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مقدمه
کارشناسان آموزشی در سرتاسر جهان در چنـد دهـه اخیـر، 
روش های مختلـف یـادگیری و تدریس را برای بهبود کیفیت 

آموزش و یادگیری ارائه کرده اند. از مهمترین این نظریههـا و 
روش ها میتوان به یادگیری مبتنـی بـر حـلمـسئله، یـادگیری 
مفهـومی، یادگیری مبتنی بر فراشناخت، یادگیری مشارکتی 

چكيده
مقدمه و اهداف: اگـر طراحان دوره های یادگیری الکترونیکی به فرایند و الگوهای حـلمـسئله توجـه ِویـژه ایکننـد؛ 
شـاهدگامهای بلندی در ابعاد مختلف توسعه، خواهیم بـود زیـرا یـادگیری مبتنـی بـر حـلمـسئله، ساختاری را برای 
کشف فراهم میآورد و به یادگیرندگانکمک میکنـد تـا یادگیری هایشان را درونی سازند و به درك و فهم ژرف یابند. 
بر این  اساس هدف پژوهش حاضر بررسی عواملی است که منجر به بهره مندی بیشتر از محیط های یادگیری الکترونیکی 

با تکیه بر رویکرد حل مسأله می باشند.
روش ها: این مقاله از نوع مروری تشریحی و کتابخانه ای است. جهت گردآوری اطالعات از موتورهای جستجوگر و 
 Google Scholar, :وخارجی شامل civilica, irandoc ,Magiran, Noormags :پایگاه داده های معتبر داخلی از جمله
Science Direct, Information Database, Scientific و مطالعات کتابخانه ای و جستجو در کتاب ها، پایان نامه ها و مقاالت 

علمی منتشره، با کلیدواژه های فارسی: یادگیری مبتنی بر مسأله، رویکرد مسأله محوری، محیط های حل مسأله، یادگیری 
 e-learning, Distance education, Problem-Oriented :الکترونیکی، یادگیری مجازی، آموزش از دور و کلیدواژه های
Approach, Problem solving environment استفاده شده است، که در طی این فرآیند 62 منبع مرتبط با موضوع که در 

بازه زمانی 1999- 2013 و 1378 - 1392 انجام پذیرفته بودند یافت شد.
یافته ها: یافته های پژوهش ها نشان داد که روش مبتنی بر حل مسأله درکل، احساس رضایت و لذت را در کاربران و 
مدرسین محیط های یادگیری الکترونیکی ایجاد می نماید ولی مشکالتی از جمله ترس و احساس ناکامی، تنش در فراگیران، 

وقت گیر بودن و دشواری ارزشیابی در اجرای این شیوه گزارش شده است.
نتیجه گیری: می توان این گونه نتیجه گیری کرد که تدارك موفقیت آمیز دوره های یادگیری الکترونیکی با تکیه بر رویکرد 
حل مسأله نتایجی از این قرار دارد؛ سازماندهی برنامه درسی براساس مسأله ها نه دیسیپلین ها، پیوند کالس با جهان واقعی، 
تاکید بر یادگیری خودراهبر و مادام العمر، تغییر نقش استادان از آموزش دهنده به تسهیلگر، تمرکز بر یادگیری مشارکتی.

کلمات کلیدی: محیط  یادگیری، یادگیری الکترونیکی، رویکرد حل مسأله.
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و ساختگرایی اشاره کرد )1(. حل مسأله یک مهارت اساسی 
برای زندگی در عصر حاضر است )2(. نوعی تفکر معطوف 
به هدف بوده )3( و فرآیند ذهنی و تفکر منطقی است که به 
فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکالت، راه حل های 
متعددی را جستجو و سپس بهترین راه حل را انتخاب کند 
)4(. حل مسأله شامل سه مولفه اعتماد به خود در حل مسأله، 
شیوه اجتناب- نزدیکی به مسأله و کنترل شخصی )5(. وودز 
برای اولین بار از عنوان یادگیری مبتنی بر مسأله استفاده کرده 
است )6(. از جمله افراد دیگری که به رویکرد یادگیری مبتنی 
بر حل مسأله توجه کردند؛ جان دیویی، هوارد باروز، اشتاین، 
برانسفورد، جورج پولیا و شونفلید بودند. بنا به تعریف باروز 
یادگیری  مبتنی بر حل مسأله،  یادگیری  و تمبلین در 1980 
است که از فرآیند کار در راستای درک و فهم یا حل مسأله به 

دست می آید )7(.
بعضی از پژوهشگران معتقدند که می توان روش حل مسأله را به 
یادگیرنده آموزش داد و این آموزش را می توان آموزش فراگیران 
برای کسب توانایی حل مسأله ای تعریف کرد که فرد قبال حل 
آنها را نیاموخته باشد )8(. از نظر نویفاد و باروز، ویژگی های 
و  تجزیه  از:  عبارتند  مسأله  بر  مبتنی  درسی  برنامه  کلیدی 
تحلیل مسایل مربوط به سالمت به عنوان روش اصلی کسب 
دانش و بکارگیری آن؛ رشد مهارت های یادگیری خودراهبر 
دانشجویان؛ و استفاده از گروه های دستیار آموزشگر؛ تعیین 
یک استاد برای هرگروه 5 یا 6 نفره دانشجویی )9(. یک تعریف 
علمی دقیـقتـر، حـلمـسئله را مهـارتی تلقـی میکندکه از آن 
برای تجزیه و تحلیل، راهبـردی کـردن و گـشودن موقعیتهـای 
بغـرنج و پاسخگویی به سـؤاالت اسـتفاده مـیشـود )10(. 
منظمی  چهـارچوب  بـه  را  فراگیـر  حـلمـسئله،  مهـارت 
برای تجزیه و تحلیـل تفکـرش در موقعیتهـای حـلمـسئله، 
بـه روال غیـرمعمـول در مواجهه با مسائل غیرمعمول مجهز 
از  راهحـل  کـه  مسایلی انـد  غیرمعمـول،  مسائل  میکند؛ 
پیشتعیینشده ای برای آنها وجود ندارد. یک عامل مهم بـرای 

شـناخت مـسائل معمـول از مسائل غیرمعمول، دانش فراگیر 
درباره مسأله است. یادگیری مسئله محوری بر نظریه هایی از 
قبیل ساختارگرایی، تئوری موقعیتی و یادگیری بزرگساالن و 
با هدف یادگیری خودراهبری، استقالل و یادگیرنده محوری 
طراحی شده است. اصول حاکم بر دیدگاه ساخت وسازگرایی 
موجب رشد و گسترش رویکرد مبتنی بر مسأله شد )11، 12(. 
بطورکلی هدف بسیار مهم یادگیری مسئله محوری این است 
که دانشجویان دانش خود را در آینده در محیط واقعی بکار 
ببرند. این شیوه به خوبی در محیط های یادگیری الکترونیکی 

قابل طراحی و اجرا می باشد )13(.
با توجه به افزایش استقبال ازکار با رایانه در مدارس، منازل 
و ادارات دولتی و سـیر حرکت به سوی آمـوزش توسـط 
رایانـه، آموزش های مجـازی، آمـوزش از دور، نیمهحضوری 
وآموزشهای انفرادی و حذف یا کم شدن تعامل بین معلم 
و دانش آموز، اسـتاد و دانشجو، توجه به طراحی دوره های 
یادگیری الکترونیکی، دانشجوی الکترونیکی براساستفکـر 
و فراینـد حـلمـسئله اهمیت زیادی یافته است. اگر محتوای 
درسی الکترونیکی نتواند فرایندهای تفکر حـلمـسئله را در 
مخاطب خود تقویت و نهادینهکند، مخاطبان فرصت سؤال از 
واقعیت ها و روندها را نخواهند داشت؛ در نتیجه از کاوشگری 
بازمیمانند. در واقع، این مخاطبـان اطالعـات را ناپختـه بـه 
حافظه میسپارند و حتی برخی آموختههای خود را نابجا بـه 
کـار مـیبرنـد و یـا اصـال موفق به کاربرد آموختههای خود 
نمیشوند. ورود فناوری اطالعات در فضای آموزش عـالی 
خـود به خود نظام آموزش و یادگیری را متحـول نمیکنـد. 
هـدف آمـوزش الکترونیکـی صـرفًا انتقال دانش نیست، بلکه 
تبدیل فراگیران به افـرادی خـالق و تولیدکننـدگان علـم و 
فنـاوری است )14(. در حال حاضر، عالقه ای روزافزون برای 
فعالیت های یادگیری مسئله محور )یادگیری مبتنی بر مسئله( در 
یادگیری الکترونیکی به وجود آمده است )15(. در این محیط، 
امکانات و قابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات به طراحان 
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و مجریان آموزشی این امکان را می دهد که یادگیرندگان را با 
مسائل مواجه کنند و چه به صورت همزمان و چه به صورت 
غیرهمزمان امکان فعالیت را برای دستیابی به یادگیری مؤثر 

و پایدار فراهم آورند.
با وجود نتایج ضد و نقیض در مورد میزان و سطوح موفقیت 
روش حل مسأله در محیط های یادگیری الکترونیکی و مجازی 
در پژوهش های مختلف با فرهنگ ها و بستر آموزشی متنوع، 
اجرای پژوهش های بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. 
همچنین با عنایت به نتایج پژوهش های مختلف و به خصوص، 
اهمیت مهارت های حل مسأله در تصمیم گیری های مستقل افراد 
و خطرات ناشی از عدم انتخاب راه حل مناسب در موقعیت های 
حساس و با توجه به نقش مهم عوامل فردی و آموزشی در 
مهارت های حل مسأله، این مطالعه با هدف تعیین چگونگی 
بهره مندی بیشتر از محیط های یادگیری الکترونیکی با تکیه بر 
رویکرد حل مسأله انجام شد تا بتوان براساس یافته ها گامی 
موثر در جهت شناسایی عوامل مرتبط با ارتقای این مهارت  

برداشت.

روش پژوهش
این مقاله از نوع مروری تشریحی و کتابخانه ای است. جهت 
گردآوری اطالعات متناسب با هدف پژوهش، از موتورهای 
 civilica, :جستجوگر و پایگاه داده های معتبر داخلی از جمله
 Google :و خارجی شامل irandoc ,Magiran, Noormags

 Scholar, Science Direct, Information Database,

کتابخانه ای و جستجو در کتاب ها،  Scientific و مطالعات 

پایان نامه ها و مقاالت علمی منتشره، با کلیدواژه های فارسی: 
یادگیری مبتنی بر مسأله، رویکرد مسأله محوری، محیط های 
حل مسأله، یادگیری الکترونیکی، یادگیری مجازی، آموزش 
 e-learning, Distance التین:  کلیدواژه های  و  دور  از 
 education, Problem-Oriented Approach, Problem

solving environment استفاده شده است، که در طی این 

فرآیند 62 منبع مرتبط با موضوع که تعداد 44 از آنها التین بوده و 
در بازه زمانی 1999- 2013 انجام شده بودند و 18 منبع فارسی 
که در محدوده سال های 1378 - 1392 انجام پذیرفته بودند 
یافت شد ولی بنا به همپوشی بسیار زیاد منابع با یکدیگر از 41 
منبع استفاده گردید. مبنای انتخاب این تعداد منبع از میان منابع 
در دسترس، شباهت هدف در پژوهش حاضر با پژوهش های 
یافت شده و همچنین روش کار مشابه و نزدیکی زاویه نگاه 
پژوهش به موضوع با سایر منابع می باشد. از مجموع این 41 
منبع استفاده شده؛ 8 کتاب و 19 مقاله التین و 5 کتاب، 8 مقاله 
و 1 پایان نامه فارسی مورد استناد قرار گرفته اند. هدف کلی 
این پژوهش عبارتست از تعیین چگونگی بهره مندی بیشتر از 
محیط های یادگیری الکترونیکی با تکیه بر رویکرد حل مسأله.

یافته ها
براساس یافته های پژوهش هایی که مورد استفاده قرار گرفت؛ 
اوزترک که در پی مقایسه مهارت تفکر انتقادی در دو شیوه 
آموزش سنتی و حل مساله بود تفاوت معناداری را بین دو 
گروه مشاهده کرد و برتری روش حل مساله را اثبات کرد. 
همچنین یافته های پژوهش ها نشان داد که روش مبتنی بر 
حل مسأله درکل، احساس رضایت و لذت را در کاربران و 
مدرسین محیط های یادگیری الکترونیکی ایجاد می نماید )10، 
11، 12(؛ ولی مشکالتی از جمله ترس و احساس ناکامی، تنش 
در فراگیران، وقتگیر بودن و دشواری ارزشیابی در اجرای این 
شیوه گزارش شده است )33، 35(. یافته های بخشی دیگر از 
پژوهش ها نشان داد که نگرش دانشجویان به شیوه آموزش 
و میزان مسیولیت پذیری و مشارکت آنان در فرآیند یادگیری 
از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت و یا شکست روش حل مسأله 

است )2، 30، 39(.
ابزارهای  و  امکانات  دارای  الکترونیکی  یادگیری  محیط 
شخصی سازی متعددی است که به شکل های مختلف می توان 
آن را با برنامه درسی آموزش وپرورش جامعه اطالعاتی تلفیق 
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کرد. برخی از این شکل ها عبارتنداز: تدارک برنامه درسی 
کامال الکترونیکی، تدارک برنامه درسی ترکیبی )حضوری و 
الکترونیکی(، ارائه برنامه درسی به صورت حضوری و استفاده 
از منابع فاوا و اینترنت برای تقویت آن )16، 17(. با استفاده از 
امکانات این فناوری می توان محتواهای باکیفیتی را تولید و از 
طریق امکان هر مکانی و هرزمانی، آن محتوا را در دسترس 
یادگیرندگان در مناطق مختلف کشور قرار داد و از این طریق 
ضعف و نبود برخی از معلمان باصالحیت و تخصصی در بعضی 
از مناطق را جبران نمود. به عالوه محیط الکترونیکی طراحی 
شده ویژه رشد مهارت های حل مسأله، با تسهیل میزان و نحوه 
دسترسی کاربران به اطالعات، آنها را با مهارت های تحلیل، 
نقد و به کارگیری صحیح اطالعات آشنا می سازد. امکانات 
ارتباط هرزمانی، شخصی سازی و تنوع اطالعاتی این محیط 
به یادگیرنده امکان می دهد تا زمان و نحوه مطالعه مطالب را 
خودش تنظیم کند؛ از بین منابع متنوع دست به انتخاب بزند 
و به طور مداوم بر فرآیند یادگیری خود کنترل داشته باشد و 
آن را به طور مستمر ارزیابی کند. همچنین امکانات این محیط، 
یادگیرنده را در موقعیت هایی قرار می دهد که بتواند با ارزیابی 
منابع اطالعاتی، بررسی نظرات متنوع و مالحظه دیدگاه های 
چندگانه، توان تفکر منطقی و انتقادی خود را افزایش دهد )18(.
دانشجویانی که به شیوه حل مسأله آموزش می بینند، عالوه 
بر یادگیری عمیق، مهارت هایی نظیر ارتباط بین فردی، تفکر 
نقاد، تصمیم گیری، استدالل، استفاده از منابع اطالعاتی متعدد، 
کارگروهی، همکاری، احترام به اعضای گروه، کنجکاوی و 
صبور بودن را کسب می نمایند که بر عملکرد شغلی آنان در آینده 
تاثیر بسزایی خواهد داشت )1-3، 19-22(. دانشجویانی که 
دانش خود را با شیوه حل مسأله کسب می کنند، به علت شباهت 
موقعیت های طرح شده در این شیوه با محیط واقعی، در شاخص 
عملکرد، نمره بهتری دریافت می کنند و در موقعیت های بالینی 
به تنهایی قادر به حل مسأله خود هستند )23-25(. حفظ دانش 
فراگرفته شده در دانشجویانی که به شیوه حل مسأله آموزش 

دیده اند طوالنی تر از سایر روش ها می باشد )26، 20، 21( و 
می تواند شرایط را برای یادگیری مادام العمر مهیا نموده و این 
یکی از اهداف آموزش به شیوه حل مسأله می باشد )19، 21، 27(.
از طریق بررسی های به عمل آمده در زمینه تحقیقی موضوع، 
می توان استاندارهایی را در طراحی و تدوین دوره های یادگیری 
الکترونیکی براساس رویکرد حل  مسأله، در نظر گرفت که به 

مهمترین آنها اشاره میشود.
انتخاب مسأله مناسب: درمحیط های یادگیری الکترونیکی 
مبتنی بر حل مسأله نمی توان از هر تکلیفـی به عنوان مسأله 
ستفاده کرد. یکی از وظایف اصلی طراحان محتوای دوره های 
الکترونیکی انتخاب درست مسأله است؛ زیرا مسائل مناسب 
به فراگیـران فرصـت بـروز و توسـعه دانـستههایــشان را 
مــیدهـد و اگــر این مسایل، درســت انتخــاب شـوند، 
می تواننــد نیــروی محرکهای برای یادگیری مطالب فراهم 
میزان  قـادر اسـت  الکترونیکی  یادگیری  سازند. یک دوره 
دانستههای فراگیران را تشخیص دهد و متناسب با درک و 
فهم آنهـا، مـسئله مناسـب را طرح کند، زیرا ممکن است 
یک تکلیف برای یک شخص مسئله باشد، درحالیکـه بـرای 
شخص دیگر یک تمرین تلقی شود؛ بنابراین مسأله از یـک 
مفهـوم نـسبی برخـوردار اسـت. همچنــین در طراحــی 
درجــات  بــا  مــسائل  طــرح  الکترونیکی  دوره  یــک 
مختلــف ســختی امکانپذیر است و در موقعیت های مختلف، 
عملکردهای متفاوت و مناسبی در ارائه سـؤال بـه فراگیران 

دارد )16(.
طرح پرسش های مناسب: یکی از نکات مهم در فرایند حلمسأله 
در هر مرحله، طرح پرسش های مختلـف و مناسـب اسـت. 
بـا طرح این پرسش، در یـک دوره یادگیری الکترونیکـی 
مـیتـوان توجـه فراگیـران را بـه فراینـدهای مختلف حلمسأله 
رهنمون ساخت و فرایند حلمسئله را درآنهـا نهادینـهکـرد. 
بهبود  را  فراگیران  فراشناختی  توانایی  مناسب،  پرسـش های 
میبخشد، بهطوری که نسبت به ذخایر دانشی خود، آگاهی 
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بیشتری مییابند و می توانند در موقعیتهای موردنیاز به صورت 
صحیح از آنها استفادهکنند. یک دوره یادگیری الکترونیک کـه 
بـر پایـه یـادگیری مبتنـی بـر حـلمسألهطراحـی میشود باید 
قادر باشد بـا طـرح پرسـشهای بـهموقـع و مناسـب یادگیرنـده 
مسأله را خـوب بفهمد و به طرح مناسبی از حلمسأله، دست 
یابد. شخص با مواجهـه بـا پرسـشهای مناسـب باید توانایی 
تجدیدنظر در طرح را در صورت راهبردهای ناکارآیی اولیه 
خود داشته باشد و بعد از اجرای طرح، بر پیشرفت آن به طور 
کامل نظارتکند تا اگر زمانی احساسکرد که طرح ممکن است 
او را به حلمسئله رهنمون نکند، بتوانـد طـرح جدیـدی را 
تهیـه و آن را اجرا کند و سرانجام فراگیر بتواند با بـازنگری 
کلـی، کاربرد وسیع تر راهبردهـای بـه کـار گرفته شده را 
شناساییکرده و راهحل های متفاوت حلمسئله را مطالعه کند )3(.

ارایه راهنمایی مناسب: اگر محتـوای دوره های الکترونیکـی 
کـه بـر پایـه روش حـلمسأله ساخته می شود، فراگیر را با 
مسأله ای که باید حل کند تنها بگذارد و به او کمک نکند و 
یا این کمک به اندازه کافی نباشد، ممکن است فراگیر نتواند 
در حل مسأله پیشرفت کند و یا پاسخ او در مسیر درستی قرار 
نگیرد و در نتیجه فراگیر منفعل خواهد شد. راهنمایی های یک 
دوره یادگیری الکترونیکی باید به اندازه ای باشد که برای فراگیر 
سهم معقولی از کاری که باید انجام دهد، باقی بگذارد )28(.

ایجاد محیط مشارکتی: یادگیری مشارکتی به روشی از آموزش 
اطالق می شود که فراگیران با یکدیگر در گروه ها کار می کنند 
تا به اهداف مشترک دست یابند. در حین یادگیری مشارکتی، 
فراگیران از ایده های به بحث گذاشته شده درگروه، منتفع 
می شوند.کالس های سنتی، معلم-محور )با محوریت معلم به 
عنوان ارایه دهنده اطالعات(؛ در صورتی که کالس های درس 
مشارکتی فراگیر-محور است. در این کالس ها، معلم نقش 
تسهیل کننده و فراگیران نقش جستجوکنندگان اطالعات را به 
عهده دارند )23(. با توجه به اینکه اکثر روش های فعال تدریس، 
کارگروهی را به منزله یکی از اصول خود مطرح می کنند، باید 

در طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی حمایت از محیط 
مشارکتی مدنظر قرار گرفته تا اگر فردی بخواهد از این دوره ها 
استفاده نماید، از زمینه های الزم برای انجام فعالیت های گروهی 

بهره مند شود )17(.
جذابیت در محیط های الکترونیک: یکی از رموز موفقیت یک 
دوره یادگیری الکترونیکی ایجاد محیطی جذاب برای فراگیران 
است. اگر این محیط بتواند شرایطی را فراهم سازد تا فراگیر 
از کاری که انجام می دهد لذت ببرد، حل مسأله نه تنها برای او 
مخمصه نیست، بلکه چالشی خواهد بود که به وسیله آن خودش 
را آزمایش کند و توانایی های خود را بسنجد و با پیشرفت در 
هرگام، خود را تحسین کند و اعتمادبه نفس بیشتری یابد و از 
کاری که انجام می دهد، خشنود شود. نمایش های دیداری و 
شنیداری همواره یکی از روش های موثر در آموزش به شمار 
می روند. اگر فرد مخاطب، مطلبی را هم ببیند و هم بشنود، تاثیر 
بیشتری می پذیرد و اگر بتواند به طریقی با نمایش دیداری و 
شنیداری رابطه دوطرفه برقرارکند، به خاطرسپاری اطالعات 

به مراتب بیشتر می شود )29(.

بحث و نتیجه گیری
جز  دانش  بر  مبتنی  تصمیم گیری  و  حل مسأله  مهارت های 
یادگیری  دوره های  در  دانشجویان  موردانتظار  رفتارهای 
الکترونیکی می باشد )30( و یادگیری این مهارت ها باید از 
دوران دانشجویی آغاز گردد )31(. زیرا وقتی دانشجویان از 
مشکل و راه حل های ممکن برای آن، آگاهی داشته باشند، 
می توانند این دانش و مهارت ها را در موقعیت های جدید که با 
آن مواجه می شوند نیز بکار گیرند )32(. بنابراین نیاز به افرادی 
که مهارت های حل مسأله را به طور موثر در عملکردشان به کار 
گیرند، ضروری به نظر می رسد )33(. مطالعات نشان می دهند 
که آموزش مهارت حل مسأله در بلوغ شناختی، عاطفی، مهارتی 
و افزایش قدرت تصمیم گیری دانشجویان و همچنین در کاهش 
اضطراب و افسردگی و بهبود ارتباطات اجتماعی نقش بسزایی 
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  يافته مقاله  روش  نويسنده
استفاده كنند به اين ها توانند از دانش خود براي توضيح و پيش بيني پديدهنمي دانش آموزان اغلب  همبستگي  )2010روني (

  يابند.مي دليل كه از طريقي غير از روش حل مساله تعليم
  شود.مي تدريس به شيوه حل مساله موجب افزايش خالقيت  همبستگي  )1390حميدي (

تدريس هاي مبتني بر حل مساله در ارتباط با روشهاي هاي آموزشي الكترونيكي روشدر محيط  مقايسه اي  )2009درين و كورب (
  شوند.مي سنتي موجب خالقيت بيشتر

فتحي آذر و حيدري 
  )1390فارفار(

  روش حل مساله بر خالقيت دانش اموزان تاثير مثبت دارد.  همبستگي

و تقي زاده  ميرزايي، حاتمي
  )1389بروجني(

  شود.روش حل مسيله موجب تاثير مثبت بر تفكر قياسي دانش آموزان مي  مقايسه اي

  روش حل مساله بر ابتكار و انعطاف پذيري افراد تاثير مثبت دارد.  ـــــــــــ  )2009يانگ و چنگ (
شود، ساخت انيميشن كيفيت بهتري مي ن استفادهزماني كه از روش حل مساله در ساخت انيميش  ـــــــــــ  )2010بريانت (

  دارد.
، 1980شور و اسپيواك (

1982(  
شبه 

  آزمايشي
  شود.مي حل مساله موجب بروز رفتارهاي خشونت آميزهاي فقدان مهارت

شبه   )2007ديستلر (
  آزمايشي

نتي كار دانشجوياني كه به شيوه حل مساله آموزش ديده اند نسبت به دانشجوياني كه به شيوه س
كرده اند، عالوه بر يادگيري عميق، مهارت هايي نظير ارتباط بين فردي و تفكر نقاد و كارگروهي 

  دادند.مي را بهتر انجام
آرنولد ميدو و سيدني پارنز 

)2007(  
  آموزش روي حل مساله اثر چشمگيري در افزايش خالقيت افراد تحت آموزش دارد.  نيمه تجربي

شبه   )2006پاتامايي (
  آزمايشي

  شود.مي مجازيهاي روش حل مساله موجب مشاركت بيشتر كاربران محيط

آدامس، كاسيز كارزيك 
)2007(  

 يادگيريهاي محيطهاي اجراي روش حل مساله بر روي مهندسين موجب افزايش پتانسيل  توصيفي
  شود.مي

شبه   )2011خراساني و دوستي (
  آزمايشي

الكترونيكي نقش هاي ي حل مساله در اثربخشي دورهچهار عامل فن آوري، محتوا، مدرس و شيوه
  كليدي دارند.

متكي بر يادگيرنده محوري ارتباط هاي بين ضرورت و كاربرد امكانات الكترونيكي و روش  ــــــــــ  )2011نوحي و همكاران (
  معناداري وجود دارد.

عملكرد دانشجويان آموزش ديده به وسيله كامپيوتر به نحو چشمگيري از عملكرد دانشجويان   يسه ايمقا  )2009بارو و همكاران (
  بهتر بوده است. آموزش ديده به روش سنتي

هارتمن، بوناد، سركل، 
  )2007دابويس و داروت (

هاي محيطاي كارآمد و سازگارانه در آموزش مهارت حل مساله باعث افزايش راهبردهاي مقابله  ــــــــــ
  شود.مي الكترونيكي

پري، نزو، مك كلوي و شرمر 
)2007(  

شبه 
  آزمايشي

كارآمد اي هنتايج پژوهش آنها نشان داد كه آموزش مهارت حل مساله در انتخاب راهبردهاي مقابل
  و سازگار موثر است.

شبه   )2004مين باسادور (
  آزمايشي

در اي هشيوه حل مساله ارتقا قابل مالحظ افراد تحت آموزش در محيط يادگيري الكترونيكي به
  ايده پردازي داشتند.

  بين روش تدريس با فن آوري اطالعات و ارتباطات همبستگي معني داري وجود دارد.  ـــــــــــ  )2010دياكولو و همكاران (
خودتنظيمي،  آموزش از راه دور با تكيه بر رويكرد حل مساله باعث تقويت مسيوليت پذيري،    )2004هانگ لي (

  شود.مي خودارزيابي، تفكر انتقادي
  اثربخشي اين رويكرد از طريق تحقيقات تجربي مورد تاييد نيست.  ـــــــــــ  )2006كيرشنر و همكاران (

 

جدول 1- نویسندگان، متد و نتایج مقاالت مورد استفاده
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دارد )34-36( و به انسان انگیزه ای مناسب برای مواجهه سازنده 
با مشکالت می دهد )37(. بنابراین یکی از نتایج موردانتظار از 
محیط های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر حل مسأله عملکرد 
باالی افراد آموزش دیده این محیط در سطوح شناختی می باشد، 
زیرا روش حل مسأله فرصت هایی برای یادگیری عمیق ایجاد 
می نماید، این امر می تواند بر عملکرد افراد در محیط بالینی 
خصوصا در شرایط بحرانی تاثیرگذار باشد. زمانی که مشارکت 
و تعامل در محیط های یادگیری الکترونیکی لحاظ می شود، 
دانشجویان پس از بحث و گفتگو، با صرف زمانی کافی به 
شناسایی مسأله و کشف موضوعات مرتبط )در خالل و پس 
از جلسات( پرداخته که منجر به حل مسأله )32( شده و نهایتا 
با به کارگیری دانش کسب شده در محیط های طراحی شده 
مبتنی بر حل مسأله یادگیری عمیق حاصل خواهد شد )38-
40(. فعالیت های فراگیران به منظور حل مسأله عالوه بر اینکه 
با افزایش مهارت آنان در به  باعث کسب دانش می گردد، 
اشتراک گذاشتن و ترکیب اطالعات، منجر به یادگیری در 

سطوح شناختی باال می گردد )41(.
به طورکلی؛ عوامل متعددی در ایجاد و ارتقا مهارت حل مسأله 
در محیط های یادگیری الکترونیکی نقش دارند. گروهی از 
محققین این عوامل را در دو دسته فردی و اجتماعی و برخی 
دیگر در سه گروه شناختی، عاطفی و تجربی طبقه بندی می کنند 
)38(. عوامل موثر بر مهارت های حل مسأله دانشجویان، در دو 
دسته کلی عوامل فردی-اجتماعی و آموزشی بحث و بررسی 
می شوند. دانشجویانی که از توانایی خود به طور مناسب آگاهی 
دارند، هنگام برخورد با یک موقعیت مسأله دار سعی می کنند 
به تنهایی یا با کمک منابع موجود، اطالعات کافی کسب کرده 
و مسأله را به بهترین شکل حل نماید. با توجه به این مسأله، 

انتظار می رود که با افزایش میزان مهارت های حل مسأله در 
افراد، سطح موفقیت درک شده توسط آنان نیز افزایش یابد.

موفقیت آمیز  تدارک  که  کرد  نتیجه گیری  این گونه  می توان 
دوره های یادگیری الکترونیکی با تکیه بر رویکرد حل مسأله 
عایدی هایی از این قرار دارد؛ سازماندهی برنامه درسی براساس 
مسأله ها- نه دیسیپلین ها؛ مسأله به عنوان نقطه شروع یادگیری؛ 
تلفیق دانش پایه و دانش بالینی و پیوند نظریه و عمل؛ پیوند 
اولیه  تجربه  شناختن  رسمیت  به  واقعی؛  جهان  با  کالس 
یادگیرندگان به عنوان نقطه شروع یادگیری؛ تاکید بر یادگیری 
خودراهبر و مادام العمر؛ عبور از مرز دیسیپلین ها )تاکید بر 
بین رشته ای و تلفیق(؛ تمرکز بر فرآیندهای کسب دانش در 
مقابل تمرکز بر دستاوردهای این فرایند؛ تغییر نقش استادان 
از آموزش دهنده به تسهیلگر، تغییر ارزیاب برونداد یادگیری 
از استاد به ارزیابی خود دانشجو و همکالسان وی؛ تمرکز 
بر ارتباطات و روابط انسانی حتی در حوزه های بسیار فنی و 
تکنیکی؛ تاکید بر یادگیری انبوهشی )شروع یادگیری با مسایل 
با ساختار روشن و سپس با مسایل تا حدودی ساختار روشن و 
در نهایت مسایل با ساختار مبهم(؛ تمرکز بر یادگیری مشارکتی، 
ارتباطی و همیارانه و گروهی )گروه کوچک(؛ تقویت یادگیری 

هدف آزاد، تاملی، انتقادی و فعال.
در اجرای این پژوهش با محدودیت هایی مواجه بودیم از 
جمله؛ عدم دسترسی به full text بعضی از منابعی که در حیطه 
موضوعی قرار داشتند ولی به دالیل مختلفی از جمله جلوگیری 
از سرقت ادبی، پرداخت هزینه، منتشر نیافتن قطعی تحقیق و 
مسایل مربوط به کپی رایت و حق مؤلف امکان استفاده از همه 
محتوای آن وجود نداشت و همچنین محدود بودن منابع به روز.
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e-learning Utilization Based on the 
Problem-Solving Approach

 Rahimidoost Gh1, Falahi M2

Abstract

Introduction & Objective: Paying attention to the process and approaches to the problem solving from 

the view of the e-learning courses designers, will improve the aspects of development. The problem-based 

learning provides the discovery structure and helps the students to internalize their learning. Therefore, the 

purpose of this study is to investigate the factors that lead to more utilization of electronic learning environments 

based on the problem-solving approach.

Methods: This is a review study. The data collected from the Google Scholar, Science Direct, Scientific 

Information Databases, Irandoc, Magiran, Civilica and, Noormag. The keywords were: problem-based 

learning, problem-oriented approach, problem-solving environments, e-learning, virtual learning, distance 

education, during the years 1999-2013.

Results: Findings showed that the problem-solving method creates a sense of satisfaction and enjoyment 

in students and teachers of e-learning environments. The fear and frustration, learners’ stress, time-consuming, 

and the difficulty in an evaluation were the problems of the method implementation.

Conclusion: There are some consequences with the appropriate provision of the e-learning courses, such 

as the link between the classes and the real world, organizing the problem-based curriculums, emphasizing 

the self- directed and lifelong learning, the role of teachers as the facilitators, and the cooperative Learning 

Environments. 

Keywords: Learning Environment, e-Learning, Problem-Solving Approach.
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