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Compare the Effect of Teaching through Lecture and 
Debates on Learning and Satisfaction of Nursing Students

Abstract

Introduction: Teaching is very important in the educational system of medical 
universities. Improving the quality of education of medical students is not possible 
without changes in teaching techniques. So training can be very effective while 
using different teaching and learning methods.

Objective: The present study was conducted to compare the effect of teaching 
through lectures and debates on the learning and satisfaction of nursing students.

Material and Methods: This study is a quasi-experimental study that was performed 
on 2 groups of nursing students in a maternal health lessons at Aja University. 
Sampling was performed by the census. The lecture method was performed in the 
control group and debate was applied for the test group. The student satisfaction 
questionnaire was used. Students’ scores at the end of the semester were an indicator 
of students’ learning in both methods. Finally, the data were analyzed using SPSS 
software version 16.

Results: The findings showed that there was no significant difference between 
the final scores and satisfaction in two groups (P > 0.05). There were significant 
difference between satisfaction, ease of receiving answers to questions, spending 
energy to participate in this method and motivating to the educational method items 
on two groups.

Discussion and Conclusion: In this study, debate method did not improve students’ 
grades. It is suggested that this teaching method be used in the postgraduate courses 
of Aja Nursing School.
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مقاله پژوهشی

مقایسه تأثیر تدریس به روش سخنراني و یادگیری مبتنی بر مباحثه 
بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه منتخب نظامی

زهره سهرابی1، شهال علیاری2، حکیمه حضرتی3، محمود منصوری4، *هنگامه حبیبی5

چكيده
مقدمه:در نظام آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی به لحاظ ماهیت رشته های آموزشی این دانشگاه ها، امر تدریس بسیار 
حائز اهمیت است و ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان علوم پزشکی، بدون تحول در فنون تدریس امکان پذیر نیست. پس 

آموزش پرستاری، زمانی می تواند مؤثر باشد که به سمت به کارگیری شیوه های مختلف تدریس و یادگیری پیش رود.
هدف:مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر تدریس به روش سخنرانی و یادگیری مبتنی بر مباحثه بر میزان یادگیری و 

رضایت دانشجویان پرستاری صورت گرفت.
موادوروشها:مطالعه حاضر پژوهش نیمه تجربي بوده که بر روی 76 نفر از دانشجویان ترم پنج کارشناسی پرستاری 

نیمسال دوم تحصیلی سال 96-97 دانشگاه منتخب نظامی که مشغول گذراندن درس بهداشت مادر و نوزاد 2 بودند اجرا 
شد. نمونه گیری به  صورت سرشماری صورت گرفت. مطالعه در دو گروه 38 نفره اجرا شد. در گروه اول )کنترل( در طول 
ترم از روش سخنراني، استفاده شد و شیوه تدریس در گروه دوم )مداخله( شیوه یادگیری مبتنی بر مباحثه بود. برای 
بررسی میزان رضایت دانشجویان از پرسشنامه رضایت سنجی با شیوه آموزشی توسط فراگیران استفاده گردید. نمرات 
کسب شده دانشجویان در پایان ترم شاخص اندازه گیری میزان یادگیری دانشجویان در هر دو روش بود. در نهایت داده ها 

با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری استنباطی و توصیفی تجزیه تحلیل شد.
یافتهها:یافته ها نشان داد، بین میانگین نمره آزمون پایان ترم گروه آزمون )2/49±16/62( و گروه کنترل )15/88±3/10( 
دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت )P> 0/05(. گویه های رضایتمندی، سهولت دریافت پاسخ سؤاالت، صرف انرژی 

جهت شرکت در این روش و ایجاد انگیزه ناشی از شیوه آموزشی دو گروه تفاوت معنی داری داشتند.
بحثونتيجهگيری:در این مطالعه آموزش به روش مباحثه نتوانسته سبب بهبود نمرات دانشجویان در مقطع کارشناسی 

شود و پیشنهاد می شود این روش تدریس در مقاطع تحصیالت تکمیلی به کار گرفته شود.
کلماتکليدی:سخنرانی، دانشجو، رضایتمندی، یادگیری

دکترای تخصصی مدیریت، دانشیار، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 1ـ 
دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی، دانشیار، گروه بهداشت مادر و نوزاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. 2ـ 

دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 3ـ 
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 4ـ 

کارشناس ارشد پرستاری، مربی، گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران )*نویسنده مسئول(. 5ـ 
hengamehabibi@ymail.com :آدرس الکترونیک  

مقدمه
امر تدریس در نظام آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی به لحاظ 
ماهیت رشته های آموزشی این دانشگاه ها، بسیار حائز اهمیت است 

و ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان علوم پزشکی، بدون تحول و 
تغییر در فنون تدریس امکان پذیر نیست )1(. در این بین آموزش 
منظور  به  کارآمد  انسانی  نیروی  تأمین  برای  زیربنایی  پرستاری 

1400/2/26مجله علوم مراقبتی نظامی   ■  سال هشتم  ■  شماره 2  ■  تابستان  1400  ■  شماره مسلسل 28   ■  صفحات  147-139 تاریخ دریافت:  
1400/3/11 تاریخ پذیرش:  
1400/7/24 تاریخ انتشار:  
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آموزش  وجودی  فلسفه  واقع  در   .)2( است  نیازهای جامعه  رفع 
پرستاری، آماده کردن و تربیت نیروهای حرفه ای در امر مراقبت 
از سطح باالی مهارت های حل مسئله و  از مددجویان است که 
تفکر انتقادی برخوردار باشند )3(. اما توسعه و گسترش آموزش 
پرستاری در دهه های اخیر نگرانی هایی درباره کیفیت آموزش این 
تغییر  ایجاد  فرآیند  یادگیری،   .)2( است  داشته  همراه  به  رشته 
در رفتار از طریق تجربه است، یادگیری فرایندی فعال است که 
فراگیران و مدرسان باید به طور متقابل تالش کنند تا این روند 
کنند. آسان تر  را  مفاهیم  درک  و  بخش  لذت  را  دانش  اشتراک 

پس ایجاد یک محیط یادگیری مؤثر از مهم ترین وظایف مدرسان 
به  مهارت های  و  دانش  از  بتوانند  باید  فراگیران  است.  مربیان  و 
دست آمده در کالس برای برآوردن اهداف حرفه ای خود استفاده 
کنند در حالی که به سبک های مختلف یادگیری مجهز هستند 
و فرصت دارند بازخورد و بحث و گفتگو در مورد روند یادگیری 
پارامترهای کیفی در حوزه  از مهم ترین  باشند )4(.  خود داشته 
آموزش عالی، توجه به مقوله رضایتمندی فراگیران است. مفهوم 
رضایتمندی فراگیران از موضوعاتی است که در امر آموزش می تواند 
فرا دهندگان و فرایند آموزش را به چالش بیندازد، همچنین تعیین 
میزان رضایت فراگیران از آموزش، همواره یکی از معیارهای سنجش 
کارایی نظام های آموزشی بوده، چرا که رضایت دانشجویان یکی 
از مهم ترین عوامل مؤثر در موفقیت دوره های آموزشی است )5(. 
انتخاب روش مناسب آموزش، در رضایتمندی نقش مهمی داشته 
و ضرورت توجه فرا دهندگان در انتخاب روش آموزش مناسب را 
بیش از پیش برجسته می کند. در حقیقت، آموزش زمانی مؤثر 
واقع می گردد که فراگیران از روش آموزش رضایت داشته باشند 
)6(. آموختن علوم مطلوب به دانشجویان مستلزم عوامل متعددی 
می باشد که شامل شرایط فیزیکی، محتوای علمی مورد نیاز برای 
آموزش دانشجویان، اساتید مجرب می باشد. اما استفاده از روش 
تدریس مناسب و با کیفیت یکی از مهم ترین این عوامل است )7(.

روش های گوناگوني جهت ارائه آموزش وجود دارند. انتخاب روش 
مناسب آموزش در یادگیری، مهارت آموزی و تغییر نگرش فراگیران 
نقش مهمي را ایفا نموده و ضرورت توجه فرا دهندگان در انتخاب 
روش آموزش مناسب را بیش از بیش برجسته می نماید. از طرف 
دیگر، به  منظور نیل به اهداف آموزش و ارتقای یادگیری فراگیران، 

برنامه ریزی  در  فراگیران  رضایت مندی  به  دهندگان  فرا  توجه 
آموزشي از نکات مهم و راه گشا در انتخاب روش آموزش خواهد 
مورد  آموزشي،  برنامه های  در  تدریس،  کلی  الگوی  دو   .)8( بود 
اتکای  نقطه  استاد  آن  استاد محور که در  الگوی  است:  پذیرش 
فراگیر است. در این الگو فراگیران مطالب را می آموزند و زود هم 
فراموش می کنند؛ و الگوی دوم، الگوی دانشجو محور که به فراگیر، 

نیازها و توانایی های او توجه خاص دارد )9(.
در حال حاضر روش متداول و رسمی در آموزش علوم پزشکي، 
روش سخنراني )Lecture( است که دارای محاسنی از قبیل مقرون 
به صرفه بودن از نظر اقتصادی برای جمعیتهای زیاد ميباشد؛ 
اما بحث در مورد نقشی که سخنرانی ها باید در آموزش پزشکی 
با  مدرن داشته باشند بسیار است. مسلماً، سخنرانی های سنتی 
تئوری یادگیری مدرن مطابقت ندارند و از دانش فعلی ما در مورد 
نوع  این  در   .)10( نمی برند  کافی  بهره  افراد  یادگیری  چگونگی 
از فرایند تدریس را صحبت های  الگوی تدریس، بخش عظیمی 
معلم تشکیل می دهد و معلم به  تنهایی حقایق و اصول علمی را به 
فراگیران منتقل می کند )11(. سخنراني، یکي از روش های آموزش 
است که اگر به  صورت تعاملی اجرا شود بسیار مؤثر خواهد بود )12( 
و هنوز بسیاری از صاحب نظران معتقدند چنانچه این روش به نحو 
مطلوب و با آمادگی قبلی فراگیر و با پرسش و پاسخ همراه شود، 
مؤثر خواهد بود )13(. با وجود اینکه سخنرانی، یکی از متداول ترین 
روش های تدریس در آموزش پزشکی است پیشنهاد شده است که 
از روش هایی که باعث افزایش تعامل و تشویق به یادگیری خود 
راهبر )Self-Directed Learning( می شوند استفاده شود )14(. 
مفاهیم  یادگیری  و  دانش  عمیق  درک  سبب  روش ها  این  زیرا 
سبب  به  یادگیری  در  بودن  راهبر  خود   .)15( می شوند  دشوار 
تحوالت روز افزون دانش و رویارویی مداوم با ابعاد تازه روش های 
درمانی- مراقبتی نوین، یکی از مهم ترین صالحیت های حرفه ای 
دانشجویان محسوب می شود )16(. یادگیری فعال، دانشجو را از 
طریق همکاری در امر آموزش وارد می کند به گونه ای که قادر 
است سطوح باالی شناختی را درگیر و تفکر نقادانه را تقویت کند. 
همچنین، در یادگیری فعال عمق یادگیری بیشتر می شود )17(.
 Debate Base( مباحثه«  بر  مبتني  »یادگیری  تدریس  روش 
Learning( یک روش مشارکتي و فعال است که در آن دانشجویان 
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نقش محوری و اصلي را بر عهده داشته و به صورت مباحثه دو و 
چندجانبه اجرا می گردد. این مفهوم که در دهه 1990 وارد آموزش 
پزشکی شد؛ سبب مشارکت فعال دانشجویان در بحث ها شده و 
دانش آن ها را به چالش می کشد. روش یادگیری مبتني بر مباحثه 
با تشویق دانشجویان به مطالعه و جستجوی متون و منابع برای 
یافتن جدیدترین و معتبرترین شواهد و ارائه آن در کالس درس، 
از یک سو محوریت آموزش را متوجه دانشجویان کرده و از سوی 
دیگر با ایجاد جو یادگیری از همدیگر محیط آموزشي بانشاطي را 
برای پرسیدن سؤاالت و ارائه نظرات فراهم می کند. سر فصلها و 
مطالب آموزشی هر جلسه بر اساس طرح درس و در ابتدای ترم بین 
دانشجویان تقسیم می شود. به  طوری که یک تیم دو نفره دانشجویي 
مسئولیت برگزاری یک جلسه آموزشي را به عهده می گیرند. در این 
شیوه مدرس در نقش تسهیل کننده ظاهر شده و مسئولیت شروع 
و خاتمه بحث بر عهده او است. مدرس با طراحي از قبل سؤاالت 
مناسب برای بحث، هر جا که ضرورت داشته باشد با پرسیدن سؤال 
از بحث کنندگان و یا سایر دانشجویان آن ها را به تفکر و تحلیل وا 
داشته و مباحث را به سوی تفهیم بیشتر مطالب هدایت ميکند. 
یکي از دانشجویان به عنوان موافق )بیان کننده مزایا( و دیگری به 

عنوان مخالف )بیان کننده معایب( عمل ميکند )18(.
با توجه به مطالب گفته شده و اینکه در دهه های اخیر لزوم تجدید 
نظر در روش های تدریس و استفاده از روش های نوین و یادگیری 
کاربرد  و  گردیده  احساس  آموزشی  سیستم های  سوی  از  فعال 
این روش ها در رشته های مختلف آموزش پزشکی متداول شده 
است، بنابراین این مطالعه به هدف مقایسه تأثیر تدریس به روش 
سخنرانی و یادگیری مبتنی بر مباحثه بر میزان یادگیری و رضایت 
دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا پرداخته شده است.

موادوروشها
پنج  ترم  دانشجویان  از  نفر   76 تجربي،  نیمه  مطالعه  این  در 
کارشناسی پرستاری نیمسال دوم تحصیلی سال 96-97 دانشگاه 
منتخب نظامی در دو گروه 38 نفره )کنترل و مداخله( به صورت 
سرشماری انتخاب شدند. ابتدا پس از کسب مجوز از کمیته اخالق 
و شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به تکمیل مطالعات 
کتابخانه ای پرداخته شد و پس از بررسی و تائید اعتبار و علمی 

منتخب  دانشگاه  از  اجازه  کسب  و  اطالعات  گردآوری  ابزارهای 
نظامی، طرح اجرا گردید. در کالس درس، پس از توضیح هدف و 
چگونگی انجام کار برای دانشجویان رضایت ایشان جهت شرکت 

در مطالعه جلب و رضایت نامه به صورت کتبی دریافت گردید.
در این مطالعه، درس بهداشت مادر و نوزاد 2، در دانشکده پرستاری 
منتخب نظامی، بر اساس کوریکولوم آموزشي برای 16 جلسه دو 
ساعته در طول ترم برنامه ریزی شد. برای تدریس، در گروه اول 
)کنترل( در طول ترم از روش معمول )سخنراني( استفاده شد و 
شیوه تدریس در گروه دوم شیوه یادگیری مبتنی بر مباحثه بود. 
هر دو گروه مورد مطالعه، در دانشکده پرستاری منتخب نظامی 
بودند و مدرس هر دو گروه، یک نفر عضو هیئت علمی با تخصص 
دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی )کارشناسی ارشد مامایی( بود.

در  دانشجویان  است  الزم  مباحثه،  بر  مبتنی  یادگیری  شیوه  در 
گروه های کوچک )Small Group( با تعداد دو تا سه نفره قرار بگیرند 
)18(. در این مطالعه، مباحثه توسط یکتیم دو نفره دانشجویی 
صورت می گرفت، اعضای تیم از بین دانشجویان داوطلب انتخاب 
شدند. برای مطالعه قبل از حضور در کالس، مطالب و عناوین آموزشي 
در اختیار دانشجویان قرار گرفت. برای هر موضوع حداکثر یک ساعت 
زمان اختصاص و به طور مساوی بین طرفین بحث تقسیم شد. هر 
دانشجوی شرکت  کننده در مباحثه دو تا سه وقت 10 دقیقه ای 
برای مباحثه داشت. دانشجوی موافق شروع کننده بحث بود و هر 
ده دقیقه نوبت دانشجویان عوض می شد. دانشجوی مخالف تمام 
کننده بحث بود. مباحثه با مقدمه ای از مدرس با محوریت عنوان 
جلسه آغاز ميشد. همه دانشجویان قبل از حضور در کالس مطالعه 
کافي درباره موضوع جلسه داشتند، دانشجویان حاضر در کالس در 
صورت لزوم سؤال می پرسیدند. مدرس در طول جلسه سؤاالتی را 
برای هدایت بحث طرح می کرد. تمامي مباحثهها با رعایت ادب و 
دانشجویان  توسط  شده  مطرح  مطالب  شد.  انجام  متقابل  احترام 
بایستی مبتني بر شواهد می بود. جلسه آموزشي با جمع بندی مدرس 
به پایان می رسید. شیوه آرایش و ترتیب چیدن صندلی های کالس 
درس نیز به گونه ای بود که امکان بحث گروهي و تبادل نظر را 
تسهیلمی کرد. در گروه کنترل مدت زمان سخنرانی 45 دقیقه تا 
60 دقیقه بود و 10 دقیقه در ابتدا و انتهای کالس، مدرس در مورد 
مباحث با دانشجویان، پرسش و پاسخ داشت و در این گروه مدرس 
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از وایتبورد و پاورپوینت برای ارائه مطالب استفاده می کرد.
و در نهایت، آزمون پایان ترم از دو گروه به عمل می آمد و اگر 
قوانین  بر  منطبق  داشت،  اعتراض  آزمون  به  نسبت  دانشجویی 
دانشکده، به اعتراض دانشجو رسیدگی می شد. الزم به ذکر است 
بود.  یکسان  گروه  دو  هر  برای  دانشجویان  امتحانی  منبع  که 
بخش  سه  شامل  پرسشنامه ای  از  دادهها،  جمع آوری  منظور  به 
مشخصات فردی، آزمون سنجش یادگیری و پرسشنامه بررسي 
میزان رضایت دانشجویان استفاده شد. بخش مشخصات فردی، 
وضعیت  و  سکونت  محل  )سن، جنس،  دموگرافیک  ویژگی های 
تأهل( واحدهای مورد پژوهش را می سنجید. نمرات کسب شده 
یادگیری  میزان  اندازه گیری  شاخص  ترم  پایان  در  دانشجویان 

دانشجویان در هر دو روش بود.
جهت بررسی رضایت سنجی از پرسشنامه رضایت  سنجی با شیوه 
آموزشی توسط فراگیران استفاده شد. این پرسشنامه توسط خوبی 
و همکاران )19( طراحی و روایی و پایایی آن نیز مورد تأیید قرار 
گرفته است. پرسشنامه مذکور دارای 10 گویه بوده و هر سؤال 
در یک پاره خط بر اساس مقیاس درجه بندی  شده از صفر تا 10 
نمره گذاری شده است؛ به طوری  که در یک سمت این طیف گزینه 
»هیچ گونه رضایت ندارم« و در سوی دیگر، گزینه »کاماًل رضایت 
دارم« قرار دارد. با توجه به تعداد سؤاالت، مجموع نمرات کسب 
مطالعه  در  پرسشنامه  این  روایی  بود.  نمره  از 100  آن  از   شده 
صوری  روایی  تأییدیه  دارای  خبرگان  پانل  از  استفاده  با  خوبی 
و محتوایی بوده و از حیث پایایی دارای ضریب همسانی درونی 
0/799 با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تکرارپذیری 0/835 

با استفاده از روش آزمون - بازآزمون می باشد )5(. در این مطالعه 
یادگیری و رضایت فراگیران از دو روش آموزش بررسی شد. برای 
بررسی میزان یادگیری، نمره کسب شده دانشجو از درس مادر و 
نوزاد در پایان ترم مالک قرار گرفت. پس از جمع آوری اطالعات 
داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 مورد تجزیه 

و تحلیل آمار قرار گرفت.
کد  با  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیته  در  طرح  این 
رعایت  منظور  به  شد.  تائید   IR.IUMS.REC.1396.31374

مالحظات اخالقی پس از اخذ رضایت کتبی و اطمینان دادن به 
دانشجویان در مورد محفوظ ماندن اطالعات شخصی، مطالعه انجام 
شد. پژوهشگر مفاد بیانیه هلسینکی )Helsinki( و اصول کمیته 
اخالق نشر )Committee of Publication Ethics( را رعایت نمود.

یافتهها
کولموگروف  آزمون  از  استفاده  با  آماری،  تحلیل  انجام  از  قبل 
موارد  تمامی  در  و  شد  بررسی  داده ها  نرمال  توزیع  اسمیرنوف 
توزیع نرمال داده ها در دو گروه وجود داشت )P> 0/05(. میانگین 
سنی گروه آزمون 3/35±22/2 سال و گروه کنترل 21/53±3/75 
گروه  دو  در  سن  زمینه  در  معنی داری  آماری  تفاوت  بود.  سال 
مشاهده نشد )P= 0/472(. افراد مشارکت کننده در گروه آزمون 
33/4 درصد مرد و 66/6 درصد زن و در گروه کنترل 53/3 درصد 
معناداری  تفاوت  آماری  نظر  از  و  بودند  و 46/7 درصد زن  مرد 
نشد  یافت  جنسیت  حسب  بر  پژوهش  مورد  واحدهای  بین  در 
)P= 0/292(. بر اساس اطالعات جدول شماره 1 در دو گروه از 

 کیدموگراف  یرهایمتغ 
 هاگروه 

 ( یسخنران سی تدر  روش) کنترل (مباحثه سیتدر  روش) مداخله یداریمعن  سطح
 درصد  تعداد درصد  تعداد

 7/46 14 4/33 10 مرد 292/0 3/53 16 6/66 20 زن ت ی جنس

 6/78 13 34/33 10 متأهل  426/0 4/21 17 66/66 20 مجرد تأهل  تیوضع

 6/86 26 3/83 25 ی خوابگاه ریغ 353/0 4/13 4 7/16 5 ی هخوابگا محل سکونت
 

جدول1-توزیعفراوانینمونههایموردپژوهشهردوگروهبرحسبمتغيرهایدموگرافيک
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دو  و  ندارد  وجود  معناداری  تفاوت  دموگرافیک،  متغیرهای  نظر 
.)P> 0/05( گروه همگن می باشند

دانشجویان  ترم  پایان  نمره  میانگین  بین  اطالعات  اساس  بر 
گروه تدریس مباحثه و سخنرانی، تفاوت معناداری وجود ندارد. 

)جدول 2(
بر اساس اطالعات جدول شماره 3 در تمام گویه های رضایتمندی 
از روش تدریس به جز گویه های سهولت دریافت پاسخ سؤاالت 
 )P= 0/032( صرف انرژی جهت شرکت در این روش ،)P= 0/012(
و ایجاد انگیزه ناشی از شیوه آموزشی )P= 0/008( دو گروه تفاوت 

معنی داری وجود ندارد.

 ،)P= 0/030( بر اساس آنالیز صورت گرفته، در ابعاد رضایت از نمره دهی
سختگیری مدرس )P= 0/030( و سختی دوره )P= 0/000( در دو 

گروه، تفاوت معناداری وجود دارد )P< 0/05(. )جدول 4(

 پرسشنامه سؤاالت
 هاگروه 

 ( یسخنران سی تدر روشکنترل ) (مباحثه سیتدر  روش ) مداخله ی داری معن سطح
  (اریانحراف مع ) نیانگیم (اریانحراف مع ) نیانگیم

 =418/0P 3/4( 3/2)  8/7 ( 1/2)   یریادگی ی برا الزم زمان
 =156/0P 7/7( 6/3)  8/8( 8/1)  ی آموزش ی محتوا انتقال  روش  بودن ابهام  بدون و شفاف

 P=012/0* 4/5( 9/2)  8/7( 2/1)  سؤاالت  پاسخ افتیدر سهولت
 =112/0P 4/5( 8/2)  8/7( 2/2)  دانشجو به کمک ی برا مدرس بودن دسترس در

 P=008/0* 2/5( 7/2)  7/8( 2/3)  یآموزش وهیش از یناش زهیانگ جادیا
 =128/0P 7/5( 1/2)  8/8( 9/1)  یآموزش واحد نیا شده گرفته فرا اطالعات تیفیک

 =176/0P 6/5( 1/2)  3/7( 3/1)  یریادگی انتظارات نشد برآورده
 P=032/0* 8/5( 8/1)  7/8( 4/2)  روش نیا در شرکت جهت ی انرژ صرف
 P=098/0 3/6( 8/1)  2/8( 5/1)  یآموزش روش  نیا در شده یی جوصرفه زمان
 =158/0P 3/7( 3/3)  2/8( 2/4)   شده یط یآموزش دوره

 

جدول3-مقایسهميانگينگویههایرضایتمندیازروشتدریسدردوگروهمباحثهوروشسخنرانی

 )P< 0/05( *

 سؤاالت پرسشنامه
 هاگروه 

 ( یسخنران سی تدر روش) کنترل (مباحثه سیتدر  روش) مداخله ی داری معن سطح
 (اریانحراف مع ) نیانگیم (اریانحراف مع ) نیانگیم

 519/0 9/20( 32/3)  6/21( 81/4)  مدرس  سی تدر از یابیارزش
 030/0* 73/15( 27/2)  9/13( 29/2)  یده  نمره از تیرضا

 030/0* 73/11( 42/2)  13/10( 09/3)  مدرس ی ر یگسخت
 000/0* 16/18( 43/2)  93/14( 46/4)  دوره  یسخت
 331/0 33/20( 86/2)  33/19( 79/4)  دانشجو  عالقه

 113/0 63/23( 88/1)  73/24( 23/3)  ی فرد ارتباط
  )P< 0/05( *

جدول4-مقایسهميانگينابعادپرسشنامهرضایتمندیازروشتدریسدردوگروهمباحثهوروشسخنرانی

 آزمون  نمرات گروه 
 انحراف معیار  میانگین

 49/2 62/16 مداخله
 10/3 88/15 کنترل

=t مستقل  یت آزمون 005/1  

319/0P= 
 

جدول2-مقایسهميانگيننمراتآزمونپایانترمدردوگروهمباحثهوروش
سخنرانی
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بحثونتيجهگيری
مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر تدریس به روش سخنرانی و 
یادگیری مبتنی بر مباحثه بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان 
لحاظ  از  است.  شده  انجام  آجا  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری 
کنترل(  و  )مداخله  گروه  دو  هر  آزمودنی های  سنی،  میانگین 
 .)P> 0/05( همگن بوده و از اختالف معنی داری برخوردار نبوده اند
همچنین، در سایر فاکتورهای جمعیت شناختی از قبیل جنس، 
بررسی،  مورد  دو گروه  بین  نیز،  و محل سکونت  تأهل  وضعیت 
اختالف معنی داری مشاهده نشد و دو گروه  در وضعیت نرمال و 

همگن قرار گرفته بودند.
یافته های مطالعه نشان داد، بین میانگین نمره پایان ترم دو گروه 
آزمون و کنترل، تفاوت معناداری وجود نداشت )P> 0/05(. نتایج 
مطالعه حاضر نشان داد، روش تدریس مباحثه در مقایسه با روش 
تدریس سخنرانی نتوانسته سبب بهبود نمرات دانشجویان شود. 
نویل )Neville( و همکاران و روم )Room(، در پژوهش خود به این 
نتیجه رسیدند که یادگیری در دو روش سخنرانی و بحث گروهی 
تفاوت چندانی با هم ندارد )20، 21(؛ اما یافته های پژوهش های 
لیک )Lake(، نشان داد که نمرات درس و ارزشیابی دانشجویان 
در روش بحث گروهی باالتر بود اما احساس دانشجویان این بود 
سخنرانی  شیوه  در  مدرس  نقش  و  آنان  آموخته های  میزان  که 
بیشتر بوده است )22(. همچنین آمیل چیوا )Omelicheva(، به 
این نتیجه رسیدن که روش سخنرانی امتیاز باالتری را در انتقال 
یادگیری  دانش حقیقی )Factual Knowledge( دارد. در روش 
مبتنی بر مباحثه، دانشجویان امتیاز باالتری را در دریافت درک 
ارتقا  در  را  معناداری  اختالف  روش  دو  هر  و  کردند؛  باال کسب 
مهارت های شناختی سطوح باال )ترکیب و ارزشیابی( کسب نکردند 
و در ارتقاء این سطوح موفق نبودند. در روش یادگیری مبتنی بر 
مباحثه، یادگیری دانشجویان بیشتر از روش سخنرانی بود )23(. 
نمره  معیار  انحراف  و  میانگین  در مطالعه حکمت پو و همکاران، 
از نظر آماری  دانشجویان در گروه سخنراني و در بحث گروهي 
اختالف معنی داری داشت. میانگین نمرات دیدگاه کلي دانشجویان 
در دو گروه نسبت به شیوه تدریس و نسبت به برقراری ارتباط 
در کالس درس آیین زندگي اختالف معنی داری داشت )24(. در 
مطالعه باغچقي و همکاران، میانگین نمره گروهي مهارت قبل و بعد 

از تدریس در گروه بحث به طور معناداری افزایش یافته بود و نمره 
مهارت های ارتباطي دانشجویان در گروه بحث بعد از تدریس باالتر 
بود )25( که یافته های پژوهش های ذکر شده ناهمسو با یافته های 
پژوهش می باشند. بر اساس شواهد می توان گفت که انتظار می رود 
یادگیری در شیوه مباحثه، عمیق تر باشد. ولی یافته های مطالعه 
کنونی، عمق یادگیری را در آزمون پایانی نشان نداد که احتماالً 
می تواند به دلیل این باشد که به کارگیری شیوه های تدریس تعاملی 
در مقطع کارشناسی تأثیر نداشته و بهتر است در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی به کار گرفته شود. از طرفی نحوه طراحی سؤاالت آزمون 
مؤثر  بسیار  دانشجویان  یادگیری  دادن سطح  نشان  برای  پایانی 
است و بایستی سؤاالت در سطح باالی تاکسونومی بلوم در حوزه 
شناختی )تحلیل، نقد و ارزیابی و خلق( طراحی شوند و دانشجو را 
تا رسیدن به سطوح باال که نقد و ارزیابی و ابداع و خلق می باشد 
هدایت کند. ابعاد نمره دهی، سخت گیری مدرس و سختی دوره 
از نظر دانشجویان دو گروه، تفاوت معناداری داشت. همچنین در 
این مطالعه گویه های رضایتمندی، سهولت دریافت پاسخ سؤاالت، 
صرف انرژی جهت شرکت در این روش و ایجاد انگیزه ناشی از شیوه 
آموزشی دو گروه تفاوت معنی داری داشتند. در پژوهش دانایی و 
همکاران، با عنوان مقایسه اثر دو روش تدریس سخنراني و مشارکتي 
بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان دندانپزشکي شیراز، اختالف 
معنادار بین میانگین نمرات رضایت دانشجویان قبل و بعد از اجرای 
روش مشارکتي بود؛ اما بین نمرات پس آزمون گروه مشارکتي و 
گروه سخنراني تفاوت معناداری دیده نشد )26(، این یافته ها همسو 
با یافته های پژوهش ما می باشد. در پژوهش صفری و همکاران، نیز 
میزان رضایت دانشجویان از دو روش تدریس در حیطه آزمون و 
ارزشیابي از مطالب درسي، اختالف معنی دار آماری داشت )27(.

می توان گفت علت تفاوت معنادار در ابعاد نمره دهی، سخت گیری 
مدرس و سختی دوره از نظر دانشجویان دو گروه را می توان به 
سبک برگزاری کالس به شیوه مباحثه دانست؛ زیرا در این روش 
دانشجویان پرستاری تعامل بیشتری داشتند و نقش مدرس، تسهیل 
گر آموزشی بود و لذا، فعالیت دانشجویان در مبحث نمره دهی نقش 
بسزایی داشت. همچنین در این مطالعه گویه های رضایتمندی، 
در  شرکت  جهت  انرژی  صرف  سؤاالت،  پاسخ  دریافت  سهولت 
این روش و ایجاد انگیزه ناشی از شیوه آموزشی دو گروه تفاوت 
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معنی داری داشتند که علت این یافته ها هم به زیربنای اجرایی 
دانشجویان  مباحثه  برمی گردد. در روش  آموزشی  این دو روش 
انرژی بیشتری را جهت شرکت در کالس صرف می کردند و انگیزه 
بیشتری برای بحث و مناظره در آن ها شکل گرفته بود. به طور 
بایستی در کالس  نتیجه گرفت که روش مباحثه  کلی می توان 
کم جمعیت تر اجرا شود و دانشجویان بایستی به رشد فکری برای 

دریافت و اجرای این روش رسیده باشند.
از جمله محدودیت های این مطالعه، عدم دخالت دانشجو در انتخاب 
عناوین مورد بحث بود و علت این امر، مشخص بودن عناوین و 

سرفصل دروس در کوریکولوم پرستاری می باشد.
مطالعه حاضر نشان داد که آموزش به روش مباحثه تأثیری در 
پیشنهاد  و  نداشته  کارشناسی  مقطع  در  دانشجویان  یادگیری 
می شود با انجام پژوهش های تکمیلی بیشتر، در مقاطع تحصیالت 

تکمیلی تأثیرات این روش بررسی گردد.

تشكروقدردانی
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
می باشد که در تاریخ 96/6/22 به ثبت رسیده است. بدین وسیله 
از کلیه اساتید ارجمند و تمام دانشجویان که ما را در جهت اجرای 

این مطالعه یاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
همه نویسندگان در ارائه طرح اولیه، جمع آوری داده ها، تکمیل 
پرسشنامه ها و تحلیل داده ها و نگاش اولیه مقاله سهیم بودند و 
همه با تائید نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دقت و صحت اطالعات 

مندرج در آن را می پذیرند.

تضادمنافع
بدین وسیله کلیه نویسندگان تصریح می نمایند که هیچ گونه تضاد 

منافعی در خصوص مطالعه حاضر وجود ندارد.
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