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Abstract
Introduction: Considering the fact that nursing science is associated with a professional clinical practice and 
skill and that the clinical environment is full of stress, the present study aimed to compare the effectiveness of 
problem solving training and participatory training with conventional training on clinical skills, anxiety and 
satisfaction in nursing students of Gonbad Kavous Azad University.
Methods: The present research was a quasi-experimental study with the pretest-posttest control group design. 
The study population included all nursing students of Gonbad, Aliabad and Gorgan Azad universities ninety 
of whom were divided into 3 groups of 30 participants by random blocking method: participatory training, 
problem solving training and conventional training. Data collection tools were: DOPS checklist, cognitive 
domain assessment questionnaire, Spielberger state-trait anxiety inventory, and Visual analogue Scale (VAS) 
questionnaire. Paired t-test was used to compare the mean scores of clinical skill before and after training, chi-
square test was used to compare the level of obvious and hidden anxiety, and ANOVA test was used to analyze 
students' satisfaction scores.
Results: There was a significant difference between the mean scores of clinical skills before and after the 
intervention in the participatory training (P< 0.001); this is also true for problem solving training (P < 0.001). In 
conventional training, the difference between the scores is not comparable with the two other training methods 
In the obvious and hidden domains of participatory and problem solving training in contrast conventional 
training were a significant difference between the mean score, before and after the intervention (P <0.05 ). In 
the satisfaction domain similarly in the participatory and problem solving training in contrast conventional 
training were a significant difference between the mean score, before and after the intervention (P < 0.001).
Conclusions: The results of this study indicated that participatory training and problem solving training can 
be considered appropriate methods because of promoting clinical skills, reducing anxiety and stress in the 
clinical environment, and improving the satisfaction of difficult working conditions. Therefore, it is suggested. 
In relation to this study, two methods of participatory and problem solving in contrast with current method 
was done, from all Novel educational methods are using and comparison the results also using in all Nursing 
groups.
Keywords: Problem solving education,  Participating education, Current education, Clinical ability, Anxiety, 
Satisfaction , Nursing Students , ICU Ward.
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چکیده
مقدمــه: بــا توجــه بــه اینکــه علــم پرســتاری قریــن بــا عملکــرد بالینــی حرفــه ای و تبحــر بالینــی مــی باشــد و محیــط بالیــن، محیطــی 
سرشــار از تغییــرات اســترس زا اســت، مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه اثــر بخشــی روش آمــوزش حــل مســئله و آمــوزش مشــارکت 
بالینــی بــا روش آمــوزش معمــول بــر مهــارت هــای بالینــی، اضطــراب و رضایتمنــدی دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه آزاد گنبــد کاووس 

انجــام شــد. 
ــه  ــرل اســت و جامع ــا گــروه کنت ــا طــرح پیــش آزمــون- پــس آزمــون ب ــی ب ــه نیمــه تجرب روش کار: پژوهــش حاضــر یــک مطالع
پژوهــش حاضــر شــامل کلیــه دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه هــای آزاد گنبــد، علــی آبــاد و گــرگان بودنــد کــه 90 نفــر از بیــن آنهــا بــه 
روش تصادفــی بلــوک بنــدی ثابــت در 3 گــروه 30 نفــره آمــوزش مشــارکتی، آمــوزش حــل مســئله و آمــوزش معمــول قــرار گرفتنــد. ابزار 
گــردآوری اطالعــات شــامل: چــک لیســت داپــس، پرسشــنامه بررســی حیطــه شــناختی، پرسشــنامه اضطــراب اشــپیل برگــر و پرسشــنامه 
بررســی رضایتمنــدی VAS بودنــد. جهــت ســنجش اختــالف میانگیــن نمــرات مهــارت بالینــی افــراد مــورد مطالعــه، قبــل از آمــوزش و 
بعــد از آمــوزش از آزمــون t زوجــی و جهــت مقایســه شــدت اضطــراب آشــکار و پنهــان از آزمــون کای اســکوئر و همچنیــن جهــت آنالیــز 

نمــرات حاکــی از رضایتمنــدی دانشــجویان ازآزمــون آنالیــز واریانــس گــروه هــا اســتفاده گردیــد.
ــا مهــارت بالینــی دانشــجویان در روش مشــارکتی اختــالف معنــاداری بیــن میانگیــن نمــرات قبــل و بعــد از  یافتــه هــا: در رابطــه ب
مداخلــه مشــهود بــود. روش حــل مســئله هــم ایــن اختــالف معنــا را قبــل و بعــد از مداخلــه نشــان مــی دهــد )p <0/001(. در آمــوزش 
معمــول اختــالف نمــرات کســب شــده در مقایســه بــا دو روش آموزشــی قابــل مقایســه نیســت )p <0/001(. در حیطــه اضطــراب آشــکار 
و نهــان روش هــای آمــوزش مشــارکتی و حــل مســئله در مقایســه بــا آمــوزش معمــول اختــالف معنــاداری قبــل و بعــد از مداخله مشــهود 
بــود )p <0/05(. در حیطــه رضایتمنــدی نیــز اختــالف معنــا داری در بیــن روش هــای حــل مســئله و مشــارکتی در مقایســه بــا روش 

)p <0/001( معمــول مشــهود بــود
ــاء مهــارت بالینــی، کاهــش  ــا ارتق ــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه روش آمــوزش مشــارکتی و حــل مســئله ب ــری: نتای نتیجــه گی
ــن  ــردد.. بنابرای ــی گ ــت در شــرایط ســخت، روش مناســبی تلق ــدی فعالی ــش رضایتمن ــز افزای ــن و نی ــط بالی اضطــراب و اســترس محی
ــژه از رویکردهــای آموزشــی مشــارکتی و حــل مســئله اســتفاده شــود. پیشــنهاد میشــود در آمــوزش دانشــجویان پرســتاری در بخــش وی
کلیــدواژه هــا: آمــوزش حــل مســئله، آمــوزش مشــارکتی، آمــوزش معمــول، مهــارت بالینــی، اضطــراب، رضایتمنــدی، دانشــجویان 

پرســتاری، بخــش مراقبــت هــای ویــژه.
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مقدمه
امــروزه دانشــجویان پرســتاری در حــال آمــاده شــدن برای اشــتغال 
در محیــط هــای در حــال تغییــر هســتند. یکــی از مســائل پیــش 
روی پرســتاری، تغییــرات چنــد وجهــی در محیــط مراقبــت هــای 
ــتاری  ــی پرس ــوزش بالین ــد آم ــی طلب ــه م ــت ک ــالمتی اس س
هماهنــگ بــا ایــن تغییــرات جریــان یابــد )1( الزم اســت آمــوزش 
ــرای انتقــال، نقــش حرفــه ای  بالینــی فرصــت هــای یادگیــری ب
ــه ای  ــتاری حرف ــش پرس ــای نق ــی و ایف ــارغ التحصیل ــس از ف پ
ــه  ــتاری توج ــوزش پرس ــد )2(. در آم ــاده کن ــرده، آم ــل ک تحصی
بــه تقویــت مهــارت هایــی نظیــر حــل مســئله، روش مشــارکتی، 
تصمیــم گیــری بالینــی، نقادانــه و خالقانــه و ارتبــاط بیــن فــردی 
بــه عنــوان نیــاز آموزشــی ضــروری اســت تــا دانشــجویان بتواننــد 
دانــش تئــوری فراگرفتــه شــده را در موقعیــت هــای واقعــی بــکار 
ــر  ــری موث ــط یادگی ــک محی ــاد ی ــر ایج ــوی دیگ ــد. از س گیرن
چنــدان آســان نیســت )3(. بــر طبــق نظریــات روانشناســان 
پرورشــی، یادگیــری زمانــی بهتــر و تاثیــرات آن ماندگارتــر خواهــد 
بــود کــه بــا فعــال ســازی و مشــارکت هــر چــه بیشــتر دانشــجو 
در امــر یادگیــری قریــن باشــد. پژوهــش هــای انجام شــده نشــان 
مــی دهــد کــه بیــش از 70 درصــد آمــوزش دهنــدگاه بالینــی از 
ــی اســت  ــن در حال ــد و ای ــی کنن روش هــای ســنتی اســتفاده م
کــه بیــش از 90 درصــد فراگیــران و دانشــجویان پرســتاری، روش 
ــول و  ــای معم ــه روش ه ــوزش را ب ــیابی و آم ــن ارزش ــای نوی ه
ســنتی و غیــر فعــال ترجیــح مــی دهنــد و تمایــل زیــادی از خــود 

ــه اســتفاده از آنهــا نشــان مــی دهنــد )4(.  ب
ــرد  ــک رویک ــب، ی ــی مناس ــرد آموزش ــئله رویک ــل مس روش ح
ــر  ــی تفک ــای اصل ــارت ه ــی از مه ــناختی و یک ــی روان ش درمان
اســت. حــل مســئله عبارتســت از تعــارض یــا تفــاوت بیــن موقعیت 
ــد  ــی یاب ــه آن دســت م ــرد ب ــه ف ــت دیگــری ک ــود و موقعی موج
)6،5(. روش هــای مقابلــه از جملــه حــل مســئله، روش رویارویــی 
و مقابلــه بــا اضطــراب بــوده و بــرای ارتقــاء عملکــرد بــه مطلــوب 
تریــن ســطح ممکــن، افــراد مــی تواننــد راه هــای مختلــف تعدیــل 
و دفــع اضطــراب ناشــی از محیــط بالیــن را بیاموزنــد و تحقیقــات 
ــئله  ــل مس ــارت ح ــب مه ــه کس ــد ک ــی کنن ــنهاد م ــادی پیش زی
ــه  ــرده، ب ــا ک ــمانی ایف ــی و جس ــت روان ــی در بهداش ــش مهم نق
خصــوص زمانــی کــه افــراد بــا رویدادهــای ناگــوار و تنیدگــی های 
ــف  ــای مختل ــی شــوند )7،8(. روش ه ــه م ــی مواجه ــی زندگ منف
نشــان داده انــد کــه اســتفاده از روش هــای نویــن آموزشــی نظیــر 
ــی،  ــاء عملکــرد بالین ــر ارتق ــن ب حــل مســئله و مشــارکتی در بالی

کیفیــت آمــوزش، انگیــزه مربیــان و رضایــت منــدی دانشــجویان 
ــی  ــه ارزیاب ــتر ب ــفانه بیش ــا متاس ــور م ــی در کش ــوده ول ــر ب موث
مشــکالت بالینــی پرداختــه شــده و روش هــای آموزشــی مختلــف 

ــی  و بررســی نشــده  اســت )10،9(. در طیــف وســیع ارزیاب
یکــی از محیــط هــای مهــم در بیمارســتان کــه نیازمنــد داشــتن 
مهــارت تخصصــی جهــت پرســتاران آن بخــش مــی باشــد و در 
دوران کارآمــوزی دانشــجویان پرســتاران مــورد اهمیــت می باشــد، 
ــه وجــود  ــا توجــه ب ــژه اســت. بخشــی کــه ب بخــش مراقبــت وی
استرســورهای متعــدد، اجــرای روش هــای نویــن آموزشــی را مــی 
طلبــد. مطالعــات متعــددی در رابطــه با اینکه دانشــجوی پرســتاری 
بایــد پــس از فــارغ التحصیلــی تــوان ارائــه خدمــات مراقبــت ویــژه 
ــال در  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــند ص ــته باش را داش
ــج حاصــل از پژوهــش نشــان  ــی و همــکاران، نتای ــه ریحان مطالع
ــه  ــی در ارائ ــارت کاف ــوارد دانشــجویان مه ــه در بســیاری م داد ک
رویــه هــای خــاص در محیــط بالینــی را دارا نیســتند )4( و یــا در 
مطالعــه انجــام شــده در دانشــگاه لنــدن بــا عنــوان "بررســی تأثیــر 
آمــوزش بــر اســاس بالیــن بــر روی کاهــش فاصلــه میــان آمــوزش 
ــه روش آموزشــی  ــد ک ــار کردن ــدگان اظه ــن" شــرکت کنن و بالی
بالینــی باعــث مــی شــود بالیــن و آمــوزش بــا یکدیگــر، هــم خوان 
ــه  ــده ک ــان ش ــر بی ــه ای دیگ ــوند )11(. در مطالع ــو ش ــم س و ه
ــر تنــش  ــه دلیــل ماهیــت پ دانشــجویان رشــته هــای پزشــکی ب
رشــته تحصیلــی و الــزام اجــرای آموختــه هــای نظــری بــر بالیــن 
ــد )12(.  ــی کنن ــه م ــش را تجرب ــراب و چال ــواره اضط ــار، هم بیم
اغلــب اضطــراب بــا تغییــر زیــاد در روابــط اجتماعــی و انســانی بــه 
ویــژه در زندگــی نیروهــای فعــال و جــوان در مقطــع زمانــی ورود 
بــه دانشــگاه همــراه مــی شــود و تأثیــر ســوء بــر عملکــرد فــردی 
ــا ســایر افــراد را نیــز بــه دنبــال دارد.  و نحــوه برقــراری ارتبــاط ب
اضطــراب احســاس مبهــم و ناخوشــایندی اســت کــه همــواره بــا 
یــک یــا چنــد نشــانه جســمی نظیــر طپــش قلــب، تعریق، ســردرد، 
تنگــی نفــس همــراه بــوده و مختــص زمــان یــا فرهنــگ خاصــی 
ــول  ــده و در ط ــاز ش ــد آغ ــدو تول ــراب از ب ــه اضط ــت. تجرب نیس
ــرد  ــد ف ــای جدی ــه ه ــام تجرب ــا تم ــد و ب ــی یاب ــه م ــی ادام زندگ
نظیــر ورود بــه مدرســه، شــروع بــه کار در یــک شــغل جدیــد یــا 
قرارگیــری در یــک موقعیــت خــاص رخ مــی دهــد )13(. پژوهــش 
هــای صــورت گرفتــه در مــورد وضعیــت آمــوزش بالینــی نشــان 
از نارضایتــی دانشــجویان از وضعیــت آمــوزش بالینــی دارد و ایــن 
نارضایتــی مــی توانــد منجــر بــه عــدم تبحــر بالینــی دانشــجویان 
شــود. بــر اســاس مطالعــات رضایــت از وضعیــت آمــوزش بالینــی 
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بســیار مهــم اســت و بــر حســب مــکان و زمــان و روش آموزشــی 
مــی توانــد متغیــر باشــد )14(.

ــی  ــب خوب ــج تناس ــی رای ــتم آموزش ــه سیس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــال  ــدارد و عــدم شــرکت فع ــش در پرســتاری ن ــال دان ــرای انتق ب
دانشــجویان در فعالیــت هــا و پروســیجرهای بالینی باعــث غیرفعال 
بــودن یادگیــری و عــدم رضایــت فراگیــران مــی گــردد و همچنین 
قــدرت تجزیــه و تحلیــل و حــل مســئله دانشــجویان نیازمنــد ارتقاء 
جهــت برطــرف کــردن چالــش هــای بالینــی مــی باشــد، بنابرایــن 
بــا توجــه بــه ایــن چالــش هــا نویســندگان مقالــه بــر آن شــدند تــا 
اثــر بخشــی دو روش آمــوزش حــل مســاله و یادگیــری مشــارکتی 
ــجویان  ــدی در دانش ــراب و رضایتمن ــی، اضط ــارت بالین ــر مه را ب
پرســتاری تــرم آخــر تحــت کارورزی عرصــه مراقبــت هــای ویــژه 

بررســی نماینــد.

روش کار
ــش  ــرح پی ــا ط ــی ب ــه تجرب ــه نیم ــک مطالع ــر ی ــش حاض پژوه
ــال  ــه در  س ــود ک ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــون ب ــس آزم ــون – پ آزم
1398 در  بخــش مراقبــت هــای ویــژه )ICU(  بیمارســتان تامیــن 
اجتماعــی شهرســتان گنبــد کاوس انجــام شــد. جامعــه پژوهــش را 
دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه های آزاد اســتان گلســتان تشــکیل 
دادنــد و نمونــه هــا از بیــن دانشــجویان پرســتاری تــرم 6 انتخــاب 
ــه  ــن حجــم نمون ــول تعیی ــر اســاس فرم ــه ب شــدند. حجــم نمون
ــان  ــه اطمین ــا فاصل جهــت مقایســه میانگیــن 2 گــروه مســتقل ب
95 درصــد و تــوان آزمــون 80 درصــد و احتمــال ریــزش 20 
درصــد، حجــم نمونــه 75 نفــر محاســبه شــد کــه جهــت افزایــش 
تــوان مطالعــه بــه 90 نفــر افزایــش داده شــد. تمامــی دانشــجویان 
پرســتاری تــرم 6 دانشــگاه هــای گنبــد، علــی آبــاد و گــرگان کــه 
ــژه )ICU( را  ــای وی ــت ه ــای مراقب ــت ه ــی مراقب ــد بالین واح
انتخــاب واحــد کــرده انــد بــا کســب اجــازه از مدیرگــروه آموزشــی 
دانشــکده پرســتاری بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. بــر اســاس 
ــیوه  ــری از ش ــه گی ــت نمون ــکاران جه ــودی و هم ــه محم مطالع
تصادفــی بلــوک بنــدی ثابــت اســتفاده شــد. بــه ایــن صــورت کــه 
محققیــن یــک بســته 4 بخشــی را طراحــی کــرده و براســاس تعداد 
نمونــه تمــام احتمــاالت ممکــن گــروه مداخلــه و کنتــرل را در آن 
ــه عهــده  ــه ب ــه هــای گــروه آزمــون و مداخل بســته چیــده و نمون
ــر نخواهــد داشــت، انجــام  ــان مطالعــه خب نفــر ســوم کــه از جری
ــه  ــی در س ــورت تصادف ــه ص ــا ب ــه ه ــاب او نمون ــا انتخ ــد و ب ش
گــروه 30 نفــره آمــوزش معمــول یــا گــروه کنتــرل، حــل مســئله 

ــش  ــه پژوه ــای ورود ب ــد )15(. معیاره ــرار گرفتن ــارکتی ق و مش
ــژه در  ــت وی ــوزی در عرصــه مراقب شــامل "انتخــاب واحــد کارآم
ــه"، "طــی نمــودن واحــد نظــری پرســتاری  ــان انجــام مطالع زم
مراقبــت ویــژه در تــرم هــای گذشــته تحصیلــی"، "عــدم اشــتغال 
بــه مشــاغل مرتبــط بــا حرفــه پرســتاری" و "عــدم گذرانــدن واحد 
عرصــه در تــرم هــای قبــل" بــود.  معیارهــای خــروج : در صــورت 
ــت در روز  ــا غیب ــی ی ــان پایان ــرکت در امتح ــه ش ــل ب ــدم تمای ع

امتحــان دلیــل خــروج دانشــجو از مطالعــه بــود.
جهــت جمــع آوری داده هــا از فــرم اطالعــات جمعیــت شــناختی 
ــی از چــک  ــای بالین ــارت ه ــی مه ــورد ارزیاب ــد. در م ــتفاده ش اس
 DOPS )Direct Observational precedural ــت لیس
Skills( اســتفاده شــد )1(.  در ایــن روش یکــی از اعضــای هیــات 
علمــی دانشــجو را در حیــن انجــام رویــه مــورد مشــاهده قــرار داد 
و ســپس عملکــرد او براســاس چــک لیســت، مــورد ارزیابــی قــرار 
ــه شــامل: مهــارت  گرفــت. ایــن چــک لیســت متشــکل از 5 روی
ــه  ــار ب ــال بیم ــریانی، اتص ــون ش ــه خ ــه نمون ــی تهی ــای بالین ه
دســتگاه ونتیالتــور، ساکشــن لولــه تراشــه، گاواژ کــردن و مراقبــت 
پوســت بــود کــه  از کتــاب اســتانداردهای خدمــات پرســتاری ایران 
ــرای بررســی حیطــه شــناختی دانشــجویان از  ــه شــد )16( ب گرفت
پرسشــنامه پایایــی و روایــی شــده محمــودی و همــکاران مربــوط 
ــد )8(.  ــتفاده ش ــتاری اس ــجویان پرس ــناختی دانش ــه ش ــه حیط ب
ــه اســت کــه  پرسشــنامه بررســی حیطــه شــناختی دارای 30 گوی
نحــوه نمــره دهــی آن در یــک طیــف لیکــرت 5 رتبــه ای )غیــر 
ــرزی = 3، در  ــار = 2، م ــد انتظ ــر از ح ــی = 1 کمت ــل ارزیاب قاب
حــد انتظــار = 4 باالتــر از حــد انتظــار = 5( مشــخص بــود. بدیــن 
ــر  ترتیــب در صــورت کســب 75 درصــد نمــره )300-400( فراگی
ــی پروســیجر  ــه خوب ــر ب ــون گ ــدون نظــارت آزم مــی توانســت ب
ــره )200- ــد. در صــورت کســب 50-75 درصــد نم را انجــام ده

ــورت  ــت و در ص ــت داش ــی و مراقب ــه بررس ــاز ب ــر نی 300( فراگی
کســب کمتــر از 50 درصــد نمــره )کمتــر از 200( بــه طــور مــداوم 
و در تمــام مراحــل انجــام زیــر نظــر ارزیــاب باشــد. جهــت تعییــن 
اعتبــار ابزارهــا از روش اعتبــار محتــوا اســتفاده شــد کــه از طریــق 
اعمــال نظــرات 5 نفــر از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه انجــام 
ــان  ــی همزم ــزار از روش پایای ــی اب ــن پایای ــت تعیی ــت. جه گرف
اســتفاده شــد کــه در آن دو نفــر از اعضــای هیــات علمــی 
ــاهده  ــورد مش ــان م ــه همزم ــر روی ــجو را در ه ــل 5 دانش حداق
ــا  ــا ب ــن آنه ــق بی ــزان تواف ــپس می ــد و س ــرار دادن ــی ق و ارزیاب
آزمــون همبســتگی درون خوشــه ای مــورد بررســی قــرار گرفــت 
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ــرای  ــا ضریــب توافــق 75 درصــد محاســبه شــد.  ب و آزمــون کاپ
بررســی میــزان اضطــراب از پرسشــنامه اضطــراب آشــکار و پنهــان 
اشــپیل برگراســتفاده شــد )7،5(. اعتبــار و پایایــی ترجمــه فارســی 
اشــپیلبرگر در پژوهــش مهــرام گــزارش شــد )17(. در مطالعــه ای، 
ثبــات درونــی پرسشــنامه بــه روش آلفــای کرونبــاخ بررســی شــد 
ــراب  ــرای اضط ــکار 0/91 و ب ــراب آش ــرای اضط ــا ب ــدار آلف و مق
پنهــان 0/90 گــزارش شــد )15(. ایــن پرسشــنامه شــامل مقیــاس 
هــای  جداگانــه خودســنجی، بــرای انــدازه گیــری اضطراب آشــکار 
و پنهــان بــود. هــر چنــد بیشــتر تحقیــق هــا بــه بررســی نســخه 
ــد، امــا گارون و همــکاران )2،11( نســخه 7  ــه ان 6 آیتمــی پرداخت
آیتمــی از ایــن پرسشــنامه را معرفــی نمــود )18(.  در ادامــه بعــد از 
ارائــه هــر نســخه طریقــه نمره گــذاری و مشــخصات روان ســنجی 
هــر یــک را مشــخص مــی نمائیــد. جهــت نمــره گــذاری از معیــار 
لیکــرت 5 رتبــه ای )1: خیلــی کــم – 2: کــم – 3: متوســط – 4: 
زیــاد و 5: خیلــی زیــاد( اســتفاده شــد. همچنیــن بــرای آیتــم هــای 
1،2،4 و 7 نمــره گــذاری معکــوس بــود: )1: خیلــی زیــاد – 2: زیــاد 
– 3: متوســط – 4:کــم و 5: خیلــی کــم( بنابرایــن هــر چــه نمــره 
فــرد باالتــر باشــد، اضطــراب حالــت شــدیدتر بــود. روایــی و پایایی 
ــه  ــورد بررســی قرارگرفت ــات گذشــته م ــن پرسشــنامه در مطالع ای
بــه گونــه ای کــه دارای روایــی از نــوع مالکــی همزمــان اســت و 
همچنیــن ضریــب آلفــای کرونبــاخ ایــن پرسشــنامه در تحقیقــات 

مختلــف 89 الــی 90 درصــد محاســبه شــد )18(. 
ــی دانشــجویان از ســنجه  ــزان رضایــت تحصیل ــرای بررســی می ب
معیــار دیــداری درد )VAS( اســتفاده شــد کــه دانشــجویان میــزان 
ــا  ــر ت ــه از صف ــی ک ــت زدن در جدول ــا عالم ــود را ب ــت خ رضای
ــر اســاس ایــن  ــد. ب ــود، مشــخص کردن 10 درجــه بنــدی شــده ب
مقیــاس، امتیــاز 0-4 ضعیــف، 5-8 متوســط و 8 بــه بــاال مطلــوب 
ــتفاده و  ــری اس ــاج باق ــب ح ــه ادی ــاس در مطالع ــن مقی اســت. ای
ــات  ــی هی ــه، توســط یــک مرب روایــی شــد )19(. دو گــروه مداخل
علمــی آمــوزش گرفتــه و گــروه کنتــرل یــا آمــوزش معمول توســط 
مربــی دیگــری بــه روش معمــول آمــوزش دیدنــد. در کارآمــوزی 
ــا  ــنایی ب ــوزی آش ــژه در روز اول کارآم ــت وی 9 روزه بخــش مراقب
بخــش انجــام شــد. در روز دوم از دانشــجویان پیــش آزمــون گرفته 
شــد و پــس از تقســیم تصادفــی دانشــجویان بــه ســه گــروه بــرای 
هرگــروه از یکــی از روشــهای مشــارکتی، حــل مســئله و معمــول 
ــروه  ــجویان گ ــارکتی دانش ــوزش مش ــد. در روش آم ــتفاده ش اس

مداخلــه بــر اســاس ایــن روش بــه گروههــای کوچــک )2-3 گروه 
ــب  ــوای طــرح درس در قال ــره( تقســیم شــده و ســپس محت 3 نغ
اهــداف اختصاصــی در اختیــار آنــان قــرار گرفــت. بــه صورتــی کــه 
ــی توضیحــات مختصــری  ــه، توســط مرب ــدا در مــورد هــر روی ابت
داده شــده و توضیحــات کامــل تــر هــر قســمت را بــه یــک گــروه 
ــانی در  ــان مشــخص و یکس ــه زم ــرای مطالع اختصــاص داده و ب
ــل  ــجویان داخ ــپس از دانش ــت. س ــرار گرف ــا ق ــروه ه ــار گ اختی
گــروه خواســته شــد کــه آنچــه را یادگرفتــه انــد بــه دوســتان هــم 
گروهــی خــود توضیــح داده و اگــر عضــوی از گــروه مبحثــی را یــاد 
نگیــرد، اعضــای گــروه موظــف بودنــد، بــه او یــاد دهنــد. ســپس از 
دانشــجویان خواســته شــد بــه گونــه ای در گــروه هــای دیگــر وارد 
شــوند کــه در مــورد هــر قســمت محتــوا، یــک نماینــده در آن گروه 
حضــور داشــته باشــد. در نهایــت از دانشــجویان خواســته شــد آنچه 
را یــاد گرفتــه انــد در اختیــار اعضــای دیگــر گــروه قــرار دهنــد. در 
ایــن روش تدریــس، اســتاد نقــش راهنمــا داشــت و بــه گــروه هــا 
سرکشــی مــی کــرد و بــه ســؤاالت فراگیــران پاســخ داد. پــس از 
اتمــام ارائه، توســط دانشــجویان، اســتاد قســمتی از محتــوای درس 
ــح بیشــتری  ــد، توضی ــاد نگرفتن ــی ی ــه خوب ــه دانشــجویان ب را ک
ــن  داد )16,17(. در گــروه دوم، روش حــل مســئله اجــرا شــد، بدی
صــورت کــه در ابتــدا 1- مربــی بــرای هــر رویــه یــا اقدامــی یــک 
مســئله طراحــی کــرد، 2– بــه دانشــجویان به انــدازه کافــی فرصت 
داده شــد تــا پیرامــون مســئله )بــه عنــوان مثــال کنتــرل عفونــت 
در بخــش ویــژه( فکــر کننــد، واکنــش نشــان دهنــد و اظهارنظــر 
نماینــد یــا رویــه را انجــام دهنــد، 3- فعالیــت هــا را بــا فهمیــدن 
مســئله و کاری کــه بایــد صــورت گیــرد بــه صــورت طبقــه بنــدی 
شــده و مرحلــه بــه مرحلــه انجــام دهنــد. 4- بحــث در مــورد اقــدام 
انجــام شــده، تحلیــل آن انجــام مــی گیــرد و ممکــن اســت دوبــاره 
یــک معمــای جدیــد و ســؤال جدیــد در ایــن مرحلــه مطــرح شــود 
ســپس بازخــورد مربــی بــه دانشــجو و رفــع اشــکاالت و اینکــه چه 
قــدر دانشــجو در انجــام رویــه، توانمنــد اســت یــا نحــوه برخــورد 
او بــا بیمــار بــا شــرایط خــاص چگونــه اســت، انجــام مــی گیــرد. 
5- یــک بــار دیگــر فعالیــت مــورد نظــر را انجــام دهنــد )ترجیحــًا 
روزهــای بعــد( تــا در حافظــه بلنــد مــدت دانشــجو بمانــد )15،16(. 
در گــروه ســوم )گــروه کنتــرل( از روش معمــول آمــوزش بالینــی 
ــا  ــه هــای عملــی ب ــه صــورت مراقبــت از بیمــاران، انجــام روی )ب
نظــارت مربــی، مشــاهده عملکــرد وکنفرانــس هــای بالینــی( اجــرا 
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شــد. هــر ســه گــروه براســاس همــان طــرح درس و طــی مــدت 
زمــان یکســان آمــوزش داده شــد. 

همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد روز اول بــه آشــنایی بــا بخــش 
اختصــاص داده شــد. در روز دوم کارآمــوزی پیش آزمــون و در پایان 
روز نهــم پــس آزمــون گرفتــه شــد. در روز اول و آخــر کارآمــوزی 
پرسشــنامه اضطــراب، چــک لیســت داپــس و پرسشــنامه مهــارت 
هــای شــناختی تکمیــل شــده و رضایــت ســنجی توســط دانشــجو 
نیــز فقــط در روز آخــر کارامــوزی تکمیــل و توســط یــک مربــی 
بــی طــرف )بــی اطــالع از مــدل آموزشــی ارائــه شــده بــرای هــر 
ــا چــک لیســت  ــه ه ــس از مشــاهده نحــوه انجــام روی ــروه( پ گ
ــل از  ــرات حاص ــت نم ــد. در نهای ــل ش ــی تکمی ــری مهارت یادگی
پرسشــنامه و چــک لیســت جمــع بنــدی و تجزیــه و تحلیــل گردید.
 الزم بــه ذکــر اســت جهــت رعایــت اصــول اخالقــی، کــد اخــالق 
ــه اخــالق  ــورخ 1397/11/09 از واحــد کمیت 2539802250002 م
ــوز  ــوان مج ــه عن ــمی ب ــازه رس ــد و اج ــذ گردی ــگاه آزاد اخ دانش
ــت  ــکده دریاف ــت دانش ــد و ریاس ــت واح ــش از ریاس ــام پژوه انج
ــه  شــد. همچنیــن از ســایر واحــد هــای پژوهــش رضایــت آگاهان
اخــذ گردیــد. همچنیــن بعــد از تکمیــل پرسشــنامه هــای مربــوط 
بــه پژوهــش، ارزشــیابی دانشــجویان گــروه هــا مجــدداً از طریــق 
ــاء  ــس از امض ــد و پ ــام ش ــکده انج ــداول در دانش ــیابی مت ارزش
ــد  ــی واح ــره واقع ــوان نم ــه عن ــره ب ــن نم ــجو، ای ــط دانش توس
کارآمــوزی آنــان در اختیــار مســئول امــور بالینــی دانشــکده قــرار 
گرفــت تــا اجــرای ایــن پژوهــش تأثیــری در نمــره آنــان نداشــته 
ــرای رعایــت اصــول اخالقــی،  ــه ذکــر اســت کــه ب باشــد. الزم ب
دانشــجویان گــروه شــاهد نیــز تمامــی مطالــب و آمــوزش هــای 

ــا واحــد کارآمــوزی را دریافــت کــرد.  ــط ب مرتب
روش آنالیــز داده هــا: تجزیــه و تحلیــل آمــاری بوســیله نــرم افــزار 
SPSS-16 انجــام گرفــت. بــرای توصیــف متغیرهــای کیفــی یــا 
ــاس  ــا مقی ــا ب ــی و متغیره ــدی از شــاخص هــای فراوان دســته بن
کمــی در افــراد مــورد مطالعــه از شــاخص هــای آمــاری مرکــزی 
ــن  ــالف میانگی ــنجش اخت ــت س ــد. جه ــتفاده ش ــی اس و پراکندگ
ــای  ــروه ه ــه در گ ــورد مطالع ــراد م ــی اف ــارت بالین ــرات مه نم
ــوزش و  ــل از آم ــول قب آموزشــی مشــارکتی، حــل مســئله و معم
ــق  ــا مطاب ــودن داده ه ــال ب ــر نرم ــه غی ــا توج ــوزش ب ــد از آم بع
ــا آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف از آزمــون t زوجــی اســتفاده  ب
ــان دانشــجویان  ــد. جهــت بررســی اضطــراب آشــکار و پنه گردی
مــورد مطالعــه از آزمــون آنالیــز واریانــس و مقایســه بین ســه روش 

آمــوزش از آزمــون هــای تعقیبــی )Post Hoc( توکــی اســتفاده 
ــاوت  ــرای تشــخیص تف ــوان ب ــی ت ــی م ــون تعقیب ــد. از آزم گردی
ــل،  ــه تحلی ــه مــوارد تجزی درون گــروه هــا اســتفاده کــرد. در کلی
ــه  ــه جامع ــری ب ــم پذی ــر تعمی ــر از 0/05 از نظ p-value کمت

ــه شــد. هــدف معنــی دار در نظــر گرفت

یافته ها
ــن پژوهــش مجموعــا 90 دانشــجوی پرســتاری در 3 گــروه  در ای
ــر(  ــئله )30 نف ــل مس ــوزش ح ــر(، آم ــارکتی )30 نف ــوزش مش آم
ــد.  ــر( شــرکت کردن ــرل )30 نف ــا گــروه کنت و آمــوزش معمــول ی
جهــت برقــراری توزیــع متغیــر هــای مشــخصات فــردی، 
ــن  ــنجش میانگی ــت س ــکوئر و جه ــون کای اس ــص از آزم تخصی
نمــرات قبــل و بعــد از آزمــون t زوجــی اســتفاده گردیــد. از نظــر 
توزیــع جنســی 47/77 درصــد دانشــجویان دختــر بودنــد. میانگیــن 
ــده در مطالعــه )2/33 ± 21/18(،  ســنی دانشــجویان شــرکت کنن
میانگیــن معــدل دیپلــم )1/94 ± 17/05( و میانگیــن نمــرات تــرم 
هــای گذرانــده دانشــجویان )2/0 ± 88/ 16( بــود. ســایر اطالعــات 

ــده شــد.  مهــم در )جــدول1( گنجان
در )جــدول2( کــه اهــداف اختصاصــی مــا در ایــن پژوهــش بــود، 
ــارکتی  ــجویان در روش مش ــی دانش ــارت بالین ــا مه ــه ب در رابط
اختــالف معنــا داری بیــن میانگیــن نمــرات قبــل و بعــد از مداخلــه 
مشــهود بــود )p < 0/001(. روش حــل مســئله هــم ایــن اختــالف 
معنــا را قبــل و بعــد از مداخلــه نشــان داد )p < 0/001( در گــروه 
کنتــرل یــا آمــوزش معمــول هــم اختــالف نمــرات وجــود داشــت                   
ــس )جــدول3( نشــان داده در  ــز واریان ــون آنالی )p < 0/001(. آزم
گــروه بنــدی اضطــراب آشــکار و پنهــان در روش هــای آمــوزش 
ــای  ــت ه ــت )p < 0/05(. تس ــود داش ــی داری وج ــالف معن اخت
تعقیبــی )Post Hoc( بیانگــر کمتــر بــودن اضطــراب آشــکار در 
دو گــروه آمــوزش مشــارکتی و آمــوزش حــل مســئله در مقایســه با 
آمــوزش معمــول بــود )p < 0/05( ولــی در بعــد اضطــراب نهــان 
گــروه آمــوزش معمــول نســبت بــه دو گــروه آمــوزش مشــارکتی 
و حــل مســئله نمــره کمتــری را کســب کــرده و وضعیــت 
بهتــری داشــت )p<0/05(. در نهایــت میانگیــن و انحــراف معیــار 
رضایتمنــدی در  روش هــای حــل مســئله 1/62±8/26، مشــارکتی 
2/41 ± 8/06 و روش معمــول 1/45 ± 7/10 کــه در آزمــون 
ــارکتی و  ــای مش ــدی روش ه ــن رضایتمن ــاداری بی ــالف معن اخت

.)p< 0/001( ــود ــا روش معمــول مشــهود ب حــل مســئله ب
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جدول1: اطالعات جمعیت شناختی دانشجویان در گروه های آموزش مشارکتی، حل مسئله و آموزش سنتی

گروه آموزش مشارکتیگروه بندیمتغیر
N )%(

گروه آموزش حل 
مسئله
N)%(

گروه آموزش معمول
N)%(P – value

سن
22-18 ساله
23-28ساله
29-34 ساله

15)16(
8)9(
7)6(

11)12(
14)16(
5)7( 

17)20( 
8)9( 
5)5( 

 0,383

مردجنس
زن

14)16( 
16)18( 

17)19( 
13)14( 

16)18( 
14)15( 

 0,732

متاهلوضعیت تاهل
مجرد

12)14( 
18)20( 

17)18( 
13)15( 

14)16( 
16)17(  0,429

قومیت

ترکمن
فارس

سیستانی
کرد
ترک

16)17( 
4)5( 
5)6( 
3)4( 
2)3( 

13)14( 
8)8( 
5)6( 
1)1( 
3)4( 

12)13( 
8)8( 
6)7( 
2)3( 
2)3( 

 0,888

معدل دیپلم
کمتر از 14

17-14
بیشتر از 17

7)8( 
11)12( 
12)13( 

10)10( 
13)15( 
7)8( 

8)9( 
13)15( 
9)10(

 0,711

معدل دروس 
گذرانده

کمتر از 14
14-17

بیشتر از 17

7)8( 
14)16( 
9)10( 

8)9( 
16)18( 
6)6( 

5)5( 
18)20( 
7)8( 

 0,766

جدول 2: بررسی اختالف میانگین نمرات گروه های مورد مطالعه در حیطه مهارت بالینی و رضایت مندی

میانگین± انحراف معیارحیطه آموزشیروش آموزش
)قبل از مداخله(

میانگین± انحراف معیار
)بعد از مداخله(

P – value
)آزمون T زوجی( 

11/240/0001± 12/45324/19±219/30مهارت بالینیروش مشارکتی
9/470/0001±16/19319/68±204/78مهارت بالینیروش حل مسئله

9/710/0001±20/34284/8±215/46مهارت بالینیروش معمول

جدول 3: مقایسه نسبت اختالف در اضطراب دانشجویان مورد مطالعه در سه روش آموزش

گروه بندیمتغیر
روش معمول )3(روش حل مسئله )2(روش مشارکتی )1(

آماره آزمون
P – value

)ANOVA آزمون( قبل از 
مداخله

بعد از 
مداخله

قبل از 
مداخله

بعد از 
مداخله

قبل از 
مداخله

بعد از 
مداخله

اضطراب 
آشکار

خفیف
متوسط به پائین
متوسط به باال
نسبتا شدید

شدید

%10
%35
%40
%15
---

%5
% 80
% 15
---
-

---
---
%20
%80
---

---
%35
---
%65
---

0/42
%45
%25
% 30
---

---
%30
%5
%20
---

1,0250/022

اضطراب 
نهان

متوسط به پائین
متوسط به باال
نسبتا شدید

شدید

 %10
 %70
 %20
---

 %65
---
---
 %35

 %30
 %30
 %40
---

---
---

 % 50
 %50

0/35
 %35
 %60
 %10

 %40
 %30

-
 %30

0,9920/035

بحث
ــی روش  ــر بخش ــه اث ــه مقایس ــن مطالع ــدف ای ــه ه ــا ک  از آنج
ــوزش  ــا روش آم ــارکتی ب ــوزش مش ــئله و آم ــل مس ــوزش ح آم
معمــول بــر مهــارت بالینــی، اضطــراب و رضایتمنــدی دانشــجویان 

پرســتاری اســت نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه آمــوزش 
ــول،  ــا روش معم ــه ب ــارکتی در مقایس ــئله و مش ــل مس روش ح
ــزان  ــن می ــیده و همچنی ــود بخش ــی را بهب ــارت بالین ــزان مه می
ــکار را کاهــش داده  ــراب آش ــش داده و اضط ــدی را افزای رضایتمن
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اســت در حالیکــه آمــوزش معمــول در مقایســه بــا دو روش مذکــور 
ــان را کاهــش داده اســت. ــزان اضطــراب نه می

ــارکتی در  ــئله و مش ــل مس ــوزش روش ح ــر آم ــه حاض در مطالع
ــود  ــی را بهب ــارت بالین ــزان مه ــول، می ــا روش معم ــه ب مقایس
ــه  ــج مطالع ــا نتای ــن پژوهــش همســو ب ــج ای ــود.  نتای بخشــیده ب
انجــام گرفتــه توســط شهســواری اصفهانــی )20( بــوده اســت کــه 
در آن نمــره دانشــجویان در روش حــل مســئله بــاال بــود. مطالعــه 
ــر  ــه تأثی ــوان "مقایس ــت عن ــکارش )21( تح ــه و هم ــی الک بقای
آمــوزش بــه روش ســخنرانی بــا یادگیــری بــر مبنــای حــل مســئله 
بــر میــزان یادگیــری و یــادداری دانشــجویان پرســتاری" نشــان داد 
کــه دانشــجویان در گــروه حــل مســئله میانگیــن نمــره باالتــری 
را نســبت بــه گــروه ســخنرانی کســب کردنــد امــا مقایســه ایــن 
ــاوت  ــا تف ــری دانشــجویان ب ــزان یادگی ــر می دو روش آموزشــی ب
ــج  ــودن نتای ــو ب ــت همس ــود. عل ــراه نب ــی داری هم ــاری معن آم
ایــن مطالعــه بــا ســایر مطالعــات بــه دلیــل ماهیــت بالینــی بــودن 
نــوع آمــوزش اســت کــه روش حــل مســئله و نیــز مشــارکتی در 
کارهــای عملــی و امــوری کــه نیــاز بــه هماهنگــی و دقیــق بــودن 
در امــور دارد، بیشــتر تاثیــر گــذار اســت. در مطالعــه حاضــر طــی 
بررســی هــا و تکمیــل پرسشــنامه هــا میانگیــن نمــره پــس آزمون 
روش حــل مســئله بــه وضــوح در مقایســه بــا نمــره پیــش آزمــون 
بیانگــر پیشــرفت و موثــر بــودن روش مذکــور را گویا بــود. در روش 
آموزشــی مشــارکتی و حــل مســئله بــا توجــه بــه یافتــه هــا نمــرات 
پــس آزمــون در مقایســه بــا پیــش آزمــون گویــای تاثیــر مثبــت و 
ســازنده نســبت بــه آمــوزش رایــج بــوده و بالطبــع مهــارت بالینــی 
ــدار  ــه پورنام ــود مــی بخشــد.  در مطالع ــه ای را بهب و تبحــر حرف
ــس  ــارکتی در تدری ــوزش روش مش ــرا و آم ــکاران )14( اج و هم
ــجویان را  ــری دانش ــی، یادگی ــای بالین ــارت ه ــر مه ــارت ب و نظ
ــی  ــی و روان ــد عاطف ــن بع ــا برانگیخت ــرا ب ــد. زی ــی کن ــر م 2 براب
ــا در  ــر ســازی همــه ی حــواس آنه ــی دانشــجویان و درگی حرکت
امــر مشــاهده و یادگیــری و نیــز بــا فراهــم کــردن شــرایط کســب 
مهــارت هــای فــردی، مدیریــت انگیــزه )تقویــت انگیــزه درونــی( و 
توانایــی جســتجو و یکپارچــه ســازی اطالعــات بــرای یافتن پاســخ 
پروســیجر و ارتقــاء عملکــرد بالینــی عــالوه بــر پیشــرفت مهــارت 
ــا در دروس  ــدی آنه ــی، باعــث رضایتمن ــت بالین و کســب صالحی
کارآمــوزی و بــه ویــژه بخــش هــای تخصصــی نظیــر ICU شــده 
و بالطبــع اســترس و اضطــراب آنهــا را نیــز تعدیــل خواهــد نمــود. 
میانگیــن نمــره عملکــرد بالینــی دانشــجویان در مطالعــه نورالدینــی 
و همــکاران کــه بــه روش مشــاهده مســتقیم مهــارت هــای بالینی 
بررســی شــد کــه بیانگــر موثــر بــودن شــیوه هــای نویــن آمــوزش 

بــوده و هــم راســتا بــا ایــن مطالعــه اســت )1(. در روش آمــوزش 
مشــارکتی بــا توجــه بــه اینکــه دانشــجویان و فراگیــران بــا یکدیگر 
تعامــل ســازنده ای دارنــد و تاکیــد بــر گــروه گرایــی اســت، بهبــود 
ــوده و کار تیمــی را تقویــت  ــر ب در کارهــای گروهــی چشــمگیر ت
مــی کنــد همچنیــن ایــن روش تمایــل دانشــجویان بــه بالیــن و 
کارهــای تخصصــی پرســتاری را بیشــتر مــی کنــد و باعــث مــی 
ــاران  ــر بیم ــریع ت ــه س ــر چ ــود ه ــت بهب ــجو در جه ــود دانش ش
تــالش چشــمگیری کنــد. اســتفاده دراز مــدت ایــن روش ضمــن 
اینکــه روابــط درون گروهــی و بــرون گروهــی دانشــجو را افزایــش 
مــی دهــد، همچنیــن مهــار ت هــای تحمــل یکدیگــر و بــا هــم 
زیســتن را، عمــال" بــه فراگیــران مــی آمــوزد. روش حــل مســئله 
نیــز بــا ایجــاد یادگیــری مســتمر و خودجــوش بــا تکیــه بــر عالقــه 
و مشــخصات فــردی دانشــجویان، موجــب فعــال ســازی آنهــا در 
امــر یادگیــری شــده و حــس مســئولیت پذیــری، اســتقالل، اعتمــاد 
ــد  ــی پروران ــی را م ــور بالین ــام ام ــت در انج ــس و خالقی ــه نف ب
)16(. مطالعــه حاضــر بــا تصدیــق مــوارد مذکــور موجــب افزایــش 

یادگیــری بالینــی دانشــجویان پرســتاری مــی گــردد.
ــکار در دو  ــراب آش ــودن اضط ــر ب ــر کمت ــر بیانگ ــه حاض مطالع
ــه  ــئله در مقایس ــل مس ــوزش ح ــارکتی و آم ــوزش مش ــروه آم گ
ــروه  ــان گ ــراب نه ــد اضط ــی در بع ــود ول ــول ب ــوزش معم ــا آم ب
آمــوزش معمــول نســبت بــه دو گــروه آمــوزش مشــارکتی و حــل 
مســئله نمــره کمتــری را کســب کــرده و وضعیــت بهتــری داشــت  
ــزارش  ــکاران گ ــب و هم ــه ادی ــه مطالع ــت ک ــی اس ــن درحال ای
کردنــد کــه روش معمــول )ســخنرانی( کمتریــن نمــره اضطــراب 
ــش  ــن پژوه ــج ای ــن نتای ــت )19(. همچنی ــرده اس ــب ک را کس
همچنیــن بــا نتایــج پژوهــش زمانــی و همــکاران )22( مبنــی بــر 
اینکــه آمــوزش مشــارکتی باعــث کاهــش اضطــراب در مشــاغل 
دشــوار مثــل پرســتاری مــی گــردد و ایــن راهبــرد آموزشــی باعــث 
ایجــاد بــاوری در دانشــجو مــی گــردد کــه تحــت تاثیــر آن انتظــار 
خودکارآمــدی و کفایــت شــخصی ارتقــاء خواهــد یافــت. همچنیــن 
نتایــج یــک متاآنالیــز انجــام شــده نشــان داد کــه در ارزشــیابی بــه 
روش مشــارکتی، دانشــجویان بیشــترین ســطح عملکــرد را در بعــد 
ــت  ــودن فرص ــق ب ــت آن عمی ــتند و عل ــی داش ــناختی و عاطف ش
ــده توســط  ــت کاهــش اضطــراب ایجــاد ش ــری جه ــای یادگی ه
ایــن روش اســت )23(. پژوهــش هــا نشــان داد کــه یادگیــری بــا 
حداقــل اضطــراب، بصــورت دســته جمعــی در یــک محیــط بالینــی 
ــئله  ــل مس ــارکتی و ح ــیوه مش ــه ش ــجویان، ب ــوب در دانش مطل

ــود )2،3،8،9،15(.  ــد ب ــا خواه ــر از ســایر روش ه ــی ت طوالن
ــئله و  ــل مس ــای ح ــروه ه ــجویان گ ــر دانش ــه حاض  در مطالع
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مشــارکتی در مقایســه بــا گــروه آمــووزش ســنتی از رضایتمنــدی 
ــری  ــه جعف ــا مطالع ــه ب ــن یافت ــه ای ــد ک بیشــتری برخــوردار بودن
[7].هــم راســتا اســت. در مطالعــه جعفــری اســتفاده از روش هــای 
ــد(،  ــتیاق )63 درص ــش اش ــث افزای ــی باع ــوزش بالین ــن آم نوی
ــه درس  ــدی دانشــجویان نســبت ب ــزه )42 درصــد(، رضایتمن انگی
)96 درصــد( و بهبــود و ارتقــاء عملکــرد بالینــی )92 درصــد( 
ــز روش حــل مســئله و ســپس  ــه حاضــر نی ــود. در مطالع شــده ب
ــد  ــاال در نشــان دادن ــا بدســت آوردن نمــرات ب روش مشــارکتی ب
کــه بــا تقویــت انگیــزه درونــی و ایجــاد یادگیــری پایــدار، میــزان 
رضایتمنــدی را افزایــش میدهنــد. مطالعــه پنجوینــی و همــکاران 
ــئله در  ــل مس ــرووه ح ــری در گ ــت از یادگی ــه رضای ــان داد ک نش
مرحلــه بعــد از آمــوزش ارتقــا یافتــه اســت )24(. همچنیــن اکثــر 
دانشــجویان در مطالعــه Zhang بیــان کردنــد کــه روش تدریــس 
حــل مســاله خــود یادگیــری را تســهیل میکنــد و بــه درک آنــان 
ــد )25(. ــزه کمــک مــی کن ــه و انگی از موضوعــات و ایجــاد عالق
ــجویان  ــت دانش ــه رضای ــرد ک ــزارش ک ــز گ ــب نی ــه ادی مطالع
پرســتاری از روشــهای تدریــس فعــال )پرســش و پاســخ و تدریــس 
ــود )19(.  توســط دانشــجو( بیشــتر از روش معمــول )ســخنرانی( ب
پــور نامــدار و همــکاران نیــز در مطالعــه خــود، میــزان رضایتمنــدی 
بســیار پایینــی )24%( را از آموزشــهای رایــج درون بخــش گــزارش 
کردنــد )14(. شــاید علــت ایــن باشــد کــه دخالــت دادن دانشــجو در 
فعالیــت یاددهــی- یادگیــری و بــا افزایــش انگیــزه، بیشــتر میتوانــد 
موجــب افزایــش رضایتمنــدی دانشــجویان از شــیوه تدریــس شــود.
 از مزایــای مطالعــه مــی تــوان بــه اســتفاده از روش هــای 
ــوآوری  ــاد ن ــی و ایج ــی بالین ــئله در یادده ــل مس ــارکتی و ح مش
در امــر آمــوزش دانشــجویان ســایر رشــته هــای پیراپزشــکی نظیــر 
ــت  ــرد و از محدودی ــاره ک ــبری اش ــل و هوش ــاق عم ــی و ات مامای
هــای پژوهــش حاضــر مربــوط بــه جامعــه و نمونــه مــی باشــد کــه 

تعمیــم نتایــج را محــدود مــی ســازد. محدودیــت هایــی از قبیــل 
ــان و  ــردن ارزیاب ــگ ک ــودن مداخــالت و هماهن ــزی ب ــد مرک چن
اســاتید و فراگیــران کــه ســرعت و رونــد پیشــرفت مطالعــه را تحت 

تاثیــر قــرار مــی دادنــد.

نتیجه گیری
ــودن  ــد دارا ب ــتاری نیازمن ــه ی پرس ــه حرف ــه اینک ــه ب ــا توج ب
صالحیــت بالینــی در عمــل مــی باشــد بنابرایــن نیازمنــد ســنجش 
دقیــق مهــارت هــای عملــی بــوده کــه روش آمــوزش مشــارکتی 
ــن روش  ــد. همچنی ــرف میکنن ــاز را برط ــن نی ــئله ای ــل مس و ح
ــرد در  ــر بف ــای منحص ــی ه ــودن ویژگ ــا دارا ب ــور ب ــای مذک ه
ســاختار آموزشــی خــود باعــث کاهــش اضطــراب فراگیــران شــده 
و همچنیــن از اینکــه دانشــجویان در امــور یادگیــری خــود فعاالنــه 

ــد. ــی کنن ــراز م ــدی را اب ــت رضایتمن ــد نهای ــی کنن ــه م مداخل

سپاسگزاری
ــرم  ــت محت ــه از معاون ــد ک ــی دان ــود الزم م ــر خ ــگر ب پژوهش
پژوهــش و اعضــای محتــرم هیئــت علمی و دانشــجویان پرســتاری 
ایــن واحــد کــه در انجــام پژوهــش یــاری رســانده انــد، تشــکر و 
ــوب  ــی مص ــرح تحقیقات ــه ط ــه نتیج ــن مقال ــد. ای ــی نمای قدردان
ــد  ــد کاووس واح ــگاه آزاد گنب ــی دانش ــرم پژوهش ــت محت معاون
ــماره 113/71/97  ــه ش ــرح ب ــوز ط ــند مج ــد س ــا ک ــات ب تحقیق
ــوده  ــالق 2539802250002 ب ــد اخ ــخ 1397/11/09 و ک در تاری
ــرم  ــت محت ــن طــرح توســط معاون ــه هــای ای اســت. تمــام هزین

ــت. ــده اس ــن گردی ــد کاووس تامی ــگاه آزاد گنب ــش دانش پژوه

تضاد منافع
در این مطالعه هیچ تعارض منافعی وجود نداشت.
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