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  چکيده

ـ  دسـت زان يـ م ين مطالعه به منظـور بررسـ  يا. باشد يم يستم آموزش پرستاريدر س ياز ارکان اساس، آن يابيو ارزش ينيآموزش بال :پيش زمينه و هدف  يابي

و آمـوزش مرسـوم در سـطح     تيصـالح بـر   يمبتن يروش آموزشر کاربرد دو يکه در آن تأث. انجام شده است ينيبال يها مهارتدر کسب  يان پرستاريدانشجو

  .سه قرار گرفته استيمورد مقا يان پرستاريدانشجو يو شناخت ينيبال يريادگي

تابعـه دانشـگاه علـوم     يهـا  مارسـتان يباز  يکيدر  ICUبخش  یکارورز يان پرستارينفر از دانشجو ٢٨تعداد  يبر رو يمه تجربين مطالعه نيا :ها روشمواد و 

بـر   يمبتنـ  يتحـت روش آموزشـ   ند وشد يم بنديتقس يدو گروه کنترل و تجرببه  يتصادف دمانيبا چ يبه طور تمام شمار ها نمونه. ه انجام شدياروم يپزشک

 يها مهارت يش آزمون و پس آزمون برايپ. دنديد يدر همان مدت و تحت نظر همان مرب ينيبال يها مهارتالزم را بر اساس دفترچه ثبت  يها آموزشت يصالح

  .انجام گرفت ينيبال يها مهارت يبرا يو فهرست وارس نامه پرسشق ياز طر، هر دو گروه يب برايبه ترت ينيبال يها مهارت يو پس آزمون برا يشناخت

افت نمودند بـه  يت دريبر صالح يمبتن يکه آموزش خود را تحت روش آموزش يان گروه تجربيدر دانشجو يو شناخت ينيبال يها مهارتسطح نمرات  :ها يافته

  .بودند، ان گروه کنترل تحت آموزش مرسوميش از دانشجويب داري معنيطور 

، ش مرسومش از رويب، ينيبال يها مهارتق دفترچه ثبت يت از طريبر صالح ين پژوهش نشان داد که کاربرد روش آموزش مبتنيج اينتا :گيري بحث و نتيجه

ن روش در آمـوزش  يـ از ا شـود  يمـ شنهاد يلذا پ. دينما يمرا فراهم  يان پرستاريدانشجو يو شناخت ينيبال يها مهارت يريادگيارتقاء و بهبود  يفرصت الزم برا

  .استفاده گردد يابيجهت آموزش و ارزش يان پرستاريدانشجو ينيبال
  ينيبال يها مهارت، يشناخت يها مهارت، يابيارزش، فعال يريادگي، ينيآموزش بال :ها واژه کليد
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  هيجراحي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اروم -استاديار گروه پرستاري داخلي ١
  )نويسنده مسئول( پزشكي اروميه دانشگاه علومدانشكده پرستاري ومامايي  جراحي، -پرستاري داخلي گروهمربي  ٢
  هيدانشگاه علوم پزشكي ارومهاي ويژه دانشكده پرستاري ومامايي پرستاري مراقبتارشد دانشجوي كارشناسي  ٣
  دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي اروميه جراحي، -مربي گروه پرستاري داخلي ٤
  هيات آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اروميهکارشناس ارشد آمار زيستي، عضو  ٥

  مقدمه

 دانـش و  از مناسـبي  سـطح  ايجـاد ، پرستاري آموزش هدف

 کسب در جهت عامل نيتر مهم و، پرستاري دانشجويان در مهارت

 شيب واست  در پرستاري باليني آموزش سطح اين هدف، ارتقاي

بـالين   در پرستاري شدن دانشجويان يا حرفه فرايند از نيمي از

 هويت به دادن شکل منبع نيتر مهممحيط،  اين کهد ده مي رخ

 خـدمات  کيفيـت  اعتالي، طرفي از و دانشجويان است يا حرفه

 طول در پرستاري دانشجويان که است اين پرستاري نيازمند
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 ي، ناصر شيخيداود رسول، اعظم نادري، وسف محمدپوري، يبقائ يمدکتر رح
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای    1391 اردیبهشت فروردین و، 36 یدر پ ی، پاولهم، شماره ددوره  2

 يهـا  طيمحـ  در را الزم يهـا  مهارت و دانش خود دوره تحصيل

 کـه اسـت   راهکارهـايي  از يکـي آموزش باليني ). ۱(بياموزند باليني

امـا  . شوند يمصالحيت باليني نائل  کسبپرستاران از طريق آن به 

 کشـور پژوهشگران آموزش پرسـتاري در   نتايج تحقيقات، متأسفانه

ــان داده  ــتنش ــوده و    کيفي ــوب نب ــدان مطل ــاليني چن ــوزش ب آم

گرچه لزوم بـازنگري در نحـوه    ).۲( وجود دارد در آن ييها يينارسا

، فتـه قـرار گر  تأکيدباليني در مطالعات زيادي مورد  يها يکارآموز

تنهـا تعـداد   ، ولي به دليـل پيچيـدگي آمـوزش در محـيط بـاليني     

آموزش و يادگيري در  اند دادهمعدودي از پژوهشگران به خود اجازه 

، امروزه .اين محيط و چگونگي بهبود آن را مورد بررسي قرار دهند

آموزشي هستند  يها روشدر جستجوي ، بسياري از مربيان باليني

بـاليني را در سـطح    يهـا  مهـارت دانش و  ها آنبتوان به وسيله  که

 با بتوان شايد را فعال يادگيري ).۳(مناسبي به دانشجويان آموخت

 در. ديـ بهتـر فهم  ١منفعـل  يـادگيري ، يعنـي ، آن متضـاد  توضـيح 

 تجلـي  روش سخنراني در، اختصاصاً نه و غالباً که، منفعل يادگيري

 دانايي، فراگير که است يا شده پذيرفته بنيادين اصل، کند يم پيدا

 يک مقابل در بايد، دانش از او شدن ذهن پر براي و دارد مختصري

، مقابـل  در، فعال يادگيري .دهد گوش او به گفتار و بنشيند دانا فرد

جريـان   در را فراگيـر  کـه  اسـت  راهبردهـايي  بر مجموعـه  مشتمل

 خود به يادگيري بخشيدن عمق براي را او و دهد مشارکت يادگيري

 پيشـنهاد  فعـال  تحقق يـادگيري  براي که راهبردها اين .سازد توانا

ن مطالعه يت در ايبر صالح ييادگيري مبتن :عناوين تحت، اند شده

سيسـتم تسـلط    کـه  ياز مفاهيم مهمـ  يکي.شده است ادهيو پذکر 

مفهــوم . دارد تاکيــدو  تکيــهبــدان  تيبــر صــالح يمبتنــ يآمــوز

مشـخص بـودن    ).۴( اسـت  يا حرفـه  يو شايستگ يصالحيت بالين

دانشجو ، تيبر صالح يمبتن يدر اين شيوه آموزش يبرنامه تحصيل

برنامـه   يو نواقص محتـوا  دينما يمرا به آموزش خودمحور تشويق 

 يشـيوه آموزشــ  ياز ديگـر مزايــا . کنــد يمـ را مشــخص  يتحصـيل 

                                                
1 passive learning 

شناخت موارد بحث انگيز  يتواناي، تيبر صالح يمبتن آموزي تسلط

 يهـا  ارتبـاط بـين برنامـه    يرو تمرکـز  ديجاا، يتحصيل يدر محتوا

همچنـين تـداوم    .)۵(باشد يم يبالين يها مهارتو تمرين  يتحصيل

را از سطوح پايين تا سـطوح بـاال و    يدوره تحصيلر آموزش براي ه

اين شيوه آموزش منجـر  . کند يمرا نيز مشخص  يا حرفهپيشرفت 

 يزشـ بدست بيايند و برنامه آمو ينتايج به شيوه منظم که شود يم

شـده و مـورد دلخـواه     يبرنامه پـيش بينـ   يکرا از آغاز تا حصول 

، اين شيوه با بيان نتايج مورد انتظار.کند يم يساز يکسانتنظيم و 

نتيجـه الزم اسـت را مشـخص     کسـب  يبـرا  کـه را  ييهـا  ليپتانس

 يهـا  طـرح پارامترهـا و  ، يهر چيز فيتوص گريدبه بيان و  کند يم

 يا درجـه به عنـوان   تيصالح ).۶( کند مي نييرسيدن به آن را تع

دامنه  يخود را برا يا حرفهو دانش  ها مهارت توانند يماشخاص  که

 بکـار ، افتد يماتفاق  يدر حوزه حرفه خاص که ها تيموقعاز  يوسيع

مهـارت و  ، چـون دانـش   ينيز تعريف شده اسـت و مفـاهيم  ، ببرند

 هستند يا حرفه ياصلي مرتبط با شايستگاستانداردها جزء مفاهيم 

 يهـا  روشاين نـوع آمـوزش بـا سـاير      عملکرديسطح تفاوت  .)۷(

باعث توسعه بهتر موارد و مفاهيم علمي و عملـي   تواند يمآموزشي 

آموزشـي   يهـا  روشجايگزين سـاير   تيمزاين  به خاطرگرديده و 

 در جسـتجوي ، بسياري از مربيان بـاليني ، امروزه .)۸( سنتي گردد

و دانـش   هـا  آنبتـوان بـه وسـيله     که باشند يمآموزشي  يها روش

و  آموخـت  باليني را در سطح مناسـبي بـه دانشـجويان    يها مهارت

 کـه استفاده از روشي اسـت  ، رسيدن به اين هدفراه براي  نيبهتر

فعـال بـوده و بتواننـد در مـورد      در آن فراگيران در امـر يـادگيري  

مناسـبي دريافـت نماينـد روش يـادگيري      يادگيري خود بـازخورد 

بـر   يمبتنـ  ا آمـوزش ي يتسلط آموز .)۹( استت يبر صالح يمبتن

مـا را   کـه وم يـادگيري اسـت   تهيه عبارات واضح از مفه، تيصالح

فرآيند آموزش براي بدست آوردن نتايج مورد نظر  کند يممطمئن 

آمـوزش موجـب انعطـاف پـذيري در      شکلاين  .طراحي شده است

 يهـا  برنامـه  کـه  دهـد  يم را امکانبرنامه ريزان اين  ارائه شده و به
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 ICUکارورز بخش  يان پرستاريدانشجو ينيبال و يشناخت يها مهارت آموزش در فعال يريادگي يالگو ياجرا
 

 هیاروم یپرستاري و مامای دانشکدهدوماهنامه     1391 فروردین و اردیبهشت، 36 یدر پ ی، پاولهم، شماره ددوره  3

نيـاز بـه پيـروي از     اينکـه بدون ، بر اساس دستاوردهايشان خود را

 يبايست .)۱۰( طراحي نمايند، متدهاي تدريس سنتي داشته باشند

آموزش باشـد و فراگيـران    يمحتواي کيفيتدهنده  نشان عملکردها

 فاکتورهـاي طبق و شده  يطبق زمان پيش بين، بتوانند با موفقيت

مفـاهيم  ، تيبـر صـالح   يمبتنـ  يموجود در آموزش تسـلط آمـوز  

 يها مهارتموفق و  ييادگير و در ضمن رنديبگ اديرا  شدهآموخته 

در رابطه با مفهوم  يقيتحق .)۱۱( ارتقاء يابد ها آندر نيز  عملکردي

در واحد ارائه کننده  تيبر صالح يمبتن يت در تسلط آموزيصالح

ن يـ پرسـتاران در ا  يکه جهت بـازآموز  هدشمراقبت سرطان انجام 

 چهار يآموزش يها برنامهدر قالب ، ديو با روش آموزش جد ها بخش

که عبارت  همشخص نمود ينيت باليدن به صالحيرس يسطح را برا

، ياختصاصـ  يهـا  درمـان مهـارت انجـام   ، يخصصت آموزش :از است

و  ينقـش بـالين   يسـازمانده ، هـا  درمـان و  هـا  مراقبـت ارائه  کيفيت

 يها دگاهيدريشه در ، تيبر صالح يمبتن آموزش .)۱۲( آن يابيارز

فراگيـران مختلـف را از هـم     کـه معتقد بود آنچـه   يو. دارد هاردن

با دادن  .براي يادگيري است ها آننياز  زمان مورد، دينما يممتمايز 

فراگيـران قـادر بـه يـادگيري در سـطح مناسـبي        مهه، کافيزمان 

 يکسريت داراي يبر صالح يمبتن آموزشروش  ).۱۳( خواهند بود

 سـنجش ، تعيـين اهـداف آموزشـي   : عبارتنـد از  کـه اسـت   مراحلي

 تکـويني  رزيابيا، اجراي دوره آموزشي، تعيين سطح تسلط ،آغازين

ايـن   کـه نظـر داشـت   ر بايد د تراکميو آموزش اصالحي و ارزيابي 

معايـب نيـز    يکسـري داراي  آموزشـي  يهـا  روشروش مانند ساير 

 کمـک وقت گير بودن و ، اين روش ده برايش ذکراز معايب  .هست

بيشتر وقـت خـود را   ضعيف است زيرا مدرس  بيشتر به دانشجويان

زيـادي   براي اين روش مزايـاي ، از طرف ديگر .دينما يم صرف آنان

بفهمد اگر فراگير  صاحب نظران معتقدند. )۱۴(شده است  ذکرنيز 

حتـي اگـر بـه    ، فراگيران پيشرفت نمايـد  تا سطح بهترين تواند يم

 نيتـر  مهـم  را خواهد نمود کاراين ، باشدقيمت صرف زمان زيادي 

، پرورش يافته با اين روش دانشجويان کهمزيت اين روش آن است 

 کــهاطمينــان داشــت  تــوان يو مــدانشــجوياني توانمنــد هســتند 

با توجه ). ۱۵( وظايف آتي خود را دارند الزم براي انجام يها حداقل

شـجويان  اندبـاليني   عملکـرد متعدد مشاهده شده در  يها ضعفبه 

بـر   يآموزشـي مبتنـ   روش ريتـأث  کـه  يا مطالعه پرستاري و نبودن

پرسـتاري را مـورد بررسـي قـرار داده      ت در آموزش بالينييصالح

به سطح  ژهيمراقبت و يها بخشپرستاران  اينکهباشد و با توجه به 

بتواننـد هـر لحظـه تغييـرات      بااليي از دانش و مهارت نياز دارند تا

، را تشخيص داده و درمان نماينـد ان بيمار تيدر وضع تهديدکننده

آن ر ب و بخش به عنوان محل اجراي پژوهش در نظر گرفته شدن اي

باليني  تأثيرات آموزشي آموزش، در پژوهشي نيمه تجربي شديم تا

روش سـنتي  ا ت را بـ يبر صالح يمبتن آموزشبا استفاده از الگوي 

  .ميسه قرار دهيمقاآموزش باليني مورد 

  

   ها روشمواد و 

آن ر د کـه  باشـد  يمـ نيمه تجربـي   ي مطالعه يکاين پژوهش 

آموزش به روش مرسـوم و  ، دو روش متفاوت آموزشي يتأثير اجرا

 ينيو بـال  يشـناخت  يهـا  مهـارت ت بـر  يآموزش مبتني بـر صـالح  

بـه دو   ها نمونه صيتخص. دانشجويان مورد بررسي قرار گرفته است

صـورت گرفتـه اسـت و     يبه صـورت تصـادف   يگروه کنترل و تجرب

 نيبـد . باشـد  يمـ آزمون و پس آزمون  شيحاضر با طرح پ ژوهشپ

در دو گروه کنترل و  انيدانشجو يشناخت يها مهارت زانيمنظور م

 يسـؤال  ۲۰ يا نـه يچهـار گز قبل از آموزش توسـط آزمـون    يتجرب

آموزش مرسوم  يدوره و بعد از اجرا انيشد و سپس در پا دهيسنج

 زانيـ دوبـاره م  ونت توسط همـان آزمـ  يصالحبر  يو آموزش مبتن

 يدر واحد کارورز يپرستار ۷ترم  انيدانشجو يشناخت يها مهارت

 سهيو مقا يابيمورد ارز هيشهر اروم يطالقان مارستانيب ICUبخش 

 يرفتار يها مهارت ICUبخش  يدوره کارورز انيدر پا. قرار گرفت

مورد مشاهده  کساني يهر گروه بر اساس فهرست وارس انيدانشجو

در هـر گـروه    انيدانشـجو  ينيمهارت بال زانيم سپسقرار گرفت و 
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در اين پـژوهش برابـر بـا انـدازه     ، اندازه نمونه .شد سهيو مقا نييتع

 ۷دانشـجويان تـرم    ي هيـ کلکـه در ايـن پـژوهش    .باشـد  يمجامعه 

در  که، ه بودنديپرستاري و مامايي اروم ي دانشکدهپرستاري روزانه 

 کارورزي يميطبق برنامه تنظ، ۸۹-۹۰نيم سال اول سال تحصيلي

ICU  تعـداد  . ندژه گذرانديپرستاري و يواحدهااز  يکيرا به عنوان

و تجربـي   کنتـرل به دو گـروه   که، نفر بود ۲۸اين دانشجويان  کل

 ۱۵ کنتـرل در اين پژوهش تعداد دانشجويان گـروه  . تقسيم شدند

ه يـ ابتـدا کل  .نفـر بـود   ۱۳ه تجربـي  نفر و تعـداد دانشـجويان گـرو   

سپس بـه صـورت   ، انتخاب شدند يان به صورت سرشماريدانشجو

، نفـره  ۸ا يـ و  ۷ساده جهت همگن بودن بـه چهـار گـروه     يتصادف

نفره کنتـرل و   ۱۵و  ۱۳م و بعد به طور هدفمند به دو گروه يتقس

، در اين پژوهش ها دادهجمع آوري  ابزار .شدند يم بنديتقس يتجرب

ابتدا با استفاده از روش دلفي دسـتاوردهاي مـورد   . بود نامه پرسش

شـد  تعيـين   ژهيـ واحد باليني بخش و کارورزيانتظار از آموزش در 

روايي آزمـون  . مطابق با اهداف پژوهش تهيه و تنظيم نمود يآزمون

با روش محتوا مورد پذيرش قرار گرفت و پايـايي آن نيـز بـا روش    

 کلاين ضريب در مورد  کهين گرديد ريچاردسون تعي کودرضريب 

با روش محتوا تعيين  يروايي فهرست وارس بود و درصد ۷۸آزمون 

 گرهـا  مشـاهده گرديد و بـراي تعيـين پايـايي نيـز از روش پايـايي      

 دانشـکده هاي الزم از طرف آموزش  با انجام هماهنگي .استفاده شد

الزم با دانشجويان به عمـل آمـده و از    نگيهماه، پرستاري مامايي

 در. گرد آيند کالس يکتاريخ مقرر در  يکآنان خواسته شد تا در 

به عمـل آمـده در مـورد اهـداف      آزمونپيش  بود کههمين جلسه 

ر د شـرکت و رضـايت دانشـجويان بـراي    د پژوهش توضيح داده ش

از اتمام اين جلسه دانشجويان بـه دو گـروه    پس.پژوهش جلب شد

 ،گـروه شـاهد   گـروه اول بـه عنـوان   . ترل و تجربي تقسيم شدندکن

جلسـات آمـوزش گـروه    ، سپس .آموزش مرسوم را دريافت نمودند

در . شروع شـد  يبيمارستان طالقان ICUدر بخش  يکنترل و تجرب

آموزش دو گروه اول گروه کنترل از روش آموزش مرسوم اسـتفاده  

 يزش تسـلط آمـوز  با اسـتفاده از آمـو   يآموزش گروه تجربو شده 

 هفتـه ارزيـابي   ۴پس از گذشت . ت صورت گرفتيبر صالح يمبتن

در نهايـت پـس از سـپري شـدن     . ليست انجام گرفـت  چکتوسط 

از دانشجويان خواسـته   يو تجربآموزشي در دو گروه کنترل  برنامه

 اينکـه و بـدون   دجلسه عمومي حضور به هم برسانن يکدر  کهشد 

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

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

بدسـت آمـده از    يهـا  دادهارزيابي نتايج پژوهش  جهت .قرار گرفت

شـده و توسـط نـرم افـزاري آمـاري       کدگـذاري پـژوهش   يواحدها

SPSS13   بـراي دسترسـي بـه    . فـت مورد تجزيه و تحليـل قـرار گر

، جداول توزيـع فراوانـي  (آمار توصيفي  يها روشاهداف پژوهش از 

ــانگين ــانس، مي ــار، واري ــا يهــا روشو ) انحــراف معي ــي  رآم تحليل

ـ  يت، زوج يت يها آزمون( آزمـون  ، ضـريب همبسـتگي  ، نمونـه  کي

 چـک  تکميـل در قسـمت مربـوط بـه    و استفاده شد ) ويتنيمن وي

از دانشجويان از طريق  يکشده هر  کسبنمرات ، ليست ارزشيابي

در  کهليست به اين صورت محاسبه گرديد  چک تکميلمشاهده و 

 نمـره ( نو انجـام نـداد   )۱نمـره ( رفتار ستو در کاملصورت انجام 

 اصلي تفاوت .در نظر گرفته و جمع نمرات هر نفر تعيين شد) صفر

 وشبـا ر  شده استفاده تيبر صالح يمبتن آموزش يادگيري الگوي

 مـورد  در سه، پژوهش اين در استفاده مورد باليني آموزشي سنتي

 ريـزي  برنامـه  و حساب شده کامالً تدريس مراحل، الگو اين در بود

 ريـزي  برنامـه  باليني سنتي آموزش روش در که حالي در بود شده

ايـن  ، دارد وجـود  عمـالً  الگو اين در که موردي نداشت وجود دقيق

 تـک  تـک  يـادگيري  مشـکالت  کشـف  مـدرس  اسـت کـه   وظيفـه 

 اطمينان و، مشکالت مورد اين در آنان به بازخورد دادن، انيدانشجو

 مورد در بازخورد گرفتن وظيفه دانشجو و بود مشکالت اين اصالح از

 در اگرچـه  .بـود  مشکالت اين رفع در جهت تالش و خود يادگيري

 اين به اما، داشت وجود ها ضعف به توجه و هم بازخورد مرسوم روش

 آموزشي استفاده مرسوم روش با الگو اصلي تفاوت، اين و دقت نبود
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 آمـوزش ، ايجـاد شـده   يهـا  ليتعـد  وجود با، الگو اين در .بود شده

 ايـن  بـه  پژوهش اجراي فرايند .باشد يم انفرادي بيشتر دانشجويان

 و شاهد يها گروه دانشجويان از، کارورزياول  روز در که بود صورت

 از پـس  .شـد  گرفته عملکردي و شناختي يها آزمون پيش تجربي

، متفـاوت  بـاليني  آمـوزش  يهـا  روش با ها آنآموزشي  برنامه اجراي

 و تيبـر صـالح   يمبتن تعديل آموزش از الگوي، تجربي گروه براي

 .گرديـد  اسـتفاده  بـاليني  آمـوزش  روش سنتي از شاهد گروه براي

 يهـا  هيرو تعيين مراحل داراي پژوهش در اين شده استفاده الگوي

 و يترميمـ  آموزش، دوره ميان ارزيابي، سطح اوليه تعيين، اساسي

 در يـادگيري  روش مشخصات اکثر، الگو اين در .نهايي بود ارزيابي

 الگـوي  بـرخالف  الگو اين در اينکه بجز بود شده تسلط رعايت حد

 تاکيـد  انفـرادي  آموزش بر بيشتر که تسلط حد در سنتي يادگيري

 جـاي  بـه ، بـود  شـده  تأکيـد  حـدي  تا نيز گروهي آموزش به، دارد

 و شد استفاده تکويني آزمون يک از تنها، مکرر تکويني يها آزمون

ماندن  به مجبور، نيز تسلط حد به رسيدن از پس دانشجويان اينکه

 از پـس ، شاهد گروه مورد در.بودند آموزشي برنامه اتمام تا گروه در

 روش بـا  دانشـجويان  باليني آموزش، ها آزمون پيش آمدن عمل به

 انجام، بيماران مراقبتي امور انجام به صورت و باليني آموزش سنتي

 مشـاهده ، مربـي  نظـارت  بـا  يـا  مسـتقل  به صورت عملي يها هيرو

ـ  مربـي  عملکـرد   و مربـي  بـا  پاسـخ  و پرسـش ، مـاهر  پرسـتاران  اي

، نيـز  کـارورزي  آخـر  روز در. گرفت يم باليني صورت يها کنفرانس

 مـورد  در .آمد عمل به دانشجويان تمامي از مجدد يها آزمون پس

 اوليـه  يهـا  آزمـون  پـيش  کـارورزي  اول روز در تجربـي نيـز   گروه

 از يکـي  توسـط ، روز همـان  در و شـد  گرفته يو عملکرد شناختي

 تـک  تـک  مشـکالت  و تحليل و تجزيه مورد ها آزمون اين، محققين

 اختيار درد صورت بازخوربه  آن از يا نسخه و استخراج دانشجويان

 ارزيـابي  زمان تا کارورزي بعد روز از. گرفت يم قرارو دانشج و مربي

پـيش   از آمـده  دسـت  بـه  نتـايج  اساس بر مربي باليني، دوره ميان

 تدوين فراگير هر براي را باليني آموزش اهداف اختصاصي، ها آزمون

، سپس .داد يم يميآموزش ترم دانشجويان به آن اساس وبر نمود يم

 و آزمون شـناختي  ميان دانشجويان تمامي از دوباره، دوره ميان در

 تا گرفت مجدد قرار بررسي مورد ها آن نتايج و شد گرفته عملکردي

 و دانشـجويان  عملکـردي  و شـناختي  يـادگيري  پيشـرفت  ميـزان 

ـ  .گردد مشخص ترميمي آموزش اثربخشي  ميـان  نتـايج  اسـاس ر ب

 آموزشـي  برنامـه  زيـ ن کـارورزي  دوره باقيمانـده  بـراي ، هـا  آزمـون 

 آخـر  روز در، تيـ در نها .شـد  تنظـيم  دانشـجو  هر براي اختصاصي

 از و اخذ عملکردي و شناختي يها آزمون پس مجدداً، نيز کارورزي

 الزم .گرديد استفاده تسلط دانشجويان سطح تعيين براي آن نتايج

 از مربـي ، تجربـي  گـروه  آموزش دانشـجويان  براي که است ذکر به

 صـورت  بـه  هـا  هيرو انفرادي انجام انفرادي مانند آموزش يها روش

 مربي با پاسخ و پرسش و شخصي مطالعه، نظارت مربي با يا مستقل

 انجـام  در دانشجويان ديگر به کمک) گروهي آموزش يها روش و (

 و مـاهر  پرسـتاران  يـا  مربـي  عملکـرد  گروهـي  مشـاهده ، هـا  هيـ رو

 گرديد سعي پژوهش اين در .نمود يم باليني استفاده يها کنفرانس

 براي امکان حد تا آموزشي محيط و طرح درسي، آموزشي اهداف که

 پژوهشگران از يکي توسط گروه دو آموزش و باشد يکسان گروه دو

در ، بنـابراين  .گرفـت  صـورت ، بود ويژه يها مراقبت مربي بخش که

 مربـي  يک توسط گروه دو دانشجويان باليني آموزش، پژوهش اين

 تحليل و امر تجزيه در تنها پژوهشگران ديگر و گرفت انجام باليني

، پـژوهش  اين هدف زيرا.دادند يم ياري را وي شده انجام يها آزمون

 در و اسـت  عملي آموزش آموزشي براي روش اين اثربخشي بررسي

 صـورت  در و دارد وجود مربي يکبخش  هر در نيز باليني آموزش

 در نتـايج  از اسـتفاده  قابليت، مربي بيشتريتعداد  يا دو از استفاده

بخـش   ياساسـ  يهـا  مهـارت ن مطالعـه  يـ در ا .شـود  يمـ  کـم  عمل

 يها مهارت: طه بوديح ۱۲ شامل يژه در گروه تجربيو يها مراقبت

بيمار  فيزيکيمهارت اول؛ بررسي : ن مطالعه شامليدر ا گانه دوازده

دادن دارو  پرستاري وانجام دستورات  مهارت دوم؛، را از نظر ريوي

ش يپـا ( گردش خون اتم يسمهارت سوم؛ بررسي ، کاردکساز روي 
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تعيين سطح هوشياري بيمار را  مهارت چهارم؛، مداوم قلبي وريوي

مهارت پنجم؛ توجهات مربوط به بيمار متصـل بـه   ، GCS بر اساس

از طريـق   پزشکطبق دستور  مهارت ششم؛ تغذيه بيمار، ونتيالتور

NGT ،جذب و دفع کنترل فتم؛ بررسي سيستم ادراري ومهارت ه ،

هوايي فوقاني بيماران جدا و متصل  يها راه ساکشنمهارت هشتم؛ 

مهارت نهـم؛ مراقبـت پرسـتاري جهـت پيشـگيري از      ، به ونتيالتور

مراقبــت  مهــارت دهـم؛ ، بســتري طـوالني  و حرکتـي عـوارض بــي  

گيـري از   ازدهم؛ خـون يـ مهارت ، پرستاري از بيماران با لوله تراشه

مهــارت ، شـريان جهــت انجــام مطالعــات گازهـاي خــوني شــرياني  

 .باشد يم PIE  اساس فرمتر دوازدهم؛ گزارش نويسي ب

  

  ها يافته

 ۶/۶۶، نفـر  ۲۸از مجمـوع  ن اسـت  يـ از ا يج مطالعـه حـاک  ينتا

 يدر طبقه سن يدرصد از گروه تجرب ۶/۶۱درصد از گروه کنترل و 

درصـد گـروه    ۲/۳۱درصد گروه کنتـرل و   ۴/۳۳سال و  ۲۰ - ۲۲

ـ . سال قرار داشتند ۲۳-۲۵ يدر گروه سن يتجرب ج ياسـاس نتـا  ر ب

ـ  يآمـار  داري معنياختالف ، tآزمون  ن سـن دو گـروه   يانگيـ ن ميب

درصـد   n( ۳/۵۳=۱۵( در گـروه کنتـرل   .)<P ۰۵/۰(وجود نداشت 

 )n=۱۳( يدرصد مذکر و در گـروه تجربـ   ۷/۴۶ان مؤنث و يدانشجو

 يکـا  يآزمون آمار. درصد مذکر بودند ۸/۳۰درصد مؤنث و  ۲/۶۹

ـ  داري معنـي  ياسکوئر تفاوت آمار در  .ن دو گـروه نشـان نـداد   يرا ب

 يان گـروه کنتـرل دارا  يدرصد دانشجو ۲۰مورد پژوهش  يواحدها

 ۷/۷و تنهـا  ، انـد  بـوده درصد بـدون سـابقه    ۸۰و  ينيکار بالسابقه 

 ۳/۹۲و  ينيکار بال ي سابقه يدارا يتجربان گروه يدرصد از دانشجو

شـر در  يق فيـ دق يآزمـون آمـار  . اند بودهدرصد از آنان بدون سابقه 

ان گـروه  يدرصد دانشـجو  ۱۳/ ۳.نبود دار معني ۰۵/۰ يسطح خطا

درصـد   ۷/۷ر شاغل بودنـد و  يغ ها آندرصد  ۷/۸۶کنترل شاغل و 

ـ يدانشجو شـاغل  ر يـ درصـد آنـان غ   ۳/۹۲شـاغل و   يان گروه تجرب

ت اشـتغال  يشر وضـع يق فيدق ين با توجه آزمون آماريبنابرا. بودند

با توجـه بـه   . نبودند دار معني ۹۵/۰نان يان در فاصله اطميودانشج

ــت آمــده م   ــرل برابــر   يــاطالعــات بدس ــروه کنت ــدل گ  زان مع

ــه ا) ۸۱/۰±۶۸/۱۵( ــوده ک ــب ــن مي ــي ــروه تجرب ــر  يزان در گ براب

ژه در ين نمره درس ويده است همچنيبرآورد گرد) ۰۸/۱±۳۰/۱۶(

زان در گروه ين ميبدست آمد و ا) ۵۶/۱۵±۸۱/۰(گروه کنترل برابر 

  .ديمحاسبه گرد) ۸۳/۱۵±۱۷/۱(برابر  يتجرب

 يدر دو گروه کنترل و تجرب ينيبال گانه دوازده يها مهارت ين نمرات اکتسابيانگيسه ميمقا ):١(شماره جدول 

  اريانحراف مع  نيانگيم  ها گروه
  ها نيانگيم يبرابر tآماره 

df  آمارهt  P-value  

  ۰۱/۲۵ ۰۰/۱۱۷  کنترل

۰۰/۴۵-  ۳۲/۶-  ۰۰۰/۰  
 ۷۲/۱۰ ۰۰/۱۶۲  يتجرب

  

ن گروه کنترل و يا نمره کل مهارت در بينکه آيا يابيجهت ارز

مسـتقل   يهـا  گـروه بـا   tر؟ از آزمـون  يـ ا خيـ متفاوت است  يتجرب

نمره کل مهـارت   نيانگيحاصله مج يبا توجه به نتا .دياستفاده گرد

 يزان در گروه تجربين ميبوده که ا) ۱۱۷±۰۱/۲۵( در گروه کنترل

 يه برابريفرض tجه آزمون يبا توجه به نت. بود) ۱۶۲±۷۲/۱۰(برابر 

زان يـ و م بـود  دار معني به شدت ۰۵/۰ يدر سطح خطا ها نيانگيم

بـه  ) =P>۰۵/۰. (افته اسـت يش يافزا ينمره مهارت در گروه تجرب

کـه تحـت    يگـروه تجربـ   يها مهارتش يآموزش باعث افزا يعبارت

 يهـا  مهـارت ت بر اسـاس دفترچـه ثبـت    يبر صالح يآموزش مبتن

  .ده استيگرد، اند بوده ينيبال
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  ينيبال يها مهارتزان يحسب مر ب يمورد پژوهش در گروه کنترل و تجرب يع واحدهايتوز :)۲(شماره جدول 

  ينينوع مهارت بال

  ها گروه

  يتجرب  کنترل
P-value  

  اريمعف انحرا±نيانگيم  اريمعف انحرا±نيانگيم

  ۰۰۳/۰ ۶۹/۲±۹۷/۱  ۶/۰±۹۸/۱  )يتنيآزمون من و(*بيمار را از نظر ريوي فيزيکيبررسي - ۱

  ۰۰۰/۰ ۹۳/۷±۷۵/۰  ۲۶/۵±۶۲/۱ کاردکسدستورات پرستاري و دادن دارو از روي - ۲

  ۰۰۲/۰ ۲۳/۸±۴۳/۰  ۵۳/۷±۶۳/۰  )يتنيآزمون من و)* (ش مداوم قلبي و ريوييپا( گردش خون اتم يسبررسي - ۳

  ۰۹۱/۰ ۵۳/۲۰±۳۳/۱  ۰۶/۱۷±۰۱/۷  )يتنيآزمون من و*(GCSتعيين سطح هوشياري بيمار را بر اساس  - ۴

  ۰۰۰/۰ ۰۷/۱۰±۴۶/۲  ۴۰/۳±۴۱/۲  توجهات مربوط به بيمار متصل به ونتيالتور- ۵

  NGT ۷۱/۱±۳۳/۶  ۸۳/۰±۷۶/۷ ۰۰۹/۰از طريق  پزشکطبق دستور  تغذيه بيمار -۶

  ۰۰۰/۰ ۹۲/۶±۰۳/۱  ۰۶/۵±۳۳/۱  جذب و دفع و کنترلبررسي سيستم ادراري  - ۷

  ۰۰۰/۰ ۲۳/۲۷±۸۶/۲  ۸۰/۱۹±۵۲/۴  هوايي فوقاني بيماران جدا و متصل به ونتيالتور طبق دستور يها راه ساکشن - ۸

  ۰۰۱/۰ ۱۵/۵±۸۶/۱  ۰۰/۲±۵۹/۲ و بستري طوالني حرکتيمراقبت پرستاري جهت پيشگيري از عوارض بي  - ۹

  ۰۰۰/۰ ۵۳/۱۱±۸۲/۳  ۸۰/۳±۱۶/۳ مراقبت پرستاري از بيماران با لوله تراشه -۱۰

  ۰۰۰/۰ ۳۸/۲۴±۵۰/۱  ۳۳/۱۸±۱۰/۵ از شريان جهت انجام مطالعات گازهاي خوني شرياني يريخون گ -۱۱

  PIE ۰۲/۴±۸۰/۲۷  ۶۷/۱±۱۵/۳۰ ۵۲/۰اساس ر گزارشي نويسي ب -۱۲

  ۰۰۰/۰ ۱۶۲±۷۲/۱۰  ۱۱۷±۰۱/۲۵  مهارت کل
نمـره کـل مهـارت در گـروه      نيانگيج حاصله ميبا توجه به نتا

برابـر   يزان در گـروه تجربـ  ين ميبوده که ا) ۱۱۷±۰۱/۲۵( کنترل

در ، بدست آمده يها نيانگيمج يبه نتا با توجه. بود) ۷۲/۱۰±۱۶۲(

زان نمره مهـارت در  يو م بود دار معني به شدت ۰۵/۰ يسطح خطا

  ).=P>۰۵/۰(افته است يش يافزا يگروه تجرب

  

  يکنترل و تجرب هدر دو گرو گانه دوازده ينيبال يها مهارت سه نمراتيمقا :)۱(شماره نمودار 
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  يطه شناختيش آزمون و پس آزمون حيزان نمرات پيبر حسب م کنترلو  يمورد پژوهش در گروه تجرب يع واحدهايتوز :)۳(شماره  جدول

  ها نيانگيم يبرابر tآزمون 
  نمره آزمون  ها گروه  اريانحراف مع ±نيانگيم

P-value   آمارهt dt 

۴۱/۰ ۸۳/۰- ۷۰/۱ 
 کنترل  ۲۴/۲±۸۰/۱۱

 ش آزمونينمره پ
 يتجرب ۳۲/۲±۰۷/۱۱

۰۰۰/۰ ۵۳/۴- ۴۶/۳- 
 کنترل  ۹۵/۱±۵۳/۱۲

 نمره پس آزمون
 يتجرب ۰۸/۲±۰۰/۱۶

ش آزمون در ين نمرات پيانگيم شود يمکه مالحظه  طور همان

نداشـت   داري معنـي تفـاوت   ياز نظر آمار يدو گروه کنترل و تجرب

برنامـه   يبعد از اجرا يآزمون در گروه تجربن نمره پس يانگيم يول

کـه بـا   ، افتـه اسـت  يش يسه با گـروه کنتـرل افـزا   يدر مقا يآموزش

ن در دو گروه از نظـر  يانگين تفاوت ميمستقل ا tاستفاده از آزمون 

 يگروه تجرب يطه شناختيح يها مهارت يعني. بود دار معني يآمار

ه ثبــت ت بــر اســاس دفترچــيبــر صــالح يدر اثــر آمــوزش مبتنــ

 ).=P>۰۵/۰(افته است يش يافزا يها مهارت

  يدر دو گروه کنترل و تجرب يطه شناختيش آزمون و پس آزمون حيپ سه نمراتيمقا :)۲(شماره نمودار 

  
   يريگ جهيو نتبحث 

 با دانشجويان پرستاري آموزش که داد نشان پژوهش اين نتايج

 يادگيري شناختي در داري معني تأثير تواند يم آموزي تسلط الگوي

 .باشد داشته ويژه يها مراقبت بخش در اين دانشجويان عملکردي و

، بـاليني  مرسوم آمـوزش  روش با روش اين مقايسه در، اين بر عالوه

 عملکـردي  و يـادگيري شـناختي   در بيشـتري  تـأثير  الگـو  ايـن 

 مـورد  مـا  پژوهشـي  يهـا  هيفرض، بنابراين .است داشته دانشجويان

  .رنديگ يم قرار حمايت

 يها ز پژوهشه دست آمده ابنتايج اين پژوهش همسو با نتايج 

بـه روش   آمـوزش  ريتـأث  يا مطالعـه در ، بـراي مثـال  . مشابه اسـت 
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ـ  يادگيري در حـد تسـلط بـر روي    شـناختي دانشـجويان    ادگيريي

ايـن   اکثـر  کـه  انـد  گرفتهنتيجه  و دادهمامايي را مورد بررسي قرار 

و تفاوت  اند دهيرسآموزشي به حد تسلط  دانشجويان در پايان دوره

ديده  با روش مرسوم آموزش که، کنترلگروه  انيبا دانشجوزيادي 

لط يادگيري در حد تس البته اين مطالعه تأثير روش اند داشته، بودند

در حالي ، مامايي را نشان داده دانشجويان کالسيبر روي يادگيري 

وجود  مشکلدر زمينه آموزش نظري  کمتر در آموزش پرستاري که

 تر دهيچيپبه دليل ، در زمينه آموزش باليني مشکالت دارد و بيشتر

در  .باشد يم، مربي بر فرايند يادگيري فراگيران کمتر کنترلو  بودن

روش در آموزش  تأثير اين کهمرور متون نتوانستيم پژوهشي بيابيم 

در  .بررسي نموده باشد کشورمان باليني دانشجويان پرستاري را در

آموزش ، پس آزمون -مطالعه نيمه تجربي با طرح پيش آزمون  يک

مهـارت دسـتياران داخلـي در     به روش يادگيري در حد تسـلط بـر  

دوره در نظـر گرفتـه شـده آموزشـي      ريوي در طول -احياي قلبي 

، در ايـن روش ). ۱۴( تسلط دست يافته بودند مؤثر بوده و به سطح

هـر فراگيـر    کـه  دانـد  يمـ مربي ، ديگر آموزشي يها روشبر خالف 

و  ديـ نما يمـ دارد و به رفع آن اقـدام   مشکل يا نهيزماً در چه قدقي

يـادگيري   مشـکالت مورد ميزان يادگيري و ر دانشجو نيز همواره د

 کـافي زمـان   کـه  دانـد  يمو  دارد يمدريافت  يبازخورد مناسبخود 

 جادياز ااين پديده ، بنابراين .يادگيري و تمرين در اختيار دارد براي

بلـوم   کهداشت  بايد توجه. کاهد يمو نااميدي در فراگيران  شکست

نگـرش و عالقـه    يبـر رو هـاي آموزشـي    شکستمعتقد است اين 

هاي آموزشي پي در  شکستو  ي بسيار مؤثر استفراگير به يادگير

 ).۱۵(رواني فراگيران را به مخاطره اندازد سالمتي تواند يمپي حتي 

مطالعـات   يهـا  افتـه يسـه  يج ذکر شده و مقاياگر چه با توجه به نتا

، خصوصـاً  يآمـوزش پرسـتار   ي برنامهگذار  ريتأثنقش ، انجام شده

 يا حرفـه ت يصـالح  يت در ارتقـا يبـر صـالح   يمبتن يتسلط آموز

ا استفاده از آمـوزش  ين مسئله که آياما اشاره به ا گردد يممشخص 

 يهـا  يزيـ ربرنامـه  و  هـا  برنامـه  تيبر صـالح  يمبتن يتسلط آموز

آمـوزش   يهـا  ضـعف ص و ينقـا  ي هيـ کل تواند يم يآموزش پرستار

 يان پرسـتار يدانشجو يازهايبه تمام نو ک را برطرف نموده يکالس

مورد بحث قـرار   يستيپاسخ دهد با يا حرفهمهارت و اعم از دانش 

نـه  ين زميـ شـتر در ا يب يهـا  و پـژوهش ازمنـد مطالعـات   ين و رديگ

ن عملکـرد دو  يج پژوهش نشان داد که بينکه نتايبا توجه به ا.باشد

ـ  کنتــرلگـروه   و روش آمـوزش مرســوم   يريکــارگ بـه بــا  يو تجرب

ن يبنـابرا ، تفـاوت وجـود دارد   تيبـر صـالح   يمبتنـ  آمـوزي  تسلط

علـل تفـاوت موجـود در     يرامون بررسيپژوهش پ شود يمشنهاد يپ

 در يـادگيري  الگوي .رديصورت گ از ديدگاه دانشجويان نهين زميا

 عملکـردي  و شـناختي  در يـادگيري  بيشـتري  تـأثير  تسـلط  حـد 

 روش بـه  نسـبت  ويـژه  يها مراقبت در بخش پرستاري دانشجويان

راسـتاي   در پـژوهش  از آمـده  دست به نتايج .دارد مرسوم آموزشي

 تسـلط  الگـوي  بيشتر تأثير بر مبني پژوهش يها هيفرض از حمايت

 شناختي يادگيري بر، آموزش باليني مرسوم روش به نسبت، آموزي

  .باشد یم پرستاريدانشجويان  عملکردي و

  

  تشکرو  ريتقد

 يمعاونت محترم پژوهشـ ز تا ا دانند يممحققين بر خود الزم  

دانشکده پرستاري و  يو پژوهش يمعاونت محترم آموزش دانشگاه و

مامايي اروميه و تمامي دانشجويان پرستاري که در انجام ايـن کـار   

  .پژوهشي شرکت داشتند کمال تشکر را بنمايد
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