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  ي پرستارهاي مهارتاهداف برنامه درس اصول و 

  
  2مهرام بهروز، 1مجلي محمد

  
   چكيده

، آموزش پرستاري.  داردتأكيدروي كمك به افراد براي دستيابي به حداكثر سالمتي  است كه براي هپرستاري حرف :مقدمه
 موختگاني با كفايت هدف اين آموزشآ شتربيت دان. ستمين نيروي انساني كارآمد به منظور رفع نياز جامعه اأبنايي براي تزير

موختگان و گيرندگان مراقبت آ شبراي اطمينان از دستيابي به اين هدف، نياز به بازخورد نتايج آموزش از فراگيران، دان. است
 انجام اند هاند پرستاري را گذرهاي مهارتبدين منظور اين پژوهش روي فراگيران پرستاري كه درس اصول و . دارد بهداشتي

  .برنامه اين درس اطالع حاصل گرددگرديد تا از حصول به اهداف 
انتخاب  اي هت چهار گزينسؤاالبراي سنجش حيطه شناختي با توجه به اهداف و سرفصل درس اصول و فنون  :روش

 طيفي از عدم تسلط تامطابق مقياس ليكرت در   مورد نظر ليست گرديد وهاي مهارتبراي سنجش حيطه رواني حركتي . گرديد
براي سنجش حيطه عاطفي به تهيه . ت فوق پاسخ دهندسؤاالتا براساس خودارزيابي دانشجويان به . تسلط كامل تنظيم گرديد

 اي فوق براساس روايي محتوا صورت گرفت و براي پايايي از ضريب آلفاه هروايي پرسشنام. پرسشنامه نگرش سنج اقدام گرديد
  .صورت توصيفي تحليل گرديده گرديد و ب SPSS v.11.5افزار  ا وارد نرمه هداد. ديدكرونباخ استفاده گر

 نسبتاًوضعيت %) 4/52( و رواني حركتي%) 4/71( عاطفي، %)2/68( دهد كه در حيطه شناختي ميا نشان ه هيافت :ها يافته
يك  و از نظر عاطفي هيچ. اند هقرار نداشت بدر سطح نامطلو يك از افراد از نظر شناختي و رواني حركتي هيچ. مطلوب بوده است

  .اند هاز افراد در سطح مطلوب قرار نداشت
باشند و با توجه به  مييند آموزش آخواهي از دانشجويان كه صاحبان اصلي فرشود با نظر ميپيشنهاد  :گيري نتيجه

هايي براي  و همچنين فرصت.  كار را پيدا كننداي درسي تنظيم گردد تا از نظر عاطفي نيز آمادگي ورود بهه هنيازهاي آنان برنام
  . آنان فراهم گردد تا به سمت وضعيت مطلوب ارتقا پيدا كنندهاي مهارتآگاهي و ي ارتقا

 
  ، دانشجويان پرستاريارزيابي پرستاري، هاي مهارتاصول و : ها كليد واژه

  
  16/11/1391: تاريخ پذيرش  6/8/1391: تاريخ دريافت

  
  
  
  
  

  
  

                                                            
  )نويسنده مسؤول (، ايرانگناباددانشگاه علوم پزشكي گناباد، مربي دانشكده پرستاري و مامايي،  مشهد و ماماييو ده پرستاري  دانشكي پرستاريادانشجوي دكتر - 1

  mojallim871@mums.ac.ir :پست الكترونيكي
  تربيتي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران  دانشكده علومدانشيار - 2

 36-41 ،1391 زمستان 2 شماره 1آموزش پرستاري دوره 



  بهروز مهرام و محمد مجلي                                                                             ...مامايي و بررسي ميزان دستيابي دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري 
 

 1391زمستان  2  شماره1دوره                                                                                                                                                                 پرستاري آموزش

  
٣٧

   مقدمه
پرستاري يك حرفه است كه روي كمك به افراد، 

ا و اجتماعات در دستيابي، حفظ و بهبود حداكثر ه هخانواد
هاي جديد از پرستاري، آن را  تعريف.  داردتأكيدسالمتي 

 يك هنر توصيف كرده كه روي به عنوان يك علم و
ا در تمام دوره ه ه كيفيت زندگي افراد و خانواديارتقا

پرستاري  ).1 ( داردتأكيد انتهاي زندگي زندگي از تولد تا
ا ه يمحافظت، ارتقا و به حداكثر رساندن سالمتي و تواناي

هاي ناشي از تشخيص و  به منظور تخفيف آالم و رنج
ا، ه ها است و از طريق مراقبت، افراد، خانواده يدرمان بيمار

  ).2( كند ميها را حمايت  اجتماعات و جمعيت
مين نيروي أيي براي تبناآموزش پرستاري، زير

  ).3 (انساني كارآمد به منظور رفع نياز جامعه است
موختگان با كفايت، ضروري و هدف آ شتربيت دان

براي اطمينان از دستيابي به اين . آموزش پرستاري است
هدف، نياز به دريافت بازخورد نتايج آموزش از فراگيران، 

در جامعه اي بهداشتي ه تموختگان و گيرندگان مراقبآ شدان
ا و استفاده از ابزارهايي ه شكارگيري رو هاست و مستلزم ب

  ).5و4 (است كه قادر به تعيين سطح مهارت باشند
دهي  اي مهم و حساس در شكله هنيمي از جنب

 تقريباً.  پرستاري، آموزش باليني استاي هتوانمندي حرف
 پرستاري صرف ايه هدانشكد زمان صرف شده در% 50

 ).6 (شود مياي باليني ه هآموزش در زمين
تجربه يادگيري باليني يك قسمت اساسي و تعاملي از 

كه فرصتي را براي دانشجويان . آموزش پرستاري است
 آشنا اي ه حرفهاي مهارتپرستاري فراهم كرده كه با دانش و 

  ).7 ( عمل كننداي هاي حرفه تتا بدانند چگونه در موقعي شده
اي تعيين دانش و ايي كه بره شيكي از بهترين رو

زيرا .  است»خودارزيابي«گردد  ميمهارت باليني استفاده 
باره خود وري اطالعات درآفراگير منبعي آشكار براي گرد

است و به جز او، هيچكس ديگر ديدگاه بي پرده و 
  ).9و8( مستمري از او ندارد

موختگان پرستاري در مورد خودشان از آ شنظر دان
است كه موجب شناسايي نقاط  برخوردار اي هاهميت ويژ

 پرستاري و همچنين اي آموزشه هقوت و ضعف برنام
رفع نواقص، توسعه . دهندگان خواهد شد منابع و آموزش

دنبال داشته و براي ارتقا و بهتر شدن كيفيت ه  را باي هحرف
 ).10 (سازد ميخدمات آموزشي و باليني فرصتي را فراهم 

ربه به منظور مقصود از ارزشيابي استفاده از تج
ارزشيابي به مثابه . بهبود بخشيدن به اقدامات آينده است

يك تخصص است و با اين امر سرو كار دارد كه ارزش، 
ا را مورد ه هكيفيت و اهميت، ميزان، درجه و يا شرايط پديد

به مثابه يك زمينه تخصصي، . آزمايش و قضاوت قرار دهد
ا گردآوري و يندي دانست كه بآتوان فر ميارزشيابي را 

استفاده از اطالعات براي اتخاذ تصميمات در مورد 
ارزشيابي فعاليتي است . اي آموزشي سروكار دارده هبرنام

كه ماهيت آن آموزشي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
 ميان اي هاز اين رو به كمك ارزشيابي بايد مقايس. است

و بيان شده كشور از يك سو و نتايج مورد  اهداف ضمني
 بيني نشده از سوي ديگر به عمل آورد انتظار و نتايج پيش

)11.(  
گرا ميزان نيل به  با استفاده از الگوهاي هدف

. گيرد مي يك برنامه مورد قضاوت قرار هاي هدف
Taylerكاربرد اين  نظراني است كه در  از جمله صاحب

وي عقيده دارد كه براي طراحي و . الگو پيشقدم بوده است
 هاي هدفبي آموزشي يك برنامه ابتدا بايد اجراي ارزيا

 توان از طريق مي را ها هدفاين . برنامه را مشخص كرد
يا دانش مربوط به (منبع يادگيرنده، جامعه و متخصصان 

 را به صورت قابل ها آنسپس . به دست آورد) ماده درسي
و سرانجام در پايان اجراي برنامه . گيري بيان كرد اندازه

 بيان شده هاي هدفيادگيرنده را نسبت به درسي، پيشرفت 
  ).12( سنجيد

اي فرد ه يرفتار ورودي يا هدف ورودي به آمادگ
اشاره ) نهايي يا بين راه( آموزشي هاي هدفبراي يادگيري 

 آموخته كه براي مطالب يعني آنچه يادگيرنده قبالً. كند مي
و همچنين كليه تجارب . شود ميتازه پيشنياز محسوب 

اي قبلي او را كه بر ه هنفي حاصل از آموختمثبت و م
. ناميم مي رفتارهاي ورودي او ،ندمؤثريادگيري مطلب تازه 

گذاري اين آمادگي به رفتار ورودي آن است كه  علت نام
يادگيرنده در روز نخست يادگيري موضوع تازه، با آن 

  ).13( شود ميآمادگي وارد كالس درس 
 هاي مهارت و كه هدف درس اصول با توجه به اين

شود  مياي پرستاري تدريس ه هپرستاري كه در دانشكد
رسيدن به دانش، مهارت و آمادگي الزم براي ورود به 
عرصه باليني است پژوهشگر درصدد برآمد كه ميزان نيل 

 حيطه شناختي، عاطفي و رواني 3به اين هدف را در 
 .حركتي بررسي نمايد
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   روش مطالعه
كه به منظور  يفي استاين مطالعه از نوع توص

 پرستاري هاي مهارتارزيابي برنامه آموزشي درس اصول و 
 حيطه 3شود در  مياي پرستاري تدريس ه هكه در دانشكد
 ابزار .دي حركتي و عاطفي انجام گرد-شناختي، رواني
 3براي  پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود كه 3بررسي شامل 

ه واحد فوق حيطه فوق ساخته شد كه توسط دانشجوياني ك
پس از گذرانده بودند  1389-1390دوم سال  در نيمسالرا 

اي درس در اختيار آنان قرار داده شد تا آن ه سپايان كال
ت سؤاالروايي و پايايي .  نفر بود21 تعداد آنان .را پر كنند

 .باشد مياي تهيه شده به شرح ذيل ه هفوق و نوع پرسشنام
 اهداف و شناختي با توجه به براي سنجش حيطه

با مراجعه  پرستاري و هاي مهارتاصول و سرفصل درس 
. انتخاب گرديد اي هت چهار گزينسؤاال  منابع مربوطهبه

 نفر 10ت در اختيار سؤاالروايي پرسشنامه اين  براي تعيين
ها با  سؤالاز اساتيد فن قرار گرفت تا در مورد تناسب 

ت با سؤاالبعد .  نمره بدهند10اهداف درس از صفر تا 
. ت حذف گرديدسؤاالميانگين نمره باال انتخاب و بقيه 

ت فوق تكثير و در اختيار دانشجويان مورد سؤاالسپس 
 SPSS افزار اي حاصل وارد نرمه هداد. نظر قرار گرفت

v.11.5 شده و تجزيه و تحليل آماري انجام گرديد.  
براي سنجش حيطه رواني حركتي با مراجعه به 

 مورد نظر ليست هاي مهارتدرس سرفصل درس و اهداف 
 مطابق مقياس ليكرت در طيفي از عدم تسلط تا گرديد و

اساس خودارزيابي تا بر. تسلط كامل تنظيم گرديد
روايي  براي تعيين. ت فوق پاسخ دهندسؤاالدانشجويان به 

 نفر از اساتيد فن قرار 10ليست فوق در اختيار  پرسشنامه،
 مورد نظر چك كرده و در گرفت تا مناسبت آن را با اهداف

بعد . ايي را حذف يا اضافه كننده هصورت لزوم گوي
و در . اصالحات الزم بر طبق نظر آنان اصالح گرديد

نهايت چك ليست فوق در اختيار دانشجويان مورد نظر 

 SPSS افزار نرم ا وارده هآوري داد پس از جمع. قرار گرفت
v.11.5  گرديدشده و تجزيه و تحليل آماري انجام.  

براي سنجش حيطه عاطفي به تهيه پرسشنامه نگرش 
بدين ترتيب كه ابتدا از دانشجوياني كه اين . سنج اقدام گرديد

درس را به صورت تئوري و نظري گذرانده بودند، درخواست 
گرديد كه در يكي دو جمله نظرات خودشان را راجع به دانش و 

سپس . سند بنوياند هي كه در اين درس فراگرفتهاي مهارت
و براساس آن . ايي تهيه گرديده هبراساس نظرات آنان گوي

 براساس مقياس نگرش سنج ليكرت در طيفي از اي هپرسشنام
براي سنجش .  موافق تنظيم گرديدكامالً مخالف تا كامالً

 نفر از اساتيد فن قرار گرفت 10روايي، اين پرسشنامه در اختيار 
اهداف مورد نظر از صفر ت با سنجش سؤاالتا در مورد تناسب 

تي را كه بيشترين نمره الزم را سؤاالبعد .  نمره بدهند10تا 
سپس . كسب كرده بودند انتخاب و بقيه حذف گرديدند

پرسشنامه فوق در اختيار دانشجوياني كه واحد اصول و 
 گذراندهصورت نظري و عملي ه  پرستاري را بهاي مهارت

اي ه هداد. شنامه پاسخ گويندالت پرسؤابودند، قرار گرفت تا به س
شده و تجزيه و  SPSS v.11.5 افزار دست آمده وارد نرمه ب

پايايي آلفاي  براي تعيين پايايي از .تحليل آماري انجام گرديد
  .دست آمده ب% 70استفاده گرديد و ضريب باالي  كرونباخ

  
   هايافته

بيشترين  دهد كه نمرات نشان مي 1شماره جدول 
 مطلوب نسبتاًحيطه شناختي  در %)2/68( درصد دانشجويان

  . نامطلوب نبوده استها آن از كدام هيچنمره  بوده است و
بيشترين  دهد كه نمرات نشان مي 2شماره جدول 

 مطلوب نسبتاًحيطه مهارت  در%) 4/52( درصد دانشجويان
  . نامطلوب نبوده استها آن از كدام هيچنمره  بوده است و

بيشترين  دهد كه نمرات نشان مي 3شماره جدول 
 مطلوب نسبتاًحيطه عاطفي  در%) 4/71( درصد دانشجويان

 . مطلوب نبوده استها آن از كدام هيچنمره  بوده است و
  

 حيطه شناختي ن درپرستاري دانشجويا هاي مهارتدرس اصول و  فراواني نمرات - 1جدول 
  درصد  تعداد  طبقه  فراواني

  2/68  15   مطلوبنسبتاً
  8/31  7  مطلوب
  100  22  جمع
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   پرستاري دانشجويان در حيطه مهارتهاي مهارتفراواني نمرات درس اصول و  - 2جدول 
  درصد  تعداد  طبقه  فراواني

  4/52  11   مطلوبنسبتاً
  6/47  10  مطلوب
  100  21  جمع

  
  در حيطه عاطفي پرستاري دانشجويان هاي مهارتفراواني نمرات درس اصول و  - 3جدول 

  درصد  تعداد  طبقه  فراواني
  6/28  8  نامطلوب

  4/71  20   مطلوبنسبتاً
  100  28  جمع

  
   بحث

دهد كه در حيطه شناختي وضعيت  ميا نشان ه هيافت
در حيطه مهارت نيز كه   مطلوب بوده ونسبتاًدانشجويان 

دست آمده، وضعيت دانشجويان ه ارزيابي باساس خودبر
همكاران نيز در  نصيرياني و .وده است مطلوب بنسبتاً
موختگان آ شخودارزيابي دان « تحت عنواناي همطالع
اي داخلي ه ش باليني در بخهاي مهارتري از كسب پرستا

اي آموزش رايج فرصت ه ه نتيجه گرفتند كه برنام»جراحي
موختگان آ شاهي و مهارت دان بهبود آگيكافي براي ارتقا

سازي  فراهم. كامل نيست يسازد ول ميحدي فراهم را تا
 مورد نياز قبل از هاي مهارتفرصتي براي تمرين 

امتحانات باليني دقيق از عملكرد  موختگي، برگزاريآ شدان
 گردد ميموختگان در پايان دوره تحصيلي پيشنهاد آ شدان
)14.(  

 مطلوب نسبتاًهمچنين در حيطه عاطفي وضعيت 
ن حيطه مطلوب  از آنان در ايكدام هيچبوده، ولي وضعيت 

 تحت اي ه نيز در مطالعChesser-Smyth. نبوده است
تجربيات زنده دانشجويان پرستاري از اولين «عنوان 

 تم خودآگاهي، اعتماد، اضطراب، 5 »برخورد باليني
 ).7( دست آورده  را باي هل حرفيتسهيالت و مسا

 تجارب اي هنيز در مطالع راد و همكاران محمودي
ان پرستاري از درس اصول و فنون دانشجويان و مربي

پرستاري را با يك مطالعه كيفي بررسي كردند و نتيجه 
گرفتند كه نقص ارتباطات در محيط آموزشي و نقص 
تعامل بين استاد و دانشجو در پايين بودن سطح انگيزه در 
بين مربيان و دانشجويان پرستاري است كه از اصول 

  ).15( اساسي براي يادگيري و آموزش هستند
  
  گيري نتيجه

 هاي مهارتكه درس اصول و  با توجه به اين
شود پيشنهاد  ميپرستاري از دروس پايه پرستاري محسوب 

كارگيري رويكردهاي نوين تدريس دانش  هشود با ب مي
 آنان با تمرين و هاي مهارتنظري دانشجويان ارتقا يافته و 

هاي آنان تكرار بهبود يابد و برنامه درسي با توجه به نياز
تنظيم گردد تا از اطمينان الزم براي ورود به عرصه باليني 

اي بيشتر و ه هتكرار اين پژوهش با نمون. برخوردار گردند
  .شود ميتوصيه هاي ديگر نيز  در دانشگاه

  
   تشكر و قدرداني

پژوهشگر مراتب تقدير و تشكر خود را از گروه 
مامايي و  محترم اصول و فنون پرستاري دانشكده پرستاري

كه  ويژه جناب آقاي نوروزي مدير محترم گروهه مشهد ب
  .دارد ميهمكاري الزم را با اين طرح داشتند اعالم 
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Assessment of students’ achievement to the goals of the 
fundamental of nursing course 

 
 
Mojalli1 M (MSc.) - Mahram2 B (Ph.D). 
 
 

Introduction: Nursing as a profession focuses on the provision of help to people 
to achieve the maximum health. Nursing education is crucial to supply the necessary 
work force to meet the needs of the society through educating and training efficient 
graduates. To ensure the achievement to this goal, there is a need to provide feedbacks 
on the results of education. The purpose of this research was to assess the 
achievement of nursing students to the goals of the fundamental of nursing course. 

Methods: To assess the cognitive domains related to of the course syllabus and 
objectives, multiple-choice questions were selected. To assess the psycho-motor 
domain, a set of skills using the Likert scale was devised. To assess the emotional 
domain, an attitudes’ questionnaire was developed. A self-administered questionnaire 
was used for data gathering. Descriptive and inferential statistics was used for data 
analysis. 

Results: It was shown that in the cognitive domain (68.2%), emotional domain 
(71.4%) and psycho-motor domain (52.4%), the students were in a relatively 
condition good. None of the students were in the bad condition in the psycho-motor 
and cognitive domains. In addition, none of them was in the very good condition in 
the emotional domain. 

Conclusion: There is a need to the curriculum revision in order to meet students’ 
emotional needs during education. Opportunities should be provided for students to 
improve their knowledge and skills to reach the desired educational condition. 
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