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 يها مهارت و بحث گروهي بر سخنراني روش به تدريس تأثير قايسهم
  در دانشجويان پرستاري ارتباط با بيمار

  
  ، كورش رضاييني، حميدرضا كوهستا*نيره باغچقي

  
  

  چكيده
 هب پژوهش حاضر با هدف مقايسه تاثير تدريس. محور است دانشجو آموزشي هاي روش از  تدريس به شيوه بحث گروهي يكي:مقدمه
  . انجام شده است1387تاري در سال ي ارتباط با بيمار دانشجويان پرسها مهارت و بحث گروهي بر سخنراني روش
دانشكده پرستاري و )  نفر28( و سوم)  نفر29(   نفر از دانشجويان پرستاري ترم اول57 يك مطالعه نيمه تجربي كه با شركت :ها روش

 واحد از 2ها  ها به دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند و در هر كدام از كالس ك از كالسهر ي. ، انجام شد87مامايي اراك در سال 
مهارت ارتباط با بيمار . تدريس شد) تجربي گروه( و بحث گروهي) گروه شاهد( دروس داخلي جراحي مربوطه با دو شيوه سخنراني
 5 عبارتي با مقياس 35ام تدريس با استفاده از يك پرسشنامه بار ديگر پس از اتم دانشجويان هر دو گروه قبل از شروع تدريس و يك

  .ده شد و با يكديگر مقايسه گرديداي ليكرت سنجي درجه
داري ااختالف معن) 56/85 و 1/85به ترتيب برابر با (  ميانگين نمره مهارت ارتباط با بيمار قبل و بعد از تدريس در گروه سخنراني:نتايج

داري افزايش يافته به طور معنا) 33/91 و 7/84تيب با به تر( مهارت قبل و بعد از تدريس در گروه بحث گروهينداشت؛ اما ميانگين نمره 
ي ارتباطي ها مهارتي ارتباطي دو گروه قبل از تدريس با هم تفاوتي نداشتد، ولي نمره ها مهارتهمچنين نمره ). >05/0p( بود

  .از گروه شاهد بود تدريس باالتر دانشجويان در گروه تجربي بعد از
ي ارتباطي دانشجويان ها مهارتتا  كند ميكمك  تدريس بحث گروهي در  در كل نتايج اين تحقيق نشان داد كه روش:بحث

هاي   تا با استفاده از روششود ميپيشنهاد . در محيط بالين بهتر گردد) مورد مشكل در تعاملي و پيگيري يها مهارتهاي  حيطه(پرستاري
  .هاي ارتباطي آنان فراهم شود مهارتو افزايش مشاركت دانشجويان در بحث و مناظره، فرصتي براي افزايش فعال آموزشي 

 
  .ي ارتباطي، بيمار، دانشجوي پرستاري، بحث گروهي، روش تدريس، سخنرانيها مهارت :هاي كليدي واژه
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  دمهمق
ها و باورها بين   مفاهيم و ارزش،فرايند تبادل اطالعات

                                                 
، پرستاري، مربي گروه پرستاريكارشناس ارشد نيره باغچقي، : مسؤولنويسنده * 

  .، ايراناراك،  دانشگاه علوم پزشكي اراك،دانشكده پرستاري ساوه
baghcheghinayereh@yahoo.com؛  

. ،دانشكده پرستاري ساوه ، مربي گروه پرستاريحميدرضا كوهستاني، كارشناس ارشد 
hamidnbkb@Yahoo.com)(،مربي گروه كارشناس ارشد پرستاري ؛ كورش رضايي ،

 .، ايراناراك، دانشگاه علوم پزشكي اراك،پرستاري دانشكده پرستاري ساوه
(k.rezaei@ararkmu.ac.ir)  

 اصالح شده و 20/4/89  به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 9/2/88اين مقاله در تاريخ 
 . پذيرش گرديده است4/9/89در تاريخ 

در علوم پزشكي ارتباط در حقيقت . گويند افراد را ارتباط مي
 آوري ريزي شده با اهدافي مثل جمع يك محاوره برنامه

 ارائه اطالعات به بيمار، تعيين مشكالت و عالئق ،داده
دوطرفه، آموزش، فراهم كردن حمايت و مشورت يا 

 اساسي ارتباط موثر به عنوان يك عامل). 1(استرمان د
در پرستاري مورد تاكيد قرار گرفته است و به عنوان 

هاي كيفي از بيمار محسوب  شرط الزم براي مراقبت
شود كه پرستاران  تقويت ارتباط موجب مي. شود مي

احساس نزديكي بيشتري با بيمار داشته و رضايت 
ثر مراحل فرايند پرستاري اك. )2(شغلي آنها باالتر رود
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انجمن پرستاران  .)3(باشد نيازمند برقراري ارتباط مي
 استاندارد را براي ايجاد و ششمراقبت ويژه آمريكا 

د كه دان  درماني ضروري مي-نگهداري مراكز بهداشتي
اين انجمن اعالم .  ارتباطي استيها مهارتيكي از آنها 

 يها مهارت گونه كه در ساير  پرستاران همانكند مي
 ارتباطي هم يها مهارتباليني ماهر هستند بايد در 
 عليرغم تاثير مهارت ).4(مهارت كافي داشته باشند

 بهبود وضعيت ،ارتباطي بر ارائه خدمات پرستاري
 متاسفانه ، و مشاركت بيمار در مراقبت از خود،بيمار

. ندارند ارتباطي كافي يها مهارتپزشكان و پرستاران 
هاي بيمار شده،   غفلت از نيازها و خواستهباين امر سب

پي  را دراسترس و ناراحتي پزشكان و خانواده بيمار 
 نتايج ).5(كند دارد و زمينه كشمكش بين آنها را فراهم مي

اي مختلف انجام شده در اين زمينه نشان داده ه پژوهش
كه پرستاران در ارتباط با بيمار و خانواده آنان موفق 

كه پرستاران صرف ارتباط با  ت زمانيمد. اند نبوده
بيمار بسيار گفتگو با .  بسيار كم استكنند ميبيمار 

سطحي و اغلب در رابطه با مشكالت جسماني اوست و به 
نتايج  ).7و 6(ودش جنبه رواني مراقبت كمتر توجه مي

نشان داد كه ميزان عملكرد دانشجويان در  يتحقيق
تحقيقات ). 8(ده استبرقراري ارتباط با بيمار متوسط بو

اي بسيار كمي در رابطه با افزايش و بهبود  مداخله
. هاي ارتباطي دانشجويان پرستاري انجام شده است مهارت

هاي  تحقيق خليفه زاده و همكاران نشان داد كه طراحي دوره
آموزش باليني بر اساس الگوي نظارت و راهنمايي باليني 

بين فردي، حرفه اي و هاي  مي تواند منجر به ارتقاء مهارت
ارتباطي دانشجويان پرستاري گردد و نويسندگان اين مقاله 

تر در  تاكيد كرده اند كه بايد اين روش مورد استفاده وسيع
 ).9(آموزش باليني پرستاري قرار گيرد

 معموالً ،تجربه شخصي نويسندگان اين مقالهبر اساس 
دانشجويان پرستاري كه كمتر در بحث و مباحثه در 

نند، در بالين نيز با ك هاي تئوري شركت مي كالس
 و يا كنند ميبيماران و پرسنل كمتر ارتباط برقرار 

 اين گروه از .كننداصول صحيح ارتباط را رعايت نمي
دهند اطالعات مورد نياز  دانشجويان بيشتر ترجيح مي

  .به دست آورندخود را از پرونده بيمار 

 هاي روش تدريس به شيوه بحث گروهي يكي از
 شيوه از دانشجومحور است كه با استفاده آموزشي

 فعاالنه شركت آموزشي هاي فعاليت در مباحثه، فراگيران
 و نظرات تا شود مي فرصت داده آنان به و كنند مي

تدريس به  .ميان بگذارند در ديگران با را خود تجربيات
 در فراگيران رشد را انتقاد قدرت ،شيوه بحث گروهي

 شود بيان فراگير تقويت مي در اين روش قدرت). 10(دده مي
 نظرهاي شنيدن  دراو صدر سعه و تحمل  در نهايت،و

 ،ديگران با از طريق همكاري و شود ميبيشتر متفاوت
 .كند ديگران را كسب مي و تبادل نظر با تعامل يها مهارت

 به اين روش باعث افزايش اعتمادرود  انتظار ميهمچنين 
. دوكمرويي در فراگيران ش و التكاهش خجو  نفس،

 حقوق رعايت ،كردن  دقت،مواردي مانند درست شنيدن
 نظرهاي پذيرش ديگران، نظرهاي به ديگران، احترام

 به سكوتو  و گفتگو، محاوره آداب رعايت مخالف،
اين در حالي .  اين روش تقويت خواهد شد بالزوم هنگام

 مي ارهاد سخنراني روش كه به هايي است كه در كالس
 و فقط شنونده لساكت و غيرفعا عمدتاً دانشجويان ،شود
  ).12و10،11(هستند خود درس استاد

 جواب اين سئوال بودند درپينويسندگان اين پژوهش 
 كه در روش تدريس بحث گروهي، كه آيا با توجه به اين

 دانشجويان ارتباط متقابل بر اساس اجتماعي ساختار يك
 باعث اندتو ، اين روش ميدشو مي گفتگو خلق طريق از

  افزايش مهارت ارتباطي دانشجويان در بالين گردد؟
هاي اطالعاتي فارسي و  پژوهشگران در بانكجستجوي 

 اي اي مشابه با اين موضوع نتيجه انگليسي براي يافتن مقاله
 البته نتايج يك تحقيق در دانشجويان. در برنداشت

ن نشان داد روانشناسي اصفها تربيتي و علوم دانشكده
 يها مهارتافزايش  بر بحث گروهي كه تاثير روش تدريس
سخنراني بوده  روش بيشتر از ارتباطي دانشجويان

ي  الزم به ذكر است كه اين مطالعه يك مطالعه). 13(است
ي ارتباطي در آن ها مهارتغيرپزشكي است و منظور از 

باشد كه با  ي ارتباطي اجتماعي ميها مهارتپژوهش، 
 & Gambrill(ريچي و ه از پرسشنامه گمبريلاستفاد

Richey (سنجيده شده بود .  
 فعال و جديد ايه روش كارگيريه ب كه است بديهي
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 به امر اساسي رويكرد يادگيري، مرهون و آموزش
 هاي توان سيستم نمي امروزه و بوده آموزش در پژوهش

هدف از اين . دانست پژوهش از نياز بي را آموزشي
و بحث  سخنراني روش به  تاثير تدريسپژوهش مقايسه

ي ارتباط با بيمار دانشجويان ها مهارت گروهي بر
  .باشد پرستاري مي

  
  ها روش

جامعه اين . اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي است
ژوهش را دانشجويان پرستاري ترم اول و سوم پ

 تشكيل 87دانشكده پرستاري و مامايي اراك در سال 
كه در مطالعه پايلوت مشخص  اينبا توجه به . داد مي

ي ارتباطي دانشجويان ترم اول و ها مهارتشده بود كه 
سوم در مقايسه با دانشجويان ترم پنجم و هفتم كمتر 
است، دانشجويان ترم اول و سوم براي اين پژوهش 

ي پژوهش به روش   نفر جامعه57 يتمام. انتخاب شدند
 29م و  نفر ترم سو28( سرشماري وارد مطالعه شدند

تنها معيار خروج از مطالعه، حذف ). نفر ترم اول
 دانشجو از كارآموزي در نظر گرفته شده بود كه در اين

 .مطالعه اين مورد اتفاق نيافتاد
ها، ضمن جوركردن بر  دانشجويان هر كدام از ترم

 حسب جنس، به طور تصادفي به دو گروه تجربي و شاهد
 يكالس درس داخلاز ) جلسه16( دو واحد. تقسيم شدند

 ها با دو شيوه بحث گروهي  در هر كدام از ترميجراح
تدريس ) در گروه شاهد( و سخنراني) يدر گروه تجرب(

هاي   و محتواي مطالب ارائه شده در كالسيمرب. شد
ترم اول و ( گروه شاهد و تجربي در هر مقطع تحصيلي

  .فقط شيوه ارائه آنها متفاوت بوديكسان و ) سوم
ن در هر گروه تجربي به سه گروه كوچك پنج دانشجويا

هاي كوچك بر  روش كار در گروه. نفره تقسيم شدند
هاي روش  اساس شيوه كار تشريح شده در كتاب

تدريس بود، به اين ترتيب كه در روش بحث گروهي، 
عناوين و منابع آموزشي، براي مطالعه قبل از حضور 

در . شد يدر كالس، در اختيار دانشجويان قرار داده م
ابتداي هر جلسه، مدرس با توجه به اهداف آموزشي درس 

كرد و  هايي را براي دانشجويان مطرح مي مربوطه، پرسش

نظر  دانشجويان در مورد پاسخ به پرسشها به بحث و تبادل
تالش شد كه همه دانشجويان درگير بحث . پرداختند مي

 دهي و جمع ا را جهته در پايان نيز، مدرس بحث. شوند
هاي  شيوه آرايش و ترتيب چيدن صندلي. كرد بندي مي

اي بود كه امكان بحث گروهي و  كالس درس نيز به گونه
بدين صورت كه در گروه شاهد . تبادل نظر را تسهيل نمايد

طرفه و  ها به صورت يك به شيوه سنتي، يعني ميز و صندلي
رو به استاد بود، درحالي كه در گروه شاهد، از ميزهاي گرد 

 .پنج نفره استفاده شد
بار  مهارت ارتباط با بيمار دانشجويان هر دو گروه يك

بار ديگر پس از اتمام  قبل از شروع تدريس و يك
ها در دو گروه با هم  گيري شد و داده ها اندازه كالس

گيري، پرسشنامه  ابزار اندازه. مقايسه شدند
اي بود كه با استفاده از مطالعات قبلي و  ساخته محقق

. نظر در اين زمينه تهيه شد همچنين نظرات افراد صاحب
اي فردي دانشجو و ه اين ابزار شامل دو قسمت ويژگي

قسمت . مار بوديمهارت برقراري ارتباط دانشجو با ب
 عبارتي شامل چهار بخش شروع 35ليست  دوم يك چك

پيگيري ) هي گو13( ي تعامليها مهارت، )هي گو9( مصاحبه
) هي گو4( ايان بخشيدن به مصاحبهو پ) هي گو9( مشكل
بلي، خير، «مقياس چك ليست به صورت سه گزينه . بود

، ي شده بود كه در صورت پاسخ بلي، طراح»مورد ندارد
ه، به صورت مطلوب، نيمه مطلوب و يدرجه هر گو
اعتبار محتواي پرسشنامه از . شد ن مييينامطلوب تع

و نفر  پرستار و ديأت علميق كسب نظر هفت نفر هيطر
شان يرات موردد نظر ايي و اعمال تغيكارشناس پرستار

جهت تعيين پايايي از روش پايايي بين دو . ن شديتام
.  به دست آمد85/0ناظر استفاده شد كه ضريب توافق 

همچنين به منظور تعيين ثبات دروني ابزار از ضريب 
 به دست 89/0 كرونباخ استفاده شد كه ميزان آن يآلفا
 يابي در اختيار كارشناس پرستاريت ارزسيل چك. آمد

مار يي ارتباط با بها مهارتهمكار پژوهش قرار گرفت تا 
ج مشاهدات يدانشجويان را در بالين مشاهده كرده و نتا

به منظور افزايش . دياس آن ثبت نمايرا بر اساس مق
ها، رفتار هر دانشجو در سه روز مختلف به  اعتبار داده

 به اين ترتيب كه در تمامي .شد ي مين روش بررسيهم
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 روز 3 روز اول و 3ي ارتباطي در ها مهارتدانشجويان 
 يگذار نمره. دهي شد آخر كارآموزي مشاهده و نمره

، 2=مه مطلوبي، ن3=ز به صورت مطلوبيج نينتا
بدين ترتيب، . صفر انجام شد= و خير1=نامطلوب

ه، و در نهايت ي هر گويميانگين نمره هر دانشجو برا
.  از پرسشنامه محاسبه و ثبت شدين نمره كل وميزا

دامنه .  بود105دامنه نمره كل چك ليست بين صفر تا 
، حيطه 27بين صفر تا » احبهشروع مص«نمره درحيطه 

پيگيري در «، حيطه 39صفر تا » ي تعامليها مهارت«
پايان بخشيدن به «، و حيطه 27صفر تا » مورد مشكل

ها با برنامه آماري  داده.  بود12صفر تا » مصاحبه
SPSSميانگين و انحراف ( و با استفاده از آمار توصيفي
جهت مقايسه ميانگينها ( و آزمون آماري تي زوج) معيار

جهت ( و تي مستقل) سيدر هر گروه قبل و بعد از تدر
تجزيه ) ين دو گروه شاهد و تجربيها ب مقايسه ميانگين
 .و تحليل شدند

  ازي اجازه نامه رسمبراي رعايت مالحظات اخالقي،
ن دانشكده پرستاري و مامايي كسب شد و يمسئول

هماهنگي با مدير گروه محترم پرستاري جهت انجام 
ت دانشجويان ين رضايهمچن. پژوهش حاضر انجام گرفت

الزم . دي شركت در روش بحث گروهي كسب گرديبرا
 انجام مصاحبه با بيمار و همچنين به ذكر است كه
سي داخلي جراحي جزو شرح وظايف گذراندن واحد در

ز يباشد و مربي ن تعيين شده دانشجويان پرستاري مي
اي تدريسي كه مورد تائيد قرار ه مجاز است كه روش

هاي تدريس به آن اشاره شده  گرفته و در كتب روش
  . است را به كار ببرد

  
  نتايج

  نفر33 نفر شركت كننده در تحقيق، 57از مجموع 
از )  درصد87/50( نفر29.  بودندمونث)  درصد89/57(

 12/49( نفر 28واحدهاي مورد پژوهش ترم اول تحصيلي و 
كنندگان بين  سن شركت. ترم سوم تحصيلي بودند) درصد

 ميانگين و انحراف .سال بود) 13/20ميانگين (23 تا 18
معيار نمرات حيطه هاي مختلف مهارت هاي ارتباطي 

 در جدول دانشجويان در دو گروه تجربي و شاهد
  . ارائه شده است1شماره 
 بعد و قبل نمرات ميانگين مقايسه براي زوج تي آزمون

 داريامعن تفاوت كه داد نشان گروه هر در مداخله از
 از بعد و قبل در كل نمرات همچنين و ها حيطه نمرات بين

 ).<05/0P(ندارد وجود سخنراني گروه در تدريس شروع
 و گرفت قرار برسي مورد زني تحصيلي ترم تفكيك به نتايج

 ميانگين بين تحصيلي ترم دو هر در كه شد مشخص
 در تدريس شروع از بعد و قبل در كل نمره و ها حيطه نمرات
  ).<05/0P(ندارد وجود تفاوتي سخنراني گروه

  
  مار در دو گروه تجربي و شاهدي ارتباطي دانشجويان پرستاري با بيها مهارتميانگين و انحراف معيار نمرات حيطه هاي مختلف : 1جدول 

 بعد از تدريس قبل از تدريس
 t مقدار )p( گروه تجربي گروه شاهد t مقدار )p( گروه تجربي گروه شاهد حيطه

 7/0)5/0( 99/23±12/3 48/24±72/3 74/0)58/0( 82/23±36/3 33/24±23/3 مصاحبه شروع

 7/5)01/0( 02/37±1/5 39/33±1/5 6/0)62/0( 99/32±78/5 29/33±68/5 تعاملي هاي ت مهار

 12/4)02/0( 31/24±1/4 41/21±1/4 91/0)49/0( 01/22±82/3 3/21±92/3 مشكل مورد در پيگيري

 1)29/0( 01/6±29/2 28/6±29/2 99/0)38/0( 88/5±41/2 18/6±21/2 مصاحبه به بخشيدن پايان

 1/5)02/0( 33/91±01/14 56/85±91/13 81/0)51/0( 7/84±99/13 1/85±78/13 نمره كل
  دار استا از لحاظ آماري معن*
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 بين داريامعن تفاوتدر گروه تجربي، آزمون تي زوج 
پايان  مصاحبه و شروع هاي حيطه نمرات ميانگين
 نشان را تدريس از بعد و قبل در مصاحبه به بخشيدن

 يها مهارت هاي حيطه امتيازات حال اين با). <05/0P(نداد
 كل نمره همچنين و مشكل مورد در پيگيري و تعاملي

 داريامعن طور به آن از قبل به نسبت تدريس از بعد
 نيز تحصيلي ترم دو هر در نتايج اين). >05/0P(بود باالتر

   .گرديد مشاهده تفكيك به
  

  بحث
 بحث شيوه به تدريس روش كه داد نشان مطالعه اين

 باعث تواند مي سخنراني شيوه با مقايسه در گروهي
 حيطه در خصوص به ارتباطي يها مهارت نمره افزايش
 نتايج اين كه گردد؛ مشكل پيگيري و تعاملي يها مهارت

 مشهود سوم و اول ترم دانشجويان از گروه دو هر در
  .بود

 علوم هاي گروه در شدن اجتماعي و ارتباط برقراري مهارت
 و اهميت با بسيار پرستاري، خصوص هب پزشكي،
 در تواند مي زمينه اين در حقيقاتت و است ارزشمند
 داشته بسزايي نقش پرستاري خدمات كيفيت باالبردن

 مي نشان معتبر اطالعاتي هاي بانك بر مروري. باشد
 يها مهارت بررسي با رابطه در متعددي مقاالت كه دهد

 دانشجويان جمله از پزشكي علوم دانشجويان ارتباطي
 اين بر هاآن اكثر كه است رسيده چاپ به پرستاري
 از پزشكي علوم دانشجويان كه داشتند توافق موضوع

 برقراري مهارت نظر از پرستاري دانشجويان جمله
  .هستند ضعيف بيمار با ارتباط

 ترم دانشجويان تمام براي بيمار با ارتباط نحوه بررسي در
 مامايي و پرستاري پرستاري دانشكده پرستاري سوم

 و شد ارزيابي متوسط حد در دانشجويان عملكرد رامسر،
  ).8(نرسيد بخش رضايت و مطلوب حد به
 ارتباطي يها مهارت بررسي ديگري، مطالعه در

 يك مختلف هاي بخش در پرستاري دانشجويان
 در كافي مهارت از دانشجويان كه داد نشان بيمارستان

 با خدمات ارائه ضمن تنها و نبوده خوردار بر زمينه اين
 موثرتر آموزش بر رو اين از. ندا داشته ارتباط بيماران

  ).14(بود شده تاكيد دانشجويان
 بحث تدريس روش كه داد نشان حاضر پژوهش نتايج

 باعث تواند مي سخنراني روش با مقايسه در گروهي
 دانشجويان ارتباطي يها مهارت در داريامعن افزايش

 دانشجويان در مشابه تحقيقي. گردد بالين در پرستاري
 نشان نيز اصفهان روانشناسي و تربيتي علوم دانشكده

 افزايش بر گروهي بحث تدريس روش كه داد
 روش از مؤثرتر دانشجويان ارتباطي يها مهارت

 حاضر پژوهش نتايج با كه است بوده سخنراني
 پرسشنامه كه است بديهي البته). 13(دارد همخواني

 ارتباطي يها مهارت كه (مذكور تحقيق در استفاده مورد
 مورد پرسشنامه با ،)ردهك مي گيري اندازه را ياجتماع

  .است متفاوت كامالً ما تحقيق در استفاده
 شيوه به تدريس كه شد مشخص حاضر پژوهش در

 تعاملي يها مهارت در داريامعن افزايش باعث گروهي بحث
 تواند مي امر اين. شود مي مشكل مورد در پيگيري و

 يكديگر با مكاريه و تعامل به دانشجويان الزام از ناشي
. باشد ها مهارت اين تقويت نتيجه در و گروهي، بحث در

 كاهش نفس، به اعتماد افزايش باعث روش اين همچنين
 دانشجويان خصوص به فراگيران در كمرويي و خجالت

  ).16(شد خواهد پائين تحصيلي مقاطع يا و جديدالورود
 يك از گروهي بحث روش در دانشجويان كه آنجا از

 نظرهاي روشن دريافت در دقت اعمال به اگزيرن طرف
 هاي پاسخ ارائه به موظف ديگر، سوي از و اعضا ساير
 آنان نظرهاي رد يا پذيرش منظور به مستدل و منطقي
 ايه چارچوب رعايت مستلزم ها اين دو هر و هستند
 بين اصولي و منطقي ارتباط يك برقراري براي ويژه
 اين رسد مي ظرن به لذا است، گروه اعضاي تمام

 استاد كه اييه زمينه پرتو در آنان ممارست و اقدامات
 براي مناسبي شرايط مجموع در ،كند مي فراهم درس
 شنيدن، قبيل از دانشجويان ارتباطي يها مهارت تقويت
 نظرهاي به احترام ديگران، حقوق رعايت كردن، دقت

 و محاوره آداب رعايت مخالف، نظرهاي پذيرش ديگران،
 يها مهارت از همه كه را لزوم هنگام به سكوت و،گفتگ

 شيوه در كه حالي در .آورد مي فراهم است، ارتباطي
  .مانند مي شنونده و غيرفعال بيشتر دانشجويان سخنراني،
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 ياه مهارت يادگيري است معتقد) Reynolds(رينولدز
 از ديگران با تعامل و همكاري مهارت جمله از زندگي
 نظر از .)17(ردگ مي صورت بهتر گروهي بحث روش طريق
 را نقادي قدرت تواند مي مذكور روش نيز) Damon(دمين
  ).18(دهد رشد دانشجويان در

 روش به تدريس در كه است معتقد )Johnson(جانسون
 با گروه، بين و گروه داخل در فراگيران گروهي، تفحص
 نفس به اعتماد همكاري، و كنند مي برقرار ارتباط يكديگر

 فراگيران حال، عين در و ،ابدي مي افزايش آنها كدر و
  ).19(گيرند مي فرا نيز را فعال يادگيري شيوه

 گروهي بحث تدريس روش از استفاده دستاوردهاي
 قرار پژوهشگران از برخي بحث مورد نيز استاد براي
 روش، اين با تدريس كه معتقدند برخي .است گرفته
 و ذيريپنقد و صدر سعه همكاري، روحيه تقويت سبب
  ).13(شود مي استادان در ديگران نظرهاي شنيدن توان

 را زير پيشنهادهاي توان مي پژوهش نتايج براساس
 و اساتيد برداري بهره مورد اميد به داد، ارائه

  :گيرد قرار آموزشي ريزان برنامه
 به پرستاري خصوص به پزشكي علوم هاي گروه در

 مبذول بيشتري توجه گروهي بحث تدريس شيوه
 فيزيكي فضاي اصالح مستلزم كار اين البته. گردد

 ريزي برنامه در الزم هاي بيني پيش نيز و ها دانشكده
 است الزم همچنين .است آموزشي هاي گروه درسي

 گروهي بحث روش به تدريس زمينه در استادان
 روش اين از استفاده به و ببينند را الزم آموزش
 گزينش ايهس در ؛است شايسته. شوند ترغيب

 گروهي، بحث روش ويژه به فعال تدريس شيوهاي
 دانشجويان ارتباطي هاي مهارت ارتقاي بر استادان

 اهميت به توجه با عالوه، به .بنمايند اساسي تأكيد

 به نياز سالمت، خدمات ارائه دري ارتباط هاي مهارت
 در ارتباطي هاي مهارت موضوع به بيشتر توجه

 امر اين .شود مي اساحس پرستاري دروس سرفصل
 برگزاري تدريس، اضافه ساعات يا واحد قالب در تواند مي

 اين. گيرد انجام پيشرفته و مقدماتي صورت به كارگاه
 گروهي بحث تاثير زمينه در مطالعات معدود از پژوهش

 پزشكي علوم در دانشجويان ارتباطي يها مهارت بر
 جوياندانش روي بر تحقيق اين انجام به توجه با. است

 نتايج، تعميم در محدوديت و دانشكده يك پرستاري
 و ها دانشكده ساير در مشابه مطالعات شود مي پيشنهاد
  .شود انجام دانشجويان ديگر هاي گروه

  
  گيري نتيجه
 بحث روش كارگيريه ب كه داد نشان تحقيق اين نتايج

 ارتباطي يها مهارت تا كند مي كمك تدريس در گروهي
 و تعاملي يها مهارت هاي حيطه (اريپرست دانشجويان

. كند پيشرفت بالين محيط در) مشكل مورد در پيگيري
 و آموزشي فعال هاي روش از استفاده با شود مي پيشنهاد
 مناظره، و بحث در دانشجويان مشاركت افزايش
 فراهم آنان ارتباطي يها مهارت افزايش براي فرصتي

  .شود
  

  تقدير و تشكر 
 بوده اراك پزشكي علوم نشگاهدا مصوب تحقيق اين

 انجام دانشگاه آن مالي حمايت با و) 307 شماره طرح(
 قدرداني دانشگاه آن از بدينوسيله كه است شده
  .گردد مي
  

  
  منابع

1. Deveugele M, Derese A, De Maesschalck S, Willems S, Van Driel M, De Maeseneer J. Teaching 
communication skills to medical students, a challenge in the curriculum? Patient Educ Couns. 2005 Sep; 
58(3):265-70. 

2. McGilton K, Irwin-Robinson H, Boscart V, Spanjevic L. Communication enhancement: nurse and patient 
satisfaction outcomes in a complex continuing care facility. J Adv Nurs. 2006 Apr; 54(1):35-44. 

3. Belcher M, Jones LK. Graduate nurses experiences of developing trust in the nurse-patient relationship. 
Contemp Nurse. 2009 Feb; 31(2):142-52. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1307-en.html


 هاي ارتباطي دانشجويانبر مهارت تدريسدو روش  تأثير مقايسه نيره باغچقي و همكاران
  

  217    /  )3(10؛ 1389 پاييز/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

4. Holtschneider ME. Better communication, better care through high-fidelity simulation. Nurs Manage. 2007 
May; 38(5):55-7. 

5. Boyle DK, Miller PA, Forbes-Thompson SA.Communication and end-of-life care in the intensive care unit: 
patient, family, and clinician outcomes. Crit Care Nurs Q. 2005 Oct-Dec; 28(4):302-16. 

6. Hegedus KS. From case study to plans for caring. West J Nurs Res. 1991 Oct; 13(5):653-7. 
7. Kotecki CN. Baccalaureate nursing students' communication process in the clinical setting. J Nurs Educ. 

2002, Feb; 41(2):61-8. 
8. Navabi N, Asri M. Nursing students’ communication with patients. Journal of Babol University of Medical 

Science 2003; 5(2): 9-16. [Persian] 
9. Khalifezadeh A , Salehi S, Hassanzadeh A. The effects of clinical supervision program application on nursing 

Iranian journal of medical education 2001; 3(1):37-41. [Persian] 
10. Safari M , Yazdanpanah B, Ghafarian H, Yazdanpanah S. Comparing the Effect of Lecture and Discussion 

Methods on Students` Learning and Satisfaction. Iranian journal of medical education 2006; 1(6): 59-64. 
[Persian] 

11. Heravi Karimvey M, Jadid M, Rejeh N. The effect of lecture and focus group teaching methods on nursing 
students learning in community health course. Iranian journal of medical education 2004, 1(4): 55-60. 
[Persian] 

12. Reynolds M, Groupwork in Education and Training –Ideas in Practice; London: Kogan Page Limited. 1994: 
124. 

13. Liaghat dar M, Abedi M, Jafari A, Bahrami F. Comparing the effect of lecture and discussion methods on 
students` learning and communication skills. Journal of Research and Planning in Higher Education 2003, 10 
:( 33) 29-56. [Persian] 

14. Sabzevari S, Soltani Arabshahi K, Shekarabi R, Koohpayehzadeh J. Nursing Students’ Communication with 
Patients in Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical Sciences 2006; 6(1) 43-49. [Persian] 

15- Wilkinson S, Roberts A, Aldridge J. Nurse-patient communication in palliative care: an evaluation of a 
communication skills programme. Palliat Med. 1998 Jan; 12(1):13-22.  

16. Simber M. Jahani B. Medical education.Tehran. golban publication 2004.[Persian] 
17. Damon W. Peer Education: The Untapped Potential"; Journal of Applied Development Psychology, 1984; ( 

5): 331- 343. 
18. Johnson DW. Cooperative learning: increasing college faculty instructional productivity. [Cited 2008 july 

18]: avaible from: 
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=E
D343465&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED343465 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1307-en.html


 نيره باغچقي و همكاران هاي ارتباطي دانشجويان بر مهارت تدريسدو روش  تأثير مقايسه
 

 )3(10؛ 1389 پاييز/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي     /  218

Comparison of the Effect of Teaching through Lecture and Group 
Discussion on Nursing Students' Communication Skills with Patients 

 
Nayereh Baghcheghi¹, Hamidreza Kouhestani², Kourosh Rezaei³ 

 
Abstract 
 
Introduction: Teaching through group discussion is one of the student-oriented (centered) instructional 
methods. This study was performed to compare the effect of teaching through lecture and group discussion 
on nursing students' communication skills with patients in year 2008. 
Methods: This was a quasi experimental study performed on a population of 57 students of first (n=29) and 
third semester (n=28) of school of nursing and midwifery in year 2008. Students of each semester were 
divided into two groups of experiment and control. Two modules of medical surgical courses were taught to 
the students through lecture (for control group) and group discussion (experiment group). Students' skills of 
communication with patients in both groups were assessed once before instruction and once again after that. 
Data derived from two groups was compared and students' skills of communication were inscribed using a 
questionnaire containing 35 phrases in Likert's original 5-point scale.  
Results: Mean scores of skill of communication with patients before and after instruction were as 85.1 and 
85.56 respectively in lecture group which demonstrate no significant difference; Mean scores of skill of 
communication with patients before and after instruction were as 84.7 and 91.33 respectively in group 
discussion cluster which revealed a significant improvement (p<0.05). The score of students' communication 
skills in two groups were similar before the instruction but students' communication skills were significantly 
higher in experiment group after the instruction.  
Conclusion: The results of this study showed that employing group discussion method helps to the 
development of nursing students' communication skills (areas of interactional skills and pursuing problems). 
Employing active educational methods and increasing students' involvement in discussions and contestations 
provides them with an opportunity to develop their communicational skills.  
 
Keywords: Communication skills, Patient, Nursing student, Group discussion, Instructional method, Lecture. 
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