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  يك مطالعه كيفي: نيازسنجي يادگيري در دوره كارشناسي پرستاري
  

   احمدياهللا جهرمي، فضل آرمين زارعيان
  

  
  چكيده
اين . گيرد ريزي آموزشي نوين مورد توجه قرار مي هايي است كه در بحث برنامه ترين مقوله نيازسنجي آموزشي يكي از مهم :مقدمه

ت كه نيازهاي واقعي و اصيل يادگيري در فراگيران پرستاري دوره كارشناسي چيست؟ و گويي به اين سؤال اس مطالعه در پي پاسخ
  نمايند؟ ايشان بر اساس تجارب خود، چه محورهايي را به عنوان نياز يادگيري مطرح مي  اساساً
ران در مورد نيازهاي براي بررسي تجارب فراگي) Colaizzi(در اين تحقيق كيفي به روش فنومنولوژي، از الگوي كاليزي  :ها روش

 4گيري مبتني بر هدف انتخاب و به  نفر دانشجوي دختر بر اساس نمونه 20نفر دانشجوي پسر و 25تعداد . يادگيري استفاده گرديد
نفر از مربيان پرستاري  4همچنين پژوهشگر با . آوري گرديد ها به روش بحث گروهي متمركز جمع داده. گروه كوچك تقسيم شدند

برداري گرديد و به روش  كنندگان ضبط شده و در اسرع وقت نسخه محتواي مصاحبه با كسب اجازه از مشاركت. ودمصاحبه نم
  .مورد بررسي قرار گرفت) Thematic(تحليل تماتيك 

از مدل نيازسنجي فراگير از پنج محور اصلي برنامه درسي، معلم پرستاري، امكانات محيطي و اجتماعي، مديريت و فراگير  :نتايج
بر اين اساس، مدل نيازسنجي فراگير محور استخراج گرديد كه در اين مدل عالوه بر پنج محور اصلي، سه متغير . استخراج شدها  يافته

  .بودندپذيري، شناخت دقيق حرفه پرستاري و كسب آرامش خاطر از جمله متغيرهايي بودند كه بر افزايش توانايي فراگير تأثيرگذار  مسؤوليت
ت قدرتمند آموزشي و نيز تجهيز امكانات مورد يبرنامه درسي، مدير. نيازسنجي معلم در مركزيت يادگيري قرار دارد :رييگ جهنتي

  .تواند كفايت برنامه آموزشي كارشناسي پرستاري را تضمين نمايد لزوم در امر آموزش و يادگيري مي
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   مقدمه
ترين اجزاي تدوين يك برنامه استراتژيك در  يكي از مهم

تواند  ميآموزش، بررسي و مطالعه نيازهاي يادگيري است كه 
هاي محلي صورت پذيرد و بايد عالوه  به صورت ملي يا در موقعيت

نيز مورد بررسي قرار ) Resource( و منابع» ها لويتوا«بر نياز، 
ريزي  ترين گام در برنامه به عبارتي، اولين و اساسي). 1(گيرد

                                           
وه آموزش پرستاري، ، گر)هيأت علمي(آرمين زارعيان  .آدرس مكاتبه 

دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تقاطع بزرگراه چمران و جالل آل 
 E-mail: azareiyan@modares.ac.ir.                      احمد، تهران

  .اهللا احمدي، استاديار گروه آموزش پرستاري دانشگاه تربيت مدرس دكتر فضل
اصالح  8/8/84له رسيده، در تاريخ به دفتر مج 16/12/83اين مقاله در تاريخ 

 .پذيرش گرديده است 19/10/84شده و در تاريخ 

ترين  نيازسنجي با شناسايي مهم. هر سيستم، نيازسنجي است
نيازها، مبنايي براي تعيين اهداف و بستر مناسبي براي 

ات در كليه تصميم. سازد عناصر فراهم ميدهي ساير  سامان
اهداف خاص، محتواي آموزشي مناسب و  خصوص تدارك

استفاده مؤثر از ساير منابع و امكانات انساني، مالي و مادي، 
  .تابعي از مطالعات نيازسنجي است

ايران نيازسنجي در نظام آموزش علوم پزشكي و بهداشت 
هاي  برنامهنسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته، حلقه مفقوده در 

آموزشي  در تمامي سطوح اين نظام، نيازهاي. ستآموزشي ا
هاي آموزشي،  ترين عامل در تدوين و طراحي دوره كننده تعيين

موضوعات درسي و بطور كلي، فرايند آموزش و بهداشت 
اما سؤال اين است كه ضرورت انجام نيازسنجي در ). 2(هستند

  آموزش پرستاري يا به صورتي كلي آموزش پزشكي چيست؟
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به اين سؤال، بايد دقت نمود كه گرچه آموزش علوم در پاسخ 
پزشكي نقش بزرگي در تأمين سالمت افراد در قرن بيستم ايفا 

آموزش . ، ولي اين سيستم در طول زمان نيازمند تغيير استكند مي
گويي گسترده به نيازهاي  علوم پزشكي نه تنها بايد آماده پاسخ

هاي جديد  ت و فناوريجامعه باشد، بلكه بايد خود را با تغييرا
شك الزمه ايجاد تغييرات مناسب عملي، انجام يك  بي. هماهنگ سازد

نيازسنجي آموزشي كارآ و مبتني بر هدف است تا بر اين اساس، 
نحوه تدريس مدرسان و مربيان و نيز چگونگي يادگيري فراگيران 

برخي انتقادات اساسي كه بر آموزش علوم ). 3(بهتر شناخته شود
  :كنند، عبارتست از به صورت نظري وارد ميپزشكي 

  ها تمركز بيش از حد محتواي آموزشي بر درمان بيماري
گرايي و كاهش نگرش  توجه بيش از حد به تخصص

 نگري جامع

هاي  فقدان جايگاه آموزش اخالق پزشكي در برنامه
  هاي علوم اجتماعي و انساني فقدان آموزش در زمينه آموزشي،

  ش بيمارستانيتمركز صرف بر آموز
  ).4(بيماران مرحله آخر حيات در موردفقدان آموزش 

دار براي تعيين اهداف،  نيازسنجي عبارت است از فرايندي نظام
ها، نهايتاً، تعيين  شناسايي فاصله بين وضع موجود و هدف

در يك برداشت ديگر، نيازسنجي عبارت است . ها براي عمل لويتوا
به اين اعتبار، قلمرو . وزش داده شوداز فرايند تعيين آنچه بايد آم

اصلي نيازسنجي، تعيين آن چيزي است كه در دانشگاه بايد به 
از اين رو، كاربرد اصلي نيازسنجي . دانشجويان آموخته شود

نيازهاي تواند متمركز بر شناسايي نيازهاي دانشجويان،  مي
آموزش ضمن خدمت و تعيين نيازهاي آتي نظام آموزش 

نظران نيازسنجي  اكثريت صاحب. اي و ملي باشد محلي، منطقه
معتقدند كه براي شناخت نيازهاي واقعي آموزشي و يادگيري، 

بديل محسوب  هاي ذهني، يك راهكار بي بررسي تجارب و پديده
هاي شناخت نياز واقعي آموزشي،  يكي از روش). 3(گردد مي

هاي مطالعه كيفي است بطوري كه در طي يك  بكارگيري روش
لعه كيفي، نيازهاي آموزشي پرستاران به صورت عميق مطا

مورد ارزيابي قرار گرفته و نيازهاي يادگيري پرستاران شاغل 
در بخش انكولوژي را بررسي نموده و معين ساخته كه نياز 

كنندگان، كسب اطالعات كافي و وافي در  اصلي در مشاركت
ات از جمله تحقيق). 5(مورد كنترل و مديريت درد بوده است

ديگري كه در حوزه نيازسنجي و به روش كيفي صورت گرفته، 
سنجش نيازهاي اصلي پرستاران شاغل در بيمارستان از 

طريق بررسي تجارب ايشان بوده و مشخص شده است كه 
نظام آموزشي موجود در بيمارستان، توانايي شناسايي و رفع 

  ).6(نيازهاي يادگيري پرستاران را ندارد
 با استفاده از روش بحث گروهي متمركز در مطالعه ديگري

آموزش مداوم  نيازهاي، در بين دانشجويان پرستاري كانزاس
ترين گزاره به  حاصل، مهم بر اساس نتايج .پرستاران بررسي شد
ها، نياز به كسب توانايي بيشتر در حوزه  دست آمده از داده

اردهاي عالوه، نياز تغيير استاندبه . حركتي بود - يروانهاي  مهارت
آموزشي و نياز به پرستاري، نياز به بازنگري محتواهاي 

  ).7(بودمطرح بازتعريف نقش پرستار 
زمينه بدين ترتيب، با توجه به عدم وجود بررسي كيفي در 

نيازسنجي يادگيري در دانشجويان دوره كارشناسي پرستاري، 
هاي ذهني و تجارب  بررسي پديدهمحقق بر آن شد تا از طريق 

ان، جوهره اساسي نيازهاي يادگيري ايشان را آشكار فراگير
  .سازد

برنامه درسي اهميت نيازسنجي آموزشي از اين روست كه 
مبتني بر نيازسنجي آموزشي داراي توانايي كافي براي تربيت 

ملزوماتي كه در تدوين دروس، . بود پرستاران كارآزموده خواهد
گردند،  عين ميمحتواها، نحوه تدريس معلم و نحوه ارزشيابي م

. همگي از طريق نيازسنجي آموزشي حاصل خواهند شد
ها و نيازهاي  شناخت نيازهاي واقعي وتمايز آن با درخواست

درك شده از ديگر مقوالتي است كه غناي علمي يك تحقيق 
  .كند نيازسنجي را تضمين مي

  
  ها روش

نظران حوزه نيازسنجي معتقدند كه توانايي  اكثر صاحب
ي براي شناخت نيازهاي واقعي فراگيران بسيار هاي كم روش

هاي تحقيق كيفي براي حصول به اين نيت  محدود است و روش
  ).8(كفايت الزم را خواهد داشت

پژوهش حاضر، يك مطالعه كيفي از نوع پديدارشناسي يا 
هدف از اين تحقيق . است) Phenomenology(فنومنولوژي 

است و به عنوان يك توصيف تجربيات زندگي به صورتي واقعي 
هاي ذهني و  فلسفه، تئوري و روشي مطلوب براي مطالعه پديده

هاي  رود و به لحاظ مفهومي با حوزه ادراكات فردي بشمار مي
  ).9(مختلف پرستاري اعم از آموزشي و باليني سازگار است

براي بررسي ) Colaizzi(در اين مطالعه، از الگوي كاليزي 
بر ). 10(نيازهاي يادگيري استفاده گرديدتجارب فراگيران در مورد 
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مفهوم نياز يادگيري و  اساس اين الگو، محقق در ابتدا به توصيف
آوري توصيفات و  آموزشي پرداخته و سپس اقدام به جمع

كنندگان پيرامون نيازهاي مرتبط به يادگيري، با  هاي مشاركت قرائت
 Focus Group(استفاده از روش بحث گروهي متمركز 

Discussion (در ادامه، با بررسي و تحليل . و مصاحبه نمود
آوري شده، عبارات اصلي و كليدي استخراج  هاي جمع داده

معاني عبارت اصلي تبيين شده و پس از نگارش . گرديد
توصيفي جامع راجع به نيازهاي يادگيري، موارد به دست آمده 

فت و با تأويالت محقق و ساير تحقيقات، مورد مقايسه قرار گر
نهايتاً، اين فرايند به بيان عميقي از نيازهاي يادگيري درك شده 

  .)10(از سوي فراگيران منجر شد
 25كنندگان در اين تحقيق عبارت بودند از تعداد  مشاركت

نفر دانشجوي دختر كه بر اساس  20نفر دانشجوي پسر و
گروه كوچك  4گيري مبتني بر هدف انتخاب شده و به  نمونه

با مديريت پژوهشگر، جلسات بحث گروهي . يدندتقسيم گرد
 4همچنين پژوهشگر با . براي استخراج محتواها تنظيم گرديد
اي چهره به چهره انجام  نفر از مربيان پرستاري نيز مصاحبه

مدت زمان جلسات بطور متوسط يك ساعت در نظر گرفته . داد
هاي گروهي تا رسيدن به غناي الزم و در اصطالح  بحث. شد
  .گيري شد پي (Data Saturation) باع اطالعاتياش

كنندگان در اين تحقيق، تمايل ايشان  معيار انتخاب مشاركت
براي شركت در تحقيق و دارابودن تجربه كافي راجع به آموزش و 

محتواي مباحث با  .يادگيري در دوره كارشناسي پرستاري بود
ت كنندگان ضبط شده و در اسرع وق كسب اجازه از مشاركت

برداري گرديد و به روش تجزيه و تحليل محتوا  نسخه
)Thematic Analysis (مورد بررسي قرار گرفت.  

) Immersion(وري  ها و با غوطه با بازخواني مكرر داده
مفاهيم . در اطالعات، جمالت و مفاهيم اصلي استخراج گرديد

كليدي و اصلي در كنار يكديگر قرار داده شد و پس از مقايسه 
جارب محقق، محور اصلي نياز تعيين گرديد و در قالب با ت

  .مدلي شماتيك تدوين گرديد
، )Rigor(در اين مطالعه، براي تأييد استحكام و دقت تحقيق 

و ) Dependability(و همخواني ) Credibility(مقبوليت 
مورد بررسي قرار ) Confirmability(ها  پذيري داده عينيت
هاي  ها از راه ش ميزان پذيرش دادهمقبوليت يا افزاي ).8(گرفت

  :مختلفي حاصل گرديد كه شامل

ــگر   ــت پژوهش ــق و   )Credibility(مقبولي ــافي محق ــه ك ، تجرب
توانمندي علمي وي بر اسـاس درجـه تحصـيلي، از جنبـه درگيـري      

بـه صـورت درگيـري مسـتمر     ) Prolong Engagement(مسـتمر  
، مشـاهده  ها بـراي افـزايش وسـعت و عمـق اطالعـات      ذهني با داده

چندين باره  نبه صورت خواند) Persistant Observation(مداوم 
هــا و تجزيــه و تحليــل قــرار دادن آنهــا و اســتفاده از تلفيــق در  داده
آوري اطالعات به صورت تلفيق روش بحث گروهي و مشاهده  جمع

هـا توسـط    غير ساختاردار چهـره بـه چهـره، مـرور دسـت نوشـته      
ــدگان  مشــاركت ــار  ) Member checks(كنن ــد اعتب ــراي تأيي كــه ب

اي ديگـر، مـوارد بـا     محتواهاي استخراج شده انجام شـد، در جلسـه  
بنـدي   كننده مطرح و نظـرات نهـايي ايشـان جمـع     دانشجويان شركت

 Searching for(گرديد، و باالخره جسـتجو بـراي شـواهد مغـاير     

Disconfirming Evidence (مغـاير در   يهـا  بود كه از ديگر يافته
گزارشـات و   ).8(لعات ديگر براي افزايش مقبوليت اسـتفاده شـد  مطا

نظـر در آمـوزش    هاي پـژوهش بـه ديگـر محقـق صـاحب      يادداشت
ها توسـط هـر دو محقـق اثبـات      پرستاري داده شد تا مشابهت يافته

  .ها حاصل گرديد پذيري داده بدين ترتيب عينيت. گردد
در  مشابه پايايي(ها  براي دستيابي به همخواني يافته

، از محقق ديگري كه ارتباط با پژوهش نداشته، )پژوهش كمي
با توجه به وجود درك . به عنوان ناظر خارجي استفاده گرديد

  .ها، همخواني نيز تأييد گرديد مشابه يافته
  نتايج

مورد پس از تكميل اطالعات مورد نياز، موارد چندين بار 
پس از . ج گرديدگزاره استخرا 220كندوكاو قرار گرفته و در حدود 
هاي به دست آمده، در مرحله دوم  انجام تحليل محتوا بر روي گزاره

گزاره حاصل شد و نهايتاً پنج محور اصلي معلم پرستاري،  41
درسي، امكانات محيطي و اجتماعي، مديريت آموزشي و برنامه 

فراگير استخراج گرديد كه در هرمحور موضوعات مهمتر به 
 عنوان نياز اصلي در نظر گرفته شدتفكيك مشخص شده و به 

  .)1شكل (
 پرستاري - معلم

ما فقط : گفته دانشجو(نياز به تغيير در روش تدريس معلم 
نويسيم، تمام تالشمان هم اين است كه در  جزوه مي

پرستار كار با : گفته مربي(و يا ) نويسي عقب نيفتيم جزوه
كه چرا  كند داند ولي به ذهنش هم خطور نمي ونتيالتور را مي

 ).بايد در ابتدا دهانشويه بدهد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 13

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-193-fa.html


نيازسنجي يادگيري در دوره كارشناسي پرستاري همكارجهرمي و  آرمين زارعيان
 

http://journals.mui.ac.ir   84) /  2(5؛ 1384پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

ما دانشجو را در : گفته مربي(ارتباط غير مؤثر مربي و دانشجو 
 ).سازيم كنيم و دوباره مي پرستاري خرد مي

درصد آنچه  70: گفته دانشجو(نياز به افزايش تبحر باليني مربي 
 ).در بالين يادگرفتيم به شكل سعي و خطا بوده است

كار : گفته دانشجو(و نظارت مربي پرستاري نياز به حمايت 
نظارت ندارد تا حداقل  مربي فقط حضور و غياب است و اصالً

 ).وجهه دانشجو حفظ شود

خود : گفته دانشجو(نياز به افزايش دانش معلم پرستاري 
 ).داند پرستاري چيست استاد هم نمي

نياز به برقراري نظام ارزشيابي مناسب در تئوري و بالين 
ارزشيابي فقط بر اساس حضور يا عدم حضور : ه دانشجوگفت(

 ).گيرد ما در بخش صورت مي

 برنامه درسي

فقط در مواجهه با بيمار : گفته دانشجو(نياز به تغيير محتوا 
رواني و اعتقادي  - با جسم سروكار داريم و اصالً به ابعاد روحي

  ).شود وي توجه نمي
از : گفته دانشجو) (Ladder plan(نياز به ايجاد روش پلكاني 

دهيم و يا همه  روز اول تا آخر يكسري كارهاي تكراري انجام مي
 ).كنند اطالعات را روز اول روي سر ما خالي مي

مثالً، فارماكولوژي، فيزيولوژي و ( نياز به تغيير تعداد واحد
 ).آناتومي

: گفته دانشجو و مربي(نياز به تدوين محتواي بومي 
هاي  ما فقط بر اساس رفرنسمحتواي دروس پرستاري 

 ).خارجي است

مربي : گفته دانشجو و مربي( پذيري در برنامه درسي نياز به انعطاف
 ).خواهد سرفصلي كه به او گفتند را درس بدهد فقط مي

  امكانات محيطي و اجتماعي
يك مانكن آورده : گفته دانشجو(نياز به امكانات آموزشي 

زنيد خيلي گران است فقط گفتند دست بهش ن بودند مدام هم مي
 ).نگاه كنيد

: گفته دانشجو(هاي پرستاري  نياز به حمايت سازمان
شوند ولي  پزشكان به شدت توسط نظام پزشكي حمايت مي

 ).پرستاران خير

متأسفانه هيچ : گفته دانشجو(نياز به كسب وجهه اجتماعي 
 ).بالم تواند بگويد من به شغلم مي پرستاري نمي

ما ديگر منتظر پاداش : گفته دانشجو(ازهاي مادي نياز به رفع ني
 ).دنيوي نيستيم و تنها به پاداش اخروي اميدواريم

 مديريت آموزشي

من بايد پس از : گفته دانشجو(نياز به آموزش مداوم 
 ).آموختگي از علم روز عقب نمانم  دانش

اكثر (كردن كمبود نيروي انساني مربي  نياز به مرتفع
 ).آموخته هستند هاي تازه دانش مربيان ما ليسانس

گفته (نياز به تبيين شرح وظايف و تهيه استانداردها 
تفاوت پزشك و پرستار زياد است ولي فرق چنداني : دانشجو

 ).بين پرستار و بهيار نيست

 فراگير

در واقع، تمامي عبارات استخراج شده، همگي دال بر 
ب غال. محوريت فراگير در دريافت خدمات آموزشي است

  هاي دانشجويان و مربيان در راستاي تأمين نيازهاي  گفته
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 مدل نيازسنجي فراگير محور .1شكل 

  
آموزشي فراگير و ايجاد ساختار آموزشي مناسب براي 

 .گرفت تعليم و تربيت مناسب ايشان قرار مي

پذيري، شناخت دقيق حرفه   مسؤوليت عالوه بر اين، سه متغير
متغيرهايي بودند كه  پرستاري و كسب آرامش خاطر از جمله

ها و نيز پس از مراجعه به  مطابق با تحليل محتواي داده
تحقيقات مرتبط، قادر بودند بر افزايش توانايي فراگير تأثيرگذار 

ياد شده، بر روي براي ايجاد ارتباط بين محورهاي .باشند
اي استخراج شده، بررسي مجددي صورت گرفت و براي محتواه

پذيري، با ساير مطالعات داخلي و خارجي  افزايش مقبوليت و عينيت
بر اين اساس، فراگير در رأس اين . مقايسه قرار داده شد مورد

ها بطور  محورها قرار داشت و تمامي فعاليت ساير حيطه
راگيران در مستقيم يا غير مستقيم در جهت افزايش توانايي ف

مانده و مطابق با نتايج  در بين چهار محور باقي. نظر گرفته شد
تحليل محتوا، نياز اصلي فراگيران اصالح در ساختار تربيت 

بود كه اجزاي ساختاري آن مطابق شكل يك، مربي پرستاري 
ديگر نيازهاي عنوان شده از سوي . تعيين گرديده است

و تغيير در برنامه درسي، در سه حيطه تعديل كنندگان،  مشاركت
آوري امكانات آموزشي، محيطي و اجتماعي و مديريت  فراهم

آموزشي قرار داشت كه در پيرامون هسته مركزي يعني معلم قرار 
  .گرفت مي

رسيد كه ايجاد تعامل و تعاون در اين چهار حيطه به  به نظر مي
پذيري، ايجاد آرامش خاطر و برقراري  همراه افزايش مسؤوليت

تواند سبب بهبود عملكرد  ناخت صحيح از پرستاري ميش
  .آموزشي او و نهايتاً ارتقاي كيفيت مراقبت گردد

  
  بحث

ريزان هر سيستم آموزشي ناگزيرند براي تدوين  برنامه
. اي داشته باشند كننده هاي خويش داليل قانع ها و طرح برنامه

ر ميزان ب دتوان تشخيص نياز، قبل از انتخاب هر نوع راه حل، مي

هاي آموزشي در سيستم بهداشت و  كارآيي و اثربخشي برنامه
و با انجام فرايندهايي اعتماد، اثربخشي و  ايدفزبيدرمان 

  .دايشود را تضمين نم اخالقي بودن آنچه انجام مي
هاي اين مطالعه نشان داد كه در مركز نيازهاي  يافته

نام برده آموزشي فراگيران كه از آن به عنوان خواست ايشان 
شود، معلم و مربي پرستاري قرار دارد زيرا در اكثريت  مي

كنندگان، به  ها و عبارات عنوان شده از سوي مشاركت گزاره
نحوي مستقيم و غير مستقيم، معلم و مربي به عنوان عامل 

شك در ارتقاي هر سيستم  بي. اصلي يادگيري عنوان شده بود
گردد  مهم تلقي ميآموزشي، نقش معلم بسيار تأثيرگذار و 

بطوري كه غالب اصالحات مورد نياز در هر برنامه آموزشي 
. بدون اصالح در ساختار تربيت معلم امكان پذير نخواهد بود

در مطالعه حاضر و متعاقب تحليل محتواي صورت گرفته، 
غير مؤثر مربي با فراگير، روش تدريس نادرست، عدم ارتباط 
ناكافي، روش ارزشيابي  حمايت و نظارت مربي، دانشوجود 

نامناسب و عدم وجود تبحر باليني كافي از جمله مواردي بود 
كه بعضاً مفهوم نياز به عنوان نقص يا مشكل را به ذهن متبلور 

بر اساس اين ديدگاه، نياز هنگامي به ). 1شكل (ساخت  مي
آيد كه نوعي نقص و مشكل در يك زمينه خاص  وجود مي

عبارت ديگر، بر موقعيتي داللت دارد وجود داشته باشد يا به 
 Minimum Satisfaction(كه در آن سطح حداقل رضايت 

Level (در برخي عناوين نيز مفهوم نياز به . حاصل شده باشد
شد كه در آن نياز عمالً به چيزي  معناي فقدان استنباط مي

كند كه وجود ندارد و يا ضرورت وجود آن احساس  اشاره مي
  ).1(گردد مي

وهش پديدارشناسانه حاضر داراي كفايتي است كه پژ
تواند تجارب آموزشي فراگيران پرستاري را به شكلي عميق  مي

  .و دقيق مورد بررسي قرار دهد
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مربي هنگامي كه فراگير در جلسات مباحثه، ناتواني معلم و 
توان  ترديد مي بي. شود در هدايت فرايند آموزش متذكر ميرا 

معلم اشكال وجود دارد و يا  ر نحوه تدريساستنباط نمود كه يا د
با . وي از دانش و تبحر كافي در اين زمينه برخوردار نيست

توان كشف نمود كه هر  هاي تبييني مي كنكاش بيشتر در گزاره
استفاده . دو عامل به نحوي در ايجاد اين اختالل مؤثر است
گويي به  مكرر از روش سخنراني سنتي و يا عجز در پاسخ

شده از سوي  ت مطروحه از سوي فراگير، داليل ابرازسؤاال
از سوي ديگر، استفاده از . فراگيران براي اثبات اين مدعا است

هاي نوين ارزشيابي در نظام آموزش پرستاري نيز مورد  روش
هاي سنتي  قطعاً استفاده از روش. غفلت واقع شده است

زش است، ترين هدف آمو ارزشيابي نه تنها به يادگيري، كه مهم
منتهي نخواهد شد، چه بسا با ايجاد اضطراب و استرس فرايند 

كنندگان در  اتفاق نظر اكثريت مشاركت. ثمر كند يادگيري را بي
هاي قديمي  اين تحقيق مبني بر استفاده مربيان از روش

گرفتن معيارهاي علمي و عملي در هنگام  ارزشيابي و يا ناديده
سبب شد تا اين مورد ) لينيخصوصاً ارزشيابي با(ارزشيابي 

  .نيز از جمله محورهاي مربوط به معلم پرستاري تعيين گردد
هاي آموزش در كالس درس و  نياز به تغيير استراتژي

هاي تحقيق  هاي ارزشيابي و استفاده از يافته بالين و نيز روش
اي  در آموزش پرستاري از جمله مواردي بود كه در مطالعه

 ).11(مورد تأكيد واقع شد

محوريت معلم پرستاري در بررسي نيازهاي آموزشي در 
تحقيق، مشخص شد كه  در اين. اي مورد تأييد قرار گرفت مطالعه

ريزي  هاي نوين در تدريس، ارزشيابي و برنامه استفاده از استراتژي
هاي اطالعاتي، توجه به  درسي، امكان استفاده از منابع و تكنولوژي

مي، از جمله مواردي است كه هيأت عل نقش آموزشي اعضاي
). 12(بايد در فرايند آموزش پرستاري مورد توجه قرار گيرد

مطالعات داخل كشور در زمينه آموزش پرستاري نيز بر 
اي،  محوريت معلم و مربي اذعان دارند چنانكه در مطالعه

آشنايي مربي با تجهيزات پزشكي، توانايي برقراري ارتباط مناسب 
و پايان دوره  اي ريزي آموزشي، ارزشيابي مرحله با دانشجو، برنامه

بود و از عوامل يادگيري اثربخش ) درصد 66(داراي تأثير بسزايي 
 ).13(عنوان گرديد

هاي جديد  اي مؤيد اين واقعيت بود كه بكارگيري شيوه مطالعه
هاي مؤثرتر  تدريس و ارتقاي سطح علمي مربيان، بكارگيري شيوه

ودن شخصيت اخالقي مدرسين، ب پذيرش در تدريس، مورد

تواند فراگيري را  اي مي حرفه يتطابق آموزش تئوري با نيازها
ديگر گزارش  اي در مطالعههمين نكات اصلي ). 14(تسهيل نمايد

نداشتن تجربه در محيط واقعي، ناتواني مربيان در : تشده اس
آموزش مناسب تئوري و بالين، ارتباط غلط مربيان با 
دانشجويان و نداشتن مربي يكسان در تدريس تئوري و عملي 
از عواملي هستند كه فرايند آموزش را با اشكال مواجه خواهند 

  ).15(نمود
» زش پزشكينيازهاي جهاني آمو«اي تحت عنوان  در مقاله

اظهار شده كه بر اساس منشور ادينبورگ، يكي از وظايف 
هاي يادگيري فعال مثل نظارتي  معلمان، استفاده از روش

)Tutorial ( و خودراهبر)Self directed (عالوه بر اين، . است
معلمان بايد يكپارچگي علم و عملكرد باليني را حفظ نمايند و 

  ).16(ندتبحر باليني را در خود افزايش ده
وجود حمايت اجتماعي و نظارت آموزشي نيز از ديگر 

در آن . مفاهيمي است كه در اين مطالعه بدان اشاره شده است
هنگام كه دانشجو در حين اعمال باليني يادگيري، احتياج به 
راهنما دارد و يا در زماني كه به دليل خصلت دانشجويي 

وزشي متبلور آمزند، نظارت و حمايت  اشتباهي از وي سر مي
نقصان در اين عملكرد نيز از جمله مواردي بود كه در . مي گردد

كنندگان تحقيق بدان اشاره شده  مطالعه حاضر و توسط مشاركت
علمي در بالين با مشكل روبرو اي، كاربرد قوانين  مطالعه در. است

بوده، امكانات و تسهيالت ناكافي بوده و عدم حمايت مربي از 
هاي آموزشي و اجتماعي سبب ايجاد اضطراب  يتدانشجو در موقع

اختالل در خودپنداره و اعتماد به نفس دانشجويان گرديده  و
وجود برنامه درسي متناسب با نيازهاي فراگيران نيز ). 17(بود

برنامه . گردد از جمله اصول مهم و تأثيرگذار محسوب مي
كاربردي باشد، عالوه بر  درسي كه واجد محتواهاي

ذيرساختن آموزش مناسب، انگيزه و رغبت الزم را در پ امكان
كنندگان در اين  اكثريت مشاركت. فراگير ايجاد خواهد نمود

تأكيد بيش تحقيق معتقد بودند كه نظام فعلي آموزش پرستاري 
اي بر محتواهاي زيست پزشكي دارد در حالي كه در  از اندازه

رد رويكو ) Holistic view(نگري  پرستاري وجود جامع
غير  يك ضرورت) Humanistic approach(گرايانه  انسان

درسي كه نتواند كفايت علمي و عملي  برنامه. قابل اجتناب است
الزم براي تبديل استعدادهاي بالقوه به بالفعل را در فراگير 

هنگامي كه . ايجاد نمايد، قطعاً نياز به بازنگري خواهد داشت
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وجود داشته باشد  محتواهاي غير ضروري در برنامه درسي
يا واحدهاي درسي متناسب با محتواهاي مورد لزوم براي 
آموزش تعيين نشده باشد، قطعاً خستگي و دلزدگي در فراگير 
ايجاد نموده، وي را از فراگيري مطالب مهم و اساسي كه نياز 

  .به زمان و تمركز بيشتري دارد، باز خواهد داشت
درسي اين است كه  يكي از مشكالت عمده در زمينه برنامه

هاي آموزش پزشكي عموماً  در حال حاضر محتواهاي برنامه
نگري ناديده گرفته شده  بيماري محور بوده و سالمت

مطابق با منشور ادينبورگ، تمركز محتواي آموزشي ). 18(است
آوري محتوا بر اساس  علوم پزشكي بر ارتقاي سالمت و فراهم

اين اساس، تغيير و بر . نياز فراگير يك اصل اساسي است
تعديل محتواها از جمله مواردي است كه در اين تحقيق نيز نياز 

  . آن كامالً احساس شده است
از ديگر مشكالتي كه نظام فعلي آموزش پرستاري با آن 
درگير است، عدم رعايت ارائه مطالب به شكل پلكاني است كه 
د در نتيجه آن انگيزه و رغبت فراگير در ادامه كاهش خواه

دانشجويي كه در اوان ورود به دوره كارشناسي و در . يافت
هاي ابتدايي با انبوهي از اطالعات ريز و درشت مواجه  ترم
شود چگونه تمايل و انگيزه كافي براي يادگيري را تا پايان  مي

دوره حفظ نمايد؟ استفاده از برنامه پلكاني و يادگيري گام به 
د با پيشرفت دوره، گام سبب خواهد شد كه وي احساس كن

مطالب جديدتري را فرا خواهد گرفت و بدين شكل انگيزه 
لزوم بازنگري در سرفصل . يادگيري در وي تحريك گردد

دروس و تدوين موارد بر حسب طرح پلكاني از جمله مواردي 
  .بود كه در اين تحقيق توسط دانشجويان به آن اشاره شده بود

بيق آن با شرايط بومي از طرفي، بازنگري در محتواها و تط
و محلي براي پوشش ارائه خدمات براساس توزيع 

كننده آن در منطقه  ها و عوامل تعيين اپيدميولوژيكي بيماري
ضرورت استفاده از نتايج تحقيقات و . ناپذير خواهد بود اجتناب

نيز تغيير اصول علمي با پيشرفت علم و تكنولوژي، نياز به 
اين . نمايد سي فراگير را توجيه ميپذيري در برنامه در انعطاف

اصالحات، دانشجويان را به يادگيري مطالب جديد رهنمون 
  .خواهد ساخت

ضرورت آشنايي با مطالعات نوين براي دستيابي به 
از ، )Evidence Based Nursing(پرستاري مبتني بر شواهد 

هاي كارشناسي  جمله محتواهايي است كه نياز به آن در دوره

بدين معنا كه آشنايي مقدماتي با . شود شكار ميپرستاري آ
  .سازد اصول تحقيق، امكان دستيابي به اين هدف را فراهم مي

براي كاربرد نتايج مطالعات بايد محتواها و برنامه درسي 
را به نحوي تنظيم نمود كه وجود تغيير در آن قابل پيش بيني 

امه پذيري الزم در تدوين برن در صورتي كه انعطاف. باشد
درسي لحاظ نگردد، آموزش ناكافي و به تبع آن نقصان در 

  .رسد يادگيري بديهي به نظر مي
اي در غرب نيازهاي آموزشي پرستاران را مورد  مطالعه

. بندي شده است بررسي قرار داده كه نتايج آن در سه حوزه طبقه
پرستاري به وضوح استفاده از  اي و اقدامات در بعد عملكرد حرفه

در مطالعه ). 19(ات پرستاري مورد تأكيد قرار گرفته استتحقيق
ديگري در ايران مشخص شد كه نگرش دانشجويان پرستاري 

بيش (در زمينه تحقيق در حرفه پرستاري با ميزان قابل قبولي 
مطالعه ديگري ). 20(مثبت ارزيابي شده است) درصد 80از 

نامه نشان داد كه يكي از نيازهاي اصلي آموزش در محور بر
  ).3(باشد درسي، نياز به فراگيري اصول پژوهش مي

مفهوم ديگري كه در اين مطالعه مورد توجه قرار گرفت، 
در آموزش پرستاري . ارتباط پرستاران با مددجويان است

محور، توجه به اصول مرتبط با انسان، اصلي  -انسان
مراقبت از بيمار به عنوان يك انسان، عالوه . انكارناپذير است

ر نياز به آموزش تخصصي بيماري و مراقبت از او، به ب
. آموزش اصول انساني و از جمله ارتباط با بيمار نيازمند است

برقراري ارتباط با مددجو، نه تنها آموزش ارتباط شناسي و نحوه 
 مطرحدر مطالعه حاضر، بلكه در ساير مطالعات داخلي و خارجي 

آموزش  اي، اي رشد حرفهاي نشان داد كه براي ارتق مطالعه. است
به پرستاران در جهت برقراري ارتباط مناسب با بيماران 

  ).21(ضروري است
به  هاي ارتباطي اي ديگري نياز به يادگيري مهارت در مطالعه
و آشنايي ) Presentation skill(هاي معرفي خود  شكل مهارت

سازي ديگران  ، مهارت متقاعد)روابط عمومي مناسب(با ديگران 
)Persuasion skill(هاي رهبري  ، مهارت)Leadership 

skill( مهارت نگارش تكنيكي ،)Technical writing skill( ،
، مهارت بحث )Public speaking(مهارت صحبت در جمع 

تشخيص داده شده ) Small group discussion(گروهي 
يك مطالعه كيفي در ايران نشان داد كه بيمار و ). 22(است

انتظار برخورد عادالنه در حد دريافت حداقل مراقبت  خانواده او
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بهداشتي، ضرورت حفظ احترام و كرامت انساني بيمار و خانواده 
هاي  بيماري، فعاليت وي، نياز به دريافت اطالعات در خصوص

اين يافته، لزوم گنجاندن ). 23(داروها را دارند و تشخيصي
يمار با درس ارتباطات و تغيير محتواي درس آموزش به ب

 .سازد روشي مناسب را روشن مي

آوري امكانات و تجهيزات الزم محيطي و اجتماعي،  فراهم
هاي  عالوه بر اينكه فرايند تدريس را تسهيل خواهد نمود، انگيزه

استفاده از وسايل . كند الزم را براي يادگيري بيشتر فراهم مي
كمك آموزشي و نقش كارآمد آن در يادگيري امري انكار 

توان اذعان كرد كه فرايند يادگيري  بنابراين، مي. شدني استنا
تأثير از  خصوصاً در حوزه عاطفي و ابعاد شناختي آن، بي

اي،  چنان كه در مطالعه. عوامل محيطي و اجتماعي نخواهد بود
كمبود تجهيزات، عدم حمايت مسؤولين پرستاري، نداشتن شرح 

از عوامل مؤثر  آل نبودن تركيب تيم پرستاري وظايف و ايده
عدم بكارگيري اصول تئوري در ارائه مراقبت باليني گزارش 

  ).24(اند شده
فرايند يادگيري امري است كه در طي زمان دچار 

 دوري از مراكز علمي و. دستخوش و تحول خواهد شد
پرستار را از  دانشگاهي و محصور شدن در محيط درمان، طبيعتاً

در اين . ه خواهد نمودآشنايي با اصول جديد علمي بيگان
نگري و توجه و التزام به امر آموزش مستمر،  صورت، آينده

. گردد اصلي مهم در به روز بودن آموزش پرستاري تلقي مي
در صورتي كه معلم را يكي از اركان مهم تدريس بدانيم، 

ترديد تربيت صحيح مدرس و معلم پرستاري غير قابل  بي
يد متذكر شد تربيت نيروي ضمن آن كه با. اجتناب خواهد بود

انساني بايد بر اساس اصولي صورت پذيرد كه واجد 
  .هاي گفته شده در بعد معلم پرستاري باشد مؤلفه

نمايند كه با يك بازنگري كلي در  پژوهشگران پيشنهاد مي
نظام آموزشي پرستاري، محتواهاي آموزشي، نقاط ضعف و 

كه روند عدم  رسد به نظر مي. كمبودهاي موجود مرتفع گردد
استفاده كافي از كارشناسان ارشد پرستاري در حوزه آموزش، 

. نقصان جدي در اين زمينه است خصوصاً آموزش باليني،
هاي اين پژوهش كماكان درصدي از مربيان  مطابق با يافته

دهند كه  باليني پرستاري را كارشناسان پرستاري تشكيل مي
به . چنداني ندارندمتأسفانه با فنون علمي آموزش آشنايي 

هاي تحصيالت تكميلي پرستاري، ارتباط بين  عالوه، در دوره

شود كه بدين ترتيب كه  آموزش و بالين تا حدودي قطع مي
  .تجارب باليني ايشان محدود بوده و به روز نخواهد شد

در صورتي كه بتوان ارتباط الزم بين تئوري و بالين را در 
ي پرستاري به شكلي محتواهاي آموزشي تحصيالت تكميل
پرستاري، كه پردازي در  علمي حفظ نمود، قطعاً فرايند نظريه

شود، به نحو  رسالت عمده دكتري تخصصي پرستاري محسوب مي
تري حاصل خواهد  هاي تجربي دقيق زمينه تر و بر اساس مطلوب

عالوه بر اين، نحوه تدريس ايشان نيز به شكل عملي و . شد
از سوي ديگر، پس از . ذيرفتتري صورت خواهد پ ملموس

پرستاري، الزمست در مورد بكارگيري اصول  -تربيت معلم
بدين طريق . جديد تدريس، تشويق و ترغيب صورت گيردنوين و 

رغم سهولت  كه مديريت آموزشي توجه داشته باشد كه مدرس، علي
هاي قديم آموزشي، الزم است فنون جديد را بكار  استفاده از روش

توان پيشنهاد  پذيربودن برنامه تدريس نيز مي رد انعطافدر مو. گيرد
كه تغيير برخي از محتواها بر حسب نياز و تشخيص  داد

  .مدرس بر عهده وي باشد
ملحوظ كردن اجزايي از برنامه درسي در هنگام تدوين آن 

التزام . تواند به اين امر كمك نمايد مدت مي به صورت كوتاه
تقدم و تأخر و توالي  مؤسسات آموزش عالي در رعايت
تواند روش پلكاني آموزش  دروس پيشنهاد ديگري است كه مي

اي ميسر سازد، گرچه آموزش به مدرسان در مورد  را تا اندازه
دقت در . فوايد اين روش نيز بسيار مفيد خواهد بود

ها و تحقيقات الزم در  هاي اجتماعي و انجام بررسي زيرساخت
امر بومي شدن محتواها ياري تواند به  اين خصوص نيز مي

  .رساند
گيران و مديران حوزه آموزش پرستاري در سطح  تصميم

توانند  كالن و مدرسان پرستاري براساس نتايج اين مطالعه، مي
تالش خود را در جهت رفع نيازهاي واقعي آموزشي فراگيران 

توجه به اصول بديهي آموزش . پرستاري معطوف دارند
سازي نيازهاي  مجرب و برطرفصحيح، تربيت معلماني 

فراگيران سبب خواهد شد تا با تربيت صحيح پرستاراني متبحر 
و متعهد، ارائه خدمات پرستاري در نظام بهداشت و درمان 
كشورمان با تحولي عظيم روبرو گردد و نتايج مثبت آن شامل 

  .حال مددجويان شود
  

  گيري نتيجه
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ر پنج محور نيازهاي آموزش دوره كارشناسي پرستاري د
پرستاري، برنامه درسي، امكانات محيطي  -اصلي، شامل معلم

و اجتماعي، مديريت آموزشي و فراگير بود، در مركز آن معلم 
و مربي پرستاري قرار داشت كه نياز به افزايش دانش كافي و 
تبحر باليني، نياز به تغيير روش تدريس، نياز به ارتباط مؤثر، 

ارزشيابي مناسب مشخص شد، نياز  نياز به حمايت و نظارت و
هاي  فراگيران براي امكانات آموزشي، نياز به حمايت سازمان

پرستاري، نياز به كسب وجهه اجتماعي و رفع نياز مادي در 
محور امكانات محيطي و اجتماعي مطرح شد و در برنامه 
درسي استفاده از محتواي بومي، كاربرد روش پلكاني، تغيير 

پذيري به عنوان نياز مطرح  احدها و انعطافمحتوا و تعداد و
در مديريت آموزش، نيازهايي از قبيل نيروي انساني مربي . بود

كافي، تعيين شرح وظايف، شيوه مديريتي مناسب و آموزش 
  .مداوم مطرح گرديد

  
  
 

  منابع
  .1382. آييژ: تهران. چاپ دوم). الگوها و فنون(نيازسنجي آموزشي . وروشواجارگاه ك فتحي. 1
. مديران و كارشناسان بهداشتي و الگوهاي مناسب نيازسنجي. حمدعليابري ا ، فروغيوسن، بهرامي سحمدحسينيارمحمديان م. 2

  .9تا71: 9؛ 1382مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
3. Gibson JM. Using the Delphi technique to identify the content and context of nurses’ continuing 

professional development needs. J Clin Nurs 1998; 7(5): 451-9. 
  .37تا31): 2(1؛ 1379مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي . آموزش پزشكي در قرن بيست و يكم. ضارميدجمشيدي ح. 4

5. Francke AL, Garssen B, Abu-Saad HH, Grypdonck M. Qualitative needs assessment before a continuing 
education program. J Continuing Educ Nurs 1996; 27(1): 34-41. 

6. Scheller MS. A qualitative analysis of factors in the work environment that influence nurses’ use of 
knowledge gained from CE programs. J Continuing Educ Nurs 1993; 24(3): 114-22. 

7. Brooks EL, Fletcher KI, Wahlstedt PA. Focus group interviews: assessment of continuing education 
needs for the advanced practice nurse. J Continuing Educ Nurs 1998; 29(1): 27-31. 

8. Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing، advancing the humanistic imperative. 3rd 

ed. Philadelphia: Lippincott Co. 2003. 
9. Morse J, Critical issue in qualitative research methods. Sage Publication Inc. 1994. 

 .1382. بشري: تهران. چاپ اول. هاي تحقيق كيفي روش. حسنباقري م حاج ، اديبرور، پرويزي سهوشصلصالي م. 10

11. Bachman JA, Kitchens EK, Halley SS, Ellison KJ. Assessment of learning needs of nurse educators: 
continuing education implications. J Continuing Educ Nurs 1992; 23(1): 29-33. 

12. Riner M, Billings D. Faculty development for teaching in a changing health care environment: a 
statewide needs assessment. J Nurs Educ 1999; 38(9): 427-9. 

بررسي عوامل مؤثر بر يادگيري اثربخش در . باسنيا ع ، شمسعليريبا، عسگري فحمدرضا، يگانه مسعودنيا م ، مقدمعظماكبري ا. 13
مجموعه مقاالت اولين همايش سراسري پرستاري ايران سال . 1383كارآموزي باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري سال 

  .1383. دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران: تهران. ها ها و چالش افق: 1400
مجموعه مقاالت اولين همايش سراسري . عوامل مؤثر بر ارتقاي كيفيت آموزش پرستاري از ديدگاه دانشجويان. هالپيامني ش. 14

  .1383. دانشكده پرستاي و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران: تهران. ها ها و چالش افق: 1400ري ايران سال پرستا
مجموعه مقاالت . بررسي نظرات و نيازهاي دانشجويان پرستاري در مورد آموزش نظري و عملي پرستاري. رخندهشريف ف. 15

  .1379. نگر همايش پرستاري جامعه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 13

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-193-fa.html


نيازسنجي يادگيري در دوره كارشناسي پرستاري همكارجهرمي و  آرمين زارعيان
 

http://journals.mui.ac.ir   91) /  2(5؛ 1384پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

16. Walton H. Global demands on medical education: the case of Iran. Iranian Journal of Medical 
Education 2001; 1(2): 17-22. 

بررسي و مقايسه مشكالت آموزش باليني از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري سال آخر در دانشكده . كرمبراهيمي ا. 17
  .1373. مركز اطالعات و مدارك علمي ايران. هاي ايران نامه چكيده پايان. نپرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفها

18. Callahan D. Restoring the proper goals of the healing arts. Chronicle of Higher Education 1997; 
43(33): A52. 

19. Vogel G, Ruppel DL, Kaufman CS. Learning needs assessment as a vehicle for integrating staff 
development into a professional practice model. J Continuing Educ Nurs 1991; 22(5): 192-7. 

مجموعه . بررسي نگرش دانشجويان پرستاري در زمينه اهميت تحقيق در حرفه پرستاري. نسب ن بوساري م، موسوي پيامي. 20
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم : تهران. ها ها و چالش افق: 1400ايران سال مقاالت اولين همايش سراسري پرستاري 

  .1383. پزشكي تهران
21. Gibson JM. Using the Delphi technique to identify the content and context of nurses’ continuing 

professional development needs. J Clin Nurs 1998; 7(5): 451-9. 
22. Bye M. An analysis of continuing education needs of nurses in nursing homes. J Continuing Educ Nur 

1988; 19(4): 174-7. 
23. Johnson J. The communication training needs of registered nurses. J Continuing Educ Nurs 1994; 

25(5): 213-18. 
يك پژوهش : تبيين ديدگاه بيماران و خانواده آنان پيرامون حقوق بيمار. هره، پارسايكتا زرضا لي، نيكبخت عابهودجواليي س. 24

دانشكده پرستاري و : تهران. ها ها و چالش افق: 1400مجموعه مقاالت اولين همايش سراسري پرستاري ايران سال . كيفي
  .1383. مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

بررسي علل عدم بكارگيري اصول تئوري در ارائه . هربانوميري ش ، جهانايالنا ورز ، سيمميد، پيروي حريباين فب قدس. 25
هماهنگي آموزش، بهداشت و درمان در مجموعه مقاالت همايش از ). 1377(هاي باليني از ديد پرستاران كارشناس  مراقبت

 .49: 1379. م پزشكي ايرانمعاونت پژوهشي دانشگاه علو: تهران. و ماماييپرستاري 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 13

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-193-fa.html


نيازسنجي يادگيري در دوره كارشناسي پرستاري همكارجهرمي و  آرمين زارعيان
 

http://journals.mui.ac.ir   92) /  2(5؛ 1384پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

Learning Needs Assessment in Bachelor of Nursing: a Qualitative Research 
 

Zareiyan Jahromi A, Ahmadi F. 
 

Abstract 
 
Introduction: One of the most important components of educational technology is educational needs 
assessment. This study tried to answer the question of, what the real needs of bachelor nursing students 
based on their experience? and what themes the refer to as their learning needs.  
Method: A phenomenology research was performed to study the experience of students regarding their 
learning needs using Colaizzi model. Twenty five male and 20 female nursing students were selected by 
purposive sampling and divided to 4 small groups. The data gathering was done through group discussion. 
Also, a face to face interview with 4 nursing instructors was performed and the interviews were recorded 
with their permission. Data was transcribed as soon as possible and analyzed by thematic analysis method. 
Results: The learner needs assessment model was obtained based of 5 main themes including: Nursing 
instructor, curriculum planning, educational management, social and environmental facilities and learner. 
According to this, learner-based need assessment model was developed in which, in addition to five main 
themes, there were three variables of responsibility taking, recognizing nursing profession and acquiring 
mental tranquility which were effective on increasing the learners’ capabilities.  
Conclusion: Nursing instructor’s need assessment lies in the center of learning. Curriculum, powerful 
educational management and providing the needed facilities for teaching and learning can assure the 
quality of bachelor nursing educational program.  
 
Key word: Educational needs assessment, Nursing Education, Qualitative research. 
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