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Abstract 
Background & Aims: Evaluation and application of novel educational approaches are essential for improving 

educational programs. Problem-based learning (BPL) is a new education approach that is based on the principles 

of using problems as a starting point for acquiring and combining new knowledge. Problem-based skills are not 

taught in a codified and organized way in Iran. Research shows that while reviews have been conducted on PBL 

in other fields, no review has been carried out to in the nursing field in the country. Meanwhile, there is lack of 

consensus over the advantages and disadvantages of traditional and PBL teaching methods. Given the importance 

of applicability of PBL in nursing education, the present study aimed to review studies performed on the effect of 

PBL on nursing students’ abilities in the country, determine nursing students’ viewpoint about PBL and factors 

affecting PBL, compare PBL training with other education methods, and explain nursing students’ experience of 

PBL in Iran. 

Materials & Methods: This comprehensive review study was performed to review all Farsi articles related to 

PBL in the nursing field. We searched Iranian databases such as Scientific Information Database (SID), Magiran, 

Iran Medex, and Iranian Research Institute for Information Science and Technology using the keywords of 

learning, training, education, problem-solving, PBL, problem-centered, and nursing. The timeline evaluated was 

April 2001-January 2018. The inclusion criteria were the Farsi language of articles and using PBL in nursing 

education. On the other hand, the exclusion criterion was a lack of access to the full text of articles. There were 

no restrictions on the entry of studies based on the type of studies performed. The full text of the articles was 

studied and related data were extracted based on research objectives using a pre-developed checklist that included 

variables such as sample size, as well as location, time, type, and results of studies. 

Results: The initial search of keywords and a combination of the words using AND led to the extraction of 115 

Farsi articles. A primary assessment of articles’ titles and abstracts in the screening stage resulted in the 

elimination of unrelated articles and duplicates. In total, 45 articles were entered the selection phase, and 70 

articles were removed from the research due to lack of meeting the inclusion criteria, duplication, presentation of 

abstracts on conferences, and lack of access to the full text of the articles. Ultimately, 31 Farsi articles that were 

published in domestic research-scientific journals and their full text was available were selected. Most of the 

studies in this field were conducted by a quasi-experimental method (20 studies), seven by descriptive method, 

two by qualitative method, one by review method, and one by the clinical trial method. In addition, most studies 

were performed on BSc students and only one research included MSc nursing students. The studies reviewed in 

the present study were divided into several parts: 1) studies related to the effect of PBL on students’ abilities, such 

as self-concept, emotional intelligence, self-efficacy, determination and problem-solving skills, anxiety, empathy, 

the vision of success, learning and decision-making techniques, spirituality and philosophical mentality, and 

logical, avoidant and dependent decision-making styles; 2) studies related to the assessment and comparison of 

PBL teaching method with other techniques; 3) studies related to the evaluation of nursing students’ opinions 

about PBL training; 4) qualitative research, and 5) PBL and effective factors.  
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Conclusion: Given the fact that most studies reviewed reported the effectiveness of PBL in training nurses and 

enabling students and its comprehensive use in educating nursing students, and since limited studies have shown 

contradictory results, it could be expressed that students participate in the teaching process when using active 

training methods (e.g., PBL), which increases in-depth learning and self-confidence of students. Overall, more in-

depth learning is extremely crucial for improving practical skills in clinical environments. In this regard, nursing 

schools can hold courses to familiarize and teach this type of teaching method to professors and inform them of 

the importance and benefits of this method to teach nursing students who will be working in clinical settings in 

the future. Students who are successful in their professional and clinical skills use creative and thoughtful 

strategies in dealing with problems. Usually, there are different levels of using PBL skills in educational 

environments. Since studies often indicate the superiority and positive effect of PBL methods over traditional 

teaching methods, it is expected that the method be used in the country's medical universities, especially nursing 

and midwifery schools with the support of officials and professors. It is suggested that comparative assessments 

be carried out in educational environments in the form of multi-year longitudinal studies to assess the effects of 

university education methods on the levels of these skills in students. 
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 پرستاری ایران آموزش مسأله در حل بر مبتنی مرور جامع یادگیری

 

 2حدیث اشرفی زاده، 1فاطمه حاجی بابایی

 

 چکیده
رسد. یادگیری مبتنی بر های آموزشی ضروری به نظر میکارگیری رویکردهای نوین آموزشی به منظور غنی سازی برنامه ارزیابی و به :زمینه و هدف

. باشدشروع کسب و ترکیب دانش جدید میی مبتنی بر اصول استفاده از مشکالت به عنوان  نقطه کهاست  یآموزش های نوینرویکرد ی ازیکمسأله حل 

 در ایران صورت گرفته است.در آموزش پرستاری مسأله حل مبتنی بر یادگیری تحقیقات انجام شده در زمینه جامع  مرورهدف مطالعه حاضر با 

مسأله حل  مبتنی برمقاالت منتشر شده به زبان فارسی در ارتباط با یادگیری تمامی که در آن این پژوهش یک مطالعه مروری جامع است  :بررسی روش

 ,Iran Medex, Magiran, Google Scholarمطالعه حاضر با جستجو در پایگاه های اطالعاتی بررسی قرار گرفتند. مورد در رشته پرستاری

Iranian Research Institute for Information Science, Scientific Information Database های یادگیری، تدریس، واژه با کلید

 صورت گرفته است. 1397تا دی ماه  1380از فروردین ، مشکل مدار و پرستاری PBL، مسئلهآموزش، حل 

با توجه به هدف پژوهش که به زبان فارسی در مجالت  همقال 31 دقیق، یبعد از بررس ها یافت شد کهمورد مقاله با این کلیدواژه 115مجموع در  :هایافته

 -1ودند: ب پنج محور اصلیمتمرکز بر مقاالت مورد بررسی  انتخاب گردید. کامل مقاله مهیا بود،پژوهشی داخلی چاپ و امکان دسترسی به متن  –علمی

عوامل  -3، مسئلهحل  مبتنی بردیدگاه دانشجویان پرستاری در رابطه با یادگیری  -2های دانشجویان پرستاری کشور، بر تواناییمسأله ثیر آموزش حل أت

تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از  -5های آموزشی و با سایر روشمسأله مقایسه آموزش به شیوه حل  -4، مسئلهحل مبتنی بر ثر بر یادگیری ؤم

 .مسئلهحل مبتنی بر یادگیری 

ر دمسأله حل  مبتنی برثیرگذار بودن روش یادگیری حاکی از تأ های انجام شده در پژوهش حاضر، مطالعات متعددیبر اساس بررسی :کلی گیرینتیجه

مطالعات باشند. آموزش پرستاری و توانمند سازی دانشجویان بوده و خواستار پذیرش گسترده و استفاده همه جانبه آن در آموزش دانشجویان پرستاری می

های ش در کالسوثیر مثبت این رویکرد آموزشی قرار داشتند. بیشتر مطالعات، بیانگر رضایت دانشجویان از استفاده از این راندکی نیز در تناقض با تأ

 درسی بوده است.
 

 یادگیری، آموزش، حل مسئله، پرستاری، مرور جامع ها:واژهکلید 
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 مقدمه

 PBL (Problem Basedیادگیری مبتنی بر حل مسأله 

Learning است که مبتنی بر اصول  آموزشی( یک رویکرد

از مسائل و مشکالت به عنوان یک نقطه شروع  استفاده

. یادگیری (1)باشدجهت کسب و ترکیب دانش جدید می

در آمریکای  1960مبتنی بر حل مسأله اولین بار در سال 

دانشگاه مک ماستر  1966شمالی معرفی گردید و در سال 

. سپس به تدریج در (2)ا برای اولین بار آن را اجرا کردکاناد

های جهان گسترش پیدا کرد. در حال حاضر هسراسر دانشگا

 PBLها در آمریکا، کانادا، اروپا و آسیا بسیاری از دانشگاه

را در برنامه درسی دانشجویان پزشکی و پرستاری گنجانده

اند. مراحل اجرای تدریس مبتنی بر حل مسأله شامل طرح 

مسأله و بازنمایی مشکل، جمع آوری اطالعات، ساختن 

گیری، تعمیم و کاربرد مییش فرضیه، نتیجهفرضیه، آزما

. روش یادگیری به این شکل است که یک موقعیت (1)باشد

گردد و در آن علمی و بالینی برای فراگیران فراهم می

شود که تمایل به حل کردن روبرو می دانشجو با یک مشکل

. این موقعیت، محرکی جهت کسب (1)کندآن پیدا می

آن مشکل و ارائه راهبردهایی جهت اطالعات الزم در مورد 

 .(3)حل آن است

این روش نوعی یادگیری دانشجو محور است که بر مواجهه 

نمودن دانشجویان با مشکالت متمرکز بوده و موجب ایجاد 

شود. انگیزه و تحریک دانشجویان برای یادگیری می

یادگیری مبتنی بر حل مسأله بر اساس روانشناسی شناختی 

 کننده است که یادگیرندگان تنها دریافت است و پذیرفته

 کنندگان فعال پردازش بلکه نیستند دانش فعال غیر

در این روش معلمان نقش تسهیل کننده،  (4)هستند اطالعات

راهنمایی و هدایت فرایند یادگیری را بر عهده دارند. 

یدن وال پرسئهمچنین تصمیم گیری، مشارکت در گروه و س

ها ملزم هستند به محتوای آموزشی  کنند. آنرا تشویق می

و شیوه آموزش تسلط داشته باشند. در مقابل، گروه 

فراگیران مسئولیت اولیه کار با مشکل و مراحل بعدی را بر 

های در این روش دانشجویان نیازمند مهارت .(5)عهده دارد

پذیری، مراقبت و همدردی در یک  مسئولیت, اعتماد

هایی جهت توسعه و همچنین مهارت مجموعه گروهی

. روش تدریس مبتنی بر حل (1)باشندیادگیری مشارکتی می

مسأله یک روش یادگیری و یاددهی است که تفکر انتقادی 

تی، هدای -طلبد و چارچوبی برای ارتقاء یادگیری خودرا می

خود ارزشیابی، ارتباط بین فردی، دسترسی و بازیابی 

ل غیرفعال کند. این روش، انتقااطالعات، فراهم می

اطالعات از معلم به شاگرد را از فرایند آموزش حذف می

 . (5)کند

های تسهیل کننده آموزش است که از روش PBLرویکرد 

کند به تدریج استقالل خود را به به دانشجویان کمک می

ای، تفکر انتقادی، دست آورند. با این روش شایستگی حرفه

خود ارزیابی  های ارتباطی، روابط بین فردی ومهارت

 یادگیری بر مثبتی یابد. همچنین تأثیردانشجویان بهبود می

. شواهدی (6)دارد پرستاری دانشجویان تحصیلی و پیشرفت

دهند دانشجویان با روش آموزش وجود دارند که نشان می

توانند دروس پایه را بر بالین مبتنی بر حل مسأله بهتر می

و  تری از اطالعات قبیمار به کار بگیرند و به صورت موف

. این در حالی (7)های خود در عمل استفاده کنندمهارت

ها و معایب هر یک است که نظرات محققین در مورد مزیت

متفاوت  PBLروش  بر از دو روش تدریس سنتی و مبتنی

 است.

می مطرح یکی از مشکالتی که در آموزش به شیوه سنتی

در کاربرد اطالعات علمی در شرایط  انفراگیر ضعفباشد 

 انباشد. فراگیرای میواقعی و در طی انجام وظایف حرفه

گیرند پس از های سنتی فرا میاغلب مطالبی را که با شیوه

سپارند. بدین خاطر متخصصین علوم می مدتی به فراموشی

تعلیم و تربیت شیوه دیگری را تحت عنوان یادگیری متنی 

های اخیر مورد ح ساختند که در سالمطربر طرح مسأله 

ها در کشورهای مختلف قرار گرفته دانشگاه بیشتراستفاده 

های پیشنهادی برای از بین بردن . بنابراین یکی از راه(1)است

خالء میان آموزش و بالین تغییر نظام آموزشی سنتی به 

. هدف این (8)باشدسمت یادگیری مبتنی بر  حل مسأله می

استدالل بالینی فراگیران و تربیت فراگیرانی روش، پرورش 

با قدرت حل مسأله است، که اجرای آن نیازمند بررسی 
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دار توسط اساتید جهت دقیق فرایند و برنامه ریزی معنی

 . (9)باشدتوسعه سناریوهای یادگیری می

امروزه در دنیا این روش به یک رویکرد قابل قبول در 

بسیاری از صاحب  .(9)آموزش پرستاری تبدیل شده است

نظران آموزش پرستاری معتقدند که یادگیری مبتنی بر حل 

تواند ارتباط میان آموزش نظری و مسائل واقعی مسأله می

بالینی را برقرار نماید. همچنین، این روش دانشجویان را با 

های دنیای واقعی تجارب آشنا نموده و سبب ارتقاء مهارت

 مسأله در حل هایر ایران مهارت. د(7)شودای آنان میحرفه

 مدون صورت به پرستاری دانشجویان آموزشی هایبرنامه

. نکته مهم آن است (10)شودنمی داده آموزش یافته سازمان و

که تغییر در راهبردهای آموزش بدون تغییر در برنامه درسی 

(Curriculumعملی نخواهد بود )(11) به اعتقاد .Gwele 

ک روش ی نباید روش یادگیری مبتنی بر حل مسأله را صرفاّ

آموزشی بدانیم، بلکه باید آن را به مثابه یک برنامه درسی 

از سوی دیگر  .(12)ی و پس از رفع موانع اجرا نماییمطراح

اجرای این روش آموزشی بدون چالش نیست از جمله این 

 ش ازتوان به مقاومت در برابر پذیرش این روها میچالش

جانب اساتید، نیاز به آموزش و ارتقاء اساتید و هزینه اجرای 

جستجوها  .(13)های کوچک اشاره کردیادگیری در گروه

حاکی از آن است که مطالعات مروری در رابطه با یادگیری 

ها انجام شده است ولی مبتنی بر حل مسأله در سایر رشته

اری در کشور ای در این زمینه در رشته پرستتاکنون مطالعه

صورت نگرفته است. با مرورری بر مطالعات مشخص 

های نوین و ثیر روشأگردید که نتایج مطالعات در مورد ت

های سنتی آموزش در دروس پرستاری با یکدیگر روش

به اهمیت و کاربرد یادگیری مبتنی  . با توجه(14)تناقض دارد

 هدفبر حل مسأله در آموزش پرستاری، مطالعه حاضر با 

 ثیر آموزش حل مسألهأت زمینهمرور تحقیقات انجام شده در 

های دانشجویان پرستاری کشور، تعیین دیدگاه بر توانایی

دانشجویان پرستاری در رابطه با یادگیری مبتنی بر حل 

ثر بر یادگیری مبتنی بر حل مسأله ، مقایسه ؤمسئله، عوامل م

وزشی و های آمآموزش به شیوه حل مسأله با سایر روش

تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از یادگیری مبتنی بر حل 

با انجام این  صورت گرفته است. مسأله در کشور ایران

ثیرات و ابعاد مختلف استفاده از این روش در أمطالعه، ت

آموزش پرستاری و در بستر سیستم آموزش عالی کشور 

د اتیتواند به عنوان راهنمایی برای اسشود که میروشن می

ی پرستاری در انتخاب این رویکرد آموزشی در رشته

 تدریس خود باشد.

 

 روش بررسی

که در آن است جامع این پژوهش یک مطالعه مروری 

تمامی مقاالت منتشر شده به زبان فارسی در ارتباط با 

یادگیری مبتنی بر حل مسأله در رشته پرستاری مورد 

های با جستجو در پایگاهبررسی قرار گرفتند. مطالعه حاضر 

 Scientific Informationاطالعاتی ایرانی از جمله

Database (SID)  بانک اطالعات نشریات کشور

Magiran ،Google scholar، Iran Medex  و

 Iranian)پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

Research Institute for Information Science  
and Technology) های یادگیری، تدریس، کلید واژها ب

، مشکل مدار و پرستاری از PBLآموزش، حل مسئله، 

صورت  1397تا دی ماه سال  1380فروردین ماه سال 

گرفته است. معیارهای ورود مطالعات به این پژوهش 

نگارش مقاله به زبان فارسی و استفاده از روش یادگیری 

یار خروج مبتنی بر حل مسأله در آموزش پرستاری و مع

مطالعات دسترسی نداشتن به متن کامل مطالعات تعیین شد. 

 ورود برای محدودیتی نوع هیچ که ذکر است به الزم

 .نداشت وجود شده، انجام نوع مطالعات اساس بر مطالعات

ها مطالعه شده و با در نظر گرفتن هدف متن کامل همه مقاله

جستجوی های مرتبط استخراج شدند. در پژوهش، داده

ا ها بها و استفاده ترکیبی از آناولیه با جستجوی کلید واژه

مقاله فارسی پیدا شد.  115جموعاً م ANDاستفاده از کلمه 

در بررسی اولیه با بررسی عناوین و چکیده مقاالت در 

مرحله غربالگری، مقاالت تکراری و غیر مرتبط حذف 

که بعد از  مقاله وارد مرحله انتخاب شدند 45شدند. تعداد 

مقاله به دلیل تطابق کامل با  31مطالعه متن کامل مقاله 

 70معیارهای ورود و اهداف مطالعه وارد پژوهش شدند. 
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مقاله به دلیل عدم تطابق با معیارهای ورود، تکراری بودن، 

ها و دسترسی نداشتن به ارائه خالصه چکیده در همایش

 (1شماره  متن کامل مقاله از مطالعه حذف شدند. )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شیوه انتخاب مطالعات1شکل شماره 

 

 هایافته

ها یافت شد که مورد مقاله با این کلیدواژه 115در مجموع 

مقاله مطابق با هدف پژوهش بود.  31بعد از بررسی دقیق، 

بیشتر مطالعات انجام شده در این حوزه به روش نیمه 

مطالعه(، هفت مطالعه به روش توصیفی، دو  20تجربی )

مطالعه به روش کیفی، تنها یک مورد به روش مروری و 

 یک مورد به روش کارآزمایی بالینی صورت گرفته بود

ها بر روی دانشجویان (. بیشتر پژوهش1)جدول شماره 

مقطع لیسانس و تنها یک مورد در مقطع کارشناسی ارشد 

پرستاری انجام شده بود. مقاالت مورد بررسی حول پنج 

 بر ،ثیر آموزش حل مسئلهأت -1محور اصلی متمرکز بودند :

دیدگاه  -2های دانشجویان پرستاری کشور، توانایی

رستاری در رابطه با یادگیری مبتنی بر حل دانشجویان پ

 -4ثر بر یادگیری مبتنی بر حل مسئله، ؤعوامل م -3مسئله، 

های مقایسه آموزش به شیوه حل مسئله، با سایر روش

تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از  -5آموزشی و 

خالصه 1 ییادگیری مبتنی بر حل مسئله. در جدول شماره

ده آورده شده استای از مطالعات مرور ش

مجموع مقاالت جستجو شده با کلید واژه 

 115 -تحقیق

مجموع مقاالت باقی مانده بعد از خروج 

 45-مطالعات 

 10-مجموع مقاالت تکراری

 60-عدم تطابق با معیارهای ورود

مجموع مقاالت باقی مانده بعد از بررسی 

 35-عنوان و چکیده

مقاالت خارج شده بعد از بررسی عنوان و 

 10-چکیده 

 

 

 31-مقاالت دارای تمام معیارهای ورود

مقاالت خارج شده به دلیل عدم دسترسی به 

 4-نسخه 
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در رشته پرستاری در ایرانمسأله حل  مبتنی بر مطالعات انجام شده در رابطه با یادگیری :1 جدول شماره  

 نتایج  ها و نحوه انجام مداخلهنمونه نوع مطالعه عنوان  شهر نویسندگان و سال ردیف

معطری و همکاران  1

(1384) 

 

 شیراز 

 دانشجویان خودپنداری مسأله بر حل آموزش تأثیر

فاطمه  حضرت مامایی و دانشکده پرستاری پرستاری

 )س( شیراز

پر کردن پرسشنامه خود  -نفر در دو گروه مداخله و کنترل 27 نیمه تجربی

 بر تدوین مداخله -ل و بعد از مداخلهقب Rogersپنداری 

  zurilla  –Dمدل حل مسأله طبق مشکل گشایی مراحل اساس

gold fried & 

دار بین نمرات خودپنداره قبل و بعد از تفاوت معنی

 انجام مداخله در گروه آزمون وجود داشت. 

 (1384آئین و دل آرام ) 2
 شهرکرد

حل مسأله بر پرورش مهارتمبتنی بر ثیر یادگیری أت

 های تفکر انتقادی بالینی دانشجویان پرستاری

تدوین  -گروهدو کالس سی نفره به صورت تصادفی در دو  نیمه تجربی

 مداخله بر اساس دو روش یادگیری حل مسأله و سخنرانی بود.

های داری بیشتر از مهارتگروه آزمون به طور معنی

 تفکر انتقادی در فرایند پرستاری استفاده کردند.

3  

 

 (1384نوحی )

 

 

 کرمان

 

 

ی بر مبتن بازدارنده یادگیریررسی عوامل موفقیت و ب

دانشجویان کارشناسی از دید  (PBL)مسأله حل 

 ارشد پرستاری

توصیفی از نوع 

 مقطعی

جمع آوری اطالعات با  -سرشماری -نفر از دانشجویان ارشد 55

 پرسشنامه صورت گرفت. 

ترین عوامل موفقیت را به ترتیب رشد توانایی مهم

یادگیری، مفهوم مثبت از خود به عنوان یادگیرنده، 

ل و مهمعه مستقتوانایی تفکر انتقادی و توانایی مطال

ترین عوامل بازدارنده را به ترتیب کمبود منابع 

آموزش کافی، همکاری ناکافی برای کار گروهی، 

 اتالق به دلیل نبودن امکانات کافی و ... بیان کردند. 

  (1385آئین و نوریان ) 4

 شهرکرد

یادگیری مبتنی بر حل مسأله یا سخنرانی: تجربه یک 

به  "پرستاری کودکان"شیوه جدید آموزش 

 دانشجویان پرستاری

آموزش روش حل مسأله به  -نفری آزمون و کنترل 30دو گروه  نیمه تجربی

پایان ترم امتحان  -گروه آزمون و روش سخنرانی به گروه کنترل

 ای به صورت مشابه از هر دو گروه گرفته شد. چهار گزینه

های پژوهش میانگین نمره امتحان بر اساس یافته

 6/12و گروه سخنرانی  5/15نهایی گروه آزمون 

از  3/8همچنین میانگین نمره ابتدایی گروه آزمون 

 بود.  8/7و گروه کنترل  10نمره 

پنجوینی وشهسواری  5

(1386) 

ثیر دو روش متداول و یادگیری مبتنی بر أبررسی ت کردستان

حل مسأله بر میزان مهارت دارو دادن در دانشجویان 

کودکان دانشکده پرستاری و مامایی پرستاری 

 کردستان

مهارت دادن دارو  -نفر 15نفر و گروه مقایسه  14گروه مداخله  نیمه تجربی

ابزار گرد  -به روش حل مسأله و سخنرانی آموزش داده شد

 ها چک لیست آگاهی و روان حرکتی بود.  آوری داده

های روان های ذهنی و مهارتمیانگین نمره مهارت

قبل و بعد از آموزش به شیوه سخنرانی حرکتی 

تنها نمره روان حرکتی در گروه حل  -دار بودمعنی

 مسأله تغییر یافته بود. 

دادگری و همکاران  6

(1387) 

 

 شاهرود

 

اجرای شکل تغییر یافته یادگیری مبتنی بر حل مسأله 

(MPBL) و بررسی نظرات دانشجویان 

 -توصیفی

تحلیلی از نوع 

 مقطعی

روش اصالح شده یادگیری به روش حل مسأله در درس داخلی 

جهت ارزیابی نظرات دانشجویان  -جراحی گنجانده شده بود

 انعکاس داده شد. 

هایی از دروس که در این روش اصالح شده بخش

بیشتر جنبه بالینی و کاربردی داشتند از نظر 

دانشجویان با انگیزه، تمایل و رضایت بیشتری 

 همراه بود. 
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قزلقاش و همکاران  7

(1387) 

 

 تهران

 صحیح خواندن یادگیری میزان مقایسه

 حل سخنرانی و روش از استفاده با الکتروکاردیوگرام

 در رایانه با خودآموز روش به یادگیری مسأله و

 پرستاری دانشجویان

   -نفر به صورت تصادفی در سه گروه 60 نیمه تجربی

انجام پیش آزمون قبل از سه شیوه آموزشی و سپس انجام پس 

تدریس به روش حل مسأله با طرح یک موقعیت بالینی  -آزمون

 صورت گرفت. 

های مختلف یادگیری با سطوح یادگیری بین روش

ثر ؤهر سه روش آموزشی م -ارتباط وجود داشت

 د.  ثرتری داشتنؤبودند اما گروه حل مسأله یادگیری م

ائی فرد و امینی موس 8

(1388) 

 

 زنجان

تعدیل  PBLی روش تدریس سخنرانی و مقایسه

از دیدگاه دانشجویان  CCUشده در تدریس مبحث 

 ترم پنج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 -توصیفی

تحلیلی از نوع 

 مقطعی

درصد انتهایی  50درصد مطالب ابتدایی به شیوه سخنرانی و  50

جمع آوری اطالعات با استفاده از  -ارائه شدبه شیوه حل مسأله 

 پرسشنامه

درصد دانشجویان به استفاده از  3/70توصیه کلی 

های حل مسأله در برنامه درسی بود. احتمال روش

واالت امتحان در ئپاسخ گویی دانشجویان به س

 روش حل مسأله بیشتر بود.

مدانلو و همکاران  9

(1389) 

 

 گلستان

 سطوح مسأله بر برحل مبتنی هشیو به آموزش تأثیر

 پرستاری دانشجویان یادگیری

آموزش به شیوه حل  -نفر 24نفر و گروه شاهد  8گروه مداخله  نیمه تجربی

مسأله و سخنرانی و سپس آزمون کتبی با سطوح شاختی مشابه 

 دو ماه بعد از هر دو گروه گرفته شد. 

دانشجویان گروه شاهد در سطح دانش و گروه 

سطوح تحلیل، ترکیب و ارزشیابی نمره  مداخله در

اند. بین میزان یادگیری دو بیشتری کسب نموده

 گروه تفاوتی وجود نداشت.

فشارکی و همکاران  10

 نجف آباد (1389)

ثیر تدریس به روش سخنرانی و سخنرانی همراه با أت

یادگیری مبتنی بر مسأله بر خودکارآمدی دانشجویان 

 87-88آباد سال  پرستاری دانشگاه آزاد نجف

آموزش به شیوه حل  -نفری به شیوه غیر احتمالی 22دو گروه  نیمه تجربی

 مدیآپرسشنامه خودکار -مسأله و سخنرانی

میانگین نمره بعد آموزش و خودکارآمدی در گروه 

PBL  بیشتر بود. بین نمره قبل و بعد از آموزش در

 دو گروه تفاوتی وجود نداشت.

 عابدینی و همکاران 11

(1389) 

 بر مبتنی یادگیری روش تلفیق از دانشجویان تجارب سبزوار

 مطالعه یک :کوچک هایدر گروه کار مسأله و حل

 کیفی

تدریس پرستاری کودکان با روش  -دانشجوی پرستاری 35 کیفی

 -های کوچکتلفیقی یادگیری مبتنی بر حل مسأله و کار در گروه

 مصاحبه نیمه ساختار و شش مصاحبه گروهی  35

این روش ترکیبی با تجربه تفکر پژوهش، 

خودتنظیمی، انگیزش و موانع از جمله اختالف 

اعضای گروه، زمان بر بودن و مقاومت در برابر 

 تغییر همراه بود.

لحسنی و حقانی اابو 12

(1389) 

 آموزش مسأله در پایه بر یادگیری روش از استفاده اصفهان

 مروری مقاله پرستاری

های یادگیری مبتنی بر حل مسأله انتخاب مطالعه با رعایت گام 18 مروری

 شدند.

 نتایج این مطالعات حاکی از اثرات مثبت یادگیری

 هاییمهارت و یادگیری حل مسأله بر ارتقاء پایه بر

 تعارض بود. حل و انتقادی تفکر نظیر

 نم نباتی و همکاران 13

 تبریز (1389)

 دو مقایسه :مسئله حل بر مبتنی آموزش یا سخنرانی

 یادداری و تحصیلی بر پیشرفت روش آموزشی

 کودکان درس در پرستاری دانشجویان

پیشرفت  -مقایسه دو روش سخنرانی و حل مسئله -نفر 56 نیمه تجربی

 تحصیلی و یادداری دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. 

پیشرفت تحصیلی در گروه سخنرانی میانگین نمره 

مره و میانگین ن 13و در گروه حل مسأله  10

 بود. 17و  15 یادداری به ترتیب در دو گروه
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شهبازی و همکاران  14

(1390) 
 شیراز

 تحمل میزان مسأله بر حل مهارت آموزش ثیرأت

 پرستاری دانشجویان در استرس

حل مسأله  آزمون، آموزشدو گروهی پیش آزمون پس  -نفر 43 نیمه تجربی

پرسشنامه هوش هیجانی  gold fried zurilla & –D به شیوه

 برای تعیین استرس

 افزایش باعث مسأله در دانشجویان حل آموزش

و دو ماه پس  بالفاصله استرس تحمل میزان میانگین

از مداخله نسبت به قبل از مداخله در گروه آزمون 

 شد.

شهبازی و همکاران  15

 شیراز (1391)
هیجانی  هوشثیر آموزش مهارت حل مسأله بر أت

 دانشجویان پرستاری شیراز

حل مسأله  دو گروهی پیش آزمون پس آزمون، آموزش -نفر 43 نیمه تجربی

پرسشنامه هوش  gold fried zurilla & –D به شیوه

 Bar-On هیجانی 

مهارت حل مسأله منجر به ارتقای هوش هیجانی 

گروه آزمون بالفاصله و دو ماه بعد از انجام مداخله 

 شده بود. 

شهبازی و حیدری  16

 شیراز (1391)

D– ثیر آموزش الگوی حل مسأله اجتماعی أت

gold fried zurilla &  بر مهارت حل مسأله

 دانشجویان پرستاری

کارآزمایی 

تصادفی کنترل 

 شده

دوره آموزشی  -نفر در گروه شاهد 23نفر در گروه مداخله و  20

 -حل مسئله، بارش افکار و بحث گروهی در گروه مداخله

 Bar-Onپرسشنامه هوش هیجانی 

میانگین نمرات مهارت حل مسأله دانشجویان گروه 

تجربی بالفاصله و دو ماه بعد از مداخله نسبت به 

 داری داشت. گروه شاهد تفاوت معنی

سیدفاطمی و همکاران  17

(1391) 
 تهران

 مسأله با حل توانایی از درك همبستگی بررسی

 پرستاری دانشجویان در قاطعیت مهارت

توصیفی از نوع 

 مقطعی

و  Petersenو  Heppnerپرسشنامه حل مسأله  -نفر 322

 Rathus آزمون قاطعیت 

و  5/89میانیگن مهارت حل مسأله در دانشجویان 

بود که نشان از سطح متوسط هر دو  1/12قاطعیت 

مهارت بود که در دانشجویان سال آخر این میزان 

 بیشتر بود.

نوحی و همکاران  18

(1391) 
 کرمان

تجارب یادگیری مشارکتی در آموزش مسأله محور: 

 یک مطالعه کیفی

نفر به شیوه مصاحبه نیمه ساختار، حضوری و گروه متمرکز  15 کیفی

 انجام شد. 

های اصلی استخراج شده نشان داد که درون مایه

روش یادگیری حل مسأله با مشارکت گروهی در 

یادگیری، یادگیرنده فعال بودن، یادگیرنده مستقل 

 جستجوگر و تفکر نقادانه و تحلیل گر همراه بود. 

پیشگوئی و همکاران  19

 تهران (1391)

مقایسه سه روش سخنرانی، حل مسأله و خودآموزی 

های بر مهارت محاسبه دارویی درس مراقبتبا رایانه، 

 ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری

نفر به شیوه غیرتصادفی و سرشماری تدوین مداخله سه  63 نیمه تجربی

سخنرانی، حل مسأله و خودآموزی با رایانه، بر مهارت روش 

 محاسبه دارویی

هر سه روش آموزشی بر یادگیری دانشجویان اثر 

ترتیب حل مسئله، سخنرانی و بخش بود و به 

 ثرتر بودند. ؤخودآموز با رایانه م

همتی مسلک پاك و  20

 ارومیه (1391همکاران )
موزش حل مسأله بر دیدگاه دانشجویان سال أثیر آت

 چهارم پرستاری از موفقیت

نفر دانشجویان ترم هفت به عنوان گروه مداخله و ترم هشت  50 نیمه تجربی

 -های آموزش حل مسئلهبرگزاری کالسبه عنوان گروه شاهد 

 پرسشنامه دیدگاه فرد از موفقیت و ارتقاء 

میانگین نمرات دیدگاه دانشجویان از موفقیت در 

 گروه مداخله افزایش پیدا کرده بود. 
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شمسی خانی و همکاران  21

 اراك (1393)
ثیر آموزش مهارت حل مسأله بر میزان أبررسی ت

 افسردگی دانشجویان پرستاری

جلسات  -نفر 27و گروه شاهد  30گروه مداخله  -نفر 57 نیمه تجربی

پرسشنامه  -آموزشی حل مسأله در هفت جلسه و دو بار در هفته

 Beck's Depression Inventory افسردگی 

استفاده از آموزش حل مسأله باعث کاهش 

ای که افسردگی دانشجویان شده بود به گونه

 رسیده بود. 7/12به  8/14میانگین از 

فداکار سوقه و همکاران  22

(1393) 
 گیالن

 عوامل و پرستاری مسأله دانشجویان حل هایمهارت

 آن با مرتبط

توصیفی از نوع 

 مقطعی

ترین تعیین مهم -پرسشنامه حل مسأله هپرو پیترسون -نفر 404

 عوامل بر اساس مدل رگرسیونی

 45/91، 192-32میانگین کل مهارت حل مسأله از 

ثر در آن تعداد خواهر و ؤترین عوامل مبود. مهم

برادر، سطح تحصیالت مادر، موفقیت در حل مسأله 

 و مشکالت و .. بودند. 

پرزور و همکاران  23

 اردبیل (1393)
 با مسأله اجتماعی حل توانمندی ابعاد بین ارتباط

 ویژه مراقبت هایپرستاران بخش در همدلی

توصیفی از نوع 

 همبستگی

پرسشنامه توانمندی حل مسأله  -ایرستار به شیوه خوشهپ 165

  LaMonica و مقیاس همدلیD– zurilla ی اجتماع

بین جهت گیری حل مسأله مثبت، سبک حل مسأله 

منطقی، مهارت تولید راه حل و مهارت انجام راه 

 داری داشت. حل ارتباط با همدلی رابطه مثبت معنی

کریمی و همکاران  24

 اصفهان (1395)

های یادگیری با حل مسأله در رابطه بین شیوه

دانشجویان دوره کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه 

 علوم پزشکی اصفهان

توصیفی از نوع 

 همبستگی

و  KOLBپرسشنامه سبک یادگیری  -اینفر تصادفی طبقه 191

  Cassidy –Longپرسشنامه راهبردی حل مسأله 

ده و مسأله سازن بهترین پیش بینی کننده شیوه حل

 غیر سازنده، شیوه یادگیری تجربه عینی بود. 

فرهادی و همکاران  25

(1395) 
 همدان

 کاهش مسأله بر حل آموزش اثربخشی بررسی

 پرستاری دانشجویان اضطراب

نیمه تجربی از 

نوع پیش آزمون 

 و پس آزمون

 Cattle Anxiety انجام آزمون اضطراب کتل

Questionnaire  نفر با کسب  36انتخاب  -نفر 83بر روی

انجام  -ای حل مسئلهآموزش هشت جلسه -حداقل نمره چهار

 Cattle مجدد آزمون اضطراب کتل 

های حل مسأله به عنوان مداخله، آموزش مهارت

 کند.اضطراب دانشجویان را تعدیل می

باقر پور و همکاران  26

(1395) 

 بندر گز

ذهنیت  بر معنویت بر مبتنیمسأله  تأثیرآموزش حل

دانشجویان  تصمیم گیری هایسبک و فلسفی

 پرستاری

نیمه تجربی 

 -پیش آزمون

 پس آزمون

مقیاس سبک تصمیم گیری اسکات وبروس و ذهنیت  -نفر 30

آموزش حل مسأله مبتنی بر  -فلسفی طالب پور و همکاران

 ای در چهار هفتهمعنویت هشت جلسه

 موجب بهبود معنویت بر مسأله مبتنی حل آموزش

 ذهنیت تعمق و انعطاف پذیری جامعیت، ابعاد

 منطقی، تصمیم گیری هایهمچنین سبک و فلسفی

وابسته شده است، در حالی که در سبک اجتنابی،

های تصمیم گیری آنی و شهودی پس از آموزش، 

 تغییری مشاهده نشد. 

رسولی و همکاران  27

 قم (1395)
حل مسأله و سخنرانی بر ای یادگیری بررسی مقایسه

 آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری

نیمه تجربی 

 -پیش آزمون

 پس آزمون

 حل شیوه دو به آموزش -نفره به شیوه تصادفی 32دو گروه 

 سنجش آگاهی و عملکرد پس از دو ماه -سخنرانی مسأله و

نمره آگاهی و عملکرد دانشجویان در گروه آموزش 

مبتنی بر حل مسأله نسبت به سخنرانی افزایش 

 بیشتری داشت. 
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شهسوار اصفهانی  28

(1396) 

 جهرم

طراحی و اجرای روش یادگیری تلفیقی در آموزش 

های یادگیری مبتنی بر حل تلفیق روش :پرستاری

ه ش بمسأله و ایفای نقش در بخش عملی فرآیند آموز

 بیمار

های تلفیق روشپس آزمون،  –انجام پیش آزمون  -نفر 50 نیمه تجربی

ت پرسشنامه رضای -یادگیری مبتنی بر حل مسأله و ایفای نقش

 سنجی

درصد دانشجویان از روش مذکور راضی بودند  93

و روش یادگیری مبتنی بر حل مسأله منجر به ارتقاء 

ها و روش های فردی، مدیریت انگیزهمهارت

یادگیری تلفیقی موجب افزایش اعتماد به نفس و 

 یادگیری تجربی آنان شده است.  

وهمکاران  بقایی الکه 29

 رشت (1396)

ثیر آموزش به روش سخنرانی با یادگیری بر أمقایسه ت

مینای حل مسأله بر میزان یادگیری و یادداری 

 دانشجویان پرستاری

نیمه تجربی 

 -پیش آزمون

 پس آزمون

آموزش حل مسأله به گروه  -نفر 14نفر و شاهد  15گروه آزمون 

 -پرسشنامه -آزمون و سخنرانی به گروه شاهد

. ثر بودندؤدو روش بر میزان یادگیری دانشجویان م

میانگین کسب شده در گروه سخنرانی بیشتر و 

 ثرتر بوده است. ؤم

محمودی و همکاران  30

(1396) 
 اراك

 بر مشارکتی مسأله و حل آموزش روش مقایسه

 رضایت دانشجویان و اضطراب یادگیری بالینی،

 اراك پزشکی علوم دانشگاه پرستاری

یک  -نفره به شیوه تصادفی شده بلوکه بندی ثابت 20سه گروه  نیمه تجربی

گروه به روش رایج، یک گروه به روش مشارکتی و دیگری مبتنی 

 Spilberger  پرسشنامه -بر حل مسأله به مدت نه روز

anxiety test و پژوهش ساخته 

 مسأله و حل روش در یادگیری نمره میانگین

 حل آموزش .بود معمول روش از باالتر مشارکتی

 و بالینی هایمهارت ارتقاء باعث مشارکتی مسأله و

 شد. اضطراب دانشجویان کاهش

 صالحی و همکاران 31

 خمین (1396)

 حل بر مبتنی یادگیری تدریس روش تأثیر مقایسه

 انتقادی تفکر گرایش به بر مفهومی نقشه مسأله و

 پرستاری دانشجویان

نیمه تجربی 

 -پیش آزمون

 پس آزمون

مه پرسشنا -پرستاری به شیوه سرشماریسه دانشجوی ترم  32

 CTDIگرایش به تفکر انتقادی 

قبل از اجرای مداخله، گرایش به تفکر انتقادی 

وسط رو به باال بعد از اجرا مداخله مت -نامطلوب بود

 گزارش شد. 
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 گیریبحث و نتیجه

به چند بخش تقسیم در پژوهش حاضر مطالعات مرور شده 

یر ثأمطالعات مرتبط با ت -1که عبارت بودند از:  شدندبندی 

های دانشجویان از آموزش مهارت حل مسأله بر توانایی

هیجانی، خود کارآمدی، جمله خودپنداری، هوشبهر 

قاطعیت و مهارت حل مسأله آنان، اضطراب، همدلی، 

های تصمیم گیری و یادگیری، دیدگاه موفقیت، سبک

مطالعات مرتبط با بررسی و  -2معنویت و ذهنیت فلسفی 

ها، مقایسه روش تدریس مبتنی بر حل مسأله با سایر روش

اری تمطالعات مرتبط با بررسی نظرات دانشجویان پرس -3

مطالعات  -4در رابطه با یادگیری مبتنی بر حل مسئله، 

 ثر بر آن. ؤیادگیری حل مسأله و عوامل م -5کیفی، 

 

 های دانشجویانثیر آموزش حل مسأله بر تواناییأت

 کننده منعکس های حل مسأله اساساًروش آموزش مهارت

به  عاطفی و روانی از ناتوانی پیشگیری در رویکردهایی

پژوهش معطری و  هایدر این زمینه یافته .آیدمی شمار

همکاران که بر روی دانشجویان ترم دو کارشناسی 

 برنامه مثبت تأثیر دهنده پرستاری انجام شده بود نشان

این  خودپنداری مسأله بر میزان حل مهارت آموزش

 از جستن بهره با چرا که دانشجویان. بود دانشجویان

 مهم نکات آن، مراحل مسأله و حل هایآموزش مهارت

 تأمل و تعمق جمله از مشکل، با برخورد به نحوه مربوط

 نظر در مشکل، بازشناسی مشکل، مسئله، تعریف پیرامون

 راه بهترین انتخاب و متعدد و های مختلفحل راه گرفتن

 این مطالعه بر وارد کردن برنامه آموزش. اندآموخته را حل

کید داشت. با توجه أآموزش عالی ت هایبرنامه مسأله در حل

 وظایف انجام توانایی فقط پرستاری حرفه به این که در

 هاارزش نگرش، دانش، ترکیب توانایی نیست بلکه کافی

. (10)است مهم نیز ایحرفه خدمات ارائه ها برایمهارت و

همچنین اجرای برنامه آموزش یادگیری مبتنی بر حل مسأله 

 .(15)شوددانشجویان از موفقیت میموجب بهبود دیدگاه 

 سخنرانی روش به تدریس ثیرأت ای با هدف تعیینمطالعه

 مسأله بر بر مبتنی یادگیری با همراه سخنرانی و

 اسالمی آزاد دانشگاه پرستاری دانشجویان خودکارآمدی

آباد به روش نیمه تجربی انجام گردید. یافته نجف واحد

ثیر آموزش به أکه ت بودید این مطلب ؤهای این مطالعه م

در ایجاد خودکارآمدی دانشجویان مثبت می PBLروش 

 تواندمی ثرؤم هایآموزش باشد، به عبارت دیگر

 را مرتبط عملکرد اجرای جهت در دانشجو خودکارآمدی

 اندرکاران کند دستاین مطالعه توصیه می .دهدء ارتقا

روش  این به دانشگاهی مقاطع درسی برنامه در آموزش

همچنین محمودی در  .(16)نمایند بیشتری توجه آموزشی

مطالعه خود بیان نمود که دو روش آموزش حل مسأله و 

و کاهش اضطراب های بالینی مشارکتی باعث ارتقاء مهارت

. شهبازی و حیدری نیز در مطالعه (17)دانشجویان شده است

 مسأله اجتماعی حل الگوی آموزش تأثیر"خود با عنوان 

zurilla & gold fried –D مسأله  حل مهارت رب

که به روش کارآزمایی بالینی کنترل  "دانشجویان پرستاری

دانشجوی پرستاری ترم هفت انجام گرفته  43شده بر روی 

 مسأله دانشجویان حل مهارت نمرات بود، دریافتند میانگین

 مداخله، از پس ماه دو و بالفاصله مراحل در تجربی گروه

داد. به  نشان داریآماری معنی تفاوت شاهد گروه به نسبت

مسأله  حل مهارت فراگرفتن با طوری که دانشجویان

 پذیرش و مشکالت شناخت در بودند توانسته اجتماعی،

قوت  و ضعف نقاط به توجه و آنان با برخورد نحوه ها وآن

پژوهشگران  .بپردازند هاحل راه بهترین انتخاب به خود،

 الگوی این اثر بودن پایدار و ثیرأت به توجه پیشنهاد کردند با

 مسأله در حل مهارت آموزش نمودن وارد آموزشی

 پژوهش، از آموزش، اعم پرستاری مختلف هایحیطه

در همین راستا مطالعه  .(18)شود توصیه بالین و مدیریت

 مسأله بر حل مهارت آموزش تأثیر"دیگری که با عنوان 

 43بر روی  "پرستاری شیراز دانشجویان هیجانی هوشبهر

دانشجوی سال چهارم پرستاری به روش نیمه تجربی انجام 

 ارتقای مسأله موجب حل مهارت گرفت، نشان داد آموزش

 گروه به نسبت تجربی گروه دانشجویان هیجانی هوش

 از پس بالفاصله تنها نه این تأثیر و است گردیده شاهد

است.  مانده پایدار نیز ماه گذشت دو از سپ بلکه مداخله

23 
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 مسأله اجتماعی، حل مهارت با فراگرفتن دانشجویان

 نحوه و هاآن پذیرش و مشکالت در شناخت اندتوانسته

 به خود، قوت و ضعف نقاط به و توجه آنان با برخورد

های بعضی . یافته(19)بپردازند هاراه حل بهترین انتخاب

سطح باالی مهارت حل مسأله با مطالعات نیز نشان داد 

همچنین . (20)سطح باالیی از مهارت قاطعیت همراه است

اثرات یادگیری مبتنی بر حل مسأله بر معنویت موجب بهبود 

جامعیت، تعمق، انعطاف پذیری، ذهنیت فلسفی و هچنین 

های تصمیم گیری منطقی، اجتنابی و وابسته میسبک

پرزور و همکاران بیان می ها،یید همین یافتهأ. در ت(21)شود

کند بین جهت گیری حل مسأله مثبت، سبک حل مسأله 

منطقی، مهارت تولید راه حل و مهارت انجام راه حل با 

نباتی و همکاران در  . نم(22)همدلی ارتباط مثبتی وجود دارد

مطالعه خود نشان دادند که یادگیری مبتنی بر حل مسأله می

ت تحصیلی و یادداری تواند همراه با آن در پیشرف

ثر واقع شود. عالوه بر این شیوه یادگیری ؤدانشجویان م

مبتنی بر حل مسأله در درس کودکان قابلیت اجرا دارد و 

 . (23)بخشداهداف را تحقق می

تصمیم مسأله و حل هایمهارت با توجه به این که امروزه

 هایمهارت جزء مامایی و پرستاری برای دانشجویان گیری

شود، پژوهشی به می محسوب اخیر دهه دانش در ضروری

 میزان مسأله بر حل مهارت آموزش تأثیر منظور تعیین

پرستاری انجام گرفت. نتایج این  دانشجویان افسردگی

 حل ید این مطلب بود که مهارتؤمطالعه نیمه تجربی م

می مثبت تأثیر دانشجویان افسردگی شدت کاهش مسأله بر

 سطح ارتقاء به منجر تواندمی مهارت این آموزش و گذارد

همچنین مطالعه نیمه تجربی  .(24)گردد هاآن روانی سالمت

 حل مهارت آموزش ثیرأت"شهبازی و همکاران با عنوان 

 "پرستاری دانشجویان در استرس تحمل میزان مسأله بر

 میزان میانگین افزایش مسأله باعث حل نشان داد آموزش

مداخله و دو ماه پس از  از پس بالفاصله استرس تحمل

. (19)مداخله نسبت به قبل از مداخله در گروه آزمون شد

فرهادی و همکاران در مطالعه نیمه تجربی نتایج خود را 

کنند کید میأهم راستا با مطالعات ذکر شده بیان نموند و ت

آموزش حل مسأله بر کاهش اضطراب دانشجویان پرستاری 

 ثیر آموزش به شیوهأنیز حاکی از ت . مطالعاتی(25)ؤثر استم

باشد. مطالعه حل مسأله بر سطوح شناختی یادگیری می

بر  مبتنی شیوه به آموزش تأثیر"مدانلو و همکاران با عنوان 

بر  "پرستاری دانشجویان یادگیری سطوح مسأله بر حل

روی دانشجویان ترم پنج پرستاری، حاکی از تفاوت آماری 

شناختی یادگیری بود به طوری که داری در سطوح معنی

دانشجویان گروه سخنرانی در سطح دانش و گروه حل 

مسأله در سطوح تحلیل، ترکیب و ارزشیابی نمره بیشتری 

کریمی و همکاران، بهترین پیش بینی . (26)کسب نمودند

کننده حل مسأله سازنده و غیر سازنده را، شیوه یادگیری 

های حل مسأله جا که مهارت. از آن(27)دانندتجربه عینی می

در باالترین سطح شناختی انسان قرار دارد و از 

آیند حساب می ارزشمندترین اهداف تربیت آموزشی به

گردد اساتید پرستاری در برخی دروس این پیشنهاد می

های تدریس سنتی کرده روش آموزشی را جایگزین روش

شجویان های روانی و عاطفی دانتا موجبات ارتقای توانایی

 پرستاران بیش از پیش فراهم گردد. 

 

های مقایسه آموزش به شیوه حل مسأله با سایر روش

 آموزشی

در پژوهش آئین و نوریان یادگیری در دانشجویانی که با 

روش تعدیل شده آموزش مبتنی بر حل مسأله دوره 

پرستاری کودکان را گذرانده بودند، از دانشجویانی که با 

 .(28)سخنرانی آن را فرا گرفته بودند بیشتر بودروش 

ها در مطالعه دیگری با هدف مقایسه روش همچنین یافته

 تعدیل شده در تدریس مبحث PBLتدریس سخنرانی و 

CCU نشان داد بیشتر  ز دیدگاه دانشجویان ترم پنجا

دانشجویان پرستاری جذابیت و رضایتمندی، میزان 

ادگیری(، کاربردی بودن ماندگاری ذهنی مطالب )عمق ی

االت وئمطالب، میزان یادگیری و احتمال پاسخگویی به س

را بیشتر از روش سخنرای ارزیابی  PBLامتحان در روش 

درصد دانشجویان این  37/70توصیه کلی  کردند و نهایتاّ

در کالس PBLبوده است که استفاده از روش تدریس 

24 



 هحدیث اشرفی زادو  فاطمه حاجی بابایی            پرستاری ایران آموزش مسأله در حل بر مبتنی مرور جامع یادگیری

 

ه پنجوینی و . در حالی که مطالع(29)های درسی بهتر است

ثیر دو روش آموزش سنتی أشهسواری که با هدف مقایسه ت

های دارو دادن دانشجویان و مبتنی بر حل مسأله بر مهارت

دار آماری به نوزادان انجام شد، حاکی از وجود تفاوت معنی

های روان های ذهنی و مهارتبین میانگین نمره مهارت

 از آموزشحرکتی دانشجویان در روش سنتی قبل و بعد 

این اختالف در مورد ارتقاء مهارت PBLبود ولی در گروه 

دار نبود های ذهنی دانشجویان، قبل و بعد از آموزش معنی

اند که دانشجویان برای بار اول با که دلیل آن را این دانسته

مطالعات فردی، مشاهده دقیق و خود یادگیری رو به رو 

های روان حرکتی در شوند. در حالی که ارتقاء مهارتمی

بیشتر از گروه سنتی بوده است. همچنین در  PBLگروه 

این مطالعه مشخص شد که میزان رضایتمندی دانشجویان 

داری در مرحله بعد از آموزش، به طور معنی PBLگروه 

نتایج مطالعه دیگری . (30)بیشتر از گروه مقایسه بوده است

خود آموزی  که به مقایسه سه روش سخنرانی، حل مسأله و

 داد با رایانه بر مهارت محاسبه دارویی پرداخته بود، نشان

 موجب صورت معناداری به آموزشی، روش سه هر که

 در دانشجویان پرستاری یادگیری در مثبت پیشرفت

 حل در گروه افزایش این و اند؛شده دارویی محاسبات

 . در مطالعه قزلقاش و(31)بود هاگروه سایر از مسأله بیشتر

و  محوری معلم هایروش همکاران سعی بر این بود

قرار گیرند.  مقایسه و بررسی مورد محوری یادگیرنده

 یادگیری تأثیر مقایسه و ها تعیینبنابراین هدف از مطالعه آن

 روش سه از استفاده با صحیح الکتروکاردیوگرام خواندن

رایانه  با خودآموز مسأله و محوری( و حل سخنرانی )معلم

در دانشجویان ترم چهار کارشناسی  محوری( )یادگیرنده

های این مطالعه نیمه تجربی حاکی از پرستاری بود. یافته

این مطلب بود که تفاوت میانگین نمرات پس آزمون 

خواندن صحیح الکتروکاردیوگرام در سه گروه آموزشی با 

های دار آماری داشتند. همچنین بین روشهم اختالف معنی

ادگیری با سطوح یادگیری دانشجویان ارتباط مختلف ی

ثیر أدار وجود داشت. به طوری که روش حل مسأله تمعنی

ای بر یادگیری دانشجویان تحت بررسی داشته قابل مالحظه

ثیر روش خودآموز با رایانه کمتر بوده است. أولی ت

پژوهشگران پیشنهاد نمودند در آموزش پرستاری، از روش

ای که با در مطالعه. (14)استفاده شود های تلفیقی و فعال

هدف مقایسه روش تدریس یادگیری مبتنی بر حل مسأله 

و نقشه مفهومی انجام شد، نتایج پژوهش حاکی از آن بود 

که گرایش به تفکر انتقادی در این دو گروه با هم متفاوت 

بوده است و در گروه آموزش به روش حل مسأله تفکر 

ر ر است. همچنین این تفاوت در زیانتقادی دانشجویان بیشت

گری و های انتقاد پذیری، اعتماد به نفس، جستجوگروه

یشتر ب مسألهرشد یافتگی نیز وجود داشت که در گروه حل 

بود. اما بین حقیقت جویی، قدرت تجزیه و تحلیل و قدرت 

. (32)سازماندهی دانشجویان دو گروه تفاوتی گزارش نشد

یید نتایج مطالعه قبل بیان میأر تدل آرام و همکاران نیز د

کنند که دانشجویانی که از روش تدریس مبتنی بر حل 

های تفکر انتقادی در مسأله بهره گرفتند بیشتر از مهارت

. همچنین مطالعه شهسوار (33)کنندپرستاری استفاده می

های یادگیری اصفهانی و همکاران با هدف تلفیق روش

نقش در بخش عملی فرایند مبتنی بر حل مسأله و ایفای 

دانشجویان ترم یک  نفر از 50آموزش به بیمار که بر روی 

های دانشجویان به فرم پرستاری انجام شد. بررسی پاسخ

رضایتمندی از آموزش تلفیقی نشان داد روش ایفای نقش 

درصد دانشجویان، نزدیک 85موجب برانگیختگی عاطفی 

ه کارگیری همه تر احساس کردن خود به صحنه نمایش و ب

درصد شده است. عالوه  87ها برای مشاهده در حواس آن

بر این روش یادگیری مبتنی بر حل مسأله منجر به ارتقاء 

 92ها در درصد، و مدیریت انگیزه 90های فردی در مهارت

درصد و روش یادگیری تلفیقی نیز موجب افزایش اعتماد 

درصد  89درصد و یادگیری تجربی در  95به نفس در 

در مطالعه رسولی و همکاران . (34)دانشجویان نیز شده است

ثر ؤاگر چه هر دو شیوه آموزشی حل مسأله و سخنرانی م

واقع شدند، اما روش حل مسأله در ارتقای آگاهی و 

زیرا در این ثرتر از روش سخنرانی بوده است. ؤعملکرد، م

روش مدرس، بحث را مدیریت کرده، بازخورد مثبت می

. نتایج مطالعه (35)کنددهد و در نهایت خالصه سازی می
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بقایی الکه حاکی از آن بود که روش سخنرانی بر میزان 

ثر است اما بر یادداری واحدهای ؤیادگیری دانشجویان م

پژوهش اثری ندارد در حالی روش یادگیری مبتنی بر حل 

ته ی و یادداری دانشجویان داشمسأله اثرات مثبتی بر یادیگر

 آموزش هایروش در که آنجایی از گفت توان. می(36)است

 مشارکت تدریس فرآیند در ، دانشجویانPBLفعال مانند 

 به عمیق و اعتماد یادگیری امر سبب افزایش همین دارند،

بهبود توانمندی در ترعمیق یادگیری که گردد؛ چرامی نفس

راستا مهم است. در همین  بسیار بالینی محیط های عملی در

های توانند با برگزاری دورههای پرستاری میدانشکده

ها را آشنایی و آموزش این نوع روش تدریس به اساتید، آن

از اهمیت و مزایای استفاده از این روش برای تدریس به 

های بالینی دانشجویان پرستاری که در آینده در محیط

 مشغول به کار خواهند بود، آگاه سازند. 

 

دانشجویان در رابطه با یادگیری مبتنی بر حل دیدگاه 

 مسئله

برخی مطالعات به بررسی نظرات دانشجویان پرستاری در 

رابطه با یادگیری مبتنی بر حل مسأله پرداختند. از جمله 

مطالعه دادگری و همکاران بود که نشان داد در روش 

هایی از درس که بیشیادگیری مبتنی بر حل مسئله، بخش

جنبه بالینی و کاربردی داشتند از نظر دانشجویان با انگیزه تر 

شتر بی یشتری همراه بوده است و همچنینو تمایل درونی ب

همچنین  .(11)دانشجویان از روش اجرا شده رضایت داشتند

ارنده ددر مطالعه دیگری که به بررسی عوامل موفقیت و باز

یادگیری مبتنی بر حل مسأله پرداخته بود، اکثریت 

های سنتی دانشجویان این روش آموزشی را به روش

ترین عوامل موفقیت را به دادند. دانشجویان مهمترجیح می

ترتیب فعال و مولد بودن در یادگیری، رشد توانایی 

یادگیری مشارکتی، مفهوم مثبت از خود به عنوان یک 

یادگیرنده، رشد توانایی تفکر انتقادی و رشد توانایی مطالعه 

مستقل بیان کردند. همچنین مواردی از جمله کمبود منابع 

کافی برای کار آموزشی کافی، عدم وجود همکاری 

گروهی، اتالف وقت بدلیل نبودن امکانات کافی و کمبود 

هدایت کافی در دستیابی و استفاده از منابع از عوامل عمده 

در این روش آموزشی اعالم  بازدارنده موفقیت خود

های انجام شده تنها یک مقاله مروری . در بررسی(37)نمودند

امی ن مطالعه که تمبه زبان فارسی به چاپ رسیده بود. در ای

مطالعات مرتبط با یادگیری مبتنی بر حل مسأله و آموزش 

 18انتخاب شدند،  2010تا  2000پرستاری در دنیا از سال 

مطالعه مرتبط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این مطالعه 

مسأله بر  پایه بر یادگیری مثبت اثرات از مروری، حاکی

 حل و انتقادی تفکر نظیر هاییمهارت و یادگیری ارتقاء

  .(38)بود تعارض

 

 مسألهتجارب دانشجویان از یادگیری مبتنی بر حل 

 )مطالعات کیفی(

در میان مقاالت به چاپ رسیده به زبان فارسی، دو پژوهش 

با روش کیفی انجام گرفته بود. در مطالعه نوحی و همکاران 

تجارب یادگیری مشارکتی در آموزش مسأله "با عنوان 

تن از دانشجویان سال آخر و  15 "محور: یک مطالعه کیفی

دانش آموختگان کارشناس ارشد پرستاری شرکت داشتند 

و اطالعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع 

های اصلی استخراج شده از تحلیل آوری شد. درون مایه

ها نشان داد که روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله، با داده

رکت گروهی در یادگیری، یادگیرنده فعال بودن، مشا

یادگیرنده مستقل جستجوگر و تفکر نقادانه و تحلیل گرایانه 

همراه است. همچنین شرکت کنندگان، آمادگی و مهارت 

ناکافی در دستیابی به منابع، زمان بر بودن، هدایت ناکافی و 

ناهماهنگی اعضای گروه در انجام کار تیمی را از 

. در دیگر مطالعه (39)ای این رویکرد دانستندهمحدودیت

دانشجوی پرستاری به بررسی تجارب  35کیفی که بر روی 

دانشجویان پرستاری از شکل تغییر یافته یادگیری مبتنی بر 

 هاحل مسأله با تلفیق کار در گروه کوچک پرداخت، یافته

 مسأله و حل بر مبتنی یادگیری روش تلفیق که داد نشان

 خود پژوهش، تفکر، تجربه با کوچک هایگروه در کار

 روش این است. موانع همراه موانع و تنظیمی، انگیزش

مقاومت در برابر  و گروه اعضاء اختالف بودن، بر زمان
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 تقویت مسأله در حل شده تغییر بود. همچنین روش تعدیل

. از آن جا که استفاده از (40)ثیر داردأهای یادگیری تمکانیزم

دانشجو محور با ارتقاء تفکر انتقادی و عادات های شیوه

ذهنی فراگیران همراه است، پی بردن به اهمیت استدالل، 

ها باعث واکنش مناسب اعتبارسازی و تحلیل داده

 گردد. دانشجویان برای بازخورد می

 

 ثر بر یادگیری مبتنی بر حل مسئلهؤعوامل م

هدف مهارتای با فداکار سوقه و همکاران نیز در مطالعه

ها نشان ثر بر آنؤهای حل مسأله در دانشجویان و عوامل م

تر از دادند نمره مهارت حل مسأله در دانشجویان، پایین

 در خود به اعتماد ابعاد در دانشجویان نمرهمیانگین بود. 

 از ترپایینمسأله  به نزدیکی- اجتناب شیوه ومسأله  حل

 و میانگین از ترپایین شخصی کنترل بعد در و میانگین

  فردی عوامل بین از نهمچنی. است بوده میانگین به نزدیک

 مادر، تحصیالت سطح برادر، و خواهر تعداد اجتماعی،

 نوع ارزیابی و مشکالت، و مسائل حل در موفقیت میزان

 محل دانشکده آموزشی، عوامل بین از و مادر رفتار

 موفقیت میزان و تحصیلی رشته از رضایت میزان تحصیل،

 مهارت با مرتبط عوامل از بالینی و ایحرفه هایمهارت در

های حرفه. دانشجویانی که در مهارت(41)بودندمسأله  حل

ای و بالینی خود موفق هستند از راهبردهای خالقانه و 

 کنند. معموالّای در برخورد با مشکالت استفاده میمتفکرانه

کارگیری آن در محیطهای حل مسأله و میزان به مهارت

های شود بررسیهای آموزشی متفاوت است. پیشنهاد می

ای به صورت مطالعات طولی چند ساله در محیطمقایسه

های آموزش ثیرات روشأهای آموزشی به منظور بررسی ت

ها در دانشجویان انجام دانشگاهی بر سطوح این مهارت

 گردد. 

حاضر، بیشتر های انجام شده در پژوهش بر اساس بررسی

ثیرگذار بودن روش یادگیری أمطالعات فارسی حاکی از ت

مبتنی بر حل مسأله در آموزش پرستاری و توانمند ساختن 

دانشجویان بوده و خواستار پذیرش گسترده و استفاده همه 

باشند. جانبه آن در آموزش دانشجویان پرستاری می

یکرد وثیر مثبت این رأمطالعات اندکی نیز در تناقض با ت

 آموزشی بودند.  

از آنجا که مرور مطالعات انجام شده اغلب بر ارجحیت و 

ثیر مثبت روش تدریس یادگیری مبتنی بر حل مسأله أت

های سنتی تدریس داللت دارد، انتظار مینسبت به روش

های علوم پزشکی کشور رود این روش در دانشگاه

 های پرستاری و مامایی با حمایتدانشکده خصوصاّ

مسئولین و اساتید مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به وجود 

مطالعات متعددی در ارتباط با آموزش مبتنی بر حل مسأله 

گردد پژوهشهای پرستاری کشور پیشنهاد میدر دانشکده

های بالینی انجام گیرد. همچنین هایی در این زمینه در محیط

ن روش اده از ایثیر استفأانجام مطالعاتی به منظور بررسی ت

در جهت افزایش توانایی حل مسأله کارکنان پرستاری 

 گردد.پیشنهاد می

از محدودیت پژوهش حاضر، عدم وارد کردن مطالعات 

ایرانی منتشر شده به زبان انگلیسی بود، به دلیل اینکه 

مطالعات مرور ساختارمند و نیز متاآنالیز در این رابطه در 

 اپ رسیده است و مقاالت ایرانیدنیا به زبان انگلیسی به چ

منتشر شده به زبان انگلیسی نیز در آن مطالعات مروری 

اند. لذا به دلیل اجتناب از تحلیل مورد استفاده قرار گرفته

دوباره این مقاالت، مطالعه حاضر متمرکز بر مقاالت فارسی 

ی مروری به تحلیل مقاالت است. چرا که تاکنون هیچ مقاله

 ه با این موضوع نپرداخته است. فارسی در رابط

 

گونه تعارض منافع توسط نویسندگان هیچمنافع:  تعارض

 .بیان نشده است

 

 تقدیر و تشکر

سسهؤمطالعه حاضر هیچگونه حمایت مالی از سوی هیچ م

که در انجام ای نداشته است. بدین وسیله از تمامی کسانی

  شود.قدردانی میاین پژوهش به ما یاری رساندند، تشکر و 
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