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مقدمه

 سالمت جامعه در آن حیاتی نقش علم سالمت و ژهیو جایگاه

که  است پزشکان و پرستاران حاذقی آموزش و تربیت مرهون

 فردی حل مشکالت عهده از و کرده درک را جامعه نیازهای بتوانند

 علوم یهادانشکده اصلی فهیکه وظ آنجا از برآیند. مردم اجتماعی و

 سؤال این ،باشدیم ماهر تیم مراقبتی آموزش و تربیت پزشکی

 در آنها اجرای و اهداف آموزشی، یهاآیا برنامه که شودیم مطرح

جهت  الزم تبحر و توانایی با افرادی تا است، یابه گونه دانشگاهها

در  بازنگری .[1] ندینما تربیت حرفه را این در خطیر وظایف ارائه

 روند به بودن دلیل پاسخگو به آموزش پرستاری درسی یهابرنامه

 است. ریناپذاجتناب امری درمانی،–بهداشتی  مراقبتهای در جهانی

 محوری فراگیر سمت به که درسی یهافعلی برنامه روند به توجه با

الزامات  به توجه است، حرکت حال در جامعه بر نیازهای مبتنی و

 چکیده

 زانیر برنامه شتریموجب توجه هر چه ب ان،یدانشجو یواقع یازهایآن در برآورده ساختن ن یو ناتوان یسنت ینواقص برنامه درس مقدمه:

آن  تیفیرا متحول کرده و ک یآموزش پرستار تواندیکه م ییکردهایرو نیاز ا یکیشده است.  یبرنامه درس دتریجد یبه الگوها یدرس

رنامه ب یالگو یابیحاضر با هدف ارائه و ارزشمقاله  کرد،یرو نیا تیمدرن است. با توجه به اهمپست یبرنامه درس یرا ارتقاءدهد، الگو

 انجام شده است. رانیا یپست مدرن در آموزش پرستار یدرس

ن با مدرپست یبرنامه درس یشنهادیپ یاساس ابتدا الگو نیاست. بر ا یفیو با روش توص یپژوهش حاضر از نوع کاربرد روش کار:

 ،یریادگی طیمح ،یریادگیو  یاددهی یها)هدف، محتوا، روش یدر قالب عناصر برنامه درس رانیا یبر نظام آموزش پرستار دیتاک

منظور  نیاستفاده شد. بد یدرس یزیاز نظر متخصصان برنامه ر یشنهادیپ یالگو یابیزشار ی( ارائه شد. برایابیو ارزش رندهیادگی

 ی)جدول فراوان یفیها با استفاده از آمار توصقرار گرفت. داده ینفر از متخصصان برنامه درس 217 اریپرسشنامه محقق ساخته در اخت

 قرار گرفت. لیحلو ت هی( مورد تجزشریدو و ف ی)آزمون خ یو درصد( و آمار استنباط

. دیگرد یطراح یمدرن به منظور کاربرد در نظام آموزش پرستارپست یبرنامه درس یپژوهش، الگو نیا یهاافتهیبراساس  ها:یافته

را در سطح مطلوب  یشنهادیپ یعناصر الگو ،یدرس یزیدرصد از متخصصان برنامه ر 22از  شینشان داد که ب قیتحق گرید یهاافتهی

 یدرس یزیمتخصصان برنامه ر دگاهید نیب نیاند. همچناهداف را مطلوب دانسته یهایژگیآنها و زدرصد ا 97تنها  یاند ولکرده یابیارزش

 زانینظر آنها در مورد م نی( اما بP > 11/1وجود نداشت ) یالگو تفاوت معنادار آمار نیا یشنهادیدر مورد مطلوب بودن عناصر پ

 با توجه به محل اشتغال تفاوت معنادار وجود داشت. یپرستارمدرن در نظام آموزش پست یبودن اهداف برنامه درس یکاربرد

 یمدرن به منظور کاربرد در نظام آموزش پرستارپست کردیرو یشده بر مبنا یطراح ینشان داد که الگو هاافتهی جینتا نتیجه گیری:

 شده است. یابیمطلوب ارزش یدرس یزیربا توجه به نظر متخصصان برنامه رانیا

 ینظام آموزش پرستار سم،یمدرنپست ،یابیارزش ،یبرنامه درس یالگو ها:یدواژهکل
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به  درسی یها. برنامه[2]است  ضروری درسی یهابرنامه بازنگری

 و پیام اعالم وجه عالی، آشکارترین آموزش نظام قلب عنوان

فراگیران  یادگیری مدیریت برای نظام آموزشی تدبیر نیتریاتیعمل

 با که است تجاربی هیکل و یادگیری فرصتهای رندهیدربرگ و است

 مطلوب ایجاد تغییرات به منظور و آموزشی نظام مسؤولیت و نظارت

 و شودیم اجرا و فراگیران طراحی نگرشهای و مهارت دانش، در

 که . اما موضوعی[9]دهد یم ارزشیابی قرار مورد را آنان عملکرد

 تواندینم دیگر ،کندیم ارائه مدرن برنامه درسی در عصر کنونی و

سازد.  آماده مدرنپست در عصر بیشتر توسعه و بقا برای فراگیران را

 مورد در درسی زانیربرنامه که یاگسترده تجربه و دانش رغم به

 منابع ساختار، اما دارند، درسی یهادر برنامه مؤثر تغییرات اجرای

برنامه  تغییر یندهایفرآ و اهداف موجود، مدرنیستی یهاسنت و

 دلیل، همین به .کندیم روبرو خاصی یهاتیمحدود با را درسی

 ، ازتوانندینم جامعه و جوانان واقعی نیاز رفع برای هادانشگاه

. از سوی دیگر مشکالت موجود [7]باشند  برخوردار الزم مطلوبیت

 روزمرگی و و ایستایی در نظام آموزش پرستاری ایران از جمله؛

 پویایی مل،ع ابتکار بروز رشد خالقیت، امکان و زمینه نبودن فراهم

 منابع از مؤثر استفاده سالم، عدم رقابت فضای ویژه، به و انعطاف و

از  ترمهم و داخلی کارایی بودن پایین بالفعل، و بالقوه امکانات و

 سایر مشابه ناکارآمدی، کردن جلوه طبیعی و شدن نهادینه آن

 محیط با طبیعی و منطقی ارتباط دولتی، فقدان اداری نهادهای

 حال تغییر در نیازهای به پاسخگویی و یالمللنیب و اجتماعی

درسی این  یهاضرورت بازنگری در برنامه [1]کار  بازار و جامعه

داده است که  نشان مطالعات بر . مروریکندینظام را ایجاب م

تن سو کا ییمدرن در نظام آموزش عالی، تمرکززدابازتاب تفکر پست

و  یزیرنفوذ دولت بر تشکیالت آموزشی است که راه را برای برنامه

انتخاب هدف، محتوا، روش و ساختارهای متناسب با آداب و رسوم 

انتقادگری و حمایت  هیو روح سازدیها هموار مو زبان خرده فرهنگ

 که . تغییراتی[0] بخشدیاز تعلیم و تربیت انتقادگرا را تقویت م

 دو شمشیری چون ،کندیم ایجاد درسی برنامه در سمیمدرنپست

 مراکز به شدن تبدیل در هاجدید دانشگاه نقش از سویی از لبه،

 با دیگر سویی از و کندیم پشتیبانی دانش تولید و پژوهش بزرگ

 ساالرانه دیوان نظم و قدرت کاهش به ها،آن انداختن از ساخت

شرایطی  چنین آشکارا، .انجامدیم کالسیک ویژگی با یهادانشگاه

 برای جدیدی یهانقش نتیجه در و هاهدف آمدن پدید مستلزم

 شودیم نمایان هاو ساخت هابرنامه قالب در که شودیم دانشگاه

درسی دانشگاه،  یها، اهداف برنامهسمیمدرن. در دیدگاه پست[1]

 یها. محتویات و مطالب برنامهباشدیتغییراتی پویا همگام با زمان م

درسی، ثابت نیستند و باید با توسعه جامعه، به روز رسانی شود. در 

. [4]خصوص اجرای برنامه درسی، این امر یک فرآیند پویا است 

 : فرایندگراباشدیزیر م یهایژگیبرنامه درسی پست مدرن دارای و

د اکیبودن )فرایند محور بودن( به جای متمرکزشدن بر محصول، ت

تفکر انتقادی برتر، پرورش  یهاو اهمیت دادن به توسعه مهارت

 باشدیدادن خالقیت، مربی تنها قدرت حاکم در کالس درس نم

بلکه یک تسهیل کننده است، که به فراگیران خود در جهت کسب 

. همچنین دانش نباید تجویزی و برگرفته شده دینمایدانش کمک م

، موجبات رشد و پرورش خود ستیابیاز نظام و سیستم باشد و م

در مورد الگوها،  یشماری. صاحبنظران ب[2]سازمانی فرد گردد 

اند. هر برنامه درسی ویژگیها و مراحل برنامه درسی صحبت کرده

دربردارنده طرحی خاص است که دردرون آن نهفته است. خواه 

با یکایک آنها برخورد کند و یا اینکه بطور کلی طرحی را  زیربرنامه

بکار گرفته باشد، باید بین عناصر فوق هماهنگی و همخوانی برقرار 

د تا اثرگذاری مطلوب در فراگیران به وجود آید. از آنجایی که ساز

تلقی برنامه درسی به عنوان یک چرخه برای تولید سند برنامه 

 یادرسی در آموزش عالی سابقه یزیردرسی در متون برنامه

دارد، تغییر دادن یک عنصر بر عناصر دیگر و آنچه فراگیر  یانهیرید

. بنابراین بایستی در این زمینه، برنامه اثرگذار خواهد بود آموزدیم

با بررسی و مطالعه  . محقق[3]درسی مدون و منسجمی ارائه گردد 

درسی آموزش پرستاری قصد  یزیربرنامه نهیالگوهای موجود در زم

یاددهی  یهاعنصر اهداف، محتوا، روش 0دارد از بین تمامی عناصر 

و یادگیری، جایگاه یادگیرنده، محیط یادگیری و ارزشیابی را با 

گاه نی با درنظر گرفتن دیدتوجه به مدل تایلر و وین اشتاین و فانتی

، Wright [11] یهاو براساس پژوهش سمیمدرنپست

Khahraman [11]،Knickerbocker   [12]  وNovember 

 و ارائه هدف با پژوهش مورد بررسی قرار دهد. بنابراین این [19]

الگوی برنامه درسی پست مدرن در نظام آموزش پرستاری  ارزشیابی

 ایران انجام شده است.

 

 روش کار

اجرا این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش 

. در روش توصیفی، توصیف عینی، واقعی و منظم باشدیتوصیفی م

. به [17]خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع مورد نظر است 

ی هاواژه کلید حاضر، ابتدا مطالعه برای منظورگردآوری منابع

nursing education ،postmodernism  وcurriculum 

 اینترنتی یهاگاهیپا منابع راستا این در گرفت. قرار توجه مورد

scholar ،Irandoc ،SID ،Sika ،Elsevier ،Magiran ،

Eric ،ProQuest  وgoogle 2114 تا 1321 یهاسال زا 

 شد. گردآوری منبع شامل مقاله، کتاب و پایان نامه 211 و جستجو

بستر تحقیق در این بخش شامل اسناد و دیدگاههای متخصصان 

مدرن در آموزش عالی و آموزش پرستاری درسی و پست یزیربرنامه

ین زمینه مانند کشور فنالند، در برخی از کشورهای پیشرو در ا

مرتبط با  یهاها، مقاالت و پایان نامهچین، آمریکا و آلمان، کتاب

به این اسناد رجوع  یریگجهیموضوع پژوهش بود که در بخش نت

 چکیده مقاالت، و مرور عنوان و منابع گردآوری از پس شده است.

 پست مدرن پرداخته برنامه درسی به خاص طور به که منابعی

آن،  مرتبط مطالب از و گرفت قرار مطالعه مورد بودند،

منبع )منابع  211بین  از مجموع آمد که در عمل به یبردارادداشتی

منبع مرتبط با موضوع این پژوهش ارزیابی  101انگلیسی و فارسی( 

الگوی  طراحی شد و مورد بررسی کامل قرار گرفت. روش

 نفر از 91مشورت با  و نظری استنتاج و تحلیل پیشنهادی،

برای این منظور، محقق  .بود درسی برنامه ریزی متخصصان رشته

ابتدا چهارچوب اصلی الگو را با توجه به مبانی نظری تحقیق تدوین 

نموده و سپس چندین بار الگوی طراحی شده را در اختیار 
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متخصصان قرار داد و با استفاده از نظرات آنها به اصالح الگوی 

الگو از نوع کاربردی و  نیارائه الگوی نهایی پرداخت. ا پیشنهادی و

میزان کاربرد آن از طریق پرسشنامه محقق ساخته به  یسنجامکان

 شامل آماری برای ارزشیابی الگوی طراحی شده، دست آمد. جامعه

درسی بودند که دارای کارت  یزیربرنامه متخصصان از نفر 111

ی ایران و حداقل سابقه عضویت پیوسته در انجمن برنامه درس

نفر که سابقه کار  217دوساله عضویت را داشتند. از بین آنها، 

در حوزه آموزش سالمت و پزشکی داشتند به عنوان  یزیربرنامه

نمونه تحقیق به روش سرشماری و نمونه دردسترس انتخاب شدند. 

درباره میزان مطلوبیت الگوی پیشنهادی برنامه  نظرسنجی منظور به

 گویه با 01دارای  ساخته محقق پست مدرن از پرسشنامه درسی

شد و مبنای استخراج  لیکرت استفاده یادرجه چهار مقیاس

الگوی طراحی شده بود و هر کدام  یهاپرسشنامه، مولفه یهاهیگو

الگو، تبدیل به یک گویه برای بررسی میزان مطلوبیت  یهااز مولفه

 -مک -زیاد -های خیلی زیادآن گردید. این پرسشنامه، شامل مقیاس

و برای هر سؤال، با توجه به درجات یاد شده و  باشدیخیلی کم م

( 1،2،9،7ترتیب ) به یابراساس انتخاب فرد تکمیل کننده، نمره

این پرسشنامه شامل مشخصات فردی نمونه  یهاهی. گوشودیداده م

 آماری، حاوی اطالعاتی در مورد جنس، سابقه خدمت، محل اشتغال

سؤال درباره اهداف برنامه درسی  2و عضویت در هیات علمی. 

سؤال درباره  11در نظام آموزش پرستاری ایران،  سمیمدرنپست

سؤال  21یادگیری،  -یاددهی یهاسؤال درباره روش 19محتوا، 

، مسیمدرنمحیط یادگیری در برنامه درسی پست یهایژگیدرباره و

سؤال درباره ارزیابی برنامه  7ه و یادگیرند یهایژگیسؤال درباره و 1

ر . به منظوباشدیدر آموزش پرستاری ایران م سمیمدرندرسی پست

رعایت موازین اخالقی در پرسشنامه ذکر شد که کلیه اطالعات 

به دو صورت  هاهستند. پرسشنامه یخانوادگمحرمانه و فاقد نام و نام

از افراد  آگاهانه رضایت کسب از پس و از طریق ایمیل حضوری

 ایشان اختیار در محرمانگی اطالعات، و طرح اهداف توضیح و نمونه

معیارهای ورود شامل  .شد یآورتکمیل جمع از بعد و گرفت قرار

سال و معیارهای خروج شامل لغو  2داشتن سابقه عضویت حداقل 

عضویت توسط فرد یا انجمن و عدم تکمیل پرسشنامه بود. به منظور 

شد  استفاده محتوایی و صوری روایی پرسشنامه ازروایی این  نیتأم

تن از اساتید هیات علمی رشته  9و روایی پرسشنامه توسط 

شد.  دییدرسی تأ برنامه متخصصان از نفر 11 درسی و یزیربرنامه

نفر از  91پایایی کل این پرسشنامه نیز از طریق اجرای آن برای 

ا اب شدند و بمتخصصان برنامه درسی که به صورت تصادفی انتخ

محاسبه  29/1استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد که برابر با 

. باشدیشد که بیانگر مطلوبیت و قابل قبول بودن این پرسشنامه م

 یهاکیها در نهایت از تکنبرای تجزیه و تحلیل و تلخیص داده

آماری شامل آمار توصیفی )جداول توزیع فراوانی و درصد( و با توجه 

و آزمون  دوی)آزمون مجذور خ یاهداف تحقیق از آمار استنباطبه 

فیشر( برای ارزشیابی الگو استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری 

مورد بررسی قرار گرفت و  21افزار آماری نسخه با استفاده از نرم

در نظر گرفته شده است. برای تعیین  11/1( αمیزان ریسک خطا )

درسی  یزیرالگوی طراحی شده برنامه یهامیزان مطلوبیت مولفه

برای نظام آموزش پرستاری  سمیمدرنپست یهابرمبنای آموزه

فاصله  9( را که 1تا  7ها )ایران، ابتدا فاصله موجود بین نمره

)سه دامنه( تقسیم کرده و با استفاده از عدد به  9، به عدد باشدیم

دامنه شامل، دامنه  ( سه1تا  7) یهابین نمره توانیدست آمده، م

مطلوب، دامنه نسبتاً مطلوب و دامنه نامطلوب را به صورتی که در 

 طراحی کرد: شودیزیر مشاهده م

( هافاصله)تعداد  / 9= )سه دامنه(  1موجود(  یهادامنهن ییار تعی)مع

9 

 هاافتهی

درسی  برنامه ششگانهعناصر  قالب در آمده دست به نظری چهارچوب

وضعیت ) یریادگیو یادگیری، محیط  یاددهی یهاروش محتوا، هدف،»

 و آموزش( ویژگیهای یادگیرنده یهایفناورمحیط یادگیری، مربی، 

رفع تناقضات در آنها، برای  و نظری مبانی از مطالعه پس« ارزشیابی

 1جدول برنامه درسی پست مدرن در نظام آموزش پرستاری ایران در 

نشان داده  1 تصویرو در ادامه الگوی استخراج شده در قالب  ارائه شد

 شده است.

، [10] یستبر، و[11]، مک گرگور [7] یبراساس مطالعات قادر

، یادگیرنده در این الگو، نقش اولیه و اساسی [14] رویآرونویتس و ژ

یاددهی و  یهانسبت به سایر عناصر یعنی؛ هدف، محتوا، روش

ده که یادگیرن یایط یادگیری و ارزیابی دارد، به گونهیادگیری، مح

یادگیری، محیط  یهااهداف یادگیری، محتوا، روش کنندهنییتع

ارزشیابی خواهد بود. از طرف دیگر بقیه عناصر  یهایادگیری و روش

 نندهکنییالذکر هم با هم ارتباطات متقابل دارند و به نحوی تعفوق

هم هستند. برای روشن شدن نقش محیط یادگیری در برنامه درسی 

ر گذار د ریمدرن، به دلیل گستردگی آن، محقق سه عامل تأثپست

محیط را مورد بررسی قرار داده است. این سه عامل شامل وضعیت 

. باشدیآموزشی و نقش مربی م یهایمحیط یادگیری، فناور

 %4/12ز مجموع گروه نمونه، نشان داد ا یشناختتیجمع یهاافتهی

ها مرد هستند. محل اشتغال آن %91/74دهنده زن و افراد پاسخ

ها سایر مراکز است. آن %2/17دهنده، دانشگاه و افراد پاسخ 3/72%

ها هستند. سابقه دهنده عضو هیأت علمی دانشگاهافراد پاسخ 92%

، باالی هاآن %9سال و  11تا  1دهنده بین افراد پاسخ %01خدمت 

عناصر  یهایژگیتوصیفی و یهاشاخص 2 جدولسال است. در  91

برنامه درسی پست مدرن به منظور کاربرد در آموزش پرستاری 

 ایران ارائه شده است.
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 مدرنپستدرسی  برنامهعناصر  یهایژگیو :1جدول 

عناصر برنامه 

 درسی
 مدرنعناصر برنامه درسی پست یهایژگیو

مستخرج از دیدگاههای 

 اندشمندان

 اهداف
دستیابی به خود آفرینندگی، تربیت شهروند انتقادی، ایجاد شرایط برقراری دمکراسی، تاکید بر گفتمان 

 مطالعات فرهنگی، توجه به تفاوتها.دانش، بها دادن به دانش عملی، توجه به فرهنگ عمومی، 

، [13] ینی، فرمه[12] یفرخان

 .[14] رویآرونویتس و ژ ،[21]لیوتار 

 محتوا

محتوا باید افراد را در فرایند رشد و شدن قرار دهد. محتوا باید باعث ساخت دانش با همکاری فراگیر و 

چند گانه از یک مربی شود. محتوا باید حساسیت نسبت به مسائل محیطی را در بردارد. ارائه نگرشی 

ن . تاکید بر ایشودیدانش خاص. محتوای یادگیری در لحظه و توسط مذاکره بین مربی و فراگیرحاصل م

خالقانه با هم و خلق چیزی نو و  یانکته که محتوای برتر وجود ندارد. ترکیب اطالعات پراکنده به گونه

. محتوا باید مهارت حل مساله فراگیران را دیآیبدون بررسی به اجرا در نم یاهیمتفاوت. هیچ تئوری و نظر

افزایش دهد. محتوا باید به روشهای متنوع طراحی شود. تجربه سودمند با توجه به نیازها و عالیق 

 .شودیفراگیران، از میان تجارب یادگیری آنها انتخاب م

، [21] ی، فان[13] ینیفرمه

، مک [7] ی، قادر[22] انیآهنچ

 .[10] یوستبر و [11]گرگور 

 یهاروش

یاددهی و 

 یادگیری

یاددهی و یادگیری در برنامه درسی پست مدرن در آموزش عالی مبتنی بر گفتمان و  یهاروش

ها ضد اقتدارگرا و موقعیت مدار موقتی است و بر پرورش خالقیت و حس زیبایی تکثرگرایانه است. روش

، روش یادگیری دانش یشکنشناختی تاکید دارد. از میان روشهای یادگیری، روش یادگیری ساخت

ش گفتمان سازنده دانش )که سرآغاز آن عالقه شخصی دانشجو باشد(، روش یادگیری مشارکتی عملی، رو

، روش یادگیری انتقادی، یسازهیو گروهی )ایجاد تعامل بین یادگیری مستقل و یادگیری تعاملی(، شب

 -تفسیر -)استفاده از خواندن ینگرروش یادگیری چندگانه )به کارگیری حواس چندگانه( و روش متن

 .باشدیم ستهایمدرنمورد تاکید پست یانقد(، روش یادگیری اقتضایی و روش یادگیری رسانه

، [27]، پارکر [29] یرالدلیچ

، [11]، مک گرگور [13]فرمهینی 

 .[21] وتاریل

محیط 

 یادگیری

وضعیت محیط یادگیری: محیط آموزشی فاقد مکان خاص است. سلسه مراتب در آن نامشخص است. 

و همیشه به حال توجه دارد. این محیط  مدرن چون تصور یک اجتماع استتصور از محیط آموزشی پست

ز ا یافکری و ارزشی از قبل تعیین شده نیست. مؤسسات آموزشی شبکه یهابسته و محدود به نظام

. کندیخودکنترلی هستند. ارتباطات گسترده و چند جانبه برای یادگیرنده را فراهم م -خودرهبری -تنوع

. ردیگیچندفرهنگی مورد توجه قرار م یهانیی. آودشیمدرن صداهای گوناگون مطرح مدر محیط پست

 مورد احترام است. یاو بین موسسه یادرهای گفتگو باز است. رقابت بین گروههای درون موسسه

 ی، قادر[21] ی، گر[21] وتاریل

، آرونویتس و [0]، احمدی فر [7]

 .[14]ژیرو 

ان جری کنندهلیمربی: مأمور سازماندهی محیط یادگیری است. نقش مربی به آفرینندگی دانش و تسه

. مربی نقش رابط و کارورز بر عهده دارد و مسئول ایجاد روح دموکراسی شودییادگیری کالس تبدیل م

رهایی بخش است. هدف او آموختن چگونه یادگرفتن به فراگیران  شهیاستاد یک انددر کالس است. مربی 

 است.

، احمدی فر ]21[ ی، گر]21[ وتاریل

 ی، قادر]14[ روی، آرونویتس و ژ]0[

 .]4[ فوی، ت]7[

آموزشی: اینترنت بصورت گسترده و بدون هیچ مرز و محدودیتی ارتباطات گسترده را بین  یهایفناور

. استفاده از فناوری به عنوان ابزاری برای یادگیری رهایی بخش است و تعامل سازدیفراگیران فراهم م

 .باشدیکوچک و مستعد م یهافراگیران به صورت اجتماع یاانهیرا

، ]7[ یقادر، ]14[ رویآرونویتس و ژ

 .]4[ فویت

 یادگیرنده

ور موضوع شود و به ط تفکریمدرن یادگیرنده محور است. یادگیرنده نباید تسلیم کامل و بآموزش پست

ها باید چگونگی عمل را یاد گیرند. گذشته را مدنظر قرار دهند و به انتقادی با متون برخورد کند. آن

داوری درباره آن بپردازند. دانشجویان مشتاق هستند، بخوانند، فکر کنند و با تجارب درگیر شوند. 

 طریق گفتگو استیالی دانش عینی و از قبل تعیینفراگیران از آزادی بیشتری برخوردارند. یادگیرندگان از 

 یاهو از طریق تشکیل گروههای مستقل پژوهشی و با استفاده از اینترنت فرصت رندیپذیشده را نم

 جدیدی را برای یادگیری دارند.

، [11]، مک گرگور [7] یقادر

، آرونویتس و ژیرو [10] یوستبر

[14]. 

 ارزشیابی

. ارتقای شودیمدرن جایی ندارد. از معیارهای کیفی استفاده مو امتحان در دانشگاه پست مفهوم نمره

. از مالک و شودیدرسی نادیده گرفته م هیکمی چون سال تحصیلی و پا یهاسطح براساس اندازه

ار یعنی عملکرد فرد با استعدادها و تواناییهای خود مورد مقایسه قر شودیمعیارهای درونی استفاده م

. استفاده از نتایج خودارزیابی و مشورت با همگروهها مورد توجه است. جریان یادگیری تا رسیدن ردیگیم

 ، ادامه خواهد داشت.کندییادگیرنده به صالحیتی که در خود احساس م

، مک [13] ینی، فرمه[12] یفرخان

 .[10] ی، وستبر[11]گرگور 

 



و همکاران کریمی   
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 درسی پست مدرن در نظام آموزش پرستاری ایران برنامهالگوی پیشنهادی  :1 تصویر

 

 عناصر برنامه درسی پست مدرن در نظام آموزش پرستاری ایران یهایژگیوتوصیفی  یهاشاخص :2جدول 

 دامنه معنی داری میانگین خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم عناصر برنامه

   درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 نسبتاً مطلوب 13/2 19 24 21 79 24 17 93 43 اهداف

 مطلوب 92/9 71 31 73 111 1 11 1 2 محتوا

 مطلوب 79/9 73 33 74 37 7 3 1 1 یادگیری -یاددهی یهاروش

 مطلوب 71/9 74 30 72 34 7 3 1 1 محیط یادگیری

 مطلوب 71/9 71 31 11 112 7 2 1 2 آموزشی یهایفناور

 مطلوب 70/9 73 111 74 37 9 4 1 1 جایگاه مربی

 مطلوب 71/9 71 32 73 111 1 11 1 1 یادگیرنده

 مطلوب 71/9 74 31 72 34 1 3 1 2 ارزیابی

 مطلوب 13/9 74 37 91 41 11 21 2 14 مدرنالگوی برنامه درسی پست
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 در نطام آموزش پرستاری ایران از دیدگاه متخصصان برنامه درسی مدرنپستدرسی  برنامهجهت بررسی تفاوت بین عناصر  دویخنتایج آزمون  :3جدول 

 نتیجه گیری درجه آزادی مقدار آزمون مجذور خی عناصر

 P > 11/1 9 217/24 اهداف

 P > 11/1  102 محتوا

 P > 11/1 9 471/100 یادگیری -یاددهی یهاروش

 P > 11/1 9 209/102 محیط یادگیری

 P > 11/1 9 114/100 آموزشی یهایفناور

 P > 11/1 9 133/102 مربی

 P > 11/1 9 219/102 یادگیرنده

 P > 11/1 9 310/101 ارزشیابی

 P > 11/1  229/27 الگوی برنامه درسی

 

عناصر برنامه درسی پست مدرن در نظام آموزش پرستاری ایران به تفکیک جنسیت، محل  یهایژگیوتوصیفی و استنباطی  یهاشاخص :4جدول 

 خدمت سابقهاشتغال، 
 متغیرها

 خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم

 میانگین

 هاپاسخ

دامنه معنی 

 داری

درجه 

 آزادی

مقدار 

آماره 

 دویخ

     درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 304/1 9           جنسیت

   مطلوب 21/9 4/70 11 7/90 93 7/2 3 7/2 3 زن

   مطلوب 14/9 2/71 77 9/99 92 1/12 12 9/2 2 مرد

 124/2 9           محل اشتغال

   مطلوب 29/9 2/74 79 1/94 97 0/1 0 1/11 11 آموزش و پرورش

   مطلوب 11/9 3/72 94 4/91 91 3/11 11 1/3 3 دانشگاه

           سابقه خدمت
مقدار آماره آزمون 

 902/19=  فیشر

  مطلوب 14/9 1/79 19 2/93 73 1/2 11 3/2 11 سال 11 - 1

  مطلوب 22/9 0/12 91 1/22 10 17 2 9/1 9 سال 21 - 11

  مطلوب 12/9 11 2 9/91 1 -- 1 2/12 9 سال 31 - 21

  مطلوب 9 3/72 9 9/17 1 3/72 9 -- 1 سال 31باالی 

 

درسی  برنامهدرصد از متخصصان  22، حدود 9جدول براساس اطالعات 

. همچنین با توجه به اندنمودهزیاد و خیلی زیاد را انتخاب  یهانهیگز

 1مقدار خی دو محاسبه شده در سطح خطاپذیری  9جدول اینکه در 

 دویخشده که بزرگتر از  229/27، برابر 9درصد و با درجه آزادی 

 تحقیق و فرض شودیم رد صفر فرض ( است در نتیجه،21/4جدول )

 .شودیم دییتأدرصد اطمینان  31 احتمال توزیع با بودن متفاوت یعنی

حاکی از تفاوت در توزیع دیدگاه متخصصان  لذا اطالعات جدول مذکور

درسی  برنامهبرنامه درسی در خصوص میزان مطلوبیت الگوی 

. بدین معنی که باشدیمدر نظام آموزش پرستاری ایران  مدرنپست

درسی  برنامهمطابق اطالعات جدول فوق، امکان کاربرد الگوی 

در آموزش پرستاری ایران مطلوب ارزشیابی شده است،  مدرنپست

و آزمون فیشر هم  دویخنتایج آزمون  7جدول همچنین با توجه به 

مورد  درسی در یزیربرنامهنشان داد که بین نظرات متخصصان 

ارزشیابی الگوی طراحی شده در نظام آموزش پرستاری ایران، با توجه 

به جنسیت، محل اشتغال و سابقه خدمت آنها تفاوت معناداری وجود 

 ندارد.

 بحث

مدرن در نظام هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی برنامه درسی پست

آموزش پرستاری با استفاده از دیدگاههای صاحبنظران برنامه درسی 

مدرن بود و سپس الگوی مذکور با توجه به نظر متخصصان برنامه ستپ

درسی، به منظور کاربرد در نظام آموزش پرستاری ایران مورد بررسی قرار 

گرفت. الگوی پیشنهادی که در این پژوهش ارائه شد، دارای ابعاد 

متعددی، از جمله پرورش تفکر انتقادی، بروز خالقیت و آفرینندگی و 

 تفکر انتقادی و یها. مهارتباشدیفاوتهای فردی و فرهنگی متوجه به ت

خالقیت در باالترین سطح فعالیت شناختی انسان قرار دارد و از 

ها . این تفکر تندیآیارزشمندترین اهداف آموزشی و تربیتی به حساب م

های گردد بلکه بر تمام فعالیتبه یادگیری در آموزش عالی محدود نمی

 استخراج شده برای یهایژگیکار و روابط نیز مؤثر است. وزندگی از جمله 

مدرن توسط محقق با برخی از تحقیقات اهداف برنامه درسی پست

هدف آموزش و پرورش  انددهیهمسویی دارد، که به این نتیجه رس

پژوهش  یهاافتهی. با توجه به [12, 12]مدرن، آفرینندگی است پست
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درسی در سطح آموزش عالی و اساتید  یزیرحاضر، متخصصان برنامه

دانشگاهها باید برای رسیدن به اهدافی مانند آفرینندگی، خالقیت و تفکر 

 یهاانتقادی، احترام به تفاوتها تالش کنند. در انتخاب محتوای برنامه

درسی، حساسیت نسبت به مسائل محیطی را افزایش دهند و از طریق 

محتوا فرد را در فرایند رشد قرار دهند. همچنین از یک دانش خاص، 

نگرشی چندگانه ارائه دهند و محتوا را با مشارکت یادگیرنده و از طریق 

. [20, 13] باشدیمذاکره تهیه نمایند که با تعدادی از مطالعات همسو م

وش مشارکتی و یادگیری اقتضایی، همچنین کاربست راهبردهایی مانند ر

و گفتمان سازنده دانش که با ویژگیهای  یشکنشبیه سازی، روش ساخت

باعث تحقق اهداف مذکور  تواندیدانشجویان هم تطابق بیشتری دارد، م

یک مربی  توانیچطور م "در پاسخ به این سؤال که  Novemberگردد، 

ز را تجوی یسازهیوش شبو ر پردازدیبه روش تدریس م "مدرن بود؟پست

 دهدیبه یادگیرندگان م ییها، فرصتیسازهیو معتقد است: شب کندیم

خود را احساس  یهامیکه آنها نتایج اقدامات خود را ببینند و آثار تصم

کنند. اساتید و متخصصان برنامه ریزی درسی باید از طریق فراهم سازی 

فکری از قبل تعیین شده  یهامحیط یادگیری متنوع و باز که به نظام

ارتباطات گسترده و چند جانبه،  یساز، همچنین فراهمباشدیمحدود نم

هم بیان کرده  Sylvia. [19]تحقق این برنامه را فراهم سازند  نهیزم

به هیچ روی، قصد حذف مربی را از سیستم  سمیمدرناست که پست

آموزشی ندارد، نقش مربی از پخش کننده دانش و اطالعات دور شده و 

ها به آفرینندگی دانش و تسهیل کننده جریان یادگیری کالس یا گروه

نقش رابط،  سمیمدرن. نقش مربی در پست[24] شودینزدیک م

کننده یادگیری و کارورز است که این یافته با نتایج پژوهش محقق کمک

ستفاده از نتایج خود ارزیابی، مشورت مطابقت دارد. در این الگو اساتید با ا

با هم گروهیها و ارتقاء سطح براساس معیارها و ازشیابیهای کیفی، به نقاط 

ضعف و قوت دانشجویان پی برده و زمینه یادگیری آنها را مهیا سازند که 

نتایج بدست آمده در این زمینه با نتایج برخی تحقیقات تحقیق مطابقت 

ه ک انددهیو همکاران نیز به این نتیجه رس Wright. [23, 22, 22]دارد 

 سال چون کمی اندازه اساس بر سطح ارتقای مدرنپست در دانشگاه

 نتایج از استفاده .[11] شودیم گرفته نادیده درسی پایه و تحصیلی

 درباره نهایی قضاوت برای از یادگیرندگان یک هر با مشورت و خودارزیابی

 مدرنپست مربیان توجه مورد آموزشی سیستم اعضای از یک هر عملکرد

است. در مورد نقش یادگیرنده در برنامه درسی، مطالعاتی معتقد هستند 

که آنها باید یاد بگیرند که چطور عمل کنند و در مباحث سیاسی، شرکت 

 با نتایج برخی هاافتهیفعاالنه انتقادی و اخالقی داشته باشد که این 

دیگر پژوهش حاکی از  یهاافتهی. همچنین [14]پژوهشها همخوانی دارد 

 ظامآن بود که الگوی برنامه درسی پست مدرن به منظور کاربرد در ن

آموزش پرستاری ایران، از نظر متخصصان برنامه ریزی درسی مطلوب 

ها با توجه به جنسیت، محل اشتغال، سابقه آن یهادگاهیبوده و بین د

خدمت در مورد میزان مطلوبیت الگوی پیشنهادی تفاوت معناداری وجود 

که در اتیوپی  Shishiguندارد. مشابه نتایج مطالعه حاضر در پژوهش 

شده، گزارش شده است که این نوع برنامه درسی را برای رفع  انجام

. فرمهینی و همکاران [2]مشکالت نظام آموزشی این کشور مناسب است 

نیز در تحقیق خود این نوع برنامه درسی را برای آموزشهای غیررسمی 

وهش خود الگوی نیز در پژ Lewis. [91]اند ارزشیابی کرده مناسب

مدرن را برای فعال نمودن یادگیرندگان در فعالیتهای برنامه درسی پست

و همکاران نیز در پژوهش  Taifu. [23]کالسی مفید گزارش کرده است 

خود به این نتیجه رسیدند که تئوریهای برنامه درسی پست مدرن، 

چین از جمله کاهش شکاف بین  یهااصالحات برنامه درسی در دانشگاه

قرار  ریدرسی و نیازهای اجتماعی را تا حد زیادی تحت تأث یهابرنامه

و همکاران در مطالعه خود در دانشگاه ماساچوست،  Oliver. [4]اند داده

برنامه درسی پست مدرن،  یهاهیاصالحات در آموزش عالی را، طبق نظر

ت همه اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاهها معرفی در گرو مشارک

. از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که برای تدوین [91]اند کرده

الگوی پیشنهادی، از بین تمام عناصر برنامه درسی، تنها شش عنصر 

یادگیری، یادگیرنده، محیط یادگیری  –هییادد یهااهداف، محتوا، روش

و ارزشیابی در این پژوهش مورد بررسی گرفته است، لذا به سایر 

که به طراحی الگوی برنامه درسی پست  شودیپژوهشگران پیشنهاد م

 اقدام نمایند. Kleinمدرن در قالب عناصر نه گانه برنامه درسی 

 یریگجهینت

نتیجه گرفت، اجرای  توانیاین پژوهش م یهاافتهیبا توجه به 

مدرن در نظام آموزش پرستاری ایران، الگوی برنامه درسی پست

نظام  اندرکاراندست و گذاراناستیس پیش از نیازمند توجه بیش

عالی به منظور واگذاری اختیارات هر چه بیشتر به شورای  آموزش

گام موثری در جهت  تواندیهاست که مدانشگاه یزیربرنامه

درسی متمرکز و ایجاد شرایط الزم  یزیراز اقتدار برنامه ییدامرکزز

درسی غیرمتمرکز باشد. در یک  یزیربرای حرکت به سوی برنامه

گفت نظام آموزش پرستاری ایران با  توانیکلی م یریگجهینت

 نالیالتحصمشکالت متعددی، از جمله افزایش نرخ بیکاری فارغ

کسب شده توسط آنها با دانشگاهی، مرتبط نبودن مهارتهای 

نیازهای کشور و در نتیجه افزایش شکاف بین دانشگاهها و نهادهای 

جامعه، مواجه است. بخش بزرگی از این مشکالت به کیفیت 

. گرددیدرسی اجرا شده در نظام آموزش پرستاری برم یهابرنامه

مدرن )با عنایت به سازگاری آن با لذا اجرای برنامه درسی پست

و همچنین غیر متمرکز  یایازها، امکانات بومی و منطقهشرایط، ن

 النیالتحصمعضل بیکاری فارغ تواندیبودن این نوع برنامه درسی(، م

دانشگاهی که در شرایط کنونی به یک چالش ملی و حیاتی تبدیل 

 شده است، را حل نماید.

 سپاسگزاری

این پژوهش برگرفته از رساله دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

از  دداننیمعلوم و تحقیقات تهران است. نویسندگان مقاله بر خود الزم 

و همه عزیزانی که در این  درسی برنامه همکاری و مساعدت متخصصان

مقاله حاضر برگرفته از  .سپاسگزاری نمایند اندنمودهپژوهش ما را یاری 

پژوهش مصوب در شورای تخصصی پژوهش دانشکده علوم انسانی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و کمیته اخالق 

 .باشدیم 11/29012شماره به  22/2/31 پزشکی تاریخ

 تضاد منافع

در  ننامشا ترتیب و قرارگیری در مشکلی گونه هیچ مقاله نویسندگان
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Abstract 

Introduction: The shortcomings of the traditional curriculum and its inability to meet the real needs 

of students led to pay more attention to newer models of curriculum by program planners. One of 

the approaches that can transform nursing education and improve its quality is the postmodern 

curriculum. The present study aimed to evaluate the curriculum pattern of postmodern in Iran's 

nursing education. 

Methods: This study was a descriptive and applied research. It was presented with six elements: 

objectives, content, teaching and learning methods, learning environment, the role of learner and 

evaluation. The model was evaluated by 214 curriculum specialists using the researcher-made 

questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics (frequency and percentage tables) and 

inferential statistics (chi-square and Fisher's exact test). 

Results: According to the results of this study, the model of postmodern curriculum was designed 

for the nursing education system. The findings showed that more than 82%of the curriculum 

specialists evaluated the model as a desirable one. There was no significant difference between 

curriculum specialists about the desirability of the proposed elements in this model (P > 0.05). 

Conclusions: The results showed that the curriculum model was designed on the basis of the post-

modern approach; evaluation is desirable according to the curriculum experts for its application in 

the nursing education system in Iran. 
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