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   چكيده
 هاي آموزش پزشكي، مطالعاتي در زمينه مقايسه روشدر  .مقدمه

اني انجام آموزش بر پايه حل مسأله و آموزش بر پايه سخنر
گرفته و ليكن با توجه به عادات يادگيري دانشجويان ايراني و 

اثرات بكارگيري اين دو روش در اين  ,شرايط خاص آموزش
اي به منظور  مطالعه, بنابراين .بررسي شده استكمتر محيط 

مقايسه دو روش آموزش بر پايه حل مسأله و سخنراني بر 
تعيين مولكولي و  ميزان دانش دانشجويان در درس بيولوژي

انجام  اين شيوه آموزشينگرش گروه حل مسأله در مورد 
  .گرديد
پزشكي  اين مطالعه نيمه تجربي بر روي دانشجويان .ها روش

) نفر 64(دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1381ورودي بهمن 
براي يادگيري نيمي تصادفي از اين دانشجويان .انجام شد

شركت روزه  سهاه آموزشي در يك كارگهاي پيشنياز  مهارت
آموزش بر تجربي درس بيولوژي را به صورت گروه  .نمودند

فرا زير نظر دانشجويان پزشكي سال باالتر  ,پايه حل مسأله
 گرفتند و گروه شاهد در كالس درس معمول با روش سخنراني

به آزمون دانش , در پايان دوره .همان مباحث را آموزش ديدند
اي و تشريحي پاسخ كوتاه از هر  نهصورت سؤاالت چهار گزي

-Tها با استفاده از آزمون آماري  يافته .دو گروه گرفته شد

test افزار  در نرمSPSS  قرار گرفتپردازش مورد.  
   شاهدو گروه  3/14±7/1ميانگين دانش گروه تجربي  .نتايج

نمره بيشتر  5/1گروه مداخله   ميانگين نمره دانشو  8/1±8/12
 نگرش, همچنين. دار بود معنيآنها تفاوت ره گروه شاهد از ميانگين نم

  .دانشجويان گروه تجربي نسبت به شيوه آموزشي مثبت بود

                                           
مركز , دفتر استعدادهاي درخشان, )دانشجوي پزشكي(نويد كليني  

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات , مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 :E-mail. اصفهان, درماني استان اصفهان - بهداشتي

koleini@med.mui.ac.ir  

موفق بودن دوره آموزش بر از  مطالعه حاضر حاكي .بحث
پيشنهاد  د وبوهاي رايج  پايه حل مسأله در مقابل شيوه

ش آموزامكان بكارگيري  ,تر با مطالعات بيشتر و عميق شود مي
  .مرسوم بررسي شود يآموزشبجاي روش بر پايه حل مسأله 

آموزش پزشكي، آموزش بر پايه حل مسأله،  .كليدي هاي واژه
 دانشجويان پزشكي، آموزش بر پايه سخنراني 

  
 

 مقدمه

-Problem Based Learning(آموزش بر پايه حل مسأله 

PBL(سطوح جايگاه وااليي در , ، به عنوان يك شيوه آموزش
آموزش بر پايه حل  اولين تجربه. ي آموزشي پيدا كرده استباال

مربوط به  وميالدي  1960در سال  در سطح دانشگاهي مسأله
و در هاميلتون  )McMaster(مستر  دانشكده پزشكي دانشگاه مك

)Hamillton (باشد كانادا مي)1.(  
يكي از كاربردهاي اصلي آموزش بر پايه حل مسأله در 

. به صورت ادغام عمودي و افقي است ارائه دروس, پزشكي
آموزش بر پايه حل مسأله براي پياده شدن , عالوه بر آن

هاي قبل  وجود منابع علمي مختلف تأثيرگذار است كه در سال
هاي جدي در  رساني الكترونيكي پزشكي محدوديت از دهه اطالع

  ).2(اين زمينه وجود داشت
آموزش  گذارياي مبني بر تأثير تا كنون تحقيقات گسترده

آموزش بر پايه حل  ).3و1(انجام شده است بر پايه حل مسأله
به عنوان عامل افزايش دهنده ادغام اطالعات متنوع  مسأله

  ).4و2(شود دانشجويان توصيه مي
را به عنوان نقطه شروع فرايند » مسأله«دانشجويان 
گيرند و اهداف آموزشي خود را در گروه  يادگيري بكار مي

اين اهداف آموزشي دانش پايه و همچنين دانش . كنند تعيين مي
آموزش در هر دو زمينه و  شود باليني دانشجويان را شامل مي

  ).5و2(گيرد پايه و باليني صورت مي
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با روش دهد دانشجويان  شواهدي وجود دارد كه نشان مي
توانند دروس  ، بهتر ميآموزشي آموزش بر پايه حل مسأله

تري  صورت موفقو به  )6و1(ر به كار گيرندپايه را بر بالين بيما
ولي به . كنند خود استفاده  هاي بر بالين بيمار از اطالعات و مهارت

هاي آنها در علوم پايه مشابه و يا  رسد نتايج آزمون نظر مي
  ).7و1(هاي سنتي باشد كمي بدتر از دانشجويان روش

وسيع امروزه، متخصصين علم آموزش پزشكي به صورت 
 آموزش بر پايه حل مسأله هايي در تأثيرگذاري كه تفاوت دمعتقدن

هاي سنتي و مرسوم، آموزش بر مبناي  در مقايسه با روش
وجود دارد،  )Lecture Based Learning-LBL(سخنراني 

در مقايسه با  حل مسألههمچنين محبوبيت و مقبوليت 
در بين هردو گروه دانشجويان و استادان نكته قابل سخنراني 

  ).8و1(باشد هي ميتوج
مستلزم يادگيري بر  ,آموزش بر پايه حل مسأله در گروه

مباحث  .استپايه خود شخص و يادگيري از بحث گروهي 
آموزش بر پايه حل مسأله در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

شروع گرديد و چند كارشناس ) ميالدي 1990( 1369از سال 
در اين  )Illinois( ايلينويز المللي از جمله از دانشگاه  بين

ولي  ،مختلفي را برگزار كردندهاي  دانشگاه حضور يافته و كارگاه
آموزشي به صورت متمركز  هاي گزاري به دليل اينكه سياست

توانند  ها در حد دروس مي صرفاً دانشگاه ،وزارتي است
  .ايجاد كنند هاي آموزشي در روش تغييراتي

شي، كه كارهاي آموز راه, در طول چند دهه اخير
 آموزش فعال و آموزش بر پايه خود شخص 

)Self Directed Learning-SDL (كنند را به دانشجو القا مي ,
اين . )10و9(هاي پزشكي ملحق شدند به متون درسي دانشكده

اين  هاي پزشكي كشور كمتر به  كه دانشكده استدر حالي 
ي هايي كمتر در برنامه درس دهند و چنين آموزش مسأله بها مي

آموزش بر پايه خود شخص با . آنها گنجانده شده است
تحصيل . )10(باشد آموزش زندگي دراز مدت فرد در رابطه مي

ها كه شامل توانايي استفاده از منابع اطالعاتي علوم  اين مهارت
هاي الزم  پزشكي، نحوه صحيح استفاده از اين منابع و توانايي

نيازهاي  واشد، جزب براي درك و فهم مطالب به دست آمده مي
ها و  طراحي و اجراي كارگاه. )11(استاوليه دانشجوها 

هاي الزم  هاي آموزشي تحت عنوان كارگاه مهارت دوره

دانشجويي نيز به منظور جبران اين كمبود آموزشي در 
  .گردد دانشگاه ارائه مي

را  در آموزش بر پايه حل مسأله، دانشجويان وقت بيشتري
از منابع  نند و همچنين استفاده بيشتريك مي خودفراگيريصرف 

هاي كامپيوتري  ها و كتابخانه اطالعاتي گوناگون مانند كتابخانه
 افراد آموزش ديده به شيوه, به عالوه). 8و6,1(نمايند مي

، ممكن است اطالعات خود را پس از آموزش بر پايه حل مسأله
ر طول براي يادگيري بلندمدت د مدت زيادي به ياد آورند و بهتر

در تحقيقات ). 3و1(آماده شوند (life long learning)زندگي 
بر يادآوري آموزش بر پايه حل مسأله  تأثير, آموزش پزشكي

اطالعات پس از يك مدت طوالني كمتر مورد توجه قرار گرفته 
مطالعات زيادي نيز به مقايسه اطالعات دانشجويان ). 12(است

و نيز  )2(اند اختهدر علوم پايه پرد LBLو  PBLدو روش 
اثرات بكارگيري و مقايسه دو روش در دانشجويان ايراني 

  .ورد مطالعه قرار گرفته استمكمتر 
اين سؤال پاسخ داده  شود به  كوشش ميدر اين مطالعه 

به عنوان يك  آموزش بر پايه حل مسأله توان از آيا مي كه شود
استراتژي آموزشي به جاي شيوه سنتي در تدريس درس 

يا انجام چنين آ و اينكه ؟شودولوژي پزشكي استفاده بي
تواند موجب افزايش انگيزه دانشجويان  هاي آموزشي مي دوره

  هاي پژوهشي گروهي باشد يا نه؟ يتلنسبت به انجام فعا
روش آموزش بر پايه  وهدف از اين مطالعه مقايسه د ,بنابراين

وژي در درس بيول حل مسأله و سخنراني بر دانش دانشجويان
  .پزشكي و نگرش گروه تجربي در مورد دوره آموزشي بود

  
  ها روش

و  (Quasi-experimental)نيمه تجربي  مطالعه از نوع
دانشجويان ترم يك كليه جمعيت مورد مطالعه . بودنگر  آينده

هاي انجام گرفته با گروه  مطالعه با هماهنگي. پزشكي بودند
پزشكي اصفهان و ژنتيك و بيولوژي مولكولي دانشگاه علوم 

روه از دانشجويان گمطالعه در اين معاونت آموزشي دانشكده 
  .انجام گرفت

به صورت تصادفي به  )نفر 64(اين دوره  دانشجويانكليه 
نفر از  32در هر گروه . و شاهد تقسيم شدند تجربي دو گروه

  .گرفتنددانشجويان قرار 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-167-en.html


  آموزش بر پايه حل مسأله يا سخنراني

http://journals.mui.ac.ir    59/      10؛ شماره 1382پاييز / ايراني آموزش در علوم پزشكي مجله  

حله در مر. مداخله درگروه تجربي در دو مرحله انجام شد
نياز براي شركت دانشجويان گروه مداخله  هاي پيش مهارتاول 

در قالب كارگاهي سه  آموزش بر پايه حل مسأله در دوره
هاي فراگيري بر  در اين كارگاه مهارت. روزه آموزش داده شد

برداري از بحث گروهي و  پايه خود شخص، مشاركت و بهره
  .اده شدهمچنين استفاده از اينترنت و مدالين آموزش د

آشنايي با حرفه پزشكي و  محتوي تدريس روز اول،
هاي  هاي موفق و آموزش مهارت هاي شخصيت شنيدن صحبت

هاي كار در  آشنايي با مهارت، در روز دوم، استاندارد مطالعه
هاي استاندارد  هاي كوچك و ادامه آموزش مهارت گروه

به صورت مدالين و اينترنت آموزش  ، در روز سوممطالعه
  .بود مليع

گروه شاهد دوره خاصي را طي ننمودند و طبق برنامه 
دانشگاه در شروع ترم در كالس بيولوژي پزشكي حضور 

  .يافتند
هاي شش  دانشجويان گروه مداخله به گروه ,در مرحله دوم

. شد هر گروه توسط يك گروهيار هدايت  و نفري تقسيم
اليني كه ي پزشكي مقطع ب گروهياران از بين دانشجويان رشته

سابقه حداقل دو سال عضويت در گروه پزشكي مولكولي 
هاي دانشجويان دانشكده پزشكي را  وابسته به كميته پژوهش

 .انتخاب شدند, داشتند

 اي توجيهي براي گروهياران  جلسه ،قبل از شروع دوره

)Tutors ( برگزار گرديد كه در آن اهداف دوره و نحوه فعاليت
س كه شامل رهاي طرح د جزوه. ه شدآنها به گروهياران گفت

, اهداف طرح و وظايف آنها در هر جلسه و ساير اطالعات بود
اي به منظور رفع  جلسه, ده روز بعد. در اختيار آنها قرار گرفت

  .اشكال براي گروهياران برگزار شد
تعدادي از مباحث دانشجويان و گروهياران در ده جلسه 

بحث  بر پايه حل مسأله آموزش به روش را بيولوژي مولكولي
گانه انجام آموزش بر پايه حل مسأله به  مراحل هفت .نمودند

  :صورت زير اجرا گرديد
ها به  ارائه مسأله توسط گروهيار به گروه و توضيح واژه - 

  .دانشجويان
  .تعيين و شناسايي دقيق و درك مسأله توسط دانشجويان - 
فكري و طرح  تجزيه و تحليل و تشريح مسأله به كمك توفان - 

 .رسيد هر تعداد سؤال كه به نظرشان مي

كه  هايي تهيه يك سياهه منظم از توضيحات و توجيهاتي و سؤال - 
 .وجود آمده استه از گام سوم ب

هاي يادگيري با همكاري ساير دانشجويان  تهيه و تنظيم هدف - 
 .با توجه به فرضيات طرح شده

شامل , شيگردآوري اطالعات در خارج از نشست آموز - 
جستجو در كتاب، اينترنت و مدالين و استخراج اطالعات مورد 

 .نياز

ارائه اطالعات در حضور گروهيار و دانشجويان ديگر و  - 
ها و  ها، ايده ها، گزارش نويسي ها، خالصه ارزيابي تمام يادداشت

 .دست آمده ها ب ها كه در مطالعات و بررسي نظريه

هاي درس به صورت  دانشجويان گروه تجربي در كالس
سخنراني مشاركت نداشتند و به روش آموزش حل مسأله 

دانشجويان در حالي كه . دوره سه ماهه را به پايان رساندند
به روش آموزش  گروه شاهد با شركت در كالس درس معمول

 .همان مباحث را آموزش ديدند بر پايه سخنراني

ورد دانش دو گروه شاهد و تجربي در م ,در پايان دوره
. محتواي درس بيولوژي پزشكي مورد ارزيابي قرار گرفت

روش گردآوري اطالات آزمون دانش پايان ترم بود كه شامل 
 .سؤال تستي چهار جوابي و سه سؤال جواب كوتاه بود 85

در . روايي پرسشنامه دانش با روايي محتوا تأييد گرديده بود
مداخله ارائه يك پرسشنامه نگرش تنها به گروه  ,انتهاي مداخله

گرديد كه با شش گزينه نظرات آنها را در مورد دوره آموزشي 
اي به  ها با مقياس پنج نقطه گزينه. داد مورد پرسش قرار مي

ارائه ) 1نمره (مخالفم  الًتا كام) 5نمره (موافقم  الًصورت كام
روايي پرسشنامه نگرش بر اساس روايي محتوا و . گرديده بود

  .تأييد گرديد) α=75/0(كرونباخ  پايايي آن با آلفاي
 SPSS-9آماري  افزار ها از نرم دادهتجزيه و تحليل  براي
به صورت ميانگين و انحراف معيار ارائه و ها  يافتهو  استفاده
  .انجام شد T-testها با آزمون آماري  مقايسه

  
  نتايج

هاي پژوهش نشان داد كه ميانگين و انحراف معيار  يافته
م دانشجويان گروه آموزش بر پايه حل مسأله نمرات پايان تر

 8/12 ±8/1و در گروه آموزش با روش سخنراني  7/1±3/14

نمره از گروه سخنراني  5/1ميانگين نمره گروه حل مسأله . بود
  .بيشتر بود
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-Kolmogrov(اسميرنوف آماري  - تست كولموگراف

Smirnov( ها را از توزيع نرمال تأييد نمود و  پيروي داده
اختالف معني داري بين دو گروه را با  T-testآزمون 

027/0<p تأييد نمود.  
هاي پژوهش در رابطه با نگرش دانشجويان تجربي  يافته

درصد دانشجويان  84در مورد دوره آموزشي نشان داد كه 
طالعه هاي م اين سؤال كه يكي از روش  گروه تجربي به

 ,كار خواهند گرفته ها ب فراگرفته شده را براي خواندن درس
درصد موافق يا  85موافقم داده بودند،  الًپاسخ موافقم و كام

درصد به اين  70موافق مفيد بودن دوره آموزشي بودند،  الًكام
دوست دارم در بقيه دروس علوم پايه هم اين برنامه «سؤال كه 

 72, موافقم داده بودند الًكام جواب موافقم يا »تكرار شود
موافقم با استفاده از اينترنت و  الًدرصد اعالم موافقم و كام

درصد دانشجويان  51 ,مدالين پس از گذراندن دور كرده بودند
تصور من از نحوه درس خواندن يك «موافق  الًموافق يا كام

 »ام متفاوت بوده است دانشجو با آنچه در اين دوره ديده
موافقم و (درصد دانشجويان گروه تجربي توافق  35و  اند بوده
  .خود را با كافي بودن وقت كارگاه اعالم كردند) موافقم الًكام

  
  بحث

استفاده از روش آموزش بر پايه حل مسأله به عنوان 
هاي اخير مطرح و طي مطالعاتي مورد  روش جديد در سال

نظير  ها، در تعدادي از دانشگاه. ارزيابي قرار گرفته است
هاي آموزش  ، دورهMcMaster)(مستر  مك دانشكده پزشكي

هاي  بر پايه حل مسأله به عنوان يك روش تكميلي براي دوره
ها مقايسه  در اين دانشگاه. شود سنتي آموزش به كار گرفته مي

، به علت نحوه گزينش LBLو  PBLدقيقي بين دو روش 
 .)1(صورت نگرفته است) تورش در انتخاب(دانشجويان 

سعي شد تا دانشجويان به , درحالي كه در مطالعه حاضر
  .تقسيم شوند LBLو  PBLصورت تصادفي به دو گروه 

با در اين مطالعه مشخص شد كه دانش دانشجوياني كه 
را  روش آموزش بر پايه حل مسأله دوره بيولوژي مولكولي

گذرانده بودند از دانشجوياني كه با روش سخنراني آن را فرا 
مطالعات متعددي در اين مورد انجام . بيشتر است ,بودند گرفته

اين دو  اي كه  در مطالعه. و نتايج متفاوتي نيز حاصل شده است
روش آموزشي توسط امتحانات ورودي دستياران اياالت 

متحده آمريكا مقايسه شدند، نمرات دانشجويان با روش 
در  )9(سخنراني از روش آموزش بر پايه حل مسأله بيشتر بود

حالي كه در مطالعه ديگري روش حل مسأله به عنوان روش 
بعضي مطالعات  ,، از طرف ديگر)1(مطلوب گزارش شده است

بيانگر آن بود كه اكثر دانشجويان خواستار برگزاري 
، )1(هاي درس به صورت آموزش بر پايه حل مسأله بود كالس

ي در حالي كه مطالعه ديگري تمايل دانشجويان را به برگزار
  .)12(هاي درس به روش سنتي گزارش نموده است كالس

ها ممكن است به دليل تفاوت در شرايط  اين اختالف
برگزاري . هاي آموزش بر پايه حل مسأله باشد برگزاري دوره

 بوده وها نيازمند صرف وقت و هزينه زياد  ونه دورهگ اين
  .استها مشكل  نظارت بر اين دوره

اين  ان براي ادامه يمايل دانشجوهاي پژوهش بيانگر ت يافته
هاي مطالعه و كار گروهي  روش آموزشي و بكارگيري مهارت

اي در دپارتمان بيولوژي سلولي  بود، در تأييد اين نكته مطالعه
دانشگاه لينكوپينگ سوئد انجام شده كه افزايش نگرش 
دانشجويان نسبت به انجام كارهاي گروهي متعاقب آشنايي 

گروهي و روش حل مسأله در گروه گزارش آنان با اصول كار
مطالعه ديگر نشان داد كه آشنايي  ,عالوهه ب. )13(نموده است

با مجالت مختلف، مطالعه مقاالت و آشنايي با مدالين و اينترنت 
هاي پژوهش  در افزايش نگرش دانشجويان به انجام فعاليت

هاي  هاي كوتاه مدت نظير كارگاه و تأثير دوره) 14(تأثير داشته
كوتاه مدت گزارش شده  ,آموزشي در تغيير نگرش دانشجويان

  .)5(است
با توجه به مطالب فوق، مطالعه حاضر حاكي از اين مطلب 

آموزش بر  هاي توان براي آموزش بيولوژي دوره است كه مي
را به صورت عملي جايگزين  پايه حل مسأله در گروه

نه كه تعدادي همان گو. كرد آموزش بر پايه سخنراني هاي دوره
ها به جاي  از مطالعات حاكي از توانايي جايگزيني اين دوره

در مدارس  سنتي نظير آموزش بر پايه سخنراني هاي دوره
  ).15(باشد آسيايي مي

 مدت انجام مطالعات ديگر به منظور بررسي اثرات طوالني
بر روي نگرش و همچنين دانش  آموزش بر پايه حل مسأله

ها در دروس ديگر به منظور  ي اين دورهدانشجويان و برگزار
 آموزش بر پايه حل مسألهررسي نقاط قوت و ضعف ب

  .رسد ضروري به نظر مي
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  قدرداني

با تشكر از دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم 
هاي طرح را تقبل كردند و با سپاس  پزشكي اصفهان كه هزينه

كتر مسعود ، ددكتر محمد طاليي ،از آقايان دكتر مهدي قاسمي

كه در انجام طرح و نوشتن مقاله محسني و دكتر علي اميني 
, گروهيارهاي طرحكمك شاياني كردند و با تشكر فراوان از 

 و كيانوش كيهانيان ,نجمه جعفري ها خانم, آقايان ايمان اديبي
  .فاطمه درخشان
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Problem Based Learning or Lecture, A New Method of Teaching Biology to First Year 
Medical Students: An Experience 

 
Koleini N, Farshidfar F, Shams B, Salehi M 

 
 
Abstract 
 
Introduction. In the previous studies in the field of medical education, problem based 
learning and lecture based learning have been compared, but, due to the learning habits of 
Iranian students and special condition of education, the effects of these two methods have 
been less investigated in Iranian universities so far. This study attempts to compare the 
effects of these two methods on students’ knowledge in molecular biology course and also 
to assess students’ attitude towards this course in problem based learning group. 
Methods. This quasi-experimental study was applied on first year medical students of 
Isfahan University of Medical Sciences (64 students). Half of the students, after taking part 
in a 3 day PBL workshop for learning the needed skills, started working in PBL groups 
under the supervision of the students of higher levels. The control group spent the course 
with the traditional lecture method. At the end of the course, students’ knowledge was 
assessed by multiple choice questions and short answer essay questions in both groups and 
also the attitude of experimental group was assessed by a questionnaire. The data was 
analyzed by SPSS software using t-test.  
Results. The mean score of knowledge was 14.3±1.7 and 12.8±1.8 in the experiment and 
control group, respectively. There was a significant difference between the knowledge score 
of the experiment and control groups. The attitude of the experimental group towards the 
applied educational method was positive. 
Conclusion. The present study revealed that Problem Based Learning method was successful 
compared with current learning methods. More studies are recommended to consider 
replacing the current educational methods with problem based learning method. . 
 
Key words. Medical education, Problem Based Learning, Medical students, Lecture Based 
Learning 
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