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مساله ه با يادگيري مبتني بر اهمرتدريس به روش سخنراني و سخنراني  تاثير
  87-88باد سال آ خودكارآمدي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد نجفبر 
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  چكيده
هاي مختلفي از جمله  توانند مهارت هاي آموزشي مي روش. اي نقش مهمي دارد حرفههاي علمي و  خودكارآمدي در به كارگيري دانش و مهارت :مقدمه
هدف از اين پژوهش تعيين تاثير تدريس به روش سخنراني و سخنراني همراه با يادگيري مبتني بر مسأله . گيري را توسعه دهند هاي تصميم ظرفيت

)Problem Based Learning (بود1387-88آباد در سال تحصيلي  ي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفبر خودكارآمدي دانشجويان پرستار.  
 دانشگاه آزاد 1385 سالي نفر از دانشجويان پرستاري ورود44اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي است كه نمونه آن را  :ها روش

 نفره تجربي و شاهد 22 تصادفي به دو گروه گيري غيراحتمالي انتخاب و به طور داد كه با روش نمونه آباد تشكيل مي اسالمي واحد نجف
. بود) Generalized self Efficacy) (GSE10 ( پرسشنامه استاندارد خودكارآمدييراني ايراست وده،آوري دا ابزار گرد. تقسيم شدند

 15 ويرايش SPSS افزار م زوج و مستقل، توسط نرtها با آزمون  ها با محاسبه ميانگين و انحراف معيار و مقايسه تجزيه و تحليل داده
  .انجام شد
 ميانگين نمره يزن PBLدر گروه ). P>004/0( دار افزايش يافتادر گروه سخنراني ميانگين نمره خودكارآمدي به طور معن :نتايج

 بود، يخنران از گروه سيشتر بPBL نمره بعد از آموزش در گروه يانگينهر چند م). P>001/0(خودكارآمدي به طور معنادار افزايش يافت 
  . نمره قبل و بعد از آموزش در دو گروه تفاوت معنادار نداشتيانگيناما اختالف م

با .  عملكرد مرتبط را ارتقا دهدي دانشجو در جهت اجراي تواند خودكارآمديهاي موثر م اين مطالعه نشان داد كه آموزش :گيري نتيجه
 به اين روش ي مقاطع دانشگاهياندركاران آموزش در برنامه درس گردد دست  باالتر آموزش حل مساله پيشنهاد مييانگينتوجه به م

  .آموزشي توجه بيشتري نمايند
  

  . روش تدريس، يادگيري مبتني بر مسأله، سخنراني، آموزش پرستاري،خودكارآمدي :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هاي مداوم در زمينه تكنولوژي پزشكي و مراقبت  فتشرپي

از بيمار، پرستاري را به صورت يك حرفه پيچيده، 
پرستاري كارآمد، . آورده است پرچالش و مطرح در

هايي نظير حل مشكل و  پيشرفته و مطمئن نيازمند مهارت
امروزه اكثر . باشد گيري باليني مي توانايي جهت تصميم

هاي آموزشي هستند  ر پي يافتن روشهاي دنيا د دانشگاه
هاي  كه بتواند موجب گسترش و ارتقاي ظرفيت

محور و در  گيري باليني و يادگيري مداوم و خود تصميم
. نتيجه خودكارآمدي در دانشجويان پرستاري گردد
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  خودكارآمدي دانشجويان تدريس بردو روش تاثير  و همكارانمحمد فشاركي 
 

  ٢٦٣   /   )3(10؛ 1389 پاييز/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

پرستاران به شكاف ميان تئوري و بالين، و ناتواني جهت 
اند كه  ريافتهاند و د برده ايفاي نقش در حيطه بالين پي

شيوه يادگيري فعال موجب ارتقاء و همبستگي معنادار 
  ). 1(گردد بين آموزش و بالين مي
هاي سنتي به جاي تمركز بر درك  دانشجويان در روش

وار مطالب  مفاهيم و به كارگيري آنها، به حفظ طوطي
پرداخته و تنها منبع دريافت آنها از جانب مدرس خواهد 

ني در بالين تنها به اجراي ناآگاهانه بود، چنين دانشجويا
كارهاي عادتي اكتفا نموده و يا به صورت انفعالي 

هاي پيشنهادي براي از بين  يكي از راه. نمايند برخورد مي
بردن شكاف ميان آموزش و بالين، تغيير سيستم 
يادگيري بر اساس حل مسأله و در نتيجه، رسيدن به خود 

يادگيري بر اساس حل در . اثربخشي است خود باوري و
مساله، مشكالت باليني به عنوان وسيله اي جهت مطالعه 

همچنين در . رود خودمحور دانشجويان به كار مي
يادگيري بر اساس حل مساله، يادگيري از طريق مواجهه 

چه اين مشكالت ممكن است  اگر. دهد با مشكل روي مي
 همواره راه حل نداشته باشند، اما در اين روش محيطي

شود كه دانشجو مطالبي را كه بايد مطالعه كند  فراهم مي
 ).2(شناسايي و خودانديشي كند

روانشناس كانادايي در سال ) Bandura(از زماني كه بندورا 
 (Self- efficacy)  براي اولين بار مفهوم خودكارآمدي1977

را مطرح ساخت اين سازه تحقيقات زيادي را در 
رستاري، ورزش و آموزش هاي مختلف پزشكي و پ زمينه

در نظام بندورا منظور از خودكارآمدي . برانگيخته است
كفايت و قابليت در كنار آمدن با احساس شايستگي، 

زندگي است كه برآورده كردن و حفظ معيارهاي عملكرد 
شود و ناكامي در برآوردن و حفظ  باعث افزايش آن مي

دهد و نيز بندورا  اين معيارها آن را كاهش مي
خودكارآمدي را ادراك فرد از درجه كنترل بر زندگي 

ترين توانايي  بندورا خودانديشي را يگانه ).3(كند تعريف مي
ها با آن انديشه ورفتارشان را   انسانشمارد كه انسان مي

ها در  اين ارزيابي. كنند سازند و ارزيابي مي دگرگون مي
 هاي خودكارآمدي است، يعني باور ي دريافت برگيرنده

هايي  سازي كنش دهي و پياده توانايي افراد براي سازمان
هاي آينده بدان نيازمند  دهي به موقعيت كه براي سامان

خودكارآمدي باال در هنگام نزديك شدن به كارهاي . است
كند، بدين سان  دشوار، به ايجاد احساس آساني كمك مي

اي توانمند براي  بيني كننده باورهاي خودكارآمدي پيش
در واقع خودكارآمدي . رفت تحصيلي خواهد بودپيش

  ).3(ي افراد است اي بنيادي از خود پنداره سازه
در محيط تحصيلي خودكارامدي اشاره به باورهاي 
دانشجو در ارتباط با توانايي انجام وظايف درسي تعيين 

دانشجوياني كه خودكارآمدي بيشتري دارند . شده دارد
 را در انجام وظايف تمايل، تالش و استقامت بيشتري

هاي خود اطمينان  گيرند و به توانايي كار ميه درسي ب
كنند تا مطالب  افراد خودكارآمد بيشتر تالش مي). 4(دارند

در مورد مطالب درسي عميق تر فكر . درسي را درك كنند
كرده و براي انجام وظايف درسي خود برنامه ريزي 

تباط نزديكي بين اند كه ار بعضي بر اين عقيده) 5.(كنند مي
خودكارآمدي و عملكرد فردي در ارائه وظايف محوله 

همچنين خودكارآمدي واسطه بين دانش و . وجود دارد
اند  پژوهشگران به اين نتيجه رسيده). 6(عمل به آن است

كه خودكارامدي در بكارگيري دانش و مهارت حرفه اي 
در بررسي متون فارسي، پژوهشي  ).7(نقش مهمي دارد 

زمينه خودكارآمدي به عنوان يك پيامد يادگيري مبتني در 
اين . بر مساله در آموزش دانشجويان پرستاري يافت نشد
هاي  در حالي است كه در مطالعات گسترده در دانشكده

ساز  استراليا و ايتاليا اين امر زمينه, پرستاري كانادا 
). 10 تا 8(تحقيقات وسيعي طي ساليان متمادي بوده است

تدريس به روش ه حاضر با هدف مقايسه تاثير مطالع
يادگيري مبتني بر مسأله، بر همراه با  و سخنراني سخنراني

خودكارآمدي دانشجويان پرستاري انجام شد تا به باورها و 
 يادگيري در چارچوب -هاي دانشجو در فرايند ياددهي توانايي

ترين  اجتماعي بندورا توجه نمايد و مناسب-نظريه شناختي
اي دانشجويان  وه آموزشي را جهت ارتقاء توانمندي حرفهشي

  .پرستاري از جهت خودكارآمدي شناسايي نمايد
  

  ها روش
پژوهش حاضريك پژوهش نيمه تجربي با طراحي دو 

باشد كه به روش  گروهي قبل و بعد از آموزش مي
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  و همكارانمحمد فشاركي   خودكارآمدي دانشجويان تدريس برش دو روتاثير
 

 )3(10؛ 1389 پاييز/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   ٢٦٤

 85گيري غير احتمالي بر دانشجويان ورودي سال  نمونه
يي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دانشكده پرستاري و ماما

 نفر دانشجو كه واحد درس 44تعداد . نجف آباد انجام شد
 را اخذ نموده و بهيار نبودند، به 4پرستاري داخلي جراحي

 نفره تجربي و شاهد به 22صورت تصادفي به دو گروه 
از مقياس باورهاي . طور مساوي تقسيم شدند

 آموزش ابتدا و انتهاي دوره) GSE10(خودكارآمدي 
مقياس باورهاي خودكارآمدي عمومي . استفاده شد

) Jeruselem(و جروسلم ) Schwarz(توسط شوارز 
 گويه با دو خرده 20اين مقياس ابتدا داراي . ساخته شد

مقياس جداگانه خودكارآمدي عمومي و خودكارآمدي 
اي   گويه10 به يك مقياس 1981اجتماعي بود كه در سال 

 زبان برگردانده 28 تا كنون به و) GSE10(كاهش يافت 
اي  ي چهار گزينه اين پرسشنامه داراي ده گويه. شده است
 10ي نمره ي آن   است كه كمينه و بيشينه4تا 1با دامنه 

سازي رفتار به كار  بيني دگرگون  است و براي پيش40و
روايي و پايايي ويراست ايراني مقياس ). 11(رود مي

هاي مختلف سنجيده  شدر پژوه) GSE10(خودكارآمدي 
ضريب آلفاي ها نشان داده كه مقياس فوق با  شده و يافته

هاي  هشتوان در پژو  براي كل مقياس را مي82/0كرونباخ 
هاي باليني براي جامعه هنجار و  روانشناختي و موقعيت
به منظور تسهيل قضاوت، ). 12(نابهنجار به كار برد

 . محاسبه گرديد100گذاري بر مبناي  نمره
) GSE10( ابتدا دانشجويان به پرسشنامه خودكارآمدي

سپس در گروه شاهد درس پرستاري داخلي . پاسخ  گفتند
جراحي بيماريهاي مغز و اعصاب از سلسله مباحث 

 به شيوه سخنراني در جلسات 4پرستاري داخلي جراحي 
از اين مدت در هر .  جلسه تدريس شد8ساعته طي 2

هاي پرستاري بحث  بت دقيقه به بيان مراق30جلسه 
 نيز استفاده ردوب تدريس از وايتجهت . اختصاص يافت

شد و در گروه آزمون دانشجويان به سه زيرگروه تقسيم 
هاي مغز و  شده و درس پرستاري داخلي جراحي بيماري

 ساعته ارائه گرديد كه از اين 2 جلسه 8اعصاب درمدت 
ي و  دقيقه مباحث به شيوه سخنران80مدت در هر جلسه 

 40 در مدت PBLهاي پرستاري به شيوة  مبحث مراقبت
، نه گامي كيت PBLدر اين مطالعه از . دقيقه اجرا شد

كه مراحل آن به شرح زير ) Keith Hawton(هارتون 
 ارائه مسأله، بحث و اظهارنظر،  ):13(است استفاده شد

طوفان فكري، برآورد نيازها، طبقه بندي اطالعات، تعيين 
ئه فرصت مطالعاتي، تشكيل جلسات بعدي و منابع، ارا

ارائه مطالب، بحث بر روي موضوعات با تلفيق مطالب 
 .سازي جديد و قديم و خالصه

حال سه بيمار فرضي متناسب با مبحث درسي  ابتدا شرح
 دقيقه بحث و 15ها داده شد و بعد از  هر جلسه به گروه

ن اظهارنظر در مورد بيماران فرضي سعي در ايجاد طوفا
پس از برآورد نيازهاي يادگيري و اطالعات . فكري گرديد

دانشجويان، منابع اطالعاتي مورد نياز جهت مطالعه به 
آنها معرفي و از آنها خواسته شد تا در ابتداي جلسه 
بعدي كالس در هفته آينده با مراجعه به منابع و متون و 

هاي  برگزاري جلسات گروهي با هدايت سرگروه، مراقبت
اري مربوط به بيماران را استخراج نموده و توسط پرست

سر گروه در كالس درس در فرصت اختصاص داده شده 
در پايان بر روي موضوع بحث شده و . ارائه نمايند

سازي  بندي و تكميل و خالصه اطالعات توسط استاد جمع
  .گرديد

هاي اعضاي گروه،   نقش سر گروه، هماهنگي نشست
ده توسط اعضاي گروه و آوري ش نوشتن مطالب جمع

استاد نقش . ارائه مطالب در جلسه بعد در كالس بود
در . رهبري و تسهيل فرايند آموزش را بر عهده داشت

) GSE10(پايان دوره مجدداً پرسشنامه خودكارآمدي
توسط دانشجويان هر دو گروه تجربي و شاهد تكميل شد 
و تفاوت امتيازات كسب شده از سؤاالت پرسشنامه 

 دانشجويان گروه تجربي و شاهد قبل و بعد از توسط
، t با آزمون PBL مداخله در دو گروه آموزش سخنراني و
افزار   زوج در نرمtو نمرات قبل و بعد هر گروه با آزمون 

SPSS سطح .  مورد مقايسه قرار گرفت15 ويرايش
 در نظر 05/0هاي فوق كمتر از  معناداري آلفا براي آزمون

 .گرفته شد
 

 جنتاي
ميانگين و انحراف معيار نمره خودكارآمدي قبل از 

 PBL و در گروه 2/60±5/11آموزش در گروه سخنراني 
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  خودكارآمدي دانشجويان تدريس بردو روش تاثير  و همكارانمحمد فشاركي 
 

  ٢٦٥   /   )3(10؛ 1389 پاييز/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 تفاوت معناداري t بود كه در آزمون 3/60±2/17برابر 
بعد از آموزش ميانگين نمره خودكارآمدي در . نداشت

 افزايش معني دار 6/73±1/14گروه آموزش سخنراني به 
همچنين افزايش ميانگين ). =004/0pو =t 18/3(يافت 

 نيز به 8/79±9/14 بهPBLموزش در گروه آنمره بعد از 
هرچند ). >001/0pو =t 15/4(لحاظ آماري معنادار بود

ميانگين افزايش نمره در گروه تجربي بيشتر بود اما با 
بعد از آموزش در اين وجود اختالف ميانگين نمره قبل و 

  ).t=44/1 وP=08/0(باشد  ار نميدو گروه معناد
  

 بحث
در حرفه پرستاري فقط توانايي انجام وظايف كافي نيست 

ها  ها و مهارت بلكه توانايي تركيب دانش، نگرش، ارزش
در مطالعه ). 14(اي نيز مهم است براي ارائه خدمات حرفه
سخنراني و به روش آموزش  حاضر، مقايسه تاثير

 بربر مساله همراه با يادگيري مبتني  سخنراني
يافته ها . خودكارآمدي دانشجويان پرستاري انجام شد

نشان داد كه ميانگين نمره خودكارآمدي در هر دو گروه 
اما اختالف ميانگين نمرات . افزايش يافته است

يافته ها . باشد خودكارآمدي در دو گروه معنادار نمي
نشان داد كه بدنبال آموزش سخنراني نيز خودكارآمدي 

  .افزايش يافته است
در پژوهش هرزيگ و همكارن در زمينه مسائل دوره هاي 
يادگيري عدم تفاوت معناداري در اثرات طوالني مدت 

PBL نسبت به سخنراني اصولي كه بر طبق موازين و 
). 15(شرايط يك سخنراني خوب باشد بيان گرديده است 

در اين راستا مي توان گفت كه عليرغم مزاياي بسيار 
رزش يك سخنراني خوب و توان ا ، نميPBLروش 

ساختارمند را در انتقال مفاهيم به دانشجويان ناديده 
  .گرفت
نيز در PBL ها نشان داد كه تأثير آموزش به روش  يافته

  .باشد ايجاد خودكارآمدي دانشجويان مثبت مي
 انجام شده نشان داد 2005نتايج پژوهشي كه در سال 

 استاد و  عالوه بر تغيير نقشPBLآموزش به روش 

دانشجو داراي پيامدها و آثار متنوع و مثبتي همچون 
  ).16(باشد رشد خودكارآمدي در دانشجويان مي

هر چند اختالف ميانگين نمره خودكارآمدي بعد از 
 معنادار PBLدو گروه آموزشي سخنراني و  آموزش در

 در ايران نشان داد كه 1384نبود اما پژوهشي در سال
 يادگيري دانشجويان در  درPBLآموزش به روش 

به نظر . مقايسه با آموزش به روش سخنراني برتري دارد
 درمطالعه خودمحور و نگرش دانشجو PBLرسد  مي

نسبت به درك مطالب اثربخشي بيشتري دارد و با اين 
روش، دانشجويان مدت بيشتري را صرف مطالعه 
خودمحور، استفاده از كتب و كاميپوتر و بحث گروهي 

نمايند؛ و اين روش را  تري كسب مي  دانش عميقكنند؛ مي
  ).17(يابند تر مي جالب

رود  بنا بر نظريه شناختي اجتماعي بندورا انتظار مي
بنابراين با توجه . خودكارآمدي با عملكرد مرتبط باشد

هايي كه در اين مطالعه وجود داشت از  به محدوديت
جمله مشخص نبودن تاثير همسان سخنراني در مورد 

 مختلف، نداشتن فرصت كافي جهت ارائه كليه وسدر
 در دانشگاه، مبهم بودن مدت PBLدروس به شيوه 

پايداري احساس باور به خودكارآمدي بعد از گذشت 
در صورتي كه دانشجو با موارد آموزشي در بالين ( زمان

تري در  شود مطالعات گسترده ، پيشنهاد مي)مواجه نشود
مختلف تحصيلي انجام تبيين خودكارآمدي در مقاطع 

هاي  شود و عوامل موثر در ايجاد ارتباط بين شيوه
 گذر از تئوري  آموزش و خودكارآمدي به خصوص جهت
در اين مطالعه . به بالين با جزييات بيشتر بررسي گردد

محتواي محدودي از يك درس واحد درسي به دو روش 
 در واقع فقط روش .مختلف آموزش داده شده است

ها در دو  هاي پرستاري از بيماري ش مراقبتآموزشي بخ
 و PBLتداوم يادگيري به شيوه . گروه تفاوت داشته است

گيري  ايجاد فرصت كافي براي تجزيه و تحليل تصميم
. گيري مؤثر واقع شود تواند در بهبود فرصت تصميم مي

رسد انجام مطالعه با پوشش بخش  بنابراين به نظر مي
  .شجويان بيشتر ضروري باشدبيشتري از دروس و در دان

توانند در  نتايج اين مطالعه نشان داد كه مدرسان پرستاري مي
هاي آموزشي با طراحي راهبردهاي جديد و اثربخش  محيط
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هاي مناسبي جهت رشد خودكارآمدي در  آموزشي فرصت
گمان سبب  توجهي به اين امر بي كم. دانشجويان فراهم كنند

در اين ميان تالش . گردد يكاهش كيفيت خدمات پرستاري م
 -جهت فعال و خالق نمودن دانشجو در فرايند ياددهي

ترين   و رسيدن به خودكارآمدي يكي از مهميادگيري
  .باشد وجوه انتخاب شيوه آموزش در دانشگاه مي

اي به روش تدريس خود  بايست توجه ويژه مدرسان مي
نسبت به اين نوع آموزش بنمايند و الزم است تدابيري 
انديشيده شود تا دانشجويان در طول دوره آموزش، 

هاي مختلف به  عقايد خودكارآمدي را درباره موضوع
صورت منطقي ابراز نمايند و نحوه استدالل و مباحثه 
. براي حصول به نتايج را با هدايت مدرس تمرين نمايند

ريزان آموزشي نيز استفاده از  مسئوالن و برنامه
ت ارتقاء خودكارآمدي تأكيد هاي خاص را جه استراتژي

همچنين عدم باور خودكارآمدي آنان بايد مورد . نمايند
استادان . اندركاران آموزشي قرار گيرد توجه دست

توانند با ايجاد شرايطي مطلوب در كالس درس با  مي
گري، تبادل نظر و بحث، دانشجويان را به  انجام پرسش

  .هندسمت تعامل سازنده و رشد خودكارآمدي سوق د

  گيري نتيجه
ين مطالعه نشان داد كه هر دو روش سخنراني و حل ا

مسأله در بهبود خودكارآمدي دانشجويان پرستاري مؤثر 
. دار ندارند ااست ولي نسبت به يكديگر برتري معن

دانشجويان پرستاري بايد توانايي و دانش كافي جهت 
مراقبت از مددجو در محيط هاي باليني را در طول 

خودكارآمدي در ايجاد توانايي . سب نمايندتحصيل ك
بنابراين . سزايي دارده مراقبت از بيمار بطور مستقل نقش ب

مدرسان دانشگاه در افزايش خودكارآمدي دانشجويان كه 
اي و رشد توانمندي پرستاري  زمينه ساز كسب استقالل حرفه

آنان است نقش مهمي دارند كه اين امر خطير پيامد انتخاب 
   .باشد ها مي  يادگيري در دانشگاه-ددهيشيوه يا

 
  قدرداني

هاي  شائبه مسئولين دانشكده پژوهشگران از همكاري بي
پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم 

آباد كه در اجراي اين تحقيق  پزشكي تهران و واحد نجف
  .صميمانه همكاري نمودند كمال تشكر را دارند
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The Effect of Lecture in comparison with Lecture and Problem Based 
Learning on Nursing Students Self-Efficacy in Najafabad Islamic 

Azad University 
 

Mohammad Fesharaki1, Mohammad Islami2, Maryam Moghimian3, Mehrdad Azarbarzin4 

 
Abstract 
 
Introduction: Self-efficacy has an important role in applying scientific and professional knowledge and 
skills. Teaching methods can develop different skills such as decision making capability. The aim of this 
study was to determine the effect of teaching method of lecture in comparison with lecture and problem 
based learning on nursing students' self-efficacy in Najafabad Islamic Azad University during 2008-2009.  
Methods: In this quasi-experimental study, 44 nursing students who had been admitted to the university in 
2006, were selected through random sampling method. Then, they were assigned in to two experiment and 
control groups, randomly. The data gathering tool was the Iranian edition of Generalized Self Efficacy 
questionnaire (GSE10). The data were analyzed by version 15 of SPSS  software using mean, standard 
deviation and independent t-test and paired t-test.  
Results: The self-efficacy score increased significantly in both lecture (p<.004) and PBL (P<.001) groups. 
Although the mean score of post-test was higher in PBL group compared to the lecture group, no significant 
difference was observed comparing  the mean of the difference between pre and post-tests in the two groups.   
Conclusion: According to this study, effective education can promote student's self-efficacy in order to carry 
out the related performance. Considering the higher mean score of the PBL group, it is recommended to pay 
more attention to this educational method in higher education curriculum. 
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