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تاریخچه و سیر تحول تاریخی الگو
رويکرد طراحي برنامه درسي مسئله محور بيشتر با عنوان يادگيري مبتني بر مسئله شناخته شده است (مادسلي9111 ،؛
تايلر و ميفلين8002 ،؛ محمودي .)9919 ،برخي محققان اين رويکرد را به فيسوفان يوناني (رحيم )9112 ،و برخي به ديويي
نسبت ميدهند (ساوين-بادن .)8000 ،ولي اجراي برنامه درسي مبتني بر مسئله در آموزش عالي به دهههاي  9190و 9160
برميگردد (باروز و تيمبلين .)9120 ،لي و کووان ( )9111مينويسند :اولين بار رويکرد تلفيقي در دو سال اول برنامه درسي
آموزش پزشکي دانشگاه کيس وسترن رزرو در دهه 9190اجرا شد ،اما برنامهريزي براي طراحي و تدوين برنامه درسي مبتني بر
مسئله به عنوان يک برنامه درسي جديد از دانشگاه مک مستر در سال  9166توسط هووارد باروز و همکارانش آغاز گرديد و
اولين گروه از دانشجويان آموزش پزشکي در سال  9161ثبت نام کردند (مهرمحمدي و محمودي .)9918،وودز براي اولين بار
از عنوان يادگيري مبتني بر مسئله استفاده کرده است (الئينز و همکاران .)8099،بعد از دهه 9110بتدريج در ساير دانشگاههاي
جهان گسترش يافت .از دهه  9120در رشتههاي حرفهاي مانند فني و منهدسي اجرا شد.در حال حاضر در رشتههاي مختلف
علوم پايه ،فني و مهندسي ،علوم اجتماعي و انساني و رفتاري ،علوم کشاورزي در سطوح مختلف تحصيلي بهصورت چهره به
چهره ،مجازي و يا تلفيقي اجرا ميشود (محمودي.)9919،
 .2مبانی و مفروضات اساسی الگو
الف) تحول در یادگیری و نقش یادگیرنده
تأکيد بر يادگيري فعال و مشارکت يادگيرنده در فرايند يادگيري به انديشههاي فيلسوفان برميگردد".مهمترين دليل شکست
تربيت سنتي اهميت ندادن به مشارکت فعال يادگيرنده در تعيين اهداف آموزشي است (ديويي .)9169:69،همزمان با مطرح
شدن رويکرد مبتني بر مسئله  ،برخي از محققان توجه به يادگيرنده و نقش وي در يادگيري را مورد توجه قرار دادند ،مانند
رويکرد يادگيري فرد محور راجرز ( ،)9161يادگيري اکتشافي برونر( .)9169از طرف ديگر برونر با مطرح کردن «مفهومگرايي
ابزاري» اعالم ميکند دانش فرد از جهان بر اساس الگوهاي فرد از واقعيت است و اين الگوها ابتدا از فرهنگ فرد اقتباس شدهاند.
نولز اعالم ميکند نيازهاي يادگيرنده خردسال از نيازهاي بزرگساالن متفاوت است .از آموزش و يادگيري موضوع محور با محوريت
استاد و بيتوجهي به تجربه دانشجو انتقاد ميکند (به نقل از مهرمحمدي و محمودي .)9918،پري ( )9110با طرح موقعيتهاي
نهگانه يادگيري ،بر اهيمت ارزشهاي يادگيرنده و تصورات وي نسبت به جهان تأکيد ميکند .اين ديدگاه محققاني مانند اينت
وستل و رامسدن9129،؛ هونسل9121،؛ گاردينر 9121 ،را تحت تأثير قرار ميدهد تا رويکردهاي يادگيري فعال را مطرح کنند
(به نقل از ساوين-بادن)8000 ،؛ بنابراين مباني رو به رشد دانش در مورد اينکه دانشجويان چگونه ياد ميگيرند حرکتي را در
درون نظام آموزش عالي به وجود آورده است تا محيط هاي تربيتي را خلق کنند که يادگيري دانشجو محور و فعال را تسهيل و
ترغيب کند .مطرح شدن يادگيري خود راهبر و يادگيري مادام العمر نيز از عوامل مؤثر در يادگيري مبتني بر مسئله است (هانگ
و همکاران .)8001،در دهه پاياني قرن بيستم با ظهور آموزشهاي مبتني بر ديدگاه ساختوسازگرايي و اهميت بيشتر يادگيري
 .9استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز
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نسبت به تدريس ،نقش يادگيرنده مورد توجه جدي قرار گرفت .اصول حاکم بر ديدگاه ساختوسازگرايي موجب رشد و گسترش
رويکرد مبتني بر مسئله شد (جوناسن8002،؛ کولموس و همکاران.)8002،
ب) تحول در نوع آموزش و تأکید بر آموزش حرفهای و نظری به صورت تلفیقی
در دهه  9160با گسترش بيسابقه تربيت حرفهاي (ساوين-بادن )8000 ،برنامههاي درسي از جنبه دانش کاربردي مورد توجه
بيشتري قرار گرفت .از طرف ديگر با مطرح شدن آموزش حرفهاي و تقاضا براي اين نوع آموزشها موجب گسترش رويکرد مبتني
بر مسئله شد (توتل و مکجورج .)9112،در نتيجه مؤسسات صنعتي (پلي تکنيکها) در دهه 9110تأسيس شدند تا به نيازهاي
اجتماعي پاسخ دهند (ساوين-بادن)8000،؛ بنابراين بعد اجتماعي (نيازهاي جامعه) در کنار بعد شناختي (موضوعات مدون و
دانش بشري) مورد توجه قرار گرفت .با مورد توجه قرار گرفتن نيازهاي جامعه يا همان بعد اجتماعي ،در طول دهه 9120
يادگيري به عنوان يک موضوع عمومي در جامعه مطرح شد و گروههاي حرفهاي تالش کردند تا اهداف مورد نظر آنها در
برنامههاي درسي لحاظ شود (هسکل .)9122،پيامد اين تغيير ،پيوند دانشگاه و محيط کار بود که الگوهاي جديد رويکرد مبتني
بر مسئله ظهور کردند.
ج) تحول در دانشگاهها و نقش آنها
در دهههاي اخير از طرف دولتها و مردم بر آموزش عالي فشارهاي روزافزوني وارد ميشود تا اهداف و نتايج يادگيري را بازنگري
نمايند؛ بتواند به نيازهاي در حال تغيير جوامع پاسخگو باشند و به سوي الگوي مشتريمداري حرکت کنند (ساوين-بادن.)8000،
در اکثر جوامع ،افزايش تقاضا از طرف بازار براي آموزش مهارتهاي متناسب با نيازهاي در حال تغيير جامعه ،غلبه «ارزشهاي
کاربردي» بر «ارزشهاي نظري» در دانشگاه را افزايش داده است (مهرمحمدي .)9922،در نتيجه دانشگاه بايد دانشجويان را بر
اساس نيازهاي جامعه و مهارت هاي مورد نياز براي قرن حاضر پرورش دهد تا بتواند يک ارتباط تنگاتنگ با جامعه و صنعت و
سازمانها برقرار نمايد.
د) تحول در نقش دانش
به اعتقاد گيبونز و همکاران ( )9116نوع جديدي از دانش يا همان دانش نوع  8شروع شده است که موقعيتي و زمينهاي ،متمرکز
بر مسئله و بينرشتهاي است و در مقابل دانش نوع  ، 9دانشگاهي و آکادميک ،مبتني بر ديسيپلين و پژوهشگرمحور قرار دارد.
دانش نوع  8در بستر کاربردي زاييده ميشود .بستر کاربردي در اين بحث توصيف کننده محيط کالني است که در آن مسئله
علمي مطرح ميشود ،روشها توسعه مييابند ،نتايج و بروندادها منتشر و کاربردها تعريف ميشوند.
 .9ویژگیهای برنامه درسی مبتنی بر مسئله
غالباً برنامه درسي مبتني بر مسئله نقطه مقابل برنامههاي درسي سنتي تعريف ميشود (نيومن .)8009 ،از نظر نويفلد و باروز،
ويژگيهاي کليدي برنامه درسي مبتني بر مسئله عبارتند از« :تجزيه و تحليل مسائل مربوط به سالمت به عنوان روش اصلي
کسب دانش و بکارگيري آن؛ رشد مهارتهاي يادگيري خود راهبر دانشجويان؛ و استفاده از گروههاي دستيار آموزشگر؛ تعيين
يک استاد براي هر گروه  9يا  6نفره دانشجويي( »...به نقل از محمودي .)9919 ،محققان ديگري مانند (والتون و ميوز9121 ،؛
بود9129 ،؛ بود و فلتي9111 ،؛ انجل9111 ،؛ مارگتسون9112 ،؛ ليتل9116 ،؛ کانوي و ليتل8000 ،؛ تان8009 ،؛ تان و هانگ،
 )8001ويژگيهاي برنامه درسي مبتني بر مسئله را بيان کردند (به نقل از محمودي .)9919 ،بهطورکلي ويژگيهاي برنامه
درسي مبتني بر مسئله عبارتند از :سازماندهي برنامه درسي بر اساس مسئلهها -نه ديسيپلينها؛ مسئله به عنوان نقطه شروع
يادگيري؛ تلفيق دانش پايه و دانش باليني و پيوند نظريه و عمل؛ پيوند کالس با جهان واقعي؛ به رسميت شناختن تجربه اوليه
يادگيرندگان به عنوان نقطه شروع يادگيري؛ تأکيد بر يادگيري خود-راهبر و مادامالعمر؛ عبور از مرز ديسيپلينها (تأکيد بر
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بينرشته اي و تلفيق)؛ تمرکز بر فرايندهاي کسب دانش در مقابل تمرکز بر دستاوردهاي اين فرايند؛ تغيير نقش استادان از
آموزشدهنده به تسهيلگر؛ تغيير ارزياب برونداد يادگ يري از استاد به ارزيابي خود دانشجو و همکالسان وي؛ تمرکز بر ارتباطات
و روابط انساني حتي در حوزههاي بسيار فني و تکنيکي؛ تأکيد بر يادگيري انبوهشي (شروع يادگيري با مسائل با ساختار روشن
و سپس با مسائل تاحدودي ساختار روشن و در نهايت مسائل با ساختار مبهم)؛ تمرکز بر يادگيري مشارکتي ،ارتباطي و هميارانه
و گروهي (گروه کوچک)؛ تقويت يادگيري هدف آزاد ،تأملي ،انتقادي ،و فعال.
 .1نمونهها و مثالها
ساوين-بادن و مي جر( )8002معتقد است بهطور کلي رويکردهاي مختلف برنامه درسي مبتنيبرمسئله اجرا شده را ميتوان
در هشت رويکرد مختلف دستهبندي کرد:
 .9رویکرد تکپودمانی :0يادگيري مبتني بر مسئله در يک يا دو واحد درسي يا پودمان بر اساس الگوي دانشگاه مک
مستر طراحي و اجرا ميشود .اين الگو در رشتههاي مهندسي و ادبيات انگليسي کاربرد فراوان دارد.
 .8رویکرد بندکفشی :2اين الگو در رشتههايي اجرا ميگردد که مدير گروه يا رئيس دانشکده اعالم ميکند استادان
عالقمند ميتوانند بخشي از برنامه درسي فعلي را به برنامه درسي مبتني بر مسئله تغيير دهند .معموالً واحدها و
پودمانهاي طراحي شده بر اساس برنامه درسي مبتني بر مسئله جداي از بقيه بخشهاي برنامه درسي اجرا ميشود.
مسائل بيشتر مسائل موضوعي و ديسيپليني بوده و هر واحد يا پودمان ممکن است چندين مسئله را شامل شود که
همزمان اجرا ميشود.
 .9رویکرد قیفی :9تيم طراحي برنامه درسي يا مدير طراحي برنامه درسي تصميم ميگيرند برنامه درسي را به شيوهاي
طراحي کنند تا بتدريج رويکرد مبتني بر سخنراني را به رويکرد مبتني بر مسئله تغيير دهند .در سال اول برنامه درسي
به شيوه سخنراني اجرا ميشود ،و در سال دوم با يادگيري حل مسئله با مسائل ساده و خوش ساختار و در سال سوم
يادگيري مبتني بر مسئله با تأکيد بر مسائل بد ساختار برگرفته از زندگي واقعي اجرا ميگردد .در اين رويکرد ،ساختار
برنامه درسي تغيير مييابد.
 .2رویکرد مبنایی :اين رويکرد در برنامههاي درسي علوم و مهندسي بکار گرفته ميشود .تصور بر اين است ،برخي
دانشها نسبت به برخي ديگر پايه محسوب ميشود .بنابراين ضرورت دارد مباني قبل از اجراي يادگيري مبتني بر
مسئله آموزش داده شود .در سال اول ،براي دانشجويان ،سخنرانيها و آموزشهايي در مورد آزمايشگاه فراهم ميگردد
تا آنها بتوانند دانش و مفاهيم مورد نياز را ياد بگيرند .تا در سال دوم و سوم از يادگيري مبتني بر مسئله استفاده
کنند .دانشگاه لمبرت از اين الگو استفاده ميکند.
 .9رویکرد دو مسیری :برخي از استادان معتقدند رويکرد يادگيري مبتني بر مسئله به عنوان بخش اساسي و ضروري
برنامه درسي است .بنابراين سعي ميکنند برنامه درسي را طوري طراحي و سازماندهي و اجرا کنند تا ميزان استفاده
از يادگيري مبتني بر مسئله و ساير روشهاي يادگيري را بهطور همزمان به حداکثر برسانند .اين رويکرد در
دانشگاههايي اقتباس شده که استادان آنها ممکن است بخواهند يادگيري مبتني بر مسئله را بهطور کامل در کل
برنامه درسي رشته اجرا کنند ،ولي با توجه به اينکه برخي از دروس رشته توسط استادان ساير رشتهها و دانشکدهها

1. Single Module
2. Shoestring
3. Funnel
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تدريس ميشود سعي ميکنند رويکرد دو مسيري را بکار بگيرند؛ مانند دروس روانشناسي (عمومي ،تربيتي و
اجتماعي) ،جامعهشناسي (عمومي و آموزش و پرورش) ،اقتصاد (کليات و عمومي و آموزش و پرورش).
 .6الگوی تکهدوزی شده :0کل برنامه درسي بر اساس رويکرد يادگيري مبتني بر مسئله طراحيشده است ،ولي به علت
شرايط حاکم بر مؤسسه آموزشي ،پودمانها و واحدهاي درسي بهطور متوالي و پياپي و همزمان اجرا نميشود.
دانشجويان دو يا سه مسئله را بهطور همزمان از حوزههاي محتوايي (موضوعي) متفاوت برعهده ميگيرند (اما نه ضرورتاً
مرتبط) .عالوه بر اين ،مدتزمان مشابهي براي واحدها اختصاص داده نميشود .ممکن است يک مسئله چهار هفته،
مسئله ديگر دو هفته و يا حتي يک هفته طول بکشد .دانشجويان در اين شکل از برنامه درسي ،يادگيري مبتني بر
مسئله را به عنوان فرايند غيرمتجانس و سخت و طاقتفرسا تجربه ميکنند و اين رويکرد به نوعي گسيختگي و تکه
تکه شدن دانش ميانجامد .اين الگو بيشتر در نظام آموزشي اياالت متحده کاربرد دارد؛ زيرا بر اساس ساختار حاکم بر
برنامههاي درسي ،دانشجويان ميتوانند از بين واحدها و پودمانهاي درسي ارائه شده انتخاب کنند.
 .7رویکرد تلفیقی :2اين رويکرد مبتني بر اين اصل است که يادگيري مبتني بر مسئله ،نه به عنوان يک راهبرد آموزشي،
بلکه به عنوان يک فلسفه برنامه درسي محسوب ميشود .اين رويکرد بر اساس الگوي دانشگاه مک مستر کانادا است
که به موجب آن دانشجويان به صورت گروهي کار ميکنند ،با يک مسئله در يکزمان مواجه ميشوند (يعني تا مسئلهاي
حل نشود ،مسئله ديگر را دريافت نميکنند) و استاد نيز نقش تسهيلگري دارد.
 .0الگوی پیچیدگی (پیچیده) :9ساوين-بادن و مي جر( )8002با الهام از ديدگاه ابر پيچيدگي بارنت و کوت و مفاهيم دانش،
عمل و اقدام و خود اين رويکرد را مطرح کردند .برنامه درسي مبتني بر مسئله طراحي شده بر اساس رويکرد پيچيدگي،
دانشجويان را توانا ميسازد نوعي ديدگاه انتقادي را پرورش و توسعه داده تا بتوانند عمل ديگران را تفسير نموده و همچنين
ديدگاه انتقادي خودشان را بازنگري کرده و گسترش دهند.
 .1نقد الگو
بر اساس نتايج مطالعات و تحقيقات برنامههاي درسي مبتني بر مسئله در مقايسه با برنامههاي سنتي موجب نگرش
مثبت به برنامه درسي و يادگيري (اشميت و همکاران8001،؛ دادگري و همکاران)9922،؛ يادگيري بانشاط و لذتبخش (تان-،
)8009؛ تقويت صورتبندي و سازماندهي مسئله (کاپلند)8009 ،؛ بهبود مهارتهاي حل مسئله (جوناسن ،)8002،تقويت
مهارتهاي ارتباطي (سورينز و اشميت)8001،؛ تقويت مهارتهاي رهبري و گروهي (هالينگر و بريگز ،)8001،رشد تفکر انتقادي
و فکورانه بودن و حس پرسشگري (هانگ و همکاران)8002،؛ تقويت يادگيري خود راهبر (هانگ و همکاران)8002،؛ استفاده
بيشتر از کتابخانه و بکارگيري منابع يادگيري اضافي (که و همکاران ،)8002،فهم روابط بين مفاهيم (جيبلز و همکاران،)8009،
توانايي بکارگيري راهبردهاي مناسب فراشناختي و استداللي (چانگ و چو ،)8002،حضور بيشتر در کالس (ليوکس،)8009،
کاهش طول دوره تحصيل و افزايش ميزان فارغالتحصيلي (اشميت و همکاران )8001،در دانشجويان ميشود.
تحقيقات ديگر به برخي کاستيها و نقاط ضعف اين برنامهها در مقابل برنامه درسي سنتي اشاره کردند که عبارتند از:
 .9ترديد در ميزان اثربخشي :بر اساس نتايج بدست آمده يادگيري مبتني بر مسئله در هيچ مقولهاي بر يادگيري مبتني بر
سخنراني برتري ندارد (برکسون .)9119،بسياري از محققان مانند کيرشنر و همکاران ( )8006با استناد بر اين فراتحليل و ساير
فراتحليلهاي انجام شده تا سال  8009از رويکرد مبتني بر مسئله انتقاد کرده و اعالم کردند" :اثربخشي اين رويکرد از طريق
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3. Complexity

محور :98آموزش عالي (سطوح تحصيلي)  /الگوهاي طراحي مسئله محور

تحقيقات تجربي مورد تأييد نيست" .بخش عمده اين انتقادها به اثربخش نبودن برنامه درسي مبتني بر مسئله در کسب دانش
پايه است.
 .8پوشش محتوا :برنامههاي درسي مبتني بر مسئله در مقايسه با برنامههاي درسي مبتني بر محتوا در مدت زمان مشابه تقريباً
 80درصد کمتر از برنامههاي درسي مبتني بر محتوا ،محتواي تعيين شده را پوشش ميدهند (شنودا و همکاران.)8009،
 .9معماري شناختي انسان ،و نظريه بار شناختي :در رويکرد مبتني بر مسئله به خاطر نبود راهنمايي دانشجويان ،و يا راهنمايي
بسيار جزئي موجب ميشود ساختهاي ايجاد کننده معماري شناختي انسان ،بهويژه محدوديتهاي حافظه کاري ناديده گرفته
ميشود (کيرشنر و همکاران .)8006،شواهد نشان ميدهد براي يادگيرندگان تازه کار (مبتدي) ،کار کردن بر روي مسائل ،يک
روش آموزشي مناسب نيست (و ون مرينبور و سواِلر.)8009،
 .2هزينه زياد :ماهيت برنامه درسي مبتني بر مسئله و اجراي آن در گروه کوچک ،به تعداد زيادي استاد؛ کتابدار؛ کالسهاي
درس؛ منابع کتابخانهاي؛ و بيماران شبيهسازي شده (سيمونز و همکاران)8098،؛ زمان زياد براي طراحي و تدوين مسئله و اجراي
آن در گروههاي کوچک ،هزينه و نيروي مادي و انساني زياد (آلبنس و ميچل9119،؛ برکسون9119،؛ ورنون و بالک )9119،نياز
دارد .در اجراي برنامه درسي مبتني بر مسئله ،وقتي اندازه کالس درس بيشتر از  900نفر باشد ،هزينهها کاهش مييابد (آلبنس
و ميچل.)9119،
 .9استرسزا بودن :بسياري از افراد کامالً با برنامههاي درسي مبتني بر مسئله احساس راحتي نميکنند (ديکسون8000 ،؛ واکر
و همکاران .)9116،استادان نميتوانند نقش منبع دانش بودن را بهآساني کنار بگذارند .دانشجويان نيز بيشتر در نقش
دريافتکننده محتوا درگير ميشوند .دانشجويان و همچنين استادان هنگاميکه از روشهاي سنتي به يادگيري مبتني بر مسئله
انتقال مييابند با چالشهاي بزرگي مواجه ميشوند .اين چالشها ممکن است تعبير و تفسيرهاي دانشجويان و استادان از
يادگيري خود راهبر را دربرگيرد .اين رويکرد هم براي دانشجويان و هم براي استادان استرسآفرين است ،به بويژه زماني که براي
اولين بار از اين رويکرد استفاده مي شود و استادان و دانشجويان يک محيط و برنامه درسي کامالً ناآشنا را تجربه ميکنند
(برکسون.)9119،
 .6ناتواني دانشجويان در انتخاب محتواي مورد نياز :آيا دانشجويان واقعاً آنچه براي يادگيري مورد نياز است تشخيص خواهند
داد ،بهويژه در موضوعاتي که دانش قبلي ندارند (لوساردي و همکاران .)8008،در يادگيري مبتني بر مسئله ممکن است شاگردان
سطوح ناآشناي مسئوليت را براي يادگيري خود برعهده بگيرند و با مشکالتي مانند مديريت کردن پروژهها ،ارتباطهاي بينفردي،
کار گروهي و ...مواجه شوند .در نتيجه بسياري از دانشجويان در اولين مواجهه خود با يادگيري مبتني بر مسئله با آن خصومت
ميورزند که ممکن است براي استاداني که تدارک اينگونه عکسالعملها را ندارند سخت باشد (وودز.)9116 ،
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