
 

 

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


 

انی 0019  سخن
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مواجه است که حاصال تکنولاوژی  ایفزایندهپیچیده و  هایموقعیتبهداشتی، پرستار با موضوعات و  یهامراقبتامروزه در عرصه : مقدمه
 هاایویژگیپیچیده و تغییرات مکارر  هایبیماریسن جامعه، فرایندهای  باال رفتناجتماعی،  هایبخشدر  تیزهوشیپیشرفته، درک باال و 
پرساتاران در باالین  هماه و نیاز به تفکر بحرانای دارد. پیداکردهزیادی  هایپیچیدگی، گیریتصمیم. بنابراین، باشدمیاخالقی و فرهنگی، 

، لاذا داشاتن کنادمیوارد  هااآننیز، میزانی استرس را به  هر انتخابساده و پیچیده هستند و  هایگیریتصمیمبیماران، پیوسته در حال 
. باشدمیو داشتن مهارت حل مسئله، در آنان، امری ضروری  گیریتصمیماز فرایند  رضایتالزم برای کاهش استرس و احساس  هایمهارت

 .باشدمیمهارت حل مسئله بر سالمت روان دانشجویان پرستاری شیراز  آموزش تأثیرلذا هدف از این مطالعه تعیین 
 

و  (نفار 83نفر از دانشجویان پرساتاری شایراز در دو گاروه شااهد ) 63است که بر روی  ایمداخلهک مطالعه یمطالعهاین حقیق: روش ت
مهارت حل مسئله قرار  آموزشتحت  ترمطولساعته در  8جلسه  8است. برای این منظور گروه آزمون به مدت  گرفتهانجام (نفر 81)آزمون 

اساتفاده شاد.  decision making نامهپرساشاز  گیریتصامیمی دریافت نکردند. برای تعیاین مهاارت آموزشگرفتند ولی گروه شاهد 
 انجام گرفت. spss افزارنرماطالعات در  وتحلیلتجزیه

در دانشجویان پرستاری از حد قابل قباولی برخاوردار نیسات. همچناین  گیریتصمیمنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد مهارت نتایج: 
در گاروه شااهد،  کاهدرحالی (p>0.05) اساتشدهدر آنان  گیریتصمیممهارت حل مسئله در گروه آزمون موجب تقویت مهارت  آموزش

 سطح این مهارت تغییری نداشته است.
مهاارت حال مسائله اسات. باا  آموزشدانشجویان پرستاری با  گیریتصمیمنتایج این پژوهش بیانگر افزایش قدرت : گیرینتیجهبحث و 

حال مسائله در نظار گرفتاه  هاایمهارت ازنظراهمیتی که برای توانمند ساختن دانشجویان پرستاری  باوجودتوجه به نتایج این مطالعه و 
، تصمیمات ساده و پیچیاده را اندآموختهاز قبل  آنچهدانشجویان پرستاری قادرند بر اساس  که کنندمیچنین تصور غالباً، مدرسین شودمی

 آموزشبه بهترین تصمیمات، باید  یابیدستاین مهارت در آنان ضعیف است. لذا، برای  کهیدرحالدر طول زمان تحصیل خود، اتخاذ کنند. 
 به دانشجویان، ارائه شود. گیریتصمیممهارت حل مسئله و 

یپرستار انیدانشجو ،گیریتصمیممهارت حل مسئله،  آموزش کلمات کلیدی:
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