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نوزادان بر  ژهيو يهامراقبت يارشد پرستار يدوره كارشناس يابيارزش
  اصفهان  يدر دانشگاه علوم پزشك CIPP ياساس الگو

 
  *يشهشهان يعبد ديمهش، نژادورزش ميمر، انيبخشاله ميمر، پوررجيا رضايعل، يهمت نبيز

  
 

  چكيده
 يابيارزش ازمندين ،قرار نگرفته است يابيو ارزش كيستماتيس يتاكنون مورد بررس ارشد نوزادان يكارشناس رشتهاين كه با توجه به مقدمه: 

 يهامراقبت يارشد پرستار يدوره كارشناس يابيمطالعه با هدف ارزش نيلذا ا. است يفيو ك يسطح كمارتقاي منسجم و نظام مند به منظور 
  . اصفهان انجام شد ي) در دانشگاه علوم پزشكCIPP( پيس ينوزادان بر اساس الگو ژهيو

نفر  40 . تعدادانجام شد 1393در سال  پيس يالگو يبر مبنا يآموزش يابيبه صورت ارزش يمقطع -يفيمطالعه توص نياها: روش
گان آموختدانشنفر از  7نفر دانشجو و  25، گروه كودكان و نوزادان علميهيأت ينفر از اعضا 7، رگروهيمد كي، كه شاملكننده مشاركت

ه با استفاده برنام يابيارزش. وارد مطالعه شدند يسرشمار اصفهان به صورت يدانشكده پرستار نوزادان ژهيارشد مراقبت و يمقطع كارشناس
جهت سنجش روايي صوري و . انجام شد دادبرونو  نديفرآ، داددرون، نهيشامل ابعاد زم، پيس يبراساس الگو ساختهمحققاز پرسشنامه 

  . كرونباخ استفاده شد يآلفا بيها از ضرنامهپرسش پاياييو براي تعيين  نيمحتوايي از نظر متخصص
 و) امتياز 160از مجموع  24/120±5/23( ندفرآي، )امتياز 70از مجموع  7/47±77/18( نهيزمي طهيبه دست آمده در ح نيانگيمنتايج: 

 داددرون طهينمره در ح نيانگيم، بود )p>001/0( باالتر از حد متوسط معنادار به طور و) امتياز 90از مجموع  17/59±16/85( دادبرون
  .)=003/0pبود ( از حد متوسطتر نپايي و )امتياز 155از مجموع  9/18±17/84(

اصفهان  يدانشگاه علوم پزشكدر  ژهيو يهاارشد مراقبت يدوره كارشناس داددرون طهيح تيمطالعه وضع جيبا توجه به نتاگيري: نتيجه
، نوزادان ژهيو مراقبت يپرستار ارشد يو اصالح دوره كارشناس يآموزش تيفيكارتقاي  يدر راستا شودمي شنهاديپ نيبنابرا ،نامطلوب بود

  . رديانجام گ ديو اسات يبرنامه درس ژهيبه و داددرونبر  مؤثرعوامل ارتقاي بر  يتربيش تأكيد
  

   پيسي الگو، نوزادان ژهيارشد مراقبت و يكارشناس، يآموزش يابيارزشهاي كليدي: واژه
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مقدمه  

 يي نظام آموزشهامجموعه نيترمهماز  يكي يآموزش عال
در هر كشور به  يتوسعه انسان دييو از جمله عناصر كل

اي لهيوس يآموزش يهاعملكرد نظام. )1د(رومي شمار
                                                 

و بهداشت  ييگروه ماما، )ي(مرب يشهشهان يعبد ديمهشنويسنده مسؤول:  *
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران. ، ييماما يدانشكده پرستار، يبارور

abdi_mahshid@yahoo.com  
 يتارپرس يهامراقبت قاتيمركز تحق، يپرستارتخصصي  يدكترا، يهمت نبيزدكتر 
. رانيا، اصفهان، اصفهان يدانشگاه علوم پزشك، ييو ماما يپرستار دانشكده، ييو ماما

)z_hemate@nm.mui.ac.ir يگروه پرستار، )اريدانش(پور رجيا رضايعل)؛ دكتر 
 يدانشگاه علوم پزشك، ييو ماما يپرستار يهامراقبت قاتيمركز تحق، ژهيمراقبت و

 اينبا توجه به . است به مشكالت جامعه ييگوپاسخ يبرا
 تيمهم ترب فهيوظ يدر آموزش عال ينظام آموزشكه 

الزم است در ، متخصص را برعهده دارد يانسان يروين
ترين آن از مطلوب يهاتيفعال يابياجرا و ارزش، يطراح

 انيبخشاله مير)؛ دكتر مirajpour@gmail.com(. رانيا، اصفهان، اصفهان
 يدانشگاه علوم پزشك، ييو ماما يدانشكده پرستار، يجراح يگروه داخل، )ارياستاد(

 ميمر)؛ دكتر mallahbakhshian@gmail.com(. رانيا، تهران، يبهشت ديشه
 يدانشكده پرستار، نوزادان ژهيو مراقبت و اطفال يگروه پرستار، )ارياستاد(نژاد ورزش
. رانيا، تهران، يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك، ييو ماما

m_varzeshnejad@yahoo.com)(   
  30/11/96 تاريخ پذيرش:، 11/9/96، تاريخ اصالحيه: 8/5/96 مقاله: تاريخ دريافت
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  . )2استفاده كند( هاوهيش
از  يكيو عملكرد خاص خود  تيبه علت ماه يابيارزش

ه كه ب، است يمباحث آموزشترين يو جنجالترين گسترده
 يدر سودمندي و اثربخشكننده نييعامل تع كيعنوان 
معتبر  يمراكز آموزش عال يدر تمام يي آموزشهابرنامه

ارزشيابي . )3(رديگمي مورد استفاده قرار ايدر سطح دن
شاخصي است كه ميزان رسيدن به  نآموزشي بهتري

ي هادهد و به تحليل فعاليتمي آموزشي را نشاني هاهدف
، هدف اصلي ارزشيابي آموزشي. )4پردازد(مي آموزشي

تعيين قدر و ارزش پديده مورد ارزشيابي است تا درباره 
كاربرد . )5ي درستي اتخاذ گردد(هاآن پديده تصميم

نظام آموزش  يهاتيالفعارتقاي در  يابيارزش يهاروش
درصد قابل  يدارد كه آموزش عال تياز آن جا اهم يعال

پوشش قرار داده و  ريكشور را ز تياز جمع يتوجه
و  دينمامي ليبه اقتصاد كشور تحم زيرا ن يكالن يهانهيهز

عالوه بر اتالف ، ابديچنانچه نتواند به اهداف خود دست 
 يروين تيترب ررا در اث يناگوار يآمدها يپ، هانهيهز

. )6كارآمد در بر خواهد داشت(ريماهر و غريغ يانسان
در  يو مؤسسات آموزش عال هادانشگاه تيموفق نيهمچن
، مستلزم توجه، يبه اهداف و انتظارات آموزش يابيدست

ش در آموز تيفيك. آموزش است تيفيك نيو تضم يبررس
از عوامل و اركان  كيموجود هر  تيتطابق وضع، يعال
با  دادبرونو  نديفرآ، داددرونآموزش شامل  ظامن

آموزش  ييو جز ياهداف و انتظارات كل، استانداردها
  . )7شده است( فيتعر
ركن نظام آموزش  4كه  يابيارزش يالگوها نيجمله بهتر از

و جامع  يكاربرد يالگو، دهدمي قرار يابيرا مورد ارزش
 كه، است )Context Input Process Product( پيس
 هيكمك كند تا بر پا انريزبرنامهو  رانيتواند به مدمي
منابع ، هايورود، نهيدار و توجه به زمنظام يكرديرو

نظارت مرحله  زيآمده و نبه دست  جيو نتا ندهايفرآ، موجود
 مداوم شيپرداخته و با پا ازهاين بنديتيبه الو، به مرحله

 قرار تينوع فعال نيمنابع موجود را در خدمت بهتر، برنامه

 نهايگرا ليتحل يهاشامل كوشش نهيزم يابيارزش. )8دهند(
 زيو ن يآموزش طيعناصر مربوط در مح نييتع يبرا

 يهاو فرصت ازهاين، مشكالت ييكوشش در جهت شناسا
 قياز طر. )9است( يآموزش تيموقع ايبافت  كيموجود در 

از قبل  يهاهدف تيدر مورد مطلوب توانيم، يابيارزش نيا
به منظور  داددرون يابيارزش. قضاوت كرد شدهنييتع

 يراهبردها، موجود يهاتيمشخص كردن و سنجش قابل
 منظور يهاروش، هاممكن جهت تحقق هدف يهابرنامه

 ريها و ساو روش التيتشك، راهبردها ياجرا يشده برا
در . )10(شودميمنابع از جمله بودجه و زمان الزم انجام 

استفاده  يچگونگ يدرباره ازيمرحله اطالعات مورد ن نيا
 يآوربرنامه جمع يهابه هدف يابياز منابع به منظور دست

 ايص يبه منظور تشخ نديفرآ يابيارزش. )9(شونديم
 يهاتيانجام فعال انيدر جر ييمشكالت اجرا ينيبشيپ

ه ب هاتيفعال نيا ياجرا نديفرآ تيمطلوب زانيو م يآموزش
حاصل با  جينتا دادبرون يابيدر ارزش. )10(ديآيعمل م
انتظارات  نيب يو رابطه گردنديم سهيبرنامه مقا يهاهدف
  .شونديمشخص م يواقع جيو نتا

از  ياريبس يابي) در ارزشCIPP( پيس ياز الگو 
استفاده  يپرستار طهيدر ح ژهيبه و يآموزش يهابرنامه

) York( وركيكه در دانشگاه  يپژوهش جينتا. شده است
با  يآموزش پرستار يهاچارچوب برنامه يبررسبه 

 كل نشان داد پرداخت، پيس يابيارزش ياستفاده از الگو
 دريقرار گ يابيد مورد ارزيبا يآموزش پرستار يهابرنامه

به كار گرفته  يبهتر خدمات پرستار ارائهو  تيتا جهت هدا
خود با  يفيمطالعه ك در و همكاران يسيخداو. )11شود(

 ياثربخش در نظام آموزش پرستار يابيعنوان الزامات ارز
كه اثربخش نمودن ارزيابي در  دنديرس جهينت نيبه ا

به . نيازمند الزامات متعددي است، آموزش پرستاري
فرايند و ، داددرونكارگيري اين الزامات در هر سه حيطه 

 هاي آموزشي توسط مديران آموزش پرستاريدادبرون
رستاري را بهبود تواند اثربخشي ارزيابي در آموزش پمي

  . )12بخشد(
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 يهادر دانشكده يدوره آموزش يابيارزش ياصل تيمز
روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن ، يپرستار
تا ، است در سطح كالن يگذاراستيو س گيريميوتصم

شده را در  يو كارشناس حين اقدامات صحمسؤرال
، نظر در اهدافديتجد ايتوقف و ، تداوم، يريزبرنامه
به كار  يآموزش ياهدادبرونو  ندهايفرآ، هاداددرون

  . )13(رنديگ
 نهيدر زم يبا توسعه نگرش مشاركت 1970دهه  ليدر اوا

مراقبت از نوزادان توسط پزشكان و پرستاران و با اهميت 
ي با كيفيت باال و مبتني بر شواهد در بخش هايافتن مراقبت

برنامه  تخصصي مراقبت ويژه نوزادان توسط پرستاران
 يهامتخصص بالين مراقبت تارانپرورش پرس ،يآموزش

 يهااستيبا گسترش حقوق و س زمانهمويژه نوزادان 
گسترش  با. )14(و توسعه يافت جاديا، مرتبط با آن

و امكان بقا  رانينوزادان در ا ژهيمراقبت و يهابخش
 يمقطع كارشناس، نوزادان بدحال و كم وزن در كشور

. شد ياندازراهبار  نياول يبرا 1388ارشد نوزادان در سال 
لزوم تغييرات زيربنايي در  و اشك تراب ديفر كين

 ايمديريت بالين و توانمندسازي حرفه، ي آموزشهاحيطه
ژه ي ويهارا براي تضمين موفقيت رشته پرستاري مراقبت

 يرا ضرور يدر برنامه درس راتييو تغ ينوزادان الزام
  .)15دانستند(

 يهاپرستاري مراقبت وستهيارشد ناپ يرشته كارشناس
 باال تيفيويژه نوزادان كه هدف آن مراقبت مطلوب و با ك

بد حال و نارس است نيازمند تقويت مباني  زاداناز نو
 استاي اخالق و رفتار حرفه، پژوهشي، آموزشي، مديريتي

ي هاباال را در بخش تيفيتا موجبات مراقبت پرستاري با ك
كه مقطع  نيبر ا تأكيدبا . ويژه نوزادان فراهم سازد

نوپا است و تاكنون  رانيدر ا، رشته نيارشد ا يكارشناس
فته قرار نگر يابيو ارزش يمورد بررس كيستماتيس وربه ط
منسجم و نظام مند به منظور  يابيارزش ازمندين، است

مطالعه با هدف  نيلذا ا. است يفيو ك يسطح كمارتقاي 
 يهامراقبت يارشد پرستار يدوره كارشناس يابيارزش

اصفهان در سال  ينوزادان دانشگاه علوم پزشك ژهيو
  . انجام شد 1393

  
  هاروش

، ودب يآموزش يابيو ارزش يفيمطالعه توص كيمطالعه اين 
دانشگاه  ييو ماما يدر دانشكده پرستار 1393كه در سال

مورد مطالعه  تيجمع. علوم پزشكي اصفهان انجام شد
نفر از اعضاي  7، رگروهيمد كينفر شامل  40عبارت بود از 

 انيشجونفر از دان 25، گروه كودكان و نوزادان علميهيأت
ارشد مراقبت  يگان مقطع كارشناسآموختدانشنفر  10و 
ي اصفهان كه كل جامعه ينوزادان دانشكده پرستار ژهيو

ورود  يارهايو با توجه به مع يپژوهش با روش سرشمار
معيارهاي ورود به پژوهش؛ تمايل . به مطالعه انتخاب شدند

 رشدا يمقطع كارشناس انيدانشجو، مطالعه به شركت در
 ياعضا، نوزادان كه ترم اول را گذرانده باشند ژهيمراقبت و

 نيا يهااز واحد يبخش سيدر تدر يكه سهم علميهيأت
 6حداقل سابقه ، گروه ريدر مورد مد، رشته داشته باشند

  . بود تيريماه مد
 ژهيارشد مراقبت و يبه ذكر است كه برنامه كارشناس الزم

) مورد 1393 تا 1388( ريسال اخ 5 ينوزادان در ط
  . قرار گرفت يابيارزش

بر  ساختهمحققپرسشنامه  از هاداده يمنظور گردآور به
ابتدا با استفاده از . استفاده شد پيس ياساس الگو

پرسشنامه  چهار) 16و همكاران( يپرسشنامه عبد
پژوهش به طور  يهااز گروه كيهر  يبرا ساختهمحقق

. شامل دو بخش بود هاپرسشنامه. شد هيته ياختصاص
 ايبود كه از نوع بسته و  كيبخش اول اطالعات دموگراف

 نيت تدوسؤاال هادوم پرسشنامه قسمت ؛كوتاه پاسخ بود
، نهيزم طهيح 4كه در ، بود پيس يبر الگو يشده مبتن

ت پرسشنامه سؤاال. شد يطراح دادبرون، نديفرآ، داددرون
و  اديز، متوسط، كم، كم يلي(خ يقسمت 5 كرتياز نوع ل

 تعلق هابه آن 5تا  1 ازاتيامت بيبه ترت ) بود واديز يليخ
  . گرفتمي
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 ازين يشامل بررس نهيقسمت زم هاپرسشنامه نيا در
 به توجه بارشته  نيآموختگان او دانشگاه به دانش جامعه

و امكانات  رانيجامعه ا يازهايدوره و توجه به ن افهدا
 داددرونقسمت ، اهداف برنامه بود ينفعان در طراحيذ

اعضاي ( يعامل منابع انسان يو بررس ييشامل شناسا
 يرانساني) و عامل غانيو دانشجو گروهمدير ، علميهيأت

، امكانات و تجهيزات آموزشي)، يبرنامه درس، (بودجه
و  يريادگي -ياددهي نديفرآ يابيشامل ارزش نديقسمت فرآ

دو عامل  زين دادبرونقسمت  بود و در يسازمان -يتيريمد
و  هاگان و نيز ويژگيآموختدانشو عملكرد  هاويژگي

قرار  يابيو ارزش يمورد بررس ورهعملكرد آموزشي د
  . گرفت

به صورت  هااز گروه كيهر  يبرا هاپرسشنامه
 هيگو 95 يدارا هاهمه پرسشنامه. شد هيته ياختصاص

 طهيدر ح هيگو 31، نهيزم طهيدر ح هيگو 14شامل (
 طهيدر ح هيگو 18و  نديفرآ طهيدر ح هيگو 32، داددرون
 كي ازيامت سؤالبه هر اين كه با توجه به . ) بودنددادبرون

 14 ازيامتترين نييپا نهيزم طهيگرفت در حمي تا پنج تعلق
 نيانگيم ايحد متوسط  نيبنابرا ؛بود 70 ازيامت نيو باالتر

با  يمساو )2بر  ميو تقس 84=70+14(مورد انتظار جامعه 
 برابر داددرون طهيحد وسط در ح بيترت نيبود و به هم 42
 دادبرون طهيو حد وسط در ح 96 نديفرآ طهيدر ح، 93

  . بود 54برابر 
 هاجهت سنجش روايي صوري و محتوايي همه پرسشنامه

صورت كه با در  نيبه ا. استفاده شد نياز نظر متخصص
 ينفر از اعضا 10پژوهش به  يقرار دادن ابزارها ارياخت

و متخصصين آموزش  گروه كودكان و نوزادان علميهيأت
 شنهاداتيدرخواست شد نظرات و پ شانياز اپزشكي 
 الزم راتيياساس تغ نياو بر  نديخود را مطرح نما ياصالح

ها نامهپايايي پرسش نييجهت تع نيهم چن. صورت گرفت
 يآلفا زانيكرونباخ استفاده شد كه م يآلفا بياز ضر

. آمدبه دست  75/0 هاآمده از پرسشنامهبه دست كرونباخ 
رسشنامه عبدي و همكاران كه در با توجه به استفاده از پ(

كم  تعداد ليبه دل مطالعه قبلي پايايي آن تاييد شده بود و
گرفته  پژوهش انيكرونباخ در پا يآلفا بيضر هانمونه
  .)شد

گان با مراجعه آموختدانشدر گروه  هاپرسشنامه ليتكم جهت
، ييماما -يدانشكده پرستار يليتكم التيبه واحد تحص

، گروه به همراه شماره تماس آنان استخراج شد نيا ياسام
 يهاافراد تماس گرفته شد و پرسشنامه نيسپس با تك تك ا
  . آنان ارسال شد يبرا ليميا قيمورد نظر از طر

كه از قبل  يپژوهشگران طبق هماهنگ، انيگروه دانشجو در
سركالس درس آنان حاضر ، انجام داده بودند ديبا اسات

از موارد  يدر برخ. نمودند ليرا تكم هاشدند و پرسشنامه
  . انجام شد مارستانيگروه در ب نيدر ا هاپرسشنامه ليتكم
پژوهشگر با ، علميهيأت يگروه و اعضا ريارتباط با مد در

 قبل. نمود ليرا تكم هامراجعه به گروه مربوطه پرسشنامه
 كنندگانآگاهانه از شركت تيرضا هاپرسشنامه لياز تكم
   .اخذ شد

وبا استفاده از  SPSS-20 افزارنرمتوسط  هاداده تينها در
 سهيمقا ي(برااي تك نمونه يوآزمون ت يفيآمار توص

 نيانگيبا م هاطهياز ح كيبه دست آمده در هر  نيانگيم
  . قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز مورد انتظار جامعه)

  
  نتايج
، نفر) 7(علميهيأتنفر شامل اعضاي  40مطالعه  نيدر ا

 كينفر) و  7آموختگان (دانش، نفر) 25دانشجويان (
شركت ، ورود به مطالعه را داشتند طيكه شرا رگروهيمد

نفر  10سه نفر از  قابل ذكر است كه. نمودند
و ارسال  يحضور يبه علت عدم دسترس، گانآموختدانش

درصد ( پاسخ ندادند نامهبه پرسش ليميا قياز طر
  .درصد) 70 يدهپاسخ

پژوهش شامل دو دسته اطالعات  نيحاصل از ا يهاافتهي 
و  هيمربوط به تجز يهاافتهيو  كنندگانشركت كيدموگراف

بر اساس  يابيارزش يهاطهياز ح كيهر يو بررس ليتحل
 و در دادبرونو  نديفرا، داددرون، نهيشامل زم پيس يالگو
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  . است فوق يالگو ياجزا يكل بنديو جمع يبررس تينها
 31 يگروه سن ؛انيسن در گروه دانشجو يفراوان نيتربيش

-40گان آموختدانشدرصد) و در گروه  5/32سال ( 35تا 
 100( 41-50 علميهيأتدرصد) و در گروه  4/71( 36

  . )1 درصد) بود (جدول
. را داشتنددرصد)  68( يفراوان نيتربيشافراد مجرد 

 از نظركننده گان شركتآموختدانشو  انيدانشجو نيهمچن
مراقبت  يارشد پرستار يسال ورود به دوره كارشناس

، بودند1393تا  1388سال  نيب يهاينوزادان؛ ورود ژهيو
با 1392سال  يهايافراد را ورود نياز ا ييكه درصد باال

 نيتربيش نيعالوه بر ا. دادندمي لينفر) تشك 14درصد ( 44
تا  50/16 نيب گذرانده را يافراد معدل واحدها نيدرصد ا

درصد افراد  72اشتغال  تياز نظر وضع. نداعالم كرد 17
  . نفر) شاغل بودند 29(كننده شركت
ت به دس نيانگيم نينشان داد كه باي تك نمونه يت آزمون

و  نديفرآ، داددرون، نهيزم يهاطهياز ح كيآمده در هر 
 ابعاد تفاوت هيمورد انتظار جامعه در كل نيانگيو م دادبرون

به دست آمده در  نيانگيم )>05/0p(وجود داشت  معنادار
 باالتر از معنادار به طور دادبرونو  نديفرآ، نهيزمي طهيح

 داددرون طهينمره در ح نيانگيم كنيل ؛حد متوسط بود
بود  معناداراختالف  نياز حد متوسط بود و اتر نييپا
)003/0p=2 ) (جدول(.  
  

  مورد پژوهش يهاسن نمونه يفراوان عيتوز :1 جدول
 41-50 36-40 31-35  25-30 سن
 1)%100( 0 0  0 مدير گروه

اعضاي
  7)%100(  0  0  0  علميهيأت

 0 5)%4/71( 0  2)%6/28(  انآموختگدانش
 2)%8( 3)%12( 13)%52(  7)%28( دانشجويان

  10)%25(  8)%20(  13)%5/32(  9)%5/22(  جمع

  
در هر كدام  يابينمره ارزش انحراف معيار و نيانگيم: 2جدول 

  پيمدل س يهاطهياز ح
هايحيطه

  ارزشيابي 
و  ميانگين

  انحراف معيار
حد

 متوسط
*T  P 

 >001/0  21/4  42  7/47±77/18 زمينه

  003/0  -11/3  93  17/84±9/18 داددرون
  >001/0  25/6  96  24/120±5/23 فرايند
  037/0  15/2  54  17/59±16/85 دادبرون

   
ب مطلو نهيزم طهيدر ح يابيارزش تيوضعنتايج نشان داد 
ارشد  يدوره كارشناس ياندازراهبه  ازين"بود و شاخص 

نمره را در  نيانگيم نيتربيش "نوزادان ژهيو يهامراقبت
  .داشت نهيزم طهيح يهاشاخص نيب
 ددادرون طهيدر ح يابيارزش تينشان داد كه وضع هاافتهي

 طهيدر ح يعامل برنامه درس يابيارزشدر . نامطلوب بود
اهداف دوره توسط برنامه  تأمين" يهاشاخص داددرون
دوره به  نيشده ا ارائهدروس  ييگوپاسخ"و  "يدرس

 نيتركم "انيدانشجو يآموزش يازهايانتظارات و ن
در  علميهيأتعامل  يابيدر ارزش. نمره را داشت نيانگيم
 متخصص دياسات ييشناآ"و  دياسات تيكفا داددرون طهيح

 يلينوزادان با رشته تحص يهااطفال و فوق تخصص
  . را داشت نيانگيم نيتركم "ارشد نوزادان يكارشناس

  
  بحث

ارشد  يدوره كارشناس يابيمطالعه درصدد ارزش نيا
 پيس ينوزادان بر اساس الگو ژهيو يهامراقبت يپرستار

)CIPPبود 1393اصفهان در سال  ي) دانشگاه علوم پزشك .
 تيوضع، مطالعه حاضر نشان داد جيكه نتا طورهمان
 هاطهيح رينامطلوب و در سا داددرون طهيدر ح يابيارزش

  . مطلوب بود
با  و همكاران يمحمديپژوهش عل جيارتباط نتا نيهم در

شان ن پيبر اساس الگوي س يدانشكده پزشك يابيهدف ارز
و ، كامالً مطلوب نديو فرآ داددرون، نهيابعاد زم، داد كه
ان نش جينتا نيهمچن. دانشكده نسبتاً مطلوب بود دادبرون

 دادبرونو  نديفرآ، نهيدر ابعاد زم يداد كه به طور كل
اوت تف ديو اسات انيدانشجو دگاهيد نيب يدانشكده پزشك

 ديو اسات نهيبعد زم انيدانشجو. ي وجود داشتمعنادار
دانشكده را  تيو كل دادبرون، نديآفر، داددرونابعاد 
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د به جز بع هانهيدر همه زم دياسات. كردند يابيارزتر مطلوب
. )4(ندداشت انينسبت به دانشجو يترمثبت دگاهيد نهيزم
و  ديذكر است كه در مطالعه حاضر نظر اسات انيشا

 قرار ليو تحل يبه صورت جداگانه مورد بررس انيدانشجو
 ريافراد درگ هيبر اساس نظر كل يابيچرا كه ارزش، نگرفت

  . در مطالعه بود
مطلوب  نهيزم طهيدر ح يابيارزش تيمطالعه وضع نيا در

ارشد  يدوره كارشناس ياندازراهبه  ازين"بود و شاخص 
نمره را در  نيانگيم نيتربيش "نوزادان ژهيو يهامراقبت

 كين يفيكي در مطالعه. داشت نهيزم طهيح يهاشاخص نيب
درك دانشجويان "با موضوع  و اشك تراب ديفر

ي ويژه نوزادان از هاپرستاري مراقبت دكارشناسي ارش
 زين "وضعيت تحصيل در اين رشته نوپا در ايران

بود كه  هامضمون رياز ز يكي "رشته يضرورت وجود"
مطالعه  در. )15(به آن اشاره شده بود هادر تمام مصاحبه

ف تعيين ضرورت وجود و همكاران كه با هد يگيب رزايم
ارشد  كارشناسيي آموزش تخصصي در مقطع هادوره

كه شامل اعضاي  كنندگاناز مشاركت %7/92، انجام شد
 ،ي پرستاري و مامايي كشور بودندهادانشكده علميهيأت
ي تخصصي باليني در مقطع كارشناسي ارشد هادوره ارائه

ي هادانستند و داليل ايجاد اين دورهمي را ضروري
 يازن، تخصصي را به ترتيب اولويت ارتقاي كيفيت خدمات

، روزافزون جامعه به تخصصي عمل كردن حرف پزشكي
ايجاد جايگاه شغلي مناسب براي پرستاران و كاهش 

 خدمات بهداشتي و درماني ارائهي هاهزينه
  . )17(دانستندمي
ر د يابيارزش تينشان داد كه وضع هاافتهيمطالعه  نيا در
عامل برنامه  يابيدر ارزش. نامطلوب بود دادروند طهيح

اهداف دوره  تأمين" يهاشاخص داددرون طهيدر ح يدرس
 نيشده ا ارائهدروس  ييگوپاسخ"و  "يتوسط برنامه درس

 "انيدانشجو يآموزش يازهايدوره به انتظارات و ن
عامل  يابيدر ارزش. نمره را داشت نيانگيم نيتركم

 ييآشنا"و  دياسات تيكفا داددرون طهيدر ح علميهيأت

نوزادان با  يهامتخصص اطفال و فوق تخصص دياسات
 نينگايم نيتركم "ارشد نوزادان يكارشناس يليرشته تحص

  . را داشت
كدهاي مرتبط با عدم  زيو اشك تراب ن ديفر كيدر مطالعه ن

برخي  .دادمي تناسب كوريكولوم بيشترين تعداد را تشكيل
اعتقاد بر اين داشتند كه تدريس تمامي  هاكنندهشركت

دروس اين رشته بايد به دست متخصصين نوزادان سپرده 
شود و برخي ديگر انتظار داشتند با ورود به اين رشته 

خاصي در بالين كسب كنند كه اي ي حرفههاحيطه وانندبت
به دليل عدم وجود اساتيد پرستاري متخصص اين رشته 

 كيبر خالف مطالعه ن. )15نشد(چنين انتظاري برآورده 
 دياسات ييآشنا"در مطالعه حاضر ، و اشك تراب ديفر

نوزادان با رشته  يهامتخصص اطفال و فوق تخصص
را  نيانگيم نيتركم "ارشد نوزادان يكارشناس يليتحص
علت باشد كه در مطالعه  نيتفاوت به ا ليدل ديشا، داشت

 دياتاز اس شدهم انجا يبهشت ديكه در دانشگاه شه ديفر كين
در دانشگاه علوم  يفوق تخصص نوزادان استفاده نشده ول

 سيفوق تخصص نوزادان در تدر دياصفهان اسات يپزشك
 متخصص دياسات ييآشنا"يول، مشاركت دارند انيدانشجو

 يلينوزادان با رشته تحص يهااطفال و فوق تخصص
، شاخص را داشت نيتركم "ارشد نوزادان يكارشناس

 يليقبل از شروع ترم تحص شودمي شنهاديپ نيبنابرا
 در. رشته آشنا شوند نيبا اهداف ا نيو متخصص دياسات

و  انيتجارب مرب تحت عنوان و همكاران يمطالعه عاقبت
كارشناسي ارشد ويژه  ياز اجراي برنامه درس انيدانشجو

 يكيماهر و كارآزموده  ديبودن اسات يناكاف زيپرستاري ن
 يدر منابع انسان تيمحدود ياصل بقهطبقات ط رياز ز

 ديكارآزموده بود و بر خالف مطالعه اشك فر
 يپرستار انيخواهان آموزش توسط مرب كنندگانمشاركت

پزشكان متخصص  كارگيريبه يبا تجربه و ماهر به جا
ارشد  يكه رشته كارشناس نيبا توجه به ا. )18بودند(
بار در  نيلاو ينوزادان نوپا است و برا ژهيو يهامراقبت

از  ياست كه مشكالت يعيطب ،است شده سيكشور تأس
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رشته وجود  نيمتخصص در ا دياسات يفيو ك يلحاظ كم
 تربيشمشكل با گذر زمان و تعداد  نيالبته ا ،داشته باشد

 يدكتر ياندازراه بيبا تصو ژهيبه و نالتحصيالفارغ
كودكان و  يپرستار شيدر گرا يپرستار يتخصص

  . دنوزادان حل خواهد ش
 1390و همكاران در سال  يكه توسط اخالق يپژوهش در

با هدف ارزشيابي دوره كارشناسي ارشد آموزش مدارك 
ان نش جينتا، انجام شد پيس يپزشكي با استفاده از الگو

باالترين سطح مطلوبيت كل مربوط به عامل اعضاي ، داد كه
قسمت منابع انساني) و ( داددروندر حوزه  علميهيأت
مربوط به عامل بودجه در ، ين سطح مطلوبيت كلتركم

اما در كل در ، (قسمت منابع مالي) بود داددرونحوزه 
در قسمت . آمدبه دست  ينسب تيمطلوب داددرونحوزه 

. )6را نشان داد( ينسب تيمطلوب جينتا، هماي نهيعوامل زم
 يدوره دكتر يابيبا هدف ارز يگريمطالعه د جينتا نيهم چن

در  ،نشان داد كه پيس يبا استفاده از الگو رانيا يپرستار
 ،يانداز و اهداف كلچشم، رسالت، فلسفه، خچهيقسمت تار
 طهياما مشكالت عمده در ح، هستند از ضعف يدروس عار
خوب اجرا نشدن  ليرا به دل دادبرونبود كه  ندياجرا و فرآ
) در مطالعه 19داد(مي الشعاع قرارتحت نديقسمت فرآ

در  يابيارزش تينامطلوب بودن وضع دحاضر با وجو
 يدر عامل برنامه درس ييهاو وجود ضعف داددرون طهيح

 رسدمي به نظر، زاتيو امكانات و تجه علميهيأت يو اعضا
 -ياددهيو  يسازمان -يتيريمد يهانديمطلوب فرآ تيوضع

شده  دادبرون طهيمطلوب ح تيمنجر به وضع يريادگي
  . است
و  Phattharayuttawat)( وتاواتيمطالعه فاتارا جينتا

 يكارشناس يبرنامه درس يابيبا هدف ارزش، همكاران
داد  نشان پيبا استفاده از مدل س ينيبال يارشد روانشناس

به طور  ياهداف برنامه درس، نهيبعد زم يابيكه در ارز
 .مطابقت دارند ياجتماع ازهاييو با ن اند،شده انيب يشفاف

 .شده است يطراح يبه خوب يساختار برنامه درس نيمچنه
 ينشان داد كه منابع آموزش جينتا داددرون يابيدر ارز

اما كامالً ، هستند در دسترس سيو تدر رييادگيجهت 
شان ن جينتا دادبرون يابيدر ارزش نيهمچن. ستنديمناسب ن

و  يي عمومهايستگيبه شا نالتحصيالفارغداد كه 
، با آنچه در اهداف برنامه ذكر شده است بقمطا يتخصص

از  داددرون طهيح زيدر مطالعه حاضر ن. )20اند(افتهيدست 
 ياعضا لياز قب يبرخوردار نبود و در موارد تيمطلوب
 زاتيامكانات و تجه، يبرنامه درس، گروه علميهيأت

 يبراتالش  با رسدميبه نظر . ضعف داشت يآموزش
 نينامطلوب ا تيبه وضع نجركه م ييهااصالح شاخص

  . افتيدوره بهبود خواهد  يكل تيوضع اند،شده طهيح
 ليرشته جهت تكم نيگان اآموختدانش به يدسترس عدم

 كه، مطالعه بود نيا يياز مشكالت اجرا يكي هاپرسشنامه
 يبرا ليميا قيپرسشنامه را از طر تيپژوهشگران در نها
مطالعه استفاده از  نياز نقاط قوت ا. آنان ارسال نمودند

 رانيمد دگاهياستفاده از د ني) و همچنCIPP( پيس يالگو
 ارائه يبرا انيگان و دانشجوآموختدانش، استادان، وهگر
 مطالعه در نيالبته ا ؛توان نام بردمي جامع را يابيارزش كي

 نهادشيپ نيبنابرا ،اصفهان انجام شد يدانشگاه علوم پزشك
در  يابيارزش، دوره نياتر جامع يابيارز يبرا شودمي

 هژيو يهامراقبتارشد  يكه كارشناس يگريد يهادانشگاه
  . رديصورت گ زياست ن رينوزادان دا

  
  گيرينتيجه
، نهيزم طهيح يهاحاضر نشان داد شاخص يابيارزش
 هژيو يهاارشد مراقبت يدوره كارشناس دادبرونو  نديفرآ

 دانمطلوب داشته تياصفهان وضع يدانشگاه علوم پزشك
آنچه . نامطلوب است تيوضع داددرون طهيدر ح كنيول

 ناريزبرنامهو  يبرگزار نيلومسؤمورد توجه  دياكنون با
 ژهيمراقبت و يارشد پرستار يكارشناس يهادوره

 بر مؤثربه عوامل  شياز پ شيتوجه ب، ردينوزادان قرار گ
، علميهيأت ياعضا، بودجه، ي(برنامه درس داددرون

تواند باعث مي كه است )يآموزش زاتيامكانات و تجه
توسط  ارائه شده يهاخدمات و مراقبت تيفيكارتقاي 
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  . رشته گردد نيگان اآموختدانش
  

  قدرداني
، انيدانشجو هيدانند كه از كلمي پژوهشگران بر خود الزم

 ژهيمراقبت و يارشد پرستار يگان كارشناسآموختدانش
گروه  علميهيأت يگروه و اعضا ريمد نينوزادان و همچن

دانشگاه  ييو ماما يكودكان و نوزادان دانشكده پرستار
 ،داشتند يپژوهش همكار نياصفهان كه در ا يعلوم پزشك

  . نديخود را اعالم نما يو قدردان تشكرمراتب 
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Abstract 
 
Introduction: Since neonatal nursing MSc program has not been evaluated systematically, it requires 
systematic and coherent evaluation for qualitative and quantitative improvement. Therefore, the purpose of 
this study was to evaluate the neonatal intensive care nursing MSc program based on CIPP model in Isfahan 
University of Medical Sciences.  
Methods: As a CIPP-based educational evaluation, this descriptive cross-sectional study was performed in 
2014 on 40 participants including one head of department, 7 faculty members of pediatric nursing department, 
25 students and 7 graduates of NICU nursing MSc program at Isfahan University of Medical Sciences. 
Participants were selected by means of census method. The program was evaluated using a researcher-made 
CIPP-based questionnaire that consisted of context, input, process, and product dimensions. Experts’ opinion 
was used to verify face and content validity and Cronbach’s alpha coefficient was used to determine the 
questionnaire’s reliability. Data were analyzed in SPSS software.  
Results: Findings showed that the mean scores of context (47/18±7/77), process (120/23±24/5) and product 
(59/85±17/16) were significantly higher than the average while the mean score of input (84/18±17/9) was 
lower (p=0. 003).  
Conclusion: Results indicate that the input aspect of the neonatal intensive care nursing MSc program at 
Isfahan University of Medical Sciences is at an undesirable level. Therefore, it seems that improvement of the 
educational quality and revision of the program require greater emphasis on enhancing factors that might 
affect the input, especially curriculum and faculty members.  
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