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  خالصه

مهمترین هدف هر رویکرد آموزشی ارتقاء سطح دانش و نگرش یادگیرنده است و روش هاي سنتی آموزش  :زمینه و هدف

این مطالعه با هدف تأثیر . مانند سخنرانی که در حال حاضر اجرا می شود به تنهایی پاسخ گوي نیازهاي دانشجویان ما نیست

و نگرش دانشجویان پرستاري مرکز جامع روانپزشکی استان یزد نسبت به الکتروشوك انجام شده هاي آموزشی بر دانش  روش

  .است

گروه آموزشی  3نفر از دانشجویان پرستاري بودند که به طور تصادفی به  60شرکت کنندگان شامل  :ها روشمواد و 

ه کمک دو پرسشنامۀ آگاهی و نگرش جمع آوري اطالعات ب .مشاهدة فیلم  تقسیم شدند و الکتروشوك مشاهدة زندة، سخنرانی

مورد تجزیه و ضریب همبستگی پیرسون  ANOVA، کاي دو، tو آزمون هاي  SPSS18داده ها با استفاده از نرم افزار  .گردید

  .و تحلیل قرار گرفت

الف نمرات پیش میانگین اخت. مقایسه نمرات پس آزمون در سه گروه در حیطه دانش اختالف معنی دار داشت: یافته ها

آزمون و پس آزمون در سه گروه مشاهده مستقیم، مشاهده فیلم و روش سخنرانی نیز مورد مقایسه قرار گرفت که اختالف 

  .نداشت ينمرات نگرش دانشجویان در سه گروه تفاوت معنی دار را نشان داد اماآماري معنی داري 

انش در هر سه گروه، به نظر می رسد مداخله هر سه روش آموزشی با توجه به باالتر بودن اختالف نمرات د : گیري نتیجه

نمرات نگرش دانشجویان تفاوت معنی دار نداشته است، اما شده  ECTباعث ارتقاء سطح دانش دانشجویان پرستاري در زمینه 

  . باشد میانگین نمرات نگرش در گروه مشاهده مستقیم بیانگر ایجاد نگرش منفی در دانشجویان میاین با وجود 

  الکترو شوك درمانی، دانش، نگرش، آموزش، دانشجویان پرستاري :يکلیدهاي  واژه
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  مقدمه

Electroconvulsiveیا الکتروشوك درمانی therapy  یک

که است  systemnervousCentral تحریک الکتریکی

 هالکتروشوك درمانی یک مداخل .ث ایجاد تشنج می شودباع

ز اختالالت عصبی و درمان بسیاري ا دارویی و مؤثر در غیر

  .]1[روانی می باشد

است که  ییکی از قدیمی ترین درمان هایECTدرمان با  

در ایاالت  .کار رفته استه همواره در مورد بیماري هاي روانی ب

رمان با الکتروشوك بیمار تحت د100000متحده ساالنه حدود 

در واقع یکی از مؤثرترین و  ECTدرمان با  ]2[.می گیرند قرار

 نجا که درآاز .روانپزشکی استناشناخته شده ترین درمان هاي 

باعث  ،به حساب می آیدیک روش تهاجمی  ECTروانپزشکی

 هاي نادرست و نگرش منفی نسبت به توجود آمدن برداشه ب

ان بر روي کیفیت مراقبت از بیماران در رپرستا. آن شده است

تغییر در  و کمبود دانش ،ترس ،ی مانند اضطرابیحوزه ها

که  از آنجاییند و سزایی داشته باشه خود می توانند نقش ب

هاي پرستاري می  س تمام مراقبتبیمار اسانیازهاي  بررسی

باشد پرستاران باید قادر به شناسایی برداشت هاي نادرست در 

بنابراین داشتن . ]3[باشندبیماران نسبت به این روش درمانی 

 در پرستاران ضروري ECTآگاهی و نگرش مناسب نسبت به 

پرستاران باعث اطالع  دانش و نگرش پایین در میان .است

دانشجویان  اکثر .]4[رسانی نادرست به بیماران می شود

پرستاري در آینده مشغول به کار پرستاري خواهند شد و 

ممکن است در تصمیم  ECTآنان در مورد  دانشنگرش و 

ار براي انتخاب این روش درمانی ري خانواده بیمار و بیمگی

و نگرش  دانشه که نشان داد مطالعات .ثیر داشته باشدتأ

توجه به افزایش  و با پایین است ECTدانشجویان نسبت به 

و اجراي  ECTتعداد دانشجویان و کم بودن تعداد درمان با 

این روش در ساعاتی خاص بسیار مشکل است که بتوان به 

   . ]5[ور مستقیم نشان دادطه را ب ECTهمۀ دانشجویان 

کی از ارکان موثر آموزش از آنجایی که برنامه ریزي آموزشی، ی

واضح است که برنامه ریزي صحیح در زمینه بوده پزشکی 

براي اجراي آموزش . آموزش نیازمند انتخاب روش مناسب است

هاي مختلفی استفاده می شود که از جمله آنها  سالمت از روش

هاي کوچک، ایفاي نقش،  می توان به سخنرانی، بحث در گروه

اشاره ... ، مشاهده مستقیم واجراي نمایش، نمایش فیلم

  .]6[نمود

هاي سنتی آموزش سالمت  سخنرانی را می توان یکی از روش

به حساب آورد که از دیرباز بسیار مورد استفاده قرار گرفته و 

شاید بتوان آن را نخستین شیوه آموزشی نامید، ولی امروزه با 

هاي بسیار  روشدر تکنولوژي آموزشی گیري  پیشرفت چشم

البته اثربخشی و که  ؛]7[ی براي آموزش پدید آمده استمتنوع

یکی از . کارایی بسیاري از آنها همچنان مورد تردید است

هاي نسبتا نوین در این زمینه، استفاده از فیلم هاي  روش

مستند آموزشی است که ادعا می شود با استفاده از آنها نیز می 

طحی تا توان آموزش را در سطوح مختلفی، از یک آموزش س

  .]8[ سطح یادگیري کامل ارایه نمود

. است دیدن استوار مشاهده و صورت مستقیم برآموزش به 

برابر چشم فراگیران همان  در عمالً جریان کاري را مدرس ابتدا

.ندکنمی  تکرارداد و فراگیران انجام  را کار

و نگرش دانشجویان پرستاري نسبت به این  دانشدر مورد 

 یمختلف آموزش روش هاي که آیا آموزش و ینروش درمانی و ا

در ایران و نگرش می شود مطالعه اي  دانشباعث افزایش 

لذا با توجه به کمبود مطالعه در این زمینه  .صورت نگرفته است

و نگرش مناسب در  دانشت داشتن در ایران و با توجه به ضرور

ان دانشجویان پرستاري نسبت به الکترشوك درمانی  بر آن می

نگرش  و دانشروش آموزشی را در سه تأثیر  شدیم تا

  .دانشجویان پرستاري بسنجیم

  ها روشمواد و 

)quasi-experimental(تجربی شبه از نوعحاضر مطالعه 

گاه دانش ش و نگرش دانشجویان  پرستاري که در آن دانبود 

پس از آموزش به  90تا خرداد  89از بهمن یزدشهید صدوقی 

مشاهدة فیلم مورد  و ECTشاهدة زندة م، روش سخنرانی

 پرستاري دانشجویانکلیه نمونۀ پژوهش را  .سنجش واقع شد
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بهداشت روان  واحد کارآموزيکه براي گذراندن ) نفر65( 4ترم 

 ،به مرکز جامع روانپزشکی استان یزد مراجعه نموده بودند

ي شامل براي گردآوري داده ها از پرسشنامه ا. داد تشکیل می

گزینه اي بله وخیر در  2پرسش 14،کیدموگرافی مشخصات

در  لیکرت گزینه اي در مقیاس 5پرسش  15 دانش و زمینه

مورد استفاده ) از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم(زمینۀ نگرش

و حداکثر نمره  صفرحداقل نمره در پرسشنامه دانش  .واقع شد

امۀ پرسشن. بود 60تا صفر نمره نگرش نیز بین . می باشد 14

بهره گرفته  81مذکور از مطالعۀ مهرابیان و همکاران در سال 

امه پرسشن، شد که پس از اعمال تغییراتی در قسمت آگاهی

ران قرار گرفت و پس از تعیین نظ مورد بازبینی اساتید و صاحب

پایایی پرسشنامه به کمک روش آزمون ، اعتبار محتوا و صوري

 گاهیآبراي  %75مجدد محاسبه گردید که ضریب همبستگی 

صورت ه کلیه دانشجویان ب .به دست آمد نگرشبراي  %70و

در بدو ورود دانشجویان به . تصادفی به سه گروه تقسیم شدند

توضیحات الزم در مورد مطالعه به آنها داده شد  ،مرکز ذکر شده

ثیري در امتحان پایان که این پرسشنامه تأ گردیدخاطر نشان و 

تمایل به شرکت در پژوهش  از دانشجویاننفر  2.ترم آنها ندارد

حضور نیافته  نفر از دانشجویان در جلسات آموزشی 3نداشته و 

ننده به نفر شرکت ک60و در نهایت  دشدن خارج لعهو از مطا

 ،سخنرانی گروه آموزش به روش 3صورت تصادفی ساده به 

   تقسیم که در هرگروه  ECTمشاهدة فیلم و مشاهدة زندة

پرسشنامه توسط دانشجویان تکمیل  سپس .ار گرفتنفر قر 20

 گروه  2جمع آوري پرسشنامه ها آموزش در و بعداز  شد

اما در گروه مشاهدة زنده  آغاز گشت مشاهدة فیلم سخنرانی و

. گرفت داز پر کردن پرسشنامه آموزش صورتروز بع3در طول 

 مربیدقیقه توسط  25آموزش به مدت ، در گروه سخنرانی

در گروه مشاهدة  .گرفت انجام ECTدر زمینۀ  دهآموزش دی

محتواي آن  یدیویی پژوهشگر ساخته کهو فیلم یک فیلم

نحوه دادن الکتروشوك و چند عکس از  فرآیندآموزش در مورد 

نظران  یید اساتید و صاحبمورد تأشوك و اتاق شوك بود و 

 .ندگان پخش شدبراي شرکت کندقیقه 25به مدت  قرار گرفت

طور کامل نظاره ه زدیک بشرکت کنندگان از ن بعديدر گروه 

 ،پس از اتمام آموزش در هر گروه .بودندECTفرایند گر

پس از  .گروه تکمیل شد 3اعضاء هر پرسشنامه توسط بالفاصله 

وSPSS.V.15ده ها، اطالعات با کمک نرم افزار جمع آوري دا

ن شاخص هاي مرکزي و پراکندگی براي توصیف نمونه ها، آزمو

و ضریب  یک طرفه ANOVA ،ي دواک، یزوج t,tاي ه

.تجزیه و تحلیل قرار شد همبستگی پیرسون

  نتایج

میانگین ، مرد بقیه و زن درصد7/51از کل گروه نمونه 

ه ب. بودند ها مجرد از آزمودنی درصد3/68و  سال 66/22سنی

ۀ بین خصوصیات دموگرافیکی شرکت منظور بررسی رابط

رتباط استفاده شد که ا tاز آزمون  نگرش کنندگان با دانش و

  .معناداري وجود نداشت

با یکدیگر  نگرش و دانشاز نظر  ،گروه قبل از آموزش 3هر

 1طور که در جدول شماره  همان .تفاوت معناداري نداشتند

حیطه مشاهده می شود، بین نمرات قبل و بعد از آموزش در 

با . )=p 0/ 006(تالف آماري معنی داري مشاهده شدخدانش ا

، به نظر زمونتوجه به باالتر بودن اختالف میانگین نمرات پس آ

   .می رسد این تفاوت مربوط به تاثیر مداخله آموزشی باشد

پیش  دانشمیانگین و انحراف معیار نمرات  )1(جدول شماره

آزمون و پس آزمون دانشجویان

  پس آزمون  پیش آزمون  گروه

انحراف  ±میانگین

  معیار

انحراف  ±نمیانگی

  معیار

90/11±55/611/1±66/1  سخنرانی

30/10±830/1±19/11  مشاهده مستقیم

15/10±15/666/2±53/1  مشاهده فیلم

بین روش آموزش سخنرانی و مشاهدة زنده تفاوت وجود 

).=023/0p( داشت که این تفاوت از نظر آماري معنادار بود

تفاوت معنادار  همچنین بین روش سخنرانی و مشاهدة فیلم نیز

اما بین دو روش مشاهدة زنده و دیدن فیلم  .)=011/0p(  بود

از نظر نگرش تفاوت  .) =p 1(ي مشاهده نشدتفاوت معنی دار
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و بین دیده نشد گروه قبل از آموزش  3آماري معنی داري بین

  .اوت آماري معناداري وجود نداشتتف نیز گروه بعد از آموزش3

ین نگرش قبل و بعد از آموزش دیده تفاوت معناداري ب اگرچه

مشاهده  2ر که در جدول شماره طو همان )=0p/ 225( نشد

در گروه سخنرانی و مشاهده فیلم  نمره نگرش افزایش  شود می

نمره  ،ECTپیدا کرده است ولی در مورد مشاهده مستقیم 

  .باشد که نشان دهنده نگرش منفی مینگرش کاهش پیدا کرده 

یانگین و انحراف معیار نمرات نگرش م) 2(جدول شماره 

پیش آزمون و پس آزمون دانشجویان

  گروه

  پس آزمون  پیش آزمون

انحراف  ±میانگین

  معیار

انحراف  ±میانگین

  معیار

95/51±8/4862/4±38/3  سخنرانی

55/52±7/5705/5±92/8  مشاهده مستقیم

88/54±55/4899/2±16/4  مشاهده فیلم

از ضریب همبستگی  و نگرش دانشن جش ارتباط بینبراي س 

و هم بعد از آموزش  استفاده شدکه هم قبل از آموزش پیرسون 

در نظر خواهی از همچنین  .وجود نداشتارتباط معناداري 

بیشترین   "ECTنامناسب بودن درمان"در مورد   دانشجویان

  .بود) 75/3با میانگین نمره ( "موافقم"میانگین نمره مربوط به 

  بحث 

 دانشافزایش  داد که آموزش باعث یج این مطالعه نشانانت

نشان داده  warnell .اما در نگرش تأثیري ندارد می شود

 جب افزایشوزنده و فیلم م است که آموزش به روش مشاهدة

گروه  2نگرش بین اما و مثبت شدن نگرش می شود دانش

مطالعۀ  .]9[با یکدیگر نداشته است ناداريآموزشی تفاوت مع

Andrews  نشان داده بود که دانش و نگرش دانشجویان بعد

ه ب ECTروش مشاهدة فیلم وپمفلت نسبت به  2از آموزش به

أثیر آموزش دهندة ت که نشانور معناداري افزایش پیدا کرده ط

دانش و نگرش Downmanدر مطالعۀ  .]10[می باشد

آموزش به روش  دانشجویان پزشکی پس از مشاهدة زنده و

در  .]11[اداري افزایش پیدا کرده بودطور معنه سخنرانی ب

دانش بعد از آموزش افزایش پیدا  اگر چه مطالعات ذکر شده

نگرش نیز بعد از آموزش بهبود یافته است اما بعد از  وکرده 

که به نظر می  نگرش بوجود نیامده است رآموزش تغییري د

 به گونه اي در دانشجویان درونی شده که ECTرسد ترس از 

نمی توان با مداخالت کوتاه مدت نظیر مطالعه حاضر تغییرات 

  .واضحی را در نگرش آنها نسبت به این شیوه درمانی ایجاد کرد

از آموزش تکمیل  طالعات نام برده پرسشنامه ها بعددر م

نگشته بلکه در پایان دورة اینترنی یا دورة کارآموزي تکمیل 

اهدة سیر درمان و مش آموزياردورة ک است و شاید طول شده

بیماران تحت مداوا با الکتروشوك در نگرش دانشجویان تأثیر 

توسط  گذاشته نه آموزش هاي داده شده مثبتی

و  دانشرا در  ECTتأثیر تماشاي زندة  Russell.اساتید

نگرش دانشجویان سنجید نتایج این مطالعه نشان داد که 

و نگرش در دانشجویان  دانشباعث افزایش  ECTمشاهدة زندة 

و نگرش ارتباط  دانشدر این مطالعه بین سطح  ]12[می شود

که در گروهی که قبل از مشاهده  طوريه ب معناداري دیده شد

ECT داشتند بعد از مشاهدة آن به راجع کمتري  دانش

حتی بیشتر از افرادي که دانش متوسطی درمانی  الکتروشوك

دانشجویان فقط این مطالعه در . گردیدنگرش مثبت تر  داشتند

در تمام دورة کارورزي نظاره گر الکتروشوك درمانی بوده اند و 

و نگرش  دانشبعد از پایان دورة روان مجدداً  در اینجا نیز

 سنجیده شده است و شاید این مطالعه خود نیز دلیلی دیگر

آموزي نگرش در طول دورة کاراحتماالً  براي این باشد که 

ود و این ناشی از تأثیر آموزش نیست و از تر می ش مطلوب

و نگرش رابطۀ معناداري وجود  یرفی دراین مطالعه بین آگاهط

داشته در حالیکه در مطالعۀ حاضر هیچ رابطۀ معناداري بین آن 

طور که می دانیم هیچ دلیل اثبات  دو وجود نداشت و همان

که داشتن  .ودجود ندارد که بیانگر این موضوع بشده اي و

در  .باشد می مطلوب ایجاد کنندة نگرش مطلوب نیز انشد

تأثیرآموزش به روش سخنرانی به همراه مشاهدة  مطالعه دیگر،

 و سخنرانی بدون مشاهدة الکترشوك را  درزندة الکتروشوك 

نگرش دانشجویان بررسی نمود که در این مطالعه نگرش 
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گروه  دانشجویان در هر دو گروه افزایش پیدا کرده بود اما در

تري بهبود  شکل مطلوبه مراه مشاهده نگرش به سخنرانی به

که در جهت در این مطالعه پیشنهاد داده شده یافته بود و 

 همراهه ت آموزش بسبهتر ا ،نگرش در دانشجویان بهبود

  ].13[مشاهده باشد

و مصر و  انگلستان دانش و نگرش دانشجویانوهشی دیگر ژپ

ن مطالعه نشان داده شد که عراق را سنجیده بود که در ای

و سخنرانی احتماالً می تواند نگرش را  ECTمشاهدة زندة 

  .]14[دهدنسبت به الکتروشوك افزایش 

که محتواي آموزشی به  در روش سخنرانی، با توجه به این

تفصیل از طرف مدرس بیان می گردد، می تواند منجر به 

موزشی با و بهتر است این روش آ تسهیل فرایند یادگیري شود

فیلم ادغام شود تا نتایج بهتري عاید  مشاهده مستقیم یا دیدن

   .دانشجویان گردد

هاي این مطالعه می توان به نبود پژوهش مشابه  از محدودیت

بود یک ندر این زمینه در ایران و کوچک بودن نمونۀ پژوهش و 

لذا پیشنهاد می  .پرسشنامۀ استاندارد در این زمینه اشاره کرد

و نگرش دانشجویان  دانشایر پژوهشگران در زمینۀ شود س

پرستاري و پرستاران و حتی سایر گروه هاي آموزشی علوم 

بتوان آن را به جامعۀ اصلی  پزشکی در گروه هاي بزرگتر که

همین طور تأثیر انواع  .داد مطالعات الزم را انجام دهند تعمیم

ر را در آگاهی و نگرش مورد سنجش قرا وزشیهاي آمروش 

و نگرش گروه هاي مختلف علوم پزشکی را با  دانشو  دهند

  .یکدیگر مقایسه کنند

نتایج این پژوهش نشان می دهند که سه روش  :گیري نتیجه

سه باعث  فیلم هر دیدنآموزشی سخنرانی، مشاهده مستقیم و 

چه  اگر. ارتقاء سطح دانش در دانشجویان پرستاري می شود

ن است که این سه روش تاثیري دست آمده حاکی از آه نتایج ب

دست آمده از نمرات نگرش ه در نگرش نداشته ولی میانگین ب

بیانگر آن است که نگرش در روش سخنرانی و مشاهده فیلم 

افزایش پیدا کرده است ولی در روش مشاهده مستقیم نگرش 

منفی بوده و بهتر است براي ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان 

  . ه مستقیم یا فیلم با هم اجرا شودروش سخنرانی و مشاهد

  سپاسگزاري

محترم مرکز  کارکنانتمامی ریاست ومدیریت وبدین وسیله از

و  بخش زنان پرستاري کارکنانجامع روانپزشکی استان یزد و 

که  یکلیه دانشجویانهمچنین از  و این مرکز اتاق شوك

قدردانی  ه مبذول داشت در این مطالعه همکاري الزم را

   .دگرد می
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Evaluation of the impact of peer Education on knowledge and attitude

towards Electroconvulsive therapy in Shahid Sadoughi University

nursing student,1390.

Elham Fazlju1, Atena Dadgari2* Msc, Elahe Akbar3Bs

1-Nursing student intensive care of the kerman medical scince

2-Department of nursing, Faculity of Nursing, Shahid Sadoughi University of Medical Science.

3-BS in Occupational Therapy Comprehensive Psychiatric Center of Yazd

Background and Objective: The main aim of each teaching approach is to increase the level of

learner's knowledge and attitudes. So, the traditional teaching methods like giving lecture which are

common nowadays can't alone fulfill our students need.

Current study aimed to compare peer education on nursing students' knowledge and attitudes of

Shahid Sadoughi University toward electroconvulsive therapy.

Material and Methods: Participants included 60 nursing students were randomly divided in to

three groups as fallow: educational lectures, observers live electroconvulsive, observers of movies.

Data were collected using knowledge and attitude questionnaire. Data were analyzed by spss 18.

Results: fَallowing learning about the differences between the three groups was significant

(Pvalue=0.006).The difference between the methods of teaching speech live and observing, the

difference was statistically significant (Pvalue=0.023). Between speech and observing the way by

the movie was also a significant difference (Pvalue=0.011). but between two ways of living and

observing the movie was not significant (Pvalue=1). Between the three groups after the training,

there was no statistically significant differences (Pvalue = 0.25).

Conclusion: This study showed teach increased knowledge but it doesn’t effect on attitudes

Keywords: Electroconvulsive therapy, Knowledge, Attitudes, Education, Nursing students


