برنامه مؤسسه

هاي قابل  اجرا و معيارها و استانداردهاي قضاوت تفاوت
  ). 5و4شود( توجهي بين آنها مشاهده مي

آنها از  يابيارزش و يپرستار يها برنامه ياعتباربخش
مورد  يف اعالم شده و استانداردهاو اهدا تينظر مامور

 ريپذ برنامه به عموم را امكان ييگو پاسخامكان  ،يمل تأييد
 ياعتباربخش يها سازمانوجود  ني). با ا6(دينما مي
از  نانيكه ضمن كسب اطم نديعمل نما يا به گونه يستيبا

برنامه،  نالتحصيال فارغدر  ها تيبودن حداقل صالح دارا
 يبرنامه جهت ابداع و نوآور يپذير مانع انعطاف

  ). 7نشوند(
رشته  وستهيپ يكارشناس يحال حاضر برنامه درس در

و تمام  استبه صورت متمركز  رانيدر ا يپرستار

 يموظفند برنامه درس ييو ماما يپرستار يها دانشكده
را اجرا  يعلوم پزشك يزير برنامه يعال يمصوب شورا

 ،يپزشك هيپا آموزش علوم يشورا رخانهي). دب8(ندينما
و  يابيارزش فهيوظ ميستقم به طور يبهداشت و تخصص

را بر عهده دارد. البته  يدرس يها برنامه يبازنگر
 يها هيأت قيرا از طر فهيوظ نيا ادشدهي رخانهيدب

در مورد رشته  يزير و برنامه يابيممتحنه، ارزش
. در هر صورت دهد يانجام م يبورد پرستار و يپرستار

 بيبه تصو تيدر نها يستيبا ياقدام اي ادشنهيهرگونه پ
و  يآموزش پزشك يابياداره كل گسترش و ارزش

 يعلوم پزشك يريز برنامه يعال يشورا رخانهيدب
  ).9برسد(

 ياست كه مراكز آموزش عال نيا ديمو يجهان مطالعات
شده  نهيو نهاد يعلم ،مدون يابينظام ارزش كي ازمندين

 يدرس يها برنامه يخشو اعتبارب تيفيك يابيارزش يبرا
كشور،  يعلوم پزشك يها گاهدانشهستند. در حال حاضر 

برنامه  ياعتباربخش نهي. تاكنون در زمهستند فاقد آن
در كشور  يرشته پرستار وستهيپ يناسكارش يدرس
  صورت نگرفته است. ياقدام
است كه  ينديفرآ يبرنامه درس كي يچه اعتباربخش اگر
 يشود ول يظارات جامعه طراحو انت ازهايبر اساس ن ديبا
 يستيو اتالف منابع، با ياز دوباره كار يريجلوگ يبرا

قرار  يمورد بررس زياجرا شده در چند كشور ن يالگوها
در صدد بود تا وضع موجود  قيتحق ني. لذا ارديگ

آموزش  يبرنامه درس يو اعتباربخش تيفيك يابيارزش
ها  مالك سپس ،بررسي كندو جهان را  رانيدر ا يپرستار

را  يبرنامه درس تيفيك يابيارزش يها شاخصو 
و  يبا توجه به تجارب جهان تيو در نها نمايد مشخص
 يكاربرد ييموجود در كشور، الگو طيو شرا ها ويژگي

دوره  يبرنامه درس يو اعتباربخش تيفيك يابيارزش يبرا
و  نيتدو رانيدر ا يآموزش پرستار وستهيپ يكارشناس
  .ديارائه نما
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  ها وشر
 قاتياز نوع تحق تياز لحاظ هدف و ماه ق،يتحق نيا

و  يچند روش كردياز رو ق،يتحق ني. در ابود يكاربرد
شامل، روش  يفيو ك يمك قيتحق يها روشاز  يبيترك
در  ق،يتحق نياستفاده شد. ا يدلف وهيو ش يشيمايپ قيتحق

نويس  دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، ابتدا پيش
 يبرنامه درس ياعتباربخش يها شاخصو  ها كعوامل، مال

دروني  يابيي ارزشها شاخصها و  عوامل، مالكشامل (
 يابيي ارزشها شاخصها و  مالك ،يابيارزش -خود اي

در  يكيفيت برنامه درسي و استانداردهاي اعتباربخش
رشته  يدوره كارشناس به ويژهآموزش علوم پزشكي 

 ميسپس توسط تشد و  هي) از منابع موجود تهيپرستار
 نييو تع ي. به منظور استانداردسازديگرد شيپاال قيتحق

علمي  هيأتاز اعضاي  ها شاخصها و  وزن عوامل، مالك
اطالعات در  آوري جمعجهت  شد. ينظرخواه يپرستار

 يپاسخ طراح  و بسته ساخته محققمرحله، پرسشنامه  نيا
علمي  هيأتو مورد استفاده گرفت. البته از اعضاي 

عالوه  ييها كه شاخص يشده بود، در صورت واستخدر
 يخال يبر موارد مطرح شده مد نظر دارند، در فضا

اعتبار  ي. جهت بررسنديهر عامل ذكر نما يانتها
منظور، از  نيپرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده شد. بد

 يو پرستار يان برنامه درسنظر صاحبنظرات ده نفر از 
پرسشنامه  صيآنها نقا راتاستفاده شد و بر اساس نظ

 ايشد پرسشنامه مقدمه گو ي. در ضمن سعديبرطرف گرد
شده  يراستاريمناسب و به طورو مختصر داشته و 

 ياز روش همبستگ ييايپا نييجهت تع نيباشد. همچن
 ييايپا تأمين يكرانباخ) استفاده شد. لذا، برا يآلفا( يدرون
نفر  30ط پرسشنامه توس ،يشيمطالعه آزما كيدر  يدرون

 بيشد و ضر ليتكم يعلمي پرستار هيأتاز اعضاي 
 يآمده برابه دست . مقدار ديكرانباخ محاسبه گرد يآلفا

اين كه . با توجه به ديمحاسبه گرد 926/0كل پرسشنامه 
ابزار  ييايبود، پا 70/0از  تر بيشآمده به دست مقدار 
. سپس پرسشنامه ديگرد يقابل قبول تلق گيري اندازه

 ينفر از اعضا 93 نيپاسخ ب -ساخته و بسته  محقق
 ييو ماما يپرستار يها دانشكده ،يعلمي پرستار هيأت

 نيدر ا يشد. نمونه آمار عيمستقر در شهر تهران، توز
 ينسبت يا طبقه يتصادف يريگ مرحله، به روش نمونه

كه با توجه به طبقات جامعه  بيترت نيانتخاب شدند، بد
 قيتحق نياز هر طبقه (در ا يارآم يها حجم نمونه ،يآمار

و انتخاب  نييبه نسبت حجم جامعه آن طبقه تع )دانشكده
و  95/0 نانياطم بيبا ضر ي. حجم نمونه تصادفديگرد

با استفاده از فرمول كوكران محاسبه  05/0اشتباه مجاز 
علمي در  هيأت تيورود به مطالعه، عضو يارهايشد. مع
سال  4 حداقلو داشتن  يآموزش پرستار يها گروه

بود. در  يپرستار يدر دوره كارشناس سيسابقه تدر
 يها ها و شاخص عوامل، مالك ق،يمرحله از تحق نيا انيپا

رشته  وستهيپ يكارشناس يبرنامه درس ياعتباربخش
  .ديگرد نيتدو يپرستار

به دست با استفاده از اطالعات  ق،يمرحله دوم تحق در
در  يالملل بينجارب ت يآمده در مرحله اول و پس از بررس

 ،يپرستار يكارشناس يبرنامه درس ياعتباربخش نهيزم
. به منظور ديگرد هيته ياعتباربخش يشنهاديپ يالگو
 38آن از  سازي يشده و بوم ادي يالگو تيمطلوب نييتع

 يدلف وهيبه ش يو پرستار يدرس برنامهنفر از خبرگان 
حله مر يبه عمل آمد. نمونه آمار يدر دو دور نظرخواه

ان و نظر صاحبنفر از  38) يدلف وهيدوم (جهت ش
بودند كه به روش  يو پرستار يمتخصصان برنامه درس

مرحله، ابزار  ني. در اديانتخاب گرد مند هدف يريگ نمونه
مطالعه اسناد و  قيراز ط يبردار شياطالعات ف يگردآور

  مدارك بود. 
فر از ن 38ابتدا  يدلف يجهت اجرا ق،يمرحله از تحق نيا در

و  يدرس يريز برنامه نهيكارشناسان متخصص در زم
به و  ييشناسا ،از سراسر كشور يآموزش پرستار

 قيتحق نيجهت شركت در ا يتلفن اي يحضور صورت
به  ادشدهي يدعوت شدند. موارد مطرح شده در الگو

ن ي. اديگرد يساختارمند طراح مهيپرسشنامه ن صورت
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شامل فلسفه،  طهيح 7و  يپرسشنامه از مشخصات عموم
اجرا، ساختار، و  ندياهداف، اصول، فرآ ،ها ويژگي

شده  ليكردن الگو تشك ياتيو عمل يكاربرد يراهبردها
خود را به عنوان  ديابتدا محقق عقا طهيبود. در هر ح

به گروه ارائه داده و سپس از گروه درخواست  نويس پيش
از  كيآن را با هر  ليخود و دال مخالفتموافقت و  ديگرد

 سؤال كيهر قسمت  اني. پاندينما انيموارد مطرح شده ب
را در  يگريتا اگر گروه موارد د ديباز پاسخ اضافه گرد

به همراه پرسشنامه  يشنهاديپ ي. الگوندينظر دارند ذكر نما
توسط محقق و  يحضور به صورتدر دور اول  ادشدهي

به گروه  يو حضور كيالكترون تپس قيدر دور دوم از طر
پرسشنامه،  عيهفته پس از توز كيگان ارائه شد و خبر

پرسشنامه  افتيموارد جهت در ي. در برخديگرد يادآوري
 اي يمكرر به صورت تلفن يها يادآوريشده  ليتكم

انجام شد. نظرات خبرگان در دور اول  يحضور
 راتنظ يو جمع بند ليو تحل هيو پس از تجز آوري جمع
ر اساس آن پرسشنامه و ب دياصالح گرد يشنهاديپ يالگو

مرتب و  زيشد. نظرات دور دوم ن ميدور دوم تنظ
بر اساس مطالعات  يينها يالگو تينها درشد.  يريندگيبرآ
جامعه و اتفاق نظر  يها ويژگيو با توجه به  يجهان

  .ديگرد يو طراح نيخبرگان تدو
بر اساس دو روش  قيتحق نيا يها داده ليو تحل هيتجز
 ليو تحل هيانجام شد. تجز يرو استنباط آما فيتوص
انجام  يفيبا استفاده از آمار توص يمرحله كم يها داده

از  ها شاخصها و  وزن عوامل، مالك نييتع يگرفت. برا
 يمطالعه، نكات اخالق نياستفاده شد. در ا يوزن نيانگيم
 حيشده است از جمله: توض تي) رعا10(ينكيسهل هيانيب

و  يكتب تيرضا پژوهش و كسب يها اهداف به واحد
دادن حق انتخاب  ق،يآگاهانه از آنان جهت شركت در تحق

خروج از پژوهش در هر زمان،  يپژوهش برا يبه واحدها
و  هيو تجز يآور ها و جمع صداقت در انتخاب نمونه تيرعا
 نيمسؤولها و  پژوهش به نمونه جياها، ارائه نت داده ليتحل
 هياز كل يپژوهش در صورت در خواست و قدردان طيمح

كه  ربط يذ نيمسؤول هيمورد پژوهش و كل يها واحد
  اند. داشته يهمكار
  نتايج

بر اساس مراحل ذكر شده در بخش روش كار، در ابتدا 
 ياعتباربخش يها شاخصها و  عوامل، مالك سينو شيپ

 نيتدو يرشته پرستار وستهيپ يكارشناس يبرنامه درس
شاخص  143 مالك و 39عامل،  9شامل  سينو شي. پديگرد

شاخص،  11مالك و  3با  يبرنامه درس تيريبود؛ عامل مد
شاخص،  17مالك و  6با  يدرس مهبرنا يها هدفعامل 

شاخص،  18مالك و  5با  يبرنامه درس يعامل محتوا
شاخص،  16مالك و  5با  يريادگي - ياددهي نديعامل فرآ

شاخص، عامل  19مالك و  5علمي با  هيأتعامل 
شاخص، عامل  12مالك و  3با  انيدانشجو
شاخص، عامل فضا و  6مالك و  2گان با آموخت دانش
شاخص و عامل  32مالك و  9با  مانو ز زاتيتجه

 12مالك و  2با  انيدانشجو يها از آموخته يابيارزش
 يبرنامه درس ياعتباربخش يها شاخص. عوامل و مالك

ارائه  كيجدول در  يرشته پرستار وستهيپ يكارشناس
  شده است.

، از اعضاي ها شاخصوزن  نييو تع سازي جهت استاندارد
مرحله  نيبه عمل آمد. در ا يسنج ظرن يعلمي پرستار هيأت

 80( يعلمي پرستار هيأتنفر از اعضاي  93 ق،ياز تحق
درصد مرد) به پرسشنامه مربوطه پاسخ  20درصد زن و 

 3/18نشان داد كه  يفيحاصل از آمار توص يها افتهيدادند. 
 يتخصص يمدرك دكترا يعلمي دارا هيأتاعضاي درصد 

 يدرصد كارشناس 6/80 ط،مرتب يها رشته اي يدر پرستار
نفر) كارشناس بودند. متوسط سن  كي(درصد  1/1ارشد و 
 16آنها  سيسال و متوسط سابقه تدر 43 دهندگان پاسخ

 4/5علمي استاد،  هيأتدرصد از اعضاي  1/1سال بود. 
درصد  7/81و  اريد استاددرص 8/11 ار،يدرصد دانش

 يتباربخشوزن عوامل اع نييبودند. به منظور تع يمرب
مطالعه از  نيدر ا ،يپرستار يكارشناس يبرنامه درس

شده  ادياز عوامل  كياستفاده شد. وزن هر  يوزن نيانگيم
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  دو نشان داده شده است. جدول در 
  پرستاري رشته پيوسته سيكارشنا درسي برنامه اعتباربخشي يها مالك و عوامل :1 جدول

  ها مالك  عوامل رديف هامالك  عوامل رديف
 برنامه مديريت 1

  درسي
 علمي هيأتي آموزشي و پژوهشي ها فعاليت  21 طراحي برنامه درسي

 با دانشجويان علمي هيأتمشاوره  22 خط مشي در زمينه استقالل علمي 2

 م كاركنان علميمداوآموزش 23 فعاليتهاي بهبود كيفيت برنامه 3

 برنامه يهاهدف 4
  درسي

 ارزشيابي نظام مند عملكرد كاركنان علمي 24 با جامعههاهدفتناسب

و نيازهايهاويژگيباهاهدفتناسب 5
 دانشجويان

 خط مشي پذيرش دانشجويان دانشجويان 25

 ي تخصصي دانشجويانها توانايي 26 هاهدفقابليت تحقق 6

 پيشرفت تحصيلي دانشجويان 27 هاهدفماهنگيانسجام و ه 7

 توانايي شناختي، نگرشي و مهارتي  گانآموختدانش 28 هاهدفروزآمدي 8
 گانآموخت دانش

 نفع ذيي ها سازماننظرات گيرندگان خدمت و  29 هاهدفوضوح و صراحت 9
 گانآموخت دانشي ها درباره توانايي

 برنامه محتواي 10
  درسي

 و تجهيزات،فضا 30 ل اهميت و سودمنديرعايت اصو
  زمان

 فضاي كالسي

 وسايل آموزشي و كمك آموزشي 31 اعتبار محتوا 11

و نيازهايهاويژگيتناسب محتوا با 12
 دانشجويان

 كتابخانه و سيستم اطالع رساني 32

 امكانات و خدمات رايانه اي 33 تعادل در محتوا 13

 هاگاهآزمايش 34 ي محتواارتباط عمودي و افق 14

 – ياددهي فرآيند 15
  يادگيري

ي تدريس مورد استفاده اعضاءها روش
 علمي هيأت

 ي يادگيري باليني و كلينيكيها محيط 35

ي باليني يا بخش شبيه سازي ها مهارتمركز  36 ارائه طرح درس براي هر كدام از درسها 16
 شده

 با اهداف و محتوا تناسب زمان 37 پژوهش در آموزش 17

ازارزشيابي 38 گروه بندي دانشجويان 18
 يها آموخته

  دانشجويان

 علمي هيأتي ارزشيابي مورد استفاده ها شيوه

استفاده از وسايل آموزشي و كمك 19
 آموزشي

 مطلوبيت امتحانات 39

    علميهيأتتوزيع و مدارك  علمي هيأت 20

  
 يكارشناس يبرنامه درس ي: وزن عوامل اعتباربخش2جدول 

  يرشته پرستار وستهيپ
 هاعناوين عامل رديف

عوامل اعتباربخشيوزن
 برنامه درسي

 1146/0 مديريت برنامه درسي 1

 1145/0 ي برنامه درسيهاهدف 2

 1121/0 محتواي برنامه درسي 3

 1030/0 يادگيري –فرآيند ياددهي  4

 1055/0 علمي هيأت 5

 1100/0 دانشجويان 6

 1132/0 گانآموخت دانش 7

 1143/0 فضا، تجهيزات و زمان 8

 1129/0 هاي دانشجويانارزشيابي از آموخته 9

  
ارائه شده و  يالگو تيمطلوب زانيم نييجهت تع

در دو مرحله استفاده  يآن از روش دلف سازي يبوم
 يو پرستار ينظران برنامه درس شد. صاحب

 يدرصد) دارا 5/81نفر(22مطالعه،  نيكننده در ا شركت
 يدرصد) دارا 5/18نفر( 5و  يتخصص يمدرك دكترا

 2 يلمارشد بودند. از نظر رتبه ع يمدرك كارشناس
 ار،يدرصد) دانش 6/29نفر( 8درصد) استاد،  4/7نفر(
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 درصد) 8/14نفر ( 4و  اريدرصد) استاد 2/48نفر(13
 4/11 انيگو پاسخسنوات خدمت  نيانگيبودند. م يمرب

درصد و در مرحله دوم  71مرحله اول سال بود. در 
  درصد خبرگان به پرسشنامه پاسخ دادند. 70

نظرات و  يتمام ياول دلف دورمطالعه، در  نيدر ا
نشان داد  ها افتهيگرفت.  قرار  يمورد بررس شنهاداتيپ

الگو و  يها ويژگي طهيدر ح ،يكه در مرحله اول دلف
. %)85 ي(اجماع باالاجرا اتفاق نظر وجود داشت نديفرآ
ارائه شده،  يشنهادهايبا توجه به پ ها طهيح ريسا رد

انجام گرفت و مجددا از گروه خبرگان نظر  ياصالحات
كه بر  يراتييبه تغ تيشد. در دور دوم با عنا يخواه

قاطع  تياساس نظرات خبرگان اعمال شده بود، اكثر
فلسفه، اهداف و الزامات  يها طهيبا ح دهندگان پاسخ

 طهيالگو موافق بودند. در ح ردنك ياتيعملو  يكاربرد
اصل توافق گروه خبرگان  11اصول الگو، در مورد 

بودن  يارياخت"اصل  كيحاصل شد. تنها در مورد 
. لذا امديتوافق گروه خبرگان به دست ن "ياعتباربخش

  . دياصل در الگو حذف گرد نيا
شامل فلسفه،  طهيح 8شده از  يطراح يالگو ساختار
اجرا، ساختار، الزامات  ندياهداف، اصول، فرآ ،ها ويژگي
ها و  كردن الگو و عوامل، مالك ياتيو عمل يكاربرد
 يكارشناس يبرنامه درس ياعتباربخش يها شاخص

  شده است.  ليتشك يرشته پرستار وستهيپ
  
  فلسفه الگو - 1

دوره  يبرنامه درس ياعتباربخش يالگو يوجود فلسفه
علوم  يها گاهدانش يرشته پرستار وستهيپ يكارشناس

 ييكشور عبارت بود از: ضرورت وجود الگو يپزشك
 يو متناسب با نظام آموزش عال يجامع، كاربرد

 يعمل برا يراهنما كيكشور، ضرورت وجود 
 ،يدرس يها نامهبر يو اعتبارسنج تيفيك يابيارزش

اي  و حرفه يعلم يها يتوسعه سطح توانمند
 يتانداردهابر اس يمبتن يگان پرستارآموخت دانش

ارائه  يدر راستا يفرهنگ - يمياقل طيو شرا يجهان
سالمت ارتقاي كارآمد و اثربخش،  يخدمات مراقبت

اعضاي  نيدر ب يارزش ستميس كيجامعه و رواج 
  .انيعلمي و دانشجو هيأت

  
  الگو يها ويژگي - 2
مد نظر قرار گرفته  يژگيو 4 ادشدهي يالگو يطراح در

در  يعنير باشد. برخوردا تياز جامع - 1است. 
باشد كه در برنامه  ييها عوامل و مولفه يتمام رندهيبرگ
 يمنابع اطالعات نهيدر زم همچنينوجود دارد.  يدرس

 ان،يدانشجو ،علمي هيأت(مختلف  يها گروه زين
) مارانيو ب يو پرسنل پرستار رانيگان، مدآموخت دانش

جمالت و واژگان شفاف و  - 2را مد نظر قرار دهد. 
و  ريكه قابل تعب يبه طور باشد شده انيب حيصر
عناصر و  - 4باشد.  يكاربرد - 3نباشد.  متفاوتريتفس

انسجام بوده و ارتباط  يدهنده الگو دارا لياجزا تشك
  دار داشته باشد.معنا

  
  اهداف الگو  - 3

  يآموزش پرستار تيفيكمك به بهبود مستمر ك �
گان آموخت دانش يابياز دست نانيحصول اطم �

  شده  نييتعاي  حرفه يبه استانداردها يرپرستا
و  ازهايبه ن يپرستار يدرس يها برنامه ييگو پاسخ �

و  يجامعه و انتظارات بخش بهداشت يها اولويت
  يدرمان

 ياتيمنسجم و عمل يدرس ينظام اعتباربخش جاديا �
  يدر سطح مل

 يآموزش يها و فرصت يعدالت، دسترس جيترو �
  يپرستار انيدانشجو يبرا
 تيفيك عيترف يبرا يدانشگاه طيمح قيو تشو بيترغ �
مشاركت در  قياز طر قيو تحق يريادگي – ياددهي

  يبرنامه درس ياعتباربخش نديفرآ
 يها بهبود برنامه قياز طر يحرفه پرستار يارتقا �
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  يآموزش پرستار يدرس
 كساني يارهاياستانداردها و مع جيو ترو نييتع �
 يكارشناس يدرس يها برنامه ياعتباربخش يبرا

   يپرستار
  
  اصول الگو - 4
  اصول الگو عبارتند از: 
 يبودن) الگو يمل اي( ياز چارچوب مل تيحما .1

 يبرنامه درس يو اعتباربخش تيفيك يابيارزش
 يپس از اجرا ،يرشته پرستار وستهيپ يكارشناس

 يالگو كيتواند به عنوان  و رفع نواقص مي يشيآزما
 يپرستار يه كارشناسدور يبرنامه درس يبرا يمل

  .رديمورد استفاده قرار گ
 يبرا كساني استاندارد، يمل ياستانداردها تيرعا .2

رشته  وستهيپ يكارشناس يبرنامه درس ياعتباربخش
 نييتع )يدولت ريو غ يدولت(در سطح كشور  يپرستار

  و حفظ خواهد شد. 
  و بهبود مستمر تيفيكارتقاي  .3
شود  محقق مي يزمان تيفيك مفهوم، بودن يمشاركت .4

 ياركان نظام به آن معتقد بوده و برا يكه تمام
 تيفيك يابيارزش بيترت نيبه آن تالش كنند بد يابيدست

  است.  پذير امكان يمشاركت يكردهايرو كارگيري بهبا 
نسبت به اقدامات خود  ياعتباربخش نهاد، ييگو پاسخ .5

به  گزارش عملكرد خود نسبت قيبوده و از طر گو پاسخ
اتخاذ  يها ميو تصم يرونيب يابيارزش جيانتشار نتا
  .باره اقدام خواهد كرد نيشده در ا

الزم جهت  داتيمنظور تمه نيبد، يطرف يب نيتضم .6
ها و  به مالك يپرستار يها دانشكده يدسترس
در باره  قضاوتو چارچوب  ياعتباربخش يها شاخص

 أتهيانتخاب  يو برا است در نظر گرفته شده تيفيك
  لحاظ خواهد شد. يطياز محل، شرا كننده ديبازد

 يآن برا جيو نتا ياعتباربخش نديفرآ، تيشفاف .7
 ايواضح و گو )يپرستار يها دانشكده( ينفعان اصليذ

 ها ميتصم يكه صحت و درست يوره طب ،خواهد بود
  آشكار شود. 

از  ياعتباربخش نهاد، ياز تنوع و نوآور تيحما .8
نسبت به تحوالت در برنامه  يا دوره يبازنگر قيطر

آن  تيفيو بهبود ك يپرستار وستهيپ يكارشناس يدرس
 نهيزم نيالزم را نشان خواهد داد و در ا يپذير انعطاف

  هر گونه نظرات نوآورانه خواهد بود.  يرايپذ
 يابيارزش يارهايو مع ياعتباربخش يالگو، يبازنگر .9
مورد  يا دوره به طور يستيبا يبرنامه درس تيفيك

فرصت  نفعان يذ يتمام يو برا رديقرار گ يبازنگر
  داده شود.  نهيزم نياظهارنظر و مشاركت در ا

  
  الگو ياجرا نديفرآ - 5

 بيترت نيبد يبرنامه درس ياعتباربخش ياجرا نديفرآ
  خواهد بود:

 ياعتباربخش يبرا يدانشكده پرستار ياعالم آمادگ .1
  برنامه

) توسط يدرون يباي(ارزش يابيانجام خودارزش .2
  توافق شده يارهايبر اساس مع يدانشكده پرستار

 تهيتوسط كم يابيو مرور گزارش خودارزش يبررس .3
  ياعتباربخش

) توسط يرونيب يابياز محل (ارزش ديانجام بازد .4
  همگنان هيأت

 تهياز محل به كم ديگزارش بازد نويس پيشارائه  .5
  ياعتباربخش

به  يدانشكده پرستار يده امكان پاسخ يبرقرار .6
  گزارش نويس پيش

 ياعتبار توسط شورا يدر مورد اعطا يريگ ميتصم .7
  ياعتباربخش يمل
برنامه مورد نظر در صورت رد  يفرجام خواه .8

  اعتبار
  ها يابيدر خالل ارزش يا دوره ينيبازب .9

   ياعتباربخش نديفرآ يابيارزش اي يابيفرا ارزش .10
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  ساختار الگو - 6

است كه  يالگو ارگان نيساختار در ا از منظور
را به عهده دارد. بر  ياعتباربخش ميمستق تيمسؤول

 يمل يشد شورا شنهادياساس نظرات خبرگان پ
 هيأتنظر  ريز يپرستار يبرنامه درس ياعتباربخش

 ياجرا تيمسؤولگردد و  جاديا يبورد پرستار
  را بر عهده داشته باشد. يپرستار ياعتباربخش

  
  كردن الگو ياتيو عمل يكاربرد الزامات - 7

 يكارشناس يبرنامه درس ياعتباربخش يالگو كاربست
 ازمندين ينظام دانشگاه يجار طيدر شرا يپرستار
  شوند: است كه در ادامه ارائه مي يالزامات

الگو  ياجرا يمتناسب برا يساختار سازمان جاديا - 1
و در  يدروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

  يعلوم پزشك يها هگادانشسطح 
تا  گذاران استيسطوح مختلف از س سازي آشنا - 2

 قيطرح از طر اتييبا جز ادشدهي يالگو انيمجر
  مناسب  يآموزش يها دوره يبرگزار

 يبرا يبودجه و امكانات كاف صيو تخص تأمين - 3
  برنامه  ياعتباربخش يها تيفعال شبرديپ
 يارپرست يها به دانشكده تر بيشاستقالل  ياعطا - 4

در حال حاضر بر طبق ( يدرس يزير برنامه نهيدر زم
 ،يكاردان يها دوره ينامه آموزش نييآ 7ماده 

تمام  وسته،يناپ يو كارشناس وستهيپ يكارشناس
موظفند  يعلوم پزشك يها و دانشكده ها گاهدانش

را  يزير برنامه يعال يمصوب شورا يدرس يها برنامه
 ها،نياز پيش تيعادروس با ر بيترت ي. ولندياجرا نما

در طول دوره، روش  انيدانشجو يليبرنامه تحص ميتنظ
 ديمواد و طرح مطالب جد زيو جابجا كردن ر سيتدر
و  ها گاهدانشدرس و انتخاب منابع بر عهده  كيدر 

است. عالوه بر موارد  يعلوم پزشك يها دانشكده
 يدر كنكور سراسر يبوم نشيبا توجه به گز ادشدهي
داد تا  يپرستار يها ستقالل را به دانشكدها نيا توان يم

حداقل الزامات) با ( يمل ياستانداردها تيضمن رعا
و مراقبت  يماريب يا و منطقه يبوم يازهايتوجه به ن

برنامه  يرا در محتوا يخاص يبهداشت اي يدرمان
  مد نظر قرار دهند. يدرس

 نياز پيشبه عنوان اي  همؤسس يانجام اعتباربخش - 5
   يبرنامه درس ياعتباربخش

برنامه  ياعتباربخش يها و شاخص ها عوامل، مالك - 8
  يرشته پرستار وستهيپ يكارشناس يدرس
 يبرنامه درس ياعتباربخش يالگو، برا نيا در

مالك  39عامل،  9 يرشته پرستار وستهيپ يكارشناس
 3با  يبرنامه درس تيريشاخص، شامل، مد 143و 

مالك  6با  يرسبرنامه د يها هدفشاخص،  11مالك و 
 18مالك و  5با  يبرنامه درس يشاخص، محتوا 17و 

 16و  كمال 5با  يريادگي - ياددهي نديشاخص، فرآ
شاخص،  19مالك و  5علمي با  هيأتشاخص، 

گان آموخت دانششاخص،  12مالك و  3با  انيدانشجو
 9و زمان با  زاتيشاخص، فضا و تجه 6مالك و  2با 

 يها از آموخته يابيشاخص و ارزش 32مالك و 
 يابيارزش يشاخص برا 12مالك و  2با  انيدانشجو

 وستهيپ يسكارشنا يبرنامه درس يو اعتباربخش تيفيك
 ياعتباربخش ي. الگوديگرد نيتدو يرشته پرستار
در  يرشته پرستار وستهيپ يكارشناس يبرنامه درس

  ارائه شده است. 1نمودار 
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  ي، بهداشت و تخصصيدبير خانه شوراي آموزش علوم پايه پزشك
  رد پرستاريوهيات ب

  برنامه هاي درسي پرستاري بخشيشوراي ملي اعتبار
 
 
 

     
 
 
 
 
 
   

        
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  الگوي اعتبارسنجي برنامه درسي كارشناسي پيوسته رشته پرستاري :1نمودار

  
  بحث
 يبرنامه درس يمطالعه جهت اعتباربخش نيدر ا

ارائه شده در  يالگو يتاررشته پرس وستهيپ يكارشناس
 تيفيكاين كه . با توجه به ديگرد يطراح 1نمودار 

 تيفيبا ك كينزد اريبساي  رابطه يدانشگاه يها تيفعال
- ياددهي نديآنچه در فرآ به ويژهدارد،  يبرنامه آموزش

 يابيارزش يحالت برا نيتراسبمن دهد، مي رخ يريادگي 
ر سطح برنامه د يابيآن است كه ارزش يدانشگاه تيفيك

ارائه پيش نويس ارائه گزارش

 بخشيگيري نهايي در مورد اعطاي اعتبار توسط شوراي ملي اعتبار تصميم

 ها اي در خالل ارزيابيبازبيني دوره فرجام خواهي  
 فرا ارزيابي        

 انجام بازديد از محل توسط هيات همگنان

 بخشينظرخواهي در مورد شيوه عملكرد هيات بازديدكننده و كميته اعتبار

 كامل

 ناقص

  دانشكده پرستاري                رسي گزارش     كميته بر             بخشيكميته اعتبار      دانشكده پرستاري      

براي يك راهنماي عمل وجود ضرورت ،ضرورت وجود الگويي جامع، كاربردي و متناسب با نظام آموزش عالي كشور
توسعه سطح توانمندي هاي علمي و حرفه اي دانش آموختگان  ،كيفيت و اعتبارسنجي برنامه هاي درسي ارزشيابي

 ،فرهنگي در راستاي ارائه خدمات مراقبتي كارآمد و اثربخش - شرايط اقليمي ر استانداردهاي جهاني وپرستاري مبتني ب
   علمي و دانشجويانتأهييرواج يك سيستم ارزشي در بين اعضا،سالمت جامعه يارتقا

حصول ترويج عدالت،  ،يايجاد سيستم اعتبارسنجي منسجم و شفاف در سطح مل ،گويي تضمين پاسخ بهبود مستمر كيفيت آموزش
ترغيب  ،هاي آموزشي براي دانشجويان پرستاري سترسي و فرصتاطمينان از دستيابي دانش آموختگان به استانداردهاي حرفه اي، د

 يادگيري  –و تشويق براي ترفيع كيفيت ياددهي 

 ،طرفيتضمين بي ،پاسخگويي ،تي بودنمشارك ،كيفيت و بهبود مستمر ارتقاي ،رعايت استانداردهاي ملي ،حمايت از چارچوب ملي
  اختياري بودن ،بازنگري ،حمايت از تنوع و نوآوري ،شفافيت ،واقع بيني ،اعتبار

دانش  ،دانشجويان ،هيات علمي ،يادگيري-فرآيند ياددهي ،محتوا ،هدفها، مديريت برنامه درسي عامل (شامل:9
 شاخص 143مالك و 39هاي دانشجويان) وارزيابي از آموخته،فضا، تجهيزات و زمان،آموختگان

 برگشت به دانشكده ارائه گزارش ارزشيابي   -انجام خود ارائه درخواست

 فلسفه    

 اهداف     

 اصول   

 استانداردها 

 ساختار  
  فرآيند اجرا                 
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 نهيانجام شده در زم قاتيانجام شود. با توجه به تحق
 قيتحق نيرسد ا مي ) به نظر13تا11(رانيدر ا ياعتباربخش

وابسته به  يها گاهدانش(بار در سطح كشور نياول يبرا
و وزارت بهداشت،  يآورو فن قاتيوزارت علوم، تحق

 برنامه ياعتباربخش نهي) در زميدرمان و آموزش پزشك
تفاوت عمده  ني) انجام گرفته باشد. همچنيتخصص(

 يمورد استفاده در كشورها يحاضر با الگوها يالگو
) 19(اي) و استرال18(سي)، انگل17تا14(كاياز جمله آمر گريد

است كه  نيدر ا يرشته پرستار يخشبجهت اعتبار
است؛  يبرنامه درس ياعتباربخش نهيمطالعه حاضر در زم

 اي يبرنامه آموزش ،شده ادي ياكه در كشوره يدر حال
قرار  يمورد اعتباربخش يآموزش پرستار يها دوره

با  يبرنامه درس كينزد اريارتباط بس ليگرفته اند. به دل
ارتقاي بر  يبرنامه درس ياعتباربخش تأثير ،يريادگي
 يها و شاخص ها . لذا مالكاست بارزتر يريادگي تيفيك

 ريالگو با سا نيابرنامه در  يمورد نظر در اعتباربخش
مطالعه  نيارائه شده در ا ي. البته الگواست الگوها متفاوت

 يبا الگوها ياعتباربخش ياجرا ندياز نظر اهداف و فرآ
 باًيتقر ايو استرال سيانگل كا،يآمر ياجرا شده در كشورها

  ).19تا14است( ابهمش
نظرات و  يتمام يدر دور اول دلف مطالعه، نيا در
قرار گرفت. با توجه به  يررسمورد ب شنهاداتيپ
و اصالحات الزم به عمل  راتييارائه شده تغ شنهاداتيپ

 كي ينظر مخالف وجود داشت، (حت يآمد. اگر در مورد
شد و در پرسشنامه دور دوم منعكس  يمورد) بررس

 انيب زيمحقق ن ليموارد نظرات و دال ي. در برخديگرد
 يبرا يليدل ايكه نظر مخالف وجود نداشت  يشد. موارد

 ياجماع باال(قاطع  تيمخالفت ذكر نشده بود و اكثر
در  نيقرار گرفت. ا رشيموافق بودند، مورد پذ )85%
استفاده  يكه از روش دلف ياست كه در مطالعات يحال

درصد مالك توافق نظر  70از  شيشده است، اجماع ب
  ). 5ان بوده است(نظر صاحب

، ها ويژگيفه، فلس يها طهيمطالعه، در مورد، ح نيا در

و  ياجرا، ساختار، الزامات كاربرد ندياهداف، فرآ
توافق نظر خبرگان  يدو دور دلف يكردن الگو، ط ياتيعمل

اصل  9اصول الگو، در مورد  طهيحاصل شد. در ح
 كيتوافق گروه خبرگان به دست آمد. تنها در مورد 

توافق گروه خبرگان  "يتباربخشبودن اع يارياخت"اصل 
 ني. مخالفدياصل در الگو حذف گرد نيلذا ا حاصل نشد.

كه  يمعتقد بودند در صورت يبودن اعتباربخش يارياخت
 يباشد، اعتبار خود را در سطح مل يارياخت ياعتباربخش

به  يليتما يپرستار يها دهد و دانشكده از دست مي
متمركز  ليدل هنخواهند داشت. پس ب يانجام اعتباربخش

حداقل  تيشور و لزوم رعادر ك يبودن آموزش پرستار
 يبه صورت اجبار ياستانداردها، بهتر است اعتباربخش

 ريو غ ياعم از دولت يمراكز آموزش پرستار يدر تمام
  اجرا گردد.  ،يدولت
 يدولت ريغ"تحت عنوان  يقيو همكارانش در تحق يتوكل

با استفاده از منابع  "يو داوطلبانه بودن اعتباربخش
ان نشان دادند كه نظر حبصا يها گاهديموجود و د

 يبودن سازمان متول يدولت ريمانند غ ييها ويژگي
 نديبودن شركت در فرآ ياريو اخت ياعتباربخش
 ياعتباربخش يذات يژگياز آن كه و شيب ،ياعتباربخش
غالب در  يفرهنگ نهيدر سنت و زم شهيباشند، ر
خاستگاه آن دارد. به عالوه، آنها نشان دادند  يكشورها
كه  ديجد يها يگذار استيبا س زيكشورها ن نيمكه در ه
كه مورد  ييها همؤسسو  ها برنامه يمال يبانيبر پشت

از  ،گذارد مي تأثيرهستند  ياعتباربخش يساختارها تأييد
  ).20كاسته شده است( ها جنبه نيا تياهم

الگو مد نظر قرار  يكه قبل از طراح ييها ويژگيبر  عالوه
 يعنيشود ( تيالگو رعا ير طراحد ديگرفته بود و تالش گرد

بودن و داشتن  يبودن، كاربرد حيشفاف و صر ت،يجامع
، از است برخوردار زين گريد يژگيالگو از چند و نيانسجام) ا

  جمله:
رشته  نيان و متخصصان بنظر صاحباستفاده از نظرات  - 
  )يو پرستار يدرس يريز برنامه(
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حوزه و  نيدر ا يالملل بينو  يتوجه به دانش و تجارب مل - 
  آن سازي يبوم

 يو جلب مشاركت اعضا ييدر تمركززدا يسع - 
به  يردولتيغ يها سازمانو  يپرستار رانيمد ،علمي هيأت

  جامعه  يازهايبه ن تر بيش ييگو پاسخمنظور 
الزم و فراهم كردن اي  حرفه ياستانداردها تيضمانت رعا - 

  ينوآور يبرا يبستر
 يالگو برا يعه، ناظر بر طراحمطال نيا ياصل كرديرو چند هر

الگو الزام به  يطراح يبود و از لحاظ محتوا يرشته پرستار
 نيبه علت تداخل ب كنيل ،داشت يتمركز بر رشته پرستار

 يتواند به عنوان الگو برنامه مي ياز لحاظ محتوااي  رشته
  .رديقرار گ ها رشته ريعمل سا يراهنما ،يشنهاديپ
 يبه الگو يابيضر، عدم دستمطالعه حا يها تيمحدود از

در  يپرستار يكارشناس يبرنامه درس يخشباعتبار
  جوار بود. و هم ييايآس يكشورها

  
  گيري نتيجه

 زا گيري پژوهش كه با بهره نيبا توجه به محصول ا
 نيتدو يداخل نيو نظرات متخصص يجهان اتيتجرب
 يو عمل يعلم يبه منظور ارتقا گردد يم شنهادياست، پ شده
جهت ارائه مراقبت كارآمد و  يگان پرستارآموخت دانش

 يپرستار يبرنامه درس ياعتباربخش ان،ياثربخش به مددجو
  .رديكشور قرار گ يبهداشت ظامن يها اولويت وجز

  
  قدرداني

محترم اعضاي دانند از همكاري  مي پژوهشگران الزم
 يو خبرگان برنامه درس يپرستار علمي هيأت

همكاري را دراجراي  تيكه نها مطالعه نيدر ا كننده شركت
  .ندينما يتشكر و قدردان مانهيصم طرح داشتند، نيا
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Abstract 
 
Introduction: Nowadays, the universities need to have an accurate understanding of their present situation 
and the institution’s curriculum. Academic Accreditation responds to this need. Therefore, this study has 
been done to design an accreditation model for curricula of baccalaureate degree nursing education in 
Iran’s universities of medical sciences. 
Methods: This study, in terms of aim, is a practical study. Its methodology is descriptive - surveying type. In 
the first step, a manmade questionnaire was used in order to determine elements, criteria and indicators. In 
the second step, after presenting proposed model, a two-phased Delphi technique was used in order to 
determine the desirability of mentioned model and its localization. The statistical sample of this study 
includes 93 faculty members of nursing groups in nursing and midwifery schools of medical sciences 
universities in Tehran who were selected through proportional stratified random sampling and also in 
qualitative section, 38 curriculum and nursing experts were selected through a purposeful sampling. In 
order to determine the weight of Curriculum accreditation’s elements, a weighted average was used. 
Results: in the first step, 9 elements, 39 Criteria and 143 indicators was determined for accreditation 
curricula of baccalaureate degree nursing education. After that, according to the international experiences 
and current situations in Iran, the proposed model was developed and localized.  
Conclusion: The features of the model which is developed in this study include: practicality and 
applicability, being native and benefit from common aspects of the international experiences about the 
accreditation processes of baccalaureate degree nursing education. 
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