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Abstract  Article Info 

Introduction: Nursing education focuses on creative thinking and teaching. Nursing 

education has a significant role in promoting clinical decision-making skills and 

creativity in nursing students and preparing them for the clinical environment and 

nursing role. Therefore, one of the main issues in nursing education is the assessment 

of the amount of attention to the process of creativity. The purpose of this paper was 

to assess the amount of attention to the process of creativity in practical courses. 

Methods: The method of study was a descriptive, Cross-Sectional study. The 270 

nursing students were selected by random sampling. The questionnaire of Ku and et al 

(2015) was used for collecting data. The validity of instrument was approved based on 

expert’s opinion and the reliability was approved through Cronbach's (alpha) 

coefficient (0.88). This questionnaire contained 27 items with a 5-point Likert scale. 

The data were analyzed using SPSS 26 and one-sample t-test. 

Results: The results showed that the components of openness and perseverance 

(1.75± .62), thinking and integration (2.8± .70), association (1.76± .62), change (2.36± 

.67), resources and working environment (2.12± .61), training and cooperation (1.57± 

.59), achievement and self-confidence (1.73± .58), and professional growth (1.73± 

.60), were lower than theoretical mean (3), that means, the curricula did not succeed in 

attention to creativity process and have not a favorable status in this matter. 

Conclusion: Nursing education can help to create critical and creative thinking, self-

learning, psychosocial skills, motor skills, time management ability, self-esteem, 

appropriate communication and active learning. Curricula should be organized in a 

way that fosters talent and scientific excellence, exploration, and creativity in 

students. 
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 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی مجله

 1400 ،5 شماره ،14 هدور
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  انیدانشجو دگاهید از ی پرستاریخالق در دروس عملی رشته فرایندارزیابی میزان توجه به 

   زیتبر یپزشک   علوم دانشگاه یپرستار
 

 1  ، فاطمه فرج پور بناب1  ، داود طهماسب زاده شیخالر1  فیروز محمودی
 

 ران یا ز،یتبر ز، یدانشگاه تبر ، یو روان شناس یتیدانشکده علوم ترب  ،ی تیگروه علوم ترب 1

 
 
 

 
 firoozmahmoo@tabrizu.ac.ir. ایمیل: رانیا ز، یتبر ز، یدانشگاه تبر ، یو روان شناس  یت ی دانشکده علوم ترب ، یت ی گروه علوم ترب ، یمحمود روزی فمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

بالینی و بروز خالقیت در  ی آموزش پرستاری در ارتقاء مهارت تصمیم گیری  آموزش پرستاری بر تفکر و تدریس خالق تأکید دارد. شیوه  : مقدمه

در اساسی  از موضوعات  بنابراین یکی  دارند.  به سزایی  پرستاری نقش  ایفای نقش  و  بالینی  برای محیط  آنان  آماده سازی  و  پرستاری    دانشجویان 
رایند خالق در دروس  ی پرستاری ارزیابی میزان توجه به فرایند خالق می باشد. این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به فآموزش های رشته

 انجام گرفت.پرستاری عملی 

ی پرستاری به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزارجمع آوری داده ها،  نفر از دانشجویان رشته 270مقطعی بود که -روش مطالعه توصیفی ها: روش

( مورد تایید قرار  0.88آن از طریق آلفای کرونباخ )  بود که روایی آن از طریق نظر متخصصان و پایایی  (2015همکاران )ی استاندارد کو و  پرسشنامه
تک  t با  آزمون    و SPSS 26 ای لیکرت بود. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار  درجه   5سؤال با مقیاس    27این پرسشنامه دارای    گرفت.
 ای تحلیل گردید.نمونه

  ± 67/0)  (، تغییر76/1  ± 0/ 62(، همکاری) 08/2  ± 62/0)  (، تفکر75/1  ± 62/0پشتکار )های گشاده نظری و  ها نشان داد که مؤلفهیافته : هایافته

و محیط کاری)36/2 منابع  و مشارکت)12/2  ± 61/0(،  آموزش  به نفس)57/1  ± 59/0(،  اعتماد  و    ± 60/0ای)(، رشد حرفه1/ 73  ± 58/0(، مؤفقیت 
 خالق مؤفق عمل نکردند و وضعیت مطلوبی نداشتند. توجه به فرایند  میزاندر    عملیدروس باشند، یعنی می  (3میانگین نظری ) تر از (، پایین73/1

، ارتقای مهارت های روانی، حرکتی، توانایی مدیریت خود راهبرآموزش پرستاری می تواند به ایجاد تفکر انتقادی و خالق، یادگیری   : یریگجه ینت

ارتباط   برقراری  نفس،  به  اعتماد  افزایش  کند.زمان،  کمک  دانشجویان  بودن  منفعل  از  پیشگیری  و  نحوی    مناسب  به  باید  درسی  های  برنامه 
 سازماندهی شوند که موجب شکوفایی استعدادها و پرورش روحیه علمی و کاوشگری، آفرینندگی و خالقیت در دانشجویان شود.

 

 فرایند خالق، آموزش پرستاری، برنامه های درسی عملی  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
تدریس خالق  و  تفکر  بر  پرستاری  دار  آموزش  )تأکید  (.  1د 

گیری بالینی و  ی آموزش پرستاری در ارتقاء مهارت تصمیمشیوه
برای  بروز   آنان  آماده سازی  و  پرستاری  دانشجویان  خالقیت در 

. (2)  محیط بالینی و ایفای نقش پرستاری نقش به سزایی دارند 
هدف نهایی آموزش پرستاری کسب تبحر بالینی است که شامل 

ای، نگرش ها و ارزش های ضروری  مهارت های شخصی، حرفه
است بهداشتی  مراقبتی  نظام  به  ورود  نظران    . صاحب(3)  برای 

بسیار  نقش  پرستاران  خالق  تفکر  توانایی  معتقدند  پرستاری 
بیماران، حل مشکالت و   به  ارائه مراقبت های خاص  مهمی در 
اتخاذ تصمیمات پیچیده دارد؛ به همین جهت این توانایی باید در  
دانشجویان پرستاری پرورش یافته و در طی تجارب آموزشی و  

به حرفه اشتغال  از  پرستاری  پس  یابدی  توسعه  و  (. 4) نیز رشد 
استفاده از روش های سنتی آموزش پرستاری را زیر    پژوهشگران
برده بیان نمودهسؤال  این روش ها موجب فراموش  اند و  اند که 

می یادگیری  کمتری  شدن  کارکرد  کنونی  دنیای  برای  و  گردند 
و تصمیم آموزش حل مسأله  برای  و  بالینی کارایی داشته  گیری 

ندارن آنکافی  مید.  روشها  این  حل  افزایند  آموزش  برای  ها 
تصمیم و  بنابراین  مسئله  ندارند.  کافی  کارایی  بالینی  گیری 

دانشجو  آموزشی  های  روش  تکامل  با  باید  پرستاری  آموزش 
توسعه موجب  های  محور  مهارت  مسئله،  حل  یادگیری  ی 

به نفس حرفه اعتماد  بهبود    کو،.  (5)ای شودگروهی، خالقیت و 
و    ن، شیلی،   های توانایی  (Ku, Lee, Shen& Kuo)کوئو 

و   تغییر  قابلیت  روانی،  توانایی  اساس  بر  را  خالق  پرستاری 
می تعریف  بودن  فرد  به  به  (6) کنندمنحصر  توجه  میزان   .

خالقیت و تفکر خالق و حل مسأله در برنامه های درسی بسیار  
اتوتیکول و همکاران است،  اهمیت   & Auttawutikul)حائز 

et al )  تجارب دانشگاهی برمی آن را هدف اصلی تحصیالت و-
به  (7)شمارند توجه  میزان  متحده  ایاالت  پرستاری  انجمن  و   ،

التحصیالن را از معیارهای اعتبار بخشی برنامه  تفکر خالق فارغ
می قلمداد  پرستاری  نیازمند ( 8)  کنددرسی  پرستاری  امروزه   .

با کمکآموزش مهارت است که  و ه  هایی  توسعهآن  با  ی  مراه 
آوری رشد و توسعه یابد. از این رو نیاز به پرورش تفکر  علم و فن

پرستاران   در  می خالق  با  احساس  مواجهه  هنگام  به  تا  شود 
مشکالت خود به حل آن بپردازند. چرا که دیدگاه متفاوت باعث 

اگر بخواهند خالقانه عمل کنند باید عملکرد متفاوت می شود و 
کن فکر  یافته(9)  ندخالقانه  اساس  بر  برنر.  آچن  و  های  تری   ،

دیدگاه (  Aschenbrener, Terry & Torresتوریس)
مؤثر   بسیار  آموزشی  نظام  در  خالق  استادان  نقش  دانشجویان 

و نتیجه آموزش خالقیت موجب افزایش سیالیت    (  10)  باشدمی
شود  می  دانشجویان  ذهنی  ابتکار  اساس   (.11)  و  بر  همچنین 

سیمونتونیافته که    ( Simonton)  های  محیطی  در  خالقیت 
های جدید،  آزادی عمل، حمایت از ایده  ، مشارکتی،چالش برانگیز

یابد می  پرورش  پذیر  پژوهش  ( 12)  ریسک  و  .  امین  محبی 
و    همکاران پرستاری  دانشکده  دانشجویان  نظر  از  که  داد  نشان 

دارن  خالق  تدریس  استادان  مامایی  مامایی  رشته  استادان  و  د 
بیش عمل  اتاق  هوشبری  و  پرستاری  به  تدریس  نسبت  از  تر 

ویس مرادی و الحانی  ای  . در مطالعه(13) کنندخالق استفاده می
نتیجه    نیز این  به  خالق  تفکر  آموزش  ضرورت  بر  تأکید  ضمن 

می داستان دست  و  سناریو  از  استفاده  که  مسأله  یابد  و  گویی 
افزای تواناییمحوری موجب    شودهای خالق در پرستاران می ش 

داستان  استفاده(.  14) به  از  در کمک کردن  روشی  عنوان  به  ها 
آوری اطالعات در  دانشجویان پرستاری برای گوش دادن و جمع

ی بررسی های بیماران با فرهنگ های متفاوت در کالس  زمینه
انتقادی،   تفکر  تکامل  نفس،  به  اعتماد  افزایش  باعث  درس 

زش اخالق، آموزش تفاوت های فرهنگی، فراهم آوردن مدل  آمو
می ارتباط  آموزش  و  در  (15)  شود نقش  درسی  های  برنامه   .

موجب  همه که  شوند  اجرا  و  طراحی  نوعی  به  باید  ها  رشته  ی 
عوامل   اما  گردد.  آموختگان  دانش  در  خالق  نفکر  گسترش 

شود که خالقیت از طریق برنامه های درسی  متعددی باعث می
راستا،   این  در  نیابد.  فردی،    (Chan) نچاپرورش  موانع  به 

می اشاره  سازمانی  و  میزان  (16)  کند محیطی  بررسی  بنابراین   .
تسهیل عوامل  و  خالقیت  فرایند  به  در توجه  آن  بازدارنده  و  گر 

در   است.  اهمیت  حائز  بسیار  آن  موانع  و  پرستاری  درسی  برنامه 
،  بر اساس تحقیقات کواین راستا عوامل متعددی دخیل هستند،  

عواملی   (Ku, Lee, Tu, Shen& Kuo) و کوئو   لی، تو، شین
تغییر،   همکاری،  ترکیب،  و  تفکر  پشتکار،  و  نظری  گشاده  مانند 

آموز نفس، رشد  منابع و محیط کاری،  به  اعتماد  و  ش، مؤفقیت 
به فرایند  حرفه ارزیابی میزان توجه برنامه درسی عملی   ای، در 

اهمیت پژوهش در پی آن  (17)  است  خالق حائز  این  بنابراین   .
فرایند   به  پرستاری  آموزش  عملی  دروس  توجه  میزان  تا  است 

نماید. بررسی  دانشجویان  دیدگاه  از  را   ی پرستار  آموزش  خالق 
  و   انیدانشجو  یریادگی  بتواند  که  است  یطیمح  جادیا  مسئول
 ل یتسه   را  یحرکت  روان  و  یعاطفی،  شناخت  یها  مهارت  کسب

 خواهد   موجب  یعمل  دروس  در  خالق  ندیفرا  یریکارگ  به.  دینما
  خدمات  ارائه  در  عمل  یآزاد  مارستانیب  ط یمح  در  پرستاران  تا  شد

  ی ابیارز  را   مشکل  حل  به  منتج  یها  حل  راه  تمام  و  باشند   داشته
 و  یآگاه  ارتقاء  نیچن  هم(.  18)  ندینما  انتخاب  را  دهیا  نیبهتر  و

.  شد  خواهد  ها  مارستانیب   در  عملکرد  بهبود  موجب  آموزش
  جانبه   همه  رشد   ساز  نهیزم  ستیبا  یم  یپرستار  آموزش
 یتعال  و  العمر  مادام  یریادگی  به  آنان  تعهد  و  شده  انیدانشجو

  آموزش   در  نینو  یها  روش  از  استفاده.  گردد  موجب  را  یاحرفه
  تجربه و ییتوانا از،ین یمبنا بر و کندی م کمک یریادگی بهبود به
  جادیا  با(.  19)شود  ی م  هی توص  شده   ی طراح  رانیفراگ  یقبل

  ک ی  عنوان  به  که   نیا  و  خالق   ندیفرا  یبرا  مشترک  یباورها

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                             3 / 10

http://edcbmj.ir/article-1-1584-fa.html


 

  به   ازین  شود  ستهینگر  آن  به  ها  مارستانیب  در  مشترک  هنجار
 آموزش،  در  مهم  یها  هدف  از  یکی   که  ییآنجا  از.  دارد  آموزش
  پر  و  مؤثر  آموزش  است،  ینوآور  و  تیخالق  یها  وهیش  آموختن

  یی توانا  و  رشد   به   بتوانند   ها  آن  تا  کندیم  کمک  افراد  به  هیما
(. 20)کنند  کار  ترشیب  ییکارا  با  و  ابندی  دست  خود  شغل  در  یکاف

  پزشک   خانواده،  ماران، یب  همراهان   ماران، یب  با   دیبا  پرستاران
  یاحرفه  مؤثر  و  مناسب  ارتباط  سالمت  میت  گرید  یاعضا  و  معالج
  ی طراح یبرا یرانیا نیمحقق تالش رغم یعل(. 21) ندینما برقرار
  افت ی  ابزار  نیا  شده  استاندارد  ی فارس  گونه  مختلف،  یابزارها

 یپرستار  رشته  در  خالق  ندیفرا  به  توجه  تیاهم  به  توجه  با.  نشد
  به   توجه  زانیم  بر  حاضر  مطالعه  ،  پرستاران  در  آن  یابیارز  لزوم  و

  ها،  ییتوانا  زش،یانگ  بعد  چهار  در  یعمل  دروس  در  خالق  ندیفرا
 دیتأک  یپرستار  آموزش  یدرس   برنامه  در   یاحرفه  رشد   و   موانع
  در  باشد  الزم  دیشا  که  سازد  یم  مطرح  را  نکته  نیا  و  دارد،
  ندیفرا  به  توجه  بر  یدرس  ی ها  برنامه  یابیارز  و  اجرا  ،یطراح
  بودن  مناسب  صورت  در  تا  است   دیام.  شود  یترشی ب  دیتأک  خالق

  یپرستار  حوزه  متخصصان  اریاخت  در  کارآمد  یابزار  عنوان   به  آن،
 .ردیگ قرار

 پژوهش روش 
توصیفی   پژوهش  یک  حاضر،  نوع    -تحقیق  از  پیمایشی 

در   خالقیت  به  توجه  میزان  ارزیابی  آن  هدف  است.  مقطعی 
رشته عملی  تبریز  دروس  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  پرستاری  ی 

جامعه کلیهاست.  شامل  آماری  پرستاری ی  ی  دانشجویان 
علوم پزشکی در سال تحصیلی     با   بودند،   1396-1397دانشگاه 

پژوهش و    تیماه  ،یدانشکده پرستار  ان یتوجه به نسبت دانشجو
گو  تیرعا نمونه  ،نمونه   تعدادبا    هیتناسب  بر  حجم  مشتمل  ای 

 ی پرستار  یکارشناس  چهارم  و  سوم   سال  انیدانشجواز    نفر   270
انتخاب    انتخاب شدند.  ساده  یدفگیری تصااز طریق نمونه برای 

به باال    5های دانشجویان ترم  نمونه آماری، ابتدا فهرست کالس
با   سپس  گردید،  دریافت  آموزشی  های  گروه  محترم  مدیران  از 
ترم  دانشجویان  بین  پرسشنامه  اساتید،  همکاری  و  هماهنگی 

توزیع گردید.    8و    7،  6،  5های   باال  ابزار و روش گردآوری به 
فرایند خالقیت کوده ها، پرسشنامهدا بود.   (17)و همکاران     ی 

مکاتبه   ابزار  اصلی  سازنده  با  الکترونیکی  پست  طریق  از  ابتدا 
گردید و با کسب اجازه پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه گردید.  

 ی طهیح  چهار  در  که  است  هیگو  27  یدارا  پرسشنامه  نیا
  فیباشد که بر اساس طیم  زشیها، موانع، انگییها، توانایژگیو
نظر، نسبتاَ   ی)کامال َموافقم، نسبتاَ موافقم، ب  یانهیگز  پنج  کرتیل

آن به    یشده است. در نمره گذار  یمخالفم، کامالَ مخالفم( طراح
موافقم:    نهیگز موافقم:5کامال  نسبتا  ب 4،  نسبتا 3نظر:  ی،   ،

مخالفم:2مخالفم: کامال  شد.1،  از   داده  مولفه  هر  نهایی    نمره 
 تقسیم مجموع نمرات گویه ها بر تعداد گویه به دست می آید.

با توجه به این که پرسشنامه فرایند خالقیت برای اولین بار  
ابزار،   محتوایی  روایی  تعیین  شد، جهت  اجرا  و  ترجمه  ایران،  در 

نسخه گردید.  ابتدا  ترجمه  فارسی  زبان  به  پرسشنامه  اصلی  ی 
وسط متخصص زبان انگلیسی برای بررسی صحت ترجمه ها، و  ت

برای بررسی روایی محتوایی    یو پرستار  ی تیمتخصص علوم ترب
مورد   هدف  با  پرسشنامه  محتوای  داشتن  تناسب  )بررسی 

برای بررسی پایایی و قابلیت   سنجش( مورد بازبینی قرار گرفت.
بین   عل  30اجرایی  دانشگاه  پرستاری  دانشجویان  از  وم  نفر 

آلفای  ضریب  از  استفاده  با  پایایی  گردید.  توزیع  تبریز  پزشکی 
بیرونی   88/0کرونباخ   پایایی  تعیین  جهت  آمد.  دست    به 

  30توسط  پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شد که پرسشنامه
از   پرستارینفر  کارشناسی  دو دانشجویان  در  فاصلة   ،  به  مرحله 

گردید تکمیل  هفته  بیک  همبستگی  سپس  آزمون  .  دو  ین 
همبستگی   ضریب  و  گردید  آمد. 91/0محاسبه  دست  به 

 مؤلفه های مربوط به پرسشنامه فرایند خالقیت کو و کوئو  .1جدول 

 تعداد گویه  خرده مؤلفه  مؤلفه 

 ها ویژگی
 3 گشاده نظری و پشتکار 

 5 تفکر و ترکیب 

 توانایی ها 
 2 همکاری 

 4 تغییر 

 موانع
 3 منابع و محیط کاری

 3 آموزش و همکاری 

 انگیزش 
 3 مؤفقیت و اعتماد به نفس 

 4 ای رشد حرفه

 
 یافته ها

همکژژژاران  و کژژژو یدر پژژژژوهش حاضژژژر پرسشژژژنامه
. از شژژژژد اجژژژژرا انینفژژژژر از دانشژژژژجو 270 یبژژژژر رو (17)

نفژژژر  124 و پسژژژر انینفژژژر از دانشژژژجو 146هژژژا آن نیبژژژ
 مشژژارکت پژژژوهش نیژژا در کژژه بودنژژد دختژژر انیدانشژژجو

 . داشتند
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ویژگی 1 مؤلفه  به  توجه  میزان  برنامه.  در  درسی  ها  های 

تبریز چه  عملی رشته دانشگاه علوم پزشکی  ی پرستاری 

 وضعیتی دارد؟ 

آزمون   از  سؤال  این  آزمون  و  بررسی  نمونه   tبرای  ای  تک 
ها و  یژگیو  مؤلفه ،  2جدول شماره  با توجه به  . است  استفاده شده

ها مؤلفه  پشتکار  مؤلفه  یخرده  و  نظری  گشاده  و    تفکر   وهای 
آمارترکیب   لحاظ  میانگین  p>01/0)  هستنددار  یمعن  یاز   .)

 ها، خرده مؤلفه گشاده نظری و پشتکار تجربه شده مؤلفه ویژگی

ترکیب75/1  62/0±) و  تفکر  مؤلفه  از    (08/2  ±62/0)  (و خرده 
نظری یعن(  3)  میانگین  است،  در  کوچکتر  درسی  های  برنامه  ی 

این زمینه موفق عمل نکردند. بنابراین برنامه های درسی عملی  
 در این مؤلفه وضعیت مطلوبی نداشتند. 

توانایی   . 2 مؤلفه  به  توجه  های درسی  میزان  برنامه  در  ها 

تبریز چه  عملی رشته دانشگاه علوم پزشکی  ی پرستاری 

 وضعیتی دارد؟  

آزمون   از  سؤال  این  آزمون  و  بررسی  نمونه   tبرای  ای  تک 
شده  به   .است   استفاده  توجه  شماره  با  توانایی،  3جدول  ها  مؤلفه 

می تغییر  و  همکاری  مؤلفه  خرده  دو  بهباشد.  شامل  توجه    با 
و  هاتوانایی  مؤلفه،  3جدول شماره مؤلفه های همکاری،  وخرده 

(. میانگین تجربه   p>01/0)   دار استتغییر، از لحاظ آماری معنی

  (، تغییر76/1  ±62/0همکاری)ها، خرده مؤلفه  شده مؤلفه توانایی

نظری(،  36/2  67/0±) میانگین  یعنی    (3)  از  است،  کوچکتر 
بنابراین   نکردند.  عمل  موفق  زمینه  این  در  درسی  های  برنامه 

ه وضعیت مطلوبی نداشتند.   برنامه های درسی عملی در این مؤلف

 ها تک نمونه ای برنامه درسی عملی در مؤلفه ویژگی  t نتیجه آزمون های .2جدول

سطح معنی  

 داری

درجه 

 آزادی

تک   tمقدار 

 نمونه ای

انحراف 

 استاندارد 

میانگین تجربه  

 شده

میانگین 

 نظری
 مؤلفه  خرده مؤلفه  گویه  تعداد

01/0 269 34/29- 73/0 68/1 3 270 
دوست دارم کلیه دروس عملی به طور کامل گذرانده  

 شود

گشاده نظری و 
 پشتکار 

ویژگی 
 ها

01/0 269 46/29- 69/0 75/1 3 270 
دوست دارم نقطه نظرات و دیدگاه های مختلف را  

 برای دروس عملی پرستاری بشنوم 

01/0 269 19/27- 70/0 83/1 3 270 
عملی می توانم فعاالنه و خوش بینانه دروس 

 پرستاری را تکمیل کنم

01/0 269 48/32- 62/0 75/1 3 270  

01/0 269 03/15- 88/0 18/2 3 270 
راهنما برای  احساس می کنم می توانم به عنوان

 دروس عملی پرستاری باشم

 تفکر و ترکیب 

01/0 269 27/20- 77/0 04/2 3 270 
فرایند خالق دوست دارم تا اطالعات مختلف را برای 

 در پرستاری ترکیب کنم

01/0 269 58/19- 80/0 03/2 3 270 
دوست دارم تا در مورد پیچیدگی دروس عملی 

 پرستاری فکر کنم

 ای هستمدردروس عملی پرستاری حرفه 270 3 15/2 0/ 8451 -34/16 269 01/0

01/0 269 57/21- 76/0 00/2 3 270 
خرید محصوالت جدید دروس دوست دارم تا در مورد 

 عملی پرستاری در بازار فکر کنم 

01/0 269 23/21- 70/0 08/2 3 270  

  ها ویژگی 270 3 96/1 / 58 -29  00 269 01/0

 ها تک نمونه ای برنامه درسی عملی در مؤلفه توانایی  t ی نتیجه آزمون ها .3جدول

سطح معنی  

 داری

درجه 

 آزادی

تک  t  مقدار 

 نمونه ای

انحراف 

 استاندارد 

میانگین تجربه  

 شده

میانگین 

 نظری
 گویه  تعداد

خرده 

 مؤلفه 
 مؤلفه 

 دوست دارم در دروس عملی با سایر افراد همکاری کنم  270 3 77/1 68/0 -50/26 269 01/0

 همکاری 

-توانایی
 ها

01/0 269 01/32- 64/0 75/1 3 270 
خالقیت در دروس عملی  دوست دارم  در مورد نوآوری و 

 با سایر افراد همکاری کنم 

01/0 269 28/32- 62/0 76/1 3 270  

 می توانم با توجه به دروس عملی خودم را تغییر دهم  270 3 21/2 72/0 -79/17 269 01/0

 تغییر 
01/0 269 37/15- 72/0 31/2 3 270 

ای دروس عملی توانایی تغییر مهارت های حرفه 
 پرستاری را دارم 

01/0 269 69/15- 72/0 30/2 3 270 
می توانم ایده ها و اطالعات جدید را در مورد کارهای  

 عملی جستجو کنم 
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01/0 269 66/6- 93/0 62/2 3 270 
در مواجهه با مشکل پرستاری می توانم  دستورالعمل یا 

 ای پیشنهاد دهم راه حل پیشرفته 

01/0 269 42/15- 67/0 36/2 3 270  

  ها توانایی 270 3 16/2 50/0 -99/26 269 01/0

میزان توجه به مؤلفه موانع در برنامه های درسی عملی    . 3

چه  رشته تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  ی 

 وضعیتی دارد؟ 

آزمون   از  سؤال  این  آزمون  و  بررسی  نمونه   tبرای  ای  تک 
شده  به   .است   استفاده  توجه  شماره  با  و  ،  4جدول  موانع  مؤلفه 

از   و آموزش و همکاری  و محیط کاری  خرده مؤلفه های منابع
معنی آماری  استلحاظ  شده   p>01/0)  دار  تجربه  میانگین    .)

کاری)مؤلفه   محیط  و  آموزش  12/2  ±61/0منابع  و (، 

نظری(،  57/1  ±59/0مشارکت) میانگین  است،    (3)  از  کوچکتر 
نکردند.   عمل  موفق  زمینه  این  در  درسی  های  برنامه  یعنی 
بنابراین برنامه های درسی عملی در این مؤلفه وضعیت مطلوبی  

 نداشتند. 
درسی    . 4 های  برنامه  در  انگیزش  مؤلفه  به  توجه  میزان 

ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز چه عملی  رشته

 وضعیتی دارد؟ 

آزمون   از  سؤال  این  آزمون  و  بررسی  نمونه   tبرای  ای  تک 
شده  به   .است   استفاده  توجه  شماره  با  انگیزش  ،  5جدول  مؤلفه 

نفس، رشد حرفه به  اعتماد  و  مؤلفه مؤفقیت  ای  شامل دو خرده 
شود، مؤلفه مشاهده می  5که در جدول شماره  باشد. همچنان  می

مؤلفه  انگیزش خرده  رشد  و  و  نفس،  به  اعتماد  و  مؤفقیت  های 
است  ایحرفه دار  معنی  آماری  لحاظ  میانگین  (.   p>01/0)  از 

نفسهای  مولفه به  اعتماد  و  رشد  73/1  ±58/0)  مؤفقیت   ،)

،  باشندمی   (3میانگین نظری )تر از  (، پایین73/1  ±60/0ای)حرفه
نکردند.   عمل  موفق  زمینه  این  در  درسی  های  برنامه  یعنی 
بنابراین برنامه های درسی عملی در این مؤلفه وضعیت مطلوبی  

نداشتند. 

 تک نمونه ای برنامه درسی عملی در مؤلفه موانع tنتیجه آزمون های  .4جدول

سطح معنی  

 داری

درجه 

 آزادی

تک  t مقدار 

 نمونه ای

انحراف 

 استاندارد 

یانگین م

 تجربه شده

میانگین 

 نظری
 گویه  تعداد

خرده 

 مؤلفه 
 مؤلفه 

01/0 269 81/7- 9502 /0 54/2 3 270 
با توجه به مشغله کاری فرصت کافی برای تهیه و تدوین 

 کارهای عملی در ارتباط با آموزش را ندارم 

منابع و  
محیط 
 کاری 

 موانع

01/0 269 55/25- 70/0 91/1 3 270 
تجهیزات و منابع ممکن است مانع تهیه و تولید برنامه  کمبود 

 عملی برای آموزش پرستاری شود

01/0 269 74/25- 69/0 91/1 3 270 
بوروکراسی زیاد محیط کاری می تواند مانع تهیه و تولید برنامه  

 خالق پرستاری شود 

01/0 269 30/23- 61/0 12/2 3 270  

01/0 269 25/34- 66/0 62/1 3 270 
عدم وجود همکاری سازمانی ممکن است مانع تهیه و تولید  

 برنامه عملی برای آموزش پرستاری شود 

آموزش و 
 مشارکت 

01/0 269 43/34- 67/0 57/1 3 270 
عدم وجود تجربه در بخش های های مختلف ممکن است مانع 

 تهیه و تولید برنامه فرایند خالق پرستاری شود

 تجربه کم مانع تولید کار عملی برای آموزش پرستاری می شود  270 3 53/1 64/0 -37/15 269 01/0

01/0 269 56/39- 59/0 57/1 3 270  

  موانع 270 3 85/1 49/0 -92/37 269 01/0

 تک نمونه ای برنامه درسی عملی در مؤلفه انگیزش  tنتیجه آزمون های  .5 جدول

سطح معنی  

 داری

درجه 

 آزادی

تک  t مقدار 

 نمونه ای

انحراف 

 استاندارد 

میانگین 

 تجربه شده

میانگین 

 نظری
 گویه  تعداد

خرده 

 مؤلفه 
 مؤلفه 

 به دروس عملی پرستاری عالقه زیادی دارم  270 3 67/1 61/0 -53/35 269 01/0

مؤفقیت و  
اعتماد به  

 انگیزش  نفس

01/0 269 26/31- 66/0 74/1 3 270 
خلق محصوالت جدید پرستاری به من احساس مؤفقیت  

 می دهد 

 دهد مواد آموزشی پرستاری به من احساس توانمندی می 270 3 78/1 70/0 -09/28 269 01/0

01/0 269 52/35- 58/0 73/1 3 270  

01/0 269 86/27- 69/0 82/1 3 270 
بخش کاری من به نوآور بودن برنامه  آموزشی پرستاری  

 خیلی تشویق می کند 
رشد 

 ای حرفه
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01/0 269 65/29- 70/0 72/1 3 270 
ای من  دروس عملی پرستاری می تواند توانایی های حرفه

 را افزایش دهد 

01/0 269 70/31- 67/0 69/1 3 270 
من را در  دروس عملی پرستاری می تواند شور و شوق  

 کارم افزایش دهد 

01/0 269 17/32- 67/0 67/1 3 270 
تهیه و تولید کار عملی برای آموزش    پرستاری از روش  

 ای پرستاران است های توسعه حرفه 

01/0 269 57/34- 60/0 73/1 3 270  

  انگیزش  270 3 73/1 54/0 -45/38 269 01/0

 بحث  
به خالقیت در   ارزیابی میزان توجه  از پژوهش حاضر  هدف 

ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود.  دروس عملی رشته
تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که میزان توجه به خالقیت  

ی پرستاری پایین تر از میانگین است. به  در دروس عملی رشته
کار به  لحاظ  از  عملی  دروس  دیگر  خالق عبارت  فرایند  گیری 

به  خیلی کم  عملی  دروس  در  از جمله  ندارند.  مطلوبی  وضعیت 
تمایلی  دانشجویان  است.  شده  پرداخته  پشتکار  و  نظری  گشاده 
نظرات   نقطه  به  تمایل  عملی،  به صورت  دروس  گذراندن  برای 

بی خوش  آن  نتیجه  در  که  نداشتند  نگری  نمتفاوت  مثبت  و  ی 
دانشجو   در  عملی  دروس  به  از  نسبت  است.  گرفته  شکل  کمتر 

نظر تفکر، دروس عملی نتوانسته دانشجو را مستقل بار بیاورد تا 
با   و  کند  استفاده  پرستاری  امور  در  متعدد  های  جنبه  از  بتواند 
دیدی بازتر و نگرش مثبت تر به دروس عملی بنگرد و سعی کند 

گیری  پیشرفت های فن آورانه در مورد ابزار های پرستاری را پی
ید. دانشجویان نتوانستند در مورد نوآوری و خالقیت، تجارب  نما

حرفه های  مهارت  باشند.  داشته  مشارکتی  ای  یادگیری 
ایده های جدید  بتوانند  دانشجویان  تا  نیافته،  توسعه  دانشجویان 
کمبود   دلیل  به  آورند.  وجود  به  تغییراتی  و  دهند  پیشنهاد 

های   برنامه  تهیه  پرستاری  امکانات  و  عملی  تجهیزات  دروس 
در   کافی  تجربه  عدم  است.  شده  روبرو  مانع  با  آموزش  برای 
است،   شده  آموزش  در  خالق  فرایند  مانع  مختلف  های  بخش 
یادگیری  برای  زمینه  نیست.  تنیده  هم  در  تجربه  و  آموزش 
نیست.  الزامی  ها  مهارت  مداوم  تمرین  و  نشده  فراهم  مستمر 

ندادند   نشان  عالقه  عملی  دروس  به  احساس  دانشجویان  و 
نداشتند.   آموزشی  های  ابزار  و  مواد  بکارگیری  از  خوشایندی 

حرفه های  اینتوانایی  دلیل  به  دانشجویان  کافی ای  فرصت  که 
در   است.  نیافته  افزایش  نشده،  داده  اختصاص  عملی  کار  برای 

ی دقیقاَ مشابهی جهت مقایسه یافت نشد. اما نتایج ایران مطالعه
داستانمطالعه داد  نشان  میای  آموزش  در  باعث  گویی  تواند 

اخالق،   آموزش  انتقادی،  تفکر  تکامل  نفس،  به  اعتماد  افزایش 
ارتباط شود تفاوت های فرهنگی، مدل نقش و آموزش    آموزش 

. در کالس های پرستاری در ملموس کردن آموزش دروس (14)
تعامل مشکل محور به   از طریق  به دانشجویان، روش یادگیری 

می تشریککار  دانشجویان    رود.  برای  سالم  فضایی  مساعی، 
می خالقیت  ایجاد  در  تشریک  پرستاری  پایه  بر  یادگیری  باشد. 

به   که  است  فعال  یادگیری  از  شکلی  محور،  مشکل  مساعی 
موجب آن از دانشجو خواسته می شود تا موضوعات آموخته شده  

ببرند کار  به  مشکل  حل  برای  مطالعه(16)  را  امینی   ی.    محبی 
جرای برنامه طراحی شده بر اساس الگوی تفکر خالق  نشان داد ا

نفکر خالق دانشجویان می بهبود  تواند راهنمای رانکو و چاد در 
استادان قرار گیرد افزایش خالقیت  (13)  عملکردی  استادان در   .

ای پرستاری است  دانشجویان که زمینه ساز رشد توانمندی حرفه
  -ی یاددهیاب شیوهنقش مهمی دارند. این امر خطیر پیامد انتخ

باز   دیدگاه  داشتن  دالینگر  نتایج  است.  ها  دانشگاه  در  یادگیری 
عمده طور  به  تجارب  به  مرتبط نسبت  معیارهای خالقیت  با  ای 

است) که  22بوده  شوند  سازماندهی  نحوی  به  باید  امر  این   .)
موجب شکوفایی استعدادها و پرورش روحیه علمی و کاوشگری،  

خالقیت   و  شودآفرینندگی   دانشجویان  این (18  و22)در  در   .
نقش   از  تردید  بی  مؤفق  کشورهای  تجربیات  از  استفاده  راستا 

است. برخوردار  مطالعه  مهمی  طرفی  زمینهاز  در  سنجش ای  ی 
کسب  میانگین  که  داد  نشان  پرستاری  دانشجویان  در  خالقیت 

زمینه در  به شده  نسبت  پرستاری  دانشجویان  در  خالقیت  ی 
-باالتر می  دانشجویانیابی شده در ایران در بین  میانگین هنجار

علیاری،ملکی، پازارگادی    چنین با یافته های. نتایج هم(23)  باشد
و   پور  فرزیان  منجمد،  باروق،  سلمانی  یکتا،  پارسا  پور؛  عباس  و 
انبوهی،پازارگادی،   اشراقیان؛ عاقبتی، محمدی و احمدی؛ زهری 

زاده؛ برزو، عشوندی،  عبادی و زاغری؛ سجادی، مختاری و نظام  
تیغ   جهان  و  فراهانی  زمانی،  مؤید؛ صاحب  و  غیرهمسو  چراغی 

توان گفت هر  های پژوهش می(. در تبیین یافته24-31)می باشد
بیش چالش  دروس،  و  چه  کنند  فراهم  دانشجویان  برای  تری 

شکوفایی   به  نمایند،  گوناگون  مسائل  حل  درگیر  را  آنان  ذهن 
بیش آنان  خالق  میترکمتفکر   از   یدرون  یابیارز.  (32)  کنندک 

 ی ها  دانشگاه  یاصل  و  مهم  فیوظا  از  یکی  ی آموزش  یها  برنامه
  ی شغل  یها  یتوانمند  زانیم   انگریب  که   است  کشور  ی پزشک  علوم

  ه یارا  جهت  یپزشک  علوم  یها  رشته  آموختگان  دانش  ییکارآ  و
  به   یدرمان  یبهداشت  خدمات  و  یپژوهش  ،یآموزش  یها  برنامه
 که  باشدیم  جامعه  و  افراد  سالمت   سطح  ارتقاء  و  نیتأم  منظور
 . دارد یآموزش یها  برنامه اهداف تحقق زان یم به یبستگ

ای مقایسه نظام آموزش پرستاری ایران در مقابل  در مطالعه
ژاپن نشان داد که آموزش پرستاری ژاپن، از حیث شروع آموزش 

ی تا دکتری مدرن و نیز تأسیس کلیه مقاطع پرستاری از کارشناس
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کلیه   به  ورود  ژاپن  در   ، ایران  برخالف  است.  جلوتر  ایران  از 
پذیرش   ضوابط  و  است  سراسری  آزمون  گذراندن  بدون  مقاطع 
چنین   هم  شود.  می  وضع  مستقل  طور  به  دانشگاه   هر  توسط 
تعداد   و  دروس  عنوان  حیث  از  پرستاری  آموزش  های  برنامه 

بوده متنوع  اختصاصی  و  پایه  در واحدهای دروس  ، در حالی که 
سراسر کشور   در  مشابه  برنامه  تقریباَ یک  مقاطع  کلیه  در  ایران 

می  پرستاری  اجرا  رشته  تخصصی  دروس  اغلب  ایران  در  شود. 
می تدریس  پرستاری  علمی  هیأت  اعضای  در توسط  ولی  شود، 

گیرد. آموزش بالینی ژاپن اغلب توسط توسط پزشکان صورت می
بالین مربیان  برعهده  ژاپن  دانشکده  در  به  وابسته  که  است  ی 

پرستاری نیستند و وظیفه اعضای هیأت علمی، صرفاَ نظارت بر  
آموزش بالینی است. از وجوه افتراقی دیگرمی توان به ارائه واحد  

آزمون برگزاری  نیز  و  نامه  پایان  و    (Nurseسمینار 
RN(Registered    از حیث تصویر نمود.  اشاره  ژاپن  در کشور 
پرستاری   می اجتماعی  مشابه  تقریباَ  کشور  دو  اعتباربخشی  و 

است قوت  و  نقاط ضعف  دارای  ما  کشور  آموزشی  نظام    باشند. 
برای سنجش    DOPSی دیگری نشان داد آزمون  مطالعه  (27)

عینی مهارت های پروسیجرال در پرستاری دارای روایی و پایایی  
آزمونمی از  استفاده  توانمندی    درDOPS باشد.  ارزیابی 

و   دانشجو  عملکرد  از  آگاهی  بر  عالوه  پرستاری  دانشجویان 
تصمیم گیری در مورد برنامه درسی، مراقبت ایمن و مطلوب از  

ما با توجه به این که تنها مهارت بیمار را به دنبال خواهد داشت. ا
شود لذا در رتبه بندی دانشجویان  های اساسی رشته ارزیابی می 

. یک جزء کلیدی ار نوع طراحی خوب و  (28)اعتبار الزم را ندارد
کالس سبب  تکنولوژی  که  است  هایی  فعالیت  آموزشی،  های 

با جهان  یادگیری  بین  یعنی  شود.  آن می  به  دانشجویان  جذب 
-ه در داخل و خارج کالس وجود دارد ارتباط برقرار میواقعی ک

کنند به جهان واقعی  کند. ایده هایی را که دانشجویان جذب می
بیش زنده  شودو  اقتباس  آن  از  فقط  که  این  تا  است  مربوط    تر 

نمرات  (.  29) با  دانشجو  چه  اگر  سنتی  آموزش  های  روش  در 
-ویش نمیشود، ولی در محیط کاری خالتحصیل میعالی فارغ

مطلوب نحو  به  می تواند  را  این  که  گردد،  ظاهر  به  تری  توان 
ویژگی به  توجه  عدم  تواناییمعنای  و  عدم  ها  نیز  و  فردی  های 

فقدان  بهره از  ناشی  که  دانست  فرد  آن  خالقیت  توان  از  گیری 
آموزش مؤثر در این زمینه بوده است. در مواردی که روش های  

خوب   بسیار  حد  در  سنتی  می آموزش  با  ارائه  دانشجو  و  گردد 
فارغ عالی  مینمرات  خویش التحصیل  کاری  جامعه  در  شود، 

طلبد ظاهر  فردی مقید به آن شکلی که سیاست آن مجموعه می
مینمی را  این  که  به  گردد  توجه  توانایی  عدم  معنای  به  توان 

از توان خالقیت  خصوصیات خاص فردی و نیز عدم بهره گیری 
نا  که  دانست  فرد  زمینه  آن  این  در  مؤثر  آموزش  فقدان  از  شی 

قدرت   از  استفاده  نحوه  معتقدند  شناسان  روان  زیرا  است،  بوده 
-تفکر خالق به وسیله آموزش مهارت های خالقیت میسر می

گارگلیارد.  )34)  گردد و  کر  تحقیقات  ) در   & Kerrی 

Gagliardi  )  شرایط رعایت  شرط  به  که  گردید  مشخص 
آموزش   در  خالق  و  مناسب، انگیزشی  تمرینات  کاربستن  به  و 

خیزش محسوسی در عناصر سیالی، انعطاف پذیری و ابتکار، در  
وجود   به  فرد  شخصیت  و  های  (35)  آیدمیذهن  آموزش   .

گویی به نیازهای گسترده جامعه پرستاری نه تنها باید آماده پاسخ
جدید   های  آوری  فن  و  تغییرات  با  را  خود  باید  بلکه  باشد 

از آنجا که هدف از برنامه آموزشی پرستاری،     (36)هماهنگ سازد
مهارت   و  نظری  دانش  از  برخوردار  متخصص  پرستاران  پرورش 
های عملی برای ارائه مراقبت های پرستاری در باالترین سطح  

است کیفیت  و  ایمنی    ی بررس  داشت  انتظار  توان  یم.  (37)  از 
  یدرس  برنامه  و  آموزش  تیف یک  بهبود  به  تیخالق  ندیفرا   به  توجه
  .شود منجر

آوری داده ها از با توجه به این که در این پژوهش برای جمع
پژوهش  در  شود  می  پیشنهاد  است،  شده  استفاده  نامه  پرسش 

هم استفاده شود. هم چنین نتایج پژوهش  های آتی از مصاحبه  
پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  دانشکده  دانشجویان  به  مربوط 

این از  است،  محدودیت    تبریز  با  دیگر  افراد  به  نتایج  تعمیم  رو 
شود این پژوهش در دانشگاه های دیگر  روست. پیشنهاد میروبه

لحاظ  از  عملی  درسی  های  برنامه  و  گیرد،  قرار  بررسی  مورد 
 میزان توجه به خالقیت به طور مداوم مورد ارزیابی قرار گیرند. 

 گیرینتیجه
از جمعیت پرستاری قشر وسیعی  را   دانشجویان  فعال کشور 

می پرستاری  آموزش  دهند.  می  تفکر  تشکیل  ایجاد  به  تواند 
های   مهارت  ارتقای  جوش،  خود  یادگیری  خالق،  و  انتقادی 
نفس،   به  اعتماد  افزایش  زمان،  مدیریت  توانایی  روانی، حرکتی، 
دانشجویان   بودن  منفعل  از  پیشگیری  و  مناسب  ارتباط  برقراری 

ها برنامه  از  بسیاری  کند.  امروزی،  کمک  پرستاری  درسی  ی 
برنامه   بنابراین  ندارند.  را  تغییر  حال  در  های  نیاز  تأمین  شرایط 
جهت  پرستاری  دانشجوی  در  مهارت  ایجاد  به  قادر  باید  درسی 

 .برطرف کردن نیازهای سالمت جامعه باشد

 مالحظات اخالقی 
اجرای   و  نگارش  در  که  بودند  متعهد  نویسندگان  کلیه 

مالحظات    پژوهش رعایت  تمامی  را  اخالقی  استانداردهای  و 
شرکت کنندگان در مطلعه با پر کردن فرم رضایت   نمایند. کلیه

این در  از   نامه  را  آنها  پژوهشگران  و  کردند  شرکت  مطالعه 
بودن نتایج مستخرج  مقاله    این  .ن کردندئتحقیق مطم  محرمانه 

اخالق  از  کار پژوهشی   علوم پزشکی  1396.259با کد  دانشگاه 
 . ی باشدتبریز م
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