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Background and Aims: One of the principles that should always be considered 

in designing curriculum, pursuing the goals and content of the curriculum in three 

dimensions: cognitive, affective and psycho-motor. If one of these dimensions be 

neglected in the curriculum, the curriculum will lose its balance and will not lead to 

sustainable learning. Therefore, this study aimed to investigate the attention to the 

emotional domain in the nursing curriculum. 

Methods: This research method is qualitative and phenomenological which was 

conducted in 2014. The research population included a fourth-year nursing students at 

the Urmia University of Medical Sciences. 14 students were interviewed using 

purposive sampling. The recorded interviews were transcribed and were analyzed by 

Diekelmann approach. To ensure the validity of the findings the validity of respondent 

and member check were used. 

Results: After collecting data using Diekelmann’s seven steps approach, 

information was analyzed. After analyzing the data, five obtained main themes are: 

Lack of student’s interest in their field of study, Lack of motivation to learn new 

things, Lack of sufficient attention to the interests and preferences of students by 

Professors, Negative attitude towards the content of some courses, Negative attitudes 

about education in clinical situations. 

Conclusions: The findings showed that the nursing curriculum designers and 

implementers have failed to pay attention to the affective domain in their curriculum 

and focus more on achieving cognitive and psycho - motor goals. 
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های درسی موردتوجه باشد، پی گیری  یکی از اصولی که باید در طراحی برنامه زمینه و اهداف:

حرکتی است. اگر یکی از این ابعاد  -اهداف و محتوای برنامه درسی در سه بعد شناختی، عاطفی و روانی

دل خود را از دست خواهد داد و به یادگیری پایدار منجر نخواهد مورد غفلت قرار گیرد، برنامه درسی تعا

شد. لذا این مقاله باهدف بررسی برنامه درسی رشته پرستاری در دوره کارشناسی به لحاظ توجه یا عدم 

 توجه به حوزه عاطفی نگاشته شده است.

شده  انجام 3131است که در سال بوده  پدیدارشناسی نوع از و کیفی پژوهش روش این: بررسیروش 

 پزشکی علوم دانشگاه پرستاری رشته چهارم سال دانشجویان شامل پژوهش این آماری است. جامعه

 حد به تحقیق این های داده دانشجویان از نفر 3۱ با مصاحبه با و هدفمند گیری نمونه شیوه با .بود ارومیه

  .گردید تفادهاس دیکلمن روش از شده آوری جمع اطالعات تحلیل جهت. رسید اشباع

 

گانه دیکلمن اطالعات موردبررسی و  های هفت آوری اطالعات با استفاده از گام پس از جمع: ها یافته

مایه فرعی به دست آمد که  مایه اصلی و چند درون تحلیل دقیق قرار گرفت. با تحلیل اطالعات پنج درون

جدید،  مطالب یادگیری برای کافی انگیزه شده، عدم انتخاب رشته به عالقگی دانشجویان بی ،اند از عبارت

 دروس و نگرش برخی محتوای به نسبت منفی دانشجویان، نگرش ترجیحات و عالیق به استادان توجهی بی

 بالینی. های موقعیت در آموزش به نسبت منفی
 

های این تحقیق حاکی از این است که طراحان و مجریان برنامه درسی رشته  یافته: گیری نتیجه

اند حوزه عاطفی را در برنامه درسی مورد پوشش قرار دهند و این حوزه کماکان مغفول  تاری نتوانستهپرس

 مانده است.

 حوزه عاطفی، برنامه درسی، دانشجویان پرستاری. کلیدی کلمات 
 
 

 وظ است.محفراهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایت کپی
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 مهمقد 

های درسی، توازن در توجه به سه  در طراحی و تولید برنامه

حرکتی همواره یکی از اصول مهم  -بعد شناختی، عاطفی و روانی

های  ارزشیابی از برنامه رود. در بررسی و مار میو اساسی به ش

توجهی به حوزه عاطفی بیشتر بروز و  درسی مختلف، همواره کم

توجهی  کند شاید یکی از دالیل این کم نمود عینی پیدا می

ها و مشکالت طراحی و ارزشیابی از این حوزه مهم باشد  دشواری

های  و هزینهاز طرفی هم پرداختن به این بعد مستلزم صرف وقت 

به همین دلیل بیشتر مورد غفلت واقع  و بیشتری است

ها  شود.یکی از مفاهیمی که در ارزشیابی کم و کیف یادگیری می

ها  گیرد، برنامه درسی آن رشته ای موردتوجه قرار می در هر رشته

ای طراحی و  گونه ای باید به های درسی هر رشته برنامه است.

بر تعمیق دانش و اطالعات شناختی  دهی شوند که عالوه سازمان

حرکتی دانشجویان، بعد عاطفی نیز موردتوجه جدی  –و روانی 

قرار گیرد. بدیهی است که کسب دانش و اطالعات در خصوص 

ها و مواردی از این قبیل برای  ها و نحوه برخورد با آن بیماری

دانشجویان پرستاری اهمیت بسیار باالیی دارد اما نکته اساسی 

آموختگان این رشته عالقه و نگرش مثبتی به  جاست اگر دانشاین

های بالینی نداشته باشند،  شده در محیط کاربرد این دانش کسب
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ای نداشته  یا در حالت کلی اگر به رشته تحصیلی خود عالقه

توان از  باشند، در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا باز می

های صورت گرفته  سی و آموزشهای در کارایی و اثربخشی برنامه

های اخیر آمار ترک تحصیل  متأسفانه در سالسخن گفت؟ 

شده است. بر اساس  دانشجویان پرستاری به چالش بزرگی تبدیل

درصد دانشجویان  20تا  36آمارهای منتشرشده ساالنه حدود 

 .[3] دهند پرستاری در سراسر جهان از ادامه تحصیل انصراف می

 Joolaee  پرستاری دانشجویان نظرات بررسی در ارانهمک و 

 پزشکی علوم های دانشگاه در آن ترک و پرستاری حرفه به نسبت

 نظر پرستاری، دانشجویان از% 31 تنها که یافتنددرتهران  شهر

 حرفه ترک با موافق ها آن %62 و خوددارند حرفه به نسبت مثبتی

حصیل نگرش که یکی از عوامل این ترک ت بودند و نکته جالب این

 [.2] شده است منفی افراد به این حرفه گزارش
Mohebbi و 

 دانشجویان دید از را پرستاری آموزش مشکالت همکاران نیز

 نتایج این مطالعه حاکی از آن است که .نمودند بررسی پرستاری

 درسی، ریزی برنامه در فرایند دانشجویان نظرات به ندادن اهمیت

 موجود مشکالت نشجویان ازجملهدا روحی وضعیت به توجهی بی

[. 1] باشد می
SiavashVahabi آموزش وضعیت بررسی با همکاران و 

که  داشتند بیان و مدرسان دانشجویان نگاه از ایران در پرستاری

دانشجویان رضایت کمتری در قیاس با مدرسان نسبت به برنامه 

[. 1] ها در این رشته دارند درسی، وضعیت آموزشی و ارزشیابی

 عدم دهد که نشان می هم Rahimi & Ahmadiق یهای تحق یافته

ترین موانع  در دانشجویان پرستاری یکی از مهم عالقه وجود

 نیز Tanner&Ironsideدر این راستا [. 6] آموزشی این رشته است

 ارائه برای ضرورت، عنوان به که دانشی محتوای که کنند می تأکید

 از جنبه یک فقط شود، می تدریس دانشجو به پرستاری خدمات

به نظر [. 6] است امروزی پرستاران برای ضروری های توانمندی

گیرند و  رسد نتایج تحقیقات مذکور همه در یک راستا قرار می می

ها و ترجیحات  ها، ارزش مؤید این نکته هستند که عالیق، نگرش

های درسی  دانشجویان جزء متغیرهای مهم در طراحی برنامه

 عاطفی حوزه با شناختی حوزه تلفیق بر این اساس باید باشند. می

 درسی همواره های برنامه اصالح در ضروری جنبشی عنوان به

 [.1] قرار گیرد حمایت و موردتوجه

هایی که در طول  بر این اساس و با نگاهی به یادگیری

ایم، متوجه خواهیم شد که  دوران تحصیل خود داشته

حرکتی ما کمتر با حوزه عاطفی  – های شناختی و روانی یادگیری

در این راستا خاطرنشان  Piaget عجین و همراه بوده است.

سازد که در هیچ سطح و هیچ حالتی حتی در بزرگسالی ما  می

قادر نخواهیم بود رفتاری را مشاهده کنیم که کامالً شناختی 

[.1] باشد و تحت تأثیر حوزه عاطفی نباشد
 McKeachie اشاره

در حالت کلی جهت تحقق درک و فهم در انسان، هم کند که  می

حوزه شناخت و هم حوزه عاطفی دخیل است و این دو نباید 

اما متأسفانه در حال حاضر  صورت مجزا موردتوجه قرار گیرند؛ به

های درسی،  ترین اولویت طراحی برنامه حوزه شناختی، مهم

 [.2] دآین های ارزشیابی به شمار می های یادگیری و شیوه طرح

نوعی غفلت از حوزه  تواند به زیر می بررسی هر یک از این سؤاالت

های مختلف ازجمله رشته  های درسی رشته عاطفی در برنامه

های درسی و  پرستاری را بیشتر نمایان سازد. تا چه اندازه برنامه

نمایند که  های مدرسان به این مسئله توجه می طرح درس

ها  به موضوع درسی دارند؟ آن یادگیرندگان چه احساسی نسبت

ها  های خود یا تغییر آن ها و نگرش در راستای رسیدن به ارزش

توان اذعان داشت که توجه  کنند؟ تقریباً می چگونه عمل می

شود. بدیهی است که اگر در فرایند  چندانی به این مسائل نمی

تعلیم و تربیت بیشتر به حوزه شناختی توجه شود و حوزه عاطفی 

غفلت قرار گیرد، در این صورت حوزه شناختی نیز تا حد  مورد

گیرد و دچار افت  توجهی قرار می زیادی تحت تأثیر این کم

  .[30]شدیدی خواهد شد

تاریخ بررسی و مطالعه یادگیری عاطفی به یونان باستان 

ارسطو پنج فضیلت معنوی را معرفی کرده است که  گردد. برمی

 (،nous) ، خرد(episteme) ، معرفت(Sophia) اند از: دانایی عبارت

. دانش مولد یا (techne)و مهارت  (phroneis) عقل کاربردی

 مهارت(، knowledge of art) همان مهارت شامل دانش هنر

عنوان فراست  عملی و ساخت است. او عقل کاربردی و دانش را به

یادگیری عاطفی و عقل  .[33]اندیشی در نظر گرفته است و ژرف

بنابراین ممکن  شوند؛ دی، دانش و معرفت محسوب نمیکاربر

شناسی یادگیری  شناسی و انسان است ایجاد پیوند بین معرفت

نوعی در توصیفات دشواری  عاطفی، صحیح نباشد. این مسئله به

گیری این حوزه، توسط نویسندگان حوزه تعلیم و تربیت و  اندازه

[.32،31]شده است پرستاری نیز مطرح
ری محصول یا پیامد گی اندازه 

این حوزه کار دشواری است به این دلیل که نتیجه و ماحصل 

ها  یادگیری عاطفی و عقل کاربردی، اقدام و عمل هست. آن

کنند.  فرایندهایی هستند که در ضمن یک عمل بروز پیدا می

عنوان  رشته پرستاری بر ابزارها و پیامدهایی به که ازآنجایی

تمرکز نموده  آموزش پرستاری های رشته پرستاری و شاخص

شناسی در آموزش  شناسی مبتنی بر معرفت است، لذا ایجاد انسان

ارسطو عقل کاربردی را  رسد. پرستاری الزم و ضروری به نظر می

های  تر و ارزشمندتر از برخی خصوصیات و توانایی بسیار مهم

واسطه آن  داند زیرا عقل کاربردی فعالیتی است که به ذهنی می
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شود و به  محور متعادل می –ارزشنیت ابزاری، با عقالنیت عقال

خاطر این تعادل، حفظ و بقای جامعه یا یک شغل، اهمیت پیدا 

 .[31]کند می

در علم پرستاری، خرد و دانش بالینی در شرایطی که عدم 

 .[36]شود محور را شامل می -قطعیت حاکم است، قضاوت تفکر

مشترکی که  و جمعی ویژگی خرد و دانش بالینی عبارت است از

 این امر در تواند از طریق مشارکت و تعامل آموخته شود. می

افتد که بر اساس  شناختی اتفاق می و عاطفی آگاهی وانفعال فعل

کنند که  آن متصدیان بهداشت و درمان این فرصت را پیدا می

وضعیت بیمار را به نحو شایسته ارزیابی کرده و بهترین 

نی را مورداستفاده قرار دهند. این خرد و دانش راهکارهای بالی

بندی  .گسترش طبقه[36]است ترین ویژگی پرستاری بالینی، مهم

ای را نشان  صورت گرفت، نقطه  Bloom حوزه عاطفی که توسط

شوند و بر  دهد که عواطف و احساسات توسط افراد درونی می می

قاتی رخ اتفا پردازند. گاهی اوقات ها به فعالیت می اساس آن

طور مستقل عواطف و احساسات خود را  دهد که فرد به می

ها و درنهایت در  ها، نگرش کند و در باورها، ارزش پردازش می

توان گفت که پیامد  کند. لذا می های او نمود عینی پیدا می فعالیت

است و این عمل  «عمل» تدریس و یادگیری در حوزه عاطفی

جهت تمایز آن از « عمل» رتممکن است در آینده رخ دهد. عبا

مورداستفاده قرارگرفته است. رفتار با سازگاری و  «رفتار»مفهوم 

که  کند درحالی انطباق منفعالنه افراد در جامعه ارتباط پیدا می

 شخصی فرد، هویت یک که است گفتار و این از طریق عمل

از طریق عمل، یادگیری [. 31]سازد خود را آشکار می فرد منحصربه

ها ازجمله اثرات شناخت و فرایندهای  فی با تمام یادگیریعاط

کند. بنابراین یادگیری عاطفی به تغییرات  شناختی پیوند پیدا می

هایی که به تفکر و رفتار انسان  ها و ارزش در احساسات، نگرش

 [.31]پردازد دهد، می شکل می

توجه به حوزه عاطفی در برنامه درسی رشته پرستاری، 

ای، توسعه روابط  های حرفه مل مهمی در توسعه ارزشتواند عا می

حساب  بین بیمار و پرستار و ایجاد پیامدهای مثبت در بیمار به

متأسفانه تحقیقات اندکی پیرامون توجه به حوزه عاطفی در  آید.

ها حاکی از آن  رشته پرستاری صورت گرفته است. نتایج بررسی

طفی توجه است که مدرسان این رشته کمتر به حوزه عا

های خاصی از حوزه  برخی تحقیقات نیز متوجه جنبه [.32]کنند می

عنوان  ها را به اند و آن عاطفی همچون طنز و تفکر انتقادی بوده

[.20]اند بخشی از حوزه عاطفی در نظر گرفته
 

 در احساسات و عواطف نقش به اخیر اندکی های سال در

[23 -21]است شده بیشتری توجه تدریس
 .

 

Brown  پذیری  در تحقیقی که به بررسی جامعه و دیگران

دهند که  پرداختند، توضیح می دانشجویان داروسازیای  حرفه

دلسوزی، عمل،  انگیزه، ابتکارهای عاطفی همچون  ویژگی

بینی، احترام و  تعهد، خوش پاسخگویی، همدلی، صداقت، حمایت،

ضیلت گردند که ف نوعاً منجر به رفتارهایی می نفس اعتمادبه

 [.26]آورند را به وجود می (professional excellence)ای  حرفه

لذا نتایج تحقیقات مؤید این نکته مهم است که عواطف و 

احساسات یادگیرندگان یک اصل مهم و اساسی در یادگیری 

عالوه یادگیرندگان دارای احساسات مثبت  به[. 26]شود محسوب می

زیاد به هنگام مواجهه با  احتمال که مشغول یادگیری هستند، به

مشکالت و شکست در یادگیری، پایداری بیشتری از خود نشان 

شده در آلمان و  در مقابل، تحقیقات انجام[. 21،21]دهند می

دهد که دانشجویانی که دارای احساسات  متحده نشان می ایاالت

منفی باشند، احتماالً یادگیری کمتری خواهند داشت به این 

تری در راستای به  های پردازش ضعیف از مهارتدلیل که آنان 

زیاد به  احتمال کنند و به یادسپاری و انجام تکالیف، استفاده می

هنگام مواجهه با مشکل و یا شکست در امر یادگیری، کالس 

. نتایج برخی تحقیقات نیز حاکی از آن [22،10]درس را ترک کنند

هایی وجود  رتاست که درجاهایی که در فرایند آموزش چنین مها

های نرم در بین کارکنان شده  ندارد، منجر به کمبود مهارت

آگاهی، تفکر تحلیلی، -های نرم شامل خود این مهارت [.13]است

پذیری،  های ایجاد گروه، انعطاف های رهبری، مهارت مهارت

طور مؤثر، خالقیت،  پذیرش تنوع، توانایی برقراری ارتباط به

های گوش کردن و دیپلماسی  تهای حل مسئله، مهار مهارت

وری، رضایت شغلی، بهداشت روانی محیط کار  است که برای بهره

و درنهایت توسعه اقتصادی کشور حائز اهمیت است. کمبود این 

ها در منابع انسانی کانادا و انگلستان مورد تأیید قرارگرفته  مهارت

اما در حوزه علوم انسانی بررسی حوزه عواطف و [.12]است

های خاص خود مواجه بوده  سات افراد همواره با دشواریاحسا

کمی و ) شناسی تحقیق با دو رویکرد اصلی است. در حوزه روش

توان به بررسی این موضوع پرداخت. در رویکرد کمی،  کیفی( می

دهی به  وزیتویست ها یعنی آنان که بر نقش ساختارها در شکلپ

 را صرفاً ها انانس ،انسانی تأکیددارند ها و رفتارهای کنش

گیرند  میپاسخگویانی بدون خالقیت به نیازهای ساختاری در نظر 

به انسان در قالب جزئی از طبیعت و مانند اشیای فیزیکی و 

و لذا اعداد و ارقام را بهترین ابزار برای مطالعه بر روی  نگرند می

بر این باور بودند که کنند. به عبارت بهتر آنان  میانسان قلمداد 

معرفت ما در  یعنیاز تجربه ما باالتر برود،  تواند نمیفت ما معر

اما در مقابل طرفداران رویکردهای کیفی در ؛ حد تجربه ماست
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ها ادموند هوسرل ضمن رد  در رأس آن شناسی تحقیق روش

نیازی نیست که از خود ادعای پوزیتویست ها، بر این باورند که 

پدیدار اشیا  توانیم میاشیا برای کسب معرفت پرسش کنیم، بلکه 

گونه بود که مکتب پیدار شناسی  و این ها بگذاریم جای آن را به

ظهور پیدا کرد. با علم به این موضوع، پژوهشگر رویکرد 

 پدیدارشناسی را جهت بررسی تجارب نمونه آماری خود برگزید.

مکتب  .است ها پدیدهپدیدارشناسی به معنای شناخت  

ست که با تفکیک آگاهی باواسطه و پدیدارشناسی در پی آن ا

واسطه از یکدیگر، آگاهی انسان را از پدیدارهای ذهنی که  بی

و ممکن است حتی  شوند میبدون واسطه در ذهن وی ظاهر 

عینیتی هم نداشته باشند، موردمطالعه قرار دهد. درنهایت 

داوری موضوع از  پدیدارشناسان به دنبال دریافت بدون پیش

ها شناخت  درآوردن آن هستند و به باور آنطریق به تجربه 

. گونه که هست، تنها از طریق خودشناسی ممکن است پدیدار، آن

پدیدارشناسی، تحلیل هر چیزی است که به  توان اذعان داشت می

تنها اشیای مادی، بلکه  آید. البته تجربه مستقیم نه تجربه درمی

. این تجربه، یردگ برمیبسیاری از انواع امور انتزاعی را نیز در 

، دردها، عواطف، خاطرات، موسیقی، ریاضیات و ... را ها اندیشه

این بود که ذهن باید از  Husserlاساس اندیشه شود.  میشامل 

)وجود خارجی( جهت پیدا کند.  پدیدهسوی  جنبه خاصی به

صندلی را به یاد بیاورم و اعتقاد و  توانم میمثال، من  عنوان به

بر این باور بود که او  [.11]باشمورد آن داشته احساس خاصی در م

 ها آن های فعالیتو  ها انگیزهدرباره افراد یا  توانند میمحققان 

در یک طرح تحقیق پدیدارشناسی، . را به دست آورند هایی بینش

سازی و تشخیص یک پدیده خاص از نگاه یک  محقق با شفاف

 .کننده سروکار دارد شرکت

انونی تحقیق پژوهشگر بررسی تجربه در این روش، نقطه ک 

پولکینگ هورن توجه به زیسته افراد حاضر در تحقیق است. 

منزله تالش برای فهم یا درک معانی تجربه  تجربه زیسته را به

 "جهان زندگی".کند می، تلقی شود میکه زیسته  چنان انسان، آن

است که بدون تفکر ارادی و بدون متوسل شدن  ای تجربههمان 

و معموالً  شود میسازی، حاصل  بندی کردن یا مفهوم بقهبه ط

یا متداول  شوند میشامل آن چیزهایی است که مسلم دانسته 

هستند. هدف مطالعه جهان زندگی، بازبینی تجارب بدیهی 

پنداشته شده و آشکار ساختن معانی جدید و یا مغفول مانده 

 ها پدیدهده یا توصیف عمیق و غنی از پدیلذا بر این مبنا، [.11]است

، ها مصاحبهاستقرایی و کیفی مانند  های روشمعموالً از طریق 

پذیر  گروه کانونی و مشارکت یا مشاهده امکان های بحث

 [.16]شود می

بنابراین این مقاله به دنبال آن است تا با بررسی تجارب 

زیسته دانشجویان رشته پرستاری، تفسیر آنان از توجه یا عدم 

عاطفی در برنامه درسی رشته تحصیلی آنان توجه به حوزه 

استخراج گردد و از نتایج حاصل در راستای بهبود فرایند طراحی 

ویژه برنامه درسی این رشته خاص و  های درسی به و تدوین برنامه

 مهم استفاده گردد.

 ها روش

 بوده  و از نوع پدیدارشناسی کیفی پژوهش یک مطالعهاین 

دانشجویان از توجه برنامه درسی  تجارب درک که در جهت است

صورت  3121رشته کارشناسی پرستاری به حوزه عاطفی در سال 

گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان سال 

چهارم رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود. به دلیل 

که دانشجویان سال چهارم تقریباً قسمت اعظمی از برنامه درسی  این

ها در این  ته خود را پشت سر گذاشته بودند، لذا استفاده از آنرش

 تحقیق در اولویت قرار داشت.

نفر از  31گیری هدفمند و با مصاحبه با  با شیوه نمونه 

های این تحقیق به حد اشباع رسید.  دانشجویان سال چهارم داده

هایی همچون  نفر مالک 31الزم به ذکر است که در انتخاب این 

ها جهت شرکت در فرایند تحقیق، انگیزه باال جهت  آن رضایت

گویی  حضور در تحقیق، وضعیت مساعد روحی و روانی جهت پاسخ

به باال( در  36معدل ) مؤثر به سؤاالت و وضعیت تحصیلی مناسب

 دستور کار قرار گرفت.

در این پژوهش با استفاده از مصاحبه چهره به چهره و غیر  

مناسب و بعضاً با انتخاب خود ساختارمند و در محیطی 

آوری اطالعات شد. ذکر این نکته  شوندگان، اقدام به جمع مصاحبه

ها سؤاالت و مباحثی عام در  ضروری است که در ابتدای مصاحبه

دستور کار قرار گرفت تا ضمن آشنایی بیشتر محقق با افراد، جو 

مش ای نیز فراهم گردد. درنهایت پس از فراهم آمدن آرا صمیمانه

تر که در راستای اهداف  نسبی و اعتماد متقابل، سؤاالت تخصصی

پژوهش بود، مطرح شد. سؤاالت پژوهش، چند سؤال باز پاسخ را در 

تفصیل،  تبع آن شرایطی فراهم آید که دانشجویان به گرفت تا به برمی

ای از این  ادراکات و تجارب خود را با محقق در میان بگذارند. نمونه

 ت بودند از:سؤاالت عبار
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 کنید  در طول دوران تحصیل در دانشگاه، احساس می  

های شما  در کجاها به عالیق، ترجیحات، باورها و ارزش

 توجه کافی نشده است؟

 جز یادگیری دروس تخصصی این  دوست داشتید به

رشته، چه چیزهای دیگری را یاد بگیرید که آینده 

 تان مؤثر باشد؟ کاری

دقیقه  26-16 طور متوسط مصاحبه به شده برای هر زمان سپری

های  روزبه اتمام رسید. محتوای مصاحبه 10بود که در مدت 

شوندگان با استفاده از  صورت گرفته بااطالع و رضایت مصاحبه

شد و در گام بعدی تمامی گفتگوهای  دستگاه ضبط صدا ضبط می

های مخصوص نوشته  وکاست روی برگه صورت گرفته بدون کم

شده  آوری ی از قلم نیافتد. جهت تحلیل اطالعات جمعشد تا مورد

 از در گام اول این روش بعد از روش دیکلمن استفاده گردید.

 بر روی های صورت گرفته محتوای مصاحبه مصاحبه، هر انجام

 درک یک گرفت تا قرار می دقت موردمطالعه و به کاغذ نوشته شد

 از یک هر نمت دوم، گام در آید. دست به مذکور متن از کلی

و  قرار گرفت تفسیر موردبررسی و پژوهشگران توسط ها مصاحبه

 در .ها استخراج گردید تک مصاحبه نکات مهم پنهان و آشکار تک

وتحلیل  تجزیه پژوهشگران توسط شده کدگذاری متون سوم، گام

 از شده ارائه تفسیرهای در موجود تناقضات چهارم،در گام  .شد

 با و در گام پنجم .رفع گردید و مشخص پژوهش، گروه طرف

 توصیف و تعیین به نسبت متون، مقابله و مقایسه روش از استفاده

 قالب در مطالعه های یافته ششم، گام در .گردید اقدام ها مایه درون

 تحقیق گروه توسط اعضای فوق شده استخراج های مایه درون

 نهایی طرح و در گام هفتم نیز گرفت قرار بررسی و موردبحث

مشخص گردید. جهت  اصلی های مایه درون قالب در ها یافته

های پژوهش از روش روایی پاسخگو  اطمینان از اعتبار یافته

شده مجدداً به  استفاده شد. بدین شکل که کدهای استخراج

ها اعالم نظر نمایند که  دانشجویان بازگردانده شد تا در مورد آن

را جهت اصالح به  در این راستا یکی از دانشجویان مواردی

شده  پژوهشگر ارائه داد و بقیه دانشجویان صحت کدهای استخراج

 های روش از و تفسیرهای صورت گرفته را تأیید نمودند. یکی

مورداستفاده قرار  ها داده مقبولیت و اعتبار تأمین برای که دیگری

 از نفر دو در این راستا از بود. متخصص افراد توسط بررسی گرفت

 درخواست شد تا کیفی تحقیق درزمینه باتجربه و مسلط همکاران

را مطالعه و بررسی نمایند و نظرات  تحقیق مختلف های جنبه

اصالحی خود را اعالم کنند که درنهایت فرایند تحقیق مورد تأیید 

 آنان قرار گرفت.

 یافته ها

نفر  2ها،  شده جهت مصاحبه با آن دانشجوی انتخاب 31از 

سال قرار  23-26بودند که در محدوده سنی  نفر پسر 6دختر و 

داشتند. همه این افراد سال آخر بودند و لذا قسمت اعظمی از 

واحدهای درسی خود را پاس نموده بودند. از طرف دیگر به 

مند بودند و با رغبت فراوان در  موضوع تحقیق بسیار عالقه

های  وتحلیل داده نمودند. با تجزیه گفتگوها شرکت می

مایه فرعی به  مایه اصلی و چند درون آمده، پنج درون دست به

 شود: ها پرداخته می دست آمد که در ذیل به آن

 شده عالقگی به رشته انتخاب بی -1

های اغلب دانشجویان به اشکال  یکی از مواردی که در پاسخ

از سر  «انتخاب رشته پرستاری»مختلف نمود پیداکرده بود، بحث 

 کرد که: ویان در این راستا اشاره میناچاری بود. یکی از دانشج

من همواره دوست داشتم رشته پزشکی بخوانم و حتی  
آرزوی پدرم هم همین بود. وقتی نتایج کنکور اعالم شد 

ام و  دانستم چگونه به پدرم بگویم که پزشکی قبول نشده نمی
خواهم پرستاری بخوانم. این موضوع برای من  جای آن می به

 شده بود. بزرگ تبدیل به یک دغدغه

گفت که یکی از دوستان پدرم برای  دانشجوی دیگری می
من انتخاب رشته نمود و من خودم از نحوه انتخاب رشته خود 

کنم خیلی  اطالع زیادی نداشتم. اآلن که به این موضوع فکر می
توانستم رشته بهتری قبول  شک می شوم چراکه بی ناراحت می

 شوم.

 گیری مطالب جدیدعدم انگیزه کافی برای یاد -2

های زیادی را  های دانشجویان داده وتحلیل مصاحبه تجزیه

کننده  در این بخش در اختیار ما قرارداد. بیشتر دانشجویان شرکت

 صراحت اذعان داشتند. در این تحقیق به این موضوع به

یکی از دانشجویان باحالت تبسمی که به چهره داشت و 
سؤال من شده بود، پاسخ داد: یاد نوعی بیانگر تعجب زیاد او از  به

مطالعه  هایم بگیرم که چی بشه؟ من فقط برای پاس کردن درس
گیرم،  کنم و اگر حین آزمون متوجه شوم که نمره قبولی می می

 کنم. دیگر وقت خود را صرف پاسخ دادن به سؤاالت دیگر نمی
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کننده؛ سؤال ما را پرسیدن سؤال  یکی دیگر از افراد شرکت
سخ داد. او پرسید آیا به نظر شما فرقی می کنه که ما دیگری پا

موضوعی را خوب یاد بگیریم یا متوسط؟ پرسیدم چطور؟ پاسخ 
خواهد.  داد ما فقط باید چیزهایی را یاد بگیریم که استاد از ما می

فرقی نمی کنه که چقدر یاد بگیریم. فقط تا حد نمره قبولی 
چیز را یاد خواهیم  کافیه چون بعداً که استخدام شدیم همه

 گرفت.

نشینم تمام فکرم پیش مادرم است.  من وقتی در کالس می 
شوم دیگر  من مادرم را خیلی دوست دارم و وقتی از دور می

هیچی برای من اهمیتی ندارد. اگر من در شهر خودم درس می 
خوندم حتماً عملکرد بهتری داشتم و باعالقه درس می خوندم اما 

 رکز کنم.توانم تم االن نمی

رسد برخی دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه  به نظر می

ها وجود  رؤیایی( در ذهن آن) تصورات خیلی مثبتی از دانشگاه

های محیط  داشته است که با ورود به دانشگاه و مواجهه با واقعیت

ها  پیرامون، نگرش منفی نسبت به برنامه درسی این رشته در آن

 ایجادشده است.

شگاه قبول شدم تصور خاصی داشتم پیش همه پز وقتی دان
کردم  دادم و خالصه کلی خوشحال بودم. با خودم فکر می می

گیرم و با تالش و  ها شروع شود کلی مطلب یاد می وقتی کالس
اما وقتی  ای در کشور بشوم؛ شده توانم فرد شناخته کوشش می

ها شرکت کردم  وارد دانشگاه شدم و چند ماهی را در کالس
تمامی رؤیاهای من پرید چون اینجا خیلی با اون چیزی که من 

 کردم، فرق داشت. فکر می

تدریس و شاید توجه  به جنبه هنریاستادان توجه عدم 

ها به علم تدریس یکی دیگر از موانع مهم در این  ازحد آن بیش

 باشد: راستا می

بعضی استادها دوست ندارند که ما زیاد ازشون سؤال 
بار یک درسی را خیلی دوست داشتم و واقعاً  یکبپرسیم. من 

پرسیدم حتی  رفتم و مدام از استاد سؤال می باعالقه سر کالس می
های دیگری را نیز مطالعه کرده بودم ولی وقتی  در آن زمینه کتاب

پرسیدم از حالت پاسخ دادنش متوجه  از استادمان سؤال می
بار سر  یکشدم که خیلی دوست نداره سؤال بپرسم. حتی  می

پرسی؟ اگر شما جای  کالس به من گفت فالنی تو چقدر سؤال می
 من بودید بازهم برای یادگیری انگیزه داشتید؟

اگر دانشجویان از یادگیری مطالبی که در برنامه درسی 

شک یادگیری  قرارداده شده است، احساس سودمندی نکنند، بی

 واقعی آن مطالب امان پذیر نخواهد بود:

شود با مطالبی که ما  ها تدریس می ه در کالسمطالبی ک
کند.  باید در آینده وقتی سر کار رفتیم، بلد باشیم خیلی فرق می

ها صرف  خیلی از مطالبی که ما کلی وقت برای یادگرفتن آن
های بالینی  کردیم اصالً در آینده به درد ما نخواهند خورد؟ محیط

تصمیم بگیریم  شرایط خاص خودش را دارد و ما باید در لحظه
 کار باید بکنیم. که چه

توجهی استادان به عالیق و ترجیحات  بی -3

 دانشجویان

های یادگیرندگان هم حین  توجه به عالیق و خواسته

ها در  های درسی و هم حین اجرای این برنامه طراحی برنامه

توجهی به نظرات یکالس درس از اهمیت زیادی برخوردار است. ب

تواند جریان یادگیری را با چالشی جدی  یهای آنان م و خواست

 مواجه نماید:

کنند  اغلب استادان ما هر آنچه خوددوست دارند و فکر می
کنند. یادم  برای یادگیری ما مفید است در کالس درس اجرا می

ترم بگیرد، اغلب  خواست از ما امتحان میان آید که استاد می می
تستی باشد، ولی  صورت دانشجوها خواهش کردند که سؤاالت به

 ...استاد با قاطعیت گفت نه

تا حاال نشده نه در دانشگاه و نه در کالس درس کسی از ما 
ها ان نظر بخواهد همیشه خودشان برای ما تصمیم گرفتند. شاید

توانیم خوب و بد را از هم  ایم و نمی دارند و ما هنوز بچه حق
 تشخیص دهیم...

ادی داشتیم که خیلی گفت: ما است یکی از دانشجویان می
مهربان بود و در کالس با او خیلی راحت بودیم و انصافاً هم خوب 

کردیم متوجه  ترم انتخاب واحد می کرد. وقتی اول تدریس می
 شدیم این ترم با اون استاد کالس نداریم. خیلی دلمان گرفت...

 نگرش منفی نسبت به محتوای برخی دروس -4

های دانشجویان  صاحبهدر بررسی و تحلیل م ای که نکته 

بیش از هر چیزی توجه ما را به خود جلب کرد این بود که اغلب 

دانشجویان به اشکال مختلف از نگرش منفی خود به برخی 

دروس صحبت کرده بودند. در ادامه به برخی از این اظهارات 

 شود: اشاره می

ترین چیز در این دوره  گفت که سخت دانشجویی می
های درسی شرکت کنی که به  که در کالسچهارساله این بود 

کنم خیلی از  ای نداشته باشی. من فکر می مباحث آن اصالً عالقه
خورد و فقط باید  ها اصالً در آینده نیز به درد ما نمی این درس

 ها را پاس کنیم. آن
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وقتی جهت کارآموزی به یکی از مراکز آموزشی و درمانی  
رستارهای شاغل در آنجا رفته بودم در استیشن با برخی از پ

ها  کردم. آن کردم و از حجم زیاد دروس شکایت می صحبت می
باحالتی تمسخرآمیز به من نگاهی کردند و گفتند که خیلی از این 

ها اینجا کاربرد ندارد و تو باید چند سالی بیایی اینجا و  درس
ها فقط در  دانش و مهارت پرستاری را اینجا یاد بگیری اون درس

اه کاربرد دارد. بعد از مدتی متوجه شدم که واقعاً حق با دانشگ
ایم واقعاً  هاست خیلی از اصول علمی که ما در کالس خوانده آن

 اینجا کاربرد ندارد.

گفت: برخی از منابعی که استادان ما برای یک  دیگری می
وجه با  هیچ اند و به کنند بسیار قدیمی درس خاص معرفی می

بار در آغاز ترم استاد ما کتابی  ندراند. یکشرایط فعلی سازگاری 
را معرفی کرد. ما رفتیم و کتاب را گرفتیم. سال چاپ اون کتاب 
مربوط به سال هفتادوپنج بود. دریکی از جلسات یکی دیگر از 
دانشجویان از استاد پرسید که آیا این کتاب جدیدتری در این 

 .زمینه وجود ندارد؟ استاد جواب داد نه همین خوبِ

یکی از آشناهای ما در هندوستان دانشجوی پزشکی است. 
یک روز خانه ما مهمان بودند و در مورد شرایط تحصیل در آنجا 

کردیم. خیلی از شرایط تحصیل در هندوستان  باهم صحبت می
اند و مطالب  که چقدر استادهاشون جدی کرد و این تعریف می

احت شدم چون دهند. من خیلی نار ها یاد می جدیدی را به آن
گیریم خیلی جدید و  کنم چیزهایی که ما اینجا یاد می فکر می

 روز نیستند. به

آید که در انتخاب محتوای  های دانشجویان برمی از مصاحبه

برنامه درسی این رشته به اصول انتخاب محتوا توجه کافی نشده 

های دانشجویان این اصول  طلبد جهت تعمیق یادگیری است. می

 موردتوجه قرار گیرند. طورجدی به

های  نگرش منفی نسبت به آموزش در موقعیت -5

 بالینی

ها و تجارب یادگیری  که بخشی از فعالیت ازآنجایی

دانشجویان رشته پرستاری در مراکز آموزشی و درمانی طی 

شود، لذا برخی از دانشجویان در مورد کم و کیف این  می

 ها مواردی را مطرح نمودند: آموزش

کرد که حتی موضوعاتی که ما  نشجویان اشاره مییکی از دا
گیریم نیز تعریف چندانی ندارد. قرار بوده  در مراکز درمانی یاد می

هایی را  ما بریم آنجا و به یادگیری بپردازیم ولی بیشتر فعالیت
دهیم که ارتباط چندانی با اهداف مربوطه ندارد و بیشتر  انجام می

 دهیم. خش را انجام میافتاده کارکنان آن ب وظایف عقب

گفت اوایل دوران دانشجویی خیلی دوست  فرد دیگری می
هایی کارکنم و مسائل اصلی رشته خودم  داشتم در چنین محیط

را از نزدیک لمس کنم و یاد بگیرم. ولی در خوابگاه دانشجویان 
ها گله  توجهی دانشگاه به این آموزش ترم باالیی مدام از بی

 ه ما بیشتر نقش تأمین کمبود نیرویگفتند ک داشتند و می
 داریم تا یادگیری و آموزش. انسانی این مراکز را به عهده

نبود محل استراحت متناسب با شأن و منزلت دانشجو نیز 

های دانشجویان به آن اشاره  جزء مواردی بود که در صحبت

هایمان نداریم  ما حتی آنجا محل مناسبی بر تعویض لباسشد:  می
های که بعضاً در اختیار  ه محل استراحت مناسب. اتاقچه برسد ب

شود به لحاظ نور، تهویه و بهداشت اصالً وضعیت  ما گذاشته می
 خوبی ندارد...

 بحث

 یق،تحق یندر ا شده یآور اطالعات جمع یلو تحل یبا بررس

به دست آمد که  یفرع یهما درون یو تعداد یاصل یهما پنج درون

 عالقگی یب ها یهما درون یناز ا یکید. ها اشاره ش به آن تر یشپ

 یها خود بود. با تأمل در مصاحبه یلیبه رشته تحص یاندانشجو

مشخص  یق،تحق یندر ا ندهکن شرکت یانصورت گرفته با دانشجو

خود اظهار  یلیبه رشته تحص ینوع ها به که اغلب آن شود یم

 یتلفاز عوامل مخ یناش تواند یامر م ینکرده بودند. ا عالقگی یب

انتخاب رشته در نزد دانش  یندبه فرا توان یعنوان نمونه م باشد. به

 کهگونه  آنان پرداخت. همان یها آموزان دوره متوسطه و خانواده

و  یمشخص بود اغلب آنان خود با آگاه یاندانشجو یدر گفتگوها

توسط  یاکار  ینمطالعه به انتخاب رشته نپرداخته بودند بلکه ا

مؤسسات  یاتوسط افراد  یان صورت گرفته بود آنا یها خانواده

 یامر مهم با بررس یناست که اگر ا یهیخارج از خانواده. بد

و  یطشرا ینآموزان و همچن شخود دان یفرد یقو عال یازهاین

جز  ای یجهنت یرد،آنان صورت نگ یو اجتماع یخانوادگ یتموقع

از طرف  به دنبال نخواهد داشت. یلدر تحص انگیزگی یو ب میلی یب

اطالعات جامع و  یددانش آموزان دوره متوسطه در کشور با یگرد

داشته باشند.  یاردر اخت یدانشگاه یلیتحص یها از رشته یقیدق

 های یتو موقع یکنون یفمختلف از کم و ک یایاز زوا یدبا انآن

دست به  یآگاه ینها آگاه باشند و بر اساس ا رشته ینا یآت

که  یکه زمان کند یخصوص اشاره م ینادر  Deweyانتخاب بزنند. 

دانش  یازهایو ن یقبر اساس عال یدروس و برنامه درس یمحتوا

از دانش  یادگیریانتظار  اشد،نشده ب یآموزان انتخاب و طراح

حاضر با  یقتحق یج. نتا[16]است  ای یهودهآموزان انتظار پوچ و ب

خود  یق. آنان در تحقباشد یهمسو م و همکاران Amani یقاتتحق

درصد  11/31که قبل از انتخاب رشته،  یافتند دست یجهنت ینبه ا
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)در  صددر 22/1( و یاد)در حد ز یرشته هوشبر یاناز دانشجو

داشـتند.  یرشته خودآگاه یشغل ینده( نسبت به آیادز یلیحد خ

 16/6اجبار خانواده و  به یاندانشجو یندرصد از ا 61/21 ینهمچن

 یطرف از.[11]ته را انتخاب کرده بودندرش یندرصد از آنان، خود ا

 یاز موضوعات ینسبت به رشته پرستار یاندانشجو یمنف یدهم د

در  یاندانشجو ی. برخیردمورد کنکاش قرار گ یداست که با

موضوع را گوشزد کنند  ینکه ا کردند یخود تالش م یها مصاحبه

آن  است که االن در جایی ینبشتر از ا یلیو دانش ما خ ییکه توانا

 یرشته پزشک یانخود را با دانشجو راتک . آنان بهیما قرارگرفته

با  ینیمجاورت و همنش ینو ا یدو شا کردند یم یسهمقا

. افزاید یآنان م یاست که بر نگرش منف یپزشک یاندانشجو

 یکه عالقه چندان ییها در رشته یانحاصل حضور دانشجو ینبنابرا

 ینخواهد بود. زمان یدیناام و یزدگ جز دل یزیها ندارند، چ به آن

مسئله  ینکه ما به ا شود یتر م موضوع مشخص ینا همیتا

قرار است در  انگیزه یو ب عالقه یب یاندانشجو ینکه ا یندیشیمب

مشغول  یهمچون پرستار یریخط یشغل های یتدر موقع یندهآ

به  ای یستهطور شا که به یمبه کار شوند و انتظار داشته باش

کردن اصول  مکک ینا ینده کمک کنند و در فراجامع یانمددجو

 مدنظر داشته باشند. یزرا ن یا و حرفه یعلم

و همکاران  که   Joolaee یقاتحاضر با تحق یقتحق یجنتا

نسبت  ینظر مثبت ی،پرستار یان% از دانشجو31که تنها  یافتنددر

و  [2]ها موافق با ترک حرفه بودند % آن62به حرفه خوددارند و 

از  یو همکاران که حاک SiavashVahabi یقتحق یجنتا ینهمچن

 یقو تحق [1]رشته بود ینا یاز برنامه درس یاندانشجو یتعدم رضا

Tanner&Ironside که  یدانش یکردند که محتو یدکه تأک

 یسبه دانشجو تدر یارائه خدمات پرستار یعنوان ضرورت، برا به

پرستاران  یابر یضرور های یجنبه از توانمند یکفقط  شود، یم

موجبات نگرش  یدرس یها ضعف در برنامه یناست و ا یامروز

را فراهم ساخته است؛ کامالً همسو  دانشجویان یمنف

از  یدمطالب جد یادگیری یبرا یکاف یزهانگ نداشتن.[11]باشد یم

قرار  یعلل آن موردبررس یداست که همواره با یموضوعات مهم

مهم و  نیازهای یشاز پ یکی یادگیرندگاندر  یزه. وجود انگیردگ

ها  آن های یتبه فعال یزهانگ ینهست. ا یادگیری یبرا یاساس

 های الیتبه فع یشتریباقدرت ب شود یو سبب م دهد یجهت م

 Rush  ،Molavi  یقاتبا تحق یقتحق ینا یجخود ادامه بدهند. نتا

همسو  Standage و    Tella ، Roohi& Asayesh و همکاران ، 

نام  یادگیریراه  شاه ینتر عنوان مهم به یزهاز انگ  Rush. باشد یم

باشند  داشتهن یکاف یزهکه انگ یانیاست دانشجو یهی. بدبرد یم

 یادی. محققان ز[12]نخواهند کرد یتموفق یبرا یادیتالش ز

 یتدر موفق یماثر مستق یرا تنها عامل دارا یادگیری یزهانگ

 یتؤثر در موفقعوامل م یرو معتقدند سا دانند یم یلیتحص

 یلیبر روند تحص یلی،تحص یزهانگ یقاثرات خود را از طر یلیتحص

و همکاران  در مطالعه  Molavi. [ 10]کنند یاعمال م یاندانشجو

را از عوامل مؤثر  یو مسائل خانوادگ یعوامل آموزش یفیتخود ک

 یزن  Tella. [13]اند کرده یمعرف یاندانشجو یلیتحص یزهدرافت انگ

 یانو عملکرد دانشجو یتبا موفق یادگیری یزهکه انگ کند یم یانب

[ 12]کند یرا مشخص م شیآموز یامدهایاز پ یاریرابطه دارد و بس

Standag  یبه اهداف آموزش یاندانشجو یابیدست یزانم ینب یزن 

را گزارش نموده  یرابطه معنادار یلیتحص یزهو ابعاد مختلف انگ

 یکردند که محتوا یدتأک یزن Ironside Tanner &. [11]است 

به  یارائه خدمات پرستار یعنوان ضرورت، برا که به یدانش

 یضرور های یجنبه از توانمند یکفقط  شود، یم یستدر دانشجو

که بر  یزن   Roohi & Asayesh. [6]است یپرستاران امروز یبرا

 ینگلستان کارکرده بودند به ا یعلوم پزشک یاندانشجو یرو

در سطح  یاندانشجو یدرون یزهکه نمرات انگ دیافتن دست یجهنت

 یجهبه نت یزن و همکاران Shakibaei. [10]قرار ندارد یمناسب

 .[11]یافتند دست ینهزم یندر ا یمشابه

 یزن یاندانشجو یحاتو ترج یقاستادان به عال توجهی بی

به  یانها دانشجو بود که در مصاحبه هایی یهما از درون یگرد یکی

صورت گرفته با  یها به مصاحبه ی. با تاملدش یآن اشاره م

فقط به  توجهی یب ینکه دامنه ا گردد یمشخص م یاندانشجو

به خواست و  توجهی یب ینبلکه ا گردد یبر نم یو ادار یامور رفاه

 یزها ن آن یو کالس یآموزش های یتدر فعال یاندانشجو یحاتترج

حوزه  یتخصص یاتاست ادب یدر حال یناست. ا یداکردهورود پ

و  یدهامملو از با ی،حوزه برنامه درس یژهو به یتو ترب یمتعل

توجه به  یتاست که ما را متوجه اهم ینهزم یندر ا یدهایینبا

موضوع  ینبه ا توجهی یو ب کنند یم یرانت فراگیحاو ترج یقعال

 .[16 -11]کنند یقلمداد م یرا مترادف با شکست برنامه درس

عوامل مؤثر  ینتر از مهم یکی یادگیرندگان یقبه عال توجه

است  یناز ا یحاک یقاتتحق یج. نتاآید یحساب م به یادگیریبر 

ها باشد  که موردعالقه آن کنند یتوجه م یکه افراد معموالً به امور

تا تمام توجه خود را به آن  کنند یاساس تالش م ینو بر هم

م است که در حوزه علو یلدل ین. لذا به همیندموضوع معطوف نما

نقطه شروع  یادگیرندگان یها و رغبت یقتوجه به عال یتیترب

 یها برنامه یطراح ینددر فرا ی. حت[11]شود یمحسوب م یادگیری

 یقو عال یازهان یو بررس یادگیرندگاندر مدل خود، Tyler ی،درس

اهداف  ابو انتخ یینمنابع تع ینتر از مهم یکیعنوان  ها را به آن

 یقعال ینهمواره ا یدبا ینست. بنابراکرده ا یمعرف یبرنامه درس

 .[12]یرندموردتوجه قرار گ
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 ،  Deci & Ryan یقاتبعد با تحق یندر ا یقتحق ینا نتایج

Renninger  ،Dewey  وEisner   وMaleki  ینوع به یکه همگ 

اند،  نموده یدها تأک و توجه به آن یادگیرندگان یقعال یتبر اهم

و  یادگیریعالقه به  یتاهم بر  Deci & Ryan. باشد یهمسو م

 یفراوان یدتأک یاندانشجو یلیتحص یشرفتدر پ آننقش 

 های یطمح یکه وقت کند یاشاره م Renninger. [60]اند نموده

 یفراهم آورند و در راستا یادگیرندگان یبرا یغن یمنابع یآموزش

 یزآنان ن یادگیریصورت  یندر ا یند،تالش نما یراناستقالل فراگ

 یاصل پردازان یهنظر از یکیکه  یزن Dewey. [63]شود یم یتتقو

خود که بر اساس توجه به  یهدر نظر باشد یم یسممکتب پراگمات

 نماید یم یدشده است، تأک ریزی یدانش آموزان پ یقو عال یازهان

 یدهستند با یتبه موفق یدناگر درصدد رس یدرس یها که برنامه

 یزن Malekiشوند.  یاحطر یادگیرندگان یقو عال یازهابر اساس ن

در  یاز اصول مهم و اساس یکیرا  یادگیرندگان یقبه عال توجه

 .[16]گیرد یدر نظر م یآموزش یانتقال مطالب و محتوا

 یاناست که دانشجو یناز ا یحاک یقتحق ینا های یافته

نداشته و به  یاز دورس خود نگرش مثبت یبرخ ینسبت به محتوا

 یمختلف یفتعار ین حوزه برنامه درسها عالقه ندارند. متخصصا آن

که محتوا  کند یاشاره م  Malekiاند.  را از محتوا مطرح نموده

ها و  م، نگرش و ارزشیاصول و مفاه یسر یکعبارت است از 

 یدر قالب کتب درس یدرس یزانبرنامه ر یکه از سو ییها مهارت

سه  یاساس محتوا دار ین. بر ا[62] گردد یارائه م یادگیرندگانبه 

ها و  ارزش ی،علم یماند از: اصول و مفاه که عبارت باشد یعنصر م

 ینانتخاب محتوا تعادل ب ینداست که اگر در فرا یهیها. بد مهارت

عناصر  یناز ا یکیبرود، محتوا به سمت  ینسه مفهوم از ب ینا

مورد غفلت قرار  یتا حد یو دو عنصر بعد کند یم یداپ یشگرا

در  ینگرش منف یجادموجبات ا تواند یامر م ینو هم گیرند یم

را به وجود آورد. از  یدرس خاص ینسبت به محتوا یادگیرندگان

را  یو اصول خاص یارهاهمواره مع یدرس یزانبرنامه ر یگرطرف د

به  توجهی یکه در صورت ب کنند یم یشنهادانتخاب محتوا پ یبرا

و  خود را از دست خواهد داد ییمحتوا کارا شک یاصول، ب ینا

اند از:  اصول عبارت یننخواهد شد. ا یاندانشجو یادگیریمنجر به 

 ی،اصل سودمند یادگیری، یتاصل قابل یت،اصل عالقه، اصل اهم

 .[16]یریپذ و اصل انعطاف عتباراصل ا

که در  آید یبرم ینچن یاندانشجو یها مصاحبه یلتحل از

انند اصول م یناز ا یاز دروس آنان به برخ یبرخ یانتخاب محتوا

نشده است  یادیو اصل اعتبار توجه ز یاصل عالقه، اصل سودمند

انتظار داشت که  یاناز دانشجو توان ینم یطیشرا ینلذا در چن

داشته باشند.  یدروس عملکرد موفق ینا یادگیری ینهدرزم

 ینکه ما به ا شود یآشکار م یشترب یموضوع زمان ینا یتاهم

دروازه ورود به  یفکه حوزه عاط یممسئله توجه داشته باش

 ای ینگرش منف ینچن یدارا یاندانشجو که یاست. وقت یادگیری

به  توان ی(، چگونه میدروس خود هستند )حوزه عاطف یبه محتوا

 حرکتی – یو روان یازجمله شناخت ها حوزه یردر سا هایی یشرفتپ

 یافت؟ دست

خود در  یقدر تحق و همکاران Elahiخصوص  ینا در

 یندانش در امر بال یبه ناکارآمد یه پرستاررشت یخصوص محتوا

. [61]اند  اشاره نموده ینهزم یندر ا ها یو به هنگام نبودن بازنگر

محتوا و زمان آموزش  یو همکاران  به بررس Shakurnia ینهمچن

بود که  ینا یدمؤ یزآنان ن یقتحق یجپزشکان پرداختند. نتا

فاصله داشت و  شده با انتظارات پزشکان در نظر گرفته یمحتوا

نسبت به  یمنف نگرش.[61]نبوده است بخش یتازنظر آنان رضا

 یا از تجارب درک شده یکی یزن ینیبال های یتآموزش در موقع

خود به آن اشاره نمودند. اغلب  یها در مصاحبه یانبود که دانشجو

شدت  خصوص داشتند و به یندر ا یندیتجربه ناخوشا یاندانشجو

تجارب  ینا یرها تحت تأث نوع آموزش یناها نسبت به  نگرش آن

 بود. ارگرفتهقر یندناخوشا

 یبرنامه درس ینفکجزء ال ینیبال یها آموزش که ازآنجایی

لذا توجه به کم و  باشد، یمشابه م یها و رشته یرشته پرستار

 یادیز یتآن از اهم یرامونها و مسائل پ آموزش ینا یفک

 یکصورت  ابتدا به یسبرخوردار است. درست است که برنامة در

 یلتبد یتواقع هب یطرح زمان یناما ا گردد یطرح مکتوب آغاز م

 یطمح یکدر  یواقع یانکه مدرسان آن را بادانش جو شود یم

برنامة  یک کنند، یم یانب Marshاجرا کنند.  یواقع یآموزش

باشد، اگر قرار باشد که بر  شده یهرچند که خوب طراح ی،درس

 راجرا شود. لذا کا یخوب به یدباشد، با گذاریرتأث یادگیرندگان

 یدو با رسد یبه اتمام نم یبرنامه درس یبا طراح یدرس یزر برنامه

داشته باشند  یقینظارت دق یزها ن برنامه ینا یاجرا یفبر کم و ک

. [66] یردو در صورت لزوم اصالحات الزم در دستور کار قرار گ

 یلب آموزش پرستارق ینیگفت که آموزش بال توان یدرواقع م

و  یجنبه کاربرد یتئور های که آموزش ینجاستاست در ا

دانش  توانند یم یاندانشجو یقطر ینو از ا کنند یم یداپ یاتیعمل

 اما.[66]توسعه دهند ینیبال های یتخود را با حضور در موقع ینظر

 یفیتاز آن است که ک یحاک یحوزه پرستار یقاتتحق یجنتا

مواجه  یادیز های ییطلوب نبوده و با نارسام یلیخ ینیآموزش بال

 یموارد انطباق نداشتن واحدها یشتردر ب که یطور . به[66]باشد یم

موانع عمده  ینبال یطمح یفضع یفیتک یا یبا دروس عمل ینظر

 یقتحق یجراستا نتا ینند. در اشو یمحسوب م ینیدر آموزش بال

Hosseiny یانربم یدگاهکه از د دهد ینشان م و همکاران 

 یو عدم همکار یبا کارآموز یعدم انطباق واحد نظر ی،پرستار
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در  یاندانشجو یادتعداد ز ینها با دانشجو و همچن کارکنان بخش

 یندر ا یاندانشجو یباعث استرس و نگران ینیبال های یتموقع

 & Rahimi یقتحق یجنتا ین. همچن[61]شده است ها یتموقع

Ahmadi یزهود عالقه و انگاز آن است که عدم وج یحاک 

نوع  ینموانع ا ینتر از مهم یکی ینیبال های یطدر مح یاندانشجو

و همکاران   Kamran یقتحق یج. نتا[61]آید یحساب م ها به آموزش

 یآموزش یالتو تسه اناتکه عدم وجود امک دهد ینشان م یزن

 یاندانشجو یدگاهاز د ینیمشکالت آموزش بال ینتر ازجمله مهم

 .[62]ه است بود یپرستار

 نتیجه گیری

است که طراحان و  یناز ا یحاک یقتحق ینا های یافته

اند حوزه  نتوانسته یخوب به یرشته پرستار یبرنامه درس یانمجر

خود مورد پوشش قرار دهند و  یرا در برنامه درس یعاطف

مواجه هستند و نگرش   یحوزه با مشکالت جد یندر ا یاندانشجو

 های یوهش و یستدر یها محتوا، روشها نسبت به اهداف،  آن

با روز اول  یاس( در قی)عناصر چهارگانه برنامه درس یابیارزش

 ینشده است چراکه ا یفراوان ییراتورود به دانشگاه، دستخوش تغ

 و  یبه اهداف حوزه شناخت یابیبر دست یشترب یبرنامه درس

است که بدون  یدر حال ینتوجه نموده است ا یحرکت -یروان

 یباًتقر یزن ها یطهح یراهداف سا هب یدنرس یبه حوزه عاطف توجه

با  یقتحق ینا یاجرا یندپژوهشگر در فرا خواهد بود. یرممکنغ

به  توان یها م آن ینتر مواجه بود که از مهم یزن یمشکالت

خود اشاره  یستهز یاتدر ارائه تجرب یاندانشجو یبرخ اعتمادی یب

را به خود اختصاص داد تا  دییاو زمان ز یامر انرژ یننمود که ا

 یشد. عالوه بر آن هماهنگ یجاداعتماد متقابل ا ینا یتدرنها

 بود. یزمان بر یتفعال یزن یانمصاحبه با دانشجو یها زمان

 تقدیر و تشکر 

در پایان مراتب سپاس و قدردانی خود را نثار تمامی کسانی 

در این رسان بنده بودند.  کنم که در انجام این تحقیق یاری می

ویژه از دانشجویانی که در فرایند این تحقیق مشارکت  راستا به

 گردد. داشتند، قدردانی ویژه می

  تاییدیه اخالقی

در این تحقیق هیچ گونه اشاره ای به نام افراد مصاحبه 

 شونده نشده است.

 تعارض منافع:

 .هیچ گونه تعارض منافعی در این مطالعه وجود ندارد 

 منابع مالی

 یسندهپژوهش توسط نو ینا یاجرا یها ینههزتمام 

 پرداخت شده است.
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