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Abstract 
Introduction: Problem solving skills are at the highest level of human cognition and are considered to be 
the most valuable educational goals. Due to the nature of the discipline, medical students need to upgrade 
their problem-solving skills. This article aimed to investigate the findings of studies on the use of problem-
based Learning in medical education. 
Methods: In this systematic review, using the databases SID and Irandoc, Magiran and Iran Medex from 
and searching the Scopus, Pubmed, Web of Science databases from 1970 to 2018, Barley and extracted. 
Then, all articles that had inclusion criteria were studied. To increase the reliability of the study, two 
researchers evaluated the quality of the articles separately. 
Results: Of the 4500 original articles, 16 articles were reviewed in the final review. 15 items were 
quantitative and one of them was a qualitative article. The findings of the articles point to the fact that using 
the problem-based method in self-directed learning is effective. In this way, students analyze information 
and achieve the result and avoid repetition and memorization. 
Conclusions: Use of modern teaching methods to motivate students to actively participate is necessity. 
Improving students' ability to access and use resources independently to improve their ability to solve 
problems in medical science education is one of the important issues that should be given special attention, 
therefore, it is recommended to use this method both in theory education and in clinical education of 
students. 
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 مقاله مروری              ایران پرستاری پژوهش نشریه

: رانیدر ا یبر حل مسئله در آموزش علوم پزشک یمبتن یریادگیاستفاده از روش 
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 است. محفوظ رانیا یپرستار یعلم انجمن یبرا نشر حقوق یتمام

مقدمه

 محور و روش دانشجو نظیر جدید آموزشی روش یك بردن کار با به

 یادگیری بتوان شاید های سنتی، روش جای به مسأله حل بر مبتنی

 بهبود دانشجویان در را تحقیق و یادگیری عالقه به و کارآمدتر ماندگارتر،

 جدید آموزش های روش از یکی مسأله حل روش به بخشید. تدریس

علوم  های رشته از در بسیاری و دنیا های دانشگاه از بسیاری در که است

است  شده اجرا پزشکی دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، نظیر پزشکی

 است آموزشی مسأله، حل بر مبتنی برای یادگیری تعریف بهترین. [1]

 آن حاصل کردن واضح و روشن یا مشکل یك فهم برای روند تالش از که

از روش های آموزشی . یادگیری مبتنی بر حل مسئله یکی [2] شود می

دانشجومحور است که در آن دانشجویان و اساتید شرکای مسئولی در 

یاددهی هستند و تدریس یکی از روش های تسهیل -فرآیند یادگیری

 مشاور، هدایت یك نقش تنها استاد . در این روش[3]یادگیری است 

 چکیده

تربیتی آموزشی به حساب می آید. مهارت حل مسأله، در باالترین سطح شناختی انسان قرار دارد و از ارزشمندترین اهداف  :مقدمه

مطالعات  یحل مسئله دارند. مطالعه حاضر باهدف بررس نهیبه ارتقاء مهارت در زم ازیرشته ن تیبا توجه به ماه یعلوم پزشک انیدانشجو

 صورت گرفته است. یبر حل مسئله در آموزش علوم پزشک یروش آموزش مبتن ازاستفاده  نهیانجام شده در زم

 Iran Medexو Irandoc ،Magiranو  SID یفارس یمرور نظام مند، با استفاده از پایگاه های اطالعاتی داده ها نیا در :روش کار

، مقاالت 2211تا  1312از سال  Scopus  ،Pubmed ،Web of Scienceو جستجو در پایگاه های اطالعاتی 1331تا  1312از سال 

 قرار دادند. یابیمقاالت را به طور جداگانه مورد ارز تیفیدو نفر ک ،ییایو پا اراعتب شیجست و جو و استخراج شدند. جهت افزا

نکته اشاره داشت که  نیمقاالت به ا یها افتهیقرار گرفتند. اهم  یمورد از مقاالت مورد مرور نهائ 11 ه،یمقاله اول 4522از  ها:یافته

 یم هجیکرده و به نت لیاطالعات را تحل انیروش دانشجو نیبر حل مسئله در آموزش خودراهبر موثر است. در ا یاستفاده از روش مبتن

 .زندیپره یم ردنرسند و از تکرار و حفظ ک

ضرورت است. ارتقاء  كی ان،یمشارکت فعال دانشجو یبرا زهیانگ جادیجهت ا سیتدر نینو ی: استفاده از روش ها نتیجه گیری:

 دیاز مسائل مهم است که با یکیدر حل مسئله  یتوانمند یو استفاده مستقل از منابع جهت ارتقا یدر دسترس انیدانشجو یتوانمند

 شود. یم هیتوص ینیو هم در آموزش بال یدر آموزش تئور همروش  نیلذا استفاده از ا ردیمورد توجه قرار گ

 مندآموزش، مرور نظام ،یبر حل مسئله، علوم پزشک یآموزش مبتن واژگان کلیدی:
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 به را نیاز منابع مورد داشته، را مسأله حل برای راهنما و کننده

 پاسخ را بحث در موجود و کمبودهای سؤاالت کرده، معرفی دانشجویان

 تکمیل و جمع بندی را بحث و حل مورد نهایت، موضوع در و بوده گو

 باالترین در مسأله، حل . مهارت[1] کند می سخنرانی ندرت و به کرده،

 آموزشی تربیتی اهداف ارزشمندترین از و دارد قرار شناختی انسان سطح

 مهارت های حل آموزش از جستن بهره با آید. فراگیران می به حساب

 جمله از با مشکل، برخورد نحوه به مربوط مهم نکات آن، مراحل و مسأله

 نظر در مشکل، مشکل، بازشناسی مسأله، تعریف پیرامون تأمل و تعمق

 می را حل راه بهترین و انتخاب متعدد و مختلف های حل راه گرفتن

 گردد دانشجویی آغاز دوران از باید مهارت ها این دگیری. یا[4] آموزند

[5]. 

 تاس هدایت شونده خود ادگیری مبتنی بر حل مسئله نوعی یادگیری 

 این . اهداف[1] می شود دانشجویاندرمطلوب یادگیری در حد باعث که

در  استفاده برای پایه دانش کسب شامل در آموزش پزشکی روش

 در و تکامل شخصی یادگیری های مهارت در پیشرفت ایجاد کلینیك،

 برای و تحریك پویایی افزایش نهایتاً و بیمار بالین بر مؤثر برخورد

 به شدن مطرح حال در فن تعلیم، یك و به مثابه [1] است یادگیری

 در آموزشی با خالقیت ارتباط در جدی پژوهشی حوزه عنوان یك

 و ارتباطی مهارت های . توسعه[1] است آمده در پزشکی آموزش

حل  بر مبتنی یادگیری های ویژگی از فردی، بین و همکاری اجتماعی

 افزایش رقابت، را برای دانشجویان انگیزه آموزشی، شیوه است. این مسأله

 . بهره گیری[3] دارد بسزایی نقش اطالعات آنها کردن روز به در و داده

 مخاطبان، گروه برای پیچیده و ویژه مسائل برای شناخت گروهی بحث از

 یك در درون افراد ترجیهات شناخت و قبلی آموخته های برای ارزشیابی

. [12] است از دیگر مزایای این روش فردی های تفاوت کشف و گروه

 دقیق و فعال به افرادی را آنان کوچك گروه های در فراگیران بین تعامل

 حل مشکالت و تحلیل به . فراگیران[11]کند  می تبدیل خبره تر و

 می کنند شناسایی را قوت خود و ضعف نقاط و میپردازند شده نتعیی

 شرح با مسأله رابطه در را خود نظرات فراگیران فرآیند این طی . در[1]

 اطالعات، پردازش با سازماندهی و و کنندمی فرضیه سازی دهند،می

 . [12]کنند  می فراهم را جدیدی دانش

عنوان یکی از روش  به باید حل یادگیری مبتنی بر حل مسئله لذا روش

 شود وارد در دانشگاه ها آموزشی برنامه های مورد توصیه در تدریس در

. به [13]منابع بیشتری برای استفاده از این روش اختصاص یابد  و

خصوص در آموزش دانشجویان علوم پزشکی که باید در اداره و حل 

مشکالت بیمار مهارت کافی داشته باشند. در دو دهه اخیر گرایش به 

 در این زمینه افزایشاستفاده از روش های نوین تدریس انجام تحقیقات 

یافته است و این گرایش در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه های کشور 

نیز به چشم می خورد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نتایج مقاالت 

انجام شده در زمینه استفاده از روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله در 

 آموزش علوم پزشکی صورت گرفته است.

 روش کار

. این [14]زاستراتژی جستجوی سه مرحله ای استفاده کردند محققین ا

شیوه، از روش های انجام مقاالت مروری است که در مرحله اول؛ منابع 

کتابخانه ای و اینترنتی و مطالبی که بیشترین ارتباط را با موضوع 

و  SIDداده های فارسی  فاده از پایگاه های اطالعاتیداشت، با است

Irandoc، Magiran و Iran Medex  و  1331تا  1312از سال

 Scopus ، Pubmed،Web of جستجو در پایگاه های اطالعاتی

Science  جست و جو و استخراج شدند. پایگاه  2211تا  1312از سال

های ذکر شده به دلیل غنای زیاد آنها و همپوشانی با سایر پایگاه های 

مشابه انتخاب شده اند.کلیدواژه های آموزش مبتنی بر حل مسئله، 

آموزش، علوم پزشکی و یادگیری و ایران جهت جست و جو در پایگاه 

 :MESH) د. کلیدواژه های انگلیسی بر مبنایهای داده استفاده شدن

Medical Subject of Heading)  :شاملProblem Based 

Learning, Medical education, Iran, Learning  .انتخاب شدند

معیارهای ورود پژوهش ها به مطالعه حاضر شامل مقاالت منتشر شده 

و  ا انگلیسیدر مجالت معتبر علمی، انتشار مقاله به زبان فارسی و ی

دسترسی به متن کامل مقاالت بوده است. ویژگی اصلی مقاالت مورد 

جست و جو استفاده از روش حل مسئله در آموزش علوم پزشکی، با 

حجم نمونه دانشجویان ایرانی، جهت تدریس در یك واحد درسی خاص 

در طول ترم بوده است. مقاالتی که در آن از روش حل مساله صرفا در 

کالسی و یا یك مبحث از درس استفاده شده بودند، از یك جلسه 

مطالعه حذف شدند. الزم به ذکر است که هیچ نوع محدودیتی برای 

ورود مطالعات بر اساس طراحی مطالعات انجام شده، وجود نداشت. 

معیارهای خروج از مطالعه شامل: عدم دسترسی به متن کامل مقاله 

سردبیر یا مقاالت چاپ شده در پس از مکاتبه با نویسنده، نامه به 

مجالت غیر معتبر در نظر گرفته شد. پس از حذف مقاالتی که معیارهای 

ورود به مطالعه را نداشتند، متن کامل تمام مقاالتی که واجد معیارهای 

ورود به مطالعه بودند، تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی 

. این چك لیست [15] دکیفیت مقاالت از چك لیست استفاده گردی

که امتیازدهی براساس اهمیت هر قسمت با  قسمت می باشد 22دارای 

و حداقل  32توجه به مطالعه حاضر انجام شد. امتیاز نهایی چك لیست 

بود. استخراج داده های مورد نیاز با استفاده از  15امتیاز قابل قبول 

چك لیست از قبل تهیه شده ای که شامل حجم نمونه، مکان مطالعه، 

مطالعه انجام شد. بعالوه، مطالعات  زمان مطالعه، نوع مطالعه و نتایج

تکراری کنار گذاشته شدند. به منظور افزایش استحکام روش شناسی 

پژوهش و بررسی کیفیت مقاله های گردآوری شده و جلوگیری از 

سوگیری های احتمالی، دو نفر از پژوهشگران که سابقه انجام مقاالتی 

نوان، ها از نظر ع به سبك مرور سیستماتیك داشتند به بازبینی مقاله

چکیده، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و منابع حمایتی پرداختند 

 .(1 تصویر)

مقاله اولیه،  4522در مرحله دوم عناوین مورد بررسی قرار گرفتند. از

مورد پس از حذف موارد تکراری حفظ شدند. منظور از مطالعات  4212

توسط دو پژوهشگر استخراج شده و عنوان،  تکراری، مطالعاتی است که

نام نویسندگان و مجله چاپ شده یکسان می باشد. از این بین پس از 

مقاله به علت غیر مرتبط  1125مقاله،  1252بررسی عنوان و چکیده 

مورد به علت  11مورد به علت عدم گزارش کافی داده ها،  115بودن، 

اله واجد شرایط بودندکه مق151کیفیت پائین حذف شدند. در نهایت 

خالصه مقاله این متون برای بررسی دقیق تر مورد ارزیابی قرار گرفت. 

مقاله کمی( از  15مقاله کیفی و  1مقاله ) 11در پایان مرحله دوم تنها 

مقاالت مورد بررسی دارای متن کامل و مرتبط با حیطه کار تحقیق 

شد که کتابخانه  بودند. درمرحله سوم، جستجوی دستی مقاالت انجام

های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تربیت مدرس، شهید بهشتی و 
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تهران مورد بررسی قرار گرفتند که موردی به مطالب قبلی اضافه نشد 

 و مفاهیم مطالب، و تنوع دامنه با آشنایی از بعد . پژوهشگران[11]

 موضوعی چارچوب یك آن بر اساس و شناسایی را کلیدی موضوعات

 موضوعی چارچوب اساس بر مقاالت هایتمام متن سپس نمودند. تنطیم

مناسب  موضوعی یك منبع اساس بر و گرفت قرار مورد بازبینی حاصل

 و هم مقایسه با شده انجام تحقیقات و تضادها مفاهیم، و شد چیدمان

 .گردید استنتاج هایافته از حاصل روابط

 هایافته

مقاله(،  5بررسی به ترتیب ار رشته های پرستاری )مقاله مورد  11

مقاله(،  2مقاله(، کارشناسی تغذیه ) 2مقاله(، دندانپزشکی ) 5پزشکی )

مقاله( و کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی  1کارشناسی مامائی )

-مورد توصیفی 2مقاله( بودند. یك مورد از مقاالت کیفی،  1درمانی ) 

ت به روش نیمه تجربی انجام شده بودند. مورد از مقاال 13تحلیلی و 

دروس استفاده شده در تمامی مقاالت دروس اصلی و مهم رشته بوده 

 در زمینه این در طولی مطالعه ای و بودند مقطعی مطالعات است. تمام

نتایج به دست آمده و خالصه یافته های مقاالت  است. نشده انجام ایران

یافته های حاصل از  نمایش داده شده است. 1جدول مورد بررسی در 

مقاالت در سه قسمت بازدارنده ها، تسهیل گرها و مزایای استفاده از 

روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله مورد بررسی و بحث قرار گرفتند 

 (.2جدول )
 

 PRISMA ت مورد پژوهش بر مبنای نمودارفرآیند بررسی و انتخاب مقاال :1 تصویر

 

 بحث

بازدارنده های استفاده از روش یادگیری مبتنی بر حل 

 مسئله

برمبنای یافته های حاصل از مطالعات بازدارنده های استفاده از روش 

 4و  3یادگیری مبتنی بر حل مسئله شناسائی و معرفی شدند. مقاالت)

( به وقت گیر بودن این روش آموزشی اشاره کرده اند 11و  12و  1و 

-11]که با مقاالت دیگر که در این زمینه انجام شده اند هم خوانی دارد 

. همچنین به اضطراب دانشجویان به علت بدیع و تازه بودن روش [13

و وابستگی به معلم و جزوه درسی در مقاالت اشاره شده استکه منطبق 

, 22, 11, 11] بر تحقیقات دیگر است که در این زمینه انجام شده اند

21] . 

بر مبنای یافته های حاصل از مطالعات، یکی از بازدارنده های استفاده از این 

روش نداشتن اطالعات کافی در مورد نحوه صحیح اجرای این روش در 

 فوق های روش با رابطه در قبلی تجربه آموزش دانشجویان است. نداشتن

 و اضطراب فراگیری فعال برای وی تالش عدم و شجودان وابستگی باعث تداوم

 حل با رویکرد یادگیری در می شود. از این رو، روش بودن بدیع به علت

می  عالقمند و و انعطاف پذیر باال دانش دارای تجربه، با اساتید به نیاز مسئله

 درگیر و کافی وقت صرف نیازمند رویکرد آموزشی این . همچنین[22] باشد

. [23] باشد می اساتید و دانشجویان طرف از آفرین موضعات مسئله در شدن

به روش های قدیمی تدریس و مقاومت در برابر تغییر از دیگر خوگیری 

 از کشورها از بسیاری بازدارنده ها بود. با توجه به بازدارنده های یاد شده، در

 مسئله آماده حل بر مبتنی شیوه به آموزش هدف اینکه ایران، علیرغم جمله

 رویکرد این اما هنوز است العمر مادام یادگیری برای دانشجویان کردن

 که دارد وجود می شود. شواهد زیادی گرفته کار به کمتر آموزشی

 معلم روش از تر ارزش با تواند، می دانشجو محور و فعال یادگیری رویکردهای

توسط  مرتبط و نیاز مورد اطالعات آن در که باشد سنتی سخنرانی و محور -

 فعلی آموزشی سیستم بر شرایط حاکم به توجه . با[24] می گردد ارائه معلم

دوره  زاریبرگ الزام مفید، تدریسی های روش برخی از اجرای امکان عدم و

 هیأت علمی برای اعضای تدریس مختلف های شیوه با رابطه در های آموزشی

نگرفته  فرا را الزم هایآموزش این زمینه در اساتید چراکه شود، می احساس

 از بعضی . همچنین،[25] های مختلف تدریس آشنائی ندارندروش با و اند

را در  یادگیری مبتنی بر حل مسئله تدریس با استفاده از روش محققین

 برای را شیوی تدریس این و نمی دانند مفیدی روش کارشناسی مقاطع

. از طرفی در [21] مناسب معرفی می کنند تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 که روش هایی کارگیری اره شده است که بهبرخی مقاالت به این امر اش

 در کند می سؤاالت به پاسخ یافتن برای و کنکاش تحقیق به را فراگیران

و بهتر است  [21] دارد تدریس پذیرش در بهتری اثربخشی مقاطع پایین تر

آموزش های دانشجومحور مثل روش مبتنی بر حل مسئله از مقاطع پائین 

موزش داده شود تا مهارت های دانشجویان در استفاده از این روش با تر آ

 استفاده مکرر و مداوم ارتقاء یابد.

تسهیل کننده های استفاده از روش یادگیری مبتنی بر 

 حل مسئله

بر طبق یافته های حاصل از مقاالت مورد بررسی، یکی از مهمترین 

بر حل مسئله  تسهیل کننده های استفاده از روش یادگیری مبتنی

عالقمندی دانشجویان به استفاده از این روش بوده است. همچنین قرار 

گرفتن در روند حرکت سیستم آموزشی به استفاده از شیوه های نوین 

تدریس نیز در ایجاد این انگیزه تاصیگذار است. در مطالعه مهدیزاده 

ر ب(، در بررسی نظرات دانشجویان در استفاده از روش مبتنی 2221)

حل مسئله در دروس بسیار تخصصی مثل آناتومی که در سال اول 

پزشکی تدریس می شود؛ دانشجویان موثر بودن استفاده از این روش 

 .[21] را تجربه کرده اند



و همکاران پوریمانیا  

5 

 

 مشخصات و خالصه یافته های مقاالت مورد بررسی :1جدول 

شماره 

 مقاله
 عنوان مقاله

گروه 

 آموزشی

واحد 

 تدریس

سال 

 چاپ

نوع 

 مطالعه
 خالصه یافته ها

1 

 بر رایانه، با خودآموزی و مسأله حل سخنرانی، روش سه مقایسه

 دانشجویان ویژه مراقبتهای درس دارویی مهارت محاسبه

 [23]پرستاری کارشناسی

کارشناسی 

 پرستاری

مراقبت های 

 ویژه
1331 

نیمه 

 تجربی

 داشتند؛ تأثیر دانشجویان یادگیری میزان بر آموزشی روش سه هر

 بود. کمتر دیگر روش دو از رایانه، با آموزشی خودآموز روش اثر ولی

2 

 دو مورد در سبزوار پزشکی علوم دانشجویان دیدگاه بررسی

 تلفیقی مسأله به صورت حل بر مبتنی و آموزش سنتی -روش

 [21]فراگیری آناتومی در

 1331 آناتومی پزشکی
 توصیفی

 تحلیلی

 را مسأله( وحل )سخنرانی توام روش به آناتومی آموزش دانشجویان

بیان  تنهایی به مسأله حل یا و سخنرانی ازدو روش یك هر از بهتر

 نمودند.

3 
 در محور استاد روش با محور مسأله آموزشی روش مقایسه

 [1]متابولیسم تدریس بیوشیمی

کارشناسی 

 تغذیه
 1332 بیوشیمی

نیمه 

 تجربی

 ضرورت دانشجویان با این که روش های متنوع تدریس یك 4/11

 روش از استفاده که است آن از حاکی بودند. نتایج موافق است،

عالقه دانشجویان  و انگیزه افزایش و ایجاد در مسأله حل بر مبتنی

 به درس بیوشیمی و یادگیری عمیق آن موثر است.

4 
 جدید شیوه یك سخنرانی: تجربه یا مسأله حل پایه بر آموزش

 [32]پزشکی اول سال دانشجویان به بیولوژی آموزش
 1312 بیولوژی پزشکی

نیمه 

 تجربی

 مسأله حل بر پایه آموزش دوره بودن موفق از حاکی حاضر مطالعه

 بود. رایج های شیوه مقابل در

5 
 یادگیری سطوح بر مسئله برحل مبتنی شیوه به آموزش تأثیر

 [31]پرستاری دانشجویان

کارشناسی 

 پرستاری
 1311 بهداشت روان

نیمه 

 تجربی

روش مبتنی بر حل مسئله در ارتقاء سطح دانش و یادگیری 

 ماندگار، موثرتر از روش سخنرانی بود.

1 

 اساس بر و کارگاهی صورت به نگر جامعه دندانپزشکی درس ارائه

 به آموزش با آن مقایسه و مسأله برحل مبتنی روش آموزشی

 [32]سخنرانی شیوه

 دندانپزشکی
دندانپزشکی 

 جامعه نگر
1311 

نیمه 

 تجربی

 که خود اصلی اهداف به رسیدن در آموزش مبتنی بر حل مسئله

 به مباحث آنان عالقمندی جلب و دانشجویان در مثبت نگرش ایجاد

 بوده است. موفق باشد، می اجتماعی پزشکی دندان

1 
 در آموزش جدید شیوه یك مسأله: تجربه حل پایه بر آموزش

 [3]پزشکی دندان
 دندانپزشکی

ارتودنسی 

 2نظری 
1313 

نیمه 

 تجربی

 دندان دانشجویان تدریس در مسأله حل پایه بر آموزش روش

 و کیفیت آموزش افزایش و دانشجو درونی انگیزه تقویت با پزشکی،

 باشد. مفید می تواند پایدار، یادگیری

1 

 روش دو مقایسه مسأله: حل بر مبتنی آموزش یا سخنرانی

 در پرستاری دانشجویان یادداری و تحصیلی بر پیشرفت آموزشی

 [33]کودکان  درس

کارشناسی 

 پرستاری
 1313 کودکان

نیمه 

 تجربی

 در رایج و معتبر آموزشی شیوه یك عنوان به را خود جایگاه سخنرانی

 تواند می حل مسأله بر مبتنی یادگیری است و نموده حفظ عالی آموزش

شود.  واقع مؤثر دانشجویان یادداری و تحصیلی پیشرفت در آن با همراه

 کودکان درس در مسأله حل بر مبتنی شیوه یادگیری این بر عالوه

 می تحقق را آموزشی اهداف و دارد اجرایی قابلیت پرستاری دانشجویان

 بخشد.

3 
 عملکرد بر مسأله حل رویکرد با آموزش اثربخشی میزان بررسی

 [1]تجربی نیمه مطالعه دانشجویان: یك تحصیلی

کارشناسی 

 مدیریت
 1335 مدیریت

نیمه 

 تجربی

 به دانشجویان تحصیلی عملکرد بر مسئله حل رویکرد با آموزش

 است. موثر داری معنی صورت

12 
 مسأله حل بر مبتنی یادگیری روش تلفیق از دانشجویان تجارب

 [34]کیفی مطالعه یك :کوچك در گروههای کار و

کارشناسی 

 پرستاری
 کیفی 1313 کودکان

 گروه های در کار و ألهمس حل بر مبتنی یادگیری روش تلفیق

 همراه ، انگیزش تنظیمی خود ، پژوهش ، تفکر تجربه با کوچك

 است.

11 

 سخنرانی و مسأله حل مبنای بر آموزش روش به تدریس مقایسه

 رشته دانشجویان به 1 درمانی رژیم درس منظور آموزش به

 [35]تغذیه

کارشناسی 

 تغذیه

رژیم درمانی 

1 
1313 

نیمه 

 تجربی

 و آگاهی کلی نمره افزایش در مسأله حل مبنای بر آموزش روش

 بوده است. دانشجویان مؤثرتر عملی مهارت

12 

 و اسید و الکترولیت و آب اختالالت مبحث آموزش تاثیر مقایسه

 بر سخنرانی روش با مسأله( )حل مباحثه گروهی روش به باز

 [31]بخش اطفال کارورزان در بالینی استدالل روی

 1331 کودکان پزشکی
نیمه 

 تجربی

 تفکر سمت به بهتر مسئله، دانشجویان حل اساس بر در یادگیری

 کنند. می پرهیز مطالب کردن از حفظ و می شوند هدایت

13 

 با مسئله حل بر مبتنی آموزش شیوه به تدریس تاثیر م ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََقایسه

 دانشجویان تغذیه درس در تحصیلی بر پیشرفت سخنرانی، روش

 [31]مامایی

کارشناسی 

 مامائی
 1332 تغذیه

نیمه 

 تجربی

 مسئله حل بر مبتنی آموزش شکل به نظری تغذیه درس ارائه روش

 درس درکالس دانشجو رضایتمندی و میزان یادگیری بر تواند می

 .بیفزاید

14 
 در مسأله حل اساس بر یادگیری و سخنرانی روش دو مقایسه

 [21]اول سال پزشکی دانشجویان به اندام آناتومی آموزش
 1311 آناتومی پزشکی

نیمه 

 تجربی

 سمت به بیشتر دانشجویان مسأله، الح اساس بر یادگیری روش در

 .می کنند مطالب پرهیز کردن حفظ از و شوند می هدایت تفکر

 ایجاد موجب گروهی مشارکت حس ایجاد با روش این همچنین

 .شود می بیشتر مطالعه برای انگیزش

15 
یادگیری بر پایه حل مسئله یا سخنرانی: تجربه یك شیوه جدید 

 [31]دانشجویان پرستاریآموزش پرستاری کودکان به 

کارشناسی 

 پرستاری
 1315 کودکان

نیمه 

 تجربی

استفاده از یادگیری مبتنی بر حل مسئله در آموزش دانشجویان 

را ارتقاء داده و در ارتقای تاثیر زیادی داشته و تفکر دانشجویان 

 آموزش موثر است.

11 

The First Year Medical Students’ Perception of 

and Satisfaction from Problem-based Learning 

Compared to Traditional Teaching in Gross 

Anatomy: Introducing Problem-based Anatomy 

into a Traditional Curriculum in Iran [39]. 

 1315 آناتومی پزشکی
-توصیفی

 تحلیلی

دانشجویانی که برای آموزش آنها از روش مبتنی بر حل مساله 

استفاه شده بود نمرات بهتری را در آزمون کسب کردند. 

قد بودند که استفاده از این روش توانائی حل مساله دانشجویان معت

 آنان را ارتقاء داده است.
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 چارچوب و منابع موضوعی حاصل از مقاالت مورد بررسی در استفاده از روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله در آموزش علوم پزشکی :2جدول 

 )شماره مقاله منبع( چارچوب موضوعی

  یادگیری مبتنی بر حل مسئله بازدارنده های استفاده از روش

 (11و  12و  1و  4و  3) وقت گیر بودن روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله

 (15و  12و  1و  1و  5) نبود فضای مناسب

 (14و  13و  11و  5و  2) نبود مدرس مجرب

 (14و  11و  12و  5و  3) اضطراب دانشجویان

 (14 و 11و  1و  2) خوگیری به روش های سنتی تدریس

 (14و  12و  5) مقاومت در برابر تغییر

 (12) عدم توانائی کنترل هیجانات کالسی

 (12و  1و 5) تعداد محدود جلسات مشخص شده در هر ترم برای دروس

 (14و  11و  1و  2) در دسترس نبودن منابع کافی برای استفاده دانشجویان

 (14و  13و  11و  1و  5) در دسترس نبودن سناریوهای مناسب

 (12) همگن نبودن اعضاء

 (12) تغییر ناگهانی در عادات یادگیری

 (11و  12و  1) عدم کارائی این روش در دانشجویان در مقاطع تحصیلی پائین تر

  تسهیل کننده های استفاده از روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله

 (11و  14و  13و  11و  12و  1و  1و  3و  2) انگیزه و عالقه دانشجویان به استفاده از روش های نوین تدریس

 (11و  1و  4)  حرکت سیستم آموزشی به سمت استفاده از روش های نوین تدریس

  مزایای استفاده از روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله

 (11و  12و  3و  1و  1) ارتقاء یادگیری خودراهبر

 (12و  3و  1و  3) متون علمی ارتقاء مهارت های جست و جو در پایگاه های علمی و

 (11و  15و  14و  12و  11و  12و  1و  3و  2) افزایش تمایل دانشجویان به انجام کارگروهی

 (12و  3و  1و  5)) افزایش اعتماد بنفس

 (13و  12و  11و  3و  1و  1و  5و  2و  1) یادگیری عمیق در حد تسلط

 (15و  12.  12و  3و  5و  3) ارتقاء مهارت تفکر انتقادی

 (11و  15و  12و  11و  12و  3و  1و  2) ارتقاء قدرت بحث گروهی

 (12و  11و  3و  1و  5و  1)  افزایش درک ارتباط بین مفاهیم

 (14و  11و  12و  5و  3) ارتقای توانمندی در خودارزیابی

 (12و  11و  12و  3) افزایش رقابت بین دانشجویان

 (14و  12) افزایش قدرت قضاوت

 (14) احساس مسئولیت در قبال آموزش خود

 (14و  13و  12و  11) برقراری یک محیط شاداب آموزشی

 (14و  12) ارتقا، سطح تفکر و توانائی ارائه ایده های جدید

 (13و  11) افزایش تمایل دانشجویان برای حضور در کالس

توام در کنار روش مبتنی بر حل مسئله هر چند استفاده از روش های 

 از آناتومی آموزش در 2211 سال در که نیز می تواند مفید باشد. متنی

که  دهد می است، نشان گزارش شده دانشگاه الگوس نیجریه

 در را مسأله( حل بر مبتنی سنتی و از )ترکیبی توام روش دانشجویان

 های روش اجرا منفرد صورت به از که یك هر بر آناتومی تدریس

. [42] ترجیح می دهند یادگیری مبتنی بر حل مسئلهیا  و سخنرانی

 بوده موافق این روش با دانشجویان درصد 12 دهند می نشان تحقیقات

. ویژگی [41, 32] دارند را دروس پایه دیگر در آن اجرای به تمایل و

های نوین تدریس می تواند دانشجویان نیز در موفقیت استفاده از روش 

 مطالعه مهارت های مقایسه به تاثیرگذار باشد. در مطالعه ای که

 و دندانپزشکی داروسازی دانشجویان به نسبت پزشکی دانشجویان

 زمینه در دانشجویان پزشکی پرداخت، اینطور نتیجه گیری کرده اند که

ناسب م وضعیت راهبردهای خواندن از و استفاده مطالعه های مهارت

و در زمینه اجرای روش مبتنی بر حل مسئله موفق  [42] اند داشته تری

 دانشجویان که داد نشان خود در مطالعه نیز تر عمل نموده اند. آنتپول

انجام  در را آن و دارند مسئله براساس یادگیری از روش تری بیش رضایت

 اثربخش با لذت، همراه یادگیری و ای رشته بین و گروهی های فعالیت

 .[43] دانستند می

 این خصوص در قطعی اظهارنظر جهت داردکه ضرورت نکته این ذکر

 دانشجویان عملکرد تحصیلی مقایسه به مطالعاتی انجام با است الزم

 پرداخته مطالعه های با شیوه آن رابطه بررسی و مختلف های دانشکده

 آورد. بهتر است دست به از مطلب روشنی نتیجه گیری بتوان تا شود

مطالعه  شیوه های به توجه با مختلف های ودانشکده ها عملکرد رشته

 هر مطالب آموزشی و دروس محتوای گیرد. همچنین قرار بررسی مورد

 قرار بررسی دروس مورد از یك هر مطالعه ماهیت و دانشکده و رشته

 در کرد. اظهارنظر ها این تفاوت دلیل مورد در قاطعیت با بتوان تا گیرد

 نهایی محصول و اکتسابی، آموختنی تحصیلی، پیشرفت صورت هر

 به تحصیلی عملکرد و است. پیشرفت تحصیلی فعال یادگیری فرایند

 خاصی شرایط در توانند می که هرکدام دارند بستگی گوناگونی عوامل

دهند. همچنین  قرار تأثیر تحت محیط آموزشی در را شخص عملکرد

تفاوت در روش های جمع آوری، بررسی و تحلیل داده ها نیز می تواند 

وت مقاالت مختلف در این زمینه تاثیرگذار باشد. ویژگی های در قضا
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 فراگیر، محیط آموزشی و ویژگی های مدرس از عوامل مهمی است که

اند. یا به عنوان مثال عدم استفاده  نداده قرار نظر مد مذکور پژوهشگران

از روش های کنترل مخدوش گرهای مطالعه نیز در این قضاوت تاثیر 

 طرح های از مثال برخی پژوهشگران عنوان ارد. بهغیرقابل انکاری د

مخدوش  متغیرهای تا بتوانند نکرده استفاده آزمون پس و آزمون پیش

 دانش زمینه ای عواملی چون است ممکن و کنند کنترل را گر

 باشد.  اثر گذاشته مطالعه نتایج بر دانشجویان

 مزایای استفاده از روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله

مقاالت مورد بررسی استفاده از روش یادگیری مبتنی بر حل در 

مسئله باعث افزایش انگیزه در دانشجویان و ارتقاء یادگیری خود 

راهبر بوده است که منطبق بر سایر تحقیقات انجام شده در این 

 ماندگاری، رضایتمندی، و . همچنین جذابیت[44] زمینه است

 در میزان یادگیری و میل به انجام کار گروهی و بودن کاربردی

است. دانشجویان در این روش می آموزند تا  بیشتر مسئله حل روش

یسن مفاهیم از قبل آموخته شده ارتباط برقرار کنند. مطالعه 

(، نشان داد که این شیوه موجب 2212چاکراوارتی و همکاران )

دگیری به دلیل درک ارتباط بین مفاهیم علوم پایه و دانش ارتقاء یا

. در بررسی مطالعات در تمامی مقاطع و [45] پزشکی شده است

بررسی نظرات دانشجویان، تاثیر مثبت روش آموزشی جدید را می 

 بر مسئله حالی باید به این نکته توجه داشت، در حل در توان دید،

 مسئله با کار در حین درسی مطلب سنتی؛ تدریس هایروش خالف

 شخصاً فراگیر که روشی است این لذا می شود، حاصل فراگیر برای

 نهایت در و روشها و تعیین منابع گذاری، هدف نیازها، تعیین به

 از همکاران فیشر و گفته به بنا پردازد که می خود عملکرد ارزشیابی

 .[44] خودراهبر است یادگیری خواص

روش که در مقاالت مورد بررسی به آن اشاره شده  این مزایای دیگر از

 بحث، قدرت ارتباطی، های انتقادی، مهارت تفکر است، فزایش مهارت

 مختلف متون از اطالعات کسب و روش تحقیق و یادگیری بنفس اعتماد

شد. مطالعه نیوا  خواهد دانشجو در آکادمیك تفکر سبب پرورش که است

نیز نشان داد که کاربرد روش یادگیری بر  2211و همکاران در سال 

تواند موجب دستاوردهای مبنای حل مسئله طی مدت دو سال می

پزشکی شود. ارتقاء نمرات پیشرفت تحصیلی در مفیدی در دانشجویان 

علوم پایه و بالینی و افزایش میزان صدور مجوز پزشکی ملی از جمله 

در بلژیك انجام  2223. در متا آنالیزی که در سال [41] دستاوردها بود

شد، نشان داد روش حل مسئله، توانمندی دانشجو را در زمینه های 

 در که مطالعه ای . در[41] شناختی و مهارتی افزایش داده است

 افزایش شده، انجام سوئد لینکوپینگ سلولی دانشگاه بیولوژی دپارتمان

 با آشنایی آنان متعاقب گروهی کار انجام به نسبت نگرش دانشجویان

. [41] است شده گروه گزارش در مسئله حل روش و گروهی کار اصول

بر روی  هوانگ توسط که چین متاآنالیزی در مند نظام مرور نتایج

 بر یادگیری روش که داده نشان بود شده انجام دندانپزشکی دانشجویان

 و تئوری های آزمون در نمرات کسب روی بر مثبت اثر مسئله اساس

 سخنرانی سنتی هایروش بر که روشی عنوان به را آن و دارد عملی

 محدودیت گرفتن نظر در با کرده توصیه و است کرده معرفی دارد ترجیح

 به تأثیر توجه با . در نهایت[43] شود استفاده آن از دانشکده شرایط و ها

 های در حیطه را آن توان می آموزشی الگوی این اثر بودن پایدار و

 استفاده مورد علوم پزشکی بالین و مدیریت پژوهشی، آموزشی، مختلف

 .[35] داد قرار

 هامحدودیت

بخش عمده ای از مطالعات مورد بررسی در پژوهش حاضر، دارای نقاط 

خود بوده اند. به عنوان مثال، در اکثر موارد  ضعف مهمی در طراحی

انجام مطالعات به صورت نیمه تجربی تك گروهی و فاقد گروه کنترل 

 .هددبوده اند. این امر قابلیت اتکا به نتایج این مطالعات را کاهش می

ه اند و توجدر بیشتر مطالعات، نتایج حاصله به مداخله منتسب شده

-مکن است تحت تأثیر رشد و تکامل شرکتچندانی به این که نتایج م

کنندگان بوده و یا تحت تأثیر سایر عوامل محیطی و آموزشی قرار گرفت 

توان برخی از نتایج آموزشی روش باشند نشده است. اگرچه نمی

یادگیری مبتنی بر حل مسئله را انکار کرد، اما با وجود چنین 

 .اخله احتیاط نمودهایی، باید در انتساب همه نتایج به مدمحدودیت

 نظر از انجام شده مطالعات اغلب که داد نشان حاضر بررسی همچنین

 از نشان که بودند ساخته اکثر ابزارها محقق .نیستند متدولوژی همگن

 هستند، استاندارد ابزارها از برخی اگرچه بودن ابزارهاست، یکسان عدم

 برخی به حذف تنها و نشده سازیبومی ایرانی جامعه آنها در از اما بعضی

 واحدهای تنوع است. اکتفا شده ایرانی فرهنگ با متناسب سئواالت از

معیارهای ورود به مطالعه، نمونه گیری،  تفاوت در ازقبیل پژوهش مورد

سن واحدهای پژوهشی و نوع ارزیابی در مطالعات مشهود است. مرور 

ه متن ده کحاضر تنها بر روی گزارشات فارسی و انگلیسی زبانی انجام ش

کامل آنها در جستجوی اینترنتی قابل دسترسی بوده است، لذا ممکن 

های دیگر موجود باشد و یا به دلیل عدم است مطالعاتی به زبان

دسترسی به متن کامل آنها، در مرور حاضر مورد توجه قرار نگرفته 

باشند. همچنین ممکن است مطالعاتی وجود داشته باشند که به صورت 

ه در هایی بغیر از آنچاند و یا در پایگاهك قابل دسترسی نبودهالکترونی

 .تحقیق حاضر مورد جستجو قرارگرفته است منتشر شده باشند

 گیرینتیجه

 بر روش یادگیری از استفاده که داد نشان مند نظام مرور این نتایج

 پزشکی تحصیلی در آموزش پیشرفت بهبود در مسئله اساس

 یکی عنوان یادگیری مبتنی بر حل مسئله به است. روش اثربخش

در  فرد خالق تفکر توسعه علت به سازنده، بسیار های از شیوه

 آموزشی، پژوهشی، مختلف های حیطه در مشکل حل و شناسایی

گیرد. از  استفاده قرار مورد تواند می پزشکی علوم بالین و مدیریت

 بوده همراه مقاومت با همواره آموزشی آنجا که تغییر در شیوه های

الزم  محور فراگیر های روش کاربرد آموزشی، تحقق اهداف برای و

 انگیزه و ایجاد دانشجویان نگرش تغییر جهت در تالش است، لذا

است.  آموزش از اولویت های دگیری یا فرآیند در فعال مشارکت برای

روش  از صرف استفاده و بوده ضرورت یك متنوع تدریس، روش های

 های حاکیواکنش به توجه بدون محض سخنرانی و مدار استادهای 

 کارایی در دانشجو، مؤثر یادگیری فرایند تأثیر از یافتن اطمینان از

است. در زمینه آموزش مبتنی بر حل مسئله،  داده دست از را خود

با  که شده است انجام بالینی محیط در مطالعات از معدودی تعداد

 مطالعات بیشتری که شود می توصیه بالینی آموزش اهمیت به توجه

 کوتاه شود. همچنین در تمامی مقاالت، اثرات انجام بالینی محیط در
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 نشده آن اثرات درازمدت به توجهی و شده بررسی روش این مدت

 مورد بعدی مطالعات هم در مسأله این شود، می توصیه که است

 حاضر حال در ها روش این که آنجایی از .گیرد قرار توجه

 شود نمی استفاده کشور های دانشگاه در معمول به طور

 ویا سایر روش سخنرانی روش با مقایسه و تحقیقاتی جنبه و بیشتر

 نوین های از روش متشکل هایی کمیته شود می پیشنهاد دارد، را ها

 و عمل در را ها روش ضعف این و قوت نقاط و شود تشکیل آموزشی

 اصالحات و نتایج از تا دهند قرار بررسیمورد  کشور کنونی شرایط در

 های سناریو یا موضوعات راهکارها، تدوین و برای ایجاد بتوان آن

 .نمود استفاده مدون های درسنامه حتی یا استاندارد و

 سپاسگزاری

تیم تحقیق نهایت سپاس و قدردانی خود را از مسؤول واحد اطالعات و 

تهران ابراز می دارد که با راهنمایی در فناوری دانشکده پرستاری و مامایی 

انتخاب کلید واژه های مناسب برای دریافت بهترین و مناسبترین مقاالت و 

 .معرفی پایگاه های اطالعاتی معتبر و مناسب پژوهشگران را یاری نمودند
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