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   بر،سخنرانیروش  ا بآموزش مبتنی بر حل مسئله مقایسه تاثیر تدریس به شیوهَََََََََََََََََ
   درس تغذیه دانشجویان ماماییدر پیشرفت تحصیلی 

  
  2سیده مریم وحدت شریعت پناهی ،1ده زهرا وحدت شریعت پناهییس

  
    تهران پزشکی شهید بهشتی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم،بالینی هیتغذ گروه )1

  تهران دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشکده پزشکی،پزشکی روان گروه )2
  

  25/8/1392:                  تاریخ پذیرش26/5/1392: تاریخ دریافت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخنرانی آموزش مبتنی بر حل مسئله، درس تغذیه، دانشجویان مامایی، :واژه هاي کلیدي
  

  
  

  
  
  

 

                                                             
 روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران گروه:  نویسنده مسئول  

Email:
 
drmvahdat@yahoo.com

 

  چکیده
  هدف از انجام این مطالعه،.می کند روش حل مسئله، مهارت هاي یادگیري و فهم درس را در دانشجو زیاد :مقدمه     

 . استبا ارائه روش متداول سخنرانی بوده  معرفی بیمار صورت به تغذیه نظري درس ارائه مقایسه
 نفر از دانشجویان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم که 20در این مطالعه نیمه تجربی، : مواد و روش ها    

هشت جلسه ابتداي درس به شکل سخنرانی و . سرشماري مورد بررسی قرار گرفتندداراي واحد تغذیه بودند، به روش 
در انتهاي دو دوره میزان غیبت، نمره امتحانی کسب شده، مدت زمان . هشت جلسه انتهایی با روش حل مسئله ارائه گردید

  .صرف شده براي مطالعه دروس امتحان و میزان رضایتمندي مقایسه شدند
میانگین نمره دانشجویان در دوره دوم مطالعه، به شکل معنی داري بیشتر از دوره اول مطالعه : هشیافته هاي پژو    
میانگین زمان مصرف شده براي مطالعه در دوره دوم بررسی به شکل معنی داري کمتر از دوره اول مطالعه ) P=0.04.(بود
در میانگین روزهاي ) P=0.01.(ر از نیمه اول بوددرصد رضایت از شیوه تدریس در نیمه دوم مطالعه بیشت) P=0.02.(بود

  )P=0.6.( دیده نشدیغیبت در دو دوره تفاوت
 روش ارائه درس تغذیه نظري به شکل آموزش مبتنی بر حل مسئله می تواند بر میزان :بحث و نتیجه گیري    

  . یادگیري و رضایتمندي دانشجو درکالس درس بیفزاید
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  مقدمه
تدریس، فعالیت آموزشی است که نتیجه آن یادگیري     

 نتایج یادگیري، تغییراتی است که پس از هر آموزش و. است
 عواطف و مهارت هاي حرکتی آموزش ،تدریس در شناخت

 انجام هر آموزشی، زمدرسین پس ا. گیرنده ایجاد می شود
 یمطالبشناختی ارند که آموزش گیرندگان در حیطه انتظار د

را بفهمند، به کار ببرند، تجزیه و تحلیل کنند، ترکیب و یا 
 )1،2.(ارزشیابی نمایند

دسته . در دانشکده مامایی، دو دسته درس ارائه می شود     
درصد را شامل می شود، دروس تئوري و  56اول که حدود 

تدریس درس تغذیه، نظري . دنمابقی دروس عملی می باش
به روش سخنرانی مدرس در قالب بوده و سال هاست که 

 ارائه نمایش اسالیدو یا  هاي مختلف استفاده از تخته سیاه
تغذیه از دروسی است که هم در پیشگیري و هم . می شود

  کهدر درمان بیماري ها نقش اساسی دارد و از آن جایی
دانشجویان مامایی پس از اتمام دوره تحصیل، در بیمارستان 

 دولتی و خصوصی مشغول به کار می یا درمانگاه هاي ها و
 ،دارندشوند و ارتباط تنگاتنگ با بیمار و یا فرد مراجعه کننده 

 ضروري ،آشنا شدن آنان با بیماران مختلف در این حیطه
ام در تمتغذیه  در درس عملیفقدان واحد  .شناخته می شود

بیشتر ، این مشکل را رشته هاي داراي این واحد درسی
 کلینیک، در رشته این مباحث کاربرد معد. نشان می دهد

 که شود درس می این به دانشجو عالقگی بی باعث گاهی
 این اهمیت کاربرد و ،مناسب آموزشی هاي روش با باید

 .ساخت روشن براي دانشجویان بالینی کار در حتی را رشته
 از تر مناسب آموزشی یک روش بکارگیري این لزوم بر بنا

 آموزش .شود می احساس ه درسارائ سخنرانی صرف براي
 در و پزشکی آموزش حیطه در بار اولین مسأله حل بر مبتنی

 به اجرا 1965 سال در کاناداي اونتاریو مستر مک دانشگاه
 در را تحول بیشترین تاکنون آموزشی راهبرد این ).3(،آمد در

براي  تعریف  بهترین.است کرده ایجاد پزشکی آموزش
 روند از کهاست  آموزشیه، مسأل حل بر مبتنی آموزش
 آن کردن واضح و روشن یا مشکل یک فهم براي تالش
  )4(.شود می حاصل
ایده اصلی این روش این است که شروع یادگیري باید       

با یک مسئله باشد تا دانشجو به یادگیري و حل آن تشویق 
در این روش تدریس، دانشجو در کالس درس شرکت . شود

در روش سنتی، دانشجویان . ه را حل کندفعال داشته تا مسئل
روش الزم براي حل مسئله را قبل از مواجه شدن با مسئله 

 .فرا می گیرند

 تغذیه نظري درس ارائه مقایسه هدف با حاضر مطالعه      
 با ارائه روش متداول PBL معرفی بیمار صورت به

 میزان از جهات دانشجویان گروه مامایی  درسخنرانی
دت زمان صرف شده براي مطالعه دروس م، یادگیري
  ماماییدانشجویان  درتدریس از  و رضایتمنديامتحان

 .انجام گرفته است
  مواد و روش ها

این مطالعه، یک مطالعه نیمه تجربی بوده کـه در سـال                 
دانشجویان  نفر از    20در این مطالعه    .  انجام شده است   1391
نـشگاه علـوم   مامـایی دا - دانـشکده پرسـتاري  مامـایی رشته  

بودنـد، مـورد   درمانی  واحد تغذیه     دو  که داراي  پزشکی ایالم 
 بـودن مطالعـه،   cross overبه جهت . بررسی قرار گرفتند

.  یکسان بودند گر شرکت کنندگان از نظر فاکتورهاي مداخله     
دروس ایـن  .  جلـسه درس بـود    16 شامل    تغذیه، واحد درس 

ران بارداري دومختلف در   واحد شامل تغذیه در بیماري هاي       
بود و دروس در دو دوره از نظـر محتـوا و حجـم          و شیردهی   

جلـسه ابتـداي درس بـه     تشهـ . ارائه شده مشابهت داشتند   
در انتهـاي  . ارائه شد اسالیدشکل سخنرانی همراه با نمایش    

هشت جلسه، از دانشجویان امتحان میان ترم حذفی به عمل   
در ایـن  . رسـید نمرات این مرحله به اطالع دانشجویان ن   . آمد

. ثبت گردیدنیز سات غیبت دانشجویان لهشت جلسه تعداد ج
 معرفـی  ی بیماران مختلف و طراحهشت جلسه دوم به روش   

تمام دانشجویان ملزم به    . بود اسالیدعالئم بیماري در غالب     
و تشخیص و درمان تغذیه اي را مطرح مـی   بوده مسئلهحل  

 به بحث و تبـادل      همسئلدانشجویان در مورد     در انتها  .کردند
در این هشت جلـسه نیـز تعـداد جلـسات        . نظر می پرداختند  

در انتهاي هشت جلـسه دوم،      . غیبت دانشجویان ثبت گردید   
 تدریس شـده در نیمـه دوم   مباحثدومین امتحان که شامل    

نـوع آزمـون در دو       .مطالعه بود از دانشجویان به عمـل آمـد        
 یک مدرس چنین از هم. نوبت تشریحی و به یک سبک بود     

در پایان هر دوره از مطالعه، . بوددر هر دو دوره استفاده شده       
 پرسیده  بر حسب ساعت صرف شده براي مطالعه    زمان   مدت

 دانـشجویان در  میزان رضایتمندي چنین هم .گردید ثبت و
 زیاد، خیلی هاي با گزینه  در دو دورهآموزشی مفاهیم انتقال
 نـم در یـک پرسـش   دا نمی و کم، خیلی کم، متوسط، زیاد،

 نامـه  پرسـش  روایی .نامه مطرح و مورد مقایسه قرار گرفت
ـ آل بـا  آن و پایـایی  محتـوا  روایی اسـاس بر رشـنگ  فايــ

از آزمـون آمـاري مجـذور     .گردیـد  تأیید) α=0.75(کرونباخ
  دگان ـرکت کننـمندي شـ رضایتدـدرص هـراي مقایسـکاي ب
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 ،جهت مقایسه میزان یادگیري دانشجویان. استفاده شد
 tنگین نمره آن ها در دو دوره مطالعه توسط آزمون میا

میانگین زمان   ومیانگین غیبت دانشجویان. مقایسه شد
 مقایسه t نیز در دو دوره با آزمون مصرف شده براي مطالعه

 براي تحلیل داده ها SPSS vol.16از نرم افزار . شد
به عنوان سطح معنی دار تلقی P >0.05. استفاده شد

  .گردید
 ي پژوهش هایافته

.  یافته هاي این مطالعه را نشان می دهد1جدول شماره     
میانگین نمره طور که در جدول نشان داده شده است،  همان

     دانشجویان در دوره دوم مطالعه، به شکل معنی داري بیشتر 

زمان  ینـانگـ مینـچنی مـه .ودـبالعه ـاز دوره اول مط
 ذیه در دوره دومـالعه درس تغـده براي مطـرف شـص

. ه بودـطالعـ کمتر از دوره اول مداري به شکل معنی مطالعه
 قادـاعت جویانـدانش دـدرص 100 ندي،ـایتمـرض ینهـزم در

 مـفاهیـم الـقـنتادوم وزشی ـآم دوره در که تندـداش
 .ورت گرفته استـص زیاد لیـخی یا زیاد زانـمی به یـآموزش

دانشجویان  درصد 65که در دوره آموزشی اول  در حالی
 .اد و یا خیلی زیاد را انتخاب کرده بودندرضایتمندي را زی

 نشان داده شده است، 1طور که در جدول شماره  مانـه
ر از دوره اول ـطالعه کمتـبت در دوره دوم مـروزهاي غی

  .ود اما این تفاوت معنی دار نبودـب
 

 )انحراف معیار±میانگین(مقایسه پیامدهاي مطالعه. 1جدول شماره

Pنیمه دوم دوره  مقدار  
  نفر20

 نیمه اول دوره
   نفر20

 

 نمره آزمون 1/4±02/16 96/3±34/18 04/0
 )روز(تعدادغیبت 8/0±1/2 2/1±9/1 6/0

 ساعت مطالعه براي امتحان 12/12±41/56 2/10±4/35 02/0
 )تعداد(رضایتمندي ببیشتر از زیاد 13 20 01/0

 
  

   و نتیجه گیريبحث
روش  دو تأثیر مقایسه هدف با که حاضر، پژوهش     

 در که  استمطالعاتی اولین از آموزشی انجام شده است،
ارائه می  ایراندر دانشجویان مامایی تغذیه آموزش حوزه
نتایج مطالعه ما نشان داد که روش ارائه درس نظري  .شود

 اثرتغذیه به شکل معرفی بیمار و حل آن توسط دانشجو، 
ه  در میزان رضایتمندي داشته و باعث ارتقاء نمرثبتیم

چنین مدت زمان مطالعه براي  هم. دانشجو شده است
 طوره  ب.امتحان، در روش معرفی بیمار کمتر شده است

 و سپردن خاطر به بر مبتنی تغذیه بیشتر آموزش سنتی،
 و واقعی یادگیري به کمتر و درسی بوده مطالب یادآوري

 حال، عین در .است شده توجه تحلیل مسائل توانایی ایجاد
 دنیاي در اطالعات و دانش باالي حجم با هشده ک مشخص

را  سابق کارآیی دیگر آموزش سنتی هاي امروز، روش
مطالعات مختلف نشان داده اند که روش حل مسئله، . ندارند

توانمندي هاي کسب شده دانشجو در حیطه هاي شناختی، 
-8(،مهارتی، نگرشی و یا ترکیبی از این ها را زیاد می کند

 در بلژیک انجام شد، 2004زي که در سال در متا آنالی. )5
روش حل مسئله، توانمندي دانشجو را در زمینه هاي 

نتایج مطالعه ما با نتایج ). 9(،شناختی و مهارتی افزایش داد
، مهدي زاده و )10(،مطالعه کلینی و همکاران

، نوروزي و )12(،، مومنی و همکاران)11(،همکاران
، فتاحی و )14(،، هروي و همکاران)13(،همکاران
 و سفري و ،)16(،همکاران و زبیري، )15(،همکاران
نشان دادند مطالعات این . خوانی داشت هم ،)17(،همکاران
که از روش مبتنی بر حل  گروه هایی در یادگیري که میزان

 گروه مسئله و یا روش هاي تلفیقی استفاده می کردند، از
 بیشتر ردا یمعن به طور  سخنرانی  روش به  هاي تدریس

 نبودن متکلم وحده از ناشی تواند می آن است که دلیل بوده
 مطالب ارائه باره موضوع، در دانشجویان دادن نظر معلم،
 یا و جستجو و در کالس دانشجو توسط گرفته یاد جدید

 .باشد فهم مطالب غیرقابل مورد در کردن الوس
روش حل  دو بین مقابل در تعدادي از مطالعات، در    
 تفاوتی بررسی مورد هاي شاخص نظر از سخنرانی،  ولهمسئ

 از استفاده با و مقطعی مطالعه یک در مثالً،. است دیده نشده
 دیده گروه آموزش دو هاي تفاوت شده، استاندارد یک تست

 پایه علوم یادآوري نظر از سخنرانی، و به روش حل مسئله
 این .پزشکی مورد بررسی قرار گرفت دندان و پزشکی

 در کلی مطالب یادآوري در نتیجه گرفتند که ققینمح
 نداشتهوجود  گروه تفاوتی دو علوم پایه بین دروس

 این نتیجه گیري می تواند به علت تفاوت ).18،19(،است
هاي فردي شرکت کنندگان باشد اما در مطالعه ما به دلیل 
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cross over بودن، تفاوت هاي فردي حذف شده که این 
 یکی دیگر از نقاط قوت .عه حاضر استاز نقاط قوت مطال
) نمره و رضایتمندي(ز دو ابزار سنجش امطالعه ما استفاده

ما در مطالعه خود میزان رضایتمندي دانشجویان را در . بود
باالتر بودن رضایتمندي . نامه ارزیابی کردیم یک پرسش

دانشجویان در روش ارائه به شکل حل مسئله، خود می 
مهم اشاره کند که افزایش انگیزه در تواند به این مطلب 

دانشجو و تمرکز بیشتر در کالس درس، روند یادگیري را 
که نمرات کسب شده در این دوره  طوريه تقویت می کند ب
  .باالتر بوده است

مطالعه ما، کم بودن حجم نمونه  هاي محدودیت از یکی    
چنین   هم.است چرا که تعداد نفرات در کالس محدود بود

مطالعه،  گروه در استفاده مورد محتواي پژوهش ما، در
بهتر است مطالعات دیگري با . اسالید و سخنرانی بود

انجام  فیلم هاي تدریس مثل استفاده از سایر انواع روش
دروس این  سایر در که گردد می پیشنهاد چنین هم. شود

  .انجام شود مشابهی رشته مطالعات
ه شکل معرفی بیمار، روش ارائه درس تغذیه نظري ب     

این واحد درسی را جذاب کرده و می تواند بر میزان 
 نیز باید اساتید از طرف دیگر. یادگیري دانشجویان بیفزاید

 دانشجویان دهی و راهنمایی براي جهت الزم هاي مهارت
 در کافی مهارت داراي باید آن، عالوه بر و باشند داشته را

 مسأله بیان براي زمال اطالعات و کسب گردآوري طراحی،
  . باشندداشته  را
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through Lecturing and its Impact on the Educational 

 Progression of Midwifery Students 
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Abstract 
Introduction: Problem based teaching help 
students develop their understanding and 
learning skills. The aim of this study was to 
compare the presentation of theoretical nu-
triation course through PBL method with 
that of the contemporary method of lectur-
ing. 
 
Materials & Methods: In this quasi experi-
mental study, 20 midwifery students of the 
Ilam University of Medical Sciences who 
took the course of nutrition were entered 
into the survey through census method. The 
first 8 sessions of course was instructed thr-
ough lecture and the second 8 sessions were 
presented through problem based learning 
method. At the end of two periods, mean 
level of score in exams, presence in classes, 

the mean time spent for studying the course 
and percent of satisfaction were compared. 
  

Findings: The mean score of exam was si-
gnificantly higher in second period of study 
(p=0.04). However, the mean time spent for 
studying was significantly lower in second 
period of study. The mean score of satisfy-
action was significantly higher in the seco-
nd period of study. There was no difference 
in the mean days of absence on class 
between the two periods (P= 0.6). 
Discussion & Conclusion: The method of 
Problem Based Learning could be succe-
ssful in increasing the level of learning and 
satisfaction among students. 
 

Keywords: Problem based learning, Nutrit-
ion course, midwifery students, lecturing. 
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