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مطالعه موردي : المللي اقتباس از استانداردهاي بين پيشنهاد استانداردهاي مناسب كشوري پرستاري و مامايي با
  دوره كارشناسي ارشد پرستاري و مامايي

  
  حسن فرهمند، زهرايي روشنك حسن، ، شايسته صالحي٭داديان مريم اهللا

  
 

  چكيده
در ايران امري غير اصولي به بخشي مقطع كارشناسي ارشد پرستاري و مامايي براي اعتباراستانداردهاي خارجي استفاده از  :مقدمه

بـه تـدوين   ، نظـران پرسـتاري و مامـايي در ايـران     گيـري از ايـن اسـتانداردها و نظـرات صـاحب      پژوهشـگر بـا بهـره   ، رسـد  نظر مـي 
  .استانداردهاي منطبق با شرايط آموزشي در ايران پرداخته است

اسـتانداردهاي جهـاني از طريـق     ،در مرحله اول. انجام شد 1385تا  1384هاي  در سال اي رت چند مرحلهبه صومطالعه اين  :ها روش
استانداردهاي مناسب كشور تنظـيم   ،و اظهار نظر اساتيد راهنما گيري از اين استانداردها با بهره ،در مرحله دوم و ،اينترنت استخراج

نفر داراي معيارهاي ورود به مطالعه به روش  50د، بدين ترتيب كهگرديي استفاده از تكنيك دلفي براي نظرسنج ،در مرحله سوم. دش
شـرايط آموزشـي كشـور بـا      درگيري مبتني بر هدف انتخاب شده نظرات آنها در خصوص مطلوبيت استانداردهاي پيشنهادي  نمونه

  .يفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتمار توصآهاي  نتايج توسط روش .كمك پرسشنامه طراحي شده در مرحله دوم سنجيده شد
شـاخص در   224اسـتاندارد و   28 ،نظران در خصوص انطباق اين استانداردها با شـرايط كشـور   پس از اعمال نظرات صاحب :نتايج

  .دوره كارشناسي ارشد، به عنوان استاندارد نهايي پيشنهاد گرديد
ركي دال بـر توانـايي صـحبت    افقط مباحثي نظير ارائه مداست و برخوردار درصد مطلوبيت  90اكثراستانداردها از وضعيت  :گيري نتيجه

ترين علـل   رسد عمده به نظر مي. داشتشايستگي تحصيل در دوره كارشناسي ارشد، درصد مطلوبيت كمتري يا كردن به زبان انگليسي و 
  .اشدوضعيت آموزش در ايران ب ،عدم مطلوبيت آنها

  
  .مامايي، پرستاري، كارشناسي ارشد، المللي يناستانداردهاي ب :هاي كليدي واژه

  22تا  15): 1(8؛ 1387 بهار و تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
  
  

   مقدمه

                                           
گروه مامايي، دانشگاه آزاد اسالمي ) مربي( داديان مريم اهللا :آدرس مكاتبه *

 maryamallahdadian@yahoo.com. واحد فالورجان

؛ )salehi@nm.mui.ac.ir(ه بهداشت دكتر شايسته صالحي، دانشيار گرو
زهرائي، مربي گروه مامايي  روشنك حسن

)hasanzahraie@nm.mui.ac.ir(هوشي  ؛ حسن فرهمند، مربي گروه بي
دانشگاه علوم ) farahmand@nm.mui.ac.ir(دانشكده پرستاري و مامايي 

  .پزشكي اصفهان
 24/4/87ريخ به دفتر مجله رسيده، در تا 29/11/86اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 12/5/87اصالح شده و در تاريخ 

ــال ــر  در س ــاي اخي ــا   ،ه ــظ و ارتق ــه حف ــه ب ــت  يتوج كيفي
ـ    ها هدانشگا يكـي از   ،ي آنهـا در ابعاد مختلف در كنـار رشـد كم
 هاي پيشــرو ونظــران در كشــور ي اصــلي صــاحبهــا هدغدغــ

فراينـد   ،در ايـن ميـان  . )1(پيشگام در آموزش عالي بوده اسـت 
ي تضـمين و  هـا  شتـرين رو  به عنوان يكي از مهم ،اعتباربخشي

  .)2(ارتقاي كيفيت در آموزش عالي كشور مطرح گرديده است
 يك سازمان، اعتباربخشي فرايندي است كه در جريان آن

خبرگان يك حوزه اي از  مشخص با استفاده از نظر مجموعه
بر اساس استانداردهاي مدون و از پيش تعيين ، تخصصي

هاي ادواري منظم واحدهاي  نسبت به انجام ارزشيابي ،شده
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و در مورد اعطاي آموزش در حوزه مورد نظر اقدام نموده 
  ).3(نمايد مي گيري تصميم ،صالحيت آموزشي به آنها
خشـي در  له اعتباربأمسـ  ،ي اخيـر هـا  هدر ايران نيـز در دهـ  

آمــوزش عــالي مــورد توجــه قــرار گرفتــه و در برنامــه ســوم  
يـزي وزارت   ر برنامـه و نيـز مصـوبات شـوراي عـالي      ،توسعه

اي بــه امــر  توجــه ويــژه ،آمــوزش پزشــكي بهداشــت درمــان و
  .)3(شده استي آموزشي ها هدور اعتباربخشي مؤسسا ت و

را  الگوي اعتباربخشي 1984در سال  )Scriven( اسكريون
كه يكي از مراحل اصلي ) 4(فت مرحله توصيف كرددر ه

تدوين استانداردها و بازنگري مداوم آنها توسط  ،اعتباربخشي
با بحث و اجماع  داستانداردها باي) 5(ي تخصصي استها هكميت

استانداردها بر پايه  .نظران تدوين شوند و توسعه يابند صاحب
 در واقع ها هزگردد كه حو و معيارها بنا مي ها هتعدادي از حوز

و معيارها  ،اي از ساختار و فرايند آموزش گسترده ياجزا
ي خاص از يك استاندارد كه مترادف نشانگر عملكردي ها هجنب
 .)6(باشند مي، است

بـراي   ارزيابي بر اساس استانداردهاي قابل قبول محرك مهمي
هـاي تحقيقـات و    بهبود و باال بردن كيفيت آموزش اسـت و فرصـت  

  .)7(دهد زش را گسترش ميتوسعه آمو
مين أدوره كارشناسي ارشد پرستاري و مامايي به منظور ت

و دسـتيابي بـه    هـا  هنيروي انساني متعهد و متبحر در اين رشت
جبـران كمبـود    بـراي ن آي تخصص در علوم وابسته بـه  ها هرا

نيروهاي متخصص تاسيس گرديده است تا ايـن افـراد بتواننـد    
پژوهشي و مديريت فعاليت نمايند ، در هر يك از ابعاد آموزشي

 جهــت پيشــبرد تحقيقــات در و بــا اســتفاده از مقــاالت علمــي و
  .)8(باشند مرزهاي دانش كوشا

كيفيت در هر گروه آموزشي و از  يبا توجه به اينكه ارتقا
تعيين جمله تحصيالت تكميلي پرستاري و مامايي منوط به 

 براي اييوضعيت موجود در گروه و بررسي راهكارهاي اجر
بهبود كيفيت برنامه است و در اين مسير وجود و توافق بر سر 

هاي اساسي  استانداردها و مشخص ساختن آنها يكي از گام
بر اساس  تدوين استانداردهاي اين مقطع بنابراين،، است

  .موازين و ساختار سازماني كشور ضروري است
 ،در بسياري از كشورهاي جهان، در حال حاضر

اعتباربخشي در مقاطع مختلف تحصيلي  ،ي متعدديها سازمان
 ،بطور مثال .دهند ميي پرستاري و مامايي را انجام ها هدر رشت

 Commission on( كمسيون آموزش پرستاري دانشگاهي

Collegiate Nursing Education-CCNE( هنمايند 
اعتباربخشي مستقل در امريكاست كه رهنمودهايي براي بهبود 

ي كارشناسي ها هاي دور ي آموزشي و حرفهها همو افزايش برنا
 ي پرستاري و ماماييها هو كارشناسي ارشد در اختيار دانشكد

 همچنين انجمن ملي اعتباربخشي پرستاري. )9(دهد قرار مي
)National League for Nursing Accrediting 

Commission-NLNAC (ي ها هاستانداردهاي دور
 را بطور مجزا رستاريكارشناسي و كارشناسي ارشد پ

را با توجه به اين  ها همشخص نموده و اعتباربخشي اين دور
دانشگاه دوبلين  ،در اين راستا. )10(استانداردها بر عهده دارد

)Dublin( ،شرايط ، نتايج يادگيري، فلسفه و اهداف رشته
، راهكارهاي آموزشي، هاي مالي شهريه و كمك، پذيرش

آموزشي و روش ارزيابي مربوط  برنامه، ساختار و طول دوره
  .)11(مامايي را مشخص نموده است كارشناسي ارشدبه دوره 
ي مستمر دفتر نظارت و ارزيابي وزارت ها شرغم تال علي
كننده  كه نظام كنترل ،درمان و آموزش پزشكي، بهداشت
الگويي براي  ،باشد ي علوم پزشكي كشور ميها هدانشگا

الگوهاي كنترل . جود نيستمو ها هاعتباربخشي اين دانشگا
در سطح جهاني نيز به لحاظ  ها هكيفيت و اعتباربخشي دانشگا

 ،تر اجتماعي و از همه مهم، اقتصادي، هاي فرهنگي تفاوت
به نظر مناسب ، ي علوم پزشكي در ايرانها ههاي دانشگا ويژگي

  .)12(رسد نمي
 اي با هدف با انجام مطالعهتا پژوهشگر بر آن شد  ،بنابراين

پرستاري و المللي كارشناسي ارشد  تعيين استانداردهاي بين
مجموعه  ،مامايي و پيشنهاد استانداردهاي مناسب كشوري

استخراج نموده المللي آموزشي اين مقاطع را  استانداردهاي بين
كشور در جهت  نظر و با بررسي و نظرسنجي از افراد صاحب

اقدام  شوراستانداردهاي منطبق بر ساختار آموزشي ك تدوين
  .نمايد

  
  ها روش

كـه   اسـت اين پژوهش يك مطالعه تري آنگوليشن چندگانـه  
 بـراي  ،مرحله اول .انجام شده است 1385تا  1384هاي  در سال

 استخراج استانداردهاي تحصيالت تكميلي پرسـتاري و مامـايي  
ي هـا  ههاي اينترنتي دانشگا با استفاده از سايت ،سطح جهاندر 
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ــي معتبــر جهــان و هــاي اعتباربخشــي آمــوزش  ن انجمــنهمچن
 بــا اســتفاده از واژگــاني از قبيــل ،پرســتاري و مامــايي جهــان

 ،مامايي و پرستاري، كارشناسي ارشد، استاندارد، اعتباربخشي
اســتانداردهاي  تحقيقــات مكفــي انجــام گرفــت و ســپس تمــامي

وري شده بطـور دقيـق توسـط پژوهشـگر ترجمـه      آجهاني گرد
  .گرديد

اسـاتيد   تن از چهار ا مساعدت و راهنماييب در مرحله دوم،
دكتـراي  ، هـاي دكتـراي مـديريت آموزشـي     راهنما با تخصـص 

كارشــناس ارشــد پرســتاري و كارشــناس ارشــد  ، پرســتاري
پرسشــنامه   ،ســاعت كــاري  20جلســه و   10طــي   ،مامــايي

استانداردهاي مقطع كارشناسي ارشد پرسـتاري و مامـايي در   
بـه   حيطـه و  10نـداد در قالـب   فرايند و برو، سه حيطه درونداد

مناسـب   شاخص تهيه و به تعـداد  228استاندارد و  28 صورت
  .گرديد تكثير

تكنيك دلفـي بـراي نظرسـنجي     از ،در مرحله سوم پژوهش
اطالعات جامعي در مورد پژوهش ، طبق اين تكنيك. استفاده شد

بـر   نها و موارد كاربردشانآاستانداردها و چگونگي تدوين ، حاضر
وح فشرده ذخيره و به همراه پرسشنامه در پاكـت قـرار   روي ل

 بـراي و هزينه برگشت نيز همـراه بـا پاكـت ديگـري     ، داده شده
 بـراي ارسال پرسشنامه به پژوهشگر در پاكت قرار داده شد و 

خواسته شـد   ها هازنمون .واحدهاي مورد پژوهش ارسال گرديد
موزش آ برايييد هر يك از استانداردهاي مذكور أدر صورت ت

در ستون قابـل   ،كارشناسي ارشد پرستاري و مامايي در ايران
ولي در صورتي كه به نظر آنهـا اسـتاندارد   . قبول عالمت بزنند

متناسب با شرايط آموزشي كشـور  ، مذكور تا حدودي يا اصالً
در ستون غير قابل قبول عالمت بزنند و در صـورت   ،باشد نمي

در صـورتي كـه در    ،مندر ضـ . بنويسندخود را نيز  دليللزوم 
در سـتون  ، دشـتن پيشنهادي ديگـر دا  ،مورد هر حيطه استاندارد

  .مربوطه ذكر نمايند
بـه واحـدهاي    ها هالزم به ذكر است قبل از ارسال پرسشنام

جلـب رضـايت آنهـا در مـورد شـركت در       براي ،مورد پژوهش
االمكان تماس تلفني حاصل گرديـد و پـس    حتي ،پژوهش حاضر
همچنين پـس از  . ارسال شد ها هآنها پرسشنام از كسب موافقت

از طريـق  ، بـه واحـدهاي مـورد پـژوهش     هـا  هارسال پرسشـنام 
 ،ضـمن حصـول اطمينـان از دريافـت پرسشـنامه     ، تماس تلفنـي 

  .شد توضيحات الزم در مورد پژوهش داده

 توسط اساتيد راهنما و پژوهشگر شده دريافتهاي  سپس پاسخ
ــه و اصــال  ــازنگري قرارگرفت ــورد ب ــرات الزم در م حات و تغيي

  .استانداردهاي پيشنهادي داده شد
 انجام گرديد، مواردي كه اصالح الزم داشتند ،در مرحله چهارم

و به استحضار پيشنهاددهنده رسانيده شد و پس از بازنگري 
 مطلوبيت و عدم مطلوبيت ،كنندگان در پژوهش هاي شركت پاسخ

سنجش قرار استانداردها با شرايط آموزشي كشور مورد 
واقع شده كه  استانداردهاي مورد اجماع ،گرفت و در نهايت

به عنوان  ،بودند به باال بر خوردار درصد مطلوبيت 70از
الزم به ذكر است كه در تكنيك . استاندارد نهايي ارائه گرديد

درصد تا  51از اجماع ، نظرات و پيشنهادات مطرح شده ،دلفي
. )13(شود ر نظر گرفته ميدرصد د 70براي احتياط بيشتر از 

درصد به باال را منظور  70پژوهشگر در اين تحقيق اجماع 
  :به نحوي كه، خواهد كرد

آورده  عينـاً  100تـا   95استانداردهاي با درصـد مطلوبيـت   
 .باشدمد نظر  كه اصالح ويرايشي و يا نگارشي شده است مگر آن

بــر اســاس  95تــا  70اســتانداردهاي بــا درصــد مطلوبيــت 
نهادات اصالحي واحـدهاي مـورد پـژوهش و نظـر اسـاتيد      پيش

 .استو آورده شده راهنما اصالح گرديده 

حذف گرديده  70كمتر از استانداردهاي با درصد مطلوبيت 
 .است

 مبتني بـر نظـرات و پيشـنهادات   ، تغييرات اعمال شده در ضمن،
تغيير مكـان  ، نظران بوده و به صورت اصالح استاندارد صاحب

  .استادغام دو يا چند استاندارد و يا حذف استاندارد ، استاندارد
روايي ظاهري ابـزار تهيـه شـده بـا اسـتفاده از نظـر ديگـر        

ييد شد و پايايي اين ابزار در زمان استفاده آن أنظران ت صاحب
ــراي ــايي   ب ــي پرســتاري و مام اعتباربخشــي تحصــيالت تكميل

  .مشخص شد
 مـديران ، آموزشي كليه معاونين ،جامعه پژوهش در اين مطالعه

ي هـا  هي مامـايي دانشـكد  هـا  همـديران گـرو  ، تحصيالت تكميلـي 
پرستاري و مامايي داراي مقاطع كارشناسي ارشـد و دكتـرا و   

 يهـا  هدانشـگا  نظران تحصيالت تكميلي پرستاري و مامـايي  صاحب
  .علوم پزشكي دولتي كشور بودند

 از بـين جامعـه  نفر بود كه  50ي اين پژوهش ها هتعداد نمون
از طريـق  ، بـا توجـه بـه معيارهـاي ورود بـه مطالعـه      ، پژوهش
 در زمينـه معيارهـاي  . انتخـاب گرديدنـد  ، گيري مبتني بر هدف نمونه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-772-fa.html


  پيشنهاد استانداردهاي مناسب كشوري پرستاري و مامايي  داديان و همكاران مريم اهللا
 

http://journals.mui.ac.ir   18/   )1(8؛1387بهار و تابستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

آوري  ي مورد پژوهش در زمان جمـع ها هنمون ،ورود به مطالعه
تحصـيالت تكميلـي    مدير به عنوان معاون آموزشي و ،اطالعات

ري و مامايي فعاليت پرستا ي مامايي دانشكدهها هو مديران گرو
ت علمـي  أسال سابقه عضويت هي 10حداقل داراي  يا نمودند مي
سال سابقه تدريس در دوره كارشناسي ارشد پرستاري و  5و 

مامايي و يا يك دوره دكتراي پرستاري و داراي سابقه فعاليـت  
اجرايي يـا پژوهشـي در امـور مربـوط بـه تحصـيالت تكميلـي        

ت بــورد مامــايي أيت در هيــو يــا عضــو ،پرســتاري و مامــايي
گـويي بـه    و حاضر به همكـاري و پاسـخ   هپرستاري كشور بود

  .نداشاالت بؤس
ــه محــدوديت ــد گفــت گــردآوري   در زمين هــاي مطالعــه باي

هاي جهاني مستلزم صـرف وقـت زيـادي     استانداردها از سايت
د در حـداقل  رمحقـق تـالش كـ    ،به دليل محـدوديت وقـت   د ووب

همچنين گردآوري استانداردها از . دزمان به اين هدف دست ياب
تحصيالت تكميلي پرسـتاري   نظران طريق پرسشنامه از صاحب

سـعي شـد بـا مـداومت و      بـود ولـي  گيـر   و مامايي كشور وقت
  .ممكن شود ها هپرسشنامهمه استرداد  ،گيري پي

ي آمـار توصـيفي   ها شبراي تجزيه و تحليل اطالعات از رو
  .استفاده شد

  
  نتايج

راهنما و هاي ارسالي توسط اساتيد  ري پاسخبازنگ پس از
 ،بود ها هاز كل پرسشنام درصد 90پژوهشگر كه شامل 
به عنوان استاندارد نهايي ارائه  توافقاستانداردهاي مورد 

 90كه اكثراستانداردها از وضعيت  الزم به ذكر است. گرديد
ارائه ، و فقط مباحثي نظيربود درصد مطلوبيت برخوردار 

بر توانايي صحبت كردن به زبان انگليسي و ارائه  مدركي دال
، مداركي دال بر شايستگي تحصيل در دوره كارشناسي ارشد

  .درصد مطلوبيت كمتري را به خود اختصاص داده بودند
استانداردهاي مقطع كارشناسي ارشد پرستاري و مامايي 

به  حيطه و 10فرايند و برونداد در قالب ، در سه حيطه درونداد
بندي و  شاخص به شرح زير طبقه 228استاندارد و  28 صورت

الزم به ذكر است در هر حيطه به تعدادي از . تدوين گرديد
شرح كامل استانداردها . استانداردهاي مهم اشاره شده است

دانشكده  385004طرح تحقيقاتي شماره گزارش نهايي در 
  .ده استمپرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان آ

  درونداد
  شاخص 10استاندارد و  دوشامل  :رسالت و اهداف ،1حيطه 

مكتوب و هماهنگ بودن فلسفه و اهداف ، مشخص
بهداشت تحصيالت تكميلي با اهداف و فلسفه دانشگاه و وزارت 

  ؛مطلوبيتدرصد  5/97 و درمان آموزش پزشكي با
وجود برنامه مشخص براي بررسي ميزان تحقق اهداف 

  .مطلوبيتدرصد  95با تحصيالت تكميلي 
 14و  استاندارد دوشامل  :ساختار سازماني و مديريت ،2حيطه 

  شاخص
تحصيالت تكميلي بايد داراي سيستم مديريتي باشد كه 

يي و آو از كار ،ها و اهدافش را تسهيل تكميل و انجام رسالت
  ؛مطلوبيتدرصد  100 انسجام آن حمايت كند با

 بودجه تحصيالت يبرااي مشخص و منظم  وجود برنامه
  .مطلوبيتدرصد  95 تكميلي با

  شاخص 15استاندارد و  دو :برنامه آموزشي شامل ،3حيطه 
يلي بايد هماهنگ با مي آموزشي تحصيالت تكها هبرنام

تكميل و  برايرسالت تحصيالت تكميلي دانشكده بوده و 
  ؛مطلوبيتدرصد  95دستيابي به اهداف بكار روند با 

طراحي طوري  كارشناسي ارشدطح برنامه آموزشي در س
استفاده و  ،سازماندهي، شده كه دانشجويان براي انجام پژوهش

  .مطلوبيتدرصد  5/97 انتشار دانش آماده شوند با
  شاخص 28 استاندارد و چهارشامل  :دانشجو ،4حيطه 

 ورود به دوره كارشناسي برايدارا بودن معيارهاي الزم 
هايي از  لوبيت و شاخصمط 95 ارشد پرستاري و مامايي با

  :قبيل
از يكي از  15 حداقل داشتن مدرك كارشناسي با معدل

  ؛درصد مطلوبيت 90با  ي معتبرها هدانشگا
قبولي در آزمون ورودي كارشناسي ارشد پرستاري و 

  ؛درصد مطلوبيت 5/92 مامايي با
نفر از اشخاص مطلع و آگاه از  سهنامه توسط  ارائه معرفي

نفر از كارفرمايان  2(اي و آكادميك دانشجو  هاي حرفه توانايي
درصد  75با  )نفر از مدرسان قبلي دانشجو يكقبلي و 
 ؛مطلوبيت

مناسب بودن تسهيالت و خدمات آموزشي و پژوهشي 
درصد  95 به دانشجويان تحصيالت تكميلي با يياعطا

  ؛مطلوبيت
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 ت علمي درأتعداد اعضاي هي ادانشجويان بتعداد تناسب 
 95 با) 1به  3نسبت (ختلف تحصيالت تكميلي ي مها هدور

  .درصد مطلوبيت
 41استاندارد و  چهارشامل  :ت علميأهي ياعضا ،5حيطه 
  شاخص

تدريس  برايت علمي أهاي مناسب در اعضاي هي وجود ويژگي
پرستاري و مامايي با  ي مختلف كارشناسي ارشدها هدر دور

  ؛درصد مطلوبيت 5/97
ار آموزشي در دوره سال سابقه ك 5داشتن حداقل 

درصد  90با  ها سال كار باليني در بيمارستان يكليسانس و 
  ؛مطلوبيت

در ت علمي أمتناسب بودن گرايش تحصيلي اعضاي هي
مختلف  يها شرشته پرستاري و مامايي با تدريس دروس و گراي

  ؛درصد مطلوبيت 5/97 با ها هدر اين رشت
خدماتي پژوهشي و ، هاي آموزشي متناسب بودن فعاليت

درصد  100 ت علمي در تحصيالت تكميلي باأاعضاي هي
  .مطلوبيت

  شاخص 32استاندارد و  سه شامل :منابع و امكانات ،6حيطه 
متناسب بودن امكانات و تسهيالت آموزشي در مقاطع 

  ؛درصد مطلوبيت 100تحصيالت تكميلي با 
 100با  اي رايانه، اي متناسب بودن امكانات و تسهيالت كتابخانه

  .درصد مطلوبيت
  فرايند

استاندارد و  دوشامل  :فرايند تدريس و يادگيري ،7حيطه 
  شاخص27

ن آي تدريس و تنوع ها شت علمي از روأهي يآگاهي اعضا
  .درصد مطلوبيت 5/97 در آموزش بزرگساالن با

  شاخص 17 استاندارد و دوشامل  :ارزيابي ،8حيطه 
 درصد 100 ي تئوري دانشجويان باها هارزيابي از آموخت

  ؛مطلوبيت
 درصد 100 ي باليني دانشجويان باها هارزيابي از آموخت

 .مطلوبيت

  شاخص 14استاندارد و  يكشامل  :پژوهش ،9حيطه 
 100ي كارشناسي ارشد و نحوه نگارش آن باها هنام پايان

  ؛درصد مطلوبيت

 مستند در خصوص چگونگي ي مدون وها هنام وجود آيين
درصد  100با ها هنام نگارش پايان تعيين معيارهاي تدوين و
 ؛مطلوبيت

 ها هنام استفاده از منابع جديد و به روز در تدوين پايان
  ؛درصد مطلوبيت 100با

درصد  95 با ها هنام تعداد مقاالت چاپ شده حاصل از پايان
  .مطلوبيت
  برونداد
 30استاندارد و  شششامل  :آموختگان دانش ،10حيطه 
  شاخص

درصد  100 آموختگان با هاي دانش يها و تواناي قابليت
  ؛مطلوبيت

 95آموختگان در رشته تحصيلي خود با  معدل نهايي دانش
  ؛درصد مطلوبيت

  ؛درصد مطلوبيت 100 موختگان باآ سرنوشت شغلي دانش
درصد  100 موختگان شاغل به بيكار باآ نسبت دانش

  ؛مطلوبيت
  ؛درصد مطلوبيت 100 آموختگان با آثار علمي دانش

- ي فردي و گروهي دانشها هليفات و ترجمأت تعداد
  ؛درصد مطلوبيت 100 آموختگان با 

تعداد مقاالت پژوهشي به چاپ رسيده در مجالت معتبر به 
  ؛درصد مطلوبيت 100 آموختگان با وسيله دانش

هاي پژوهشي انجام شده يا در حال انجام  تعداد طرح
  ؛درصد مطلوبيت 100آموختگان با دانش

  .درصد مطلوبيت 100آموختگان با انشادامه تحصيل د
  

  بحث
با نگاهي گذرا به درصد فراواني استانداردها در سطوح 

توان چنين اظهار نظر كرد كه  قابل قبول و غير قابل قبول مي
، مطلوبيت برخوردارنددرصد  90اغلب استانداردها از وضعيت 

كمتري نسبت به بقيه  استانداردهايي كه وضعيت مطلوبيت
، و يا تغييرات محتوايي در آنها اعمال شده داشتنددها استاندار

  :عبارتند از
انتشار اهداف و ملزومات برنامه آموزشي از طرف  •

 .استفاده عموم برايتحصيالت تكميلي دانشكده 
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مربوط به استانداردهاي تحصيالت تكميلي ، اين استاندارد
 كه با نظر واحدهاي مورد )14(است مربوط به كشور انگلستان

انتشار اهداف و ملزومات « :پژوهش بدين نحو تغيير كرده
 برايبرنامه آموزشي از طرف تحصيالت تكميلي دانشكده 

  .»استفاده جامعه دانشگاهي
اين به  مبهم بودن معيار پيشنهادي، رسد توجيه آن به نظر مي

دليل باشد كه انتشار اهداف و ملزومات برنامه آموزشي براي 
و اگر اين اهداف و ملزومات ، امي نداردعموم مردم جامعه الز

جامعه  ،ت علمي و بطور كليأهي ياعضا، براي دانشجويان
اصالح انجام  .كافي است ،روشن و واضح شود ،دانشگاهي

  .افزايد بر وضوح آن مي، گفت پيششده در استاندارد 
گذراندن (ارائه مدركي دال بر توانايي فرد براي ادامه تحصيل  •

چاپ كتب و شركت در ، ارائه مقاالت، في مختلها هدور
  .)...و سمينارها و ها هكارگا، ها موزيآباز

 هاي اين استاندارد مربوط به معيارهاي پذيرش دانشگاه
طبق نظر واحدهاي مورد  .باشد مي )16(و اولستر) 15(يال

با نظر  كه كردنددرصد غير قابل قبول قلمداد  22 ،پژوهش
براي  فرد تالش دال بر ارائه مدركي« :بدين نحو تغيير كرد ها هنمون

شركت در ، از قبيل ارائه مقاالت( اي خود رشد فردي و حرفه
  .»)...سمينارها و و ها هكارگا، ها موزيآباز

چون اين معيار در  ،به نظر واحدهاي مورد پژوهش
، هاي پذيرش در دوره كارشناسي ارشد ذكر شده است شاخص

داراي شاخص باال ايد بپس داوطلبان با مدرك كارشناسي 
براي پذيرش در دوره كارشناسي ارشد باشند و چون 

كارشناسي در حد چاپ كتاب و مقاله نيستند و  آموختگان دانش
به عبارتي احراز اين شاخص براي اين افراد سخت و غير 

ولي با توجه به اينكه  .آن را غير قابل قبول دانستند، استممكن 
و عالقه داوطلبان براي ادامه  ارائه مداركي دال بر آمادگي

خواهان  ،تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ضروري است
  .بودند ه شرح گفته شدهتغيير آن ب

ارائه مدركي دال بر توانايي نوشتن و صحبت كردن به زبان  •
يا امتحان تافل  5/6- 7با نمره  IELTSانگليسي نظير امتحان 

 .)اي ن رايانهامتحا( 250يا  )امتحان كتبي( 600با نمره 

اين معيار از استانداردهاي مربوط به دانشگاه بريتيش 
در  ،كه طبق نظر واحدهاي مورد پژوهش )17(باشد كلمبيا مي

نظر گرفتن اين معيار براي پذيرش دانشجو در مقطع 

گيرانه و غير منطقي به  كارشناسي ارشد در ايران بسيار سخت
ارهاي پذيرش اين شاخص از معي ،و در واقع ،رسد نظر مي

با توجه به اينكه اين  .شود دانشجو در دوره دكترا محسوب مي
و با  ،دوبرخوردار ب درصد 60معيار از درصد مطلوبيت فقط 

  .اين معيار حذف گرديد گفت، پيشتوجه به مطالب 
نفر از اشخاص مطلع و آگاه از  سهنامه توسط  ارائه معرفي •

نفر از  2( اي و آكادميك دانشجو هاي حرفه توانايي
 .)نفر از مدرسان قبلي دانشجو يككارفرمايان و 

اين معيار از استانداردهاي مربوط به جان هاپكينز 
را غير قابل قبول  آن ها هدرصد نمون 25 كه حدود )18(است

 بسياري ازاين افراد بيان كردند چون در كشور ما . دانستند
ينكه گيرد و با توجه به ا مل صورت ميأبدون ت اه معرفي

يي چنداني آكار، توان آن را با رابطه و بدون ضابطه گرفت مي
به دليل اينكه اين  اما در نهايت، ،در امر پذيرش دانشجو ندارد

به عنوان استاندارد ، دودرصد به باال ب 70شاخص از اجماع 
  .نهايي پذيرفته شد

الزم به ذكر است كه ساير تغييرات اعمال شده در 
بود  اصالحات ويرايشي و يا نگارشي، دياستانداردهاي پيشنها

كه بر اساس پيشنهادات و اظهار نظر واحدهاي مورد پژوهش 
  .صورت گرفت

  
  گيري نتيجه

كمك  ولين وزارتخانهؤاميد است كه نتايج اين پژوهش به مس
 نمايد كه وضعيت فعلي مقطع آموزشي كارشناسي ارشد

دوين شده پرستاري و مامايي را در رابطه با استانداردهاي ت
ي ها شكه يكي از رو ،تعيين نمايند و پس از اعتباربخشي

ي پرستاري و مامايي در سطح ها هدانشكد ،ارزيابي است
باعث تشويق  ،و از اين طريق شدهبندي  تحصيالت تكميلي رتبه

كيفيت و افزايش سطح استاندارد در ميان  يبه ارتقا ها هدانشكد
ها  ت ضعف فرصتهمچنين نقاط قو. سسات آموزشي شوندؤم

ولين با ؤمشخص شود و مسو تهديدهاي نظام آموزشي 
به . پردازندببراي بهبود كيفيت ريزي  مشاركت يكديگر به برنامه

 ها هاين امكان را براي دانشگا مجموعه اين استانداردها عالوه،
كند كه به دانشجويان اطالعات كافي درباره نظام  فراهم مي

 .دانشگاهي خود بدهند
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Proposing Appropriate National Standards for Nursing and Midwifery Education 
Derived from International Standards: a Case Study, Master of Science in Nursing and 

Midwifery 
 

Allahdadian M, Salehi Sh, Hassan Zahraie R, Farahmand H. 
 

Abstract 
 
Introduction: Applying foreign standards for accreditation of Master of Science in 
nursing and midwifery in Iran seems anomalous. Taking advantage of these foreign 
standards as well as the views of experts in nursing and midwifery, the researcher in 
this study tried to develop the accreditation standards according to educational 
circumstances in Iran. 
Methods: This study was performed in the years of 2005-2006 during multiple 
stages. In the first stage, international standards were gathered through the internet, 
and in the second stage, using these standards and the views of expert faculty 
members, proper standards for the context of Iran were set. During the third stage, 
Delphi technique was employed for taking votes. Whereas 50 persons having the 
criteria for entering the study were selected through purposeful sampling method and 
their viewpoints toward appropriateness of suggested standards for the educational 
circumstances of the country was obtained using the questionnaire designed in the 
second stage. The results were analyzed using descriptive statistics. 
Results: After applying experts’ views about applicability of these standards to 
circumstances in the country, 28 standards and 224 indices for nursing and 
midwifery education were proposed as final standards. 
Conclusion: Most standards had almost 90% desirability. Issues such as presenting 
evidences indicating the ability of speaking in English or qualification for education 
in Master of Science courses had less desirability. It seems that the main cause of 
their undesirability is the educational status in Iran.  
 
Keywords: International standards, Master of Science, Nursing, Midwifery. 
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