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  چكيده
از موضوعات قابل توجه و مهم در مطالعه  يكيلب مطا يادگيري يمناسب برا يانتخاب راهبردها يتو اهم يتنوع مطالب درس :مقدمه
و اثربخش بودن مطالعه  يادگيريدر  شود يم يتلق يمهارت فراشناخت يككه به عنوان  مسألهامروزه راهبرد حل . باشد يم ياندانشجو
 ياندانشجو ينمطالعه در ب در مسألهحل  يكاربست راهبردها يزانم يسهو مقا يمطالعه به بررس ينا رد. دارد ييبسزا يتاهم ياندانشجو
  .اصفهان پرداخته شده است يمختلف دانشگاه علوم پزشك يها دانشكده
كه به  88دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال  ياننفر از دانشجو 177 ياست كه بر رو يليتحل يفيتوص ياين مطالعه يك بررس :ها روش

 :MARSI(خواندن  ياز راهبردها يفراشناخت يورد استفاده پرسشنامه آگاهابزار م. يداي انتخاب شدند انجام گرد روش تصادفي طبقه
Metacognitive Awareness of Reading Sterategies Inventory (ها از  داده. قرارگرفت تأييدن مورد آ ياييو پا ييبود كه روا

  . تحليل شد ANOVAو با استفاده از آزمون  SPSSافزار  طريق نرم
و  يريتدانشكده مد. داشت يمختلف تفاوت معنادار يها دانشكده ياندانشجو يندر ب مسألهحل  يراهبردها يريارگميانگين بك :نتايج
بكارگيري  يزاننمره در م ينتر يينپا 83/57±36/17با نمره  ينمره و دانشكده دندانپزشك ينباالتر 22/77±8/10با نمره  يپزشك يرسان اطالع

  .نداشت يتفاوت معنادار يليتحص يها كاربست راهبردها برحسب رشته. ادندرا به خود اختصاص د بردهاراه ينا
 يشرفتبهتر و پ يادگيريدر كمك به  تواند يدر مطالعه است كه م يفراشناخت يآگاه يروش فعال و نوع يك مسألهراهبرد حل  :گيري يجهنت

 يرانبه فراگ يرانفراگ يلدار بودن و تبد نظام يبه سو ديهاي پژوهشي و آموزشي با گيري فعاليت جهت يقتدر حق. اثرگذار باشد يليتحص
  .يدفراهم نما ياندانشجو يراهبرد را برا ينابكارگيري الزم در مورد  يها آموزش ينظام آموزش شود يم يهراستا توص يندر هم. ك باشدياستراتژ

  
  ، خواندنمسألهدانشجو، آموزش، راهبرد حل  :هاي كليدي واژه
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علوم  يقاتمركز تحق 287143مصوب شماره  يمقاله برگرفته از طرح پژوهش ينا

  .سالمت است در ياجتماع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1550-en.html


  حل مسأله يكاربست راهبردها يزانم  و همكاران مرضيه جوادي
 

 http://journals.mui.ac.ir   785/      )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

  مقدمه
يكي از ابعاد مهم روانشناختي، خالقيت يا آفرينندگي است كه 

دانند و برخي آن را تفكر  مي مسألهانديشمندان آن را نوعي حل 
اشاره به يك  مسألهآموزش مهارت حل . اند واگرا تعريف كرده

هاي بديل و  رفتاري دارد كه طيفي از پاسخ - شناختيفرآيند 
سازد و  ساز فراهم مي بالقوه را براي مقابله با شرايط مشكل

). 1(دهد ها را افزايش مي ترين پاسخمؤثرامكان انتخاب بهترين و 
دهند كه فراگيران فاقد فهم منسجم و بلندمدت  ها نشان مي پژوهش

ر كمي براي كاربرد از محتواي علم هستند و توانايي بسيا
چنين نارسايي مربوط به اين امر است ). 2(هاي خود دارند دانسته

انتقال  ياي برا كه تا قبل از اين آموزش علوم به عنوان شيوه
  ).3(شده است دانش تلقي مي

فرايندي فعال توسط  امروزه منتقدان بر اين باورند كه دانش در
عال فراگيران به هاي ف اين شيوه شود و در فراگير ساخته مي

 اصول مطالعه و). 4(يابند سطح باال دست مي دار و يادگيري معني
امروزه وجود برنامه . ادگيري نيز مستثني از اين قاعده نيستندي

منسجم و مديريت شده براي يادگيري مطالب خواندني مورد 
همكاران معتقدند براي اينكه فرد يك  پاريس و. تاكيد همه است
ژيك باشد الزم است اول يك راهبرد يادگيري را خواننده استرات

ه فرايند خواندن ب بشناسد، دوم اينكه بداند چگونه بايد آن را در
كجا اين راهبرد استفاده  گيرد و سوم اينكه بداند چرا و كار
  ).5(شود مي
 زمان مطالعه مطالب دانشجويان ممكن است زمان زيادي را در

نند اما كمتر اثربخش خواندن مواد درسي ك صرف مطالعه و
. باشند و به عبارتي خواندن آنها كارآيي الزم را نداشته باشد

راهبرد صحيح براي مطالعه مطالب بكارگيري عدم توجه در 
باعث كاهش انگيزه  تواند موجب اتالف هزينه، زمان و نهايتاً مي

يك مطالعه  چنانچه در. حتي افت تحصيلي وي شود دانشجو و
از دانشجويان ناموفق مورد مطالعه  درصد 4/43 مشخص شد كه

  ).6(اند اي جهت مطالعه نداشته هيچ برنامه
عامل مهم  دو تأثيرسيف معتقد است مطالعه ثمر بخش تحت 

                                                                                 
اصالح شده و در  2/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  12/10/89اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 20/11/88تاريخ 

باشد يكي عالقه خواننده به مطلب و دوم كاربرد ماهرانه فنون  مي
كاربرد منطقي فنون، ). 7(ا استفاده از راهبرد مناسبيمطالعه و 
سازد به همين دليل  تر مي تر سريعتر و لذت بخش آسان مطالعه را

با صرف زمان  خواننده با كارآيي بيشتر مطالعه را دنبال كرده و
ها و  روشبكارگيري . خواند كمتري مطالب بيشتري را مي

دانشجويان نقاط  ادگيري بهتر دريراهبردهاي مختلف مطالعه در 
  ).8(قرار گرفته است تأييدمختلف جهان مورد 

 سطح شناختي باالترين در مسأله، حل هاي مهارت امروزه،

 به تربيتي آموزشي اهداف ارزشمندترين از و دارد قرار انسان

 هاي آموزش مهارت از جستن بهره فراگيران با.آيد مي حساب

 با برخورد به نحوه مربوط مهم نكات ،آن مراحل و مسأله حل

 مشكل، عريفمسأله،ت پيرامون تأمل و تعمق جمله از مشكل،

 و متعدد و هاي مختلف حل راه گرفتن نظر در مشكل، بازشناسي
  ).9(آموزند مي را حل راه بهترين انتخاب

هاي يادگيري و فراگيري مطالب استفاده از  در بين روش
يادگيري به روش حل . استمؤثر  هاي فعال بسيار مفيد و روش
دان هاي فعال يادگيري است كه انديشمن يكي از روش مسأله

هاي يادگيري  روش. اند مختلف در مورد آن سخن فراوان گفته
هاي غير فعال اثر بيشتري در يادگيري  مقايسه با روش فعال در

پيچيده  مسألهراهبردهاي حل  چند استفاده از هر). 11و10(دارد
برانگيزنده  ومؤثر آموزش بسيار  كار يادگيري و است اما در

هاي پژوهش  از روش اًساسا مسألهدر واقع جريان حل . است
گيرد زيرا در  روند نشات مي علمي كه در كسب دانش به كار مي

عمل با سؤالي  اين الگو همچون فرايند يك پژوهش، فراگير در
كند و اين  آوري مي شود درباره آن اطالعاتي جمع مواجه مي

كند و بر اساس آن فرضيه  بندي مي طبقه اطالعات را تنظيم و
 گيرد و تيجه ميندر نهايت  آزمايد و خود را مي دهد، فرضيه مي

هاي مشابه به  داده نتايج به دست آمده را براي تحليل اطالعالت و
در اين شيوه شاگردان مطالب را براي نمره گرفتن و . برد كار مي

دانند و  آموزند بلكه كاربرد معلومات خود را مي امتحان دادن نمي
  ).12(توانايي حل آن را دارندجديد  مسألهبه هنگام مواجهه با 

هاي يادگيري خود متفاوت عمل  ادگيرندگان راهبردي در فعاليتي
). 7(كنند گيري نصيب خود مي هاي چشم كنند و موفقيت مي

اند اين يادگيرندگان  هيوم در توصيف آنان گفته واينستاين و
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پشتكار و مبتكر هستند و در برخورد با مشكالت  كوش، با سخت
ادگيرندگان راهبردي به طور ي. كشند نمي دست از كاربه سادگي 

فهمند و  دانند كه چه وقت مي پردازند و مي فعال به يادگيري مي
وقتي كه با . فهمند ه وقت نميچكه  دانند آن مي تر از شايد مهم

براي آنان . كوشند راه حل آن را بيابند شوند مي مشكل روبرو مي
است كه به ميزان زياد تحت دار  مطالعه كردن يك فرايند نظام

  ).13(باشد كنترل خودشان مي
يكي  مسألهراهبرد حل بكارگيري اينكه  توجه به مطالب فوق و با

اين  هاي مطالعه استراتژيك است به همين لحاظ در از شيوه
 در مسألهمطالعه به بررسي ميزان كاربست راهبردهاي حل 

فهان مطالعه توسط دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اص
 .پرداخته شده است

  
  ها روش

مطالعه يك مطالعه توصيفي تحليلي است كه دردانشگاه علوم اين 
 نمونه مورد مطالعه. انجام شد 1388پزشكي اصفهان در سال 

نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  177اين پژوهش تعداد 
اي از  گيري تصادفي طبقه اصفهان بودند كه به روش نمونه

هر دانشكده انتخاب  هاي مختلف هاي مختلف و از رشته دانشكده
هايي كه  دانشجويان رشته دانشجويان تحصيالت تكميلي و. شدند

زمان مطالعه كمتر از حد  ل آنان دريتعداد افراد مشغول به تحص
  .قابل قبول بود از مطالعه حذف شدند

يك پرسشنامه دو بخشي بود كه در پرسشنامه مورد استفاده 
سؤاالت فردي همچون رشته دانشجو و دانشكده بخش اول 

در بخش دوم براي سنجش . پرسش قرار گرفت مربوطه مورد
از پرسشنامه آگاهي  مسألهميزان كاربست راهبردهاي حل 

) 2002(ريچارد  فراشناختي از راهبردهاي مطالعه مختاري و
پرسشنامه مورد اشاره يك ابزار  (MARSI). استفاده شد

افزاري  ست و توسط موسسه تجهيزات و نرماستاندارد شده ا
به لحاظ استفاده بخشي ). 14(منتشرگرديده است سينا ترجمه و

روايي پرسشنامه با استفاده از نظر  از اين ابزار مجدداً
پايايي آن در بخش  و تأييدنظران  صاحب متخصصين و

نيز با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ  مسألهراهبردهاي حل 
اي ليكرت  مقياس پرسشنامه طيف پنچ گزينه. يدتعيين گرد92/0

. باشد مي 100حداكثر  سؤال صفر و بوده و حداقل امتياز در هر
در دو سطح آمار توصيفي  SPSS-18افزار  ها با نرم تحليل داده

به منظور تعيين تعداد دانشجويان و . گرفتاستنباطي صورت  و
وصيفي آنان از آمار ت مسألههاي حل  نمره كاربست مهارت

 )هايي چون فراواني درصد، ميانگين، انحراف معيار شاخص(
 ها و همچنين جهت مقايسه دانشجويان رشته. استفاده گرديد

 از مسألهراهبردهاي حل بكارگيري هاي مختلف در  دانشكده
  .استفاده شد ANOVAآزمون 

  
  نتايج

دانشكده  از) درصد 31( نفر 55 از كل افراد مورد مطالعه، تعداد
اطالع رساني  دانشكده مديريت و از) درصد 10( نفر 18كي، پزش

 22( نفر 39از دانشكده توانبخشي، ) درصد 7( نفر 12پزشكي، 
از دانشكده ) درصد 2/11(نفر  20از دانشكده پرستاري، ) درصد

 نفر 18 از دانشكده دندانپزشكي و) درصد 8 /5( نفر 15بهداشت، 
از نمونه مورد مطالعه . داز دانشكده داروسازي بودن) درصد 10(

را مرد تشكيل ) درصد 37( نفر 65 و) درصد 63( را زن نفر 112
  .دادند مي

هاي  ميزان كاربست مهارت بيشترين كه نتايج حاصله نشان داد
 مطالعه مربوط به دانشجويان دانشكده مديريت و در مسألهحل 
ميزان  كمترين و 22/77±8/10رساني پزشكي با نمره  اطالع
ست مربوط به دانشجويان دانشكده دندانپزشكي با نمره كارب
ميانگين و انحراف معيار نمرات  1جدول . باشد مي 36/17±83/57

هاي مختلف را نشان  در دانشكده مسألهكاربست راهبرد حل 
  .دهد مي
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  مختلف يها دانشكده سببرح اصفهان يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو در مسأله حل يراهبردها كاربست نمره نيانگيم :1جدول
 F P  انحراف معيار  ميانگين نمره كاربست راهبرد حل مسأله  دانشكده

  45/15  95/63  پزشكي 

05/4  001/0P< 

  8/10  22/77  اطالع رساني مديريت و
  23/17  25/73  توانبخشي
  52/18  23/74  پرستاري 
  61/18  75/72  بهداشت

  36/17  83/57  داندانپزشكي
  65/16  77/62  داروسازي

  
  

بكارگيري هاي مختلف در  مقايسه ميانگين نمره دانشكده
 ANOVA آزمون آماري استفاده از راهبردهاي حل با

به طوري كه . داري بين آنان بود ادهنده تفاوت آماري معن نشان

رساني پزشكي از  اطالع دانشجويان دانشكده مديريت و
طور معناداري بيشتر  هدر زمان مطالعه ب مسألهراهبردهاي حل 

  ).1 جدول( )>p/001( كردند استفاده مي
  

  مختلف يها رشته حسب بر اصفهان يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو در مسأله حل يراهبردها كاربست نمره نيانگيم: 2جدول
 F  P  انحراف معيار  مسألهميانگين نمره كاربست راهبرد حل   رشته

  36/17  83/57  دندانپزشكي 

19/19  2/0  

  33/15  77/62  داروسازي
  48/7  77/63  پزشكي

  62/12  24/76  مديريت خدمات بهداشتي درماني
  62/12  75/73  اطالع رساني پزشكي كتابداري و

  15/20  5/82  مدارك پزشكي
  93/9  70  فيزيوتراپي

  02/18  79  ارتوپدي فني
  7/12  59/74  پرستاري 

  4/25  83/75  تغذيه
  5/33  12/68  محيطبهداشت 

  
انحراف معيار نمره كاربست راهبردهاي حل  بررسي ميانگين و

هاي مختلف نشان داد  بين دانشجويان رشته در مطالعه در مسأله
اين زمينه  دانشجويان رشته مدارك پزشكي نمره باالتري در

ي بين معنادارتفاوت آماري  ANOVAاما آزمون . اند كسب كرده

 مسألهاي مختلف در كاربست راهبردهاي حل ه دانشجويان رشته
  ).2جدول) (<005/0p( نشان نداد
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  بحث
مطالعه حاضر به منظوربررسي ميزان كاربست راهبردهاي حل 

مطالعه توسط دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  در مسأله
كه  اجراي اين طرح نشان داد نتايج حاصله از. اصفهان انجام شد

درمطالعه  مسألهراهبردهاي حل گيري بكارمقياس كلي ميزان  در
هاي مختلف به طور معناداري  توسط دانشجويان دانشكده

 بدين ترتيب كه دانشجويان دانشكده مديريت و. متفاوت است
باالترين ميزان  22/77±8/10رساني پزشكي با نمره  اطالع

كاربست و دانشجويان دانشكده دندانپزشكي با نمره 
 مسألههاي حل  مهارتبكارگيري ميزان ترين  پايين 36/17±83/57
  .اند مطالعه را داشته در

يك نوع آگاهي فراشناختي است كه به فرد  مسألهراهبرد حل 
كند يادگيري خود را مديريت كرده و با انسجام بيشتر و  كمك مي

معموال همه ما انتظار داريم . به روش فعال يادگيري را دنبال كند
كه پذيرفته شدن در آنها نسبت به  هاي برتر دانشجويان در رشته

زمينه  هاي باالتري در تر است، توانايي ها مشكل ساير رشته
هاي اين  حالي كه يافته در. يادگيري و فراگيري داشته باشند

كند و دانشكده مديريت با  نمي تأييدمطالعه اين موضوع را 
مقطع كارشناسي داراي ميانگين نمره باالتري از  دانشجوياني در

هاي پزشكي وداروسازي كه  انشكده دندانپزشكي وحتي دانشكدهد
مقطع  در) اين مطالعه به خصوص در و( دانشجويان آنها عموما

اين استدالل در مطالعه . باشد كنند مي دكتري عمومي تحصيل مي
. شده است تأييداند  همكاران انجام داده ديگري نيز كه جوادي و

ن نتيجه رسيدند كه ميزان در مطالعه مذكورنيز محققين به اي
راهبردهاي مطالعه دردانشجويان مقطع  آگاهي فراشناختي از

). 15(كارشناسي نسبت به مقطع دكتراي عمومي بيشتر بوده است
انگلستان انجام شده  در 1997اي كه درسال  مطالعه همچنين، در

مشكالت تحصيلي دانشجويان دندانپزشكي آن كشور به شدت 
  ).16(ن بوده استليمسؤومحل نگراني 

كه جامعه آماري مربوط به ( اين مطالعه دانشكده پزشكي نيز در
پس از ) آن ازدانشجويان دكتري عمومي تشكيل شده است

دانشكده دندانپزشكي كمترين ميزان كاربست راهبردهاي حل 
تواند  را دارا بوده است و اين موضوع مي 83/57±36/17مسأله

افت تحصيلي دانشجويان  بررسي علل. ل برانگيز باشدسؤا
پزشكي دردانشگاه شيراز نشان داد كه از بين علل مورد بررسي، 

يادگيري به طور معناداري  ريزي جهت مطالعه و داشتن برنامه
  ).6(اثرگذار بوده است

اين  ذكر اين نكته ضرورت داردكه جهت اظهارنظر قطعي در
اي به مقايسه عملكرد  خصوص الزم است با انجام مطالعه

بررسي رابطه آن با  هاي مختلف و تحصيلي دانشجويان دانشكده
گيري روشني از  بتوان نتيجه هاي مطالعه پرداخته شود تا شيوه

صورت پيشرفت تحصيلي اكتسابي،  هر در. مطلب به دست آورد
پيشرفت . آموختني و محصول نهايي فرايند يادگيري فعال است

ني بستگي دارند كه عملكرد تحصيلي به عوامل گوناگو تحصيلي و
شرايط خاصي عملكرد شخص را در محيط  هركدام مي توانند در

استفاده از  فراشناخت و. قرار دهند تأثيرآموزشي تحت 
 جمله متغيرهايي است كه با راهبردهاي استراتژيك خواندن از

 در). 18و17(انگيزه پيشرفت و متغيرهاي مرتبط با آن، رابطه دارد
هاي پژوهشي وآموزشي به سوي  تگيري فعالي حقيقت جهت

سطح  يتواند در ارتقا هاي فراشناختي، مي فراشناخت و توانايي
  .)19(باشدمؤثر يادگيري و عملكرد تحصيلي فراگير 

هاي  بين رشته ها برحسب هررشته نشان داد كه در تحليل داده
مورد بررسي، دانشجويان رشته مدارك پزشكي بيش از ساير 

 اند استفاده نموده مسألهاز راهبردهاي حل  دانشجويان
هاي مطالعه  مطالعه مشابهي به مقايسه مهارت). 15/20±5/82(

دانشجويان پزشكي نسبت به دانشجويان داروسازي و 
دندانپزشكي پرداخته ونتيجه گيري نموده است دانشجويان 

هاي مطالعه واستفاده از راهبردهاي  مهارت پزشكي در زمينه
با توجه به نبودن ). 20(اند تري داشته يت مناسبخواندن وضع

هاي  پيشينه و مطالعه خاصي درزمينه اين موضوع در بين رشته
هاي خواندن بر  استراتژي مختلف الزم است الگوهاي مطالعه و

حسب هر رشته مقايسه گردد تا بتوان قضاوت مشخصي ارائه 
مود نچه مهم است و بايد به آن توجه خاص نآبه هرحال . داد

تحقيق . استفاده فراگير از راهبردهاي استراتژيك در مطالعه است
بيانگر  مسألهمهارت حل بكارگيري مورد  همكاران در جزايري و

بر عملكرد حل  مسألهاين مطلب است كه آموزش راهبردهاي حل 
  ).21(ثيرات بسزايي داردأفراگيران ت مسأله
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هاي فكري و  با توجه به اينكه تحقيقات نشان مي دهند مهارت
يادگيري از آن  راهبردهاي ذهني كه دانشجويان در مطالعه و

توان  و مي) 22(ادگيري هستنديكنند قابل آموزش و  استفاده مي
، )23(ادگيري را به فراگيران آموزش داديراهبردهاي مطالعه و 

 در مسألههمچنين با در نظر گرفتن اهميتي كه راهبردهاي حل 
يد توجه بيشتري به آموزش اين راهبردها كيفيت خواندن دارند با

  .معطوف گردد
  

  گيري نتيجه
مطالعه در واقع  در مسألهشكي نيست كه راهبردهاي حل 

توانند  كند كه مي فراگيران را به يادگيرندگان استراتژيك تبديل مي
با توجه . يادگيري تدريجي و فزاينده را دراين فرايند تجربه كنند

اين راهبرد بكارگيري فراگير از طريق به اينكه ميزان مشاركت 
ا يتواند موجب استفاده از تجربيات قبلي و  يابد مي افزايش مي

فراگير شود كه اين خود نوعي  ادغام همزمان چند يافته در
. يادگيري رضايت بخش عميق و پايدار را به دنبال خواهد داشت

 اختالف معناداري كه از نظر با توجه به نتايج اين تحقيق و
مطالعه توسط دانشجويان  در مسألهاستفاده از راهبردهاي حل 

شود عملكرد  هاي مختلف وجود داشت پيشنهاد مي دانشكده
هاي مطالعه  هاي مختلف با توجه به شيوه ها ودانشكده رشته

مطالب  همچنين محتواي دروس و. مورد بررسي قرار گيرد
ز دروس يك ا هر رشته و دانشكده و ماهيت مطالعه هر يآموزش

مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان با قاطعيت در مورد دليل اين 
 مسألههاي حل  به نظر نويسندگان مهارت. ها اظهارنظر كرد تفاوت

فراگيري و افزايش توان يادگيري  بسزايي كه در تأثير عالوه بر
ضرورت زندگي  عنوان يك مهارت وه دانشجويان دارند ب

 توجه بيشتري بر بايد تمركز و و گردد روزمره افراد قلمداد مي
  .آن شود
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Utility Rate of PBL Strategies by Students of Different Schools of 
Isfahan University of Medical Sciences 

 
Marzieh Javadi1, Maryam Yaghoobi2, Nikoo Yamani3, Mahmood Kayvanara4, Saeed Karimi5, 

Akbar Hasanzadeh6 

 
Abstract  
 
Introduction: One of the most important and significant issues in students’ learning, is choosing and 
appropriate learning strategy. Today, Problem- Based Learning (PBL) as a metacognitive skill plays an 
important role in students learning. This study tried to study and compare utility rate of PBL by students of 
different schools in Isfahan University of Medical Sciences. 
Methods: This analytical descriptive study was done on 177 students of Isfahan University of Medical Sciences 
in 2009. Sampling was done by stratified random sampling method. The tool used was Metacognitive Awareness 
of Reading Strategies Inventory (MARSI) whose validity and reliability were both confirmed. Data were 
analyzed by SPSS 18 software using ANOVA test. 
Results: There was a significant difference between the mean scores of PBL utility in students of different 
schools, the highest belonged to the School of Management with the score of 77.22± 10.8 and the lowest was that 
of School of Dentistry with the score of 57.83± 17.36. There was no significant difference among different 
university majors regarding PBL strategies utility rate. 
Conclusion: PBL is an active method and a metacognitive awareness in studying which could improve learning 
and academic achievement among students. So, the research and educational activities should lead the learners 
toward active and strategic learners. It is suggested that the educational system provide necessary education for 
students regarding applying PBL strategy.  
 
Key words: Student, education, Problem Solving strategy, reading 
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