ًمص هْبرت ارتجبطی هزثی زر آهَسش ثبلیٌی ٍ ...

اثزاّین علی افسزی هومبًی ٍ ّوىبراى

ضبیعٍ وخبعی در داوشجًیبن کبردرمبوی
3

سیس هحوس صبزق حسیٌی ،1سحز ًَراًی لزاثزلع ،*2هٌْبس ذطیجبى

تبرید زریبفت همبلِ98/06/03 :

تبرید پذیزش همبلِ98/09/14 :

چکیذٌ
مقذمٍ :ارتقای آموزش مستلسم استفاده از روشهایی است که دانطجویان بتوانند ،بهتر یاد بگیرندد و نقدص عاداد در امدر یداد یری داضدته باضدند

ريش َب :پژٍّص حبضز یه هطبلعِی ًیوِ تدزثی ثب طزح زٍگزٍّی پیص آسهَى ٍ پس آسهَى است وِ ً 38فز اس زاًطدَیبى وبرضٌبسی
پیَستِی رضتِی وبر زرهبًی ثب رٍش ًوًَِگیزی زر زستزس اًتربة ٍ سپس ثب رٍش تصبزفی سبزُ زر زٍ گزٍُ ً 19فزُ لزار گزفتٌدس.
هحتَای آهَسضی اًتمبل ٍ خبثدبیی ثیوبراى ضبیعِ ًربعی اس طزیك آهَسش زٍ رٍسُ تئَری ثب رٍش سرٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبسد ثدزای ّدز
زٍ گزٍُ ارائِ ضس .سپس ثِهٌظَر آهَسش عولی ،زاًطدَیبى ثِ زٍ گزٍُ آهَسش (رٍش ایفبی ًمص ٍ آهَسش ثدز ثدبلیي) تمسدین ضدسًس.
لجل ٍ پس اس آهَسش عولی پزسطٌبهِّبی زاًص ٍ ًگزش ٍ چهلیست هطبّسُای هْبرت اس ّز زٍ گزٍُ خوعآٍری گززیدس .زازُ ّدب ثدب
استفبزُ اس آسهَى ٍیلىبوسَى ٍ آسهَى یَهي ٍیتٌی طزیك ًزمافشار آهبری  SPSSتدشیِ ٍ تحلیل ضسًس.
یبفتٍ َبً :تبیح ًطبى زاز وِ ثیي زاًطدَیبى زٍ گزٍُ ایفبی ًمص ٍ آهَسش ثز ثبلیي اس لحدب سدي ،خٌسدیت ٍ ٍضدعیت تبّدل تفدبٍت
هعٌیزاری ٍخَز ًسارز .پس اس آهَسش عولی طجك ًتبیح ثسست آهسُ تفبٍت هعٌی زاری ثیي زٍ گزٍُ زر تغییز هیشاى زاًص ()P=0/019
ٍ هْبرت اس ًظز خٌجِ هحتَای آهَسضی عودَهی ( ،)P=0/006هحتدَای آهَسضدی اذتصبصدی ( ،)P=0/000ضدزٍ ارتجدب( ()P=0/001
هطبّسُ ضسّ .وچٌیي ًتبیح ًطبى زاز ودِ ثدیي ًگدزش زاًطددَیبى ّدز زٍ گدزٍُ ،آهدَسش ثدز ثدبلیي تفدبٍت هعٌدیزاری ٍخدَز زارز
( ،)P=0/023اهب زر آهَسش ایفبی ًمص همسار ًگزش هعٌیزار ًجَز.
وتیجٍگیری :ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبصلِ ،ضیَُ آهَسش ثدز ثدبلیي هدیتَاًدس زر سدطَح زاًدص ٍ هْدبرت یدبزگیزی ٍ ًگدزش زاًطددَیبى
وبرزرهبًی ًسجت ثِ رٍش ایفبی ًمص ثْتز عول وٌس ٍ ثِعٌَاى یه رٍش آهَسضی زر علَم پشضىی ،ویفیت آهَسضی را افشایص زّس.
کلیذ ياژٌَب :آهَسش ،یبزگیزی ،زاًطدَیبى ،وبرزرهبًی ،ضبیعِ ًربعی

مقذمٍ
اًسبى هَخَزی هتفىز است ٍ تٌْب هَخَزی اسدت ودِ اهىدبى
آهَسش آگبّبًِ را زارز ٍ زر پی ارتمبی ضٌبذت ٍ آگبّی ذدَز
است .زر ایي هسیز عسُای آهَسشزٌّدسُ ّسدتٌس ٍ ثدِعٌدَاى
هعلن یب استبز ثِ تالش هی پززاسًس .عسُ ای آهَسشگیزًسُ وِ ثِ
آهَذتي زاًص هدیپززاسًدس .زر ایدي چزذدِ ی تعلدین ٍ تعلدن
استفبزُ اس رٍشّبی سٌتی ثزای آهَسش ًیش اس هسبئلی ّستٌس
وددِ ثددز سددز راُ سیسددتنّددبی آهَسضددی ٍخددَز زارًددس ( .)1زر
زِّّبی اذیز تالشّبی سیبزی زر وطَر صددَرت گزفتدِ تددب
رٍشّبی سٌتی خدبی ذدَز را ثِ رٍشّتبی ًَیي ٍ هجتٌی ثز
وًیسىذٌ مسئًل :سحز ًَراًی لزاثزلع،گزٍُ آهَسضی وبرزرهبًی ،زاًطىسُ علدَم تَاًجرطدی،
زاًطگبُ علَم پشضىی ّوساىّ ،وساى ،ایزاى Saharnurani@yahoomail.com
سیس هحوس صبزق حسیٌی ،گزٍُ آهَسضی وبرزرهبًی ،زاًطىسُ علَم تَاًجرطی ،زاًطگبُ علَم
پشضىی ّوساىّ ،وساى ،ایزاى
هٌْبس ذطیجبى،گزٍُ پزستبری زاذلی خزاحی ،زاًطىسُ پزستبری ٍ هبهدبیی ،هزودش تحمیمدبت
هزالجتّبی هبزر ٍ وَزن ،زاًطگبُ علَم پشضىی ّوساىّ ،وساى ،ایزاى

ًیبسّبی زاًطدَیبى لزار زّس .ایي سؤال وِ چِ رٍش آهَسضی
ثیطتزیي تأثیدز را ثز رفتدبرّب ٍ هْبرتّبی زاًطددَیدبى زارز،
ثیپبسد هبًسُ زرحبلیوِ هطبلعبت هرتلفی ًیش زر ایدي سهیٌدِ
اًدبم ضسُ است .اًَا هرتلفی اس رٍشّبی آهَسضی سٌتی یدب
خسیس ٍخَز زارًس ودِ هدیتَاًٌدس هدب را زر ایدي راسدتب یدبری
ًوبیٌس (.)2
ًظبم آهَسضدی ودِ اهدزٍسُ زر خزیدبى اسدت ،تٌْدب ثدز پبیدِی
رٍیىززّبیی است وِ زاًطدَیبى ثب تالش استبز ٍ پطتىبر ذَز
آىّب را ثِ ذبطز هیسپبرز ٍلی سهبًی وِ پبی عودل ثدِ هیدبى
هیرسس ،هطبّسُ هیضَز وِ هْبرتی وست ًطسُ است (.)3،4
اس آًدبییوِ هحتَای ثسدیبری اس وتدبةّدبی زرسدی ٍ هدَارز
آهَسضی اس طزیك رٍشّبی لسیوی تٌظین هیگززز ٍ سیسدتن
آهَسش تب ثِزست آٍرزى ًتبیح هطلَة ،فبصدلِی سیدبزی زارز
وِ ایي ذَز هبًٌس زیگز سبسهبىّبی سٌتی هسدتلشم زگزگدًَی
پژوهش در آموزش علوم پزشكي  /بهار9311؛ )9( 92
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دستیابی به چنین هدعی ،مستلسم این است که مدرسان در طراحی روش تدریس ،از ضیوههای نوین آموزش استفاده کنند هطبلعِی حبضز ثب ّدس
همبیسِی تبثیز آهَسش رٍش خبثدبیی ٍ اًتمبل ثیوبراى ضبیعِ ًربعی ثِ زٍ رٍش "ایفبی ًمص"ٍ "آهَسش ثز ثدبلیي" ثدز هیدشاى زاًدص،
ًگزش ٍ هْبرت زاًطدَیبى وبرزرهبًی اًدبم گزفت.

] [ DOI: 10.29252/rme.12.1.36

مقبیسٍ دي ريش "ایفبی وقص" ي " آمًزش بر ببلیه" درآمًزش جببجبیی ي اوتقبل بیمبران

سیس هحوس صبزق حسیٌی ٍ ّوىبراى

ريشَب
هطبلعِ ی حبضز یه هطبلعِ ی ًیوِ تدزثی ثب طدزح زٍ گزٍّدی
پیص آسهَى ٍ پسآسهَى ثَز .خبهعِ هَرز هطبلعدِ زاًطددَیبى
وبرزرهبًی زاًطگبُ علَم پشضىی ّوساى ثَزًس وِ اس هیبى آىّب
ثِ رٍش ًوًَِگیزی زر زستزس تعساز ً 38فدز اس زاًطددَیبى
وبرضٌبسی پیَستِ ی وبرزرهبًی وِ ٍاحس زرسی "فعبلیتّدبی
رٍسهزُ سًسگی" را اذذ ًوَزًس اًتربة گززیس .سپس آىّدب زر
زٍ گزٍُ ً 19فزُ هَرز هطبلعِ لزار گزفتٌس .هالنّبی ٍرٍز ثدِ
پژٍّص ضبهل :رضبیت زاًطدَیبى اس حضَر زر پدژٍّص ،اذدذ
زرس فعبلیتّبی رٍسهدزُ سًدسگی زر طدی زٍ سدبل تحصدیلی
( ٍ )97-98 ٍ 96-97هالن ذزٍج ضبهل :عسم حضَر زاًطددَ

] [ DOI: 10.29252/rme.12.1.36
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پژٍّصّدبی هتٌدَعی زر سهیٌدِ همبیسدِ رٍشّدبی هرتلد
آهَسضددی ٍخددَز زارز ( .)8-10طجیددتسازُ ًددَری ٍ ّوىددبراى
وبرآسهبیی ًیودِ تدزثدی ثدب عٌدَاى ثزرسدی تدأثیز آهدَسش زر
هطبٍرٓ تزن سیگبر اس طزیك ثیوبر ضجیِسدبسی ضدسُ ثدز رٍی
اعتوبز ثِ ًفس ٍ هْبرت  28زاًطدَی تزم (11گزٍُ وٌتزل) ٍ
 39زاًطدَی تزم ( 12گدزٍُ آسهدَى) اًددبم زازًدس .ثزاسدبس
ًتبیح تحمیدك آهدَسش هطدبٍرُ تدزن سدیگبر اس طزیدك ثیودبر
ضجیِسبسی ضسُ تَاًسدتِ ثدَز هٌددز ثدِ ثْجدَز هْدبرتّدبی
هطبٍرُ تزن سیگبر ٍ افشایص اعتودبز ثدًِفدس زاًطددَیبى زر
همبیسددِ ثددب افددزاز ثددسٍى آهددَسش گددززز (ً .)9تددبیح هطبلعددِ
حیسرسازُ تحدت عٌدَاى همبیسدِ تدبثیز زٍ رٍش ضدجیِسدبسی
هجتٌی ثزوبهپیَتز ٍ هبًىي ثز زاًص ٍ رضبیتوٌسی زاًطددَیبى
پزستبری اس آهَسش احیبء للجی ٍ ریَی ًطبى زاز ودِ اس لحدب
آهبری ثیي زٍ گزٍُ اذتال هعٌیزاری ٍخدَز زارز ()P;0/04
( .)11زر پژٍّصّدبی زیگدز ودِ تَسدر وبرزًٍد  -ازگدزرى
(ّ ٍ )kardong-Edgrernوچٌیي لیبٍ (ّ ٍ )Liawوىبراى اًدبم
ضسً .تبیح حبوی اس آى ثَز وِ ثْجَز لبثدل تدَخْی زر ًودزات
زاًص ،هْبرت ٍ عولىزز زاًطدَیبى گزٍُ ضجیِسبسی ًسجت ثِ
گزٍُ سرٌزاًی ایدبز ضسُ است (.)15 ،16
ایي سَال وِ چِ رٍش آهَسضی ثیطتزیي تبثیز را ثز یدبزگیزی
ٍ هْبرتّبی زاًطدَیبى زارز ،ثیپبسد هبًسُ اسدت .علدیرغدن
اًدبم ثزذی هطبلعبت زر سهیٌِ تبثیز آهَسش ثدِرٍش سدٌتی ٍ
ًَیي ،ضَاّس تدزثی اًسوی زر سهیٌِ ارسیبثی ًتدبیح اسدتفبزُ اس
ایي رٍشّب ٍخَز زارز ٍ اًدبم تحمیمبت ثیطتز ضزٍری اسدت.
لذا هطبلعِ حبضز ثب ّس ثزرسی ٍ همبیسِی تدبثیز اسدتمبزُ اس
رٍش آهددَسش ثددز ثددبلیي ٍ ایفددبی ًمددص زر آهددَسش تزاًسددفز
ثیوبراى ضبیعِ ی ًربعی ثز زاًصً ،گزش ٍ هْبرت زاًطددَیبى
وبرزرهبًی اًدبم گزفتِ است.
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سبسهبًی اسبسی است وِ ثدب ثزًبهدِریدشی ،آگدبّی ٍ ضدٌبذت
ّددنراسددتب ثبضددس ( .)3-5تَسددعِی آهددَسش ٍ ثْجددَز فزایٌددس
یبزگیزی اس گذضتِّبی زٍر هدَرز تَخدِ زاًطدوٌساى هرتلد
ثَزُ است .فزایٌس یبززّی ٍ یدبزگیزی ثدِعلدت ثزذدَرزاری اس
ٍیژگیّبی ذبظ ،فزایٌسی زارای خٌجِّبی هرتلد ٍ اخدشا ٍ
عٌبصزی هیثبضس وِ زارای وٌصّبی هتمبثل ثَزُ ٍ ّزیه ثدز
زیگزی تبثیز هدیگدذارز ٍ اس زیگدزی تدبثیز هدیپدذیزز (.)8،9
علی رغن اًددبم ثزذدی هطبلعدبت زر سهیٌدِ تدأثیز آهدَسش ثدب
استفبزُ اس رٍش ّبی ًَیي تسریس ،ضدَاّس تدزثدی اًدسوی زر
سهیٌِ ارسیبثی ًتبیح استفبزُ اس ایي رٍشّب ٍخَز زارز ٍ ًتدبیح
آىّب ثِ ذَثی هٌسدن ٍ تلفیك ًطسُ است (.)6
ثبتَخِ ثِ ایيودِ یىدی اس حدَسُّدبی هْدن رضدتِ وبرزرهدبًی
آهَسش فعبلیتّبی رٍسهزُ سًسگی است؛ ثب آهَسش ضدیَُّدبی
اًدبم فعبلیتّبی رٍسهدزُ سًدسگی ،ثسدیبری اس ثیودبراى هَفدك
هی ضًَس زر اًدبم فعبلیتّبی رٍسهزُ ،استمالل ًسجی یب وبهدل
را ثِزست آٍرًس .ایيخبست وِ اّویت آهَسش ایي فعبلیدتّدب
ثِذَثی رٍضي هیضَز چزا وِ استمالل زر اًدبم فعبلیدتّدبی
رٍسهزُ ٍ عسم ٍاثستگی ثِ زیگزاى لطعبً هَخت افشایص عدشت ٍ
اعتوبز ثِ ًفس فزز هیضَز .ثٌب ثز ایي السم است زر ثزًبهدِّدبی
زرهبًی -تَاًجرطی سْن ٍیژُای ثزای آهَسش ایي فعبلیدت ّدب،
لبئل ضس ( .)7آهَسش فعبلیتّدبی رٍسهدزُ سًدسگی اس اّویتدی
حیبتی ثزای فزز زارای آسیت ًربعی ثزذَرزار اسدت چدزا ودِ
حساوثز استمالل هوىي ثب تَخِ ثِ سطح ًبتَاًی را اهىبىپدذیز
هی وٌس ٍ ثِ اٍ ایي اهىبى را هیزّس تب خبیی وِ هوىي است ثز
سًسگی اش وٌتزل زاضتِ ثبضس ٍ ٍاثستگی اٍ ثدِ زیگدزاى را ثدِ
حسالل ثِرسبًس ( .)6ثب تَخِ ثِ اّویت هَضَ افشایص ویفیت
آهَسش زاًطدَیبى ،زر آیٌسُ هَخت اًتمدبل زرسدت ٍ صدحیح
ایي آهَسشّب ثِ ثیوبر ٍ هزالجیي ٍی هیضدَز؛ زر ًتیددِ ایدي
استمالل وستضسُ هَخت ودبّص ّدز چدِ ثیطدتز فطدبرّبی
رٍاًی ٍ خسوبًی ثیوبر ٍ هزالجیي هدیگدززز .سدرٌزاًی اغلدت
ثِعٌَاى رایحتزیي ٍ سبزُتزیي رٍش آهَسش فزاگیدزاى ثدِودبر
گزفتِ هیضَز ( ،)8زرحدبلیودِ ایدي رٍش هَخدت یدبزگیزی
غیزفعبل هیگززز .سهدبًیودِ آهدَسش ثدب حضدَر ٍ ودبر فعدبل
زاًطدَ وست ضَز ،هفبّین یبزگزفتِ ضسُ پبیدسارتز هدی ضدَز.
رٍشّبی آهَسضی هتٌدَعی ثدزای تغییدز زر ًگدزش ٍ ارتمدبی
سطح آگبّی ٍخَز زارز .زستیبثی ثدِ چٌدیي ّدسفی ،هسدتلشم
ایي است وِ هسرسبى زر طزاحی رٍش تسریس ،اس ضدیَُّدبی
ًَیي آهَسش استفبزُ وٌٌس .اس رٍش ّبی ًَیي تسریس هی تَاى
ثِ آهَسش ثز ثبلیي ٍ ایفبی ًمص اضبرُ وزز.
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خوع آٍری ٍ زازُّب لجل ٍ ثعس اس هساذلِ ٍ ثیي زٍ گزٍُ ثب ّدن
همبیسِ ضسًس .اثشار گززآٍری زازُّب ضبهل:
پزسطٌبهِ ارسیبثی زاًص زاًطدَیبى اس تزاًسفز ثیوبراى ضدبیعِ
ًربعی ،تَسر حسیٌی ٍ ّوىبراى تْیِ ضدس .ایدي پزسطدٌبهِ
ثِصَرت  10سَال چْدبر گشیٌدِای ثزاسدبس هطبلعدبت هتدَى
هزتجر سبذتِ ضس ( .)5،12،13رٍایی هحتدَایی آى ثٌدبثز ًظدز
تعساز ً 8فز اس اعضبی ّیبت علوی گدزٍُ آهَسضدی وبرزرهدبًی
تَسر پزسطٌبهِ ای وِ ایي هترصصبى ثِ صَرت  0تب  10وِ
ًوزُ صفز ًطبى زٌّسُ عدسم اهىدبى سدٌدص زاًدص تزاًسدفز
ثیوبراى ضبیعِ ًربعی ٍ ًوزُ  10ثیبىوٌٌدسُ ایدي ثدَز ودِ آى
سَال ثِطَر وبهل زاًص زاًطدَیبى را هی سٌدسً ،ودزُزّدی
ضددس ٍ ثددب رٍش (Interclass Correlation Coefficient )ICC
همسار  0/84هحبسجِ گززیس .خْت ثزرسی پبیبیی پزسطدٌبهِ اس
آسهَى -ثبس آسهَى ثب فبصلِ ّ 2فتِ ٍ ّوچٌدیي ضدزیت آلفدبی
وزًٍجبخ حبصل اس تىویل  10پزسطٌبهِ تَسر  10زاًطددَی
هطبثِ استفبزُ ضس .ضدزیت اسدپیزهي ثدزاٍى ثزاثدز ثدب ٍ 0/70
آلفبی وزًٍجبخ ثزاثز ثب  0/73ثسست آهس.
پزسطددٌبهِ ًگددزش ) Geriatric Attitudes Scale (GASوددِ
تَسر رٍثي (ّ ٍ )Reubenوىبراى وِ ثزای سدبلوٌساى تْیدِ ٍ
رٍاًسٌدی آى اًدبم گزفتِ ٍ زارای  14گَیِ است وِ ّزگَیدِ
رٍی یه همیبس پٌح ًودزُای لیىدزت اس 1تدب ً 5ودزُگدذاری
هیضَز .زر ّز گَیِ ثِ هثجدت تدزیي پبسدد زر سهیٌدِ ًگدزش
ًسجت ثِ ثیوبر عسز  ٍ 5ثِ هٌفیتزیي پبسد عدسز  1اذتصدبظ
هی یبثس .ثبالتزیي ًوزُ پزسطدٌبهِ ٍ 70پدبییيتدزیي  14اسدت.
رٍثدي (ّ ٍ )Reubenوىدبراى ضدزیت ّوجسدتگی زرًٍدی ایدي
پزسطٌبهِ را  0/76گشارش وززًس ( .)14حسًٌَس عوَسازُ ًیدش
رٍایی ٍ اعتجبر ثبالیی را ثزای ًسرِ فبرسی پزسطدٌبهِ گدشارش
ًوَز (.)15
چه لیست هطبّسُای هْبرت ،آهَسش ثِ ثیوبر ضبیعِ ًردبعی
تَسر پژٍّطگزاى ثزاسدبس اّدسا پدژٍّص تْیدِ ضدس ،ایدي
چهلیست ضبهل زٍ ثرص ضزٍ ارتجب( ثب  6گَیدِ ٍ هحتدَای
آهَسضی ثَز .زر ضوي ثرص هحتَای آهَسضی ذَز هطوَل ثز
زٍ ثرص عوَهی ثب  6گَیِ ٍ اذتصبصی ثدب  9گَیدِ اسدت ودِ
ثِصَرت ثلِ ٍ ذیز تَسدر پژٍّطدگزاى ًودزُزّدی هدیضدَز.
رٍایی اثشار زر ایي هطبلعدِ ثدِهٌظدَر تعیدیي اعتجدبر صدَری ٍ
هحتَای اثشارّب (رٍایی ٍ پبیبیی) اس تَافك هترصصدبى اسدتفبزُ
ضس .ثسیيتزتیت وِ ایي چده لیسدت خْدت رٍایدی هحتدَا ٍ
صَری زر اذتیبر ً 8فز اس اعضبی ّیأت علوی گزٍُ وبرزرهدبًی
لزار گزفت ٍ ًظزات آًبى اعوبل گززیدس .خْدت ثزرسدی اعتجدبر
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زر ّزوسام اس ثرصّبی پژٍّص (آهَسش تئدَری ٍ عولدی) ثدب
زالیلی هبًٌس ثیوبری یب عسم رضبیت اس ازاهِ پژٍّص ثَز .هىبى
اًدبم پژٍّص زر والس ٍ اتبق هرصَظ فعبلیدتّدبی رٍسهدزُ
سًسگی ٍالع زر ثیوبرسدتبى هجبضدز ٍاثسدتِ ثدِ زاًطدگبُ علدَم
پشضىی ّوساى ثَز .پس اس ثیبى اّسا ٍ رٍش هساذلِ ٍ ًحدَُ
ارسیدددبثی ،رضدددبیت وتجدددی اس ٍاحدددسّبی هطبلعدددِ ٍ ثیودددبر
ضزوتوٌٌسُ زر هطبلعِ وسدت ضدس .ایدي پدژٍّص زر وویتدِ
اذالق زاًطگبُ علدَم پشضدىی ّودساى ثدب ضٌبسدِ اذتصبصدی
 IR.UMSHA.REC.1396.821تبییس گززیس.
زر اثتسا اطالعبت زهَگزافیه ضزوتوٌٌسگبى گززآٍری ٍ ثزای
ول زاًطدَیبى هحتَای زرسی ثب اسدتفبزُ اس رٍش آهدَسش زٍ
رٍسُ تئَری ثب رٍش سرٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبسدد اخدزا ضدس .زر
خلسِ اٍل هحتَای آهَسضی ضبهل اصَل ولی تزاًسدفز تَسدر
یه هسرس اس اعضبی ّیبت علوی اس گزٍُ آهَسضی وبرزرهدبًی
ثب اسدتفبزُ اس رٍش سدرٌزاًی ٍ اسدالیس تدسریس ضدس .سدپس
اسالیسّب ٍ هحتَای آهَسضی زر اذتیبر زاًطدَیبى لزار گزفدت
ٍ خْت هزٍر هحتَای آهَسضی یه فزصدت یده ّفتدِای ثدِ
آىّب زازُ ضس .زر خلسِ زٍم هحتدَای آهَسضدی ضدبهل اًدَا
تزاًسفز هستمل ٍ ٍاثسدتِ یدهًفدزُ ٍ زٍ ًفدزُ تَسدر ّودبى
هسرس ثِصَرت سدرٌزاًی ٍ اسدالیس طجدك وَریىَلدَم ٍاحدس
زرسی ارائِ گززیدس .سدپس اسدالیسّب ٍ هحتدَای آهَسضدی زر
اذتیبر زاًطدَیبى لزار گزفت ٍ خْت هزٍر هحتدَای آهَسضدی
یه فزصت یه ّفتِای ثدِ آىّدب زازُ ضدس .پدس اس آهدَسش
هحتَا اس طزیك سرٌزاًی ٍ اسالیس ،ثِهٌظَر آهَسش عولدی زر
اتبق ٍیژُ فعبلیت ّبی رٍسهزُ سًسگی ،زاًطددَیبى ثدِ زٍ گدزٍُ
آهددَسش (رٍش ایفددبی ًمددص ٍ آهددَسش ث دز ثددبلیي) اس طزیددك
ًوًَِگیزی زر زستزس تمسین ضسًس .پس اس اخزای آهَسش ثِ
رٍش سددرٌزاًی ٍ پزسددص ٍ پبسددد ٍ لجددل اس آهددَسش عولددی
اطالعبت اس طزیك پزسطٌبهِ ّبی زاًصً ،گزش ٍ هْبرت اس ول
زاًطدَیبى ضزوتوٌٌدسُ خودعآٍری گززیدس .زر گدزٍُ ایفدبی
ًمص ،یىی اس زاًطدَیبى ثِعٌَاى ثیوبر ولیدِ آهدَسشّدبیی را
وِ ثِصَرت ًظزی فزاگزفتِ ثَزًس را ثب راٌّودبیی اسدتبز زرس
ثِضىل عولی زر اتبق فعبلیدتّدبی رٍسهدزُ سًدسگی ولیٌیده
هجبضز وبضبًی ّوساى اًدبم زاز .اهب زر رٍش آهَسش ثز ثدبلیي،
ثیوبر ثب ضدبیعِ ًردبعی سدطح  L2زر ّودبى فضدبی آهَسضدی
توبهی آهَسشّدبی ًظدزی ،تَسدر اسدتبز آى زرس ثدز رٍی
ثیوبر اًدبم هیگزفت .پدس اس آهدَسش عولدی زر گدزٍُ ایفدبی
ًمص ٍ گزٍُ آهَسش ثز ثبلیي (ثز رٍی ثیوبر ٍالعی) اطالعبت اس
طزیك پزسطٌبهِّبی زاًصً ،گزش ٍ عولىدزز اس ّدز زٍ گدزٍُ

سیس هحوس صبزق حسیٌی ٍ ّوىبراى
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سیس هحوس صبزق حسیٌی ٍ ّوىبراى

ضزوتوٌٌسگبى پژٍّص تعساز  38زاًطدَ وِ ضبهل ً 16فز
جذيل  :1تعییه مقبیسٍ آمًزش در دي گريٌ آمًزش برببلیه ي آمًزش ایفبی وقص
آمًزش بر ببلیه
متغیرَب

آمًزش ایفبی وقص

Z

سطح معىیداری

Z

زاًص

-3/750

0/000

-3/749

0/000

ًگزش

-2/271

0/023

-1/749

0/080

هْبرت عولىززی زر هحتَای آهَسش ذصَصی

-3/542

0/000

-3/733

0/000

هْبرت عولىززی زر هحتَای آهَسش عوَهی

-3/573

0/000

-3/747

0/000

هْبرت عولىزز ارتجب(

-3/209

0/001

-3/744

0/000

ًتبیح ًطبى زاز وِ ثیي ًگزش پس اس اًدبم آهَسش ثزاسبس
آسهَى  Mann–Whitney Uزر زٍ گزٍُ تفبٍت هعٌیزاری
ٍخَز ًسارز ( .)P=0/461اهب هتغیزّبی زاًص (،)P=0/019
هْبرت زر هحتَای آهَسضی عوَهی ( ،)P=0/006هْبرت زر

سطح معىیداری

هحتَای آهَسضی عوَهی ( ،)P=0/006هْبرت زر هحتَای
آهَسضی اذتصبصی ( ٍ )P=0/000هْبرت زر ضزٍ ارتجب(
( )P=0/001تفبٍت هعٌیزاری را ثیي زٍ گزٍُ پس اس اًدبم
آهَسش ًطبى زازًس (خسٍل .)2

جذيل : 2مقبیسٍ تغییر داوص ،وگرش ي مُبرت در دي گريٌ آمًزش برببلیه ي آمًزش ایفبی وقص
متغیرَب
ًگزش
زاًص
هْبرت زر هحتَای آهَسضی عوَهی
هْبرت زر هحتَای آهَسضی اذتصبصی
هْبرت زر ضزٍ ارتجب(

گريٌ

N

میبوگیه رتبٍ

ایفبی ًمص

19

9/1

آهَسش ثز ثبلیي

19

11

ایفبی ًمص

19

15/34

آهَسش ثز ثبلیي

19

23/66

ایفبی ًمص

19

24/24

آهَسش ثز ثبلیي

19

14/76

ایفبی ًمص

19

26

آهَسش ثز ثبلیي

19

13

ایفبی ًمص

19

25/18

آهَسش ثز ثبلیي

19

13/12

Mann–Whitney
U

Z

سطع معىیداری

36

-0/737

0/461

101/5

-2/338

0/019

90/5

-2/756

0/006

57

-3/676

0/000

72/5

-3/248

0/001

بحث ي وتیجٍگیری
تسریس یىی اثشارّبی هْن یبزگیزی است ودِ ثدب ثدِودبرگیزی
رٍشّبی ًَیي تسریس هدیتدَاى یدبزگیزی را تسدْیل ًودَز.
هطبلعِ حبضز ثب ّس همبیسِ تغییز رٍشّدبی ًدَیي تدسریس
31

/
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ثزاسبس ایفبی ًمدص ٍ آهدَسش ثدز ثدبلیي اًددبم ضدسُ اسدت.
یبفتِّبی پژٍّص حبضز ًطبى زاز وِ رٍشّبی ًَیي آهَسضی
هبًٌس ایفبی ًمص ٍ آهَسش ثز ثبلیي هٌددز ثدِ ثْجدَز ًگدزش،
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چه لیست اس پبیبیی هطبّسُگدز ّدنسهدبى اسدتفبزُ ضدس ودِ
هیشاى اعتجبر ثیي زٍ ًفز ثب استفبزُ اس ضدزیت اسدپیزهي ثدزاٍى
ثزاثز ثب  0/74ثسست آهس .ثِ زلیل غیز ًزهبل ثدَزى زازُ ّدب ،اس
آسهَىّدبی غیزپبراهتزیده اسدتفبزُ ضدس .ثدِ هٌظدَر ثزرسدی
همبیسددِ زٍ رٍش زر هتغیزّددبی هددَرز ثزرسددی زر تحمیددك اس
آسهَى ٍیلىبوسَى ٍ ثدزای همبیسدِ زازُّدبی زٍ گدزٍُ ایفدبی
ًمص ٍ آهَسش ثز ثبلیي اس آسهَى  Mann–Whitney Uاستفبزُ
گززیس .زازُّب پدس اس خودعآٍری اس طزیدك ًدزم افدشار آهدبری
 SPSS.Ver.23تدشیِ ٍ تحلیل ضسًس.

پسز ٍ ً 22فز زذتز ثب هیبًگیي سٌی  ٍ 20/92اًحدزا هعیدبر
 0/818سبل ثَزًس .طجك ًتبیح خسٍل ضدوبرُ یده ثدز اسدبس
آسهددَى ٍیلىبوسددَى ،رٍش آهددَسش ثددز ثددبلیي ثددز رٍی زاًددص
( ٍ )P<0/001هْددددبرت زاًطدددددَیبى ( )P<0/001تغییددددز
هعٌیزاری زاضتِ است .ثِطَر هطبثْی رٍش ایفبی ًمدص ًیدش
تغییددز هعٌددیزاری ثددز زاًددص ( ٍ )P<0/001هْددبرتّددبی
زاًطدَیبى ( )P<0/001زاضتِ استّ .وچٌیي ًتبیح ًطبى زاز
وددِ رٍش آهددَسش ثددز ثددبلیي ثددز رٍی ًگددزش ثیوددبراى تغییددز
هعٌیزاری را زارز ( )P=0/023ایي زرصَرتی ثَز ودِ آهدَسش
ایفبی ًمص چٌیي تغییزی را ثز ًگزش ثیبى ًىزز (.)P=0/080
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زلیل احتوبلی ًتبیح زاًست .ثب ایيوِ زر هطبلعدِ حبضدز تدبثیز
هعٌی زار ّز زٍ رٍش تسریس ایفبی ًمص ٍ آهدَسش ثدز ثدبلیي
اثجبت ضسُ است ،زر همبیسِ ایي زٍ رٍش تسریس ،تبثیز ثدبرستز
ٍ هعٌی زار رٍش آهَسش ثز ثبلیي ًسجت ثدِرٍش ایفدبی ًمدص
ٍخَز زارز وِ زر ثزذی اس پژٍّصّب ًتبیدی هطبثِ آى ثسسدت
آهس (.)19،20
عطًَسی ٍ ّوىبراى زر تحمیك ذَز ثِ ثزرسدی تدبثیز آهدَسش
ثبلیٌی ثِ ضیَُ وبٍضگزی ثز هْبرت ثىبرگیزی فزآیٌس پزستبری
پززاذتٌس .پدس اس اخزای پیص آسهَى زاًطدَیبى گزٍُ وٌتزل
ثب رٍش هعوَلی ٍ گزٍُ آسهَى ثب رٍش تسریس وبٍضدگزی ،ثدِ
هست  10رٍس تحدت آهَسش لزار گزفتٌس .زر پبیبى وبرآهَسی اس
ّز زٍ گزٍُ پس آسهَى گزفتِ ضسً .تبیح ًطبى زاز وِ آهدَسش
ثددبلیٌی ثددِ ضددیَُ وبٍضددگزی زر هْددبرت ثىددبرگیزی فزآیٌددس
پزستبری تَسر زاًطدَیبى پزستبری ًسجت ثِ رٍش هعودَلی
هَثزتز است ( .)19عسدگزی ٍ ّوىدبراى زر هطبلعدِ ذدَز ثدِ
همبیسِ تأثیز سِ رٍش آهَسضی (وبٍضگزی ،ثدز ثدبلیي ثیودبر ٍ
رٍیىزز رایح آهَسش ثبلیٌی) ثز یبزگیزی ثدبلیٌی هزالجدتّدبی
ٍیژُ زاًطدَیبى پزستبری اًدبم زازًس .ثز طجك یبفتِّدبی ایدي
هطبلعِ زٍ رٍش آهَسش وبٍضگزی ٍ آهَسش ثدز ثدبلیي ثیودبر،
ثبعث ارتمبی هْبرتّبی ثبلیٌی زاًطدَیبى ضسُ است .اس ایٌزٍ،
پیطٌْبز ضسُ تب ثزای ارتمبی یدبزگیزی ثدبلیٌی زاًطددَیبى ،اس
ایي زٍ رٍش زر آهَسش ثبلیٌی ثیطتز استفبزُ گززز (.)20
ًتبیح پژٍّص حبضز ًطبى زاز ودِ آهدَسش ثزثدبلیي هٌددز ثدِ
تغییز زر هتغیز ًگزش ًطسُ است اهدب زر حبلدت ایفدبی ًمدص
تغییز ایدبز ضسُ ضبیس ثِعلت ایي ثبضس وِ زاًطدَ ذدَز را زر
ًمص ثیودبر لدزار هدیزّدس ٍ ًبتَاًدبییّدبی اٍ را ثیطدتز زرن
هیوٌس ٍ احسبس ّوسلی ٍ ّوسرزی اٍ را افشایص هیزّس ودِ
ثز ًگزش اٍ هَثز است اهب زر رٍش آهَسش ثز ثبلیي ذَز ثیودبر
فعبلیت را اًدبم هیزّس ٍ زاًطدَیبى تغییز ًگزش ودنتدزی را
ثِزلیل زرگیز ًجَزى عولدی زر ودبر تدزثدِ ذَاٌّدس ًودَز .اس
طزفی زر همبیسِ هبثیي زٍ گزٍُ ًیش زر ایي هتغیز تفبٍت ایدبز
ًطسُ است .وِ ثًِظدز هدیرسدس زلیدل آى ثبضدس ودِ آهدَسش
ثِصَرت ترصصی ثز رٍی خٌجِای اس سًسگی ثیودبر (تزاًسدفز)
ثَزُ ٍ ًگزضی ثِ صَرت هستمین تحت آهَسش لزار ًویگیدزز.
ًتیدِ پژٍّص حبضز ثدب ًتدبیح پدژٍّص ذطیجدبى ٍ ّوىدبراى
ّورَاًی ًسارز .الجتِ آىّب عٌَاى وززًس وِ رٍش ضجیِسدبسی
ثز رٍی ًگزش زاًطدَیبى تبثیزگذار ًیست (ّ .)10ویيطَر ثدب
پژٍّص فضلخَ ًیش ّورَاًی هطبّسُ ًطس وِ ثِ ًظز هیرسس
وِ پژٍّص ضجیِسبسی ضدسُ زر آى ثدز رٍی هطدبّسُ سًدسُ اس
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زاًص ٍ هْبرتّبی زاًطدَیبى گززیسُ است .زر همبیسِ تفبٍت
هیددبًگیيّددبی زٍ گددزٍُ ،صددزفبً ًگددزش زر زٍ گددزٍُ تفددبٍت
هعٌیزاری را ًطبى زاز اهب زاًدص ٍ هْدبرت زر زٍ گدزٍُ زارای
تفبٍت هعٌیزاری ًجَز.
ًتبیح حبوی اس آى ثَز وِ هیدشاى زاًدص ٍ هْدبرت زاًطددَیبى
زرثبرُ ی آهَسش تزاًسفز ثِ ثیوبراى ضبیعِی ًربعی زر ّدز زٍ
گزٍُ آهَسش ثب استفبزُ اس رٍش ایفبی ًمص ٍ آهَسش ثز ثدبلیي
افشایص یبفتِ است .علت ایي یبفتِ هدی تَاًدس ثدِزلیدل زرگیدز
ضددسى فعددبل زاًطدددَیبى ٌّگددبم آهددَسش آىّددب ثبضددس ٍ زر
رٍشّبی فعبل تسریس یبزگیزی اس ثجدبت ٍ پبیدساری ثیطدتزی
ثزذَرزار است ٍ فزاگیزاى اغلت زر سطَح ثبالتزحیطِ ضٌبذتی
زرگیز هیضًَس .ایي ًتیدِ ثب ًتبیح هطبلعدبت هتعدسزی ّوسدَ
است .ثِعٌَاى هثبل ًتبیح هطبلعِی ّدشاٍُ ئدی ًطدبى زاز ودِ
هیبًگیي ًوزُی آگبّی زر هَرز تغذیدِی زٍراى ثلدَ ،،زر سدِ
گزٍُ ایفبی ًمص ،ثبسی ٍ سرٌزاًی اذتال هعٌدیزاری ٍخدَز
زارز ٍ ًوزُی آگبّی زر زٍ گزٍُ ثبسی ٍ ایفبی ًمدص ثیطدتز اس
گزٍُ سرٌزاًی ثَز وِ تبویسی ثز یىی اس ًتبیح پژٍّص حبضدز
هجٌی ثز هَثز ثَزى رٍش ایفبی ًمص زر یبزگیزی اسدت (.)16
ّوچٌیي زر هطبلعِ ای وِ تَسر ّ ٍ Tiffenوىبراى زر آهزیىب
اًدبم گزفت ًیدش ًطدبى زاز ودِ زاًدص زاًطددَیبى زر سهیٌدِ
هعبیٌِ فیشیىی زر گزٍُ ایفبی ًمص ثِطَر لبثل تَخْی ًسدجت
ثِ گزٍُ سرٌزاًی افشایص زاضتِ است وِ ًطبىزٌّدسُ ّوسدَ
ثَزى ایي یبفتِ ثب هطبلعِ حبضز است (.)17
هطبلعِای وِ تَسر عبثسیبى ٍ ّوىبراى وِ ثب ّس همبیسدِی
تبثیز زٍ رٍش آهَسضدی ایفدبی ًمدص ٍ سدرٌزاًی ثدز آگدبّی
ًگزش ٍ عولىزز سًبى ًرست ثبرزار زرثبرُی ًَ سایوبى اًددبم
ضسً ،تبیح ًطبى زاز وِ زر آهَسش ثِرٍش سرٌزاًی هدیتدَاى
هطبلت سیبزی را زر هست وَتبّی ثِ فزاگیدزاى اًتمدبل زاز اهدب
اطالعبتی وِ ثِرٍش فعبل وست هیضًَس زر حبفظِی طَالًی
هست ثبلی هی هبًٌس ٍ ثعس اس یه زٍرُی تبذیز لبثل زستزستز
ًسجت ثِرٍش غیزفعدبل اسدت .زر رٍشّدبی غیزفعدبل هبًٌدس
سرٌزاًی هوىي است تغییز سطح آگدبّی ٍ ًگدزش ثالفبصدلِ
ثعس اس هساذلِ ثِ ٍخَز ثیبیس اهب ایي تغییزات ًویتَاًدس پبیدسار
ثوبًس ٍ زر پیگیزی ّبی ثعسی هوىي اسدت ثدِ سدطح لجدل اس
آهَسش ثزسس .زر ایي هطبلعِ تبثیز رٍش ایفبی ًمص ثز ارتمدبی
سطح آگبّی ودنتدز اس رٍش سدرٌزاًی ثدَز (ً .)18تدبیح ایدي
پژٍّص اس ًظز تغییزات ثیطتز ایفبی ًمص ًسجت ثِ سدرٌزاًی
زر آهَسش ثب ًتبیح پژٍّص حبضدز هغدبیزت زاضدت ودِ الجتدِ
هیتَاى ثِ وَتبُثَزى فبصلِی ثیي پیصآسهَى ٍ پسآسهَى را

سیس هحوس صبزق حسیٌی ٍ ّوىبراى

Downloaded from rme.gums.ac.ir at 17:16 +0330 on Sunday December 5th 2021

[ DOI: 10.29252/rme.12.1.36 ]

... ٍ همبیسِ تبثیز آهَسش رٍش خبثدبیی ٍ اًتمبل ثیوبراى ضبیعِ ًربعی

ایفبی ًمص ٍ آهَسش ثز ثبلیي تَاًستٌس وِ هْبرت زاًطددَیبى
را زر آهَسش تزاًسفز ثِ ثیوبراى ضبیعِ ًربعی ثالفبصلِ ثعدس اس
 اهب رٍش آهَسش ثدز ثدبلیي زر سهیٌدِی،هساذلِ افشایص زٌّس
 زر.وست هْبرت زاًطدَیبى وبرزرهبًی هَفدكتدز عودل ًودَز
 تٌْب آهَسش ایفدبی ًمدص،هَرز ًگزش زاًطدَیبى ثِ هعلَلیت
.تَاًست ًگزش زاًطدَیبى را تغییز زّس

قذرداوی
ِ ایي همبلد،ضوي تطىز اس زاًطدَیبى ضزوتوٌٌسُ زر پژٍّص
 هصدَة96120877556 ُثزگزفتِ اس طزح تحمیمبتی ثب ضدوبر
زر هعبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری زاًطگبُ علدَم پشضدىی ّودساى
.است

سیس هحوس صبزق حسیٌی ٍ ّوىبراى

الىتزٍضَن ثز رٍی ثیوبراى رٍاًپشضىی ثَزُ اسدت ودِ حتدی
.)21( هٌدز ثِ ایدبز ًگزش هٌفی زر زاًطدَیبى گززیسُ است
اس هحددسٍزیتّددبی پددژٍّصیددبفتي ٍ ّوددبٌّگی ثددب ثیوددبر زر
ثزگشاری آهَسش ثز ثبلیي ثِزلیل عسم رضبیت ثزذی اس ثیوبراى
 ّوچٌدیي پیطدٌْبز هدیگدززز زر.ثِهٌظَر آهَسش ثَزُ است
ٍ  رٍشّبی ًدَیي،پژٍّصّبی آتی اس تعساز ثیطتز زاًطدَیبى
هتٌددَ آهَسضددی ٍ ثددز رٍی هتغیزّددبی هتفددبٍتی زر هطبلعددبت
.استفبزُ گززز
ٍ ثِطَرولی هیتَاى ًتیدِ گزفت وِ ّز زٍ رٍش ایفبی ًمدص
آهَسش ثز ثبلیي تَاًستٌس ثِطَر هعٌیزاری زاًص زاًطددَیبى
وبرزرهبًی زر آهَسش تزاًسفز ثِ ثیودبراى ضدبیعِی ًردبعی را
َ ّزچٌدس ودِ رٍش آهدَسش ثدز ثدبلیي ثدِ ًحد،افشایص زٌّدس
 ّوچٌدیي ّدز زٍ رٍش.ثبرستزی زر ایي هَرز ثْتز عول ًودَز
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Introduction: Promoting education requires using of methods that enable students learn better and
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play an active role in learning. Achieving such a goal requires using of new teaching methods by
teachers in designing teaching methods. The purpose of this study was to compare the effect of two
training methods of "simulation patient" and "real patient" in transferring of spinal cord injury
patients on knowledge, attitude and skill of occupational therapy students.
Methods: The present study is a quasi-experimental study with two group plan: pre-test and posttest, which included 38 undergraduate occupational therapy students that selected by census
method. Then participants through simple randomization divided in two groups (19 members).
Content of education about transferring of spinal cord injury patients was presented in both groups
via lecture and slide during two days. Then, for practical training, students were divided into two
groups of training (simulation patient and real patient). Before and after practical -training,
knowledge and attitude questionnaires and observational skills checklists were distributed and
collected from two groups. Data were analyzed by Wilcoxon test and U Mann-Whitney test through
SPSS.
Results: There were no significant differences between the two groups in terms of age, gender, and
marital status. After practical training, the results showed a significant difference between the two
groups in changing the level of knowledge (P=0.019) skill in terms of general educational content
(P=0.006), specific educational content (P=0.000) and relationship initiation (P=0.001).also,
findings show significant difference between two groups in "real patient" method but no significant
difference in "simulation patient" method.
Conclusion: According to the results, it can be concluded that clinical education can improve the
level of knowledge and skill of occupational therapy students as compared to the role-playing
method and as a new educational method in medical sciences, increase the quality of education.
Keywords: Training, Learning, Students, Occupational Therapy, Spinal Cord Injury
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