
 مقاله پژوهشي 

صالحيت باليين اجراي آموزش مبتين بر دستاورد بر  تاثري
 دانشجويان پرستاري

  
  ٥، سيما لك ديزچي٤كبري پرون ،٣، حسين حبيب زاده٢ سوسن وليزاده،١يوسف محمدپور

  
   6/11/87رشیخ پذی تار،3/10/87 افتی درخیتار

  
  چكيده

هـاي اصـالحي    هاي كارآمد است آموزش مبتني بر دستاورد يكي از حركت         روشكيفيت آموزش باليني مستلزم استفاده از        ارتقاء :پيش زمينه و هدف   
مـستندات   رغم پذيرش جهاني آمـوزش مبتنـي بـر دسـتاورد،          آموزشي است كه در ساليان اخير كشورهاي بسياري تحت نفوذ خود قرار داده است علي              

 هدف از اين مطالعـه بررسـي تـاثير آمـوزش مبتنـي بـر               .سيار اندك است  ب) رفتاري هاي شناختي و  مهارت(تحقيقي در مورد اثر آن بر صالحيت باليني         
  . دستاورد باليني دانشجويان پرستاري بود

  صـورت سرشـماري انتخـاب و     دانـشجوي پرسـتاري بـه   ٢٦ پس از آزمون -در يك مطالعه نيمه تجربي با طرح دوگروهي پيش آزمون           : هاروش مواد و 
هـاي  پـس از اجـراي پـيش آزمـون مهـارت           . نفـر بودنـد    ٦-٧گروه شامل    هر .رل و دوگروه تجربي تقسيم شدند     صورت تصادفي ساده به دو گروه كنت      به

 روز تحـت آمـوزش      نـه هاي تجربي با روش آموزش مبتني بر دستاورد به مدت           هاي كنترل با روش سنتي و دانشجويان گروه       دانشجويان گروه  شناختي،
دو گـروه اول   .هاي رفتاري با چك ليست مورد مشاهده قرارگرفـت ناختي دانشجويان با پس آزمون و مهارتهاي شدر نهايت مهارت  . باليني قرار گرفتند  

عنـوان گـروه تجربـي بـا     گـروه بعـدي بـه    آموزش دو دريافت نمودند و) ره(آموزش مرسوم را در بخش همودياليز بيمارستان امام  عنوان گروه كنترل، به
 و  SSPSها با استفاده از نرم افـزار        داده. س آموزش مبتني بر دستاورد طراحي شده بود به همان مدت صورت گرفت            استفاده از برنامه آموزشي كه براسا     

   .آزمون ويلكاكسون ومن ويتنيو آزمون دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
هاي شـناختي  و رفتاري دانشجويان موثر است ميانگين مهارت    هاي شناختي   ها نشان داد كه آموزش مبتني بر دستاورد در ارتقاي مهارت           يافته :هايافته

  .دار از گروه كنترل بيشتر بودطور معنيهگروه تجربي ب
  ن پيـشنهاد  يروش آموزش مبتني بر دستاورد بيش از روش سنتي منجر به ارتقاي صـالحيت دانـشجويان پرسـتاري شـده بنـابرا                 :گيري  نتيجه بحث و 

  .اليني بيشتر استفاده گرددشود از اين روش در آموزش بمي
  همودياليزپرستاري، باليني،  :هاکليد واژه

  
 ١٣٨٨ بهار، ٤٣-٤٩ ، صاول، شماره هفتم دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، سال فصلنامه

  ۰۹۱۴۴۴۶۷۵۵۸ و ۰۴۴۱ – ۲۲۲۵۵۲۲ : تلفن  دانشكده پرستاري و مامايي  ،بسيج خيابان ،اروميه :مكاتبهآدرس 
Email: yosef.nurse@gmail.com 

  

 

                                                 
  انشكده پرستاري و مامايي اروميهد مربی پرستاري،1 
  استاديار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 2
  انشكده پرستاري و مامايي اروميهمربي پرستاري د 3
  مربي پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 4
  ي و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريزمربي پرستاري دانشكده پرستار 5
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  مقدمه

ثرترين راه هم سازي تغييرات در      ؤامروزه از آموزش به عنوان م     

دهـد كـه ميـزان       شـواهد نـشان مـي      .برنـد  نـام مـي    هاسازمان

 با ميزان آموزشي كه بـه افـراد در      هاتوانمندي افراد در سازمان   

  .)۱( شود رابطه مستقيم دارد داده ميهاسازمان

وين آموزشي كـه در آن رسـيدن بـه          ي ن هايكي از سيستم  

مـدنظر آموزشـي     عملكرد مطلوب در نقش باليني مورد انتظـار       

طراحـي  .  سيستم آموزشـي مبتنـي بـر دسـتاورد اسـت           ،است

اي است كه با توجه     ساختار آموزش مبتني بر دستاورد به گونه      

 ،هـا  مـوارد سـاختاري و ارزيـابي       ،به اهداف هـر دوره تحـصيلي      

طـول يـك دوره تحـصيلي        در. آيدميدست  ه  عملكرد نهايي ب  

ريـزي بـراي شـيوه تـدريس مـوارد       تصميماتي كه جهت برنامه   

شود و سازماندهي كه جهـت تـدوين        هدف آموزشي اختيار مي   

گيـرد  روش آموزشي براي رسيدن به بازدهي بـاال صـورت مـي           

  .)۲( شود كه عملكرد نهايي نيز مطلوب باشدمنجر مي

 يـن شـيوه آموزشـي،     مشخص بودن برنامـه تحـصيلي در ا       

نمايـد و نـواقص     محور تـشويق مـي     دانشجو را به آموزش خود    

از ديگـر مزايـاي     . كنـد محتواي برنامه تحصيلي را مشخص مي     

  شيوه آموزشي مبتنـي بـر دسـتاورد، توانـايي شـناخت مـوارد              

 روي ارتباط بـين     ايجاد تمركز  ،انگيز در محتواي تحصيلي   بحث

 .باشـد ي بـاليني مـي    هـا هاي تحصيلي و تمـرين مهـارت       برنامه

دوره تحـصيلي را از سـطوح    همچنين تداوم آموزش بـراي هـر    

 .كنداي را نيز مشخص مي    پايين تا سطوح باال و پيشرفت حرفه      

منظمي ي   شيوه اشود كه نتايج ب    مي باعثآموزش  ي  اين شيوه 

دست بيايند و برنامه آموزشي را از آغاز تا حصول يك برنامه    ه  ب

. كندورد دلخواه تنظيم و يكسان سازي مي      پيش بيني شده و م    

يي را كـه بـراي      ها پتانسيل ،اين شيوه با بيان نتايج مورد انتظار      

 بـه بيـان ديگـر      كنـد و  كسب نتيجه الزم اسـت مـشخص مـي        

ي رسـيدن بـه آن را       هـا توصيف هر چيزي، پارامترهـا و طـرح       

يكي از مفاهيم مهمي كه سيستم آمـوزش         .)۲( كند تعيين مي 

مفهـوم صـالحيت    ،  كيد دارد أستاورد بدان تكيه و ت    مبتني بر د  

اي عنوان درجه شايستگي به . اي است باليني و شايستگي حرفه   

اي خـود را بـراي    و دانش حرفه  هاتوانند مهارت كه اشخاص مي  

 كه در حـوزه حرفـه خاصـي اتفـاق         هادامنه وسيعي از موقعيت   

چـون  نيز تعريف شده است و مفـاهيمي        ،  كار ببرند ه  ب افتدمي

دانش، مهارت و اسـتانداردها جـزء مفـاهيم اصـلي مـرتبط بـا               

  .)۳( اي هستندشايستگي حرفه

ي هـا سطح تفاوت عملكردي اين نوع آموزش با ساير روش        

تواند باعث توسعه بهتر مـوارد و مفـاهيم علمـي و            آموزشي مي 

ي هـا خاطر اين حسن جايگزين سـاير روش  ه  عملي گرديده و ب   

كنـد  اشـاره مـي   ) ۲۰۰۳(بـراد شـاو      .)۴( آموزشي سنتي گردد  

مفهوم دستاورد در اين سيستم آموزشي از مباحث بسيار مهـم           

سيستم مبتني بر دستاورد هـم بـر چگـونگي يـادگيري            . است

مفهوم عملكرد . عملكرد حاصله تمركز دارد دانشجويان و هم بر

بايد شفاف و قابل درك و مشاهده براي دانـشجويان كـه طـي              

تا اين تجربه يادگيري براي      بينند باشد ياين سيستم آموزش م   

ـ  هـا م با افزايش مهـارت أ پرمحتوا و تو  هاآن دسـت  ه ي پايـه و ب

  .)۵( ي تخصصي باشدهاآوردن مهارت

نويسد كه اجـراي سيـستم آمـوزش        مي) ۲۰۰۳( براد شاو 

  :دستاورد انعكاس سه مورد ذيل است مبتني بر

  .)سطح دانش پايه( دانندچه كه دانشجويان مي آن

ي مهـارتي و    هـا چه كه دانـشجويان بـا توجـه بـه ظرفيـت            آن

  عملكـردي خــود در حيطــه نقــش بـاليني قــادر بــه انجــام آن   

  .)ي پايههاسطح مهارت( باشندمي

  اعتماد بـه نفـس و ميـزان قابليـت دانـشجويان در انجـام               

  و اهداف عملكردي مورد نظر سيستم آموزش مبتني بر     هانقش

  .)۵( )ي تخصصيهارتسطح دانش و مها( دستاورد
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كند مهم است بـدانيم كـه آمـوزش         اشاره مي ) ۲۰۰۲( اسپدي

تهيه عبارات واضح از مفهوم يادگيري است       ،  مبتني بر دستاورد  

دسـت آوردن   ه  كند فرآيند آموزش براي ب    كه ما را مطمئن مي    

اين شكل آمـوزش موجـب      . نتايج مورد نظر طراحي شده است     

ـ      انعطاف   ه برنامـه ريـزان ايـن امكـان را       پذيري در ارائه شده و ب

بدون  ي خود را بر اساس دستاوردهايشان،     هادهد كه برنامه  مي

كه نياز به پيروي از متدهاي تدريس سنتي داشـته باشـند         اين

  ).۶ (طراحي نمايند

استفاده از شيوه آموزش مبتني     : نويسدمي) ۲۰۰۰( ٦كيلن

ي هـا كند كه جهـت فعاليـت       بر دستاورد به مدرسان كمك مي     

ارزيابي نتـايج    نحوه تدريس و  ،  آموزشي  ساختار موارد  ،تمريني

 ،ورودي سيـستم   ريـزي نماينـد در      يادگيري فراگيـران برنامـه    

در خروجي   شود و   ريزي مي   آن برنامه  ساختار اهداف آموزشي و  

 نظــر قــرار آمــوزش مــد دســتاوردهاي حاصــل از نيــز نتــايج و

طي   كه در  شد منجر اين سيستم  اهميت عملكرد در  . گيرد  مي

ايـاالت    توجه به اين مدل آموزشـي در      ۱۹۸۰-۱۹۹۰ي  هاسال

كـشور   در كـشور انگلـستان افـزايش يابـد و         متحده آمريكـا و   

 تعيـين   .اسـت   ه  استراليا نيز اسـتفاده از ايـن شـيوه رواج يافتـ           

  :گردد ريزي مي پايه دو مبناي اساسي اين روش بر عملكرد در

اجـراي   ارائه آمـوزش و    هاي استاندارد در    ميزان اجراي شاخص  

  .بررسي نتايج حاصله امتحان و

 و توانـايي انجـام       ميزان دانش  قابل ملموس بودن عملكردها در    

  .نظر نقش مورد

دهنده كيفيت محتـوايي آمـوزش        بايستي عملكردها نشان  

طبق زمان پيش بيني شده ، باشد و فراگيران بتوانند با موفقيت

 دسـتاورد  تنـي بـر   طبق فاكتورهـاي موجـود در آمـوزش مب         و

ضمن يادگيري موفق و  در بگيرند و شده را ياد مفاهيم آموخته 

  .)۸(  ارتقاء يابدهاآن ي عملكردي نيز درهامهارت
                                                 
6 kilan 

تحقيقي را در رابطه با مفهوم ، )۲۰۰۵(کالمن هاين و همکاران 

صالحيت در آموزش مبتني بر دستاورد در واحد ارائـه کننـده            

ه جهت بـازآموزي پرسـتاران در       مراقبت سرطان انجام دادند ک    

ي هـا در قالـب برنامـه      و بـا روش آمـوزش جديـد        هااين بخش 

 سـطح را بـراي رسـيدن بـه صـالحيت بـاليني           چهـار آموزشي  

مهـارت  ،  آمـوزش تخصـصي   : مشخص نمودند که عبارت بود از     

، ها و درمان  هاكيفيت ارائه مراقبت  ،  ي اختصاصي هاانجام درمان 

  .)۹( زيابي آنار سازماندهي نقش باليني و

ريزي بـر مبنـاي مـدل       همكارانش با برنامه   ين و  ها كالمن

 سطح عنوان شده و اجراي      چهارآموزش مبتني بر دستاورد در      

 هاآن توسط پرستاران باليني ارائه كننده مراقبت در اين بخش         

ي باليني كسب شـده بـدين نتـايج         هاپس از ارزيابي شايستگي   

بـر دسـتاورد منجـر بـه        دست يافتند كه مدل آموزش مبتنـي        

 هاگيري چارچوبي از مفهوم صالحيت باليني در اين واحد        شكل

ــادر مــي  ــدشــد كــه پرســتاران ق   از لحــاظ عملكــردي و  بودن

  را در مـورد    هـا  و مراقبـت   هاگيري كيفيت باالي درمان   تصميم

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

تري را نسبت به قبـل      في مطلوب مديريتي خود را در سطح كي     

  .)۹( نمودندارائه مي

از سيـستم آمـوزش مبتنـي بـر         ) ۲۰۰۴(كيرك و ويلبرن    

ثير آن در سيـستم آموزشـي       أتـ  و عملكرد بر صالحيت بـاليني    

ي كـاربردي بـه     هـا كلورادو استفاده كردند كه طبق آن مهارت      

از دانشجويان پرستاري در طي دوره تحصيلي و طبـق            نفر ۲۵

رديد و طبـق نتـايجي      گ آموزش بر مبناي دستاورد ارائه       برنامه

دست آوردند به اين نتيجه ه كه از ارزيابي عملكرد دانشجويان ب

  دريافت اطالعات آموزشـي،    فن رسيدند كه اين روش آموزشي    

 داده و   ءموزشـي را ارتقـا    آبـازدهي    ي آن با كيفيت بـاال و       ارائه

 و اطالعـات    نيز ميـزان آگـاهي و دانـش        موجب شد كه اساتيد   

ي مختلـف   هـا تر نمايند تا جهت ارائه در بخـش       خود را تكميل  
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 بـه طـرز مطلـوبي    هـا آموزش و تدريس آن ي تحصيلي، هادوره

شود چه كه از اين روند آموزشي مشخص مي        صورت پذيرد آن  

اين نكتـه اسـت كـه آمـوزش مبتنـي بـر دسـتاورد منجـر بـه            

ني ي بــاليهــادگرگــوني كيفــي در ســطح دانــش و شايــستگي

گردد كه نتـايج تحقيـق كيـرك و ويلبـرن           دانشجو و مربي مي   

  .)۱۰( باشدمؤيد اين موضوع مي

  

  هامواد و روش

جامعـه  ،  باشـد  ي نيمه تجربي مي   اين پژوهش يك مطالعه   

 پرسـتاري روزانــه  ۷دانـشجويان تـرم    پـژوهش شـامل تمـامي   

باشد كه در نيمـسال اول      مامايي تبريز مي   و   دانشكده پرستاري 

عنـوان يكـي از     كـارورزي ديـاليز را بـه       ۸۵-۸۶صيلي  سال تحـ  

  . انتخاب نمودند۳ جراحي - واحدهاي پرستاري داخلي

. نامـه بـود   پرسـش   در اين پژوهش   هاابزار جمع آوري داده   

ابتدا با اسـتفاده از روش دلفـي دسـتاوردهاي مـورد انتظـار از               

  .آموزش در كارورزي واحد باليني بخش دياليز تعيين شد

بعـد  . طابق با اهداف پژوهش تهيه و تنظيم نمود       آزموني م 

هـاي الزم از طـرف        با انجام هماهنگي   ،از تعيين روايي و پايايي    

ــشكده ــوزش دان ــتاري  آم ــاييو پرس ــا ، مام ــاهنگي الزم ب هم

دانشجويان به عمل آمده و از آنان خواسته شد تا در يك تاريخ             

كـه پـيش     در همين جلسه بـود    . مقرر در يك كالس گرد آيند     

و   در مورد اهداف پـژوهش توضـيح داده شـد   انجام وزمون به  آ

  .پژوهش جلب شد رضايت دانشجويان براي شركت در

 و   کنتـرل  پس از اتمـام جلـسه دانـشجويان بـه دو گـروه            

 گـروه اول عنـوان گـروه شـاهد آمـوزش            .تجربي تقسيم شدند  

 کنتـرل جلسات آموزش گروه     سپس. مرسوم را دريافت نمودند   

 .شـروع شـد   ) ره( همودياليز بيمارستان امام      در بخش  تجربيو  

 از روش آمـوزش مرسـوم       کنترلدر آموزش دو گروه اول گروه       

 با استفاده از آموزش مبتني بـر        تجربيآموزش   استفاده شده و  

 ارزيـابي   ؛ هفتـه  سـه  پـس از گذشـت       .دستاورد صورت گرفـت   

 در نهايت پس از سپري شـدن  .توسط چك ليست انجام گرفت    

 از دانـشجويان     تجربـي   و  کنتـرل  در دو گـروه    آموزشـي    هبرنام

خواسته شد كه در يك جلسه عمومي حضور به هم برسـانند و             

 پـس   ،كه به آنان اطالع داده شـود در همـان جلـسه           بدون اين 

عمل آمد و سپس نتايج پيش آزمـون و پـس آزمـون             آزمون به 

  .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

ـ  هـا  داده ؛جهت ارزيابي نتايج پژوهش    دسـت آمـده از     هي ب

واحدهاي پژوهش كدگذاري شده و توسـط نـرم افـزار آمـاري             

spss13 بـراي   .مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت          و    ويرايش 

جداول (ي آمار توصيفي    هادسترسي به اهداف پژوهش از روش     

ي هـا و روش )  انحراف معيـار   ، واريانس ، ميانگين ،توزيع فراواني 

ي زوج و   هـا  بـا نمونـه    Tمتريـك   ي پارا هـا آزمون(آمار تحليلي   

در قسمت مربوط بـه      .استفاده شد ) ضريب همبستگي  مستقل،

نمرات كـسب شـده هـر يـك از          ،  تكميل چك ليست ارزشيابي   

دانشجويان از طريق مشاهده و تكميـل چـك ليـست بـه ايـن               

صورت محاسبه گرديد كـه در صـورت انجـام كامـل و درسـت           

ر در نظر گرفته و جمع      نمرة صف = و انجام نداد     ۱ نمره =رفتار  

  .نمرات هر نفر تعيين شد

  

  ها يافته

 درصد واجدين پـژوهش را درهـر        ۷/۵۷دانشجويان دختر   

  .باشدميدادند كه باالترين درصد ميدو گروه تشكيل 

آمـاري از   دار، تفـاوت معنـي   tولي براساس نتـايج آزمـون  

لحاظ تاثير جنس بر روي نمرات عملكرد و نوع روش آموزشـي       

  .ه نشدمشاهد
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  )تجربي و كنترلدر دو گروه ( برحسب ميزان صالحيت باليني كنترلو تجربي توزيع واحدهاي مورد پژوهش در گروه  ):۱(جدول شماره 

  ي مورد مطالعههاگروه
  تجربيگروه   كنترلگروه   ميزان صالحيت باليني

  ۹۱/۱۵ ± ۴۰/۶  ۷۱/۱۷ ± ۸۱/۵  ميانگين و انحراف معيار قبل از اجراي برنامه آموزشي
 p = ۴۶/۰ < ۰۵/۰  نتيجه آزمون آماري

  

   مرسومبرحسب ميزان صالحيت باليني قبل و بعد اجراي آموزشكنترل  توزيع واحدهاي مورد پژوهش در گروه ):۲(جدول شماره 

  ي مورد مطالعه    هاگروه                  
  كنترلگروه   ميزان صالحيت باليني

  ۷۱/۱۷ ± ۸۱/۵   از اجراي آموزشميانگين و انحراف معيار قبل 
  ۵۷/۱۸ ± ۷۴/۵  ميانگين و انحراف معيار بعد از اجراي آموزش

 p = ۴۰/۰ < ۰۵/۰  نتيجه آزمون آماري
 

   برحسب ميزان صالحيت باليني  قبل و بعد تجربي توزيع واحدهاي مورد پژوهش در گروه ):۳(جدول شماره 

    مبتني بر دستاورداجراي آموزش

  ي مورد مطالعههاگروه                   
  تجربيگروه   ميزان صالحيت باليني

  ۹۱/۱۵ ± ۴۰/۶  ميانگين و انحراف معيار قبل  از اجراي آموزش
  ۵۸/۲۴ ± ۹۳/۲  ميانگين و انحراف معيار بعد از اجراي آموزش

  p = ۰۰۱/۰ > ۰۱/۰  نتيجه آزمون آماري
  

   برحسب ميزان صالحيت باليني بعد از اجراي آموزش كنترلو تجربي روه  توزيع واحدهاي مورد پژوهش در گ):۴(جدول شماره 

  گروههاي مورد مطالعه                                         
  گروه مورد  گروه شاهد  ميزان صالحيت باليني

  ۵۸/۲۴ ± ۹۳/۲  ۵۷/۱۸± ۷۴/۵  ميانگين و انحراف معيار بعد از اجراي برنامه آموزشي
 p = ۰۱۱/۰ < ۰۱/۰ ارينتيجه آزمون آم

  

  ين برحسب نمرات کاروزي باليكنترل وتجربي توزيع واحدهاي مورد پژوهش در گروه ):۵(جدول شماره 

  گروههاي مورد مطالعه                                    
  گروه مورد  گروه شاهد  نمرات کارورزي باليني

  ۴۵/۱۸ ± ۷۵/۰  ۸۲/۱۶ ± ۶۳/۰  ميانگين و انحراف معيار نمرات پايان ترم
  p = ۰/ ۰۰  نتيجه آزمون آماري

  

ي صـحيح در    هـا  بيانگر آن است که تعـداد جـواب        ۱جدول شماره   

گروه شاهد قبـل از اجـراي روش آمـوزش مرسـوم داراي ميـانگين               

باشـد و در گـروه مـورد قبـل از      مـي  ۸۱/۵ و انحراف معيـار      ۷۱/۱۷

 و ۹۱/۱۵ين اجراي روش آموزش مبتني بـر دسـتاورد داراي ميـانگ          

 دو نمونه مـستقل بـا   tبراساس آزمون  . باشدمي ۴۰/۶انحراف معيار   

دار آماري   اختالف معني  p=۴۶/۰ مقدار آزمون تي     pتوجه به مقدار    

 در دو گـروه شـاهد و مـورد قبـل از اجـراي برنامـه              هابين ميانگين 

  .آموزش مشاهده نشد

 در  ي صـحيح  هـا  بيانگر آن است که تعـداد جـواب        ۲جدول شماره   

 و ۷۱/۱۷گروه شاهد قبل از اجـراي روش آمـوزش داراي ميـانگين         
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ي صـحيح در    هاباشد همچنين تعداد جواب   مي ۸۱/۵انحراف معيار   

گروه شاهد بعـد از اجـراي روش آمـوزش مرسـوم داراي ميـانگين               

 مقدار در آزمـون     p براساس   .باشدمي ۷۴/۵ و انحراف معيار     ۵۷/۱۸

ــسته  ــه واب ــي دو نمون ــي، اخــp=۴۰/۰ت ــين تالف معن ــاري ب دار آم

 در قبل و بعد از اجـراي روش آمـوزش در گـروه شـاهد                هاميانگين

  . مشاهده نشد

ي صـحيح در    هـا  بيانگر آن است که تعـداد جـواب        ۳جدول شماره   

 و  ۹۱/۱۵گروه مورد قبل از اجراي روش آموزشـي داراي ميـانگين            

ر ي صـحيح د   هاباشد همچنين تعداد جواب   مي ۴۰/۶انحراف معيار   

گروه مورد بعد از اجراي روش آمـوزش مبتنـي بـر دسـتاورد داراي          

 tاسـاس آزمـون    بر. باشدمي ۹۳/۲ و انحراف معيار    ۵۸/۲۴ميانگين  

 اختالف  p=۰۰۱/۰ مقدار آزمون تي     pدو نمونه وابسته و با توجه به        

 در گروه مورد در وضعيت قبل و بعد از اجراي برنامه هابين ميانگين

  .باشدمي دار معني،آموزش

ي صـحيح در    هـا  بيانگر آن است که تعـداد جـواب        ۴جدول شماره   

  و ۵۷/۱۸گروه شاهد بعد از اجـراي روش آمـوزش داراي ميـانگين             

ي صـحيح در گـروه   هـا جـواب  باشد و تعدادمي ۷۴/۵انحراف معيار   

 و انحـراف    ۵۸/۲۴مورد بعد از اجراي روش آموزشي داراي ميانگين         

 دو نمونه مستقل و با توجـه        tاس آزمون   براس. باشدمي ۹۳/۲معيار  

هـا   ، اختالف معني دار بين ميانگين    p=۰۱۱/۰ مقدار آزمون تي     pبه  

  .در گروه شاهد و مورد بعد از اجراي آموزش مشاهده شد

 بيــانگر آن اســت کــه نمــرات کــارورزي بــاليني ۵جــدول شــماره 

 و انحـراف معيـار      ۸۲/۱۶پرستاري در گروه شـاهد داراي ميـانگين         

 ۷۵/۰ و انحراف معيار     ۴۵/۱۸ و در گروه مورد داراي ميانگين        ۶۳/۰

 مقـدار آزمـون     pاساس آزمون تي مستقل و با توجه به           بر .باشدمي

داري بين ميانگين در دو گـروه شـاهد و          اختالف معني  p=۰۰/۰تي  

  .مورد وجود دارد

  

  گيريبحث و نتيجه

ي هـا برنامهي ثيرگذار أنقش ت، هاتوجه به نتايج و مقايسه يافته    

 ءدر ارتقـا   آموزش مبتني بر دسـتاورد    خصوص،  بهآموزش پرستاري   

له که آيـا  أگردد اما اشاره به اين مسمياي مشخص  شايستگي حرفه 

ي هابرنامه ريزي   و هادر برنامه دستاورد  استفاده از آموزش مبتني بر    

ي آمـوزش   هـا ضـعف توانـد کليـه نقـايص و        مـي آموزش پرسـتاري    

به تمام نيازهاي دانشجويان پرسـتاري       ف نموده و  کالسيک را برطر  

اي پاسخ دهد بايستي مورد بحـث قـرار      مهارت حرفه  اعم از دانش و   

   ي بيـشتر در ايـن زمينـه       هـا پـژوهش  و نيازمنـد مطالعـات و      گيرد

   .باشدمي

  و كنتـرل  نتايج پژوهش نشان داد که بين عملکرد دو گـروه            اب

آمـوزش مبتنـي بـر        و کارگيري روش آموزش مرسـوم    ه   با ب  تجربي

شـود پـژوهش    مـي بنـابراين پيـشنهاد     ،  دستاورد تفاوت وجود دارد   

 از ديــدگاه پيرامــون بررســي علــل تفــاوت موجــود در ايــن زمينــه

  . صورت گيرددانشجويان
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