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   چکیده  

نفر از   60است. جامعه آماری این تحقیق را  اجتماعی  تحقیق حاضر یک تحقیق نیمه 

در مدارس عادی و 98-97که در سال تحصیلی شهرستان بابل پایه هشتمدختر آموزان دانش

داد. حجم نمونه به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و دولتی اشتغال به تحصیل داشتند، تشکیل

 آموزان قوی،گروهی با ترکیبی از دانشمسئله به روش فعالیتگردید روش حلکنترل تقسیم 

های آموزشی به مدت سه ماه در خالل فعالیت مطالعات اجتماعیضعیف و متوسط در کالس 

کالس درس برای گروه آزمایش به کار گرفته شد.ابزار تحقیق برای سنجش  آزمون  

برای تشخیص روایی تحقیق از روایی  باشد.یم مطالعات اجتماعیتحصیلی از کتاب پیشرفت

این طرح  شد.بازآزمایی و برای سنجش اعتبار صوری و منطقی از نظر اساتید متخصص استفاده

دو گروه همزمان و قبل از دخالت  هر باشد.آزمون میپس–آزمون یک طرح تحقیقی پیش

ز اجرای طرح هر دو گروه ی پیشرفت تحصیلی ارزشیابی شدند. پس امتغیرهای مستقل درزمینه 

و درجه  (Sig=0/000) 01/0با قبول خطای کمتر از مجدداً مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

زمینه  آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نمره بیشتری در دانش ،99/0ش از یاطمینان ب

 01/0با قبول خطای کمتر از  ، d.f=58 آزادیبا توجه به درجه کسب نمودند. پیشرفت تحصیلی 

(Sig=0/000 )از آموزش   میانگین نمرات ،توان نتیجه گرفتمی 99/0ش از یو درجه اطمینان ب

 .و پیشرفت تحصیلی معنادار بود ن میانگین در قبل آموزش بودینمره بیشتر از ا 25/1 گروهی

 ارزشیابی ،مطالعات اجتماعی، تحصیلی: حل مسئله، پیشرفت واژگان کلیدی

 



 

  

 

 

 مقدمه 

وپرورش وپرورش هم مسئله است و هم آماده شدن برای حل مسئله. به دیگر سخن، زندگی مسئله است؛ و آموزشآموزش 

وپرورش در هایی برای حل اثربخش مسائل گوناگون زندگی است. اگر آموزش حل استعدادهای یادگیرندگان برای یافتن راه

های درسی و معلمان در حوزه علمی خود نگاهی به پرورش یادگیرندگان ریزی درسی در تدوین برنامهویکردهایش، نظام برنامهر

 ثمر خواهد بود.یادگیری بی–برای حل مسائل نداشته باشند، فعالیت یاددهی

وپرورش است. ی آموزش ردان حوزه ها و رهنمودهای سرگیا حل مسئله برگرفته از ایده رویکرد یادگیری مبتنی بر مسئله

 3و جورج پولیا 2، هوارد باروز1توان به جان دیوییاند میازجمله کسانی که به رویکرد یادگیری مبتنی بر مسئله توجه نشان داده

های هر سه شده است، رویکردی مبتنی بر ایدهاشاره کرد. رویکردی که به یادگیری مبتنی بر مسئله در فصل حاضر عرضه

های ناظر به حل مسئله در سطحی ناخودآگاه بیشتر فعالیت (1393آقازاده،) شده در باالست.وپرورش اشارهمتخصص آموزش 

دهیم، بلکه ما همواره در حال انجام های خاص آن را انجام میدر موقعیتجریان دارد. حل مسئله چیزی نیست که ما گاهی 

عنوان امر خاص در نظر بگیریم این است که معموالً به این  که ما تمایل داریم حل مسئله را به این کار هستیم. تنها دلیل این

های خود را مورد آزمایش یا فعالیت دهیم، توجه نداریم. ماچه گونه و به چه طریقی کاری را انجام می نکته که چرا،

طور تصادفی و ها را بهفکر کنیم و مسائل زندگی خود را حل کنیم. ما این مهارت دهیم. بلکه راه برویم،وتحلیل قرار نمیتجزیه 

یم. گیرکه توجه داشته باشیم که در حال فراگیری هستیم، یاد میما بدون این کنیم.ی قبلی پیدا میبدون هیچ مطالعه

ها، در شوند. این عادتی خاص مفید واقع میوبیش برای حل صدها مسئلهگیریم که کمهای کامالً خاصی را فرامیعادت

که از یک   ای از اصول کلیتوانیم بامطالعه و توجه انجام دهیم، ضعف و ناکارآمد هستند. فراگیری مجموعه مقایسه با آنچه ما می

 (1385تواند به ما و فرزندانمان در حل مسئله کمک کند ) فیشر، اند، میقالانتمسئله به مسئله دیگر قابل

( حل مسئله یا استخراج  1985)  4را تشخیص درستی، دقت یا ارزشیابی دانش مستدل و حقیقی می داند. نیدلر  ( 1985بیر)  

کند. با توجه به تعاریف مذکور، کر تلقی میهای تفی اطالعات مربوط به مسئله را از مراحل اساسی مهارتنتایج و قضاوت درباره

های درسی است که به جای انباشت مسئله از الگوهای برتر تدریس تفکر در طراحی و تدریس برنامهمی توان گفت راهبرد حل

شود و از این طریق تجارب علمی جدید قدرت قضاوت علمی و بازسازی اطالعات در ذهن موجب کنش متقابل فرد با محیطمی

های بررسی و تحلیل آراء و اندیشه  ضمن در این تحقیق، (1393بخشد. )شعبانی ، ندیشه ی او را پرورش می دهد و قوّت میا

صورت کار گروهی بر روی به مطالعات اجتماعیطور ویژه تأثیر روش حل مسئله درس متفکران دو دهه اخیر سعی شده است به

در مهارت حل مساله اصلی این است که  باور موردبررسی قرار گیرد. متوسطه هشتمآموزان دختر سال پیشرفت تحصیلی دانش

 یک محیط بحث و تبادل اندیشه به بهترین وضعیت توسعه خواهد یافت.

 فرضیه های تحقیق

 رابطه وجود دارد. پیشرفت تحصیلیو به صورت کارگروهی بین روشهای حل مسئله  .1

آموزش می بینند متوسط نمرات آنها در آزمون پیشرفت تحصیلی متداول در دانش آموزانی که با روش حل مسئله  .2

 مدارس بیشتر است. 

 یگروه  یتفعال  یقاز طر یادگیری  یهانحوه استفاده از روش

 یجادو ا یمیکار ت یقکسب تجربه از طر یادگیرندگان، یزهانگ یشمنظور افزاهستند که به ییهاپروژه یمشارکت یادگیری

 یناز اهداف ا یکی یراز گیردیقرار م یستدر یاجتماع  یهامدل یبنددر دسته یادگیری. شودیآنان اجرا م یندر ب  ییافزاهم

. شوندیم یبندکوچک دسته  یهادر گروه یادگیرندگانروش  یناست. در ا آموزاننشدا ینب یروش ارتقاء سطح تعامل اجتماع 

 
1-John Dewey 
2-Howard Burrows 
3-George Pólya 

4-Kneedler 



 

  

 

 یگرد یادگیریبه  یدخود را بر عهده دارد بلکه با یتتنها مسئول. هر عضو گروه نههستند یمتفاوت هایییتوانا یگروه دارا یاعضا

روش معلم  ین. در اشودیم یجادا یشرفتو پ  خالقیت یبرا یمناسب یطشرا یتعامل ینرساند. در اثر چن یاری یزگروه ن یاعضا

تا  کندیکمک م یادگیرندگانبه  کند؛یم یرا بررس یادگیرندگان یالعمل فردعکس دهد،یرا ارائه م یمبهم یتمعموالً موقع

در قالب گروه  را. سپس افراد رساندیم یاریمطالعه مستقل  یآموزان در اجراکند. به دانش یدهنحوه برخورد مسئله را سازمان 

حل مسئله مبهم  یدر راستا شرفتیپ  یزانم وتحلیلیهمبادله کرده و به تجز یکدیگرتا اطالعات خود را با  کندیم یبنددسته 

 (1387 ی،بپردازند. )عبدالله

اند از: اهداف، است که عبارت یتوجه به چند نقطه اساس یگروه یتفعال یقاز طر یادگیریاز  ینهاستفاده مطلوب و به برای

 یاری، هم یقاز طر یادگیریو آموزش  یبرا یزیرامر برنامه یاست، در ابتدا یازن یابیارزش  یوهو ش یارهم یهاگروه یاعضا یبترک

 یدرا هم نبا یاهست. نکته ینشان دادن چه عمل یا یانتظار آگاه یادگیرنده،که  دروشن باش یعنیاهداف مشخص باشد؛ 

است؟ و  یشناخت یطههدف در ح یاها مشخص گردند: آهرکدام از هدف هاییطه است ح یستهاست که شا ینفراموش کرد ا

 است؟ یعاطف یا یحرکت یروان یطههدف در ح

است که  یهم در نظر گرفته شود. پاداش اثربخش، پاداشخاص آن یهاپاداش یدبا شودیکه در نظر گرفته م یتوجه به اهداف با

در نظر  یهاآموزان، هدفبه دانش یدعمل و در آغاز کار با یندر ح ی،هرروداشته باشد. به یمارتباط مستق یادگیرنده یازهایبا ن

 ها را هم اعالم نمود.به آن یابیدست یسوحرکت به یوهکرد و نح یانشده را بگرفته

 ین( بر ا1983) ین. اسالو یابندمتفاوت در آن حضور  ییبا سطوح توانا یآموزانباشد که دانش یاگونهبه یدگروه با یاعضا ترکیب

آموز  دانش یکآموز با سطح عملکرد متوسط و آموز با عملکرد مطلوب، دو دانشدو نفر دانش یدگروه با یباور است که اعضا

 ی،گروه یتفعال یقاز طر یادگیریروش  یو جانسون آن است که در آغاز کار اشاعه سونجان یشنهادباشد. البته پ  یفضع

نفر  8تا  3گروه از  یآن است که عده اعضا یننظرات متخصصان مب یبندنفر باشند. جمع 3 یا 2گروه  یمطلوب است. اعضا

 .ورزندیم یدگروه تأک یبر ناهمگن بودن اعضا یمعتبر است و همگ

قواعد  یارائه بازخورد است. برخ یگریاست و د یگروه یتقواعد فعال یانها باز آن یکیدر کنار هم انجام شود،  یدکار مهم با دو

 اند از:در گروه عبارت یگروه یتفعال

 کنندیه باهم صحبت نمهم الف

 استفاده کنند. توانندیم یکدیگر یلگروه از وسا یاعضا ب

 مهم است یگرانتحمل نظر د پ

 دارد و.... یتازآنجام کار، اولو یشپ  یشیدناند ت

اگر . یدساز یدواربه هدف ام یابیدست یو آنان را برا یدبازخورد ده دهیدیکه انجام م هایییدبازد ینگروها در ح یاعضا به

کرد  ینیعمل را بازب یندآنان را سرزنش کرد؛ بهتر است، فرا یدنبا یدندکه داشتند به هدف نرس یتالش یتها با توجه به نهاگروه

از  یابیاست. ارزش یگروه یتفعال یقاز طر یادگیریروش  ناپذیرییبخش جدا یابی. ارزشکرد یحرا تصح یاحتمال یو خطاها

در  یابی،منظور ارزشبه یمالک یابیانتخاب ارزش یل. دلآیدیبه اجرا درم   یمالک یابیصورت ارزشمعموالً به یگروه یتفعال یقطر

 ی در حد تسلط  است؛ و از سو یادگیریآموزان به و در درجه دوم رساندن دانش یادگیریاز افت سطح  یشگیریاول پ  یدرجه 

به سطح  یدآموز باهر دانش ی،مالک یابی. بنا بر روش ارزششود یآموزان مدر دانش یزهسبب حفظ انگ یمالک یابیارزش یگر،د

در نظر گرفته  دیدرص 75مهارت نقطه  یابر محتوا  یادگیرندگانبرسد. معموالً حد تسلط  یو مهارت یدانش یاز توانمند یخاص

. یابدشده تسلط در نظر گرفته یمهارت و یدانش یدرصد محتوا  75به  یدکم بادست یادگیرندگانکه آن یعنی، شود؛یم

 (1393)آقازاده،

 یلیتحص  یشرفتپ  یآزمون ها

به  یگوناگون درس هایینهافراد در زم یهاآموخته یا یدرس یمحتوا یکتسلط افراد بر  یزانها به منظور سنجش مآزمون  این

. شودیاستفاده م یانیپا یابیوارز ینیتکو یابیارز یصی،تشخ یابیارز یبرا تحصیلییشرفت پ  یهاآزمون ین. اروندیکار م



 

  

 

آزمون مورد نظر قرار   ینکرد. چنانچه نحوه تدو یبندمختلف دسته  یهاتوجه به جنبه  اب توانیرا م تحصیلییشرفتپ  یهاآزمون 

که  یصورت . درشوندیم یمساخته تقسمعلم یهااستاندارد شده و آزمون  یهابه آزمون یلیتحص یشرفتپ  یهاآزمون یرد،گ

؛ ب(  یصیها تشخکرد: الف( آزمون  یمدسته تقس سهتوان آنها را به  یم یرد،گمورد نظر قرار تحصیلییشرفتپ  یهاکاربرد آزمون 

 ؛ ج( مجموعه آزمون  یتک موضوع  یهاآزمون 

 ی.آزمون هارودیدرست خواندن متن، به کار م ییمثالً توانا هاییها و توانابه منظور سنجش مهارت  یصیتشخ هایآزمون 

به  یتک موضوع  یها.آزمون پوشاندیرا م یموضوع درس یکدر  یآموزش یهاگسترده از هدف یدامنه  یلیتحص یشرفتپ 

مثال به  ی. براشودینوع آزمون استفاده م یناز ا یدرس موضوع یکدر  یادگیرنده ییتوانا یفرع  یهامنظور سنجش بخش

مجموعه  یاآزمون خواندن  یجبه نتا توانیبر خزانه واژگان نم یدوره آموزش عموم یادگیرندگاناز تسلط  ینانل اطممنظور حصو

شود.مجموعه آزمون   تانداردو اس ینتدو یآزمون تک موضوع  یکاکتفا کرد؛ بلکه الزم است آزمون امال به عنوان  یآزمون فارس

. شودیم ینتدو یدرس یهااز موضوع  یدرباره مجموعه ا یامشترک  یهپا یکدر  یادگیرندگان یلیتحص یشرفتسنجش پ  یبرا

شامل  تواندیم متوسطه   آموزش دوره  هاییهدر پا تحصیلییشرفتسنجش پ  یبرا تحصیلییشرفتمثال مجموعه آزمون پ  یبرا

  ی نمره کل برا  یکباشد. مجموعه آزمون معموالً  اضییر یهو دانش پا یاضیخزانه واژگان، استدالل ر نشا،امال، ا هاییرآزمون ز

 (1383. )بازرگان، دهدیبه دست م هایرآزمون از ز یکهر  یجداگانه برا ینمره ها یزو ن هایرآزمون تمام ز

 پیشینه پژوهش

نیز پژوهشی مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت  1391در سال تالبن،

است. برای اجرای پژوهش  اجتماعی  شده است. روش پژوهش حاضر نیمه های ارتباطی دانشجویان را بررسی تحصیلی و مهارت

ترم تحصیلی در دو کالس عنوان گروه آزمایش، در یکعنوان گروه گواه و دو کالس بهچهار کالس انتخاب شد، دو کالس به

های روش بحث گروهی و در دو کالس روش سخنرانی اجرا شد. درنهایت، نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون مهارت

تحلیل شد. نتایج پژوهش   Tو مستقل 5ها با آزمون تحلیل واریانس، آنواگروه باهم مقایسه شد. دادهارتباطی دانشجویان هر دو 

های نفره برافزایش پیشرفت تحصیلی ونیز مهارتهای پنجنشان داد که درمجموع روش تدریس بحث گروهی از نوع گروه

م پژوهش درباره پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأیید شد. عالوه فرضیه سوارتباطی دانشجویان مؤثرتر از روش سخنرانی است. به 

  های ارتباطی رد شد.به این صورت که روش بحث گروهی برای پسران مؤثرتر از دختران بود. لکن این فرضیه در مورد مهارت

ول آموزان پسر پایه ای تأثیر روش تدریس فعال )حل مسئله( بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشمحراب

ژوهش حاضر باهدف تأثیر روش تدریس فعال )حل شده است که پ انجام 90-91راهنمایی شهرستان اقلید سال تحصیلی 

آموزان پسر پایه اول راهنمایی شهرستان اقلید در سال تحصیلی مسئله( بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش

 مسئله  ه آزمایشی با دو گروه آزمایش )گروهی که با روش حلی شبی مطالعهانجام گرفت. این پژوهش به شیوه 91-90

ی آماری آزمون صورت گرفت. جامعهآزمون و پسآموزش دیدند( و گروه کنترل )گروهی که با روش سنتی آموزش دیدند( پیش

بین آنان دو  بودند که از 90-91آموزان پسر پایه اول راهنمایی شهرستان اقلید در سال تحصیلی این تحقیق شامل دانش

چهل  ای انتخاب شدند. حجم نمونه در هر کالس بیست نفر و جمعاًای چندمرحله گیری تصادفی خوشهصورت نمونه مدرسه به

ی تفکر خالق تورنس برای ارزشیابی خالقیت و برای ارزشیابی شده نفر بودند. جهت گردآوری اطالعات ازمون استاندارد

گیری شده استفاده صیلی محقق ساخته که روایی و پایایی آن توسط پژوهشگر اندازهپیشرفت تحصیلی، آزمون پیشرفت تح

وتحلیل قرار گرفت های مستقل مورد تجزیه گروه t آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس ودستگردید و اطالعات به

نی که با روش حل مسئله در گروه آزمایش آموزابین میزان پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش :و نتایج زیر به دست آمد

بینند تفاوت معناداری وجود داشت و فرضیه اصلی آموزانی که با روش سنتی در گروه گواه آموزش میبینند و دانشآموزش می

پژوهش تأیید شد. همچنین بین نمرات ابتکار و بسط مطلب دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت ولی بین نمرات سیالی و 

  .پذیری دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشدطافانع

 

1-Anova 



 

  

 

آموزان سال سوم نفس و طرز تفکر دانشای رابطه سبک حل مسئله با پیشرفت تحصیلی، عزتنامهیبان در پایانپشت همچنین

 های حل مسئلهشده است. هدف پژوهش حاضر این است که رابطه بین سبک، انجام1395در سال  مقطع متوسطه شهر تبریز

آموزان سال سوم متوسطه است که جامعه آماری تحقیق شامل دانش نفس و طرز تفکر نشان دهد.را با پیشرفت تحصیلی، عزت

های آماری مورداستفاده شامل همبستگی در مدارس دولتی شهر تبریز در حال تحصیل هستند. روش 1385-86در سال 

های غیر سازنده حل دهد که سبک رفه است. نتایج پژوهش نشان میطرفه و تحلیل واریانس دوطپیرسون، تحلیل واریانس یک

گانه حل های ششبین سبک  داری وجود دارد.اجتناب، مهار گری و درماندگی( و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی) مسئله

داری رابطه معنیگانه حل مسئله و طرز فکر های ششداری وجود دارد. همچنین بین سبکنفس رابطه معنیمسئله و عزت

گری حل مسئله تفاوت های تحصیلی ازلحاظ سبک مهاردهد که بین رشته طرفه نشان مینتایج تحلیل واریانس یک وجود دارد.

نفس با های حل مسئله و عزتیک از سبکداری بین هیچداری وجود دارد. )نتایج تحلیل واریانس دوطرفه تعاملی معنیمعنی

داری بین سبک مهار گری و که نتایج تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد که رابطه تعاملی معنی. درحالییادگیری را نشان نداد(

  طرز فکر با پیشرفت تحصیلی وجود دارد.
 

  روش تحقیق  
حل مسئله  روش است در این تحقیق متغیر مستقل و دو متغیر وابسته وجود دارد. اجتماعی  تحقیق حاضر یک تحقیق نیمه 

آزمون پس–آزمون باشد این طرح یک طرح تحقیقی پیشآموزان متغیرهای وابسته میپیشرفت تحصیلی دانش   ستقل،متغیر م

 باشد.با گروه کنترل و استفاده از گزینش تصادفی می

 جامعه آماری

در مدارس  98-97که در سال تحصیلی  هشتم شهرستان نورآموزان دختر کالس نفر دانش 448جامعه آماری این تحقیق را 

آموزان مدارس شاهد، غیرانتفاعی و فرزانگان و تیزهوشان و دانش از دارند، تشکیل خواهند داد.عادی و دولتی اشتغال به تحصیل

 این جامعه به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم میس عادی و دولتی مراجعه شد.نمونه دولتی خودداری شد و فقط به مدار

این تحقیق یک تحقیق گردند. گروه آزمایش با روش حل مسئله و کار گروهی در سه ماهه دوم سال تحصیلی آموزش دیدند.

گیری تصادفی ای و نمونه دمرحله ای چنگیری خوشه گیری در این تحقیق ترکیبی از نمونه نمونه  روش باشد.می اجتماعی  شبه 

 باشد.ساده می

 آزمون  پیشرفت تحصیلی

بر اساس سرفصل دروس سه ماهه اول و سه ماهه دوم تنظیم شد.  اجتماعیآزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته از درس 

سنجد و می یاجتماع آموزان را در حد محفوظات درک فهم و کاربرد دروس علوم ها معموالً میزان اطالعات دانشاین آزمون 

 آموزان توجه دارد. وتحلیل ترکیب و قضاوت دانشکمتر به تجزیه 

ماهه اول و دومی برای باشد اولی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایان سه زمون میآزمون پیشرفت تحصیلی خود شامل دو آ

پایه  یاجتماع های تدریس شده علوم های هردو آزمون بر اساس بخش، سوال93-94ماهه دوم سال تحصیلی ارزشیابی پایان سه

ات کالسی گروه کنترل و آزمایش مالک نمره در نظر گرفته شد. میانگین نمر 20سوال به ارزش  20باشد.تعداد می هشتم

 مقایسه قرار گرفت.

ها اقدام به گرفتن آموزان تفاوت بسیاری داشت، گروهی از آنها از دانشبعد از صحبت با معلمین محترم نحوه ارزشیابی آن 

ها تحصیلی آن آموزان در کالس پیشرفتصورت شفاهی و گروهی نیز بر اساس مالحظه وضعیت دانشامتحان کتبی، گروهی به

سازی این سنجش به تالش( گزارش نموده بودند لذا برای یکسان ازین خوب، بسیار خوب،)را سنجیده و با کلمات توصیفی 

سؤال از ابتدای کتاب تا فصل موردنظر انتخاب شد و بعد از بررسی و اعالم نظر برخی از معلمین سؤاالت نهایی و در  20تعداد 

 ه شد تا در اسرع وقت امتحان موردنظر گرفته شود.اختیار معلمین قرار داد

 وتحلیل اطالعاتروش تجزیه



 

  

 

ها شوند برای آزمون کلیه فرضیه گیری میای اندازهکه کلیه متغیرهای تحقیق اعم از مستقل و وابسته در سطح فاصلهازآنجایی

 استفاده خواهد شد. SPSSافزار طرفه، با استفاده از نرموتحلیل واریانس یک ، تجزیه tازمون 

 بررسی فرضیات

متداول در  یلیتحص یشرفتمتوسط نمرات آنها در آزمون پ  ینندب یکه با روش حل مسئله آموزش م یدانش آموزان فرضیه اول:

 است.  یشترمدارس ب

آزمون مقایسه میانگین برخورداری افراد از پیشرفت تحصیلی در دو گروه پیش آزمون کنترل و پس  -2جدول

 کنترل

انحراف  تعداد میانگین 

 معیار

 2.299 30 12.73 پیش آزمون کنترل  -پیشرفت تحصیلی 

 2.466 30 12.98 پس آزمون کنترل  -پیشرفت تحصیلی

اختالف  

 میانگین

مقدار 

 tآزمون 

درجه  

 آزادی 

 سطح معناداری

(Sig) 

 پیش آزمون کنترل  -برخورداری افراد از پیشرفت تحصیلی 

 پس آزمون کنترل -برخورداری افراد از پیشرفت تحصیلی

0.23- 1.855- 58 0.065 

 

ت آورده شده است. یبرای مقایسه میزان برخورداری افراد از پیشرفت تحصیلی در دو موقع tنتایج آزمون آماری -2در جدول 

-یدوم مربوط به پس آزمون کنترل مت یزان پیشرفت تحصیلی در گروه پیش آزمون کنترل و وضعیت اول مربوط به میوضع

 باشد.

( و درجه Sig=0.065) 05/0، با قبول خطای بیش از  d.f=58( و با توجه به درجه آزادی -1.855)  tبر طبق مقدار آزمون 

 یت از نظر برخورداری افراد از پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداریتوان نتیجه گرفت بین این دو موقعمی 95/0اطمینان کمتر از 

 توانیم رد کنیم.وجود ندارد. یعنی فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

مربوط به مقایسه میانگین میزان برخورداری افراد از پیشرفت تحصیلی در   -2جدول شماره  

 دو گروه پیش آزمون کنترل و پیش آزمون آزمایش

 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه 

پیش  پیشرفت تحصیلی

آزمون  

 کنترل 

30 12.73 2.303 

پیش 

آزمون  

 آزمایش

30 13.18 2.725 

 مستقل  tآزمون  آزمون لون  

 آزمون  پیشرفت تحصیلی

F 

 معناداری
sig 

مقدار 

 t آزمون

 درجه 

 آزادی 

 معناداری
sig 

اختالف 

 میانگین

 -0.46 0.057 58 -1.910 0.029 4.829 واریانس برابر

 -0.46 0.059 407.360 -1.892   واریانس نابرابر

برخورداری افراد از پیشرفت تحصیلی در دو گروه آورده شده مستقل برای مقایسه میزان  tنتایج آزمون آماری  -2در جدول 

 اند.است. گروه اول شامل افراد پیش آزمون کنترل و گروه دوم را افراد پیش آزمون آزمایش تشکیل داده

و  tمیزان آزمون ( Sig=0.029)درصد است  5و سطح معنی داری آن کمتر از  4.829با توجه به اینکه آزمون لون برابر با    

 معناداری آن بر اساس واریانس نابرابرمحاسبه شده است.

و درجه  (Sig=0.059) 05/0 ش ازی، با قبول خطای ب d.f=58و با توجه به درجه آزادی t  (1.892- )بر طبق مقدار آزمون    

وجود ندارد.  ینادارتوان نتیجه گرفت بین این دو گروه از نظر میزان پیشرفت تحصیلی تفاوت معمی 0/ 95اطمینان کمتر از 

 توانیم رد کنیم.که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمی  یعنی فرضیه
 

آزمون  پس: مربوط به مقایسه میانگین میزان برخورداری افراد از پیشرفت تحصیلی در دو گروه 3جدول شماره  

 آزمون آزمایش پسکنترل و 

 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه 

پیشرفت 

تحصیل 

 ی

پیش آزمون 

 کنترل 

30 12.73 2.303 

پیش آزمون 

 آزمایش

30 15.43 2.372 

 مستقل  tآزمون  آزمون لون  

 آزمون  پیشرفت تحصیلی

F 

 معناداری
sig 

مقدار 

 t آزمون

 درجه 

 آزادی 

 معناداری
sig 

اختالف 

 میانگین



 

  

 

 -2.70 0.00 58 -12.103 813 0.056 واریانس برابر

 -2.70 0.00 428.623 -12.082   واریانس نابرابر

     

مستقل برای مقایسه میزان برخورداری افراد از پیشرفت تحصیلی در دو گروه آورده شده  tنتایج آزمون آماری  -3در جدول 

با توجه به اینکه آزمون  اند.است. گروه اول شامل افراد پس آزمون کنترل و گروه دوم را افراد پس آزمون آزمایش تشکیل داده

و معناداری آن بر اساس واریانس  tمیزان آزمون  (Sig=0.813)درصد است  5و سطح معنی داری آن بیش از  0.56لون برابر با 

  0/ 01، با قبول خطای کمتر از d.f=58( و با توجه به درجه آزادی -12.103)  tبرابر محاسبه شده است. بر طبق مقدار آزمون 

 یلی تفاوت معنادارن پیشرفت تحصییانگیزان میتوان نتیجه گرفت بین این دو گروه از نظر ممی 99/0ش از یو درجه اطمینان ب

کنیم. بر اساس نتایج مندرج در وجود دارد. یعنی فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی توانیم بپذیریم و رد می

و میانگین پیشرفت تحصیلی گروه پس آزمون آزمایش  12.73جدول، میانگین پیشرفت تحصیلی گروه پس آزمون کنترل 

نمره بیشتر از میانگین گروه پس  2.70 گین پیشرفت تحصیلی گروه پس آزمون آزمایش به میزاناست. بنابراین میان 15.43

 آزمون کنترل بود.

 

  یافته ها
آموزان فرصت به پرسش گرفتن و به دانش پوشندسازی و فهم مسئله چشم میی مسئلهوقتی معلمان و مدارس از مرحله

صورت ناپخته اطالعات را به حافظه آموزان به دارند، دانشاز کاوشگری بازمیدهند و آنان را ها را نمیها و روشواقعیت

که موفق به برند یا آنجا به کار مییاد سپردهای خود را نا به ها یا بهآموزانی هستند که آموخته سپارند و چه بسیار دانشمی

آموزان که به دانشآورد. تا آنرا برای کشف فراهم می شوند. یادگیری مبتنی بر مسئله، ساختاریای خود نمیکاربرد، یاد سپرده

 . تر دست یابندسازند و به درک و فهم ژرفهایشان را درونی مییاری شود یادگیری

توانایی پرداختن به یک مسئله  اغلب، باشد.های خاص در شرایطی خاص میبخش اعظم حل مسئله دربرگیرنده درک موقعیت

استراتژی موردنظر آن است   باشد.تغییر درروش تفکر و نگریستن به آن مسئله از زاویه شرایطی متفاوت میو حل آن، نیازمند 

های پیچیده را در پی داشته باشد.تفکر ها باشد و کمترین واکنشحلترین راهکه حل مسائل باید همواره به دنبال یافتن ساده

باشد به بستر و موقعیت نیاز دارد. موقعیت عدم تعادل، انگیزه کنجکاوی و گیرد و به هر شکل و هر نوعی که در خأل صورت نمی

طور مستقیم گاه بهشرایط تفکر نقش اساسی دارد. از طرف دیگر، دانش و معرفت هیچ حس اعتماد از عواملی است که در ایجاد

مبنای بینش و معرفت گذشته خود، انسان بر  شود. اساس شعور، آگاهی و اکتشاف دانش و معرفت گذشته فرد است.حاصل نمی

هایی را که کند. برای تدریس مؤثر تفکر باید ماهیت تفکر و موقعیت و فرصتهای پیرامون خود را شناسایی میجهان و پدیده

های متمادی به دهد. آنچه انسان در طول قرن شود شناسایی کرد.تفکر پایه و بنیان حیات انسان را تشکیل میموجب تفکر می

ای دارد، قدرت کنندهآورده است، نتیجه و حاصل قدرت فکری اوست، عاملی که در تداوم و رشد انسان نقش تعیین د میوجو

تفکر انسان است. انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکر و اندیشه فارغ نبوده و با نیروی تفکر صحیح، تصمیم گرفته است  

های انسان ها و پیشرفتطورکلی، تمام موفقیتزد و به رشد و تعالی نائل گردد. بهو توانسته است به حل مسائل و مشکالت بپردا

ی طریق انتقال معلومات تلقی منزلهدرگرو اندیشه باور و پویا و مؤثر اوست.آموزش محور اساسی تربیت است. معموالً آموزش به

ها هستند و در راکز علمی محل انتقال معلومات و مهارتمندان به علم و تعلیم و تعلم، مشود. به نظر گروه کثیری از عالقهمی

هر مقطع تحصیلی باید بخشی از میراث علمی به ذهن شاگردان منتقل شود.اگر هدف تربیت افراد باشد، انتقال معلومات به 

 صورتی که معمول است، تأثیری در تربیت افراد ندارد.
 

یابی به بسیاری از اهداف ناظر بر تربیت اخالقی مناسبی برای دستهای کوچک زمینة حل مسئله در قالب فعالیت در گروه



 

  

 

گذاری به کار دیگران و در نظر گرفتن عدالت در بحث خواهد بود. قرار پذیری، رعایت حقوق دیگران، ارزش مانند مسئولیت 

شود و این  و محیط میآموز هم خوردن تعادل برقرار شده میان دانش هآموزان در موقعیت حل مسئله موجب بگرفتن دانش

 داند.پدیده همان چیزی است که پیاژه آن را کلید رشد عقالنی یا تقویت ساختار شناختی می

آموزان در کالس درس نیز به صورت کنش دانش  های روش حل مسئله به صورت کار گروهی سبب خواهد شد که مهارت

 متقابل در فضایی فعال تقویت شود.

هایی همچون مشاهده، مقایسه، سازماندهی اطالعات، تعیین و کنترل متغیرها، تدوین و آزمون در روش حل مسئله مهارت 

های ذکرشده، یادگیری فعال، تحمل پیچیدگی، شود. عالوه بر مهارتیابی و قضاوت تقویت میها، تحلیل، استنباط، ارزشفرضیه 

. های حل مسئله و کار گروهی استیکدیگر از ویژگیها، تحمل نظرات تفکر منطقی، نگرش پیرامون موقتی بودن همة دانش

مسئولیت های فردی، اعضای گروه را مطمئن خواهد ساخت که هر عضوی به طور جدی وظایف یادگیری اش را انتخاب و  

دنبال خواهد کرد، و عدم تسلط هیچ عضوی موجب شکست دیگران نخواهد شد.تأکید بر این مسئولیت سبب می شود همه 

وظایفشان را به نحو مطلوب انجام دهند تا موجب کاهش نمره دیگران نشوند زیرا همه آنها می دانند که نمره گروه  اعضای گروه

براساس میانگین نمرات انفرادی اعضا سنجش و محاسبه می شود.یکی از کارکردهای مؤثر روش مشارکتی این است که دانش 

لش را تجربه می کنند، و به سوی پیشرفت تحصیلی مطلوب گام برمی دارند. آموزان با هر میزان توانایی که دارند، تعامل و چا

مطاعات کنترل شده نشان می دهند در روش یادگیری گروهی حتی ضعیفترین دانش آموزان به طور قابل مالحظه ای سریع تر 

 (1991از دانش آموزان ضعیف هم تراز خود در سایر موقعیت های آموزشی پیشرفت می کنند)اسالوین، 

ای از یک سو، روش حل مسئله به صورت فعالیت گروهی، مورد تأیید بسیاری از اندیشمندان تعلیم و تربیت است و نقش ارزنده

آموزان دانش  ویژه دارد، و از سوی دیگر، رهنمودی برای معلمان در خلق موقعیت برای تقویت تفکر به   هایدر پرورش مهارت

 است.

باشد که در بسیاری از کالس های رفتارهای مشکل آفرین، سوگیری معلم نسبت به یک یا گروهی از دانش آموزان مییکی از .

درس شایع است. میزان سؤال پرسیدن از یک یا گروهی از دانش آموزان، مدت انتظار برای شنیدن پاسخ دانش آموز از سوی  

واکنش نسبت به پاسخ دانش آموزان همه می توانند نشانه هایی از  معلم، میزان توقف معلم در کنار دانش آموز و نحوه ی

سوگیری باشند. برای کنترل سوگیری الزم است معلم برنامه ریزی داشته باشد و بکوشد گرایش های خود را نسبت به 

انش آموزان در جنسیت،ظاهر شخص ، طبقه اجتماعی ، تیزهوشی و توانایی ، نژاد ، زمینه های اخالقی و حتی مکان نشستن د

های توان راهبردی مناسب و عملی در تدریس و طراحی برنامهدرنهایت، روش حل مسئله را می کالس درس کنترل نماید.

شود و از طریق کسب تجارب علمی درسی دانست که به جای انباشت اطالعات، در ذهن موجب کنش متقابل فرد با محیط می

 دهد.دیشة فردرا توسعه میجدید، قدرت قضاوت علمی و بازسازی ان

گیرند، گروهی فعالیت گروهی را برای اجراکنندگان برنامه های آموزشی معموالً با دو هدف الگوی فعالیت گروهی را به کار می

رقابت گروه ها با یکدیگر سازماندهی می کنند، و برخی دیگر تاکید بر هدف های مبتنی بر تشریک مساعی دارند. تحلیل یافته 

ژوهشی نشان می دهند که شواهد به نفع ساختارهای هدف مبتنی بر تشریک مساعی است زیرا میزان یادگیری و های پ 

 (1393،274های مشارکتی بیشتر از گروه های رقابتی بوده است.)شعبانی ، انگیزش در بیشتر گروه

های روحی و روانی دانش آموزان کند تا جنبهیتنوع و اختالف دانش آموزان تنها از نظر اجتماعی نیست و این امر ما را وادار م

که خود منبع بالقوه موانع یادگیری است را نیز در نظر بگیریم و به آن توجه نمائیم. از این دیدگاه، کارشناسان آموزشی که 

را کنار گذاشت و در گذاری و ارزشیابی براساس پایان کار طلب دارند بر این اعتقاد هستند که باید نظام سنتی نمرهعنوان اصالح 

 "ارزشیابی ساختاری"عوض از نظام ارزشیابی مستمر و ساختاری بهره گرفت که قادر است پیشرفت انجام شده را نشان دهد. 

گی را به عالقهدهد تا اثرات منفی نمرات بد روی دانش آموزان و بویژه تاثیر از بین بردن انگیزه و بیهمچنین این امکان را می

شناسی سوئیسی جین پیاژه بر آن تاکید برای در نظر گرفتن آهنگ بیولوژیکی و مراحل رشد کودک که روان .دحداقل رسان

  داشت، نوعی سیاست تنظیم برنامه هفتگی مدارس شکل گرفته است که بر اساس آن روزهای کاری دانش آموزان در مدارس 



 

  

 

موضوع دیگری که مورد سوال است نحوه سازماندهی  .ه استکاهش یافت 1990ها از سال در دبیرستان1980از سال  متوسطه  

دانش آموزان به صورت کالسهای ثابت و از پیش تعیین شده است. آموزش متمایز بر این باور است که کالسهای بزرگ را باید 

یگزین روش قبلی بر اساس نیازهای دانش آموزان به گروههایی که از نظر تعداد متفاوت هستند تقسیم نمود و این روش را جا

سازند بلکه از محصور شدن بندیها موقت خواهند بود و نه تنها امکان پیشرفت در روند یادگیری را ممکن مینمود. این گروه

 ، کند. عالوه بر این، این روش چینشدانش آموزان در یک گروه ناجور یعنی گروه فراگیران کند و ضعیف نیز جلوگیری می

فتگی و زمانی جدید مدارس نیز اشاره دارد. و در آخر اینکه، این روش مستلزم آموزش معلمان در های هبه برنامه چیدمان

باشد. فرهنگ آموزش، کار گروهی و مسئولیتهای جدید آنها در قبال آموزش همگانی و عمومی دانش آموزان نیز می زمینه 

ه است. اصالح برنامه زمانی مدارس، ادامه دارد. این بررسی کامل تمام عیار آموزش معلمان با کمک موسسات آموزشی آغاز شد

پیشنهادات که برخی از آنها هنوز در مرحله عمل به اجرا در نیامده است، شدیدا نحوه سازماندهی مدارس و مفهوم نقش معلم 

موزش آنها در مفهوم وسیع اند و دیگر نه تنها بر انتقال دانش بلکه بر راهنمایی دانش آموزان و تحصیالت و آرا به زیر سوال برده

کنند. دیگر مفهوم سابق نقش و وظایف معلم در مدرسه مورد پذیرش اکثریت پذیری آنها تاکید مییا به عبارت دیگر جامعه

 6آموزش بهتر معلمان .و موفق زیادی در این زمینه انجام شده است اجتماعی  افراد نیست و در سالهای اخیر طرحهای 

ای تر نمودن آموزش معلمان بوده تاسیس گردیدند و هدف از تشکیل آنها حرفه 1991در سال  7 وزشموسسات دانشگاهی آم

 .است

 پیشنهادها

 :پیشنهادهای کاربردی

 امکانات مدارس جهت تدریس بر اساس روش هاس حل مسئله و کار گروهی تجهیز گردد.  .1

داف این روش تدریس، ذکر و شفاف شود طورجدی اههای ضمن خدمت ارائه و بهروش تدریس حل مسئله در کالس .2

 و معلمین ملزم به آموزش این روش در مدارس باشند.

که در چند سال اخیر تغییرات زیادی صورت گرفته ولی بازهم نیاز به تغییر دارد. های درسی با توجه به اینکتاب .3

آموزان اطالعاتی بدون اینکه به دانش ان،آموزهای دانشها و ندانستهمثال در ابتدای هر فصل در مورد دانستهعنوان به

های ابتدای درس و و در انتهای درس دانسته سؤال شود بعد در مورد موضوع درس بحث و گفتگو شود؛ داده شود،

طور که در همچنین در ابتدای درس اهداف تدریس این درس ذکر شود همان انتهای درس را باهم مقایسه نمایند.

 ها رایج است.کتاببسیاری از 

های درس سرلوحه کار قرار داده شود و اصول آموزش گروهی با دقت در کارگروهی و یادگیری مشارکتی در کالس .4

 کالس اجرا شود.

 پیشنهادهای پژوهشی:

آوری و با شود جمع ی زمانی که توسط معلمین در کالس اجرا میپیشنهاد می شود، طرح درس معلمین در یک محدوده -1

 آموزان بر اساس الگوهای استفاده شده ارزیابی شود.مقایسه و پیشرفت تحصیلی و تفکر انتقادی دانش یکدیگر

پیشنهاد می شود سابقه تدریس معلمین و چگونگی اجرایی روش تدریس به سبک حل مسئله و تقویت تفکر انتقادی  -2

 قش دارد.بررسی گردد و ارزیابی شود که تا چه حد سابقه تدریس در اجرای این طرح ن

پیشنهاد می شود، امکانات تحصیلی و فضای آموزشی مناطق استان برای اجرای روش تدریس حل مسئله با یکدیگر  -3

 آموزان بررسی گردد.ها را در پیشرفت تحصیلی دانشمقایسه و تأثیر آن

ماعی موجود مقایسه و پیشنهاد می شود دانش آموزان مناطق مختلف استان با توجه به اختالف در وضعیت اقتصادی و اجت -4

 بررسی گردند و میزان تاثیر گذاری شرایط مالی و اجتماعی بر بهبود پیشرفت تحصیلی بدست آید.

 
6- IUFMS 
7- IUFM 



 

  

 

پیشنهاد می شود این روش به طور همزمان در مدارس پسرانه و دخترانه انجام شود و تأثیر جنسیت در روش اجرا و نتایج  -5

 این روش نیز موردبررسی قرار گیرد.

 در سایر مقاطع در شرایط یکسان وهمزمان اجرا و بررسی گردد. تحقیق حاضر -6

 

 :منابع    -
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