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: موضوع سمینار  

تعامل دانش آموزان در جهت کسب مهارت ریاضی: یادگیری مبتنی بر مسئله   

9831 -دانشاگه علوم و تحقیقات تهران   

، اکرشناس ارشد آموزش ریاضیبهاره نیک بخش  : تحقیقات و ارائه مطالب   

(PBL)   یادگیری مبتنی بر مسئله

در طول سال ها ، پژوهش های بسیاری در رابطه با میزان اثر بخشی استراتژی های آموزش ریاضی  �

، یک استراتژی آموزشی تعاملی (Problem-based learning)یادگیری مبتنی بر مسئله . انجام پذیرفته است

ئل دنیای واقعی که و گروهی است که در آن  انگیزه های الزم و درك واقع بینانه ای  از شبیه سازی  مسا

دارای ساختاری ضعیف هستند یا دارای ابهام می باشند به دانش آموزان داده می شود تا به حل آن  

 .دانش آموزانی که قبالً هیچ تجربه خاصی در حوزه محتوایی مسئله  مطرح شده، ندارند. بپردازند

 تاریخچه ی یادگیری مبتنی بر مسئله �

وهش، در رابطه با دالیل توانمندی های دانشجویان مدرسه پزشكی مک این استراتژی آموزشی در پی پژ �

، 9111همچنین در سال . منتشر و مورد توجه قرار گرفت 9131در سال   Browns و Tamblyn مستر اکنادا بوسیله 

های در آموزش ریاضی مقطع متوسطه در امریاك  متداول شد و انطباق آن  با برنامه  "یادگیری مبتنی بر مسئله"

  .ریاضی و برنامه ریزی آموزشی  توسط آاکدمی علوم و ریاضی ایلینویز  به انجام رسید

 تفاوت روش سنتی و روش یادگیری مبتنی بر مسئله

 .برای مقایسه این متدها مثالی از آموزش درس ریاضی می آوریم  �

ها ، قواعد و معادالتی است تدریس ریاضی به دانشجویان در یک محیط آموزشی سنتی، بیشتر متوجه حل تمرین  �

که باید فراگرفته شوند ، اما این فراگیری در مقابل پروژه های ریاضی که راه حل هایی برای دنیای 

برخالف محیط های سنتی، در . واقعی ارائه می دهند دارای اکربردهای محدودی در شرایطی نا آشنا هستند

محیطی برای دانشجویان فراهم می آورد  تا  ضی،الكس درس ریا ،”یادگیری مبتنی بر مساله"یک محیط 

توانمندی های خود را برای سازاگری و تغيير دادن روش های به منظور انطباق با شرایط جدید، توسعه 

  .دهند
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 PBLسنتی و  مقایسه و بررسی اثرات دو رویكرد �

یكی بر روی دانش آموزان مقطع راهنمایی و دیگری بر روی . برای این منظور دو مورد به اجرا در آمد �

. در هر دو مورد، مشخصه های شناختی و عاطفی مورد بررسی قرار گرفتند. دانش آموزان سال آخر دبیرستان

که برای هدف مورد نظر طرح آزمایشی استفاده شده در این تحقیق منطبق با طرح شبه تجربی است ، روشی 

پس از استقرار  �.وآموزش سنتی است مناسب است "یادگیری مبتنی بر مساله"که همانا بررسی تفاوت اثرات 

به مدت شش هفته  برای گروه آزمایشی  و بهره گیری از متد یادگیری  "یادگیری مبتنی بر مسئله"راهبرد 

  .ق الگوی پس آزمون، مورد بررسی  وارزیابی قرار گرفتتی برای گروه کنترلی، نتایج این دو گروه از طریسن

 :بررسی راندمان وضعیت آموزشی �

اکرائی  Pتالش ذهنی و  Rبرای هر شاگرد از فرمول زیر بدست می آید که در آن، (I) نمره راندمان وضعیت آموزشی      

یادگیری است و از تالش خیلی ، تالش ذهنی فراگیر هناگم R.  یا اکرائی، درصد پاسخ های صحیح است P  .است

 طبقه بندی می شود( 1)تا تالش خیلی خیلی زیاد ( 9)خیلی کم 
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را  نیز به ( M)مورد بررسی گردد یعنی  اگر بخواهیم تالش ذهنی در زمان آزمون  2مورد به جای  8اگر ابعاد  

یم، فرمول جدیدی برای میزان راندمان موارد تالش ذهنی هناگم یادگیری و اکرائی ریاضی ، اضافه و بررسی نمائ

  . الزم به ذکر است که از فرمول فاصله نقطه از صفحه استفاده شده است. وضعیت آموزشی خواهیم داشت که در زیر آمده است

 

 :نتایج

می توان چنین نتیجه گرفت که به رغم اینكه به نظر می . بهتر است   CTنسبت به گروه    PBLعملكرد ریاضی گروه  �

متوسط نمرات عملكرد لكی . است اما اختالف آنها ناچیز است CTبهتر از گروه     PBLرسد عملكرد ریاضی گروه  

 . است CTبیشتر از گروه    PBLگروه

اطالعات ثبت . ی را صرف کرده استتالش کمتر PBLدر خالل فاز کسب آموزش در مقایسه با گروه   CTگروه �

در فاز کسب آموزش تالش ذهنی زیادی   CTاز دانش آموزان گروه % 2.2شده حاکی از آن است که تنها 

 .است% 2..9برابر   PBLدر حالی که این در صد برای گروه . را صرف کرده اند

 .وجود ندارد CTو گروه    PBLگروه  مقایسه میانگین شاخص درگیری آموزشی  نشان داد  که  تفاوت عمده ای بین

 مشخصه های عاطفی فراگیران

، CTبزرگتر از گروه  PBLجمع نمره توانایی برقراری ارتباط ریاضی برای گروه . بدست می آیندمقیاس لیكرت با استفاده از 

در  PBLگروه . برخوردار است  CTهمچنین برای اکر تیمی از میانگین نمره باالتری در مقایسه با گروه  PBLگروه . است

عین حال  در تعامل اکری با دیگران ، شیوه برخورد در گروه ،تمرکز روی وظیفه محوله  و احساس غرور از نتیجه اکر گروهی 

در مهارت برقراری ارتباط ریاضی و استحاكم اکر تیمی   PBLبه نظر می رسد که  گروه . ، نمرات باالتری را کسب نموده است

 .یسه با گروه کنترل، از خود، نمایش بهتری به جا گذاشته استدر مقا
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 نظرسنجی از دانش آموزان

یادگیری "بطور تصادفی انتخاب و نگرش  ����نفره  از دانش آموزان سا ل اول 22در ادامه پژوهش، یک گروه  �

دوره انتخابی برای این گروه درس حسابان   بود که در آن سر . به آنها آموزش داده شد "همبتنی بر مسئل

در   "دارید؟ PBLچه توضیحی در باره نگرش "از دانش آموزان سوال شد که .فصل مشتق آموخته می شد

نوان در قالب عبارات زیر توسط  دانش آموزان ع PBLپاسخ به این سوال هفت سوژه مثبت در مورد نگرش 

 : گردید

  اکر در گروه سر گرم کننده است .9

  یادگیری چگونه در کنار هم قرار دادن اطالعات خود برای درك  یک مفهوم .2

  توانایی اکربرد مفاهیم جالب و مرتبط با درس حسابان .8

  پذیرش دیداگه های متفاوت در گروه .2

  یک تجربه مهیج .5

  فرصتی برای یادگیری در زمانی انعطاف پذیر .6

  یادگیری چگونگی یادگیری مفاهیم جدید توانایی ..

 سخن آخر

پدید آمده است  PBLاز اکرگروهی ، لذت برده اند و تجربه یادگیری متنوعی که طی  PBLدانش آموزان در نگرش  �

، فراگیرانی تربیت می شوند که چگونگی استفاده صحیح از منابع و PBLبا استفاده از روش . را بوضوح مشاهده کرده اند

اطالعات خود رادر زندگی می دانند و این موضوع، بخصوص در زندگی شغلی آنها بسیار موثر است و می توانند از 

  .مزایای آن بهره مند شوند
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