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استاندارد شده و  ماریبر ب یآموزش مبتن ریتأث سهیمقا

ماماها در مشاوره  ینیبال تیبا بازخورد بر صالح یسخنران

 ینیجن یها یناهنجار یغربالگر
رضا  دیس ،2وزادهیطلعت خددکتر ، *2یتفضل نی، مه1صرافان یدیجاو میمر

 4زاده یلطفعل هی، دکتر مرض3مظلوم

 . رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییارشد ماما یکارشناس یدانشجو .1

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما و یپرستار یها مراقبت قاتیمرکز تحق ،ییگروه ماما اریاستاد .2

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما و یپرستار یها مراقبت قاتیمرکز تحق ،یگروه پرستار یمرب .3

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،ییگروه زنان و ماما اریدانش .4
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های  طبق دستورالعمل غربالگری ناهنجاری هااز جمله وظایف ماما ،مشاوره غربالگری ناهنجاری جنینی دمه:مق

های نوین  مد با روشآکه ارتقاء صالحیت بالینی ماماها از طریق سیستم آموزش کار  آنجایی  باشد. از جنینی می

ثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد أقایسه تم با هدفآموزشی بسیار مورد توجه و ضروری است؛ لذا مطالعه حاضر 

 .انجام شد های جنینی شده و سخنرانی با بازخورد بر صالحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری

دارای نفر از ماماهای  67بر روی  1397زمایی بالینی تصادفی شده در سال آکارای از نوع  مداخلهاین مطالعه  کار: روش

به دو گروه آموزشی مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد تخصیص  انجام شد. افرادمشهد ر پروانه د

هفته  2ساعته برای هر گروه برگزار شد و صالحیت بالینی ماماها  4یک برنامه آموزشی  ،آزمون پیش یافتند. بعد از انجام

سنجش صالحیت بالینی ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل لیست پژوهشگر ساخته  بعد از آموزش با پرسشنامه و چک

ویتنی و کای اسکوئر  های تی مستقل، تی زوجی، من ( و آزمون16)نسخه  SPSS آماری افزار نرماستفاده از ها با  داده

 دار در نظر گرفته شد.  معنی 05/0کمتر از  pمیزان شد. انجام دقیق 

هفته پس از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله در هر دو گروه  2ت بالینی نمره کل صالحیتغییرات میانگین  ها: یافته

هفته پس از مداخله  2و  (p=711/0)میانگین نمره کل صالحیت بالینی قبل از مداخله (. p<001/0) بوددار  معنی

(412/0=p )نداشت. داری  در دو گروه اختالف آماری معنی 

ارتقاء صالحیت بالینی در  بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد هر دو روش آموزشی مبتنی گیری: نتیجه

 .مؤثر استهای جنین  ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری

 مشاوره های جنین، صالحیت بالینی، غربالگری ناهنجاری ،بیمار استاندارد شده، سخنرانی با بازخورد کلیدی: کلمات
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 مقدمه

توان  شود که با آنها می ی اطالق میهای غربالگری به روش

افراد به ظاهر سالمی که از نظر ابتالء به یک بیماری 

خاص در معرض خطر بیشتری هستند را از افراد سالم 

غربالگری برای شناسایی . (1)شناسایی کرد 

. (2) شروع شد 1960های جنینی از سال  ناهنجاری

 شود کار برده می ههای جنینی زمانی ب اصطالح ناهنجاری

در اثر عوامل محیطی، ژنتیکی یا تلفیقی از آن  جنین که

دچار نقص در ساختار عملکرد و متابولیسم یا ترکیبی  دو

های بدن شده است. این  از این نواقص در برخی از قسمت

اهمیت باشند یا در برخی موارد  نواقص ممکن است بی

های اصلی، حیات  ایجاد اشکال عمده در ارگان علت به

 . (3)جنین را غیرممکن سازند 

% نوزادان نقص قابل تشخیص در 3-5کلی بین  طور  به

موقع آن گامی  که تشخیص به (4)ابتدای تولد دارند 

 ؛گونه نوزادان است عظیم در پیشگیری از تولد این

های جنینی بخش مهمی  که غربالگری ناهنجاری طوری به

زیرا . (5) باشد های معمول قبل از تولد می از مراقبت

علت ایجاد نقایص عقلی و جسمی باعث  ها به ناهنجاری

تحمیل بارِ اقتصادی، اجتماعی و روانی برای جامعه و 

که سرانه هر فرد سندرم داون  طوری به ؛شوند خانواده می

هزار دالر  75در آمریکا از بدو تولد تا مرگ بالغ بر 

 .(1)باشد  می

کودکان با ناهنجاری مادرزادی بر اساس نوع و شدت 

توانند یک زندگی نباتی صرف یا نسبتاً  ناهنجاری می

عادی پرنشاط و فعالی را تجربه کنند که در هر مورد با 

ضمن . (6) رو خواهند بود ای روبه مسائل و مشکالت ویژه

آنکه اکثر آنها امکاناتی برای زندگی بهینه در دسترس 

شان ندارند، در نتیجه کیفیت زندگی این  خود و خانواده

افراد و همراهانشان از سطح مطلوبی برخوردار نخواهد 

های  ریزی برای متولدین با ناهنجاری لذا برنامه ،(7) بود

های سازمان  جنینی در ابعاد گوناگون از جمله سیاست

بهداشت جهانی است و فراهم آوردن امکانات برای 

تنها یک سوم از کار اصلی بوده و در دو  گونه افراد این

پیشگیری از تولد جنین با ناهنجاری  سوم موارد

در این راستا غربالگری زنان باردار  .(8) باشد مادرزادی می

ترین پروتکلی است که  های جنینی، مهم از نظر ناهنجاری

. در (9)شود  کار گرفته می در بیشتر کشورهای جهان به

های جنین در  غربالگری ناهنجاری 1380ایران از سال 

های ابتدایی حدود  دوران بارداری شروع شد که در سال

های  ولی در طی سال ،شد ها را شامل می بارداری 3/1

انجام  ها اخیر در بیش از نیم تا دو سوم از بارداری

 . (10)شود  می

کدام از  بر اساس مطالعات انجام شده، مادرانی که هیچ

 ،اند آزمایشات غربالگری دوران بارداری را انجام نداده

% بیشتر از نوزادان متولد شده به اختالالت 6/0حدود 

بنابراین در این زمینه  .(11)اند  کروموزومی مبتال بوده

الزم است که زنان باردار در مراحل اولیه بارداری، دانش 

بالگری خطرات و و آگاهی کافی در مورد مزایای غر

های تشخیصی و همچنین انواع  عوارض جانبی آزمون

های غربالگری در دسترس جهت تسهیل انتخاب  روش

که این امر به مدد یک مشاوره  آگاهانه را داشته باشند

مناسب در اوایل دوران بارداری پیرامون غربالگری 

 دباش های جنین توسط پزشک یا ماما میسر می ناهنجاری

(12). 

های جنینی ماماها باید  در فرآیند غربالگری ناهنجاری

بتوانند اطالعات کامل و مورد نیاز جهت انجام آزمایشات 

غربالگری را به مادر باردار ارائه کنند تا مادر بتواند فواید 

گیری  را سنجیده و قادر به تصمیم  ات انجام آنو خطر

ماماها برای ارائه خدمات بهینه در این زمینه . (13)باشد 

و مشاوره صحیح و در زمان مناسب باید صالحیت بالینی 

یک ماما وقتی با . (14) انجام آن را داشته باشند

شود که قادر به انجام نقش یا  صالحیت محسوب می

ای خود در سطح، درجه و  ای از وظایف حرفه مجموعه

 . (15) کیفیت مناسب باشد

عوامل مؤثر بر صالحیت بالینی در دو دسته اصلی عوامل 

عوامل درونی شامل:  .شوند درونی و بیرونی تقسیم می

دانش، مهارت، اخالق، وجدان کاری، معنویت، احترام به 

پذیری است و  خود و دیگران، ارتباط مؤثر و مسئولیت

عوامل بیرونی مؤثر در صالحیت بالینی شامل: عوامل 

 .(16) سیستم آموزشی کارآمد است محیطی و داشتن

ای ( در مطالعه2012فرشباف خلیلی و همکاران )

که مشاوره کارکنان  توصیفی به این نتیجه رسیدند

بهداشتی و ماماها به مادران باردار در مورد آزمایشات 
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به  به آموزش بیشتر غربالگری جنین کافی نیست و نیاز

کارکنان بهداشتی و ماماها، جهت ارتقاء و بهبود کیفیت 

باردار جهت انجام آزمایشات غربالگری مشاوره به مادران 

 .(17) رسدمی نظر ضروری به

با توجه به نیاز آموزشی احساس شده در مامایی 

ترین گام در آموزش انتخاب روش آموزشی و محیط  مهم

که میزان عمق و پایداری  طوری به ؛وزشی مناسب استآم

 های مختلف آموزشی متفاوت است یادگیری در روش

. همچنین هدف از آموزش تنها باال بردن سطح (18)

های ارتباطی و  دانش و آگاهی نیست و ارتقاء مهارت

های  لذا استفاده از روش ،عملکردی نیز ضروری است

 .(19) باشد فعال آموزشی الزامی می

بیمار استاندارد شده  ،های فعال آموزشی یکی از روش

ای  بیمار استاندارد شده یا بیمارنما دسته. (20) باشد می

باشد که در  سازها در آموزش علوم پزشکی می از شبیه

آموزد چگونه نقش یک بیمار را  واقع فردی است که می

بازی کند یا یک بیمار واقعی است که شرح حال خود را 

های ارتباطی  ای آموزش ارزیابی و تمرین مهارتبر

 .(21) گیرد کار می پرسنل پزشکی به

کاربندی  در این روش امکان فراگیری، یادگیری تفکر و به

اما با  ،شود راهم میهای مختلف ف دانش در زمینه

هایی از قبیل زمان مورد نیاز برای تهیه  محدودیت

هزینه و  ،گرایی در سناریوها فقدان واقعیت ،سناریوها

 اضطراب فراگیران در هنگام استفاده از آن روبرو است

( که با 2011. نتایج مطالعه صبوری و همکاران )(22)

هدف تعیین تأثیر استفاده از بیمار استاندارد شده بر 

قدماتی حال در دانشجویان دوره م ارتقاء مهارت اخذ شرح

پزشکی بالینی انجام شد، نشان داد که بیمار استاندارد 

شده موقعیت مناسبی را برای دانشجویان پزشکی فراهم 

( 2007اما مطالعه اسکوارتز و همکاران ) ،(21) کند می

سازی شده هیچ مزیتی  نشان داد استفاده از بیمار شبیه

 .(23) ندارد 1نسبت به آموزش مبتنی بر کیس

های فعال یادگیری که کمتر مورد  یکی دیگر از روش

رفته و متناسب با شرایط آموزشی کشور توجه قرار گ

های  باشد، سخنرانی با بازخورد است که یکی از روش می

سخنرانی ". (24) باشد پیشنهاد شده توسط اوسرمن می

                                                
1 Case-based learning 

نوع اصالح شده سخنرانی سنتی است که  "با بازخورد

های  تواند منجر به مشارکت دانشجویان با ویژگی می

یادگیری متفاوت شده و با فعال کردن دانشجو سعی در 

عمیق کردن یادگیری او دارد. یادگیری تفکر انتقادی، 

های  مهارت حل مسأله و توانایی اجرا در کالس

های دیگر این روش  یت از مزیتجمعیت و پرجمع کم

دلیل شرکت  تواند به . همچنین می(26 ،25)باشد  می

فعال فراگیران و بازخوردهای مکرر در این روش نسبت 

. در مطالعه (27) تر شود روش سخنرانی سنتی ماندگار به

مندی و یادگیری  ( رضایت2014فر و همکاران ) افراسیابی

دانشجویان در سخنرانی با بازخورد نسبت به سخنرانی 

 های ویژه پرستاری بهتر بود سنتی جهت تدریس مراقبت

در مطالعه خود با  (2010حیدری و همکاران ) .(24)

روش سخنرانی با بازخورد  مقایسه تأثیر تدریس به"عنوان 

نشان دادند که تأثیر سخنرانی با  "با سخنرانی سنتی

 .(28) بازخورد بر میزان یادگیری دانشجویان بیشتر است

( که با 1999هاث و همکاران ) -دال بلواما در مطالعه 

با بازخورد با سخنرانی  بخشی سخنرانی هدف مقایسه اثر

سنتی انجام شده بود تفاوتی در یادگیری بین دو گروه 

 .(29) مشاهده نشد

امروزه مشخص شده که روش سنتی کارایی الزم جهت 

دهد و اهداف  رفع نیازهای عملی و علمی فراگیران را نمی

های فعال آموزشی  شود. از بین روش یادگیری تأمین نمی

بیمار استاندارد شده منبع خاص و ارزشمندی است که 

حال  های عملی مانند اخذ شرح در آموزش برخی مهارت

توان از آن استفاده کرد.  ات فیزیکی میو مشاوره و معاین

همچنین استفاده از بیمار استاندارد شده در فراگیرانی که 

محیط کار آنها با تجربه همراه است و پیشینه علمی و 

عملی قبلی دارند به جهت ارتقاء توانمندی و رفع نقایص 

کننده است، اما با  در محیط بالین واقعی بسیار کمک

صرف هزینه، زمان، مکان و نیروی هایی چون  محدودیت

از طرفی با توجه به  .(30 ،22) تانسانی روبروس

های سنتی مانند سخنرانی که در  های روش محدودیت

شود و  ها و مراکز آموزشی از آن استفاده می اکثر دانشگاه

در آن فقط به انتقال مطالب در حجم زیاد و زمان کم 

شود، استفاده از  یبدون فرصت تجزیه و تحلیل بسنده م

تواند با ایجاد فضای  روش سخنرانی با بازخورد می
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بازخوردی مطالب در کالس بین مدرس و فراگیر و 

فرصت تجزیه و تحلیل مطالب توسط فراگیر باعث 

مشارکت فعال فراگیران و در نتیجه یادگیری منجر به 

 -تغییر رفتار یادگیرنده بر اساس نظریه یادگیری محرک 

د. این روش فعال آموزشی محدودیت خاصی پاسخ گرد

 ،24) های پرجمعیت نیز قابل اجراست ندارد و در کالس

های  ، لذا با توجه به مطالب فوق، استفاده از روش(31

آموزشی فعال همچون آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد 

شده و سخنرانی با بازخورد جهت تأمین اهداف آموزشی 

ای در مورد  که مطالعه باشد. از آنجایی ضروری می

آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده  ارجحیت دو روش

و سخنرانی با بازخورد در صالحیت بالینی تاکنون یافت 

های مشابه در مامایی و  نشد و با توجه به کمبود پژوهش

  های جنین، مطالعه اهمیت مشاوره غربالگری ناهنجاری

حاضر با هدف مقایسه آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد 

خورد بر صالحیت بالینی ماماها در شده و سخنرانی با باز

 های جنین انجام شد. مشاوره غربالگری ناهنجاری
 

 کار روش
تصادفی  ای از نوع کارآزمایی بالینی این مطالعه مداخله

پس از پس آزمون  -با طرح دوگروهه پیش آزمون شده

 تأیید کمیته اخالق با کد اخالق

IR.MUMS.NURSE.REC.1397.058  و کسب

در سال مامایی مشهد و از دانشکده پرستاری نامه  معرفی

 دار ساکن مشهد ماماهای پروانه نفر از 67 بر روی 1397

شاغل در مراکز دولتی و خصوصی در دانشکده پرستاری 

مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گرفت. و 

طریق سایت  صورت تصادفی و از انتخاب نمونه پژوهش به

Randomization  صورت که  بدین ؛گرفتانجام

گرفت و بر مبنای  به دو گروه تعلق می 1-70 کدهای

ای که هر واحد پژوهش بعد از تأیید معیارهای  شماره

صورت تصادفی به دو گروه  افراد به ،کردورود دریافت می

بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد تخصیص 

ظر ای مشابه از ن با توجه به اینکه مطالعه ند.یافتمی

لذا  ،های مورد بررسی با مطالعه حاضر یافت نشد متغیر

حجم نمونه در مطالعه حاضر بر اساس پایلوت بر روی 

% و 95نفر از واحدهای پژوهش با سطح اطمینان  10

نفر  30 ،ها % و با فرمول مقایسه میانگین80توان آزمون 

نفر  34به  ،% ریزش نمونه20برآورد شد که با احتساب 

نفر وارد مطالعه  35افزایش یافت. در ابتدا  در هر گروه

نفر در گروه آموزش مبتنی بر بیمار  2اما  ،شدند

دلیل عدم شرکت در جلسات آموزشی و  استاندارد شده به

دلیل عدم شرکت  نفر در گروه سخنرانی با بازخورد به 1

آزمون از مطالعه خارج شدند و تحلیل نهایی بر  در پس

گروه آموزش مبتنی بر بیمار  نفر در 33نفر ) 67روی 

نفر در گروه سخنرانی با بازخورد( انجام  34استاندارد و 

 شد. 

معیارهای ورود به مطالعه شامل: اخذ مدرک مامایی 

)کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری(، داشتن پروانه 

مامایی، داشتن رضایت آگاهی کتبی برای شرکت در 

های  کارگاه ها و کالس پژوهش، عدم سابقه شرکت در

های جنین  آموزشی مرتبط با مشاوره غربالگری ناهنجاری

زای  ماه اخیر، عدم مواجهه با حادثه استرس 6حداقل در 

های خروج از  یاربود. مع 1ماه قبل از مداخله 6عمده طی 

تمایل به ادامه پژوهش، شرکت  نمطالعه شامل: نداشت

در جلسات آموزشی )آموزش مبتنی بر بیمار  ننکرد

در  نبودناستاندارد شده یا سخنرانی با بازخورد(، حاضر 

 و در طول مدت ارزیابی صالحیت بالینی محل آزمون

زای عمده در طی  با حوادث استرس نمواجه شد

 بود. 2پژوهش

لیست  ها شامل: پرسشنامه و چک ابزار گردآوری داده

 سنجش صالحیت بالینی بود.

 یلیست سنجش صالحیت بالین پرسشنامه و چك

)جهت سنجش سه حیطه صالحیت بالینی شامل: 

 :حرکتی( -ارتباطی و روان -شناختی، عاطفی

  الف: سنجش حیطه شناختی صالحیت بالینی:

 که این پرسشنامه در حیطه شناختی صالحیت بالینی

 20حاوی  بود،توسط پژوهشگر طراحی و ساخته شده 

ز امتیا 1معادل  ،ای بود که ارزش هر سؤال گزینه 5سؤال 

و حداکثر صفر که حداقل امتیاز بود و فاقد امتیاز منفی 

                                                
بیماری جدی خود یا همسر یا فرزند، مرگ یکی از عزیزان، طالق،  1

 تصادف، مشکالت شدید مالی
بیماری جدی خود یا همسر یا فرزند، مرگ یکی از عزیزان، طالق،  2

 تصادف، مشکالت شدید مالی
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پایایی روایی محتوی و روش  هروایی آن ب. بود 20امتیاز 

روش همسانی درونی و با ضریب آلفای کرونباخ  آن به

 تأیید گردید. 92/0

 -ارتباطی و روانی -ب: سنجش دو حیطه عاطفی

ای ارزیابی صالحیت  لیست مشاهده حرکتی با چك

 ینی:بال
ساخته جهت  لیست محقق شامل دو چکاین پرسشنامه 

 -یفحیطه عاطارزیابی صالحیت بالینی ماماها در دو 

 آیتم( 16حرکتی ) - آیتم( و حیطه روانی 13ارتباطی )

طراحی شده  58آزمون و حداکثر نمره  3مشتمل بر 

دهد، ناقص انجام  انجام می"صورت  ها به پاسخاست. 

ترتیب  بهبه هر گزینه بود که  "هدد دهد و انجام نمی می

لیست  نمره کل چک. گرفت و صفر تعلق می 1، 2امتیاز 

و  0-26 ای ارزیابی حیطه عاطفی )ارتباطی( بین مشاهده

ای ارزیابی حیطه روانی  لیست مشاهده نمره کل چک

روایی محتوی روش . روایی آن با بود 0-32 حرکتی بین

نیز با استفاده از لیست  پایایی این دو چکتأیید شد و 

روش همسانی درونی  گران و به پایایی مشاهده

در  89/0روش آلفای کرونباخ با ضریب  ها به لیست چک

طور جداگانه محاسبه گردید.  ها به یک از ایستگاه هر

گران  جهت تعیین پایایی نمرات داده شده توسط مشاهده

آزمون بالینی نیز واحدهای پژوهش توسط  در

 79/0 دهی شدند و ضریب همبستگی نمرهگران  مشاهده

گران محاسبه  بین نمرات داده شده توسط مشاهده

 گردید.

صورت  در ابتدا صالحیت بالینی ماماها در تمام گروها به

آزمون در سه حیطه ارزیابی گردید. برای سنجش  پیش

 20آزمون تستی )پرسشنامه  ،آگاهی )حیطه شناختی(

ی و مامایی مشهد سؤالی تستی( در دانشکده پرستار

برگزار شد و جهت سنجش صالحیت بالینی در 

آزمون  ،حرکتی -ارتباطی و روان -های عاطفی حیطه

 3بالینی ساختارمند عینی )آزمون آسکی که در برگیرنده 

های بالینی این دانشکده  ایستگاه آزمون( در مرکز مهارت

مشاوره قبل از غربالگری شامل  انجام شد. ایستگاه اول

مشاوره بعد از غربالگری شامل ه اول، ایستگاه دوم مرحل

مشاوره بعد از غربالگری شامل  مرحله اول و ایستگاه سوم

مرحله دوم و سونوگرافی آنومالی اسکن بود که نحوه 

که همگی از مربیان و  انگر عملکرد ماما توسط مشاهده

ثبت  ،دانشگاها بودندمامایی اعضای هیأت علمی 

نمره کل صالحیت بالینی از حاصل  گردید. در نهایت می

جمع میانگین مجموع نمرات سه ایستگاه آزمون بالینی 

 26های عاطفی حداکثر  مند عینی )شامل حیطه ساختار

نمره( و نمره پرسشنامه  32نمره و روان حرکتی حداکثر 

 ؛دست آمد نمره( به 20سنجش حیطه شناختی )حداکثر 

 0-78 بینکه نمره کلی صالحیت بالینی  طوری به

 محاسبه گردید.

به  مداخله در گروه مبتنی بر بیمار استاندارد شده

 ،بعد از خیر مقدم و حضوروغیاب صورت بود که این

دقیقه توسط پژوهشگر و مشاور  45مدت  سخنرانی به

کلیاتی از مبحث و  ناتولوژیست ارائه شد تخصصی پره

ها، فواید و انواع  تحقیق که شامل: اهمیت، ویژگی

های غربالگری در سه ماهه اول و دوم و سونوگرافی  ونآزم

های تشخیصی اختالالت  آنومالی اسکن و آزمون

کروموزومی بر اساس آخرین دستورالعمل غربالگری 

. بود، ارائه گردیدهای کروموزومی جنین  ناهنجاری

همچنین یک سخنرانی کوتاه در مورد اصول و فنون 

مشاور تخصصی دقیقه توسط  15مدت  مشاوره نیز به

گروه  5آموزش پزشکی انجام شد. سپس ماماها به 

کوچک تقسیم شدند، در هر گروه یک مسئول حضور 

نفر از اعضای هیأت علمی  4داشت که شامل پژوهشگر و 

گروه مامایی بودند. هر گروه با یک بیمار استاندارد شده 

که نیازمند مشاوره در یکی از مراحل غربالگری 

دقیقه وارد تعامل  20مدت  به ،ین بودهای جن ناهنجاری

بیمار  5دقیقه با  100مدت  که هر گروه به طوری به ؛شدند

ها بر اساس  استاندارد شده وارد تعامل شدند. سناریو

ل از انجام بمراحل غربالگری که شامل مرحله مشاوره ق

غربالگری، مرحله اول، دوم و سونوگرافی آنومالی اسکن 

غربالگری در ابتدای بارداری )هفته  اجرا شد )مشاوره ،بود

بینابینی (، مشاوره غربالگری مرحله اول با نتیجه 10-6

مشاوره غربالگری با نتیجه مثبت مرحله اول، مشاوره 

غربالگری با نتیجه مثبت مرحله دوم، مشاوره سونوگرافی 

 5صورت چرخشی با هر  ها به آنومالی اسکن(. همه گروه

د تعامل شدند. وظایف هر گروه بیمار استاندارد شده وار

ال کامل و ارائه مشاوره کامل متناسب ح اخذ شرح :شامل
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م پیوسته و در ه ها به با مورد مربوطه بود. سپس گروه

مدت  نهایت بحث پیرامون هر مورد توسط پژوهشگر به

بندی و به سؤاالت ماماها پاسخ داده شد.  دقیقه جمع 10

ستراحت به یک زمان ا ،جهت جلوگیری از خستگی

دقیقه در فواصل برنامه  20مدت  همراه پذیرایی به

میان  نما در این مطالعه از بیمار 5آموزشی قرار داده شد )

التحصیالن مامایی که تمایل به  دانشجویان و فارغ

های الزم جهت  همکاری داشتند، انتخاب شدند و آموزش

جلسه توسط پژوهشگر  2مدت  سناریو را به 5اجرای 

کردند و جهت ایفای نقش در جلسه آمورش  دریافت

 .(مبتنی بر بیمار استاندارد شده شرکت داده شدند

بعد از  در روز دوم آموزش، گروه سخنرانی با بازخورد در

کنندگان  خیرمقدم و حضوروغیاب و معارفه با شرکت

، یک سخنرانی طبق روش آموزشی سخنرانی با بازخورد

شرکت کنندگان و دقیقه و سپس بازخورد  60به مدت 

. دقیقه ارائه گردید 30بعد از آن یک سخنرانی به مدت 

در بخش اول سخنرانی که توسط محقق و مشاور 

آموزش پزشکی یست و استاد مشاوره ژناتولو تخصصی پره

کلیاتی از مبحث تحقیق که شامل: اهمیت،  ،انجام شد

های غربالگری در سه ماهه  ها، فواید و انواع آزمون ویژگی

های  ل و دوم و سونوگرافی آنومالی اسکن و آزموناو

اساس  تشخیصی اختالالت کروموزومی و مشاوره ماما بر

های کروموزومی  آخرین دستورالعمل غربالگری ناهنجاری

دقیقه و اصول و فنون مشاوره توسط  45طی  جنین بود

دقیقه ارائه شد.  15مشاور تخصصی آموزش پزشکی طی 

 5قسیم شدند و پس از دریافت گروه ت 5سپس نفرات به 

دقیقه )هر  50مدت  به ،سناریو و سؤاالت مربوط به آن

های  بحث و گفتگو پرداختند. پاسخبه دقیقه(  10سناریو 

ها بیان شد و در مدت  نوشته شده توسط نماینده گروه

دقیقه پاسخ صحیح داده شد. سپس بخش دوم  30

ط توس بود،سخنرانی که همراه با نمایش اسالید 

کننده  دقیقه ارائه شد که تکمیل 30مدت  پژوهشگر به

بخش اول سخنرانی بود. پس از پایان بخش دوم 

صورت  دقیقه بحث به 30مدت  مجدداً به ،سخنرانی

های  پرسش و پاسخ صورت گرفت. محتوای سناریو

بر اساس مراحل غربالگری که شامل مرحله  مکتوب

ول، دوم، و مشاوره قبل از انجام غربالگری، مرحله ا

اجرا شد  طبق پروتکل کشوریسونوگرافی آنومالی اسکن 

(، 6-10)مشاوره غربالگری در ابتدای بارداری )هفته 

مشاوره  بینابینی مشاوره غربالگری مرحله اول با نتیجه

غربالگری با نتیجه مثبت مرحله اول، مشاوره غربالگری با 

ی نتیجه مثبت مرحله دوم، مشاوره سونوگرافی آنومال

یک زمان استراحت  ،اسکن(. جهت جلوگیری از خستگی

دقیقه در فواصل برنامه  20مدت  همراه پذیرایی به به

 آموزشی قرار داده شد.

ای از  هفته پس از آموزش، در روزهای جداگانه 2سپس 

آزمون با شرایط  واحدهای پژوهش جهت شرکت در پس

ون آزم عمل آمد و نتایج پیش آزمون دعوت به مشابه پیش

مقایسه گردید. آزمون صالحیت بالینی، در دو گروه  و پس

 آماری افزار با استفاده از نرمها  دادهتجزیه و تحلیل 

SPSS  تست  های آماری تی آزمونو ( 16)نسخه

انجام  ویتنی و کای اسکوئر دقیق زوجی، من مستقل، تی

گیری در خصوص استفاده از آزمون  تصمیم شد. جهت

های  رمال بودن توزیع متغیرها با آزمونمناسب، در ابتدا ن

ف و شاپیروویلک مورد بررسی قرار وف اسمیرنوکولموگر

های  گرفت که در صورت غیرنرمال بودن از آزمون

های  غیرپارامتریک و در صورت نرمال بودن از آزمون

دار  معنی 05/0کمتر از  pمیزان پارامتریک استفاده شد. 

 در نظر گرفته شد. 
 

 ها یافته

تست  های تی نتایج آزمون ر مطالعه حاضر بر اساسد

، (p=590/0) دو گروه از نظر سن ،ویتنی مستقل و من

 (p=663/0) از اخذ مدرک تحصیلی نمدت زمان گذشت

 (. 1)جدول  همگن بودند (p=430/0) و سابقه کار

بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر دقیق، دو  همچنین

و  (p=886/0) گروه از نظر متغیرهای محل خدمت

 (.1 نیز همگن بودند )جدول( p=830/0)تحصیالت 

هیچ یک از ماماهای مورد مطالعه در دو گروه نیز دارای 

های مادرزادی  فرزند مبتال به سندرم داون یا ناهنجاری

 .در خانواده نبودند
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 مورد مطالعهرد مطالعه در دو گروه از اخذ مدرک تحصیلی و سابقه کار ماماهای مو نمیانگین سن، مدت زمان گذشت -1جدول 
 گروه

 متغیر

 سخنرانی با بازخورد بیمار استاندارد شده
 نتیجه آزمون

 میانگین± انحراف معیار میانگین± انحراف معیار

 *p=590/0 9/32±6/6 8/33±2/6 سن )سال(

 **p=663/0 7/7±4/5 4/8±7/5 از اخذ مدرک تحصیلی )سال( نمدت زمان گذشت

 **p=430/0 4/5±2/4 7/5±8/3 )سال( ماماهای مورد مطالعه سابقه کار

 محل خدمت

 ( 4/32) 11 ( 4/36) 12 مطب شخصی

3=df  ،8/0=2χ 

886/0=p*** 

 ( 8/11) 4 ( 2/15) 5 مراکز بهداشت دولتی

 ( 1/44) 15 ( 4/42) 14 واحد مامایی درمانگاه خصوصی

 ( 8/11) 4 ( 1/6) 2 سایر

 ( 0/100) 34 ( 0/100) 33 کل

 وضعیت استخدامی

 ( 8/11) 4 ( 2/15) 5 دولتی
2=df  ،8/0=χ2 

830/0=p*** 
 ( 2/88) 30 ( 8/84) 28 خصوصی

 ( 0/100) 34 ( 0/100) 33 کل
 کای اسکوئر دقیقآزمون  ***، ویتنی منآزمون  **، تی مستقلآزمون  *
 

میانگین نمره کل  ،بر اساس نتایج آزمون تی مستقل

حیت بالینی قبل از مداخله در دو گروه اختالف صال

بر (. همچنین p=711/0)داری نداشت  آماری معنی

گروهی،  آزمون تی مستقل جهت مقایسه بین اساس نتایج

هفته پس از  2نمره کل صالحیت بالینی میانگین 

داری نداشت  مداخله در دو گروه اختالف معنی

(412/0=p)،  ی زوجی در آزمون تبر اساس نتایج اما

نمره کل صالحیت بالینی، میانگین  ،گروهی مقایسه درون

هفته پس از مداخله در هر دو گروه از نظر آماری  2

 .(2( )جدول p<001/0داری داشت ) افزایش معنی
 

 

 حرکتی و نمره کل صالحیت بالینی -ارتباطی و روانی -های عاطفی میانگین نمره حیطه شناختی، نمره کل حیطه -2جدول 

 مورد مطالعهماماهای مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله در دو گروه 

 گروه

 نمره حیطه شناختی

 بیمار استاندارد شده

 نفر( 33)

 سخنرانی با بازخورد

 نفر( 34)
نتیجه آزمون 

 گروهی بین
 میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار

 *p=169/0 6/11±5/2 4/12±3/2 قبل از مداخله

 ***p<001/0 8/18±1/1 2/17±9/1 از مداخله بعد

 ***p<001/0 2/7±0/2 8/4±3/1 تفاوت بعد نسبت به قبل از مداخله

  ****p** 001/0>p<001/0 گروهی نتیجه آزمون درون

 حرکتی -ارتباطی و روانی -های عاطفی نمره کل حیطه

 *p=232/0 9/21 ± 8/4 6/20 ± 0/4 قبل از مداخله
 *p=007/0 4/43 ± 8/5 7/46 ± 9/3 بعد از مداخله

 *p<001/0 4/21 ± 0/4 1/26 ± 2/3 تفاوت بعد نسبت به قبل از مداخله

  **p** 001/0>p<001/0 گروهی نتیجه آزمون درون

 نمره کل صالحیت بالینی

 *p=711/0 5/33 ± 0/6 0/33 ± 0/5 قبل از مداخله

 *p=412/0 1/62 ± 4/6 3/63 ± 5/5 بعد از مداخله

 *p=116/0 6/28 ± 0/4 3/30 ± 7/4 تفاوت بعد نسبت به قبل از مداخله

  **p** 001/0>p<001/0 گروهی نتیجه آزمون درون
 ویلکاکسونآزمون **** ویتنی، منآزمون *** تی زوجی،آزمون **تی مستقل، آزمون  *                      
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 بحث

 از نظرحاضر دو گروه آموزشی قبل از مداخله  در مطالعه

میزان صالحیت بالینی نسبت به مشاوره غربالگری 

. همچنین آموزش بودندهای جنینی همگن  ناهنجاری

مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد 

صالحیت بالینی ماماها را در مشاوره غربالگری 

هفته بعد از مداخله  2های جنینی پس از  ناهنجاری

داد که این امر در مقایسه بین  طور معناداری افزایش به

گیری  نتیجهدو گروه اختالف معناداری نداشت؛ بنابراین 

آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و شود که  می

تواند بر ارتقاء صالحیت بالینی  سخنرانی با بازخورد می

ماماها در زمینه ارائه خدمات مشاوره غربالگری 

 مؤثر باشند.های جنینی به یک اندازه  ناهنجاری

با  که (2011مطالعه مروری چاکراوارسی و همکاران )

نقد و بررسی مطالعاتی که از روش بیمار "هدف 

های آموزشی علوم پزشکی  استاندارد شده در برنامه

که استفاده از  نشان داد شد،انجام  "استفاده نموده بودند

های علوم پزشکی،  روش بیمار استاندارد شده در برنامه

بخشد و بایستی از این روش در  بیمار را بهبود می شرایط

ای بهره برد  طور فزاینده دروس دانشگاهی علوم پزشکی به

(32). 

( که با هدف 2007در مطالعه اسکوراتز و همکاران )

سازی  و بیمار شبیه 1مقایسه یادگیری مبتنی بر کیس

دانشجوی  102در مورد درد قفسه سینه بر روی  2شده

، در پایان دوره، دانشجویان دو گروه در پزشکی انجام شد

آزمون ساختارمند بالینی عینی شرکت داده شدند که در 

اداره  و مورد از جمله اخذ شرح حال، ارزیابی درد 43آن 

های پژوهش نشان  یافته و درد مورد سنجش قرار گرفت

سازی شده نسبت به  داد که آموزش مبتنی بر بیمار شبیه

هیچ برتری نداشته و هر دو  یادگیری مبتنی بر کیس

روش آموزشی فعال باعث ارتقاء مهارت بالینی دانشجویان 

حال، ارزیابی درد و اداره درد قفسه سینه  در اخذ شرح

  .(23) شتخوانی دا هم حاضرمطالعه نتایج که با  ندشد

( که 2009در مطالعه تصادفی شده تن ایک و همکاران )

ملکرد دانشجویان سال چهارم پزشکی با هدف بررسی ع

                                                
1 Case-based learning 
2 Human patient simulation 

در یک گروه از  و در کارآموزی طب اورژانس انجام گرفت

سازی و در گروه دیگر از روش بحث گروهی  روش شبیه

میزان بیشتری نسبت به بحث  سازی به شبیه شد،استفاده 

 ،(33)گروهی سبب بهبود یادگیری دانشجویان شد 

هر دو روش آموزش مبتنی  حاضرمطالعه  درکه  حالی در

اندارد شده و سخنرانی با بازخورد باعث ارتقاء بر بیمار است

صالحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری 

ترین علت این  . شاید مهمندهای جنین شد ناهنجاری

تفاوت در موضوعات آموزش داده شده  ،عدم همخوانی

طب اورژانس آموزش داده  ،باشد که در مطالعه تن ایک

مشاوره  ،حاضرکه موضوع مطالعه  حالی در ،شده بود

های جنین بود که برای هر دو گروه  غربالگری ناهنجاری

مورد مطالعه دارای جذابیت بوده است. همچنین جامعه 

فاقد پیشینه  وویان جدانش تن ایکپژوهش در مطالعه 

 حاضرعلمی در موضوع مورد بحث بودند و در مطالعه 

ماماها بودند که با یک پیشینه علمی و عملی در مورد 

و در دوران  حضور یافتنددر مطالعه  ثوع مورد بحموض

لذا  ،دنتحصیل و کار با موضوع مورد مطالعه سروکار داشت

 شد.  میبرای هر دو گروه موضوعی بااهمیت و مهم تلقی 

شناسی پرورشی، یادگیری زمانی  های روان بر طبق نظریه

گیرد و تأثیرات آن ماندگارتر خواهد بود  بهتر صورت می

چه بیشتر فراگیر در امر  سازی و مشارکت هر الکه با فع

. همچنین استفاده از (34)یادگیری همراه باشد 

باشند،  هایی که بر پایه تجربیات شخصی می روش

از طرفی مطالعات  .(35) تأثیر را دارندبیشترین و بهترین 

دهند هرچه محیط و موقعیت یادگیری به  قبلی نشان می

 ؛(36)تر خواهد بود  یادگیری مؤثر ،اشدتر ب واقعیت نزدیک

تواند منجر  سازی می گیری روش شبیه کار که به طوری به

رش دانش، مهارت و عملکرد فراگیران شود. به گست

فراگیران از طریق تمرین و ممارست به سطوح باالی 

ای  های جدید حرفه یابند و مهارت تفکر انتقادی دست می

را بدون اختالل در امنیت و سالمتی بیماران کسب 

 .(37)کنند  می

های مبتنی  جزء روش ،استفاده از بیماران استاندارد شده

های آموزشی مبتنی بر تجربه  هستند و روش بر تجربه

های  های آموزشی در کسب مهارت تر از سایر روش مؤثر

های آموزشی  د. در واقع روشنباش عاطفی و عملکردی می
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توانند  مبتنی بر مهارت هستند که می ،ای یا عملی تجربه

ها قادر سازند  فراگیر را به استفاده عملی این مهارت

(38). 

( در مقایسه تأثیر 2010و همکاران ) رینولدز مطالعهدر 

که میزان  حالی سازی و سخنرانی، در روش شبیه آموزش به

دانش افراد قبل از انجام مداخله در دو گروه تفاوت 

سازی  شبیه ،آزمون اما در مرحله پس ،معناداری نداشت

مایی در سبب افزایش بیشتر نمره دانش دانشجویان ما

که  (39)اداره زایمان طبیعی و دیستوشی شانه شده بود 

ترین علت  شاید مهم؛ همخوانی نداشتحاضر با مطالعه 

های آموزشی  تفاوت در نوع روش ،این عدم همخوانی

یک روش آموزشی  رینولدزکه در مطالعه  طوری به؛ باشد

فعال  سازی( با یک روش آموزشی غیر فعال )شبیه

اما در مطالعه حاضر دو ، )سخنرانی( مقایسه شده بود

شده و سخنرانی با روش آموزشی فعال )بیمار استاندارد 

 بازخورد( مورد مقایسه قرار گرفت.

( که با هدف مقایسه 2015در مطالعه زهانی و همکاران )

تأثیر دو روش آموزش ایفای نفش و سخنرانی با بازخورد 

بر نگرش و عملکرد دانشجویان مامایی درباره رعایت 

گیرندگان سالمت انجام  موازین اخالقی و قانونی حقوق

روش ایفای نقش و سخنرانی  یوه آموزش بهشد، هر دو ش

با بازخورد باعث افزایش و ارتقاء نگرش و عملکرد 

که با توجه به شباهت  (31) دانشجویان مامایی شده بود

با  ،روش آموزشی ایفای نقش به بیمار استاندارد شده

 .شتخوانی دا هم حاضرمطالعه 

از آموزش مبتنی بر عملکرد ترکیبی  سخنرانی با بازخورد

 ،باشد ریزی شده( و سخنرانی سنتی می )آموزش برنامه

توان مطالب را در  ریزی شده می لذا با آموزش برنامه

های یادگیری  های کوتاه ارائه کرد و با ایجاد فرصت قاب

زمینه مشارکت فعال  ،گروهی مانند بحث گروهی

ها یا مراحل تدریس فراهم  ر بین قابفراگیران را د

های فوری و دوجانبه استاد و  ساخت. همچنین بازخورد

های گروهی عالوه بر تسهیل و  فراگیر پس از فعالیت

یابی آنها به اهداف  تقویت یادگیری فراگیران، میزان دست

یادگیری مشخص  -یند یاددهیآآموزشی را در طی فر

 خودِ ،یند یاددهیآ. بازیگر اصلی فر(29)نماید  می

افتد  یادگیرنده است و زمانی یادگیری به خوبی اتفاق می

که مرتبط با او باشد. از سوی دیگر بر اساس نظریه 

پاسخ، یادگیری زمانی به وقوع  -یادگیری، محرک

پیوندد که منجر به تغییر در رفتار یادگیرنده شود و  می

استاد از طریق بازخورد مکرر در پاسخ به پیشرفت 

ییر رفتار مورد نظر در فراگیر را تسهیل تغ ،یادگیری

 .(40)کند  می

رغم  علیکه مطالعه حاضر این بود های  محدودیتاز 

تالش پژوهشگران در حذف و یا کنترل اثر متغیرهای 

مؤثر بر صالحیت بالینی، کنترل کامل برخی از آنها از 

عهده پژوهشگران خارج بود که در ذیل به آن پرداخته 

های پژوهش در حین  شود. وضعیت روحی واحد می

توانست بر  جلسات آموزشی و ارزیابی مهارت ماماها می

گذار باشد که این عامل با حذف  تأثیر نتایج پژوهش

ماه گذشته و یا در حین پژوهش حوادث  6افرادی که در 

طور نسبی کنترل  به بود، ناگواری برایشان اتفاق افتاده

توانست بر  دریافت اطالعات از سایر منابع می .گردید

های پژوهش تأثیر بگذارد که این عامل با  یادگیری واحد

طور نسبی  نمونه به دو گروه بهتخصیص تصادفی افراد 

مندی  کنترل گردید. تفاوت در توانایی ذهنی و میزان عالقه

حضور در دوره آموزشی واحدهای پژوهش در یادگیری  به

توانست بر میزان مهارت آنان مؤثر  مطالب ارائه شده می

باشد که این عامل نیز با تخصیص تصادفی افراد نمونه در 

 ترل گردید.طور نسبی کن دو گروه به

با توجه به نتایج مطالعه حاضر که بیانگر تأثیر بسزای دو 

روش آموزشی فوق در زمینه ارتقاء صالحیت بالینی 

های جنین  ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاری

مقایسه "ای در زمینه  گردد مطالعه باشد، پیشنهاد می می

تأثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و کارگاه 

آموزشی بر دانش و عملکرد ماماها در مشاوره غربالگری 

 انجام شود. "های جنین ناهنجاری
 

 گیری  نتیجه
اساس پروتکل کشوری غربالگری در  آنجایی که بر از

انجام غربالگری جنین باید به همه زنان باردار  ،ایران

بنابراین ارتقاء صالحیت ماماها در  ،پیشنهاد شود

نظر  های جنین ضروری به جاریمشاوره غربالگری ناهن

 ،رسد تا با ارائه اطالعات درست و مشاوره صحیح می



 

 


 

ی 
ین

بال
ت 

حی
ال

ص
ر 

د ب
ور

زخ
 با

 با
ی

ران
خن

 س
ه و

شد
د 

دار
تان

اس
ار 

یم
ر ب

ی ب
تن

مب
ش 

وز
آم

ها
ما

ما
 

 

89 

مادر باردار را در انتخاب آگاهانه غربالگری 

لذا استفاده از  ،های جنین یاری نمایند ناهنجاری

های آموزشی فعال در افزایش صالحیت بالینی  روش

ان نشحاضر که نتایج مطالعه  تواند مؤثر باشد ها می ماما

داد که بر حسب شرایط محیط و فراهم بودن امکانات، 

هر دو روش آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و 

تواند باعث افزایش صالحیت  سخنرانی با بازخورد، می

های جنین  مشاوره غربالگری ناهنجاری ها در بالینی ماما

شود. پژوهشگران امیدوار هستند که نتایج این مطالعه 

ای در  خدمات آموزشی و مشاوره ماننددر مواردی 

های پیش از بارداری در مراکز آموزشی،  مراقبت

 بهداشتی و مراکز مشاوره مورد استفاده قرار گیرد.

 

 تشكر و قدردانی
نامه تحقیقاتی مصوب  مطالعه حاضر بخشی از طرح پایان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد طرح  28/8/1397

اخالق در دانشگاه علوم  کد تأیید کمیتهو  970875

پزشکی مشهد 

IR.MUMS.NURSE.REC.1397.058 باشد  می

که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 

وسیله از حمایت معاونت  پزشکی مشهد انجام شد. بدین

محترم و شورای محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

کننده در این پژوهش،  مشهد، ماماهای عزیز شرکت

ان محترم طرح و پرسنل محترم دانشکده همکار

شود. این  پرستاری و مامایی مشهد تشکر و قدردانی می

 .شتمقاله هیچ گونه تضاد منافعی ندا
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