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 مجله پرستاري و مامايي تبريز  

33-38ص) 1389پاييز ( 19شماره     

 در بخش زنانبر يادگيري دانشجويان پرستاري  الگ بوك كاربردثيرات

 

 

 )نويسنده رابط( كارشناس ارشد پرستاري، مربي دانشكده پرستاري و مامايي تبريز :مژگان لطفي

Email:Mojgan.lotfi@yahoo.com  
  دكتراي پرستاري، استاديار دانشكده پرستاري و مامايي تبريز :هدكتر وحيد زمان زاد

  پرستاري، مربي دانشكده پرستاري و مامايي تبريز ارشدكارشناس  :فرحناز عبداهللا زاده

  مامايي تبريزو مربي دانشكده پرستاري  ،كارشناس ارشد پرستاري :آلهه سيد رسولي

   ه پرستاري و مامايي تبريزدانشكد ،كارشناس ارشد پرستاري :فرانك جبارزاده

  

  5/12/89 :پذيرش 16/9/89 :دريافت
  چكيده 

   

كه با الگ بوك ادغام شوند، با فراهم آوردن فرصت تعامل بيشتر بين دانشجو، محيط باليني  راهنماي يادگيري باليني در صورتي :مقدمه  

كـاربرد راهنمـاي يـادگيري     ريتـأث ا اين مطالعه با هدف بررسي گردند، لذو مربي، ابزار مناسبي براي افزايش يادگيري باليني محسوب مي

  .باليني بر يادگيري دانشجويان صورت گرفت

ابتـدا بـر   . دانشجوي پرستاري كارآموزي در عرصه انجام شد 25كه بر روي ت اين مطالعه يك پژوهش نيمه تجربي اس :شهارومواد و 

سپس دانشـجويان بـه   . براي بخش زنان طراحي و تدوين شدك م شده با الگ بواساس يك مطالعه دلفي، راهنماي يادگيري باليني ادغا

ي منتخب با استفاده از ها بخشگروه كنترل به روش معمول و گروه تجربي در . صورت تصادفي به دو گروه كنترل و تجربي تقسيم شدند

  .ارتي در هر دو گروه بررسي گرديدميزان يادگيري دانشجويان در بالين در حيطه شناختي و مه. الگ بوك آموزش ديدند

ولـي   در دو حيطه شناختي و مهارتي در گروه تجربي نسبت به گروه كنترل بيشتر بودن ميانگين نمرات دانشجويان در بخش زنا: هايافته

  .اين اختالف از نظر آماري معني دار نبود

-ويان در حيطه مهارت و شناخت در بخش زنان، عـدم معنـي  افزايش نمره دانشجه بايد اذعان نمود كه با توجه ب :گيريبحث و نتيجه

تـوان نتيجـه گيـري نمـود كـه اسـتفاده از       مطالعه حاضرمي يها افتهبر اساس ي. كاهد ينمداري آماري از ارزش اين روش مفيد آموزشي 

  .گردد يمراهنماي يادگيري باليني باعث افزايش نمره يادگيري در حيطه شناختي و مهارتي 

  آموزش پرستاري /گايد الين /يادگيري  :ديكلمات كلي

  

 

 

    

  

  

  مقدمه

 گيرندگان آموزش به ديدگاه دادن آموزشي، الگوهاي در تغيير

 كنار در خودشان آموزش زمينه در ها آن مشاركت جلب و

 براي اهداف، اين به نيل براي بهينه يها روش از استفاده

 وظيفه يك پزشكي آموزش عرصه در دخيل يها بخش تمام

 جديد يها روش استفاده از با تا است آن بر سعي و باشد يم

  ).1(د نمو بهتر را پزشكي آموزش اثربخشي ميزان بتوان

 از پيش را آموزشي اهداف تا گردد يم تالش راستا، اين در

 يكسان يها فرصت برابر در را دانشجويان و نمود تعيين

 را ها آن و ادد رقرا شده مشخص اهداف با منطبق و آموزشي

 نمود پايش نامحسوسو  محسوس صورت به دوره طول در

 به اصالح براي نگردند، شده خارج تعيين اهداف مسير از تا

 را ها آن مناسب، ابزاري با دوره انيدر پا و داد خورد باز ها آن

    ).2( داد قرار دقيق و ارزيابي صحيح مورد

ك الگ بوو  )3(گايد الين تمرينات باليني استفاده از  

 يابي دستاست كه جهت  ييها روشهركدام از جمله ) 5،4،2(

  .به اهداف مورد نظر توصيه شده است
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  مژگان لطفي وهمكاران/34

 

شود آموزشي اطالق مي يخطمشاليني به راهنماي يادگيري ب

. شود يمبراي يك دوره كارآموزي تدوين  مربيكه توسط 

راهنماي يادگيري باليني نشان دهنده اقدامات منظم و منطقي 

براي اجراي آموزش است و بر اساس شرايط و امكانات  مربي

ه يندي اراب، جدول زمانناسنامه درسش ،محيط باليني

آموزشي و پيشنهادات و  يها حداقل، كارآموزي يا كارورزي

راهنماي يادگيري باليني ). 3(د شو يمانتقادات كار آموز تهيه 

جو كه بر اساس آن استاد و دانش كند يمچارچوبي را طراحي 

در هنگام تدريس با اهدافي مشترك و مشخص به يك سو 

اليني به اين يادگيري ب يراهنما يصورتدر  .كنند يمحركت 

دهد، آموزشي را نظم مي يها تيفعالنحو تدوين شده باشد، 

، توجه استاد را به كند يموظيفه استاد و دانشجو را مشخص 

تاد ، ارزشيابي اسدينما يممناسب جلب  يها روشانتخاب 

 شود يمو باعث  كندمي تر آسانتوسط موسسه آموزشي را 

دانشجو و استاد با اعتماد بيشتري در بالين حاضر شوند و 

صورت  تر آساناينكه ارزيابي پايان دوره دانشجو نيز  باالخره

  .  )3(د ريگ يم

ه نيز ابزاري است كك گ بوال بر اساس مطالعات انجام شده،

 آموزش اهداف از دانشجويان كردن آگاه و دادن جهتبا 

 ميزان خصوص در رو در رو خورد باز دادن مكانا عملي،

 فراهم دهندگان شآموز توسط عملي اقدامات صحت

 ،گذارد يم آموزش صحنه در قدم كه انشجوييد .شود يم

 طريق چه از و چگونه و ريفراگ بايد چيزي چه بداند تواند يم

 و آموزشي فاهدا از فهرستي دانشجو .شودمي سنجيده

 كه را بيماراني نوع و نمايد كسب بايد كه باليني هايمهارت

 و ساختار ترتيب، اين به داشت خواهد اريدر اخت ببيند، بايد

 تجربي محيط يك در يابيو ارز يادگيري زمينه در تمركز

 كه محيطي در تفاوت وجود با .شود يم فراهم حقيقي

استفاده  با رنديگ يم قرار آن در خاص زمان يك در دانشجوها

  ).7،6(د امكان آموزش يكنواخت وجود دار الگ بوكاز 

بيان شده اگرچه داراي فوايدي هستند  يها روشيك از ر ه

به تنهايي خالي از دشواري نبوده است به  ها آنولي استفاده از 

 دانشجويي هايكالگ بوروي  يا مطالعه عنوان مثال در

 كلي، روند بهبود وجود با كه دان داده نشان ناتينگهام، دانشگاه

 استفاده اهميت و اهداف با دانشجويان و دياز اسات هنوز برخي

 تا شده باعث حتي مهم اين و نيستند آشنا الگ بوك از

 انجام اقدامات تأييد براي اساتيد از امضا درگرفتن دانشجويان

 از برخي همچنين .شوند مواجه با مشكل خود، شده

اند  داشته اكراه خود اقدامات ثبت و امضا گرفتنز ا دانشجويان

نسبت  دانشجويان از بسياري ديدگاه ديگر يا مطالعه در) 8(

در ايجاد  كافي قدرت ابزار اين كه بوده اينك الگ بوبه 

دادن  ياو  يادگيري اصلي يها تيفعال به نسبتيادگيري 

  ).9(د ندار را ها آن عملكرد از بازخورد

 در الگ بوك يريكارگ به نتايج خصوص در مقاالت مرور در

 .دباش يم دسترس در اندكي بسيار تجارب كارورزان، آموزش

 مامايي دانشگاه و پرستاري دانشكده در كه يا مطالعه در

 الگ بوك و ليست چك ارزيابي روش دو مقايسه در قزوين

 نشان داد ها افتهي گرفت، صورت مامايي كارورزان ارزيابي در

 را در مختلف بيماران با خود مواجهه موارد دانشجويان،كه 

در ز ج نيز و )10(د نينما يم ثبت حقيقي ميزان از كمتر بخش

-الگ ابراين،بن .اندنكرده كامل را هاالگ بوكموارد لزوم 

 آموزشي، اهداف تأييد يا آموزشي يها برنامه تغيير در ،بوك

يك  ين در حالي است كها  .ندارند را الزم پايايي و روايي

 اجرا قابل ،بودن قيمت ارزان بر عالوه بايد آل ايدهك گ بوال

 و سريع آوري امكان جمع و باشد دانشجويان قبول مورد و

 به تحليل براي را اهداف آموزشي با مرتبط يها داده صحيح

  ).4(د نماي فراهم به دانشجويان بازخورد دادن و موقع

ه اند كمطالعات نشان دادهفوق  يها تيمحدودجهت رفع 

در افزايش الگ بوك با يادگيري باليني  گايد الينتركيب 

و دانشجتعامل بين استاد و  ،)12( يانديش ازب ،)11(د بازخور

اركان اساسي توسعه ز كه ا) 14( يو بهبود روند ارزشياب )13(

  .سيار موثر استب ،باشند يميادگيري 

ادغام راهنماي يادگيري  ريتأثلذا اين مطالعه با هدف تعيين 

باليني و الگ بوك بر يادگيري مهارتي و شناختي دانشجويان 

  .پرستاري در بخش زنان صورت گرفت است

 

  هاشرومواد و 

 يا دو مرحلهاين پژوهش در غالب يك طرح تحقيقاتي  

آن زمان ا به دليل اينكه ت، در مرحله نخست .صورت گرفت

درس باليني  يها طرحكار اساسي در خصوص يكپارچه كردن 

نشكده پرستاري و مامايي تبريز صورت نگرفته بود، در دا

جهت تدوين راهنماي يادگيري باليني و اختصاص بخشي 

براي ايجاد بازخورد و باز انديشي در اين راهنما يك مطالعه 

مطالعه در خصوص ارتقاي  اين نتايج .دلفي صورت گرفت

 يها طرحكه د نشان دا ،دانشكدهر د درسي يها طرحكيفيت 

به ؛ لذا الزم است ياستانداردهايني موجود فاقد بال يدرس
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 35.../تاثير كاربرد الگ بوك بر يادگيري

 

ه ياري كارگاه طرح درسي و ارازرگ، بدنبال مروري بر متون

-الگ يك سخنراني در خصوص راهنماي يادگيري باليني و

پرستاري  يها دانشكدهرد آوري طرح درس بعضي از ، گبوك

  افكار با اعضاي  تبادلي كشور و در طي چند جلسه يو ماما

 اوالًمتعدد در اين خصوص  يها بحثخلي جراحي و گروه دا

نفر از  2همكاري  با اًثاني ،درسي اصالح گرديد يها طرح

شركت در جلسات  داوطلب علمي و آموزشي كه أتيهاعضاي 

زنان مربيان بخش (تدوين كتابچه راهنمايي باليني بودند 

بر اساس  زنانبراي  بوكگال) ياهنماي باليندفترچه ر

اهداف رفتاري، (ل ه شامل قسمت اوه شده كيچارچوب ارا

 يها تيفعال ،سطح يادگيري ،يادگيري، روش آموزش هعرص

سمت دوم ق ،)ييادگيري و روش ارزياب يها حداقليادگيري، 

 يها تيفعال(قسمت سوم  ،)رگ يادداشت روزانه دانشجوب(

 و )رزيابي دانشجو و استاد از پيشرفت يادگيري، ايادگيري

با  بود طراحي و) چك ليست ارزشيابي( قسمت چهارم كه

مدرسان گروه علوم تربيتي روايي محتوي  و EDC يهمكار

 ريتأثجهت ارزيابي  ،در مرحله دوم طرح .صورت گرفت

. يك مطالعه نيمه تجربي انجام شد تعامليالگ بوك ه استفاد

جامعه پژوهش كليه دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي 

 ترم يپرستاركليه دانشجويان پژوهش  يها نمونهو  بودهز تبري

 يتصادفه به شيو همگيكه  شدند يما شامل ر )نفر 24( 8و  7

نفري  12 دو گروه انتخاب و به برنامه كارورزي ليست از روي

اين دانشجويان به صورت  .دشدن تقسيم كنترل و تجربي

موزش ، آراي گروه كنترلب. گذاردند يمرا  زنانبخش  يا دوره

- در اين روش برنامه .به صورت مرسوم صورت گرفتباليني 

ندارد و هر مربي با د و ارزشيابي وجو يريزي دقيق آموزش

امكانات و موارد باليني موجود ، تجارب آموزشي خود توجه به

در ضمن هر دو گروه به  ،دهد يمبه دانشجويان آموزش 

دانشجويان در حيطه سپس . ديد يمصورت متوالي آموزش 

 الگ بوكبا استفاده از قسمت چهارم  هارتيمشناختي و 

ه هر يك از بابتدا در گروه تجربي . مورد ارزيابي قرار گرفتند

 توضيحات كافيو ه يمربوط به بخش مورد نظر ارا الگ بوك

بر اساس طرح . ر مورد نحوه استفاده از اين كتابچه داده شدد

آموزش الزم به دانشجويان ك الگ بوه شده در يدرسي ارا

دانشجو هر روز قبل از ترك بخش  ،ده شد و در طول دورهدا

ياد داشت و  الگ بوكموارد مربوط به يادگيري خود را در 

طي دوره و و در  كرد يمبازخورد مناسب را از مربي دريافت 

پايان دوره بر اساس چك ليست ارزشيابي موجود از نظر 

است  مورد ارزيابي قرار گرفت الزم به ذكر مهارتيشناختي و 

 كه مدرسين بخش مورد پژوهش جزو همكاران طرح بوده و

استفاده الزم در خصوص به  يها آموزشزير نظر مجري طرح 

كمبود اساتيد با توجه به . گذرانده بودند را تعامليالگ بوك از 

 زمان همو انجام پژوهش  منتخبمتخصص در آموزش بخش 

 يگيروز ساقدامي جهت جلوگيري ا با برنامه ترمي دانشجويان

ابزار ارزشيابي نهايي به تفكيك مربي صورت نگرفت اما 

و به  در هر دو گروه كنترل و تجربي يكسان بود ها بخش

  .شد در نظر گرفته تعاملي الگ بوكعنوان بخشي از 

ال ؤس 20ه در هر دور زنان بخش ير حيطه شناختي براد

حيطه ر طراحي شد كه بر اساس آن نمرات يادگيري د

   .ه تفكيك دو گروه كنترل و تجربي بدست آمدشناختي ب

اساس ر ب شدهفعاليت در نظر گرفته  20 مهارتيدر حيطه 

در هر  مهارتيچك ليست ارزيابي و نمرات يادگيري در حيطه 

 .ل و تجربي بدست آمدربخش و به تفكيك دو گروه كنت

هاي ايشان و نقش مربيان و ويژگي ريتأث، مونهكمبود حجم ن

 .اين پژوهش بوده است يها تيمحدودانتشار از  احتمال بروز

جهت  t-testآزمون  و SPSS\ver 13نرم افزار آماري از 

در هردو  مهارتيمقايسه ميانگين نمرات در حيطه شناختي و 

 .گروه كنترل و تجربي استفاده شد

  

  هايافته

در اين مطالعه  در گروه كنترل ميانگين سني دانشجوياني كه

 هم. سال بود 27و حداكثر  23حداقل  با 8/25د شركت داشتن

 75درصد پذيرش سهميه يك و  66 ،)% 100(ن ز ها نمونه

 ± 44/0 ها آنميانگين معدل ديپلم  .بومي بودند ها آندرصد 

ه در دانشگا ها آنو ميانگين معدل سه سال تحصيلي  48/16

ضعيت دانشجويان شركت كننده در و. دبو 02/16 ± 56/0

 ،23-25اغلب در گروه سني : نيز بدين شرح بودگروه تجربي 

رصد از سهميه دو استفاده كرده د 41رصد زن، د 100

 43/0 ها آنمعدل ديپلم  ميانگين ،درصد غير بومي 66،بودند

 تحصيل در دانشگاهل ميانگين معدل سه سا و 22/17 ±

  .ودب 82/15 ± 77/0

 يها طهيحنتايج حاصل از مقايسه ميانگين نمرات مربوط به 

 )1(در جدول ن زنا درو تجربي  كنترليادگيري در دو گروه 

    . آورده شده است
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  مژگان لطفي وهمكاران/36

 

  زنانش بخگروه كنترل و تجربي در  دو درمهارتي و  نمرات مربوط به يادگيري شناختي و انحراف معيار ميانگين: 1ل جدو

  

  نتيجه آزمون  گروه كنترل  گروه تجربي  حيطه يادگيري

 P63/1 -= Z= 11/0 30/17± ٠١/١  35/18± ٢/١  شناخت

 P 3/2- =Z=02/0 25/17± ٩�/٠ 25/18± ٩٣/١  مهارت

  

ميانگين نمرات مشخص است  1 جدولكه از  گونه همان

در گروه تجربي در مهارتي و  حيطه شناختيحاصل از بررسي 

اساس ر اين تفاوت ب ليافزايش يافته است و زنانبخش 

  .باشد ينماز نظر آماري معني دار  tآزمون 
  

  بحث 

الگ كه استفاده از د حاصل از اين مطالعه نشان دا يها افتهي

باعث افزايش نمره ارزشيابي حيطه  در آموزش بالينيبوك 

زنان دانشجويان پرستاري در بخش  مهارتيشناختي و 

انجام شده توسط  ي مطالعهحاصل با  يها افتهي. دشو يم

العه كه در اين مط. دارد يخوان هممقدسيان و همكاران نيز 

دانشجوي كارشناسي پرستاري در بخش جراحي  26روي 

گروه كنترل و و صورت گرفت بين نمرات پس آزمون در د

 الگ بوكتجربي كه به ترتيب به شيوه رايج و استفاده از 

آموزش ديده بودند تفاوت وجود داشت و نمرات پس آزمون 

  .)15(د وه كنترل بورگروه تجربي باالتر از گ

 بوكالگروي  بر اورژانس بخش در كه يا مطالعه در

دانشجويان انجام شده مشخص گرديد كه دانشجوياني كه 

 آن، فاقد دانشجويان با سهيدر مقا اند كردهدريافت الگ بوك 

 بيشتري جراحي عملي يها تيفعالديده،  بيشتري بيماران

 شده مواجه يتر بدحال بيماران با عين حال، در و داده انجام

 پرستاري دانشكده در كه ديگر مطالعه درمچنين ه )5(د بودن

 چك ارزيابي روش دو مقايسه در قزوين دانشگاه مامايي و

 گرفته صورت مامايي كارورزان ارزيابي در الگ بوكليست و 

مندي رضايت با الگ بوك از استفاده كه شده داده نشان

 فراهم زين را يتر ينيع ارزيابي و بوده، همراه كارورزان شتريب

  ).16( است آورده

ي تكميل ها الگ بوكو همكاران نيز از بررسي  ١سيپير 

با : ندشده دانشجويان پرستاري شواهد فوق را بدست آورد

حساسات و ا به فرايندهاي تفكر، توان يم الگ بوكبررسي 

امكان به اين و  همچنين وقايع مهمي دسترسي پيدا كرد

                                                
1 -Piercey 

 .ديد پيدا كند كه نسبت به احساس دانشجو شود يممربي داده 

باز  يها بحثدن در ودانشجوياني كه در دخالت نم اصوالً

 يها مهارت. كنند يمكمتر استفاده  الگ بوك ترديد دارند از

شناختي جهت اتصال بين تئوري و عمل در اين دانشجويان 

 تواند يم الگ بوكاينكه استفاده از  باالخرهبيشتر است و 

  ).17(د يان را تسهيل نمايفرايند باز انديشي در اين دانشجو

و همكاران در طي يك مطالعه موردي با استفاده از  ٢پائولين 

پرسشنامه و مصاحبه براي بررسي  ،هاي بالينيالگ بوك

درك دانشجويان سال سه پرستاري و استفاده از بازخورد، 

رد دهنده، اجزا و نحوه ، فاطالعات غني در مورد زمان، محل

اساسي و يك وسيله  ءبه عنوان يك جز استفاده از بازخورد را

موثر بر افزايش دانش و اعتماد به نفس دانشجو دست پيدا 

كه با استفاده از  دهد يمنشان  ها آن روش شناسيكردند، 

 ها افتهي .)18(ت به اين اطالعات دست ياف توان يم الگ بوك

به منظور بررسي مفيد  يولدر بررسي انجام شده توسط پاتيل 

يك روش مفيد ك نشان داد كه الگ بوك بوالگ ن بود

همچنين . يابي به اهداف يادگيري هستندبراي ارزيابي و دست

را براي مربيان و دانشجويان براي بازخورد  ييها فرصت ها آن

و بيشتر بين دانشجو  تأملدادن فرايند آموزش پزشكي و 

كوچك آموزشي در بالين فراهم  يها گروهدر  ژهيبه ومربي 

بعضي از محققين استفاده از الگ بوك را براي ).13( دساز يم

همه كارآموزان به عنوان وسيله جهت گزارش انجام پروسيجر 

ز همچنين ا). 19( دانند يمالزم  يآموزشها در طي دوره 

جهت آناليز عمق و وسعت  يا لهيوسبه عنوان  بوكالگ

 و )20(اند كردهتجارب گزارش شده دوره كار آموزي استفاده 

كه استفاده از الگ بوك  اند دادهالخره اينكه محققان نشان با

براي كنترل ميزان يادگيري دانشجو توسط  يا لهيوسنه تنها 

از آن كنترل مربي توسط دانشجويان  تر مهممربي كه حتي 

  ).14(ت اس

گروه كنترل و و داري آماري در نمره يادگيري دعدم معني

و تفاوت مربي در د تجربي در بخش زنان ممكن است به دليل

                                                
2 - Pauline 
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 37.../تاثير كاربرد الگ بوك بر يادگيري

 

اين . طراحي محتويات آموزشي و يا تعداد نمونه باشد بخش،

دارد  يخوان هم ccuيافته اگرچه با مطالعه مشابه در بخش 

 الگ بوكدر خصوص نحوه اجراي  كرن وال يها افتهي) 21(

كه در ابتدا حتي بعد از دو سال كاربرد اين ت ه اسنشان داد

-الگيان هنوز با استفاده از ربيان و دانشجو، مآموزشي روش

براي  رسد يمبه نظر  كه البته). 14(د آشنايي كامل ندارن بوك

گيري انجام براي نتيجهه رابهترين  موجود يها چالشپاسخ به 

  . مطالعات مشابه با رفع موارد موجود است
  

  نتيجه گيري 

ه دانشجويان در افزايش نمره بايد اذعان نمود كه با توجه ب

   عدم معني داري آماري ،بخش زنان در دانشو  تحيطه مهار

با توجه به ؛ لذا كاهد ينماز ارزش اين روش مفيد آموزشي 

كه در باال ذكر گرديد همچنين بر  ساير محققين يها يبررس

 گيري نمود كهنتيجه توانمي مطالعه حاضر يها افتهياساس 

 نمره افزايش استفاده از راهنماي يادگيري باليني باعث

  .گردد يم مهارتي و دگيري در حيطه شناختييا
  

  تقدير و تشكر

اعضاي محترم شوراي پژوهشي ز دانيم اخود الزم مي بر

رح مورد نظر را تاييد كه ط و مامايي تبريز دانشكده پرستاري

چنين معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم م، هنمودند

دادند  پزشكي تبريز كه منابع مالي طرح را در اختيار ما قرار

  .متشكر نمايي
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