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مقايسه تأثير آموزش به روش كتابچه آموزشي و سخنراني به همراه كتابچه 
  اي آموزشي بر آگاهي پرستاران درباره قوانين و مقررات حرفه

  
، نفيسه قانعي، رقيه سواسري، حميده صفاري، محمدي فرحناز گل، مه فاطمه سال، ٭ره يعقوبيطاه، محبوبه يعقوبيان

  خديجه حبيبي
  
  

  چكيده
هدف اين مطالعه ارائه شيوه . شود مين نميأ تاي حرفههاي آموزش سنتي، اهداف يادگيري مربوط به قوانين و مقررات  با روش :مقدمه

  . و مقايسه تأثير اين روش بر آگاهي پرستاران بوداي حرفهمقررات  براي قوانين و ،جديد آموزشي پرستاران
شهر بطور تصادفي  ي آموزشي شهر ساري و قائمها تان نفر از پرستاران شاغل در بيمارس150 ،در اين مطالعه نيمه تجربي :ها روش

، تلفيق دو شيوه كتابچه آموزشي و )تجربي(براي گروه اول .  نفري قرار گرفتند50انتخاب و با همساني تحصيالت و سمت، در سه گروه 
براي هر . اي صورت نگرفت هيچ مداخله) شاهد(فقط شيوه كتابچه آموزشي بكار گرفته شد و در گروه سوم ) تجربي(سخنراني، گروه دوم 

 گرديد پرسشنامه استفاده براي گردآوري اطالعات از. آزمون انجام شد آزمون و بعد از سه هفته پس  پيش،سه گروه قبل از ورود به پژوهش
  .دگردي تجزيه و تحليل SPSS افزار نرمآوري شده با استفاده از  و اطالعات جمع

فرضيه متفاوت بودن ميانگين آگاهي در دو گروه . دار بود تفاوت ميانگين نمرات قبل و بعد از آموزش معني) تجربي(در گروه اول  :نتايج
بين سن و سابقه . يدگردتأييد ) 3  و1(و ) 2  و1(هاي   تفاوت ميانگين نمرات بين گروه.دش تأييد )بعد از مداخله(تجربي و يك گروه شاهد 

  .ديده شددار آماري  ها بعد از مداخله رابطه معني كار و نمرات كسب شده در گروه
هاي بازآموزي براي  ت در دوره بهتر اس،)تجربي(ميانگين نمرات بعد از آموزش در گروه اول بيشتر با توجه به افزايش  :يريگ جهنتي

  .استفاده شود) سخنراني، كتابچه آموزشي( از شيوه توأم ،اي حرفهآموزش پرستاران در زمينه قوانين و مقررات 
  

  .اي  حرفهمقررات، قانون، كتابچه آموزشي، سخنراني، استراتژي يادگيري، يادگيري، پرستار :هاي كليدي واژه
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، گروه بهداشت، دانشكده پرستاري و )مربي(قوبي طاهره يع :نويسنده مسؤول *

. مامايي نسيبه، دانشگاه علوم پزشكي ساري، خيابان وصال شيرازي، ساري
yaghobi84@yahoo.com  

گروه فن و مديريت پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي مربي محبوبه يعقوبيان، 
ه بهداشت مه، مربي گرو ؛ فاطمه سال)yaghobian2005@yahoo.com(نسيبه 

)fsalmeh2002@yahoo.com(محمدي  ؛ فرحناز گل
)golmohamadi30@yahoo.com( حميده صفاري ،
)hamidehsafari@yahoo.com( رقيه سواسري ،
)savasari83@yahoo.com( نفيسه قانعي ،)ghanei@yahoo.com( و ،

، كارشناسان پرستاري )kh.habibi1387@yahoo.com(خديجه حبيبي 
  .ري و مامايي نسيبه دانشگاه علوم پزشكي ساريدانشكده پرستا

  مقدمه
و مرگ و ميرهاي  افزايش شيوع خطاهاي پزشكي

 نظام ارائه خدمات اندركاران توجه دست ،ناشي از آن
بهداشتي و درماني دنيا را به نقش آموزش و آگاهي دادن 

 ايجاد محيطي ،آموزش. به كاركنان بيشتر نموده است
ها،  رتمها، معلومات، فتارها ر،است كه در آن كاركنان

. ي مربوط به شغل را فراگيرندها شها و گراي توانايي
                                                                              

 اصالح شده و 28/2/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 10/9/87اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است8/7/88در تاريخ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1102-fa.html


  اي پرستاران مقايسه دو روش آموزشي بر آگاهي حرفه  محبوبه يعقوبيان و همكاران
 

  373)   /   4(9؛ 1388 زمستان/ وزش در علوم پزشكي مجله ايراني آم

ي در گذار  كه هر يك دالر سرمايهدهد ميمطالعات نشان 
  ).4تا1(سه دالر افزايش سود را در پي دارد، آموزش

 ها و مراكز آموزشي و درماني، پرستاران در بيمارستان
رائه شده به  كيفيت خدمات ايي در ارتقامؤثرنقش 

 ،مددجويان و بيماران دارند و توجه به آموزش آنان
د توان مي ،اي حرفهبخصوص در زمينه قوانين و مقررات 

در يك .  شوداي حرفهموجب كاهش خطاها و قصورات 
دانش پرستاران از كدهاي ،  معلوم شداي سهبررسي مقاي

  .)5( درصد متفاوت است5/75اخالقي از صفر تا 
هي دانشجويان پرستاري از قوانين و  آگا،در ايران
  درصد موارد و پرستاران باليني5/55اي در  مقررات حرفه

 )6(ن گزارش شده استييدر حد پاموارد  درصد 6/66در 
 درصد پرستاران علت قصور را عدم 30در حالي كه 

مهارت و تسلط كافي در حرفه و همچنين عدم آگاهي از 
  ).7(اند ده نمومشرح وظايف اعال

هايي مانند سخنراني  شيوه از ،راي آموزش كاركنانب
 هاي ترين شيوه سخنراني يكي از ساده. توان استفاده نمود مي

 توان ميبا اين روش . افزايش معلومات دانشجويان است
مطالب بيشتري را در زمان معيني ارائه و اين مطالب را به 

  ).4(ي بسيار وسيعي منتقل نمودها هگرو
 اوهايو آمريكا معلوم شد كه استفاده  دراي لعهدر مطا

، از دو شيوه سخنراني به روش سنتي و سخنراني تعاملي
در ). 8(اثر يكساني در يادگيري دانشجويان داشته است

 آمريكا نيز استفاده از دو شيوه يادگيري يكاليفرنيا
 بهتر مواد يادگرفتني ي محور و سخنراني در ابقا-فراگير

 بيماري قلبي اثر يكساني هتر دربار سال و باال65در افراد 
 آماري بين استفاده دار معنيدر آنان نشان داده و تفاوت 

حتي در استفاده از  ه واز دو روش فوق مشاهده نگرديد
روش سخنراني سنتي و مقايسه آن با روش يادگيري 

 آماري بين عملكرد دار معني تفاوت ،مبتني بر مشكل
ه ان مشاهده نگرديد و رضايت آنها ترمدانشجويان در 

 دو شيوه تأثير معلوم شد كه اي لعهدر مطا). 10و9(است
آموزش الكترونيك در مقايسه با سخنراني بر يادگيري 

درس بهداشت مادر و كودك دانشجويان پرستاري اثري 
 سخنراني و كار تأثيردر مقايسه ). 11(يكسان داشته است
در  ميزان مهارت محاسبات دارويي  بردر گروه كوچك

 هر دو تأثير كه هنشان دادنيز دانشجويان پرستاري 
  ).12(روش يكسان بوده است

استفاده از كتابچه آموزشي در آموزش نيز كاربرد 
قابليت ، اما در تهيه آن بايد به نكاتي از جمله. وسيعي دارد

استفاده ، خوانده شدن متن نوشته شده توسط گروه هدف
 لغات يا عبارات مهم د، تأكياز تصاوير و نمودارهاي ساده

و ، به روز بودن اطالعات مندرج در آن، ي سياهها نتبا فو
  ).13(استفاده از منابع موثق توجه نمود

 به عنوان راهنما براي توان مياز كتابچه آموزشي 
بيماران در سطح وسيع و حتي براي آموزش كاركنان 

اما براي آموزش بيماران ). 14(دكربهداشتي استفاده 
 آموزش به شيوه سخنراني اثر بيشتري در ،ليزيهموديا

براي دختران   و)15(مقايسه با جزوه آموزشي داشته
آموز نيز استفاده از شيوه سخنراني در مقايسه با  دانش

 استفاده از آموزش توأم). 16(خودآموز مؤثرتر بوده است
، در مقايسه با كتابچه آموزشي) ...ويدئو و، سخنراني(

  و)17(ران تاالسمي اثري يكسان داشتهبراي والدين بيما
كننده به درمانگاه ليپيد نيز اثر  براي بيماران مراجعه

آموزش از طريق برگزاري جلسات گروهي و كتابچه 
  ).18(آموزشي يكسان بوده است

 آن بر فراگيران تأثيربكارگيري شيوه آموزشي و 
ي نوين ها ش از روتوان مي ،در حال حاضر. متفاوت است

 و حتي روش تلفيقي و ادغام چند ،سازي ه شبيهاز جمل
  .ي بهتر استفاده نمودگير نتيجه براي ،روش

 اي معلوم شد كه استفاده از شيوه بطور مثال، در مطالعه
سخنراني و جزوه آموزشي بر ميزان آگاهي دانشجويان 

 آموزش در هر تأثيريعني . پرستاري اثري يكسان دارد
الي كه در تلفيق دو در ح ،)19(دو روش يكسان بوده

روش سخنراني و كتابچه آموزشي براي آموزش و 
روش فوق ، آموزان درباره ايدز آگاهي دادن به دانش
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  ).20(تر بوده استمؤثر
از آن جايي كه براي ، با در نظر گرفتن موارد فوق

 و اي حرفهآموزش پرستاران در زمينه قوانين و مقررات 
تلفيقي دو روش  (آموزشي با اين طراحي، مسائل حقوقي

 ، نشده استمشاهده) سخنراني و كتابچه آموزشي
 دو روش آموزش كتابچه تأثيرپژوهشي با هدف تعيين 

آموزشي و سخنراني به همراه كتابچه آموزشي در زمينه 
 اي و مسائل حقوقي پرستاران شاغل قوانين و مقررات حرفه

شهر  ي آموزشي شهر ساري و قائمها تاندر بيمارس
- نتايج اين تحقيق مديران و دستاستاميد . رفتانجام گ

 آموزشي پرستاران را در انتخاب شيوه اندركاران 
 برنامه بازآموزي در زمينه فوق مناسب برايآموزشي 

  .راهنمايي نمايد
  

  ها روش
اي نيمه تجربي و به صورت سه گروهي قبل و  مطالعه

هاي آموزشي شهر ساري و  بعد از مداخله در بيمارستان
جامعه .  طراحي و اجرا گرديد1385هر در سال ش ئمقا

هاي  پژوهش شامل كليه پرستاران شاغل در بيمارستان
امام خميني هاي  شامل بيمارستانآموزشي شهر ساري 

، ) نفر65(، فاطمه زهرا )نفر 74(، بوعلي سينا )نفر 123(
 جمعاً به ،) نفر81(شهر  شهر قائمرازي و )  نفر54(زارع 
 معيارهاي ورود به مطالعه، پرستاران. ر بودند نف397تعداد 

داراي مدرك كاردان پرستاري و باالتر و نگذراندن دوره 
  .اي بود حيطه قوانين و مقررات حرفهدر بازآموزي 

به منظور تعيين تعداد نمونه از يك مطالعه مقدماتي 
 و 2µ=48/9 و 1µ=1/8(فرض  با پيش. استفاده گرديد

1/2=1S 2=01/3 وS (و  درصد95ريب اطمينان با ض 
 و با استفاده از فرمول، براي هر  درصد75توان آزمون 

 نفر مورد نياز بود كه با در نظر 49گروه تعداد تقريبي 
 نفر 50ها براي هر گروه تعداد  گرفتن احتمال ريزش نمونه

ها نيز بر  تقسيم بيمارستان.  نفر انتخاب گرديد150و جمعاً 
 آنها براي اجراي و آمادگياساس تعداد پرستار شاغل 

ها بدين صورت بود  تقسيم بيمارستان. دشبرنامه انجام 
بيمارستان آموزش به شيوه كتابچه آموزشي و دو كه در 

، در دو بيمارستان ديگر )گروه اول يا مورد(سخنراني 
 ارائه) گروه دوم يا مورد(آموزش فقط با كتابچه آموزشي 

  . خاصي داده نشدد و در بيمارستان پنجم آموزشگردي
ها، با كسب مجوز  گيري پرستاران در بيمارستان نمونه

نامه و با  از دانشگاه علوم پزشكي مازندران و ارائه معرفي
همكاري و هماهنگي دفتر پرستاري هر بيمارستان به 

  .كشي انجام گرفت روش قرعه
ها بدين صورت بود، گروه اول  مشخصات گروه

وزشي و سخنراني، گروه آموزش با كتابچه آم) تجربي(
 آموزش تنها با كتابچه آموزشي و گروه سوم) تجربي(دوم 

سه . ) كتابچه آموزشيياسخنراني (بدون مداخله ) شاهد(
  .گروه از نظر ميزان تحصيالت و سمت همسان شدند

 با برگزاري كالس آموزشي به تجربيدر گروه اول 
ي  به شيوه سخنران14 صبح الي 8مدت يك روز از ساعت 
 مطالب ارائه power pointافزار  و با استفاده از نرم

 مطالب ارائه شده در قالب كتابچه ،در پايان جلسه. گرديد
قبل از شروع . آموزشي در اختيار پرستاران قرار گرفت

 آزمون توسط سوپروايزر آموزشي بيمارستان كالس پيش
آزمون مجدداً سه هفته بعد توسط همان فرد  انجام و پس

براي سهولت كار از آنان . آوري گرديد  و جمعتوزيع
. خواسته شد به جاي اسم، كد انتخاب نمايند) ها نمونه(

  .مطالب توسط پژوهشگر در دو بيمارستان ارائه شد
در گروه دوم، با همكاري و هماهنگي سوپروايزر 

و شد ها انجام  آزمون از نمونه بيمارستان، پيشآموزشي 
از .  اختيار آنان قرار گرفت آموزشي درهاي سپس كتابچه

ها خواسته شد مطالب را مطالعه نمايند و سه هفته  نمونه
آزمون را  بعد از تك تك آنان خواسته شد مجدداً پس

  .آوري گرديد ها جمع و بالفاصله پرسشنامهكنند تكميل 
 با هماهنگي ،اي  بدون هيچ مداخله،براي گروه سوم

  سوپروايزر آموزشي،ها و همكاري دفتر پرستاري بيمارستان
گير  آزمون توسط نمونه  پس،آزمون و سه هفته بعد پيش
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الزم به ذكر است كه . آوري گرديد توزيع و بالفاصله جمع
توانستند به جاي اسم از كد شناسايي استفاده  ها مي نمونه
گير اسامي افراد و كدهاي انتخابي آنان را  اما نمونه. نمايند

  .عدي يادداشت نموداي براي مراجعه ب در برگه
 اي ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش، پرسشنامه

 سؤال درباره سن، 7 شامل ،بخش اول. دو بخشي بود
جنس، وضعيت تأهل، سابقه كار، سمت، ميزان تحصيالت، 

 سؤال چهار 16 شامل ، و بخش دوم؛نوع استخدام
دو سؤال : مشخصات تدوين شده استاين اي با  گزينه

ح وظايف پرستار، سه سؤال درباره ثبت و درباره شر
دهي، پنج سؤال درباره انواع قصورات، دو سؤال  گزارش

اي، دو سؤال  ها و جرائم خاص حرفه درباره مجازات
هاي انتظامي مربوط به حرف پزشكي، يك  درباره هيأت

سؤال درباره رعايت حقوق بيمار و يك سؤال درباره ديه 
سشنامه اين گونه بود كه  شيوه امتيازدهي به پر.اعضاء

براي هر جواب درست يك امتياز و براي هر جواب غلط 
صفر امتياز در نظر گرفته شد و كمترين امتياز صفر و 

  .تعيين گرديد) 0- 16 (16بيشترين امتياز 
مشخصات تدوين و در اختيار اين كتابچه آموزشي با 

 عنوان، فهرست :قرار گرفت) تجربي(دو گروه اول و دوم 
لب، تعريف قانون و اهميت آن براي پرستاران، مطا

هاي نظارت قانوني، جرائم پزشكي و صالحيت  ناسازم
هاي انتظامي  محاكم در ايران، قوانين و مقررات هيأت

ها و عبارات مربوط به خطاهاي  پزشكي، تعاريف واژه
اي و  پزشكي، اقسام قصور پزشكي، جرائم خاص حرفه

ام قصور در پرستاري، هايي از اقس ها، مثال مجازات
رسيدگي به تخلفات صنفي  نامه انتظامي اي از آيين خالصه

نامه   بدن، نظامينظام پزشكي، قوانين مربوط به ديه اعضا
اخالقي پرستاران، بيانيه حقوق بيمار، شرح وظايف 
پرستار، نكات مهم و ضروري در ثبت دقيق و صحيح 

  .منابع استفاده شدو  ،گزارشات پرستاري
به ) 20×15( صفحه به ابعاد 28د ذكر شده در موار

هاي مورد نظر قرار  نگارش درآمده و در اختيار گروه

براي تهيه كتابچه آموزشي پژوهشگر با مراجعه به . گرفت
هاي  جديدترين مقاالت و كتب و جستجو در پايگاه

اينترنتي، محتوي كتابچه را تهيه و تدوين و بر اساس 
در . اي، طراحي نمود رگزينه سؤال چها20محتويات آن، 

 نفر از 10ابتدا كتابچه و پرسشنامه در اختيار حداقل 
 شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي ياعضا

نسيبه ساري قرار گرفت و از نظرات اصالحي آنان 
 پرسشنامه براي تأييد نهايي ، در مرحله بعدي.دشاستفاده 

براي . تدر اختيار شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گرف
اي پرسشنامه از روش آزمون  پايايي سؤاالت چهارگزينه

در مرحله اول از ده . دگردياستفاده  )test re test(مجدد 
بعداً جزء (نفر از پرستاران بيمارستان امام خميني ساري 

خواسته شد در دو مرحله به ) گيري قرار نگرفتند نمونه
پايايي تك و . فاصله سه هفته پرسشنامه را تكميل نمايند

 سؤال، چهار سؤال 20تك سؤاالت محاسبه گرديد و از 
 درصد داشتند از 70كه ضريب همبستگي كمتر از 

 r=93/0مانده با   سؤال باقي16پرسشنامه حذف گرديد و 
  .مورد تأييد قرار گرفت
 SPSS-15 افزار ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده
 ميانگين، انحراف(يفي هاي آماري توص و استفاده از شاخص

براي تعيين ميزان . و استنباطي انجام پذيرفت) معيار
 از ميانگين و فراواني ، و شاهدتجربيآگاهي در سه گروه 

دار  زوج براي تعيين اختالف معني tو درصد و از آزمون 
 و آناليز واريانس يك طرفه براي فرضيه ،ها بين گروه

 دو گروه مورد و متفاوت بودن ميانگين نمرات آگاهي در
يك گروه شاهد و از تست بن فروني براي تفاوت ميانگين 

ها، از ضريب همبستگي پيرسون براي  نمرات بين گروه
كاي مجذور تعيين همبستگي بين متغيرهاي كمي و از 

ضريب اطمينان در اين . براي متغيرهاي كيفي استفاده شد
  .)α=05/0 (درصد تعيين گرديد 95مطالعه 

  
  نتايج
 مانند سطح تحصيالت و ،تدا اطالعات دموگرافيكاب
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 از ،سمت مربوط به پرستاران شاغل در هر سه گروه
مجذور آزمون آماري .  كنترل شدندسازي طريق همسان

ي را دار معنيكاي و آناليز واريانس يك طرفه اختالف 
 آماري دار معني مستقل نيز اختالف tآزمون . نشان نداد

آزمون سه گروه تجربي و  يشرا بين ميانگين نمرات پ
  .شاهد نشان نداد

،  سال68/35ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش 
، ميانگين )درصد 3/75(و متأهل ) درصد 78(اكثريت مؤنث 

از نظر .  بود29/7 سال با انحراف معيار 43/12سابقه كار 
 88 ، درصد سوپروايزر8 تنها درصد پرستار و 80 ،سمت

. صد كارشناس ارشد بودنددر 7/4درصد كارشناس و 
 .رسمي قطعي بودنداستخدام درصد  3/79بيشترين درصد 

ميزان آگاهي در ) 66/58( بيشترين درصد ،آزمون پيشدر 
درصد آگاهي در حد  36/35و ) 9-12امتياز (حد خوب 

 درصد آگاهي در حد 66/2 تنهاو ) 5-8امتياز (متوسط 
  .داشتند) 13-16امتياز (عالي 

اختالف بين ميانگين نمرات قبل از ،  زوجtآزمون 
و سه هفته بعد از مداخله ) آزمون پيش(ورود پژوهش 

كه به شيوه ) تجربي( در گروه اول ، تنها)آزمون پس(
.  بوددار ، معنيكتابچه آموزشي و سخنراني برگزار شد

 56/13 به 29/9) تجربي(ميانگين نمرات در گروه اول 
تالف ميانگين نمرات  زوج اين اخtافزايش يافت و آزمون 

 t=75/12 ( نشان داددار معني  راآزمون پس و آزمون پيش
توزيع كتابچه  تنهاكه  در گروه دوم مداخله. )p=000/0و 

 و بدون طراحي اجراي كالس ها هآموزشي در بين نمون
به ) 55/8 (آزمون پيشميانگين نمرات از ، آموزشي بود

وج اين ز t كاهش يافت و آزمون آزمون پس در 44/8
 دار معنياختالف ميانگين نمرات قبل و بعد از مداخله را 

ميانگين ، نيز) بدون مداخله(در گروه سوم . نشان نداد
 از آزمون پيشنمرات آگاهي قبل از ورود به پژوهش در 

 زوج اين اختالف را t كاهش يافت و آزمون 48/8 به 17/9
  . نشان نداددار معني

تجربي و ( در سه گروه مقايسه ميانگين نمرات آگاهي

اختالف ، با استفاده از آناليز واريانس يك طرفه) شاهد
د دا نشان آزمون پس در ها هي را بين گرودار معني

)098/102=F 000/0 و=p( .اختالف ، آزمون بن فروني نيز
 تأييدرا  يك و سهو  يك و دو،ي ها ه بين گرودار معني

مرات آموزش به با توجه به باالتر بودن ميانگين ن. دونم
شيوه سخنراني به همراه كتابچه آموزشي در گروه اول 

نسبت به ميانگين نمرات آموزش به شيوه كتابچه ) 56/13(
 توأمروش اول يعني آموزش به شيوه  ،)47/8(آموزشي 

  .تر است  مناسب،سخنراني و كتابچه آموزشي
 ضريب همبستگي پيرسون نشان داد بين ميانگين نمرات

 درصد همبستگي 99ها و سن، با اطمينان   گروهكسب شده در
سابقه كار همچنين بين . )r=29/0و  p=000/0 (وجود دارد

 99با حدود اطمينان ها  ميانگين نمرات كسب شده در گروهو 
  .)r=26/0 و p=001/0 (شتهمبستگي وجود دا درصد

  
  بحث

 نفر از پرستاران 150نتايج حاصل از مطالعه روي 
ي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ها نتاشاغل در بيمارس

شهر نشان داد آموزش به  مازندران شهر ساري و قائم
 آموزشي در افزايش ه سخنراني و كتابچتوأم هشيو

 قوانين و مقررات هميانگين نمرات آگاهي آنان دربار
اما مقايسه . استبوده  مؤثر و مسائل حقوقي اي حرفه

فته بعد از مداخله در ميانگين نمرات قبل از مداخله و سه ه
بطور  سخنراني و كتابچه آموزشي أمآموزش توگروه 
 زوج اين تفاوت t افزايش يافت و 56/13 به 29/9از واضح 

 >000/0p و df=49 و t=75/12ميانگين نمرات را با 
 كتابچه هاما در گروه آموزش به شيو.  نشان داددار معني

شكاري در تفاوت آ) شاهد(آموزشي و گروه بدون مداخله 
با  ميانگين نمرات قبل و بعد از آزمون مشاهده نگرديد

اينكه پرستاران در يك مطالعه اعالم نمودند در مقايسه با 
موافق آموزش به شيوه ، دو شيوه آموزش مداوم

  ).21(خودراهبري و خودآموزي هستند
 مؤثرتر بودن آموزش چهره به چهره و توأم با دفترچه
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) 24تا22و20( شده استتأييدد آموزشي در مطالعات متعد
 هند كه شيوا ه بعضي از مطالعات نشان داد،و در مقابل

 سخنراني و كتابچه آموزشي در مقايسه با توأمآموزشي 
اثر يكسان بر آگاهي افراد داشته و بين ، كتابچه آموزشي

 ).25و18،19(داري مشاهده نشده است دو گروه تفاوت معني
پرستاران از آگاهي  درصد 66/58 ،در مطالعه حاضر

 و مسائل اي حرفهخوب در زمينه قوانين و مقررات 
درصد  34/35و ) 12 تا 9نمرات (حقوقي برخوردار بودند 

 كه اي در مطالعه. آگاهي داشتند) 8 تا 5نمرات (در حد متوسط 
آگاهي پرستاران و ماماهاي ، در ايران انجام شد

، خالقيي شهر زنجان در زمينه موضوعات اها تانبيمارس
 درصد در حد متوسط 8/35  ودر حد خوبدرصد  7/57

.  با نتايج تحقيق حاضر همخواني داردكه) 26(بوده است
 ،انجام گرفت) Barbados(اما در تحقيقي كه در بارباداس 

درصد از پرستاران دانش  37درصد از پزشكان و  29
 و هات كميته اخالقي بيمارستان داشتييكمي در زمينه جز

ده و كربه عنوان يك نياز تلقي را خالقي و قانوني مسائل ا
در مطالعه ). 27(اند هنستدارا الزم  پرستاران آموزش

 كدهاي هديگري در بلژيك كه دانش پرستاران دربار
 توصيه ه،درصد گزارش كرد 5/75اخالقي از صفر تا 

عنوان راهنماي عملي پرستاران ند كدهاي اخالقي به ا هنمود
 ي پرستاران بهبوداي حرفه هاي عيتتدوين شود تا موق

ايران معلوم شد كه آگاهي در مطالعه ديگري در ). 5(يابد
 6/66 اخالقي و قانوني پرستاران در زمينه موضوعات

درصد در حد متوسط و فقط  20ن و ييدرصد در حد پا
  ).6( درصد در حد خوب بوده است4/13

ن ارتباط بين ميانگي، ي ديگر اين مطالعهها هاز يافت
 آگاهي از قوانين و ه دربارها هنمرات كسب شده در گرو

مقررات اخالقي و مسائل حقوقي و دو متغير سن و سابقه 
ي سني و آگاهي ها ه بين گرو،در تحقيق نگارنده. كار است

، ولي بين متغيرهاي جنس، دار وجود داشته ارتباط معني
داري  درجه تحصيلي يا سابقه كار با آگاهي رابطه معني

بين سن و سابقه ، يدر تحقيق). 26(ه استاهده نگرديدمش

داري   آموزش ارتباط معنيتأثيرمدرك تحصيلي و ، كار
، گودرزي نيز ارتباطي بين سن  و)28(همشاهده نشد

سابقه كار در بخش با  و جايگاه شغلي فعلي در بخش
 كننده در تحقيق گزارش ميزان آگاهي و عملكرد افراد شركت

  ).29(نكرده است
نشان داد كه در گروه آموزش به ما تايج مطالعه ن

ميانگين نمرات قبل و  ،)خودآموز(شيوه كتابچه آموزشي 
 بلكه ميانگين نمرات يافته، افزايش نتنها نه ،بعد از مداخله

شايد در اين مورد، . بود كاهش يافته 47/8 به 55/8از 
اي را  پرستاران اهميت آگاهي از قوانين و مقررات حرفه

 و انگيزه كافي براي مطالعه مطالب فوق به اند تهنگرفجدي 
در گروه اول كه در كالس ، كه در حالي ،اند دهدست نياور

با توجه به مطالب ، نده بودحضوري شركت نمود
 حداقل نيمي از مطالب را كسب ، ارائه آنهسخنراني و نحو

 كتابچه آموزشي توأم ه از دو شيواي لعهدر مطا. دندكر
ي پيشگيري از ها هنراني براي آموزش راتصويري و سخ
 و هي بوركينوفاسو استفاده گرديدها شايدز به كشي

درصد در  16 ايدز از هنمرات دانش آنان دربار
ه  افزايش يافتآزمون پسدرصد در  92آزمون به  پيش
دهد كه آموزش توسط كتابچه  اين نشان مي). 30(است

-  موفقيتسيآموزشي به تنهايي براي هر جامعه و ماده در
بلكه بستگي به فراگيران و مواد درسي تدوين ، آميز نيست
پژوهشگر معتقد است كه آموزش قوانين و . شده دارد
 تنها ، بخصوص مسائل قضايي مربوط به حرفه،مقررات

بلكه خواندن و تفهيم . مستلزم كتابچه آموزشي نيست
هاي آن نياز به تفكر و حتي بحث و  بعضي از قسمت

شايد سادگي ظاهري مطالب در . تري داردبررسي بيش
هاي كتابچه آموزشي  عين دشواري فهم بعضي از قسمت

  . پرستاران خارج بوده استهاز حوصل
ي بطور وجود داشتدر گروه شاهد نيز كاهش نمرات 

 آنها. ه بود كاهش يافت48/8 به 17/9كه ميانگين نمرات از 
سه هفته ند اما ه بودآزمون را مشاهده نمود سؤاالت پيش

 چون منابع مطمئن و انگيزه خاصي ،آزمون پسبعد در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1102-fa.html


   همكارانمحبوبه يعقوبيان و  اي پرستاران مقايسه دو روش آموزشي بر آگاهي حرفه
 

 )4(9؛ 1388 زمستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   378

با عدم اطمينان از دانش قبلي ، براي يادگيري نداشتند
  .ت پاسخ مناسب ندادندسؤاالبه ، خود

 پرستاران احساس نياز به آموزش در ،در گزارشي
حقوق ، ي اصول اخالقها هحوز، اي زمينه مسائل حرفه

با توجه به ). 26(م نمودندبيماران و احكام شرعي را اعال
اين نكته كه بيماران نسبت به گذشته از حقوق خود 

ي ها هالزم است پرستاران نيز در زمين، )31(آگاهترند
، اي مختلف از جمله موارد قصور و جرائم خاص حرفه

 بلكه ، آگاهي يابندتنها نه ،قوانين اخالقي  وحقوق بيمار
  .اهميت آن را بيش از گذشته درك نمايند

  
  گيري نتيجه

با توجه به اهميت آموزش كاركنان و نقش آنان در 
 هاي هكليه كاركنان حرف، بهبود كيفيت مراقبت از بيماران

 مستقيم و غير بطور به خصوص كساني كه ،پزشكي
قبل از شروع به كار به ، اند مستقيم با بيماران در ارتباط

اي و  صورت رسمي در خصوص قوانين و مقررات حرفه
ئل قضايي مربوط به آن آموزش در قالب كالس مسا

 در ها ش اثرات آموز،يتنهاتا در  توجيهي آموزش ببينند
. رفتار كاركنان و رعايت حقوق مددجويان مالحظه گردد

تر اين طرح در مؤثردات زير براي اجراي شنها پيبنابراين،

  :گردد مراكز آموزشي و درماني ارائه مي
اي تدوين شود  تابچهك، درماني -در مراكز آموزشي

اي و   قوانين و مقررات اخالقي و حرفههكه در آن كلي
مسائل حقوقي و شرح وظايف افراد به زبان ساده و با 

موارد ، ي ذكر گردد و عالوه بر آنيني عها مثالذكر 
مندرج در كتابچه به صورت شفاهي و در قالب سخنراني 

ارائه   استخدامابتدايو پرسش و پاسخ براي كاركنان در 
تواند اين   ميها تاندر بيمارسسوپروايزر آموزشي . شود

  .وظيفه را به نحو احسن انجام دهد
 اي و مسائل درسي با عنوان قوانين و مقررات حرفهارائه 

در سرفصل دروس كارشناسي ، حقوقي وابسته به آن
هم اكنون اين عنوان در قالب يك جلسه درسي (پرستاري 

  .)پرستاري گنجانده شده استي ها رتواحد اصول و مها
  

  قدرداني
از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

در ، مين اعتبار الزمأمازندران كه با تصويب طرح و ت
انجام اين پژوهش همكاري همه جانبه داشتند و همچنين 

ي آموزشي ها تاناز سوپروايزرهاي آموزشي بيمارس
امام  زهرا وفاطمه ، بوعلي، رازي، زارع(مورد پژوهش 
  .آيد قدرداني و تشكر به عمل مي) خميني ساري
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Comparing the Effect of Teaching Using Educational Booklets and 
Lecture along with Educational Booklets on Nurses' Knowledge about 

Professional Laws and Regulations 
 

Yaghobian M, Yaghobi T, Salmeh F, Golmohammadi F, Safari H, Savasari R, Ghanei N, 
Habibi Kh. 

 
Abstract 
 
Introduction: Learning professional laws and regulations are not achieved through traditional methods of 
education. The aim of this study was to present a new educational method for nurses concerning professional 
laws and regulations and compare the effect of this method on their knowledge. 
Methods: In this quasi-experimental study, 150 nurses employed in educational hospitals of Sari and Qaem-
Shahr were selected randomly and matched in three groups of 50 based on education and position. A 
combination of two methods of booklet and lecture was used for the first group (experiment group), booklet 
method only was used for the second (experiment), and no intervention was done in third (control group). 
Pre-test was performed for the three groups before the study and, after three weeks, the post-test was held. A 
questionnaire was used for gathering data and the data was analyzed by SPSS software. 
Results: There was a significant difference between the mean scores, before and after education in the first 
group (experiment group). The difference in the knowledge score between the 2 experiment groups and the 
control group (after intervention) was confirmed. Also, the difference between the mean scores of the groups 
1 and 2 as well as groups 1 and 3 was confirmed. The difference between the mean scores of the groups, bas-
ed on age and working experience was statistically significant. 
Conclusion: Considering the increase in the mean scores of the first experiment group after education,  it is 
recommended to employ the combination method (lecture and booklet) in educating nurses about profess-
ional laws and regulations. 
 
Keywords: Nurse, Learning, Learning strategy, Lecture, Educational booklet, Education, Law, Professional 
regulations. 
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