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مقاله تحقیقاتی

تدوين و استانداردسازي شاخص هاي ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي دوره 
کارشناسي پيوسته رشته پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور

*شهال علياري1، حسن ملکي2، مهرنوش پازارگادي3، عباس عباسپور4

چكيده
ســابقه و هدف: برنامه درســي آموزش عالي به عنوان انتقال دهنده اطالعات و فراهم کننده زمينه براي ســاختن دانش و 
کســب مهارت ها و نگرش ها از اهميت ويژه اي برخوردار اســت. از اين رو، ارزشــيابي کيفي برنامه هاي درســي رشته هاي 
تحصيلي و روزآمد کردن آنها با عنايت به اســتانداردها همواره مورد توجه بوده اســت. لذا هدف اين تحقيق تدوين و 
استانداردسازي شاخص هايي جهت ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي دوره کارشناسي پيوسته رشته پرستاري 

دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي- پيمايشــي در ســال تحصيلي 90-89 در ســه مرحله انجام شــد. در مرحله اول و 
دوم پيش نويس مالک ها و شــاخص ها از روي منابع موجود تهيه و توســط متخصصان برنامه درســي و پرســتاري پااليش 
گرديد. در مرحله ســوم به منظور اســتاندارد ســازي و تعيين وزن عوامل، مالک ها و شــاخص ها از 93 نفر از اعضا هيات 
علمي گروه هاي پرستاري دانشکده هاي پرستاري و مامايي مستقر در شهر تهران که به روش نمونه گيري طبقه اي نسبتي 

انتخاب شده بودند، نظرسنجي به عمل آمد. اين مطالعه برگرفته از رساله جهت اخذ دکتري مي باشد.
يافته ها:  اين مطالعه منتهي به پيشــنهاد 9 عامل، 39 مالک و 143 شــاخص براي ارزشــيابي کيفيت و اعتبارســنجي برنامه 

درسي کارشناسي پيوسته رشته پرستاري گرديد.
بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه، عوامل، مالک ها و شاخص هاي تدوين شده جهت اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي 
پيوسته رشته پرستاري، داراي چند ويژگي شامل: رعايت استانداردهاي بين المللي برنامه درسي دوره کارشناسي پرستاري، 
توجه به تمامي عناصر برنامه درسي، رعايت قانونمندي هاي برنامه درسي و استانداردسازي و تعيين وزن عوامل، مالک ها 

و شاخص ها مي باشند. 
کلمات کليدي: اعتبارسنجي، شاخص ها، ارزشيابي کيفيت، برنامه درسي، کارشناسي پرستاري

مربي، ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشکي آجا، دانشکده پرستاري، دانشجوي دکتري برنامه ريزي درسي )*نويسنده مسئول(  1ـ 
Aliyar_shah@armyums.ac.ir :تلفن 77500404-021               آدرس الکترونيک  

2ـ  دانشيار، ايران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي 
دانشيار، ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، دانشکده پرستاري و مامايي 3ـ 

استاديار، ايران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي  4ـ 

مقدمه
کيفيت از جمله مفاهيمي اســت که در 50 ســال اخير، ابتدا در 
فعاليت هاي صنعتي بدان توجه شــده اســت. به تبع اين امر در 
سال هاي اخير توجه به مفهوم کيفيت و کاربرد آن در نظام هاي 

آموزشــي نيز بيش از پيش گســترش يافته اســت )1(. کيفيت 
همانند زيبايي و خوبي واژه اي اســت که با ذهنيت ســر و کار 
دارد و براســاس نوع برداشــت مي تواند به روش هاي متفاوتي 
تعريف شــود )2(. يکي از تعاريف کيفيت، کيفيت به عنوان 
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شهال علياري و همکاران 11تدوين و استانداردسازي شاخص هاي ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي ...

آســتانه (Threshold) اســت. در اين تعريف، استانداردهاي 
خاص و معيارها تعريف مي شــوند. به عبارت ديگر تضمين 
رســيدن مؤسسه به استانداردها، کيفيت مي باشد. استانداردها 
بــه عقالنــي کردن تعريف کيفيت کمک نموده و آن را عيني تر 
مي ســازد. اغلب کشــورهاي اروپايي حداقل استانداردها را به 
کار مي گيرند، به طوري که هيچ مؤسســه آموزش عالي نبايد 
پايين تر از آن اســتانداردها باشــد )3(. در اين تحقيق کيفيت 
برنامه درســي به معناي دســتيابي به حداقل حد مطلوبيت در 

نظر گرفته مي شود. 
ارزشيابي در آموزش عالي به منظور تعيين ميزان کيفيت عبارت 
اســت از فرآينــد تعيين، تهيه و گــردآوري اطالعات با هدف 
متفاوت، درباره ميزان عملکرد عوامل موجود در نظام، که براي 
تصميم گيري در جهت بهبود فرآيند يادگيري و ياددهي انجام 
مي شود )4(. نگاهي به نظام هاي آموزشي موفق در جهان مبين 
نهادينه شــدن يک نظام کارآمد و اثر بخش ارزشــيابي کيفيت 
اســت. اعتبارســنجي به منظور ارزشيابي کيفيت موسسه هاي 
آموزشــي سالهاســت که مورد استفاده قرار مي گيرد و در حال 
حاضر در کشورهاي مختلف جهان ساختارهاي اعتبارسنجي 
در حيطه هاي مختلف اعم از آموزشي و خدماتي به کار گرفته 
مي شــود )5(. کلز (Kells) )1995( اعتبارســنجي را فرآيندي 
جهت قضاوت درباره کيفيت نظام هاي آموزش عالي مي داند، 
که براي دستيابي به دو هدف انجام مي پذيردکه عبارتند از: 1( 
پاسخ گو کردن مؤسسه هاي آموزش عالي در چگونگي استفاده 
از منابع، 2( ارزشــيابي ميزان تطابق فعاليت هاي مؤسســه هاي 
آموزش عالي با اســتانداردهاي ازقبل تعيين شــده )1(، درواقع 
اعتبارســنجي تالشي است براي ارزشيابي کيفيت موسسه ها، 
برنامه ها و خدمات و اندازه گيري آن ها در مقابل استانداردهاي 
توافق شــده که موجب اطمينان از تطابق آن ها با اســتانداردها 

مي گردد )6(.
در ايران نيز در ده هاي اخير، مســاله اعتبارســنجي در آموزش 
عالي مورد توجه قرار گرفته و در برنامه سوم توسعه و مصوبات 

شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي، در جهت اجرايي کردن سياست هاي کالن نظام، توجه 
ويژه اي به امر راه اندازي و کارآمد نمودن نظام ارزشــيابي و 
اعتبارسنجي موسسه ها و دوره هاي آموزشي مشاهده مي شود 
)7(. در حال حاضر در برنامه چهارم توسعه در بخش آموزش 
عالي )ماده 49( ارزشــيابي مســتمر دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالي و بازنگري در رشــته هاي دانشــگاهي مورد توجه خاص 

قرار گرفته است )8(.
آلستت )2007( فرآيند اعتبارسنجي در اياالت متحده را در شش 
مرحلــه توصيــف کرد )9( که اولين و مهمترين مرحله، تعيين 
استانداردها و بازنگري مداوم آنها توسط کميته هاي تخصصي 
اســت. اســتانداردهاي مورد نياز جهت اعتبارسنجي، در يک 
رشته بياني است از شرايط مطلوب آن رشته است، که به وسيله 
متخصصان برجســته و شــناخته شده آن رشته به عمل مي آيد. 
براي تدوين استانداردهاي يادشده، اغلب به مشورت خواهي 
و کســب نظر از متخصصان پرداخته مي شــود و توافق حاصل 
به صورت استاندارد در مي آيد )10(. لذا، در فرآيند ارزشيابي 
کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي نيز جهت قضاوت درباره 
کيفيت و تعيين سطح مطلوبيت آن بايد عامل مورد ارزشيابي، 
مالک ارزشيابي و شاخص هايي را مورد نظر قرار داد که بتوان 
به وســيله آن ها داده هاي الزم را درخصوص وضعيت موجود 
جمع آوري کرد و با تحليل و تفسير آنها به قضاوت پرداخت.
از آنجاکه بهســازي و ارتقاي ســطح توانمندي هاي حرفه اي 
پرســتاران از سياســت هاي اصلي و ماموريت هاي ويژه نظام 
آموزش پرســتاري اســت، لذا به کارگيري روش هاي نوين 
آموزشي، افزايش بهره وري مراکز آموزش پرستاري و ارتقاي 
علمي و عملي دانش آموختگان پرستاري جهت ارائه مراقبت 
کارآمد و اثربخش به مددجويان، از مهم ترين اهداف اين نظام 
اســت. براي دســتيابي به اهداف موردنظر و پويايي و ارتقاي 
کيفي دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي نياز به يک سيستم 
ارزشــيابي کيفيت و اعتبارســنجي مي باشــد تا با توجه به نظام 
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ارزشي جامعه به سنجش وضع موجود از طريق استانداردهاي 
از قبــل تعيين شــده، اقدام نمــوده و هويتي قانوني و علمي به 

برنامه هاي درسي دانشکده هاي پرستاري اعطا نمايد.
بنابر اين، محقق بر آن شد تا با انجام مطالعه اي با هدف تعيين 
شــاخص هايي جهت ارزشــيابي کيفيت و اعتبارسنجي برنامه 
درســي کارشناســي پيوسته رشته پرستاري دانشگاه هاي علوم 
پزشکي کشور، مجموعه شاخص هاي بين المللي برنامه درسي 
کارشناســي پيوسته رشته پرســتاري و قانونمندي هاي برنامه 
درسي را استخراج نموده و با نظر سنجي از افراد صاحب نظر 
کشور در جهت تدوين عوامل، مالک ها و شاخص هاي منطبق 

با ساختار آموزشي کشور اقدام نمايد.
در ايــن تحقيــق برنامه درســي (Curriculum) به عنوان يک 
“طرح علمي” تعريف شــده اســت، چرا که قصد طرح علمي، 
پرورش آکادميک دانشجو مي باشد. طرح علمي شامل مقاصد، 
فعاليت ها و شيوه هاي اندازه گيري فرآيند است. هم مقاصد يا 
نيات و هم گزينه هاي منطقي از ميان شقوق مختلف را جهت 
دستيابي به مقاصد در بر مي گيرد )11(. لذا منظور ما از برنامه 
درسي مجموعه عوامل و مولفه هاي مربوط به حوزه يادگيري، 
از قبيل: هدف، محتوا، ارزشــيابي، فرآيند ياددهي- يادگيري، 
عملکرد اعضاي هيات علمي، يادگيرندگان )دانشجويان(، فضا 
و تجهيزات و زمان مي باشد. همچنين، مالک ها، ويژگي هايي از 
برنامه درسي است که قضاوت در باره وضعيت آن ها چگونگي 
مطلوبيت برنامه درسي کارشناسي پيوسته پرستاري را آشکار 
مي کند و شاخص ها، مشخصه هايي هستند که براي گردآوري 
داده ها جهت قضاوت در باره مالک هاي مورد نظر به کار برده 
مي شود. به عبارت ديگر شاخص ها، معيارهايي براي ارزشيابي 

کيفيت برنامه درسي آموزش پرستاري مي باشند.

موادوروشها
از آنجايي که نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند منجر به اتخاذ 
تصميم هاي اجرايي و انجام يک سلســله اصالحات در برنامه 

درســي پرســتاري کشور گردد از لحاظ هدف و ماهيت از نوع 
تحقيقات کاربردي است. از لحاظ روش تحقيق از نوع تحقيقات 
توصيفي - پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق، کليه اعضا 
هيات علمي گروه هاي پرســتاري دانشــکده هاي پرستاري و 
مامايي دانشگاه هاي علوم پزشکي مستقر درشهر تهران در سال 
تحصيلي 90-89 مي باشــد. براي انتخاب نمونه به گونه اي که 
معرف کل جامعه باشــد، از روش نمونه گيري طبقه اي نســبتي 
استفاده شد. بدين ترتيب که با توجه به طبقات جامعه آماري، 
حجم نمونه هاي آماري از هر طبقه )در اين تحقيق دانشکده( 
به نسبت حجم جامعه آن طبقه تعيين و انتخاب گرديد. حجم 
نمونه تصادفي با ضريب اطمينان 0/95 و اشــتباه مجاز 0/05 
با اســتفاده از فرمول کوکران محاســبه شــده است. معيارهاي 
ورود بــه مطالعه، عضويت هيات علمي در گروه هاي آموزش 
پرســتاري و داشــتن حداقل 4 ســال ســابقه تدريس در دوره 

کارشناسي پرستاري بود.
در اين تحقيق با توجه به ماهيت موضوع مورد بررسي از چند 
ابزار، شامل: فيش برداري، مصاحبه و پرسش نامه استفاده شد. 
ابزار جمع آوري اطالعات در قســمت کيفي فيش برداري از 
طريــق مطالعه اســناد و مدارک بــود. براي اين منظور، ادبيات 
ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي، بويژه مالک ها و شاخص هاي 
اعتبارسنجي برنامه مورد کنکاش قرار گرفت. به منظور تعيين 
مالک ها و شاخص هاي ارزشيابي کيفيت برنامه درسي يادشده 
بــا برخــي از صاحــب نظران، مصاحبه هدايت شــده و نيمه 
ســاختاريافته به عمل آمد و در نظرخواهي از اعضاي هيات 
علمي به منظور استاندارد سازي و تعيين وزن عوامل، مالک ها و 
شاخص هاي ارزشيابي کيفيت برنامه درسي کارشناسي پيوسته 
رشــته پرســتاري، پرســش نامه محقق ساخته و بسته - پاسخ 
طراحي و مورد اســتفاده گرفت. البته در پرســش نامه ياد شده، 
از اعضا هيات علمي درخواســت شــده بود، در صورتي که 
شــاخص هايي عالوه بر موارد مطرح شــده مد نظر دارند، در 
فضاي خالي انتهاي هر عامل ذکر نمايند. جهت بررسي اعتبار 
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پرسش نامه در اين تحقيق از اعتبار محتوا استفاده شد تا اطمينان 
يابيم که پرسش نامه، به تعداد کافي پرسش هاي مناسب براي 
اندازه گيري مفهوم مورد ســنجش را در برداشــته باشد. به بيان 
ديگر، پرســش نامه به گونه اي طراحي شــده باشــد که ابعاد و 
عناصر ارزشــيابي کيفيت برنامه درســي را تحت پوشش دقيق 
قــرار دهــد. بدين منظور، از نظــرات ده نفر از صاحب نظران 
برنامه درســي و پرســتاري استفاده شد و بر اساس نظرات آنها 
نقايص پرسش نامه برطرف گرديد. در ضمن سعي شد پرسش 
نامه مقدمه گويا و مختصر داشته و به طور مناسب ويراستاري 
شــده باشــد. همچنين جهت تعيين پايايي از روش همبستگي 
دروني )آلفاي کرانباخ( اســتفاده شــد. لذا، براي تامين پايايي 
دروني در يک مطالعه آزمايشــي، پرســش نامه توســط 30 نفر 
از اعضا هيات علمي پرســتاري تکميل شــد و ضريب آلفاي 
کرانباخ محاسبه گرديد. مقدار به دست آمده براي کل پرسش 
نامه 0/926 محاسبه گرديد. با توجه به اين که مقدار به دست 
آمده بيشــتر از 0/70 بود، پايايي ابزار اندازه گيري قابل قبول 
تلقي گرديد. مقدار آلفا براي هر يک از عوامل مورد بررســي 
نيز محاســبه شــد. مقدار آلفا براي عامل مديريت برنامه درسي 
0/559 بود لذا 2 گويه از گويه هاي عامل يادشده حذف گرديد 
و آلفاي نهايي به 0/702 رسيد. مقادير آلفا براي هدف هاي برنامه 
درســي 0/922، محتواي برنامه درسي 0/974، فرآيند ياددهي 
يادگيــري 0/882، هيات علمي 0/858، دانشــجويان 0/972، 
دانــش آموختــگان 0/813، فضا، تجهيــزات و زمان 0/877 و 
عامل ارزشيابي از آموخته هاي دانشجويان 0/888 محاسبه شد.
تدوين مالک ها و شاخص هاي ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي 
برنامه درســي کارشناســي پيوسته رشته پرستاري طي مراحل 

زير انجام گرفت که شامل: 
1- تهيــه پيــش نويــس مالک ها و شــاخص ها از روي منابع 
موجود )عوامل، مالک ها و شاخص هاي ارزشيابي دروني يا 
خود- ارزشيابي، مالک ها و شاخص هاي ارزشيابي کيفيت 
برنامه درسي و استانداردهاي اعتبارسنجي در آموزش علوم 

پزشکي به ويژه دوره کارشناسي رشته پرستاري( 
2- پااليش، پيش نويس مالک ها و شاخص ها توسط صاحب 

نظران 
3- کسب توافق جمعي صاحب نظران درخصوص مجموعه 

پااليش شده مالک ها و شاخص ها
همان طور که قبال شرح داده شد، پس از تعيين اعتبار و پايايي 
پرســش نامه، به منظور اســتاندارد سازي و تعيين وزن عوامل، 
مالک ها و شاخص ها ي ارزشيابي کيفيت برنامه درسي، پرسش 
نامه يادشده توسط 93 نفر از اعضاي هيات علمي دانشکده هاي 
پرستاري مستقر در شهر تهران تکميل گرديد. تجزيه و تحليل 
داده هاي اين تحقيق بر اســاس دو روش توصيف و اســتنباط 
آمــاري انجام شــد. تجزيه و تحليــل داده هاي مرحله کمي با 
اســتفاده از فراواني، محاســبه ميانگين و انحراف معيار انجام 
گرفت. براي استانداردســازي مالک ها و شاخص ها از آزمون 
t و براي تعيين وزن عوامل، مالک ها و شــاخص ها از ميانگين 

وزني استفاده شد. 

يافتهها
در مرحله اول تحقيق بر اســاس بررســي منابع موجود اعم 
از اســتانداردهاي اعتبارســنجي در آموزش علوم پزشــکي، 
استانداردهاي بين المللي آموزش دوره کارشناسي پرستاري، 
مالک ها و شاخص هاي ارزشيابي کيفيت برنامه درسي و عوامل، 
مالک ها و شــاخص هاي ارزشيابي دروني يا خود- ارزشيابي، 
12 عامل، 51 مالک و 203 شــاخص جهت ارزشــيابي کيفيت 
و اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي پيوسته رشته پرستاري 

پيشنهاد گرديد. 
در مرحله دوم تحقيق بر اساس نظرهاي صاحب نظران رشته 
پرســتاري و برنامه ريزي درســي، اصالحات و تغييرهاي الزم 
در عوامل، مالک ها و شاخص هاي پيشنهادي اعمال گرديد و 
در نهايت، 9 عامل، 39 مالک و 143 شاخص، شامل: مديريت 
برنامه درسي با 3 مالک و 11 شاخص، هدفهاي برنامه درسي 
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با 6 مالک و 17 شــاخص، محتواي برنامه درســي با 5 مالک 
و 18 شــاخص، فرآينــد ياددهــي- يادگيري با 5 مالک و 16 
شــاخص، هيات علمي با 5 مالک و 19 شــاخص، دانشجويان 
بــا 3 مــالک و 12 شــاخص، دانــش آموختگان با 2 مالک و 6 
شاخص، فضا و تجهيزات و زمان با 9 مالک و 32 شاخص و 
ارزشيابي از آموخته هاي دانشجويان با 2 مالک و 12 شاخص 
براي ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي 

پيوسته رشته پرستاري تدوين گرديد.
در مرحله سوم جهت استاندارد سازي و تعيين وزن شاخص ها، 
93 نفر از اعضا هيات علمي پرستاري )80 درصد زن و 20 درصد 
مرد( به پرســش نامه مربوطه پاســخ دادند. يافته هاي حاصل از 
آمار توصيفي نشان داد که 22 درصد اعضا هيات علمي داراي 
مدرک دکتراي تخصصي در پرســتاري يا رشــته هاي مرتبط و 
78 درصد داراي مدرک کارشناســي ارشد بودند. متوسط سن 
پاسخ دهندگان 43 سال و متوسط سابقه تدريس آنها 16 سال 
بود. 1 درصد از اعضا هيات علمي اســتاد، 6 درصد دانشــيار، 

12 درصد استاديار و 81 درصد مربي بودند. 
براي استانداردسازي عوامل، مالک ها و شاخص هاي پيشنهادي 
جهت ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي 
پيوسته رشته پرستاري، از آزمون t يک نمونه اي استفاده شد. به 
عبارت ديگر هدف اين بود که از طريق آماره هاي نمونه مورد 
 t نظر، در مورد پارامترهاي جامعه اســتنباط گردد. لذا آزمون
يــک نمونــه اي در مورد تمامي عوامل و مالک ها انجام گرفت. 
به عنوان نمونه به آزمون t انجام شده در مورد عامل مديريت 

برنامه درسي اشاره مي گردد. 
در مورد اين عامل فرض آماري ما چنين است: 

H0: µ < 4/481

H1: µ ≥ 4/481

ميانگين عامل مديريت برنامه درسي در نمونه 4/577 و انحراف 
  (Test Value) µ0معيــار آن 0/460 مي باشــد. بــه طور معمول
بايد ميانگين متوســط يعني 3 در نظر گرفته شــود ولي در اين 

مطالعــه، جهــت افزايش دقت µ0 باالترين کراني درنظر گرفته 
شــده اســت که اگر باالتر از آن برويم فرض ما رد مي شــود به 
عبارت ديگر، آزمون فوق تا جايي ادامه داده شده است که به 
باالترين حد ممکِن Test Value برسيم تا شرط کوچکتر بودن 
معيار تصميم از0/05(Sig<0/05)  را ارضا نماييم. لذا در اين 
آزمون µ0 برابر با 4/481 در نظر گرفته شــده اســت. ميانگين 
جامعه در اين آزمون حداقل مقداري است که در صورت تعميم 
آزمون به جامعه با آن مواجه خواهيم شد. همان طور در مورد 
عامل مديريت برنامه درســي Pvalue =0/047 مي باشد بدين 
ترتيب فرض H0 رد شــده و فرض H1 با 5% خطا مورد تائيد 
قرار مي گيرد. اين بدين معناست که جامعه آماري معتقد است 
که عامل مديريت برنامه درسي به ميزان 4/481 )بيش از زياد( 
درکيفيت برنامه درسي کارشناسي پيوسته رشته پرستاري، موثر 
 H1 نقيض ادعا و H0 اســت. در تمامي آزمون هاي انجام شــده
ادعاي محقق مي باشد. آزمون هاي t-test يک نمونه اي در مورد 
9 عامل و 39 مالک انجام شد. در تمامي آزمون ها H0 رد شده 
و فرض H1 با 5% خطا مورد تاييد قرار گرفته اســت. جدول 
مقيــاس تبديــل واژه هاي کمي به کيفي در مورد تاثير عوامل و 
مالک ها در کيفيت برنامه درسي در جدول 1 و نتايج به دست 
آمده در مورد استانداردســازي عوامل و مالک هاي ارزشــيابي 
کيفيت و اعتبارســنجي برنامه درســي کارشناسي پرستاري به 

ترتيب در جدول 2 و 3 ارائه شده است. 
به منظور تعيين وزن و ميزان اهميت شــاخص ها، مالک ها و 
عوامل ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي 
پرســتاري، در اين مطالعه از ميانگين وزني اســتفاده شد. نتايج 
تحليل آماري نشــان داد که در عامل مديريت برنامه درســي، 
شــاخص »وجود ســازو کاري مستند و علمي جهت ارزيابي و 
بازنگري برنامه درسي« با وزن 0/0951 بيشترين وزن و شاخص 
»وجود مدارکي مستند دال بر ارتباطات بين المللي در طراحي 
يا تبادل برنامه درسي« با وزن 0/0855 کمترين وزن را داشتند.
در عامل هدف هاي برنامه درسي، شاخص »ميزان توجه برنامه 
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درسي به پرورش شايستگي هاي الزم در ابعاد شناختي، مهارتي 
و نگرشي مورد نياز يک پرستار کارشناس در تدوين هدف ها« 
با وزن 0/0615 بيشترين و شاخص »ميزان توجه به تفاوت هاي 
فردي در بيان هد ف ها« با وزن 0/0500 کمترين وزن را داشتند.
در عامل محتواي برنامه درســي، شــاخص »ميزان ارتباط و 
تناســب محتواي دروس با وظايف آينده و نيازهاي حرفه اي 
دانشجويان«با وزن 0/0585 بيشترين و شاخص » ميزان متناسب 
بودن محتوا با تفاوت هاي فردي و عاليق دانشجويان« با وزن 

0/0479 کمترين وزن را داشتند.
در عامل فرآيند ياددهي– يادگيري، شاخص " ميزان متناسب 
بودن روش هاي تدريس با اهداف و محتواي دروس " با وزن 
0/0711 بيشــترين و شاخص هاي" تعداد طرح هاي پژوهشي 

اجرا شده با همکاري دانشجويان در جهت غني سازي يادگيري 
"، "تعداد هم انديشــي هاي برگزار شده دانشجويي )سمينارها 
و همايش ها( " و "ميزان شــرکت دانشــجويان در سمينارهاي 
تخصصي مربوط به رشــته" به ترتيب با وزن هاي 0586 /0، 
0/0589 و 0/0594 کمتريــن وزن را داشــتند. در ايــن عامل 
شــاخص هايي که کمترين وزن را دارند، شاخص هاي مربوط 
به مالک پژوهش در آموزش مي باشند به عبارت ديگر از نظر 
اعضا هيات علمي فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان کارشناسي 
پيوسته پرستاري در فرآيند ياددهي- يادگيري از کمترين اهميت 

برخوردار مي باشند.
در عامل هيات علمي، شاخص هاي " نسبت استاد به دانشجو 
براي برنامه هاي کارشناسي پرستاري )بر اساس کارکنان علمي 

جدول1- مقياس تبديل واژه هاي کمي به کيفي در مورد تاثير عوامل و مالک ها در کيفيت برنامه درسي کارشناسي پيوسته پرستاري

  1  2  3  4  5  كمي) µ0(معيار تصميم 
  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  معيار تصميم كيفي

  
  3  1/3- 3/3  4/3- 6/3  7/3- 9/3  4  1/4- 3/4  4/4- 6/4  7/4- 9/4  5  معيار تصميم كمي
 تقريبا بيش از  بيش از زياد  خيلي بيش از  زياد  خيلي زياد  معيار تصميم كيفي

  زياد
 خيلي بيش از  زياد

  متوسط
  بيش از 
  متوسط

 تقريبا بيش از 
  متوسط

  متوسط

 
جدول2- بررسي تاثير عوامل ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي پرستاري بر کيفيت برنامه درسي از طريق آزمون t يک نمونه اي

 

 عوامل رديف
 ميانگين
 نمونه

  انحراف معيار
 نمونه

  حداقل ميانگين در
  به صورت تعميم آزمون

 ) (Test Valueجامعه 
P- value 

  ميزان تاثير عامل
  در كيفيت برنامه

 درسي

 بيش از زياد P= 047/0 481/4 460/0 577/4 مديريت برنامه درسي 1

 بيش از زياد P =049/0 479/4 473/0 576/4 هاي برنامه درسي هدف 2

 تقريبا بيش از زياد P= 049/0 368/4 496/0 470/4 محتواي برنامه درسي 3

 بيش از زياد P= 049/0 484/4 547/0 371/4 يادگيري -فرآيند ياددهي  4

 بيش از زياد P= 049/0 410/4 517/0 303/4 هيات علمي 5

 بيش از زيادتقريبا  P= 044/0 385/4 470/0 484/4 دانشجويان 6

 تقريبا بيش از زياد P= 046/0 385/4 631/0 517/4 دانش آموختگان 7

 بيش از زياد P= 049/0 463/4 491/0 564/4 فضا، تجهيزات و زمان 8

 تقريبا بيش از زياد P= 049/0 378/4 521/0 485/4 هاي دانشجويان ارزشيابي از آموخته 9

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 14

https://nama.ajaums.ac.ir/article-1-77-fa.html


جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391 ويژه نامه آموزشي مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 16

جدول3- بررسي تاثير مالک هاي ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي پيوسته پرستاري بر عامل خودش از طريق آزمون t يک نمونه اي

 ها مالكرديف
  ميانگين
 نمونه

  انحراف معيار
 نمونه

 حداقل ميانگين 
 در صورت تعميم 
  آزمون به جامعه
(Test Value)

P- value

 ميزان تاثير 
 مالك در 
 عامل خودش

 بيش از زياد 048/0 516/4 612/4467/0 طراحي برنامه درسي 1

 بيش از زياد 049/0 534/4 634/4486/0 خط مشي در زمينه استقالل علمي 2

 تقريبا بيش از زياد 048/0 355/4 483/4620/0 ي بهبود كيفيت برنامهها فعاليت 3

 تقريبا بيش از زياد 048/0 389/4 519/4628/0 با جامعهها  تناسب هدف 4

 تقريبا بيش از زياد 049/0 343/4 459/4563/0 و نيازهاي دانشجويانها  با ويژگيها  تناسب هدف 5

 تقريبا بيش از زياد 049/0 378/4 521/4695/0 ها ليت تحقق هدفقاب 6

 بيش از زياد 049/0 490/4 605/4560/0 ها انسجام و هماهنگي هدف 7

 بيش از زياد 048/0 535/4 645/4529/0 ها روزآمدي هدف 8

 بيش از زياد 048/0 605/4 706/4486/0 ها وضوح و صراحت هدف 9

 بيش از زياد 049/0 620/4 511/4522/0 و سودمنديرعايت اصول اهميت  10

 بيش از زياد 049/0 512/4 629/4565/0 اعتبار محتوا 11

 زياد 048/0 005/4 164/4770/0 و نيازهاي دانشجويانها  تناسب محتوا با ويژگي 12

 بيش از زياد 049/0 490/4 610/4579/0 تعادل در محتوا 13

 بيش از زياد 049/0 562/4 438/4597/0 حتواارتباط عمودي و افقي م 14

 بيش از زياد 048/0 402/4 521/4575/0 هيات علمي ي تدريس مورد استفاده اعضاها روش 15

 تقريبا بيش از زياد 049/0 395/4 537/4688/0 ها ارائه طرح درس براي هر كدام از درس 16

 زياد 048/0 075/4 924/3723/0 پژوهش در آموزش 17

 تقريبا بيش از زياد 048/0 192/4 333/4681/0 گروه بندي دانشجويان 18

 تقريبا بيش از زياد 048/0 399/4 537/4668/0 استفاده از وسايل آموزشي و كمك آموزشي 19

 تقريبا بيش از زياد 049/0 371/4 243/4619/0 توزيع و مدارك هيات علمي 20

خيلي بيش از متوسط 049/0 801/3 932/3634/0 ي آموزشي و پژوهشي هيات علميها فعاليت 21
 تقريبا بيش از زياد 049/0 125/4 263/4669/0 مشاوره هيات علمي با دانشجويان 22

 تقريبا بيش از زياد 000/0 125/4 516/4609/0 مداوم كاركنان علميآموزش 23

 بيش از زياد 048/0 433/4 562/4625/0 علميارزشيابي نظام مند عملكرد كاركنان  24

 بيش از زياد 048/0 595/4 713/4570/0 خط مشي پذيرش دانشجويان 25

 بيش از زياد 048/0 532/4 645/4545/0 ي تخصصي دانشجويانها توانايي 26

 تقريبا بيش از زياد 048/0 207/4 094/4539/0 پيشرفت تحصيلي دانشجويان 27

 تقريبا بيش از زياد 048/0 386/4 516/4627/0 دانش آموختگان ناختي، نگرشي و مهارتيتوانايي ش 28

29 
  هاي  نظرات گيرندگان خدمت و سازمان

 ي دانش آموختگانها نفع درباره توانايي ذي
 تقريبا بيش از زياد 048/0 368/4 516/4713/0
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تمــام وقــت( " و "وجود برنامــه در زمينه جذب اعضا هيات 
علمــي متخصــص و مجرب" با وزن هاي 0/0574 و 0/0574 
بيشــترين و شــاخص هاي "تعدادکتب تاليف شــده و ترجمه 
شده توسط هيات علمي در سال"، " تعداد طرح هاي پژوهشي 
اجرا شــده توســط اعضاي هيات علمي در ســال"، " تعداد هم 
انديشي هاي برگزار شده )سمينارها و همايش ها( درسال" و" 
نســبت اعضاي هيات علمي پاره وقت به کل اعضاي هيات 
علمــي" به ترتيــب با وزن هاي 0437 /0، 0/0466، 0/0468 و 
0/0468 کمترين وزن را داشتند. بر اساس يافته هاي فوق مي توان 
نتيجــه گرفــت که از نظر اعضا هيات علمي وجود اعضا هيات 
علمي هم به لحاظ کمي و هم به لحاظ کيفي از شــاخص هاي 
مهم در عامل هيات علمي محســوب مي گردد. همانند عامل 
فرآيند ياددهي– يادگيري، در اين عامل هم شاخص هايي که 
کمترين وزن را دارند شاخص هاي مربوط به مالک فعاليت هاي 
پژوهشــي مي باشــند به عبارت ديگر از نظر اعضا هيات علمي 
فعاليت هاي پژوهشــي هيات علمي در عامل هيات علمي از 

کمترين اهميت برخوردار مي باشند.

در عامل دانشجويان، شاخص "وجود سازوکاري مدون جهت 
تاييد وضعيت ســالمت جســمي و رواني دانشــجويان از نظر 
پزشــکي توســط پزشــک معتبر " با وزن 0/0901 بيشترين و 
شاخص " معدل دانشجويان به تفکيک سطوح " با وزن 0/0729 

کمترين وزن را داشتند.
در عامل دانش آموختگان، شاخص " وجود مکانيسمي مدون 
براي آگاهي از وضعيت دانش آموختگان در مشــاغل بعد از 
تحصيل و استفاده از نتايج اين تحقيق ها در برنامه ريزي درسي " 
با وزن 0/1675 بيشترين و شاخص " ميزان رضايت گيرندگان 
خدمت و سازمان هاي ذي نفع درباره سطح دانش و اطالعات 

دانش آموختگان " با وزن 0/1655 کمترين وزن را داشتند.
در عامل فضا، تجهيزات  و زمان، شاخص هاي" ميزان تناسب 
مکان هــاي کارآموزي با ســطح مراقبت هاي مورد آموزش "، 
"وجود تجهيزات آموزشي متناسب با اهداف و محتواي آموزش 
عملي در مرکز مهارت هاي باليني" و" وجود بخش شبيه سازي 
شــده مناســب در دانشکده جهت تمرين مهارت هاي کلينيکي 
و عملي" با وزن هاي 0/0324، 0/0324 و 0/0324 بيشــترين 

)ادامه جدول3(
 

 ها مالكرديف
  ميانگين
 نمونه

  انحراف معيار
 نمونه

 يانگين حداقل م
 در صورت تعميم 
  آزمون به جامعه
(Test Value)

P- value

 ميزان تاثير 
 مالك در 
 عامل خودش

 بيش از زياد 049/0 493/4 627/4649/0 فضاي كالسي 30

 بيش از زياد 048/0 450/4 576/4610/0 وسايل آموزشي و كمك آموزشي 31

 تقريبا بيش از زياد 049/0 360/4 491/4637/0 كتابخانه و سيستم اطالع رساني 32

 بيش از زياد 048/0 413/4 524/4534/0 امكانات و خدمات رايانه اي 33

 بيش از زياد 049/0 433/4 564/4635/0 ها آزمايشگاه 34

 تقريبا بيش از زياد 048/0 392/4 504/4541/0 باليني و كلينيكي ي يادگيريها محيط 35

 بيش از زياد 048/0 576/4 681/4509/0 شبيه سازي شده يا بخشي باليني ها مركز مهارت 36

 بيش از زياد 049/0 417/4 545/4619/0 تناسب زمان با اهداف و محتوا 37

 بيش از زياد 048/0 445/4 548/4497/0 هيات علمي ي ارزشيابي مورد استفادهها شيوه 38

 ز زيادبيش ا 048/0 546/4 422/4596/0 ها مطلوبيت امتحان 39
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جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391 ويژه نامه آموزشي مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 18

جدول 4- وزن عوامل ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي 
پيوسته رشته پرستاري

 ها عناوين عاملرديف
 وزن عوامل در كيفيت برنامه

 )هدف تحقيق(درسي 

 1146/0 مديريت برنامه درسي 1

 1145/0 هاي برنامه درسي هدف 2

 1121/0 محتواي برنامه درسي 3

 1030/0 يادگيري ـفرآيند ياددهي  4

 1055/0 هيات علمي 5

 1100/0 دانشجويان 6

 1132/0 دانش آموختگان 7

 1143/0 فضا، تجهيزات و زمان 8

9 
  هاي ارزشيابي از آموخته

 دانشجويان
1129/0 

 

و شاخص " ميزان رعايت مراقبت از مددجويان خانم توسط 
دانشجويان دختر و مراقبت از مددجويان آقا توسط دانشجويان 
پســر " با وزن 0/0278 کمترين وزن را داشــتند. از آنجايي که 
هدف از آموزش پرستاري تربيت يک گروه پرستار متخصص 
است. پرستاري که دانش و مهارت هاي تخصصي الزم را کسب 
نمايد.لذا در عامل فضا، تجهيزات و زمان، شــاخص هايي که 
مربوط به آموزش عملي بوده اند از بيشترين وزن برخوردارند.
در عامل ارزشيابي از آموخته هاي دانشجويان، شاخص " ميزان 
وجود مالک هاي مشخص و مدون در ارزشيابي هاي آموزش 
باليني " با وزن 0/0871 بيشــترين و شــاخص " ميزان رضايت 
دانشــجويان از انواع آزمونهاي مورد اســتفاده اســاتيد يا شيوه 
امتحان ها )تشريحي، کوته پاسخ، چند گزينه اي، صحيح- غلط 

و جورکردني( " با وزن 0/0780 کمترين وزن را داشتند.
در ايــن مطالعــه وزن هــر يک از عوامل ارزشــيابي کيفيت و 
اعتبارســنجي برنامه درسي کارشناسي پيوسته رشته پرستاري 
نيز از طريق ميانگين وزني محاسبه گرديد. نتايج تحليل آماري 
نشان داد که عامل مديريت برنامه درسي با وزن0/1146 بيشترين 
وزن و عامل فرآيند ياددهي – يادگيري و هيات علمي به ترتيب 
با وزن هاي 0/1030 و 0/1055 کمترين وزن را داشته اند. علت 
کم بودن وزن دو عامل يادشده همانند آنچه که در مورد مالک ها 
و شاخص ها نيز رخ داد، کم بودن وزن مالک ها و شاخص هاي 
مرتبط با فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان و اعضا هيات علمي 
بود. وزن هر يک از عوامل ارزشــيابي کيفيت و اعتبارســنجي 
برنامه درســي کارشناســي پيوسته رشته پرستاري در جدول 4 

ارائه شده است.

بحثونتيجهگيري
شک نيست که مي توان مجموعه اي متفاوت از عوامل نظام را 
براي اعتبارسنجي مورد استفاده قرار داد. اما اغلب براي ارزشيابي 
درونــي مجموعــه عوامل چنان انتخاب مي شــود که نمايانگر 
کيفيت باشــد. بنابراين تصميم گيــري درباره ترکيب عوامل، 

مالک ها و شاخص هاي مربوط به آنها از جمله جنبه هايي است 
که در تدوين الگوي اعتبارسنجي از اهميت ويژه اي برخوردار 
اســت. )1( از آنجا که تمامي اندازه گيري هاي شــناخته شــده 
صالحيت هــا در آمــوزش عالي )رتبه ها، نمرات آزمون مجوز 
کار، تست هاي استاندارد شده، تحقيق ها و ميزان انجام کار( در 
معرض خطا و انحراف هاي مستند هستند، کارشناسان هميشه 
از اندازه گيري هاي مســتقل چنــد گانه صالحيت ها حمايت 
مي کننــد بــا اين اميــد که آن ها به طور جمعــي، به يک نتيجه 
قابل پذيرش دقيق برســند به نحوي که اســتانداردهاي عالي 
و قابــل قبــول اعتبــار و پايايي تامين گردد )12(. لذا هيچ گونه 
تصميم گيري داراي ريســک باال نبايســتي فقط بر مبناي يک 
ارزشــيابي و يا نتيجه يک تســت باشد، چرا که هيچ ارزشيابي 
به تنهايي نمي تواند اســتانداردهاي الزم اعتبار و پايايي را که 
براي مشــروعيت چنين تصميم هايي الزم خواهد بود، تامين 
نمايد. به همين دليل محدوديت هاي يک ســنجش ســاده مانند 
ميزان تکميل برنامه يا نرخ هاي گذراندن تست هاي مجوز کار 
جهت ســنجش کيفيت، آشــکار مي گردد. اگر به دليل سرعت، 
کارايي و اقتصادي بودن از تنها يک ســنجش ســاده، اســتفاده 
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گردد، بالشــک منجر به عدم کارايي و شکســت آن ســنجش 
خواهد شد )13( .

در حوزه ادبيات اعتبارســنجي )اعتبارســنجي موسســه اي و 
برنامه اي( به انواع مختلفي از مالک ها و شاخص ها بر مي خوريم. 
در مطالعه حاضر، مالک ها و شاخص هاي تدوين شده جهت 
اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي پيوسته رشته پرستاري، 

داراي چند ويژگي مي باشند که عبارتند از: 
1- رعايت اســتانداردهاي بين المللي برنامه درســي دوره 
کارشناســي پرستاري: هدف از آموزش پرستاري تربيت 
يک گروه پرســتار متخصص اســت. پرستاري که دانش و 
مهارت هاي تخصصي الزم را کســب کرده باشــد. به عنوان 
مثال در زمينه آموزش باليني 6 اســتاندارد باليني پرســتاري 
وجود دارد که در برنامه درســي پرســتاري بايد مد نظر 
قرار گيرند از جمله مسئوليت پذيري و پاسخ گويي؛ تعهد 
بــه کار؛ صالحيــت کاربرد دانش؛ مهــارت و قضاوت در 
باليــن؛ برقــراري ارتباط هاي حرفه اي؛ مديريت مراقبت و 
رهبــري حرفــه اي و خود تنظيمي )14(. لذا وجود حداقل 
امکانــات از جملــه محيط هاي يادگيري باليني و کلينيکي؛ 
مرکــز مهارت هــاي باليني؛ هيات علمــي توانمند و غيره 
بــراي آموزش پرســتاري الزامي اســت. بــه همين جهت 
در تدوين عوامل، مالک ها و شــاخص هاي ياد شــده به 
اســتانداردهاي اعتبارســنجي در آموزش علوم پزشکي به 
ويژه اســتانداردهاي بين المللي آموزش دوره کارشناســي 
پرستاري از جمله: معيارهاي ارزشيابي برنامه هاي آموزش 
پزشکي دوره کارشناسي که در آمريکا و 9 کشور در حال 
توســعه جهت اعتبارسنجي برنامه آموزشي، مورد استفاده 
قرار مي گيرند )15(، اســتانداردها و معيارهاي مجمع ملي 
کميته اعتبارسنجي پرستاري آمريکا براي مقطع کارشناسي 
)16(، استانداردهاي اعتبارسنجي کميسيون آموزش عالي 
پرستاري آمريکا براي برنامه هاي آموزشي مقطع کارشناسي 
پرســتاري )17(، اســتانداردهاي اعتبارسنجي برنامه هاي 

پرســتاري در انگلســتان )18(، چارچوب گسترده تضمين 
کيفيت شوراي پرستاري و مامايي انگلستان )19(، معيارهاي 
اعتبارسنجي برنامه آموزش پرستاري و استانداردهاي برنامه 
درســي پرســتاري در اســتراليا )20، 21( و استانداردها و 
معيارهاي اعتبارسنجي برنامه هاي پرستاري در مالزي توجه 

شده است )22(. 
    الزم به ذکر اســت که، در حال حاضر کميســيون آموزش 
 (CCNE: Commission on Collegiate عالي پرســتاري
(Nursing Education و مجمع ملي کميته اعتبارســنجي 

 (NLNAC: National League for Nursing پرســتاري
(.Accrediting Commission, Inc دو سازماني مي باشند 

 (CHEA: که توســط شوراي اعتبارســنجي آموزش عالي
(Council for Higher Education Accreditation و دولت 

(USDE: United States Department of Education) به 

رسميت شناخته شده اند و اعتبارسنجي برنامه هاي پرستاري 
را در اياالت متحده آمريکا به عهده دارند.

2- توجه به تمامي عناصر برنامه درسي: در اين مطالعه، عوامل 
اعتبارســنجي برنامه درســي به گونه اي انتخاب شده اند که 
تمامي عناصر برنامه درســي را پوشــش دهند. در ارتباط 
بــا عناصــر کليدي در طراحي برنامه درســي، هر کدام از 
متخصصان برنامه درسي بنا به خاستگاه فکري خود پاسخ 
خاصي را داده اند. با نگاه به روند نظرات متخصصان تعليم 
و تربيت درباره ي عناصر برنامه درسي، عناصر نه گانه ارائه 
شده توسط کالين جامع تر است و به متغير هاي بيشتري در 
برنامه درسي اشاره مي کند )11(. فرانسيس کالين (1980) 
(.Klein M.F) عناصر تشکيل دهنده برنامه درسي را شامل: 

هدف ها، محتوا، فعاليت هاي يادگيري، روش هاي تدريس، 
مواد و منابع يادگيري، ارزشيابي، گروه بندي يادگيرندگان، 
زمان و فضا مي داند )23(. انسجام و ارتباط عناصر مختلف 
برنامه درسي باعث مي شود که برنامه درسي به مثابه “ طرح 
يادگيري” قلمداد شــود. هر يک از اين عناصر جايگاه و 
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ارزش خاصي دارند که هيچ عنصر ديگري نمي تواند جاي 
آن را بگيــرد. در برنامــه درســي مطلوب، اوالً همه عناصر 
حضور دارند و ثانيًا هر عنصر کيفيت الزم را داراست، اين 
در حالي است که برنامه درسي ناقص، يادگيري ناقص به 
وجود مي آورد )24(. لذا چنانچه در تعيين عوامل ارزشيابي 
کيفيت و اعتبارســنجي برنامه درســي به همه عناصر توجه 
نشود، مالک ها و شاخص ها از جامعيت برخوردار نخواهد 
بــود. در ايــن مطالعه، عوامل به گونه اي انتخاب گرديد که 
همه عناصر تشکيل دهنده برنامه درسي )عناصر اصلي مانند 
هدف، محتوا، روش و ارزشيابي و عناصر فرعي مانند منابع 
و ابزار يادگيري، زمان، فضا و يا محيط( را پوشش دهند.

3- رعايت قانونمندي هاي برنامه درســي: از آنجايي که در 
اين مطالعه اعتبارسنجي برنامه درسي مد نظر بوده است و 
در هر برنامه درســي بايستي قانونمندي هاي برنامه درسي 
مانند متناسب بودن روش هاي تدريس با اهداف و محتوي 
رعايت گردد، لذا، در تدوين مالک ها، قانونمندي هاي برنامه 
درســي برگرفته از منابع تخصصي برنامه درســي نيز مورد 

توجه قرار گرفته است )25، 26(.
4- توجــه به مطالعات مرتبط با ارزشــيابي کيفيت برنامه 
درســي: هواس بيگي )1388( به منظور ارزشيابي کيفيت 
برنامه درسي از پرسش نامه استاندارد ETS استفاده نمود. 
وي از 6 مالک و 32 شــاخص اســتفاده نمود. مالک هاي 
مورد ارزشــيابي در تحقيق وي شــامل: اهداف و ترکيب 
محتوا در برنامه درســي، فضــا و امکانات کالبدي اجزاي 
برنامه درســي، اجراي برنامه درســي و ارتباط آن با آزادي 
عمل دانشــجويان، ويژگي هاي حرفــه اي اعضاي هيات 
علمي، زمان درنظر گرفته شــده براي اجراي برنامه درسي 
و ارزيابي از آموخته هاي دانشجويان بودند )27(، در حالي 
که عبدي )1384( جهت ارزشــيابي کيفيت برنامه درســي 
5 مالک در نظر گرفت. اين مالک ها بدين شــرح بودند: 
ميزان مطلوبيت هدف هاي برنامه درســي، ميزان مطلوبيت 

محتواي برنامه درســي، ميــزان مطلوبيت فرآيند تدريس 
و يادگيري، توانايي هاي تخصصي در رشــته مورد نظر و 
هماهنگي برنامه درســي با تحوالت علمي رشــته )28(. 
 (Jones & Ewell) سرمد و وزيري به نقل از جونز و ايول  
)1993( معيارهــاي کيفي برنامه هاي دوره کارشناســي را 
چنين بيان مي کنند: ايجاد انتشارات سطح باال براي يادگيري 
دانشــجويان، فراهم کردن زمينه براي يادگيري مســتمر و 
پيش رونده، خلق تجارب يادگيري، در هم تنيدن آموزش 
و تجربه، خلق تجارب يادگيري فعال، الزامي کردن تمرين 
مداوم مهارت ها، ارزشيابي يادگيري و ارائه بازخورد فوري، 
طرح تجارب يادگيري مشــارکتي، فراهم آوردن امکانات 
براي زمان يادگيري مناسب، احترام گذاشتن به استعدادها 
و شــيوه هاي مختلف دانســتن، افزايش تماس غير رسمي 
با دانشــجويان و توجه خاص به ســالهاي اوليه تحصيل 
در دانشــگاه. تمامي 12 مورد يادشــده، براي همه دروس 
عمومــي، پايــه و اصلي قابليت تعميم و کاربرد دارد )29(، 
در اين مطالعه، درتدوين عوامل، مالک ها و شــاخص هاي 
ارزشــيابي کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي 
پيوسته رشته پرستاري، مالک ها و شاخص هاي مطرح شده 

در مطالعات مشابه نيز در نظر گرفته شده است. 
5- استانداردســازي و تعييــن وزن عوامــل، مالک ها و 
شــاخص ها: وزن هر عامل (Weighting)، نشــان دهنده 
ميزان اهميتي اســت که براي آن عامل در مقايســه با ســاير 
عامل هــاي همتــا قائليم  )30(، به عبــارت ديگر برخي از 
عوامل نســبت به ســايرين از اهميت بيشتري برخوردارند 
لذا به هنگام اعتبارسنجي، امتيازات کسب شده در مورد هر 
عامل در وزن آن ها که از پيش تعيين شــده و براي تمامي 
دانشــکده هاي مورد بررســي به طور مشابه به کار مي رود، 
ضرب خواهد شد. در الگوي اعتبارسنجي ضرايب هر يک 
از عوامــل در معادلــه مدل خطي بر نتيجه ارزشــيابي تأثير 
مي گذارد )1(. برخي اين ضرايب را به وسيله نظرخواهي 
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)31( و برخي با اســتفاده از تحليل رگرســيوني )32( به 
دســت آورده اند. با توجه به اينکه دانشــکده هاي پرستاري 
تهران جزء دانشکده هاي با سابقه و توانمند محسوب شده 
و اعضا هيات علمي شــاغل در اين دانشــکده ها اغلب از 
پيشکسوتان و صاحب نظران پرستاري محسوب مي شوند 
لذا، در اين مطالعه، استانداردســازي و تعيين وزن عوامل، 
مالک ها و شاخص ها به وسيله نظر سنجي از اعضا هيات 
علمي گروه هاي پرستاري دانشکده هاي پرستاري و مامايي 
دانشــگاه هاي علوم پزشکي مســتقر درشهر تهران، انجام 
گرفت. براساس نتايج به دست آمده تمامي عوامل و مالک ها 
مورد پذيرش قرار گرفت و نياز به حذف يا اصالح هيچ يک 
از عوامــل و مالک هــا نبود. همچنين در اين مطالعه، از نظر 
اعضا هيات علمي مالک پژوهش در آموزش و شاخص هاي 
آن و همين طور مالک فعاليت هاي پژوهشي هيات علمي 
و شــاخص هاي آن از کمتريــن وزن برخــوردار بودند در 
حالي که وزن عوامل ارزشــيابي کيفيت و اعتبارســنجي 
برنامه درســي کارشناسي پيوسته رشته پرستاري اختالف 
محسوسي با يکديگر نداشتند. به عبارت ديگر در ارزشيابي 
کيفيت و اعتبارسنجي برنامه درسي کارشناسي پيوسته رشته 
پرســتاري، عوامل تعيين شــده از وزن يکسان برخوردار 

خواهند بود. 
6- بومي ســازي شاخص هاي پيشــنهادي: به منظور بومي 
ســازي شاخص هاي پيشــنهادي در اين مطالعه، دو اقدام 

صورت گرفت.
1- در مرحله دوم تدوين مالک ها و شــاخص هاي ارزشــيابي 
کيفيت و اعتبارســنجي برنامه درســي )پااليش، پيش نويس 
مالک ها و شاخص ها توسط صاحب نظران( نظرهاي صاحب 
نظران برنامه درسي و پرستاري در خصوص قابل قبول بودن 
شاخص هاي پيشنهادي براي ارزشيابي کيفيت و اعتبارسنجي 
برنامه درسي کارشناسي پيوسته رشته پرستاري در ايران مورد 

بررسي قرار گرفت.

2- در مرحله سوم تدوين مالک ها و شاخص ها )کسب توافق 
جمعــي صاحــب نظران درخصوص مجموعه پااليش شــده 
مالک ها و شاخص ها( ضمن استانداردسازي، در پرسش نامه 
مربوطه در انتهاي هر عامل از اعضا هيات علمي درخواســت 
شده بود، در صورتي که عالوه بر شاخص هاي ذکر شده، موارد 

ديگري را مد نظر دارند، ذکر نمايند.
بنابر اين در اين مطالعه، عالوه بر در نظر گرفتن استاندارد هاي 
آموزش پرستاري و لحاظ نمودن عناصر تشکيل دهنده برنامه 
درسي )عناصر اصلي و فرعي(، با نظرسنجي از افراد صاحب 
نظر در جهت تدوين عوامل، مالک ها و شــاخص هاي منطبق 
بر ساختار آموزشي کشور اقدام گرديد. از آنجايي که، آموزش 
علوم پزشکي، از جمله پرستاري، بخش مهمي از نظام آموزش 
عالي است که با حيات انسان ها سروکار دارد لذا توجه به کيفيت 
آن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. به منظور ارتقاکيفيت 
موسســه ها و برنامه ها، اعتبارســنجي به عنوان ابزاري شناخته 
شده، سالهاست که در دانشگاه هاي معتبر دنيا مورد استفاده قرار 
مي گيرد. در اعتبارسنجي برنامه تمرکز اصلي بر برنامه آموزشي 
اســت و تاثير آن بر ارتقا کيفيت يادگيري بارزتر مي باشــد. لذا 
بــه منظور ارتقاي علمي و عملي دانش آموختگان پرســتاري 
جهــت ارائــه مراقبت کارآمــد و اثربخش به مددجويان انجام 
اعتبارســنجي برنامه درســي دوره کارشناسي رشته پرستاري 
توصيه مي شــود. اميد اســت که نتايج اين تحقيق به مســئولين 
وزارتخانه کمک نمايد که وضعيت فعلي برنامه درســي دوره 
کارشناســي رشــته پرســتاري را در رابطه با عوامل، مالک ها و 
شاخص هاي تدوين شده، اعتبارسنجي نمايند و از اين طريق، 
باعث تشــويق دانشــکده ها به ارتقاي کيفيت و افزايش سطح 
استاندارد در ميان دانشکده هاي پرستاري شوند. همچنين نقاط 
قوت و ضعف برنامه در فرآيند اعتبارسنجي شناسايي شده و 
راهکارهايي جهت حفظ و ارتقا نقاط قوت و رفع نقاط ضعف 

برنامه ارائه گردد.
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