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تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای ارزشیابی و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی
ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان :گزارش یک مطالعه Delphi
5

سید رضا مظلوم ،1مریم قربانزاده ،*2طیبه ریحانی ،3مهری یاوری ،4حسن بسکابادی

 .1کارشناس ارشد آموزش پرستاری ،مربی ،گروه پرستاری داخلی -جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،مرکز تحقیفات مراقبت مبتنی بر شواهد ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد،
ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3کارشناس ارشد پرستاری کودکان ،مربی ،گروه پرستاری کودک و نوزاد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4کارشناس ارشد آموزش بهداشت ،مربی ،گروه بهداشت ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .5فوق تخصص نوزادان ،دانشیار ،گروه بیماریهای نوزادان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

دریافت مقاله49/2/5 :

آخرین اصالح مقاله49/5/49 :

پذیرش مقاله49/5/22 :

زمینه و هدف :با وجود اهمیت استانداردهای آموزشی بومی برای اجرا و ارزشیابی صحیح برنامههای درسی آموزش عالی ،بررسیها نشان میدهد که
چنین استانداردهایی در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان وجود ندارد .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف کلی تدوین
استانداردهای آموزشی پایه برای ارزشیابی و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.
روش کار :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی بود و به روش  Delphiدر سال  4242انجام گرفت .تعداد  21صاحبنظر شامل متخصصان
نوزادان و آموزش پزشکی ،مدیران گروه آموزشی ،استادان گروه کودکان ،سرپرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان و دانشجویان و دانشآموختگان دوره
کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند .در مرحله اول ،گویههای مرتبط با استانداردهای آموزشی
پایه از طریق مرور گسترده پایگاههای اطالعاتی استخراج گردید .در مرحله دوم با تشکیل سه جلسه حضوری صاحبنظران در دو دور ،استانداردهای
آموزشی پایه در حوزه ارزشیابی برنامه برای دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان بر اساس اتفاق نظر تدوین شد .شاخصهای
اعتبار محتوا و نسبت اعتبار محتوا جهت تحلیل نظرات مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها :در نهایت 21 ،گویه به عنوان استانداردهای آموزشی پایه برای ارزشیابی برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان
پیشنهاد گردید .بدین ترتیب که در دور اول از مجموع  94گویه 25 ،گویه مورد توافق صاحبنظران قرار گرفت .نتایج آماری در دور دوم نشان داد که
شاخص اعتبار محتوا در قسمت بیان واضح بودن ،اهمیت داشتن و قابلیت دستیابی به ترتیب  1/42 ،1/49و  1/12بود.
نتیجهگیری :با توجه به این که چکلیست استانداردهای حاضر با نظرسنجی از صاحبنظران رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان تهیه شد ،امید است
از مقبولیت باالیی برخوردار باشد و بتواند به عنوان الگوی مناسبی برای ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان در
دانشکدههای مجری آن مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژهها :استاندارد آموزشی پایه ،ارزشیابی برنامه ،کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان ،روش Delphi
*نویسنده مسؤول :دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
تلفن154-21544542 :

 نمابر154-21544542 :
Email: maryam.ghorbanzadeh88@gmail.com

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقدمه

دوره سیزدهم شماره اول

چندانی نخواهد داشت ( .)2استقرار یک سیستم کارامد ارزیابی

توسعه خدمات نظام سالمت در حوزه مراقبت ویژه نوزادان

برای اصالح مستمر نظام دانشگاهی که به وسیله آن بتوان

در سالهای اخیر رشد چشمگیری را نشان داده است .آمار

ضمن بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی ،ارتقای کل نظام

رسمی گزارش نمود که در سال  4211حدود 4211-4911
تخت مراقبت ویژه نوزادان در ایران وجود داشته است ()4 ،2
که این میزان بر مبنای آمار غیر رسمی در سال  4242به حدود

دانشگاهی را مدنظر قرار داد ،ضروری میباشد ( .)1این در
حالی است که برخی منابع ،آموزش رشته پرستاری را پرهزینه
و بدون برنامه صحیح و ناکارامد میدانند ( .)5در دهههای

 2111تخت رسید .از اینرو ،خأل پرستاران ماهر و متخصص

اخیر ،مسأله اعتبارسنجی در آموزش عالی مورد توجه قرار

در این بخشها احساس میشود؛ به طوری که عالوه بر نیاز به

گرفته است و در برنامه سوم توسعه و مصوبات شورای عالی

افزایش کمیت دانشآموختگان این رشته ،ارتقای کیفیت

برنامهریزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز

آموزش و صالحیت بالینی آنان هم میتواند به جبران این

جهت اجرایی کردن سیاستهای کالن نظام ،توجه ویژهای به

کمبود کمک نماید (.)4

امر راهاندازی و کارامد نمودن نظام ارزشیابی و اعتبارسنجی

ارایه تقاضاهای جدید برای آموزش عالی کارکنان ،تغییر

مؤسسهها و دورههای آموزشی شده است ( .)4بیش از 21

نیازهای آموزشی و دقت بیشتر در تعیین نیازهای جامعه برای

سازمان ملی معتبر رسمی بهداشت و درمان در سراسر جهان،

خدمات ،لزوم تعیین اولویتها بر اساس این نیازها را نشان

در تدوین و یا اعمال استانداردها برای سازمانها و خدمات

میدهد .برای این امر باید تالش کرد تا از آنچه در اختیار

بهداشتی و درمانی فعالیت دارند (.)41

است ،بهتر استفاده شود؛ بدین معنی که با سازماندهی

استانداردهای مورد نیاز برای اعتبارسنجی در یک رشته،

مطلوبتر ،نظارت و ارزیابی واقعیت یابد .این فعالیتها در

بیانی از شرایط مطلوب آن میباشد که توسط متخصصان

نهایت منجر به ایجاد استانداردهایی برای سنجش عملکرد

برجسته و شناخته شده آن رشته عنوان میشود .برای تدوین

میگردد ( .)2استانداردها در حوزه آموزش ،نشان دهنده سطح

استانداردهای یاد شده ،اغلب به مشورتخواهی و کسب نظر

انتظارات صاحبنظران از ملزومات آموزشی و شرایط این

از متخصصان پرداخته میشود و توافق حاصل به صورت

برنامهها میباشد و کیفیت بر اساس آنها سنجیده میشود (.)9
تدوین استانداردهای آموزشی ،به آموزش مبتنی بر شواهد
کمک مینماید و از جمله راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش و

استاندارد بیان میگردد ( .)44از اینرو ،برای قضاوت درباره
کیفیت و تعیین سطح مطلوبیت برنامه درسی ،باید عامل مورد
ارزشیابی ،مالك ارزشیابی و شاخصهایی را مدنظر قرار داد که

بهرهوری آموزشی به شمار میرود ( .)5استانداردها برای

بتوان به وسیله آنها دادههای الزم را در خصوص وضعیت

هدایت کردن مدیران ،برنامهها و اعضای هیأت علمی در

موجود جمعآوری ،تحلیل و قضاوت نمود (.)42

طراحی و ارزیابی برنامههای آموزشی مورد استفاده قرار

در نظام آموزش عالی توجه به ارزشیابی برنامه در نگاه اول

میگیرد و دامنه گسترده ،مشخص ،مرتبط و قابل دسترسی دارد

شاید ساده به نظر برسد ،اما از جمله مشکلترین فعالیتها در

(.)6

نظام آموزش عالی به شمار میرود ( .)9هرچند در زمینه

ارزشیابی در نظام آموزشی به علت ماهیت و عملکرد خاص

مراقبت ویژه نوزادان استانداردهایی در خارج و داخل کشور

خود ،یکی از مهمترین مباحث در فرایند آموزش محسوب

وجود دارد ( ،)42 ،49اما تاکنون استانداردهای آموزشی دوره

میگردد؛ به طوری که اصالح فرایند نظام آموزشی در

کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان در داخل

دانشگاهها بدون توجه به نتایج پیامدهای ارزشیابی ،اعتبار

کشور تدوین نشده است .در برنامه آموزشی مصوب این دوره،
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مظلوم و همکاران

تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای ارزشیابی...

تنها مواردی در خصوص اهداف دوره و شرایط دانشجویان

ترتیب که افراد بر اساس سوابق کاری و تجربیات انتخاب

بیان گردیده و در مورد استاندارد نیز تنها به سه واژه استاندارد

شدند .افراد شرکت کننده در هر مرحله 21 ،نفر از

حرفهای ،حداقل توقعات بالینی و قوانین حرفهای در پرستاری

صاحبنظران دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند .این گروه

مراقبت ویژه و بدون هیچ توضیحی بسنده شده است ( .)4برای

از  2نفر فوق تخصص رشته نوزادان 2 ،نفر کارشناس ارشد

دستیابی به اهداف مورد نظر و پویایی این دوره ،تدوین

رشته پرستاری کودکان 2 ،نفر مدیر گروه آموزشی 4 ،نفر

استانداردهایی که با توجه به نظام ارزشی جامعه بتواند وضعیت

متخصص رشته آموزش پزشکی 9 ،نفر سرپرستار 2 ،نفر از

موجود را مورد سنجش قرار دهد و هویت قانونی و علمی به

دانشآموختگان و  9نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

برنامههای درسی دانشکدههای پرستاری اعطا نماید ،ضروری

رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان تشکیل شده بود که  4نفر

به نظر میرسد (.)42

آنان از میان اعضای هیأت علمی انتخاب گردیدند.
Delphi

معیارهای ورود به مطالعه بدین ترتیب بود که تمام اعضای

یکی از رایجترین راههای تدوین استاندارد ،روش

است ( )49 ،45که یک روش انتخابی برای گردهم آوردن

هیأت علمی از استادان دانشگاه علوم پزشکی باشند.

کارشناسان با پیشینههای متفاوت و درگیر کردن آنها در یک

سرپرستاران سابقه انجام وظیفه در پست سرپرستاری بخش

بحث سازنده میباشد .نتایج حاصل از چنین مباحثی برای

مراقبت ویژه نوزادان را به مدت حداقل  6ماه در یکی از

تدوین استانداردها استفاده میشود ( .)46فدراسیون جهانی

بخشهای مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای آموزشی وابسته

(World Federation for Medical Education

به دانشگاه علوم پزشکی داشته باشند .دانشجویان در رشته

یا  )WFMEو انجمن دانشکدههای پزشکی اروپا

پرستاری مراقبت ویژه نوزادان در دانشکده پرستاری دانشگاه

( Association of Medical Schools in Europeیا ،)AMSE

علوم پزشکی مشهد تحصیل نمایند و حداقل دارای یک سال

استانداردهای آموزش پزشکی را در دو حیطه استانداردهای

سابقه کار در بخش مراقبت ویژه نوزادان باشند.

پایه و استانداردهای ارتقای کیفیت به روش  Delphiتدوین

دانشآموختگان مورد مطالعه نیز مدرك کارشناسی ارشد رشته

کردند و در عین حال بر ضرورت تدوین استانداردهای محلی

پرستاری مراقبت ویژه نوزادان را داشتند و دارای حداقل یک

تأکید داشتند ( .)42مطالعه حاضر با الگوبرداری از

سال سابقه کار در بخش مراقبت ویژه نوزادان بودند .رضایت

استانداردهای  ،WFMEبه تدوین استانداردهای آموزشی پایه

افراد از طریق حضوری و یا تماس تلفنی اخذ گردید و در

در حیطه ارزشیابی برنامه برای دوره کارشناسی ارشد رشته

مورد اهداف پژوهش به آنان توضیح داده شد .معیار خروج

پرستاری مراقبت ویژه نوزادان پرداخت.

افراد از مطالعه ،عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه ،عدم

آموزش پزشکی

شرکت در جلسات  Delphiو دانشجوی مهمان یا انتقالی بود.

روش کار
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی بود و به روش
 Classic Delphiبا اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،در سال  4242در دانشکده پرستاری و مامایی
انجام شد .از آنجایی که روش  Delphiجهت اندازهگیری
قضاوت گروهی متخصصان برای پیشبینی و تصمیمگیری به
کار میرود ( ،)41روش نمونهگیری مبتنی بر هدف بود؛ بدین

42

از پرسشنامه مشخصات فردی و چکلیست استانداردها
برای جمعآوری دادهها استفاده شد .بدین ترتیب که در مرحله
اول با جستجو در پایگاههای اطالعاتی و متون معتبر از
کشورهایی مانند کانادا ،آمریکا ،استرالیا ،ژاپن و ایران گویههایی
استخراج گردید که مبین استانداردهای اولیه آموزشی پایه دوره
کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان در حوزه
ارزشیابی برنامه بود .عناوین استخراج شده توسط اعضای تیم

دوره سیزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

پژوهش ( 9نفر از اعضای هیأت علمی با تخصصهای آموزش

دو گروه در دور دوم جلسه  Delphiادغام شدند و در یک

پزشکی ،پرستاری کودکان و آموزش پرستاری و نوزادان) مورد

جلسه حضوری مشابه دور اول به ارایه نظرات شفاهی و

بررسی قرار گرفت و بر اساس آن ،چکلیست اولیه

مکتوب خود پرداختند .تعداد کل صاحبنظران  21نفر شامل 2

استانداردهای آموزشی پایه در  94گویه تنظیم شد.

نفر متخصص نوزادان 2 ،نفر مدیر گروه آموزشی 2 ،نفر عضو

جلسات  Delphiدر دو نشست انجام گرفت؛ بدین صورت

هیأت علمی گروه کودکان 4 ،نفر متخصص آموزش پزشکی9 ،

که پس از شناسایی صاحبنظران و هماهنگی با آنها ،زمان و

نفر سرپرستار 2 ،نفر دانشآموخته و  9نفر دانشجوی

مکان اجرای جلسات مشخص گردید .جهت همگنی بیشتر

کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان بود .در

افراد و کسب نتایج مطلوبتر ،دور اول جلسه  Delphiدر دو

این جلسه از افراد درخواست شد که نظرات خود را درباره هر

گروه مجزا شامل گروه اول (سرپرستاران ،دانشجویان و

یک از گویهها بر اساس سه شاخص «اهمیت موضوع ،وضوح

دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت

و شفافیت و قابلیت دستیابی» و با انتخاب یکی از گزینههای

ویژه نوزادان) و گروه دوم (فوق تخصص نوزادان ،اعضای

دارد ،تا حدی و ندارد) بیان نمایند و نظرات پیشنهادی خود را

هیأت علمی گروه کودکان و مدیران آموزشی) در دو زمان

ارایه دهند.

متفاوت برگزار شد.

از مجموع  25گویه ،پس از خالصهسازی و ادغام نظرات

صاحبنظران در این جلسات دیدگاههای خود را در مورد

مشابه در دور دوم 21 ،گویه مورد پذیرش قرار گرفت و

اهمیت هر یک از گویههای چکلیست استاندارد ارزشیابی

استانداردهای نهایی را تشکیل داد .روایی علمی پرسشنامه

برنامه ،هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی (در قالب

مشخصات فردی و چکلیست اولیه استانداردهای آموزشی پایه

مقیاس پنج گزینهای لیکرت و نیز درج نظرات توضیحی

با استفاده از نظرات صاحبنظران و روایی توافقی و پایایی آن

مکتوب) بیان نمودند .همچنین ،از مشارکت کنندگان

با استفاده از ضریب  Cronbach’s alphaتأیید شد (.)r = 1/45

درخواست شد که اگر گویههای دیگری را مدنظر دارند و در

اگر میزان ضریب  Cronbach’s alphaاز  1/21بیشتر باشد،

پرسشنامه ذکر نشده است ،بنویسند .پژوهشگر ضمن

گویهها از انسجام درونی برخوردار است ( .)42معیار توافق

یادداشتبرداری از نظرات ارایه شده با کسب اجازه از افراد،

نظر بین افراد در دور اول مطالعه بدین صورت بود که عناوین

مذاکرات را ضبط مینمود .مدت زمان این جلسه در گروه اول

دارای ضریب توافق باالتر از  11درصد ،مورد پذیرش قرار

حدود  2ساعت و  45دقیقه و در گروه دوم حدود  2ساعت به

گرفت.

طول انجامید .پژوهشگران جلسه را مدیریت نمودند و فرصت
برابر و متناسب اظهار نظر به همه افراد داده شد.

جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه مشخصات مشارکت
کنندگان از آمار توصیفی مانند میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی

پس از جلسات ،تمام پاسخها و نظرات شرکت کنندگان

و درصد استفاده شد .در دور دوم ،میزان شاخص اعتبار محتوا

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .گویههایی که بر روی آنها

( Content validity indexیا  )CVIو نسبت اعتبار محتوا

اتفاق نظر  11درصدی (حداقل) وجود داشت ،باقی ماند.

( Content validity ratioیا  )CVRبرای هر یک از گویهها

همچنین ،نگارش گویهها بر اساس نظرات شرکت کنندگان

محاسبه گردید .بر اساس جدول  ،Lawsheنسبت اعتبار محتوا

اصالح شد؛ به این صورت ،چکلیست اصالح شده

در گروهی به تعداد  21نفر 1/92 ،به دست آمد( .)44بر این

استانداردهای آموزشی پایه با  25گویه تهیه گردید و در دور

اساس ،گویههایی که نسبت اعتبار محتوای کمتر از 1/92

دوم جلسه  Delphiمورد استفاده قرار گرفت.

داشت ،حذف شد و سپس میزان شاخص اعتبار محتوا برای هر
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گویه محاسبه گردید .از اینرو ،اگر عبارت در قسمت «اهمیت

جدول  :4توزیع فراوانی صاحبنظران مشارکت کننده در پژوهش بر حسب

داشتن» امتیاز باالتر از  1/25کسب نمود ،قابل قبول بود و حفظ

تخصص

میشد و سپس از نظر «واضح بودن» و «قابلیت دستیابی» مورد
بررسی قرار میگرفت و عبارات با امتیاز باالی  1/25در
پرسشنامه باقی ماند (.)21

تخصص

تعداد (درصد)

کارشناسی

(9 )21

کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

(2 )25

کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان

(2 )45

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (گرایش داخلی-

(4 )5

جراحی)

یافتهها

کارشناسی ارشد رشته مامایی

(4 )5

نفر) را زنان با میانگین سنی  94/6 ± 1/4سال و دامنه سنی

فوق تخصص رشته نوزادان

(2 )41

دکتری رشته آموزش پزشکی

(4 )5

 22-55سال تشکیل دادند 21 .درصد افراد ( 9نفر) مدرك

دکتری رشته آموزش پرستاری

(4 )5

کارشناسی 61 ،درصد ( 42نفر) کارشناسی ارشد و  41درصد

مجموع

(21 )411

از نظر مشخصات فردی 11 ،درصد شرکت کنندگان (46

( 2نفر) دکتری تخصصی داشتند و  41درصد ( 2نفر)
متخصص نوزادان بودند (جدول  .)4شغل  21درصد افراد

نتایج حاصل از جمعبندی نظرات متخصصان در دور اول،

پرستار 95 ،درصد عضو هیأت علمی و  25درصد دانشجوی

پس از سازماندهی پاسخها ،ترکیب نظرات مشابه ،حذف

کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان بود55 .

موضوعات تکراری و حاشیهای و کوتاه کردن پاسخها بدین

درصد مشارکت کنندگان در بیمارستان و بقیه در دانشگاه

صورت بود که از مجموع  94گویه 45 ،گویه حذف شد42 ،

مشغول به کار بودند .میانگین مدت آشنایی افراد با رشته و کار

گویه با نظرات پیشنهاد شده اصالح گردید و  4گویه بدون هیچ

کردن در زمینههای مرتبط با دوره کارشناسی ارشد پرستاری

تغییری باقی ماند .در مجموع ،چکلیست اصالح شده

مراقبت ویژه نوزادان به ترتیب  2/4 ± 4/4و  2/2 ± 2/6سال

استانداردسازی آموزشی پایه ارزشیابی برنامه برای دور دوم با

به دست آمد.

 25گویه شکل گرفت (جدول .)2
جدول  :2گویههای حذف شده بر اساس نظرات پیشنهاد شده صاحبنظران در دور اول جلسه Delphi

آموزش بر روی فراگیری دانشجویان متمرکز باشد.
محتوای برنامه درسی باید سودمند باشد؛ به طوری که به دانشجویان در حل مسایل زندگی کمک نماید.
محتوای برنامه درسی باید مطابق با نظرات خاص فراگیران انتخاب شود (از طریق پرسشنامه و مصاحبه با دانشجویان پیرامون نظرات و پیشنهادهای آنها در
ارتباط با محتوای برنامه درسی).
محتوای برنامههای درسی عالوه بر کارکرد انتقال میراث فرهنگی به نسلهای بعدی ،باید در جهت رشد و توسعه جامعه و فرهنگ تأثیرگذار باشد (تأثیر در
رشد و توسعه جامعه).
مفید بودن محتوا باید توسط قانون اساسی کشور مورد تأیید قرار گیرد.
در ارزیابی باید به طور مؤثر و کارامد از منابع استفاده شود.
توافقات ارزشیابی باید مورد بحث قرار گیرد تا منجر به تعهدات روشن گردد.
اطالعات جمعآوری شده باید به طور وسیع گزینش شود تا سؤاالت مرتبط در مورد برنامه مشخص گردد و پاسخگوی نیازها و منافع دانشجویان و سایر
ینفعان باشد.
ذ

49

دوره سیزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
ارزشیابی باید کارامد و سبب تولید اطالعات کافی شود؛ به طوری که منابع استفاده شده قابل توجیه باشد.
بهتر است فرایند آموزشی موجب کسب توانمندی در زمینه راهنمایی و آموزش سایر متخصصان بهداشتی شود.

بهتر است فرایند آموزشی امکان یادگیری در یک گروه با تخصصها و رشتههای متعدد را به منظور کسب توانایی انجام همکاری مؤثر با سایر همکاران و
متخصصان بهداشتی ،به عنوان یک عضو یا رهبر گروه مراقبت بهداشتی فراهم سازد.
باید ساز و کار مناسبی برای ارزیابی برنامه آموزشی تدوین گردد (جزی یات اختصاصی ارزیابی برنامه باید شامل توصیف برنامه آموزشی و عملکرد فراگیران
باشد).
باید بازخورد استادان و فراگیران درباره کیفیت برنامه به طور سیستماتیک دریافت و مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات عملی الزم بر اساس آنها انجام
پذیرد.
یصالح برای فراهم کردن سیستمی جهت پایش وضعیت آموزشی و تسهیالت تحصیلی ،از طریق انجام بازدید از مراکز آموزشی یا سایر
وجود یک مرجع ذ 
اقدامات مناسب ،ضروری است (برنامه دوره باید تحت نظارت اجرا شود).
اعضای هیأت علمی فعال دوره ارزشیابی شوند .همچنین ،روشهای ارزشیابی استادان از جمله ارزشیابی توسط همکاران و دیگر کسانی که از خدمات آنها
استفاده میکنند ،تکمیل گردد.
ساز و کار الزم جهت ارایه بازخورد ارزشیابیها به استادان و پیگیری استفاده از نتایج ارزیابی تدوین گردد.

پس از بررسی پاسخها در دور دوم و ترکیب نظرات مشابه

اجرایی محتوای برنامه درسی» در هر دو دور (امتیاز  42درصد

و حذف موضوعات تکراری ،از مجموع  25گویه 5 ،گویه

در دور اول و شاخص اعتبار محتوای  4در دور دوم) از نظر

حذف و  44گویه اصالح شد و  4گویه بدون تغییر باقی ماند.

کمی اهمیت باالیی داشت ،اما این گویه بنا به پیشنهاد

در نهایت 21 ،گویه استانداردهای نهایی ارزشیابی برنامه را

متخصصان حذف گردید.

تشکیل داد (جدول  .)2نتایج آماری شاخص اعتبار محتوا در

یافتهها نشان داد که گویه «علمی بودن روشهای مورد

دور دوم در قسمتهای بیان واضح بودن ،اهمیت داشتن و

استفاده در ارزشیابی برنامه» با کسب امتیاز  ،4باالترین و گویه

قابلیت دستیابی به ترتیب  1/42 ،1/49و  1/12به دست آمد.

«برنامه آموزشی به صورت مراقبت از نوزادان سرپایی ،بستری

گویه «ادغام آموزش نظری ،بالینی و پژوهش» با امتیاز 41

و کشیک در بیمارستان» با کسب امتیاز  ،1/65پایینترین امتیاز

درصد در دور اول و شاخص اعتبار محتوای  4در دور دوم ،از

را از نظر قابلیت دستیابی به دست آورد .از نظر کمی ،همه

باالترین اهمیت برخوردار بود .همچنین ،گویه «امکان فراهم

گویهها از امتیاز وضوح و شفافیت برخوردار بود ،اما بعضی از

شدن همکاری گروهی با پزشکان و پرستاران در فرایند

آنها با نظرات پیشنهاد شده صاحبنظران از نظر نوشتاری

آموزش» با کسب امتیاز  41درصد در دور اول و شاخص اعتبار

ویرایش شد.

محتوای  1/45در رتبه دوم اهمیت قرار گرفت .گویه «قابلیت
جدول  :2چکلیست اصالح شده استانداردهای آموزشی پایه حوزه ارزشیابی برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان
از روشهای یادگیری فعال به جای یادگیری غیر فعال برای دانشجویان استفاده شود.
ارزشیابی برنامه توسط تیمی متشکل از اعضای گروه ،اعضای سایر گروهها و صاحبنظران خارج دانشکده (پزشکان فوق تخصص رشته نوزادان،
فارماکولوژیست ،سرپرستاران و پرستاران بخشهای مراقبت ویژه نوزادان) و نمایندگان دانشجویان انجام شود.
در ارزشیابی برنامه ،مقایسه با دانشگاههای برتر داخل و خارج کشور صورت گیرد تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود.
کبار انجام شود.
ارزشیابی جامع برنامه آموزشی حداقل هر  2-2سال ی 
محتوای برنامه آموزشی بر اساس نیازسنجی انتخاب شود و بر اساس ضوابط موجود به صورت دورهای با توجه به نظرات فراگیران ،مورد بازنگری
قرار گیرد.
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نظام اطالعاتی مورد استفاده برای تدوین و بازنگری محتوای برنامه در دسترس باشد (از جمله آمار بیماریها ،تعداد تختهای بخش مراقبتهای
ویژه نوزادان و.)...
قالب و ساختار کلی (تکنیکی) دوره توسط متخصصان آموزش علوم پزشکی تأیید شود.
ارزشیابی برنامه بر اساس روشهای استاندارد ارزشیابی برنامه درسی مصوب ،صورت گیرد.
ینفعان مورد بحث قرار گیرد.
انتظارات از ارزشیابی قبل از اجرای آن توسط دستاندرکاران و ذ 
نتایج و گزارش ارزشیابی برای استفاده در برنامهریزیهای بعدی در اختیار ذینفعان قرار داده شود.
آموزش نظری ،بالینی و پژوهش در راستای یکدیگر باشند.
در برنامه ،مشارکت دانشجویان در ارتقای سالمت و پژوهش مورد توجه قرار گیرد.
فرایند آموزش ،امکان همکاری گروهی با پزشکان ،پرستاران و سایر اعضای تیم سالمت در زمینه یادگیری را فراهم نماید.
ارزشیابی برنامه بر اساس فرایند تعریف شده ارزیابی درونی ،به طور منظم انجام شود.
بازدید از محیط آموزش بالینی به صورت منظم توسط مدیر گروه (حداقل هر ماه یکبار) و معاون آموزشی (حداقل هر نیمسال یکبار) و رئیس
دانشکده (حداقل هر سال یکبار) انجام شود.
دفتر توسعه آموزش ( ) EDOبر اساس دستورالعمل مشخص در تدوین و اجرای برنامه جامع ارزشیابی مشارکت داشته باشد.
ارزشیابی اعضای هیأت علمی بر مبنای نظرات دانشجو ،همکاران (اعضای هیأت علمی و سرپرستاران محیط بالینی) و مدیران (مدیر گروه و معاون
آموزشی) انجام شود.
در ارزشیابی اعضای هیأت علمی بر دانشپژوهی آموزشی (توسعه آموزش مبتنی بر تحقیق و تجربه منظم) تأکید شود.
برنامه آموزشی شامل مراقبت از نوزادان سرپایی ،نوزادان نارس ،بستری و انجام کشیک در بیمارستان باشد.
نظرات دانش آموختگان رشته در ارزشیابی برنامه مورد استفاده قرار گیرد.
EDO: Education development office

بحث و نتیجهگیری

آنان ،ارزشیابی دورهای برنامه حداقل هر  2-2سال یکبار

در پژوهش حاضر استانداردهای آموزشی پایه در حوزه

ضروری دانسته شد؛ در حالی که در استانداردهای ملی

ارزشیابی برنامه ،برای دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری

 ،WFMEبر ارزشیابی برنامه به صورت دورهای هر  2-5سال

مراقبت ویژه نوزادان به روش  Delphiتعیین شد .در نهایت ،از

یکبار تأکید گردید ( .)24به نظر میرسد این تفاوت به علت

مجموع  94گویه 21 ،گویه به عنوان استاندارد نهایی ارزشیابی

دوره کوتاهتر کارشناسی ارشد نسبت به دوره پزشکی عمومی

برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه

باشد.

نوزادان تدوین گردید.
گویههای «تأیید شدن قالب و ساختار کلی (تکنیکی) دوره
توسط متخصصان آموزش علوم پزشکی» و «در اختیار قرار

در این راستا ،همه صاحبنظران پژوهش نصر و همکاران
در خصوص مراحل و معیارهای تدوین ،تصویب و ارزشیابی
درس جدید در دانشگاههای استرالیا اظهار داشتند که پس از

دادن نتایج و گزارشهای ارزشیابی به ذینفعان برای استفاده در

گذشت  9-5سال باید بر مبنای دادههای به دست آمده،

برنامهریزیهای بعدی» در این مطالعه ضروری شمرده شد.

درسهای جدید به صورت همه جانبه ارزشیابی شوند.

نتایج مطالعه دهقانی پوده و همکاران که در خصوص ارزیابی

همچنین ،مصاحبه شوندگان استفاده از نظرات ترکیبی از افراد

درونی برنامه رشته پزشکی عمومی اصفهان مبتنی بر

دانشکده و سایر دانشکدهها و متخصصان خارج از دانشگاه را

استانداردهای پایه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

یکی از روشهای مهم بررسی کارامدی درسها دانستند ()22

بود ( ،)24تأییدی بر یافتههای مطالعه حاضر است .در مطالعه

که در مطالعه حاضر نیز ارزشیابی توسط این افراد مهم تلقی
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شد .مطالعه نصر و همکاران ( )22مانند مطالعه حاضر به

با نظرسنجی از افراد صاحبنظر در جهت تدوین استانداردهای

مقایسه کیفیت و چگونگی اجرای رشته با دانشگاههای برتر

منطبق بر ساختار آموزشی کشور اقدام گردید.

کشور و سایر کشورها به عنوان استاندارد تأکید نمود.

از جمله کاستیهای موجود در برخی کشورها از جمله

در استانداردهای ملی  ،WFMEبه مشارکت دستاندرکاران

ایران ،ضعف در انجام به موقع ارزشیابی میباشد .همچنین،

برنامه در طراحی ،اجرا و ارایه گزارش ارزشیابی برنامه تأکید

کمتر مشاهده شده است که از دیدگاههای دانشآموختگان

شده است ( .)42در کنار یکدیگر قرار گرفتن نتایج مطالعه

استفاده نمایند .از اینرو ،در مطالعه حاضر با وارد کردن نظرات

حاضر و استانداردهای  ،WFMEاهمیت نقش همه

دانشآموختگان در مطالعه ،این موضوع مورد تأکید قرار گرفت.

دستاندرکاران برنامه آموزشی یک رشته را در فرایند ارزشیابی

نظرسنجی فقط از صاحبنظران دانشگاه علوم پزشکی

به طور کامل توجیه مینماید.

مشهد صورت گرفت که از محدودیتهای این مطالعه میباشد،

در تحقیق علیاری و همکاران ،شاخص وجود ساز و کار

اما با توجه به وضعیت نظام آموزش عالی متمرکز در کشور که

مستند و علمی جهت ارزیابی و بازنگری برنامه درسی بیشترین

موجب یکسان بودن طرح دورهها ،روشهای اجرا و ارزشیابی

وزن را داشت ( )42که از این لحاظ با گویه «نظام اطالعاتی

آن میشود ،به احتمال زیاد نتایج آن برای سایر دانشگاههای

الزم برای تدوین و بازنگری محتوای برنامه» در مطالعه حاضر

ارایه دهنده دوره نیز قابل تعمیم خواهد بود .پیشنهاد میگردد

مشابه بود .همچنین ،در بررسی آنان شاخص «میزان متناسب

که این استانداردها پس از اجرای آن ،دوباره مورد بازنگری

بودن محتوا با تفاوتهای فردی و عالیق دانشجویان» کمترین

قرار گیرد و سایر حوزههای آموزشی رشته پرستاری از آن

اهمیت را به خود اختصاص داد ( )42که با نظرات

استفاده نمایند.

صاحبنظران مطالعه حاضر نیز مطابقت دارد .در ضمن،
استفاده از نظرات دانشآموختگان در ارزشیابی برنامه در هر دو

نتیجهگیری

مطالعه از اهمیت باالیی برخوردار بود.

از آنجایی که پرستاری مراقبت ویژه نوزادان یکی از

در مطالعهای که استانداردها را با استفاده از مدلهای جهانی

رشتههای حساس و با مسؤولیت زیاد در رشته پرستاری

تعیین نمود ،بر اهمیت ارزشیابی و بهبود مستمر برنامههای

میباشد ،تربیت دانشآموختگان متبحر و با صالحیت از اهمیت

آموزش مهندسی در فرایند تضمین کیفیت و اعتباربخشی تأکید

باالیی برخوردار است .بنابراین ،رعایت اصول آموزش ،تأثیر

گردید که اهمیت جایگاه ارزشیابی برنامه به عنوان موضوع

بسزایی در ارتقای کیفیت یادگیری خواهد داشت .با توجه به

مهمی در ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی را نشان میدهد.

این که چکلیست استانداردهای حاضر با نظرسنجی از

همچنین ،به یادگیری فعال به عنوان روش موفقیتآمیز در

صاحبنظران این رشته تهیه گردید ،امید است از مقبولیت

برنامه اشاره شد ( )22که در مطالعه حاضر نیز به عنوان

باالیی برخوردار باشد و بتواند به عنوان الگوی مناسبی جهت

استاندارد مدنظر قرار گرفت.

ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه

یکی از نکات مثبت این روش ،درگیر شدن بیشتر ذینفعان

نوزادان در دانشکدههای مجری آن استفاده شود.

برنامه بود .همچنین ،در مطالعه حاضر ضمن استانداردسازی،
در انتهای پرسشنامه از افراد درخواست شد که عالوه بر

سپاسگزاری

گویههای عنوان شده ،موارد دیگری را که مدنظر داشتند ،ذکر

مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دانشجویی مقطع کارشناسی

نمایند .بنابراین ،عالوه بر در نظر گرفتن استانداردهای آموزشی،

ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان و طرح پژوهشی
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 سرپرستاران بخش مراقبت،علمی دانشکده پرستاری و مامایی

. میباشد421142 مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد

 دانشجویان و،ویژه نوزادان در بیمارستانهای آموزشی

بدین وسیله نویسندگان از حوزه معاونت پژوهشی و فنآوری

دانشآموختگان رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان و تمام

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جهت فراهم نمودن زمینه

.شرکت کنندگان مطالعه تشکر و قدردانی به عمل میآورند

 اعضای هیأت،اجرای تحقیق حاضر و تأمین هزینههای آن
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Background & Objective: Despite the importance of local educational standards for the
correct implementation and evaluation of higher education programs, studies show such
standards do not exist for the master’s degree in neonatal intensive care nursing. Therefore, the
purpose of the present study was to develop basic educational standards for program evaluation
and accreditation of the master of sciences course in neonatal intensive care nursing.
Methods: This study was a descriptive survey conducted using the Delphi survey method in
2014. A total of 20 experts, including infants and medical education specialists, administrators
of the department of education, faculty members of the department of pediatrics, nursing
administrators of neonatal intensive care units, and students and graduates of the neonatal
intensive care nursing course were selected through purposive sampling. First, items related to
basic educational standards were extracted through an extensive review of databases.
Subsequently, 3 sessions in 2 rounds were held with the experts and basic educational
standards for the evaluation of the master of sciences course in neonatal intensive care nursing
were developed on the basis of consensus.
Results: This study led to the proposal of 20 items as basic educational standards for the
evaluation of the master of sciences course in neonatal intensive care nursing. In the first
round, 25 items, of the total 41 items, were agreed upon by experts. Statistical results showed
the content validity index in clear expression, importance, and availability in the second round
was 0.94, 0.92, 0.87, respectively.
Conclusion: Considering that the checklist of basic educational standards was developed by
experts, it is hoped it will gain high acceptability and be an efficient model for the evaluation
of the master’s program in neonatal intensive care nursing.
Key Words: Basic educational standards, Program evaluation, Master of sciences in neonatal
intensive care nursing, Delphi technique
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