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آموزشي بر  مقايسه دو روش: لهأسخنراني يا آموزش مبتني بر حل مس
  پيشرفت تحصيلي و يادداري دانشجويان پرستاري در درس كودكان

  
  زاده، زهرا تذكري آذر، سوسن ولي ، اسكندر فتحي٭نباتي محبوبه نم

  
  

  چكيده
 آنان را يادداري و يل را تسهيان مؤثر دانشجويادگيري مناسب، ي آموزشيها هيو شيري در تالشند تا با بكارگي پرستارينمدرس: مقدمه

 در درس يان دانشجويادداري و يلي تحصيشرفت در پي آموزش حل مسأله و سخنرانيوه دو شيسه پژوهش با هدف مقاينا. ارتقا بخشند
  .كودكان انجام گرفت

. اند  شدهيسه مقايكديگرأله و سخنراني با  حل مسي آموزشيوه است كه در آن دو شي تجربيمه مطالعه نيك پژوهش حاضر :ها شرو
 بود كه واحد درس كودكان يلي در دو نيمسال تحصيز تبري دانشگاه علوم پزشكي پرستاري كارشناسيان دانشجو56جامعه پژوهش شامل 
 هر يك در حد ينران بر حل مسأله و سخي مبتنيادگيري يوه دانشجويان درس دو واحدي كودكان به شكليهبراي . را انتخاب نموده بودند

 با استفاده از يجنتا.  قرار گرفتي دانشجويان مورد بررسيادداري و يلي تحصيشرفت و سپس پيسيك واحد درسي به صورت متوالي تدر
  .يد گرديل و تحليه زوج تجزt و آزمون يفيآمار توص
 و 10±82/2آزمون   و پس2/9±4 و 4/5±1/2 آزمون يشي سخنراني و حل مسأله به ترتيب در پها ه نمرات گرويانگين م:نتايج

ميانگين .  بوديافته يش حل مسأله افزاي و آموزشي سخنرانيوه بوده، در هر دو ش17±2/2 و 08/15±4/2 يادداري و 61/2±63/13
 -آزمون پسولي ميانگين تفاضل نمرات . داشتوجود نداري   اختالف معناي آموزشيوهآزمون در دو ش پس و آزمون يش پينتفاضل نمرات ب

  .اختالف معناداري در دو شيوه آموزشي وجود داشت به طوري كه در روش سخنراني اين اختالف بيشتر بوديادداري 
  حفظ نموده استي در آموزش عاليج معتبر و راي آموزشيوه شيك خود را به عنوان يگاه جاي مطالعه نشان داد كه سخنران:گيري نتيجه

 يوه شينعالوه بر ا. ثر واقع شودؤ ميان دانشجويادداري و يلي تحصيشرفتتواند همراه با آن در پ  مي بر حل مسألهي مبتنيادگيريو 
  .بخشد  مي را تحققي دارد و اهداف آموزشيي اجرايت قابلي پرستاريان درس كودكان دانشجودرحل مسأله   بري مبتنيادگيري

  
  يلي تحصيشرفت پ، برحل مسألهي مبتنيادگيري ،ي سخنران،ي پرستار:ي كليديها هواژ
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  مقدمه 

                                                 
 يي و ماماي دانشكده پرستاري دوره دكتراي، دانشجوينبات محبوبه نم :نويسنده مسؤول *
 و يدانشكده پرستار مربي  تبريز، ابران و ، دانشگاه علوم پزشكي تبريز،ه كودكان گرويز،تبر
  ir. namnabat@nm.mui.ac. اصفهان، اصفهان، ايراني دانشگاه علوم  پزشكيي،ماما

، مدير تحقيقات و فناوري دانشگاه تبريز، دانشكده )استاد (آذر ي اسكندر فتحدكتر
.  تيريز، ايرانيز، بهمن، دانشگاه تبر29 بلوار ي، و روانشناسيتيعلوم ترب

)e_fathiazar@tabriz.ac.ir(زاده ي؛ دكتر سوسن ول) گروه كودكان، ) استاديار
 تبريز، خيابان دكتر شريعتي شكيدانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پز

 ي؛ زهرا تذكر)valizadehsousan13@gmail.com. (جنوبي، تبريز، تبريز، ايران

امروزه مدرسين پرستاري مسؤوليت شكوفا نمودن و 
باروركردن استعدادهاي دروني و قدرت خالقيت 
دانشجويان را در جهت پاسخگويي به نيازهاي در حال 

بايد اي  ن حرفهپرستارا). 1(تغيير مددجويان برعهده دارند
                                                                              

 ي دانشگاه علوم پزشكيز، تبريي و ماماي دانشكده پرستاري دوره دكتراي،دانشجو
  )tazakori @gmail.com. ( خيابان دكتر شريعتي جنوبي، تبريز، ايرانيز،تبر

 اصالح شده و 18/12/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 4/7/88اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است26/12/88در تاريخ 
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و موقعيت  مشكالت را با توجه به نيازهاي فردي بيماران
بدين لحاظ مدرسين در تالش براي . موجود حل نمايند

ي آموزشي هستند كه با استفاده از آن ها هبكارگيري شيو
ي تفكر انتقادي دانشجويان را توسعه ها ت مهارندبتوان

به  يپاسخگوي بخشند و مهارت آنان را در بالين جهت
نيازهاي بيماران و كليه مددجويان سيستم بهداشتي ارتقا 

 آموزش يادگيري مبتني بر حل مسأله .بخشند
)problem- based learning() PBL( استراتژي ،

ي است كه دانشجويان را با تقويت تفكر مؤثريادگيري 
جهت كسب مهارت حل مشكالت تشويق  انتقادي

حب نظران به اهميت اكثر صا به همين دليل) 2(نمايد مي
اند و آن را  نمودهتأكيد آموزش فعالي چون حل مسأله 

حل مسأله ). 3(ند يكي از اهداف مهم تعليم و تربيت دانسته
شود كه منجر   ميبه عنوان يك فعاليت ذهني در نظر گرفته

در شيوه ) 2(گردد  ميبه كسب دانش و مهارت تازه
 صورت تنها حل مسأله يادگيري مبتني بر مسأله نه

ي مناسب براي افزايش فهم ها هگيرد، بلكه از مسأل مي
 شيوه آموزشي  در واقع.)4(شود مي دانشجويان استفاده

حل مسأله فراگير را در موقعيتي قرار بر يادگيري مبتني 
ي ها هدهد تا بتواند از راه پژوهش و كاوش، فرضي مي

 و ودهخود را از طريق شواهد گردآوري شده، آزمايش نم
دستيابي به  اين شيوه منجر به ، نتيجه گيري كندسپس

 فراگيران از نحوه ،اين عالوه بر. شود ميهداف ا
). 5(شوند ميوزي و گردآوري اطالعات نيز آگاه ند دانش

اخيرا اين روش با استفاده از بيماران واقعي به عنوان 
محرك يادگير ي در نظر گرفته شده است و در عرصه 

و يا حتي برخي از ) 6(شود ميفاده است از آننيز باليني 
يي را ها تبراي توسعه پرستاري باليني فرص ها هدانشكد

 را PBL بتوانند از طريق اينترنت برنامه تا ند ايجاد نموده
سازد  ميفراگيران را قادر  ها هاين برنام.به اجرا درآورند

تا زمان و منابع را تنظيم نمايند و دانش خود را در 
ران به كار گيرند و نيازهاي يادگيري جديد مراقبت از بيما

را تشخيص دهند و به سوي خود هدايتي و استقالل سوق 
  ).7(داده شوند

 سخنراني يكي از رايج ترين ،در سيستم آموزش عالي
گيرد اين شيوه  مييي است كه مورد استفاده قرار ها هشيو

 معلم محور است و فعاليت عمده معلم انتقال يآموزش
عالوه بر اين هدف از آموزش در . راگيران استدانش به ف

ي فرهنگي به ها ش و ارزها تمدارس انتقال دانش مهار
فراگيران است تا بتوانند در زندگي از آن بهره مند 

ي پرجمعيت مناسب ها ساين روش براي كال). 3و5(شوند
. شود مياست و سبب صرفه جويي در وقت و منابع 

كند و در  ميت دانشجو در اين روش احساس امني
. ي زماني و مكاني مختلف قابل انعطاف استها تموقعي

  معايب اين روش آن است 
  

كه استاد متكلم وحده است و دانشجويان در حالت 
كنند  مي مهارت حل مسأله را پيدا ن،گيرند ميانفعالي قرار 

ي واقعي در استفاده از معلومات ها تو در نتيجه در موقعي
  .)8(شوند ميچار مشكل خود براي حل مسائل د

هنوز سخنراني  و انتقادات وارده بر ها رغم نارسايي علي
به عنوان يك روش آموزشي اهميت خود را از دست 

مطالعات زيادي   بودن آنمؤثرنداده است و در مورد 
ي مختلف نشان داد ها شبررسي پژوه .انجام شده است

ي آموزشي چندان ها ه ساير شيوركه برتري اين روش ب
 زيرا كنترل متغيرهاي مختلف در روش .روشن نيست

مباحثه، حل  ي ديگر نظيرها شسخنراني دشوارتر از رو
 ي آزمايشگاهي و يا استفاده از كامپيوترها شمسأله و رو

ي فعال ها ش برتري روها شاما در بسياري از پژوه. است
در  .)5(آموزشي بر شيوه سخنراني گزارش شده است

به كارگيري شيوه ) 2008(  و همكاران )Yuan (مطالعه يوان
PBLنمرات  ميانگين  مهارت تفكر انتقادي را تقويت نموده و

 ).2(بيشتر بود دانشجويان در مقايسه با روش سخنراني
شيوه آموزشي تاثيرات مثبتي بر نگرش و همچنين اين 

عملكرد باليني دانشجويان پرستاري بيمارستان داشته 
اي  نيز در طي مطالعه ) 1382(اران لياقت دار و همك ).9(است

اثربخشي بحث گروهي را در پيشرفت تحصيلي و 
  .)10(ي ارتباطي بيشتر از سخنراني گزارش نمودندها تمهار

 روش PBLرسد شيوه آموزشي  ميبه نظر  اگرچه
 و دروس ها مناسبي است ولي قابليت اجرايي آن در حيطه

 اجراييقابليت ) 1381(عازميان.مختلف مورد بحث است
PBL مدرس پرستاري و مامايي 104نظر   را از نقطه 
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يد آن بود كه شرايط ؤ نتايج م،مورد بررسي قرار داد
  از ديدگاه مربيان متوسط ارزيابيPBLبراي اجراي 

بيشترين نقاط ) 5 از 3/2با كسب امتياز ( مدرسين .گرديد
ضعف را در ارتباط با فاكتورهاي مربوط به دانشجويان 

عدم برقراري تعامالت  م مهارت كار گروهي،مانند عد
تغيير روش آموزشي  عدم عالقه آنان به صحيح،

كمبود  عالوه بر اين تعداد زياد دانشجويان،. دانستند مي
و پر هزينه بودن اجرا از ديگر نقاط ضعف  تعداد مدرس
 شود كه مياز طرف ديگر ادعا  .)11(باشد  ميوارد بر آن

ي كوچك ها هثه در گروي حل مسأله و مباحها شرو
بنابراين بكارگيري آن  ).5(ستها شتر از ساير رومؤثر

  .ي زياد بسيار دشوار استها تبراي جمعي
ي مختلف آموزشي ها هتحقيقات انجام شده در مورد شيو

تعداد كم دانشجو و در يك دوره زماني خاص  معموال با
 در مطالعه .و محدود به مباحث مختصري بوده است

 ، بيرجند،ي پرستاري كشور در تبريزها هانشكدبرخي از د
 نفر بوده و 24 الي 15شهركرد و رشت تعداد دانشجويان 

 ارزيابي شده PBLدر مدت زمان محدودي تاثيرات مثبت 
  كه اين شيوهند برخي از اين تحقيقات پيشنهاد داده .است

و در محدوه زماني وسيعتري انجام گيرد  با تعداد بيشتر
 ،PBLنظر از مفيد بودن شيوه  صرف ).13و9،2،12(

ي علوم پزشكي كشور ها هاستفاده از اين روش در دانشگا
هنوز معمول نيست ومدرسين بكارگيري اين روش را در 

به دليل زياد بودن مباحث و  ي درس كودكانها سكال
. دانند ميوقت غير ممكن   ميتعداد زياد دانشجويان و ك

م اين شيوه آموزشي و انجا رسد كه ميبه نظر  بنابراين
عالوه بر . )11(مطالعات بيشتر پيرامون آن ضرورت دارد

دهي  ي درس كودكان و مطابقتها بررسي سرفصل اين
 دهد كه ميجراحي پرستاري نشان -آنان با دروس داخلي 

يك از توان با استفاده  مياز مباحث تكراري بوده و  برخي
 متخصصينبعضي  .تر نمود شيوه ديگر يادگيري را عميق

شود زيرا  ميحل مسأله منجر به يادگيري جديد ند معتقدا
گيرد تا  ميفراگير اصول ياد گرفته شده قبلي را به كار 

بنابراين به نظر  ).5(بتواند مسأله جديدي را حل كند
يادگيري مبتني بر «رسد شيوه آموزشي ديگري نظير  مي

 شود تا دانشجويان را دربكار گرفته  بايد »حل مسأله

كالس فعال سازد و بتوانند دانش پيشين خود را با مطالب 
واره جديدي در ذهن خويش بنا  جديد پيوند دهند و طرح

بررسي و تفحص و  سازند و هم چنين با مشاركت گروه،
ارائه مطالب توسط خود دانشجو يادگيري عميق تر و 

جهت  بنابراين. رضايت بيشتري در آنان حاصل شود
 دو با هدف مقايسهاي   مطالعه،يوهاين شتأثير بررسي 

سخنراني و يادگيري مبتني بر حل مسأله شيوه آموزشي 
و يادداري  در پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري

  .انجام گرفتكودكان آنان در درس 
  
  ها شرو

مطالعه نيمه تجربي است كه در آن دو  پژوهش حاضر يك
و روش حل مسأله مقايسه  شيوه آموزشي سخنراني

جامعه پژوهش دانشجوياني بودند كه درس . نديددگر
گيري به صورت  نمونه. را انتخاب نموده بودند) 2(كودكان

 انجام ي درسيها سي ايستا در كالها هاستفاده از گرو
پرستاري  5دانشجوي كارشناسي ترم  56 گرديد و شامل

مامايي د انشگاه علوم پزشكي تبريز  دانشكده پرستاري و
انتخاب  . بود1387 - 88 اول و دوم سالنيم سال  در دو

 كافي نبودن حجم نمونه دو نيمسال تحصيلي به دليل
دانشجويان در نيم سال اول تحصيلي و بنابراين فراهم 

. ي پژوهش واجد شرايط بودها افزايش تعداد واحدنمودن 
معيارهاي ورودي براي دانشجويان شامل انتخاب واحد 

ن تمايل و رضايت و داشت) 2(نظري پرستاري كودكان
يك عضو هيات علمي گروه . براي شركت در مطالعه بود
را به عهده ) 2(درس كودكان كودكان مسؤوليت تدريس

 دروس و مباحث ،استاد درسشرايطي نظير  .گرفت
به  نيمسال تحصيلي در هر دواجراي دو شيوه آموزشي 

دانشجويان هر دو  براي. صورت يكسان برگزار گرديد
خنراني و يادگيري مبتني بر حل مسأله شيوه تدريس س

 16در طي  يك واحد از درس بدين صورت كه .اجرا شد
ساعت در طول ترم تحصيلي به شيوه معمول يعني 

 تعداد ساعت به شيوه سخنراني و يك واحد ديگر با همان
PBLدرابتدا هدف از اجراي طرح و نحوه . تدريس گرديد

 اهداف و PBL انجام آن به خصوص مراحل فرايند
در ابتداي . توضيح داده شد آموزشي براي دانشجويان
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و در  )آزمون پيش( آزمون رفتار ورودي شيوه تدريس هر
وسپس در آخر هر نيمسال تحصيلي آزمون  پسپايان 

الت پيش سؤا .از دانشجويان گرفته شدي آزمون ياددار
از نظر محتوي يكسان و فقط آزمون  پسآزمون و 

فاصله زماني پيش . هر داشتندتغييراتي در صورت ظا
 روز و فاصله زماني آزمون 40آزمون  پسآزمون و 

  . روز بود45 داريياد
بدين نحو  .الت از نظر روايي محتوايي بررسي شدندسؤا
ي منتخب ها سر فصل الت با توجه به منابع طبقسؤاكه 

 و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ازسوي وزارت
 نفر از 3يم شده و به درراستاي اهداف آموزشي تنظ

جهت نظر خواهي داده  )گروه كودكان(اساتيد دانشكده 
به  الت جهت ارزشيابيسؤا پس از اصالحات، ،شد

الت با روش كودر سؤاپايايي . دانشجويان داده شد
 الت به صورتسؤا .تعيين گرديد) 80/0( ريچاردسون

ل سؤا 20 تشريحي و جاخالي ارائه شدند و،اي گزينهچهار 
  .داد  مي نمره را به خود اختصاص20ر آزمون در ه

اجراي سخنراني به صورت بيان اهداف در ابتداي 
 ، بيان مطالب به طور شفاهي با ذكر مثال،هرجلسه درس

 پاور پوينت انجام  اساليدهايپرسش وپاسخ و استفاده از
در هر كالس به چهار  شد در گروه حل مسأله دانشجويان

 دانشجويان به صورت .دگروه هفت نفره تقسيم شدن
 ها هبراساس انتخاب وتمايل خود در گرو غيرتصادفي و
گونه محدويتي به لحاظ جنسيتي اعمال  هيچ قرار گرفتند و

نشد تا ارتباطات گروهي مناسب در راستاي يادگيري هر 
چه بهتر دانشجويان فراهم گردد و در هر گروه يك 

هم رها و نماينده به منظور ثبت مباحثات و هماهنگي كا
استاد درس به عنوان تسهيل گر مشاركت داشت و چنين 

براي ثبت مطالب از تخته سفيد و ماژيك و كاغذ استفاده 
سناريوها را براساس محتواي دروس  استاد درس. شد

تهيه . بين تمامي دانشجويان توزيع نمود نوشته و آنها را
ي پژوهش بود زيرا ها ت يكي از پركارترين قسمها سناريو

براي تمامي مباحث وجود نداشت اي  دروس از پيش آماده
بايست براساس محتواي دروس و مبتني بر فرايند   ميو

بدين لحاظ با توجه به . شد  ميپرستاري تهيه
 ي دروس بيماراني از بيمارستان انتخابها سرفصل

تجربيات مدرس و مطالعه  شدند و سناريوها براساس مي
مراحل اجرا به شرح زير .دندمنابع مرتبط تهيه و تنظيم ش

  :است
خواندن سناريو و تشويق دانشجويان به شفاف  -1

  سازي نكات مبهم
  بسط موضوع توسط استاد درس  شرح و -2
مشاركت گروهي و بحث پيرامون ،ايجاد بارش افكار -3

   موضوع
سازي با توجه به  فهرست كردن حقايق و فرضيه -4

ني بر فرايند الت مبت سؤامحتواي سناريو و پاسخ به
  پرستاري در جهت دستيابي بهتر به اهداف آموزشي 

 گروهي در مورد اهداف يادگيري و توافق درون -5
  و مناسب  جامع،اطمينان مربي از دستيابي به اهدافي كامل

گردآوري اطالعات از  مطالعه فردي وگروهي جهت -6
توسط  منابع معرفي شده از طريق كتابخانه و اينترنت

  ندانشجويا
 اهداف و ،ها هارائه مباحث تعيين شده براساس فرضي -7

  الت و انجام بحث بين گروهيسؤا
  جمع بندي و ارزيابي استاد از مباحث ارائه شده -8

كالس و نحوه تعامالت  الزم به ذكر است كه محيط
 كامالًدانشجويان در روش سخنراني و حل مسأله با هم 

ه استاد محور متفاوت بود در روش سخنراني با توجه ب
بودن استاد در جلوي تريبون و دانشجويان درسكوت 

كه در روش  در حالي نمودند  مينسبي به سخنراني گوش
اي، كالس نسبتا   به صورت نيم دايرهها حل مسأله صندلي

 به صورت درون ها تبادالت افكار و گفتگو و شلوغ
 عالوه بر اين .گرفت  ميگروهي و بين گروهي صورت

 در ساعات غير ها سيا كال و  در خوابگاهدانشجويان
 جلساتي را به منظور بحث و گفتگو و تكميل رسمي

و جهت توضيح و  دادند  ميمطالب درسي تشكيل
الت و فرايند پرستاري با سؤا ،دهي به فرضيه پاسخ

آوري داده به مدت يك سال  جمع. يكديگر در تعامل بودند
جويي آنان به ي دانشها هتحصيلي از دانشجويان و پروند

از آزمون  پسميانگين نمرات پيش آزمون و . طول انجاميد
با  و همچنين نمرات ياددارها PBLدو شيوه سخنراني و 

-SPSSافزار  و استفاده از نرم  زوجtآموزن استفاده از 
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  .، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت13
اين پژوهش پس از كسب اجازه از مسؤولين دانشكده 

 و معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پرستاري تبريز
دانشكده معاونت آموزشي  تأييدبا  پزشكي تبريز و

به اين ترتيب كه ابتدا  پرستاري تبريز به انجام رسيد،
چگونگي نحوه تدريس با معاونت آموزشي و مدير گروه 

 ،اهداف كودكان مطرح گرديد و در ابتداي هر دوره
 توضيح داده شد و چگونگي نحوه انجام براي دانشجويان

در . فرم رضايت نامه كتبي نيز از دانشجويان اخذ شد
جو در جلسات از صورت عدم رضايت و يا غيبت دانش

  .مطالعه حذف شدند
  

  نتايج
  دانشجوي ترم پنجم پرستاري56دهد از   مي نشانها هيافت
 7. آنها در مطالعه شركت نمودند) نفر 52(  درصد 93

ت غيبت و يا عدم تمايل در  از دانشجويان به علدرصد
از ) نفر 23 ( درصد43.  حذف شدندها هنمون مطالعه ا ز

)  نفر23(  درصد43 دانشجويان پرستاري مذكر بوده و

و بقيه ساكن تبريز  برده  ميخوابگاه بسر دانشجويان در
 15,89 آنها ميانگين معدل كل واحدهاي چهارترم .بودند

در پرونده  ٣٠/١٧ آنان ) 1(ميانگين درس كودكان و
پيشرفت تحصيلي . دانشجويي آنان قيد شده بود

 .مورد بررسي قرار گرفت ها دانشجويان با انجام آزمون
 وآزمون  پسآزمون،  ي نمرات در پيشها مقايسه ميانگين

يادگيري مبتني بر حل  سخنراني و يادداري در دو شيوه
 ،كه ميانگين نمرات پيش آزمون دهد  مينشان مسأله
 10 به 5,4سخنراني از  و يادداري در شيوهن آزمو پس

 اختالف  افزايش يافته وآزمون تي زوج15,8 وسپس به
آزمون و  پس-نمرات پيش آزمونميانگين ي بين معنادار

 عالوه بر اين .نشان داد يادداري-همچنين پس آزمون
ميانگين نمرات در روش يادگيري مبتني بر حل مسأله نيز 

آزمون  پس نمرات پيش آزمون، افزايش يافته است و بين
ي وجود معنادار  اختالف يادداريآزمون با  مجدداً پسو

به طور كلي نتايج افزايش ميانگين نمرات را  ،داشته است
و يادداري در هر دو شيوه آزمون  پس،در پيش آزمون

  .)1جدول . (دهد  مينشان
  

 در يادگيري مبتني بر حل مسأله سخنراني و د داري در دو شيوهيا وآزمون  پس مقايسه ميانگين نمرات در پيش آزمون، :1جدول 
  درس كودكان دانشجويان پرستاري تبريز

  T  پس آزمون  پيش آزمون  
  - آزمون  پيش

  پس آزمون

P يادداري  T   
 -آزمون  پس

  يادداري

P 

  000/0  09/13  08/15± 4/2  000/0  35/12  10± 8/2  4/5±1/2  سخنراني

  000/0  54/8  17± 2/2  000/0  94/6  63/13±61/2  2/9 ±4  حل مسئله

  
دو گروه در ابتدا با آزمون  پيشبا توجه به اينكه نمرات 
منظور ارزشيابي پيشرفت ه هم مشابهت نداشته ب

شد  تعيين آزمون آزمون و پس نمره پيشتحصيلي تفاضل 
اين و  بوده  نمره83/4 در شيوه آموزشي سخنراني كه

 بوده  نمره58/4سأله اختالف در يادگيري مبتني بر حل م
نيز  t مشهود نبود و آزمون آماري يو اختالف چندان

دو شيوه آزمون  پس- آزمون ي را بين پيشمعنادارارتباط 
برخالف آن اختالف ميانگين در . آموزشي نشان نداد

يادداري سخنراني بيشتر از - آزمون پس يها هنمر
ي وجود معناداريادگيري مبتني بر مسأله است و ارتباط 

تر از شيوه ديگر مؤثردارد بدين معني كه روش سخنراني 
  )2جدول (. بوده است
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آزمون  آزمون، پس  نمرات در پيشتفاضلميانگين   مقايسه:2جدول 
يادگيري مبتني بر  سخنراني و  يادداري در دو شيوهآزمون با پسو 

  كودكان دانشجويان پرستاري تبريزدر درس حل مسأله 
گين ميان±انحراف معيار  

  تفاضل نمره
  حل مسأله  سخنراني  

t p 

 - آزمون پيش
  آزمون پس

78/2± 83/4  65/4±58/4  73/0 33/0 

 - آزمون پس
  يادداري 

19/3±68/5  05/3±82/3  79/2  007/0  

  
  بحث

 سخنراني و مطالعه حاضربه منظور مقايسه دو شيوه
در بررسي نمرات . انجام شد يادگيري مبتني بر حل مسأله

 بودنتايج حاكي از آن  و يادداريآزمون  پس ،پيش آزمون
 يكه استفاده از هر دو شيوه آموزشي منجر به ارتقا

دانشجويان از درس  و حفظ يادداري پيشرفت تحصيلي
آزمون  اختالف ميانگين نمرات در پيش. كودكان شده است

سخنراني كمي بيشتر بوده و اين ميزان در  آزمون و پس
داشته به اي  ابل مالحظه يادداري تفاوت ق-پس آزمون
به نفع  ها ي در اختالف ميانگينمعنادار  تفاوتنحوي كه

كه  توان چنين استدالل كرد  ميو شيوه سخنراني بوده
سخنراني هنوز به عنوان يك شيوه رايج جايگاه خود را 

تواند در پيشرفت تحصيلي دانشجويان   ميحفظ كرده و
مطالعات نيز در اين راستا نتايج   برخي از. باشدمؤثر

نيز با انجام ) 1381( بقايي .ند دست آوردهه مشابهي را ب
به اين نتيجه رسيد كه هر دو روش سخنراني و اي  مطالعه

 ل مسأله ميانگين نمرات را افزايشيادگيري مبتني بر ح
تر بودن روش مؤثري مبني بر معنادارختالف اولي  داده

مطالعه  ).14(د نداشته استبريادداري وجو حل مسأله
 و انگيزه يادگيري دانش ديگري كه جهت بررسي ميزان

از دو شيوه آموزشي سخنراني   پرستاريدانشجوياندر 
انجام   تنفسي_قلبي هاي  و حل مسأله در درس بيماري

دانشجويان سال باالتر نسبت به   گوياي آن است كه،شد
 شتر نمره بيشتري در رو دانشجويان سال پايين

 ي در نگرشمعنادار  تفاوت. كسب نموده بودندسخنراني
 گروه حل در وجود نداشت، ولي انگيزه يادگيري دو گروه
( مطالعه جاويد.)15(.بيشتر از گروه سخنراني بود مسأله
بيشتر سخنراني بر ميزان تأثير دهنده  نيز نشان)  1375

روش حل مسأله بر ميزان تأثير  ولي ،يادگيري بوده
  و بودن)Beers (بيرز. )16.(بيشتر بوده استيادداري 

)Bowden ()2005 ( در دو معنادارنيز نبودن تفاوت 
روش سخنراني و حل مسأله را در درس سيستم غدد 
خاطرنشان كردند ولي در قسمت يادداري اذعان داشتند 

  )12.(كه نمرات در روش حل مسأله بيشتر بود
 اين مطالعه، بيشتر مطالعات در داخل كشوربرخالف نتايج

حل مسأله، بحث گروهي،  ي فراگيرمدار ديگر نظيرها شرو
ي ها شو رو استفاده از نقشه مفهومي ،پرسشگري
يين و آ) 19تا17(ند دانسته سخنراني ارجح بر مشاركتي را

روش حل مسأله بر تأثير بررسي  در) 1385(نوريان 
در شهركرد انجام دادند كه اي  روي درس كودكان مطالعه

و  5/15ج آن نشان داد ميانگين نمرات در حل مسأله نتاي
تر بودن مؤثر بوده وي عالوه بر6/12در روش سخنراني 

در درس كودكان   قابليت اجرايي آن را،روش حل مسأله
در ) 1385(و همكاران  حسن پور.)20(خاطر نشان كرد

 دانشجو پرستاري 20 بر روي 2درس داخلي و جراحي 
 مؤثردر نمره كلي درس سأله م روش حلنشان دادند كه 

بوده و بخصوص اين شيوه آموزشي در حيطه ارزشيابي 
چه  اگر.  نمرات باالتري را كسب كرده است،و بكاربستن

ي در طبقات ديگر حيطه شناختي نظير معناداراختالف 
 فهميدن و يا تحليل در شيوه سخنراني و حل مسأله ،دانش

تأثير  )1373(مطالعه مقدسيان . )21(وجود نداشته است
بر دانش و  در بيمارستان يادگيري مبتني بر حل مسأله را

 دانشجوي پرستاري مورد 24 ي بالينيها تنگر ش و مهار
ارزيابي قرار داد و بر ارجحيت روش حل مسأله در 

و ) 2008(يوان و همكاران  ). 9(نمودتأكيد يادگيري باليني 
 در ) Rappaport() 2008 (پورتپا و را)Rounds (راند
 نيزبه  چين و امريكا يها هي پرستاري در دانشگاها هدور

تأكيد در يادگيري و افزاش تفكر انتقادي  روش حل مسأله
  ).7و2(ند ا نموده

  است كه سخنراني در آنمؤيدنتايج پژوهش حاضر 
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پيشرفت تحصيلي و يادداري درس كودكان  ميزان نمرات
علت . استتر از روش يادگيري مبتني بر حل مسأله مؤثر
توان در محاسن شيوه سخنراني جهت پوشش   ميآن را

.  دانستدادن به اهداف آموزشي درس نظري كودكان
سخنراني را  ترازي يي كه برتري يا همها شپژوه بررسي

حاكي از آن است كه اين   نشان داده،ها شبر ساير رو
 ارائه ،روش در رسيدن به هدفهايي نظير انتقال معلومات

دت زمان كم، برانگيختن فراگيران نسبت به مطالب در م
موضوعات خاص و تدريس به فراگيراني كه از طريق 

عالوه بر . مناسب است شنيداري عادت به يادگيري دارند
ي دانشجويان جهت كسب ها تاين ضرورت دارد كه فعالي

 ي آنانها شنمره ناديده انگاشته نشود بدين مفهوم كه تال
اين امر را ) 1976(مك ليش . هدد  مينمرات شان را تغيير

ناميده است بدين  )Equalization effect( »تعادليتأثير «
ي مختلف فراگيران نتيجه پيشرفت ها شمعني كه بعد از تال
شود و اين تعادل فقط ناشي از   ميتحصيلي يكسان

 برتري مطالعه مستقل .نيست ي تدريسها شرو
اند در تو  ميدانشجويان مسأله جالب توجهي است كه

 عالوه بر اين پژوهشگران مطالعه .)5(نتايج اثرگذار باشد
و دسترسي  حاضر معتقدند يادداشت برداري در كالس

تر  آسان به منابع و مرورمطالب در شيوه سخنراني آسان
كه   در حالي،ند الت پاسخ دادهسؤابنابراين بهتر به  بوده و

ايد يادگيري مبتني بر حل مسأله ب دانشجويان در شيوه
الت و سؤا پاسخ به ،تالش بيشتري در جهت كسب مفاهيم

حقيقت در اين پژوهش معايب  در. نمودند  ميگروهي بحث
شود به اعتقاد احديان و   ميرويكرد فراگيرمدار متبلور

در اين رويكرد بيشتر از تدريس سنتي ) 1382(همكارانش
شود و تعهد و انگيزش فرد  ميتأكيد بر نقش فعال فراگير 

حتي اگر فراگيران برانگيخته و عالقمند  طلبد وگاهي مي را
به دليل داشتن عادت به روش ممكن است  باشند

 خود را با اين روش وفق  يا ميل نباشندنتوانندسخنراني 
مدرسين بايد بدانند كه يادگيري  از طرف ديگر. دهند

فراگيرمدار روش آساني نيست و نياز به كوشش فراواني 
 ،موضوعات درسي مناسب تدوين ودر زمينه نوشتن 

ي ها  تكاليف و آزمون،اي خدمات آموزشي و مشاوره
  ).22(مناسب و ارائه بازخورد براي فراگيران دارد

دهد كه با توجه به   ميي ديگر پژوهش نشانها هيافت
شيوه آموزشي حل مسأله  افزايش نمرات دانشجويان در

و صرفا استفاده كرد  همراه با سخنرانيتوان  مياز آن 
 داشتن ،نبايستي به دليل زياد بودن سر فصل دروس

و يا برخي از مشكالت اجرايي   زمان بر بودن،هزينه
  .آن را ناديده انگاشت محاسن
ي قابل توجه در اين پژوهش بيشتر با شيوه ها تمحدودي

آموزشي حل مسأله بود زيرا اين شيوه براي اولين مرتبه 
 به ده بود كه معموالًبراي دانشجوياني به كار گرفته ش
عالوه بر اين نياز به . روش سخنراني عادت كرده بودند

و حداقل دو   مشاركت گروهي، دسترسي به منابع،تعامل
 در اداره كالس بدين شيوه ها هگر جهت هدايت گرو تسهيل

فضاي فيزيكي  در اين شيوه نياز است كه .شد  مياحساس
جابجايي به شكل  قابليت ها يابد و صندلي  تغييرها سكال

 خود ،تدوين و تهيه سناريوها .ميزگرد را داشته باشند
معضل ديگري بود كه نياز به وقت، تجربه و دانش كافي 

سناريوهاي استاندارد و آماده با توجه به   زيراداشت،
ي ها ترغم محدودي علي. موضوعات درسي وجود نداشت

موجود اين روش با سعي و تالش مدرسين و همكاري 
  . قابليت اجرايي داردها هولين دانشكدمسؤ

شود كه   ميپيشنهاد ي پژوهشها هبا در نظر گرفتن يافت
در آموزش عالي توجه  به جايگاه ويژه سخنراني همچنان

 كامالًكافي مبذول گردد و توجه شود كه سخنراني زماني 
صورت تركيبي در كنار   و مفيد است كه بهمؤثر
ار گيرد، عالوه بر اين ي ديگر مورد استفاده قرها شرو

آموختگي  بعد از دانش ها شاين روتأثير گردد  پيشنهاد مي
مطالعه حاضر با تعداد  .مورد ارزيابي واقع شود نيز

 نفر و در طي يك سال تحصيلي و 50 دانشجوياني بيش از
 ،انجام شد 2با توجه به مباحث زياد درس كودكان 

يد ؤره مدر طي حداقل دو دو تدريس اين شيوه آموزشي
منجر به  ي آموزشيها ه شيو اينآن است كه به كارگيري

 ايجاد انگيزه، مشاركت و همچنين ،ايجاد تنوع در كالس
يادگيري طوالني مدت شده و در عمل قابليت اجرايي دارد 

 بكارگيريو عادت به سخنراني نبايستي مانعي براي 
اگرچه برخي مطالعات در داخل و .  باشدمؤثري ها هشيو
خارج از كشور نقاط ضعف شيوه حل مسأله نظير يا 
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 و يا ، وقت گير و پرهزينه بودن،تعداد زياد دانشجو
مثبت مدرسين و عدم عالقه به تغيير را  نداشتن ديدگاه
ي دانشجو محور ها شاستفاده از رو مانعي براي

 در حال حاضر به ها شاز آنجايي كه اين رو). 11و2(ند دانسته
ي كشور استفاده نمي شود و ها هطور معمول در دانشگا

بيشتر جنبه تحقيقاتي و مقايسه با روش سخنراني ويا 
يي متشكل از ها هشود كميت  مي را دارد، پيشنهادها شسايررو

ي نوين آموزشي تشكيل شود و نقاط قوت و ضعف ها شرو
عمل و در شرايط كنوني كشور مورد   را درها شاين رو

 اصالحات آن بتوان براي و بررسي قرار دهند تا از نتايج
ي استاندارد ها موضوعات يا سناريو ،ها ايجاد و تدوين راهكار

  .استفاده نمود مدون يها هيا حتي درسنام و
  

  گيري نتيجه
هر دو شيوه آموزشي سخنراني يادگيري مبتني بر حل 

و يادداري دانشجويان  مسأله در پيشرفت تحصيلي
هتر توانسته ولي روش سخنراني ب  بودهمؤثرپرستاري 

.  را پوشش دهداز مدت  دراست و پيشرفت تحصيلي
 قابليت  نتايج ديگري نظير،اهداف مطالعه حاضر عالوه بر

اجرايي يادگيري مبتني بر حل مسأله نيز در در س 
گردد استفاده اين   ميپيشنهاد مشخص گرديد و كودكان

روش حداقل به عنوان يك واحد از درس كودكان تداوم 
براي تدريس  يي مبني بر اين روشها هسناميابد و در

  .تنظيم گردد تهيه و درس
  

  قدرداني
پژوهشگران از مدير محترم گروه كودكان و كليه 

مامايي تبريز  دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و
  .دننماي  ميمطالعه قدرداني و تشكركننده در اين  مشاركت
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Lecturing or Problem-based Learning: Comparing Effects of the Two Teaching 
Methods in Academic Achievement and Knowledge Retention in Pediatrics Course 

for Nursing Students 

Mahboobeh Namnabati1, Eskandar Fathi Azar2, Susan Valizadeh3, Zahra Tazakori4 

Abstract 

Introduction: Using the appropriate teaching methods, nursing educators are trying to improve students` 
both effective learning and knowledge retention. The survey reveals the impact of lecturing and problem-
based learning in academic achievement and knowledge retention in the pediatrics course.  
Methods: A quasi-experimental design was used to compare the effects of the two teaching methods. 56 
nursing students who had taken the pediatric course were selected through census in two semesters in school 
of nursing and midwifery of Tabriz University of Medical Sciences. Pediatrics was taught in lecturing and 
problem based learning methods. Then, the academic achievement and knowledge retention were evaluated 
by tests. Data analysis was carried out in descriptive statistical and paired T test. 
Results: Findings revealed that the average of the scores in pre and post tests as well as knowledge 
retention tests were increased in both teaching methods. The mean difference of scores in the two methods 
was not a significant difference between the pre test and post test. But, in the post test - Knowledge retention 
test, the lecturing method scored significantly higher than the other one. 
Conclusion: It can be concluded that the lecturing method keeps its standing point and value in educational 
system. ProblemBased Learning method can be of great help along with the lecturing to improve students' 
achievement and knowledge retention.. Also,  PBL is feasible enough in teaching pediatric nursing to ensure 
the  achievement of educational objectives. 
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