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Abstract
Introduction: Nursing report registration is one of the most important responsibilities of nurses, 
whose continuous improvement is very important. Therefore, the aim of present study was to 
determine the effect of "Continuing Education Guidance Program" on the quality of nursing reports.
Methods: The present study is a quasi-experimental method. A total of 60 nurses of Ayatollah 
Taleghani Hospital in Abadan were purposefully selected and included in the study in the winter of 
2018. Then, in a simple random method with lottery method without placement, they were divided 
into 2 groups of 30 intervention and control. Data collection instruments included demographic 
questionnaire and "Nursing Reporting Assessment Checklist". Content validity was measured by 
qualitative method and consistency was measured by test-retest method at 20-day intervals. The 
"Continuing Education Guidance Program" consisted of 4 stages. Data were collected in three stages: 
pre-test, post-test and post-test 3 months later. Data were analyzed in SPSS. 16.
Results: Paired t-test showed an improvement in the mean score of nursing reporting in both 
intervention and control groups after the study. However, in the study of reporting areas, Mann-
Whitney U test, which in the pre-test, only showed a significant difference in the area of registration 
of para clinical cases (P= 0.001), in the post-test of this difference, in some areas between the two 
groups Intervention and control showed significant differences. 
Conclusions: Nurses' reporting scores increased in both intervention and control groups. In other 
words, the quality of nursing reporting was the same in both the control group that did not perform 
any intervention and the intervention group, which also received a "Continuing Education Guidance 
Program". Therefore, it is suggested that more studies be done to find more efficient educational 
methods. 
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چکیده
مقدمــه: ثبــت گــزارش پرســتاري یکــي از مهمتریــن مســئولیت هــاي پرســتاران مــی باشــد، کــه  ارتقــای مســتمر آن، از اهمیــت بــه 
ســزایي برخــوردار اســت. لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثر"برنامــه هدایتــی آمــوزش مداوم"بــر ثبــت گــزارش هــای پرســتاری 

انجــام شــد.
روش کار: پژوهــش حاضــر بــه روش  نیمــه تجربــی مــی باشــد. تعــداد 60 نفــر از پرســتاران بیمارســتان آیــت اهلل طالقانــی شــهر 
آبــادان بــا روش هدفمنــد انتخــاب و در زمســتان 1397، وارد مطالعــه شــدند. ســپس بــه روش تصادفــی ســاده بــا روش قرعــه کشــی 
ــت  ــزار گــردآوری داده هــا شــامل پرسشــنامه جمعی ــد. اب ــرار گرفتن ــرل ق ــه و کنت ــره مداخل ــدون جــای گــذاری، در 2 گــروه 30 نف ب
شــناختی و "فهرســت ارزیابــی گــزارش نویســی پرســتاری" )Nursing Reporting Assessment Checklist(، بــود. روایــی محتــوا 
بــه روش کیفــی و ثبــات بــه روش آزمــون مجــدد بــه فاصلــه 20 روز  انــدازه گیــری شــد. "برنامــه هدایتــی آمــوزش مــداوم" شــامل 4 
مرحلــه بــود. جمــع آوری داده هــا در 3 مرحلــه پیــش و پــس آزمــون و پــس آزمــون مجــدد 3 مــاه بعــد انجــام شــد. داده هــا در  نــرم 

افــزار اس پــی اس اس نســخه 16 تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: آزمــون t زوجــی، نشــان دهنــده بهبــود میانگیــن نمــره گــزارش نویســی پرســتاری، در هــر 2 گــروه مداخلــه و کنتــرل، بعــد 
از اتمــام پژوهــش مــی باشــد. امــا در بررســی حیطــه هــای گــزارش نویســی، آزمــون مــن ویتنــی یــو، کــه در پیــش آزمــون، تنهــا نشــان 
دهنــده اختــاف معنــادار در حیطــه ثبــت مــوارد پاراکلینیکــی بــود )P=0/001(، در پــس آزمــون ایــن اختــاف، در برخــی حیطــه هــا بیــن 

2 گــروه مداخلــه و کنتــرل تفــاوت معنــاداری نشــان داد.
نتیجــه گیــری: نمــره گــزارش نویســی پرســتاران در هــر 2 گــروه مداخلــه و کنتــرل، افزایــش داشــته اســت. بــه عبارتــی، در گــروه 
کنتــرل کــه هیــچ گونــه مداخلــه ای انجــام دادنــد و گــروه مداخلــه، کــه "برنامــه هدایتــی آمــوزش مــداوم" نیــز آمــوزش دیدنــد، کیفیــت 
گــزارش نویســی پرســتاری یکســان بــود. لــذا پیشــنهاد مــی شــود مطالعــات بیشــتری جهــت یافتــن روش هــای آموزشــی کارآمدتــر، 

انجــام شــود.
کلیدواژه ها: گزارش پرستاری، آموزش مداوم، پرستاری.  

مقدمه
ــات  ــه گزارش ــت از جمل ــدگان خدم ــکي گیرن ــل اوراق پزش تکمی
پرســتاري، از نقــش بــه ســزایي در کیفیــت مراقبــت هــاي 
ــم  ــایر اعضــاي تی ــا س ــتار ب ــن پرس ــاط بی ــز ارتب ــتاري و نی پرس
ــبب  ــح، س ــزارش صحی ــت گ ــت ]1[.  ثب ــوردار اس ــامت برخ س
ارزشــیابی اقدامــات درمانــی و مراقبتــی و مراقبــت مــداوم از بیمــار 

مــی شــود و در صــورت متناســب بــودن بــا اهــداف و دســتیابی 
بــه اســتانداردها، بــه عنــوان گــزارش بــا کیفیــت، تعریــف                                                                                                    
مــی شــود ]2[. از طرفــی ایــن گزارشــات را مــی تــوان در ســایر 
ــور  ــی، ام ــع قضای ــند در مراج ــن س ــذ تری ــون ناف ــوارد همچ م
پژوهشــی و نظارتــی، آمــوزش بــه دانشــجویان و حتــی در امــور 
مالــی بــکار بــرد. لــذا  نیاز بــه توجهــی ویــژه، در راســتای افزایش 
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ــات  ــود دارد ]5- 3[. مطالع ــات وج ــن گزارش ــت ای ــت ثب کیفی
نشــان داده اســت کــه از هــر 4 مــورد غفلــت شــغلي در مراقبــت 
از گیرنــده خدمــت، 1 مــورد شــایع مربــوط بــه اشــتباهاتي اســت 
کــه در ثبــت گزارشــات پرســتاري رخ داده اســت ]7، 6[. آژانــس 
ملــی ایمنــي بیمــار )National Patient Safety Agency( نیــز 
ضعــف در مســتندات پرســتاري را عامــل مهــم نارســایی مراقبــت 
ــم در  ــي وخی ــت بالین ــایي وضعی ــدم شناس ــتاری و ع ــای پرس ه
بیمــاران مــي دانــد ]8[. در مطالعــه انجــام شــده در ایــران  توســط 
قصابــی و مســعودی علــوی ]9[، فقــط 21/4 درصــد از پرســتاران 
ــد و در  ــزارش نویســی، داشــته ان ــه گ ــوب در زمین عملکــرد مطل
مطالعــه نوحــی  و همــکاران ]10[ نیــز 85/71 درصــد از پرســتاران 
خطــای گــزارش نویســی داشــته انــد کــه ایــن موضــوع در ســایر 

مطالعــات نیــز بــه چشــم مــی خــورد ]12، 11[.  
بــا توجــه  بــه مطالــب یــاد شــده، ارتقــای مســتمر پرســتاران در 
ضمــن خدمــت، بــه منظــور بهســازی مستندســازی پرســتاری، از 
اهمیــت بــه ســزایي برخــوردار اســت. ایــن مســألة، همــواره مــورد 
توجــه بــوده و روز بــه روز نیــز اهمیــت بیشــتري پیــدا مــي کنــد 
]13[.  تاکنــون راهکارهــای مختلفــی جهــت برطــرف نمــودن این 
مشــکل، اجــرا شــده اســت کــه از ایــن میــان، مــی تــوان بــه در 
دســترس بــودن منابــع معتبــر در بخــش هــای بالینــی و آمــوزش 
هــای ضمــن خدمــت بــا روش هــای مختلــف اشــاره نمــود. امــا 
ــه قــوت خــود باقــی  از آن جایــی کــه همچنــان ایــن مشــکل ب
اســت، بنظــر مــی رســد در دســتیابی بــه کیفیــت مطلــوب، نیــاز 

بــه بررســی بیشــتر ضــرورت دارد ]14[. 
ــی،  ــزارش نویس ــارت گ ــوزش مه ــم آم ــمت اعظ ــون قس تاکن
معمــوال بصــورت ســمینار یــا کنفرانــس )آمــوزش اســتاد محــور( 
ــزار شــده اســت ]15[ در  ــم نظــری، برگ ــال مفاهی و در حــد انتق
ــداوم در  ــوزش م ــر آم ــکاران ]1[ تأثی ــاس زاده و هم ــه عب مطالع
گــزارش نویســی بــه روش کارگاه 2 روزه از طریــق آمــوزش 
ــه ای گزارشــات پرســتاری،  ــش رایان ــه روش ســخنرانی و نمای ب
ــث  ــداوم باع ــوزش م ــه آم ــج نشــان داد برنام ــد. نتای بررســی ش
افزایــش دانــش، نگــرش و عملکــرد پرســتاران در گــزارش 
نویســی شــده اســت. نتایــج نشــان داد کــه در زمینــه مانــدگاری 
اطاعــات در ایــن روش و مقایســه بــا ســایر روش هــا، نیــاز بــه 

ــود دارد.  ــتری وج ــای بیش ــی ه بررس
وفائــی و همــکاران ]14[ در مطالعــه خــود، مقایســه روش آموزش 
معلــم - محــور )Teacher-Centered Teaching( همچــون 
Problem-( ســخنرانی بــا روش هــای یادگیــری مســئله- محــور

Based Learning( در بــروز میــزان خطاهــای گــزارش نویســی 

ــان  ــن بی ــه ضم ــج نشــان داد ک ــد. نتای ــتاران را انجــام دادن پرس
ــت و  ــزان رضای ــده، می ــتفاده ش ــر 2 روش اس ــودن ه ــر ب مؤث
ــری در روش مســئله -محــور  ــدی پرســتاران و یادگی ــه من عاق
بــه مراتــب بیشــتر بــوده اســت. روش هــای یادگیــری -مشــارکت 
محــور  )Participatory-Based Learning( از ســال هــا پیــش 
در رشــته هــای مختلــف از جملــه پزشــکی و پرســتاری ســازمان 
ــری مســئله  ــن روش هــا یادگی دهــی شــده اســت و یکــی از ای
-محــور مــی باشــد کــه بــا مشــارکت یادگیرنــدگان، بهــره وری 
ــی  ــاد م ــر ایج ــاه ت ــان کوت ــدت زم ــری و در م ــتر در یادگی بیش
 ]17[   Abdul Hassan Hamza و   ]16[  Almasoudi شــود. 
نیــز در پژوهــش هــای خــود مزایــای یادگیــری مســئله- محــور 

را تأییــد کــرده انــد.
ــات در  ــود و اطاع ــی ش ــوب م ــد محس ــک فرآین ــری ی یادگی
ــدت ســپرده و ســپس  ــاه م ــه حافظــه کوت ــدا ب ــد، ابت ــن فرآین ای
ــا  ــینی ب ــده جانش ــروز پدی ــه و ب ــن حافظ ــت ای ــل محدودی بدلی
اطاعــات جدیــد، بــه فراموشــی ســپرده یــا حــذف خواهنــد شــد. 
بــر طبــق عقیــده روانشناســان و نظریــه هــای مختلــف، حافظــه 
بلنــد مــدت ایــن خصوصیــت را نخواهــد داشــت و امــکان بازیابــی 
ــد.  ــی کن ــم م ــرد فراه ــرای ف ــدت ب ــی م ــات را در طوالن اطاع
لــذا جهــت دســتیابی بــه یادگیــری و مانــدگاری آن، مــی تــوان                           
ــوزش  ــس از آم ــورد پ ــه بازخ ــا ارائ ــی را ب ــای مهارت ــوزش ه آم
ــری مــی باشــد، همــراه  ــت یادگی کــه یکــی از روش هــای تثبی

ــود ]18،19[. نم
ــدام از روش  ــر ک ــرای ه ــده ب ــای مطــرح ش ــه مزای ــه ب ــا توج ب
هــای آموزشــی ذکــر شــده، پژوهشــگران مطالعــه حاضــر بــرآن 
ــی  ــف آموزش ــای مختل ــق روش ه ــتفاده از تلفی ــا اس ــدند، ب ش
)آمــوزش معلــم -محــور و یادگیــری مســئله- محــور( و اضافــه 
نمــودن پیگیــری و بازخــورد شــفاهی در بــازه زمانــی چنــد ماهــه 
ــی(،  ــه آموزش ــت برنام ــورد و هدای ــه بازخ ــوزش )ارائ ــد از آم بع
ــوزش  ــی آم ــه هدایت ــک »برنام ــرای ی ــی و اج ــه طراح ــدام ب اق
مــداوم« نماینــد تــا مانــدگاری اطاعــات در ایــن آمــوزش هــا را  
ــه بهتریــن شــیوه آموزشــی، بررســی نماینــد.  جهــت دســتیابی ب
ــر »برنامــه هدایتــی آمــوزش  ــا تعییــن اث ــذا پژوهــش حاضــر ب ل

ــزارش هــای پرســتاری انجــام شــد. ــت گ ــر ثب ــداوم«  ب م

روش کار
پژوهــش حاضــر یــک مداخلــه نیمــه تجربــی مــی باشــد کــه بــا  
ــام  ــتان 1397، انج ــرل، در زمس ــه و کنت ــروه  مداخل ــرح 2 گ ط
شــد. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش پرســتاران شــامل 86 تــن از 
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پرســتاران بیمارســتان آیــت اهلل طالقانــی شــهر آبــادان بــود کــه 
ــه  ــاب و وارد مطالع ــد انتخ ــه روش هدفمن ــا ب ــر از آن ه 60 نف
شــدند.  بــا توجــه بــه عمومــی بــودن اصــول گــزارش نویســی، 
ــی،  ــی همچــون داخل ــف درمان ــای مختل ــتاران از بخــش ه پرس
ویــژه )ای ســی یــو، ســی ســی یــو، ان آی ســی یــو(، اورژانــس 
ــری در دســترس  وارد پژوهــش  ــه گی ــه روش نمون ــال ، ب و اطف
ــا روش  ــه روش تخصیــص تصادفــی ســاده ب شــدند  و ســپس ب
ــرل  ــه و کنت ــدون جایگــذاری، در 2 گــروه مداخل قرعــه کشــی ب

قــرار گرفتنــد. 
معیارهــای ورود بــه ایــن مطالعــه شــامل، تمایــل بــرای شــرکت 
در مطالعــه، دارا بــودن مــدرک کارشناســی یــا کارشناســی ارشــد 
پرســتاری و داشــتن حداقــل 6 مــاه فعالیــت در حرفــه پرســتاری 
ــال  ــت، انتق ــل خدم ــرک مح ــامل ت ــروج ش ــای خ ــود. معیاره ب
ــرکت  ــه ش ــه ادام ــل ب ــدم تمای ــر و ع ــهری دیگ ــه ش ــتار ب پرس
ــده  ــرکت کنن ــراد ش ــه اف ــه توجی ــه ب ــا توج ــود.  ب ــه ب در مطالع
ــب و  ــتاران داوطل ــان پرس ــام از می ــت ن ــه و ثب ــدای مطالع در ابت
همچنیــن نظــارت ســوپروایزر آموزشــی در کلیــه مراحــل، ریــزش 

ــه وجــود نداشــت. نمون
جمع آوري داده ها با ابزار های زیر انجام شد.

ــل،  ــت تأه ــس، وضعی ــامل جن ــناختی ش ــت ش ــنامه جمعی پرسش
ســن، مــدرک تحصیلــی، شــیفت کاری دوره هــای بازآمــوزی در 
طــول اســتخدام، ســابقه کاری، بخــش محــل کار، نــوع اســتخدام 

بــود.
 Nursing( »فهرســت ارزیابــی گــزارش نویســی پرســتاری«
حاضــر  مطالعــه  در   )Reporting Assessment Checklist

ــه  ــه ب ــا توج ــوق ب ــزار ف ــاي اب ــارت ه ــت. عب ــده اس ــن ش تدوی
اهــداف پژوهــش،  نظــر مدرســین و صاحــب نظــران در رشــته 
پرســتاری، مطالعــه متــون، فهرســت هــای وارســی ســایر 
و  قصابــی   ،]22[ همــکاران  و  فرضــی  ماننــد  پژوهشــگران 
مســعودی علــوی ]9[، محبــی و همــکاران ]12[، شــیخ پورخانــی 
]25[، و عبــاس زاده و همــکاران ]1[ و همچنیــن فهرســت هــای 
ــکی، از  ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــی از دانش ــی برخ ــار بخش اعتب
جملــه اداره پرســتاری معاونــت درمــان اصفهــان، همــدان، آبــادان 
ــب و عــروق شــهید  ــی قل ــی و درمان و مرکــز آموزشــی، تحقیقات

ــد. ــی ش ــران، طراح ــی ته رجای
»فهرســت ارزیابــی گــزارش نویســی پرســتاری« مشــتمل بــر 36 
عبــارت و 12 حیطــه شــامل ســاختار )structure( )شــیوه نــگارش 
 writing style, sentence( )و جملــه نویســی و تصحیــح اشــتباه
writing, wrong correction( )10عبــارت از 1 تــا10(، ثبــت 

 record admission, transfer( پذیــرش، انتقــال و ترخیــص
and discharge( )5 عبــارت از 11 تــا 15(، ثبــت وضعیــت 

  )record the general status of the patient( عمومــی مددجــو
 record( ثبــت وضعیــت همودینامیــک ،)3 عبــارت از 16 تــا 18(
 record( ثبــت داروها ،)1 عبــارت، 19( )hemodynamic status

of medications( )1 عبــارت، 20(، ثبــت اقدامــات انجــام شــده 

)record actions taken( )6 عبــارت از 21 تــا26(، ثبــت مــوارد 
)1 مــورد، 26(،   )record traceable items( پیگیــری  قابــل 
 )record of para clinical cases( ثبــت مــوارد پاراکلینیکــی
ــتراحت  ــواب و اس ــت، خ ــت فعالی ــت وضعی ــارت، 28(، ثب )1 عب
از  )record activity, sleep and rest situation( )2 عبــارت 
 )record intake and output( ثبــت جــذب و دفــع ،)29 تــا 30
 record acute( ــاد ــرات ح ــت تغیی ــا 33(، ثب ــارت از 31 ت )3 عب
changes( )2 عبــارت 34 ، 35(، ثبــت مشــخصات نویســنده 

ــد. ــی باش ــارت، 36(،  م )record of author profile( )1 عب
نمــره دهــی بــر اســاس، ثبت کامــل نمــره2، ثبــت ناقــص نمره1، 
عــدم ثبــت نمــره صفــر مــی باشــد. جهــت تفســیر اطاعــات از 
میانگیــن نمــره اســتفاده شــد. کمتریــن نمــره صفــر و بیشــترین 
نمــره 72 اســت و بــا نقطــه بــرش 36، بــه2  ســطح ثبــت گــزاش 
ــوی تقســیم شــده اســت، بطوریکــه نمــره  ــف و ق نویســی ضعی
باالتــر از 36 ثبــت گــزاش نویســی در ســطح قــوی و کمتــر از آن 

در ســطح ضعیــف قــرار گرفتــه اســت.
ــزارش  ــی گ ــت ارزیاب ــی »فهرس ــه روش کیف ــوا ب ــی محت روای
ــی  ــت علم ــاء هیئ ــن از اعض ــط10 ت ــتاری«، توس ــی پرس نویس
دانشــکده پرســتاری آبــادان بــا گرایــش هــای مختلــف بررســی 
و بعــد از اعمــال نظــرات متخصصیــن، مــورد تأییــد قــرار گرفــت. 
جهــت بررســی ثبــات از روش آزمــون مجــدد بــه فاصلــه 20 روز 
ــه  ــه طــوری ک ــتفاده شــد، ب ــب همبســتگی پیرســون( اس )ضری
20 گــزارش پرســتاری توســط یــک پرســتار غیــر مطلــع از گــروه 
ــت،  ــتفاده از فهرس ــا اس ــه 20 روز، ب ــه فاصل ــی ب ــای پژوهش ه
بررســی گردیــد. ضریــب همبســتگی پیرســون کــه  0/81  حاصل 
ــب  ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پاپای ش
آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه 20 نفــری از گزارشــات پرســتاران، 0/72 

بدســت آمــد.
طراحی»برنامــه هدایتــی آمــوزش مــداوم« بــا اســتفاده از کتــاب 
ــزارش  ــه گ ــب در زمین ــتاری  وکت ــی پرس ــول و مبان ــای اص ه
ــای  ــی ه ــار بخش ــع اعتب ــاالت و مناب ــتاری، مق ــی پرس نویس

ــد. ــام ش ــتانی ]21، 20، 4، 3[، انج بیمارس
ــی  ــزاری دوره آموزش ــوز برگ ــا، مج ــع آوری داده ه ــرای جم ب
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گــزارش نویســی از اداره پرســتاری و معاونــت تحقیقــات و فنــاوری 
ــی  ــاوه، ط ــد. بع ــت ش ــادان، درباف ــکی آب ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــداوم« را  ــوزش م ــی آم ــه هدایت ــل »برنام ــه مراح ــه ای کلی جلس
ــورد  ــر پرســتاری و ســوپروایزر آموزشــی بیمارســتان م ــرای مدی ب

ــد.   ــح داده ش ــرای دوره توضی ــکاری در اج ــت هم ــر، جه نظ
ــورت 2  ــداوم«  بص ــوزش م ــی آم ــه هدایت ــی »برنام دوره آموزش
روز از ســاعت 12-8 )جمعــأ بــه مــدت 8 ســاعت(، در ابتــدای آذر 
ــه حاضــر  در ســالن  مــاه 1397 توســط یکــی از نویســندگان مقال
آمــوزش بیمارســتان آیــت اهلل طالقانــی شــهرآبادان، برگــزار گردید. 
ــا ســوپروایز آموزشــی و سرپرســتار بخــش هــا ،  ــا هماهنگــی ب ب
پرســتاران شــرکت کننــده در زمــان اجــرای دوره آموزشــی، شــیفت 

صبــح نبودنــد. ایــن پژوهــش در 4 مرحلــه اجــرا گردیــد. 
در مرحلــه اول، جهــت ســنجش کیفیــت گــزارش نویســی، بــا توجه 
بــه اینکــه گــزارش هــای پرســتاری بیمــاران در شــرایط مختلــف، 
محتواهــای متفاوتــی دارنــد، جهــت یکســان ســازی، شــرح حالــی 
ــراد  ــه اف ــار کلی ــک بیمــار فرضــی، بصــورت یکســان در اختی از ی
گــروه مداخلــه و کنتــرل قــرار داده شــد و از آن هــا خواســته شــد 
ــار  ــتاری بیم ــزارش پرس ــود، گ ــات خ ــتفاده از اطاع ــا اس ــه ب ک

مذکــور را در برگــه گــزارش پرســتاری ثبــت نماینــد.
در مرحلــه دوم،  »برنامــه هدایتــی آمــوزش مــداوم«  2 روز  و جمعــا 
8 ســاعت بــرای پرســتاران گــروه مداخلــه انجــام شــد. محتــوای 
ــی،  ــزارش نویس ــات گ ــداف و مقدم ــان اه ــامل بی ــي،  ش آموزش
ــک  ــات ی ــدارک پزشــکی، خصوصی ــازی در م ــتند س ــن مس قوانی
گــزارش علمــي و صحیــح، جزئیــات آنچــه کــه بایــد درگزارشــات 
پرســتاری ثبــت گــردد، ماننــد دســتورات دارویــی، عائــم حیاتــی، 
ــت  ــتراحت، درد، ثب ــواب و اس ــع، خ ــت دف ــی، وضعی ــم غذای رژی
تغییــرات رفتــاری، ثبــت مــوارد قابــل پیگیــری، ثبــت حــوادث غیــر 
مترقبــه، ثبــت مــوارد پاراکلینیــک، گــزارش پروســیجرها، پانســمان 
زخــم، تخلیــه قفســه ســینه، تهویــه مکانیکــی، آمــوزش بــه بیمــار، 
برنامــه ترخیــص خــود مراقبتــی، گــزارش انتقــال بــه ســایر بخــش 
هــا، انــواع روش هــای ثبــت و گــزارش نویســی و مشــکات بالقوه 
قانونــي در ثبــت گــزارش و خطاهــای رایــج گزارشــات پرســتاری 
ــتفاده از  ــا اس ــخنرانی و ب ــه روش س ــده ب ــر ش ــب ذک ــود. مطال ب
ــه  ــی و ارائ ــث گروه ــخ، بح ــش و پاس ــه ای، پرس ــش رایان نمای
ــدگان در  ــرکت کنن ــن ش ــدرس و همچنی ــخصی م ــات ش تجربی
رابطــه بــا مــوارد واقعــی، ارائــه شــد. جهــت گــروه کنتــرل هیــچ 

ــه ای در طــول پژوهــش صــورت نگرفــت. ــه مداخل گون
ــاس  ــزارش براس ــت گ ــامل ثب ــون ش ــس آزم ــوم، پ ــه س در مرحل
ــه  ــروه مداخل ــر 2  گ ــه در ه ــود ک ــی ب ــار فرض ــال بیم ــرح ح ش

)بعــد از اتمــام دوره آموزشــی( و کنتــرل )یــک هفتــه بعــد از پیــش 
آزمــون(  انجــام شــد. در فاصلــه بیــن اجــرای دوره آموزشــی تــا 3 
ــه بازخــورد  ــار، جهــت بررســی و ارائ ــه یکب ــد، هــر 2 هفت ــاه بع م
ــتاری،  ــای پرس ــزارش ه ــگارش گ ــوص ن ــتاران در خص ــه پرس ب
ــد و در دوره  ــم پژوهــش بودن ــه عضــو تی ــوپروایزر آموزشــی ک س
آموزشــی نیــز شــرکت داشــتند، برخــی از گــزارش هــای پرســتاری 
نوشــته شــده توســط پرســتاران  در بخــش هــای محــل خدمــت 
ــد.  ــه را نیــز بررســی و بازخــورد فــردی انجــام دادن گــروه مداخل

ــاس  ــروه، براس ــر 2 گ ــد در ه ــاه بع ــددأ 3 م ــارم، مج ــه چه مرحل
شــرح حــال بیمــار فرضــی، یــک گــزارش پرســتاری ثبــت شــد. 
ــا  ــی ب ــره ده ــتاری، نم ــات پرس ــی گزارش ــت بررس ــپس جه س
»فهرســت ارزیابــی گــزارش نویســی پرســتاری« جهت پیشــگیری 
از ســوگیری، توســط یــک پرســتار خــارج از گــروه هــای پژوهشــی، 

انجــام شــد.   
ــروه  ــام پژوهــش، جهــت گ ــد از اتم ــه بع ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
کنتــرل و ســایر پرســتاران کــه در مطالعــه شــرکت نکــرده 
بودنــد نیــز، دوره آمــوزش اصــول گــزارش نویســی پرســتاران بــر 

ــد.  ــزار گردی ــداوم« برگ ــوزش م ــی آم ــاس»برنامه هدایت اس
الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیــه ماحظــات اخاقــی از جملــه اخــذ 
ــادان،  ــوم پزشــکی آب ــه اخــاق دانشــگاه عل ــد اخــاق از کمیت ک
کســب رضایــت از ریاســت بیمارســتان و متــرون، رضایــت آگاهانــه 
از پرســتاران شــرکت کننــده، محرمانــه مانــدن اطاعــات، امــکان 
کنــاره گیــری از ادامــه مشــارکت در صــورت تمایــل و انتشــار نتایج 
مطالعــه بــه صــورت کلــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. جهــت 
پیشــگیری از نشــت کامــل اطاعــات بیــن 2 گــروه، ایــن مطالعــه 
ــش  ــا از بخ ــه ه ــت و نمون ــده اس ــام ش ــتان انج ــک بیمارس در ی
هــای مختلــف درمانــی شــامل داخلــی، ویــژه )ای ســی یــو، ســی 
ســی یــو، ان آی ســی یــو(، اورژانــس و اطفــال انتخــاب شــدند و 
پژوهشــگر اهــداف پژوهــش را جهــت گــروه مداخلــه شــرح داده و 

بازخوردهــا در فضــای خصوصــی بــه پرســتار داده شــد. 
پــس از جمــع آوری داده هــا، اطاعــات کدگــذاری شــد و تحلیــل 
داده هــا بــا اســتفاده از  آزمــون هــای آمــاری، تــی زوجــی، مــن یــو 
ویتنــی و همبســتگی پیرســون و مجذورآتــا انجــام شــد. داده هــا در 

نــرم افــزار  اس پــی اس اس نســخه 21  تحلیــل شــد.

یافته ها
در ایــن پژوهــش از 60 تــن بــه طــور تصادفــی در 2 گــروه 30 تــن 
مداخلــه و کنتــرل قــرار گرفتــه انــد کــه در بخــش هــای داخلــی، 
ــو(، اورژانــس  ــو، ان آی ســی ی ــو، ســی ســی ی ویــژه )ای ســی ی
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ــه پرسشــنامه را تکمیــل  ــد و در 3 مرحل ــوده ان و اطفــال شــاغل ب
ــا  ــا 46 ســال ب ــازه 19 ت ــه ســن در ب ــد. در گــروه مداخل نمــوده ان
30/57 ســال و در گــروه کنتــرل بازه ســن  ± میانگیــن ســن 7/17
31/23 ســال بودنــد.  ± 23 تــا 43 ســال بــا میانگیــن ســن 5/08
در گــروه مداخلــه ســابقه بیــن 1 تــا 22 ســال بــا میانگیــن ســابقه 

ــا  ــابقه کار 1 ت ــا س ــرل ب ــروه کنت 5/57 ســال و در گ ± کار 5/61
± 5/23 ســال بودنــد.   14 ســال بــا میانگیــن ســابقه کار  3/61 
در                             کننــده،  شــرکت  افــراد  شــناختی  جمعیــت  اطاعــات 

اســت. آمــده  )جــدول1( 

 جدول 1: فراواني و درصد فراوانی متغیرهاي مشخصات جمعیت شناختی

زیر گروهمتغیرهای جمعیت شناختی
گروه کنترلگروه مداخله

P-valueنوع آزمون )درصد فراوانی( 
تعداد

)درصد فراوانی( 
تعداد

جنس
-1)3/3(مرد

1/000آزمون دقیق فیشر
30)100(29)96/7(زن

--30)100(30)100(کارشناسیتحصیات

تأهل
13)43/3(22)73/3(مجرد

0/050آزمون کای دو 16)53/3(8)26/7(متأهل
1)3/3(-مطلقه/بیوه

شیفت کاری
29)96/7(30)100(در گردش

1/000آزمون دقیق فیشر
1)3/3(-ثابت

شرکت قبلی در دوره بازآموزی
20)66/7(28)93/3(بله

0/021آزمون دقیق فیشر
10)33/3(2)6/7(خیر

بخش محل خدمت

17)56/9(8)26/9(داخلی 

0/001آزمون کای دو
)CCU,ICU.NICU( ویژه)1)3/3(15)50

2)6/7(1)3/3(اطفال
10)33/3(6)19/8(اورژانس

نوع استخدام

2)6/7(2)6/7(رسمی

0/722آزمون کای دو
17)56/7(14)46/7(پیمانی
11)36/7(14)46/7(طرحی
17)56/7(14)46/7(پیمانی
11)36/7(14)46/7(طرحی

ــی اســتفاده  ــدا آزمــون نرمالیت ــاری ابت ــل آم ــدا جهــت تحلی در ابت
شــده اســت و در صــورت توزیــع نرمــال بــودن متغیرهــای تحــت 
بررســی، از آزمــون هــای پارامتــری و در غیــر اینصــورت از آزمــون 

ناپارامتــری اســتفاده شــده اســت.
نتایــج آزمــون t زوجــی جهــت  مقایســه میانگیــن نمــره گــزارش 

ــه تفکیــک 2 گــروه مداخلــه و کنتــرل بیــن  نویســی پرســتاران ب
قبــل و پــس از اجــرای “برنامــه هدایتــی آمــوزش مــداوم”، نشــان 
دهنــده بهبــود میانگیــن نمــره در هــر 2 گــروه مــی باشــد. نتایــج 

در )جــدول2( نشــان داده شــده اســت.

جدول 2: مقایسه نمره گزارش نویسی پرستاران به تفکیک 2 گروه مداخله و کنترل بین قبل و بعد از اجرای برنامه هدایتی آموزش مداوم

p-valueدرجه آزادیآماره)انحراف معیار( میانگین

نمره گزارش نویسی 
پرستاران

مداخله
)0/1625( 0/92پیش آزمون

17/26829*0/001
)0/1377( 1/42پس آزمون

کنترل
)0/1434( 0/93پیش آزمون

3/43929*0/002
)0/1642( 1/01پس آزمون

*توزیع دو گروه نرمال
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ــه ای  ــی مقایس ــت بررس ــو، جه ــی ی ــن ویتن ــون م ــج آزم نتای
ــای  ــه ه ــتاران در حیط ــی پرس ــزارش نویس ــره گ ــن نم میانگی
مختلــف ثبــت گزارشــات پرســتاری، در 2 گــروه مداخلــه و کنتــرل 
در پیــش آزمــون،  تنهــا نشــان دهنــده اختــاف معنــادار در حیطــه 
ثبــت مــوارد پاراکلینیکــی مــی باشــد )P=0/001( و مقایســه 

ــروه  ــره گ ــن نم ــد، میانگی ــی ده ــان م ــا نش ــره ه ــن نم میانگی
ــاف در  ــن اخت ــا ای ــت. ام ــه اس ــروه مداخل ــتر از گ ــرل، بیش کنت
پــس آزمــون در برخــی حیطــه هــا بیــن 2 گــروه مداخلــه و کنتــرل 
تفــاوت معنــاداری مشــاهده شــده اســت، کــه نتایــج در )جــدول 3(

ــت.  ــده اس ــان داده ش نش

جدول 3 : مقایسه نمره گزارش نویسی پرستاران در حیطه های مختلف ثبت در پیش آزمون، پس آزمون و پس آزمون با تأخیر گروه مداخله و کنترل
پس آزمون با تأخیرپس آزمونپیش آزمون

حیطه های 
)انحراف معیار( گروهمختلف ثبت

میانگین

آماره 
آزمون یو 
من ویتنی

P-value )انحراف معیار(
میانگین

آماره آزمون 
)انحراف P-valueیو من ویتنی

معیار( میانگین

آماره 
آزمون یو 
من ویتنی

P-value

ساختار
)0/2923( 1/13مداخله

440/00/882
1/57 )0/2120(

130/500/001

 )0/0805(
1/96

1/00/001
)0/3190( )0/2945( 1/21)0/2734( 1/12کنترل

1/24

ثبت وضعیت 
پذیرش، انتقال 

و ترخیص

)0/1943( 1/05مداخله
439/50/862

1/15 )0/1717(
327/500/05

 )0/1634(
1/45

84/50/001
)0/2258( )0/2313( 1/04)0/2166( 1/00کنترل

1/07

ثبت وضعیت 
عمومی مددجو

)0/3494( 0/64مداخله
337/50/082

1/67 )0/3362(
114/00/001

 )0/1017(
1/97

1/50/001
)0/3749( )0/3316( 0/63)0/3264( 0/50کنترل

0/70

ثبت اقدامات 
انجام شده

)0/2819( 0/83مداخله
411/00/554

1/35 )0/2069(
87/00/001

 )0/1349(
1/84

15/00/001
)0/2346( )0/1755( 0/97)0/1942( 0/87کنترل

1/02

ثبت وضعیت 
همودینامیک

)0/6687( 1/03مداخله
439/50/854

1/70 )0/4661(
220/50/001

 )0/3457(
1/87

146/00/001
)0/5074( )0/4611( 1/17)0/5208( 1/07کنترل

1/33

ثبت وضعیت 
داروها

)0/5561( 0/97مداخله
448/50/975

1/67 )0/4795(
190/00/001

2/00 )0/00(
60/00/001

)0/4026( )0/3552( 1/07)0/3198( 0/97کنترل
1/10

ثبت موارد قابل 
پیگیری

)0/6989( 0/83مداخله
377/50/175

1/77 )0/4302(
135/00/001

2/00 )0/00(
30/00/001

)0/2537( )0/2537( 1/07)0/2626( 1/00کنترل
1/07

ثبت موارد 
پاراکلینیکی

)0/5561( 0/63مداخله
285/00/001

1/70 )0/4661(
150/00/001

2/00 )0/00(
30/00/001

)0/2537( )0/1826( 1/03)0/00( 1/00کنترل
1/07

ثبت وضعیت 
فعالیت، خواب و 

استراحت

)0/4734( 0/50مداخله
391/50/356

1/30 )0/6242(
156/00/001

 )0/0913(
1/98

31/00/001

)0/5560( )0/5252( 0/50)0/4086( 0/38کنترل
0/63

ثبت وضعیت 
جذب و دفع

)0/4143( 0/73مداخله
382/50/300

1/44 )0/4659(
162/50/001

 )0/1342(
1/97

49/50/001
)0/4377( )0/4505( 0/88)0/4853( 0/84کنترل

1/00
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ثبت تغییرات 
حاد

)0/1599( 0/98مداخله
392/00/185

1/15 )0/2675(
308/00/001

 )0/1526(
1/05

408/00/265
)0/1857( )0/1268( 0/97)0/2306( 0/92کنترل

1/00

ثبت مشخصات 
نویسنده

)0/7849( 1/27مداخله
394/00/362

1/83 )0/3791(
300/00/007

 )0/1826(
1/97

360/00/024
)0/4302( )0/5085( 1/50)0/6288( 1/47کنترل

1/77

نمره گزارش 
نویسی پرستاران

)0/1625( 0/92مداخله
448/50/982

1/42 )0/1377(
29/50/001

 )0/0439(
1/82

0/0010/001
)0/1936( )0/1642( 1/01)0/1434( 0/93کنترل

1/07
*توزیع دو گروه غیر نرمال در تمام موارد

نتایــج آزمــون یــو مــن ویتنــی نشــان داد میانگیــن نمــره پــس 
آزمــون بــا تاخیــر تنهــا در حیطــه  ثبــت تغییــرات حــاد، در 2 گروه 
مداخلــه و کنتــرل اختــاف معنــاداری نداشــت )P=0/265( و در 
 .)P>0/05( بقیــه حیطــه هــا ایــن اختــاف معنــادار بــوده اســت
ــن همبســتگی  ــون همبســتگی پیرســون، جهــت تعیی ــج آزم نتای

ــن و  ــا س ــتاران ب ــی پرس ــزارش نویس ــره گ ــن نم ــن میانگی بی
ســابقه کاری در 2 گــروه مداخلــه و کنتــرل، نشــان داد همبســتگی 
ــن ســن و ســابقه کاری و  نمــره گــزارش نویســی پرســتاران  بی
در حیطــه هــای مختلــف در پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پــس 

ــدارد )P<0/05( )جــدول4(. ــر، وجــود ن ــا تاخی آزمــون ب

 جدول4: همبستگی  نمره گزارش نویسی پرستاران، با متغیر سن و سابقه کار در گروه مداخله و کنترل

سابقه کارسن

p-valueهمبستگی پیرسونp-valueهمبستگی پیرسون

گروه مداخله
پیش آزمون

نمره گزارش نویسی 
پرستاران

-0/0430/822-0/0420/825
0/1860/324-0/2310/219-پس آزمون

0/0130/9460/0190/919-پس آزمون با تاخیر

گروه کنترل
پیش آزمون

نمره گزارش نویسی 
پرستاران

-0/2870/125-0/2720/146
0/2150/253-0/3170/087-پس آزمون

0/0520/786-0/2010/288-پس آزمون با تاخیر

ــه اســمی بــودن متغیرهــا، نتایــج آزمــون همبســتگی  ــا توجــه ب ب
مجــذور آتــا نیــز، جهــت تعییــن همبســتگی بیــن میانگیــن نمــره 
ــت  ــای جمعی ــی ه ــی ویژگ ــا برخ ــتاران ب ــی پرس ــزارش نویس گ
ــتگی  ــان داد همبس ــرل، نش ــه و کنت ــروه مداخل ــناختی در 2 گ ش
بیــن تاهــل، بازآمــوزی، نــوع اســتخدام و  نمــره گــزارش نویســی 
پرســتاران در حیطــه هــای مختلــف در پیــش آزمــون، پــس آزمــون 
و پــس آزمــون بــا تاخیــر، وجــود نــدارد،  امــا ایــن همبســتگی بــا 
متغیــر بخــش محــل کار و برخــی حیطــه هــای گــزارش نویســی، 
دیــده شــده اســت. ایــن حیطــه هــا شــامل ثبــت اقدامــات انجــام 
ــت  ــون و ثب ــش آزم ــری در پی ــل پیگی ــوارد قاب ــت م ــده، ثب ش
ــس  ــون و پ ــس آزم ــص در پ ــال و ترخی ــرش، انتق ــت پذی وضعی

ــا تاخیــر، مــی باشــد.  آزمــون ب

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر “برنامــه هدایتــی آمــوزش 
ــد.  ــام ش ــتاری انج ــات پرس ــت گزارش ــت ثب ــر کیفی ــداوم” ب م
ــون  ــس آزم ــون، پ ــش آزم ــه پی ــدگان در 3 مرحل ــرکت کنن ش
ــج  ــد. نتای ــرار گرفتن ــورد ســنجش ق ــر، م ــا تأخی ــون ب ــس آزم و پ
ــن نمــره گــزارش نویســی پرســتاران، در گــروه  نشــان داد میانگی
مداخلــه قبــل و بعــد از اجــرای “برنامــه هدایتــی آمــوزش مــداوم” 
اختــاف معنــاداری داشــته و بهبــود یافتــه اســت. ایــن بهبــودی در 
مطالعــه عبــاس زاده و همــکاران ]1[ و همچنیــن خــدام و همکاران 
]26[ مبنــی بــر تأثیــر شــرکت در برنامــه هــای آمــوزش مــداوم و 
افزایــش دانــش و کیفیــت عملکــرد شــرکت کننــدگان، همخوانــی 
ــر  ــه بررســی تأثی ــز کــه ب ــه Linch و همــکاران نی دارد. در مطالع
مداخلــه آموزشــی بــر کیفیــت گــزارش هــای پرســتاری پرداختــه 
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بودنــد، عــاوه بــر بهبــود کیفیــت گــزارش نویســی در نتایــج خــود، 
ــی  ــوارد بالین ــس و اســتفاده از م ــوا و روش تدری ــت محت ــر اهمی ب
ــل  ــه دالی ــت ]27[. از جمل ــوده اس ــد نم ــوزش تأکی ــی در آم واقع
ــه                                                         کســب نتایــج مطلــوب در ایــن پژوهــش، حاضــر مــی تــوان ب
روش هــای اجرایــی متفــاوت و نحــوه اجــرای آمــوزش کــه تلفیقی 
از روش هــای مختلــف آموزشــی  اســتاد - محــور و مســئله -محور 
ــی،  ــای آموزش ــانه ه ــواع رس ــتفاده از ان ــخنرانی، اس ــون س همچ
ــی و  ــات بالین ــتراک تجربی ــه و اش ــر نقادان ــخ، تفک پرســش و پاس
ســایر روش هــا و همچنیــن نظــارت و هدایــت برنامــه از طریــق 
ــاه جهــت تثبیــت  ــه مــدت 3 م ــه ب بازخــورد شــفاهی هــر 2 هفت

یادگیــری اشــاره کــرد.
در مطالعــه حاضــر نتایــح نشــان داد کــه  بــا وجــود باالتــر بــودن 
ــا  ــز ب ــرل نی ــه، در گــروه کنت ــن نمــره هــا در گــروه مداخل میانگی
وجــودی کــه هیــچ مداخلــه ای کــه در ایــن گــروه صــورت نگرفتــه 
بــود، امــا کیفیــت گــزارش نویســی افزایــش یافــت. مطالعــه وفائــی 
ــا یافتــه هــای ایــن  و همــکاران ]14[ و Almasoudi ]16[ نیــز ب
پژوهــش همســو بــوده اســت. نــوروزی و همــکاران نیــز در مطالعــه 
ــد  ــه 2 روش ســخنرانی و چن ــر آمــوزش ب ــه مقایســه تأثی خــود ب
رســانه ای در زمینــه ثبــت و گــزارش نویســی پرســتاری پرداختنــد. 
نتایــج حاصــل بیانگــر موثــر بــودن هــر 2 نــوع روش آموزشــی در 
ثبــت گــزارش هــای پرســتاری بــود ]28[.  در مطالعــه حاضــر نیــز بــا 
توجــه بــه اینکــه رونــد مطالعــه 3 مــاه بــه طــول انجامیــده اســت و 
یکــی از شــیوه هــای روتیــن یادگیــری و کســب مهــارت، تمریــن 
ــرر در  ــای مک ــی ه ــزارش نویس ــق گ ــوز از طری ــرار خودآم و تک
طــول شــیفت هــای مختلــف و مطالعــه گــزارش هــای همــکاران 
و پرســش و پاســخ از همتایــان بــود، در گــروه کنتــرل هــم بهبــود 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــاهده ش ــتاری مش ــی پرس ــزارش نویس گ
نتایــج در نهایــت مــی تــوان گفــت، گــروه مداخلــه، تنهــا افزایــش 
میانگیــن بهتــری نســبت بــه گــروه کنتــرل داشــته انــد و نیــاز بــه 
ــن روش هــای آموزشــی کارآمــد  ــات بیشــتری جهــت یافت مطالع
ــتاری                                                                                             ــی پرس ــزارش نویس ــارت گ ــب مه ــتای کس ــر،  در راس ت

مــی باشــد.
ــر، نتایــج حاکــی  ــا تأخی در بررســی حیطــه هــا در پــس آزمــون ب
ــت  ــز “ ثب ــا بج ــه ه ــه حیط ــا دار درکلی ــت و معن ــرات مثب از تغیی
ــه، در  ــن مطالع ــج ای ــا نتای ــی باشــد.  همســو ب ــرات حــاد” م تغیی
مطالعــه فرضــی و همــکاران ]22[ نیــز، “ ثبــت تغییــرات حــاد” از 
جملــه حیطــه هایی اســت کــه در گــزارش نویســی های پرســتاران 
نســبت بــه ســایر حیطــه هــا از کیفیــت پاییــن تــری برخــوردار می 
باشــد. باوجــود پیگیــری هــای قانونــی مهمــی کــه در ایــن زمینــه 

انجــام مــی شــود، ممکــن اســت پرســتاران درصورتیکــه وضعیــت 
بیمــار بــه پایــداری رســیده باشــد، از ثبــت مــوارد حــاد خــودداری 
کننــد و بنــا بــه تجــارب بالینــی پژوهشــگران، ممکــن اســت ایــن 
امــر ناشــی از عــدم دسترســی بــه موقــع بــه پزشــک معالــج باشــد.  
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مــورد در پیگیــری هــای قانونــی، الزم 
اســت کــه علــت عــدم بهبــود عملکــرد پرســتاران در حیطــه “ثبــت 
ــزارش  ــداوم گ ــوزش م ــای آم ــه ه ــی برنام ــاد”، ط ــرات ح تغیی
ــا توجــه  ــرد و ب ــرار بگی نویســی مــورد بررســی هــای بیشــتری ق
بــه فراموشــی هــای پرســتاران در ثبــت ایــن مــوارد و یــا تــرس از 
بازخواســت در مــوارد حــوادث حــاد، تأکیــد بیشــتر در ایــن زمینــه 

الزم اســت.
ــه همبســتگی برخــی اطاعــات  ــج حاصــل از مطالع ــار نتای در کن
جمعیــت شــناختی نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. نتایــج 
آزمــون پیرســون نشــان داد همبســتگی بیــن ســابقه کار و  نمــره 
ــش  ــف در پی ــای مختل ــه ه ــتاران در حیط ــی پرس ــزارش نویس گ
آزمــون، پــس آزمــون و پــس آزمــون بــا تاخیــر در گــروه مداخلــه  
و کنتــرل وجــود نــدارد کــه بــا نتایــج مطالعــه همتــی مســلک پاک 
ــی و  ــیخ پورخان ــکاران ]22[، ش ــی و هم ــکاران ]11[، فرض و هم
حقدوســت ]25[ و عبــاس زاده و همــکاران ]1[ نیــز همســو بــوده  
ــا مطالعــه نوحــی و همــکاران ]10[ مغایــرت داشــته  اســت امــا  ب
ــه  ــج مطالع ــه نتای ــا توجــه ب ــت ب ــوان گف ــی ت ــع م اســت. در واق
ــر  ــرد بهت ــر عملک ــی ب ــی مبن ــر دلیل ــابقه کاری باالت ــر س حاض
ــد  ــه بای ــد. البت ــی باش ــی نم ــزارش نویس ــه گ ــتاران در زمین پرس
میانگیــن ســابقه کاری پاییــن در شــرکت کننــدگان ایــن مطالعــه را 

نیــز در نظــر گرفــت.
ــن،  ــن س ــه بی ــروه مداخل ــان داد در گ ــا نش ــتگی ات ــج همبس نتای
تاهــل، بازآمــوزی و نــوع اســتخدام بــا گــزارش نویســی پرســتاران  
ارتباطــی وجــود نــدارد،  کــه بــا مطالعــات نوحــی و همــکاران ]10[، 
همتــی مســلک پــاک و همــکاران ]11[ محبــی و همــکاران ]12[،  
ــت  ــق دوس ــی و ح ــیخ پورخان ــکاران ]1[ و ش ــاس زاده و هم عب
]25[، همســو بــوده اســت. امــا  بیــن متغیــر بخــش محــل خدمــت 
و گــزارش نویســی پرســتاران در پــس آزمــون بــا تاخیر همبســتگی 
مســتقیم وجــود دارد کــه بــا مطالعــه قصابــی و مســعودی علــوی 
ــج  ــا نتای ــوده اســت، ام ــکاران ]22[ همســو ب ]9[ و فرضــی و هم
مطالعــه نوحــی و همــکاران ]10[ بــا ایــن نتایــج مغایــرت داشــته 
ــه انجــام اعتباربخشــی  ــه ب ــا توج ــر ب ــای اخی ــال ه اســت. در س
در مراکــز، آگاهــی پرســتاران نســبت بــه مســائل قانونــی افزایــش 
یافتــه اســت، امــا تعییــن وضعیــت  گــزارش نویســی بــر اســاس 
خصوصیــت هــای جمعیــت شــناختی از پیجیدگــی هــای زیــادی 
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ــوی  ــنی از الگ ــه روش ــه ب ــن زمین ــج در ای ــوردار اســت و نتای برخ
خاصــی پیــروی نمــی کنــد.

نتیجه گیری 
بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل، نمــره گــزارش نویســی پرســتاران در 
هــر 2 گــروه مداخلــه و کنتــرل، افزایــش داشــته اســت. بعبارتــی، 
ــد  ــام دادن ــه ای انج ــه مداخل ــچ گون ــه هی ــرل ک ــروه کنت در گ
ــز  ــداوم” نی ــوزش م ــی آم ــه هدایت ــه “برنام ــه، ک ــروه مداخل و گ
آمــوزش دیدنــد، گــزارش نویســی پرســتاری افزایــش یافــت. لــذا                                                                                            
روش هــای آموزشــی در گــروه مداخلــه و در کنــار آن یادگیــری از 
طریــق روش هــای روتیــن مــی تواننــد ســبب بهبــودی گــزارش 
نویســی شــوند. امــا بــا توجــه بــه شــاهد بــودن نقــص در کیفیــت 
ــتری  ــات بیش ــود مطالع ــی ش ــنهاد م ــتاری، پیش ــات پرس گزارش
جهــت یافتــن روش هــای آموزشــی کارآمدتــر، انجــام شــود. یکــی 
از محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر ارزشــیابی گــزارش نویســی 

پرســتاران بــا شــرح حالــی از بیمــار فرضــی و اقدامــات انجــام شــده 
بــود . مــورد دیگــر امــکان نشــت اطاعــات بیــن همــکاران گــروه 

مداخلــه و کنتــرل، بــود.

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر، حاصــل طــرح تحقیقاتــی مصــوب دانشــگاه علــوم 
پزشــکی آبــادان  بــه شــماره   97HSR-398  در تاریخ 1397/7/17 
 )IR-ABADANUMS.REC.1397.011) اخــاق  کــد  و 
ــکر و  ــب تش ــگران مرات ــد. پژوهش ــی باش ــخ 1397/9/7م در تاری
قدردانــی خــود را از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــکده علــوم 
پزشــکی آبــادان، پرســتاران محترم شــرکت کننــده و سرپرســتارانی 

کــه در ایــن امــر یــاری نمودنــد، اعــام مــی دارنــد.
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