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کارگاه های آموزشی ویژه اساتید

روش تدریس مساله محور

1393دی ماه 

مصطفی جهانگیر
www.mjahangir.ir

mjahangir@varastegan.ac.ir

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان



22

ه استفاده از مساله برای انگیز
بخشی نسبت به یادگیری 

تمرکز آموزش بر روی مسائل 
ا واقعی که فراگیران در زندگی ب

.آن مواجه می شوند

و وادار کردن فراگیران به تفکر
تحقیق از طریق ایجاد یک 

موقعیت جدید همراه با ابهام و 
تحیر در بین فراگیران

استفاده از فرایند پژوهش 
علمی برای آموزش

محور چیست؟روش تدریس مساله 
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کاهش حس کنجکاوی 

رکود فکری و ضعف در تفکر  

ضعف در حل مسائل زندگی

عدم انگیزه و عالقه کافی به یادگیری و درس

خسته شدن و چرت زدن در کالس

ار اگر از این روش استفاده نکنیم فراگیران ما دچ
چه مشکالتی می شوند؟
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نیاز محوریادگیرنده محور 
ردر تاکید بر نقش فعال فراگی

جریان یادگیری

-به فراگیران مسئله داده می

شود تا دانش مورد نیاز 
.خود را کشف کنند

آماده کردن فراگیران برای 
زندگی و کار

چرا باید به سمت روش تدریس مساله محور 
برویم؟
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مهارت تفکر انتقادیمهارت حل مساله
مهارت یادگیری 

خودگردان

مهارت های ارتباطی و 
کار تیمی

مهارت پژوهشگری

روش تدریس مساله محور چه مهارت هایی را در 
فراگیران تقویت می کند؟
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عدم ایفای نقش انتقال 
اطالعات

ایفای نقش راهنما

آموزش روش حل مساله و 
کسب اطالعات

استاد در روش تدریس مساله محور چه نقشی 
ایفا می کند؟



77

طرح مساله

جمع آوری اطالعات

بحث و تبادل نظر

نتیجه گیری و جمع بندی

چگونه به روش مساله محور تدریس کنیم؟



ماهیت روش علمی را چگونه به صورت : مثال88
مساله محور آموزش دهیم؟

علم از چه روشی در شناختِ جهان استفاده می کند و ماهیت روش •
علمی چیست؟

طرح مساله

این مساله در چه رشته علمی بررسی می شود؟ فلسفه علم•

د؟ چه مکاتب فکری در فلسفه علم به ماهیت روش علمی پرداخته ان•
ساختار انقالب های علمی/  ابطال گرایی / استقراگرایی

جمع آوری اطالعات

نقد و بررسی دیدگاه هر یک از مکاتب فوق• بحث و تبادل نظر

نتیجه گیری و جمع بندی موضوع ماهیت روش علمی• نتیجه گیری و جمع بندی



چگونه از این روش در درس بیوشیمی : مثال99
متابولیسم استفاده کنیم؟ 
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منابع
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منابع
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،انتشارات:تهران.تدریسفنونوهاروش:آموزشیهایمهارت.(1389).حسنشعبانی

.سمت


