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Abstract
Introduction: Reflection is one of the basic methods of education that is effective in raising the level of 
awareness and skills in clinical situations. The aim of this study was to investigate the effect of family nursing 
education using reflection method with the help of situation simulation through video screening on learning and 
perspective of nursing students.
Methods: This quasi-experimental study was performed with the participation of 144 nursing students. Basic 
content was presented in the first sessions. Students were divided into groups of four. In the intervention group, 
family nursing education was performed with the help of situation simulation through film screening and in the 
control group, traditional education was conducted through lectures and questions and answers. To evaluate 
the results, a survey and comparison of scores of the two groups were used. Data were analyzed using SPSS 
software version 20.
Results: There was a statistically significant difference in the mean score of the final exam between the 
two groups of family nursing education with the help of situation simulation through film screening and the 
traditional education group through lectures(p<0.05). From the perspective of nursing students, rethinking 
method on practical and effective learning, increasing job knowledge, increasing the opportunity to provide 
appropriate feedback from the teacher and reducing errors in the real environment, increasing knowledge of 
crisis and vulnerable families and removing barriers to home visits in terms of Legal and cultural issues had a 
greater impact.
Conclusions: Design and implementation of family nursing education through reflection method, promoting 
students' learning and perspective. By simulating the situation with the help of film screening, students' 
understanding of the situation of vulnerable families can be improved. Students take a deeper look at family 
problems, which can increase their ability and responsibility to solve family-centered problems in the future. 
Therefore, this educational method is recommended for use to managers and lesson planners.
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چکیده
مقدمــه: بازاندیشــی از شــیوه هــای بنیــادی آمــوزش اســت کــه در ارتقــاء ســطح آگاهــی و مهــارت در موقعیــت هــای بالینــی موثر اســت. 
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی تاثیــر آمــوزش پرســتاری خانــواده بــا اســتفاده از روش بــاز اندیشــی بــا کمــک شــبیه ســازی موقعیــت از 

طریــق نمایــش فیلــم بــر یادگیــری و دیــدگاه دانشــجویان پرســتاری انجــام شــد.
روش کار: ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی بــا مشــارکت  144 نفــر از دانشــجویان پرســتاری انجــام شــد. مطالــب پایــه در جلســات اول ارائــه 
شــد. دانشــجویان بــه گــروه هــای 4 نفــره تقســیم شــدند. در گــروه مداخلــه آمــوزش پرســتاری خانــواده بــا کمــک شــبیه ســازی موقعیــت 
از طریــق نمایــش فیلــم و در گــروه شــاهد امــوزش ســنتی از طریــق ســخنرانی و پرســش و پاســخ انجــام شــد. جهــت بررســی نتایــج از 

نظرسنجی و مقایسه نمرات دو گروه استفاده شد. داده هـــا بـــا نـــرم افـــزار  SPSS نســــخه  20 تحلیــــل شــــدند.
یافتــه هــا: تفــاوت آمــاری معنــاداری در میانگیــن نمــره آزمــون نهایــی در دو گــروه آمــوزش پرســتاری خانــواده بــا کمــک شــبیه ســازی 
موقعیــت از طریــق نمایــش فیلــم و گــروه امــوزش ســنتی از طریــق ســخنرانی مشــاهده شــد. )p>0/05(.  از دیدگاه دانشــجویان پرســتاری 
روش بازاندیشــی بــر یادگیــری کاربــردی و موثــر، افزایــش شــناخت شــغلی، افزایــش فرصــت ارائــه بازخــورد مناســب از ســوی اســتاد و 
کاهــش خطــا در محیــط واقعــی، افزایــش شــناخت خانــواده هــای بحــران زده و آســیب پذیــر و مرتفــع کــردن موانــع در اجــرای بازدیــد 

منــزل بــه لحــاظ مســائل قانونــی و فرهنگــی تاثیــر بیشــتری داشــت. 
نتیجــه گیــری: طراحــی و اجــرای آمــوزش پرســتاری خانــواده از طریــق بازاندیشــی، یادگیــری و دیــدگاه دانشــجویان را ارتقــا داد. از 
طریــق شــبیه ســازی موقعیــت بــا کمــک نمایــش فیلــم مــی تــوان درک دانشــجویان از شــرایط خانــواده هــای آســیب پذیــر را ارتقــا داد. 
دانشــجویان بــا دیــد عمیــق تــری بــه مشــکالت خانــواده هــا مــی نگرنــد کــه مــی توانــد ســبب افزایــش توانایــی و مســئولیت پذیــری 
آنــان بــرای حــل مشــکالت خانــواده محــور در آینــده گــردد.  لــذا ایــن شــیوه آموزشــی بــرای اســتفاده بــه مدیــران و برنامــه ریزان درســی 

پیشــنهاد مــی گــردد.
کلیدواژه ها: بازاندیشی، آموزش پرستاری، سالمت خانواده، شبیه سازی موقعیت. 

مقدمه
ــاد  ــی را ی ــب درس ــی مطال ــای مختلف ــیوه ه ــه ش ــجویان ب دانش
ــوع اســت.  ــز متن ــد. روش هــای آمــوزش و تدریــس نی مــی گیرن
ــه  ــت کالس ب ــتر وق ــگاهی بیش ــوزش دانش ــنتی آم در روش س
ســخنرانی اســتاد و نــگاه کــردن و گــوش دادن دانشــجویان مــی 
گــذرد. یادگیــری بــه روش ســخنرانی بــرای همــه در برهــه ای از 

ــه  ــرای ارائ ــرا وســیله مناســبی ب ــر اســت زی ــاب ناپذی ــان اجتن زم
ــن روش  ــی در برخــی شــرایط مناســب تری ــه و حت اطالعــات پای
آمــوزش اســت، امــا در ایــن روش بــه فراگیــر فرصــت تفکــر کــه 
امــری ضــروری در یادگیــری اســت داده نمــی شــود ]1[. شــواهد 
ــری روش  ــه کارگی ــری مســتلزم ب ــه یادگی ــی از آن اســت ک حاک
ــد و مشــارکت  ــت نمای ــه فعالی ــزم ب ــرد را مل ــه ف ــی اســت ک های
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فراگیــر در فراینــد آمــوزش از راهبردهــای یادگیــری فعــال اســت 
]2[. بنابرایــن امــروزه تاکیــد متخصصــان آموزشــی بــر اســتفاده از 
روش هــای نویــن و فعــال یادگیــری و فراگیــر محــور اســت ]3[.
بازاندیشــی از شــیوه هــای بنیــادی آمــوزش اســت کــه در ارتقــاء 
ســطح آگاهــی و مهــارت در موقعیــت هــای بالینــی موثــر شــناخته 
شــده اســت. الگــوی چهــار مرحلــه ای بازاندیشــی شــامل توصیف، 
ــه  ــرد ب ــن روش ف ــل اســت. در ای ــازی و عم ــوری س ــل، تئ تحلی
تجربیــات و آموختــه هــای قبلــی خــود مراجعــه نمــوده و بــا توجــه 
بــه آنچــه در موقعیــت فعلــی وجــود دارد، بــه جمــع آوری اطالعات 
و تجزیــه و تحلیــل آنهــا مــی پــردازد. نقــش معلــم در ایــن راســتا 
ــاي  ــه ه ــورد مناســب اســت ]4[. در حرف ــه بازخ ــی و ارائ راهنمای
ســـالمت، پـــرورش فراگیراني که عـــالوه بـــر توانمنـــدي هـــاي 
بـــالیني، توانـــایي حـــل مســاله، تفکــر انتقــادي، اســتدالل بالیني، 
یادگیــري خــود تنظیمـــي و بــه دنبــال آن یادگیــري مــادام العمــر 
را داشـــته باشـــند، ضـــروري است. بازاندیشــي از فرایندهایي است 
کــه امــکان پرورش و ایجـــاد چنیــن توانایــي هایــي را در فراگیران 
حرفـــه هـــاي ســـالمت فـــراهم مي آورد ]5[. بســیاری از صاحب 
نظــران ایــن روش را در دســتیابی پرســتاران بــه دانــش و تخصــص 
ــت  ــور تقوی ــه منظ ــیوه ب ــن ش ــد. ای ــمرده ان ــر ش ــه ای موث حرف
ــای     ــی و رفتاره ــای بالین ــت ه ــا فعالی ــط ب ــای مرتب ــارت ه مه
ــه  ــی ب ــن بازاندیش ــت ]6[.  بنابرای ــده اس ــتفاده ش ــه ای اس حرف
ــب  ــد موج ــی توان ــری م ــی و یادگی ــزار آموزش ــک اب ــورت ی ص
ــت  ــش جه ــرد دان ــتاران در کارب ــی پرس ــت عقالن ــش ظرفی افزای

ــان شــود ]7[.  تامیــن نیازهــای مددجوی
بازاندیشــی در ارتقــاء ســطح آگاهــی و مهــارت در موقعیــت هــای 
بالینــی نیــز موثــر شــناخته شــده اســت ]8[.  امــا بــه عنــوان یــک 
مفهــوم اساســی در فراینــد یادگیــری در آمــوزش بالینــی مغفــول 
مانــده اســت ]9[. تلفیــق فکــر و عمــل و تحلیــل منتقدانــه، اهــداف 
ارتقــاء فعالیــت هــای حرفــه ای را ترغیــب مــی نمایــد. هــدف از 
بازاندیشــی تنهــا توســعه آگاهــی و مهــارت نیســت بلکــه عــادت 
بــه تفکــر و تقویــت مکانیســم هــای ذهنــی بــرای تولیــد اطالعات 
ــیاری در       ــای بس ــت ه ــت ]10[. موقعی ــه اس ــری منتقدان و یادگی
محیــط هــای بالینــی وجــود دارد کــه بــا تفکــر در آن و تجزیــه و 
تحلیــل منتقدانــه مــی تــوان راه حــل هــای کاربــردی را شناســایی 
ــری  ــود و یادگی ــل نم ــته تکمی ــات گذش ــق در تجربی ــا تلفی و ب
فعاالنــه را تقویــت کــرد. ارائــه بازخــورد مناســب در ایــن حیطــه بــا 

ارتقــاء توانمنــدی هــای حرفــه ای همــراه اســت ]11[.
هــدف درس پرســتاری خانــواده فراهــم ســازی تجــارب یادگیــری 

ــکالت  ــائل و مش ــخیص مس ــناخت و تش ــی، ش ــه بررس در زمین
ســالمت خانــواده و روش هــای حــل آن اســت. اســاس ســالمت 
جامعــه، توجــه بــه خانــواده بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد اجتماعــی 
اســت. در بســیاری از جوامــع بــه دالیل مســائل فرهنگــی و امنیتی 
امــکان بازدیــد منزل توســط دانشــجویان پرســتاری میســر نیســت. 
ــه  ــه دلیــل محرمان ــواده هــای دچــار بحــران نیــز ب بعضــی از خان
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ــی ب ــی، تمایل ــکالت خانوادگ ــودن مش ب
ــه  ــر ک ــای واگی ــاری ه ــی بیم ــد. در دوران پاندم ــتاران ندارن پرس
امــکان انتقــال عفونــت بــه دنبــال بازدیــد منــزل افزایــش مــی یابد 
و همیــن طــور بــه دلیــل مســائل اقتصــادی و حقوقــی کــه از موانع 
اجــرای بازدیــد منــزل مــی باشــند، آشــنایی دانشــجویان پرســتاری 
ــت  ــده اس ــت ش ــار محدودی ــر دچ ــیب پذی ــای آس ــواده ه ــا خان ب
ــوزش  ــی در آم ــم ایران ــتفاده از فیل ــا اس ]12[.  روش بازاندیشــی ب
ــد پرســتاری   ــان و اجــرای فراین ــزل مددجوی ــد من چگونگــی بازدی
بــرای دانشــجویان پرســتاری بســیار کمــک کننــده می باشــد ]13[. 
ــواده  ــا مشــکالت در خان در ایــن روش دانشــجویان مــی تواننــد ب
هــای آســیب پذیــر ماننــد ســوء رفتــار بــا همســر، ســوء رفتــار بــا 
کــودک، ســوء رفتــار بــا ســالمند، طــالق، خودکشــی، قتــل، اعتیاد، 
ــی، مهاجــرت، فقــر و بزهــکاری  ــزل و همجنــس گرای ــرار از من ف
بــا اســتفاده از  فیلــم هــای ایرانــی کــه بــا مضمــون خانوادگــی- 
اجتماعــی ســاخته شــده انــد، آشــنا شــوند، بــه تفکــر و اســتدالل 
ــرده و شــرایط را  ــواده تصــور ک ــت خان ــردازد، خــود را در موقعی بپ
تجزیــه و تحلیــل و فراینــد پرســتاری مناســب بــرای حــل مشــکل 
ــای  ــواده ه ــب خان ــدون آنکــه خطــری از جان ــد ب را طراحــی کنن

پرخطــر دانشــجو را تهدیــد نمایــد. 
ــوری  ــس تئ ــای تدری ــت ه ــه محدودی ــه ب ــا توج ــن درس ب در ای
ــواده توســط دانشــجو و  ــل شــرایط خان ــه و تحلی ــت تجزی و اهمی
اســتفاده از مطالــب تئــوری بــه صــورت  کاربــردی بــه گونــه ای 
کــه  در برخــورد بــا شــرایط و موقعیــت های مشــابه دانشــجو بتواند 
بــه صــورت مســتقل موقعیــت خانــواده را تجزیــه و تحلیل کــرده و 
جهــت حــل مشــکالت خانــواده برنامــه ریــزی کنــد، پژوهشــگران 
بــر آن شــدند تــا بــا اســتفاده از فیلــم هــای ایرانــی بــا مضمــون 
ــت  آســیب هــای خانوادگــی و اجتماعــی دانشــجویان را در موقعی
تجزیــه و تحلیــل، تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی قــرار دهنــد. لذا 
ــا هــدف بکارگیــری روش بازاندیشــی در آمــوزش  ایــن مطالعــه ب
ــق  ــت از طری ــا کمــک شــبیه ســازی موقعی ــواده ب پرســتاری خان
نمایــش فیلــم و  تعییــن دیــدگاه دانشــجویان نســبت به ایــن روش 

انجــام شــد.



 شیما سنیسل بچاری و ارغوان افرا 

15

روش کار 
زمینــه شــکل گیــری ایــده ایــن روش آموزشــی، نیــاز کشــور بــه 
ــا و مشــکالت  ــه نیازه ــد و آگاه در زمین داشــتن پرســتارانی توانمن
ــه  ــا توج ــد ب ــای جدی ــا نیازه ــب ب ــی متناس ــای ایران ــواده ه خان
بــه پیشــرفت ســریع تکنولــوژی، تغییــر در ســنت هــا و فرهنــگ 
خانــواده هــا و جامعــه بــود. در جهــت رفــع مشــکالت و نواقــص 
ــی،  ــع قانون ــد موان ــواده مانن ــتاری خان ــوزش پرس ــود در آم موج
ــی   ــدم توانای ــبب ع ــه س ــاری ک ــال بیم ــی و انتق ــی، امنیت فرهنگ
ــه  ــر ب ــتاری موث ــات پرس ــه خدم ــتاری در ارائ ــجویان پرس دانش
خانــواده هــای آســیب پذیــر مــی گــردد، ایــن روش آموزشــی اجــرا 
گردیــد. ایــن روش تدریــس بــر اســاس روش بازاندیشــی بــا کمک 
ــه  در 5  ــود ک ــم ب ــش فیل ــق نمای ــت از طری شــبیه ســازی موقعی
ــر روی 6 دوره از  ــا 1400 ب ــای 1397 ت ــال ه ــی س ــه و ط مرحل
دانشــجویان کارشناســی پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی آبــادان  

ــه صــورت سرشــماری انجــام شــد.  ب
هــر دوره  از دانشــجویان پرســتاری ایــن دانشــگاه شــامل 30 نفــر 
مــی باشــد و پذیــرش دانشــجویان هــر ســاله جهــت دو نیمســال 
اول و دوم مــی باشــد . 3 دوره از دانشــجویان کــه ورودی نیســمال 
اول بودنــد بــه عنــوان گــروه مداخلــه و 3 دوره کــه ورودی نیســمال 
ــار  ــه شــد. معی ــوان گــروه شــاهد درنظــر گرفت ــه عن ــد ب دوم بودن
ــه مطالعــه، تمایــل دانشــجو، شــرکت در کالس و تکمیــل  ورود ب
فــرم فراینــد پرســتاری و چــک لیســت بازدیــد منــزل بــر اســاس 
ــا مضمــون مشــکالت  فیلــم ایرانــی تاییــد شــده توســط اســتاد ب
ــت  ــد مجــاز غیب ــش از ح ــه بی ــود و دانشــجویانی ک ــی ب خانوادگ

داشــتند از مطالعــه خــارج شــدند.
آمــوزش براســاس آخریــن ســرفصل مصوب کارشناســی پرســتاری  
ــال 93 انجــام  ــوزش پزشــکی در س ــان و ام وزارت بهداشــت درم

شــد. 
مرحله اول: 

در ایــن گام طراحــی چگونگــی اجــرای روش بازاندیشــی بــا کمــک 
ــت.  ــم انجــام گرف ــش فیل ــق نمای ــت از طری شــبیه ســازی موقعی
ــه ســرفصل  ــه ب ــا توج طــرح دوره جهــت 12 جلســه آموزشــی ب
ــوری و  ــرایط حض ــد. در ش ــم ش ــت تنظی ــوب وزارت بهداش مص
ــخنرانی و  ــه س ــامل 6 جلس ــوزش  ش ــوری،  روش آم ــر حض غی
پرســش و پاســخ و ســپس 6 جلســه بازاندیشــی و شــبیه ســازی 
موقعیــت بــا نمایــش فیلــم در نظــر گرفتــه شــد. همچنیــن در هــر 
ــد.  ــتفاده گردی ــو اس ــاالر گفتگ ــی و ت ــث کالس ــرایط از بح دو ش
وســایل آموزشــی شــامل پاورپوینــت، محتــوای آمــوزش مجــازی 
بــا اســتاندارد اســکورم تولیــد شــده بــا نــرم افــزار اســتوری الیــن و 

پادکســت، کتــب الکترونیــک، راهنمــای نــگارش فراینــد پرســتاری 
ــا مضمــون خانوادگــی اجتماعــی  ــواده و فیلــم هــای ایرانــی ب خان
متناســب بــا ســرفصل درس بــود بــه گونــه ای کــه حیطــه هــای 
شــناختی، عاطفــی و روانــی حرکتــی را پوشــش دهــد. روش 
ــی،  ــای گروه ــث ه ــرکت در بح ــامل ش ــجو ش ــیابی دانش ارزش
آزمــون هــای میــان تــرم و پایــان تــرم ، طراحــی و ارائــه فراینــد 
ــک  ــد. چ ــن گردی ــب تعیی ــم منتخ ــتفاده از فیل ــا اس ــتاری ب پرس
لیســت بازدیــد منــزل براســاس رفرنــس مصــوب وزارت بهداشــت 
 Family Health Care Nursing: Theory, Practice, بــا عنــوان
 and Research Family Nursing: Research, Theory &

ــد.  ــی ش Practice  طراح

مرحله دوم:

ــا توضیــح در خصــوص طــرح دوره، آشــنایی  جلســه اول کالس ب
دانشــجویان بــا روش بازاندیشــی، زمــان بنــدی تدریــس جلســات 
تئــوری و وظایــف دانشــجویان بــه ویــژه در مــورد مباحــث                   
خانــواده هــای آســیب پذیــر بــه تفصیــل و بــا ذکــر جزئیــات برگزار 
شــد. ســپس مطالب ابتدایــی و پایه درس شــامل مفاهیــم و تعاریف 
خانــواده، تئــوری هــا و ســاختار خانــواده، مراحــل تکامــل خانــواده 
ــواده هــای آســیب  ــواع خان ــا ان و نقــش هــای پرســتار، آشــنایی ب
پذیــر و بحــران در خانــواده طــی 6 جلســه ارائــه شــد. آمــوزش در 
6 جلســه ابتدایــی معلــم محــور و بــه صــورت ســخنرانی همــراه بــا 
پرســش و پاســخ کالســی بــود. دانشــجویان نیــز در بحــث هــای 
کالســی شــرکت داشــتند. جهــت ارزشــیابی تکوینــی و اطمینــان از 
یادگیــری مطالــب اولیــه، امتحــان میــان تــرم برگــزار گردیــد. در 
شــرایط آمــوزش مجــازی عــالوه بــر امــکان پرســش و پاســخ در 
کالس آنالیــن، بــه علــت محدودیــت زمــان در برگــزاری کالس، 
تــاالر گفتگــوی مرتبــط بــا درس بالفاصلــه پــس از پایــان جلســه 
ــه بحــث در خصــوص موضــوع  آنالیــن تشــکیل و دانشــجویان ب

تدریــس شــده در کالس مــی پرداختنــد. 
مرحله سوم:

 دانشــجویان گــروه مداخلــه در گــروه هــای 3 تــا 4 نفــره براســاس 
ــورد  ــی م ــم هــای ایران ــل خــود تقســیم شــدند . لیســت فیل تمای
ــد  ــگارش فراین ــزل و راهنمــای ن ــد من ــد، چــک لیســت بازدی تایی
پرســتاری خانــواده توســط اســتاد در اختیــار دانشــجویان قــرار داده 
شــد. هرکــدام از گــروه هــا براســاس لیســت فیلــم هــای ایرانــی 
ــد.                ــاب کردن ــاهده انتخ ــت مش ــم را جه ــک فیل ــده، ی ــه ش ارائ
ــی                 ــود و تمام ــده ب ــی ش ــل بررس ــتاد از قب ــط اس ــا توس ــم ه فیل
فیلــم هــا مضمــون خانوادگــی- اجتماعــی متناســب بــا محتــوای 
درس ســالمت فــرد و خانــواده و بــا تمرکــز بــر انــواع خانــواده های 
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ــا مشــاهده  ــر و دچــار بحــران داشــتند. دانشــجویان ب آســیب پذی
ــا کمــک چــک  ــواده ب ــه بررســی خان ــم هــا مــی توانســتند ب فیل
ــنایی دانشــجویان  ــن آش ــد. همچنی ــزل بپردازن ــد من لیســت بازدی

ــتاری  ــد پرس ــگارش فراین ــکان ن ــا و ام ــواده ه ــا مشــکالت خان ب
ــدول1(  ــود. )ج ــر ب ــکان پذی ــم ام ــاهده فیل ــس از مش ــواده پ خان
لیســت اســامی فیلــم هــای منتخــب اســتاد را نشــان مــی دهــد:

جدول 1. لیست اسامی فیلم های منتخب

نام فیلمموضوع درسردیف

ملی و راه های نرفتهسو رفتار با همسر1
ابد و یک روز- مغزهای کوچک زنگ زده، دارکوبفقر ، اعتیاد، طالق2
زیر سقف دودی طالق عاطفی3
حوض نقاشیمعلولیت4
عروس آتشازدواج اجباری و آشنایی با رسوم و فرهنگ ها5
شهر زیبابزهکاری )زیر سن قانونی(6
خورشید کودکان کار 7
خانه پدری قتل 8
جدایی نادر از سیمین، چند 9متر مکعب عشقمهاجرت9

ــخ  ــش و پاس ــخنرانی و پرس ــوزش س ــاهد روش آم ــروه ش در گ
ــد.  ــتفاده ش ــز اس ــه دوم نی ــت 6 جلس جه

مرحله چهارم:

ــک  ــه ی ــه ب ــر جلس ــاص ه ــورت اختص ــه ص ــات ب ــه جلس ادام
ــار در  ــوء رفت ــامل س ــی ش ــای اجتماع ــیب ه ــورد از آس ــا دو م ی
ــل( و                                                                                           ــر آزاری، قت ــالمندآزاری، همس ــودک آزاری، س ــواده )ک خان
ــالق،  ــر، ط ــاد، فق ــت، اعتی ــر )معلولی ــیب پذی ــای آس ــواده ه خان
ــا  ــزار شــد. دانشــجویان ب بزهــکاری، مهاجــرت، کــودک کار( برگ
ــد  ــت بازدی ــک لیس ــاس چ ــود، براس ــب خ ــم منتخ ــاهده فیل مش
ــی  ــم م ــواده در فیل ــرایط خان ــط و ش ــی محی ــه ارزیاب ــزل ب من
پرداختنــد. بــا توجــه بــه بخــش هــای مختلف چــک لیســت بازدید 
ــخصات  ــامل مش ــی ش ــم اطالعات ــاهده فیل ــس از مش ــزل، پ من
خانــواده، نــوع خانــواده، مرحلــه تکاملــی خانــواده، ســاختار خانــواده             
ــرد  ــا(، عملک ــدرت، ارزش ه ــوی ق ــات، الگ ــا، ارتباط ــش ه )نق
ــت  ــتی(، وضعی ــادی، بهداش ــی، اقتص ــی، اجتماع ــواده  عاطف خان
بهداشــت محیــط و ایمنــی منــزل، وضعیــت جســمی، تغذیــه ای، 
ــد.  ــل ش ــجو تکمی ــط دانش ــواده توس ــراد خان ــی اف ــی و روان روح
عــالوه بــر آن فــرم راهنمــای نــگارش فراینــد پرســتاری خانــواده 
ــز شــامل  ــرم نی ــن ف ــرار داشــت. ای ــار دانشــجویان ق ــز در اختی نی
ــه هایــی از  ــواده و نمون تشــخیص هــای پرســتاری اســتاندارد خان
خانــواده هــای آســیب پذیــر و فراینــد پرســتاری خانــواده مناســب 

ــود. ــور ب ــواده هــای مذک ــا شــرایط خان ب
در ایــن مرحلــه دانشــجویان بــا توجــه بــه مطالــب درســی 
ــواده،  ــتار خان ــش پرس ــود در نق ــرار دادن خ ــده و ق ــه ش آموخت

شــرح حــال خانــواده هــای نمایــش داده شــده در فیلــم را ارزیابــی                      
مــی کردنــد. همچنیــن دانشــجویان عــالوه بــر موضــوع اصلــی به 
تحلیــل چندیــن آســیب اجتماعــی و مشــکل دیگــر در فیلــم نیــز                                                                                              
ــود، تشــخیص  ــای خ ــه ه ــاس یافت ــپس براس ــد. س ــی پرداختن م
پرســتاری مناســب را بــرای خانــواده تعییــن و جهــت رفــع 
مشــکالت برنامــه ریــزی مــی کردنــد. در نهایــت دانشــجویان بــا 
ــواده را  ــر، برنامــه مراقبتــی خان انتخــاب مداخــالت پرســتاری موث

ــد.  ــی کردن ــی م ــش بین ــار را پی ــورد انتظ ــد م ــی و برآین طراح
در 6 جلســه تدریــس دانشــجو محــور کــه مبتنــی بــر بازاندیشــی 
ــروه از  ــر گ ــود، ه ــم ب ــش فیل ــا نمای ــت ب ــازی موقعب ــبیه س و ش
ــروه  ــتاری گ ــد پرس ــی و فراین ــورد بررس ــواده م ــجویان خان دانش
خــود را بــرای ســایر دانشــجویان کالس ارائــه مــی کردنــد. بدیــن 
ــواده مــورد بررســی خــود  صــورت کــه هرکــدام از گــروه هــا خان
ــم را توصیــف کــرده و تشــخیص هــای پرســتاری مرتبــط  در فیل
ــواده،  ــد. ســپس تجزیــه و تحلیــل شــرایط خان را بیــان مــی کردن
اولویــت بنــدی اهــداف و نحــوه برنامــه ریــزی جهــت مداخــالت 
ــرح                                                                                                           ــان را ش ــورد انتظارش ــد م ــن برآین ــر و همچنی ــتاری موث پرس
ــع  ــل و رف ــان ســایر دانشــجویان جهــت تکمی ــد. در پای مــی دادن
ــادل نظــر  ــه بحــث و تب ــه شــده ب ــد پرســتاری ارائ نواقــص فراین
ــد  ــه و بازخــورد مناســب  جهــت تصحیــح و تکمیــل فراین پرداخت
ــت.  ــی گرف ــورت م ــتاد ص ــجویان و اس ــوی دانش ــتاری از س پرس
)شــکل1( مراحــل اجــرای بازاندیشــی جهــت آمــوزش پرســتاری 
خانــواده بــا اســتفاده از شــبیه ســازی موقعیــت از طریــق نمایــش 

ــم را نشــان مــی دهــد. فیل
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شکل 1: مراحل اجرای بازاندیشی

مرحله پنجم:
در پایــان هــر تــرم دیــدگاه دانشــجویان در خصــوص تاثیــر ایــن 
ــرای  ــوه اج ــت از نح ــر و رضای ــری بهت ــی در یادگی روش آموزش
ــزار مــورد اســتفاده پرسشــنامه  آن مــورد بررســی قــرار گرفــت. اب
ارزیابــی دیــدگاه دانشــجویان نســبت بــه تاثیــر یادگیــری از طریــق 
ــزار  ــود. اب ــت ب ــازی موقعی ــبیه س ــتفاده از ش ــا اس ــی ب بازاندیش
مذکــور  بــا مطالعــه کتــاب و مقــاالت مرتبــط تهیــه و اعتبــار آن 
ــد .  ــد ش ــتاری تایی ــروه پرس ــاتید گ ــر اس ــا نظرســنجی از 15 نف ب
پرسشــنامه شــامل 19 گویــه  مــی باشــد کــه بــا مقیــاس لیکــرت 
ــد.  ــور ش ــف منظ ــال مخال ــا کام ــق ت ــال مواف ــه ای از کام 5 گزین
مجمــوع نمــرات پرسشــنامه از 0 تــا 95 نمــره دهــی شــد. براســاس 
ــدگاه کامــال  ــوان دی ــه عن ــا 95 ب ــرش طیــف نمــره 77 ت ــاط ب نق
موافقــم در نظــر گرفتــه شــد. پایایــی ابــزار  بــه روش همبســتگی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/83 تعییــن گردیــد. 
همچنیــن نمــرات پایانــی دانشــجویان در گــروه آمــوزش بر اســاس  
ــق  ــت از طری ــازی موقعی ــبیه س ــک ش ــا کم ــی ب روش بازاندیش
نمایــش فیلــم بــا نمــرات دانشــجویان در گــروه مشــاهده کــه فقط 
ــد،  ــده بودن ــوزش دی ــیوه ســخنرانی و پرســش و پاســخ آم ــه ش ب
مقایســه مــی گردیــد. در هــر دو گــروه نمــرات براســاس آزمــون 
ــا تعــداد ســوال و درصــد دشــواری یکســان و همچنیــن  ــی ب های
نــگارش یــک فراینــد پرســتاری خانــواده و تکمیــل چــک لیســت 

بازدیــد منــزل تعییــن مــی گردیــد. 
ــتند و  ــرکت داش ــه ش ــه در مطالع ــور داوطلبان ــه ط ــجویان ب دانش
قبــل از آمــوزش رضایــــت آگاهانــــه از آنــان اخــذ شــد. توجیــــه 
دانشــجویان شــرکت کننده در مطالعه در مــــورد ماهیــــت، روش 

و هــــدف انجــــام پژوهــش صورت گرفت. رعایــــت اصــل راز 
داری و محرمانــــه نگـــه داشـتن اطالعـات بدســـت آمـده، آزادی 
نمونـــه هـای مـــورد پژوهـش در تـرک مطالعـــه از جملـه اصـول 

اخالقـــی بودنـد کـه در ایـــن پژوهـش رعایـت شـدند.
داده هـا بـا نـرم افـزار  SPSS نســخه  20 تحلیــل شــدند. بــه 
منظــــور دســتیابی بــه نتایــج از شــــاخص هــای آمــار توصیفــی; 
میانگیــــن و انحــــراف معیــــار و آمــار اســــتنباطی; تی مستقل 
و پیرسون  در ســــطح معنــــی داری )p>0/05( اســــتفاده شــد. 

یافته ها
ــا  ــای 1397 ت ــال ه ــی س ــه ط ــتاری ک ــجوی پرس از 180 دانش
1400 درس پرســتاری ســالمت فــرد و خانــواده را انتخــاب واحــد 
ــد  ــرم فراین ــه ف ــجویانی ک ــذف دانش ــس از ح ــد، پ ــرده بودن ک
پرســتاری یــا چــک لیســت بازدیــد منــزل را تکمیــل نکــرده و یــا 
غیبــت بیــش از حــد مجــاز داشــتند،  144 نفــر در نهایــت مــورد 
بررســی قــرار گرفتنــد. 90 نفــر )62/5 درصــد( پاســخ دهنــدگان را 
ــر )37/5 درصــد( را پســران تشــکیل  ــر و 54 نف دانشــجویان دخت
دادنــد. جهــت بررســی نتایــج بکارگیری روش بازاندیشــی، مقایســه 
نمــرات نهایــی دانشــجویان در گــروه مداخلــه و شــاهد انجــام شــد. 
همچنیــن دیــدگاه دانشــجویان نســبت بــه اســتفاده از روش 
بازاندیشــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. آزمــون تــی مســتقل در 
گــروه آمــوزش بــا اســتفاده از شــبیه ســازی موقعیــت بــه وســیله 
فیلــم و آمــوزش ســنتی، تفــاوت معنــاداری بیــن میانگیــن نمــرات 

.)p>0/05( ــه نشــان داد ــس از مداخل ــروه پ ــی دو گ نهای
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جدول 2. مقایسه گروه آزمون و شاهد 

باالترینتعدادگروه
 نمره 

پایین ترین 
نمره 

تعداد 
عدم قبولی  

درصد نمرات 
باالتر از 14 

درصد نمرات
 پایین تر از 14 

میانگین 
نمره

انحراف 
P valueمعیار

آموزش با استفاده از 
8120100841615/68432,18797شبیه سازی موقعیت

 p<0/05 
6317/504644/4455/5512/35983,46797آموزش سنتی

در پایــان هــر تــرم تحصیلــی دیــدگاه دانشــجویان مــورد ارزیابــی 
ــدگاه  ــه از دی ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــت. داده ه ــی گرف ــرار م ق
دانشــجویان بیشــترین میــزان تاثیــر روش بازاندیشــی بــا اســتفاده 
ــش  ــای افزای ــم ه ــه آیت ــوط ب ــت  مرب ــازی موقعی ــبیه س از ش
شــناخت مشــکالت مرتبــط بــا حریــم خصوصــی )71/42 درصــد(، 
ــناخت  ــش ش ــد(، افزای ــر )71/42 درص ــردی و موث ــری کارب یادگی
شــغلی )66/66 درصــد(، افزایــش فرصــت ارائــه بازخــورد مناســب 
از ســوی اســتاد و کاهــش خطــا در محیــط واقعــی )66/66 درصد(، 
افزایــش شــناخت خانــواده هــای بحــران زده و آســیب پذیــر )61/9 

ــم هــای  درصــد(، ایجــاد یادگیــری فعــال از طریــق مشــاهده فیل
ایرانــی بــا مضمــون اجتماعــی خانوادگــی )61/9 درصــد( و  مرتفــع 
کــردن موانــع در اجــرای بازدیــد منــزل بــه لحــاظ مســائل قانونــی 
ــه آیتــم  ــوط ب ــزان مرب و فرهنگــی )61/9 درصــد(  و کمتریــن می
پــی بــردن بــه نقــاط ضعــف و قــوت خانــواده هــای آســیب پذیــر 

)33/33درصــد( مــی باشــد. 
)جــدول3( توزیــع فراوانــی دیــدگاه دانشــجویان نســبت بــه 
ــازی  ــبیه س ــتفاده از ش ــا اس ــی ب ــق بازاندیش ــری از طری یادگی

ــد.  ــی ده ــان م ــت را نش موقعی

جدول 3. توزیع فراوانی دیدگاه دانشجویان نسبت به استفاده از روش بازاندیشی در آموزش پرستاری خانواده 

دیدگاه دانشجویان
کامال

موافقم
)درصد(

موافقم
)درصد(

نظری
ندارم

)درصد(

مخالفم
)درصد(

کامال
مخالفم
)درصد(

بدون
 پاسخ

شبیه سازی موقعیت از طریق نمایش فیلم  جهت آموزش درس پرستاری سالمت فرد و 
42/8552/384/760/000/000/00خانواده  سبب احساس توانمندی و اعتماد به نفس در شما می شود.

بکارگیری روش باز اندیشی در آموزش درس پرستاری سالمت فرد و خانواده سبب ارتقاء 
42/8557/140/000/000/000/00انگیزش حرفه ای در شما  می شود.

 استفاده از روش باز اندیشی در آموزش درس پرستاری سالمت فرد و خانواده سبب تفکر 
52/3847/610/000/000/000/00عمیق و یادگیری مستقل در شما می شود.

بکارگیری روش باز اندیشی در آموزش درس پرستاری سالمت فرد و خانواده مهارت های 
52/3838/099/520/000/000/00اجتماعی و ارتباط  شما با سایر دانشجویان را افزایش می دهد.

42/8547/619/520/000/000/00استفاده از روش بازاندیشی سبب افزایش مشارکت شما در یادگیری به صورت فعال می شود.
روش باز اندیشی در آموزش درس پرستاری سالمت فرد و خانواده جهت پی بردن به نقاط 

33/3361/900/000/000/004/76ضعف و قوت خانواده های آسیب پذیر به شما کمک کرده است؟

مشاهده فیلم های ایرانی با مضمون اجتماعی- خانوادگی سبب افزایش یادگیری فعال شما 
61/9033/334/760/000/000/00می شود؟

روش باز اندیشی در آموزش درس پرستاری سالمت فرد و خانواده،  توانایی شما جهت 
57/1442/850/000/000/000/00طراحی و اجرای فرایند پرستاری را افزایش  داد؟

روش باز اندیشی در آموزش درس پرستاری سالمت فرد و خانواده،  شناخت شغلی شما در 
زمینه پرستاری خانواده را افزایش داد؟

66/6633/330/000/000/000/00

روش باز اندیشی در آموزش درس پرستاری سالمت فرد و خانواده،  شناخت  شما در زمینه 
71/4223/814/760/000/000/00مشکالت مرتبط با حریم خصوصی خانواده ها را افزایش داد.

روش باز اندیشی در آموزش درس پرستاری سالمت فرد و خانواده،  شناخت شما از خانواده 
61/9038/090/000/000/000/00های بحران زده و آسیب پذیر را افزایش داد.

مواجهه غیرمستقیم با خانواده های پرخطر از طریق شبیه سازی موقعیت با نمایش فیلم 
52/3842/584/760/000/000/00یادگیری شما را افزایش داد؟

با توجه به موانع اجرای بازدید منزل)مسائل قانونی، فرهنگی و ...( شبیه سازی موقعیت با 
61/9033/334/760/000/000/00استفاده از فیلم مناسب است.
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شبیه سازی موقعیت با نمایش فیلم ایرانی برای تدریس مباحث تئوری درس پرستاری 
سالمت فرد و خانواده جهت دانشجویان مقاطع کارشناسی و ارشد مناسب بوده و سبب ارتقاء 

عملکرد شما در کارآموزی و کارورزی می شود.
57/1438/954/760/000/000/00

شبیه سازی موقعیت با نمایش فیلم باعث  ایجاد فرصت ارائه بازخورد مناسب از سوی استاد 
به شما در کالس درس و کاهش خطای شما هنگام آموزش به خانواده  در محیط واقعی               

می شود.
66/6628/570/000/004/760/00

شبیه سازی موقعیت با نمایش فیلم و بازاندیشی سبب احساس توانمندی و اعتماد به نفس 
57/1438/090/004/760/000/00در شما شد؟ 

رضایت شما در خصوص یادگیری درس پرستاری خانواده از طریق شبیه سازی موقعیت با 
61/9033/334/760/000/000/00نمایش فیلم ایرانی و بازاندیشی افزایش یافت؟

انگیزه یادگیری  شما در خصوص درس پرستاری خانواده از طریق شبیه سازی موقعیت با 
57/1442/850/000/000/000/00نمایش فیلم ایرانی و بازاندیشی  افزایش یافت؟

آموزش درس پرستاری خانواده از طریق شبیه سازی موقعیت با نمایش فیلم ایرانی و 
71/4228/570/000/000/000/00بازاندیشی، سبب یادگیری کاربردی و موثرتر  در  شما شد.

بحث
مطالعــــه حاضــــر بــــا هــــدف بکارگیــری روش بازاندیشــی در 
آمــوزش پرســتاری خانــواده بــا کمــک شــبیه ســازی موقعیــت از 
ــه  ــدگاه دانشــجویان نســبت ب ــن دی ــم و تعیی ــق نمایــش فیل طری
ایــن روش انجــام شــد. ارتقــاء ســطح نمــرات، از نتایــج بکارگیــری 
روش بازاندیشــی در آمــوزش پرســتاری خانــواده بــا کمــک شــبیه 
ســازی موقعیــت از طریــق نمایــش فیلــم بــود. همچنیــن بررســی 
ــری و  ــزه یادگی ــا انگی ــه ارتق ــان داد ک ــجویان نش ــدگاه دانش دی
انگیــزش حرفــه ای، تفکــر عمیــق و یادگیــری مســتقل و فعــال، 
احســاس توانمنــدی و اعتمــاد بــه نفــس، افزایــش مهــارت هــای 
ــا ســایر دانشــجویان، افزایــش مشــارکت در  اجتماعــی و ارتبــاط ب
یادگیــری، افزایــش شــناخت خانــواده هــای بحــران زده و آســیب 
پذیــر، پــی بــردن بــه نقــاط قــوت و ضعــف خانــواده هــای آســیب 
پذیــر، افزایــش توانمنــدی در طراحــی و اجــرای فراینــد پرســتاری، 
احســاس توانایی جهــت حضــور در کارآموزی و کارورزی پرســتاری 

ــواده از تاثیــرات ایــن روش آموزشــی مــی باشــد.  فــرد و خان
Devi در مطالعــه خــود بیــان مــی کنــد کــه با بــه کارگیــری روش 

بازاندیشــی، اســتدالل اســتقرایی بــه عنــوان جزئــی از مهــارت های 
تفکــر انتقــادی افزایــش مــی یابــد. بازاندیشــی بــه همــان انــدازه 
کــه از نظــر شــناختی بــر توانمنــدی هــای فراگیــران موثــر اســت، 
باعــث رشــد فــردی، اخالقــی، شــخصیتی، روانــی و احساســی مــی 
شــود و بــه عنــوان جــزء اساســی در آمــوزش کارکنــان نیــز مطــرح 
اســت ]14[.  معطــری و عابــدی، احســاس توانمنــدی و مســئولیت 
ــدی  ــری و رضایتمن ــه یادگی ــدی ب ــزش و عالقمن ــری،  انگی پذی
ــد.  ــمرده ان ــی برش ــن بازاندیش ــجویان در حی ــارب دانش را از تج
مطالعــه آنــان نشــان داد کــه بکارگیــری ایــن روش باعــث تقویــت 
تفکــر انتقــادی، پیونــد نظریــه و عمــل و تقویــت مکانیــزم هــای 

ــه  ــی نگــر و همــه جانب ــی شــود و رویکــردی کل خودتنظیمــی م
ــج  ــازد ]15[. نتای ــی س ــم م ــتاری فراه ــای پرس ــت ه را در مراقب
ایــن مطالعــات بــا مطالعــه حاضــر هــم خوانــی دارد و  از دیــدگاه 
دانشــجویان احســاس توانمنــدی و اعتمــاد بــه نفــس، ارتقــا انگیــزه 
ــت  ــدی جه ــش توانمن ــه ای و افزای ــزش حرف ــری و انگی یادگی
طراحــی و اجــرای فراینــد پرســتاری با اســتفاده از روش بازاندیشــی 

در آنــان ایجــاد شــده اســت.  
ــتاری  ــجویان پرس ــر روی دانش ــکاران ب ــی و هم ــه عابدین مطالع
ــه  ــبت ب ــتاری نس ــجویان پرس ــدگاه دانش ــن دی ــدف تعیی ــا ه ب
بازاندیشــی در آمــوزش بالینــی و بــا توجــه بــه اهمیــت روش هــای 
فعــال و دانشــجو محــور در یادگیــری و لــزوم مشــارکت فراگیــران 
در فراینــد آمــوزش جهــت کســب توانمنــدی هــا و شایســتگی هــای 
حرفــه ای بــه صــورت نیمــه تجربــی یــک گروهــی پــس آزمــون 
ــدگاه  ــی از دی ــه بازاندیش ــان داد ک ــج نش ــت. نتای ــورت گرف ص
دانشــجویان پرســتاری منجــر بــه بهبــود توانمنــدی و اعتمــاد بــه 
ــوزش  ــن روش در آم ــتفاده از ای ــذا اس ــود، ل ــی ش ــان م ــس آن نف
بالینــی دانشــجویان پرســتاری را توصیــه  مــی کننــد کــه نتایــج 

ــا مطالعــه فــوق هــم راســتا مــی باشــد ]4[. مطالعــه حاضــر ب
در مطالعــه حاضــر مقایســه تاثیــر آمــوزش از طریــق روش 
ــا کمــک شــبیه ســازی موقعیــت از طریــق نمایــش  بازاندیشــی ب
ــم و آمــوزش ســنتی از طریــق ســخنرانی و پرســش و پاســخ  فیل
تفــاوت معنــاداری را بیــن میانگیــن نمــرات نهایــی دو گــروه نشــان 
ــر  ــون باالت ــروه آزم ــرات در گ ــه نم ــه طــوری ک داد )p>0/05( ب
بــود. مطالعــه O›Rourke و همــکاران با هدف مقایســه اثربخشــی 
برنامــه آموزشــی بــه کمــک فیلــم آموزشــی و آمــوزش ســنتی بــر 
یادگیــری مهــارت های معاینــات مامایی در دانشــجویان پرســتاری 
نشــان داد بیــن نمــرات مهــارت هــای پیــش آزمــون و پــس آزمون 
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دانشــجویانی کــه در معــرض برنامــه آموزشــی بــه کمــک ویدئــو و 
نمایــش ســنتی قــرار گرفتــه بودنــد، تفــاوت معنــاداری وجــود دارد 
و افزایــش نمــره در هــر دو گــروه دیــده شــد ]16[. نتایــج مطالعــه 

حاضــر نیــز بــا مطالعــه فــوق هــم راســتا مــی باشــد.
ــدگاه دانشــجویان نشــان داد روش بازاندیشــی ســبب  بررســی دی
ــق و  ــر عمی ــه ای ، تفک ــزش حرف ــری و انگی ــزه یادگی ــا انگی ارتق
ایجــاد یادگیــری فعــال از طریــق مشــاهده فیلــم هــای ایرانــی بــا 
مضمــون اجتماعــی خانوادگــی و مرتفــع کــردن موانــع در اجــرای 
ــی و فرهنگــی ، افزایــش  ــه لحــاظ مســائل قانون ــزل ب ــد من بازدی
شــناخت مشــکالت مرتبــط بــا حریــم خصوصــی، افزایش شــناخت 
شــغلی، افزایــش فرصــت ارائــه بازخــورد مناســب از ســوی اســتاد و 
کاهــش خطــا در محیــط واقعی مــی شــود. مطالعــه Abujilban بر 
ارتقــا ســطح تفکــر، خودتنظیمــی و انگیــزش در فراینــد بازاندیشــی 
اشــاره داشــته اســت ]17[. براســاس یافتــه هــای مطالعــه رحیمــی 
و احمــدی نیــز بــا توجــه بــه نظــرات مثبــت دانشــجویان اســتفاده 
از روش بازاندیشــی بــرای رشــد و پویایــی نظــام آموزشــی همــراه 
ــری  ــکل گی ــت ]7[. ش ــی الزم اس ــل انگیزش ــت عوام ــا تقوی ب
اعتمــاد بــه نفــس، تثبیــت دانــش و تســهیل یادگیــری بــه عنــوان 
تجربــه بکارگیــری بازاندیشــی ژورنالــی دانشــجویان پرســتاری در 
ــده  ــن ش ــی Al-Kofahy بیی ــه کیف ــان در مطالع بخشــهای زایم
اســت. در ایــن مطالعــه، فراگیــران معتقــد بودنــد، عمــق یادگیــری 
ــذا  ــداوم بیشــتری دارد .ل ــه و ت ــود یافت ــا کمــک بازاندیشــی بهب ب
ــت                ــر حمای ــش حاض ــای پژوه ــه ه ــز از یافت ــات نی ــن مطالع ای

مــی کنــد ]18[.
همچنیــن Kim و همــکاران مطالعــه ای بــا هــدف ارزیابــی تاثیــر 
بازاندیشــی انتقــادی بــر افزایــش تفکــر انتقــادی، عملکــرد شــغلی 
و شایســتگی ارتباطــی پرســتاران مبتــدی در محیــط هــای بالینــی 
ــه آمــوزش هــای  ــه در گــروه مداخل ــن مطالع ــد. در ای انجــام دادن
ــویق  ــد از آن تش ــد و بع ــرا ش ــی اج ــوص بازاندیش الزم در خص
ــد بازاندیشــی  ــن فراین ــاران ای ــت از بیم ــی مراقب ــا در ط ــدند ت ش
ــه آنهــا نشــان داد  ــج مطالع ــاه نتای ــد. پــس از 1 م را اســتفاده کنن
کــه اختــالف آمــاری معنــی داری بیــن گــروه مداخلــه و کنتــرل 
درخصــوص عملکــرد شــغلی و صالحیــت ارتباطــی وجــود داشــته 
اســت، کــه مویــد لــزوم توجــه بــه بازاندیشــی انتقــادی بــرای کار 
در بالیــن اســت ]19[. در واقــع بــا کمــک بازندیشــی تلفیــق تئوری 
بــا تجربــه همــراه میشــود و منتــج بــه مراقبــت اثربخــش از بیمــار 
مــی شــود ]20[. در مطالعــه حاضــر نیــز دانشــجویان بیــان کردنــد 
کــه آمــوزش بــه روش بازاندیشــی ســبب افزایــش مهــارت هــای 
ــا ســایر دانشــجویان، افزایــش مشــارکت در  اجتماعــی و ارتبــاط ب

یادگیــری، افزایــش شــناخت خانــواده هــای بحــران زده ، پــی بردن 
ــر، افزایــش  ــواده هــای آســیب پذی ــه نقــاط قــوت و ضعــف خان ب
ــاس  ــتاری و احس ــد پرس ــرای فراین ــی و اج ــدی در طراح توانمن
ــرد  ــوزی و کارورزی پرســتاری ف ــی جهــت حضــور در کارآم توانای
و خانــواده مــی شــود. بــا توجــه بــه عــدم بررســی مهــارت هــای 
ــر  ــه حاض ــج مطالع ــواده، نتای ــط خان ــجویان در محی ــی دانش عمل
صرفــا از جهــت تئــوری بــا مطالعــات مذکــور هــم ســو مــی باشــد. 
ــکان  ــدم ام ــه ع ــوان ب ــی ت ــن روش م ــای ای ــت ه از محدودی
بررســی تمــام آیتــم هــای چــک لیســت بازدیــد منــزل از طریــق 
مشــاهده فیلــم و عــدم تقویــت مهــارت هــای ارتبــاط چهــره بــه 

ــرد. ــو در دانشــجویان اشــاره ک ــا مددج ــره ب چه

نتیجه گیری
طراحــی و اجــرای آمــوزش پرســتاری خانــواده بــه دانشــجویان از 
ــا  ــه ب ــن مطالع ــد باشــد. در ای ــد مفی ــی توان ــق بازاندیشــی م طری
ــا مضمــون مشــکالت  ــی ب ــم هــای ایران ــش فیل اســتفاده از نمای
خانوادگــی اجتماعــی توانســتیم دانشــجویان را در موقعیــت تجزیــه 
ــارکت و  ــزان مش ــم و می ــرار دهی ــری ق ــم گی ــل و تصمی تحلی
ــم.   ــش دهی ــواده را افزای ــتاری خان ــان در درس پرس ــری آن یادگی
ــق  ــت از طری ــازی موقعی ــبیه س ــا ش ــجویان ب ــدگاه دانش از دی
نمایــش فیلــم مــی تــوان درک آنــان نســبت بــه شــرایط خانــواده 
هــای آســیب پذیــر را ارتقــا داد.  دانشــجویان بــه دنبــال همدلــی 
ــتار  ــش پرس ــود در نق ــرار دادن خ ــم و ق ــای فیل ــا شــخصیت ه ب
ــد  ــی فراین ــت طراح ــتری جه ــئولیت بیش ــاس مس ــواده احس خان
پرســتاری موثــر خواهنــد نمــود. همچنیــن آنــان انگیــزه بیشــتری 
بــرای یادگیــری مباحــث مبتنــی بــر حــل مشــکالت خانــواده پیــدا 
کــرده و بــا  دیــد عمیــق تــری بــه مشــکالت خانــواده و مددجویان 
مــی نگرنــد کــه در تــرم هــای باالتــر مــی توانــد ســبب افزایــش 
توانایــی و مســئولیت پذیــری آنــان بــرای حــل مشــکالت خانــواده 

محــور گــردد. 
بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مطالعــه بــا 
عنایــت بــه اســتانداردهای کوریکولــوم دوره طراحــی شــد، از ایــن 
روش جهــت آمــوزش مباحــث پرســتاری خانــواده بــه دانشــجویان 
کارشناســی ارشــد پرســتاری بــا گرایــش  ســالمت جامعــه اســتفاده 
ــرای  ــت اج ــان جه ــدی آن ــی و توانمن ــزان آمادگ ــا می ــردد ت گ
ــواده  ــتاری خان ــات پرس ــه خدم ــواده و  ارائ ــتاری خان ــد پرس فراین
ــا  ــی ب ــم های ــتفاده از فیل ــن اس ــد.  همچنی ــش یاب ــور افزای مح
مضمــون مشــکالت خانوادگــی – اجتماعــی و منطبــق بــا فرهنگ 
ــالمت  ــتاری س ــوزش درس پرس ــت آم ــف جه ــورهای مختل کش
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خانــواده بــه دانشــجویان پرســتاری بیــن الملــل مــی توانــد ســبب 
ــان گــردد. ــزه یادگیــری و احســاس توانمنــدی در آن ایجــاد انگی

سپاسگزاری 
 ایــن مطالعــه برگرفتــه از پژوهــش مصــوب در شــورای تخصصــی 
پژوهشــی معاونــت تحقیقــات و فنــآوری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
آبــادان و کمیتــه اخــالق پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی آبــادان 
IR.ABADANUMS.  ــه کــد اخــالق ــورخ 1400/08/12 و ب م
ــی از  ــر بخش ــه حاض ــن مقال ــت.  همچنی REC.1400.084  اس

یــک مطالعــه دانــش پژوهشــی مــی باشــد کــه بــه عنــوان فراینــد 
ــی  ــنواره داخل ــری در جش ــی - یادگی ــه یادده ــده ی حیط برگزی
مطهــری ســال 1400 در دانشــگاه علــوم پزشــکی آبــادان معرفــی 
گردیــده اســت. پژوهشــگران از تمامــی دانشــجویان و همکارانــی 
کــه مــا را در ایــن طــرح یــاری نمودنــد، کمــال تشــکر را دارنــد.

تضاد منافع 
این مطالعه هیچ تضاد منافعی ندارد.

References
1. Mohammadkhani K, Mohammad Davoudi 

AH, Jalali A. Evaluating factors influencing 
success of virtual education in research 
institute of Petroleum Industry. Information 
and Communication Technology in Educational 
Sciences. 2014; 5(1 (17)):143-62.

2. Robottam D.The application of learning style 
theory in higher education teaching. Available 
from: https://gdn.glos.ac.uk/discuss/kolb2.htm.

3. Janighorban M, Allahdadian M, Haghani F. 
Simulation, a strategy for improving clinical 
education. Journal of Nursing Education (JNE). 
2013; 2 (1) :55-65. [Persian]

4. Abedini Z, Jafar Begloo E, Raeisi M, Dadkhah 
Tehrani T. Effectiveness of reflection in clinical 
education: nursing students’ perspective. Iran 
Journal of Nursing. 2011; 24 (71) :74-82. 
[Persian]

5. Rahimi M, Haghani F. Reflection in medical 
education: a review of concepts, models, 
principles and methods of teaching reflection 
in medical education. Research in Medical 
Education. 2017; 9 (2) :24-13. [Persian]. 
https://doi.org/10.29252/rme.9.2.24

6. Najafi Z, Barghi M, Kooshyar H, Karimi-
Mounaghi H, Rodi MZ. A comparison of the effect 
of education through video versus demonstration 
on fear of falling in nursing home residents of 
Mashhad, Iran. Iranian Journal of Nursing and 
Midwifery Research. 2017;22(3):195.

7. Rahimi A, Ahmadi F. The obstacles and 
improving strategies of clinical education from 
viewpoints of clinical instructors in Tehran 
Nursing Schools. Iranian J Med Edu 2005; 5(2): 
73-80. [Persian]

8. Kazemipoor M, Hakimian R. Evaluation of 
reflection level in the field of educational findings 

among dental students at Shahid Sadoughi 
University of Medical science in 2017-2018. The 
Journal of Medical Education and Development. 
2018; 13 (3) :229-237. [Persian].

9. Keshmiri F, Asgari P, Bahramnezhad F. 
Opportunity to reflection: the missing link in 
clinical education. Iranian Journal of Medical 
Education. 2018; 13 (3) :252-259. [Persian].

10. Imel S. Reflective practice in adult education. 
ERIC Digest NO.122. Available from: https://
eric.ed.gov/?id=ED346319

11. Banan-Sharifi, M., Sahari, M. The effects 
of simulation training on nursing students’ 
knowledge and skill in cardiopulmonary 
resuscitation. Strides in Development of Medical 
Education, 2017; 13(6): 626-631.

12.  Kaakinen JR, Coelho DP, Steele R, Robinson M. 
Family health care nursing: Theory, practice, and 
research. FA Davis; 2018 Feb 1.

13. Abdulrahim M, Razaghi N, Ghyasvandyan S, 
Varie S. Reflection in nursing education: why 
and how? Iranian Journal of Medical Education. 
2015; 14 (12) :1074-1083. [Persian].

14. Devi B, Khandelwal B, Das M. Comparison 
of the effectiveness of video-assisted teaching 
program and traditional demonstration 
on nursing students learning skills of 
performing obstetrical palpation. Iran J 
Nurse Midwifery Res. 2019; 24(2): 118-123.  
https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_35_18

15. Moattari M, Abedi HA. Nursing student’s 
experiences in reflective thinking: a qualitative 
study. Iranian J Med Edu;2008; 8(1): 101-112 
[Persian]

16. O›Rourke DJ, Lobchuk MM, Thompson 
GN, Lengyel C. Video feedback: A novel 
application to enhance person-centered 
dementia communication. International journal 

https://doi.org/10.29252/rme.9.2.24
https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_35_18


نشریه آموزش پرستاری، دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1401

22

of nursing practice. 2020;26(4): e12820.  
https://doi.org/10.1111/ijn.12820

17. Abujilban S, Hatamleh R, Al- Shuqerat S. 
The impact of a planned health educational 
program on the compliance and knowledge 
of Jordanian pregnant women with anemia. 
Women & Health. 2019;59(7):748-59.  
https://doi.org/10.1080/03630242.2018.1549644

18. Al-Kofahy L, James L. Clinical Reflection: 
The experience of Nursing Students in the 
Obstetric Unit. International Journal of Nursing 

& Clinical Practices. 2017; 4(2): 243-9.  
https://doi.org/10.15344/2394-4978/2017/243

19. Kim YH, Min J, Kim SH, Shin S. Effects of a 
work-based critical reflection program for novice 
nurses. BMC medical education 2018; 18(1): 1-6.  
https://doi.org/10.1186/s12909-018-1135-0

20. Admi H, Moshe-Eilon Y, Mann M. Nursing 
students’ stress and satisfaction in clinical 
practice along different stages: A cross-sectional 
study. Nurse education today 2018; 68(9): 86-92.  
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.05.027

https://doi.org/10.1111/ijn.12820
https://doi.org/10.1080/03630242.2018.1549644
https://doi.org/10.15344/2394-4978/2017/243
https://doi.org/10.1186/s12909-018-1135-0
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.05.027

