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  :همقدم

گسترش روز افزون دانش پزشكي و پي آمد 

آن شناخت مشكالت متعدد و از طرف ديگر تغيير 

نگرش از يادگيري معلم محور به فراگير محور در 

وزش عالي مسئوليتي جديد را براي برنامه ريزان و آم

  جويان فراهم ساخته است كه يكي ازسان و دانشمدر

  
 

 

 
 

محورهاي اصلي آن انتخاب مناسب ترين روش 

ايجاد . يادگيري و ياددهي مرتبط با حرفه مي باشد

ثر وظيفه اي چندان آسان نيست و ؤيك محيط يادگيري م

توان اذعان داشت كه در آموزش پرستاري پيچيده ترهم  مي

 در مراقبت هاي بهداشتي به ويژه مي شود زيرا ميدان تغييرات

  :چكيده
يكي ) Problem Based Learning=PBL(آموزش بر پايه حل مسأله  بر اساس شواهد موجود، :زمينه و هدف

سفانه اين روش به دليل صرف وقت أاما مت. ر رسيدن به اهداف آموزش عالي مي باشداز موفق ترين متدها د
در . زياد و تعداد زياد دانشجويان كالس در تدريس درس تخصصي پرستاري مورد استقبال قرار نگرفته است

ثير آن در أميزان تو   باال بردن قابليت اجراا هدف استاندارد بPBLاين مطالعه با ايجاد تغييراتي در روش 
مورد بررسي قرار گرفته ) Lecture Based Learning=LBL(يادگيري دانشجويان در مقايسه با روش سخنراني 

  .است
 گروهدو طي آن يك مطالعه نيمه تجربي دو گروهي و يك مرحله اي است كه حاضر،  پژوهش : بررسيروش

، به طور تصادفي به گروههاي آزمون و ودندب نفري از دانشجويان پرستاري كه واحد پرستاري را اخذ نموده 30
 گروه آزمون تحت آموزش ،پس از اطمينان از يكسان بودن رفتار ورودي دانشجويان. كنترل تقسيم بندي شدند

در پايان ترم امتحان .  تعديل شده و گروه كنترل تحت آموزش به روش سخنراني قرار گرفتندPBLبه روش 
 و SPSSه اي از هر دو گروه به عمل آمد و نتايج با استفاده از نرم افزار  محتوي سؤاالت چهار گزين،مشابهي

  .توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت آمار استنباطي و
 PBLيافته هاي پژوهش نشان داد كه ميانگين نمرات آزمون نهايي دانشجويان تحت آموزش به روش : يافته ها

  .)>05/0p (بود6/12±7/1 وش سخنرانيدانشجويان آموزش ديده به ر و در 6/1±5/15
 تعديل شده در يادگيري دانشجويان در مقايسه با PBLروش ها نشان داد كه يافته هاي پژوهش  :نتيجه گيري

پرستاري   لذا توصيه مي شود از اين روش در تدريس دروس تخصصي.تأثير بيشتري داردروش سخنراني 
  .استفاده گردد

  

D  .، يادگيري بر اساس حل مسألهيادگيري ،دانشجوخنراني، س ،پرستاري :واژه هاي كليدي
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در سال هاي اخير . چند دهة اخير بسيار زياد بوده است

پرستاران ايران و برخي كشورهاي ديگر به خاطر كاهش 

 توانايي تصميم گيري.  مراقبت مورد انتقاد قرار گرفته اندكيفيت

ثير أراقبت تـــباليني پرستاران بيش از هر عاملي بر كيفيت م

ــكر خالق و حـــروزه بايد داراي تفـــتاران امپرس. دارد د ــ

مؤثر در هاي ارتباطي، توانايي همكاري  بااليي از مهارت

نكته ديگر ). 1(، استدالل انتقادي و خود ارزيابي باشند گروه

ز اهميت فاصله بين آموزش تئوري و عملكرد ــــحاي

ــپرستاران در بالي ز ردن اين فاصله اـــنزديك ك. ن استــ

  يكي از ).2(اري امروز است ــــچالش هاي اصلي پرست

، تصميم گيري در مورد مراقبت از نقش هاي مهم پرستاري

در پاسخ به اين نياز آموزش . باشد ميبيمار موجود مشكالت 

لذا معلمين . كيد زيادي روي تفكر انتقادي داردأپرستاري ت

پرستاري بايد قادر به تسهيل، توسعه و ايجاد آن در 

  ).3(دانشجويان باشند 

اسان پرورشي، يادگيري زماني نبر طبق نظريات روانش

بهتر و تأثيرات آن ماندگارتر خواهد بود كه با فعال سازي و 

 لذا . همراه باشدمشاركت هر چه بيشتر دانشجو در امر يادگيري

امروزه تأكيد متخصصان آموزشي براي استفاده از روش هاي 

  واهدي وجود دارد كه نشان ش. نوين فراگير محور است

  مي دهد دانشجويان با روش آموزش بر پايه حل مسأله بهتر 

مي توانند دروس پايه را بر بالين بيمار بكار بگيرند و به 

خود استفاده صورت موفق تري از اطالعات و مهارت هاي 

ه صورت ـامروزه متخصصين علم آموزش پزشكي ب). 4(كنند 

 گذاري آموزش بر پايه تأثيريي در وسيع معتقدند كه تفاوت ها

 سنتي و مرسوم آموزش حل مسأله در مقايسه با روش هاي

 هم چنين محبوبيت و مقبوليت حل مسأله در .وجود دارد

مقايسه با سخنراني در بين هر دو گروه دانشجويان و استادان 

آموزش بر پايه حل مسأله . )5،6(نكته قابل توجهي مي باشد 

شخص و يادگيري از بحث ر پايه خود مستلزم يادگيري ب

ها كه شامل  تحصيل اين مهارت. گروهي است

  ، ده از منابع اطالعاتي علوم پزشكيتوانايي استفا

  

نحوه استفاده صحيح از اين منابع و توانايي هاي الزم 

براي درك و فهم مطالب به دست آمده مي باشد، 

در آموزش ). 7(جزء نيازهاي اوليه دانشجويان است 

بر پايه حل مسأله، دانشجويان وقت بيشتري را صرف 

ري از ت فراگيري مي كنند و همچنين استفاده بيش- خود

منابع اطالعاتي گوناگون نظير كتابخانه ها مي نمايند 

، به عالوه افراد آموزش ديده به شيوه آموزش )5،6(

 را پس دبر پايه حل مسأله ممكن است اطالعات خو

ورند و بهتر براي يادگيري بلند دي به ياد آااز مدت زي

  ).4،6(مدت در طول زندگي آماده شوند 

 روش آموزش بر پايه تأثيرطالعات متعدد در زمينه م

روي يادگيري دانشجويان در داخل و خارج  حل مسأله بر

 مثبت آن تأثيركشور انجام گرفته است و اكثريت آنها مبين 

 مطالعات روش ولي اكثر اين). 4،6،8( بر يادگيري بوده اند

PBL نفره اجرا 10-12 را به طور استاندارد در كالس هاي 

 به دو  نفره دانشگاه را25-30در واقع كالس هاي . نموده اند

 را فقط بر روي يك PBLو گروه كوچكتر تقسيم نموده 

 در زمينه گروه از آنها به آزمون گذارده اند كه اينكار صرفاَ

 استاندارد را در PBLهيم تحقيق امكانپذير است و اگر بخوا

تمام كالس هاي دانشگاه به عنوان يك روش تدريس 

  چرا كه تعداد.معمول استفاده كنيم مقدور نمي باشد

 و تقسيم كردن آنها به دو دانشجويان هر كالس زياد مي باشد

گروه نيازمند تعداد بيشتر استاد و فضاي آموزشي مي باشد 

از .  تحميل خواهد نمودكه هزينه زيادي را به سيستم آموزش

 استاندارد نيازمند صرف PBLطرف ديگر تدريس به روش 

 آموزشي است و بسيار لبدو جلسه كالس براي هر مط

 از طرفي حجم سر فصل دروس .ر استوقت گي

تخصصي پرستاري نسبت به حجم واحد به حدي زياد 

 صرف چنين وقتي براي هر مطلب درسي است كه عمالَ

   PBLلذا با توجه به عملي نبودن اجراي . امكانپذير نيست

، به  در كالس هاي دروس تخصصي پرستارياستاندارد

  رسد نياز است تغييراتي در اين روش ايجاد  نظر مي
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گردد تا بتوان آن را با هدف پرورش قدرت حل مسأله، 

. در تدريس اين نوع دروس به طور معمول استفاده نمود

 داده شد تا قابليت PBLدر اين مطالعه تغييراتي در روش 

 آن تأثيراجرا در كالس هاي درس فعلي داشته باشد و 

بر ميزان يادگيري دانشجويان در مقايسه با روش 

  .سخنراني مورد بررسي قرار گرفت

  
  : بررسيروش

اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي دو گروهي 

 روش تعديل شده تأثيركه در آن . و يك مرحله اي بود

ي بر اساس حل مسأله بر ميزان يادگيري آموزش يادگير

 30دو كالس . دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت

نفري از دانشجويان پرستاري ناپيوسته كه واحد پرستاري 

و به  كودكان را اخذ نموده بودند وارد مطالعه شدند

صورت تصادفي يك كالس به عنوان گروه كنترل و 

بعد از  .دنديك كالس به عنوان گروه آزمون انتخاب ش

 جلسه ن، در اولي درستعيين هدف هاي آموزشي

جهت تعيين ( آزمون آمادگي يا سنجش آغازين ،كالس

و آزمون جايابي يا پيش ) رفتاري ورودي پيش نياز

جهت تعيين ميزان آگاهي فراگيران از درس (آزمون 

و  عمل آمده از هر دو گروه كنترل و آزمون ب) تازه

 و از عدم رفتگتحليل قرار نتايج آن مورد تجزيه و 

. وجود تفاوت معني دار در دو گروه اطمينان حاصل شد

كمبودهاي دانشجويان در رفتارهاي ورودي با اينحال 

 سپس گروهها تحت آموزش دوره قرار  وجبران شد

جهت آموزش گروه كنترل از روش سخنراني . گرفتند

 بدين صورت كه در هر جلسه درس اهداف .استفاده شد

استفاده از (شي همان جلسه به صورت ديداري آموز

سپس از پيش . شد به دانشجويان ارائه مي) اورهد

  طرح يك سؤال كه پاسخ آن نه تنها بين (دهنده  سازمان

كرد بلكه  مطالب قبلي و مطلب جديد ارتباط برقرار مي

  ) چهارچوب كلي در مورد مطلب جديد ارائه مي كرد

  

، مطلب با استفاده از استفاده مي گرديد و پس از آن

توضيح دادن و مثال زدن توسط مدرس به روشني ارائه 

 با پرسيدن سؤاالت مربوط به مي گرديد و طي سخنراني

، عالوه بر ايجاد تمركز و توجه در دانشجويان، مطلب

 ،مطالب گفته شده نيز مرور مي شد و در پايان جلسه

  .مطلب جمع بندي و خالصه مي شد

موزش از طريق روش تعديل گروه آزمون تحت آ

قرار ) 9( مرحله اي 5شده آموزش بر اساس حل مسأله 

 PBLتعداد استاندارد دانشجو جهت اجراي روش . گرفتند

 نفر مي باشد ولي به دليل اينكه تعداد دانشجويان 12-10

 استفاده از روش كالس هاي دانشگاه زياد مي باشد و عمالَ

 6 گروه 5ا دانشجويان به  امكانپذير نيست، لذPBLاستاندارد 

 PBLشدند و ما آنرا روش تعديل شده  نفره تقسيم بندي مي

)Problem Based Learning (سپس در هر جلسه . ناميديم

برخي از نتايج  يك كودك همراه با شرح حال

آزمايشگاهي وي در اختيار آنان قرار گرفت و از تمام گرو 

تفاده از منابع  اس و كار گروهياز طريقهها خواسته شد تا 

 اينترنت جهت پاسخ به  واطالعاتي نظير كتابخانه، مجالت

 ،سؤاالت مطرح شده كه همان اهداف آموزشي درس بود

  .در جلسه آينده آماده باشند

نحوه طراحي سؤاالت طوري بود كه سبب 

پرورش تفكر انتقادي و قدرت حل مسأله در دانشجويان 

د وقت و  حز صرف بيش اجهت جلوگيري از. شد مي

، از دانشجويان فصل درس طي ترم امكان پوشش تمام سر

خواسته شد تا يك نفر از هر گروه نتيجه كار گروهي در 

پاسخ به هر سؤال را ارائه دهد و در صورت نياز اعضاي 

ــگروه نواقص را بر طرف مي نمودن پاسخ به سؤاالت . دـ

به صورت طرح فرضيه و تائيد فرضيه بر اساس شواهد 

، دانشجويان گروههاي مختلف ي كالسدر ط. بود علمي

  پاسخ هاي يكديگر را تائيد كرده و يا بر اساس شواهد علمي 

  .آن را به نقد مي گذاردند

  زمون آدر پايان ترم امتحان مشابهي از هر دو گروه 
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 4سؤاالت امتحان شامل سؤاالت . و كنترل به عمل آمد

يه و تحليل و  تجز،كاربرد، گزينه اي در حيطه هاي درك

  ارزشيابي بود كه كليه اهداف آموزشي درس را پوشش 

جهت مقايسه نتايج امتحان از نرم افزار آماري . مي داد

SPSS  مون آزوt استفاده گرديد.  

  
 :يافته ها

ميانگين نمرات آزمون رفتار ورودي دانشجويان 

 80/7و دانشجويان گروه كنترل ) 10از  (03/8  آزمونگروه

نتايج آزمون جايابي نيز با ميانگين . )<05/0p (دبو) 10از (

 در گروه كنترل 10 از 80/0 در گروه آزمون و 10 از09/1

د بودن رجهت اطمينان از استاندا. تفاوت معني دار نشان نداد

سؤاالت آزمون نهايي پس از اجراي آزمون ضريب 

 5 سبه گرديد و جمعاًادشواري سؤاالت در هر دو گروه مح

 سؤال آزمون به دليل باال بودن دشواري حذف 60سؤال از 

ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمون نهايي در . گرديدند

 و در گروه 6/12±7/1گروه آموزش با روش سخنراني 

PBL 05/0 ( بود5/15±6/1 تعديل شدهp<.(   

  
  :بحث

نطور كه يافته هاي پژوهش نشان داد ماه

ه يادگيري دانشجوياني كه با روش تعديل شد

آموزش بر پايه حل مسأله دوره پرستاري كودكان را 

گذرانده بودند، از دانشجوياني كه با روش سخنراني آن 

مطالعات متفاوتي در اين مورد . بيشتر است. را فرا گرفته بودند

در مطالعه اي كه . تانجام و نتايج متقاوتي نيز حاصل شده اس

اين دو روش آموزشي توسط امتحانات ورودي دستياران 

 نمرات دانشجويان با روش ،ايالت متحده آمريكا مقايسه شده

سخنراني از روش آموزش بر پايه حل مسأله بيشتر بود 

، در حالي كه در مطالعه ديگران روش حل )10،11،12(

مسأله به عنوان روش مطلوب گزارش شده است 

  اين اختالف ها ممكن است به دليل ). 6،13،14،15،16،17(

ي آموزش بر پايه حل دوره ها شرايط برگزاري تفاوت در

برگزاري اينگونه دوره ها نيازمند صرف وقت و . مسأله باشد

اما در . هزينه زياد بوده و نظارت بر اين دوره ها مشكل است

 طوري تعديل شد كه قابل اجرا PBLپژوهش حاضر، روش 

  . دانشجو باشد30هاي متشكل از  و نظارت در كالس

 در مطالعه حاضر با PBLتفاوت هاي روش 

 بود كه به جاي اجراي در اين استاندارد PBLروش 

 30 نفر از كالس 10- 12مطالعه در گروههاي متشكل از 

همچنين جهت پيشگيري از اتالف . نفره استفاده گرديد

ه طور مختصر به وقت در پايان هر جلسه، مسئله جديد ب

االت و ئودانشجويان توضيح داده مي شود و پس از تعيين س

لسه آينده مورد بحث ، مسأله در طي جانجام كار گروهي

بدين ترتيب براي هر مسأله فقط يك جلسه  .قرار مي گرفت

 عالوه بر اطمينان از لذا. از وقت كالس صرف مي شد

 فصل درس داشتن فرصت كافي براي آموزش تمام سر

پرستاري كودكان، بدون تحميل هزينه اضافي و صرف 

 به تقويت حس همكاري توان  ميبيش از حد وقت،

  . ، توانايي برقراري ارتباط و تفكر انتقادي پرداختگروهي

  
  :نتيجه گيري

با توجه به مطالب فوق، مطالعه حاضر حاكي از اين 

  ،  براي آموزش پرستاري كودكانتوان مطلب است كه مي

ي آموزش بر پايه حل مسأله در گروه را به صورت دوره ها

عملي جايگزين دوره هاي آموزش سنتي بر پايه سخنراني كرد و 

تفكر انتقادي را كه به عنوان جنبه مهمي از عملكرد حرفه اي در 

پرستاري مورد توجه قرار گرفته است و به خصوص در بالين 

  .ش دادبراي پرستاري امري حياتي به شمار مي رود را پرور

  

  :تشكر و قدرداني

حترم آموزش دانشكده پرستاري و معاون مبدينوسيله از            

چنين دانشجويان كارشناسي ناپيوسته پرستاري كه نهايت هم

 داشتند قدرداني مي گرددPBLهمكاري را در اجراي روش 
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