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 مقدمه 
در کش��ورهای کمتر توسعه یافته سیس��تم های آموزشی سنتی از مدرسه تا 
دانش��گاه مورد استفاده قرار می گیرند و این سیستم ها دانش آموختگان را با 
حجم زیادی از اطالعات مواجه می کنند که بیشتر آنها در آینده شغلی دانش 
آموختگان کاربردی ندارند. در واقع با این سیس��تم ها میزان یادگیری مطالب 
درسی پایین است و دانش آموختگان بیشتر مطالب تدریس شده را فراموش 
می کنند و همین امر باعث کاهش انگیزه تحصیلی در بین آنان می شود. امروزه 
ش��یوه آموزش یادگیری بر اساس حل مسئلهPBL( 1(  جایگاه ویژه ای را در 

سطوح مختلف آموزش پیدا کرده است )1و2(.
این روش آموزش��ی یک سیستم دانشجو محور2 است که اولین بار در سطوح 
دانش��گاهی در سال1960 میالدی توسط فردی به نام باروز3 در دانشگاه مک 
مس��تر کانادا اجرا ش��د. در این روش دانش��جویان به صورت فعال با یکدیگر 

همکاری می کنند و تبادل اطالعات انجام می دهند و مهارت های حل مسئله 
و تفکر نقادانه را فرا می گیرند )1و3(.

 نتایج دس��ته ای از مطالعات نش��ان داد که دانش��جویانی که به آنها با روش 
 PBLتدریس ش��ده بود، در مقایس��ه با دانشجویانی که با روشهای آموزشی 
سنتی تحت تدریس قرار گرفته بودند، بیشتر به منابع اطالعاتی و کتابخانه ای 
مراجعه نموده اند و همین مسئله باعث شده بود تا مهارت آنها برای جستجوی 
اطالعات مورد نیازشان در همان مراحل ابتدایی تحصیل به طور چشم گیری 
پیشرفت کند و آن ها، حتی در صورتی که در مراحل اولیه تدریس با این روش 

قرار داشتند، به آسانی می توانستند از منابع اطالعاتی استفاده کنند )1-3(.

بررسی اثر یکسان گزینی دانشجویان در گروه بندی کوچک مطالعاتی بر ثمر بخشی یادگیری مشارکتی در 
شیوه آموزشی مبتنی بر حل مسئله
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مقدمه: ش��یوه آموزشی مبتنی بر حل مس��ئله )PBL( یک روش آموزشی نوین بوده که این سیستم باعث 
میشود تا دانشجو مسائلی که می داند و مسائلی که باید بداند را بشناسد و چگونگی بدست اوردن آن اطالعات 
را متوجه ش��ود. ما در این مطالعه با همس��ان سازی توزیع دانش��جویان قوی در گروه های کوچک در جهت 

افزایش ثمر بخشی یادگیری مشارکتی در روش PBL برآمده ایم.
روش کار: دراین مطالعه نیمه تجربی، دانشجویان از نظر معدل به دو گروه همسان )تجربی و شاهد( تقسیم 
ش��دند و برای هر دو گروه مباحث یکس��ان و اساتید ثابت انتخاب گردید. در گروه شاهد دانشجویان بصورت 
تصادفي در گروه های کوچک پنج نفره تقسیم و مباحث بصورت  PBLبرای ایشان تدریس شد. از سویی در 
  PBLگروه تجربی، دانشجویان بصورت همسان در گروه های پنج نفره از نظر معدل تقسیم و مباحث به روش
برای این گروه نیز تدریس گردید. متغیر مورد ارزیابي در این مطالعه بررسی میزان یادگیری دانشجویان بر 
اساس مباحث تئوري و ارزیابي عملکرد ایشان جهت تفسیر آزمایشات و اقدامات درمانی بعد از مطالعه یک 
مورد شرح حال تعیین گردید. آنالیز داده ها به کمک نرم افزار آماری  SPSSنگارش 20و با استفاده از آزمون 

هایt  مستقل و t زوج انجام گردید.
یافته ها: بررسی مقایسه میانگین آزمون های یادگیری و عملکرد در ابتدای مطالعه در دو گروه تفاوت معنی 
داری را نشان نداد )P>0/05(. در مقایسه میانگین آزمون های یادگیری و عملکرد در ابتدا و انتهای دوره در هر 
گروه به تفکیک تفاوت معنی داری گزارش گردید. مقایسه میانگین آزمون های یادگیری و عملکرد در انتهای 

دوره در دو گروه با استفاده از تست آماریT مستقل انجام و به ترتیب P=0/011 و P=0/031 را نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما در تایید این مطالعات نش��ان مي دهد حضور PBL در گروه های کوچک 
قابلی��ت اجرا دارد بلکه با تغییراتی همچون حضور دانش��جوي قوي در هر گروه در هر گروه مي تواند باعث 
افزایش میزان یادگیري هم گروهی ها و فعالتر کردن بحث هاي درون گروهي و مانع از ان حراف مسیر یادگیري 

شود. در حقیقت حضور یک دانشجوي قوي در هر گروه مي تواند نقش مکمل استاد را ایفا می نماید.  

اطالعات مقاله

جلیل رجبی1 ، محسن متشکر آرانی2، بابک شکارچی3، ارسیا تقوی4

1-  Problem Based Learning

 2-Student -centered system

3-Borrows 
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دراین روش اس��تاد، به اصطالح به عنوان یک تسهیل گر1 عمل می کند )که
Tutor  نامیده میشود(، به طوری که نقش راهنمایی و پشتیبانی دانشجویان 
را بر عهده می گیرد و باید تمام اعضای گروه ها را به کار در گروه و همکاری با 

هم تشویق کند و دائما کار گروه ها را ارزیابی کند )2(.
کار کردن در گروه ها با این سیستم باعث میشود تا دانشجو مسائلی که میداند و 
مسائلی که باید بداند را بشناسد و چگونگی بدست اوردن آن اطالعات را متوجه 
شود که می تواند منجر به حل مسائلی شود که دانشجو با انها مواجه است )1(.

 یکی از فواید این سیستم آموزشی لذت بردن دانشجو از فرایند یادگیری است. 
در واقع این روش، دانشجویان را برای حل مسئله و یادگیری تحریک می کند 
به طوری که مطالعات نشان داده است که این روش باعث اثبات توانایی های 
دانشجویان به خودشان شده که نتیجه آن افزایش اعتماد به نفس در آنها است 

.)3(
یکی از اهداف روش  PBLدر آموزش پزشکی ادغام دروس پایه با دروس بالینی 
است. این ادغام دروس به دانشجویان کمک می کند تا ارتباط میان دروس پایه 
و دروس بالینی را مشاهده نمایند و از ابتدا دید بالینی نسبت به مسائل پزشکی 

در آنها شکل گیرد )2(.
در مطالعاتی که در آنها به بررسی استفاده از PBLدر دانشجویان علوم پزشکی 
پرداخته شده است نشان می دهند که این سیستم در قالب های مختلف، در 

عملکرد و میزان یادگیری دانشجویان اثر مثبت می گذارد )1و4(.
بعضی شواهد نشان می دهند که این سیستم سبب گرایش بیشتر دانشجویان 
پزشکی به تحقیق می ش��ود. همچنین PBL سبب پیشرفت دانشجویان در 
تشخیص بیماری ها و درمان بهتر بیماران در هنگام فارغ التحصیل و در زمان 

طبابت آنها می شود )5(.
یکی از انتقاداتی که به روش PBL گرفته می ش��ود این است که دانشجویان 
به واقع نمی دانند که چه مبحثی برای یادگیري مهمتر است. بنابرین استاد به 
عنوان یک تسهیل کننده باید به دقت کار دانشجویان را زیر نظر داشته باشد و 

پیوسته ارزیابی کند )3(.
تاکنون مطالعات زیادی در سراس��ر دنیا بر روی این روش آموزش��ی خصوصا 
به منظور کارآمدتر کردن این روش انجام ش��ده است و محققین با اثر گذاری 
فاکتورهای مختلف، سعی در بهبود این روش آموزشی داشته اند. یک مطالعه 
در سال 2000 در زمینه بررسی   نشان داد که نحوه عملکرد استاد نه تنها روی 
عملکرد گروه ها بلکه در میزان درک و فهم دانشجویان از صورت مسئله های2 

استفاده شده در این روش تاثیر می گذارد )4(.
 مس��ائل در PBL معموال به صورت یک س��ناریو بیان می شوند که جذاب و 
خوب نوشته شدن سناریو خود یکی از عوامل کارآمدتر کردن این روش است 

)6(
در مطالعات دیگری که به منظور کارآمدتر کردن روش PBL  انجام شد، این 
روش را با تکنولوژی اینترنتی)web-based learning )WBL، بازی های 
کامپیوتری و برنامه های رایانه ای مختلف ترکیب و در مقایسه با  گروه شاهد 
که PBL به ش��کل معمول در کالس تدریس ش��د؛ نشان داده شده بود که با 
ترکیب PBL و تکنولوژی رایانه ای دانشجویان در پایان نسبت به گروه شاهد 

عملکرد بهتری را از خود نشان می دادند )7-9(.
تاکنون نقش فاکتورهای مختلف مانند عملکرد صحیح اس��تاد، تهیه سناریو 
یا Problem مناس��ب و یا استفاده از ترکیب  PBL-WBL جهت افزایش 
کارآمدي این روش در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما در 

این میان 
مطالعه Kingsburg و همکارانش نشان داده است که تقسیم بندی دانشجوها 
در گروه هاي کوچک در روش  PBLمي تواند بسیار موثر باشد؛ چرا که اساس 

این روش دانشجو محور بوده و موفقیت آن بر پایه فعالیت دانشجو،  کار گروهي، 
تبادل اطالعات و آموزش مهارت های حل مسئله و تفکر نقادانه است. نتایج این 
مطالعه نشان داده است که اگر دانشجویان در روش PBL به صورت تصادفي 
در گروه هاي کوچک تقسیم شوند و یا تعیین هم گروه به انتخاب خود ایشان 
قرار داده ش��ود ممکن است دانشجویان ضعیف تر در یک گروه و دانشجویان 
قوي تر از نظر آموزشی در گروه دیگر قرار گیرند و این امر باعث کاهش بحث 
فعاالنه، توجه کمتر به نکات، انحراف مس��یر یادگیري و اتالف وقت بیشتر در 

گروه هاي ضعیف تر نسبت گروه هاي قوي تر گردد )10و3و6(.
اگر چه استاد ماهر و متخصص مي تواند با ایفاي نقش صحیح مانع مشکالت 
مذکور شود اما تفاوت میزان یادگیري بین گروه هاي قوي و ضعیف هنوز حل 
نشده و میزان یادگیري دانشجویان در یک سطح نخواهد بود. از سویي دیگر، 
حضور دانشجویان قوی و متبحر در کنار دانشجویان ضعیف تر از نظر آموزشی 
و ایجاد بحث فعال در بین خود دانشجویان مي تواند تاثیر گذار تر باشد )10(. 
ما در این مطالعه با همسان سازی توزیع دانشجویان قوی در گروه های کوچک 
در جهت افزایش ثمر بخش��ی یادگیری مش��ارکتی در کارآمدتر کردن روش 

PBL برآمده ایم.
روش  کار

این مطالعه نیمه تجربی ، بر روی 40 نفر از دانشجویان پزشکی در مقطع کار 
آموزی در بخش عفونی دانشگاه علوم پزشکی آجا در سال1391  انجام گردید. 
دراین مطالعه دانش��جویان از نظر معدل به دو گروه همسان )تجربی و شاهد( 
تقسیم شدند و برای هر دو گروه مباحث یکسان و اساتید ثابت انتخاب گردید. 
طول مدت مطالعه و تدریس مباحث در یک برنامه زمانی مشخص به مدت دو 

هفته تعیین گردید.
 در گروه ش��اهد دانش��جویان بصورت تصادفي در گروه های کوچک پنج نفره 
تقس��یم و مباحث بصورت PBL برای ایش��ان تدریس شد. از سویی در گروه 
تجربی، دانشجویان بصورت همسان در گروه های پنج نفره از نظر معدل تقسیم 
و مباحث به روشPBL  برای این گروه نیز تدریس گردید. متغیر مورد ارزیابي 
در این مطالعه بررسی میزان یادگیری دانشجویان بر اساس مباحث تئوري و 
ارزیابي عملکرد ایشان جهت تفسیر آزمایشات و اقدامات درمانی بعد از مطالعه 
یک مورد شرح حال تعیین گردید. متغیر هاي مورد مطالعه در ابتدا و انتهای 

دوره در دو گروه ارزیابی گردیدند. 
ابزار گردآوری داده ها توسط دو پرسشنامه شامل: پرسشنامه بررسی عملکرد 
آموزشی دانشجویان شامل 9 سوال با ضریب پایایی 78% ، و پرسشنامه بررسی 
یادگیری دانش��جویان ش��امل 11 سوال با ضریب پایایی 58%  بوده که هر دو 
توس��ط روش آلفا کرونباخ محاسبه گردید که روشی براي محاسبه هماهنگی 
دروني ابزار اندازه گیري از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایي که خصیصه هاي 
مختلف را اندزه گیري مي کند بکار مي رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال 
مي تواند مقادیر عددي مختلف را اختیار کند. اعتبار پرسشنامه ها توسط سه 

نفر از اساتید مورد تائید قرار گرفت.
این مطالعه به صورت دو سو کو  طراحي شد به گونه اي که اساتید و دانشجویان 
از نح��وه چینش گروه هاي کوچک بي اطالع بوده و گمان مي کردند اعضای  
گ��روه هاي کوچک در هر دو گروه تجربی و ش��اهد بصورت تصادفي انتخاب 

گردیده اند. 
آنالیز آماری :

آنالیز داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS نگارش 20 و با استفاده از 
1-  Facilitator.

 2-Problems

3-Doubleblind 
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 آزمون هایt  مستقل و t زوج انجام گردید. نتایج خصوصیات اصلی آزمودنی ها 
بصورت آمار های میانگین و انحراف معیار گزارش گردید.

آزمون t مس��تقل برای مقایس��ه نمرات دو گروه و t زوج برای بررسی اختالف 
میانگین نمرات آزمون های قبل و بعد استفاده شد. تمامی متغیرها با استفاده 
از آزم��ون one-sample Kolmogorov Smirnov از نظر توزیع نرمال 
مورد بررسی قرار گرفتند. سطح معناداری آلفا کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها
در طی این مطالعه چهل نفر از دانشجویان پزشکی در مقطع کار آموزی دانشگاه 
علوم پزش��کی ارتش در سال 1391 در دو گروه 20 نفره )یک  گروه تجربی و 

یک گروه شاهد( مورد بررسی قرار گرفتند.
میانگین سني دانشجویان مورد مطالعه 23/7 سال با انحراف معیار 1/19 و از 
نظر توزیع جنسی تمامي دانشجویان مذکر بودند. متغییر های سن، معدل ترم 
های گذشته دانشجویان و میانگین نمرات آزمون های قبل و بعد در هر گروه با 
تستone-sample Kolmogorov smirnov   مورد ارزیابی قرار گرفته 

 .)P>0/05( و این تست پیروی داده ها را از توزیع نرمال تایید نمود
میانگین معدل ترم های گذشته دانش��جویان در گروه تجربی برابر 15/41 با 
انحراف معیار 1/13 و در گروه شاهد برابر 15/33 با انحراف معیار 1/07 بود. با 
استفاده از تست های آماری t مستقل تفاوت آماری معنی داری میان میانگین 
دو گروه مش��اهده نگردید )P>0/05( و این به معنای همسان بودن دو گروه 

مورد مطالعه می باشد.
از س��ویی در مقایسه میانگین معدل ترم های گذشته دانشجویان در 4 گروه 
کوچک 5 نفره در  گروه تجربی به ترتیب 15/27 ، 15/34 ، 15/47 ، 15/59 
  .)P>0/05( بوده که در بررسی هاي آماری  تفاوت معنی داری مشاهده نگردید
نتایج آزمون های یادگیری و عملکرد دانشجویان در جدول شماره یک گزارش 
شده است. بررسی مقایسه میانگین آزمون های یادگیری و عملکرد در ابتدای 

 .)P>0/05( مطالعه در دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد
در مقایسه میانگین آزمون های یادگیری و عملکرد در ابتدا و انتهای دوره در 
هر گروه به تفکیک تفاوت معنی داری گزارش گردید )جدول شماره1(. مقایسه 
میانگین آزمون های یادگیری و عملکرد در انتهای دوره در دو گروه با استفاده 
از تست آماریT مستقل انجام و به ترتیب P=0/011 و P=0/031 را نشان داد.

جدول ش�ماره 1: مقایس�ه میانگین های آزمون های قبل و بعد در دو 
گروه تجربی و شاهد به تفکیک سواالت یادگیری و عملکرد

 

بحث و نتیجه گیري
امروزه مطالعات متعدد اثبات کرده است کهPBL  به عنوان یک شیوه آموزشی 
جدید جایگاه ویژه ای را در سطوح مختلف آموزش پیدا کرده است. PBL یک 
سیس��تم دانشجو محور است که در آن دانشجویان به صورت فعال با یکدیگر 
همکاری می کنند و تبادل اطالعات انجام می دهند و مهارت های حل مسئله 
و تفکر نقادانه را فرا می گیرند )1و11(. تاکنون در سراسر دنیا مطالعات زیادی 
بر روی این روش آموزشی خصوصا به منظور کارآمدتر کردن این روش انجام 
شده است و محققین با اثر گذاری فاکتورهای مختلف، سعی در بهبود این روش 

آموزشی داشته اند )1(.
 در مطالعه اي دیگر که به بررس��ی تاثیر روش PBL بر روی چهار دانش��گاه 
علوم پزش��کی پرداخته شده )دو دانشگاه با سیستم های سنتی و دو دانشگاه 
 ،PBL هدف از آن مطالعه س��نجش رابطه بی��ن روش ،)PBL ب��ا سیس��تم
اطالعات دانش��جویان و اس��تفاده از منابع اطالعاتی تعریف گردید. آنها اثبات 
کردند که دانشجویانی که به آنها با روش  PBLتدریس شده بود، در مقایسه 
با دانشجویانی که با روشهای آموزشی سنتی تحت تدریس قرار گرفته بودند، 
بیشتر به منابع اطالعاتی و کتابخانه ای مراجعه نموده اند و همین مسئله باعث 
شده بود تا مهارت آنها برای جستجوی اطالعات مورد نیازشان در همان مراحل 
ابتدایی تحصیل به طور چشم گیری پیشرفت کند و آن ها، حتی در صورتی 
که در مراحل اولیه تدریس با این روش قرار داشتند، به آسانی می توانستند از 

منابع اطالعاتی استفاده کنند )11(.
اشمیت 1 در مطالعه دیگری اثبات کرد که عملکرد استاد را نه تنها روی عملکرد 
گروه ها بلکه روی میزان درک و فهم دانشجویان از صورت مسئله ئ  استفاده 
شده در روش PBL تاثیر می گذارد )5(. بیان یک مسئله مناسب در PBL که 
به صورت یک سناریو جذاب و خوب بیان می شود خود یکی از عوامل کارآمدتر 

کردن این روش است )5(.
همانطور که گفته ش��د، تاکنون نقش اجزاء مختلف این روش مانند عملکرد 
صحیح اس��تاد، تهیه س��ناریو یا Problem مناس��ب و یا استفاده از ترکیب  
PBL-WBL  جه��ت افزایش کارآمدي این روش مورد بررس��ی قرار گرفته 
اس��ت. اما در مطالعاتی مشخص شده است که چینش دانشجو در گروههاي 
کوچک در روشPBL   ممکن است بسیار موثر باشد؛  چرا که اساس این روش 
دانش��جو محور بوده و موفقیت آن بر پایه فعالیت دانشجو، کار گروهي، تبادل 
اطالعات و آموزش مهارت های حل مسئله و تفکر نقادانه است )12و11و6(. ما 
در این تحقیق به بررسي نحوه چینش گروه هاي کوچک تشکیل شده در این 
روش پرداخته ایم و با ایجاد توازن در تقس��یم دانشجویان قوی در گروه های 

مختلف در صدد افزایش تاثیر گذاری این روش برآمده ایم.
اگر دانشجویان به صورت تصادفي در گروه هاي کوچک تقسیم شوند و یا تعیین 
هم گروه به انتخاب خود ایشان قرار داده شود ممکن است دانشجویان ضعیف 
تر در یک گروه و دانشجویان قوي تر از نظر آموزشي در گروه دیگر قرار گیرند.

در روش  PBLدانش��جویان به صورت تصادفي در گروه هاي کوچک تقسیم 
می شوند. همچنین در روشی که تعیین هم گروه به انتخاب خود دانشجویان 
قرار داده می شود که این امر باعث کاهش بحث فعاالنه، توجه کمتر به نکات، 
انحراف مسیر یادگیري و اتالف وقت بیشتر در گروههاي ضعیف تر نسبت گروه 
هاي قوي تر گردد هرچند استاد مي تواند با ایفاي نقش صحیح مانع این امر 
شود اما تفاوت میزان یادگیري بین گروه هاي قوي و ضعیف حل نشده و میزان 
یادگیري دانشجویان در یک سطح نخواهد بود. از سویي حضور یک دانشجویي 
قوي در بین دانشجویان و ایجاد بحث فعال در بین خود دانشجویان مي تواند 

گروه شاهد: گروه های 
تصادفی

Random group

گروه تجربی: گروه های 
همسان سازی شده

Matching group

ابتدای 
دوره

انتهای 
دوره

p ابتدای
دوره

انتهای 
دوره

p

آزمون 

یادگیری

2/47/40/00012/57/90/0001

آزمون

 عملکرد

3/69/20/00013/49/90/0001
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تاثیر گذار تر باشد )13و11(.
س��یناگرام1 و همکارانش در مطالعه ای 442 دانش��جوی س��ال اول دانشکده 
پزشکی نلسون ماندال را در آفریقای جنوبی با استفاده از پرسشنامه های دقیق 
تحت بررسی قرار دادند. آنها بررسی کردند که چگونه تنوع در میان دانشجویان 
شرکت کننده در کالس های دوره ای و نحوه اجرای گروه بندی ها می تواند 
در تاثیر گذاری این گونه کالس ها نقش داشته باشد. نتایج آنها نشان داد که 
دانشجویان آن دانشکده، بدون توجه به پیش زمینه آن ها، در اکثر موارد دارای 
نتایج مثبت یادگیری در قالب گروه های کوچک مطالعاتی بوده اند. یافته های 
این مطالعه دست آوردهای دسته ای از مطالعات گذشته را تایید می نماید که 
ادعا می کنند گروه های کوچک مطالعاتی می توانند با غلبه بر محدودیت های 

فرهنگی باعث افزایش اتحاد و تعامل در یادگیری در دانشجویان شوند )14(.
مطالعه دیگری توس��ط2 و همکارانش که با هدف ارزیابی رابطه کار گروهی و 
 PBL موفقیت مطالعاتی بر روی 116 دانش��جوی س��ال اولی که در  12گروه
تقس��یم شده بودند انجام شده اس��ت. دانشجویان پرسشنامه ای با 12 بخش 
مختلف از جنبه های مختلف PBL را دریافت کردند. در پایان نتایج نشان داد 
ک��ه کار گروهی و موفقیت در مطالعه در PBL دارای ارتباط دو طرفه و قوی 
هستند و تعامل بین این عوامل در  PBLباعث ارتقای یادگیری می شود )15(.

Ravi Shankar و همکارانش در مطالعه ای بر روی دانش��جویان دانش��کده 
پزش��کی Xavier در هلن��د تاثیر گروه بندی های کوچک دانش��جویی را بر 
یادگیری دانش��جویان برای اولین بار در این منطقه تحت بررس��ی قرار دادند. 
نهایتا، استنباط دانشجویان از تاثیر گذاری گروه بندی کوچک مثبت ارزیابی 

شد )16(.
   paired wise matchingما در این مطالعه با تقسیم دانشجویان به صورت
از نظر معدل در دو گروه  تجربی و شاهد و عدم وجود تفاوت آماری معنی داری 

میان دو گروه؛ دو گروه همسان را جهت بررسی انتخاب نمودیم. 
از سویی مقایسه میانگین معدل ترم های گذشته دانشجویان در گروه های 5 
نفره گروه تجربی تفاوت معنی داری نداشته و گروهئهاي کوچک نیز همسان 

انتخاب گردیدند. 
نتای��ج آزمون های یادگیری و عملکرد در ابتدا و انتهای دوره در گروه ش��اهد 
تفاوت معنی داری را نش��ان داد  که بیان گر آموزش تاثیر گذار توس��ط روش 
PBL مي باش��د. این نتایج در گروه تجربی با تفاوت بیشتري نسبت به گروه 
شاهد  قابل مشاهده مي باشد که آزمون آماری T مستقل این تفاوت را نشان 

مي دهد.
مقایس��ه میانگین آزمون یادگیری در انتهای دوره در دو گروه باP=0/ 011  و 
مقایسه میانگین آزمون عملکرد در انتهای دوره در دو گروه با P=0/031  این 
تفاوت را گزارش میکند. این یافته ها در راستای دسته ای از مطالعات است که 
در وحله اول به تاثیر مثبت استفاده از  PBLدر آموزش تاکید دارند و سپس به 
اثر گذاری گروه بندی دانشجویان بر بهتر شدن عملکرد این سیستم آموزشی 

اشاره می کند. برخی ازین مطالعات را تحت بررسی قرار دادیم.
 KingsburyوLymn  مطالعات��ی را ب��ر رویPBL  انج��ام دادند، آنها با 
نحوه خاص چینش دانش��جویان در گروه ها، PBL را در گروه های بزرگتر 
اجرا کردند. آنها دانشجویان را در 16 گروه )20-  21( نفره تقسیم و سپس 
برای هر گروه 1 استاد تعیین کردند و سپس هر گروه به 7 زیر گروه )3-2( 
نفره تقسیم گردیدند. در جریان کار اساتید، حس می کردند که این چینش 
دانشجویان به طور موثر مفاهیم پزشکی را برای آنها روشن می سازد و سبب 
تقویت دانش دانشجویان می شود ولی آنها خیلی معتقد نبودند که سناریوها 
سبب تحریک دانشجویان به استفاده از منابع کمکی و یا افزایش انگیزه آنها 
به درس مربوطه می شود. نتایج مطالعه، نظر اساتید را تا حدودی تایید می 
کرد. نتیجه گیري کلي این محققین نش��ان داد که روشPBL  نه تنها در 
گروهه��اي کوچک قابل اجرا بوده بلکه با این نحوه چینش دانش��جویان در 
گ��روه ها می توان س��بب اجرای موفقیت آمی��زPBL  حتي  در گروه های 

بزرگتر شد )17(.
 Michaelsenو همکارانش در مطالعه ای به منظور ارزیابی نتایج استفاده از 
PBL در دانش��جویان سال اول که نیاز به سازگاری با محیط آموزشی جدید 
و روش تدریس جدید دارند، نش��ان دادند که پس از اجرای گروه بندی های 
کوچک، از 84 درصد از ش��رکت کنندگان )178 نفر( پاس��خ مثبتی دریافت 
کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که گروه بندی افراد در گروه های کوچک 
در  PBLموجب میشود تا ضمن افزایش یادگیری بر پایه تعامل در اکثر موارد 
)94%( دانشجویان شرایط اجتماعی جدید دانشکده را سریعتر بپذیرند و باعث 
تکوین شخصیتی )افزایش صبر و سازگاری با محیط( در آن ها شده است. در 
نهایت این طور نتیجه گرفته شد که گروه های کوچک مطالعاتی میتوانند باعث 
افزایش یکپارچگی در یک جمعیت متنوع دانشجویان در یک محیط اموزشی 

جدید شود )4(.
نتایج مطالعه ما در تایید این مطالعات نش��ان مي دهد حضور PBL در گروه 
های کوچک قابلیت اجرا دارد بلکه با تغییراتی همچون حضور دانشجوي قوي 
در هر گروه در هر گروه مي تواند باعث افزایش میزان یادگیري هم گروهی ها 
و فعالتر کردن بحث هاي درون گروهي و مانع از انحراف مسیر یادگیري شود.

در حقیقت حضور یک دانشجوي قوي در هر گروه مي تواند نقش مکمل استاد 
را ایفا نموده و باعث افزایش سطح یادگیري گروه و خصوصا دانشجویان ضعیف 
تر شود. این مطالعه به صورت دو سو کور طراحي گردیده به گونه اي که استاد و 
دانشجویان از نحوه چینش گروههاي کوچک بي اطالع بوده و گمان مي کردند 

اعضائ  گروه ها بصورت تصادفي انتخاب گردیده اند.
از مزایاي مطالعه به همس��ان سازي مناسب  دو گروه شاهد و تجربي؛ و گروه 
هاي کوچک در گروه تجربي و کور سازي اجزاء مطالعه مي توان نام برد. هرچند 
بهتر است جهت کسب نتایج دقیق تر این مطالعه با تعداد نمونه هاي بیشتر و 

در بخش هاي مختلف آموزشی انجام پذیرد. 

1-Singaram 

2-Nieminen
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The Effects of Homogenizing Small groups on the Efficacy of Problem-based Learning

Rajabi J, Motashakker Arani M*, Shekarchi B, Soleiman-Meigooni S, Taghva A

Abstract

Introduction: Learning based on solving problem (PBL) , a useful and replacement educational method was against current and traditional 

methods and its particulars is teaching solve of problem and skills of learning, increase motivation and maintaining and keeping data. 

Educational directors and in charges are even in seeking finding of methods for more efficient of educational methods.

Materials: This study was done as half experimental on 40 students of Medical training in Army University of Medical Sciences in 20015 

.At first, method PBL in educational workshop taught to students in an educational workshop and 2 alike educational syllabus and the same 

level were selected according to method PBL 

  In 1st. stage, students were divided as random and in 2nd stage as Stratified Radon sampling from view of average to -5person groups and 

educational syllabuses were taught according to method PBL.

In any two stages, instructors and time and facilities, similar used were designed. Assessment of students by Pretest-Post test and opinion-

assessment papers were done and results with software SPSS.16 and statistical test event were statistically analyzed. 

Results: in comparison rate of coefficient of hardness and volume of material under learning in two education stages, a meaningful statistical 

difference was not seen from view of students. (P>0.05) from one hand, comparison of average of results of previous test in 1st. stage with 

2nd stage of education doesn’t show a meaningful statistical difference. (P>0.05)

Average of results of post test in 1st and 2nd stages of education of assessment that was compared orderly with results of pretest in 1st and 

2nd educational stages and meaningful statistical difference was reported. P=0.00

Comparison of average of results of post test in 1st educational stage with average of results of post test in 2nd educational stage shows a 

meaningful statistical difference. (P<0.05) 

Conclusion: Becoming more competent and increasing rate of learning   in educational methods was noted by directors and educational 

in charges. Whereas, attendance and performance correct effect of Tutor in progressing of directing small groups in method PBL has a 

fundamental role, attending of active educational students next to the weaker students are effective for solving of problems and learning 

method. It is proposed, instructors intervene in forming of small groups in method PBL and with resembling groups, help to better execution 

if this method.   

Key word: Medical Education, Problem Based Learning, Matching 
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