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 مقدمه

 فراگیر باید بر روی  کار تیمحور ،یآموزش یتلشها بودن موثرتر جهت که ندباور نیا بر آموزش علم زرگانب

 سهیم شیزموآ یهافعالیت در را دخو فراگیران که کنند همافر آنچنان را زشموآ موقعیت باید ساتیدا.باشد

 دمیشو پذیر نمکاا شیزموآ محیط در تفکر نجریا یمهادا که ستا ضعیتیو چنین در .نندابد خیلد و

 یزشموآ یهاروش از یکی رمحو مسأله یگیردیا .دکر هنداشایستگیخو و لیاقت سحساا فراگیران و

 یتژاسترا انعنو به ،نکل سطحدر  و یسرتد صلیا روش انعنو بهاز آن  انمیتو که ستا رمحو فراگیر

 دارد. دبرربالینیکا یهدور در هم و پزشکی یدوره لیهاو یهالسا در همروش  ینا .گرفت هبهر شیزموآ

 ،جتماعیا مسائل ،بالینی یهامکانیسم ،پایه تطلعاا که میکند تحریکرا  ننشجویادا ، مسأله یک نبیا

 یجنبه هانآ نشدا ،ترتیب ینا به .هنداردقر سیربر ردمو ارمرتبط با آن ای حرفه و قانونی ،خلقیا ،نیروا

 تحریک هداشو سیربر و دینتقاا تفکر منجاا به را ننشجویادا  مسأله .میکند اپید تلفیقی و دیبررکا

 نشدا دجوو به زینیا .گذارندمی اكشترا به یکدیگر با و یافته را عموضو با مرتبط تطلعاا هاآن .میکند

 تطلعاا آوری جمع ایبر دخو زنیا ردمو یهازهتشخیصحو به ندامیتو وهگر و نیست وهگر در قبلی

 مناسب محیط یک نداتومی موثر هیوگررکا .میکند زیبا را مشخصی نقش نشجوداهر رینکادرا .دازدبپر

 دخو پزشکی و علمی تطلعاا ننشجویادا .کند دیجاا جدید تطلعاا یابیارز و شتناگذ اكشترا به ایبر

 با همزمان رتصو به بالینی جههامو گرا .میکنند یافتدر ردخوزبا رسمد و نهمکلسا از دهکرحمطر را

 بالینی تجربهو یافته توسعه ازیمو رتصو به عملی و هنیذ یهارتمها د،شو زغاآ رمحو مسئله یگیردیا

 .دشومی شیزموآ مباحث تقویت باعث

 تلش نیا جهینت کهاست  دی. اممیپردازیماین شیوه پایای آموزش و یادگیری مجموعه، به شرح  نیدر ا 
 .نجامدیب یپزشک آموزش تیفیک یتعال درراه موثر یگام برداشتن به

 محور مسأله یریادگی فیتعر

 نیباشد. ایمفراوان در سرتاسر جهان  راتیارزشمند در روند آموزش با تاث یمسأله محور، تحول یریادگی

مطرح بود؛ اما کاربرد  یاآموزش عملکرد حرفه یبرا یانتخاب یاستراتژ کیدر ابتدا صرفاً، به عنوان  وهیش

 (.1است) افتهیگسترش  زیدر سطوح بالتر آموزش ن یارحرفهیآن امروزه به موضوعات غ
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 یریادگی جهت یزشیانگ سؤال ای 1محرك عنوان به که است هدفمند یمسائل طرح شامل ،روش نیا
 بر یریادگی و آموزش بر دیتاکموضوع محور مطرح است که  یریادگی زین فی. درآن سر طهستند ریفراگ

 سبب که است نآ محور موضوع یریادگی بر محور مسأله یریادگی مهم تیّارجح .دارد خاص موضوع هیپا
 شتر،یب یآموزش اکتشاف سبب نیهمچن. گرددتر واضح ینیبال علوم و هیپا علوم نیب یرابطه دشویم

 تفاوتم اصول ارتباط جهت یابزار نمودن فراهم زین و دانش بهتر یریکارگ به ران،یفراگ شتریب مشارکت
 ،2سازنده یریادگی :است اتیخصوص نیا بر محور مسأله یریادگی وهیش دیتاک. شودیم یپزشک

 .(2) 4یدانیم و یمشارکت ،3خودگردان
 از هک یریادگی وهیش کی": نمود انیب محور مسأله یریادگی از را یفیتعر نیچن 1باروز  ،1982 سال در

 محور ریفراگ. کندیماستفاده  دیدانش جد جادیدر جهت کسب و ا محرك ای شروع نقطه عنوان به مسأله
 .(7)"محور استاد تا است

 ":نمود انیب را استاد از یفیتعر نیچن 1997 سال در 6یولسل  ،یریادگی وهیش نینقش استاد درا درمورد
 كل در رفتار و تفکر روش اصلح سبب لذا و کندیم تیتقو را یریادگی ندیفرآ که است یفرد استاد
 ."(8)دهد ارائه را یعلم اصول که باشد یفرد صرفاً که آن نه شودیم رانیفراگ یزندگ

 روش کی. (3)شودیم انیدانشجو و دیاسات نیب خلق یانرژ از یموج انتشار سبب یریادگی وهیش نیا
 بودن عالف لیدل به مسأله بر یمبتن سیتدر روش کی نه است مسأله بر یمبتن شرفتهیپ یریادگی

 (.4)...و عیسر بازخورد مطالب، انتخاب یآزاد ران،یفراگ
 و راهنما عنوان به صرفاً استاد و باشدیم ریفراگ محور، مسأله یریادگی روش در آموزش یاصل هسته

 در و هستند یریادگی مراحل شرفتیپ نحوه مسئول خود ،رانیفراگ. دارد حضور ریفراگ کنار در مشاور

 حداکثر) کوچک یهاگروه قالب در محور مسأله یریادگی. دارند یموثر نقش یآموزش یمحتوا انتخاب

 هفت کردیرو با یآموزش وهیش نیا در 7مسأله حیتوض .یسخنران یهاسالن در نه و شودیم انجام( نفره 12

بارش  ،مسأله فیتعر نا،اصطلحات ناآش یمراحل عبارتند از: شفاف ساز نیکه ا شودیم انجام یامرحله

 (.2)ییو ارائه گزارش نها یخودآموز ،یو بحث مقدمات یریادگیفرموله نمودن اهداف  ،مسأله لیتحل ،افکار

  خچهیتار

 خود انیدانشجو و شود رها یسخنران هیپا بر آموزش روش که کرد شنهادیپ 1899 سال در 8اوسلر امیلیو
 و وستهیپ هم به خودجوش، کوچک، یهاگروه یالگو با محور مسأله یریادگی. بپردازند مطالعه به شتریب

                                                           
1 Trigger 
2 Constructive 
3 Self-directed 
4 Contextual 

5 H.S.Barrows 
6 Welsely 
7 Problem 
8 Osler  
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 یپزشک دانشکده توسط یریادگی وهیش کی عنوان به 1962 دهه اواخر در یرسم صورت به ابیارز خود
 روش نیا. (4)گردید یپزشک کولومیکور به وارد وهیش نیا 1969 سال در و شد یمعرف  کانادا 1مستر مک

 وهیش نیا تیموفق ازعلل. (1)بود یسخنران روش به یسنت آموزش یبرا نیگزیجا وهیش کی عنوان به
 :نمود اشاره ریز موارد به توانیم دانشکده آن در یریادگی

 بودند رسانده انیپا به را یپزشک سوم سال کنندگان، شرکت . 
 عنوان با دهید آموزش یعلم اتیه یاعضا از نفر کی نظارت تحت نفره شش یال پنج گروه هر 

 . ندبود "استاد"
 اوطلبانهد کامل صورت به یگروه ،یسخنران وهیش به آموزش به رانیفراگ تیاکثر لیتما برخلف 

   .شدند طرح وارد
 و یفرد نیب مهارت ،مسأله حل شامل محور مسأله یریادگی یهامهارت به مربوط یهادوره 

 .(6)بودند گذرانده را رهیغ
 یهاکالج انجمن مانند است؛ بوده یاریبس یالملل نیب و یمل یهاسازمان قیتشو مورد یریادگی وهیش نیا

 و کویومکزین دانشگاه. (1)... و یجهان بهداشت سازمان ،یپزشک موزشآ یجهان ونیفدراس کا،یآمر یپزشک
 در زین 1981 سال در. کردند اجرا را مسأله بر یمبتن یریادگی که بودند یمراکز نیاول از زینویال التیا

 ییاابتد دوسال در یپزشک انیدانشجو آموزش جهت محور مسأله یریادگی مدل هاروارد، یپزشک دانشکده
 .رفت کار به یپزشک دوره

 ،مباحثه تیهدا زاطلعات،یآنال منابع، مرور سوال، نییتع مقدمه، یمرحله هفت ،2222 سال در2گرنت
 به 2228 سال در زین همکاران و 3نگیدارل. است نموده مطرح را کردن خلصه و یمشارکت یریادگی

 یمبتن یریادگی: شامل که نمود مطرح را 4جو و پرس بر یمبتن کردیرو ،یریادگی از نینو یا وهیش عنوان
 سال در ،همکاران و 6پارکر  .(9)باشدیم 1الگو بر یمبتن یریادگی و مسأله بر یمبتن یریادگی پروژه، بر

 وانعن به دیاسات از و نمودند مطرح محور مسأله یریادگی از ییالگو عنوان به را7درعمل دانش پروژه 2211
  .(9)اندکرده ادی یآموزش کولومیکور 8طراح همکار

 ینظر هیپا

  یریادگی یهاطیمح هینظر یمبان
 شده ردایپد یشناخت معرفت راتییتغ ،زانندهیبرانگ و یابتکار یریادگی یهاطیمح از یاریبس در امروزه
 ارائه یبرا تلش در یشماریب یکردهایرو ظهور باعث ،محور ریفراگ یریادگی و سیتدر به علقه .است

                                                           
1 Mc Master 
2 Grant 
3 Darling  
4 Inquiry- based approach 

5 Design- based approach 
6 Parker 
7 Knowledge in action  
8 Co-designer 
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 یشناخت معرفت یهاتفاوت انگریب که است شده یآموزش یطراح در ریپذ انعطاف و یقو یهانیگزیجا
 .(12)کرد اشاره مسأله بر یمبتن یریادگی یهاطیمح به توانیم جمله از. باشدیم
 ورمح ریفراگ یآموزش کردیرو کی مسأله بر یمبتن یریادگی که دیگویم نیچن 2226 درسال یوریس

 یبرا مهارت و دانش نکاربست به و عمل و یتئور کردن کپارچهی ،پژوهش یاجرا به قادر را هاآن که است
 به کمک منظور به ،یریادگی وهیش نیا الواقع، یف. سازدیم مسأله فیتعر جهت یعمل یهاحل راه افتنی

 .(12)آمد دیپد یواقع طیشرا نهیزم در ینیبال مسأله حل یهامهارت یریادگی جهت یپزشک انیدانشجو
 در. دیآیم دست به تجربه راه از یحیصح تیترب هر که میینما اشاره تیواقع نیا بهبایستی  نجایا در

 نیهم و هنبود حیصح هاآن اتیتجرب نوع یول کردندیم کسب را یاتیتجرب رانیفراگ زین یسنت آموزش
 یقبل اتیتجرب با یارابطه دیجد اتیتجرب ،مثال یبرا .است آورده بوجود یریادگی انیجر رد یاشکالت امر

 ارتباط، عدم نیا نکهیا تاینها و نبود بخش لذت و جذاب ،شدیمن یبعد اتیتجرب رشد باعث، نداشت
 .دیگردیم ذهن یپراکندگ و روین عییتض موجب

 :یریادگی و آموزش در تجربه اصول

 :یوستگیپ و ادامه اصل .8
 زین ندهیآ اتیتجرب یمحتوا در ینحو به و کندیم اخذ را گذشته اتیتجرب از یبخش آموزش، روند 

 از هاجنبه تمام در یطورکل به رشد مفهوم .باشدیم رشد معادل ،یتیترب انیجر نیا و است موثر
 که شود داده بیترت یطور دیبا ردیگیم صورت تجربه آن در که یطیشرا .ردیگیم منشا ادامه اصل
 قرار رانیراگف یقبل اتیتجرب بر را سیتدر کار اساس دیبا استاد و گردد کیتحر شتریب رشد یبرا فرد
 .دهد

 
 : متقابل ریتاث اصل .2

 یعرض یهاجنبه ،متقابل ریتاث اصل و ادامه اصل .است طیمح با فرد متقابل ریتاث محصول تجربه هر
 .دندهیم لیتشک را تجربه یطول و

 
 : یاجتماع كنترل به مربوط اصل .9

 دانندیم جمعاز  یئجز را خود افراد .آوردیم بوجود را بیترت و نظم که است یگروهعملکرد هیروح
 .کندیم اداره را گروه ،ندهینما عنوان به یشخص و
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 : یآزاد اصل .4

 بهتر استاد کرد،یرو نیا با. کنندیم انیب را خود اتیتجرب و نظرات ،آزادانه یصورت به رانیفراگ
 .آورد فراهم را او شتریب رشد موجبات و بشناسد را خود ریفراگ تواندیم

 
 :هدف به مربوط اصل .5
 .شودیم کار نقشه هیته باعث و است یدرون محرك کی حیصح هدف 

 
 : یدرس برنامه یمحتوا یسازمانده به مربوط اصل .6

 نهیزم کی در را یفرد اتیتجرب سپس .گردند انتخاب یعاد اتیتجرب از یدرس مواد دیبا ابتدا در
 دادن توسعه زمان در ارتباط اصل .میده ارتباط یعلم یهارشته با و میکن واردتر عیوس وتر یغن

 یستیبا ار یعلم نیقوان و شود تیرعا دیبا یعلم عیوس اتیتجرب به ساختن مربوط و یفرد اتیتجرب
 .(11)میینما یمعرف رانیفراگ به یاجتماع یکاربردها قیطر از

 نیا یفلسف یهاهیپا. ندارد وجود یهمگان توافق محور مسأله یریادگی یعمل و ینظر اساس مورد در اما
 نظران صاحب اغلب یول (1)است نشده انیب یواضح صورت به آن به مربوط هیاول متون در یریادگی وهیش

 جان دهیقع  نیا از که گرددیم بر یارونده شیپ حرکت به محور مسأله یریادگی شهیر که معتقدند
 تیخلق و قیتحق به را رانیفراگ ،یعیطب یروهاین کردن جذب با دیبا معلمان ":شد شروع 1یوئید

 د؛نباش مسأله حل بر صرف دیتاک و ببینند آموزش ،باز یمسأله کی حل تجربه قیطر از نرایفراگ. "وادارند
 را...و امور نیب رابطه افتنی خلق، تفکر ،یگروه یهمکار دانش، کسب چون هامهارت ریسا شرفتیپ بلکه

 .(12)ردیبگبر در زین
 ببس دیشا که است رانیفراگ به اطلعات از ییبال حجم انتقال بر یمبتن ،یپزشک آموزش یسنت روش 

 سرعت به اطلعات و نداشته یادهیفا ،یعمل کار یواقع طیشرا در یول شود هاآزمون در هاآن تیموفق
 که دهدیم حیتوض نیچن ،است مسأله محور یریادگی گذاران هیپا از که 2باروز. (13)دنشویم فراموش

 شیپ چیه مستر، مک دانشکده در محور مسأله یریادگی هیبرپا کولومیکور دهندگان شنهادیپ نیاول و یو
 یهاگروه قالب در یریادگیکه  ندابوده معتقد صرفا و اندنداشته 3شناخت علم و آموزش فلسفه از یانهیزم

 نظر به اما. شد خواهد یپزشک آموزش شدنتر یکاربرد و تیجذاب سبب ینیبال لمسائ کاربرد با و کوچک
 .ستا بوده یشناخت فلسفه ریتاث تحت دایشد یپزشک آموزش در محور مسأله یریادگی جادیا رسدیم

                                                           
1 Dewei 
2 Barrows 

3 Cognitive science 
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 1ییگرا سازنده هینظر هیبرپا انسان یریادگی مورد در یکنون یفلسف نظرات با محور مسأله یریادگی فلسفه
 :نمودند انیب نیچن را هینظر نیا هیاول اصل سه ،1991  سال در 3یساور و 2یداف. دارد یخوان هم
 در. 3. شودیم یریادگی کیتحر سبب یشناخت تعارض. 2.است طیمح با تعاملتمان حاصل ما فهم. 1

 . گرددیم جادیا دانش شرفتیپ ،یفرد درك یابیارز و یاجتماع مذاکرات انیجر
 عناصر بیترک تنوع از یناش محور مسأله یریادگی یاجرا وهیش تنوع که است شده ذکر نیچن مطالعات در

( دیاسات نظر مد یهاارزش و نگرش ،یریادگی اهداف س،یتدر فلسفه) یریادگی وهیش نیا دهنده شکل
 کی رفاص نه شود گرفته نظر در ریفراگ یآموزش یاستراتژ عنوان به دیبا محور مسأله یریادگی .باشدیم
 توان مختلف یهاتیموقع در دانش آن کاربرد توان و یکاف دانش بر علوه دیبا پزشک .(1)سیتدر وهیش

 ییایابا پ هیپا دانش از مناسب یسطح دیبا یپزشک انیدانشجو. باشد داشته زین را آن توسعه و بسط
 روش .برند کار به یکاف مهارت با ینیبال مختلف یهاتیموقع در را آنها دبتوانن و نموده کسب را مناسب

 مسأله حل قدرت و پژوهش تفکر، یهامهارت و دارد کاربرد تیقابل هارشته تمام در محور مسأله یریادگی
 .(13)دینمایم تیتقو هاآن در را

 فعال یریادگی اصول

 دمور در ینکات به است، آن بودن فعال محور مسأله یریادگی مهم اتیخصوص از یکی نکهیا توجه با
 :میکنیم اشاره فعال یریادگی روند به یسنت یریادگی رییتغ یچگونگ

 اب مورد آن در سپس و سدیبنو قهیدق چند مدت در بحث از را خود برداشت دیبا رانیفراگ از کیهر 
 شده انیب نکات شما نظر به ": دینما بحث صورت نیا به یاقهیدق چند کوتاه مدت در اشیگروه هم

 "؟دیکن انیب دیتوان یم را بحث از یاخلصه ست؟یچ بحث یاصل نکات بود؟ درست
 انیدانشجو حضور بر نظارت لزوم  
 مباحثه در شرکت یبرا نمره نییتع  
 بحث در شرکت کردن ینوبت 
 رانیفراگ یبند گروه 
 یگروه نیب یهابحث میتنظ 
 (6)کلس شکل یارهیدا دمانیچ 

  

                                                           
1 Constractivity  
2 Duffy 

3 Savery 
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 محور مسأله یریادگی ضرورت

 :میپردازیم چندسوال طرح به نجایدرا
 است؟ یبهتر یوهیش مسأله هیبرپا آموزش که دارد وجود یلیدل چه

 ؟میینما دنبال یا مرحله هفت کردیرو با را مسائل است بهتر چرا 
 ؟میینما مسأله لیتحل صرف را یکاف یزمان دیبا چرا 

 .میپردازیم محور مسأله یریادگی ضرورت مورد در ریز لیدل شرح به ،فوق سوالت به پاسخ در
 در. شودیم مطالعه تیجذاب شیافزا سبب محور مسأله یریادگی ،شده انجام یعلم قاتیتحق براساس . 1

 لیتما و شد خواهد شتریب مطالعه یبرا شما یکنجکاو ،گرانید با مسأله کی مورد در بحث صورت
 . دیینمایم کسب یعلم شواهد یبررس یبرا یافزونتر

 رانیفراگ یبعد حرفه و شده آموخته مطالب نیب توانیم را یاندک ارتباط ،یسنت وهیش به آموزش در. 2
 کاربرد اب مرتبط نهیزم در دانش کسب محور، مسأله یریادگی جلسات در اما. افتی یلیالتحص فارغ از بعد

 در را خود دانش بتوانند رانیفراگ که دارد یاریبس تیاهم نکته نیا. شودیم انجام آن یبعد یاحرفه
 . شودیم دانش بهتر انتقال سبب واقعه متن در یادگیری ،گرید عبارت به ببرند؛ کار به دیجد یهاتیموقع

 محدوده ند،یفرا شروع از قبل است بهتر ،یریادگی ندیفرا در دیجد دانش یارماندگ شیافزا جهت. 3
 اطلعات یریادگی جهت را ریفراگ ذهن ،1هیاول دانش کردن فعال واقع، در. شود مشخص یقبل دانش

. شود نیگزیجا یو یقبل دانش یذهن نهیزم در تواندیم دیجد اطلعات نیا اکنون،. کندیمتر آماده دیجد
 ادامه در که است محور مسأله یریادگی یامرحله7 کردیرو از 3 یمرحله همان یقبل دانش شدن فعال

  .پرداخت میخواه آن ذکر به
 رهیذخ یبرا شما ذهن ،(افکار بارش) دیدانیم مسأله مورد در قایدق شما که آنچه کردن مشخص با. 4

 . شودیم آماده دیجد دانش
 قاتیتحق .ستین یکاف ییتنها به اما است مهم یمغز ندیفرا کی ،یقبل دانش شدن فعال نکهیا وجود با. 1

 مباحث با دیبا  ،دانش یماندگار شیافزا و یرادآوی لیتسه بودن، موثرتر جهت که اندداده نشان یعلم
 نظرات دنیپرس ن،یریسا یبرا مسأله حیتوض با دانش توسعه. پرداخت آن توسعه و بسط به یگروه قیعم
 توسعه محور، مسأله یریادگی گانه هفت مراحل از مرحله دو در. شودیم انجام آن دورم در تفکر و هاآن

 وقوع به شده فعال یانهیزم و هیاول دانش براساس دانش توسعه چهارم، گام در. افتدیم اتفاق دانش
 .شودیم انجام رانیفراگ یخودآموز دنبال به دیجد دانش توسعه زین هفتم گام در و ددونیپیم
 یموضوع چه است قرار که دیبدان و دیباش داشته مطالعه انجام یبرا یابرنامه ای طرح شما که یصورت در.  6
 با محور مسأله یریادگی مراحل از پنجم گام در نکته نیا. شودیم هدفمند شما مطالعه د،یکن مطالعه را

                                                           
1 Prior Knowledge 
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 کم موارد افتراق در را شما  ،یریادگی اهداف. شودیم داده پوشش یریادگی اهداف کردن فرموله عنوان
 .(2)دینمایم تیهدا تیپراهم و تیاهم

 دیکن انتخاب ییتنها به خود را یاطلعات منابع که شودیم درخواست شما از محور مسأله یریادگی در. 7
 زا پس. دیده انجام خود یبعد حرفه در دیباشما  که است یکار همان نیا. دیببر کار به مسأله حل در و

 یطالعاتم منبع که ستین شما دسترس در یاستاد ،مسائل از یاریبس با برخورد در ،یلیالتحص فارغ دوران
 قرار شما یکار یبعد طیشرا یوقت چرا د؛ینما ییراهنما مسأله حل در را شما و کند یمعرف شما به را

 !دینکن نیتمر مسائل حل یبرا حال نیهم از باشد نگونهیا است
 .دیباش خودتان یریادگی مسئول

 آغاز را یعلم یاوهیش شما واقع در محور مسأله یریادگی گانه هفت مراحل از یخودآموز مرحله در
 هب توجه و یعلم قیتحق یبرا شدن قائل ادیز تیاهم لیدل به آموزش نوع نیا در یعبارت به. دیاکرده

 و تفکر از است یااستعاره یامرحله هفت کردیرو. دیشویم یعلم نگرش یدارا شما...  و یآمار مسائل
 .یعلم عمل

 :میکنیم علم دیتول روند به یااشاره نجایدرا
 محقق یفرد. دارد یانهیزم اصول ای هاروند فیتوص به ازین که شودیم مطرح گونهمعما یامسأله ابتدا 

 مسأله یبرا هینظر کی و دهدیم توسعه را آن و کندیم فعال را خود یقبل دانش ،مسأله نیا با برخورد در
 مستلزم ریمس نیا مودنیپ. ردیگیقرارم آزمون مورد یتئور نیا تاًینها و( 4 و 3 گام.)شودیم پرداخته
 مهارت و دانش سطح ارتقا آموزش، یینها هدف که ییآنجا از .است تجارب یبند جمع و متون مطالعه

  .(2)دیینما کمک خود یدانش توسعه به مقالت و متون عیوس یبررس با زین خود که آن بهتر چه ،شماست
 و ضعف ،یکنجکاو حس کاهش دچار انیدانشجو محور، مسأله یریادگی از استفاده عدم صورت در. 9

 . (14)شوند یم کلس در یخستگ و زهیانگ عدم ،یفکر رکود

 محور مسأله یریادگی یشنهادیپ یكاربرد نهیزم

 یپرستار و یداروساز ،یپزشک مانند ییهارشته در مسأله بر یمبتن یریادگی روش کاربرد نیترشیب
 یکاربردها از یکی. (12)دارد کاربرد زین اقتصاد و آموزش حقوق، مانند هارشته ریسا در اما. (11)است

 اریبس تیاهم به توجه با. است یپزشک یهااورژانس ،مسأله بر یمبتن یریادگی روش ارزشمند و خاص
 آموزش، اندك زمان مانند یمشکلت وجود گرید طرف از و یپزشک یهااورژانس تیریمد آموزش
 رموثرت یریادگی روش کی از استفاده...  و دیاسات تعداد تیمحدود مناسب، یریادگی منابع تیمحدود
 . است یضرور هااورژانس آموزش جهت
 طیشرا با مشابه طیشرا در که شودیم انجام بهتر یدرصورت دانش یادآوری شده، انجام قاتیتحق طبق
 به رمنج مسأله حل و سوالت به پاسخ بحث، قالب در دیجد دانش کاربرد نکهیا و افتدیب اتفاق یواقع

 صورت به هااورژانس آموزش در محور مسأله یریادگی از استفاده. شودیمتر قیعم یریادگی و بهتر درك
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 یعلم شپژوه از استفاده به انیدانشجو قیتشو .است گرفته قرار دیتائ مورد رانیفراگ از یکوچک یهاگروه
 .(14)است برخوردار یفراوان تیاهم از یریادگی جهت
 یامطالعه با ریفراگ که گرددیم سبب باشد،یم محور مسأله یریادگی اصول از که یخودآموز روند

 جهت. شود فعال یریادگی روند کی وارد ،باشندیم یو ازین مورد شتریب که یمسائل مورد در متمرکزتر
 ،وعموض هر یبرا سپس و نمود مشخص را مهم و عیشا موضوعات یستیبا ابتدا اورژانس کولومیکور هیته

 اصول آموزش و ینیبال و هیپا علوم نیب ارتباط یبرقرار بر یاصل دیتاک و شود نییتع ژهیو یریادگی اهداف
 .نمود اجتناب اطلعات از یادیز حجم ارائه از یستیبا. باشد هااورژانس در درمان و ینیبال یریگ میتصم
 داده اختصاص قهیدق 62 تا 41 زمان مدت فوق، کولومیکور یهاتیفعال از کیهر انجام یبرا است بهتر
 .شود
 نیبد ورمح مسأله یریادگی بر یمبتن اورژانس کولومیكور در یآموزش تیفعال انجام در یاصل یالگو

 :است صورت
 .یاصل نکات مورد در بحث و سوال یتعداد نمودن مطرح سپس و یواقع مارانیب یویسنار از استفاده

...  رهیغ و 1پاسخ گسترده یجورکردن سوالت اگرام،ید پازل، از توانیم جلسات شتریب تیجذاب جهت
 . (16)کرد استفاده

 محور مسأله یریادگی یهایژگیو

 مسأله یهاکولومیکور براساس لشانیتحص دوران آموزش که یرانیفراگ که است آن دهنده نشان شواهد
رفع  خود تجربه طهیح در را مسائل توانندیم بهتر ،یسنت یهاکولومیکور با سهیمقا در باشدیم محور
 و باشند هداشت خود کار در یشتریب استقلل ؛کنند تیریمد را جلسات ند؛ینما مشارکت گرانید با ؛کنند

 . (2)کنند یابیباز مستقل طور به مختلف متون و منابع از را خود ازین مورد اطلعات
 لقهع و عشق جادیا سبب و دارد یدانش موفق یریادگی روش کی از یفراتر نقش رمحو مسأله یریادگی 

 نیا در قیعم یریادگی .دهدیم وندیپ کیکادمآ تجارب با را هاآن. گرددیم رانیفراگ در یریادگی به
 یآموزش طیمح وهیش نیا. (3)است یریادگی روند یط در دانشجو قلب و مغز بودن ریدرگ حاصل ،وهیش
 تیتقو ،هاآن یآت یاحرفه عملکرد در رانیفراگ یهامهارت شرفتیپ به منجر که کندیم فراهم را ییایپو
 جهینت در و ( 1یریگ میتصم و تیخلق ،4یانتقاد تفکر ،مسأله حل ،3یواقع دانش از یبیترک) 2یادداری
 قیشوت گر،یکدی با برخورد در رانیفراگ مثبت یرفتار وهیش تیتقو ،ترمدت یطولن یماندگار با یریادگی

                                                           
1 Extended Matching Questions(MCQ) 
2 Knowledge Accumulation= Knowledge 
retention 

3 fact 
4 Critical  
5 Decision making 
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 ازاتیامت از یاجتماع یهامهارت نیا کسب. گرددیم اختلفات و تناقضات رفع و مسأله حل ،یمیت کار
  .(22-17, 14, 8, 6, 1, 3, 1)است یریادگی روش نیا ژهیو
 جهت یرسم ریغ و یرسم تفکر یهایاستراتژ از که است دهیچیپ یشناخت پروسه کی ینیبال استدلل 

 وهیش ریتاث تحت و کندیم استفاده اطلعات نیا تیاهم یابیارز و مارانیب اطلعات زیآنال و یآور جمع
 دانش زانیم ارتقا یبرا یسخنران روش اما .(21)است یجانیه هوش و یخودکارآمد فرهنگ، ،یریادگی
 همه توافق وردم جهینت نیا البته .(23, 22)است داشته یشتریب تیموفق ،سخت و یدیکل نکات و هیپا

 .اندهدانست موثر زین هیپا دانش سطح ارتقا در را محور مسأله یریادگی مطالعات یبرخ و ستین مطالعات
 دیگرد مطرح نیچن ،شد انجام یسنت روش و محور مسأله یریگادی روش ریتاث نیب که یگرید سهیامق در
 دهدیم رتقاا را ینیبال تفکر یلو نداشته ریتاث ینیبال مهارت بر مایمستق محور مسأله یریادگی روش که
 .(24, 22)است موثر یماریب تیریمد و یاحرفه کار در و
 یبرا یساز فرهنگ سبب و دکنیم کمک مطالعه خوب عادات شدن نهینهاد به محور مسأله یریادگی

 گرید با یهمکار تیقابل. گرددیم آموزش یکارآمد ارتقا و ختهیخودانگ یفرد مطالعات زانیم شیافزا
 برجسته با و نموده تیتقو را یریادگی به انیدانشجو زهیانگ .(28-21, 8, 3)دهدیم ارتقا را رانیفراگ

 جهت لزوم مورد یتیریمد یهامهارت (29, 24) ینیبال آموزش تیفیک شرفتیسبب پ یدیکل نکات کردن
 . (21)شودیم یبهداشت مراقبت مشکلت حل

 یریادگی طیمح جادیا ،(6)نفس به داعتما بهبود ،مدت یطولن یریادگی یهامهارت کسب سبب نیهمچن
 نهچگو مانند یآموزش یهامهارت و 2متون نقادانه یابیارز مهارت تیتقو ،(32) 1عملکرد بهبود جذاب،
 مفهوم کی به اتیجزئ)از  یانعکاس قضاوت و 3یلیتحل تفکر رشد (31, 7)،بازخورد و ارائه دن،یپرس سوال

 رانیفراگ یهاییتوانا انتقال سبب و دارد دانش 1یسازندگ بر یمبتن یکردیرو .(32)شودیم4(دنیرس یکل
 .(12)شد خواهد عمل به یتئور سطح از
 :دارد وجود ریز ییاجرا یهایژگیو محور مسأله یریادگی در

 مسأله کی حل یبرا نگرش و مهارت دانش، سطح سه در همزمان یریادگی 
 افتدیب اتفاق انیدانشجو توسط یریادگی گونه چیه که آن از قبل مسأله ییابتدا نمودن مطرح. 
 ودخ توسط یابیارز انجام و منابع و یریادگی اهداف انتخاب لیدل به انیدانشجو یساز توانمند 

 شانیا
 کوچک یهاگروه قالب در انیدانشجو نیب یهمکار 
 استاد توسط محور مسأله یریادگی یاستانداردها تیرعا 
 میمستق دخالت نه و انیدانشجو كنار در استاد توسط محور مسأله یریادگی ریمس تیهدا 

                                                           
1 Performance 
2 Critical Appraisal 
3 Analytical Thinking 

4 Reflective Judgement 
5 Contructivism 


