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مقدمه 

به عنوان  یسازهی(. شب1است) است که مورد توجه روزافزون یپداگوژ کردیرو کی یسازهیبر شب یمبتن یآموزش پرستار

 ها،ندینشان دادن فرآ یو برا کندیم دیرا تقل ینیبال یواقع طیمح کیاست که  ییهاتیعبارت از فعال س،یروش تدر کی

ها، و مانکن یآموزش یهالمیمانند ف یلینقش و استفاده از وسا یفایمانند ا ییهاروش لهیبه وس یو تفکر انتقاد یریگمیتصم

است، به  ینظام واقع کیکردن  یسازهیشب ایکردن  دیتقل یسازهی(. شب2شده است) یطراح یمطالعه مورد و،یسنار میتنظ

درک  یو قبل از اجرا کردن، آن را در جهان واقع میرا در آن انجام ده یاتیتجرب م،یآن را جستجو کن میکه ما بتوان یطور

دانشجو مطرح شده و سپس از آنها خواسته  یبرا ،یزندگ یهاتیمشابه واقع ،یفرض یاروش، مسأله نی(. در ا3)میکن

 یروش در برخ نیا. از ندیرا تجربه کنند و مسأله را حل نما تیآن موقع ،یاصول و قواعد آموزش تیتا با رعا شودیم

 ی(. در پاندم4)استفاده شده است یپرستار یدروس عمل یسالمت و به خصوص برا تیوضع یبررس رسد ،یدروس نظر

سبب توقف  یپاندم نیدر حال حاضر ا متاثر شده اند. رانیدر جهان از جمله ا یادیز یکشورها د،یجد روسیکرونا و

مانند  انیآموزش دانشجو یبرا نیگزیجا یهابه روش هارو دانشکده نیشد و از ا یکارآموزان پرستار ینیبال یهاآموزش

وجود  ماریتماس چهره به چهره با ب یبرا ینیگزیجا چیاگرچه ه ،نداهآورد یرو یسازهیو شب(Tele Nursing) نگیتله نرس

از متوسط تا اثر بزرگ داشته  یاز نظر اندازه، اثر یسازهینشان داد آموزش با استفاده از شب زینالآ متا کی جیندارد. نتا

ثر مو اریها بسسازهیشب ،یپرستار یسال باال انیپرستاران و دانشجو یحرکت یروان هایعملکرد، مهارت یابیزاست. در ار

که در آزمون در  یپرستار انیدانشجو اتیتجرب جی(. نتا5)کارآمدتر بوده است یریادگی یسنت یهاوهیاز ش یبودند و حت

امن قرار  یطیاز آن بود که آنها احساس کردند در مح یحاک ،شرکت کردند ینیشده بال یسازهیشب یشگاهیآزما طیمح

 (. 6)برسد ماریبه ب یبیآس نکهیدارند بدون ا

در خصوص استفاده  انیاز جانب دانشجو بخشتیمثبت و رضا جیاز نتا یمقاله حاضر در دروس حاک سندگانینو اتیتجرب

تجربه  کیاز پرستاران خواستند که  انیاز دانشجو کیهر  بوده است. در درس اخالق ویها به صورت سنارسازهیاز شب

 یو در گروه مجاز لیتبد و پادکست ویتجربه را به صورت سنار نیکنند، دانشجو ا فیخود را تعر یچالش اخالق ای یاخالق
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 طیدر مح یتیریچالش مد کیخواستند تا  یپرستار رانیاز مد ییماما انیدانشجو تیریبه اشتراک گذاشتند. در درس مد

 یتیریمدچالش و مشکل  ل،یخوانده شد تحل تیرینوشته و بر اساس آنچه در مد ویو سپس به صورت سنار ندیکار را بگو

 کینبوده است هر  یکه امکان کارآموز ییکودکان، از آنجا یهایماریارائه شد. در درس ب یآن استخراج و در گروه مجاز

را در قالب  یو درمان یماریب ریکرده، شرح حال گرفته، س دایمزمن را پ یماریب کیاقوام خود  ایدر خانواده  انیاز دانشجو

به  یکار عمل یبرا یستیبا انیدانشجو ،یعاد طیدر شرا شگاهیو آزما یدر درس پاتولوژ کردند. هیته یگزارش کاربرد کی

 از شیهشت برگه آزما انیاز دانشجو کیدر خانواده استفاده شد. هر  یسازهیآن از شب یبه جا یرفتند ولمی شگاهیآزما

 ارائه شد. یو به صورت مجاز هیته آنو درمان  شیزماآ ییچرا ،یماریکردند و گزارش از ب یجمع آور لیاقوام و فام

 یو برا انیدانشجو یبرا ییایمزا ییو ماما یدر آموزش پرستار یسازهیدارد که شب دیبهداشت هم تاک یجهان سازمان

 یهاهیکه مطابق با توص عیتر و سر منیدر مورد مداخالت ا یمراقبت میت آموزش یتوان از آنها برامی کند ومی فراهم مارانیب

 (.7)ابدیمراقبت بهبود  یکل تیفیک قین طریهستند، استفاده کرد و از ا یالمللنیب
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