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  پرستاران باز آموزيدر  یکوتاه و سخنران امیپ یاثربخش سهیمقا

  

منش يجعفر يهاد
*

  ای، غالمرضا صدرکیفراهان یپوران وروان رنجبران، يزند، مهد مانی، سل

  

  چکیده

کوتاه،  امیپ لهیآموزش بوس یوجود دارد و مبهم بودن اثربخش یبه روش سخنران يکه در آموزش پرستار یبا توجه به مشکالت: مقدمه

  .انجام گرفت یکوتاه و سخنران امیپ قیاز طر باز آموزيدو روش  یاثربخش سهیمطالعه با هدف مقا نیا

  مطالعه به صورت نیدر ا ها نمونه .انجام گرفت 1392شده بود که در سال  یتصادفاي  مطالعه مداخله کیپژوهش  نیا: ها روش

 یسخنران گروهبه دو یسپس به صورت تصادف. شهر اراك انتخاب شدند يها مارستانیپرستاران شاغل در ب نیو از باي  خوشه يریگنمونه 

 یسخنران قیاز طر کیابتید دوزیآموزش ضمن خدمت در مورد کتواس. شدند میتقس) نفر 43: گروه دوم(کوتاه  امیو پ) نفر 43: گروه اول(

هر  پرستاران یآگاه زانیم ،آموزش انیماه پس از پا کیو سپس گروه دوم ارائه شد  يکوتاه برا امیپ سیسرو قیگروه اول و از طر يبرا

و سؤاالت مربوط به  کیاطالعات دموگراف يها پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاو داده يگردآور ابزار. قرار گرفت یمورد بررس دوگروه

 ،یو پاسخ منف کیهر سؤال، نمره  حیپاسخ صح بود، به اي نهیعبارت چهار گز 23که شامل بود کیابتید دوزیسنجش دانش پیرامون کتواس

و  توصیفیآمار  با استفاده از هاداده .روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت تأییدپس از این ابزار . شد اختصاص داده  صفرنمره 

  .شد لیتحل انسیمستقل و کووار -یت ،یوجز -یت يها آزمون

اختالف ) 93/18±86/1( یو سخنران) 15/16±68/2(کوتاه  امیپ قیاز طر يزنمرات پس آزمون دو گروه بازآمو میانگین نیب: نتایج

کوتاه بود  امیپ قیاز طر ياز بازآموز تر بیش یسخنران قینمرات گروه آموزش از طر نیانگیکه م يبه طور. وجود داشت يآمار معنادار

)001/0 < P، 49/5t=.(  

گردد عالوه بر  می پیشنهاد. بود اثربخشآگاهی پرستاران  شیکوتاه در افزا امیاز پ تر بیش یسخنران قیاز طر باز آموزياجراي : گیري نتیجه

  .ي دیگري از جمله استفاده از سیستم پیام کوتاه هم در نظر گرفته شودها پرستاران، روش روش اثربخش جهت کیبه عنوان  یآموزش سخنران

  

   یسخنران کوتاه، امی، پرستاران، پباز آموزي ،یاثربخش: هاي کلیدي واژه

  588تا  579 ):73(15؛ 1394/ در علوم پزشکیآموزش مجله ایرانی 

  

مقدمه  

                                                
و  يدانشکده پرستار ،ي، گروه پرستار)یمرب( منش يجعفر يهاد: نویسنده مسؤول *

  jafarimanesh@arakmu.ac.ir. رانیاراك، اراك، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما

دانشگاه علوم  ،ییو ماما يدانشکده پرستار ،ي، گروه پرستار)یمرب(زند  مانیسل

رنجبران  ي؛ مهد)slmnzand@arakmu.ac.ir. (رانیاراك، اراك، ا یپزشک

اراك، اراك،  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،يولوژیدمی، گروه اپ)یمرب(

، گروه )یمرب( یاهانفر ی؛ پوران وروان)ranjbaran@arakmu.ac.ir. (رانیا

. رانیاراك، ا اراك، یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما يدانشکده پرستار ،يپرستار

)mahfarahani313@gmail.com(ای؛ غالمرضا صدرک )ي، گروه پرستار)یمرب، 

. رانیاراك، اراك، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما يدانشکده پرستار

)nurse_science@yahoo.com (  

  20/7/94 :تاریخ پذیرش ،11/6/94: ، تاریخ اصالحیه4/5/94 :تاریخ دریافت مقاله

اي  حرفه تیبهبود صالح ياز اهداف آموزش پرستار یکی

شود  می موجباي  حرفه تیصالح. پرستاران است

شان را به نحو فیپرستاران احساس قدرت کرده و وظا

 توسعه روز افزون علوم). 2و1(انجام دهند يمؤثر

و لزوم کسب  نینو يها و ابداع روش جادیبا ا یپزشک

 يضرورت اجرا دیجد یو درمان یصیتشخ يها مهارت

 آموزش مداوم را روشن ای يبازآموز يها برنامه

مطالعات نشان داده است که برنامه آموزش ). 3(کند می

را در حد قابل  کنندگان مداوم نتوانسته دانش شرکت

 يها در محتوا و روش يگرلذا بازن. دهد شیافزا یقبول
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نمودن  نهیجهت به یزشیآموزش و توجه به عوامل انگ

 به نظر يضرور يبازآموز يها برنامه یخشاثرب

  ).4(رسد می

 یفرم غالب آموزش در مراکز آموزش یسخنران روش

ارائه اطالعات به  ییآن توانا تیمز نیتر بزرگاست و 

معلم روش  کی یسخنران). 5(هست رانیفراگ ادیتعداد ز

 دتریجد يها کیرغم به وجود آمدن تکن یمدار است که عل

مهم  یروش آموزش کیو گسترش دانش، هنوز به عنوان 

 يریادگی نینو يها با وجود ارائه روش). 6(گردد می یتلق

و  انهیمنبع، را يها در دسترس بودن کتاب نیو همچن

معمول ارائه  يها از روش یهنوز سخنران نترنت،یا

روش ترین  و آسانترین  منیا رای، زاطالعات است

 بر کالس را فراهم تر بیشبوده و امکان کنترل  يریادگی

دهد که  می نشان تلفمطالعات مخ جینتا). 8و7(سازد می

 يادآوریو  يریادگی زانیبر م یسخنران قیآموزش از طر

در  یسخنران). 10و9(دارد ياثرمثبت و معنادار رانیفراگ

و  میبه صرفه بودن، ارائه مستقچون مقرون  ییایکنار مزا

که روش  نیاز جمله ا. هم دارد یبیمنظم اطالعات، معا

و  یعمل يها ارتآموزش مه يمنفعل بوده و برا یآموزش

مناسب  يریادگی يدر سطوح باال یذهن يها مهارت تیتقو

به  ؛دهد نمی را مورد توجه قرار يفرد يها و تفاوت ستین

 رانیفراگ يلب برازودرس مطا یعالوه امکان فراموش

  ).11(وجود دارد

دستخوش  ریکه در چند سال اخ ییها جمله عرصه از

 يریادگیشده است، عرصه آموزش و  عیتحوالت سر

 يافراد جامعه، به ابزار یآگاه شیجهت افزا). 12(است

و مطمئن  عیسر نه،یاست که به موقع، کم هز ازیقدرتمند ن

 یراي اثربخشدا گرید یي آموزش سنتها کالس). 13(باشد

وابسته به زمان و مکان خاص بوده  رایز ستند،ین یچندان

فراهم  ريیادگیو مناسب را براي  یتوانند بافت واقع نمی و

در  یي آموزشها از نظام اريیاساس بس نیبر هم. آورد

با ورود و کاربرد اند  کرده یسع ریي اخها دهه

بود زمان به نیتر کمرا با  ريیادگی ن،یي نوها تکنولوژي

 ينمودها نیاز ا یکیتلفن همراه  يتکنولوژ). 14(بخشند

 ریاطالعات و ارتباطات است که مانند سا آوري فن

و به  افتهیبه حوزه آموزش راه  یارتباط يها يتکنولوژ

). 15(بر تلفن همراه مطرح شده است یعنوان آموزش مبتن

 ندیتواند فرآ می استفاده از تلفن همراه در آموزش

تلفن همراه با  زاستفاده ا). 16(بهبود بخشد را يریادگی

گوناگون به  يها و مکان ها امکان مطالعه در زمان جادیا

 يتکنولوژ). 17(دهد می تیعمل و قدرت خالق يافراد آزاد

 کوتاه امیپ سیتواند با استفاده از سرو می تلفن همراه

کشف، بحث و تبادل اطالعات را گسترش  ،یابیدست

دو طرفه  يتکنولوژ کیکوتاه  امیپ ستمیس). 18و17(دهد

با  ریفراگ ر،یمعلم و فراگ نیاست که ارتباط دو طرفه را ب

). 17(کند می جادیمعلمان را با هم ا نیو همچن ریفراگ

کوتاه  امیپ سیدهد که استفاده از سرو می مطالعات نشان

 نیبا ا). 20و19(درآموزش مورد استقبال قرار گرفته است

کوتاه در  امیپ یثربخشدر مورد ا مطالعات جیوجود نتا

 ضیضد و نق یعلوم پزشک طهیآموزش در ح

است که  نیا دیآ می شیپ جا نیکه ا یسؤال). 22و21(است

 پرستاران اثربخش است؟ و بازآموزيکوتاه در  امیپ ایآ

 قیآموزش ضمن خدمت از طر ایاگر جواب مثبت است، آ

 ثربخشا یسخنران قیکوتاه به اندازه آموزش از طر امیپ

 يبرا یخوب نیگزیتواند جا می کوتاه امیپ ای؟ آهست

  .باشد یسخنران قیآموزش از طر

که به اي  مطالعه ،یتوجه به مرور جامع در متون علم با

 امیو پ یسخنران یدو روش آموزش یاثربخش سهیمقا

 به نظر. نشد افتیپرستاران بپردازد،  بازآموزيکوتاه در 

که گفته شد و  ییها یژگیوکوتاه به واسطه  امیرسد پ می

آن  تیو با توجه به جذاب موردنظرامکان ارسال اطالعات 

 بازآموزيپرستاران در بحث  يبه خصوص برا

با توجه به مشکالت  جهیدر نت. واقع شود دیپرستاران مف

به  يکه در آموزش پرستار یو زمان یمال ها نهیو هز

 وجود ها و کارگاه نارهایسم لیو تشک یروش سخنران

پژوهشگر  ،يآموزش حضور یدارد و مبهم بودن اثربخش
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 قیدو روش آموزش از طر سهیهدف مقا با امطالعه ر نیا

  .داکوتاه انجام د امیو پ یسخنران

  

  ها روش

 1392است که در سال اي  مطالعه مداخله کیپژوهش  نیا

که در  یاز بین پرستاران ها نمونه .انجام گرفت

 اراك شاغل یشگاه علوم پزشکوابسته به دان يها مارستانیب

حجم نمونه با توجه به مطالعه . ، انتخاب شدندهستند

دو جامعه با  نیانگیم سهیو استفاده از فرمول مقا) 16(مشابه

برابر  نیانگی، اختالف م2/0 ي، بتا05/0 يدر نظر گرفتن آلفا

 به دستنفر  41در هر گروه  54/6 اریو انحراف مع 06/4

نفر در هر گروه به  43 زشیاحتمال ر با در نظر گرفتن. آمد

  .عنوان نمونه انتخاب شدند

 يریمطالعه به صورت نمونه گ نیدر ا يریگ نمونه روش

صورت که ابتدا  نیبد. بود تصادفیاي خوشه

 یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یدولت يها مارستانیب

، )عج(عصریول مارستانیب: اراك در سطح شهر شامل

 مارستانیب ،یطالقان مارستانیب ن،یمنرالمویام مارستانیب

صورت خوشه در  هب يخوانسار مارستانیب ر،یرکبیام

 )قرعه کشی(ینظر گرفته شده، سپس به صورت تصادف

. انتخاب شدند نیرالمومنیو ام) عج(عصریول مارستانیدو ب

 مارستانیدو ب نیپرستاران شاغل در ا نیسپس از ب

ن به عنوان نفر از پرستارا 86ساده  یبصورت تصادف

ساده و از  یسپس به صورت تصادف. نمونه انتخاب شدند

 امیو پ) نفر 43( یدو گروه سخنران هب یقرعه کش قیطر

کوتاه در  امینفر از گروه پ 4. شدند میتقس) نفر 43(کوتاه 

بنابر  دانصراف از مطالعه خارج شدن لیمطالعه، بدل یط

  .نفر بود 39این تعداد گروه شاهد 

شرکت  يبرا لیتما: رود به مطالعه شاملو يها اریمع

سرپرستار در  ایدر مطالعه، اشتغال به عنوان پرستار 

 کیشهر اراك، حداقل  يها مارستانیب يها از بخش یکی

ارسال و  تیداشتن تلفن همراه با قابل سال سابقه کار،

 دوزیکتواس نهیدر زم کسانی که .بودکوتاه  امیپ افتیدر

. ، وارد مطالع نشدندبودندگذرانده  يدوره بازآموز

در  رکتکه در هر مرحله، حاضر به ادامه ش يافراد

  . مطالعه نبودند، از مطالعه خارج شدند

پژوهشگر   شامل پرسشنامه ها داده يگردآور ابزار

 زانیسن، جنس، م( کیاطالعات دموگراف يحاو ساخته

ت مربوط به سنجش سؤاالو ) یمحل زندگ الت،یتحص

این پرسشنامه بر . بود کیابتید دوزیاسدانش پیرامون کتو

کارشناس  کیپزشک فوق تخصص غدد،  2اساس نظر 

و دو کارشناس ارشد آموزش  یپزشک آموزشارشد 

 نیا. شد هیته کیابتید دوزیدر مورد کتواس يپرستار

چهار  يها به صورت پرسش ،عبارت 23 يابزار دارا

در . شد یآموزش داده شده طراح ياز محتوااي  نهیگز

و در صورت  کی، نمره سؤالبه هر  حیصورت پاسخ صح

  .شد  اختصاص داده صفرنمره  ،یپاسخ منف

 به دست يو صور ياعتبار محتو لهیوسه اعتبار ابزار ب 

عضو  5 اریت در اختسؤاال ه،یاول یپس از طراح. آمد

اراك و دو فوق  یدانشگاه علوم پزشک علمی هیأت

واسته شد نسبت متخصص غدد قرار داده شد و از آنها خ

 نیبه ا. نظر بدهند یت و نحوه طراحسؤاال يابه محتو

الزم  حاتیشده همراه با برگ توض یابزار طراح رمنظو

سپس از . متخصصان مذکور قرار داده شد اریدر اخت

خواسته شد تا بر اساس شاخص اعتبار محتوي  ها آن

مربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن هر  زانیم

 نییتع ینمره چهار قسمت اریساس مععبارت را بر ا

با  ها مربوط بودن آن زانیم که یعبارات. )23(ندینما

بود، حفظ و  تر بیشدرصد  75شاخص از  نیاستفاده از ا

سپس بر اساس نظرات متخصصان در مورد واضح . شد

در کل شاخص . بودن و ساده بودن، عبارات اصالح شد

اعتبار  نییر تعبه منظو .آمد به دست 86/0 ياعتبار محتو

و  بندي تا از نگارش، جمله دنمو یپژوهشگر سع ،يصور

از  نیهمچن. دیابزار استفاده نما يو جالب برا یظاهر منطق

 يبرا ياعتبار محتو نیینظرات متخصصان در مرحله تع

به روش  ابزار ییایپا. استفاده شد يبهبود اعتبار صور
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 زا صورت که پس نیبد. آمد به دست یدرون یهمسان

از جامعه  که نفر از پرستاران 30 نیپرسشنامه ب هیته

 عیوزت، شدندپژوهش و به صورت در دسترس انتخاب

 يآلفا بیو سپس ضر )این افراد جزء نمونه نبودند (شد

  .دیمحاسبه گرد83/0کرونباخ 

  اراك، مجوز  یپس از موافقت دانشگاه علوم پزشک

شد و  دانشگاه صادر نیدر مراکز منتخب ا يرینمونه گ

پژوهشگر خود را به مرکز مربوطه معرفی کرده و 

 نیهمچن. مراکز را جلب نمود نیرضایت مسؤولین ا

. دیکسب گرد کنندگان شرکتکلیه از  ینامه کتب تیرضا

گفته شد در  ها به نمونه. شد انیب ها اهداف پژوهش به آن

  .ندیتوانند مطالعه را ترك نما اي می هر مرحله

 یآگاه زانیدر فاز اول م. از انجام گرفتف دومطالعه در  نیا

در هر دو گروه با کمک  کیابتید دوزیپرستاران از کتواس

سپس پژوهشگر در فاز دوم اقدام به . شد نییپرسشنامه تع

گروه اول کرد  يبرا یسخنران قیاز طر يبازآموز يبرگزار

به  هشابزار پژو ،يبازآموز يماه از برگزار کیو بعد از 

 دوزیپرستاران از کتواس یو مجددا آگاهآنها داده شد 

 يپژوهشگر اقدام به برگزار همچنین. دیگرد نییتع کیابتید

گروه دوم، همزمان با  يکوتاه برا امیپ قیاز طر يبازآموز

آموزش ابزار مطالعه  انیماه پس از پا کیگروه اول نمود و 

 دوزیاز کتواس رانپرستا یآگاه زانیو م عیآنها توز نیب

  .قرار گرفت یبررسمورد جددا م کیابتید

 دیو مشاوره با اسات) 16(با توجه به مطالعات مشابه

دانشگاه  یپژوهش يو شورا يپرستار ،یموزش پزشکآ

ماه بعد آموزش در نظر گرفته شد تا  کی يفاصله گذار

با  .دیرا بهتر سنج یروش آموزش یاثربخش جینتا بتوان

صورت  به يموزآباز يها دوره ثراک این کهتوجه به 

 يساز هیهدف شب ،ردیگ یروزه انجام م کی یسخنران

  .معمول بود يهاهمان دوره

و  یمعرف :روز و شامل کی در یسخنران یآموزش برنامه

 ،ینی، تظاهرات بالساز زمینهاهداف پژوهش، عوامل  انیب

مراقبت از  ،یشگاهیي آزماها افتهی ،یافتراق صیتشخ

از بروز  يریشگیپ دوز،یمبتال به کتواس مارانیب

مطالب گفته شده و گرفتن بازخورد  بندي جمع دوز،یکتواس

برنامه  .دیساعت ارائه گرد 5که به مدت  دبو ها از نمونه

 20 ارسال: کوتاه شامل امیپ سیسرو قیآموزش از طر

 20 ارسالاهداف پژوهش،  انیو ب یدرباره معرف امکیپ

و  ینی، تظاهرات بالساز زمینهدرباره عوامل  امکیپ

ي ها افتهیدرباره  امکیپ 20 ارسال ،یافتراق صیشخت

 مارانیدرباره مراقبت از ب امکیپ 20 ارسال ،یشگاهیآزما

و  دوزیاز بروز کتواس ريیشگیو پ دوزیمبتال به کتواس

. مطالب بندي درباره جمع امکیپ 20 ارسال تیدرنها

که نمونه مورد  یهفته و در ساعات کیظرف  ها امکیپ

ذکر ه الزم ب. شد می کرد، فرستاده یم مطالعه درخواست

شده و سواالت هر دو  سیتدر یآموزش ياست که محتوا

از شباهت مطالب  نانیاطم يبرا. گروه مشابه انتخاب شد

 امیو پ یسخنران یارائه شده در دو روش، مطالب آموزش

داده شد تا در  یمتخصص آموزش پزشکنفرکوتاه به دو

نمود تا  یپژوهشگر سع. نظر بدهند ها آن يااهمورد محتو

مورد  يها پرسشنامه در کنار نمونه لیدر تمام مراحل تکم

وقت  نیهمچن. مطالعه باشد و به سؤاالت آنها پاسخ دهد

پرسشنامه به آنها داده شد و تالش  لیتکم يبرا یکاف

بخش،  يو سر و صدا یاز جمله شلوغ يتا موارد دیگرد

  .را به حداقل برساند یطیمح يها محرك

 هیجزت SPSS-20افزار  به دست آمده توسط نرم عاتاطال

آمار توصیفی از  ها ریمتغ فیتوص يبرا. شد لیو تحل

   نمرات دو گروه از آزمون سهیمقا يبرا. استفاده شد

مداخله  زنمرات قبل و بعد ا سهیمقا يو برامستقل  - یت 

کنترل اثر نمرات روز اول  يو برا یوجز -یآزمون ت از

  . استفاده شد انسیکووار زیاز آنال

  

  نتایج

ي توزیع شده در گروه ها پرسشنامهي  در این مطالعه کلیه

مورد ) نفر 39(کوتاه  امیو گروه پ) نفر 43( یسخنران

 کننده شرکت افراد یسن انهیم. قرار گرفت لیو تحل هیتجز
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 5. سال بود 50و حداکثر  22سال با حداقل  32در مطالعه 

%) 9/93(نفر  77مذکر و  ندهکن رکتاز افراد ش%) 1/6(نفر 

مجرد  ،%)4/35(نفر  29تأهل  تیاز نظر وضع. مؤنث بودند

همه افراد  یلیمدرك تحص. متأهل بودند%) 6/64(نفر  53و 

از %) 2/90(نفر  74. بود يپرستار یکارشناس کننده شرکت

شهر  میمق زین%) 8/9(نفر  8پرستاران ساکن شهر اراك و 

  .دبودن نیخم

 نیب يمستقل تفاوت معنادار یآزمون ت جینتا اسبر اس

 نیهمچن) P<05/0( دیدو گروه مشاهده نگرد یسن نیانگیم

 تیشامل جنس و وضعاي  نهیزم يها یژگیو سایراز نظر

 يدو، تفاوت معنادار يآزمون کا جیبر اساس نتا زیتأهل ن

   .دو گروه وجود نداشت نیب

 نشان داد که نمره رنوفیآزمون کولموگروف اسم جینتا

قبل و بعد از  ،یو سخنران امکیپرستاران در دو گروه پ

، به )p<05/0(نرمال برخوردار است  عیآموزش از توز

 يها نمره پرستاران، از آزمون سهیبه منظور مقا لیدل نیهم

  .دیاستفاده گرد یزوج یمستقل و ت یت ،يپارامتر

 یسخنران یدو روش آموزش یاثربخش سهیمنظور مقا به

 جیمستقل استفاده شد که نتا یاز آزمون تکوتاه،  امیو پ

دو گروه قبل از آموزش از نظر نمره تفاوت  نینشان داد ب

، اما پس از آموزش، )P=00/1(وجود ندارد  يمعنادار

باالتر از  يبه طور معنادار ینمره گروه سخنران نیانگیم

  ).P>001/0(کوتاه بود  امیپگروه 

و  امکیروش پآموزش در هر دو  تأثیر نییمنظور تع به

پرستاران در خصوص  یآگاه شیبر افزا یسخنران

 جیو نتا دیاستفاده گرد یزوج یاز آزمون ت دوز،یکتواس

پس از  ینمره آگاه نیانگینشان داد که در هر دو روش م

  ).1جدول(است  افتهی شیافزا يمداخله، به طور معنادار

  

یو سخنران امکیدر دو گروه پ یقبل و بعد از مداخله آموزش دور،یر خصوص کتواسپرستاران د ینمره آگاه اریو انحراف مع نیانگیم :1جدول

  p-value  بعد از آموزش  قبل از آموزش  گروه  متغیر

  قبل و بعد

t زوجی  

نمره آگاهی پرستاران در 

  خصوص کتواسیدوز

  73/5  >001/0  15/16±68/2  87/12±73/2  پیامک

  43/12  >001/0  93/18±86/1  72/11±45/3  سخنرانی

p-value 001/0  00/1  بین دو گروه<      

T66/1  49/5      

 بعد از مداخله یگاهآنمره  نیانگیم این کهبا توجه به 

از  نیمستقل از نمره قبل از مداخله باشد، بنابرا تواند نمی

 ینمره آگاه نیانگیاثر م لیبا تعد زین انسیکووار زیآنال

جدول (اده شد فوق استف جینتا تأییدقبل از مداخله، جهت 

قبل از  ینشان داد که با کنترل اثر نمره آگاه جینتا). 2

پس از مداخله  یو سخنران امکیدو گروه پ نیمداخله، ب

وجود داشت  یاز نظر نمره آگاه يتفاوت معنادار

)001/0<p.(  

و  امکیدو گروه پ سهیمقا انسیآزمون کووار جینتا :2جدول

اخلهاثر نمره قبل از مد لیبا تعد یسخنران

  تأثیرمیزان F  P  میانگین مجذورات  df  متغیر

  009/0  40/0  71/0  72/3  1  نمره پیش آزمون

  28/0  >001/0  75/30  19/161  1  گروه

  بحث

مطالعه حاضر نشان داد دو روش آموزش مداوم  جینتا

پرستاران در  یآگاه شیکوتاه در افزا امیو پ یسخنران

 نیهمچن. تاثربخش بوده اس کیابتید دوزیمورد کتواس

 امیاز پ تر بیش یمشخص شد، روش آموزش سخنران

  . بوده است مؤثرکوتاه 

ي پژوهش مک کوناتا ها افتهیمطالعه با  نیا جینتا

)McConatha (کوتاه  امیپ یاثربخش در مورد و همکاران

ي ها افتهی تأییددر  نیهمچن). 24(دارد یخوان هممطابقت و 

پژوهش  جیبه نتاتوان  می قیتحق نیبه دست آمده از ا

و ) Déglise( سیگلید ،و همکاران) Rosen( روزن
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که اشاره کرد،  زین و همکاران) Goh(همکاران و گوه 

مثبت و  جینتا ري،یادگیکوتاه در  امیپ سینشان داد سرو

 مطالعه چانگ نیهمچن). 27تا25(را به همراه دارد یمطلوب

)Chuang (امیپ قیو همکاران نشان داد آموزش از طر 

را در مورد  يپرستار انیدانشجو یتواند آگاه می کوتاه

مشخص  قاتیتحق جینتا ).28(دهد شیافزا یدارودرمان

 کیکوتاه به عنوان  امیپ سیتوان از سرو می کرده که

 یي آموزشها براي آموزش و بحث دیروش زنده و مف

مطالعه مروري بر اساس  کی جهینت). 19(استفاده کرد

 ه،یترک هاينجام شده در کشورا قیي چند تحقها افتهی

و چند کشور  ایاسترال ا،یتالیهند، قبرس، آلمان، ا س،یانگل

کوتاه در  امیپ سیدهد، سرو می نشان ییایآس

و  نارهایمانند سم ريیادگیي مختلف ها تیموقع

 نینگرش مثبت در ب جادیبا ا یي تخصصها شگاهینما

 ت،یخالق شیو افزا یمندي اجتماع عالقه شیافراد، افزا

  ).17(مؤثر و کارآمد است

کوتاه استفاده  امیپ سیکه از سرو يگرید قیتحق جینتا

 لهیکوزیگل نیهموگلوب زانینشان داد که م ،رده بودندک

 يدارامعن يآمار پس ازداخله تفاوت 2نوع  یابتید مارانیب

با مطالعه  مطالعه نیحاصل از ا جینتا). 29(نداشته است

تفاوت به علت تفاوت در  نیعلت ا دیشا. فوق متفاوت است

البته . پژوهش در دو مطالعه باشد يها و نمونه هنوع مداخل

 يها طهیکوتاه در ح امیپ يریپذتأثیردر مورد  دیبا

  . انجام گردد يتر بیش قاتیتحق یآموزش

از  يبازآموز يدهد اجرا می مطالعه حاضر نشان جینتا

که اي  در مطالعه. اثربخش است زین یسخنران قیطر

 نشان داد جیو همکاران انجام گرفت نتا یسط قائمتو

 کنندگان سخنرانی بر روي میزان آگاهی و نگرش شرکت

که بعد از آموزش  يبه طوراست  مؤثردر مورد ایدز 

به میزان قابل توجهی  کنندگان و نگرش شرکت یآگاه

و  یدر مطالعه معصوم). 30(افزایش پیدا کرده بود

د از آموزش با روش همکاران، بین نمرات قبل و بع

آماري وجود داشته است و  معنادارتفاوت  یسخنران

آموزش به روش سخنرانی سبب افزایش آگاهی افراد 

 یقحطاننتایج مطالعه ال). 31(مورد مطالعه شده بود

)Al‐Qahtani ( بودن روش آموزش  مؤثرو همکاران نیز

 )32(دهد می نشان انیسخنرانی را در دانشجو قیاز طر

به  یسخنران دهد می نشان یمطالعات حاضر همگ جینتا

همچنان قابل استفاده است و از  یروش سنت کیعنوان 

  . توان در آموزش ضمن خدمت استفاده نمود می آن

 امینمرات دو گروه پ نیمطالعه حاضر نشان داد ب جینتا

. وجود داشت يآمار معناداراختالف  یکوتاه و سخنران

از  تر بیش یگروه سخنران نمرات نیانگیصورت که م نیبد

، به علت روشن بودن تفاوتشاید این . کوتاه بود امیپ

 هیتوضیحات مدرس، ارائه مطالب به صورت سازمان د

برداري  و یا یادداشت در کالسشده، فعال بودن فراگیران 

   .است پرستاران درحین تدریس بوده

ان آموز دانشو همکاران که در بین  ینیحسي  مطالعه در

دختر سال آخر دبیرستان صورت گرفته بود، آگاهی و 

ان در مورد بیماري ایدز قبل و بعد از آموز دانشنگرش 

یک برنامه آموزشی به صورت سخنرانی و پمفلت مورد 

بعد از  ها مقایسه قرار گرفت که میزان آگاهی و نگرش آن

به روش سخنرانی افزایش یافته ولی  شییک دوره آموز

پمفلت گرچه باعث افزایش آگاهی شد،  آموزش به روش

در مطالعه ). 33(ولی تاثیري در زمینه نگرش نداشته است

آموزش  نیب يتفاوت معنادار آمار )Rose( روز

بر  یو نقشه مفهوم یپرستاران با سخنران انیدانشجو

هر دو  یبه عبارت د،نش افتیآن  يتفکر انتقاد يارتقا

 نیرا در ب ير انتقادتفک اندازه کیروش توانسته بودند به 

 يدر مطالعه چو نیهمچن). 34(دهند شیافزا انیدانشجو

)Choi (یروش سخنران نیب يتفاوت آمار زین و همکاران 

مشاهده  يپرستار انیدانشجو يریادگیبر  مسألهو حل 

تواند  می مطالعه و مطالعات مشابه نیا جینتا ).35(نشد

آموزش و رغم توسعه  یامر باشد که عل نیا کننده انیب

 يها روش و مخصوصاً نینو یآموزش يها روش شیدایپ

تواند به عنوان  می یهنوز سخنران ا،یمد یمولت یآموزش
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  .اثربخش در نظر گرفته شود یروش آموزش کی

 گیري پیشمشخص شد که هر دو روش  یمطالعه جالل در

بر  یجزوه آموزش ارائهکوتاه و روش  امیپ سیسرو

نسبت به مصرف مواد  یمنفنگرش  جادینگرش و ا رییتغ

دو  سهیدر ضمن مقا .ستا ان مؤثر بودهآموز دانشمخدر 

ان آموز دانشنمرات نگرش و خودکارآمدي  نیانگیبه دو م

و کنترل  شیي آزماها گروه درنسبت به مصرف مواد مخ

از  گیري پیشآن بود که هر چند هر دو روش  انگریب

ارآمدي نگرش و بهبود خودک رییمصرف مواد مخدر بر تغ

کوتاه  امیپ سیروش سرو یاثربخش کنیمؤثر بوده اند، ل

مطالعه با مطالعه حاضر  نیا جینتا). 36(شد یابیباالتر ارز

 امیپ قیآموزش از طر یدر مطالعه جالل؛ متفاوت است

 یشده است، ول سهیکوتاه با روش ارائه جزوه مقا

 سهیمقا یکوتاه با سخنران امیدرمطالعه حاضر روش پ

 زیدو مطالعه ن نیدر ا يالبته جامعه آمار. شده است

 پسونها  يها پژوهش جینتا نیهمچن. متفاوت است

)Hopson (انیو ساب رامان نو همکارا )Subramanian (

 یي ارتباطها روش یکه اثربخش نشان داد و همکاران

ي ها برنامه ارائهبر نشر اطالعات، مانند  یمبتن نینو

ي ها همراه، از روش و تلفن نترنتیتوسط ا گیري پیش

 باالتر یجزوه آموزش ارائهو روش  یمانند سخنران یسنت

با مطالعه حاضر  زیمطالعات ن نیا جینتا). 38و37(هست

  . متفاوت است

کوتاه در  امیمانند پ نینو یي ارتباطها روش تیجذاب

شود که آنها به  می آموزش ضمن خدمت پرستاران باعث

که  یقاتیتحق. باشندداشته اي  ژهیتوجه و یروش آموزش

ي فن آوري اطالعات ها روش ییاو کار یاثربخش رامونیپ

دهد که استفاده از  می ، نشانستو ارتباطات انجام شده ا

 ییااز کار یکوتاه براي موضوعات آموزش امیپ سیسرو

 سیسرو قیاز طر ريیادگیچون . برخوردار است ییباال

عطاف از ان یي سنتها با روش سهیکوتاه در مقا امیپ

و  یو در مقابل خاموش هست باالتري برخوردار ريیپذ

توان از روش  می لذا). 39(تر است مقاوم زین یفراموش

در آموزش ضمن  وصکوتاه به مخص امیپ یآموزش

 يها شرکت در برنامه يبرا یکه وقت کاف یخدمت مشاغل

به عنوان مکمل با  ایندارند، استفاده نمود و  يحضور

شود در  می شنهادیپ. ستفاده نمودا يحضور يها برنامه

 يها روش گریکوتاه با د امیروش پ ندهیمطالعات آ

 تر بیشآن  یشود تا اثربخش سهیمقا زین یآموزش

 یاثربخش-نهیشود هز می شنهادیپ نیهمچن. ددمشخص گر

 یآموزش يها روش ریسا مقایسه باکوتاه در  امیروش پ

  .گردد یبررس

  

  گیري نتیجه

از  یشد هر دو روش آموزش در مطالعه فوق مشخص

در آموزش ضمن خدمت  یکوتاه و سخنران امیپ قیطر

هاي یافتهوجود  نیبا ا یول. پرستاران اثربخش بوده است

 قیآموزش از طر یاثربخشمطالعه نشان داد این 

همچنین با توجه  .بود کوتاه امیاز روش پ بیشتر یسخنران

کسب به  ستاراني پژوهش و عالقمندي پرها به یافته

گردد در کنار  می کوتاه پیشنهاد امیاطالعات از طریق پ

ي آموزش جمعی ها از روش یروش آموزش سخنران

کوتاه به عنوان وسیله آموزشی مناسب  امیهمچون پ

جهت  نیجهت آموزش ضمن خدمت پرستاران و همچن

ي بهداشتی به افراد جامعه مورد استفاده ها رساندن پیام

   .قرار گیرد

  

  قدردانی

 908به شماره طرح  یقاتیپژوهش حاصل طرح تحق نیا

 21873شماره مجوز  اراك و یدانشگاه علوم پزشک

 یاز معاونت محترم آموزش لهینوسیبد. پ بود/92/2ص

 نیدر ا کنندگان شرکت هیاراك و کل یدانشگاه علوم پزشک

  .گردد می ریمطالعه تقد
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Comparing the effectiveness of SMS and lectures on the job training 
for nurses

Hadi Jafarimanesh1, Soleyman Zand2, Mehdi Ranjbaran3, Pouran Varvani 
Farahani4,Gholam Reza Sadrkia5

Abstract

Introduction: Due to difficulties in nursing education by teaching methods, and the uncertainty of the 
effectiveness of teaching by SMS, this study Comparing the effectiveness of SMS and lectures on the job 
training for nurses.
Methods: This study was a randomized intervention study in 2014. The samples in this study were selected 
by cluster sampling among the nurses in hospitals of Arak. Then randomly divided into two intervention 
groups: lectures (Group I: 43) and SMS (Group II: n = 43). Diabetic ketoacidosis was trained through 
lectures for the first group and short message service for the second group. Then, knowledge of nurses 
examined one month after the end of training. The data were analyzed by SPSS 20, using Frequency, 
Percentage, Mean, Standard deviation, Independent t-test, Paired t-test and Analysis of Covariance.
Results: There was a significant difference between the post-test scores of the two groups (P< 0.001, 
t=5.49), as the average of scores in the lecture-based group (18.93±1.86) was higher than that in the SMS-
based group (16.15±2.68).
Conclusion: Job training through lectures more than short message has been effective to increase the 
knowledge of nursing. It is suggested that in addition to the lecture as an effective method for training 
nurses, other methods such as the use of short message system has to be considered.

Keywords: Diabetic Ketoacidosis, Effectiveness, Job training, lecture, Nurses, Short message service
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