
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hiv

e 
of

 S
ID
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 تجربه از استفاده ،يخودكارامد شيافزا يها روش از یکي كند. می ايفا بالينی هاي مهارت و دانش كارگيريه ب در را مهمی نقش مدياخودكار هدف: و زمینه

 بود. يپرستار انيدانشجو يمداخودكار بر شواهد بر یمبتن آموزش ريثأت نييتعاز اين مطالعه،  هدف است. ینيبال قاتيتحق جينتا و

 به يريگ نمونه .صورت گرفت هياروم گاه علوم پزشکیدانش يپرستاررشته  سه ترم يدانشجو 28 يرو بر 0320در سال  حاضر یتجرب پژوهش کار: روش

 يكارآموز به توجه با كه شدند ميتقس (نفر 92) مداخله و (نفر 92) شاهد گروه دو به یتصادف صورت به كنندگانشركت  شد. انجام دسترس در صورت

 .گذراندند ساعته دو جلسه دو كارگاه صورت به را شواهد بر یمبتن آموزش مداخله گروه دانشجويان .قرار گرفتند گروه 8 در ،يارتوپد بخش در انيدانشجو

 اي Generalized self-efficacy) یعموم يمداخودكار نامه پرسش به وسيله مداخله و شاهد گروه انيدانشجو آموزش از بعد و قبل يمداخودكار زانيم

GSE )افزار نرم از استفاده با ها داده گرفت. قرار یابيارز مورد SPSS  9 يآمار يها آزمون و 03نسخه
، t، Mann–Whitney و Wilcoxon بيضر با 

 .گرفت قرار ليتحل و هتجزي مورد درصد 23 ± 9 نانياطم فاصله و

 ديده آموزش شواهد بر یمبتن اساس بر كه مداخله گروه انيدانشجو يمداخودكار زانيم بودند. پسر درصد 0/33 و دختر انيدانشجو درصد 3/33 ها: افتهی

 يدار یمعن تفاوت شاهد وهگر در و (P < 110/1) بود شاهد گروه انيدانشجو از باالتر يدار یمعن طور به Mann–Whitney آزمون انجام با ،بودند

 .مشاهده نشد

 نياكه  دگرد یم شنهاديپ نيبنابرا شود. یم يپرستار انيدانشجو در يمداخودكار يارتقا به منجر مرسوم روش از شيب شواهد بر یمبتن آموزش :گیری نتیجه

 .قرار گيرد استفاده مورد ینيبال آموزش در روش

 يپرستار انيدانشجو ،يمداخودكار شواهد، بر یمبتن آموزش :ها واژه کلید
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 مقدمه
 از مراقبت و پزشکی تکنولوژي زمينه در مداوم هاي پيشرفت

تبديل  یمطرح و پرچالش پيچيده، حرفه به را پرستاري بيمار،

 نيازمند مطمئن و پيشرفته ،مداكار پرستاري است. كرده

 گيري تصميم جهت توانايی و مشکل حل مانند هايی مهارت

 يافتن پی در دنيا هاي دانشگاهبيشتر  امروزه باشد. می بالينی

 ارتقاي و گسترش موجب بتواند كه هستند آموزشی هاي روش

 خودمحور و مداوم يادگيري و بالينی گيري تصميم هاي ظرفيت

  (.0) گردد پرستاري دانشجويان در مدياخودكار نتيجه در و

 درك بر تمركز جاي به سنتی هاي روش در دانشجويان

 مطالب وار طوطی حفظ به ها، آن كارگيري به و مفاهيم

 مدرس جانب از اطالعات دريافت منبع تنها و پردازند می

 ناآگاهانه اجراي به تنها بالين در دانشجويانی چنين .بود خواهد

 صورت به ها بيشتر آن برخورد يا و ندكن می اكتفا عادتی كارهاي

  (.9) است انفعالی

 ميان شکاف بردن بين از براي شده پيشنهاد هاي راه از يکی

 يپرستار اساس بر يادگيري سيستم تغيير بالين، و آموزش

 و خودباوري به رسيدن نتيجه در و شواهد بر یمبتن

 بر یمبتن يپرستار اساس بر يادگيري در است. خوداثربخشی

 شدن ريدرگ جهت اي وسيله عنوان به بالينی مشکالت شواهد،

 با انيدانشجو شود. یمدر نظر گرفته  دانشجويان فعاالنه

 به ،يريفراگ يراب يیايپو و تالش و يريادگي در فعال مشاركت

 احساس گريد عبارت به برند. یم یپ خود يها يتوانمند

  (.3) باشد یم همراه نفس به اعتماد شيافزا با يمداخودكار

)به نقل از  (كانادايی شناس روان) Bandura كه زمانی از

Harvey  وMcMurray ) بار اولين براي 0200 سال در 

 تحقيقات سازه اين ساخت، مطرح رامدي اخودكار مفهوم

 و ورزش پرستاري، ،پزشکی مختلف هاي زمينه در را زيادي

 از منظور Bandura نظام در برانگيخت. آموزش

 كنار قابليت و كفايت شايستگی، احساسمدي اخودكار

 فرد ادراك را مدياخودكار   Bandura است. زندگی با آمدن

  (.2) كند می تعريف زندگی بر كنترل درجه از

 انسان توانايی ترين يگانه را خودانديشی ،نظران صاحب

 دگرگون را رفتارشان و انديشه آن با ها انسان كه شمارند می

 هاي دريافت دربرگيرنده ها ارزيابی اين كنند. می ارزيابی ،ساخته

 و سازماندهی براي افراد توانايی باور يعنی ،است مدياخودكار

 آينده هاي موقعيت به ساماندهی براي كه هايی كنش سازي پياده

 به تحصيلی محيط در مدياخودكار د.نباش یم ندنيازم به آن

 درسی وظايف انجام توانايی با ارتباط در دانشجو باورهاي

 ،بيشتر مدياخودكار داراي دانشجويان دارد. اشاره شده تعيين

 درسی وظايف انجام در را بيشتري استقامت و تالش و تمايل

 (.2، 3) رنددا اطمينان خود هاي توانايی به و گيرند می كار به

 را درسی مطالب تا هستند تالشدر  بيشتر مداخودكار افراد

 وظايف انجام براي و نندك فکر تر عميق آن مورد در و درك

  .(3) ندنماي می ريزي برنامه خود درسی

 بين نزديکی ارتباط كه ندهست عقيده اين بر بعضی

 شده محول وظايف هيارا در فردي عملکرد و مدياخودكار

 به عمل و دانش بين واسطه مدياخودكار همچنين .ددار وجود

 كه اند رسيده نتيجه اين به پژوهشگران (.0) است آن

 نقش اي حرفه مهارت و دانش كارگيريه ب در مدياخودكار

 یکي شواهد بر یمبتن عملکرد ديگر، طرف از (.8) دارد مهمی

 در خالق تفکر منجر به شده مطرح موضوعات نيتر مهم از

 آن از یحاك مطالعات از حاصل يها افتهي (.2) باشد می دانشجو

 بهبود و رشد ،(01) دانش كسب بر يخودكارامد كه است

 يها مهارت و دانش يريكارگه ب در نيهمچن و (00) ها مهارت

 (.09) دارد اساسی نقش يا حرفه و یعلم

 مطالعات ،ینيبال آموزش خصوص به و يپرستار آموزش در

 شده انجام يرستارپ انيدانشجو يخودكارامد يرو بر یكم

 احتمال كه دادند نشان McMurrayو  Harvey (.03) است

 نيب یدرس يواحدها در یقبول حد از كمتر نمرات كسب

 به نسبت كم يمداخودكار داراي يپرستار انيدانشجو

 مراتب به ،هستند يشتريب يخودكارامد يدارا كه یانيدانشجو

 یناش به طور قطع عملکرد در تيموفق عدم (.02) است شتريب
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 یعامل يخودكارامد كاهش اما ست،ين يعملکرد ضعف از

  (.03) است شده فراگرفته يها مهارت از ثرؤنام استفاده يبرا

 آموزش در موجود يها یكاست و ليمسا يیشناسا

 بهتر یابيدست موجب آن اصالح و رفع به اقدام و انيدانشجو

 نيهمچن و ماهر و مدارخودكا افراد تيترب ،یآموزش اهداف به

 آموزش نيب نيا در گردد. یم یمراقبت خدمات تيفيك يارتقا

 يها پژوهش شواهد از استفاده با شواهد بر یمبتن يپرستار

 يبرا مناسب ینيبال ماتيتصم اخذ و ینيبال مهارت و موجود

 يفرد به را او و دهد یم ارتقا دانشجو در را يخودكارامد مار،يب

 يها مهارت است قادر یليتحص دوره انيپا در كه كند یم ليتبد

 خود يها يتوانمند به نانياطم و تيكفا با را فراگرفته مختلف

  .دينما اجرا

 شواهد بر یمبتن موزشآ ريثأت خصوص در يا مطالعه تاكنون

 با است. نشده انجام يپرستار انيدانشجو يخودكارامد بر

 جهينت در و قيعم فکرت باعث يخودكارامد كه  نيا به توجه

 اخذ به منجر زين شواهد بر یمبتن يپرستار و بهتر يريگ ميتصم

 هدف با حاضر مطالعه گردد، یم ماريب يبرا ميتصم نيبهتر

 انيدانشجو يمداخودكار بر شواهد بر یمبتن آموزش ريثأت تعيين

 يارتقا در بتواند پژوهش جينتا تا گرفت انجام يپرستار

 .باشد مثمرثمر يپرستار ینيبال موزشآ

  

 کار روش
 همه هاي آن را نمونه كه از نوع تجربی بود پژوهش اين

نفر( تشکيل دادند.  28) پرستاري سه ترم دانشجويان

 سازي همسان قبل ترم معدل و جنس حسب بر دانشجويان

 8 گروه شش به و نشد( بررسی دموگرافيک متغيرهاي )ساير

 در ساده تصادفی طور به گروه سه سپس .شدند تقسيم نفره

 (نفر 92) شاهد گروه در نيز گروه سه و (نفر 92) مداخله گروه

 بر مبتنی پرستاري كارگاه برگزاري ،مداخله عامل .قرار گرفتند

 پرستاري مراقبت در شواهد نتايج كه اين به توجه با .بود شواهد

 از نتايج آن توان می بهتر و است نمايان بهتر ارتوپدي بخش در

 و مورد مطالعه قرار گرفت (ارتوپدي) بخش اين ،كرد استفاده

 دوره مربی يک راهنمايی تحتشاهد  و مداخله گروه دو هر

  .گذراندند را موزيآكار

 موزيآكار بهسه  ترمپرستاري در  دانشجويانكه  به دليل اين

 از قبل شدند. انتخاب مطالعهانجام  براي ،روند می ارتوپدي

 مورد در و تشريح طرح مجري توسط پژوهش اهداف ،اجرا

 اطمينان ها  آن به دانشجويان به مربوط اطالعات ماندن محرمانه

 .گرديد جلب پژوهش در شركت براي ها آن رضايت و شد داده

 گروه دو به تصادفی اعداد جدول از استفاده با دانشجويان

 گروه دو از يکی تصادفی روش به ادامه در شدند. تقسيم

 گروه عنوان به ديگري وشاهد  گروه عنوان به شده انتخاب

 دانشجويان كه اين از اطمينان براي شد. گرفته نظر در مداخله

 جلسه اولين در ند،هست برخوردار يکسان توانايی از گروه دو

 محقق پرستاري يندافر نگارش مهارت آزمون با یآزمون پيش

 مشاهده گروه دو بين داري معنی تفاوت كه آمد عمل به ساخته

 (.P=  01/1) نشد

 عمومی مدياخودكار نامه پرسش ،ها داده آوري جمع ابزار

(Generalized self-efficacy  ياGSE) بود سؤال 00 شامل 

 حد موافق، موافق، كامالً» ليکرت اي پنج درجه مقياس با كه

 دستورالعمل حسب برو  «مخالف كامالً و مخالف وسط،

 مدياخودكار نامه پرسش .شد  امتيازدهی نامه پرسش راهنماي

 بالينی حيطه شامل حيطهچهار  با الؤس 00 صورت به عمومی

 ال(ؤس 2) انگيزشی حيطه ال(،ؤس 2) تئوري حيطه ال(،ؤس 3)

 يشترينبطراحی شده است كه  ال(ؤس 2) سازمانی حيطه و

  باشد. می 00 امتياز كمترين و 83 امتياز

 همکاران و رسولی مطالعه به توجه با و آمار استاد مشاوره با

  ICIQ نمره يارمع انحراف و ميانگين كه (03)

(International consultation on incontinence 

questionnaire) بر مبتنی مداخله گروه در در مطالعه آنان 

 31/09 ± 3/3شاهد  گروه در و 10/2 ± 33/9 برابر با شواهد

  د.بو كافی نمونه 08 ،دست آمدبه 
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 ها، داده آوري جمع ابزار علمی اعتبار يا روايی تعيين جهت

 تعيين براي و كيفی محتواي روايی و صوري روايی روش

 شد. استفاده درونی همسانی روش دو از علمی اعتماد يا پايايی

 از نفر 01 اختيار در نامه پرسش صوري، روايی تعيين براي

 از نفر 01 به كيفی محتواي روايی تعيين جهت و ها نمونه

گرديد  هيارا اروميه پزشکی علوم دانشگاه علمی تأهي اعضاي

صورت  الزم اصالحات نظرات، دريافت از پس نهايت در و

 ضريب از درونی همسانی روش به پايايی تعيين براي .گرفت

Cronbachs alpha قابل ميزان شده حاصل نتايج شد. استفاده 

 ضريبحاضر  مطالعه در بود. ابزار علمی اعتماد جهت قبولی

 89/1برابر با  Cronbachs alpha ضريب از استفاده با پايايی

 به دست آمد.

 دانش نيازمند شواهد بر مبتنی پرستاري كه یيجا  آن از

 جهت ،باشد می مطالعات نتايج از گيري بهره و تحقيق روش

 مدت به تحقيق روش كارگاه مداخله گروه دانشجويان آشنايی

برگزار  شواهد بر مبتنی آموزشی كارگاه سپس و ساعت چهار

 ساعت چهار مدت به شواهد بر مبتنی آموزش كارگاه .گرديد

 مبتنی مقدمه با دانشجويان كه شد انجام ساعته دو جلسه دو در

 منابع از استفاده چگونگی بالينی، الؤس تنظيم نحوه شواهد، بر

  .شدند آشنا مقاالت نقد چگونگی و اطالعاتی

 و منابع جستجوي شيوه مورد در متون بررسی بحث در

 شکل به مطالب ،شواهد بهترين از گيري بهره هاي روش

 كه است توضيح به الزم .گرديد هيارا دانشجويان به سوطیبم

 نويسی پروپوزال زمينه در دانشجويان ساعتهچهار  كارگاه از بعد

 دو مدت به علمی منابع جستجوي استاندارد شيوه و عملی

 بر مبتنی پرستاري كارگاه اجراي از پس شدند. پايش هفته

 طی و داده دانشجويان به پژوهشگر توسط سناريو دو شواهد،

 هاي بيماري اساس بر سناريوها .شد گذاشته بحث به جلسه دو

 جستجو بيمار مشکل به توجه با مرتبط مقاالت كه بود ارتوپدي

 براي نتايج آخرين اساس بر و گرديد می انتخاب مقاله بهترين و

  شد. می اجرا و نوشته مراقبتی ريزي برنامه بيمار

 گروه دو هر دانشجويان در خودكارامدي ميزان بعد ماه يک

 شيوه .گرديد بررسی نامه پرسش وسيله بهشاهد  و مداخله

( آاليش) contamination ازشاهد  و مداخله هاي گروه كنترل

 قرار آموزش تحت مداخله گروه افراد كه بود صورت اين به

 بررسی حاضر مطالعه در شما شد گفته ها آن به و ندگرفت

 یاطالع كارگاه مورد درشاهد  گروهاعضاي  و شويد می

 نمره افزايش را ها كارگاه اثربخشی ضمن در .ندنداشت

و  تحقيق انجام از پس داد. نشان مداخله گروه در مدياخودكار

 كالسشاهد  گروهبراي  ،پژوهش در اخالق رعايت منظور به

 شواهد بر مبتنی پرستاري آموزش و تحقيق روش آموزشی

 شد. برگزار

 از آمده دسته ب هاي داده پژوهش، نتايج ارزيابی جهت

 نسخه SPSS آماري افزار نرم توسط و شد كدگذاري واحدها

03 (version 16, SPSS Inc., Chicago, IL )هاي آزمون و 

9 توصيفی، آماري
، t، Mann–Whitney   و Wilcoxon   در 

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد 13/1 داري معنی سطح

 نکات اخالقی مالحظات گرفتن نظر در جهت پژوهشگر

 :كرد رعايت را ذيل

 توضيحات و كرد معرفی پژوهش واحدهاي به را خود -0

 .داد را به آنان پژوهش اهداف مورد در الزم

 اخذ پژوهش مورد واحدهاي از كتبی نامه رضايت -9

 .گرديد

 اطالعات بودن محرمانه در پژوهش مورد واحدهاي به -3

 داده اطمينان نامه پرسش در خانوادگی نام و نام نکردن درج يا

 .شد

 به در پژوهشيا نکردن اختيار كامل در شركت كردن  -2

 .شد داده توضيح آنان

 

 ها یافته
 ± 8/0 آنان سنی ميانگين و مرد (درصد 0/33) ها نمونه بيشتر

 يآمار تفاوت Independent t آزمون .بود سال 13/90
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 نداد نشان گروه دو در انيدانشجو معدل و سن نيب يدار یمعن

  .نشد( یبررس کيدموگراف مشخصات ري)سا

 كه داد نشان گروه دو مقايسه در Mann-Whitney آزمون

 آماري اوتفت برنامه اجراي از قبل يمداخودكار نمره ميانگين

  آزمون بر اساس نداشت. داري یمعن

Kohmogorov-Smirnov، بنابراين .نبود طبيعی ها داده عيتوز 

  .دش استفاده کيپارامتر غير يها آزمون از

 ياجرا از بعد مداخله گروه در يمداخودكار نمره ميانگين

 افتي شيافزا شواهد بر یمبتن آموزش شيوه اساس بر آموزش

 در Mann–Whitney آزمون بود. دار یمعن يآمار نظر از و

 نمره تفاضل ميانگينبين  كه حاكی از آن بود گروه دو مقايسه

 يدار یمعن يآمار تفاوت مداخله از بعد و قبل يخودكارامد كل

 .(0 )جدول وجود نداشت

 از بعد انيدانشجو نمرات نيانگيم بين گروه دو سهيمقا در

 يآمار تفاوت شاهد گروه در شواهد بر یمبتن آموزش

 بعد مداخله گروه در نمرات نيانگيم .مشاهده نشد يدار یمعن

 از شيافزا نيا و افتي شيافزا شواهد بر یمبتن آموزش از

  (.0 )جدولبود  دار یمعن يآمار لحاظ
 

 گروه در بعد -قبل تفاضل و يمداكاردخو ازيامت نيانگيم :0 جدول

 شواهد بر یمبتن آموزش اجراي از بعد و قبل مداخله و شاهد

 خودكارامدي
 آزمون نتيجه مداخله گروه شاهد گروه

Mann–

Whitney ( معيار انحراف ± ميانگينامتياز) 

 P ≠ 0 80/33 ± 03/0 30/33 ± 03/0 مداخله از قبل

 P < 110/1 23/33 ± 08/0 02/33 ± 09/0 مداخله از بعد

 P < 110/1 18/00 ± 21/1 -18/1 ± 31/1 بعد -قبل تفاضل

 آزمون نتيجه

Wilcoxon 
201/1 = P 110/1 > P  

 

 ،ینيبال يها طهيح ميانگين كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج

 از بعد مداخله و شاهد گروه دو یسازمان و یزشيانگ ،يتئور

 در شيافزا نيا كه افتي شيافزا شواهد بر یمبتن آموزش ياجرا

 (P < 110/1) بوددار  یمعن يآمار نظر از و شتريب مداخله گروه

 .(9 )جدول

 
 شواهد بر مبتنی آموزش اجراي از بعد و قبل مداخله و شاهد گروه دو در مختلف هاي حيطه در خودكارامدي نمرات ميانگين مقايسه :9 جدول

 ها گويه

 قبل شاهد گروه

 اجراي از

 آموزش

 مداخله گروه

 اجراي از قبل

 آموزش

نتيجه آزمون 

Mann–

Whitney 

 بعد شاهد گروه

 اجراي از

 آموزش

 مداخله گروه

 اجراي از بعد

 آموزش

 آزمون نتيجه

Mann–

Whitney 
 معيار انحراف ± ميانگين معيار انحراف ± ميانگين

 P 13/2 ± 23/00 82/3 ± 80/03 110/1 > P ≠ 0 80/00 ± 82/3 80/00 ± 82/3 بالينی

 P 22/9 ± 91/8 32/9 ± 30/09 110/1 > P ≠ 0 30/8 ± 32/9 30/8 ± 32/9 تئوري

 P 31/3 ± 33/8 39/3 ± 30/09 119/1 = P ≠ 0 30/8 ± 39/3 30/8 ± 39/3 انگيزشی

 P 31/3 ± 23/8 39/3 ± 33/09 110/1 = P ≠ 0 93/8 ± 23/3 93/8 ± 23/3 سازمانی

 

 گیری نتیجه و بحث
 ،نيست كافی وظايف انجام توانايی فقط پرستاري حرفه در

 براي ها مهارت و ها ارزش نگرش، دانش، تركيب توانايی بلکه

 حاضر مطالعه در (.00) است مهم نيز اي حرفه خدمات هيارا

 دانشجويان مدياخودكار بر شواهد بر یمبتن آموزش ثيرأت

 نمره انگينمي كه داد نشان ها يافته شد. بررسی پرستاري

 ميانگين اختالف و يافت افزايش گروه دو هر در مدياخودكار

ه ب همچنين .بود دار یمعن مداخله گروه درمدي اخودكار نمرات

 يافت. افزايش نيز مدياخودكار ،شواهد بر یمبتن آموزش دنبال
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 ،است نشده انجام حاضر مطالعه با مشابه اي مطالعه تاكنون

 بر شواهد بر یمبتن با مشابه یموزشآ يها روش اما

 اي مطالعه همکاران و یفشارك است. گرفته انجام يخودكارامد

 يمداخودكار بر لهأمس حل آموزش ريثأت یبررس هدف با را

 به آموزشدادند كه نتايج نشان داد،  انجام يپرستار انيدانشجو

 يامدخودكار شيافزا باعث يدار یمعن طور به لهأمس حل روش

 کي شواهد بر یمبتن آموزش كه  نيا به توجه با و (08) شود یم

 .دارد یهمخوان حاضر مطالعه با است، لهأمس حل روش

 كه ندگزارش كرد خود مطالعه در و همکاران انيمادرشاه

 و ها مهارت دانش، يارتقا موجب شواهد بر یمبتن مراقبت

اين  برو همکاران  Li (.02) شود یم باال تيفيك با ها مراقبت

 و مشکالت حل شواهد، كاربرد از منظوركه  عقيده هستند

 مواجه آن با یواقع يها طيمح در كاركنان كه است یليمسا

 شيافزا واقع در ینيبال طيمح در مشکالت حل .(91) شوند یم

 ليدل به امروزه باشد. یم انيدانشجو و پرستاران يمداخودكار

 مراقبت یاثربخش نه،يهز كنترل منابع، تيريمد بر فراوان ديكأت

 از ستهيشا مراقبت ،يريپذ تيولؤمس و تيفيك يارتقا مار،يب از

 و ها شاخص ها، چارچوب راستا نيا در (.90) است الزم ماريب

 نيتضم را ماريب مراقبت و صيتشخ بتواند كه يیها ياستراتژ

 به توان یم را ها چارچوب نيا .رسد یم نظر به يضرور ،دينما

  (.99) داد هيارا شواهد بر یمبتن يها دستورالعمل صورت

 شيافزا جهت در شواهد بر یمبتن مراقبت ياجرا با

 يتوانمندساز و يمدارخودكا حس يارتقا ماران،يب يمندتيرضا

 نقش يیشناسا ،يپرستار رشته يا حرفه تيهو بهبود پرستاران،

 اثربخش مداخالت انجام و مراقبت و درمان امر در مداخالت

 را در جهت افزايش خودكارامدي يثرؤم يها گام توان یم

 ،لهأمس حل تجربه با شواهد بر یمبتن يپرستار (.03) برداشت

 همراه یعمل و ينظر ميمفاه ونديپ و تفکر ،يمداخودكار

 يريادگي در يارزشمند تجارب نيچن كسب .باشد می

 .است برخوردار يا ژهيو تياولو از يپرستار يها مهارت

 حل روش به آموزش كه داد نشان ديگري پژوهش نتايج

 آثار و پيامدها داراي دانشجو و استاد نقش تغيير بر عالوه لهأمس

 است دانشجويان در مدياخودكار رشد مانند مثبتی و متنوع

 یموزشآ يها روش از یکي كه داد نشان حاضر مطالعه .(93)

 شيافزا باعث زين (بر شواهد یآموزش مبتن) ريدرگ

 يرجنديب ،راستا نيهم در شود. یم انيدانشجو در يمداارخودك

 تفکر مهارت ريثأت یبررس هدف با ي راا مطالعه باقركاظمی و

 و دادند انجام زبان معلمان در يمداخودكار شيافزا بر يانتقاد

 و مثبت ريثأت يانتقاد تفکر كهكرد  گزارشمطالعه آنان  جينتا

  (.92) دارد يخودكارامد بر يدار یمعن

 توانند می پرستاري مدرسان حاضر، مطالعه نتايجبر اساس 

 اثربخش و جديد راهبردهاي طراحی با آموزشی هاي محيط در

 در مدياخودكار رشد جهت را مناسبی هاي فرصت آموزشی

 سبب امر اين به توجهی كم گمان بی كنند. فراهم دانشجويان

 تالش ميان اين در گردد. می پرستاري خدمات كيفيت كاهش

 -ياددهی فرايند در دانشجو نمودن خالق و فعال تجه

 وجوه ترين مهم از يکی مدياخودكار به رسيدن و يادگيري

 بايد مدرسان باشد. می ها دانشگاه در آموزش شيوه انتخاب

 آموزش نوع اين به نسبت خود تدريس روش به اي ويژه توجه

 دانشجويان تا شود انديشيده تدابيري است الزم داشته باشند.

 دوره طول در مختلف اتموضوع درباره را مدياخودكار عقايد

 مباحثه و استدالل نحوه نموده، ابراز منطقی صورت به آموزش

 .كنند تمرين مدرس هدايت با را نتايج به حصول براي

 هاي استراتژي از استفاده بايد آموزشی ريزان برنامه و والنؤمس

 همچنين .ندنماي تأكيد مدياخودكار يارتقا جهت را خاص

 اندركاران دست توجه مورد بايد آنان مدياخودكار باور عدم

 مطلوب شرايط ايجاد با توانند می استادان گيرد. قرار آموزشی

 بحث و نظر تبادل و پرسشگري انجام با و درس كالس در

 مدياخودكار رشد و سازنده تعامل سمت به را دانشجويان

  دهند. سوق

 شواهد بر یمبتن موزشآ از استفاده، مطالعه قوت نقاط از

 نقاط از .بود بار اولين براي يمداخودكار بر ريثأت یبررس جهت

 اشاره نمونه حجم كمبود به توان یم نيز حاضر مطالعه ضعف

 بخش در یپژوهش طيمح به محدود مطالعه نيهمچن نمود.
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 در مطالعه نيا تکرار به طور قطع بود. كشور از یخاص

 یآموزش مراكز ريسا در و تمتفاو یپژوهش يها طيمح

 نقاط از ديگري هاي جنبه شناسايی به منجر كشور يپرستار

 با همچنين شد. خواهد شواهد بر یمبتن آموزش ضعف و قوت

 روي بر و پرستاري هاي دانشکده در مطالعاتی چنين انجام

 بر یمبتن آموزش كارگيري به آثار توان می پرستاري، دانشجويان

 داد. قرار بررسی مورد انيدانشجو يخودكارامد بر ار شواهد

 گيري نتيجه

 بهبود در شواهد بر یمبتن وزشمآ كه داد نشان حاضر مطالعه

 دانشجويان است. مؤثر پرستاري دانشجويان مدياخودكار

 مددجو از مراقبت جهت كافی دانش و توانايی بايد پرستاري

 نمايند. كسب تحصيل طول در را بالينی هاي محيط در

 مستقل طوره ب بيمار از مراقبت توانايی ايجاد در مدياخودكار

 افزايش در دانشگاه مدرسان بنابراين دارد. بسزايی شنق

 اي حرفه استقالل كسب ساز زمينه كه دانشجويان مدياخودكار

 اين كه دارند مهمی نقش ،است آنان پرستاري توانمندي رشد و

 ها دانشگاه در يادگيري -ياددهی شيوه انتخاب پيامد خطير امر

 باشد. می

 

 سپاسگزاری
 رشته ارشد یكارشناس نامه انيپا از برگرفته حاضر مطالعه

 شماره با هياروم یپزشک علوم دانشگاه در يپرستار آموزش

 مسؤولين از دانند یم الزم خود بر نويسندگان است. 802

 محترم انيمرب و نيولؤمس ه،ياروم یپزشک علوم دانشگاه

 سه ترم پرستاري دانشجويان و مامايی و يپرستار دانشکده

 د.ننماي تشکر يارتوپد يكارآموز
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