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 شاپور یجندآموزش  ی توسعه            
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 یعلم یأتهاعضای  یدگاهداز  ییماما یپرستارگروه  یآموزش یتوضع
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 یی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازماماو  یپرستار ی دانشکدهعضو هیأت علمی : مسؤول ی نویسنده*

این . دانست گریدنسل  یبرانسل  کی یگذار هیسرما توان یمرا  کشورهر  یآموزش یها تیفعال :دهیچک

دانشگاه علوم  ییماما یپرستارگروه  یآموزش تیوضع نییتعبا هدف  یمقطع - یفیتوص ی مطالعه

انجام  7881 – 88 یلیتحصاول  سال میندر  یعلم أتیهاعضای  دگاهیداهواز از  شاپور یجند یپزشک

دانشگاه علوم  ییماماو  یپرستار ی دانشکده یعلم أتیه یاعضا  ی هیکلپژوهش شامل  ی جامعه. گرفت

سؤال مربوط به  83شامل  یا نامه پرسش، ها داده یآور جمعابزار . باشد یماهواز  شاپور یجندپزشکی 

 یها شاخصو با  73 ی نسخه SPSS یآمار افزار نرمبا استفاده از  ها داده. است دیاسات یآموزش عملکرد

از  یعلم أتیه یاعضا، استفاده پژوهش نشان داد یها افتهی. شدند لیتحلو  هیتجز یفیتوصآمار 

و تعداد  یآموزش کمک لیوسا، استفاده از یبیترک، پرسش و پاسخ و یسخنران: سیتدر یها روش

  زانیم. نامطلوب گزارش شد یکارگاه سیتدراستفاده از روش  یولمطلوب،  یتخصصجلسات هر درس 

 مشارکتو میزان  ینیبالو  یتئور سیتدردر  دیجدو  یابداعاز روش  یعلم أتیه یاعضا ی استفاده

 یاجرا زانیم، ینیبالمربوط به آموزش  یها شاخصطبق . نسبتاً مطلوب بود یدرس یزیر برنامهدر  ها آن

نسبتاً مطلوب، ولی کفایت تنوع و تعداد موارد بیماری برای  ینیبالدر هر واحد  یآموزش یراندها

مطلوب نسبت به  تیوضع سهیمقا یبرا یروشمطالعه،  نیا. یادگیری دانشجویان نامطلوب گزارش گردید

موجود و تالش  طیشرانسبت به  ربط یذمسؤوالن  شتریب یآگاه تواند یم کهموجود فراهم نمود  تیوضع

 تیفیکدر جهت ارتقای  یعلم أتیهمطابق با نقطه نظرات اعضای  ها یینارسادر جهت رفع نواقص و 

 .دینمادانشگاه را فراهم  نیا یآموزش

 .سیتدرروش ، ییماماو  یپرستارگروه ، یآموزش تیوضع: ها واژهکلید 
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   93119311  --  1919، زمستان و بهار ، زمستان و بهار 33یی  شمارهشماره  سال دوم،سال دوم،  ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  فصلنامهفصلنامهدو دو 

 مقدمه 

 تتتوان یمتترا  کشتتور هتتر یآموزشتت هتتای یتتتفعال

استفاده از . دانست یگردنسل  یبرا ینسل گذاری یهسرما

 هتای  یتفعال یمبتوان که شود یمسبب  یستمیس یکردرو

 ینتده آو جهتان   یامتروز جهتان   یازهتای نرا با  یآموزش

بته عنتوان    یابیارزشت ، یکترد رو یتن ادر . یمستاز منطبق 

 یستتتمس یتتک. شتتود یمتتمنظتتور  یضتترور یستتازوکار

 کته استت   یوستهپ هم به ایاز اجز یا مجموعه، یآموزش

 یاجتزا  کته  یابتد  یمت استتقرار   ینیمعتحقق هدف  یبرا

از عوامتل  . باشتند  یمو برونداد  یندفراآن درونداد،  یاصل

، یاددهنتده ، یادگیرنده توان یمدرونداد  ی دهنده یلتشک

 یالتتسته ، یتزات تجهآمتوزش،   یفضتا ، یدرس ی برنامه

 یآموزشت  یتت فعال یکاگر در شروع . را نام برد یآموزش

و  یتد آاز درونتدادها قضتاوت بته عمتل      یتک  درباره هتر 

داده نشتود،   یصتشتخ مناستب   هتا  آنموجتود   یتوضع

دروندادها را به ستط    یفیتک، یابیارزبر اساس  توان یم

 یعتتالنظتتام آمتتوزش  یفیتتتک .داد ءنظتتر ارتقتتا متتورد

از  یکتتیتطتتابق وضتتع موجتتود بتتا  یتتزانم :عبارتستتت از

، (شتده  یتین تعاز قبتل   یارهتای مع)استاندارد  یها حالت

 (.7882 بازرگان) یآموزشرسالت، هدف و انتظارات 

. استتتهتتدف از ارزیتتابی، ارتقتتای کیفیتتت آموزشتتی  

ارزشیابی آموزشی بهتترین شاخصتی استت کته میتزان      

و به تحلیل کیفیتت   دهد یمرا نشان  ها هدفرسیدن به 

فرزیتان پتور و   ) پتردازد  یمت ایتن سیستتم    هتای  یتفعال

 یتک به عنوان  یعلم یأته کهاز آنجا (. 7881همکاران 

دارد و مطابق  ییسزا بهعامل مهم در نظام آموزش سهم 

، استتتتاد یآموزشتتت یستتتتماتیکس یطراحتتت یتتتدگاهد

مطلوب در تحقق  یتموفق یجادا یبراعامل  ترین یاساس

، ینبنتتابرا .(7881 احتستتابی) اهتتداف آموزشتتی استتت 

 یآموزشتت – یعلمتت هتتای یتتتفعال یفیتتتکاز  یابیارزشتت

 یفیتت کبردن سط   دانشگاه در باال یعلم یأته یاعضا

 گیریهتای  یمتصتم در  یرانمتد بته   کمتک آنان و  یتفعال

 یاعضتا . (7881ضیائی و همکتاران  )است  یدمف ی صح

و  هتا  دوره یستتدر و  یطراحت در  توانند یم یعلم یأته

دوره  یتتک کنتتترلو  یتهتتداو  یستتازمانده ینهمچنتت

 یتت فعال یابیارزشآموزش، اعم از هدف، روش و محتوا و 

،  متذکور عالوه بتر متوارد   . کنند مشارکتداشته باشند و 

وابستته بته    های یتهکمدر  توانند یم یعلمهیأت  یاعضا

 یها برنامه یابیارزش های یتهکم، مثل یدرس یزیر برنامه

 یها برنامه ییرتغ یاو  یاءاح، یمتنظدر  ینهمچنو  یدرس

 (.7992 گاف ) کنند یفاا یمؤثرنقش  یدانشگاه یدرس

نتایج ارزیابی درونتی گتروه پرستتاری داخلتی جراحتی      

 کتته کتترددانشتتگاه علتتوم پزشتتکی رفستتنجان مشتتخص 

هیأت  یاعضا یها مالکحاصل از  یازاتامت کل یانگینم

گروه از  یاعضا یآموزش عملکردخوب و  ی ردهدر  یعلم

شتهابی  )قرار داشتت   یقو ی رتبهدر  یاندانشجو یدگاهد

 یآموزشتت عملکتترد یتوضتتع .(7883نتتژاد و همکتتاران 

اصفهان  یرسان اطالعو  یریتمد ی دانشکده یعلمهیأت 

 یتتار) باشتتد یمتتبرختتوردار  یمطلتتوب نستتبتاً یتوضتتعاز 

 هتای  یتت فعال یتابی ارزکته   ییاز آنجتا (.7881 محمدیان

 عملکردشتان در متورد   هتا  آنو نظترات   یداسات یآموزش

و  یفیتکاز نظر  یسطحدر چه  که کردمشخص خواهد 

هستند و تا سط  مطلوب و مورد نظتر   یآموزش یابیارز

راستا، پژوهش حاضر با هدف  ینادر  .چقدر فاصله دارند

دانشتگاه   ییماما یپرستارگروه  یآموزش یتوضع یینتع

اعضای هیأت  یدگاهداهواز از  شاپور یجند یپزشکعلوم 

انجتتام  7881 - 88 یلیتحصتتاول  ستتال یمنتتدر   یعلمتت

 .گرفت

  ها روشمواد و 

استت   یمقطعت  - یفیتوص ی مطالعه یکپژوهش،  ینا

 یپرستتار گتروه   یآموزشت  یتوضتع  یتین تعبا هدف  که

اهتواز از   شتاپور  یجنتد  یپزشتک دانشتگاه علتوم    ییماما

 یلیتحصت اول  ستال  یمنت در  یعلمهیأت  اعضای یدگاهد

 ی یتتهکلپتتژوهش را  ی جامعتته. انجتتام شتتد 7881 - 88

دانشتگاه   ییماما یپرستار دانشکده یعلم یأته یاعضا

ابتتزار . داد یلتشتتکاهتتواز  شتتاپور یجنتتد یپزشتتکعلتتوم 

ستتؤال  83شتتامل  یا نامتته پرستتش، هتتا داده یآور جمتتع

 ی یتته کمتوسط  هک) یداساتآموزشی  عملکردمربوط به 

و الزامتتات  یمتنظتتو  ینتتتدو دانشتتکده یدرونتت یتتابیارز

برای تعیین اعتبتار  . بود( آن مشخص شده است یفیتک

علمی آن از روش اعتبار محتوی و برای تعیتین اعتمتاد   

از . علمتتی آن از روش آزمتتون مجتتدد استتتفاده گردیتتد 

 کستب  نامته  پرستش بترای تکمیتل    یعلمهیأت  یاعضا

 مطلوب، نسبتاً یارهایمعبراساس  ها داده. یدگرد یترضا

 یتابی ارز یفیتت کمطلوب و نامطلوب مربوط بته الزامتات   

بتا    73SPSS یآمتار  افتزار  نترم و با استتفاده از   یدرون

و  یفراوانت  یتع توز صتورت  بته  یفیتوصت آمار  یها شاخص

 و یته تجزدر . قرار گرفتند یلتحلو  یهتجزمورد  یانگینم

سته   ،یازامت یشترینبو  یک ،یازامت ینتر کم یبرا یلتحل

بته عنتوان    31/3  -8 هتای  یانگینمدر نظر گرفته شد و 

مطلوب نسبتاً یتوضع 1/7-31/3 ینبمطلوب،  یتوضع
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   93119311  --  1919زمستان و بهار زمستان و بهار ، ، 33یی  شمارهشماره  سال دوم،سال دوم،  ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  فصلنامهفصلنامهدو دو 

نظر گرفتته شتد و    نامطلوب در یتوضع 7 - 1/7 ینبو 

شتدند،   یزآنال یفراوان یعتوز بر اساس درصد که یسؤاالت

مطلوب  یزانم، یدرون یابیارز یفیتکبا توجه به الزامات 

 .مشخص شد ها آنبودن 

 ها یافته

در  یعلمهیأت  یاعضادرصد  11ج نشان داد که  ینتا

 یپرستتتتاردرصتتتد در گتتتروه   22و  ییمامتتتاگتتتروه 

شاخص  83از  که آن بود یانگربپژوهش  های یافته.بودند

  32، یعلمتتهیتتأت  یاعضتتا یتتدگاهداز  یبررستتمتتورد 

شتتاخص در حتتد  8مطلتتوب و  شتتاخص در حتتد نستتبتاً

 .شاخص در سط  نامطلوب برآورد شدند 1مطلوب و 

مربتوط بته    یها شاخصاکثر  کهنتایج تحقیق نشان داد 

 یتدگاه داز  یآموزشت  ی برنامه یمحتواو  یآموزشاهداف 

در  (.7جتدول  )مطلتوب بتود    نسبتاً یعلمهیأت  یاعضا

 یعلمتتهیتتأت  یاعضتتا یتتدگاهد، (3)جتتدول شتتماره  

 یهتا  شاخصدر خصوص  ییماماو  یپرستار ی دانشکده

 .تدریس گزارش گردیده است

مطلتوب بتودن    یتزان م یفراوانت نتایج مربوط بته درصتد   

به صتورت جتدول    ینیبالمربوط به آموزش  یها شاخص

 . آورده شده است 8

مشتخص   یتق تحق یجنتتا دیگر،  یها شاخصدر خصوص 

 دانشتتکده یعلمتتهیتتأت  اعضتتای درصتتد12 کتته کتترد

ختود را بتا    یعلمت  ی رتبته ، تناستب  ییامامت و  یپرستار

متناسب  ینسب طور بهدانشجو، در سط   یلیتحصمقطع 

مطلتوب   شتاخص نستبتاً   یتن ا کته  کردنداست، گزارش 

 دانشتکده  یعلماعضای هیأت  درصد13و  یدگردبرآورد 

تناسب دروس ارائه شده بتا تخصتص    ییماما و یپرستار

طبتق   کته  کردنتد  ذکتر متناستب   کتامالً  طور بهخود را 

 درصتد 92. ، مطلتوب بتود  یدرون یابیارز یفیتکالزامات 

گتزارش   ییمامتا و  یپرستتار گتروه   یعلماعضای هیأت 

جلسته   72، یتخصصتعداد جلسات هر درس  که کردند

 . یدگرددر سط  مطلوب برآورد  که باشد یمساعته  یک

 یداستات  درصتد 93 کهدیگر پژوهش نشان داد  های یافته

روش  یآموزشت  کارگتاه ، ییمامتا و  یپرستار ی دانشکده

را  یابیارزشتتستتنجش و  یآموزشتت کارگتتاهو  یستتتدر

  درصتد 82. مطلتوب بتود   در سط  نستبتاً  که اند گذرانده

در  کته عضتو بودنتد     EDCیا یپژوهش مراکزاعضاء در 

 یتانگر بپژوهش   ینانتایج حاصل از  .سط  نامطلوب بود

 یابداعاز روش  یعلمهیأت  یاعضا درصد22 کهآن بود 

از روش  هتا  آن درصتد 12و  یتئتور  یستتدر  در یدجدو 

 کته  اند نمودهاستفاده  ینیبال یستدردر  یدجدو  یابداع

 یجنتتا ، یعلمهیأت  یاعضا درصد88. مطلوب بود نسبتاً

ساعت قبل از ارائه به آموزش  13امتحانات را،  یابیارزش

 درصتد  13 ینهمچنت و  دهنتد  یمت اطالع  یاندانشجوبه 

را  یتئتور  یابیارزشت  یجنتا، بازخورد یعلماعضای هیأت 

 .مطلوب گزارش کردند نسبتاً

 بحث

، تحلیل و یآور جمعبرای  دار نظامیندی آارزشیابی، فر

تفسیر اطالعات به منظور بررستی میتزان عملتی شتدن     

بتا  (. 7881فرزیتان پتور و همکتاران    . )باشتد  یم ها هدف

توجه به استاد محور بودن آموزش پزشکی در کشور ما، 

 ینتتر  مهتم کرد اعضای هیأت علمتی هنتوز یکتی از    عمل

شتمار  ه عوامل دخیل در دستیابی به اهداف آموزشی بت 

کیتتد أاستتتارک ت .(7881مصتتری و همکتتاران ) رود یمتت

در تهیته   توانتد  یمت ت علمتی  أهر عضو هیت »کند که  می

تتدوین و   یهتا  روشمحتتوا،   ی یهته، یگذار هدفطرح، 

اجرای برنامه و همچنتین ارزشتیابی و بتازنگری درستی     

پژوهشتی نشتان    یجنتتا . (7992 استارک) «فعالیت کند

از اعضای هیأت علمی بتا درستی    درصد28داد تخصص 

منطبتق استت و بته اعتقتاد      کامالً نمایند یمکه تدریس 

ت علمی ساعات تدریس موظت   أاز اعضای هی درصد81

 درصتد 92 .استت الزم را دارا  کفایت ها آنموظ   و غیر

اعضتتای هیتتأت علمتتی برگتتزاری جلستتات استتاتید بتتا   

ثر ؤدانشجویان را در ارتقای کیفیتت آمتوزش بستیار مت    

درپتتژوهش (. 7819رمزگویتتان و همکتتاران ) داننتتد یمتت

 یزیر برنامهدر  یاندانشجودیگری مشخص گردید، نقش 

مطلتوب بتود    نستبتاً  یپزشتک  متدارک گروه  های یتفعال

اخیر با  ی مطالعهدو  های یافتهکه  (7881 یارمحمدیان)

 یتق تحقنتتایج  . دارد یختوان  هتم حاضتر   ی مطالعه یجنتا

سابقه  از نظر یعلم یأته یاعضانشان داد که  یشهباز

، مشتتاغل یرفتتتار یالگتتو، یتخصصتتو رشتتته  یآموزشتت

 یاربس، رتبه یدانشگاهحضور در واحد  ی نحوهو  ییاجرا

 ی ینتتهزم در(.7887 شتتهبازی)حتتراز نمودنتتد را ا یقتتو

، یستتتدر یهتتا روشاز  یعلمتتهیتتأت  یاعضتتااستتتفاده 

 ی یوهشت که میزان یتادگیری در   دهد یممطالعات نشان 

لتک  ) ستخنرانی استت   ی یوهشت بحث گروهی بیشتتر از  

تتتدریس و  یهتتا روشو کتتاربرد انتتواع  (7881 دیزجتتی

 ینتد تتدریس ستبب مشتارکت    آیادگیری تعتاملی در فر 

کالس، مراجعه بیشتر به سایر متون،  ی ادارهدانشجو در 

افزایش ضریب ماندگاری و کاهش غیبت از کالس درس 

بتا توجته بته نتتایج ایتن      (. 7881 مرتضتوی ) گتردد  یم

روش تتدریس و  یهتا  کارگاهتحقیق، پژوهشگر برگزاری 
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 هتای  یستمسرا به  ها یوهشکاربردی از این  ی استفاده 

 ی استتتفادهدر خصتتوص . دهتتد یمتتآموزشتتی پیشتتنهاد 

 یستتدر  در یدجدو  یابداعاز روش  یعلم یأته یاعضا

 کته ، نتایج تحقیق یوسفی مشخص کرد ینیبال و یتئور

آمتوزش   یننتو  یها روشافراد مورد مطالعه با  درصد12

 یوستفی و همکتاران  )نداشتتند   یتادی ز ییآشنا یپزشک

دیگری، نشان داد که  ی مطالعه یجنتاهمچنین  (.7881

و  درصتد 11تتدریس   یهتا  روشمیزان آگاهی اساتید از 

 درصتد 81کمک آموزشی  یها روشاساتید از  ی استفاده

 یاحتستتاب(. 7881 پیتترک و همکتتاران ) بتتوده استتت 

از دیتدگاه   باستاد ختو  یک یژگیو ینتر مهم، نویسد یم

 درصتد  1/11، یا حرفته  یستتگی شادانشجویان، در بعتد  

درصتتد  1/82و  یکتتاربردمطالتتب بتته صتتورت  ی ارائتته

 احتستابی ) باشتد  یمت  یآموزشت  کمک یلوسااستفاده از 

و  هتتا کتتالس یبرگتتزاربتتا  گتتردد یمتت یشتتنهادپ(. 7881

 یاعضتا  ییآشتنا  یشافتزا نسبت به  یآموزش یها کارگاه

 یننو یها روشو  یبصرو  یسمع یلوسابا  یعلمهیأت 

 .اقدام گردد یپزشکآموزش 

 مراکتتزاعضتتاء در  درصتتد 82در ایتتن پتتژوهش، فقتتط  

در ستط  نتامطلوب    کته عضو بودند   EDCیا یپژوهش

 درصد12/71، نویسد یمدر این خصوص منصوریان  .بود

آشتنایی   EDCت علمی گرگان با وظای  أاز اعضای هی

نتتایج ارزیتابی   (. 7888 منصوریان و همکتاران ) داشتند

 هتای  یتت فعالت علمی از نظر أشهبازی نشان داد که هی

و ارتباط با ستایر مراکتز    23/3پژوهشی با امتیاز –علمی

 متترزی را احتتراز نمودنتتد  ی رتبتته 3علمتتی بتتا امتیتتاز  

بنتابراین اعضتای هیتأت    (. 7881 شهبازی و همکتاران )

متی، نیتاز بته    ارتباط با سایر مراکز عل ی ینهزمعلمی در 

، بتازخورد  یعلمت اعضتای هیتأت   فعالیت بیشتتری دارند 

 آموزی را در ستط  نستبتاً  و کتار  یتئور یابیارزش یجنتا

 هتتای یافتتتهدر ایتتن زمینتته، . کردنتتدمطلتتوب گتتزارش 

 8/13 یابیارزشت  ی نمره کهنشان داد  یانغفور ی مطالعه

نشتان داده   یشافزانسبت به سال گذشته  یداسات درصد

و تستلط   ییتوانتا منوط بته   را عمدتاً یشافزا ینااست و 

و  یستدر ی یوهشنظر در  یدتجد، یدرس یمحتوا یشترب

اطالع از  یزنو  یدرس یکاربردمناسب و  یمحتوا ی ارائه

 دانند یم یاندانشجوو گرفتن بازخورد از  یابیارزش یجنتا

 هتتای یافتتتهدر خصتتوص (.7887 غفوریتتان و همکتتاران)

مربوط به آمتوزش بتالینی، نتتایج     یها شاخصحاصل از 

مشتکالت   ینتتر  عمتده  دهتد  یم پژوهش خادمیان نشان

متناسب  های یصتشخآموزش بالینی، کمبود بیماران با 

بتتا دروس تئتتوری در آمتتوزش بتتالینی، کمبتتود بحتتث و 

تشخیصتتی و مراقبتتتی در بتتالین بیمتتار،   هتتای یبررستت

 خادمیان) باشد یمبین آموزش تئوری و بالینی  ی فاصله

کته فقتدان همتاهنگی     دهتد  یممطالعات نشان  (.7881

بتالینی دانشتکده و امکانتات     یهتا  آموزشمناسب میان 

، عدم امکان کتاربرد تئتوری در   ها یمارستانبعملکرد در 

عمل، عدم کفایتت تنتوع متوارد بیمتاری بتا یتادگیری،       

مناسب نبودن زمان تماس بتا هتر متورد بیمتاری بترای      

در محتیط بتالینی از مشتکالت     هتا  آموختهتمرین کامل 

 رانیزدان ختواه فترد و همکتا   ) باشند یمآموزش بالینی 

بنابراین بتا توجته بته نتتایج     (. 7999ناهاس ) و (7881

 ی همتتهنظتتر گتترفتن ایتتن نکتتته کتته   در متتذکور و بتتا

تحصیلی خود بایستی قتادر   ی دورهدانشجویان در پایان 

مختل  آموخته شده را بتا کفایتت    یها مهارت تا باشند

الزم به اجرا درآورند، نیاز به اقداماتی از قبیل ارزشتیابی  

ایجتتاد همتتاهنگی بتتین  ،بتتار یتتکستتال  3مستتتمر هتتر 

آموزشی و درمتانی، فتراهم آوردن امکانتات و     یها برنامه

تجهیزات مورد نیتاز در محتیط بتالینی و توجته بیشتتر      

ای ایجتاد یتک   آموزشتی بتر   اندرکاران دستن و والؤمس

 باشتد  یمت محیط بالینی مناسب برای دانشتجویان  الزم  

 .گردد یمکه در نهایت منجر به افزایش کیفیت آموزش 

 یریگ جهینت

 دگاهیت شتاخص در متورد د   83 یمطالعه با معرفت  نای

، دیاستات  یدر مورد عملکرد آموزشت  یاعضای هیأت علم

مطلتتوب نستتبت بتته  تیوضتتع ی ستتهیمقا یبتترا یروشتت

 شتتر یب یآگتاه  تواند یموجود فراهم نمود که م تیوضع

موجتود و تتالش در    طینسبت به شرا ربط ین ذوالؤمس

مطابق بتا نقطته نظترات     ها ییجهت رفع نواقص و نارسا

 یآموزشت  تیت فیک یدر جهت ارتقا یاعضای هیأت علم

  یهیأت علم یاعضا نیهمچن. دانشگاه را فراهم کند نیا

 یهتا  در متالک  نقتاط قتوت و ضتع  ختود     ییبا شناسا

 یمختلتت  قادرنتتد بتتا رفتتع موانتتع و اصتتالح نشتتانگرها 

 شتتر یهرچه ب یینقاط قوت در شکوفا تینامطلوب و تقو

 .گروه بکوشند

 قدردانی

استاتید   نویسندگان از معاونت محترم پژوهشتی و کلیته  

اطالعتات،   یآور جمعدانشکده پرستاری و مامایی که در 

 .نمایند یم، تشکر و قدردانی اند دادهرا یاری  ها آن
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 ها یافتهجداول 

 یآموزش ی برنامه یمحتواو  یآموزشمربوط به اهداف  یها شاخصمطلوب بودن  ی نمره نیانگیم - 7جدول 

 نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب اهداف گروه های شاخص

 در رشتته  انیدانشجوفرد و انتظارات  یازهاینتناسب اهداف گروه با 

 یلیتحص
 3  

  91/7  تحصیلی ی رشتهجامعه در  نیازهایتناسب اهداف گروه با 

 گروه یآموزشاز اهداف  یعلمهیأت  یاعضا یآگاه
12/3   

  3  اهداف گروه تدویندر  علمیهیأت  اعضای مشارکت

 دگاهیداز  یآموزشبا اهداف  یتئورآموزش  ی برنامه یمحتواتناسب 

 یعلمهیأت  یاعضا
 37/3  

 دیتدگاه از  آموزشتی با اهداف  بالینیبرنامه آموزش  محتوایتناسب 

 علمیهیأت   اعضای
 88/7  

 یعلمهیأت  یاعضا دگاهیداز  ینیبالو  یتئورعلوم  یمحتواتناسب 
 

 92/7  

 

 

 بالینیمربوط به آموزش  های شاخصمطلوب بودن  میزان فراوانیدرصد  -3جدول 

 نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب بالینیآموزش  های شاخص

 بالینیدر هر واحد  آموزشی راندهای اجرای میزان
 درصد 73

(8) 

       درصد 22

 (71) 

 درصد  38

(1) 

در دروس  دانشتجویان متنوع آموزش داده شتده توستط    موارد مشاهده

 درمانی بهداشتی مراکزدر  تخصصی

 درصد 72

(1) 
 (8) درصد 83

درصد  13

(78) 

 بترای  درمتانی  بهداشتتی  مراکتز در  آموزشتی متنتوع   موارد بودن کافی

 دانشجویان

    درصد 8

(3) 
 (9) درصد 82

   درصد 12

(71) 

 ؟شود میانجام  کارآموزیصورت گرفته در  های ارزشیابیبازخورد  آیا
 درصد 72

(1) 

 درصد 21

(72) 

   درصد 32

(1) 
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 علمیهیأت  اعضای تدریس های شاخصمطلوب بودن  ی نمره میانگین -8جدول 

 نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب اهداف گروه های شاخص

 سیتدردر  یسخنراناز روش  یعلمهیأت  یاعضا ی استفاده
12/3  

 

 12/7   سیتدردر  یکارگاهاز روش  یعلمهیأت  یاعضا ی استفاده

از روش پرسش و پاسخ در  یعلمهیأت  یاعضا ی استفاده

 سیتدر

11/3  
 

در  یمورداز روش مطالعه  یعلمهیأت  یاعضا ی استفاده

 سیتدر
 11/7 

 

 سیتدردر  یبیترکاز روش  یعلمهیأت  یاعضا ی استفاده
12/3   

 کمک وسایلاز  علمیهیأت  اعضای ی استفاده میزان

 تدریسدر  آموزشی
82/3   

متنوع  های شیوهاز  علمیهیأت  اعضای ی استفاده میزان

 ارزشیابی
 28/3  

  92/7  درسی ریزی برنامهدر  علمیهیأت  اعضای مشارکت میزان

 تعییندر  علمیهیأت  اعضایبا  دانشجویان مشارکت میزان

 آموزشی کمک وسایلو استفاده از  تدریس ی شیوه
 13/7  

 تعییندر  علمیهیأت  اعضایبا  دانشجویان مشارکت میزان

 درسی ارزشیابی ی شیوه
 22/7  
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Abstract: The educational activities of each country can account investment of 

one generation to another generation. This descriptive – cross sectional study was 

conducted to determine the educational status of midwifery nursing group of 

Ahwaz medical sciences university from academic faculty members viewpoint in 

the first semester from 2008 to 2009. The study population included all masters 

of Ahwaz Nursing Midwifery Faculty. Data collection tool was a questionnaire 

including 32 questions relating to educational masters function. The data was 

analyzed by using SPSS software and with descriptive statistics. Research finding 

indicate that faculty members’ use of teaching methods of lecture, question and 

answer and combination, use of educational aid tools and number of sessions for 

each lesson were reported desirable but  use of workshop teaching method was 

unsatisfactory. The faculty members’ use of new and innovative techniques in  

theory and clinical teaching and their participation in the curriculum  was as 

relatively desirable. According to indicators related to clinical education, 

implementation of educational rounds in each clinical unit was reported relatively 

desirable but enough variety and number of cases were reported undesirable for 

learning of students.This stuy provided a method for comparing of present 

situation to desirable situation that can be provided more awareness of relevant 

authorities to existing condition and create a appropriate clinical environment for 

students and endeavor to eliminate defects and failures according to the views of 

faculty members to promote their university education quality  
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