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تجربی به بررسی تأثیر دو رويکرد آموزش استاد محور و مسأله محور در بروز خطاهاي گزارشنويسی پرستاران در
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استادمحور و شاهد طبقهبندي شدند .محتواي آموزشی براي دو گروه مداخله طی شش جلسه  45دقیقه اي توسط يک
مدرس ارائه گرديد .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه محقق ساختهاي بود که روايی محتوايی آن توسط اساتید با ضريب 0/76
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بعد  .)0/47میزان رضايت پرستاران از روش مسأله محور بیشتر از استاد محور بود .با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه،
آموزش با رويکرد مسأله محور و آموزش به رويکرد استاد محور در هر دو گروه مؤثر و تأثیر مثبتی داشت اما با توجه به
میزان رضايت و عالقهمندي پرستاران از آموزش مسأله محور پیشنهاد میشود از اين رويکرد در کالسهاي آموزش حین
خدمت و آموزش روشهاي مقابله با انواع ديگر خطاهاي پرستاري از قبیل خطاهاي دارويی و درمانی استفاده شود.
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کریمی مونقی و همکاران

مقدمه
ارتکاب خطا جزيی ازخصلتهاي انسان است و تمامی
دست اندرکاران ارائه مراقبتهاي درمانی از خطا مبرا
نخواهند بود (باتیس و همکاران .)1999 ،ازطرفی خطاهاي
پرستاري ،مشکل شناخته شدهاي است که در سیستم
درمانی وجود دارد .اهمیت بیشتر آن در درمان از اين
جهت است که برعکس خطاهاي موجود در ساير حرفهها،
نتايج جبران ناپذيري را درپی دارد .منظور از خطاي
پرستاري ،اصطالحی عملیاتی است که به موجب رخداد
آن ،زنجیره برنامه ريزي شده فعالیتهاي فیزيکی و ذهنی
در رسیدن به اهداف عاجز میمانند و اين قصور به مداخله
و شانس نسبت داده نمیشود (جانیتسون و
کانیتساکی .) 2006،از نظر مديريت خطر خطاهاي
پرستاران بسیار مهم است؛ زيرا میزان خطاهاي کاري
پرستاران بعنوان يکی از نشانگرهاي سودمندي کار پرسنل
درمانی و مراقبتی ازارکان مديريت است (النگ 2002 ،و
هال  .)2002 ،در مطالعهاي مقطعی در بیمارستانهاي
آموزشی شهر سنندج ،يافتههاي تحقیق نشان داد 16/7
درصد پرستاران مرتکب نوعی خطاي پرستاري شده بودند
(پنجوينی  .)2007،در مطالعهاي ديگر با بررسی اشتباهات
دارويی دانشجويان پرستاري ،دريافتند در 10درصد
واحدهاي مورد پژوهش اشتباه دارويی اتفاق افتاده و
41درصد آنها اشتباه دارويی در شرف وقوع را گزارش
کردهاند(جلويی .)2010 ،میانگین وقوع خطاهاي پرستاري
در طول  3ماه در بیمارستانهاي مورد مطالعه در تهران
 19/5مورد براي هر پرستار گزارش شده است(کوهستانی
و باغچغی .)2008،گزارشات پرستاري بايد علمی ،دقیق،
کامل و بموقع باشد و هرگونه خطا در ثبت موارد يا حذف
آنها مسأله ساز است .گزارش پرستاري جامع ،عاملی براي
رفع اتهام و تبرئه پرستاران است .نارسايی در گزارش
میتواند عاملی براي تأيید قصور تلقی گردد .از نظر حقوقی
عملکرد تیم پرستاري با ثبت قابل اثبات است و موردي
پذيرفته میشود که بطور کامل گزارش و ثبت شده باشد
(گزارش سالیانه وزارت بهداشت لندن  .)1999،از جمله
راهکارهايی که براي کاهش خطاهاي پرستاري وجود دارد
می توان به در دسترس بودن منابع به روز نظیرکتابهاي
معتبر در بخشها براي پرسنل ،در نظر گرفتن مباحث
مورد نیاز در نیاز سنجی آموزشی سالیانه و ارايه برنامههاي
آموزشی حین خدمت در زمینه کاهش خطاهاي پرستاري
اشاره نمود .اما با وجود انجام چنین اقداماتی تاکنون،
کاهش ملموسی در تعداد خطاهاي پرستاران مشاهده
نشده است .بنابراين براي کاهش خطاهاي پرستاران بايد
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بدنبال راه حلهاي جديدي بود .يکی از اين راه حلها
آموزش میباشد .آموزش مسأله محور ( )P.B.Lيکی از
روشهاي آموزشی مشارکت محور است که به عنوان يک
روش آموزشی در رشتههايی مثل پزشکی ،پرستاري،
دندانپزشکی ،علوم اجتماعی ،مديريت ،مهندسی و معماري
معرفی شده است .آموزش مسأله محور همزمان با تاسیس
مدارس پزشکی در اواخر سال  1960سازماندهی شد و به
دنبال آن در بسیاري از رشتههاي مختلف استفاده شد
(سمرجی .)2014 ،از آن زمان تعداد موسسات و مدرسانی
که آموزش مسألهمحور را مورد استفاده قرار دادند به
سرعت افزايش يافت و به عنوان روش جايگزين يا مکمل
در امر آموزش مورد استفاده قرار گرفت (اونیون.)2012 ،
آموزش مسئله محور توسط سازمانهاي ملی و بین المللی
زيادي مورد تأيید قرار گرفته است از جمله انجمن
دانشکدههاي پزشکی آمريکا (ساوين ،)1999 ،مؤسسه
تکنولوژي ويرجینیا (بريت ،)2013 ،دانشگاه معماري
( S&Tسمیح ،)2014 ،سازمان جهانی آموزش پزشکی
(اونسون )2000 ،و سازمان جهانی بهداشت (دولمانس و
اشچیم  .)2000،آموزش مسأله محور اولین بار توسط بارو
و در دانشکده پزشکی دانشگاه مک مستر بکار گرفته شد و
سپس به ديگر رشتهها نیز گسترش يافت(کرستینا،
 .)2014آموزش مسألهمحور يک رويکرد آموزشی
يادگیرنده محور است که به يادگیرندگان فرصت مشارکت
در تحقیق مبتنی بر هدف را فراهم میسازد(آذير.)2012 ،
دولمنز و اشمیت هدف آموزش مسأله محور را کمک به
يادگیرنده و کارکنان در خلق مدلهاي شناختی قوي از
مسأله فراروي آنان تعريف کردهاند .بنظر انجیل جايی که
آموزش مسئله محور به عنوان بخشی از سیستم آموزش
حرفهاي پذيرفته شده است يادگیرنده مجوعهاي از
صالحیتها و شايستگیهاي بارزي را پیدا میکند که به
وي در زندگی شغلی کمک فراوانی خواهد کرد (انجل،
 .)1991از جمله اين مهارتها میتوان به خالقیت،
مديريت استرس ،مديريت زمان ،تفکر نقادانه ،همکاري
تیمی و مهارتهاي ارتباطی اشاره کرد (باررو.)1994 ،
يکی از حرفههايی که آموزش مسأله محور وارد آن شده
است حرفه پرستاري است .پیشرفت هاي مداوم در زمینه
تکنولوژي درمانی و مراقبت از بیماران ،امروزه پرستاري را
بصورت يک حرفه پیچیده ،پر چالش و تخصصی مطرح
ساخته است .تنوع و تغییرات سريع در نیازهاي مددجويان
باعث گرديد تا پرستاران بدانند که با انجام کارهاي روتین
ديگر قادر نخواهند بود به اهداف شغلی مورد نظر خود
دست يابند ،بلکه پرستاري پیشرفته و کار آمد نیازمند
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مهارتهايی نظیر تفکر انتقادي ،حل مشکل و نگرش مثبت
حرفهاي میباشد و يک پرستار بالینی در صورت دارا
نبودن چنین ويژگیهايی معموالً مهارت هاي الزم را در
زمینه کارهاي عملی نخواهد داشت(بنسون .)2001،يکی از
راههاي پیشنهاد شده جهت ايجاد چنین ويژگیهايی در
پرستاران آموزش آنها با يک روش آموزشی فعال و مشکل
محور میباشد .دانشجويانی که در دوران تحصیلی از يک
يادگیري فعال برخوردار نباشند در آينده کاري خود در
تعیین اهداف و تصمیمگیري نقشی نداشته و صرفاً اجرا
کننده دستورات و هضم کننده برنامه هاي از پیش تعیین
شده خواهند بود .از میان استراتژيهاي آموزشی مطرح
شده از بهترين راهکارهايی که میتوان پرستاري را به
سمت نیل به اهداف حرفهاي اش رهنمون سازد يادگیري
بر اساس حل مشکل میباشد .اين شیوه آموزشی فعال بر
پايه دو اصل بیمار محوري و دانشجو محوري ،موجب
میگردد تا دانشجويان در آينده شغلی خود با موقعیتهاي
بیمار و بیماري برخورد فعاالنه داشته و تنها به اجراي
طوطی وار فرآيندها اکتفا نکنند .در نهايت میتوان چنین
گفت که اگر بپذيريم ناکارآمد بودن پرستاران در رفع
نیازهاي مددجو مربوط به شکافی است که میان آموزش و
بالین وجود دارد آنگاه جايگزين ساختن روش آموزشی که
بتواند با کاهش اين شکاف موجب ارتقاء کارآيی آنان گردد
يک امر ضروري خواهد بود.يکی از رويکردهاي آموزشی
نوين و خوب که میتواند ما را به سمت اين اهداف
رهنمون سازد  P.B.Lخواهد بود( .وادل )1990،لذا
پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی و مقايسه تأثیر دو
رويکرد استاد محور و مسأله محور در کاهش خطاهاي
پرستاران بپردازند.

مواد و روش ها
اين مطالعه از نوع مداخلهاي و نیمه تجربی بود .جامعه
پژوهش را پرستاران شاغل در بیمارستانهاي شهرستان
تربت حیدريه تشکیل میدادند که اين شهرستان يک
بیمارستان آموزشی درمانی بنام نهم دي و يک بیمارستان
درمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بنام رازي داشت
که وارد مطالعه شدند .براي تعیین حجم نمونه از فرمول
روش پوکاک که براي تعیین حجم نمونه در مطالعات
تحلیلی مقايسه میانگین سه گروه بکار میرود استفاده شد.
خطاي نوع اول  5درصد و خطاي نوع دوم  10درصد در
نظر گرفته شد .میانگین قبل و بعد از مداخله به ترتیب 20
و  17/5با انحراف معیارهاي  3/5و  ،2/5حجم نمونه براي
هر گروه  31نفر بدست آمد .معیارهاي ورود شامل داشتن
مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاري و سابقه

کاري حداقل يکسال بود .معیارهاي خروج نیز شامل ترک
خدمت ،غیبت درجلسات آموزشی بیش ازيک جلسه،
انتقال پرستار به شهري ديگر و عدم تمايل پرستاران به
شرکت درمطالعه بود .براي تعیین نمونهها ،ابتدا با مراجعه
به هر بیمارستان لیست تعداد کلی پرستاران شاغل هر
بیمارستان را مشخص کرده و سپس به روش طبقه اي به
نسبت تعداد کل پرستاران دو بیمارستان،تعداد نمونه الزم
از هر بیمارستان مشخص گرديد که تعداد کل پرستاران
در  2بیمارستان  385نفر بود .در مرحله بعد تعداد
پرستاران هر بخش در هر بیمارستان مشخص شده و تعداد
نمونه هاي الزم از هر بخش به نسبت کل نمونه ها نیز
تعیین شد.در اين مرحله انتخاب پرستاران از بین کسانی
بود که قبال در کالسهاي آموزشی تدريس روشهاي
استادمحور يا مسأله محور شرکت نکرده بودند .سپس در
هر بخش اسم پرستاران آن بخش در برگههاي يک شکل
نوشته شد و از بین آنان قرعه کشی انجام گرديد و
نمونههاي نهايی انتخاب شدند .در صورتیکه در بخشی
پرستاري موافق همکاري در طرح نبود طبق قرعه نفر
بعدي انتخاب می شد .براي انجام اين مطالعه نیاز به 3
گروه  31نفره بود که براي گروه اول آموزش استاد محور،
گروه دوم آموزش مسأله محور و گروه سوم گروه شاهد
درنظرگرفته شد .براي تعیین اعضاي هر کدام از گروهها
نیز در هر بخش طوري نمونهها تقسیم میشدند که حتی
االمکان در هرگروه از تمام بخشها پرستاران حضور داشته
باشند .بدين ترتیب که بخشی که سهم آن در مطالعه 3
نفر بود به صورت قرعه اين  3نفر در بین  3گروه تقسیم
میشدند .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه (لیکرت 5
گزينهاي) محقق ساختهاي بود که روايی آن توسط 15
نفراز اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدريه (از بین اساتیدي که سابقه گذراندن
کالسهاي آموزشی گزارش نويسی را داشتند و همچنین
به هر دو روش آموزشی استادمحور و مسأله محور آشنا
بودند) و مشهد ( از گروه آموزش پزشکی دانشکده
پزشکی) داراي مدرک کارشناسی ارشد يا دکتراي
پرستاري مورد تأيید قرار گرفت .پايايی پرسشنامه با
استفاده ازروش آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد که ضريب
آلفاي کرونباخ آزمون  0/84بدست آمد .پرسشنامه در دو
قسمت بررسی اطالعات فردي و بررسی تعداد خطاهاي
گزارش نويسی پرستاران طراحی گرديد.در قسمت اول
پرسشنامه  10سؤال دموگرافیک و در قسمت دوم
پرسشنامه  25سؤال در مورد تعداد وقوع خطاها در  2ماه
گذشته و تقسیم بندي انواع آنها پرسیده شد.
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به روش مسأله محور درباره گزارش نويسی داده شد.
دادهها وارد نرم افزار  SPSS20شده و توسط آمار
توصیفی و همچنین آزمونهاي کاي اسکوير ،تی مستقل،
آنووا و همبستگی با سطح معنی داري  95درصد مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت .سطح معنیداري نیز براي
آزمونهاي مختلف  P<0.05در نظر گرفته شد.

روش نمره گذاري پرسشنامه بدين صورت بود که براي
هرسوال درصورتی که فرد گزينه هرگز را انتخاب میکرد
کد صفر ،گزينه بندرت کد ،1گاهی اوقات کد ،2اغلب کد
 3و همیشه کد  4داده میشد .سپس اين کدها در نرم
افزار  SPSSبه صورت معکوس کد بندي مجدد شدند.
سپس میانگین کدهاي تمام  25سؤال مربوط به خطاهاي
پرستاران محاسبه شده و نمره مربوط به خطاي پرستاران
بدست میآمد .حداکثر نمره میانگین خطاي پرستاران  4و
حداقل آن صفر بود بدين معنی که کسی که نمره 4
میگرفت يعنی حداکثر خطا را مرتکب شده و کسی که
نمره صفر میگرفت يعنی خطايی مرتکب نشده بود .براي
تمام پرستاران در مورد اهداف طرح توضیح داده شد و از
آنان درباره شرکت در مطالعه رضايت کتبی اخذ گرديد.
پس از آن براي هر  3گروه پیش آزمون انجام شد و
پرسشنامه خطاهاي پرستاري توسط خود پرستاران تکمیل
شد .سپس به گروه شاهد آموزشی داده نشد و به گروه دوم
آموزش به روش استاد محور و به گروه سوم آموزش به
روش مسأله محور ارايه شد .اصلیترين محتواي آموزشی
معتبرترين کتاب استاندارد وزارت بهداشت ودرمان و
آموزش پزشکی و سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمی
ايران بود که دستورالعمل حرفهاي نیز محسوب میگردد و
روايی محتواي آموزشی هر دو روش توسط  10نفر از
اعضاي محترم هیأت علمی مورد تأيید قرار گرفت .با اين
محتواي آموزشی و براساس تعدادي از مطالعات انجام شده
شش جلسه  45دقیقه اي درطول شش روز پشت سر هم
درگروه دوم وشش جلسه  45دقیقه اي درطول همان
شش روز در گروه سوم برگزار گرديد .بعد از اتمام تحقیق،
به منظور رعايت نکات اخالقی براي گروه شاهد نیز آموزش

یافتهها
دراين مطالعه  93نفر در  3گروه  31نفره ،تدريس به
روش استاد محور ،تدريس به روش حل مسأله و گروه
شاهد وارد مطالعه شدند .نمونهها از  2بیمارستان نهم دي
و رازي انتخاب و سهم بیمارستان نهم دي  73نفر و
بیمارستان رازي  20نفر بود  .بیشتر افراد شرکت کننده در
مطالعه زنان بودند ( .)%68از نظر شغل کنونی افراد
پرستاران باالترين فراوانی( )%78/5و سوپروايزرها کمترين
فراوانی ( )%8/6را داشتند ،بیشتر افراد شرکت کننده در
مطالعه به صورت رسمی استخدام شده بودند ( )%43و
تعداد پرستاران استخدام تبصرهاي از همه کمتر بود
(31 .)%6/5درصد از شرکتکنندگان سابقه حضور در
کالسهاي آموزشی مرتبط با خطاهاي پرستاري و
راهکارهاي کاهش آنها را داشتند که میانگین حضور آنان
 7/9ساعت بود .نتايج آزمونها نشان داد که هر  3گروه از
نظر توزيع متغیرهاي جنس ،بیمارستان محل اشتغال،
شغل کنونی ،نوع استخدام و سابقه حضور در کالسهاي
آموزشی گزارش نويسی بطور مناسب همسان سازي شده
بودند و با يکديگر اختالف معناداري در توزيع اين متغیرها
نداشتند (جدول .) 1

جدول شماره  - 1توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک کیفی شرکت کنندگان بر حسب گروه
مساله محور

شاهد

جمع

استاد محور

گروه

مرد

(9)%30

(10)%33

(11)%37

(30)%100

زن

(22)%35

(21)%33

(20)%32

(63)%100

نهم دی

(25)%34

(24)%33

(24)%33

(73)%100

رازی

(6)%30

(7)%35

(7)%35

(20)%100

سطح معنی
داری

متغیرهای دموگرافیک
جنس
بیمارستان

سوپروایزر

(2)%25

(3)%37/5

(3)%37/5

(8)%100

سرپرستار

(4)%33

(4)%33

(4)%33

(12)%100

شغل کنونی

پرستار

(24)%33

(22)%30

(27)%37

(73)%100

رسمی

(11)%32

(12)%34

(12)%34

(40)%100

قراردادی

(24)%33

(22)%30

(27)%37

(35)%100

طرحی

(2)%17

(4)%33

(6)%50

(12)%100

تبصره ای

(4)%77

(2)%33

(0)%0

(6)%100

حضوردرکالسهای

بلی

(6)%21

(13)%45

(10)%34

(29)%100

آموزشی گزارش نویسی

خیر

(24)%38

(18)%29

(21)%33

(63)%100

استخدام

0/86
0/93
0/78

0/42

0/18
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بود که بیشترين میزان آن در گروه آموزش مساًله محور با
 97/41و کمترين میزان آن در گروه شاهد با 61/80
ساعت بود.همچنین نتايج آزمونهاي آنووا نشان داد که
توزيع هر  3متغیر سن ،سابقه کاري و اضافه کاري در هر
 3گروه يکسان بود و با يکديگر اختالف معناداري نداشتند
و گروهها به طور مناسب همسان سازي شده بودند (جدول
.)2

میانگین کلی سن شرکت کنندگان  34سال بود که
بیشترين میانگین سنی در گروه شاهد با  34/90سال و
کمترين آن در گروه استادمحور با  33/54سال بود.
میانگین کلی سابقه کاري شرکت کنندگان  9/34سال بود
که بیشترين میزان آن در گروه آموزش مساًله محور با
 9/65و کمترين آن در گروه استادمحور با  8/84سال بود.
میانگین کلی اضافه کاري شرکت کنندگان  84/15ساعت

جدول شماره  -2توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک کمی شرکت کنندگان بر حسب گروه
متغیر

گروه

سن

شاهد

میانگین

حداقل

انحراف

حداکثر

معیار
34/90

7/56

23

51

آموزش مساله محور

33/70

6/99

24

استادمحور

33/54

6/31

24

46

کل گروهها

34

6/92

23

51

9/56

6/89

1

27

9/65

6/58

1

26

استادمحور

8/84

6/36

2

26

کل گروهها

9/34

6/55

1

27

شاهد

61/80

47/49

0

175

آموزش مساله محور

97/41

47/00

30

175

استادمحور

93/22

46/68

0

175

کل گروهها

84/21

49/36

0

175

سابقه کاری

آموزش مساله محور

اضافه کاری

در گروه شاهد اختالف آماري معناداري بین میانگین
نمرات خطاي پرستاران قبل و بعد از مداخله وجود نداشت.
اما در گروه آموزش به روش استاد محور میانگین خطا قبل
و بعد از مداخله اختالف معنیدار آماري را نشان داد
بطوريکه میانگین خطاي پرستاران بعد از مداخله نسبت به
قبل از مداخله کاهش پیدا کرده بود .در گروه آموزش به
روش مسأله محور نیز آموزش تأثیر مثبتی داشت و
میانگین خطاي پرستاران بعد از مداخله نسبت به قبل از
مداخله کاهش پیدا کرده بود .نتايج آزمون ويلکاکسون نیز
اين اختالف را از نظر آماري معنی دار نشان داد(جدول .)3
جدول شماره  -3میانگین خطاهای پرستاران قبل و بعد
از مداخله به تفکیک گروه
قبل از مداخله
میانگین

گروه

انحراف

بعد از مداخله
انحراف

سطح معنی

معیار

داری

میانگین

شاهد

0/79

0/41

0/47

0/32

0/14

آموزش مساله

0/89

0/48

0/54

0/26

0/00

آموزش

1/05

0/39

0/51

0/23

0/00

معیار

محور
استادمحور

داری
50

شاهد

سطح معنی
0/34

0/42

0/12

براي بررسی تفاوت بین میانگین خطاهاي پرستاران قبل از
مداخله با وضعیت استخدامی آنان ازآزمون آنووا استفاده
شد .میانگین خطا در پرستاران تبصرهاي(قراردادي يکساله
و  3ماهه) بیشتر از همه و در پرستاران طرحی از همه
کمتر بود .نکته جالب توجه میانگین خطاي باالي
پرستاران رسمی و خطاي پايین پرستاران طرحی بود.
نتايج آزمون آنووا تفاوت آماري معنی داري را بین میانگین
خطاي پرستارن قبل از مداخله بین گروهها نشان داد .بر
اساس نتايج آزمونهاي تعقیبی ،بین میانگین خطاي
پرستاران طرحی با پرستاران پیمانی و تبصرهاي اختالف
آماري معنیداري وجود داشت .همچین براي بررسی
تفاوت میانگین خطاهاي پرستاران بعد از مداخله با
وضعیت استخدامی آنان از آزمون کروسکال والیس
استفاده شد .بیشترين میانگین خطاي گزارش نويسی
مربوط به پرستاران رسمی و کمترين آن مربوط به
پرستاران طرحی بود و میانگین خطا در تمامی گروهها
کاهش يافته بود .نتايج آزمون کروسکال والیس اختالف
معناداري بین میانگین خطاها در بین گروهها نشان داد.
بین بقیه متغیرهاي دموگرافیک در گروهها اما اختالف
آماري معناداري مشاهده نشد.
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همچنین هنگام تکمیل پرسشنامه ها بعد ازمداخله براي
گروههاي آموزش مسأله محور و استاد محور از آنان در
مورد روش آموزشی مربوطه رضايت سنجی انجام شد.
بدين صورت که با استفاده از يک سؤال  5گزينهاي با
طیف لیکرت نظر آنان در مورد رضايت از کالس برگزار
شده پرسیده شد .نمرات باال نشان دهنده رضايت باالتر و
نمره پايین نشان دهنده سطح رضايت پايینتر بود .میزان
رضايت پرستاران از روش آموزش مسألهمحور از
استادمحور باالتر بود که نتايج حاصل از آزمون تی مستقل
نیز اين اختالف را از نظر آماري معنی دار نشان داد.

بحث
نتايج حاصل ازانجام آزمونهاي تی زوجی و
ويلکاکسون نشان داد درهر دوگروه آموزش به روش مسأله
محور وآموزش به روش استاد محور میانگین خطاها نسبت
به قبل از مداخله اختالف معنیداري داشت و میانگین
خطاها نسبت به قبل از مداخله کاهش پیداکرده بود.
بعبارتی ديگر آموزش در هر دو گروه مؤثر بوده و تأثیر
مثبتی داشت .بررسی میانگین خطاها در هر دو گروه قبل
از مداخله با استفاده از آزمون تی مستقل اختالف آماري
معنیداري را بین دو گروه نشان نداد .بررسی میانگین
خطاها بعد از مداخله با استفاده از آزمون من ويتنی نیز
اختالف آماري معنی داري را بین میانگینهاي خطا در دو
گروه آموزش به رويکرد مسأله محور و آموزش به رويکرد
استاد محور با يکديگر نشان نداد .همانطور که مالحظه
میشود در اين تحقیق هر دو روش استاد محور و مسأله
محور درکاهش خطاها مؤثرتر ازگروه شاهد بودند .با توجه
به نتايج آزمون من ويتنی بین میانگینهاي دو گروه بعد از
مداخله اين نتیجه حاصل میشود که آموزش به روش
استاد محور به اندازه اموزش به روش مسأله محور در
کاهش خطاها مؤثرند ،بعبارتی ديگر تأثیر هر دو روش در
کاهش خطاها به يک اندازه بود .نتايج حاصل از اين
مطالعه با نتايج مطالعه المسعودي که به بررسی تأثیر
آموزش به سبک مسأله محور در برابر آموزش به سبک
سخنرانی در آموزش تنفسی درمانی ( Respiratory
 )Therapy Educationدر دانشگاههاي ايالت جورجیا
آمريکا در سال  2012پرداخته بود مشابه بود .المسعودي
در آن مطالعه به اين نتیجه رسید که آموزش به روش
مسئله محور در يادگیري دانشجويان مؤثر است اما اختالف
معناداري را با روش آموزش سخنرانی نداشت .اما با اين
وجود به دلیل انعطاف پذير بودن تدريس به روش مسأله
محور و مشارکت دانشجو در کالس استفاده از اين روش
در حال افزايش است(بندر و المسعودي .)2012،
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همینطور در مطالعه  Beers GWکه به بررسی تاًثیر دو
روش آموزش به روش استاد محور وآموزش به روش مسأله
محور در درس بهداشت سالمندان  1رشته پرستاري در
دانشگاههاي آمريکا پرداخته است نتايجی مشابه مطالعه ما
بدست آمد .نتايج اين مطالعه اختالف آماري معنیداري را
بین دو روش آموزشی نشان نداد و نمرات دانشجويان در
هر دو گروه قبل و بعد از مداخله به يک میزان تغییر کرده
بود و هر دو گروه افزايش نمره يکسانی داشتند .نتايج اين
مطالعه فرضیه صفر را که بین آموزش به روش سخنرانی و
آموزش به روش مسأله محور تفاوتی وجود ندارد را
پشتیبانی کرد و نتوانست آن را رد کند(بیرز.)2005،
يافتههاي مطالعه محمودي هیچگونه برتري بین روش
استاد محور و دانشجو محور در تدريس درس جنین
شناسی را نشان نداد اما از ديد دانشجويان تدريس توسط
استاد به تنهايی براي تدريس درس جنین شناسی روش
مناسبی بود (محمودي .)2013 ،همچنین نتايج مطالعه
جاويد نشان داد که روش سخنرانی بیشتر از روش
يادگیري بر اساس حل مسأله بر يادگیري تأثیرداشته است
و روش يادگیري بر اساس حل مشکل موجب يادداري
بهتر واحدهاي مورد پژوهش شده است (جاويد.)2000،
نتايج مطالعات دادگري و بقايی نیز نشان داد که هیچ گونه
تفاوت آماري معنی داري بین نتايج کسب شده از روش
يادگیري بر اساس حل مسأله و روشهاي سنتی وجود
ندارد (دادگري 2001 ،و بقايی  .)2002،اما در مطالعه
عبدالحسن حمزا که به بررسی تاًثیر آموزش به سبک
مسأله محور و آموزش به روش سخنرانی در بین
دانشجويان پرستاري در مؤوسسه پرستاري عمان در سال
 2012پرداخته بود آموزش به روش مسأله محور مؤثرتر از
آموزش به روش سخنرانی بود و محقق پیشنهاد کرده بود
آموزش مسأله محور جايگزين آموزش به روش سخنرانی
گردد (عبدالحسن .)2012 ،همین طور در مطالعه
مداخلهاي آيندهنگر هرزيگ و آنپتول در دانشکده پزشکی
دانشگاه کلن آلمان تحت عنوان بررسی مقايسهاي روش
يادگیري مبتنی بر  P. B. Lبا روش يادگیري مبتنی بر
سخنرانی در يک دوره فارماکولوژي پايه نتايج بدست آمده
نشان داد که روش آموزشی مسأله محور در انتقال دانش
واقعی کاستی نداشته و برتر از روشهاي سنتی بوده است.
در مطالعات ديگري مانند مطالعه ( Gibsonگیبسون و
کامپل(Yang ،)2000 ،يانگ )1998،و مشهدي
(مشهدي )2003،نتايج حاکی از تأثیر بیشتر روشهاي
دانشجو محوري و همیاري به روش سخنرانی بود به نحوي
که در کلیه اين پژوهشها میزان يادگیري در روشهاي
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دانشجو محوري مانند  P.B.Lبیشتر از روشهاي سنتی
مانند سخنرانی بوده است .همچنین نتايج مطالعه کلینی و
همکاران نشان داد اختالف آماري معنیداري بین يادگیري
به روش سنتی و يادگیري بر اساس حل مشکل وجود
دارد،به طوريکه يادگیري بر اساس مشکل باعث يادگیري
بهتري نسبت به روش سخنرانی میشود(کلینی .)2004،
در ديگر مطالعات نیز مشخص شده که شیوه تدريس
دانشجو محوري و تفحص گروهی در میزان يادگیري
مؤثرتر از سخنرانی بوده است (شعبانی 2005،و اسدپور،
 1998و دلدار  1998،و ديبیاسیا .) 2002 ،علت تفاوت در
نتايج می تواند احتماالً به دلیل تفاوت جامعه پژوهش،
روش کار ،تعداد نمونهها ،شرايط وموقعیتهاي آموزشی و
روش تدريس باشد .بین سمت افراد با ساعات گذرانیدن
کالسهاي آموزشی گزارش نويسی ارتباط معنیداري ديده
شد ،بطوريکه سوپروايزرها نسبت به سرپرستاران و
سرپرستاران نسبت به پرستاران آموزش بیشتري درمورد
خطاهاي پرستاري ديده بودند .دلیل اين امر هم ممکن
است ماهیت اين پستها باشد ،بطوريکه سوپروايزر ها
سقف ساعت آموزش ضمن خدمت باالتري نسبت به بقیه
دارند .میانگین خطاها در گروه شاهد بعد از مداخله نسبت
به قبل از مداخله کاهش يافته بود .اما اين کاهش از لحاظ
آماري معنیدار نبود .احتماالً دلیل اين کاهش مربوط به
حس کنترل در پرستاران باشد زيرا اين افراد تحت مطالعه
بودند و میدانستند 2ماه ديگر میانگین خطاي آنان دوباره
سنجیده می شود .اين احساس آگاهانه احتماالً میانگین
خطاها را کاهش داد .ازطرفی ديگر چون بصورت علمی
اطالع دقیقی از گزارش نويسی و نحوه کاهش خطاهاي آن
نداشتند و يا در کالسهاي آموزشی مرتبط شرکت نکرده
بودند تالش آنان تاًثیرکمتري درکاهش میانگین خطاهاي
گزارش نويسی آنان داشت .درتمام مطالعات انجام گرفته
که ما آن را مرور نمودهايم اکثراً به مقايسه بین قبل و بعد
يک روش آموزشی يا مقايسه دو روش آموزشی با يکديگر
در کاهش خطاها پرداخته بودند و هیچ مطالعهاي به
مقايسه اين گروهها با گروه شاهد نپرداخته بود که باعث
میشود تأثیر آموزش بیشتر از تأثیر واقعی آن نشان داده
شود .میانگین خطاها در گروه آموزش به روش مسأله
محور قبل از مداخله نسبت به بعد از مداخله کاهش پیدا
کرده بود .با توجه به اينکه در اين گروه نیز مشابه گروه
استاد محور درطی مدت زمان  2ماه انجام اين مطالعه
بیشتر متغیرهاي مرتبط با گزارش نويسی کنترل شده بود
و جز کالس آموزشی برگزار شده کالس و جلسه آموزشی
و يا کارگاه مرتبط با گزارش نويسی ديگري برگزار نشده

بود لذا می توان ادعا کرد سهم بیشتر اين کاهش مربوط
به تأثیر بسیار خوب آموزش میباشد .در مطالعه
المسعودي نیز که به بررسی تأثیر آموزش استاد محور و
مسأله محور در تدريس درس تنفس درمانی پرداخته بود
میانگین نمره پرستاران در روش آموزش مسأله محور
نسبت به قبل از آموزش افزايش پیدا کرده بود و اين
افزايش از نظر آماري معنی دار شده بود  .همچنین در
مطالعه ابوالحسن نیز که به بررسی تأثیر آموزش
استادمحور و مسأله محور در يادگیري دانشجويان
پرستاري پرداخته بود میانگین نمرات دانشجويان در گروه
مسأله محور نسبت به قبل از آموزش بهتر شده بود
(عبدالحسن .)2012،میانگین خطاها درگروه استادمحور
قبل از مداخله نسبت به بعد از مداخله کاهش پیدا کرده
بود که اين کاهش از لحاظ آماري معنیدار بود .با توجه به
اينکه درطی مدت زمان  2ماه انجام اين مطالعه بیشتر
متغیرهاي مرتبط با گزارش نويسی کنترل شده بود و جز
کالس آموزشی برگزار شده هیچ کالس و جلسه آموزشی و
يا کارگاه مرتبط با گزارش نويسی برگزار نگرديد می توان
سهم بیشتر اين کاهش مربوط به خطاها را ناشی از تاًثیر
بسیار خوب آموزش دانست .در مطالعه المسعودي نیز که
به بررسی تأثیر آموزش استاد محور و مسأله محور در
تدريس درس تنفس درمانی پرداخته بود میانگین نمره
پرستاران در روش استاد محور نسبت به قبل از آموزش
افزايش پیدا کرده بود و اين افزايش از نظر آماري معنی
دار شده بود .بررسی ارتباط بین وضعیت استخدامی
پرستاران با میانگین خطاهاي آنان قبل از مداخله نشان
داد میانگین خطا در پرستاران تبصرهاي بیشتر از همه و
در پرستاران طرحی از همه کمتر بود .نکته جالب توجه
میانگین خطاي باالي پرستاران رسمی و پیمانی و خطاي
پايین پرستاران طرحی بود .شايد دلیل اين امر به روز
بودن دانش و آگاهی پرستاران طرحی به دلیل تازه
فارغالتحصیل بودن آنان و همچنین شوق و اشتیاق آنان
به دلیل ورود به حیطه کار و انتظارات آنان در اجراي
آموختههايشان در دوران تحصیل در محیط کاري باشد .اما
پرستاران تبصره اي شايد به دلیل انگیزه پايین ناشی از
عدم امنیت شغلی ،تمايل و عالقه چندانی به انجام کار
خود به نحو احسن و بدون خطا نداشته باشند و اين مسأله
باعث افزايش میانگین خطاهاي آنان شده باشد .در مورد
پرستاران رسمی نیز ممکن است به دلیل افزايش سابقه
کاري و تکراري شدن فرآيندهاي کاري آنان و کاهش تنوع
کاري که منجر به بی انگیزگی می شود توجه جدي به
خطاهاي خود نداشته باشند و میانگین خطاي آنان باال
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رفته باشد .اما بعد از مداخله و گذشت  2ماه از اچراي
تحقیق میانگین خطا در تمامی گروهها کاهش پیدا کرده
بود بطوريکه اين بار بیشترين میزان خطا مربوط به
پرستاران پیمانی و مشابه قبل از زمان مداخله کمترين
میزان آن مربوط به پرستاران طرحی بود .بیشترين میزان
کاهش خطا مربوط به پرستاران رسمی و کمترين آن
مربوط به پرستاران طرحی بود ،بطوريکه پرستاران رسمی
نسبت به قبل از مداخله 55درصد کاهش خطا داشتند ولی
اين میزان در پرستاران طرحی  40درصد بود احتماالً
کاهش بیشتر خطا در پرستاران رسمی و طرحی و پیمانی
به دلیل استفاده ازعلم درکنار تجربه ،ثبات شغلی،
برخورداري ازتجربه بیشتر در آسیبپذيري خطاها دانست.
اما با توجه به نتايج ارزيابی میزان رضايت پرستاران از
کالسها ،پرستاران گروه آموزش به روش مسأله محور
سطح رضايت باالتري از پرستاران گروه آموزش به روش
سخنرانی داشتند .لذا درست است که هر دو روش به يک
میزان باعث افزايش کارآيی پرستاران در کاهش خطاهاي
گزارش نويسی شده بودند اما با توجه به انعطاف پذير بودن
و رضايتمندي بنظر میرسد روش آموزش مسأله محور در
طی سالهاي آينده جايگزين روش هاي آموزش سنتی از
قبیل سخنرانی خواهد شد ،همانطور که در تعدادي از
دانشگاهها نظیر دانشکده پزشکی مک مستر
( ،)McMasterدورههاي آموزش بر پايه حل مسأله به
عنوان يک روش تکمیلی براي دورههاي سنتی آموزش به
کار گرفته می شود.

نتیجه گیری
در اين مطالعه میانگین خطاها در هردوگروه آموزش
ديده کاهش يافته بود و اين نشان دهنده تأثیر مثبت
آموزش میباشد .اما با توجه به اينکه درگروهی که به
روش مسأله محور آموزش ديده بودند میزان رضايت بسیار
باالتر از گروه استادمحور بود به نظر می رسد استفاده از
اين روش براي آموزش پرستاران طرفداران بیشتري نسبت
به روشهاي ديگر داشته باشد .از محدوديتهاي اين
مطالعه برگزاري کارگاه يا دورههاي آموزشی همزمان
بامحتوا و موضوع مورد مطالعه در زمان برگزاري مطالعه
بود که با پیشبینیهاي صورت گرفته هیچ دوره يا کارگاه
آموزشی مرتبط با گزارش نويسی در آن مدت برگزار
نگرديد .محدوديت ديگر ما تغییر بخش کاري پرستاران
درزمان مطالعه بود که هیچ موردي اتفاق نیفتاد .عدم
شرکت منظم ومرتب پرستاران در کالسهاي آموزشی
محدوديت ديگر ما در اين مطالعه بود که قبل از مطالعه
تمام طرح به پرستاران به صورت جامع و کامل توضیح
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داده شد و آنان پس از کسب اطالع کامل از محتواي طرح
و اهداف آن در طرح شرکت کردند که حاصل آن شرکت
 100درصدي پرستاران تا زمان اتمام طرح و عدم خروج
پرستاران از طرح شد .محدوديت بعدي درز اطالعات بین
گروههاي آموزشی بود که با درخواست از پرستاران در
زمان شروع طرح و همچنین شروع هر جلسه آموزشی
مبنی بر اينکه از صحبت درباره محتواي آموزشی ارايه
شده در کالسها با ديگر پرستاران تا زمان اتمام طرح
خودداري کنند مانع از درز اطالعات بین گروهها شديم.
آخرين محدوديت اين مطالعه تعداد کم پرستاران
بیمارستان رازي نسبت به بیمارستان نهم دي بود که با
توجه به اينکه هدف اصلی بررسی تأثیر روشهاي آموزشی
با هم بود و بررسی مقايسهاي تأثیر روشهاي آموزشی بین
دو بیمارستان از اهداف فرعی بود بنظر میرسد تأثیر اين
محدوديت قابل چشم پوشی بود .با توجه به تأثیرمثبت
آموزش در اين مطالعه پیشنهاد میگردد براي پرستاران به
صورت منظم کالسهاي آموزشی درباره خطاها برگزار
گردد تا شاهد کاهش هر چه بیشتر خطاها نه تنها در
قسمت گزارش نويسی ،بلکه در تمامی فرآيندهاي حرفه
اي پرستاران باشیم .همچنین استفاده از روشهاي نوين
مانند فناوري اطالعات و آموزش مجازي و تلفیق اين موارد
با آموزش مسأله محور مانند مطالعه تامبوري ( )2012می
تواند روش مفیدي باشد.
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اين مقاله حاصل پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته
آموزش پزشکی بوده که با کد  930703توسط معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393
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Abstract: Today, with the development of the nursing process, reporting was expanded as a framework
of and requirements and the need to provide and evaluated a nursing care and treatment. Nursing reports in
record indicate medical treatment, nursing care and reactions of patient to its care. Illegible or incomplete
records may block the nursing care and make difficult the detection of important changes in the patient
health condition and behavior. However; the purpose of this study was to assess the effects of teachercentered teaching and problem-based learning methods in incidence of nursing documentation errors in
hospitals of Torbat Heydariyeh.This was a quasi-experimental study which was conducted among nurses in
Torbat Heydariyeh hospitals during 2014. 93 nurses were classified into 3 groups (n=31), problem-based
learning for the first group, teacher training for the second group, and the third group was the control group.
Educational content for each group was presented by an instructor in the six 45-minute sessions for six
consecutive days. Data collection tool was a questionnaire whose content validity (0.76) was confirmed by
the researchers and reliability coefficient factor (0.84) was calculated using Cronbach alpha coefficient
formula. The questionnaire was completed by nurses before and 2 months after training. Data were analyzed
by SPSS software and Friedman, one-way ANOVA, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney and independent and
dependent t-test, Wilcoxon, Pearson and Spearman correlation and chi-square tests. The teacher-centered
teaching method, the average error before and after treatment showed a significant statistical difference (P=
0.000), so, the average error was reduced after the intervention in nurses. Also, in problem based learning,
the training of nurses after the intervention had a positive effect and it reduced the average error (P= 0.000).
But, in the control group there was not a significant difference. Also satisfaction of nurses in problem based
learning was more than teacher-centered teaching.Based on the results of this study, teacher-centered
teaching and problem-based learning methods had a positive effect in both groups, but given the level of
satisfaction and interest of nurses, the problem-based learning proposed. This method is more recommended
especially, for service training courses and teaching to deal with other types of errors such as medication
and therapy errors in nursing.
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