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 آموزش و تیفیک شیدانشجو محور و ادغام دروس مرتبط، باعث افزا یها وهیمطالعات نشان داده اند که ش مقدمه:

انجام  ، یاتولوژرس پدارائه  یبر مساله برا یآموزش مبتن وهیش ریتأث یمطالعه با هدف بررس نیگردد. ا یم یریادگی

 شد.

و  ینتسه روش ب یشناس بیاز آموزش درس آس یبخش ،یتجرب مهیو از نوع ن یمطالعه مداخله ا نیدر ا روش كار:

دانشگاه علوم  یپزشک انینفر از دانشجو 75 یو با روش مسئله محور برا ینیبال یبخش از آن در قالب مساله ها

 و هفته پسد زین وآموزش  انیپا در. دیآزمون اخذ گرد شیپ کی. در  هر دو روش ابتدا دیاجراء گرد نیقزو یپزشک

سط و روش، تود نینمرات ا نیا نیانگیقرار گرفتند. تفاوت م یابیبا آزمون مجدد مورد ارز انیجواز اجرا، دانش

 قرار گرفت. لیو تحل سهیمورد مقا یآمار یآزمون ها 

 مده از دو روش نشانآدختر بودند. نمرات به دست  هیپسر و بق اندانشجوی ٪3/49نفر  37نفر دانشجو، 75از  نتايج:

 یا روش سنتحور بدر پس آزمون و آزمون دو هفته بعد از آن در روش مسئله م انیات دانشجونمر نیانگیداد که م

از آموزش  نایدانشجو تیرضا شیافزا بروش موج نیا نی(. همچنP < 0/  0001داشت ) یدار یمعن یتفاوت آمار

 شد.

ا روش و ب ینیبال یادر قالب مساله ه یشناس بیاز آن است که آموزش درس آس یحاک جینتا نیا نتيجه گيري:

 بخشد. یرا بهبود م انیدانشجو یمند تیرضا زانینمرات کسب شده و م نیانگیمسئله محور، م

 ن مقالهاينحوه ارجاع به 

SamieiRad F, Sarchami R, Sofiabadi M. The evaluation of the effectiveness of an integrated problem -based learning program in 

pathology education to medical students at QUMS. Horizon of Medical Education Development. 2020;11(2):42-53 

 مقدمه

 یتخصص یاز رشته ها ییک یرشته آسیب شناس

و طب  یتشریح یشامل آسیب شناس یپزشک یبالین

است که دانش آموختگان این رشته دانش،  یآزمایشگاه

را جهت  یالزم و کاف یمجموع توانایبینش و مهارت و در 

 یمناسب و کار بر رو یتشخیص یانجام اقدامات آزمایشگاه

بیولوژیک(  ی)نمونه ها یتو غیرباف یبافت یکلیه نمونه ها

روش  ینمایند تا با بکارگیر یاخذ شده از انسان را کسب م

تغییرات  یها و ابزار مناسب و با بیان و تفسیر علت و چگونگ

 یها یبیمار، راهنمای یر اساس وضعیت بالینپدیدآمده ب

مناسب را به  یو درمان یپیگیر یو توصیه ها یتشخیص

(.  از آنجا که 1پزشکان مسئول درمان بیماران ارائه نمایند )

و  یفناور شرفتیبا روند پ دیبا پزشکی ¬آموزش علوم

 یاست که بـرنامه ها یانفجار اطالعات همراه باشد، ضرور
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 یوپاتولوژیزیو ف هیدر مقاطع علوم پا ـژهیه وآن بـ یآمـوزش

( Integrated) افتهیادغام  وهیبه ش دمانیاز منظر محتوا و چ

از دروس  یمنظر کل کی جادیاز ادغام ا فارائه شوند. هد

 ¬باشد تا به گونه ¬یقطعات منفصل از هم م یمرتبط به جا

آموزش و  تیفیشده و ک بیدار با هم ترک ¬یمعن ای

 (.2ا باال ببرند )ر یریادگی

 یبا دو الگو یآموزش یبطور معمول برنامه ها     

 یشوند. در الگو یاستاد محور و دانشجو محور ارائه م یکل

در  ادیتوسط استاد، انتقال مطالب ز یاول، که با ارائه سخنران

کنند مطالب  یم یسع رانیفراگ رد،یگ یمدت کوتاه انجام م

ن که به یا لیند. اما به دلشده توسط استاد را حفظ کن انیب

شود، مطالب به  یداده نم لیدانشجو فرصت تفکر و تحل

 -دانشجو  الگوی در مقابل، در. شوند¬ یسرعت فراموش م

 تیداشته و مسئول ینقش فعال تر انیمحور، دانشجو

مختلف  ی. از روش هارندیگ یخود را برعهده م یریادگی

 یگروه ها توان به آموزش در یمحور م -دانشجو یالگو

مسئله  یریادگی(، Small- group teachingکوچک )

بر  یریادگی(، و Problem-Based Learningمحور )

 ;Case-Based Learning) ینیبال یمساله ها یمبنا

CBLدانشجو  یاست که روش ها یهی( اشاره نمود. بد

 انیمطالب مناسب تر بوده و به دانشجو یریادگی یمحور برا

(.  مطالعات در 3) دهند¬یم یریادگیدر  یشتریاستقالل ب

باعث  یسنت سیدهد که تدر ینشان م ریاخ یسال ها

 انیآنان به مشتر رایگردد ز یم انیشدن دانشجو رفعالیغ

شده اند که صرفاً  لیتبد گرانیدانش آماده شده توسط د

شده را حفظ نموده و در زمان امتحان  افتیدانش در دیبا

 اریبس یریادگیشود که  یم باعث کردیرو نیپس دهند. ا

قابل استفاده  یآموزش طیشود و فقط در مح جادیا یسطح

 یها وهی. در مقابل شیعمل یواقع طیباشد و نه در مح

بر مسئله به دانشجو کمک  یروش مبتن ریمحور نظ -دانشجو

خود را پرورش  یعمل یکند که دانش و مهارت ها یم

بر  یمبتن یریدگایمطالعه اثر روش  کیمثال در  یدهد. برا

 یو اجتماع یشناخت یبر مهارت ها یدر دوره پزشک مسئله

مهارت،  37 نیکه از ب دیشد و مشخص گرد یپزشکان بررس

(. 4با کاربرد روش مذکور داشته اند) یمهارت ارتباط قو 8

در ارتباط با  2010که در سال  یگریدر مطالعه د نیهمچن

 وهیبا ش یشناس کروبیدر درس م یریادگی تیروش تقو

نشان داد که از  جیبر مساله انجام گرفت، نتا یمبتن سیتدر

استفاده از روش فوق عالوه بر کمک به  ان،یدانشجو دگاهید

 ،یشناس کروبیدانش مربوط به درس م شتریب یریادگی

 یمطالب، انجام کارها لیتحل یمهارت ها تیباعث تقو

است.  دهیآنان گرد یارتباط یو مهارت ها یمشارکت

درس به  نیاز ا انیدانشجو شدهنمرات کسب  نینهمچ

 یبوده است که با روش سخنران انشانیمراتب باالتر از همتا

 یروش را برا نیا زین دیآموزش داده شده بودند. اسات

تر مطالب  یطوالن یادداریو  انیعالقه دانشجو کیتحر

(. در مطالعه 5دانستند ) یسودمندتر م یشناس کروبیدرس م

درس  یریادگیبر مساله در  یتنکاربرد روش مب ریتأث یگرید

کار نشان داد  جیقرار گرفت نتا یمورد بررس ینیبال یمیوشیب

بر مساله آموزش داده شده  یکه با روش مبتن یکه در گروه

باالتر از گروه  یدار یبودند نمرات بعد از امتحان بطور معن

عنوان کرده  انیدانشجو تیاکثر نیبود. همچن یسخنران

جالب، و محرک  د،یمف اریبر مساله بس یند که روش مبتنبود

بهتر از روش  یمیوشیموضوعات ب میبوده، و در تفه زهیانگ

درصد  90از  شیب نی(. همچن6عمل نموده است ) یسخنران

 یتر م یبر مساله را جالب تر و تعامل یروش مبتن ان،یدانشجو

اله بر مس یحاصل از آموزش مبتن جی(. اغلب نتا7دانستند )

و  زهیو انگ تیآموزش رضا وهیش نیکه در ا دده ینشان م

 شیافزا یآموزش تیو فعال یریادگی یبرا انیتالش دانشجو

آموزش در  یسنت یها وهی(. قدمت استفاده از ش8)ابدی یم
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و فعال تر نمودن  رییتغ جادیدانشگاهها باعث شده که ا

بنظر  رممکنیغ ایآموزش، دشوار  ندیدر فرآ انیدانشجو

 یمطالعات نشان داده اند که حرکت به سو لحا نیرسد. با اب

دانشجو محور و ادغام دروس مرتبط، باعث  یها وهیش

 یم یریادگیآموزش و  تیفیدر ک یتحوالت جد

 یکیبه عنوان  یشناسبیدرس آس سیتدر وهی(.  ش9گردد)

 یدر برنامه ادغام افق -یوپاتولوژیزیاز دروس مقطع ف

نمود تا  رییتغ 1387 اهاز اسفندم نیزوق یدانشگاه علوم پزشک

 نیا یهایماریب یوپاتولوژیزیو ف یبا دروس فارماکولوژ

براساس  یشناسبیمقطع هماهنگ شود. ارائه مطالب آس

 یپزشک انیدانشجو یشده براکورس در نظر گرفته  یمحتوا

گشته  میو خون تنظ یکورس غدد، قلب، روماتولوژ رینظ

ارائه  اتیدرس هم در قالب کل نیاز ا یاست. البته بخش

ارائه درس  وهیش رییتغ ییمطالعه کارا نیاست. در ا دهیگرد

بافت نرم  و عضله،   یمفاصل، تومورها یمارهایب یپاتولوژ

از  یعضالن-یعصب وستگاهیو  پ یعضالن  یها یماریو ب

 یپزشک انیدانشجو یریادگی زانیمجموعه دروس فوق بر م

گرفت.  رقرا یمورد بررس نیقزو یدانشگاه علوم پزشک

 ایسؤال بود که آ نیمطالعه پاسخ به ا نیهدف از انجام ا

تواند باعث  یارائه درس م یبر مساله برا یآموزش مبتن وهیش

 شتریب تیو کسب نمرات باالتر و رضا یحداکثر یریادگی

مفاصل و عضالت  یمارهایب یدر مبحث پاتولوژ انیدانشجو

 بافت نرم گردد. یو تومورها

 ش كاررو

 مهیاز نوع ن یمطالعه که از نوع مطالعه مداخله ا نیدر ا

نفر(در مقطع  75) یپزشک انیدانشجو هیبود کل یتجرب

به عنوان   98 یلیسال دوم سال تحص میدر ن یوپاتولوژیزیف

در مطالعه شرکت کردند.  ینمونه مطالعه و به روش سرشمار

مصوب  یقاتیطرح تحق کیمطالعه حاضر برگرفته از 

اخالق با کد  تهیمصوب کم نیقزو یعلوم پزشک هانشگاد

مطالعه،  نیبود .در ا IR-QUMS-REC-1399.8شماره 

و  یبه روش سنت یشناس بیاز آموزش درس آس یبخش

و با روش مسئله  ینیبال یبخش از آن در قالب مساله ها

. در  هر دو روش، در دیاجراء گرد انیدانشجو یمحور برا

 انی. در پادیاخذ گرد والس 28ا آزمون ب شیپ کیابتدا 

با آزمون  انیدو هفته پس از اجرا، دانشجو زیآموزش و ن

 فیقرار گرفتند.  ط یابیمجدد )با همان سواالت( مورد ارز

 فیو هشت تعر ستیصفر تا ب نینمره در هر سه آزمون ب

 شد.

در  یپزشک انیورود به مطالعه شامل دانشجو یها اریمع

بود  98 یلیسال دوم سال تحص مین در یوپاتولوژیزیمقطع ف

 شیپکه در تمام جلسات کالس حضور موثر داشتند و در 

آزمون دو هفته بعد شرکت  زیو نآزمون ، پس آزمون 

 لینمودند و پرسشنامه پژوهشگر ساخته را به طور کامل تکم

 نمودند. 

 یخروج مطالعه شامل عدم حضور در جلسات حضور اریمع

از  شتریب ای یکیبه  ییوجلسه، عدم پاسخگ کی یحت

آزمون دو هفته  و  زیو ن آزمون، پس آزمون  شیسواالت  پ

 ایپرسشنامه پژوهشگر ساخته بطور ناقص  لیعدم تکم زین

  .آن بود لیعدم تکم

در گروه مسئله محور شامل  یمبحث ارائه شده پاتولوژ 

و عضله و توده  یطیعصب مح یها یماریب ،یروماتولوژ

در مورد روش آموزش  انی. ابتدا دانشجوبافت نرم بود یها

آزمون، موارد  شیو پس از اخذ پ هیبر مسأله توج یمبتن

مشخص  یگروه ها یمرتبط با مباحث فوق الذکر ارائه و برا

 یکشف و مطالعه بر رو فیتکل ان،ینشجوشده دا

. جلسات درس دیگرد نییموضوعات هر مبحث تع

برگزار   ختیماستر یبراساس مدل هفت گام انیدانشجو
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  انی. در ابتدا از  فهم درست مسئله   توسط دانشجودیگرد

سواالت مطرح شده  نیحاصل شد. سپس  از ب نانیاطم

 یکمک م ئلهکه به  حل مس یسواالت ان،یشجوتوسط دان

خواسته  انی. در مرحله بعد  از دانشجودیگرد ییکرد، شناسا

 یریادگیو موضوعات   یدیشد با بارش افکار اطالعات کل

 انیدانسته ها  به ب یابیبا ارز نی. همچندیمسئله را استخراج نما

است، پرداختند.   یشتریمطالعه ب ازمندیکه ن یینادانسته ها

 یدر گروه ها ای تکتک  صورتبه  انیسپس دانشجو

به سواالت خود، به  ییپاسخگو یکوچک  ضمن مطالعه برا

ند.  مطالعات  خود پرداخت رامونیمطالب پ یاشتراک گذار

 ای رفتنیآنها  با استدالل نسبت به پذ زین یینها هیدر مرحله ارا

 اقدام نمودند.  یافتراق صیرد تشخ

پس آزمون برگزار شد. در روش  ،یبرنامه آموزش یانتها در

پوست با  یاختصاص یپاتولوژِ ان،یدانشجو نیبه هم یسنت

شد.  هیپرسش و پاسخ ارا ،یروش آموزش بر اساس سخنران

پوست اخذ شد.  یآزمون از مبحث پاتولوژ شیپ کیابتدا 

پس آزمون  ،یبرنامه آموزش انیپس از ارائه درس و در پا

کالس ها درهردو روش  یشد. دو هفته پس از اجرا ربرگزا

آموخته ها با همان  زانیم یابیمجدداً مورد ارز انیدانشجو

دو مرحله مورد  نیقرار گرفتند و تفاوت ا نیشیآزمون پ

پس آزمون، پرسشنامه  انیدر پا نیر گرفت. همچنقرا لیتحل

پژوهشگر ساخته شامل دو بخش، اول اطالعات  یا

سال و معدل کل( و دوم  میسن، معدل ن ،دموگرافیک)جنس

 یتمندیرضا زیو ن یریادگی زانیسوال در خصوص م 6

 ینمره ده اسی. مقدیدانشجو از روش ارائه درس اخذ گرد

 Likert) ییپنج تا تکریل اسیپرسشنامه بر اساس مق

scaleدر نظر  رینمرات ز بیپاسخ ها به ترت ی( بود و برا

 و ادی= ز4=  متوسط، 3=  کم ، 2کم ،  اری= بس1گرفته شد: 

سواالت با استفاده از  یفیک یمحتوا یی. رواادیز اری=  بس5

آنها با انجام مطالعه  ییایحوزه آموزش و پا دینظرات اسات

امعه پژوهش به صورت تصادفی با نفر از ج 10پایلوت روی 

ها در  کاهش تفاوت یتعیین شد. برا  0.76الفای کرونباخ 

مقطع  کیاز  ،یدر دو روش آموزش فدو مبحث مختل هیارا

مطالب  کسانیثابت،  با مدرس ثابت،  حجم  یلیتحص

آزمون ها هم از لحاظ   هیاستفاده شد و سواالت کل یدرس

انتخاب شدند.  کسانی بایرتق یگستره تاکسونوم زیتعداد و ن

داده  نانیاطم انیشد و به دانشجو لینام تکم یپرسشنامه ها ب

نزد  شانیشده از ا یجمع آور تاطالعا یشد که محتوا

 SPSSمحقق محفوظ خواهد ماند. داده ها توسط نرم افزار 

و  انسیوار زیآنال ،یت یو با استفاده از آزمون ها 19نسخه 

 سهیمورد مقا  P< 0.05 یخطا بیبا ضر رسونیپ یهمبستگ

 قرار گرفت. لیو تحل

 نتايج

 هقیب و پسر آنها ٪3/49نفر  37نفر دانشجو، 75از        

 ±0 /75 انیدانشجو یسن نیانگمی. بودند دختر( 7/50٪)

 . بود سال 46/23

آزمون، پس آزمون  و دو هفته بعد از  شینمرات پ سهیمقا

 انیت( دانشجومحفوظا یماندگار زانیآموزش )م یبرگزار

 نیانگیو مسئله محور نشان داد که م  یدو روش سنت نیب

در پس آزمون و آزمون دو هفته بعد از  انینمرات دانشجو

 یآموزش در روش مسئله محور از روش سنت یبرگزار

(. P < 0/  0001باشد. ) یم شتریب یدار یبصورت معن

 (1)جدول
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 در دو روش مختلف آموزش انیهفته بعد دانشجو 2آزمون، پس آزمون و آزمون  شیو انحراف نمرات پ نیانگیم سهیمقا. 1جدول

P-value یسنت محور مسئله  

 آزمون شیپ 25/7 0± /2 66/7 0± /16 0/  755

 آزمون پس 46/19 0± /21 38/25 0± /19  0/  0001

 بعد هفته 2 آزمون 46/11 0± /23 73/16 0± /21 0/  0001

 

نمرات به دست آمده از  نیانگیم هسیمقا جینتا نیهمچن

 یآزمون قبل، بعد و دو هفته بعد از برگزار نیب انیدانشجو

نشان داد که نمرات  ،یآموزش با آزمون سنجش تکرار

 نیب یدار یبطور معن یدر هر دو روش آموزش انیدانشجو

 شیو نسبت به آن افزا رییتغ یآزمون و دو آزمون بعد شیپ

 انینمرات دانشجو نیانگیاوت م(. تفP<0001/0) است افتهی

معدل  نیانگی(. مP <0 /096دار نبود) یمعن تیاز نظر جنس

 /26  کل معدل و 45/13 ±0 /32قبل مسالیدر ن انیدانشجو

 نیانگیم نیو ارتباط ب یهمبستگ نهمچنی.   بود 49/14 0±

آزمون و آزمون  شیدر پ انینمرات اخذ شده توسط دانشجو

و   مسالیبا سن و معدل ن یر آماربعد از آن از نظ هفتهدو 

 (2دار بود.)جدول یمعدل کل معن

 

قبل و معدل کل آن ها  مسالیبا معدل ن انینمره پس آزمون و دو هفته بعد از آن دانشجو نیانگیم نیب یهمبستگ سهیمقا. 2جدول

 در روش آموزش مسئله محور

 همرن              

 متغیر

 آزمون پساز  بعد هفته دو آزمون پس

 یهمبستگ یدار یمعن سطح یهمبستگ یدار یمعن سطح

 P 681/ 0= r 001/ 0> P 786/ 0= r <0 /001 قبل مسالیمعدل ن

 P 459/ 0= r 001/ 0> P 616/ 0= r <0 /001 معدل کل

 P 254/ 0= r 018/ 0> P 272/ 0= r <0 /028 سن
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از  انیدانشجو یتمندیو رضا یریادگی زانیمطالعه م نیدر ا

استاد  یبا روش سنت سهیآموزش مسئله محور در مقا روش

 75منظور تعداد  نیا یقرار گرفت. برا یابیمحور مورد ارز

پرسشنامه ها  یشد که تمام عیتوز انیدانشجو نیپرسشنامه ب

که  دنشان دا جی. نتادیگرد لیتکم انی( توسط دانشجو100%)

درصد  7/62از  شیدر روش آموزش مسئله محور،  ب

شان  یریادگیمعتقد بودند که روش فوق با نوع  نایدانشجو

داشته و توانسته به فهم بهتر مطالب درس به  یشتریانطباق ب

 زانیداشتند که م انیدرصد ب 63آنها کمک کند.  حدود 

مرسوم  یروش نسبت به روش ها نیشان با ا یریادگی

مطلوب  زانیدرصد م 64از  شیبهتر شده است. ب یریادگی

را در  یریادگی دیجد کردیزار شده با روبودن کالس  برگ

کوده و   یابیکالس ها مطلوب ارز ریدوره نسبت به سا نیا

را  یوپاتولوژیزیروش، کاربرد درس ف نیمعتقد بودند که با ا

 64از  شیب نیکنند. همچن یبهتر درک م ینیدر موارد بال

شان را از روش آموزش  یتمندیرضا انیدانشجودرصد 

ابراز داشته  یریادگیمرسوم  یبه روش هامسئله محور نسبت 

مطالعه  یبرا یشتریب زهیانگ دیکردند که با روش جد انیو ب

در صد هم  62از  شیدرس مذکور داشته اند. ب یریادگیو 

در دوره  سیتدر یرا برا یریادگی دیاستفاده از روش جد

دانستند. و حدود  یمناسب م گرید یها کالس یبعد یها

 دیاسات ریبر مورد را به سا یه از مبتندرصد هم استفاد 70

 (3دادند.  )جدول شنهادیپ

 

دو روش  بت بهنس انیدانشجو تیرضا زانیو م دگاهیپرسشنامه د یها نهیزانتخاب گ یمطلق و نسب یفراوان عیتوز. 3جدول

 .یمختلف آموزش

 

 سوال

 

 روش

 تدریس

 ادیز اریبس ادیز متوسط کم  کم اریبس 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد رصدد تعداد درصد تعداد

 روش با میزان چه شده، ارائه آموزش روش

 دارد؟ انطباق شما یادگیری

 7/14 11 3/21 16 0/44 33 3/13 10 7/6 5 سنتی

 0/44 33 18/7 14 0/16 12 7/14 11 7/6 5 مسئله حل

 ارائه آموزش روش در شما یادگیری میزان

 باشد؟ می چقدر یادگیری شده

 3/9 7 3/25 19 0/48 36 3/9 7 0/8 6 سنتی

 7/34 26 0/28 21 7/18 14 7/10 8 0/8 6 مسئله حل

 شده برگزار  کالس بودن مطلوب میزان

 است؟ چقدر ها کالس سایر به نسبت

 3/13 10 7/22 17 7/50 38 3/5 4 0/8 6 سنتی

 7/42 32 3/21 16 0/20 15 0/8 6 0/8 6 مسئله حل
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 آموزش روش از شما یرضایتمند میزان

 باشد؟ می چقدر شده ارائه

 0/12 9 0/24 18 0/48 36 3/5 4 7/10 8 سنتی

 0/40 30 0/24 18 3/17 13 0/8 6 7/10 8 مسئله حل

 برای را روش این از استفاده میزان چه

 دانید؟ می مناسب دیگر های کالس

 7/10 8 0/24 18 7/46 35 0/8 6 7/10 8 سنتی

 0/36 27 7/26 20 3/17 13 0/8 6 0/12 9 مسئله حل

 را یادگیری روش این از استفاده میزان چه

 نمایید؟ می پیشنهاد اساتید سایر به

 3/9 7 7/30 23 7/46 35 0/4 3 3/9 7 سنتی

 7/34 26 7/34 26 7/14 11 7/6 5 3/9 7 مسئله حل

 

 و نتيجه گيري بحث

بر  یپاتولوژ ارائه درس وهیش ییمطالعه کارا نیدر ا        

کسب نمرات باالتر و  قیاز طر انیدانشجو یریادگی زانیم

نشان داد که  جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس شتریب تیرضا

 ینمرات پس آزمون و دو هفته بعد از برگزار نیانگیم

دار نسبت به روش  یبر مساله  بطور معن یآموزش مبتن

پس آزمون بود. بعالوه میانگین نمرات  شتریب ولمعم سیتدر

شده با  هیارا یدر مبحث پاتولوژ انیو دو هفته بعد دانشجو

و معدل کل آنها  مسالیمعدل ن نیانگیروش مسئله محور از م

غالب  نیداشت. همچن شیهم افزا لیدر دوره تحص

روش نسبت به  نیرا از ا یشتریب یتمندیرضا انیدانشجو

 آموزش ابراز کردند. یروش سنت

 یسنت سیدهد که تدر ینشان م ریاخ یسال ها مطالعات

موزش آ ییو کاهش کارا انیشدن دانشجو رفعالیباعث غ

دانش  انیرا به مشتر انیروش دانشجو نیا رایشده است. ز

 دیسازد که صرفاً با یم لیتبد گرانیآماده شده توسط د

شده را حفظ نموده و در زمان امتحان پس  افتیدانش در

 اریبس یریادگی شود که یباعث م یکردیور نیدهند. چن

 طین به محآاستفاده از  طهیکه  ح فتدیاتفاق ب یسطح

کاربرد  یو عمل یواقع طیمحدود شده و در مح یآموزش

 ریمحور نظ -دانشجو  یها وهیداشته باشد. در مقابل ش یاندک

کند که  ی( به دانشجو کمک مPBLبر مسئله ) یروش مبتن

 (.8-6خود را پرورش دهد) یعمل یدانش و مهارت ها

 یریادگیاثرات روش  یمطالعه نظام مند بر رو کیدر   

و  یشناخت یبر مهارت ها یبر مسئله در دوره پزشک یمبتن

 8روش آموزش بر نیکه  ا دیمشخص گرد یاجتماع

با  زیو ن یرابطه قو یارتباط یمهارت، ازجمله مهارت ها

 یشده، ارتباط متوسط تیمداوم خود هدا یریادگیمهارت 

دروس  یریادگی زانیارتباط م یگرید لعاتمطا(. در 4دارد)

 سیتدر وهی( با ش6)ینیبال یمیوشی( و ب5)یشناس کروبیم

نشان داد که استفاده از  جیشد و نتا یبر مساله  بررس یمبتن

دانش مربوط  شتریب یریادگیروش فوق عالوه بر کمک به 

 تیباعث کسب نمرات باالتر، تقو ،یبه رشته تخصص

و  یمشارکت یانجام کارها ب،طالم لیتحل یمهارت ها

 دیاسات نیشود. همچن یم انیدانشجو یارتباط یمهارت ها

عالقه  کیموضوعات، تحر میتفه یروش را برا نیا زین

سودمندتر  یتر مطالب درس یطوالن ادداشتنیو  انیدانشجو

 یروش مبتن یاز برتر یگریمشابه د جیدانستند. بعالوه نتا یم

بدست آمده است که  ریاخ یابر مساله  در مطالعات سال ه
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عنوان کرده  زهیجالب، و محرک انگ د،یآن را مف انیدانشجو

 (. 6،11بودند )

بر مورد در  یروش مبتن ریتأث یگرید یدر مطالعه  نیهمچن

شد. نمرات دانش  یابیارز یدرس داروشناس یریادگی

 تیو هم قابلدانش  شیافزا زانیموختگان نشان داد که مآ

با روش  سهیروش در مقا نیدر ا انیتفکر نقادانه دانشجو

 انیبوده و اکثر دانشجو شتریب یدار یبه صورت معن یسنت

بر مساله  داشتند  ینسبت به روش مبتن یشتریب مثبتادراک 

درس،  میها از مفاه آن شتریفهم ب لیموضوع به دل نیکه ا

ام موضوعات تفکر نقادانه و ادغ ،یریادگیخود کردیرو

عالقه به  شیمشارکت فعال در بحث ها، و افزا ،ینیبال

 ریدر ژاپن، تأث یگری(.  در مطالعه د13موضوع درس بود )

 یلیتحص شرفتیبر مسئله بر پ یروش آموزش مبتن

( 1990-2009ساله ) 20دوره  کیدر  یپزشک انیدانشجو

آشکار شده  یشناخت یندهایمطالعه، برآ نیشد. ا یبررس

 یمقطع عموم انیدانشجو یلیتحص شرفتیمرات پتوسط ن

 یآزمون کشور جینتا زیو ن ینیو بال هیدر علوم پا یپزشک

 یروش مبتن یبعد از اجرا ومدرک را در دو دوره قبل  دییتأ

نمرات  زیمطالعه ن نیبر مسئله مورد توجه قرار داده بود. در ا

 یبر مسئله بطور معن یدر روش مبتن  یپزشک انیدانشجو

 یاز آن بود که روش سخنران شیپ یباالتر از دوره ها یدار

 کیدر  ب،یترت نی(. به هم14داد) یم لیان را تشک هیپا

سال  46آن مستندات مربوط به  درکه  گرید یمطالعه مرور

کشور نپال  نیاز محقق یجهان توسط گروه یآموزش پزشک

شده بود آشکار نمود که روش مسئله محور در  یابیارزش

 یبهتر از روش سخنران اریبس یآموزش پزشک طیحارتقاء م

 (.15عمل کرده است )

بر مساله  در  یفوق از کاربرد روش مبتن جیمشابه نتا     

بدست آمده است که  زی( ن2016) گرانیمطالعه فورتان و د

 ادیز اریروش بس نیاز ا انیدانشجو تیرضا زانیمثال م یبرا

که به  یموضوعات آنها در یحیتشر یآزمون ها جهینت زیو ن

 یدار یبر مساله  اجراء شده بود بطور معن یصورت مبتن

بود که با روش مذکور ارائه  یمباحث ریسا جیباالتر از نتا

هم بهتر بود  یا نهیچند گز یدر آزمون ها جینشده بودند، نتا

(. در 16وجود نداشت ) یدار آمار یاگرچه تفاوت معن

 جی( نتا2017وستان )هند یدر دانشگاه غرب یمطالعه مشابه

 یریادگی ربر مساله  د یبه روش مبتن سیتدر ریتأث یبررس

نشان  ،یسال اول پزشک انیدانشجو یبارور یولوژیزیدرس ف

 یاز گروه شتریب یدار یبطور معن انیداد که نمرات دانشجو

(.  17آموزش همان مباحث را داشته اند) یبوده که با سخنران

بر  یآموزش مبتن سهیمقا یردهاراستا مطالعه دستاو نیدر هم

نشان  نیدر کشور چ یولوژیدمیمساله در آموزش درس اپ

درک بهتر  ،یریادگی زهیانگ شیروش باعث افزا نیداد که ا

بهتر  یریادگی ،یولوژیدمیکاربرد اپ یاصول و روش ها

 شیدرس، افزا نیمرتبط با ا یمنابع اطالعات ینحوه جستجو

خالصه کردن  و حل  ل،یدر تحل انیدانشجو ییتوانا

 زیو ن ،ییخوداتکا یریادگی ییتوانا شیافزا ،یمشکالت عمل

ارتباط شده است.  یو برقرار ان،یب یمهارت ها شیافزا

 دیاظهار کردند که روش جد انیدانشجو شتریب نیعالوه بر ا

 زین یپزشک قاتیو عالقه آنان به تحق تیرضا شیباعث افزا

 انیراک دانشجودر  مورد اد نی(. همچن18شده است )

  سالهبر م یبا استفاده از روش مبتن حیاز درس تشر یپزشک

اعتقاد دارند که  انیهمه دانشجو باً یادعا شده است که تقر

 حیبه فهم مطالب درس تشر یروش کمک فراوان نیا

را در مهارت  یروش، کاربرد درس آناتوم نیو با ا دینمایم

 یریادگیود را از خ زهیکنند و انگ یبهتر درک  م ینیبال یها

دوره ها و  یاروش را بر نیدرس باالتر دانسته و استفاده از ا

تر  شیب نیکنند. همچن یم شنهادیهم پ یبعد یدرس ها

 یتر م یبر مورد را جالب تر و تعامل یروش مبتن ان،یدانشجو

رسد که هم  یروش ارائه به نظر م نی(. در ا19د )نندا
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داشته باشند  یشتریب یتمندیرضا انیو هم دانشجو نیمدرس

و هم  تهبهتر صورت گرف میکه انتقال و درک مفاه رایز

را خود برعهده  یریادگی تیاز مسئول یبخش عمده ا ریفراگ

است  ییاز پژوهش ها ی(. آنچه که اشاره شد بخش14دارد )

 دهیو فا یکارامد شیکه همراستا با مطالعه ما بر افزا

را نسبت به روش بر مساله   یموزش مبتنآروش  یریادگی

 .دکن یم دیتاک یدر مباحث آموزش پزشک زهیبو یسخنران

به  PBLبا استفاده از  یریادگی لیپتانس یگزارشات متعدد   

 یسازمان بخش قیاز طر س،یفعال تدر یاستراتژ کیعنوان 

و  انیدانشجو یو اجتماع ی، رفتار یابعاد شناخت تیو تقو

آن ها را نشان  یه احرف یها تیفعال نهیبا زم کتریدرک نزد

 یاستراتژ نبر منحصر به فرد بود زیما ن جی(. نتا20دهند) یم

،فرصت شمردن و تأمل در PBLبا روش  سینوآورانه تدر

در توسعه آموزش  PBLاستفاده از  دیمف یامدهایمورد پ

را  یچارچوب وهیش نیکند. دانشجو محوربودن ا یم تیتقو

 نیو عمل، و همچن هیادغام نظر ،یریادگیبهتر  تیریمد یبرا

 قیراز ط یو کار گروه یریادگی جهت زهیانگ شیافزا

 یارتقا م رانیفراگ یحرفه ا تیمتناسب با فعال یتجربه عمل

نسبت به روش  یمعنادارتر یریادگیتواند باعث  یبخشد و م

 (. 21شود) یسنت یها

عامل  کیهم  یمیمشابه نشان داده اند که کار ت های مطالعه

عامل محدود کننده در نظر گرفته  کیو هم کننده  لیتسه

در امر  لیروابط دخ یدگیچینشانگر پ نیشود که ا یم

را  یو اجتماع یرفتار ،یا نهیزم یآموزش است و جنبه ها

 نی. در اردیقرار گ زیمورد توجه ن دیو با ردیگ یدر بر م

در کالس بوده و  یمدرس مسئول اعمال استراتژ مروش ه

به حداقل رساندن عوامل محدود  ایل و کنتر  ییتوانا  دیبا

 یاز اعضا یبرخ یریپذ تیکننده مانند انفعال و عدم مسول

 یشنهادیپ یبه اجماع در مورد راه حل ها یابیگروه و دست

،  یگروه ها در حل مسئله را داشته باشد. عالوه بر کار گروه

روش  نیا  یاز چالش ها گرید یکیعامل زمان به عنوان 

فرهنگ  ستیها، با نیشود. عالوه بر ا یته مشناخ یریادگی

 دیشود و اسات نهینهاد یخودمحور در آموزش عال یریادگی

بر تجربه  یمبتن یریادگی ندیبا فرا ییآشنا یبرا انیودانشجو

 (.22شوند) قیتر تشو یو مشارکت جد

در  PBLمثل  سیفعال تدر یاستفاده از راهبردها راًیاخ

 نیاست  با ا افتهی شیافزا یآموزش عال تیریمد یبرنامه ها

 د.خود قرار دار ییحال ، هنوز در مراحل ابتدا
از  یپزشک انیدانشجو تیو رضا یریادگی زانیمطالعه م نیادر 

قرار گرفت. با  یمورد بررس یمسئله محور در درس پاتولوژ وهیش

بر  یدر روش آموزش مبتن انیتوجه به اخذ نمرات باالتر دانشجو

آموزش  وهیرسد که ش یبه نظر م یش سنتمساله  نسبت به رو

و کسب  یحداکثر یریادگیتواند باعث  یبر مساله  م یمبتن

درس گردد و  نیاز ا انیدانشجو شتریب تینمرات باالتر و رضا

در  یدروس پزشک ریو احتماال سا یارائه درس پاتولوژ یبرا

 جیباشد. نتا یمناسب و کارامدتر م ،یجار یبا روش ها سهیمقا

در  یمثبت یامدهایپ PBL سیتدر یدهد که استراتژ یمنشان 

و عمل را  هیرو، ادغام نظر نیا ازدارد. انیدانشجو یریادگی

 کند. یم تیتقونیز را  یریادگی زهیانگ نموده و تیتقو

 تشكر و قدر دانی

از تمامی کسانی که ما را در انجام مطالعه حاضر یاری رساندن 

 تشکر و سپاسگزاری  می کنیم.

 منافع  تضاد

 بین نویسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد.
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Introduction: Studies have shown that student-centered practices and the 

integration of relevant courses increase the quality of teaching and learning. The 

purpose of this study was to investigate the effect of problem-based teaching 

method for presentation of pathology course. 

Materials & Methods: In this interventional and semi-experimental study, the 

part of pathology course teaching was performed traditionally and other parts of it 

presented with clinical cases and problem-based methods for 75 medical students 

of Qazvin University of Medical Sciences. In both cases, a pre-test was 

performed. At the end of the teaching, as well as two weeks after training, the 

students were evaluated by re-examination. Differences between the mean scores 

of these two methods were analyzed by a statistical test. 

Results: Out of 75 students, 37 were 49.3% male and the rest were females. The 

scores obtained from the two methods showed that the mean scores of the students 

in the post-test and the test two weeks after the training in the problem-based 

method were statistically significantly different from the traditional method (P< 

0.0001). It also increased students' satisfaction with education. 
Conclusion: These results indicate that pathology teaching with clinical cases and 

through a problem-based approach improves students' average scores and 

satisfaction. 
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