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  چکیده

. شودفاصله بین تئوري وعمل می به کاهشمنجر الگ بوكاز  استفاده. باشدمی فراگیران ازابزارهاي مهم در آموزش وارزشیابی الگ بوك :زمینه و هدف

 .کارآموزي وکارورزي پرستاري سالمت جامعه بود الگ بوكهدف این مطالعه بازنگري در

کارآموزي و کارورزي پرستاري  الگ بوكکه با هدف بازنگري در  است  در پارادایم مدیریت آموزشی کیفی يپژوهش حاضر یک مطالعه :روش بررسی

هاي متنوع ازروش اي در خصوص موضوع پژوهش،ضمن انجام مطالعه کتابخانه. انجام شد در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1394ر سال د  سالمت جامعه

-ضروريغیر - تاحدي ضروري-ضروري-کامال ضروري(ايگزینهمذکور درمعیار لیکرت پنج  الگ بوكهاي گویه. جمع آوري اطالعات استفاده شد

درس پرستاري سالمت  کوریکولومتیم پژوهشی  گرفت وقبلی مورد بررسی قرار يالگ بوكروایی صوري و محتوایی . دتنظیم ش )غیرضروريکامال

پس از تنظیم مجددا در اختیار  الگ بوكاین .نهایی شد الگ بوكرا بر اساس آن تنظیم کرد که منجر به تولید  الگ بوكهاي جامعه را بررسی و گویه

  .ار گرفت و روایی صوري و محتوایی آن بررسی شدگروه اعضاي هیات علمی قر

ي جدید به دست گویه 77اي شامل از گروه خبرگان اعضاي هیات علمی مجموعه پس از بررسی سرفصل جدید وزارت متبوع و نظرسنجی :هایافته

نهایی  يالگ بوك. اولیه وجود نداشتند الگ بوكمنزل، و ارتباطات، در  در سالمت، مراقبتنهایی، سه بخش؛ آموزش الگ بوكاز مجموع ده بخش .آمد

  .گویه شد 142بخش و مجموعا  10در 

الگ این موضوعات در . مورد تاکید قرار گرفته است فعلی بیشتر يالگ بوكهایی که مربوط به آموزش سالمت و ارتباطات است در گویه: نتیجه گیري

  .ها سبب ارتقاي پرستاري جامعه نگر خواهد شدتوجه به این مهارت. هاي قبلی که مورد استفاده بود مورد توجه نبودندبوك

  .، پرستاري سالمت جامعه، دانشجوي پرستاري، کارورزي در عرصهالگ بوك :واژگان کلیدي

  
  

  :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود
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  مقدمه

 نیز و فراگیران آموزش مهم در یکی از ابزارهاي الگ بوك    

کیفی براي  ،الگ بوكبطور ساده؛ ). 1(باشدمی ،هاآن ارزشیابی

اما به لحاظ  ).2(است ،داري مدارك و نمونه کارهانگه

اي مجموعه الگ بوكها دارد، که در آموزش مهارتکاربردي 

 طرح ریزي شده و هدفمند از مدارك، شواهد و مستندات

ن است هاي مختلف علمی و آموزشی فراگیرامربوط به فعالیت

 يها را در دورهکه کوشش، پیشرفت و موقعیت تحصیلی آن

ی از ـیک الگ بوك .دهدآموزش نظري یا بالینی نشان می

تواند به کمک نجش عملکرد است که مدرس میهاي سروش

اهداف هاي رسیدن به و گام فراگیران آن چگونگی پیشرفت

   ).3(ارزشیابی کند به صورت عینی را  آموزشی

هاي میدانی، نظرات متخصصین آموزش و نیز نتایج پژوهش

اي در استفاده از حاکی است که مزایاي متعدد و چند جانبه

هاي لی که اکثر سیستمییکی از مسا .آیدبدست می الگ بوك

. بین تئوري و عمل است يآموزشی با آن درگیرند، فاصله

هاي علوم پزشکی و شکاف بین تئوري و عمل در بین رشته

به طوري که با وجود . ازجمله پرستاري نیز ملموس است

گذراندن دروس تئوري زیاد، دانشجویان در موقعیت بالین 

استفاده ). 4(هاي علمی خود نیستندوختهقادر به استفاده از اند

و  يهمچنین به عنوان ابزاري مفید در ارتقا الگ بوكاز 

هاي عمومی نظیر تفکر انتقادي، منجر به کاهش تکامل مهارت

ي شود و فراگیر را در چرخهفاصله بین تئوري و عمل می

    .)2(دهدیادگیري مداوم قرار می

دهد که نشان می همکاران و حویزیاننتایج مطالعات همچنین، 

نسبت به روش متداول در ایجاد عالقه و  الگ بوكروش 

انگیزه براي مشارکت دانشجو در یادگیري، کمک به یافتن 

. تر بوده استموارد نقص و جبران آن طی کارآموزي موفق

با  الگ بوكهمچنین به علت مطابقت موضوعات موجود در 

یان از این شیوه بیشتر مندي دانشجواهداف ارزشیابی، رضایت

بر تاثیر مثبت  خود، ينیز در مطالعه بحرینی .)1(بوده است 

بر تکامل مهارت بازاندیشی پرستاري  الگ بوك زاستفاده ا

از نظر وي باز اندیشی از طریق تحریک تفکر . تاکید دارد

ي دانش نظري ي چگونگی عملکرد بالینی و مطالعهدرباره

-هش شکاف بین تئوري و عمل میمرتبط با آن، منجر به کا

). 2(دهدي یادگیري مداوم قرار میشود و فراگیر را در چرخه

که در مطالعات لطیفی  الگ بوكیکی دیگر از امتیازهاي مهم 

و همکاران به آن اشاره شده، این است که دانشجویان با 

-اندیشیدن به نمونه کارهاي خود، ارزشیابی از خود را می

توان به پیوند بین تئوري ي دیگر این روش میاز مزایا. آموزند

و عمل، آگاهی دانشجو از نقاط ضعف و قوت خود، مشارکت 

باز خورد، افزایش اعتماد به نفس و  يارایهفعال معلم در 

همچنین وقتی . تشویق فراگیر به تقویت یادگیري اشاره کرد

دانشجو و معلم براي انتخاب و تحلیل اطالعات با هم 

  ). 5(یابد می اي هر دو ارتقاند، رشد حرفهت کنمشارک

اي از سویی دیگر، در خصوص اهمیت فرآیند آموزش حرفه

نقش کلیدي و مهمی که پرستار   توان گفت که؛می پرستاري

ایفاي  و در وضعیت سالمت و تسریع در بهبودي بیمار دارد

چنین نقشی مستلزم دانش، آگاهی، مهارت و توانایی پرستار 

ي متنوعی احرفه هاي آموزشهمین علت از شیوهبه . است

براي تربیت پرستارانی باکفایت جهت مراقبت از بیمار استفاده 

کید آموزش پرستاري بر تربیت پرستارانی است اشود و تمی

. هاي بالینی نیز باشندکه عالوه بر کسب دانش، داراي مهارت

ر گر نقش اساسی و مهم آموزش بالینی داین نکته نمایان

  ).1(باشدپرستاري می

براي  پرستاري آموزش بالینی و آماده سازي دانشجویان مساله

ها و هاي مختلف در نظام سالمت از فعالیتپذیرش نقش

از دیدگاه دست ). 6(هاي پرستاري است اهداف مهم دانشکده

اندرکاران آموزش، برنامه ریزي آموزشی و ارزشیابی فرآیند 

ین وجود نظام ارزشیابی مدون همچن. آن، مکمل یکدیگرند

ترین عوامل موثر بر بهبود آموزش بالینی از دیدگاه یکی از مهم

ولین آموزش وبه همین علت همواره مس) 7(دانشجویان است 
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پرستاري براي یافتن یک روش آموزش بالینی اثربخش در 

  ).8(اند تکاپو بوده

ي در هدف از آموزش بالینی، ایجاد تغییرات قابل اندازه گیر

این نوع آموزش، . هاي بالینی استدانشجو براي انجام مراقبت

سازد که دانش نظري را به فرصتی را براي دانشجو فراهم می

هاي ذهنی، روانی و حرکتی متنوعی که براي مراقبت از مهارت

ارزشیابی عملکرد ). 9(بیمار ضروري است، تبدیل کند

چرا . ین، استهاي آموزشی در بالدانشجویان یکی از چالش

سطح یادگیري و ستون اساسی  يارزشیابی، تعیین کننده که

براي برنامه ریزي آینده است و کیفیت پیامدهاي یادگیري به 

 جانی و همکارانشبرازپرده). 10(کیفیت ارزشیابی بستگی دارد

که  اظهار می کنند ، گوندا و وتون ه ایی به نقل ازدر مطالع

بی خود در بالین راضی نبوده و اکثر دانشجویان از ارزشیا

). 11(دانستند هاي انجام شده را فاقد عینیت میارزشیابی

تجارب پژوهشگران حاکی از آن است که ارزشیابی بالینی 

دانشجویان پرستاري بیشتر به صورت نهایی و با هدف نمره 

گیرد و روش ارزشیابی متداول که به ها صورت میدادن به آن

اي، شود، روش سلیقهیابی بالینی انجام میفرم ارزش يوسیله

باشد و کمتر از معیارهاي عینی و معلم محور و ذهنی می

در  علوي و همکارانش ).12(رفتاري بهره گرفته است

مدعی است که غلبه بر قضاوت  چاپمن پزوهشی به نقل از

ادعا بر ذهنی بودن و . ذهنی در ارزشیابی بالینی دشوار است

هاي بالینی منجر به این شد اي بودن ارزشیابیغیر قابل مقایسه

هاي ارزشیابی عینی، قابل اعتماد که مربیان در پی یافتن روش

  ).13(و معتبر باشند 

-یکی از قوي الگ بوكبر این اساس الزم به ذکر است که 

ترین ابزارهاي قابل استفاده در آموزش و نیز ارزشیابی نتایج 

وه پرستاري و پزشکی ها خصوصا گرآموزش در همه رشته

  . است

پرستاري و آموزش آکادمیک آن در  ياز طرفی دیگر، رشته

 طی سالیان اخیر از نظر کمی و کیفی دچار تحوالت مثبت و

سرفصل دروس پرستاري که از سوي . اي شده استبخردانه

محور -وزارت متبوع ابالغ شده است، نشان از تحوالت جامعه

  .  مت جامعه استدر واحدهاي درسی پرستاري سال

اکنون سالیان متمادي است که در آموزش میدانی و نیز 

ارزشیابی دانشجویان پرستاري در واحدهاي درسی پرستاري 

-ز آنجاییاشود، لیکن استفاده می الگ بوكسالمت جامعه، از 

که هم محتوي و هم سرفصل این دروس در طی سالیان اخیر 

ود تا در راستاي دچار تغییرات اساسی شده است، الزم ب

مربوطه نیز ارتقا یابد و بتواند همه اهداف  الگ بوكتغییرات، 

اي می تواند الگ بوكتدوین چنین  .آموزشی را شامل شود

ضمن ارتقاي کیفیت آموزش بالینی، به توسعه سطح مهارت 

تر خدمات مناسب ارایهفراگیران منجر شود و در نهایت سبب 

   .جامعه محور در پرستاري گردد

کارآموزي  الگ بوكلذا پژوهش مذکور، با هدف بازنگري در 

پرستاري و  يدانشکده جامعه سالمتو کارورزي پرستاري 

   . انجام شده است مامایی قزوین

  

  روش بررسی

است که با هدف  کیفی يحاضر یک مطالعهپژوهش    

کارآموزي و کارورزي پرستاري  الگ بوكبازنگري در 

 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1394در سال  جامعه سالمت

موجود در این  الگ بوكبه منظور بررسی . انجام شده است

هاي دیگر و نیز بررسی نتایج پژوهشی دانشگاه و نیز دانشگاه

پرستاري سالمت  الگ بوكتوسعه  يصورت گرفته در زمینه

و مرور بر  ايي کتابخانهمطالعه جامعه در کشور، ابتدا

 هاي اطالعات علمی مختلفیپایگاهاز  ،دشمطالعات انجام 

جمع  جهت  Magiran, Iranmedex, SID, PubMed؛ نظیر

  .استفاده شدآوري اطالعات 

 الگ بوكروایی صوري و محتوایی در گام نخست مطالعه، 

 الگ بوكهاي تمام گویه. قبلی مورد بررسی قرار گرفت

-کامال ضروري(اي گزینهمذکور، در معیار لیکرت پنج 
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 کامال غیر - ضروريغیر -تاحدي ضروري -ضروري 

در  الگ بوكبراي این منظور، . تنظیم شده بود )ضروري

 نفر از اعضاي هیات علمی گروه پرستاري 8اختیار تعداد 

و چهار نفر خارج از  چهار نفر درون دانشکده(سالمت جامعه 

پرستاري سالمت جامعه  يهزمیندر  که متخصص دانشکده

تمامی درخواست شد تا نسبت به رفت و از آنان قرار گ )بودند

آوري پس از جمع. اعالم نظر نمایند الگ بوكهاي گویه

توسط یک تیم کارشناسی ها نظرات، تمامی نقطه نظرات آن

 مورد بررسی به صورت کیفی و بر اساس نظر اجماع آموزشی

گویه اولیه، تعداد   65در این مرحله، از مجموع . قرار گرفت

گویه  16د حذف شد، و همچنین پیشنهاد شد تا تعداد مور 13

  .اضافه گردد الگ بوكجدید 

دوم مطالعه، تیم پژوهشی مبادرت به بررسی سرفصل  گامدر 

در درس پرستاري ) 1393ابالغی سال (جدید وزارت متبوع 

با توجه به تغییراتی  ، ونمود) تئوري و عملی(سالمت جامعه 

لی درس مذکور اعمال شده که در میزان واحد تئوري و عم

در این . را بر اساس آن تنظیم نمود الگ بوكهاي گویهاست، 

   .اضافه گردید الگ بوكگویه به  45مرحله، تنها 

 الگ بوكتلفیق نتایج گام اول و دوم مطالعه منجر به تولید 

. گویه بود 142بخش و  10جدیدي شد که در مجموع داراي 

ا در اختیار گروه اعضاي پس از تنظیم مجدد الگ بوكاین 

از نوع (روایی صوري و محتوایی  وهیات علمی قرار گرفت 

 الگ بوكدیاگرام توسعه  .گرفتآن مورد بررسی قرار ) کیفی

   .استزیر نشان داده شده  1 تصویردر 

  

  هایافته

اولیه که به منظور بررسی روایی صوري و  الگ بوك    

هیات علمی قرار گرفت محتوایی در اختیار گروه خبرگان 

فراگیران  الزم هايها و مهارتداراي هفت بخش از فعالیت

، بهداشت مادر گویه8 :، تنظیم خانوادهگویه 8: واکسیناسیون(

 :، بهداشت کودكگویه 10:، بهداشت محیطگویه 9 :باردار

و بهداشت صنایع و  ،گویه14 :، بهداشت مدارسگویه12

جزئیات . گویه بود 65مل بود و مجموعا شا ) گویه 4:اماکن

همانگونه  .نشان داده شده است 1 جدولدر  اولیه الگ بوك

گویه که زیر  8که در این جدول نشان داده شده است، تنها 

ها خط کشیده شده است، بطور اختصاصی مربوط به آن

  .باشدآموزش سالمت و ارتباط با مددجو می

و  پس از مطالعه و بررسی سرفصل جدید وزارت متبوع

ها و ، بخشنظرسنجی از گروه خبرگان اعضاي هیات علمی

اولیه اضافه گردید که این موارد  الگ بوكیات جدیدي به یجز
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هاي این جدول در ده داده .نشان داده شده است 2جدول در 

د ـي جدیگویه 77اند و مجموعا شامل بخش تفکیک شده

از مجموع ده بخش این جدول، سه بخش آخر؛ . باشدمی

 الگ بوكدر موزش سالمت، مراقبت در منزل، و ارتباطات، آ

اضافه  الگ بوكاولیه وجود نداشتند و براي اولین بار به 

، نیز الگ بوك عالوه اینکه به هفت بخش نخستهب. شدند

گویه مرتبط با آموزش سالمت و ارتباط با مددجو  17تعداد 

  . اضافه شده است

 142بخش و مجوعا  10نهایی در  الگ بوكو به این ترتیب، 

، )3جدول ( نهایی الگ بوكدر . تنظیم شده استگویه 

گویه بطور مستقیم بر مهارت آموزشی و ارتباطی  25مجموعا 

فراگیران تاکید و نظر دارد، و عالوه بر آن دو بخش؛ آموزش 

گویه، نیز بر این مهارت  14سالمت، و ارتباطات با مجموع 

  .تمرکز دارند

  

  اولیه الگ بوكهاي و گویه هابخش : 1جدول

  گویه  بخش

  

  

  

  واکسیناسیون

  مناسب با کودك ارتباط -1*

  ارتباط مناسب با والدین کودك   -2*

  بررسی کارت واکسیناسیون به منظور تشخیص واکسن مورد نیاز کودك  -1

  کنترل واکسن مورد نظر از نظر نام، تاریخ مصرف، رنگ  -2

  انجام واکسیناسیونبررسی سالمت کودك قبل از   -3

  سرما يرعایت زنجیره -4

  رعایت اصول بهداشتی قبل و بعد از تزریق واکسن  -5

  ثبت مشخصات واکسن در کارت واکسن  -6

  

  

  

  

  تنظیم خانواده

  برقراري ارتباط مناسب با مددجو* -1

  تشکیل پرونده و ثبت اطالعات مددجو -2

  آن وپیگیري بارداري از پیش مراقبت فرم تکمیل -3

  وره در مورد انتخاب روش مطمئن پیشگیري از بارداريمشا -4

هاي پیشگیري ي استفاده، تداخالت دارویی و موارد منع مصرف هر یک از روشآموزش نحوه* -5

  از بارداري

  بررسی عوارض ناشی از استفاده از روش پیشگیري از بارداي   -6

  تکمیل فرم فاصله گذاري زنان -7

  ص موارد غیر طبیعیي پستان و تشخیانجام معاینه -8

  

  

  

  تشکیل پرونده و تکمیل فرم مراقبت از مادر باردار در اولین مراجعه -1

  هاي تشخیصی زنان باردارتفسیر آزمایش -2

  BMI اندازه گیري فشارخون، قد، وزن وتخمین -3

  تخمین تاریخ احتمالی زایمان -4
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  اع جهت تزریق واکسن در صورت  لزومبررسی وضعیت واکسیناسیون مادر باردار و ارج -5  بهداشت مادر باردار

  تعیین لزوم و عدم لزوم تزریق آمپول رگام در مادر با گروه خونی منفی -6

  ي مادربررسی وضعیت تغذیه -7

  ... تجویز به موقع وبه مقدار صحیح آهن، اسیدفولیک و -8

  تشخیص مشکالت بهداشتی مادران باردار از طریق مشاهده و مصاحبه  -9

  

  

  

  

  

  یطبهداشت مح

 ي کروکی روستابررسی و تفسیر اطالعات دموگرافیک و وضعیت فرهنگی روستا وتهیه -1

 هاي مختلف سنیبررسی علل مرگ و میر درگروه -2

ي آب سالم ، دفع فاضالب، دفع بهداشتی زباله، تهیه(بررسی وضعیت بهداشت محیط روستا  -3

 )بهداشت اماکن طبق چک لیست

 در روستا و پیگیري نواقص موجودي خدمات بهداشتی بررسی ارایه -4

  بررسی بهداشت آب روستا -5

 سنجش صحیح کلر آب -6

  آب phسنجش صحیح -7

  شاخص بهداشتی از زیج حیاتی یک سال20استخراج حداقل -8

  )ثبت، گزارش، مراقبت و ارجاع( هاي واگیر و غیر واگیر شایع در روستابررسی بیماري -9

  تاارزیابی و تحلیل مشکالت بهداشتی روس - 10

  

  

  

  

  

  

  بهداشت کودك

  بررسی نوزاد از نظر وجود زردي -1

  هاطبقه بندي زردي نوزاد از نظر نشانه -2

 ارجاع نوزاد در معرض خطر زردي به پزشک -3

  ي نوزاد با شیر مادرآموزش در مورد اهمیت تغذیه* -4

  ي نگه داري نوزاد هنگام شیر دادنآموزش نحوه* -5

  دهی آموزش وضعیت صحیح مادر حین شیر* -6

  ي دوشیدن و ذخیره سازي صحیح شیر مادرآموزش نحوه* -7

  اندازه گیري صحیح قد، وزن، دور سر کودك -8

  رسم صحیح نمودار قد، وزن، دور سر -9

ي رشد جسمی کودك با استانداردها و تشخیص کودکان دچار کندي رشد، توقف رشد و مقایسه - 10

  کاهش رشد

  )ر صورت مراجعهد(شناسایی و مراقبت از کودکان پرخطر  - 11

  ي تغذیه کودكبررسی نحوه - 12

  

  

  بررسی ساختمان مدرسه از نظر مناسب بودن محل مدرسه -1

  هابودن محل کالس مناسب نظر از مدرسه ساختمان بررسی -2

  ها با تعداد دانش آموزانتناسب وضعیت کالس -3
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  بهداشت مدارس

  هاي کالسوضعیت تهویه -4

  هاوضعیت نورگیري کالس -5

  ستم گرمایشیسی -6

  تناسب تعداد طبقات ساختمان با مقطع تحصیلی -7

  وضعیت کف، سقف و دیوارهاي کالس -8

  وضعیت تابلوي کالس -9

  هاوضعیت میز و صندلی - 10

  بهداشت محیط مدرسه از نظر نظافت عمومی - 11

  بررسی آب آشامیدنی مدرسه - 12

  هابررسی تعداد و وضعیت توالت - 13

  اهبررسی وضعیت و تعداد آبخوري - 14

  

  بهداشت صنایع و اماکن

  هاهاي بهداشتی آنبررسی وضعیت بهداشتی کارکنان و کارگران با توجه به پرونده -1

  ها به مراکز بهداشتی درمانیهاي شغلی و ارجاع آنشناسایی افراد در معرض خطر آسیب -2

  بررسی محیط کارخانه از نظر عوامل خطرساز فیزیکی، شیمیایی، روانی  -3

  ...کار از نظر تهویه، گرما، سرما و بررسی محیط -4

  هاي جدید گویه*

  

  

  اولیه الگ بوكها و جزییات جدید بخش: 2جدول 

  گویه  عنوان

  

  

  

  واکسیناسیون

  ها شناخت عوارض و موارد منع مصرف هر یک از واکسن -1

  آموزش در مورد عوارض احتمالی واکسن* -2

  انتخاب محل صحیح تزریق واکسن -3

  تزریق صحیح واکسن -4

  ي خوراکی فلج اطفالیح قطرهدادن صح -5

  باردار مادران براي واکسیناسیون انجام -6

  

  تنظیم خانواده

  ي مددجو متناسب با نوع روش پیشگیريي مراجعهآموزش نحوه* -1

  آموزش در مورد اهمیت انجام تست پاپ اسمیر* -2

  آموزش در مورد اهمیت خودآزمایی پستان* -3

  

  

  هاي ارثی جین جوان در مورد بیماريآموزش به مزدو* -1

  هاي قبل از زایمان آموزش به مادر در مورد مراقبت* -2

  هاي مختلف بارداري آموزش در مورد مشکالت شایع در دوره* -3
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  بهداشت مادر باردار

  آموزش در رابطه با عالیم خطرساز بعد از زایمان * -4

  ي بعد از زایمان آموزش در رابطه با تغذیه* -5

  طر مادر و همسرششناسایی رفتارهاي پرخ -6

  هاي دوران بارداريآموزش به مادر در مورد مراقبت* -7

  

  

  

  بهداشت محیط

  ي سالم سازي آب آشامیدنیآموزش نحوه* -1

  رفع مشکالت مربوطه طبق فرآیند -2

  هاي اخیرهاي استخراج شده از زیج سالتفسیر و مقایسه شاخص -3

  زیج حیاتیاطالعات  يجداول مناسب براي ارایه رسم نمودار و -4

  بازدید از منزل طبق چک لیست -5

  تشخیص مشکالت بهداشتی مربوطه -6

  

  

  

  بهداشت کودك

  آموزش به والدین در مورد زمان شروع غذاي کمکی کودك -1

  ي تهیه و دادن غذاي کمکی به کودكآموزش به والدین در مورد نحوه -2

  هاي غذایی براي کودكآموزش در مورد مقدار و زمان شروع مکمل -3

  تکمیل فرم معاینه دهان و دندان کودکان و گزارش موارد غیرطبیعی -4

  آموزش به والدین در مورد بهداشت دهان و دندان کودك -5

  آموزش در مورد پیشگیري از حوادث دوران کودکی -6

  ي بعدي و ثبت آن در کارت کودك با توجه به سن و وضعیت رشد کودكتعیین زمان مراجعه -7

  

  

  

  

  

  

  

  ارسبهداشت مد

  وضعیت دفع زباله -1

  وضعیت دفع فاضالب -2

  ي مدرسهوضعیت بوفه -3

  ...) هاي مزمن وتاالسمی، دیابت، سل، صرع، بیماري( ي سالمتبررسی تاریخچه -4

  بررسی سالمت عمومی دانش آموزان -5

  پایش قد و وزن و ثبت در نمودار -6

  و ثبت در نمودار BMIتعیین  -7

  انجام معانات دهان و دندان  -8

  )کیفوز ، اسکلیوز و لوردوز(  ي ستون فقراتمعاینه -9

  )آنمی، گواتر( ايمعاینه جهت تشخیص کمبودهاي تغذیه - 10

  ي پوست، مو و ناخنمعاینه - 11

  سنجش بینایی - 12

  سنجش شنوایی - 13

لکنت زبان، ناخن جویدن، بی اختیاري ادرار، افسردگی و گوشه ( رفتاري _اختاالت روانی  - 14

  ...گیري، پرخاشگري و
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  ...)سرفه، تنگی نفس و( مشکالت تنفسی - 15

  ...)پاکیزگی،اندازه، تناسب با فصل و(  وضعیت پوشاك - 16

  ارجاع دانش آموزان داراي مشکل بهداشتی و سالمت - 17

  آموزش به دانش آموزان در مورد مشکالت بهداشتی - 18

  تدوین برنامه ي آموزش بهداشت در جهت کاهش عوامل خطرساز* -1  بهداشت صنایع و اماکن

  

  

  

  

  آموزش بهداشت

  جمع آوري اطالعات  -1

  تشخیص اهم نیازهاي آموزشی جامعه  -2

  تعیین مشکل داراي اولویت آموزشی  -3

  تعیین گروه هدف -4

  تعیین اهداف آموزشی  -5

  تدوین برنامه آموزش بهداشت متناسب با نیازهاي آموزشی -6

  بررسی امکانات، تسهیالت و موانع آموزشی -7

  هاي هدفاسب براي آموزش بهداشت گروههاي منانتخاب روش -8

  ي آموزشیاجراي برنامه -9

  ارزشیابی و بازخورد - 10

  

  

  

  

  

  مراقبت در منزل

  بررسی خانواده از نظر سالمت مادر باردار -1

  بررسی خانواده از نظر سالمت کودك شیرخوار -2

  بررسی خانواده از نظر سالمت عضو سالمند -3

  لولبررسی خانواده از نظر وجود عضو مع -4

  بررسی خانواده از نظر وجود عضو معتاد -5

  هاي مزمنبررسی خانواده از نظر وجود بیمار مبتال به بیماري -6

  بررسی خانواده از نظر وضعیت تغذیه و بهداشت مواد غذایی -7

  بررسی خانواده از نظر وضعیت بهداشت مسکن و محیط -8

  روانی خانواده _بررسی وضعیت جسمی  -9

  ي تکاملی خانوادهبررسی وضعیت مرحله - 10

  تشخیص و ثبت مشکالت خانواده به صورت صحیح - 11

  اولویت بندي مشکالت تشخیص داده شده - 12

  ترین مشکل تشخیص داده شدهبرنامه ریزي براي مهم - 13

  ي مراقبتی در حد امکاناجراي برنامه - 14

  

  

والنه، مشاهده کردن، صحبت ودقیق و مسسوال کردن، گوش دادن (رعایت اصول برقراري ارتباط -1

  ...)کردن، لمس کردن و

  مهارت در ایجاد ارتباط مناسب با دیگران -2
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  تعامل و مشارکت در انجام امور -3  ارتباطات

  استفاده از دانش و تجربیات همکاران -4

  نظرخواهی و مشورت با همکاران حین تصمیم گیري -5

  .اضافه گردیده است الگ بوكهاي جدید که به بخش*

  

  

  

  ي نهاییالگ بوكهاي گویه: 3جدول 

  

  

  

  واکسیناسیون

  ارتباط مناسب با کودك -1

  ارتباط مناسب با والدین کودك -2

  بررسی کارت واکسیناسیون به منظور تشخیص واکسن مورد نیاز کودك -3

  کنترل واکسن مورد نظر از نظر نام، تاریخ مصرف، رنگ  -4

  سیونبررسی سالمت کودك قبل از انجام واکسینا -5

  سرما يرعایت زنجیره -6

  رعایت اصول بهداشتی قبل و بعد از تزریق واکسن -7

  ثبت مشخصات واکسن در کارت واکسن -8

  ها شناخت عوارض و موارد منع مصرف هر یک از واکسن -9

  آموزش در مورد عوارض احتمالی واکسن - 10

  انتخاب محل صحیح تزریق واکسن - 11

  تزریق صحیح واکسن - 12

  ه ي خوراکی فلج اطفالدادن صحیح قطر - 13

  باردار مادران براي واکسیناسیون انجام - 14

  

  تنظیم خانواده

  

  

  

  

  برقراري ارتباط مناسب با مددجو -1

  تشکیل پرونده و ثبت اطالعات مددجو -2

  آن وپیگیري بارداري از پیش مراقبت فرم تکمیل -3

  مشاوره در مورد انتخاب روش مطمئن پیشگیري از بارداري -4

هاي پیشگیري از ي استفاده، تداخالت دارویی و موارد منع مصرف هر یک از روشآموزش نحوه -5

  بارداري

  هاي پیشگیري از باردايبررسی عوارض ناشی از استفاده از روش -6

  تکمیل فرم فاصله گذاري زنان -7

  ي مراجعه ي مددجو متناسب با نوع روش پیشگیريآموزش نحوه -8

  اپ اسمیرآموزش در مورد اهمیت انجام تست پ -9
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  آموزش در مورد اهمیت خودآزمایی پستان - 10

  ي پستان و تشخیص موارد غیر طبیعیانجام معاینه - 11

  

  

  

  

  

  بهداشت مادر باردار

  تشکیل پرونده و تکمیل فرم مراقبت از مادر باردار در اولین مراجعه -1

  هاي تشخیصی زنان باردارتفسیر آزمایش -2

  BMI ناندازه گیري فشارخون، قد، وزن وتخمی -3

  تخمین تاریخ احتمالی زایمان -4

  بررسی وضعیت واکسیناسیون مادر باردار و ارجاع جهت تزریق واکسن در صورت  لزوم -5

  تعیین لزوم و عدم لزوم تزریق آمپول رگام در مادر با گروه خونی منفی -6

  ي مادربررسی وضعیت تغذیه -7

  ... تجویز به موقع وبه مقدار صحیح آهن، اسیدفولیک و -8

  هاي دوران بارداريآموزش به مادر در مورد مراقبت -9

  هاي قبل از زایمانآموزش به مادر در مورد مراقبت - 10

  هاي مختلف بارداريآموزش در مورد مشکالت شایع در دوره - 11

  آموزش در رابطه با عالیم خطرساز بعد از زایمان - 12

  ي بعد از زایمانآموزش در رابطه با تغذیه - 13

  رهاي پرخطر مادر و همسرششناسایی رفتا - 14

  آموزش به مزدوجین جوان در مورد بیماري هاي ارثی - 15

  تشخیص مشکالت بهداشتی مادران باردار از طریق مشاهده و مصاحبه - 16

  

  

  

  

  

  بهداشت محیط

 ي کروکی روستابررسی و تفسیر اطالعات دموگرافیک و وضعیت فرهنگی روستا وتهیه -1

 مختلف سنی هايبررسی علل مرگ و میر درگروه -2

 ي خدمات بهداشتی در روستا و پیگیري نواقص موجودبررسی ارایه -3

ي آب سالم ، دفع فاضالب، دفع بهداشتی زباله، تهیه(بررسی وضعیت بهداشت محیط روستا  -4

 )بهداشت اماکن طبق چک لیست

  بررسی بهداشت آب روستا -5

 سنجش صحیح کلر آب -6

  آب phسنجش صحیح -7

  م سازي آب آشامیدنیي سالآموزش نحوه -8

  )ثبت، گزارش، مراقبت و ارجاع( هاي واگیر و غیر واگیر شایع در روستابررسی بیماري -9

  ارزیابی و تحلیل مشکالت بهداشتی روستا - 10

 رفع مشکالت مربوطه طبق فرآیند - 11

 شاخص بهداشتی از زیج حیاتی یک سال20استخراج حداقل - 12

 هاي اخیراز زیج سال هاي استخراج شدهتفسیر و مقایسه شاخص - 13
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  بازدید از منزل طبق چک لیست - 15

  تشخیص مشکالت بهداشتی مربوطه - 16

  

  

  

  

  

  

  بهداشت کودك

  بررسی نوزاد از نظر وجود زردي -1

  طبقه بندي زردي نوزاد از نظر نشانه ها -2

 ه پزشکارجاع نوزاد در معرض خطر زردي ب -3

  ي نوزاد با شیر مادرآموزش در مورد اهمیت تغذیه -4

  آموزش نحوه ي نگه داري نوزاد هنگام شیر دادن -5

  آموزش وضعیت صحیح مادر حین شیر دهی -6

  ي دوشیدن و ذخیره سازي صحیح شیر مادرآموزش نحوه -7

  اندازه گیري صحیح قد، وزن، دور سر کودك -8

  سررسم صحیح نمودار قد، وزن، دور  -9

ي رشد جسمی کودك با استانداردها و تشخیص کودکان دچار کندي رشد، توقف رشد و مقایسه - 10

  کاهش رشد

  )در صورت مراجعه(شناسایی و مراقبت از کودکان پرخطر  - 11

  ي تغذیه کودكبررسی نحوه - 12

  آموزش به والدین در مورد زمان شروع غذاي کمکی کودك - 13

  هیه و دادن غذاي کمکی به کودكي تآموزش به والدین در مورد نحوه - 14

  هاي غذایی براي کودكآموزش در مورد مقدار و زمان شروع مکمل - 15

  تکمیل فرم معاینه دهان و دندان کودکان و گزارش موارد غیرطبیعی - 16

  آموزش به والدین در مورد بهداشت دهان و دندان کودك - 17

  آموزش در مورد پیشگیري از حوادث دوران کودکی - 18

  ي بعدي و ثبت آن در کارت کودك با توجه به سن و وضعیت رشد کودكان مراجعهتعیین زم - 19

  

  

  

  آموزش بهداشت

  جمع آوري اطالعات  -1

  تشخیص اهم نیازهاي آموزشی جامعه  -2

  تعیین مشکل داراي اولویت آموزشی  -3

  تعیین گروه هدف -4

  تعیین اهداف آموزشی  -5

  ي آموزشیتدوین برنامه آموزش بهداشت متناسب با نیازها -6

  بررسی امکانات، تسهیالت و موانع آموزشی -7

  هاي هدفهاي مناسب براي آموزش بهداشت گروهانتخاب روش -8

  ي آموزشیاجراي برنامه -9
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  ارزشیابی و بازخورد - 10

  

  

  بهداشت مدارس

  

  

  

  

  

  

  

  بررسی ساختمان مدرسه از نظر مناسب بودن محل مدرسه -1

  هادن محل کالسبو مناسب نظر از مدرسه ساختمان بررسی -2

  ها با تعداد دانش آموزانتناسب وضعیت کالس -3

  هاي کالسوضعیت تهویه -4

  هاوضعیت نورگیري کالس -5

  سیستم گرمایشی -6

  تناسب تعداد طبقات ساختمان با مقطع تحصیلی -7

  وضعیت کف، سقف و دیوارهاي کالس -8

  وضعیت تابلوي کالس -9

  هاوضعیت میز و صندلی - 10

  رسه از نظر نظافت عمومیبهداشت محیط مد - 11

  بررسی آب آشامیدنی مدرسه - 12

  هابررسی تعداد و وضعیت توالت - 13

  ها بررسی وضعیت و تعداد آبخوري - 14

  وضعیت دفع زباله - 15

  وضعیت دفع فاضالب - 16

  وضعیت بوفه ي مدرسه - 17

  ...) تاالسمی، دیابت، سل، صرع، بیماري هاي مزمن و(ي سالمتبررسی تاریخچه - 18

  عمومی دانش آموزان بررسی سالمت - 19

  پایش قد و وزن و ثبت در نمودار - 20

  و ثبت در نمودار BMIتعیین  - 21

  انجام معانات دهان و دندان  - 22

  )کیفوز ، اسکلیوز و لوردوز( معاینه ي ستون فقرات - 23

  )آنمی، گواتر( هاي تغذیه ايمعاینه جهت تشخیص کمبود - 24

  ي پوست، مو و ناخنمعاینه - 25

  سنجش بینایی - 26

  شنوایی سنجش - 27

لکنت زبان، ناخن جویدن، بی اختیاري ادرار، افسردگی و گوشه ( رفتاري _اختاالت روانی  - 28

  ...گیري، پرخاشگري و

  ...)سرفه، تنگی نفس و( مشکالت تنفسی - 29

  ...)پاکیزگی،اندازه، تناسب با فصل و( وضعیت پوشاك - 30
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  ارجاع دانش آموزان داراي مشکل بهداشتی و سالمت - 31

  انش آموزان در مورد مشکالت بهداشتیآموزش به د - 32

  

  

  

  مراقبت در منزل

  بررسی خانواده از نظر سالمت مادر باردار -1

  بررسی خانواده از نظر سالمت کودك شیرخوار -2

  بررسی خانواده از نظر سالمت عضو سالمند -3

  بررسی خانواده از نظر وجود عضو معلول -4

  بررسی خانواده از نظر وجود عضو معتاد -5

  ی خانواده از نظر وجود بیمار مبتال به بیماري هاي مزمنبررس -6

  بررسی خانواده از نظر وضعیت تغذیه و بهداشت مواد غذایی -7

  بررسی خانواده از نظر وضعیت بهداشت مسکن و محیط -8

  روانی خانواده _بررسی وضعیت جسمی  -9

  بررسی وضعیت مرحله ي تکاملی خانواده - 10

  به صورت صحیح تشخیص و ثبت مشکالت خانواده - 11

  اولویت بندي مشکالت تشخیص داده شده - 12

  برنامه ریزي براي مهمترین مشکل تشخیص داده شده - 13

  اجراي برنامه ي مراقبتی در حد امکان - 14

  

  ارتباطات

سوال کردن، گوش دادن دقیق و مسئوالنه، مشاهده کردن، صحبت (رعایت اصول برقراري ارتباط -1

  ...) کردن، لمس کردن و

  در ایجاد ارتباط مناسب با دیگرانمهارت  -2

  تعامل و مشارکت در انجام امور -3

  استفاده از دانش و تجربیات همکاران -4

  نظرخواهی و مشورت با همکاران حین تصمیم گیري -5

  

  بهداشت صنایع و  اماکن

  هاهاي بهداشتی آنبررسی وضعیت بهداشتی کارکنان و کارگران با توجه به پرونده -1

  ها به مراکز بهداشتی درمانیهاي شغلی و ارجاع آند در معرض خطر آسیبشناسایی افرا -2

  بررسی محیط کارخانه از نظر عوامل خطرساز فیزیکی، شیمیایی، روانی  -3

  تدوین برنامه ي آموزش بهداشت در جهت کاهش عوامل خطرساز -4

  ..بررسی محیط کار از نظر تهویه، گرما، سرما و -5

  .اضافه گردیده است الگ بوكهاي جدید که به بخش*
  

  

  

  بحث

 الگ بوكگویه بود که در  65بخش و  7اولیه در  الگ بوك   

  ه ـت؛ سـر یافـه تغییـگوی 144بخش و مجموعا  10نهایی به 

  

اولیه  يالگ بوكباشد که در گویه جدید می 77خش و ب

هاي آموزش سالمت، مراقبت در منزل، و بخش. وجود نداشت



 کارپوشه کارآموزي و کارورزي پرستاري        92

 96 زمستان ،28 ي شماره ،10 ي دوره ، پزشکی علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

یه وجود نداشتند و براي اولین بار اول الگ بوكارتباطات، در 

  .اضافه شدند الگ بوكبه 

یک ابزار بسیار مناسب به منظور آموزش و نیز  الگ بوك

از آنجا که  منابع ). 1- 3(هاي فراگیران است ارزشیابی مهارت

مختلفی براي تعیین اهداف آموزشی وجود دارند که شامل؛ 

-راگیران میمنبع متخصصین، منبع نیازهاي جامعه، و منبع ف

 الگ بوكهاي الزم است همواره گویه). 14-15(باشند 

براساس کوریکولوم درسی و منابع فوق الذکر مورد بازنگري 

  ). 3(قرار گیرد 

 يارایهاري، ترکیبی از علم و هنر ـاي پرستت حرفهـماهی

هاي مختلف ی به مددجویان در گروهـمراقبت فردي یا جمع

ی ـسصیالن مقطع کارشنافارغ التح. است دموگرافیک

 يارایه یـتوانایی ـهایارتـري مهـتاري، با فراگیـپرس

آنان بعد از . هاي مختلف بهداشتی و درمانی را دارندمراقبت

ها راکز درمانی و بیمارستانـب در مـفارغ التحصیلی اغل

ایی که ـهی که مهارتـشوند، در حالمشغول به کار می

ط به ـت که نه فقـد ساخـر خواهادـاند آنان را قتهـفراگرف

ها بپردازند، بلکه تانــاي بالینی در بیمارسـهتـمراقب يهـارای

  هاي مراقبت يارایهبه عنوان یک عضو موثر تیم بهداشتی، به 

  . )16( دـز بپردازنـه نیـامعـري در جـگیـی و پیشـبهداشت

 در بسیاري از کشورها، نظیر؛ استرالیا، سوئد، و انگلستان،

خدمات  يارایهپرستاران سالمت جامعه با درجه لیسانس به 

اند که پرستار، آنان آموخته. محور می پردازند-بهداشتی جامعه

بررسی . یک عضو موثر در ارتقاي سالمت جامعه است

دهد کوریکولوم کارشناسی پرستاري در این کشورها نشان می

-امعههاي مربوط به فعالیت بهداشتی جکه فراگیري مهارت

الگ تمرکز بیشتر این . ها استاصی آنصمحور از اهداف اخت

هاي ضروري پرستاران در بالین ها بر یادگیري مهارتبوك

اي است که هر دانشجوي ها به گونهماهیت این مهارت. است

پرستاري در طی تحصیل و زمان فارغ التحصیلی از نظر کسب 

رستاري قرار ها مورد ارزشیابی متخصصین حرفه پاین مهارت

گیرند و در صورت تایید، مجوز فعالیت پرستاري براي آنان می

ان ـپرستاري در ایران نش الگ بوك يمطالعه .شودصادر می

دهد که استفاده از این ابزار مهم ارزشیابی و توسعه آموزش می

اي، هنوز بصورت فراگیر و جامع در مراکز آموزش حرفه

زامی براي استفاده از آن در پرستاري صورت نگرفته است و ال

    ).17(وجود ندارد ارزشیابی نهایی فارغ التحصیالن پرستاري 

پژوهش حاضر  يترین یافتهمهمبه نظر محققین این مطالعه، 

که تفاوت فاحشی با سایر مطالعات مشابه دارد این است که 

اي با آموزش سالمت و ارتباطات حرفه الگ بوكدر این 

ک رکن اصلی مورد تاکید قرار گرفته که مددجو به عنوان ی

. هاي بالینی مورد توجه نبوده استالگ بوكالبته در سایر 

اي است که آموزش و مهارت ارتباطی پرستاري بالینی حرفه

دهند بر این اساس اي بودن آنرا تشکیل میاساس حرفه

حاضر که با متد کیفی انجام شده نشان داد که در  يمطالعه

هاي ارتباطی ر توجه به آموزش سالمت و مهارتهاي اخیسال

-یافته يمقایسه. بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفته است

هاي این مطالعه با سایر مطالعات مشابه حکایت از این دارد 

که سوگیري خدمات پرستاري بیشتر به سوي جلب مشارکت 

هاي علمی بررسی). 5 ,6( مددجو بوده و آموزش محور است

هاي الگ بوكگران این مطالعه نشان داد که در سایر پژوهش

آموزش سالمت "پرستاري بالینی موجود در ایران، دو مهارت 

اغلب در توجه الزم صورت نگرفته و " اي و ارتباطات حرفه

  . هاي بالینی به این مقدار مورد توجه نبوده استارزشیابی

دید نتایج پژوهش حاضر نشان داد که محتواي کوریکولوم ج

توسط  1393درس پرستاري سالمت جامعه که در سال 

ابالغ شده، نسبت به قبل تمرکز بیشتري بر  بهداشتوزارت 

که دو عنصر آموزش سالمت و ارتباطات داشته است، بطوري

گویه  17گویه به  8هاي مرتبط با این دو مقوله از تعداد گویه

 این تغییرات در کوریکولوم درسی. افزایش یافته است

محور در سطح کالن -پرستاري حاکی از سیاست جامعه

آموزش سالمت و ارتباطات، دو ابزار . وزارت بهداشت دارد
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در عبارتی . مهم و اساسی در ارتقاي سالمت جوامع هستند

توان ارتقاي سالمت را به اتخاذ راهکارهایی مناسب ساده می

ولیت پذیري جامعه نسبت به سرنوشت وجهت افزایش مس

آموزش سالمت و  .)18( خودشان تعریف نمودسالمت 

توسعه ارتباطات به عنوان بستر توسعه سالمت در اغلب 

هاي آموزش مهارت. شوندکشورهاي پیشرفته معرفی می

 هايارتباطی به فراگیران حرفه پرستاري یکی از مهارت

  . ضروري براي آنان است

هاي کالن به موازات تغییر در سیاستدر پژوهش حاضر، 

محور نمودن فعالیت  -زارت بهداشت، نیاز به جامعهو

پرستاران در نظرخواهی از اعضاي هیات علمی نیز ملموس 

هاي که که در پژوهش حاضر بسیاري از فعالیتطوريهاست، ب

آموزش سالمت، ارتباطات، مراقبت (  محور-بهداشتی جامعه

ران هاي الزم پرستاعنوان مهارتهاز سوي این افراد ب) در منزل

  . پیشنهاد شده است

  

  نتیجه گیري

فعلی در مقایسه با قبلی است،  يالگ بوكتفاوتی که در    

هایی که مربوط به آموزش سالمت و این است که گویه

مورد تاکید قرار  فعلی بیشتر يالگ بوكارتباطات است در 

هاي قبلی که مورد الگ بوكاین موضوعات در . گرفته است

ه به این ـتوسعه و توج. توجه نبودنداستفاده بود مورد 

. ها سبب ارتقاي پرستاري جامعه نگر خواهد شدمهارت

هرچند که فراگیري اصول آموزش سالمت، اصول برقراري 

مراقبت در منزل، در  يارایهارتباط با مددجو، و اصول 

حال، کوریکولوم آموزشی مورد توجه قرار گرفته است، با این

هاي بهداشتی ایط الزم براي فعالیتفراهم نمودن بستر و شر

به این . پرستاران در سطح جامعه، یک رکن اساسی است

کارآموزي و  الگ بوكها در ي این مهارتترتیب، اگرچه همه

کاروزي سالمت جامعه پیش بینی شده و براي دانشجویان 

گیرد، لیکن مقطع کارشناسی پرستاري مورد استفاده قرار می

تواند براي بعد از فارغ التحصیلی آنان می هاتداوم این مهارت

  .ي سالمت مورد انتظار پژوهشگران استارتقاي همه جانبه

  

  تقدیر و تشکر

: کد اخالق( این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی   

IR.QUMS.REC.1396.322 (هاي مالی و تمامی حمایت است

این طرح توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین صورت گرفته 

مشارکت و همکاري تمامی اعضاي هیات علمی، از  .است

نسبت به تکمیل فرم نظرخواهی و بررسی روایی صوري و 

 .نماییممیمساعدت نمودند، تشکر  الگ بوكمحتوایی 

ارتقاي  نقش مهمی در الگ بوكامیدواریم استفاده از این 

  .هاي دانشجویان پرستاري داشته باشدمهارت
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