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اولین اقدامات در زمینه یادگیری مبتنی 

در دانشگاه  1950بر حل مسئله در دهه 

از آن وسترن آمریکا صورت گرفت و پس 

 دانشگاه مک مستر، 19۶0دههدر 

دانشجویان این روش را برای  کانادا 

کاربرد بدین ترتیب کرد و پزشکی اجرا 

PBL در این میان  .در طب آغاز شد

Howard Barrows  با گسترش این

شیوه آموزشی اقدامی انقالبی در این 

در اواخر زمینه انجام داد. به طوریکه 

، این روش به کشورهای 1990دهه 

مختلف همچون چین و استرالیا رسید و 

 .پزشکی بکار برده شد آموزشدر 

 

 :PBL نقش استاد در

 در این روش آموزشی، استاد باید: 

 ( PBL) مسئله حل یادگیری مبتنی بر 

 
 و روش آموزش سنتی: PBLتفاوت 

انتقال  مبتنی برآموزش سنتی که  این روش با

تفاوت استاد به دانشجو  است،  فعال اطالعات ازغیر

سنتی یادگیری که دانشجویان  برخالف روش .دارد

دانش الزم جهت حل مسئله را قبل از رویارویی با 

کسب دانش، PBL در روش  ،گیرندمسئله فرا می

 .باشدبر روی مسئله می رویارویی و کار نتیجه

یادگیری، ارائه اطالعات  فرآیندفعال در  دانشجو بطور

فراگیر گیرد و از آنجا که و دریافت اطالعات قرار می

 شودتشویق می، های واقعی سروکار داردبا موقعیت

نسبت به  خود قبلیدانش که بر اساس تجربیات و 

در این روش دانشجویان موضوع واکنش نشان دهد. 

یشتر به سمت تفکر، هدایت شده و از حفظ کردن ب

تفکر در مورد حل مسئله به مطالب می پرهیزند. 

عنوان نقطه آغاز یادگیری در نظر گرفته می شود. 

همچنین به نظر می رسد به علت ایجاد یک فضای 

 PBLآموزش به شیوه از متنوع، میزان رضایت 

  .باشدسنتی می روش تدریس بیشتر از

 

 مقدمه:

آموزشی است که در کارآیی نظام  ییندهاآتدریس یکی از فر

 .انجامدو به یادگیری دانشجو می کندایفا می یآموزشی، نقش موثر

توان از یادگیری اطمینان حاصل کرد که رفتار دانشجو در زمانی می

کند. برای رسیدن به دانش، نگرش و مهارت تغییر پیدا های حیطه 

های فعال یادگیری که بتوانند موجب این مهم استفاده از روش

-های تفکر انتقادی، تفکر خالق، تصمیمگسترش و ارتقاء ظرفیت

 گیری و حل مسئله شوند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

 ی بر حل مسئلهنمبتیادگیری 

Problem-based learning شتی ردمانی سیرجان  دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا

آموزش زپشکیمرکز مطالعات و توسعه   

 کندگر یا راهنما عمل به عنوان تسهیل. 

  فرضیه دادن تفکر و دانشجویان را به

 تشویق کند.

 بصورت غیر مستقیم در اطالعات الزم را 

 اختیار دانشجویان قرار دهد.

  و دانشجویان را به برقراری ارتباط

 ترغیب کند.همفکری 

  بررسی مسئله  برو تمرکز بحث پیوستگی

 را حفظ کند.

  نقایص علمی دانشجویان را شناسایی کند

نیاز جهت افزایش آگاهی را  و منابع مورد

 به آنها معرفی کند.

 

های آموزشی ترین و قدرتمندترین شیوهاز جذاب ییک

 جریانشرکت فعال در با آن دانشجویان  است که در

همکاری با یکدیگر و کسب تجربه حاصل از یادگیری 

این  .پردازندبه فراگیری علم می یک مسئله،در مورد 

حور است که در آموزشی دانشجو م شیوهیک  ،روش

ابتدا شود. نفره اجرا می 10الی  5های کوچک گروه

 . شودصورت یک مسئله مطرح میه موضوع درس ب

انشجویان به بحث پیرامون پرسش استاد و د سپس

 ،پردازند و پس از روشن شدن موضوعمطرح شده می

پردازند و هر تبادل نظر می دانشجویان در مورد آن به

 نماید ورسد را بیان میای که به ذهنش میکدام ایده

عبارت دیگر  دهد. بهراه حلی برای مسئله ارائه می

تفکر و بحث ه روی مسئلاستاد راهنمایی  دانشجویان با

کنند. کرده و دانش الزم برای حل مسئله را پیدا می

 یپلی بین تئور حل مسئله،بر مبتنی در واقع آموزش 

کننده تسهیلاستاد و عمل است. در این میان حضور 

کننده محتوای یادگیری( و یند یادگیری )نه فراهمآفر

نیاز ، PBLاز آنجا که در  کننده فراگیران است.تشویق

یندهای آفر و مهارت ،تسلط فراگیران بر دانشاست که 

ارزیابی در  ،گیردحل مسئله مورد ارزیابی قرار 

 ت.گرایانه معنادارتر اسهای واقعی و عملموقعیت
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 آموزیافزایش مهارت یادگیری از طریق خود  

 بازیابی اطالعاتو  سازی دانش پیشینفعال  

 تلفیق آموخته های جدید با دانش قبلی 

  فردی و کار گروهیهای بین مهارتتقویت 

  در یادگیریفعال دانشجو مشارکت 

 با مسائل و مشکالت واقعی مواجهه 

 و حل مسئله تقویت قدرت استدالل، تفکر منطقی 

 ان فراگیر و انگیزه افزایش کنجکاوی 

 یادگیری عمیق و رویکرد سازنده گرایی 

  دانشجو-استادغنی سازی رابطه 

 آموزش سنتی روش بیشتر نسبت به انعطاف 

 

 

 

  

 محدودیت ها:

  در تغییر شیوه تدریس از استاد  احتمالیمقاومت

  PBL سنتی بهروش 

  هر جلسه زمانو  افزایش تعداد جلساتنیاز به  

  تشکیل جلسات نیاز به تعداد مدرس بیشتر جهت

 همزمان

 نیاز به کسب مهارت اساتید برای اجرای این روش 

 دشواری اجرا برای موضوعات تخصصی 

  

 

 

 

  

  

 

 مسئلهحل یادگیری مبتنی بر مراحل 

 

 یادگیری باید دانشجو محور باشد . 

 استاد باشد.کوچک تحت راهنمایی ی هایادگیری باید در گروه 

 فعال دانشجو کسب شودمشارکت خود محور و  یاطالعات جدید باید با یادگیر.  

  باشدآموزشی از پیش تعیین شده  یابی به اهدافجهت دست ابزاریک طراحی شده به عنوان مسئله. 

 باشد داشتهد بدون آنکه اطالعات و آموزش قبلی وجو ،شده مواجه شودمسئله طراحی ابتدا دانشجو با . 

 

اطالعات الزم در مورد یک مسئله از طرف استاد به  بار اولین برایدر این گام  طرح مسئله: -1

 همه تا شوند تعریف و شناسایی استاد توسط جدید اصطالحات است نیاز گردد.فراگیران ارائه می

 .برسند آنها به نسبت مشترکی درک به

در این مرحله استاد بر حسب ضرورت، در پاسخ به سواالتی که فراگیران  آوری اطالعات:جمع -2

 دهد تا مسئله روشن شود.نمایند اطالعاتی را در اختیار آنها قرار میمطرح می

 .است دانشجویان قبلی دانش اساس بر مسئله مورد در بحث مرحله، این از هدف فکری: طوفان –3

یات قبلی خود دارند را مطرح یی که بر اساس معلومات و تجربهافرضیهشود از فراگیران خواسته می

 دهند. پیشنهاد را احتمالی های حل راه یکدیگر دانش از استفاده با کنند،

راه حل های پیشنهادی را تحلیل خواهد تا در این مرحله استاد از فراگیران می تحلیل مسئله: -4

 ریزی کنند.برای حل مسئله برنامهکنند و 

دانشجویان را شناسایی کرده و بر اساس آنها در این مرحله استاد نقایص علمی هدف گذاری:  -5

 اهداف آموزشی را مشخص می کند. اهداف یادگیری باید جامع، متمرکز و قابل دستیابی باشند.

با دهد تا بر روی مسئله مورد نظر به فراگیران فرصت می این مرحله استادر د مطالعه مستقل: -۶

که کند . استاد دانشجو را راهنمایی میتوجه به اهدافی که مشخص شده است، مطالعه داشته باشد

  چه منابعی را برای رسیدن به پاسخ سواالت مطالعه نماید.

نچه برای حل مسئله انجام ستقل خود و آنتایج مطالعه م اندر این مرحله فراگیر جمع بندی:-7

  مطرح می کنند و مورد بحث قرار می دهند.با جزئیات کامل  را داده اند
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