
  
 

 
 

 

 خدیجه حاتمی پورل: ئونويسنده مس*

   .رانیا ،تنکابن، آزاد اسالمی، دانشگاه پزشکیعلوم  انشکدهد

 

 مجله افق توسعه آموزش علوم پزشكي

 

 kh_hatamipour@yahoo.comايمیل: 

 091112912001- تلفن:
 

 نیکوچک همراه با تمر يآموزش در گروه ها یابیو ارز  ريیبه کارگ

پرستاري   یکارشناس انیبه دانشجو قیدر آموزش روش تحق یرقابت

 (یفی)پژوهش ک
 4نویدا دلفا ،3امجید پوی ،*2رخدیجه حاتمی پو، 1فلورا رحیم آقایی

 رانیا تنکابن، ،یاسالم آزاد دانشگاه تنکابن، واحد ،یپزشک علوم دانشکده ،یپرستار گروه،دانشیار 1
 مسئول( سندهی)نو رانیا تنکابن، ،یاسالم آزاد دانشگاه تنکابن، واحد ،یپزشک علوم دانشکده ،یپرستار گروهاستادیار،  2
  رانیا تنکابن، ،یاسالم آزاد دانشگاه تنکابن، واحد ،یپزشک دانشکده ،یجراح گروهاستادیار،  3

 رانیا تنکابن، ،یالماس آزاد دانشگاه تنکابن، واحد ،یپزشک علوم دانشکده ،یپرستار گروه مربی، 4

 

 چكيده مشخصات مقاله

 نو ع مقاله
 یپژوهشاصیل 

 

 پيشينه پژوهش

 04/02/99 تاریخ دریافت:

 03/04/99 تاریخ پذیرش:

 كلمات كليدي  

 آموزش

 گروه های کوچک

 تمرین رقابتی

 روش تحقیق

 دانشجویان پرستاری

 

 س روشدر آموزش در یرقابت نیه با تمرکوچک همرا یآموزش در گروه ها نییپژوهش تب نیهدف از ا مقدمه:

 .واحد تنکابن بود یدر دانشگاه آزاد اسالم یپرستار یکارشناس انیبه دانشجو قیتحق

 انیودانشج هیله را کمحتوا در دو مرحله انجام گرفت. جامعه مطالع لیو روش تحل یفیمطالعه به شکل ک نیا روش كار:

اب لعه، انتخه مطابورود  اریدادند. مع یم لیواحد تنکابن تشک یاسالمدانشگاه آزاد  یدانشکده علوم پزشک یپرستار

. روش ه بودقبل از ورود به مطالع قیتحق وشر یو عدم شرکت در کارگاه ها یدر ثبت نام ترم قیدرس روش تحق

 .فتریت پذه صوربه اشباع داد دنیتا رس انیساختار بود که با دانشجو مهین قیعم یاطالعات مصاحبه ها یگردآور

 ند. تعداداب شدداوطلبان انتخ انیاز م یبه شکل هدفمند بود. شرکت کنندگان پس از دعوت به همکار یرینمونه گ

 د.نامه را امضاء کردن تیکامل از مطالعه و اهداف آن، فرم رضا یپس از آگاه ونفر بود  22آنها 

ادغام  و یدر پ یپ یها سهیکار و مقا یا ادامه مرتبط با موضوع بود. ب هیکد اول 213ها حاصل حدود  هیدرون ما نتايج:

ظهور  هیدرون ما ریز 24و  هیدرون ما 6در قالب  انیدانشجو دیروش مذکور از د یابیها  تجربه و ارز هیدرون ما نیا

حل  یریادگی، ر عملها د ادگرفتهیبالفصل  یریبه کارگ نده،ها عبارت بودند از: کالس پرنشاط و ز هی. درون ماافتی

 ندیفرا در انگریو ارتباط با د یتوان همکار ،یپژوهش گر هیمنحصر به فرد، روح یریادگی ،یله به شکل جمعمسئ

 .یریادگی

د اعتما شیاعث افزبا یرقابت یها نیروش خصوصا به خاطر تمر نیعالقه و مهارت کسب شده با ا زه،یانگ گيري:نتيجه

 یژوهپدانش  هیحرو ،یجستجوگر هیروح جادیاهد شد که عالوه بر اخو رانیفعاالنه در فراگ یریادگیبه نفس و عالقه به 

 .دهد یدر آنان ارتقا م زیرا ن
 ن مقالهاينحوه ارجاع به 

Rahimaghaee F, Hatamipour Kh, Pouya M, Delfan V. Applying and evaluating training in small groups with 

competitive practice in teaching research methodology to undergraduate nursing students (Qualitative research). 

Horizon of Medical Education Development. 2020;11(2):7-19  

 مقدمه

که به سرعت در  یزندگ یجد یازهایاز ن یکیامروزه         

 یها یباشد شکل دادن به تحوالت و نوآور یم رییحال تغ

در سطوح آموزش مدارس و دانشگاه  ژهیبه و ،یآموزش

است  ییها نهیزم نیاز مؤثرتر یکیامر  نیهاست؛ چرا که ا

سازد  تا فاصله خود را با تحوالت و  یکه ما را قادر م
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 یاز راه ها یکی(. 2و1) میکمتر کن یجهان یها یدگرگون

 سیتدر ندیفرآ ،یو درس یبه اهداف آموزش لین یبرا دیمف

(. در 3برخوردار است ) تیاز اهم لیدل نیاست و به هم

رود و  یم شیپ یادیبا سرعت ز یعصر حاضر تکنولوژ

هوشمند،  یافراد ازمندین گریاز هر زمان د شیجامعه ما ب

توانند  یمناسب م یآموزش ها هاخالق و نوآور است. تن

 نیا دی. باندینما تیرا ترب یا دهیماهر و ورز یانسان یروین

و استفاده از الگوها و فنون و  یحآموزش ها در ابتدا با طرا

همراه  یریروش ها و پس از آموزش با سنجش و اندازه گ

 نیو نقش آموزش، اکنون مسأله ا تیباشند. با توجه به اهم

 یم یریادگیو  یاددهی یها و الگوها وهیش ماست که با کدا

 ادی قیبا عالقه و عم انیفراهم کرد تا دانشجو یطیتوان شرا

 یآموزش فعال قرار گرفته و مهارت ها انیگرفته و در جر

 ندیدر فرآ نی(. معلم4و1) ندیرا کسب نما یاجتماع یاساس

 یدارند و الزم است آن ها برا یینقش به سزا سیتدر

را به  انیرا به کار ببرند تا دانش جو ییهاروش  س،یتدر

دخالت دهند  یریادگی ندیصورت فعال و متفکرانه در فرآ

کوچک  یروش ها مباحثه در گروه ها از یکی(. 7و  6و 5)

 نیدتریاز مف یکیکوچک  یاست.  روش بحث در گروه ها

تحقق اهداف  لیروش هاست که موجب تسه نیو معتبرتر

 نیشود. در ا یو مؤثرتر م تر قیعم یریادگیو  یآموزش

 امینموده، به انتقال پ تیروش مدرس بحث را کنترل و هدا

تعامل  یمر منجر به برقرارا نیا جه،یکند. در نت یها کمک م

روش  نیا یایمزا گری(. از د9و  8شود ) یم رانیفراگ نیب

همراه با پرورش تفکر  یتوان به کسب اطالعات علم یم

 یاظهارنظر در جمع هم کالس ییاناو تو انیقدرت ب ر،یفراگ

 هیقدرت تجز ت،یریمد ییو منتقد بودن، توانا ریها، انتقادپذ

 میاعتماد به نفس و قدرت تصم شیاو استدالل، افز لیو تحل

و باز شدن ذهن نسبت به نگرش ها،  یشیفراخ اند ،یریگ

افراد، توسعه فرهنگ  نیارتباط ب یپرورش مهارت برقرار

 رییو تغ یریادگیدر تداوم  زهیانگ جادیو ا یکار گروه

 (.  12و  11و  10نگرش اشاره کرد )

چک کو یکار در گروه ها یژگیو نیفعال مهم تر شرکت

تعامل  زانیگروه است. م یهمه اعضا نیتعامل ب یو به معنا

حداقل  یگروه متفاوت است؛ ول گرید یهر فرد با اعضا

 گر،یوجود داشته باشد. جنبه مورد توجه د دیبا یتعامل

مانند  یمختلف یاست که به روش ها گریکدیارتباط افراد با 

 یر متله کنفرانس برقرا ایچهره به چهره، تلفن و  طارتبا

 یمعن نیو مشخص باشد. بد نیمع دیشود. کار هر گروه با

موضوع متمرکز شود تا از اغتشاش   کی یکه هر گروه رو

گردد. پژواک تفکر از  یریو عدم تمرکز افراد جلوگ

کوچک است  یمهم آموزش به روش گروه ها یها یژگیو

آموزند و  یبحث از آن چه م انیجرآن افراد در  یکه ط

 رییو در رفتارشان تغ ندینما ید، استفاده مکنن یتجربه م

گردد. در  یم قیامر منجر به آموزش عم نیشود. ا یم جادیا

تجربه  لیکوچک، تبد یگروه ها یاز کاربردها یکیواقع 

روش  نیا گرید ی(. به عبارت14و  13و  8است ) یریادگیبه 

تحمل و  تیکند و در نها یم تیتقو را ریفراگ انیقدرت ب

شود و از  یم شتریمتفاوت ب ینظرها دنیو در شنسعه صدر ا

تعامل و تبادل نظر با  یمهارت ها گرانیبا د یهمکار قیطر

 شیروش باعث افزا نیا نیکند. همچن یرا کسب م گرانید

 یم رانیدر فراگ ییاعتمادبنفس و کاهش خجالت و کم رو

 تیدقت کردن، رعا دن،یشن رستمانند د یشود. موارد

 هینظر رشیپذ گران،ید یرام به نظرهااحت گران،یحقوق د

آداب گفتگو و سکوت به هنگام لزوم  تیمخالف، رعا یها

 نهی(. در زم16و  15خواهد شد )  تیروش تقو نیبا ا

 انجام یمختلف یهاپژوهش یروش بحث گروه یاثربخش

 گریبا د سهیمقا در ژهیوآن به یاثربخش دیشده و اکثراً مؤ

 هستند.  یآموزش یهاروش



 پرستاري   یکارشناس انیبه دانشجو قیدر آموزش روش تحق یرقابت نیکوچک همراه با تمر يآموزش در گروه ها یابیرزو ا  ريیبه کارگ       9
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است که به  یاز جمله دروس یدر پرستار قیروش تحق سدر

 کیشده در طول  هیمطالب ارا نیارتباط ب یتفکر و برقرار

فراوان پژوهش و  تیدارد. با توجه به اهم ازین یلیترم تحص

 شیدرس در پرستاران ب نیا یعمق یریادگی تیاهم ق،یتحق

درس، مشاهده  نیا سیتدر یشود. در ط یمطرح م شیاز پ

اعتماد  یدارا اد،یبا وجود مطالعه ز انیه دانشجوشده ک

بنفس در اظهار نظر، بحث و به مشارکت گذاشتن دانش 

و  قیدرک عم جادیاز عدم ا یامر ناش نی. استندیخود ن

 یدر پرستار قیشده درس روس تحق هیارا میاز مفاه وستهیپ

مطالب گفته شده سر کالس را پس  انیاست. ضمنا دانشجو

از علل  یکی دیکنند. شا یراموش ماز ترک کالس ف

آن  یباشد که ط یبه روش سخنران سیتدر یکنواختی

 یمطالب به صورت منقطع و در جلسات متعدد ارائه م

 نییو سپس تع یفیروش به صورت ک نیا ی. اجرادیگرد

 یدرس به صورت گروه ها نیا سیاز تدر انیتجربه دانشجو

 شیافزدانش، در ا نیا یکوچک در کالس، ضمن تجل

 یبرخ جیباشد. نتا یم تیاهم یدارا زیاعتماد بنفس ن

آموزش در شکل گروه  یدهد که وقت یمطالعات نشان م

تر در نگرش  عیسر رییکوچک اجرا شود، تغ یها

 (. 18و   17گردد ) یم جادیا انیدانشجو

در  یپژوهش نیبه محدود بودن چن تیرو و با عنا نیا از

روش  نیاز ا انینشجوتجربه دا یلزوم بررس زیکشور و ن

با هدف  یفیک یپژوهشگران بر آن شدند پژوهش س،یتدر

 نیکوچک همراه با تمر یآموزش در گروه ها یابیارز

 یکارشناس انیبه دانشجو قیدر آموزش روش تحق یرقابت

 یسال ها یواحد تنکابن ط یاسالم آزادپرستاری دانشگاه 

 انجام دهند. مسالیبه مدت دو ن 1396 یال1395

 كار روش

خود را به اشتراک گذاشته و براساس  اتیتجرب انیمجر      

 جهینت نیبه ا قیخود در آموزش درس روش تحق اتیتجرب

 یپس از اتمام درس به روش ها انیکه دانشجو افتندیدست 

 یپروژه مهارت الزم را برا یعمل نیتمر یمعمول حت

 کیمناسب در  یهمکار ای قیتحق شنهادیپ کی یطراح

کنند. آنان با وجود گذراندن  یرا کسب نم یاقعو قیتحق

در بخش  یدرس به شکل تئوری و انجام پروژه کالس

پروپوزال با مشکل مواجه هستند.  به  کی نیدر تدو ،یعمل

 هیروح یریدرک و بکارگ یبرا یکاف زهیانگ لیدل نیهم

که با  یمقدمات یبود. در بررس فیدر آنان ضع یپژوهش گر

انجام  یمصاحبه ها یناساخته بر مبکمک پرسشنامه محقق 

به عمل آمده،  ان،یبا دانشجو سیتدر یدوره ها یشده ط

 قیبودن درس روش تحق یبه کاربرد انینگرش دانشجو

 نهمچنی. بود 43 مجموع از 6.37± 0.23نیانگیبا م فیضع

 یعل ییدانشجو چیپرسشنامه ه نیا یدر پاسخ به پرسش انتها

 قاتیتحق تهیو کمعض ق،یو تشو یرغم اطالع رسان

نبودند.  ییدانشجو یقینشده و قادر به انجام تحق ییدانشجو

موجود و  تیوضع افتیدر جهت در یمطالعه مقدمات نیا

 لزوم انجام پژوهش صورت گرفت.

سابقه  ی( که دارانیاز محقق یمطالعه مدرس )عضو نیا در

در درس مربوطه  سیتدر نیو همچن  سیساله تدر نیچند

 یدوران ارشد و دکترا لیدر طول تحص نیبوده و همچن

را  سیتدر نیو تمر دهیرا گذران سیتدر یخود روش ها

در  سیخود روش تدر اتیپاس کرده بود با توجه به تجرب

 یسازمان دهنده ها شیارائه پ یبا کم اکوچک ر یگروه ها

 ینمود و در کالس درس بیترک یرقابت ناتیو تمر یدرس

کوچک  یشکل گروه هابه  سیخود اجرا کرد. روش تدر

اجرا شد.  یدرس یدر کالس ها یرقابت ناتیهمراه با تمر

پرستاری دانشکده پرستاری  انیدانشجو هیجامعه مطالعه را کل

 یم لیواحد تنکابن تشک یاسالمدانشگاه آزاد  ییو ماما

در  قیورود به مطالعه، انتخاب درس روش تحق اریدادند. مع

 قیروش تحق یگاه هاو عدم شرکت در کار یثبت نام ترم
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مقطع  انیدانشجو بیترت نیقبل از ورود به مطالعه بود. بد

که درس را انتخاب واحد کرده و در کالس ها  یکارشناس

ها پس از دادن طرح  کالسحضور داشتند انتخاب شدند. 

مربوطه به شکل  یدر طول ترم ها حاتیو توض هیدرس اول

 یه هم یبرا یرقابت ناتیکوچک با تمر یگروه ها

 تیبا اولو انیترم دانشجو یبرگزار شد. در ابتدا انیدانشجو

 نیشدند. به ا مینفره تقس 6 ای 5 یعالقه خود، به گروه ها

از  انیداده شد. به درخواست خود دانشجو یگروه ها اسم

رنگ ها استفاده شد تا در لحاظ نمره و رتبه در  یاسام

گر گردد. ا جادیا لیتسه یو مسابقات کالس ناتیتمر

 نیداشت در مسابقات و تمر بتیغ یدر جلسه ا ییدانشجو

در آن جلسه در نظر  یو یدر گروه برا یآن جلسه نمره ا

در  مطالعه یبرا ازیشد. هر جلسه مطالب مورد ن یگرفته نم

بود که  نیشد و قرار بر ا یاعالم م انیجلسه بعد به دانشجو

ور هم د رهیدا میگروه به شکل ن یقبل از ورود مدرس اعضا

 یاستاد نشسته باشند. در ابتدا یریو رو به محل قرار گ

توسط مدرس ارائه  هیو پا یاصل میاز مفاه یکالس، مقدمات

 اریاخت دردر مورد مطلب آن جلسه  ینیشد و تمر یم

که به  یدر فرصت انی. دانشجوشد¬یگذاشته م انیدانشجو

خود به گفتگو و  یابتدا در گروه ها شد¬یآنها داده م

شده خود و شروع کالس  ادگرفتهیوره و انتقال مطالب مشا

 ندهیدادند. در انتها نما یرا انجام م نیپرداخته و سپس تمر

مدرس  به جلو آمده و  یگروه ها به رهبر یاز همه  یا

گروه ها در مورد آن  هیداد و بق یانجام شده را ارائه م نیتمر

ه از ک یکردند. در هر جلسه گروه یگروه بحث و گفتگو م

برتر بود به عنوان برنده جلسه اعالم شده و نمره خود را  هیبق

که قرار بود بعنوان نمره مثبت ) اضافه شده به نمره کل( در 

کرد.  یم افتیشود در رفتهدر نظر گ یانینمره آزمون پا

هر گروه به عنوان نمره  یبرا زیهر جلسه ن ناتیمجموع تمر

 یریادگیسطح  یبررس یاترم در نظر گرفته شد )البته بر انیم

توسط  زیترم به روش معمول ن انیامتحان م انیدانشجو

مدرس در طول ترم انجام شد(. پس از اتمام ترم در دو 

بر  عیسر یمرور شکلتوسط مدرس به  یجلسه جمع بند

مرتفع  انیانجام شده و اشکاالت دانشجو هیو پا یمطالب اصل

هم  یکالس . الزم به ذکر است که هر گروه پروژهدیگرد

رفت  یانجام شده و جلو م یریادگیداشت که در جلسات با 

 بیترت نیدر نظر گرفته شود و به ا یینها فیتا به عنوان تکل

 .شد¬یعمال آموخته ها بکار گرفته م

 قیبکار برده شده از طر سیپس از اتمام ترم، روش تدر

 یقرار گرفت. روش گردآور یمورد بررس یفیک یروش

ساختار بود که با تک  مهین قیعم یه هااطالعات مصاحب

. رفتیبه اشباع داده صورت پذ دنیتا رس انیتک دانشجو

به شکل هدفمند بود. شرکت کنندگان پس از  یرینمونه گ

داوطلبان انتخاب شدند. تعداد  انیم زا یدعوت به همکار

کامل از مطالعه و اهداف  ینفر بود و پس از آگاه 12آنها 

مطالعه روش  نیرا امضاء کردند. در ا نامه تیآن، فرم رضا

داده ها، همان طور که گفته شد مصاحبه  یجمع آور یاصل

پرسش  کیبود که با  قیو عم افتهیسازمان  مهیباز ن یها

شد. فرم مصاحبه دو دسته  یآغاز م موضوعدر مورد  یعموم

. متن یریگیو سواالت پ یسوال راهنما داشت: سواالت اصل

شرکت کنندگان ضبط شد و سپس به  مصاحبه ها با اجازه

باال بردن صحت  یصورت نوشته درآمد. در چند مورد برا

 و کنندگان شرکت با کدها و ها¬کار از چک کردن متن

شد. طول مصاحبه ها از  استفاده یلیتکم های مصاحبه انجام

ساعت متفاوت بود. هنگام انتخاب شرکت  1تا  قهیدق 45

ه در بین شرکت مصاحبه سعی شد ک یکنندگان برا

کنندگان دانشجویان ممتاز و غیر ممتاز، نماینده کالس، 

دانشجوی آرام و پر هیاهو، بی انگیزه و پر انگیزه وجود 

باشد. مصاحبه ها با  هداشت تیداشته باشد تا داده ها جامع

 تمایل دانشجویان در محیط دانشگاه انجام گرفت.
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 است و یآموزش ندیفرا کیاز  یحاضر بخش پژوهش

. فتانجام گر ربطیمسئوالن ذ دییو تأ یمداخالت با هماهنگ

د. پژوهش به صورت داوطلبانه بو نیدر ا انیشرکت دانشجو

د اطالع داده ش انیبه دانشجو یاصول اخالق تیرعا یبرا

د. مطالب بدون ذکر نام آنان در پژوهش استفاده خواهد ش

مقاله با کد اخالق  نیا

IR.IAU.AK.REC.1397.003 است. دهیت رسبه ثب 

 نتايج

نفر  3دختر و  یپرستار ینفر دانشجو 9مطالعه  نیدر ا      

سال قرار  22تا  20 نیب یپسر شرکت کردند که در رنج سن

مرتبط با  هیکد اول 213بدست حاصل حدود  یداشتند. تم ها

و ادغام  یدر پ یپ یها سهیکار و مقا یموضوع بود. با ادامه 

 انیدانشجو دیروش مذکور از د یابیتمها تجربه و ارز نیا

(. تم ها 1)جدول  افتیتم ظهور  ریز 24تم و  6در قالب 

بالفصل  یریعبارت بودند از: کالس پرنشاط و زنده، بکارگ

 ،یحل مسئله به شکل جمع یریادگیها در عمل،  ادگرفتهی

توان  ،یپژوهش گر هیمنحصر به فرد، روح یریادگی

 یریادگی ندیرادر ف گرانیو ارتباط با د یهمکار
 تم ها و زیرتم هاي استخراج شده از مصاحبه کیفی: 1جدول 

 زير درون مايه )زير تم( درون مايه )تم(

 جو درس، شدن تر شیرین و آسان عالقه، با توام کالسی تمرکز کالس، در حضور انگیزه زنده و پرنشاط کالس
 صمیمی

 در ها يادگرفته بالفصل بکارگیری

 عمل

 عمل در یادگیري کردن پیاده فرصت تحقیق، شیوه در مهارت ارا،ک هاي آموخته

 شکل به مسئله حل يادگیری

 جمعی

 گروهی تحلیل قدرت گروهی، مناسب هاي گیري تصمیم توانایی جمعی، تفکر فرصت

 دادن گوش درس، کالس همان در یادگیري امتحان، اضطراب رفع ماندگار، و موثر یادگیري فرد به منحصر يادگیری
 حسن جمعی، یادگیري تحقیق، روش درس یادگیري قبال در مسئولیت احساس فعاالنه،
 یادگیري براي طلبی رقابت

 تحقیق روش یادگیري به نیاز احساس شدن، محقق به تمایل تحقیق، به عالقه و ترغیب گری پژوهش روحیه

 ديگران با ارتباط و همکاری توان

 يادگیری فرايند در

 دیگران دانش و کار به اطمینان گروهی، کار مهارت افراد، اشتباهات تحمل ،گروهی کار به عالقه

 

 
  زنده و پرنشاط کالس: یاصل تم

 کالس، در حضور زهیانگ: یاصل تم سازنده یها تم ریز

 درس، شدن تر نیریش و آسان عالقه، با توام یکالس تمرکز

 یمیصم جو

 نیا یبرگزار از خود درک و تجربه انیدانشجو واقع در

 یدارا را قیتحق روش سیتدر یبرا درس کالس از نحوه

 پر را کالس که ییها تیجذاب لیقب از اند دهید ییها تیمز

 سخت درس یریادگی خودشان ی گفته به و کرده یم نشاط

 یمیصم یجو جادیا با را قیتحق روش مانند یمبهم و

 .است نموده  آسان و نیریش شانیبرا



 12       و همکاران فلورا رحیم آقایی
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 گروه یدونست یم یوقت ": دنمو انیب نگونهیا ییدانشجو

 تعلق بهت تیگروه کار انیپا در یازیامت قراره و یدار

 محرکه یروین هی و بود خوب یلیخ زهیجا نیهم رهیبگ

 نکهیا شده تموم دهیاتوکش یها کالس وقت گهید.... بود

 کرد یم ریپذ انعطاف رو کالس بود یا حلقه هامون یصندل

 "داشت خودشو یشاد و تیجذاب و

 عمل در ها ادگرفتهی بالفصل یریبکارگ: یلاص تم

 در مهارت کارا، یها آموخته: یاصل تم سازنده یها تم ریز

 عمل در یریادگی کردن ادهیپ فرصت ق،یتحق وهیش

 مطلوب انیدانشجو یبرا را روش نیا که یمسائل از یکی

 کالس هر یانتها در توانستند یم که بود نیا بود ساخته نظر

 یبعد زمان در و فیتکال انجام یبرا اند آموخته آنچه هم با

 و کنند ادهیپ عمل در ، یکالس فیتکل و ندهیآ ی جلسه تا

 .بگذارند محک به را ها ادگرفتهی

 شکل به درس نیا اگه قطعا ": انیدانشجو از یکی انیب به

 سواد هی فقط شد یم گفته ها درس هیبق مثل و یسخنران

 میتونست ینم وقت جیه عمل در و میداشت کار نیا از یتئور

 "میکن ادهیپ نویا

 یجمع شکل به مسئله حل یریادگی: یاصل تم 

 ییتوانا ،یجمع تفکر فرصت: یاصل تم سازنده یها تم ریز

 یگروه لیتحل قدرت ،یگروه مناسب یها یریگ میتصم

 نیا یول است؛ سازنده و الزم ییتوانا مشکل حل ییتوانا

 فراتر یها زهیانگ و ها مهارت ازمندین یجمع شکل به ییتوانا

 آنرا یکالس روش نیا از انیدانشجو اعتقاد به که است

 .اند نموده کسب

 بچه گروه هی یتو نکهیا ": کرد انیب مورد نیا در ییدانشجو

 هم با همه که قراره و یریگ یم قرار مختلف سطوح با ها

 یها یکاست و کم شه یم باعث بکنن بحث مسئله هی سر

.....  کنن حل رو مشکل و اطالعات نظر از کنن جبران همو

 "خوبه یلیخ نیا

 فرد به منحصر یریادگی: یاصل تم

 رفع ماندگار، و موثر یریادگی: یاصل تم سازنده یها تم ریز

 گوش درس، کالس همان در یریادگی امتحان، اضطراب

 درس یریادگی قبال در تیمسئول احساس فعاالنه، دادن

 یبرا یطلب رقابت حسن ،یجمع یریادگی ق،یتحق روش

 یریادگی

 اختصاص بخود را شده استخراج یها کد نیشتریب تم نیا

 و موثر روش نیا با را خود یریادگی انیدانشجو. داد

 ریتصو به انتظار از دور و یعال یحت و رینظ یب و ماندگار

 رایز نداشتند امتحان شب از یترس روش نیا با. اند دهیکش

 یم ادی درس کالس همان در خودشان ی گفته به را درس

 یم را تالششان تمام یکالس مسابقات بخاطر و گرفتند

 ها گرو گرید با هم کنار در و دهند گوش فعاالنه که کردند

 و گرفتند یم ادی گریهمد از بعالوه. پرداختند یم رقابت به

 یم اصالح و پر را هم یاطالعات یها نقص و اشکاالت

 .کردند

 نیا از بهتر متفاوته روش نیا خب ": دانشجو کی تجربه

 اونطور نبود یازین اصال بگم دیشا امتحان یبرا من شه ینم

 مینبود امتحان شب نگران گهید گفتن یم هم هیبق بخونم

 شدن برنده و ادگرفتنی یبرا کالس در رو تالش همه چون

 "میبود گذاشته

 یپژوهشگر هیروح کسب: یاصل تم  

 ق،یتحق به عالقه و بیترغ: یاصل تم سازنده یها تم ریز

 قیتحق روش یریادگی به ازین احساس شدن، محقق به لیتما

 انجام یها ییتوانا به اعتماد ها کالس نیا با انیدانشجو

 کینزد یا ندهیا در که داشتند لیتما و کرده دایپ را قیتحق

 مشکالت رفع یبرا زین حرفه در و کنند شروع را یقیتحق

 .ندینما استفاده پژوهش از مارانیب

 یلیخ یتوانمند نیا گفتن یبرا دیشا "کرد انیب ییدانشجو

 که شیتجرب نوع یحت پژوهش انجام مورد در یول باشه زود



  پرستاري  یکارشناس انیبه دانشجو قیدر آموزش روش تحق یرقابت نیکوچک همراه با تمر يآموزش در گروه ها یابیرزو ا  ريیبه کارگ       13
  

 
 

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                        99پاییز ، 2، شماره 11دوره  ،یافق توسعه آموزش علوم پزشک ةمجل

 

 خواد یم دلم واقعا آمده وجود به زهیانگ من در سخته یلیخ

 "کنم دایپ مارهایب مشکالت یبرا یراه هی

 ندیفرا در گرانید با ارتباط و یهمکار توان کسب: یاصل تم

 یریدگای

 تحمل ،یگروه کار به عالقه: یاصل تم سازنده یها تم ریز

 دانش و کار به نانیاطم ،یگروه کار مهارت افراد، اشتباهات

 گرانید

 یهنر ادگرفتنی و کارکردن هم با انیدانشجو ی گفته به

 میتقس نکهیا گرفتند ادی درس نیا با ترم طول در که بوده

 .رندیبپد هم را گرانید و کنند کار

 راستا هی تو هم با که میگرفت ادی ": ییدانشجو ی گفته به

 یهمکار شده باعث ها، اختالف تموم با میکن حرکت

 و داره ادامه هنوز یهمکار نیا میباش داشته هم با یبهتر

 یلیخ ما  شه ینم باورتون شه یم شتریب داره هامونیدوست

 یگفت یم بهش داشت یاشتباه یکی اگه میداشت مشکل

 کمک هم به دن یم نظر همه االن شد یم راحتنا یفور

 "کنن یم

 یفیک لیتحل روش کاربرد و قیعم یبررس لیدل به جینتا نیا

 جینتا و دیرس یم نظر به مناسب اریبس موضوع یابیارز یبرا

 ی نهیزم در انهم داشت اشاره موثر یریادگی به که ییانجا از

 با و بود مهم باشد ها ینواور اساس تواند یم که قیتحق

 .داشت مطابقت جینتا داشتن تیاهم کیکالس اریمع

 و نتيجه گيري بحث

 است یافراد ازمندین یگرید زمان هر از شیب ما جامعه        

. دارند را اطالعات لیتحل و هیتجز و یریادگی ییتوانا که

 یعلم یازهاین یحدود تا تواند یم سیتدر روش در رییتغ

 به سیتدر روش انیم نیا در و دینما برطرف را انیدانشجو

 به را پژوهشگران ذهن ربازید از کوچک یها گروه صورت

 بحث وهیش به سیتدر روش در. است داشته معطوف خود

 خلق کوچک یاجتماع ساختار کی کوچک، یگروه در

 قیطر از انیدانشجو متقابل ارتباط آن اساس که شود یم

 ،یاریهم قیطر از یریادگی یها گروه به و است گفتگو

 کردن صحبت بر عالوه که شود یم داده یآموزش فیوظا

 همراه به یشناخت محرک دارد، لیتحل و هیتجز به اجیاحت که

 شود یم فراهم ها آن یشناخت رشد یبرا یاجتماع مشارکت

 یجمع یندیفرآ و یتعامل روش کی یگروه بحث(. 15)

 روانشناسان نظرات طبق. است مسأله حل رامونیپ تفکر یبرا

 ماندگارتر آن ریتأث و شود یم بهتر یزمان یریادگی ،یپرورش

 امر در دانشجو شتریب مشارکت و یساز فعال با که است

 نییتع هدف با حاضر پژوهش(. 19) باشد همراه یریادگی

 یها گروه در آموزش از یپرستار انیدانشجو تجربه

 قیتحق روش درس سیتدر در یرقابت ناتیتمر با کوچک

 ها پژوهش. شد انجام تنکابن واحد یسالما آزاد دانشگاه در

 محور، دانشجو یگروه بحث وهیش به سیتدر دادند نشان

 در پژوهشگران]. 20،21[کند یم تیتقو را آنان یریادگی

 فرا مشکالت نیتر مهم از یکی آموزش، معضالت لیتحل

 ن،یکارآفر یافراد عنوان به را النیالتحص فارغ تیترب یرو

 یها گروه قیطر از یریادگی یاه روش به توجه عدم در

 یریگ بهره و دانند یم آنان لیتحص دوران طول در کوچک

 در شگرف راتییتغ جادیا در را کوچک یها گروه از

 دست به یها تم(. 22 و 15) شمارند یم مؤثر ها رندهیادگی

 زنده، و پرنشاط کالس شامل پژوهش نیا در آمده

 حل یریادگی عمل، در ها ادگرفتهی بالفصل یریبکارگ

 هیروح فرد، به منحصر یریادگی ،یجمع شکل به مسئله

 ندیفرا در گرانید با ارتباط و یهمکار توان ،یگر پژوهش

 . بود یریادگی

 «زنده و پرنشاط کالس» آمده دست به یها تم از گرید یکی

 احساس انیدانشجو از نفر کی یحت مطالعه نیا در. بود

 کالس عالقه با و ننمودند یکالس جلسات طول در یخستگ

 در انیدانشجو که است یحال در نیا. گذراندند یم را



 14       و همکاران فلورا رحیم آقایی
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 شوند یم یخستگ دچار یسخنران روش به یکالس جلسات

 ریمتغ مدرس انیب قدرت حسب بر یخستگ نیا ابراز زمان و

 یم یتوجه قابل نکته زین یفرد یها تفاوت اگرچه. باشد یم

 یگروه بحث از مطالعات شتریب در انیدانشجو و باشد

 مورد زین گرید یها پژوهش در مورد نیا که کردند استقبال

 بحث که باورند نیا بر محققان(. 28-23) گرفت قرار دییتا

 و رانیفراگ در زهیانگ شیافزا موجب کوچک یها گروه در

 در(. 29 و 8) شود یم یریادگی شیافزا آن دنبال به

 ککوچ یها گروه در بحث روش از استفاده با که یپژوهش

 سال در هیپا یشناس یمنیا درس یریادگی شیافزا یبرا

 و ننمودند یخستگ ابراز انیدانشجو زین بود شده انجام 1394

 که یپژوهش(. 8) کردند یم دنبال را درس یشتریب زهیانگ با

 کار وهیش به آموزش هدفمند یاجرا عنوان با 2011 سال در

 یتراپویزیف دوم سال انیدانشجو یبرا کوچک یها گروه در

 یاجرا مدت کوتاه نقش توانست یخوب به گرفت صورت

 تیرضا زانیم بر را کوچک یها گروه در یاددهی روش

 (.30) دهد نشان انیدانشجو یمند

 «عمل در ها ادگرفتهی بالفصل یریبکارگ» گرید یاصل تم

 ادهیپ فرصت انیدانشجو حاضر پژوهش در. است بوده

 وهیش در مهارت به و داشتند را عمل در یریادگی کردن

 هدف با خود پژوهش در همکاران و یتون. دندیرس قیتحق

 و یگروه بحث بر یمبتن یمشارکت سیتدر روش ریتأث نییتع

 شرفتیپ در میمستق کنترل بر یمبتن یحیتوض سیتدر روش

 کوچک یها گروه در سیتدر وهیش افتندیدر یلیتحص

 گردد یم نظر مورد مساله در رانیفراگ مهارت شیافزا باعث

 فرصت و آموزند یم را فعال یریادگی رانیفراگ(. 31)

 پژوهش در]. 8[ندینما یم دایپ را ها آموخته بکاربستن

 اصول درس ریتأث نییتع هدف با که هم همکاران و یعسگر

 یها گروه در بحث و یسخنران روش دو به تیریمد

 شده انجام یپرستار انیدانشجو یریادگی زانیم بر کوچک

 در بحث روش در که دندیرس جهینت نیا به رانپژوهشگ بود

 شتریب برداشت و یریفراگ حصول کوچک، یها گروه

 (.16) گرفت صورت درس کالس در انیدانشجو

 حل یریادگی» حاضر، پژوهش از آمده دست به تم گرید

 آموزش داد نشان حاضر پژوهش. بود «یجمع شکل به مسأله

 تیقوت را یجمع تفکر فرصت کوچک، یها گروه در

 مناسب یها یریگ میتصم در دانشجو ییتوانا و کرده

. دینما یم تیتقو را یگروه لیتحل قدرت زین و یگروه

 آموزش که دیرس جهینت نیا به خود پژوهش در زین یملکوت

 تعاون، هیروح جادیا باعث کوچک یها گروه در

 نیبهتر و شود یم یانتقاد تفکر و یجستجوگر ،یکنجکاو

(. 32) ردیگ یم قرار بحث مورد سألهم کی یبرا حل راه

 ییتوانا یگروه بحث سیتدر روش معتقدند پژوهشگران

 روش نیا(. 34 و 33) دینما یم تیتقو را مسأله حل جیترو

 را انیدانشجو در انتقاد قدرت و یانتقاد میمفاه تواند یم

 (.15) دینما تیتقو

 به منحصر یریادگی» پژوهش، از آمده دست به گرید تم

 که کردند انیب انیدانشجو حاضر پژوهش در. باشد یم «فرد

 و مؤثر یریادگی کوچک، یها گروه در بحث روش در

 یریادگی. ابدی یم کاهش امتحان اضطراب و بوده ماندگارتر

 گوش درس به فعاالنه و افتاده اتفاق درس کالس همان در

 روش درس یریاگی قبال در تیمسئول احساس و دهند یم

 در یطلب رقابت حس و یجمع یریادگی و هشد شتریب قیتحق

 و یعسگر پژوهش با همسو که گردد یم شتریب ها آن

 نشان زین همکاران و یعسگر پژوهش(. 16) بود همکاران

 به اعتماد کوچک یها گروه در یریادگی روش در که داد

 متعاقب ها آن در ییرو کم و خجالت و شتریب دانشجو نفس

(. 16) شود یم ترکم یگروه بحث جلسات در شرکت

 کوچک یها گروه در بحث روش است معتقد یملکوت

 احساس و گریکدی ییشناسا امکان کنندگان شرکت یبرا
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 پاکروان پژوهش(. 32) دینما یم فراهم را جمع کی به تعلق

 باعث یریادگی روش نیا که داد نشان زین همکاران و

 درس کالس همان در یریادگی و یریادگی عمق شیافزا

 در(. 8) دهد یم شیافزا زین را دانشجو نفس به اعتماد و شده

 به یریادگی زانیم شیافزا هم همکاران و یقطب پژوهش

 (.24) شد یریگ جهینت و مشاهده یسخنران روش نسبت

 نیا در. بود «یپژوهشگر هیروح کسب» گرید یاصل تم

 یریادگی به ازین احساس و قیتحق به عالقه و بیترغ پژوهش

 عنوان تحت که یپژوهش در. بود مشهود سیتدر نهیزم در

 بازده بر یگروه سیتدر یها روش اثرات لیفراتحل

 یها گروه در بحث روش نقش محققان شد، انجام یلیتحص

 رقابلیغ مطلب آن به انیدانشجو یمند عالقه در را کوچک

 یها روش نقش بر یادیز یها پژوهش(. 35) دانستند انکار

 انیدانشجو یعالقمند و یلیصتح بازده بر یمشارکت سیتدر

 (.38-36) کردند دیتأک نظر مورد درس به

 و یهمکار توان کسب» آمده دست به یها تم گرید از

 نیا از استفاده در. بود «یریادگی ندیفرآ در گرانید با ارتباط

 بود مشاهده قابل انیدانشجو نیب یگروه کار به عالقه روش

 مهارت و اشتندد را گریکدی اشتباهات و خطاها تحمل و

 یها گروه در یریادگی. دیگرد تیتقو آنان در یکارگروه

 نیا در. دارد یمهم نقش یپزشک علوم دروس در کوچک

 یبند تیاولو مؤثر، ارتباط یبرقرار ییتوانا دانشجو روش

 و یتون ینورعل(. 39) آموزد یم را زمان اداره و فیوظا

 بحث روش در داشتند انیب خود پژوهش در زین همکاران

 تینها در و شود یم تیتقو ریفراگ انیب قدرت یگروه

 یم شتریب متفاوت ینظرها دنیشن در او صدر سعه و تحمل

 و تعامل یها مهارت گرانید با یهمکار قیطر از و شود

 باعث روش نیا نیهمچن کرده کسب را گرانید با نظر تبادل

 در ییرو کم و خجالت کاهش و نفس به اعتماد شیافزا

 دقت دن،یشن درست مانند یموارد. گردد یم انریفراگ

 گران،ید ینظرها به احترام گران،ید حقوق تیرعا کردن،

 سکوت و گفتگو آداب تیرعا مخالف، یها هینظر رشیپذ

 یدرحال نیا شود؛ یم تیتقو روش نیا با لزوم هنگم به

 یم اداره یسخنران روش به که ییها کالس در که است

 شنونده فقط و رفعالیغ و کتسا عمدتا انیدانشجو شود

 همکاران و بیشک ینیام پژوهش(. 31) هستند خود درس

 که یانیدانشجو در یگروه مشارکت حس که داد نشان زین

(. 40) بود شتریب گرفتند قرار کوچک یها گروه روش در

 نیا به یا مطالعه یط زین همکاران و یدهکرد پور حسن

 انیدانشجو به یجراح داخل واحد سیتدر که دندیرس جهینت

 بحث اساس بر یریادگی روش از استفاده با یپرستار

 رندگانیگ آموزش نگرش و رفتار بر یشتریب ریتأث یگروه

 مدرسان به نیهمچن ها آن. دارد یسخنران روش با سهیمقا در

 روش ادغام از که کردند هیتوص یآموزش گزاران استیس و

 آموزش در تیموقع حسب بر یآموزش نینو یها

 شیافزا رسد یم نظر به واقع در. ببرند بهره انینشجودا

 س،یتدر نینو یها روش از استفاده با آموزش تیفیک

 مختصات و نظر مورد یآموزش یمحتوا با متناسب هرگاه

 یتمندیرضا شیافزا در تواند یم باشد آن یمکان و یزمان

 (.43-41) باشد مؤثر انیدانشجو

 یریادگی از را دخو دگاهید و تجربه انیدانشجو کل در

 شیافزا جهت را شده بکارگرفته روش با قیتحق روش

 طرح کی یاجرا و ،یطراح درک، در خود مهارت

 ن،یهمچن. نمودند یابیارز موثر و دیمف اریبس یقاتیتحق

 و یهمکار توان و ماحصل از کارا و شده تیتثب یریادگی

 .است بوده روش نیا جینتا از یجمع یها ییتوانا

 و قیتحق روش موثر یریادگی شیافزا برای تینها در 

 الزم نهیزم نیا در مهارت کسب یبرا الزم زهیانگ کسب

 را آن و بوده فعال یریادگی ندیفرا طول در انیدانشجو است

 همه از و دهند انجام انتها تا ابتدا از یعلم و یعمل بصورت
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. ندینما دایپ را قیتحق انجام و یریادگی زهیانگ نکهیا مهمتر

 در شده بکارگرفته روش یابیارز حاضر مطالعه از هدف

 با قیتحق روش درس یریادگی یاددهی ندیفرا و سیتدر

 یعنی نفعانید و پروژه رانیدرگ خود اتیتجرب بر تمرکز

 های برنامه در تواند یم هدف نیا. است بوده رانیفراگ

 یآموزش مداخالت گرید نیهمچن و انیدانشجو یآموزش

 ردیگ قرار استفاده مورد آموزش اجزای از یکی بعنوان یآت

. شود محسوب طرح نیا قوت نقاط از تواند یم امر نیا و

 نیا با شده کسب مهارت و عالقه زه،یانگ بر عالوه بعالوه

 شیافزا باعث یرقابت یها نیتمر خاطر به خصوصا  روش

 رانیفراگ در فعاالنه یریادگی به عالقه و نفس به اعتماد

 هیروح یجستجوگر هیروح جادیا بر عالوه که شد خواهد

 .دهد یم ارتقا آنان در زین را یپژوه دانش

 

 تشكر و قدر دانی

از تمامی کسانی که ما را در انجام مطالعه حاضر یاری 

 رساندن تشکر و سپاسگزاری  می کنیم.

 تضاد  منافع

 بین نویسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد.
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Introduction: The purpose of this study was to evaluate the training of small 

groups with competitive practice in teaching the course of research method by 

experience of undergraduate nursing students at Tonekabon Islamic Azad 

University. 

Materials & Methods: This study was carried out qualitatively (content analysis) 

and in two stages. The first stage was to investigate the need to change the 

teaching method in the nursing research course in the research population. In the 

next stage, teaching was done in the form of small groups with competitive 

exercises in classrooms. The study population consisted of all nursing students of 

the Tonekabon Islamic Azad University Faculty of Medical Sciences. The criteria 

for entering the study were to choose the course of the research method and not to 

participate in the research methodology workshops before entering the study. The 

data gathering method was a deep semi-structured interview conducted with each 

student until data saturation was achieved. Sampling was purposeful. Participants 

were selected from volunteers after being invited to collaborate. Their number 

was 22, and after completing the full knowledge of the study and its objectives, 

they signed the consent form. 

Results: Themes resulted from about 213 initial code related to the subject. With 

the continuation of work and systematic comparisons and integration of these 

themes, 6 themes and 24 sub themes emerged from experience and view of the 

students. The main themes were: a vibrant class, the immediate use of learning in 

action, collective problem-solving learning, unique learning, research spirit, 

ability to interact with others in the learning process. 
Conclusion: The motivation, interest, and skill acquired through this method will 

increase self-esteem and interest in learning actively in learners especially through 

competitive exercises, which will enhance the mentality of scholarship in addition 

to developing a search spirit. 
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