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و پيشرفت تحصيلي در يادگيري  موفقيتروابط بين ويژگي هاي مشكل و رفتارهاي مرتبط با 
 مبتني بر مسأله

 اشميت جي هنك راتگانز،. آي ناچاما اسكالينگام، جروم

اين مطالعه به بررسي تاثير پنج ويژگي مسأله  در رفتار هاي مرتبط با موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانش . چكيده

دوره تحصيلي بوسيله  ۱۷۰در كل  PBLدانشجويپلي تكنيك در برنامه درسي  ۵۹۴۹اطالعات   .پردازدآموزان مي 

آشنايي با ) ۲(وضوح مسأله ، ) ۱: (پنج ويژگي مسأله  عبارت بودند از. مسير تجزيه و تحليل مورد تجزيه قرار گرفت

. شناسايي اهداف يادگيري) ۵(موزي و خودآ) ۴(ميزاني كه مسأله بحث گروهي را تحريك نموده ، ) ۳(مسأله  ، 

نتايج نشان داد كه وضوح مسأله  منجر به بحث گروهي، شناسايي اهداف يادگيري، و مطالعه خود آموزي شد نه 

 .از سوي ديگر، آشنايي مسأله  تاثير قوي تر و مستقيمي بر پيشرفت تحصيلي داشته است. آشنايي مسأله 

 مسأله، ويژگي هاي مسأله ، رفتارهاي مربوط به موفقيت، پيشرفت تحصيلي يادگيري مبتني بر. واژه هاي كليدي

 مقدمه

 معلمان) ۲(مسأله ها ) ۱: (را مشخص مي نمايد) PBL(سه عنصر كليدي وجود دارد كه يادگيري بر اساس حل مسأله 

د چگونگي و دليل به طور كلي براي رسيدن به درك بيشتر در مور). ۱۹۹۰ماجور و همكاران، (دانش آموزان ) ۳(و 

 PBLيك روش تمركز بر روي يك عنصر خاص از . ، دو روش پژوهشي در نظر گرفته شده است PBLكارهاي  

به عنوان مثال، اشميت و همكاران (به عنوان مثال، مطالعات مختلفي براي درك نقش معلم انجام شده است . مي باشد

از جمله روابط بين مسأله ها، معلمان و دانش آموزان مي  PBLروش ديگر بررسي بيش از يك عنصر ). ۱۹۹۳

در حالي كه روش اول اطالعات هر دو روش در حد خود مفيد مي باشند؛ ). ۱۹۹۰گيجسالرز  و اشميت (باشد

ارائه مي نمايد ، روش دوم بينش هايي در مورد روابط متقابل بين عناصر  PBLبيشتري در مورد يك عنصر خاص از 

تمركز مي  PBLمطالعه حاضر به دنبال روش اول است و بر روي يكي از عناصر كليدي . مي كند مختلف فراهم

 .مسائل: نمايد


