مقایسه تاثیر آموزش مبحث اختلالات آب و الکترولیت و اسید و باز به روش مباحثه
گروهی (حل مسأله) با روش سخنرانی بر روی استدلال بالینی در کارورزان بخش
اطفال
محمود رضا خزاعی ، 1محمود آریامنش

2

)1استادیار ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ،مشهد ،ایران
 )2دانشجوی رشته پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف :در اکثر دانشگاههای دنیا یادگیری براساس حل مسأله جایگزین تدریس سنتی شده است ولی
هنوز چاال

های زیادی در جایگزینی این رو

مطالعه،تاثیرآموز

نوین یادگیری با رو

مبحث اختلالات آب والکترولیت واساید و باز به رو

سخنرانی بر روی استدلال بالینی در کارورزان بخ

های رای سااانتی وجود دارد در این
مباحثه گروهی ححل مسألهببا رو

اطفال مورد مقایسه واقع شد

روش ها11:نفر از کارورزان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاداسلامی مشهددربخ

اطفال به صورت تصادفی به

دو گروه تقسای شدند همسانسازی گروه ها از نظر نمره آزمونهای پره انترنی و علوم پایه انجام شد سپس مبحث
اختلالات آب والکترولیت واسید و باز در طول بخ
برای یک گروه به رو

سه ماهه اطفال در کنار برنامه رای تدریس تئوری کودکان

سانتی و برای گروه دیگر به صاورت یادگیری براسااس حل مساله در گروه های7-6

نفره انجام شاد سارفصال دروس برای هر دو گروه یکساان بود ارزیابی دانشجویان از طریم آزمون تطابم متن
ویژه ارزیابی اساتدلال بالینی که روایی و پایایی آن اثبات گردیده اسات وآزمونی استاندارد می باشد ،انجام شد
داده ها بااستفاده از نرم افزارآماری SPSSوآزمون های  tمستقل و زوج تحلیل شد
یافته ها 11 :انترن ح 21نفر در گروه تدریس به رو

ساااخنرانی و  22نفر در گروه PBLب اغلب خان ح17

نفر و  11نفر به ترتیبب وارد مطالعه شاادند میانگین ساانی دانشااجویان در هر گروه به ترتیب  22/1 ± 1/1و
 26/1 ± 2/1بود هیچگونه تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر سن ،جنس ،سال ورودی و نمره پره انترنی

وجود نداشاات اگر چه نمرات اسااتدلال بالینی در گروه  PBLبالاتر بود اما تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود
حP > 2/22ب ،اما مردان حP = 2/217ب و دانشجویان با نمرات پره انترنی بالاتر حP = 2/21ب به نمرات استدلال
بالینی بالاتری دست یافتند که از لحاظ آماری معنی دار بود
نتیجه گیری :در رو

یادگیری بر اسااس حل مسااله،دانشاجویان بی

حفظ کردن مطالب پرهیز می کنند ه چنین این رو
برای مطالعه بی

تر به سمت تفکر هدایت میشوند و از

با ایجاد حس مشاااارکت گروهی موجب ایجاد انگیز

تر میشود

واژگان کلیدی :سخنرانی-یادگیری با حل مسالهحمباحثه گروهیب -استدلال بالینی

مقدمه:
انسان در دنیای پیچیده امروز بی نیاز از آموز

نیست سامانه های آموزشی و تلاشهای موقوف بر آنها با توجه

به پیشارفت جوامع همیشاه در حال دگرگونی اسات و تحول آموزشاای معلول تحول اجتماعی ،علوم و فناوری
اسات مهارت و ورزیدگی آموزشای آنچنان کارسااز ومه است که می باید همواره پی
آموز  ،ضامن آموز

با اراهه کردن سامبلها و الگوها و پس از آموز

با سنج

از آموز

با طراحی

و اندازه گیری همراه باشد

ح 1و 2ب
در برنامه های آموزشای ،دو الگوی کلی تدریس ،نمود یافته اسات :الگوی اساتادمحور که در آن با هدف شکل
دادن رفتار براساااس یک الگوی از پی
مطاالاب را می آموزناد و زود ه فرامو

تعیین شااده ،اسااتاد نقطه ی اتکای فراگیر اساات در این الگو فراگیران
می کنناد الگوی دیگر کاه به فراگیر ،نیازها و توانایی های او توجه

خاص دارد دانشجو محور نامیده می شود ح2ب
ساالهاسات که تدریس دروس نظری در رشاته پزشاکی و رشاته های وابسته به شیوه سنتی سخنرانی استاد در
کلاس ادامه دارد ،عملی که ه برای اساااتاد و ه برای دانشاااجو صااارفان به عنوان رفع تکلی
آموز

تلقی می گردد

از طریم گروههای یادگیری مبتنی بر همیاری ،متکی بر مفروضاااه هایی اسااات که انگیز

ناشااای از

همکوشااای و غلبه همیاری بر رقابت و فردگرایی ،فراگیری اع اااای گروه از همدیگر ،نیل به ساااطو بالاتر
فرآیندهای ذهنی ،افزای

احساااسااات مثبت نساابت به دیگر فراگیران ،تقویت عزت نفس ،و افزای

کلی اجتماعی از آن جمله اند نق

مهارتهای

مدرس در قالب یک مشاور ،مستشار و دوست منتقد است ح1ب

مطالعات نشاان داده اند دانشاجویانی که در شایوه حل مسئله مشارکت داشته اند ،نسبت به دانشجویانی که به
شیوه سنتی آموز

دیده اند علاوه بر یادگیری عمیم ،مهارتهای نظیر ارتباط بین فردی ،تفکر نقاد ،تصمی گیری،

استدلال ،استفاده از منابع اطلاعاتی متعدد ،کارگروهی ،احترام به اع ای گروه ،کنجکاوی و صبور بودن را کسب
می نمایند که بر عملکرد شغلی آنان در آینده تأثیر بسزایی خواهد گذاشت ح8-1ب
در مساایر تبیین رو

های آموزشاای سااازگار با مغز ،باید تأثیرات تغذیه و خواب حساااعات کاری دانشااجویان

پزشااکی عمومی و تخصااصاایب ،تفاوت های فردی ،نق

هیجان در یادگیری و ایجاد انگیزه و نگر

فراگیر به دقت مدنظر قرار گیرد بسیاری از اصول علمی آموز

به خوبی در حیطه آموز

مثبت در

پزشکی قابل تعمی

اند آموز

پزشاکی شاامل ابعاد مختل

آن از جمله ویژگی های موضوم مورد آموز  ،محیآ آموز

قبل از

دوره بالینی و حین دوره بالینی ،حسان مسائولیت پذیری ،تعلم ساازمانی به بیمارستان ،درمانگاه و یا دانشگاه و
رابطه با همتایان ،اساتید و بیماران است ح9ب
به علاوه ،از آنجا که علوم اعصاااب در قالب علوم پایه و بالینی حنوروآناتومی ،نوروفیزیولوژی ،نورولوژی بالینی،
روان شاناسای و روان پزشکیب به دانشجویان پزشکی آموز
رشته ای در آموز

داده می شود ،فرصت بهره مندی از رویکرد بین

پزشکی فراه تر است ح12ب

هدف از این مطالعه ،مقایسا تأثیر روشاهای آموز
در میزان تأثیر بر استدلال بالینی کارورزان بخ

سخنرانی و حل مسئله در مبحث آب و الکترولیت و اسید و باز

اطفال دانشکده پزشکی آزاد واحد مشهد می باشد

مواد و روش ها:
در این مطالعه مداخله ای حنیمه تجربیب به رو

نمونه گیری مبتنی بر هدف دو گروه از کارورزان بخ

اطفال

جهت بررسی انتخاب شدند دو گروه از نظر سابقه علمی همسان سازی شدند بدین معنی که نمرات امتحانات
جامع علوم پایه و پی

کارورزی و معدل کل دوره کارآموزی آنان مقایسه شده تا گروهها همگن باشند و موارد

مداخله گر حذف شد مبحث آب و الکترولیت و اسید و باز توسآ یک استاد فوق تخصص نفرولوژی
اطفالحآقای دکتر محمود رضا خزاعی متخصص کودکان و فوق تخصص نفرولوژی اطفالب به یک گروه طبم
معمول به صورت سخنرانی و به گروه دیگر به صورت رو
رو

حل مساله و بحث گروهی تدریس گردید در

حل مساله ابتدا دانشجویان کارورز به گروههای  6الی  7نفره تقسی شدند سپس کلیاتی در رابطه با

مبحث به آنان اراهه گردید سپس یک مورد بالینی بصورت سوال در برابر گروهها قرار داده شد تا آنان بطور
جداگانه در مورد آن بحث و تبادل نظر داخل گروهی انجام دهند پس از آنکه دانشجویان در گروهها بر روی
موضوم تمرکز کرده و اهداف آموز

مبحث را متوجه شدند ،از هر گروه خواسته شد نتیجه خود را جداگانه

بیان کندو در اینجا استاد اشکالات آنها را رفع کرده یا در برخی موارد مطالب آموزشی را هنگامی که ذهن آنان
آماده پذیر

آن میباشد اضافه نمود مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه در فرم های از پی

تهیه شده

تکمیل گردید ارزیابی در امتحان پایان هر دوره توسآ همان استاد و از طریم آزمون استاندارد و ویژه سنج

استدلال بالینی که آزمون تطابم متن 1نام دارد انجام پذیرفت این آزمون قالبی استاندارد می باشد که روایی آن
برای استدلال بالینی و ه چنین پایایی آن اثبات گردیده است این آزمون دو حیطه تشخیصی و درمانی دارد که
در هر حیطه پس از اراهه یک مورد بالینی متغیر هایی به دانشجو داده می شود حاین متغیرها همگی از موارد
شایع بالینی بوده که قطعان در آینده و بر بالین بیماران برای وی مطر خواهند شدبآزمون دهنده باید تصمی
بگیرد که در حیطه تشخیصی تاثیر آنها بر روی یک تشخیص مشخص چگونه میباشد یا اینکه در حیطه درمانی
متغیر ها چه تاثیری بر استفاده از یک درمان مشخص دارند که اینها همگی از خیلی زیاد تا خیلی ک به ترتیب
از  +2تا  -2توسآ آزمون دهنده پاسخ داده می شوند و در نهایت جواب ها وارد جدولی که در واقع کلید
سوالات می باشد میشود که شبیه به امتحانات چهار گزینه ای می باشد با این تفاوت که ممکن است یک سوال
دو جواب نزدیک به ه داشته باشد که یک پاسخ صد در صد نمره و دیگری درصدی از نمره طبم صلاحدید
علمی استاد ممتحن را دارا باشد در نهایت میانگین نمره بصورت در صد برای هر دانشجو بیان میشود این
امتحان برای هر دو گروه سخنرانی و حل مساله یکسان بود در نهایت بر اساس آنالیز های آماری نمرات دو
گروه سخنرانی و حل مساله با یکدیگر مقایسه شده و ه چنین اهداف فرعی نیز مثل سن و جنس و وضعیت
تاهل نیز مورد آنالیز قرار گرفتندتا ببینی کدامیک از دو رو
در ارتقای میزان استدلال بالینی که هدف نهایی در آموز
در توصی

آموزشی سخنرانی و یا حل مساله تاثیر ژرف تری
پزشکی میباشد  ،خواهد گذاشت

داده ها از جدول ها و شاخص های آماری مناسب مانند میانگین و

استفاده شده است و در

تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون یک نمونه ای کلوموگروف –
اسمیرن حKolmogorov-Smirnovب با اصلا لی لی فرس حLillieforsب مورد بررسی قرار گرفته است
که با تایید نرمال بودن از رو

های پارامتری مناسب مانند آزمون استیودنت استفاده شده و در صورت نرمال

نبودن از آزمون های من ویتنی استفاده شده است در تحلیل داده های با مقیاس اسمی از آزمون کای دو
حPearson Chi-Squareب استفاده شده است جهت بررسی توام نتای از مدل های خطی چندگانه استفاده
شده است نرم افزار مورد استفاده در این پژوه

 SPSS v.20بوده و سطح معنی داری آزمون ها کمتر از %2

در نظر گرفته شده است
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نتایج:
در این مطالعه تعداد  11کارورز در دو دوره پشت سر ه در بخ

اطفال دانشگاه آزاد مشهد مورد بررسی قرار

گرفتند که نتای بدست آمده به شر ذیل است
نتای نشان میدهد که اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر نمره پره انترنی مشاهده نمی شودحp-=2/229
valueبیعنی دو گروه مشابه هستند

گروه

روش سخنرانی

زن

کمترین

بیشترین

میانگین

12/2

122/2

77/1

انحراف

آماره آزمون

معیار

(مقدار احتمال)

18/1

Mann-Whitney U=-0/191

روش حل مساله

22/2

122/2

78/2

22/7

p-value=0/421

روش سخنرانی

22/2

92/2

72/2

17/1

Mann-Whitney U=-2/99

7/9

*p-value=0/010

مرد
روش حل مساله

82/2

122/2

92/7

جدول بالا نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر نمره بالینی فقآ در مردان مشاهده می
شود حp-value=2/217ب
جهت بررسی ارتباط عوامل مختل

با نمره استدلال بالینی از یک مدل آنالیز کوواریانس استفاده شده است نتای

بادسااات آماده نشاااان می دهد که فقآ بین نمره پره انترنی و نمره اساااتدلال بالینی ارتباط معنی داری وجود
داردح)p-value>2/22
جدول آنالیز کوواریانس نمره مهارت بالینی در کارورزان بخ

اطفال دانشگاه آزاد مشهد

Tests of Between-Subjects Effects
بالینی استدلال نمرهDependent Variable:
Source

Type III Sum
of Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Corrected
Model

1112/621

6

222/621

1/622

2/171

Intercept

622/212

1

622/212

1/928

2/176

گروه

1218/122

1

1218/122

1/612

2/262

ورودی

129/818

1

129/818

2/912

2/117

جنس

191/611

1

191/611

2/268

2/126

تاهل

19/228

1

19/228

2/226

2/811

نمره پره انترن

1727/711

1

1727/711

2/162

2/212

سن

8/196

1

8/196

2/221

2/878

Error

11281/927

11

112/616

Total

278922/222

11

Corrected
Total

11897/261

12
)a. R Squared = 2/221 (Adjusted R Squared = 2/282

بحث:
ساالهاسات که تدریس دروس نظری در رشاته پزشاکی و رشاته های وابسته به شیوه سنتی سخنرانی استاد در
کلاس ادامه دارد ،عملی که ه برای استاد و ه برای دانشجو صرفان به عنوان رفع تکلی

تلقی میگردد آموز

از طریم گروههای یادگیری مبتنی بر همیاری ،متکی بر مفروضاه هایی اسات که انگیز

ناشای از همکوشی و

غلبه همیاری بر رقابت و فردگرایی ،فراگیری اع ااای گروه از همدیگر ،نیل به سااطو بالاتر فرآیندهای ذهنی،
افزای

احسااسات مثبت نسبت به دیگر فراگیران ،تقویت عزت نفس ،و افزای

جمله اند نق

مهارتهای کلی اجتماعی از آن

مدرس در قالب یک مشاور ،مستشار و دوست منتقد است ح1ب

مطالعات نشاان داده اند دانشاجویانی که در شایوه حل مسائله مشارکت داشته اند ،نسبت به دانشجویانی که به
شاایوه ساانتی آموز

دیده اند علاوه بر یادگیری عمیم ،مهارتهایی نظیر ارتباط بین فردی ،تفکر نقاد ،تصاامی

گیری ،اسااتدلال ،اسااتفاده از منابع اطلاعاتی متعدد ،کار گروهی ،همکاری ،احترام به اع ااای گروه ،کنجکاوی و
صبور بودن را کسب می نمایند که بر عملکرد شغلی آنان در آینده تاثیر بسزایی خواهد گذاشت ح8-1ب
هدف از این مطالعه ،مقایساه تاثیر روشهای آموز
میزان یادگیری گروهی از کارورزان بخ

سخنرانی و حل مسئله در آب و الکترولیت و اسید و باز بر

اطفال دانشکده پزشکی آزاد واحد مشهد بود

در این مطالعه در مجموم تعداد  11کارورز دو دوره پشات ساار ه در بخ

اطفال دانشاگاه آزاد مشااهد مورد

بررساای قرار گرفتند نرمال بودن داده ها برای ساان ،نمره پره انترنی و نمره اسااتدلال بالینی مورد بررساای قرار
گرفت که اگر چه نمره پره انترنی دارای توزیع نرمال بود حP > 2/22ب اما ساان و نمره اساااتدلال بالینی دارای
توزیع نرمال نبودند حP < 2/22ب
در مجموم تعداد  21نفر در گروه رو
واقع شادند که در رو

سااخنرانی و  22نفر در گروه رو

ساخنرانی  17خان و  1آقا و در رو

حل مساائله مورد بررساای و مقاله

حل مسائله  11خان و  7آقا ح ور داشتند

بنابراین اختلاف بین دو گروه از نظر جنس معنی دار نبود حP = 2/219ب
اما میانگین سن در رو

سخنرانی  22/1 ± 1/1حمحدوده 21-27ب سال و در رو

حل مسئله 26/1 ± 2/1

حمحدوده 21-11ب سال بود دو گروه از نظر سنی نیز اختلاف آماری معنی داری نشان ندارند حP = 2/199ب

 11نفر در هر یک از دو گروه ورودی سااال  86و  8نفر در گروه سااخنرانی و  7نفر در گروه تدریس به رو

حل

مسئله ورودی  82و کمتر بودند باز ه دو گروه از لحاظ ورودی تفاوت معنی داری نداشتند حP = 2/817ب
اما اگر چه در گروه تدریس به رو

سخنرانی  %82/7مجرد و  %11/1متأهل بودند ،در گروه حل مسئله %22

مجرد و  %22متأهل بودند بنابراین تفاوت دو گروه معنی دار بود حP = 2/211ب
در بررسی چگونگی توزیع نمره پره انترنی نیز دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشتند حP = 2/229ب
در نهایت نمره مهارت بالینی در گروه مورد مقایسه واقع شد که اگر چه نمره دانشجویان در گروهی که تدریس
باه رو

حل مسااائله انجام شاااده بود حمیانگین 81/2 ± 22/18ب بالاتر از گروهی که تدریس به رو

حل

سخنرانی انجام شد ،حمیانگین 76/19 ± 7/71ب بود اما تفاوت دو گروه معنی دار نبود حP = 2/26ب
در مطالعه «لی» ه مشااابه مطالعه ما در مقایسااه با دانشااجویانی که آموز

به رو

ساانتی و مرسااوم داشااتند،

شرکت کنندگان  PBLنتای بهتری در امتحان کتبی ،بالینی و عملکرد کلی داشتند ح11ب
اما برخلاف مطالعه ما در مطالعه «جانساون» که در کشاور چین انجام شده بود دانشجویانی که به رو
آموز

مرسوم

دیاده بودناد در نمرات مربوط به نگر  ،آگاهی و عملکرد بهبود نشاااان دادند اما این بهبود در رو

 PBLمشهور نبود ح12ب
«نیک فر» نیز همانند ما چنین ذکر کرد که دانشاجویان در اکثر حیطه های آموزشی یادگیری براساس حل مسئله
را به سخنرانی ترجیح دادند حP < 2/22ب ح11ب
«سلطانی» ه طی مطالعه ای روی گروهی از دانشجویان پزشکی در هرمزگان نشان داد که دانشجویان از رو
تدریس به صاورت گروه های کوچک رضایت داشته و میانگین نمرات آنها از میانگین نمراتشان به رو

سنتی

بیشتر بود ح11ب
در مطالعه «محرابی» ه نمرات کارآموزان در حیطه های اقدامات تشاخیصی ،فرضیه سازی بالینی و حل مسئله
افزای

معنی داری نساابت به نمرات گروه سااخنرانی نشااان داد حP< 2/22ب ح19ب در مطالعه« ،مدانلو» ه

میانگین نمرات دانشجویان پرستاری در گروه حل مسئله بالاتر از گروه سخنرانی بود اما تفاوت معنی داری بین
میزان یادگیری دو گروه مشاهده نشد ح12ب

«باقچقی» نیز گفت نمره مهارت های ارتباطی دانشاجویان پرستاری در گروه بحث گروهی بعد از تدریس بالاتر
از گروه سخنرانی بود ح16ب در مطالعه «فشارکی» ه میانگین نمره پس از آموز

دانشجویان پرستاری در گروه

 PBLبیشتر از گروه سخنرانی بود ح17ب
در مطالعه ای که توساآ «آزاد بخت» انجام شاد ،نیز باز ه مطالعه با تدریس به رو
دانشاجویان تغذیه موثرتر از تدریس به رو

حل مسئله در گروهی از

ساخنرانی بود ح18ب در بررسای انجام شده توسآ «جعفری» ه

میانگین امتیاز رضایتمندی و انتقال مفاهی آموزشی در گروه شرکت کننده در کارگاه حل مسئله از گروه آموز
ساانتی بالاتر بود اما اختلاف معنی دار نبود میانگین امتیاز رضااایتمندی و انتقال مفاهی آموزشاای در گروه حل
مسئله بطور معنی دار بالاتر بود ح19ب
در مطالعه «مهرام» میانگین درصاد پاسخ های صحیح به سوالات آزمون های پایانی در دو شیوه بحث گروهی و
سااخنرانی به ترتیب  %67و  %62اختلاف معنی داری نشااان نداد اما میانگین درصااد پاسااخ های صااحیح در
کوییزهای آخر کلاس ها به شیوه بحث گروهی و سخنرانی به ترتیب  %81و  %12بود که اختلاف معنی دار بود
حP = 2/2221ب ح22ب
در مطالعه «فتاحی» ه میزان یادگیری دانشاجویان علوم آزمایشگاهی به شیوه بحث گروهی از گروه تدریس به
شایوه ساخنرانی بیشاتر بود حP = 2/221ب ح21ب در مطالعه «کرمانیان» ه یادگیری براساس حل مسئله بطور
معنی داری از یادگیری به رو

سانتی در گروهی از دانشجویان پزشکی جهت آموز

آناتومی اندام بیشتر بود

ح22ب
باز ه مشاابه مطالعه ما در بررسی انجام شده توسآ «صفری» میانگین نمره آزمون از رو
معنی داری از نمره آزمون رو

مبااحثااه کمتر بود و میزان یااادگیری دانشاااجویااان در رو

سخنرانی با اختلاف
مباااحثاه افزای

داشتح21ب
«حساان پور دهکردی» ه طی پژوهشاای اعلام کرد که آموز
بیشتری بر رفتار ،نگر

به رو

یادگیری براساااس حل مشااکل تأثیر

و یادگیری نسبت به سخنرانی دارد ح21ب

باز ه بطور مشاابه در مطالعه «لک دیزجی» میزان یادگیری در گروه تدریس به شایوه سخنرانی نسبت به گروه
بحثی پایین تر بود ح22ب

نتای پژوه

«لیاقت دار» ه نشااان داد که رو

مهارتهای ارتباطی دانشجویان موثرتر از رو

تدریس بحث گروهی بر افزای

پیشاارفت تحصاایلی و نیز

سخنرانی استح26ب

«هروی کریموی» ه طی مطاالعاه ای گفت میزان یادگیری در گروه تفحص گروهی از گروه تدریس به رو
سخنرانی بطور معنی داری بیشتر بود ح27ب
این بار برخلاف نتای بدست آمده در مطالعه ما در بررسی انجام شده توسآ «پازارگادی» نمرات دانشجویان در
گروه سخنرانی بیشتر از گروه حل مسئله بود ح28ب
مطالعه «کلینی» ه مشااابه مطالعه با حاکی از موفم بودن دوره آموز

بر پایه حل مساائله در مقابل شاایوه رای

ساخنرانی بود ح29ب «بقایی لاکه» ه گفت مشاهده میانگین نمرات بالاتر یادگیری و یاد داری در آزمون PBL
می تواند نشانگر مناسب بودن رو

 PBLبه عنوان جایگزین رو

سخنرانی باشد ح12ب

«تسالیمی طالقانی» کاملان مشاابه مطالعه ما به این نتیجه رساید که اگر چه هر دو رو
نمرات آگاهی و نگر
بیشتر دان

در گروه های تحت آموزشاای نساابت به قبل گردیده ،رو

آموزان نسبت به رو

از رو

بحث گروهی به دلیل مشااارکت

مرسوم اثربخشی بیشتری در ارتقای سطح آگاهی داشت ح11ب

در مطالعه «حاج علی» و «القرآن» ه یادگیری گروهی که به رو
گروهی که به رو

آموزشی موجب افزای

سطح

سانتی سخنرانی آموز

مباحثه گروهی آموز

دیده بودند نسبت به

دیده بودند ،بالاتر بود ح12ب باز ه مشابهان «پاژه» گفت که استفاده

مبااحثاه گروهی منجر باه بهبود ارتبااطات و مهارت های گروهی دانشاااجویان می گردد و توساااآ

دانشاجویان به خوبی قابل پذیر

است ح11ب «مودی» ه همانند مطالعه ،به این نتیجه رسید که رو

مباحثه گروهی منجر به کسب نمرات بهتر ،آموز

تدریس

مناسب تر و رضایتمندی بیشتری در درس تنظی خانواده در

گروهی از دانشجویان پزشکی می شود ح11ب
ما همچنین به بررسااای توزیع نمرات بالینی دانشاااجویان براسااااس جنس پرداختی که میانگین نمرات رو
ساخنرانی و حل مساائله در خان ها به ترتیب  77/1 ± 18/1و  78/2 ± 22/7و در آقایان به ترتیب ± 17/1
 72/2و  92/7 ± 7/9بود همانطور که مشاهده می شود اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر نمره بالینی در
جنس مذکر مشااهده می شاود بدین صورت که آقایان در رو
معنی داری یادگیری بیشتری را نشان دادند حP = 2/217ب

تدریس حل مسئله نسبت به سخنرانی به طور

اما در بررسای رو

های تدریس براساس سن ،ورودی دانشجویان و وضعیت تاهل آنها هیچگونه رابطه معنی

داری یافت نشد حP> 2/22ب
توزیع نمرات اساتدلال بالینی براساس نمره پره انترنی کارورزان نیز مورد بررسی قرار گرفت که نمره پره انترنی
بالاتر ارتباط معنی داری با یادگیری بیشاتر به رو

حل مسائله داشات حP = 2/21ب براین اسااس شاید بتوان

گفت که احتمالان دانشااجویان با پیشااینه علمی بهتر و پایه قوی تر از این رو

آموزشاای دانشااجو محور بهره

بیشتری می برند
نتیجه گیری:
در این مطالعه مشخص شد که در مقایسه دو رو
دو رو
رو

تدریس سخنرانی و حل مسئله اگر چه میزان یادگیری در

تفاوت آماری معنی داری نشان نداد اما نمرات استدلال بالینی کارورزان در رو

حل مسئله بالاتر از

سخنرانی بود و این تفاوت در جنس مذکر و کارورزان با نمره پره انترنی بالاتر معنی دار بود
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 11نیک فر رویا ،ولوی احسان ،امین زاده مجید ،طاهری مهری  ،ضیایی طاهره  ،مرت وی مازیار ،شمسی
زاده احمد ،حساین زاده محسان ،آل طیب محمدحسن ،احمدزاده علی مقایسه نظرات دانشجویان پزشکی در
مورد آموز

بر اسااس ساخنرانی و آموز

مجله پزشکی هرمزگان

بر اساس حل مسئله در گروه های بزر

مرداد و شهریور 1192؛ 1حپیاپی 69ب261-227:
 11سااالطانی نپتوندنادری نادرهدزارم شاااهرام مقایساااه تدریس درس فیزیولوژی تنفس به دو رو

سااانتی

حسخنرانیب و تدریس در گروههای کوچک در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال
 1189مجله پزشکی هرمزگان مهر و آبان 16 ;1191ح1ب121-117:
 12مدانلو معصااومه حمهنازبدخدام حمیرادکلاگری شااهرهدباسااتانی فریدهدپرویزی سااروردعبدالهی حبیب تاثیر
آموز

به شاایوه مبتنی بر حل مساااله بر سااطو یادگیری دانشااجویان پرسااتاری گام های توسااعه در آموز

پزشکی بهار و تابستان 7 ;1189ح1ب22-17:
 16باغچقی نیره,کوهستانی حمیدرضادرضایی کورو

مقایسه تاثیر تدریس به رو

بر مهارت های ارتباط با بیمار در دانشااجویان پرسااتاری مجله ایرانی آموز

سخنرانی و بحث گروهی

در علوم پزشااکی پاییز ;1189

12ح 1حپیاپی 27بب218-211:
 17فشاااارکی محمدداسااالامی وقار محمددمقیمیان مری دآذربرین مهرداد تاثیر تدریس به رو

ساااخنرانی و

ساخنرانی همراه با یادگیری مبتنی بر مسااله بر خودکارآمدی دانشاجویان پرستاری دانشگاه آزاد نج
 87-88مجله ایرانی آموز

آباد سال

در علوم پزشکی پاییز 12 ;1189ح 1حپیاپی 27بب268-262:

 18آزادبخت لیلا,حقیقت دوساات فهیمهداسااماعیل زاده احمد مقایسااه تدریس به رو
مسااله و ساخنرانی به منظور آموز

آموز

بر مبنای حل

درس رژی درمانی  1به دانشاجویان رشته تغذیه مجله ایرانی آموز

علوم پزشکی زمستان 12 ;1189ح( 2پیاپی 29ب حویژه نامه توسعه آموز بب12-1:

در

 19جعفری احمددخامی محمدرضااادیزدانی رضااادمحمدی منصااوره ارایه درس دندان پزشااکی جامعه نگر به
صورت کارگاهی و بر اساس رو
ایرانی آموز

آموزشی مبتنی بر حل مساله و مقایسه آن با آموز

به شیوه سخنرانی مجله

در علوم پزشکی پاییز 9 ;1188ح 1حپیاپی 21بب221-216:

 22مهرام منوچهر,مهرام بهروزدموسااوی نسااب ساایدنورالدین مقایسااه تأثیر تدریس به شاایوه بحث گروهی
پزشکی پاییز و

دانشاجو -محور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی گام های توسعه در آموز
زمستان 2 ;1187ح2ب79-71:
 21فتاحی بافقی علی,کریمی حسااایندانوری محمدحسااایندبرزگر کاا مقایساااه تاثیر رو

های آموز

ساخنرانی و بحث گروهی بر میزان یادگیری دانشاجوی ان کارشاناسای علوم آزمایشاگاهی گام های توسعه در
آموز

پزشکی بهار و تابستان 1 ;1186ح1ب26-21:

 22کرمانیان فاطمه ،مهدی زاده مهدی ،ایروانی شاااهر  ،مرکزی مقدم نادر ،شااایان شااهرام مقایسااه دو رو
سخنرانی و یادگیری بر اساس حل مسأله در آموز
آموز

آناتومی اندام به دانشجو یان پزشکی سال اول مجله ایرانی

در علوم پزشکی  7 ;1186ح2ب 188-179:

 21صفری میترا,یزدان پناه بهروزدغفاریان شیرازی حمیدرضادیزدان پناه شهرزاد مقایسه تاثیر تدریس به رو
سخنرانی و مباحثه بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان مجله ایرانی آموز

در علوم پزشکی بهار و

تابستان 6 ;1182ح 1حپیاپی 12بب61-29:
 21حسان پوردهکردی علیدخیری سالیماندشاهرانی مهرداد بررسی تاثیر آموز
حل مشاکل و ساخنرانی بر یادگیری ،نگر

به رو

یادگیری بر اساس

و عملکرد دانشاجویان کارشااناسی پرستاری مجله دانشگاه علوم

پزشکی شهرکرد پاییز 8 ;1182ح1ب82-76:
 22لک دیزجی سیمادرضوی نصرتدداوودی عارفهدولی زاده سوسن بررسی مقایسه ای تاثیر روشهای آموز
سخنرانی و بحثی بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری در نیمسال دوم  81 -81مجله ایرانی آموز
پزشکی 2 ;1181حپیوست 11حویژه نامه هفتمین همای

کشوری آموز

پزشکیبب12-11:

در علوم

 26لیاقت دار محمدجواددعابدی محمددجعفری ساایدابراهی دبهرامی فاطمه مقایسااه میزان تاثیر رو

تدریس

تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان پژوه

و برنامه

بحث گروهی با رو
ریزی در آموز

عالی پاییز 12 ;1181ح 1ح11بب26-29:

 27هروی کریموی مجید,جدیدمیلانی مری درژه ناهید تاثیر رو

های آموز

سخنرانی و تفحص گروهی بر

میزان یادگیری دانشجویان پرستاری در درس بهداشت جامعه ح1ب مجله ایرانی آموز

در علوم پزشکی بهار

1 ;1181ح 1حپیاپی 11بب62-22:
 28پازارگادی مهرنو دپورخوشاابخت یوساا ددر میترا بررساای مقایسااهای دو رو

آموز

بر اساااس

مشکلگشایی و سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان علوم پیراپزشکی بهار 1 ;1182ح1ب.21-17:
 29کلینی نوید,فرشایدفر فرنازدشمس بهزاددصالحی منصور آموز
شاایوه جدید آموز

بر پایه حل مساله یا سخنرانی :تجربه یک

بیولوژی به دانشااجویان سااال اول پزشااکی مجله ایرانی آموز

در علوم پزشااکی پاییز

1 ;1182ح 2حپیاپی 12بب22-17:
 12بقایی لاکه مژگاندعطرکارروشن زهرا مقایسه تاثیر آموز

به رو

سخنرانی با یادگیری بر مبنای مساله بر

میزان یارگیری و یادداری دانشجویان پرستاری مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان پاییز 12 ;1182ح17ب-86:
91
 11تساالیمی طالقانی محبوبه,جزایری ساایدابوالقاسا دکشاااورز ساایدعلیدصاادرزاده یگانه هالهدرحیمی عباس
مقاایساااه تااثیر دو رو

آموز

تغاذیه حجزوه و بحث گروهیب بر آگاهی ،نگر

و عملکرد تغذیه ای دان

آموزان دختر سااااال اول راهنمااایی شاااهر تهران مجلااه دانشاااکااده بهااداشاااات و انساااتیتو تحقیقااات
بهداشتی زمستان2 ;1182ح 1حپیاپی 8بب.78-69:
32. Haj-Ali R, Al Quran F. Team-based learning in a preclinical removable denture
prosthesis module in a United Arab Emirates dental school. J Dent Educ. 2013
Mar;77(3):351-7.
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The effect comparison between group discussion (problem based learning) and
lecturing method on clinical reasoning in educating electrolyte and acid-base
disorders' subject to pediatric ward's interns
Abstract
Introductin: Problem-based learning has replaced traditional teaching in most
universities around the world but still there are many challenges in replacing
traditional methods by this new method of learning .
Two methods of lecture and problem–based learning (PBL) for teaching electrolyte
and acid-base disorders’ subject to pediatric ward’s interns are compared in this
study.
Methods: forty one students of medical school of Mashhad Islamic Azad University
at pediatric ward were divided into two groups randomly. Then electrolyte and acidbase disorders’ subject was taught to both groups during their three months ward.
One group was taught through traditional method and the second group was taught
through problem-based learning method in 6-7 member group parts. The headings
of the lesson were the same for the two groups. Students were evaluated through the
Script concordance test which is a standard test for measuring clinical reasoning .
Demographic data of students was registered in special forms . Data was analyzed
by SPSS software using independent T-test and paired T-test.
Resaults: 41 Interns (21 in lecturing and 20 in PBL group ) mostly female (17 and
13 respectively ) were enrolled . mean age of students in each group were 25.4 ± 1.1
and 26.4 ± 2.4 respectively .There was no significant difference between two groups
considering age , sex , year of interance and pre-internal test score.
Although clinical reasoning scores were higher in PBL group but the difference was
not statistically significant (p>0.05), except men (p=0.017) and those students with
higher pre-internal test scores (p=0.03) that achieved significantly higher clinical
reasoning scores.
Conclusion: Students are encouraged to reflect more. And avoid memorizing the
material in PBL method,more over, this method motivates students to study more by
encouraging them into more group interactions.

Key words: Lecturing - Problem based learning (goup discussion) – Clinical
reasoning

