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عملدرد تحصيلي، نتای  نشان داد که تدریس شيمي بره روش بر  مسالهروش حل 
مثبرو  آموزان ترأثيرهای دانشها و مهارتدانش ،هابه ترتيب بر نگرش مسالهحل 
 دارد 

، درس مون القیيرو عابردی، عملدررد تحصريلي،آزمسرالهالگوی حرل  هاي کليدي:واژه 

   شيمي
 

 قدمهم

، تدنولررو ی و فنرراوری رشررد همررواره در حررال تغييررر و تحررول اسررو جهرران امررروز

مسرلم    آن چرهشرودي در مدت زمان اندکي دو برابرر مريچشمگيری دارد و سواد اطقعات

تغيير وظایف و عملدررد مردارس  وری و جدید برایهای فاسو بدون در نظر گرفتن طرح

 ی متحول و متغير امروز و فردا تربيرو کررد گي در جامعهتوان نسل جدید را برای زندنمي

نسربو بره ایرن امرر مهرم  ،جامعهی سازندگان فردای دهندهظام آموزشي به عنوان پرورشن

هرا و رویرارویي برا چرالشآمروزان را بررای ی الطيری الواهد داشو و بایرد دانرشوظيفه

آمراده  مسالههای مهم زندگي از جمله مهارت حل مشدقت آماده نموده و آنان را با مهارت

آمروزان را در دانرش مسرالهی مهارت حل تواند زمينهتجهيا نماید  یدي از دروسي که ميو 

، با توجه به این ندته که هدف اصلي آموزش دروس فيایر  فراهم کند درس شيمي اسو 

باید آموزش ایرن  در مدرسه انتقال معلومات و دانش به تنهایي نيسو، شناسيشيمي، زیسو

اده و آنران ایرن مهرارت را در یررار د مسرالهدر معرض حرل  را آموزاندروس بتواند دانش

   ی عمل تجربه کرده و حل مشدقت را تمرین کنند عرصه

هایي ها و نگرش، مهارتهابه دانشباید به طور فااینده  آموزان مادانش حاضردر عصر

ی جهران امرروز هماهنر  الت گري  کننردهمجها شوند تا بتوانند الود را با تغييرات و تحو

، نوشتن و حسراب کرردن اوری را به الوبي سواد الواندنو فن 2  آنها باید سواد علميسازند

هرای مهارت انکره از آن هرا بره عنرو دررو تف مسالههای حل بياموزند و الود را به مهارت

واد جهرو فرراهم آوردن سر آموزش علروم در  شود مجها نمایندالعمر یاد ميیادگيری مادام

یرادگيری  العمر طراحي شده اسرو آموز به یادگيرنده مادامعلمي تدنولو ی  و تبدیل دانش

، مهارت یادگيری و اعتقراد بره یرادگيری اسرو کره از العمر منوط به کسب دانش پایهمادام

، )احمدیگيرد مرور در فراگيران شدل مي به مسالهطریق آموزش و یادگيری به روش حل 



 9  در درس شيمي آموزانبر القیيو و عملدرد تحصيلي دانش تأثير الگوی حل مساله بررسي

2934)    

هرای ی درسري و طراحري آموزشري، موضروش روشیدي از عناصر اصرلي در برنامره

ی وش بره مرحلرهها، ضرمن اجررای ری ایدامات و تصرميمکليه یادگيری اسو و -یاددهي

در طراحري آموزشري، موضروعاتي چرون اهرداف،   افتدرسد و یادگيری اتفاق ميمي ظهور

راه کارهرای عملري تبردیل به از طریق روش تدریس های ارزشيابي، وسایل آموزشي روش

و اجررا شرود، بردون شر  های تدریس مورد استفاده به الوبي انتخاب اگر روش شود،مي

(  از طریرق روش 2911الراني، کند )فضرلييا مجال پرورش پيدا ميآموزان نالقیيو دانش

بر ایرن  شوند دروني مي« هانگرش» کسب و «هامهارت»فهميده، « مفاهيم»که  تدریس اسو

توان گفرو   در وایع ميباشد، یادگيری مؤثرتر الواهد بود ترها مناسباساس هر یدر روش

ریاان درسي شود و تصميمات برنامهبدیل ميل تهای تدریس، نظر به عمکه با اجرای روش

  (2913)ملدي،  شوندو معلمان اجرا مي

تفدرر  های مهم آموزشي و مناسرب تررین بسرتر پررورشآموزش علوم یدي از حوزه

 مسرالهگيرری از روش تردریس حرل بهرهشود  بدیهي اسرو یلمداد مي مسالهعلمي و حل 

فروق الواهرد برود  در ایرن  رسيدن به هدفترین راهبرد آموزش علوم و محملي برای مهم

دن آن های علم، فرایند و نحوه بره دسرو آورموز عقوه بر دستيابي به فرآوردهآروش دانش

آموزد  دیویي بهترین راه رسيدن به عادات تفدر و اهداف نراظر برر رشرد عققنري را نيا مي

ا زیرابي و یضراوت رار استنتاج و اسرتدالل، مقایسه نظریات، همچون ادراک صحيح مطلب،

  (2913، دانسو )به نقل از مهرمحمدیمي مسالهممارسو و تمرین در حل 

آوری اطقعرات دربراره آموزان بره جمرعو هدایو دانش با تشویق مسالهرویدرد حل 

، تفسرير و هاسازی، آزمرودن فرضريهشاهده دنيای پيرامون، فرضيههای مورد بررسي، مپدیده

یراری ارتباط شفاهي و یا نوشرتاری برا افرراد دیگرر بره منظرور بيران ، برهاگيری دادهنتيجه

، زمينه را بررای رشرد و توسرعه های الویشرسيهای حاصل از برها و افدار و یافتهدیدگاه

در فرایند  از آنجا که  (2934، آورد )احمدیآموزان فراهم ميدر دانش 1های فرایندیمهارت

، بنرابراین اسرتفاده از شرودبه تفدر اهميرو زیرادی داده مري مسالهی حل یادگيری به شيوه

وهشگری شرود  هنگرامي انتقادی و پژی تواند موجب تقویو روحيهمي مساله رویدرد حل

احتماالً برا  ،ایجاد کند مسالهکارآمد برای حل  یکند تا ی  مجموعهآموز تقش ميکه دانش

  امرا برروز نتيجه بماندبي اوگردد تقش شود که در ظاهر موجب ميبه رو مي مشدقتي رو
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هرای حرل کند تا مهرارتقت به کم  راهبردهای تفدر منطقي، فرصتي ایجاد مياین مشد

تواند موجب ایجراد انگيراه و ميدار ی جهومسالهی   بهبود یافته و تریي کند  اودر  مساله

  (2913)شرعباني،  اهيم شريمي را بهبرود بخشردشرده و درک آنهرا از مفر انتحری  فراگير

مسئول برای ساالتن ی  ایتصراد  آموز به عنوان ی  شهروندتواند به دانشآموزش علوم مي

روشرن بررای هرر کرس دیگرر کمر  نمایرد   ایآینده نيا و ،حيط سالمی  مو ایجاد  یوی

کنرد ترا ميراان درک و فهمشران را گسرترش آموزان کم  ميآموزش الوب علوم به دانش

آنها را به همداری اندیشمندانه برا شرهروندان در سراالو و نگهرداری  این، عقوه بر  دهند

    (2913، نماید )انارکيمي سته تشویق و ترغيبآزاد و آرا یی  جامعه

 ابتدرار و يننردگی،آفر مسالهحل  یيایجاد توانا ،در آموزش علوم عمده اهداف از يید

توان تحرو آموزان را ميالقیيو در دانشهای   جنبه(2911، اسو )کرامتي آموزاندانش در

در پررورش زمينره   هدایو والدین و معلمان ایجراد کرردشرایط مختلف، از جمله تجربه و 

که بتوانند مسرالل را  آموزان به وجود آورددانشدر این آمادگي را تفدر علمي و القق باید 

ي و مشخص کننرد و بررای ، الودشان مسالل را شناسایها را مشاهده کنندبررسي کنند، دیده

  (2912گررده، سررداریاسپادک، بره نقرل از راه حل مناسب باشند )حل آنها درصدد یافتن 

در فرراهم آوردن محريط مثبرو در هرای تردریس ای، نقرش الگو( در مطالعه1923) 9آمابيل

اسرتققل بره  احتررام، فرصرو و م برا عقیره وأترو کقس درس، داشتن روابط صميمانه و

 داند آموزان ميترین عوامل رشد القیيو دانشرا از مهم فراگيران

 آمروزان دوره متوسرطه اغلربکره دانرش ر تحقيق الرود بيران داشرته( د1626) 6روني

و در حرل مسرالل اسرتفاده کننرد  هابيني پدیدهنش الود برای توضيح و پيشاز دا توانندنمي

، فایرد هرای کقسريکه آموزش ن وایعيو اسواین مشدل ناشي از ای  جدید ناتوان هستند

تحقيرق  ( در1663) 5دریرن و کرورب  اسوها نياز برای استدالل آنهای کيفي مورد راهبرد

اند از علرومي آموزان نتوانستهی سنتي دانشدرآموزش به شيوه که ندالود به این نتيجه رسيد

بررای داشرتن نظرام  کرهها معتقدند آن  ر زندگي روزمره الود استفاده کننداند دگرفته که یاد

، امرا و به سوی آموزش القق هدایو گرردد نظام سنتي باید متحول شود آموزشي سازنده،

هرای از روش ،ایرن شريوه شرناالو کرافي از تعدادی از معلمان به علو نداشرتن تسرلط و

  گيرندتدریس القق در کقس بهره نمي

هرای تفدرر و مهرارتتواند در رشرد معني، نميوار و بيحفظ مطالب به حالو طوطي
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هایي متمرکا کننرد مدارس باید تأکيد الود را بر روش هایوایع شود  برنامه مؤثر مسالهحل 

تن را از طریرق نظرم فدرری هرای چگونره آمروالیابليرو آموزان به جای آموالتن،که دانش

آن چنران  های آموزشي برای تحقق چنين اهدافي نقش اساسي دارند و بایردبياموزند، محيط

  کنند مسالهزی حقایق علمي، درگير آموزان را به جای ذاليره ساماندهي شوند که دانشساز

های ابتداری منطبق با زنردگي، یرا روش  زندگي وایعي آنها در ارتباط باشندمساللي که با ز

 را در امر یرادگيری بيشرترآموزان تر و رغبو و تقش دانشهای آموزشي را جذابمویعيو

، فارفرارآذر و حيدری)فتحي شوندمي متفدر در مدارس هایانسان تربيوموجب  و کنندمي

ژوهش و آموزان و فراهم کردن فرصو کافي بررای پردانش اهميو دادن به پژوهش  (2936

ه پرورش سطوح باالی تفدرر آوری اطقعات و تحليل آنها و بحث با همساالن منجر بجمع

  (1663،  4چن  یان  و) شودآموزان ميدر دانش
   

   مسالهلگوي حل ا

ا شررایط زنردگي را حرل فرایند برالورد ب ،فيلسوف بارگ تعليم و تربيو جان دیویي،

ای از ی دربرگيرنده ی برالورد با مجموعهکرد که زندگي و یادگيرل وی استدال ناميد  مساله

نمرودار انتخراب مسالل و حل آنهاسو و هر عمل انسان )از جمله تصميم به ندادن پاسخ(، 

، محرور فعاليرو محسروب یادگيرنده 3مسالهدر الگوی حل   های مختلف اسواو از بين راه

  بنرابراین روش کرار بره وسريله الرود فراگيرر اسوگری شود و نقش معلم تنها هدایومي

آمروزان در ایرن دانش  از نوش یياسي اسو   دیدگاه مورد استفاده در این الگوشودساالته مي

هرا ، یوانين و با مقایسه آنهاها با استدالل علمي به کم  نظریهآوری دادهپس از جمعالگو، 

و )بردریان  نتيجره را بره دسرو الواهنرد آورد ،های به دسو آمده از پژوهش الرودبا داده

 در آن، بنابراین های گروهي استفاده شود در این الگو بهتر اسو از فعاليو  (2913کيامنش، 

 گروهري یابرلایرن الگرو دارای ارتبراط درون، بلدره نيسرورنده تنها برا معلرم تعامل یادگي

    (2913)شعباني،  اسوای مقحظه
 مسرالهدر آموزش شيمي، به این صورت اسو که ابتردا یر   مسالهمراحل الگوی حل

ایجاد شرده و اطقعراتي در ایرن  مساله، اشتياق به حل ، سپس با ایجاد انگياهشودمطرح مي

، سرپس بررای کندهایي را مطرح ميفرضيه مسالهشود، فراگير برای حل گردآوری ميمورد 

بره آزمرودن آن ایردام  از طریق طراحي و اجررای آزمرایش ،اثبات درستي فرضيه اراله شده
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تحليرل آنهرا برا اسرتفاده از یروانين، ها و تجایره و گردآوری داده ،بعد ی، در مرحلهکندمي

در مرحله آالر نتيجه به دسو آمده بره  شودمي از دیدگاه یياسي انجام،    و با استفاده اصول

  (1663، 1شود )دامينموارد دیگر تعميم داده مي
، ایجراد و پررورش هاانتقال دانستني اهداف آموزش علوم را، ،تخصصان آموزش علومم

هرای الزم گيرند  انتقال دانسرتنيدر نظر مي ضروریهای ها، ایجاد و پرورش نگرشمهارت

 :هرا شرامل  مهارتایرد بره یادگيرنرده منتقرل شرودبیوانين اسو که و  اصول شامل: یواعد،

بينري کرردن ، پيشسرازی ، فرضريهها، تفسير یافتهگردآوری اطقعات ،گيریمشاهده، اندازه

نيا شرامل: پرژوهش  هانگرش بریراری ارتباط و طراحي پژوهش اسو  ،کاربرد اباار ،عملي

اایش توانرایي اندیشريدن و اسرتدالل، ایجراد عقیره بره دانرش ، افمطالب نظریدر درستي 

تقال دانش، ایجاد حس همدراری، آمروالتن ، آساني انبا وسایل تجربي، ایجاد مهارت در کار

، ایجاد عرادت بره رعایرو نظرم و آموزانایجاد حس اعتماد به نفس در دانش ،ندات ایمني

  اهرداف برنامره اسروگيری دیرو و صرحو در انردازه یي با مفهومترتيب در کارها و آشنا

هرا و ، نظریرهولآموز برا زبران و برالري اصريمي دوره متوسطه این اسو که دانشدرسي ش

هرای های الرود را برا پدیردهای علم شيمي آشنا شود و ضمن درک آنها آموالتهمفاهيم پایه

ای شريمي بره ویرژه هرهمچنين برا طبيعرو و روش يعي و تجربيات روزانه مرتبط سازد طب

های فرآینردی و مهارتهرای علمري اسرو های یادگيری علم تجربي که شامل مهارتمهارت

ر حرکتي الرود را ي های ذهني و روانآشنا شود و بر آنها تسلط یابد تا به این وسيله مهارت

هرا و هرای الرویش از شريمي و مهرارت، تقویو کند و نيا با تلفيرق آموالترهبهبود بخشيده

نطقري تجایره و تحليرل و ، مسالل روزانه الرود را بره طرور مهای علمي کسب شدهنگرش

های ذاتي علم ها و ارزشهایي مسئوالنه بگيرد و به نگرشآنها تصميمی باره در نقادی کند،

های علمي ، امانو و عدم یطعيو در نظریات و روشهمچون پرسشگری، روشنگری، دیو

    (2933، يمي دوره متوسطهمعتقد شود )راهنمای برنامه درسي ش
افراایش  برر مسراله بررسي تأثير روش حرل ( در تحقيقي تحو عنوان2936حميدی )

  اسو مؤثر یيوالق افاایش بر مساله حل روش به رسيد که تدریس القیيو به این نتيجه

برر القیيرو  مسرالهثير روش حرل ، تأی الود( در مطالعه2936فارفار )آذر و حيدریفتحي

کره روش حرل  راهنمایي مراغه را بررسي کردند و به این نتيجه رسريدندآموزان سوم دانش

   مثبو دارد  آموزان تأثيربر القیيو دانش مساله
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( در تحقيقي تحرو عنروان مقایسره 2913) زاده بروجنيتقي وحاتمي  ،ميرزایي عبداله

آمروزان دالترر شريمي دانرشادگيری مفاهيم انتااعي ی سنتي در تأثير روش تدریس یياسي و

 اول متوسطه به این نتيجه رسيدند که تفاوت معناداری در ميانگين نمرات دو گروه کنتررل و

 ي از نمرات گروه گواهو ميانگين نمرات گروه آزمایش در سؤاالت شيم ردآزمایش وجود دا

       نترای  تحقيرق حراکي از ترأثير مثبرو روش یياسري برر پيشررفو تحصريلي و بيشتر برود 

د به این نتيجه ( در تحقيق الو1663  یان  و چن  )فاایش یادگيری معنادار فراگيران اسوا

آمروزان برر القیيرو و دانش توسرط مسراله، تحليرل و حرل رسيدند که مشاهده، پرژوهش

 و ابتدار تأثير مثبو داشته اسو پذیری های آن مثل انعطافمؤلفه

الو انيميشرن برا برر سرا مسرالههای حل اهبرد ر( در ی  تحقيق تأثير1626) 3بریانو

ن گرروه آمروزاان متوسطه را مورد بررسي یررارداد  در ایرن روش دانرشآموزکامپيوتر دانش

بهينره تخاب راه حل سپس ان های متعدد حل مشدل و، از راهآزمایش برای ساالو انيميشن

نترای    های سنتي رای  برودبرای گروه گواه در اتاق راهبرد، در حالي که این استفاده کردند

 ،شرود در ساالو انيميشن کامپيوتری استفاده مسالههای حل از راهبردهزماني که  نشان دارد

باعرث  مسرالهشريمي برا الگروی حرل  آموزش درس  داردساالو انيميشن کيفيو بيشتری 

از افدار یرا روابرط ، گيریو تصميم مسالههای حل لفيق مهارتاز ت آموزاندانشکه  شودمي

آمروزش ایرن نرد  نهای جدید را پيدا کنو برالوردار شده و یدرت کشف و انتخاب راه حل

ها و امرور و افدرار را پدیده آموزان کم  کند تادانشبه تواند مي مسالهحل درس با الگوی 

هرای از یالبترری داشرته باشرند و ي نپذیرند، بلده نگاه متفاوتراحتآن چنان که هستند به 

همران گونره کره  منظر دیگری نگاه کنند  از ها رابه عبارتي پدیده  فدری همسان دور شوند

ی ( در زمينره2936حميردی ) ( و1663پيشين همچون، یان  و چنر  ) ذکر شد، تحقيقات

 تررینمهرمبا توجه به ایرن کره یدري از اما   اسوبر القیيو بوده  مسالهتأثير الگوی حل 

، مسراله یرابي، حرل مسرالهآموزشري،  هایوشر از ، استفادهآموزاندانش آموزش در اللمس

های القق نقرش بسراایي دارد درس شيمي در زمينه ایجاد مهارت و اسو تفدر و القیيو

تواننرد در انگيرا ميبر مسالههای های آموزشي مناسب و مویعيومعلمان با طراحي روش و

ریراان شرند و ترقش برنامرهرشد و شدوفایي القیيو فراگيران تأثير بسيار مثبتي داشرته با

این تحقيرق  ، از این رو،و فرایند مدار اسو مسالهي بر حل آموزش مبتن نيا بردرسي شيمي 

 هرم برر القیيرو و هرم برر عملدررد تحصريلي مسرالهصدد اسو ترأثير الگروی حرل  در
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 ی پرژوهشهافرضريهدر این راستا،   درس شيمي را مورد بررسي یرار دهدان در آموزدانش

 عبارتند از:

 مسرالهالگوی حرل  را با آموزاني که درس شيميدانش)و ابعاد آن( مياان القیيو  -2

بيننرد این درس را به روش سرنتي آمروزش مريآموزاني که بينند نسبو به دانشآموزش مي

 بيشتر اسو  

 مسرالهالگروی حرل  را برا آموزاني که درس شريميمياان عملدرد تحصيلي دانش -1

بيننرد این درس را به روش سرنتي آمروزش مريآموزاني که بينند نسبو به دانشآموزش مي

 بيشتر اسو  
 

 روش 

ون برا گرروه گرواه آزمرپرس -آزمونز طرح نيمه آزمایشي از نوش پيش، ادر این تحقيق

بره عنروان متغيرر مسرتقل، و  مسرالهآموزش درس شيمي با الگوی حل   استفاده شده اسو

 القیيو و عملدرد تحصيلي به عنوان متغيرهای وابسته تحقيق بررسي شدند 

 

   گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

شرهر  سال اول متوسرطه آموزان دالترن پژوهش شامل کليه دانشی آماری در ایجامعه

 بررای انتخراب نمونره،  مشغول به تحصيل بودند 2936-32يليسنندج بود که در سال تحص

در هرا افرراد آنتصادفي انتخاب و  ایالوشهگيری نمونه نفر با روش 46د دو کقس به تعدا

گواه در این تحقيق بر  های آزمایش وو گواه یرار گرفتند  در ضمن گروهدو گروه آزمایشي 

 سازماندهي شده بودند  ها در کقسعملدرد تحصيلي دوره راهنمایي اساس 

 

 سنجش ابزار

و  ،القیيرو عابردیآموزان از آزمرون دانش القیيوگيری در این پژوهش برای اندازه

طبرق روال معمرول  شريميآمروزان در درس تحصريلي دانرشعملدررد گيرری برای انردازه

اسرتفاده  مهارتي و نگرشري( )دانشي، شيميآزمون  از ،عملي( ارزشيابي این درس )نظری و

 شد 

آزمرون و القیيو در این پژوهش، نمرات پيش : منظور ازآزمون خالقيت عابدي -8
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اسراس پرسشرنامه القیيرو عابردی  های آزمایش و گرواه بررآموزان گروهآزمون دانشپس

)سرواالت  26بودن ی سيالمؤلفه چهار ترتيب به که سؤال اسو 46 حاوی اسو  این آزمون

 29و بسرط(، 63ترا  96)سرواالت  21یریپذ انعطاف (،99تا  19)سواالت  22ابتدار (،11تا  2

 بره کره اسو ج و الف، ب گاینه 9هر سؤال دارای   گيردمي اندازه را( 46تا  56)سواالت 

 کرل ، نمررهچهرار مؤلفرهنمررات  جمرع  گيردمي تعلقها آن به 9و  1 و 2 یترتيب، نمره

عابردی پایرایي ایرن آزمرون را برر اسراس آلفرای   دهدميرا تشديل  آموزاندانش القیيو

، 43/6، 35/6بسرط بره ترتيرب  پذیری ولفه سيال بودن، ابتدار، انعطافؤچهار م در کرونباخ

از روش  ( برای بررسي روایي این آزمرون2931) گاارش کرده اسو  عابدی 42/6، و 42/6

ضررایب   اسرتفاده کرردهرای مرقک آزمون نمررات آزمرون و نمررات ایرنهمبستگي برين 

ز ا 62/6 نمرات درسي، همگي در حرد ی آزمون القیيو وهمبستگي بين نمرات چهارگانه

    دار بودندانظر آماری معن

هرم بره  شريميدرس  با توجه بره ایندره مطالعهدر این  :آزمون عملکرد تحصيلی -2

هرای معمرول شرود، مطرابق برا روشهم به صورت عملدردی سرنجيده مي صورت کتبي و

 5ایرن درس و  هرای آموزشرياز اعضای گروهنفر  9 امتحان این درس و پس از مشورت با

 شد ، استفاده به شرح زیر از سه آزمون و ی  چ  ليسو ،نفر از دبيران شيمي

 اسو ای نمره سوال ی  16( آزمون یادگيری حوزه دانشي: شامل 2  

تبردیل شرده  16سؤال در مقياس ليدرت که نمره آن به  96( آزمون نگرشي: شامل 1  

 اسو 

   اسو  16( آزمون مهارتي: دارای دو یمسو اسو و نمره کل آن برابر 9  

 اسو  26نمره کل آن برابر ای که سؤال چهارگاینه 26الف(  

 26آزمایشگاهي در مقيراس ليدررت کره های چ  ليسو مشاهده از فعاليو ب(   

 اسو ای نمره

 همامران بررای دو ها بودند و آزمون در کرقس درس وکقس دبيران ،مجریان آزمون

، آزمرونآزمرون و پسون در هر سه مرحله )مقدماتي، پيشروایي این آزمگروه به عمل آمد  

نفرر از  5و آموزشري  هرایاز مسرئوالن گرروه نفر 9رد تایيد محتوایي مو از لحاظ صوری و

 ها پس از تأیيد روایري توسرط اسراتيد علروم تربيتري ودبيران این درس یرار گرفو  آزمون

ها با استفاده از آزمون پایایيتعدادی از دبيران شيمي، مورد استفاده یرار گرفو  نيا و  شيمي
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نگرشري و  های یرادگيری حروزه دانشري،آلفای کرونباخ تأیيد شد که مقدار آن برای آزمون

هرر سره مرحلره حراکي از  نتای  به دسو آمد  12/6و  19/6،  14/6مهارتي به ترتيب برابر 

   پایایي باالی آزمون مذکور اسو

 

 روش اجرا

ر اساس ی  برنامه تنظيم شرده دبير گروه آزمایش، ب ،مسالهپيش از اجرای الگوی حل 

 ،مسرالههای الزم را در جهو تدریس به شيوه حرل آموزش ،دو ساعتي یدر طي سه جلسه

در ایرن  دریافو نمود  ها و فنون تدریس،توسط ی  متخصص علوم تربيتي وآشنا به روش

های معمول، هدف و اهميو فاوت آن با روش، تمسالهت در مورد مفهوم الگوی حل جلسا

تواند در رشرد که این الگو مياین  استفاده از این الگوی تدریس، مراحل اجرای این الگو و

به درس شيمي مؤثر وایع شرود، بره تفصريل برا دبيرر  آموزاندانشدانش و نگرش  مهارتها،

در االتيرار وی یررار  مسرالهها در زمينه الگوی حل گروه آزمایش صحبو شد و طرح درس

رابطه معلم گروه آزمایشري در طرول اجررای روش  ها،پس از این آموزش همچنين، گرفو،

هرای مردرس دوره ا مدرس دوره بریرار بود و وی در صورت لاوم از تجربيرات وآموزشب

هرای القیيرو عابردی و آزمرون عملدررد آزمرون ،نمود  پس از انتخاب نمونرهاستفاده مي

بره صرورت همامران اجررا گردیرد  پرس از  تحصيلي برای هر دو گروه در شرایط یدسران

آمروزان گرروه دانرش ایش و اجرای پريش آزمرون،های الزم به دبير شيمي گروه آزمآموزش

را دریافرو  مسرالهماه الگروی حرل  9به مدت  2936 -32آذر ماه سال تحصيلي آزمایش از

هرای آزمونپس ،مسالهبعد از پایان آالرین جلسه تدریس به روش حل  ( 2نمودند )جدول 

 یدسران وآزمرون در شررایط همچرون پريش ،یيو عابدی و آزمون عملدررد تحصريليالق

 ماه برگاار گردید   همامان در اسفند

 

 

 

 

 

 



 88  در درس شيمي آموزانبر القیيو و عملدرد تحصيلي دانش تأثير الگوی حل مساله بررسي

 مساله)مدل تدریس مبتني بر حل  مراحل تدریس جلسات آموزشي گروه آزمایش :2جدول

 (2335، 26اجونو  گالبرایو

 مسالهتعریف و بيان  ام اولگ
ر  مسالهیا تعریف  مسالهدار ساالتن ر معني مسالهآگاه شدن از 

 مسالهسازمان دهي به ابعاد 

 گام دوم

 
 آوری شواهدجمع

ب مرت -آوری و ارزیابيجمع -تبيين شواهد -بيان شواهد

 بندی شواهدطبقه -اراله شواهد -کردن شواهد

 سازی بيان راه حلتدوین ی  پاسخ یا فرضيه

 گام سوم

 
 آزمون فرضيه

 هاتبيين توانایي -هاتبيين شناالو -کشف ارتباطات تحليل و

  بيان نتای  -دارهای معنيیافتن طرح یا استنتاجگيری نتيجه گام چهارم

 کاربرد نتای  گام پنجم
 های مشابهتعميم نتای  به سایر مویعيو

 آزمون شواهد جدید در ی  مویعيو جدید

 

 هايافته
 کنندگان در آزمرون القیيرو، ابتردااز عملدرد شررکو روشنبه منظور اراله تصویری 

 آزمرونپرس آزمرون وپريش های آن درو مؤلفرههای القیيو انحراف معيار نمره ميانگين و

 اراله شده اسو  1محاسبه گردید که نتای  آن در جدول  آزمایش و گواه هایگروه

آموزاني پژوهش مبني بر اینده مياان القیيو )و ابعاد آن( دانش 2برای بررسي فرضيه 

سرنتي  ي که به روش تردریسآموزانبينند نسبو به دانشآموزش مي مسالهکه با الگوی حل 

 راسرتا، ایرن در  شد کوواریانس چند متغيره استفاده تحليل از، بينند بيشتر اسوآموزش مي

 متقابرل اثرر  عدم معنراداری یرار گرفو بررسى مورد اریانسوکو تحليل هاىمفروضه ابتدا

 آزمرون براکس(، و نيا عدم معنراداری p ،19/6 =F= 139/6) هانآزموپيش و مستقل متغير

(22/6=p)  حاکي از بریراری همگني شيب رگرسيون در گروه های مختلف و نيا بریرراری

 ها بود  یانسرمفروضه همگني وا
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 آزمونپس آزمون وپيش هاي آن درنمره خالقيت و مؤلفه معيار انحراف ميانگين و: 2جدول 

 آزمايش و گواه هايگروه

 معيارانحراف  ميانگين گروه متغيرها

 

 القیيو
 آزمونپيش

 92/12 21/263 آزمایش

 66/19 93/263 گواه

 آزمونپس
 61/26 269 آزمایش

 39/12 19/226 گواه

 

 سيالي
 آزمونپيش

 26/26 94 آزمایش

 63/29 53/93 گواه

 آزمونپس
 13/4 53 آزمایش

 12/29 61 گواه

 
 ابتدار

 آزمونپيش
 66/3 13 آزمایش

 16/1 99/13 گواه

 آزمونپس
 51/1 95 آزمایش

 23/1 49/96 گواه

 

 انعطاف
 آزمونپيش

 14/5 69/19 آزمایش

 46/5 19/12 گواه

 آزمونپس
 91/4 16 آزمایش

 16/5 63/11 گواه

 
 بسط

 آزمونپيش
 62/4 99/21 آزمایش

 19/6 49/21 گواه

 آزمونپس
 26/4 13 آزمایش

 23/4 13/23 گواه

 

ه اثرر روش تردریس کر، دادنشان ( 9)جدول استفاده از تحليل کوواریانس چند متغيره 

مياان  توان گفومي، پس p= ،21/263  =(55 ،1 )F 62/6) معنادار اسو القیيومياان  بر

آمروزاني کره نسبو به دانش بينندآموزش مي مسالهآموزاني که با الگوی حل القیيو دانش

 بينند بيشتر اسو زش ميبه روش تدریس سنتي آمو
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پس از  آزمون خالقيتنمرات پس سه ميانگين: نتايج تحليل کوواريانس مربوط به مقاي9جدول

 آموزانآزمون دانشهاي پيشکنترل نمره

 تغييرات منبع

مجموش 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 F p مجذورات

توان 

 آماری

 

 

 آزمونپيش

 49/6 62/6 43/64 156/9211 2 156/9211 القیيو

 653/6 662/6 932/61 235/9241 2 235/9241 سيالي

 555/6 69/6 341/3 311/1146 2 311/1146 ابتدار

 556/6 62/6 266/45 313/146 2 313/146 انعطاف

 514/6 622/6 451/16 521/2156 2 521/2156 بسط

 
 

 گروه 

 33/6 62/6 21/263 514/5194 2 514/5194 القیيو

 591/6 662/6 923/44 123/6962 2 123/6962 سيالي

 263/6 69/6 341/3 546/924 2 546/924 ابتدار

 556/6 62/6 345/36 319/393 2 319/393 انعطاف

 661/6 356/6 269/6 536/2 2 536/2 بسط

 

 

 الطا

 652/43 53 216/9154 القیيو

 632/45 53 115/9392 سيالي

 353/92 53 353/92 ابتدار

 293/353 53 293/353 انعطاف

 565/25 53 311/119 بسط

 
 

 کل

 53 22196 القیيو

 53 26135 سيالي

 53 311/1146 ابتدار

 53 399/1521 انعطاف

 53 456/1253 بسط

 

از تحليل کوواریانس استفاده شرد   پژوهش نيا 1 فرضيهبه همين ترتيب، برای بررسي 

های آن را ميانگين و انحراف معيار نمره عملدرد تحصريلي و مولفره 6جدول در این رابطه، 

 دهد به تفدي  گروه های آزمایش و گواه نشان مي



 2931تابستان دوره پنجم، شماره اول، بهار و ، ي مطالعات آموزش و يادگيريمجله 84

 هايهاي آن در گروهلفهوتحصيلی و م عملکرد نمره معيارانحراف  : ميانگين و4جدول

 آزمايش و گواه 

 

 مقياس گروه

 آزمونپس آزمونپيش

 انحراف معيار ميانگين معيارانحراف  ميانگين

 

 زمایشآ

 11/6 19/21 32/2 63/25 پيشرفو تحصيلي

 34/6 26/23 11/1 33/26 دانشي

 31/2 24 61/1 96/25 مهارتي

 36/6 63/23 44/1 29/25 نگرشي

 
 گواه

 21/2 36/25 69/2 56/25 پيشرفو تحصيلي

 93/2 96/24 16/2 63/25 دانشي

 11/1 66/25 11/2 24 مهارتي

 16/2 29/24 93/1 66/25 نگرشي

 

عملدررد  ميراان اثر روش تدریس بر که داد، نشان (5جدول )تحليل کوواریانس نتای  

ميرراان  ترروان گفررومي، پررس F( 53 ،2)=  (p= ،11/264 62/6) اسررومعنررادار  تحصرريلي

بينند نسربو بره آموزش مي مسالهبه روش تدریس حل  آموزاني کهعملدرد تحصيلي دانش

 بينند بيشتر اسو ي که به روش تدریس سنتي آموزش ميآموزاندانش

  تحليرل کوواریرانس اجررا شرد نيرا ن اثر روش تردریس برر ميراان دانرشتعييبرای 

 اسررو معنررادار ميرراان دانررش دهررد، کرره اثررر روش ترردریس برررنشرران مي 5جرردول 

(62/6 p= ،11/33 =(53، 2 )F   روش نسربو بره  مسرالهالگروی حرل  گفروتروان ميپس

 بيشتری دارد   آموزان تأثيرهای کسب شده دانشتدریس سنتي بر مياان دانش
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پس از  آزمون خالقيتنمرات پس وط به مقايسه ميانگين: نتايج تحليل کوواريانس مرب2جدول

 آموزانآزمون دانشهاي پيشکنترل نمره

 تغييرات منبع

مجموش 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 F p مجذورات 

توان 

 آماری

 

 آزمونپيش

 15/6 62/6 22/3 235/9241 2 235/9241 عملدرد تحصيلي

 616/6 165/6 91/2 435/2 2 435/2 دانش

 611/6 153/6 96/2 164/9 2 164/9 مهارت

 664/6 559/6 94/6 393/6 2 393/6 نگرش

 
 گروه

 33/6 62/6 11/264 123/6962 2 123/6962 عملدرد تحصيلي

 491/6 62/6 11/33 669/223 2 669/223 دانش

 115/6 62/6 31/11 655/44 2 655/44 مهارت

 514/6 62/6 31/16 933/243 2 933/243 نگرش

 

 

 الطا

 632/45 53 115/9392 عملدرد تحصيلي

 124/2 53 915/43 دانش

 361/1 53 311/245 مهارت

 636/1 53 234/221 نگرش

 
 

 کل

 53 26135 عملدرد تحصيلي

 53 466/211 دانش

 53 311/245 مهارت

 53 466/115 نگرش

 

ميراان مهرارت  دهد، که اثرر روش تردریس بررنشان مي 5جدول  نتای عقوه بر این، 

توان ميپس  [p= ،31/11 = (53 ،2 )F 62/6)] نيا معنادار اسو آموزانی دانشکسب شده

هرای کسرب رتپردازی نسبو به روش تدریس سنتي بر ميراان مها مسالهروش حل  گفو

 بيشتری دارد   آموزان تأثيرشده دانش

برای تعيين اثر روش تدریس برر ميراان نگررش دانرش آمروزان گرروه  ،سرانجام اینده

دهد، که اثرر ، نشان مي5جدول   در این رابطه، گواه، تحليل کوواریانس اجرا شد آزمایش و

 p= ،31/16  =(53 ،2 )F 62/6آمرروزان )ی دانررشترردریس بررر نگرررش کسررب شرردهوش ر



 2931تابستان دوره پنجم، شماره اول، بهار و ، ي مطالعات آموزش و يادگيريمجله 86

روش تدریس سنتي بر نسبو به  مسالهروش تدریس حل  توان گفویعني مي  معنادار اسو

 بيشتری دارد   آموزان تأثيرهای کسب شده دانشمياان نگرش

 

 گيريبحث و نتيجه

آموزان دالترر بر القیيو و پيشرفو تحصيلي دانش مسالهاین مطالعه تأثير الگوی حل 

نتای  تحقيق نشران   درس شيمي را مورد بررسي یرار دادسال اول متوسطه شهر سنندج در 

آمروزان شرده موجرب افراایش القیيرو دانش مسالهل با رویدرد ح شيمي داد که آموزش

(، آمابيرل 1663چنر  )انر  و ، ی(1626)بریانرو  هایبا یافتهی به دسو آمده نتيجه  اسو

را  یافترهایرن   ( همسرویي دارد2936) فارفارحيدری آذر و(، فتحي2936) (، حميدی2319)

هرای مختلرف حرل آمروزان راهدانش ،مسرالهحل الگوی  توان این گونه تبيين کرد که درمي

ن ایر از ایرن رو،  شرودآنان داده مياندیشيدن و تفدر به  کنند و فرصوسالل را تمرین ميم

ها یا افدار نو و القق را پرورانده و اراله دهند  در انگياد تا ایدهرا بر مي آموزاندانش، الگو

آنران از  کننرد  سرپسکرار مي هراها و آزمونفرضيه آموزان با انواش، دانشمسالهحل تمرین 

ای اندیشرهدید و اند، برای حل مسالل یا اراله فدری جآورده دسوکه به  ها و نتایجيپاسخ

زدن منظومه فدری موجرود این الگو در جهو کم  به افراد برای برهم   گيرندنو کم  مي

های های موجرود در زمينرهاندازهای جدیدی را برای حل مسرالل و موضروشالویش، چشم

هرای انرد در مویعيروگرفتره آن چه را یرادآموزان رد دانشکند  در این مومختلف اللق مي

نيرا  زنند و از این طریرق القیيرو الرود راو به ی  نوآفریني دسو مي جدید به کار بسته

ای باشرد بنابراین اگر معلم اطقعات الزم را داشته باشد و شرایط هم به گونه  دهندنشان مي

 آموزان به هردف مطلروب دسرو الواهنرد یافرو دانش ،ان از این روش استفاده کردکه بتو

 پرژوهش حاضرر نترای  ،مؤلفه های القیيو بر مسالهتأثير الگوی حل همچنين در بررسي 

توانرایي ارالره  سريال برودن ترأثير مثبرو دارد  یبرر مؤلفره مسرالهالگوی حل  که دادنشان 

 چرون مسرالهحرل در روش   ه یر  مویعيرو معرين را سريالي گوینردهای متعردد برپاسخ

گویي بره تعدد پاسخ و کنندهای گوناگوني را تمرین ميپاسخ ،للبرای حل مساموزان آدانش

، يمرایش از نظرر سريالآمروزان گرروه آزدانرش ،کنند، به همين علرون ميتمری االت راؤس

ی یانر  نتای  مطالعرهبا این تحقيق  نتای تری نسبو به گروه گواه داشتند  وضعيو مطلوب

دانسرتند پذیری و ابتدار مؤثر ميرا فقط بر القیيو، انعطاف مسالهکه حل ( 1663و چن  )
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الگروی کره  دادنشان  ابتدار، نتای ی مؤلفه بر مساله  در بررسي تأثير الگوی حل مغایر اسو

هرای جدیرد ابتدار به معنري گشرودن راه  داردآموزان، تأثير مثبو ابتدار دانش بر مسالهحل 

آموزی که در روش سنتي فقرط دادها اسو  از این رو، دانشي رالبرای حل مسالل یا بررس

صرالو ا توانرد ابتدرار وکند، نميتمرین ميها را همانگيرد و بهره مي «معلم گفته» یواعد از

ی مسرالل آمروزان از حروزهدانش ،مسالهبا توجه به اینده در روش حل  کار داشته باشد در 

جره ترازگي و اصرالو بيشرتری در د، در نتينرگيردی روزانه در افدرار الرود فاصرله مريعا

 آمروزان در حرل مسرالل،دانرش ،مسرالهحل  تدریس در روش د داشو نالواه انهایشپاسخ

رسريده و بره ندراتي نرو  تمرینراتکنند  ذهن افراد در ها و نظرات بدیعي را کشف ميایده

در تفاوت وجود فرضيه مبني بر  در این پژوهش،ند  نکها پيدا ميای را بين پدیدهروابط تازه

حرل تروان گفرو کره روش ميیرار گرفو  پس  یيداتگروه مورد  ابتدار دو نمرات ميانگين

تحقيرق یانر  و چنر  نترای  با  این یافتهشود  آموزان ميباعث افاایش ابتدار دانش مساله

 یمؤلفره برر مسرالهالگوی حرل  همچنين نتای  تحقيق نشان داد که  همخواني دارد (1663)

ر نتای  هر دیدگاه یراددهي  اهداف وپذیری یدي از انعطاف پذیری تاثير مثبو دارد انعطاف

یرادگيری  موزان در روش سنتي به حفظ مطالرب وآ  با توجه به این که دانشاسویادگيری 

ذهن الود را به کار انداالته و  آموزاندانش مسالهحل  روش اما دراند، ای عادت کردهکليشه

از  برين دو گرروه هم به همين علو ،دهندمياراله  نوهای به مویعيوهای جدیدی را پاسخ

یانر   نتای  پرژوهشبا  پژوهشاین مشاهده شد  نتای   تفاوت معنادار پذیریلحاظ انعطاف

مؤلفه بسرط،  بر مسالهتأثير الگوی حل بررسي  همچنين در  همسویي دارد (1663و چن  )

 آمروزان در ایرن تحقيرق ترأثيریی بسط دانشبر مؤلفه مسالهالگوی حل  که دادنشان  نتای 

رسرد نظر مري به اسو  (1663نتای  یان  و چن  )مغایر با  ،نتای  این تحقيق  نداشته اسو

بره  آموزانمعموالً دانش کهتأثير نداشته اسو  ی بسطبه این دليل بر مؤلفه مسالهش حل رو

ين شرناالتي بره اند و چون اغلب در سطح پرایای در یادگيری عادت کردهکليشه هایجواب

ها را تفسير و تجایره و تحليرل کننرد و بره همران توانند پاسخدهند نميميسؤاالت جواب 

برر عملدررد  مسرالهحرل   در بررسي تأثير الگروی کنندميی کتاب و معلم بسنده اهجواب

 برر عملدررد مسرالهحرل نشران داد کره الگروی این پرژوهش نتای   ،آموزانتحصيلي دانش

 و همدراران ميرزایري های عبدالرهبا یافتره نتيجهاین آموزان تأثير مثبو دارد  تحصيلي دانش

موجرب  ،مسرالهاستفاده از الگوی حرل توان گفو همخواني دارد  در این رابطه مي (2913)
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فراگير در مویعيتي یرار  مسالهشود  در الگوی حل آموزان ميرشد معنادار یادگيری در دانش

آزمایرد و از روی شرواهد مري های الرود را از راه پرژوهش و کراوش وگيرد که فرضيهمي

، شناالو حاصرل با موفقيو انجام گيرد مسالهر حل بنابراین اگ گيرد شخصاً از آن نتيجه مي

تواند آن را در حرل از آن یسمتي از دانش شاگرد را تشديل الواهد داد، به طوری که او مي

بره  ،مسرالهی حرل هدر فرایند یادگيری بره شريو با توجه به اینده  مسالل مشابه به کار گيرد

توانرد موجرب مري مسراله ، بنابراین استفاده از رویدرد حلشودتفدر اهميو زیادی داده مي

درک  عرقوه برر ایرن کره مسراله  الگروی حرل انتقادی و پژوهشگری شرود تقویو روحيه

نيا سربب تحری  فراگيران  کند، با ایجاد انگياه ووزان را از مفاهيم شيمي بيشتر ميآمدانش

، امانرو و عردم یطعيرو در پرسشگری، روشنگری، دیرو ی مثبو همچونهایجاد نگرشا

ه آمروزان بربا تشویق دانش مسالهن رویدرد حل   همچنيشودهای علمي مينظریات و روش

ها ، تفسرير و يه، آزمودن فرضها، مشاهده، فرضيه سازیپدیده مورد آوری اطقعات درجمع

توسرعه  زمينه را برای رشرد و ،ها و افداربه منظور بيان دیدگاهاری ارتباط ، بریرگيرینتيجه

 آورد آموزان فراهم ميهای فرایندی در دانشمهارت

هایي برود کره از آن جملره دارای محردودیوهرا هماننرد سرایر پژوهشاین پژوهش  

عدم وجود بستر مناسرب و ، مسالهآموزان با روش حل و دانشتوان به عدم آشنایي معلم مي

توجه بره  های پژوهش بابر اساس یافته  برای اجرای این روش در نظام آموزشي اشاره کرد

 شرودتوصيه مي آموزان،های یادگيری برای دانشنقش مهم معلمان در فراهم آوردن فرصو

برانگيا یررار های القیيوآموزان را در مویعيوکه دانش ي را طراحي نمایندهایفعاليوآنان 

    باشد مسالهحل مراحل  یکارگيره مستلام ب هامسالهدهد و یا یافتن پاسخ و حل 

 برا ، اجررای روش حرل مسرالهبا توجه به تعداد زیاد شاگردان کقس در این پژوهش،

جرا دارد مسرئولين  همرراه برود معلرم توسرط کنترل کقس اشدال در و برهم الوردن نظم 

ها ایرن در سازماندهي کقس ،فعال در آموزشهای روش بهتره چ آموزشي برای اجرای هر

 اگرر چره کره هرا جرای دهنرد آموزان کمتری را در کقسداده و دانشندته را مد نظر یرار 

 ی دیگرر ایرنندته  دارندنياز ی صدر بيشتری های فعال به سعهمعلمان نيا در اجرای روش

نيراز بره  ،هرای شريميها و چه در آزمرایشچه در تمرین ،و اجرای آن مسالهحل روش  که

در ایرن معلمران تخصص و مهارت توجه به  هنمایي و نظارت دبير مربوطه دارد  بنابراین،را

ي در مرورد هرای آموزشرکارگاه گررددپيشرنهاد مي از ایرن رو،  اسرواهميرو دارای  زمينه
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، برا عقوه بر ایرن  برگاار شودبرای دبيران شيمي  مسالههایي همچون حل روشبدارگيری 

دارد، تا حد زیادی با آزمایشگاه سر و کرار  ،در درس شيمي مسالهروش حل توجه به اینده 

معلرم و مشردقتي را بررای  ،گاهي اویات کمبرود وسرایل آزمایشرگاهيدر فرایند تحقيق، 

 ،آموزشريشرود مردیران توصريه مري بنابراین،  ایجاد کرده اسوزان گروه آزمایش آمودانش

 تجهياات آزمایشگاهي الزم را برای مدارس فراهم نمایند  

توانرد مري مسرالهآموزش شيمي با الگروی حرل  که ندهای این پژوهش نشان دادیافته

مهارت شود  بنابراین  دانش، نگرش وی آموزان در سه حيطهموجب افاایش یادگيری دانش

های ضرمن ، کقساین روش در تدریس شيميستفاده از شود برای رواج یافتن امي پيشنهاد

ی آمروزش هایي در زمينرهبرگاار شود  همچنين همایششيمي دبيران الدمو جهو آگاهي 

 پيردا کررده وبيشرتری ی کراربردی جنبره هراروش شود تا این طراحي مسالهمبتني بر حل 

بي عملدررد جهرو ارزیرانياز اسو دبيران شيمي سرانجام اینده،  الگویي برای معلمان باشد 

 از ،کننردهرای شرناالتي اسرتفاده مريگونره کره از آزمونهمران ،ایرن درس آموزان دردانش

از ایرن طریرق استفاده نمایند ترا نيا سازی شده  های شبيههای عملدردی در مویعيوونآزم

 آموزان برای حل مسالل شيمي حاصل گردد های دانشرشد بيشتر مهارت
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