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 مقاله پژوهشی

  یجان غربیآذربااستان  یآزاد اسالم يهادانشگاه يپرستار يهاگروه یدرون یابیارز
  

  ٢ال باقرزادهي، ناز١٭يميصالح سل
 

  09/10/1394تاریخ پذیرش  30/08/1394تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

 ملهازج یدرون یابیاست و ارزش يت آموزش الزم و ضروریفیبه اهداف و ک یابیدست یت نسل، بررسیدر ترب هادانشگاهبا توجه به نقش  :هدف و زمينهپيش
   استان بود. یآزاد اسالم يهادانشگاه يپرستار يهاگروه یدرون یابیارز ياسهیمقا ین منظور است. هدف پژوهش حاضر بررسیا يبرا هاروش نیترشدهرفتهیپذ

 يهارشته یعلمئتیه يو اعضا آموختگاندانشان، یآن شامل دانشجو ياست، که جامعه آمار يکاربرد یفیک مطالعه توصیپژوهش حاضر  مواد و روش کار:
نفر از هر دانشگاه، در گروه  70ان ی. حجم نمونه در گروه دانشجوباشدیم 1393در سال  یجان غربیآذرباسطح استان  یآزاد اسالم يهادانشگاه يپرستار

ران یمخصوص مد يایروا و پا يهاپرسشنامهاطالعات از  آوريجمع يبوده است. برا يسرشمار یعلمئتیه ينفر از هر دانشگاه و در گروه اعضا 40 النیالتحصفارغ
آن با نظر اعضا  ییبه روش آلفا کرونباخ و روا هاپرسشنامه يایاستفاده شد. پا ستیلچک يو تعداد آموختگاندانشان و ی، دانشجویعلمئتیه يگروه، اعضا

  د.یانجام گرد یو استنباط یفیتوص يهاآمارهبا استفاده از  SPSS.21 افزارنرمبه کمک  هاداده تحلیلوتجزیهشد.  نیتأم یعلمئتیه
ن یت در بیزان رضاین میشتریزات و بیر تجهینظ ين عوامل دروندادیت در بیزان رضاین میترکم یموردبررسن عوامل ینشان داد از ب هاداده تحلیلوتجزیه :هاافتهي

  .وجود دارد یآموزش يهابرنامه بر مؤثر عناصر کیفیتمانند  يعوامل برون داد
 يهایابیرزاج یت با توجه به نتایاما واقعقرار دارند.  "مطلوب"ا ی "مطلوب نسبتاً"در سطح  یابیمورد ارز يکه واحدها دهدیمن پژوهش نشان یج ای: نتاگيرينتيجه

 بدون یدرون يهایابیارزج ینتا رسدیم به نظر يروازاینمتفاوت باشد.  يممکن است قدر هر واحد یابین واحدها و هم در نمره ارزیاس بیهم در جنبه ق یرونیب
  باشد. اغواکنندهممکن است  یرونیب یابیارز

  ی، دانشگاه آزاد اسالميپرستار، یفیک یابی: ارزيديکل يهاواژه
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  044-32759180 تلفن: دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه،ه، یاروم: آدرس مکاتبه

Email: salimitr@gmail.com 

  
  مقدمه

شرفت جامعه، ین عناصر در پیترمهماز  یکی عنوانبهها دانشگاه 
ت و کارآمد نمودن نسل ید بتوانند به اهداف خود، که همانا تربیبا

ت آموزش و یفیک ين راستا ارتقای). در ا1جوان است، بپردازند(
 یابیارز درواقع). 2است( يبه آن الزم و ضرور یابیزان دستیم یبررس

 يهاهدفدن به یزان رسیاست که م ین شاخصیبهتر یآموزش
د درونداد (اعضا ی، بایابین ارزی). در ا3( دهدیمرا نشان  یآموزش

 – یاددهی يهاروشند (یان و ...)، فرای، دانشجویعلمئتیه
رار ق مدنظرد دانش نو) یو تول آموختگاندانش) و برون داد ( يریادگی
انجام  یرونیو ب یبه دو صورت، درون یابیند ارزی). فرا4رند(یگ
ند ین مرحله از فرایاول عنوانبهکه  یدرون یابی). ارز6،5( ردیگیم

                                                             
 سنده مسئول)يران (نويه، ايه، اروميواحد اروم ي، دانشگاه آزاد اسالمييو ماما ي، دانشکده پرستاريار گروه پرستاري. دانش١ 

  يرانه، ايه، اروميواحد اروم ي، دانشگاه آزاد اسالمييو ماما ي، دانشکده پرستاريگروه پرستار يئت علميه ي. مرب٢ 

تحقق اهداف  يبرا یراه درواقع)، 7( شودیم یز تلقین یاعتبارسنج
). 8است( یت در آموزش عالیفین کیو استقرار نظام تضم موردنظر

، قی، مناسب، دقیعلم يتوانسته است مبنا ازآنجاکهکرد ین رویا
 و یآموزشت نظام یفیقضاوت در خصوص ک يو معتبر برا موقعبه

 ياهگروهبهبود، توسعه و ارتقاء  يبرا يریگمیتصمو  يزیربرنامه
قرار  یرا فراهم آورد، مورد استقبال و توجه نظام دانشگاه یآموزش

  ). 9گرفته است(
 یدرون یابیارز"ان پور و همکاران تحت عنوان یدر مطالعه فرز

دانشکده بهداشت دانشگاه  یستیو آمار ز يولوژیدمیاپ یآموزشگروه 
 -موردمطالعهازات نه عامل یمیانگین امت، "تهران یعلوم پزشک

 ،یعلمئتیه ت،یریو مد یو اهداف، ساختار سازمان هارسالت
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و برنامه  یآموزش يهادوره، يریادگیس و یند تدریفراگیران، فرا
و پژوهش  یپژوهش -یآموزش ، تجهیزاتآموختگاندانش، یدرس
بوده است که حداقل آن مربوط  درصد 8/59 -یعلمئتیه ياعضا

و حداکثر آن مربوط به  درصد37به عامل اهداف و رسالت برابر با 
ن فالح و ی). همچن2بود ( درصد 6/72برابر با  آموختگاندانشعامل 

گروه بهداشت  یدرون یابیارز"همکاران در پژوهش خود با عنوان 
کردند،  انیب "سمنان یداشت، دانشگاه علوم پزشکط دانشکده بهیمح

 یآموزش ين نمره و فضاهایشتریدرصد ب 84/79ان با یعامل دانشجو
). در 10( انددادهن نمره را به خود اختصاص یترکمدرصد  5/51با 

گروه  درونی ارزیابی" مطالعه خسروان و همکاران تحت عنوان
، عامل "پزشکی گناباد بهداشت جامعه و روان دانشگاه علوم يپرستار

ن نمره یشتریب درصد 18/92با کسب  یآموزشزات یامکانات و تجه
با احراز  یردرسیغو  یدرس يهاو برنامه یآموزش يهادورهو عامل 

). رهبر 11(انددادهن نمره را به خود اختصاص یترکم درصد 55/55
 یآموزشگروه  یدرون یابیارز "با عنوان  يامطالعهز در یو همکاران ن

به اهداف  یابیدست "سمنان یمان دانشگاه علوم پزشکیزنان و زا
 بخشتیرضاش از یب "در محدوده 5/3از یگروه زنان با امت یآموزش

در  "يار قویبس "در محدوده 5/4از یبا امت یو اهداف پژوهش "
 ).12( اندکردهگورمن گزارش  يبندطبقه

ر ت امویفیموارد بهبود ک یدر تمام یدرون یابیارز یهدف اساس
در دانشگاه آزاد  یآموزش پزشک يهاگروه یدرون یابی) و ارز13بوده(
ز ین يرشته پرستار یابیبرخوردار است. ارز یگاه خاصیاز جا یاسالم

دارد، با  سروکار هاانسانمهم که با جان  یآموزشک گروه ی عنوانبه
ز ن سالمت جامعه اید مراقبیکارآمد و با دان یت دانشجویرسالت ترب

سه یمقا یدرون یابیمنطق ارز هرچند). 14(باشدینم مستثنان امر یا
ک ی ناخواهخواه یست ولیگر نیبا همد هادانشکدها یو  هاگروه

دوست دارد بداند موارد  کندیمرا مطالعه  یگزارش یپژوهشگر وقت
سر نخواهد بود مگر ین مهم میچگونه است. ا وضعشانگر یمشابه د

 زآنجاکها بکار گرفته شود. هایابیارزن یدر ا یکسانینکه الگو و روش یا
کسان در یو هماهنگ و با روش  زمانهم طوربه يامطالعهتاکنون 

آزاد استان  يهادانشگاه يپرستار يهاگروه یدرون یابینه ارزیزم
انجام نشده بود، پژوهش  يه، مهاباد و خویاروم يهاشهرستانشامل 

 يراب قبولقابلمناسب و  یروش يریکارگبهن یدارد در ع یحاضر سع
 منظوربهآزاد سطح استان،  يپرستار يهاگروه یدرون یابیارز

 یکسان در تمامی یاز روش هاگروهن ین ایسه بیشدن مقا ریپذامکان
با ج را ین نتایتناسب ا تیدرنهااستفاده نموده و  هاگروهن یا

ن ییتع يآموزش در رشته پرستار يبرا شدهرفتهیپذ ينشانگرها
، مقامات مسئول در هاگروهخود  مورداستفاده تواندیمج ید. نتاینما

وزارت  یئت نظارت عالیه یو حت يدانشگاه آزاد، سازمان مرکز
  رد. یبهداشت و درمان قرار گ

  هاروشمواد و 
است که جامعه  يکاربرد یفیک مطالعه توصیپژوهش حاضر 

 النیالتحصفارغان و ی، دانشجویعلمئتیهآن اعضاء  يآمار
سطح  یآزاد اسالم يهادانشگاه يپرستار يهاگروهو  هادانشکده

 ه در سالیواحد اروم یآموزش. گروه باشندیم یجان غربیآذربااستان 
 250ن واحد در حال حاضر با ید. ایر گردیدانشجو دا 58با  1371

 وقتتمام یعلمئتیهنفر عضو  9و  یدوره کارشناس ينفر دانشجو
ست. افته ایارتقاء  ییو ماما يو به دانشکده پرستار کندیمت یفعال

ده و در حال یر گردیدانشجو دا 75با  1374واحد مهاباد در سال 
نفر عضو  5و  یکارشناس ينفر دانشجو 404ن مرکز با یحاضر ا

با  1389در سال  يواحد خو. کندیمت یفعال وقتتمام یعلمئتیه
نفر،  385ت کرده و اکنون با یدانشجو شروع به فعال 85رش یپذ

ت خود را یفعال یعلمئتیهعضو  4و  یمقطع کارشناس يدانشجو
ل در رشته یورود شامل اشتغال به تحص يارهای. معدهدیمادامه 

استان در زمان  یآزاد اسالم يهادانشگاهاز  یکیدر  يپرستار
در مراکز  يکارآموز ترمکیو گذراندن حداقل  هاداده آوريجمع

خروج از مطالعه شامل  يارهایبود. مع یو درمان ی، بهداشتیآموزش
 همانیان می، دانشجوهااستانر یاز سا یانتقال يپرستار يدانشجو

  بود. هاپرسشنامهل ناقص یو تکم ترمکی يبرا
 یعلمئتیهران گروه و اعضاء یان مدیدر م يریگنمونهروش 

به  انیدر گروه دانشجو ،يوه سرشماریبه ش یموردبررس يهاگروه
وه در یبه ش النیالتحصفارغک و در گروه یستماتیس یوه تصادفیش

 95نان یان با سطح اطمیدسترس بوده است. حجم نمونه دانشجو
 70/. در فرمول کوکران، 1معادل  گیرياندازه خطا دردرصد و مقدار 

ت با توجه به مشکال النیالتحصفارغهر رشته شهر، در گروه  ينفر برا
 ينفر برا 40/.، 15 گیرياندازهبا مقدار خطا در  هانمونهبه  یدسترس

  ن شد.ییهر رشته شهر تع
انجام شد  واحدهاتوسط خود  یابین پژوهش ارزیدر ا 

ران گروه و یبا حضور مد ياجلسهان طرح در یکه مجر بیترتنیابه
و مهاباد، روش کار را کامل  يخو يواحدها یعلمئتیه ياعضا
 یبا هماهنگ واحدهاآن  یعلمئتیه اعضاءح دادند و خود یتوض
 یابیارز يرا انجام دادند. پژوهش بر اساس الگو یابیان طرح، ارزیمجر
در  ریان درگیمجر هیتوج و آموزشو در پنج مرحله، شامل:  یدرون
 یابیارز و یدرون یابیارز تهیکم کی لیتشک ،یدرون یابیارز ندیفرآ

 هاداده تحلیلوتجزیه موجود، تیاز وضع اطالعات آوريجمع ابزارها،

گر انجام یکدیمطلوب و با  يهاتیوضع با ت موجودیوضع سهیمقا و
 شد.

ران یشامل، دو پرسشنامه مخصوص مد گیرياندازه يابزارها
 یو تعامالت فراگروه روندهاد گروه و یاسات یابیه در مورد ارز گرو

کرت)، دو پرسشنامه یاس لیدر مق يانهیگز 4 سؤال42دانشگاه ( 
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و  روندهار گروه و یمد یابیدر مورد ارز یعلمئتیهمخصوص اعضاء 
اس یدر مق يانهیگز 4 سؤال39دانشگاه (  یتعامالت فراگروه

، یآموزشزات یشامل سنجش امکانات و تجه ستیلچککرت)، سه یل
 2مخصوص، و  الذکرفوق يهاگروه یو پژوهش یانسان يروین

در  هاپرسشنامهبود.  النیالتحصفارغان و یدانشجو يپرسشنامه برا
 بر اساس "یپژوهش ستیلچک"سنجش  اسیو مقکرت یاس لیمق
نکه امکان سنجش یا ي، بود. برایعلمئتیهع اعضا یترف نامهنیآئ
مختلف وجود داشته باشد از  يهاگروهدر  هاافتهیاس یکسان و قی

 هاهگروه یکل یابیارز يبرا یکسانی يهاستیلچکو  هاپرسشنامه
، یبا استفاده از منابع علم هاپرسشنامهن منظور یاستفاده شد. بد

ک ی و درطرح شدند  ياکتابخانهموجود و مطالعات  يهاپرسشنامه
 الذکرفوق يهاگروههمه  یعلمئتیهران و اعضاء یپانل با دعوت از مد

بر اساس  ینهائ يهافرمو  هاپرسشنامهقرار گرفتند.  یموردبررس
 حیو محتوا تصح يظاهر ییروا نیتأم منظوربهشنهادات پانل یپ

شد.  نیتأمز به روش آلفا کرونباخ ین هاپرسشنامه يایگشتند. پا
 النیالتحصفارغان و یدانشجو يهاپرسشنامه يزان آلفا کرونباخ برایم

 يهاپرسشنامه يزان آلفا کرونباخ برایبود. م 96/0و  98/0 ترتیببه
ر گروه و روندها و تعامالت یمد یابیشامل ارز یعلمئتیهاعضاء 
 هاستیلچک یائیبرآورد شد. پا 94/0و  93/0 ترتیببه یفراگروه

ن نمرات کل هر یانگیشد. م نیتأم زمانهموه مشاهده یهم به ش
ک از یدر مورد هر  هاستیلچکو  هاپرسشنامها دانشکده از یگروه 
پس  هادادهجداگانه محاسبه گشت.  صورتبه هارگروهیزو  هامؤلفه

 یفیتوص يهاآمارهبا استفاده از  SPSS.21 افزارنرماز ورود در 
 ي( کا ی) و استنباطیمطلق و نسب یار، فراوانین، انحراف معیانگی(م

در  يداریمعنقرار گرفتند.  تحلیلوتجزیهانس) مورد یز واریدو و آنال
  ف شد.یتعر P< 0/05سطح 
  

  هاافتهی
بود.  2.23ار یبا انحراف مع 21.97ان یدانشجو ین سنیانگیم

 تر بودشیگر بیه از دو شهر دیان ارومیپلم دانشجوین نمرات دیانگیم
f =12.92 , df = 2)  ،0.001 < Pن نمرات دوره یانگی)، اما م

 df , 14.47=شتر بودیگر بیاز دو شهر د يان خویدانشجو یلیتحص

= 2) f، 0.001 < Pه یان ارومیدانشجو يهاخانواده يانه درآمدی). م
 يهاخانواده يانه درآمدیهزار تومان و م 1300000تا  900000ن یب

هزار  900000تا  450000ن یو مهاباد ب يخو يان شهرهایدانشجو
و  یپژوهش يزان مشارکت در کارهاین میشتریگزارش شد. ب توأمان

  ه گزارش شد. ینارها در واحد ارومیارائه در سم
 و یآموزشعالئق  یابیارز يسه آماریان در مقایدر گروه دانشجو

 یآموزشر یو غ یآموزشان از خدمات یدانشجو يمندتیرضازان یم
، طرفهکیانس یز واری، بر اساس آزمون آنالیآموزش يهاگروهدر 

ن یدر ب > f =11.07 , df = 2)  ، 0.001 (p ج در سطحیاختالف نتا
 يخو يو واحدها "مطلوب"بود. واحد مهاباد در حد  داریمعن هاگروه

  شده بودند.  یابیارز "مطلوب نسبتاً"ه در حد یو اروم
 – يریادگیند یفرا یابیارز يسه آماری، به مقا1جدول شماره 

 يحاو مجموعاًن پرسشنامه ی. اپردازدیم انیدانشجو ازنظر یاددهی
ه اس پرسشنامیبود. مق شدهيبنددسته رگروهیز 9تم بود که در یآ 73
و  2مطلوب= نسبتاً، 1کرت ( نامطلوب=یل يادرجه 3اس یمق

اختالف  طرفهکیانس یز واری) بود. بر اساس آزمون آنال3مطلوب=
 ن و مقررات بایت قوانیرعا(اول يهاطهیحن نمرات در یانگیم

p=0.023،( ) د با یاسات یارتباط يهامهارتدومp< 0.001 ،( سوم
 يهایژگیوچهارم ( )،  p= 0.023د با یس اساتیتدر يهامهارت(

د با یاسات یابیارزش يهامهارتپنجم ( )،  p= 0.01د با یاسات يفرد
p< 0.001   ) با  یعلمئتیهر یغ يتوسط اعضا يکارآموز) ، هفتم

p=0.01  ( ) ر یغ يدر عرصه توسط اعضا يکارآموزو نهم
طه یدر ح یبود، ول داریمعن هاگروهن ی)در ب  p=0.03با  یعلمئتیه

در عرصه توسط  يکارآموز و يکارآموز(  ترتیببهششم و هشتم 
 داریمعن هاگروهن یدر ب )  p=0.09و   p=0.15با یعلمئتیه ياعضا

 که ییهايکارآموز یکه در هر سه واحد دانشگاه ین معنینبود. بد
 ان دریدگاه دانشجویاز د شوندیمانجام  یعلمئتیه يتوسط اعضا

  شدند. یابیارز "مطلوب به باال نسبتاً"حد 
 بر مؤثر عناصر کیفیت يسه آماری، به مقا2جدول شماره 

تحت  يهاگروهدر  آموختگاندانش دیدگاه از یآموزش يهابرنامه
 اختالف طرفهکیانس یز واریآنال. بر اساس آزمون پردازدیم مطالعه

 ).p= 0.024و df= 2  ،f=3.86( بود  داریمعن هاگروهن یدر ب جینتا
 يهانامهبربر  مؤثرت عناصر یفین است که کیا دهندهنشانن مطلب یا

د، امکانات آموزش یس اساتیتدر يهاوهیشو  ی( توان علم یآموزش
و  "ادیز"مهاباد در حد ه و یاروم يو ...) در واحدها يو نظر ینیبال

 یابیارز آموختگاندانشدگاه یاز د "متوسط"در حد  يواحد خو
نشان داد که اختالف  طرفهکیانس یوارز یآنال جینتاده است. یگرد

 ياحرفه نیازهاي با یآموزش يهابرنامه اهداف تناسبن نمرات یانگیم
ن ی)در ب  p= 0.29و df= 2  ،f=1.24با (  آموختگاندانش دیدگاه از

 یهر سه واحد دانشگاه النیالتحصفارغنبود و  داریمعن هاگروه
  کردند. یابیارز"اد به باال یز "ازها را در حدیتناسب اهداف با ن

بر اساس  گروه ریمدتوسط  یعلمئتیه ينشانگرها یابیارز
در  ) p= 0.36و df= 4  ،f=1.2با (  طرفهکیانس یز واریآزمون آنال

  نبود.  داریمعن هاگروهن یب
ر ب تحت مطالعه يهاگروهد در یر گروه توسط اساتیمد یابیارز

 )p= 0.54و df= 2  ،f=0با (  طرفهکیانس یز واریاساس آزمون آنال
ران گروه در هر سه ین معنا که مدینبود. بد داریمعن هاگروهن یدر ب
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 "تا  "مطلوب نسبتاً"د در سطح یدگاه اساتیاز د یواحد دانشگاه
  قرار دارند. "مطلوب
 زاتیو امکانات و تجه یانسان يروین ين نشانگرهاین چنیهم

 یابیزار "مطلوب "تا  "مطلوب نسبتاً"ران گروهیدگاه مدیدانشگاه از د
ه یتوسط واحد اروم يمندتیرضازان ین میترکمشده است که باز هم 

امکانات  ازلحاظ 57/1ن یانگیه با میده است. واحد ارومیگزارش گرد
و و د "مطلوب نسبتاً"سطح  یعلمئتیه ياعضا يزات از سویو تجه

  .اندنمودهرا ابراز  "مطلوب "تا  "مطلوب نسبتاً"گر سطح یواحد د

روندها و تعامالت موجود  یران گروه هر سه واحد دانشگاهیمد
 یابیارز "مطلوب نسبتاً"دانشگاه را  یآموزش يفضا يو نشانگرها

 ه گزارشیتوسط واحد اروم يمندتیرضازان ین میترکمکه  اندنموده
 ز روندهاین یهر سه واحد دانشگاه یعلمئتیه ياعضا ده است.یگرد

ه نمودند ک یابیارز "مطلوب نسبتاً"و تعامالت موجود در دانشگاه را 
ده یه گزارش گردیتوسط واحد اروم يمندتیرضازان ین میترکم

وجود داشت  ینیع يهامالك یپژوهش يهاتیفعال یابیدر ارز است.
 یابیارز "مطلوب"تا  "مطلوب نسبتاً"ت خود را یو هر سه گروه وضع

  . اندکرده
  

  تحت مطالعه يهاگروهان در یدگاه دانشجویاز د یاددهی – يریادگیند یفرا یابیارز ):۱(جدول 
 اریانحراف مع نیانگیم دانشگاه 

 0.12 2.35 هیاروم تم)یآ 4ن و مقررات (یت قوانیرعا

 0.18 2.43 مهاباد

 0.33 2.16 يخو

 0.12 2.07 هیاروم تم)یآ 8د( یاسات یمهارت ارتباط

 0.23 2.15 مهاباد

 0.22 2.66 يخو

 0.12 2.13 هیاروم تم)یآ 14د (یاسات سیتدرمهارت 

 0.16 2.23 مهاباد

 0.30 2.69 يخو

 0.12 2.21 هیاروم تم)یآ 13د(یاسات يفرد يهایژگیو

 0.17 2.50 مهاباد

 0.20 2.76 يخو

 0.15 2.01 هیاروم تم)یآ 6د(یاسات یابیارزش يهامهارت

 0.21 2.12 مهاباد

 0.38 2.61 يخو

 0.15 2.22 هیاروم تم)یآ 7( یعلمئتیه يکارآموز

 0.20 2.32 مهاباد

 0.33 2.56 يخو

 0.14 1.72 هیاروم تم)یآ 7(  یعلمئتیهر یغ يکارآموز

 0.12 2.30 مهاباد

 0.33 2.66 يخو

 0.16 2.32 هیاروم تم)یآ 7( یعلمئتیهدر عرصه  يکارآموز

 0.19 2.35 مهاباد

 0.33 2.36 يخو

 0.13 1.95 هیاروم تم)یآ 7( یعلمئتیهر یغ در عرصه يکارآموز

 0.22 2.28 مهاباد

 0.33 2.66 يخو
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  آموختگاندانش دیدگاه از یآموزش يهابرنامه بر مؤثر عناصر کیفیت ):۲جدول (
 اریانحراف مع نیانگیم دانشگاه

 0.08 3.35 هیاروم

 0.147 3.67 مهاباد

 0.110 2.94 يخو

  
  گیرينتیجهبحث و 

  :يعوامل درونداد
 یآموزششامل عالئق  يت عوامل دروندادیفیسه کیو مقا یبررس

ر یمد لهیوسبهد یاسات یابیارزان، یدانشجو يمندتیرضازان یو م
زات ید، امکانات و تجهیران گروه توسط اساتیمد یابیگروه، ارز

زان یو م یآموزشعالئق  یابیدر ارز .باشندیم یو پژوهش یآموزش
، یآموزشر یو غ یآموزشان از خدمات یدانشجو يمندتیرضا

مشخص شد که  ،يه، مهاباد و خویاروم يواحدها يپرستار يهاگروه
. در انددادهبه خود  "متوسط "به باال رتبه  5/2هر سه واحد با نمره 

ن رتبه را به یشتریب 94/2مهاباد با نمره ان واحد یان دانشجوین میا
مرتبط  عمدتاًان یدانشجو یآموزشواحد خود اختصاص دادند. عالئق 

 و هاآنخود و عالقه  یلیان از رشته تحصیدانشجو یقبل یبا آگاه
ت از فضا و یرضا نسبت به اشتغال، شانيدواریامزان یم نیچنهم

، نحوه برخورد و تعامل کارکنان و  ینترنتیو ا ياکتابخانهامکانات 
د در دانشکده ، زمان در یشان، حضور اساتیا يد گروه و توانمندیاسات
ن یا. باشدیم یآموزش يهاطیمحو  هايکارآموز يبرا شدهگرفتهنظر 

) که در 1385(و همکاران يج پژوهش جوالیبا نتا هاافتهی
ر ان دینظرات دانشجو یتهران به بررس یعلوم پزشک يهادانشگاه

). در مطالعه 15دارد( یخوانهم باًیتقرپرداختند  يمورد حرفه پرستار
. اندبودهن رشته یموافق به ترك ا هانمونه درصد69حدود  ذکرشده

ج پژوهش فوق، پژوهش حاضر یالبته ناگفته نماند نسبت به نتا
زه یانگ ی) در بررس1386( و همکاران یدارد. روح يشتریب يدواریام

 یعوامل در دانشگاه علوم پزشک یو رابطه آن با برخ یلیتحص
و احتمال عدم اشتغال در  ینیبال يهاطیمحگلستان، کمبود امکانات 

ان یان بیزه دانشجویو کمبود انگ ینگران ینده را از عوامل اصلیآ
  ). 16کردند(

 عهتحت مطال يهاگروهر گروه در یمد لهیوسبهد یاسات یابیدر ارز
 ، آشنایییلیمدارك تحص ازلحاظد ی، اساتیسه واحد دانشگاهدر هر 

دروس نظري،  يبا زبان انگلیسی، تهیه اهداف و طرح درس برا
 سؤال یح و اصولیصح هیو ته، طرح ینیو دروس بال هايکارآموز

 روز در ی، استفاده از منابع علمترمانیپامیان و  يهاآزمونبراي 
مسئولیت در امور  رشیپذ تدریس، شرکت فعال در جلسات گروه،

و  یآموزش يهاکارگاهپژوهشی، شرکت در  –درمانی  – یآموزش

 یافکناختالفو همدلی و همگرایی و پرهیز از  هاشیهماو  يبازآموز
 "مطلوب نسبتاً"و باالتر و رتبه  2در گروه ( رعایت اخالق) نمره 

روه گ یدرون یابیدر ارز و همکارانان یقیکسب نمودند. در مطالعه توف
مره ن با یعلمئتیهسبزوار، عامل  یدانشگاه علوم پزشک يپرستار

  ).17را کسب کرده است( " مطلوب نسبتاً "درصد، رتبه  2/69
 ازلحاظد در هر سه واحد یر گروه توسط اساتیمد یابیدر ارز

در  ییتوانا ، نحوه برخورد و تعامل ، سابقه کار،یش، مرتبه علمیگرا
الی احتم یآموزشمشکالت  ینیبشیپ، یآموزشح یصح يزیربرنامه

 اهنامهنییآ، هابخشنامه، ابالغ هاآنحل  يمناسب برا يزیربرنامهو 
و  یآموزشمنظم جلسات  ي، برگزاریو پژوهش یآموزشو مصوبات 

, معاونت یآموزشدر گروه، اعالم مشکالت گروه به شوراي  یپژوهش
وس م دریت تقسیفیو ک هاآن يریگیاست دانشگاه و پی، ریآموزش

ار قر بخشتیرضاو  "مطلوب"ت در سطح یزان رضاین اعضاء میدر ب
 "با عنوان )1388فر و همکاران ( يج پژوهش محمودیدارد، که با نتا

ا ب "واحد مهاباد یدانشگاه آزاد اسالم يگروه پرستار یدرون یابیارز
و  ییرزایم يهاافتهیو  "بخشتیرضاش از یب "و رتبه  5/3نمره 

منتخب دانشکده  يهاگروه یدرون یابی) در ارز1391همکاران(
). ممکن 18و 19دارد(  خوانیهم المیا یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

ز ین یت گروه در دانشگاه آزاد اسالمیریبودن پست مد یاست انتخاب
  .خوب بوده باشد يتمندین رضایاز علل ا

 يرویو ن یآموزش يزات، فضاهایامکانات و تجه یابیدر ارز
 یابیخود را ارز "مطلوب نسبتاً "هر سه واحد در سطح  یانسان
) در 1389ج خسروان و همکاران(یسه با نتایکه در مقا اندکرده

) در 1388( و همکارانفر  يگناباد و محمود یدانشگاه علوم پزشک
ان یب "يقو "و  "مطلوب" ترتیببهمهاباد که  یدانشگاه آزاد اسالم

 يمندتیرضا). 18،11قرار دارد( يترنییپاکرده بودند در سطح 
 جیبا توجه به نتا يواحد خو یآموزشزات یاز تجه یآموزش يهاگروه

 يو شورا ين سازمان مرکزیکه از طرف بازرس یرونیب یابیارز
ت اس سؤالر یانجام گرفت، ز یدانشگاه آزاد اسالم يپرستار يراهبرد

 يزات خدشه جدیامکانات و تجه ازنظرحداقل  یتین خود رضایو ا
 ماهبهمندر  يواحد خو ياز رشته پرستار ی(گزارش بازرس دارد

ه سیواحد مهاباد در مقا یدرون یابیارز یج فعلین نتایهمچن ).1393
 ترنییپا)، 18( 1388فر در همان واحد در سال  يمحمود یابیبا ارز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2543-fa.html


 باقرزاده نازيال سليمي، صالح
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1395، فروردین 78هم، شماره اول، پی در پی چهارددوره  26

در واحد  یت فعلیفیافت کل بر یا دلی تواندیمگزارش شده است، که 
 یخبر یقبل یابید بتوان اظهار کرد ارزینکه شایا ایفوق باشد و 

ژوهش در پ ینیبخوشل به سمت یتما یداشته است و اندک یاشکاالت
  وجود داشته باشد.  یقبل

  :يندیعوامل فرا
 یابیارز، يندیت عوامل فرایفیسه کیو مقا یبررس يدر راستا

دگاه یاز د تحت مطالعه يهاگروهدر  یاددهی – يریادگیند یفرا
ن و مقررات، یت قوانیرعا( هاطهیح یان انجام شد. در تمامیدانشجو
، دیاسات يفرد يهایژگیو، یابیس، ارزشی، تدریارتباط يهامهارت

هر سه  )یعلمئتیه يدر عرصه توسط اعضا يو کارآموز يکارآموز
 "مطلوب "تا  "مطلوب نسبتاً") و رتبه 3(از 2واحد نمره باالتر از 

در عرصه توسط  يو کارآموز يطه کارآموزیاحراز کردند و در ح
و  2و مهاباد نمره باالتر از  يخو يواحدها یعلمئتیهر یغ ياعضا
و رتبه  95/1و  72/1نمره  ترتیببهه یواحد اروم یول "متوسط"رتبه 

تفاده ه امکان اسیدر اروم نکهیبااکسب کرده است.  "نامطلوب نسبتاً"
وجود  تکارشناس ارشد و کارشناسان متبحر قسم النیالتحصفارغاز 

ن واحد یان اینمره کم دانشجو یست علت واقعیمعلوم ن یدارد ول
 شانیعلمئتیهر یان غیمرب ییبه توانا واحدهار ینسبت به سا

ن یعلت ا یجهت بررس کنندیمشنهاد یست؟! پژوهشگران پیچ
گزارش  فوق با يهاافتهیانجام شود.  يترجامعق یموارد، تحق

)، 1389)، خسروان و همکاران(1388فر و همکاران( يمحمود
که ) 1381و همکاران( يفخرموحد) و 1390(و همکارانان پور یفرز
ان یب "يقو "و "مطلوب "، "بخشتیرضاش از یب" يهارتبه ترتیببه

  ).20،18،11،2نداشت( خوانیهمکرده بودند، 
  :يبرونداد عوامل

 دیدگاه از ياحرفه نیازهاي با یآموزش يهابرنامه اهداف تناسب

و 21/3، 75/3 ترتیببههر سه واحد با نمره  ، درآموختگاندانش
 کیفیتن یهمچن گزارش شد. "مطلوب یلیخ"در سطح  56/3

، در آموختگاندانش دیدگاه از یآموزش يهابرنامه بر مؤثر عناصر
 یلیخ"در رتبه  67/3و  35/3ه و مهاباد با نمره یاروم يواحدها
ج با یگزارش شد که نتا "مطلوب"ه در حد یو واحد اروم "مطلوب
و رتبه تا  16/3) با نمره 1385ان پور و همکاران (یفرز يهاپژوهش

تا  "مطلوب") رتبه 1389(و همکاران و خسروان"مطلوب  يحد"
  ).2،11دارد( یخوانهم يحد

نسبت به  ترپایینن نمره یل اید دلیه شایارومدر مورد واحد 
 یشاغل در مراکز درمان آموختگاندانشر واحدها آن باشد که یسا

و  يخو يهاشهرستانن در یسه با شاغلیه در مقایشهرستان اروم
دارند که مجبور به ارائه  سروکار يماریب تریتخصصمهاباد با موارد 

 يهاازین یآموزش يهابرنامهد یا شایو  شوندیم تریتخصصمراقبت 
د که باش تواندیمگر آن یل دی. دلکندینمرا برطرف  آموختگاندانش

و  ییعدم آشنا لیبه دل يمهاباد و خو يواحدها النیالتحصفارغ
خود را  یلیگروه تحص ییشرفته، توانایپ یلیحضور در مراکز تحص

  برآورد کرده باشند! یفراتر از حد واقع
نامناسب بودن نسبت  یآموزشهر سه گروه  يهاضعفاز  یکی

انشجو رش دین مشکل اضافه پذیا یشه اصلیاستاد به دانشجو است. ر
وجود دارد: کاهش  حلراهحل آن دو  ي. براهاستسال یدر برخ

ش یاز سال پ حلراه. هر دو یعلمئتیهرش دانشجو و جذب یپذ
در هر سه واحد به  93رش دانشجو از مهر یشده است. پذ یاتیعمل

در  94افته و هر سه واحد با فراخوان سال یل یتقل قبولقابلاعداد 
نفر  5د هستند. با جذب یجد یعلمئتیهجذب  يتالش برا

ن واحد یا یعلمئتیهه تعداد اعضا ید در واحد ارومیجد یعلمئتیه
رش دانشجو یپذ زمانهمافت که با کاهش یش خواهد ینفر افزا 14به 

نسبت استاد به دانشجو به حد مطلوب خواهد  95ان سال یدر پا
ب مطلو نسبتاًن نسبت به حد ینفر ا 4با جذب  يد. در واحد خویرس

از به جذب ین نشانگر نیاصالح ا ياما واحد مهاباد برا رسدیم
  خواهد داشت. يشتریب یعلمئتیه

 جملهمنن، یاز محقق ياریاز طرف بس یدرون یابیارز باآنکه 
ف شده است اما یتوص اعتمادقابل) ارزشمند و 12رهبر و همکاران(

 شودیمبوده و مانع از آن  رگذاریتأثار یبس گاهاًز دارد که ین یمشکالت
کن مم یرد و حتیقرار گ یمراکز باالدست يریگمیتصم يکه مبنا

کند.  ییراهنما اشتباهبهستم را هم یر در خود سیاست افراد درگ
رشته  یابیارز یعنیک مورد یطرح فقط در  يمجر مثالعنوانبه

 - 1393 ماهبهمندر  یرونیاب بیارز عنوانبه يواحد خو يپرستار
مشاهده کرده  رأساًو  حضورداشته -يهمراه با بازرس سازمان مرکز

، هاشگاهیآزمادر بخش  یآموزشزات ین واحد با کمبود تجهیاست که ا
ان، ینشجودا یو ... مواجه بوده است ول ینیلد بالیف کتابخانه،نترنت، یا

ن موارد یدر همه ا يواحد خو النیالتحصفارغو  یعلمئتیههمکاران 
ه و در هم اندنموده یابیمطلوب تا مطلوب ارز نسبتاًت خود را یوضع

ه و مهاباد یسه با واحد ارومیبه واحد در مقا يموارد نمرات باالتر
ه ینسبت به واحد اروم يامکانات محدودتر عمالً کهیدرحال، اندداده

که قسما در واحد مهاباد هم  نانهیبخوش یابین ارزیدارند. ا
دافعه م يبرا يریسوء گ جهیدرنت اناًیاح تواندیما یاست  مشاهدهقابل

و  یاطالعیبا ممکن است به علت یواحد خود باشد و  يهاییتوانااز 
ان و یدانشجو ژهیوبه – موردپژوهشجامعه  یاطالعکم

 يمربوطه باشد. برا ين واحدها از استانداردهایدر ا- النیالتحصفارغ
ن بدو یدرون يهایابیارزج یپژوهشگران نتا ازنظر طورقطعبهن یهم

اد آز يهادانشگاهحداقل در  –ستم یاز همان س یرونیب یابیوجود ارز
کالت و مش ییص توانایتشخست و در ین اعتمادقابلچندان  – یاسالم
 ست.یکارآمد ن ییتنهابه يپرستار يهاگروه
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Abstract 
Background & Aims: Because of the role of universities in the education of generations, checking the 
achievement of objectives and the quality of education is necessary and the internal evaluation is among 
the most widely accepted method for this purpose. The aim of this study was conducting a comparative 
internal evaluation among nursing groups of the Islamic Azad Universities located in the province. 
Materials and Methods: This research is a descriptive study. Study population consisted of students, 
alumni and faculty members of nursing groups of Islamic Azad University in West Azerbaijan Province 
in 2014. A sample of 70 nursing students and 40 alumni from each educational group were selected. 
Valid and reliable questionnaires along with some checklists, were used to collect data form group 
managers, faculties, students and alumni. The questionnaire’s reliability was achieved using Cronbach's 
alpha, and its validity was obtained by the faculties view. The data were analyzed by SPSS Software 
version 21. Descriptive and inferential statistics were used in the research. 
Results: Analysis of the data showed that the lowest satisfaction rate were among input factors such as 
the equipment and the highest satisfaction rates were among output factors such as the factors related to 
the quality of the educational programs. 
Conclusion: The results show that the evaluated units ranged themselves "favorable" or "highly 
favorable". But the fact may be somehow different according to the results of external evaluations both 
in respect to the analogy between the units and in the evaluation of each unit individually. It seems that 
the results of internal evaluation without external evaluation may be seductive. 
Key words: Qualitative evaluation, Nursing, Islamic Azad University 
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