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بر  يمبتن يريادگيو  يبه روش سخنران سيدر تدر يليتحص شرفتيپ سهيمقا
  مند نظاممرور  كي: يپزشك انيمسأله در دانشجو

  
  فرج زادگان بايبرومند، ز يمحمد عل د،ي، اطهر ام*يشكر بهيط ،يحقان بايفر

  
 يو مرسوم مانند سخنران يي سنتها روشيي در تأثيرگذاري آموزش بر پايه مسأله در مقايسه با ها معتقدند كه تفاوت نيامروزه محقق: مقدمه

مطالعات مختلف با هدف مقايسه پيشرفت  يمطالعه حاضر به منظور بررس. انجام شده است ياديز يها راستا، پژوهش نيو در هم وجود دارد
  .شواهد انجام پذيرفت  مند نظامدانشجويان پزشكي در روش تدريس سخنراني و يادگيري مبتني بر مسأله از طريق مرور  ليتحصي
 كه2013  تا 1998 يها سالمقاالت منتشر شده از  هيمطالعه، كل نيدر ا. مطالعات انجام شد مند نظامپژوهش حاضر به روش مرور : ها روش

قرار  ليو تحل يمورد بررس بود، بر مسأله يمبتن يريادگيو  يبا دو روش سخنران يپزشك انيدر دانشجو يليتحص شرفتيپي  سهيمرتبط با مقا
از جمله،  يالملل بين يها مطالعات از بانك داده يجستجو يبرا. ديو استراتژي جستجو مشخص گرد فيمطالعه تعر سؤالابتدا . گرفت

Pubmed, SCOPUS, Wiley, Springer, Ovid, EMBASE يها از بانك يو منابع داخل MagirIran, Iranmedex. , 

Irandoc SID ورود به مطالعه را  طيكه شرا يمقاالت. ديآنها استفاده گرد بيمناسب و ترك يها واژه دياز كل هو مجالت مرتبط با استفاد
  .شدند يابيمربوطه ارز يها ليست چكبا استفاده از  تيفيداشتند از نظر ك

 يليتحص شرفتيپ نهيدر زم بندي مقاله قابل استناد و دسته 8 تينها منابع به دست آمد، در هياول يمقاله كه در جستجو 95 از مجموع: نتايج
در  يليتحص شرفتيدو روش پرداخته بودند پ نيا سهيكه به مقا ييها در اكثر پژوهش. شد ها داده ليو تحل هيانتخاب و وارد مرحله تجز

در گروه  يليتحص شرفتيپاي  مطالعه چيبود و در ه به آنها ارائه شده است باالتر مسألهبر  يمبتن يريادگيوش با ر يسدر يكه محتوا يگروه
  .نبوده است يسخنران اي يسنت يها روشاز  تر كم مسألهبر  يمبتن يريادگي

 يپزشك انيدانشجو يشناخت ييتوانا شيباعث افزا مبتني بر مسأله يريادگيمطالعه نشان داد كه استفاده از روش  نيا جينتا: گيري نتيجه
  .اثربخش است زيآنان ن يليتحص شرفتيشود و در بهبود پ مي

  
  يپزشك انيدانشجو ،يليتحص شرفتيپ ،يبر مسأله، سخنران يمبتن يريادگي، مند نظاممرور : هاي كليدي واژه

  741 تا 731 ):8(14؛ 1393 آبان/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
مقدمه  

از جمله  يليتحص يها رشته يدر تمام سيتدر تيفيك يارتقا
. گردد يمحسوب م يمهم در مراكز آموزش عال اريموارد بس
از  نيشيپ يها و بهبود روش يآموزش ديجد يها ابداع روش

 ياددهيبا امر آموزش و  رياهداف مراكز و مؤسسات درگ
                                                 

آموزش  تحقيقات مركز  ،يارشد آموزش پزشك ي،كارشناسيشكر بهيط :نويسنده مسؤول *
  t. shokrip@gmail.com. اصفهان، اصفهان، ايران يدانشگاه علوم پزشك ، يپزشكعلوم 
 ،يپزشكعلوم آموزش  تحقيقات مركز  ،ي، گروه آموزش پزشك)اريدانش( يحقان بايفر دكتر

؛ دكتر اطهر )haghani@edc.mui.ac.ir. (اصفهان، اصفهان، ايران يعلوم پزشك دانشگاه
علوم آموزش  تحقيقات  مركز ،يگروه آموزش پزشك ،يآموزش پزشك يدكترا يدانشجو د،يام

؛ )athar_omid@yahoo.com. (اصفهان، ايران هان،اصف يدانشگاه علوم پزشك ، يپزشك
اصفهان، اصفهان،  يدانشگاه علوم پزشك يارشد، كتابخانه مركز يبرومند، كارشناس يمحمدعل

 ي، گروه پزشك)اريدانش(زادگان  فرج باي؛ دكتر ز)boroumand@lib.mui.ac.ir. (ايران
. اصفهان، اصفهان، ايران يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،ياجتماع

)z.farajzadegan@med.mui.ac.ir(  
  29/7/93: ، تاريخ پذيرش5/6/93: ، تاريخ اصالحيه26/3/93: تاريخ دريافت مقاله

 ادهكه در اين راستا در فرايند ياددهي يادگيري بر استف. است
از الگوي دانشجو محوري در مقابل استاد محور تأكيد 

محور، مدرس نقطه -استاد يدر الگو. تري وجود دارد بيش
 اديشده توسط استاد را  انيدانشجو است و مطالب ب ياتكا
 يها ييو توانا ازهايمحور به ن-دانشجو يو در الگو رديگ يم

  ).1(شود يتوجه م ريفراگ
استاد  يروش آموزش نيتر به عنوان معمول يسخنران روش

شود و در آن  استفاده مي يمحور براي تدريس دروس تئور
 كساني طيدر شرا يفرد يها را با وجود تفاوت رانيهمه فراگ

توان حجم  با اين روش مي) 2(دهد يتحت آموزش قرار م
ترين هزينه ارائه  زيادي از مطالب را در زماني كم و با كم

هايي مانند غيرفعال  محدوديت ياين روش آموزش). 3(نمود
ارتباط يك طرفه بين فراگير و استاد و ايجاد   شدن فراگيران،

  ).4(خستگي و كسالت در فراگيران را به دنبال دارد
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آن  يرو رياخ يها كه در دهه ييها از روش يكي يطرف از
 Problem(بر مسأله  يمبتن يريادگيشده، روش  ديتأك

based learning (PBL در  1960روش در سال  نيا. است
 يها بار در دانشگاه نياما اول د،يگرد يمعرف يشمال يكايآمر
) Newcastle( وكاسليكانادا، ن) Mc Master(مستر  مك

 فيتعار. هلند، اجرا شد) Maastrricht( خيا و ماسترياسترال
بر مسأله در منابع مختلف  يمبتن يريادگياز  يمتعدد و متفاوت

 نيرا بد سيروش تدر نيا توان يوجود دارد، از جمله م
بر مسأله رويكردي  يمبتن يريادگي: كرد فيصورت تعر

گيرند كه چگونه ياد  آموزشي است كه دانشجويان ياد مي
هايي كه به دنبال راه  و به صورت مشاركتي در گروه دبگيرن

بر مسأله  يمبتن يريادگيدر واقع ). 5(حل هستند كار كنند
 يروش با سخنران نيو ا ياكتشاف يريادگياست از  يا جهينت

اطالعات از استاد به  رفعاليانتقال غ هيكه براساس تقدم نظر
  ).6و5(دانشجو استوار است، متفاوت است

 كيشكل است كه  نيبراساس مسأله به ا يريادگي روش
و در آن  گردد يفراهم م رانيفراگ يبرا ينيو بال يعلم تيموقع

حل آن تالش  يو برا گردد يمشكل روبرو م كيدانشجو با 
كه در  شود يم لياز چند مرحله تشك ندياين فرا). 7(كند يم

با مطرح كردن مورد، آغاز  يريادگيمرحله اول شروع 
 يمرحله از دانش موجود خود برا نيدر ا رانيفراگ. گردد يم

در مرحله دوم . كنند ياستفاده م ها هيمسأله و فرض ليتحل
كه در مرحله اول مطرح  يپاسخ به سؤاالت يبرا ريفراگ
 كياز جمله، حضور در  يمختلف يها است به روش دهيگرد

كه  يو مشاوره با منابع تخصص يجلسات علم ،يسخنران
و تفحص  قيباشند، تحق نيمتخصص اي يكتاب درس تواند يم
 نيمورد است كه در ا يريگيمرحله سوم، جلسه پ. كند يم

منابع  كند، يگروه بازگو م يخود را برا فيتكال ريجلسه فراگ
و در  رديگ يقرار م يمورد استفاده مورد نقد و بررس

را خالصه  شانيها ليمورد، گروه نظرات و تحل يبند جمع
روش  نيدر ا). 8(جامع برسد يريگ جهينت كيتا به  دينما يم

 يريادگيرا صرف خود يتر شيوقت ب انيآموزش، دانشجو
 ياز منابع اطالعات يتر شياستفاده ب نيو همچن كنند يم

  ).9(ندينما يم يكيگوناگون مانند كتابخانه و منابع الكترون
است كه  نيبر اساس مسأله ا يريادگيمهم  اريبس هدف

بتوانند به كار  يواقع طيدانش خود را در مح انيدانشجو
معتقدند كه از نتايج استفاده از  يمتخصصان آموزش. گيرند

استدالل،  يها منظم دانش، توسعه مهارت يريادگياين روش، 

 جاديمهارت كار تيمي و مهارت ارتباطي و ا  ،يتفكر انتقاد
 يبرا زهيروش، انگ نيدر ا. مداوم است يريادگي يبرا زهيانگ
به دنبال پاسخ به  قاًياست كه دانشجو عم يبه صورت يريادگي

  ).10و7(است شيسؤاالت خو
 تيفيسطح آموزش و باال بردن ك يارتقا يهدف اصل چنانچه

 ازيبه طور مداوم ن ديبا ديباشد اسات انيدانشجو يريادگي
از  توانند يرا بشناسند و نشان دهند كه م رانيفراگ يواقع
به  نيامروزه محقق). 11(بهره ببرند ياددهيروش  نيبهتر

 موزشهايي در تأثيرگذاري آ صورت وسيع معتقدند كه تفاوت
و مرسوم مانند  يهاي سنت بر پايه مسأله در مقايسه با روش

 سهيكه به مقا يمطالعات جينتا). 12(وجود دارد يسخنران
محور -استاد يها محور با روش-دانشجو يها روش

- است كه آموزش به روش دانشجو نياز ا ياند حاك پرداخته
 جاديو ا يريادگيدر امر  عيمنجر به تسر تواند يور ممح
 يو تفكر انتقاد يريادگيحل مسأله و تداوم  يها ارتمه

مطلوب  يريادگي قيحل مسأله از طر يها مهارت). 13(گردد
امر موجب مورد  نيا. شود ينحوه برخورد با مسائل كسب م

براساس حل مسأله در چند  يريادگيتوجه قرار گرفتن روش 
روش به  نياست كه ا نياعتقاد بر ا رايشده است، ز ريسال اخ

كمك  يخالق، فعال و متفكرانه در تمام طول زندگ يريادگي
 نيب يهمكار ،يارتباط يها كرده و موجب توسعه مهارت

  ). 14(شود يم يابيو خودارز يگروه
مؤثر در  يها وهيش نياز پركاربردتر يكي ان،يم نيا در

گروه  انيارتباط و انتقال اطالعات به دانشجو يبرقرار
لذا با توجه . ذكر شده است يسخنران سيروش تدر يپزشك

 يريادگيكه در مورد استفاده از  ياديز ينظرها به اختالف
 يحاصل از آن بر رو جيو نتا يبر مسأله و سخنران يمبتن

مند جهت  ممرور نظا كيبه  ازيوجود دارد، ن يليتحص شرفتيپ
 يدو روش آموزش نيا ي سهيمقا يشواهد معتبر برا نيتدو

  .دياحساس گرد
مند در  مرور نظام ياديكه انجام شد، تعداد ز ييجستجو در

. به دست آمد يبر مسأله و سخنران يمبتن يريادگيارتباط با 
روش  ياثربخش يمطالعات به بررس نياز ا يدر تعداد

پرداخته شده و  يسخنران ايبر مسأله  يمبتن يريادگي
به ). 20تا15(دو روش صورت نگرفته بود نيا نيب يا سهيمقا
 ،يپرستار يها در عرصه يمطالعات مرور نيا الوهع

 يا مطالعه يانجام شده است و در عرصه پزشك يدندانپزشك
مطالعه كه  كيتنها در ). 23تا21و18(نشد افتي نهيزم نيدر ا
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انجام شده بود به  1993در سال ) Vernon(توسط ورنون 
پرداخته شده  يبر مسأله و سخنران يمبتن يريادگي سهيمقا

 1992تا 1970 يها سال نيانجام شده ب يها پژوهش كهاست، 
 ياديكه تعداد ز نيلذا با توجه به ا). 19(بودند دهيگرد يبررس

انجام شده است  2013تا  1993 يها سال نيپژوهش ب
كه  يدر عرصه پزشك تر ديجد يا عهبه انجام مطال ازين نيبنابرا

. ديدبه روز انجام شود، احساس گر قاتيبا استفاده از تحق
مطالعه حاضر با هدف مقايسه پيشرفت تحصيلي  نيبنابرا

دانشجويان پزشكي در روش تدريس سخنراني و يادگيري 
مند شواهد انجام پذيرفت  مبتني بر مسأله از طريق مرور نظام

با استفاده از  ديتا شواهد علمي معتبري براي محققان و اسات
  .دارائه شو يبه روز در عرصه آموزش پزشك قاتيتحق

  
  ها روش

. مند مطالعات انجام شد وهش حاضر به روش مرور نظامپژ
است كه به  هيثانو يها از انواع پژوهش يكيمند  مرور نظام

 ايموضوع  رامونيشواهد منتشر شده دست اول پ يبررس
مند  و به روش نظام پردازد يكه انجام شده، م يسؤال مشخص

از مجموع مطالعات مرتبط  يريگ جهيدر نت يسع يو علم
مقاالت منتشر شده از  هيپژوهش، كل نيدر ا). 24(دارد

در  يليتحص شرفتيپ ي سهيمرتبط با مقا يها پژوهش
 يمبتن يريادگيو  يبا دو روش سخنران يپزشك انيدانشجو

ابتدا سؤال . قرار گرفت ليو تحل يبر مسأله، مورد بررس
 ,PICOT (Population, Interventionمطالعه بر اساس 

Comparison, Outcome,Time (و استراتژي  فيتعر
سؤال پژوهشي اين بود كه اثر . ديجستجو مشخص گرد

تدريس به روش سخنراني در مقايسه با روش يادگيري مبتني 
بر مسأله بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي چيست؟ 

 ديگرد فيصورت تعر نيپژوهش بد نيدر ا PICOT ياجزا
 يپزشك انيومطالعه دانشج نيمورد نظر در ا تيكه، جمع

بر مسأله  يمبتن يريادگيبا  يسخنران سيبودند كه روش تدر
 ياستراتژ. شده است سهيآنها مقا يليتحص شرفتيبر پ

 نيپژوهش بد نيمقاالت با توافق دو نفر از محقق يجستجو
  :صورت بود كه

)"problem-based discussion" OR"problem based 

learning" OR PBL) AND (medical student*OR 
medicine) AND (lecture OR traditional curriculum 

OR traditional teaching( 

 MESHها با استفاده از  واژه دياز كل كيمترادف هر  كلمات

و توسط دو  يمرتبط شناسائ ياطالعات يها بانك. ديگرد نييتع
 يجستجو يبرا. نفر مستقل مورد جستجو قرار گرفت

   يها مطالعات از بانك داده
 Pubmed,SCOPUS,Wiley, Springerاز جمله،  يالملل نيب

,Ovid Scholar Google  وWeb of knowledge, 

EMBASE از  يمنابع داخل يجستجو ياستفاده گرديد و برا
 ,MagrIran Iranmedex, Irandoc, SIDيها بانك

Namamatn بر  يمبتن يريدگاي يها واژه ديبا استفاده از كل
 بيمناسب و ترك يها واژه ديكل رياو س يمسأله و سخنران
و  يكيالكترون يجستجو ليجهت تكم. ديآنها استفاده گرد

 Educationجستجو، مجالتي از جمله  تياز جامع نانياطم

for Health , Teaching And Learning In Medicine, 
Academic medicine, Advances in health sciences 

education, Medical education, Medical teacher , و
جستجو  2013تا  1998 يها سال نيمجالت مرتبط، در ب ريسا

دو نفر از همكاران طرح به طور مستقل . ديگرد يو بررس
 يجلسه مشترك، موارد تكرار كيمنابع را جستجو و در 

  .ديحذف گرد
  
  ورود و خروج مقاالت به مطالعه يها اريمع
ورود و خروج مقاالت  يارهاياساس سؤال مطالعه، مع بر

 انيمورد مطالعه آنها، دانشجو تيكه جمع يمقاالت. ديمشخص گرد
بر  يمبتن يريادگيو  يروش سخنران ي سهيبودند و به مقا يپزشك

 امديپ كيرا به عنوان  يليتحص شرفتيمسأله پرداخته بودند و پ
 نيدر ا. مطالعه شد اردقرار داده بودند و يمورد بررس يريادگي

 يها هايي مانند آزمون با روش يليتحص شرفتيها، پ پژوهش
هاي  معدل يا پرسشنامه ، يليتحص شرفتيپ يها آزمون  استاندارد،

كه تعداد جلسات  ييها پژوهش. استاندارد ارزشيابي شده بود
تر از دو جلسه بود و  بر مسأله آنها كم يمبتن يريادگيو  يسخنران
مطالعات انتخاب . دندياز مطالعه خارج گرد يو مرور يفيمقاالت ك

و  دهيچك يبود كه بعد از بررس يسيو انگل يشده به زبان فارس
آنها در دسترس  يسيكه متن كامل انگل يعنوان مقاالت، مقاالت

كان و دو روش در پزش نيا سهيكه به مقا ييها نبود، پژوهش
مطالعه خارج  از). 25(پرداخته بودند يپزشك النيالتحص فارغ
كه  يدر مرحله بعد مجددا با خواندن تمام متن، مقاالت. شدند
 رغم يورود به مطالعه را نداشتند اما در مرحله اول عل طيشرا

  .ديو عنوان، وارد مطالعه شده بودند، حذف گرد دهيخواندن چك
شرايط  تيفيمقاالتي كه از نظر كمرحله خواندن تمام متن،  در

ورود نيز ارزيابي  يارهايورود به مطالعه را داشتند از نظر مع
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نقادانه استراب  يابيارز يها با استفاده از فرم يبررس نيا. شدند
))STROBE  و كنسورت)CONSORT (ديانجام گرد)27تا26 .(

مشترك، با توافق  ي جلسه كيجداگانه و سپس در  يپس از بررس
خوب و متوسط وارد مرور  تيفيمقاالت با ك نيدو نفر از محقق

 تيفيك 8- 10 ي كه مقاالت با نمره بيترت نيبه ا. مند شدند نظام
بد در نظر گرفته  تيفيك 0- 3متوسط و از  تيفيك 4- 7خوب، از 

روش  نهيموارد مورد اختالف توسط نفر سوم كه در زم. شد
و  ديگرد ياحب نظر بود، بررسص سيدرپژوهش و روش ت

كه كيفيت مناسب نداشتند از مطالعه خارج  يمطالعات تيدرنها
مقاله براي استخراج  8 تيپس از طي اين مراحل در نها. شدند
ها و تجزيه و تحليل در اين مطالعه مورد بررسي قرار  داده

ها كه شامل نام  مقاالت براساس فرم استخراج داده نيا.گرفت
سال انتشار، مكان، روش مطالعه، تعداد نمونه، روش  نده،نويس
 يابيو روش ارز يليسال تحص ايگيري، عنوان درس، مقطع  نمونه

توسط دو نفر و  زيمرحله ن نيا. بود، مورد بررسي قرار گرفتند
مستقل از هم انجام گرديد و در نهايت با تطابق دادن نتايج و 

ماده تجزيه و تحليل آ ييهاي نها حصول توافق بين دو نفر داده
 زيچون مطالعات به صورت همگون نبودند انجام متاآنال. شد

  .انجام گرديد يفياطالعات به شكل ك لينبود و تحل ريپذ امكان
به ذكر است كه براي جلوگيري از مخدوش شدن نتايج  الزم

بر اثر اعمال نظرات محققين، در مرحله بررسي كيفي، مقاالت 
مربوط به نام نويسنده و نام مجله با كدگذاري شد و اطالعات 

  .ديبرچسب، مخفي گرد
  

  نتايج
منابع به دست آمد  هياول يمقاله كه در جستجو 95مجموع 

و  يعنوان مقاله تكرار 25و چكيده،  نيعناو يپس از بررس
با موضوع از مطالعه خارج  رمرتبطيعنوان مقاله غ 53
مقاله باقي مانده،  17در مرحله بررسي تمام متن، از . دنديگرد

و  آنهامقاله به دليل عدم دسترسي به متن كامل انگليسي  4
يكي از مطالعات نيز به دليل اين كه جامعه هدف آن 

يكي ديگر . دانشجويان پزشكي نبودند، از مطالعه خارج شدند
طالعه در آن م PBLاز مطالعات نيز به دليل اين كه سخنراني و

مقاله نيز چون به بررسي  3در يك جلسه ارائه شده بود و 
بود،  پرداختهپيامدهايي ديگري به غير از پيشرفت تحصيلي 

در  يبند مقاله قابل استناد و دسته 8 تيدرنها. دنديحذف گرد
 ليو تحل هيانتخاب و وارد مرحله تجز يليتحص شرفتيپ نهيزم

  ).1شكل (ها شد  داده

. اند انجام شده 2013تا  1998 يها سال نيمطالعات در ب نيا
، )درصد5/62( يياروپا يدر كشورها) مورد 5(مطالعات تر شيب
در  زين) درصد25(و دو مطالعه  نيدر چ) درصد5/12(مطالعه  كي
ها در دو  پژوهش نيدر ا يريگ روش نمونه. انجام شده بود رانيا

 يتصادف يريگ ونهمورد نم 4 ،يسرشمار) درصد25(مقاله 
نفر از هر دانشگاه انتخاب شده  50مطالعه  كيدر . بود) درصد50(

پژوهش در دو مرحله انجام شده كه در يك  گر،يو در مطالعه د
و در مرحله بعد به انتخاب  يتصادف يريگ مرحله به روش نمونه
  ).29تا28(خود دانشجويان بود

كننده  نفر شركت 141مطالعات  نيها در ا تعداد نمونه متوسط
و  400تعداد حجم نمونه در مقاالت برابر با نيتر شيبود و ب

روش انجام . نفر بود 40تعداد حجم نمونه برابر با  نيتر كم
 5 ،يمطالعه تجرب) درصد5/12(مورد  1مطالعات به صورت 

 دمور 1 ،يتجرب مهيمطالعه ن) درصد 5/62(مورد 
و همكاران  شليدر پژوهش م و يمطالعه مقطع) درصد5/12(

از مراحل به  يكيكه در دو مرحله پژوهش انجام شده است، 
). 28(بود يتجرب مهيبه صورت ن يگريو د يصورت تجرب

 2آنها انجام شده شامل  يكه مطالعه بر رو يدروس نيعناو
، )درصد25( يمورد فارماكولوژ 2، )درصد25( يمورد آناتوم

 يمورد درماتولوژ1، )درصد 5/12(يولوژيمورد ب 1
) درصد 25(يمورد مباحث بهداشت عموم 2و ) درصد 5/12(

سال  انيدانشجو يبر رو ينيو كل انيدو مطالعه كرمان. بود
، پژوهش بر )مورد 6(مطالعات  ريو در سا) 12، 1(اول بود 

سال سوم، چهارم، پنجم و ششم انجام شده  انيدانشجو يرو
مورد استفاده براي سنجش پيشرفت  يابيارز شرو. بود

تنها سؤاالت ) مورد 4(در اكثر موارد  زيتحصيلي دانشجويان ن
و  يا نهياز چند گز يبيمورد ترك 3، )درصد 50( يا نهيچند گز

و غلط  حيمورد سؤاالت صح 1و ) درصد 5/37(سؤاالت  ريسا
مطالعات كه براساس فرم  يها يژگيو. بود) درصد 5/12(

شده است، به طور خالصه در  يآور ات جمعاطالع راجاستخ
  .ارائه شده است 1جدول 

از مطالعات  يتعداد جيمقاالت، نتا ليو تحل هيمرحله تجز در
)4=n(دو روش بر  سهيمقا نياز تفاوت معنادار ب ي، حاك
 يل يمطالعه ج). <05/0P(بود  انيدانشجو يليتحص شرفتيپ
)Jie Li ( بوده در چهار گروه مداخله  يمطالعه تجرب كيكه

 يخنرانكه به گروه اول روش س بيترت نيانجام شده بود به ا
)LBL( بر مسأله  يمبتن يريادگي، گروه دوم)RPBL ( با
بر مسأله با مورد  يمبتن يريادگيگروه سوم  ،يواقع ماريب
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بر اساس مسأله با  يريادگيو گروه آخر ) DPBL( يتاليجيد
. ارائه شده بود) PPBL( يذو كاغ يمورد به شكل چاپ

 ،يا نهيكه شامل سؤاالت چند گز يبا امتحان كتب يابيارز
و  ماريو درمان ب تيريدر ارتباط با مد ينيبال هيسؤاالت با پا
پاسخ بوده و به  يكوتاه پاسخ و طوالن يحيسؤاالت تشر
 يابيارز جينتا. انجام شده بود زين ينيبال يها عالوه آزمون

 نيانگينمرات م ،يبا گروه سخنران سهينشان داد كه در مقا
باالتر بوده  يتوجهبه طور قابل  PBLسه گروه  يامتحان كتب

وجود  PBL يها سه گروه نيب ياما تفاوت قابل توجه. است
 PBLدر سه گروه  زين ينيآزمون بال جينتا. نداشته است

 نيب يهبهتر بوده و تفاوت قابل توج ينسبت به گروه سخنران
نشده، اما هر دو گروه  دهيد DPBLو  RPBL يها گروه
عملكرد  يبرا. اند¬داشته PPBLنسبت به گروه  يبهتر جينتا
). 29(اند بهتر بوده LBLنسبت به گروه  PBLسه گروه  ،يكل

از دو روش سؤاالت  يابيارزش يبرا زاده يدر مطالعه مهد
آن نشان دهنده  جياستفاده شده بود كه نتا يو حفظ ياستنتاج

بر مسأله  يمبتن يريادگيگروه  انيباالتر بودن نمره دانشجو
در دو گروه  يبوده و نمره آزمون حفظ يدر سؤاالت استنتاج

و  ينيدر مطالعه كل نيهمچن). 1(نداشته بود يتفاوت معنادار
بر  يمبتن يريادگينمره در گروه ) Gurpinar( ناريگورپ

دو گروه معنادار بوده است  نيب يمسأله باالتر و تفاوت آمار
)027/0 ,P< 01/0P=)(1230و.(  

و همكاران در مرحله اول كه به ) Michel( شليمطالعه م در

تفاوت معنادار وجود داشته  ديانجام گرد يروش تجرب
)05/0P> (انجام  يتجرب مهيدر مرحله دوم كه به روش ن يول

  ).P)(28<05/0(وجود نداشته است  يشده تفاوت آمار
 يدانش فارماكولوژ يابيارز) Antepohl(مطالعه آنتپول  در

و  يا نهيبا استفاده از دو روش سؤاالت چندگز انيدانشجو
مطالعه آنها  جيسؤاالت كوتاه پاسخ صورت گرفته بود، نتا

 نيب يتفاوت يا نهيآزمون سؤاالت چندگز جينشان داد كه در نتا
بر مسأله وجود ندارد  يمبتن يريادگيو  يگروه سخنران

)79/0P .(=كوتاه پاسخ  يحيبه روش تشر يابياما در ارزش
  ). 07/0P=)(31(تفاوت معنادار وجود دارد

باالتر بودن درصد پاسخ  رغم يعل) LYCKE( كهيال مطالعه
 يريادگيدر گروه  يا نهيبه آزمون چند گز انيدانشجو حيصح
گروه مشاهده  دو نيمعنادار ب يبر مسأله، تفاوت آمار يمبتن
دانشكده با هم  Katinka) 8( نكايدر مطالعه كات). 32(نشد

 يمبتن سيها تدر از گروه يكيقرار گرفته بود كه  سهيمورد مقا
 نيدر ا. اجرا شده بود يسنت سيتدر گريگروه د 7بر مسأله و 

بر مسأله داشته در  يمبتن سيكه تدر ينمرات گروه سهيمقا
بوده و تفاوت  گريگروه د 7باالتر از  ينيبال هيسؤاالت با پا

 ينيبال ريغ هيداشتند، اما در سؤاالت با پا گريكديبا  يمعنادار
). 33(معنادار مشاهده نشده بود يآمارهشت گروه تفاوت  نيب

مطالعات نمره  نيمقاالت، ا يفيك يالزم به ذكر است در بررس
  ).2جدول (خوب و متوسط داشتند  يفيك يابيارز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرتبط با موضوعانتخاب و بررسي عناوين 

  مراحل ورود مطالعات به پژوهش حاضر :1 شكل

   مرتبط با موضوععناوين انتخاب و بررسی 
 ١٧=عنوان رکورد

 جستجوی اينترنتی منابع مرتبط با پيشرفت تحصيلی
Pubmed=١٢  Ovid=٨ Springer=٧ ISI=٩ scopus=۶ wiley=٨ google scholar=٢١ Iranmedex= 5 
MagIran=5 Irandoc=4 SID= 6  Namamatn= 4 

Total = 95

  ورود مطالعات مرتبط با موضوع به مرور نظام مند و تجزيه و تحليل كيفي آنها
8=عنوان ركورد

  بررسی چکيده و مرور مقاالت تمام متن

  ۵٣=غير مرتبط
 ٢۵=تکراری

 تكراري بررسي عناوين و حذف ركوردهاي
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  بر مسأله يمبتن يريادگيبا  يبه روش سخنران سيدر تدر يليتحص شرفتيپ سهيمشخصات مقاالت وارد شده به مطالعه مقا :1جدول 

يف
رد

  

سال   نويسنده اول
محل   نام مجله  مطالعه

  نوع مطالعه  نمونه گيريروش   مطالعه
 )ميزان پاسخ دهي(حجم نمونه

مقطع يا سال   عنوان درس
روش مبتني بر  روش ارزيابي  تحصيلي

  سخنراني مسئله

1  JIE LI  2013  Med Teach تصادفي  چين  
prospective 
randomized 

study 

  گروه3
 سال سوم  پوست  30  نفر 30هر گروه 

آزمون كتبي 
كوتاه   چهارگزينه اي،(

و ) پاسخ و تشريحي
  آزمون باليني

2 Martin C Michel  2002  Trends Pharmacol 
Sci  آلمان  

مطالعه اول
تصادفي و مطالعه 

دوم به انتخاب 
 دانشجويان

  مطالعه اول تجربي
مطالعه دوم نيمه 

  تجربي

  
40 -28  

  
  آزمون چهارگزينه اي سال سوم  فارماكولوژي  15- 14

3 
Katinka A H Prince  

  2003  Med Educ  هلند  
نفر از اولين50

افرادي كه ثبت نام 
 كردند

  چهارمسال   آناتومي  450  50  ذكر نشده
آزمون درست غلط 

با پايه باليني و بدون (
  )پايه باليني

4 kirsten hofgaard 
Lycke  2006  Med Teach  

نروژ ، 
 52  ذكر نشده  سرشماري  اسلو

3/67 % RR=  
95  

4/ 68% 
RR= 

  12ترم   
پرسشنامه 

سؤاالت (اي  چندگزينه
  )باليني BASEبا 

5 Erol Gurpinar  2005  BMC Med Educ  78  56  مقطعي  سرشماري  تركيه  
Public 
health 
topics  

  اي سؤاالت چندگزينه  6و  5سال 

6  Mehdizadeh,M  2007  Iranian Journal Med 
Educ 

سؤاالت حفظي و   سال اول  آناتومي  20  20  نيمه تجربي  تصادفي  ايران
  استنتاجي

7  koleini.N  2003  Iranian Journal Med 
Educ  سؤاالت چندگزينه اي   سال اول  ژنتيك  32  32  نيمه تجربي  تصادفي  ايران

  و كوتاه پاسخ

8  wolfram Antepohl 1999  Med Educ  ترم پنجم و اولين   فارماكولوژي    123 نيمه تجربي  تصادفي  سوئد
 ترم باليني

اي و  چهار گزينه
  تشريحي
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  يمطالعات مورد بررس در مقايسه با روش سخنراني در مسألهپيشرفت تحصيلي در روش مبتني بر ميانگين و انحراف معيار  سهيمقا: 2جدول 
 كيفيت مطالعه  PBLLecture P      T نويسنده

Martin C Michel 64/7پاسخ صحيح به سؤاالت در مطالعه  اول  
  %27درصد خطا 

  در مطالعه دومپاسخ صحيح به سؤاالت 
3/4±7/6  

 %8درصد خطا

 7/9±7/4پاسخ صحيح به سؤاالت در مطالعه اول
  %38درصد خطا 

  9/5±3/3و پاسخ صحيح به سؤاالت در مطالعه دوم
 %19درصد خطا 

05/0p<studyI:  
05/0p> studyII:  

  خوب  

kirsten hofgaard Lycke 74%متوسط   79/0 پاسخ صحيح%73 پاسخ صحيح  
JIE LI ميانگين نمره كتبي: 

7/10±8/71 DPBL: , 3/8±5/74 RPBL:  
8/10±3/71 and PPBL:  

  :ميانگين نمره آزمون باليني
PBL groups  

8/7±7/30 , DPBL 9/6±3/36  RPBL: 

3/8±5/27 PPBL:  

 3/60±5/12: ميانگين نمره كتبي
 0/20±9/9: ميانگين نمره باليني

05/0p<   خوب  

Erol Gurpinar 99/10±0/65 22/9±5/60 01/0 395/2  متوسط 

Katinka A H Princeمتوسط   اند نداشته آماريتفاوت نتايج ارائه نشده است نتايج ارائه نشده است 
Mehdizadeh,M 2/5:سؤاالت حفظي 

  9/5: سؤاالت استنتاجي
 2/5:سؤاالت حفظي

  7/4: سؤاالت استنتاجي
  سؤاالت حفظي تفاوت معنادار نداشته

: استنتاجي تفاوت معنادار داشتهسؤاالت 
02/0p= 

  خوب  

koleini. N7/1±3/14 8/1±8/12 027/0p<   خوب  
wolfram Antepohl2/4±2/11 Short_essay question: 

7/2±6/11Multiple_choice question: 
 22±3/6:نمره كلي

3±8/9 Short_essay question: 
Multiple_choice question:2/3±12  

 8/21±4/3:نمره كلي

07/0p= 

4/0p= 

 

  خوب  
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  بحث
مطالعه با هدف مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان  نيا

يادگيري  سيپزشكي در روش تدريس سخنراني با روش تدر
 جينتا. مند انجام شد مرور نظام كيمبتني بر مسأله به صورت 

 سهيكه به مقا ييها مطالعه نشان داد كه در اكثر پژوهش نيا
 كه يدر گروه يليتحص شرفتيپرداخته بودند پ دو روش نيا

بر مسأله به آنها ارائه  يمبتن يريادگيبا روش  يدرس يمحتوا
 يليتحص شرفتيپ يا مطالعه جيشده است باالتر بوده و در ه

 اي يسنت يها تر از روش بر مسأله كم يمبتن يريادگيدر گروه 
  .نبود يسخنران

 يمطالعه تجرب كي جيمطالعه با نتا نيا جيراستا بودن نتا هم
 يفيك يوارد شده است و در بررس يمطالعه مرور نيكه در ا

 تواند يشد م يبند باال دسته تيفيمقاالت جزء مطالعات با ك
 يل يدر مطالعه ج. مطالعه باشد نيا جهيبر نت يتر شيب دييتأ

انجام شده بود  يتصادف يريگ و با نمونه يكه به روش تجرب
در روش  انيدانشجو يليتحص شرفتينشان داده شد كه پ

باالتر از گروه  يبر مسأله به شكل معنادار يمبتن يرياگي
مند شواهد  مرور نظام جيبه عالوه نتا). 29و28(است يسخنران
 يبر رو نيدر چ) Huang(كه توسط هوانگ   يزيو متاآنال

شده بود نشان  ماانج يمطالعات انجام شده در دندانپزشك
 يبر اساس مسأله اثر مثبت بر رو يريادگيداده كه روش 

دارد و آن را به  يو عمل يتئور يها كسب نمرات در آزمون
دارد  حيترج يسخنران يسنت يها كه بر روش يعنوان روش

كرده با در نظر گرفتن  هيكرده است و توص يمعرف
). 22(دانشكده از آن استفاده شود طيو شرا ها تيمحدود

كه  زين) Gerald Choon(مند گرالدچون  نظام يمطالعه مرور
بر مسأله در طول  يمبتن يريادگياثر ارائه  يبا هدف بررس

انجام  ليپزشكان پس از فراغت از تحص يبر توانمند ليتحص
پزشكان  يها يروش اثر مثبت بر توانمند نيشد نشان داد ا

  ).20(دآنان دار يو اجتماع يشناخت يخصوصاً توانمند
بر مسأله  يمبتن سيدر تدر يليتحص شرفتيپ شيافزا نيا

و به  ينيبال هيبا پا ييها كه آزمون يخصوصاً در موارد
برگزار  يشناخت طهيح يو در سطوح باال يصورت استنتاج

اما متأسفانه در اكثر . شده است دهيد تر شيب دهيگرد
مباحث، و  يادآوريو  يحفظ يريادگيبه  يپزشك يها دانشكده

. شده است ديتاك تر شيب يا نهيچهار گز يها آزمون يربرگزا
 تواند يوار نم ياست كه حفظ مطالب به صورت طوط يهيبد

لذا از آنجا كه ). 34(حل مسأله مؤثر باشد يها در رشد مهارت

 ديبا ،يپزشك انيبخصوص در دانشجو سيهدف عمده تدر
ها باشد در  مهارت نيا يريادگيحل مسأله و  يها رشد مهارت

 يها تالش كرد عالوه بر استفاده از روش ديآموزش با نديراف
در  يريادگيحصول  يبر مسأله، برا يدانشجو محور مبتن

 يها حل مسأله، روش ييو توانا يشناخت يسطوح باال
به كار  زيرا ن يمناسب در تمام سطوح شناخت يابيارزش
  . گرفت

استفاده از روش  جهيمطالعه مثبت بودن نت نيا گريد جينتا از
 انيدانشجو يليبر مسأله در تمام مقاطع تحص يمبتن يريادگي

 يروش در كل دوره پزشك نيا ياز اثربخش ياست كه حاك
 ينيمثبت در ارائه دروس در مقطع بال جهينت نيا. است يعموم

مقطع  نينو همچ يو فارماكولوژ يمانند پوست، سالمت عموم
  .شود يم دهيد كيو ژنت يو در ارائه دروس آناتوم هيعلوم پا
مطالعات نشان داده كه استفاده از  نيتر در هم كامل يبررس

 شيعالوه بر افزا تواند يبر اساس مسأله م يريادگيروش 
به دنبال  زين يگريد يامدهايپ انيدانشجو يليتحص شرفتيپ

و همكاران نشان داد كه  شليمطالعه م. داشته باشد
به نسبت  يتشريب تيرضا PBLاز روش  انيدانشجو
و  ياز پزشك يدرك كل شيو آن را در افزا تهداش يسخنران

در مطالعه ). 28(پزشك شدن مؤثر دانستند يآماده شده برا
 ،يريادگي يها ياستراتژ يو همكاران كه به بررس كهيال

در دو روش  انيدانشجو يريادگي جيو نتا يذهن يها مدل
PBL جيپرداخته است، نتا يپزشك انيدانشجو يو سخنران 

بر اساس مسأله  يريادگيدر روش  انيجونشان داد كه دانش
 يگروه يها تيخودراهبر دارند، در فعال يريادگي تر شيب

). 32(كنند ياستفاده م يو از منابع علم كنند يمشاركت م
 تيرضا انيدر مطالعه خود نشان داد كه دانشجو زيآنتپول ن

را در   براساس مسأله دارند و آن يريادگياز روش  يتر شيب
همراه با  يريادگيو  يا رشته نيو ب يگروه يها تيانجام فعال

در مطالعات مختلف  نيبنابرا). 31(دانستند يلذت، اثربخش م
كسب  يبراساس مسأله برا يريادگيروش  ياثربخش

  .شده است دييتأ يريادگيمختلف  يامدهايپ
به مقاالت  يدسترس تيپژوهش محدود نيا يها تيمحدود از

 نيبودن مطالعات و گزارش ناقص ا فيتمام متن، ضع
به عالوه عدم تجانس . بود يدر حوزه آموزش پزشك قاتيتحق

 زيمقاالت وانجام متاآنال يكم يمانع از بررس زيها ن پژوهش
مختلف  يها لعات مختلف از روشكه در مطا يبه طور ديگرد
و  يلياستفاده شده بود و در مقاطع مختلف تحص يابيشارز
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  .بود رفتهيدر دروس متفاوت مداخالت انجام پذ
با در نظر گرفتن  تر شيب يمطالعات تجرب شود يم شنهاديپ لذا

و با ارائه گزارش كامل از  يابياستاندارد ارزش يها روش
 يبررس يحوزه برا نيها در ا كامل آزمون فيمداخله و توص

. رديبر مسأله انجام پذ يمبتن يريادگياستفاده از روش  ريتأث
 تيكه به موفق يو اصول طيتر از شرا كامل يبه عالوه بررس

و ارائه  كند يبر مسأله كمك م يمبتن يريادگيروش  تر شيب
روش توسط  نياستفاده از ا ليتسه يبرا يعلم ييها راه حل

  .قان الزم استمحق
  

  گيري نتيجه
مند نشان داد كه استفاده از روش  مرور نظام نيا جينتا
 يليتحص شرفتيبر اساس مسأله در بهبود پ يريادگي

 يا مطالعه چيو در ه. اثربخش است يپزشك انيدانشجو
تر از  بر مسأله كم يمبتن يريادگيدر گروه  يليتحص شرفتيپ

با توجه به  نيبنابرا. نبوده است يسخنران اي يسنت يها روش
كه بر  گردد يم شنهاديو مسؤوالن پ ديبه اسات جينتا نيا

. داشته باشند يتر شيروش آموزش اهتمام ب نياستفاده از ا
 يو طراح يابيمناسب ارزش يها به عالوه با استفاده از روش

را جهت  انيدانشجو ،يشناخت يسطوح باال يبرا ييها آزمون
  .كنند قيتشو يشناخت يسطوح باال يكسب توانمندها

  
  قدرداني

مركز  ژهياصفهان، به و ياز مساعدت دانشگاه علوم پزشك
دانشگاه علوم  يآموزش آموزش پزشك ي مطالعات و توسعه

  .شود يم ياصفهان تشكر و قدردان يپزشك
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Abstract 
 
Introduction: Nowadays researchers widely believe that there are differences in the effectiveness of problem-
based training compared to traditional methods such as lecture. This study was done in order to compare 
academic achievement in lecture-based learning versus problem-based learning among medical students 
through a systematic review. 
Methods: This study is a secondary research done using a systematic review method. In this study, all 
published articles related to comparing academic achievement of medical students through lecture and 
problem-based methods were analyzed. These studies were conducted from 1998 to 2013. At first, the question 
of study was defined and search strategy was specified. The related articles were searched through 
international data bases such as, Pubmed, SCOPUS, Wiley, Springer, Ovid, EMBASE and internal resources 
such as, Iranmedex, Irandoc, SID, Magiran and related journals using the proper keywords and mixing them. 
Articles that met the inclusion criteria were assessed using the relevant checklists. 
Results: Out of the total 95 articles found in the primary search of resources, eight met the inclusion criteria. 
In most studies comparing these two methods, academic achievement was higher in groups with problem-based 
learning, and in none of the reviewed studies, academic achievement was found to be less in problem-based 
group compared with the group receiving traditional or lecture-based methods. 
Conclusion: The results of this study showed that using a problem-based learning method can increase 
cognitive abilities of medical students and can be effective in improving their academic achievement. 
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