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  چکيده

رويکردهاي موثري  موفقيت در اين مسير مستلزم اتخاذ. است پرستاريآموزش  يها و تعيين کننده ترين بخش ينتر آموزش باليني از مهم :پيش زمينه و هدف

هدف اين پژوهش بررسي تأثير الگوي  .الزم را در فراگيران ايجادنمايد هاي يبيماران، آمادگ و مددجوياناست که همگام با دانش روز و متناسب با نيازهاي نوين 

  .پرستاري بود دانشجويان ي بالينيها بر يادگيري مهارت مبتني بر شايستگي تسلط آموزي

صـورت   صـورت سرشـماري انتخـاب و بـه     جوي پرستاري بهدانش ٢٨پس آزمون -آزمون شيپ يدر يک مطالعه نيمه تجربي با طرح دو گروه :مواد و روش کار

دانشـجويان   ،يشـناخت  يهـا  آزمـون مهـارت   شيپ يپس از اجرا. نفر بود ٦-٧هر گروه شامل . شدند ميتقس يساده به دو گروه کنترل و دو گروه تجرب يتصادف

در . قرار گرفتند ينيروز تحت آموزش بال ١٢با روش تسلط آموزي مبتني بر شايستگي  به مدت  يتجرب يها گروه انيو دانشجو يبا روش سنت رلکنت يها گروه

و  SPSSها با استفاده از نـرم افـزار    داده. با فهرست وارسي مورد مشاهده قرار گرفت يرفتار يها با پس آزمون و مهارت انيدانشجو يشناخت يها مهارت تينها

  .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجزيب همبستگي پيرسون و ضرويتني  و من لکاکسونيآزمون و

 عملکردبررسي ميانگين نمرات . باشد روش آموزش تسلط آموزي مبتني بر شايستگي در ارتقاء دانش و مهارت دانشجويان موثر مي کهنتايج نشان داد  :ها يافته

مقايسه صالحيت باليني دانشجويان پرستاري قبل و بعد از .  آماري نشان داد دار معنيدر قبل و بعد از اجراي آموزش تسلط آموزي مبتني بر شايستگي اختالف 

  .اجراي روش آموزش مرسوم و مبتني بر شايستگي نيز اختالف آماري نشان داد

رسد ساختار روش  ظر ميو به ن کند ميي سطح بااليي از يادگيري را براي دانشجويان ايجاد ستگيبر شا يمبتن يتسلط آموزروش آموزش  :نتيجه گيريبحث و 

   .نمايد اي و صالحيت باليني فراهم مي را براي يادگيري و توسعه حرفه ها فرصتآموزش فوق بيشينه 

  يان پرستاريدانشجو ،صالحيت ي،نيتجربه بال ي،ستگيبر شا يمبتن يتسلط آموز :ها کليد واژه
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   هيدانشگاه علوم پزشكي اروم ،هيجراحي، دانشكده پرستاري و مامايي اروم -استاديار گروه پرستاري داخلي ١
  )نويسنده مسئول( هيپزشكي اروم دانشگاه علوم جراحي،دانشكده پرستاري ومامايي،  -پرستاري داخلي گروه يمرب ٢
  هيدانشگاه علوم پزشكي اروم ،هيدانشكده پرستاري ومامايي اروم جراحي،  -گروه پرستاري داخلي استاديار ٣
  هيپزشكي اروم دانشگاه علوم دانشكده پرستاري ومامايي، جراحي،  -پرستاري داخلي گروه يمرب ٤
  هيپزشكي اروم دانشگاه علوم مامايي، دانشكده پرستاري و جراحي،  -پرستاري داخلي گروه يمرب ٥
  هيپزشكي اروم دانشگاه علوم مامايي، دانشكده پرستاري و جراحي،  -پرستاري داخلي گروه يمرب ٦

  مقدمه
اعم و  طور بهنظري و عملي براي همه  يها تلفيق آموزش

اخص، در يک بستر باليني امکان پذير  طور بهدانشجويان پرستاري 

باور باشند که  ممکن است اکثر يادگيرندگان براين. باشد يم

محيط باليني امکان  تنها در يک نظرييادگيري واقعي مباحث 

 هاي يگرچه لزوم بازنگري در نحوه کارآموز. )۱(پذير است 

 در مطالعات زيادي مورد تأکيد قرار گرفته، ولي به دليل باليني

 يدگي آموزش در محيط باليني، تنها تعداد معدودي ازپيچ

 اين  اند آموزش و يادگيري در پژوهشگران به خود اجازه داده
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امروزه . دهند محيط و چگونگي بهبود آن را مورد بررسي قرار

آموزشي هستند  يها روش باليني، در جستجوي بسياري از مربيان

باليني را در سطح  يها و مهارت ها دانش که بتوان به وسيله آن

 يمشخص بودن برنامه تحصيل .)۲( آموخت مناسبي به دانشجويان

دانشجو را به آموزش  ،يستگيبر شا يمبتن يدر اين شيوه آموزش

را  يبرنامه تحصيل يو نواقص محتوا دينما يمخودمحور تشويق 

 يتسلط آموز يشيوه آموزش ياز ديگر مزايا .کند يممشخص 

 يشناخت موارد بحث انگيز در محتوا يتواناي ،يستگيبر شا يمبتن

و  يتحصيل يها برنامه ارتباط بين يرو تمرکز، ايجاد يتحصيل

 همچنين تداوم آموزش براي هر. باشد يم يلينبا يها مهارتتمرين 

 يا حرفهرا از سطوح پايين تا سطوح باال و پيشرفت  يدوره تحصيل

نتايج  که شود يماين شيوه آموزش منجر . کند يمرا نيز مشخص 

را از آغاز تا حصول  يبدست بيايند و برنامه آموزش يبه شيوه منظم

 سازي يکسانشده و مورد دلخواه تنظيم و  بيني پيشبرنامه  يک

 يبرا کهرا  ييها ليپتانساين شيوه با بيان نتايج مورد انتظار،  .دشو

توصيف  به بيان ديگر و کند يمنتيجه الزم است را مشخص  کسب

 کند يمن ييرسيدن به آن را  تع يها طرحپارامترها و  ي،هر چيز

)۲(.  

بر  يمبتن يسيستم تسلط آموز که ياز مفاهيم مهم يکي

و  يمفهوم صالحيت بالين .دارد تاکيدو  تکيهبدان  يستگيشا

اشخاص  که يا درجه عنوان به يشايستگ. است يا حرفه يشايستگ

از  يدامنه وسيع يخود را برا يا حرفهو دانش  ها مهارت توانند يم

نيز  ببرند، بکار ،افتد يماتفاق  يدر حوزه حرفه خاص که ها تيموقع

چون دانش، مهارت و استانداردها  يتعريف شده است و مفاهيم

  .)۳( هستند يا حرفه يجزء مفاهيم اصلي مرتبط با شايستگ

 يها روشاين نوع آموزش با ساير  عملکرديسطح تفاوت 

باعث توسعه بهتر موارد و مفاهيم علمي و عملي  تواند يمآموزشي 

آموزشي  يها روشجايگزين ساير  ،اين حسن خاطر بهگرديده و 

در اين  تسلطمفهوم  کند يمشاره ا ١شاو به راد .)۴( دشوسنتي 

 يسيستم تسلط آموز .سيستم آموزشي از مباحث بسيار مهم است

در حقيقت هم بر چگونگي يادگيري دانشجويان  يستگيبرشا يمبتن

بايد شفاف و  عملکردمفهوم  .دارد تمرکزحاصله  برعملکردو هم 

طي اين سيستم آموزش  که و مشاهده براي دانشجويان درکقابل 

  پرمحتوا و توام  ها آنتا اين تجربه يادگيري براي  باشد ننديب يم

تخصصي  يها مهارتپايه و بدست آوردن  يها مهارتبا افزايش 

  .باشد

اجراي سيستم آموزش تسلط  که دارد يمن اظهار يهمچن

  :سه مورد ذيل است انعکاس يستگيبر شا يمبتن يآموز

  ).سطح دانش پايه( دانند يمدانشجويان  کهآنچه -۱

مهارتي و  يها تيظرفدانشجويان باتوجه به  کهآنچه  -۲

 باشند يمخود در حيطه نقش باليني قادر به انجام آن  عملکردي

  ).پايه يها مهارتسطح (

 ها نقشاعتماد به نفس و ميزان قابليت دانشجويان در انجام -۳

 يمبتن يمورد نظر سيستم آموزش تسلط آموز عملکرديو اهداف 

  .)۵( )تخصصي يها مهارتسطح دانش و ( يستگيبر شا

 يها روش در جستجوي ،امروزه، بسياري از مربيان باليني

 هاي مهارت دانش و ها آن وسيله بهبتوان  که باشند يمآموزشي 

بهترين راه براي  آموخت يانباليني را در سطح مناسبي به دانشجو

در آن فراگيران در  کهاستفاده از روشي است  ،رسيدن به اين هدف

 فعال بوده و بتوانند در مورد يادگيري خود بازخورد امر يادگيري

روش يادگيري در ) Mastery Learning(مناسبي دريافت نمايند 

 کهاست بدانيم ، مهم کند يماشاره  اسپدي .)۶( است حد تسلط

تهيه عبارات واضح از مفهوم  ،يستگيبر شا يمبتن آموزي تسلط

فرآيند آموزش براي بدست  کند يمما را مطمئن  کهيادگيري است 

آموزش موجب  شکلاين . آوردن نتايج مورد نظر طراحي شده است

 دهد يمرا  امکاناين  ريزان برنامهدر ارائه شده و به  پذيري انعطاف

                                                
1 Bradshaw 
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نياز به  که اينبدون  ،خود را براساس دستاوردهايشان يها برنامه که

  .)۷( پيروي از متدهاي تدريس سنتي داشته باشند، طراحي نمايند

آموزش باشد و  يمحتواي کيفيتدهنده  نشان عملکردها يبايست

طبق  شده و بيني پيشطبق زمان  فراگيران بتوانند با موفقيت،

 ،يستگيبر شا يمبتن آموزي تسلطآموزش موجود در  يفاکتورها

موفق و  يضمن يادگير در بگيرند و را ياد شدهمفاهيم آموخته 

  .)۸( ارتقاء يابد ها آن نيز در يعملکرد يها مهارت

ت در يرا در رابطه بامفهوم صالح يقيتحق ،و همکاران ننتکا

در واحد ارائه کننده مراقبت  يستگيبر شا يمبتن يتسلط آموز

و  ها بخشن يپرستاران در ا يسرطان انجام دادند که جهت بازآموز

سطح را  چهار يآموزش يها برنامهدر قالب  د،يبا روش آموزش جد

: مشخص نمودند که عبارت بود از ينيت باليدن به صالحيرس يبرا

 ارائه کيفيت ،ياختصاص يها درمانمهارت انجام  ،يخصصت آموزش

با آنان  .آن يارزياب و ينقش بالين يسازمانده ،ها درمانو  ها مراقبت

 چهاردر  يستگيشابر مبناي مدل آموزش مبتني بر  ريزي برنامه

 ي کنندهسطح عنوان شده و اجراي آن توسط پرستاران باليني ارائه 

 کسبباليني  يها يستگيشاپس از ارزيابي  ها بخشمراقبت در اين 

مدل آموزش مبتني بر دستاورد  کهشده بدين نتايج دست يافتند 

چارچوبي از مفهوم صالحيت باليني در اين  گيري شکلمنجر به 

و  عملکردياز لحاظ  پرستاران قادر بودند کهشد  واحدها

تمام  را در مورد ها مراقبتو  ها درمانباالي  کيفيت گيري تصميم

درماني و مديريتي  حمايتي، بيماران اعمال نموده و نقش تخصصي،

 دنماينرا نسبت به قبل ارائه  يتر مطلوب کيفيخود را در سطح 

. دارد کارولجان  يها دگاهيدريشه در  ،يادگيري در حد تسلط .)۹(

، دينما يمفراگيران مختلف را از هم متمايز  کهمعتقد بود آنچه  يو

 مهه ،کافيبا دادن زمان  .براي يادگيري است ها آننياز  زمان مورد

روش  .فراگيران قادر به يادگيري در سطح مناسبي خواهند بود

: عبارتند از کهاست  مراحلي يکسرييادگيري در حد تسلط، داراي 

آغازين، تعيين سطح تسلط، اجراي  تعيين اهداف آموزشي، سنجش

 تراکميو آموزش اصالحي و ارزيابي  تکويني رزيابيا دوره آموزشي،

 آموزشي يها روشاين روش مانند ساير  کهنظر داشت  بايد در

اين  شده براي ذکراز معايب  .معايب نيز هست يکسريداراي 

ضعيف است  بيشتر به دانشجويان کمکوقت گير بودن و  ،روش

از طرف ديگر،  .دينما يم زيرا مدرس بيشتر وقت خود را صرف آنان

شده است  ذکرزيادي نيز ن روش يدر ا براي اين روش مزاياي

)۱۱،۱۰( . 

 باخواست خود کهفراگير بفهمد اگر  معتقدند صاحب نظران

فراگيران پيشرفت نمايد، حتي اگر به  تا سطح بهترين تواند يم

 نيتر مهم را خواهد نمود کارقيمت صرف زمان زيادي باشد، اين 

  پرورش يافته با اين  دانشجويان کهمزيت اين روش آن است 

 کهاطمينان داشت  توان مي دانشجوياني توانمند هستند و ،روش

). ۱۳،۱۲( وظايف آتي خود را دارند الزم براي انجام يها حداقل

 باليني عملکردمتعدد مشاهده شده در  يها ضعفباتوجه به 

روش آموزشي  تأثير که يا مطالعه انشجويان پرستاري و نبودند

پرستاري را مورد بررسي  تسلط در آموزش باليني يادگيري در حد

 ژهيمراقبت و يها بخشپرستاران  که اينباتوجه به  قرار داده باشد و

بتوانند هر لحظه  به سطح بااليي از دانش و مهارت نياز دارند تا

را تشخيص داده و ان ضعيت بيمارو در کننده تهديدتغييرات 

   محل اجراي پژوهش در عنوان بهبخش ن درمان نمايند، اي

تجربي، تأثيرات در پژوهشي نيمه  برآن شديم تا. نظر گرفته شد

 باليني با استفاده از الگوي تسلط آموزي را با آموزش ،آموزشي

  .روش سنتي آموزش باليني مورد مقايسه قرار دهيم

  

  ها روشمواد و 

جامعه  باشد نيمه تجربي مي ي مطالعه يکاين پژوهش 

 ي دانشکدهپرستاري روزانه  ۸پژوهش شامل تمامي دانشجويان ترم 

اول سال تحصيلي  سال نيمدر  که باشد يمه يمپرستاري مامايي ارو
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از واحدهاي پرستاري  يکي عنوان بهرا  آی سی يو کارورزي ۹۰-۸۹

  .انتخاب نمودند

ابتدا . بود نامه پرسش در اين پژوهش، ها داده آوري جمعابزار 

با استفاده از روش دلفي دستاوردهاي مورد انتظار از آموزش در 

آزموني مطابق با  ژه تعيين شديواحد باليني بخش و کارورزي

روايي آزمون با روش محتوا مورد  .دشاهداف پژوهش تهيه و تنظيم 

 کودرپايايي آن نيز با روش ضريب  پذيرش قرار گرفت و

 ۷۸آزمون  کلاين ضريب در مورد  کهريچاردسون تعيين گرديد 

با روش محتوا تعيين گرديد و  يفهرست وارسروايي  و .بود درصد

با  .استفاده شد ن پايايي نيز از روش پايايي مشاهده گرهاتعيي براي

رستاري پ دانشکدههاي الزم از طرف آموزش  انجام هماهنگي

هماهنگي الزم با دانشجويان به عمل آمده و از آنان  مامايي،

مين هدر .گرد آيند کالس يکتاريخ مقرر در  يکخواسته شد تا در 

آمده در مورد اهداف پژوهش  عمل بهزمون آپيش  بودکهجلسه 

پژوهش  در شرکتو رضايت دانشجويان براي  توضيح داده شد

  .جلب شد

و تجربي  کنترل پس از اتمام اين جلسه دانشجويان به دو گروه

گروه شاهد آموزش مرسوم را  عنوان بهگروه اول . تقسيم شدند

در  يتجربو  کنترلجلسات آموزش گروه  سپس، .دريافت نمودند

در آموزش دو . شروع شد يطالقانبيمارستان  سی يو آیبخش 

از روش آموزش مرسوم استفاده شده  کنترلگروه اول گروه 

بر  يمبتن يتسلط آموزبا استفاده از آموزش  يتجرب وآموزش گروه

هفته ارزيابي توسط  چهارپس از گذشت . صورت گرفت يستگيشا

مة در نهايت پس از سپري شدن برنا. ليست انجام گرفت چک

 کهاز دانشجويان خواسته شد  يتجرب و کنترل آموزشي در دو گروه

به آنان  که اينجلسه عمومي حضور به هم برسانند و بدون  يکدر 

اطالع داده شود در همان جلسه، پس آزمون به عمل آمد و سپس 

نتايج پيش آزمون و پس آزمون مورد تجزيه و تحليل آماري قرار 

  .گرفت

 يواحدهابدست آمده از  يها دادهجهت ارزيابي نتايج پژوهش 

مورد  spss13شده و توسط نرم افزاري آماري  کدگذاريپژوهش 

براي دسترسي به اهداف پژوهش از . تجزيه و تحليل قرار گرفت

جداول توزيع فراواني، ميانگين، واريانس، (آمار توصيفي  يها روش

ک ي يت ،زوج يتيها آزمون(لي آمار تحلي يها روشو ) انحراف معيار

) ويتني من وي و لکاکسونيآزمون و، همبستگي ضريبنمونه، 

 ليست ارزشيابي، چک تکميلدر قسمت مربوط به  استفاده شد و

 تکميلاز دانشجويان از طريق مشاهده و  يکشده هر  کسبنمرات 

در صورت انجام  کهليست به اين صورت محاسبه گرديد  چک

در نظر  )نمرة صفر(و انجام نداد  )۱نمره( و درست رفتار کامل

  .گرفته و جمع نمرات هر نفر تعيين شد

  

  ها يافته

پژوهش را در هر دو گروه،  يدهاحوا%) ۶۰(ن درصد يباالتر

و من يج آزمون يبراساس نتا يول .دهد يمل يان دختر تشکيدانشجو

از لحاظ تاثير جنس برروي نمرات  يآمار دار معني، تفاوت يتنيو

  .مشاهده نشدو نوع روش آموزشي  عملکرد

  

  زان يبرحسب م کنترلو تجربي مورد پژوهش در گروه  يع واحدهايتوز :)۱(جدول شماره 
  )تجربيو  کنترلدر دو گروه ( ينيبال مهارت

  مورد مطالعه هاي گروه  ينيبال مهارتزان يم

  تجربيگروه   کنترلگروه 

  ۴۵/۱۷±۷۰/۵  ۳/۱۶±۲۴/۴  يبرنامه آموزش يار قبل از اجراين و انحراف معيانگيم

  p=  ۴۷/۰< ۰۵/۰  يجه آزمون آمارينت
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  زان يبرحسب م کنترلمورد پژوهش در گروه  يع واحدهايتوز :)۲(جدول شماره 

  مرسوم آموزش يقبل و بعد اجرا  ينيبال مهارت

  مورد مطالعه هاي گروه  ينيبال مهارتزان يم

  تجربيگروه 
  ۳۰/۱۶±۶۵/۴  آموزش يار قبل  از اجراين و انحراف معيانگيم

  ۴۵/۱۸± ۳۰/۵  آموزش يار بعد از اجراين و انحراف معيانگيم

 p=  ۴۰/۰<  ۰۵/۰  يجه آزمون آمارينت

 
  ت يزان صالحيبرحسب م تجربيمورد پژوهش در گروه  يع واحدهايتوز :)۳(جدول شماره 

  يستگيبر شا يمبتن يتسلط آموز آموزش يقبل و بعد اجرا ينيبال

  مورد مطالعه هاي گروه  ينيبال مهارتزان يم

  تجربيگروه     

  ۶۷/۱۷±۹۰/۴  آموزش يار قبل  از اجراين و انحراف معيانگيم

  ۴۲/۲۶±۰۰/۳  آموزش يار بعد از اجراين و انحراف معيانگيم

  p=  ۰۰۱/۰>  ۰۱/۰  يجه آزمون آمارينت

  
  باليني بعد از اجراي آموزش مهارتو کنترل برحسب ميزان تجربي توزيع واحدهاي مورد پژوهش در گروه  :)۴(جدول شماره 

  مورد مطالعه هاي گروه  ينيبال مهارتزان يم

  يگروه تجرب  گروه کنترل

  ۴۲/۲۶±۰۰/۳  ۴۵/۱۸± ۳۰/۵  يبرنامه آموزش يار بعد از اجراين و انحراف معيانگيم

  p=  ۰۱۱/۰<  ۰۱/۰  يجه آزمون آمارينت

  
  وکنترل  تجربيتوزيع واحدهاي مورد پژوهش در گروه  :)۵(جدول شماره 

  ينبرحسب نمرات کاروزي بالي

  مورد مطالعه هاي گروه  ينيبال ينمرات کارورز

  يگروه تجرب  گروه کنترل

  ۴۶/۱۸± ۸۶/۰  ۰۰/۱۶± ۵۰/۰  ان ترميار نمرات پاين و انحراف معيانگيم

  p=  ۰۰۱/۰  يجه آزمون آمارينت

  
مقدار  pبا توجه به مقدار  tبراساس آزمون  ۱جدول شماره 

در دو  ها نيانگيمن يب يآمار دار معنياختالف  p=۴۶/۰ يت آزمون

  .برنامه آموزش مشاهده نشد يگروه کنترل و مورد قبل از اجرا

 آزمونمقدار در  pانگر آن است که براساس يب ۲جدول شماره 

ن يب يآمار دار معنياختالف  ،p=۴۰/۰دو نمونه وابسته  يت

روش آموزش در گروه کنترل  يدر قبل و بعد از اجرا ها نيانگيم

  .مشاهده نشد

دو  تیانگر آن است که براساس آزمون يب ۳جدول شماره 

ن ياختالف ب P=  ۰۰۱/۰مقدار آزمون  pنمونه وابسته و با توجه به 

برنامه  يت قبل از و بعد از اجرايدر وضع يدر گروه تجرب ها نيانگيم

  .باشد يم دار معنيآموزش، 
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با توجه  تیست که براساس آزمون اآن  انگريب ۴جدول شماره 

ها  نيانگين ميب دار معنياختالف  ،=۰۱۱/۰P يت آزمونمقدار  pبه 

  .آموزش مشاهده شد يدر گروه کنترل و مورد بعد از اجرا

و با  يت آزمونانگر آن است که براساس يب ۵جدول شماره 

ن يب داري معنياختالف  ،p=۰۰۱/۰ يت آزمونمقدار  pتوجه به 

  .ن در دو گروه کنترل و مورد وجود دارديانگيم

  

  بحث و نتيجه گيري

 هاي پژوهش ه دست آمده ازبنتايج اين پژوهش همسو با نتايج 

روش  آموزش به تأثير يا مطالعهبراي مثال، در . مشابه است

شناختي دانشجويان  ادگيريي يادگيري در حد تسلط بر روي

اين  اکثر که اند گرفتهنتيجه  مامايي را مورد بررسي قرار داده و

و تفاوت  اند دهيرسآموزشي به حد تسلط  دانشجويان در پايان دوره

ديده  با روش مرسوم آموزش که ،کنترلدانشجويان گروه  زيادي با

يادگيري در حد تسلط  ه اين مطالعه تأثير روشالبت اند داشتهبودند، 

، در )۱،۲( مامايي را نشان داده دانشجويان کالسيبر روي يادگيري 

 مشکلدر زمينه آموزش نظري  تر کم در آموزش پرستاري کهحالي 

 دليل بهدر زمينه آموزش باليني،  مشکالت وجود دارد و بيشتر

مربي بر فرايند يادگيري فراگيران  تر کم کنترلو  بودن تر دهيچيپ

 تأثير اين کهدر مرور متون نتوانستيم پژوهشي بيابيم  .باشد يم

 کشورمان روش در آموزش باليني دانشجويان پرستاري را در

مطالعه نيمه تجربي با طرح پيش  يکدر  .بررسي نموده باشد

 پس آزمون، آموزش به روش يادگيري در حد تسلط بر - آزمون 

دوره در  ريوي در طول -دستياران داخلي در احياي قلبي مهارت 

تسلط دست يافته  نظر گرفته شده آموزشي مؤثر بوده و به سطح

ديگر آموزشي، مربي  يها روشبرخالف  ،در اين روش). ۱۴( بودند

دارد و به رفع  مشکل يا نهيزماً در چه قهر فراگير دقي که داند يم

مورد ميزان يادگيري و  و دانشجو نيز همواره در دينما يمآن اقدام 

 داند يمو  دارد يممناسبي دريافت  يادگيري خود بازخورد مشکالت

بنابراين اين  .يادگيري و تمرين در اختيار دارد براي کافيزمان  که

 بايد توجه. کاهد يمو نااميدي در فراگيران  شکستايجاد  پديده از

روي  آموزشي بر هاي کستشبلوم معتقد است اين  کهداشت 

 هاي شکستنگرش و عالقه فراگير به يادگيري بسيار مؤثر است و 

رواني فراگيران را به  سالمتي تواند يمآموزشي پي در پي حتي 

سه يج ذکر شده و مقاياگر چه با توجه به نتا ).۱۵( مخاطره اندازد

آموزش  ي برنامهرگذار ينقش تاث مطالعات انجام شده، يها افتهي

 يدر ارتقا يستگيبر شا يمبتن يتسلط آموز خصوصاً، يپرستار

ا ين مسئله که آياما اشاره به ا گردد يممشخص  يا حرفه يستگيشا

 و ها برنامه يستگيبرشا يمبتن آموزي تسلطاستفاده از آموزش 

ص و ينقا ي هيکل تواند يم يآموزش پرستار هاي ريزي برنامه

 يازهايبرطرف نموده وبه تمام نک را يآموزش کالس يها ضعف

پاسخ دهد  يا حرفهمهارت  اعم از دانش و يان پرستاريدانشجو

 هاي پژوهش ازمند مطالعات ويردو نيمورد بحث قرار گ يستيبا

  .نه باشدين زميشتر در ايب

ن عملکرد دو يج پژوهش نشان داد که بينتا که اينبا توجه به 

تسلط  موزش مرسوم وروش آ يريبا بکارگ تجربي و کنترلگروه 

شنهاد ين پيبنابرا تفاوت وجود دارد، يستگيبر شا يمبتن يآموز

 نهين زميعلل تفاوت موجود در ا يرامون بررسيپژوهش پ شود يم

 .رديصورت گ از ديدگاه دانشجويان

 

   تشکرو  ريتقد

تحقيقات معاونت محترم  تا از دانند يممحققين بر خود الزم  

مسئولين دانشکده پرستاري و مامايي اروميه و  دانشگاه و و فناوری

رکت تمامي دانشجويان پرستاري که در انجام اين کار پژوهشي ش

  .داشتند کمال تشکر را بنمايد
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