Research in Curriculum Planning

پژوهش در برنامهريزی درسي

Vol 17. No 38 (continus 65)
summer 2020, Pages 74-90

)68  (پیاپی35  شمار،  دور دو، هفدهم،سا
70-24  صفوات،2322 تابستا

Identification and validation of
problem solving curriculum
components for nursing students
education
AzitaDelfan Azari, Majid Aliasgari, Kamiyan
Khazaei Kouhpar, Javad Soleymanpoor
1

Ph.D Student of Curriculum, Science and Research
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2
Associate Professor of Department of Curriculum Studies,
Kharazmi University, Tehran, Iran.
3
Assistant Professor of Department of Psychology, Islamic
Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran.
4
Assistant Professor of Department of Educational Science,
Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon,
Iran.

Abstract
The present study was conducted with the aim of
designing and validating the components of problem
solving curriculum for nursing students in Iran. The
present study is a mixed method research (qualitative
and quantitative) that its qualitative section was
Identification of problem solving curriculum
components and this section was conducted through
taking notes of texts and semi-structured interview
with 12 people (6 curriculum specialists and 6 nursing
instructors) who were sampled in a targeted way. Its
quantitative section was used to validate the curriculum
and it was surveyed by distributing questionnaires
between 40 people (20 curriculum specialists who have
been chosen purposefully and 20 nursing instructors
who were counted). It should be noted that the validity
of the questionnaire was determined through experts’
assessment (which eliminated 22 components from 77
components) and its reliability was determined through
the Cronbach’s alpha coefficient (more than 92%).
Descriptive statistics (tables, charts, etc.) and inferential
statistics (Chi-square) were used to analyze the data. In
the end, the findings of the research indicated that more
than 85% of curriculum specialists and nursing
instructors have approved 55 remaining components of
77 components related to goals, content, teaching and
learning methods, and evaluation in the model.
Therefore, the model can play a great role in
developing students’ problem-solving skills.
Keywords: Component,
Problem Solving
Curriculum, Nursing Education
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اعتباربخشی مؤلفههای برنامهه
درسی حل مسئله بهمنظهرر آمهرش دانشهیریا پرسهتاری انیها
 ترکیبهی بهرد (کیفهی اش نهرا اکتشهافی و، رو پژوهش.پذیرفت
کمی اش نرا پیمایشی) بدینصررت که ابتدا اش طریق فهیشبهرداری
 متخصه برنامهه6(  نفهر21 متر و مصاحبه نیمهساختاریافته بها
 مدرس پرستاری) که بهه رو هدفمنهد مهک موهرر6 درسی و
نمرنهگیری شد بردند مؤلفههای برنامه درسی شناسایی و سپس اش
 متخص برنامه درسی که14(  نفر04 طریق ترشیع پرسشنامه بین
 مهدرس14 بهصررت هدفمند مک مورر انتخها شهد بردنهد و
پرستاری که مررد سرشماری قرار گرفتند) مررد اعتباربخشهی قهرار
 الش به ذکر است که روایی پرسشهنامه اش طریهق سهنیش.گرفت
 مؤلفه شد) و پایایی آ اش77  مؤلفه اش11 خبرگا (که سبب حذف
 بهمنظرر.) مشخ شد./21 طریق ضریب آلفای کرونباخ (بیش اش
) و...  نمهردار و،،تیزیهوتولیل داد ها نیز اش آمار ترصهیفی (جهداو
 در پایا یافتههههای پهژوهش.آمار استنباطی (خی دو) استفاد شد
 درصد متخصصا برنامه درسی و مدرسا58 نشا داد که بیش اش
، موترا، مؤلفه مربرط به اهداف77  مؤلفه باقیماند اش88 ،پرستاری
یادگیری و ارششیابی در الگری مهذکرر را تأییهد-رو های یاددهی
نمرد اند؛ بنابراین الگری تهیه شد میتراند در پرور مهارتهای
.حل مسئله دانشیریا نقش بسزایی داشته باشد
 آمهرش، برنامهه درسهی حهل مسهئله، مؤلفهه:واژههای کلیدی
پرستاری

. ای مقاله برگرفته از رساله دکترای تخصصی رشته برنامهریزی درسی دانشگاه آزاد اسممی ااد علوم تحقیقات تهران است.1
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مقدمه
ااژه برنامه درسی یا کریبیالول ( )Curriculumاز ریشاله
التی ریس کور ( )Race Courseگرفتاله شال ه ا باله
معنی می ان مسابقه ا یا فاصله ا مق ار راهی اسالت کاله
افراد بای طی کنن تا به ه ف مورد نظالر دسالت یابنال .
برنامه درسالی از لحالام موهالومی نیالز داصال ا نتیجاله
فراین ی اسالت بالا عنالوان برنامالهریالزی درسالی ا دارای
عناصر ا اجزای اسالت نظیالره هال ف ،محتالوا ،راشهالای
یالالاددهی-یالالادگیری ا ارزشالالیابی ( Fathi Wajargah,
.)2016
همانطور که میدانی برنامه درسالی بالهعنالوان یال
رشتۀ علمی ا دانشالگاهی همالواره دلالار تحالول بالوده ا
همانن کودکی وردسال به ت ریج رش یافته است .نووذ
برنامه درسی به گونهای است که اارد تمالام عرصاله هالای
آموزشی ا یادگیری له در سطح م ار ا له در سطح
آموزش عالی ش ه ا بهعنوان مسالیری از آاالاز تالا پایالان
جریالالان یالالادگیری ا آمالالوزش را بالاله هالال مالالیپیونالال د .در
راستای ذکر ش ه مراکز آموزش عالی ا دانشگاهی نیز در
تمش ان تا همزمان با تغییرات گسترده محیط پیرامالون
وود ،رش یافته ا از طریق معرفی ا اجرای نوآاریهالای
متع د در برنامه درسالی باله توسالعه والود اداماله دهنال
( & Mohsenpoure Kebria, Fathi Wajargah, Arefi
 .)Khorasani, 2017بالهطالوریکاله برناماله درسالی دال
مسئله یا برنامه درسالی مسالئله محالور یبالی از مبادال
مطرح در آموزش عالی است زیرا
انسان در کلیاله محالیط هالای کالاری ا زنال گی والود
همواره با مسائ متع د رابرا شال ه ا نیازمنال آن اسالت
که به د مسئله بپردازد ( Eichmann, Goldhammer,
.)Griff, Pucite & Naumann,2019
د مسئله ،فراینال ی اسالت شالناوتی کاله طالی آن
راهبردهای الزم برای د مسائ به کار گرفته مالیشالود
(.)Duris, 2018
ای فراین به فرد کم میکن تا راهد مویال ی را
در مقاب مسائلی که با آن مواجه ش ه اسالت برگزیال ه ا

مشب وود را د نمای  .د مسالئله ،فراینال ی ذهنالی
نیز تلقی می شود ،فراین ی که شام کشف ،آنالیز ا د
مشبمت است .ه ف نهایی د مسئله البه بر موانال ا
پی ا کردن بهتالری راه دال بالرای مووالوعات ا داشالت
منطقالالیتالالری راه ا گالالزین پاسالالخی مناسالالد در بالالی
پاسخهای متع د مطرح در ذه اسالت ( Nourbakhsh,
.)2018
د مسالئله مهالارتی اسالت کاله طالی آن فالرد الادر
می شود مسائ پی را را تعریف ،راه د های مختلف را
در نظر ا تجزیهاتحلی نموده ،سپس در بی راهد های
مالال نظر رارگرفتالاله بهتالالری آن را انتخالالاو ا اجالالرا کنالال
(.)Kaiser, 2019
د مسالئله ا ال امی بالرای رسالی ن باله یال دالالت
ه فمن واص ،ه فی بخصالوص کاله مسالتلزم اعمالال ا
ا امات ذهنی واص است نیز تعریف ش ه است ،امالا در
معنالالی کلالالی د ال مسالالئله تنظالالی ا اجالالرای اسالالترات ی
عملیاتی است که فرد را ادر میسازد تا به یال مقصال
نهایی ا یا ی ه ف واص برس (.)Bahrami,2016
دال با توجه به اهمیت یادگیری مهارت د مسالئله
در مواجهه با مسائ ا مشبمت متع د مالیبایسالت طالی
فراین های آموزشی بخشی از نظام برنامه درسی به ایال
مهارت اوتصاص داده شود که ای موووع رایبرد برنامه
درسی مسئله محور را مطرح مالیسالازد .رایبالرد برناماله
درسی مسئله محور بیشتر با عنوان یادگیری مبتنالی بالر
مسئله نیز شناوته ش ه ا برنامه درسی ت ای ش ه طی
ایالال رایبالالرد دارای ای گالالیهالالایی بالاله شالالرح زیالالر اسالالت
(:)Yousefiafrakti&Samadi, 2017
 سازماندهی برنامه درسی بر اسا مسئلهها. مسئله بهعنوان نقطه شراع یادگیری. تلویق دان پایه ا دان بالینی ا پیونال نظریاله اعم ه پیون کم با جهان اا عی.
 به رسالمیت شالناوت تجرباله االیاله یادگیرنال گانبهعنوان نقطه شراع یادگیری.
 -تأکی بر یادگیری وود راهبر ا مادامالعمر.
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 عبور از مرز دیسالیپلی هالا ،تأکیال بالر محالور بالیرشتهای ا تلویق ،تمرکز بر فراین های کسالد دانال در
مقاب تمرکز
بر دستااردهای ای فراین .
 تغییر نق استادان از آموزشدهن ه به تسهی گر. تغییر ارزیابی بران اد یادگیری از استاد به ارزیالابیوود دانشجو ا همبمسان ای.
 تمرکالالز بالالر ارتباطالالات ا راابالالط انسالالانی دتالالی دردوزههای بسیار فنی ا تبنیبی.
 تأکی بر یادگیری انبوهشالی (شالراع یالادگیری بالامسائ با ساوتار راش ا سپس بالا مسالائ تالا دال ادی
ساوتار راش ا درنهایت مسائ با ساوتار مبه ).
 تمرکز بر یادگیری مشارکتی ،ارتباطی ،همیاراناله اگراهی (گراه کول ).
 تقویت یادگیری ه ف آزاد ،تأملی ،انتقادی ا فعال(.)Mahmoudi, 2016
با توجه به مطالد بیانش ه مشخص اسالت کاله دال
مسئله ازجمله مبادثی اسالت کاله الزم اسالت در برناماله
درسی آموزش عالی وصوصاً رشته پرستاری مورد توجاله
رار گیالرد ( Mohsenpour Kebria, Fathi Wajargah,
)Arefi & Khorasani, 2017ه زیرا پرستاری ی رشالته
علمی است که تحصی کرده های آن جزء جال اییناپالذیر
تی مرا بت به اشتی به شمار میآین  .همالاهنگی بالی
پزش  ،بیمالار ،والانواده ،مال یریت ا مسالئولیت بخال ،
آموزش به بیمار ا وانواده ،تحقیق ،پ اه ا  ...ازجملاله
اظایوی است که پرسالتار باله آن پرداوتاله ا بالا گذشالت
زمالان ا پیشالرفت تبنولالوژی ایال اظالایف گسالتردهتالر،
علمیتر ا پیچی هتالر مالیگالردد ،بنالابرای الزم اسالت در
جریان مرا بالت ،پرسالتار الادر باشال باله طالور مرتالد از
مو عیتی اارد مو عیالت ج یال شال ه ا باله دال مسالئله
بپردازد ( )Mirzabigi & Giyouri, 2016بالهطالوریکاله
لد تمامی فعالیتهایی کاله از پرسالتار انتظالار مالیراد،
د مسئله است (.)Fayziganjini & et al, 2016
همان طور که مطرح ش پرستاری رشتهای است کاله
شاالی آن نق های متع دی لالون مرا بالت ،تعلالی ا

آمالوزش ،مشالااره ،رهبریالت ا درمالان را ایوالا مالیکننال
( )Abedi, 2017دراا ال آنهالالا مالالیتوانن ال نالاله تنهالالا در
بیمارستانها بلبه در سالایر ارگالانهالا ا سالازمانهالا نیالز
مشغول به کار شال ه ا ماهیالت شالغلیشالان بالهگونالهای
متنالالوع ا دتالالی پروطالالر اسالالت .شالالیوتهالالای طالالوالنی،
وستگی ،بروالورد بالا مال دجویان ا همبالاران متعال د ا
گاهی وش سبد میشود که اگر مجهز به مهارت دال
مسئله نباشن دلار ص مه ش ه ا برای م دجویان والود
نیالالز وطرنالالاش باشالالن ()Gooch, 2015ه بنالالابرای دالال
مسئله مهارتی است که می بایسالت از داران دانشالجویی
در دانشجویان رشته پرستاری رش یابال زیالرا مطالعالات
نشان داده است که دانشجویان پرستاری مهارت پالایینی
در د مسئله داشته ا میانگی امتیالاز ایال مووالوع در
دانشگاه ایالران نیالز در دال پالایی گالزارش شال ه اسالت
( )Fayziganjini & et al, 2016امالا متأسالوانه د یقالاً
مشخص نیست که لگونه بای ای موووع را د افصال
نمود ا یا بهبیاندیگالر برنامالهای مال ان ا سالازمانیافتاله
بالالرای رسالالی ن بالاله ایالال مهالالارت مشالالاه ه نشالال ه اسالالت
(.)Mousaviuri, 2016
بهطور مثال در دانشگاه ایالالت پنسالیلوانیا در رشالته
پرسالالالتاری دراسالالالی نظیالالالر آنالالالاتومی ،فیزیولالالالوژی،
میبرابیولوژی ،شیمی ،بررسی سممت ،جامعاله شناسالی،
آمار دیاتی ،مهارت های پرستاری ،مرا بت های پرستاری
در بیماریهای داولی – جرادی ،مرا بتهای پرسالتاری
در کودکالالالان ،پرسالالالتاری سالالالممت فالالالرد ا والالالانواده،
مرا بت های پرستاری در بیماری های راان ا  ...تال ریس
شال ه امالا ( Nursing department of pennsyl vania
 )state university, 2019ذکری از مهارت دال مسالئله
نش .
در م رسه پرستاری دانشگاه کارالینای شالمالی نیالز
دراسالالی نظیالالر دیسالالیپلی پرسالالتاری ،نقالال پرسالالتار در
تغذیه طبیعی ،ارزیابی سممت ،پالاتوفیزیولوژی ،موالاهی ،
فراین ال ا مهالالارتهالالا در پرسالالتاری پایالاله ،مرا بالالتهالالای
پرسالالتاری در بالالالغی دارای مشالالبمت سالالممتی عم ال ه،
تحقیق در پرسالتاری ،مرا بالت در بیمالاریهالای مالزم ،
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پرستاری مادران ا نوزادان ا  ...ت ریس ش ه ا مبحثی از
مهارت د مسئله دی ه نش (Nursing department of
.)north carolina university, 2019
در دانشالگاه پیتزبالر نیالز دراسالی لالون آنالاتومی،
فیزیولوژی ،میبرابیولالوژی ،فارمالاکولوژی ،مهالارت هالای
پرستاری ،مرا بتهای پرستاری در بیماریهالای مالزم ،
اوالالمد در پرسالالتاری ا سالالممت ا پرسالالتاری به اشالالت
جامعالاله ت ال ریس ش ال ه ا لیالالزی از د ال مسالالئله دی ال ه
نمالالیشالالود ( Nursing department of pittsbourg
.)university, 2019
در دانشالالگاه ارمانالالت آمریبالالا دراسالالی نظیالالر آنالالاتومی،
فیزیولوژی ،پاتوفیزیولوژی ،شالیمی عمالومی ،بیوشالیمی،
راانشناسی ،بیماریهای راانی ،تغذیاله ،میبرابیولالوژی،
آمالالار ،راش تحقیالالق در پرسالالتاری ،بررسالالی اوالالعیت
سالالممت ،پرسالالتاری از بالالالغی  ،پرسالالتاری کودکالالان،
پرستاری به اشت جامعه ا  ...ت ریس ش ه ا مبحثالی از
مهارت د مسئله مشاه ه نش (Nursing department
.)of vermont university, 2016
همچنی در دانشگاه دیبال اسالترالیا دراسالی نظیالر
مرا بتهای به اشالتی ،آنالاتومی ،فیزیولالوژی ،به اشالت،
بررسالالی سالالممت ،به اشالالت راان ،پرسالالتاری جامعالاله،
داکمیت بالالینی ا  ...تال ریس مالیشالود امالا مبحثالی از
مهالارت دال مسالئله مشالاه ه نشال ه اسالت ( Nursing
 .)department of deakin university, 2016آنچاله در
دانشالالب ههالالای پرسالالتاری نیوزیلنالال ()New Zealand
مشاه ه ش ه است ای است که ارتقاء مهارتهالای دال
مسئله در رشته پرستاری دائز اهمیت استه اما در ایال
کشور نیز نظیر بسیاری از کشورهای دیگر مبحثی به نام
مهارتهای د مسئله دی ه نش (.)Enroll, 2016
بنابرای جای تأسف است که در مناب درسی رشالته
پرستاری راه مشخصالی بالرای دسالتیابی دانشالجویان باله
مهارت د مسئله ت ای نگشالته اسالت ( & Shamsaie
 .)Cheraghie, 2016از سوی دیگر در بی پ اه هالای
انجالالام شالال ه نیالالز مطالعالالهای درزمینالالۀ شناسالالایی ا

اعتباربخشی مؤلوه های برنامه درسی مبتنی بالر پالرارش
مهارتهای د مسئله بالرای رشالته پرسالتاری مشالاه ه
نش ه ا مطالعات انجالام گرفتاله شال ه درزمینالۀ مالذکور
نبالوده اسالت بالرای مثالاله باینال ر سالیوی ( Bayindir
 )Cevikا الگان ( )Olgun, 2015در ی مطالعاله از نالوع
ت اامی ا همبستگی اثالر مهالارت هالای دال مسالئله بالر
کاربرد فراین پرستاری توسالط  11پرسالتار در ترکیاله را
مورد مطالعه رار داده ا بالر اسالا اطمعالات باله دسالت
آم ه از پرسشنامه ا مشاه ه نشان دادن که مهارت د
مسئله سبد افالزای موفقیالت افالراد در اجالرای فراینال
پرستاری وواهال شال  .کالی ( )Kimا دیگالران ()2016
طی ی مطالعاله از نالوع نیماله تجربالی تالأثیر یالادگیری
گراهی بر مهارت د مسئله ،دانال ا عملبالرد بالالینی
 63دانشجوی پرستاری کرهای (که باله دا گالراهه شالاه
 31نور ا گراه آزمای  32نور تقسالی شال ه بودنال ) را
مورد بررسی رار داده ا اطمعات به دست آم ه از طریق
پرسشنامه ا مشاه ه مشخص نمود که یادگیری گراهی
سبد ارتقاء مهارت دال مسالئله دانشالجویان پرسالتاری
میشود.
گالالونس ( )Goncلالالوربر ( )Lorbarا نالالرات ( Nerat,
 )2015تأثیر یادگیری بر پایه د مسئله بر روایت 169
دانشجوی پرستاری را مورد بررسالی الرار داده ا در ایال
تحقیق پیمایشی مشخص نمودن که یالادگیری بالر پایاله
د مسئله سبد افزای روایت دانشالجویان پرسالتاری
میگردد.داجی بابالایی ا اشالرفی زاده( )2019یالادگیری
مبتنی بر د مسئله در آموزش پرستاری ایران را مالورد
بررسی رار داده ا در مطالعه مالراری کاله بالر  36مقالاله
انجام داده بودن مشخص نمودن که یادگیری مبتنی بالر
دالال مسالالئله در آمالالوزش پرسالالتاری ا توانمن سالالازی
دانشجویان مؤثر است.
فیضی کنجینی ا همباران ( )2016پ اهشی بالا عنالوان
مهارت های د مسئله دانشالجویان پرسالتاری ا عوامال
مرتبط باله آن انجالام داده ا در ایال مطالعاله توصالیوی-
تحلیلی که بالر رای  404نوالر از دانشالجویان پرسالتاری
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استان گیمن انجام گرفت مشخص نمودن کاله کمتالر از
نیمی از دانشالجویان پرسالتاری توانالای والود را در دال
مسئله در د متوسط میدانن  .همچنالی اطمعالات باله
دسالالت آمالال ه از طریالالق پرسشالالنامه نشالالان داد کالاله اکثالالر
دانشجویان پرستاری هنگام بروورد با مسالئله از االال ی
وود کم میگیرن ه بنابرای با توجه به مطلبی که بمً
نیز گوته ش هیچکال ام از پال اه هالای ذکالر شال ه در
رابطه با ت ای برنامه درسی د مسئله ا یالا شناسالایی
مؤلوههالای برناماله درسالی دال مسالئله جهالت آمالوزش
دانشجویان پرستاری نبود.
هرلن یوسالوی افراکتالی ا صالم ی ( )2011میالزان
موفقیت برنامه درسی آداو ا مهارتهای زن گی اسممی
بر کسد مهارت های د مسالئله را مالورد مطالعاله الرار
دادن ا پس از جم آاری اطمعات از طریالق پرسشالنامه
مشخص نمودن که میالزان موفقیالت برناماله مالذکور بالر
کسد توانایی مهارت د مسئله نیاز به توجاله بیشالتری
دارد اما مقط مورد مطالعه آمالوزش عالالی نبالوده اسالت
بلبه بررسی در مقط ابت ایی انجام ش ه اسالت .اوالوت،
ادم ی ا فراای ( )2011نیز تأثیر آموزش علوم مبتنالی
بر پ اه بر پیشرفت تحصیلی ا مهارت د مسالئله را
مورد مطالعه رار داده ا پالس از جمال آاری اطمعالات از
طریق پرسشنامه اسالتان ارد مهالارت دال مسالئله هپنالر
( )Heppnerا آزمون معل ساوته مشخص نمودنال کاله
راش آمالالوزش علالالوم مبتنالالی بالالر پالال اه بالالر پیشالالرفت
تحصیلی ا مهارت د مسئله تالأثیر معنالاداری دارد امالا
پ اه انجام گرفته نیز در مقط آمالوزش عالالی نبالوده
بلبه همانن بررسی یوسوی افراکتی ا صم ی مطالعه در
مقط ابت ایی انجام ش ه است.
ازای را با عنایت به عال م مشالخص بالودن لگالونگی
دست یابی به مهارت د مسئله در برناماله هالای درسالی
پرستاری مطالعه ش ه ،ع م مشالاه ۀ پ اهشالی در ایال
زمینه ا ادسا اهمیت مووالوع طالی تجربیالات شالغلی
پ اهشگر ،محقق بر آن ش تا شخصاً مؤلوه هالای برناماله
درسی مبتنی بالر پالرارش مهالارتهالای دال مسالئله در

مقط کارشناسی رشته پرستاری ایران را مورد شناسایی
ا از طریق متخصصان برنامه درسی ا م رسان پرسالتاری
اعتباربخشی نمای  .سؤالهای تحقیق نیالز شالام مالوارد
زیر میباشن :
 .1مؤلوه های برنامه درسی د مسئله جهت آموزش
دانشجویان پرستاری ک مان ؟
 .2اعتباربخشی مؤلوههای برنامه درسی دال مسالئله
جهت آموزش دانشجویان پرستاری از دی گاه متخصصان
برنامه درسی ا م رسان پرستاری لگونه است؟
روش پژوهش
راش تحقیق پال اه پالی را ترکیبالی(کیوالی از نالوع
اکتشافی ا کمی از نوع پیمایشی) است .در بخ کیوی،
ابت ا پ اهشگر پس از مرار بالر ادبیالات(فالی بالرداری از
کتد ،مقاالت ا پایان نامه هالایی کاله بالرای محقالق ابال
دستر بودن ا در پیوست آم ه است) ا ام به تال ای
ا اجالالرای مصالالادبه نیمالالهسالالاوتاریافته بالالا  12نوالالر
صادد نظر( 6نور متخصص برنامه درسی ا  6نور م ر
پرستاری که به شب ه فمن ممش محور نمونالهگیالری
ش ه بودن ) نمود .شایان ذکر اسالت کاله مال ت مصالادبه
برای هر فرد  20الی  30د یقاله باله طالول انجامیال ا از
صحبت های مصالادبه شالون گان یادداشالت بالرداری شال .
سپس بالر اسالا اطمعالات باله دسالت آمال ه از مطالعاله
کتابخانالالهای ا مصالالادبه نیمالالهسالالاوتاریافته  11مؤلوالاله
(بهعنوان مجموعه مؤلوه ها) استخراج ش  .باله دنبالال آن
 11مؤلوه به دست آم ه به صورت پرسشنامه داگزینه ای
(با گزینه مناسد ا نامناسد) ت ای ا باله  12نوالر ارائاله
تا راایالی محتالوایی آن سالنجی ه شالود .پالس از بررسالی
راایی پرسشنامه 22 ،مؤلوه دذف ا  55مؤلوه تصالویه ا
از طریق آلوالای کرانبالاپ پایالایی آن(بالا بالی از )./ 92
سنجی ه ا هر  55مؤلواله تأییال ا مبنالای پرسشالنامه 5
درجالالهای لیبالالرت جهالالت اعتباربخشالالی مؤلوالالههالالای
شناساییش ه توسط  20متخصص برناماله درسالی ا 20
م ر پرستاری گردی  .الزم به ذکر است که بالهمنظالور
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اعتباربخشی مؤلوه ها ،متخصصان برنامه درسی به شالب
ه فمن مالمش محالور ا م رسالان پرسالتاری بالهصالورت
سرشماری انتخاو ش ن  .درنهایت پس از بررسی راایالی
ا پایایی ابزار ،پرسشنامهها بهصورت ایمی ارسال ا یا به
شب دضالوری ارائاله ا پالس از تبمیال تحویال ا یالا از
طریق ایمیال دریافالت شال  .الزم باله ذکالر اسالت جهالت
تبمی پرسشنامه به شب دضوری دال اد  15د یقاله ا
بهمنظور دریافالت آن از طریالق ایمیال دال اد  2راز باله
متخصصان برنامه درسالی ا م رسالان پرسالتاری فرصالت
داده ش  .سپس اطمعات به دست آمال ه از طریالق آمالار
توصیوی(ج اال ،نمودار ا  )...ا استنباطی(وی دا) مورد
تجزیهاتحلی رار گرفت.

یافتهها
پالالس از مطالعالاله مبالالانی نظالالری ،منالالاب ا مصالالادبه بالالا
متخصصان برنامه درسی ا م رسان پرسالتاری لالارلوو
نظالالری بالاله دسالالت آمالال ه در الالالد عناصالالر برنامالاله
درسی(اه اف ،محتالوا ،راش هالای یالاددهی-یالادگیری ا
ارزشیابی) با تأکی بر پرارش مهارتهای د مسالئله در
مقط کارشناسالی پرسالتاری ایالران در شالب  1ارائاله ا
درنهایت به دنبال توزی پرسشنامه در بالی متخصصالان
برنامه درسی ا م رسان پرستاری برنامه درسالی تال ای
ش ه مورد اعتباربخشی رار گرفته ا طی جال اال  2ا 3
ا همچنی شب  2به نمای درآم :
پرسش اول :مؤلفه های برنامه درسی حلل مسلئله
برای آموزش دانشجویان پرستاری کدماند؟

اهداف
شناختی
رودآگاهی ،تفکر انتقادی ،ارتقاء تفکر واگهرا ،تفکهر منیقهی ،تفکهر رهال ،
انتقال یادگیری ،تصهمی گیهری ،بیهنت ،توانهایی ت،لیهز ،افهوایت توانهایی
ترکیب ،ارزشیابی ،کلی نگری ،رودنظ دهی رودراهبری ،تبدیز شهدن به
یادگیرنده مادام العمر ،سواداطالعاتی
عاطفی
رودگردانی ،نظ پذیری ،تسلط گرایی ،استقامت ،سهتت کوشهی ،اعتمهاد
ب نفس ،مسئولیت پذیری ،سازگاری عاطفی ،انعیاف پذیری ،دوری جهویی
از تعصههبا  ،مرههارکت جههویی ،ماههار هههای اجتمههاعی ،بربههراری رابی ه بهها
همساالن ،گوش کردن ،دیدگاه گیری

ارزشیابی
مبتنی برنیازها و عالیق فراگیران ،در نظر گرفتن هر سه
نوع ارزشیابی ،استفاده از انواع ارزشیابی ،تاکید وپژه بهر
ارزشیابی مرحل ای ،تاکید ویهژه بهر پوشه کهار ،ارزیهابی
توسط همکالسی ها ،وجهود بهازرورد ،توجه به فراینهد
حصول ب نتیج

روانی حرکتی
اجرای کلی تکنیک های مراببتی و فرآیند پرستاری بر اساس حز مسال
محتوا

نوع
حاوی مسال بودن ،تازه ،هدایت کننده فراگیر ب فعالیت ،هدایت کننهده
فراگیر ب فرضی سازی  ،متنوع ،شهامز م،تهوای الکترونیکهی ،انعیهاف
پذیر ،براساس نیاز و عالیق فراگیران ،متناسب بها رشهد عقلهی ,تجربیها
ببلی و تفاو های فردی ،سودمندی ،اهمیت ،برجست بهودن تاهادها و
تفاو ها ،حاوی مثال های طبیعی و عینی بودن
سازماندهی

روش های یاددهی یادگیری
پرست و پاسخ ،ب،ث گروهی ،یادسپاری ،الگوهای تفکر
رال  ،تفکر انتقادی ،تفکر استقرایی ،روش حز مسال ،
پههژوهت و کاوشگری،آزمایرههی نمههایت علمههی ،آمههوزش
برنام ای،همیاری ،بارش فکری ،پیت سازمان دهنهده،
فراشنارت

رعایت اصز وسعت،رعایت اصز تعادل ،بهر اسهاس مسهال نه موضهوع ،از
سههاده ب ه پی یههده ،براسههاس پیرههنیاز ،افقههی ،مههارپی ی ،سههاده سههازی
ت،لیلی ،تلفیق نظری و عمز
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همان طور که در شب  1مشخص ش ه اسالت نتالایج
بخ کیوی تحقیق نشالان داد کاله برناماله درسالی دال
مسئله برای آموزش دانشجویان پرستاری شام  4عنصر
ا  11مؤلوه اسالت .دراا ال در مالورد هرکال ام از عناصالر
برنامه درسی مؤلوههایی اجود دارد که دستیابی به آنها
در نظام آموزشی رشته پرستاری ،موجد پرارش مهارت
د مسئله وواه ش  4 .عنصر مربوط به برنامه درسالی
ذکر ش ه شالام ه اهال اف ،محتالوا ،راشهالای یالاددهی-
یادگیری ا ارزشیابی است .مؤلوههای هالر عنصالر شالام
موارد زیر است:
مؤلوه های مربوط به ه ف  32مالورد بالوده کاله بعال
اه اف شناوتی شام ه وودآگاهی ،توبر انتقادی ،ارتقالاء
توبر ااگرا ،توبر منطقی ،توبر ومد ،انتقالال یالادگیری،
تصمی گیری بیالن  ،توانالایی تحلیال  ،افالزای توانالایی
ترکید ،ارزشیابی ،کلی نگری ،وودنظ دهی وودراهبری،
تب ی ش ن به یادگیرن ه مادامالعمالر ا سالواد اطمعالاتی
اسالالت .در بعالال اهالال اف عالالاطوی شالالام ه والالودگردانی،
نظ پذیری ،تسلطگرایی ،استقامت راانی ،سختکوشالی،
اعتمادبالالهنوالالس ،مسالالئولیتپالالذیری ،سالالازگاری عالالاطوی،
انعطالالافپالالذیری ،داری از تعصالالبات ،مشالالارکتجالالویی،
مهارت های اجتماعی ،بر راری رابطه با همساالن ،گالوش
کردن ا دیال گاه گیریاسالت ا در بعال راانالی  -درکتالی
شالالام اجالالرای کلیالاله تبنی ال هالالای مرا بتالالی ا فراین ال
پرستاری بر اسا د مسئله است .مؤلوه هالای مربالوط
به عنصر محتوا  22مالورد بالوده کاله از نظالر نالوع شالام
داای مسئله بودن ،تازه ه ایتکنن ه فراگیر به فعالیالت،
ه ایتکنن ه فراگیالر باله فروالیهسالازی ،متنالوع ،شالام
محتوای البترانیبی ،انعطالافپالذیری ،بالر اسالا نیالاز ا
عمیق فراگیران ،متناسد با رش عقلی ،تجربیات بلی ا
تواات های فردی ،سودمن ی ا بااهمیت بودن ،برجسالته
بودن تضادها ا تواات هالا ،دالاای مثالال هالای طبیعالی ا
عینی بودن است .از نظر سازماندهی بای توجه به اصال
اسعت ا اص تعادل صورت گرفته ا بر اسا مسئله ناله
موووع ،از ساده به پیچی ه ،بر اسا پالی نیالاز ،افقالی،

مارپیچی ،سادهسازی تحلیلی ،تلویق نظریه ا عمال نیالز
باش .
مؤلوههای راشهای یالاددهی  -یالادگیری  15مالورد
شام پرس ا پاسخ ،بح گراهی ،یادسپاری ،الگوهای
توبر ومد ،توبر انتقالادی ،توبالر اسالتقرایی ،راش دال
مسئله ،پ اه ا کااشگری ،آزمایشالی ،نمالای علمالی،
آموزش برنامهای ،همیاری ،بارش فبری ،پالی سالازمان
دهن ه ا فراشناوت است.
مؤلوه های ارزشیابی در برنامه درسی دال مسالئله 8
مورد بوده که مشخص ش الزم است ارزشیابی مبتنی بر
نیازها ا عمیق فراگیران بوده ،هر سه نالوع ارزشالیابی در
نظر گرفته ش ه ،از انواع ارزشیابی اسالتواده ا تأکیال بالر
ارزشیابی مردلهای ا پوشهکالار صالورت پالذیرد ،ارزیالابی
توسط همبمسی ها ،اجود بالازوورد ا توجاله باله فراینال
دصول به نتیجه نیز مطرح ش ه است.
پرسش دوم :اعتباربخشی مؤلفه های برنامه درسلی
حل مسئله بلرای آملوزش دانشلجویان پرسلتاری از
دیدگاه متخصصان برنامه درسی و مدرسان پرسلتاری
چگونه است؟

همانطور که در مبح راش تحقیق بیان ش از 11
مؤلوه به دست آم ه در بخ کیوی پ اه در مردلاله
اعتبار محتالوای پرسشالنامه توسالط وبرگالان  22مؤلواله
شاوص لوشاله کمتالر از 56درصال را باله دسالت آارده ا
دذف ش ن کاله  12مؤلواله مربالوط باله اهال اف در بعال
شناوتی شام ه ارتقاء توبر ااگرا ا توبر منطقی ،افزای
توانایی ترکید ،وودراهبری ،تب ی ش ن باله یادگیرنال ه
مالالادامالعمالالر ،سالالواد اطمعالالاتی ،در بع ال عالالاطوی نظیالالره
وودگردانی ،استقامت راانالی ،سالازگاری عالاطوی ،داری
جویی از تعصبات ا دی گاه گیری است .در بعال مهالارتی
یا راانی درکتی نیز شالام اجالرای کلیاله تبنیال هالای
مرا بتی ا فراین پرستاری بر اسا د مسئله است.
 6مؤلوه مربوط به محتوا (از نظر نوع شام ه برجسته
بودن تضادها ا تواات هالا ،دالاای مثالال هالای طبیعالی ا
عینی بودن ،تناسد با رش عقلی ا تجربیات فراگیالران ا
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اجتماعی ،بر راری رابطه مناسالد بالا همسالاالن افالزای
توانایی در درست گالوش کالردن(از اهال اف عالاطوی) 16
مؤلوالاله از محتالالوا شالالام ه دالالاای مسالالئله بالالودن ،تالالازه،
ه ایتکنن ه فراگیر به فعالیت ا فرویهسالازی ،متنالوع ا
داای محتوای البترانیبی ،انعطافپذیری ،بر اسا نیاز
ا عمیق فراگیران ،سودمن بودن (از نظر نوع) ،توجه باله
اص اسعت ا اص تعادل ،سازماندهی بر اسا مسالئله
نالاله مووالالوع ،از سالالاده بالاله پیچیالال ه ،مالالارپیچی ،افقالالی،
ساده سازی تحلیلی (از نظر سالازماندهالی)  12مؤلواله از
راشهای یاددهی-یادگیری نظیر پرس ا پاسخ ،بحال
گراهی ،یادسپاری ،الگوهای توبر ومد ،توبر انتقالادی،
توبر استقرایی ،راش د مسئله ،پ اه ا کااشالگری،
آزمایشی ،نمای علمی ،آموزش برنامهای ا همیالاری1 ،
مؤلوه نیز از ارزشیابی نظیالر مبتنالی بالودن ارزشالیابی بالا
نیازها ا عمیق فراگیران ،در نظالر گالرفت هالر ساله نالوع
ارزشیابی ،استواده از انواع ارزشیابی ،تأکی بر پوشالهکالار،
ارزشیابی توسط همبمسی ،اجالود بالازوورد ،توجاله باله
فراین دصول به نتیجه بوده است.

با اهمیت بودن ا از نظر سازماندهی نظیر سازماندهالی
بالالر اسالالا پالالی نیالالاز ا تلویالالق نظریالاله ا عمالال در
سالالازماندهالالی اسالالت)  3ای گالالی مربالالوط بالاله راشهالالای
یاددهی -یادگیری (شام ه بارش فبری ،پالی سالازمان
دهن ه ا فراشناوت) ا  1مورد مربوط به مؤلوه ارزشیابی
(شام ه ارزشیابی تبوینی) بوده است .الزم به ذکر اسالت
که مابقی مؤلوهها ( 55مؤلوه از  11مؤلوه) کاله شالاوص
لوشه باالتر از 56درص را به دست آاردنال طالی پایالایی
پرسشنامه ا سپس اظهارنظر متخصصان برنامه درسالی ا
م رسان پرستاری (همچنی مورد آزمالون والی دا الرار
گرفت ) تأیی ش ه بهطوریکه بالی از 85درصال افالراد
نظر متوسط تالا ویلالی زیالاد را نسالبت باله ای گالیهالای
با یمان ه داشتن .
 55مؤلوه با ی مان ه شام  20مؤلوه از هال ف نظیالر
وودآگاهی ،انواع توبر انتقادی ا ومد ،انتقال یادگیری،
تصالالمی گیالالری ،بیالالن  ،توانالالایی تحلیالال  ،ارزشالالیابی،
کلالالینگالالری (از اهالال اف شالالناوتی) ،والالودنظ دهالالی،
نظ پذیری ،تسلطگرایی ،سختکوشالی ،اعتمادباله نوالس،
مسئولیتپذیری ،انعطافپذیری ،مشارکتجویی ،مهالارت

جدول  .9شاخصهای توصیفی مؤلفههای برنامه درسی حل مسئله برای آموزش دانشجویان پرستاری
مؤلف های
برنام
درسی
هدف
م،توا
روشهای
یاددهی-
یادگیری
ارزشیابی

ریلی ک
گروهها

متوسط

ک

ریلی زیاد

زیاد

مجموع

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

متتصصان

0

0/0

0

0/0

8

00/0

8

0000

0

0000

00

000

مدرسان

0

0/0

0

0/0

6

0000

9

0.00

.

0.00

00

000

متتصصان

0

0/0

0

0/0

7

0./0

00

../0

0

00/0

00

000

مدرسان

0

0/0

0

0/0

6

00/0

9

0./0

.

0./0

00

000

متتصصان

0

0/0

0

0/0

7

0./0

8

0000

.

0./0

00

000

مدرسان

0

0/0

0

./0

.

0./0

7

0./0

7

0./0

00

000

متتصصان

0

0/0

0

./0

.

0./0

00

.0/0

0

00/0

00

000

مدرسان

0

0/0

0

./0

7

0./0

.

0./0

7

0./0

00

000

بالالا عنایالالت بالاله جالال ال  1بالالی از  85درصالال از
متخصصان برنامه درسی ا م رسان پرستاری  55مؤلواله
با یمان ه برنامه درسی ت ای ش ه را تأیی نموده ا نظر

متوسط تا ویلی زیاد نسبت به اه اف ،محتوا ،راشهای
یاددهی – یادگیری ا ارزشیابی داشتن .
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جدول  .8نتایج آزمون مجذور خی برای بررسی تفاوت بین مؤلفههای برنامه درسی حل مسئله برای آموزش دانشجویان
پرستاری از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و مدرسان پرستاری
مؤلف های برنام درسی

مقدار آماره مجذور ری

درج آزادی

سیح احتمال ریاپذیری

نتیج گیری

هدف

0/0.6

0

0/796

عدم تفاو معنیدار

م،توا

0/.60

0

0/0.8

عدم تفاو معنیدار

روشهای یاددهی-یادگیری

0/700

0

0/600

عدم تفاو معنیدار

ارزشیابی

0/808

0

0/000

عدم تفاو معنیدار

در ج ال  2مقال ار والیدا محاسالبهشال ه در سالطح
وطاپذیری 5درص ا با درجه آزادی  3از مق ار والی دا
ج ال کول تر است ،لذا فرض صور تأییال مالیشالود ا
فرض تحقیق یعنی متواات بودن دا توزیال بالا ادتمالال
95درص اطمینان رد میشالود ،نتیجاله مالیشالود کاله از

لحام آماری بالی توزیال دیال گاه دا گالراه متخصصالان
برنامه درسی ا م رسان پرستاری در رابطه با مؤلوههالای
بالالا یمان ال ه برنامالاله درسالالی (ه ال ف ،محتالالوا ،راشهالالای
یاددهی  -یادگیری ا ارزشیابی) تواات معنیداری اجود
ن ارد.
اهداف

اهداف شناختی ؛ خودآگاهی ،تفکر انتقادی، ،
تفکر خالق ،انتقال یادگیری ،تصمیم گیری

محتوا
نوع شامل حاوی مساله بودن ،تازه هدایت
کننده فراگیر به فعالیت ،هدایت کننده
فراگیر به فرضیه سازی ،متنوع ،شامل
محتوای الکترونیکی ،انعطاف پذیری،
براساس نیاز و عالیق فراگیران ،متناسب با
رشد عقلی ,تجربیات قبلی و تفاوت های
فردی ،سودمند ی و با اهمیت بودن از نظر
سازمان دهی توجه به اصل وسعت و اصل
تعادل و بر اساس مساله نه موضوع ،از ساده
به پیچیده ،افقی ،مارپیچی ،ساده سازی
تحلیلی،

بینش ،توانایی تحلیل ،ارزشیابی ،کلی نگری،
خودنظم دهی  .در بعد اهداف عاطفی ؛
خودگردانی ،نظم پذیری تسلط گرایی،
استقامت روانی ،سخت کوشی ،اعتماد به
نفس ،مسئولیت پذیری  ،انعطاف پذیری،
مشارکت جویی ،مهارت های اجتماعی،
برقراری رابطه با همساالن ،گوش کردن

برنامه درسی حل مساله

ارزشیابی
ارزشیابی مبتنی برنیازها و عالیق
فراگیران ،هر سه نوع ارزشیابی  ،انواع
ارزشیابی و پوشه کار صورت پذیرد،
ارزیابی توسط همکالسی ها  ،وجود

روش های یاددهی-
یادگیری

بازخورد و توجه به فرایند حصول به
نتیجه.

پرسش و پاسخ،بحث گروهی ،یادسپاری،
الگوهای تفکر خالق ،تفکر انتقادی،
تفکر استقرایی ،روش حل مساله،

پژوهش و کاوشگری ،آزمایشی ،نمایش
علمی ،آموزش برنامه ای ،همیاری،

شکل  .8الگوی تأییدشده برنامه درسی حل مسئله برای آموزش دانشجویان پرستاری از سوی متخصصان برنامه درسی و
مدرسان پرستاری
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بحث و نتیجهگیری
ه ف پ اه داور شناسایی ا اعتباربخشی مؤلوههالای
برنامه درسی د مسئله بهمنظور معرفی برنامهای م ان
برای آموزش دانشجویان پرستاری ا افزای مهارت د
مسئله در آنها بوده است .تحلی اطمعات گردآاریشال ه
نیز منجر به پی ای لهار عنصر شام اهال اف ،محتالوا،
راش های یاددهی-یادگیری ا ارزشیابی ا  55مؤلواله بالا
محوریت د مسئله ش ه است .دراا همۀ موارد ذکالر
ش ه در راستای تحقق بخشی ن به پرارش مهارت دال
مسئله در دانشجویان رشتۀ پرستاری بوده است.
در بررسی پیشینه پ اه هالای مالرتبط بالا مووالوع
تحقیق مشخص ش که مطالعۀ به عمال آمال ه از سالوی
باین رسالالالیوی ( ، )Bayindircevikالگالالالان ( Olgun,
 ،)2015کالی ا دیگالران ( ،)kim & et al, 2016گالونس
( ،)Gonceلالالالوربر ( ،)Lorberنالالالرات (،)Nerat, 2015
دالالاجیبالالابی ا اشالالرفیزاده ( ،)2019فیضالالی کنجینالالی ا
همباران ( )2016که در رابطه با مهارت د مسالئله در
پرسالالتاری بالالوده اسالالت ه الیچک ال ام درزمینالالۀ شناسالالایی
مؤلوه های برنامه درسی نبوده است بنالابرای نمالی تالوان
یافتههای پ اه داوالر را بالهطالور مسالتقی بالا نتالایج
پ اه های ذکر ش ه مقایسه نمود.
متأسالالوانه هرلنالال پنوسالالامی ()Ponnusami, 2015
پ اهشی با عنوان توسعۀ برنامه درسی مسئلهمحور انجام
داد ،اما در مقالۀ برگرفته از پ اه ای ذکری از مؤلواله
ا یا عناصر برناماله درسالی نشال ه اسالت ازایال را امبالان
مقایسه یافتههای پ اه داور ا پال اه مالذکور نیالز
اجود ن اشته ا تحلی آن میسالر نیسالت .الزم باله ذکالر
است به ای موووع اشالاره شالود کاله تنهالا لنال نموناله
مح اد پ اه اجود دارد که می تالوان نتالایج پال اه
داور را با نتایج آن ها مقایسه نمالود .مالوارد ذکالر شال ه
شام پ اه انجام گرفتاله توسالط سلسالبیلی (،)2012
بر ی ا دیگران ( ،)2014ابالراهی پالور کوملاله ،نالادری ا
سیف نرا ی ( ،)2016رهداای ا کااسی ( )2015است:

بی یافتههای پ اه داور ا یافتههالای سلسالبیلی
درزمین الۀ اه ال اف توالالاات فادشالالی مشالالاه ه ش ال زیالالرا
سلسبیلی صرفاً به کسد نگرش مثبت درزمینالۀ اهال اف
عاطوی دست یافته است دالآنبه در پال اه پالی را
عماه بر مورد ذکر ش ه به اه اف شالناوتی ا همچنالی
نظ پذیری ،مسئولیتپذیری ،سازگاری عالاطوی ا  ...نیالز
درزمینۀ اه اف عالاطوی اشالاره شال ه اسالت .دراا ال در
پ اه داور مشخص ش که برای دستیابی به مهالارت
دالال مسالالئله صالالرفاً نمالالیتالالوان نگالالرش مثبالالت را در
دانشجویان ارتقا بخشی بلباله الزم اسالت مالوارد متعال د
دیگر لون وودآگاهی ،توبر انتقادی ،توبر ومد ،انتقال
یادگیری ا  ...نیز مورد توجه رار گرفته ا پالرارش یابال
دال آنبه در پ اه سلسبیلی الزماله رسالی ن باله دال
مسئله صرفاً نگرش مثبت است .از سوی دیگر سلسبیلی
ا ام به اعتباربخشی مؤلوه های اه اف به دست آم ه در
مطالعالاله والالود ننمالالود دردالالالیکالاله در پ ال اه داو الر
مؤلوه های شناسایی شال ۀ اهال اف از سالوی متخصصالان
برنامه درسی ا م رسان پرستاری مورد اعتباربخشی رار
گرفت ب ی معنی که مؤلوالۀ مربالوط باله اهال اف برناماله
درسی د مسئله با پشتوانه تأیی از سالوی متخصصالان
برنامه درسی ا م رسان پرستاری برووردار است ا یافته
سلسبیلی از ای شاوص برووردار نیسته بنابرای مؤلوه
مربوط به اه اف پال اه داوالر بالا اطمینالان بیشالتری
نسبت به مؤلوۀ به دست آم ه از سالوی سلسالبیلی ابال
معرفی به فراگیران است.
از ای نظر که بر ی ا دیگران به مؤلوههای اه اف در
دیطههای یادگیری نپرداوتهان بالی پال اه داوالر ا
یافتههای بر ی ا دیگران تواات فادشی اجود دارد زیالرا
در پ اه داور مؤلوه های دیطه های یادگیری لاله از
نظر شناوتی ا له از نظر عاطوی مورد شناسایی ا دتی
اعتباربخشی رار گرفت بنابرای پ اه داور از طریق
معرفی مؤلوه های اه اف ا همچنی اعتباربخشی مالوارد
ذکر ش ه از طریق متخصصان برنامه درسالی ا م رسالان
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پرستاری با اطمینان بیشتری نسبت به یافتههای بر ی ا
دیگران اب ارائه به نظام آموزشی است.
بی یافته های پ اه داور با یافته هالای پال اه
ابراهی پور کومله ،نادری ا سیف نرا ی از ایال نظالر کاله
به اه اف سطح عالی توبر ،توبر انتقادی ،دست یافتهان
تشابه اجود دارده اما در ای رابطه که آنالان باله مالواردی
دیگالالر لالالون تقویالالت هویالالت ملالالی-فرهنگالالی ،گالالردآاری
دادهها ،مهارت برنامهریزی ا  ...مالیپردازنال متوالاات بالا
یافتههای پ اه داور است زیالرا پال اه داوالر باله
مالالواردی دیگالالر لالالون کلالالینگالالری ،تسالاللطگرایالالی،
مسئولیت پذیری ا  ...اشاره مینمای  .مؤلوه هالای اهال اف
شناسایی ش ه توسط ابراهی پور کومله ،نادری ا سالیف
نرا ی نیز همچون پ اه داور مورد اعتباربخشی الرار
گرفته ا هماننال پال اه مالورد نظالر در بالی دا گالراه
اعتبالالار بخ ال اوالالتمف نظالالر اجالالود ن اشالالته ا اه ال اف
مشخص ش ه از سوی هر دا گراه مطلالوو تلقالی شال ه
استه بنابرای یافتههالای ابالراهی پالور کوملاله ،نالادری ا
سیف نرا ی نیز درزمینۀ اعتباربخشی مؤلوه اه اف نظیالر
پ اه داور استه امالا ازآنجاکاله ایال دا پال اه در
بروی از مؤلوه های اه اف ،یبی از گراه های اعتباربخ
(معلمان بجای م رسان پرستاری) ا نظالام آموزشالی کاله
مؤلوه های برناماله درسالی بالرای آن شناسالایی شال هانال
(مقط ابت ایی بهجالای کارشناسالی پرسالتاری) متوالاات
بودهان ا توااتهای ذکر ش ه ابال لشال پوشالی نبالوده
ازای را ،نتایج به دست آم ه در پ اه داور دریچهای
دیگر در نظام برناماله درسالی بالاز نمالوده ا نمالیتوانال از
طریق یافتههای ابراهی پور کومله ،نادری ا سیف نرا الی
جایگزی شود.
یافتههای پ اه داور در مورد مؤلوههای ه ف بالا
یافته های رهداای ا کااسی از ای نظر که پ اهشالگران
ذکر ش ه نیز همچون پ اهشگر داور اهال اف را در ساله
بع شناوتی ،عاطوی ا راانالی درکتالی مالورد شناسالایی
الالرار داده ا درزمینالالۀ اه ال اف شالالناوتی بالاله اسالالت الل ا
درزمینالالۀ اهالال اف عالالاطوی بالاله مسالالئولیتپالالذیری دسالالت

یافتهان مشابه است اما از ای نظر که به مالواردی لالون
وودآگاهی ،توبر انتقادی ،توبر ومد ،انتقال یادگیری ا
 ...درزمینالالالۀ اهالالال اف شالالالناوتی ا سالالالختکوشالالالی،
اعتمادبالالهنوالالس ،انعطالالافپالالذیری ،مشالالارکتجالالویی ا ...
درزمینۀ اه اف عاطوی دست نیافته ا همچنالی اهال اف
شناسایی ش ه وود را مورد اعتباربخشی الرار نال ادهانال
بالالی پالال اه داوالالر ا پالال اه ذکالالر شالال ه توالالاات
لشمگیری اجود دارد بنابرای با توجه باله توالاات هالای
بیانش ه در رابطه با مؤلوههای هال ف ا وصوصالاً اجالود
پشالالتوانه تأییالال از سالالوی صالالاددنظالالران بالاله هنگالالام
اعتباربخشی مؤلوههای ه ف شناسایی ش ه در پال اه
داور ای دا یافته اب جایگزینی بالا یبال یگر نبالوده ا
هری دی گاه ای های را مطرح ساوته ا همچنی اجود
اعتباربخشالالی ،مؤلوالالههالالای هالال ف در پالال اه داوالالر را
متمایزتر مینمای .
در رابطه با محتوا از ای نظر که سلسالبیلی صالرفاً در
مورد سالازماندهالی محتالوا صالحبت نمالوده اسالت بالی
یافته های پال اه داوالر ا بررسالی سلسالبیلی توالاات
زیالالادی اجالالود دارد زیالالرا در پالال اه داوالالر عالالماه بالالر
مشخص ش ن نوع توجهات الزم درزمینۀ سالازمان دهالی
محتوا به ریز نبات مورد نظر درزمینالۀ نالوع محتالوا نیالز
پرداوته ش ه ا دتی مورد اعتباربخشی نیز الرار گرفتاله
است.اما پ اه داور از نظالر شناسالایی نالوع محتالوای
مورد نیالاز بالرای برناماله درسالی دال مسالئله ا داشالت
پشتوانه تأیی آن از سالوی متخصصالان برناماله درسالی ا
م رسان پرستاری تواات فاد با یافتههالای سلسالبیلی
داشته ا همی موووع اهمیت مؤلوۀ محتوای باله دسالت
آم ه در پ اه داوالر را نسالبت باله یافتاله سلسالبیلی
منعبس میسازد.
یافته های پ اه داوالر از ایال نظالر کاله بر الی ا
دیگران به نحوۀ سازماندهی محتوا نپرداوتهان متوالاات
است زیرا در پ اه داور به سازماندهی محتوا بهطور
کام اشاره ش ه ا دتی مورد اعتباربخشالی الرار گرفتاله
استه بنابرای پال اه داوالر از نظالر مشالخص کالردن
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سازماندهی محتوای مورد نیاز برای برنامه درسالی دال
مسئله ا همچنالی داشالت پشالتوانه تأییال آن از سالوی
متخصصان برنامه درسالی ا م رسالان پرسالتاری توالاات
فاد با یافته های بر ی ا دیگران داشته ا ای مووالوع
اهمیت مؤلوههایی محتوای به دسالت آمال ه در پال اه
داور را نسبت به بر ی ا دیگران مشخص میکن .
یافته های مربالوط باله محتالوا در پال اه داوالر بالا
یافته های مؤلوه های مذکور توسط ابالراهی پالور کوملاله،
نادری ا سیف نرا ی از ای نظر که آنان در پ اه وود
به ایال مالورد کاله محتالوا بایال متناسالد بالا ارزشهالای
اجتماعی بوده ،فراگیران را در کااشگری اجتمالاعی توانالا
نموده ا ترایدکنن ه آنان در استواده از مالواد ا اسالای
آموزشی باش متواات بوده است زیرا در پ اه داوالر
به مواردی ایالر از یافتاله هالای ذکالر شال ه دسالت یافتاله
است(مواردی لون شراع محتوا با مسئله ،برجسته ش ن
مواهی تازه در محتوا ،ه ایت کنن ه فراگیر باله فعالیالت،
ه ایتکنن ه فراگیر به فروالیهسالازی ا )...الزم باله ذکالر
است که یافته های پ اه داور درزمینۀ اعتباربخشالی
محتوا بهگونهای نظیالر یافتالههالای ابالراهی پالور کوملاله،
نادری ا سیف نرا ی استه زیرا آنان نیز همانن پال اه
داور ا ام به اعتباربخشی محتوا توسط دا گراه نمالوده
ا هر دا گراه مؤلوه مذکور را مطلوو تلقی نموده ا بالی
آنان اوتمف نظر معنیداری اجود ن اشته اما ازآنجاکاله
ای دا پ اه در بروی از مؤلوالههالای محتالوا ،یبالی از
گالالراههالالای اعتبالالاربخ (معلمالالان بالالهجالالای م رسالالان
پرستاری) ا نظام آموزشی که مؤلوههالای برناماله درسالی
برای آن شناسالایی شال ه انال (مقطال ابتال ایی بالهجالای
کارشناسی پرستاری) متواات بوده ان ا تواات های ذکالر
ش ه اب لش پوشی نبوده ازای را ،نتایج به دست آم ه
در پ اه داور دریچهای دیگر در نظام برنامه درسالی
باز نموده ا نمیتوان از طریالق یافتالههالای ابالراهی پالور
کومله ،نادری ا سیف نرا ی جایگزی شود.
یافته های پ اه داور در مورد مؤلوه هالای محتالوا
بالالا یافتالالههالالای الالرهدااالالی ا کااسالالی از ای ال نظالالر کالاله

پ اهشگران ذکر ش ه نیز همچون پ اهشالگر داوالر باله
لزام انعطافپذیری در ت ای محتوا ،انتخالاو محتالوا بالر
اسا نیازها ا عمیق فراگیران ا ورارت هال ایتکننال ه
بودن محتوا برای فعالیالت فراگیالران تأکیال مالی نماینال
مشابه است ،اما دستیابی به مواردی لون شراع محتالوا
بالالا مسالالئله ،تالالازه بالالودن ،سالالودمن ی ا  ...ا همچنالالی
شناسایی نبات مورد توجه به هنگام سازماندهی محتالوا
در پ اه داور ،مؤلوه های محتوای پ اه داوالر را
بسیار متوااتتر از پ اه ذکر شال ه نمالوده ا وصوصالاً
اجود اعتباربخشی ا همچنی تأیی محتالوای شناسالایی
شالال ه در پالال اه داوالالر در مقایسالاله بالالا عالال م اجالالود
اعتباربخشالالی ا تأیی ال مؤلوالالههالالای محتالالوا در پ ال اه
رهداای ا کااسی ای توالاات را لشالمگیرتر مالینمایال
همالالی مووالالوع پشالالتوانه ایالال های را بالالرای مؤلوالالههالالای
محتوای پ اه داور مطرح میسازد.
در رابطالاله بالالا راشهالالای یالالاددهی – یالالادگیری بالالی
یافتههای پ اه داور ا یافتههالای سلسالبیلی توالاات
زیادی اجود دارد زیرا سلسبیلی بر راش تال ریس بحال
گراه الی ،همیالالاری ،الگوهالالای توبالالر والالمد ،انتقالالادی ا
استقرایی تأکی ننموده دالآنبه در پ اه داور توجه
به راش های ذکر ش ه مورد تأکی الرار گرفتاله ا دتالی
مورد اعتباربخشی ا تأیی نیز رار گرفته است.
بر ی ا دیگران نیز بر راش ت ریس بحال گراهالی ا
همیالالاری ،الگوهالالای توبالالر والالمد ،انتقالالادی ا اسالالتقرایی
تأکی ننموده ا از ای نظالر بالا پال اه داوالر متوالاات
است .الزم به ذکر است کاله بر الی ا دیگالران نیالز نظیالر
سلسالالبیلی ا ال ام بالاله اعتباربخشالالی راشهالالای یالالاددهی
یادگیری نبرده ان دالال آنباله اعتباربخشالی مؤلواله هالای
شناسایی ش ه بخ مه پال اه داوالر بالوده اسالته
بنابرای با توجه به دستیالابی باله راش هالای یالاددهی-
یادگیری متواات در پ اه داور نسبت به دا پ اه
ذکر ش ه ا وصوصاً با توجه به دارایی پشالتوانه تأییال از
سوی متخصصالان برناماله درسالی ا م رسالان پرسالتاری،
نتایج پ اه در رابطه با مؤلوههای راشهای یاددهی ا
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یادگیری در بررسی داور گامی تالازه در برناماله درسالی
د مسئله برداشته است.
ابراهی پور کومله ،نادری ا سیف نرا ی نیز برومف
پ اه داوالر بالر راش ایوالای نقال دسالت یافتالهانال
دالآنبه در پ اه داور بر مالوارد دیگالر لالون بحال
گراهی ،الگوهای توبر ومد ،استقرایی ا  ...اشالاره شال ه
ا از ای نظر بی یافتههای ابراهی پور کوملاله ،نالادری ا
سیف نرا ی با پ اه داور توالاات اجالود دارد .تشالابه
موجود بی یافته های دا پ اه در ای است که در هر
دا پ اه مؤلوه هالای راشهالای یالاددهی – یالادگیری
مورد اعتباربخشالی الرار گرفتاله ا مطلالوو تلقالی شال ه
است.بنابرای یافته پ اه داوالر از نظالر دسالتیابی باله
مالالواردی ایالالر از ایوالالای نق ال متوالالاات بالالا یافتالالههالالای
پ اهشگران ذکر شال ه بالوده ا هرلنال کاله مؤلوالههالای
یاددهی-یادگیری در هر دا پ اه مالورد اعتباربخشالی
رارگرفتالاله اسالالت امالالا از نظالالر یبالالی از گالالراههالالای
اعتباربخ (معلمان بجای م رسان پرسالتاری) ا مقطال
مورد مطالعه(ابت ایی بجای آموزش عالی) پال اه ذکالر
ش ه با پ اه داور متواات بوده ا همالی امالر سالبد
می شود که نتایج دا پ اه اب جایگزینی نسالبت باله
یب یگر نبوده ا هری دریچالهای متوالاات در رابطاله بالا
مؤلوههای یاددهی-یادگیری در برنامه درسی د مسئله
گشوده است.
یافته های پ اه داور بالا یافتالههالای الرهدااالی ا
کااسی از ای نظر که در هر دا پال اه باله راشهالای
ت ریس بحال گراهالی ،کااشالگری ا مشالارکتی دسالت
یافتهان مشابه است ،اما از ای نظر که در پ اه داور
مالالواردی لالالون پرسالال ا پاسالالخ ،یادسالالپاری ،راش
آزمایشی ،نمای علمی ،همیاری ا  ...نیز شناسایی ش ه
ا وصوصاً ای موووع که در پ اه داور مؤلوالههالای
بیالالالانشال ال ه مالالالورد اعتباربخشالالالی ا تأییال ال از سالالالوی
صاددنظران نیز الرار گرفتاله دردالالیکاله الرهدااالی ا
کااسی به اعتباربخشی مؤلوه های وود نپرداوتاله انال دا
پ اه را به طور اب توجهی متواات میسازد ا همالی

امالر سالبد مالیشالود مؤلوالههالای راشهالای یالاددهی ا
یالادگیری شالالناوتهشال ه در پالال اه داوالر نسالالبت بالاله
مؤلوه های راش های یاددهی ا یالادگیری شالناوته شال ه
توسط رهداای ا کااسی متمایزتر باش .
در رابطه با ارزشالیابی بالی یافتاله هالای سلسالبیلی ا
پ اه داور تواات اجود دارد زیرا سلسبیلی صالرفاً در
ای مورد که ارزشیابی میبایست بهصورت تبوینی بالوده
ا بر فراین تأکی نمایال بالا یافتالههالای پال اه داوالر
مشابه بالوده ا ا ال ام باله اعتباربخشالی مؤلواله والود نیالز
ننمالوده اسالت .بر الی ا دیگالران نیالز در ایال مالورد کالاله
ارزشیابی میبایست از فراین انجالام پالذیرد ا الزم اسالت
ارزشالالالیابی متنالالالوع بالالالوده ،شالالالام هالالالر سالالاله نالالالوع
ارزشیابی(تشخیصی ،تبوینی ا پایانی) باش با یافتههالای
پ اه داور مشابه بوده ،اما ای ا ام به اعتباربخشالی
مؤلوههالای ارزشالیابی ننمالوده اسالته بنالابرای پال اه
داور از نظر دسالتیابی باله مؤلواله هالای دیگالر درزمینالۀ
ارزشیابی ا وصوصاً داشت پشالتوانه تأییال آن از سالوی
متخصصان برنامه درسالی ا م رسالان پرسالتاری توالاات
فاد با یافتههای سلسبیلی ا بر الی ا دیگالران داشالته
که همی موووع اهمیت مؤلوههای ارزشیابی باله دسالت
آم ه در پ اه داور را نسبت به یافته پ اهشالگرهای
ذکر ش ه منعبس میسازد.
یافته های ابراهی پور کومله ،نادری ا سیف نرا الی از
ای نظر که در ارزشیابی بای از پوشهکالار اسالتواده شالود
مشابه با یافتههای پ اه داور استه امالا در پال اه
داور عماه بر پوشهکار بر سایر راشهای ارزشیابی نیالز
تأکی ش ه است .تشالابه دیگالر یافتالههالای ابالراهی پالور
کومله ،نادری ا سیف نرا ی با پ اه پالی را در ایال
است که هر دا ا ام به اعتباربخشی مؤلوههای ارزشیابی
نمودهان ه امالا از ایال نظالر کاله در پال اه آنهالا هالیچ
مؤلوهای دذف نش با پ اه داور متواات بوده استه
بنابرای با توجه به دستیابی به مؤلوههای دیگر درزمینالۀ
ارزشالالالالیابی ،توالالالالاات در یبالالالالی از گالالالالراههالالالالای
اعتباربخ (معلمان بهجای م رسان پرستاری) ا مقطال
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