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حل شده در مرا يران با استفاده از دانش حاصلفراگ ،ر مرحله سـومد

بـا  مقـایســـه، جهت خود را کشف کرده و در ادامه واقصاول و دوم ن

همزمان طور  ها بههـا و بـازخورد فوری، همـه گروهگروه سایر

 کنند که این خود باعث افزایش مشارکتهای خود را بيان میپاسـخ

های گروه خود ها در روند یادگيری به علت دفاع کردن از پاسخگروه

 د.خواهد ش

 

 نقشه مفهومی: یادگيری به روش-3

، نـدکدار را تسـهيل دگيـری معنـیتوانـد یامـیاین نوع یادگيری که 

گرافيکی بعــدی نمــوداری بــرای ارائــه یــک وســيله چنــد

ن ایهـا اسـت. در ز مفاهيـم در چارچوبـی از گـزارهیــک دسـته ا

ـد بـه گيـر مفاهيـم را بـه وسـيله پيونـد دادن مفاهيـم جدیافرروش 

نقشـه مفهومـی در زد. آمـوقبلـی مـیمفاهيـم شـناخته شـده 

گيرنـد، جـای مـینقشـه  باالیتریـن مفاهيـم در تریـن و عامکلـی

قاطـع پيوندهـای متهـا بـا کـه مفاهيـم ثانویـه در زیـر آن درحالـی

بيـان  وسـيله خطوطـیو ارتبـاط ميـان مفاهيـم بـه  گيرنـدقـرار مـی

 ،يتخالقایـن روش، باعث توسـعه و ایجـاد عاداتـی چـون . شـوندمـی

و  اطالعات، آناليـز و جسـتجوی اندیشـیکنجـکاوی، تأمـل، آزاد

 انفراگيردر مسـئله پيشــبرد تفکــر انتقــادی و فرآینــد حــل 

 . شــودمــی

 

 :نوینگيری روش یاد

( یادگيری 2020مطالعه انجام شده توسط ریگی و همکاران )براساس 

یادگيری و تدریس  هــای نویــناز روش به روش نقشه مفهومی

ن تـوان از آمـیشده و باعـث عملکـرد بهتـر دانشـجویان  باشد که می

هـای بالينـی دانشـجویان بهـره در جهـت ارتقـاء کيفيـت مهـارت

زاده و منفرد انجام شده توسط دهقاننتایـج مطالعـه همچنين  .گرفـت

حاکـی از آن اسـت کـه روش نقشـه مفهومـی روشـی نيز  (2022)

ایـن روش ابـزاری به طوری که  ؛استمفيـد در آمـوزش پرسـتاری 

قدرتمنـد در آمـوزش پرسـتاری بالينـی در طراحـی برنامـه مراقبـت 

هـای سـنتی ـوان آن را جایگزیـن روشتپرسـتاری اسـت کـه مـی

 .نمـود
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 مفهوم:

نتقال ا-1متعددی ارائه شده است. از جمله: برای یادگيری تعاریف 

علم در این تعریف مربی یا مکه مفاهيم علمی از فردی به فرد دیگر 

-2. دهدنقش اساسی دارد و شاگرد چندان فعاليتی از خود نشان نمی

 . رفتار قابل مشاهده و اندازه گيریتغيير در 

 نسبتاً یادگيری عبارت است از فرایند تغييرات: ترین تعریفکامل

 .ی فرد بر اثر تجربهپایدار در رفتار بالقوه

 

 تاریخچه: 

های بسياری کسب انسان طی گذر زمان در حال حاضر توانمندی

رخ ی است که این امر به اعتقاد روان شناسان به دليل یادگير نموده

ه و تواند به صورت سادیادگيری میاین است.  داده و معلول یادگيری

 پيچيده باشد.

 

  

 :عبارت اند از یادگیریهای روشانواع 

 (PBLمسئله )حل مبتنی بر یادگيری -1

  (TBLمبتنی بر تيم ) یادگيری-2

  به روش نقشه مفهومی یادگيری-3

 گروهیحث بیادگيری به روش -4

 ی به روش ایفای نقشیادگير-5

 مشارکتی ییادگير-6

 پردازیم.های یادگيری میترین روشدر ادامه به توضيح مهم

 (:PBLمسئله )حل مبتنی بر یادگيری -1

 های اصلی آموزشامروزه به عنوان یکی از پایهاین نوع یادگيری 

برای فهم یک  تالشآموزشی است که از روند و  پزشکی مطرح است

 روش این. شودیا روشن و واضح کردن آن حاصل می مشکل

 است که در آن دانشجویان و شوندههدایت، فعال و خوددانشجومحور

این . اددهی هستندی-اساتيد شرکای مسئولی در فرآیند یادگيری

 از جمله کار یمختلف یهامهارتمنجر به توسعه  ی،ريادگی کردیرو

 .گرددمی یريگميتصمو  یگروه

 

 

 

 

های ارتباطی و اجتماعی و مهارتتوان به می این روشهای از ویژگی

 هدید موزشبه کارکنان آ رویکرداین  .اشاره نمودهمکاری بين فردی، 

 و وتريمانند کامپ یريادگیو امکانات  سیتدر ندیفرآ یبرا شتريب

  .نياز دارد درس یهاکالس

             

 (:TBLیادگيری مبتنی بر تيم )-2

نند بر یادگيری مبتنی بر تيم یک فن مؤثر برای فراگيران اســت تا بتوا

ای و های تفکر حرفهمفاهيم اصـــلی تســـلط پيدا کنند و مهارت

توانـد می تنهایی در این روش یک اســتاد به. انتقادی را توسعه دهند

مان صـورت همز های کوچک بهرا در قالب گروه فراگيرانتعداد زیادی از 

ش افزای توان بهمیمزایای این روش از در یک کالس بزرگ اداره کند. 

ط با ارتبـای ر آموزش، افزایش توانـایی برقرارد فراگيراندرگير شـدن 

، ـدهبه مطالب ارائه ش فراگيرانهای خود، بهبود توجه همکالســـی

ير های انفرادی و تغيافزایش دانش و مهارت، های تيمیارتقاء فعاليت

که به است شده  از سـه مرحله تشـکيل TBL روش. اشاره کردرفتـار 

مفاهيم اربرد ک-3 اطمينان از آمادگی-2 آمادگی-1 :از اند ترتيب عبارت

 .دوره

لعه مطا صـــورت انفرادی قبل از کالس به فراگيران به ،اولدر مرحله 

 مرحلـه زند. درپرداشده جهت تسلط یافتن بر موضوع می مطالب تعيين

ن از ای برای اطمينااالت چندگزینهوهر یک از فراگيران بـه ســـ ،دوم

 همرحله اول بدر  آمده دست آمادگی خود جهت به کاربردن اطالعات به

ری نف ۷-6های يران به گروهدهند. سـپس فراگصورت فردی پاسخ می

 .شوندتقسيم می

 

 

 


