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 پزشكي تجربه يك شيوه جديد آموزش در دندان: آموزش بر پايه حل مسأله
  

  پريسا صالحي، مرتضي عشاق، *مني داناييؤشهال مالدن زرشناس، 
  
  
  

  چكيده
يري مباحث درماني و به منظور تعميق هر چه بيشتر پزشكي در يادگ با عنايت به ضرورت درگيري فعال دانشجويان دندان :مقدمه

هاي تدريس سنتي در درس ارتودنسي  يادگيري آنان، اين مطالعه با هدف ارزيابي روش آموزش برپايه حل مسأله و مقايسه آن با روش
  .پزشكي انجام شد دانشجويان دندان

پس از انتخاب و .  انجام شد1386-87پزشكي در سال  دان دانشجوي سال پنجم دن64اي در  اين مطالعه به صورت مداخله :ها روش
پس از توجيه دانشجويان در مورد روش . سازي شيوه اجرا در اختيار آنان قرار گرفت توجيه اساتيد گروهيار، يك راهنما براي يكنواخت

آزمون براي ارزيابي  يك پيش. گرديدمراحل چهارگانه آموزش بر پايه حل مسأله اجرا . ها مشخص شدند آموزش بر پايه حل مسأله، گروه
مندي آنان از  آزمون، ميزان نگرش و رضايت يك پس. مندي آنان از روش تدريس سنتي سخنراني به عمل آمد نگرش و ميزان رضايت

افزار  اده از نرمتجزيه و تحليل نتايج با استف. تايي سنجيده شد هاي اين روش با مقياس ليكرت پنج حيطه. روش به كار رفته را ارزيابي كرد
SPSSآمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت ،.  
، حيطه تناسب )41/3±7/0(، انگيزه دروني )41/3±75/0(دهي مطالب  معدل نمرات كسب شده از سقف پنج، در حيطه سازمان :نتايج

، موافقت باالتر از حد متوسط 20  از14ميانگين نمره رضايت . بود) 67/3±17/1(و حيطه تناسب روش ارزشيابي ) 38/3±53/0(تكاليف 
  .را نشان داد

پزشكي، با تقويت انگيزه دروني دانشجو و افزايش كيفيت  روش آموزش بر پايه حل مسأله در تدريس دانشجويان دندان :گيري نتيجه
  .تواند مفيد باشد آموزش و يادگيري پايدار، مي

  

  .پزشكي، آموزش، يادگيري ن آموزش بر پايه حل مسأله، دانشجو، دندا:هاي كليدي واژه
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، مركز تحقيقات ارتودنسي )دانشيار(دكتر شهال مؤمني دانايي  :نويسنده مسؤول * 

. زپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيرا دانشكده دندان
)smomenidanaei@yahoo.com(  

، دانشكده پرستاري و مامايي حضرت )دانشجوي دكتراي پرستاري(الدن زرشناس 
؛ دكتر )zarshenasster@gmail.com(، دانشگاه علوم پزشكي شيراز )س(فاطمه 

پزشكي  ، مركز تحقيقات ارتودنسي دانشكده دندان)دانشيار(مرتضي عشاق 
)morteza_oshagh@yahoo.com(و دكتر پريسا صالحي ؛ )؛ مركز )دانشيار

دانشگاه ) salehi_p@yahoo.com(پزشكي  تحقيقات ارتودنسي دانشكده دندان
  .علوم پزشكي شيراز
 در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز به ثبت 4388/87اين طرح با شماره 

  .رسيده و هزينه آن از طرف اين معاونت پرداخت شده است

  مقدمه
اي، از  هاي حرفه آموزش مؤثر براي يادگيري در رشته

زيرا اين ) 1(پزشكي بسيار ضروري است قبيل دندان
رشته بايد به عنوان يك حرفه سالمت در جهت نيازهاي 

در حال حاضر، روش ). 2(حركت كندسالمت جامعه 
پزشكي  سخنراني، روش غالب در تدريس دروس دندان

هاي  ترين روش در اين روش كه يكي از رايج. است
باشد، اگرچه  آموزش و انتقال دانش در سطوح مختلف مي

                                                                              
 اصالح شده و 16/2/89 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 28/12/87ر تاريخ اين مقاله د

  . پذيرش گرديده است18/2/89در تاريخ 
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حجم زيادي از مطالب علمي از استاد به دانشجو انتقال 
 و شود ان نمييابد، ولي يادگيري براي گشايش مشكل آس مي

 .آيد امكاني براي بررسي چگونگي پيشرفت به وجود نمي
چون تأثير سخنراني را براي پرورش فكر يا تغيير 

، روش آموزش )3(اند ها دانسته نگرش، كمتر از ساير روش
، )Problem Based Learning-PBL (بر پايه حل مسأله

جايگاه وااليي در سطوح باالي آموزشي پيدا كرده 
آموزش بر پايه حل مسأله، كه براي اولين بار در . )4(است

مستر و   در دانشكده پزشكي دانشگاه مك1960سال 
، روشي است كه در طي )5(هاميلتون در كانادا معرفي شد

آن دانشجويان، حقايق مرتبط با يك مشكل مطرح شده را 
سپس بر پايه اين حقايق و در مرحله تفكر . كنند تعيين مي

رش افكار، در مورد ماهيت مشكل مطرح شده انتقادي با با
تواند بر حسب  ها مي ايده اين. پردازند به توليد ايده مي

بندي شود و  بيشترين احتمال تا كمترين احتمال اولويت
 مسأله مورد نظر بارهدهنده آن است كه گروه در نشان

كند كه افراد  ها كمك مي همچنين اين ايده. فكر كرده است
 و نيازهاي اطالعاتي خود براي درك گروه به نقايص
كشف حقايق جديد بر پايه محتواي منابع . مطلب پي ببرند

ها و  تواند براي ارزيابي ايده بكار رفته براي يادگيري، مي
از طريق . اصالح تفكر گروهي در مورد مشكل بكار رود

بحث گروهي، دانشجويان بر نيازهاي يادگيري تسلط پيدا 
در اين . دهند ردي خود را توسعه ميكرده و پايه دانش ف

روش، در حقيقت نيازهاي يادگيري به عنوان محتواي 
همچنين تفكر در ). 6(رود ريزي آموزشي بكار مي برنامه

مورد راه حل مسأله مطرح شده، به عنوان نقطه شروع 
 شود و دانشجويان اهداف فرايند يادگيري در نظر گرفته مي

اين اهداف . كنند  ميآموزشي خود را در گروه تعيين
آموزشي، شامل دانش پايه و دانش باليني دانشجويان مي 
شود و آموزش در هر دو زمينه پايه و باليني صورت 

اي كه در نهايت، سبب پيشرفت  ، به گونه)4(گيرد مي
  ).7(گردد عملكرد و انسجام دانش مي

 آن است كه دانش را در PBLاز مزاياي روش 
ند و انگيزه را براي يادگيري موقعيت باليني ساختارم

هاي استنباط باليني را توسعه  نمايد و مهارت تقويت مي
هاي باليني را ترغيب  همچنين توسعه مهارت). 8(دهد مي

كرده و باعث آسان شدن اجراي مباحث تئوري در عمل 
هاي درسي،  مطالعات اخير در ارزيابي برنامه). 9(شود مي

ها  سه با ساير روشمؤثر بودن اين شيوه را در مقاي
اند بطوري كه در طول چند دهه اخير،  نشان داده

راهكارهاي آموزشي كه آموزش فعال را به دانشجو القا 
هاي پزشكي به برنامه درسي  كنند، در برخي دانشكده مي

در يك مطالعه مروري ). 11و10،8(اضافه شده است
سيستماتيك در مورد اثرات يادگيري بر پايه حل مسأله 

ن داده شده كه آموزش بر پايه حل مسأله باعث نشا
هاي  آموختگان در حيطه مهارت افزايش توانايي دانش

تكنيكي، اجتماعي، شناختي، مديريتي، تحقيقي، آموزشي و 
گفت، حيطه اجتماعي،  گردد كه در مطالعه پيش دانش مي

ترين شاهد در حمايت از يادگيري بر پايه حل مسأله  قوي
  ).12(بوده است

 زماني كه دانشجويان: كند سل به نقل از كامن عنوان ميرا
هاي كوچك يادگيري شركت دارند، استرس  در گروه

ريزي بر پايه  كنند و زماني كه برنامه كمتري تجربه مي
هاي بسته و  هاي فرد، جايگزين الگوهاي سنتي با گام گام

مشخص شود، عملكرد و عقايد دانشجو مثبت شده و 
در مقايسه دو روش ). 13(يابد وسعه ميت» مفهوم از خود«

تدريس سخنراني و آموزش بر پايه حل مسأله، موفق 
  ).4(بودن روش حل مسأله را نشان داده شده است

هاي آموزش بر  اطالعات كمي در مورد گستره و جنبه
. پزشكي وجود دارد پايه حل مسأله در آموزش دندان

ق و رود اين روش به يادگيري فعال، خال انتظار مي
اي دانشجو در آينده  متفكرانه در تمام طول فعاليت حرفه
هاي ارتباطي، همكاري  كمك نمايد و موجب توسعه مهارت
با عنايت به كاستي ). 14(بين گروهي و خودارزيابي شود

هاي نوين آموزش در دروس  موجود در استفاده از روش
پزشكي و ضرورت درگيري فعال اين دانشجويان با  دندان
ث تئوري، به منظور پايداري هر چه بيشتر يادگيري مباح

آنان و كاربرد عملي مباحث تئوري، محققان تصميم به 
 اجرا و ارزيابي روش آموزش بر پايه حل مسأله و مقايسه

هاي تدريس سنتي در درس ارتودنسي  آن با روش
اميد است كه ارائه نتايج، . پزشكي گرفتند دانشجويان دندان

 قاي سيستم آموزشي و يادگيريكمكي در جهت ارت
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  .پزشكي، بخصوص در علوم باليني نمايد  دنداندانشجويان
  

  ها روش
 گيري اي و با روش نمونه اين مطالعه به صورت مداخله

سرشماري، بعد از كسب مجوز از دانشگاه و معاون 
 دانشجوي سال پنجم 64آموزشي دانشكده، با همكاري 

  . انجام شد1386-87پزشكي در سال تحصيلي  دندان
درمان «براي اجراي اين روش آموزشي، مبحث 

از درس ارتودنسي » هاي اسكلتي كالس دو ناهنجاري
در ابتدا، اساتيد گروهيار انتخاب . نظري دو انتخاب شد

اي، هدف از اجراي روش و شيوه كار  شده و طي جلسه
براي آنان توضيح داده شد و راهنماي گروهيار كه به 

. ه گرديده بود، در اختيار آنان قرار گرفتهمين منظور تهي
سپس در طي هفت جلسه دو ساعته، آموزش بر پايه حل 

در جلسه اول، ضمن حضور تمام . مسأله ارائه شد
گروهياران، دانشجويان در مورد روش تدريس و اهداف 

متن راهنماي . ها مشخص شدند آن توجيه و گروه
و ليست اهداف كننده، نحوه ارزيابي، فهرست منابع  شركت

  .آموزشي در اختيار دانشجويان قرار گرفت
- آزمون براي ارزيابي نگرش و ميزان رضايت يك پيش

.  عمل آمدمندي آنان از روش تدريس سنتي سخنراني به
 ها بر اساس اهدافCaseانتخاب بيماران و طراحي 

 Caseسپس در هر جلسه، مدارك يك .  انجام شدآموزشي
در زمينه ( بيمار، نمونه سؤال شامل تاريخچه و شكايت

تشخيص، اتيولوژي، استراتژي درمان، مكانيك درمان و 
و مدارك پاراكلينيكي اوليه شامل ) عوارض جانبي درمان

ها در اختيار  هاي مطالعه، راديوگرافي و فتوگرافي قالب
دانشجويان قرار گرفت بطوري كه آنان پس از تشخيص 

ورد روش درمان، ها و بحث در مCaseمشكل هر يك از 
هاي درماني در درمان  براي رفع مشكل، با يكي از روش

درمان با دستگاه فانكشنال، : ناهنجاري كالس دو، شامل
و روش ) Thurow(فانكشنال هدگير، هدگير، دستگاه تارو 

هاي  Caseيك نمونه از . درماني ارتوسرجري آشنا شدند
در مطرح شده، راهنماي دانشجو و راهنماي گروهيار 

  .جدول يك نشان داده شده است
در طي شش جلسه بعد، مراحل چهارگانه آموزش بر 

ها،  دهي ايده بيان مشكل و سازمان: پايه حل مسأله، شامل
خواندن سؤاالت، بحث در مورد سؤاالت و ارائه راه حل و 
در نهايت، سخنراني كوتاه توسط استاد در مبحث درمان 

 .را گرديدهاي اسكلتي كالس دو اج ناهنجاري
ها، پس از مطالعه منابع، پاسخ به  در هر يك از گروه

سؤاالت مطرح شده به صورت يك متن مكتوب توسط 
اعضاي گروه تهيه شد تا همه اعضاي گروه براي ارائه آن 

در هر جلسه توسط قرعه، يك نفر . آمادگي داشته باشند
از يك گروه انتخاب شده و پاسخ گروه خود را عرضه 

هاي  شد و گروه ها به بحث گذاشته مي پاسخ. نمودند مي
در . كردند ديگر، اگر سؤال يا ابهامي داشتند، مطرح مي

صورتي كه ساير دانشجويان مطلبي در جهت تكميل 
سپس استاد . دادند مطالب ارائه شده داشتند، توضيح مي

 10 تا 5كننده را به صورت سخنراني  مطالب تكميل
از اتمام بحث گروهي، يك نسخه پس . داد اي ارائه مي دقيقه

از متن مكتوب براي ارزيابي گروه به استاد تحويل داده 
در پايان جلسه، مشكل يك بيمار ديگر مطرح و . شد مي

كردند تا در جلسه بعدي  ها در مورد آن بحث مي گروه
اي، جستجو در  پاسخ به سؤاالت را با مطالعه كتابخانه

  .اده كننداينترنت و مدالين و بحث گروهي آم
پس از ارائه كليه مطالب مربوط به بيماران و پاسخ به 

 آزمون براي ارزيابي تمام سؤاالت، در جلسه هفتم، يك پس
 PBLمندي دانشجويان از روش  نگرش و ميزان رضايت

. و در مورد روش اجرا شده نظرسنجي شد به عمل آمد
ن اي كه قبالً روايي و پايايي آ اطالعات از طريق پرسشنامه

اين پرسشنامه . آوري گرديد ، جمع)15(تأييد شه بود
در )  سؤال بسته و دو سؤال باز17( سؤال 19حاوي 
 تا 5با نمره » قوياً موافقم«اي ليكرت از   درجه5مقياس 

نمرات به دست . آوري شد با نمره يك، جمع» قوياً مخالفم«
آمده از سؤاالت با يكديگر جمع شده و به هر پرسشنامه 

ميانگين نمرات كسب شده از سؤاالت . ي تعلق گرفتا نمره
، 1سؤاالت شماره (هاي انگيزه دروني  در هر يك از حيطه

، )17سؤال شماره (، تناسب روش ارزيابي )7 و 6، 4، 2
و ) 14 و 13، 12، 11، 10سؤاالت شماره (تناسب تكاليف 

) 9 و 8، 16، 15، 5، 3سؤاالت شماره (دهي مطالب  سازمان
  .ه گرديدنيز محاسب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1236-en.html


 الدن زرشناس و همكاران پزشكي آموزش بر پايه حل مسأله در دندان
 

 )2(10؛ 1389 تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  / 174

   نمونه بيمار معرفي شده:1جدول 
هاي دنداني،  با توجه به قالب. اش را دوست ندارد گويد كه خنده هايش ناراحت است و مي اي است كه از جلوزدگي دندان  ساله10امير، پسر 

 .هاي راديوگرافي و فتوگرافي او، لطفاً سؤاالت زير را پاسخ دهيد عكس
 )تشخيص(است؟ ) Class-II(اهنجاري  امير مبتال به چه نوع ن-1
 )اتيولوژي(كنيد كه علت يا عوامل ايجادكننده ناهنجاري او چيست؟   فكر مي-2
 )تشخيص( عالئم و مشخصات كلينيكي او چيست؟ -3
 )تشخيص(بريد؟   در ارزيابي مدارك تشخيصي به چه مشكالت ديگري پي مي-4
 ) آناليز فضا-تشخيص( وضعيت فضاهاي دنداني در فك چگونه است؟ -5
 )استراتژي درمان( آيا نياز به كشيدن دندان دارد؟ -6
 )استراتژي درمان( به نظر شما، امير به چه درماني نياز دارد؟ -7
 )استراتژي درمان(هاي درماني ديگري ممكن است وجود داشته باشد؟   چه راه-8
 )عوارض جانبي درمان(كن است داشته باشد؟ اي مم هاي درماني، چه عوارض ناخواسته  هر يك از روش-9

 )مكانيسم درمان(كنيد؟   بهترين روش درمان چيست و چه دستگاهي براي درمان او انتخاب مي-10
 )مكانيسم درمان( روش ساخت دستگاه چگونه است؟ -11

 :راهنماي دانشجو
 گروه 8 دانشجوي اكسترن به 64. گردد  ارائه ميPBL روش  از درس ارتودنسي دو به مدت شش جلسه بهClass-IIمبحث درمان ناهنجاري 

و تعدادي سؤال در اختيار تك تك ) Class-IIيك بيمار داراي ناهنجاري (در هر جلسه يك مسأله از قبل طراحي شده . گردند هشت نفره تقسيم مي
 مورد نظر را به صورت يك متن مكتوب تهيه نموده و همگي ها پس از مطالعه منابع، بايد پاسخ مسأله هر يك از گروه. گيرد افراد گروه قرار مي

شود كه پاسخ گروه خود را عرضه  در جلسه بعدي، هر بار توسط قرعه، يك نفر انتخاب مي. افراد گروه، بايد براي ارائه آمادگي داشته باشند
كننده  تر يا تكميل كنند و اگر مطلب اضافه اشند، مطرح ميهاي ديگر سؤال يا ابهامي داشته ب شود و اگر گروه ها به بحث گذاشته مي پاسخ. نمايد

در جلسه بعدي، عالوه . گردد در پايان جلسه، يك نسخه از متن مكتوب هر گروه براي ارزيابي، به استاد تحويل مي. دهند داشته باشند، توضيح مي
هر گروه موظف است در هر جلسه يك مقاله . ه و تحويل نمايداي تهي بر پاسخ مسأله جديد، هر گروه بايد از مبحث قبلي، چهار سؤال چندگزينه

 . را آماده و خالصه آن را براي كالس ارائه نمايدcaseجديد مرتبط با 
 ):Tutor(راهنماي گروهيار 
  و نحوه فعاليت آنانPBLبيان اهداف دوره 

 )ها Caseمبناي انتخاب (ليست اهداف آموزشي 
 هاي ممكن رسيدن به پاسخ صحيح سؤاالت و ارائه راه حلراهنمايي دانشجويان به منظور 

  
 شيوه ارزشيابي براي اخذ نمره پاياني نيز با اختصاص

اي   درصد به تهيه متن مكتوب و سؤاالت چند گزينه20
هاي پويايي و ارتباطي   درصد به مهارت30، )كار گروهي(

گروه، توانايي نقد و پردازش، ارائه كنفرانس و شركت در 
 continuous(هاي عمومي و پاسخ به سؤاالت  بحث

assessment( ،10 درصد به تهيه مقاالت )فعاليت انفرادي (
در نظر ) اي  چهارگزينهكتبي( درصد به آزمون نهايي 40و 

  .گرفته شد
 SPSS-12افزار  براي تجزيه و تحليل اطالعات از نرم

ها با استفاده از آمار توصيفي  استفاده شد و يافته
و استنباطي به صورت مقايسه ) گين، انحراف معيارميان(

  . تحليل شدtميانگين در دو گروه با آزمون 

  نتايج
نتايج . كليه دانشجويان به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند

حاصل از نظرخواهي از دانشجويان در چهار حيطه در 
نتايج نشان داد كه معدل . جدول دو نشان داده شده است

دهي  سقف پنج، در حيطه سازماننمرات كسب شده از 
حيطه ) 41/3±72/0(دروني  ، انگيزه)41/3±75/0(مطالب 

و حيطه تناسب روش ) 38/3±53/0(تناسب تكاليف 
 14بود و ميانگين نمره رضايت ) 67/3±17/1(ارزشيابي 

  .، موافقت باالتر از حد متوسط را نشان داد20از 
ن به آزمو آزمون و پس ميانگين و انحراف معيار پيش

، ميزان رضايت )41/3±49/0(و ) 9/2±68/0(ترتيب 
آزمون  آزمون در حد متوسط و در پس دانشجويان در پيش
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  هاي ارزيابي  درصد فراواني حيطه:2جدول 
 ها حيطه اي ارزيابي فراواني حيطه

 كل قوياً مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم قوياً موافقم

ميانگين و 
 انحراف معيار

         درونيانگيزه
راهنماي (با در اختيار داشتن كليات طرح درس 

دانستم كه از اين درس  از ابتدا مي) دانشجو
 .بايد چه انتظاراتي داشته باشم

2/4 3/60 1/2 7/16 7/16 100 

روش تدريس اين درس توانست عالقه به 
 .يادگيري مباحث ارتودنسي را در من برانگيزد

9/5 8/60 2 6/21 8/9 100 

كردم اين درس با رشته  چون احساس مي
تحصيلي من ارتباط دارد، در هر جلسه سعي 

 .كردم سر وقت در كالس حاضر شوم مي

8/9 49 2 7/13 5/25 100 

كردم اين درس با رشته  چون احساس مي
تحصيلي من ارتباط دارد، براي اينكه آمادگي 

هاي كالس را داشته باشم،  شركت در بحث
 .دادم يف خود را با عالقه انجام ميتكال

8 44 2 18 28 100 

هاي  داشت كه در بحث انگيزه دروني مرا وا مي
 .عمومي كالس با عالقه شركت كنم

8/11 1/45 9/3 6/17 6/21 100 

7/0±41/3 

        تناسب روش ارزيابي
روش ارزشيابي اين درس با روش آموزش آن 

 .متناسب بود
0 9/13 4/44 3/33 3/8 9/99 17/1±67/3 

        دهي مطلب سازمان
 100 0 6 12 72 10 .ترتيب و توالي مباحث اين درس منطقي بود

ترتيب قرار گرفتن مباحث و تكاليف به 
 .يادگيري من در اين درس كمك كرد

0 8/46 3/38 9/14 0 100 

ها از نظر درسي  با وجود اينكه افراد گروه
يري به روش گروهي متجانس نبودند، اما يادگ

 .براي من مفيد بود

8/8 6/38 3/19 5/17 3/5 5/89 

 محور را براي -آموختن با روش دانشجو
) دوره دستياري(هاي تحصيالت تكميلي  دوره

 .دانم هاي سخنراني مفيدتر مي از شركت در كالس

3/12 3/33 3/19 8/22 8/1 5/89 

 3/84 8/1 3/12 5/17 4/47 3/5 .جو آزاد جلسات درس در يادگيري من مؤثر بود
هاي كوچك  كاهش تعداد دانشجويان در گروه

نسبت به كالس سخنراني در يادگيري من 
 .مؤثرتر بود

3/12 6/45 3/12 5/17 8/1 5/89 

75/0±41/3 

        تناسب تكاليف
تهيه متون مكتوب كه جزو تكاليف پيش نياز 

شركت در كالس بود در تفهيم مطالب درسي 
 .به من كمك كرد

0 6/39 3/33 25 1/2 100 

اي كه جزو تكاليف درس  تهيه سؤاالت چندگزينه
 .بود، در تفهيم مطالب درسي به من كمك كرد

0 6/32 2/37 6/25 7/4 100 

 در اختيار من قرار caseسؤاالتي كه در مورد هر 
 .كرد گرفت، انگيزه آموزش آن مبحث را تقويت مي

4/6 1/68 3/21 1/2 1/2 100 

تالش براي پيدا كردن مقاله در ارتباط با 
 . موضوع درس، در يادگيري بهتر مفيد بود

0 16 24 40 20 100 

هاي خود مطالب  در اين درس از همكالسي
 .بسياري آموختم

2 8/60 6/19 7/15 2 100 

75/1±38/3 
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 زوج tبا استفاده از آزمون . باالتر از سطح متوسط بود
مندي از روش  زان رضايتكه براي ارزيابي نگرش و مي

PBLآزمون نسبت به روش سخنراني در   در پس
 انجام شد، تفاوت =05/0αآزمون در سطح خطاي  پيش
نظرسنجي، باالتر بودن . داري مشاهده گرديد معني

ميانگين نمره روش حل مسأله نسبت به روش سخنراني 
 و ميانگين نمره رضايت 5 از 4/3را با ميانگين نمره كل 

در ارزيابي سؤاالت باز نيز، بيشترين .  نشان داد20 از 14
پيشنهاد در مورد انجام روش در وسعت زماني بيشتر 

  .بود
  

  بحث
 يك متد آموزشي است كه منجر به PBLآموزش 

هاي ارتباطي، كشف راه حل  اي، مهارت كسب عقايد حرفه
در اين مطالعه، كه به . شود مشكل و كسب دانش عملي مي

و با هدف ارزيابي روش آموزشي اي  صورت مداخله
PBLپزشكي در سال   در دانشجويان سال پنجم دندان

انجام گرفت، پس از آشنايي اساتيد و )  نفر64 (87-1386
ها، افزايش ميزان  caseدانشجويان با اين روش و ارائه 

 نشان داده PBLيادگيري و رضايت دانشجويان از روش 
  .شد

يادگيري زماني طبق نظريات روانشناسان پرورشي، 
سازي و  و تأثيرات آن ماندگارتر است كه با فعال بهتر

مشاركت هر چه بيشتر دانشجو در امر يادگيري همراه 
بنابراين، تأكيد متخصصان آموزشي براي استفاده . باشد

شواهدي وجود .  محور است- هاي نوين فراگير از روش
دهد دانشجويان با روش آموزش بر  دارد كه نشان مي

توانند دروس پايه را بر بالين  ه حل مسأله بهتر ميپاي
تري از اطالعات و  بيمار بكار بگيرند و به صورت موفق

برخي مطالعات ديگر ). 16(هاي خود استفاده كنند مهارت
نشان داده كه كسب تجربه با استفاده از آموزش به روش 

PBLپزشكي و يادگيري  ، تأثير زيادي روي آينده دندان
به صورت مطالب توسط دانشجو ارائه . ت داردطوالني مد

Power point از موضوعات مورد يادگيري، باعث 
شود و با ايجاد انگيزه، سبب  حمايت نتايج يادگيري مي

  ).17(گردد لذت بردن از يادگيري مي
 با PBLدر مطالعه فعلي، ميزان رضايت از روش 

 در PBL با تحقيقي در ارزيابي روش 14كسب نمره 
ژي باليني دانشجويان پزشكي، مشابهت  ارماكولودرس ف

متخصصان علم پزشكي به صورت وسيع ). 18(دارد
هايي در تأثيرگذاري آموزش بر پايه  معتقدند كه تفاوت

هاي سنتي و مرسوم وجود  حل مسأله در مقايسه با روش
همچنين محبوبيت و مقبوليت روش آموزش بر پايه . دارد

راني، در بين هر دو گروه حل مسأله در مقايسه با سخن
كه ) 16و4(دانشجويان و استادان نكته قابل توجهي است

. اين نتيجه در تحقيق انجام شده نيز قابل توجه بود
همچنين در مشابهت با تحقيقي كه تفاوت آماري 

داري را بين سطح خودپنداري گروه شاهد و تجربي  معني
داد كه ، بازتاب نظرات دانشجويان نشان )؟؟؟(نشان داده

هاي حل  جويي از آموزش مهارت دانشجويان با بهره
مسأله و مراحل آن، و همچنين در نظر گرفتن نكات مهم 
مربوط به نحوه برخورد با مشكل و تعمق و تأمل 

هاي  اند در نظر گرفتن راه حل پيرامون مسأله، توانسته
در اين . مختلف و انتخاب بهترين راه حل را بياموزند

آميز  تقاد وجود دارد كه اصوالً حل موفقيترابطه اين اع
ها و مشكالت سبب ايجاد خودپنداره مثبت در فرد  تنش
كه در تحقيق حاضر نيز پس از طي نمودن ) 19(گردد مي

مراحل مختلف اين روش آموزشي، دانشجويان ابراز 
كردند كه انگيزه دروني آنها كه به نوعي برخواسته از  مي

  .ت، افزايش يافته استخودپنداره مثبت در آنهاس
توانايي اين روش تدريس در ايجاد عالقه به يادگيري 

 درصد از دانشجويان در راستاي نتايج به دست 70در 
اند دانشجويان روش  آمده ديگران است كه نشان داده

PBLدهند و از يادگيري   را به روش سخنراني ترجيح مي
هاي  رتمها  عالوه برPBL زيرا آموزش) 17(بردند لذت مي

هاي مطالعه  ارتباطي باعث توسعه تفكر انتقادي و مهارت
همچنين با تحقيق ديگري در ارزيابي آموزش . شود مي

درس بيولوژي به دانشجويان سال اول پزشكي به روش 
 درصد 70حل مسأله مشابهت دارد كه نشان داده 

اند كه  دانشجويان با اين روش موافق بوده و تمايل داشته
  ).4(وس علوم پايه هم تكرار شوددر بقيه در
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هاي انگيزه  نتايج مطالعه فعلي نشان داد كه در حيطه
 دهي دروني و شركت فعال دانشجويان در يادگيري، سازمان

 مطالب آموزشي و تناسب تكاليف و تناسب روش ارزيابي،
رضايت در حد باالتر از متوسط بوده كه در توافق با 

يگري است كه ميانگين نتايج به دست آمده از مطالعه د
هاي انگيزه دروني،  معيارهاي مورد بررسي در حيطه

دهي مباحث، تناسب تكاليف، شركت فعال در  سازمان
يادگيري، محيط آموزشي مناسب، تكرار مطالب و تناسب 
روش ارزشيابي با روش آموزش را باالتر از حد انتظار 

  .باشد ، مي)15(گزارش كرده است
دپارتمان بيولوژي سلولي اي كه در  در مطالعه

دانشگاه لينكوپينگ سوئد انجام شده، افزايش نگرش 
دانشجويان نسبت به انجام كار گروهي متعاقب آشنايي 
آنان با اصول كار گروهي و روش حل مسأله در گروه 

  ).20(گزارش شده است
نظر سنجي نشان داد كه دانشجويان ضمن استقبال از 

اي مانند  دات سازنده محور، پيشنها-هاي دانشجو روش
افزايش توانايي اساتيد در اداره كالس به روش فعال، 
همراه شدن دروس تئوري با مباحث عملي، اجراي چنين 

ها، كمتر شدن تعداد افراد در  هايي در ساير بخش روش
ها و اختصاص زمان بيشتر براي اجراي اين روش  گروه

يه داشتند كه در جهت اجراي بهتر روش آموزشي بر پا
  .تواند مفيد باشد حل مسأله مي

  
  گيري نتيجه

توان  مطالعه حاضر حاكي از اين مطلب است كه مي
 محور، مانند روش آموزش -هاي تدريس دانشجو روش

ريزي  بر پايه حل مسأله در آموزش باليني را با برنامه
. هاي كالسيك قرار داد دقيق جايگزين و يا مكمل تدريس

شي در ارتقاي سيستم آموزشي استفاده از اين روش آموز
پزشكي در   دندانو افزايش انگيزه يادگيري در دانشجويان

زيرا ضمن تقويت انگيزه دروني . علوم باليني مؤثر است
دانشجو، زمينه افزايش كيفيت آموزش و يادگيري با دوام 

  .كند و پايدار را فراهم مي
  

  قدرداني
بدين وسيله از مركز مطالعات و توسعه آموزش 

و علوم پزشكي شيراز زشكي، معاونت پژوهشي دانشگاه پ
كه در پزشكي شيراز  دندانمعاونت آموزشي دانشكده 

  .گردد اجراي اين طرح ياري رساندند، تشكر و قدرداني مي
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Problem Based Learning: An Experience of a New Educational 
Method in Dentistry 

 
Ladan Zarshenas¹, Shahla Momeni Danaei², Morteza Oshagh³, Parissa Salehi� 

 
Abstract 
 
Introduction: Considering the necessity of dentistry students' involvement in learning treatment topics and, 
in order to achieve deeper learning, this study was performed to evaluate problem based learning method 
and compare it to traditional method of teaching orthodontics to dentistry students.  
Methods: This interventional study was performed on 64, fifth year dentistry students in 2007-2008 academic 
years. After selection and orientation of tutors, a trainer helped them to adjust to the new method. After 
orientation of students about PBL method, the groups were identified and the PBL method was performed in 
four steps. A pretest was taken from students to assess their attitude and satisfaction about traditional 
method of lecture. Then, A post-test evaluated their attitude toward and satisfaction with the new method. 
The domains of this method were assessed by 5 point Likert scale. Results were analyzed by SPSS software 
using descriptive and inferential statistics.  
Results: The average of achieved scores out of the total score of five was as so in areas of material 
organization (main subjects) (3.41±0.75), internal motivation (3.41±0.7), assignments appropriateness 
(3.38±0.53), and suitability of evaluation method (3.67±1.17). The mean of satisfaction score was 14 out of 
the total score of 20 which demonstrates agreement higher than average. 
Conclusion: By promoting learner's internal motivation, enhancing the quality of education, and, increasing 
continuous learning, PBL method could prove useful in teaching dentistry students. 
 
Keywords: Problem Basel Learning (PBL), Student, Dentistry, Education, Learning. 
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