توسعهی آموزش جندیشاپور
دوفصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال دوم ،شمارهی 3زمستان و بهار
9311-19

وضعیت آموزشی گروه پرستاری مامایی از دیدگاه اعضای هیأت علمی
پروانه موسوی*  :عضو هیأت علمی دانشکدهی پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
شهناز نجار :عضو هیأت علمی دانشکدهی پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران

چکیده :فعالیتهای آموزشی هر کشور را میتوان سرمایهگذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست .این
مطالعهی توصیفی  -مقطعی با هدف تعیین وضعیت آموزشی گروه پرستاری مامایی دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز از دیدگاه اعضای هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی  7881 – 88انجام
گرفت .جامعهی پژوهش شامل کلیهی اعضای هیأت علمی دانشکدهی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز میباشد .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای شامل  83سؤال مربوط به
عملکرد آموزشی اساتید است .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخهی  73و با شاخصهای
آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند .یافتههای پژوهش نشان داد ،استفاده اعضای هیأت علمی از
روشهای تدریس :سخنرانی ،پرسش و پاسخ و ترکیبی ،استفاده از وسایل کمک آموزشی و تعداد
جلسات هر درس تخصصی مطلوب ،ولی استفاده از روش تدریس کارگاهی نامطلوب گزارش شد .میزان
استفادهی اعضای هیأت علمی از روش ابداعی و جدید در تدریس تئوری و بالینی و میزان مشارکت
آنها در برنامهریزی درسی نسبتاً مطلوب بود .طبق شاخصهای مربوط به آموزش بالینی ،میزان اجرای
راندهای آموزشی در هر واحد بالینی نسبتاً مطلوب ،ولی کفایت تنوع و تعداد موارد بیماری برای
یادگیری دانشجویان نامطلوب گزارش گردید .این مطالعه ،روشی برای مقایسه وضعیت مطلوب نسبت به
وضعیت موجود فراهم نمود که میتواند آگاهی بیشتر مسؤوالن ذیربط نسبت به شرایط موجود و تالش
در جهت رفع نواقص و نارساییها مطابق با نقطه نظرات اعضای هیأت علمی در جهت ارتقای کیفیت
آموزشی این دانشگاه را فراهم نماید.
کلید واژهها :وضعیت آموزشی ،گروه پرستاری و مامایی ،روش تدریس.

)(mousavip2009@yahoo.com
*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی دانشکدهی پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

موسوی و همکاران
مقدمه
فعالیتتتهتتای آموزشتتی هتتر کشتتور را متتیتتتوان
سرمایه گذاری نسلی برای نسل دیگر دانست .استفاده از
رویکرد سیستمی سبب می شود که بتوانیم فعالیتهتای
آموزشی را با نیازهتای جهتان امتروزی و جهتان آینتده
منطبق ستازیم .در ایتن رویکترد ،ارزشتیابی بته عنتوان
ستتازوکاری ضتتروری منظتتور م تیشتتود .یتتک سیستتتم
آموزشی ،مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته استت کته
برای تحقق هدف معینی استتقرار متییابتد کته اجتزای
اصلی آن درونداد ،فرایند و برونداد میباشتند .از عوامتل
تشکیل دهنده ی درونداد می توان یادگیرنده ،یاددهنتده،
برنامهی درسی ،فضتای آمتوزش ،تجهیتزات ،تستهیالت
آموزشی را نام برد .اگر در شروع یک فعالیتت آموزشتی
درباره هتر یتک از درونتدادها قضتاوت بته عمتل آیتد و
وضعیت موجتود آن هتا مناستب تشتخیص داده نشتود،
میتوان بر اساس ارزیابی ،کیفیت دروندادها را به ستط
متتورد نظتتر ارتقتتاء داد .کیفیتتت نظتتام آمتتوزش عتتالی
عبارتستتت از :میتتزان تطتتابق وضتتع موجتتود بتتا یکتتی از
حالت های استاندارد (معیارهتای از قبتل تعیتینشتده)،
رسالت ،هدف و انتظارات آموزشی (بازرگان .)7882
هتتدف از ارزیتتابی ،ارتقتتای کیفیتتت آموزشتتی استتت.
ارزشیابی آموزشی بهتترین شاخصتی استت کته میتزان
رسیدن به هدفها را نشان میدهد و به تحلیل کیفیتت
فعالیت هتای ایتن سیستتم متیپتردازد (فرزیتان پتور و
همکاران  .)7881از آنجا که هیأت علمی به عنوان یتک
عامل مهم در نظام آموزش سهم بهسزایی دارد و مطابق
دیتتتدگاه طراحتتتی سیستتتتماتیک آموزشتتتی ،استتتتاد
اساسیترین عامل برای ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق
اهتتداف آموزشتتی استتت (احتستتابی  .)7881بنتتابراین،
ارزش تیابی از کیفیتتت فعالیتتتهتتای علم تی – آموزش تی
اعضای هیأت علمی دانشگاه در باال بردن سط کیفیتت
فعالیت آنان و کمتک بته متدیران در تصتمیمگیریهتای
صحی مفید است (ضیائی و همکتاران  .)7881اعضتای
هیأت علمی می توانند در طراحتی و تتدریس دورههتا و
همچنتتین ستتازماندهی و هتتدایت و کنتتترل یتتک دوره
آموزش ،اعم از هدف ،روش و محتوا و ارزشیابی فعالیتت
داشته باشند و مشارکت کنند .عالوه بتر متوارد متذکور،
اعضای هیأت علمی میتوانند در کمیتههای وابستته بته
برنامه ریزی درسی ،مثل کمیتههای ارزشیابی برنامههای
درسی و همچنین در تنظیم ،احیاء و یا تغییر برنامههای
درسی دانشگاهی نقش مؤثری ایفا کنند (گاف .)7992

32
نتایج ارزیابی درونتی گتروه پرستتاری داخلتی جراحتی
دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی رفستتنجان مشتتخص کتترد کتته
میانگین کل امتیازات حاصل از مالکهای اعضای هیأت
علمی در ردهی خوب و عملکرد آموزشی اعضای گروه از
دیدگاه دانشجویان در رتبهی قوی قرار داشتت (شتهابی
نتتژاد و همکتتاران  .)7883وضتتعیت عملکتترد آموزش تی
هیأت علمی دانشکدهی مدیریت و اطالع رسانی اصفهان
از وضتتعیت نستتبتاً مطلتتوبی برختتوردار م تیباشتتد (یتتار
محمدیان .)7881از آنجتایی کته ارزیتابی فعالیتتهتای
آموزشی اساتید و نظترات آنهتا در متورد عملکردشتان
مشخص خواهد کرد که در چه سطحی از نظر کیفیت و
ارزیابی آموزشی هستند و تا سط مطلوب و مورد نظتر
چقدر فاصله دارند .در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف
تعیین وضعیت آموزشی گروه پرستاری مامایی دانشتگاه
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از دیدگاه اعضای هیأت
علمتی در نتیمستتال اول تحصتیلی  7881 - 88انجتتام
گرفت.
مواد و روشها
این پژوهش ،یک مطالعهی توصیفی  -مقطعتی استت
که با هدف تعیتین وضتعیت آموزشتی گتروه پرستتاری
مامایی دانشتگاه علتوم پزشتکی جنتدیشتاپور اهتواز از
دیدگاه اعضای هیأت علمی در نتیم ستال اول تحصتیلی
 7881 - 88انجتتام شتتد .جامعتتهی پتتژوهش را کلیتتهی
اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشتگاه
علتتوم پزشتتکی جنتتدیشتتاپور اهتتواز تشتتکیل داد .ابتتزار
جمتتعآوری دادههتتا ،پرستتشنامتتهای شتتامل  83ستتؤال
مربوط به عملکرد آموزشی اساتید (که توسط کمیتته ی
ارزیتتابی درون تی دانشتتکده تتتدوین و تنظ تیم و الزامتتات
کیفیت آن مشخص شده است) بود .برای تعیین اعتبتار
علمی آن از روش اعتبار محتوی و برای تعیتین اعتمتاد
علمتتی آن از روش آزمتتون مجتتدد استتتفاده گردیتتد .از
اعضای هیأت علمی بترای تکمیتل پرستشنامته کستب
رضایت گردید .داده ها براساس معیارهای مطلوب ،نسبتاً
مطلوب و نامطلوب مربوط بته الزامتات کیفیتت ارزیتابی
درونی و با استتفاده از نترمافتزار آمتاری  SPSS73بتا
شاخصهای آمار توصتیفی بتهصتورت توزیتع فراوانتی و
میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در تجزیته و
تحلیل برای کم ترین امتیاز ،یک و بیشترین امتیاز ،سته
در نظر گرفته شد و میانگینهتای  3/31 -8بته عنتوان
وضعیت مطلوب ،بین  7/1-3/31وضعیت نسبتاً مطلوب
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وضعیت آموزشی گروه پرستاری و مامائی...

31
و بین  7 - 7/1وضعیت نامطلوب در نظر گرفتته شتد و
سؤاالتی که بر اساس درصد توزیع فراوانی آنالیز شتدند،
با توجه به الزامات کیفیت ارزیابی درونی ،میزان مطلوب
بودن آنها مشخص شد.

نسبتاً مطلوب بود88 .درصد اعضای هیأت علمی ،نتتایج
ارزشیابی امتحانات را 13 ،ساعت قبل از ارائه به آموزش
به دانشجویان اطالع متیدهنتد و همچنتین  13درصتد
اعضای هیأت علمی ،بازخورد نتایج ارزشتیابی تئتوری را
نسبتاً مطلوب گزارش کردند.

نتایج نشان داد که  11درصد اعضای هیأت علمی در
گتتتروه مامتتتایی و  22درصتتتد در گتتتروه پرستتتتاری
بودند.یافتههای پژوهش بیانگر آن بود که از  83شاخص
متتورد بررستتی از دیتتدگاه اعضتتای هیتتأت علمتتی32 ،
شتتاخص در حتتد نستتبتاً مطلتتوب و  8شتتاخص در حتتد
مطلوب و  1شاخص در سط نامطلوب برآورد شدند.
نتایج تحقیق نشان داد که اکثر شاخصهای مربتوط بته
اهداف آموزشی و محتوای برنامهی آموزشتی از دیتدگاه
اعضای هیأت علمی نسبتاً مطلتوب بتود (جتدول  .)7در
جتتدول شتتماره ( ،)3دیتتدگاه اعضتتای هیتتأت علمتتی
دانشکدهی پرستاری و مامایی در خصوص شاخصهتای
تدریس گزارش گردیده است.
نتایج مربوط بته درصتد فراوانتی میتزان مطلتوب بتودن
شاخصهای مربوط به آموزش بالینی به صتورت جتدول
 8آورده شده است.
در خصوص شاخصهای دیگر ،نتتایج تحقیتق مشتخص
کتترد کتته 12درصتتد اعضتتای هیتتأت علمتتی دانشتتکده
پرستاری و مامتایی ،تناستب رتبتهی علمتی ختود را بتا
مقطع تحصیلی دانشجو ،در سط بهطور نسبی متناسب
است ،گزارش کردند کته ایتن شتاخص نستبتاً مطلتوب
برآورد گردید و 13درصد اعضای هیأت علمی دانشتکده
پرستاری و مامایی تناسب دروس ارائه شده بتا تخصتص
خود را به طور کتامالً متناستب ذکتر کردنتد کته طبتق
الزامات کیفیت ارزیابی درونی ،مطلتوب بتود92 .درصتد
اعضای هیأت علمی گتروه پرستتاری و مامتایی گتزارش
کردند که تعداد جلسات هر درس تخصصی 72 ،جلسته
یک ساعته میباشد که در سط مطلوب برآورد گردید.
یافتههای دیگر پژوهش نشان داد که 93درصتد استاتید
دانشکدهی پرستاری و مامتایی ،کارگتاه آموزشتی روش
تتتدریس و کارگتتاه آموزشتتی ستتنجش و ارزشتتیابی را
گذراندهاند که در سط نستبتاً مطلتوب بتود82 .درصتد
اعضاء در مراکز پژوهشی یا  EDCعضتو بودنتد کته در
سط نامطلوب بود .نتایج حاصل از این پژوهش بیتانگر
آن بود که 22درصد اعضای هیأت علمی از روش ابداعی
و جدید در تتدریس تئتوری و 12درصتد آنهتا از روش
ابداعی و جدید در تدریس بالینی استفاده نموده اند کته

بحث

یافتهها

ارزشیابی ،فرآیندی نظام دار برای جمعآوری ،تحلیل و
تفسیر اطالعات به منظور بررستی میتزان عملتی شتدن
هدفها میباشتد( .فرزیتان پتور و همکتاران  .)7881بتا
توجه به استاد محور بودن آموزش پزشکی در کشور ما،
عملکرد اعضای هیأت علمتی هنتوز یکتی از مهتمتترین
عوامل دخیل در دستیابی به اهداف آموزشی بته شتمار
م تیرود (مصتتری و همکتتاران  .)7881استتتارک تأکیتتد
میکند که «هر عضو هیتأت علمتی متیتوانتد در تهیته
طرح ،هدفگذاری ،تهیهی محتتوا ،روشهتای تتدوین و
اجرای برنامه و همچنتین ارزشتیابی و بتازنگری درستی
فعالیت کند» (استارک  .)7992نتتایج پژوهشتی نشتان
داد تخصص 28درصد از اعضای هیأت علمی بتا درستی
که تدریس مینمایند کامالً منطبتق استت و بته اعتقتاد
81درصد از اعضای هیأت علمی ساعات تدریس موظت
و غیر موظ آن ها کفایت الزم را دارا استت92 .درصتد
اعضتتای هیتتأت علمتتی برگتتزاری جلستتات استتاتید بتتا
دانشجویان را در ارتقای کیفیتت آمتوزش بستیار متؤثر
م تیداننتتد (رمزگویتتان و همکتتاران  .)7819درپتتژوهش
دیگری مشخص گردید ،نقش دانشجویان در برنامهریزی
فعالیتهای گروه متدارک پزشتکی نستبتاً مطلتوب بتود
(یارمحمدیان  )7881که یافته های دو مطالعهی اخیر با
نتایج مطالعهی حاضتر هتم ختوانی دارد .نتتایج تحقیتق
شهبازی نشان داد که اعضای هیأت علمی از نظر سابقه
آموزشتی و رشتتته تخصصتی ،الگتتوی رفتتتاری ،مشتتاغل
اجرایی و نحوهی حضور در واحد دانشگاهی ،رتبه بسیار
قتتوی را احتتراز نمودنتتد (شتتهبازی .)7887در زمینتتهی
استتتفاده اعضتتای هیتتأت علمتی از روشهتتای تتتدریس،
مطالعات نشان میدهد که میزان یتادگیری در شتیوهی
بحث گروهی بیشتتر از شتیوهی ستخنرانی استت (لتک
دیزجتتی  )7881و کتتاربرد انتتواع روشهتتای تتتدریس و
یادگیری تعتاملی در فرآینتد تتدریس ستبب مشتارکت
دانشجو در ادارهی کالس ،مراجعه بیشتر به سایر متون،
افزایش ضریب ماندگاری و کاهش غیبت از کالس درس
می گتردد (مرتضتوی  .)7881بتا توجته بته نتتایج ایتن
تحقیق ،پژوهشگر برگزاری کارگاههتای روش تتدریس و
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استفادهی کاربردی از این شیوهها را به سیستمهتای
آموزشتتی پیشتتنهاد م تیدهتتد .در خصتتوص استتتفادهی
اعضای هیأت علمی از روش ابداعی و جدید در تتدریس
تئوری و بالینی ،نتایج تحقیق یوسفی مشخص کرد کته
12درصد افراد مورد مطالعه با روشهای نتوین آمتوزش
پزشکی آشنایی زیتادی نداشتتند (یوستفی و همکتاران
 .)7881همچنین نتایج مطالعهی دیگری ،نشان داد که
میزان آگاهی اساتید از روشهتای تتدریس 11درصتد و
استفادهی اساتید از روشهای کمک آموزشی 81درصتد
بتتوده استتت (پیتترک و همکتتاران  .)7881احتستتابی
مینویسد ،مهمترین ویژگی یک استاد ختوب از دیتدگاه
دانشجویان ،در بعتد شایستتگی حرفتهای 11/1 ،درصتد
ارائتتهی مطالتتب بتته صتتورت کتتاربردی و  82/1درصتتد
استفاده از وسایل کمک آموزشتی متیباشتد (احتستابی
 .)7881پیشتتنهاد م تیگتتردد بتتا برگتتزاری کتتالسهتتا و
کارگاههای آموزشی نسبت به افتزایش آشتنایی اعضتای
هیأت علمی با وسایل سمعی و بصری و روشهای نوین
آموزش پزشکی اقدام گردد.
در ایتتن پتتژوهش ،فقتتط  82درصتتد اعضتتاء در مراکتتز
پژوهشی یا  EDCعضو بودند کته در ستط نتامطلوب
بود .در این خصوص منصوریان می نویسد71/12 ،درصد
از اعضای هیأت علمی گرگان با وظای  EDCآشتنایی
داشتند (منصوریان و همکتاران  .)7888نتتایج ارزیتابی
شهبازی نشان داد که هیأت علمی از نظر فعالیتتهتای
علمی–پژوهشی با امتیاز  3/23و ارتباط با ستایر مراکتز
علمتتی بتتا امتیتتاز  3رتبتتهی متترزی را احتتراز نمودنتتد
(شهبازی و همکتاران  .)7881بنتابراین اعضتای هیتأت
علمی در زمینهی ارتباط با سایر مراکز علمتی ،نیتاز بته
فعالیت بیشتتری دارنداعضتای هیتأت علمتی ،بتازخورد
نتایج ارزشیابی تئوری و کتارآموزی را در ستط نستبتاً
مطلتتوب گتتزارش کردنتتد .در ایتتن زمینتته ،یافتتتههتتای
مطالعهی غفوریان نشان داد که نمرهی ارزشتیابی 13/8
درصد اساتید نسبت به سال گذشته افزایش نشتان داده
است و این افزایش را عمدتاً منوط بته توانتایی و تستلط
بیشتر محتوای درسی ،تجدید نظر در شیوهی تدریس و
ارائهی محتوای مناسب و کاربردی درسی و نیز اطالع از
نتایج ارزشیابی و گرفتن بازخورد از دانشجویان میدانند
(غفوریتتان و همکتتاران .)7887در خصتتوص یافتتتههتتای
حاصل از شاخصهای مربوط به آمتوزش بتالینی ،نتتایج
پژوهش خادمیان نشان میدهتد عمتدهتترین مشتکالت
آموزش بالینی ،کمبود بیماران با تشخیصهای متناسب

38
بتتا دروس تئتتوری در آمتتوزش بتتالینی ،کمبتتود بحتتث و
بررستتیهتتای تشخیصتتی و مراقبتتتی در بتتالین بیمتتار،
فاصلهی بین آموزش تئوری و بالینی میباشد (خادمیان
 .)7881مطالعات نشان میدهتد کته فقتدان همتاهنگی
مناسب میان آموزشهتای بتالینی دانشتکده و امکانتات
عملکرد در بیمارستانها ،عدم امکان کتاربرد تئتوری در
عمل ،عدم کفایتت تنتوع متوارد بیمتاری بتا یتادگیری،
مناسب نبودن زمان تماس بتا هتر متورد بیمتاری بترای
تمرین کامل آموختههتا در محتیط بتالینی از مشتکالت
آموزش بالینی می باشند (یزدان ختواه فترد و همکتاران
 )7881و (ناهاس  .)7999بنابراین بتا توجته بته نتتایج
متتذکور و بتتا در نظتتر گتترفتن ایتتن نکتتته کتته همتتهی
دانشجویان در پایان دورهی تحصیلی خود بایستی قتادر
باشند تا مهارت های مختل آموخته شده را بتا کفایتت
الزم به اجرا درآورند ،نیاز به اقداماتی از قبیل ارزشتیابی
مستتتمر هتتر  3ستتال یتتکبتتار ،ایجتتاد همتتاهنگی بتتین
برنامههای آموزشی و درمتانی ،فتراهم آوردن امکانتات و
تجهیزات مورد نیتاز در محتیط بتالینی و توجته بیشتتر
مسؤوالن و دست اندرکاران آموزشتی بترای ایجتاد یتک
محیط بالینی مناسب برای دانشتجویان الزم متیباشتد
که در نهایت منجر به افزایش کیفیت آموزش میگردد.
نتیجهگیری
این مطالعه با معرفتی  83شتاخص در متورد دیتدگاه
اعضای هیأت علمی در مورد عملکرد آموزشتی استاتید،
روش تی بتترای مقایستتهی وضتتعیت مطلتتوب نستتبت بتته
وضعیت موجود فراهم نمود که میتواند آگتاهی بیشتتر
مسؤوالن ذیربط نسبت به شرایط موجتود و تتالش در
جهت رفع نواقص و نارساییها مطابق بتا نقطته نظترات
اعضای هیأت علمی در جهت ارتقای کیفیتت آموزشتی
این دانشگاه را فراهم کند .همچنین اعضای هیأت علمی
با شناسایی نقتاط قتوت و ضتع ختود در متالکهتای
مختل ت قادرنتتد بتتا رفتتع موانتتع و اصتتالح نشتتانگرهای
نامطلوب و تقویت نقاط قوت در شکوفایی هرچه بیشتتر
گروه بکوشند.
قدردانی
نویسندگان از معاونت محترم پژوهشتی و کلیته استاتید
دانشکده پرستاری و مامایی که در جمعآوری اطالعتات،
آنها را یاری دادهاند ،تشکر و قدردانی مینمایند.
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جداول یافتهها

جدول  - 7میانگین نمرهی مطلوب بودن شاخصهای مربوط به اهداف آموزشی و محتوای برنامهی آموزشی
شاخصهای اهداف گروه

مطلوب

تناسب اهداف گروه با نیازهای فرد و انتظارات دانشجویان در رشتته
تحصیلی

3

تناسب اهداف گروه با نیازهای جامعه در رشتهی تحصیلی
آگاهی اعضای هیأت علمی از اهداف آموزشی گروه

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

7/91
3/12
3

مشارکت اعضای هیأت علمی در تدوین اهداف گروه
تناسب محتوای برنامهی آموزش تئوری با اهداف آموزشی از دیدگاه
اعضای هیأت علمی

3/37

تناسب محتوای برنامه آموزش بالینی با اهداف آموزشتی از دیتدگاه
اعضای هیأت علمی

7/88

تناسب محتوای علوم تئوری و بالینی از دیدگاه اعضای هیأت علمی

7/92

جدول  -3درصد فراوانی میزان مطلوب بودن شاخصهای مربوط به آموزش بالینی
شاخصهای آموزش بالینی

مطلوب

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

میزان اجرای راندهای آموزشی در هر واحد بالینی

 73درصد
()8

 22درصد
( )71

 38درصد
()1

مشاهده موارد متنوع آموزش داده شتده توستط دانشتجویان در دروس
تخصصی در مراکز بهداشتی درمانی

 72درصد
()1

 83درصد ()8

 13درصد
()78

کافی بودن موارد متنتوع آموزشتی در مراکتز بهداشتتی درمتانی بترای
دانشجویان

 8درصد
()3

 82درصد ()9

 12درصد
()71

آیا بازخورد ارزشیابیهای صورت گرفته در کارآموزی انجام میشود؟

 72درصد
()1

 21درصد
()72

 32درصد
()1
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موسوی و همکاران
جدول  -8میانگین نمرهی مطلوب بودن شاخصهای تدریس اعضای هیأت علمی
شاخصهای اهداف گروه
استفادهی اعضای هیأت علمی از روش سخنرانی در تدریس

مطلوب

نسبتاً مطلوب

3/12

استفادهی اعضای هیأت علمی از روش کارگاهی در تدریس
استفادهی اعضای هیأت علمی از روش پرسش و پاسخ در
تدریس

7/12

3/11

استفادهی اعضای هیأت علمی از روش مطالعه موردی در
تدریس
استفادهی اعضای هیأت علمی از روش ترکیبی در تدریس
میزان استفادهی اعضای هیأت علمی از وسایل کمک
آموزشی در تدریس

نامطلوب

7/11

3/12

3/82

میزان استفادهی اعضای هیأت علمی از شیوههای متنوع
ارزشیابی

3/28

میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامهریزی درسی

7/92

میزان مشارکت دانشجویان با اعضای هیأت علمی در تعیین
شیوهی تدریس و استفاده از وسایل کمک آموزشی

7/13

میزان مشارکت دانشجویان با اعضای هیأت علمی در تعیین
شیوهی ارزشیابی درسی

7/22
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Midwifery nursing educational status from the viewpoint of faculty
members
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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
Keywords: Educational status, Nursing midwifery group, Teaching methods.
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