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حكيمه حضرتی ،*1وحيده زارع گاوگانی ،2مرتضی قوجازاده ،3ليال واحدی
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 .1كارشناس ارشد آموزش پزشكی ،مركز تحقيقات آموزش پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،تبریز ،ایران
 .2دكتری كتابداری و اطالعرسانی ،استادیار ،گروه كتابداری و اطالعرسانی پزشكی ،مركز مدیریت خدمات كشوری ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،تبریز ،ایران
 .3فوق تخصص فيزیولوژی ،دانشيار ،گروه فيزیولوژی ،مركز تحقيقات بيماریهای گوارش و كبد ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،تبریز ،ایران
 .4دانشجوی دكتری تخصصی پژوهشی ،مركز تحقيقات بيماریهای گوارش و كبد ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،تبریز ،ایران

دریافت مقاله99/9/62 :

آخرین اصالح مقاله99/1/66 :

پذیرش مقاله99/1/69 :

زمينه و هدف :دورنمای اصلي آموزش پزشكي ،بهبود كيفيت مراقبتهای بهداشتي ميباشد كه توسط پزشكان انجام ميگيرد .اين كه پزشكان در چه سطحي
و در چه زماني خدمات خود را ارايه كنند ،به آموزش پزشكي وابسته است كه دانشجويان پژوهشگری تربيت كند تا پاسخگوی نيازهای در حال تغيير
جامعه باشد .يادگيری مبتني بر مسأله به عنوان يكي از روشهای يادگيری دانشجو محور ،ميتواند چنين بستری را فراهم سازد .هدف از انجام مطالعه
حاضر ،دستيابي به اطالعات مناسبي برای استفاده مؤثر از اين روش آموزش ،در عرصه آموزش پزشكي ايران با استفاده از مرور نظاممند و با ارايه شواهد
موجود در اين زمينه بود.
روش كار :مطالعه حاضر 12 ،مقاله انجام شده در زمينه يادگيری مبتني بر مسأله را كه در زمينه ميزان تأثير آن در يادگيری ،رضايتمندی و اثربخشي آن در
آموزش پزشكي بود ،مورد بررسي قرار داد .كليه مقاالت با استفاده از كليد واژههای آموزش پزشكي ،يادگيری مبتني بر مسأله و ايران و از پايگاههای
اطالعاتي  IranMedex ،SID ،Google Scholar ،Magiran ،PubMedو  ISIكه از سالهای  1736-99در ايران منتشر شد ،استخراج گرديد .نتايج
كليه مطالعات بر اساس چکليست مطالعات ارزيابي باليني  )Critical Appraisal Skills Programme ( CASPو چکليست مطالعات توصيفي-
تحليلي ( STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiologyيا  )STROBEتوسط دو ارزياب مورد بررسي
قرار گرفت.
یافتهها :از 173مقاله يافت شده12 ،مقاله وارد مطالعه گرديد .ميزان رضايت از اين نوع روش آموزش ،باال گزارش شد .همچنين ،عملكرد دانشجويان با اين
روش آموزش خوب بود و تأثير معنيداری در افزايش يادگيری دانشجويان ،به خصوص در حيطه باليني و عملي ،تقويت يادگيری فعال ،خودراهبری،
انگيزش و تفكر نقادانه داشت.
نتيجهگيری :بر اساس نتايج مطالعه حاضر ،يادگيری مبتني بر مسأله ميتواند به عنوان يک روش آموزش مؤثر و ارزشمند در آموزش پزشكي ايران مورد
استفاده قرار گيرد.
كليد واژهها :آموزش پزشكي ،يادگيری مبتني بر مسأله ،ايران ،مرور نظاممند

*نویسنده مسؤول :مركز تحقيقات آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ،تبريز ،ايران
تلفن391-77726333 :

 نمابر391-77726333 :
Email: hakimeh.hazrati@gmail.com
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زمينه در ايران ميباشد ( .)9از اينرو ،با توجه به جايگاه

مقدمه
آموزش علوم پزشكي به دليل نياز به عرصههای متنوع

آموزش پزشكي و اهميت و اثربخشي روشهای نوين آموزش،

يادگيری در گستره وسيع و شكلگيری مسايل مرتبط با سالمت

نياز به انجام پژوهشي كه نتايج اين مطالعات را جمعبندی كند

و بيماری مردم ،نسبت به ساير آموزشها از ويژگيهای خاصي
برخوردار است كه در آموزش باليني به مفهوم وسيع آن متبلور
ميشود .ضرورت تغيير در برنامههای آموزش پزشكي بر مبنای

و ديد روشني از اين اطالعات برای برنامهريزیها،
تصميمگيریها و مداخالت ارايه دهد ،ضروری به نظر ميرسد.
هدف از انجام تحقيق حاضر ،مرور نظاممند مطالعات انجام

نيازهای جامعه و نقش نوين پزشک قرن آينده باعث شده است

شده در زمينه يادگيری مبتني بر مسأله در آموزش پزشكي ايران

كه تغييراتي در برنامههای آموزش پزشكي رخ دهد؛ به نحوی

و تأثير اين روش در ميزان يادگيری ،ايجاد انگيزه و

كه توانمندیهای فارغالتحصيالن در شناسايي مشكالت

رضايتمندی دانشجويان از اين روش بود .در اين راستا ،شايد

بهداشتي -درماني جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سالمت

مطالعه حاضر اطالعات مفيدی را برای توسعه و استفاده از اين

مردم افزايش يابد ( .)1رويكرد جديد يادگيری مبتني بر مسأله،

نوع آموزش در سطح دانشگاههای ايران فراهم سازد.

ميتواند يكي از راهكارها در بهبود آموزش پزشكي باشد (.)6
روش يادگيری مبتني بر مسأله به عنوان يكي از روشهای

روش كار

نوين آموزشي دانشجو محور شناخته شده است كه موجب

اين مطالعه از نوع مروری نظاممند بود كه در سال 1799

تحريک يادگيری ،تقويت استدالل باليني ،ايجاد پايه علمي قوی

انجام گرفت .اطالعات مورد نياز با استفاده از كليد واژههای

شناختي و گسترش مهارتهای خودآموزی ميشود .همچنين،

 MeSHو همچنين ،به صورت آزاد با واژههای آموزش

ميتواند به توانمندی دانشجويان در عرصه باليني و محيط

«پزشكي ،يادگيری مبتني بر مسأله و ايران» و معادلهای

شغلي آينده آنها كمک كند .يادگيری مبتني بر مسأله به عنوان

انگليسي آنها شامل «،Medical education

روش نويني در يادگيری ،جايگاه ويژهای را در آموزش پزشكي

) »Iran ،Learning (PBLاز پايگاههای اطالعاتي

به خود اختصاص داده است و در سراسر دنيا به صورت

 SID ،Google Scholar ،Magiran ،PubMed ،Scienceو

گسترده در برنامههای آموزش پزشكي و ساير رشتهها به كار

 IranMedexجمعآوری گرديد .نتايج جستجو به  16سال اخير

برده ميشود (.)7 ،9

(سالهای  ،)1736-99يعني به شش سال قبل و بعد از ورود

Project-based
Web of

مرور متون در مورد روشهای نوين آموزش از جمله

رشته آموزش پزشكي به ايران محدود شد .مقاالت چاپ شده

يادگيری مبتني بر مسأله در ايران ،نشان ميدهد كه با وجود

به زبان فارسي و انگليسي مورد جستجو قرار گرفت .معيارهای

انجام مطالعاتي با استفاده از اين روشها ،هنوز استفاده از

ورود شامل مطالعات انجام شده در زمينه يادگيری مبتني بر

روشهای نوين آموزش به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته

مسأله ،مقاالت چاپ شده به زبان فارسي و انگليسي در اين

است .نتايج پژوهش زارع گاوگاني و همكاران نشان داد كه

زمينه ،مطالعات مداخلهای (مقايسه يادگيری مبتني بر مسأله با

يادگيری مبتني بر مسأله با وجود پيشرفتهايي كه در

روش سنتي (سخنراني) ،مطالعاتي كه ميزان يادگيری ،اثربخشي

كشورهای توسعه يافته انجام گرفته ،در ايران هنوز مطالعه

و ميزان رضايتمندی دانشجويان را در مقايسه با روش سنتي

جامعي روی آن انجام نشده و فقط  2مقاله در زمينه يادگيری

بررسي كرده باشند و مطالعات انجام شده در اين زمينه در

Medline

كشور ايران بود .معيارهای خروج نيز شامل مقاالت ارايه شده

به چاپ رسيده است كه نشان دهنده كمبود مطالعه در اين

در همايشها ،گزارش موردی و مقاالتي كه كيفيت الزم را بر

مبتني بر مسأله در طي  13سال در پايگاههای  ISIو
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اساس
(

چکليستهای

حضرتي و همكاران

توصيفي–

تحليلي

ارزياب به فرد سوم ارجاع داده شد تا مطالعات فاقد معيار

مطالعات

STrengthening the Reporting of OBservational studies

ورود ،حذف شود .در صورت لزوم ،برای گرفتن توضيحات

Critical

شفاف تر در خصوص جزييات مطالعات ،با نويسندگان ارتباط

 in Epidemiologyيا  )STROBEو ( CASP
 )Appraisal Skills Programmeنداشت.
مقاالت بر اساس سؤال [ PICO

برقرار گرديد .ابتدا عناوين همه مقاالت بررسي و مقاالتي كه

patient problem or

با اهداف مطالعه سازگار نبود ،از مطالعه كنار گذاشته شد .در

) Intervention (I) ،Comparison (C) ،Population (Pو

مراحل بعدی ،به ترتيب چكيده و متن كامل مقاالت مورد

) ]Outcomes (Oكه توسط محققان طراحي شده بود ،در

مطالعه قرار گرفت تا مطالعات دارای معيارهای خروج و

پايگاههای ذكر شده با كلمات كليدی يادگيری مبتني بر مسأله،

آنهايي كه ارتباط ضعيفي با اهداف مطالعه داشت ،شناسايي و

سخنراني ،آموزش پزشكي و ايران و معادلهای انگليسي آنها

كنار گذاشته شود .بعد از حذف مقاالت غير مرتبط ،مقاالت

Medical

انتخاب شده به طور كامل مطالعه و بررسي گرديد و اطالعات

(،Lecture ،Problem based learning )PBL
 education and Iranمورد جستجو قرار گرفت.
يادگيری مبتني بر مسأله

مورد نياز با استفاده از جدول طراحي شده ()Extraction table
در نرمافزار  Excelاستخراج و خالصه شد .همچنين ،از

=P

يادگيری سنتي يا سخنراني

نرمافزار مديريت منابع  EndNote X5برای سازماندهي

=I

اثربخشي ،تأثير در يادگيری ،رضايتمندی

مطالعه ،عنوانها و چكيدهها و شناسايي موارد تكراری

=O

در نهايت ،تمام مطالعات به دست آمده وارد نرمافزار

استفاده گرديد.

 EndNote X5گرديد و بررسي اوليه آن توسط كتابدار

نتيجه اوليه جستجو شامل  173مقاله بود .بعد از حذف

صورت گرفت و موارد تكراری و نامرتبط از مطالعه خارج

مقاالت غير مرتبط ،مقاالت مشترک بين پايگاهها ،ارتباط

شد .پس از حذف موارد تكراری ،مقاالت توسط دو نفر

ضعيف با اهداف مطالعه و تحقيقات ضعيف 12 ،مقاله وارد

ارزياب و با استفاده از چکليست  STROBEكه سه نوع

مطالعه شد (شكل  .)1مقاالت انتخاب شده به طور كامل مطالعه

مطالعات مشاهدهای همگروهي ( ،)Cohort studyمورد-

و بررسي گرديد .اطالعات مورد نياز با استفاده از جدول

شاهدی و مقطعي را بررسي ميكند و چکليست  CASPكه

طراحي شده كه شامل نويسنده مقاله و سال انتشار ،شهر انجام

مطالعات مورد -شاهدی را بررسي مينمايد ،در صورت عدم

مطالعه ،شركت كنندگان ،هدف و نوع مطالعه و نتيجه كلي

اعتبار از مطالعه حذف گرديد .موارد دارای اختالف بين دو

مقاله بود ،استخراج و خالصه شد.

در جستجوی اوليه  173مقاله يافت شد:
 73مقاله در مقاله در  69 ،SIDمقاله در  69 ،Iran Medexمقاله در  2 ،Magiranمقاله در  3 ،ISIمقاله در  73 ،PubMedمقاله در Google Scholar

 73مقاله دارای همپوشاني خارج شد.

 23مطالعه در بررسي عنوان و چكيده حذف شد.

 69مقاله به دليل مطالعه ضعيف حذف شد.

 133ركورد پس از حذف  73مقاله تكراری باقي ماند.

متن كامل  93مقاله بررسي شد.

 12مقاله وارد مطالعه شد.

شكل  :1مراحل ورود مطالعات به مرور نظاممند
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یافتهها
يافتههای مطالعات مورد بررسي در جدول  1نشان داده شد.
جدول  :1ويژگيهای مقاالت بررسي شده

منابع

شهر

شركت
كنندگان

هدف مطالعه

نوع مطالعه

مقايسه دو روش و تأثير  PBLدر افزايش
ديانت و اديب
حاجباقری ()2

كاشان

 63دانشجوی
پرستاری

انگيزه ،تقويت مهارتهای ارتباطي و
توانمدیهای دانشجويان و تأثير آن در ايجاد
محيط دوستانه ،كنترل استرس و ترس و ميزان

نتيجهگيری

باعث تقويت مهارتهای ارتباطي ،توانمندیها ،افزايش انگيزه
مورد–

دانشجويان و ايجاد يک جو دوستانه شد ،ولي استرس دانشجويان را

شاهدی

افزايش داد و ميزان رضايت  7/9 ± 3/33بود و مقايسه اين دو روش از
نظر آماری معنيدار نبود (.)P = 3/933

رضايتمندی

از ديدگاه دانشجويان ،آموزش آناتومي به روش توأم (سخنراني و حل
گلمحمدی و
دشتي ()3

196
سبزوار

دانشجوی
پزشكي

بررسي سبکهای يادگيری دانشجويان در
آموزش آناتومي به روش سخنراني و حل مسأله

شبه تجربي از

مسأله) بهتر از هر يک از دو روش سخنراني و يا حل مسأله به تنهايي

نوع

ارزيابي گرديد ،در حالي كه بين سبکهای يادگيری شنيداری و ديداری

مداخلهای

با هر يک از دو روش تدريس ،اختالف معنيداری مشاهده نشد
( P = 3/133و .)P = 3/393

پنجويني و
شهسواری ()3

كرمانيان و
همكاران ()9

كردستان

تهران

 69دانشجوی

مقايسه تأثير دو روش آموزش سنتي و بر پايه

پرستاری

حل مسأله بر مهارتهای دارو دادن دانشجويان

 93دانشجوی
پزشكي

ميزان رضايتمندی در سه حيطه ايجاد حس
مشاركت ،عالقمندی به مطالعه بيشتر و توانايي
تدريس استاد

شبه تجربي از

رضايت از يادگيری در هر دو گروه در مرحله بعد از آموزش ارتقا يافت

نوع

و اختالف معنيداری بين نمره ميانگينهای رضايتمندی قبل و بعد از

مداخلهای

آموزش به روش  PBLمشاهده شد (.)P > 3/336
در هر سه حيطه ايجاد حس مشاركت ،عالقمندی به مطالعه بيشتر و

مورد–

توانايي تدريس استاد نيز نمرات ارزشيابي دانشجويان گروه يادگيری بر

شاهدی

اساس حل مسأله به طور معنيداری بيشتر از گروه سنتي بود
(.)P > 3/331
ميزان رضايتمندی دانشجويان در استفاده از روشهای تدريس متنوع در
يادگيری بهتر و مؤثر اين درس 33/9 ،درصد بود .ميزان رضايتمندی
دانشجويان از روش مسأله محور 22/3 ،درصد بود و ميانگين و انحراف

پنجهپور و عطايي
()13

اصفهان

 97دانشجوی

تأثير دو روش آموزش در حيطه انگيزه و عالقه،

مطالعه نيمه

تغذيه

يادگيری و مشاركت در كار گروهي

تجربي

بررسي ميزان رضايتمندی و ايجاد نگرش مثبت

مطالعه نيمه

در دانشجويان و جلب عالقمندی آنان به مباحث

تجربي مورد

دندانپزشكي اجتماعي

شاهدی

معيار در هر يک از سه حيطه انگيزه و عالقه  ،22 ± 12يادگيری
 23 ± 12و مشاركت در كار گروهي  33 ± 13به دست آمد33/9 .
درصد دانشجويان با اين نظريه كه روشهای متنوع تدريس ،يک
ضرورت است ،موافق بودند .نتايج حاكي از آن بود كه استفاده از روش
مبتني بر حل مسأله در ايجاد و افزايش انگيزه و عالقه دانشجويان به
درس بيوشيمي و يادگيری عميقتر آن مؤثر ميباشد.
ميانگين امتياز رضايتمندی و انتقال مفاهيم آموزشي در گروه شركت

جعفری و
همكاران ()11

تهران

 29دانشجوی
دندانپزشكي

كننده در كارگاه به طور معنيداری باالتر بود 31 .درصد شركت كنندگان
از روش برگزاری دوره راضي بودند و بيان داشتند كه روش آموزشي
جديد در رسيدن به اهداف اصلي خود كه ايجاد نگرش مثبت در
دانشجويان و جلب عالقمندی آنان به مباحث دندانپزشكي اجتماعي
ميباشد ،موفق است.
روش  PBLتعديل شده در يادگيری دانشجويان در مقايسه با روش

آيين و نوريان
()16

شهركرد

 97دانشجوی

ميزان تأثير يادگيری مبتني بر مسأله در يادگيری

پرستاری

دانشجويان در مقايسه با روش سخنراني

مورد شاهدی

سخنراني ،تأثير بيشتری دارد .نمرات آزمون نهايي دانشجويان تحت
آموزش به روش  PBLبرابر با  19/9 ± 1/2و در دانشجويان آموزش
ديده به روش سخنراني  16/2 ± 1/3بود ()P > 3/393

باستان حق ()17

كاشان

 13دانشجوی

كارايي مدل تركيبي و سنتي بر نگرش

تصادفي نيمه

ميانگين نمره نگرش گروه شاهد ،قبل و پس از مداخله به ترتيب 6/69

پزشكي

دانشجويان نسبت به آموزش ،مقايسه و اثربخشي

تجربي

و  6/67و در گروه تجربه به ترتيب  6/91و  7/22بود .افزايش آن در
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گروه تجربه ،معنيدار بود ( ،)P < 3/339در حالي كه در گروه شاهد

مدل تركيبي بر دانش باليني  9دانشجو

چنين نبود .در مقايسه ،دو گروه از لحاظ ارتقای نگرش دانشجويان در
مدل تركيبي 9 ،برابر (فاصله اطمينان  99درصد بين )1/29-61/62
مؤثرتر از مدل سنتي عمل كرده بود .نتايج نشان داد كه استفاده از
پزشكان عمومي دوره ديده برای مربيگری به روش تركيبي در كنار
استادان ،منجر به افزايش رضايتمندی و دانش باليني دانشجويان ميشود.
ميانگين دانش گروه تجربي  19/7 ± 1/3و گروه شاهد  16/3 ± 1/3و

مقايسه دو روش آموزش بر پايه حل مسأله و
كليني و همكاران
()19

اصفهان

 29دانشجوی

سخنراني بر ميزان دانش دانشجويان در درس

نيمه تجربي–

ميانگين نمره دانش گروه مداخله  1/9نمره بيشتر از ميانگين نمره گروه

پزشكي

بيولوژی مولكولي و تعيين نگرش گروه حل

نيمه تصادفي

شاهد بود و تفاوت معنيداری داشت .همچنين ،نگرش دانشجويان گروه

مسأله در مورد اين شيوه آموزشي
بقايي و روشن
()19

گيالن

 99دانشجوی
پرستاری

تجربي نسبت به شيوه آموزشي مثبت بود.
نيمه تجربي–

اثربخشي روشهای مختلف ياددهي و يادگيری

مورد-
شاهدی

نتايج آزمون  Paired tنشان داد كه آموزش سخنراني بر ميزان يادگيری
( )P > 3/339مؤثر بود ،اما بر يادگيری دانشجويان تأثيری نداشت .از
طرف ديگر ،روش يادگيری بر مبنای مسأله بر ميزان يادگيری
( )P > 3/339و يادداری دانشجويان ( )P > 3/339مؤثر بود.
در سال اول ،نمره پايان ترم دانشجويان گروه سخنراني باالتر از گروه

ارزيابي تأثير روشهای يادگيری و  PBLدر
پورشنازری و
همكاران ()12

كرمان

 PBLبود ،ولي در سال چهارم نمره گروه  PBLباالتر از گروه

 79دانشجوی

كوتاه مدت و بلند مدت در فراهمآوری

مورد–

سخنراني بود .بنابراين ،روی مهارتهای يادگيری دانشجويان در بلند

پزشكي

اطالعات دانشجويان پزشكي در دوره فيزيولوژی

شاهدی

مدت تأثير دارد و همچنين ،با وجود اين كه در كوتاه مدت در نمره
پايان ترم دانشجويان ،تأثير نگذاشته بود ،ولي به درک عميق آنها كمک

تنفس و مقايسه آن با روش آموزش سنتي

كرده بود.
ميزان يادگيری در گروه  PBLبه طور معنيداری از گروه سخنراني
باالتر بود و ميزان به كارگيری علوم پايه در بالين و انگيزه يادگيری و
سنگستاني و
خطيبان ()13

همدان

 92دانشجوی
مامايي

مقايسه تأثير  PBLو روش سخنراني روی
رضايتمندی و مراحل يادگيری دانشجويان رشته
مامايي

نيمه تجربي–
مورد شاهدی

تعامل گروهي در گروه  PBLباال بوده است و بعد از پسآزمون ،نمره
گروه مداخله باالتر از گروه شاهد به دست آمد .نمره گروه مورد
 9/29 ± 3/92و نمره گروه شاهد  2/33 ± 1/33و ميزان رضايت
دانشجويان در گروه  PBLباال بود .گروه مورد دارای ميزان رضايت
 13/16 ± 3/21و گروه مداخله ميزان رضايت  16/76 ± 1/37داشتند.
سطح دانش و نمره دانشجويان گروه  PBLاز گروه سخنراني باالتر

مقايسه و تأثير آموزش مبتني بر مسأله و
دهكردی و
حيدرنژاد ()13

شهركرد

بود و تفاوت معنيداری بين دو گروه در درک و ارزيابي اطالعات

 93دانشجوی

سخنراني روی رفتار ،نگرش و يادگيری

پرستاری

دانشجويان پرستاری

مورد– شاهد

 93دانشجوی

بررسي ميزان رضايتمندی دانشجويان پزشكي از

مورد–

درصد و در مرحله دوم  27/29درصد دانشجويان بيان داشتند كه روش

پزشكي

روش تدريس آموزش بر پايه حل مشكل

شاهدی

 PBLدر ماندگاری مطالب مؤثر بود .همچنين ،در مرحله اول 33

مشاهده شد ( ،(P > 3/339ولي در سطح درک مطالب ،تفاوت

معنيداری وجود نداشت (.)P = 3/396
در مرحله اول 36 ،درصد و در مرحله دوم  96/36درصد دانشجويان
روش  PBLرا در ميزان يادگيری مؤثر دانستند .در مرحله اول 23
خوشنويس اصل
و همكاران ()19

زنجان

درصد و در مرحله دوم  93/91درصد دانشجويان روش  PBLرا در
ايجاد انگيزه مؤثر دانستند.
وحدت
شريعتپناهي و
وحدت
شريعتپناهي
()63
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 63دانشجوی

آمادگي يادگيری خودراهبر دانشجويان پزشكي

مامايي

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

ميانگين نمره دانشجويان در روش  PBLبه شكل معنيداری بيشتر از
نيمه تجربي

روش سخنراني بود ( .)P > 3/39همچنين ،ميزان رضايت در روش
 PBLبيشتر از روش سخنراني مشاهده شد (.)P > 3/313

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي
مؤمني و همكاران
()61

كردستان

 96دانشجوی
پزشكي

دوره سيزدهم شماره سوم
روش  PBLدر يادگيری عميق دانشجويان تأثير دارد ،ولي در يادگيری

تأثير يادگيری مبتني بر مسئله بر يادگيری،
رضايت و تعامل دانشجويان پزشكي در دوره

نيمه تجربي

جنين شناسي

دانش آنها نميتواند تأثير بيشتری داشته باشد .همچنين ،ميانگين نمره
دانشجويان و ميزان عالقه آنها در دو گروه سخنراني و  PBLرابطه
معنيداری نداشت.
PBL: Project-based learning

بازه زماني انتشار مقاالت بررسي شده از سالهای 1737-97

رضایتمندی

بود .در كل ،مقاالت بررسي شده در  11منطقه ايران (تهران،

ديانت و اديب حاجباقری بر روی اين موضوع در بين

رفسنجان ،گيالن ،كاشان ،كردستان ،سبزوار ،شهركرد ،ايالم،

دانشجويان پرستاری تحقيق نمودند كه اختالف بين دو روش

زنجان ،كرمان و اصفهان) انجام گرفته بود .در  12مقاله بررسي

بر اساس رضايتمندی معنيدار نبود ( .)2نتايج مطالعه پنجويني

شده 233 ،نفر شركت داشتند و روش سنتي سخنراني و روش

و شهسواری نشان داد كه ميزان رضايتمندی دانشجويان

يادگيری مبتني بر مسأله مقايسه شده بود.

پرستاری از روش مسأله محور در حد متوسط به باال گزارش

در مطالعه حاضر ،موضوعات مورد بررسي در مقاالت در

شد و اختالف معنيداری در نمره ميانگين رضايتمندی قبل و

سه حيطه «اثربخشي ،رضايتمندی و تأثير در يادگيری»

بعد از آموزش به روش يادگيری مبتني بر مسأله مشاهده گرديد

تقسيمبندی شده بود.

( .)3نتايج مطالعه باستانحق نشان داد كه استفاده از روش

اثربخشی

تركيبي (سخنراني و يادگيری مبتني بر حل مسأله) ،باعث

ديانتي و اديب حاجباقری در مطالعه مورد شاهدی خود،

افزايش رضايتمندی دانشجويان پزشكي نسبت به روش سنتي

ديدگاه  63نفر از دانشجويان رشته پرستاری كاشان را در مورد

گرديد ( .)17نتايج پژوهش جعفری و همكاران ( )11و

اثربخشي روش يادگيری مبتني بر مسأله در مقايسه با روش

سنگستاني و خطيبان ( )13حاكي از اين بود كه ميزان

سنتي مورد بررسي قرار دادند كه اين ارتباط معنيدار نبود

رضايتمندی دانشجويان دندانپزشكي از روش يادگيری مبتني

( .)2( )P = 3/933نتايج پژوهش پنجويني و شهسواری بيان

بر مسأله بيشتر بود .در نهايت ،وحدت شريعتپناهي و وحدت

نمود كه بيشتر دانشجويان پرستاری ،روشهای متنوع تدريس

شريعتپناهي در مطالعه خود گزارش كردند كه ميزان رضايت

را ترجيح ميدهند ( .)3نتايج مطالعه جعفری و همكاران حاكي

دانشجويان پرستاری از روش مبتني بر مسأله به طور معنيداری

از اين بود كه استفاده از روش آموزشي جديد در رسيدن به

باالتر از روش سخنراني بود (.)63( )P > 3/313

اهداف اصلي خود كه ايجاد نگرش مثبت در دانشجويان

تأثير در یادگيری

دندانپزشكي و جلب عالقمندی آنان به مباحث دندانپزشكي

نتايج پژوهش كرمانيان و همكاران نشان داد كه نمرات

اجتماعي ميباشد ،موفق بود ( .)11باستانحق در پژوهش خود

ارزشيابي دانشجويان پزشكي گروه يادگيری بر اساس حل

نشان داد كه تأثير روش يادگيری مبتني بر مسأله در افزايش

مسأله ،به طور معنيداری بيشتر از گروه سنتي بود (.)9

نگرش دانشجويان پزشكي در گروه ،تجربه بهتری بود ،اما

همچنين ،نتايج تحقيق پنجهپور و عطايي حاكي از اين بود كه

روش تركيبي مؤثرتر از روش سنتي ميباشد و از لحاظ آماری

استفاده از روش مبتني بر مسأله در ايجاد و افزايش انگيزه و

معنيدار بود ( .)17در مطالعه كليني و همكاران ،نگرش

عالقه دانشجويان تغذيه به درس بيوشيمي و يادگيری عميقتر،

دانشجويان پزشكي نسبت به روش يادگيری مبتني بر مسأله در

مؤثر واقع شد ( .)13نتايج مطالعه جعفری و همكاران ( )11و

مقايسه با روش سنتي مثبت بوده است (.)19

كليني و همكاران ( )19نشان داد كه انتقال مفاهيم آموزشي در
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گروه يادگيری مبتني بر مسأله بيشتر بود .آيين و نوريان در

مسأله را بر امتحانات بورد جراحي مورد بررسي قرار دادند و

تحقيق خود بيان كردند كه روش يادگيری مبتني بر مسأله در

به اين نتيجه رسيدند كه اين روش برای كسب دانش پايه و

يادگيری دانشجويان پرستاری در مقايسه با روش سخنراني،

آمادگي امتحانات برد دستياران جراحي مفيد بود و اثربخشي

تأثير بيشتری داشت و نمره آزمون نهايي آنها بيشتر شد (.)16

اين روش را در موفقيت آنان مفيد تا خيلي مفيد ارزيابي

بقايي و روشن ( ،)19پورشنازری و همكاران ( )12نيز نتايج

نمودند ( Thammasitboon .)69و همكاران از دانشگاه

مشابهي را گزارش نمودند و در مطالعه سنگستاني و خطيبان

هاروارد ،اثر تغيير برنامه آموزشي مبتني بر موضوع به برنامه

( )13و دهكردی و حيدرنژاد ( )13اين تفاوت در حد

مبتني بر مسأله را با روش پاراكلينيكي آزمايشگاهي بر روی

معنيداری به دست آمد .نتايج مطالعه خوشنويس اصل و

دانشجويان دندانپزشكي مورد بررسي قرار دادند و به اين

همكاران ( )19و مؤمني و همكاران ( )61حاكي از اين بود كه

نتيجه رسيدند كه يادگيری مبتني بر مسأله ،بر روی دانش پايه

يادگيری مبتني بر مسأله در ميزان يادگيری مؤثر واقع شد.

دانشجويان تأثير چنداني نداشت ،ولي ارتباط اين روش با
مهارتهای پاراكلينيكي و كلينيكي و با همكاران و بيماران در

بحث و نتيجهگيری
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ميزان اثربخشي روش
آموزش يادگيری مبتني بر مسأله در آموزش پزشكي در حد

حد معنيداری بود ( )P > 3/393و در تقويت تفكر انتقادی،
يادگيری عميق و خودارزيابي و تقويت كار تيمي آنها مؤثر
بوده است (.)67

رضايتبخشي ميباشد .اين روش آموزش در تقويت

پژوهش  Khanو همكاران در مقايسه روش سنتي آموزش

توانمندیهای دانشجويان و ايجاد انگيزه در آنها و تقويت كار

با روش يادگيری مبتني بر مسأله كه بر روی دانشجويان

گروهي دانشجويان تأثير مثبتي دارد .نتايج مطالعات ديانت و

پزشكي انجام شد ( ،)69به نتيجه مشابهي با

اديب حاجباقری ( ،)2پنجويني و شهسواری ( ،)3جعفری و

و همكارن ( )67رسيد .مطالعات آنها نشان داد كه هر دو

همكاران ( )11و كليني و همكاران ( )19بر روی دانشجويان

روش سنتي و آموزش مبتني بر مسأله ،باعث كسب دانش پايه

رشتههای پرستاری ،دندانپزشكي و پزشكي ،اين روش را

يكساني شد ،اما در گروه يادگيری مبتني بر مسأله،

اثربخش نشان داد و باستانحق مدل تركيبي سنتي سخنراني و
يادگيری مبتني بر مسأله را مؤثر دانست ()17؛ به طوری كه
نتايج مطالعه  Kohو همكاران بيان نمود كه يادگيری مبتني بر

Thammasitboon

بهبود مهارتهای نگرشي ( )Attitudesدر حد معنيداری بود
(.)69( )P < 3/339
بر اساس بررسي مطالعات ،ميزان رضايتمندی از روش

مسأله بر روی توانمندیهای ( )Competenceدانشجويان

يادگيری مبتني بر مسأله در سطح بااليي بود؛ به طوری كه در

پزشكي بعد از فارغالتحصيلي به خصوص بر روی مهارتهای

تحقيقات پنجويني و شهسواری بر روی دانشجويان پرستاری

اجتماعي و شناختي آنان تأثير مثبتي داشت (.)66

( ،)3جعفری و همكاران بر روی دانشجويان دندانپزشكي

نتايج پژوهش  Thammasitboonو همكاران بيان داشت كه

( )11و سنگستاني و خطيبان بر روی دانشجويان مامايي (،)13

اين روش باعث تقويت تفكر انتقادی ،يادگيری عميق و

ميزان رضايتمندی دانشجويان از اين روش نسبت به روش

خودارزيابي دانشجويان شد و كار تيمي را در آنها تقويت

سنتي در حد مقبولي گزارش گرديد .نتايج پژوهش نوحي و

نمود و اين نوع روش آموزشي تأثير معنيداری در افزايش

همكاران كه بر روی دانشجويان پرستاری انجام شده بود ،بيان

يادگيری دانشجويان داشت ( Gregg .)67و همكاران در يک

نمود كه اكثر دانشجويان روش يادگيری مبتني بر مسأله را بر

مطالعه همگروهي ( ،)Cohort studyتأثير يادگيری مبتني بر

ساير روشهای آموزش ترجيح ميدهند ( .)62نتايج مطالعه
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

زرشناس و همكاران در مورد تأثير روش آموزش مبتني بر حل

استفاده نمودند ،بعد از مقايسه اين دو روش ،به اين نتيجه

مسأله بر روی دانشجويان دندانپزشكي ،نشان داد كه نمره

رسيدند كه دانشجويان گروه يادگيری مبتني بر حل مسأله،

رضايت آنها ( 19از  )63به دست آمد كه اين امتياز در حد

اطالعات بيشتری در علوم پايه و باليني كسب كردند و بهتر

متوسط به باال ارزيابي شد ( .)63در تحقيقات مختلف ،يادگيری

توانستند اطالعات را ارزيابي كنند (.)63

مبتني بر مسأله به عنوان روش آموزشي مؤثری در بين استادان

نتيجهگيری

و دانشجويان معرفي گرديد.

با توجه به جايگاه آموزش در عرصه آموزش پزشكي ،نياز

يادگيری مبتني بر حل مسأله در افزايش انگيزه دانشجويان،

به روش آموزش اثربخش مناسب در اين زمينه احساس

يادگيری عميقتر و انتقال مفاهيم به آنها تأثير بيشتری دارد؛ به

ميشود .نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه يادگيری مبتني بر حل

طوری كه در مطالعات كرمانيان و همكاران ( ،)9پنجهپور و

مسأله ،تأثير مثبتي در ميزان و عمق يادگيری دارد و ميزان

عطايي ( ،)13آيين و نوريان ( ،)16بقايي و روشن (،)19

رضايتمندی بيشتری در بين دانشجويان ايجاد مينمايد.

پورشنازری و همكاران ( ،)12سنگستاني و خطيبان (،)13

بنابراين ،ميتواند به عنوان يک روش آموزشي مؤثر و اثربخش،

دهكردی و حيدرنژاد ( ،)13خوشنويس اصل و همكاران ()19

در آموزش دانشجويان در حيطه علوم سالمت و حتي

و مؤمني و همكاران ( ،)61روش حل مسأله در انتقال مفاهيم

دانشجويان ساير رشتهها مورد استفاده قرار گيرد.

آموزشي و افزايش انگيزه و عالقه دانشجويان و ارتقای نمره
آزمون تأثير بسزايي داشت .گلمحمدی و دشتي ،مدل تركيبي

سپاسگزاری

(سخنراني همراه با يادگيری مبتني بر حل مسأله) را در

بدينوسيله نويسندگان بر خود الزم ميدانند تا از كليه

يادگيری دانشجويان پزشكي مؤثر دانستند ( Espey .)3و

كساني كه در انجام مطالعه حاضر همكاری نمودند ،تقدير و

همكاران كه به صورت تركيبي از روشهای مختلف آموزشي

تشكر به عمل آورند.

مانند يادگيری مبتني بر حل مسأله در گروه كوچک و سخنراني
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Background & Objective: The main prospect of medical education is improving the quality of
health care provided by clinicians. The quality and timing of services is related to medical
education that can train researchers to solve the problems of the changing requirements of society.
Problem-based learning (PBL), as a student-centered learning approach, can provide the context
for such medical education. The aim of present study was to obtain appropriate information about
the effective use of PBL in Iranian medical education from available studies through a systematic
review.
Methods: In the present study, 16 studies on the effect of PBL on learning, satisfaction, and
efficacy of medical education were reviewed. This systematic review was performed by searching
the Google Scholar, PubMed, Magiran, Iran Medex, and SID databases using the keywords
problem-based learning, medical education, and Iran. We included studies that were published
from 2003 to 2015 in Iran. The results of all studies were reviewed by two researchers using the
Critical Appraisal Skills Programme (CASP) and the Strengthening the Reporting of Observational Studies
in Epidemiology (STROBE) checklists.

Results: From among the 130 selected articles, 16 studies were included in the study. The level of
satisfaction with this type of training was reported as high. The students' performance was
satisfactory with this educational method. This method of training had a significant effect on the
increasing of student learning, particularly in the clinical and practical fields, and strengthening of
active learning, self-direction, motivation, and critical thinking.
Conclusion: According to the results of this study, PBL can be used as an effective educational
method for medical education in Iran.
Key Words: Problem-based learning, Medical education, Systematic review, Iran
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