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از ديدگاه  به اهداف آموزشي ي پرستاريارشناسكان مقطع ي دانشجودستيابيميزان 
 ها بخشسرپرستاراندانشجويان و 

 
 5محمد مجلي ،4الله حسيني شهيدي ،3ارشتناب حسين نامدار، 2مريم وحيدي ،1بهروز مهرام

 
   چكيده

بنابراين . شود ي قلمداد ميات پرستار حرفهيربساز تنهين و زميادي بني، گاميارشناسك در سطح يآموزش پرستار: مقدمه
 و  آموزشيان به عنوان عناصر اصليدانشجو. رديگ قرار يابيارزش مورد آموزشي اين دوره، برنامه ياثربخش ضروري است كه

. باشند يم يستم آموزشين منابع اطالعات در هر سي از بهترها به عنوان شاهدان عملكرد دانشجويان در بالين بخشسرپرستاران
 به اهداف آموزشي از ديدگاه دانشجويان و ي پرستاريارشناسكان مقطع يبررسي ميزان دستيابي دانشجون مطالعه با هدف يا

 .ها انجام گرفته است بخشسرپرستاران
ت و با استفاده از يريمد بر يمبتن يابيارزش ردكي روبراساسه كاست مقطعي  توصيفي يامطالعه ن پژوهش،يا: روش

 در هانده آنيا نماي ها بخشسرپرستارانده نفر از  و يهشت پرستار  ترمي دانشجوفتبيست و ه .انجام شده استپ ي سيوالگ
 پرسشنامه محقق ساخته بود كه مشخصات ،اه هوري دادآ عابزار جم. وارد مطالعه شدند ي روش سرشماره بي درمانيآموزش زكمرا

 ديدگاه ،اي ه و حرفي، توانبخشيتي و حمايتيري، مديامشاوره، ي، پژوهشي، آموزشيمراقبتدموگرافيك و در هفت حيطه 
اندازه  به اهداف آموزشي ي پرستاريارشناسكان مقطع يميزان دستيابي دانشجو  را نسبت بهدانشجويان و همچنين سرپرستاران

و با استفاده از آمار توصيفي  SPSS v.13 زاراف ا با نرمه ه داد.گيرد كه پس از تعيين روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفتمي
  .و تحليلي تجزيه و تحليل شد

 در يزان تحقق اهداف آموزشيم%) 80( ها آنها يا نماينده بخشسرپرستارانو اكثر %) 63( اكثر دانشجويان: ها يافته
ان ين نمره در گروه دانشجويانگين مباال بود  با وجودياز طرف. گزارش كردند  مطلوب را در حد نسبتاًي پرستاريارشناسكمقطع 

  ).p=79/0( ده نشدي در دو گروه دي به اهداف آموزشيابي در دستيدارمعناآماري تفاوت  نسبت به گروه پرستاران،
 ها در سطح نسبتاً بخشسرپرستارانرغم گزارش دستيابي به اهداف آموزشي از ديدگاه دانشجويان و  علي: گيري نتيجه
 ثر در دستيابي به اهداف آموزشي و همچنينؤبررسي عوامل م، يپرستار النيالتحص فارغ ردكعمل تيفيك ي ارتقايمطلوب، برا

  .شودريزي جهت رفع نقايص موجود پيشنهاد ميبرنامه
  

  سيپ ي، الگويپرستار دانشجو، ،ياهداف آموزش: ها كليد واژه
  

  14/11/1391: تاريخ پذيرش  1/8/1391: تاريخ دريافت
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٣٠

   مقدمه
 عوامل از  وي هر نظام آموزشيآموزش جوهره اصل

 توسعه و رشد يراستا در يانسان يروين تيترب در ياساس
 ي و درسي آموزشيزير هبرنام .شوديم محسوب جوامع

  از اتالفيريشگي آموزش بوده و باعث پي براينقشه عمل
. گردد مي ي و انساني مادياه هيوقت و به هدر رفتن سرما

 ،يبرنامه درس يطراح و يزير هبرنام بر يمبتن ياه شآموز
 و ينگر ندهيآ ،يريگ ميتصم ر،كتف با را يآموزش اقدامات

  همراهيعلم يها روش و اصول بر يمبتن ل،كمش حل
 نييش تعيپ از اهداف ريمس در را ها فعاليت هيلك سازد، مي
 موجب آن حيصح انجام تينها و در دهد يم سوق شده
  .)1( شد خواهد آموزش ياثربخش و ييارآك شيافزا

، يك در شاخه علوم پزشي آموزشيها از برنامهيكي
ت يه هدف آن تربكاست  يبرنامه آموزش پرستار

م ي از تيعنوان عضود به نه بتوانك است يآموختگان دانش
، يه خدمات بهداشتي مختلف به ارايهاسالمت در عرصه

 و يتيري، مديريشگي، پاي ه، مشاوري، پژوهشيآموزش
دوره  . بپردازندي و توانبخشي درمانياه ت، مراقبيتيحما
 و پايه يلين مقطع تحصي اول،يوسته پرستاري پيارشناسك

  راپرستاريشترين شاغالن يه بك )2(  استيرشته پرستار
 ).3( دهندميل يكاين مقطع تش التحصيالن فارع زين

 جمله از و يآموزش گروه هر ارتقاي كيفيت در
 ها آن از يكي كه است متعددي لعوام به منوط يپرستار

 باشد ميآموختگان  براي دانشتعيين شده تحقق اهداف 
 ميزان كه است شاخصي بهترين آموزشي ارزشيابي). 4(

 تحليل به و دهدمي نشان را آموزشي به اهداف رسيدن
 دانشگاهي سيستم در شده انجام آموزشي هايفعاليت

 متعارف و قيمنط نتايج به توانمي آن از و پردازدمي
 يهاياستك به توان مي آن انجام با تنها ؛)5( يافت دست
  ).6( ردك اقدام ها آن رفع يبرا و برد يپ برنامه

 ،ي تحقق اهداف آموزشو يابيدر مورد منابع ارزش
 به توان يآن جمله م از هك دارد وجود يمتعدد يهادگاهيد

 ردك اشاره اه شبخ سرپرستار توسط يابيارزش و يابيخودارزش
منابع  نيتر نانياطم قابل و نيبهتر از يكي انيدانشجو .)6(

 و حضور هك باشند، چرا مي آموزشي التكمش يبررس جهت
استفاده از نظر  .دارند نديبرآ نيا با واسطهيب و ميمستق يتعامل

دانشجويان، به عنوان مشتريان دريافت توليد علم، بسيار با 
ر به مقوله ارزشيابي از محو -ارزش است و نوعي نگاه دانشجو

دستيابي به اهداف  .)7( باشددستيابي به اهداف آموزشي مي
هاي مختلف مورد در رشتهاز ديدگاه دانشجويان آموزشي 

 پورميرزا فته است؛ به طور مثال در مطالعهارزيابي قرار گر
، اكثر دانشجويان پزشكي ميزان دستيابي به  و همكارانكلهري

متوسط ارزيابي  هاي باليني را در حدزياهداف آموزشي كارآمو
 ديگري دانشجويان دندانپزشكي ميزان  در مطالعه.)7( كردند

دستيابي به اهداف آموزشي را در دروس مختلف ارتوددنسي در 
و  مرادي بيگنتايج مطالعه. )8( حد مطلوب گزارش كردند

 ي پرستاراني از دانشجو%8/60در همدان نشان داد كه نظري 
 را ي پرستاريارشناسك ي برنامه آموزشيلك به اهداف يابيدست

رده كر كف و متوسط ذي ضع%2/39ه حدود ي و بقيخوب و عال
 يابي دستييان ماماي از دانشجو%1/91 بودند اين در حالي بود كه

 را خوب و يي مامايارشناسك ي برنامه آموزشيلكبه اهداف 
. )9( دندرده بوكر كف و متوسط ذي ضع%9/8ه حدود ي و بقيعال

 از مطالعات انجام شده با هدف ياريه در بسك يدر حال
ان يا و بنه ه داديورآ ع منبع جهت جمكي به ، صرفاًيابيارزش
نان وافر را يتواند اطميامر م نير و استنتاج توجه شده و ايتفس

توسط  يابي ارزشبنابراين .)7-9( دهدكاهش ا ه هافتينسبت به 
مهم  تواند جزءمي متفاوت، گاهديد كي عنوان به سرپرستاران

سرپرستاران از  كه، به ويژه اين). 6(باشد  برنامه يابيارزش
  .ملكرد دانشجويان در بالين هستندنزديك شاهد ع

 پيس يالگوتوان به مي ،يآموزش يابي ارزشيالگوها از
)CIPP ( توسطاشاره كرد كه Stuffle Beam ه شده يارا

ران ي مدي اطالعاتيازهايص ني هدف تشخ،ن الگويدر ا .است
 چهار از اطالعات مذكور يالگو در. )10( رنده استيگ ميتصم
 داد برون و نديآفر داد، درون نه،يزم :از عبارتند كه يابيارزش نوع
اب يه ارزكن است ين مدل اي ايژگياز و .)11( ديآ مي دسته ب
 ين مدل را براي قسمت از اكيط، فقط يتواند بسته به شرايم

 يابيدر قسمت ارزش). 13و12( ندك برنامه انتخاب يابيارزش
 از ج حاصلينتا مورد در قضاوت و ريتفس داد، هدف برون
 ايآ مثال عنوان به است؛ يآموزش برنامه ياجرا

  ).14( ؟اند هديرس نظر مورد اهداف به آموختگان دانش
  وي پرستاريارشناسكت دوره يتوجه به اهم لذا با 

استفاده از منابع محدود  ن دوره،ي اي برنامه آموزشيابيارزش
ن مطالعه با ي، اين دوره در مطالعات قبلي ايابيدر ارزش

هدف ميزان دستيابي به اهداف آموزشي مقطع كارشناسي 
 يي و مامايده پرستارك دانشيان پرستاريپرستاري دانشجو

ها و  از ديدگاه دانشجويان و سرپرستاران بخشمشهد 
  .رفتانجام گا ه ن بين آمقايسه
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   روش مطالعه
در زمره مقطعي  توصيفي اي همطالع ،ن پژوهشيا

باره ند قضاوت دريه فرآك  استي آموزشيابيمطالعات ارزش
) 12(ب نموده ي را تعقي آموزشياه ه برناميا سودمندي يستگيشا
 يابيزان دستيم، پيس تيريمد بر يمبتن يابيارزش مدل براساس و

ده ك دانشي پرستاريارشناسك دوره يآموزش ياه هبرنام به اهداف
  .دهدي قرار ميابيرا مورد ارز  مشهديي و مامايپرستار

 يهشت پرستارترم  ي دانشجو27جامعه پژوهش را 
 مشغول به هاي كارآموزي در عرصهدر واحدكه بودند 

تحصيل بوده و در آخرين روزهاي آخرين واحد كارآموزي 
 سرپرستاران  نفر از10  و همچنين قرار داشتندترم تحصيلي

امام  ،قايم ي درمانيآموزش زك در مراهانده آنيا نمايها بخش
 كه دانشجويان در دادندتشكيل مينا يس ان و ابنكودك رضا،

 توجه به محدود با. ورزي بودندرها مشغول به كاآن بخش
بودن تعداد دانشجويان شاغل در اين ترم تحصيلي، 

  .گيري به روش سرشماري صورت گرفت نمونه
ساخته استفاده  ا از پرسشنامه محققه هوري دادآ عبراي جم

گرديد كه اين پرسشنامه حاوي دو بخش بود بخش اول آن 
 ها بخشسرپرستارانمشخصات فردي اجتماعي دانشجويان و 

 .داد مي را مورد بررسي قرار تأهلشامل جنس، سن، وضعيت 
ويان بخش دوم پرسشنامه شامل سي بيانيه بود كه ديدگاه دانشج

 آنان را در مورد ميزان دستيابي ها يا نماينده بخشسرپرستارانو 
 8 (ي مراقبتهايدانشجويان به اهداف آموزشي در حيطه

، )هيانيب 2 (اي ه، مشاور)هيانيب 2 (ي، پژوهش)هيانيب 3( ي،آموزش)هيانيب
 3 (اي هو حرف )هيانيب 3 (ي، توانبخش)هيانيب 9 (يتي و حمايتيريمد
، خوب، ياي ليكرت شامل عالبا مقياس پنج درجهرا ) هيانيب

حداقل نمره  و 4 حداكثر نمرهبا  في ضعيليخ ف ويمتوسط، ضع
در اين پرسشنامه حداقل نمره پرسشنامه  .كرد ارزيابي ميصفر 

 تحقق دهندهنمره باالتر نشان.  بود120صفر و حداكثر نمره 
 به اهداف بندي ميزان دستيابي سطح. اهداف به ميزان بيشتر بود

 سطح 0-40  نمرهآموزشي در دانشجويان به اين صورت بود كه
 سطح 81-120 مطلوب وتاحدودي سطح 41-80 نامطلوب،
الزم به توضيح است كه در مطالعات  . در نظر گرفته شدمطلوب

بررسي  پژوهش، يمقصود اصل بر هدف، ي مبتنيابياز نوع ارز
است، بنابراين ن شده ييش تعيزان دستيابي به اهداف از پيم

 در تيمطلوب اي و تيموفق كضروري است كه ابتدا مال
 و يتيريمد ،اي همشاور ،يپژوهش ،يآموزش ،ي مراقبتياه هطيح

 مشخص يآموزش ياه هدور در اي ه و حرفيتوانبخش ،يتيحما

 ت،يمطلوب يارهايمع با شده يورآ عجم ياه هداد سهيبا مقا تا شود
 يبرنامه آموزش يها ضعف و اه شزار ا،ه تيقابل درباره به قضاوت
در اين پژوهش مالك موفقيت يا مطلوبيت با  .شود پرداخته

استفاده از اهداف تعيين شده در برنامه مكتوب مقطع كارشناسي 
ده ك دانشيد پرستاري از اساتيپرستاري و همچنين نظرخواه

استفاده از نظرات افراد آگاه و . تدوين شد  مشهديي و مامايپرستار
 ي برايتواند روشي ميصص به عنوان خبرگان آموزشمتخ

در اين  ).15(  در هر رشته قلمداد گردديشناخت اهداف آموزش
 پ با تمركز بري سيابي ارزشي با استفاده از الگويابيمطالعه ارزش
داد  ن اساس، عامل برونيبر ا. داد برنامه انجام شد عامل برون

ش توليد شده و شامل خدمات علمي و تخصصي عرضه شده، دان
براي دستيابي به  .آموختگان مشخص گرديد  دانشبهاشاعه يافته 

روايي محتوا و صوري، پرسشنامه در اختيار ده تن از اعضاي 
ت علمي دانشكده پرستاري مامايي مشهد قرار گرفت و أهي

ها جهت اصالح هر يك از جمالت به كار گرفته پيشنهادات آن
امه در اختيار ده تن از دانشجويان پرسشن ،جهت تعيين پايايي. شد

به  93/0از طريق ضريب آلفاي كرونباخ مقدار آن  قرار كرفت كه
ن و يانگيم ،يفراوان (يفيبا استفاده از آمار توص اه هداد. دست آمد
 افزار نرم و) مستقل يآزمون ت( ي، آمار استنباط)اريانحراف مع

SPSS v.13 ير مقادو ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز p-
value 05/0 كمتر ازp< دار تلقي گرديدمعنا.  

پژوهش از ا مجوز انجام ه هوري دادآ عجهت جم
 اخذ شد و مشهدعلوم پزشكي  معاونت پژوهشي دانشگاه

به ا ه نبيمارستادانشكده و پس از كسب موافقت از رياست 
 مراجعه و پرسشنامه در اختيار هاي كارآموزيبخش

قرار داده شد تا  آنان  نمايندهو سرپرستاران يا دانشجويان
روزهاي  يا روزا در همان ه هتكميل نمايند و پرسشنام

در اين مطالعه اصول اخالقي . شدآوري ميبعدي جمع
اي انساني ه هنياز براي انجام پژوهش بر روي سوژ مورد

 قبل از انجام مطالعه اطالعات الزم در مورد. شدرعايت 
نندگان در ك توق شركمطالعه و اهداف آن و همچنين حق

يري از مطالعه و محرمانه بودن گ همطالعه شامل حق كنار
 ها بخشسرپرستاراندانشجويان و ا به اطالع تمامي ه هداد

 .ني آنان رضايت آگاهانه كسب شداز تما رسيد و
  
   هايافته

 دانشجوي پرستاري ترم هشت 28  رانمونه اين مطالعه
 آنان تشكيل مايندها نها ي بخشسرپرستارانو ده نفر از 
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 با انحراف معيار 85/21ميانگين سني دانشجويان  .داد مي
 تأهلم %2/85  ونثؤم%) 4/70(ها آن اكثر  كه بود32/1

 با 1/43 هاآنميانگين سني در مورد سرپرستاران،  .بودند
  . بودندتأهلم %100 و نثؤم %60بود كه  7/5انحراف معيار 

 از ياهداف آموزشزان تحقق يمميانگين كل نمره 
 و ي مراقبتحيطهدر  ،75/79±751/15ان يدگاه دانشجويد

  حيطه،56/7±8/1 ي آموزش حيطه،21±08/5 يبهداشت
  حيطه،49/5±28/1 اي ه مشاور، حيطه3/5±4/1 يپژوهش

 ،14/8±87/1 ينوتوان  حيطه،7/23±97/4 يتي و حمايتيريمد
ي و ، فراوان1شماره جدول  .بود 55/8±02/2 اي ه حرفحيطه

بندي ميزان تحقق اهداف  درصد فراواني افراد برحسب سطح
آموزشي از ديدگاه دانشجويان در سه سطح نامطلوب، 

  .دهد تاحدودي مطلوب و مطلوب را نشان مي
 از يزان تحقق اهداف آموزشيمميانگين كل نمره 

 و يمراقبت حيطهدر   و7/72±02/15 پرستاران،سردگاه يد

 حيطه، 9/6±66/1 يآموزش  حيطه،7/20±24/4 يبهداشت
 ، حيطه9/4±28/1 اي ه مشاور حيطه،5/4±71/1 يپژوهش

، 7±94/1 ينوتوان  حيطه،8/21±28/5 يتي و حمايتيريمد
، فراواني و 2شماره جدول . بود 9/6±3/2 اي ه حرفحيطه

بندي ميزان تحقق  درصد فراواني افراد برحسب سطح
ح اهداف آموزشي از ديدگاه سرپرستاران، در سه سط

  .دهدنامطلوب، تاحدودي مطلوب و مطلوب را نشان مي
اي مطالعه ه هيو، يافت ويتني با استفاده از آزمون من

هاي مورد بررسي تفاوت نشان داد كه در هيچ يك از حيطه
آماري معناداري بين ديدگاه دانشجويان و سرپرستاران از 

). p=79/0 (نظر دستيابي به اهداف آموزشي وجود ندارد
 ميانگين و انحراف معيار ميزان دستيابي ،3شماره  جدول

ان را از ديدگاه دانشجويهاي آن  و حيطه موزشيبه اهداف آ
  .كندبا سرپرستاران مقايسه مي

  

   1389د،  مشهيك دانشگاه علوم پزشيپرستاراز ديدگاه دانشجويان  يآموزش اهداف تحققبندي ميزان  فراواني و درصد فراواني افراد برحسب سطح -1جدول 
  درصد  تعداد  زان تحقق اهدافيم

  63  17   مطلوبنسبتاً
  37  10  مطلوب

  100  27  لكجمع 
  

  1389، هاي مراكز آموزشي درماني مشهد از ديدگاه سرپرستاران بخش يآموزش اهداف تحققبندي ميزان  فراواني و درصد فراواني افراد برحسب سطح -2جدول 
  درصد  تعداد  زان تحقق اهدافيم

  80  8   مطلوباًنسبت
  20  2  مطلوب

  100  10  لكجمع 
  

  1389هاي مراكز آموزشي درماني مشهد، خشوزشي از ديدگاه دانشجويان و سرپرستاران بمدستيابي به اهداف آ نيانگيم سهيمقا - 3جدول 
 دارياسطح معن  )انحراف معيار( ميانگين  اه شنق

  انيدانشجو  ي و بهداشتيمراقبت
  سرپرستاران

)08/5(21  
)24/4(7/20  56/0=p 

  انيدانشجو  يآموزش
  سرپرستاران

)8/1(56/7  
)66/1(9/6  76/0=p  

  انيدانشجو  يپژوهش
  سرپرستاران

)4/1(3/5  
)71/1(50/4  2/0=p  

  انيدانشجو  اي همشاور
  سرپرستاران

)28/1(49/5  
)28/1(90/4  62/0=p  

  انيدانشجو  يتي و حمايتيريمد
  سرپرستاران

)97/4(70/23  
)28/5(80/21  85/0=p  

  انيدانشجو  يتوانبخش
  سرپرستاران

)87/1(14/8  
)94/1(00/7  83/0=p  

  انيدانشجو  اي هحرف
  سرپرستاران

)02/2(55/8  
)30/2(90/6  38/0=p  

  انيدانشجو  لك
  سرپرستاران

)10/15(75/79  
)02/15(70/72  79/0=p  
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   بحث
  حاضر اكثر دانشجويان و سرپرستاران،در مطالعه

 ي پرستاريارشناسكر مقطع  ديزان تحقق اهداف آموزشيم
 مرادي بيگ در مطالعه .گزارش كردند مطلوب نسبتاًرا در حد 
 به اهداف يابيدست) %8/60( اني، اكثريت دانشجوو نظري

 ي را خوب و عالي پرستاريارشناسك ي برنامه آموزشيلك
 و  پورميرزا كلهريدر مطالعههمچنين . )9( رده بودندكر كذ

پزشكي ميزان دستيابي به اهداف ، اكثر دانشجويان همكاران
هاي باليني را در حد متوسط ارزيابي آموزشي كارآموزي

 به تواند مي انيدانشجو در دگاهين ديا وجود .)7( كردند
 و تالش ،يآموزش منظم وجود ساختار ليقب از يعوامل
 ازين مورد و مناسب آموزش هيمنظور ارا به نيمدرس يمساع
 يآموزش ياه هرسان از يريگ هبهر نيهمچن و رانيفراگ

 منظم يطراح. باشد درس مرتبط موضوع با متناسب
 با يدرس ديموضوعات جد نيب ارتباط يبرقرار ،يآموزش
 تواند ميها  آن يازهاين به توجه و رانيفراگ تجارب
 هك تحقق آنچه و بهتر چه هر آموزش در را هندهد شآموز
  ).1( دينما ياري ندك مي تالش آن يبرا

دانشجويان تحقق اهداف آموزشي % 37العه در اين مط
كه از ديدگاه اكثريت  ر حاليرا در سطح مطلوب ذكر كردند، د

و  ادهمي مطلوب بود؛ نسبتاًها، تحقق اهداف در حد آن
 برنامه يابي ارزشبا هدف خود يج پژوهشيدر نتاهمكاران 

 به يابي عدم دستيارورزك مقطع يكپزش دانشجويان يآموزش
 دننك ميد ييأ مورد انتظار را تيني بالي اهداف آموزش ازيميحدود ن

ثر در دستيابي به ؤ مرور عوامل مرسد به نظر ميبنابراين). 16(
تواند يكي از اين فاكتورها مي. باشد ضروري ميياهداف آموزش

 آن براساستدوين اهداف آموزشي از سوي دانشكده و آموزش 
 در اهداف ستيل نيا ردنك فراهم با نيهمچن. اهداف باشد

 ينيبازب به هك شوديم فراهم دياسات خود يبرا  هميفرصت واقع
 يآموزش يازهاين با را ها آن و پرداخته ياهداف آموزش

 يبرا را يآموزش وهيش نيبهتر و دهند قيان تطبيدانشجو
 مناسب ييها وهيش نيهمچن و ردهك اتخاذ هر هدف به دنيرس
 .رنديبگ نظر در انينشجودا يابيارزش يبرا اهداف متناسب با و

از طرف  يآموزش اهداف داشتن ارياخت از طرف ديگر در
 دوره انيپا در دياسات انتظارات كدر به قادردانشجويان، آنان را 

 يمطلب چه هك بدانند شود تا دقيقاًباعث مي و كندمي يآموزش
. نندك مطالعه منابع از كيدامك از و يسطح آموزش چه در را،
 وقت رفتن هدر و انيدانشجو يسرگردان از تواند ميوه يش نيا

 در شتريب يريادگي يبرا زهيانگ جاديا باعث و يريها جلوگ آن
 خود  آموزشيبرا تا سازد مي قادر را ها آن و شود مي انيدانشجو

ن يتر ي دانشجويان مهمادر مطالعه .)17( نندك يزير هبرنام
ابي ي در جهت دستعوامل مرتبط به استاد در استفاده بهتر از وقت

هاي  ري روشيكارگ هب به اهداف آموزشي را مهارت استاد در
 دانشجو و نظر ن زمان برگزاري امتحانات باييس، تعيمناسب تدر

  .)18( لي ذكر كردنديابتداي ترم تحص ه طرح درس دريارا
اهداف آموزشي را سرپرستاران % 20در اين مطالعه 

كه   در حالييافته در سطح مطلوب بيان كردند تحقق
تحقق اهداف آموزشي را در سطح %) 80( هااكثريت آن

 رانيمد و يآموزش رانيمد.  مطلوب ارزيابي كردندنسبتاً
ن ي بياركت و همكنه مشاري با فراهم نمودن زمينيبال
فرصتي را فراهم كنند تا از  ينيز بالك و مرايز آموزشكمرا

واقص هاي بالين جهت رفع نپيشنهادات شاغلين در محيط
 و عمل و ين تئورياف بكاهش شكباعث استفاده كنند تا 

  . هر دو بعد گردنديفيك سطح يارتقا
كيد بر اهداف أهاي اين پژوهش تيكي از محدوديت

آموزشي به طور كلي بود كه ممكن است كه در پاسخدهي 
ننده كرده باشد؛ بنابراين ك تايجاد سردرگمي براي شرك

عدي اهداف آموزشي را در يك شود كه مطالعات بپيشنهاد مي
هاي از محدوديت. واحد درسي خاص مورد بررسي قرار دهند

توان به كوچك بودن حجم نمونه اشاره كرد ديگر پژوهش مي
  .كه نتايج قابل تعميم به كل جامعه پرستاري نيست

  
  گيري نتيجه

دستيابي به اهداف آموزشي از ديدگاه  هاي يافتهرغم  علي
 مطلوب، ها در سطح نسبتاًرستاران بخشدانشجويان و سرپ

نياز به پرستاري،  التحصيالن فارغ عملكرد كيفيت براي ارتقاي
 ثر در دستيابي به اهداف آموزشي و همچنينؤبررسي عوامل م

  .احساس مي گرددريزي جهت رفع نقايص موجود برنامه
  

   تشكر و قدرداني
معاونت  مساعدت از پژوهشگران لهيوس نيبد

ز ك مرايساؤ، ريي و مامايده پرستاركدانش يآموزش
 و يران دفاتر خدمات پرستاريو مد ي و درمانيآموزش
ان ترم هشت ي مربوطه و دانشجوياه شن بخيولؤمس

 ي مشهد قدردانيي و مامايده پرستارك دانشيپرستار
  .ندينما مي
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Achievement of educational goals from the perspectives of 
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Introduction: Nursing education at the undergraduate level is fundamental to the 
training of professional nurse. In this respect, the effectiveness of nursing education 
programs should be evaluated. Students are the main stockholders of the educational 
system and head nurses as the witnesses of students’ effectiveness in patient care are 
placed in the best positions to evaluate the educational system. The purpose of this 
study was to assess the achievement of educational goals from the perspectives of 
undergraduate nursing students and head nurses. 

Methods: This descriptive study was based on the approach of management-
based evaluation using the CIPP’s model. All senior students and head nurses were 
selected using the census sampling method. Data was gathered using a researcher-
made questionnaire that had two parts: demographic data questions and achievement 
to educational objectives in provision of care to patients. The data was analyzed using 
descriptive and inferential statistics. 

Results: The majority of the students (63%) and head nurses (80%) reported the 
level of achievement of the educational objectives as partly desirable. Despite the 
higher scores from students’ perspectives compared to those of head nurses, no 
significant difference was reported between the two groups regarding achievement of 
educational goals (P=0.79). 

Conclusion: Despite the partly desirable level of achievement of educational 
goals, the recognition of obstacles to achievement of the goals are suggested. 
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