
mui.ac.irhttp://ijme.  / 375/  )83( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  علمي نامه 
   

   يقيبه روش تلف سيتدر در انيدانشجو تيرضابررسي 
  

  ي، محمدرضا فروتن*يانيپورك حهيمل
  

  378تا  375 ):38(17؛ 1396علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 
 
مقدمه  

دارد. از  يبه اهداف آموزش يابيدر دست ييبسزا تأثيرمهم مدرسان است و  فيمناسب از وظا سيانتخاب روش تدر
). 1ي فراگيران است(مند رضايتمناسب توجه مدرس به  سياز نكات مهم و كارگشا در انتخاب روش تدر يكيديگر،  يسو

ي هستند كه از تلفيق چند روش به طرف دار الگوهاي س،يرسد كه نتايج اكثر تحقيقات به جاي يك روش تدر مي به نظر
رسد و  مي به حداقل ايرفع و  گريد يتوسط روش سينواقص موجود در هر روش تدر ها روش قي). در تلف2آيند( مي دست

 نديفرا" ينقش، واحد درس يفايو ا يبحث گروه ،يسه روش سخنران قيپژوهش با تلف ني. در اابدي مي آموزش ارتقا تيفيك
 يبررس يقيتلف تدريس روش نيادر  انيدانشجو تيرضا زانيمو  ديگرد سيتدر "و اصول آموزش به مددجو يريادگي

  شد.
  

  ها روش
 90 يدانشجويان ترم پنج كارشناسي پرستاري ورود هي. جامعه پژوهش، كلبود يمقطع يفيمطالعه توص كياين پژوهش 

و  يپژوهش به روش سرشمار يها . نمونهندبود 92-93الرستان، در نيم سال اول سال تحصيلي  يدانشكده علوم پزشك
و اصول  يريادگي نديدر مطالعه، انتخاب درس فرآ تبه شرك ليورود به پژوهش تما اريبود. مع ينفر 40كالس  كياز 

  در جلسات كالس بود. بتيبار و عدم غ نياول يآموزش به مددجو برا
جلسه اول، با استفاده از روش  5شد. در  يريز برنامهجلسه  13 يو اصول آموزش به مددجو برا يريادگي نديدرس فرا 

 8شدند،  ميبه شش گروه تقس انيدانشجو سپس. ديگرد سيدرت ،يآموزش ياصل ميآموزش و مفاه هيسخنراني اصول پا
با  يگام شامل سه جلسه كالس ني): ايگروه(بحث  . گام اولديبرگزار گرد يكالس در قالب دو گام آموزش گريجلسه د
بود. گام  يو اهداف آموزش ازهايبر حسب ن يآموزش يمحتوا هيو ته يسينو هدف مار،يب يآموزش يازهاين نيياهداف تع

 نييتع يو پرستار فرض ماريهر گروه به عنوان ب يگام شامل پنج جلسه كالس بود. دو نفر از اعضا نينقش): ا يفايدوم(ا
به صورت درون  ماريآموزش ب يعمل نيآماده شده در گام اول، به تمر يبر حسب محتوا يشدند و در دو جلسه كالس

. در جلسه دندينقش در كالس گرد يفايا آمادهافراد  ن،يمدرستأييد پرداختند. پس از  نيو سپس در حضور مدرس يگروه
نقش پرداختند.  يفايبه ا انيدانشجو ي) در حضور تماميفرض و پرستار ماريهر گروه (ب يها ندهيسه تا پنجم كالس، نما

 يابيو در صورت لزوم ايفاي نقش، بحث و ارزش ديبحث و ارزشيابي توسط تماشاگران انجام شد و كليه نكات اعمال گرد
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  . ديگرد انجاممجدد 
شامل سن، جنس، معدل و داشتن  كيبود، قسمت اول مشخصات دموگراف دوقسمتي پرسشنامه ها داده يگردآور ابزار

 به تشويق و يمند عالقهايجاد (حيطه  5سؤال در  21مشتمل بر  تيو قسمت دوم پرسشنامه سنجش رضا ييكار دانشجو
و  يگروه نيو ب يتفكر، تعامل درون گروه و ينوآور ت،خالقي دانش، سطح و مهارت ارتقا يادگيري، در مشاركت

 مخالفكامالً ) تا 5(نمره  موافقكامالً ليكرت از اي  رسشنامه براساس مقياس پنج گزينهبود. پ )سيبه روش تدر يمند عالقه
. ديگرد نييتع 105صفر تا  نينمره حاصل از پرسشنامه ب نيتر كمو  نيتر بيش بيترت ني) تنظيم شده بود. بد0(نمره 

. ديگرد هيته يآموزش پزشك نهيمتخصص در زم ديبا استفاده از منابع معتبر علمي و مشاوره با اسات رسشنامهسؤاالت پ
 12 اريدر اخت يينها مياستفاده شد، پرسشنامه پس از تنظ يو صور ييبراي بررسي روايي پرسشنامه، از روايي محتوا

قرار گرفت و اصالحات الزم انجام شد. براي تعيين پايايي، از روش آزمون، بازآزمون با  يعلم اتيه ينفر از اعضا
جلسات  يبه دست آمد. پرسشنامه در دو نوبت، انتها 89/0 رمنيآزمون اسپ جينتا د،يوز استفاده گردر 15فاصله 
  شد.  ليتكم انينقش) توسط دانشجو يفايجلسه ا نيگام دوم (آخر انيو در پا يسخنران

 يبرا اريو انحراف مع نيانگيدرصد، م ،يفراوان عيو از توز ديگرد ليو تحل هيتجز SPSS-14 افزار نرم لهيبوس ها داده
  استفاده شد. انيدانشجو تينمرات رضا نييو تع كيدموگراف يهايژگيو يبررس

  
  نتايج
پژوهش،  نيدر ا كننده شركت انيدانشجو اني. از مديگرد يشده، عودت داده و بررس عيپرسشنامه توز 40 يتمام
  معدل  اريو انحراف مع نيانگمي. بود 13/21±2/3 انيدانشجو يسن نيانگيدختر بودند. م )درصد 70(نفر28

 زانيو م كيدموگراف اتيخصوص ني. بدندمشغول به كار نبو انياز دانشجو كي چهي. بود 68/15±23/1كنندگان  شركت
  .)=10/0p( وجود نداشت يمعنادار يارتباط آمار انيدانشجو يمند رضايت

 يفايروش ا انتهاي در و 31/40±1/16 يروش سخنران يدر انتها انيدانشجو يمند رضايتنمره اريو انحراف مع نيانگيم
به  يمند عالقه يروش سخنران يدر انتها دهد، مي نشان يمند رضايتمختلف  يها طهيح يبررس. دبو 76/67±03/15نقش 

 زانيم نيتر كم زيو تفكر ن ينوآور ت،يخالق طهحي ،)22/51±41/21( را دارا بود تينمره رضا نيباالتر س،يروش تدر
 طهيدهد كه ح مي نقش نشان يفايروش ا يدر انتها جينتا بررسي). 93/31±9/16( را به خود اختصاص داده بود تيرضا
 نيانگيم نباالتري) 90/63±3/10( يگروه نيو ب يتعامل درون گروه جاداي و) 8/63±2/17( مهارت و سطح دانش يارتقا

  ند.داد اختصاص خود به را) 45±3/15( نمره نيانگيم نيتر كم س،يبه روش تدر يمند عالقه طهيو ح تيرضانمره 
  

  بحث
 قيتلف تأثير يكه به بررس ها پژوهش ريباال است. سا يقياز روش تلف انيدانشجو تيرضا زانيم داد نشان ها افتهي

، نوع ها روش قيرسد نحوه تلف مي ). به نظر4تا2اند( را گزارش نموده يمختلف جينتا اند، پرداخته سيتدر يها روش
 زانيبر م يروش انتخاب يخوانمهارت استاد و هم زانيم ،شده سيتدر يمحتوا تيشده، ماه قيتلف سيتدر يها روش
 نهيزم نينقاط قوت و ضعف در ا يو بررس تر بيش يها پژوهشباشد. انجام  مؤثر سيروش تدر يو اثربخش تيرضا

  است. يضرور
به  يمند عالقهنمره مربوط به  نيتر بيش يروش سخنران يدر انتها دهد مي نشان يمند رضايت يها طهيح يبررسنتايج 

 يبرخاين كه رو احتمال  ني. از ااست بر عهده استاد يباركار نيتر بيش ياست. در روش سخنران سيروش تدر
نيز نسبت به تغيير روش تدريس در  انشجوياند گريدهند، وجود دارد. از طرف د حيرا ترج وهيش نيهمچنان ا انيدانشجو



  انيدانشجو تيبر رضا يقيبه روش تلف سيتدر ريثأت  مليحه پوركياني و همكار
 

mui.ac.irhttp://ijme.  / 377/  )83( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

كنند اگر استاد به روش سخنراني درس را ارائه ندهد محتويات دروس به طور  مي نمايند و احساس مي كالس مقاومت
 يها روشبا  يروش سخنران بيترك ايو  ينيگزيجا يساله روش سخنران ني). با توجه به قدمت چند5شود( نمي كامل ارائه

  است. انيالزم به دانشجو يها آموزش هئو ارا دياسات تر بيشزمان، توجه گذشت  ازمنديفعال ن
 نيو تفكر اختصاص داشت. در ا ينوآور ت،يخالق جاديا طهيبه ح يمند رضايتنمره  نيتر كم يروش سخنران يانتها در
پردازند.  مي شده نييتع شيو به ذهن سپردن مطالب از پ دنيبه شن صرفاً انيدارد و دانشجو يمدرس نقش فعال وهيش

 يها وهيندارد. استفاده از ش يگاهيجا وهيش نيدر ا ت،يخالقتفكر و به دنبال آنها پرورش  ،يكنجكاو ،يپرسشگر نيبنابرا
  نواقص داشته باشد. نيدر رفع ا يتواند نقش مهم مي يدر كنار سخنران سيفعال تدر

 جاديدهد كه ا مي نقش، نشان يفايو ا يبحث گروه يها روش يدر انتها انيدانشجو يمند رضايت يها طهيح يبررس
ي ارتباطي قابل آموزش و ها مهارت نيكرده است. بنابرا جاديرا ا تيرضا نيتر بيش يگروه نيو ب يگروه تعامل درون

مهارت را به دانشجويان  نيمثل روش ايفاي نقش ا ور،ي فعال و دانشجو محها توان از طريق شيوه مي يادگيري هستند و
كرده است. با توجه  جاديا انيرا در دانشجو تيرضا نيتر كم س،يبه روش تدر يمند عالقه طهيح ني). همچن6آموزش داد(

 ربودنيو وقت گ ديرسد جد مي به خود اختصاص داد. به نظر ينمره را در روش سخنران نيباالتر طهيح نيااين كه به 
  است. مؤثر انيدانشجو تيرضا زانينقش در م يفايو ا يبحث گروه يها روش

 قيرسد تلف مي به نظر ،را به خود اختصاص داد نيانگيرشد م نيتر بيشو تفكر  ينوآور ت،يخالق طهيحاين كه توجه به  با
و  ها محدوديتكاهش  ايبردن  نيدر از ب يمؤثرتواند نقش  مي ها روشاز  يبيبا ترك سيو تدر يآموزش يها روش
درس،  يمدرس به محتوا يتسلط كاف ازمنديهدف ن نيا به يابينقاط قوت شود. دست تيو تقو سيتدر يها روش يها نقص
  آنها دارد.  قيو تلف بيو نحوه ترك ها روش نيانتخاب بهتر ييتوانا س،يتدر يها روشبا انواع  ييآشنا

 نشان ها پژوهشنتايج برخي  نيهمچن. بود آزمون وگروه كنترل شيگرفتن پندر نظر هاي اين پژوهش از محدوديت 
 ني)، در ا7آموزش گردد( تيفيتواند سبب بهبود ك مي سيتدر وهيدر انتخاب ش انيدهد كه توجه به نظرات دانشجو مي

  . لحاظ نشد انيپژوهش نظرات دانشجو
  

  گيري نتيجه
. با ديگرد سيروش تدر نياز ا انيدانشجو يمند رضايتسبب  ماريدر درس آموزش به ب يقيتلف سياستفاده از روش تدر

طرفه بودن  توان فرآيند آموزش را از حالت يك مي ي آموزشي مناسبها روشتدريس به شيوه سخنراني با ساير  بيترك
با حضور فعال توان ميرا به سمت تعامل دوطرفه سوق داد. بدين ترتيب  سخارج نمود و با درگيركردن دانشجويان تدري

 تيكه رضا آنها افزود. چرا تيرضا زانيميزان كسالت و خستگي دانشجويان كاست و بر مدانشجويان در كالس از 
  آنها اثرگذار باشد.  تيو موفق يليتحص شرفتيتواند بر پ مي رانيفراگ

  
  قدرداني

الرستان كه در انجام  يدانشكده علوم پزشك 90 يورود يپرستار يكارشناس انيكه از دانشجو ميدان مي برخود الزم
  نبود. ريپذ مطالعه امكان نيآنها انجام ا يبدون همكار يم؛نمايتشكر  ،نمودند ياريپژوهش ما را 
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