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  مقاله مروري: در آموزش پرستاري مسألهاستفاده از روش يادگيري بر پايه 
  

  ٭فريبا حقانيشهال ابوالحسني، 
  
  

  چكيده
 يجهت آموزش پرستار ينبنابرا. و تفكر خالق است مسألهحل  هاي   پرستاران واجد مهارت يازمندن يدرمان يخدمات بهداشت يستمس :مقدمه

در  مسأله يهبر پا يادگيريموجب توجه به روش  مسأله ينا. پرورش دهد ها را در دانشجويان مهارت ينكه ا استفاده شود هايي   از روش يدبا
با مرور مطالعات  يدر آموزش پرستار مسأله يهبر پا يادگيرياثر استفاده از روش  يمطالعه با هدف بررس ينا. شده است يآموزش پرستار

  .مرتبط انجام شد
تمام مطالعات مرتبط از سال  ينيبال يطمح ي،، آموزش پرستارمسأله يهبر پا يادگيري يديا استفاده از كلمات كلمطالعه ب يندر ا: ها روش
 مسأله يهبر پا يادگيري يگام ها يتسپس مطالعات از نظر رعا. انتخاب شدند ovidو  proquest ين،با جستجو در مدال 2010تا  2000
  .دمطالعه مرتبط انتخاب ش 18د كه شدن يبررس
مطالعات  ينا يجنتا. نمودند يتحما يپرستار يو نظر ينيدر آموزش بال مسأله يهبر پا يادگيريشده از اثرات مثبت  يمطالعات بررس :نتايج
  . و حل تعارض بود يتفكر انتقاد يرنظ هايي و مهارت يادگيريبرارتقاء   مسأله يهبر پا يادگيرياز اثرات مثبت  يحاك

. استفاده كنند يسروش جهت تدر يناز ا ينيو بال يدروس نظر يدشود كه اسات يم يهشده توص يمطالعات بررس يجنتا با توجه به: يريگ نتيجه
  .را فراهم كنند يسروش تدر ينانجام ا يطشرا يدبا يپرستار يدانشكده ها ينمسئول ينهمچن

  

  ينيبال يطمح ي،، آموزش پرستارمسأله يهبر پا يادگيري :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

اي در دنياي ما ايجاد   سال اخير تغييرات قابل مالحظه 20در 
شده كه شامل تجمع سريع دانش جديد، تغييرات 

اين تغييرات . تكنولوژيكي و اكتشافات علمي گسترده است
                                                 

مركز  ي،، گروه آموزش پزشك)ياراستاد( يحفان يبادكتر فر :نويسنده مسؤول *
 .اصفهان، اصفهان، ايران يدانشگاه علوم پزشك ي،آموزش علوم پزشك يقاتتحق

faribahaghani@edc.mui.ac.i  
دانشگاه علوم  ،ييو ماما يدانشكده پرستار ي،پرستار يدكتر يدانشجو ي،ابوالحسن شهال
  .)abolhasani@nm.mui.ac.ir(.نيرااصفهان، اصفهان، ا يپزشك

اصالح شده و  29/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  22/10/89اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 1/12/89ر تاريخ د
  

هاي تدريس و  در مورد استراتژي باعث ايجاد سواالتي
آموزش ). 1(ها و مدارس شده است يادگيري در دانشگاه

پرستاري نيز بايد خود را با اين تغيير سريع تطبيق دهد تا 
هاي تفكر انتقادي، حل  هاي پرستاران در حوزه از شايستگي

سيستم خدمات   ).2(و خالقيت حمايت كند مسأله
رستاراني است كه داراي هاي بهداشتي نيازمند پ مراقبت

 و هاي گفتاري بااليي از مهارت ميزانو  تفكر خالق
ن دسته از مشكالت موجود در آنوشتاري باشند تا بتوانند 

حل  را جامعه كه فاقد هرگونه راه حل استاندارد مي باشند
  ).3(نمايند

است در  مسألهجزء كليدي عملكرد پرستاري مهارت حل 
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انمندي اين مورد را ندارند تا حالي كه تمام پرستاران تو
قادر باشند مشكالت مورد مواجهه در محيط باليني را حل 

هاي توسعه توانمندي يادگيرنده در حل  بنابراين روش. كنند
  ).4(بسيار مهم است مسأله
 ي از طريق يادگيري مطلوب نحوه مسألهي حل ها مهارت

اين امر موجب مورد . شوند برخورد با مشكالت كسب مي
، در چند مسألهجه قرار گرفتن روش يادگيري بر پايه تو

اين است كه اين روش  زيرا اعتقاد بر. سال اخير گشته است
به يادگيري فعال، خالق و متفكرانه در تمام طول زندگي 

هاي ارتباطي، همكاري  كمك كرده و موجب توسعه مهارت
ابتدا يادگيري بر ). 3(بين گروهي و خود ارزيابي مي شود 

هاي  از دانشگاه مك مستر كانادا به حرفه مسألهه پاي
اين روش نوعي يادگيري دانشجو ). 5(بهداشتي وارد شد

محور است كه بر مواجه نمودن دانشجويان با مشكالت 
متمركز بوده و موجب ايجاد انگيزه و تحريك دانشجويان 

بر اساس  مسألهيادگيري بر پايه . براي يادگيري مي شود
تي است و پذيرفته كه يادگيرندگان روانشناسي شناخ

دريافت كننده غير فعال دانش نيستند بلكه پردازش كنندگان 
به بازيابي  مسألهيادگيري بر پايه . فعال اطالعات هستند

به عالوه باعث تلفيق . كند آسانتر دانش در عمل كمك مي
هايي كه مي  همچنين به ايجاد مهارت. شود تئوري و عمل مي

باليني انتقال يابد نظير كار گروهي و مهارت  تواند به محيط
، تفكر انتقادي، تعامل، مهارت )6(يادگيري در طول عمر

يادگيري بر پايه ). 7(كند ارتباط و خود ارزشيابي كمك مي
گيرند  رويكردي آموزشي است كه دانشجويان ياد مي مسأله

هايي  كه چگونه ياد بگيرند و به صورت مشاركتي در گروه
اين روش توسط ). 8(بال راه حل هستند كار كنندكه به دن

هاي تدريس  اساتيد پرستاري به عنوان روش مكمل روش
  ).9(سنتي و معلم محور شناخته شده است

هاي تدريس دانشجو محور بر  با توجه به تاثير روش
هاي دانشجويان، اين مطالعه با هدف   يادگيري و مهارت

يادگيري بر پايه  مرور تحقيقات در زمينه بررسي كاربرد
  .در آموزش پرستاري انجام شد مسأله

  
  ها روش

در اين مطالعه با جستجوي كامپيوتري در پايگاه هاي  
با استفاده   ovidو  proquest, pubmed  اطالعاتي شامل

 problem based(مسألهاز كلمات كليدي يادگيري بر پايه 

learning (آموزش پرستاري ،)nursing education  (و 
مقاالت مرتبط با موضوع )  clinical setting(محيط باليني

پژوهشگر كل . انتخاب شدند 2010تا  2000مطالعه  از سال 
مقاالت مورد جستجو را از نظر رعايت گام هاي يادگيري بر 

تمام مقاالت . مطرح شده در منابع بررسي نمود مسألهپايه 
 18در نهايت . انتخاب شده اين گام ها را رعايت نموده بودند

مطالعه از مطالعات  1. مقاله جهت بررسي انتخاب شدند
مطالعه با طرح كمي و كيفي و  1مورد بررسي با طرح كيفي، 

  . بقيه مطالعات با طرح نيمه تجربي بودند
  

  نتايج
مطالعات متعددي در زمينه بررسي استفاده از يادگيري بر 

ي بر پايه انجام شده كه هر كدام اثرات يادگير مسألهپايه 
را بر روي متغيرهاي مختلف نظير يادگيري، تفكر  مسأله

انتقادي، دانش،  يا تجارب دانشجويان و اساتيد و با استفاده 
از طرح هاي كمي و كيفي و يا تركيبي از هر دو بررسي 

و ) مطالعه 5(تعدادي از مطالعات مربوط به ايران. نمودند
  .تعدادي مربوط به كشورهاي ديگر است

در محيط  مسألهاين مطالعات اثرات يادگيري بر پايه در 
، بر سطح دانش دانشجويان در دروس )مطالعه 3(باليني
، بر )مطالعه 2(، بر يادگيري تفكر انتقادي)مطالعه 4(تئوري
، قابليت كاربرد آن در )مطالعه 2(هاي دانشجويان مهارت

و استفاده از اين روش در ) مطالعه 1(كالس هاي بزرگ
آموزشي دوره كارشناسي و تحصيالت تكميلي  برنامه
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 3همچنين در . بررسي شده بود) مطالعه 2( پرستاري
 مسألهمطالعه نظرات دانشجويان در مورد يادگيري بر پايه 

  .مورد بررسي قرار گرفته بود
) 2006( و همكارانش) Tiwari( اي كه تيواري در مطالعه

بر يادگيري  را مسألهانجام دادند، اثر يادگيري بر پايه 
در . دانشجويان پرستاري در آموزش باليني بررسي نمودند

اين مطالعه از طرح نيمه تجربي قبل و بعد با استفاده از 
پرسشنامه جهت بررسي سطح يادگيري سطحي و عمقي و 
گروه متمركز جهت بررسي تجارب دانشجويان استفاده 

سناريو بيماران توسط استاد تهيه و در فواصل هر . شد
هفته يا دو هفته يك بار با توجه به پيچيدگي سناريو و سطح 

. شد ها قرار داده مي يادگيري دانشجويان در اختيار آن
در اتاق آموزش بخش انجام  مسألهجلسه يادگيري بر پايه 

هشت . كشيد ساعت طول مي 2تا  5/1شد و هر جلسه  مي
نتايج . شدند دانشجو توسط يك استاد باليني نظارت مي

لعه نشان داد كه نمرات يادگيري عمقي بعد به صورت مطا
داري باالتر از قبل بود ولي نمرات يادگيري سطحي  معني

نفر از  28از مصاحبه با . داري نداشت تفاوت معني
دانشجويان چهار تم استخراج شد كه شامل انگيزه براي 
يادگيري، خود هدايتي در يادگيري، يادگيري فعال و 

  ). 10(يادگيري و لذت بردن از آن بود دانشجو محور بودن
مطالعه اي را ) 2007( و همكارانشEhrenberg) ( اهرنبرگ

در آموزش باليني  مسألهدر مورد كاربرد يادگيري بر پايه 
هدف اين مطالعه توصيف تجارب . در سوئد انجام دادند

از يادگيري ) Preceptors( دانشجويان و كارشناسان باليني
در اين مطالعه . مدل جديد نظارت باليني بود و مسألهبر پايه 

دوره آموزش باليني . دانشجوي سال دوم شركت كردند 45
 30. هفته بود 15در بخش داخلي و جراحي به مدت 

در  ) Head preceptor( سركارشناس 4كارشناس ماهر و 
جهت نظارت باليني از . نظارت دانشجويان نقش داشتند
مربي باليني و مربي باليني كارشناس ماهر، سركارشناس، 

براي هر دانشجو يك كارشناس ماهر . با تجربه استفاده شد
تعيين شد و دانشجو دسترسي به سركارشناس و مربي 

. شد هر هفته جلسات گروه كوچك تشكيل مي. باليني داشت
در جلسات، تمركز بر موضوعات خاص مراقبت پرستاري 

شد كه براي  از دانشجويان خواسته مي. مثل تغذيه بود
هفته يك بار سناريويي را از بخش محل  2جلسات 

كارآموزي بياورند كه براي تلفيق دانش تئوري و عملي از 
نتايج مطالعه نشان داد كه . شد ها استفاده مي آن

. دانشجويان و كارشناسان تجربه مثبتي از اين دوره داشتند
ا ها ر دانشجويان بيان كردند كه اين يادگيري آزادي آن

ها مسئوليت بيشتري براي يادگيري  افزايش داد و آن
عواملي كه به نظر كارشناسان مثبت بود شامل . داشتند

 ، تاثير انعكاسمسألهدانش در مورد يادگيري بر پايه 
)Reflection (  بر يادگيري و توانايي جهت نظارت

  ).11(دانشجويان بود
را در  مسألهجلسات گروهي يادگيري بر پايه ) Aari( آاري

هفته عملكرد باليني در دوره مراقبت درازمدت  4طول 
دانشجويان پرستاري اجرا نمود كه شامل دو جلسه نظارت 
بود كه كارشناس باليني و معلم به عنوان ناظر كار 

تا  8ساعت طول كشيد و در هر گروه  2هر جلسه . كردند مي
. دانشجو در اين مطالعه شركت كردند 40. دانشجو بودند 9

نتايج . پرسشنامه قبل و بعد از اجراي برنامه كامل شد
هاي يادگيري قبل و بعد از  مطالعه نشان داد كه بين مهارت

برنامه در تعامل با بيماران مسن تفاوت آماري معني داري 
ميانگين نمرات موارد عالقه به كار در مراقبت . وجود داشت

  ).8(درازمدت و نگرش به مراقبت درازمدت افزايش يافت
را بر  مسألهدر چند مطالعه محققين اثرات يادگيري بر پايه 

. سطح دانش دانشجويان در دروس تئوري بررسي كردند
 مسألهو همكارانش اثر يادگيري بر پايه  )Hwang( هوانگ

هاي  را با سخنراني جهت آموزش درس پرستاري بيماري
تنفس با استفاده از طرح نيمه تجربي قبل و بعد مقايسه 
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گروه يادگيري . دانشجو در دو گروه قرار گرفتند 71. دندكر
و گروه سخنراني در سال  2002در سال  مسألهبر پايه 

به دليل جلوگيري از اثر هاتورن به مطالعه وارد  2003
توسط استاد آماده  مسألهبسته يادگيري بر پايه  7. شدند
نتايج نشان داد كه سطح دانش گروه يادگيري بر پايه . شد
سوال از درس  32از گروه سخنراني با استفاده از  ألهمس

  ).12(داري بيشتر بود پرستاري بيماري تنفس به طور معني
 مسألهاثر يادگيري بر پايه ) 2008( حسن پور و همكارانش

را با روش سخنراني بر نگرش و يادگيري دانشجويان 
نفر از دانشجويان شركت  40در اين مطالعه . مقايسه نمودند

نفر در گروه يادگيري بر پايه  20ند كه به طور تصادفيكرد
يادگيري بر . نفر در گروه سخنراني قرار گرفتند 20و  مسأله

با استفاده از يك سناريو شروع شده كه پس از  مسألهپايه 
هاي كوچك و تعيين اهداف يادگيري  بحث در گروه

دانشجويان به منابع مراجعه و در جلسه بعد در مورد 
اين مطالعه به مدت يك نيمسال . شد حث انجام ميموضوع ب

تحصيلي براي درس پرستاري داخلي جراحي شامل مباحث 
هاي كليه و مجاري ادراري اجرا  آب و الكتروليت، بيماري

پرسشنامه شامل بررسي  3ها از  جهت گردآوري داده. شد
 نگرش، چك ليست رفتارهاي آموزشي و يادگيري دانشجو

نتايج . استفاده شد) س داخلي جراحيسوال از در 45با (
مطالعه نشان داد كه سطح دانش و نگرش در گروه يادگيري 

داري از گروه سخنراني باالتر  به طور معني مسألهبر پايه 
  ). 13(بود

را بر آموزش  مسألههم اثر يادگيري بر پايه ) 2006(آيين 
دانشجوي پرستاري به  60پرستاري اطفال بررسي نمود كه 

نفر گروه  30(صادفي به دو گروه تقسيم شدند طور ت
نتايج ). نفر گروه سخنراني 30و  مسألهيادگيري بر پايه 

نمرات  مسألهمطالعه نشان داد كه گروه يادگيري بر پايه 
باالتري از سواالت پاياني درس پرستاري اطفال 

  ).14(داشتند

دانشجوي  29را در  مسألهبقايي نيز اثر يادگيري بر پايه 
در دانشگاه علوم پزشكي رشت بررسي  4تاري ترم پرس
داري بين  نتايج اين مطالعه نشان داد كه تفاوت معني. نمود

در مورد يادگيري  مسألهگروه سخنراني و يادگيري بر پايه 
پژوهشگر پيشنهاد . و يادداري دانشجويان وجود نداشت

كرد كه اين پژوهش با تعداد بيشتر و در نيمه اول ترم انجام 
ود به دليل اين كه پژوهش در نيمه دوم ترم انجام شده ش

بود و در اين زمان دانشجويان خود را براي امتحانات 
آماده مي سازند و شايد به اين دليل تفاوت آماري معني 

  ).  3(داري بين دو گروه وجود نداشت
مطالعه نظرات دانشجويان در مورد يادگيري بر پايه  3در 

  .بررسي شده بود مسأله
 31اي را بر روي  مطالعه) 2008(دادگري و همكارانش 

ها در مورد روش تدريس  دانشجو جهت بررسي نظرات آن
هاي  در درس پرستاري بيماري مسألهيادگيري بر پايه 

نتايج . تنفسي در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود انجام دادند
مطالعه نشان داد كه دانشجويان تمايل و انگيزه مثبت به 

درصد  4/77اي باليني و كاربردي درس داشتند و ه قسمت
  ).  15(دانشجويان از اين روش تدريس رضايت داشتند

اي را در  مطالعه) 2010(و همكارانش ) Staun( استاون
سوئد در مورد ادراك پرسنل و دانشجويان پرستاري و 

انجام  مسألهرضايت از آموزش با روش يادگيري بر پايه 
. از دو روش كمي و كيفي استفاده شد در اين مطالعه. دادند

نتايج مطالعه نشان داد كه دانشجويان و پرسنل از اين 
دانشجويان احساس . روش احساس رضايت كرده بودند

شان به خوبي استفاده مي  كردند كه زمان آموزش باليني مي
  ).16(شود
را  مسألهاثرات استفاده از يادگيري بر پايه ) Barrow( بارو

از پرسشنامه، گروه متمركز، مشاهده و مصاحبه  با استفاده
ها نشان داد كه تمام دانشجويان تجربه  يافته. بررسي كرد

بسياري از . داشتند مسألهمثبت از يادگيري بر پايه 
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زا  دانشجويان بيان كردند كه اين روش در ابتدا استرس
بوده كه به دليل ماهيت مبهم سناريو و نياز يادگيري توسط 

ها  تم هاي استخراج شده از مصاحبه. جو بودخود دانش
اكتشاف، بحث و شركت در كار گروهي، لذت بردن : شامل

هاي استدالل  از يادگيري، انگيزه براي يادگيري، مهارت
باليني و ارزشيابي، خود هدايتي در يادگيري و دستيابي به 

  ).17(يادگيري عميق بود
ناسي و در تعدادي از مطالعات اين روش در دوره كارش

 كوكامن. مقاطع تحصيالت تكميلي استفاده شد

(Kocaman)  آموزش چهار ساله پرستاري با دوره
را بر يادگيري خود  مسألهآموزشي يادگيري بر پايه 

در شروع هر سال تحصيلي و اتمام ( هدايتگر در پنج مرحله
دگيري خود هدايتگر در سال نمره يا. بررسي نمود) برنامه

  . )18(هاي قبل بود چهارم به طور معني داري باالتر از سال
 مسألهو همكارانش از يادگيري بر پايه ) Carlisle( كارليسل

براي آموزش روش تحقيق به دانشجويان تحصيالت تكميلي 
هفته طول كشيد كه در  20مطالعه به مدت . استفاده كردند

موضوع يادگيري  5. ه برگزار شدساعت 2هر هفته جلسات 
هفته طول كشيد و  4طراحي شد كه هر كدام  مسألهبر پايه 

دانشجويان به . داد يك موضوع خاص تحقيق را پوشش مي
محققين از پرسشنامه براي . نفره تقسيم شدند 7گروه  7

ارزشيابي دانشجويان بعد از هر جلسه يادگيري بر پايه 
مطالعه نشان داد كه نتايج . استفاده كردند مسأله

تر  دانشجويان احساس كردند كه اين روش باعث جالب
شدن مباحث براي آنان شده بود و معتقد بودند كه 

. ها افزايش يافت ماندگاري دانش كسب شده براي آن
همچنين درك دانشجويان از فرايندهاي گروهي افزايش 

  ).19(يافت
هايي  هارترا بر م مسألهدو مطالعه اثر يادگيري بر پايه 
 حسن پور و همكارانش. نظير تفكر انتقادي بررسي نمودند

و سخنراني را بر تفكر  مسألهاثر يادگيري بر پايه ) 2006(

  CCTDIانتقادي دانشجويان با استفاده از پرسشنامه 
(California Critical Thinking Disposition 

Inventory (ه نتايج اين مطالعه نشان داد ك. بررسي كردند
نمرات بهتري از  مسألهدانشجويان گروه يادگيري بر پايه 

  ).20(تفكر انتقادي نسبت به گروه سخنراني داشتند
تيواري نيز در دانشگاه هنگ كنگ اثر يادگيري بر پايه 

دانشجو بررسي  79و سخنراني را بر تفكر انتقادي  مسأله
دي نتايج اين مطالعه نشان داد كه نمرات قبل تفكر انتقا. نمود

تفاوت نداشت ولي  مسألهگروه سخنراني و يادگيري بر پايه 
-به طور معني مسألهنمرات بعد در گروه يادگيري بر پايه 

  ). 21(داري باالتر بود
هاي  را بر مهارت مسألهچند مطالعه اثر يادگيري بر پايه 

و همكارانش Seren) ( سرن. دانشجويان بررسي كردند
ت بررسي مهارت حل تعارض را جه مسألهيادگيري بر پايه 

هاي استانبول و ازمير تركيه  دانشجويان پرستاري دانشگاه
نتايج مطالعه نشان داد كه نمره كل مهارت . استفاده كردند

هاي آن نظير همدلي، مهارت گوش  تعارض و زير مجموعه
دادن، تطابق اجتماعي و مداخله خشم در گروه يادگيري بر 

  ).22(نتي بودبيشتر از گروه س مسألهپايه 
و سخنراني را بر  مسألهنيز اثر يادگيري بر پايه  siu)( سيو

نتايج . قدرت ساختاري و رواني دانشجويان بررسي نمود
 مسألهاين مطالعه نشان داد كه گروه يادگيري بر پايه 

  ).23(نمرات باالتري از قدرت ساختاري و رواني داشتند
 مسألهيري بر پايه قابليت كاربرد يادگ) Pastirik( پاستيريك

را براي كالس بزرگ دانشجويان پرستاري سال دوم با 
دليل او . ها بررسي كرد استفاده از يك ناظر براي تمام گروه

براي انجام اين مطالعه امكان پذير نبودن استفاده از چند 
نتايج مطالعه در مورد مزاياي . ناظر براي تدريس بود

در كالس بزرگ از  مسألهاستفاده از يادگيري بر پايه 
ديدگاه دانشجويان شامل مواجه شدن با چشم اندازهاي 
متفاوت دانشجويان در بررسي سناريو، افزايش استقالل و 
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هاي  مسئوليت دانشجويان براي يادگيري، افزايش مهارت
، )كل كالس( ارتباط در گروه هاي كوچك و گروه بزرگ
  ).9(دافزايش انتقال دانش از كالس به محيط باليني بو

  
  گيري نتيجه

نتايج مطالعات بررسي شده حاكي از اثرات مثبت روش 
. در آموزش پرستاري است مسألهيادگيري فعال بر پايه 

را بر يادگيري  مسألهاين مطالعات اثر يادگيري بر پايه 
هايي نظير تفكر انتقادي و حل  سطحي و عمقي و مهارت

طالعات تعارض و قدرت بررسي نمودند و در تعدادي از م
. نظرات دانشجويان در مورد اين روش تدريس بررسي شد

تعداد معدودي از مطالعات در محيط باليني انجام شد كه با 
توجه به اهميت آموزش باليني توصيه مي شود كه مطالعات 

در اكثر مطالعات . بيشتري در محيط باليني انجام شود

رات اثرات كوتاه مدت اين روش بررسي شده و توجهي به اث
هم  مسألهدرازمدت آن نشده است كه توصيه مي شود، اين 

عليرغم اثرات . در مطالعات بعدي مورد توجه قرار گيرد
مثبت اين روش تدريس اساتيد پرستاري به ندرت ار اين 

رسد بايد  كنند و به نظر مي روش جهت تدريس استفاده مي
مطالعاتي در مورد موانع كاربرد اين روش جهت آموزش از 

  .يدگاه اساتيد، دانشجويان و مسئولين انجام شودد
شود دوره  با توجه به اثرات مثبت اين روش توصيه مي 

هاي آموزشي براي اساتيد پرستاري در مورد نحوه اجراي 
اين روش تدريس برگزار شود و مسئولين دانشكده هاي 
پرستاري زمينه اجراي اين روش تدريس را در آموزش 

م كنند به صورتي كه حتي دوره باليني و تئوري فراه
  .آموزشي پرستاري بر اساس اين رويكرد تغيير داده شود
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Problem-based Learning in Nursing Education: A Review Article 
 

Shahla Abolhasani1,Fariba Haghani2 

 
Abstract 
 
Introduction: Public health services system needs nurses with problem solving and critical thinking skills. Thus, 
teaching methods must be applied to nurture these skills in students. This issue has led to attention toward 
Problem-Based Learning (PBL) in nursing. This study was done to investigate the effect of PBL in nursing 
through reviewing the related literature.  
Methods: Using the key words PBL, nursing education, and clinical environment, all the related studies done 
between 2000 and 2010 were selected on Medline, Proquest, and Ovid. The studies were then assessed based on 
learning stages occurring in PBL and 18 researches were selected. 
Results: The researches supported the positive effects of PBL method in theoretical and clinical nursing 
education. This study suggested that PBL promotes learning, critical thinking and conflict resolution skills. 
Conclusion: Considering the findings of the studied research papers, it is suggested that PBL be applied in 
teaching theoretical and clinical courses of nursing. Also nursing schools administrators should provide the 
proper conditions for applying this teaching method. 
 
Key words: Problem-based learning, nursing education, clinical environment. 
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