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  تعريف آموزش مبتني بر مسئله 

PBL تعداد كمي بر سر مشخصات اين نوع . براي توصيف فعاليتهاي آموزشي نا همگن بكار گرفته شده است PBL  توافق

بعنوان يك مضمون مغشوش، معما گونه و حل نشده توصيف كرده اند  PBLمسئله را در ) 1980(بارون و تمبلين . دارند

آنرا بعنوان يك گروه از پديده ها كه نياز به توضيح دارند توصيف ) 1994(دلمانس و اشميت . م است حل شودكه الز

ديگران بر يك سناريو كه بايد فهميده شده و يا نيازمند .نموده اند، موقعيتي كه پذيرفته شده نيست و بايد اصالح شود

  ) .1988- نورمن (يادگيري است بيش از حل آن تأ كيد نموده اند

با مفهومي كه خودش بكار مي برد يك گونه از يك نوع است كه خود شامل گونه ها و  PBL  بارو ذكر كرده است كه  

را ساختن دانش در بستر باليني، استدالل باليني،  PBL بارو چهار هدف اصلي  ).1986-بارو ( زيرگروههاي بسياري است

او معتقد است كه اين اهداف از طريق حركت در طول طبقه . ي داندمهارتهاي يادگيري خود محور و انگيزش دروني م

  .بندي زير بدست مي آيد

 نمونه ها در سخنراني براي نشان دادن ارتباط اطالعات بكار مي :  1نمونه هاي مبتني بر سخنراني

  .رود

 ارائه نمونه ها براي برجسته كردن مطالبي كه در سخنراني بعدي : 2 سخنراني هاي مبتني بر نمونه

 .مي شود، بكار مي روند

 يك رويكرد سنتي در قانون و تجارت بوده كه در آن نمونه ها براي بحث در كالس : 3 روش نمونه

در اينجا ، مطالب را سازماندهي و سنتز مي كنند، تا  نمونه ها .مطالعه قرار مي گيرد قبالّ مورد

 .بطور مستقيم يادگيري را جهت دهند

                                                            
١ ‐Lecture‐based cases 
٢ ‐Case‐based Lectures 
٣ ‐Case method 
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  براي انجام هستند كه فرد بايد  نمونه ها فرصتهايي براي تصميم گيري :1روش نمونه تعديل شده

خاب يك مداخله مثالّ انت. ، يك انتخاب مناسب نمايددر بين تعدادي محدود از انتخابها،يك عمل 

 باليني

 در اينجا نمونه ها در يك شكل شبيه سازي شده مسئله ارائه شده و  : يادگيري مبتني بر مسئله

 .تشويق به سؤال نمودن بطور آزاد مي كندفرا گير را 

 يك مرحله  شكل يادگيري مبتني بر مسئله را: حلقه بسته يا بدون تكراريادگيري مبتني بر مسئله

 .باز انديشي، كامل مي كند

 تنها آخرين طبقه بندي بارو همه چهار هدف بارو را پو شش مي دهد و بدين ترتيب اين طبقه بندي بيشتر يك طبقه

-راس ( تنها با طبقه يادگيري مبتني بر مسئله انطباق دارد PBLوشهاي تدريس يادگيري است كه در آن  بندي ر

1991.(  

بعنوان مجموعه اي از شرايط در يك جايگاه خاص كه براي فرا گيران جديد   PBLمسئله را در ) 1989(والتون و مالتو 

با  به منظور تعيين فاكتورهاي درگير و تعامل آنها شرايط والبته تأ كيد نموده اندكه در اين . است خالصه كرده اند

 patternدانشي اختصاصي ويا دركي از موضوع در طي فرايند تجزيه و تحليل بكار گرفته شده و  يكديگر بايد

recognition   را در بر نمي گيرد.  

رنامه يك روشي است كه در آن اوالّ اين ب. دو هدف نسبت داده است PBLبه برنامه درسي مشتق از ) 1991(انگل 

مقابله : مي باشند كه اين توانمنديها براي مثال عبارتند از  2فراگيران با داشتن توانمنديهاي قابل تعميم ،خود توانمند ساز

با تغيير، از عهده مسائل و موقعيتهاي نا آشنا بر آمدن، استدالل نقادانه و خالقانه داشتن، جامع نگر بودن ، همدل و 

  .ر در كار تيمي بودن و بطور خود محور آموختنهمكا

  .ثانياّ شرايط تحقيق فلسفه يادگيري بزرگساالن را از طريق فعال نمودن، يكپارچه و تجمعي بودن دانش تحقق مي دهند

                                                            
١ ‐Modified case‐based method 
٢ -Capable 
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قائل مي شوند كه يك نقش پژوهشي است ،آن هم در  PBLنقش احتمالي ديگري براي  - )1992( 1نورمن و اشميت

  .ه ، حل مسئله و استدالل مبتني بر نمونه و شاهدي براي تئوري تشكيل مفهوم و طبقه بندي حافظ:موضوعات 

  :و يادگير ي مبتني بر موضوع را متمايز مي كند PBL )1994( 2وودس

PBL  ازيك مسئله شروع مي شود كه در آن دانشجويان خود نياز هاي يادگيري را تعيين و پيگيري مي

  . وخته اند در مسئله بكار مي گيرندكنند و سپس آنچه را كه آم

در يادگيري مبتني بر موضوع، مسائل براي نشان دادن كاربرد دانش بعد از اينكه دانشجو آنها را آموخته، 

  .بكار گرفته مي شود

ذكر مي كند كه در ) پزشكي( را بعنوان يك جانشين براي دو سال اول علوم پايه سنتي در علوم  PBL) 1993(بر كسون 

كار در گروههاي كوچكي كه توسط دانشجو هدايت و توسط تيتوتورهايي كه فراهم كننده اطالعات نيستند، مديريت آن 

  .را تحريك كند hypothetic‐deductiveمي شود تا حل مسئله 

  .هفت مرحله توصيف مي كند) 1991-92( اشميت  PBLبراي فرايند 

  فاهيم غير شفاف شفاف سازي و توافق بر سر تعريف اصطالحات و م - 1 

  .  تعريف مسئله و توافق بر سر اينكه چه پديده اي الزم است توضيح داده شود -2

  و توليد هپيوتزهاي كاري ) از طريق بارش افكار( تجزيه و تحليل اجزاء، كاربردها، توضيحات پيشنهادي  -3

  بحث، ارزشيابي و ترتيب دادن توضيحات ممكن و كار روي هيپوتزها  -4

  ن و اولويت بندي اهداف آموزشيتدوي-5

  جستجوي اهداف آموزشي در بين جلسات -6

                                                            
١ ‐Norman & Schmidt 
٢ ‐Woods 
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گزارش مجدد در جلسه ي بعد، ارائه توضيحات جامع براي پديده و بكار گيري اطالعات جديد در  -7

  .     مسئله

  :دالتون و ماتئو گامهاي ديگري پيشنهاد كردند

 ارائه مشكالت واقعي -1

 بكارگيري دانش و تجربه قبلي -2

 ين يك رويكرد منطقي علمي، همراه با تجزيه و تحليل تمر -3

 تعيين شكافهاي يادگيري و پذيرش جهل بعنوان يك چالش و نه يك موضوع شرم آور -4

 .تشخيص اينكه يادگيري محدوديت نداشته و نيازها را مي توان با يكديگر به مشورت گذاشت -5

 ديگر ان  بحث در زمينه ارزش منابع اطالعاتي و ارائه آنها و سوال از -6

 .بكارگيري دانش در مورد مشكالت جديد و اساسي -7

  

PBL  روش تدريس يا فلسفه برنامه ريزي  

بطور ساده بعنوان يك روش  PBLيكي از آنها در معتقد بوده كه PBL در زمينه  طبقه بندي به دو نوع رويكرد يك

 ،در نوع اول بعنوان يك روش آموزشي PBL. آموزشي است ولي در رويكرد ديگرتمام آموزش را تحت تأثير قرار مي دهد

 ،گسترش داده و با ارتقاء مهارتهاي يادگيري مستقل را يك تجربه عملي و مرتبط، مهارتهاي حل مسئله فرا گيرايجاد  با 

  .باعث افزايش يادگيري در ايشان مي شود

راي تمام محيط آموزشي مد نظر بوده بعنوان فلسفه مورد نظر بوده و در اين رويكرد طراحي و اج ،در نوع دوم PBLولي 

  .كه توانمندي فرا گير بشكل جامع و دانشجو محور در آن بوقوع مي پيوندد

  



 

Page | ٢٠٦ 

 PBL  و برنامه درسي مبتني بر حل مسئله اغلب به جاي يكديگر بكار مي رود كه اولي بعنوان روش تدريس براي بخشي

رسي مبتني بر مسئله حاكميت آنرا بر تمام برنامه درسي حكايت از برنامه درسي و موضوعات مجزا بكار مي رود و برنامه د

  :سه نوع متمايز از آنرا شرح نموده است )1991(راس  .مي كند

برنامه درسي مبتني بر حل مسئله كه فراگيران در آن بر روي مسائل كامالّ مرتبط يا تا حدودي مرتبط كار  -1

  .مي كنند

  .در آن محتوا و روش بكار گرفته شده چنين مسائلي را بكار مي برند برنامه درسي با گرايش به مسئله كه -2

برنامه درسي حل مسئله كه در آن مهارتها ي حل مسئله بطور خاص لحاظ شده است ونيا زمند دانش قبلي  -3

  .در مورد مسئله است

كل مسئله و فرايند هاي برنامه هاي درسي مبتني بر مسئله بر حسب روش  انتخاب مسئله، تعيين منابع، منظو ر و ش

هم چنانكه راس اين موضوع را برجسته كرده در بيشتر رويكردهاي مشخص در اين نوع برنامه . اختصاصي آن متفاوتند

  . درسي، دانش از كار بر روي يك مسئله ايجاد مي شود و نه آنچه كه در حل مسئله پيش نياز كار بر روي مسئله است

بطور مكرر،  مواد با عمق بيشتر(ي بر مسئله را جور ديگري تعريف كرده و آنرا تجمعي درسي مبتن برنامه) 1991(1انگل

همراه با تطبيق ( پيشرونده ) تأ كيد بر عدم مجزا نمودن موضوعات است( ادغام شده ) معرفي و بكار گرفته مي شوند

ادگيري خود محور ودرك يادگيري حمايت كننده اهداف برنامه درسي مثالّ ي( و بدون تناقض ) دانشجو توسعه مي يابد

  .  توصيف مي كند) بزرگساالن در تمام ابعاد آن مي باشد

بطور خالصه و بر اساس تركيب تعاريف راس و انگل مي توان برنامه درسي مبتني بر مسئله را از ديدگاه فلسفي بطور 

  :جامع تعريف كرد 

در يك چارچوب پيشرونده بر روي مسائلي كه  دانش بطور فعال، تكرار شونده وخود محور و اغلب با كار -1

  .محدوديت موضوعي ندارد،كسب مي شود 

  .كسب دانش جديد نقطه شروع يادگيري نيست  -2

                                                            
١ ‐Engel 
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فرايند ممكن است متفاوت باشد، اما بايد در درون اين فلسفه جاي گيرد و با ديگر عناصر برنامه درسي  -3

  ) .1999-مازلي(تخريب نشود 

يك استراتژي جامع در برنامه درسي است و تنها يك روش مي داند كه  PBLمترادف برنامه درسي  ا ر واقعي PBLوالتون 

  ).1991انگل  -1989والتون و ماتو( آموزشي نيست

از يك رويكرد آموزشي با اصول و فرايند ها و اهداف به يك فلسفه آموزشي با تعدادي چارچوب تئوريك  PBLتوسعه 

، بود 1933 4بروكفيلد – 1980 3نولز(كه شامل يادگيري بزرگساالن ) 1996 2كمپ -1997 1راين( پيوند مي خورد 

، ساوري و 1966 10برونر( 9و سازائي گريي) 1984 8كولب -19767بويدل (  6يادگيري تجربي) 1980 5و گريفين

  .كه همراستا با اين تئوريهاست شامل مباني زير مي باشد PBLاصول فلسفي . مي باشد)1995 11دوفي

 دانشجو محوري محيط آموزشي -1

 توانمند سازي دانشجو در فرايند يادگيري -2

 توسعه مهارتهاي آموزش مادام العمر -3

 تشويق يادگيري مستقل ، فعال و خود محور -4

مشخصات دانشجو .اين اصول، كاربرد مشخصي در طراحي و ساختار برنامه درسي و تطبيق فرآيندهاي ارزشيابي دارد

نشجو معلوم مي كند كه يادگيري فردي ، فعال و تجربه تمام طول زندگي است و بايد محتواي محور و توانمند سازي دا

چگونگي اجراي (و آزمونها ) چگونه محتوا به دانشجو منتقل مي شود(رويكرد ياددهي يادگيري ) آنچه مي آموزد(آموزشي 

  .را در برگيرد) امتحانات
                                                            
١ ‐Ryan 
٢ ‐Camp 
٣ ‐Knowles 
٤ ‐Brook field 
٥ ‐Boud & Griffin 
٦ ‐Experintal Learning 
٧ ‐Boydell ١٩٧٦ 
٨ ‐Kolb ١٩٨٤ 
٩ ‐Constructivism  
١٠ ‐Bruner 
١١ ‐Savery & Duffy 
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نشجو محور بوده و مهارتهاي يادگيري مادام العمر را در وي توسعه محتواي برنامه درسي بايد دا PBLفلسفه  بر اساس

  :محور در برنامه درسي تميز اين موضوع است  ويكي از راههاي مفهوم سازي محتواي دانشج. دهد 

چارچوب شناختي براي  ه فرد دانشجو مي تواند با آنها يككه بدنه مفاهيم اصلي است ك) پايه( 1دانش اصلي -1

 .و مستقل خود بسازديادگيري مداوم 

 .براي معنا بخشي واقعي به وي داده مي شود، كه در تجارب يادگيري دانشجو  2اطالعات متني -2

آزمونها يك . )هم توسط فراگير و هم مدرس( اين اطالعات بايد بطور منظم مرور شده تا به روز و مرتبط باقي بماند 

و اشكال ارزشيابي مستقيماً به فرايند يادگيري و  مقاصد .نداساسي استراتژي قوي سازي فراگير را تشكيل مي ده بخش

  .پيامدهاي آن بر مي گردد

مي تواند بر تشخيص تعالي  انتوانمند سازي فراگير،آزمونها محتواي دانشي فراگيران را اندازه گيري نمايد بجاي اينكه 

 و غنيجامع ،ي تواند با تضمين تجارب آموزشا مي به اين ترتيب آزمونه .تمركز شودم در ايشان، فردي پيامدهاي آموزشي

  .تقويتهاي انگيزشي در فراگيران براي توسعه مهارتهاي سطح باالتر تفكر و يادگيري خود محور ايجاد نمايد ،مرتبط 

فرآيند ارزشيابي بايد بازخورد به فراگير و مدرس براي ارتقاء مداوم بدهد در حاليكه به عملكرد فراگير و محيطي كه در 

 .)1995روبرت (ي آموزد با ديده احترام مي نگردن مآ

باز انديشي و ارزشيابي مبتني بر خود ارزشيابي ، ارزشيابي همكار ،ابزارهاي دقيق و فرآيند هاي ارزشيابي مي تواند شامل 

ي ها ممكن اين ارزشياب.) 1999و همكاران  4يو كانو 1998و همكاران  3نچ( همزمان با ارزشيابي استاد باشد، توانمندي

ين مهم را نيز ا پانلها، كننده مطلع و با كيفيت در مي توان با بكارگيري افراد ارزشيابي باشد ولي subjectiveاست 

  . )51990لند و كودروي كينگز( كنترل كرد 

  

                                                            
١ ‐Foundation knowledge 
٢ ‐Contextual information 
٣ ‐Chen  
٤ ‐Conway 
٥ ‐Kingsland & Cowdroy 
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  تاريخچه  آموزش مبتني بر مسئله 

واقعي آن حاصل كار متخصصين  توسعه يافت ولي گسترش 1950آموزش مبتني بر مسئله در آموزش پزشكي در دهه 

در همين زمان مدارس پزشكي ديگري نظير دانشگاه ميشيگان در . بود 1970آموزشي دانشگاه مك مستركانادا در دهه 

آموزش ). 1996 1بارو(آمريكا ، ماستريخ در هلند ، نيوكاسل در استراليا هم برنامه درسي مبتني بر مسئله ايجاد كردند 

اسخ به عدم رضايت دانشجويان از عملكرد باليني خودشان بود كه آن را حاصل تاكيد بر محفوظات مبتني بر مسئله در پ

اين مسئله همچنين تاكيد مي ). 21980بارو و تاملين  -1996بارو(علوم مجزاي بيومديكال، در آموزش سنتي مي دانستند

ادام العمر از علل اين عدم رضايت از عملكرد شد كه عدم تجهيز دانشجويان به مهارتهاي حل مسئله باليني و يادگيري م

  ).31993آلبانس و مايكل ( باليني مي باشد

توسط انجمن كالجهاي پزشكي آمريكا تهيه شده بود و گزارشي از پانل آموزش  كه GPEPو بدنبال گزارش  80در دهه 

اين گزارش ). 1984مولر(كردحرفه ايي پزشكان و مدارس پزشكي بود ، آموزش مبتني بر مسئله گسترش زيادي پيدا 

تغييراتي نظير آموزش خود محور، حل مسئله ، كاهش ساعات سخنراني ، كاهش ساعت برنامه ريزي شده و ارزشيابي 

اين توصيه ها قوياً آموزش مبتني بر مسئله را حمايت مي ) . 1996بارو(توانايي يادگيري خود محور را توصيه مي كرد 

نوعي بوده كه هم اكنون روش آموزشي بر جسته در مدارس پزشكي در سراسر دنيا اعم  كرد و از آن پس گسترش آن به

  .از آمريكاي شمالي ، هلند ، انگلستان ، آلمان ، استراليا، نيوزلند و هند مي باشد

وديداكتيك و  –فهميد كه فرايند تشخيص بيمار مبتني بر تركيبي از فرايند استدالل هيپوتتيكال ) 1994و1996(بارو

مثالً آناتومي، ( همچنين مشاهده شد كه تدريس محتواي اختصاصي در رشته . خبرگي دانش در چند حوزه است 

بطور مجزا و با استفاده از يك رويكرد سخنراني سنتي ، فراگيران را با بستر محتوا يا ...) فيزيولوژي سايكولوژي و

شتر در اين رويكرد سنتي بسرعت باعث تغيير در مباني اغتشاش بي. كاربردهاي باليني آن به مقدار كمي آشنا مي كند

  . علوم و طب شد كه تغييرات هم در تئوري و هم در عملكرد اين رشته را موجب گرديد

 PBLاثر بخشي 

                                                            
١ ‐Barrows 
٢ ‐Tamblyn 
٣ ‐Albanese and Mitchell 
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همانند دانشجويان با رويكرد سنتي هستند و يا تفاوت  PBLبراي پاسخ به اينكه آيا دانشجويان تربيت شده توسط رويكرد 

سال مطالعات ارزيابي  20يك متاآناليز از  1993در  1آلبانس و مايكل. ژوهشهاي متعددي انجام گرديده استمي كنند، پ

PBL نيز در مطالعات خود بيان كردند كه دانشجويان ) 1993( 2انجام دادند و همچنين ورون و بليكPBL  نسبت به

ه دانش را مورد سنجش قرار مي دهند نشان مي دانشجويان دوره هاي سنتي ، عملكرد مشابهي در برابر آزمونهايي ك

  .دهند ، ليكن عملكرد بهتري در حل مسئله باليني از خود نشان مي دهند

فارغ التحصيالن ) 2000و همكاران 3دنتون(بكار گرفته شد  PBLكه » درمان فيزيكي«در مطالعه كوچكتري در يك برنامه

همچنين گزارشات . انشجويان اين رويكرد را ترجيح مي دادندنتايج مشابهي با دانشجويان سنتي داشتند ، ليكن د

، بيانگر اين موضوع است كه دانشجويان در اين شيوه با محتواي PBLاز تربيت شدگان )  2002 4تروپ و ساك(حكايتي 

  .مورد انتظار بيشتر درگير مي شوند

عالي افراد شاغل حرفه ايي نظام سالمت  در آموزش PBLبهرحال يك مرور سيستماتيك و متاآناليز در مورد اثربخشي  

بر اساس اين شواهد،  ، بيان مي كند كه شواهدي كه در اين بخش وجود دارد شواهد سطح بااليي نبوده و)52003 نومن(

را با روش سنتي در  PBLبطور اختصاصي اين مطالعه تالش نمود تا . پاسخ صريحي در اين زمينه نمي توان ارائه داد

عملكرد بهتر در تطبيق يا مشاركت در تغيير،به سر انجام رساندن مسائل و تصميم : لفي بررسي نمايد، نظيرپيامدهاي مخت

گيري مستدل در موقعيتهاي ناآشنا، استدالل نقادانه و خالقانه، اتخاذ نمودن يك رويكرد فراگير تر و جامع تر، عملكرد 

روهها ، تعيين نقاط قوت و ضعف و بر عهده گرفتن رويكرد همدالنه، تكريم نقطه نظرات ديگران ، همكاري موثر در گ

فقدان مطالعات با كيفيت باال چالش اصلي اين مطالعه  بود لذا در مقاله ديگري تحت همين موضوع  .اصالحي مناسب

 نتيجه گرفتند كه شواهد موجود اگر چه از نظر متدولوژيك خدشه داراست ولي حمايت كمي از) 2005(نسون و ليناق6سا

 PBLفقدان پژوهش در زمينه اثر بخشي كوتاه مدت و بلند مدت . نسبت به برنامه هاي سنتي مي كند PBLبرنامه هاي 

  .قطعاً مطالعات بيشتري را مي طلبد

                                                            
١ ‐ Albanese and Mitchell 
٢ ‐Vernon & Blake 
٣ ‐Denton 
٤ ‐Trop & Soge 
٥ ‐Newman 
٦ ‐Sanson‐Fisher & Lynagh 
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در مدارس ابتدايي، راهنمايي ، دبيرستان ، دانشگاهها و مدارس حرفه ايي گسترش يافته  PBLعليرغم عدم وجود شواهد 

مدارس  undergraduateرا در برنامه هاي مختلف   PBl دانشگاه سامفورد در بيرمنگام،).2002تروپ و ساگ (است

  . هنر ، علوم، تجارت، آموزش،پرستاري و داروسازي بكار گرفته است 

كامل تربيت نموده و هزاران  PBLآكادمي علوم و رياضي ايلينوز، دانشجويان دبيرستاني را با برنامه درسي  1985از سال 

در حوزه ها مختلف آموزش پزشكي اعم از  PBL .بكار گرفته است  PBLنشجو و استاد را در مركز تحقيقات خود برروي دا

در خارج از حوزه پزشكي نيز در برنامه . دندانپزشكي ، پرستاري ، پيراپزشكي ،راديولوژي و غيره بكار گرفته شده است 

،اقتصاد )1994 3وود(مهندسي شيمي ) 1996 2بريج و هالنيگر( ، آموزش عالي) 1996 1استينسون و ميلتر( MBAهاي 

بكارگرفته ) 2004 6هملو سيلور(و آموزش حين خدمات معلمين ) 1989 5كينگزلند(معماري ) 1996 4جيجسالرس(

 البته اين ليست كامل نبوده و ليست كامل فراتر از اينها مي باشد و تنها براي نشان دادن گستردگي موضوع. شده است 

  .اين تعداد بيان شده است 

مازلي معتقد است كه استفاده گسترده از اين رويكرد در رشته ها،سنين ، مقاطع و حوزه هاي مختلف يك كاربرد اشتباه 

بعنوان  PBLاين اختالل از دو مشكل اصلي از خلط ) . 71999مازلي (را به غلط منتقل نموده است PBLبوده و مفهوم 

با تدريس حل مسئله و همچنين فقدان پژوهش در زمينه طبيعت و نوع مسائل بكار گرفته شده  يك رويكرد برنامه درسي

  .ناشي شده است 

 

 

  

  
                                                            
١ ‐Stinson & Milter 
٢ ‐Bridges & Hallinger 
٣ ‐Woods 
٤ ‐Gijselaers 
٥ ‐kingsland 
٦ ‐Hmeb‐silver 
٧ ‐Mandslay 
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  :هاردن  رويكرد

    :     Theoretical   learningيادگيري تئوريتيكال  -1

وانين تئوريتيكال در تدريس تأكيد بر روي ارائه و كسب اطالعات و ق. اين يك انتهاي طيف هاردن را تشكيل مي دهد

در برنامه درسي فرصتهايي براي كاربرد اطالعات بر روي مسائل مثالي و يا واقعيتهاي زندگي در نظر گرفته شده  .است 

مثالهاي آن تشويق مي شود و يادگيري از طريق تكرار ،اين رويكرد در بيشتر  .است و  اگر هم اتفاق بيفتد اتفاقي است 

  .ي استاندارد مرجع مي باشدسخنرانيهاي سنتي و كتابها

  

                           Problem- oriented   learning:    رويكرد با گرايش به مسئله  -2

ضمن ارائه اطالعات فرصتهايي هر چند كم ولي بطور رسمي براي كاربرد اطالعات در ،  مرحلهدر برنامه درسي در اين 

كه اطالعات و ضمين كندتالشهاي آنها بايد ت و دانند كه طبيعت اطالعات در اينجا اساتيد مي .نظر گرفته شده است

اطالعات ارائه شده در اين .قوانين ارائه شده عملي بوده و در شكلي مرتبط با عملكرد آتي فراگيران ترتيب داده شده است

. ي رسمي تعيين مي شودبخشها توسط خبرگان اين رشته كه شاغل در حرفه خود مي باشند و يا  بوسيله  نيازسنجيها

پروتكلها و راهنما هاي . موضوعاتي علمي مثل مديريت بيمار با انفاكتوس قلبي را در بر مي گيرد، براي مثال سخنرانيها 

  .باليني نيز از جمله كتابهايي است كه به اين شيوه نگارش شده اند

  

                         Problem- assisted  learning:  يادگيري با كمك مسئله -3

 قبل، فرصتهايي براي اينكه فراگيران دانش خود را در يك طالعات كار بردي ارائه شده در مرحلهعالوه بر ا در اين مرحله

كه اين كمك مي كند كه تضمين شود . فراهم شده است ،هم بكار بگيرند ) practical context( ي  لمساختار ع

ن كمك مي كند كه فراگيران ارتباط اطالعات و كاربردهاي آنها را با موضوعات درك يهمچن. اطالعات مرده و ناكارا نيست

در اين برنامه يك سخنراني در يك موضوع ممكن است با كالس . نموده و اصول و مفاهيم كليدي را بخوبي بياموزند

Rul      

(th) 

Rul      

(PT) 

Rul      Eg 
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بسياري از كتابهاي . شود عملي يا تجربه باليني در بخش بيمارستا ني و يا درمانگاههاي سرپايي وحتي جامعه دنبال

  .رفرانس جديدچنين رويكردي داشته و تمرينها و فعاليتهاي مرتبط با محتواي خود را بدنبال محتواي اصلي آورده اند

  

                                   Problem- solving  learning: يادگيري برمبناي حل مسئله -4

تأكيد بر حل مسئله و نه . استاصلي يادگيري  تمركز  ،مشكل خاص/ لهاز عهده بر آمدن يك مسئ در اين رويكرد

وسيله يادگيري  ئلهتفاوت اين مرحله با مرحله قبلي در اين است كه يك مس.يادگيري اطالعات مرتبط با مسئله است 

. مي باشد تعدادي مضمون مرتبط با مسئله است و تعميم از مسئله به مناطق ديگر هم از بخشهاي اصلي اين رويكرد

در اين بحث بر روي نمونه بيماران با شكايت خاص در كالسهاي عملي كه معموالً زير بناي تئوري آنها بحث نمي شود 

ممكن است به فراگيران تاريخچه يك بيمار داده شود و از آنها بخواهند كه تشخيص بيمار و اينكه . قرار مي گيرد مرحله

  .بناي شواهد بحث نمايندچه بايد براي آن انجام دهند را بر م

  

     focused  learning   - Problem:يادگيري متمركز بر مسئله - 5

عات و كلمات مرتبط با موضوع  را در برخي نمونه ها اساتيد فكر مي كنند فراگيران قبل از حل مسئله بايد برخي از اطال

اين اطالعات . د موضوع براي فرا گيران ارائه مي شوددر يك گام سه مرحله ايي ابتدا برخي از اطالعات در مور. بدانند

ممكن است مروري بر موضوع، كلمات ضروري و يا كلمات كليدي مرتبط با مسئله باشد در مرحله بعدي مسئله به 

در مرحله . فراگيران ارائه شده و فرا گيران خود مضامين يادگيري مرتبط با مسئله را تعيين و آنها را مطالعه مي كنند

وم فرا گيران اصول و مفاهيم مرتبط با موضوع را كه آنها از حل مسئله فرا گرفته اند مرور كرده و همچنين اينكه چگونه س

كه فكر  اين رويكرد در جائي. اين اطالعات مي تواند در ساختارهاي مختلف بكار گرفته شود را مورد بحث قرار مي دهند

در برخي . خست ممكن است با اتالف وقت همراه باشد بكار گرفته مي شود مي كنيم رو در رويي با حل مسئله در گام ن

موارد يك سخنراني در ابتدادر نظر گرفته شده كه موضوعات به فرا گيران معرفي مي شود و سپس بوسيله اولين جلسه 

 .دنبال مي شود PBLگروهي 

Eg 

Rul      Eg  Rul     
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     Problem-based  mixed  approach: رويكرد مبتني بر مسئله مختلط - 6

 

. ممكن است به فراگيران حق انتخاب بين رويكردهاي مبتني بر مسئله و يا رويكرد مبتني بر ارائه اطالعات داده شود

ر مبناي آن تعيين و اصول و مبناي آنرا ه شروع كرده، مضامين يادگيري را بممكن است برخي فرا گيران ابتدا با مسئل

ان با كسب اطالعات در يك موضوع شروع كرده و سپس آن اطالعات را بر در حاليكه برخي ديگر از فرا گير .بياموزند

اين  برنامه اگر چه مشكل است ولي در برخي برنامه ها كه مسيرهاي . مشكالت و يا مسائل طرح شده بكار بگيرند

  .ان پذير استالبته در آموزش از راه دور اين برنامه بيشتر امك. امكانپذير است ،جايگزين در برنامه پيش بيني شده

  

            Problem- initiated   learning: مسئله آغازگر يادگيري است - 7

مسئله براي برانگيختن عالقه فراگيران به موضوع طراحي شده و . كرد فراگيران ابتدا با مسئله مواجه مي شونددر اين روي

مسئله به هر حال به عنوان مركز يادگيري دانشجو  .ممكن است به آنها يك ايده كلي در مورد موضوع مورد مطالعه بدهد

مكن است براي مثال م. در نظر گرفته نشده است اگر چه ممكن است در مراحل مختلف برنامه به آن ارجاعاتي داده شود

تي وما براي ايجاد عالقه و همچنين افزايش آگاهي نسبت به موضوعاا، يك بيمار نمونه مالنو مدر يك برنامه آموزشي مالن

  .معرفي شود) ايجاد احساس نياز( كه بايد بياموزند 

  

       Problem- centered  learning:مسئله محور يادگيري - 8

فراگير را به اصول و قوانين يادگيري هدايت  ،مطالعه مشكل. ه، تمركز اصلي يادگيري دانشجو استمسئل مرحلهدر اين 

نياز در منابع و مقاالتي كه در دسترس دانشجو قرار داده شده و يا جلسات اطالعات مورد . دبه حل مسئله برسمي كند تا 

 .يد مي شود كه مضامين يادگيري توسط فراگير تعيين شودكمتر تأك. اني در اختيار فرا گير قرار مي گيردرسمي سخنر

از تعداد  با استفادهيد دانشجويان بعد از ارائه مسئله با. است كردهتوصيف  compromise را اين موقعيت) 1986( بارو

Eg  Rul     

Eg  Rul    
(SP) 

Eg  Rul     

Rul      Eg 
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موقعيتي مي دانند كه دانشجو بايد  اين را معادل. را حل كنندمسئله  آن ،در دسترس آنها قرار گرفته ي كهمحدودي منابع

يك كتاب مسئله محور ممكن است اطالعات . ي وجود دارد ،مديريت نمايدحدودمدر جائيكه گزينه هاي  مشكل بيمار را

  .مسئله به فراگير ارائه نمايد مرتبط را از طريق يكسري

  

         Problem- centered  discovery  learning:يادگيري اكتشافي مسئله محور - 9

فرصتهاي بيشتري در اين بخش فراگيران . مسئله است تمركز اصلي يادگيري در اينجا هم نظير يادگيري مسئله محور،

فراگيران معموالً در . فرايند يادگيري اكتشافي اتفاق بيابد كن است دراين مم. دارنداصول و قوانين خودشان  براي كار با

نها آ. است را تعيين مي كنند ارائه شده به آنها كه مسئله ايي /يك گروه هستند و مضامين يادگيري مرتبط با مشكل

وردن اطال عات مورد منابع و مراجع مناسب را با يكديگر به اشتراك گذاشته و ممكن است برخي فعاليتها براي بدست آ

« اين وضعيت را بارو بصورت. نياز را بر عهده گرفته و سپس در جلسه دوم آنها را  مرور نمايند تا به حل مسئله برسند

ادگيري رويكرد اكتشافي ي. توصيف كرده است، همچنانكه در دنياي واقعي اتفاق مي افتد »استدالل باليني در سوال آزاد

بدين ترتيب سازماندهي شود كه انتظار مي رود دانشجويان يك ا تغذيه و جامعه رتبط بممكن است در يك مسئله م

  .بررسي تغذيه ايي در جمعيت منطقه انجام دهند و آنرا بعنوان مبناي كارشان برروي مسئله قرار دهند

  

           Problem- based  learning: يادگيري مبتني بر مسئله  -10

در يادگيري  .گيري شامل مرحله تخيلي، مرحله دقت و مرحله تعميم را توصيف كردده ياسه مرحل) 1932(وايت هد 

همچنانكه اشاره شد يادگيري در  9و  8در مراحل . مسئله شرايط مرحله تخيلي را ايجاد مي كند ،مبتني بر مسئله

تعميم از مشكل به ساير آموزش مضامين خاص يادگيري مختص به مسئله متوقف مي شود ولي در اين مرحله تأكيد بر 

. در اينجا در جلسه نهايي فرصتي براي مرور كار برد و اصول و قوانين عمومي هم در نظر گرفته شده است. موقعيتها ست

درمان بيمار با . تأكيد مي شو د ،دانشجويان چگونه بايد اين اصول را در موقعيتهاي ديگر بكار گيرندبر اينكه  در اينجا 

  .يد به درمان تيرتوكسيكوز در مفهوم  عام آن تعميم يابدتيروتوكسيكوز با

Eg  Rul    
(G) 

Eg  Rul    
(SP) 
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TBL همه اصول  .) 1996-هاردن و همكاران( هاردن مي تواند بعنوان انتهاي طيف هاردن در نظر قرار گرفته شود

جديد بر روي آنچه دانشجو مي  بكار گرفته مي شود يعني متمركز به مسئله بوده و دانش TBL در PBLتوصيف شده در 

نشان  PBLو  Tblاختالف بين . داند و در طي يك رويكرد يادگيري فعال و دانشجو محور مي آموزد، ساخته مي شود

  .است داده شده

 TBlو   PBLمقايسه                                                               

  PBL TBl  

ه سازي نوشته شده و يامعموال بطور شبي  مسئله 1

  يك سناريو است

يك مثال از كاري است كه  در طبابت باليني 

  . يك فرد حرفه ايي آنرا برعهده مي گيرد

پيامدهاي  2

  يادگيري

مسئله اي كه به فراگير ارائه ميا درتلويح

  . شود قرار داده شده است 

الزم است بيشتر شناخته شود و باسطح 

  .ط دارد يادگيري فراگيران ارتبا

  . معموال بخشي از يادگيري تجربي است  جلسات زمان بندي شده در برنامه  بافتار يادگيري 3

يادگيري در  4

  گروه  يا فردي

  .)ممكن است در گروه باشد (معموال فردي  .)ممكن است فردي باشد(معموال در گروه

ممكن است ديرتر هم بكار(سالهاي اولمرحله يادگيري  5

  .)شود  گرفته

ممكن است سالهاي اول هم (سالهاي آخر 

  . )بكار گرفته شود 

آموزش چند  6

  حرفه ايي

  .اجرا ي آسانتري دارد  .مشكل است كه اجرا شود

  

Eg 

(T) 
Rul     

ُ
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است كاغذ نيست بلكه بيشتر وظيفه  اختالف واضح در نوع مسئله است كه در اين مسئله بيمار شبيه سازي شده برروي

يادگيري در اينجا بر اساس طبابت باليني در دنياي . ي در نظام سالمت گذاشته شده استعهده يك فرد حرفه ا بر كه

  .واقعي برنامه ريزي شده است

 

  آموزش مبتني بر مسئله در برابر آموزش مبتني بر استعالم

  1يادگيري مبتني بر استعالم 

بوده و متمركز بر سوال كردن، تفكر نقادانه يادگيري مبتني بر استعالم يك رويكرد فعال به آموزش داشته ، دانشجو محور 

اين رويكرد از . يادگيري مبتني بر مسئله با يك سوال آغاز شده و به جستجو راه حلها مي پردازد . و حل مسئله است 

طريق ايجاد درك، بحث در زمينه اكتشافات و تجارب و همچنين بازانديشي در زمينه دانش جديد، به خلق دانستن مي 

يادگيري مبتني بر استعالم در آموزش علوم بسيار بكار گرفته شده و با تشويق رويكرد عملگرا، دانشجويان را . پردازد 

اختالف اوليه در . تشويق مي كند تا روشهاي علمي را در مسائل واقعي مورد آزمون قرار داده و براي حل آنها بكار گيرند

در يادگيري مبتني بر استعالم تيتور هم تسهيل كننده . آن است  اين رويكرد با يك رويكرد حل مسئله در نقش تيتور

يادگيري براي حركت بسوي تفكر در سطوح باالتر است و هم ارائه كننده اطالعات براي دانشجو مي باشد، در حاليكه 

  .نقش ارائه كننده اطالعات ندارد PBLتيتور 

  

  آموزش مبتني بر مسئله  آموزش مبتني بر نمونه بيمار و مبتني بر پروژه در برابر

آموزش مبتني بر نمونه و آموزش مبتني بر پروژه استراتژيهاي آموزشي معتبري هستند كه در آنها فراگير تشويق مي 

  .شود تا فعاالنه در يادگيري شركت نموده و شرايط تفكر سطوح باالتر نظير تجربه و تحليل و سنتز در آن فراهم مي شود

                                                            
١ ‐Inquiry based learning 
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موقعيت را / تار بندي شده مي تواند به فراگير كمك نمايد تا عناصر اصلي و مهم يك مسئله يك نمونه بسيار خوب ساخ

كمك مي كند مهارتهاي تفكر نقادانه 1مطالعه يك نمونه . درك نموده و براي موقعيتهاي مشابه در آينده بهتر آماده شود

همچنين به درك . ه، تعيين و شناسايي گردد در طي ارزيابي اطالعات توسعه يافته و جريان منطقي و يا فرضيات اشتبا

اگر اين مطالعه . اختصاصي كمك نموده و ارتباطات بين عناصر دانش را آشكار مي نمايد 2كالم ، واژگان و حتي بافتار

 .درگروه انجام گيرد مي تواند مهارتهاي ارتباطي و همكاري فراگيران نيز توسعه يابد

بزار ارزيابي بعد از آموزش بكار گرفته شده و بعنوان يك تمرين به فراگيران اين نمونه بيمار ممكن است بعنوان يك ا

يادگيري مبتني بر . فرصت را بدهد كه دانش و مهارت خود را با كار بر روي نمونه در محيط واقعي تري تجربه نمايند 

در . است) پروژه(هدف مشترك پروژه شبيه به يادگيري مبتني بر مسئله در سازماندهي فعاليتهاي يادگيري حول يك 

و فعاليتهاي يادگيري ) نظير طر احي يك تارنما(اين رويكرد معموالً ويژگيهاي محصول مطلوب نهايي، مشخص بوده 

معموالً فراگيران در كار بر روي پروژه . بيشتر گرايش به پيگيري فرايندهاي صحيح براي توليد محصول را در بر مي گيرد

هستند كه بعنوان يك خبره ) نه تيتور(آموزش مواجه شده و مدرسين بيشتر معلمين و مر بياني ، با چند مسئله قابل 

چارچوب . راهنمايي كرده ، بازخورد مي دهند و راههاي بهتري براي دستيابي به محصول نهايي را پيشنهاد مي كنند

تجربه در اين بستر ها آنها را . مي شودتدريس و سواالت بر حسب نيازهاي فراگيران و در چارچوب و بستر پروژه تعريف 

در حاليكه آموزش مبتني بر پروژه و آموزش نمونه بيمار هر دو . براي موقعيتهاي مشابه در آينده بهتر آماده مي كند 

دانشجو محور مي باشند، ولي نقش دانشجو را در تعيين اهداف وپيامدها كاهش مي دهند چرا كه زماني كه پيامدهاي 

  . ر تعريف شده است، انتظار اينكه دانشجو پارامترها را خود تعيين نمايد، كمتر است مورد انتظا

PBL جدا از يادگيري مكاشفه ايي است كه در آن دانشجو يان يك مسئله را با به اشتراك گذاري دانش قبلي خود با

ين از رويكردي كه به آن همچن PBL. يكديگر و كشف ديدگاههاي جديد و بدون ارجاع به منابع خارجي حل مي كنند

مطالعه نمونه هم اطالق مي شود متمايز است چرا كه در مطالعه نمونه، دانشجو دانش جديد را بعد از كسب آن در يك 

  ).1984- 3اشميت(مسئله بكار مي گيرند

 
                                                            
١ -Case study 
٢ -Context 
٣ ‐Schmidt HG. 




