
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بوشهر

زهرا داوری

کیدندانپزشکی و کارشناسی ارشد آموزش پزشدانشجوی رشته 



Problem based learning





:اهداف کلی

مقدمه ای بر یادگیری مبتنی بر مسئله❖

نگاهی به گذشته و موقعیت کنونی یادگیری مبتنی بر مسئله❖

تعریف و ویژگی های یادگیری مبتنی بر حل مسئله❖

فرایند آموزش مبتنی بر مسئله❖

خالصه❖



:اهداف یادگیری

پیشینه یادگیری مسئله محور بر اساس نظر دیویی❖

مقایسه وضعیت کنونی یادگیری مسئله محور در ایران و سایر نقاط دنیا❖

ویژگی های یادگیری مسئله محور❖

معایب و مزایای یادگیری مسئله محور❖



نگاهی به گذشته یادگیری مبتنی بر مسئله

دیویی

کتاب دموکراسی و آموزش و پرورش

یادگیری، نتیجه طبیعی عمل کردن است



موقعیت کنونی یادگیری مبتنی بر مسئله

باروز

دانشگاه مک مستر

ایاالت متحده

آموزش در ایران



تعریف و ویژگی های یادگیری مسئله محور

کانون بحث یک مسئله است

یادگیری، اول با مسئله



:علل منطقی بکار گیری این روش

تجربیات حاصل ار آموزش سنتی طب

دارا بودن سطحی مطلوب از اصول یاددهی و یادگیری

اماده سازی دانشجو برای ورود به محیط کار

سازماندهی کار گروهی

رشد مهارتهای ارتباطی بین اعضا

مستندات دال بر موفقیت

توجه به نکات مهم مسائل



امتیازات یادگیری مبتنی بر مسئله

فعال شدن دانش قبلی❖

یادگیری در متن کار❖

برقراری ارتباط بین دانش❖

یادگیری عمیق و به یاد ماندن بهتر دانش❖

افزایش و حفظ مهارت های مبتنی بر خودآموزی❖

افزایش انگیزه در محیط یادگیری❖

افزایش تعامل بین دانشجویان و استادان❖

افزایش همکاری بین رشته های مختلف❖



امتیازات یادگیری مبتنی بر مسئله

ایجاد مهارت های حل مسئله❖

داشتن یک حجمی از دانش تلفیق شده❖

مزایای عمومی آموزشی❖

حل شدن مشکل کوریکولوم بسیار حجیم و سنگین❖





معایب و مشکالت آموزش بر اساس حل مسئله

هزینه الزم برای برقراری آموزش➢

گرفته شدن ساعات زیادی از وقت استادان➢

افزایش استرس دانشجویان و استادان➢

کاهش حجم دانش کسب شده درباره ی علوم پایه➢

مشکالت اجرایی➢

عدم فرصت کافی➢



معایب و مشکالت آموزش بر اساس حل مسئله

دشوار بودن ایجاد توالی منطقی در ارایه مطالب➢

دسترسی به منابع➢

تجربه ناکافی اساتید➢

احساس عدم آرامش روانی از سوی دانشجو➢





فرایند آموزش مبتنی برمسئله

:مفاهیم کلیدی

بارش افکار<<<طرح مسئله

:اهداف یادگیری

استراتژی یادگیری مسئله محور•

شیوه یازده گام•

شیوه هفت گام ماستریخت•









مراحل مختلف کار در گروه های کوچک

:مرحله اصلی4

تبادل افکار یا توفان فکری-1

بحث گروهی-2

حل مسئله-3

آموختن از مسئله-4



خالصه درس

رویکرد کلی و تام به آموزش❖

است(process)و هم یک فرایند(curriculum)هم یک برنامه درسی ❖

افزایش مسئولیت پذیری ، انگیزه و خودباوری دانشجویان❖

به طور خالصهPBLاهداف 






