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اداره آموزش و پرورش سنندج

چکيده
هدف اصلي این پژوهش بررسي تأثير الگوی حل مساله برر القیيرو و عملدررد
تحصيلي دانشآموزان دالتر سال اول متوسطه شهر سنندج در درس شريمي برود
جامعهی آماری پژوهش کليه دانشآموزان دالتر سال اول متوسرطه شرهر سرنندج
بود ند برای انتخاب نمونه ،دو کرقس بره تعرداد  46نفرر برا روش نمونرهگيری
الوشهای تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمایشي و گواه یرار گرفتنرد اباارهرای
پژوهش شامل آزمون القیيو عابدی و آزمون عملدرد تحصيلي شيمي (دانشري،
مهارتي و نگرشي) بود ابتدا از هرر دو گرروه ،پريشآزمرون القیيرو و عملدررد
تحصيلي به عمل آمد ،سپس متغير آزمایشي (درس شيمي به روش حل مساله) در
 9ماه به گروه آزمایش آموزش داده شد و در پایان ،پرسآزمرون برر روی هرر دو
گروه انجام شد برای تجایه و تحليل دادهها از روشهای آمار توصيفي (ميانگين،
انحراف معيار) و در بخش استنباطي از تحليل کوواریانس اسرتفاده گردیرد نترای
تحليل کوواریانس چنردمتغيرره نشران داد کره الگروی حرل مسراله برر القیيرو
دانشآموزان و مؤلفههای سيال بودن ،انعطاف پذیری و ابتدار تأثير مثبرو داشرته،
اما دو گروه از لحاظ مياان بسط تقریباً معادل بودنرد همچنرين در بررسري ترأثير

 عضو هيأت علمی (نويسنده مسئول) gaahmady@yahoo.com

 کارشناس ارشد برنامهريزي درسی
تاريخ دريافت مقاله8938/7/81 :

تاريخ دريافت مقاله نهايی8932/2/2 :

تاريخ پذيرش8932/9/22 :

2

مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري ،دوره پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 2931

روش حل مساله بر عملدرد تحصيلي ،نتای نشان داد که تدریس شيمي بره روش
حل مساله به ترتيب بر نگرشها ،دانشها و مهارتهای دانشآموزان ترأثير مثبرو
دارد

واژههاي کليدي :الگوی حرل مسراله،آزمون القیيرو عابردی ،عملدررد تحصريلي ،درس
شيمي
مقدمه
جهرران امررروز همررواره در حررال تغييررر و تحررول اسررو ،تدنولررو ی و فنرراوری رشررد
چشمگيری دارد و سواد اطقعاتي در مدت زمان اندکي دو برابرر مريشرود آن چره مسرلم
اسو بدون در نظر گرفتن طرحهای فوری و جدید برای تغيير وظایف و عملدررد مردارس
نميتوان نسل جدید را برای زندگي در جامعهی متحول و متغير امروز و فردا تربيرو کررد
نظام آموزشي به عنوان پرورشدهندهی سازندگان فردای جامعه ،نسربو بره ایرن امرر مهرم
وظيفهی الطيری الواهد داشو و بایرد دانرشآمروزان را بررای رویرارویي برا چرالشهرا و
مشدقت آماده نموده و آنان را با مهارتهای مهم زندگي از جمله مهارت حل مساله آمراده
و تجهيا نماید یدي از دروسي که ميتواند زمينهی مهارت حل مسراله را در دانرشآمروزان
فراهم کند درس شيمي اسو با توجه به این ندته که هدف اصلي آموزش دروس فيایر ،
شيمي ،زیسوشناسي در مدرسه انتقال معلومات و دانش به تنهایي نيسو ،باید آموزش ایرن
دروس بتواند دانشآموزان را در معرض حرل مسراله یررار داده و آنران ایرن مهرارت را در
عرصهی عمل تجربه کرده و حل مشدقت را تمرین کنند
در عصرحاضر دانشآموزان ما باید به طور فااینده به دانشها ،مهارتها و نگرشهایي
مجها شوند تا بتوانند الود را با تغييرات و تحوالت گري کننردهی جهران امرروز هماهنر
سازند آنها باید سواد علمي 2و فناوری را به الوبي سواد الواندن ،نوشتن و حسراب کرردن
بياموزند و الود را به مهارتهای حل مساله و تفدرر کره از آن هرا بره عنروان مهارتهرای
یادگيری مادامالعمر یاد ميشود مجها نمایند آموزش علروم در جهرو فرراهم آوردن سرواد
علمي تدنولو ی

و تبدیل دانشآموز به یادگيرنده مادامالعمر طراحي شده اسرو یرادگيری

مادامالعمر منوط به کسب دانش پایه ،مهارت یادگيری و اعتقراد بره یرادگيری اسرو کره از
طریق آموزش و یادگيری به روش حل مساله به مرور در فراگيران شدل ميگيرد (احمدی،
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)2934
یدي از عناصر اصرلي در برنامرهی درسري و طراحري آموزشري ،موضروش روشهرای
یاددهي -یادگيری اسو و کليهی ایدامات و تصرميمها ،ضرمن اجررای روش بره مرحلرهی
ظهور ميرسد و یادگيری اتفاق ميافتد در طراحري آموزشري ،موضروعاتي چرون اهرداف،
روشهای ارزشيابي ،وسایل آموزشي از طریق روش تدریس به راه کارهرای عملري تبردیل
ميشود ،اگر روشهای تدریس مورد استفاده به الوبي انتخاب و اجررا شرود ،بردون شر
القیيو دانشآموزان نيا مجال پرورش پيدا ميکند (فضرليالراني )2911 ،از طریرق روش
تدریس اسو که «مفاهيم» فهميده« ،مهارتها» کسب و «نگرشها» دروني ميشوند بر ایرن
اساس هر یدر روشها مناسبتر باشد ،یادگيری مؤثرتر الواهد بود در وایع ميتوان گفرو
که با اجرای روشهای تدریس ،نظر به عمل تبدیل ميشود و تصميمات برنامهریاان درسي
و معلمان اجرا ميشوند (ملدي)2913 ،
آموزش علوم یدي از حوزههای مهم آموزشي و مناسرب تررین بسرتر پررورش تفدرر
علمي و حل مساله یلمداد ميشود بدیهي اسرو بهرهگيرری از روش تردریس حرل مسراله
مهمترین راهبرد آموزش علوم و محملي برای رسيدن به هدف فروق الواهرد برود در ایرن
روش دانشآموز عقوه بر دستيابي به فرآوردههای علم ،فرایند و نحوه بره دسرو آوردن آن
را نيا ميآموزد دیویي بهترین راه رسيدن به عادات تفدر و اهداف نراظر برر رشرد عققنري
همچون ادراک صحيح مطلب ،مقایسه نظریات ،استنتاج و اسرتدالل ،ارزیرابي و یضراوت را
ممارسو و تمرین در حل مساله ميدانسو (به نقل از مهرمحمدی)2913 ،
رویدرد حل مساله با تشویق و هدایو دانشآموزان بره جمرعآوری اطقعرات دربراره
پدیدههای مورد بررسي ،مشاهده دنيای پيرامون ،فرضيهسازی ،آزمرودن فرضريهها ،تفسرير و
نتيجهگيری دادهها ،بریراری ارتباط شفاهي و یا نوشرتاری برا افرراد دیگرر بره منظرور بيران
دیدگاهها و افدار و یافتههای حاصل از بررسيهای الویش ،زمينه را بررای رشرد و توسرعه
مهارتهای فرایندی 1در دانشآموزان فراهم ميآورد (احمدی )2934 ،از آنجا که در فرایند
یادگيری به شيوهی حل مساله به تفدر اهميرو زیرادی داده مريشرود ،بنرابراین اسرتفاده از
رویدرد حل مساله ميتواند موجب تقویو روحيهی انتقادی و پژوهشگری شرود هنگرامي
که دانشآموز تقش ميکند تا ی

مجموعهی کارآمد برای حل مساله ایجاد کند ،احتماالً برا

مشدقتي رو به رو ميشود که در ظاهر موجب ميگردد تقش او بينتيجه بماند امرا برروز
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این مشدقت به کم

راهبردهای تفدر منطقي ،فرصتي ایجاد ميکند تا مهرارتهرای حرل

مساله در او بهبود یافته و تریي کند ی
تحری

مسالهی جهودار ميتواند موجب ایجراد انگيراه و

فراگيران شرده و درک آنهرا از مفراهيم شريمي را بهبرود بخشرد (شرعباني)2913 ،

آموزش علوم ميتواند به دانشآموز به عنوان ی
یوی و ایجاد ی

شهروند مسئول برای ساالتن ی

ایتصراد

محيط سالم ،و نيا آیندهای روشرن بررای هرر کرس دیگرر کمر

نمایرد

آموزش الوب علوم به دانشآموزان کم

ميکنرد ترا ميراان درک و فهمشران را گسرترش

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

جامعهی آزاد و آراسته تشویق و ترغيب مينماید (انارکي)2913 ،
یدي از اهداف عمده در آموزش علوم ،ایجاد توانایي حل مساله ،آفریننردگي و ابتدرار

در دانشآموزان اسو (کرامتي )2911 ،جنبههای القیيو در دانشآموزان را ميتوان تحرو
شرایط مختلف ،از جمله تجربه و هدایو والدین و معلمان ایجراد کررد در پررورش زمينره
تفدر علمي و القق باید این آمادگي را در دانشآموزان به وجود آورد که بتوانند مسرالل را
بررسي کنند ،دیدهها را مشاهده کنند ،الودشان مسالل را شناسایي و مشخص کننرد و بررای
حل آنها درصدد یافتن راه حل مناسب باشند (اسپادک ،بره نقرل از سررداریگررده)2912 ،
آمابيل )2319( 9در مطالعهای ،نقرش الگوهرای تردریس در فرراهم آوردن محريط مثبرو در
کقس درس ،داشتن روابط صميمانه و تروأم برا عقیره و احتررام ،فرصرو و اسرتققل بره
فراگيران را از مهمترین عوامل رشد القیيو دانشآموزان ميداند
روني )1626( 6در تحقيق الرود بيران داشرته کره دانرشآمروزان دوره متوسرطه اغلرب
نميتوانند از دانش الود برای توضيح و پيشبيني پدیدهها اسرتفاده کننرد و در حرل مسرالل
جدید ناتوان هستند این مشدل ناشي از این وایعيو اسو که آموزشهرای کقسري ،فایرد
راهبردهای کيفي مورد نياز برای استدالل آنها اسو دریرن و کرورب )1663( 5در تحقيرق
الود به این نتيجه رسيدند که درآموزش به شيوهی سنتي دانشآموزان نتوانستهاند از علرومي
که یاد گرفتهاند در زندگي روزمره الود استفاده کنند آنها معتقدند کره بررای داشرتن نظرام
آموزشي سازنده ،نظام سنتي باید متحول شود و به سوی آموزش القق هدایو گرردد ،امرا
تعدادی از معلمان به علو نداشرتن تسرلط و شرناالو کرافي از ایرن شريوه ،از روشهرای
تدریس القق در کقس بهره نميگيرند
حفظ مطالب به حالو طوطيوار و بيمعني ،نميتواند در رشرد مهرارتهرای تفدرر و
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حل مساله مؤثر وایع شود برنامههای مدارس باید تأکيد الود را بر روشهایي متمرکا کننرد
که دانشآموزان به جای آموالتن ،یابليروهرای چگونره آمروالتن را از طریرق نظرم فدرری
بياموزند ،محيطهای آموزشي برای تحقق چنين اهدافي نقش اساسي دارند و بایرد آن چنران
سازماندهي شوند که دانشآموزان را به جای ذاليره سازی حقایق علمي ،درگير مساله کنند
مساللي که با زندگي وایعي آنها در ارتباط باشند زیرا روشهای ابتداری منطبق با زنردگي،
مویعيوهای آموزشي را جذابتر و رغبو و تقش دانشآموزان را در امر یرادگيری بيشرتر
ميکنند و موجب تربيو انسانهای متفدر در مدارس ميشوند (فتحيآذر و حيدریفارفرار،
 )2936اهميو دادن به پژوهش دانشآموزان و فراهم کردن فرصو کافي بررای پرژوهش و
جمعآوری اطقعات و تحليل آنها و بحث با همساالن منجر به پرورش سطوح باالی تفدرر
در دانشآموزان ميشود (یان

و چن )1663 ، 4

الگوي حل مساله
جان دیویي ،فيلسوف بارگ تعليم و تربيو ،فرایند برالورد با شررایط زنردگي را حرل
مساله ناميد وی استدالل کرد که زندگي و یادگيری دربرگيرنده ی برالورد با مجموعهای از
مسالل و حل آنهاسو و هر عمل انسان (از جمله تصميم به ندادن پاسخ) ،نمرودار انتخراب
او از بين راههای مختلف اسو در الگوی حل مساله 3یادگيرنده ،محرور فعاليرو محسروب
ميشود و نقش معلم تنها هدایوگری اسو بنرابراین روش کرار بره وسريله الرود فراگيرر
ساالته ميشود دیدگاه مورد استفاده در این الگو از نوش یياسي اسو دانشآمروزان در ایرن
الگو ،پس از جمعآوری دادهها با استدالل علمي به کم

نظریهها ،یوانين و با مقایسه آنهرا

با دادههای به دسو آمده از پژوهش الرود ،نتيجره را بره دسرو الواهنرد آورد (بردریان و
کيامنش )2913 ،در این الگو بهتر اسو از فعاليوهای گروهي استفاده شود بنابراین در آن،
تعامل یادگيرنده تنها برا معلرم نيسرو ،بلدره ایرن الگرو دارای ارتبراط درونگروهري یابرل
مقحظهای اسو (شعباني)2913 ،
مراحل الگوی حلمساله در آموزش شيمي ،به این صورت اسو که ابتردا یر

مسراله

مطرح ميشود ،سپس با ایجاد انگياه ،اشتياق به حل مساله ایجاد شرده و اطقعراتي در ایرن
مورد گردآوری ميشود ،فراگير برای حل مساله فرضيههایي را مطرح ميکند ،سرپس بررای
اثبات درستي فرضيه اراله شده ،از طریق طراحي و اجررای آزمرایش بره آزمرودن آن ایردام
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ميکند ،در مرحلهی بعد ،گردآوری دادهها و تجایره و تحليرل آنهرا برا اسرتفاده از یروانين،
اصول ،و با استفاده از دیدگاه یياسي انجام ميشود در مرحله آالر نتيجه به دسو آمده بره
موارد دیگر تعميم داده ميشود (دامين)1663 ،1
متخصصان آموزش علوم ،اهداف آموزش علوم را ،انتقال دانستنيها ،ایجراد و پررورش
مهارتها ،ایجاد و پرورش نگرشهای ضروری در نظر ميگيرند انتقال دانسرتنيهرای الزم
شامل :یواعد ،اصول و یوانين اسو که بایرد بره یادگيرنرده منتقرل شرود مهارتهرا شرامل:
مشاهده ،اندازهگيری ،گردآوری اطقعات ،تفسير یافتهها ،فرضريه سرازی ،پيشبينري کرردن
عملي ،کاربرد اباار ،بریراری ارتباط و طراحي پژوهش اسو نگرشها نيا شرامل :پرژوهش
در درستي مطالب نظری ،افاایش توانرایي اندیشريدن و اسرتدالل ،ایجراد عقیره بره دانرش
تجربي ،ایجاد مهارت در کار با وسایل ،آساني انتقال دانش ،ایجاد حس همدراری ،آمروالتن
ندات ایمني ،ایجاد حس اعتماد به نفس در دانشآموزان ،ایجاد عرادت بره رعایرو نظرم و
ترتيب در کارها و آشنایي با مفهوم دیرو و صرحو در انردازهگيری اسرو اهرداف برنامره
درسي شيمي دوره متوسطه این اسو که دانشآموز برا زبران و برالري اصرول ،نظریرههرا و
مفاهيم پایهای علم شيمي آشنا شود و ضمن درک آنها آموالتههای الرود را برا پدیردههرای
طبيعي و تجربيات روزانه مرتبط سازد همچنين برا طبيعرو و روشهرای شريمي بره ویرژه
مهارتهای یادگيری علم تجربي که شامل مهارتهای فرآینردی و مهارتهرای علمري اسرو
آشنا شود و بر آنها تسلط یابد تا به این وسيله مهارتهای ذهني و رواني ر حرکتي الرود را
بهبود بخشيده ،تقویو کند و نيا با تلفيرق آموالترههرای الرویش از شريمي و مهرارتهرا و
نگرشهای علمي کسب شده ،مسالل روزانه الرود را بره طرور منطقري تجایره و تحليرل و
نقادی کند ،در بارهی آنها تصميمهایي مسئوالنه بگيرد و به نگرشها و ارزشهای ذاتي علم
همچون پرسشگری ،روشنگری ،دیو ،امانو و عدم یطعيو در نظریات و روشهای علمي
معتقد شود (راهنمای برنامه درسي شيمي دوره متوسطه)2933 ،
حميدی ( )2936در تحقيقي تحو عنوان بررسي تأثير روش حرل مسراله برر افراایش
القیيو به این نتيجه رسيد که تدریس به روش حل مساله بر افاایش القیيو مؤثر اسو
فتحيآذر و حيدریفارفار ( )2936در مطالعهی الود ،تأثير روش حرل مسراله برر القیيرو
دانشآموزان سوم راهنمایي مراغه را بررسي کردند و به این نتيجه رسريدند کره روش حرل
مساله بر القیيو دانشآموزان تأثير مثبو دارد
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عبداله ميرزایي ،حاتمي و تقيزاده بروجني ( )2913در تحقيقي تحرو عنروان مقایسره
تأثير روش تدریس یياسي و سنتي در یادگيری مفاهيم انتااعي شريمي دانرشآمروزان دالترر
اول متوسطه به این نتيجه رسيدند که تفاوت معناداری در ميانگين نمرات دو گروه کنتررل و
آزمایش وجود دارد و ميانگين نمرات گروه آزمایش در سؤاالت شيمي از نمرات گروه گواه
بيشتر برود نترای تحقيرق حراکي از ترأثير مثبرو روش یياسري برر پيشررفو تحصريلي و
افاایش یادگيری معنادار فراگيران اسو یان

و چن

( )1663در تحقيق الود به این نتيجه

رسيدند که مشاهده ،پرژوهش ،تحليرل و حرل مسراله توسرط دانشآمروزان برر القیيرو و
مؤلفههای آن مثل انعطافپذیری و ابتدار تأثير مثبو داشته اسو
بریانو )1626( 3در ی

تحقيق تأثيرر اهبردهای حل مسراله برر سراالو انيميشرن برا

کامپيوتر دانشآموزان متوسطه را مورد بررسي یررارداد در ایرن روش دانرشآمروزان گرروه
آزمایش برای ساالو انيميشن ،از راههای متعدد حل مشدل و سپس انتخاب راه حل بهينره
استفاده کردند ،در حالي که این راهبرد برای گروه گواه در اتاقهای سنتي رای برود نترای
نشان دارد زماني که از راهبردههای حل مساله در ساالو انيميشن کامپيوتری استفاده شرود،
ساالو انيميشن کيفيو بيشتری دارد آموزش درس شريمي برا الگروی حرل مسراله باعرث
ميشود که دانشآموزان از تلفيق مهارتهای حل مساله و تصميمگيری ،از افدار یرا روابرط
نو برالوردار شده و یدرت کشف و انتخاب راه حلهای جدید را پيدا کننرد آمروزش ایرن
درس با الگوی حل مساله ميتواند به دانشآموزان کم

کند تا پدیدهها و امرور و افدرار را

آن چنان که هستند به راحتي نپذیرند ،بلده نگاه متفاوتترری داشرته باشرند و از یالبهرای
فدری همسان دور شوند به عبارتي پدیدهها را از منظر دیگری نگاه کنند همران گونره کره
ذکر شد ،تحقيقات پيشين همچون ،یان

و چنر

( )1663و حميردی ( )2936در زمينرهی

تأثير الگوی حل مساله بر القیيو بوده اسو اما با توجه به ایرن کره یدري از مهرمتررین
مسالل در آموزش دانشآموزان ،استفاده از روشهای آموزشري ،مسراله یرابي ،حرل مسراله،
القیيو و تفدر اسو و درس شيمي در زمينه ایجاد مهارتهای القق نقرش بسراایي دارد
و معلمان با طراحي روشهای آموزشي مناسب و مویعيوهای مساله برانگيرا ميتواننرد در
رشد و شدوفایي القیيو فراگيران تأثير بسيار مثبتي داشرته باشرند و ترقش برنامرهریراان
درسي شيمي نيا بر آموزش مبتني بر حل مساله و فرایند مدار اسو ،از این رو ،این تحقيرق
در صدد اسو ترأثير الگروی حرل مسراله هرم برر القیيرو و هرم برر عملدررد تحصريلي
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دانشآموزان در درس شيمي را مورد بررسي یرار دهد در این راستا ،فرضريههای پرژوهش
عبارتند از:
 -2مياان القیيو (و ابعاد آن) دانشآموزاني که درس شيمي را با الگوی حرل مسراله
آموزش ميبينند نسبو به دانشآموزاني که این درس را به روش سرنتي آمروزش مريبيننرد
بيشتر اسو
 -1مياان عملدرد تحصيلي دانشآموزاني که درس شريمي را برا الگروی حرل مسراله
آموزش ميبينند نسبو به دانشآموزاني که این درس را به روش سرنتي آمروزش مريبيننرد
بيشتر اسو
روش
در این تحقيق ،از طرح نيمه آزمایشي از نوش پيشآزمون -پرسآزمرون برا گرروه گرواه
استفاده شده اسو آموزش درس شيمي با الگوی حل مسراله بره عنروان متغيرر مسرتقل ،و
القیيو و عملدرد تحصيلي به عنوان متغيرهای وابسته تحقيق بررسي شدند
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعهی آماری در این پژوهش شامل کليه دانشآموزان دالتر سال اول متوسرطه شرهر
سنندج بود که در سال تحصيلي 2936-32مشغول به تحصيل بودند بررای انتخراب نمونره،
دو کقس به تعداد  46نفر با روش نمونهگيری الوشهای تصادفي انتخاب و افرراد آنهرا در
دو گروه آزمایشي و گواه یرار گرفتند در ضمن گروههای آزمایش و گواه در این تحقيق بر
اساس عملدرد تحصيلي دوره راهنمایي در کقسها سازماندهي شده بودند
ابزار سنجش
در این پژوهش برای اندازهگيری القیيو دانشآموزان از آزمرون القیيرو عابردی ،و
برای انردازهگيرری عملدررد تحصريلي دانرشآمروزان در درس شريمي طبرق روال معمرول
ارزشيابي این درس (نظری و عملي) ،از آزمون شيمي (دانشي ،مهارتي و نگرشري) اسرتفاده
شد
 -8آزمون خالقيت عابدي :منظور از القیيو در این پژوهش ،نمرات پيشآزمرون و
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پسآزمون دانشآموزان گروههای آزمایش و گرواه برر اسراس پرسشرنامه القیيرو عابردی
اسو این آزمون حاوی  46سؤال اسو که به ترتيب چهار مؤلفهی سيال بودن( 26سرواالت
 2تا  ،)11ابتدار( 22سواالت  19تا  ،)99انعطاف پذیری( 21سرواالت  96ترا  ،)63و بسرط

29

(سواالت  56تا  )46را اندازه ميگيرد هر سؤال دارای  9گاینه الف ،ب و ج اسو کره بره
ترتيب ،نمرهی  2و  1و  9به آنها تعلق ميگيرد جمرع نمررات چهرار مؤلفره ،نمرره کرل
القیيو دانشآموزان را تشديل ميدهد عابردی پایرایي ایرن آزمرون را برر اسراس آلفرای
کرونباخ در چهار مؤلفه سيال بودن ،ابتدار ،انعطافپذیری و بسرط بره ترتيرب ،6/43 ،6/35
 ،6/42و  6/42گاارش کرده اسو عابدی ( )2931برای بررسي روایي این آزمرون از روش
همبستگي برين نمررات ایرن آزمرون و نمررات آزمونهرای مرقک اسرتفاده کررد ضررایب
همبستگي بين نمرات چهارگانهی آزمون القیيو و نمرات درسي ،همگي در حرد  6/62از
نظر آماری معنادار بودند
 -2آزمون عملکرد تحصيلی :در این مطالعه با توجه بره ایندره درس شريمي هرم بره
صورت کتبي و هم به صورت عملدردی سرنجيده ميشرود ،مطرابق برا روشهرای معمرول
امتحان این درس و پس از مشورت با  9نفر از اعضای گروههرای آموزشري ایرن درس و 5
نفر از دبيران شيمي ،از سه آزمون و ی

چ

ليسو به شرح زیر ،استفاده شد

 )2آزمون یادگيری حوزه دانشي :شامل  16سوال ی

نمرهای اسو

 )1آزمون نگرشي :شامل  96سؤال در مقياس ليدرت که نمره آن به  16تبردیل شرده
اسو
 )9آزمون مهارتي :دارای دو یمسو اسو و نمره کل آن برابر  16اسو
الف) 26سؤال چهارگاینهای که نمره کل آن برابر  26اسو
ب) چ

ليسو مشاهده از فعاليوهای آزمایشگاهي در مقيراس ليدررت کره 26

نمرهای اسو
مجریان آزمون ،دبيران کقسها بودند و آزمون در کرقس درس و همامران بررای دو
گروه به عمل آمد روایي این آزمون در هر سه مرحله (مقدماتي ،پيشآزمرون و پسآزمرون،
از لحاظ صوری و محتوایي مورد تایيد  9نفر از مسرئوالن گرروههرای آموزشري و  5نفرر از
دبيران این درس یرار گرفو آزمونها پس از تأیيد روایري توسرط اسراتيد علروم تربيتري و
شيمي و نيا تعدادی از دبيران شيمي ،مورد استفاده یرار گرفو پایایي آزمونها با استفاده از
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آلفای کرونباخ تأیيد شد که مقدار آن برای آزمونهای یرادگيری حروزه دانشري ،نگرشري و
مهارتي به ترتيب برابر  6/19 ، 6/14و  6/12به دسو آمد نتای هرر سره مرحلره حراکي از
پایایي باالی آزمون مذکور اسو
روش اجرا
پيش از اجرای الگوی حل مساله ،دبير گروه آزمایش ،بر اساس ی

برنامه تنظيم شرده

در طي سه جلسهی دو ساعتي ،آموزشهای الزم را در جهو تدریس به شيوه حرل مسراله،
توسط ی

متخصص علوم تربيتي وآشنا به روشها و فنون تدریس ،دریافو نمود در ایرن

جلسات در مورد مفهوم الگوی حل مساله ،تفاوت آن با روشهای معمول ،هدف و اهميو
استفاده از این الگوی تدریس ،مراحل اجرای این الگو و این که این الگو ميتواند در رشرد
مهارتها ،دانش و نگرش دانشآموزان به درس شيمي مؤثر وایع شرود ،بره تفصريل برا دبيرر
گروه آزمایش صحبو شد و طرح درسها در زمينه الگوی حل مسراله در االتيرار وی یررار
گرفو ،همچنين ،پس از این آموزشها ،رابطه معلم گروه آزمایشري در طرول اجررای روش
با مدرس دوره بریرار بود و وی در صورت لاوم از تجربيرات وآموزشهرای مردرس دوره
استفاده مينمود پس از انتخاب نمونره ،آزمرونهرای القیيرو عابردی و آزمرون عملدررد
تحصيلي برای هر دو گروه در شرایط یدسران بره صرورت همامران اجررا گردیرد پرس از
آموزشهای الزم به دبير شيمي گروه آزمایش و اجرای پريش آزمرون ،دانرشآمروزان گرروه
آزمایش از آذر ماه سال تحصيلي 2936 -32به مدت  9ماه الگروی حرل مسراله را دریافرو
نمودند (جدول  )2بعد از پایان آالرین جلسه تدریس به روش حل مساله ،پسآزمونهرای
القیيو عابدی و آزمون عملدررد تحصريلي ،همچرون پريشآزمرون در شررایط یدسران و
همامان در اسفند ماه برگاار گردید
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جدول :2مراحل تدریس جلسات آموزشي گروه آزمایش (مدل تدریس مبتني بر حل مساله
گالبرایو و جونا)2335 ،26
گام اول
گام دوم

تعریف و بيان مساله

آگاه شدن از مساله ر معنيدار ساالتن مساله یا تعریف مساله ر
سازمان دهي به ابعاد مساله
بيان شواهد -تبيين شواهد -جمعآوری و ارزیابي -مرتب

جمعآوری شواهد

کردن شواهد -اراله شواهد -طبقهبندی شواهد
تدوین ی

گام سوم
گام چهارم
گام پنجم

آزمون فرضيه

پاسخ یا فرضيهسازی بيان راه حل

تحليل و کشف ارتباطات -تبيين شناالوها -تبيين توانایيها

نتيجهگيری یا استنتاج یافتن طرحهای معنيدار -بيان نتای
کاربرد نتای

تعميم نتای به سایر مویعيوهای مشابه
آزمون شواهد جدید در ی

مویعيو جدید

يافتهها
به منظور اراله تصویری روشن از عملدرد شررکوکنندگان در آزمرون القیيرو ،ابتردا
ميانگين و انحراف معيار نمرههای القیيو و مؤلفرههای آن در پريشآزمرون و پرسآزمرون
گروههای آزمایش و گواه محاسبه گردید که نتای آن در جدول  1اراله شده اسو
برای بررسي فرضيه  2پژوهش مبني بر اینده مياان القیيو (و ابعاد آن) دانشآموزاني
که با الگوی حل مساله آموزش ميبينند نسبو به دانشآموزاني که به روش تردریس سرنتي
آموزش ميبينند بيشتر اسو ،از تحليل کوواریانس چند متغيره استفاده شد در ایرن راسرتا،
ابتدا مفروضههاى تحليل کوواریانس مورد بررسى یرار گرفو عدم معنراداری اثرر متقابرل
متغير مستقل و پيشآزمونها ( ،)F =6/19 ،p =6/139و نيا عدم معنراداری آزمرون براکس
( )p=6/22حاکي از بریراری همگني شيب رگرسيون در گروه های مختلف و نيا بریرراری
مفروضه همگني واریانسها بود
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جدول  :2ميانگين و انحراف معيار نمره خالقيت و مؤلفههاي آن در پيشآزمون و پسآزمون
گروههاي آزمايش و گواه
متغيرها
القیيو

پيشآزمون
پسآزمون

سيالي

پيشآزمون
پسآزمون

ابتدار

پيشآزمون
پسآزمون

انعطاف

پيشآزمون
پسآزمون

بسط

پيشآزمون
پسآزمون

گروه

ميانگين

انحراف معيار

آزمایش

263/21

12/92

گواه

263/93

19/66

آزمایش

269

26/61

گواه

226/19

12/39

آزمایش

94

26/26

گواه

93/53

29/63

آزمایش

53

4/13

گواه

61

29/12

آزمایش

13

3/66

گواه

13/99

1/16

آزمایش

95

1/51

گواه

96/49

1/23

آزمایش

19/69

5/14

گواه

12/19

5/46

آزمایش

16

4/91

گواه

11/63

5/16

آزمایش

21/99

4/62

گواه

21/49

6/19

آزمایش

13

4/26

گواه

23/13

4/23

استفاده از تحليل کوواریانس چند متغيره (جدول  )9نشان داد ،کره اثرر روش تردریس
بر مياان القیيو معنادار اسو ( ،F )1، 55( = 263/21 ،p= 6/62پس ميتوان گفو مياان
القیيو دانشآموزاني که با الگوی حل مساله آموزش ميبينند نسبو به دانشآمروزاني کره
به روش تدریس سنتي آموزش ميبينند بيشتر اسو
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جدول :9نتايج تحليل کوواريانس مربوط به مقايسه ميانگين نمرات پسآزمون خالقيت پس از
کنترل نمرههاي پيشآزمون دانشآموزان
منبع تغييرات

مجموش

درجه

ميانگين

توان

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

p

آماری

القیيو

9211/156

2

9211/156

64/43

6/62

6/49

سيالي

9241/235

2

9241/235

6/662 61/932

6/653

پيشآزمون ابتدار

1146/311

2

1146/311

3/341

6/69

6/555

انعطاف

146/313

2

146/313

45/266

6/62

6/556

بسط

2156/521

2

2156/521

6/622 16/451

6/514

القیيو

5194/514

2

5194/514

263/21

6/62

6/33

سيالي

6962/123

2

6962/123

6/662 44/923

6/591

ابتدار

924/546

2

924/546

3/341

6/69

6/263

انعطاف

393/319

2

393/319

36/345

6/62

6/556

2/536

2

2/536

6/269

6/356

6/661

القیيو

9154/216

53

43/652

سيالي

9392/115

53

45/632

ابتدار

92/353

53

92/353

انعطاف

353/293

53

353/293

بسط

119/311

53

25/565

القیيو

22196

53

سيالي

26135

53

ابتدار

1146/311

53

انعطاف

1521/399

53

بسط

1253/456

53

گروه

بسط

الطا

کل

به همين ترتيب ،برای بررسي فرضيه  1پژوهش نيا از تحليل کوواریانس استفاده شرد
در این رابطه ،جدول  6ميانگين و انحراف معيار نمره عملدرد تحصريلي و مولفرههای آن را
به تفدي

گروه های آزمایش و گواه نشان ميدهد
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جدول :4ميانگين و انحراف معيار نمره عملکرد تحصيلی و مولفههاي آن در گروههاي
آزمايش و گواه
پيشآزمون
گروه
آزمایش

گواه

پسآزمون

مقياس

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

پيشرفو تحصيلي

25/63

2/32

21/19

6/11

دانشي

26/33

1/11

23/26

6/34

مهارتي

25/96

1/61

24

2/31

نگرشي

25/29

1/44

23/63

6/36

پيشرفو تحصيلي

25/56

2/69

25/36

2/21

دانشي

25/63

2/16

24/96

2/93

مهارتي

24

2/11

25/66

1/11

نگرشي

25/66

1/93

24/29

2/16

نتای تحليل کوواریانس (جدول  ،)5نشان داد که اثر روش تدریس بر ميراان عملدررد
تحصرريلي معنررادار اسررو ( ،F )2 ،53( = )264/11 ،p= 6/62پررس ميترروان گفررو ميرراان
عملدرد تحصيلي دانشآموزاني که به روش تدریس حل مساله آموزش ميبينند نسربو بره
دانشآموزاني که به روش تدریس سنتي آموزش ميبينند بيشتر اسو
برای تعيين اثر روش تردریس برر ميراان دانرش نيرا تحليرل کوواریرانس اجررا شرد
جرردول  5نشرران ميدهررد ،کرره اثررر روش ترردریس بررر ميرراان دانررش معنررادار اسررو
( F )2،53(= 33/11 ،p= 6/62پس ميتروان گفرو الگروی حرل مسراله نسربو بره روش
تدریس سنتي بر مياان دانشهای کسب شده دانشآموزان تأثير بيشتری دارد
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جدول :2نتايج تحليل کوواريانس مربوط به مقايسه ميانگين نمرات پسآزمون خالقيت پس از
کنترل نمرههاي پيشآزمون دانشآموزان
مجموش
منبع تغييرات
پيشآزمون

گروه

الطا

ميانگين

مجذورات آزادی مجذورات

آماری

عملدرد تحصيلي

9241/235

2

9241/235

F
3/22

p
6/62

6/15

دانش

2/435

2

2/435

2/91

6/165

6/616

مهارت

9/164

2

9/164

2/96

6/153

6/611

نگرش

6/393

2

6/393

6/94

6/559

6/664

عملدرد تحصيلي

6962/123

2

6/62 264/11 6962/123

6/33

دانش

223/669

2

223/669

33/11

6/62

6/491

مهارت

44/655

2

44/655

11/31

6/62

6/115

نگرش

243/933

2

243/933

16/31

6/62

6/514

عملدرد تحصيلي

9392/115

53

45/632

دانش

43/915

53

2/124

مهارت

245/311

53

1/361

نگرش

221/234

53

1/636

عملدرد تحصيلي 26135
کل

درجه

توان

53

دانش

211/466

53

مهارت

245/311

53

نگرش

115/466

53

عقوه بر این ،نتای جدول  5نشان ميدهد ،که اثرر روش تردریس برر ميراان مهرارت
کسب شدهی دانشآموزان نيا معنادار اسو [( ]F )2 ،53( = 11/31 ،p= 6/62پس ميتوان
گفو روش حل مساله پردازی نسبو به روش تدریس سنتي بر ميراان مهارتهرای کسرب
شده دانشآموزان تأثير بيشتری دارد
سرانجام اینده ،برای تعيين اثر روش تدریس برر ميراان نگررش دانرش آمروزان گرروه
آزمایش و گواه ،تحليل کوواریانس اجرا شد در این رابطه ،جدول  ،5نشان ميدهد ،که اثرر
روش ترردریس بررر نگرررش کسررب شرردهی دانررشآمرروزان (F )2 ،53( = 16/31 ،p= 6/62
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معنادار اسو یعني ميتوان گفو روش تدریس حل مساله نسبو به روش تدریس سنتي بر
مياان نگرشهای کسب شده دانشآموزان تأثير بيشتری دارد
بحث و نتيجهگيري
این مطالعه تأثير الگوی حل مساله بر القیيو و پيشرفو تحصيلي دانشآموزان دالترر
سال اول متوسطه شهر سنندج در درس شيمي را مورد بررسي یرار داد نتای تحقيق نشران
داد که آموزش شيمي با رویدرد حل مساله موجرب افراایش القیيرو دانشآمروزان شرده
اسو نتيجهی به دسو آمده با یافتههای بریانرو ( ،)1626یانر

و چنر

( ،)1663آمابيرل

( ،)2319حميدی ( ،)2936فتحيآذر و حيدریفارفار ( )2936همسرویي دارد ایرن یافتره را
ميتوان این گونه تبيين کرد که در الگوی حل مسراله ،دانشآمروزان راههرای مختلرف حرل
مسالل را تمرین ميکنند و فرصو اندیشيدن و تفدر به آنان داده ميشرود از ایرن رو ،ایرن
الگو ،دانشآموزان را بر ميانگياد تا ایدهها یا افدار نو و القق را پرورانده و اراله دهند در
تمرین حل مساله ،دانشآموزان با انواش فرضيهها و آزمونهرا کرار ميکننرد سرپس آنران از
پاسخها و نتایجي که به دسو آوردهاند ،برای حل مسالل یا اراله فدری جدید و اندیشرهای
نو کم

ميگيرند این الگو در جهو کم

به افراد برای برهم زدن منظومه فدری موجرود

الویش ،چشماندازهای جدیدی را برای حل مسرالل و موضروشهای موجرود در زمينرههای
مختلف اللق ميکند در این مورد دانشآموزان آن چه را یراد گرفترهانرد در مویعيروهرای
جدید به کار بسته و به ی

نوآفریني دسو ميزنند و از این طریرق القیيرو الرود را نيرا

نشان ميدهند بنابراین اگر معلم اطقعات الزم را داشته باشد و شرایط هم به گونهای باشرد
که بتوان از این روش استفاده کرد ،دانشآموزان به هردف مطلروب دسرو الواهنرد یافرو
همچنين در بررسي تأثير الگوی حل مساله بر مؤلفه های القیيو ،نترای پرژوهش حاضرر
نشان داد که الگوی حل مسراله برر مؤلفرهی سريال برودن ترأثير مثبرو دارد توانرایي ارالره
پاسخهای متعردد بره یر

مویعيرو معرين را سريالي گوینرد در روش حرل مسراله چرون

دانشآموزان برای حل مسالل ،پاسخهای گوناگوني را تمرین ميکنند و تعدد پاسخگویي بره
سؤاالت را تمرین ميکنند ،به همين علرو ،دانرشآمروزان گرروه آزمرایش از نظرر سريالي،
وضعيو مطلوبتری نسبو به گروه گواه داشتند نتای این تحقيق با نتای مطالعرهی یانر
و چن

( )1663که حل مساله را فقط بر القیيو ،انعطافپذیری و ابتدار مؤثر ميدانسرتند
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مغایر اسو در بررسي تأثير الگوی حل مساله بر مؤلفهی ابتدار ،نتای نشان داد کره الگروی
حل مساله بر ابتدار دانشآموزان ،تأثير مثبو دارد ابتدار به معنري گشرودن راههرای جدیرد
برای حل مسالل یا بررسي رالدادها اسو از این رو ،دانشآموزی که در روش سنتي فقرط
از یواعد «معلم گفته» بهره ميگيرد و همانها را تمرین ميکند ،نميتوانرد ابتدرار و اصرالو
در کار داشته باشد با توجه به اینده در روش حل مساله ،دانشآمروزان از حروزهی مسرالل
عادی روزانه در افدرار الرود فاصرله مريگيرنرد ،در نتيجره ترازگي و اصرالو بيشرتری در
پاسخهایشان الواهند داشو در روش تدریس حل مسراله ،دانرشآمروزان در حرل مسرالل،
ایدهها و نظرات بدیعي را کشف ميکنند ذهن افراد در تمرینرات بره ندراتي نرو رسريده و
روابط تازهای را بين پدیدهها پيدا ميکنند در این پژوهش ،فرضيه مبني بر وجود تفاوت در
ميانگين نمرات ابتدار دو گروه مورد تایيد یرار گرفو پس ميتروان گفرو کره روش حرل
مساله باعث افاایش ابتدار دانشآموزان ميشود این یافته با نترای تحقيرق یانر

و چنر

( )1663همخواني دارد همچنين نتای تحقيق نشان داد که الگوی حرل مسراله برر مؤلفرهی
انعطافپذیری تاثير مثبو دارد انعطافپذیری یدي از اهداف و نتای هر دیدگاه یراددهي ر
یادگيری اسو با توجه به این که دانشآموزان در روش سنتي به حفظ مطالرب و یرادگيری
کليشهای عادت کردهاند ،اما در روش حل مساله دانشآموزان ذهن الود را به کار انداالته و
پاسخهای جدیدی را به مویعيوهای نو اراله ميدهند ،به همين علو هم برين دو گرروه از
لحاظ انعطافپذیری تفاوت معنادار مشاهده شد نتای این پژوهش با نتای پرژوهش یانر
و چن

( )1663همسویي دارد همچنين در بررسي تأثير الگوی حل مساله بر مؤلفه بسرط،

نتای نشان داد که الگوی حل مساله بر مؤلفهی بسط دانشآمروزان در ایرن تحقيرق ترأثيری
نداشته اسو نتای این تحقيق ،مغایر با نتای یان

و چن

( )1663اسو به نظر مريرسرد

روش حل مساله به این دليل بر مؤلفهی بسط تأثير نداشته اسو که معموالً دانشآموزان بره
جوابهای کليشهای در یادگيری عادت کردهاند و چون اغلب در سطح پرایين شرناالتي بره
سؤاالت جواب ميدهند نميتوانند پاسخها را تفسير و تجایره و تحليرل کننرد و بره همران
جوابهای کتاب و معلم بسنده ميکنند در بررسي تأثير الگروی حرل مسراله برر عملدررد
تحصيلي دانشآموزان ،نتای این پرژوهش نشران داد کره الگروی حرل مسراله برر عملدررد
تحصيلي دانشآموزان تأثير مثبو دارد این نتيجه با یافترههای عبدالره ميرزایري و همدراران
( )2913همخواني دارد در این رابطه ميتوان گفو استفاده از الگوی حرل مسراله ،موجرب
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رشد معنادار یادگيری در دانشآموزان ميشود در الگوی حل مساله فراگير در مویعيتي یرار
ميگيرد که فرضيههای الرود را از راه پرژوهش و کراوش و از روی شرواهد مريآزمایرد و
شخصاً از آن نتيجه ميگيرد بنابراین اگر حل مساله با موفقيو انجام گيرد ،شناالو حاصرل
از آن یسمتي از دانش شاگرد را تشديل الواهد داد ،به طوری که او ميتواند آن را در حرل
مسالل مشابه به کار گيرد با توجه به اینده در فرایند یادگيری بره شريوهی حرل مسراله ،بره
تفدر اهميو زیادی داده ميشود ،بنابراین استفاده از رویدرد حل مسراله مريتوانرد موجرب
تقویو روحيه انتقادی و پژوهشگری شرود الگروی حرل مسراله عرقوه برر ایرن کره درک
دانشآموزان را از مفاهيم شيمي بيشتر ميکند ،با ایجاد انگياه و تحری

فراگيران نيا سربب

ایجاد نگرشهای مثبو همچون پرسشگری ،روشنگری ،دیرو ،امانرو و عردم یطعيرو در
نظریات و روشهای علمي ميشود همچنين رویدرد حل مساله با تشویق دانشآمروزان بره
جمعآوری اطقعات در مورد پدیدهها ،مشاهده ،فرضيه سازی ،آزمودن فرضيهها  ،تفسرير و
نتيجهگيری ،بریراری ارتباط به منظور بيان دیدگاهها و افدار ،زمينه را برای رشرد و توسرعه
مهارتهای فرایندی در دانشآموزان فراهم ميآورد
این پژوهش هماننرد سرایر پژوهشهرا دارای محردودیوهایي برود کره از آن جملره
ميتوان به عدم آشنایي معلم و دانشآموزان با روش حل مساله ،و عدم وجود بستر مناسرب
برای اجرای این روش در نظام آموزشي اشاره کرد بر اساس یافتههای پژوهش با توجه بره
نقش مهم معلمان در فراهم آوردن فرصوهای یادگيری برای دانشآموزان ،توصيه ميشرود
آنان فعاليوهایي را طراحي نمایند که دانشآموزان را در مویعيوهای القیيوبرانگيا یررار
دهد و یا یافتن پاسخ و حل مسالهها مستلام به کارگيری مراحل حل مساله باشد
در این پژوهش ،با توجه به تعداد زیاد شاگردان کقس ،اجررای روش حرل مسراله برا
برهم الوردن نظم و اشدال در کنترل کقس توسرط معلرم همرراه برود جرا دارد مسرئولين
آموزشي برای اجرای هر چه بهتر روشهای فعال در آموزش ،در سازماندهي کقسها ایرن
ندته را مد نظر یرار داده و دانشآموزان کمتری را در کقسهرا جرای دهنرد اگرر چره کره
معلمان نيا در اجرای روشهای فعال به سعهی صدر بيشتری نياز دارند ندتهی دیگرر ایرن
که روش حل مساله و اجرای آن ،چه در تمرینها و چه در آزمرایشهرای شريمي ،نيراز بره
راهنمایي و نظارت دبير مربوطه دارد بنابراین ،توجه به تخصص و مهارت معلمران در ایرن
زمينه دارای اهميرو اسرو از ایرن رو ،پيشرنهاد ميگرردد کارگاههرای آموزشري در مرورد

بررسي تأثير الگوی حل مساله بر القیيو و عملدرد تحصيلي دانشآموزان در درس شيمي

83

بدارگيری روشهایي همچون حل مساله برای دبيران شيمي برگاار شود عقوه بر ایرن ،برا
توجه به اینده روش حل مساله در درس شيمي ،تا حد زیادی با آزمایشگاه سر و کرار دارد،
در فرایند تحقيق ،گاهي اویات کمبرود وسرایل آزمایشرگاهي ،مشردقتي را بررای معلرم و
دانشآموزان گروه آزمایش ایجاد کرده اسو بنابراین ،توصريه مريشرود مردیران آموزشري،
تجهياات آزمایشگاهي الزم را برای مدارس فراهم نمایند
یافتههای این پژوهش نشان دادند که آموزش شيمي با الگروی حرل مسراله مريتوانرد
موجب افاایش یادگيری دانشآموزان در سه حيطهی دانش ،نگرش و مهارت شود بنابراین
پيشنهاد ميشود برای رواج یافتن استفاده از این روش در تدریس شيمي ،کقسهای ضرمن
الدمو جهو آگاهي دبيران شيمي برگاار شود همچنين همایشهایي در زمينرهی آمروزش
مبتني بر حل مساله طراحي شود تا این روشهرا جنبرهی کراربردی بيشرتری پيردا کررده و
الگویي برای معلمان باشد سرانجام اینده ،نياز اسو دبيران شيمي جهرو ارزیرابي عملدررد
دانشآموزان در ایرن درس ،همرانگونره کره از آزمونهرای شرناالتي اسرتفاده مريکننرد ،از
آزمونهای عملدردی در مویعيوهای شبيه سازی شده نيا استفاده نمایند ترا از ایرن طریرق
رشد بيشتر مهارتهای دانشآموزان برای حل مسالل شيمي حاصل گردد
يادداشتها
2. Process Skills
4. Roni
6. Yang & Cheng
8. Domain
10. fluid
12. Flexibility
14. Galbraith & Jones

1. Scientific Literacy
3. Amabile
5. Dorin & Korb
7. problem-solving model
9. Bryant
11. innovation
13. Expand

منابع
الف .فارسی
احمدی ،غقمعلي ( )2934کاربرد فرایند حل مساله در طراحي و تدوین برنامههای درسري
علوم :با تأکيد بر علوم دوره راهنمایي (رساله دکتری) ،دانشدده علوم تربيتي ،دانشرگاه
تربيو معلم ،تهران

انارکي ،فيروز ( )2913بررسي تأثير فعاليو علوم بر پرورش القیيو کودکان پيشدبسرتاني

21

مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري ،دوره پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 2931

(پایاننامه کارشناسي ارشد) ،دانشگاه شهيد رجایي ،تهران
بدریان ،عابد کيرامنش ،عليرضرا ( )2913ضررورت بازاندیشري در برنامره درسري شريمي
دورههای مختلف تحصيلي هفتمين همایش ملي انجمن مطالعات برنامه درسي ایرران،
دانشگاه تربيو معلم تهران
حميدی ،طاهر ( )2936بررسي ميراان تراثير تردریس بره روش حرل مسراله برر افراایش
القیيو ،مقاله اراله شده در سومين همایش شيوههای آموزش دانشگاه شهيد رجایي،
تهران

راهنمای برنامره درسري شريمي دوره متوسرطه ( )2933سرازمان پرژوهش و برنامرهریرای
آموزشي ،وزارت آموزش و پرورش ،ایران
سرداری گرده ،بایر ( )2912بررسي تحليل محتروای کترب درسري علروم دوره ابتردایي در

رابطه با اعمال ذهني و شاالصهای القیيو از نظر گيلفرورد (پایراننامره کارشناسري
ارشد) ،دانشگاه عقمه طباطبایي ،تهران
شعباني ،حسن ( )2913مهارتهای آموزشي ،روشها و فنون تردریس جلرد اول ،تهرران:
انتشارات سمو

عابدی ،جمال ( )2931القیيو و شيوههای نرو در انردازهگيرری آن مجلره پژوهشهرای
روانشناالتي56-64 ،9 ،
عبداله ميرزایي ،رسول حاتمي ،جواد و تقيزاده بروجني ،سوسرن ( )2913مقایسره تراثير

روش تدریس یياسي و سنتي در یادگيری مفراهيم انتااعري شريمي فصرلنامه تعلريم و
تربيو211-222 ،262 ،
فتحيآذر ،اسدندر و حيدری فارفار ،علياکبر ( )2936تعيرين ترأثير روش حرل مسراله برر
القیيو دانشآموزان مقاله اراله شده در سومين همایش شيوههای آمروزش دانشرگاه
شهيد رجایي ،تهران

فضليالاني ،منوچهر ( )2911راهنمرای عملري روشهرای فعرال و اکتشرافي در آمروزش
تهران :نشر آزمون نوین
کرامتي ،محمدرضا ( )2911نگاهي نو و متفاوت به رویدررد مشرارکتي تهرران :نشرر آلرين
تربيو
ملدي ،حسن ( )2913مقدمات برنامه ریای درسي چاپ دوم ،تهران :سمو

28

بررسي تأثير الگوی حل مساله بر القیيو و عملدرد تحصيلي دانشآموزان در درس شيمي

) چرا باید برنامه درسي را به سوی مساله محوری سوق دهريم2913(  محمود،مهرمحمدی
66-69 ،فصلنامه تعليم و تربيو
 انگليسی.ب
Amabile, T. M. (1983). A model of creativity and innovation in
organization. Research in Organizational Behavior, 10, 123- 167.
Bryant, C. (2010). Creativity and technology. Evaluative Art Education,
63(2), 43- 48.
Domin, S. D. (2007). Students’ perceptions of when conceptual
development occurs during laboratory instruction. Chemistry
Educational Research and Practice, 8(2), 140-152.
Dorin, A., & Korb, K. (2009). Improbable creativity. In J., McCormack, M.,
Boden, & M., Dinverno (Eds.). Proceedings of the Dagstuhl
International Seminar on Computational Creativity. Springer:
Heideberg.
Galbraith, R., E., & Jones, T. M. (1975). Teaching strategies for moral
dilemmas: An application of Kohlberg’s theory of moral
development to the social studies classroom. Social Education, 39,
16-22.
Roni, M. (2010). Successful problem solving. Journal of Research in
Science Teaching, 47(9), 1094-1115.
Yang, H. L. & Cheng, H. H. (2009). Creative self- efficacy and its factors:
An empirical study of information system analysts and programmers.
Computers in Human Behavior, 25(2), 429-438.

22

مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري ،دوره پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 2931

