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 چکيده
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 91  1041بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

 مقدمه

ه سالمت، استفادیکی از رویکردهای نوین یادگیری در آموزش علوم 

 Scenario باشد. یادگیری مبتنی بر سناریواز یادگیری مبتنی بر سناریو می

based learning (SBL)   مبتنی بر نظریه یادگیری موقعیتی و

تر کردن ای، ممکن است راهبردی برای نزدیکگذاری دانش زمینهارزش

ب که یهای حرفه انتخابی خود باشد، بدین ترتدانشجویان به واقعیت

های واقعی از هایی برای درگیر شدن با مجموعهدانشجویان فرصت

های واقعی و ایفای نقش شرایط، تجربه وظایف واقعی، پذیرش چالش

 های زندگیهای ارتباطی موجود در محیطدارند که از طریق زبان و سبک

استفاده از  . یادگیری مبتنی بر سناریو(1) شوندگری میواقعی میانجی

ای برای فرآیند آموزش و یادگیری است که به یوها به عنوان وسیلهسنار

 بینانه بیاموزد و آن را به کاردهد تا از تجربیات واقعدانشجو فرصت می

سناریوهای واقعی  براساس. در این رویکرد،  محتواهای آموزشی (2) دگیر

های مختلف در امر یادگیری شوند و یادگیرندگان از مهارتطراحی می

 . (3) استفاده می نمایند

های تژیکارگیری استراهامروزه از روش یادگیری مبتنی بر سناریو در ب

یادگیری فعال مانند یادگیری مبتنی بر حل مسئله و یادگیری مبتنی بر مورد 

. در (4-6)گردد جمله پرستاری استفاده می شکی ازهای علوم پزدر رشته

فکر کارگیری تاین روش دانشجویان عالوه بر استفاده از دانش خود با به

یک محیط امن و نزدیک به  های حل مسئله و خالقیت درانتقادی، مهارت

کارگیری سناریوهای آموزشی ه. ب(3) پردازندواقعیت به حل مشکل می

زهای یادگیری واقعی در محیط بالین و ارتقای مراقبت منجر به شناسایی نیا

 . (1) گردداز بیماران می

ی رحمانی و همکاران که به بررسی اثربخشی آموزش مبتنی در مطالعه

بر سناریو بر عملکرد پرستاران در بخش مراقبت ویژه قلب برای بیماران 

اده از فمشخص گردید که است ،به سندرم حاد عروق کرونر پرداخته مبتال

فزایش ا های نوین آموزشی مانند یادگیری مبتنی بر سناریو عالوه برروش

 . (9) سزایی در ارتقاء عملکرد پرستاران دارده دانش تأثیر ب

ای آموزش مبتنی بر سناریو و ای که به بررسی مقایسهدر مطالعه

انی در بیمارست های اورژانس پیشسخنرانی بر آگاهی و نگرش تکنسین

ها در برخورد با مصدومین ترومای سینه پرداخته، آگاهی و نگرش تکنسین

نرانی داری نسبت به گروه سخگروه آموزش مبتنی بر سناریو تفاوت معنی

 . (8) داشت

و پرسش و پاسخ )بحث سقراطی( وهی های آموزشی بحث گرروش

تدریس به (. 15،11) های  مدرن یادگیری فعال هستنددو مورد از روش

های آموزشی فراگیر محور است که با شیوه بحث گروهی یکی از روش

رکت های آموزشی فعاالنه شاستفاده از شیوه مباحثه، فراگیران در فعالیت

شود تا نظرات و تجربیات خود را با کنند و به آنان فرصت داده میمی

ق سؤاالت روش پرسش و پاسخ نیز با خل. (12) دیگران در میان بگذارند

د تا به کنخالقانه و تقویت مهارت تفکر انتقادی به فراگیران کمک می

  .(13) آزمون فرضیات و ارائه استدالل بپردازند

وختگان آمساز پرورش دانشکه آموزش پرستاری زمینه با توجه به این

در  باشد،ای پرستاری میهای خطیر حرفهبا صالحیت جهت ارائه نقش

رگیری راهبردهای آموزشی یادگیری فعال که موجبات کاه این زمینه ب

ارتقای تفکر انتقادی، یادگیری خود راهبر، افزایش اعتماد به نفس، برقراری 

 ارائه واحدهای ،ارتباط مناسب را فراهم نماید، ضروری است. در این راستا

درسی نظری در پرستاری با استفاده از رویکردهای یادگیری مبتنی بر 

تواند دانشجویان را جهت ارائه مراقبت استاندارد آماده نماید. سناریو می

، کار های فردیبدین ترتیب دانشجویان قادر خواهند بود تا شایستگی

گروهی و تفکر انتقادی را با کمترین خطر آسیب رساندن به مددجویان 

. در عین حال، فراهم نمودن فرصتی جهت بحث و (14) توسعه دهند

ها حلهای کوچک به منظور شناسایی مشکل و ارائه راهگروهتبادل نظر در 

واند موجب تهای مطلوب در یادگیری مبتنی بر سناریو میگیریو تصمیم

ن های ارتباطی دانشجویامشارکت فعال، تسهیل یادگیری، ارتقای مهارت

 مطالعات نیز به بررسی تأثیر یادگیری مبتنی ،در این راستا (.14،10) گردد

مله منظور ارتقاء دستاوردهای یادگیری ازج عنوان استراتژی به ریو بهبر سنا

ی . اما پیامدها و نحوه(4،6،9) دانش، نگرش و عملکرد فراگیران پرداختند

های سناریو در محیط براساسچگونگی اجرای تدریس محتوای آموزشی 

 .واقعی آموزشی جای تأمل دارد

، واحد درسی 83 ی پیوسته سالبا برنامه آموزشی دوره کارشناس منطبق

ساعت  43عملی معادل  -واحد نظری 2های پرستاری در منزل، مراقبت

 15در دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی اصفهان میزان  باشد کهمی



 

 02  1041بهار  اول، شماره نهم،ی، دوره توسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

و همکاران یباقر یممر                                                                                          یادگیری یبر دستاوردها یوبر سنار یمبتن یادگیری یرتأث  

ا ب شود.ساعت از این واحد درسی به مبحث دیابت اختصاص داده می

مدت و توجه به شیوع بستری بیماران مبتال به دیابت در اثر عوارض کوتاه

ه های ارائه خدمات و نیاز بهای بالینی، پیچیدگیبلندمدت در اکثر بخش

ارائه مراقبت مبتنی بر شواهد به این بیماران در محیط یادگیری بالینی واقعی 

واحد درسی توسط دانشجویان پرستاری، این واحد نظری به عنوان 

آموزشی در اجرای مقایسه یادگیری مبتنی بر سناریو با دو روش بحث 

ی حاضر با لذا مطالعه .(16) گروهی و پرسش و پاسخ انتخاب گردید

ای یادگیری مبتنی بر سناریو به دو روش بحث هدف بررسی مقایسه

گروهی و پرسش و پاسخ بر نمره درس نظری مراقبت پرستاری در منزل 

   ن دستاورد یادگیری دانشجویان اجرا گردید.به عنوا

 

 هاروشمواد و 

ای بود. پس از تأیید پروژه در ی مقایسهمطالعه حاضر یک مداخله

ویان تمامی دانشج ،ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانکمیته اخالق پ

نفر بودند،  84دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان که تعداد  پرستاری 6  ترم

 قبل از اجرای مداخله آموزشی، دانشجویان در دعوت به مشارکت شدند.

و روند اجرای مداخله پژوهشی  شرح اهداف به منظور توجیهی جلسه

  شرکت نمودند.

های : اخذ واحد درس مراقبتمعیارهای ورود به مطالعه، شامل

و  1381-89منزل برای اولین بار در نیمسال اول تحصیلی پرستاری در 

تکمیل رضایت آگانه کتبی بود. همچنین معیار خروج از مطالعه، غیبت 

 . بیش از یک جلسه در مبحث درسی دیابت بود

در ابتدا لیست اسامی دانشجویان از اداره آموزش دانشکده دریافت و 

ق جدول اعداد تصادفی به واجد شرایط از طری 6دانشجویان پرستاری ترم 

دو گروه پرسش و پاسخ و بحث گروهی تقسیم شدند. اطالعات 

سن، جنس و میانگین معدل همراه با فرم رضایت دموگرافیک شامل 

 آگاهانه کسب شد. 

 0شامل  در این مطالعه، مبحث درسی مراقبت پرستاری در منزل

 ،ابتید انواع مباحث شامل نیعناوبود. ( هفته 0طی ) ساعته 2ی سهجل

 ،یاهیتغذ درمان ،یولوژیزیپاتوف خطر یفاکتورها یهاهنشان و عالئم

 یدرمان نیانسول ی،خوراک یدارودرمان خون، قند کنترل و شیپا ورزش،

 ریتداب و ابتید مزمن و حاد عوارض آن، یپرستار ریتداب و عوارض

 دو هر در یدرس یمحتوا و مدرس) شد ارائه گروه دو هر به یپرستار

. در این پژوهش در هر هفته به توالی، ابتدا گروه پرسش (بود یکسان گروه

ساعت تدریس داشتند و به الفاصله پس از آن محتوای  2و پاسخ به مدت 

 گروه شد. درآموزشی یکسان به گروه بحث گروهی آموزش داده می

پرسش و پاسخ عناوین و محتوای آموزشی در قالب اسالید به دانشجویان 

شد و مدرس توضیحات الزم برای هر اسالید را برای دانشجویان  ارائه

دقیقه، کیس بالینی همراه با سواالت  25 بیان نمود، پس از گذشت هر

 15ای به مدت سپس وقفهگردید. مربوط به محتوای آموزشی ارائه می

های دقیقه به منظور پاسخ به کیس ارائه شده به دانشجویان داده شد، پاسخ

تک دانشجویان دریافت شد و از بین اسامی دانشجویان به تککتبی از 

صورت تصادفی نام دانشجویان انتخاب و دانشجویان به صورت شفاهی 

دادند، این پرسش و پاسخ همراه با سواالت به سواالت کیس پاسخ می

جستجوگرانه و استداللی در پی پاسخ به سواالت کیس بود و با 

ن گردید. در ایایر دانشجویان انجام میگری استاد و مشارکت ستسهیل

گویی به سواالت با اتکا به حافظه و دانشجویان موظف به پاسخ ،راستا

بندی استفاده از مطالب ارائه شده بودند. پس از اتمام پرسش و پاسخ، جمع

 گیری مطالب انجام شد. و نتیجه

ه نفر 8گروه  0در گروه روش بحث گروهی، در ابتدا دانشجویان به 

)گروه کوچک( تقسیم شدند، سپس مدرس پس از ارائه عناوین و محتوای 

موضوع، کیس بالینی همراه با سواالت  براساسآموزشی در قالب اسالید 

ی درس مطرح نمود و هر گروه امرتبط با اهداف درس را وابسته به محتو

دقیقه در ارتباط موضوع مطرح شده به بحث و  25از دانشجویان به مدت 

گروهی )بارش افکار( پرداختند، در حین بحث گروهی، ل نظر درونتباد

های کوچک را به سمت اهداف و نیازهای یادگیری هدایت مدرس گروه

نمود. سپس یک گروه توسط مدرس جهت پاسخ به سواالت کیس می

های خمورد پاس ها به ارزیابی و بحث دربالینی انتخاب شد و مابقی گروه

 گری مدرس پرداختند. گروه منتخب با تسهیلارائه شده توسط 

در گروه پرسش و پاسخ، دانشجویانی که در طی تبادل نظر مشارکت 

ا در نظر گرفته هبه عنوان فعالیت کالسی، امتیاز مثبت برای آن ،فعال داشتند

شد و در گروه بحث گروهی، امتیاز مثبت برای تمامی اعضای گروه در می

گروه بحث گروهی به منظور مشارکت تمامی شد. در نظر گرفته می

نمود دهی انتخاب میدانشجویان گروه، مدرس نماینده گروه را برای پاسخ
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دهی مناسب، کسر امتیاز برای کل گروه در نظر و در صورت عدم پاسخ

 شد. گرفته می

در این مطالعه، نمره ارزشیابی پایان نیمسال تحصیلی مبحث دیابت در 

های پرستاری در منزل به عنوان دستاورد یادگیری تواحد درسی مراقب

سوال  4ای )سوال چهار گزینه 25دانشجویان در نظر گرفته شد. لذا تعداد 

به ازای هر جلسه( پس از اجرای مداخله از مباحث ارائه شده و مبتنی بر 

محتوا و اهداف درس طراحی گردید و دانشجویان در آزمون مربوطه 

کردند. سواالت، زمان و نحوه برگزاری آزمون در جهت ارزشیابی شرکت 

 هر دو گروه یکسان بود. 

انجام گرفت.  19نسخه   SPSS افزارها با استفاده از نرمتحلیل داده

مستقل و به منظور تعدیل متغیرها  tجهت تحلیل نمرات دو گروه از آزمون 

یک های دموگرافجهت بررسی ارتباط ویژگی از آزمون آنالیز کوواریانس و

)سن و معدل( با دستاوردهای یادگیری از ضریب همبستگی پیرسون 

 استفاده شد.
 

 هایافته

نفر از دانشجویان در گروه  3نفر بود که  84تعداد کل دانشجویان

پرسش و پاسخ به دلیل حذف درس از مطالعه خارج شدند. آزمون 

ش دانشجویان در گروه با رواسکوئر نشان داد که توزیع فراوانی جنس کای

 3/00) نفر خانم 26و  درصد( 1/44) نفر آقا 21بحث گروهی که شامل 

 درصد( 9/06) نفر آقا 20با گروه پرسش و پاسخ که تعداد  ،بودند درصد(

. (<50/5P-Value) تفاوت معنادار نداشت درصد( 2/43) نفر خانم 18و 

ن و معدل دانشجویان بی مستقل نشان داد که میانگین سن tهمچنین آزمون 

 (. 1)جدول  (<50/5P-Value)دو گروه اختالف معنادار نداشت
  

 پاسخهای دموگرافیک در دو گروه بحث گروهی و پرسش و مقایسه ویژگی -1جدول 

 متغیر
 آزمون پرسش و پاسخ بحث گروهی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 23/5 25/1 01/0 14/24 62/3 01/23 سن )سال(

 12/5 08/1 64/1 28/11 86/2 49/16 معدل
 

مستقل نشان داد که میانگین نمره درس مراقبت پرستاری در  tآزمون 

اما آزمون  (<50/5P-Value)منزل بین دو گروه اختالف معنادار نداشت 

آنالیز کوواریانس با تعدیل متغیرهای جنس و معدل دانشجویان در دو 

عنوان دستاورد یادگیری با روش تدریس  گروه، نشان داد که نمره درس به

 که میانگین نمره در ، به طوری(=550/5P-Value)ار داشترابطه معناد

روش بحث گروهی بیشتر از گروه پرسش و پاسخ در یادگیری مبتنی بر 

مستقل نشان داد که میانگین  tهمچنین نتایج آزمون  .(2سناریو بود )جدول 

 معناداری بیشتر از دانشجویان آقا بود طور بهنمره در دانشجویان خانم 

(552/5P-Value=).   

 

 مقایسه میانگین نمره در دو گروه بحث گروهی و پرسش و پاسخ -2جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه

 51/11 56/01 بحث گروهی

 64/11 41/49 پرسش و پاسخ

  

ریب همبس  تگی پیرس  ون نیز نش  ان داد که نمره درس با معدل ض  

آنها رابطه  اما با سن (=551/5P-Value)دانشجویان رابطه مستقیم داشت 

  .(3)جدول  (<50/5P-Value) معنادار نداشت

 

ضرایب همبستگی پیرسون بین نمره مراقبت پرستاری در  -3جدول 

 منزل با سن و معدل دانشجویان

 نمره کل متغیر

r p 

 09/3 -390/3 سن

 30/3 712/3 معدل

 
 گيریبحث و نتيجه

 متغیرهای جنس ودهد که با تعدیل ی حاضر نشان مینتایج مطالعه

معدل، یادگیری مبتنی بر سناریو به روش بحث گروهی با افزایش نمره به 

عنوان دستاورد یادگیری در مقایسه با گروه یادگیری مبتنی بر سناریو به 

گروهی در تدریس  کارگیری بحثه روش پرسش و پاسخ همراه است. ب
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. در راستای (11) دهدارتقاء  در فراگیران را توانایی تحلیل و نقد تواند،می

 ایی خلیلی و همکاران ه به بررسی مقایسهی حاضر در مطالعهمطالعه

ای با استفاده از روش آموزشی بحث گروهی و آموزش اخالق حرفه

له ی دانش بین دو گروه بالفاصپردازد، میانگین نمرهمدیا میافزار مالتینرم

ه است و در روش بحث داری داشتهفته بعد تفاوت معنی 4بعد آموزش و 

 . (19) گروهی میزان یادگیری بیشتر بود

 یی دو شیوهپور و همکاران نیز که به مقایسهی حکمتدر مطالعه

بحث گروهی و سخنرانی بر روی یادگیری و رضایت دانشجویان در 

 یی درسی و همچنین نمرهدرس آیین زندگی انجام شد، میانگین نمره

 ی تدریس در گروه بحث گروهی بهبه شیوهدیدگاه دانشجویان نسبت 

طالعه در این م ،عالوه بر اینداری بیشتر از گروه سخنرانی بود، طور معنی

 سکونت و تأهل جنس، رشته، متغیرهای ی حاضر بیننیز همانند مطالعه

اختالف  و سخنرانی، گروهی بحث هایکالس دانشجویان گروه دودر 

  .(18) وجود نداشت داریمعنی

یر ی تأثهدف مقایسه ابباقری و همکاران ی ادیب حاجنتایج مطالعه

یند پرستاری و بحث آآموزش بالینی با دو روش آموزش بر مبنای فر

گروهی با روش سنتی بر یادگیری و رضایت دانشجویان حاکی از ارتقای 

 باشدیادگیری و پایداری آن حداقل در سه هفته بعد از آموزش بالینی می

ی ما تنها به بررسی میزان یادگیری دانشجویان پس از اتمام ر مطالعه. د(10)

جلسات آموزشی پرداخته شد و میزان ماندگاری آن مورد سنجش قرار 

 نگرفته است.

ی تأثیر باقری و همکاران با عنوان مقایسهی ادیب حاجدر مطالعه

بحث گروهی و جزوه آموزشی بر نگرش و عملکرد بالینی دانشجویان 

ستاری نسبت به حفظ حریم خصوصی بیمار نتایج حاکی از ارتقای پر

نگرش در هردو گروه بود اما در گروه بحث گروهی افزایش بیشتری داشته 

و همچنین عملکرد دانشجویان در گروه بحث گروهی در ارتباط با به 

داری نسبت به گروه رعایت حریم خصوصی در بالین افزایش معنی

ثیر بحث گروهی أ. ت(25) ی آموزشی تفاوت داردی جزوهکنندهدریافت

جهت ارتقای یادگیری و همچنین عملکرد دانشجویان مورد توجه است. 

ر دو های بالینی دبحث گروهی با استفاده از ارائه کیس ،در مطالعه حاضر

ی ای قرار گرفت که دراین زمینه، نتایج مطالعهگروه مورد بررسی مقایسه

Tayem های کوچک بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر مورد در گروه ه بهک

حاکی از آن است که اکثر  ،بر میزان یادگیری فارماکولوژی پرداخته

ثر جهت ارتقای ؤدانشجویان اذعان داشتند که این رویکرد یک ابزار م

های تحصیلی و هایی همچون یادگیری مستقل، مهارتیادگیری و مهارت

ست ا حالی . این در(21) باشدباطی و مشارکتی میهای ارتهمچنین مهارت

صورت سخنرانی  بهکه درس روش تحقیق   Linnemanی که در مطالعه

 داریتفاوت معنی ،و سخنرانی همراه با بحث گروهی حاکی از آن است

صورت  بین دو روش وجود ندارد و حتی دانشجویان روش تدریس به

اند های اجرا شده ترجیح دادهسخنرانی را به دیگر روشتنها به روش 

داری ها تفاوت معنیهمچنین با کنترل متغیرها مزایای یادگیری در گروه

  .(22) نداشته است

گر مربوطه، کوتاه بودن مدت علت احتمالی این امر توسط پژوهش

هارت ی و مسازها و یا حتی به میزان و تجربهزمان بحث و یا کم بودن شبیه

هفته  0ست که ا حالی ها بیان شد. این درمدرس در اجرای این روش

های بالینی به صورت متوالی صورت گرفته آموزش همراه با ارائه کیس

. الزم به ثیرگذار باشدأاست که می تواند بر سطوح یادگیری دانشجویان ت

سال سابقه تدریس از مهارت  25ذکر است مدرس این مبحث با بیش از 

سلط کافی جهت ارائه محتوا، هدایت و تسهیل یادگیری برخوردار بود و ت

 های یادگیری فعال در تدریس مبحثکارگیری روشه و تجربه کافی در ب

ادگیری ثیر یأی آرانی و همکاران با عنوان بررسی تمربوطه داشت. در مطالعه

 دانشجویان ی تحصیلیمبتنی بر تیم و بحث گروهی بر یادگیری و انگیزه

اتاق عمل در درس تکنولوژی جراحی گوارش به برسی و مقایسه این دو 

از  ی تحصیلی دانشجویان بالفاصله بعدروش بر میزان یادگیری و انگیزه

داد  اند نتایج مطالعه نشاناتمام ترم تحصیلی و چهار ماه بعد از آن پرداخته

هار له و چی نمرات یادگیری بعد از مداخله در دو گروه بالفاصکه مقایسه

 . (23) داری نداشته استماه پس از مداخله تفاوت معنی

ی حاضر شده در این مطالعه همانند مطالعه دو روش به کار گرفته

که روش یادگیری تیم جایی آن باشند. ازهای فعال تدریس میجزء روش

محور نیز مانند روش بحث گروهی با هدف افزایش مهارت فراگیران در 

 ،باشدسطوح باالتر یادگیری شناختی و یادگیری مشارکتی میدستیابی به 

داری بین دو روش فوق گردد. در لذا ممکن است باعث عدم تفاوت معنی

شده در ارتباط با روش پرسش و پاسخ و نتایج  راستای مطالعات انجام

 ایی صالحی و همکاران که به بررسی مقایسهی حاضر، مطالعهمطالعه
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کر یادگیری مبتنی بر مسئله و پرسش و پاسخ بر گرایش به تفمیزان تأثیر 

دار در حاکی از افزایش معنی ،انتقادی دانشجویان بهداشت محیط پرداخته

 باشدنفس دانشجویان می به بندی اطالعات و اعتمادقدرت تحلیل، طبقه

(24). 

ی لک دیزجی و همکاران که به بررسی تأثیر روش همچنین مطالعه

س نفشده از سوی همتایان بر روی عزت ی هدایتجانبه پرسشگری دو

ا دهد پرسشگری بنشان می ،پردازدو یادگیری دانشجویان پرستاری می

نفس و ارتقای یادگیری دانشجویان گروه مداخله در زایش عزتاف

. بایستی اذعان داشت که نوع و محتوای (20) موضوعات بالینی همراه است

سؤاالت طراحی شده توسط مدرس در حین تدریس و همچنین میزان 

نتیجه  تواند بر اینمشارکت و درگیری دانشجویان در پاسخ به سؤاالت می

و همکاران که به بررسی نوع   Gartmeierی گذار باشد. نتایج مطالعه تأثیر

دهی دانشجویان در یادگیری مبتنی بر ی پاسخسؤاالت مدرسین و نحوه

ن در دهد که دانشجویامورد بر دانشجویان گروه پزشکی پرداخته، نشان می

کوت را س فالوآپپاسخ به سؤاالت باز و استداللی مشارکت و سؤاالت 

 . (26) دادندصورت مشارکتی پاسخ می ه و یا بهکرد

توان به استفاده از آزمون سنجش های این مطالعه میاز محدودیت

درسی  میزان آگاهی یا دانش دانشجویان در مبحث دیابت واحد

های پرستاری در منزل تنها در بعد از اجرای مداخله اشاره نمود که مراقبت

نوان نیسمال تحصیلی دانشجویان به ع ن پایانی آزموکه نمره با توجه به این

نظر گرفته شد، امکان سنجش سؤاالت در قبل از  دستاورد یادگیری در

های مطالعه وجود نداشت و با توجه به نبود مداخله برای هر یک از گروه

 گروه دانشجویان در ترم مشابه، امکان گرفتن گروه کنترل نیز مقدور نبود.

کارگیری کیس ه کند که بضر پیشنهاد میهای مطالعه حایافته

خصوص در دروسی که دانشجویان ه سناریوهای بالینی در آموزش نظری ب

اقعی های یادگیری بالینی وکارگیری دانش در محیطه نیازمند یادگیری و ب

باشند، در قالب مشارکتی با استفاده از رویکردهایی همچون بحث می

نماید. استفاده از بحث گروهی در گروهی امکان یادگیری را تسهیل می

های بالینی به عنوان یکی از رویکردهای یادگیری مبتنی بر زمان ارائه کیس

وش های ارتباطی، گارتقای مهارت سناریو، امکان تبادل نظر، بارش افکار و

شود نماید. لذا پیشنهاد میدادن، تحلیل و یادگیری خودراهبر را فراهم می

 های فعال جهت دروس پرستاری موردسایر روشاین روش به همراه 

 توجه قرار گیرد.

 

 تشکر و قدردانی

های وسیله مراتب قدردانی خود را از مرکز تحقیقات مراقبتبدین

پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشجویان و معاونت 

انجام  گشایکنیم که رهپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم می

 تأزاده، عضو هیهمچنین از جناب آقای اکبر حسناین پژوهش بودند. 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستیعلمی 

 .گرددی مذکور تشکر میهای مطالعهجهت تحلیل داده

 

 تأیيدیه اخالقی

این مطالعه نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه 

با کد اخالق  281584 علوم پزشکی اصفهان

IR.MUI.RESEARCH.REC.1397.290  باشد. می 

 

 منافع تعارض

 .ندارد وجود حاضر پژوهش در منافعی تعارض گونه هیچ

 

 سهم نویسندگان

اکرم درصد؛  30سازی مقاله و نهایی تحقیق)نویسنده اول(  مریم باقری

درصد؛  10سازی مقاله نهاییتحقیق و وم( د)نویسنده  محمدی پالرتی

 نویس بیان مسئله و بحثسازی پیشآماده وم(س)نویسنده  مژگان جوکار

 و اجرای مداخلهو مسئول(  مچهار)نویسنده  ؛ فخری صبوحیدرصد 10

 .درصد 30 سازی مقالهنهایی

 

 حمایت مالی

شده  علوم پزشکی اصفهان انجاماین پژوهش با حمایت مالی دانشگاه 

. است
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Abstract 
Introduction: Scenario-based learning provides students with the opportunity to interact with 

each other and engage in the situation through applying active learning strategies. The present 

study intended to compare scenario-based learning with two methods of group discussion and 

question and answer on the learning achievement of nursing students. 

Methods: This interventional-comparative study was conducted during the first semester of the 

academic year 2018-2019, with 94 nursing students in the 6th semester who were randomly 

assigned to two groups. In the control group, case scenarios were taught through question and 

answer method while in the test group, the scenario cases were taught through group discussion 

method. The final test score of Nursing Care at Home course was compared as a marker of 

learning achievement between the two groups. To analyze the data, independent t-test was 

applied to compare the scores of the two groups, covariance analysis test was performed to adjust 

the variables and to investigate the relationship between demographic traits (age and average 

score) with learning achievements Pearson Correlation Coefficient was implemented using 

SPSS 18.  

Results: Analysis of covariance by adjusting the variables in the two groups detected that the 

obtained scores from the final exam as a marker of learning achievement had a significant 

relationship with the teaching method (P-value< 0.05) therefore the average score of the group 

with discussion method was higher than that of the group with question and answer method in 

scenario-based learning. 

Conclusion: Scenario - based learning with group discussion methods can facilitate and 

promote students' learning. 
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