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Abstract

Introduction: Education of professional ethics is a necessary section of nursing curriculum. To 
change attitude and function, traditional educational methods are not effective versus active 
models. This study conducted to comparison of two active learning educational models; role-
playing with jurisprudential inquiry model  
Methods: In this quasi-experimental study, 79 nursing students were selected by stage 
sampling. Half of them received their education via role-playing and the other half student 
received it by jurisprudential inquiry model. Data collected via a writing test in two stages. The 
test designed and validated according to ethical reasoning resources and analyzed with SPSS 
software.
Results: Paired t-test did not show any significant difference between mean scores of ethics 
in four weeks after education with three months later. Mean score of professional ethics in 
related with colleges, three months after education, showed a significant difference among 
jurisprudential inquiry model group (p=0.03).  
Conclusions: Jurisprudential inquiry model is more effective than role-playing in long-term 
remembering of professional ethics of nursing students, especially in relationship with colleges. 
In short-term, both are effective, equally.  
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مقدمه
آموزش اخالق حرفه اى، مسئله اى بسيار ضرورى در برنامه درسى پرستارى 
است. مواردى چون مواجهة پرستاران با موارد دشوار تصميم گيرى 
اخالقى در بالين [1-3] و تعامالت اجتماعى پرستاران در راستاى ارائه 
مراقبت هاى مؤثرتر به بيمار [4-7] موجب شده است كه پرستاران به 
كسب دانش و مهارت كافى در حوزة اخالق حرفه اى نيازمند باشند 
[4]. مقاالت تأكيد دارند كه آموزش اخالق حرفه اى در پرورش توانايى 

ايفاى نقش يا جستجوگرى به شيوة محاكم قضايى: مقايسه دو روش فعال در آموزش 
اخالق حرفه اى به دانشجويان پرستارى
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چكيد   ه
مقدمه: آموزش اخالق حرفه اى، مسئله اى ضرورى در برنامه درسى پرستارى است. از آن جا كه روش هاى سنتى 
آموزش نمى توانند در مورد تغيير نگرش و عملكرد افراد به اندازة روش هاى فعال مؤثر باشند اين پژوهش با هدف 
تعيين تأثير و مقايسة دو روش آموزشى فعال ايفاى نقش با كاوشگرى به شيوة محاكم قضايى در ياددارى مفاهيم 

اخالق حرفه اى دانشجويان پرستارى انجام شد.
روش: در اين مطالعة نيمه تجربى 79 دانشجوى پرستارى به روش مرحله اى انتخاب شدند. نيمى از دانشجويان 
مفاهيم مرتبط با اخالق حرفه اى را به روش ايفاى نقش و نيمى ديگر، به روش كاوشگرى به شيوه محاكم قضايى 
فرا گرفتند. داده ها با استفاده از يك آزمون كتبى، در دو مرحله جمع آورى شد. محتواى آزمون از سناريوهايى 
 SPSS در حيطة مفاهيم اخالق حرفه اى با استفاده از منابع در دسترس طراحى و معتبر شد. داده ها با نرم افزار

تحليل شدند.
يافته ها: آزمون تى زوجى اختالف معنى دارى را در ميانگين نمرات اخالق حرفه اى سه ماه بعد آموزش نسبت به 
چهار هفته بعد از آموزش نشان نداد. در نتايج آزمون تى مستقل، ميانگين نمرة اخالق حرفه اى در مورد همكار 
سه ماه بعد از آموزش در دانشجويانى كه به شيوة جستجوگرى آموزش ديده بودند به طرز معنى دارى باالتر از 

.(=0p/03) دانشجويانى بود كه به شيوة ايفاى نقش آموزش ديده بودند
نتيجه گيرى: جستجوگرى به شيوة محاكم قضايى بيشتر از روش آموزشى ايفاى نقش در ياددارى بلندمدت مفاهيم 
اخالقى حرفه اى دانشجويان پرستارى خصوصًا در بخش ارتباط با همكاران مؤثر بود؛ اما در كوتاه مدت هر دو روش 

به يك اندازه مؤثر بودند.

تاريخ د      ريافت: 1397/09/12
تاريخ  پذيرش: 1397/11/18

كليدواژهها: 
به  جستجوگرى  نقش،  ايفاى 
يادگيرى  قضايى،  محاكم  شيوة 
پرستارى،  حرفه اى،  اخالق  فعال، 

آموزش

تمامى حقوق نشر براى د  انشگاه
علوم پزشكى بقيه اهللا (عج)

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

علوم  دانشگاه هاى   .[9  ,8] است  مؤثر  پرستاران  اخالقى  استدالل 
پزشكى در سطوح كارشناسى مى توانند يكى از بهترين محيط هاى 
آموزشى براى تحقق اين هدف باشند [10]. چرا كه مطالعات بسيارى 
نشان داده اند صالحيت استدالل اخالقى دانشجويان در طول سال هاى 
تحصيل قابل تغيير (افزايش يا كاهش) است [11-14]. بسيارى از 
اين مقاالت تأكيد دارند كه نارضايتى هاى مددجويان از كفايت اخالق 
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آمدن فرصت هاى مشاهده، تمرين، بحث و تجربه موقعيت هاى واقعى 
دانسته اند كه به افزايش مهارت هاى ارتباطى آن ها بسيار كمك كرده 
است. در مقابل، تحريك شدن احساسات منفى و مصنوعى بودن بعضى 
از نقش ها يا موقعيت هاى اجرا شده از معايب و محدوديت هاى اين 
روش گزارش شد [18]. در يك مطالعة موردى بر روى دانشجويان 
كارشناسى مامايى، وارلند به اين نتيجه رسيد كه روش ايفاى نقش 
باعث بهبود مهارت هاى ارتباطى مى شود. دانشجويان شركت كننده 
در اين مطالعه اظهار كردند كه بعد از دريافت آموزش به روش 
ايفاى نقش، قدرت برقرارى ارتباط حرفه اى آن ها در محيط حرفه اى 

به شكل قابل توجهى ارتقاء يافت [22].
در حوزة روش هاى فعال يادگيرى روش آموزشى جستجوگرى 
به شيوة محاكم قضايى نيز روش است كه در آموزش ارزش ها و 
راه هاى شناسايى و ايجاد تعادل در بين آن ها كاربرد دارد [25]. اين 
روش از طريق جستجوى راه حل براى مسائل پيچيده بحث برانگيز، 
دانشجو را در مقام هيئت منصفه دادگاه يا قاضى قرار مى دهد. به 
طورى كه وى بايستى با در نظر گرفتن تمامى شواهد موجود، قوانين 
و بستر اجتماعى و فرهنگى، بتواند يك تصميم نهايى در مورد مسئله 
بگيرد [26]. اين روش مى تواند در حل دوراهى هاى دشوار اخالقى 
پرستارى بالينى مورد استفاده قرار گيرد و به دانشجويان در كسب 
توانايى تشخيص موقعيت هاى بحث برانگيز پيچيده و تصميم گيرى 
در آن شرايط، كمك كند [26، 27]. در اين روش يك موضوع 
مناقشه برانگيز توسط معلم مطرح مى شود. سپس فرايند بررسى و 
جستجوى شواهد توسط دانشجويان آغاز مى شود. در خالل فرايند 
دريافت و جستجوى اطالعات و تعامل كالسى، دانشجويان يكى 
يكى نظرات و شواهد خود را در مورد موضوع اعالم مى كنند. همه 
بايستى به دقت به بحث هايى كه بين دانشجويان رد و بدل مى شود 
گوش فرا دهند و بر اساس آن يك تصميم گيرى نهايى اخالقى در 
زمينة موضوع انجام داده و آن را اعالم كنند [28]. پژوهشگران 
چندى با استفاده روش كاوشگرى به شيوة محاكم قضايى به آموزش 
اخالق پرداخته اند [29-32]. از آن جمله دينك در سال 2015 
يك برنامة آموزشى اخالق حرفه اى را در تركيه در بين دانشجويان 
دكترى پرستارى اجرا كرد. برنامه وى شامل 14 جلسه و با تركيبى 
از روش هاى سخنرانى، بحث گروهى، سمينار، مطالعه و بررسى موارد 

حرفه اى پزشكان و پرستاران و هم چنين نارضايتى خود پرستاران و 
پزشكان از رفتار حرفه اى همديگر با ميزان و كيفيت آموزشى كه 
در دوره هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد خود در اين باره دريافت 
كرده اند در ارتباط است [4, 14]. اين نتايج تأكيد مى كنند اگر چه 
آن ها  حرفه اى  اخالق  مهارت  و  دانش  بر  پرستاران  آموزشى  سطح 
مؤثر است، اما در همة سطوح آموزشى پرستارى، محتواى آموزشى و 
روش هاى تدريس، مؤلفه هاى بسيار مؤثرترى هستند [4]. برنامه هاى 
آموزش پرستارى در سطوح كارشناسى و تحصيالت تكميلى، واحد 
اخالق حرفه اى را وارد برنامه خود كرده اند؛ اما رويكرد بسيارى از آن ها 
نسبت به محتواى درس و روش هاى تدريس بسيار متفاوت بوده 
و به صورت مداوم مورد بحث است [15, 16]. براى مثال شواهدى 
وجود دارد كه نشان مى دهد روش هاى سنتى آموزش مانند سخنرانى 
و سمينار براى افزايش آگاهى و دانش در اين زمينه كافى هستند 
اما نمى توانند در مورد تغيير نگرش و عملكرد افراد به همان اندازه 
مؤثر باشند [15]. اگر چه مطالعات كمى در اين زمينه وجود دارد 
اما گزارش هايى وجود دارد كه نشان مى دهد روش هاى آموزش فعال 
استدالل  و  ارتباط  مانند  اخالقى  مهارت هاى  افزايش  در  يادگيرى 

اخالقى بسيار مؤثر است [17, 18].
ايفاى نقش يكى از روش هاى يادگيرى فعال است كه تأثير 
تصميم گيرى  و  همدلى  ارتباطى،  مهارت هاى  افزايش  در  بسزايى 
علوم پزشكى دارد [17-22]. اين  اخالقى دانشجويان رشته هاى 
روش ميزان دستيابى به اهداف آموزشى در اين حوزه را افزايش 
داده و بازخورد هاى خوب به اساتيد مى دهد [23]. در اين روش 
آموزش دهنده ها، يادگيرنده ها يا هر دو نقش هايى را در شرايطى 
متفاوت اجرا مى كنند و سعى مى كنند تمامى احساسات و رفتارهايى 
را كه در آن نقش حس مى كنند، يا بايد از خود نشان دهند را، بروز 
دهند. در حين اجرا و سپس تحليل اين شرايط، فرصت هاى يادگيرى 
درخشانى خصوصًا در حوزه رفتارهاى تعاملى نصيب يادگيرندگان 
مى شود [17, 18, 24]. براى مثال نستل و تيرنى در سال 2007، 
نظرات 284 دانشجوى پزشكى سال اول پزشكى را در مورد استفاده 
از روش ايفاى نقش در تدريس مهارت هاى ارتباطى قبل از و بعد از 
اجراى روش، مقايسه كردند. نتايج مطالعة آن ها نشان داد كه بيشتر 
دانشجويان (٪96/5) اين روش را كمك كننده و باعث به وجود 
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دشوار اخالقى بود. نتايج وى نشان داد كه مباحث مرتبط با اخالق 
در ارائه مراقبت هاى پرستارى بسيار مهم تر از قسمت هاى ديگر بود 
و روش آموزشى بررسى موارد دشوار نيز از روش هاى ديگر در 
آموزش اين مبحث مؤثرتر بود [4]. در مقابل سروديو و همكاران 
در برزيل دو روش سخنرانى و سخنرانى به همراه روش كونستانز 
(بحث گروهى در مورد دوراهى هاى اخالقى) را در بين دو گروه 
165 نفرى از دانشجويان پزشكى اجرا كردند و توانايى قضاوت 
اخالقى آن ها را با آزمون قضاوت اخالقى اندازه گيرى كردند. نتايج 
اختالف معنى دارى در بين دو گروه نشان نداد [14]. در يك مطالعة 
مقطعى در تايوان نيز 99 دانشجوى كارشناسى پرستارى بر اساس 
يك برنامة آموزشى تركيبى (بررسى دوراهى هاى دشوار اخالقى، 
تصميم گيرى اخالقى و يادگيرى بر اساس تحليل و كاوشگرى در 
مورد سناريوهاى اخالقى) مفاهيم مرتبط با اخالق را آموختند. نتايج 
كلى نشان داد اين روش در كنار روش هاى ديگر ياد شده مى تواند 
فرايند  يك  طريق  از  را  مسئله  حل  مهارت هاى  و  نقادانه  تحليل 

آموزشى فعال افزايش دهد [33].
با توجه به اينكه ميزان تأثيرگذارى اين دو روش- خصوصًا روش 
ايفاى نقش به عنوان زيرمجموعه اى از روش هاى شبيه سازى- در 
ياددارى مفاهيم و مهارت هاى استدالل اخالقى قبًال به تنهايى يا در 
مقايسه با روش هاى سنتى سنجيده شده [17-22] اما هيچ گاه در مقام 
مقايسه با يك روش نوين و فعال يادگيرى مانند كاوشگرى به شيوة 
محاكم قضايى قرار نگرفته است و با در نظر گرفتن اينكه فقط سه 
سال از وارد شدن درس اخالق حرفه اى به برنامه درسى كارشناسى 
پرستارى مى گذرد، انجام اين پژوهش مستندات جديدترى از تأثير 
اين دو روش بر ميزان يادگيرى و ياددارى مفاهيم اخالقى در اختيار 
اساتيد قرار مى دهد. لذا اين پژوهش با هدف تعيين تأثير و مقايسه 
آموزش به روش ايفاى نقش با روش كاوشگرى به شيوة محاكم قضايى 
در ياددارى مفاهيم اخالق حرفه اى دانشجويان پرستارى انجام شد.

روش
اين مطالعة نيمه تجربى با طرح موازى، از دى ماه 1394 الى شهريور 
1396 در دانشكده پرستارى و مامايى دانشگاه علوم پزشكى البرز و 
دانشكده علوم پزشكى دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرج برگزار شد. 

داده ها با استفاده از يك آزمون كتبى به صورت خودگزارشى توسط 
دانشجويان، در دو مرحله، يك بار چهار هفته و بار ديگر سه ماه بعد 
از اتمام درس، جمع آورى شد. محتواى آزمون از سناريوهايى در حيطة 
مفاهيم اخالق حرفه اى (ارتباط و صداقت در مورد بيمار و همكار) با 
استفاده از منابع در دسترس و به شيوة استدالل بالينى طراحى شد. 
در ادامه هر سناريو سؤاالتى چندگزينه اى مربوط به استدالل اخالقى 
دانشجو  شد.  گنجانده  سناريو  محتواى  در  موجود  چالش  مورد  در 
سناريوها را مطالعه كرده و سپس بر اساس آموخته هاى كالس اخالق 
حرفه اى، به سؤاالت پاسخ داد. با توجه به اين كه آزمون به بررسى 
ياددارى دانشجو مى پرداخت اندازه گيرى پايايى انجام نشد. اعتبار 
ابزار، به روش اعتبار صورى تعيين شد كه با استفاده از نظرات چهار 
متخصص متشكل از اعضاء هيئت علمى مدرس اخالق تائيد گرديد.

نمونه گيرى
انتخاب نمونه ها به صورت چندمرحله اى انجام گرفت. به اين صورت 
كه در ابتدا كلية دانشكده هاى پرستارى در استان البرز به روش در 
كلية  سپس  بودند.  دانشكده  دو  شامل  كه  شدند  انتخاب  دسترس 
دانشجويانى كه در هر دانشكده واحد اخالق و ارتباط حرفه اى در 
پرستارى را انتخاب كرده  بودند به روش سرشمارى انتخاب شدند. 
تقسيم  پسر  و  دختر  طبقة  دو  به  دانشكده  هر  دانشجويان  سپس 
شدند و در نهايت با استفاده از جدول اعداد تصادفى، از هر طبقه به 
دو گروه مداخلة ايفاى نقش (16 دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمى 
و 23 دانشجو در دانشگاه علوم پزشكى) و جستجوگرى به شيوة 
محاكم قضايى (19 دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمى و 21 دانشجو 
در دانشگاه علوم پزشكى) تقسيم شدند. گروه كنترل وجود نداشت 

و به همين دليل طرح نيمه تجربى محسوب مى شود.
 معيار هاى ورود به پژوهش شامل تمايل به شركت در مطالعه، 
انتخاب واحد درس اخالق حرفه اى و نگذراندن دوره آموزشى ديگرى 
در مورد اخالق حرفه اى، بود. عدم حضور در 20 درصد كالس هاى 
برگزار شده و عدم شركت در يكى از آزمون ها معيار خروج از 

مطالعه در نظر گرفته شد.
روش اجراى پژوهش

پژوهشگران مجوزهاى الزم را از معاونت پژوهشى و مركز مطالعات و 
توسعه آموزش پزشكى هر دو دانشگاه اخذ نمودند. پس از نمونه گيرى، 
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يك مدرس مسئول ارائه درس به روش ايفاى نقش و يك مدرس به 
روش جستجوگرى شد. با توجه به لزوم يكى بودن مدرسان و تفاوت 
برنامه ارائه واحد اخالق حرفه اى در دو دانشگاه، نمونه گيرى در يك 
نيم سال در دانشگاه علوم پزشكى و در نيم سال بعدى در دانشگاه آزاد 
اسالمى صورت گرفت. در جلسة اول كالس عملى اخالق حرفه اى هر 
گروه از دانشجوها درخواست شد به گروه هاى چهار الى پنج نفره تقسيم 
شوند. در گروه ايفاى نقش، از دانشجويان درخواست شد سناريوهايى 
را كه مدرس در ارتباط با مفاهيم ذكر شده در اختيارشان قرار مى داد، 
مطالعه كرده و بعد از بررسى همه جانبه، هفته بعد به صورت نمايش 
در كالس اجرا نمايند. بعد از هر اجرا، چالش هاى اخالقى موجود در 
سناريو، اجرا و رفتارهاى هر يك از بازيگران (نقش ها) به صورت 
دسته جمعى بررسى شده و در نهايت توسط استاد جمع بندى شد. 
در گروهى كه به روش كاوشگرى به شيوة مفاهيم قضايى آموزش 
دريافت كردند دانشجويان به بررسى همه جانبه چالش هاى اخالقى 
و قانونى همان سناريوها  پرداخته و قبل از حضور در كالس، همة 
اطالعات الزم درباره چالش مورد نظر را از طريق مرور منابع و شواهد 
موجود، جمع آورى  كردند. در جلسه كالس، هر گروه  كوچك موضوع 
سناريو خود را براى همه مطرح  مى كرد. سپس به گروه هاى ديگر 
فرصت داده مى شد تا چالش هاى اخالقى و قانونى موجود در سناريو 
را تحليل كنند و ديدگاه هاى خود را نسبت به مسئله بازگو نمايند. 
در نهايت همان گروه شواهد و مقاالت جمع آورى شده را ارائه مى كرد 
و نهايتًا با جمع بندى استاد، ابعاد مسئله و چالش مطرح شده با توجه 
به شواهد معتبر و زمينه فرهنگى تبيين مى شد. چهار هفته بعد از 
پايان كالس، بدون اطالع قبلى يك آزمون ياددارى از دانشجويان به 
صورت الكترونيكى برگزار شده و همين آزمون به همين ترتيب سه 
ماه بعد نيز تكرار شد. سپس ميانگين نمرات در دو آزمون در هر 

گروه با خود و گروه ديگر مقايسه شد.
نحوة رعايت نكات اخالقي

مجوز از شوراى پژوهشى دانشگاه و كميتة اخالق در پژوهش كسب 
شد. دانشجويان نيز فرم رضايت نامه مشاركت آگاهانه جهت شركت 
در مطالعه را تكميل نمودند. هم چنين به دانشجويان اطمينان داده 
شد كه شركت در مطالعه و پاسخ دهى به سؤاالت هيچ گونه خللى در 
نتايج ارزشيابى درس اخالق حرفه اى ايشان ايجاد نخواهد كرد. به اين 

منظور و جهت اطمينان دهى به دانشجويان، آزمون بعد از ثبت نمرات 
اين درس اخذ شد. هم چنين به دانشجويان در مورد محرمانه نگه داشتن 
كلية اطالعات كسب شده و تجزيه و تحليل آ  ن ها به صورت گروهى 
جهت بررسى نتايج آمارى اطمينان داده شده و در انتها نيز از آن ها 
قدردانى گرديد. دانشجويانى كه مايل به شركت در مطالعه نبودند 
نيز مى توانستند به انتخاب خود در يكى از كالس هاى ايفاى نقش 
يا جستجوگرى شركت كنند. از اين دانشجويان آزمون هاى مرتبط 

با مطالعه به عمل نيامد.

يافته ها
نتايج تحليل توصيفى نشان داد كه بيشتر دانشجويان (٪ 57) زن، 
در محدودة سنى 20 الى 22 سال (٪48) و فارس (٪ 44/3) بوده و 

با والدين خود زندگى مى كردند (٪77/2)(جدول 1).

جدول 1. توزيع فراوانى نسبى مشخصات جمعيت شناسى دانشجويان 
در دو گروه ايفاى نقش و جستجوگرى

درصدتعدادطبقه بندى

جنسيت
3342/3مرد
4557/7زن

قوميت

1215/6كرد
56/5لر

1924/7آذرى
3545/5فارس

سن

20-182937/7
22-203849/4
24-2256/5

56/5بيشتر از 24

نحوه زندگى

6179/2با پدر و مادر
56/5فقط با مادر
22/6فقط با پدر

911/7با ديگر خويشاوندان

نتايج آزمون تى زوجى نشان داد كه در هر دو گروه، اگرچه 
ميانگين نمرات اخالق حرفه اى سه ماه بعد آموزش نسبت به چهار 
هفته بعد از آموزش، افزايش يافت، اما اختالف معنى دارى را نشان 
نداد (جدول 2). گرچه ميانگين نمرات اخالق حرفه اى چهار هفته 
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بعد آموزش در دانشجويانى كه به شيوة جستجوگرى آموزش ديده 
آموزش  نقش  ايفاى  شيوة  به  كه  بود  دانشجويانى  از  باالتر  بودند 
ديده بودند، اما آزمون تى مستقل اختالف معنى دارى را بين اين دو 
گروه در هيچ كدام از ابعاد نشان نداد. عدم وجود اختالف معنى دار 
بين دو گروه، على رغم ميانگين نمره باالتر در بعد بيمار در سه ماه 
بعد آموزش در دانشجويانى كه به شيوة جستجوگرى آموزش ديده 

بودند نيز صدق مى كرد. نتايج آزمون تى مستقل، فقط در ميانگين 
در  آموزش  از  بعد  ماه  سه  همكار  مورد  در  حرفه اى  اخالق  نمرة 
دانشجويانى كه به شيوة جستجوگرى آموزش ديده بودند به طرز 
معنى دارى باالتر از دانشجويانى بود كه به شيوة ايفاى نقش آموزش 

ديده بودند (p=0/03) (جدول 3).

جدول 2. مقايسة ميانگين و انحراف معيار نمرة اخالق حرفه اى دانشجويان در بعد بيمار و همكار در گروه ايفاى نقش و گروه جستجوگرى چهار 
هفته و سه ماه بعد از آموزش (تى زوجى)

TPفاصله اطمينانانحراف معيارميانگينزمان مداخله

ايفاى نقش

همكار
5/461/61چهار هفته بعد

0/86-0/880/38
5/651/57سه ماه بعد

بيمار
5/131/38چهار هفته

1/041/670/10
4/701/22سه ماه بعد

كل
10/542/43چهار هفته بعد

1/280/680/50
10/322/38سه ماه بعد

جستجوگرى 
به شيوه محاكم 

قضايى

همكار
5/691/05چهار هفته بعد

0/7-0/580/56
5/791/17سه ماه بعد

بيمار
5/171/02چهار هفته بعد

0/680/001
5/170/85سه ماه بعد

كل
10/901/86چهار هفته بعد

1/11-0/280/78
10/971/75سه ماه بعد

جدول 3. مقايسة ميانگين و انحراف معيار نمرة اخالق حرفه اى دانشجويان در بعد بيمار و همكار در گروه ايفاى نقش با گروه جستجوگرى چهار 
هفته و سه ماه بعد از آموزش (تى مستقل)

P مقدارجستجوگرى به شيوة محاكم قضايىايفاى نقشگروه انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينمتغير

همكار
0/81p=0/11±1/265/52±45 هفته بعد از آموزش
p=0/03*0/57±0/915/66±5/14سه ماه بعد از آموزش

بيمار
0/94p=0/51±1/746/23±45/95 هفته بعد از آموزش
0/80p=0/77±1/276/38±6/28سه ماه بعد از آموزش

* سطح معنى دارى 0/05

آزمون تى مستقل اختالف معنى دارى را براى نمرة اخالق حرفه اى 
در بين دانشجويان دختر و پسر در هر دو گروهى كه به شيوة ايفاى 
نقش و جستجوگرى آموزش ديده بودند نشان نداد. هم چنين آزمون 

آناليز واريانس يك طرفه نيز بين نمرة اخالق حرفه اى با هيچ يك از 
متغيرهاى جمعيت شناسى در دو گروه اختالف معنى دارى را نشان 

.(p > 0/05) نداد
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روش تجزيه و تحليل اطالعات
براى تجزيه و تحليل نهايى داده ها از نرم افزار SPSS ، آمار توصيفى 
(ميانگين و انحراف معيار) و آمار تحليلى (تى مستقل، تى زوج و 

تحليل واريانس يك طرفه) استفاده شد.

بحث
اين مطالعه مشخص كرد كه هر دو روش فعال آموزشى استفاده 
شده در اين مطالعه، در حالى كه ارجحيت آموزشى چشم گيرى بر 
يكديگر ندارند، مى توانند باعث افزايش يادگيرى و ياددارى مفاهيم 
و  نستله  و  همكاران  و  نيبون  گردند.  دانشجو  در  حرفه اى  اخالق 
همكاران نيز در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از 
روش هاى فعال آموزشى يا روش هاى تلفيقى سنتى با فعال، براى 
آموزش مفاهيم اخالقى به دانشجويان بسيار مناسب و كارآمد هستند 
مقايسة  در  همكاران  و  سروديو  و  مطالعه  در  چند  هر   .[18-17]
روش فعال (جستجوگرى) با سنتى (سخنرانى) اختالف معنى دارى 
مشاهده نشد [14]. با توجه به اينكه شركت كنندگان هر دوى اين 
مطالعات دانشجوى سال هاى اول پزشكى عمومى بودند مى توان نتيجه 
گرفت در رشته هاى علوم پزشكى اين روش ها كارآمدى بااليى براى 
آموزش اخالق دارند. هم چنين نتايج مطالعه حاضر مشخص كردند 
كه جستجوگرى به شيوة محاكم قضايى بيشتر از روش آموزشى 
ايفاى نقش در ياددارى بلندمدت مفاهيم اخالقى حرفه اى دانشجويان 
پرستارى خصوصًا در بخش ارتباط با همكاران مؤثر است؛ اما در 
كوتاه مدت اختالف معنى دارى با هم ندارند. هم چنين روش ايفاى 
نقش در هيچ كدام از حيطه ها منجر به افزايش معنى دار ياددارى 
مفاهيم اخالق حرفه اى نشد. در مطالعه دينك در سال 2015 نيز كه 
از روش هاى سخنرانى، بحث گروهى، سمينار و جستجوگرى براى 
آموزش اخالق حرفه اى استفاده كرده بود، جستجوگرى از روش هاى 
ديگر در آموزش اين مبحث مؤثرتر بود [4]. اگر چه نستل و همكاران 
و وارلند و همكاران در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه ايفاى 
نقش روش مناسبى براى آموزش اخالق حرفه اى است، اما نستل 
تأكيد كرده است كه تحريك شدن احساسات منفى و مصنوعى بودن 
بعضى از نقش ها يا موقعيت هاى اجرا شده مى تواند بر ميزان تأثير 
اين نوع از آموزش اثر منفى بگذارد [18]. با توجه به اين كه در مطالعة 

حاضر نيز نمايش ها در محيط كالس و توسط خود دانشجويان كه 
قطعًا بازيگرانى غير حرفه اى هستند، اجرا شدند مى توان نتيجه گيرى 
كرد كه با وجود تدارك يك محيط غيررسمى و فعال براى آموزش، 
امكان انتقال برخى مفاهيم كليدى تحت تأثير اين جو، با مشكل 

مواجه شده است.
 از آن جا كه نتايج نشان دادند جستجوگرى كه روشى بر پايه 
تفكر خالق، مديريت اطالعات و جستجو براى راه حل ها است، بيشتر 
از روش هاى فعال ديگر مانند اجراى نمايش در به يادسپارى مفاهيم 
مبتنى بر اخالق مؤثر است، لذا مى توان آن را چارچوبى مطمئن 
براى پيشبرد اهداف آموزشى اين واحد درسى دانست. خصوصًا 
كه جستجوگرى به شيوة محاكم قضايى تأكيد عمده اى بر شناسايى 
و متعادل سازى ارزش ها دارد [25]. در مطالعه هسو و همكاران 
هم كه در سال 2011 در تايوان انجام داد، جستجوگرى بر اساس 
سناريوهاى از پيش تعيين شده، منجر به ارتقاى نگرش دانشجويان 
پرستارى در مورد مهارت هاى حل مسئله و تحليل هاى انتقادى شد 
[33]. اين پژوهش يك گروه هدف خاص، يعنى دانشجويان پرستارى 
را مورد مطالعه قرار داده است. پژوهش گران درست در زمانى به 
سراغ اين دانشجويان رفته اند كه در ابتداى راه تحصيل اين رشته 
و ورود به محيط هاى بالينى و برخورد با بيمار و همكاران آيندة 
خود قرار دارند و ممكن است با فراگيرى خط مشى هاى نادرست 
يا ناهنجار قدم هاى اين راه باريك را از ابتدا كج بردارند. در مطالعه 
نستل و همكاران دانشجويان سال اول و در مطالعه نيبون و همكاران 
قرار  مطالعه  مورد  عمومى  پزشكى  پايين تر  سال هاى  دانشجويان 

گرفته اند [18-17].
نتيجه گيرى

نتايج اين پژوهش مشخص كرد كه جستجوگرى به شيوه محاكم 
قضايى بيشتر از روش آموزشى ايفاى نقش در ياددارى بلندمدت 
مفاهيم اخالقى حرفه اى دانشجويان پرستارى خصوصًا در بخش ارتباط 
با همكاران مؤثر بود؛ اما در كوتاه مدت هر دو روش به يك اندازه 
مؤثر بودند. با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش مى توان روش 
كمتر استفاده شده جستجوگرى به شيوة محاكم قضايى را به طور 
وسيع براى آموزش در حوزة اخالق حرفه اى خصوصًا در مورد مفاهيم 

مرتبط با ارتباط و صداقت معرفى كرد.



نشريه راهبرد هاى آموزش د ر علوم پزشكى، د وره 12، شماره 5، دى و آذر 1398 

 96

محدوديت هاى پژوهش
عدم آشنايى كافى دانشجويان با شيوة ايفاى نقش و كاوشگرى به 
شيوه محاكم قضايى از مشكالت عمدة اجراى اين مطالعه بود كه جهت 
كنترل مشكل در ابتداى اولين جلسه كالس توضيحاتى توسط هر 
مدرس به دانشجويان ارائه شد كه تا حدى توانست ابهام دانشجويان را 
كم كرده و آن ها براى كالس آماده كند. همكارى دانشجويان نيز كه 
هميشه مشتاق يادگيرى با روش هاى جديدتر و خالقانه تر هستند به 
تسهيل اين مسئله كمك كرد. عدم وجود كنترل بر روى دانشجويان 
جهت اين كه در بين دو آزمون، مطالب مرتبط با متغير ها را از منابع 
بروز  از  جلوگيرى  جهت  داشت.  وجود  نيز  نكنند  دريافت  ديگرى 
حساسيت در مورد موضوع، دانشجويان منع خاصى در مورد عدم 
دريافت اطالعات از منابع ديگر دريافت نكردند، اما تا روز آزمون هم 
اطالعى در مورد برگزارى هيچ كدام از آزمون ها به آن ها داده نشد. با 
توجه به اين كه دوره سه ماهه بين آزمون اول و دوم در تابستان بود، 
پيش بينى مى شد دانشجويان در معرض اطالعات ديگرى هم قرار 
نخواهند گرفت. عدم اطمينان پژوهش گران از پاسخ دهى كامًال صحيح 
و صادقانه به سؤاالت پرسش نامه ها كه در تكميل پرسش نامه هاى 
خودگزارشى اتفاق مى افتد، نيز يك متغير مخدوش كننده خارج از 
كنترل محقق بود. هرچند كه محققان توصيه هاى الزم را در اين مورد 

به آن ها ارائه كردند.
با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش، بررسى و مقايسه 
بيشتر روش جستجوگرى به شيوة محاكم قضايى در آموزش اخالق 

حرفه اى با روش هاى آموزشى ديگر پيشنهاد مى گردد.
سپاس گزارى

به اين وسيله از دانشجويان پرستارى دانشگاه علوم پزشكى البرز 
ورودى سال 1394 و دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرج ورودى سال 

1395 به جهت شركت در پژوهش تشكر و قدردانى مى گردد.
پژوهش،  پيشنهاد  تهيه  در  اول  نويسندة  نويسنده:  هر  سهم 
تهيه  نويسندة دوم در  تهيه گزارش مقاله،  جمع آورى اطالعات و 
گزارش مقاله، نويسندة سوم در تجزيه و تحليل اطالعات مقاله، 
نويسندة چهارم در جمع آورى اطالعات و نويسندة پنجم و مسئول 
در ايده پردازى، تهيه پيشنهاد پژوهش، جمع آورى اطالعات و تهيه 

گزارش مقاله همكارى نموده اند.
تضاد منافع/حمايت مالى: اين مقاله نتيجة طرح پژوهشى مصوب 
معاونت پژوهشى دانشگاه علوم البرز به شماره قرارداد 3042892 
بيان  نويسندگان  توسط  منافع  تعارض  هيچ گونه  هم چنين  است. 

نشده است.
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