
 

 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، مرداد 106پی  ، شماره پنجم، پی درشانزدهمدوره  364

 مقاله پژوهشی

  ارزشیابی معیارهاي آموزشی مجتمع آموزش سالمت  بررسی و
 1395 یتحصیلشهرستان بوکان در سال 

  
  ٣احمد پورعباس، ٢ابوالقاسم اميني، ١محمدصالح زارعي ايچي

 
  05/04/1397تاریخ پذیرش  16/01/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

شود آموزش عالي مي هادات مربوط به کيفيت يک موسسهاست که منجر به داوري و يا ارائه پيشن اندنظامارزشيابي يک فرايند تحليل کلي و : هدف و زمينهپيش
  به انجام رسيد.مجتمع آموزش سالمت شهرستان بوکان ارزشيابي آموزشي  باهدفمطالعه حاضر  لذا، شود تواند منجر به بهبود مستمر کيفيتو مي

 بوکانکارکنان مجتمع آموزش سالمت شهر  و انيدانشجو، اساتيد، ني مديراتمام مشارکت با که بوده يمقطع-يفيتوص مطالعه کي حاضر مطالعه: مواد و روش کار
 صورتبه جينتا و گرفت صورت هاداده يرو يفيتوص يهايبررس ابتدا .دانجام ش کشور يپزشک علوم يهادانشگاه ياموسسهارزشيابي  يهاشاخص از استفاده با و

  .شد گزارش طهيح هربراي  کيتفک به جينتا همچنين. شد گزارش يکم يرهايمتغ يبرا اريمع انحرافو  نيانگيم زين و يفيک يرهايمتغ يبرا درصدي و فراوان
درصد بود که در  ۷۰و  ۷۰، ۷۶، ۷۹، ۶۵برابر  بيبه ترت شدهيبررسکارکنان و مستندات ، مديران، اساتيد، ميانگين مطلوبيت از ديدگاه کلي دانشجويان: هاافتهي

نشان  هاافتهي .درصد بود ۷۲ ي کل جمعيت برابربرا جينتا کل توسطمترين سطح مربوط به دانشجويان بود. اه اساتيد و پايينباالترين سطح مربوط به نگ هاآنبين 
 دياتاس و يعلمئتيه، تيريمد يهاحوزه به سطح نيترنييپا و دانشجو آموزش و نالتحصيالفارغ مداوم آموزش، اهداف و رسالت يهاحوزه به ازيامت نيباالتر کهداد 

  .اختصاص دارد ينيبال آموزش و
گرچه لزوم طراحي و اجراي مداخالتي جهت مرتفع نمودن مشکالت ، باشدها نشان داد که وضعيت اين مجتمع در حد نسبتاً مطلوب مييافته: گيريبحث و نتيجه

  شود.احساس مي وضوحبههاي داراي نقص حوزه
 رهامعياي، آموزش پزشک، ارزشيابي: هاکليدواژه

  
 ۳۶۴-۳۷۲ ص، ۱۳۹۷ ادمرد، ۱۰۶درپي پي، پنجمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۴۴۸۲۵۲۷۵ : تلفني، گروه آموزش پزشک -يزتبر يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک، زيتبر: آدرس مکاتبه

Email: zariy_m@yahoo.com 

  
  

  مقدمه
 کردن مشخص جهت اطالعات آوريجمع فرآيند را ارزشيابي

 آموزشي در نظام هاي. هدف)١( انددانسته اهداف تحقق ميزان

 رفتاري و کلي اهداف، آرماني اهداف، هارسالت شامل مختلف سطوح

 و اهداف تحقق ميزان از اطمينان براي بيارزشياگردند. مي تعيين
 ارتقاء، بهبود جهت گيريتصميم و ضعف و قوت نقاط درباره قضاوت

. ارزشيابي در )٢(رديگيم انجام آن کيفيت و اثربخشي، ييکارا
 وزشيارزشيابي آم هاآنکه يکي از  شوديممختلف انجام  يهاطهيح

، فراورده ،است که براي تعيين کيفيت اثربخشي و يا ارزش يک برنامه

                                                             
             مسئول) يسنده(نو ايران -دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز  ١
 يرانا-زيتبر يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشکي، پژوهشکده مديريت سالمت و ارتقاء ايمني، آموزش پزشک يقاتتحق استاديار، مرکز ٢
 يرانا-يزتبر يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشکي، پژوهشکده مديريت سالمت و ارتقاء ايمني، آموزش پزشک يقاتتحق مرکز مربي، ٣

. هدف اصلي ديآيمفرآيند هدف يا برنامه درسي به اجرا در ، پروژه
ارزشيابي آموزشي تعيين قدر و ارزش پديده مورد ارزشيابي است تا 

ي هاي درستآن پديده تصميم دربارهاينکه به مديران کمک کند تا 
  .)٣(ايند اتخاذ نم

هنگام بررسي کيفيت آموزش عالي بايد درونداد (اعضاي 
يادگيري) و  -ياددهي يهاروشفرآيند (، , دانشجويان)علميهيئت

د. شيابي قرار گيرو توليد دانش نو) مورد ارز آموختگاندانشبرونداد (
 رويکرد پنج، با توجه به رويکردهاي حاصل از ارزيابي آموزش عالي

. اين رديگيمقرار  مورداستفادهعمده براي ارزيابي آموزش عالي 
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 يابيارز -ب) يابيخودارز( ارزيابي دروني -الف: از اندعبارترويکردها 
 از استفاده با يعال آموزش نظام رفتار يآمار ليتحل-ج يرونيب

 ،آموختگاندانش، انيدانشجو از ينظرسنج -د عملکرد ينشانگرها
 توان و نگرش، دانش آزمودن -ه يتخصص ينهادها و انيکارفرما
  .)٤( آموختگاندانش

 تيم خود عهده بر هدايت و مسئوليت دروني ارزشيابي در

، است هدف بر مبتني ارزشيابي نوع اين ازآنجاکه باشد.مي ارزشيابي
 و اهداف به يابيدست در مؤثر عوامل آموزشي گروه بايد نيبنابرا

 را براي مطلوب وضعيت سپس و نموده ييشناسارا  گروه هايرسالت

 وضعيت و بوده گروه اهداف به ناظر بايد ريفتع اين نمايد. تعريف آن
 .گردد تعيين اهداف به با توجه، عامل هر هايمالک بر اساس مطلوب

 اساس بر که مطلوبي وضعيت با موجود وضع مقايسه با بيترتنيابه

 ميزان و اوضاع مطلوبيت ميزان به توانيم، شدهنييتع گروه اهداف

  .)٥( دست يافتآن  از فاصله يا و اهداف به دستيابي
فعاليت کردن مطلوب در (هاارزشيابي( تحليلي هايروش کاربرد

درصد  عالي آموزش که دارد اهميت ازآنجا عالي آموزش نظام هاي
 هايهزينه و داده قرار پوشش زير را کشور جمعيت از يتوجهقابل

 به نتواند چه چنان و نمايدمي کشور تحميل اقتصاد به نيز را کالني

 ناگواري پيامدهاي هاهزينه اتالف بر عالوه، دست يابد خود اهداف

داشت  دربر خواهد غيرکارآمد و غيرماهر انساني نيروي با تربيت را
است که گرايش شديدي به  ياگونهبه. روند کنوني آموزش عالي )٦(

و کسب دانش و  هاآنانشجويان براي شغل آينده افزايش آمادگي د
الزم است تمامي  هاي کاربردي در اين راستا وجود دارد ومهارت

لذا ، منصفانه و معقول دريافت نمايند، هاي ايمندانشجويان آموزش
طراحي ساختاري منسجم براي ارزيابي توانمندي دانشجويان و نيز 

 به نظرامري ضروري  جذب و موفقيت دانشجويان در آينده شغلي
  . )۷(رسديم

ها و بهبود کيفيت خدمات باليني و آموزشي ارتقاي فعاليت
هايي صخنيازمند تدوين استانداردهاي مرتبط با کيفيت بر اساس شا

قابليت اجرايي و نيز متکي بودن بر ، پذيرفته بودن، مانند اهميت
  .)۹, ۸(شواهد است

موسسه  ٤دانشکده و  ٧دانشگاه علوم پزشکي اروميه داراي  
ه . موسسباشديمسلماس, نقده, مياندوآب و بوکان) سالمت (آموزش 

دانشجوي رشته کارشناسي  ٢٥آموزش سالمت بوکان با پذيرش 
شروع به کار کرد. با توجه به اينکه مرور  ١٣٩١پرستاري در سال 

کنون ارزشيابي جامعي از دهد که تامنابع و مستندات نشان مي
 لذا مطالعه، آموزش سالمت بوکان انجام نشده است عملکرد موسسه

بررسي و ارزشيابي معيارهاي آموزشي مجتمع آموزش حاضر با 
به اجرا درآمد.  ١٣٩٥ يتحصيلسالمت شهرستان بوکان در سال 

ي در جهت مؤثرپژوهشگران اميدوارند اجراي اين مطالعه بتواند گام 

شناسايي و مرتفع نمودن ، دن وضعيت فرايندهاي آموزشيشفاف نمو
 هاي احتمالي در مؤسسه مذکور بردارد.کاستي
  

  مواد و روش کار
سال در  که بوده يمقطع-يفيتوص مطالعه کي حاضر مطالعه

ران مدي، )نفر ۱۵اساتيد (، )نفر ۱۰۱دانشجويان ( مشارکت با ۱۳۹۵
که تمامي بوکان (موسسه آموزش سالمت  )نفر ۴پرسنل ( و )نفر ۴(

 از استفاده با و قرار گرفتند) موردمطالعهتمام شماري  صورتبهآنان 
 معيار ديرس انجام به کشور يپزشک علوم يهادانشگاه يهاشاخص

 مدير و، استاد، دانشجو عنوانبه هاآنفعاليت ، ورود افراد به مطالعه
و معيار خروج افراد مجتمع آموزش سالمت شهر بوکان در  يا کارمند
  به شرکت در مطالعه بود. هاآنعدم تمايل ، از مطالعه
 يهاموسسهابزار اعتباربخشي ، در اين مطالعه مورداستفادهابزار 

که از سوي معاون آموزش و امور  باشديمعلوم پزشکي  يهادانشگاه
 ١٣٨٤زش پزشکي در سال درمان و آمو، دانشگاهي وزارت بهداشت

انتشار يافته است. الزم به ذکر است که اين ابزار يک ابزار استاندارد 
در طي فرايند تدوين  آنشده است و تمامي مراحل روايي و پايايي 

لذا نيازي به طي نمودن مجدد فرايند ارزيابي ، به انجام رسيده است
عه شدند که در حوزه مطال ۸در اين پژوهش  روايي و پايايي آن نبود.

 ۸شاخص به تناسب نوع موضوع شاخص در اين  ۱۵۱کل تعداد 
 نوع منبع اخذ داده شامل اساتيد, ۵( هادادهحوزه از منابع اخذ 

ر قرا يموردبررسشواهد و مستندات) ، دانشجويان ,کارکنان ,مديران
نوع پرسشنامه طراحي گرديد.  ۵ هادادهو به تعداد منابع اخذ  گرفتند

), ۱(نمره  کامالً مخالف، نمره صفر)نامعلوم (ي: هانهيگزبا  هاپاسخ
  ) ثبت شد.۴موافق (نمره  کامالً) و ۳موافق (نمره ), ۲نمره مخالف (

استخراج گرديد و  هادادهتوصيفي با استفاده از  يهاشاخص
فراواني (درصد) براي متغيرهاي کيفي و نيز ميانگين  صورتبهنتايج 

متغيرهاي کمي گزارش شد. در اين بررسي و انحراف معيار براي 
 ينتايج مشاهدات برا، سؤالبر گزارش دهي نتايج ارزيابي هر  عالوه

 با استفاده از روش ليستچکهر حيطه به تفکيک و نيز براي کل 
تعيين نقاط برش آماري بررسي و گزارش گرديد. همچنين تمامي 

 يبندرتبه هاشاخصبر اساس سطح انطباق با  هاطهيحو  سؤاالت
وضعيت فرايندهاي آموزشي ، ) شد و بر اين اساسبندياولويت(

گرديد. در  يمجتمع آموزش سالمت بوکان در ابعاد مختلف ارزياب
  استفاده گرديد. SPSS19از  هادادهاين پژوهش جهت انجام آناليز 

پژوهشگران به رعايت معيارهاي اخالقي در طول انجام پژوهش 
ر قبول د کنندگانمشارکتتمامي ، و بر اين اساسپايبند بودند  کامالً

 .يا رد مشارکت و نيز انصراف از ادامه همکاري اختيار تام داشتند
 ترمکنتايج  يموردبررس يهاحوزهبراي تعيين نقاط قوت و ضعف در 
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 پورعباس احمد ،اميني ابوالقاسم ،ايچي زارعي محمدصالح
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مطلوب و باالتر از  نسبتاًدرصد  ۵۰-۷۵نامطلوب, درصد۵۰از 
  مطلوب تعريف شد. درصد۷۵

  
  هايافته

در هر  هاشاخصميانگين انطباق با ، در اين مطالعه در آغاز
حيطه ارزشيابي بر اساس منبع اخذ داده محاسبه شده است (جدول 

از ديدگاه دانشجويان گوياي اين حقيقت است  آمدهدستبه). نتايج ۱
و با درصد انطباق  ۴۷/۶۹که حيطه رسالت و اهداف با ميانگين 

و نيز ، هاشاخصداراي بيشترين ميزان رعايت  ۷۹/۲۰معيار انحراف 
معيار درصد انطباق و با انحراف  ۰۲/۶۳حيطه منابع و امکانات با 

 درمجموعباشد. مي هاشاخصين سطح رعايت ترکمداراي  ۱۲/۱۲
ميزان رعايت ، از ديدگاه دانشجويان يموردبررس يهاشاخص
، باشديم ۸۷/۱۱معيار د و با انحراف درص ۶۷/۶۵برابر  هاشاخص

 تعريف يهاشاخصاز  دوسوم يموردبررسبدين معني که دانشکده 
  شده در ابزار را رعايت نموده است.

ه ک دهديمبررسي ميانگين انطباق از ديدگاه اساتيد نشان 
درصد انطباق و با انحراف  ۷۱/۸۵حيطه رسالت و اهداف با ميانگين 

 ۰۴/۷۸رين و حيطه آموزش باليني با ميانگين باالت، ۵۹/۱۴معيار 
ميزان انطباق را  نيترنييپا، ۰۶/۱۲درصد انطباق و با انحراف معيار 

به خود اختصاص داده است. همچنين سطح کلي انطباق بر اساس 
از ديدگاه اساتيد برابر  هاآنمتعلق به  يهاشاخصو  هاطهيحتمامي 

-. اين امر نشان ميباشديم ۹۳/۱۰درصد و با انحراف معيار  ۳۴/۷۹
دهد که غالب اساتيد داراي سطح رضايت بااليي از وضعيت دانشکده 

از  هاآناز  کيچيهو  باشنديم يموردبررس يهاشاخصدر رابطه با 
  )۱رضايت اندکي برخوردار نيست. (جدول 

در هر حيطه از ديدگاه  شدهکسببررسي ميانگين امتيازات 
درصد  ۴۱/۸۵حوزه رسالت و اهداف با  که دهديممديران نشان 

و حوزه منابع و امکانات با  باالترين ۴۸/۱۰انطباق و با انحراف معيار 
سطح  نيترنييپااز  ۸۳/۱۷درصد انطباق و با انحراف معيار  ۳۷/۶۴

برخوردار بودند. همچنين ميانگين رعايت  هاشاخصانطباق با 
برابر  شدهيبررس يهاطهيحو  سؤاالتبر اساس تمامي  هاشاخص

اکثريت  کهبدين معني ، بود ۲۷/۱۷معيار درصد و با انحراف  ۴۹/۷۶
 يردبررسمو يهاشاخصوضعيت رعايت ، سؤاالتبه  دهندگانپاسخ

در حد ، باشديماز وضعيت نيز  اهآنمعرف رضايت ، را که در واقع
  .)۱(جدول  مطلوب ارزيابي کرده بودند

در هر حيطه در رابطه با  شدهکسببررسي ميانگين امتيازات 
از ديدگاه کارکنان آموزشي نشان  يموردبررس يهاشاخصرعايت 

و با انحراف  درصد انطباق ۵۰/۸۷که حوزه رسالت و اهداف با  دهديم
 ۱۲/۵۳و اساتيد با  يعلمئتيهو حوزه اعضاي  باالترين ۴۳/۱۴معيار 

سطح انطباق  نيترنييپااز  ۰۲/۱۸معيار درصد انطباق و با انحراف 

بر  هاشاخصبرخوردار است. همچنين ميانگين رعايت  هاشاخصبا 
درصد و  ۶۱/۷۰برابر  شدهيبررس يهاطهيحو  سؤاالتاساس تمامي 

. اين امر بيانگر آن است که اکثريت باشديم ۳۹/۲۰معيار با انحراف 
 يموردبررس يهاشاخصوضعيت رعايت ، کارکنان آموزشي به مطالعه

در حد ، باشديماز وضعيت نيز  هاآنمعرف رضايت ، واقع را که در
  .)۱(جدول  مطلوب ارزيابي کرده بودند

 اهشاخصتحليل پاياني در اين حوزه به بررسي ميزان رعايت 
مربوط  شدهيبررسبر اساس مستندات  اصلي يهاحوزه برحسب

آن است که  دهندهنشاندر اين قسمت  آمدهدستبه. نتايج شوديم
داراي باالترين سطح ، درصد انطباق ۵۰/۸۷رسالت و اهداف با  حوزه

از ، درصد انطباق ۴۵/۶۱رعايت شاخص و حوزه آموزش باليني با 
  برخوردار بود. شدهنييتعبيشترين ميزان رعايت الزامات 

 هاشاخصوضعيت کلي رعايت  دهنده، نشان۱همچنين جدول 
است. بررسي وضعيت مختلف به تفکيک منابع اخذ داده  يهاحوزهدر 

 شدهانجامحوزه رسالت و اهداف در ارزشيابي  يهاشاخصرعايت 
اين حوزه متعلق  يهاشاخصکه باالترين سطح رعايت  دهديمنشان 

 ۵۰/۸۷مربوط به کارکنان و مستندات با ميانگين  يهايابيارزبه 
ن در اي هاشاخصسطح رعايت  نيترنييپاو  باشديمدرصد انطباق 

درصد  ۴۷/۶۹به ارزيابي صورت گرفته از دانشجويان با  حوزه نيز
اختصاص دارد. بررسي وضعيت  ۷۹/۲۰معيار انطباق و با انحراف 

نشان  شدهانجامحوزه مديريت در ارزشيابي  يهاشاخصرعايت 
اين حوزه متعلق به  يهاشاخصکه باالترين سطح رعايت  دهديم

درصد انطباق و با  ۳۴/۷۲ارزيابي مربوط به مديران با ميانگين 
 هاشاخصسطح رعايت  نيترنييپاو  باشديم ۳۸/۱۵انحراف معيار 

درصد  ۵۰/۶۲در اين حوزه نيز به ارزيابي صورت گرفته از کارکنان با 
  )۱اختصاص دارد. (جدول  ۵۱/۲۵معيار انطباق و با انحراف 

حوزه منابع و امکانات در  يهاشاخصبررسي وضعيت رعايت 
که باالترين سطح رعايت  دهديمنشان  شدهانجامارزشيابي 

اين حوزه متعلق به ارزيابي مربوط به اساتيد با ميانگين  يهاشاخص
 نيترنييپاو  باشديم ۰۲/۱۴معيار درصد انطباق و با انحراف  ۶۰/۷۸

در اين حوزه نيز به ارزيابي صورت گرفته از  هاشاخصسطح رعايت 
 ۱۲/۱۲معيار با انحراف  درصد انطباق و ۰۲/۶۳دانشجويان با 

حوزه آموزش  يهاشاخصاختصاص دارد. بررسي وضعيت رعايت 
که باالترين سطح  دهديمنشان  شدهانجامکارکنان در ارزشيابي 

اين حوزه متعلق به ارزيابي مربوط به کارکنان با  يهاشاخصرعايت 
سطح رعايت  نيترنييپاو  باشديمدرصد انطباق  ۱۲/۷۸ميانگين 

 ۶۵در اين حوزه به ارزيابي صورت گرفته از مستندات با  اهشاخص
  .)۱(جدول  اختصاص دارد درصد انطباق و با انحراف معيار صفر

حوزه آموزش مداوم  يهاشاخصبررسي وضعيت رعايت 
 دهديمدر اين مطالعه نشان  شدهانجامن در ارزشيابي التحصيالفارغ
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متعلق به ارزيابي اين حوزه  يهاشاخصکه باالترين سطح رعايت 
درصد انطباق و با انحراف  ۳۳/۸۳مربوط به مستندات با ميانگين 

وزه در اين ح هاشاخصسطح رعايت  نيترنييپاو  باشديممعيار صفر 
درصد انطباق و با  ۷۵نيز به ارزيابي صورت گرفته از کارکنان با 

دارد. بررسي وضعيت رعايت  اختصاص ۷۱/۲۷انحراف معيار 
ن نشا شدهانجام يابيدر ارزشو اساتيد  يعلمئتيهوزه ح يهاشاخص

اين حوزه متعلق به  يهاشاخصکه باالترين سطح رعايت  دهديم
درصد انطباق و با انحراف  ۶۰/۷۸ميانگين ارزيابي مربوط به اساتيد با 

در اين  هاشاخصسطح رعايت  نيترنييپاو  باشديم ۷۳/۱۲معيار 
درصد انطباق  ۱۲/۵۳ته از کارکنان با حوزه نيز به ارزيابي صورت گرف

  .)۱(جدول  اختصاص دارد ۰۲/۱۸معيار و با انحراف 
حوزه آموزش دانشجو در  يهاشاخصبررسي وضعيت رعايت 

که باالترين سطح رعايت  دهديمنشان  شدهانجامارزشيابي 
اين حوزه متعلق به ارزيابي مربوط به اساتيد با ميانگين  يهاشاخص

سطح  نيترنييپاو  باشديم ۰۲/۱۱معيار و با انحراف درصد  ۲۶/۸۰
در اين حوزه نيز به ارزيابي صورت گرفته از  هاشاخصرعايت 

 ۳۲/۱۳و با انحراف معيار  درصد انطباق ۸۵/۶۵دانشجويان با 
حوزه آموزش  هاشاخصدارد. بررسي وضعيت رعايت  اختصاص

ايت ترين سطح رعکه باال دهديمنشان  شدهانجامباليني در ارزشيابي 
اين حوزه متعلق به ارزيابي مربوط به مديران با ميانگين  يهاشاخص

 نيترنييپاو  باشديم ۱۰/۱۷معيار درصد انطباق و با انحراف  ۳۶/۷۸
در اين حوزه نيز به ارزيابي صورت گرفته از  هاشاخصسطح رعايت 
 صفر اختصاصدرصد انطباق و با انحراف معيار  ۴۵/۶۱مستندات با 
  .)۱دارد (جدول 

  
  در هر حيطه ارزشيابي بر اساس منبع اخذ داده هاشاخصميانگين انطباق با  : )۱جدول (

  سطح رضايت
  

 ارزشيابي يهاطهيح

 مستندات کارکنان مديران اساتيد دانشجويان

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 نميانگي
انحراف 
 معيار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 ٠ ٥٠/٨٧ ٤٣/١٤ ٥٠/٨٧ ٤٨/١٠ ٤١/٨٥ ٥٩/١٤ ٧١/٨٥ ٧٩/٢٠ ٤٧/٦٩ رسالت و اهداف

 ٠ ٤٦/٦٣ ٥١/٢٥ ٥٠/٦٢ ٣٨/١٥ ٣٤/٧٢ ٠ - ٠ - مديريت

 ٠ ٠٠/٧٥ ٧٦/٢٥ ٠٤/٧٦ ٨٣/١٧ ٣٧/٦٤ ٠٢/١٤ ٦٠/٧٨ ١٢/١٢ ٠٢/٦٣ منابع و امكانات

 ٠ ٠٠/٦٥ ٣٧/١٥ ١٢/٧٥ - - ٠ - ٠ - کارکنانآموزش 

آموزش 
 نالتحصيالفارغ

- ٠ ٣٣/٨٣ ٧١/٢٧ ٠٠/٧٥ ٩٣/١٣ ١٨/٧٧ ٠ - ٠ 

 ٠ ٠٠/٧٥ ٠٢/١٨ ١٢/٥٣ ٣٨/٢٢ ٥٢/٧٦ ٧٣/١٢ ٦٠/٧٨ ٩٧/١٩ ٨٩/٦٥ و اساتيد يعلمئتيه

 ٠ ٣٣/٧٨ ٦٥/٢٦ ٦٦/٦٦ ٣٤/١٨ ٢٦/٧٩ ٠٢/١١ ٢٦/٨٠ ٣٢/١٣ ٨٥/٦٥ آموزش دانشجو

 ٠ ٤٥/٦١ ٧٨/١١ ٦٦/٦٦ ١٠/١٧ ٣٦/٧٨ ٠٦/١٢ ٠٤/٧٨ ٦٠/١٢ ٥٣/٦٤ الينيآموزش ب

 ٠ ٨٣/٧٠ ٣٩/٢٠ ٦١/٧٠ ٢٧/١٧ ٤٩/٧٦ ٩٣/١٠ ٣٤/٧٩ ٨٧/١١ ٦٧/٦٥ رضايت کل

 
نشان  هاحوزهمجموع  يهاشاخصبررسي وضعيت رعايت 

اين حوزه متعلق به  يهاشاخصکه باالترين سطح رعايت  دهديم
درصد انطباق و با انحراف  ۳۴/۷۹با ميانگين  ارزيابي مربوط به اساتيد

در اين  هاشاخصسطح رعايت  نيترنييپاو  باشديم ۹۳/۱۰معيار 
درصد  ۶۷/۶۵حوزه نيز به ارزيابي صورت گرفته از دانشجويان با 

ميزان رعايت ، عالوهاختصاص دارد. ب ۸۷/۱۱معيار انطباق و با انحراف 

و نيز  يموردبررس يهازهحوتمامي  درمجموعارزشيابي  يهاشاخص
درصد و با انحراف معيار  ۵۹/۷۲برابر با ، از تمامي منابع اخذ اطالعات

بدين معني که مجتمع آموزش سالمت شهر بوکان  باشديم ۰۵/۱۴
جهت  همورداستفاد يهاشاخص، درصد ۵۹/۷۲به ميزان  درمجموع

  .)۲انجام ارزشيابي را رعايت نموده است (جدول 
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   بررسي ارزشيابي وضعيت مجموع حوزه ها به تفکيک منبع اخذ اطالعات:  : )۲جدول (

     

 انحراف معيار ميانگين منبع اخذ اطالعات

 ٨٧/١١ ٦٧/٦٥ دانشجويان

 ٩٣/١٠ ٣٤/٧٩ اساتيد

 ٢٧/١٧ ٤٩/٧٦ مديران

 ١٤/١٦ ٦١/٧٠ نانکارک

 ٠ ٨٣/٧٠ مستندات

 ٠٥/١٤ ٥٩/٧٢ کل

 
به تفکيک  هاشاخصهمچنين بررسي وضعيت کلي رعايت 

ارزشيابي حاکي از آن است که باالترين سطح انطباق به  يهاحوزه
معيار درصد و با انحراف  ۱۲/۸۳ميانگين حوزه رسالت و اهداف با 

درصد  ۱۰/۶۶ميانگين سطح به حوزه مديريت با  نيترنييپاو  ۰۷/۱۵
  .)۳(جدول  شوديممربوط  ۴۵/۲۰و با انحراف معيار 

 
  بررسي ارزشيابي وضعيت مجموع حوزه ها به تفکيک منبع اخذ اطالعات  : )۳جدول (

 يارانحراف مع ميانگين منبع اخذ اطالعات

 ٠٧/١٥ ١٢/٨٣ رسالت و اهداف

 ٤٥/٢٠ ١٠/٦٦ حوزه مديريت

 ٤٤/١٧ ٤١/٧١ منابع و امکانات

 ٧٢/٢٧ ٥٦/٧١ آموزش کارکنان

  
  گيرينتيجهبحث و 
 يهاحوزه درمجموعکه  دهديمصورت گرفته نشان  يهايبررس
درصد و با  ۵۹/۷۲برابر  هاشاخص ميانگين رعايت، يموردبررس

آن را در سطح نسبتاً  توانيمکه  باشديم ۰۵/۱۴انحراف معيار 
د از نگاه اساتي هاشاخصمطلوب ارزيابي نمود. باالترين سطح رعايت 

سطح  نيترنييپاو  ۹۳/۱۰درصد انطباق و با انحراف معيار  ۳۴/۷۹با 
 ۸۷/۱۱معيار انحراف درصد انطباق و با  ۶۷/۶۵نيز به دانشجويان با 

 عنوانهباختصاص دارد که اين امر به لزوم توجه بيشتر به دانشجويان 
اصلي سيستم آموزشي داللت دارد. همچنين بر اساس  نفعانيذ

 هاشاخصباالترين سطح رضايت از ، يررسموردبآموزشي  يهاحوزه
درصد انطباق و با انحراف معيار  ۱۲/۸۳به حوزه رسالت و اهداف با 

درصد  ۱۰/۶۶سطح نيز به حوزه مديريت با  نيترنييپاو  ۰۷/۱۵
  اختصاص دارد. ۴۵/۲۰انطباق و با انحراف معيار 

ي اهگروهمقايسه نتايج اين مطالعه با مطالعات ارزيابي دروني 
. گذاشت بحثبه شرح زير به  توانيمآموزشي مختلف در کشور را 

 در دروني ارزيابي باهدفو  )۱۰(در بررسي که توسط پارسا يکتا 

تهران در سال  پزشکي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشکده
 ابيارزي نتايج کل که ميانگين شدهمشخصصورت گرفته  ١٣٨٤

هاي رشته در مامايي و پرستاري آموزشي گروه دو در دروني
 هشت در پرستاري دکتري و مامايي و پرستاري ارشد کارشناسي

درصد  ۱/۸۲و  ۵/۸۱، ۴/۸۰ بيبه ترت SWOTالگوي  اساس بر حوزه
است و باالترين ميزان مطلوبيت در رشته کارشناسي ارشد  بوده

) و در رشته درصد ١٠٠( يدهسازمانپرستاري در حوزه مديريت و 
) و در درصد ١٠٠( يعلمئتيهکارشناسي ارشد مامايي در حوزه 

و  يدهسازمانرشته دکتراي پرستاري در دو حوزه مديريت و 
) بوده است. تفاوت نتايج پژوهش حاضر در درصد ١٠٠( يعلمئتيه

 امکانات ومرتبط با سوابق  توانديممقايسه با نتايج اين مطالعه نيز 
و سهل گيري يا  سؤاالتموزش سالمت بوکان و نوع مجتمع آ

  ارزيابان باشد. يريگسخت
و با  )۱۱( که توسط يارمحمديان و کلباسي يدر مطالعه ديگر

 و مديريت دانشكده آموزشي يهاگروه دروني ارزيابيهدف 
-١٣٨٣اصفهان در سال  پزشكي علوم دانشگاه پزشكي يرساناطالع
 خدمات مديريت ن داده شده که گروهنشا، رسيده به انجام ١٣٨٢

 نسبتاً دانشجويان مؤلفه جزبه هامؤلفه همه در درماني - بهداشتي

رسالت و  يهاحوزهدر مطالعه حاضر  کهيدرحال، بوده است مطلوب
 اًنسبتن مطلوب و در بقيه حوزه التحصيالفارغاهداف و آموزش مداوم 
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 هايمؤلفه در زشكيپ يرساناطالع و كتابداري مطلوب بود. گروه

 در و مطلوب، يادگيري - ياددهي فرايند و رسالت و اهداف

 مدارك گروه بوده است. مطلوب نسبتاً بقيه در و نامطلوب دانشجويان

 و يادگيري - ياددهي فرايند و اهداف و رسالت هايمؤلفه در پزشكي
 بقيه و در نامطلوب در پژوهش، مطلوب مديريت و ساختار سازماني

، ي آموزشي دانشکده مذکورهاگروهكل  در بوده است. مطلوب نسبتاً
مطلوبي گزارش شده  نسبتاًپژوهش در وضعيت  جزبهتمام عوامل 

  .است
و با   )۱۲(که توسط شهابي نژاد و همکاران يدر پژوهش ديگر

 و مامايي، پرستاري دانشکده پرستاري گروه دروني ارزيابيهدف 
به انجام  ١٣٨٩ سال در رفسنجان پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي

، يعلمئتيه، سازماني جايگاه و اهداف ازنظر پرستاري گروه، رسيده
 ازنظر و مطلوب دح در باليني آموزش و يادگيري -دهيياد فرآيند

، غيردرسي و درسي هايبرنامه و آموزشي يهادوره، دانشجويان
 نسبتاً حد در تشخيصي و آزمايشگاهي، پژوهشي، آموزشي تجهيزات

 . اندشده ارزيابي نامطلوب حد در پژوهشي هايطرح ازنظر و مطلوب
 قريباًتنتايج اين مطالعه با مطالعه مجتمع آموزش سالمت شهر بوکان 

و  يعلمئتيه، در هر دو مطالعه دانشجويان ، ازآنجاکهطابقت داردم
اهداف سازماني در  ازنظرمطلوب و  نسبتاًتجهيزات و امکانات در حد 

 ،حد مطلوب قرار دارند. البته سوابق و شرايط دانشکده پرستاري
 ازنظرسو و زمان دو مطالعه مامايي و پيراپزشکي رفسنجان از يک

دهي و يادگيري و استفاده از امکانات اي يادتحول در فراينده
  تواند در همگرايي نتايج دو مطالعه دخيل بوده باشند.آموزشي مي

 دروني ارزيابي «پژوهشي تحت عنوان  )۱۳(آشوريون و همکاران

 پايه استانداردهاي بر مبتني اصفهان عمومي پزشكي رشته برنامه
 اجراي جهت مدلي ائهار، پزشكي آموزش و درمان، بهداشت وزارت

انجام دادند که نتايج  ١٣٨٨در سال » نتايج تحليلوتجزيهو  ارزشيابي
، درصد ۸۰ آموزشي برنامه، درصد ۷۰ رسالت حوزه در: نشان داد

 ۷۵ اجرايي و عالي مديريت، درصد ۵۴ منابع، درصد ۷۴ يعلمئتيه

 درصد ۵۷، كل در و درصد ۶۱ ارزشيابي، درصد ۳۴ دانشجو، درصد

. در پژوهش حاضر باالترين درصد )١٣بودند( مطلوب نشانگرها از
ها در حوزه رسالت و اهداف بوده است رعايت شاخص ازنظرانطباق 

 تواندرصد) که در مقايسه با مطالعه عشوريون و همکاران مي۱۲/۸۳(
بيني شده در رشته پزشکي عمومي گفت سطح اهداف و رسالت پيش

قه و اهميت دانشگاه و دانشکده مربوطه اصفهان با توجه به قدمت ساب
 و لذا دستيابي ومجتمع آموزش سالمت شهر بوکان بسيار باالتر از 

تر است. در حوزه انطباق آن با استانداردهاي پايه مربوطه مشکل
مجتمع مديريت دانشکده پزشکي اصفهان در درجه مطلوب و 

در  مطلوب قرار دارد. نسبتاًدر حد آموزش سالمت شهر بوکان 
هر دو دانشکده در  هرچندو منابع و امکانات  يعلمئتيه يهاحوزه

مجتمع آموزش اما درصد مطلوبيت در  قرار دارندمطلوب  نسبتاًحد 
ع و نو سؤاالتبه نوع  توانديمباالتر است که سالمت شهر بوکان 

 گيري ارزيابانگيري يا سختو سهل دهندگانپاسخنگرش و توقع 
  .ارتباط داشته باشد

دريک مطالعه ديگر از نوع ارزشيابي بيروني که توسط ساماني و 
 دانشکده دانشگاهي درون -بيروني ارزشيابي«زحل تحت عنوان 

حوزه  ۸ انجام شد »قزوين پزشکي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري
 مديريت -برنامه آموزشي-يعلمئتيهرسالت و اهداف : تحت عناوين

سنجش و ارزشيابي و  -فراگيران -منابع آموزشي -يدهسازمانو 
 يعلمئتيههاي که در آن مطالعه در حوزه، اندشدهپژوهش بررسي 

مديريت ، هاي رسالت و اهدافو منابع آموزشي نامطلوب و در حوزه
هاي مطلوب و در حوزه نسبتاًو پژوهش  يفراگير، يدهسازمانو 

. )۱۴(برنامه آموزشي و سنجش و ارزشيابي مطلوب گزارش شده است
هاي رسالت و حوزه ازنظرتوان با اين مطالعه مطالعه حاضر را مي

 آموزش فراگيران مقايسه نمود که در، يعلمئتيه، مديريت، اهداف
ها وضعيت از حوزه کدامچيهدر مجتمع آموزش سالمت شهر بوکان 

اهداف و رسالت وضعيت مطلوب  نامطلوب ارزيابي نشده و در حوزه
-ارزيابي شده است. تفاوت در ميزان نسبتاًها وضعيت و در بقيه حوزه

تفاوت در سطح ، هادانشکدهبه سوابق  توانيمهاي مطلوبيت را 
  مرتبط دانست. سؤاالتو نوع  گاندهندپاسخارزيابان و  ينيبواقع

 مقايسه و بحث در خصوص نتايج حاصل از اين نظرازنقطه
 که يامطالعهمقايسه با  به توانيممطالعه با مطالعات خارج از کشور 

بهداشت جامعه و مرکز  يتوسط گروه پرستار ۲۰۰۸سال در 
کالج  ژاپن و يويدانشگاه توک يآموزش پزشک الملليبين قاتيتحق

 يهابرنامهارزيابي « عنوان و تحت )۱۵( شهر کوبه ژاپن يپرستار
و  يعلمئتيهرشته دکتراي پرستاري در ژاپن با کمک اعضاي 

که در آن ، شد انجام» آنان پژوهشي و آموزشي يهاتيفعال
در  يپرستار يرشته دکترا يهابرنامه يابيجهت ارز ييهاپرسشنامه
نفر  ۸۵شد که  عيتوز يعلمئتيهعضو  ۳۰۵ انيو در م نيژاپن تدو

درصد  ۷۰مطالعه  نيها پاسخ دادند. در ا) به پرسشنامه۹/۲۷( آنان
ارت نظاز  نانياطم يبرا يتيريمد ستميکنندگان از وجود سشرکت
 فمخالبشدت  اي مخالف انيدانشجو شرفتيمناسب جهت پ و منظم
درصد آنان به وجود اهداف روشن در برنامه  ۸۰از  شيالبته ب بودند.

 ييباال ازيامت يريادگي يحام طيخودشان و مح يگروه و برنامه درس
دانشکده و  يبه تعداد اعضا يکم ازيکنندگان امتشرکت دادند.

 يبانيو پشت يو کارکنان فن يمال عو منابپژوهش  يهارساختيز
ميانگين مجتمع آموزش سالمت شهر بوکان ). در بررسي ۱۵دادند (

در مورد رسالت و اهداف  يعلمئتيهرضايت اساتيد و اعضاي 
آنان از وضعيت منابع و  ۶/۷۸باشد و درصد مي ۷/۸۵دانشکده 

عيت وضامکانات دانشکده رضايت داشتند و ميانگين رضايت آنان از 
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گفت تفاوت در  توانيمباشد. مي درصد ۳/۸۰آموزش دانشجويان 
و سطح توقع و نگرش در دو کشور ايران و ژاپن و اساتيد  مطالعهنحوه 

 سؤاالتهاي از پيش تعين شده و نوع دو دانشکده و اهداف و برنامه
 .هاستتيرضاها از داليل اختالف در ميزان پرسشنامه

به مشکل بودن فرايند  توانيمالعه اين مط يهاتيمحدوداز 
گردآوري داده به سبب استفاده از رويکرد سرشماري اشاره نمود 

يران مد، اساتيد، کم بودن تعداد دانشجويان ليبه دلالزم بود  چراکه
ديگر اينکه اخذ گردد.  ازيموردن يهادادهو کارمندان از تمامي آنان 

, نيا, دانشجودياسات ,نيرامخصوص مد( هاپرسشنامهتعدد و تفاوت 
هر رده  يکارکنان, مستندات و مشاهدات) موجب شد که برا

 رده مستندات و مشاهدات در قالب پرسشنامه به تعداد نفرات آن
  شود. يآورجمع

با توجه به اهميت موضوع ارزشيابي در مراکز آموزشي و نيز 
ان ژوهشگرپ، اعتباربخشي بر بهبود مستمر کيفيت در اين عرصه تأثير

مشابه مطالعه حاضر در قالب  يهاپژوهشکه  کننديمپيشنهاد 
حوزه آموزش پزشکي  ژهيوبهمختلف آموزشي  يهاعرصهمميزي در 

هاي احتمالي مشکالت و کاستي، در آيد تا از اين طريق مورداجرابه 
ام اقد هاآنو جهت مرتفع نمودن  شدهييشناساآموزشي  يهاستميس

مجتمع جهت بررسي روند انطباق  ،شود. همچنين پژوهشگران
در مدل ملي  شدهنيتدوبا استانداردهاي آموزش سالمت شهر بوکان 

اجراي ساليانه ، علوم پزشکي کشور يهادانشگاهاعتباربخشي 
حاضر و در صورت امکان انجام مميزي آموزشي  شدهانجامارزشيابي 

 بتوسط پژوهشگران بعدي و يا بررسي در قال را در اين دانشکده
از سوي مسئولين آموزشي اين دانشکده پيشنهاد  يابيخودارزانجام 

  .کننديم
 آمدهدستبه يهاافتهيپژوهشگران در پايان و بر اساس مجموع 

وضعيت مجتمع آموزش سالمت شهر بوکان را بر ، از مطالعه حاضر
علوم  يهادانشگاهمدل بومي اعتباربخشي  يهاشاخصاساس 

 جودونيباا. کننديماً مطلوب ارزيابي پزشکي کشور در حد نسبت
 هاشاخصو  هاحوزهي در برخي از توجهقابل يهايکاستمشکالت و 

که نيازمند توجه و اقدام مسئولين آموزشي مجتمع  باشديممشهود 
  .باشديمجهت طرحي و اجراي مداخالت ارتقايي 

  
  يتشکر و قدردان

 ،اساتيد، از همکاري دانشجويان ميدانيمدر پايان بر خود الزم 
مديران و پرسنل مجتمع آموزش سالمت شهر بوکان و نيز از 

مرکز تحقيقات آموزش علوم پزشکي دانشگاه علوم  يهاتيحما
کر آوريم. الزم به ذ به عملپزشکي تبريز نهايت تشکر و قدرداني را 

در مرکز تحقيقات آموزش علوم  ۱۰۰۲۱۴است که مقاله حاضر با کد 
  پزشکي تبريز به تصويب رسيده است.
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Abstract 
Background & Aim: Evaluation is an overall process of systematic analysis that can lead to arbitration 
and offering the quality assurance of one higher education institution that yields continuous quality 
improvement. So this study aimed to evaluate the status of Boukan Nursing Educational Center. 
Materials & Methods: This cross-sectional study was done by the inclusion of all of the managers, 
faculties, students, and staff using the national educational accreditation tool for Iranian university of 
medical sciences. First, the descriptive analysis was done on data and the obtained results reported as 
frequency and percentage for qualitative variables, the mean and standard deviation for quantitative. 
The results categorized and reported for all dimensions separately after determining cutoff points. 
Results: The study results showed that the mean desirability level for the students, faculties, managers, 
and the staff was 65, 79, 76, 70 and 70 percent respectively. The highest compliance level was allocated 
to the faculties and the lowest level was among the students. The mean compliance level was 72 percent. 
Results regarding the evaluation of various dimensions indicated that the highest compliance level was 
allocated to “Mission and Goals”, “Continuous education of educated people” and “students’ 
education”; and the lowest level was for “management”, “faculty members” and “clinical education” 
respectively. 
Conclusion: Finally, the study results show that the status of this faculty is relatively desirable, but with 
some needs for improvement in some areas such as management and education. 
Keywords: Evaluation, Medical Education, Standards 
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