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  مقاله پژوهشي
  

  دانشجويان پرستاري دروس تئوري بررسي ميزان تحقق اهداف آموزشي در 
    

   *****محمدرضا مصطفايي،  ****ناهيد محمدي، ***مرضيه حسنيان ،**طيبه آرتيماني ،*امير صادقي
  ******مليحه سراج

  
  3/9/88:   ،  پذيرش    1/10/87  :دريافت 

  

  :چكيده
در .  از عوامل اساسي در  تربيت نيروي انساني در راستاي رشد و توسعه جوامع محسوب مـي شـود  آموزش يكي :مقدمه و هدف 

بدين ترتيب كه از طريق ارزشيابي مي توان به قضاوت . حساب مي آيده ها ب هر برنامه آموزشي، ارزشيابي يكي ازمهمترين بخش
. ره آموزش، و يا اصالح و ايجاد تغييرات الزم در آن پرداخـت            در مورد برنامه و يا آموزش پرداخت و نسبت به اجراي برنامه، ادا            

 در دانشكده پرستاري 84-85مطالعه حاضر به منظور بررسي ميزان تحقق اهداف آموزشي در دانشجويان پرستاري نيمسال دوم 
   .و مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان انجام شده است

چهارم ي ترمها(ي پرستار انيدانشجودانشجو از  66 هدف بري مبتني ريگ نمونه شرو باي ليتحلي فيتوص مطالعه نيا در :روش كار
از طريـق مـصاحبه      نـد بود پرسـشنامه  ها دادهي  گردآور ابزار .شدند انتخاب 84-85 يليسالتحص دوم مسالين در) ، پنجم و ششم   
 مـورد  شريف و تستي  ت،   دوي  كاي  آماري  زمونهاآ وي  فيتوص آمار از استفاده با و spssي  آمار افزار نرم با ها  داده .تكميل گرديد 

    .گرفت قرار ليتحل و هيتجز
 -ترمهـاي چهـارم   ( نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه اهداف آموزشي دروس نظري از ديدگاه دانشجويان پرستاري                  :نتايج

همچنين بين ميزان تحقـق     . ه است در حد ضعيف تحقق يافت    % 1/9در حد متوسط و خوب و كمتر از         %  9/90بيش از   ) پنجم و ششم  
  .اهداف آموزشي دروس نظري از ديدگاه دانشجويان و نمرات پايان ترم آنها ارتباط معني دار آماري مشاهده گرديده است

با توجه به نتايج پژوهش و نظر به اينكه آموزش و يادگيري دو فرآيند مستمر و پويا و وابسته به يكديگر هستند الزم              :نهايينتيجه  
است كه با تدوين ساختار منظم آموزشي و قراردادن برنامـه ريـزي درسـي و آموزشـي در هـسته تفكـر آموزشـي مـديران و                            
مدرسين، ارزشيابي بعنوان يك فعاليت جاري و مستمر مدنظر قرار گرفته تا با اجراي مداوم آن و استفاده از نتـايج حاصـله بتـوان                      

  .نامه هاي آموزشي و درسي برداشتگامي در جهت طراحي و برنامه ريزي مجدد بر
   

 پرستاري/ برنامه ريزي درس / ارزيابي  : كليد واژه ها
   

  :مقدمه 
رشد و توسعه هـر جامعـه، در كليـه ابعـاد اقتـصادي،                    

فرهنگي، اجتماعي و سياسـي متـاثر از نيـروي انـساني آن             
  در اين ميان، آمـوزش از عوامـل اساسـي در تربيـت             .است

  
  
  
  
  
  

  .نساني بشمار ميرودنيروي ا
برنامه ريـزي درسـي و آموزشـي نقـشه علمـي بـراي                    

آموزش بوده و موجب پيشگيري از اتالف وقـت و بـه هـدر              
  در مجمـوع  . رفتن سرمايه هاي انساني و مـادي مـي شـود          

  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  همدانه پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي  دانشكدپرستاري گروه دانشجوي دكتري پرستاري *

  )artimani@umsha.ac.ir(همدان گروه مامايي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مربي **

  همدان گروه پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مربيعضو مركز تحقيقات مراقبتهاي مادر و كودك و  ***
همدان دانشگاه علوم پزشكي پرستاري و مامايي دانشكده اشت جامعهدبهپرستاري  گروه مربيو مركز تحقيقات مراقبتهاي مادر و كودك و عض ****

  همدان دانشگاه علوم پزشكي پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري اطفال گروه مربيعضو مركز تحقيقات مراقبتهاي مادر و كودك و  *****

  پرستاريكارشناس  ******
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آموزش هـاي مبتنـي بـر برنامـه ريـزي و طراحـي برنامـه                
ري، آينـده   درسي، اقدامات آموزشي را با تفكر، تصميم گيـ        

نگري و حل مشكل، مبتنـي بـر اصـول و روشـهاي علمـي               
همراه مي سازد، كليه فعاليتها را در مسير اهداف از پـيش            

و نهايتاٌ انجام صحيح آن موجـب       . تعيين شده سوق ميدهد   
  .)1(افزايش كارآرايي و اثر بخشي آموزش خواهد شد

آموزش فرآيندي است مستمر و پويـا  كـه بـراي نيـل بـه                
مورد نظر آن بايد بـه عوامـل و فاكتورهـاي زيـادي             اهداف  

امروزه ثابت شده است كه آموزش موفـق         ).2،3(توجه شود 
طراحي . ؛آموزشي است كه مبتني بر خط زنجيره اي باشد        

مسلما بـا   . ؛اجرا  ؛ارزشيابي و تاثير متقابل آنها  بر روي هم          
استفاده از اين خط زنجيره اي ديگر اختالف ميان آنچه كه           

د تدريس شود و آنچه كه تـدريس مـي شـود ؛مـشاهده              باي
  از طـرف ديگـر چيـزي مـورد ارزشـيابي قـرار             . نخواهد شد 

مي گيرد كه با طرح و پيش بيني قبلي مورد تدريس قـرار             
گرفته است و باالخره استفاده از نتايج ارزشيابي در بهبود و 
اصالح طرحها و سرانجام بهبـود امـر آمـوزش  و بـاالبردن              

  ).4(دگيري در مراحل بعدي استكيفيت يا
برنامه ريزي راه و روشي براي هدايت منظم فعاليتهاي       

انساني در جهت  اهداف و مقاصد مشخص است و به تعبير            
ديگر، نقشه راه براي رسـيدن بـه مقـصود و جهـت گيـري               

  .منطقي براي انجام فعاليتها است
ــاً        ــابراين منطق ــاي پرســتاري بن ــشكده ه ــه دان  وظيف

شناخت موانع و تربيت پرستاراني است كـه بتواننـد تـوان            
ارائه خدمات را بر اساس پيشرفت هـاي علمـي روز داشـته         

  ).5(باشند
بخشها  برنامه آموزشي ارزشيابي يكي ازمهمترين     در هر      

ارزيابي يا ارزشـيابي عباتـست از فرآينـد         . محسوب ميگردد 
به اين منظور نظام دار گردآوري ، تحليل و تفسير اطالعات   

  كه تعيين شود آيـا هـدفهاي آموزشـي مـورد نظـر تحقـق               
يافته انـد يـا در حـال تحقـق هـستند و اگـر بلـه بـه چـه                    

 ).6(ميزاني
كسب اطالع در مورد كيفيت برنامه و ميزان موفقيـت                

از طريـق  . و مفيد بودن آمـوزش مـستلزم ارزشـيابي اسـت        
  وزشــ و يا آمارزشيابي مي توان به قضاوت در مورد برنامه

  
پرداخت و نسبت بـه اجـراي برنامـه ، ادامـه آمـوزش و يـا                 

بـه عبـارت    .. اصالح و ايجاد تغييـرات الزم در آن پرداخـت         
ديگر ارزشيابي عبارتست از فرآيند تعيين ميـزان تغييـرات          

ارزشيابي برنامه  . در رفتارهايي كه واقعاً صورت گرفته است      
پايان دوره صـورت    درسي از طريق آزمون يادگيرندگان در       

در اين حالـت گذرانـدن امتحـان بطـور رضـايت      . مي گيرد 
بخش نشان مي دهد كه دوره آموزشي در حد الزم خوب و            

  ).1(مناسب بوده است 
كاربردهـاي   از يكي.ارزشيابي كاربردهاي متفاوتي دارد         
 يعنـي  اسـت  آموزنـدگان  كوشـشهاي  نتيجـه  سنجش آن ؛ 

 درسي هاي برنامه طريق از آموزشي هدفهاي تحقق ميزان
ديگر آنكه آموزندگان را در جريان نتيجه       .كند مي تعيين را

فعاليتهاي آموزشي خود قرار داده و همچنين بـه آموزنـده           
آگاهي مي دهد كه مراحل پيشين فعاليت آموزشي او نيـاز           
به تجديـد نظـر دارد  يـا خيـر؟همچنين ارزشـيابي بـسان               

  اي آموزشـي عمـل   وسيله اي اصالحي در چرخه برنامـه هـ      
  ).7(مي كند

ــه           ــنجش نتيج ــيابي؛ س ــايف ارزش ــن وظ ــي از اي يك
كوششهاي آموزندگان است يعني ميـزان تحقـق هـدفهاي          

  .آموزشي از طريق برنامه هاي درسي را تعيين مي كند
  ارزيابي بايد تصوير مناسبي از پيشرفت تحصيلي فرآيند     

ــاگ  ــه هريــك از دانــشجويان در مقــاطع زمــاني گون ون را ب
با ارزيـابي صـحيح مـي تـوان         . آموزش دهندگان ارائه دهد   

دريافت كه آيا مجموعه برنامه ها  و اقـدامات انجـام شـده              
باعث رسيدن به هدفهاي آموزشي شده است يا خير و نيـز            
مشخص نمود كه چه مـشكالت و كاسـتيهايي در آمـوزش            

در صورتيكه ارزيابي رضايت بخـش نباشـد بـه          . وجود دارد 
 اندازه كه ممكن است نمايانگر فعاليت كـم دانـشجو           همان

باشد، امكان دارد معلول نارسائي در برنامه ريزي يا تدريس          
  ).8(نامطلوب باشد

به اين ترتيب ضروري است كه معلم در جمع بندي و                 
نتيجه گيري از چگونگي تحقق اهداف آگاه شود، اگـر چـه            

ريس انجام  اين عمل ممكن است بطور ضمني در هنگام تد        
شود، اما ضرورت دارد كه معلم پس از پايان ارائه محتوا ، با        

  د وــــمقايسه آنچه كه انتظار دارد دانشجويان به آن برسن
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آنچه كه عمالً به آن رسيده اند ميـزان يـادگيري و دانـش              
 ).8(آنان و روش تدريس خود را ارزشيابي كند

ا به بررسـي    در اين پژوهش پژوهشگران بر آن شدند ت             
ميــزان تحقــق اهــداف آموزشــي دروس نظــري از ديــدگاه 
دانشجويان پرداخته و ارتبـاط ان را بـا نمـرات پايـان تـرم               

با اميد به آنكـه نتـايج       . دانشجويان مورد بررسي قرار دهند    
تحقيق بتواند ضمن مشخص نمودن ميزان تحقق اهداف و         
 مشكالت احتمالي، بطور غير مستقيم تاكيـد مـضاعفي بـر          

داشتن برنامـه ريـزي آموزشـي صـحيح و دقيـق و اجـراي               
آزمونهــاي مناســب در راســتاي اهــداف آموزشــي از قبــل  

  .طراحي داشته باشد
  :روش كار

 تحليلي بوده كه در      -اين پژوهش يك مطالعه توصيفي         
ــشكده    ــه تحــصيل در دان ــشجويان پرســتاري شــاغل ب دان
ــوم پزشــكي و خــدمات    ــشگاه عل ــايي دان پرســتاري و مام

صـورت   1384-1385در سـال  بهداشتي درمـاني همـدان      
در اين مطالعه از روش نمونه گيري مبتني بر هدف           .گرفت

دانـشجويان  شـامل   و نمونه هـاي پـژوهش        استفاده گرديد 
  چهـارم  تـرم هـاي   پرستاري پيوسته شاغل به تحـصيل در        

  . بودند) نفر22( و ششم) نفر23(، پنجم) نفر21(
ور بررسـي تحقـق اهـداف از              در اين پژوهش بـه منظـ      

ن از پرسشنــامه اي خاص براي هرگروه       اديدگاه دانشجويـ 
استفاده گرديد كـه ميـزان تحقـق        ) بطور مجزا ( دانشجويي

من ض. در درس مربوطه مورد پرسش قرار گرفته بود        اهداف
بررسي  منظور به هركالس دانشجويان نمرات فهرست از اينكه

  . آنها نيز استفاده گرديدارتباط بين نمرات درسي و ديدگاه
براي هر گروه از دانشجويان پرستاري در نيمسال دوم               

 بـا توجـه بـه دروس نظـري كـه            1384-85سال تحصيلي   
انتخاب نموده بودند و ارزش واحدي آن مساوي يا بـيش از            

متناسب با اهداف كلي تـدوين شـده بـراي          ( يك واحد بود  
الـب مقيـاس    سواالتي توسط مدرس مربوطـه در ق      ) دروس

پنج تايي ليكرت طراحي و در دو هفته قبل از پايان ترم در         
پـس از تكميـل و      . اختيار واحدهاي پـژوهش قـرار گرفـت       

  ده باــــــاستخراج اطالعات پرسشنامه، امتيازات كسب ش
  .نمرات پايان ترم دانشجويان مورد مقايسه قرار گرفت

  
له از        بمنظور تجزيه و تحليـل اطالعـات نمـرات حاصـ          

بـا  ) ديدگاه دانشجويان در زمينه تحقق اهداف     ( پرسشنامه  
توجه به ميانگين و انحراف معيار آنها به سه دسته به شرح            

  .ذيل دسته بندي گرديد
در صورت كسب نمره به اضافه و منهاي يك انحـراف                 

معيار از ميانگين، تحقق اهداف متوسط و در صورت كسب          
عيار از ميانگين، تحقـق اهـداف       نمره كمتر از يك انحراف م     

ضعيف و در صورت كسب نمره بيشتر از يك انحراف معيار           
از ميانگين، تحقق اهداف از ديـدگاه دانـشجويان خـوب در            

  .نظر گرفته شد
همچنين بر حسب ميانگين نمرات پرسشنامه و نمـره               

امتحاني دانشجويان در درس مربوطه، نمرات به دو دسـته          
كمتر و بيشتر از ميانگين دسته بندي شده و جهت بررسي           

  .ارتباط بين آنها از آزمون مجدد كاي استفاده گرديد
  :نتايج 
نتايج بدسـت آمـده نـشان مـي دهـد كـه از ديـدگاه                      

ن پرستاري عمدتا اهداف آموزشي در حد متوسط        دانشجويا
 % 9/73دانشجويان تـرم چهـارم؛       %62. (تحقق يافته است  

 )در دانشجويان ترم  شـشم پرسـتاري       % 4/86 ترم پنجم  و   
  .)1جدول (

  دروسهمچنين در مورد ميزان تحقق اهداف آموزشي      
نظري كه توسط گروههاي آموزشي داخـل دانـشكده ارائـه           

% 9/23  پرستاري معتقدند كه   4نشجويان ترم   دا گردد، مي
 ، از ديـدگاه   در حد خـوب     % 19متوسط و   % 1/57ضعيف ،   

ــرم   ــشجويان ت ــتاري 5دان ــعيف ، % 7/21 پرس % 3/65ض
 6دانـشجويان تـرم     از نظـر    و  در حد خوب    % 13متوسط و   
در حد  % 2/18متوسط و   % 6/63ضعيف ،   % 2/18پرستاري  

  .)2جدول (بوده است  خوب
ورد ميزان تحقق اهداف آموزشـي دروس نظـري         در م       

كه توسط گروههاي آموزشي خارج دانشكده ارائه ميگـردد،        
متوسـط و  % 7/66ضعيف ،  % 5/9،  4دانشجويان ترم   از نظر   

% 8/21،  5در حد خوب ، از ديدگاه دانشجويان ترم         % 8/23
از ديـدگاه  و در حد خـوب  % 13متوسط و   % 2/65ضعيف ،   

ــرم   ــشجويان ت ــعيف ، % 1/9  ،6دان ــط و % 7/72ض متوس
  .)3جدول (بوده است  در حد خوب% 2/18
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  توزيع فراواني مطلق و نسبي ديدگاه دانشجويان :  1جدول 

  در مورد تحقق اهداف آموزشي 
  ترم تحصيلي

4 5  6  
  
  

  درصد تعداد   درصد  تعداد   درصد  تعداد  اهداف تحقق ميران
  1/9  2  4/17  4  19  4  ضعيف
  4/86  19  9/73  17  62  13  متوسط
  5/4  1  7/8  2  19  4  خوب

  100  22  100  23  100  21  جمع كل
  

توزيع فراواني مطلق و نسبي ديدگاه دانشجويان در  : 2جدول 
دروس نظري گروههاي آموزشي مورد تحقق اهداف آموزشي 

  داخل دانشكده
  ترم تحصيلي

4 5  6  
  
  

  درصد د تعدا  درصد  تعداد   درصد  تعداد  اهداف تحقق ميران
  2/18  4  7/21  5  9/23  5  ضعيف
  6/63  14  3/65  15  1/57  12  متوسط
  2/18  4  13  3  19  4  خوب

  100  22  100  23  100  21  جمع كل
 

توزيع فراواني مطلق و نسبي ديدگاه دانشجويان در  : 3جدول 
مورد تحقق اهداف آموزشي دروس نظري گروههاي آموزشي 

   دانشكدهخارج از
  ترم تحصيلي

4 5  6  
  
  

  درصد تعداد   درصد  تعداد   درصد  تعداد  اهداف تحقق ميران
  1/9  2  8/21  5  5/9  2  ضعيف
  7/72  16  2/65  15  7/66  14  متوسط
  2/18  4  13  3  8/23  5  خوب

  100  22  100  23  100  21  جمع كل
  

همچنين نتايج حاكي از آن بود كه بين ديدگاه دانشجويان          
ايـان تـرم آنهـا در       با تحقق اهداف آموزشي و نمره آزمون پ       

آزمـون مجـذور كـاي ،       ( ارتباط معني داري     6 و   5 و   4ترم  
001/0P< (وجود داشت.  
  :بحث
در خصوص هدف اول و اهداف زير مجموعه همـانطور                

كه نتايج نشان مي دهد ، اهداف آموزشي دروس نظـري از            
ترمهـاي چهـارم، پـنجم و       ( ديدگاه دانشجويان پرسـتاري     

به عبارت ديگر از    . حقق يافته است  در حد متوسط ت   ) ششم
اهداف آموزشـي در    % 9/90ديدگاه اين دانشجويان بيش از      
 اهـداف آموزشـي در      1/9/0حد متوسط و خوب و كمتر از        

  ود اينــاز نظر پژوهشگر وج. حد ضعيف تحقق يافته است

  
ديدگاه در دانشجويان مي تواند به عـوملي از قبيـل وجـود             

و مساعي مدرسين به منظور ساختار منظم آموزشي، تالش 
ارائه آموزش مناسب و مورد نياز فراگيران و همچنين بهـره   
گيري از رسانه هاي آموزشـي متناسـب بـا موضـوع درس             

  .مرتبط باشد
موزشي، برقراري ارتباط بين موضوعات     طراحي منظم آ       

  اـــجديد درسي با تجارب فراگيران و توجه به نيازهاي آنه
نده را در آموزش هرچه بهتر و تحقـق         مي تواند آموزش ده   

  ). 9(آنچه كه براي آن تالش مي كند ياري نمايد
در خصوص اهداف آموزشي دروس نظري كـه توسـط                

گروههاي اموزشي داخـل دانـشكده ارائـه گرديـده  نتـايج             
به . نشان مي دهد كه آنهادر حد متوسط تحقق يافته است         

ـ    عبارت ديگر از ديـدگاه ايـن        8/81/0يش از   دانـشجويان ب
درصد اهداف آموزشي دروس نظري كه توسـط گروههـاي          
آموزشي داخل دانشكده ارائه گرديده است در حد متوسـط      

اهداف آموزشـي در حد ضـعيف      % 2/18 زو خوب و كمتر ا    
مـي توانـد     ميزان تحقـق  با اينكه اين  . تحقق يافتـــه است  

ــه كننــدگان و متوليــان آمــوزش را   موجبــات رضــايت ارائ
رده نمايد، ليكن بايد اذغان داشت كه مديران آموزشي         برآو

) مدرسـين ( و ارائـه كننـدگان دروس     ) در سطوح مختلف  ( 
بايد با سعه صدر، اهتمام بيشتري به خرج دهند تـا ميـزان        
عدم تحقق اهداف و يا ضعيف در تحقق اهـداف بـه پـايين              

  .ترين حد ممكن كاهش يابد
ي دروس در خــصوص ميــزان تحقــق اهــداف آموزشــ       

نظري كه توسط گروههاي آموزشي خـارج دانـشكده ارائـه           
نيز نتايج نشان داده است كه آنها نيز در حد          . گرديده است 

بـه عبـارت ديگـر از ديـدگاه ايـن           . متوسط تحقق يافته اند   
اهداف آموزشـي دروس نظـري      % 4/90دانشجويان بيش از    

كــه توســط گروههــاي آموزشــي خــارج از دانــشكده ارائــه 
% 1/9در حـد متوسـط و خـوب و كمتـر از             . اسـت گرديده  

  .اهداف آموزشي در حد ضعيف تحقق يافته است
. پژوهش فوق شكلي از ارزشيابي محسوب مـي گـردد               

كه از نتايج آن مي توان در جهت ادامه، اصالح و يـا ايجـاد               
بيـان  ) 1380(ميرزابيگـي . تغييرات مورد نظر استفاده نمود    

  وردــي مي توان به قضاوت در ماز طريق ارزشياب: مي دارد
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برنامه و يا آموزش پرداخت و نسبت به اجراي برنامه، ادامه           
آموزش و يا اصالح و ايجاد تغييرات الزم در آن اقدام نمـود      
و بواسطه اجراي پژوهشهايي از ايـن دسـت مـي تـوان بـه               

در . ميزان تحقق اهداف و برنامـه هـاي آموزشـي پـي بـرد             
 بين ميـزان تحقـق اهـداف        "كه  خصوص تاييد اين فرضيه     

آموزشي دروس نظري از ديدگاه دانشجويان و نمرات پايان         
   يافته هاي پژوهش  نشان داد"ترم آنها ارتباط وجود دارد 

  .كه بين دو متغير فوق ارتباط معني دار آماري وجود دارد
  :نتيجه نهايي 

     در پايان با توجه به نتايج پژوهش و نظر بـه اينكـه           
  موزش و يادگيري دو فرآينـد مـستمر، پويـا و وابـسته بـه      آ

يكديگر هستند پيشنهاد ميگردد، موضوع ارزشيابي تحقـق        
اهداف آموزشي نه به عنوان موضوع يـك پـژوهش كـه بـه              
عنوان يك وظيفه خطير و مهم مـورد توجـه متوليـان امـر              

  .آموزش در مراكز مختلف آموزشي قرار مي گيرد
   :سپاسگزاري

  مراتب تقدير و تشكر خـود را از معاونـت            انشگرپژوه      
اعضاي محترم  ،   معاونت محترم آموزشي     ،محترم پژوهشي   

  ،شوراي پژوهشي دانـشگاه و كميتـه پـژوهش در آمـوزش           
  مسئولين و كاركنان اداره آمـوزش دانـشكده  و همچنـين           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وري اطالعـات و    آسركار خانم سـجادي كـه در امـر جمـع            

 مـساعدت نمودنـد و كليـه دانـشجوياني كـه در             نآتنظيم  
  .اجراي پژوهش همكاري نمودند تقديم مي دارد
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