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  چکیده
 از مـسائل  اسـت،  در زنـدگی روزمـره و واقعـی بـا آنهـا مواجـه           نبسیاري از مسائلی که انسا    

 و به تعبیري در همه ابعاد، اساساً رفته تا مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي      گ  میعل
 با ایـن نـوع مـسائل    ، کار و پژوهش،مواجهه افراد در زندگی.  استمسئلهیک موقعیت حل   

 و تفکـر  مـسئله  حـل  . به وجـود آورد ن را در آنا  مسئله آمادگی حل    د است و بای   انکارناپذیر
ا در نظام تعلـیم  جایگاه خود ر با اصالحاتی گاهبا شدت و ضعف و      که بارها    اند  موضوعاتی

 و دانـشجو  آمـوز  دانـش عمده تعلـیم و تربیـت آن اسـت کـه بـه            هدف. اند و تربیت باز یافته   
 بـه هنگـام مواجـه شـدن بـا مـسائل تـازه بتواننـد           و خوبی شوند    نک  حل مسئلهکمک کند تا    

 یادگیري و تـدریس در آمـوزش     جدیدي  شها رو ورود .اي ارائه دهند    مفید و پایه   حلهاي  راه
ارنـد بـه   د می افرادي که در جهت پیشرفت آموزش الکترونیکی گام بر      کند  میجاب  ای سنتی

 و باتوجـه بـه    بیندیـشند  و ویـژه      مطلـوب  يتهـا ي الکترونیکی بـا قابلی    بهاساخت و تدوین کتا   
 غنـاي بیـشتري   بهـا  بـه محتـواي ایـن کتا   ی مـواد درسـ  تـألیف راهبردهاي شناختی طراحـی و   

اگـر  . زیـادي دارد اهمیـت   ي متنوع تدریس  شهان رو  در بی  مسئله جایگاه روش حل     .ببخشند
؛ شـاهد  کننـد  اي وِیـژه  توجـه  مـسئله  حـل  و الگوهاي ي الکترونیکی به فرایند     بهاطراحان کتا 

، مـسئله  زیـرا یـادگیري مبتنـی بـر حـل        ، خواهیم بـود   ي بلندي در ابعاد مختلف توسعه     مهاگا
یـشان را  یها تـا یادگیر کنـد  می و به فراگیران کمک آورد میساختاري را براي کشف فراهم    

، الگوهـاي  مسئلهقاله به تعریف  در این م.تر دست یابند درونی سازند و به درك وفهم ژرف   
 ضـرورت  ؛کنیم می پتانسیل باال اشاره     باي یک کتاب الکترونیک درسی      یها و ویژگ  آنحل  
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 تـدریس  ي مختلـف شهاي باال از جمله پشتیبانی از رو      تهاي الکترونیکی با قابلی   بهاساخت کتا 
از تحقیقـات  تعـدادي  نـیم و بـه   ک  می را بررسی    مسئله روش تدریس مبتنی بر حل       بخصوص

ــه شــده ی کتــاب الکترونیکــیی ازشهاانجــام شــده در خــصوص طراحــی بخــ   براســاس تهی
  .کنیم میاشاره ي ذکر شده از جمله فراهم کردن محیط یادگیري مشارکتی یهاویژگ

  
  کلید واژه

ــسئل حــل يالگوهــا، مــسئلهحــل  ــادگیري الکترونیکــی، کتــاب الکترونیکــی هم ــاب ، ی ، کت
  مسئلهالکترونیکی مبتنی بر حل 

  
  مقدمه

ي مختلـف یـادگیري و   شـها کارشناسان آموزشی در سرتاسر جهان در چنـد دهـه اخیـر، رو           
هـا و    این نظریهترین مهماز . اند دهتدریس را براي بهبود کیفیت آموزش و یادگیري ارائه کر   

، یـادگیري مفهـومی، یـادگیري مبتنـی بـر          مـسئله ادگیري مبتنـی بـر حـل        وان به ی  ت  می شهارو
در اکثـر ایـن   ). 1384آقـازاده،   ( اشاره کـرد ییگرا فراشناخت، یادگیري مشارکتی و ساخت   

ایـن  در نیـز   اسـت؛   از اصول اساسـی اومحوري و فعال بودن ـ ، یادگیرنده  شها و روها نظریه
 یکـی از  . برخـوردار اسـت  بـاالیی ویژه و اهمیـت   از جایگاه  مسئلهوش مبتنی بر حل     رمیان،  

ی حلهـای  راهاهداف مهم نظام تعلیم و تربیت، پرورش استعدادهاي یادگیرندگان براي یـافتن           
 بـه میـدان وسـیع فکـري و آزادي       مـسئله حل  .  اثر بخش مسائل مختلف زندگی است      جهت
درسی خاص ه یک کتاب  براي مطالع  وان یادگیرنده را صرفاً   ت  میین رو ن   از ا  . نیاز دارد  عمل

 بـه  .یـد آ مـی ي درس بـه وجـود   سـها  در کال مـسئله حـل    ان معتقدند نظر  صاحب .مجبور کرد 
 بـیش از  مـسئله حـل  . اسـت  مدرس کـالس   مسئله بر عهده  ي حل   شهاعالوه، بخشی از آموز   

 اسـتاد و شـاگرد در کـالس     بـه تعامـل  ، باشـد مربـوط احـی شـده   آنچه به محتواي از قبل طر 
 که بـه اجـراي    به نحوي طراحی و تولید شود درسی بایدکتاباین میان، در  . ودش  میمربوط  

  ).1385ملکی،  (رایند یادگیري دانشجو یاري رساند در فمسئلهراهبرد حل 
انه در مدارس، منازل و ادارات دولتی و سـیر      کار با رای   استقبال از با توجه به افزایش     

مـوزش از راه دور، نیمـه   ي مجـازي، آ شـها  آمـوزش توسـط رایانـه، آموز     بـه سـوي   حرکت  
، اسـتاد و  آموز دانشو حذف یا کم شدن تعامل بین معلم و      ي انفرادي شها و آموز  حضوري

 اهمیـت  مـسئله حـل  و فراینـد   تفکـر    براساسي الکترونیکی   بهادانشجو، توجه به طراحی کتا    
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 ا در رمـسئله د فرایندهاي تفکر حـل      الکترونیکی نتوان   درسی اگر محتواي . زیادي یافته است  
 را نخواهند دها و رونتها واقعیسؤال از ، مخاطبان فرصت    ندنهادینه ک  مخاطب خود تقویت و   

بـه  ناپختـه   مخاطبـان اطالعـات را   در واقع، ایـن  . دنمان   میاز کاوشگري باز    داشت؛ در نتیجه    
رنـد و یـا اصـالً    ب مـی  بـه کـار  حـل   نابجارا  هاي خود  آموختهحتی برخیپارند و   س  میحافظه  

، سـاختاري را    مـسئله حـل   یـادگیري مبتنـی بـر       . وندش  میهاي خود ن   آموخته بردموفق به کار  
ي خود را درونـی سـازد و بـه          یها یادگیر بتواند فراگیرکه   کند   می فراهممطالب  کشف   براي

  .درك وفهم عمیق تر دست یابد
 بلکــه ضــرورت ،نیــست  ســاخت کتــاب الکترونیــکچگــونگیهــدف ایــن مقالــه، 

 بخـصوص  ،ي تـدریس شـها ي ویژه و سازگار با انواع روتهابا قابلی  یي الکترونیک بهاکتاتولید
  . استي آن دها و فراینمسئلهروش تدریس مبتنی برتفکر حل 

  
  ضرورت تولید کتابهاي الکترونیکی

ي ویــژه، تهــا بـا قابلی یي الکترونیکــبهـا  کتاتولیــد جهـت امکــان پـذیر بــودن   ،در ایـن راســتا 
ي تحصیلی ارائه ها رهس ریاضی دانشگاه و سایر دو یی از تحقیقات انجام شده در در      ها  نهنمو
 و ، آمـوزش آن يالگوهـا ،  مـسئله حل  براي شروع بحث الزم است به اصطالحات        . شود  می

  . داشته باشیماي ه و سایر مباحث مرتبط اشاری کتاب الکترونیک،ی الکترونیکیادگیري
  

  مسئلهتعریف حل 
 1،یی جـان دیـو  کردنـد،  توجـه  مـسئله حـل  از جمله افرادي که به رویکرد یادگیري مبتنی بر   

بنـا بـه تعریـف بـاروز     . بودنـد  6یلدف و شـون  5جورج پولیـا   4 برانسفورد، 3اشتاین، 2هوارد باروز، 
، یـادگیري اسـت کـه از    مـسئله ، یادگیري مبتنی بـر حـل        )1384آقازاده،   (1980وتمبلین در   

ی از پژوهـشگران   بعـض . یـد آ  مـی  به دسـت   مسئلهفرایند کار در راستاي درك و فهم یا حل          
وان تـ  مـی  آمـوزش را   و ایـن  را به فراگیر آمـوزش داد  مسئلهوان روش حل    ت  میمعتقدند که   

آموزش فراگیران براي کسب توانایی حل مسائلی تعریف کـرد کـه فـرد قـبالً حـل آنهـا را                  
                                                                                                              
١.  John Dewey 
٢.  Havard Ba rrows 
٣.  Stein 
٤.  Bransforth 
٥.  Pollia 
٦.  Schoenefeld 
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 بهتـر کـردن عملکـرد    ،مـسئله در چشم انداز وسیع تر، هـدف آمـوزش حـل            . نیاموخته باشد 
ی حلـ   راه بـا یـافتن      مـسئله تعریف عامیانـه حـل       .ستها  ي انتقال آموخته  نهازموفراگیران در آ  

را مهـارتی تلقـی    مـسئله  حـل  تـر،  قیـق د میعل یک تعریفاما . ودش می تعبیر  مسئلهبراي یک   
ي بغـرنج و  تهـا بـراي تجزیـه و تحلیـل، راهبـردي کـردن و گـشودن موقعی        از آن    که   کند  می

 چهـارچوب ، فراگیـر را بـه      مـسئله ل   مهـارت حـ    .شـود   مـی ت اسـتفاده    سـؤاال پاسخگویی به   
 بـه روال غیـر معمـول در       ،مـسئله ي حـل    تهـا راي تجزیه و تحلیـل تفکـرش در موقعی        ب  میمنظ

 از حـل  راهنـد کـه   ا  مسائل غیر معمـول، مـسائلی    ؛کند  می مجهز   ،مواجهه با مسائل غیر معمول    
مـسائل معمـول از    یک عامل مهم بـراي شـناخت   . براي آنها وجود ندارداي  هپیش تعیین شد  

ود ش می مسائل معمول به مسائلی اطالق . است مسئله دربارهمسائل غیر معمول، دانش فراگیر      
حل کرده است و نیازمند یک تفکـر مولـد مجـدد اسـت، یعنـی      مشابه آنها راکه فراگیر قبالً   

بـر  . نـد نام  مسائل معمول را تمرین می؛ بنابرایناند دهاسخهایی که پیشتر تولید شتولید مجدد پ 
 بـراي پاسـخ دادن بـه    کن حل مسئلهند که ا خالف مسائل معمول، مسائل غیر معمول، مسائلی   

 حل این دسته از مسائل، فراگیر باید از فعالیت فکري خود براي. آنها به تفکر مولد نیاز دارد     
  .براي اولین بار استفاده کند

  وراه غلبه بر مـشکل فتن یا: )1384آقازاده،  (کند می تعریف  چنینرا   مسئله حل   پولیا
 1مایر.  نیستیافتنی دسته به طور سریع و آسان کراه فائق آمدن بر مانع و دستیابی به هدفی     

لیـت  ا یـک فع مـسئله حل ) الف:  را خالصه کرده استمسئله عمده تعاریف حل ۀسه جنبنیز  
 یـک  مسئلهحل )  بهد،د می روي کن حل مسئله شناختی نظام زیرا در درون     ،شناختی است 

 و کن است  حلمسئلهورزي یا انجام دادن عملیات ویژه روي دانش      دست ، زیرا فرایند است 
 بـه برخـی اهـداف    دسـتیابی  براي کن حل مسئلهدار است، چون   فعالیتی جهتمسئله حل  )ج
  .)1384آقازاده،  (کوشد می

  
  مسئلهي حل الگوها

 IDEAL،2 جان دیویی، مـدل  الگوي از جمله ، وجود داردمسئلهبراي حل  لگوهاي متفاوتی ا
  .شود اختصار هر یک بررسی می به در ادامه که و شونفیلد K-W-D-L،3مدل جورج پولیا، 

                                                                                                              
١.  Mayer 
٢.  identifying the problem, defining the problem, exploring strategies, acting on ideas. 
٣.  Know, want, did, learn 
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آغـاز   عـواملی  یافتن را با مسئلهجان دیویی فرایند جریان حل  .الگوي جان دیویی  . 1
مـشخص کـردن   ) 1:  داراي پـنج مرحلـه اسـت   اوروش . انـد  ده شـ  مـسئله که موجب   کند    می

 ممکـن،  حلهـاي  راهدر نظر گرفتن ) 3، مسئلهحدس زدن و یا مشخص کردن علل       ) 2،  مسئله
 بـه مثـالی   مـسئله  بـراي تبیـین      دیویی . انتخابی حل  راهاجراي  ) 5، و   حل  راهانتخاب بهترین   ) 4

ود ممکن است به گودالی برسـد کـه او را از رفـتن    ر میفردي که در جنگل  : کند  میاشاره  
 آفـرین هـستند   ي آن مـشکل هـا  رهپهناي گودال و لغزنده بودن دیوادر اینجا عمق، . باز دارد

یرد، هر گ میدر این موقعیت فرد راههاي مختلفی براي عبور از گودال در نظر        ). مسئلهعلل  (
 را حـل  مـسئله یـرد و  گ مـی  نهایی را به کار حل راه و سرانجام کند می از آنها را ارزیابی   یک
  .کند می

ــن الگــو  IDEAL.الگــوي. 2 ــسفورد معرفــی   راای ــد اشــتاین و بران ــ وکردن  ی حروف
کــشف  E ،مــسئله تعریــف D، مــسئله شناســایی دهنــده نــشان Iاختــصاري اســت کــه در آن 

 را مـسئله  فراگیـر  I در مرحلـه    .ات اسـت  تـأثیر  جـستجوي    L عمل بر اندیشه و      A،  )دهاراهبر
قبـول دارد ولـی    را مـسئله  گـاهی فـرد   ؛دکن می تعریف آن را D در مرحله    .کند  میشناسایی  

 حلهـاي  راه کـه  دارد از ایـن نظـر اهمیـت         مسئلهتعریف  . اند آن را چگونه تعریف کند     د  مین
ــا چگــونگی تعریــف    ــورد نظــر ب ــسئلهم ــرتبط اســت م ــده کــشف  در E . م ــن الگــو نماین ای

 بررسـی  حـل  راهبـراي رسـیدن بـه       هبردهـاي مختلـف را      ا ر  در این مرحله فرد    ؛راهبردهاست
ي قابـل کنتـرل رابطـه مـستقیم       شها بخـ   بـا  مـسئله  تقسیم مناسب با    کشف راهبردهاي  .کند  می
 ممکـن  ،تر تقسیم کنند افرادي که نتوانند مسائل مرکب و پیچیده را به مسائل کوچک          . دارد

 مـسئله ه کـ  میهنگـا . شـدنی نیـست   حـل  ،اي هن نتیجه برسند که چنین مسائل پیچید ای  هاست ب 
تـر   بردهـاي مناسـب بـراي حـل آن آسـان          یـافتن راه   ، تقسیم شـد   تر  کوچکاصلی به مسائل    

بایـد  . کنـد  مـی  عمل بـر مبنـاي راهبردهـا را معرفـی          در الگوي مورد نظر،    A حرف   .ودش  می
ممکـن اسـت راهبـرد    . ات مفید به جا بگذارد تأثیر مسئلهطوري عمل نمود که در زمینه حل        

 ناظر بـه  Lنی مرحله پایانی یع  .  ولی عمل به راهبرد با دقت الزم صورت نگیرد         ،مناسب باشد 
 مـسئله وان گفت در ایـن مرحلـه چگـونگی حـل     ت  می.  عمل به راهبردهاست   تأثیرجستجوي  
 به طور مکرر وضـعیت فعلـی را بـا هـدف        مسئله کننده  حلدر این مرحله    . ودش  میارزشیابی  

، پویـایی و سـالمت کـار را حفـظ     مـسئله این مرحله از فراینـد حـل        . کند  میمطلوب مقایسه   
  ).1385ملکی،  (کند می
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، چهـار مرحلـه اصـلی طـی       مـسئله در الگـوي پولیـا، بـراي حـل هـر            . الگوي پولیا . 3
افرادي که مشغول   . بازنگري) 4 اجراي نقشه و  ) 3طرح نقشه،   ) 2 ،مسئلهفهمیدن  ) 1: ودش  می

 چهـارچوب  مناسب را در قالب ایـن   راهبرديي فردي و    تهاوانند مهار ت  می هستند   مسئلهحل  
 این مـدل  اجزاءن نکته توجه داشت که تمام ای هباید ب. ا توسعه دهندفراگیرند و دانش خود ر  

 مثال ممکن است کسی در مرحله سـوم متوجـه شـود    رايب. در حال تعامل با یکدیگر هستند    
 در نتیجـه بـه   ؛طرحی که تهیه کرده به نتیجه نخواهد رسید یا موانعی در راه اجراي آن است    

 نقـشه جدیـدي را طراحـی و آن را      مـسئله یدي از    و با درك جد    گرددمرحله اول و دوم باز    
 ولـی  مـؤثر ، بـراي یـاري رسـاندن     مـسئله  در کالس درس مبتنی بر روش حـل          .دکن میاجرا  

یی را که باید برداشته مها را تکرار کند و گا     سؤاالتیغیرناخوانده و طبیعی، الزم است معلم       
ه بنـدي پرسـشها و   بـه نظـر پولیـا جمـع کـردن و گـرو      . یـادآوري کنـد   مکـرر   طـور بـه    شود

 این دسـته از  . کاري ارزشمند استودش می مسائل طرح دربارهپیشنهادهایی که هنگام بحث  
به برخـی از  . است سودمند کند می که خود به تنهایی عمل   اي  همسئل کننده  حل براي   شهاپرس
وانـد در هـر یـک از مراحـل راهگـشا باشـد اشـاره             ت  مـی  و پیشنهادات سـودمند کـه        شهاپرس
 بـا عبـارات   مسئله به دفعات، بیان مسئلهخواندن : ی از قبیل پیشنهادات، در مرحله اول .منیک  می

 از جهـت  مـسئله هاي  داده ، ارزیابیمسئلهسازي مناسب با موقعیت  آشنا تر، رسم شکل، مدل    
در مرحلـه   .اسـت  مـؤثر ، مـسئله  اما مفید براي حل مسئلهي پنهان ها یهکافی بودن، تعیین فرض 

ي مختلـف و حـل هـر کـدام از آنهـا، کنتـرل       هـا  لهمـسئ  به زیر    مسئلهت تقسیم   پیشنهادادوم،  
 مـرتبط  مـسئله ، حدس یک جواب و آزمـایش آن، حـل   مسئلهي مستتر در صورت     ها  یهفرض

، مـسئله  در مرحلـه سـوم و در ضـمن اجـراي نقـشه حـل        .استقابل ارائه    داده شده،    مسئلهبا  
 آیـا طرحـی کـه    :تی از قبیـل   االؤبا طرح سـ   ي برداشته شده را     مهاوارسی و امتحان کردن گا    

وانید آشـکارا ببینیـد کـه گـام برداشـته      ت میآیا  ؟کند می هدایت  آنام، مرا به حل      تهیه کرده 
دیگـر   سـؤاالتی وانید درسـت بـودن آن را ثابـت کنیـد؟ و        ت  میشده درست بوده است؟ آیا      

نـد  ا شا باشـد عبـارت  راهگ واندت می که سؤاالتی ،در قسمت بازنگري    و  هدایت کرد  توان  می
وانیـد نتیجـه را وارسـی کنیـد؟ آیـا      ت مـی آیـا  آیا جواب من به اندازه کافی مستدل است؟    :از
 اي همسئلوانید نتیجه یا روش را در ت میوانید نتیجه را از راهی دیگر به دست آورید؟ آیا  ت  می

  .)1366پولیا،  (دیگر به کار ببرید؟
 چهـار  کـرده اسـت و  پی ابداع    سی یس  میاه   دانشگ این الگو را   .K-W-D-L الگوي. 4

  کار گروهـی براساسو  در کالس درس ریاضی مسئلهدهی حل   براي ساماندارد که مرحله  
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 چه چیزي ،W )2 ،1انم؟د می چه ،K) 1:  از است این چهار مرحله عبارت.طراحی شده است
حـل،  ایـن مر  ا4 چـه یـاد گـرفتم؟   ، L)4، و 3 چـه کـار کـردم؟   ، D)3 ،2 بیـابم؟ خـواهم  مـی را 

  ).1382مرتاضی مهربانی،  (دن پولیا دارمسئله حل اي هسازگاري زیادي با مدل چهار مرحل
  بهياعتقاد زیاد که  کالیفرنیا، به نام شونفیلدین از دانشگاه برکلا دیگر از محقق ییک

 و جلـسات   ره بـا تـشکیل دو  1980  و اوایـل دهـه  1970دهـه   ، در اواخر شت پولیا دا  يکارها
  از ایـن ی ویدیویيتهیه کردن نوارها و هامیلتون، و ی برکل يدانشگاهها  در مسئله متعدد حل 

 که در یرفتارهای  ازیبخش به توانست آنها و تحلیل تجزیه  دانشجویان، و  مسئلهجلسات حل   
 ی ریاضـ مـسئله حل  کتاب شکار که ماحصل دست یابد اند،   سهیم ی ریاض مسئلهحل   فرایند
این کتاب، چهار حوزه مرتبط با دانش و رفتار حـل   شونفیلد در(Schoenefeld, 1985).  است
مـورد آنهـا بحـث     بـه تفـصیل در   و ی، معرفـ ی ریاضـ مسئله فرایند حل   یبراي بررس   را مسئله

 یقـالب  در را  از نظریـات پولیـا  ي که بسیاردارداهمیت  جهت   شونفیلد از این     اثر .کرده است 
  به بوتـه آزمـایش  ی میداني درکارها ویجتماع و اشناسی  روان يها با ادغام درحوزه   منظم و 

شـونفیلد چهـار    .را در عمـل بـه اثبـات رسـاند      پولیايها ایده مثبت بودن آموزش  و شتگذا
 :از نـد ا که عبـارت  اندد  می سهیم   ی ریاض مسئله  حل يدهانرا در فرای    از دانش و رفتار    مرحله

   .يباور )يمهانظا( يمهاسیست) 4 کنترل و) 3، تهارهیاف )2 منابع، )1
 بـه  مـسئله نـد کـه حـل کننـده      ا  یاطالعـات   از رفتارهـا و    اي  ه مجموعـ  ،واقع  در .منابعـ  

 تهـا حال یبرخ در .کند ی استفاده ممسئله حل ياجرا آنها در  از و اندد  میبه غلط     و یا  یدرست
 او را حـل  راهو یـا  کند می دور مسئلهفق و فراگرفته شده، او را از حل میکه به نادرست  یروش

 حـل  ابتـدا که  تجزیه و تحلیل بحث منا بع الزم است بدانیم      در مر حله اول از    . ردب  میبین  از  
 و دوم،) طیـف وسـیع منـابع   (اختیار داشـته اسـت     را درییا اطالعاتابزارها   ، چه مسئلهکننده  
کـرده  مـدت خـود ذخیـره     درحافظـه بلنـد    ودهی سازمان، چگونه مطالب را   مسئلهکننده   حل
 غلط وابـسته  يها منابع ناقص و الگوسوم آنکه و ابدی می یدسترس به آنها  چگونهنیز    و است

  .دارند مسئلهدر روند حل  يثیرأبه آنها چه ت
  رهیافـت را   راهبـرد  ،»مـسئله آموزش هنـر حـل      « درمقاله )1367 (شونفیلد .ـ رهیافتها 

  کـه بـا  ی به کسانو است ی کلیپیشنهاد یا دستورالعمل رهیافت راهبرد: ندک میچنین تعریف   
                                                                                                              
١  .  What I know 
٢.  What I want to find out 
٣  .  What I did 
٤  .  What I Learned 
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دسـتورالعمل   ماننـد  ؛درك یـا حـل کننـد      آن را  تـا  نـد ک  مـی کمک   اند  دهش  درگیر اي  همسئل
 کـردن  یمعرفـ  اسـتدالل بـه روش برهـان خلـف،       ،   کمتر، محاسبه حـاالت خـاص      يمتغیرها

 دیگـر،  يلها دسـتورالعم  یو برخـ   ، رسم نمودارها، تعمـیم دادن     مسئله دریک   یعناصر کمک 
  . ندا  رهیافتياراهبرده از اي ههرکدام نمون

 مـسئله  حـل    يتخصیص آنها درطـول اجـرا       مدیریت منابع و   مسئلهبا   لکنتر .کنترلـ  
 بهـا  جوایدائم ی و ارزیابیبازبین ،يریز برنامه  مانند،یسروکار دارد که شامل تصمیمات اصل 

واننـد بیـشترین اســتفاده را از   ت مـی  مـسائل بــاکنترل خـوب   کننـدگان  حـل  .سـت نظـایر آنها  و
بـا عـدم     نامـا آنـا   .  حـل کننـد    ییکـارا  ی مشکل را با انـدک     به نسبت مسائل    و ببرندمنابعشان  

ی حـل  گسـاد ه بـ  شـان را  وانند مسائل حیطه بررسـی ت میهند و ند میمنابعشان را هدر    ،کنترل
   .کنند

 هنـد و د مـی  شـخص را تـشکیل   ی ریاضـ  یبین جهاناین سیستمها    .ي باور يمهاسیستـ  
. وندشـ   مـی سـوق داده     یتکـالیف ریاضـ    ریاضیات و  ي به سو  ند که افراد با آن    ا  يانداز چشم

 یچگـونگ : اسـت  قبیـل ایـن   از  ي مورد ریاضیات تعیین کننـده مـوارد       نظرات هر شخص در   
 یو میـزان سـع   ، مـدت زمـان   از آنهـا کـار رفتـه یـا احتـرازش     ه   ب  و فنون  او با مسائل   برخورد

  .  آنهايبر رو شخص درکار کردن
عمـال منـابع، رهیاف  ، عقاید، زمینه سا  یطور کل ه  ب ه آنهـا هـستند  ادار ، کنتـرل و تهـا ز ا .

دانشجویان، شناخت و اصالح آنها باید در مرحله اول،         و آموزان  دانش يپرداختن به باورها  
  ومـسئله  شخص را نسبت به     نظراصالح باورها،   .  قرار گیرد  یمورد توجه آموزشگران ریاض   

 هـر چنـد  . (Schoenefeld, 1985) کند می تر  را آساني بعديشهاآموز هد ود میحل آن تغییر
 ریاضی مطرح مسئله در حوزه حل ، استکرده که شونفیلد ارائه  ،مسئله در حل    مؤثرعوامل  

  . به کار رودواند ت میها نیز  ، نظرات وي در سایر حوزه استشده
  

   الکترونیکی و یادگیريآموزش
کـه بـستري بـراي     رددگـ  مـی آموزش الکترونیکی به روشها و ابزارهاي الکترونیـک اطـالق       

 آموزش مبتنی بر شبکه، آموزش مبتنی بـر  ،شهان روای هاز جمل. کند می ایجاد  جدیدآموزش  
   ).1383بحري،  (است اشتراك دیجیتال  وي درس مجازيسهارایانه، کال

ي شخـصی،  هـا  نـه یادگیري الکترونیکی به رویکردي اشاره دارد کـه بـه کمـک رایا      
  صـدد تـسهیل و ارتقـاي یـادگیري       در )اینترنـت  (ز شبکه جهـانی    استفاده ا  لوحهاي فشرده و  
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ناپذیر   اجتناب اي  هبه گون  یادگیري الکترونیکی ،  )1383 (1 به گفته گریسون واندرسون    .است
یـادگیري  . ي آموزش و یـادگیري در قـرن بیـست ویکـم را تغییـر خواهـد داد          شهاور میتما

ان بـاال بـردن سـطح آمـوزش و      کـسانی بـه طـور جـدي خواهـ      را، از آنجـا کـه     الکترونیکی  
  ورود فناوري اطالعات در فضاي آموزش عـالی خـود  . نادیده گرفتتوان ، نمیندا  یادگیري

هـدف آمـوزش الکترونیکـی صـرفاً        . کنـد   مـی خود نظام آموزش و یادگیري را متحـول ن        ه  ب
انتقال دانش نیست، بلکه تبدیل فراگیران به افـرادي خـالق و تولیدکننـدگان علـم وفنـاوري       

سد فضاي غالب در استفاده از ابزارهاي الکترونیکـی در          ر  میبه نظر   . )1385 ن،اعطار (است
هاي  ایران، در حد انتقال دانش و اطالعات، استفاده اداري، وسیله سرگرمی و برخی استفاده      

ــاهواره،   در صــورتی. اســتمحــدود  ــه، م ــانیکــه رایان ــست)اینترنــت (شــبکه جه ي مها، سی
ــد ــان چن ــایر اي هرس ــاي الکترونیکــی  ا و س ــاییداراي دیگــر بزاره ــوزش و  توان ــوي در آم  ق

 . بهبـود کیفیـت یـادگیري اسـتفاده کـرد     در ي متنـوع شهابا رووان از آنها ت می و  اند  یادگیري
 نظـام آمـوزش عـالی      ،اندرکاران آموزش الکترونیکی معتقدند که ایـن نـوع آمـوزش           دست

 بسزایی در آمـوزش  تأثیر که  کرد تبدیل خواهد)همگانی(عمومی جهان را به یک دانشگاه   
  .عالی جهان دارد

در آمـوزش  . پذیر است امکان 3 و نابرخط2آموزش الکترونیکی به دو صورت برخط    
پـردازد و در    مـی یئبه ارائه مطالب درسی به صورت ویدیو زمان یا برخط، استاد یا معلم   هم

 از طریق   یئیر ویدیو درحال دیدن تصاو  ) یک منطقه  (همان حال فراگیران در سرتاسر جهان     
ت و مسائل خود را با همین روش با استاد یـا  سؤاالاینترنت و ویدیو کنفرانس خواهند بود و   

ي مهـا ها و فیل زمان یا نابرخط، یک رشته برنامه  در آموزش غیر هم.ذارندگ  میمعلم در میان    
ربران کـا . یـرد گ مـی ي آموزشـی متعـدد در اختیـار فراگیـران قـرار      شهاآموزشی در قالب رو 

هـا و   ن برنامـه ایـ  هدر هر زمـان کـه مقتـضی بداننـد بـا مـشاهد      ریزي مناسب  با برنامه وانند  ت  می
ي الکترونیکی و سایر محتواهاي آموزشی از آن بهاي آموزشی یا بررسی و مطالعه کتا  مهافیل

گیري از آموزش الکترونیکی    الزامات بهره  نبودبا توجه به    . )1384موسویان،   (مند شوند  بهره
خوب تلفن، نیاز بـه انتقـال    گیري از خطوط  نیاز به بهره،برخطبرخط از جمله نیاز به ارتباط       

اطالعات با حجم زیاد، منطقی است که توجه بیشتر در شرایط کنونی معطوف بـه آمـوزش             
                                                                                                              
١  .  Garrison and Anderson 
٢.  online 
٣  .  ofline 
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وان از محتواي آموزش نابرخط به ت میهر چند در صورت مهیا شدن امکانات  . نابرخط باشد 
  .فاده کردصورت برخط نیز است

  
  کتاب الکترونیکی

 مـتن، تـصاویر ثابـت و    : دیجیتالی از یک کتاب است که شامل اي  هکتاب الکترونیکی، نسخ  
ي بهـا در کتا. اسـت ي مختلـف    شها و بخـ   لهامتحرك، فرارسانه، صوت و پیوندهایی بـه فـص        

 بهـا وانند هر روز و هر سـاعت در محتـواي ایـن نـوع کتا      ت  میالکترونیکی برخط، سازندگان    
ــا اتــصال بــه . )1383خــسروي، ( کننــدتجدیــد نظــر و آنهــا را روزآمــد و مفیــد  فراگیــران ب

 .منـد شـوند    بهرهبهاوانند به صورت برخط از محتواي این کتات مینترنت و یا اینترانت    ای  هشبک
 و تهانابرخط، محتواي کتاب بدون قابلیـت تجدیـد نظـر، در دیـسک        ي الکترونیکی   بهادر کتا 

 بنـا بـه دالیـل    ، در ایـن بخـش  .یـرد گ میي فشرده در اختیار کاربران قرار     حهاعمدتاً روي لو  
کید بـر سـاخت   أ الزامات استفاده از آموزش الکترونیکی برخط در ایران، ت        نبودذکر شده و    

ه وانـد بـ  ت  مـی هاي تجدید نظر شده کتاب       ؛ هر چند نسخه   استي الکترونیکی نابرخط    بهاکتا
د و یا در نه ارزان قیمت در اختیار کاربر قرار گیري فشرد حهاهاي بعدي در لو    صورت نسخه 

ي بهـا کتا.  قرار داد فراگیران برخط در اختیار     به صورت  آنها را    ،صورت مهیا شدن امکانات   
واننـد بـا   ت مـی  ن دائماً در اختیار فراگیران هستند و آنـا ،الکترونیکی با جزبه فراوانی که دارند   

ود را مطالعه کنند تا به مقاصـد خـویش دسـت        کنترل و هدایت معلم پیوندهاي مورد نظر خ       
ه معلـم، تلفیـق   بـ  مـی  اطالعـات، دسترسـی دائ  نهایـت  بیپویایی کتاب، ارتباط با دنیاي      . یابند
 انـد  ي الکترونیکـی بهـا ي مختلف نوشتاري، دیداري، و شنیداري از جمله مزایاي کتاها  نهرسا
  ).1383خسروي،  (یل کنندوانند محیط یادگیري را به محیطی سرشار از لذت تبدت میکه 

منطقی و الزم است که از ماحصل سالیان متمادي تحقیق و پـژوهش کارشناسـان در    
 ،بنـابراین . ي الکترونیکـی اسـتفاده کـرد   بهاتدوین کتب درسی به نحو مناسب در تدوین کتا     

ي یـک کتـاب معمـولی مطلـوب بایـد در تـدوین یـک         یهافرض بر این است که تمام ویژگ      
 بـا توجـه بـه تعریـف ارائـه شـده از کتـاب        .ی مطلوب مـد نظـر قـرار گیـرد      کتاب الکترونیک 

افزارهاي مختلف  الکترونیکی، هر مطلبی که بتواند به شکل یک کتاب معمولی در قالب نرم  
ــسته،بنــابراین.  یــک کتــاب الکترونیکــی اســت ،الکترونیکــی ارائــه شــود  هــاي آموزشــی  ب

عنـوان کتـاب   ه واننـد بـ  ت مـی  ،وندشـ  مـی   که به شکل یک کتاب تنظیم و ارائـه      اي  هچندرسان
  .الکترونیکی در نظر گرفته شوند
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ــوالً    بهــادر کتا ــران معم ــابرخط موجــود و محــدود در ای ــرخط و ن ي الکترونیکــی ب
کلیـدهاي    لینکهـاي ارتبـاطی،  ،اي  هصـورت صـفح   ه   فرمولهـا و تـصاویر بـ       ،اطالعات درسی 

ود کـه  شـ  می ارائهیابی فراگیران ال تستی براي ارزؤگر جلو و عقب و احتماالً چند س       هدایت
 از جملـه منـافع اقتـصادي و     ،ي چاپی سنتی از زوایـاي مختلـف       بهاصد البته در مقایسه با کتا     

  .ي دارندي بسیار باالتها قابلی،آموزشی
ي یهـا  باال و قابلیت بسیار زیاد رایانه و وسـایل الکترونیکـی، ویژگ           ییبا توجه به کارا   

 در نظـر  درسـی موجـود  ي بهـا ي الکترونیکی در مقایسه با کتابهاوان براي کتا ت  میبسیاري را   
ــا تهیــه . ي یــک کتــاب معمــولی را نــداردتها یــک کتــاب الکترونیکــی محــدودی.گرفــت ب

افزارهاي متنوع براي اهداف آموزشـی مختلـف و قـرار دادن آنهـا در بطـن یـک کتـاب           نرم
 در .کردتعیین را یکی وان قابلیتی ویژه آن هدف خاص براي کتاب الکترون    ت  میالکترونیکی  

  :)1385 فرهادیان،  وییفدا (نیمک میادامه به چند ویژگی اشاره 
 هاي درسـی آمـوزش عـالی در قـرن بیـست و            تر و بهتر اهداف برنامه      تحقق آسان  .1

   ،یکم
  ، و دسترسی آسان به محتواي کتاب)فعال(پویا  تنظیم محتواي .2
  ،نیاز ا دروس پیش محتواي یک کتاب الکترونیکی و ارتباط آن ب.3
  ،ي مختلف تدریسشها پشتیبانی از رو.4
5 .عد ارزشیابی پیشرفت تحصیلیقابلیت کتاب الکترونیکی از ب،  
کتـاب ارزشـیابی در     قرار دادن کتب درسی فراگیر، راهنماي معلم، کتاب کـار و     .6

   ،یک کتاب الکترونیکی
  ، وي معلم هوشمند در کتاب الکترونیکیمها استفاده از سیست.7
  . شبیه سازي و تعامل در کتاب الکترونیکی.8

  
  ي درسی الکترونیکیبها کتا ساختدر مسئله رعایت اصول مهم فرایند حل

 بـه اصـول و ملزومـات    د بایـ مـسئله  فرایند حل    براساس یدر تهیه و ساخت کتاب الکترونیک     
  .ودش می آنها اشاره ترین مهم که به داشت اي همورد نیاز توجه ویژ

وان از هر تکلیفـی  ت  میدر طراحی یک کتاب الکترونیکی ن      . مناسب مسئلهب  انتخا. 1
ن ایـ   هي الکترونیکی برپایبهایکی از وظایف اصلی طراحان کتا    .  استفاده کرد  مسئلهبه عنوان   
 مسائل مناسب به فراگیـران فرصـت بـروز و توسـعه     زیرا ؛ است مسئلهانتخاب درست    روش،
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واننــد نیــروي ت مــین مـسائل، درســت انتخــاب شـوند،   هـد و اگــر ایــ د مــیهایــشان را  دانـسته 
یک کتاب الکترونیکی هوشمند قـادر اسـت   .  براي یادگیري مطالب فراهم سازند     اي  همحرک

 مناسـب را  مـسئله  و متناسب با درك وفهم آنهـا،  هدهاي فراگیران راتشخیص د میزان دانسته 
ر حالی کـه بـراي    د، باشدمسئله زیرا ممکن است یک تکلیف براي یک شخص  کند،طرح  

 . از یـک مفهـوم نـسبی برخـوردار اسـت     مسئله ؛ بنابراینشخص دیگر یک تمرین تلقی شود  
در طراحــی یــک کتــاب الکترونیــک طــرح مــسائل بــا درجــات مختلــف ســختی   همچنــین

 بـه  سـؤال  در ارائه ي متفاوت و مناسبیدها عملکر،ي مختلفتها و در موقعی   استپذیر   امکان
 .دارد فراگیران

 یکـی از   ، شـد  بررسـی گونه که در معرفی مدل پولیا        همان .ي مناسب شهارسطرح پ . 2
بـا  . اسـت ي مختلـف و مناسـب   شها در هر مرحله، طرح پرسمسئلهنکات مهم در فرایند حل      

ي دهاوان توجـه فراگیـران را بـه فراینـ    تـ  مـی  یب الکترونیکـ ادر یـک کتـ   ،شپرساین  طرح  
ي شها پرسـ .کـرد  را در آنهـا نهادینـه     مسئله و فرایند حل      رهنمون ساخت  مسئلهمختلف حل   

 به طوري که نسبت به ذخایر دانشی ،خشدب میمناسب، توانایی فراشناختی فراگیران را بهبود     
ي مورد نیاز به صورت صحیح از آنها   تهاوانند در موقعی  ت  می و   یابند  میخود، آگاهی بیشتري    

 طراحـی  مـسئله بـر حـل   یک کتاب الکترونیک کـه بـر پایـه یـادگیري مبتنـی              .استفاده کنند 
خـوب  مـسئله را  ي بـه موقـع و مناسـب یادگیرنـده     شها قادر باشد بـا طـرح پرسـ        دود بای ش  می

ي مناسـب  شهاشخص با مواجهـه بـا پرسـ   .  دست یابد  مسئله، و به طرح مناسبی از حل        بفهمد
 اولیه خود داشته باشد و ناکارایی راهبردهايباید توانایی تجدید نظر در طرح را در صورت        

 تا اگر زمانی احساس کرد که آن به طور کامل نظارت کند    بر پیشرفت    ، از اجراي طرح   بعد
 آن را رهنمون نکنـد، بتوانـد طـرح جدیـدي را تهیـه و      مسئلهطرح ممکن است او را به حل       

 بـه کـار   راهبردهـاي تـر    بتواند با بـازنگري کلـی، کـاربرد وسـیع    فراگیرسرانجام  و  کند  اجرا  
  .  را مطالعه کندمسئله متفاوت حل حلهاي راهرده و گرفته شده را شناسایی ک

 مجهـول چیـست؟   :ودش  میي مناسب و کاربردي اشاره      شهادر ادامه به برخی از پرس     
 آیـا طرحـی کـه تهیـه        پـذیر اسـت؟     امکـان  مـسئله  یافتن شرط    ها کدام است؟ آیا تحقق     داده
نیـاز داریـد؟ آیـا الزم    ؟ آیا به طرح جـایگزینی  کند می هدایت مسئلهد شما را به حل ای  هکرد

 و طرح جدیدي تهیه نماییـد؟ آیـا جـواب شـما بـه انـدازه         بگذاریداست طرح فعلی را کنار      
انـستید؟ آیـا   د مـی ، چه چیزي یاد گرفتید که قـبالً ن مسئله در جریان حل کافی مستدل است؟  

    دیگري دارد؟حل راه مسئلهد؟ آیا ای ه ممکن را یافتحلهاي  راهتمام
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ــر  ــت و اث ــرح پرســ  در اهمی ــشی ط ــبشها بخ ــونفیلد   ،ي مناس ــه ش ــی ک ــه تحقیق   ب
(Schoenefeld, ١٩٨٥)  ي حـل  هـا  ره در یکی از دو:ودش می است اشاره مختصري دادهانجام

 بـا مطـرح   داد، ریاضی که به صورت کار گروهی شونفیلد در دانشگاه برکلـی انجـام                مسئله
اننـد بیـشترین بهـره را    د مـی  از آنچـه  تارد ک ت فراشناختی به دانشجویان کمک   سؤاالکردن  
ت فراشناختی در جدولی در کالس درس بـه      سؤاالبرخی از   ،  دوره تحصیلی در طول   . ببرند
چـرا  ) ، بهیـد د مـی چه کاري انجام ) الف: دمشخص و در جاي مناسب نصب شده بو       طور  

 از دانشجویان خواسته ؟کند مین کار به شما کمک     ای  هچگون)جهید،  د  میاین کار را انجام     
 دوره تحـصیلی، در شـروع   . ت فوق پاسخ دهند   سؤاالده بود در حین کار روي مسائل، به         ش

در . شیدندکـ  مـی ت پاسخ دهند و از این موضـوع خجالـت    سؤاال به   توانستند  نمیدانشجویان  
ت پاسـخ دهنـد و بـا پایـان     سـؤاال وانستند به ت مید ش می سؤال وقتی که از آنها   دوره،اواسط  
، در برخی مسئلهت فوق به صورت یک عادت رفتاري در حل        ؤاالس، پاسخ به    دورهگرفتن  

 حلهـاي  راه در مواردي گروهها در حل بعـضی از مـسائل بـه     .از دانشجویان شکل گرفته بود    
 . که حتی شونفیلد نیز قبل از کالس به آنها فکر نکرده بودندیافت جالب و جدیدي دست می

 مـسئله یکـی کـه بـر پایـه روش حـل            اگر محتـواي الکترون    .ارائه راهنمایی مناسب  . 3
 تنها بگذارد و به او کمک نکند و یـا   کند  حل که باید    اي  همسئل فراگیر را با     ،ودش  میساخته  

 پیشرفت کند و یـا  مسئلهاین کمک به اندازه کافی نباشد، ممکن است فراگیر نتواند در حل     
ي یـک  یهاراهنمای. د شد او در مسیر درستی قرار نگیرد و در نتیجه فراگیر منفعل خواه    پاسخ

 باشد که براي فراگیـر سـهم معقـولی از کـاري کـه بایـد       اي هکتاب الکترونیکی باید به انداز    
 . باقی بگذارد،انجام دهد

بینـد   مـی ي سنتی تدریس، محیط کـالس را مکـانی     شهارو .ایجاد محیط مشارکتی  . 4
و یران را به عهده دارد ترین شکل ممکن به فراگ  دهنده اطالعات به ساده    که معلم نقش ارائه   

در ایـن روش، فراگیـران عمومـاً بـا     . ننـد ک مـی فراگیران به صورت انفـرادي یـا رقـابتی کـار        
 اسـت و ي سـنتی، اهـداف، فردگرایانـه        سهادر این کال  . وندش  میپیشرفت نمراتشان سنجیده    

 یادگیري مـشارکتی بـه روشـی از آمـوزش      . ي درس مشارکتی است   سهااین در تقابل با کال    
نند تا به اهداف مشترك دست ک میگروهها کار    یکدیگر در  فراگیران با  ود که ش  میق  اطال
هاي بـه بحـث گذاشـته شـده در گـروه،        در حین یادگیري مشارکتی، فراگیران از ایده      . یابند

دهنـده   بـا محوریـت معلـم بـه عنـوان ارائـه      ( محـور ـ ي سـنتی، معلـم    سهاکال. وندش میمنتفع 
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در ایـن  . اسـت محـور   ـ   ي درس مشارکتی فراگیرسهای که کالهستند؛ در صورت )اطالعات
کننده و فراگیران نقـش جـستجوکنندگان اطالعـات را بـه عهـده       ، معلم نقش تسهیل سهاکال

ي فعال تدریس، کار گروهی را به منزلـه یکـی از اصـول      شهانکه اکثر رو  ای  هبا توجه ب  . دارند
حمایـت از محـیط مـشارکتی     ییکـ  در طراحی یک کتاب الکترون د بای ،نندک  میخود مطرح   

 ،خواهـد از ایـن کتـاب در کـالس درس اسـتفاده نمایـد         ب  مـی مد نظر قرار گرفته تا اگـر معل       
 .ي گروهی کالس مهیا باشدتهاي الزم براي انجام فعالیها نهزمی

 ییکـی از رمـوز موفقیـت یـک کتـاب الکترونیکـ       .جذابیت در کتاب الکترونیـک   .5
 کتاب الکترونیکی بتواند شرایطی را افزار نرماگر . استان ایجاد محیطی جذاب براي فراگیر   

 نـه تنهـا بـراي او    مـسئله هـد لـذت ببـرد، حـل     د مـی فراهم سازد تا فراگیر از کاري که انجام     
وسـیله آن خـودش را آزمـایش کنـد و     ه  خواهـد بـود کـه بـ     ی بلکـه چالـش    ،مخمصه نیـست  

و اعتمـاد بـه نفـس    کنـد  ا تحـسین   خود ر، و با پیشرفت در هر گامبسنجدي خود را    یهاتوانای
 ي و شـنیدار ي دیـدار يشهانمایـ  .خـشنود شـود  هـد،  د مـی  و از کاري که انجـام     یابدبیشتري  

 را هم  یاگر فرد مخاطب، مطلب   . روند میشمار  ه   در آموزش ب   مؤثر يشها از رو  یهمواره یک 
 ي و شنیداريدار با نمایش دییپذیرد و اگر بتواند به طریق ی ميثیر بیشترأ ت،ببیند و هم بشنود

. )1378 نژاد، کی (ودش می اطالعات به مراتب بیشتر ي به خاطرسپار،رابطه دو طرفه برقرار کند
 با یکدیگر ی مشارکتي درگروههاآموزان دانش  روش یادگیري مشارکتی به کمک رایانه،در

د و سـانن ر مـی ذارد بـه انجـام   گـ  مـی  برعهده آنهـا  رایانه که ینند و وظایف وتکالیفک  میکار  
 يهاافزار نرم. وندش میکمتر خسته  ی و کار مشارکترایانهیت کار با دلیل جذابه بآموزان  دانش
 کتـاب  يشیوه ارائـه محتـوا    . کنند  را هدایت می   آموزان  دانش اي  ه به طرز هوشمندان   اي  هرایان
  بـا کـار در  آمـوزان  دانـش  و گیـرد  صـورت مـی   آمـوزان  دانـش  بـه   تري  جالب به نحو    یدرس
 اي چندرسانه يهاافزار نرم. نندک می برقرار  ه با درس ارتباط دو طرفاي چندرسانه يهاافزار  نرم

 در طول مدت آموزان دانشا از ر  میمداو يیهار تکمیل آموزش درس معلم، ارزشیابعالوه ب
  .(٢٠٠٨ ,Fadaee, Eslami and Farhadian) آورد میعمل ه تحصیل ب

 از یـک  ییشهاهید باهنر کرمان، با تهیه بخـ در نمونه تحقیق انجام شده در دانشگاه ش    
کتاب الکترونیکی و با حمایت محیط یـادگیري مـشارکتی و روش تـدریس مبتنـی بـر حـل          

 دانشکده ریاضی و کـامپیوتر مـورد آمـوزش    رایانه، گروهی از دانشجویان در کارگاه     مسئله
ریـق یـادگیري    از ط ریاضـی مـسئله  حـل    راهبردکنندگان در مطالعه،      به شرکت  .قرار گرفتند 

ي تهارغم میزان محدود آموزش و محدودی علی.  آموزش داده شد   رایانهمشارکتی به کمک    



 عبار / 114

 Fadaee, Eslami and)دیگر، بهبود در امتیازات از پیش آزمون به پس آزمون قابل توجه بود

Farhadian, در نمونه دیگر طراحی شده در درس ریاضی سال سوم دبستان، به شیوه .(٢٠٠٨ 
  و یادگیري فعـال، بعـد از توضـیح اجمـالی درس معلـم،        رایانه مشارکتی به کمک     یادگیري

  از طریـق کتـاب الکترونیکـی بـه یـادگیري        رایانـه  در گروههـاي کوچـک بـا         آموزان  دانش
تقـسیم  )  ترجیحـاً هـر تـیم دو نفـر     ( 2 و   1 گروه بـه دو تـیم        .نندک  میدرس مبادرت   وتمرین  

 پاسـخ  سـؤال خواهد بـه    و از آنها میکند میمطرح  1  براي تیمسؤالیک  افزار  نرم. وندش  می
 و بعد از کند می اول را در قسمت مخصوص وارد سؤالپاسخ  ، با مشورت اعضا1 تیم .دهند

 واین ؛کند می مطرح 2 دوم را براي تیم سؤال رایانه و   دهد  میرا فشار    Enter کلید،اتمام کار 
 رایانهت، سؤاال بعد از اتمام .یابد  ادامه می   در زمینه درسی مورد نظر     سؤال 10فرایند تا طرح    

هـد و از  د مـی  نمـایش  انـد  دهت داسؤاال به مهات مطرح شده را به همراه پاسخی که تی      سؤاال
ند و اگـر نیـاز بـه تـصحیح     کن بازبینی اند ده که داییکل گروه می خواهد که مجدداً پاسخها 

ییـد آن،  أ انجـام تـصحیحات و ت  بعـد از . دیگري دارند، تصحیحات مورد نظر را انجام دهنـد  
ت مطرح شـده، پاسـخ صـحیح،    سؤاالهد که شامل   د  می کارنامه گروه را به آنها نشان        رایانه
  وفـدایی (اسـت  ت پاسخ داده شده و مقایسه آنها با پاسخ صحیح، و نمره کـل گـروه              سؤاال

ی درس یی از کتـاب الکترونیکـ  شهادر تحقیق خود از بخ   ) 1388 ( فاریابی .)1385فرهادیان،  
کـرده   و شـرح مختـصر آن ارائـه    آن را تهیـه لف این مقاله ؤکه مـ ریاضی سال سوم دبستان  

وي در . توان ذهنی استفاده کرده است  جهت آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان کماست ـ 
 افراد گروه آزمایش براي اولین بار که به کارگاه رایانه   :بخشی از کار خود چنین می نویسد      

 و روز به روز به عالقه و هیجان     هیجان زیادي داشتند که قابل توصیف نیست       دندش  میبرده  
ها آنقدر به کار با رایانه عالقه پیدا کـرده بودنـد کـه گـاهی اوقـات       بچه. دش  می افزوده   نآنا

ي بیکاري و ورزش را نیز به کارگاه بروند و هر جلـسه کـه از کارگـاه    تهااصرار داشتند ساع  
حتی گاهی اوقـات احساساتـشان را در   . ردندک می سؤالجلسه بعد را مدند تاریخ   آ  میبیرون  

ه گواه به ردند و به نوعی نسبت به گرو  ک  می رابطه با این نوع آموزش، براي افراد گروه بیان        
 با توجه به مشاهدات و مصاحبه هـاي انجـام شـده طـی دوره آمـوزش،              .الیدندب  میخودشان  

 استقبال بیشتري از کار با رایانـه و  آموزان انشد مشخص شد که ،عالوه بر پیشرفت تحصیلی  
فاریـابی،   (محتواي الکترونیکی یاد شده در کالس درس در مقایسه با آموزش سـنتی دارنـد          

1388.(  
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  گیري نتیجه
ــه کــار    ــادگیري الکترونیــک تولیــد و ب ــواي  یکــی از اصــلی تــرین مــشکالت ی گیــري محت

ي بهاکتا. است براي این نوع از آموزش       ي الکترونیکی با کیفیت   بهااالکترونیکی و ایجاد کت   
 ـ  وانند به فهـم مطالـب و اثـر بخـشی فراینـد یـادگیري      ت میي مختلف سهاالکترونیکی در در

کـی در   از کتـاب الکترونی   ییشها در ساخت بخ   یتوانای .دنیاددهی کمک بسیار شایانی بنمای    
هاي مـورد اسـتفاده   ارافز نرم از کتاب ریاضیات پیش دانشگاهی، ییشها، بخ ییپایه سوم ابتدا  

 و یمـای ي راهنهـا  ره ساخته شـده دیگـر در دو  يها  نه، و همچنین نمو   الذکر ي فوق حهادر طر 
گـی، گـواهی بـر امکـان     ؛ همنها مهیـا نگردیـد   مقاله مجال پرداختن به آ  دبیرستان که در این   

بر حل بر پایه یادگیري مبتنی  فرد  ه  ب  ویژه و منحصر   يتها با قابلی  ی الکترونیک يبهاساخت کتا 
نگارنده بر ایـن عقیـده نیـست کـه کارهـاي      .  هستندکالس درس استفاده از آنها در     و مسئله

انجام شده بدون عیب و نقص است؛ نکته مهم، ایجاد خودباوري در انجـام کارهـاي نـو در            
وجود آمدن ه   و ب  مؤثري  مهابراي برداشتن گا  .  است استادانحوزه آموزش توسط معلمان و      

در  یپیـشنهادات ارائه ي ویژه، تهالید و ساخت محتواي الکترونیکی با قابلی     نهضتی عظیم در تو   
  . مفید خواهد بودزمینهاین 

 روش بخـصوص ي مختلـف تـدریس    شـها پشتیبانی یک کتاب الکترونیـک از رو      . 1
  مشارکتی؛ و یادگیريمسئلهمبتنی بر حل 

 ـ   یـاددهی جدیـد ي شـها اندازي کارگاههاي آموزشی در خصوص بررسی رو راه. 2
ــا چگــونگی یکــی و بررســی نکننــدگان محتــواي الکترو یــادگیري بــراي تهیــه تلفیــق آنهــا ب

 ي الکترونیکی جدید؛یهافناور

 تدوین کتب الکترونیکی در هـر رشـته متـشکل از کارشناسـان          گروههايتشکیل  . 3
ن و آموزشـگران رشـته   اشناسان، کارشناسان آموزشـی و متخـص      آموزش الکترونیکی، روان  

 هت طراحی مطلوب یک کتاب الکترونیکی؛مورد نظر، ج

 قابـل رقابـت بـا       ي الکترونیکـی  بهـا کتا در زمینه ساخت     يخود باور ایجاد روحیه   . 4
 دیگر توسط برنامـه نویـسان و آموزشـگران در          يکارگرفته شده درکشورها  ه   ب يهاافزار  نرم

 ؛رداخل کشو

  و ایجـاد نـشجویان  و دا  داناتن، اسـ  ا، معلمـ  نویـسان  ایجاد تسهیالت و تشویق برنامه    . 5
 ي ویژه و منحصرتهاي الکترونیکی با قابلی بها جهت ساخت کتا    رقابت درداخل کشور   يفضا

 .فرده ب
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