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هاي آموزش سخنراني و تفحص گروهي بر ميزان يادگيري دانشجويان پرستاري در درس بهداشت جامعه  تأثير روش
)1( 

 
  كريموي، مريم جديدميالني، ناهيد رژه مجيد هروي

 
 

 چكيده مقاله

ه اهميت با توجه ب. است هاي نوين تدريس در دانشجويان پرستاري كمتر مورد توجه واقع شده در كشور ما روش .مقدمه
اين تحقيق به منظور  ،بخصوص تفحص گروهي ،هاي نوين تدريس آموزش پرستاري و استفاده موفقيت آميز از روش يارتقا

هاي آموزش سخنراني و تفحص گروهي بر ميزان يادگيري دانشجويان پرستاري در درس بهداشت  اي تأثير روش تعيين مقايسه
  .انجام گرفت 1380- 81در دانشگاه شاهد سال ) يك(جامعه 
واحد  كننده دريافتدانشجوي پرستاري  49بر روي به صورت سرشماري مطالعه نيمه تجربي است كه  ،اين پژوهش .ها روش

سن، جنس، معدل ترم گذشته و استفاده از  :پس از همساني متغيرهاي .انجام گرفت 1380در سال ) يك(بهداشت جامعه 
نفر تدريس به شيوه سخنراني قرار  25نفر تدريس به شيوه تفحص گروهي و  24 :به صورت تصادفي در دو گروه ،خوابگاه
ها فرم اطالعات  ابزار گردآوري داده. به آنها آموزش داد اي دقيقه 105جلسه  16يك مدرس در ساعت صبح در طي  .گرفتند

آزمون و در  اطالعات و پيشبود كه در اولين جلسه درس فرم  اي چهار گزينهدموگرافيك و آزمون بهداشت جامعه به صورت 
و نتايج به صورت توزيع فراواني، ميانگين و  SPSS-9.5افزار  ها با نرم داده .عمل آمده آزمون از دانشجويان ب جلسه نهايي پس

  .انجام شد )Sign(و ساين  )Mann Withney(ويتني  با آزمون منها  گروهانحراف معيار و مقايسه 
ميزان  بود ولي يافته داري افزايش معنيتفحص گروهي و گروه تدريس به شيوه سخنراني و هر د ميزان يادگيري در .نتايج

گروه  معدل ترم گذشته در. بودبيشتر داري  بطور معنيسخنراني به روش يادگيري در گروه تفحص گروهي از گروه تدريس 
  .داشت با ميزان يادگيري همبستگي متوسط مثبتتدريس به شيوه سخنراني 

هاي اجتماعي، برقراري ارتباط در  ه تفحص گروهي با توجه به فعال كردن دانشجو در يادگيري، رشد مهارتشيو .بحث
ريزان آموزش پرستاري پيشنهاد  به مدرسان و برنامه. تواند جايگزين شيوه آموزشي به روش سخنراني شود فراگيران مي

 .خت نقاط ضعف و قوت آن مطالعات بيشتري انجام شودآن را بكار گرفته و براي شنا ،شود كه در آموزش دانشجويان مي

  .، بهداشت جامعهپرستاري ،دانشجويادگيري،  ،روش تدريس، تفحص گروهي، سخنراني .هاي كليدي واژه
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  .پرسناري و مامايي شاهد

امور را  ،ه سيستم تعليم و تربيت آن بدون بحث و انتقادك
خطر پديد آمدن انساني  ،كند پذيرد و بدون تفكر منعكس مي مي

 ،امروزه .باشد ميزياد جامعه  در ي تفكرفاقد توان و نيرو
تدريس بيشتر به معناي انتقال معلومات از ذهن معلم به شاگرد 

البي كه با نياز و انباشته از مط ،آموزان كم كم دانش ،است
شوند، به تدريج يادگيري ايجاد  مي ،فكرشان متناسب نيست

كند و نه تنها در سازندگي آنها نقش مؤثري ايفا  كسالت مي
هاي علمي را  كند، بلكه زمينه ركود علمي و دلزدگي از فعاليت  نمي

  ).1(سازد فراهم مي
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و  ارتباط بين آموزش پرستاري ،در آموزش پرستاري نيز
آموزش  ،حال هره ب. ات پرستاري در حال رشد مداوم استخدم

تواند پويايي خود را حفظ كند كه زمان و  پرستاري زماني مي
توسعه آنها و ها،  مكان را بشكند و به سمت ابداعات، نوآوري

امروزه ). 2(هاي نوين تدريس و يادگيري پيش رود استفاده از روش
روي پوشش محتوا و پرستاري بطور عميقي موزش آهاي  برنامه

به علت تمايل زياد مدرسان . باشد ميآزمون اهداف رفتاري متمركز 
گيرند  تدريس سنتي، فراگيران فقط ياد مي هاي پرستاري به شيوه

معلم تدريس كرده است، فرا را كنند، آنچه  يا حداقل وانمود مي
صورتي كه بايد از ساختاري استفاده كرد كه فراگيران اند، در  گرفته
. كه چگونه ياد بگيرند بهتر ياد بگيرند و در آن بياموزند بتوانند،

مستلزم اين است كه مدرسان، در  ،دستيابي به چنين هدفي
استفاده كنند و ضمن هاي نوين تدريس  از شيوه ،طراحي تدريس

لزوم تغيير را درك  ارزيابي مناسب آن با اهداف آموزشي،
روش تفحص گروهي  ،سهاي نوين تدري يكي از روش). 3(ندنماي
باشد كه شامل تبادل دو جانبه اطالعات، عقايد و احساسات  مي

عالوه بر توان  ميروش در اين  .)4(استبين فرادهنده و فراگير 
شيوه برخورد با مسائل و  ،افزايش دانش فراگير، اخالق اجتماعي

 ).1(را آموزش داد مشكالت

ري روش اي مبني بر تأثيرگذا كنون تحقيقات گسترده تا
تدريس تفحص گروهي انجام گرفته و اين روش به عنوان عامل 

 .)9و8، 5(دهنده يادگيري فراگيران توصيه شده است افزايش
فراگيران در داخل گروه و بين گروه با يكديگر ارتباط برقرار 

 ،يابد كنند و همكاري، اعتماد به نفس و درك آنها افزايش مي مي
 ،در عين حالو كنند  ب مينمرات بهتري را كس ،در نتيجه

گرچه اين . )10(گيرند فراگيران شيوه يادگيري فعال را نيز فرا مي
اما قدرت تجزيه تحليل  ،شيوه تدريس براي مدرس آسان نيست

مطالب، مهارت يادگيري و برقراري ارتباط با يكديگر را در 
مطالعات بسيار كمي  ،در پيشينه تحقيق). 11(دهد فراگير رشد مي

شيوه تدريس تفحص گروهي در پرستاري انجام گرفته  بر روي
 .يا حداقل در دسترس پژوهشگر قرار نگرفتو 

در  ، افزايش ميزان يادگيريگونه كه سخن به ميان آمد همان
اجتماعي  هاي شيوه تدريس تفحص گروهي و همچنين كسب مهارت

باليني است، بسيار  يها كه مورد نياز بسيار پرستاران در محيط
 با توجه به شرايط تحصيل در رشته پرستاري و .دارد اهميت

ابداع، نوآوري و توسعه  براي ،نياز به ايجاد پويايي در اين رشته
كه در حال حاضر به سمت  اهميت آموزش پرستاري و آن

پژوهشگران بر آن شدند تا به  ،باشد يادگيري در طول عمر مي
شيوه تفحص  شيوه سخنراني با آموزش بهمقايسه تأثيرآموزش به 

دانشجويان پرستاري در ) يك(بهداشت جامعه  گروهي در درس
  .بپردازند 1382دانشگاه شاهد در سال 

  
  ها روش

 كليه دانشجوياني. اي نيمه تجربي است مطالعه پژوهش حاضر،
انتخاب كرده  در دانشگاه شاهد را) يك( كه واحد بهداشت جامعه

 ،نمونه پژوهشن به صورت سرشماري به عنوا ،)نفر 49( بودند
 :متغيرهاياز نظر ابتدا دانشجويان . قرار گرفتند مورد مطالعه

 سازي همسان ،جنس، معدل ترم گذشته و سكونت در خوابگاه سن،
سپس افراد هر جفت به صورت تصادفي ساده در دو . شدند

و تفحص ) نفر 25( گروه روش تدريس به شيوه سخنراني
  .قرار گرفتند) نفر 24(گروهي 
ها، فرم اطالعات دموگرافيك و آزمون  ر گردآوري دادهابزا

آزمون بهداشت جامعه به صورت . بود) يك(بهداشت جامعه 
و  يا ال چهار گزينهؤس 40با تعداد آزمون  آزمون و پس پيش

االت اين دو ؤكه س ال طراحي شدؤهر س برايبارم نيم نمره 
زمينه  ،آزمون االت پيشؤس. آزمون داراي اهداف يكساني بودند

سنجيد و  ميرا مباحث مورد نظر  پيرامونعلمي دانشجويان 
عات كسب شده در خصوص الميزان اط ،آزمون االت پسؤس

اعتبار آزمون با . داد ميمورد سنجش قرار  رامباحث مورد نظر 
 اعتبار محتوي و پايايي آن با آزمون كودر استفاده از
  .يديد گردأيت Kuder Richardson( 8/0=r( ريچاردسون

وسيله يكي از ه ب ،محتواي درس مطابق با سرفصل مصوب
. د، ارائه گرديدبوكه مدرس درس بهداشت جامعه  ،پژوهشگران

طرح درس به كليه دانشجويان در هر دو گروه  در جلسه اول،
 16سپس به مدت  .عمل آمده آزمون ب پيشو از آنها داده شد 

يس در يك گروه آموزش به شيوه تدر ساعت 1:45جلسه 
آموزش به شيوه تفحص گروهي  ،گروه ديگردر سخنراني و 
هر دو گروه از لوازم سمعي و بصري سود  .ارائه گرديد

 و صبح بود ،دو گروه هر بردند و زمان برگزاري كالس در مي
  .وسط يك مدرس ارائه شدت درس

ابتدا شيوه تدريس  ،در جلسه اول ،در شيوه تفحص گروهي
اطمينان از درك شيوه تدريس توسط  توسط مدرس بيان شد، پس از

نفري تقسيم شدند و به اعضاي هر گروه  4گروه  6به  ،دانشجويان
و  يدر پايان هر جلسه، اهداف رفتار .داده شد يك تا چهارشماره 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-11-fa.html


  مقايسه دو روش آموزشي سخنراني و تفحص گروهي

http://journals.mui.ac.ir   57/      11؛ شماره 1383سال / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

در طي  .گرفت يكيد قرار مأمنابع مورد نظر درس جلسه بعد مورد ت
در كتب، كه يك هفته دانشجويان فرصت داشتند منابع مورد نظر را 

به صورت گروهي  ،بود... هاي بهداشتي و گزارشات سازمان مجالت،
بحث و تبادل نظر  برايجلسه بعد با آمادگي كافي  دربررسي كرده و 

انتخاب  به صورت تصادفي در هر جلسه يك شماره .حضور يابند
ها كه داراي آن شماره بودند به  شد و هر يك از اعضاي گروه مي

بدين  .ندكرد راجع به موضوع درس صحبت ميعنوان سر گروه 
گروه  بار در طول ترم سر چهار ،ها هر يك از اعضاي گروه ،ترتيب
ديگر اعضاي گروه هم اگر مطالبي  ،ها بعد از بحث سرگروه. شد مي

بندي و  مدرس مطالب را جمع ،كردند و در خاتمه داشتند بيان مي
ه گروه را بر عهده كنند نقش رهبر و هماهنگ ،مدرس كرد، خالصه مي

 40( آزمون از هر دو گروه پس ،از جلسه نهاييپس دو هفته . داشت
مجموع . عمل آمده ب اي گزينهاالت چهار ؤ، به صورت س)پرسش

  .سنجيده شد 20آزمون از  نمرات پيش و پس
 SPSS-9.5 افزار آمـاري  از نرم ،ها تجزيه و تحليل داده براي
فراوانـي، ميـانگين،   (  وصـيفي هـا بـا آمـار ت    و يافتـه شد استفاده 

  و من )Sign( ساينهاي  ونمزآ ،و آمار استنباطي) انحراف معيار
 هـاي  دادهچـون  . سنجيده شـد  )Mann Whitney U test( يو ويتني

از آمار ناپارامتري  ، بنابراين،نبودداراي توزيع نرمال اين مطالعه 
قايسه م برايويتني يو جهت   من آزمون ناپارامتري. استفاده شد

آزمـون   مسـتقل و بعـد دو گـروه   همچنـين  ميانگين نمرات قبل و 
هاي نمرات قبـل   مقايسه ميانه براينيز  )Sign(ساين ناپارامتري 

  .ها مورد استفاده قرار گرفت ههر يك از گرواز مداخله و بعد 
  

  نتايج
دانشجو پرستاري، در دو گروه تدريس  49بروي اين مطالعه 

انجام ) نفر 25( و سخنراني) نفر 24( به شيوه تفحص گروهي
 21هاي اين مطالعه در هر دو گروه با ميانگين سني  نمونه .گرفت

به (زن  ،اكثريت دانشجويان .بودسال  دوسال و انحراف معيار 
 ،)درصد 80و  70ترتيب در گروه سخنراني و تفحص گروهي 

 آنهادرصد  50مجرد و  ،هر دو گروهدانشجويان نود درصد 
با  16معدل ترم گذشته هر دو گروه . گاه بودندساكن خواب

تحصيالت پدر اكثريت دانشجويان . بود 1انحراف معيار 
 3/58و  7/66 :تفحص گروهي به ترتيبسخنراني و  هاي گروه

اكثريت در گروه مادر و كمتر و تحصيالت  درصد در حد سيكل
ديپلم و باالتر و در گروه تفحص گروهي  )درصد 55(سخنراني 

شغل پدر اكثريت هر دو گروه . سيكل و كمتر بود) درصد 5/62(
به (دار  خانه آنهاو شغل مادر اكثريث ) درصد 46تا  45(كارمند 
  .بود) درصد 5/87و  100:ترتيب

با  2/15آزمون در گروه سخنراني  ميانگين نمرات پيش
معيار  با انحراف 4/14و در گروه تفحص گروهي  5/1انحراف معيار 

داري را بين دو  ون آماري من ويتني يو اختالف معنيآزم. بود 5/1
دانش اوليه دو  ،يعني ،)=58/1Tو  <05/0P( گروه نشان نداد

  .ه استگروه قبل از مداخله تقريباً يكسان بود
با انحراف  6/15آزمون در گروه سخنراني  ميانگين نمرات پس

با انحراف معيار  9/16و در گروه تفحص گروهي  6/1معيار 
و  df=47و  T=56/2آزمون من ويتني يو با  كهبود  4/1

01/0P< آزمون  داري را بين دو گروه در پس اختالف معني
 نشان داد بدين صورت كه نمرات دانشجويان با روش آموزش

آزمون ساين نيز بيانگر آن بود كه . تفحص گروهي بيشتر بود
در گروه سخنراني در مراحل قبل و  ميزان يادگيري دانشجويان

 df=24و  >04/0P(داري داشته است  معنيتفاوت  ،بعد از مداخله
نمرات دانش قبل و  ،در گروه تفحص گروهي همچنين .)T=3/2و 

و  df=23و  >001/0P(است  داري داشته تفاوت معنيبعد از مداخله 
20/4=T(. ان در درس بهداشت يتوزيع فراواني نمرات دانشجو

هاي سخنراني و تفحص  قبل و بعد از آموزش به روش ،)يك(
  .ارائه گرديده است يكگروهي در جدول 

  

  .اي سخنراني و تفحص گروهيه قبل و بعد از آموزش به روش) 1( درس بهداشت جامعهدر دانشجويان پرستاري فراواني نمرات  .1 جدول

 )1(نمرات بهداشت جامعه 
  )=24n(شيوه تفحص گروهي   )=25n(شيوه سخنراني 

 بعد قبل بعدقبل

 1%)2/4( 13%)2/54( 7%)28(10%)40(15كمتر از 

17-15)40(%10)48(%12 )7/41(%10 )2/54(%13 

 10%)7/41( 1%)2/4( 6%)24(5%)20(  17بيشتر از 
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، ضريب همبستگي وزش به شيوه سخنرانيدر گروه آم

ميزان يادگيري با  وترم گذشته  معدل متغير پيرسون بين
008/0P<  53/0وr=  نشان دادهمبستگي متوسط و مثبتي 

ولي بين متغيرهاي جنس، تحصيالت پدر و مادر، شغل پدر و 
مادر و استفاده از خوابگاه با ميزان يادگيري در هر دو گرو 

  .وجود نداشتي دار ارتباط معني
  

  بحث
پژوهش حاضر نشان داد ميزان يادگيري به شيوه تفحص 

  .بوده استگروهي بهتر از تدريس به شيوه سخنراني 
شيوه تدريس  ه كهمشخص شد ،نيز ديگر در مطالعات

. )8و1،5،6(بوده استتفحص گروهي در ميزان يادگيري مؤثرتر 
روه و فراگيران در داخل گ ،تفحص گروهيبه روش در تدريس 
كنند و همكاري، اعتماد به  با يكديگر ارتباط برقرار مي ،بين گروه

نمرات بهتري كسب  ،در نتيجه ،يابد نفس و درك آنها افزايش مي
فراگيران شيوه يادگيري فعال را نيز فرا  ،در عين حال و كنند مي
 ،گرچه اين شيوه تدريس براي مدرس آسان نيست ).11(گيرند مي
زيه تحليل مطالب، مهارت يادگيري و برقراري قدرت تجباعث اما 

شيوه تفحص گروهي ). 12(دشو ارتباط با يكديگر در فراگير مي
گيري  در افزايش مهارت اجتماعي شدن، توانايي بحث و نتيجه

در اين  ،از نظر پوشش محتواي دروس هم). 1(فراگير مؤثر است
شد، محتواي درس بر اساس سرفصل مصوب تعيين  ،پژوهش

 بطور كلي شتاز نظر پوشش محتوي هم مشكلي وجود ندا ،راينبناب
سطح علمي دانشجويان  يدر ارتقا ،تدريس به اين شيوه

 ،پرستاري و يادگيري طوالني مدت آنها مؤثر است و از سويي
گردد  ارتباط و اجتمايي شدن آنها ميباعث افزايش مهارت برقراري 

بسيار  ،پرستاريبخصوص  ،علوم پزشكي هاي كه اين مهم در گروه
 .است با اهميت و ارزشمند

 بامعدل ترم گذشته  ،در گروه تدريس به شيوه سخنراني
بين  ،اي مطالعهدر  كه حالي درداشت  همبستگييادگيري  نميزا

متغيرهاي دموگرافيك و ميزان يادگيري در تدريس به شيوه 
به داري  ارتباط معني ،سخنراني و تدريس به شيوه حل مسأله

بايد توجه داشت افرادي كه در ترم قبل ). 9(امده استدست ني
اند، اگر در موقعيت و شرايط يادگيري  نمرات خوبي را اخذ نموده

ميزان يادگيري و يادداري توانند  ميمساعدي قرار گيرند، 
از بين رفتن انگيزه،  :عواملي نظير وليبيشتري نيز داشته باشند، 

ش، ماهيت روش ك آموزبعدم همساني سبك يادگيري با س
ايفاي  ناتواني معلم در و آموزش، عدم تناسب موقعيت با اهداف

 رسد همبستگي نداشتن به نظر مي .گردد ميادگيري مانع ينقش، 
در  ،معدل ترم گذشته با ميزان يادگيري در شيوه تفحص گروهي

چون روش تفحص  ،بدين مفهوم كه ،ماهيت روش تدريس باشد
ميزان  بنابراين، ه،راگيران بودگروهي يك شيوه جديد براي ف

 .يادگيري آنها از معيارهاي قبلي معدل تبعيت نكرده است

با توجه به اهميت استراتژي آموزش تفحص گروهي 
 برايهاي بحث و گفتگو  افزايش ميزان يادگيري و كسب مهارت(

و  )ل و مشكالت و مهارت برقراري ارتباطئبرخورد با مسا
پژوهشگر اميدوار است  تاري،آموزش پرس ضرورت نوآوري در

ريزان را بر آن دارد كه به منظور  نتايج اين تحقيق بتواند برنامه
توفيق بيشتر در اجراي اين شيوه و ايجاد عادت و مهارت در امر 

هاي الزم را در بدو  يادگيري بر پايه تفحص گروهي، آمادگي
  .شروع تحصيل دانشگاهي دانشجويان، سامان بخشند

ت ديگر به منظور بررسي تأثير برگزاري انجام مطالعا
تدريس تفحص گروهي در دروس ديگر رشته پرستاري و ديگر 

هاي علوم پزشكي و بررسي نقاط قوت و ضعف اين شيوه  رشته
  .گردد تدريس توصيه مي
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The effect of Lecture and Focus Group Teaching Methods on Nursing Students' Learning in Community Health 
Course 

 
Heravi M, Jadid Milani M, Rejeh N 

 
Abstract 
 
Introduction. New methods of teaching in nursing education has not been extensively investigated in Iran. 
Considering the importance of nursing education promotion and successful application of new methods of 
teaching, especially focus group method, this study was conducted to determine and compare the effect of 
lecture, and focus group teaching methods on nursing students' learning in community health course (1) at 
Shahed University in the year 2002-2003. 
Methods. A semi-experimental study was conducted on 49 nursing students who had community health 
course (through census sampling method). After matching the variables of sex, gender, mean grade of 
previous semester and the use of students' dormitory, 24 students were selected for focus group and 25 
students for lecture group, randomly. A teacher taught them using the two methods, during the morning for 
one hour, 45 minutes, and for 16 sessions. The data colleting tool was a demographic data sheet and 
community health test in the form of multiple choice questions. Both groups took the pretest and demographic 
data sheet at the first day of the course and post-test at the last day. The data were analyzed by SPSS 9.5 
using frequency distribution, mean, standard deviation, Mann Whitney and Sign test.  
Results. The learning rate increased significantly in both focus group method and lecture method groups. But, 
in the group taught by focus group method, the learning rate was significantly higher than lecture group 
method. The mean grade of previous semester in lecture method group showed a positive moderate 
correlation with their learning rate.  
Conclusion. Considering the role of focus group method in making the students active in learning, developing 
their social skills and improving their communication skills, it can replace lecture teaching method. It is 
suggested that teachers and educational planners apply this method in students' education. More studies are 
recommended to investigate the weaknesses and strengths of this method. 
 
Key words. Teaching method, Focus group, Lecture, Learning, Nursing student, Community health. 
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