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 خالصه 

 مقدمه
ش رای آموزبها را ها، مدارس و سازمانهای آموزشي مانند دانشگاهتمامي محیطبحران کرونا توجه 

تحصیلي  نگیزشاالكترونیكي سوق داده است اما کیفیت آموزش الكترونیكي و نتایج آن یعني یادگیری و 

 زانیبر م محورمسأله يكیوزش الكترونآم نیز باید مدنظر قرار بگیرد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر

 انجام شد. کرونا طیدر شرا يپزشك انیدانشجو زشیو انگ یریادگی

 روش کار

. از جامعه آزمون با گروه آزمایش و کنترل بودآزمون و پسبا طرح پیش آزمایشيروش پژوهش نیمه

گیری در دسترس هاز روش نموننفر با استفاده  32آماری دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل، 

و دبه مدت  زمایشآانتخاب شد و با استفاده از روش تصادفي به گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه 

 ونیكي بهالكتر محور قرار گرفت و برای گروه کنترل نیز آموزشماه در معرض آموزش الكترونیكي مسأله

( 1989اران، و همك محقق ساخته و انگیزش تحصیلي )والرندشیوه مستقیم برگزار شد. از پرسشنامه یادگیری 

 های پژوهش با استفاده از آزمون کواریانس تحلیل شد.استفاده شد. یافته

 نتایج

 در 56/69و  81/6 به ترتیب از شیگروه آزماو انگیزش تحصیلي  یادگیری نیانگیها نشان داد که مافتهی

نشان  انسیکووار لیتحل جهینت. کرد دایپ شافزای آزمونپس حلهمر در 31/92 و 50/17آزمون به شپی مرحله

داشتند  ینادارمع یآزمون دو گروه اختالف آمارنمرات پس نیانگیآزمون، م شیداد که پس از حذف اثر پ

(005/0≥p.) 

 گیرینتیجه

-يکرونا م شرایط محوری درنتیجه این پژوهش نشان داد که استفاده از آموزش الكترونیكي رویكرد مسأله

 تواند بر افزایش میزان یادگیری و انگیزش تحصیلي دانشجویان پزشكي موثر باشد.

 کلمات کلیدی

 محوری، یادگیری، انگیزش تحصیليمسأله یادگیریکرونا، آموزش الكترونیكي، 

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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مقدمه

، 2019ز اواخر سال ، ا19از زمان شیوع اولین ویروس کووید 

ت ه اسزیادی بر سراسر جهان گذاشت گیر کرونا تاثیربیماری همه

تان کشور اس 31گیری این بیماری از شهر ووهان به (. دامنه همه1)

ر دچین و سپس به کشورهای دیگر نیز گسترش یافت؛ به طوریكه 

اری بیم های جهان با شیوع اینمدت زمان کوتاهي تقریبا همه قاره

ي اعم های زندگ(. این ویروس تقریبا بر همه جنبه2و شدند )روبر

از سبک زندگي، بهداشت، اقتصاد، ارتباط و مخصوصا آموزش 

 (. بطوریكه آموزش الكترونیكي به یک عنصر3تاثیر گذاشت )

ر رس دها و مداها، دانشگاهاجباری برای تمامي موسسات، سازمان

 (.4سراسر جهان تبدیل شده است )

 هایي برای واکسینه کردن مردم، در ایرانپیشرفت با وجود

-هاصلمهمترین سیاست دولت برای مقابله با بحران، اجرای طرح ف

ار شدن د(. همین امر نیز باعث ادامه5گذاری اجتماعي بوده است )

ر آموزش الكترونیكي دآموزش به شیوه الكترونیكي شده است. 

 تاهي،کو دت زمان بسیارایران نیز همانند سایر کشورهای دنیا در م

 اسخپبه کامال الكترونیكي تبدیل شد؛ در واقع این تغییر، یک 

 سریع اپیدمي بود و همچنین یک چالش بزرگي که بایستي همه

كي و آموزش الكترونی مدرسان و یادگیرندگان با شرایط موجود

رونیكي های آموزش الكت(. به طور کلي محیط6انطباق پیدا کنند )

ملي های آنالین، از سیستم شبكه تعاهای محیطعملو  دستورال

 یریتکنند، کیفیت آموزش و یادگیری را از طریق مداستفاده مي

موزش (. در آ7دهد )محتوای مختلف در اختیار فراگیران قرار مي

نقش مدرسان در موفقیت یا عدم موفقیت آموزش الكترونیكي 

 (. 8خیلي حیاتي است )

آموزش در گرو محقق شدن توان گفت که موفقیت مي

هایي که با یادگیری و (. از سازه9یادگیری دانشجویان است )

عملكرد تحصیلي ارتباط مستقیم دارد، انگیزش تحصیلي است 

(. نقش انگیزش تحصیلي در یادگیری مورد تاکید بسیاری از 10)

( بنابراین ضروری است تا محققان و 11نظران بوده است )صاحب

(. 12زش تحصیلي دانشجویان توجه بكنند )مدرسان به انگی

تواند شدت و انگیزش تحصیلي به عنوان یک عنصر ضروری مي

جهت یادگیری را تعیین بكند و به یادگیرنده در حفظ و نگهداری 

 (.13) نمایدهای وی را هدایت تمرکز الزم کمک کرده و فعالیت

د های متعددی وجوهای الكترونیكي روشبرای تدریس در محیط

در  .(14)شود دارد که عمدتا به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم مي

در  (.15مدرس نقش اصلي را بر عهده دارد ) ،های غیرفعالروش

نشجو چه حجم زیادی از مطالب از استاد به داها اگراین روش

 ویرد گیابد، ولي یادگیری برای حل مسأله صورت نميانتقال مي

ین آید از اگي پیشرفت به وجود نميامكاني برای بررسي چگون

 های تدریس غیرفعال یا سنتي ازهای جدی بر روشجهت نقد

های ( و در مقابل روش16جمله سخنراني وارد شده است )

آموزش مبتني بر حل مسأله مورد توجه  جدید از جمله روش

ر دی پداگوژیكي، ( و به مثابه یک فلسفه17واقع شده است )

عنوان یک حوزه پژوهشي جدی در ارتباط حال مطرح شدن به 

 با یادگیری دانشجویان و خالقیت آموزشي در آموزش پزشكي

د های تدریس فعال مبتني بر رویكرروش(. 18)در آمده است 

رند د داگرایي هستند که بر نقش و فعالیت یادگیرنده تاکیساختن

های فعال قابل کاربرد در آموزش (. یكي از روش19)

 (.20محوری است )، مسألهالكترونیكي

محوری برای یادگیری مشارکتي و تعامل فعال در رویكرد مسأله

-(. برای شروع رویكرد مسأله21شود )یادگیرندگان تالش مي

محوری بایستي یک مسأله کامل یا ناقص )خالي بودن بخشي از 
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(، سپس مدرس به عنوان یک 22جواب مسأله ( مطرح شود )

له در یادگیرندگان باشد. از وظایف مربي، تسهیلگر حل مسأ

دهي به توان به داربست بندی، جهتمدرس در این رویكرد مي

اکتشاف، تقویت درک مفاهیم دشوار، معرفي منابع و ارائه 

-(. لزوم بكارگیری رویكرد مسأله 23بازخورد مناسب اشاره کرد )

های اخیر  محوری در این است که آموزش پزشكي در سال

های یرات زیادی شده است. بسیاری از دانشكده دستخوش تغی

های آموزشي پزشكي در جهان در حال تالش برای تدوین روش 

  (.24باشند )جدید در امر یادگیری دانش آموختگان مي

-لهمسأ ها نشان از این دارد که استفاده از رویكردمرور پژوهش

 هایتواند بر میزان یادگیری و رضایت در محیطمحوری مي

 های(، یادگیری و انگیزش تحصیلي در محیط16الكترونیكي )

د، ( تاثیر مثبت دار17( و عملكرد تحصیلي )25الكترونیكي )

 و همكاران نشان داد که استفاده از Argawهمچنین پژوهش 

را  تواند میزان یادگیری درس فیزیکمحوری ميرویكرد مسأله

مبهم  گیزش تحصیلي( اما تاثیر آن بر میزان ان26بهبود ببخشد )

ن ورداست. بدین ترتیب با توجه به وجود شرایط کرونا و روی آ

 این ها به آموزش الكترونیكي و لزوم توجه به کیفیتدانشگاه

ه، آموزش و همچنین به دلیل وجود شكاف پژوهشي در این زمین

ر محور بآموزش الكترونیكي مسألهمسأله پژوهش این بود که 

یزش تحصیلي دانشجویان پزشكي در میزان یادگیری و انگ

 شرایط کرونا چه تاثیری دارد؟

 کارروش

آزمون با پس-آزمونروش پژوهش نیمه آزمایشي با طرح پیش

گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامي دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشكي اردبیل تشكیل داده  1399پزشكي سال 

ه عنوان نمونه پژوهش با بود که از این جامعه یک کالس ب

 36استفاده از روش در دسترس انتخاب شد. این کالس تعداد 

دانشجو داشت که با استفاده از جایگزین تصادفي به دو گروه 

نفر از  2آزمایش و کنترل تقسیم شدند. بعد از اجرای پژوهش 

هر گروه به دلیل غیبت بیش از حد مجاز از پژوهش خارج شد و 

نفر کاهش یافت.  16نفر و هر گروه  32هش به تعداد نمونه پژو

. دانشجوی علوم 1معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از 

. برای شرکت در پژوهش، رضایت داشته باشد. 2پزشكي باشد 

. غیبت بیش از 1معیارهای خروج از پژوهش نیز عبارت بود از 

با های پژوهش. . مخدوش بودن پرسشنامه2دو جلسه در کالس 

های پژوهش بصورت محرمانه به جه به اینكه نمرات همه نمونهتو

گزارش شده و هیچ تاثیری هم در نمرات پایان ترم  دانشجوخود 

. به منظور اجرای پژوهش هم رعایت شد اخالقينداشته، اصول 

پژوهش بعد از هماهنگي با مدرس و برگزاری جلسه توجیهي به 

درس مبتني بر منظور اجرای آزمایش و به کار بستن طرح 

آزمون یادگیری محوری، ابتدا از هر دو گروه پیشرویكرد مسأله

سایت و انگیزش تحصیلي در بستر محیط آنالین و استفاده از وب

الین به عمل آمد؛ سپس به ارائه دروس منتخب برای هر دو پرس

گروه پرداخته شد. آموزش برای گروه کنترل با استفاده از روش 

مستقیم در محیط الكترونیكي )آدوبي  متداول و به شكل

کانكت( برگزار شد و برای گروه آزمایش از طریق طراحي 

محوری صورت گرفت )در ادامه آموزشي با رویكرد مسأله 

محور به تفصیل توضیح داده شده است(. روش اجرای مساله

گفتني است که برای هر دو گروه به مدت دو ماه و هر هفته یک 

جلسه( آموزش برگزار شد. در جلسه هشتم  8جلسه )مجموعا 

آزمون یادگیری و انگیزش تحصیلي برای هر این پژوهش، پس

های الزم برای انجام دو گروه اجرا شد. بدین ترتیب داده

-های پژوهش با استفاده از نرممحاسبات آماری مهیا شد. یافته

و روش کواریانس تحلیل شد. شایان  23نسخه  SPSSافزار 

های که قبل از استفاده از روش کواریانس، مفروضهذکر است 
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آن با استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنوف و آزمون لوین  

 بررسي شد.

 پژوهش ابزار

وس برای سنجش میزان یادگیری، از محتوای در آزمون یادگیری:

وال س 20ای به تعداد جلسه، یک آزمون چهارگزینه 8مربوط به 

برای سنجش روایي این آزمون از  توسط محققان ساخته شد.

-ربط و جدول دو بعدی هدفنظرات اساتید و کارشناسان ذی

باخ رونمحتوا استفاده شد و برای سنجش پایایي آزمون از آلفای ک

 ست.ا 87/0استفاده شد که نتایج نشان داد پایایي این آزمون 

 Academic Motivation)مقیاس انگیزش تحصیلي 

Scale:) زان انگیزش تحصیلي از مقیاس انگیزش برای سنجش می

این مقیاس در  ( استفاده شد.1989تحصیلي والرند و همكاران )

گویه طراحي شده  28کانادا با هدف سنجش انگیزش تحصیلي با 

ای )اصال، درجه 7های این مقیاس به شكل لیكرت است. گویه

خیلي کم، کم، متوسط، زیاد، خیلي زیاد و کامال( است. بازه 

نشاندهنده  70تا  28است؛ نمرات بین  196تا  28ات بین نمر

متوسط و نمرات  112تا  70انگیزش تحصیلي ضعیف، نمرات بین 

های بسیار خوب در نظر گرفته شده است. پژوهش 112باالی 

(. در ایران 27مختلف روایي و پایایي این مقیاس را تایید کردند )

د که این پرسشنامه نیز پژوهش اخوان تفتي و کدخدایي نشان دا

(. 28بدست آمد ) 77/0دارای روایي قابل قبولي است و پایایي نیز 

 82/0در پژوهش حاضر پایایي با استفاده از آلفای کرونباخ 

 برآورد شد.

 بین محققان ودر آغاز  محوری:نحوه آموزش با رویكرد مسأله 

و محوری مدرس دوره، درباره آموزش سرفصل با رویكرد مسأله 

تدریس، طرح ایف مدرس و دانشجویان تبادل نظر شد. شیوه وظ

های ، نحوه چیدمان کالس، تشـكیل گروهدرس مورد نظر

، وظایف دانشجو به عنوان ایفاگر کانكتدر بستر آدوبي کوچک

 گریگری و تسهیلمربيي نقـش در کالس درس، نقـش لاص

از کالس درس، تحقیق روی مسأله و  خارجمدرس، تكالیف 

هائي از بخش ،ی نتیجه آن در کالس درس توسط دانشجوهارائ

در واقع بر اساس سر فصل . بود محوریکالس به شیوه مسأله 

، و مشاوره با متخصصان محتوا و مدرسان با تجربه درس مورد نظر

تا به  شدمشخص  مرتبط به موضوع درسمسأله  جلسههر برای 

ن مرحله تالش در ای صورت یک مسأله در هفته بعد ارائه شود،

از  شد تا مساله جذاب و جالب برای یادگیرندگان طراحي شود؛

این طریق دانشجویان بتوانند در طول یک هفته با موضوع درگیری 

، ابتدای کالس هر هفته در مورد مسأله و مطالب ذهني داشته باشند

سازی ذهن ترتیب فعالشد تا بدینمرتبط با آن در کالس بحث مي

-ا مشخص و گروههبندیگروه به خوبي انجام شود.یادگیرندگان 

بایست در طول این های کوچک نفره تشكیل شد. دانشجویان مي

مدت از طریق مطالعه و جستجوهای اینترنتي با اطالعات پایه 

، همچنین یک گروه در شبكه آمادگي داشته باشند درباره مسأله

ر ایشان به اجتماعي مجازی نیز تشكیل شد تا مدرس دوره و دستیا

های مطرح و گروه مسأله. در حین کالس گری بكنندموقع تسهیل

-يکوچک به بحث و تبادل راجع به مسأله یا موقعیت مورد نظر م

پرداختند. نماینده گروه و هر یک از اعضای گروه باید در حین 

ی از این طریق همه کردند.ورزی ميدفـاع از فرضیه خود استدالل 

های صحیح راهمسأله ش بودند که برای حل اعضای گروه در تال

و با استدالل قوی ارائه کنند. مدرس به عنوان تسهیلگر کالس را 

هدایت و در نهایت جمعبندی از موقعیت یا مسأله مورد نظر ارائه 

حل مسئله مورد توافق نسبي قرار های اصلي راهداد و فرضیهمي

 .گرفتمي

 نتایج

گروه آزمایش و کنترل شرکت نفر در دو  32در این پژوهش 

 7درصد( از گروه آزمایش دختر و  25/56نفر ) 9کرده بودند، 
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درصد( از گروه کنترل  50نفر ) 8درصد( پسر و  75/43نفر )

درصد( پسر بود. میانگین سني گروه آزمایش  50نفر ) 8دختر و 

 بود. 73/21و گروه کنترل  19/21

 

 یری و انگیزش تحصیلي به تفكیک گروه آزمایش و کنترلمیانگین و انحراف معیار یادگ .1جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد مرحله آزمون گروه متغیر

 یادگیری

 کنترل
 06/2 87/4 16 آزمونپیش

 67/3 62/14 16 آزمونپس

 آزمایش
 34/2 81/6 16 آزمونپیش

 54/3 50/17 16 آزمونپس

 انگیزش تحصیلي

 کنترل
 68/16 81/71 16 آزمونپیش

 22/17 56/72 16 آزمونپس

 آزمایش
 27/15 56/69 16 آزمونپیش

 83/17 31/92 16 آزمونپس

ترل دهد که میانگین نمرات یادگیری گروه کننشان مي 1جدول 

یدا افزایش پ 62/14به  87/4بعد از آموزش به روش مرسوم از 

ه روش کرده است و میانگین گروه آزمایش بعد از آموزش ب

قایسه افزایش پیدا کرده است. م 50/17به  81/6مساله محور از 

 آزمون ودهد که نمرات پیشنتایج انگیزش تحصیلي نشان مي

ه آزمون گروه کنترل تفاوت محسوسي نداشته است اما گروپس

 تغییر یافته است.  31/92به  56/69آزمایش از 

ژوهش، از روش های پدر ادامه به منظور بررسي استنباطي یافته

کواریانس استفاده شد. قبل از استفاده از تحلیل کواریانس، 

های کالموگراف اسمیرنوف های آن با استفاده از آزمونمفروضه

و آزمون لوین مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به اینكه در 

 /05داری باالتر از آزمون کالموگراف اسمیرنوف سطح معني

=sig رابطه خطي بین ها داشت. بودن داده بود، نشان از نرمال

ها وجود دارد؛ بنابراین تغییر برای گروه متغیر وابسته و متغیر هم

درنهایت با توجه به . ایم ما از مفروضه رابطه خطي تخطي نكرده

از  باالترآمده  دست به F اینكه سطح معناداری تمامي مقادیر

ون در دو آزمآزمون و پسهای رگرسیون پیشاست، شیب 05/0

گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری نداشته و فرض همگني 

های آزمون تحلیل ؛ بنابراین پیشفرضشدشیبهای رگرسیون تأیید 

 .کواریانس رعایت شده است

 

 آزمونپس از تعدیل پیشیادگیری نمرات  آزموننتایج تحلیل کواریانس پس .2جدول 

 ضریب اتا سطح معناداری F مقدار میانگن مجذورات یدرجه آزاد مجموع مجذورات منبع تغییرات

 /360 /002 14/8 46/38 2 93/76 مدل تصحیح شده
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 Fشود، معناداری آزمون مشاهده مي 2همانطور که در جدول 

آزمون، تفاوت های پیشدهد که پس از تعدیل میانگیننشان مي

آزمون داری بین میانگین گروه آزمایش و کنترل در پسمعني

دو گروه وجود دارد، به عبارتي، تفاوت نمرات یادگیرندگان بین 

محوری و گروه دیگر به روش مرسوم که یكي با رویكرد مساله

درصد اطمینان، معنادار است. با توجه  95آموزش دیده بودند، با 

آزمون به این نتیجه به میانگین نمرات یادگیری دو گروه در پس

 زانمی بر محورمسأله يكیآموزش الكترونتوان رسید که مي

تر از اثربخش کرونا طیدر شرا يپزشك انیدانشجو یریادگی

 روش مرسوم است.

 

 آزمونپس از تعدیل پیشانگیزش تحصیلي نمرات  آزموننتایج تحلیل کواریانس پس .3جدول 

 Fشود، معناداری آزمون مي مشاهده 3همانطور که در جدول 

آزمون، تفاوت های پیشدهد که پس از تعدیل میانگیننشان مي

آزمون داری بین میانگین گروه آزمایش و کنترل در پسمعني

وجود دارد، به عبارتي، تفاوت نمرات انگیزش تحصیلي 

محوری و یادگیرندگان بین دو گروه که یكي با رویكرد مساله

درصد  99مرسوم آموزش دیده بودند، با گروه دیگر به روش 

اطمینان، معنادار است. با توجه به میانگین نمرات انگیزش تحصیلي 

آموزش توان رسید که آزمون به این نتیجه ميدو گروه در پس

 انیدانشجو انگیزش تحصیلي زانمی بر محورمسأله يكیالكترون

 تر از روش مرسوم است.اثربخش کرونا طیدر شرا يپزشك

 96/941 1 96/941 عرض از مبدا
48/

199 
000/ 873/ 

 /073 /141 28/2 80/10 1 80/10 آزمونپیش

 /277 /002 09/11 39/52 1 39/52 گروه )متغیر مستقل(

    72/4 29 94/136 خطا

     32 00/8470 کل

     31 87/213 کل تصحیح شده

 ضریب اتا سطح معناداری F مقدار میانگن مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 /668 /000 119/29 91/4118 2 83/8237 مدل تصحیح شده

 /240 /005 160/9 69/1295 1 69/1295 عرض از مبدا

 /555 /000 178/36 33/5117 1 33/5117 آزمونپیش

 /472 /000 97/25 98/3673 1 98/3673 گروه )متغیر مستقل(

    450/141 29 03/4102 خطا

     32 00/229810 کل

     31 87/12339 کل تصحیح شده
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 گیریبحث و نتیجه

-مسأله يكیآموزش الكترونهدف این پژوهش تعیین اثربخشي 

 يپزشك انیدانشجو يلیتحص زشیو انگ یریادگی زانمی بر محور

ن یزابود. اولین نتیجه پژوهش نشان داد که م کرونا طیدر شرا

یادگیری دانشجویان پزشكي که با روش مساله محور آموزش 

ش ا روبی بیشتر از گروهي بود که داردیده بودند، به طور معني

-ش(. این نتیجه با نتایج پژوهp≤/005مرسوم آموزش دیدند )

اران (، صفارودیان و همك16های قبلي مانند بدلي و همكاران )

که نشان  Argaw (26 )(، 17(، منصوری و همكاران )25)

ی و محوری بر میزان یادگیردادند استفاده از رویكرد مساله

 د.عملكرد یادگیرندگان در دروس مختلف، موثر است، همسو بو

ي ونیكها به آموزش الكتربعد از شیوع بیماری کرونا، دانشگاه

 (. برای اثربخش کردن آموزش الكترونیكي،29روی آوردند )

رد، ها و رویكردهای مختلف آموزشي بهره بتوان از تكنیکمي

 ن بهمحور هستند و یادگیرندگازشي سنتي، معلمرویكردهای آمو

اما  کنندهای یادگیری شرکت ميصورت منفعل در فعالیت

 تواند دانشجویان رااستفاده از رویكرد مساله محوری مي

گیری (. مطابق با رویكرد مساله محوری، یاد30درگیرتر بكند )

 در شود.در حین حل کردن یک مساله اصیل و معنادار ایجاد مي

ه کند کواقع مساله محوری یک موقعیت یادگیری را ایجاد مي

یر درگ سازد و آنها را برایدانش پیشین یادگیرنده را فعال مي

یش میزان ( همین افزا31انگیزانند )شدن در فرایند یادگیری برمي

 وزشدرگیری شناختي و فعال شدن ذهن یادگیرنده در فرایند آم

 د.بشو فزایش میزان یادگیری نیزتواند باعث امساله محوری، مي

توان گفت که به اعتقاد بسیاری همچنین جهت تبیین این یافته مي

از صاحبنظران آموزش پزشكي، اگر نقش محوری و مبنایي 

دانشجویان دانشگاه را در یادگیری از مسیر جستجو و حال مساله 

بپذیریم، بر این اساس تشریح ابعاد یادگیری مبتني بر حل مساله 

(. سقراط اهمیت 32گردد )یز از اهمیت اساسي برخوردار مين

شود یادگیرنده قبل از طرح مساله و پرسش را که موجب مي

ای به تفكر در آن بپردازد و نیز اهمیت جستجوی پذیرش ایده

شواهد، آزمایش دقیق، استدالل، فرضیه و تجلیل مفاهیم اساسي 

آموزش با رویكرد  توان گفت که(. در واقع مي33را نشان داد )

گرایانه، با هدف یادگیری مساله محوری، بر پایه پارادایم ساختن

خودراهیابانه، استقالل و یادگیرنده محوری طراحي شده است. 

در این رویكرد یادگیرندگان به صورت فعاالنه به دنبال یادگیری 

های یادگیری خود و روند و بدین ترتیب به تقویت مهارتمي

پردازند، بدین ترتیب با استفاده از این آموزشي مي تحلیل مسائل

تر شدن روش آموزش توان باعث اثربخشرویكرد آموزشي، مي

 بر میزان یادگیری در دوره کرونا شد.

 میزان انگیزشیكي دیگر از نتایج این پژوهش، این بود که 

تحصیلي دانشجویان پزشكي که با روش مساله محور آموزش 

ش ا روبداری بیشتر از گروهي بود که ر معنيدیده بودند، به طو

های ش(. این نتیجه با نتایج پژوهp≤/001مرسوم آموزش دیدند )

( 53و همكاران ) Pratiwi (34و همكاران )  Orjiقبلي مانند 

 همسو بود.

یكي از مسائل اصلي دانشجویان، کمبود انگیزش تحصیلي است 

استفاده از رویكرد  (، این پژوهش نشان داد که این کمبود با36)

گردد. در تبیین اثربخشي محور تاحدودی مرتفع ميمساله

توان گفت که رویكرد مساله محور بر انگیزش تحصیلي، مي

آموزش الكترونیكي مساله محور در شرایط کرونا، به دانشجویان 

دهد تا مسائل خود را از طریق همفكری، کاوش، فرصت مي

ترنتي حل کنند. این تجربه وجو در صفحات اینپژوهش و جست

تواند هم باعث افزایش عملكرد تحصیلي و در عین حال مي

(. رویكرد مساله محوری 35باعث افزایش انگیزش آنها شود )

شود که کند و سبب ميتوان کنجكاوی را دانشجویان تقویت مي
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دانشجویان به طور فعال و مستقالنه با حمایت مدرس، به کاوش  

حل مساله باشند. در فرایند چنین کاوشي، یاد بپردازد و دنبال 

های خود ارتباط گرفته و به نتایج و گیرند که با همكالسيمي

های هم دیگر احترام بگذارند، این فرایند کاوشگرانه و اندیشه

تواند باعث افزایش همچنین همیارانه عمل کردن در کالس، مي

ه اکثر مطالعات نشان دادند ک(. 34انگیزش تحصیلي شود )

-های فعال تدریس مانند رویكرد مسالهیادگیرندگان روش

دهند و از نظر آنها مدرسان خوب کساني محوری را ترجیح مي

هستند که باعث فعال شدن یادگیرنده در امر یادگیری و تحریک 

 & ,.Chanchalor, S(. 37انگیزه او بشود )

Chomphutong  (38نشان دادند که فعال ) سازی

محوری باعث رضایت یادگیری گان با استفاده از مسالهیادگیرند

 شود.و انگیزش تحصیلي آنها مي

گیری در دسترس مهمترین محدودیت این استفاده از روش نمونه

پژوهش بود. همچنین به دلیل نبود شرایط اجرای آزمون 

پیگیری، امكان سنجش میزان ماندگاری نتایج مهیا نشد. لذا 

های دهي بهتر نتایج، در پژوهشظور تعمیمشود به منپیشنهاد مي

گیری محوری را با استفاده از روش نمونهآتي رویكرد مساله

-تصادفي در جوامع دیگر نیز بررسي شود همچنین پیشنهاد مي

شود در آموزش پزشكي به منظور بهبود درگیری دانشجویان، 

-افزایش میزان یادگیری و انگیزش تحصیلي به رویكرد مساله

 ی توجه بشود.محور
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 Abstract 

Introduction: Corona crisis has attracted the attention of all educational 

environments such as universities, schools and organizations for e-learning, 

but the quality of e-learning and its results, such as learning and academic 

motivation must also be considered. The aim of this study was to determine 

the effect of problem-based e-learning on the learning and motivation of 

medical students in coronary conditions. 
Method: The research method was quasi-experimental with pre-test and 

post-test design with experimental and control groups. From the statistical 

population of medical students of Ardabil University of Medical Sciences, 

32 students were selected using available sampling method and were 

randomly divided into experimental and control groups. The experimental 

group was exposed to problem-oriented e-learning for two months and the e-

learning group was directly exposed to the control group. A researcher-made 

learning questionnaire and academic motivation (Vallerend et al., 1989) 

were used. Research findings were analyzed using covariance. 
Results: The results showed that the average learning and academic 

motivation of the experimental group increased from 6.81 and 69.56 in the 

pre-test stage to 17.50 and 92.31 in the post-test stage, respectively. The 

results of analysis of covariance showed that after removing the effect of 

pretest, the mean scores of posttest of the two groups were statistically 

significant (p≥0.005). 

Conclusion: The results of this study showed that the use of e-learning's 

problem-Based approach in coronary conditions can be effective in 

increasing the learning and academic motivation of medical students. 

Keywords: Corona, e-learning, Problem Based Learning, learning, 

academic motivation 
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