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 دوفصلنامه آموزش پزشکی
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 29-23، صفحه 8931تابستان  –بهار ، 2، شمارة هفتمدوره 

 
 

 مقایسه آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی بر ماندگاری دانش و مهارت اداره 
 پره اکالمپسی در دانشجویان مامایی

 

 4(DhP، حسین کریمی مونقی)3* (cMS، سعیده دادپیشه) 2(cMS، مهین تفضلی) 1(cMS) زهره میرکازهی ریگی

 

 ، ایرانعلوم پزشکی ایرانشهر دانشگاه، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، مربی مامایی-1

 ، ایراندانشگاه علوم پزشکی مشهد، های پرستاری و مامائیمرکز تحقیقات مراقبت، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، مربی مامایی-2

 ، ایرانعلوم پزشکی ایرانشهر ، دانشگاه گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی،مربی فیزیولوژی-3
 مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی آموزش گروه مامایی، و پرستاری دانشکده جراحی، و داخلی گروه مامایی، و پرستاری مراقبت تحقیقات مرکز ،استاد -4

 نایرا مشهد،
 

 

 25/6/98، پذيرش:23/6/98، اصالح: 24/4/98 دريافت:

 

 خالصه
ع مرگ و میر مادران باردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه آموزش به روش مبتنی برر تککرر   پره اکالمپسی سندرم اختصاصی حاملگی و از علل شای سابقه و هدف:

 انتقادی و سنتی بر ماندگاری دانش و مهارت اداره پره اکالمپسی در دانشجویان مامایی انجام شد.

هرا بره صرورت     انجام شرد. نوونره   1331ی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال نکر از دانشجویان مامای 06مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی که بر روی مواد و روشها:

کاده از مبتنی بر تککر انتقادی و سنتی تقسیم شدند. مهارت اداره پره اکالمپسی دانشجویان در هر دو گروه، قبل و یک هکته بعد از مداخله با است آموزشتصادفی در دو گروه  

  و فریردم  مر  ویتنری،   و ازمرون هرای امراری توصریکی،      spss)شش ایستگاه( سنجیده شد. تجزیه تحلیل داده ها با استکاده از نررم افرزار    آزمون بالینی ساختارمند عینی

 ویلکاکسون صورت گرفت.

کته و یک ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از که میانگی  نورات آگاهی اداره پره اکالمپسی در هر دو گروه مبتنی بر تککر انتقادی و سنتی، یک ه نتایج نشان داد يافته ها:

یک هکته بعد از مداخله نورات مهارت اداره پره اکالمپسی در هر دوگروه آموزش مبتنی بر تککر انتقادی و سنتی،  .P)<56/6)شت داری دامداخله افزایش آماری معنی

 (.P<61/6)  داری یافتنسبت به قبل از مداخله افزایش معنی

توان از آن در  جهت و می گردیدهای بالینی با رویکرد تقویت مهارت تککر انتقادی باعث عولکرد بهتر دانشجویان مامایی در فرآیند مراقبت آموزش مهارت نتیجه گیری:

 های بالینی دانشجویان مامایی بهره برد.کیکیت مهارت ارتقأ

 پره اکالمپسی، مهارت بالینی، تفکر انتقادی واژه های کلیدی:   

 

                                                           
 سعیده دادپیشهنویسنده مسئول مقاله:  *

 Email: s.dadpisheh@gmail.com                                                                                       6113066212تلک : مشهد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، ایران، آدرس: 

 مقدمه 
باردار را  درصد از زنان8-5 که  است پیچیده ای اختالل پره اکالمپسی 

گذارد و حتی با مرگ مادر پره اکالمپسی عوارض زیادی برجا می( 1کند )درگیر می

 و است نامشخص بارداری اثر در تشدید یا چگونگی آغاز (2) استجنی  هوراه  و

( تأخیر در تشخیص و 3غیرموک  باشد ) آن بروز از جلوگیری رسدنظر می به

های مرتبط با ای  مشکل بوده ی نامناسب پره اکالمپسی  علت اکثر مرگاداره

لذا تدوی  راهکارهای مناسب جهت کاهش مرگ و میر، بهبود وضعیت  (4)است 

از عوامل تأثیرگذار بر  .(1)های بالینی اهویت دارد آموزش جهت کسب مهارت

 باشدها توسط ماماها کیکیت آموزش میعولکرد مطلوب و ارائه صحیح مراقبت

 های بالینی  نیازمند ای  است که ماماها در . افزایش کیکیت خدمات و مهارت(0)

 های الزم را بیاموزند تا قادر به انجام خدمت باشند طول دوره تحصیل خود مهارت

 

شود و نرانی ارائه میامروزه در آموزش عالی تدریس بیشتر به صورت سخ (.0)

آموزند و اند. دانشجویان حجم زیادی از مطالب را میاکثریت دانشجویان غیرفعال

( مشکالت آموزشی مثل حجم زیاد محتوای 7کنند )به سرعت فراموش می

های تدریس دارد های ناکارآمد تدریس نیاز به تجدید نظر در روشآموزشی، روش

هایی که برای دانشجویان ایجاد سوال و آنها را وادار به تککر و . از جوله روش(0)

های کند برخورداری از تککر انتقادی و تقویت مهارتحل میبهتری  راهگزینش 

تککر انتقادی تککری است مستدل، منظم، هدفوند، اثرگذار،  .(3)باشد آن می

( و به معنای درگیر شدن، تصویم گیری به صورت 3) منطقی و مبتنی بر پیامد
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 و همکاران زهره میرکازهی ریگی؛  مقایسه آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی

 

نتایج مطالعات انجام شده، تاثیر   (.16منطقی و راه درست فکر کردن است )

اند که های آموزشی متعدد را در پرورش تککر انتقادی دانشجویان تأیید کردهروش

برخی از آنها عبارتند از روش نقشه سازی مکهومی، یادگیری مبتنی بر تأمل که هر 

، آزاد اندیشی، تأملها باعث توسعه و ایجاد عاداتی چون خالقیت، دوی ای  روش

نتیجه  . (11)ردد گدر دانشجویان میقدرت تویز دادن، آنالیز و جستجوی اطالعات 

های مبتنی بر تککر انتقادی بر ورد تأثیر آموزش روشمطالعات صورت گرفته در م

دهد به طوری که های بالینی دانشجویان نتایج ضد و نقیضی را نشان میمهارت

( بیان کردند که یادگیری مبتنی بر تککر انتقادی انگیزه 2611قربانی و هوکاران )

ی نگرش آنها را و عالقه دانشجویان را در کار با بیوار افزایش داده و به طرز مثبت

( اظهار کرد ارتباط مثبتی بی  تککر 2611هوچنی  چانگ ) (12)تغییر می دهد 

انتقادی و مهارت بالینی وجود دارد به طوری که مهارت تککر انتقادی باعث 

اما دربان و هوکاران در مطالعه خود که  (13)گردد عولکرد مؤثر در بالی  بیوار می

 ،های تککر انتقادی دانشجویان علوم پزشکی انجام دادبا هدف بررسی مهارت

رابطه مثبت و معنا داری بی  نورات پیش کارورزی با نوره تککر انتقادی  مشاهده 

ای  مطالعه با هدف  با توجه به اهویت مهارت اداره پره اکالمپسی، .(14)کردند ن

دانش و مهارت اداره  بر ماندگاریمبتنی بر تککر انتقادی و سنتی  آموزشمقایسه 

تر ای  مهارت در هر چه بیش ارتقأپره اکالمپسی انجام گردید تا بتواند در جهت 

 استکاده کرد. آندانشجویان مامایی از 

 

 

 هامواد و روش
دانشگاه  12/3/31تحقیقاتی مصوب  نامه پایان طرح از بخشی حاضر مطالعه

از نوع کارآزمایی بالینی  بود. ای  مطالعه 341144علوم پزشکی مشهد با کد طرح 

جامعه آماری در ای   پس آزمون  انجام شد. -با طرح دو گروهه پیش آزمون

دو و چهار پژوهش کلیه دانشجویان ترم شش و هشت کارشناسی و ترم 

مطالعه حاضر توسط کویته اخالق دانشکده  کارشناسی ارشد مامایی بودند.

قبل از ورود به مطالعه رضایت  پرستاری و مامایی مشهد مورد تایید قرار گرفت.

 06از میان دانشجویان مامایی  از توامی شرکت کنندگان گرفته شد. اگاهانه کتبی،

مطالعه ثبت نام به عول آمد. دانشجویان  نکر در صورت دارا بودن شرایط ورود به

شرکت کننده با توجه به ترم تحصیلی و با استکاده از روش تخصیص تصادفی 

 36به دو گروه: آموزش مبتنی بر تککر انتقادی )تعداد  Excelمبتنی بر نرم افزار 

برای هر گروه یک کد در  نکر( تقسیم شدند و 36نکر( و گروه آموزش سنتی )تعداد

 رفته شد.نظر گ

( دانشجوی 2، مطالعه ( توایل به شرکت در1 به مطالعه: معیارهای ورود

( 3 ،کارشناسی ترم شش و هشت، کارشناسی ارشد مامایی  مامایی ترم دو و چهار

( 4و  عدم وقوع حادثه مهم و ناگوار در طول شش ماه قبل از شروع مطالعه

 وان سهگذراندن واحد تئوری و کارآموزی درس بارداری و زای

( عدم 2 ،ها( عدم شرکت در جلسات آموزشی و آزمون1معیارهای خروج: 

( وقوع حوادث ناگوار 4 ،( عدم توایل به ادامه پژوهش3 ،تکویل ابزارهای پژوهش

 ها.در حی  برگزاری جلسات و آزمون

فرم مشخصات فردی واحدهای پژوهش، چک لیست مشاهده  : روایی و پایایی

و پرسشنامه آگاهی از طریق روایی محتوی تعیی  شد و جهت اداره پره اکالمپسی 

ده ت  از صاحب نظران و اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ارزیابی در اختیار

و پس از لحاظ نوودن پیشنهادات و اصالحات الزم ابزار نهایی شد قرار گرفته 

رونی بر روی مورد استکاده قرار گرفت. پایایی فرم آگاهی با استکاده از هوسانی د

نکر از واحدهای پژوهش به آلکای کرونباخ با ضریب هوبستگی اسپیرم   16

تأیید گردید. پایایی چک لیست مشاهده اداره پره  r=  73/6محاسبه شد و با 

اکالمپسی با استکاده از پایایی مشاهده گران و هوسانی درونی آن نیز با استکاده از 

های ارائه شده وسانی درونی برروی پاسخآلکای کرونباخ محاسبه شد. تعیی  ه

آوری و پژوهشگر بعد از جوع نکر از واحدهای پژوهش محاسبه شد. 16توسط 

مطالعه مطالب مربوط به مهارت بالینی اداره پره اکالمپسی اقدام به تهیه بسته 

ها آموزشی اداره پره اکالمپسی به روش مبتنی بر تککر انتقادی و سنتی دانشگاه

اکالمپسی به روش مبتنی حتوی آموزشی مربوط به مهارت بالینی اداره پرهنوود. م

های ارتقاء بر تککر انتقادی بر اساس مقاالت و کتب منتشر شده در مورد روش

محتوی آموزشی مربوط به  .تککر انتقادی به شیوه نقشه مکهومی ترسیم گردید

های مامایی و از رفرنس مهارت اداره پره اکالمپسی به روش سنتی  نیز با استکاده

 های منتشر شده اداره پره اکالمپسی  تهیه گردید. دستورالعول

قبل از مداخله پیش آزمون با استکاده از آزمون  مرحله قبل از مداخله:

های بالینی دانشکده بالینی ساختارمند عینی اداره پره اکالمپسی در مرکز مهارت

بالینی ساختارمند عینی شامل شش پرستاری و مامایی انجام گردید. آزمون 

ها بر ای برگزار شده بود و موضوع ایستگاهکه هر کدام در اتاق جداگانه ایستگاه بود

. بدی  نداساس اهداف آموزشی در مورد اداره پره اکالمپسی رشته مامایی تعیی  شد

های پره صورت که موضوع ایستگاه شواره یک: تشخیص، عالیم و نشانه

ستگاه شواره دو: پره اکالمپسی خکیف، ایستگاه شواره سه: پره اکالمپسی، ای

اکالمپسی شدید، ایستگاه شواره چهار: مسوومیت با سولکات منیزیم، ایستگاه 

جهت  بود.: کنترل تشنج، ایستگاه شواره شش گزارش مرگ مادری  شواره پنج

شد.  سنجش میزان ماندگاری دانش از پرسشنامه آگاهی پژوهشگر ساخته استکاده

دقیقه  41کل آزمون سنجش آگاهی و آزمون بالینی ساختارمند عینی برای هر فرد 

پنج دقیقه زمان تعیی  و یک ایستگاه استراحت ایستگاه آزمون  ششبرای که  بود

 گردید. 

  مرحله مداخله:

برای جلوگیری از تبادل اطالعات، ابتدا آموزش در  آموزش در گروه سنتی:

های د. در ای  گروه، محتوای آموزشی مربوط به مهارتگروه سنتی انجام گردی

ها و به صورت سخنرانی، پرسش و بالینی اداره پره اکالمپسی بشیوه سنتی دانشگاه

پاسخ هوراه با پاورپوینت  به مدت شش ساعت )دو جلسه سه ساعته در طی دو 

رح حال، هکته( ارائه گردید. محتوای آموزشی ارائه شده در جلسه اول شامل: اخذ ش

اکالمپسی، پیشگیری و پره اکالمپسی، طبقه بندی شدت پره تشخیص و عالیم بالینی 

پیش بینی پره اکالمپسی بود که به صورت سخنرانی )دو ساعت( و عولی )آموزش 

و آزمایشات مربوط  صحیح اندازه گیری فشارخون، اخذ شرح حال، معاینات بالینی

های نوا بودت یک ساعت در مرکز مهارت به پره اکالمپسی با استکاده از بیوار

بالینی دانشکده پرستاری( آموزش داده شد. در جلسه دوم نیز محتوای آموزشی 

شامل: اداره و درمان پره اکالمپسی خکیف و پره اکالمپسی شدید، تجویز سولکات 

منیزیم، کنترل تشنج و ختم بارداری بود که هوانند جلسه اول بصورت سخنرانی 

، اداره پره  Airwayو عولی )اداره تشنج، طریقه صحیح گذاشت   )دو ساعت(

اکالمپسی شدید، کشیدن سولکات منیزیم و اداره مسوومیت با سولکات منیزیم بر 

 آموزش داده شد.  های بالینیروی ماکت بودت یک ساعت در مرکز مهارت
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ر ابتدای جلسه اول توضیحاتی د  آموزش در گروه مبتنی بر تفکر انتقادی:

مورد نقشه مکهومی و یادگیری تأملی داده شد. سپس نقشه مکهومی مربوط به 

)نرم افزار  Visioاداره پره اکالمپسی  توسط پژوهشگر و با استکاده از نرم افزار

ها( نهای سازمانی، دیاگرام و روابط بی  آطراحی پیشرفته جهت رسم چارت

جلسه اول محتوای آموزشی . در دترسیم شده بود به دانشجویان نشان داده ش

مربوط به  اخذ شرح حال، تشخیص و عالیم بالینی پره اکالمپسی، طبقه بندی، 

پیشگیری و پیش بینی پره اکالمپسی  به صورت نقشه مکهومی )یک ساعت( و 

عولی )آموزش صحیح اندازه گیری فشارخون، اخذ شرح حال، معاینات بالینی و 

های با استکاده از بیوار نوا در مرکز مهارتآزمایشات مربوط به پره اکالمپسی 

بالینی دانشکده پرستاری به مدت یک ساعت( آموزش داده شد. در ای  گروه نیز از 

 روش یادگیری مبتنی بر تأمل)نگارش تجربه ،خالصه نویسی(،  استکاده گردید. 

در جلسه دوم نیز محتوای آموزشی مربوط به اداره و درمان پره اکالمپسی  

، پره اکالمپسی شدید، تجویز سولکات منیزیم، کنترل تشنج و ختم بارداری خکیف

هوانند جلسه اول به شکل نقشه مکهومی )یک ساعت( و عولی )اداره تشنج، 

، اداره پره اکالمپسی شدید، کشیدن سولکات Airwayطریقه صحیح گذاشت  

ک ساعت در منیزیم و اداره مسوومیت با سولکات منیزیم بر روی ماکت به مدت ی

های بالینی( آموزش داده شد. هوچنی  هوانند جلسه اول جهت ایجاد مرکز مهارت

های تککر انتقادی در دانشجویان تالش گردید با بحث و بازاندیشی بر تجربه

دانشجویان در مورد پره اکالمپسی، آنها در امر یاددهی ویادگیری دخیل شود و 

 ایت کننده بود. نقش مدرس بیشتر به عنوان راهنوا و هد

یک هکته بعد از مداخله، پس آزمون هوانند پیش آزمون   مرحله بعداز مداخله:

عینی )جهش سنجش مهارت بالینی( و  با استکاده از آزمون بالینی ساختارمند

پرسشنامه آگاهی )جهت سنجش ماندگاری دانش( از دانشجویان هر دو گروه 

های بالینی دانشکده پرستاری و هارتمبتنی بر تککر انتقادی و سنتی در مرکز م

مامایی گرفته شد. جهت سنجش ماندگاری سطح دانش اداره پره اکالمپسی، یک 

هکته و یک ماه بعد از مداخله، آزمون با استکاده از پرسشنامه آگاهی از دانشجویان 

 هر دو گروه گرفته شد.

 

 

 هایافته
گی  سنی و سابقه کار در آزمون م  ویتنی نشان داد که دو گروه از نظر میان

نتایج  بالی  اختالف معنی داری ندارند و دو گروه از ای  نظر با هم هوگ  بودند.

آزمون کای دو نشان داد که دو گروه مبتنی بر تککر انتقادی و سنتی از نظر مقطع 

تحصیلی، وضعیت تأهل و وضعیت سکونت تکاوت آماری چندانی نداشتند و دو 

ویتنی نشان دادکه قبل از -نتایج  آزمون م    بودند.گروه از ای  نظر هوگ

مداخله، میانگی  نوره مهارت اداره پره اکالمپسی در گروه آموزش به روش مبتنی 

بر تککر انتقادی وسنتی با یکدیگر قبل از مداخله یکسان و تکاوت آماری معنی 

 (. P > 61/6داری نداشتند )

اماری معنی از خود نشان  نتایج پس از یک هکته از مداخله، تکاوت 

هوچنی  در مقایسه درون گروهی میانگی  نورات مهارت  (.1دادند)جدول شواره 

بالینی اداره پره اکالمپسی، نسبت به قبل از مطالعه افزایش آماری معنی داری 

مقایسه میانگی  نورات آگاهی اداره پره اکالمپسی قبل، یک  (.P< 61/6)داشت 

معناداری از خود نشان  آماریمداخله در دو گروه ، تکاوت هکته و یک ماه بعد از 

(. در مقایسه درون گروهی نتایج آزمون فریدم  نشان دادکه P <61/6داد )

داری میانگی  نورات در هر  دو گروه نسبت به قبل از مداخله افزایش آماری معنی

 (.P <6661/6)داشت 

 

 مهارت بالینی اداره پره اکالمپسی قبل و بعد از مداخله در دو گروه مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی: مقایسه  روند تغییرات میانگین نمره  1جدول 

 گروه

 سطح متغیر        

 مبتنی بر تفکر انتقادی

 میانگین ±انحراف معیار

 مرسوم

 میانگین ±انحراف معیار

 نتیجه آزمون من ویتنی

 Z= -210/1  1/23±6/1 0/23±6/1 خلهنوره مهارت بالینی اداره پره اکالمپسی قبل از مدا

231/6=P 

 Z = -003/0 3/42±4/2 6/10±3/2 نوره مهارت بالینی اداره پره اکالمپسی یک هکته بعد از مداخله

6661/6>P      

 Z=-666/4 آزمون ویلکاکسون

  6661/6>P 

666/4- =Z 

6661/6>P 

 

  

 ، یک هفته و یک ماه بعد از مداخله در دوگروه آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی: میانگین نمرات آگاهی اداره پره اکالمپسی قبل2جدول 

 گروه                  

 نمره آگاهی               

 آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی

 میانگین ±انحراف معیار

 آموزش مرسوم

 میانگین ±انحراف معیار

 ویتنی-آزمون من

 3/3 ±3/3 2/3±0/3 قبل از مداخله
606/1-=Z 

074/6=P 

 3/13±0/2 3/14±3/1 یک هکته بعد از مداخله
666/1-  =Z 

320/6-=P 

 2/12 ±6/2 3/14±0/2 یک ماه بعد از مداخله
666/4-=Z 

003/6=P 

 آزمون فریدم 
2=df 

40= 

2=df 

41= 
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 و همکاران زهره میرکازهی ریگی؛  مقایسه آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی

 

6661/6> P 6661/6> P 

 و نتیجه گیری بحث
مهارت اداره پره اکالمپسی در گروه مبتنی بر تککر د که نتایج مطالعه نشان دا

نوره افزایش انتقادی و سنتی، قبل و پس از مداخله تکاوت آماری معناداری دارد و 

مهارت اداره پره اکالمپسی یک هکته بعد از مداخله در گروه آموزش به روش 

العه حاضر نتایج مطهوچنی   مبتنی بر تککر انتقادی بیشتر از گروه سنتی بود.

نشان داد که میانگی  نورات آگاهی در دو گروه آموزش مبتنی بر تککر انتقادی و 

ای با قبل از آموزش سنتی  یک هکته و یک ماه بعد از مداخله تکاوت قابل مالحظه

 شت.مداخله دا

( با هدف آموزش تککر انتقادی بر 2611ی اسواعیلی و هوکاران )مطالعه

در دانشجویان پرستاری انجام گردید پیشرفت تحصیلی بعد  فرآیند مراقبتی بیواران

، که با (15)( P<61/6از آموزش در هر دو گروه مورد و شاهد افزایش یافت )

 مطالعه فعلی هوخوانی دارد. 

( رابطه مستقیوی بی  تککر انتقادی و 2611در مطالعه چانگ و هوکاران )

( که با 2663( اما مطالعه لطکی و هوکاران )13صالحیت بالینی وجود داشت )

هدف تعیی  تأثیر آموزش شبیه سازی و راهبردهای تککر انتقادی بر تصویم گیری 

اتاق عول دانشکده پرستاری و مامایی تبریز صورت گرفت نتایج بالینی دانشجویان 

نشان داد بی  سطح نوره تصویم گیری بالینی در دو گروه تحت آموزش ارتباط 

ای  عدم  نداشت،که با مطالعه حاضر هوخوانی  (16) نداشتمعناداری وجود 

نکر(، شرایط حاکم بر  36) هوخوانی موک  است به علت حجم محدود نوونه

محیط آموزشی و اینکه ای  مطالعه بر روی دانشجویان ترم اول اتاق عول صورت 

های تککر انتقادی منجر به انگیزش یادگیری، کسب مهارت  گرفته است باشد.

های تواند اندوختهشود و میگیری و خالقیت در دانشجویان میصویمحل مسئله، ت

مطالعاتی که به ارتباط مثبت و  .علوی را به حیطه عول کشانده و به کار گیرد

اند معتقدند دلیل های بالینی دست نیافتهمعنی داری بی  تککر انتقادی و مهارت

ستکاده جهت سنجش تککر عدم ارتباط بی  ای  دو مکهوم اساسی ابزارهای مورد ا

 باشد. های بالینی میگیری مهارتانتقادی و اندازه

مقایسه میانگی  نوره آگاهی اداره پره اکالمپسی قبل، یک هکته و یک در  

ماه بعد از مداخله، در دو گروه مبتنی بر تککر انتقادی و مرسوم، نتایج مطالعه حاضر 

وه آموزش مبتنی بر تککر انتقادی و نشان داد که میانگی  نورات آگاهی در دو گر

ای با قبل از آموزش سنتی  یک هکته و یک ماه بعد از مداخله تکاوت قابل مالحظه

ای با هدف بررسی ( مطالعه2611چراغی و هوکاران )شت. در مطالعه مداخله دا

ریوی و مغزی بر سطح دانش پرستاران انجام  -تأثیر کارگاه آموزشی احیای قلبی

ایج نشان داد میزان آگاهی بالفاصله و دو ماه بعد از مداخله افزایش قابل دادند. نت

 بودگر تأثیر مثبت آموزش که بیان ای نسبت به قبل از مداخله داشتمالحظه

( 2667) در مطالعه حقیقی و هوکارانخوانی داشت. که با مطالعه حاضر هم (17)

که با هدف تأثیر آموزش بر آگاهی و مهارت دانشجویان مامایی در خصوص احیاء 

ها تکاوت آماری معنی داری را بی  یافته، نوزاد بر دانشجویان مامایی صورت گرفت

خوانی که با مطالعه حاضر هم (18) دادنوره آگاهی قبل و بعد از آموزش را نشان 

در مطالعه کردی نیز میانگی  نوره دانش اداره خونریزی بعد از زایوان یک  دارد.

ک ماه بعد از آموزش در هر سه گروه  مبتنی بر وب، شبیه سازی و سنتی هکته و ی

که با مطالعه حاضر  (19)افزایش معنی داری نسبت به قبل از آموزش داشته است 

-در مقایسه مطالعه حاضر با مطالعه کردی، چراغی و حقیقی ، یافته خوانی دارد.هم

های بالینی باعث باالرفت  معنی داری سطح ها نشان داد که آموزش مهارت

در مطالعه حاضر با  شود. آموزشآگاهی بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله می

استکاده از روش مبتنی بر تککر انتقادی و مرسوم صورت گرفت و آگاهی اداره پره 

اکالمپسی دردانشجویان دوگروه سنجیده شد در حالی که مطالعه چراغی از شیوه 

های آموزشی بر روی سطح دانش پرستاران استکاده آموزش با استکاده از کارگاه

های آموزشی بود و یز روش آموزش با استکاده از کارگاهشده است. مطالعه حقیقی ن

 آگاهی احیاء نوزاد را در دانشجویان سنجیده است.

ها در مطالعه حاضر نشان داد که در روش آموزش مبتنی بر هوچنی  یافته

تککر انتقادی میانگی  نوره آگاهی یک ماه بعد از مداخله روند افزایش بیشتری 

های مبتنی بر تککر انتقادی در روش ی داشته است.نسبت به گروه آموزش سنت

های که مکاهیم از آن استخراج آوری و آماده کردن یافتهفراگیر فعاالنه به جوع

پردازد مطالب را درک می کنند تجزیه وتحلیل کرده در نتیجه آن اند میشده

قی تری در ذه  وی بامکاهیم برای وی بسیار بامعنا بوده و برای مدت طوالنی

(. در 13باشد )ماند و در آینده یاد آوری آنها برای فراگیر امکان پذیر میمی

ای یافت نشد که تأثیر آموزش جستجوی صورت گرفته توسط پژوهشگر مطالعه

 مبتنی بر تککر انتقادی را بر سطح دانش، مورد بررسی قرار داده باشد.

هی اداره پره در مطالعه حاضر در گروه آموزش سنتی میانگی  نوره آگا

اکالمپسی یک ماه بعد از مداخله نسبت به یک هکته بعد از مداخله اندکی کاهش 

در مطالعه کردی با هدف مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر وب، شبیه داشته است. 

ها نشان داد که سطح دانش یک هکته بعد از مداخله افزایش سازی و مرسوم یافته

یک ماه از آموزش منجر به افت دانش نسبت  داری داشته اما پس از گذشتمعنی

 خوانی دارد.که با مطالعه حاضر هم  (19)به یک هکته بعد از آموزش شده است 

در مطالعه چراغی نیز میزان آگاهی دو ماه پس از آموزش در مقایسه با میزان 

که مطالعه حاضر با (17)آگاهی بالفاصله پس از آموزش کاهش یافته است 

ی از ای  است که با گذشت زمان شرکت حاکخوانی دارد و مطالعه چراغی هم

کند که نیازمند کنندگان از دانش روز فاصله گرفته و سطح آگاهی آنها افت می

 که است ای  حاضر مطالعه قوت نقطه باشند.های آموزشی میبرگزاری مجدد دوره

 میزان اکالمپسی، پره اداره بالینی مهارت بر آموزشی روش دو مقایسه بر عالوه

 تککر مهارت میزان و گروه دو هر در مداخله از بعد ماه یک دانش ماندگاری

 ضعف نقاط از .شد سنجیده  انتقادی تککر بر مبتنی گروه در مداخله از بعد انتقادی

 گلیزر، -واتسون انتقادی تککر پرسشنامه بودن تخصصی غیر حاضر، مطالعه

 بیشتر وقت صاختصا و دانشجویان دیدگاه از پرسشنامه سواالت بودن پیچیده

 جهت جامع و تخصصی ابزاری گرددمی توصیه که است پرسشنامه تکویل جهت

 گردد طراحی مامایی دانشجویان در انتقادی تککر مهارت سنجش

های نوی  تدریس مورد از نتایج ای  پژوهش به عنوان روششود پیشنهاد می

الینی دانشجویان های بهای درسی، ارتقأ مهارتاستکاده مسئولی  در برنامه ریزی

-مامایی در جهت اداره پره اکالمپسی، شناسایی علل ضعف و موانع ارتقاء مهارت

های فعال های تککر انتقادی در نظام آموزش مامایی واستکاده بیشتر از استراتژی

  های مبتنی بر تککر انتقادی در نظام آموزشی استکاده گردد.یادگیری و روش

وزش در هر دو روش مبتنی بر تککر انتقادی و پژوهش حاضر نشان داد که آم

شود در های بالینی اداره پره اکالمپسی میباعث افزایش سطح مهارت سنتیروش 

ی آموزش مبتنی بر تککر انتقادی باعث افزایش بیشتری در ای  مطالعه شیوه
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شده  سنتیهای بالینی اداره پره اکالمپسی نسبت به روش میانگی  نورات مهارت

 . است

  تشکرتقدیر و 
دانشگاه  12/3/31تحقیقاتی مصوب  نامه پایان طرح از بخشی حاضر مطالعه

 معاونت مالی حوایت با که باشد می341144علوم پزشکی مشهد با کد طرح 

  حوایت معاونت از وسیله شد. بدی  انجام مشهد پزشکی دانشگاه علوم پژوهشی

 

 از هوچنی  و مشهد شکیعلوم پز دانشگاه پژوهشی محترم شورای و محترم

محترم  پرسنل و محترم گران آزمون مطالعه، در شرکت کننده عزیز دانشجویان

 .شودمی قدردانی و تشکر مشهد مامایی و پرستاری دانشکده
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 و همکاران زهره میرکازهی ریگی؛  مقایسه آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Preeclampsia is a special syndrome of pregnancy and common cause of 

mothers death associated with delay in diagnosis and nursing staff’s inappropriate control. The current study was 

carried out to compare the effect of training on method based on critical thinking and traditional education on 

maintenance of knowledge level and clinical skill of controlling preeclampsia in midwifery students. 

METHODS: The study was a clinical trial performed on 60 midwifery students at nursing and midwifery college of 

Mashhad in 1395. The participants were randomly divided in to two groups of training based on critical thinking and 

traditional education. The clinical skill of preeclampsia control in students of both groups were measured by an 

identical constructive test (six stations) before and a week after intervention. The data were analyzed by SPSS software 

and descriptive statistics such as Mann-Whitney, Fried man, and Wilcoxon tests. 

FINDINGS: The findings indicated that the mean scores of notice of preeclampsia control of both critical thinking and 

traditional education groups a week and a month after intervention showed a significant increase compared to before 

intervention (p<0.05). The scores of clinical skill of controlling preeclampsia in both groups of critical thinking and 

traditional education a week after intervention revealed a significant increase compared to before intervention (p<0.05). 

CONCLUSION: Clinical skill training based on the approach of reinforcement of critical thinking skill leads to better 

performance of midwifery students in nursing care process and can be used to improve the quality of midwifery 

students clinical skills. 

 

KEY WORDS: Preeclampsia, Clinical skill, Critical thinking 
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