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در  يو بحث گروه يپرستار نديفرا بر مبناي ينيكاربرد آموزش بال
  دانشجويان پرستاري

  
  حيدري سعيده، ميرباقر ندا، *محسن اديب حاج باقري

  
  

  چكيده
اين تحقيق با  ،يروش بحث گروه به خصوصي نوين تدريس، ها روش ديبا توجه به اهميت ارتقاي آموزش پرستاري و فوا: مقدمه

با روش سنتي، بر يادگيري و رضايت  يو بحث گروه يپرستار نديفرا يمبنا آموزش باليني با دو روش آموزش برتأثير  هدف مقايسه
  .دانشجويان پرستاري انجام شد

-كارآموزي داخلي 1388كاشان كه در سال  ييو ماما يدانشكده پرستاردانشجوي پرستاري  28مطالعه نيمه تجربي روي  نيا: ها روش
روش (و شاهد ) يو بحث گروه يپرستار نديفرا بر مبنايآموزش ( تجربي دانشجويان در دو گروه. گذراندند، انجام شد مي را 2جراحي 
ش تدريس و نيز يك آزمون چند در مورد رضايت از رو سؤالدربردارنده اطالعات فردي، يك  ها ابزار گردآوري داده. قرار گرفتند) سنتي
وابسته و  t يها آزمونآمده با استفاده از آمار توصيفي و  به دست يها داده. بود كه يك و سه هفته بعد از كارآموزي به عمل آمداي  گزينه

  .تجزيه تحليل شد Smirnov Kolmogorovمستقل و 
 در 8/16±9/1(بيشتري داشت  شينسبت به روش سنتي افزا يو بحث گروه يپرستار نديفراميانگين نمرات در آموزش بر مبناي : نتايج
مبناي  دانشجويان از آموزش بر و) =05/0p(ميانگين نمرات دو گروه در پايان هفته سوم بيش از هفته اول بود ). 26/13±25/2مقابل 

  .روش سنتي رضايت داشتند ازبيش  يو بحث گروه يپرستار نديفرا
يادگيري بهتر و پايدارتري  يو بحث گروه يپرستار نديفرا بر مبنايمطالعه، آموزش  نيآمده از ا به دست جيبر اساس نتا: گيري نتيجه

او، به  يريادگيكاربرد اين روش جهت فعال كردن دانشجو و پايدار كردن بنابراين . حداقل تا سه هفته بعد از آموزش باليني به همراه دارد
  .شود مي تاري پيشنهادمربيان پرس

  
  يمند رضايتآموزش سنتي، دانشجويان پرستاري،  ،يبحث گروه ،ينيآموزش بال: هاي كليدي واژه

  734تا  728): 7(11؛ 1390بهمن/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  

 مقدمه 
يادگيري را به عنوان فرايند ايجاد تغيير در رفتار از 

                                                 
 يگروه پرستار، )دانشيار ( ،دكتر محسن اديب حاج باقري :نويسنده مسؤول *

. ايران، كاشان، دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،يدانشكده پرستار ،يجراح يداخل
adib1344@yahoo.com  

، پزشكي كاشاندانشگاه علوم  ،يدانشكده پرستار ،اتاق عملگروه ، )مربي(ميرباقر  ندا
گروه  ،)مربي(حيدري  سعيده؛ )mirbagher_ned@yahoo.com( .كاشان، ايران

. ، قم، ايراندانشگاه علوم پزشكي قم ،يدانشكده پرستار ،يجراح يداخل يپرستار
)heidari sa13@yahoo.com(   

  13/6/90: ، تاريخ پذيرش12/6/90: تاريخ اصالح، 28/12/89: تاريخ دريافت مقاله

ايجاد يك محيط . )1(اند تجربه تعريف كرده طريق
ين وظايف مدرسان و مربيان تر مهماز  مؤثريادگيري 

 به خاطردر آموزش پرستاري  به ويژهاين امر . است
ي مراقبتي از ها تغييرات مداوم و روزافزون در عرصه

اهميت مضاعف برخوردار است، زيرا از پرستاران 
را كه در اي  غيرمترقبهرود بتوانند مشكالت  انتظار مي

شود بررسي و با اتخاذ  محيط مراقبت حادث مي
تصميمات به موقع با كمك ساير اعضاي تيم درمان 
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مدرسان پرستاري نيز بايد دانشجويان خود . رفع كنند
تربيت كنند كه داراي كفايت مشكل گشايي اي  گونهه را ب

بوده و بتوانند ضمن رعايت اصول كالسيك پرستاري 
مددجو محوري و كل نگري، مشكالت عرصه  مانند

به اعتقاد . )2(مراقبت را مديريت و حل نمايند
ي مراقبتي مشروط ها ان، موفقيت تمام حرفهنظر صاحب

 ها به توسعه و تكامل استقالل يادگيرندگان آن حرفه
بحث  وهيآموزش به ش به اعتقاد محققان،. )3(است
كامالً با استقالل يادگيرنده منطبق است و  يگروه

دانشجويان را به سرعت به سمت استقالل در يادگيري، 
، تعيين و رفع مشكالت شونده خود هدايت گيري تصميم

اين روش بر كسب فعال اطالعات از . دهد سوق مي
و كوشش براي رسيدن  ها مسألهتحليل و طريق تجزيه 

 دگيرندگان كمكاست و به يا ربه پاسخ آنها استوا
ي خود را بيان و توجيه ها يشهاند كند تا عقايد ومي

عالوه بر . )5و4(نموده و با نظرات ديگران آشنا شوند
 مؤثراين، در اين روش مهارتهاي ارتباطي، همكاري 

دارزيابي دانشجوان گروهي، استدالل نقادانه و خو
  .شود تقويت مي

بحث و ها قبل مورد  روش از مدت نيا مزاياي اگرچه
بررسي قرار گرفته است اما اين مطالعات بيشتر در 
دروس نظري انجام شده و نيز نتايج مختلفي را گزارش 

و هلد  )7(ي، ملكوت)6(مطالعات مهرام و همكاران. اند داده
)Helde ( و همكاران)در روش  يريادگينشان داد  )8

 )9(مطالعات ليك. است يروش سنت از شيب يبحث گروه
Lake) ( لينو)12( Neville)( روم ،)Romm ( و
نشان دادند كه يادگيري در دو روش تفاوت  )11(همكاران

و  )(Spence )12(مطالعات اسپنس. چنداني با هم ندارد
نيز نشان داده  )13(و همكاران) Ellingson(الينگسون 

در روش سنتي بيش  وياناست كه يادگيري باليني دانشج
ايران نيز به دليل  در. بوده است يبحث گروه از روش

بحث  كمبود وقت يا فقدان مهارت مدرسان، روش آموزش
كمتر در آموزش باليني پرستاري مورد استفاده  يگروه

دهند كه بيشتر  مي تحقيقات نشان. عملي قرار گرفته است
فعال  يسي تدرها روشهمچنان با  ها مدرسان دانشگاه

كنند كه  مي يي تدريسها روشآشنايي نداشته و به همان 

به همين دليل بسياري از آنها  .اند خود با آن آموزش ديده
 .)15و14(ي سنتي تدريس متكي هستندها همچنان به شيوه

محور بوده و محيط  -اين مدرسان معموالً محتوا
رسمي و حداقل مشاركت فراگيران را  آموزشي با جو

ي ها روشاتكاي مدرسان پرستاري به . دهند مي حترجي
تدريس، نوعي برنامه درسي مبتني بر ضرورت سنتي 

طور پنهاني به دانشجويان  مطيع بودن و پذيرندگي را به
بنابراين . )14(كاهد مي القا كرده و از اعتماد به نفس آنها

ي ها روشماند كه از ميان  مي باقي سؤالهمچنان اين 
 به ويژهتواند در آموزش پرستاري و  مي تدريس كدام يك

به . تر باشد باليني اين رشته اثربخش يها آموزشدر 
همين دليل و در راستاي تحقق اهداف آموزش پرستاري 

 تأثيري باليني، تحقيق حاضر با هدف مقايسه ها در عرصه
با  يو بحث گروه يپرستار نديآموزش بر مبناي فرا

پرستاري، بر  نيي باليها آموزشروش سنتي معمول در 
 ييادگيري دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشك

  .انجام شد 1388كاشان در سال 
  

  ها روش
نيمه تجربي و دو گروهي  به صورتحاضر  مطالعه

 28جامعه پژوهش عبارت بود از همه . طراحي گرديد
 ييو ماما يدانشكده پرستار يپرستار يدانشجو

 يداخل يدرس كارآموز 1388كاشان كه در سال 
در  يكارآموز نيا. را اخذ نموده بودند 2 يجراح
گوارش و  يداخل ،يارتوپد ،ينفرولوژ يها بخش
 كاشان برگزار يبهشت ديشه مارستانيگوارش ب يحجرا
ي نفرولوژي و داخلي گوارش به عنوان ها بخش. شد مي
دو  ،ياز مطالعه اصل شيپ. انتخاب شد قيتحق طمحي

يشي دو روزه را در مربي مربوطه يك برنامه آزما
بالين اجرا و مراحل انجام كار را تمرين نموده و براي 

بر  يمبتن يبحث گروه«اجراي آموزش باليني به روش 
  .آماده شدند »يپرستار نديفرا

بدون دخالت پژوهشگران و توسط اداره آموزش  ها نمونه
 بيكه به ترت انيدانشجو ياسام ستيل يدانشكده، از رو

به چهار  يحروف الفبا مرتب شده بود، به طور تصادف
يك دوره  ديهر گروه با. نفره تقسيم شده بودند 7گروه 
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. كرد مي ي ياد شده طيها پنج روزه را در هر يك از بخش
را كه به هريك از ) نفر 14(نفره اول  7محققان، دو گروه 

روش (آمدند به عنوان گروه شاهد  مي ي فوقها بخش
 نفره دوم را به عنوان گروه تجربي 7و گروه و د) سنتي

انتخاب ) يپرستار نديبر فرا يمبتن يروش بحث گروه(
  .به صورت يك سوكور انجام شدمطالعه . كردند

ابتداي كارآموزي در هر گروه، نحوه اجراي  در
جلسات . گرديد مي تشريح انيكارآموزي براي دانشجو

هفته  و دو روز در 13تا  30/7كارآموزي از ساعت 
  .شد مي برگزار
آموزش در گروه تجربي به اين شكل بود كه در هر  شيوه

مبتال به يك (روز، مربي به تعداد دانشجويان گروه، بيمار 
را با توجه به اهداف و ) بيماري مشابه مانند نارسايي كليه

طرح درس از پيش تنظيم شده انتخاب و به هر دانشجو 
دقيقه فرصت  45 اندانشجويبه . كرد مي يك بيمار واگذار

قراري ارتباط و بررسي مددجوي شد تا به بر مي داده
خود و مطالعه نتايج آزمايشات تشخيصي، برنامه دارويي 
و اقدامات انجام شده براي او پرداخته و شرحي از 

از مشكالت پرستاري او تهيه و  يوضعيت بيمار و ليست
. دينما نيتدو يرا براي واي  اهداف و برنامه مراقبتي اوليه

دقيقه نيز فرصت داشتند تا براي تكميل  15دانشجويان 
مراجعه ) مانند كتاب(اطالعات خود به منابع مطالعاتي 

آمدند و هر دانشجو در مدت  مي سپس گروه گرد هم. كنند
و  انو ليست مشكالت بيمار خود را بي حال شرحدقيقه  5

ئه همه بعد از ارا. نوشت مي به طور خالصه روي تابلو
با بحث گروهي و راهنمايي غير  ويان، دانشجها حال شرح

ي خود پرداخته و يك ها مستقيم مربي به تلفيق دانسته
ليست كامل از مشكالت، اهداف و برنامه مراقبتي متناسب 

جلسه بحث گروهي حدود يك . شد مي با هر مشكل تهيه
آنگاه دانشجويان بر . كشيد مي دقيقه طول 75ساعت تا 

مار ن بيماران خود حاضر شده و متناسب با شرايط بيبالي
 خود در مدت يك ساعت به اجراي برنامه مراقبتي

در اين مدت مربي با نظارت بر اجراي . پرداختند مي
. كرد مي را راهنمايي انبرنامه، در صورت لزوم دانشجوي
شد و مربي به اتفاق  مي آنگاه، يك راند گروهي برگزار

به  انشجوالين بيماران حاضر و هر دگروه به ترتيب بر ب

پرداخت و به  مي معرفي مددجوي خود و برنامه اجرا شده
در . داد مي ت مربي يا ساير دانشجويان پاسخسؤاال

 به ارائه توضيحات تكميلي زين صورت لزوم مربي
و  حال شرحبار ديگر  در انتهاي راند، يك. پرداخت مي

  .شد ميبندي  جمعبرنامه مراقبتي مورد بحث قرار گرفته و 
گروه آموزش سنتي نيز در هر روز به هر دانشجو يك  در

سپس دانشجو به بررسي بيمار، . شد مي بيمار واگذار
 ، بررسي آزمايشات و برنامه درمانيحال شرحگرفتن 

 پرداخته و يك برنامه مراقبتي براي بيمار خود تهيه
تي سؤاالبي با سركشي به هر دانشجو از او مر. كرد مي

به سئواالت دانشجو، اطالعات او را  اسخپرسيده و نيز با پ
ي مورد بررسي در دو ها Case. كرد مي تصحيح اي ليتكم

ي باليني مثل ها در هر دو گروه تكنيك. گروه يكسان بود
تكرار  به وسيلهگيري، زدن آنژيوكت بطور روتين و  خون

  .شد مي و تمرين آموزش داده
و سه هفته پس از پايان كارآموزي در هر بخش، يك  يك

كه بر اساس اهداف اي  سئوال چند گزينه 15آزمون شامل 
علمي  هيأتآموزشي، توسط يك نفر ديگر از اعضاي 

دانشكده طراحي شده بود و معلومات نظري و عملي 
سنجيد،  مي شيدانشجويان را در ارتباط با محتواي آموز

و به  1نمره  حيبه پاسخ صح. آمداز دانشجويان به عمل 
 بيترت نيبه ا. گرفت مي پاسخ نادرست نمره صفر تعلق

اعتبار . باشد 15صفر تا  نيب توانست مي نمره آزمون
دانشكده علمي  هيأتعضو  5محتواي اين آزمون توسط 

و پايايي آن با استفاده از روش كودر  تأييدپرستاري 
 ضايتهمچنين ر. تعيين شد α%=82 چاردسونير

 سؤالدانشجويان هر گروه از روش آموزشي توسط يك 
 100كه از صفر تا ) VAS(نمودار ديداري  به صورت

دهنده  نشاننمره صفر . نمره گذاري شده بود سنجيده شد
. دهنده رضايت كامل بود نشان 100عدم رضايت و نمره 

از اعداد از صفر  يكيبا عالمت زدن در مقابل  اندانشجوي
 يمالحظات اخالق. كردند مي را اعالم ودخ تيتا صد رضا

 يدانشكده پرستار يپژوهش يشورا تأييدبه  قيتحق نيا
  .بود دهيرس
 يزوج t يها آزمونبا استفاده از آمار توصيفي و  ها داده

 يبرا(مستقل  tو ) هر گروه راتييتغ سهيمقا يبرا(
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 يبرا( Smirnov Kolmogorovو ) ها گروه نيب سهيمقا
 افزار نرمدر ) ها گروهنمرات  عينرمال بودن توز يبررس

SPSS-14 تجزيه تحليل شد.  
  

  نتايج
و شاهد از نظر  يتجرب واحدهاي پژوهش در دو گروه

هل و أسن، وضعيت تحصيلي، معدل ترم قبل، وضعيت ت
آزمون  .ي با يكديگر نداشتندمعنادارجنس تفاوت 

شاهد  توزيع نمرات در دو گروه اسميرنوف كولموگروف
  .را نرمال نشان داد و تجربي

 در دهد كه ميانگين نمرات دانشجويان مي نشان يك جدول
در ) =04/0p(و شاهد ) =02/0p( يهر دو گروه تجرب

زوج اين  tبود و آزمون  افتهي شيپايان هفته سوم افزا
هفته سوم،  انيهمچنين در پا. نشان داد معناداراختالف را 

نسبت به گروه شاهد  يميانگين نمرات در گروه تجرب
  ).=05/0p(داشت  يمعنادار شيافزا

از نحوه  يگروه تجربميانگين نمره رضايت دانشجويان 
 بيش از گروه شاهدو  3/79برابر اجراي كارآموزي 

  .بود) 7/38(

  ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمون دو گروه تجربي و شاهد، يك و سه هفته بعد از آموزش :1 جدول

  گروه
  ميانگين و انحراف معيار

p t سه هفته پس از آموزش  يك هفته پس از آموزش  
 13/2 02/0  8/16±9/1  04/14±8/1  گروه تجربي
  45/3  04/0  26/13±25/2  9/11±9/0  گروه شاهد

     t 6/3= T 8/4= Tآزمون
      P 04/0 05/0مقدار 

 
  

  بحث
آموزش باليني با دو روش تأثير  سهيمطالعه به مقا نيا

با روش  يو بحث گروه يپرستار نديفرا بر مبنايآموزش 
سنتي، بر يادگيري و رضايت دانشجويان پرستاري 

داد كه اگرچه نمرات ي اين پژوهش نشان ها يافته. پرداخت
داشت، اما  شيدر هر دوروش در هفته سوم افزا انيدانشجو

بحث  وهيدانشجويان در آموزش به ش تميانگين نمرا
ي اول و سوم پس از كارآموزي ها در انتهاي هفته يگروه

بيشتر از ميانگين نمرات حاصل از كارآموزي با روش سنتي 
بر  يات مبنمطالع ريسا جيبا نتا افتهي نيا. بوده است
 وهيمؤثرتر دانشجويان پرستاري در ش ياددارييادگيري و 
و  هروي. )17و16و7و6(رددا يهمخوان يبحث گروه

قدرت شناخت و يادداري حاصل از دو روش  زين همكاران
 را در درس پرستاري بهداشت جامعه يسنتي و بحث گروه

گرفتند كه قدرت  جهيطور نت نيمقايسه و گزارش كردند و ا
 يشناخت و بينش دانشجوياني كه به روش بحث گروه

با روش  دهيد زشآمو انيآموزش ديده بودند از دانشجو
معتقد است كه ) Johnson(جانسون . )18(بيشتر است يسنت

 ارتباط برقرار گريكديبا  رانيفراگ ،يدر روش بحث گروه
. )19(ابدي مي شيو اعتماد به نفس آنها افزا يكنند و همكار مي

و الينگسون  )(Spence )12(اسپنس ولي مطالعه
)Ellingson (و همكاران)نشان داد كه يادگيري در  )13

دانشجوياني كه به روش  ي كارآموزي باليني درها دوره
 ديجد يآموزش يها روشسنتي هدايت شده بودند بيش از 

 )10(همچنين مطالعه نويل. بوده است يمانند بحث گروه
Neville) (  و روم)Romm (و همكاران)دهد مي نشان )11

 ندر بالي يبحث گروه ي سنتي وها روشكه يادگيري در 
اگرچه اين مطالعات با پژوهش . تفاوت چنداني باهم ندارد

حاضر همخواني ندارد، اما اين امر ممكن است به شيوه و 
، تفاوت محتوا و شرايط ها روشمهارت مدرسان در كاربرد 

ي ها ، تعداد و نگرش فراگيران و يا سوگيريها ويژگيبالين، 
از  دهرسد كه استفا مي به نظر. مجريان تحقيق مربوط باشد
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همانند كاربرد آن  زين ينيدر آموزش بال يبحث گروه وهيش
، با مشاركت دادن دانشجو در )20(يدر آموزش نظر

 افتيامكان در يو فراهم ساز ،يريادگي- ياددهي يها فعاليت
حمايت و راهنمايي از طرف هم گروهان، باعث  د،بازخور

  .شود مي انيدر دانشجو ينيبال يريادگي قيبهبود و تعم
حاضر نشان داد كه ميزان رضايت دانشجويان از  مطالعه

بيش از روش  يبحث گروه وهيبه ش روش تدريس باليني
و مهرام و  )21(و همكاران يصفر مطالعه. سنتي بوده است

باغچقي . نيز به مطلب مشابهي اشاره كرده است )6(همكاران
 يكه دانشجويان پرستار اند گزارش داده زيو همكاران ن

تر، همراه با لذت و مؤثررا در يادگيري  يروش بحث گروه
ي به محيط مند عالقهو باعث   نسبت به روش سخنراني ارجح

رسد كه جو آزادانه  مي به نظر. )22(اند كارآموزي دانسته
احساس  زيو ن وهيش نيو امكان ابراز نظر در ا يگروهبحث 

 شتريب يمند رضايتروش،  نيبهتر دانشجو در ا يريادگي
  .داردتأثير  روش نياز ا انيجودانش

 كيتوان به استفاده از  مي مطالعه نيا يها تياز محدود
 انيدانشجو دانش يبررس يبرااي،  گزينه 15آزمون 

ت آزمون سؤاالتعداد محدود  كه يياز آنجا .اشاره كرد
داشته باشد، تأثير  ها افتهي يريپذ ميممكن است بر تعم

 تيتوان به عنوان محدود مي را سؤالكم استفاده از تعداد 
توان به محدود  مي ها تيمحدود گرياز د .مطالعه بر شمرد

 يده ميتواند تعم مي اشاره كرد كه ها بودن تعداد نمونه

كه  نيبا توجه به ا ن،يعالوه بر ا .ديرا محدود نما جينتا
هنوز درس  يمورد مطالعه در آغاز كارآموز انيدانشجو

 به صورتمربوطه را نگذرانده بودند، مطالعه  ينظر
به تكرار مطالعه . شد يطراح نوبت دودر آزمون  پس

تواند به  ميآزمون  پسآزمون و  شيپ صورت
  .مداخله كمك كند جيبهتر نتا يساز روشن

نمونه  يشتريبا تعداد ب يمطالعه مشابه شود يم شنهاديپ
كه دربردارنده اي  استفاده از ابزار استاندارد شده زيو ن

از ابعاد مختلف مداخله باشد، انجام  تيرضا يبررس
 شتريب سؤالبا تعداد  ياستفاده از آزمون نيهمچن. شود
را به  انيدانشجو يريادگياز  يتواند سنجش بهتر مي

انجام مطالعات مشابه  ن،يعالوه بر ا .باشد تههمراه داش
 يها رشته گريد زيو ن يپرستار يها كارآموزي ريدر سا

  .شود مي شنهاديپ يعلوم پزشك
  

  گيري نتيجه
در  انيدانشجو يادداريو  يريادگي زانينشان داد م جينتا

بوده و  ياز روش سنت شيب يروش بحث گروه
 يشتريب تيروش احساس رضا نياز ا زين انيدانشجو
روش  نيشود تا استفاده از ا مي هيتوص ن،يبنابرا. داشتند

مورد توجه  يپرستار انيدانشجو نيدر آموزش بال
  .رديگ رارق يپرستار انيمدرسان و مرب
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Clinical Nursing Education Based on Nursing Process and Group 
Discussion 

 
Mohsen Adib-Hajbaghery1, Neda MirBagher2, Saiedeh Heidari3 

 
Abstract 
 
Introduction: Considering the importance of promoting nursing education and benefits of new teaching 
methods, especially group discussion, this study aimed to compare the effects of group discussion combined 
with the nursing process and traditional method on learning and satisfaction of nursing students in clinical 
situations. 
Methods: A quasi-experimental study was conducted during 2009 on 28 nursing students in Kashan's 
Nursing faculty who had taken their clinical course of medical surgical nursing II. The students were divided 
into 2 groups of intervention (teaching based on nursing process and group discussion) and control 
(traditional method) groups. The instrument for data gathering consisted of demographic questions, a 
question on the students’ satisfaction of the teaching method and a series of multiple-choice questions 
carried out one and three weeks after the end of clinical course. Data analysis was conducted using 
independent and paired t-test and Smirnov Kolmogorov through SPSS. 
Results: The mean scores were higher in group discussion method than in the traditional method (16.8±1.9 
vs. 13.26±.25). The mean scores were higher in the third week than in the first week (p=0.05). Students were 
more satisfied with the group discussion method. 
Conclusion: Teaching based on nursing process and group discussion could result in a better and more 
durable learning at least for three weeks after the clinical courses. This method can be used by clinical 
nursing teachers to activate students and stabilize their learning. 
 
Keywords: Clinical education, Group discussion, Traditional education, Nursing students, Satisfaction. 
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