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   چكيده
ز مهمترين اصول آموزش مفاهيم يا ايجاد مهارت يكي ا .مقدمه

هاي مناسب   استفاده از روش,در فراگيران حرفه پرستاري
 مهارت دارو دادن به بيمار از .باشد آموزش مبتني بر هدف مي

شناسايي . اي است نظر ايمني سالمت بيمار داراي اهميت ويژه
ري بهترين روش آموزش مهارت دارو دادن به دانشجويان پرستا

به همين . تواند مشكالت موجود آموزشي را برطرف سازد مي
مقايسه تأثير دو روش آموزش متداول اي با هدف  منظور مطالعه

  حركتي دانشجويان پرستارينيو تلفيقي بر يادگيري ذهني و روا
  .انجام شد
هاي آن  اين پژوهش يك مطالعه تجربي است و نمونه .ها روش

 كه به دادندل اول پرستاري تشكيل  نفر از دانشجويان سا80را 
 و شاهد)  نفر41(گيري تصادفي به دو گروه آزمايش  روش نمونه

تقسيم شدند، مهارت دادن دارو به دو روش تلفيقي و )  نفر39(
اي  ها پرسشنامه روش گردآوري داده. متداول تدريس گرديد

 حركتي و - هاي رواني هاي ذهني، مهارت  بخش مهارت3شامل 
پرسشنامه . آموزش بودنشجويان در مورد اثربخشي روش نظرات دا

ماه پس از آن  در دو مرحله بالفاصله پس از پايان تدريس و يك
هاي مورد  همچنين نظرات نمونه. آوري گرديد تكميل و جمع

هاي آموزشي اعمال شده بررسي  پژوهش در خصوص تأثير روش
 t با آزمون باطياستفاده از آمار توصيفي و استن با ها يافته .گرديد

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتكاي مجذور و 

                                                 
, )س(ري و مامايي حضرت فاطمه دانشكده پرستا, )عضو هيأت علمي (خديجه رنجبر 
  .شيراز, ميدان نمازي

پژوهش نشان داد كه در زمينه از هاي حاصل  يافته .نتايج
داري بين گروه   دادن دارو تفاوت معني, حركتي- مهارت رواني

در ارتباط شت ولي آزمايش و گروه شاهد در مرحله اول وجود ندا
نسبت به داري را   معني گروه آزمايش تفاوت,با يادگيري ذهني

 دادن دارو نيز پس از آموزش مهارتيك ماه . گروه شاهد نشان داد
حركتي دو گروه  - داري بين مهارت ذهني، رواني تفاوت معني

هاي   تأثير روشپيرامونمقايسه نظرات دو گروه حاصل نشد ولي 
اكثريت واحدهاي مورد پژوهش در آموزشي مؤيد اين نكته بود كه 

داري مؤثرتر از  يش روش تلفيقي را به صورت معنيگروه آزما
  .ندستدان روش متداول مي

 حركتي دو گروه در مهارت دادن -با اينكه مهارت رواني .بحث
دارو تفاوتي نداشت ولي با توجه به تأكيد اثربخشي روش 

شود در آموزش  پيشنهاد مي ,تلفيقي توسط دانشجويان
مورد استفاده قرار هاي پرستاري روش آموزش تلفيقي  مهارت
  .گيرد
 روش آموزش، يادگيري، مهارت، دارو دادن، .ي كليديها واژه

  .دانشجوي پرستاري
  
  

  مقدمه
 زير بنايي براي تأمين نيروي انساني كارآمد ,حرفه پرستاري

 رفع نيازهاي روبه رشد جامعه در طيف سالمتي و بيماري براي
 پراهميتي است آموزش پرستاري نيز از جمله مسائل). 1(باشد مي

ريزان بهداشتي را در  كه توجه بسياري از متخصصان و برنامه
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رشد و تحول نيازهاي ). 2(خود معطوف داشته استه جهان امروز ب
جوامع بشري، خصيصه پويايي تعليم و تربيت، تأثير تكنولوژي مدرن 

بهداشتي و درماني از علل هاي  هاي جديد در امر مراقبت و سياست
ر حرفه پرستاري و تعليم و تربيت وابسته به آن تحوالت مستم

 نقش محوري دپرستاري باي آموزش ,و در اين ميان) 3(بوده است
تعهد م با احساس مسؤوليت و ,خود را در پرورش دانشجوياني خالق

هاي گوناگون  كه قادر باشند نقش  بطوري)1(عهده داشته باشد بر
وت به انجام هاي متفا و وظائف خطير پرستاري را در محيط

  .رسانند
دادن دارو از جمله عملكردهاي پرستاران در امور باليني 

باشد كه نياز به آمادگي و زير بناي علمي قوي، مهارت در  مي
 همچنين .گيري و توجه دقيق به قوانين دادن دارو دارد تصميم

ها و هشدارهاي صحيح، مراجعه به مقاالت و  استفاده از روش
 داروسازي، بررسي و پيگيري دستورات منابع جديد پزشكي و

دارويي غير واضح و خودداري از دادن داروهايي كه به صورت 
هاي اساسي و عمده پرستاران در  ه مسؤوليتلند از جمرمدلل مض

ه يك پرستار تنها متكي به علم  كچنان). 4(باشد دارو درماني مي
رشد  علم فزاينده و روبه ,اكتسابي از مؤسسه آموزشي خود باشد

عصر حاضر نخواهد گذاشت كه آن علوم كاربرد ديرپايي داشته 
بر توسعه و رشد آموزش فعال و  ,متخصصانزيرا تأكيد . باشد

هاي  روش). 5(استدر امر يادگيري  شركت فعاالنه دانشجو
دهد و   بخشي از متدولوژي آموزش را تشكيل مي,آموزشي

كه همان نيل به هدف خاصي براي اي  را وسيله توان آن مي
  ).6(آموزش و تسهيل يادگيري است دانست

كنون بيش از هر چيز مورد تأكيد پژوهشگران  آنچه كه تا
هاي آموزشي قرار  مختلف در زمينه بكارگيري انواع مختلف روش

ها و منابع آموزشي  ها، رسانه يك از روش  اين است كه هيچ,دارد
مي ابعاد و موجود به تنهايي قادر به تحت پوشش قرار دادن تما

هاي   مدل,باشند بلكه هميشه اهداف خدمات تعليم و تربيتي نمي
 و فراگير ,د مدرس را در تدريسنتوان مناسب مبتني بر هدف مي
هاي آموزشي نيز در حقيقت  مدل). 7(را در يادگيري ياري نمايد

باشند كه هر روش در  ميهاي مختلف آموزشي  تركيبي از روش
كار گرفته ه  در امر يادگيري بجهت حصول اهداف متفاوتي

 آموزش درس فن هاي ترين روش يكي از قديمي). 6(شود مي
 فن روش توضيحي نمايشي به عنوان ,آزمايشگاهپرستاري در 
 روش .باشد مي (traditional teaching method) روش متداول

عبارت است از انتقال مستقيم اطالعات به فراگير با  توضيحي

 چاپي و يا به وسيله سخنراني كه مدرس در اين استفاده از مطالب
گر چه از اين . دده ارائه ميحل مسأله را   روش هم اصول و هم راه

اي  طريق مجموعه كاملي از حقايق، مفاهيم و اصول را به شيوه
 ليكن فراگير مطالب را حاضر ,توان به فراگير آموخت منسجم مي

 , تنها فعال نبودهكند و در كشف حقايق نه و آماده دريافت مي
  ).8(بلكه ناچار است مطالب را به زور تكرار حفظ نمايد

روش نمايشي نيز از ديرباز مورد استفاده مربيان آزمايشگاه 
فن پرستاري بوده است كه بر چهار اصل آمادگي وسايل الزم، 

 بدين .باشد توضيح، نمايش دادن، آزمايش و سنجش استوار مي
 در برابر چشم فراگيران الًت را عممفهوم كه ابتدا مدرس مهار

هاي كوچك و از طريق  دهد، فراگيران نيز در گروه انجام مي
 گاهي ناچار به توضيح نيز .گيرند مشاهده آن مهارت را فرا مي

 از طريق تكرار اً سپس فراگير همان مهارت را شخص.شوند مي
هاي   از نمونه, براي تفهيم و تجسم بهتر معموالً.آموزد مي
 موضوع نمايش غير , زيرا بدون مدلشود تگي استفاده ميساخ

 از اين روش به عنوان يك روش آموزشي .گردد قابل توصيف مي
جهاني ياد شده و بركاربرد وسيع آن در آموزش پرستاري و علوم 

 رشد هنر مشاهده , مهمترين محاسن اين روش.اشاره شده است
تلف و هاي مخ دقيق و يادگيري از طريق درگير شدن حس

 همانند ساير  باشد، اين روش مرتبط نمودن تئوري با عمل مي
دارند   پژوهشگران اظهار مي.ها از انتقاد مصون نمانده است روش

توان اصول مهمي از قبيل مهارت تجزيه و  كه از اين طريق نمي
ن ي برخي محقق.)7(آموختتحليل، احساس و نگرش را به فراگير 

 تأكيد بر معلومات اً و سنتي صرفتاريهاي پرس نيز معتقدند مهارت
هاي تكنيكي تكراري دارد ليكن آنچه كه  و يك سري مهارت

هاي  گونه مهارت تكراري به سوي مدل پرستار را از انجام اين
 ,كند هاي پرستاري راهنمايي مي صحيح انجام مهارت در مراقبت

 انعكاس، سنتز، اكتشاف، قضاوت، رهبري و رشد علم :شامل
 دستيابي برايباشد و  ها مي  در جهت شناخت ناشناختهپرستاري

ل دارد و در ق فراگير نياز به مطالعات آزاد و مست,به اين اهداف
چهارچوب به نمايش گذاشتن يك سري اصول به چنين اهدافي 

  ).9(دست نخواهد يافت
امور  آموزش براياز آنجايي كه يك روش برتر , بنابراين

 , بهتر است بجاي يك روش,نتقال دانش ابراي ،باليني وجود ندارد
 multimedia) ها تحت عنوان روش تلفيقي اي از روش آميزه

independent teaching methods) عمل قرار مورد 
ها را در بستر   روشد مدرسين باي, و در اين خصوص)10(گيرند
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موقعيت مورد بررسي قرار دهند و با توجه به اهداف، شرايط و 
). 11(دن دانشجو مناسبترين آنها را برگزين,هاي خاص موقعيت

 روش آموزش تلفيقي را به عنوان بهترين و ,تحقيقات موجود
را روشي  ترين روش آموزش و يادگيري معرفي نموده و آن املك

اي براي آموزش مستمر و خودجوش قلمداد  هينگر و پا جامعه
 كرده كه بر عالقه و مشخصات فردي فراگير تكيه دارد و با مد

دانشجو را در حالت فعال قرار  ،نظر قرار دادن انگيزه و تجربه
نفس و ه دهد و احساس مسؤوليت، حس استقالل، اعتماد ب مي

). 10(دهد دانشجو را در انجام امور باليني پرورش ميخالقيت 
هاي باليني به  از آنجايي كه پيچيدگي و تنوع مهارت, بنابراين

اي سنتي فعلي آموزش ه اي است كه استفاده از روش گونه
نتوانسته است بنيادي استوار و اطمينان بخش را در جهت 

اي فراهم آورد، پژوهش حاضر با  دستيابي به اهداف وسيع حرفه
هدف مقايسه تأثير دو روش آموزش متداول و تلفيقي بر ميزان 

 حركتي دادن دارو توسط - يادگيري ذهني و مهارت رواني
  .ديدانجام گردانشجويان پرستاري 

  
  ها روش

به صورت دو گروهي و دو پژوهش حاضر يك مطالعه تجربي 
 نفر از دانشجويان 80هاي آن را   و نمونهاي بعد از آزمون است مرحله

 كه از دادند سال تشكيل 18 – 19پرستاري دختر در محدوده سني 
، ندهاي فردي، خصوصيات و توان يادگيري مشابه برخوردار بود ويژگي

 آزمون سراسري و بر مبناي رشته انتخابي خود وارد همگي از طريق
اند و در مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري و در  رشته پرستاري شده

حال گذراندن ترم دوم سال اول تحصيلي و در مرحله قبل از شروع 
هايي كه از تجربه كاري قبلي در   نمونه.بودندكارآموزي باليني 

  .ندشد حذف ,بيمارستان برخوردار بودند
گيري تصادفي به دو  كنندگان در پژوهش به روش نمونه شركت

در گروه . تقسيم شدند)  نفر39( شاهد و ) نفر41(گروه آزمايش 
آزمايش مهارت دادن دارو به روش تلفيقي توسط پژوهشگر و در گروه 
شاهد درس مزبور طبق روال معمول به روش متداول و توسط مدرس 

ريزي درس فن پرستاري تدريس  امهتعيين شده از سوي مسؤول برن
 جلسه دو ساعته 3ساعات تدريس دو گروه يكسان و به صورت . گرديد

در روش متداول محتواي دروس با استفاده از روش . در نظر گرفته شد
 بدين مفهوم كه مدرس با استفاده .توضيحي و نمايشي تدريس گرديد

مورد نظر را از روش توضيحي اصول و مفاهيم كلي مربوط به مهارت 
 ,تدريس نمود و سپس با استفاده از روش نمايشي و بكارگيري ماكت

به دانشجويان نشان داد و در صورتي كه وقت “ مهارت مربوط را عمال
 دانشجويان مجاز به تكرار همان مهارت بودند و ,اضافه وجود داشت

داد و با اتمام ساعت كالسي  مربي نيز راهنمايي الزم را انجام مي
 اجراي آموزش به براي. يافت زش مهارت مربوطه نيز خاتمه ميآمو

 پژوهشگر سه روز قبل از شروع كالس بطور مكتوب ,روش تلفيقي
 تاريخ و ، روش كار، اهداف كلي و ويژه، فهرست مطالبافراگيران را ب

ساعات كالسي، انتظارات مربي از دانشجو، روش ارزيابي و منابع قابل 
 موظف به مطالعه قبلي و بررسي منابع معرفي دسترس آشنا و آنان را

  .شده نمود
نفري طي  21 تا 19 هاي  در گروهگروه آزمايشهاي  سپس نمونه
 به تفكيك در آزمايشگاه فن حضور يافتند، در بدو ،جلسات موظف

 كالس مهارت دادن دارو از طريق بحث گروهي، ذكر مثال، ,شروع
 سپس مهارت ،ر گرفتتجارب زنده و پرسش و پاسخ مورد بحث قرا

مربوطه توسط دانشجوي داوطلب و با شركت فعال ساير دانشجويان به 
 موارد اشكال نيز با راهنمايي يا كمك پژوهشگر و .نمايش گذاشته شد

توسط دانشجويي كه موفق به تشخيص اشكال شده بود به معرض 
نمايش گذاشته شد و در نهايت مهارت مربوطه توسط يك دانشجو با 

بلند خوانده شد و پژوهشگر آن مهارت را با استفاده از توضيح و صداي 
 برخي از دانشجويان . روي ماكت به نمايش گذاشتالً عم,سؤال

. داوطلب همان مهارت را تحت سرپرستي وي تمرين و تكرار نمودند
 پژوهشگر از طريق استفاده از بازخورد به موقع، تشويق و ,ضمن تمرين

يابي از خود و يكديگر، همكاري گروهي و تشريك تقويت، آنان را به ارز
موضوع مساعي دعوت نمود و سپس تكاليفي را در مورد مهارت 

براي هر دانشجو به تفكيك تعيين جلسه بعد امروز و تدريس شده 
آوري اطالعات،  انجام مطالعات مستقل فردي، جمعنمود تا امكان 

و آنان را هم گردد فراگيري براي هر دانشجو  تجزيه و تحليل و نتيجه
تشويق به آمادگي قبلي از طريق ديدن فيلم، مشاهده مستقيم مهارت 

 ميزان يادگيري ذهني. دايدر بيمارستان و بررسي منابع موجود نم
(cognitive) هر دو گروه توسط آزمون كتبي و مهارت رواني- 

هاي استاندارد  با استفاده از ليست مهارت (psychomotor) حركتي
نظرات دانشجويان هر دو گروه در مورد تأثير بكارگيري ين همچنو 

در دو مرحله زماني، بالفاصله پس از هاي آموزش اعمال شده  روش
روش . آموزش و يكماه پس از آموزش مورد بررسي قرار گرفت

  .العات پرسشنامه و مشاهده بودطگردآوري ا
 بخش تشكيل شده بود كه شامل 3ابزار گردآوري اطالعات از 

 حركتي و - هاي رواني ليست مهارت هاي ذهني، چك رسشنامه مهارتپ
پرسشنامه . پرسشنامه نظر سنجي در مورد تأثير روش آموزش بود

 رايادگيري و يادداري ذهني واحدهاي مورد پژوهش هاي ذهني  مهارت
بررسي دو مرحله  درو به دو فرم مختلف سؤال و با محتوايي يكسان 

 دو روش متداول و اب( در خاتمه آموزش آزمون مرحله يك. مي نمود
 آزمون يادداري با فاصله زماني ،مرحله دومدر  انجام گرديد و )تلفيقي

ها نيز حاوي موارد  ست مهارتلي چكماه مورد ارزيابي قرار گرفت،  يك
كه با  مختلف بود هاي مهارت دادن دارو به انسان به روش استاندارد
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ماه  بالفاصله و يك(رو در دو مرحله مشاهده مهارت دانشجو در دادن دا
هاي مهارت  آزموندر جمع نمرات . گرديد  تكميل مي)پس از آموزش
،  محاسبه20 تا 1بر مبناي نمره  حركتي بطور جداگانه -ذهني و رواني

) 14ـ  99/16(، خوب )10ـ  99/13(، متوسط )>10(سطوح ضعيف  و در
خش سوم پرسشنامه حاوي ب.  قرار گرفتمورد ارزيابي) 17ـ  20(و عالي 

هاي آموزش  تأثير روشمورد در را نظرات فراگيران  سؤال بود كه 11
  .بررسي مي نموداعمال شده 

ييد أها بر اساس مرور متون و با ت روايي ابزار گردآوري داده
 پايايي پرسشنامه با آزمون ومتخصصين امر و بر اساس اعتبار محتوا 

مجموع امتيازات كسب متغيرها  معيار سنجش. گرديديد أي ترهدوپا
به صورت تجزيه و تحليل اطالعات . بود عملي  وشده از آزمون كتبي

 با آزمون استنباطيآمار  و ارائه ميانگين و انحراف معيار و توزيع فراواني
t  انجام گرفتكاي مجذور و.  

  
  نتايج

براي ميزان اثربخشي دو روش آموزش متداول و تلفيقي 
هاي ذهني و  حيطهانشجويان پرستاري در مهارت دارو دادن د

نتايج بيانگر .  نشان داده شده استيك حركتي در جدول - رواني
اي، ميانگين نمرات هر دو   نمره20آنست كه بر اساس معيار 

گروه در سطح متوسط بوده و ليكن گروه آزمايش كه آموزش را 
به روش تلفيقي فرا گرفته بودند، از گروه شاهد كه آموزش به 

داري برتري  روش متداول دريافت نموده بودند بطور معني
 در هر دو گروه ,كه يك ماه پس از آموزش در حالي. داشتند
هاي ذهني افزايش يافته بود وليكن افزايش مهارت ذهني  مهارت

گروه آزمايش از . در گروه آموزش به روش متداول بيشتر بود
  .دار آماري برخوردار نبودند برتري معني

 حركتي دانشجويان پس از -هاي رواني ورد مهارتدر م
 اختالف ,روش متداول و تلفيقيدو آموزش مهارت دارو دادن به 

  داري در مراحل اول و دوم مشاهده  معني
  

 متداول  حركتي دانشجويان پرستاري در مورد مهارت دارو دادن در دو روش آموزش-هاي ذهني و رواني  ميانگين امتيازات آزمون مهارت.1جدول 
  و تلفيقي

  نيمه آزمون  روش تلفيقي  روش متداول  نوع مهارت
 P=0001/0 و t=- 06/4  98/12±002/3  42/10±6/2  هاي ذهني دانشجويان در مرحله اول مهارت

 P=19/0 و t=32/1  07/14±23/3  23/13±8/4  هاي ذهني دانشجويان در مرحله دوم مهارت

 P=22/0 و t=23/1  88/15±09/3  27/15±63/1  مرحله اول حركتي دانشجويان در در - هاي رواني مهارت

 P=48/0 و t=-71/0  54/16±88/2  19/16±91/1   حركتي دانشجويان در در مرحله دوم- هاي رواني مهارت

  
 * توزيع فراواني نظرات دانشجويان در مورد تأثير روش آموزش دارو دادن در دو گروه آزمايش و تجربي.2جدول 

  تا حدودي  اصالً  كامالً  گروه  نظرات
آيا شما به عنوان دانشجوي پرستاري از اهداف آموزشي اين بخش از درس توسط 

  ؟مربي آشنا شديد
  شاهد

  آزمايش
2/28  

61  
7/7  
4/2  

1/64  
6/36  

          
آيا اهداف آموزشي با نكات واقع گرايانه از قبيل نياز آموزشي، مشخصات دانشجو، 

  ؟ابقت داشتتسهيالت و زمان موجود براي يادگيري مط
  شاهد

  آزمايش
7/7  
8/48  

3/33  
5/19  

59  
7/31  

          
  زياد  متوسط  هيچ يا كم  گروه  نظرات

  شاهد  ميزان تأثير روش تدريس بر عمق و تسهيل يادگيري
  آزمايش

2/28  
3/7  

1/64  
3/29  

7/7  
4/63  

          
  شاهد  ميزان تأثير روش تدريس بر ايجاد انگيزه جهت يادگيري

  آزمايش
5/38  
3/7  

2/46  
3/29  

4/15  
4/63  
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  شاهد  ميزان تأثير روش تدريس بر ايجاد عالقه به مطالعات فردي
  آزمايش

2/46  
8/9  

5/38  
7/31  

4/15  
5/58  

          
  شاهد ميزان تأثير روش تدريس بر پژوهش فردي

  آزمايش
3/51  
1/67  

2/28  
39  

5/20  
9/43  

          
  هدشا  ن تأثير روش تدريس بر وسعت دامنه اطالعاتاميز

  آزمايش
3/28  
4/2  

5/38  
6/36  

1/23  
61  

          
  شاهد  اي ميزان تأثير روش تدريس بر بهبود استقالل فردي و حرفه

  آزمايش
6/43  
6/14  

5/38  
39  

9/17  
3/46  

          
  شاهد  ميزان تأثير روش تدريس بر ايجاد رضايت شغلي در حرفه پرستاري

  آزمايش
8/53  
1/17  

5/38  
39  

7/7  
9/43  

          
  شاهد أثير روش تدريس بر پيشبرد مهارت مشاهدات دقيق در حرفه پرستاريميزان ت

  آزمايش
6/43  
2/12  

9/35  
3/29  

5/20  
5/58  

  .دار آماري داشت در كليه موارد نظرات گروه آزمايش و شاهد با يكديگر اختالف معني *
  

ولي  يت نداشتندحعني دو روش آموزشي بر يكديگر ارجي. نشد
 دو گروه پس از بهدداً امتيازهاي مربوط قابل توجه است كه مج

نظرات دانشجويان در مورد تأثير . ماه افزايش يافته بود طي يك
در دو روش آزمايش و شاهد در  هاي آموزشي اعمال شده روش

 نتايج پژوهش نشان داد كه نظرات . ارائه گرديده استدوجدول 
كديگر دانشجويان دو گروه در مورد ميزان تأثير روش تدريس با ي

رسد   به نظر مي.ها داشته است داري در تمام گزينه اختالف معني
هاي  اثربخشي روش تلفيقي نسبت به روش متداول در زمينه

 يادگيري، ايجاد عالقه برايعمق و تسهيل يادگيري، ايجاد انگيزه 
به مطالعات فردي و پژوهش و وسعت دامنه اطالعات و پيشبرد 

  .جه و تعمق باشدمهارت مشاهده دقيق، قابل تو
  

  بحث
هاي حاصل از نتايج آزمون انجام شده در زمينه تأثير دو  يافته

روش آموزش متداول و تلفيقي بر ميزان يادگيري ذهني مهارت 
 برتري گروه =0001/0Pدار در سطح  دادن دارو با تفاوت معني

در مطالعه مشابهي . آزمايش را نسبت به گروه شاهد نشان داد
هاي مورد مطالعه  اري در يادگيري ذهني نمونهد اختالف معني
  ).10( حاصل شد>05/0Pدر سطح گروه آزمايش 

داري بين ميانگين نمرات دو  در مرحله يادداري تفاوت معني
 كه علت اين يافته را شتذهني وجود ندامهارت گروه در زمينه 

دليل تبادل اطالعات بين دو گروه آزمايش و شاهد در ه توان ب مي
  .ماه فاصله دو آزمون ذكر نمود طول يك

مطالعه در زمينه تأثير دو روش آموزش متداول و اين نتايج 
تلفيقي بر ميزان يادگيري و يادداري مهارت دادن دارو از جنبه 

داري را بين دو گروه آزمايش و   حركتي تفاوت معني- رواني
شاهد نشان نداد كه شايد به اين دليل باشد كه در روش متداول 

 آموزش مهارت برايتلفيقي از سه روش مختلف آموزش نيز 
 نتايج حاصل از تحقيقات .مزبور مورد استفاده قرار گرفته است

 در اين خصوص نشان داد كه بطور كلي يادداري مطالب ديگر
 يدار آموخته شده در روش تلفيقي و سنتي تفاوت آماري معني

 ترجيح  ليكن كل مربيان و دانشجويان روش تلفيقي را،ندارد
  ).13و10،12(دهند  مي

بررسي و مقايسه نظرات دانشجويان گروه آزمايش و شاهد در 
ارتباط با تأثير روش آموزش متداول و تلفيقي نيز مؤيد اين نكته 

 روش ,است كه اكثريت واحدهاي مورد پژوهش در گروه آزمايش
هاي مختلف مؤثرتر از روش متداول   جنبهازآموزش تلفيقي را 

دار  ها به لحاظ آماري معني  و اين تفاوت در كليه زمينهدانند مي
چنين به . بود و برتري چشمگيري را در گروه آزمايش نشان داد

ها و  دليل تأثير ويژگيه رسد حصول چنين نتايجي ب نظر مي
هايي فردي مدرسين و جو حاكم در دو روش آموزش باشد  تفاوت

ي و به خصوص كه مدرسين متفاوت و خصوصيات شخصيت
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توانسته بطور غير مستقيم در نتايج پژوهش  هاي آنها مي مهارت
هاي اين  عدم كنترل اين امر از جمله محدوديت. اثر بگذارد

مطالعات انجام شده جو حاكم بر آموزش را . باشد پژوهش مي
كننده در جهت يادگيري ذهني و عاطفي معرفي عامل تسهيل 

ا اهداف آموزشي و آشنايي فراگير بمتخصصين  ).10(نمايد مي
هاي موجود از قبيل نياز آموزشي، مشخصات  تطبيق آن با واقعيت

دانشجو، بررسي اهداف رفتاري و مشكالت آموزشي و يادگيري 
دانند و   امري الزامي مي,مربوط به هر محتوا را قبل از آموزش

اي از منابع و  كيد مي كنند چنان كه مدرس تلفيق كنترل شدهأت
گيرد، يادگيري   كاره را در آموزش آن محتوا بتجهيزات موجود 

مدرس عمالً درخواهد يافت . شود به نحو مطلوبتري حاصل مي
هاي آموزشي فراگير با استفاده از  يك از نيازها و خواسته كه كدام

هاي آموزشي انتخابي را  روش جاري برآورده نشده و متعاقباً روش
  ).10(با موقعيت خاص فراگيران تطبيق خواهد داد

در خصوص ميزان تأثير روش تدريس بر ايجاد يادگيري، 
تحقيقات موجود ايجاد و افزايش انگيزه را از جمله محاسن روش 

تأثير روش تدريس بر ايجاد ). 10(اند آموزش تلفيقي معرفي كرده
عالقه به مطالعات و پژوهش فردي در ساير مطالعات نيز بررسي 

دسترس بودن منابع و است كه در آن شده و نتايج بيانگر 
تسهيالت، زمان كافي راهنمايي در جهت انجام مطالعات فردي و 

گر در ايجاد  عالقه و نياز به حل مشكالت روزمره از عوامل مداخله
يكي از مهمترين عوامل ). 14.(اند انگيزه به مطالعه و پژوهش بوده

. اي، تحقيق و اكتشاف با استفاده از منابع موجود است رشد حرفه
پرستاراني كه چنين مهارتي دارند در محيط باليني به بهترين 

به و تحليل مشكالت بيماران زوجه قادر به دريافت، كنترل و تج
تشويق پرستاران به مطالعه فردي و فراگير محور ). 1(هستند

هاي آموزشي  روش. اي است هاي رشد و تكامل حرفه يكي از روش
اي  تواند در اعتالي حرفه كه بتواند اين مهارت را رشد دهد مي

رضايت شغلي پرستاران يكي از موضوعات . نيز اثربخش باشد
حائز اهميت است كه به خصوص در دوره آموزشي و قبل از 

دهنده يا بازدارنده فراگير  تواند موتور حركت اي مي تجربه حرفه
بديهي است روش آموزشي كه بتواند اين احساس را بهبود . باشد

در يك مطالعه مشخص شد كه بين .  قرار داردبخشد در ارجحيت
هاي آموزشي انتخابي و ميزان رضايت حاصل از تجارب  مدل

آموزشي كسب شده و رضايت دانشجو از نقش خود ارتباط 
  ).15(داري وجود دارد معني

آموزش تلفيقي بر وسعت همچنين در خصوص تأثير روش 
شان مي دامنه اطالعات، مطالعات موجود نتايج مشابهي را ن

  .)10(دهد
پيشبرد مهارت مشاهدات دقيق در حرفه پرستاري نيز از 
جمله محاسن آموزش به روش تلقيقي است كه موجب پرورش 

  ).10(شود مهارت ديدن و شنيدن مي
با اينكه روش آموزش متداول توانسته است در زمينه آموزش 

 اندازه روش تلفيقي مؤثر واقع   حركتي مهارت ياد شده به- رواني
د، ولي پژوهشگر با تكيه بر تجارب مستمر خود در استفاده از شو

اين روش و با توجه به اين مسأله كه برخي از نتايج حاصل از اين 
باشد، به  هاي پرستاري مي پژوهش قابل تعميم به كليه مهارت

گيري اين   بكار,اي دانشجويان پرستاري منظور تسريع رشد حرفه
كند و معتقد است  يشنهاد ميروش را در آموزش پرستاري پ

هاي   كيفي مهارتيها منجر به ارتقا گونه روش بكارگيري اين
تحقيقات انجام . گردد باليني و مراقبتهاي پرستاري از بيمار مي

 سال گذشته در آمريكا نيز استفاده از چنين روندي 20شده طي 
، اين )13و10،12(كيد و حمايت قرار داده استأرا قوياً مورد ت

اند كه در روش تلفيقي پيشرفت يادگيري  لعات نشان دادهمطا
اين روش بدون ضربه زدن به روابط انساني . امري قطعي است

در صورت كمبود , به عالوه. باشد فراگير و مدرس قابل اجرا مي
مربي، آموزش و يادگيري با اين روش امري ميسر و در هر مقطع 

هاي نوين از آن به  زماني عملي است و در مقايسه با ساير روش
هاي آموزش و يادگيري ياد  ترين روش عنوان يكي از كامل

  ).10(كنند مي
نمايد كه مربيان پرستاري با روش  پژوهشگر پيشنهاد مي

هاي  آموزش تلفيقي بيشتر آشنا شده و آن را براي آموزش مهارت
ريزان آموزش  باليني پرستاري به كار گيرند، مدرسين و برنامه

 دانشجويان را در ,بكارگيري اين روشبا وانند ت پزشكي مي
 فعالتر نموده و تمايل و رغبت آنها را در تكامل دانش و يفراگير

بديهي است كه مطالعات بيشتر در . اي بيفزايند عالقمندي حرفه
تواند  ها مي زمينه بكارگيري اين روش در ساير مهارت

في و خصوصيات، مزايا و مشكالت روش تلفيقي آموزش را معر
  .ميزان اثربخشي آن را مشخص نمايد
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