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در  يو آموزش سنت يستگيبر شا يمبتن يدو روش آموزش ريتأث سهيمقا
كارورز  يپرستار انيدانشجو ينيو بال يشناخت يها مهارتفعال  يريادگي

  ICUبخش 
  

  قربانزاده يكبر. ييرمايعل نينسر ،محمدپور وسفي ،ييبقا م، رحي٭ياعظم نادر
  

 

  چكيده
كاربرد دو  ريتأث يمطالعه به منظور بررس نيا. است يآموزش پرستار ستميدر س يآن، از اركان اساس يابيو ارزش ينيآموزش بال: مقدمه

  .انجام شد يپرستار انيدانشجو يو شناخت ينيبال يريادگيو آموزش مرسوم در سطح  يستگيبر شا يمبتن يروش آموزش
تابعه دانشگاه علوم  يها مارستانياز ب يكيدر  ICUكارورز بخش  يپرستار انينفر از دانشجو 28تعداد  يبر رو يتجرب مهيمطالعه ن نيا: ها روش
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از  ينيبال يها مهارت يبرا آزمون پسانجام شد و  پرسشنامه قياز طر يشناخت يها مهارت يبرا آزمون پسو  آزمون پيشهر دو گروه  يراب. شدند
  .قرار گرفتند ليتحل و هيمورد تجز يليو تحل يفيآمار توص يها آمده با استفاده روش به دست جيانجام گرفت، نتا يفهرست وارس قيطر

بر  يآموزش مبتن( يگروه تجرب انيآمده دانشجو به دست ينيبال يها مهارتنمرات  اريو انحراف مع نيانگيم گر،يكديدو روش با  سهيدر مقا: نتايج
 بود شتريب يتجرب گروهدر  يمعنادار به طور زانيم نيا كه است )162±72/10(و ) 117±01/25(برابر  بيبه ترت) آموزش مرسوم(و شاهد ) يستگيشا
)05/0<p .(آزمون  يبا بررس نيهم چنt مشاهده  يمعنادار يدو گروه تفاوت آمار يشناخت يها مهارت آزمون پيشنمرات  نيب مستقل انجام شده
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ارتقاي  ياز روش مرسوم، فرصت الزم برا شيب ،يستگيبر شا يپژوهش نشان داد كه كاربرد روش آموزش مبتن نيا جينتا: گيري نتيجه

 ينيروش در آموزش بال نيشود از ا مي شنهاديلذا پ. دينما مي را فراهم يپرستار انيدانشجو يو شناخت ينيبال يها مهارت يريادگيو بهبود 
  .استفاده گردد يابيارزش وجهت آموزش  يپرستار انيدانشجو

  
  .يپرستار انيدانشجو ،ينيبال يها مهارت ،يشناخت يها مهارت ،يآموزش سنت ،يستگيبر شا يآموزش مبتن: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هدف آموزش پرستاري، ايجاد سطح مناسبي از دانش و 

ين عامل تر مهمو  است يمهارت در دانشجويان پرستار
در جهت كسب اين هدف، ارتقاي سطح آموزش باليني در 
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  10/5/91: اريخ پذيرش، ت28/2/91: ، تاريخ اصالحيه24/11/90: دريافت مقاله تاريخ
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اين محيط، . دهد مي دانشجويان پرستاري در بالين رخ
دانشجويان اي  دادن به هويت حرفه شكلين منبع تر مهم

 ازمندين ياست و از طرفي، اعتالي كيفيت خدمات پرستار
اين است كه دانشجويان پرستاري در طول دوره تحصيل 

ي آموزش ها ي الزم را در محيطها مهارتخود، دانش و 
هايي كار راهيكي از  ينيآموزش بال). 3و2(بياموزندباليني 

است كه پرستاران از طريق آن به كسب صالحيت باليني 
مطابق نتايج تحقيقات اما متأسفانه، . شوند مي نائل

كشور، كيفيت آموزش باليني پرستاري در پژوهشگران 
ود يي در آن وجها چندان مطلوب نبوده و نارسايي

  ).4(دارد
از مربيان باليني، در جستجوي  امروزه، بسياري

وسيله آن دانش و ه ي آموزشي هستند كه بتوان بها روش
ي باليني را در سطح مناسبي به دانشجويان ها مهارت
  ).5(آموخت
ي باليني در ها لزوم بازنگري در نحوه كارآموزي گرچه

مطالعات زيادي مورد تأكيد قرار گرفته، ولي به دليل 
باليني، تنها تعداد معدودي از پيچيدگي آموزش در محيط 

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

فعال را شايد بتوان با توضيح متضاد آن، يعني  يرييادگ
در يادگيري منفعل، كه غالباً و . دييادگيري منفعل بهتر فهم

كند، اصل  مي وش سخنراني تجلي پيدانه اختصاصاً، در ر
است كه فراگير، دانايي مختصري اي  بنيادين پذيرفته شده

دارد و براي پر شدن ذهن او از دانش، بايد در مقابل يك 
يادگيري فعال، ). 6(فرد دانا بنشيند و به گفتار او گوش دهد

در مقابل، مشتمل بر مجموعه راهبردهايي است كه فراگير 
يادگيري مشاركت دهد و او را براي عمق را در جريان 

بخشيدن به يادگيري خود توانا سازد اين راهبردها كه 
: تحت عنواناند،  براي تحقق يادگيري فعال پيشنهاد شده

 ادهيمطالعه ذكر و پ نيدر ا يستگيبر شا يمبتن يادگيري
 يضمن معرف 2003در سال  يپزشك ونيفدراس. شده است

 ها به دانشكده يلوم پزشكآموزش در ع ياستانداردها

خود را به  يآموزش يها وهينموده است كه از ش هيتوص
 يريادگي مسؤولرا  انيانتخاب كنند كه دانشجو ينحو

و آموزش در  يخود نموده و آنها را جهت خود آموزش
  .)7(نديآماده نما يزندگ يط

كه در  يي نوين آموزشها راستا يكي از سيستم نيدر هم
مورد نظر  يآن رسيدن به عملكرد مطلوب در نقش بالين

 يطراح. است يستگيبر شا يمبتن ياست، سيستم آموزش
است كه اي  به گونه يستگيبر شا يساختار آموزش مبتن

و  يموارد ساختار ،يبا توجه به اهداف هر دوره تحصيل
آموزش ). 8(آيد به دست مي ينهاي كرد، عملها يارزياب
. دارد ريشه در ديدگاه جان كارول ،يستگيشابر  يمبتن
 معتقد بود آنچه كه فراگيران مختلف را از هم متمايز يو

با . نمايد، زمان مورد نياز آنها براي يادگيري است مي
دادن زمان كافي، همه فراگيران قادر به يادگيري در سطح 

 ،يستگيبر شا يواژه آموزش مبتن). 9(مناسبي خواهند بود
به اعتقاد . است يمشهور و كاربرد اريواژه بس كي

 ،يان حوزه آموزش پرستارنظر صاحباز  ياريبس
مبنا و فلسفه آموزش  يستگيبر شا يآموزش مبتن

  ).10(شود مي محسوب يپرستار
در آغاز هر دوره،  يستگيبر شا يمبتن يآموزش يالگو در

آن و  يو محتوا يريادگياز اهداف  يفهرست
رود  مي دوره انتظار انيمورد نظر كه در پا يها يستگيشا

 ازمنديكه ن يو دانش ابنديبه آنها دست  انيدانشجو
 انيدانشجو ارياست، در اخت ها يستگيشا نيبه ا دنيرس

 نيا. رديگ مي قرار دييمورد تأ آنانقرار گرفته و از طرف 
و كمك به  ها تيقابل ييتواند منجر به شناسا مي وهيش

  ).11(گردد ينيدوره بال يدر ط انيدانشجو گيري ميتصم
 از كسب دانش شتريب امدهايو پ جيبر نتا ديالگو تأك نيا در

و  تيفيك ،يبازده، اثربخش امدها؛يو منظور از پ است
  ).12(است انيدر دانشجوپذيري  تيمسؤول

  
  :يستگيبر شا يالگو آموزش مبتن ياصل يها يژگيو
در جهت رشد استعدادها  ها تيكه در آن فعال يآموزش -1
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  .شده است يطراح انيدانشجو يفرد يها تيو قابل
 يبرا يفرصت كاف انيدانشجو ،يآموزش يالگو نيدرا -2

ومهارت الزم را در  يبه توانمند دنيكسب تجربه و رس
  .دارند ارياخت

 يابيدست زانيالگو م نيدر ا يابيسنجش و ارزش اريمع -3
  .استو نگرش توسط دانشجو  يبه توانمند

بر اساس  يآموزش يها فرصت ،يالگو آموزش نيدر ا -4
  ).13(گردد مي فراهم انيدانشجو قياستعدادها وعال

 يدر اين شيوه آموزش يبودن برنامه تحصيل مشخص
دانشجو را به آموزش خودمحور  ،يستگيبر شا يمبتن

برنامه  ينمايد و نواقص محتوا مي تشويق يريادگيجهت 
شيوه  ياز ديگر مزايا. كند مي را مشخص يتحصيل
 يتواناي ،يستگيبر شا يمبتن يتسلط آموز يآموزش

ايجاد  ،يتحصيل يشناخت موارد بحث انگيز در محتوا
و تمرين  يتحصيل يها ارتباط بين برنامه يتمركز رو

سطح تفاوت عملكردي اين ). 14(است يي بالينها مهارت
تواند باعث  مي ي آموزشيها شنوع آموزش با ساير رو

ه توسعه بهتر موارد و مفاهيم علمي و عملي گرديده و ب
ي آموزشي سنتي ها جايگزين ساير روش تيخاطر اين مز

  ).15(رددگ
حوزه علوم  يها تياز فعال ياريمعتقد است بس يوسفي

بر  ياز آموزش مبتن يدرك يبر مبنا ديبا يپزشك
) 1: داند كه مي يو آن را آموزش ابديسامان  يستگيشا

 فينقش و وظا يفايدانش و اطالعات مناسب و مرتبط با ا
بر ) 2. دهد مي قرار رانيفراگ اريرا در اختاي  حرفه

آنها  دنيتا رسان رانيفراگ يها مهارت يو ارتقا يريادگي
 شانيها مهارت مؤثرو  زيآم تيموفق يو اجرا يبه توانمند

اي  حرفه فيوظا قيدق لياهداف آن از تحل) 3. دارد ديتأك
  .شود مي اتخاذ

هم  به طوررا  رانيدانش، نگرش و مهارت فراگ رييتغ) 4
  ).16(دهد مي زمان مد نظر قرار

را  يستگيبر شا يمبتن كردياستفاده از رو يايمزا ،والش
 يمبتن كرديرو يكارگير به: داند مي ريدر آموزش موارد ز

در امر  دينامناسب و زا يمحتوا ييبه شناسا يستگيبر شا
كند، بر درك و فهم تمركز دارد تا بر  مي كمك يريادگي

را در اي  رشته نيب كرديرو كي ،يديتجر قيحقا
را در امر  يقيتلف كرديرو كيو  يدرس يريز برنامه

 شتريب كرديرو نيكند، ا مي قيو سنجش تشو يريادگي
  ).17(تا استاد محور است دانشجو محور

بر  يآموزش مبتنو همكاران در تشريح مفهوم  بل
فهم : براي آن پنج قلمرو در نظر گرفته اند ،يستگيشا

رشد  ،ي بين فرديها مهارت ،ي سازمانيها مهارت ،باليني
  ).10(اي حرفه و توسعه و عملكرد

از  يكي نيهمچن. و مبهم است دهيچيپ يمفهوم يستگيشا
است  يدر حوزه مراقبت سالمت زيموضوعات بحث برانگ

 نياز جمله آموزش، بال يمختلف پرستار يها طهيكه در ح
 يمتعدد فيتعار .دارد ياديز تياهم يپرستار تيريو مد
وجود، ابهامات و  نيبا ا دهيمفهوم ارائه گرد نياز ا

كه در  دارد مفهوم وجود نيدر درك ا ياديز يسردرگم
 هاي مختلفي مورد هاي گذشته از ابعاد و ديدگاه سال

  ).18(توجه و بحث قرار گرفته است
به مجموعه  ينيبال يستگيشا ،يپرستار ينيآموزش بال در
دانش، مهارت، قضاوت و نگرش  يو كاربرد پارچه كي

 از نانياشاره دارد و جهت اطم ينقش پرستار ازيمورد ن
الزم  يها آموزش يدانش آموخته پرستار ايآاين كه 

 ها يستگيشا نيا يابينه؟ ارزش ايكسب نموده  را ينيبال
از  نانيمهم جهت اطم يها از راه يكيو  است ازيمورد ن

  ).19(مطلوب است تيفيارائه مراقبت با ك
تهيه عبارات واضح  ،يستگيبر شا يآموزش مبتن نيبنابرا

كند، فرآيند  مي از مفهوم يادگيري است كه ما را مطمئن
آموزش براي به دست آوردن نتايج مورد نظر طراحي 

در پذيري  اين شكل آموزش موجب انعطاف. استشده 
دهد كه  مي ان اين امكان راريز برنامهارائه شده و به 

اين  ي خود را بر اساس دستاوردهايشان، بدونها برنامه
داشته  ي تدريس سنتيها نياز به پيروي از روشكه 

  ).20(باشند، طراحي نمايند
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أكيد سيستم بدان تكيه و ت نيكه ا ياز مفاهيم مهم يكي
اي  حرفه يو شايستگ يدارد، مفهوم صالحيت بالين

  ).21(است
ين مزيت اين روش آن است كه دانشجويان تر مهم

با اين روش، دانشجوياني توانمند هستند و  دهيآموزش د
توان  مي مورد انتظار، يريادگيحدأقل سطوح  نييبا تع

ي الزم براي انجام ها مهارتاطمينان داشت كه حداقل 
مطالعات ). 16(خود را كسب خواهند نموداي  حرفهوظايف 

 يستگيبر شا يمبتن يريادگي روش يانجام شده بر رو
 رانيفراگ يريادگي يروش در ارتقا نيكه ااند  نشان داده

  ).22(مختلف مؤثر است يها نهيدر زم
 ريروش مانند سا نيدر نظر داشت كه ا ديبا البته

است و از  زين بيمعا يسر كي يدارا يآموزش يها روش
 نياز به بودن و ريگ روش وقت نيا يذكر شده برا بيمعا

  ).23(است انيبر دانشجو شترينظارت ب
مدل در حوزه علوم  نيكاربرد ا رامونيپ يپژوهش تاكنون
 يدر كشور ما صورت نگرفته است و تنها بعض يپزشك

 يايمزا رامونيپ يحاتيپژوهشگران در مقاالت خود توض
كاربرد  تيخود مز در مقاله يشصت .اند مدل ارائه داده نيا
سو  كياز  يبرنامه آموزش يطراح يمدل را برا نيا

 ييكارا شيو افزا يآموزش يازهايتر ن قيقد صيتشخ
و  ها بودن آموزش يكاربرد گريد يو از سو ها آموزش

  ).24(داند مي از انتقال دانش صرف زيپره
 يها روش ريتأث نهيدر زم ياديتاكنون مطالعات ز گرچه

سؤال در  نيصورت گرفته اما همچنان ا يمختلف آموزش
 يها روش انيمطرح است كه از م يآموزش پرستار

 يپرستار انيدانشجو ينيدر آموزش بال كيكدام  سيتدر
تحقق  يو در راستا ليدل نيتر است؟ به هم اثربخش

و با توجه  ينيبال يها صهدر عر ياهداف آموزش پرستار
در كشور كه در آن تأثير روش اي  به نبودن مطالعه

در آموزش باليني در علوم  يستگيبر شا يآموزش مبتن
را مورد بررسي قرار داده باشد، لذا پژوهش  يپزشك

 يروش و آموزش سنت نيا ريتأث سهيحاضر با هدف مقا

 يختو شنا ينيبال يها مهارت يريادگي زانيبر م) مرسوم(
انجام  هياروم يدانشگاه علوم پزشك يپرستار انيدانشجو

جهت  يآموزش يابزارها نيدر باين كه  شد و با توجه به
دفترچه ثبت  ان،يدانشجو يستگيبه شا دنيرس شيپا

نوع آموزش  نيا يها يژگيبا و ينيبال يها مهارت
دارد از آن در جهت آموزش و  يشتريب يسازگار

 نيدر ا يستگيبه مهارت و شا يابيدست زانيم يابيارز
  .ديپژوهش استفاده گرد

  
  ها روش

حجم نمونه . است يتجرب مهيمطالعه ن كيپژوهش حاضر 
 هيمطالعه برابر با حجم جامعه و شامل كل نيدر ا

 ييو ماما يدانشكده پرستار 7ترم  يپرستار انيدانشجو
طبق برنامه  89-90سال دوم سال  ميكه در ن است هياروم
از  يكيرا به عنوان  ICU بخش يكارورز يميتنظ

اين كه  با توجه به .گذراندند مي ژهيو يپرستار يواحدها
به سطح بااليي از  ICU ژهيپرستاران بخش مراقبت و

دانش و مهارت نياز دارند تا بتوانند هر لحظه تغييرات 
تهديدكننده در وضعيت بيماران را تشخيص داده و درمان 
نمايند، اين بخش به عنوان محل اجراي پژوهش در نظر 

  .فته شدگر
 هينفر بودند، ابتدا كل 28 انيدانشجو نيكل ا تعداد

انتخاب شدند سپس از  يسرشمار به صورت انيدانشجو
الزم  يهماهنگ ييو ماما يآموزش دانشكده پرستار قيطر

آمد و از آنان خواسته شد در  عملبه  انيبا دانشجو
جلسه  نيدر ا. ندحضور يابكالس  كيمقرر در  خيتار

 به عملپرسشنامه  قياز طر يشناخت طهيح آزمون پيش
داده شد و  حيآمد و در مورد اهداف پژوهش توض

. ديشركت در پژوهش جلب گرد يبرا انيدانشجو تيرضا
به  انيجلسه جهت همگن بودن دانشجو نيپس از اتمام ا

 به علت. شدند ميگروه تقس به چهار يتصادف طور
از  يستگيبر شا يآموزش مبتن رياز عدم تأث يريشگيپ

و  يبر مرب ينيبال يها مهارتكاربرد دفترچه ثبت  قيطر
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 انيگروه اول از دانشجو گروه شاهد، ابتدا دو انيدانشجو
در نظر گرفته شدند و ) نفر 15(گروه شاهد  به عنوان

هفته  3 يروز و در ط 9خود را به مدت  يدوره كارورز
الزم در بخش  يها گذراندند و به طور مرسوم آموزش

ICU در روش . كردند افتيمربوطه در يحت نظر مربرا ت
وجود  يابيو ارزش يآموزش قيدق يريز برنامهمرسوم 

خود و  يبا توجه به تجارب آموزش يندارد و هر مرب
را كه الزم  ييها موجود، آموزش ينيامكانات و موارد بال
در ادامه به گروه . دهد مي ارائه انيباشد به دانشجو

تحت  هك) نفر 13( يگروه تجرب انياز دانشجو ماندهيباق
بودند، در همان مدت  يستگيبر شا يآموزش مبتن

 يها مهارتالزم بر اساس دفترچه ثبت  يها آموزش
 هيهر دوره، كل انيشده، داده شد و در پا يطراح ينيبال

مورد  كساني يبر اساس فهرست وارس انيدانشجو
  .قرار گرفتند يابيارزش

صفحه  32شده در  يطراح ينيبال يها مهارتثبت  دفترچه
و مقررات  نيقوان: بود ريمختلف ز يها و شامل قسمت

دوره،  يبخش، مشخصات كارورز، اهداف كل يآموزش
جهت  انيدوره، برنامه روزانه دانشجو يريادگيانتظارات 

و حداقل  ينيبال يها مهارتروزانه، فهرست  يها بحث
 ،يستگيجهت كسب مهارت و شا رهدو يريادگيانتظارات 

انجام شده روزانه توسط دانشجو،  يعمل يها تيفعال
روزانه كه شامل ثبت گزارش  يپرستار يها گزارش

شده بود، نحوه  ادگرفتهي يروزانه و نكات آموزش
از . دوره انيدر پا يابيارزش يو فهرست وارس يابيارزش

 يدوره كارورز انيپا يابينمره ارزش 20مجموعه 
 12در  ينيبال يريادگي يها مهارتمربوط به  نمره12
  ).1جدول (بود طهيح
ارزيابي توسط  يهر گروه پس از اتمام دوره كارورز در

  .انجام گرفت كساني يفهرست وارس
 كيدر اين پژوهش شامل  ها دادهآوري  جمع ابزار

) آزمون پسو  آزمون پيشجهت (ساخته  پرسشنامه محقق
 يفهرست وارس كيو  يشناخت يها مهارتسنجش  يبرا

 يفهرست وارس. بود ينيبال يها مهارت يابيارزشجهت 
بود  يو عموم ياختصاص يابيمشتمل بر دو قسمت ارزش

 يها مهارت ICUبخش  يدوره كارورز انيكه در پا
 يفهرست وارس نيهر گروه بر اساس ا انيدانشجو ينيبال

و  نييمورد مشاهده قرار گرفت و سپس در هر گروه تع
  .شد سهيمقا

مهم  ينيمهارت بال 12شامل  ياختصاص يابيارزش بخش
قل سطوح احد نييبود كه در آن با تع ICUبخش 

 قياز طر ها مهارتاز  كينمرات كسب شده هر  ،يريادگي
 نياز ا كيهر . ديمحاسبه گرد ستيل چك ليو تكم مشاهده
 اريطبق مع .نحوه اقدام بود اتييشامل جز ها مهارت

 خوب ،)1(دانشجو نمره  يعال ماقدا در صورت كرتيل
و ) 25/0(نمره  فيضع ،)5/0(متوسط نمره  ،)75/0(نمره 

 نيمجموع نمره ا. ديلحاظ گرد )0(انجام نداد نمره 
  .شد 212برابر  ها مهارت

 زين يشناخت يها مهارت طهيساخته ح پرسشنامه محقق
 1بود كه در صورت پاسخ درست نمره  سؤال 20شامل 

  .ديو در صورت پاسخ نادرست نمره صفر منظور گرد
براي تعيين دستاوردهاي مورد انتظار از آموزش در 

تعديل شده استفاده  ابتدا از روش دلفي ICUبخش 
روش كار به اين ترتيب بود كه از چند نفر از . گرديد

 وي يساي  مربياني كه به آموزش دانشجويان در بخش
مشغول بودند و سرپرستاران و چند نفر از پرستاران با 

 وي يساي  سابقه كار در بخش سالتجربه كه بيش از سه 
داشتند، در سه راند خواسته شد كه دستاوردهاي مهم و 

را  ICU  ضروري براي كار پرستاران با بيماران در بخش
به انضمام نظرات و عقايد خود درباره كارآموزي 

بندي  پس از جمع. دانشجويان در اين بخش بنويسند
گروهي به همان  وافقمجدداً اين نظرات براي دستيابي به ت

بر بندي  افراد ارسال و نهايتاً، پس از راند سوم جمع
اساس ميزان توافق گروه، تعداد دوازده دسته دستاورد 
مهم به عنوان دستاوردهاي آموزشي در حيطه 

تعيين و  ICU م در بخشي رفتاري مهها فعاليت
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  ).1جدول ( ديي هر حيطه مشخص گردها فعاليت
مطابق با  يشناخت يها مهارت طهيآزمون پرسشنامه ح

روايي آزمون با . دياهداف پژوهش تهيه و تنظيم گرد
روش محتوا مورد پذيرش قرار گرفت و پايايي آن نيز با 
روش ضريب كودر ريچاردسون تعيين گرديد كه اين 

درصد بود و روايي  78ورد كل آزمون ضريب در م
گرديد و براي  عيينبا روش محتوا ت يفهرست وارس

گر شامل  تعيين پايايي نيز از روش پايايي با دو مشاهده
سال سابقه  15 شاغل با از پرستاران يكيو  ينيبال يمرب

  ).=9/0r( دياستفاده گرد ICUكار در بخش 
آمار ي ها دسترسي به اهداف پژوهش از روش براي

جداول توزيع فراواني، ميانگين، واريانس، (توصيفي 
 يي تها آزمون(ي آمار تحليلي ها و روش) انحراف معيار

 ريمتغ ياسكوئر برا يسن؛ آزمون كا ريمتغ يمستقل برا
 يبرا شريف قيدق يجنس، محل سكونت؛ آزمون آمار

عالقه به رشته  ،ينيكار بال هاشتغال، سابق تيوضع ريمتغ
 استفاده شد، ICUعالقه به كار در بخش  ،يليتحص
 يبرا رمنيو اسپ رسونياز ضريب همبستگي پ نيهمچن
 يها مهارتپژوهش با كل  يرهايمتغ يهمبستگ يبررس

 يمستقل برا يكسب شده توسط دو گروه و آزمون ت
. دياستفاده گرد ينيبال يها مهارتنمره  نيانگيم سهيمقا

آمده از  ه دستبي ها جهت ارزيابي نتايج پژوهش داده
ي افزار نرمي پژوهش، كدگذاري شده و توسط ها واحد

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS-16آماري 
از اجراي برنامه آموزشي براي گروه تجربي، از  پس

و براي گروه  يستگيبر شا يالگوي تعديل آموزش مبتن
. شاهد از روش مرسوم آموزش باليني استفاده گرديد

الگوي استفاده شده در اين پژوهش داراي مراحل تعيين 
ي اساسي، تعيين سطح اوليه، ارزيابي ميان دوره، ها رويه

  .نهايي بود رزيابيو ا يآموزش ترميم
 يستگيبر شا ياصلي الگوي يادگيري آموزش مبتن تفاوت
استفاده شده با  ينيبال يها مهارتثبت  دفترچه قياز طر

روش سنتي آموزشي باليني مورد استفاده در اين 

پژوهش، در سه مورد بود در اين الگو، مراحل تدريس 
ي شده بود، در حالي كه ريز برنامهكامالً حساب شده و 

ي دقيق وجود ريز برنامهدر روش سنتي آموزش باليني 
  .نداشت

ي تكويني مكرر، تنها از يك ها اين الگو، به جاي آزمون در
دانشجويان پس از اين كه  آزمون تكويني استفاده شد و

نيز، مجبور به ماندن در گروه تا  يستگيرسيدن به شا
  .اتمام برنامه آموزشي بودند

، ها آزمون مورد گروه شاهد، پس از به عمل آمدن پيش در
آموزش باليني دانشجويان با روش سنتي آموزش باليني 

ي ها صورت انجام امور مراقبتي بيماران، انجام رويه و به
عملي به صورت مستقل يا با نظارت مربي، مشاهده 
عملكرد مربي يا پرستاران ماهر، پرسش و پاسخ با مربي 

  .گرفت مي باليني صورت يها و كنفرانس
كه عمالً وجود دارد در اين الگو، وظيفه مدرس  موردي

كشف مشكالت يادگيري تك تك دانشجويان، دادن 
شده به  يريز برنامهو  افتهيسازمان  به صورتبازخورد 

آنان در مورد اين مشكالت و اطمينان از اصالح اين 
مشكالت بود و وظيفه دانشجو گرفتن بازخورد در مورد 

در  .رفع اين مشكالت بود هتيادگيري خود و تالش در ج
به  ها بازخورد و توجه به ضعف زيروش مرسوم ن

و نامنظم وجود دارد كه الزم به ذكر است  يشفاه صورت
كه براي آموزش دانشجويان گروه تجربي، مربي از 

به  ها ي آموزش انفرادي مانند انجام انفرادي رويهها روش
صورت مستقل يا با نظارت مربي، مطالعه شخصي و 

ي آموزش گروهي ها و روش) و پاسخ با مربي سشرپ
، مشاهده ها كمك به ديگر دانشجويان در انجام رويه(

ي ها گروهي عملكرد مربي يا پرستاران ماهر و كنفرانس
در اين پژوهش سعي گرديد كه . نمود مي باليني استفاده

اهداف آموزشي، طرح درس و محيط آموزشي تا حد 
و آموزش دو گروه  اشدبامكان براي دو گروه يكسان 

ي ها از پژوهشگران كه مربي بخش مراقبت يتوسط يك
  .صورت گرفت ،ويژه بود
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بنابراين، در اين پژوهش، آموزش باليني دانشجويان دو 
گروه توسط يك مربي باليني انجام گرفت و ديگر 

ي انجام ها پژوهشگران تنها در امر تجزيه و تحليل آزمون
زيرا هدف اين پژوهش، . دادند مي شده وي را ياري

بررسي اثربخشي اين روش آموزشي براي آموزش عملي 
نيز در هر بخش يك مربي وجود  يبود و در آموزش بالين

دارد و در صورت استفاده از دو يا تعداد بيشتري مربي، 
  .شد مي قابليت استفاده از نتايج در عمل كم

  
  نتايج

 است دو گروه از نظر نياز ا يمطالعه حاك جينتا
نفر،  28از مجموع . همگون بودند كيمشخصات دموگراف

درصد  7/35سال و  22تا  20 يدرصد در رده سن 3/64
 جيسال قرار داشتند و بر اساس نتا 25تا  23 يدر رده سن

سن دو  نيانگيم نيب يآمار يمعنادار، اختالف tآزمون 
 انيدرصد دانشجو 05/0p> .(53/3(گروه وجود نداشت 

 يمؤنث و مابق ياز گروه تجرب درصد 2/69گروه شاهد و 
 ياسكوئر تفاوت آمار يكا يكه آزمون آمار. مذكر بودند

  .دو گروه نشان نداد نيرا ب يمعنادار
گروه  انيدرصد دانشجو 20مورد پژوهش  يواحدها در

 يدارا يگروه تجرب انيدرصد از دانشجو 7/7 شاهد و
 نيكه در ا. سابقه بودن بدون يو باق ينيكار بالي  سابقه

) Fisher Exact Test( شريف قيدق يمورد آزمون آمار
درصد  3/13. نبود معنادار 05/0 يدر سطح خطا

گروه  انيدرصد دانشجو 7/7گروه شاهد و  انيدانشجو
 شريف قيدق يبا توجه به آزمون آمار. شاغل بودند يتجرب

 نانيدر فاصله اطم انياشتغال دانشجو تيتفاوت وضع
آمده  به دستبا توجه به اطالعات . نبود معنادار 95/0

 و در گروه تجربي) 68/15±81/0(معدل گروه شاهد برابر 
نمره درس  نيمچنه). <09/0p(بود ) 30/16±08/1(برابر 

آمد و  به دست) 56/15±81/0(در گروه شاهد برابر  ژهيو
محاسبه ) 83/15±17/1(برابر  ينمره در گروه تجرب ناي

 معنادار يتفاوت آمار ريكه در دو متغ). <47/0p( دگردي

  .مشاهده نشد
نمره كل مهارت در  نيانگيحاصله م جيبا توجه به نتا
برابر  و در گروه تجربي) 117±01/25(گروه شاهد 

 يها نيانگيتفاوت م ج،با توجه به نتاي. بود) 72/10±162(
بود  معنادارشدت ه ب 05/0 يآمده در سطح خطا به دست

 .بود افتهي شيافزا ينمره مهارت در گروه تجرب زانيو م
  )1جدول (
گانه مورد  دوازده ينيبال يها مهارتنمرات  يبررس با

 مشاهده ،يستگيبه حداقل سطوح شا دنيرس يانتظار برا
جز مهارت چهارم ه ب ها مهارت ينمرات در تمام شود مي

 يمبتن يدر گروه تحت الگو يمعنادار به طورو دوازدهم 
در مهارت هشتم  زانيم نيبود و ا شتريب يستگيبر شا

فوقاني بيماران جدا و متصل به  هواييي ها ساكشن راه(
 مارانياز ب يمراقبت پرستار(و مهارت دهم ) ونتيالتور

. را داشت يمعنادارسطح  نيشتريب) لوله تراشه يدارا
  )1جدول (

در  آزمون پيشنمرات  نيانگيم ج،يبا توجه به نتا نيهمچن
تفاوت  ياز نظر آمار) 2جدول ( يدو گروه شاهد و تجرب

در گروه  آزمون پسنمره  نيانگيم ينداشت ول يمعنادار
با گروه  سهيدر مقا يبرنامه آموزش يبعد از اجرا يتجرب

 نيمستقل ا tداشت، كه با استفاده از آزمون  شيشاهد افزا
 .بود معنادار يدر دو گروه از نظر آمار نيانگيم تفاوت

 يگروه تجرب انيدانشجو يشناخت طهيح يها مهارت يعني
بر اساس دفترچه ثبت  يستگيبر شا يتحت آموزش مبتن

  .)2جدول (افتي شيافزا ينيبال يها مهارت
رابطه  يآمده از بررس به دست جيتوجه به نتا با

كسب شده در  يها مهارتبا كل  قيتحق يرهايمتغ
عالقه به رشته  ريتنها در متغ ،يشاهد و تجرب يها گروه
قبل  يها و معدل ترم) =58/0rو  P=03/0( يليتحص

)015/0=P  65/0وr= (ياختالف آمار يدر گروه تجرب 
 يدر سطح خطا واردم ريمشاهده شد و در سا يمعنادار

  .نبود يمعنادار ياز نظر آمار 05/0

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1982-fa.html


  يو آموزش سنت يستگيبر شا يمبتن يدو روش آموزش ريتأث سهيمقا  و همكاران اعظم نادري
 

 http://ijme.mui.ac.ir   705/  )9( 1391/12آذر / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  يشاهد و تجرب يها در گروه ينيبال يها مهارتنمره  نيانگيم سهيمقا :1 جدول

  نوع مهارت باليني
نمره 
كل 
  مهارت

  ها گروه
  تجربي  شاهد

t  P  و  ميانگين

  معيارف انحرا
و  ميانگين

  معيارف انحرا
  003/0 -03/4 69/2±97/1 6/0±19/0  10 بررسي فيزيكي بيمار را از نظر ريوي-1
  000/0 -35/4 93/7±75/0 26/5±62/1 8 روي كاردكسدستورات پرستاري و دادن دارو از-2
  002/0 -60/3 23/8±43/0 53/7±63/0  10 )پايش مداوم قلبي و ريوي( بررسي سيتم گردش خون-3
  GCS 8  71/1±33/6 83/0±76/7 01/2- 091/0تعيين سطح هوشياري بيمار را بر اساس-4
  000/0 -22/7 07/10±46/2 40/3±41/2  20 توجهات مربوط به بيمار متصل به ونتيالتور-5
  NGT 24  01/7±06/17 33/1±53/20 75/1 009/0طبق دستور پزشك از طريق تغذيه بيمار-6
  000/0 -06/4 92/6±03/1 06/5±33/1  10 بررسي سيستم ادراري وكنترل جذب و دفع-7
  000/0 26/5 23/27±86/2 80/19±52/4  32 دستوري هوايي فوقاني بيماران جدا و متصل به ونتيالتور را طبقها هساكشن را-8
  001/0 -64/3 15/5±86/1 00/2±10 59/2 مراقبت پرستاري جهت پيشگيري از عوارض بي حركتي و بستري طوالني-9

  000/0 -86/5 53/11±82/3 80/3±16/3 20 مراقبت پرستاري از بيماران با لوله تراشه-10
  000/0 06/2 38/24±50/1 33/18±10/5 28 خونگيري از شريان جهت انجام مطالعات گازهاي خوني شرياني-11
  PIE 32 02/4±80/27 67/1±15/30 06/2- 52/0گزارشي نويسي براساس -12

  000/0 -32/6 162±72/10 117±01/25 212 مهارت كل
  
  

  و شاهد يدر دو گروه تجرب يشناخت طهيح آزمون پسو  آزمون پيش نمرات نيانگيم سهيمقا :2جدول
 انحراف معياروميانگين  ها برابري ميانگينtآزمون 

  )20نمره كل (
  ها هگرومره آزمونن

P  t  dt 

41/0 83/0- 70/1 24/2±80/11 
32/2±07/11  

 شاهد
 تجربي

 آزمونپيشنمره

000/0 53/4- 46/3- 95/1±53/12 
08/2±00/16  

 شاهد

 تجربي

 آزمونپسنمره

  
  

  بحث
به دست آمده از پژوهش دال بر تأثير بيشتر الگوي  جينتا

نسبت به روش مرسوم  ،يستگيبر شا يآموزش مبتن
 يها مهارت يريادگيو بهبود  ارتقا يآموزش باليني، برا

 شنهاديبود، لذا پ يپرستار انيدانشجو يو شناخت ينيبال
 انيدانشجو ينيروش در آموزش بال نياز ا شود مي

  .استفاده گردد يابيو ارزش زشجهت آمو يپرستار
  

  گيري نتيجه
بر  يتأثير بيشتر الگوي آموزش مبتنبا توجه به 

 ينسبت به روش مرسوم آموزش باليني، برا ،يستگيشا
 يو شناخت ينيبال يها مهارت يريادگيو بهبود  ارتقا

روش  نيشود از ا مي شنهادي، لذا پ يپرستار انيدانشجو
و  زشجهت آمو يپرستار انيدانشجو ينيدر آموزش بال

  .استفاده گردد يابيارزش
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  قدرداني
دانند تا از معاونت محترم  مي محققين بر خود الزم

 يو پژوهش يدانشگاه و معاونت محترم آموزش يپژوهش

دانشكده پرستاري و مامايي اروميه و تمامي دانشجويان 
در انجام اين كار پژوهشي شركت داشتند  پرستاري كه
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Comparison of the Effect of Competency-Based Education Model and 
Traditional Teaching on Cognitive and Clinical Skills Learning among 

ICU Nursing Students 
 

Azam Nadery 1, Rahim Baghaei2 , Yousef Mohammad pour3, Nasrin Aliramaei4, Kobra 
Ghorbanzadeh5 

 
Abstract 
 
Introduction: Clinical education and evaluation is fundamental to nursing education. This study 
investigated the effect of competency-based and traditional teaching methods on clinical and cognitive 
learning of nursing students. 
Methods: This quasi-experimental study was done on 28 nursing students taking ICU courses in the 
academic hospital of Taleghani affiliated with Urmia Medical University in 2010 and 2011.Subject were 
selected by using census sampling and then using simple randomization method and assigned to experiment 
and control groups. Both groups took pre and post tests for cognitive skills through answering a 
questionnaire and the post test for clinical skills was done through a check list. Data were analyzed using 
descriptive and analytical statistical tests and SPSS 16. 
Results: The results showed the mean and standard deviation scores in clinical skills obtained from the 
experiment group students (competency-based education) and control (traditional training)were 
162±10/72and117±25/01,which were significantly greater in the experimental group (p< 0/05). Also the 
independent t-test on pretest scores on cognitive skills showed there was not a statistically significant 
difference between the two groups (p>0/05). But post-test scores on cognitive skills in the experiment group 
were significantly higher than those of the control group (P<0.05). 
Conclusion: The results showed that the application of competency-based teaching method over traditional 
methods provides the opportunity to improve the learning of clinical and cognitive skills in nursing students. 
It is suggested that this method be used in teaching nursing students for training and evaluation 
 
Keywords: Competency Based Education, traditional Education, Clinical and Cognitive Skills, nursing 
student 
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