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به منظور  يحل مسأله و سخنران يبه روش آموزش بر مبنا يستدر يسهمقا
  به دانشجويان رشته تغذيه 1آموزش درس رژيم درماني 

  
 ادهز دوست، احمد اسماعيل فهيمه حقيقت ،ليال آزادبخت

 
  

  چكيده
لذا . يابد نگي ارائه اين درس اهميت ميبراي دانشجويان رشته تغذيه، روش و چگو 1 يدرمان يمبا توجه به اهميت يادگيري درس رژ :مقدمه

 1 يدرمان يممباحث درس رژ ينهدر زم ياننگرش و عملكرد دانشجو ي،آگاه يبر رو يسدو روش مختلف تدر يسههدف از مطالعه حاضر مقا
  .باشد مي

در دانشكده بهداشت  87-88مختلف  يمسالرشته تغذيه در دو ن 5ترم  ياننفر از دانشجو 49 يحاضر بر رو تجربي يمهمطالعه ن :ها روش
پس از ارائه اصول تئوري هر  يدر گروه تجرب). نفر در گروه تجربي 24نفر در گروه شاهد و  25(اصفهان انجام شد  يدانشگاه علوم پزشك

مراه نمايش در گروه شاهد صرفاً از روش سخنراني به ه كه يدرحال شد، يم يبررس يزموردي مرتبط با همان مبحث ن لعهمبحث يك نمونه مطا
آزمون و مهارت عملي دانشجويان با استفاده از مطالعه موردي  پس-آزمون ميزان آگاهي دانشجويان با استفاده از تست پيش. اساليد استفاده شد

جهت . دانجام ش) SPSS(افزار  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل تمام داده. دهي شد نمره 20از صفر تا  اسبررسي گرديد و بر اين اس
  . استفاده شد يزوج t يها در هر دورگروه از آزمون آمار مقايسه ميانگين نمره

ميانگين نمره مربوط به مهارت ). 0/13±5/4(در مقابل ) 5/16±5/4(بود  يشترب يآزمون در گروه تجرب ميانگين نمره آگاهي در پس :نتايج
به  يو پس از تدريس به روش صرفاً سخنران5/13±0/5حل مسأله  يناعملي دانشجويان در حل مطالعه موردي پس از روش آموزش بر مب

  ).P=04/0. (بود) 5/17±5/5( يدهمراه اسال
حل مسأله در افزايش نمره كلي آگاهي و مهارت عملي دانشجويان  يبه روش آموزش بر مبنا 1 يدرمان يمتدريس درس رژ :گيري نتيجه

  . حل مسأله استفاده شود يحتماً از روش آموزش بر مبنا يهتغذ يث مهم از دروس كارشناسمبح يندر ارائه ا شود يم يشنهادپ. مؤثرتر بود
  

  حل مسأله، سخنراني ي، تغذيه، آموزش بر مبنا1 يدرمان يمرژ :كليدي هاي واژه
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 مقدمه

مروزه مراكز آموزش عالي درصدد ارتقاي كيفيت آموزش ا
توجه به . هزينه هستند هاي ارزان و كم با استفاده روش

ارتقاي كيفيت تدريس در سراسر جهان و تقريبا در تمامي 
هاي تحصيلي از جمله موارد مورد اهميت در  رشته

                                                                                 
اصالح شده و در  3/12/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 1/10/89اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است. 22/12/89تاريخ 
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يكي از مسايل مورد توجه ). 1(شود ها محسوب مي دانشگاه
توجه به كيفيت آموزش  21زش در قرن در حيطه آمو

تحقيقي در ايران نيز در اين زمينه به لزوم ). 2(باشد مي
انتخاب روش ). 3(توجه به كيفيت آموزش اشاره دارد

مناسب تدريس بسته به محتواهاي آموزشي متفاوت نيز از 
هاي مناسب براي افزايش كيفيت آموزش  جمله استراتژي

به روش تدريس مناسب با  از اين رو توجه). 4(باشد مي
تواند از جمله موارد مؤثر  مطلب و مبحث مورد تدريس مي

در افزايش كيفيت آموزشي باشد، چرا كه نشان داده شده 
است سبك يادگيري دانشجويان قابل انطباق با سبك 

اي كه در  همچنين در مطالعه). 5(آموزش استاد است
ن داده دانشجويان رشته پرستاري انجام شده است، نشا

هاي  درصد از دانشجويان پرستاري روش 92شده است 
هاي رايج سنتي ترجيح  تدريس نوين و فعال را به روش

با توجه به تأكيد مطالعات قبلي مبني بر توسعه ). 6(دهند مي
، آموزش )7(فرآيندهاي فكري، مهارتي و انتقادي دانشجويان

ن موارد عملي در كنار مباحث تئوري نقش بسزايي در اي
عالوه بر اين انتخاب روش . تواند داشته باشد راستا مي

مناسب جهت تدريس، همچون تدريس به شيوه تلفيقي منجر 
به ارتقاي يادگيري شناختي در دو حيطه دانش و آگاهي و 
يادگيري ادراكي، ايجاد انگيزه در دانشجويان به مطالعه 

اي هاي ايشان در راست بيشتر در اين زمينه و افزايش آگاهي
عالوه بر اين تأثير مثبت ). 8(شود حل مشكالت موجود مي

هاي تدريسي براساس سخنراني به همراه پرسش و  روش
شود،  پاسخ، كه سبب شركت فعال دانشجويان در كالس مي

تأثير چشمگيري بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان به ويژه 
  ). 10و9(مدت دارد از نظر حافظه كوتاه

ر دوره كارشناسي تغذيه ارائه كه د 1درس رژيم درماني 
گردد، از جمله واحدهاي ارائه شده مهم به منظور طراحي  مي

هاي غذايي مناسب در بيماران دچار استرس  رژيم
هاي غذايي مناسب در  متابوليكي و انواع مختلف رژيم

در واقع هدف از . باشد بيماران بستري در بيمارستان مي
كارشناسي تغذيه  ارائه اين واحد به دانشجويان دوره

هاي درماني و بكارگيري آنها در مراكز  معرفي اصول رژيم
دانشجويان در اين درس با اهميت و . باشد بهداشتي مي
هاي غذايي در بهبود وضعيت بيماران، جايگاه و  نقش رژيم

وظايف متخصص رژيم درماني در تيم درماني، اصول 
، انواع هاي غذايي پايه هاي درماني و رژيم تنظيم رژيم

هاي غذايي مايع، نرم، غني از كالري و پروتئين و  رژيم
ها،  هاي غذايي خاص در شرايطي همچون جراحي رژيم

ها و  هاي مادرزادي، عفونت ها، تروماها، ناراحتي سوختگي
مجروحين شيميايي، تغذيه با لوله، تغذيه وريدي، تداخالت 

تغذيه  غذا و دارو و نهايتاً چگونگي بررسي و پايش وضعيت
لذا با ). 11(شوند بيماران بستري در بيمارستان آشنا مي

توجه به نقش كليدي و اساسي تغذيه مناسب در بهبود 
وضعيت بيماران بستري در بيمارستان و كاهش دوره 
بستري و درمان آنها، اهميت آموزش عملي و كاربردي اين 
واحد درسي ارائه شده در دوره كارشناسي امري واضح و 

در روش سنتي و متأسفانه روش رايج ارائه . است مبرهن
آموختگان و  با توجه به پرسش از دانش(اين واحد 

، )هاي مختلف كشور دانشجويان اين رشته در دانشگاه
گونه مورد عملي و  مباحث اين درس بدون حل كردن هيچ

صرفاً به صورت سخنراني همراه با نمايش اساليد ارائه 
ز كه درس به همراه پرسش و گردد و در مواردي ني مي

هاي  گردد، سؤاالت اساتيد محدود به آموخته پاسخ ارائه مي
شود و بدين ترتيب درك  تئوري و حفظيات دانشجويان مي

و برداشت دانشجويان از مبحث در حد سطحي باقي خواهد 
لذا با توجه به نواقص و كمبودهايي كه در اين راستا . ماند

در ارائه اين درس شود، برآن شديم  احساس مي
المقدور با توجه به اهميت مباحث ارائه شده، با حل و  حتي

هاي عملي براي برخي از مباحث، به  بررسي نمونه
تر و  دانشجويان نسبت به موضوعات ارائه شده ديد عملي
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بازتري بدهيم و تا حد امكان با مشكالت تنظيم چنين 
الوه بايد در نظر به ع. هاي آنها آشنا نماييم حل ها و راه رژيم

داشت دروس ارائه شده در اين واحد براساس كتب مرجعي 
اند و با توجه به  باشد كه در آمريكا تأليف شده مي

هاي بهداشتي و درماني كشور ما و  هاي سيستم تفاوت
هاي تئوري كه در  آمريكا، ممكن است عمالً برخي از توصيه

مراكز درماني شوند در بيمارستانها و  اين واحد پيشنهاد مي
كشور ما قابل اجرا نباشند و كارشناسان تغذيه با توجه به 

هاي منابع مالي ملزم به ايجاد تغييرات مناسبي در  محدوديت
  .هايشان باشند آموخته

با توجه به اهميت اين واحد درسي براي دانشجويان 
كيفيت روش تدريس اين  يتوان با ارتقا كارشناسي تغذيه، مي

آموختگان و كارشناسان  يفيت خدمات دانشك يواحد ارتقا
تغذيه را در مراكز درماني در كنار تيم درمان شاهد باشيم، و 
چانچه اصالحات الزم در اين راستا انجام نگيرد ضعف 
عملكرد كارشناسان تغذيه در اين حيطه امري بديهي به نظر 

اي در  از آنجا كه طبق دانش ما تاكنون هيچ مطالعه. رسد مي
هاي مختلف تدريس اين واحد درسي به  ران روشسطح اي

هاي  دانشجويان را بررسي نكرده است، امكان مقايسه يافته
. باشد مطالعه حاضر با ساير مطالعات در اين زمينه فراهم نمي

و  1لذا با توجه به ماهيت چند بعدي بودن درس رژيم درماني 
ضرورت كاربردي نمودن اصول تئوري اين درس، درصدد 

ديم پيامدهاي دو روش متفاوت ارائه اين درس را بر برآم
آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان در زمينه مباحث درس 

  .با هم مقايسه نماييم 1رژيم درماني 
  

  ها روش
نفر از دانشجويان ترم  49تجربي حاضر بر روي  مطالعه نيمه

در  87- 88تحصيلي رشته تغذيه در دو نيمسال مختلف  5
. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد دانشكده بهداشت

رشته تغذيه را شامل  5جامعه آماري تمامي دانشجويان ترم 

را در دو نيمسال مذكور  1شد كه درس رژيم درماني  مي
نفر در گروه  24نفر در گروه شاهد و  25. (انتخاب كرده بودند

را  1تمامي دانشجوياني كه درس رژيم درماني ). تجربي
بودند در تحقيق وارد شدند و چنانچه دانشجويي  انتخاب كرده

آزمون و يا تنظيم  پس- آزمون به امتحان كتبي به صورت پيش
در . گرديد داد از تحقيق خارج مي يك رژيم پيشنهادي پاسخ نمي

يك نيمسال تدريس به شيوه صرفاً سخنراني به همراه نمايش 
 سألهآموزش بر مبناي حل ماساليد و در يك نيمسال به شيوه 

مباحث  در روش آموزش بر مبناي حل مسأله، در. ارائه گرديد
 و گرديد بيان مبحث هر تئوري اصول ابتدا درس مختلف
 شده مطرح مباحث با موردي مرتبط مطالعه نمونه يك سپس

 به راجع كه شد خواسته مي دانشجويان از و شده زده مثال

 پسس و نموده نويسي ابتدا رژيم در مطالعه مورد نمونه

 هاي توصيه كردن مطرح با .نمايند مطرح را غذايي هاي توصيه

 با. آمد مي در عمل مرحله به شده تئوري آموخته نكات غذايي

 بسته اين از استفاده امكان كالس زمان بودن محدود به توجه

 حل مسأله و تئوري آموزش از اي آميخته كه آموزشي تلفيقي

 بود تئوري هاي هدانست عملي بكارگيري و بررسي و بحث و

نبود، لذا  پذير امكان 1درماني  رژيم درس مباحث در تمامي
برخي از مباحث صرفاً به صورت سخنراني و به همراه نمايش 

در گروه شاهد كه تدريس با استفاده از . اساليد ارائه شدند
روش سخنراني به همراه نمايش اساليد بدون بررسي موارد 

يحات تئوري در ارائه مباحث عملي ارائه شد، صرفاً به توض
گونه مورد عملي براي دانشجويان  مختلف اكتفا نموديم و هيچ

در هر دو گروه تجربي و شاهد تعداد . شد مثال زده نمي
مدرس واحد درسي . ساعات و جلسات آموزشي يكسان بود

وش مذكور نيز در دو گروه يكسان بوده است و در هر دو ر
  .تدريس از يك مدرس استفاده شد

 مختلف مباحث در دانشجويان نگرش و آگاهي نمرات در انتها

 شده استفاده تلفيقي آموزشي روش از كه درماني درس رژيم

سخنراني به  روش صرفاً از كه مباحثي در آنان نمرات با بود

 [
 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-1-1451-fa.html


  ليال آزادبخت و همكاران  مقايسه دو روش تدريس
 

  http://journals.mui.ac.ir  )5(10؛ 1389زمستان /  )نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      1096

 جهت .گرديد مقايسه بود شده استفاده اساليد نمايش همراه

 به صورت مورده 20پرسشنامه  از نگرش و آگاهي ارزيابي

 20آن  امتياز حداكثر شد كه استفاده آزمون پس و آزمون پيش
رژيم  تنظيم دانشجويان در عملي مهارت ارزيابي جهت. بود

مربوطه به صورت  بحث با متناسب موردي مطالعه از درماني
گرديد، همچنين در انتها نيز  استفاده تشريحي در كالس درس

تفاده از آزمون كتبي كه هاي دانشجويان با اس مهارت و آموخته
. بود سنجيده شد) نمره 5/0هر تست (سؤال تستي  40حاوي 

الزم به ذكر است سؤاالت آزمون كتبي به صورتي طراحي شده 
بودند كه امكان بررسي مهارت عملي دانشجويان را نيز 

روايي و . داشت امتياز 20حداكثر  نيز آزمون كتبي .سنجيد مي
رفته و همچنين مطالعه موردي هاي به كار  پايايي آزمون

جهت در نظر گرفتن مسائل اخالقي نيز به . سنجيده شده است
دانشجويان اطالع داده شد كه نمرات آزمون كتبي و نمره 

هاي يك طرح تحقيقاتي به  مطالعه موردي آنها به عنوان داده
  .چاپ خواهد رسيد

در تنظيم رژيم غذايي براي يك مطالعه موردي محاسبه 
هاي رژيم  مورد نياز فرد، تنظيم مناسب درشت مغذيانرژي 

غذايي فرد با توجه به شرايط خاص فرد، انتخاب اقالم 
غذايي مناسب و نوشتن منوي غذايي صحيح از نظر مقدار 
واحدهاي غذايي مطابق با واحدهاي محاسبه شده 

دهنده تسلط كافي و يادگيري صحيح درس رژيم  نشان
ها با استفاده از  تحليل تمام داده تجزيه و. باشد مي 1درماني 

انجام ) 5/9SPSS Inc.,Chicago IL.Version(افزار  نرم
هاي مربوط به آزمون كتبي  جهت مقايسه ميانگين نمره. شد

 Tو همچنين مطالعه موردي در دو گروه از آزمون آماري 

Test استفاده گرديد.  
  

  نتايج
نفر زن  45نفر مرد و  4نفر دانشجوي مورد بررسي  49از 

نفر گروه  25از  ).درصد زن 91درصد مرد و  9(بودند 
درصد  96درصد مرد و  4(نفر زن  24شاهد يك نفر مرد و 

نفر زن  21نفر مرد و  3نفر گروه تجربي  24و از ) زن
ميانگين سني . بودند) درصد زن 5/87درصد مرد و  5/12(

هاي  براساس نظرسنجي. سال بود 20±3افراد مورد مطالعه 
 تدريس روش از آنان درصد 93، انجام گرفته از دانشجويان

 بود شده ارايه تلفيقي آموزشي بسته به صورت مباحثي كه

 روش از درصد 78بودند و  راضي كامل به صورت

 برده به كار مباحث ساير در كه به همراه اساليد سخنراني

ميانگين و  1جدول  .داشتند كامل رضايت اظهار بود شده
آزمون را در دو  آزمون و پس يار امتيازات پيشانحراف مع

آزمون و  مقايسه ميانگين نمره كل پيش. دهد گروه نشان مي
آزمون ميزان آگاهي در گروهي كه به روش بسته  پس

آموزش ديده بودند تفاوت  آموزش بر مبناي حل مسأله
كه مقايسه  ، در حالي)P=001/0( دهد ي را نشان ميمعنادار

آزمون آگاهي در گروهي كه  آزمون و پس شميانگين نمره پي
صرفاً به روش سخنراني به همراه نمايش اساليد آموزش 

  ).P=2/0(داري را نشان نمي دهد  ديده بودند تفاوت معني

  
  گروه دو در آزمون و پس آزمون پيش سؤاالت نتايج آناليز براساس دانشجويان آگاهي امتياز معيار انحراف و ميانگين :1 جدول

    اساليد مراهه به سخنراني گروه    آموزشي بر مبناي حل مسألهوه گر  
 1P  آزمون پس  پيش آزمون P†  آزمون پس  پيش آزمون  حيطه سؤاالت

  2/0  0/13±5/4  5/10±5/3  001/0  5/16±5/4  0/10±1/3  آگاهي در زمينه مباحث تدريس شده
  .جفتي به دست آمده است tباشد كه با آزمون  ميآزمون  دهنده تفاوت ميان مقادير پيش آزمون و پس نشان Pمقادير  †
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امتياز ميزان مهارت دانشجويان را در كاربرد  2جدول 
هاي تئوري در خالل يك مطالعه موردي نشان  عملي آموخته

دهد،  همانگونه كه امتيازات در دو گروه نشان مي. دهد مي
به  آموزش بر مبناي حل مسألهميانگين امتياز كل در گروه 

  ).P=04/0(ي بيشتر بود معنادار طور
  

 عملي مهارت ميزان امتياز معيار انحراف و ميانگين :2جدول 

  موردي آناليز مطالعه نتايج براساس دانشجويان
مراحل امتياز 

 20(كل 
  )امتياز

 سخنراني گروه
 همراهه ب

  اساليد

آموزشي گروه 
بر مبناي حل 

  مسأله
P 

  04/0  5/17±5/5  5/13±0/5  مهارت عملي
  ثبح

مطالعه حاضر در زمينه مقايسه دو روش متفاوت تدريس 
براي دانشجويان رشته علوم  1ارائه درس رژيم درماني 

انجام  ،تغذيه كه واحد درسي فوق را انتخاب كرده بودند
در اين بررسي روش تدريس معمول و متداول صرفاً . شد

آموزش بر مبناي سخنراني به همراه نمايش اساليد با روش 
كه مباحث تئوري به صورت كاربردي و عملي  لهحل مسأ

نتايج مطالعه حاضر . شدند، مقايسه گرديد نيز بررسي مي
آموزش بر حاكي از اثربخشي بيشتر استفاده از روش 

 .باشد مي مبناي حل مسأله

اي است كه به  براساس دانش ما، اين نخستين مطالعه
براي  1چگونگي نحوه تدريس درس رژيم درماني 

اي در گذشته  لذا مطالعه. پردازد يان رشته تغذيه ميدانشجو
در اين زمينه انجام نشده است تا بتوان نتايج آن را با نتايج 

نتايج مطالعه حاضر با معرفي . مطالعه حاضر مقايسه نمود
و مطرح نمودن و  آموزش بر مبناي حل مسألهروش تدريس 

نجر بررسي عوامل كاربردي و عملي در كنار مباحث تئوري م
 1به ارائه يك روش بهتر جهت آموزش درس رژيم درماني 

براي دانشجويان رشته تغذيه گرديده و از اين رو در افزايش 

كارايي متخصصين آينده تغذيه به منظور طراحي رژيم 
  .نمايد غذايي در بيماران بستري در بيمارستان كمك مي

دهد  آزمون در مطالعه حاضر نشان مي نتايج حاصل از پس
ي افزايش معناداره امتياز آگاهي در گروه تجربي به ميزان ك

افزايش انگيزه دانشجويان به يادگيري و ايجاد . يافته است
روحيه كنجكاوي در زمينه تنظيم رژيم غذايي براي موارد 
مختلف تحت شرايط خاص استرس متابوليكي و تنظيم 

هاي غذايي مختلف  و برقرار كردن يك محيط شاداب  رژيم
عال براي يادگيري در كالس در نتيجه كاربردي نمودن و ف

. تواند علت اين تغيير آگاهي باشد هاي تئوري مي آموزش
هاي تئوري در تنظيم  بررسي عملي و كاربردي آموخته

رژيم غذايي براي بيماران مبتال به استرس متابوليكي سبب 
شده است دانشجويان صرفاً به جاي حفظ اطالعات و 

وري، به طور عملي با تنظيم رژيم غذايي در هاي تئ توصيه
هاي الزم آشنا شوند و  اين شرايط و مشكالت آن و توصيه

هاي دوره  در آينده بتوانند استفاده بيشتري از آموخته
ضمناٌ . كارشناسي خود در محل كارشان داشته باشند

برقراري و ايجاد فضاي مناسب براي بحث در كالس سبب 
بحث . شود و تالش دانشجويان ميافزايش بيشتر انگيزه 

گروهي در زمينه تنظيم رژيم غذايي در شرايط استرس 
. كند متابوليك نيز به افزايش يادگيري دانشجويان كمك مي

آزمون دو گروه تجربي و شاهد نيز بر افزايش  مقايسه پس
كند كه علت آن ممكن  آگاهي بيشتر در گروه تجربي تأييد مي

زايش انگيزه و توجه دانشجويان و است تلفيفي از اثرات اف
. فراهم شدن يك محيط جذاب براي يادگيري در كالس باشد

نتايج حاصل از امتياز ميزان مهارت دانشجويان در كاربرد 
هاي  هاي تئوري نشان داد كه تنظيم رژيم عملي آموخته

غذايي در شرايط خاص متابوليكي در مباحثي كه از روش 
استفاده شده است بهتر از  آموزش بر مبناي حل مسأله

مباحثي بوده است كه صرفاً از روش آموزش به صورت 
با . سخنراني به همراه نمايش اساليد استفاده شده است
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هاي غذايي در بيماران تحت  توجه به آنكه تنظيم رژيم
استرس متابوليك با بررسي و حل نمودن موارد عملي 

نگي تنظيم شود، با افزايش آگاهي در زمينه چگو حاصل مي
اي الزم، اين مهارت  هاي تغذيه هايي و توصيه چنين رژيم

  .افزايش يافته است
اند در مواردي كه تدريس به  مطالعات پيشين نشان داده

هاي آموزشي مناسب  شيوه سخنراني با ساير روش
همچون پرسش و پاسخ و يا به روش همياري انجام شود 

فه بودن خارج طر شود فرآيند آموزش از حالت يك سبب مي
شود و با درگيري دانشجويان در فرآيند تدريس، به يك 
حالت دوطرفه سوق داده شود و بدين ترتيب با حضور 
فعال دانشجويان در كالس از ميزان كسالت و خستگي 
دانشجويان كاسته شده و فرآيند تدريس يكنواخت نخواهد 

در يك مطالعه بر روي دانشجويان رشته ). 12(بود
كي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، روش دندانپزش

T.M.T.D هاي مرسوم تدريس به روش  كه يكي از روش
 قسمت 1نظري  ثابتباشد، در آموزش پروتز  همياري مي

مورد ارزيابي قرار گرفت و  ها كامل دندان هاي تراش به مربوط
 فعال فراگيري به توجه با. هاي روتين مقايسه گرديد با روش

 دانشجويان دريافت از كه كالس از پس بازخور و دانشجويان

 يادگيري روش اين در دانشجويان مطلب درك ميزان شده

ولي  .)13(بوده است آموزش روتين هاي روش از بيشتر بسيار
اي كه به مقايسه روش همياري و تدريس به شيوه  در مطالعه

سخنراني همراه با پرسش و پاسخ انجام شده بود، نشان داده 
ه هر دو روش، روش مناسبي هستند و در ارتقاي شد اگرچ

كيفيت آموزش نقش دارند ولي روش سخنراني همراه با پرسش 
البته مطالعات مختلف ). 10(تري بوده است و پاسخ روش موفق

اند كه موضوعات مورد تدريس نيز با نحوه تدريس  تأييد كرده
 لذا ممكن است برخي از مباحث. بايستي همخواني داشته باشد

عالوه بر اين الزم . را تنها بتوان با روش سخنراني تدريس نمود
 T.M.T.Dهايي از قبيل  به ذكر است اگرچه در روش

دانشجويان به علت حضور فعال در كالس و مطرح بودن 
هاي  ، ولي با توجه به محدوديت)14(احساس رضايت دارند

هايي از اين قبيل، روش آموزش تلفيقي،  اجرايي در روش
و آموزش به روش سخنراني  ش بر مبناي حل مسألهآموز

رسد و  تري به نظر مي همراه با پرسش و پاسخ روش كاربردي
حتي بعضي از متخصصين نيز معتقدند با توجه به فقدان 

هاي مختلف تدريس،  هاي كافي در راستاي روش آموزش
، )15(باشد هايي آسان و با صرف مي استفاده از چنين روش

. اين روش در مطالعه حاضر نيز نشان داده شد چنانچه موفقيت
توان به مواردي از قبيل پيشرفت  از ساير مزاياي اين روش مي

هاي تفكر در سطوح باالتر، خودارزيابي،  تحصيلي، ايجاد مهارت
ايجاد عالقه و انگيزه در دانشجويان نسبت به موضوع درسي، 

د تسلط تمايل به حضور در كالس، انجام تكاليف، رسيدن به ح
اخالقيات اشاره نمود كه توسط ساير  يدر يادگيري و ارتقا

  ).14(مطالعات نيز مورد تأييد قرار گرفته است
متخصصان معتقدند كه با كاهش فاصله ميان دروس تئوري و 

كه اين امر با ايجاد . توان انگيزه دانشجويان را افزود عملي مي
تدريس هاي مختلف تدريس از طريق همياري به جاي  روش

ايجاد مشاركت يكي از . شود صرف با روش سخنراني ايجاد مي
  .باشد ه در بهبود كيفيت آموزش ميمحورهاي اساسي قابل توج

هاي  البته مورد حائز اهميت ديگري كه در انتخاب روش
تدريس بايستي مورد توجه قرار گيرد، ترجيحت دانشجويان 

در برخي چنانچه . باشد در نوع روش تدريس ارائه شده مي
از مطالعات نشان داده شده است ميزان يادگيري با 

ها ترجيح  هايي كه دانشجويان آنها را به ساير روش روش
براساس مطالعه انجام شده بر روي . دهند باالتر است مي

دانشجويان رشته پرستاري كمترين ترجيح دانشجويان به 
روش تدريس سخنراني و بيشترين ترجيح آنها به بازديد 

اي  در مطالعه). 16(شد لي و دريافت مفاهيم مربوط ميعم
اند نشان داده  مطالعه بررسي شده 122فراتحليلي نيز كه 

هاي  شد اگرچه روش همياري هميشه نسبت به روش
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آموزشي برتري ندارد ولي در احساس رضايت و موفقيت 
در دانشجويان مؤثر است و به ندرت اثر نامطلوبي بر 

هاي  لذا با توجه به محدوديت). 14(اردعملكرد دانشجويان د
هاي تدريس در  اجرايي موجود در بكارگيري ساير روش

 آموزش بر مبناي حل مسألهسيستم آموزشي فعلي، روش 
هاي  توانند روش و همياري از طريق پرسش و پاسخ مي

با توجه به شرايط . مؤثري در فرآيندهاي آموزشي باشند
دم امكان اجراي برخي حاكم بر سيستم آموزشي فعلي و ع

هاي  هاي تدريسي مفيد، الزام برگزاري دوره از روش
هاي مختلف تدريس براي  آموزشي در رابطه با شيوه

شود، چراكه اساتيد در اين  علمي احساس مي اعضاي هيأت
هاي  اند و با روش هاي الزم را فرا نگرفته زمينه آموزش

ر يك چنانچه د) 17-19(مختلف تدريس آشنايي ندارند 
علمي دانشگاه گلستان نيز  نظرسنجي نيز اعضاي هيأت

از ). 20(اند اي را در اولويت دانسته برگزاري چنين دوره
توان به آشنايي  هايي مي تبعات مفيد برگزاري چنين دوره

هاي آموزشي مفيد و كاربردي و انتخاب  اساتيد با روش
آنها در جهت ارتقاي فرآيند آموزش و افزايش احساس 

ط وليت و تعهد اساتيد در فراهم نمودن يك محيمسئ
  ).21(يادگيري مناسب اشاره كرد

با توجه به محدود بودن زمان كالس و گستردگي مطالب 
هاي غذايي  ارائه شده در اين واحد درسي، اعم از انواع رژيم

ها در بيماران بستري و انواع  كاربردي در بيمارستان
نمودن و بررسي هاي متابوليكي، امكان مطرح  استرس

باشد، لذا  تمامي موارد تدريس شده در اين درس فراهم نمي

عدم امكان بررسي تمامي موارد به صورت عملي از 
  .رود ي بررسي حاضر به شمار ميها محدوديت

آموزش بر هاي ذكر شده روش تدريس  محدوديت رغم علي
انگيزه و عالقه دانشجويان را به يادگيري  مبناي حل مسأله

هاي  به عالوه مطرح نمودن مثال. افزايد ارائه شده مي مباحث
هاي تئوري به ماندگاري مباحث  عملي در كنار آموزش

آموزش داده شده در ذهن دانشجويان و همچنين آشنايي 
هاي غذايي و راه  دانشجويان با مشكالت طراحي چنين رژيم

وتمامي اين موارد به افزايش انگيزه . نمايد حل آنها كمك مي
  . نمايد نشجويان براي يادگيري بهتر كمك ميدا

  گيري نتيجه
دهنده آن  به طور خالصه نتايج حاصل از اين مطالعه نشان

در جلسه  آموزش بر مبناي حل مسألهاست كه روش 
تدريس، روش مؤثرتري براي تدريس واحد درسي رژيم 

به عالوه . باشد به دانشجويان رشته تغذيه مي 1درماني 
هاي  د در سراسر كشور نيز در گروهشو پيشنهاد مي

با كمك روش  1آموزشي رشته تغذيه مبحث رژيم درماني 
و كاربردي كردن مباحث  آموزش بر مبناي حل مسأله

ضمناً . تئوري از طريق حل نمودن موارد عملي تدريس گردد
تر شدن مبحث از مواد  گردد جهت كاربردي پيشنهاد مي

در شرايط استرس كه  هاي غذايي پيشنهادي غذايي و مكمل
هاي غذايي  باشند در تنظيم چنين رژيم در كشور موجود مي

ها نيز به  استفاده شود و موارد و چگونگي كاربرد اين مكمل
  .دانشجويان ارائه گردد

  
  منابع

1- Clancy TR, White-Delaney C, Mako M. Improving the academic programming process in a school of nursing 
using computational modeling and simulation. Stud Health Technol Inform. 2009;146:587-592. 

2- Thompson SA, Tilden VP. Embracing quality and safety education for the 21st century: building 
interprofessional education. J Nurs Educ. 2009 Dec;48(12):698-701. 

3- Hoveida R, Molavi H. [Academic Quality Improvement Process from the Viewpoints of Faculty Members of 
Universities in Isfahan Province: A Comparison Based on Academic Quality Improvement Program 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1451-fa.html


  ليال آزادبخت و همكاران  مقايسه دو روش تدريس
 

  http://journals.mui.ac.ir  )5(10؛ 1389زمستان /  )نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      1100

(AQIP)]. Iranian Journal of Medical Education. 2008;8(1):132-141.[Persian] 
4- Lomas L. Embedding quality: the challenges for higher education. Quality Assurance in Education. 

2004;12(4):157-165. 
5- Karimi Mooneghi H, Dabbaghi F, Oskouei F, Vehviläinen Julkunen K. Learning Style in Theoretical Courses: 

Nursing Students’ Perceptions and Experiences. Iranian Journal of Medical Educ;ation. 2009;9(1):41-
54.[Persian] 

6- Mousaei-fard M, Din-mohammadi M.[ The assessment of teaching using compared with usual educational 
methods among 4th semester of nursing students in Zanjan]. Modern methods in nursing and educating 
congress 2002. Tehran: Iran university of medical sciences. 2002:74.[Persian] 

7- Athari Z, Sharif M, Nematbakhsh M, Babamohammadi H.[ Evaluation of Critical Thinking Skills in Isfahan 
University of Medical Sciences’ Students and Its Relationship with Their Rank in University Entrance 
Exam Rank]. Iranian Journal of Medical Education.  2009; 9 (1):5-12. [Persian] 

8- Rahmani A, Mohajjel Aghdam AR, Fathi Azar E, Abdullahzadeh F.[ Comparing the Effects of Concept 
Mapping and Integration Method on Nursing Students' Learning in Nursing Process Course in Tabriz 
University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2008;7(2):277-297. [Persian] 

9- Morgan R, Whorton JE, Gunsalus S. A comparison of short term and long term retention: lecture combined 
with discussion versus cooperative learning-statistical data included. [Cited 2006 Agu 12]. Available from: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FCG/is_1_27/ai_62980728. 

10- Payami Bousari M, Fathi E, Moosavinasab N. [ Comparing the Effect of Lecture Combined with Question 
and Answer, and Team Member Teaching Design on Nursing Student's Achievements]. Iranian Journal of 
Medical Education. 2006;6(2):45-51. [Persian] 

11- [Topic for diet therapy I].[Cited 2011 Apr 19] Available from: 
http://schealth.sums.ac.ir/department/nutrition/nutrition/karshenas/rejemdarmani.html. [Persian] 

12- Fathi-Azar E. [Education methods and techniques]. 1st ed. Tabriz: the University of Tabriz. 2004.[Persian] 
13- Second educational shahid-motahari festival. Teaching of fixed-prosthesis comments using T.M.T.D. 

Motahari festival book. 2010:57.[Persian] 
14- Johnson DW, Johnson RT. Effects of cooperative and individualistic learning experiences on interethnic 

interaction. [Cited 2006 Agu 12]. Available from: 
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=RecordDetails&ERICExtSearch_
SearchValue_0=EJ253032&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accno&objectId=0900000b8008756b. 

15- Cooper JL, Robinson P, McKinney M. What is Cooperative Learning (CL)? Cooperative learning in the 
classroom taken from changing college classrooms: new teaching and learning strategies for an increasingly 
complex world. [Cited 2006 Sept 20]. Available from: http:www.csudh.edu/SOE/cl_network/default.ht 

16- Salehi Shayesteh, Soleimani Bahram, amini parvaneh, Shahnoushi E.[ A Survey Of Relation Between 
Learning Styles And Preferred Thaching Methods In Students Of Nursing, Isfahan University Of Medical 
Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2000;1(1):42-48. [Persian] 

17- Farhadian F, Tootoonchi M, Changiz T, Haghani F, Oveis Gharan Sh. [Faculty Members' Skills and 
Educational Needs Concerning Clinical Teaching Methods in Isfahan University of Medical Sciences]. 
Iranian Journal of Medical Education. 2007;7(1):109-118. [Persian] 

18- Mahmoudi M (Translation). [modern methods in educating medical and related sciences]. Newbel D 
(Author). 1st ed. Tehran: medical education office. 1998. [Persian]  

19- Barratt MS, Moyer VA. Effect of a teaching skills program on faculty skills and confidence. Ambul Pediatr. 
2004 Jan-Feb;4(1 Suppl):117-120. 

20- Khajeh-mirzaei A, Abbasi A. [The evaluation of faculty members educational needs and their effective 
factors in Golastan university of medical sciences in 1381]. Sixth national medical educating festival; 
Tehran. 2004:75-76. 

21- Levine SA, Caruso LB, Vanderschmidt H, Silliman RA, Barry PP. Faculty development in geriatrics for 
clinician educators: a unique model for skills acquisition and academic achievement. J Am Geriatr Soc. 
2005 Mar;53(3):516-21. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1451-fa.html


 

 http://journals.mui.ac.ir                       1101/      )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

Comparing the effect of teaching based on problem solving method 
versus lecturing method regarding first diet therapy course for students 

of nutritional science 
 

Leila Azadbakht1, Fahimeh Haghighatdoost2, Ahmad Esmaillzadeh3 

 
Abstract 
Introduction: while learning of the first diet therapy course is one of the most important issues, its teaching 
methods are important too. We aimed to compare the effect of teaching based on problem solving method versus 
lecturing method regarding first diet therapy course for students of nutritional science.  
Methods: This semi-experimental study was undertaken on 49 students of nutritional science in two semesters 
during 2008-2009 (25 students in the case group and 24 students in the control group). Similar sections were 
taught for both groups. The case group were taught using problem solving method, while control group were 
taught by lecturing with slide presentation. Pre-test and post-test evaluations were used to assessment of 
students' knowledge. Students' skill was evaluated by case study. The values were pointed between 0 to 20. Data 
analysis was done by SPSS software.   
Results: The mean of knowledge scores in post-test were significantly higher in the case group (16.5±4.5 vs. 
13.0±4.5). The scores regarding the students' skill were 13.5±5.0 after teaching based on problem solving 
method and 17.5±5.5 after lecturing method (P=0.04).  
Conclusion: Teaching the " diet therapy I course" using problem solving technique was more successful than 
lecturing method for enhancing students' knowledge and skills. Considering this method for nutritional science 
student is recommended. 
 
Key words: first diet therapy course, nutrition, teaching based on problem solving method, lecture  
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