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و  یدانشکده پرستار یپرستار یکارشناس انیآموزش درس بهداشت مادران و نوزادان دانشجو تیفیک یارتقا

 مشارکتیپژوهی: اقداملرستان یدانشگاه علوم پزشک ییماما

 چکیده 

تبع آن ارتقا کیفیت مراقبت پرستاری یابی به اهداف آموزش پرستاری و بهدست عاملی برای ،ارتقا کیفیت آموزش مقدمه:

انجام  یپرستارکارشناسی  انیدانشجو( MNH) درس بهداشت مادران و نوزادانآموزش  کیفیتارتقا  هدف مطالعه با نی. ااست

 شد.

-تا خرداد 1396ماه مشارکتی حاضر در دو چرخه، چرخه تغییر و چرخه اصالح تغییرات از خردادپژوهیاقدام :هاروشمواد و 

 ها و ارزشیابیاجرای برنامه ،ریزیمشکالت، برنامه چرخه شامل مراحل شناساییهر  .انجام شدنفر  36مشارکت  با 1397ماه 

صورت چرخشی همراه مشاهده و بازتاب بود. در مرحله شناسایی جهت بررسی وضعیت تدریس درس از بود. تمام مراحل به

قراردادی محتوایه روش تحلیلآنها از یک مطالعه کیفی ب و راهکارهای ارتقا درسجهت شناسایی مشکالت یک مطالعه کمی و 

جهت ارتقا برنامه تغییرات بر اساس نتایج نفعان استفاده شد. با ذی های متمرکزهگرو در بحث مند وساختاری نیمهمصاحبه با

طریق بحث از شده نقاط ضعف و قوت تغییرات اجرا، شد. در ارزشیابی اجرانفعان و توسط ذی ریزیبرنامهدرس کیفیت آموزش 

مجددا  ،اول برنامه تغییرات چرخهدر راستای اصالح نقاط ضعف نیز دوم  چرخه. در شدنفعان شناسایی ذی متمرکز باگروهی

کیفی گرانهیم و محتویهای کیفی به روش تحلیلشد. دادهها اجرا و ارزشیابی سپس برنامه و انجام برای تغییر ریزیبرنامه

تست مستقل تجزیه و تحلیل های آماری تست دقیق فیشر و تیز آمار توصیفی و آزمونهای کمی با استفاده االندمن و داده

 های کیفی به روش پیشنهادی گوبا و لینکلن تأیید شد.شد. اعتبار داده

    دار بودندقبل و بعد از تغییــر معنی MNHتفاوت میانگین نمرات دیدگاه دانشجــویان درمورد وضعیت درس نتایج:

(05/0> P) مشکالت آموزش نظری  -1در بخش کیفی چرخه اول، طبقات شاملMNH ریزی با دو طبقه ناکارآمدی برنامه

درسی و تناسب نامناسب تجهیزات و فضای آموزشی با نیازهای یادگیری بود. راهکارهای پیشنهادی برای تغییر شامل، 

رگاهی(، تغییر مکان آموزشی از کالس درس به کاسازی و آموزشهای تدریس نوین )نقشه مفهومی، شبیهبکارگیری روش

-با  MNH مشکالت آموزش بالینی  -2های بالینی با تفکیک جنسیت و بکارگیری ارزشیابی مستمر بود. آزمایشگاه مهارت

اری برگزشامل انگیزگی دانشجویان بود. راهکارها برای ارتقا منابع و امکانات ناکافی و بیمدون، غیربرنامه آموزشیطبقات 

-روش استفاده از ،بالینی های آموزشدانشجو در گروه بوک، کاهش تعدادالگو نهادینه کردن استفاده از  تدوینکارگاه ارتباط، 

جدایی آموزش از بالین با طبقات تعامالت  -3 بود. بالینی ارزشیابیگام( و تغییر شیوه )پرش سهنوین تدریس بالینی  های

آموزشی و بالینی و ناهماهنگی بین آموزش و بالین بود. راهکارها برای ارتقا برگزاری کارگاه موثر نیروهای نامناسب و غیر

ای برای نیروهای آموزشی و درمان و ایجاد انگیزه در نیروها درمانی و برگزاری جلسات منظم تخصصی اخالق و ارتباطات حرفه

 ای بین نیروهای آموزشی و درمانی بود.و دوره

نفعان در آموزش راستای تقویت نقاط مثبت و بهبود نقاط ضعف چرخه اول بر اساس پیشنهاد و مشارکت ذیدر چرخه دوم در 

عنوان یکی ازمنابع درسی استفاده شد. در مورد مفهومی بههاینظری از روش یادگیری تیمی و تهیه جزوه آموزشی از نقشه

حضور  ای باچنین جلسات دورهخالصه شد. هم زنگری وها بابوکمشکالت آموزش بالین و جدایی آموزش از بالین الگ

 نمایندگان دانشجویان و مسئولین اجرایی برگزار و مشکالت توسط آنان مطرح و راهکارها برای اجرا ارایه شد. 

 سازی با تفکیک جنسیت، در کنارهای بالینی و آموزش به روش شبیهرسد استفاده  از مرکز مهارتنظر میبه گیری:نتیجه

شود. در حیطه آموزش بالینی تقویت می MNHکیفیت تدریس آموزش نظری درس  یهای فعال یادگیری موجب ارتقاروش



های بکارگیری شیوه های آموزش بالینی؛های ارتباطی دانشجویان، مربیان و پرسنل بیمارستان؛ کوچک نمودن گروهمهارت

دردانشجویان پرستاری MNH ترین راهکارها در جهت ارتقا آموزش گام بهسهمفهومی، پرشنوین آموزش بالینی شامل نقشه

است. عالوه بر این، بازنگری کوریکولوم آموزشی متناسب با جنسیت، مسایل فرهنگی و باورهای اعتقادی دانشجویان پیشنهاد 

 شود.می

 زش پژوهی، مادران، نوزادان، دانشجویان پرستاری، ارتقای کیفیت، آمواقدامواژگان کلیدی:  
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Improving the quality of training in Maternal and Neonatal Health course in 

undergraduate nursing students: A participatory action research 

 

Background and Purpose: Improving the quality of education is synonymous with the 

accomplishment of nursing education goals and helps improve the quality of nursing care. 

The present study was conducted to improve the quality of training in Maternal and Neonatal 

Health (MNH) course in nursing students.  

Materials and Methods: This participatory action research was conducted in two cycles, the 

cycle of change, and the reform cycle, from June 2017 to June 2018, with the participation of 

36 people. Each cycle consisted of the identification of the problems and strategies, planning, 

action and evaluation. All stages spirally were accompanied with observation and reflection. 

In the identification stage a quantitative approach was used to identify the MNH status of 

teaching and a qualitative content analysis with semi-structured interviews and focus group 

discussion were held with stakeholders to identify MNH course problems and improvement 

strategies. Based on the results, the changes to improve the quality of MNH teaching were 

planned and implemented by stakeholders. In the evaluation the weaknesses and strengths of 

the implemented changes were then identified through group discussions with the 

stakeholders. In the second cycle, to modify the weaknesses of the changes planned in the 

first cycle, planning was carried out and then implemented and evaluated. Quantitative data 

analyzed using descriptive and Fisher exact test and independent T test statistics and the 

qualitative data were analyzed using the Graneheim and Lundman’s qualitative content 

analysis approach. The validity of the qualitative data was confirmed by means of the 

proposed method by Guba and Lincoln.  

Results: Results indicated that there was a significant difference (P<0.05) between the total 

quality of the theoretical course of MNH before and after changes.  In the qualitative part of 

first cycle, the problem including: 1-Theoretical problems of MNH with two categories of 

inadequate planning curriculum and poor fitness equipment with learning needs were 

obtained. Proposed strategies for change include the use of new teaching methods 

(conceptual map, simulation and workshop teaching) with students' sex segregated manner 

and the use of continuous evaluation. 2- Clinical education problems, of MNH with three 

categories including unsystematic curriculum, inadequate resources and facilities and the 

students' lack of motivation. The measures taken for improvement included holding 

communication workshops, developing and internalizing the use of logbooks, reducing the 

number of students in clinical training groups, using modern clinical training methods (triple 

jump) and changing clinical evaluation methods. 3- Third category was the clinical-education 

gap with the categories of inappropriate and ineffective interactions between educational and 

clinical staff and the inconsistency between education and clinical settings. Strategies for 

promoting were the organization of the professional ethics and professional communication 

workshops, motivating the clinical staff and organizing regular and periodic meetings 

between educational and clinical staff. 

In the second cycle, in order to strengthen the positive points and improve the weaknesses of 

the first cycle based on the stakeholders proposal and involvement; in theoretical education, 

the team learning method and the preparation of the educational handbook using concept 

maps as one of the course references were used. About the problems of the clinical education 

and the gap of theory and clinical education the logbooks were reviewed and summarized. 



Also, there were periodic meetings with representatives of students and executives' mangers 

and the issues and solutions for implementation were presented by them. 

Conclusion: It seems that the use of the simulation teaching in Clinical Skills Laboratories 

with sex segregation, along with active learning methods, improves the teaching quality of 

the teaching of MNH education. In the field of the MNH course clinical education improving 

the communication skills of students, trainers and hospital staff; the reduction of clinical 

education groups; the application of new clinical teaching methods including concept map, 

triple jump, and developing and internalizing the use of logbooks were the best Practices to 

enhance MNH clinical education in nursing students. Additionally, a revision of the 

educational curriculum is proposed based on students' gender, cultural and beliefs issues.  

Keywords: Action research, Mothers, Neonates, Nursing students, Quality, Improvement, 

Education 

 


