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 بر در حد تسلط يريادگيو  ياريهم يآموزش يالگو دو تلفيق با تدريسريتأث
و اتاق عمل  يدانشجويان پرستار اي از تجربه: ياتيح ميمبحث عال يريادگي

  مشهد يعلوم پزشك دانشگاه
  

  زاده ميابراه ديسع ،يثان يجعفر نيحس ،*زاده يمحسن يمصطف ديس ،يمحمد نوروز يحج
  

  
  چكيده

ها و موادي است كه به طور هماهنگ، دستيابي يادگيرندگان را به اهداف آموزشي خاص  ها، روش اي از برنامه آموزشي مجموعهنظام : 
كند، شايد بتوان  كه هر يك از مراحل كسب دانش، نوع خاصي از يادگيري يا رويكرد خاصي را ايجاب مي با توجه به اين. كند تسهيل مي

هدف اين مطالعه تعيين تأثير روش . گيري تلفيقي، باعث تسهيل دستيابي دانشجويان به اهداف يادگيري شدهاي ياد با استفاده از روش
  .در دانشجويان پرستاري و اتاق عمل بوده است ياتيح ميمبحث عال يريادگآموزش تلفيقي بر ي

 )نفر 52(پرستاري و اتاق عمل ترم اول يان اي شبه تجربي به صورت دو گروهي قبل و بعد از آموزش، كليه دانشجو در مطالعه: ها روش
گروه و در حد تسلط،  و يادگيري از الگوهاي همياري يقيفتل  با روشگروه آزمون . شدند به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم وانتخاب 

در سه سطح  انيدانشجو يشناخت يريادگيكه  ي اجرا شدآزمون لسهقبل و بعد از آموزش در هر ج. آموزش داده شدند ،يسنتشاهد به روش 
و  يتنوي من لكاكسون،ي، وt هاي آزمون ها با استفاده داده. داد مورد ارزشيابي قرار مي ياتيح ميدانش، فهم و كاربرد را در زمينه مبحث عال

  .قرار گرفت ليو تحل هيشر مورد تجزيف قيدق
 ها قبل و بعد از اختالف ميانگين. شدنددر سطوح دانش، فهم و كاربرد  انيدانشجو يريادگيهر دو روش آموزشي باعث ارتقاي : نتايج

ها و جلسات، در  ميزان افزايش نمره دانشجويان در تمامي آزمون .دار داشتاسطوح از نظر آماري تفاوت معن يآموزش دو گروه در تمام
و در گروه  2/66±5/19ن در گروه آزمون ميانگين نمره نظرسنجي دانشجويا. گروه  تدريس تلفيقي بيشتر از گروه سنتي بود

  .)P=000/0(تفاوت معناداري داشت 9/38±4/21شاهد
و اتاق  يپرستار انيسطح دانش، فهم و كاربرد دانشجو يبر ارتقا ،يبا روش آموزش سنت سهيدر مقا ،يقيروش آموزش تلف :گيري نتيجه

با توجه به مؤثر بودن  كنيل. است دهاز درس اصول و فنون مؤثرتر بو ياتيح ميمبحث عال يريادگها در ي  آن تيرضا نيعمل و همچن
  .استفاده نمود طيروش متناسب با شرا نياز ا توان مي زين يروش سنت

  
اتاق عمل،  انيدانشجو ،يپرستار انيتسلط، دانشجو در حد يريادگي ،ياريهم يريادگي ،يقيآموزش تلف: هاي كليدي واژه
  يآموزش پرستار ،ياتيح ميعال
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 13

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1145-fa.html


  و همكاران حجي محمد نوروزي الگوي آموزشي تدريس با تلفيق دوتأثير
 

  )5(11؛ 1390آذر / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      542

  مقدمه
ي انجام يافته، موانع اصلي براي ارتقاي سطح ها  پژوهش

آموزش پرستاري در كشورهاي در حال توسعه را كمبود 
ي آموزشي مدون و ها  اساتيد پرستاري، نداشتن برنامه

). 1(اند كر كردهي نوين آموزشي ذها  عدم استفاده از روش
كشور  يها  از دانشگاه ي انجام شده در برخيها  پژوهش

 نياز مربيان پرستاري ا ياديكه تعداد ز ادندنشان د زين
 تدريس استفاده غيرفعالي ها  از روش ها  دانشگاه

به اتفاق  بو اين در حالي بود كه قري) 2(كنند مي
ي فعال و نوين ها  استفاده از روش ها  دانشجويان آن

ترجيح داده و  غيرفعالي سنتي و ها  آموزشي را به روش
). 3(دادند مي نشان ها  از آن دهيادي نسبت به استفاتمايل ز

است كه اي  به گونه يدانشگاه يها  غالب كالس يژگوي
بوده  ديتوسط اسات يقسمت اعظم مطالب درس ارائه

 ندينقش را در فرآ نيدانشجو كمتر يعني ،)استادمحور(
 تيامر ماه نيا .ستين شيباي  داشته و شنونده يريادگي

اي  آموزش مدرسه هيشب يرا تا حد يآموزش دانشگاه
فعال  ،يسنت يها  روش نيا يامدهاياز جمله پ). 4(دنماي مي

 يمطالب، خستگ عيسر ينبودن شاگردان، فراموش
 پرسش و طرح يبرا يعدم فرصت كاف ان،يدانشجو
در آموزش ). 5(باشد مي آنان يزگانگي يو ب ،اشكال

 يمدرس سپر يكالس با سخنران اوقاتاستادمحور، اغلب 
 نيدر ا). 6(هستند نندهيشنونده و ب انيو دانشجو شود مي

  كند مي جاديا يريادگيكه مدرس جهت  يطيآموزش، مح
 ،يرقابت طيدر مح. است يفرد اي يرقابت طيمح

باشند مانع  گريكدي يو حام ارياز آن كه  شيب انيدانشجو
 يبرا ياست كالس رقابت يهيبد. و سد راه هستند

 اريبس اند ندهغالب اوقات باز ايكه معموالً  يانيدانشجو
 ييبه تنها انيدانشجو ،يانفراد يها  طيدر مح. سخت است

 يها  از همكالس انيدانشجو. كنند مي و به سرعت كار
 ها  آن ياستاد مرجع اصل. ندارند تيخود توقع كمك و حما

 يريادگي راياست، ز يانفراد يريادگينقص  نياست و ا
  ).7(است ياجتماع تيفعال كياساساً 
ضمن  2003در سال  زين يآموزش پزشك ونيفدراس

                                                                              
  .پذيرش گرديده است 3/12/89

 ها  به دانشكده يآموزش پزشك ياستانداردها يمعرف
خود را به  يآموزش يها  وهينموده است كه ش هتوصي
 يريادگي مسؤولرا  انيانتخاب كنند كه دانشجو ينحو

و آموزش در طول  يخود نموده و آنها را جهت خودآموز
 يزري برنامه ريياگر چه هر نوع تغ). 8(نديآماده نما يزندگ

 تياهم يدارا يمختلف نظام آموزش يها  شده در بخش
 تيفيدر ك رييهمراه با تغ راتييتغ نيچنانچه ا كنياست، ل
همراه  تيكامل با موفق به طورنباشد  سيتدر يها  روش

و  سيمختلف تدر يو توسعه الگوها جاديا. نخواهد بود
 نيكه در ا است ياز جمله اقدامات مهم زيالگوها ن قيتلف
  ).9(صورت گرفته است رياخ يها  در سال نهيزم

مطالعه،  نيمورد استفاده در ا يقيآموزش تلف روش
در حد  يريادگيو  ياريهم يآموزش يمتشكل از دو الگو
 يها  ستميو س ياجتماع يالگوها يها  تسلط، از خانواده

 هاي تبه صور ياريهم قياز طر يريادگي. است يرفتار
آن،  ياجرا يها  از روش يكي. شود مي اجرا يمختلف
و همكارانش  است كه توسط آرونسن تيم ياعضا سيتدر

شده و در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار  يطراح
 را »مياعضا ت سيطرح تدر«اساس  هيدو فرض. گرفت
قسمت  ميت ياز اعضا كيهر  اين كه سازد؛ اول مي

 اديرا كه قرار است همه  ياز موضوع درس يمتفاوت
به  تواند مي ريهر فراگ اين كه دوم. كند مي مطالعه رند،يبگ

هر عضو هم به عنوان  نيبنابرا. درس بدهد مشيت ياعضا
از  يريادگي. كند مي معلم و هم به عنوان شاگرد عمل

اعضا،  نيمثبت ب يوابستگ جاديباعث ا ياريهم قيطر
 يها مهارت تيو تقو يفرد ييگو پاسخو  تيمسؤول
  ).10( گردد مي يو ارتباط ياجتماع

ي جان كارول ها  در حد تسلط، ريشه در ديدگاه يادگيري
)John Carol (جان كارول معتقد بود آنچه كه . دارد

نمايد، زمان مورد  مي فراگيران مختلف را از هم متمايز
با دادن زمان كافي، همه . نياز آنها براي يادگيري است

. فراگيران قادر به يادگيري در سطح مناسبي خواهند بود
ي ها  اين روش، متفاوت از ديگر روش سيفرض اسا

آموزشي است زيرا در اين روش، با فراهم بودن شرايط 
ر مناسب آموزشي و در اختيار گذاشتن زمان كافي، اكث

توانند همه و يا تقريباً همه  مي قريب به اتفاق فراگيران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 13

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1145-fa.html


  آموزشيالگوي  تدريس با تلفيق دو تأثير  و همكاران حجي محمد نوروزي
 

  543/      )5(11؛ 1390آذر / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  ).12(ي آموزشي را كسب نمايندها  هدف
انجام شده بر روي روش يادگيري در حد تسلط  مطالعات

روش در ارتقاي يادگيري فراگيران  نكه اي اند نشان داده
بايد در نظر داشت ). 13(ي مختلف مؤثر استها  در زمينه

 ي آموزشي داراي يكها  مانند ساير روشكه اين روش 
از معايب ذكر شده براي اين . سري معايب نيز هست

و كمك بيشتر به دانشجويان  دنگير بو روش، وقت
 ضعيف است زيرا مدرس بيشتر وقت خود را صرف آنان

  ).11و14(نمايد مي
 يريادگيدو روش  نيكه ب يتوجه به اصول مشترك با
 وجود دارد و در ادامه به آن اشاره ابيو تسلط  ياريهم
وجه  نينخست. ديانتخاب گرد يقيروش تلف نيا شود، مي

سنجش  ياست كه برا نيدو راهبرد ا نيمشترك ا
 استفاده يمالك يها از آزمون رانيفراگ يها  آموخته

 رانيراهبردها، فراگ نياصول ا ق، مطابعبارتيبه . شود مي
 ياب، ارزشياند كرده دايكه بر موضوع پ ينسبت به مهارت

در مقابل همكالس  ينسب شرفتينه بر اساس پ شوند مي
بر نقش معلم در كالس  دياصل مشترك، تأك نيدوم. خود

 نيسوم. است يريادگيكننده  ليرهبر و تسه كيبه مثابه 
به عبارت . است اربرددر ك يرپذي اصل مشترك، انعطاف

 اريهم يريادگيو  ابيتسلط  يريادگي ياز راهبردها گر،يد
توان به  مي استفاده كرد؛ بلكه توان ينم وهيش كيفقط به 

وجه از آن در  نتري گوناگون و به مطلوب يها  وهيش
اصل مشترك  نيچهارم. گوناگون بهره گرفت يها  تيموقع
و  اريهم يريادگي ياصل همگون نتري ياساس ديو شا

استوار و  اريبس يو نظر يپژوهش يمبان اب،يتسلط 
 يها  هيراهبردها در نظر ني، اگريدعبارت به . محكم است

 تعداد، موضوع روش دارند و هر دو شهير يآموزش
 افتهيو متفكرانه و سازمان  قيدق يها  پژوهشاز  ياديز

  ).15(اند بوده
 نيدر ا يقيروش تلف نيبا توجه به نكات فوق ا نيبنابرا
درس  يها  كالس يفعل طيتا در شرا ديانتخاب گرد قيتحق

را در بهبود و  يبتوان همزمان عوامل و عناصر مؤثرتر
نموده و از  ييشناسا يريادگي تيكارآمدتر ساختن موقع

از . استفاده نمود يدرس يزري و برنامه سيآنها در تدر
 يريادگيبر  يقيآموزش تلف ريتأث يررسرو ب نيا

و اتاق عمل در سه سطح دانش،  يپرستار انيدانشجو
بلوم، جزو اهداف  يفهم، و كاربرد از سطوح شناخت

  .پژوهشگران بود
  

  ها روش
 -آزمون تجربي با طرح دو گروهي پيش مهيدر اين مطالعه ن

 يو روش سنت يقآزمون، تأثير روش آموزش تلفي پس
بر ميزان يادگيري شناختي دانشجويان ) متغيرهاي مستقل(

در سه  ،ياتيح ميپرستاري و اتاق عمل در مبحث نظري عال
مورد ) متغيرهاي وابسته(سطح دانش، فهم و كاربرد 

مبحث مشترك  كيبه منظور داشتن . گرفتبررسي قرار 
 هيهمزمان آن در دو گروه، كل ارائه نيو همچن يدرس

 يورود )نفر 56(و اتاق عمل  يپرستار 1ترم  انيدانشجو
كه در حال گذراندن واحد  1388- 89 يليدوم تحص سالمين

بودند، در ابتدا به روش  ياصول و فنون پرستار ينظر
ان هر دو رشته به يانتخاب و به دانشجو يسرشمار

سپس به صورت . كد اختصاص داده شد كيصورت مجزا 
 انيانتخاب هر كد از دانشجو يبه ازا يتصادف صيتخص

رشته اتاق عمل  انيكد از دانشجو كي ،يرشته پرستار
هر دو رشته به  انياز دانشجو بيترت نيبه ا .شد انتخاب

قرار  شاهددر هر دو گروه آزمون و  يصورت تصادف
خروج از مطالعه را انصراف دانشجو از  يارهايمع. گرفتند

 ،يات آموزشاز جلس يكيدر  بتيخود، غ يليرشته تحص
در  يو آموزش قبل يپزشك رَفاز ح يكيشاغل بودن در 
 يمبحث تئور. دادند مي ليتشك موردنظرارتباط با مبحث 

ضربان ، شامل مباحث درجه حرارت، تنفس( ياتيح ميعال
بدون در (اي  قهيدق 90در سه جلسه ) نبض و فشارخون

 ديانتخاب گرد) در گروه آزمون يمينظر گرفتن جلسات ترم
در دو گروه، در  زماناز مباحث فوق به طور هم كيكه هر 

الزم به ذكر است . دياجرا گرد زيربه شرح  يسه هفته متوال
 اي يا يگونه آموزش عمل چيكه در طول مدت مطالعه، ه

در رابطه با مبحث  انيدانشجو نيابراي  ژهيو نظري
  .دياجرا نگرد گريد يها  توسط گروه موردنظر
 يمرحله اول پژوهشگر پس از معرف در :انجام طرح مراحل

درباره اهداف مطالعه،  حيو توض انيخود به دانشجو
مطالعه جلب  نيرا جهت شركت در ا انيدانشجو تيرضا
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كه شامل دو قسمت  يكرده، سپس پرسشنامه اطالعات فرد
حذف  يارهايبر اساس مع يو سؤاالت كياطالعات دموگراف

پس . ان قرار گرفتيدانشجو هيكل اريو شمول بود، در اخت
به  انينفر از دانشجو 4مرحله،  ندر اي ها  داده آوري از جمع

نفر  2(از مطالعه خارج شدند  موردنظر طيعلت نداشتن شرا
به علت  زينفر ن 2و  يبه علت شاغل بودن در حرَف پزشك

در منزل از دستگاه فشارخون و نبض كه  يماريداشتن ب
به عنوان  )نفر 52(ان يدانشجو يمابقو ) كرد مي استفاده
پژوهش در نظر گرفته شدند كه به منظور  يواحدها
پس از  ،يدو گروه از نظر مشخصات فرد سازي همسان

در دو  يبه صورت تصادف گر،يبا همد انيدانشجو بيترك
سپس . قرار گرفتند )نفر 27(و شاهد  )نفر 25(گروه آزمون 
 Lesson(روزانه  و) Course Plan( يكل يها  طرح درس

Plan (اهداف،  هيدو گروه آزمون و شاهد كه شامل كل ژهيو
 يابيو روش ارزش فيمحتوا، روش اجرا، انتظارات، وظا

پژوهش قرار  يواحدها هيكل اريبود در اخت انيدانشجو
  .گرفت
گروه اصول  دياز اسات يكيدر گروه شاهد توسط  سيتدر

كه شامل  ديگردانجام  ييو ماما يو فنون دانشكده پرستار
بر اساس روش متداول در  موردنظرمبحث  ارائه

 يگروه بود و در هر سه جلسه آموزش نيا انيدانشجو
از  موردنظراز مبحث  آزموني آزمون و پس شيپ

  .به عمل آمد انيدانشجو
مورد  يقيبودن روش تلف ديگروه آزمون به علت جد در

گروه اصول و  ياز اعضا يك چيمطالعه و آشنا نبودن ه
 لهيگروه به وس نيدر ا سيروش، تدر نيبا ا يفنون پرستار

با مشكالت  ييبه منظور آشنا .ديپژوهشگران انجام گرد
جلسه  كي يشيانجام مطالعه، به صورت آزما نيح ياحتمال

ه مشكالت ب .انجام شد يپرستار 2ترم  انينشجوجهت دا
 يبند زمان ميانجام مطالعه از جمله تنظ نيوجود آمده در ح

  .ديبرطرف گرد ،يكالس يها  بحث
مبحث  سيدر تدر موردنظر يقيروش تلف ر،يز يها  گام طبق
ضربان نبض و فشار  - درجه حرارت، تنفس( ياتيم حيعال

  :ديگرد جراا) خون
درس سازي  آماده يبرا(درس سازي  آماده: اول گام
  ):ديانجام گرد ريز يها  تيفعال

جلسه قبل از شروع مبحث، به  كي انيدانشجو) الف
  ).نفره 5گروه  5(شدند  مينفره تقس 5 يها گروه

ضربان نبض و فشار ، مباحث درجه حرارت، تنفس) ب
هر گروه به پنج  ياعضا نيجلسه قبل، ب كيخون از 

  .شد ميتقس يقسمت، جهت مطالعه قبل
مورد توجه  ريمرحله نكات ز نيدر ا(ارائه درس : دوم گام

  ):قرار گرفت
كالس به صورت  يها  يجلسه، صندل يدر ابتدا) الف
  .شد دهيچاي  رهيدا
متشكل از سؤاالت  موردنظراز مبحث  آزموني شيپ) ب

گرفته  انيدانشجو از قهيدق 10به مدت  يحيو تشر يتست
  .شد
 5هر (نموده را مطالعه  يكه مبحث مشترك يانيدانشجو) ج

 كرده افتيدر كسانيو اطالعات ) مبحث مشترك كنفر ي
 قهيدق 10به مدت  .ندداد ليتشك ، گروه تخصصيندبود

قرار داده و نقاط  ياطالعات خود را مورد مطالعه و بررس
  .نمودند مي ييرا شناسا گريكديضعف و قوت 

 انيدانشجو هيكه در آن كل هيبه گروه اول انيدانشجو) د
هر گروه  يكالس حضور داشتند، برگشته و اعضا

. نمودند مي سياعضا تدر گريد ياطالعات خود را برا
و هم نقش  اددهندهيهر دانشجو هم نقش  نيبنابرا

  .را بر عهده داشت رندهيادگي
مدرس  ان،يمباحث توسط دانشجو حيبه هنگام توض) ـه

را  ها  آن بندي و زمان ها  نظارت بر بحث تيكالس، مسؤول
  .برعهده داشت

متشكل از سؤاالت  ينآزمو پسمباحث،  حيتوض انيدر پا) و
 گرفته انياز دانشجو )آزمون شيمشابه پ( يحيو تشر يتست

  .شد 
 )يميمباحث ترم(شده  تيمنظم و هدا نيتمر: 4و  3 يها  گام

كه به حد تسلط  يانيفقط جهت دانشجو يميمباحث ترم : 
 دهينرس) در هر آزمون 17كسب حداقل نمره ( موردنظر

 انيكه دانشجو ينيمرحله، تمر نيدر ا. ديبودند، اجرا گرد
 آنان بستگي آزمون پسحاصل از  جيانجام دادند به نتا

  :ديانجام گرد ريداشت كه بر اساس مراحل ز
 85به  حيپاسخ صح(كه به حد تسلط  يانياز دانشجو) الف

بودند  دهينرس) 17كسب نمره  ايسؤاالت  درصد
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كه به منظور  يميشد تا قبل از جلسه ترم درخواست
به مطالعه  د،ش ليتشك موردنظرآموزش مجدد مبحث 

نفر،  6جلسه درجه حرارت (شده بپردازند  نييتع يمحتوا
 8نفر و جلسه فشار خون  8ضربان نبض  ،جلسه تنفس

  .)نفر
رابطه به  نيدر ا يميجلسه آموزش ترم كيسپس ) ب

 ارائه يقبل از شروع مبحث بعد موردنظر انيدانشجو
در  انيدانشجو ازيمتناسب با ن يميآموزش ترم( ديگرد مي

  ).هر جلسه بود
مبحث درجه حرارت از  يميقسمت، در جلسه ترم نيا در

 قه،يدق 30به مدت  يروش جلسات كوچك بحث گروه
ضربان نبض از روش  - مبحث تنفس يميجلسه ترم

به همراه پرسش و پاسخ به  يجلسات كوچك بحث گروه
خون از روش  فشار يميو در جلسه ترم قهيدق 45مدت 

مبحث  نيا جهتشده  هيته يآموزش لميبه همراه ف يشينما
  .دياستفاده گرد قهيدق 45به مدت 

در رابطه  يآزمون ،يميپس از اتمام جلسات آموزش ترم) ج
اما متفاوت از  موردنظر يآموزش يها  با همان هدف

 دنيدر صورت نرس .ديسؤاالت آزمون اول اجرا گرد
 ستباي مي تسلط، مجدداً سطحبه  انياز دانشجو يبعض
جلسه  كيمطالعه تنها با  نيدر ا .شد مي اجرا 4و  3 يها  گام
به  موردنظر انيدانشجو يهر مبحث، تمام يبرا يميترم

  .دنديشده رس نييسطح تسلط تع
 سيتدر يها  از روش تيپرسشنامه سنجش رضا تينها در
دو گروه قرار داده  انيدانشجو اريدر اخت يو سنت يقيتلف
  .شد

از سه آزمون پيشرفت تحصيلي  ها  دادهآوري  جمعبراي 
پژوهشگر ساخته استفاده گرديد كه يادگيري شناختي 

را مورد سنجش  ياتيح مدانشجويان در زمينه مبحث عالي
. هر سه آزمون از سه قسمت تشكيل شده بود. داد مي قرار

 6ول شامل قسمت ا) حرارتمبحث درجه (در آزمون اول 
سؤال  5، قسمت دوم )6 - 0 نينمره ب( نشسؤال در سطح دا

سؤال در  3و قسمت سوم ) 5 - 0 نينمره ب(در سطح فهم 
مباحث (؛ در آزمون دوم )9 - 0 نينمره ب(سطح كاربرد 

، قسمت )مبحث فشارخون(و سوم ) ضربان نبض - تنفس
، قسمت )6 - 0 نينمره ب(سؤال در سطح دانش  6اول شامل 

و قسمت سوم ) 6 - 0ن ينمره ب(سؤال در سطح فهم  4دوم 
از سطوح ) 8 - 0 نينمره ب(سؤال در سطح كاربرد  4

پرسشنامه  كيدر انتها از  نيهمچن. بلوم بودند يشناخت
 كرتيل فيط يسؤال دارا 11متشكل از (پژوهشگر ساخته 

، جهت )كم يليمتوسط، كم و خ اد،يز اد،يز يليخ يپنج قسمت
و  يقيلفآموزش ت يها  از روش انيدانشجو تيسنجش رضا

  .دياستفاده گرد يسنت
با روش  تو پرسشنامه سنجش رضاي ها  آزمون روايي

تن از  ازدهي اريمحتوا تعيين شد، به اين ترتيب كه در اخت
و دانشكده علوم  ييو ماما يدانشكده پرستار دياسات
مشهد قرار داده شد و پس از  يدانشگاه فردوس يتيترب

دريافت نظرات آنها، تغييرات الزم در سؤاالت آزمون اعمال 
، از روش آزمون ها  آزمون ييايپا نييبه منظور تع. گرديد

مذكور  يها  منظور آزمون نيكه به ا دمجدد استفاده گردي
دانشكده  2ترم  يپرستار انيتن از دانشجو 20 اريدر اخت
 يقبالً واحد اصول و فنون پرستار كه ييو ماما يپرستار

 زيهفته ن كيرا گذرانده بودند قرار داده شد و مجدداً بعد از 
آنان قرار  اريدر اخت ييگو پاسخجهت  ها  آزمون انهم

 ،r=85/0با ) درجه حرارت(آزمون اول  ييايپا .گرفت
و آزمون  r=92/0با ) ضربان نبض - تنفس(آزمون دوم 

  .ديرس دييبه تأ r=88/0با ) فشارخون(سوم 
  SPSS-14آماريافزار  نرماز  ها  تجزيه و تحليل داده براي

مورد استفاده چهار  يها  از آنجا كه آزمون. استفاده شد
سؤاالت متفاوت  گذاري بودند، نمره يحيو تشر اي گزينه
آزمون  يدر نهايت، نمره نهايي دانشجو در تمام. بود

 ودننرمال نب ايبا توجه به نرمال بودن و . محاسبه گرديد
 يزوج و ت تي(ي پارامتريك ها  ، از آزمونها  توزيع داده

براي ) لكاكسونيو ومن ويتني ( كيپارامتر ريو غ) مستقل
همچنين براي . استفاده گرديد ها  تجزيه و تحليل داده

مورد ي ها  مقايسه بعضي از مشخصات دموگرافيك گروه
 قيو دقمن ويتني  ر،ياسكو يكا يها  بررسي از آزمون

 سهيو مقا ليو تحل هيبه منظور تجز. ديگرد ستفادها شريف
به سؤاالت پرسشنامه  انيشده دانشجو ارائه يها  پاسخ

تا  0 نيب يازيهر سؤال امت يها  نهيبه گز ت،يسنجش رضا
، 50=، متوسط25=، كم0=كم يليخ(درصد تعلق گرفت  100

 تيرضا نيانگيسپس م .)100=اديز يليو خ 75=اديز
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  .ديگرد محاسبهدر هر سؤال  انيدانشجو
  

  نتايج
و اتاق عمل در دو گروه  يپرستار يدانشجو 52مجموعاً 

پژوهش شركت  نيدر ا )نفر 25(و آزمون  )نفر 27(شاهد 
 نياز ا )نفر 30(درصد  7/57جنس  عياز نظر توز. نمودند
گروه آزمون  يسن نيانگيم. دختر بودند انيدانشجو

از نظر . سال بود 7/18±4/0سال و گروه شاهد  6/0±0/19
 انيرا، دانشجو )نفر 28(افراد  درصد 8/53 ،يليشته تحصر

را رشته اتاق عمل  )نفر 24( درصد 2/46و  يرشته پرستار
در گروه آزمون  پلميميانگين معدل كل د. تشكيل دادند

 تاكثري. بود 44/18±64/0و در گروه شاهد  65/0±41/18
) درصد 0/48(پژوهش در هر دو گروه آزمون  يواحدها

 انيورا دانشج )نفر 14) (درصد 8/51(و شاهد  )نفر 12(
از نظر محل سكونت، . دادند مي ليتشك 1منطقه  هيسهم

 1/71و  يرخوابگاهيغ انيرا دانشجو )نفر 15( درصد 9/29
. دادند مي تشكيل يخوابگاه انيرا دانشجو )نفر 37( درصد
 شريف قيو دق رياسكو يكا ،يتنوي من يآمار يها  آزمون
معدل كل  ،يليسن، جنس، رشته تحص نيب يمعنادارتفاوت 

محل سكونت،  ،يدر آزمون سراسر هيسهم عنو پلم،يد
در دو  يليو عالقه به رشته تحص يلياز رشته تحص يآگاه

  .گروه نشان نداد
هر  آزمون پسو آزمون  پيش، بين نمرات ها  در داخل گروه

 معناداردو گروه در سه سطح دانش، فهم و كاربرد تفاوت 
و  آزمون پستفاضل نمرات  سهيمقا). 1جدول(ه است بود
جلسات اول، دوم و سوم در سه سطح دانش،  نِآزمو پيش

فهم و كاربرد در دو گروه آزمون و شاهد، تفاوت 
بت به گروه آزمون نس انيدر نمرات دانشجو يمعنادار
كه ) p>05/0(گروه شاهد نشان داد  انيدانشجو
نسبت به  يقيروش آموزش تلف شتريب ردهنده تأثي نشان

 يبه منظور بررس). 2جدول( باشد مي يروش آموزش سنت
گروه  انيدانشجو شرفتيبر پ يميآموزش ترم ريتأث

هر جلسه، جهت  انينمرات در پا يآزمون، پس از بررس
) 17كسب نمره ( موردنظركه به سطح تسلط  يانيدانشجو

در رابطه با مبحث  يميبودند، جلسات آموزش ترم دهينرس
كه در . دگردي ليتشك) جلسه بعد روعقبل از ش( موردنظر

نفر  8از جلسات دوم و سوم  كينفر و در هر  6جلسه اول 
نمرات كل  شرفتيپ سهيبه منظور مقا. شركت داشتند

از  ،يميگروه آزمون قبل و بعد از آموزش ترم انيدانشجو
و سوم ) =015/0p(زوج در جلسات اول  تي آزمون

)006/0p= (دوم  سهدر جل لكاكسونيو آزمون و
)011/0p= (در نمره كل  شيافزا زانيم. دياستفاده گرد

در هر  يميگروه آزمون پس از آموزش ترم انيدانشجو
 ليو تحل هيتجز نيهمچن .)p>05/0(بود  معنادارسه جلسه، 

به سؤاالت  انيشده دانشجو ارائه يها  پاسخ سهيو مقا
و  يقيآموزش تلف يها  از روش تيپرسشنامه سنجش رضا

در گروه آزمون  تيرضا نيانگيداد كه م نشان يسنت
 جنتاي. بود 9/38±4/21و در گروه شاهد  5/19±2/66

 زانيم نيرا ب يمعنادارمستقل تفاوت  يت يآزمون آمار
از  يكه حاك) P=000/0(در دو گروه نشان داد  تيرضا

گروه آزمون نسبت به  انيدانشجو تيباالتر بودن رضا
  .گروه شاهد بود

  
آزمون جلسات اول، دوم و سوم در سطوح دانش، فهم و  و پس آزمون شينمرات مربوط به پ نيانگيم سهيمقا: 1جدول 
  دگروه آزمون و شاهدر دو  كاربرد

  
  جلسات

سطح 
 يادگيري

 )روش تلفيقي(گروه آزمون
P 

  )روش سنتي(گروه شاهد 
P  نتيجه آزمونپس آزمون پيش

  آزمون
نتيجه   آزمون پس  آزمونپيش

  آزمون

ول
ـه ا

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ســ

جل

 دانش
 تي زوج  72/0±24/5  48/0±36/3

68/9- t= 
df=24 

  ويلكاكسون 77/0±70/3 57/0±51/2 000/0
14/4 - z=  

000/0  

 فهم
 ويلكاكسون  54/0±72/4  81/0±64/2

37/4-z= 
  ويلكاكسون 42/0±89/3 64/0±44/2 000/0

51/4 - z=  
000/0  
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  كاربرد
 تي زوج  19/1±60/7  26/1±12/3

45/12- t= 
df=24 

  تي زوج 43/1±28/5 00/1±80/1 000/0
01/18- t= 

df=26 

000/0  

وم
ه د

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
لس
ج

  

 دانش
  تي زوج  57/0±60/5  93/0±04/2

38/15- t= 
df=24 

  تي زوج 32/1±18/4 71/0±85/1  000/0
88/7- t= 

df=26 

000/0  

 فهم
 ويلكاكسون  75/0±34/5 20/1±16/2

07/4-z= 
  ويلكاكسون 75/0±89/3 20/1±28/2 000/0

27/3 - z=  
000/0  

  كاربرد
 تي زوج  88/0±44/6  21/1±74/1

90/19- t= 
df=24 

  تي زوج 29/1±90/3 63/0±15/1 000/0
50/9- t= 

df=26 

000/0  

وم
 س

ــه
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
سـ

جل
  

 دانش

 تي زوج 05/1±76/4 38/1±00/3
53/4- t= 

24 df= 
  

  تي زوج 08/1±77/3 50/1±22/3 000/0
29/1- t= 

26 df= 
  

209/0  

 فهم
  ويلكاكسون 88/0±24/5 06/1±18/2

41/4 - z=  
  ويلكاكسون 27/1±83/3 79/0±89/1  000/0

10/4 - z=  
000/0  

  كاربرد
 تي زوج 79/0±34/7 47/1±78/1

93/17- t= 
df=24

  تي زوج 64/1±09/4 96/0±20/1 000/0
02/8- t= 

df=26 

000/0  

  
  

  آزمونِ جلسات اول، دوم و سوم در سه سطح دانش، فهم و كاربرد در دو گروه آزمون و شاهد آزمون و پيش مقايسه تفاضل نمرات پس :2 جدول
آزمون و  تفاضل پس  جلسات

 آزمون پيش
  گروه

  گروه آزمون
 )روش تلفيقي(

  گروه شاهد
  )روش سنتي(

 نتيجه آزمون

 دانش  جلسه اول
  ويتني - من  78/0±18/1  97/0±88/1

42/2- Z=    015/0 P= 

 فهم
  ويتني - من  64/0±44/1  08/1±08/2

22/2- Z=    026/0 P= 

  ويتني - من  48/3±00/1  48/4±80/1  كاربرد
10/2- Z=     036/0 P= 

 دانش  جلسه دوم
  ويتني - من  51/1±29/2  15/1±56/3

003/0P=00/3- Z= 

 فهم
  ويتني - من  60/1±61/1  68/1±18/3

4/3- Z=    001/0 P= 

  كاربرد
  تي مستقل  51/1±76/2  18/1±70/4

t= 18/5 -  
70/48 df=  000/0 P= 

  ويتني - من  18/1±78/0  88/1±97/0 دانش  جلسه سوم
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42/2- Z=    015/0 P= 

 فهم
  ويتني - من  49/1±94/1  50/1±06/3

51/2- Z=    012/0 P= 

  كاربرد
  تي مستقل  87/1±89/2  55/1±56/5

t= 58/5-  
50 df=   000/0 P= 

  
  

  بحث
مبحث  يريادگيآموزش تلفيقي بر  رپژوهش حاضر تأثي

را در سه سطح دانش، فهم و كاربرد  ياتيعالئم ح يتئور
  . قرار داده است يبلوم را مورد بررس ياز سطوح شناخت

 يآموزش يها  روش هيكل«فرض كه  شيپ نيتوجه به ا با
 انگريب زيحاضر ن قيتحق جي، نتا»هستند مؤثر يريادگيدر 

در  يقيو تلف يسنت يمؤثربودن هر دو روش آموزش
و اتاق  يپرستار انيدانش، فهم و كاربرد دانشجو يارتقا

اما درصد نمرات كسب شده و تفاضل  .عمل بود
آن  انگريانجام شده، نما يآمار يها و آزمون ها  نيانگيم

سطوح در  هيدر كل يقيتلف ياست كه آموزش توسط الگو
به افزايش بيشتري در نمره دانشجو در مقايسه با روش 

بخش از  نيحاصل از ا يها  تهافي. ستسنتي منجر شده ا
همسو  يو زهر يمطالعه رحمان جيمطالعه با نتا

تركيبي  دهكه استفا دهدنشان مياين يافته ). 17و16(است
وزشي با هم، منجر به يادگيري ي آمها  از انواع روش

كه استفاده از  دارد مي اظهار زدوبل ني. شود مي مؤثرتري
 يالگو كيآن استفاده از  يو در پ ،يآموزش يتئور كي

و به  ستين يريادگي شبرديقادر به پ ييبه تنها س،يتدر
فكر  نهيزم جاديو ا يريادگيفعال  يها  دوره جاديمنظور ا

 يها فياز ط يقياز تلف ديبا رندگان،يادگيكردن در 
آبات نيز ). 18(استفاده كرد سيتدر يو الگوها يآموزش

انواع منابع اطالعاتي هنگامي كه : نويسد مي در اين رابطه
ي آموزشي با هم بكار گرفته شوند، آموزش ها  و روش

 19در بررسي  )Liu(ليو ). 19(مؤثرتري خواهيم داشت
ي آموزش مداوم مراقبت ها  مقاله مروري مرتبط با كارگاه

ي ها  استراتژي استفاده از برنامه: نويسد مي از بيمار
فق، حمايت آموزشي تركيبي، در بسياري از مطالعات مو

باعث  ها  دهند كه اين روش مي شواهد نشان. شده است
  ).20(شوند مي افزايش سطح دانش و مهارت فراگيران

نيز در بيان نتايج پژوهش خود كه با هدف  اليزابت
ي مورد استفاده توسط ها  و تكنيك ها  بررسي استراتژي

نويسد دانشجوياني  مي مربيان پرستاري انجام داده بود،
ي تركيبي را در ها  و تكنيك ها  مربيان آنها استراتژيكه 

هاي باليني استفاده كرده بودند، سطح  پروسه آموزش
فزايش ي باليني آنها نيز اها  دانش باالتري داشته و مهارت
بهادراني و همكاران در ). 21(بيشتري را نشان داده است

ي آموزش ها  اي با هدف مقايسه اثربخشي شيوه مطالعه
نفر از دانشجويان پزشكي  40ين، حضوري و تلفيقي، آنال

را با سه شيوه مذكور آموزش دادند و سپس دانش، 
را ارزيابي و مقايسه  گيرانمندي فرا مهارت و رضايت

دهنده باالتر بودن نمرات دانش و  نتايج نشان. كردند
مهارت فراگيران در گروه آموزش تلفيقي نسبت به دو 

  ).22(گروه ديگر بود
انجام شده بر اساس  يها  پژوهش ريسا يسبرر

 نيهمسان در ا يها  افتهياز  يحاك زين ياريهم يها  روش
 بسونيانجام شده توسط گ يها  پژوهشنتايج . است نهيزم

 رياز تأث يحاك )25(يو مشهد) 24(انگي، )23(و كمبل
نسبت به روش  ياريدانشجومحور و هم يها  روش شتريب

 نيا هيكه در كل ياست، به نحو يو سخنران يسنت
و  يليتحص شرفتيو پ يريادگي زانمي ها  پژوهش
در روش دانشجومحور و  يبه اهداف آموزش يابي دست
  . بوده است يسنت يها از روش شتريب ياريهم

 نهيانجام شده در زم يها  ر پژوهشد گريدقابل ذكر نكته 
 نهدر زمي ها  پژوهش نياست كه ا يجينتا ،ياريروش هم

به دست  انتر دانشجوي و مشاركت فعال زهيانگ شيفزاا
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نشان  2004نكوك در سال ها   پژوهش جينتا .اند آورده
 ها  شاگردي هم ييكه راهنما اريهم يها داده است در گروه

). 26(بوده است شتريب زين انيدانشجو زهيبوده، انگ يقو
داده  ننشا زين لريو م ترسونيپژوهش پ جينتا نيهمچن

 ياريهم قياز طر يريادگيدر روش  انياست كه دانشجو
توان  مي نيچنشايد ). 27(اند داشته تري مشاركت فعال

درس در  ارائهكه دانشجو قبل از  يكرد كه زمان استدالل
باشد، به  يمطالب علم افتنيكالس به دنبال مطالعه و 

ز با يكه الزم است بعداً در كالس ن يخصوص زمان
 زاني، در مديشركت نما يكالس يها  در بحث دوستان خود

به عالوه، مطالب مطالعه . آنان مؤثر خواهد بود يريادگي
 آنان تكرار يمطرح و برا يشده دوباره در بحث كالس

. يستن ريتأث يب يريادگي زانيكه آن هم در م گردد مي
دانشجو  يبرا يشخص العهممكن است در مطهمچنين 

 يكه باعث تفكر و ديآ شيپ يفهم رقابليمطلب مشكل و غ
آن شده و به محض مشخص شدن مسأله در  افتنيجهت 

دارد و تشنه جواب است  يو كاف يقبل زهيكالس چون انگ
  . ردگي مي اديآن را 

مطالعه جهت گروه آزمون از  نيدر ا اين كه توجه بهبا 
استفاده شده و ) ميت يعضاتوسط ا سيتدر( ياريروش هم

بر  موردنظر يمحتوا سيتدر ياصل فهيروش وظ نيدر ا
با  انيدانشجو هيلذا الزم است كل است، عهده دانشجو

در كالس درس حاضر شوند تا مطلب خود را  يمطالعه قبل
سؤاالت  يگو پاسخ ايكنند و  سيتدر انيدانشجو ريبه سا

 نيبنابرا. شده باشند نييتع شيمعلم خود درباره مطلب از پ
 يقيمطالعه نسبتاً كامل و عم كياست كه دانشجو  ازين

و واضح است كه مطالعه  ديانجام دهد تا از عهده كار برآ
  .امر باشد نيا يجوابگو تواند ينم يو سطح يصور
در گروه آزمون  يميحاصل از آموزش ترم جينتا يبررس

بعد  يميجلسه آموزش ترم كي ينشان داد كه تنها با اجرا
 درصد 85به حد تسلط  انيدانشجو هياز هر جلسه، كل

از جمله روش  ياز علل مختلف يناش تواند مي كه دنديرس
 سيمطلب تدر يا آسان بودن نسبي و ياريهم يآموزش

 گروه آزمون متوجه انيدانشجو گرياز طرف د. شده باشد
 يمطالب آموزش يريادگي يكه تنها در صورت شوند مي

 نيا يريادگيكه به حد تسلط در  ردپذي مي انيهر جلسه پا

كه  شود مي امر سبب نيا. باشند دهيرس يمواد آموزش
تا در آموزش  رنديرا به كار گ ودآنان حداكثر تالش خ

 گر،ياز طرف د. برسند موردنظربه حد مالك  يگروه
 زهيعالقه و انگ جادياول، موجب ا فيدر تكل تيكسب موفق

و  تيشده و احساس كفا رندهيادگيدر  يريادگيبه  شتريب
رابطه، موجب رشد تصور مثبت از  نيدر ا يستگيشا

را به  يبعد يريادگي يها  تيكه فعال شود مي خود ييتوانا
نتايج اين بخش از پژوهش . سازد مي متأثر يطرز مثبت

ي مشابه ها  همسو با نتايج به دست آمده از پژوهش
  ).29و28و13(است

كه براي اين روش ذكر شده، آن است  جمله مشكالتي از
كه اين روش به ضرر دانشجويان ممتاز بوده، زيرا 

 تر عيفمدرس وقت خود را بيشتر صرف دانشجويان ض
نياز حرفه و جامعه به  اين كه با توجه به نمايد ولي مي

آموختگي به حد باال و  پرستاراني است كه هنگام دانش
شند، بنابراين، روش نواختي از سطح توانايي رسيده با يك

از تقويت بيش آموزش بر اساس يادگيري در حد تسلط، 
از حد گروهي از دانشجويان و ضعف روز افزون گروه 

دهد،  مي ديگر، موردي كه در سيستم آموزشي حاضر رخ
مدت زمان ، گرنكته مورد توجه دي. نمايد مي جلوگيري

دكتر  .است در حد تسلط يريادگي يروش آموزش ياجرا
رابطه با طول مدت  رد: سدنوي مي باره نيدر ا فيس

در حد تسلط، معلوم  يريادگي يروش آموزش برا ياجرا
 نطول مدت استفاده از اي ها  كه در آن ييها شيشده آزما

 ييها  شيكمتر از چهار هفته بوده از آزما يروش آموزش
 دهانجامي مي به طول يليسال تحص كيكه از چهار هفته تا 

 نيرا اسالو ها  افتهي ناي. اند نشان داده يرشتيب ياثربخش
به  يروش آموزش نياز نقاط ضعف ا يكيبه عنوان 

  ).5(حساب آورده است
دو گروه از  انيدانشجو تيرضا يبررس نيهمچن
و  نيانگينشان داد كه م يو سنت يقيتلف سيتدر يها  روش

گروه آزمون از روش  انيدانشجو تيرضافراواني 
گروه  انياز دانشجو شتري، ب)درصد 66( يقيتلف آموزش

. بوده است) درصد39( يشاهد از روش آموزش سنت
تواند رغبت  مي به دو علت يقيروش آموزش تلف

كه معلم در  نيدهد، اوالً ا شيبه كالس را افزا اندانشجوي
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و همه درباره موضوع صحبت  ستيكالس متكلم وحده ن
 اًيثان. ستين كنواختيكالس  نيبنابرا دهند، مي كرده و نظر
را  يمطلب ييكه اگر دانشجو گردد مي سبب يمطالعه قبل

مند باشد كه  هعالقهمچنين  گرفته، اديمطالعه كرده و 
 كه اگر نيا ايو  ديطرح نمام گرفته را در كالس ادي مطالب

 زيصورت ن نيفهم برخورد كرده، در ا رقابليبا مطالب غ
 يباق نحلياو الدر ذهن كه  ييبه عنوان سؤال و معما

  .ابديمشتاق است جواب آن را ب ،مانده
و رغبت الزم  زهيانگ تواند مي روش آموزش نيا ن،يبنابرا

. دينما جاديحضور در كالس را ا يبرا انيدر دانشجو
در مطالعه خود درباره استفاده از  زين) Linda( ندايل

 يانسان يروين يدر بهساز يمتنوع آموزش يها  ياستراتژ
 تيرضا شيروش سبب افزا نيگرفته است كه ا جهينت

 نيكه ا ييها  تياز جمله محدود). 30(ده استيگرد رانيفراگ
مدت  يطوالن يريرپذيرو بود تأثروبه پژوهش با آن

و متداول، يادگيري  يسنت يها  از روش انيدانشجو
مطالعه متون، تبادل اطالعات (از طرق ديگر  انيدانشجو

توانست در نتايج  مي بود كه )دو گروه انيدانشجو نيب
  .و غير قابل كنترل بودند ردپژوهش تأثير بگذا

  
  گيري نتيجه

توان اظهار داشت كه  مي پژوهش، يها  افتهي با توجه به
 ،يبا روش آموزش سنت سهيدر مقا ،يقيروش آموزش تلف

 انيسطح دانش، فهم و كاربرد دانشجو يبر ارتقا
در  ها  آن تيرضا نيو اتاق عمل و همچن يپرستار

از درس اصول و فنون  ياتيح ميمبحث عال يريادگي
با توجه به مؤثر بودن روش  كنيل. است دهمؤثرتر بو

استفاده  طيروش متناسب با شرا نياز ا توان مي زين يسنت
 نيانجام مطالعات ديگر به منظور بررسي تأثير ا. نمود

در دروس ديگر رشته پرستاري و  يقيروش آموزش تلف
تر،  ي علوم پزشكي، در مدت زمان طوالنيها  ديگر رشته

بلوم و  يريادگيسطوح  ري، در ساگريد يبا الگوها بيترك
 بررسي نقاط قوت و ضعف اين شيوه تدريس توصيه

  .گردد مي
  

  قدرداني
 ن،يمسؤول ،علمي هيأتمحترم  ياعضا هياز كل لهيوس نيبد

 هيمعاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و كل
- 89بهمن  يو اتاق عمل ورود يپرستار انيدانشجو
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The Effect of Teaching Uning a Blend of Collaborative and Mastery of 
Learning Models, on Learning of Vital Signs: An Experiment 

onNursing and Operation Room Students of Mashhad University of 
Medical Sciences 

 
Heji Mohammad Nowroozi1, Sayed Mostafa Mohsenizadeh2, Hossein Jafari 

Sani3, Saeed Ebrahimzadeh4 
 

Abstract 
 
Introduction: Educational system is a set of plans, approaches, and materials which coordinately facilitate 
learners’ access to pedagogical objectives. With regard to the fact that each step of knowledge acquisition 
calls for a particular learning method or a specific approach, it might be possible to ease students’ 
achievement of learning objectives by using a blend of learning strategies. This study aimed to determine the 
effects of blended teaching models on learning of vital signs among nursing and operation room students.  
Methods: This was a quasi-experimental, with before and after-research design  performed on two groups. 
All first semester nursing and operation room students (N=52) were selected for the study. They were 
randomly allocated into two groups of experiment and control and were instructed using blended and 
traditional education methods. Before and after each session of education, academic achievement tests were 
applied to evaluate students’ cognitive learning in three levels of knowledge, comprehension, and 
application regarding the topic of vital signs. Data was analyzed using t-test, Wilcoxon, Mann Whitney, and 
Fisher’s exact test. 
Results: Both teaching methods  improved students’ learning in knowledge, comprehension, and application 
levels. Mean differences before and after education in both groups were statistically significant in all levels. 
The mean of increase in scores in all exams and sessions were significantly higher in the blended teaching 
group compared to the traditional one. The mean score of students’ satisfaction in experiment 
group(66.2±19.5) was significantly (p<.001) different from the control(38.9±21.4). 
Conclusion: The used blend of teaching methods was more effective than the traditional one, on the 
improvement of knowledge, comprehension and application of vital signs topic. It also satisfied students 
more. Of course, the traditional method was also effective, so both approaches may be used according to the 
situation. 
Keywords: blended Teaching, Collaborative Learning, mastery Of Learning, Nursing Students, Operation 
Room Students, Vital Signs, Nursing Education. 
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