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 یادگیری بر سنتی روش و( PBL) مسئله بر مبتنی یادگیری تأثیرات مقایسه

 پرستاری دانشجویان
 

 *3، مریم طاهری2زهره سهرابی ،1دریادخت مسرور رودسری

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران گروه آموزش پزشکی، 0

 ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانمرکز تحقیقات آموزش پزشکی و گروه آموزش پزشکی 2

 گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل،  بابل، ایران 3

 

 چکیده

 علوم در آموزش کیفیت افزایش  منظور بهراهکارهای مناسب آموزشی استفاده از  های آموزش پرستاری امروز،چالشیکی از   

 روش و( PBL)حل مسئله  یادگیری مبتنی بر" محور دانشجویادگیری  تأثیربررسی  هدف با العهمط این، لذا. باشد می پزشکی

نفر از  33روی  بر پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی گروه کنترل نابرابر .شد انجام پرستاری دانشجویان یادگیری بر سنتی

 ، گروه آزمون وتصادفیکالس با استفاده از روش  از بین دو. انجام شد، دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

به روش یادگیری مبتنی بر حل  نفره تقسیم شد و 3گروه  3های تصادفی به گروه صورت بهگروه آزمون  شاهد انتخاب شد.

 به مربوط سؤاالت ر دو مرحله قبل و بعد از آموزش واحد درسی،به روش متداول )سنتی( آموزش دیدند. د و گروه شاهد مسئله

با استفاده از  ها داده تکمیل گردید. دانشجویانتوسط  شد و گرفته نظر در آموزش از بعد و قبل آزمون نوانع به واحد درسی 

 تفاوت شغل و تأهل وضعیت، جنس، سن نظر از گروه دو هر قرار گرفت.  مورد  تجزیه  و  تحلیل 20ویرایش   spss  افزار نرم

 بود TRAD روش نهایی نمرات میانگین از بیشتر داری معنی طور به PBL دوره نهایی اتنمر میانگین. ندارند داری معنی

(115/1> p .)درگروه PBL  بود آزمون پیش نمرات از باالتر توجهی قابل طور به  آزمون پسنمرات (115/1> p .)در که درحالی 

 بر تواند می PBLدانشجو محور  به روش (آموزشp>1/ 15) نداشت معناداری تفاوت آموزش از بعد و قبل نمرات، کنترل گروه

  .شود می پیشنهاد استفاده از این روش در یادگیری دانشجویان بنابراین. بگذارد تأثیر میزان و کیفیت یادگیری

 

 پرستاری دانشجویان، یادگیری های مهارت، مسئله بر مبتنی یادگیری، سنتی آموزشهای كلیدی:  واژه
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