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كنگو در جامعه بر  مهيبر شواهد از عوامل خطر تب كر يمبتن ديبازد اثر
  انيدانشجو يريادگي

  
  ييخزا اليسه ان،ي، فرح مادرشاه*يآباد محسن حسن

  
 

  چكيده
 يمبتن ديمطالعه اثر بازد نيدر ا. هاي آموزشي معرفي شده است ، به عنوان يكي از استراتژيبه جامعه مارياز ب سيتمركز تدر رييتغ: مقدمه

  .ديمطالعه گرد انيدانشجو يريادگيبر  ،كنگو در جامعه مهيبر شواهد از عوامل خطر تب كر
بر  يگيري مبتن  با نمونه1389در سال  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك يرشته پرستار يدانشجو 36 يتجرب مهيمطالعه ن نيدر ا :ها روش

 ديبازد( يبه گروه تجرب يبه صورت تصادف مهيعوامل خطر تب كرآموزش انتخاب و جهت  يمركز بهداشت كيدر  يكارورز يهدف در ط
آزمون و  اطالعات با دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته پيش. افتندي صيتخص) نفر 18 ،يسنت سيتدر( دو شاه) نفر 18بر شواهد،  يمبتن

و در گروه شاهد قبل و  يدام در گروه تجرب يبهداشت ريذبح غ از ديقبل و پس از بازد مهيشناخت تب كر. ديآوري گرد جمع يانيآزمون پا
  .ديگرد ليو تحل هيمستقل و زوج تجز يدو، ت يكا يها ناطالعات با آزمو. گيري شد اندازه يسنت آموزشپس از 

با گروه شاهد  سهپس از مداخله در مقاي) 5بر مبناي  22/4±06/1( يگروه تجرب مهينمره كل شناخت تب كر نيانگيم :جينتا
پس از مداخله  مهياز تب كر ينمره كل شناخت گروه تجرب نيانگيم). p=01/0( افتي شيافزا به صورت معنادار) 47/1±05/3(
  ).p=001/0( بود يتفاوت معنادار آمار يدارا) 66/2±81/1(مطالعه  يبا ابتدا سهدر مقاي) 06/1±22/4(
بر شواهد  يمبتن ديبازد نيبنابرا د،يگرد يريادگيدر جامعه موجب ارتقاي  مهيبر شواهد از عوامل خطر تب كر يمبتن ديبازد: يريگ جهينت

  .گردد مي شنهاديپ سيراه كار تدر كياز اماكن و مشاغل به عنوان  ديمانند بازد
  

  آموزش مبتني بر جامعه ط،يبهداشت مح ،شواهدتدريس مبتني بر : هاي كليدي واژه
  974تا  965 ):12(12؛ 1391 اسفند/ علوم پزشكيمجله ايراني آموزش در 

  
  مقدمه 

 يانسان يروين تيترب يعلوم پزشك يها هدف دانشگاه
تمركز آموزش از  رييجامعه است و تغ يها ازيگو به ن پاسخ

هدف مهم  كيجهان  يكشورها هيبه جامعه جهت كل ماريب

                                                 
 يدانشكده پرستار ،ي، گروه پرستار)يمرب( يآباد محسن حسن :نويسنده مسؤول *

 .رانيا رجند،يب رجند،يب يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما
(mohsenhassanabadi@yahoo.com) 

دانشگاه علوم  ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،ي، گروه پرستار)يمرب(فرح مادرشاهيان 
دكتر ؛ )f_madarshahian@yahoo.com(. رانيا رجند،يب رجند،يب يپزشك
، گروه بهداشت نوزادان، وزارت بهداشت درمان و آموزش )اريدانش( ييخزا اليسه

  )dr.s.khazaee @gmail.com. (رانيتهران، ا ،يپزشك
  29/9/91: ،تاريخ پذيرش8/8/91: ، تاريخ اصالحيه12/6/91:تاريخ دريافت مقاله

ها  يمارياز ب يريشگيعلم پ يبهداشت عموم). 2و1(باشد مي
 تيسالمت جمع نيطول عمر است و بر ارتباطات ب شيو افزا
و  يكيزيف ك،يولوژيجامعه كه شامل عوامل ب طيو مح
دروس بهداشت ). 3(تأكيد دارد ،باشد مي يفرهنگ ياجتماع
تر مورد توجه  سالمت كم يطيبه خصوص ابعاد مح يعموم

به  ؛رديگ قرار مي انيدانشگاه و دانشجو يآموزش ستميس
دروس بهداشت  يبر كاربرد عمل يمبتن سيتدر ليدل نيهم

مرتبط با  يسالمت يها توجه به جنبه شيدر جامعه و افزا
ها مورد تأكيد قرار گرفته  در دانشگاه يزندگ طيحم

دهنده  نشان زيمقاله ن سندگانينو يشخص تجربه ).5و4(است
  .باشد مي يتوجه يب نيا
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ابتال  اي افتنيتوان در مواجهه  موضوع را مي نيا تياهم
 يمختلف بهداشت يها گروه انيپزشكان، پرستاران ودانشجو

. كنگو مشاهده نمود مهيدهنده كر يزيبه تب خونر يدرمان
درصد گزارش  5- 50كنگو در حدود  مهيتب كر يكشندگ

انسان و دام در  نيمشترك ب يماريب نيا). 7و6(شده است
). 5(است عيو جهان شا رانيا هيهمسا ياز كشورها ياريبس
تب . اند آلوده مهيو سه استان كشور ما به تب كر ستيب

تماس با خون و گوشت دام آلوده، گزش كنه  قياز طر مهيكر
مطالعه در  كيدر ). 8(قابل انتقال است ،مارانيو تماس با ب

چهار  مارستانيدر ب يبستر مارياز شش ب رانيكشور ا
 كيبودند كه بر اثر تماس با  يدرمان يمورد پرسنل بهداشت

 يمواجهه و ابتال. بودند دهيمبتال گرد مهيبه تب كر ماريب
ممكن است  مهيبه تب كر مارستانيو كاركنان ب نايدانشجو

و  يدرمان يكاركنان بهداشت ياز ضعف آموزش يناش
  ).9(باشد انيدانشجو

مانند  ياز دروس دانشگاه يبعض يارتباط ظاهر عدم
گردد تا  آنها موجب مي ينيدروس بهداشت با كاربرد بال

فقط به گذراندن آن دروس توجه  انياز دانشجو يبرخ
 سيبا تدر سهيآموزش در درون جامعه در مقا). 10(كنند
 يطوالن يريادگيعالقه،  شيدر كالس، موجب افزا يسنت

جامعه  يعوامل موثر بر مشكالت بهداشت و جامعمدت 
 توان مي سيتنوع در تدر جاديا ضمن رو، از اين. گردد مي

 فراهممحور  آموزش جامعهبا بيشتري را  ياثربخش
بر  انيگيري دانشجو اديبر  ازطرف ديگر،). 11و1(نمود

حل مسأله تأكيد  يها اساس تفكر خالق و مهارت
شناخته  تسالم يطيابعاد مح تيهر چند اهم). 12(گردد مي
 يدارا انيدانشجو ،يسنت يها است اما پس از آموزش شده

 يها يماريو درمان ب يريشگيجهت پ يزيناچ يها مهارت
  ).13(باشند مرتبط با جامعه مي

از مهارت  ديبا يدرمان يبهداشت يها رشته انيدانشجو
اما  ؛)14(نظارت بر مشكالت بهداشت جامعه برخوردار باشند

 يها يماريبروز ب يآنها در بررس يها دانش و مهارت
 فيضع يولوژيدميها و اپ يمارينظارت بر ب ،يعفون

  ).15(است
شواهد  با استفاده از انيودانشج آموزشگزارش شده كه 

و موجب ) 16(برخوردار است ييباال يز اثربخشاپژوهش 
از  اني، درك بهتر دانشجو)17(تيو رضا يريادگي شيافزا

كسب  ليدر ارائه مراقبت و موجب تسه قاتينقش تحق
 ياثر بخش جهيدر نت ؛)18(گردد آنان مي يعمل يها تجربه

 يسنت سيتدر). 19(ابدي مي شيافزا يآموزش ستميس
باشد؛ اما  به اطالعات به روز نمي يكننده دسترس نيتضم

بر شواهد موجب استقالل و ارتقاي  يمبتن يريادگي
 يجذاب آموزش طيمح كي جاديدانشجو و ا يها تيقابل
  ).20(گردد مي
به  يمشكل بهداشت ليتبد :بر شواهد شامل يمبتن سيتدر
شواهد  نيبهتر نييجهت تع يبررس و سؤال، جستجو كي

شواهد از  قيدق يابيبه منظور پاسخ دادن به سؤال، ارز
 جيبردن نتا كار به و ،قابل ارائه بودني و نظر اعتماد علم

 فوق كردياز رو). 21(باشد در عملكرد باليني مي يابيارز
و ) 22(شود ندرت استفاده مي در آموزش دانشجويان به

دند كه بر اساس تجارب خود معتق زيمطالعه ن نيا نيمحقق
از اركان  يكيكه  ي آموزشيدهايروش در بازد نيا
است مورد  در جامعه يموزش بهداشت و ارتقاي سالمتآ

  .رديگ استفاده قرار نمي
 ديبا انيدانشجو ،يشغل يها يمنظور كسب آمادگ به

ها را  پژوهش يها افتهيبردن كار بهو  يابيمهارت ارز
 انيدانشجو يريادگيبا توجه به ارتقاي ). 23(نديكسب نما

تر از  و استفاده كم) 16(بر شواهد يمبتن كرديبا رو
 نيدر ا ،يبهداشت يدهايي بازد طهيفوق در ح كرديرو

رشته  انيبر شواهد دانشجو يمبتن ديدمطالعه اثر باز
كنگو در جامعه بر  مهياز عوامل خطر تب كر يپرستار

  . قرار گرفت يمورد بررس يريادگي
  

  ها روش
ترم هفتم  يدانشجو 38از  يتجرب مهيمطالعه ن نيدر ا

كه در  1389در سال يمقطع كارشناس يرشته پرستار
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مركز  كيبه  يبهداشت عموم يچهار گروه جهت كارورز
نمودند با  مراجعه مي رجنديدر شهر ب يبهداشت
 يارهايمع يدارا يدانشجو 36بر هدف  يگيري مبتن نمونه

ورود به مطالعه  يارهايمع. شدند يورود به مطالعه بررس
از مشكل  ديبازد كرديعدم استفاده از رو: عبارت بودند از

 سيبر شواهد جهت تدر يمبتن كرديجامعه با رو يبهداشت
دروس  هيگذشته و گذراندن كل يليتحص يها در ترم

درس روش  نيدر ا( يولوژيدمياپ بهداشت و يتئور
 يها يماريو عوامل خطر ب يدر بهداشت عموم قيتحق
در  انيدانشجو). رديگ عمده مورد بحث قرار مي يعفون

 ايمهمان ي، يا در كارآموز بتيروز غ كيداقل صورت ح
از چهار  كيهر . دنديگرد بودن از مطالعه حذف  يانتقال

 يبه گروه تجرب يبه صورت تصادف انيگروه دانشجو
بر  يمبتن ديبازد قياز طر مهيتب كر سيتدر: مداخله(

و شاهد ) دام در جامعه يبهداشت ريغشواهد از ذبح 
در  يو بحث گروه يبه روش سخنران مهيتب كر سيتدر(

و دو گروه  افتندي صيتخص) يدرمان يمركز بهداشت
 يو شاهد را كه هر گروه شامل هجده دانشجو يتجرب

با توجه به مراجعه . دادند ليمذكر و مونث بود، تشك
 تجه يدانشجويان در چهار گروه به صورت متوال

روه گ( 1در مركز بهداشت، ابتدا بين اعداد  يكارورز
، قرعه كشي شد و پس از )گروه شاهد( 2و ) يتجرب

به گروه تجربي  صيمشخص شدن گروه اول جهت تخص
 ي، تجرب)2گروه (به گروه شاهد  بيسه گروه بعدي به ترت

  .تخصيص يافتند) 4گروه(و شاهد ) 3گروه(
بر شواهد از عوامل خطر  يمبتن ديمطالعه اثر بازد نيا در

مداخله در . ديمطالعه گرد يريادگيدر جامعه بر  مهيتب كر
 يدر انتها يريادگي .شدانجام  يهفته اول كار آموز يط

 ،يكارآموز يابيارزش انيپس از پا يليهمان ترم تحص
 كياعتراضات، توسط  هيبه كل ييگو اعالم نمرات و پاسخ

اطالع بود  يعه بمطال يعلمي كه از هدف اصل عضو هيأت
 يريادگيدر  رييآمد مداخله شامل تغ يپ. ديگيري گرد اندازه
  .بود مهياز تب كر انيدانشجو يشناخت

از  يريشگيشامل آموزش پ يدر گروه تجرب مداخله
و  يمطالعات قبل جينتا اساس كنگو بر مهيتب كر يماريب

دام  يبهداشت ريغ ياز ذبح و نگهدار ديسپس انجام بازد
 يجهت گروه تجرب. بود رجنديدر حومه و سطح شهر ب

 مهيتب كر يماريابتدا يك سؤال در مورد مشكل بروز ب
 ريو ذبح دام به روش پر خطر و غ يكنگو بر اثر نگهدار

سپس . دياستاندارد در خارج از كشتارگاه دام مطرح گرد
با كمك مدرس به  يبه صورت گروه انيدانشجو

مطالعات و شواهد اقدام  يهد آوري و سازمان جمع
بهداشت  يهفته اول كارورز يدر ط انيدانشجو. نمودند

 را مهيتب كر يولوژيدميمطالعات اپ يدو روز متوال يط
نمودند و در  مي يگردآور يدر ساعات بعد از كارآموز

ساعت صرف  كيروزانه حدود  زين يكارورز يط
گروه  تيبندي و نظارت بر فعال جمع ،يده سازمان

روز سوم ابتدا به مدت حدود دو  يسپس در ط. ديگرد مي
به  مهيتب كر يولوژيدميساعت مطالعات مرتبط با اپ

 نيياز مشكل تع يريشگيو نقشه پ ليتحل يصورت گروه
جامعه  ديساعت بازد كيوبعد از آن به مدت حدود  ديگرد

. در همان روز انجام شد يماريعوامل خطر ب و بررسي
 يريشگيعوامل خطر و پ انيدانشجو زين در گروه شاهد

 ،يعفون يها يماريرا از كتب مرجع ب مهياز تب كر
بر  يمبتن ديبدون انجام بازد يولوژيدميو اپ يپرستار

روز  كي يدر ط يو بحث گروه يبا روش سخنران هدشوا
  .دنديبه مدت حدود سه ساعت آموزش د

با ساخته بود كه  دو پرسشنامه محقق يمطالعه دارا نيا
 ميتنظ يو مطالعه مقدمات) 9تا6(يتوجه به مطالعات قبل

 21 يمطالعه دارا يانيآزمون و آزمون پا پيش. دنديگرد
  .دادند به آنها پاسخ مي انيدانشجو كه سؤال بود
: بود ليپرسشنامه شامل موارد ذ كيدموگراف سؤاالت

معدل  نيانگيدانشجو، م تيگروه مورد مطالعه، جنس
گذشته دانشجو، نمره درس  يليتحص يها ترم
 سيدو گروه از تدر انيدانشجو يآگاه. يولوژيدمياپ

نمره (سؤال  كيبر شواهد در آغاز مطالعه توسط  يمبتن
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، نمره نظرات )0=و نادرست 1=حيپاسخ سؤال، صح
در  مهيتب كر يريادگيدو گروه نسبت به  انيدانشجو
 كيدر آغاز مطالعه با  يقبل يها يها و كارآموز كالس

تب  يريادگيسؤال و نظر دو گروه مورد مطالعه نسبت به 
 كيبا  زين يليترم تحص انيمطالعه در پا نيدر ا مهيكر

پنج  اسينمره پاسخ سؤال با مق( ديگرد نييسؤال تع
 مي، تصم4=موافق ،5=كامالً موافق: كرتياي ل نهيگز

  ).1=، كامالً مخالف2=، مخالف3=نگرفته
با ده سؤال كه از بانك  مهياز تب كر انيشناخت دانشجو 

اما  گريكديو هر دو سؤال مشابه  دنديسؤال انتخاب گرد
پنج سؤال (گيري شد متفاوت بودند اندازه يانشا يدارا

در آغاز مطالعه به صورت زوج  مهيشناخت از تب كر
 .)مطالعه بودند انيمشابه پنج سؤال مورد استفاده در پا

ؤال در پنج س يمجموعه دارا كي يدفبه طور تصا
در  يليترم تحص انيدر پا گريآزمون و پنج سؤال د پيش

نمره پاسخ (مورد استفاده قرار گرفت  يانيآزمون پا
براي پاسخ نادرست، صفر و  1برابر  هر سؤال حيصح
نمره كل شناخت به صورت جمع نمرات پنج سؤال . )بود

آزمون  پيش يپنج سؤال شناخت. ديمحاسبه گرد) 5 يعني(
سازي   در دام، سالم مهيتب كر يظاهر يها هنشان: شامل

در  مهيدر كشتارگاه، انتقال تب كر مهيالشه دام از تب كر
در انسان  مهيتب كر يذبح دام خارج از كشتارگاه، كشندگ

كنگو به انسان بودند  مهيتب كر روسيورود و يها و راه
گوشت دام آلوده  ظاهر: يانيآزمون پا يپنج سؤال شناخت(

در جامعه،  مهياز تب كر يريشگيپ يها روشمه، يبه تب كر
عوارض  مه،يپرخطر قصاب در ابتال به تب كر يرفتارها

در  مهياز تب كر يريشگيدر انسان، پ مهيكشنده تب كر
  ).يقصاب
 سطمطالعه تو يانيآزمون و آزمون پا پيش يمحتوا اعتبار
آموزش بهداشت، (علمي دانشگاه  يأتهاز اعضاي  يگروه

ها با  آن ييايو پا) يهداشت عمومو ب يآموزش پزشك
 انيگروه از دانشجو كي يكرونباخ بر رو يمحاسبه آلفا

كه از نظر  يرشته پرستار يدانشجو ستيب(مشابه 

مورد ) مورد پژوهش بودند انيدانشجو هياهم پ يليتحص
در مطالعه دو پرسشنامه كرونباخ  يآلفا. تأييد قرار گرفت
  .به دست آمد 82/0و  81/0 بيمقدماتي به ترت

 تيفرم رضا انيدانشجو هيمطالعه كل نيشركت در ا جهت
پس از اتمام پژوهش و . نامه را مطالعه و امضا نمودند

به گروه شاهد  ،يانيبه سؤاالت آزمون پا انيپاسخ دانشجو
بر شواهد آموزش داده شد و از  يمراقبت مبتن يمبان زين

همانند گروه  رجنديبدر سطح شهر  مهيعوامل خطر تب كر
 يسرفصل دروس ده روز كارآموز. نمودند ديبازد يتجرب

  .بود كسانيو شاهد  يجهت هر دو گروه تجرب
و  SPSS-16افزار  مطالعه با استفاده از نرم نياطالعات ا

 –با آزمون كولموگروف  هاداده پس از تأييد نرمال بودن
 هيدو جهت تجز يكا يآمار يها با آزمون رنوف،اسمي
 ليوتحل هيمستقل جهت تجز يت ،يفيك يها داده ليوتحل
آزمون و پيشنمرات  سهيزوج جهت مقا يو ت يكم يها داده
  .شد ليو تحل هيتجز 05/0 يدر سطح معنادار آزمونپس

  
  نتايج
ورود  يارهايمع يدارا يدانشجو 36مطالعه همه  نيدر ا

شامل  كيو شاهد كه هر  يتجرب به مطا لعه در دو گروه
و پرسشنامه %) 100(دانشجو بود شركت نموده  18

ه يرا ضمن پاسخ به كل يانيآزمون و آزمون پا پيش
  .سؤاالت كامل نمودند

 يگذشته گروه تجرب يليتحص يها ن معدل ترميانگين ميب
تفاوت ) 87/16±11/1(وگروه شاهد ) 78/3±65/15(

ن يانگيسه ميمقا). =p ،308/1-t=2/0(معنادار نبود  يآمار
و ) 73/15±44/1( يگروه تجرب يولوژيدمينمرات درس اپ

نيز فاقد تفاوت معنادار بود ) 88/15±73/1(شاهد 
)776/0=p ،287/0-t= .(ان دو گروه مورد يدانشجو

  ).p=505/0(گر بودند يكديت مشابه يمطالعه از نظر جنس
بر  يس مبتنيكرد تدريان از رويدانشجو ينمره آگاه 

) 66/0±48/0( يه در گروه تجربشواهد در آغاز مطالع
بود ) 77/0±42/0(فاقد تفاوت معنادار با گروه شاهد 
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)471/0=p ،729/0-t= .(ن نمره يانگيمطالعه م يدر ابتدا
س يكرد تدرياثربخشي رودر مورد ان يكل نظرات دانشجو

گذشته در  يليتحص يها ترم يو كارآموز يدروس تئور
انسان  يابتال ان از عوامل خطريش شناخت دانشجويافزا

 يگروه تجرب در مه كنگو در جامعهيبه تب كر
بود كه ) 66/1±76/0(در گروه شاهد و ) 02/1±72/1(

). =p ،185/0t=854/0(معنادار نداشت  يتفاوت آمار
مه كنگو در ياز تب كر يان گروه تجربيشناخت دانشجو

ز فاقد تفاوت يسه با گروه شاهد نيآغاز مطالعه در مقا

  ).1جدول (بود  يمعنادار آمار
نسبت  يگروه تجرب انينمره كل نظرات دانشجو نيانگيم

بر شواهد پس از  يمبتن ديبازد كرديبا رو يريادگيبه 
مطالعه  يبا ابتدا سهدر مقاي) 50/2±85/0(مداخله 

اما  ؛)p ،23/2-=t=039/0(بود متفاوت ) 01/1±72/1(
گروه شاهد نسبت به  انينمره كل نظرات دانشجو نيانگيم
و  يبه روش سخنران مهيتب كر سيپس از تدر يريادگي

مطالعه  يبا ابتدا سهدر مقاي) 72/1±82/0( يبحث گروه
  ).p ،212/0=t=83/0( تفاوتي نداشت) 76/0±66/1(

  
  العهنمره شناخت از تب كريمه در گروه تجربي و شاهد در آغاز و پايان مط نيانگيممقايسه  :1جدول 

  T P  شاهد گروه  يتجربگروه 
        مطالعهآغاز
  096/0  712/1   27/0±46/0   55/0±51/0 دام در مهيكر تب يظاهريهانشانه
  747/0  -325/0  55/0±51/0  50/0±51/0 كشتارگاهدر مهيكر تب از دام الشهيسازسالم
  516/0  -656/0  61/0±50/0  50/0±51/0 كشتارگاهازخارج دام ذبحاثر  در مهيكرتبانتقال
  744/0  329/0  55/0±51/0  61/0±50/0   انسان در مهيكرتبيكشندگ

  744/0  -329/0  61/0±50/0  55/0±51/0 انسانبه مهيكر تب روسيو وروديهاراه
  934/0  083/0  61/2±17/2   66/2±81/1  از تب كريمه كنگو شناختكلنمره

        مطالعهانيپا
  025/0  338/2  55/0±51/0  88/0±32/0 مهيكر تب به آلوده دامظاهرگوشت

  015/0  552/2  61/0±50/0  94/0±23/0 جامعهدر مهيكر تب ازي ريشگيپيهاروش
  710/0  375/0  72/0±46/0  77/0±42/0 مهيكرتببه ابتال در قصاب پرخطريرفتارها
  218/0  256/1  72/0±46/0  88/0±32/0 انسان در مهيكر تب كشندهعوارض

  041/0  121/2  44/0±51/0  77/0±42/0  يقصاب در مهيكر تبازيريشگيپ
  010/0  726/2  05/3±47/1  22/4±06/1   از تب كنگو شناختكلنمره

 
ان ين نمره كل نظرات دانشجويانگيان مطالعه ميدر پا

د يمه پس از بازديتب كر يريادگينسبت به  يگروه تجرب
در مقايسه با نمره كل ) 50/2±85/0(بر شواهد يمبتن

س يمه با تدريتب كر يريادگينظرات گروه شاهد نسبت به 
بود  يداراي تفاوت معنادار آمار) 72/1±82/0( يسنت

)009/0=p ،771/2=t.( 

مه پس از مداخله ياز تب كر ينمره كل شناخت گروه تجرب
) 66/2±81/1(مطالعه  يدر مقايسه با ابتدا) 06/1±22/4(

). p ،082/4=t=001/0(بود يداراي تفاوت معنادار آمار

ان مطالعه يمه در پاينمره كل شناخت گروه شاهد از تب كر
فاقد ) 61/2±17/2(مطالعه  يدر مقايسه با ابتدا) 47/1±05/3(

  . )1جدول (بود )p ،656/0=t=521/0(يتفاوت معنادار آمار
  

  بحث
بر شواهد از عوامل خطر  يمبتن ديمطالعه اثر بازد نيدر ا

. ديمطالعه گرد يريادگيكنگو در جامعه بر  مهيتب كر
 يتجرب مهيمطالعه ن نيا يها داده ليحاصل از تحل جينتا

بر شواهد از عوامل  يمبتن دينشان داد كه پس از بازد
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گروه  انيكنگو در جامعه، شناخت دانشجو مهيخطر تب كر
با گروه  سهيدر مقا يماريب نيعوامل خطر ا از يتجرب

 يمعنادار شيبا قبل از مداخله افزا سهيدر مقانيز شاهد و 
و  طيدر درون جامعه، تنوع مح انيحضور دانشجو. افتي

 يگروه يده و سازمان يابيارز ،آوري جمع س،ينوع تدر
 يريشگيپكارهاي راه نييو شواهد جهت تع قاتيتحق جينتا

 - آموزش نديدر فرآ انيدانشجو يو مشاركت گروه
و  يرسم يها در كالس يريادگيبا  سهيدر مقا يريادگي

و موجب  جذاب باشد انيدانشجو برايتواند  مي يسنت
مطالعه دو گروه از  جينتا. آنان گردد يريادگي شيافزا
 زين نتوسط خان و همكارا انيو دانشجو دياسات
جامعه محور  سيتدر كرديدهنده بهتر دانستن رو نشان

 ليدال. بود يمانند سخنران يسنت يها نسبت به روش
و  انيدانشجو دگاهيجامعه محور از د سيتدر برتري
كسب  ،ياز جامعه، تعامل گروه يآگاه يارتقا ،نيمدرس
 ينيع ينيارتباط بال ،يي ماندگار به صورت فرد ها مهارت
 نيمدرس نيب يو همدل ،سيتدر يرفتار دافبا اه يو واقع

آموزش  كرديور نيهمچن انيدانشجو. بود انيو دانشجو
عالقه، حفظ اطالعات، حل  شيجامعه محور را موجب افزا

  ).11(ندا هاعالم نمود يارتباط يها مسأله و مهارت
 گريبر شواهد در دروس د يآموزش مبتن ياثربخش
اوه و همكاران هفتاد . نشان داده شده است زين يدانشگاه

در كشور كره را جهت  يرشته پرستار يو چهار دانشجو
كنفرانس،  ،يبه روش سخنران مارستانيدر ب يكارورز

 يكوچك و مشاوره تحت آموزش مبتن يها كار در گروه
 يدهنده اثربخش نشان جيبر شواهد قرار دادند كه نتا

در  سيتدر كرديرو .)16(بر شواهد بود يآموزش مبتن
  .مطالعه مذكور با مطالعه حاضر مشابه بود

در آن دو كه  زياوسك و همكاران ن يفيدرمطالعه توص
را تحت دو روش  يعلوم پزشك انيگروه از دانشجو

قرار  يو جامعه محور درس بهداشت عموم يسنت سيتدر
 انيدهنده آن بود كه آموزش دانشجو نشان جيدادند، نتا

موجب  يسنت سيبا تدر سهيدر درون جامعه در مقا

 .)1(گردد جامعه مي يابعاد مشكالت بهداشت هيكل يريادگي
بر  يمبتن ديپس از بازد انيدانشجو زيدر مطالعه حاضر ن
 بيشتر ،دام در درون جامعه يبهداشت ريشواهد از ذبح غ
در  ديهر چند مدت بازد. داشتند يريادگياز گروه شاهد 

مطالعه نسبت به آموزش جامعه محور كه دانشجو  نيا
جامعه در مدت زمان  يمعموال در مراكز بهداشت

مند بودن  گردد كوتاه بود اما هدف مي ميتري مق يطوالن
بر  يآن با آموزش مبتن تيدر درون جامعه و تقو ديبازد

مطالعه  نيدر ا سيتدر يدر اثر بخش سته استتوان شواهد 
  . نقش داشته باشد

بر اساس  انيدانشجوگيري  اديها بر  امروزه در دانشگاه
 ينمودن و ريمشاركت دانشجو و درگ شيتفكر خالق، افزا

توسط دانشجو،  يفرد يريادگيآموزش،  نديدر فرآ
حل  يها مهارت ،يميت تيفعال قيها از طر گسترش مهارت

و  سيكلجر). 12(گردد معتبر تأكيد مي يريادگيمسأله و 
نشان  يپزشك معلو يدانشجو 85همكاران با مطالعه 

كوچك  يها بر مشكل در گروه يمبتن يريادگيدادند كه 
مدرس نه تنها  يحضور دائم با نظارت و انيدانشجو

بلكه سبب ارتقاي  يميوشيدرس ب يريادگي شيموجب افزا
). 12(گردد كالس مي يآموزش طيدانشجو در مح زشيانگ
بر شواهد را در  يمبتن سيتدر تياهم فوق مطالعه جينتا
 انيكوچك دانشجو يها عالقه در گروه جاديو ا يريادگي

  .دهدميكالس نشان  يسنت طيدر مح يحت
دانشگاه موافق  نيو مدرس انيدانشجو يگريمطالعه د در

در جامعه  ميحضور مستق از طريق يريادگيو  سيبا تدر
علوم  يدانشجو 364خان و همكاران نظرات . بودند
علمي را نسبت به دو روش  عضو هيأت 63و  يپزشك

 يبر كار عمل يمبتن يريادگيبه همراه  يسخنران ،يآموزش
هر دو . نمودند سهيمقا گريكديو آموزش جامعه محور با 

گروه مورد مطالعه آموزش در درون جامعه را جهت 
در مطالعه ). 11(دانستند مناسب تر مي يآموزش پزشك

گروه  انينمره كل نظرات دانشجو نيانگيم زيحاضر ن
بر  يمبتن ديبازد كرديبا رو يريادگينسبت به  يتجرب
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تفاوت معنادار  يبا قبل از مداخله دارا سهيشواهد در مقا
باالتر در  يريادگيبر  يمبن انينظرات دانشجو. بود يآمار
 نيتطابق ب ،بعد كيتواند در  بر شواهد مي يمبتن ديبازد
 يگريده مطالع. و مشكالت موجود جامعه باشد سيتدر

اصول  نيتطابق ب زانيم با افزايشدهد كه  نشان مي
ي، كارآموز اي سيتدر يآموزش و برنامه عمل يتئور

تواند  مي سياز تدر انيدانشجو يريادگيو  تيرضا زانيم
  ).24(ابدي شيافزا

رشته بهداشت توسط  يدانشجو 203 يرو مطالعه
دانشجو از  يريادگينشان داد كه  زيو همكاران ن انيناسيم

اين . متفاوت است قيعم يريادگيتا  يسطح كرديرو
و درك دانشجو از  يقبل اتيتجرب به ؛يريادگيتفاوت 

در ). 25(وابسته است يريادگي طيمحو  س،يموضوع تدر
را با  يدانشجو، آموزش بهداشت عموم 255 گريمطالعه د

دانشجو با روش جامعه محور  243و  يروش سنت
دهنده باالتر بودن نمرات  نشان جينمودند و نتا افتيدر

در گروه  سيتدر ياهداف رفتار هيدر كل انيدانشجو
فوق و  جينتا). 1(مطالعه بود انيحور در پاجامعه م

 نيبر شواهد در ا يتنمب ديپس از بازد شتريب يريادگي
و  يبررس يها تواند نقش مهم روش مي زيمطالعه ن

توجه  شيبر شواهد در جامعه را در افزا يمبتن يابيازين
در مطالعه . نشان دهد يريادگيبه سالمت جامعه و 

انجام شده توسط خان و همكاران  يمقطع يفيتوص
در پاكستان  يپرستاريان ادراكات و نظرات دانشجو

و  سيمورد استفاده در تدر يراه كارها ييبه كارآ تنسب
در  يشينما كرديبا رو سينشان داد كه تدر ينيآموزش بال

دانشجو، روش بازخورد در بهبود  يها ارتقاي مهارت
مسأله موجب حل  كرديبر اساس رو سيها و تدر نگرش
در ). 26(گردد مي انيدانشجو يشناخت يريادگي شيافزا

جامعه به عنوان هسته  يبهداشت كلمش زيمطالعه حاضر ن
 يها راه نييو تع ديبر شواهد انتخاب گرد يآموزش مبتن

در جامعه مورد تأكيد  مهياز انتشار تب كر يريشگيپ
  . بود كرديرو نيا ياثربخش ديمو جيبود كه نتا سيتدر

 يرهبر ان،يكوچك دانشجو يها گروه يميآموزش ت در
 يآموزش تيفعال كيمناسب گروه توسط مدرس در 

از جامعه، اداره گروه،  ديبر شواهد توام با بازد يمبتن
و  يتعامل گروه ،يمثبت گروه يها مناسب نقش يفايا

 هيتالش كل شيتواند موجب افزا ارتقاي مشاركت اعضا مي
آن نقش  ليودر تسه دهيردگ يريادگيگروه جهت  ياعضا

و همكاران كه به صورت  انگيمطالعه ). 27(داشته باشد
مداخله  يده را جهت سازمان كيولوژيدمياطالعات اپ يميت

 نينشان داد كه ا ؛آوري نمودند جمع امعهدر ج يبهداشت
 يرا جهت كار مبتن انيقادر است دانشجو تيروش با موفق

بر شواهد  يمبتن يگروهكار ). 28(ديبر شواهد آماده نما
تفكر خالق، حل مسأله به صورت  ليتسه قياحتماال از طر

در  انيدانشجو هيتالش و تعاون كل ،يخالقانه، همكار
  .گردد آنان مي يريادگيگروه موجب ارتقاي 

توانند  مي يدروس عمل سيبرنامه تدر نيدر تدو نيمدرس
 انيكار مستقل جهت دانشجو يفضا جاديا قياز طر

كار  نيا. آموزش گردند طيلبه آنها بر محموجب غ
 يريادگي شيرا جهت افزا يمنطق نديفرآ كيتواند  مي

هجالمولت با توجه به نامشخص ). 29(دينما جاديدانشجو ا
دروس بهداشت  يط كارآموزيدر مح يريادگيبودن 
پرستار  21 يگزارش هفتگ 108مصاحبه و  55 يعموم

 يآمار ليو تحل هيآوري و تجز را جمع يبهداشت عموم
و مدرس عامل  انيدانشجو نينمود و نشان داد ارتباط ب

بهداشت  يكارآموز طيدر مح يريادگيدر  يمهم
حضور و نظارت  زيدر مطالعه حاضر ن). 29(باشد مي
مدرس همانند  يو كاربرد ي، مشاركت عمليدائم

و  ييكارآ يدارا يريادگي طياحتماال مح انيدانشجو
دانشجو جهت  تينموده و قابل جاديرا ا شتريب تيميصم

و  تيميصم زين گريدر مطالعات د. داد شيافزا ي راريادگي
جامعه  سيتدر يط انيو دانشجو نيمدرس نيب يهمدل

 كرديرو نيا نمحور از عوامل موثر بر ارجح دانست
مانند  سيتدر يسنت يها با روش سهيدر مقا سيتدر

  ).11(باشد مي يسخنران
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گروه  انينمره نظرات دانشجو نيانگيمطالعه حاضر م در
 ديبازد سيتدر كرديدر رو يريادگينسبت به  يتجرب
با  سهيدر مقا مهيبر شواهد از عوامل خطر تب كر يمبتن
دهنده  تواند نشان بود كه مي افتهي شيمطالعه افزا يابتدا

بر شواهد بر  يمبتن ديكار بازد تأثير مثبت استفاده از راه
دروس  يريادگيانشجو جهت و عالقه د زشيانگ شيافزا

  .باشد يبهداشت عموم يكارورز
پژوهشگر در كنترل  ييپژوهش عدم توانا نيا تيمحدود

  .بود انيدانشجو يها گروه نيتبادل اطالعات پژوهش ب
  

  گيري نتيجه
بر شواهد  يمبتن ديمطالعه حاضر نشان داد كه بازد

 مهياز عوامل خطر تب كر يرشته پرستار انيدانشجو
تب  يولوژيدمياپ قاتيتحق يابيكنگو در جامعه شامل ارز

از  ديسپس بازد ،يريشگيپ يراه كارها نييو تع مهيكر
دام موجب ارتقاي  يبهداشت ريو ذبح غ ينگهدار يها مكان

 يريادگيو نمره نظرات آنان نسبت به  ياختشن يريادگي
بر  يمبتن ديبازد نيبنابرا. ديبر شواهد گرد يمبتن ديبا بازد

از اماكن، مشاغل و  ديشواهد از جامعه مانند بازد
بهداشت  براي آموزشراه كار  كيها به عنوان  خانواده
با توجه به تعداد . شود مي شنهاديپ ي به دانشجويانعموم

 شتريب يها يانجام بررس در اين زمينه كم مطالعات
  .ضرورت دارد

  
  قدرداني
 نيجام ادر ان يرشته پرستار انيدانشجو ياز همكار

  .ميينما مي يمطالعه تشكر و قدردان
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Effect of Evidence Based Community Visits for Risk Factors of 
Crimean-Congo Fever on Students’ Learning 

 
Mohsen Hassanabadi1, Farah Madarshahian2, Soheila Khazaei3 

 
Abstract 
 
Introduction: Changing the focus of teaching from patient to community is an educational strategy. The 
effect of evidence based community visits for risk factors of Crimean-Congo fever on students’ learning was 
investigated in this study. 
Methods: In this quasi-experimental study in year 2010, 36 nursing students of Birjand University of 
Medical Sciences were selected through purposive sampling during a training course in a health center. 
They were randomly divided into two groups of experiment (evidence based visits, n=18) and control 
(traditional education, n=18) to teach Crimean fever risk factors. Data were gathered using two researcher-
made questionnaires as pre-test and post-test. Knowledge on Crimean fever before and after visits on 
unhealthy animal slaughtering in experimental group, and in control group before and after traditional 
education was measured. Data was analyzed by Chi2, independent and paired t tests. 
Results: The mean of total score of knowledge about Crimean fever in experimental group was 4.22±1.06 
(out of 5) after intervention which was significantly increased compared to that of control group (3.05±1.47) 
(p=0.01). The mean of total score of knowledge about Crimean fever in experimental group was 4.22±1.06 
after intervention which showed a statistically significant difference (p=0.001) compared to the pre-test 
scores (2.66±1.81). 
Conclusion: Evidence based visits of Crimean fever risk factors in the community promotes learning. 
Therefore evidence based visits of appropriate subjects such as places and professions are suggested as a 
teaching strategy.  
 
Keywords: Evidence-based teaching, environmental health, Community-based learning. 
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