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كارگيري ه ب مندو نياز يستمين كننده اهداف آموزشي نأبه تنهايي ت ،هاي سنتي آموزش مانند سخنراني در علوم پزشكيبه كارگيري روش زمينه و هدف:

هاي واقعي  در مواجهه با موقعيت هاآن ها بتوان فرايند يادگيري را در دانشجويان نهادينه نمود و بدين ترتيبكمك آن ههاي ديگر آموزشي است تا بروش

 Problem-based learningله )أروش آموزش مبتني بر حل مسبه كارگيري  حاضر، مطالعه هدف از انجامل بهره گيرند. يها در حل مسابتوانند از اين روش

 .بود يرانروش معمول سخنو مقايسه با  يپزشك رشته نظري بخش اعصاب اتونوم براي دانشجويان يولوژيزي( جهت اجراي درس فPBLيا 

دو  در يتصادف صورتبراي آموزش مبحث اتونوم به  ،در بلوك اعصاب دانشگاه علوم پزشكي تهران 2353سال پزشكي ورودي رشته  انيدانشجو کار: روش

نفره براي شركت در جلسات  22هاي به زيرگروه يطور تصادفه . يك گروه در كالس روش معمول سخنراني شركت كردند و گروه ديگر بقرار گرفتندگروه 

اين سناريو را خواست شد كه درو از كليه دانشجويان  گرديده ي، سناريويي در زمينه مبحث اتونوم اراPBLجلسه  نياول يتقسيم شدند. در ابتدا PBLروش 

در جلسه دوم، دانشجويان هر گروه در ابتدا نتيجه مطالعه  .جلسه اول به پايان رسيد ،. سپس با معرفي منبع مطالعهكنندبه روش بارش افكار بپرورانند و بحث 

ه پاسخ و نظرخواهي از ازشي پرداخت. آزمون نهايي كوتدر راستاي اهداف آمو ه گزارشياي به ارانماينده روهو سپس از هر گرا ارايه نمودند فردي خود 

 .فتگرمورد تجزيه و تحليل قرار  Independent tو  Leven هاياز آزمونبا استفاده ها  دادهدانشجويان نيز انجام شد. 

 يدارمعني طور به( 22/29 ± 32/3) بودندكرده شركت  PBLكه در گروه  يانينمرات دانشجو نيانگيم ،Independent tآزمون  جينتابر اساس  ها:افتهي

 يبر روش سخنران PBLروش  ان،ي(. بر طبق نظرسنجي از دانشجوP < 222/2) بود( 36/22 ± 45/4) يگروه سخنران انينمرات دانشجو نيانگياز م شتريب

 ح داده شد.يترج

 يولوژيزيپزشكي در درس ف رشته منجر به آموزش بهتر دانشجويان ،ارتباطيهاي و اعتماد به نفس و تقويت مهارت زهيانگ شيبا افزا PBLروش : یريگجهينت

 .شودمينظري بخش اعصاب اتونوم 

 زشكيرشته پله، فيزيولوژي، سيستم عصبي اتونوم، دانشجويان أآموزش مبتني بر حل مس ،يروش سخنران: هاکليد واژه
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 مقدمه
 دانش گيرنده ياد هر آن در كه است فعالي فرايند ،يادگيري

 و حاضر حال علم اش، گذشته تجربيات اساس بر را جديدي

 از يكي سخنراني سازد. مي جهان به نسبت اش كلي ديد

 و باشد مي محور معلم به صورت آموزش هاي روش ترين رايج

 كسب را لهأمس حل مهارت و هستند منفعل فراگيراندر آن 

 ،لهأمس حل براي شده فراگرفته دانش از استفاده در و كنند مين

 زماني ثرؤم يادگيري ديگر، سوي از شوند. مي مشكل دچار

و  باشد داشته وجود خودهدايتي آن در كه بود خواهد مطلوب

 Problem-based) لهأمس حل بر مبتني آموزش روش

learning  ياPBL) فعال آموزشي هاي روش از يكي عنوان به 

  .(2) باشد مي برخوردار خصوصيت اين از ،محور دانشجو و

 دانشگاه در 2562 دهه در بار اولين براي PBLروش 

McMaster دانشجو گروهي يادگيري صورت بها كاناد كشور 

 حل براي دانشجويان PBL روش در گرفت. انجام محور

 و نامحدود ،مبهم ،نامعلومبه طور عمده  كه پيچيده ليمسا

 ،واقعي دنياي در موجود مسايل و اند شده طراحي نامشخص

 يادگيري روش PBL رويكرد كنند. مي كار يكديگر همكاري با

 براي دانشجويان نقادانه تفكر تقويت سبب كه است ثريؤم

 ينوع يادگيري اين واقع، در شود. مي بيشتر مهارت تحصيل

 كسب به منجر تواند مي كه شود محسوب مي ذهني فعاليت

 گردد. پايدار و تازه مهارت و دانش

 شناخت براي پزشكي رشته پايه دروس از فيزيولوژي

 طور به اگر كه است بدن مختلف هاي اندام طبيعي عملكرد

 خواهند قادررشته  اين دانشجويان شود، داده آموزش مطلوب

 باليني واقعي هاي موقعيت در دانش اين از استفاده با بود

 نمايند. درك بهتر را ها بيماري به مربوط موضوعات مختلف،

به شمار  پزشكي درسي برنامه هر در مهمي جزء فيزيولوژي

 هاي دانشكده درآموزش اين درس  ،سنتي طوره ب .رود مي

صورت  سخنراني روش به و بدن هاي سيستم اساس بر پزشكي

 هاي برنامه در كه تغييراتي با جهان كل درتازگي  به .گيرد مي

 به فيزيولوژي ،است شده انجام پزشكي آموزش رشته

 يا و( Caseمورد ) اساس بر ،PBL از جمله مختلف هاي روش

 .(2، 3) شود مي تدريس مختلف فرايندهاي از تركيبي

 آموزش فعال غير هاي روش كارگيري به شواهد به توجه با

 توان گفت كه اين روش ، ميپزشكي علوم در سخنراني مانند

 اين به توجه با و يستن آموزشي اهداف كننده مينأت تنهايي به

تهران  پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده آموزشي نظام كه

 درسي برنامه 2352 سال از پزشكي رشته دانشجويان رايب

 از يكي و است نموده شروع را پايه علوم دوره در يافته ادغام

 فعال آموزش روش كارگيريه ب ،دوره اين موفقيت مهم اركان

 باشد مي آموزشي فرايند در دانشجويان بيشتر هرچه مشاركت و

 خصوص در (4) ديگر مطالعات نتايج به توجه با ،همچنين و

 پديده نگهداشتن فعال جهت PBL روش ارزش و جايگاه

 ايران در تاكنون كه جايي آن از و درس كالس زمان در آموزش

تصميم  ،است نشده استفاده فيزيولوژي مبحث در روش اين از

 جهت PBL روش طراحي هدف با اي مطالعه تا گرفته شد

 و اتونوم اعصاب مبحث در نظري فيزيولوژي درس اجراي

 پزشكيرشته  دانشجويان براي سخنراني روش با آن مقايسه

 .گردد اجرا تهران پزشكي علوم دانشگاه
 

 کار روش
 يساز شفاف»شامل  Maastricht گام 7 اساس بر جلسات

 توسط (Problem) لهأمس تعريف ،لهأمس يويسنار متن

 حيتوض يبرا يفكر بارش و توفان مرحله دانشجويان،

 در يريگ جهينت ،ويسنار متن در شده مشاهده يها دهيپد

 يريادگي اهداف تعيين ،لهأمس خصوص

 (Learning objectives) انيدانشجو فعاليت ها، گروه توسط 

 يريادگي بازده به دستيابي براي يانفراد و مستقل طور به

 دانش خصوص در دانشجويان گروهي بحث و ديجد )دانش(

 .برگزار گرديد (9) «لهأمس حل يبرا شده كسب

 و PBL روش تعيين و بررسي جهت گروهي جلسات

 از گر تسهيل افراد .شد برگزار گر تسهيل افراد آموزش

 انتخاب فيزيولوژيرشته  تخصصي يدكترمقطع  دانشجويان
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 بايد محوردانشجو كوچك هاي گروه در گرها تسهيل .شدند

 .نمايند تسهيل را دانشجويانكنجكاوي  و ها پرسش تعامالت،

 سيستم مبحث بهمربوط  دانش محتواي بر تسلط بر عالوه ها آن

 از جدا مختلف هاي مهارت از اي مجموعه به اتونوم، عصبي

 دارند.نياز  ،است نياز سخنراني تدريس روش براي كه هايي آن

 شامل بودن گر تسهيل براي الزم كيفيت و ها مهارت ،بنابراين

 طوريه ب ها پاسخ ندادن در محدوديت ،كردن گوش توانايي»

 ،گيرند كاره ب را خود يادگيري فرايند بتوانند دانشجويان كه

 بايد زماني چه در كه اين دانستن و گروه هاي فعاليت بررسي

 اعتراف به تمايل ،كرد دخالت نبايد زماني چه در و كرد دخالت

 دچار گروه كه زماني مناسب بازخورد دادن ،خود اطالعي بي به

 به دانشجويان به دادن اختيار ،شود مي نااميدي و گيجي حالت

 استقالل پرورش و ها آن كنترل افسار نگهداشتن هميشه جاي

 صورته ب كالس وقت كه اين از يافتن اطمينان ،گروه

 يا و متغير نتايج يشنهادپ ،است شده استفاده سودمندي

 حل در دانشجويان هاي تالش از حمايت مناسب، جايگزين

 از بعد ها پاسخ بندي سرهم براي فرصتي كردن فراهم و مشكل

 .شد داده آموزش «كالسي بحث

 سناريويي آموزشي، اهداف به توجه با سناريو طراحي جهت

 عملكرد شدن مشخص براي بتوانند دانشجويان تا شد طراحي

 مربوط فيزيولوژي فرار، و ترس هنگام در اتونوم عصبي سيستم

 ليست شامل آموزشي اهداف و دهند توضيح را سيستم اين به

 دانستن اتونوم، عصبي سيستم اصلي نوروترانسميترهاي كردن

 عصبي سيستم اثرات اتونوم، عصبي سيستم رسپتورهاي انواع

 گردد. مينأت اتونوم هاي رفلكس و مختلف احشاي در اتونوم

سال  ورودي پزشكي رشته اندانشجوي ،روش اجراي براي

صورت  به اتونوم مبحث آموزش براي ،اعصاب لوكب در 2353

 معمول روش در گروه يك .شدند تقسيم گروه دو به تصادفي

 در تصادفي طوره ب ديگر گروه و كردند شركت سخنراني

 ابتداي در .قرار گرفتند PBL روش براي هنفر 22 هاي گروهزير

 نحوه و روش اين مورد در الزم توضيحات ،PBL جلسه اولين

 .گرديد ارايه گرها تسهيل و دانشجويان نقش و آن برگزاري

 با درسي برنامه طبق اتونوم مبحث زمينه در اي لهأمس سپس

 خواستدر دانشجويان كليه از شد. يهارا پاورپوينت از استفاده

 با آن خصوص در چنانچه و بخوانند را مربوط ألهمس تا دگردي

 بيشتر كلي اطالعات خواستار و هستند رو هروب ابهاماتي

 سپس .بگذارند ميان در مربوط گرهاي تسهيل با ،باشند مي

 بحث و پروراندند را ألهمس ،افكار بارش روش به دانشجويان

 بهترين تانمودند  سعي گرها تسهيل نظارت تحت و كردند

 بدهند. ،اند يافته خود گروه در كه االتيؤس به را ها پاسخ

 توسط ألهمس مختلف هاي جنبه شدن مشخص با پس از آن،

 يادداشت ها آن ذهن در شده گرفته شكل فرضيه دانشجويان،

 صورت به را فرضيات گروه هر دانشجويان ،بعد مرحله در .دش

 ها گروه نماينده توسط كه كردند تعريف االتؤس از اي مجموعه

 مطرح االتؤس كردن ليست با گرها تسهيل سپس .دگردي هيارا

 كه يادگيري موضوعات همان كمك با را آموزشي اهداف شده،

 و كردند تعيين ،بود آمده دسته ب دانشجويان خود توسط

 با سپس شد. اضافه مدرس توسط مانده باقي آموزشي اهداف

 االت،ؤس پاسخ يافتن براي دانشجويان به نظر مورد منبع معرفي

 .رسيد پايان به اول جلسه

 مطالعه نتيجه ابتدا در گروه هر دانشجويان ،دوم جلسه در

 را جديد شواهد و دانش و كردند مطرح گروه در را خود فردي

 هيارا به اي نماينده گروه هر از سپس و گذاشتند ميان در هم با

 ها گروه ديگر با جديد شواهد، ترتيب بدين و پرداخت گزارشي

 با ها ه گرو از بعضي در مطالب يهارا شد. گذاشته اشتراك به

 زمان مديريت .صورت گرفت آموزشي كمك وسايل از استفاده

، بود گروه هر گرهاي تسهيل و مدرس عهده بر مرحله اين در

 در .نداشت وجود مطالب يهارا در اي مداخله اما تا حد امكان

 فرضيه و آناليزمجدد  جديد شواهد اساس بر لهأمس ،مرحله اين

 كليدي اهداف و نكات دانشجويان و شد پااليش دوباره اوليه

 ،ترتيب بديننمودند.  بيان كالس در را لهأمس با مرتبط

 لهأمس ،نهايت در و گرديد ايجاد شده يهارا مطالب بين انسجامي

 مدرس توسط بود، مانده باقي كه مسأله از نكاتي شد. حل

 شده، انجام مطالعات و ها بررسي مجموعه و گرديد بندي عجم
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 .گرديد اصالح ها اشتباه و تكميل

 از دانشجويان رضايت سنجشجهت  و جلسات پايان در

 فاقد اي نامه شپرس سخنراني، روش با آن مقايسه و PBL روش

 در را خود نظرات تا شد داده قرار دانشجويان اختيار در نام

 مذكور نامه پرسش نمايند. بيان نامه پرسش اين االتؤس مقابل

 ليكرت در طيف اي گزينهپنج  الؤس 22 متشكل از و نام فاقد

 نامه پرسش محتوايي ييروا بود. «زياد بسيار تا وجه هيچ به)از 

 مورد تأييد قرار گرفت Lawshe روش به متخصص 6 توسط

 بررسي جهت بود. قبول قابل آمده دسته ب هاي شاخص و

 ضريب  از ،دروني همساني يا ييپايا ضريب

Cronbachs alpha نشان (52/2آن ) مقدار كه شد استفاده 

 باشد. مي مناسب ييپايا دهنده

 پاسخ هاكوت تشريحي صورت به ترم پايان در نهايي آزمون

 آموزش نظارت تحت PBL و سخنراني گروه دو هر براي

 براي الؤس 34 گرديد. برگزار پزشكي دانشكده پزشكي عمومي

 و تميز درجه پزشكي دانشكده كه شد گرفته نظر در آزمون اين

 كرد. اعالم استاندارد حد در را آن دشواري

براي  درصدها و معيار انحراف ميانگين، توصيفي آمارهاي از

 برابري جهت Leven آزمون از شد. استفاده ها داده توصيف

 جهت Kolmogorov-Smirnov آزمون از و ها واريانس

 آزمون گرديد. استفاده ها داده بودن نرمال بررسي

Independent t  دو در اعصاب درس نمرات مقايسهبراي 

 نظرات مقايسه جهت شد. برده كاره ب PBL و سخنراني گروه

 اين علت به PBL و سخنراني روش دو مورد در دانشجويان

 نرمال توزيع از دانشجويان نظرات از آمده دسته ب امتيازات كه

  .قرار گرفت استفاده مورد Wilcoxon آزمون نكرد، تبعيت

 

 ها يافته
 ها داده كه داد نشان Kolmogorov-Smirnov آزمون نتايج

بر  (.P > 292/2) اند شده استخراج نرمال توزيع با جمعيتي از

بود ن همگن گروه دو هاي واريانس، Leven آزمون نتايجاساس 

(242/2  =P.) آزمون نتايج Independent t كه نشان داد 

شت دا با يكديگر يدار معني اختالف گروه دو نمرات ميانگين

(222/2 > P .)نمرات ميانگين كه از آن بودحاكي  نتايج 

  نمودند شركت PBL گروه در كه دانشجوياني

 نمرات ميانگين از بيشتر داري معني طور به (22/29 ± 32/3)

 .دبو (36/22 ± 45/4) سخنراني گروه دانشجويان

 بر PBL روش برتريحاكي از  ،دانشجويان از نظرسنجي

 طور به الؤس هر براي نامه پرسش نتايج .بود سخنراني روش

 دانشجويان، نظر طبق بر .ارايه شده است 2 جدول در جداگانه

 به اعتماد ايجاد انگيزه، افزايش» شامل االتؤس از مورد 6 در

 ارتباطي، مهارت تقويت جستجو، روند به نسبت آگاهي نفس،

 يادگيري موضوع، يك يا مشكل يك با برخورد نحوه و فهم

 قدرت كسب و مدرس نقش شدن رنگ كم گروهي، بحث روند

 ترجيح سخنراني روش بر PBL روش ،«ديگران نظر تحمل

 هاي نيز گزينه تدريس مطالب سلسله رعايت مورد در شد. داده

 امتحان براي جزوه يك وجود خاصي، تعداد فقط مشاركت»

 روش بر سخنراني روش «شده منظم مطالب وجود و پاياني

PBL دو بين داري معني اختالفنيز گزينه  7 در داشت. برتري 

 نشد. مشاهده روش

 
 الؤس هر در PBL (Problem-based learning) و سخنراني روش دو از دانشجويان رضايتمندي مقايسه: 2 جدول

P
 الؤس شماره ها گزينه ميانه Z مارهآ *

 سخنراني روش PBL روش

 2 انگيزه افزايش 2 4 27/3 222/2

 2 نفس به اعتماد ايجاد 2 4 44/3 < 222/2

 3 جستجو روند به نسبت گاهيآ 2 4 26/4 222/2

 4 مطالب تر سريع و تر واضح فهم 3 3 33/2 652/2
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 9 ارتباطي مهارت تقويت 2 4 72/3 < 222/2

 6 موضوع يك يا مشكل يك با برخورد نحوه فهم 2 4 75/3 < 222/2

 7 گروهي بحث روند يادگيري 2 4 72/3 < 222/2

 6 مدرس نقش شدن رنگ كم 2 2 65/2 227/2

 5 كالس در اهميت  كم ليمسا به نپرداختن 4 4 79/2 262/2

 22 درس هر بايدهاي گفتن 4 4 53/2 292/2

 22 درس هر بايدهاي بر كيدأت 3 4 32/2 252/2

 22 مستقل يادگيري دادن رخ 2 3 22/2 222/2

 23 ديگران نظر تحمل قدرت كسب 2 4 66/3 < 222/2

 24 يادگيري در ثيرأت 3 4 73/2 262/2

 29 تدريس مطالب سلسله رعايت 4 2 52/2 224/2

 26 موضوع به نسبت نبودن سرگردان 4 4 75/2 432/2

 27 پاياني امتحان براي جزوه يك وجود 9 2 49/3 222/2

 26 خاص تعدادي فقط مشاركت 4 3 64/2 229/2

 25 ترم انمي امتحان براي خواندن جهت مطالبي وجود 4 9/3 72/2 227/2

 22 شده منظم مطالب وجود 4 2 23/4 < 222/2
 Wilcoxonبر اساس آزمون *

PBL: Problem-based learning 

 

 گيری نتيجه و بحث
 شيوه دو اثربخشي مقايسه ،حاضر مطالعه از انجام هدف

 فيزيولوژي درس يادگيري در PBL و سخنراني آموزشي

 بود. براي دانشجويان رشته پزشكي اتونوم اعصاب

 يادگيري ،آن نتيجه و آموزشي فعاليتنوعي  تدريس،

 هر از پس كه است تغييراتي يادگيري، از ناشي نتايج .باشد مي

 حركتي هاي مهارت و عواطف شناخت، در تدريس و آموزش

 آموزشي، هر انجام از پس مدرس آيد. مي وجود به فراگير

 كرده درك را مطالبي شناختي حيطه در فراگيران كه دارد انتظار

 و تركيب سپس و ببرند كار به ،تحليل و تجزيه از پس باشند و

 ددا نشان متاآناليزتحقيق  يكنتايج  .(6، 7) نمايند ارزشيابي يا

 و شناختي هاي زمينه در را دانشجو توانمندي ،PBL روش كه

 شد مشاهده ديگريپژوهش  در .(6) دهد مي افزايش مهارتي

 باعث ،پزشكي دندان رشته دانشجويان تشويق با PBL روش كه

 .(5) گرديدآنان  مدت طوالني يادگيري

 كامل طوره ب كه سناريوهايي از استفاده با حاضر مطالعه در

 در كه شد مشخص ،پرداخت مي بدن فيزيولوژيك شرايط به

 براي PBL روش از توان مي نيز پزشكي پايه علوم مقطع

 طرح به احتياجي و كرد استفاده فيزيولوژي درس تدريس

 تدريس براي پاتولوژيك شرايط طرح يا باليني سناريوهاي

 پايه علوم مقطع در ،ترتيب بدين باشد. نمي فيزيولوژي درس

دانشجويان پزشكي جديدالورود را  آموزش توان مي پزشكي

 و آموزش براي بيشتري عالقه ها آن در و كرد تر جذاب و بهتر

 .نمود ايجاد يادگيري

 كه داد نشان ها جنبه از بسياري در حاضرنتايج بررسي 

 در عمومي پزشكي رشته دانشجويان براي PBL روش اجراي

 سخنراني روش از ثرترؤم ،اتونوم اعصاب فيزيولوژي درس

 براي فرصتي ايجاد سبب آموزشي فرايند اينچرا كه  ؛است

 مانند پردازشي هاي مهارت ارتقاي و كاربرد و استفاده تمرين،

 در يادگيري تا سازد مي فراهم را شرايطي و گردد مي لهأمس حل

 باالتر سطوح وشود  همراه تحليلي و نقادانه تفكر با دانشجويان

 تركيب و تحليل ،ها آموخته كارگيري به در توانايي مانند تفكر
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 در تشويق به منجر ،ضمن در و داشت خواهد همراه به نيز را

 اما، گردد مي دانشجويان در متفكرانه و خالق فعال، يادگيري

 در آموزشي فرايند يك خصوصيات تمام كهداشت  توجه بايد

 بهتر سخنراني سنتي روش با مقايسه دربه طور قطع  ،روش اين

 مطالب سلسله رعايت مانند مواردي كه چرا ؛است نبوده

 آموزش در شده منظم مطالب وجود و مشاركت ميزان تدريس،

 مواردي در حتي بود. PBL روش از ثرترؤم سخنراني روش به

 سخنراني روش و PBL روش بين داري معني تفاوت نيز

 مسايل به نپرداختن به توان مي آن جمله از كه مشاهده نشد

 سرگردان و درس هر بايدهاي گفتن كالس، در اهميت كم

 نظر بهبنابراين،  نمود. اشاره آموزشي موضوع به نسبت نبودن

، بايد آگاهي PBL تدريس روش بهينه اجراي براي رسد مي

 ميزان به منجرتا  يابد افزايش آن اجراي از قبلدانشجويان 

 دانشگاه در اي همطالع هاي يافته گردد. ها آن باالتر مشاركت

UCLA  در آموزش زودرس معرفي كهحاكي از آن بود 

 باعث ،بازخوردها و منابع يافتن و پزشكي متون جستجوي

 اولين در دانشجويان سوي از شده جستجو منابع كيفيت بهبود

 خواهد PBL آموزشي برنامه صورت به آموزشي هاي بلوك

 .(22)شد

نتايج  حاضر،پژوهش  در PBL روش مزاياي خالف بر

 روش دو بين تفاوتي كه است داده نشانتحقيقات  ازبرخي 

PBL وجود نيز مطالعاتي اما ،(22) ندارد وجود سخنراني و 

 سخنراني سنتي روش از ثرترؤم PBL روش ها ن آ در كه دارد

پورشانظري و همكاران  نتايج پژوهش ،همچنين (.22، 23) بود

 كرمان پزشكي علوم دانشگاه پزشكي رشته دانشجويان روي بر

امتحان پايان  در دانشجويان نمرات ميانگين كه اين با نشان داد،

 يدار يمعن تفاوت PBL گروه با سخنراني گروه درترم 

 بررسي جهت ديگري آزمون در بعد سالچهار  اما ،نداشت

 ميزان در داري يمعن تفاوت ،دانشجويان مدت طوالني يادگيري

 فيزيولوژي درس براي PBL روش به مدت طوالني يادگيري

 روش اين از استفاده كه كردند پيشنهاد ها آن شد. مشاهده تنفس

 روش ،پايه علوم دوره در دانشگاه به ورود ابتداي همان از

 دليل شايد .(24) بود خواهد تر طوالني يادگيري براي يمناسب

 آموزشي، مبحث يا موضوع مختلف، مطالعات در ها تفاوت اين

 محتوا موجود، فيزيكي و محيطي عوامل درسي، جلسات تعداد

 و دانشجويان تعداد تحصيلي، رشته آزمون، شناختي سطوح و

به طور  كه گفت بتوان شايدبنابراين،  باشد. ارزشيابي نحوه يا

 سخنراني بر آموزشي موضوعات تمام در PBLقطع اجراي 

 برخي در سخنراني روش بردن كار به و ارجحيت ندارد

 و بقايي ،راستا اين در باشد. مي ثرترؤم آموزشي موضوعات

 با مقايسه در سخنراني روش كهعطركار به اين نتيجه رسيدند 

 يادگيري ميزان بردر دانشجويان رشته پرستاري،  PBL روش

 .(29) است بوده تأثيرگذارترها  آن

با استفاده از  دانشجويان يادگيري ميزان ،حاضر مطالعه در

 مورد اين كه گرفت قرار ارزيابي مورد پاسخ هاكوت نهايي آزمون

 به آزمون اين شايد كه چرا بود؛ مطالعه هاي محدوديت از

 ارزيابي را فراگيران شناختي سطوح تمام باشد نتوانسته تنهايي

 فرايند اثربخشي كه است شده پيشنهاد زمينه اين در نمايد.

 شود ارزيابي آموزشي روش با مرتبط و مناسب ابزار با يادگيري

 تشريحي اي، گزينه چند هاي آزمون به توان مي ،راستا اين در و

 كه كرد توجه بايد البته .(26، 27) نمود اشاره جوركردني و

 جداي دانشجويان يادگيري ميزان بر PBL آموزشي روش ثيرأت

نتايج پژوهشي در اين  .شودسنجيده  بايد ارزيابي روش از

 تواند مي ،كوچك هاي گروه در گروهي بحث كه ددا نشان زمينه

 بهتر درك و ذهن در فرضيه ايجاد و اي مقايسه استدالل به

 بهتر يادگيري براي الؤس ايجاد و لهأمس طرح از دانشجويان

 .(26) بينجامد

 به هاي گوناگون، نتايج به دست آمده از ديدگاه به توجه با

 اعتماد و انگيزه افزايش با PBL تدريس روش كه رسد مي نظر

 بهتر آموزش به منجر ،ارتباطي هاي مهارت تقويت و نفس به

 بخش نظري فيزيولوژي درس در پزشكي رشته دانشجويان

 روش يك عنوان به تواند مي و استه شد اتونوم اعصاب

 قرار نظر مد پزشكي دانشجويان پايه علوم دوره در آموزشي
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 مشاركت و فعال آموزش روش اين كارگيريه ب باو  گيرد

 .بهبود يابد يادگيري ،دانشجويان بيشتر هرچه
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