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زمینه و هدف :معرفی روشهای نوین تدریس ،چالش هایی در آموزش به ویژه در آموزش علوم پزشکی به وجود آورده است .هر کدام از این روشها
دارای کاربرد ،جایگاه معایب و مزایای متعددی است .این مقاله مروری سیستماتیک میباشد و با هدف بررسی اثربخشی روشهای نوین تدریس در
آموزش علوم پزشکی انجام شد.
روش کار :تعداد پایگاهها و مطالب مورد جستجو شامل  Web of Sciences ،Scopus ،Irandoc ،Iranmedex ،SID ،Magiranو مجالت
ایرانی چاپ شده به صورت دستی بود که توسط  1نفر پایگاهها با کلید واژههای (تدریس ،آموزش و علوم پزشکی) جستجو شد و با اعمال معیارهای ورود
و بررسی کیفیت روششناسی پژوهشها ،مقاالت را انتخاب کردند که  81مورد از آنها به صورت مداخلهای (تجربی و نیمهتجربی) بود ،وارد مطالعه شد.
تحلیل حساسیت مقاالت از نظر حجم نمونه ،طراحی مطالعه و تأثیر مداخله انجام شد .سنتز کیفی مقاالت و تحلیل حساسیت انجام شد.
یافتهها :افزایش میزان یادگیری ،افزایش رضایت ،افزایش تعامالت بین فردی ،افزایش تعامل فراگیران ،ماندگاری اطالعات ،افزایش مشارکت و همکاری،
دریافت بازخورد و خود تنظیمی فراگیران در شیوه بحث گروهی و مضامین کسب عقاید حرفهای ،مهارتهای ارتباطی ،کشف راه حل کسب دانش علمی،
افزایش میزان یادگیری و رضایت دانشجویان ،محبوبیت و مقبولیت ،تعمق و تأمل پیرامون مسأله ،در نظر گرفتن راه حلهای مختلف و انتخاب بهترین راه
حل ،افزایش خود پنداره مثبت ،افزایش انگیزه درونی ،ایجاد عالقه بر یادگیری ،لذت از یادگیری ،توسعه تفکر انتقادی ،مهارتهای مطالعه ،رضایت باالتر،
افزایش کیفیت آموزش ،یادگیری بادوام و افزایش خود کارامدی در روشهای حل مسأله ،بستههای فراشناختی و نقشه مفهومی بود.
نتیجهگیری :روشهای نوین تدریس که شامل روش حل مسأله ،روش بحث گروهی ،روش بستههای فراشناختی و روش نقشه مفهومی میباشد ،در
افزایش یادگیری ،رضایت دانشجویان از روش تدریس و مشارکت دانشجویان و دوام بیشتر یادگیری تأثیر داشت.
کلید واژهها :تدریس ،روشهای تدریس ،روش حل مسأله ،بحث گروهی ،شناخت ،نقشه ،مفهوم ،علوم پزشکی ،آموزش ،مرور سیستماتیک
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مقدمه

کریمی و همکاران

کدام از این روشها دارای کاربرد ،جایگاه معایب و مزایای

هدف مهم آموزش علوم پزشکی باید آموزش و پرورش

متعددی است .آشنای ناکافی استادان علوم پزشکی با این

دانشجویان در زمینه یادگیری تدریس ،رشد و نمو فردی و

روشها باعث استفاد نابهجا و گاهی افراطی میشود .از این رو

افزایش اعتماد به نفس ،نمو اجتماعی به عنوان یک زمینه حرفه

در این مقاله مروری گسترده و کاربردی بر این روشها

علوم اجتماعی و انسانی و کمک هر چه بیشتر و مؤثرتر به

صورت گرفته است .هدف از نگارش این مقاله مروری ،پاسخ

همنوعان خود باشد .عوامل متعددی در اثربخشی تدریس و

به این سؤال است که آیا روشهای نوین تدریس شامل بحث

تحقق یادگیری از طریق تدریس نقش ایفا میکند که یکی از

گروهی روش حل مسأله و روش تیمی نقشه مفهومی و

آنها نقش روشهای تدریس است که استادان از آن استفاده

بستههای فراشناختی در افزایش یادگیری و توانمندی و

میکنند ( .)2همه استادان علوم پزشکی به شیوه مورد نظر خود

رضایت دانشجویان علوم پزشکی مؤثر است و روشهای نوین

در تربیت نیروی انسانی کوشا هستند ،ولی آن چه اهمیت دارد،

در آموزش علوم پزشکی از چه جایگاهی برخوردار هستند؟ از

این است که استادان درباره تجربه خویش تفکر کنند و

طرفی آیا زمان آن نرسیده است که روشهای سنتی را به دلیل

تفکرشان را بر یادگیری دانشجویان متمرکز سازند؛ به طوری

ادعاهای معرفین روشهای نوین کنار گذاشت؟ با وجود انجام

که اگر دوباره شانس تدریس را داشتند ،از خود بپرسند که چه

پژوهشهای متعدد در زمینه روشهای نوین تدریس ،یافتههای

کار کنند تا کیفیت کالس بهتر شود و آن را به شیوهای

آنها به خوبی و منسجم تلفیق نشد و این مطالعه در پی انجام

متفاوتتر اجرا کنند (( Grash .)1به نقل از حقانی و

این مهم بود .در دستیابی به روشهای تدریس ارجح موجود

همکاران) سبک تدریس را الگوی ویژهای از عقاید و

در تحقیقات و منابع رشتههای علوم پزشکی و ارایه پیشنهادها

رفتارهایی میداند که مدرس ارایه میدهد و بر نقش تسهیل

برای استفاده استادان رشتههای علوم پزشکی و پیدا کردن

کنندگی مدرسان تأکید میکند.

روشهای تدریس که کمتر در آموزش این رشتهها استفاده

هدف اساسی این نقش که متمرکز به نیازهای فراگیران

میشود ،از هدفهای دیگر این مطالعه مروری بود.

است ،رشد استقالل عمل ،ابتکار و مسؤولیتپذیری میباشد که
به آنها اجازه تفکر خالق را میدهد ( .)8آموزش فرایند

روش کار

پیچیدهای است ،به خصوص برای رشتههای علوم پزشکی که

مرور مقاالت بر اساس جستجو در پایگاهای اطالعاتی

دانش آموختگان آن برای بالین بیمار آماده میشوند ،عالوه بر

فارسی و انگلیسی شامل ،Iranmedex ،SID ،Magiran

استفاده از روشهای متفاوت آموزش ،اهمیت دادن به ارتباطات

 Web of Sciences ،Scopus ،Irandocو مجالت ایرانی

که جز اولویت مفاهیم پایهای است که دانشجویان رشتههای

چاپ شده به صورت دستی بود که جستجوی جامع اطالعاتی

علوم پزشکی باید آن را یاد بگیرند ،بسیار ضروری است (،2

صورت گرفت ،سپس معیارهای الزم برای انتخاب مقاالت

.)4

واجد شرایط به کار گرفته شد .معیارها شامل مطالعات
از طرف دیگر ،عالوه بر دانش کافی ،دستیابی به عادات

مداخلهای (تجربی و یا نیمهتجربی) که طول مدت پیگیری

تفکر و قضاوت صحیح در دانشجویان رشتههای علوم پزشکی

آنها یک ترم تا یک سال بود و روی روشهای نوین تدریس

حیاتی است که روش تدریس مخصوص به خود را طلب

در علوم پزشکی کشور ایران که شامل روشهای حل مسأله،

میکند .معرفی روشهای نوین تدریس چالشهای در آموزش

بحث ،کار تیمی ،روش مشارکتی ،نقشه مفهومی ،بسته

به ویژه در آموزش علوم پزشکی به وجود آورده است .هر

فراشناختی بود ،مقاالت را انتخاب کردند.
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بررسی کیفیت روششناسی این مطالعه به وسیله م.ر و ک م

مقاله مرتبط به موضوع مطالعه شد و در پایگاه  Magiranبا

ح مورد بررسی قرار گرفت و همه رتبهبندیها به صورت

کلید واژههای تدریس ،آموزش و علوم پزشکی تعداد 122

مستقل انجام شد و مواردی که با هم اختالف نظر داشتند ،در

مقاله به دست آمد که  29مقاله مرتبط به مطالعه شد.

یک جلسه آن را برطرف کردند .کورسازی مرورگران نسبت به

در پایگاه  Iranmedexبا کلید واژه تدریس و علوم

نویسندگان مقاالت غیر ممکن بود .سپس کیفیت مقاالت

پزشکی تعداد  122مورد مقاله به دست آمد که دو مورد با سایر

درجهبندی شد .روایی درونی و کیفیت توصیفی مقاالت هر

پایگاهها همپوشانی نداشت و در این مطالعه وارد شد 1 .مقاله

کدام با  1معیار و  1نمره مورد بررسی قرار گرفت که دارا بودن

به زبان انگلیسی بود که توسط م ر ترجمه شد .تمام تالش

معیار ،نمره  2و نداشتن آن معیار ،نمره  2به آن تعلق گرفت .در

انجام شد که تمامی منابع موجود به دست آید .بر اساس

صورتی که در مقاالت دادهها نامشخص بود ،معیار به آن تعلق

اطالعات حاصل از عنوان و خالصه مقاالت 41 ،عنوان مقاله

نمیگرفت .نمره باالتر از  8روی  1یا  1روی  21مقاالت با

انتخاب شد و تمام متن آنها مورد مطالعه قرار گرفت و سپس

کیفیت متوسط به باال در نظر گرفته شد و بقیه مقاالت با کیفیت

تعدادی از آنها به علت نداشتن معیارهای الزم از این مطالعه

پایین بود و حذف شد .دادهها از درون آنها استخراج شد و

حذف شد و تعداد  88عنوان مقاله مداخلهای از نوع تجربی و

سپس سنتز شواهد صورت گرفت .در این پژوهش تمام

نیمهتجربی تأثیر روشهای مختلف نوین تدریس شامل بحث

مطالعات مداخلهای که به صورت تجربی ،نیمهتجربی بود و در

گروهی ،حل مسأله ،شیوه تلفیقی ،بحث گروهی و حل مسأله و

مورد روشهای تدریس در علوم پزشکی و علوم پزشکی بود،

سخنرانی و نقشه مفهومی را ،با سخنرانی مورد مقایسه قرار

استفاده شد .جستجو در پایگاههای اطالعاتی بدون محدودیت

دادند .که از این بین  11مورد به صورت نیمهتجربی 2 ،مورد

زمانی ،از اول تا تاریخ  2812/8/2صورت گرفت.

اقدام پژوهشی و  1مورد به صورت تجربی کار شده بود

تمام پایاننامهها از طریق پایگاههای اطالعاتی مرور گردید.

(نمودار .)2

جستجوی منابع به زبانهای فارسی و انگلیسی به علت تسلط

معیارهای کیفیت روششناسی به دو روش معیارهای روایی

نویسندگان به این دو زبان بدون محدودیت انجام شد .شرکت

داخلی و معیارهای کیفیتهای توصیفی صورت گرفت که

کنندگان شامل دانشجویان گروههای علوم پزشکی و اعضای

شامل مواردی مانند تصادفیسازی مناسب ،یکسانسازی

هیأت علمی بودند که روشهای تدریس روی آنها کار میشد

گروهها ،علت ریزش نمونهها ،آنالیز در راستای اهداف،

یا از روشهای تدریس استفاده میکردند .هر گونه مداخله

مشخص بودن معیارهای ورود و خروج ،مشخص بودن فاصله

آموزشی و مقایسهای در مورد الگوهای تدریس و یادگیری

اطمینان و توان آزمون و مدت زمان پیگیری بود.

مورد بررسی قرار گرفت .دو نفر از نویسندگان (م ر ،م ب)
برای جستجو در پایگاهها به طور جداگانه اقدام کردند .دو نفر
از نویسندگان م.ر و م.ب به طور جداگانه دادهها را با یک فرم
استاندارد شده بررسی کردند .در پایگاه  Scopusبا استفاده از
کلید واژههای  Learning ،Iranو  ،Teachingبا محدود
شدن به  Nursingو  Medicineتعداد  228مقاله به دست
آمد که یک مورد معیارهای ورود به مطالعه را داشت .در پایگاه
 SIDبا کلید واژه تدریس تعداد  282مقاله به دست آمد که 41

یافتهها
نتایج این مطالعه مرور سیستماتیک در  8بخش طبقهبندی
میشود که شامل مطالعاتی که روش حل مسأله را با سخنرانی
مورد مقایسه قرار داده بود؛ مطالعاتی که بحث گروهی ،پرسش
و پاسخ و مشارکت دانشجو را مورد بررسی قرار داده بود و
مطالعاتی که سایر روشهای نوین تدریس مانند نقشه مفهومی،
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بستههای فراشناختی و کارت بازی و حرکات بدنی را بر

بیشتر تأثیر دارد ( .)28نمرات دانشجویان پس از تدریس به

افزایش یادگیری و کیفیت تحصیلی مورد بررسی قرار داد.

روش پرسش و پاسخ و نیز پس از تدریس توسط دانشجو بیش

نتایج در مطالعاتی که روش حل مسأله را با روش رایج

از سخنرانی بود و با افزایش میزان مشارکت دانشجویان در

سخنرانی مورد مقایسه قرار داده بود ،شامل  22پژوهش بود که

تدریس ،میزان رضایت آنان از تدریس و یادگیری افزایش

دامنه روایی درونی آنها  8/1-2/1بود و نتایج حاکی از آن بود

یافت ( .)21روش ترکیبی آموزش که شامل پرسش و پاسخ،

روش حل مسأله ،انگیزه درونی دانشجو را تقویت میکند و

بحث گروهی و الگوی پیش سازمان دهنده در یادگیری پایدار

کیفیت آموزش و یادگیری پایدار را افزایش میدهد (.)1

دانشجویان مؤثرتر از روش آموزش به شیوه سنتی است (،)12

اختالف میانگین نمره قبل و بعد از آموزش در روش سخنرانی

نمرات در سطح دانش در روشهای سخنرانی و بازخورد برابر

و حل مسأله در دو گروه تفاوت ندارد ( .)9یادگیری در روش

روش سخنرانی ولی نمرات طبقات کاربرد و تجزیه و تحلیل

حل مسأله بیشتر از روش سخنرانی است ( .)8ایجاد انگیزه،

در دو گروه تفاوت داشت ( .)12یادگیری به روش بحث

جذابیت و رضایتمندی ،ماندگاری ،کاربردی بودن و میزان

گروهی بیشتر از سخنرانی بود (.)11

یادگیری در روش حل مسأله بیشتر از روش سخنرانی است

میزان رضایت در روش آموزش مشارکتی نسبت به روش

( .)1رضایت بیشتر و پاسخدهی به سؤاالت استنتاجی در روش

سخنرانی بیشتر ولی یادگیری در این دو روش تفاوتی نداشت

حل مسأله بیشتر از گروه سخنرانی میباشد (.)22

( .)18مهارت ارتباط با بیمار بعد از شیوه بحث گروهی نسبت

میانگین نمرات در روش حل مسأله بیشتر از گروه سخنرانی

به سخنرانی افزایش یافت ( .)14نمره آزمون در روش بحث

است ( .)22افزایش نمرات آگاهی و مهارت عملی در گروه

گروهی بیشتر از سخنرانی بود ( .)12بحث گروهی نسبت به

حل مشکل بیشتر از سخنرانی بود ( .)21پیشرفت یادگیری،

شیوه سخنرانی اثر مثبت بر ارزیابی پایان کالس داشت ،ولی بر

افزایش انگیزه ،فعالیت کالسی و میزان رضایت در روش حل

آزمون پایانی ترم اثری نداشت ( .)11نمرات دانشجویان در

مسأله بیشتر از روش سنتی سخنرانی است ( .)28یادگیری

روش سخنرانی کمتر از روش مباحثه بود (.)19

مبتنی بر حل مسأله میتواند در پیشرفت تحصیلی و یادداری

مطلوبیت روش تدریس مشارکتی سخنرانی توسط دانشجو

دانشجویان مؤثر واقع شود ( .)24استفاده از روش مبتنی بر حل

در  4حیطه تفکر انتقادی ،توانایی اظهار نظر در جمع،

مسأله در ایجاد و افزایش انگیزه و عالقه دانشجویان و یادگیری

انتقادپذیری ،روابط مطلوب اجتماعی با همگروهان نسبت به

عمیقتر نسبت به روش استاد محور دارد (.)22

روش سخنرانی بیشتر بود ( .)18در روش ترکیبی آموزش

در  29مطالعه با دامنه روایی درونی بین  ،1/1-2/1روش

مشارکتی و یادگیری در حد تسلط میزان نمرات نسبت به

های بحث گروهی ،پرسش و پاسخ و مشارکتی با سخنرانی

روش سنتی باالتر بود ( .)11نمرات دانشجویان در روش

مورد مقایسه قرار گرفته بود؛  1مورد از آنها به دلیل روایی زیر

سخنرانی کمتر از روش مباحثه بود .روش آموزش تلفیقی

 8/1حذف شد و نتایج کلی حاکی از آن بود که رضایتمندی

باعث تقویت انگیره درونی و افزایش یادگیری و رضایت

کلی دانشجویان در شیوه بحث گروهی بیشتر از سخنرانی بوده

دانشجو میشود (.)82

ولی یادگیری در دو شیوه اختالفی نداشته است ( .)21بحث
گروهی و سخنرانی هر دو بر یادگیری مؤثر هستند و بحث
گروهی بر یادداری بیشتر از سخنرانی مؤثر است ( .)29بحث
عمومی در تغییر نگرش آزمودنیها در مقایسه با سخنرانی
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نتایج در مطالعاتی که سایر روشهای نوین تدریس را

دانشجویان میشود ( .)88نمرات پسآزمون در روش تدریس

استفاده میکردند ،با دامنه روایی  8/1-2/1شامل کارتهای

نقشه مفهومی نسبت به روش سنتی افزایش مییابد (.)84

بازی میزان یادگیری را افزایش میدهند ( .)82با تدریس روش

تدریس به روش نقشه مفهومی سبب ارتقای باالی حیطه

بسته فراشناختی نمرات کل خود راهبری در یادگیری و زیر

شناختی نسبت به سخنرانی میگردد (.)82

مقیاسهای آن در پس آزمون افزایش مییابند ( .)81حرکات
کششی و تنفسی حین تدریس باعث بهبود پیشرفت تحصیلی
جدول  .2معیارهای تعیین کیفیت روش شناسی
معیارهای روایی داخلی
A

تصادفیسازی مناسب

2

B

مخفی ماندن گروه مداخله (تخصیص)

2

C

همسان بودن دو گروه از سن ،جنس ،تحصیالت
(یکسانسازی گروهها)

2

عدم وجود مداخله همزمان دیگر یا شبیه بودن
D

مداخله مذکور در دو گروه

2

علت ریزش نمونهها مشخص است.
E

در پیگیری کوتاه مدت میزان ریزش از پژوهش

2/2

کمتر از  12درصد و در پیگیری طوالنی میزان

2/2

ریزش کمتر از  82درصد بود.
F

آیا آنالیز در راستای اهداف میباشد یا خیر؟
معیارهای کیفیت توصیف

2

G

معیارهای ورود به خوبی مشخص شدهاند؟

2

H

گروه آزمایش و شاهد به خوبی توصیف شدهاند؟

2

اندازهگیری پیگیری کوتاه مدت در کمتر یا مساوی
I

 8ماه
اندازهگیری پیگیری کوتاه مدت در بیشتر از  8ماه

J
K
L

توضیح تعداد نمونهها برای هر گروه در
تصادفیسازی و بررسی نتایج مهم
توان آزمون و فاصله اطمینان بیان شده یا نه

2/2
2/2
2
2

کافی بودن روش نمونهگیری

2/2

کافی بودن میزان مشارکت

2/2
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مقاالت چاپ شده تا تاریخ  2812/28/22در سایتهای ،Magiran
 Web of sciences ،Scopus ،Irandoc ،Iranmedex ،SIDو
مجالت ایرانی چاپ شده به صورت دستی

با استفاده از کلید واژه  Teaching + learning + Iranبا محدود شدن به
 Nursingو  Medicineتعداد مقاالت در سایتهای زیر:
Scopus = 228 ،Magiran = 122 ،Iranmedex = 212 ،SID = 282

حذف  928مورد با مطالعه خالصه
مقاله
تعداد  41عنوان مقاله وارد مرور سیستماتیک شد

حذف  28مورد با مطالعه متن کامل

تعداد مطالعهای که وارد مرور شد ،برابر با  88عنوان به شرح ذیل:
مداخله تجربی =  1مورد
مداخله نیمه تجربی =  11مورد
اقدام پژوهی =  2مورد

بحث و نتیجهگیری
مأموریت اصلی آموزش علوم پزشکی ،تربیت پرسنلی
توانمند و شایسته است که دانش ،نگرش و مهارتهای الزم

تأثیر و پایدار بودن اثر این الگوی آموزشی میتوان آن را در
حیطههای مختلف آموزشی ،پژوهشی ،مدیریت و بالین علوم
پزشکی مورد استفاده قرار داد (.)21

برای حفظ و ارتقای سالمت آحاد جامعه را داشته باشد (.)4

روش حل مسأله به عنوان یک روش تدریس در  22مطالعه

هنر مراقبت به دانش ،مهارت و تخصص نیاز دارد و قلب

با روش سخنرانی مورد مقایسه قرار گرفته بود که به غیر از یک

عملکرد توانایی حل مسأله است ( .)81حل مسأله با توجه به

مورد در تمامی موارد میانگین نمرات در روش حل مسأله

228

دوره دهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بیشتر از روش سخنرانی بود .عالوه بر این ،تقویت انگیزه

مبانی علمی دارند .از جمله اهداف آموزش ،پایبندی استادان به

دانشجو و افزایش کیفیت آموزشی ،افزایش یادگیری ،رضایت

نظریههای یادگیری ،سبکهای تدریس استادن و سبکهای

بیشتر ،جذابیت روش حل مسأله ،کاربردی بودن ،توانایی پاسخ

یادگیری دانشجویان و همین طور منابع و تجهیزاتی که ما در

دادن به سؤاالت استنتاجی ،افزایش نمرات آگاهی و مهارت

اختیار داریم ،میتواند در انتخاب روشهای تدریس تأثیرگذار

عملی در روش حل مسأله بیشتر از روش سخنرانی بود (-22

باشد .ضمن این که اجرای نامناسب روشها هم میتواند باعث

 .)1روایی درونی در تمام مطالعات روی مقایسه روش تدریس

برداشت غلط یادگیرندگان در مورد آن روش شود .به طور

حل مسأله و سخنرانی باالی  8/1بود .که نشان از روایی

فرضی در اکثر مطالعات ،سخنرانی خوب ارزیابی نشده است و

متوسط به باال در این مطالعات دارد .در مطالعه فشارکی و

نتایج خوبی به دنبال نداشته است که این موضع میتواند

همکاران ارتباطی بین میانگین نمرات ،در پایان دوره آموزشی

مربوط به عدم اجرای صحیح روش سخنرانی باشد.

در دو روش سخنرانی و روش حل مسأله دیده نشد (.)9

شیوههای جدید تدریس دیگر شامل نقشههای مفهومی،

با وجود این که نتایج مطالعات نشان میدهد که روشهای

بازی با کارت ،تدریس به روش بسته فراشناختی و حرکات

نوین تدریس در ابعاد مختلف دارای پیامدهای مهمی میباشد،

کششی و تنفسی برای نتایج تدریس با تعداد کم مورد مطالعه

ولی نتایج در عمل به کار گرفته نمیشود .شاید این موضوع به

قرار گرفت که نشان دهنده افزایش نتیجه یادگیری بود از آن

این دلیل باشد که هنوز رویکرد ما در آموزش به سمت مبتنی

جایی که این مطالعات با تعداد نمونههای کم و تکرار محدود

بر شواهد تغییر پیدا نکرده است که این موضع نیازمند مطالعات

انجام شده بود ،روی نتایج این طرحها نمیشود قضاوت کرد.

بیشتری میباشد.

ولی دارا بودن روایی داخلی باالی متوسط در این مطالعات به

روش بحث گروهی ،پرسش و پاسخ و مشارکتی  28عنوان

خصوص در شیوه تدریس به بسته فراشناختی و حرکات

مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که یک عنوان به دلیل دارا

کششی حین تدریس با عدد  2/1میتوان از نتایج طرح برای

بودن روایی زیر  8/1حذف شد .بیشتر نتایج در سایر موارد

استفاده در مطالعات بعدی و کالسهای درس استفاده کرد

نشان دهنده رضایتمندی بیشتر دانشجویان از شیوه بحث

(.)82-82

گروهی ،یادگیری مؤثرتر و پایدار ،یادداری بیشتر ،تغییر نگرش

در روششناسی مطالعاتی که در زمینه حل مسأله و سایر

مثبت آزمودنیها ،افزایش نمرات کاربرد و تجزیه و تحلیل،

الگوهای نوین مانند بحث گروهی ،پرسش و پاسخ و مشارکت

افزایش مهارت ارتباط ،افزایش نمرات دانشجویان ،مطلوبیت

دانشجو و نقشه مفهومی و بسته فراشناختی برای تدریس کار

روش مشارکتی دانشجو در چهار حیطه توانایی تفکر انتقادی،

شده بود ،در اکثر مطالعات تعداد نمونهها کمتر از  82نمونه

توانایی اظهار نظر در جمع ،انتقادپذیری ،روابط مطلوب

بود ،رضایت آگاهانه از هیچ کدام از نمونهها اخذ نشده بود و

اجتماعی با همگروهان نسبت به روش سخنرانی بیشتر بود

به نظر میرسید که اکثر محققین از کالس مورد تدریس خود

( )21-82که در  22مورد نتایج مثبت شیوههای بحث گروهی،

به عنوان نمونه استفاده میکردهاند و گاهی از دو نیمسال

پرسش و پاسخ و مشارکتی دانشجو دیده شده است .از این رو

تحصیلی در یک درس استفاده کردهاند که یکسان کردن این دو

میتوان این روش را در آموزش علوم پزشکی مورد استفاده

گروه کار مشکلی است .از ریزش نمونهها در هیچ کدام از

قرار داد.

نمونهها صحبتی به میان نیامده بود و برای ارزیابی بیشتر آنها

البته نباید از ذهن دور داشت که انتخاب روشهای تدریس

از نتایج آزمون پایان ترم برای بررسی میزان یادگیری استفاده
کرده بودند ،در بعضی موارد ممکن است آزمون پایان ترم
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روایی و پایایی الزم را برای ارزیابی نتایج دارا نباشد .از آن
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یافت شود که مورد بررسی قرار نگرفتهاند.

جایی که به طور تقریبی در هیچ کدام از مطالعات رضایت

پیشنهادهایی برای تحقیقات :با توجه به کارایی اکثر

آگاهانه از نمونهها کسب نشده بود و روشهای جدید تدریس

روشهای نوین تدریس ،توصیه میشود که تحقیقات بیشتری

در دو گروه اعمال شده بود ،حقوق واحدهای انسانی رعایت

در خصوص عدم به کارگیری این روشها در عمل انجام شود.

نشده بود .سنجش رضایتمندی به وسیله پرسشنامه خود

نتیجهگیری

گزارشی بود که میتواند سوگیری داشته باشد .تعداد کم

روشهای تدریس مانند الگوی حل مسأله به عنوان یکی از

نمونهها در اکثر مطالعات میتواند خطای نوع دوم را افزایش

شیوه های بسیار سازنده ،به علت توسعه فکر خالق فرد در

داده ،در نتایج دادهها خدشه وارد کند.

شناسایی و حل مشکل در حیطههای مختلف آموزشی،

محدودیت

پژوهشی ،مدیریت و بالین علوم پزشکی میتواند مورد استفاده

در هنگام جستجو در پایگاههای اطالعاتی و مرور مجالت

قرار گیرد و همچنین روشهای دیگری که در این پژوهش با

به صورت دستی ممکن است مقاالتی باشند که زیر چاپ

مرور سیستماتیک مشاهده شد ،روشهای نوین دیگر تدریس

باشد ،ولی هنوز در پایگاه اندکس نشدهاند ،یا از دید پژوهشگر

عالوه بر روش حل مسأله شامل روش بحث گروهی ،روش

پنهان ماندهاند و در مطالعه وارد نشده باشد .چنانچه پژوهشی

بستههای فراشناختی و روش نقشه مفهومی میتواند در افزایش

به زبان غیر از انگلیسی و فارسی توسط محققین ایرانی چاپ

یادگیری ،رضایت دانشجویان از روش تدریس و مشارکت

شده باشد ،آنها مورد بررسی قرار نگرفتند .به علت مشخص

دانشجویان و دوام بیشتر یادگیری نقش داشته باشند .ولی این

نبودن روششناسی دقیق ،در تعیین کیفیت کار مقاالت چاپ

نکته را باید در نظر داشت ،همان طور که هیچ دارویی قادر به

شده در مجالت ممکن است که اشتباه شده باشد .به غیر از

شفای تمام دردها نیست ،در آموزش هم هیچ روشی به تنهایی

پایگاههای جستجو شده ،پایگاههایی وجود داشت که جستجو

قادر به حل تمام مشکالت نیست .از اینرو تلفیق روشها بر

در آنها صورت نگرفت و امکان دارد که مقاالتی در آنها

اساس مقاالت مرور شده توصیه میشود.
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Background & Objective: Introduction of modern methods of teaching has created challenges in
education, especially in medical education. Each of these methods has an application, several
advantages and disadvantages, and a position. The aim of this review was to examine the
effectiveness of teaching methods in medical education.
Methods: This was a systematic review. SID, Magiran, IranMedex, IRANDOC, SCOPUS, Web
of Science, and published Iranian magazines were searched by two people manually with the
keywords teaching, learning, and medical sciences. They searched and selected articles by
applying the quality criteria and research methodology. 32 interventional studies (experimental
and semi-experimental) were selected. Sensitivity analysis was performed in respect to sample
size, study design, and the impact of the intervention. Synthesis of articles’ quality and sensitivity
analysis were performed.
Results: Increased learning, satisfaction, interactions between learners, data retention, increase
collaboration, receive feedback and ideas via group discussion, and themes such as professional
communication skills, discover solutions, scientific knowledge, increase learning and student
satisfaction popularity and acceptance skills, meditation and reflection on the problem,
considering various solutions and choosing the best solution, a positive vision of their increase,
rising inner motivation, creating interest in learning, enjoyment of learning, developing critical
thinking, study skills, higher satisfaction, improving teaching quality, durability, and increased
efficiency in learning resulted from problem solving techniques, metacognition packages, and
concept mapping.
Conclusion: The new methods of teaching that consist of problem solving techniques, group
discussion, concept mapping, and metacognition packages increase learning, student satisfaction,
student participation, and the durability of learning.
Keywords: Teaching models, Teaching methods, Problem solving method, Discussion, Meta
cognition packs, Concepts map method
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