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 1فیروز محمودیدکتر 

 و سیر تحول تاریخی الگو تاریخچه

؛ 9111، ياست )مادسل شناخته شده مسئلهبر  يمبتن يريادگيشتر با عنوان يبمحور  مسئله برنامه درسي يکرد طراحيرو

به ديويي  برخي و (9112را به فيسوفان يوناني )رحيم،  اين رويکردمحققان  برخي .(9919؛ محمودي، 8002ن، يفليلر و ميتا

 9160و  9190هاي در آموزش عالي به دهه مسئلهمبتني بر  برنامه درسياجراي  ولي .(8000بادن، -)ساوين دهندنسبت مي

 برنامه درسي اولين بار رويکرد تلفيقي در دو سال اول :نويسندمي (9111و کووان ) لي .(9120باروز و تيمبلين، گردد )برمي

مبتني بر  برنامه درسيريزي براي طراحي و تدوين ، اما برنامهدشاجرا  9190آموزش پزشکي دانشگاه کيس وسترن رزرو در دهه

و  توسط هووارد باروز و همکارانش آغاز گرديد 9166 جديد از دانشگاه مک مستر در سال برنامه درسيبه عنوان يک  مسئله

براي اولين بار  وودز .(9918مهرمحمدي و محمودي،) کردندثبت نام  9161 پزشکي در سالويان آموزش اولين گروه از دانشج

هاي بتدريج در ساير دانشگاه 9110از دهه بعد .(8099الئينز و همکاران،) استاستفاده کرده  مسئلهاز عنوان يادگيري مبتني بر 

مختلف  يهادر حال حاضر در رشته.دشفني و منهدسي اجرا مانند  ايهاي حرفهدر رشته 9120 دهه از .گسترش يافتجهان 

 صورت چهره بهتحصيلي بهمختلف سطوح  در علوم پايه، فني و مهندسي، علوم اجتماعي و انساني و رفتاري، علوم کشاورزي

 .(9919شود )محمودي،يا تلفيقي اجرا مي چهره، مجازي و

 و مفروضات اساسی الگو مبانی .2

 در یادگیری و نقش یادگیرنده تحول( الف

ليل شکست د ترينمهم"گردد.هاي فيلسوفان برميبر يادگيري فعال و مشارکت يادگيرنده در فرايند يادگيري به انديشه تأکيد

همزمان با مطرح  .(9169:69،تربيت سنتي اهميت ندادن به مشارکت فعال يادگيرنده در تعيين اهداف آموزشي است )ديويي

 ند، مانمورد توجه قرار دادندرا ، برخي از محققان توجه به يادگيرنده و نقش وي در يادگيري مسئلهرويکرد مبتني بر شدن 

گرايي مفهوم»با مطرح کردن  رطرف ديگر برون از .(9169)برونر يادگيري اکتشافي ،(9161) راجرزفرد محور يادگيري رويکرد 

 .ندابر اساس الگوهاي فرد از واقعيت است و اين الگوها ابتدا از فرهنگ فرد اقتباس شدهکند دانش فرد از جهان اعالم مي« ابزاري

آموزش و يادگيري موضوع محور با محوريت  از .کند نيازهاي يادگيرنده خردسال از نيازهاي بزرگساالن متفاوت استاعالم مي نولز

هاي با طرح موقعيت( 9110) پري .(9918محمدي و محمودي،به نقل از مهر) کندانتقاد مي دانشجوتجربه  توجهي بهو بياستاد 

ت ديدگاه محققاني مانند اين اين .کندمي تأکيدهاي يادگيرنده و تصورات وي نسبت به جهان بر اهيمت ارزش، گانه يادگيرينه

فعال را مطرح کنند  دهد تا رويکردهاي يادگيريقرار مي تأثيرتحت را  9121، ؛ گاردينر9121؛ هونسل،9129وستل و رامسدن،

گيرند حرکتي را در مباني رو به رشد دانش در مورد اينکه دانشجويان چگونه ياد مي بنابراين ؛(8000بادن، -نقل از ساوينبه )

هاي تربيتي را خلق کنند که يادگيري دانشجو محور و فعال را تسهيل و آورده است تا محيط به وجوددرون نظام آموزش عالي 

)هانگ  است مسئلهي بر در يادگيري مبتن مؤثرشدن يادگيري خود راهبر و يادگيري مادام العمر نيز از عوامل  مطرح .ترغيب کند

سازگرايي و اهميت بيشتر يادگيري وهاي مبتني بر ديدگاه ساختدهه پاياني قرن بيستم با ظهور آموزش در .(8001و همکاران،
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رش موجب رشد و گست سازگراييوساختحاکم بر ديدگاه  اصول .گرفت ي قرارنسبت به تدريس، نقش يادگيرنده مورد توجه جد

 .(8002؛ کولموس و همکاران،8002)جوناسن، دش مسئلهرويکرد مبتني بر 

 ای و نظری به صورت تلفیقیبر آموزش حرفه تأکیددر نوع آموزش و  تحول( ب

هاي درسي از جنبه دانش کاربردي مورد توجه ( برنامه8000بادن، -)ساويناي سابقه تربيت حرفهبا گسترش بي 9160در دهه 

ها موجب گسترش رويکرد مبتني براي اين نوع آموزشتقاضا اي و طرف ديگر با مطرح شدن آموزش حرفه از .قرار گرفت يبيشتر

 شدند تا به نيازهاي تأسيس 9110در دههها( صنعتي )پلي تکنيک مؤسسات نتيجه در .(9112جورج،)توتل و مک دش مسئلهبر 

بعد اجتماعي )نيازهاي جامعه( در کنار بعد شناختي )موضوعات مدون و  بنابراين ؛(8000بادن،-د )ساويننپاسخ دهاجتماعي 

 9120 دههدر طول مورد توجه قرار گرفتن نيازهاي جامعه يا همان بعد اجتماعي،  با .دانش بشري( مورد توجه قرار گرفت

در  هاآنکردند تا اهداف مورد نظر تالش اي حرفه هايگروهو  دشدر جامعه مطرح يک موضوع عمومي به عنوان  يادگيري

اين تغيير، پيوند دانشگاه و محيط کار بود که الگوهاي جديد رويکرد مبتني  پيامد .(9122)هسکل، ودشهاي درسي لحاظ برنامه

 .ظهور کردند مسئلهبر 

 هاآنها و نقش در دانشگاه تحول( ج

شود تا اهداف و نتايج يادگيري را بازنگري وارد مي روزافزونيهاي ها و مردم بر آموزش عالي فشارهاي اخير از طرف دولتدر دهه 

 .(8000ادن،ب-)ساوين مداري حرکت کنندبتواند به نيازهاي در حال تغيير جوامع پاسخگو باشند و به سوي الگوي مشتري مايند؛ن

هاي ارزش»، غلبه جامعه يرتغيدر حال نيازهاي با هاي متناسب افزايش تقاضا از طرف بازار براي آموزش مهارتاکثر جوامع،  در

نتيجه دانشگاه بايد دانشجويان را بر  در .(9922)مهرمحمدي، در دانشگاه را افزايش داده است« نظريهاي ارزش»بر « کاربردي

و صنعت و هاي مورد نياز براي قرن حاضر پرورش دهد تا بتواند يک ارتباط تنگاتنگ با جامعه اساس نيازهاي جامعه و مهارت

 ها برقرار نمايد.سازمان

 در نقش دانش تحول( د

، متمرکز ايشروع شده است که موقعيتي و زمينه 8 نوعدانش يا همان  ( نوع جديدي از دانش9116) گيبونز و همکارانبه اعتقاد 

 .رداقرار دمحور ، دانشگاهي و آکادميک، مبتني بر ديسيپلين و پژوهشگر9 نوعدانش  و در مقابل اي استرشتهبينو  مسئلهبر 

 مسئله آن در که است کالني محيط کننده بحث توصيف اين در کاربردي بستر .شودمي زاييده کاربردي بستر در 8 نوع دانش

 شوند.مي تعريف کاربردها ونتشر م نتايج و بروندادها يابند،توسعه مي هاروش شود،مي مطرح علمي

 مسئله بر مبتنی برنامه درسیهای ویژگی .9

 ،باروزفلد و ينونظر  از .(8009ومن، يشود )نيف ميتعر يسنت درسي هايبرنامهنقطه مقابل  مسئله بر مبتني رسيبرنامه د غالباً

 يمربوط به سالمت به عنوان روش اصل مسائلل يه و تحليتجز» :عبارتند از مسئلهبر  يمبتن برنامه درسي يديکل يهايژگيو

ن ييدستيار آموزشگر؛ تع يهاان؛ و استفاده از گروهيخود راهبر دانشجو يريادگي يهاآن؛ رشد مهارت يريکسب دانش و بکارگ

؛ 9121وز، يمانند )والتون و م يگريد محققان .(9919)به نقل از محمودي،  ...«يينفره دانشجو 6ا ي 9هر گروه  يک استاد براي

؛ تان و هانگ، 8009؛ تان، 8000تل، يو ل ي؛ کانو9116تل، ي؛ ل9112؛ مارگتسون، 9111؛ انجل، 9111، ي؛ بود و فلت9129بود، 

برنامه  يهايژگيو طورکليبه .(9919)به نقل از محمودي،  ان کردنديرا ب مسئلهبر  يمبتن برنامه درسي يهايژگي( و8001

ه شروع به عنوان نقط مسئلهها؛ نه ديسيپلين -هامسئلهبر اساس  برنامه درسي سازماندهي :عبارتند از مسئلهبر  يمبتن درسي

يادگيري؛ تلفيق دانش پايه و دانش باليني و پيوند نظريه و عمل؛ پيوند کالس با جهان واقعي؛ به رسميت شناختن تجربه اوليه 

بر  يدتأکها )العمر؛ عبور از مرز ديسيپلينراهبر و مادام-بر يادگيري خود تأکيدقطه شروع يادگيري؛ يادگيرندگان به عنوان ن
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اي و تلفيق(؛ تمرکز بر فرايندهاي کسب دانش در مقابل تمرکز بر دستاوردهاي اين فرايند؛ تغيير نقش استادان از رشتهبين

يري از استاد به ارزيابي خود دانشجو و همکالسان وي؛ تمرکز بر ارتباطات ؛ تغيير ارزياب برونداد يادگگرتسهيلبه  دهندهآموزش

ا ساختار روشن ب مسائلبر يادگيري انبوهشي )شروع يادگيري با  تأکيدهاي بسيار فني و تکنيکي؛ و روابط انساني حتي در حوزه

بر يادگيري مشارکتي، ارتباطي و هميارانه  تمرکز با ساختار مبهم(؛ مسائلتاحدودي ساختار روشن و در نهايت  مسائلو سپس با 

 ، انتقادي، و فعال.تأمليو گروهي )گروه کوچک(؛ تقويت يادگيري هدف آزاد، 

 هاها و مثالنمونه .1

توان يم اجرا شده راله ئمسبريمبتن برنامه درسيمختلف  يکردهايرو يکل طوربه( معتقد است 8002)و مي جر بادن-نيساو

 :کرد يبندمختلف دسته کرديرودر هشت 

دانشگاه مک  يا پودمان بر اساس الگوي يدرس واحدا دو يک يدر  مسئله بر يمبتن يادگيري :0یپودمانکرد تکیرو .9

 .کاربرد فراوان دارد يسيات انگليو ادب يمهندس يهاالگو در رشته اين .شوديو اجرا م يمستر طراح

کند استادان يس دانشکده اعالم ميا رئير گروه يگردد که مدياجرا م ييهاالگو در رشته اين :2یکفشبند رویکرد .8

دها و واح معموالً .ر دهندييتغ مسئلهبر  يمبتن برنامه درسيرا به  يفعل برنامه درسياز  يتوانند بخشيعالقمند م

 .شودياجرا م برنامه درسي يهابخش هياز بق يجدا مسئلهبر  يمبتن برنامه درسيشده بر اساس  يطراح يهاپودمان

ه را شامل شود ک مسئلهن يا پودمان ممکن است چنديهر واحد و بوده  ينيپليسيو د يموضوع مسائلشتر يب مسائل

 .شوديهمزمان اجرا م

 ياوهيرا به ش برنامه درسيرند يگيم ميتصم برنامه درسي ير طراحيا مدي برنامه درسي يطراح تيم :9یفیکرد قیرو .9

 برنامه درسي سال اول در .ر دهندييتغ مسئلهبر  يکرد مبتنيرا به رو يبر سخنران يکرد مبتنيروج يکنند تا بتدر يطراح

در سال سوم  و ساده و خوش ساختار مسائلبا  مسئلهحل  يريادگيشود، و در سال دوم با ياجرا م يوه سخنرانيبه ش

کرد، ساختار اين روي در .گرددياجرا م اقعيبرگرفته از زندگي و بد ساختار مسائلبر  تأکيدبا  مسئلهبر  يمبتن يريادگي

 .يابدتغيير مي برنامه درسي

 ين است، برخيبر ا تصور .شوديگرفته مبکار  يعلوم و مهندس يدرس يهاکرد در برنامهيرو اين :ییکرد مبنایرو .2

بر  يمبتن يريادگي يقبل از اجرا يضرورت دارد مبان بنابراين .شودپايه محسوب ميگر يد يها نسبت به برخدانش

گردد يشگاه فراهم ميدر مورد آزما ييهاآموزش و هايان، سخنرانيدانشجو يسال اول، برا در .آموزش داده شود مسئله

تفاده اس مسئلهبر  يمبتن يريادگيدر سال دوم و سوم از  تا .يرندبگ ياداز را يم مورد نيبتوانند دانش و مفاه هاآنتا 

 .کندياستفاده من الگو يلمبرت از ا دانشگاه .کنند

 يرورو ض يبه عنوان بخش اساس مسئلهبر  يمبتن يريادگيکرد ياز استادان معتقدند رو برخي :یریکرد دو مسیرو .9

اده زان استفيم و اجرا کنند تا يدهو سازمان يطراح يرا طور برنامه درسيکنند مي يسع بنابراين .است يبرنامه درس

کرد در يرو اين .همزمان به حداکثر برسانند طوربهرا  يريادگي يهار روشيو سا مسئلهبر  يمبتن يريادگياز 

ل کامل در ک طوربهرا  مسئلهبر  يمبتن يريادگيممکن است بخواهند  هاآناقتباس شده که استادان  ييهادانشگاه

ها دهدانشکها و ر رشتهياز دروس رشته توسط استادان سا ينکه برخيبا توجه به ا يرشته اجرا کنند، ول يبرنامه درس

                                                           
1. Single Module 

2. Shoestring 

3. Funnel 
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 و يتي، تربيعمومشناسي )دروس روان مانند؛ رنديرا بکار بگ يريکرد دو مسيکنند رويم يشود سعيس ميتدر

 ش و پرورش(.و آموز يات و عموميو آموزش و پرورش(، اقتصاد )کل يعمومشناسي )(، جامعهياجتماع

علت  به ياست، ول شدهيطراح مسئلهبر  يمبتن يريادگيکرد يبر اساس رو برنامه درسي کل :0شده یدوزتکه الگوی .6

 .شوديو همزمان اجرا نم ياپيو پ يمتوال طوربه يدرس يها و واحدها، پودمانيآموزش سسهؤط حاکم بر ميشرا

)اما نه ضرورتاً  رنديگي( متفاوت برعهده مي)موضوع ييمحتوا يهاهمزمان از حوزه طوربهرا  مسئلها سه يدو  دانشجويان

چهار هفته،  مسئلهک ياست  ممکن .شوديواحدها اختصاص داده نم يبرا يمشابه زمانمدتن، يابر  عالوه .مرتبط(

بر  ينمبت يريادگي، برنامه درسين شکل از يدر ا دانشجويان .ک هفته طول بکشدي يا حتيگر دو هفته و يد مسئله

و تکه  يختگيگس يکرد به نوعين رويو ا کننديتجربه م فرساطاقترمتجانس و سخت و يند غيرا به عنوان فرا مسئله

 را بر اساس ساختار حاکم برياالت متحده کاربرد دارد؛ زيا يشتر در نظام آموزشيالگو ب اين .انجامديتکه شدن دانش م

 .شده انتخاب کنند ارائه يدرس يهان واحدها و پودمانيتوانند از بيان مي، دانشجويدرس يهابرنامه

، يموزشآ راهبردک ي، نه به عنوان مسئلهبر  يمبتن يريادگين اصل است که يبر ا يکرد مبتنيرو اين :2یقیکرد تلفیرو .7

 دانشگاه مک مستر کانادا است يکرد بر اساس الگويرو اين .شوديمحسوب م يک فلسفه برنامه درسيبلکه به عنوان 

 يائلهمستا  يعنيشوند )يمواجه م زمانيکدر  مسئلهک يکنند، با يکار م يان به صورت گروهيکه به موجب آن دانشجو

 .دارد يگرليز نقش تسهيکنند( و استاد نيافت نميگر را دريد مسئلهحل نشود، 

م دانش، يبارنت و کوت و مفاه يدگيچيدگاه ابر پي( با الهام از د8002)جر يبادن و م-ساوين :9ده(یچی)پ یدگیچیپ یالگو .0

، يدگيچيکرد پيشده بر اساس رو يطراح مسئلهبر  يمبتن درسي برنامه .کرد را مطرح کردندين رويعمل و اقدام و خود ا

 ينچنمهر نموده و يگران را تفسيتا بتوانند عمل د هادد پرورش و توسعهرا  يدگاه انتقاديد يسازد نوعيان را توانا ميدانشجو

 دهند.کرده و گسترش  يخودشان را بازنگر يانتقاد دگاهيد

 الگو نقد .1 

گرش نهاي سنتي موجب در مقايسه با برنامه مسئلههاي درسي مبتني بر مطالعات و تحقيقات برنامهنتايج  بر اساس

-تان،) بخشيادگيري بانشاط و لذت(؛ 9922،دادگري و همکاران؛ 8001اشميت و همکاران،يادگيري )مثبت به برنامه درسي و 

تقويت  (،8002جوناسن،) مسئله حل هايمهارت بود(؛ به8009کاپلند، ) مسئلهو سازماندهي بندي صورت(؛ تقويت 8009

رشد تفکر انتقادي ، (8001،هالينگر و بريگز) هاي رهبري و گروهيمهارت؛ تقويت (8001،و اشميت سورينز) يارتباطهاي مهارت

استفاده (؛ 8002،هانگ و همکاران؛ تقويت يادگيري خود راهبر )(8002،هانگ و همکارانپرسشگري )و فکورانه بودن و حس 

(، 8009فهم روابط بين مفاهيم )جيبلز و همکاران،، (8002که و همکاران،اضافي )بيشتر از کتابخانه و بکارگيري منابع يادگيري 

(، 8009(، حضور بيشتر در کالس )ليوکس،8002راهبردهاي مناسب فراشناختي و استداللي )چانگ و چو، بکارگيريتوانايي 

 .شودميدر دانشجويان  (8001التحصيلي )اشميت و همکاران،افزايش ميزان فارغکاهش طول دوره تحصيل و 

 اشاره کردند که عبارتند از:سنتي  برنامه درسي ها در مقابلها و نقاط ضعف اين برنامهتحقيقات ديگر به برخي کاستي

ي بر اي بر يادگيري مبتندر هيچ مقوله مسئلهبر اساس نتايج بدست آمده يادگيري مبتني  بر :در ميزان اثربخشي ترديد .9 

و ساير  بر اين فراتحليل( با استناد 8006) و همکاران از محققان مانند کيرشنر بسياري .(9119،برکسونندارد )سخنراني برتري 

اين رويکرد از طريق اثربخشي " :ردندکانتقاد کرده و اعالم  مسئلهاز رويکرد مبتني بر  8009 هاي انجام شده تا سالفراتحليل

                                                           
1. Patch Work 

2. Integrated 

3. Complexity 
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کسب دانش  در مسئلهمبتني بر  برنامه درسيعمده اين انتقادها به اثربخش نبودن  بخش ."نيست ييدتأتحقيقات تجربي مورد 

 پايه است.

هاي درسي مبتني بر محتوا در مدت زمان مشابه تقريباً در مقايسه با برنامه مسئلههاي درسي مبتني بر برنامه :محتوا پوشش .8

 .(8009دهند )شنودا و همکاران،درسي مبتني بر محتوا، محتواي تعيين شده را پوشش مي يهابرنامهصد کمتر از در 80

به خاطر نبود راهنمايي دانشجويان، و يا راهنمايي  مسئلهرويکرد مبتني بر  در :شناختي انسان، و نظريه بار شناختي معماري .9

ه گرفتهاي حافظه کاري ناديده محدوديت يژهوبه ي شناختي انسان،کننده معمارهاي ايجاد شود ساختبسيار جزئي موجب مي

، يک مسائلمبتدي(، کار کردن بر روي کار )دهد براي يادگيرندگان تازه نشان مي شواهد .(8006،کيرشنر و همکارانشود )مي

 .(8009و ون مرينبور و سواِلر،نيست ) روش آموزشي مناسب

 يهاکالس کتابدار؛ استاد؛ زيادي تعداد به کوچک، گروه در آن اجراي و مسئله بر مبتني درسي نامهبر ماهيت :زياد هزينه .2

 اجراي و مسئله تدوين و طراحي براي زياد زمان ؛(8098همکاران، و سيمونز) شده سازيشبيه بيماران و اي؛کتابخانه منابع ؛درس

 نياز( 9119بالک، و ورنون ؛9119برکسون، ؛9119ميچل، و آلبنس) زياد انساني و مادي نيروي و هزينه کوچک، هايگروه در آن

 آلبنسيابد )مي کاهش هاهزينه باشد، نفر 900 از بيشتر درس کالس اندازه وقتي ،ئلهمس بر مبتني برنامه درسي اجراي در .دارد

 .(9119،ميچل و

؛ واکر 8000کنند )ديکسون، احساس راحتي نمي مسئلهبر  هاي درسي مبتنيبا برنامه کامالًاز افراد  بسياري :بودن زااسترس .9

نيز بيشتر در نقش  دانشجويان .کنار بگذارند يآسانبهتوانند نقش منبع دانش بودن را نمي استادان .(9116و همکاران،

 سئلهمهاي سنتي به يادگيري مبتني بر از روش کهيهنگاماستادان  ينچنهمو  دانشجويان .شوندمحتوا درگير مي کنندهيافتدر

ها ممکن است تعبير و تفسيرهاي دانشجويان و استادان از چالش اين .شوندهاي بزرگي مواجه ميبا چالش يابندانتقال مي

 آفرين است، به بويژه زماني که برايرويکرد هم براي دانشجويان و هم براي استادان استرس اين .يادگيري خود راهبر را دربرگيرد

 ندکنشود و استادان و دانشجويان يک محيط و برنامه درسي کامالً ناآشنا را تجربه مياز اين رويکرد استفاده مي اولين بار

 .(9119)برکسون،

 اهندخو تشخيص است نياز مورد يادگيري براي آنچه واقعاً دانشجويان آيا :دانشجويان در انتخاب محتواي مورد نياز ناتواني .6

ممکن است شاگردان  مسئلهيادگيري مبتني بر  در .(8008همکاران، و لوساردي) ندارند قبلي دانش که موضوعاتي در يژهوبه داد،

 ،فرديبين هايها، ارتباطسطوح ناآشناي مسئوليت را براي يادگيري خود برعهده بگيرند و با مشکالتي مانند مديريت کردن پروژه

مت با آن خصو مسئلهدانشجويان در اولين مواجهه خود با يادگيري مبتني بر نتيجه بسياري از  در .مواجه شوند.کار گروهي و ..

 .(9116 ها را ندارند سخت باشد )وودز،العملعکس گونهيناورزند که ممکن است براي استاداني که تدارک مي
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