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  ديباچه
ريزي آموزش عالي به مثابه نهادي علمي و تخصصي با  مؤسسه پژوهش و برنامه

اي، محور اصلي  رشته پژوهي در قلمرو آموزش عالي و رويكردي ميان رسالت دانش
توليد و ارتقاء دانش نظري و كاربردي در  - ١هاي:  كارويژههاي خود را به  فعاليت

نفعان در سطح  انتقال و اشاعه دانش آموزش عالي به ذي - ٢حوزه آموزش عالي 
هاي آموزش عالي قرار داده است.  پژوهي و تحليل سياست سياست -٣خرد و كالن 

ي كه هاي تخصص در اين راستا به منظور پاسخگويي سريع، مؤسسه تدوين گزارش
هاي پژوهشي به كار گرفته  مدت است را در كنار انجام طرح رويكردي چابك و كوتاه

  است. 
هاي تخصصي آموزش عالي است و از نيمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش

نفعان آماده شده است. گستره موضوعي اين  برداري ذي براي انتشار و بهره ١٣٩٧
هاي كنوني در حوزه آموزش عالي  غدغهها و د ها طيف وسيعي از چالش گزارش

ريزي آموزشي و درسي،  نظير: مديريت و حكمراني، توسعه كمي و كيفي، برنامه
المللي شدن و جذب دانشجويان خارجي، ارزيابي و تضمين  منابع مالي و انساني، بين

باشد. اين  هاي آموزش عالي و ... مي كيفيت، مطالعات تطبيقي، تحليل سياست
سعي دارند ضمن تحليل وضعيت موجود، راهكارهايي مفيد و مؤثر در ها  گزارش

ريزي آموزش عالي كشورمان در سطح خرد  جهت بهبود نظام سياستگذاري و برنامه
  و كالن ارائه نمايند.

نظران آموزش عالي به مشاركت  در پايان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب
ت و نقدهاي ارزشمندتان را در در اين برنامه پژوهشي، خواهشمند است نظرا

  ها به اين مؤسسه ارسال نمايند. خصوص هر يك از گزارش
  

  رضا منيعي
  معاون پژوهشي مؤسسه
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  چكيده
يادگيري همواره آن چيزي كه به عنوان يكي از  -شناسي فرايند ياددهي   در ديرينه

محور بودن آموزش بود كه به  -شد، مدرس مشكالت آموزش سنتي خوانده مي
داد. در صورتي كه تفكر امري ضروري در يادگيري است كه  فراگير فرصت تفكر نمي

. اما كاستي فراگيرندگان در تواند خود به تحول و تغيير پايدار منتهي شود مي
ي زندگي،  چه آموخته بودند در شرايط واقعي و جريان روزمره كارگيري آن به

ها  هاي ديگري از يادگيري هدايت كرد كه از آن متخصصان علوم تربيتي را به شيوه
شود  ياد مي Problem Based Learningبا عنوان يادگيري مبتني بر حل مساله يا 

  رو تالش شده شرحي بر آن آورده شود.  شكه در گزارش پي
است كه  ٢و عمل١كنش نظريه رويكرد حاكم در اين نوشتار، در عرصه تدريس برهم

توان فارغ از  ي ديگري زيرا يك عمل موثر را هرگز نمي كننده هر كدام روشن
مالحظات نظري بايسته دانست. از اين رو نظريه بدون عمل مانند تفكري است 

.  با چنين رويكردي اي بيش نيست بدون نظريه حركت كوركورانهايستا و عمل 
ي حاضر در دو بخش مباني نظري روش تدريس و راهنماي روش تدريس،  مطالعه

هاي نظري، فضايي  مايه تالش دارد در كنار فراهم آوردن فرصتي براي شناخت بن
درسان براي درك چگونگي استفاده از روش يادگيري مبتني بر حل مساله براي م

  دانشگاهي فراهم آورد.
بخش نخست؛ مروري بر مباني نظري روش تدريس به ويژه روش تدريس 

  هاي جهاني پيرامون آن. يادگيري مبتني بر مساله  و تجربه
شود؛ يادگيري مبتني بر مساله يك روش طراحي و ارائه  در اين بخش اشاره مي 

عنوان محركي براي درس است كه مسائل صحنه عمل يا زندگي واقعي را به 
برد. ممكن است بسياري از مدرسان بر اين باور باشند  يادگيري دانشجو به كار مي

هاي  جا كه فعاليت رسد از آن اند اما به نظر مي برده كه سالهاست اين روش را به كار 
مربوط به حل مسائل درس با روش يادگيري مبتني بر حل مساله يكي پنداشته 

                                                                                                             
1. Theory 
2. Practice 
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مفهومي براي بسياري رخ دهد. يادگيري مبتني بر مساله، روش  شود، اين اشتباه مي
تدوين برنامه درسي با تمركز بر مسائل كليدي است كه در صحنه عمل بروز 

كنند و مستلزم فعاليت دانشجوست كه اين فعاليت را يا به طور مستقل يا در  مي
براي فهم دهد. دانشجويان  هاي همكاري براي يادگيري از مسائل انجام مي گروه

كنندگاني فعال دست به كار  كنند و به صورت مشاركت مساله نقشي جديد پيدا مي
شوند تا با راهنمايي مربيان، آنچه را به منظور درك مساله و نه ضرورتا فقط حل  مي

دانند و آنچه را نياز دارند، بدانند توصيف كرده و به يادگيري موثري دست  آن، نمي
هاي جديد يادگيري است  ن امر به طور حتم مبتني بر نظريهكنند. توجيه اي پيدا مي

هاي  اي باشد كه در موقعيت اند اگر يادگيري مبتني بر دانش ساختاريافته كه دريافته
گاه دانش به طور موثري قابل  شود، آن اي آينده به كار برده  زندگي و حتي حرفه

ه فرايندي درهم تنيده شود. افزون بر اين، يادگيري مبتني بر مسال يادآوري مي
هايي مرتبط از  است، بدين صورت كه در هر مورد ارائه شده، نياز به درك جنبه

هاي علمي است. در ادامه همين بخش نيز تالش شده براي بسط  اي از رشته گستره
هاي جهاني پيرامون روش تدريس  هاي نظري در عمل، تعداد از تجربه مايه كاربرد بن

  ساله نيز بررسي و تحليل شود.يادگيري مبتني بر م
ي روش تدريس يادگيري  بخش دوم؛ تنظيم راهنماي تدريس جامع در حوزه

مبتني بر حل مساله  و پياده سازي آن در يك نمونه عملي ( درس روش 
  تحقيق).

هاي جهاني در ارتباط با روش تدريس يادگيري  پس از بررسي مباني نظري و تجربه
مبتني بر مساله به تهيه و تنظيم راهنماي تدريس با توجه به شرايط موجود در 
بافت آموزش عالي ايران پرداخته شد. در اين راهنما فرايند يادگيري مبتني بر حل 

ي اساسي است كه  شامل چهار مرحلهشود،  خوانده مي PBLمساله كه به اختصار 
ي يادگيري مبتني بر مساله، محصول  پيشيني، چرخه ي عبارتند از مرحله

  . يادگيري مبتني بر مساله و سنجش
ي  شود تا بر اساس اهداف و محتواي درس مساله تالش مي ي پيشيني در مرحله

اي پيشين ه مطالعه و بررسي مناسبي شناسايي شود. شناسايي اين مساله به پيش
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اي  ي نخست با دانشجويان وابسته است، تا مساله مدرس و مباحثات او در جلسه
جويي آن مبتني بر امكانات  انتخاب شود كه عالوه بر تحقق اهداف درس، امكان پي

بندي نيز  موجود فراهم بوده و جذابيت كافي نيز براي دانشجويان داشته باشد. گروه
معيارهايي كه به صورت مشترك بين مدرس و  ي نخست مبتني بر در همان جلسه

نفره  ٥تا  ٣هاي  گيرد و اعضاي كالس در گروه شود، انجام مي دانشجو تعيين مي
شوند. در بخش پاياني كالس، دستورالعمل مربوط به روند كالس با  تقسيم مي

جزئياتي ناظر بر برخي منابع پيشنهادي و چارچوب سنجش به يادگيرندگان توضيح 
بر مساله است  ي يادگيري مبتني ي بعد كه چرخه در مرحلهشود.  يداده م

كند تا مرحله به مرحله  گري همراه به دانشجويان كمك مي مدرس به عنوان تسهيل
مساله را به اجزاي خرد تقسيم كرده، سواالت پيرامون آن را شكل دهند، براي پاسخ 

ها،  ن انجام تمام اين فعاليتبه اين سواالت به منابع گوناگون مراجعه كرده و در عي
انتظاراتي است كه از   ها، از جمله همكاري درون گروهي در عين تعامل با ديگر گروه

اي كه نياز به حضور و هدايت  رود. بديهي است مدرس در هر نقطه يادگيرندگان مي
كه هر كجا الزم بود مدرس مطالبي را در  هاست. در عين اين دارد در كنار گروه

كند به صورتي نامحسوس بر روند صحيح انجام  دهد، تالش مي رح ميكالس ش
كارها توسط دانشجويان نظارت داشته باشد. در اين بين اگرچه گفتگو مبناي اصلي 
اين روش است اما توانايي مدرس در حفظ نظم و آرامش كالس و جلوگيري از 

ل مساله را همه بسيار ضروري است. در طي جلسات مختلف دانشجويان مسير ح هم
 دادهاي برونمتمركز بر اهداف يادگيري درس مورد نظر پيش رفته و در انتها 

شود. اولين دسته بر كار و  اين روش يادگيري در دو دسته خالصه مي(محصول) 
ي شفاهي است كه يك  دادهاي آن متمركز است، همان ارائه فعاليت گروهي و برون

تخابي، و روندي كه براي حل آن طي شده و ي ان نفر به نمايندگي از هر تيم مساله
شده،  هايي كه براي آن، توسط تيم و مبتني بر منابع بررسي در نهايت پاسخ، يا پاسخ

دهد.  هاي ساير اعضاي كالس پاسخ مي شده را ارائه كرده و به پرسش  تدارك ديده
هاي فردي هر دانشجو است، گزارش مكتوبي است  دومين آن كه ناظر بر فعاليت

هاي خود و فرايندي كه در  دريافت  ها، جلسات كه هر دانشجو از فعاليت شامل صورت
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نامه كه دربرگيرنده  هر جلسه از كالس انجام شده، آماده كرده و همچنين واژه
ها هر  ها و بررسي هاي جديدي است كه در كالس و يا در بين پژوهش مفاهيم و واژه

ه معناي آن را بياموزد. به اين ترتيب اين دانشجو به آن برخورد كرده و نياز داشت
عالوه بر تعيين امتياز براي  در بخش سنجشآيد كه  امكان براي مدرس فراهم مي

هاي فردي دانشجويان نيز امتياز بدهد.در قسمتي كه بايد به  كار گروهي، به فعاليت
يا  ي دانشجويان امتياز داده شود، ساير اعضاي كالس هاي گروهي و ارائه فعاليت

توانند در آن ارزيابي تاثيرگذار باشند. بديهي است نمره نهايي از  ها هم مي ساير تيم
اي كه به گروه به عنوان يك مجموعه تعلق گرفته و به صورت برابر به تمام  نمره

هاي فردي، در  ها و مشاركت اي كه به فعاليت اعضاي آن اختصاص داده شده و نمره
 آيد.  ه، به دست ميكنار گزارش مكتوب تعلق گرفت

چه بسيار ضروري است درك اين مهم است كه در سراسر فرايند يادگيري  اما آن
مبتني بر حل مساله و به ويژه در ارزيابي، مدرس بايد به خاطر داشته باشد هدف از 

ها نيست بلكه دستاوردهاي مهم ديگري است كه  اين روش تدريس، تنها حل مساله
يطي پويا و پر از رشد و فعاليت تبديل كند، خالقيت و تواند كالس را به مح مي

ها گفتگو كردن را بياموزد  تر از همه به آن نوآوري دانشجويان را افزايش داده و مهم
اي  اي دانشجويان و همچنين حركت به سمت جامعه كه اين همه در زندگي حرفه

كند  دا ميگير خواهد داشت. در اين ميان مدرس نقشي جدي پي برابر نقشي چشم
تواند فرايندهاي كالس را هدايت كرده و مراقب  گر چگونه مي كه به عنوان تسهيل

را اموري ثابت و بدون تغيير نداند و به دام نمره دادن به هر  PBLباشد كه اصول 
  ي آن نيفتد.  مرحله

كه به خاطر داشته باشيم هر درسي تنها در انتقال مفاهيم آن درس و به  نهايت آن
شود، بلكه هر درس، جزئي از  هاي تحصيلي خالصه نمي رساندن ترم يا ترم پايان

ترين  يك سيستم كالن به عنوان نظام آموزش عالي است كه قرار است يكي از مهم
ي تربيت شهروند مولد و موثر ايفا نمايد. چنين باوري  كاركردهاي خود را در حوزه

ي خوب گرفتن در  تنها نمرهاست كه به مدرسان ما خواهد آموخت كه ديگر هدف 
پايان هر درس براي دانشجويان نيست بلكه هدف آن است كه دانشجويان بتوانند 

ها افزوده  هاي آن ها و دانش و توانايي در فرايند يادگيري مداوم رشد كنند و برمهارت
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ها بهره ببرند و در  اي و اجتماعي خود از مجموع آن شود و توانمندانه در مسير حرفه
مسير روش تدريس نيز ابزاري براي كمك به حصول چنين هدفي خواهد بود و  اين

 نه يك هدف مجزا.  
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  مقدمه
هاي ارتباط دانشگاه با جامعه و به ويژه بازار كار تربيت شهروندان  مؤلفهترين  از مهم

اند به نيازهاي  چه در دانشگاه آموخته مولد و ماهري است كه بتوانند متناسب با آن
هاست كه چنين به نظر  صنعت و جامعه از منظر منابع انساني پاسخ گويند. اما مدت

هايي مجهز  در ايران به چنين مهارتالتحصيالن دانشگاهي  رسد بسياري از فارغ مي
ترين نقش را در يافتن راهي براي حل اين مشكل  چه مهم شوند. در اين بين آن نمي

ترين عنصرهاي آموزش  ي درسي به عنوان يكي از اساسي كند همانا برنامه بازي مي
ترين ابزار براي فراهم آوردن مهارت، دانش و تجربه براي دانشجويان  عالي و مهم

هايي در  ت.  از اين رو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با در پيش گرفتن سياستاس
ي درسي  آموزي دانشجويان با تمركز بر برنامه دو سطح به دنبال بهبود سطح مهارت

هايي كالن است كه  ها معطوف به سياست برآمده است. سطح نخست اين سياست
ي دانشگاهي داشته و بر اين هاي درس رو به سمت عدم تمركز در تدوين برنامه

ها واگذار شده  هاي مختلف به خود دانشگاه هاي درسي در رشته اساس تدوين برنامه
گذاري مورد نظر بوده و  ي بعدي و سطح دوم سياست چه در مرحله است. اما آن

هاي  هاي خرد، ناظر بر اتفاقي است كه در كالس بسيار مهم و جدي است، سياست
هايي كه گاه در بهترين شكل خود تنها به صورت  سدهد. كال درس رخ مي

ايي  افزايي و تجربه شود و در آن از مهارت سخنراني و انتقال دانش مستقيم اداره مي
هاي  عميق كه به يادگيري در معناي واقعي خود منتهي شود خبري نيست. كالس

ترين  مكنش مداوم استاد و دانشجو استوار است و مه درس دانشگاهي كه بر برهم
آموزي  كنش مداوم در مسير بهبود يادگيري و مهارت ابزار براي بهبود اين برهم

برند. بنابراين سطح دوم  هاي تدريسي است كه اساتيد از آن بهره مي همانا روش
هاي  تواند نام بگيرد، ناظر بر روش هاي خرد نيز مي ها كه همان سياست سياست

  جدي نياز دارد.  تدريسي است كه به تحول و روزآمد شدن
هاي كشور در دو  رشدسريع و شتابان تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاهبنابراين، 

ها  هاي متفاوت به دانشگاه ها و ويژگي دهه گذشته، ورود دانشجويان داراي توانمندي
ها  كنند تا دانشگاه هاي گوناگون براي آموزش، اقتضا مي و ضرورت استفاده از رسانه
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زش توجه كنند. در اين راستا، مسئوالن محترم آموزش عالي نيز به چگونگي آمو
اند و كمتر آن را فداي ارتقاي پژوهش  بيش از گذشته به اهميت آموزش پي برده

هاي مبارك، تهيه منابع مفيد درباره آموزش را بيش از  كنند. بروز اين پديده مي
ش عالي كشور، با وجود تاكيد فراوان مسووالن آموز .سازد گذشته ضروري مي

ريس هاي اخير؛ اگر بخواهيم سبك سنتي تد در سالبرافزايش كيفيت تدريس 
روندي كه اخيرا  –تغيير يابد و در تدوين محتوا نقش بيشتري به اساتيد داده شود 

بايد منابع علمي مربوط به تدريس  -كند وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دنبال مي
در اين مسير در ميان انبوهي از ده شود. تهيه و به صورت مناسب آموزش دا

هاي مختلف و براي  هاي تدريس نوين كه در سطح جهاني در دانشگاه  روش
مبتني بر مساله توان به يادگيري  شود، مي ها بهره برده مي هاي گوناگون از آن رشته

)PBL(اشاره كرد١. PBL  تنها يك روش تدريس نيست بلكه راهي به سمت
. اين روش كه از اساس بر ديالوگ است تر سبات و روابط دموكراتيكاي با منا جامعه

هاي گروهي و بسيار  ) قدرت پذيرش، همكاري و فعاليت٢فريره استوار است (ديدگاه
دهد.  هاي اجتماعي را در ميان دانشجويان افزايش مي هاي مرتبط به فعاليت مهارت

اين كه به خاطر داشته باشيم هر درسي تنها در انتقال مفاهيم آن درس و به پايان 
ي از يك شود، بلكه هر درس جزئ هاي تحصيلي خالصه نمي رساندن ترم يا ترم

ترين  سيستم كالن به عنوان نظام آموزش عالي است كه قرار است يكي از مهم
ي تربيت شهروند مولد و موثر ايفا نمايد. اين باور است  كاركردهاي خود را در حوزه

ي خوب گرفتن در پايان  كه به مدرسان ما خواهد آموخت كه ديگر هدف تنها نمره
ها بتوانند در فرايند  هدف آن است كه آنهر درس براي دانشجويان نيست بلكه 

ها افزوده شود كه  هاي آن ها و دانش و توانايي يادگيري مداوم رشد كنند و برمهارت
ها بهره ببرند. از اين رو  اي و اجتماعي خود از مجموع آن بتوانند در مسير حرفه

روش تدريس نيز ابزاري براي كمك به حصول چنين هدفي است. مدرس بايد به 
ها تشويق كرده،  گر بتواند دانشجويان را براي مشاركت در بحث عنوان يك تسهيل

ها را تاييد كرده و  ها و مباحثات آن ها را افزايش داده، ايده كيفيت مطالعات آن
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2. Friere 
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دانش جديدي را در اين ميان براي دانشجويان خلق كند. در كل فرايند و به ويژه 
باشد هدف از اين روش تدريس لزوما حل در ارزيابي مدرس بايد به خاطر داشته 

تواند كالس را به  ها نيست بلكه دستاوردهاي مهم ديگري است كه مي مساله
محيطي پويا و پر از رشد و فعاليت تبديل كند، خالقيت و نوآوري دانشجويان را 

ها گفتگو كردن را بياموزد كه اين همه در زندگي  تر از همه به آن افزايش داده و مهم
گير  اي برابر نقشي چشم اي دانشجويان و همچنين حركت به سمت جامعه هحرف

گر  كند كه به عنوان تسهيل خواهد داشت. در اين ميان مدرس نقشي جدي پيدا مي
را  PBLتواند فرايندهاي كالس را هدايت كرده و مراقب باشد كه اصول  چگونه مي

ي آن نيفتد. از  به هر مرحله اموري ثابت و بدون تغيير ندادند و به دام نمره دادن
شود.  سوي ديگر مدرس بايد بداند كه مباحثات در كالس به آشوب ختم مي

ترين وظايف  داري سطحي از آشوب كه مشوق است و نه از بين برنده از مهم نگه
  مدرس در كالس خواهد بود.
 كه ٢و عمل١ارتباط متقابل نظريهدر عرصه تدريس  ،رويكرد حاكم در اين نوشتار

يك عمل موثر هرگز فارغ از مالحظات نظري نيست. نظريه  گر يكديگرند. روشن
  . بدون عمل تفكري است ايستا و عمل بدون نظريه حركتي كوركورانه است

بنابراين، در اين مطالعه براي تهيه و تنظيم راهنماي تدريس يادگيري مبتني بر 
ه در ادامه به شرح ذيل مساله ابتدا در بخش اول، مباني نظري بررسي شده است ك

  آمده است.
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  بخش اول: مباني نظري

  تعريف تدريس و تحليل مفاهيم آن
هايش دارد كه آن را از  هر علمي ساختار وزبان فني خاصي براي فهم و كاربرد يافته

علمي در به گران و مجريان يك رشته  سازد. زماني پژوهش ساير علوم متمايز مي
هاي آن علم موفق خواهند بود كه مفاهيم فني مربوط به آن رشته از  كارگيري يافته

مسلما مفاهيم و تعاريف علوم تربيتي از اين  صراحت و دقت كافي برخوردار باشد.
قاعده مستثني نيست، زيرا اگر مفاهيم و تعاريف تربيتي از صراحت و دقت كافي 

جريان برنامه درسي، چه در فرايند طراحي و چه در برخوردار نباشد و هريك از م
فرايند اجرا، بر اساس برداشت شخصي خود عمل كنند بدون ترديد فرايند اجرا 
دچار اختالل خواهد شد(دايره المعارف بين المللي تدريس و تربيت 

  ).١٣٩٧به نقل از شعباني،١،١٩٨٧مدرس
رسد اكثر  اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به نظر مي ٢اصطالح تدريس

هاي درسي به ندرت با معني و ماهيت درست آن آشنايي  مدرسان و مجريان برنامه
تواند در نگرش آنان نسبت  هاي مختلف مدرسان از مفهوم تدريس مي دارند. برداشت

ي بر جاي گذارد. برداشت به فراگيران و نحوه كار كردن با آنها تاثير مثبت يا منف
پايه،  ترين آنها ضعف دانش چندگانه از مفهوم تدريس داليل مختلفي دارد كه مهم
هاي مختلف تربيتي است.  اختالف در ترجمه و برداشت نادرست مدرسان از ديدگاه

گاهي آشفتگي دردرك مفاهيم تربيتي به حدي است كه بسياري از كارشناسان، 
تدريس، و  ،٤، آموزش٣رشته مفاهيمي چون پرورش مدرسان و دانشجويان اين

برند. اين مفاهيم اگرچه  كنند و به جاي هم به كار مي را يكي تصور مي ٥آموزي حرفه
اي داشته باشند، اصوال  هم تنيده ممكن است در برخي جهات وجوه مشترك و در
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2. Teaching 
3. Education 
4. Instruction 
5. Training 
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 اند كه معناي خاص خود را دارند. مفاهيمي مستقل
است منظم و مستمر كه هدف آن هدايت رشد جسماني،  جرياني« پرورش يا تربيت

شناختي، اخالقي و اجتماعي يا به طور كلي رشد همه جانبه شخصيت فراگيران در 
جهت كسب و درك معارف بشري و هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و نيز كمك به 

). بر اساس چنين تعريفي پرورش ١٣٩٨(سيف، »شكوفا شدن استعداد آنان است
اش شكوفا كردن استعداد و تربيت  است، نظامي كه كاركرد اساسي يك نظام

شهرونداني است كه هنجارهاي مورد پذيرش جامعه را كسب كنند و متعهد به 
نظران تربيتي كاركردي فراتر از اين  هاي آن باشند. حتي بسياري از صاحب ارزش

القيات پذيرفته ها و اخ ها و سنت اند و معتقدند كه القاي ارزش براي پرورش قائل
هاي پرورشي است، به جاي چنين  ترين ديدگاه شده جامعه به افراد يكي از قديمي

هاي شناختي از قبيل تفكر انتقادي، تحليل  كاركردي، نظام تربيتي بايد رشد مهارت
هاي گروهي را در كانون كاركردهاي خود قرار دهد تا زمينه مردم  ها و مهارت ارزش

و  ٢؛ ايروانتو١٣٩٧به نقل از شعباني، ١،١٩٨٣م شود(ميلرساالري درجامعه فراه
). تحليل مفاهيم و كاركردهاي ٢٠١٨، ٣؛ كاماچو و كريستينسن٢٠١٨همكاران، 

را با مفاهيمي » پرورش«توان مفهوم كند كه به هيچ وجه نمي ذكر شده مشخص مي
آموزي يكي دانست. پرورش مفهومي كلي است كه  چون آموزش، تدريس و يا حرفه

« بر خالف مفهوم»آموزش«تواند ساير مفاهيم را دردرون خود جاي دهد. مفهوم  مي
مدار و از پيش طراحي شده كه  ت، بلكه فعاليتي است هدفيك نظام نيس» پرورش

هايي است كه امر يادگيري را دردرون يك  ها و موقعيت هدفش فراهم كردن فرصت
اي است براي  نظام پرورشي تسهيل كند و سرعت بخشد. بنابراين، آموزش وسيله

پرورش، نه خود پرورش. آموزش يك فعاليت مشخص و دقيق طراحي شده است؛ 
هاي پرورشي است.  تر از هدف تر و زودرس تر، و مشخص هاي آن دقيق ا هدفلذ

و يا بدون حضور وي از طريق فيلم، راديو،  مدرسآموزش ممكن است با حضور 
 ها صورت گيرد. تلويزيون وساير رسانه

                                                                                                             
1. Miller 
2. Irwanto 
3. Camacho & Christiansen 



  ٧              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

هاي آموزشي كه با حضور مدرس در  به آن قسمت از فعاليت» تدريس «مفهوم 
شود. تدريس بخشي از آموزش است و همچون  اطالق مي افتد كالس درس اتفاق مي

مدار و از پيش طراحي شده را در بر  هاي منظم، هدف آموزش يك سلسله فعاليت
گيرد و هدفش ايجاد شرايط مطلوب يادگيري از سوي مدرس است. به آن  مي

ها و بدون حضور و تعامل مدرس  آموزشي كه به وسيله رسانه هاي قسمت از فعاليت
شود؛ بنابراين آموزش  گيرد به هيچ وجه تدريس گفته نمي راگير صورت ميبا ف

توان گفت هر تدريسي آموزش  تر از تدريس دارد. به عبارت ديگر مي معنايي عام
است، ولي هر آموزشي تدريس نيست. چهار ويژگي خاص در تعريف تدريس وجود 

  دارد كه عبارت است از:
 مدرس و فراگير؛ بينوجود تعامل  .١
 اليت بر اساس هدف معين و از پيش تعيين شده؛فع .٢
 طراحي منظم با توجه به موقعيت و امكانات؛ .٣
 ايجاد فرصت و تسهيل يادگيري .٤

نتيجه اينكه مدرس بايد با توجه به مجموعه شرايط مشخص كند هدف از تدريس 
هاي بايد در فراگير پرورش يابد تا بر اساس آنها محتواي  چيست؟ چه قابليت

  هاي متناسب با آن طراحي شود. خاب و فعاليتآموزشي انت
معنايي بسيار محدودتر نسبت به پرورش، آموزش و تدريس » آموزي حرفه«مفهوم

دارد. هدف آن برخالف پرورش شكوفا ساختن استعدادهاي همه جانبه افراد يا رشد 
هاي مورد نياز به كارآموزان براي  شخصيت آنان نيست؛ بلكه ارائه فنون و مهارت

و انواع » مدرستربيت «هاي  اي معين است؛ مانند دوره جام شغل يا حرفهان
كه هدف آنها بر آوردن اغراض و اهداف كلي پرورشي » اي فني و حرفه« هاي آموزش

گسترش نگرش، «شود بلكه  هاي آموزش و تدريس نمي نيست، و شامل همه جنبه
جام عملكرد مناسب در دانش، مهارت و الگوهاي رفتاري مورد نياز يك فرد براي ان

و ٣اسپينوسا؛ ٢،١٩٧٥و پاتريك ١مدنظر است( استامرز» يك وظيفه يا شغل معين

                                                                                                             
1. Stammers 
2. Patric 
3. Espinosa 
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يادگيري كوتاه مدت  –آموزي يك فرايند ياددهي  . در واقع حرفه)٢٠١٣، همكاران
اي معين با حضور مدرس يا بدون حضور آن  با هدف آماده كردن افراد براي  حرفه

  است.

 هاي مختلف از ديدگاهتحليل مفهوم تدريس 

بيان «تدريس در ديدگاههاي مختلف ماهيت و معناي مختلفي دارد. بعضي آن را 
ورزي يا  هم«، گروهي ديگر آن را »مستقيم حقايق علمي از طرف مدرس به فراگير

اي از  اند. عده تعريف كرده» مدرس و فراگير و محتوا در كالس درس بينتعامل 
راهم آوردن موقعيت و اوضاع و احوالي كه يادگيري را ف« متخصصان تعليم و تربيت 

) به پنج نوع تدريس ١٩٦١اند. اسميت ( تدريس ناميده» آسان كند براي فراگير
  .٥و علمي ٤، هنجاري٣، ارادي٢، موفقيتي١معتقد است كه عبارتند از : توصيفي

ي و معمولي آن به نظر اسميت تعريف توصيفي تدريس كه تاكيد بر معناي سنت
بيان مستقيم و صريح دانش و مهارت از طرف مدرس به «دارد عبارت است از

هاي مهم  از منظر چنين تعريفي سخنراني در كالس درسي يكي از روش». فراگير
تواند دقيق و  رسد معناي سنتي تدريس نمي شود. به نظر مي تدريس محسوب مي

كنند  حمايت مي به عنوان يك روش تدريس ٦جامع باشد و كساني كه از كاوشگري
  به شدت با چنين توصيفي مخالف هستند.

در تعريف تدريس به معناي موفقيت دو مفهوم تدريس و يادگيري نقشي تعيين 
ناپذير دارند . به اين معني كه عمل تدريس صورت نخواهد گرفت  كننده و انفكاك

اصطالح مگر اينكه يادگيري اتفاق افتاده باشد. چنين تعريفي از تدريس معطوف به 
تمثيل خريدو فروش مثال خوبي براي تبيين تدريس است . ٧»يادگيري - تدريس«

به معناي موفقيت است. در اين تعبير از تدريس، كه نخست به وسيله ديويي مطرح 

                                                                                                             
1. Description 
2. Success 
3. Intentional 
4. Normative 
5. Scientific 
6. Inquiry 
7. Teaching- Learning 
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و سپس به وسيله آيزنر تحليل و تبيين شده است، تدريس براي آموختن است. 
). اين عبارت به اين معني ١،١٩٣٤آنچنان كه فروختن براي خريدن است(ديويي

است كه اگر خريداري نباشد و كااليي مبادله نشده باشد يعني كسي چيزي 
، فراگير چيزي ياد مدرسنفروخته است. در نتيجه وقتي پس از انجام فعاليتهاي 

؛ ٢،١٩٧٩توان گفت كه تدريسي صورت نگرفته است(آيزنر نگرفته باشد، مي
  ).٢٠١٢، ٣جودسون و ايگان

مدار كه اهميت كاركرد آن در  عملي است هدف» ارادي«تدريس در مفهوم 
رخدادهاي آموزشي بستگي به موقعيت و باور مدرسان دارد. به عبارت ديگر تدريس 

هاي از پيش  ان بلكه عملكرد آنها را، كه به وسيله هدفمدرسنه تنها نظام فكري 
تدريس نظام فكري و سازد. در فرايند  شود، مشخص مي تعيين شده هدايت مي

هاي مختلف نيز بر اساس  هاي فراگير در زمينه هاي تفكر و يادگيري مهارت روش
رميالرد  ؛٢٠١٧، ٥؛ فونتس و ما١٩٨٠، ٤گيرند(فنستر ماخر چنين اهدافي شكل مي

  ). ٢٠٠٢، ٦و گيست
هاي است كه بر پايه اصول  معطوف به فعاليت» هنجاري«تعريف تدريس از منظر 

اهد و استدالل بناشده باشد. در چنين برداشتي از تدريس همواره دو اخالقي، شو
. چگونه بايد آموخته ٢. چه چيز بايد آموخته شود؛١سوال اساسي وجود دارد:

شود. محتوا بايد  شود.لذا در رويكرد هنجاري تدريس، هر محتوا و روشي تجويز نمي
متكي بر شواهد و داليل  يادگيري بايد - هاي ياددهي ارزشمند و تفكر آفرين، و روش

ها و باورهاي خود را بدون  باشد. در اين شيوه از تدريس مدرس حق ندارد انديشه
تدريس بايد موجب داليل و شواهد علمي تاييد كننده بر فراگير تحميل كند.

  انديشيدن فراگير شود و انگيزه پژوهش را در آنان ايجاد كند.
فعاليتي است صريح و دقيق كه ريشه در تجارب » علمي «مفهوم تدريس از منظر

                                                                                                             
1. Dewey 
2. Eisner 
3. Judson & Egan 
4. Fenstermacher 
5 . Fuentes & Ma 
6. Remillard & Geist 
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ان و متخصصان تربيتي دارد. بر اساس چنين رويكردي تعريف تدريس مدرسگذشته 
بايد عاري از هر گونه ابهام و عدم دقت باشد، و با جمالت وعباراتي بيان شود كه 
ضمن ريشه داشتن در عرف و فرهنگ عمومي، داللت بر رفتارهاي صريح و بدون 

هام داشته باشد و آثارش نيز از طريق تجربه تاييد شود.بنابراين، از ديدگاههاي اب
مختلف، تعاريف متعددي از تدريس ارائه شده است. بعضي آن را انتقال دانش،ايجاد 

دهي رفتار، و برخي ديگر آن را تعامل مدرس و فراگير و محتواي  آگاهي و شكل
را ايجاد موقعيت مطلوب و تسهيل دانند، و گروهي ديگر ، تدريس  آموزشي مي

نظران تدريس را از منظر هدف و  اند. برخي از صاحب كننده يادگيري تعريف كرده
) و ١٩٦١گرا( اسميت، نتيجه، تجزيه و تحليل و آن را به دو حوزه تدريس هدف

اند. از بررسي مجموعه تعاريف ارائه شده  ) تقسيم كرده١٩٧٩گرا(آيزنر، تدريس نتيجه
نتيجه گرفت كه تدريس يك فعاليت است، فعاليتي كه بر پايه وضع توان  مي

شناختي فراگير استوار باشد و موجب تغيير و تحول آنان گردد. از نگاه چنين 
ناپذير از يكديگرند، زيرا اگر يادگيري  تعريفي، تدريس و يادگيري دو مفهوم انفكاك

يم بدون شك، فعاليتي كه تعريف كن» تغيير در رفتار يادگيرنده بر اثر تجربه«را 
موقعيت را براي تغيير فراهم كند، با ايجاد موقعيتي كه تجربه را آسان سازد، و 
تغيير الزم در يادگيرنده را سبب شود تدريس نام دارد. در نتيجه عمل تدريس 

مدار و از پيش طراحي شده است كه هدفش  سلسله فعاليتهاي مرتب، منظم،هدف
يري است، فعاليتي كه به صورت رفتار متقابل بين ايجاد شرايط مطلوب يادگ

  اي خاص جريان دارد. ياددهنده و يادگيرنده با توجه به محتوا و نتيجه

 هاي تدريس نظريه

هاي نسبتا قابل توجهي در زمينه تدريس ارائه شده  در طول چند دهه اخير، نظريه
رباره مفهوم ) د١٩٨٦(١توان به نظريه تنيسون ها مي است از جمله اين نظريه

) و ١٩٧٦(٣) درباره ساخت تدريس، نظريه الندا١٩٧٧(٢تدريس، نظريه اسكاندورا

                                                                                                             
1. Tennyson 
2. Scandura 
3. Landa 
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) درباره تدريس ١٩٧٨(١برخي افراد ديگر درباره چگونگي تدريس، و نظريه كيس
ها به وسيله  ها اشاره كرد. تعدادي از اين نظريه كودكان پيش دبستاني و كودكستان

اند(به نقل گانيه و  جديد نظر شده) بررسي و ت١٩٨٤(٣و ديك ٢گانيه
هاي ارائه شده در مورد تدريس به نوعي با يكديگر تفاوت  ).كليه نظريه٤،١٩٩٠مريل

تري  توان تمام آنها را در قالب و چهارچوب بزرگ ها مي دارند، اما با وجود تفاوت
تري نسبت به ساير  اي را كه شمول عام يافته منسجم كرد، و نظريه جامع و وحدت

توان براي مدرسان و  ها دارد ارائه داد. نظريه جامع و وحدت يافته مي ظريهن
هايي كه با يكديگر  ريزان درسي سودمند باشد و آنها را در رويارويي با نظريه برنامه

  همسويي ندارند، ياري دهد.

  ٥يافته نظريه تدريس وحدت

هاي علمي در طول  گيري همه نظريه بخشي اساس شكل تحليل، سازماندهي و كليت
ها را سه معرفت  پردازان منشا همه نظريه نظريه بشري بوده است. دانشتاريخ 

 اند دانسته اساسي يعني علوم طبيعي، علوم انساني و علوم اجتماعي
ردي به رغم هويت ). تعليم و تربيت نيز به عنوان يك دانش كارب٦،١٩٨٢(بيوشامپ

شناسي و  مستقل، وابسته به علومي چون علوم طبيعي، فيزيولوژي، فلسفه، روان
هاي تدريس به عنوان زير  ). همچنين نظريه٧،٢٠١٦شناسي است(اوكانور جامعه

 هاي معرفتي مذكورند. هاي تعليم و تربيت متاثر از نظام اي از نظريه مجموعه
هاي تعليم و تربيت را از اين جهت كه  ، نظريهيپردازان علوم طبيع بعضي از نظريه

هاي  دانند، و معتقدند كه نظريه هاي علمي نمي دارند جزء نظريه» بايدها«توجه به 
هاي تجويزي، ارزشي و ترجيحي باشند.آنها كاركرد نظريه را  علمي بايد فارغ از مقوله

عينيت نظريه كنند، و تاكيد بر  معرفي مي» ها هست«بيني و تبيين توصيف، پيش
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3. Dick 
4. Merrill 
5. Unified theory of teaching 
6. Beauchamp 
7. O’Connor 
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هاي علمي ندارد،  تناقضي با نظريه» بايدها«رسد تاكيد و توجه بر  دارند. به نظر مي
هاي داراي كليت و چهارچوب منطقي و اتحاديافته مبتني بر يك  زيرا همه نظريه

كنند. يك عمل موثر  اند كه همواره عمل را راهنمايي و كنترل مي مبناي تجربي
ي نيست. نظريه بدون عمل تفكري است ايستا و عمل هرگز فارغ از مالحظات نظر

) در يك بررسي تاريخي روشن ١٩٥٢(١كانت بدون نظريه حركتي كوركورانه است.
كند كه نظريه علمي با تاكيد بر عينيت، درست عمل نكرده است. او براي تبيين  مي

و هايي همچون نور، گرما و بقاي جرم  سازي در خصوص پديده ديدگاه خود، نظريه
گويد نظريه نور از سويي طوفاني از موج و از سويي  كند و مي انرژي را تشريح مي

ها در فرايند آزمايش  ديگر طوفاني از ذرات تصور شده است. هريك از اين نظريه
اند كاركرد يك نظريه را از خود نشان دهند، و همچنين در گرما و قانون  توانسته

وجود دارد، و اين خود نوعي تناقض بقاي ماده و انرژي حاالتي اين چنين 
كند.  علمي را نفي مي هاي )؛ پس از وجود تناقض عينيت نظريه١٩٥٢است(كانت، 

هاي علمي، منطقي و تجربي جاي عينيت را گرفته است.  امروزه نسبيت در روش
توانند توصيف  اند، در نتيجه نمي هاي علمي متكي بر فرايند تحليل ذهني همه نظريه

هاي  ). نظريه٢٠٠٩؛ ارنستين، ١٩٧٦، ٢ماهيت جهان باشند(زايس كننده عيني
هاي  هاي تدريس از اين قانون مستثني نيستند. نظريه تعليم و تربيت خصوصا نظريه

بيني و تبيين،  ها عالوه بر كاركرد توصيف، پيش تدريس همچون ساير نظريه
ويند كه چه چيز گ كاركردي اكتشافي و رويكردي به آينده دارند، و به مدرسان مي

اند و الگوها و  هاي تدريس راهنماي عمل مدرس را چگونه بايد تدريس كنند. نظريه
كنند. تجويز خود بيانگر عدم قطعيت است؛ به عبارتي ديگر،  ها را تجويز مي روش
اي كليت يافته از تعاريف مرتبط شده منطقي مفاهيم،  هاي تدريس مجموعه نظريه

كنند. اين  د كه ديدي منظم از فرايند تدريس ارائه ميقضايا و ساختارهايي هستن
آوري شده علمي توجه دارند،  هاي توصيفي و حقايق جمع سو به يافته ها از يك نظريه

   و از سويي ديگر براي دستيابي به هنجارهاي تربيتي رويكردي تجويزي دارند.
ريس به ويژه هاي تد هاي نظريه شايد از طريق يك طرح دو بعدي بهتر بتوان سازه
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. بعد افقي طرح بيانگر )١(جدولنظريه تدريس وحدت يافته را تحليل و تبيين كرد
 گيرد. يادگيري صورت مي - انواع مطالعات و تحقيقاتي است كه در زمينه ياددهي

تقسيم  ٣و هنجاري ٢، تجويزي١اين مطالعات خود به سه حوزه مطالعات توصيفي
  هش كامال با هم تفاوت دارند.شوند كه از نظر ماهيت و روش پژو مي

  
 افتهيوحدت  سيتدر هينظر يطرح دو بعد. ١جدول 

  نوع مطالعات
  محتوا و روش

  مطالعات تجويزي  مطالعات توصيفي
  مطالعات هنجاري

چه چيز بايد 

  تدريس شود؟

 الف)

  

 

 ب)

  

 ج) 

 

چگونه بايد تدريس 

 شود؟

 د)

 

 

 ه) 

 

 و)

  

  روش و كاركرد
  تحليلي -تجربي

  ها توصيف هست

  تحليلي –تجربي 

ها  استفاده از هست

  براي دستيابي بايدها

روش فلسفي بر اساس 

هنجارها توصيف 

  بايدها

  
اين مطالعات در واقع شامل كليه تحقيقات علمي و تجربي در مطالعات توصيفي. 
هاي مختلف دانش بشري است .اين دسته از مطالعات درصدد  قلمرو مسائل و پديده

هاي علمي است  با استفاده از روش» ها هست«ها و كشف، توصيف، و تبيين واقعيت
اين نوع اند. در  هاي مختلف علمي شده كه موجب گسترش معرفت بشري در حوزه

                                                                                                             
1. Descriptive Studies 
2. Prescriptive  
3. Normative 

محتواي 
علوم مختلف

برنامه 
 درسي

اهداف 
آموزشي

تعامل(مدرس 
 و فراگير)

روش 
 تدريس

معيارهاي 
ايحرفه  
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شود. چنين مطالعاتي در تمام  استفاده مي ١تحليلي -مطالعات از روش تجربي 
هاي معرفت بشري اعم از علوم طبيعي، علوم انساني و علوم اجتماعي كم و  حوزه

 -شناسي يادگيري و تربيتي، و مجموعه مطالعات تجربي بيش رايج است. روان
نه يادگيري و تدريس جزء مطالعات تحليلي در حوزه علوم تربيتي به ويژه در زمي

  توصيفي هستند.
گونه  دارند. اين» بايدها«مطالعات هنجاري رويكردي به آينده و مطالعات هنجاري. 

هاي آموزش بر  مطالعات در حوزه تعليم و تربيت معطوف به تعيين و تحقق هدف
اند. مطالعه هنجاري برخالف مطالعه  اساس هنجارهاي فلسفي، اخالقي و اجتماعي

يل عقالني نيست بلكه متكي بر روش فلسفي و تحل» تحليلي –تجربي « توصيفي
است؛ لذا معموال وضع كردني است نه كشف كردني. اكثر مطالعات علوم انساني و 
اجتماعي از نوع مطالعات هنجاري است. در حوزه تعليم و تربيت، فلسفه آموزش و 

دهنده اعمال تربيتي است، در حوزه  پرورش كه معموال تعيين كننده اهداف و جهت
  مطالعات هنجاري قرار دارد.

و » ها هست« اند كه به دنبال كشف آن دسته از مطالعاتي ات تجويزي.مطالع
هاي توصيفي در جهت دستيابي به اهداف مورد  تعيين اهداف نيستند بلكه از يافته

كنند. اين دسته از مطالعات اگرچه رويكردي  نظر در مطالعات هنجاري استفاده مي
هاي  را با توجه به يافته» هابايد«ترين راههاي رسيدن به  اكتشافي دارند و مناسب

است. همه » تحليلي -تجربي« كنند، روش مطالعه آنها مطالعات توصيفي تجويز مي
علوم كاربردي مانند مهندسي و پزشكي محصول چنين مطالعاتي هستند؛ به همين 

گويند. در حوزه علوم  دليل اين دسته از مطالعات را مطالعات كاربردي نيز مي
هاي مطالعات  ريزي درسي و فناوري آموزشي از مقوله رنامههاي ب تربيتي رشته

  ).١٣٩٧اند( شعباني،  تجويزي
) چه چيز بايد ١مربوط به محتوا و روش تدريس است:  . بعد عمودي١در جدول

) چگونه بايد تدريس شود. اين دو سوال نوعي تجويز و اكتشاف در ٢تدريس شود و 
يز هنجاري نيست بلكه بايد بر اساس بطن خود دارند، اما اين تجويز تنها تجو
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هاي مطالعات توصيفي صورت گيرد؛ براي مثال قسمت الف جدول مبين  يافته
اند. هر نظام آموزشي و  محتواي علوم مختلفي است كه محصول مطالعات توصيفي

هاي علمي انتخاب كند. يعني  هر مدرسي بايد محتواي آموزشي خود را از داده
با اصول و مفاهيم علمي آن حوزه از دانش مغايرتي داشته محتواي آموزشي نبايد 

هاي يك رشته علمي امري تجويزي است كه در  باشد. اما تعيين مقدار تدريس يافته
قسمت ب جدول تحت عنوان برنامه درسي مشخص شده است. برنامه درسي بايد با 

ه و تدوين توجه به موقعيت، اهداف، وضعيت موجود و تواناييهاي علمي فراگير تهي
هاي علمي گذشته به ويژه رفتار ورودي فراگير در يك زمينه خاص  شود. تجربه

نقش اساسي در تعيين ميزان محتواي آموزشي در فرايند تدريس دارد؛ براي مثال 
هاي علم فيزيك را در برنامه درسي فيزيك سال سوم دبيرستان  توان تمام يافته نمي

ول مربوط به مطالعات هنجاري و كامال گنجانيد. اهداف آموزشي قسمت ج جد
اجتماعي جامعه در  -هاي فلسفي هستند، و بر مبناي ارزش» بايدها«معطوف به 

شوند. يعني اگر در تعيين اهداف آموزشي به  هاي مختلف آموزشي تعيين مي نظام
هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه توجه نشود، تحقق اهداف  ارزش
درسي در فرايند تدريس مختل خواهد شد. به عبارتي ديگر برنامه درسي هاي  برنامه

سو  بين دو طيف از مطالعات توصيفي و مطالعات هنجاري قرار دارد، يعني از يك
هاي علمي و از سوي ديگر متناسب با اهداف آموزشي باشد تا  بايد متكي بر يافته

  امكان اجرا و تحقق اهداف آن ميسر شود.
مورد چگونگي تدريس معطوف به روش تدريس است. روش تدريس سوال دوم در 

هاي مطالعات  در حوزه مطالعات تجويزي قرار دارد اما اين تجويز بايد بر پايه يافته
توصيفي صورت گيرد. قسمت د جدول، تعامل بين مدرس و فراگير را مطرح 

تحليلي  -بيپايه و اساس ارتباط انساني است. همه تحقيقات تجر» تعامل«سازد.  مي
اند كه بدون تعامل ارتباطي برقرار نخواهد  در حوزه علوم ارتباطات مبين اين واقعيت

بدون توجه  مدرسشد، و بدون ارتباط تاثير و تاثر يا تغييري صورت نخواهد گرفت.
 –به اين اصل قادر به تدريس نخواهد بود، اما بايد توجه شود كه در فرايند ياددهي 

ز هر نوع تعاملي مجاز نيست. روش انتخاب شده در تعامل بايد يادگيري استفاده ا
اي گاهي جهاني و  اي مدرس باشد. معيارهاي حرفه متناسب با معيارهاي حرفه
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هاي يك جامعه خاص است. معيارهاي  گاهي وابسته و متناسب با هنجارها و ارزش
يس نيز از اند، در نتيجه  انتخاب روش تدر اي معموال جز مطالعات هنجاري حرفه
هاي مطالعات توصيفي باشد و از سو ديگر به معيارهاي  سو بايد معطوف به يافته يك

اي، كه جزء مطالعات هنجاري است، توجه كند. بنابراين، تعاملي كه مدرس بر  حرفه
اساس مطالعات توصيفي و هنجاري و با توجه به امكانات آموزشي انتخاب 

روش تدريس در )ـ( قسمت ه ١جدول  در شود. گفته مي» روش تدريس«كند مي
توان يك روش تدريس را،  زير مجموعه مطالعات تجويزي قرار دارد، يعني هرگز نمي

هرچند مطلوب و مناسب، درهمه جا و براي همه فراگيران و براي همه محتوا و 
گونه كه هر پزشكي براي تجويز داروي ضدعفونت،  هدف آموزشي به كار برد، همان

 گيرد. ويژگي بيمارانش در در نظر ميحساسيت و 

  ١كاركردهاي تدريس
تدريس يك پديده ساده و بسيط نيست بلكه رويدادي كامال پيچيده است كه در 

؛ بال، تامس، فليپس، ٢٠١٢(هيلز و چاراالمبوس، افتد محيط آموزشي اتفاق مي
 . اگر كالس درس را يك نظام)١٩٨٦؛ شالمن، ١٩٩٩؛ مگنوسون و همكاران، ٢٠٠٨

شود كه  كوچك آموزشي تصور كنيم، تدريس به تعامل مدرس با فراگير گفته مي
هاي منظم و هدفدار است، و بر اساس نقشي كه دارد،  شامل يك سلسله فعاليت

گذارد كه به  مي  آثاري را چه در درون و چه در بيرون نظام آموزشي از خود بر جاي
شود. اگرچه تفكيك دقيق اين  مي آنها كاركردهاي دروني و يا بيروني تدريس گفته

كاركردها به دليل تاثير متقابل آنها بر يكديگر، كار چندان آساني نيست، بعضي از 
متخصصان تعليم و تربيت ايجاد انگيزه، ايجاد تعادل در فراگير، كنش متقابل، كسب 

، كنترل، ٣و اصالح مجدد اطالعات، انتقال اطالعات ٢اطالعات جديد، ذخيره سازي
و تحول را جزء كاركردهاي دروني تدريس، و تحول فرهنگي، اجتماعي،  ٤يتهدا

اقتصادي، سياسي، و تخصصي شدن كار را از كاركردهاي بيروني تدريس ذكر 
                                                                                                             
1. Functions of Teaching 
2. Storing 
3. Trasfer of information 
4. Monitoring and Directing 



  ١٧              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

  ).١٣٩٧به نقل از شعباني،  ١٩٧٢ن،اند(الندگر كرده

  كاركردهاي دروني تدريس

 وجود يادگيري -ياددهي فرآيند در مهم بسيار عوامل از يكي ايجاد انگيزه: - ١
 نداشته يادگيري براي اي انگيزه آموزان دانش كه زماني تا. است آموختن براي انگيزه
ين كاركرد تدريس اول. بود خواهد عبث كاري آموزشي هاي فعاليت تدارك باشند،

بايد همراه با  فراگيرانبايد ايجاد انگيزه در يادگيري باشد. براي ايجاد انگيزه، 
نه در رخدادهاي آموزشي مشاركت كنند، و با حل مسائل و ان خود فعاالمدرس

مشكالت عمالً به كسب اطالعات و بازسازي انديشه خود بپردازند، تا اينكه صرفاً بر 
اساس يك روش قالبي ثابت بر محفوظات خود بيفزايد كه در اين صورت انگيزه 

 چنداني براي يادگيري نخواهند داشت.
 كاوش به و دارند كنجكاوي حس طبيعي طور به فراگيران اكثر خوشبختانه     

 و حس اين تا كنند فراهم را اي زمينه بايد خصوص اين در انمدرس مندند، عالقه
را زرنگ و تند و تيز بار  فراگيرانان مدرسالزم نيست «.شود تقويت و شكوفا عالقه

انجام دهند، اين بياورند، چون از بدو تولد زرنگ هستند، تنها چيزي كه آنها بايد 
» را احمق و كند ذهن بار مي آورد بپرهيزند فراگيراناست كه از انجام كارهايي كه 

فرآيند تدريس بدون  در انمدرس اغلب متأسفانه، ).٢٠١٧؛ ١٩٨٢، ١(جان هولت
انتظار دارند كه ساكت بمانند و به جاي  فراگيرانتوجه به چنين كاركردي از 

پرسش، دستورات را اجرا كنند، در نتيجه كنجكاوي و پرسش طبيعي جاي خود را 
ها و  آموزند كه از پرسش آموزان مي به انفعال و بي ارادگي خواهد داد. دانش

پاسخ  خود  مدرسهاي  هاي خود صرف نظر كنند و تنها و به پرسش پاسخ
) بر اين باور است كه بدون انگيزه ٢٠٠٥استرنبرگ (. )٢٠١٣، ٢في(ونتزل و برودهند

كمي و كيفي دارد   كنند. انگيزه فراگيران جنبه فراگيران تالشي براي آموختن نمي
كه در طي زمان در حال درگرگشت بوده و به شيوه و محتواي ياددهي و يادگيري 

در چنين فرآيندي احتياط جاي كنجكاوي و . )٢٠١٢، ٣سعيد و زينگروابسته است (
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پرسش را مي گيرد و فكر كردن جايش را به يادداشت برداشتن از افكار ديگران 
عيني و جزمي ارائه شود، » حقيقت« دهد. هنگامي كه موضوع درس به منزله مي

  هاي يادگيري خواهد شد. شكي نيست كه بي تفاوتي و انفعال جايگزين انگيزه
يكي از هدفهاي اصلي تعليم وتربيت، انتقال  :فراگيرانتعادل در ايجاد عدم  -٢

از دنياي خود محور مبتني بر تجربيات شخصي محسوس، به قلمرو دنياي  فراگيران
ها و حقايق متعدد و گوناگوني باشد، است.  ها، بينش تر، كه متضمن ارزش علمي غني

ان در فرآيند مدرسه يكي از راههاي اساسي و عملي تحقق چنين هدفي اين است ك
را زير سؤال ببرند و عمالً عدم كارايي يا  فراگيرانتدريس، ساخت شناختي گذشته 

ناكافي بودن آنها را در فرآيند مواجهه با مسائل جديد نشان دهند و از آنها در 
 و پياژه اظهارات طبق بازسازي و ايجاد ساختارهاي جديد شناختي حمايت كنند.

 اين محيط با متقابل كنش به كودكان طبيعي انگيزه داليل از يكي او، طرفداران
 با يعني. شوند مي مواجه تناقضات با خود رشد فرآيند در همواره آنها كه است

 تناقضات اين گنجد، نمي موجودشان فكري ساختار در كه شوند مي روبرو چيزهايي
و  ٢كانل مك؛ ١٩٧٥ ،١رنر و الوسونشود.(  در آنها مي» عدم تعادل« ايجاد باعث

 برانگيخته فراگيران بنابراين). ٢٠١٥، ٣ماك و همكاران ؛ بيس٢٠٠٥همكاران، 
 و محدود شده مطرح مسائل مقابل در را خود موجود دانش اينكه مگر شد، نخواهند

 دستيابي براي. بينديشند ديگر جايگزين هاي واقعيت به و دهند تشخيص نادرست يا
بايد فضايي را ايجاد كنند كه گرايش به چالش و انگيزه  مدرسان موقعيتي چنين به

  تقويت كند. فراگيرانفرآيند كشف رادر 
توانند  نمي فراگيرانكنش متقابل بايد بر جو كالس حاكم باشد.كنش متقابل: - ٣

را جذب كنند.  مدرسمفاهيم ارائه شدة  باشند كه» هايي اسفنج« صرفاً مانند
ها به آن  كنند، بلكه از طريق فعاليت دانش نمي به صورت انفعالي كسب فراگيران

يابند. آنها با تماس متقابل با محيطهاي رواني و فيزيكي خود، دست به  دست مي
ها  مي نامد. اين ساخت» هاي ذهني ساخت«خلق چيزهايي مي زنند كه پياژه آنها را 
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ان كم آموزان را در سازمان دادن تجربيات و هدايت كنش و واكنش آينده ش دانش
براي ايجاد تعامل خالق بين يادگيرنده و محيط  ).١١٩، ١٩٧٦، ١(پياژه كند مي

هر لحظه متغيرهاي موجود در محيط آموزشي را تغيير  مدرسآموزشي الزم است 
دهد و در نتيجة اين تغيير، تعادل يادگيرنده در محيط آموزشي ناپايدار شود تا 

 در بايد) فراگيرانو مدرس از اعمگيرندگان وادار به فعاليت گردد. همه افراد كالس( 
 يكديگر با و شندبا فعال نظر مورد اهداف به رسيدن و مشكالت و مسائل حل زمينه

 مدرس متقابل كنش و تعامل آن در كه است مفيد و مؤثر تدريس. كنند همكاري
 .شود مدرس فرد به منحصر فعاليت جايگزين فراگيرانو

 نگرش دانش، كسب تدريس مهم كاركردهاي از يكي كسب اطالعات جديد: - ٤
 دانش مانند مختلف اشكال به است ممكن جديد اطالعات. است جديد هاي مهارت و

 كسب. گيرد قرار فراگيران اختيار در مسأله حل و عملي تدابير روشي، دانش نظري،
اكتشاف  و كاوش خواندن، دادن، گوش مانند مختلف طرق از است ممكن دانش

دار انجام  ها كسب دانش بايد به صورت معني انجام پذيرد. در تمام موارد و موقعيت
جاد رابطه بين مفاهيم جديد و تجارب گذشته به بتوانند با اي فراگيرانشود، تا 

 دار معني از يافتن اطمينان منظور به  تكميل و يا بازسازي انديشه خود بپردازند.
اطالعات كسب شده بايد در دو مسير جريان پيدا كند: نخست  جديد، دانش بودن

ها،  اينكه تمام اطالعات به دست آمده بايد روشن و آشكار باشد، يعني فرضيه
پيامدها وتأثيرات احتمالي يا مورد نياز، روابط و پيوستگي دروني آنها معلوم و قابل 

هاي مختلف اطالعات،  بايد از طريق مقايسه قسمت فراگيرانفهم باشند، دوم اينكه 
نسبت به ساخت و تركيب آنها بينش و شناخت پيدا كنند تا بتوانند با بازسازي 

  ساخت شناختي خود اقدام كنند.
 فراهم تدريس دروني كاركردهاي ديگر از ذخيره سازي و اصالح مجدد: -٥

 سازي ذخيره. است تدريس هاي فعاليت فرآيند در سازي ذخيره بستر كردن
دار  دار باشد. اگر يادگيري معني پايدار خواهد بود كه يادگيري معني و مفيد هنگامي

                                                                                                             
1. Piaget 



  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٢٠

و  ١(دونلوسكي داشتنباشد، اصالح يا بازسازي ساختار گذشته امكان نخواهد 
 تكرار و تمرين طريق از معموالً اطالعات از . ساخت جديد حاصل) ٢٠١٣همكاران، 

 تالش فراگيران كه است دار معني يادگيري فرآيند در. آيد نمي دست به معني بي
ند با مقايسه اطالعات جديد با اطالعات قبلي و يا تركيب آن دو ساختار كن مي

ها  ها، يكپارچگي ها، تفاوت را اصالح كنند، يعني از طريق كشف مشابهت خود ذهني
و به هم پيوستن اطالعات ذخيره شده پيشين با اطالعات جديد به اصالح يا دوباره 

   )١٩٧٨، ٢زوبل، نوواك، و هانسينآهاي شناختي خود مي پردازند.(  سازي ساخت

 در شده آموخته اطالعات از هاستفاد يعني انتقال اطالعات. انتقال اطالعات: .٦
 برخورد در اند آموخته را آنچه بتوانند بايد فراگيران. جديد عيني و ويژه هاي موقعيت

 صورت منفي و مثبت صورت دو به انتقال. برند كار به جديد مسائل و ها موقعيت با
را در فهم يا حل مسأله جديد ياري  فراگيرانيرد: هرگاه اطالعات گذشته، گ مي

و بر عكس اگر اطالعات درست گذشته سبب  است كند،انتقال مثبت صورت گرفته
شود، مثالً ممكن است  فهم و حل نادرست مسائل جديد شود انتقال منفي گفته مي

از مرغ و شتر دارند، آنها را در فهم حيواني چون شتر  فراگيراناطالعات درستي كه 
مرغ دچار اشتباه كند و آنها تصور كنند كه شتر مرغ حيواني مركب از شتر و مرغ 

توان اثر سوء انتقال منفي را كاهش داد. در  است. با استفاده از تصوير و تمثيل مي
ثبت نيز دو نوع انتقال كاركرد انتقال اطالعات، انتقال مثبت هدف است، در انتقال م

توان مشخص كرد: يكي مربوط به كاربرد قانون، اصل يا قاعده در فرآيند  را مي
فعاليت جديد، و ديگري مقايسه ميان اطالعات قديم و جديد و تعيين تشابهات و 

 فراگيران كه آورد وجود به را شرايطي بايد تدريس فرآيند در مدرس تمايزات آنها.
هاي الزم در اين زمينه را بياموزند روبرو  ارتمه و كنند تمرين را اطالعات انتقال

هاي مناسب مي  هاي جديد و مسأله دار، و فراهم كردن زمينه شدن با موقعيت
  توانند كاركرد انتقال اطالعات را تقويت كنند.

ترين كاركرد يك  كنترل و هدايت باالترين و مهمكنترل، هدايت و تحول: - ٧

                                                                                                             
1. Dunlosky 
2. Ausubel,Novak & Hanesian 



  ٢١              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

شايد در برگيرنده همه كاركردهاي ديگر باشد كاركرد كنترل  تدريس مؤثر است، و
و هدايت به اين معني است كه تدريس بايد آن چنان مؤثر باشد كه انديشه و عمل 

هاي زندگي جهت دهد و تحت كنترل خود در  آموزان را در فرآيند فعاليت دانش
آورد. اين كنترل به هيچ وجه به معني كنترل از بيرون نيست، بلكه يك كنترل 

آنچنان مورد توجه  مدرسدروني است.يعني عمل، انديشه و الگوي شخصيتي 
دهد و موجب  هاي آن را شكل مي گيرد و خط مشي كلي فعاليت قرار مي فراگيران

  شود. ها در فرآيند تدريس ميتغيير و تحول آن
 از پيشگيري دليل به اما. شود نمي محدود فوق موارد به تنها تدريس هاي كنش      

ان و دانش مدرسكنيم، ولي به  لب، به همين مقدار اكتفا ميمط شدن طوالني
شود، در اين زمينه به تحقيق و تفحص بپردازند.  پژوهان تعليم و تربيت توصيه مي

ان مؤثر است، بلكه در مدرسهاي تدريس نه تنها در نوع فعاليت شناخت كاركرد
نيز  فراگيرانتوليد و به كارگيري مواد آموزشي، موقعيت تدريس، و نوع فعاليت 
را در  مدرسبسيار مؤثر خواهد بود. شناخت كاركردهاي مختلف تدريس وظيفه 

ي مدرستر خواهد ساخت.  تر و مشكل هاي آموزشي و پرورشي سنگين فرآنيد فعاليت
 فراگيراناش تنها انتقال اطالعات و انباشتن آنها در ذهن  كار آمد است كه وظيفه

بپردازد و  فراگيراننباشد، بلكه با ايجاد موقعيت مناسب به تغيير و بازسازي انديشه 
   با تدريس مؤثر خود شهرونداني فرهيخته و خالق تربيت كند.

  رويكردهاي تدريس
ته كه تلقي مدرس از اهداف و نقش خود چيست داراي اهميت و فهم اين نك

كه چگونه تدريس خود را سازمان دهد تاثير  ضرورت است،زيرا اين مسئله روي اين
رو، سه رويكرد كامال بنيادي به تدريس مورد مداقه  اي دارد. از اين قابل مالحظه

و آزاد ٢كننده ، تسهيل١. اين سه رويكرد عبارتند از رويكرد اجراييگرفتوتامل قرار 
ها و دانش  هاي تاريخي، پژوهش است. هر يك از اين رويكردها، ريشه ٣انديشانه

                                                                                                             
1. Executive 
2. Facilitator 
3. Liberationist 



  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٢٢

شود (نصر و  معاصر خاص خود را داراست كه پشتوانه اين رويكردها محسوب مي
  .)١٣٩٠همكاران،

كه به صورت عميق هريك ازسه رويكرد تدريس را بررسي كنيم، در  بيش از آن
كننده  ابزارهايي براي مقايسه و مقابله اين رويكردهاي متفاوت كمكاختيار داشتن 

كند. اين  شود به اين هدف كمك مي است. چارچوبي كه در اين قسمت ارائه مي
، شناخت از ١اصلي است كه عبارتند از: روش مؤلفهچارچوب مشتمل بر پنج 

هايي را براي  آل كه غايات و ايده ٤هايي مربوط به محتوا، هدف ٣، دانش٢فراگير
  كه بين مربي و فراگير وجود دارد. ٥هايي ارتباطكند و  تدريس توصيف مي

 

 رشدها

 
 
 

  
 
  
 

  لفه اصلي تدريس پنج مؤ

فراگير،دانش (روش، شناخت از  چارچوب مشترك: رشدها (رش د ه ا)
  مربوط به محتوا، هدف و ارتباط )

در هر تدريس به صورت عام وجود دارد، مهم نيست كه در چه  مؤلفهاين پنج 
 مؤلفهتوان با اين پنج  كنيد. تدريس شما را مي مقطع يا كجا و چگونه تدريس مي

ها را  مؤلفهتوصيف كرد. به عنوان يك راهنما براي حافظه، حروف اول هر يك از 
                                                                                                             
1. Method 
2. Awareness 
3. Knowledge 
4. Ends 
5. Relationships 

 روش

 دانش مربوط به محتوا شناخت از فراگيري

هاهدف هاارتباط   



  ٢٣              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

ها همواره در  ايم(اين سر واژه مرتب كرده   MAKERبراي ساختن واژه اختصاصي 
اجرايي،  –اين كتاب با حروف بزرگ است). هر يك از سه رويكرد تدريس 

ي خاص خود را دارد. به عبارت » ر ش د ه ا« نيمرخ -كننده و آزادانديشانه تسهيل
هاي مذكور تنوع و تفاوت  لفهمؤديگر، هر رويكرد بر اساس دو يا تعداد بيشتري از 

  خاصي دارد.
مشتمل بر مهارت و فنوني است كه مدرس براي كمك به  اول، روش(ر) مؤلفه

اند به آن نائل شوند مورد استفاده  فراگير در كسب دانش، فهم و مهارتي كه مايل
شود، كالس چگونه  دهند. مسائلي مانند اين كه دروس چگونه طراحي مي قرار مي

ريزي و به فراگير اختصاص داده  شود، تكاليف و وظايف چگونه طرح مي سازماندهي
شود و مطالب درسي  شود، مطالب درسي جديد چگونه سازماندهي و ابالغ مي مي

ير چگونه مورد قضاوت قرار شود، كيفيت فعاليت فراگ قديمي چگونه به روز مي
ود، همگي از مواردي ش ها چگونه به فراگير اطالع داده مي گيرد و نتيجه قضاوت مي

شويد كه واژه غالب در اين  است كه در اين حيطه، گنجانده شده است. متوجه مي
  كنيد ارتباط دارد. كه چگونه تدريس مي ها، چگونه است.عمدتا روش به اين سوال

چه  كامال روشن است و به آن مؤلفهاين  دوم، شناخت از فراگير(ش) مؤلفه
كند. مواردي مانند عاليق، استعدادها و  داند اشاره مي مدرس در مورد فراگير مي

ها، سرگذشت فردي و پيشينه خانوادگي، و عملكرد تحصيلي  هاي آن مشغولي دل
، مثال زماني ١»زمان واقعي كالس« است. منظور از شناخت در بستر  و غيره ها آن

شود كه فراگير مشغول فعاليتي است كه نبايد آن را انجام  ميكه مدرس متوجه 
شود ناظر بر اين است كه  جا استفاده مي دهد، نيست. شناخت معنايي كه در اين

  مدرس به چه ميزان و در مورد چه چيز فراگير شناخت دارد.
ناظر بر  اطالعات مدرس در درسي كه تدريس  مؤلفهاين  سوم، دانش (د) مؤلفه

به عنوان نمونه، اگر او مدرس علوم است به چه ميزان از علوم شناخت  كند. مي
آيا ها و حقايق مهم علوم تا چه حد است؟  خوبي دارد؟تسلطش بر مفاهيم، نظريه

فهم او از موضوع به اندازه كافي عميق است تا بتواند آن را با استفاده از استعاره و 

                                                                                                             
1. Real time 



  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٢٤

يف يكپارچگي و اعتبار آن قابل هايي توضيح دهد كه محتوا را بدون تحر تمثيل
  تر كند؟ فهم

كنيد  به اين كه چرا به شكل خاصي تدريس مي مؤلفهاين  چهارم، هدف(ه) مؤلفه
مربوط است، به عبارتي غاياتي است كه مدرس براي تدريس و براي فراگير در نظر 

شود:  هايي مانند موارد زير داده  آشكار مي هايي كه به سوال ها در پاسخ دارد. هدف
شند؟ در مقام شما انتظار داريد فراگير چه بدانند و قادر به انجام دادن چه كاري با

كوشيد؟ اهداف آموزشي مطلوب شما  يك مدرس براي تحقق چه چيزي مي
رشدها دشوار است، اما » ر ش د ه ا«  مؤلفهكه تفسير پنج  اند؟ با وجود آن كدام

هاي تعليم و  است، چرا كه اغلب بين هدف مؤلفهترين  ها غامض احتماال هدف
اين دو زماني شويم. تمايز بين  تمايز قائل مي ٢هاي آموزش رسمي و هدف ١تربيت

رويم  كننده و رويكرد آزادانديشانه مي كه از رويكرد اجرايي به سوي رويكرد تسهيل
  يابد. مي اي اهميت  به طور فزاينده

ناظر بر نوع ارتباطي است كه مدرسان با  مؤلفهاين  ، ارتباط(ا)مؤلفهپنجمين 
ا اعتقاد داريد كه تسلط فراگير بر كنند. به عنوان مثال آيا شم فراگيران برقرار مي

مسئله بسيار مهم است كه به بهترين وجه از طريق پافشاري روي  يكموضوع، 
ها و عاليق شخصي فراگير فاصله دارد؟ در  كه ازدغدغه آيد مطالبي به دست مي

توان آن  كه دوست و راهنما فراگير باشيد نمي مقابل، شايد معتقد باشيد كه بدون آن
گونه عمل كنيد. . هر يك از موارد، شيوه متفاوتي را  معلمي باشيد كه مايليد بدان

كه در رويكرد مختلف تدريس هايي  كند. شيوه براي ايجاد روابط با فراگيران ارائه مي
  )١٣٩٠تبلور يافته است( نصرو همكاران، 

  رويكرد مديريتي يا اجرايي
اين رويكرد بر روش تدريس و دانش نسبت به موضوع درسي تاكيد زيادي دارد. 

هاي ياددهي و  هاي غايي كه فعاليت برعكس، بر شناخت فراگيران خود، هدف
ين فراگير و مدرس تاكيد نسبتا كمي كنند و ارتباط ب يادگيري را هدايت مي

                                                                                                             
1. Education 
2. Schooling 



  ٢٥              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

به نوعي به تمام   دارد.ذكر اين نكته حايز اهميت است كه تمام رويكردهاي سه گانه
كنند.  هاي متفاوتي عمل مي باره به شيوه گانه توجه دارند، اما در اين اين عناصر پنج

ت براي  يك گذاري متفاو اين تفاوت در نوع توجه، اغلب با تغيير ميزان تاكيد يا نام
دهد. به عنوان مثال، دانش يكي از عناصري است كه  يا چند عنصر خود را نشان مي

اند. دانش در رويكرد  اين سه رويكرد بيشترين گوناگوني را در تفسير آن داشته
مديريتي معموال به عنوان يك امر بيروني كه خارج از ياددهنده و يادگيرنده قرار 

نده به عنوان انتقال دهنده دانش به فراگير عمل شود، و يادده دارد تصور مي
كند. از نظر قائالن به ديدگاه مديريتي، فراگير تقريبا يا به طور كامل بدون  مي

شود و مدرس فرايندهاي پيچيده آموزشي را از طريق  آگاهي و دانش وارد كالس مي
ئه درس توسط هاي درسي، فيلم، اينترنت، كتابهاي تمرين، ارا منابعي از جمله: كتاب

كند تا فراگير را قادر سازد دانش  اي مديريت مي مدرس، مباحثه و مانند آن به گونه
را كسب كند. با توجه به تاكيد رويكرد مديريتي بر اداره كارا و اثر بخش فرايندهاي 

ها محور اصلي اين رويكرد باشد. دغدغه  كالسي، جاي تعجب نيست كه عنصر روش
. در به كارگيري روشي براي انتقال دانش به فراگيران استاصلي رويكرد مديريتي 

ها،  هاي عام از جمله مديريت زمان، نشانه توان به مهارت ها مي زمره اين روش
بازخورد اصالحي، پاداش و زمان انتظار اشاره كرد.ساير ابزارهايي كه اغلب توسط 

ند از: برنامه درسي گيرند عبارت قائالن به رويكرد مديريتي مورد استفاده قرار مي
هاي از پيش تهيه شده تفصيلي و آزمون بسيار دقيق و  مند، طرح درس بسيار ساخت

  جدي.
ها  در حالي كه قائالن به رويكرد مديريتي توجه زيادي به مطالعه و بهبود روش

چه در  شود. آن دارند، دانش نيز اغلب يك اصل ضروري مورد توافق محسوب مي
هاي  هاي درسي، كتاب چه در كتاب گردد، و آن ده ارائه ميبرنامه درسي اقتباس ش

شود دانش مورد نظر را تشكيل  تمرين، و ديگر امكانات كمك آموزشي منعكس مي
دهد. شكل و تركيب اين دانش دائما در قالب راهنماهاي برنامه درسي مصوب  مي

ايه باالتر يا فارغ هايي كه الزم است فراگير براي ارتقا به پ ها و آزمون كشور يا استان
شود. بنابراين،گرچه در رويكرد مديريتي دانش  التحصيل شدن بگذراند تعيين مي

داراي نقش محوري است، اما نحوه مطالعه و توسعه آن همسان با نحوه مطالعه و 
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  توسعه روش نيست.
گرچه شناخت فراگيران، اهداف و ارتباط بين مدرس و فراگيران در رويكرد 

اي مورد توجه قرار  ي فراموش نشده است، اما به نحو شايستهمديريتي به كل
گيرند، يعني عناصري  گيرند، بلكه به عنوان عناصر ابزاري مورد مطالعه قرار مي نمي

تا دانش را  ها بدين لحاظ است كه ممكن است به فراگيران كمك كنندكه ارزش آن
شناخت درست فراگير  فراگيرند.فرد در رويكرد مديريتي سخن زيادي در ارتباط با
شنود. يكي از نقاط قوت  يا ايجاد ارتباط قوي و مستحكم بين فراگيرو مدرس نمي

رويكرد مديريتي آن است كه يك ابزار بسيار روشن و مستقيم براي انتقال نوع 
معيني از دانش از يك منبع(كتاب، معلم و كامپيوتر) به ذهن فراگير فراهم 

يكرد مديريتي با دقت اجرا شود اين احتمال را قوت چه رو سازد.در واقع، چنان مي
بخشد كه تعداد بيشتري از فراگيران حجم بيشتري از محتوا را فرا خواهند  مي

به نقل از نصرو  ١٩٧٩، ١صورت اين امر ميسر نبود(توماس گرفت كه در غير اين
  ).١٣٩٠همكاران،

  گر رويكرد تسهيل
ادي معطوف به فراگيران به عنوان گر تا حدود زي توجه مدرس به عنوان تسهيل

كننده است، بدين معني كه رشد فراگيران را مورد  انسان است. او يك تسهيل
دهد. اولين مسئله مورد توجه او فراگيرانش هستند.  حمايت و هدايت قرار مي

هاي  گر تسلط بر دانش موضوع درسي را در فهرست شاخص بنابراين، مدرس تسهيل
گر موضوع درسي را  دهد. مدرس به عنوان تسهيل ي قرار نميبرتر پيامدهاي تربيت

گزاري كمتر به خاطر موضوع درسي بوده، بيشتر به منظور  نهد، اما اين ارج ارج مي
كننده بر اين باور  كند.مدرس تسهيل نقشي است كه در رشد فراگيرانش ايفا مي

انش و درك وارد است كه فراگيران معموال با در اختيار داشتن ميزان زيادي از د
سان دانش موجود برنامه  شوند. ممكن است اين دانش و فهم به محيط آموزشي مي

جا كه بر آمده از تجارب زندگي است. مدرس  درسي رسمي  نباشد، اما از آن
ها و  ،نگراني اي به سرگذشت(پيشينه)، تجارب، نيازها، خواسته گر توجه ويژه تسهيل

                                                                                                             
1. Thomas 
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 دهد. در چارچوب رشدها ران نشان ميعاليق و نقاط ضعف و قوت فراگي
)MAKER)شناخت از تك تك فراگيران ،(Aگر موضوعي اساسي  ) براي تسهيل

يابند، اما هر دوي  گيري مي ) معموال اهميت چشمEها( ) و هدفRاست. ارتباط(
  اند. ها به شدت به شناخت فراگيران به عنوان يك شخص محدود شده اين

  رويكرد آزادانديشانه
اند در حالي كه نقش  ) عوامل اساسيK) و دانش (Eها( ها، هدف ديدگاه آزاد انديشاز 

گر،  يابد. مدرس آزاد انديش، همچون تسهيل ) كاهش ميR)، شناخت فراگير(Mروش(
مند  گر، آزادانديش عالقه كند. اما بر خالف تسهيل به منظور تحقق اهداف تدريس مي

ين ابخشي و پيگيري  تا شكل چگونه ايجاد شده است بداند كه ميراث فكري نژاد انساني
) Kها عميقا از طريق دانش( هدف آنانها را برعهده گيرد. بدين ترتيب، از ديدگاه  هدف

به عنوان مثال، اگر  گونه نيست. گر اين شكل گرفته است، در حالي كه در ديدگاه تسهيل
ن و توان كافي براي او يك فراگير دريابد كه تسلط در درس تاريخ به دليل نداشتن زما

گر مايل است به او اجازه دهد اين كار را انجام دهد،  مند نيست، مدرس تسهيل ارزش
گر هم با اكراه اجازه دهد، اما به  نظر كند(ممكن است تسهيل يعني از مطالعه درس صرف

ل ترين و موثرترين عوام گر انتخاب فراگير يكي از قوي آورد كه در رويكرد تسهيل ياد مي
ها معتقدند  شماردند، آن است). بر عكس، مدرس آزادانديشانه اين انتخاب را مجاز نمي

هاي فكري نوع بشر را درك نموده و  خواهد پيشرفت كه خواندن تاريخ براي كسي كه مي
گرها، مدرسان با رويكرد آزادانديشانه از  ها را ارتقا دهد ضروري است. برخالف تسهيل آن

ها آن را  نش كه انسانابرداشتي دارند كه با ساختارهاي وسيع د شخص اليق و ارزشمند
  ).١٣٩٠اند كامال مرتبط است(نصر وهمكاران، در طول هزاران سال با دقت توسعه داده

  

 MAKERبا استفاده از چارچوب  سيتدر يكردهاياز رو يا خالصه.  ٢جدول 
  رويكرد

  ها مؤلفه
  آزادانديشانه  گر تسهيل  اجرايي

  غالب(بارز)
 روش
 دانش

 شناخت فراگير
ها هدف  

 دانش
ها هدف  

 مغلوب(نهفته)
 شناخت فراگير

ها هدف  
 روابط مدرس و فراگير

 روش
 دانش

 روابط مدرس و فراگير

 روش
 شناخت فراگير

 روابط مدرس و فراگير
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  تدريس اثربخش
براي فراگيران. هاي يادگيري  تدريس شايد عبارت باشد از فراهم آوردن فرصت

تدريس فرايندي تعاملي و فعاليتي ارادي است. به هر حال، دانشجويان همواره آنچه 
گيرند و ممكن است، گاهي اوقات متاسفانه،  را مورد نظر استاد است ياد نمي

عقايدي را فراگيرند كه قصد ما نبوده است. محتواي يادگيري ممكن است حقايق، 
ها باشد. هدف از تدريس و به عبارت ديگر هدف از  ارزش ها، عقايد و ها، مهارت رويه

يادگيري دانشجويان، ممكن است كسب مهارت و دانش، درك عميق، توسعه توان 
هاي دانشجويان ممكن  ها و رفتار باشد. هدف ها، ادراكات، ارزش حل مسئله، نگرش
كه  اين گرايانه باشد، مثل قبول شدن در امتحانات. با توجه به است بيشتر واقع

تدريس يك فعاليت ارادي مربوط به يادگيري دانشجو است، منطقي است كه شما 
  زمان بيشتري رابراي تفكر و بيان صريح افكار و عقايد دانشجويان اختصاص دهيد.

رو  شود. از اين هاي تدريس برآورد مي اثر بخشي به بهترين صورت در ارتباط با هدف
شود ممكن است در وضعيت ديگر اثربخش  آنچه در يك وضعيت اثربخش تلقي مي

حلي را  نباشد. اگر هدف از تدريس صرفا انتقال اطالعات باشد، يك سخنراني كه راه
تواند اثربخش تلقي شود. اگر هدف ايجاد انگيزه در  دهد مي براي يك مسئله ارائه مي

هر  اين صورت سخنراني اثربخش نيست. بهحل باشد، در  دانشجويان براي يافتن راه
اگرچه از آن جهت كه دانشجويان را  حال بايد در نظر داشته باشيد كه تدريس بد

شود، ليكن در  كند در نظر بعضي استادان مفيد تلقي مي مجبور به مطالعه زياد مي
افزايد و پيشرفت  دهد، نگرش منفي به يادگيري را مي نظر ما، انگيزه را كاهش مي

ظر ما بهتر است كه تدريس شفاف باشد و باعث تحصيلي اندكي را در پي دارد. به ن
ها را به موارد و موضوعات خاص جلب  ايجاد انگيزه دانشجويان شود و توجه آن

اگرچه تدريس اثربخش به بهترين وجه در ارتباط  ).١٣٩٢دار و سيادت،  كند(لياقت
بر بنا  هاي تدريس وجود دارند كه هم برخي مشخصه شود، ليكن ها برآورد مي با هدف

  اتفاق نظر مدرسان و هم بر اساس شواهدي از مطالعات انجام شده، اثربخش هستند.
كاكي و  مكمند، اثربخش، برانگيزنده و دقيق است ( نظام به طور كلي، تدريس  
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؛ ٢٠٠٧، ٤ايوينگ و ويتينگتون  ،١٩٨٢، ٣؛ مارش٢،١٩٨١؛ كوهن١،١٩٧٥كاليك
تاكيد بر اين عوامل بين مدرسان و ). واضح است كه ٢٠١٧، ٥فاستر و ويتينگتون

موضوعات درسي مختلف متفاوت است و هريك از اين عوامل پيچيده و در عمل 
شود.  مي  بعضي اوقات تدريس اثربخش معادل تدريس موفق دانسته برانگيزند. چالش

گيرد. اگرچه اين  آنچه مورد نظر بوده است را فرا مي به اين معنا كه دانشجو
كند. تدريس اثربخش  درست است، ليكن تمام موضوع را بيان نمي استدالل تا حدي

هاي مناسب را نيز مدنظر دارد. مدرس  نه تنها به موفقيت توجه دارد، بلكه ارزش
اي تدريس كند كه همه افراد كالس در  ممكن است درس دستور زبان را به گونه

استاد موفقي  عالقه باشند. آيا مدرس امتحان قبول شوند ولي به درس زبان بي
ها ارزش قائليد يا  كه آيا شما بيشتر براي نگرش است؟ پاسخ بستگي دارد به اين

براي كسب دانش كوتاه مدت؟ بنابراين در بررسي تدريس اثربخش مهم است كه 
بررسي  راهبردهاي تدريس موفق در چارچوب نظام ارزشي مدرسان و دانشجويان

  شود.

  نقش و مسئوليت مدرس
م تدريس مانند هنرپيشه است كه در فضاي آموزشي مناسب با مدرس در هنگا

بكارگيري وسائل كمك آموزشي بتواند به صورت مستقيم يا غير مستقيم در انتقال 
هاي گوناگون با توجه به محدوديت  كاربردي و تفهيم مطالب و مثال -مطالب علمي

). ١٣٩٦فرزيب،زمان در ارائه مطالب بيشترين كارآيي و اثربخشي را داشته باشد(
هاي  نقش مدرس، به بيان ساده، تسهيل يادگيري است. تسهيل يادگيري مسئوليت

ها آن است كه  ترين اين مسئوليت گذارد. اساسي اي را به عهده مدرس مي گسترده
مدرس در رشته، زمينه و تخصص خود، آگاهي و آمادگي كافي احراز كند.  

. ١كنند عبارتند از: را تعيين مي هاي مهارتي كه اثربخشي كار يك مدرس حيطه
. صالحيت و ٢صالحيت و توانايي فني(علم و مهارت در درس مورد آموزش)؛ 

                                                                                                             
1. Mckeachie & Kulik 
2. Cohen 
3. Marsh 
4. Ewing & Whittington 
5. Foster & Whittington 
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. صالحيت ٣ريزي، ارائه و ارزيابي آموزشي) و  اي(آگاهي از برنامه توانايي حرفه
اثربخشي كار هاي شخصي و رفتاري موثر در فرايند تعليم و تعلم).  (ويژگي شخصي

بستگي دارد. عدم كفايت در هر  ها اين صالحيتيك مدرس در مقياس وسيعي به 
ها در يادگيري دانشجو تاثير منفي خواهد داشت. مسئوليت اصلي يك  يك از زمينه

گذاري دانشجويان و  اي تسهيل امر يادگيري دانشجوست. سرمايه مدرس حرفه
ر همكاري، يادگيري را تسهيل مدرس از طريق مشاركت در يك تالش مبتني ب

چالشي است  نقش پر ،. نقش مدرس)٢٠١٩، ٢الدر؛ ٢٠٠٩، ١(ولز و همكاران كند مي
كه نيازمند تعهد و التزام مادام العمر به يادگيري است. بديهي است حرفه معلمي و 
رضايتبخش كار معلمي، علم به اين واقعيت است كه در سايه تالش او، يك انسان 

شود.  تر، بهتر و شهروندي كاراتر تبديل مي تر، اعتماد به نفس ايستهبه يك فرد ش
هاي نويني را فراهم  مدرس با كاربرد مهارتهاي مناسب آموزشي براي ديگران فرصت

كند و استعدادهاي نهفته و پنهان دانشجويان خود را كشف كرده، آنها را شكوفا  مي
هاي او و نيز لذت ناشي از  ادن قابليتسازد. شوق انگيزه دادن به دانشجو و ارتقا د مي

هاي خستگي ناپذير مدرس  هاي نو در دانشجويان پاداش تالش تجلي شايستگي
ناشي از كار و  است. برخوردهاي مستمر با دانشجو به خاطر تفاهم و احترام متقابل

انجامد. عالوه بر اين  هاي مستحكم مادام العمر مي يادگيري غالبا، به دوستي
ز تبادل نظر و مراوده با ساير همكاران و رسيدن به افكار و  عالئق نو نيز مدرسان ا
  .)١٣٩٤(ميري، برند لذت مي

 دانشجو و يادگيري آن

اند كه دانشجويان چه  مند شده ها اساسا به اين نكته عالقه اعضاي هيات علمي دانشگاه
سنجش آنها اي را براي  هاي ارزيابي استادانه گيرند و روش چيز و چقدر ياد مي

آوري شد  اي جمع اند. اما در ربع آخر قرن بيستم، شواهد علمي قابل مالحظه انديشيده
كند ما بايد نسبت به چگونگي يادگيري دانشجويان و عوامل محيطي  كه پيشنهاد مي

دهند، توجه بيشتري نشان دهيم. ما بايد آگاه باشيم كه  مي كه يادگيري آنها را شكل 

                                                                                                             
1. Wells 
2 . Elder 
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ان در تحصيالتشان مشكالتي دارند كه از عدم به كاربردن آن علوم تعدادي از دانشجوي
هاي مطالعه و يادگيري آنهاست. همچنين  يا مسايل رواني، اجتماعي ناشي از روش

هاي نشات  بايد بپذيريم كه بسياري از مشكالت دانشجويان به طور مستقيم، از فرضيه
ها  كنيم، درس به آنها تدريس مي سازيم؛ از روشي است كه گرفته كه ما درباره آنها مي

يكي از عوامل موثر بر يادگيري، دهيم.  كنيم و ارزيابيها را انجام مي را سازماندهي مي
هاي يادگيري قبلي و  هاي دانشجويان است، كه شامل تفاوتهاي فردي، تجربه ويژگي

هاي محيطي  درك فعلي آنان از موضوع است. ساير عوامل موثر، تحت عنوان ويژگي
دهنده  هاي گروه آموزشي سازمان ها، خصلت شوند. اين گروه از ويژگي بندي مي دسته

هاي  گيرد . عامل بسيار مرتبط با مشخصه هاي برنامه درسي را در بر مي درس و ويژگي
   .)١ (شكل محيطي، رويكرد استاد به تدريس است

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

  . الگويي از يادگيري دانشجويان١شكل
   

ويژگي  رويكرد استاد محيط ويژگي  

بينش ادراكات يا 
 دانشجو

 رويكرد به يادگيري

 فرايندهاي يادگيري

 نتايج
 يادگيري
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عوامل مذكور بر اداراكات و بينش دانشجويان از محيط خود و سپس بر رويكرد 
دهد كه دانشجويان  ها نشان مي گذارند . مطالعه يادگيري مورد انتظار از آنها تاثير مي

ناميده  سطحي، عمقي و راهبردياز يكي از سه رويكرد كلي يادگيري كه معموال 
  كنند. شوند، استفاده مي مي

پذيرند، اساسا با دغدغه به پايان  كه رويكرد سطحي به يادگيري را مي دانشجوياني
هاي انگيزشي  شوند. در حقيقت، جنبه بردن درس يا  ترس از شكست برانگيخته مي

شود و واضح است كه  ادراكات دانشجويان با جلب توجه از محيط شروع مي
راه است. اضطراب، ترس از شكست و عزت نفس پايين با رويكردهاي سطحي هم

دانشجويان داراي رويكرد سطحي در يادگيري، مايلند كه الزامات ارزيابي درس را با 
سازوكار حفظ  به كاربردن فرايندهاي يادگيري مانند كسب اطالعات با استفاده از

انجام دهند و سپس  - كه مستلزم يادآوري اطالعات بدون  درك آن است -كردن
بازگو نمايند. تاكيد اين روش بر مواد درسي يا ها  موارد حفظ شده را براي آزمون

وظيفه است، نه بر معني و هدف. در اين روش، نتايج يادگيري در بهترين حالت 
خود، يادسپاري اطالعات و شايد درك سطحي آنها باشد. در مقابل، دانشجوياني كه 

 گيرند، انگيزش خود را مديون عالقه به موضوع درس و مي رويكرد عمقي را پيش
دانند و تمايل آنها به درك عميق مواد  نياز به فهميدن مطالب و تفسير دانش مي

هاي مختلف درسي  درسي است. فرايند استفاده از اين رويكرد بين دانشجويان رشته
بر يك رويكرد گام به گام منطقي متكي است كه در ١متفاوت است. فراگير عملگرا

پذيرد. در چنين  شواهد صورت مي آن احكام كلي به طور محتاطانه، بر مبناي
كاريهاي روش وجود دارد كه ممكن است  مواردي، توجه مناسبي به حقايق و ريزه

شامل حفظ كردن براي درك و فهم نيز بشود. اين فرايند در گروههاي آموزشي 
برد كه در  فرايندي را به كار مي ٢تر است. از طرف ديگر، فراگير فهيم علوم متداول
سي به ديدگاههاي كلي و گسترده و ارتباط دروني آنها با دانش قبلي آن توجه اسا

كنند به مواد  برند و تالش مي است. چنين دانشجوياني از تشابهات استفاده مي
درسي معناي شخصي ببخشند. اين فرايند در گروههاي آموزشي هنر و علوم 
                                                                                                             
1. Operational learner 
2. Comprehension learner 
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آن را چند  اجتماعي آشكارتر است. فرايند ديگر آن است كه توسط فراگيريي كه
شود. براي چنين فراگيريي، بازده يادگيري، يك  ناميم، به كار برده مي مي ١بعدي

سطح عميق درك و فهم مبتني بر دانش داراي اصول كلي است كه با زير بناي 
شود. يادگيري چند بعدي در صورت نياز استفاده از  حقيقي و منطقي پشتيباني مي

ر كه به طور مداوم در دروس علوم انجام طو كند، همان حفظ كردن را منع نمي
شود، اما اين دانشجويان اين كار را با نيت كامال متفاوتي از آنهايي كه رويكرد  مي

  دهند. برند، انجام مي سطحي را به كار مي
كنند، از  شود دانشجوياني كه رويكرد راهبردي به يادگيري را اعمال مي مشاهده مي

گيرند و تفاوت بنيادي در  ن سطحي و عميق بهره ميفرايندهايي مشابه با فراگيرا
مند  بعضي از دانشجويان ذاتا به يادگيري عالقهقصد و انگيزه آنها نهفته است. 

ها نياز دارند يا انتظار دارند مدرس آنها را مشتاق و ترغيب  هستند، اما بسياري از آن
كه دانشجويان با خود كند، به چالش بكشد، و به فعاليت وادارد.هر سطحي از انگيزه 

دهد، در جهت مثبت يا منفي،  آورند به وسيله آنچه در كالس روي مي به كالس مي
). ١٣٩٧؛ ترجمه نصر اصفهاني و همكاران،  ٢٠٠٩دگرگون خواهد شد( ديويس، 

شوند  چنين دانشجوياني با نياز به كسب نمرات باال و رقابت با ديگران بر انگيخته مي
هاي  غيري از درك و فهم است كه به الزامات درسي و شيوهو نتيجه آن، سطح مت

  . )١٣٨٨(نصر وهمكاران، ارزيابي بستگي دارد
توان به طور كلي برحسب كيفيت و كميت يادگيري توصيف  نتايج يادگيري را مي

كرد. نتايجي كه ما از آموزش دانشگاهي يا مراكز آموزش عالي انتظار داريم، بسيار 
از رويكرد عميق است. متاسفانه، شواهدي كه در اختيار داريم همانند نتايج حاصل 

دهد  كه اين نتايج ممكن است هميشه توسط دانشجويان به دست نيايد و  نشان مي
گونه كه پيوسته تاكيد خواهيم كرد،  مورد تشويق قرار نگيرد. در حقيقت، همان

ريس، داليل قويي در درست است كه باور كنيم بسياري از رويكردهاي تد
هاي ارزيابي، ما ممكن است مانع استفاده از  سازماندهي برنامه درسي و بويژه روش

رويكرد عميق شود و پشتيبان و مشوق استفاده از رويكردهاي يادگيري سطحي 
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  باشد.

     ١تر يادگيري اثربخش
 هاي با توجه به ميزان همسو بودن فعاليت  (Effectiveness) تعريف اثربخشي

شود. افزايش اثربخشي به اين معناست كه  سنجيده مي مدنظر با هدف فرد فعلي
 .همسو است آن هاي ، بيش از گذشته با هدففردهاي  فعاليت

فرد كه  رفتارو  تفكر، احساستغيير نسبتاً پايدار در  )Learning(تعريف يادگيري
 .بر اساس تجربه ايجاد شده باشد

تغييرات نسبتا پايدار در  )Effective Learning( تعريف يادگيري اثر بخش
اي كه اين  با محيط(تجربه) به گونه اواحساس، تفكر ورفتار فرد بر اساس تعامل 

هاي مدنظر همسو باشد هر چقد اين تغييرات همسو تر باشد  تغييرات با هدف
با توجه به تعاريف باال بر اساس انبوهي از شواهد . تر است يادگيري اثربخش

كه استادان آموزش عالي در  )٢٠١٣و همكاران،  ٢دونلوسكي(بياتيپژوهشي و تجر
تر  هايي كاربردي در جهت يادگيري اثربخش اند، توصيه تدريس به آن عمل كرده

  ارائه شده است. 

  بهبود محيط يادگيري
ترين سطح،  اين موضوع بايد در سطوح گوناگوني مورد مالحظه قرار گيرد. در كلي

هاي درسي است، بايد مورد توجه  كه مبناي تمام برنامه فلسفه تعليم و تربيت
شواهدي وجود دارد كه دانشجوياني كه در مراكز آموزش عالي سنتي توام با باشد. 

 پذيرند خوانند، به احتمال زياد رويكردهاي سطحي را مي تدريس متعارف درس مي

). شما ممكن هاي آنها بيشتر دانشجو محوري است (نسبت به دانشجوياني كه برنامه
است بتوانيد تعيين كنيد چه نوع فلسفه آموزشي با رشته علمي يا برنامه درسي 
شما هماهنگ است. عالوه برآن ممكن است بتوانيد تاثير احتمالي آن فلسفه را نيز 

  . ()بر رويكرد دانشجويانتان در يادگيري تحليل نماييد
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 سازماندهي برنامه درسي، توانيد تاثير گذار باشيد در سطحي ديگر، جايي كه مي
است. بايد آگاه باشيد كه قطعه قطعه كردن برنامه درسي به تعداد بيشماري از 

شود، ممكن است مانعي  ها و دروسي كه توسط استادان مختلف تدريس مي رشته
براي تحقق رويكردهاي عميق به يادگيري باشد. زمان موجود براي هريك از آن 

آيد تا با  هايي كه براي دانشجويان پيش مي ن، فرصتها محدود است، بنابراي بخش
تر مطالب درسي آشنا شوند، نيز محدود است. در  ديدگاهها و مفاهيم عميق

تگاه آنها هاي تدريس بسيار متفاوتي تدوين شده است، كه خاس هاي اخير روش سال
هاي تحقيقي، بلكه عمل و تجربه استادان متفكراست. برخي از اين  به مطالعه

  ها كه مدنظر يادگيري دانشجو محور است. عبارتند از: وشر
 يادگيري مبتني بر مساله؛  
 يادگيري مشاركتي؛  
 يادگيري از طريق همكاري به عنوان مشاور  
 يادگيري از طريق ارائه خدمات  

هاي ديگري مانند روش پروژه، تدريس توسط همتايان، روش موردي و  روش
ها و مشاهدات وجود دارد كه  گزارشها  يادگيري مبتني بر مجموعه مطالعه

ها  توانيم از اين روش نكاتي را كه مي ٣توانيم به اين فهرست اضافه كنيم. جدول  مي
و مضامين مشتركي كه دارند، درباره يادگيري دانشجويان استنباط كنيم، ارائه 

دهد. موارد مطرح شده، نكاتي را كه در تهيه برنامه درسي و در كار روزانه با  مي
  كند. دانشجويان ممكن است انجام دهيم، پيشنهاد مي
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 نوآورانه دانشجو محور يبا روشها يريادگياستنباط درباره .  ٣جدول 

تري  وقتي استادان اجراي موارد زير را تدارك ببينند، دانشجويان به احتمال زياد رويكرد عميق
  :بخشند يادگيري كيفي را تحقق ميپذيرند و  نسبت به يادگيري را مي

 داشتن انگيزش دروني و عالقه؛  
 اعتقاد به استقالل دانشجو؛  
 توجه به قدرت انتخاب دانشجو؛  
 هايي براي كار با ديگران؛ فراهم آوردن فرصت  
 به وجود آوردن محيطي كه تالش بر انگيز، حمايتي و كمتر تهديد آميز باشد؛  
  قابل استفاده؛دادن بازخورد مداوم، سازنده و  
 داشتن ساختار مناسب و سازماندهي روشن؛  
 درگيري فعال دانشجو در وظايف واقع بينانه يادگيري؛  
 تاكيد بر اهداف سطح باالتر؛  

  
تواند به كار رود به شرح زير معرفي  در همين راستا برخي اقدامات ديگر كه مي

  شود: مي
 ند حل مسئله و تفكر هاي علمي سطح باالتر مان با تاكيد مناسب بر مهارت

هاي مناسب، مطمئن شويد  انتقادي، كار مشاركتي با سايرين ورشد نگرش
كه اهداف درس چيزي بيش از بيان حقايق صرف و مهارتهاي فني را تصريح 

  كند. مي
 هاي تدريس را معرفي كنيد كه دانشجويان را ملزم كند تا  نوعي از فعاليت

د. اجازه ندهيد دانشجويان تنها با درك عميقي از مطالب درسي را بروز دهن
كنند و انجام  بازگويي اطالعات از كنار موضوع بگذرند و آنچه را كه بازگو مي

  هايي از يادگيري صحيح تلقي كنند. دهند، به عنوان نشانه مي
  زمان اختصاص يافته به تدريس به شيوه سخنراني را كاهش دهيد تا زمان

 -كار با ساير افراد و يادگيري خودبيشتري براي دانشجويان به منظور 
  محور(خودآموز) دانشجويان باقي بماند.

  ميزان مواد درسي مبتني بر واقعيات را كه بايد به خاطر سپرده شود كاهش
محتوا مشوق رويكرد  دهيد. فشار ناشي از كمبود زمان درس و حجم زياد
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دارند. اين سطحي هستند، حتي براي آنهايي كه تمايل به رويكرد عميق 
  هاي علوم پايه متداول است. مشكالت در بسياري از رشته

 به دانشجويان صرف كنيد تا اصول  زمان راهنمايي بيشتري را براي كمك
اساسي را درك كرده و آنها را به كار برند و تالش كنند مشكالت احتمالي 

يادگيري). عادت انتظار دريافت توضيح  –خود را دريابند(ارزشيابي ياددهي 
ها را در دانشجويان ايجاد كنيد. در اين رابطه،  كافي در پاسخ به سوال

كند كه آيا يادگيري به صورت  استفاده مكرر از كلمه چرا، بسرعت روشن مي
  وار صورت گرفته است يا عميق. طوطي

 دانند،  ننده مياينكه دانشجويان به چه ميزان شما يا محيط خود را تهديد ك
توانيد اقدام  ارزشيابي كنيد و براي حذف يا كاهش اين تهديد، تا آنجا كه مي

هاي علمي در سطح قابل قبول در  نماييد. در عين حال، دقت كنيد تا چالش
  ميان دانشجويان حفظ شود.

 كه يك وظيفه مهم و اساسي است –هاي ارزيابي را  تر، رويه از همه مهم- 
هاي يادگيري با اهداف  شيوه ارزيابي، محتواي درس و روش مرور كنيد. اگر

درس هماهنگ نباشد، حتي اگر بزرگترين استاد جهان باشيد، هيچ تاثيري 
بر يادگيري دانشجو نخواهيد داشت. براي مثال، اعتماد بيش از حد به 

اي) تقريبا  غلط، چند گزينه –(صحيح آزمونهاي عيني يادآوري سطح پايين
كنند. اگر هدف، وادار  ي كاربرد راهبردهاي سطحي را تشويق ميبه طور معين

اي تهيه  كردن دانشجويان به درك موضوع است، بايد ابزار ارزيابي را به شيوه
كنيد تا آنها را ملزم نمايد درك خود را بروز دهند. اين  به معناي استفاده از 

بي و همتا هاي پروژه، خود ارزيا هايي مانند امتحان تشريحي، روش روش
 ارزيابي است.

 اصالح رويكردهاي تدريس

) ٢٠١٨، ١؛  نورتن١٩٩٩،  ٣و واترهاوس ٢، پروسر١ول (تريگآوري شده  شواهد جمع

                                                                                                             
1. Trig well 
2. Prosser 
3. Water house 



  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٣٨

دهد كه بين رويكرد استاد به تدريس و كيفيت نتايج يادگيري دانشجو  نشان مي
سال تحقيق و تفكر نشان دهنده آن است كه  ٣٠ارتباط وجود دارد. بيش از حدود 

يادگيري متفاوتي را به كار  –هاي ياددهي  ها تئوري اعضاي هيات علمي دانشگاه
ارد. به طور كلي، استاداني وجود گذ برند كه بر رويكرد تدريس آنان تاثير مي مي

دارند كه معتقدند شغل آنها پوشش دادن موضوع به صورت نظامدار از طريق انتقال 
محتوا به دانشجويان است. در اين روش، كوتاهي در يادگيري محتوا، به نظر 

رسد تقصير دانشجو باشد. اساتيدي كه چنين رويكردي به تدريس دارند، به  مي
يكرد تدريس آنها مديريتي  ورويكردهاي يادگيري سطحي را بين احتمال زياد  رو

كنند. در مقابل رويكرد باال، اساتيدي وجود دارند كه  دانشجويانشان تشويق مي
جنبه مهم تدريس خود را ياري كردن دانشجويان براي فهم عميق و تغيير ادراك 

و آنچه نتايج دهند  دانند. آنها روي آنچه دانشجويان انجام مي دانشجويان مي
كنند. اين گروه، نقص  به دنبال دارد، تمركز ميهاي آنها  يادگيري ناشي از فعاليت

يادگيري را تقريبا به همان اندازه كه به حساب ضعف در كار دانشجو و استاد 
مندي، همچون شيوه تنظيم و اجراي برنامه درسي  گذارند، به نارساييهاي نظام مي

ني كه تدريسشان را با رويكرد دانشجو محور دنبال دهند. استادا نيز نسبت مي
كنند.  كنند، با احتمال كمتري رويكردهاي سطحي را بين دانشجويان تشويق مي مي

استادان بايستي از رويكرد خود و تاثير آن بر رويكرد يادگيري دانشجويان آگاه 
 باشند. 

 هاي يادگيري بهبود مهارت

ي مطالعه به موفقيت تحصيلي كمك شكي نيست كه يادگيري خوب و مهارتها
كنند، هر چند به خودي خود ضامن موفقيت نيستند. به همين ترتيب، دارا  مي

بودن مهارتهاي يادگيري فقط به موفقيت در امتحان پايان درس نيست، بلكه به 
شوند. اين مهارتهاي يادگيري مادام العمر كه  عنوان يك امر مادام العمر محسوب مي

هاي خود  ها به كار گرفته شوند و بهبود يابند عبارتند از: مهارت درس توانند در مي
سازماندهي؛ مهارت در راهبردهاي يادگيري عميق مانند تحليل، قضاوت، تركيب و 

                                                                                                             
1. Norton 
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هايي براي  كاربرد؛ كشف، بازيابي، تفسير، ارزيابي و مديريت اطالعات؛ مهارت
يرش ارتباط و وابستگي تر كردن و عمق بخشيدن بينش خود و قابليت پذ گسترده

 .)٢٠١٦، ٢گواسامي و برايانت؛ ١٩٩٥، ١كولببوياتزيس و (علوم به يكديگر
آنچه به اندازه موارد باال داراي اهميت است، رشد فهم خود از ادراكات يادگيري 
دانشجويان است. اگر دانشجويان معتقدند كه يادگيري به معني حفظ اطالعات و 

هاي شما در حقيقت به آن  و اين است آنچه آزمون(بازگويي آن در يك آزمون است 
ي سطحي به يادگيري خود را خواهند دهد!)، پس آنها احتماال رويكردها پاداش مي

هاي گروهي يا  پذيرفت. در اين حالت، تالش در وادار كرد آنها به رشد مهارت
هاي اداركي يا ارتباطي به نظر آنها وقت تلف كردن است. دوباره متذكر  مهارت

هدافتان و روشي كه در آن ياددهي و يادگيري و شويم كه الزم است بين ا مي
  بريد، همخواني وجود داشته باشد.  ار ميارزيابي را به ك

  يادگيري دانشجو محور
هايي از تفكر  يادگيري دانشجو محور، اصطالح وسيعي است كه براي توصيف شيوه

رود كه بر فعاليت و مسئوليت دانشجو در  درباره ياددهي و يادگيري به كار مي
كند. اساسا در  اكيد مييادگيري بيش از محتوا و يا آنچه استادان بايد انجام دهند، ت

برابر تاكيد زياد بر كنترل استاد و پوشش محتواي تحصيلي كه در بيشتر 
شود، يادگيري دانشجو محور مسئوليت و  هاي مدرس سنتي يافت مي تدريس

) ٢٠١٢، ٣هال( ها هاي پژوهش فعاليت دانشجو را در قلب خود دارد. بر اساس يافته
پوشش دادن موضوع درس به صورت سيستماتيك استاداني كه معتقدند شغل آنها 

از طريق انتقال اطالعات به دانشجويان است، به احتمال زياد رويكردهاي يادگيري 
كنند. از طرف ديگر، استاداني وجود دارند  سطحي را در ميان دانشجويان تشويق مي

ج از هاي يادگيري را كه منت دهند و كيفيت بازده كه آنچه را دانشجويان انجام مي
كنند. چنين  تر از پوشش موضوع درس قلمداد مي فعاليت دانشجوست، مهم

                                                                                                             
1. Boyatzis & Kolb 
2. Goswami & Bryant 
3. Hall 
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كنند، احتماال كمتر رويكرد  شان را دانشجو محور توصيف مي استاداني تدريس
 ).٤(جدولكنند دانشجويان تشويق مي سطحي يادگيري را در بين

  
 يسنت سيدانشجو محور و تدر يريادگي نيب زيتما. ٤جدول 

  تدريس سنتي  يادگيري دانشجو محور

دانشجويان در طراحي يادگيري خود، 
تعامل با استادان و دانشجويان، تحقيق و 

  .ارزيابي مسئوليت و نقش فعال دارند

دانشجويان اغلب منفعل هستند، در محل كالس 
  نشينند و نقشي در طراحي يادگيري ندارند. مي

درباره چگونگي يادگيري و دانشجويان 
  محتواي مطالب قدرت انتخاب دارند.

  شود. ها توسط استاد گرفته مي اكثر تصميم

تاكيد روي يادگيري درهم تنيده درخالل 
  برنامه درسي است.

تاكيد فقط روي يادگيري موضوع مورد بحث 
  است.

  تاكيد بر دريافت اطالعات است.  هاي پژوهشي است. تاكيد روي فعاليت
استاد به عنوان راهنما، مشاور و 

  شود. كننده يادگيري محسوب مي تسهيل
استاد بمنزله فرد توزيع كننده و مجرب دانش و  

  هاست. كنترل كننده فعاليت
تاكيد بر انگيزش دروني (عالقه، كنجكاوي، 

  مسئوليت) است.
(نمرات، تمجيد استاد از تاكيد بر انگيزش بيروني

  دانشجو)است.
يادگيري به صورت انفرادي و رقابت بين   يادگيري همكارانه است.تمركز بر 

  دانشجويان است.
هاي ثابت تدريس محدود  يادگيري به محل  تواند رخ دهد. جا مي يادگيري همه

ها،  شود(تاالرهاي سخنراني، كتابخانه مي
  آزمايشگاهها و غيره)

پذيري بيشتري در يادگيري و  انعطاف
  ياددهي وجود دارد.

و ترتيب طراحي شده نسبتا غير قابل نظم 
  انعطاف است.

پذيري بيشتري در ارزيابي با  انعطاف
حركت به سمت متداول كردن خود 

  شود ارزيابي و همكار ارزيابي مشاهده مي

ارزيابي، با تاكيد زياد روي امتحان، مسئوليت 
  شود. استاد محسوب مي

انداز بلند مدت و يادگيري مادام  بر چشم
  .شود تاكيد ميالعمر 

انداز كوتاه مدت و تكميل تكليف  برداشتن چشم
  شود. ويادگيري براي امتحان تاكيد مي

  

با توجه به تمايزهاي بسياري كه بين يادگيري دانشجو محور و تدريس سنتي  
يادگيري  -وجود دارد. اگر ما به هدف يادگيري مادام العمر متعهد هستيم

پس حركت به سمت يادگيري  -افتد هدفمندي كه در سرتاسر زندگي اتفاق مي
ي از برخدانشجو محور فرايندي اصولي براي كمك به كسب اين هدف است.



  ٤١              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

آميزي در برنامه درسي  تواند به طور موفقيت رويكردهاي يادگيري دانشجو محور مي
درصورتي كه اجراي كامل برخي از رويكردها مستلزم تغيير متعارف گنجانده شود، 

كامل روش تدوين و اجراي برنامه درسي است. مورد خاص قابل اشاره، يادگيري 
د قابل توجه اين روش به عنوان يك ) است. به دليل رش١PBLمبتني بر مساله(

هاي اخير، تمركز بيشتر مطالب به بحث  نوآوري مهم در آموزش عالي در سال
  يادگيري مبتني بر مساله است.

  الهيادگيري مبتني بر مس
  مقدمه و معرفي

محور بوده و در آن  - هاي آموزش سنتي، كه مدرس يكي از مشكالت همراه با روش
شود، عدم  تفكر(به عنوان امر ضروري در يادگيري) داده نميبه فراگيرنده فرصت 

توانمندي فراگيرندگان در كاربرد اطالعات علمي در شرايط واقعي و انجام وظايف 
گيرند،  اي است. فراگيرندگان اغلب مطالبي را كه با شيوه هاي سنتي فرا مي حرفه

يادگيري به انواع  بندي سپارند. با عنايت به تقسيم پس از مدتي به فراموشي مي
اي، اجتنابي، تصادفي و نهفته و نيز وجود پيچيدگي و  كالمي، حركتي، مشاهده

اختالف ميان آنها، متخصصين علوم تعليم و تربيت، نوع ديگري از يادگيري تحت 
عنوان يادگيري بر پايه طرح مسئله را مطرح ساختند. در اين روش كه دانشجو 

اده از شيوه مباحثه، فعاالنه در فعاليت هاي آموزشي محور بوده و فراگيران با استف
كنند، از طرح مسائل و نظرات و نيز ذكر تجربيات زندگي واقعي به عنوان  شركت مي

محركي براي تسهيل، بهبود و تعالي فرآيند يادگيري، كه خود فراگيران با مشاركت 
  .)٥(جدولشود گيرند، استفاده مي فعاالنه مسئوليت آن را به عهده مي

 ٣مك مستر و در دانشگاه ١٩٦٠در سال   ٢اين روش براي اولين بار توسط باروز
كانادا اجرا شد. هرچند كه اين روش در اكثر دانشگاههاي دنيا بصورت آزمايشي يا 
رسمي جايگزين تدريس سنتي شده است ولي هنوز چالش هاي زيادي در 

                                                                                                             
1. problem-based learning 
2. Barrows 
3. McMaster 



  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٤٢

 "آموزش"يج سنتي به جاي روش هاي را "يادگيري"جايگزيني اين روش نوين 
هاي همراه  . در اين راستا با وجود مزيت)١٣٩٦(آقازاده، (نظير سخنراني) وجود دارد

هاي  موقعيتكسب دانش پايه براي استفاده در «با اين روش نوين، نظير 
افزايش «و نيز » افزايش پويائي«، »هاي يادگيري شخصي تكامل مهارت«،»واقعي

دوديت زمان جهت اجراي روش و مشكالت عواملي نظير مح» ميل به يادگيري
ي ارزشيابي (كه در اين مجموعه به بخشي  خاص در مراحل متفاوت اجرا و نيز نحوه
هاي اجراي يادگيري براساس حل مسئله  از آن پرداخته خواهد شد)، از چالش

)PBLباشد. ) مي  
آنست كه آغاز فرآيند يادگيري بايد با طرح يك مسئله باشد تا  PBLايده اصلي 

نفره هستند، ضمن كار  ١٠تا  ٥گيرندگان كه به طور معمول در گروههاي  آموزش
روي مسئله، دانش الزم جهت حل آن را دريابند. در اين ميان حضور مدرس 

ويق كننده كننده فرآيند يادگيري (نه فراهم كننده محتواي يادگيري) و تش تسهيل
هاي سنتي يادگيري كه دانشجويان دانش الزم جهت  فراگيران است. برخالف روش

كسب دانش  PBLگيرند، در روش  حل مسئله را قبل از روياروئي با مسئله فرا مي
  باشد. حاصل و نتيجه كار بر روي مسئله مي

حفظ هدايت شده و از  "تفكر"در اين روش دانشجويان (فراگيران) بيشتر به سمت 
رسد به علت ايجاد  . همچنين بنظر مي)١٣٩٦(شعباني،كردن مطالب مي پرهيزند

ي تدريس بيشتر از روش تدريس سنتي  يك فضاي متنوع، ميزان رضايت از نحوه
هاي علوم  در مراكز توسعه دانشگاه PBLباشد. هر چند كه بحث اجراي روش  مي

كم است، ليكن تمامي هاي كشور حا پزشكي و نيز نظام آموزشي ديگر دانشگاه
ارائه » سخنراني مدرس«دروس (علوم پايه و باليني) كماكان با روش سنتي 

  . )١٣٨٧(بهرامي و خدارحمي،  شوند مي
  PBLدانشجويان شركت كننده در جلسه 

  ؛هستند پاسخ دنبال به •
  ؛كنند مي مرور را اهداف •
  ؛برند مي پي خود نقش به •
  ؛كنند مي سازي شفاف همديگر كمك به را مبهم و خاص هاي روش •



  ٤٣              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

  ؛كنند مي مطرح آن حل راه و سوال مورد در را خود هاي نگراني •
  ؛شوند مي آشنا جديد اطالعاتي و علمي منابع با •
  ؛كنند ا تمرين مير جديد راهبردهاي •
  ؛كنند مي همكاري اشتياق با •

  PBL مربيان نقش و وصياتصخ
 بيشتر كه را اطالعات انتقال تا دارند اكراه سنتي تدريس مدرسين برخي چند هر

به  PBL سيستم در و بگذارند كنار است، درسي مبحث بر ها آن تسلط دهنده نشان
عنوان مربي ايفاي نقش هدايت و تعامل فراگيرندگان را تسهيل كنند، اغلب آنها از 

كند تا دانشجويان  برند. مدرس شرايطي را فراهم مي گري لذت مي ايفاي نقش مربي
و استقالل خود را افزايش دهند. در يك محيط باز و فضاي خالقيت، خودباوري 

كنند و عملكرد خود را ارزيابي  حاكي از اعتماد، تعامل دانشجويان را تسهيل مي
تقويت كار گروهي و  - تشويق تفكر مستقل -عالقمند بودن -كنند. با انرژي بودن مي

  .ارائه بازخورد از خصوصيات بارز مربيان و مدرسان اين متد است
  PBLمزاياي 
• PBL است. ١محور-يك استراتژي دانشجو  
  است. ٢فزايش مهارت يادگيري از طريق خودآموزيا •
تقويت قدرت استدالل، تفكر منطقي و افزايش كنجكاوي فراگيرندگان يا  •

عنايت به اينكه همه رويدادها و بالطبع مسائل موجود در جهان در حال 
به عنوان يك تكنيك آموزشي  PBLتغيير و توسعه است و از اين حيث 

پويا سبب ايجاد خالقيت و نوعي باور در فراگير و نيز ايجاد حس مالكيت 
  شود. در فراگيران بر پروژه و كارها مي

هاي  فراهم ساختن شرايط مناسب براي ارائه اطالعات ارزشمند و آموخته •
  جديد به ديگران. 

فراگيران مي آموزند چگونه اطالعات جمع آوري كنند و بواسطه طبيعت  •

                                                                                                             
1. Student-centered strategy 
2. Directed learning Self 
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  گردند. ها تحريك مي جهت فهم بيشتر و بكار بستن دانسته PBLروش 
آموزند با چه روشي اطالعات جمع آوري شده را تجزيه و  فراگيران مي •

  تحليل كنند.
  گيري و قضاوت كنند. آموزند چگونه نتيجه فراگيران مي •
گيرندگان براي آموزش مستمر، كسب مهارت و كوشش براي انگيزه فرا •

  يابد. يافتن راه حل مناسب در مواجه شدن با مسائل، افزايش مي
  محور است و استاد نقش هماهنگ كننده دارد. - آموزش دانشجو •
هاي آموزشي از لحاظ زماني، سطح علمي و موضوع انعطاف پذيرتر  دوره •

  از روشهاي آموزش سنتي است.
  روند. تنها منبع اطالعات به شمار نمي Text كتابهاي •

 PBL محدوديت
  PBLدشواري روش و مقاومت در تغيير شيوه تدريس از سنتي به   •
  به امكانات زيادي جهت اجراي اين روش نياز است. •
  زمان بيشتري براي اجراي هر جلسه نياز است. •
زم تواند در مباحث خاصي مهارت ال با توجه به اينكه اغلب هر مدرس مي •

را كسب نمايد و نظر به اينكه در هر جلسه تعداد محدودي دانشجو 
توانند در مباحث شركت نمايند، براي هر درس ترجيحا به تعداد  مي

  باشد. مدرس بيشتر (و تشكيل جلسات به صورت همزمان) نياز مي
  بندي جمع

است، جايي  در علوم پزشكي مسالهمنشا يادگيري مبتني به گونه كه اشاره شد؛  همان 
هاي  در حال حاضر رشتهكه بيشتر رشد اوليه اين روش در آن به وقوع پيوسته است. 

علمي بسيار ديگري مانند مهندسي، علوم اجتماعي، حقوق، كشاورزي و مديريت وجود 
يادگيري مبتني بر مساله، يك  .)٢٠١٩، ١الدر(برند دارند كه اين رويكرد را به كار مي

روش طراحي و ارايه درس است كه مسائل صحنه عمل يا زندگي واقعي را به عنوان 
برد. متاسفانه بسياري از استادان فورا ادعا  محركي براي يادگيري دانشجو به كار مي

                                                                                                             
1. Elder 



  ٤٥              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

هاي  اند، چون آنها به اشتباه فعاليت برده كنند كه سالهاست اين روش را به كار مي مي
كنند. اين نوع  حل مساله درسشان را با يادگيري مبتني بر مساله يكسان فرض مي

تدريس، به هيچ وجه يادگيري مبتني بر مساله نيست. يادگيري مبتني بر مساله، روش 
كند و  تدوين برنامه درسي با تمركز بر مسائل كليدي است كه صحنه عمل بروز مي

براي يادگيري از  - در گروههاي همكاري به طور مستقل يا - مستلزم فعاليت دانشجو
شوند و تحت راهنمايي  مسائل است. دانشجويان براي فهم مساله دست به كار مي

نه ضرورتا فقط  - دانند و آنچه را نياز دارند، به منظور درك مساله مربيان، آنچه را نمي
هاي جديد  كنند. توجيه اين امر به طور حتم مبتني بر نظريه بدانند توصيف مي - حل آن

اي باشد كه در آينده به كار  اند اگر يادگيري مبتني بر زمينه يادگيري است كه دريافته
شود. بدين ترتيب، اگر دانش بايد حول  مي شود، دانش به طور موثري به يادآور برده مي

شويم  ها يا موارد احتمالي كه در كار شغلي آينده با آن مواجه مي هايي از موقعيت نمونه
بر اين،  افزونشود.  ار يافته باشد، به احتمال زياد در آينده به ياد آورده ميساخت

يادگيري مبتني بر مساله درهم تنيده است، بدين صورت كه در هر مورد ارائه شده نياز 
؛ ٢٠٠٢، ٢چون تي؛١٩٩٧، ١(باد و فيليتيهاي علمي است هاي مرتبط رشته به درك جنبه

  .)٢٠١٨، ٣كاماچو و كريستينسن؛ ٢٠٠٢
 . مقايسه روش سخنراني با يادگيري مبتني بر مساله٥ دولج

  يادگيري مبتني بر مساله  سخنراني  

  پرداز پويا، ايده  ي اطالعات كننده منفعل، دريافت  نقش دانشجو
  گر تسهيل  مستقيم  نقش مدرس

ساختارمند متناسب  كم تا نيمه  بسيار زياد  سطح ساختارمندي
  امكانات با زمان و

مهارت تفكري براي طرح دليل   write noteنگاري  شنيدن و نكته  هاي مورد نياز مهارت
  و دفاع از ايده

توليد مستنداتي براي پاسخ به   مطالعه براي آزمون  تكاليف
  مساله

  زياد  نزديك به هيچ  كنش با دانشجويان برهم
  جستجوگري و سنجش  ارائه شده توسط مدرس  منابع
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  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٤٦

در يادگيري مبتني بر حل مساله مورد  كه بايستي ي اساسي سه نكتهبنابراين،  
 :توجه قرار گيرد 

 ؛گري مدرس در فرايند يادگيري نقش تسهيل  
 ؛نقش خاص هر دانشجو 
   راهنماي فرايند وPBL 

 يادگيري مبتني بر مسالههاي جهاني پيرامون روش تدريس  تجربه

  »UCDدانشگاه  «دوبلين ايرلند

) روش ٢٠١٠( ١راهنماي تدريس تدوين شده از سوي تربي برت و داين كاشمن
كند كه يادگيري مبتني  محور را تركيب كرده و اشاره مي تدريس كاوشگري و مسئله

اي از يادگيري مبتني بر كاوشگري  اي خاص و يا زيرمجموعه بر مسئله گونه
ي و روش تدريس كاوشگر«(پرسشگري) است. بخشي از طرح پژوهشي 

است كه از سوي اداره آموزش عالي ايرلند حمايت شده است. در اين » محور مسئله
 ٥محور طراحي و در  ماژول براي روش تدريس كاوشگري و مسئله ٣٣پژوهش 

رشته آموزشي (يادگيري هميارانه براي بهداشت براي متخصصان بهداشت، 
رافي، روش تدريس ، تكنسين سونوگ٢و  ١كاربردي، ادبيات انگليسي   رواشناسي

اجرا و مورد مطالعه قرار  UCDمبتني بر حل مسئله در آموزش عالي) در دانشگاه 
هاي  ريزي شده است كه شيوه اي طرح گرفته است. ساختار اين مطالعه به گونه

متفاوتي براي اجراي اين روش تدريس انتخاب شده است. بطوري كه در برخي 
)در يك ماژول EPBL٢محوري ( و مسئلهموردهاي مطالعه روش تدريس كاوشگري 

درسي وارد شده است، در برخي ديگر، اين شيوه تدريس در تركيب چند ماژول و 
در يك مورد مطالعه، اين روش در يك برنامه بطور كامل مورد استفاده قرار گرفته 

دهد كه افزون بر تصميم مديريت  ها در اين پژوهش نشان مي است.  نگاهي به يافته
گيران  هاي آموزشي، ديدگاه تصميم هاي تدريس در برنامه گرگوني در روشبراي د
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  ٤٧              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

دانشگاهي در سطح كالن براي هدايت دانشجويان با دگرگشت روبرو بوده است. اين 
ما «در يك جمله  ٢٠٠٩-٢٠١٣مهم در برنامه استراتژيك آموزشي و دانشجويي 

هستيم. ما  UCDدانشگاه  ها در آن  متعهد به حمايت از دانشجويان در سفر اكتشافي
كنيم توانايي دانشجويان را براي كاوشگري،  هاي آموزشي خود تالش مي در برنامه

بازتاب يافته است. » كنيم. يادگيري مستقل، نوآوري و گفتمان انتقادي تقويت مي
سازي يادگيري مبتني بر مسئله در  در جاي جاي راهنماي تدوين شده براي جاري

خورد، تأكيد بر چهار بعد دروني در رويكرد يادگيري  م ميبه چش UCDدانشگاه 
  مسئله است: مبتني بر حل

در ابتداي فرايند يادگيري، ساختاري نادرست از يك مسئله چالشي براي  .١
شود. توالي مطالب ارائه شده براي به تصوير كشيدن مسأله  دانشجو ارائه مي

ته اين شيوه تدريس هاي برجس پيش از ورود به مباحث درسي يكي از ويژگي
 آيد.  به شمار مي

نفره  ٨تا  ٥هاي  در گروه UCDدر اين شيوه تدريس دانشجويان دانشگاه  .٢
گر را در فرايند  بندي شدند. در اين شرايط مربي نقش تسهيل كاري تقسيم
 . ١يادگيري دارد

طراحي ساختارهاي ارزيابي براي اطمينان از همسويي بروندادهاي آموزشي  .٣
 محور ياگيري مسئلهبا فرايند 

درك ماهيت هر رشته تخصصي و توجه ويژه به فلسفه آموزش در آن رشته  .٤
 UCDمحور در دانشگاه  براي طراحي فرايندهاي يادگيري مسئله

 »كالج لندن«انگلستان

) در پژوهش خود روش تدريس مسئله محور را در رشته برق ٢٠١٥( ٢ميشل
اجرا نموده است. در اين مطالعه سازگار نبودن نياز » كالج لندن«دانشگاه 

آموختگان دوره كارشناسي رشته مهندسي برق در  هاي دانش كارفرمايان با مهارت
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2. Mitchell 



  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٤٨

محور  ه مسئلهبه عنوان ضرورت تغيير شيوه تدريس از سنتي ب ١دانشگاه كالج لندن
هاي  بيان شده است. در بخشي از مرور ادبيات اين مطالعه اشاره شده است كه برنامه

اي تاريخي دارد. بطوري كه  تدريس مسئله محور در انگلستان ريشه  اجراي شيوه
آغاز شد. » آموختگان انجمن استخدام دانش«از سوي  ١٩٩٥اين برنامه از سال 

آموختگان با نياز كارفرمايان و بازار كار  هاي دانش هدف انجمن سازگار كردن مهارت
محور در  سنجي يادگيري مسئله كنسرسيومي براي امكان ٢٠٠١بود. در سال 

هاي  هاي اجرايي شدن اين شيوه تدريس در دانشگاه ها تشكيل شد تا چالش دانشگاه
مينه اجراي انگلستان را مورد مطالعه قرار دهد. اگر چه در ابتدا تجربيات اندكي در ز

هاي غيرپزشكي وجود داشت اما به مرور زمان،  اين شيوه تدريس در رشته
هايي چون ادبيات  گيري از اين شيوه تدريس در دوره كارشناسي رشته بهره

انگليسي، مهندسي عمومي، علوم مواد، فيزيك و فضانوردي رواج يافت. توجه به اين 
رواج و گسترش يادگيري مسئله نكته ضروري است كه تقاضاي بازار و صنعت در 

اي داشته است. در اين مطالعه  هاي انگلستان تأثير قابل مالحظه محور در دانشگاه
موردي پيش از ورود به مرحله اجرا، دو مسئله (ارزيابي و ارزشيابي) مورد توجه قرار 
گرفته است. بطوري كه شيوه ارزيابي دانشجويان و آموزشگران برپايه شيوه يادگيري 

سئله محور مورد بازبيني قرار گرفت. پس از آن، براي اجرا، واحد درسي م
 ١٢شود، در طول  كه براي دانشجويان سال سوم ارائه مي ٢هاي ارتباطي  سيستم

به عنوان واحد تحليل انتخاب شد.  ٢٠٠٥-٢٠٠٤هفته درسي در سال تحصيلي 
) به دانشجويان پيش از اين، اين واحد درسي به شيوه سنتي (سخنراني و امتحان

محور، محتواي دوره مورد بازنگري كلي  شد. با آغاز اجراي يادگيري مسئله ارائه مي
قرار گرفت.  در نخستين دوره اجراي آزمايشي اين درس به شيوه يادگيري مسئله 

 ٥ها  نفر جذب دوره آزمايشي شدند كه از ميان آن ٣٥دانشجو،  ٧٠محور، از ميان 
اين دوره شركت داشتند. اهداف، محتوا و شيوه نوين  نفر به صورت اجباري در

هاي  كننده توضيح داده شد. سپس دانشجويان به گروه  تدريس به دانشجويان شركت
مسئله در اختيار دانشجويان قرار  ٤بندي شدند و  نفره) دسته ٥-٦كوچك كاري (
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  ٤٩              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

زمان  هم هفته) به حل آن بپردازند. ١٢هفته (در طول  ٤گرفت تا در فاصله دو تا 
بندي شد.  گري براي كمك به دانشجويان زمان اي و تسهيل هاي مشاوره برنامه

ريزي شد و سپس  تر برنامه بطوري براي ورود به مسئله نخست يك جلسه طوالني
جلسات هفتگي (دو تا سه ساعت در هفته) براي بحث پيرامون مسئله در نظر گرفته 

هاي فردي و  زمان برپايه فعاليت مطالعه، همشد.  سيستم ارزيابي در اين نمونه مورد 
گروهي طراحي شده است. بدين ترتيب، دانش فني دانشجويان به صورت فردي و 

دهد كه  هاي اين مطالعه نشان مي گيرد. يافته گروهي مورد ارزيابي قرار مي
دانشجوياني كه به شيوه سنتي سخنراني اين واحد درسي را گذرانده بودند، در 

از انباشت دانش و كاربردي كردن آن مهارت الزم را ندارند. همچنين اين  گيري بهره
حل مسائل  شود دانشجويان زمان بيشتري را براي يافتن راه شيوه آموزشي، سبب مي

  هايي مشخص پاسخ صرف نمايند. در شيوه سنتي، دانشجويان تنها به پرسش
  ارند.سازي آن آگاهي كافي ند دهند كه به شيوه عملي پياده مي

  »شناسي موسسات آموزش عالي گروه روان«انگلستان 
)  تجربه مدرسان گروه روانشناسي سراسر انگلستان را در توسعه ٢٠٠٩( ١ويگينز

به دانشجويان كارشناسي » روش پژوهش كيفي«آموزش مسئله محور براي آموزش 
ت كه از طريق پيمايش مورد بررسي قرار داده است. در اين مطالعه اشاره شده اس

گرايي بنا نهاده شده است و در آن افراد  محور برپايه اصول ساخت يادگيري مسئله
، ٢(ساوين و بادناند اهميت دارد آموزند كه فرايند يادگيري به انداز آنچه آموخته مي

هاي  فراگيران در گروه  در اين شيوه يادگيري،). ٢٠٠١، ٣؛ ساوري و دافي٢٠٠٤
كنند تا به حل آن برسند. در اين ميان، هر  ي ميكوچك مسئله را تاجايي واشكاف

هاي خود را با ديگر اعضاي گروه به  فرد در گروه مسئوليت مشخصي داشته و يافته
ها پيرامون يك مسئله به حل آن كمك  ترتيب انباشت يافته گذارد. بدين اشتراك مي

ات انجامد و در اين جلس  معموال چند هفته به طول مي PBLكند. جلسات  مي
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  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٥٠

ادامه در ). ١،٢٠٠٠دالگرن (آبراندتكند گر را بازي مي مدرس نقش تسهيل
هاي خود هستند و  نويسندگان اشاره مي كنند كه دانشجويان در كنترل آموخته

كنند و از آموزش همساالن  درباره آنچه نياز دارند بدانند بحث و گفتگو مي
 ، (داچكنند موضوع استفاده مي(همتايان) براي افزايش درك خود و ديگران پيرامون 

  ).٢،٢٠٠١آلن و گرو
در اين پژوهش يادگيري مسئله محور در درس روش پژوهش مورد مطالعه قرار 

هاي بسياري  كنند كه اين شيوه تدريس در رشته گرفته است. نويسندگان اشاره مي
، اما )٢٠٠٠(ساوين و بادن،در گروه علوم انساني مورد استفاده قرار گرفته است

شناسي و روش تدريس بسيار  استفاده از آن در دوره كارشناسي و در رشته روان
اندك گزارش شده است. در اين مطالعه براي بررسي وضعيت يادگيري مسئله محور 

هاي خود با  در انگلستان، ايميلي به آموزشگران ارسال تا تجربيات خود را از آموزش
هاي بدست آمده از مرور ادبيات و  هبه اشتراك بگذارند. برمبناي يافت PBLروش 

ستخراج و به دنبال آن » روش پژوهش كيفي«پيمايش انجام شده، منابع درس 
زمانبندي آن نيز تدوين شد. نمونه مورد مطالعه در اين  محتواي دروس و برنامه

هاي انگلستان هستند كه در  پژوهش دانشجويان داوطلب سال سوم دانشگاه
بندي شدند و مواد درسي در اختيار  نفر) تقسيم ٣٠تا  ٢٠نفره (بين  ٤هاي  گروه
ها دو  ها قرار گرفت. طول دوره آزمايشي سه هفته در نظر گرفته شده كه گروه گروه

ها در  بار در هفته در جلسات شركت كردند. همچنين يك مدرس براي همه گروه
ها  اي گروهمسئله بر ٤نظر گرفته شد. با توجه به ادبيات و پيمايش انجام شده 

ها، هر يك حيطه كاري متفاوتي را  تعريف شد كه ضمن مرتبط بودن اين مسئله
اي كه مسئله نخست تمريني عملي براي  كند. به گونه ها تعريف مي براي گروه

هاي نظري روش تدريس كيفي تمركز دارد و  بر پايه  اعضاي گروه است. مسئله دوم،
كند.  دهاي متفاوت در روش تدريس تشويق ميدانشجويان را به نقد و ارزيابي رويكر

دهد تا با  هاي آماري در اختيار دانشجويان قرار مي اي از داده مسئله سوم، نمونه
هاي نظري خود آن را به عمل تبديل كنند. و مسئله چهارم، دانشجويان را به  آموزه
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  ٥١              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

ئوري به دهد تا مستقال از ت هاي خود، تحليل و ارزيابي آن سوق مي گردآوري داده
تجربه دانشجويان از مواد عمل برسند. در آخر، گروهي كانوني حول محورهاي 

انتظار آنان از ، ديدگاه دانشجويان درمورد كارگروهي، آموزشي تدوين شده
ال پيرامون درس  آنان براي يك كالس ايدهو ايده پژوهشگران به عنوان مدرس 

  شكل گرفت. تدريس كيفي روش 

 »دانشگاه اينديانا« امريكا، پنسيلوانيااياالت متحده 

) تجربه دانشگاه اينديانا در ايالت پنسيلوانيا را از اجراي يادگيري ٢٠١٧( ١كارون
كند. در  روايت مي ٢بخشي مبتني بر مسئله در ميان دانشجويان آموزش مشاوره توان

 ارشد رشته مشاوره توانبخشي اين مطالعه نمونه آماري دانشجويان كارشناسي
هاي  بخشي، جنبه واحد درسي (شامل: اصول مشاوره توان ٣هستند كه حداقل 

درماني و روانشاسي ناتواني) را گذارنده و همچنين حداقل دو واحد درسي را با يك 
نفره  ٥تا  ٤هاي  دانشجو انتخاب و در گروه ١٤استاد گذارنده باشند. بدين ترتيب، 

ه انتخاب شد وظيفه آن مديريت بندي شدند. براي هر گروه يك سرگرو تقسيم
ها نظارت داشته و  در اين بين، مدرس دوره، برگروهمباحث و موضوعات گروه است. 

ها امكان  كند. در زمان برگزاري كالس ها را در فرايند يادگيري راهنمايي مي آن
ها، كامپيوتر و ديگر منابع اطالعاتي براي دانشجويان فراهم است.  استفاده از كتاب

ين مطالعه از الگوي رايج يادگيري مسئله محور استفاده شده و دانشجويان در در ا
هاي كاري بايستي به هر مسئله پاسخ داده و پس از رسيدن به يك توافق  گروه

جمعي در مورد مسئله به سراغ پرسش و مسئله بعدي بروند. در اين ميان، 
به عنوان كار در شود  هايي كه در حين انجام فعاليت دركالس مطرح مي پرسش

شود تا با انجام پژوهش ژرف بدان پاسخ داده و  منزل به دانشجويان سپرده مي
  هاي خود را در جلسه آتي با ديگران به اشتراك بگذارند. بدين ترتيب، فعاليت يافته
كند تا به تمام مسائل مطرح شده در مورد موضوع  هاي كاري ادامه پيدا مي گروه

هاي خود  ان هر گروه گزارشي را درباره فرايندها، يافته پاسخ داده شود. پس از
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  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٥٢

دهد  هاي اين مطالعه موردي نشان مي كنند تا در كالس ارائه دهند. يافته تدوين مي
كه اين شيوه يادگيري در توسعه و ارتقاي دانش دانشجويان بسيار مفيد بوده و در 

كه به شيوه يادگيري توانبخشي، دانشجوياني   هاي مشاوره مقايسه با ديگر كالس
تري در فرايند يادگيري داشته و  فعال  اند، مشاركت محور آموزش ديده مسئله

ها دريافت شده است. همچنين در  هاي عملي آن تري از فعاليت بازخورد مثبت
كننده در مطالعه، بر  درصد دانشجويان مشاركت ١٠٠مطالعه اشاره شده است كه 

زمان دانش آكادميك و  ر مسئله در بكارگيري هماين باورند كه يادگيري مبتني ب
ها پس از گذراندن اين  ها كمك كرده است. ضمن آن كه آن هاي عملي به آن مهارت

  هاي توانبخشي بپردازند.  اند با رويكردي انتقادي به انجام مشاوره  دوره، توانسته

  »دانشگاه دالورا«اياالت متحده امريكا 
اي  آموزش مبتني بر مسئله در دانشگاه دالورا تجربهسازي رويكرد  تجربه جاري

موسسه تغيير در آموزش «اي با نامه  متفاوت است. در اين دانشگاه موسسه
براي اجرايي سازي اين رويكرد آموزشي شكل گرفته است كه در آن   »دانشگاه

ابعاد گوناگون اين شيوه آموزش   ضمن پرداختن به چرايي آموزش مبتني بر مسئله،
راي دو گروه دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه واشكافي شده است. اين ب

كند براي فراگيري و يا تدريس اين شيوه آموزش را  نفعان كمك مي مهم به ذي
توان به اختصاص  هاي دانشگاه دالورا در اين زمينه مي برگزينند. از ديگر فعاليت

چه در  وسسه اشاره كرد. آنبخش مجزايي در وب سايت اصلي دانشگاه به اين م
هاي آموزشي براي  هايي همچون برگزاري كارگاه اي از فعاليت ميان مجموعه

انديشي؛ بيشتر به چشم  دانشجويان و اعضاي هيات علمي، برگزاري كنفرانس و هم
است. در اين منابع مورد نياز براي آموزش مبتني بر مسئله خورد، بخش  مي

ها در  و گروه ١هاي ارزيابي، نمونه مسئله ، فرمزير بخش (برنامه درسي ٤بخش 
هايي از برنامه درسي  ) طراحي شده است. كه در بخش برنامه درسي، نمونه٢عمل
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  ٥٣              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

خورد و  هايي چون بيولوژي، شيمي، فيزيك و بهداشت و سالمت به چشم مي رشته
ز توانند ا در آن اشاره شده است كه اعضاي هيات علمي در صورت تمايل و عالقه مي

هاي آموزشي خود استفاده نمايند. در بخش  ها براي تغيير در شيوه اين نمونه
هاي مورد نياز در اين شيوه آموزشي همچون  هاي مختلف فرم هاي ارزيابي، گونه فرم

هاي گروه، ارزيابي مسئله، ارزيابي دوره و غيره قرار داده شده است.  ارزيابي فعاليت
هاي درسي آورده شده است. و  مسئله در رشتهدر بخش نمونه مسئله، چند نمونه 

ها در عمل، ويدئوهايي گذاشته شده است كه چگونگي آغاز مباحث  در بخش گروه
دهد. همچنين از كليه اعضاي  هاي كاري به نشان مي ها و سازماندهي گروه در گروه

هيأت علمي دانشگاه درخواست شده است كه تجربيات خود را در آموزش مسئله 
هاي درسي مبتني بر  هاي برنامه ا اين موسسه به اشتراك گذاشته و نمونهمحور ب

هاي اين موسسه  مسئله خود را در اختيار موسسه قرار دهند. نگاهي جامع به فعاليت
حكايت از آن دارد كه دانشگاه هدفي براي اجبار اعضاي هيأت علمي براي استفاده 

هاي اين  حين حال با ترويج فعاليت از شيوه آموزش مبتني بر مسئله نداشته اما در
موسسه و جلب مشاركت اعضاي هيأت علمي تالش دارد تا آنان براي پيوستن به 
اين جريان تشويق نمايد. از آنجا كه آموزش مبتني بر مسئله قائم بر نياز كارفرمايان 
است، موسسه تغيير آموزش در دانشگاه براي رسيدن به آموزشي موثر، از مشاركت 

ايي چون شبكه پن امريكن در زمينه آموزش مبتني بر مسئله، خدمات ه بخش
فناوري دانشگاهي، بخش ارزيابي و آموزش دانشگاه دالورا، آزمايشگاه علوم و 

  اي استفاده كرده است.  رشته آموزش بين
 
 
 
 
 

   



  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٥٤

  راهنماي روش تدريس  يادگيري مبتني بر مساله در آموزش عاليبخش دوم: 
Hand book Teaching Method  Problem base learning 

(PBL) 

  از اصول تا عمل
دهد  قرار ميبراي آموزش را مدنظر  گرا سازنده ك رويكردي يادگيري مبتني بر مسئله

و خود  يادگيري هميارانه كند بر گرانه مدرس حمايت مي كه از نقش تسهيل و در حالي
هاي ساختارگرايانه وجامعه  نمايد. يادگيري مسئله محور بر نظريه يد ميمحور تأك
هاي كوچك  فرهنگي در گروه -  گاه اجتماعياست. ديدفرهنگي استوار  -شناختي

صحبت كردن موجب تغيير در تفكر  :است ويگوتسكي ظريهن يادگيري، بازنمايي تأثير
يكي  گرايي ساخت. )١٣٩٤(عابديني بلترك، منصوري، اسدنيا و ميرزا آقايي، شود مي

شود و  كه براساس آن، دانش توسط فرد ساخته مي يادگيري است.هاي  از نظريه
توليد دانش، فرايندي مستمر است كه تجربه انفرادي افراد از جهان را سازمان 

مانند پياژه، ويس  ١٩٠٠و اوايل  ١٨٠٠هاي  شناسان سال فيلسوفان و روان .بخشد مي
در رابطه  گرايي ديدگاهي فلسفي ساخت گرايي بودند. و كاهن بنيانگذار جنبش سازنده

 ٢طور مشخص ديدگاه شناخت شناسانه يا معرفت شناسانه . بهاست١با ماهيت دانستن

دارد. نام  پياژه ژان ترين نظريه پردازان ساخت گرايي دهد. يكي از برجسته را نشان مي
داند. وي در مطالعات خود در پي آن بود كه  مي٣كشناس ژنتي او خود را شناخت

ها و باورهاي خود به شناخت  ها چگونه از راه كنش متقابل بين تجربه دريابد انسان
توان از كسي به ديگري انتقال  معنا كه جوهر دانش را نمي بدين .كنند دست پيدا مي

روش جستجو و اكتشاف بدان رسيد. ساختار گرايان بر اين باورند كه  داد، بلكه بايد از
تواند مفهوم جديد و ناشناحته اي را بياموزد، مگر آنكه بتواند آن را با  انسان نمي

دانش پيشين خود كه در ذهن دارد و از تجربيات واقعي او بدست آمده پيوند دهد. 
شود، اما آنچه كه همه  متفاوتي ميهاي  ها و ديدگاه نظريه ساخت گرايي شامل شاخه

فرآيندي فعاالنه و  "يادگيري"ها را با هم پيوند ميدهد اين است كه  اين ديدگاه
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  ٥٥              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

خاص ذهن هر فرد بوده و افراد با ساختن روابط ذهني ميان مفاهيم و تصورات از 
يك سو و اطالعات و تجربيات به دست آمده از دنياي واقعي خارج از ذهن از سوي 

  )١٣٨٧(يادگارزاده،پرند و بهرامي، نياي معاني ذهني خود را مي سازندديگر د
پيشيني،  ي ي اساسي است كه عبارتند از مرحله مرحله چهارشامل  PBLفرايند 
و  مساله، محصول يادگيري مبتني بر ي يادگيري مبتني بر مساله چرخه

اين مراحل به شرح مطالبي كه در ادامه آمده است به تفكيك  كه تمام  سنجش
  . )PBL الگوي تدريس. ٢(شكلاند مراحل آن توضيح داده شده

PBL  مرحله ي پيشيني تماس با مدرسان مرتبط حوزه ي 
درسي مشخص شده

طراحي مساله       گروه بندي

PBL  چرخه ي
روشن كردن 

مسال
ساختاردهي به 

    سواالت
شناسايي 

دانش موجود   
شكل داده به 

ايده
  

ساختاردهي به 
اهداف

فعاليت هاي 
بيرون از كالس

    
بحث و ارزيابي 

اطالعات

جلسه ي اول پژوهش جلسه دوم

PBL  محصول ارائه  گزارش

واژه نامه

صورت جلسه ها

PBLسنجش  سنجش ارائه    سنجش گزارش  سنجش فرايند  



  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٥٦

  PBLي پيشيني  مرحله .١
هايي كه نياز است تا پيش از شروع فرايند يادگيري مبتني بر  در اين قسمت بخش

  شود. انجام شود، شرح داده مي  مساله
  
  
  
  

 
  
 

  ي درسي مشخص شده تماس با مدرسان حوزه - ١- ١
اي است كه در آن سه بخش اصلي شامل  رشته يادگيري مبتني بر مساله فرايندي بين

دانشجو، استاد و موضوع تدريس نقش اساسي دارند. بديهي است كه براي هر موضوع 
ها و  تواند معلمان متعددي وجود داشته باشد. برقراري ارتباط با آن تدريس مي

ها و دانش اساتيد و همچنين  ي مهارت سعهتواند به تو ها مي استفاده از تجربيات آن
تواند در هر موضوع تدريس وجود داشته باشد منتهي  توجه به موارد متعددي كه مي

 شود. 
تواند اين اطمينان را  ي مهم دارد. نخست آنكه مي برقراري اين ارتباط چند فايده

اي خاص مرتبط بوده و همچنين به روز است.  حاصل كند كه طراحي مساله به رشته
منابع خوبي براي دستيابي به منابع  Subject teacherكه مدرسان موضوع  دوم اين

د از آن منابع در طول ترم استفاده نمايند. جديد و كافي هستند كه دانشجويان بتوانن
و در نهايت مدرسان موضوع معتبرترين ارزيابان براي بررسي ارتباط بين محتواهاي 

هاي پايان ترم كمك  توانند در ارزيابي ها مي توليد شده و موضوع تدريس هستند. آن
يه جدي باشند به ويژه در شرايطي كه دانشجويان هر كدام ممكن است براي ته

  هاي متفاوتي داشته باشند.  محتواهاي مربوط به كالس ايده
  
  

تماس با 

مدرسان 

 حوزه درسي

طراحي 

 مساله
بندي گروه  

 مرحله پيشيني

PBL 

 



  ٥٧              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

  طراحي مساله - ٢- ١
 

  
  
  
 

  مقدمه - ١- ٢- ١
يادگيري مبتني بر مساله از مساله به عنوان عاملي براي آغاز كردن و انگيزه بخشيدن 

اي مناسب براي  كند. از اين رو انتخاب مساله به يادگيري در دانشجويان استفاده مي
ي انتخاب شده نتواند  شود. اگر مساله موفقيت در پروژه امري حياتي محسوب مي

احتمال قوي پروژه به شكست منتهي خواهد شد.  دانشجويان را به خود جلب كند به
در هنگام طراحي مساله مدرس نبايد فراموش كند كه يادگيري مبتني بر مساله يك 

  متنوع است.  curricularهاي درسي  فعاليت حل مساله، با رويكردي مبتني بر برنامه
  كه: ي اصلي در طراحي مساله وجود دارد كه عبارتند از اين دو مساله

 ي خوب طراحي كرد؟ توان يك مساله نه ميچگو  
 چه كسي بايد اين مساله را طراحي كند؟  

 ي خوب: هاي مساله ويژگي -٢- ٢- ١

 هاي يك زندگي واقعي باشد.  مساله بايد مبتني بر زندگي در موقعيت  
 ها و اطالعاتي كه از منابع  ي خوب نياز دارد تا دانشجويان بر اساس داده مساله

  ي آن تصميم بگيرند يا قضاوت كنند.  توانند دربارهكنند ب آوري مي مختلف جمع
 ي با پايان باز طراحي شود كه بتوان براي آن  در صورت امكان بايد مساله

تواند دانشجويان را  هاي متفاوتي پيدا كرد. از اين رو مي ها و پاسخ موقعيت
ها مشاركت كرده و نظرات خود  انديشي ها و هم بيشتر تشويق كند كه در بحث

  بيان كنند. را
  ،اهداف دوره بايد در مساله تركيب شده باشند كه در طول فرايند حل مساله

  اهداف دوره هم محقق شود. 
 ها و  مساله بايد بتواند توجه دانشجويان را جلب كرده و همچنين به نيازهاي آن

تماس با 

مدرسان حوزه 

 درسي

طراحي 

 مساله
بندي گروه  

 مرحله پيشيني

PBL 
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  مسير شغلي كه در آينده خواهد داشت، پاسخي بدهد.  
لش طراحي شود كه دانشجويان با دانشي كه مساله بايد با سطح بااليي از چا

 هاي آن برآيند. ي چالش اند نتوانند از عهده از قبل داشته
 

 ي خوب يافتن مساله - ٣- ٢- ١

تواند در سطوح  مسائل بر اساس سطح كالس و به ويژه امكاناتي كه وجود دارد مي
مختلف انتخاب شود. مثال وقتي زمان كمتر است يا امكانات در دسترس نيست 

ي راه حل آن در كتاب منبع آورده شده  توان از مسائلي استفاده كرده كه عمده مي
ها به  فت كه دانشجو براي پاسخ به آنباشد اما در شرايط بهتر بايد به سمت مسائلي ر

 جستجوي بيشتري نياز داشته باشد. 

  ي خوب طراحي مساله - ٤- ٢- ١
تواند به دانش پيشين دانشجويان مربوط باشد و همچنين مرتبط به  مساله خوب مي

اي باشد كه امكان بحث و دسترسي به اطالعات  زندگي واقعي باشد. همچنين مساله
ها مانند  . در اين مرحله مدرس بايد به تمام زمينهمربوط به آن وجود داشته باشد

تكاليف درسي، مباحثات كالسي، منابع مورد نياز و همچنين ارزيابي پايان ترم فكر 
كند و بر آن اساس مساله را طراحي نمايد. مسائل گاه عمومي و گاه فردي هستند 

 (مشكالت بيكاران، يافتن شغل)

  دادن به گروه يا تيم شكل - ٣- ١
 
  

  
  
  

هاي گروهي است. بسياري از  يادگيري فعاليت PBLترين اهداف  يكي از مهم
دهپد كه به صورت انفرادي مطالعه كنند و از اين رو مدرسان  دانشجويان ترجيح مي

هاي مناسبي كه بتوانند در آن فعاليت گروهي را  ي كافي موقعيت غالبا به اندازه
هاي تواند باور هاي متفاوت مي كنند. تجربه ديدگاه تجربه كنند، پيشنهاد نمي

با تماس 

مدرسان حوزه 

طراحي 

 مساله
بندي گروه  

 مرحله پيشيني

PBL 
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 PBLجا كه  ي كارهاي تيمي و گروهي تغيير دهد. از آن دانشجويان را در حوزه
فرايندي طوالني است، بسيار مهم است كه در آن دانشجوياني كه با هم در يك تيم 

كنند احساس تعلق، پذيرفته شده و يكي شدن با تيم را داشته باشند. اين  كار مي
  شود تا عملكرد تيم موثر بشود.  همه باعث مي

  شكل دادن به ساختار تيم  -١- ٣- ١
در كالس وجود دارد كه  هاي كاري رويكردهاي مختلف براي شكل دادن گروه

 تواند به شرح زير باشد مي
 عالقمندي افراد به مساله  
 هاي دوستي گروه  
 سازد ها را مي هايي كه مدرس خود آن گروه  
 سطح دانشي افراد مبتني بر موضوع مورد تدريس  

 ي تيم يا گروه اندازه - ٢- ٣- ١

ود. ش شده مربوط مي ي انتخاب ي تيم يا تعداد نفرات آن به وسعت مساله اندازه
نفره هم پيشنهاد  ٤هاي  پنج عضو معموال تعداد مطلوبي است كه ممكن است گروه

هاي بسيار كوچك يا بسيار بزرگ مشكالتي در مديريت كردن و  خوبي باشد. گروه
ها هر كدام به سمت  توانند داشته باشند و اين امر باعث شود آن همكاري كردن را مي

  ر گروهي انجام ندهند. هاي فردي سوق پيدا كنند و كا فعاليت
  نقش افراد در تيم -٣- ٣- ١

  ها عبارتند از: اين نقش
مديريت جلسات، مشخص كردن اهداف  :)Chairperson(رهبر گروه •

دهي،  سازمان  بندي مباحث و تصميمات، ها، دستور جلسه، جمع نشست
توزيع وظايف، روشن كردن اهداف، وظايف مستقيم هر فرد و فراخوان براي 

  شود.  نشست توسط رهبر گروه انجام مي
وه، ها و اتفاقات گر كننده فعاليت به عنوان ثبت :)Secretary (منشي گروه  •

گزارش گرفتن از كساني كه قرار است كاري را انجام بدهند، مستندسازي 
  اطالعات مربوط به پروژه از وظايف منشي گروه است. 
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كند،  زمان جلسه را مديريت مي :)Timekeeper(ي زمان  دارنده نگه •
كند كه اعضاي گروه از بحث و اهداف تعيين شده خارج نشوند،  مراقبت مي
ي اعضا وظايفشان را در زمان تعيين شده انجام  ه همهكند ك مراقبت مي

  بدهند. 
كند و  او به عنوان سخنگوي گروه فعاليت مي :)Reporter(دهنده  گزارش •

بخشان بوده.  ها و داده مسئوليت مهم او برقراري ارتباط با مدرس، ساير گروه
ي هر ي اعضاي گروه در ابتدا ارائه گزارش از فرايند انجام پروژه براي همه

 نشست نيز از وظايف ديگر اوست. 

ها،  فعاليت  طراحي نقشه :)designer/investigator( گر طراح يا پژوهش •
يافتن منابع مرتبط، به دست آوردن اطالعات براي گروه، و به سهيم كردن 

هاي مربوط به طراح تيم  هاي مهم و مرتبط از فعاليت تمام گروه در داده
 است. 

ها و مستندات گروه  اصالح و مرتب كردن گزارش :)Editor( ويراستار •
 شود.  توسط ويراستار انجام مي

ي حل مساله در گروه و  قضاوت كردن درباره :)Evaluator(ارزياب  •
دهي مساله، ارتباطات بين  گيري، سازمان هاي مربوط به تصميم فعاليت

بيني نقدهاي احتمالي در  داد گروه، بررسي اشتباهات و پيش فردي، برون
 گيرد.  ي وظايف ارزياب گروه قرار مي دسته

 زمان  - ٤- ٣- ١
دهيد به رويكرد شما در انتخاب  يها اختصاص م زماني كه براي شكل دادن به گروه

طلبد اما  تيم بسيار مربوط است. رويكردهاي اول و دوم و سوم زمان زيادي نمي
ها نياز  آن  ها و سطح دانش رويكرد چهارم به زمان بيشتري براي شناسايي مهارت

 دارد. 
توانيد  براي استفاده از روش يادگيري مبتني بر مساله به عنوان مدرس هم مي

هاي متفاوتي از يك جلسه تا يك ماه و حتي يك ترم را در نظر بگيريد. ساختن  زمان
فضايي مثبت كه در آن دانشجويان حس خوبي براي انجام فعاليت گروهي داشته 
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دهد كه تا چه اندازه و  باشند شايد زمان بيشتري بطلبد. معموال جلسه دوم نشان مي
ها تا چه اندازه  گروه درك شده و آن ي اول بين اعضاي ها از جلسه به چه صورت نقش

  براي انجام فعاليت گروهي انگيزه دارند. 
  ها  دستورالعمل  - ٥- ٣- ١

اين همه مواردي است كه مدرس بايد براي دانشجويان از ابتداي كار روشن نمايد 
 شود: ها دستورالعمل گفته مي كه به آن

 طراحي مسائل مورد عالقه  
 چه ترجيح  سائل مبتني بر آندعوت از دانشجويان براي انتخاب بين م

  دهند كه روي آن كار كنند مي
 ها معرفي رسمي تيم  
  تعيين اين نكته كه فرايندPBL ها  قرار است چقدر زمان ببرد و تا كي آن

  بايد به عنوان يك تيم با هم كار كنند
 هاي  هاي الزم مبتني بر ويژگي ها براي نقش آماده كردن اعضاي گروه

  دارند. شخصيتي و ترجيحاتي كه
 چگونه بايد روح تيم را ساخت  -٦- ٣- ١

بسيار مهم است كه دانشجويان بتوانند با تيم يكسان شده و در فضايي مطلوب 
وظايفي كه به اشتراك گذاشته شده را انجام دهند. در اين مسير مشكالتي نظير 

شود كه حتي  هاي جدي منتهي مي هاي مشابه به چالش ها و تضادها و موقعيت بحث
ي پويايي گروه شده و افراد وظايف را بدون وجود روح تيمي انجام  وسعهمانع از ت

دهند. مدرس بايد به دانشجويان ياد بدهد كه چگونه در روح تيم خود  مي
كرده و به ياد داشته باشند كه مدرس عضوي از تيم نيست و نخواهد  مشاركت

 توانست فرايندهاي درون تيم را كنترل كند. 
  باشيد كه:به خاطر داشته 

 .دانشجويان بايد فضايي راحت و باآرامش اما جدي داشته باشند  
 ي براي داشتن هدف مشترك بايد تشويق شود. روابط دوستانه و روحيه  
 .تصميم بايد به صورت جمعي گرفته شود  
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  اعضاي گروه بايد ياد بگيرند كه به سخنان هم گوش داده و رويي گشوده
  ا داشته باشند.براي شنيدن پيشنهادات ساير اعض

  به دانشجويان بگوييد كه تضاد در گروه چيز غيرمعمولي نيست. تفاوت
باورها و اعتقادها نبايد سركوب شود بلكه بايد هر كدام مبتني بر 

  پيامدهايي كه دارند مورد بحث قرار بگيرند.
 هاي خود را توسعه دهد. هر كس كه  هر فرد گروه بايد تالش كند پتانسيل

تماد به نفس كمتري داشته باشند و يا آرام باشد و تعهد سكوت كند، اع
كمتري به گروه نشان داد، بايد تشويق شود كه مشاركت خود را افزايش 

  داده و براي رسيدن به اهداف تعيين شده تالش كند. 
 كننده است و نه  گر و مشورت مدرس بايد بداند كه تنها يك مشاهده

ي فرايندها، و تشويق براي  يق مشاهدهعضوي از تيم. او بايد بتواند از طر
  ها كمك كند.  هاي حل مساله و همكاري به تيم ي مهارت توسعه

  ي يادگيري مبتني بر مساله چرخه .٢
ها پس از  ي يادگيري مبتني بر حل مساله شامل هفت گام است. اين گام چرخه

 ها در كالس درس اجرا مي شود.  ها و شكل گرفتن تيم انتخاب مساله
ي نخست  اي يادگيري مبتني بر مساله، در جلسه مرحله ٧گام نخست مدل پنج 

  دهد و به شرح زير است: يادگيري در كالس رخ مي
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  گام اول: روشن كردن مساله - ١-٢
كنند تا آن را متوجه  اي را دريافت كرده و تالش مي هر گروه از دانشجويان مساله

بيني  شود. زمان پيش ها در ميان گروه تقسيم مي شوند. همچنين در اين گام نقش
  دقيقه است.  ١٥شده براي اين گام 

  ها گام دوم: ساختاردهي به سواالت و پرسشگري -٢-٢
گام يك هدف مشخص دارد و آن تعريف مساله با عمق بيشتر است. اين مرحله  اين

دهد كه درك كنند واقعا مساله شامل چه مواردي است. بر  به دانشجويان اجازه مي
توانند نيازهاي آموزشي خود  ها است كه دانشجويان مي تر آن اساس اين درك عميت

دي درك كنند. دانشجويان بايد را درك كرده و فرايند يادگيري را در مراحل بع
ي مساله دارند با هم بحث كرده و بارش فكري انجام  هايي كه درباره ي ايده درباره

رسند و از ميان اين ده سوال، پنج  ها به ده سوال اساسي مي دهند. در نهايت آن
ها را روشن خواهد كرد. زمان  ي آن هاي آينده سوال پاياني است كه مسير فعاليت

  دقيقه است. ٣٠تا  ١٥ني شده براي اين گام بين بي پيش
    گام سوم: شناسايي دانش موجود و نيازهاي يادگيري - ٣-٢

هايي كه در گام پيش نسبت به  هاي تحليلي و بررسي پس از بارش فكري و نگاه
رود كه در ازاي درك  اند حال در اين گام از دانشجويان انتظار مي مساله داشته

اند، قادر باشند تا نيازهاي يادگيري و  طرح  له پيدا كردهتري كه نسبت به مسا عميق
 PBLالزم براي فرايند يادگيري در مراحل بعد را شناسايي كنند. هدف از گام سوم 

ي انتخاب شده شناسايي  اين است كه دانش موجود دانشجويان در ارتباط با مساله
ي پاسخ دادن به شده و با ساير اعضاي گروه به اشتراك گذاشته شود. تالش برا

سواالت نهايي شده در گام پيشين معيار سنجش دانش كنوني اعضاي گروه است. 
  دقيقه است.  ١٥بيني شده براي اين مرحله  زمان پيش

    ها گام چهارم: شكل دادن به ايده - ٤-٢
ها در فرايند يادگيري مبتني بر مساله  ترين گام ها يكي از مهم شكل دادن به ايده

ها را شكل بدهند، اگر ارتباط بين  ها و مفهوم دانشجويان قادر نباشند تا ايدهاست. اگر 
ها مشخص خواهد شد.  ها در گزارش نهايي آن ي اين ها روشن نباشد، همه ايده
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ي علتي و معلولي مشكل و عواملي كه مستقيم يا غير مستقيم بر آن  ساختن شبكه
يم شده و دانشجويان بر آن اساس ي مفهومي ترس گذارد. در نهايت يك نقشه اثر مي

ها  ها به هم مربوط هستند و سواالت را پيرامون ايده گيرند كه كدام ايده تصميم مي
دهد كه از نظر اعضاي  ي مفهومي شكل گرفته نشان مي كنند. نقشه بندي مي گروه

گروه چه چيزي بايد آموخته شود و چه چيز بايد مورد جستجوي بيشتر قرار بگيرد. 
  دقيقه است. ٣٠بيني شده براي اين مرحله  پيشزمان 

گام پنجم: ساختاردهي به اهداف يادگيري و توزيع تكاليف در ميان  -٥-٢
    اعضاي گروه

داند كه هر  ها مي چه در مراحل پيش انجام شده دانشجو با مراجعه به آن مبتني بر آن
مواردي را  مساله با چه مفاهيمي احاطه شده و براي يادگيري آن نياز دارد كه چه

شود كه  اي از تكاليف تعيين مي بياموزد. بر همين اساس براي هر دانشجو مجموعه
بيني  زمان پيش. ي ابعاد خاص مساله را جستجو كند بتوانند اطالعات بيشتري درباره

  دقيقه است. ٣٠شده براي اين مرحله 
هاي  پژوهش بعد از پنج گام نخست يادگيري مبتني بر مساله دانشجويان براي انجام

  دهد بيرون از كالس زمان خواهند داشت كه گام ششم را تشكيل مي
  
  
  
  
  
  
  
  هاي بيرون از كالس ها و پژوهش گام ششم: فعاليت - ٦-٢

تقسيم شد، ها  پس از اين كه مسئله ساختاربندي شده و وظايف هم بين اعضاي گروه
هاي فردي خود را آغاز كنند. بسيار مهم است كه  توانند پژوهش گاه دانشجويان مي آن

ي گروه به درستي ثبت  هاي هر يك از اعضاي گروه در صورتجلسه وظايف و مسئوليت

چرخه يادگيري 
PBL 

 . پژوهش٦
. بحث و ٧

 ارزيابي
 جلسه اول

 جلسه دوم
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رود كه دانشجويان نخست به دنبال  شده باشد. در اين مرحله است كه انتظار مي
ها و مقاالت خواهند رفت و سرانجام  ز آن به سراغ كتابمنابع اينترنتي بروند. پس ا

كنند و  نياز خواهند داشت تا برخي از مدرساني كه در موضوع مورد نظر تدريس مي
هاي مربوط به جستجوي منابع  تخصص دارند را ببينند. الزم است كه مدرس مهارت

ويان آموزش داده در اينترنت و همچنين ساير منابع مانند كتاب و مقاله را به دانشج
ها دست  ها براي يافتن افراد متخصص در هر رشته كمك كند. اين پژوهش و به آن

توانند منابع مختلف را  كم يك هفته زمان مي برد كه در اين زمان دانشجويان مي
  را پيدا كنند.  بررسي كرده و اطالعات مناسب و مرتبط با حل مساله

    گام هفتم:  بحث و ارزيابي اطالعات - ٧-٢
ترين هدف گام هفتم يادگيري مبتني بر حل مساله اين است كه دانشجويان  مهم

ها بايد به  اند را ارزيابي كرده و به اشتراك بگذارند. آن اطالعاتي كه تاكنون آموخته
ي كافي براي توصيف مساله  اين سوال پاسخ دهند كه: آيا اطالعات مرتبط به اندازه

كه  شود در حالي گزارش مكتوب هدايت مي ي وجود دارد؟ پاسخ مثبت به مرحله
كند. زمان  پاسخ منفي دانشجويان را به پژوهش و جستجوهاي بيشتر هدايت مي

  دقيقه است. ٤٥بيني شده براي اين مرحله  پيش
  

  دادهاي يادگيري مبتني بر مساله برون .٣
 
  

  

  

  

  

  

  

 PBL محصول   ارائه گزارش

 نامهواژه

 صورتجلسه
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   مكتوبگزارش  - ١- ٣
دادهاي كليدي در فرايند يادگيري مبتني بر مساله است. گزارش  گزارش يكي از برون

به عبارت ديگر فرايندي است كه نه تنها اين فرصت را براي دانشجويان  ١مكتوب
كند  ها كمك مي آورد كه مهارت نوشتاري خود را بهبود بخشند بلكه به آن فراهم مي

رايند اجتماعي تجربه كرده و راهبردهايي را براي نوشتن گروهي را به عنوان يك ف
كند كه بتواند بين  داد به مدرس نيز كمك مي موفقيت در آن توسعه دهند. اين برون

 چه كه دانشجو نياز دارد كه ياد بگيرد تطبيق ايجاد كند.  چه كه آموزش داده و آن آن
د يافته است. ي خو به صورت رسمي پاسخي است كه گروه براي مسئله PBLگزارش 

هاي  كه اعضاي گروه مساله را به درستي مطالعه كرده و پاسخ اين گزارش پس از آن
ي  شود. بيش از همه ها نوشته مي ي آن با همكاري همه  ممكن را بررسي كرده باشند،

تواند  اي از سطح تالش هر گروه است. به ويژه مي هاي مكتوب نشانه ها گزارش اين
هاي همكارانه براي رسيدن به  ، فائق آمدن بر تضادها و فعاليتي خالقيت دهنده نشان

درك مشترك از مساله باشد. مدرس بايد تمام اين موارد را پيش از آماده كردن 
  ها را در اختيار دانشجويان نيز قرار دهد.  هاي ارزشيابي در نظر داشته و آن مالك

در طول فرايند از گزارش مدرس بايد به ياد داشته باشد بازخوردي كه دانشجويان 
ها باشد بلكه  تواند فقط معطوف به اشتباهات آن كنند نمي مكتوب خود دريافت مي

ي  توانند ارائه ها شرح دهد كه چگونه مي دانشجويان نياز دارند تا مدرس براي آن
  شفاهي خود را ارتقاء دهند.

طبيق دهد كه در ازاي ت همچنين گزارش مكتوب به مدرس اين امكان را مي
توانند به صورت پويا و تحليلي از  ها با منابع، بياموزند كه چگونه مي هاي آن نوشته

هفته  ٤تا  ٢بيني شده براي آموزش نوشتن گزارش  منابع بهره ببرند. زمان پيش
  است. 

كه گروه بتواند گزارش مكتوب خود را آماده كند بايد سواالت زير بين اعضاي  براي آن
  باشد:هر گروه واضح شده 

 هدف از نوشتن گزارش چيست؟  
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 چه كسي گزارش را خواهد خواهند؟  
 گزارش قرار است چه موضوعاتي را پوشش دهد؟  
  گزارش تا چه اندازه خواهد توانست معاني و ادراكات اعضا در خصوص

  مساله را منتقل كند؟
 خواهد و در كجا بايد نوشته شود؟ تهيه اين گزارش چه اندازه زمان مي  

  تواند شامل موارد زير باشد: ها آماده شود مي كه توسط گروههر گزارشي 
 ي عنوان صفحه  
 خالصه  
 فهرست  
 محتواي گزارش  
 منابع  
 ها پيوست  

ها بايد در عين استفاده از منابع، حاوي تحليل و ارزيابي گروه نسبت  محتواي گزارش
  اند باشد.  به مساله و پاسخي كه براي آن يافته

   ١نامه واژه -١- ١- ٣
داد روش يادگيري مبتني بر مساله بخشي انتخابي از گزارش  نامه به عنوان برون واژه

را در خود ٢هاي بازيابي  نامه آن است كه دانشجويان بتوانند مهارت است. هدف از واژه
افزايش دهند، بتوانند مفاهيم و كلمات اصلي در موضوعي كه روي آن پژوهش انجام 

ي موارد و منابعي به كار رفته در گزارش  ود را دربارهاند را شناخته و دانش خ داده
 افزايش دهند. 

  ها صورتجلسه - ٢- ١- ٣
اند را توسط مسئول اين كار در طول  هايي كه با يكديگر داشته ها گزارش نشست هوگر

تواند برگزار  ها هم در طول كالس و هم بيرون از كالس مي اند. اين نشست ترم داشته
كند كه بتوانند هميشه فرايند  به اعضاي گروه كمك ميها  شده باشد. اين صورتجلسه

                                                                                                             
1 . Glossary 
2. Retrieval skills 



  ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش  ٦٨

ها تقسيم شده پيش  ها و مسئوليت رو داشته و مبتني بر نقش انجام شده را پيش
ها يا  كاري تواند ابزاري باشد كه مانع از دوباره كه صورتجلسه مي بروند. مهم آن

ها به اعضاي  سهها بين اعضاي گروه بشود. اطالعات ثبت شده در صورتجل كاري موازي
ي اعضاي گروه ارزيابي داشته و مسير  كند كه نسبت به خود و همه گروه كمك مي

  خود را در صورت لزوم اصالح كنند. 
  ي شفاهي ارائه - ٢- ٣

داد اصلي داشته  در يادگيري مبتني بر مساله الزم است كه دانشجويان دو برون
ي  دومين آن ارائهباشند. نخست گزارش مكتوب كه پيش از اين شرح داده شد و 

ي موفق و انتقال مطالب آن دو جزء ضروري اين فرايند  شفاهي. آماده كردن يك ارائه
ي شفاهي اين است كه دانشجويان بتوانند به صورت موثر در  است. هدف كلي از ارائه

اي با  اي مربوط به خود سخن بگويند. در راستاي فراهم آورده ارائه جوامع حرفه
 هاي زير نياز دارند: دانشجويان به مهارت  لوب، جذاب و موثر،چارچوب طراحي مط

 دهي هاي سازمان مهارت  
 هاي برقراري ارتباط كالمي مهارت  
 هاي برقراري ارتباط غيركالمي مهارت  
 هاي مواجهه با شرايط اضطراب مهارت  

ي آن همكاري  ي اعضاي گروه بايد در آماده كردن ارائه و  سخن گفتن درباره همه
هاي روانشناختي  كنند. اما از سوي ديگر مدرس بايد به خاطر داشته باشد كه ويژگي

گذارد. برخي دانشجويان به  گيري بر خروجي نهايي اين بخش اثر مي به صورت چشم
هايي  يند و برخي ديگر در چنين موقعيتگو راحتي در برابر جمعيت زيادي سخن مي

  شوند.  دچار اضطراب و نگراني مي
ي  هاي ارائه ساعت را براي آموزش مهارت ٤تا  ٢نياز است كه مدرس چيزي بين 

ي دانشجويان در كالس اختصاص بدهد.  شفاهي و چگونگي آماده كردن آن به همه
دقيقه  ٣٠تا  ٢٠روه بين ي شفاهي هر گ بيني شده براي ارائه در نهايت زمان پيش

  شود.  بيني مي پيش
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 سنجش يادگيري مبتني بر مساله  .٤
ي سنجش يادگيري مبتني بر مساله به دست  در اين بخش مدرس اطالعاتي در حوزه

ي شفاهي و فرايند ارزشيابي از  ها، محتواي ارائه و ارائه خواهد آورد. سنجش گزارش
چه در اين بخش بسيار  رخ بدهد. اما آنهايست كه در اين مرحله بايد  جمله اتفاق

چه به  رسد توجه مدرس به اين نكته است كه تمام آن ضروري و مهم به نظر مي
عنوان عناصر سنجش انتخاب شده و فرايندهاي آن از ابتدا بايد براي دانشجويان 
واضح و روشن شده باشد كه بتوانند از بازخوردهاي دريافتي در مسير بهبود و 

  ه سنجش بهتر استفاده كنند. دستيابي ب
  چارچوب سنجش براي يادگيري مبتني بر مساله

اي از الگوهاي تدريس است كه در آن تنها  يادگيري مبتني بر مساله نمونه
شود. مدرس نياز دارد كه اطالعات بيشتري  هاي يادگيري سنجش نمي خروجي

چه در آن بين اتفاق افتاده داشته  ي چگونگي انجام فرايندهاي يادگيري و آن درباره
 ود كه عبارتند از:بايد به دو بخش تقسيم ش PBLباشد. از اين رو سنجش 

 بخش توليدات  
 بخش فرايند  

ي  محتواي ارائه و ارائه  چه دانشجويان به عنوان گزارش مكتوب، در بخش توليدات، آن
كه در بخش فرايند، مدرس بايد  شود. در حالي اند سنجش مي شفاهي توليد كرده

ها  دي آنتمركز خود را بر كيفيت مشاركت دانشجويان در فرايند يادگيري و بهبود فر
نشان داده شده  ١در طول اين فرايند قرار دهد. مجموع اين فرايند در تصوير شماره

  است:
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سنجش در روش يادگيري مبتني بر مساله

بخش فرايند بخش توليدات

 ارائه ها
 گزارش مكتوب

  مباحثات
 فعاليت هاي گروهي
 ارزيابي همتايان
 خودارزيابي

  

  . سنجش در روش يادگيري مبتني بر مساله١شكل

  
هاي جديد ارزيابي نيز تاييد شده است. امروزه  اين سبك از سنجش حتي در نظريه

ي ارزيابي و سنجش دارند. سنجش ديگر  نياز به توسعه و تفكر دوباره درباره مدرسان
هايي كه به فرايند يادگيري  ها و كنش گيري محصول نيست بلكه بايد فعاليت اندازه

گير از  كنند نيز مورد توجه ويژه قرار بگيرند. ارزيابي تحت تحولي چشم كمك مي
تري از  يافته هاي توسعه به سمت مدلهاي كتبي  هاي استاندارد و امتحان آزمون

اند كه در آن ياددهنده و يادگيرنده بايد بتوانند اطالعات  ارزيابي آموزشي قرار گرفته
چيزي نيست كه  دريافت كنند. از اين رو امروزه ديگر ارزيابي آن١بازخوردي سازنده 

  ي اتفاق بيفتد. دهد، بلكه بايد در طول فرايند يادگير در پايان فرايند يادگيري رخ مي
شود زيرا او  ديگر ارزيابي تنها توسط مدرس انجام نمي PBLبا اين رويكرد در فرايند 

چه در طول فرايند يادگيري رخ داده را ببيند. از  به تنهايي قادر نيست تمام آن
ي بخش توليدات باشد. اما  گر درباره رود كه بتواند بهترين قضاوت مدرس انتظار مي

   هاي دانشجويي مورد توجه باشد. در بخش فرايند بايد ارزيابي
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 سنجش گزارش - ١- ٤
  
  
  
  
  

دهي شده، چه  كه مساله در آن چگونه سازمان هر گزارش بايد از منظر اين
ها تا چه اندازه بوده،  حل دهي منطقي راه هايي براي مساله يافته شده، سازمان حل راه

سبك نگارش گزارش و ويراستاري آن چگونه بوده و مواردي شبيه به اين سنجش 
تواند گزارش را از منظر ساختاري و رود كه ب شود. در واقع از مدرس انتظار مي مي

 محتوايي ارزيابي كند. 

 سنجش ارائه  - ٢- ٤

  
  

  
  

شوند. نخست ارتباط محتوا و مساله و دوم  ها از دو منظر اساسي سنجش مي ارائه
ها هم از منظر محتوايي و ساختاري  دهي مناسب آن است. در واقع ارائه سازمان

ها به صورت شفاهي هم اتفاق  جا كه ارائه شوند. اما در اين قسمت از آن بررسي مي
هاي شفاهي استفاده كرد.  راي سنجش ارائهتوان از نظر ساير دانشجويان ب افتاده مي

در اين قسمت استفاده از ابزارهاي كمك آموزشي براي تفهيم بهتر محتواي ارائه، 
ي شفاهي  زبان بدن، قدرت انتقال مطلب و تشويق به پرسش و پاسخ در هنگام ارائه

مطالب از جمله موارد ديگري است كه به عنوان عناصر ديگر سنجش ارائه استفاده 
  شود.  مي

  
  

سنجش 
 گزارش

سنجش  سنجش ارائه
 PBLسنجش  فرايند

 

سنجش 

 گزارش

سنجش  سنجش ارائه

 فرايند

 

 PBLسنجش 
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 سنجش فرايند - ٣- ٤

  
  
  

ابزارها و عناصر واضح كمتري براي سنجش و ارزيابي وجود دارد.   در اين بخش
چه  تواند اطالعاتي فراتر از آن ي ديگري است كه مي خودارزيابي ابزار اضافه شده

دهد، براي  هاي سنتي سنجش و ارزيابي در اختيار مدرس و دانشجو قرار مي روش
خواد از خودارزيابي براي سنجش  مي شود اگر مدرس ها فراهم آورد. پيشنهاد مي آن

  اي را در اين زمينه تهيه  فرايند استفاده كند، پرسشنامه
ها كمك كند  تواند به آن كرده و در اختيار دانشجويان قرار بدهد. اين پرسشنامه مي

كه تشخيص بدهند چه چيزي درست نبوده و همچنين به عنوان انگيزه و محركي در 
چهار بخش اساسي باشد كه  تواند شامل پرسشنامه مي آينده استفاده شود. اين

  عبارتند:
 هاي پژوهش/مطالعه مهارت  
 هاي تفكر مهارت  
 دانش مربوط به مساله مورد پژوهش  
 هاي فعاليت گروهي مهارت  

به ياد داشته باشيد يادگيري مبتني بر مساله فرايندي كه هر گروه يك جزء اصلي آن 
كه هر فرد از دانشجويان  ابزاري براي ارزيابي ايناست از اين رو مدرس نياز دارد تا 

كرده و در اين مشاركت موفق بوده، در  هاي گروهي مشاركت چه اندازه در فعاليت
توان  ليستي براي ارزيابي همتايان نيز مي اختيار داشته باشد. براي اين هدف چك

ها و حضور  تهيه كرد. همتايان همان اعضاي گروه هستند كه بايد نسبت به فعاليت
ها قوانين گروه، همكاري  ها را ارزيابي كنند. آن ساير اعضاي گروه خود نظر داده و آن

پويا، تعهد نسبت به اهداف گروه، به اشتراك گذاشتن دانش مربوط به مساله و 
 سنجند.  مواردي مانند آن را در ميان ساير اعضاي گروه مي

   

سنجش 

 گزارش

سنجش  سنجش ارائه

 فرايند

 PBLسنجش 
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  ي نهايي درس نمره - ٤- ٤
نهايي مقداري دشوار است زيرا ممكن است سه دسته مشكل ي  به دست آوردن نمره

 براي مدرس وجود داشته باشد:
 توان مشاركت هر فرد را در گروه شناسايي و تعيين كرد؟ چگونه مي  
 ي پاياني را در شرايطي محاسبه كرد كه عناصر  توان نمره چگونه مي

  زيادي براي ارزيابي وجود داشته باشد؟
 س را با ارزيابي همتايان در هم ادغام كرد و به چگونه بايد ارزيابي مدر

  اي واحد رسيد؟ نمره
براي اين منظور پيشنهادي كه در منابع مختلف وجود دارد اين است كه مدرس براي 

ي  درصد نمره را به اندازه ٥٠تواند  هريك از موارد سهمي را در نظر بگيرد. مثال مي
ي را به  هد. از سويي مدرس نمرهدانشجو در فرايند يادگيري اختصاص د  مشاركت

تواند عامل شود اعضاي  اي را به فرد. همين موضوع مي گروه اختصاص داده و نمره
گروه همديگر را براي فعاليت بيشتر تشويق كنند. در هر صورت اين مدرس است كه 
بايد بتواند با در نظر گرفتن سهمي مناسب براي بخش توليد و همچنين فرايند، 

  ي نهايي دست پيدا كند.  ها را در كنار هم قرار داده و به نمره وع آنبتواند مجم
  

نمره ي نهايي

بخش فرايند بخش توليدات

نمره اي كه به فعاليت ها و مشاركت هاي 
:فردي تعلق مي گيرد

كزارش مكتوب و ارائه

نمره اي كه به گروه به عنوان يك 
:مجموعه تعلق مي گيرد

نمره  بين اعضاي گروه تقسيم مي شود
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  كاربرد روش تدريس يادگيري مبتني بر مساله در درس روش تحقيق
رونده و فرايندي  بر اساس محتواي پيش PBL) ٢٠٠٥و همكاران ( ١به باور استدمون

تواند كاربرد زيادي در آموزش درس روش تحقيق داشته باشد. از سوي  خود مي
ديگر چارچوب ساختارگرايي در روش تحقيق نيز بسيار به فرايند يادگيري مبتني بر 

حقيقت از «مساله منطبق است. در اين رويكرد از روش تحقيق معتقد هستند كه 
ي آن وجود دارد و نه به اين خاطر كه  قت است كه موافقت جمعي دربارهآن رو حقي

چه دانشجو در  بر همين اساس آن». دارد دصورت نهايي و حقيقي از واقعيت وجو
كه آينه ايست كه نشان  ،آموزد نه فقط پاسخ درست به مساله مي PBLطول فرايند 

، ٣(ويگنز و برنز  ستي مورد بررسي ا حول مساله ٢هاي اجتماعي ي ساخت دهنده
٢٠٠٩ .(  

كه جلسات و امكانات براي انجام فرايند يادگيري مبتني  تواند در صورتي مدرس مي
ي آن نيز استفاده كند. در اين شكل قسمتي  بر مساله كم باشد از شكل خالصه شده

ي انتخابي و موضوعات  سازي در آن اتفاق ميفتد به مساله كه بيشترين خالصه
شود. در اين شرايط مدرس نقشي بيشتر در انتقال دانش پيدا  مرتبط ميپيرامون آن 

  . )٤،٢٠١٩(الدركند مي
تحقيق در ترم پاييز يا بهار اجرا شده و مدرس براي انتخاب   ي درس روش دوره

سال در  ٣٠تا  ٢٠ي سني  دانشجويان دخالتي ندارد. غالباً دانشجوياني با بازه
ارشد براي اين درس حضور دارند. و اين كالس ي كارشناسي  هاي درس دوره كالس

هاي  شود. با توجه به اين كه كالس معموالً در جلسات هفتگي سه ساعته برگزار مي
ي روش  دوره كارشناسي ارشد شامل دانشجوياني است كه دانشي پيشيني درباره

د پژوهشي پيشنهاد كنند كه بر اين اساس فراين ها موضوعتوانند  تحقيق داشته و مي
 PBLرود اين دوره براي اجراي روش  يادگيري مبتني بر مساله بهتر پيش مي

 هاي كه در آن از انتخاب شده است. همچنين درس روش تحقيق مانند ساير زمينه

                                                                                                             
1. Stedmon & et al 
2. Social Constructions 
3. Burns& Wiggins  
4. Elder 
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PBL شود بر تفكر نقاد همراه با به دست آوردن دانش تاكيد داشته و  استفاده مي
ها نياز دارد  ه در موقعيت واقعي به آنچ هايي مشابه آن نياز دارد تا دانشجو از مهارت

  استفاده كند.
طور كه در شرح روش يادگيري مبتني بر مساله توضيح داده شد، اين روش  همان

ي اجرا و سنجش و  ي پيشيني، چرخه داراي سه مرحله است كه عبارتند از مرحله
ر مساله به اي از اجراي روش يادگيري مبتني ب ارزيابي. در ادامه تالش شده تا نمونه
  تفكيك مراحل آن شرح داده شود. 

ي اصلي روش يادگيري مبتني بر مساله مدرس نياز  اما پيش از ورود به سه مرحله
ها را پيش از ورود به اولين جلسه كالس درس انجام دهد. زيرا  دارد تا برخي فعاليت

ري اي از روش يادگي چه كه قرار است در كالس اتفاق بيفتد و خالصه تمام آن
ي اول از شروع ترم به دانشجويان معرفي شود. در  مبتني بر مساله بايد در جلسه

نتيجه مدرس نياز دارد تا پيش از ورود به كالس مجموعه مستنداتي را شامل 
معرفي روش، طرح درس، برخي منابع پيشنهادي، معرفي روش تدريس مورد 

ها و تمام مواردي كه  رشها و گزا دهي به فعاليت ي سنجش و نمره استفاده، شيوه
ي نخست در اختيار  قرار است در كالس اتفاق بيفتد را آماده كرده و در جلسه

هاي  دانشجويان قرار دهد.  بديهي است فرايند بازخورد از سوي دانشجويان و پاسخ
چه مدرس تهيه  مدرس به اين بازخوردها و حتي گاه اصالح موارد پيشنهادي، آن

بود داده و فضاي اطمينان بيشتري ميان دانشجو و مدرس فراهم تواند به كرده را مي
دهد  آورد. اين نخستين فضايي است كه مدرس در عمل به دانشجويان نشان مي

  اساس كالس او بر گفتگو، شنيدن، بازخورد و اصالح استوار است. 
ها، او بايد به  ي مستندات مربوط توسط مدرس پيش از آغاز كالس حال پس از تهيه

ي اصلي روش يادگيري مبتني بر مساله برود كه در ادامه توضيح  راغ سه مرحلهس
  اند.  داده شده
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  PBLي پيشيني  مرحله .١
 طراحي مساله - ١- ١

دهي كند. اين  بسيار مهم است كه مدرس بتواند موضوعات جذابي را در كالس سامان
كالس در طول ها براي چگونگي پيشرفت  ترين نشانه تواند يكي از مهم موضوعات مي

ها را بين اعضاي  تواند خود چند مساله در ذهن داشته و آن ترم باشند. مدرس مي
كه از دانشجويان بخواهد متناسب با موضوعاتي كه مايل  گروه تقسيم كند و يا اين

هاي خود برگزينند، موضوعاتي را انتخاب كنند. در اين  نامه ها را براي پايان هستند آن
هاي  گر در پيشبرد فعاليت بداند كه نقش او به عنوان تسهيلشرايط مدرس بايد 

ها براي رسيدن به يك مساله، نقشي بسيار جدي است. در هر صورت  درون گروه
ها  هاي دانشجويان بوده و جذابيت بيشتري براي آن چه دغدغه تطبيق مساله با آن

ها كمك بيشتري نمايد، امري ضروري  اي آن تواند به رشد حرفه داشته و در نهايت مي
 د به آن توجه ويژه داشته باشد. است كه مدرس باي

  ها دهي گروه  سازمان - ٢- ١
هاي  هاي دوستي يا گروه مدرس بر اساس عالقمندي دانشجويان به مسائل، يا گروه

دهد. در  نفر شكل مي ٥تا  ٤ها را در تعداد  از پيش تعيين شده توسط خود او، تيم
ع را در شود كه تالش كنند سطحي از تنو اين قسمت به مدرسان پيشنهاد مي

ي تعامل با افراد  ها رعايت كنند. در اين سطح از تنوع هم دانشجويان تجربه گروه
يابد.  ها افزايش مي متفاوت را خواهند داشت و هم قدرت پذيرش و درك متقابل آن

نظمي و آشوب  توجه داشته باشيد تنوع تا آن اندازه نباشد كه گروه را به سمت بي
ها زمان بدهيد تا نقش هر كدام از  از آن به گروه غيرقابل كنترل پيش ببرد. پس

تعيين كنند. براي اين منظور  هاي متفاوت افراد در گروه افراد را بنا به نقش
  ي زير پاسخ داده و متناسب با آن نامه توانيد از اعضاي گروه بخواهيد به پرسش مي

  فرد مناسب براي هر نقش را بيابند.
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  هاي فردي ويژگي  ها نقش
چه كسي در تيم 

ها را  اين ويژگي
  دارد؟

چه كسي در تيم 
ها را  اين ويژگي
  ندارد؟

 ي ايده، خالق، باهوش، جدي توليدكننده  مبتكر
تواند بسيار حساس بوده  (چنين فردي مي

  و نيازمند مديريت دقيق باشد)

    

يافتن مطالب، شناخت افراد مطلع و   گر پژوهش
  مرتبط، عالقمند اما گاه كمي تنبل

    

اعتماد به نفس، احترام به قانون،   رهبر
سخنگوي خوب، تفكر مثبت، قدرت 

تواند  هدايت تيم (چنين فردي مي
  طلب باشد) جو و رياست سلطه

    

  دهنده شكل
shaper  

ران براي ساير افراد،  پرانرژي، پيش
ي  كننده نيازمند به موفقيت، عملي

تواند كم طاقت  ها(چنين فردي مي ايده
جور كه  شرايطي كه مسائل آنباشد در 

  خواهد پيش نرود) مي

    

همكاران 
  گروه

كننده، حساس، رهبري  همدل، درك
شونده، قرار دادن گروه به عنوان اولويت 

  اول خود

    

  دهنده سازمان
Organizer  

كوش، قابل اعتماد،  مند، سخت روش
 ي ايده به اجرا تبديل كننده

    

  دهنده پايان
Finisher  

شناس، تالش جدي براي  وظيفهباوجدان، 
اتمام كارها به صورت مناسب، 

ها، توجه كردن به  كننده از تاريخ مراقبت
 جزئيات

      

  

هاي شخصيتي و  توانند متناسب با ويژگي دانشجويان پس از پاسخ به اين جدول مي
  هاي گروه را بين خود تقسيم كنند.  شناسند نقش هايي كه از خود مي توانمندي

توجه داشته باشيد تشويق دانشجويان به فعاليت گروهي در گرو فضاي امن، راحت، دوستانه 
ها به  دهيد. با تشويق آن را شكل مي  و در عين حالي جدي است كه شما به عنوان مدرس آن

هاي انساني فضاي  شنيدن همديگر و پذيرش تضاد به عنوان امري بديهي در گروه
  ها متبلور نماييد.  تسهيل كنيد و روح تيمي را در آن ها را هاي گروهي آن فعاليت

ها را  ها شكل گرفت، اعضاي آن مشخص شدند و همچنين نقش پس از اين كه گروه
ها خود را به صورت  گاه زماني اختصاص بدهيد تا تيم بين خود توزيع كردند، آن

  رسمي به ساير دانشجويان كالس معرفي كنند. 
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سازي و امور  ها، تيم ي نخست به شناسايي مساله كه جلسهرسد  طور به نظر مي اين
  مربوط به آن خواهد گذشت.

  

  ي يادگيري مبتني بر مساله چرخه .٢
 گام اول: روشن كردن مساله - ١-٢

ي پيش توسط دانشجويان يا  هاي از بين مسائلي كه در جلسه در اين مرحله گروه
كنند. در نظر  مدرس برگزيده شده مبتني بر عاليق خود، يك مورد را انتخاب مي

 برد.  ها را هم باال مي ها، قدرت انتخاب آن گرفتن تعداد مسائل بيشتر از تعداد گروه

  ها شگريگام دوم: ساختاردهي به سواالت و پرس -٢-٢
شود تا سواالت مربوط به مساله را شكل  در اين مرحله از دانشجويان خواسته مي

ها  گاه آن ي انتخابي توسط يك گروه تقلب دانشگاهي است. آن بدهند. مثال اگر مساله
اي كه مدرس در  كنند با توجه به دانش پيشيني خود و توضيحات اوليه تالش مي

دهد، سه دسته پرسش پژوهش  انواع آن مي ي پژوهش و ي مساله كالس درباره
هاي  سواالتي كه توسط گروه ا طراحي كنند.ر ٣و يا همبستگي ٢، تطبيقي١توصيفي
ها به بحث و بررسي گذاشته و توافق  شود پس از آن كه مابين خود آن تهيه مي

هاي پژوهشي كه  شود. به عنوان مثال سوال شود در كالس مطرح مي حاصل مي
  .)٦(جدولي تقلب نوشت مساله توان براي مي

  

 ها . سواالت انواع پژوهش٦ جدول
  سواالت پژوهش  نوع پژوهش

  كنند؟ چگونه افراد در دانشگاه تقلب مي   توصيفي
 هاي مكتوب خود و يا پاسخ تكاليف و سواالت  دانشجويان گزارش

  كنند؟ امتحاني خود را از چه منابعي تهيه مي
  شود؟ آيا تفاوت جنسيتي بين در انواع گوناگون تقلب ديده مي   تطبيقي

  شيوع تقلب بين افراد از يك مليت بيشتر است يا در بين ساير افراد
  هم به همان نسبت وجود دارد؟

  چه ارتباطي بين تقلب و موفقيت وجود دارد؟   همبستگي

                                                                                                             
1. Descriptive 
2.  Comparative 
3. Correlational 
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    گام سوم: شناسايي دانش موجود و نيازهاي يادگيري - ٣-٢
در اين گام اعضاي هر گروه بارش فكري پيرامون سواالت پژوهشي كه طراحي 

شوند كه براي  ها در ميان اين بارش فكري متوجه مي دهند. آن اند انجام مي كرده
توان فقط از يك روش پژوهش و يا  هاي گوناگون پژوهشي نمي پاسخ به اين پرسش

ها به عنوان پرسش  كه آن حتي از يك رويكرد پژوهش استفاده كرد. سوال نهايي
در انتخاب مسيرهاي بعدي  مؤلفهترين  كنند مهم اصلي پژوهش خود انتخاب مي

فرايند يادگيري براي آنان است. در اين ميان مدرس با هوشمندي تالش دارد 
هاي مرتبط  سواالتي را به موقع مطرح كند تا تفكر دانشجويان در مسير يافتن پاسخ

ها را مشاهده  چنين او به دقت فرايندهاي درون گروهو درست قرار بگيرد. هم
 كند.  مي

    ها گام چهارم: شكل دادن به ايده - ٤-٢
ي نهايي و  پس از آن كه دانشجويان سوال نهايي پژوهش خود را انتخاب كردند ايده

گيرد. به عنوان مثال گروهي كه به سمت  مجموع عوامل علي پيرامون آن شكل مي
دهند  اي را شكل مي اند، ايده دانشگاهي حركت كرده هاي چرايي و چگونگي تقلب

گرايانه پاسخ مناسبي براي  هاي كمي و اثبات كه در آن روش هاي رايج پژوهش
ها از  شوند كه اين تقلب ها در ميان مباحثات خود متوجه مي ها نخواهد داشت. آن آن

آن نقش  توانند در دانشگاهي به دانشگاه ديگر متفاوت است. افراد مختلفي مي
هاي مختلف متفاوت است. يا مثال  در موقعيت  داشته باشند. نوع و چگونگي آن

اند هم  گروهي كه سوال مربوط به ارتباط بين تقلب دانشگاهي و پيشرفت را برگزيده
هاي  ها را به سمت پژوهش كنند كه آن به سواالت و موارد ديگري دست پيدا مي

ن موارد كه پيرامون ايده شكل گرفته، ي اي كند. همه همبستگي راهنمايي مي
كند كه بدانند  دهد. اين موارد به گروه كمك مي ي علي حول آن را شكل مي شبكه

 نياز دارند چه چيزي را آموخته و براي جستجو بايد سراغ چه مواردي بروند. 

گام پنجم: ساختاردهي به اهداف يادگيري و توزيع تكاليف در ميان  -٥-٢
    اعضاي گروه

ها و مسائل خود  ي علي كه دانشجويان پيرامون ايده قسمت متناسب با شبكهدر اين 
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شود.  ها توزيع مي اند تكاليفي ميان آن و نيازهاي آموزشي كه شناسايي كرده  ساخته
اند به دنبال تعريف بافت و ردپاي  به عنوان مثال گروهي كه سوال توصيفي داشته

نند تفاوت حقيقت، واقعيت را درك كرده و ها بايد بتوا آن در پژوهش بايد بروند. آن
هاي  هاي اجتماعي را بشناسند. در مقابل گروه ديگري كه به سمت پژوهش ساخت

 اند سواالت و تكاليف ديگري را انتخاب خواهند كرد.  رفته تطبيقي

هاي پژوهش شامل  ي دوم از كالس درس روش رسد كه جلسه طور به نظر مي اين
رود در انتهاي هر جلسه فرصت كوتاهي  ر پايان انتظار ميگام خواهد شد. د ٥اين 

ها مطرح و  براي گرفتن بازخورد از دانشجويان اختصاص داده شود تا مشكالت آن
ي  نقاط قوت و ضعف نيز مشخص شوند. اين بازخوردها نه تنها به مدرس براي اداره

ي تري را نيز برا بهتر جلسات بعدي كمك خواهند كرد بلكه فضاي روشن
شود. همچنين  ها مي دانشجويان فراهم آورده و عامل ايجاد انگيزه و اشتياق در آن

كند تا فرايند گفتگو، شنيدن، بازخورد و  مدرس به صورت غيرمستقيم تالش مي
  اصالح را به دانشجويان آموزش دهد. 

  هاي بيرون از كالس ها و پژوهش گام ششم: فعاليت - ٦-٢
س درس هم انجام شود. به اين صورت كه تواند بيرون از كال اين مرحله مي

ها در نظر گرفته شده به دنبال منابع  دانشجويان مبتني بر تكاليفي كه براي آن
اي را  شود پيش از اين مدرس جلسه رود. پيشنهاد مي مختلف براي يافتن پاسخ مي

هاي مرتبط و قابل استناد،  به آموزش چگونگي جستجوي اينترنتي، معرفي سايت
كليد واژه، آشنايي دانشجويان با موتورهاي جستجو، چگونگي استفاده از  شناسايي
توانند به حل  ها و يافتن منابع مورد نياز و حتي شناسايي افرادي كه مي كتابخانه

ي زماني تعيين شده  مساله كمك كنند اختصاص بدهد. پس از آن در بازه
هاي دسترسي به  روشهاي خود بر اساس  دانشجويان به دنبال يافتن پاسخ پرسش

  منابع معتبر خواهند رفت.
  گام هفتم:  بحث و ارزيابي اطالعات - ٧-٢

ي يك  چه كه دانشجويان بايد انجام دهند در يك هفته يعني فاصله ي آن همه
ها بتوانند  رود آن پذير نيست. از اين رو انتظار مي كالس تا كالس بعدي امكان
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كرده و اطالعات به دست آمده را براي ها بررسي  منابعي را در يك هفته بين كالس
ها  ارزيابي و گرفتن بازخورد به كالس بياورند. در اين بين پس از آن كه گروه

گذارند، مدرس در كنار نقش  اطالعات خود را با ساير اعضاي كالس به اشتراك مي
تواند از فضا  بردن مباحث بين دانشجويان مي و پيش گري تسهيل مهم خود براي

رح كردن بخشي از درس كه نياز است به صورت مستقيم تدريس شود براي مط
استفاده كرده و دانشجويان را به سمت منابع و مقاالت بعدي هدايت كند. حتي او 

ي جديد به زبان فارسي و  ي هر گروه تعدادي مقاله تواند متناسب با مساله مي
 ها قرار بدهد.  انگليسي در اختيار آن

شود كه دانشجويان بتوانند منابع  آن جا تكرار مي هاي شش و هفت تا گام
ي شفاهي خود آماده  كافي را بررسي كرده و محتواي مناسبي را براي ارائه

ها و  رسد اختصاص دادن هفت جلسه به اين بررسي نمايند. به نظر مي
  بازخوردها زمان مناسبي باشد. 

 
  دادهاي يادگيري مبتني بر مساله برون .٣

دادهاي  دگيري مبتني بر مساله بايد مدرس دقت نمايد كه بروندر طول فرايند يا
شود و امري  اين روش نيز به صورت فرايندي و در طول مسير اجراي آن آماده مي

شرح داده  PBLطور كه در بخش پيشين در توصيف روش  اي نيست. همان لحظه
دي دادها شامل دو بخش اصلي هستند. نخست گزارش مكتوب و بع شده اين برون

 شوند: ي شفاهي است كه به شرح زير پيشنهاد مي ارائه

    گزارش مكتوب - ١- ٣
هاي كاري خود گزارش مكتوبي را آماده  رود در قالب گروه از دانشجويان انتظار مي

ي  ها درباره كه در برگيرنده مجموع اطالعات آن كنند كه اين گزارش در عين اين
اند خواهد بود، دو بخش ديگري نيز دارد كه يكي  هايي كه براي آن يافته مساله و راه

اند و  اي است كه بر روي آن كار كرده تخصصي مسالهي  نامه ها مربوط به واژه از آن
انديشي خود چه در كالس  هاي هم بخش بعدي صورتجلساتي كه در انتهاي نشست

 اند.  و چه در خارج از كالس آماده كرده
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 ي شفاهي ارائه - ٢- ٣

ي  رود پس از تكرار چندگانه دادي است كه انتظار مي ي شفاهي همان برون ارائه
بدست بيايد. اين ارائه شامل اطالعات منسجم  PBLي  رخههاي شش و هفت چ گام

ايست كه هر گروه براي خود برگزيده بود. به عنوان مثال گروهي  و مرتبط با مساله
ي خود  كه بر روي چرايي و چگونگي تقلب دانشگاهي كار كرده بايد بتواند در ارائه

تفاوت آن با  هاي كيفي، ي پشتيبان پژوهش هاي كيفي، فلسفه شرحي بر پژوهش
پژوهش كمي و چگونگي كاربرد آن در پاسخ به سوال پژوهشي انتخابي و مواردي از 

ها قرار است  گونه به نظر برسد كه اين ارائه اين دست پاسخ دهد. ممكن است اين
همان نقش مدرس را در انتقال دانش به صورت مستقيم ايفا نمايد. اما پاسخ آن 

ي آموزشي دانش مربوط به  ت در پايان دورهاست كه اگرچه به حتم قرار اس
هاي تحقيق در ميان دانشجويان شكل بگيرد اما مسير خلق و شناسايي اين  روش

رونده بوده كه دانشجو با همكاري مدرس خود آن را  دانش فرايندي پويا و پيش
كند متناسب با  يافته است و اكنون با ديگران به اشتراك گذاشته و تالش مي

  را اصالح نمايد.   گيرد آن كه ميبازخوردي 
  
  سنجش يادگيري مبتني بر مساله  .٤

دادها نيست كه  مدرس بايد به خاطر داشته باشد كه در اين بخش تنها برون
هاي دانشجويان، مشاركتي كه در كالس  شود بلكه مجموعه فعاليت سنجيده مي

مواردي از اين دست اند و  اند، تالشي كه براي دستيابي به دانش جديد كرده داشته
هاست. از اين رو سنجش در اين روش به دو قسمت  بخش مهم سنجش عملكرد آن

 دادها و بخش فرايند. شود. بخش برون تقسيم مي

رود كه محصول فراهم آماده در گزارش مكتوب و  در بخش بروندادها انتظار مي
سد اختصاص ر ي شفاهي به لحاظ محتوايي و صوري سنجيده شود. به نظر مي ارائه

ي كالسي به اين بخش مطلوب به نظر برسد. اگرچه  درصد از مجموع نمره ٥٠دادن 
ها تعلق  هاي آن تك دانشجويان بلكه به گروه توجه داريد كه اين نمره نه به تك

گيرند كه به  اي را در اين بخش مي گيرد و هر كدام از اعضاي گروه همان نمره مي



  ٨٣              ها؛ يادگيري مبتني بر مسأله (راهنماي تدريس) هاي نوين تدريس در دانشگاه روش

 

  . ها تعلق گرفته است كل گروه آن
اما بخش بعدي سنجش فرايند است. اين بخش كه به مشاركت و فعاليت 

گيرد كمي دشوارتر از  ها تعلق مي دانشجويان مربوط بوده و به صورت فردي به آن
هاي پژوهشي، برقراري ارتباط، تفكر نقاد و دانش پايه  بخش بروندادهاست. مهارت

درصد مابقي  ٥٠مت نيز شود كه اين قس در بخش فرايند سنجيده و ارزيابي مي
دهد. ارزيابي دانشجويان درون گروه و نوع تعامل و  نمره را به خود اختصاص مي

اند بخش مهمي سنجش فرايند  هاي درون گروهي داشته اثرگذاري كه در فعاليت
تواند از خودارزيابي دانشجويان و همچنين ارزيابي  است. در اين قسمت مدرس مي

تواند  ها استفاده كند. به اين منظور مي وهيگر توسط همتايان يعني هم
هاي خودارزياب و همچنين ارزيابي همكار در  هاي زير به عنوان فرم پرسشنامه

هاي به دست آمده از آن را به عنوان سهمي از  اختيار دانشجويان قرار داده و نمره
و ديگري  ها و ارزيابي خود جا پاسخ به اين پرسشنامه سنجش فرايند قرار دهد. از آن

شود از اين رو به  هاي كالس مربوط مي هاي شخصيتي دانشجويان و ويژگي مؤلفهبه 
گيرد خود  رسد هر مدرسي متناسب با بافت كالسي كه در آن قرار مي نظر مي

انتخاب كند كه چه سهمي از سنجش فرايند را به خودارزيابي و ديگر ارزيابي 
اند. بديهي است  ي در ادامه آورده شدههاي پيشنهاد اختصاص خواهد داد. پرسشنامه

ها و  اي كه در بخش برونداد ي نهايي درس براي هر فرد از مجموع نمره نمره
  فرايندها به دست آورده، محاسبه خواهد شد. 
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  ي خودارزيابي براي دانشجويان پرسشنامه
  توانم انجام دهم مي  پرسشنامه خود ارزيابي  ها مهارت

هاي  مهارت
 عمومي پژوهش/

  مطالعه

هنوز   
  نه

به 
  سختي

به 
  سادگي

توانم به تمام امكانات موجود  من مي
  براي يافتن اطالعات دست پيدا كنم

      

توانم اطالعاتي كه از منابع مختلف  مي
  ام را در هم ادغام كنم يافته

      

هايم براي حل مساله  توانم از آموخته مي
  استفاده كنم

      

ي اين كه  دربارهتوانم قضاوت كنم  مي
  دانم دانم و چه نمي چه مي

      

هاي  مهارت
اختصاصي پژوهش 

در ارتباط با 
  موضوع درس

هاي  ها و ديدگاه توانم اطالعات، ايده مي
ي روش پژوهش را از  متفاوت درباره

  منابع با كيفيت به دست آوردم

      

هاي مربوط به  توانم پيچيدگي مي
 هاي اطالعات به دست آمده از روش

ي انتخابي مربوط  پژوهش را با مساله
  كنم.

      

ي  توانم گزارشي در مورد مساله مي
  انتخابي خود بنويسم.

      

ي شفاهي را با محتواي  توانم ارائه مي
شفاف و مرتبط و با توجه به جزئيات 

  مورد نياز آماده كنم

      

هاي فعاليت  مهارت
  گروهي

هاي مورد نياز براي كار در گروه  مهارت
  به صورت فعاليت تيمي را دارم

      

  

 
  
  

   

 دانستم؟ دانم كه پيش از اين نمي چه چيزي را پس از پايان اين دوره مي 
 

  
 ي  آيا فرايند يادگيري مبتني بر مساله توانسته تغييري در يادگيري من در حوزه

  هاي پژوهش فراهم آورد.  روش
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  ها) گروهي تايان (هم ي ارزيابي توسط هم پرسشنامه
هاي زير و عددي كه براي هر يك از  لطفا اعضاي گروه خود را با توجه به عبارت

ها اختصاص داده شده، ارزيابي كنيد. توجه داشته باشيد رعايت عدالت و انصاف  آن
در اين ارزيابي خود به عنوان عاملي براي سنجش عملكرد شما در كالس محاسبه 

  خواهد شد. 
 ٣( ي اعضاي گروه بهتر از همه(  
 ٢( به صورت متوسط(  
 ١( نه به خوبي ساير اعضاي گروه(  
 ٠( بدون هيچ كمكي(  
 ١( هاي گروه مانعي براي انجام فعاليت -(  

 
  نمره نام دوست خود را بنويسيد: .................................................................

    ها حضور منظم در نشست
    ها متناسب با زمان مورد نياز ها و همكاري فعاليتپذيرش فضاي عادالنه براي 

هاي كليدي  مؤلفهمشاركت اثرگذار در مباحث گروه و كمك براي تعيين 
  مساله

  

    گر ي گروه، مشوق و حمايت تفكر مثبت درباره
    جستجوهاي با كيفيت و به دست آوردن اطالعات مطلوب مرتبط با مساله
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  منابع

هاي  هاي نوين تدريس(بر پايه پژوهش ). راهنماي روش١٣٩٦محرم(آقازاده،  -
گرايي، يادگيري از طريق همياري، فراشناخت و...).  مغز محور، ساخت

 تهران:آييژ.

هاي جديد  ها و رسانه ). ابزارهاي تدريس: روش٢٠٠٩باربارا گراس، ديويس ( -
مدرضا؛زارع ، ها و مراكز آموزش. ترجمه، نصر اصفهاني، اح تدريس در دانشگاه

سيدحسين؛ عابدي، لطفعلي؛ نيلي، محمدرضا ؛ يماني، نيكو؛ نصر اصفهاني، 
). تهران: نشر سمت، پژوهشكده تحقيق و ١٣٩٧عظيمه و نصر اصفهاني، امين (

 ريزي آموزش عالي. توسعه علوم انساني، موسسه پژوهش و برنامه

زش عالي. ). تدريس موثر در آمو١٩٨٧براون، جورج ؛ اتكينز، مدلين ( -
).تهران: شركت ١٣٩٢دار، محمدجواد( مترجمان، سيادت، علي و لياقت

 انتشارات علمي و فرهنگي.

). روش تدريس بر اساس حل مسئله: ١٣٨٧بهرامي، غالمرضا و خدارحمي، رضا( -
طراحي سوال و ارزيابي فرايند. دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه.

). راهنماي بهبود روشهاي تدريس در ٢٠٠٠ويد(رابرت، كنن؛ نيوبل، دي -
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي. مترجمان، احمدرضا نصر، حسين زارع و 

) . اصفهان: نشر سمت ، مركز تحقيق و توسعه ١٣٨٨سرشت( محمد جعفر پاك
 علوم انساني.

روانشناسي پرورشي نوين: روانشناسي يادگيري و ). ١٣٩٨اكبر( سيف، علي -
  ران، نشر دوران.. ته آموزش

ها و راهبردهاي  ). روش تدريس پيشرفته(آموزش مهارت١٣٩٦شعباني، حسن( -
  : با تجديد نظر اساسي و اضافات. تهران: سمت.٢تفكر) ويراست

هاي آموزشي و پرورشي(روشها و فنون تدريس)  ).مهارت١٣٩٧شعباني، حسن( -
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  با تجديد نظر اساسي. تهران، نشرسمت. ٣ويراست 

ك، ميمنت؛منصوري، سيروس؛اسدنيا، مهين و ميرزاآقايي، عابديني بلتر -
گرايي؛ شيوه مناسب  ). رويكردهاي تدريس مبتني بر سازنده١٣٩٤مهدي(

 . ٧٨ -٧٣)،١(٧آموزش در علوم پزشكي. پژوهش در آموزش علوم پزشكي، 

 ). آشنايي با روش تدريس دانشگاهي. تهران: فوژان.١٣٩٦فرزيب، عليرضا( -

رويكردهاي تدريس.  .)٢٠٠٤ي، سولتيس، جوناس(فنستر ميچر، گري د -
زاده، هدايت اله؛ نيلي، محمدرضا و شريفيان،  ترجمه، نصر، احمدرضا؛ اعتمادي

 ). تهران: نشر مهرويستا١٣٩٠فريدون(

ها.  ). راهنماي تدريس در دانشگاه١٩٩٧ميلر، دبليو آر؛ ميلر، ميلر، ماري اف( -
 سمت). تهران: نشر ١٣٨٠ترجمه، ميري، ويدا (

). تاملي بر كاربرد ١٣٨٧يادگار زاده ، غالمرضا؛ پرند، غالمرضا و بهرامي، آرش (  -
گرايي در آموزش عالي. پژوهشگاه علوم انساني و  نظريه يادگيري ساختن
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هاي تخصصي ليست گزارش  

آموزش پزشكي در وزارت گسست و بازپيوست آموزش پزشكي به آموزش عالي يا ادغام  .١
  بهداشت؟ (حميد جاوداني)

ها در كشورهاي دنيا و ايران در جهت پيشنهادي براي  بررسي تطبيقي ساختار دانشگاه .٢
  هاي تحصيلي (سميه فريدوني) ها و گروه سازي دانشگاه كوچك

  شناسايي و حمايت از استعدادهاي برتر و نخبه دركشورهاي دنيا و ايران (مهتاب پورآتشي) .٣

هاي آموزشي كوتاه مدت در كشورهاي دنيا (با اولويت كشورهاي پيشرو) و  مطالعه تطبيقي دوره .٤
  هايي براي ايران (مهتاب پورآتشي) رهيافت

  ها در ايران؛ تحول در برنامه درسي دانشگاهي (زهرا رشيدي) جهاني شدن دانشگاه .٥

راهكارهايي براي بهبود آن (زهرا هاي ايران و ارائه  تحليل وضعيت كيفيت آموزشي در دانشگاه .٦
  رشيدي)

 المللي در ايران (يعقوب انتظاري) هاي الزم براي جذب دانشجوي بين الزامات و زيرساخت .٧

 (غالمرضا ذاكرصالحي) المللي به ايران هاي جذب دانشجويان بين الزامات و زيرساخت .٨

هاي پيشرفته  ...) در دانشگاهبررسي انواع كادر علمي و تعاريف و جايگاه آن (آموزشگر، محقق و  .٩
  دنيا و چگونگي ارتقاي مرتبه آنها و ارائه پيشنهادهايي براي ايران (اصغر زماني)

هاي برتر دنيا و ارائه پيشنهاداتي براي  اي در دانشگاه هاي جديد درسي و رشته شناسايي حوزه .١٠
 هاي ايران (سيده مريم حسيني لرگاني) دانشگاه

ي بودجه آموزش عالي در ايران (مباني نظري و كاربردهاي تحليلي بر توزيع استان  .١١
  (يعقوب انتظاري) سياستگذاري)

  

  


