برداشت دانشجویان ریاضی از روش یادگیری مبتنی بر
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دکتر شعبانعلی صفری ثابت

چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،آشنا کردن دانشجویان با روش
یادگیری مبتنی بر مسئله و بررسی برداشت آنها در رابطه
با این روش یادگیری است .کشورهای پیشرفته در امر آموزش،
از جمله کانادا و آمریکا ،این روش را در نظام آموزشی
خود ،مد نظر قرار میدهند .در این کار پژوهشی ،روش
یادگیری مبتنی بر مسئله ،در یکی از کالسهای مقطع
کارشناسی رشتهی ریاضی دانشگاه آزاد اسالمی ( واحد تهران
مرکزی) ،به عنوان نمونهی دردسترس ،انجام گرفته است .به
عبارتی ،این پژوهش ،یک مطالعهی موردی میباشد .پس از
اتمام دورهی آموزشی ،به روش یادگیری مبتنی بر مسئله،
پرسشنامهای شامل  02سوال ،در اختیار فراگیران گذاشته شد
تا بدین وسیله ،برداشت دانشجویان رشتهی ریاضی از روش
یادگیری مبتنی بر مسئله ،بررسی گردد .نتیجهی بررسی
برداشت دانشجویان از روش یادگیری مبتنی بر مسئله ،نشان
میدهد که دانشجویان ،این روش یادگیری را در جهت افزایش
مهارتها موثر و مفید میدانند.
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 1مقدمه
آنچه در سالهای اخیر بیش از پیش ،نظر روانشناسان پرورشی
و متخصصین آموزشی را به خود جلب کرده ،سبکهای یادگیری و
مطالعه است .آموزش ریاضی ،رشتهای شامل علوم ریاضی ،روان
شناسی یادگیری و نظریههای آموزش ریاضی میباشد .تحقیقات
آموزش ریاضی با برنامهریزیهای درسی مناسب و شناخت اصول
آموزشی ،همراه است .در حال حاضر ،اصول و اهداف آموزش
ریاضی در سطح بین الملل ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
نظام آموزشی بسیاری از کشورهای پیشرفته ،بر اساس
جدیدترین و کارآمدترین روشهای یادگیری و آموزشی میباشد.
پژوهشگران و نظریه پردازان در این مورد فعالیتهای وسیعی
انجام دادهاند .از جملهی آنها میتوان به کلمنتس و
الرتون 0اشاره نمود .ایشان در رابطه با تحقیق آموزش
ریاضی ،مطالب مهمی را عنوان نمودند.
یکی از مباحث تحقیق آموزش ریاضی ،بحث فرهنگ و تاثیر آن
بر آموزش ریاضی است .کلمنتس و الرتون به این مطلب اشاره
نمودند که تسانگ  ،استیگلر و بارانز ( ،) 811تفاوت قابل
توجهی بین فرهنگ های کالسهای ملیت های مختلف ،یافتند.
برای مثال ،متداولترین ابزار برای ارزیابی عمومی کار
دانشآموزان ،در کالسهای ژاپن ،طرح این پرسش از آن هاست
که" ،چه کسی جواب نادرست ،برای مسئله ،بدست آورده است؟
کار خود را بر روی تخته ارائه کند و سپس با تمام کالس،
فرایندی را که سبب ایجاد خطا شده است را مورد تبادل نظر
قرار دهد ".این در حالی است که متداول ترین شکل ارزیابی
در کالسهای آمریکا این است که به سادگی ،دانش آموزی را
که پاسخ صحیح مسئله را بدست آورده است ،مورد تشویق قرار
می دهند .با تمرکز بر خطاها ،معلمان ژاپنی ،یک اصل
و
طبیعی را برای ایجاد بحث کالسی ،فراهم میکنند .چانشنگ
همکارانش (  ،) 88در رابطه با کالسهای ریاضی ،به نتایج
مشابهی با توجه به تفاوتهای کیفی بین ،رسیدند .بر طبق
نتایج آنها میتوان بیان کرد ،به جای این که درس ،با
تعاریف و شرح عملیات آغاز شود ،معلمان چینی و ژاپنی،
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ً درس را با بیان یک مسئلهی کاربردی آغاز میکنند.
غالبا
باقی ماندهی زمان کالس را به یافتن روشهای گوناگون راه
حل میگذرانند و فقط در پایان وقت ،خواص روش جدید را
تعریف نموده و توضیح می دهند .به عبارت دیگر ،معلمان
آسیایی برای به وجود آوردن مفاهیم ریاضی ،در متنی معنی-
دار ،تالش می کنند .در واقع ،گزارشها نشان میدهند که
معلمان چینی و ژاپنی ،بیشتر از همکاران آمریکایی خود،
از ابزار کمک آموزشی و سناریوهای طرح و حل مسائل دنیای
واقعی ،در کالس درس استفاده می نمایند(.ص[ ]) 1
با استفاده از بهترین روشها و فنون تدریس  ،میتوان ،به
فراگیران ،در جهت کسب مهارتهای یادگیری ،کمک نمود .محیط
کالس درس ،باید سبب ایجاد انگیزه برای یادگیری شود .از
این رو باید تئوریهای یادگیری مطرح شده را مطالعه نمود
و به انتخاب صحیح روش آموزشی و یادگیری پرداخت .تحقیقات
نشان میدهند که بیان شفاهی مطالب ،کار گروهی ،استفاده
از ابزار کمک آموزشی و حل مسائل دنیای واقعی در کالس
درس ،برای آموزش معنیدار مطالب ،بسیار موثر است.
مروری بر ادبیات موضوع
یادگیری مبتنی بر مسئله  ،روشی است که فراگیران با
همکاری یکدیگر ،به دنبال یافتن راه حل مسائل کاربردی و
مسائل نزدیک به زندگی واقعی هستند .اولین بار ،در مدرسه-
ی پزشکی مک مستر کانادا ،روش  ،PBLمطرح شد و به اجرا
درآمد .در رابطه با روش  ،PBLبسیاری از دانشگاههای مطرح
دنیا فعالیت کرده و این روش را اجرا میکنند .یکی از
مزایای مهم استفاده از این روش در کالس ،تربیت فراگیرانی
است که در زندگی شغلی میتوانند از منابع و دانستههای
خود به خوبی استفاده نمایند .همچنین میتوان به آنها
یادگیری مبتنی بر تحقیق و پژوهش را آموخت.
با ایجاد محیط مبتنی بر مسئله عالوه بر مهارتهای ریاضی،
مهارتهای اجتماعی فراگیران نیز افزایش خواهد یافت.
تعامل و کار در گروه ،به فراگیران در جهت کسب مهارتها
کمک میکند .با افزایش مطالعات در حوزهی آموزش ریاضی و
روانشناسی یادگیری و پرورشی ،صاحب نظران عقیده دارند که
فراگیران ،عالوه بر یادگیری مفاهیم ریاضی ،باید در بکار
بردن اطالعات ریاضی خود مهارت کسب نمایند .ایجاد انگیزه
برای یادگیری فعال و معنیدار بسیار مهم میباشد.
)Problem-based learning(PBL
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معلم یا مدرس باید مشوق در این امر باشند.روش نوین
آموزشی مبتنی بر حل مسئله ،فراگیرانی تربیت میکند که
دانش و اطالعات را بطور معنیدار ،توسط تجارب خود ،در
محیطی مشابه موقعیتهای خارج از آموزشگاه ،بیاموزند .آنچه
ما میآموزیم به محیط ،اجتماع و فرهنگ ما ارتباط دارد.
پس مطالبی که میآموزیم جدا از روش و چگونگی یادگیری آن-
ها نیست .با ایجاد کالسی که روش یادگیری مبتنی بر مسئله
در آن اجرا میشود ،میتوان به فراگیران ،در جهت کسب
مهارتهای یادگیری ،کمک نمود.
پولیا ( ،) 891در کتاب خود ،نکات مهمی را در رابطه با
آموزش حل مسئله آورده است .او یکی از مهمترین هدفهای
استاد یا معلم را کمک به شاگردان (دانشآموزان یا
دانشجویان) میداند که این وظیفه چندان آسان نیست و
نیازمند زمان ،تمرین ،دلبستگی و پیروی از اصول اساسی
است .دانشجو میتواند از کار مستقل و شخصی خود تا آنجا
که ممکن است بهره برداری کند و کار آزموده شود ولی اگر
او را با مسئلهای که باید حل کند تنها بگذارند و به او
کمک نکنند یا این کمک به اندازه کافی نباشد ،ممکن است
اصالً نتواند پیشرفت کند .بنابراین استاد باید کمک کند،
ولی نه بسیار زیاد و نه بسیار کم ،تا چنان باشد که برای
دانشجو سهم معقولی از کاری که باید انجام دهد بر جای
بماند(.ص )] [
شهریاری (  ) 1معتقد است که هر متخصص در کار خود ،با
مواردی برخورد میکند که با استفاده از روشها و دستور
العملهای ریاضی ،به حل آن موارد و دشواریها میپردازد.
بنابراین باید بکاربردن صحیح این روشها را بداند تا
بتواند مسائل را حل کند ".ذخیره کردن هر چه بیشتر آگاهی-
های ریاضی و تربیت و پرورش احساس درونی و فراست
دانشجویان ،همان چیزی است که به آن فرهنگ ریاضی گویند".
باید سطح این فرهنگ ریاضی ،بعد از پایان دانشکده چنان
باشد که فارغ التحصیل بتواند از روشهای ریاضی که برای
کارهای تخصصی او الزم است ،و در دانشکده با آن ها رو به
رو نشده است ،استفاده کند .بتواند آن چه را که برای
منظور خود الزم دارد ،مطالعه کند ،و بتواند آموزش ریاضی
خود را ،بدون وجود کالس ،ادامه دهد[2].
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) (Robert Delisle,1997معتقد است که دانشآموزان ،زمانی که
ارتباط بین مواد مورد مطالعه با زندگی خود را مشاهده می-
کنند ،تالش بیشتری جهت فهمیدن و به یاد سپردن ،مینمایند.
فراگیران به طور دائم ،میپرسند که چرا آن ها نیاز به
مطالعهی یک موضوع دارند یا این اطالعات چه استفادهای
برای آن ها خواهد داشت؟  ،PBLبه این سواالت به وسیله
اجرای یادگیری در چهارچوب زندگی واقعی ،پاسخ می-
دهد(ص[9])1

به عقیدهی شونفیلد( ،) 811عالوه بر دستیابی دانشجویان به
منابع الزم ،آن ها باید محدوده ی گسترده ای از تکنیکهای
حل مسئله را نیز بیاموزند وبا آنها آشنا شوند ،که این
یا "کاوش ذهنی" (
تکنیکها معروف به تکنیکهای "ذهنی"
) Heuristicsهستند( .برخی مواقع به آن ها راه حل های سر
انگشتی مبتنی بر تجربه نیز گفته می شود) .برای آن که
دانشجویان از کارایی الزم برخوردار باشند ،آن ها نیاز
دارند بیاموزند که چگونه منابع در دسترس خود را مدیریت
نمایند(ص[1].) 0
ترمیزی و همکاران ( )02 2معتقدند که استراتژي تدریس
"یادگیري مبتني بر مسئله" حاكي از ارائه شیوههاي امید
بخش در تدریس و یادگیري ،بویژه ،در ارتقای یادگیري،
تفكر و برقراري ارتباط میان فراگیران دارد[6].
3

روش پژوهش

یک کالس ،شامل
در این مورد پژوهشی ،نمونهی دردسترس،
دانشجویانی با سه گرایش دبیری ریاضی ،ریاضی کاربردی و
ریاضی محض مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی بود .طی ده جلسه ،پژوهشگر با طرح سواالتی
متناسب با متن درس و همچنین نزدیک به زندگی واقعی ،سعی
میکرد محیطی مبتنی بر مسئله در کالس ،بوجود آید .به علت
این که یکی از ویژگیهای مهم روش  ،PBLتعامل فراگیران
است لذا از جلسهی اول ضمن آشنا کردن دانشجویان با روش
 ،PBLآنها به گروههای  1نفره ،تقسیم شدند.
5

از آنجایی که هدف نهایی تحقیق ،بررسی برداشت فراگیران
در رابطه با روش  PBLبود ،لذا پرسشنامهای شامل  02سوال،
توسط پژوهشگر ،تنظیم ،و روایی و پایایی آن بررسی گردید.
در پاسخنامه گزینههای "کامالً موافق"" ،موافق"" ،نظری
ندارم"" ،مخالف"و "کامالً مخالف" در نظر گرفته شده است که
به گزینهها تعلق میگیرد.
به ترتیب نمرات  0 ، ،9 ،1و
پرسشنامه در زیر
به عنوان مثال ،نمونهای از سواالت
آورده شده است:
یادگیری ریاضی به روش PBLلذت بخش تر از روش سنتی است و
فراگیران کمتراحساس خستگی می کنند.
) کامالً مخالف

) نظری ندارم
 )0مخالف
 )1کامالً موافق

 )9موافق

 1-3ویژگیهای پژوهش
در دانشگاه آزاد اسالمی،
پژوهش حاضر ،ترم پاییز 18-82
واحد تهران مرکزی ،انجام گرفته است که یک مطالعهی موردی
محسوب میشود .نمونهی دردسترس این پژوهش کالس درس نظریه
دانشجو در مقطع کارشناسی است .همهی
اعداد ،شامل
دانشجویان ،به تمامی سواالت پاسخ دادند و مورد مخدوش نیز
یافت نشد.
 -3طرح درس
پرویز شهریاری معتقد است که ضمن توضیح و تفسیر یک مفهوم
ریاضی در کالس ،بهتر است که همیشه در زمینههای کاربردی
آن مفهوم  ،گفت و گو شود(.ص[0])92
برای بیان مسائل کاربردی مرتبط با درس ،ابتدا به جمع-
آوری مسائل نزدیک به زندگی واقعی که میتواند برای
فراگیران جالب توجه باشد ،پرداخته شد .گروهها با انگیزه-
ی باال به فعالیت ،جهت یافتن راه حل مسائل می پرداختند.
این مسائل از منابعی مانند کتاب " 99مسئلهی ریاضی" از
پرویز شهریاری و "کتاب مسئلههای تاریخی ریاضیات" از
چیستیاکوف ،به ترجمهی پرویز شهریاری و همچنین از برخی
سایتهای مطرح ،استفاده میشدند.
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معماها و مسائل کاریردی مطرح شده در کالس ،مرتبط با
مفاهیمی مانند بخشپذیری ،اعداد اول و همنهشتی است که
بخش عمدهی درس نظریه اعداد را شامل میشوند .زمانی که
طرح درس با تعاریف ،فرمولها و قضایای پیچیده ،آغاز می-
شود ،فراگیران بهجای فهم دقیق مطالب به حفظ کردن اجباری
آنها میپردازند .در حالی که اگر درس با بیان یک مسئله
آغاز شود فراگیر میآموزد که هدف از آموختن مطلب مورد
نظر چیست .انگیزهی یادگیری موضوع مورد بحث بیشتر میشود.
 4روش تجزیه و تحلیل
براي بررسی اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوي
استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت پرسشنامه 2/8
میباشد که حاکی از پایایی مناسب ابزار اندازه گیری مورد
استفاده است .براي روایي پرسشنامه ،پرسشنامه به چند نفر
از اساتید متخصص در امر سنجش و اندازه گیري ،روانشناسي
و جامعه شناسي داده شد ،بر اساس یافتههاي حاصل از این
طرح مقدماتي و مشورت با اساتید راهنما و مشاور ،سواالت
آزمون براي اجراي تحقیق تدوین شد.
جدول ضریب آلفای کرونباخ
ضریب
فرضیه
آلفا
2/1
فرضیه
فرضیه0

2/68

فرضیه

2/20

فرضیه9

2/20

کل سواالت

2/8

سوالهای پرسشنامه ،جهت بررسی فرضیههای تحقیق به
تقسیم شد:
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قسمت

فرضیههای تحقیق عبارتند از:
 روش "یادگیری مبتنی بر مسئله" در جهتهای ریاضی ،موثر است.

افزایش مهارت-

 -0روش "یادگیری مبتنی بر مسئله" در جهت ارتقاء ویژگی-
های عاطفی فراگیران ،موثر است.
 تعامل فراگیران بر یادگیری ریاضی آنها ،اثر مثبتدارد.
 -9تقویت تفکر انتقادی در جهت کسب مهارتهای یادگیری،
تاثیر مثبت دارد.

براي طبقهبندي و تنظیم دادهها از روشهاي آمار توصیفي و
براي تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطي استفاده
شده است .همچنین نرم افزارهای آماري  SPSSو  Minitabبراي
تحلیل داده ها به کار گرفته شدهاند.
به عنوان مثال در رابطه با سوال "یادگیری ریاضی به
روش PBLلذت بخش تر از روش سنتی است و فراگیران کمتراحساس
خستگی می کنند ،".به چنین نتایجی رسیدیم:
 12درصد پاسخ دهندگان جواب های«کامالًموافق» ویا «موافق»
و 9درصد سطح میانی را برگزیده اند .بنابراین می توان
چنین اظهار داشت که به نظر افراد مورد پرسش ،یادگیری
ریاضی به روش PBLلذت بخش تر از روش سنتی است و فراگیران
کمتراحساس خستگی می کنند.
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درصد فراوانی تجمعی

جدول  ( 0فراوانی و
گزینه

فراوانی

کامالا
مخالف

0

0

مخالف

2

6

نظری
ندارم

5

20

موافق

8

43

کامالا
موافق

20

جمع

35

)

درصد
فراوانی
تجمعی

100

برای آزمون هرچهار فرضیه ،اگر فرض نرمال بودن رد نشود
از آزمون پارامتری مقایسه میانگین یک جامعه (تی استودنت
تک نمونه ای) و درصورت ردنمودن نرمال بودن داده ها ،از
آزمون ناپارامتری تک نمونه ای رتبه عالمت ویلکاکسن
استفاده می شود.
در فرضیه اول ،دادهها نرمال نیست و براي بررسی این
فرضیه باید از آزمون ناپارامتري مناسب (ویلکاکسن)
استفاده نمائیم .در فرضیه دوم ،دادهها نرمال است
بنابراین برای این فرضیه میتوانیم از آزمون پارامتري
مناسب (تی یک نمونه ای) استفاده نمائیم .دادههای فرضیه-
های سوم و چهارم نرمال نیست و براي بررسی این فرضیهها
باید از آزمون ناپارامتري مناسب (ویلکاکسن) استفاده
نمائیم.
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آزمون تک نمونه ای ویلکاکسن برای فرضیه 1

 H . : Median  3

 H1 : Median  3
روش یادگیری مبتنی بر مسئله در جهت افزایش مهارتهای H0:
ریاضی موثر نیست

روش یادگیری مبتنی بر مسئله در جهت افزایش مهارتهای H1:
ریاضی موثر است

با توجه
اطمینان
توان آن
در جهت
فرضیه 1

به اینکه  p_value=0.000 < =0.05می باشد ،در سطح
 99درصد دالیل کافی برای رد  H0وجود دارد و می
را رد نمود .یعنی روش یادگیری مبتنی بر مسئله
افزایش مهارتهای ریاضی موثر است و بنابراین
تحقیق رد نمی شود.
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آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه
جدول( 3آزمون تی تک نمونه ای )
Test Value = 3
95% Conf i dence I nterv al
of the Dif f erence
Lower
Upper
1.0659
1.4770

Mean
Dif f erence
1.27143

)Sig. (2-tailed
.000

df
34

t
12.572

hy pothesis2

H . :   3

 H 1:   3

روش یادگیری مبتنی بر مسئله در جهت ارتقا ویژگی های H0:
عاطفی فراگیران موثر نیست

روش یادگیری مبتنی بر مسئله در جهت ارتقا ویژگی های H1:
عاطفی فراگیران موثر است

 p_value=0.000 < =0.05و آماره آزمون
با توجه به اینکه
(جدول  ) t=12.5>tمی باشد ،در سطح اطمینان  99درصد دالیل
کافی برای رد  H0وجود دارد و می توان آن را رد نمود.
یعنی روش یادگیری مبتنی بر مسئله در جهت ارتقا ویژگی
تحقیق
های عاطفی فراگیران موثر است و بنابراین فرضیه
رد نمی شود.
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آزمون تک نمونه ای ویلکاکسن برای فرضیه 3

 H . : Median  3

 H1: Median  3

تعامل میان فراگیران بر میزان یادگیری ریاضی آنها H0:
تاثیر مثبت ندارد

تعامل میان فراگیران بر میزان یادگیری ریاضی آنها H1:
تاثیر مثبت دارد

 p_value=0.000 < =0.05می باشد ،در سطح
با توجه به اینکه
اطمینان  99درصد دالیل کافی برای رد  H0وجود دارد و می
توان آن را رد نمود .یعنی تعامل میان فراگیران بر میزان
یادگیری ریاضی آنها تاثیر مثبت دارد و بنابراین فرضیه 3
تحقیق رد نمی شود.
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آزمون تک نمونه ای ویلکاکسن برای فرضیه 4

 H . : Median  3

 H1: Median  3
تقویت تفکر انتقادی در کسب مهارتهای یادگیری موثر H0:
نمی باشد.
تقویت تفکر انتقادی در کسب مهارتهای یادگیری موثر H1:
می باشد
 p_value=0.000 < =0.05می باشد ،در سطح
با توجه به اینکه
اطمینان  99درصد دالیل کافی برای رد  H0وجود دارد و می
توان آن را رد نمود .یعنی تقویت تفکر انتقادی در کسب
مهارتهای یادگیری موثر می باشد و بنابراین فرضیه 4
تحقیق رد نمی شود.
9

پاسخ به سواالت تحقیق و نتیجهگیری
) آیا روش  PBLدر افزایش مهارتهای ریاضی موثر است؟
با بررسی برداشت دانشجویان ،به این نتیجه میرسیم
که به نظر آنها روش  PBLدر افزایش مهارتهای ریاضی
موثر است .در این روش ،دانشجو با توجه به همکاری و
تبادل نظر با دیگر دانشجویان در حل مسائل ،زودتر
به اشتباه خود پی برده و در صرف انرژی و زمان،
ً
برای پی بردن به اشکاالت ،صرفه جویی میشود .ضمنا
میتوان نتیجه گرفت که فراگیران کارکردشان را با
و نظر دیگران را در مورد
دیگران مقایسه میکنند
روش حل مسائل جویا میشوند که همین امر باعث پیشرفت
آنهاست.
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 )0آیا روش  PBLدر جهت ارتقاء ویژگیهای عاطفی فراگیران
موثر است؟ روش ، PBLدر ارتقاء ویژگیهای عاطفی فراگیران
تاثیر مثبت دارد .طبق تحلیل پاسخ دانشجویان به سواالت
مربوط به مشخصههای عاطفی ،میتوان گفت ،یادگیری به روش
 ،PBLلذت بخشتر از روش سنتی است و آنها کمتر احساس استرس
و خستگی میکنند .برداشت آنها نسبت به روش یادگیری مبتنی
بر مسئله این است که  ،PBLفراگیرانی تربیت میکند که می-
توانند در زندگی شغلی خود ،از منابع و دانستههایشان به
درستی استفاده کنند و در کارهای گروهی موفق باشند .در
این روش ،نقاط ضعف و قوت خود را میشناسند.
) آیا تعامل فراگیران بر فراگیری ریاضی آنها تاثیر
مثبت دارد؟ با توجه به پاسخ دانشجویان به سواالت
پرسشنامه و بررسی برداشت دانشجویان کالس ،میتوان به این
سوال پاسخ مثبت داد .یعنی تعامل فراگیران ،بر فراگیری
ریاضی آنها تاثیر مثبت دارد .به عقیدهی اکثر دانشجویان،
تبادل نظر در گروهها باعث یادگیری معنیدار میشود .
 ) 9آیا تقویت تفکر انتقادی در جهت کسب مهارتهای
یادگیری موثر است؟ با بررسی برداشت دانشجویان کالسی که
محیطی مبتنی بر مسئله داشت ،تقویت تفکر انتقادی و توسعه-
ی قدرت استدالل ،در جهت کسب مهارتهای یادگیری موثر است و
تاثیر مثبت زیادی دارد .یکی از مشخصههای مهم روش ،PBL
این است که فراگیران با تعامل یکدیگر به حل مسائل
کاربردی و نقد و بررسی روشهای متفاوت حل مسائل می
پردازند و روشهای استدالل و پژوهش را می آموزند.

یافتههای تحقیق حاضر ،نشان دهندهی این مطلب است که
دانشجویانی که در محیط  ،PBLمشغول به یادگیری بودند،
معتقدند که این روش ،در جهت کسب مهارتهای ریاضی ،تاثیر
مثبت دارد .اکثر دانشجویان ،روش PBLرا کارآمدتر از روش
سنتی میدانند .بر طبق بیانات آنها در روش یادگیری مبتنی
بر مسئله ،استرس کمتری نسبت به روش سنتی وجود دارد .به
دلیل وجود کار گروهی در روش  ،PBLدانشجویان ،مطالب زیادی
را از یکدیگر میآموزند و تشویق میشوند تا به حل مسائل
بپردازند.

14

پژوهشگر با فراگیران ،مصاحبه کرده و نظر آنها را جویا
شده است .دانشجویان ،در موارد متعددی به این مطلب اشاره
کردند که در  ،PBLاز تفکر فراگیران ،استقبال میشود و
همین امر ،به آنها اعتماد به نفس بیشتری میدهد .نکتهی
قابل توجه ،این است که بسیاری از فراگیران ،از ابتدا با
ً همین امر یکی از دالیل
این روش تربیت نشدهاند و دقیقا
ضعف برخی از آنها در حل مسائل میباشد.
در این روش ،انگیزهی حل مسائل باال است و افراد در گروه-
ها با هم رقابت میکنند .مشخصههای عاطفی که مربوط به
میزان عالقه ،عقاید و نگرشهاست در این جا بسیار مطرح
است .یکی دیگر از نتایج این پژوهش ،تاثیر مثبت روش PBL
بر مشخصههای عاطفی فراگیران است .بسیاری از دانشجویان،
عقیده دارند که روش یادگیری مبتنی بر مسئله ،فراگیرانی
تربیت میکند که در زندگی شغلی خود ،بطور مستقل ،می-
توانند به یادگیری موضوعات جدید بپردازند  .همچنین روش
تحقیق را به فراگیران میتوان آموخت.
یکی دیگر از نکات مطرح شده توسط دانشجویان کالس نظریه
اعداد ،که پژوهشگر ،در آن به فعالیت میپرداخت ،ایجاد
تفکر خالق در روش  PBLاست.
به عنوان مثال یکی از دانشجویان فعال در رشتهی ریاضی
محض این چنین بیان میکند که  " :روش یادگیری مبتنی بر
مسئله ،روشی بسیار موثر و مهیج میباشد که دانشجو را
وادار به تفکر خالق میکند ،اما روش سنتی ،روشی تنبل
کننده برای دانشجو است .در حالت کلی روش مشارکتی ،بسیار
موثرتر از روش سنتی میباشد".
در طول دورهی آموزشی  ،PBLاصطالحات ،تعاریف و نظریههای
مربوط به آموزش ریاضی به طور مختصر و مفید ،در کالس مطرح
شد .دانشجویان ،با مفاهیمی مانند تفکر انتقادی آشنا
با بررسیهای انجام شده در رابطه با پاسخ
شدند.
فراگیران به سواالت پرسشنامه ،آنها تقویت تفکر انتقادی
را بسیار موثر در افزایش مهارتهای یادگیری دانستهاند.
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در
نتیجه گیری کلی پس از اجرای روش PBL
برداشت دانشجویان رشته ریاضی مقطع کارشناسی
روش  PBLنشان میدهد که این روش ،در جهت
مهارتهای یادگیری و مهارتهای اجتماعی بسیار
است.

کالس و بررسی
در رابطه با
بدست آوردن
مفید و موثر

بهتر است برنامه درسی و آموزشی مدارس و دانشگاهها بر
باشد .یک
اساس بهترین و جدیدترین روشهای یادگیری
پیشنهاد مهم میتواند بکارگیری روش یادگیری مبتنی بر
مسئله ،در محیطهای آموزشی باشد .فراهم کردن موقعیتهای
حل مسائل کاربردی مرتبط با مفاهیم آموزشی و تشویق دانش-
آموزان و دانشجویان به انجام کار گروهی در کالس درس،
بسیار مفید میباشد.
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Mathematics students’ perception of Problem-based learning
methodology toward proficiency
[ a case study : undergraduate mathematics students at the Islamic Azad University (Central Tehran Branch) ]
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ABSTRACT

The aim of this research is to familiarize students with the problembased learning (PBL) method and to review their perception of this
method of learning. Countries, developed in education, such as Canada
and the United States, have considered using this approach in their
educational systems. This research is a case study of the application of
the PBL method as applied to one of the undergraduate classes of
Mathematics at the Islamic Azad University (Central Tehran Branch).
The motivation for using this class was based on its availability. After
completion of the training course using the PBL method, a
questionnaire, comprised of 20 queries, was presented to the learners in
order to study their perception of the problem-based learning method.
The result of the students’ perception of the problem-based learning
method, shows that this learning methodology is effective and useful
toward proficiency.

Keywords: Problem-based learning, students’
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