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پردازي در آموزش مفهوم مراقبت تسكيني در  گيري الگوي بديعه بكارتأثير 
  كودكان بر خالقيت نوشتاري و عملكرد تحصيلي دانشجويان پرستاري

  
  ربابه معماريان، ٭السادات سادات حسيني اكرم

  
  

  چكيده
، در اين مطالعه. باشد ها مي مراقبتنه اين گونيازمند خالقيت در ارائه هر چه بهتر ناپذير  بيماران عالجمراقبت تسكيني از  :مقدمه

  .در مورد مراقبت تسكيني شدعملكرد تحصيلي دانشجويان  پردازي بر خالقيت نوشتاري و تأثيرشيوه بديعه
 گروه .انجام شد 87-86 سال اول مطالعه از نوع نيمه تجربي با دو گروه از دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران در نيم :ها روش
پردازي و در گروه   الگوي بديعهتجربي در گروه ، مفهوم مراقبت تسكيني در كودكانازآزمون كتبي  پيشپس از .  نفر بودند32 تجربي و 28شاهد 

 مفهوم مراقبت تسكيني توسط هر دو گروه نوشته موردمتني نيز به صورت انشايي در . آزمون گرفته شد پس و شاهد آموزش متداول اجرا گرديد
  .تجزيه و تحليل گرديد SPSS افزار  نرمبا فيشر وكاي مجذور ،  ويتني-اي من اطالعات با استفاده از آمار توصيفي و مقايسه. شد

. دهند داري را قبل از مداخله نشان نمي بود كه تفاوت معني 5/2و در گروه آزمون  8/2 آزمون در گروه شاهد ميانگين نمرات پيش :نتايج
داري بين دو گروه  د كه تفاوت آماري معنيش 8/4 و در گروه آزمون 8/3 ميانگين نمرات گروه شاهد ،آزمون ر پس د،ولي بعد از مداخله

  .داري از نظر خالقيت نوشتاري بين دو گروه نشان داد تفاوت معنينيز هاي انشايي دانشجويان  متن. داشت
 مراقبت موردعملكرد تحصيلي دانشجويان پرستاري در شتاري و خالقيت نوپردازي سبب افزايش  استفاده از شيوه بديعه :يريگ جهنتي

  .گردد تسكيني در كودكان مي
  

  .عملكرد تحصيلي، خالقيت نوشتاري، دانشجويان پرستاري،  مراقبت تسكيني،پردازي بديعه :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

  بطور معمول،پردازي به عنوان يك روش تدريس بديعه
ي تازه درباره يك موضوع يا ها هبراي پديد آوردن ديدگا

اين روش براي روشن ساختن يا . دشو مي استفاده مسأله
هاي جانشين ناشي از گشودن  پيدايش مفاهيم يا راه حل

  .)1(رود مطالب بكار مي

                                                 
، گروه كودكان، دانشكده )مربي (السادات سادات حسيني اكرم :آدرس مكاتبه *

پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشجوي دكتري آموزش پرستاري 
. مدرس، خيابان دكتر ميرخاني، ميدان توحيد، تهراندانشگاه تربيت 

ashoseini@tums.ac.ir  
دكتر ربابه معماريان، استاديار گروه پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

  ).memarianr@modares.ac.ir(تربيت مدرس 
و  اصالح شده 18/7/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 16/5/87اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است3/9/88در تاريخ 

ي ها ه به افراد فرصت پديد آوردن را،در اين روش
ي قبلي فرد داده ها هجديد و خالقانه با استفاده از دانست

-  آشناييرا  آن،پردازي  در تعريف شيوه بديعه.)2(شود مي
 ،يعني. اند هناميد) making the strange familiar( زدايي

اي به مسائل  نمايد با ديد تازه فرد در اين روش تالش مي
براي كمك  روشي ،در واقع. )2و1(بنگرد و چيزهاي آشنا

گشايي  هاي همراه با مشكل به فراگيران است تا در فعاليت
ي جديدي ها هبتوانند نظم جاري ذهن را بر هم بزنند و را

  .)3(وجود آورنده براي حل مسائل ب
 هاي استعاري وسيله فعاليته  تفكر خالق ب،در اين شيوه

 از شباهت موارد به ،براي اين امر. گيرد و تمثيلي شكل مي
اساس اين شيوه بر مقايسه يك چيز يا . گيرند ر كمك مييكديگ

 ،ها در خالل اين جايگزين. باشد هاي آن مي فكر با جايگزين

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1056-fa.html


  السادات سادات حسيني و همكار اكرم  پردازي بر خالقيت و عملكرد پرستاران تأثير الگوي بديعه
 

 )3(9؛ 1388 پاييز/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   240

فراگير در طي آن مطالب و امور . دهد تفكر خالق رخ مي
اي از  دهد و يا فكر تازه ناآشنا را به يكديگر ارتباط مي

  .آورد وجود ميه افكار آشنا ب
 يك ساختار استعاري توان ميي پرداز بديعهاز طريق 

 آورد تا فراگيران بتوانند افكار خويش را رشد به وجود
اندازي نو و خالقانه نگاه  داده به محتوايي آشنا از چشم

 هاي پردازي زماني كه راه حل  شيوه بديعه،بنابراين. )2(كنند
ي پرورش ها شعنوان يكي از روه  ب،قديمي مناسب نباشد
  .)2و1(گردد  مطرح مي،هاي خالقانه  حلخالقيت و يافتن راه

ي ها هها وتغيير شيو رشد سريع فناوري امروزه با
 و  رواني، حل مسائل روحي و مثل ارتباط با بيماران،مراقبتي

  طول عمر بيشتر بيماران و تغييرات سريعي،مذهبي بيماران
خالقيت امري  گردد كه هر روزه در پرستاري ايجاد مي

اهميت خالقيت در . )10تا4(ده استضروري در پرستاري ش
 ها گيري پرستاري به حدي است كه پرستاران اغلب در تصميم

به و حل مسائل خاصي كه در حرفه و ارائه خدماتشان 
  .)11و4(هاي خالقانه دارند ئه راه حلا نياز به ار،آيد وجود مي

خالقيت نه تنها در ارائه مراقبت پرستاري متعالي جايگاه 
 بلكه در تعامالت بين بيمار و پرستار نيز ،اي دارد ويژه

ضرورت دارد و تنها در سايه خالقيت پرستار است كه 
  .)9(گردد ارتباط بين علم و هنر پرستاري برقرار مي

 كه بين خالقيت گي بر اين باورندمحققان پرستاري هم
ي وجود دار معنيو ارائه خدمات باليني مناسب ارتباط 

دهد  رستاران اين توانايي را ميو خالقيت به پ )11و4(دارد
يشان براي رسيدن به نتيجه ها ه تجربيات و آموخت ازكه

 اهميت خالقيت در ودبا وج. )10(مناسب استفاده كنند
سفانه به اين امر در أ مت،ارائه مراقبت پرستاري متعالي

  .)12و11(توجهي شده است آموزش پرستاري بي
آموزش، ي ي سنتها شدهد رو نتايج تحقيقات نشان مي

  بلكه سبب از بين بردن،گردد نه تنها باعث رشد خالقيت نمي
 ،بنابراين. )9(خالقيت دانشجويان پرستاري شده است

ي آموزشي كه سبب پرورش خالقيت ها هبكارگيري شيو
ه ضروري ب، پردازي بديعهمثل شيوه ، در پرستاران گردد

 ري،هاي آموزشي پرستا در ميان برنامه. )14تا9(رسد نظر مي
زيرا ، درس مي به نظرآموزش مراقبت تسكيني مناسب 

و  مفهومي تازه در پرستاري است و شامل پيشگيري، بررسي

 درمان مشكالت جسمي و روحي بيماراني است كه بيماري
  .)16و15(پذير نيست آنها عالج

 هاي و درگيريتر  طوالنيعلت گذراندن زمان ه پرستاران ب
ماران و خانواده آنان نقش كاري و ذهني بيشتر با اين بي

تغيير دادن تجربه  حساسي در مراقبت از اين بيماران و
 .)19تا17و15(كنند  كيفيت زندگي آنان ايفا مييمرگ و ارتقا

مراقبت از بيمار در حال مرگ سبب صدمات روحي براي 
 گردد و اغلب در پرستاراني خانواده بيمار و پرستار مراقب مي

،  حاالتي مانند غم،اند افي نديدهمورد آموزش ك كه در اين
  .)21و20(دشو مينااميدي و اضطراب ديده ، خشم

 تحقيقات زيادي در مورد ناكافي بودن آموزش در مورد
و . ي پزشكي ارائه شده استها همراقبت تسكيني در گرو

اند هنوز پرستاران در ارائه مراقبت تسكيني  نشان داده
تر   آموزش مناسبندمتبحر و كارآمدي كافي ندارند و نياز

و  )24تا21و15،8،6،5(هستند اين مفهوم و مراقبت خاص براي
 پرورش پرستاران خالق در امر مراقبت از بيماران، بخصوص

، كودكان بيمار در مراحل انتهايي زندگي در مراقبت از
 محقق بر آن شد تا موضوعبنابراين، . امري ضروري است

- بديعهاده از شيوه مراقبت تسكيني در كودكان را با استف
  استفادهتأثيرپردازي در دانشجويان پرستاري تدريس كند و 

از اين روش را بر عملكرد تحصيلي و خالقيت نوشتاري 
  .دانشجويان پرستاري بسنجد

پردازي براي ايجاد نوآوري تدوين  بديعهروش تدريس 
 تا كنند ها بازي مي  فراگيران با قياس،در اين شيوه. شده است

 هاي ده از آنها برايشان عادي شود و از كاربرد قياساستفا
 مقايسه يك چيز يا نظر با ،استعاره. برندباستعاري لذت 

چيز يا نظر ديگري است كه خالقيت در جريان آن شكل 
 مطالب آشنا را به مطالب ناآشنا ارتباط ،يعني ،گيرد مي

  .آورد  ميبه وجودداده و نظر جديدي را 
پردازي وجود  بديعهبر مبناي  آموزش برايدو شيوه 

 كمك فراگيران يكي خلق چيز جديد است كه به :دارد
ي قديمي را در ها ه نظريات يا فرآورد،كند تا مسائل مي

 ناآشنا ، و روش ديگر؛تر ببينند پرتو خالقيتي بيشتر و تازه
 دار معنيجديد را  را آشنا ساختن است كه عقايد ناآشنا و

مطالعه حاضر از شيوه خلق چيز البته چون در . نمايد مي
 در اين مبحث تنها به شرح اين ،جديد استفاده شده است
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 به ها در اين شيوه با استفاده از قياس. شود روش پرداخته مي
شود تا فاصله مفهومي ايجاد نمايند  يادگيرندگان كمك مي

  .)25و1(اي ناآشنا بنگرند و مسائل آشنا را به گونه
  

  ها روش
نوع نيمه تجربي بوده و در دو گروه از اين پژوهش از 

دانشجويان پرستاري ترم چهارم دانشگاه علوم پزشكي تهران 
كه بطور تصادفي در گروه شاهد و آزمون قرار داده شدند در 

 نفر و گروه 28گروه شاهد .  ا نجام شد87- 86سال اول  نيم
الزم به ذكر است كليه دانشجويان .  نفر بودند32 تجربي

 در اين . بودنديكوظف به انتخاب واحد كودكان مپرستاري 
مطالعه كل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند و تنها انتخاب 

  .صورت تصادفي انجام شده ها ب گروه
 را اخذ نموده در دانشگاه  يكانواحد كودكياني كه دانشجو

ودند وارد مطالعه علوم پزشكي تهران مشغول به تحصيل ب
 دانشجوياني كه در روز اجراي مداخله غيبتشدند و از بين آنها، 

 يك را حذف نموده بودند از مطالعه اننموده و يا واحد كودك
  .حذف شدند

هاي نوين تدريس از وظايف  از آنجا كه استفاده از شيوه
باشد و دانشجويان نيز از آن در روز  ت علمي دانشگاه ميأهي

گروه  ورود به براياول تدريس در طرح درس مطلع بودند، 
  .مداخله از دانشجويان رضايتي كسب نشد

آزمون كتبي سنجش  :آوري اطالعات شامل ابزار جمع
ال تشريحي در مورد ؤ سپنج باكنندگان  ميزان آگاهي شركت

 هر سؤال يك نمره كهمفهوم مراقبت تسكيني در كودكان بود 
 سنجش روايي آزمون از شيوه روايي محتوي براي. داشت

 پايايي با استفاده ، و)ه تن از اساتيد دانشگاهنظر د(استفاده شد 
 دانشجو 30در بين  )باحذف يك سؤال( نيمه كردن از روش دو

گيري شد كه همبستگي بين دو نيمه آزمون با استفاده از  اندازه
  .دست آمده ب درصد 82ضريب آلفاي كرونباخ 

 موردمتون انشايي نوشته شده توسط دانشجويان در 
 با توجه به ،ساخته  استفاده از ابزار محققمراقبت تسكيني با

هاي ارزيابي خالقيت در متون  مطالعه متون و تركيب روش
 كهنوشتاري و مراقبت تسكيني در كودكان صورت گرفت 

  :شامل دو قسمت اصلي به شرح زير بود
نوآوري و ابتكار كه خود به دو قسمت نوشتاري و ارائه 

درك و فهم و پروراندن هاي مراقبتي تقسيم شده بود و  شيوه
دهي دو   مقياس پاسخ.موضوع مراقبت تسكيني در كودكان

صورت بلي و خير بود كه در صورت استفاده از هر ه قسمتي ب

بدون توجه به (يك از موارد فوق در متن به آن پاسخ بلي 
 و در صورت عدم استفاده از مورد سؤال به آن ،)دفعات تكرار

 از  محتوا با استفاده از نظرات ده تنروايي. شد پاسخ خير داده مي
 سنجش پايايي ابزار، براياساتيد دانشگاه صورت گرفت و 

هاي دانشجويان در اختيار دو تن از اساتيد قرار گرفت  نوشته
 بين نظرات ارائه شده توسط آنان با استفاده از ،كه در نهايت

  . ديده شد درصد85آزمون آماري اسپيرمن همبستگي 
آزمون كتبي به   تدريس، از هر دو گروه پيشقبل از شروع

استفاده از آزمون   دقيقه گرفته شد كه بين دو گروه با15مدت 
 ).>05/0p (داري ديده نشد  ويتني تفاوت معني- آماري من
ها براي  علت غير نرمال بودن دادهه  ويتني ب-آزمون من

  .مقايسه دو گروه بكار گرفته شد
 معمول سخنراني همراه با  تدريس به شيوه،در گروه شاهد

 شنيداري و بحث و گفتگو انجام -استفاده از وسايل ديداري
آزمون   دقيقه پس15در انتهاي جلسه از آنان به مدت . شد

آزمون در همان جلسه تدريس،  قبل از برگزاري پس. گرفته شد
از دانشجويان خواسته شد تا متني انشايي در مورد مراقبت 

.  نگارش متن انشايي محدوديتي نداشتزمان. تسكيني بنويسند
  .نمودند دانشجويان پس از تحويل متن انشايي كالس را ترك مي

در آموزش .  گام اجرا شدشش در تجربيگروه  مداخله در
 مفهوم مراقبت تسكيني در كودكان با توجه به اين كه دانشجويان

م در  با اين مفهوم آشنا بوده و در حال حاضر اين مفهوقبالً
 از شيوه خلق چيز جديد ،شد كودكان به آنها آموزش داده مي

د تا به دانشجويان كمك شود مسايل، نظريات، يا گردياستفاده 
 .تر ببينند هاي قديمي را در پرتو خالقيتي بيشتر و تازه فرآورده

شود تا مسائل آشنا را به   به دانشجويان كمك مي،در اين شيوه
 اين الگو با فراخواني آنچه كه ،بنابراين. اي ناآشنا بنگرند شيوه

  .شود  آغاز مي،شاگردان در حالت موجود در ذهن خود دارند
 مدرس از ،در اين گام : توصيف وضعيت موجود،گام اول

 و مسأله ،خواهد كه اطالعات موجود خود را بيان فراگيران مي
بنابراين، . شناسند، توصيف كنند يا مفهوم را همان طور كه مي

دانشجويان خواسته شد مفهوم مراقبت تسكيني را توصيف از 
نموده و احساس و درك خود را نسبت به آن در حداقل دو 

مطالب نوشته شده پس از  . سطر بيان كنند5سطر و حداكثر 
 هاي دانشجويان توصيف. آوري شد  دقيقه توسط مدرس جمع15

  :گردد متعددي داشتند كه در زير به چند نمونه اشاره مي
ها توانايي مراقبت از خود را ندارند بيشتر در  چون بچه«

 كنند گيرند و برخي از افراد فكر مي معرض صدمه و مرگ قرار مي
  .»كنند آنها ارزش و اهميتي ندارند پس به خوبي از آنها مراقبت نمي
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 احساسات و ،ها بسيار شيرين هستند و با مرگ خود بچه«
د خودمان را كنترل كنيم و زنند ولي باي زندگي ما را به هم مي
  .»به خانواده كمك كنيم

 ،اي بسيار زجرآور و وحشتناك براي والدين است پديده«
 ،البته بستگي دارد مرگ به نفع كودك باشد يا به ضرر او

تر   مرگ در بزرگساالن بسيار وحشتناك،راستي يك چيز ديگر
برند ولي  از كودكان است زيرا بزرگساالن از زندگي لذت مي

  .»فهمند ها از زندگي چيزي نمي بچه
قياس مستقيم  :)direct analogy( قياس مستقيم ،گام دوم

مقايسه ساده دو مفهوم است تا نظري جديد از يك مسأله يا 
اين عمل معموالً از طريق همانندسازي با . مفهوم به وجود آيد

در اين . گيرد  موجود غير زنده صورت مييايك شخص، گياه 
هاي مستقيمي را  س از دانشجويان خواست تا قياس مدر،مرحله

 بر هاي مطرح شده توسط يكي از دانشجويان قياس. پيشنهاد نمايند
 ،لنگه كفش در بيابان :كه عبارتند بودند از .روي تخته نوشته شد

 غذاي ،گل سر براي كچل، كود گياهي، قايق سوراخ، سراب
  .رينگ اسپرت براي ژيان، مزه براي آدم سير خوش

 آرا، سه قياس گل بيشترين، با گفت پيشهاي  از بين قياس
  .سر براي كچل، سراب و رينگ اسپرت براي ژيان انتخاب شد

 در قياس ):personal analogy( قياس شخصي ،گام سوم
دهد  شخصي، فرد خود را به داخل فضا يا شي ديگر انتقال مي

وليه هر چه دور شدن از تفكرات ا. تا از وجود خود خالي شود
 احتمال تازگي قياس و نوآوري فراگيران بيشتر ،بيشتر باشد

 اگر رينگ ژيان باشي، چه احساسي داري؟ در ، مثالً.شود مي
اين مرحله فراگيران در رابطه با قياس انتخاب شده در مرحله 

البته . دوم بحث كردند و خود را به جاي همان قياس گذاشتند
جويان براي بار اول بود رفت زيرا دانش بحث به سختي پيش مي

كه با اين شيوه آموزشي آشنا شده بودند و برايشان شيوه 
 ،هاي آموزشي سنتي آشنايي نبود به خصوص كه در محيط

دانشجويان اغلب تمايلي به بحث و تبادل نظر از خود نشان 
  مدرس بطور فعال به سؤاالت دانشجويان،در اين مرحله. دهند نمي

 به نوشتن توصيف در مورد قياس داد و آنها را پاسخ مي
  :چند نمونه از توصيفات دانشجويان .نمود انتخاب شده تشويق مي

 از اين بابت خوشحالم، ،اگر من يك رينگ براي ژيان باشم«
دهم و بهش   ولي من بهش اميد مي،درسته اون قديمي و خرابه

 .» هنوز مهمه و ارزش داره،گم هنوز زنده است مي
 ولي باالي سرم يك ،كنند مه نگاهم ميمن يك رينگم كه ه«

كنه  ژيان قراضه است، ولي خوب ژيانه خوشحاله چون فكر مي
 .»كنند و به او توجه دارند همه دارند نگاهش مي

خوشحالم، چون با ديدن رينگ شايد ژيان به چشممان «
 .»بيايد و باالخره يك چيز بدرد بخور توي اجزايش پيدا شود

  تعارض):compressed conflict(ه  تعارض فشرد،گام چهارم
اي از يك موضوع است كه به  فشرده معموالً توصيفي دو كلمه

ترين بينش را در مورد  اين گام وسيع. نظر ضد و نقيض هستند
 را  ذهنيبتواند دو چهارچو آورد و مي موضوع جديد به وجود مي

در اين .  توصيف زندگي به شيرين تلخ،مثالً. به هم پيوند دهد
هاي قبلي چند تعارض فشرده  م دانشجويان با توجه به گامگا

  .موارد پيشنهادي بر روي تخته نوشته شد. انتخاب نمودند
دانشجويان در اين مرحله بسيار خوب همكاري نمودند كه به 

 به علت تعارضات دروني خود با مسأله مراقبت تسكيني ،نظر محقق
كم با شيوه   كم و نيزنمايندبهتر توانستند با اين مرحله ارتباط برقرار 

 .نمودند شدند و همكاري بيشتري مي آموزشي آشنا مي
 ، ضايع-خوشگل،  سبز- كوير،  آفتابي-شب،  تلخ-خوشمزه
  . كدر-  رنگ متاليك، سياه-سفيد،  مرده- ماساژ قلبي
 فراگيران ،در اين مرحله:  بررسي مجدد موضوع،گام پنجم

 از آخرين قياس مستقيم گردند و مجدداً به موضوع اوليه بر مي
پردازي استفاده  يا تجربه به دست آمده در طي روش بديعه

 به توصيف و  وشوند كرده و با موضوع يا مسأله مواجه مي
 از دانشجويان خواسته ،در اين گام. پردازند يافتن راه حل مي

شد تا از بين تعارضات فشرده، قياسي را انتخاب كرده و بر 
 همگي تمايل يافتند ،در نهايت. قيم بپردازندپايه آن به قياس مست

 و شوك CPRها به توصيف قياس مستقيم  تا در بين قياس
در اين مرحله هيچ گونه محدوديت نوشتاري يا . قلبي بپردازند

در زير چند نمونه از .  دانشجويان وجود نداشتبرايزماني 
  :گردد توصيفات دانشجويان بيان مي

توانم  با بهترين كارآيي كه ميخواهم شوك بشم تا  من مي«
 .»داشته باشم و با بيشترين توانم كمك كنم كه مريض برگردد

 ،شدم، ولي نه  اي كاش خراب مي،اگر دستگاه شوك بودم«
 .»ام را انجام دهم چون من يك دستگاه هستم من بايد وظيفه

 خيلي اضطراب دارم كه نكنه ، ترسو هستمCPRمن يك «
 .»كنم  ولي من همه تالشم را مي،نتوانم كاري انجام دهم

  .»كنم  بازم برايت تالش مي،حتي اگر يك دقيقه مانده كه بموني«
 : بررسي مجدد وظيفه اوليه: توصيف مجدد موقعيت،گام ششم

خواهد به وظيفه يا مسأله اصلي برگردند  مدرس از فراگيران مي
 .بپردازندپردازي  و از آخرين قياس و يا تمام تجربه به بديعه

 از دانشجويان خواسته شد تا به مسأله مراقبت ،در اين مرحله
 نگرشي جديد در مورد موضوع تفكركنند تسكيني برگردند و با

  . مراقبت تسكيني بنويسندموردو متني در 
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متون نوشته . آوري گرديد  متون نوشته شده جمع،در انتها
 شده در اين مرحله به منزله متون انشايي نوشته شده در گروه

 تجربيدر خاتمه جلسه آموزش، از گروه .  بودتجربي
  . آزموني مانند گروه شاهد گرفته شد پس

اطالعات حاصل از آزمون عملكرد تحصيلي با استفاده از 
ها تجزيه و تحليل  علت نرمال نبودن دادهه  ب، ويتني-آزمون من

و اطالعات مربوط به سنجس خالقيت نوشتاري با استفاده . گرديد
علت اين كه موارد انتظار متغير اسمي در بعضي ه ب( ن فيشراز آزمو
علت ه ب( كاي و مجذور)  مورد بود5هاي جدول كمتر از  از خانه

با استفاده از ) ها  دادهگيري  اندازهبراياستفاده از متغير اسمي 
  .تجزيه و تحليل گرديد SPSS-11.5افزار آماري  نرم

  
  نتايج

 داد ميانگين نمرات نتايج حاصل از اين مطالعه نشان
 5/2 تجربيو در گروه  8/2آزمون در گروه شاهد  پيش

ي را قبل از مداخله با استفاده از دار معنيبود كه تفاوت 
اما ميانگين نمرات . دهد  ويتني نشان نمي-آزمون من

 8/4 تجربيو در گروه  8/3آزمون در گروه شاهد  پس
وه با ي بين دو گردار معنيبود كه تفاوت آماري شده 

  .)>001/0p ( ويتني ديده شد-استفاده از آزمون من
هاي انشايي دانشجويان   بررسي متن،عالوه بر اين

 نسبت به گروه تجربينشان داد متون نوشته شده در گروه 
 و موجزتر مراقبت تسكيني را توصيف شاهد بسيار بهتر

كه در گزينه دور شدن از عبارات  بطوري نموده است
 نفر و در گروه 29 تجربي در گروه ،لميمرسوم ع سنتي و
  . نفر از اين روش استفاده نموده بودنديك تنها شاهد

 استفاده از تمثيل و جاندارپنداري بيماري و مورددر 
 نفر و گروه 20 و 10 به ترتيب تجربيمراقبت در گروه 

  . نفر از اين ويژگي استفاده نموده بودنددو تنها شاهد
 هاي مراقبتي رايج و ارائه شيوههاي  در مورد تغيير روش
 و 17 تجربي به ترتيب در گروه ،نوين مراقبت از بيماران

 نفر از اين يك تنها در مورد اول شاهد نفر و در گروه سه
  .عبارات استفاده نموده بود

بكار بردن ، در رابطه با عملي بودن راه حل ارائه شده
وه عبارات مبتني بر همدلي و همدردي به ترتيب در گر

 تنها در مورد شاهد مورد و در گروه 29 ويك  تجربي
در مورد توجه به . را بكار برده بودند  نفر آن9 دوم

 موجود در مراقبت و تقويت تفكر درباره كمبودها و خأل
 و 7تجربي امكانات و احتماالت موجود به ترتيب در گروه 

 مورد استفاده از اين  يكو 20شاهد  مورد و در گروه 14
 نتايج حاصل از بررسي متون با ،بنابراين. د ديده شدموار

 تجربي و شاهددهد كه بين گروه  استفاده از ابزار نشان مي
آزمون ي در همه موارد با استفاده از دار معنيتفاوت 

  .)1جدول ) (>05/0p( شود آماري فيشر و مجذور كاي ديده مي
  :تجربيي از متون نوشته شده در گروه يها هنمون

دانم كه عالج براي بيماري نيستم ولي   من مياًمطمئن«
خوشحالم از اينكه آنچه به عهده من است را خوب انجام 

 شوم كه بيمارم احساس كند هنوز وجود دهم و باعث مي مي
شود و اين چند صباحي كه  دارد و هنوز از او مراقبت مي

 .»باشد براي او خوشايند است اش مي در بين خانواده
توانم جلوي طوفان مرگ بايستم  دانم نمي با اينكه مي«

باشم كه موقع  قدر توانايي دارم كه نسيمي ولي الاقل اين
مرگ حتي براي يك لحظه اين دنيايت را به دست بگيرم و 

شايد سهم من براي . اي راحت برايت به وجود آورم لحظه
 اما مطمئنم به تو و خدايم بدهكار ،تو فقط يك ثانيه باشد

 تو را با آرامش به دست طوفان ،در نهايتمانم و  نمي
 .»سپارم مي

  :اي از متون نوشته شده در گروه شاهد نمونه
مراقبت تسكيني هرگز براي بهبودي بيمار نيست بلكه «

وظيفه ما اين است . شود فقط براي تسكين او استفاده مي
كه به كودك كمك كنيم تا هر كاري كه دوست دارد انجام 

  در مراحل انتهايي كه چيزي به مرگشكنيم دهد و سعي مي
  .»نمانده او را به منزل بفرستيم

  پرستار مرگ را تدريجاً،در جريان اين نوع از مراقبت«
پذيرد چون بيمار را از درد  به عنوان يك حادثه طبيعي مي

. بخشد المدت رهايي مي غير قابل تحمل و ناتواني طويل
  دور،ضاربهترين شيوه برخورد با كودك در حال احت

كردن آن از انظار مردم است و بهترين شيوه براي باال 
عيين ت ،بردن كيفيت مراقبت از كودك در حال احتضار

اهميت مرگ براي اشخاص از جمله والدين، پرستار يا 
 كودك است ولي بايد توجه داشت مكالمه با كودك در
حال مرگ سخت است زيرا ممكن است الغر شده و يا 

 .»ا كرده باشدتغيير شكل پيد
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  ميزان فراواني موضوعات استفاده شده در متون نگارش در مورد مراقبت تسكيني در گروه تجربي و شاهد: 1جدول 
  موضوع  شاهد  تجربي

  خير  بلي  خير  بلي
  نتيجه  ها مصداق در دستنوشته

دور شدن از عبارات 
  سنتي و مرسوم علمي

مك به تو اثبات شود چون مساوي با ام براي ك خواهم بهم ناتواني نمي  27  1  3  29
  حاصلي ونبود من است بي

000/0p=  
1df= 

توام جلوي طوفان مرگ بايستم ولي الاقل اين قدر  دانم نمي با اينكه مي  26  2  22  10  استفاده از تمثيل
توانايي دارم كه نسيمي باشم كه موقع مرگ حتي براي يك لحظه اين 

  احت برايت به وجود آورماي ر دنيايت را به دست بگيرم و لحظه

025/0p= 

1df= 

جاندارپنداري بيمار 
  و مراقبت

د يدوست دارم نيروي ماوراي زرد شوم بروم در روح بيمارم و به او ام  28  0  12  20
و شادي بدهم سعي كنم يك موسيقي آرام باشم كه بيمار با شنيدنش به 

بلند شود و كنم يك فكر نو بشم تا بيمارم  سعي مي. آرامش دست پيدا كند
  تا هست زندگي كند

000/0p= 

1df=  

هاي  تغيير روش
  مراقبتي رايج

خواهم آن پرستاري باشم كه منتظر است تا سرم بيمار تمام شود  من نمي  27  1  15  17
  و بعد آن را عوض كند

001/0p= 

1df= 

 هاي تركيب روش
  مراقبتي رايج

بهش كمك كنم، حماتش خواهم در قلب آن پرستار مهربون بروم و  مي  100  0  29  3
كنم و به او بگويم نترس با بيمارت حرف بزن و نوازشش كن و برايش 

 كه دائم م،تواني به اين كودك معصو  كه ميي تو تنها كسي هست،قصه بگو
   كم كني،كند به پايه سرمش نگاه مي

001/0p= 

1df= 

هاي نوين  ارائه شيوه
  مراقبت از بيماران

 با يك رنگ شاد باشم تا به بيمارانم روحيه بدهم، دوست دارم مراقبي  28  0  31  1
دوست دارم نيروي ماوراي زرد شوم بروم در روح بيمارم و به او اميد 
و شادي بدهم سعي كنم يك موسيقي آرام باشم كه بيمار با شنيدنش به 

كنم يك فكر نو بشم تا بيمارم بلند شود و  سعي مي. آرامش دست پيدا كند
  تا هست زندگي كند

000/0p= 

1df= 

عملي بودن راه 
  هاي ارائه شده حل

خواهم به اوني كه نياز دارد آرامش بدهم و بهش بفهمونم كه مرگ  من مي  28  0  31  1
ها سخت است   آنقدرهاي هم نااميدي نيست، مگه مرگ چه قدر براي آدم

افته و قراره از اين دنيا دل بكنن اين قدر به تب و تاب  كه وقتي پاش مي
، مگه همشون هميشه و در تمام لحظات در معرض مرگ نيستند، افتن مي

داند و ميشه برايش كاري كرد كه طرف آرامش  حاال كه يكي وقتش را مي
مراقب (پيدا كند يا يك ذره زجرش كمتر شود اين قدر ناراحتند و به من 

  .دهند اهميت نمي) تسكيني

000/0p=  

1df= 

بيان عباراتي مبتني 
  بر همدلي و همدردي

احساس خوبي است كه بتوانم به بيماري كه در حال مرگ است كمك كنم   19  9  3  29
  شوم كنم خودم هم براي مرگ آماده مي چون حس مي

000/0p=  

1df= 

توجه به كمبودها و 
خأل موجود در 

  مراقبت

كنم تا مريضم به آرامش برسد و راحت باشد چون من هم  خيلي تالش مي  8  20  25  7
  كنم اي كاش مرگش برسد ام، گاهي فكر مي مثل او خسته شده

000/0p=  

1df= 

تقويت تفكر درباره 
امكانات و احتماالت 

  موجود

 مهم اينه چي اينها را راضي ،خواهم هم نيست كه من چي ميمراستي اين   27  1  18  14
ام را بكنم شايد بتوانم حداقل درد را در اين لحظات كم  كند، بهتره سعي مي
  كنم

000/0p= 

1df= 
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  دانشجويان در پاسخ به سؤالي كه از آنها نظرشانضمناً
همگي در ، را در مورد اين شيوه تدريس پرسيده بودند

مورد استفاده از اين شيوه اظهار رضايت كرده بودند كه 
  :پردازيم  برخي از آنان ميبياندر اينجا به 

  .است funخيلي 
  زيبا، آموزنده و خالصكامالً

 سخت بود نظر دادن
 .ي جالب بود كاش مفيد هم باشدخيل

 دپرس انگيزناك
 .دست شما درد نكند

 بديع، جالب، خوب، جذاب
 .مغزم درد گرفت

 .دارد  انسان را به فكر وا ميواقعاً
 بازي با فكر

  .طور باشد كاش همه جلسات اين
  

  بحث
 گيري با توجه به اينكه نتايج آزمون نشان داد بكار

 دار عملكرد تحصيلي عني ميپردازي سبب ارتقا شيوه بديعه
 شاهد نسبت به تجربيدانشجويان پرستاري در گروه 

 عملكرد يم كه به هدف ارتقاگيري  نتيجه مي،شده است
  .ايم اين روش دست يافته تحصيلي بيشتر در استفاده از

 PCEP  استفاده از برنامه آموزشياي در مطالعه
)Palliative Care Education and Practice ( سبب

ايش آگاهي و تغيير نگرش و بهبود عملكرد پرستاران در افز
 اي ديگر، در مطالعه. )7(بودرابطه با مراقبت تسكيني شده 

 ELNEC) End of Life Nursing Education تكنيك
Consortium( بسته 9پايه اي فعال و بر  كه شيوه اجرا شد 
 با استفاده از ،در ضمن در همين سال. )26(آموزشي بود

 به پرستاران آموزش مراقبت تسكيني را ،وشهمين ر
اين شيوه كه در هر دو مطالعه استفاده از ، ارائه نمودند
 مراقبت  عملكرد و آگاهي فراگيران در مورديسبب ارتقا
  .)18(گرديد تسكيني

 CAPCE اي كه با استفاده از شيوه در مطالعه
)Comprehensive Advanced Palliative Care 

Education( 6 ساعت آموزش در طي 120 ،دگرديم انجا 
 در  عملكرد پرستاراني اين شيوه سبب ارتقاكهروز داده شد 

آموزش به ، عالئم بيماري، كنترل درد مراقبت تسكيني در
هاي مراقبتي و بكارگيري  بيماران و توسعه سياست

  .)27(راهنماها شده بود
ثر بودن استفاده از ؤ ممورددر مطالعه ديگري كه در 

 5در آموزش مراقبت تسكيني به مدت  ELNECك تكني
 عملكرد پرستاران ياين شيوه سبب ارتقا ،سال انجام شد

همچنين . )28(در مراقبت مراحل انتهايي زندگي شده بود
ثر بودن اين شيوه آموزشي بر آگاهي و نگرش و ؤم

 .)15(عملكرد پرستاران به اثبات رسيده است
 در 1991-2005  بينبر مقاالتمطالعه مروري يك در 

 مورد آموزش مراقبت تسكيني نشان داد كه آموزش مناسب
آگاهي فراگيران در مورد  نگرش و،  عملكرديسبب ارتقا

نيز ولي لزوم مطالعات بيشتر  مراقبت تسكيني شده است
 و  مناسب نداشتههاي روشگردد زيرا اغلب مطالعات  حس مي

  .)23(اند يا طراحي ضعيفي داشته
دهد استفاده از   اين مطالعات نشان مينتايج حاصل از

نگرش و ، ي آموزشي نوين سبب افزايش آگاهيها هشيو
در . گردد عملكرد پرسنل در مورد مراقبت تسكيني مي

پردازي سبب  بديعهآموزش به شيوه ، مطالعه حاضر نيز
  .بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان پرستاري شده است

 راي اجراي اين روشالبته در اين مطالعه جلب همكاري ب
 محقق ممكن است به نظركه اين امر . بسيار سخت بود

هاي نگرشي و شناختي  نقص :ناشي از چند دليل باشد
ند خود را به توان ميدانشجويان از مراقبت تسكيني كه ن

 ها قرار دهند و دچار مشكل در جايگزين خوبي در اين قياس
ها  اع قياسناآشنايي با انو ؛ندشو ميساختن نمادين خود 

نگرش  ؛آموزشي قبلي يها هو استفاده از آنها در شيو
 مراقبت تسكيني كه مسألهمنفي دانشجويان نسبت به 

خواهند حتي به صورت نمادين قياس مستقيمي در  نمي
اين رابطه ارائه دهند و يا خود را به جاي قياس شخصي 

ي ها هشيو عدم آشنايي باو  ؛مورد استفاده قرار دهند
موزشي و مقاومت دانشجو براي درگيري با اين فعال آ

در مورد نتايج حاصل از بررسي متون نوشتاري  ها شرو
دانشجويان پرستاري در دو گروه با استفاده از ابزار 
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سنجش خالقيت متون نوشتاري در همه موارد تفاوت 
و هدف ايجاد خالقيت نوشتاري  ي مشاهده شددار معني

  .حقق رسيددر استفاده از اين شيوه به ت
پردازي بر خالقيت  بديعه تأثير«اي تحت عنوان  در مطالعه

 TTCT خالقيت با استفاده از ابزارهاي  انجام شد»پرستاران
)Torrance verbal Test of Creative Thinking ( و

GCPST) Gordon Creative Problem Solving 
Test (وWGACT ) Watson-Glaster appraisal of 

Critical Thinking (كه خالقيت نوشتاري  سنجيده شد
  و نتايج تحقيق نشان داد استفادهبودنيز جزئي از اين ابزارها 

پرداري سبب افزايش خالقيت دانشجويان  بديعهاز شيوه 
  .)14(بود شده ها هپرستاري در همه جنب

اي كه به شيوه دلفي انجام شد نشان داد  نتايج مطالعه
تر كردن  فعالها،  هر دانشگاي آموزشي دها هتغيير در شيو

 سبب ،ي فعال آموزشيها هدانشجويان و استفاده از شيو
گردد و بر روي  افزايش تفكر خالق در دانشجويان مي

  .)11( مستقيم خواهد داشتتأثيرموفقيت تحصيلي آنان 
  استفاده از شيوه،در مطالعات انجام شده در كشورمان

آموزان در درس  پردازي سبب افزايش خالقيت دانش بديعه

  .)29و3(بودانشا شده 
  

  گيري نتيجه
پردازي  بديعهدر مطالعه حاضر نيز شيوه آموزشي 

ي ها هسبب رشد خالقيت نوشتاري شد كه يكي از جنب
البته با توجه به اينكه اين شيوه . دباش ميخالقيت در فرد 

 بخصوص براي دانشجوياني ،براي اولين بار اجرا شده
 ،ندبودنوس أآموزش به شدت مي سنتي ها هكه با شيو

د اين شيوه در شو مي توصيه بنابراين، .بسيار مشكل بود
ي طوالني مدت آموزشي و براي موضوعات ديگر ها هدور

نيز استفاده گردد تا با ايجاد خالقيت در دانشجويان 
  .پرستاري بتوان به ارائه مراقبت بهتر دست يافت

هاي   مراقبت با توجه به اينكه خالقيت در،بطور خالصه
اي دارد و پرورش پرستاران  پرستاري نوين جايگاه ويژه

 علت تغييرات شگرف علمي و نيازهاي متنوع جامعهه خالق ب
  افزايشاي استفاده از اين شيوه بر،در آينده ضرورت دارد

براي آموزش عناوين ديگر پرستاري خالقيت دانشجويان 
  .گردد پيشنهاد مي
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The Effect of Employing Synectic Model in Teaching Palliative Care 
in Children on Nursing Students' Writing Creativity and Academic 

Performance 
 

Sadat Hoseini A, Memarian R. 
 

Abstract 
 
Introduction: Palliative care in patients with incurable diseases requires creativity in providing services in 
the best possible way. Therefore, the effect of Synectic model on students' writing creativity and academic 
performance was investigated in this study. 
Methods: It was a quasi-experimental study performed on 2 groups of nursing students of Tehran University 
of Medical Sciences in the first semester of 2007-2008 academic year. The control group consisted of 28 and 
the experiment group included 32 students. After the written pre-test about the concept of children's pallia-
tive care, the synectic model was employed for the experiment group and the usual method for the control 
group. Then, the post-test was held for both groups and they also wrote an essay on palliative care. Data 
was analyzed by SPSS software using descriptive statistics and inferential tests including Mann Whitney, 
chi², and Fisher exact test. 
Results: The mean for pre-test scores was 2.8 for the control group and 2.5 for the experiment group which 
showed no significant difference before the intervention. But after the intervention in post-test, the mean for 
the control group was 3.8, while it was 4.8 for the experiment group which showed a statistically significant 
difference. Moreover, investigating students' essay texts showed a significant difference between the two 
groups concerning creativity in writing. 
Conclusion: With regard to the results of this study, employing synectic method enhances academic perfor-
mance and writing creativity of nursing students regarding children's palliative care. 
 
Keywords: Synectic method, Palliative care, Nursing students, Writing creativity, Academic performance. 
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