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 سيمحور با روش استاد محور در تدر مسأله يروش آموزش سهيامق
  سميمتابول يميوشيب

  
  *پور مجتبي پنجهنگار عطايي، 

  
 

  چكيده
عالقه و  جاديو ماندگار و ا قيعم يريبه فراگ ازيو ن يعلوم پزشك انيدانشجو يبرا يميوشيدرس ب تيبا توجه به ضرورت و اهم: مقدمه

 يآن با روش سنت سهيو مقا مسألهبر حل  يكاربرد روش مبتن يمطالعه حاضر به بررس ،انيدانشجو نيآن در ا يريادگي يبرا زهيانگ
  .درس پرداخته است نيدر ا مداراستاد  يبه صورت سخنران سيتدر
ترم دو  انينفر از دانشجو 43انجام گرفت، تعداد  سميمتابول يميوشيدرس ب سيتدر يكه برا يتجرب مهيمطالعه ن نيا در: ها شرو

در  انيمنظور ابتدا دانشجو نيبد. ، شركت كردند1390 يلياول سال تحص مسالياصفهان در ن يدانشگاه علوم پزشك هيتغذ يكارشناس
مطرح شده كه مبحث  مسألهقرار گرفتند تا بتوانند در مورد  ييها ه شدند و سپس در گروهيتوج مسألهبر حل  يمورد روش آموزش مبتن

شده بود و  تأييدآنها  ييايكه پا ييها پرسشنامه لهيبه وس نيهمچن ها يابيارز. بپردازند يو مطالعه گروه قيات بود، به تحقپنتوز فسف يدرس
شده بودند و  ليتكم انيشده و توسط دانشجوبندي  ميتقس يدر كار گروه مشاركتو  يريادگيو عالقه،  زهيانگ طهيت آن در سه حسؤاال
 مسألهت مربوط به بخش سؤاالو  يبه روش سنت سيت مربوط به بخش تدرسؤاالآزمون، مشتمل بر دو نوع  كي لهيبه وس نيهمچن

  .و مربع كا انجام گرفت t-testبه روش  ها داده ليو تحل هيتجز. محور، انجام شد
 خود يليدروس در رشته تحص نيتر يو ضرور نيتر مهماز  يكيرا به عنوان  يميوشيب ،يمورد بررس انيدرصد از دانشجو 7/83: نتايج

 4/88درس، برابر با  نيا مؤثربهتر و  يريادگيمتنوع در  سيتدر يها در استفاده از روش انيدانشجو يمند رضايت زانيم. دانستند مي
از سه  كيدر هر  اريو انحراف مع نيانگيدرصد بود و م 7/66محور برابر با  مسألهاز روش  انيدانشجو يمند رضايت زانيم. درصد بود

نمرات  نيانگيم سهاما از مقاي. به دست آمد) 70±17( و مشاركت در كار گروهي) 68±16( يريادگ، ي)66±16( و عالقه زهيانگ طهيح
  .مشاهده نشد يمعناداراختالف  ،يت مربوط به بخش مورد بررسسؤاال با يشده به روش سنت سيت آزمون مربوط به بخش تدرسؤاال
 جاديو ا يميماندگار و تفه يريادگي نيبنابرااند  كرده تأييددرس را  نيبودن ا ياديو بن تياهم ،انيدانشجودرصد  7/83: گيري نتيجه

 س،يمتنوع تدر يها شكه رو هينظر نيبا ا انيدرصد دانشجو 4/88. خواهد بود يوابسته ضرور انيآن در دانشجو يريفراگ يبرا زهيانگ
و عالقه  زهيانگ شيو افزا جاديدر ا مسألهبر حل  ياز آن است كه استفاده از روش مبتن يحاك جينتا. ضرورت است، موافق بوده اند كي

  .است مؤثرتر آن  قيعم يريادگيو  يميوشيبه درس ب انيدانشجو
  

  سميمتابول يميوشيمحور، ب مسألهمحور،  ،استاديميوشيب: ي كليديها هواژ
  1325تا  1318 ):9(11؛ 1390اسفند/ ارتقاي سالمتآموزش و   نامه توسعه ويژه/ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  مقدمه 

                                                 
، گروه بيوشيمي، دانشكده )دانشيار( پنجه پور مجتبيدكتر  :نويسنده مسؤول *

گروه بيوشيمي، مركز تحقيقات  ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهانداروسازي، 
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  21/10/90: ، تاريخ پذيرش17/10/90، تاريخ اصالحيه 16/9/90: تاريخ دريافت مقاله
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 يريادگيبه  ازياست كه ن يميوشيدرس ب ،يعلوم پزشك
 يبرا زهيعالقه و انگ جاديآن و ا يميماندگار و تفه، قيعم

. وابسته، ضرورت دارد انيدرس در دانشجو نيا يريفراگ
 يريادگي از،ياز ضرورت ن انياما در اكثر موارد، دانشجو

اي  توجه و عالقه ايآن در عمل، آگاه نبوده،  بردو كار
 يواحد درس كيبه آن به چشم  يگاه. دهند ينشان نم
 كنند و اكثر آنها ابراز  مي گذراندن دوره نگاه يفقط برا

دروس دوران  نياز مشكل تر يكيدرس  نيدارند كه ا  مي
. آن دچار مشكل هستند يريادگيآنهاست كه با  ليتحص

به  يميوشيهدف از آموزش ب قعكه در وا يدر حال
و اساس  هيپا كي جاديا ،يگروه پزشك ريز انيدانشجو

در 0ستها از تخصص يعيساختن دامنه وس يمحكم برا
موضوع  نيكه در ا يكنار عوامل مختلف و گوناگون

درس مهم،  نيا سيتدر وهيش رييبوده اند، تغ گذارتأثير
به  بوطمر يها ازينگرش، برآورده كردن ن رييقادر به تغ

 انيو عالقه به آن در دانشجو زهيانگ جاديو ا يريادگي
 تأثير كهاند  از آنجا كه مطالعات نشان داده ).1(باشد

نگرش،  رييو تغ زهيانگ جاديدر پرورش فكر، ا يسخنران
با  نياست، بنابرا يآموزش يها روش گريكمتر از د اريبس

روش  رينظ ديجد يروش آموزش كيبه كار بردن 
 يها روش يبه جا مسألهبر حل  يمبتن حوردانشجو م

ماندگارتر، كارآمدتر و عالقه  يريادگيبتوان  ديشا ،يسنت
. ديبهبود بخش انيرا در دانشجو قيو تحق يريادگيبه 
 ديجد يها از روش يكي مسألهبه روش حل  سيتدر

و در  ايدن يها از دانشگاه ياريآموزش است كه در بس
 ،يپرستار رينظ يوابسته به پزشك يها از رشته ياريبس
درروش ).1(شده است اجرا يپزشك ،يدندانپزشك ،ييماما
 استاد مدار ي، كه روشها آموزش در دانشگاه يسنت
سخنران  كيتنها توسط  ،يمطالب درس هيكل باشد،  مي

آن مطالب را به طور  ديبا شود و دانشجو  مي انيب) استاد(
اما در  د،كرده و به خاطر بسپار افتيآماده در
 مسأله كيدانشجو با  ،يآموزش ديجد يها ياستراتژ

بر  ديشود و با  مي مطرح شده توسط استاد رو به رو

خود و  اتيتجرب از،يو دانش مورد ن ها مهارتاساس 
، به حل آن مسألهمطالب مرتبط با آن  يو بررس قيتحق

روش  كي،يالديم 1920بار در سال  نياول). 2(بپردازد
) Problem Based Learning( مسألهبر حل  يمبتن

ابداع  ،Celestin Freinetبه نام  ييمعلم ابتدا كيتوسط 
به عنوان روش  يالديم 1960شد و سپس در سال 

 McMasterدانشگاه  يپزشك انيدانشجو يبرا يآموزش
 ،مسألهبر حل  يمبتن يها شدر رو. كانادا بكار رفت

، يماريب اي مسأله كيطرح  اي انيآموزش بر اساس ب
 آن، بحث و تبادل نظر و تفكر در مورد آن انجام فيتعر
 ييها به گروه انيحالت، دانشجو نيدر ا ).3(رديگ  مي
در مورد  يشوند و به طور مشاركت  ميبندي  ميتقس

كرده، مطالب مورد  قيمطرح شده، تحق مسأله ايموضوع 
ت سؤاالكرده و در مورد آوري  جمعحل آن را  يبرا ازين

). 3(پردازند  مي آن به بحث و گفتگو بهمربوط 
 يريادگي يازهايبر ن ،يبحث گروه قيطر ان،ازيدانشجو
 خود را توسعه يدانش فرد هيكرده و پا دايتسلط پ

روش، تفكر  نيدر ا يريادگي ندينقطه شروع فرا. بخشند  مي
 انيمطرح شده، بوده و دانشجو مسألهدر مورد حل 
 نيا). 4(كنند  مي نييخود را در گروه تع ياهداف آموزش

مشاور،  كيروش، دانشجو محور است و استاد تنها نقش 
را داشته، منابع  مسألهحل  يكننده و راهنما برا تيهدا

ت و سؤاالكرده،  يمعرف انيرا به دانشجو ازيمورد ن
 ت،يبوده و در نها گو پاسخموجود در بحث را  يكمبودها

و  ده،كر ليو تكمبندي  موضوع مورد حل و بحث را جمع
  ).1(كند  مي يبه ندرت سخنران

آموزش،  يسنت يها دهند كه در روش  مي نشان قاتيتحق
ه شده توسط دانشجو، حداكثر فقط مطالب به خاطر سپرد

به  ازيماه دوام داشته و بعد فراموش خواهند شد و ن 8
درس  كي سيتدر نيهمچن. تكرار و تكرار آنها خواهد بود

توسط استاد، كامالً معادل با  يبه صورت سخنران
در  يريادگي رايز. نخواهد بود انشجوآن توسط د يريادگي

دانش و مهارت و به كاربردن آن در عمل  كيواقع، كسب 
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 ديبا زيپس از ترك دانشگاه و نبودن استاد ن ياست و حت
  ).5و1.(ادامه داشته باشد

دانشجو موظف است به  ،محور مسألهروش  در
 يريادگي يالزم برا ليو وسا ازيمطالب مورد ن يجستجو

مطرح شده با استفاده  مسألهخود پرداخته، با حل كردن 
 يها بپردازد و مهارت يريادگيخود، به  قياز تفكر و تحق

انتقال دانش خود به  ،يشركت در كار گروه يالزم برا
كردن آنها را به دست  تقاعدو م انيدانشجو گريد

  ).1(آورد
 يريادگيو ضرورت در  يميوشيدرس ب تيتوجه به اهم با
 ،يعلوم پزشك انيدانشجو يو ماندگار آن برا يميتفه

بر  يمبتن يروش آموزش يپژوهش حاضر با هدف بررس
 يريادگيدانشجو محور است بر  يكه روش مسألهحل 

آنها از روش مورد مطالعه در  يمند رضايتو  انيدانشجو
در  يميوشيبه درس ب تو عالقه نسب زهيانگ جاديا

، انجام 1390در سال  هيتغذ يكارشناس انيدانشجو
  .است دهيگرد

  
  ها شرو
ترم  انينفر از دانشجو 43همه  يتجرب مهيمطالعه ن نيدرا

و علوم  هيكه در دانشكده تغذ هيتغذ يدو رشته كارشناس
 لياصفهان مشغول به تحص يدانشگاه علوم پزشك ييغذا

 مساليرا در ن سميمتابول يميوشيب يبودند و واحد درس
داوطلبانه شركت  به طوراخذ كرده بودند،  89-90 اول

از جمله  سميمتابول يميوشياز آنجا كه درس ب كردند
و ارتباط  است هيتغذ انيدانشجو يبرا يدروس اساس

دو رشته وجود دارد، جهت شركت در  نيا نيب يتنگاتنگ
. رشته در نظر گرفته شدند نيا انيپژوهش، دانشجو

 مسألهمربوطه، به روش  ياز مباحث درس يكيسپس 
 تيو در نها ديارائه گرد يبه روش سنت زيو ن محور

شده  ميمطالعات تنظ گريكه با استفاده از دي ها پرسشنام
 يآلفا يآن با روش آمار ييايو پا ييو روا) 4و2(بود

 ياز برخاي  شده بود و نمونه تأييد=α 95/0 و با كرونباخ

مشاهده  دو آن را در جدول جيت و نتاسؤاال نيتر مهماز 
قرار گرفت تا نظرات  انيدانشجو اريكرد، در اخت ديخواه

شده اعالم  سيروش تدر دو سهيخود را در ارتباط با مقا
  .دارند

روش  ريطرح شامل تفس ياز مراحل اجرااي  خالصه
آنها در مورد  هيو توج انيدانشجو يطرح برا ياجرا

به طور راندوم  انيدانشجوبندي  روش و اهداف آن، گروه
سر گروه،ارائه  كي نييو بر اساس عالقه خود آنها و تع

به ) مسأله انيب(ت مربوطه سؤاالطرح درس و  كي
مورد نظر با توجه به مبحث  مسأله ،)1جدول ( انيدانشجو

آن،  انيب يو چگونگ) پنتوز فسفات( يمورد بررس
آنها  يليرشته تحص و انيدانشجو يعالقمندبراساس 

 مسأله ايموضوع  كي ها تمام گروه يبرا. شد يطراح
كه قرار است اي  مسألهمشترك مطرح شد تا همه آنها با 

شده و آن  ريرگبه حل و بحث گذاشته شوند د ندهيهفته آ
دادن كلمات ناشناخته موجود در طرح  حيتوض ابند،يرا در

با كمك  انيمطرح شده توسط دانشجو مسأله زيدرس، آنال
چند  از،فرصتيو مورد ن ديمنابع مف يمعرف ،يدانش فعل

با  مسأله افتنيپاسخ دادن و  يبرا انيبه دانشجوي ا هفته
 ،Webشده در كتابخانه و  ياستفاده از منابع معرف

 مسألهبه  ييگو پاسخجلسه بحث، تبادل نظر و  يبرگزار
 ديشده و اسالآوري  جمعارائه مطالب  ،يبه صورت گروه

 ،ييگو پاسخقبل از جلسه , شده توسط سر گروه به استاد
به طور راندوم  ييگو پاسخگروه در جلسه  كي انتخاب

داده  ريو تفس حيمورد نظر را توض مسألهتوسط استاد تا 
در بحث و  ها هو شركت تمام گرو پرداختهبه حل آن 

كردن آن،  ليبحث توسط استاد و تكم تيتبادل نظر هدا
قرار دادن،  انيدانشجو اريمكتوب كردن مطالب و در اخت

نظرشان  انيو ب انيط دانشجوتوس ها پر كردن پرسشنامه
 ،يآن با روش سنت سهيو مقا مسألهدر مورد روش حل 

و مربع كا و با استفاده  t-test يآمار يها شرو قياز طر
  SPSSافزاز  از نرم
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  مسألهطرح  :1جدول
  ند؟يشده، به حل آن اقدام نما فيتعر فيبر حسب وظاانيشده تا دانشجويمعرفCase Studyبه صورت) problem( ياصلمسأله

  ماريب يمعرف - 
 ،افتيكارديتاك ،رنگ ادرار، تهوع و استفراغ رييتغ ،يدگيرنگ پر رينظ ينيباقال دچارعالئم بال يحاو يغذا كيچند ساعت پس از خوردن  يكودك

پزشك . باشد  مي زيو همول ينوريهموگلوب ،Heinz body توز،يكولوسيرت ،ياو شامل آنم يشگاهيآزما يها افتهيشده است،  يحاليفشارخون و ب
  . دهد  مي سميفاو يماريب صياو تشخ يبرا

  تسؤاال
   ست؟يچ يماريب نيعلت ا - 1
  فرد وجود دارد؟ نيدر بدن ا ييايميوشيچه نقص ب - 2
  ؟)ستيحاصل چمرتبط با نقص  ييايميوشيب ريمس( شود؟  مي در بدن او مختل ييايميوشيب ريچه مس - 3
  ست؟يچ يكيمتابول ريمس نيا ييايميوشيو عوامل ب اتيجزئ - 4
  ست؟يچ ريمس نيا تيضرورت و اهم - 5
  شود؟  مي در فرد زيسبب همول ريمس نيچرا اختالل در ا - 6
  ست؟يدرمان آن چ - 7
  
 

  نتايج
ت مربوط به پرسشنامه سؤاالبه  انيتمام دانشجو

حاصل از نظرات آنها در جدول  جيپاسخ دادند و نتا
بر اساس محاسبات . آورده شده است 2- شماره
نمره  نيانگي، مها حاصل از پرسشنامه يآمار

 7/66، مسألهاز روش حل  انيدانشجو يمند رضايت
روش مورد  تأثير يجهت بررس نيهمچن.بوددرصد 

 ،يميوشيو عالقه به درس ب زهيانگ جاديما در ا عهمطال
مشاركت  يبرا انيدانشجو قيتشو زيبهتر و ن يريادگي

 طهيت در سه حسؤاالجداگانه،  به طور يدر كار گروه
بندي  ميتقس ،يمشاركت در كار گروه ،يريادگي زه،يانگ

به  انيدانشجوو بر اساس پاسخ ) 4(شدند
سه  نيدر ا مسألهبر حل  ي، روش مبتنها پرسشنامه

 نيبا توجه به ا. قرار گرفت يابيمورد ارز زين طهيح
روش در  نيا تأثيرنمره حاصل از  نيانگيجدول، م

برابر با  يميوشيو عالقه به درس ب زهيانگ جاديا
 قو در تشوي 68±16تر مؤثر يريادگ، در ي16±66

. بود 70+17يمشاركت در كار گروه يبرا انيدانشجو
درصد از  7/83شد كه  دهاساس، مشاه نيبر هم

 يكيرا به عنوان  يميوشيب ،يمورد بررس انيدانشجو
دروس در رشته  نيتر يو ضرور نيتر مهماز 
 نيآنها به ا يعالقمندخود دانسته و عدم  يليتحص

 زانيم ج،يبراساس نتا. درصد بود 6/25درس 
 يها در استفاده از روش انيدانشجو يمند رضايت

درس،  نيا مؤثرو  بهتر يريادگيمتنوع در  سيتدر
 انياز دانشجو ينظرسنج. درصد بود 4/88برابر با

 اريروش را بس نيا ان،يداد كه اكثر دانشجو  مي نشان
دانسته اما نسبت به  يريادگيدر  مؤثرخوب و 

  .بودن آن معترض بودند گير وقت
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دانشگاه  هيتغذ يرشته كارشناس سميمتابول يميوشيب سيدر تدر مسألهبر حل  يپرسشنامه روش آموزش مبتن جينتا يبرخ.:2جدول
 اصفهان يعلوم پزشك

  +مخالف  نامطمئن  رديف
  قويا

  مخالف

  +موافق
  قوياً موافق

        ايجاد انگيزه 
  7/76  3/9  14 .باشدميمنترين و ضروري ترين درس در رشته تحصيلي درس بيوشيمي مهم 1
  7/83  7  3/9   .باشد ولي با اين وجود من به ضروري و بنيادي بودن آن كامال واقفممياگرچه اين درس جزو دروس مشكل 2
 63 7/4 6/32 .كردميكيعالقه و تفكر دانشجو را بر موضوع تحر ،روش آموزش  3

 4/67 7/4 28 دكرميكيرا در دانشجو تحرقيتحق زهيانگ س،يتدر وهيش  4

دروس ديگر نيز از داشت به طوري كه مايل هستم درارزشمندي براي منتجربهمسألهتدريس به روش حل  5
  .آن بهره ببرم

30  7  63  

 7/76 7 3/16 دادميشيموضوع را افزايريادگيبه  زهيانگ ،سيتدر وهيش  6

        يادگيري 
  4/88  3/2  3/9 .اين درس مفيد استمؤثري تدريس متنوع در يادگيريهاكنم كه استفاده از روش  ميفكر 7
  5/67  7/4  28 .امكنم كه با اين روش پيشرفت خوبي در يادگيري مطلب داشته  ميفكر 8
  49  23  28  . دهم  مي ترجيح)تدريسبه دليل تجربه استاد در مديريت كالس و نحوه(روش تدريس استاد محور را 9

  42  6/25  6/32  .حجم كار در اين روش براي من زياد بودتكليف اضافي به دانشجو وارد كرده و،مسألهحل روش تدريس  10
  76  3/2  21 .تالش براي پيدا كردن مطالب در ارتباط با موضوع درس، در يادگيري بهتر مفيد بود 11
  5/60  7  6/32 .دانمميي سخنراني مفيد ترهااز شركت در كالسمحور را-آموختن با روش دانشجو 12

        مشاركت در كار گروهي 
  7/76  3/2  21 .من به طور فعال در روش مورد تحقيق شركت داشتم 13
  65  3/9  6/25 .را بر انگيختمسألهشركت اعضاي گروه در حل ،مسألهحل روش تدريس  14
  70  3/2  58  .جزو تكاليف پيش نياز شركت در كالس بود در تفهيم مطالب درسي به من كمك كردتهيه متون مكتوب كه  15

  
  بحث

بر حل  يآموزش مبتن تأثير يمطالعه با هدف بررس نيا
بهتر درس  يريادگيو عالقه و  زهيانگ جاديبر ا مسأله

 يبرااي  هيو پا يكه از دروس اساس سميمتابول يميوشيب
روش با  نيا سهيو مقا است يپزشك رگروهيز انيدانشجو

 جينتا. استاد محور انجام گرفت يسنت سيتدر يها شرو
 زين انيدهد كه دانشجو  مي ما نشان هداتحاصل از مشا

كه  يبه طور باشنديو ضرورت موافق م تياهم نيبا ا
درصد و با  7/76پرسشنامه مربوطه،  1 سؤالبراساس 
 ،انيدرصد دانشجو 8/83پرسشنامه،  2 سؤالتوجه به 

. كرده اند تأييددرس را  نيبودن ا ياديو بن ت،ياهم
عالقه  جاديو ا يميو تفه رماندگا ق،يعم يريادگي ن،يبنابرا
وابسته  انيآن در دانشجو يريفراگ يبرا زهيو انگ

و  تياز اهم يكه حاك جينتا نيبا توجه به ا. ضرورت دارد

و  يريادگيمشكل بودن آن در  ،يميوشيضرورت درس ب
باشد، استفاده از   مي انيمتوسط دانشجو يعالقمند
 يهادر بهبود فاكتور نيمتنوع و نو سيتدر يها روش

و عالقه و  زهيانگ شيمانند افزا يبه اهداف دنيفوق و رس
 ييبسزاتواند نقش   مي درس نيماندگارتر ا يريادگي

 زيپرسشنامه ما ن 5 سؤالدر  هينظر نيا .داشته باشد
 4/88كه  يبه طورشده است،  تأييد انيتوسط دانشجو
 يدرصد باال .موافق بوده اند هينظر نيدرصد آنها با ا

متنوع  يها داد كه روش  مي نشان نهيگز نيا نيموافق
 يها ضرورت بوده و استفاده صرف از روش كي س،يتدر

 يها دبكيمحض بدون توجه به ف ياستاد مدار و سخنران
در  مؤثر يريادگي نديفرا تأثيراز  افتني نانياز اطم يحاك

 مسألهروش . خود را از دست داده است ييدانشجو، كارا
 نيب يارتباط يها محور، عالوه بر بهبود مهارت
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 يها شده و مهارت يسبب توسعه تفكر انتقاد ان،يدانشجو
). 4(دهد  مي شيرا در آنها افزا يريادگيمطالعه و عالقه به 

 نيبا ا انيدرصد دانشجو 70دهند   مي نشان قاتيتحق
دروس  گريآن در د يبه اجرا ليروش موافق بوده و تما

 س،يتدر يسنت يها در روش). 7و6(را دارند هيپا
 يريو به كارگ ميتمركز بر درك مفاه يبه جا انيدانشجو

وار مطالب پرداخته و تنها منبع  يظ طوطآنها، به حف
در مطالعه ). 8(آنها از جانب استاد خواهد بود افتيدر

توسط  يسخنران( يآموزش به روش سنت تأثيرحاضر، 
 ها افتهي. شد سهي، مقامسألهبر حل  يبا روش مبتن) استاد
از روش  انيدانشجو يمند رضايت زانيداد كه م اننش

 7/66بهتر و ماندگارتر،  يريادگي يمورد مطالعه، برا
 جيكه از حد متوسط باالتر بوده و با نتا استدرصد 

در  يپژوهش. گذشته، متناسب است قاتيحاصل از تحق
 PBLنشان داد كه آموزش به روش  رانيدر ا 1384سال 

 يريادگياست، در  مسأله حل هيآموزش بر پا يكه نوع
 نيا در. دارد يبرتر يبا روش سنت سهيدر مقا انيدانشجو

را صرف مطالعه  يشتريزمان ب انيروش، دانشجو
و بحث  وتر،يو كامپ يخودمحور، استفاده از منابع علم

را بدست  يتر قيدانش عم جهيدر نت كنند،يم يگروه
 دآورده و نگرش آنها نسبت به درك مطالب بهتر خواه

كه درصد  دهد ينشان م نيمطالعه ما همچن جينتا). 9(شد
 يمورد بررس طهيدر سه ح انيدانشجو يمند رضايت

و  )68±16( بهتر يريادگي، )66±16( و عالقه زهيشامل انگ
در حد باالتر از ) 70±17( يمشاركت در كار گروه

و  يو اجتماع يارتباط يتوسعه مهارتها. استمتوسط 
بر حل  يمبتن يريادگي يها يژگياز و ،يفرد نيب يهمكار
را  انيدانشجو زهيانگ ،يآموزش وهيش نيا.است مسأله

داده و در به روز كردن اطالعات  شيرقابت، افزا يبرا

از  يدر برخ اين كهبا توجه به ). 4(دارد ييآنها نقش بسزا
نشان  ييگو پاسخدر  نانيپرسشنامه، عدم اطم يها شپرس

است كه پاسخ  يرورنكته ض نيداده شده است، اما ذكر ا
روش در موافقت با  نيا يابيدر ارز انيكه دانشجو يقاطع
و خواهان به كاربردن آن ) درصد 5/67(اند داشته انيآن ب
كه در  دهد ينشان م) درصد 63(اند شده گريدروس د يبرا

 يانتخاب سيدانشجو در روش تدر شدن ريمجموع درگ
روش  نيبهرحال ا.دارد يريادگي نديدر فرا ميمستق تأثير

نشجو را از دا يشترينسبت به روش استادمدار وقت ب
 درصد 6/25نامطمئن،  درصد 33موافق،  درصد 42(گرفته
تجربه استاد،  ميامكان ارائه مستق نيو همچن) مخالف

. كند يرا محدود م يو نگاه خاص و يدرس ميانتقال مفاه
 ،يروش، تفكر انتقاد نيا ياياز جمله مزا نحاليبا ا

قدرت بحث، اعتماد بنفس و روش  ،يارتباط يها مهارت
و كسب اطالعات از متون مختلف است كه سبب  قيتحق

  .شد در دانشجو خواهد كيپرورش تفكر آكادم
  

  گيري نتيجه
 يها شكه رو شوديم هيمطالعه، توص نيا جيبراساس نتا
 سيدر تدر مسألهبر حل  يروش مبتن رينظ سيمتنوع تدر
 يها رشته يبرااي  هيكه از دروس پا يميوشيدرس ب

  .استفاده شود ،است يپزشك رگروهيز
  

  قدرداني
 نيكه ما را در انجام ا هيرشته تغذ زيعز انياز دانشجو

همكاران محترم مركز  يها ييكردند و راهنما ياري قيتحق
 يدانشگاه علوم پزشك يمطالعات و توسعه آموزش پزشك

  .ميكمال تشكر را دار ،اصفهان
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Comparison the Effectiveness of Problem Based Learning with 
Lecture-Based Method in Teaching Metabolic Biochemistry 

 
Negar Ataei1, Mojtaba Panjehpour2 

 
Abstract 
 
Introduction: Considering the importance of biochemistry for medical students, its deep and consistent 
learning, and motivating students for its learning, this study aimed to compare the effectiveness of problem-
based method with lecture-based method in teaching metabolic biochemistry. 
Methods: This is a quasi-experimental study. 43 undergraduate nutrition students at Isfahan University of 
medical sciences were selected in 2009. After introducing the problem solving method to students, they 
formed some groups to study and search about the presented problem (i.e. pentose phosphate). Data 
collection was done using a valid questionnaire including motivation, learning and participation area. In 
addition, students took part in an exam including two types of questions related to traditional method and 
PBL. Data analysis was done through t-test and chi-square. 
Results: The 83.7 percent of the students appreciated the value and necessity of biochemistry as one of the 
most important courses in their curriculum. The student's satisfaction of applying varied educational 
methods for more effectiveness and better learning was about 88.4%. Student satisfaction with problem-
based method was 66.7%. The mean motivation and learning, and participation were 66±16, 68±16 and 
70±17 respectively. There was no significant difference between student's exam scores in the traditional 
method and PBL. 
Conclusion: 83.7 percent of the students appreciated the value and necessity of biochemistry. Therefore, 
deep learning and motivation for its learning is necessary. 88.4% agreed that using varied teaching method 
is important. The results showed that problem-solving methods encourage students’ motivation and improve 
life-long and deep learning. 
 
Keywords: Biochemistry, metabolic biochemistry, problem based, teacher- based 
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