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بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر عملکرد تحصیلی، باورهای انگیزشی و 

 های دخترانه تیزهوشانآموزان دبیرستانراهبردهای یادگیری خودگردان در دانش

 

 3/ فاطمه سادات طباطبایی 2/ محبوبه فوالد چنگ 1سمیرا فیروز بخت

 

 
 

 چکیده 
ای آموزشی هعنوان یکی از روشهدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله به

آموزان مدارس دخترانه تیزهوشان در درس شیمی آموز محور، بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانشدانش

بود، برای بررسی تأثیر روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر بود. در این پژوهش که از نوع نیمه آزمایشی 

آزمون با گروه کنترل نامعادل استفاده شد. برای بررسی تأثیر آزمون و پسعملکرد تحصیلی از طرح پیش

زمون آروش یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان، طرح پس

معادل مورداستفاده قرار گرفت. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، دو فرم همتای آزمون با گروه کنترل نا

)پینتریچ و  ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیریی درس شیمی سال دوم دبیرستان و پرسشنامهساختهمعلم

یشی ازلحاظ ادیگروت( بود. نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزم

عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد اما نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که روش مبتنی 

 شود. گذاری درونی میبر حل مسئله موجب کاهش اضطراب امتحان و افزایش ارزش

ان، یری خودگردآموزان دختر مدارس تیزهوشان، راهبردهای یادگ: باورهای انگیزشی، دانشهاکلیدواژه

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله.
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 مقدمه

هد دآموزان را در فرایند یادگیری افزایش میهای مدرن تدریس، درگیری دانشاستفاده از شیوه

های (. بسیاری از متخصصین تعلیم و تربیت، بر سودمندی طراحی روش2002)ازبورن و دیلون،

د شود، تأکیبر اساس مسائل جهان واقعی طراحی می های آنمحور که فعالیت -آموزآموزشی دانش

های آموزشی سنتی هنوز (. روش2002ولبرک هنریکسون و همو،  کنند )روکارد ، سرملی، لنزن،می

 آموزان منفعل هستند، اطالعاتهایی دانشها رایج است. در چنین محیطدر بیشتر مدارس و دانشگاه

(. یادگیری مبتنی بر 1991کنند )هالپرین،ن آن را حفظ میرا از معلم دریافت کرده  و برای امتحا

موز آحل مسئله، یک راهبرد آموزشی است که با تبدیل محیط آموزشی معلم محور به محیطی دانش

یرد. گآموزان مستقل و فعال هستند از راهبردهای سنتی آموزشی فاصله میمحور که در آن دانش

یادگیری مسئله محور، رویکرد تربیتی نوینی است که به  ( بر این باورند که2002تورپ و سیج )

 کند معمار دانش خود باشند.آموزان کمک میدانش

واسطه های پزشکی بهجویان رشتهیادگیری مسئله محور در واکنش به عملکرد نامطلوب دانش     

ر اولین بار دهای آموزشی سنتی بر محفوظات، طراحی شد و به اجرا درآمد. این طرح تأکید روش

زودی در دانشگاه مک مستر کانادا اجرا شد. تأثیر مطلوب این روش به حدی بود که به 1990دهه 

های پزشکی در سراسر جهان ازجمله امریکا، هلند، انگلستان، آلمان، استرالیا، بسیاری از دانشکده

رای ی علوم پزشکی از اجهانیوزلند و هند به آن روی آوردند. با توجه به نتایج درخشانی که رشته

ها نیز از آن استقبال کردند و سرانجام این روش حتی در دست آوردند سایر رشته این روش به

 (.  2002طور گسترده موردتوجه قرار گرفت)هانگ، جوناسن، لیو،مدارس نیز به

از آنکه ش محور را بیش و پیبسیاری از متخصصین حوزه تعلیم و تربیت، روش یادگیری مسئله      

دانش،  جای اکتسابآورند که بهیک تکنیک آموزشی بدانند یک رویکرد یادگیری به شمار می

(.  یادگیری مسئله محور رویکردی 2002 دهد )انگل،های یادگیری را در فرد افزایش میظرفیت

آموز، کانون فرایند یادگیری است. در این مدل آموزشی، گروه کوچکی از است که در آن دانش

، ها دانش قبلی خود را بازیابی کردهکنند. آنآموزان برای حل مسئله با یکدیگر همکاری میدانش

اس مباحث کنند و بر اسپردازند، با یکدیگر مباحثه میبه جستجوی دانش جدید برای حل مسائل می
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-ه میدشهای احتمالی  برای حل مسئله دادهحلسازی، پژوهش  و  ترکیب راهشده به فرضیهمطرح

از اجزای اصلی روش یادگیری مسئله محور  به شمار  3و مشارکت 2،  خودارزیابی1پردازند.  انعکاس

 (.2002رود) تورپ و سیج ،می

-ی به دانشای مسئلهطورمعمول یادگیری مسئله محور شامل یک سلسله فرایند است که با ارائهبه     

کنند. نفره کار خود را آغاز می 2تا  3های  ثابت آموزان در گروهشود. سپس دانشآموزان شروع می

له را کنند، کلیت مسئدهی کرده و تالش میها و دانش قبلی خود پیرامون مسئله را سازمانها ایدهآن

موزان سؤاالت آشود که در آن دانشوگویی تشکیل میبرای خود تشریح کنند. آنگاه جلسات گفت

ها هایی از مسئله است که آنکنند که شامل جنبها مطرح میکه همان موضوعات یادگیری هستند ر

پس کند. سهایی را پیرامون مسئله تولید میکنند. این موضوعات یادگیری، مباحثهدرک نمی

و در  شودمی شود، وظایف اعضای گروه مشخصموضوعات یادگیری به ترتیب اهمیت مرتب می

 . شودجستجو شود با معلم مشورت میخصوص منابع یادگیری و موضوعاتی که بایستی 

شود عبارت است از جستجوی موضوعات یادگیری ، فرایندهایی که توسط  یادگیرندگان دنبال می

سازی دانش و ارتباط دادن مفاهیم قدیم و جدید در یکپارچه کردن دانش پیرامون مسئله، خالصه

حل )گومزرویز، مکان ارائه راهتر از مسئله و در صورت امورد مسئله، تعریف جدیدتر و دقیق

 (.2009پرزکویینتانیال و سییرا،

کننده ، مدل تسهیل1های یادگیری مبتنی بر حل مسئله شامل مدل دانشکده پزشکیترین مدلمهم  

 (.1992)جوناسن،  است 2های بزرگو مدل گروه 9، مدل نظارت همسال5شناور

شوند که  برای هر نفره تقسیم می 10تا  2های جویان به گروهدر مدل دانشکده پزشکی، دانش    

ک شود و هر گروه بر روی یعنوان استاد راهنما در نظر گرفته میگروه یکی از اساتید دانشکده به

                                                           
1. reflection 
2 .Self-evaluation 
3 .cooperation 
4 . M edical school m odel 
5 .Floating facilitator model 
6 .Peer tutor model 
7 .Large group model 
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شود که کالس رسمی برگزار نمیطوریکنند. این مدل کامالً یادگیرنده محور است بهمسئله کار می

 شود. جهت بحث در مورد مسئله برگزار میو تنها جلسات گروهی توسط اعضای گروه 

هایی با جمعیت بزرگ است و هرگاه امکانی کننده شناور قابل کاربرد برای کالسمدل تسهیل     

وجود نداشته باشد که به هر گروه یک معلم اختصاص پیدا کند این روش مفید است. در این روش 

-نفر می 5تا  1ضای هر گروه محدود به منظور افزایش فعالیت هر یک از افراد، تعداد اعبه

های گروهی در نظر گرفته (. در این روش بخشی از زمان کالس برای بحث1992شود)جوناسن، 

ؤال ها سها درحرکت است. از آنکند، بین گروهکننده عمل میعنوان تسهیلشود. معلم که بهمی

د نیز قسمتی آیکه از حل مسئله به دست میکند. ارائه نتایجی ها نظارت میپرسد و بر یادگیری آنمی

 دهد. از زمان کالس را به خود اختصاص می

ر تمدل نظارت همسال نیز مدل دیگری است که بر اساس آن، گروه توسط یک همسال باتجربه     

مک کند ککند. بازخوردی که وی ارائه میشود. این فرد مانند الگو برای گروه عمل میهدایت می

ر معلم های بزرگ، بیشترای معلم در اصالح و باال بردن کیفیت مدل کار است. مدل گروهبزرگی ب

ها را بر عهده دارد. در این روش نیز این امکان وجود دارد که هر محور است. معلم هدایت بحث

آموز یا دانشجوی سال باالتر مورد نظارت و راهنمایی قرار گیرد)گومزرویز گروه توسط یک دانش

 (.2009ران،و دیگ

(. مسئله 2009طراحی مسئله در کارآمدی روش مبتنی بر حل مسئله بسیار تأثیرگذار است)هانگ،     

به این معنا که نبایستی به یک پاسخ روشن و   است؛ 1ای فاقد ساختارمناسب در این روش، مسئله

م، تر مفاهیآموزان برای درک عمیقای است که در دانشمشخص ختم شود. مسئله مناسب مسئله

انگیزه ایجاد کند،  بتواند تا آنجا که امکان دارد موضوع درسی را به مسائل دنیای واقعی ارتباط دهد 

ای باشد که یادگیرنده را وادار به گونهآموز مطرح کند، بهو آن را در یک بافت آشنا برای دانش

ده باشد اندازه کافی پیچیبه هایش کند و  همچنینگیری و قضاوت بر مبنای دانش و آموختهتصمیم

 ویز ومنظور دستیابی به پاسخ برانگیزد)گومزرکه یادگیرندگان را برای مشارکت با یکدیگر به

 (.2009دیگران،

                                                           
1 .structured 
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جرالد کند. الکازار و فیتزشواهد متعددی از کارآمدی یادگیری مبتنی بر حل مسئله، حمایت می     

یادگیری مبتنی بر حل  آموزانی که به روش ه دانش( در یک پژوهش آزمایشی نشان دادند ک2005)

شرفت بودند پی دیدهآموزانی که به روش سنتی آموزشدیده بودند نسبت به دانشآموزش مسئله

چنین شواهدی وجود دارد که از اثربخشی روش یادگیری تحصیلی بیشتری به دست آوردند.هم

رت،ماسلی، یرستان ازجمله ریاضی)ستلر، هیلبمبتنی بر مسئله بر فراگیری دروس مختلف در سطح دب

(، علوم )کاالدنر، کمپ، کریسموند،فیس،گری،هوکبروک،پانتامبکار 1999رابینسون و اسکوارتز ،

(، شیمی)باراک و 2005شناسی)سبرنی، (، زیست2005(، تاریخ)ویسمن و کادول، 2003و ریان، 

( نشان دادند که یادگیری مسئله محور 2009کند. آکنوغلو و تاندوغان  )( حمایت می2005دوری، 

 بخشد. مایکل، فولگر، وتزل وجویان را در مقاطع باالتر تحصیلی نیز بهبود میعملکرد دانش

ها، استانداردها و دانش تواند مهارت( بر این باورند که یادگیری مسئله محور می2009رادکی)

( نشان دادند روش 2013نوکاک)های مختلف رشد دهد. توسان و سیادگیرندگان را در حوزه

یمی های فراشناختی  و نگرش نسبت به درس شیادگیری مسئله محور تأثیر بسیار زیادی بر آگاهی

یادگیری مسئله محور بر  ( نشان دادند روش2012تر دارد. فریرا و ترودل )آموزان ضعیفدر دانش

( نشان دادند روش مبتنی 2002آکار)آموزان تأثیر مثبت دارد. تارهان و های حل مسئله دانشمهارت

ای گروهی هبر حل مسئله بر توانایی تفکر انتقادی، به اشتراک گذاشتن اطالعات و شرکت در فعالیت

که هدف یادگیری مبتنی بر مسئله، سوق دادن یادگیرنده در جهت هدایت تأثیر مثبت دارد. ازآنجایی

ی های مختلف نیز مثمر ثمر باشد. خودگردانهتواند بر خودگردانی در حیطیادگیری خویش است، می

های مهم یادگیری و عملکرد تحصیلی در محیط مدرسه است. انگیزش، شناخت و رفتار از جنبه

( یادگیری 2002شده است. ویگفیلد و اکلز)تعاریف مختلفی برای یادگیری خودگردان مطرح

منظور دستیابی اری در فرایند یادگیری بهعنوان فعال بودن فراشناختی، انگیزشی و رفتخودگردان را به

داند ( یادگیری خودگردان را فرایندی فعال و سازنده می2000کنند. پینتریچ )به اهداف تعریف می

کنند و سپس با توجه به اهداف خود و که در آن یادگیرندگان اهداف یادگیری خود را تعیین می

 و رفتار خود را تنظیم و کنترل کنند.  کنند شناخت، انگیزشهای محیطی، تالش میویژگی
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ای هکنندگان فعال در فرایند یادگیری هستند که به شیوهیادگیرندگان خودگردان، شرکت     

ها از راهبردهای مناسبی برای یادگیری استفاده تجارب یادگیری خود نظارت دارند. آن مختلف بر

 (.2000اند)زیمرمن،دگیری ارزش باالیی قائلهای خود را باور دارند و برای یاکنند، تواناییمی

کنند. اول اینکه یادگیری خودگردان ( سه عامل اساسی را مطرح می1990پینتریچ و دیگروت )    

ریزی، نظارت و اصالح شناخت است، مدیریت و کنترل شامل راهبردهای فراشناختی برای برنامه

به مهم ی خودگردان است و نهایتاً سومین جنتالش برای انجام تکالیف تحصیلی جنبه دیگر یادگیر

مطالب  دهیقبیل تکرار، بسط دادن و سازمان یادگیری خودگردان شامل راهبرهای شناختی واقعی از

ند. کنها استفاده میآموزان برای یادگیری، یادسپاری و درک مطالب درسی از آناست که دانش

-ت، دانشای دستیابی به موفقیت تحصیلی کافی نیستنها آگاهی از راهبرهای شناختی و فراشناختی بر

آموزان بایستی انگیزه کافی برای استفاده از این راهبردها و نیز تنظیم تالش و شناخت خود نیز داشته 

ش اای مهیا شود که یادگیرنده، خود تجارب یادگیریگونهکه محیط یادگیری بهباشند. درصورتی

( بر این باورند که روش 2009یابد. کلی و فایناالیسون )زایش میرا هدایت کند این انگیزه در وی اف

ت به دروس علمی جویان و نگرش آنان نسبمبتنی بر حل مسئله تأثیر مثبتی بر انگیزش تحصیلی دانش

آموزان تأثیر مثبت دارد )توسان دانش 1های فراشناختیدارد. همچنین یادگیری مسئله محور بر آگاهی

ها حاوی حال نتایج پژوهش(. بااین2009نینگ، کووانگ، جان، الم و دانینگ ،؛ دا2013و سنوکاک،

آمده است از جهاتی نیز عملتناقضاتی است و باوجود استقبال روزافزونی که از این روش به

داند زیرا یادگیرنده ( این روش را روشی ناکارآمد می1991ورث)موردانتقاد قرارگرفته است. فارنس

گیری از معلم، اطالعات و دانش وسیعی را به دست آورد که این امر بسیار ن بهرهناچار است بدو

کنند کارایی این روش کمتر از ( ادعا می2009بر است. کرشنر، سوئلر و کالرک )پرهزینه و زمان

روش سنتی است زیرا رویکرد دریافت حداقل راهنمایی از سوی معلم با ساختار شناختی انسان  

( مشاهده کردند که یادگیری حل 2002کروسیز، آسیکیلیدیز، دوگبریوار، سازبیلیر) سازگار نیست.

موزان آها معتقدند دانشآموزان نسبت به دروس ندارد، آنتوجهی بر نگرش دانشمسئله تأثیر قابل

 دهند.   روش آموزش مستقیم را به دلیل آشنایی بیشتر با آن ترجیح می

                                                           
1. Metacogntion awareness 
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های یادگیری مانند روش مبتنی بر حل مسئله که ن باورند که روشبرخی از پژوهشگران بر ای     

شوند در موضوعاتی مانند علوم، ریاضی و حل مسئله کارایی نوعی یادگیری اکتشافی محسوب می

کنند ؛(. این پژوهشگران چنین بیان می2009های آموزشی سنتی دارند)سیرنز، کمتری نسبت بر روش

ر گیری از کمک معلم حجم کار سنگینی را بش قبلی و بدون بهرهکه حل مسائل پیچیده بدون دان

حال بازده کافی نیز ندارد. عالوه بر این مسئولیت و استقاللی کند و درعینآموزان تحمیل میدانش

ایی برای هزا بوده و آشفتگیتواند استرسآموزان بایستی در این روش تجربه کنند، میکه دانش

کنند ( چنین مطرح می2011اسخ به این انتقاد، آلفری، بروکز، الدریچ و تننباوم)ها ایجاد کند. در پآن

اندازه های اکتشافی ازجمله یادگیری مسئله محور که در آن راهنمایی و هدایتگری بهکه یادگیری

واند مؤثر تاندازه آموزش مستقیم میتنها بهتر فراهم شود، نهکافی از سوی معلم و همساالن باتجربه

 باشد بلکه مزایای بسیاری نیز نسبت به آن دارد.

اند. اختصاص دادن مدارسی های یادگیری متفاوتآموزان ازلحاظ ظرفیتاز طرف دیگر دانش     

دن منظور سرعت و عمق بخشیها فرصتی بهآموزان تیزهوش به این دلیل است که برای آنبه دانش

مدارس  های آموزشی در اینبایستی محتوای دروس و شیوههای آنان فراهم شود. بنابراین به یادگیری

دهد روش مبتنی بر حل تر از برنامه درسی متداول در مدارس عادی باشد. شواهد نشان میمتنوع

های آموزشی مثل مدارس تیزهوشان مؤثر باشد تواند در محیطهایی است که میمسئله ازجمله روش

 (. 1992؛ دادز،1999)گاالگر،

واند بر تشود که آیا روش مبتنی بر حل مسئله میبندی مباحث فوق این سؤال ایجاد میمعاز ج    

آموزان تیزهوش اثر مطلوبی داشته باشد و آیا  روش مبتنی عملکرد تحصیلی درس شیمی در دانش

آموزان تیزهوش بر حل مسئله بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان در دانش

 منظور پاسخگویی به سؤاالت فوق انجام شد.است یا خیر. پژوهش حاضر به تأثیرگذار
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 روش

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است. طرح آزمایشی برای بررسی اثر یادگیری مبتنی بر مسئله 

که آزمون با گروه کنترل نامعادل است. ازآنجاییآزمون، پسبر عملکرد تحصیلی، از نوع پیش

تواند حساسیت و مقاومت ایجاد کند و  تعامل ون در مورد ابزارهای نگرش سنج، میآزماجرای پیش

آزمون و مداخله روایی بیرونی را به مخاطره اندازد، برای بررسی اثر یادگیری مبتنی بر مسئله بر پیش

ا آزمون بآزمون اجرا نشد و طرح  پسباورهای انگیزشی و راهبرهای یادگیری خودگردان، پیش

 کنترل نامعادل مورداستفاده قرار گرفت.گروه 

 

 جامعه و نمونه

اشد.  بآموزان دختر سال دوم دبیرستان مدارس تیزهوشان استان فارس میجامعه پژوهش شامل دانش

ه های تیزهوشان دخترانه استان فارس انتخاب شدند، بکنندگان پژوهش، از یکی از دبیرستانشرکت

صادف تها بهدو کالس دوم تجربی انتخاب و یکی از کالس این صورت که از دبیرستان مذکور،

نفر( انتخاب شدند. الزم به  33عنوان گروه کنترل )نفر(و گروه دیگر به 22عنوان گروه آزمایشی  )به

تواند بر متغیرهای وابسته پژوهش حاضر تأثیرگذار باشد ذکر است که ازجمله عواملی که می

زاحم داشته تواند نقش متغیر متباطی و آموزشی معلم است که میهای شخصیتی، انگیزشی، ارویژگی

 ای انتخاب شدند که هرگونههای کنترل و آزمایش بهایجاد کند. بدین منظور گروه 1و پوشانندگی

 دو توسط یک معلم آموزش ببینند و درنتیجه جامعه پژوهش محدود به دختران گردید.

 

 ابزار

 ای یادگیریپرسشنامه راهبردهای انگیزشی بر

( طراحی شده است و شامل دو مقیاس باورهای 1990این پرسشنامه توسط پینتریچ و دیگروت )

گذاری درونی و اضطراب امتحان و مقیاس انگیزشی با سه خرده مقیاس خودکارآمدی، ارزش

راهبردهای یادگیری خودگردان با زیرمقیاسهای استفاده از راهبردهای شناختی و راهبردهای 

( روایی و پایایی مطلوبی را برای سازه فوق گزارش 1990خودگردانی است. پینتریچ و دیگروت)

                                                           
1. M asking 
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تأیید قرارگرفته است. خوشبخت و اند. روایی و پایایی ابزار فوق در ایران بارها مورد کرده

( پایایی مقیاس فوق را با استفاده از  ضریب آلفای کرونباخ  و روایی آن را با استفاده 1390لطیفیان)

، 22/0از همسانی درونی مطلوب گزارش کردند.در پژوهش حاضر، ضریب آلفا برای کل مقیاس 

استفاده از راهبردهای شناختی ، 25/0، اضطراب امتحان 21/0، خودکارآمدی92/0ارزش درونی 

 درونی همسانی روش از مقیاس روایی بررسی برای به دست آمد. همچنین 53/0و خودتنظیمی 95/0

شد.بدین منظور، ضریب همبستگی سؤاالت با همه ابعاد محاسبه شد. نتایج نشان داد که همه  استفاده

معنادار  001/0ها در سطح سؤاالت با ابعاد مربوط به خود باالترین همبستگی را دارند که همه آن

 بودند. 
 

 روش اجرا

ویسندگان( ی از نعنوان محتوا انتخاب شد. توسط دبیر شیمی)یکهای کتاب شیمی بهیکی از بخش

آزمون و از دیگری عنوان پیشها بهدو فرم آزمون همتا از محتوای مذکور تهیه شد.از یکی از آن

ط سه ها توسمنظور بررسی روایی محتوایی سؤاالت، این آزمونآزمون استفاده شد. بهعنوان پسبه

ط دبیران ها، توسی آزموننفر از دبیران باسابقه درس شیمی موردبررسی قرار گرفت. روایی محتوای

د و آزمون قرار گرفتنطور همزمان مورد پیشمذکور مورد  تأیید قرار گرفت.  سپس هر دو گروه به

 آزمون پاسخ گفتند.  به سؤاالت پیش

-ازآن در گروه آزمایش ابتدا یک جلسه روش یادگیری مسئله محور آموزش داده شد و دانشپس

اب عنوان رهبر گروه انتختقسیم شدند که یکی از اعضای هر گروه به نفره 9الی  5گروه  5آموزان به 

موزان آشد. سپس با توجه به محتوای موردنظر به هر گروه یک مسئله بدون ساختار داده شد و دانش

صورت آموزان بهصورت گروهی روی مسئله کار کنند.  طی پنج جلسه بعدی، دانشموظف شدند به

یشرفت های مختلف بر یادگیری و پکردند و معلم با سرکشی به گروهمیگروهی روی مسئله خودکار 

آموزان داد. دانشها قرار میهایی را در اختیار آنها نظارت داشته و در صورت لزوم راهنماییآن

صورت گروهی و با تقسیم وظایف بر روی مسئله های دیگری نیز بهعالوه بر ساعات کالسی، زمان

های خود اختصاص یافت. آموزان از یافتهنهایتاً چهار جلسه آخر به ارائه دانشکردند. خودکار می

ی صورت سخنرانی و ارائه نمایشدر گروه کنترل محتوای موردنظر طی ده جلسه توسط همان دبیر به

مون آزآموزان آموزش داده شد. نهایتاً هر دو گروه همزمان در پسبا استفاده از پاورپوینت به دانش
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( را 1990کرده و نیز پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری)پینتریچ و دیگروت، شرکت 

 تکمیل کردند.

 

 هایافته

های آزمون و نیز نمرات خرده مقیاسآزمون و پسنتایج میانگین و انحراف معیار نمرات پیش

( نمایش 1جدول )پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دو گروه آزمایشی و کنترل در 

 شده است.داده

 
 . میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایشی و گروه کنترل1جدول

 (n=33گروه کنترل) (n=22گروه آزمایشی)  

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار     میانگین متغیرها

 92/1 21/5 10/2 92/5 پیشرفت تحصیلی درس شیمی  آزمونپیش

 29/2 21/12 29/2 19/12 آزمون پیشرفت تحصیلی درس شیمیپس

 99/1 29/32 53/1 93/33 خودکارآمدی

 90/3 33/39 53/3 39/10 ارزش درونی

 30/3 90/13 92/3 25/10 اضطراب امتحان

 95/5 12/50 30/9 22/51 راهبردهای شناختی

 31/1 92/33 32/1 25/35 خودتنظیمی

منظور بررسی تأثیر روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله از تحلیل کوواریانس یک متغیری استفاده به

های آن موردبررسی قرار گرفت. توزیع نرمال نمرات متغیرها با استفاده بدین منظور ابتدا مفروضهشد. 
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کدام ی هیچها و برایک از گروهاز آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد که مقدار آن در هیچ

عنوان متغیر آزمون پیشرفت تحصیلی درس شیمی )بهیرها معنادار نشد. همبستگی بین پیشمتغاز 

به دست آمد که  59/0عنوان متغیر وابسته  آزمون پیشرفت تحصیلی درس شیمی بههمپراش( و پس

 . همسانیاستعنوان متغیر همپراش معنادار بود که حاکی از کفایت متغیر مذکور به 001/0در سطح 

 گرفت قرار تأیید و موردبررسی (P ،1،59 =df ،1/3 =F=02/0) لون آزمون از استفاده با هاواریانس

 متغیر بین تعامل عدم بیانگر که شد احراز نیز (P ،2/3=F=11/0) رگرسیون شیب همگنی نهایتاً و

مشاهده است. نتایج نشان قابل( 2نتایج تحلیل کواریانس در جدول ).  است همپراش متغیر و مستقل

ون پیشرفت آزمآزمون، بین دو گروه کنترل و آزمایشی، تفاوتی ازلحاظ پسداد که با کنترل پیش

 تحصیلی درس شیمی وجود ندارد.
 آزمون. نتایج تحلیل کوواریانس پس2جدول

 F P مجذورات میانگین آزادی درجه مجموع مجذورات منبع

 001/0 25/31 91/102 1 91/102 آزمونپیش

 09/0 39/0 31/1 1 31/1 گروه

   12/3 52 32/192 خطا

    90 99/309 کل

 

منظور بررسی تأثیر روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر باورهای انگیزشی و راهبرهای یادگیری به

 آزمون از استفاده با هاواریانس همسانیخودگردان روش تحلیل واریانس چندمتغیری بکار برده شد. 

= P ،1،59 =df ،92/0=11/0، اضطراب امتحان  P ،1،59 =df ،22/0 =F=91/0)خودکارآمدی  لون

F  93/0، ارزش درونی=P ،1،59 =df ،002/0 =F  31/0، راهبردهای شناختی=P ،1،59 =df ،

03/1 =F  92/0، خودتنظیمی=P ،1،59 =df ،01/0 =F) گرفت. قرار تأیید و موردبررسی 
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 تایج تحلیل واریانس چندمتغیری. ن3جدول

 P 2Eta مقدار F شاخص آماری منبع

 39/0 0005/0 91/0 09/9 المبدای ویلکز گروه

 39/0 0005/0 39/0 09/9 اثر پیالی

 39/0 0005/0 55/0 09/9 اثر هاتلینگ

 39/0 0005/0 55/0 09/9 ترین ریشه رویبزرگ

های تحلیل واریانس چندمتغیری که شامل آزموندهد نتایج ( نشان می3گونه که جدول )همان

ترین ریشه روی است حاکی از تفاوت دو گروه المبدای ویلکز، اثر پیالی، اثر هاتلینگ و بزرگ

ازنظر ترکیب متغیر وابسته باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان است. چون آزمون 

. به ارزیابی اثر هر یک از متغیرهای وابسته بپردازیمتوانیم چندمتغیری ازنظر آماری معنادار است می

 شده است.( نشان داده1نتایج در جدول )
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های باورهای انگیزشی و نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری تفاوت دو گروه آزمایشی و کنترل در خرده آزمون. 1جدول

 راهبردهای یادگیری خودگردان

منبع 

 رتغیی
 متغیر

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F P 2Eta 

توان 

 آماری

 

 

 گروه

 19/0 015/0 31/0 92/0 21/19 1 21/19 خودکارآمدی

 99/0 219/0 0005/0 25/19 25/215 1 25/215 ارزش درونی

اضطراب 

 امتحان

22/20 1 22/20 20/9 01/0 09/0 92/0 

راهبردهای 

 شناختی

20/9 1 20/9 22/0 90/0 005/0 02/0 

 20/0 022/0 25/0 32/1 23/21 1 23/21 خودتنظیمی

 

دهد که بین دو گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ ارزش نتایج  تحلیل واریانس چندمتغیری نشان می

( تفاوت معنادار وجود دارد، F ،01/0=P=20/9) ( و اضطراب امتحانF ،0005/0=P=25/19درونی )

 اما ازلحاظ خودکارآمدی، راهبردهای شناختی و خودتنظیمی بین این دو گروه تفاوتی وجود ندارد. 

 

 گیریبحث و نتیجه

 هایروش زا یکی عنوانبه مسئله حل بر مبتنی یادگیری روش تأثیر بررسی حاضر پژوهش از هدف

 شانتیزهو دخترانه مدارس آموزاندانش تحصیلی عملکرد و انگیزش بر محور، آموزدانش آموزشی

های پژوهش نشان داد که بین روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله و روش یافته. بود شیمی درس در

-آموزش مستقیم تفاوت معناداری ازلحاظ  عملکرد تحصیلی دختران تیزهوش نداشت اما دانش

 طور معناداری اضطرابدیده بودند بهآموزش آموزانی که با روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله

 کنند.امتحان کمتر و عالقه و ارزش درونی بیشتری تجربه می
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نتایج مربوط به عدم معناداری تفاوت بین روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله و روش مستقیم ازلحاظ 

(، ماکسول، 2003گی)(، مک1992های کافمن و مان)تأثیر بر پیشرفت تحصیلی همسو است با یافته

( 2011( و ویجنیا)2005(، ریچ، کیم و شولر)2001های ماتیوس)(و با یافته2005مرجندلر، بلیسیمو)

 ناهمسو است.

ن آموزان، چگونه یادگرفتن را بیاموزند. در ایهدف یادگیری مبتنی بر حل مسئله این است که دانش

کنند با هدایت معلم و همساالن الش میشوند و تآموزان با مسائل دنیای واقعی روبرو میروش دانش

ندیشی اها با یکدیگر به همتر، دانش خود را برای حل مسئله توسعه دهند. در این فرایند، آنباتجربه

های آموزد مهارتهای گروهی را به آنان میکه مشارکت و فعالیتپردازند. این امر، عالوه بر اینمی

(. 2011بخشد)ویجنیا،افزایش داده و اندیشه آنان را تعمیق می های ارتباطی آنان راکالمی و مهارت

های پژوهش حاکی از عدم تفاوت معنادار بین این روش و روش آموزش مستقیم حال یافتهبااین

یان کرد که توان چنین ب، میآموزان بود. در تبیین این یافتهازلحاظ نمرات پیشرفت تحصیلی دانش

ای است که محتوای دروس بسیار زیاد است. گونهنظام آموزشی به برنامه درسی در سطوح مختلف

ها آزادی عمل بیشتری دارند عالقه آموزان نسبت به دروسی که در یادگیری آنهرچند که دانش

( اما زمان کافی برای مسلط شدن در 2011؛ ویجنیا،2009دهند )کلی و فایناالیسون، زیادی نشان می

آموزان در ابتدا به زمان بسیار بیشتری نیاز ند داشت.   از طرف دیگر دانشها را در اختیار نخواهآن

-های خود را در این زمینه بهبود بخشند. هر چه دانشدارند تا به این روش مسلط شوند و مهارت

کرد.  های بیشتری کسب خواهندزمان بیشتری توسط این روش آموزش ببینند موفقیتآموزان مدت

ا هکاری در برنامهوزشی جامعه ما، نظامی متمرکز است و امکان تغییر و دستحال نظام آمبااین

های ابتدای دبیرستان و حتی آموزان از همان سالشود، ضمن اینکه هدف دانشراحتی فراهم نمیبه

های آموزش سنتی سازگاری بیشتری با این هدف قبل از آن، آماده شدن برای کنکور است که روش

بر این شیوه ارزیابی یادگیری با این روش بایستی متفاوت از شیوه ارزیابی سنتی باشد. دارند.  عالوه 

طور کامل درستی و بههایی را که حاصل این نوع یادگیری است بهشیوه ارزیابی سنتی، توانمندی

که این شیوه، شیوه غالب سنجش در نظام آموزشی در دوره دبیرستان کند.  اما ازآنجاییمنعکس نمی

است در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت. درواقع آنچه در پژوهش حاضر موردنظر بود این بود 

توان بدون تغییر در شیوه سنجش و ارزیابی عملکرد تحصیلی که در سیستم کنونی رایج که آیا می
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ه داست و بدون تغییر زیاد در ساختار درسی،  اثربخشی روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله را مشاه

موز محور آنمود. نتایج نشان داد که با سیستم ارزیابی متداول، تفاوتی بین شیوه آموزشی دانش

ر، در مشاهده نیست. از طرف دیگیادگیری مبتنی بر مسئله و روش معلم محور آموزش مستقیم قابل

ادی عمل اندازه کافی آزآموز است، بنابراین بایستی بهاین روش مسئولیت یادگیری به عهده دانش

برای انتخاب موضوعات و زمان کافی برای مطالعه شخصی و جستجوی منابع متعدد مرتبط را داشته 

 ایآموز چنین اجازهای نیست که به دانشگونه( اما برنامه درسی به2011باشد)آلفیریی و دیگران، 

جه دلخواه که طبیعتاً نتی شود به همان منابع معدود و زمان محدود اکتفا کندرا بدهد، درنتیجه ناچار می

 شود. نیز حاصل نمی

ای هآموزان تیزهوش عموماً از آگاهیتوان مدنظر قرار داد این است که دانشنکته دیگری که می

ها قادرند ضعف تحصیلی خود را تشخیص دهند و (، آن1999فراشناختی باالیی برخوردارند )چان،

 های مختلف آن را جبرانتوانند به راهباشد، میهایی داشته که روش آموزشی کاستیدرصورتی

ه عملکرد منظور دستیابی بآموزان هر دو گروه پس از دریافت آموزش، بهکنند. بنابراین احتماالً دانش

 اند به تسلط کافی در درس دست پیدا کنند.مطلوب در آزمون پیشرفت تحصیلی، تالش نموده

آموزانی که به شیوه یادگیری مبتنی بر حل مسئله دانشعالوه بر این نتایج پژوهش نشان داد که 

دیده بودند عالقه و ارزش درونی بیشتر و اضطراب کمتری نسبت به افرادی که با شیوه آموزش

 کردند. دیده بودند تجربه میآموزش مستقیم آموزش

های سو و با یافته( هم2013(، لی)2012(، تیسانکوف)2009های کلی و فایناالیسون )این نتایج با یافته

 ( ناهمسو است. 2002(،کروسیز و دیگران)2009سیرنز)

آموزانی حل مسائل، دانشهای سنتی آموزش مانند روش سخنرانی یا شرح دادن راهمحصول روش

خوبی حل کنند، اما در کاربرد دانش خود در حل های درسی را بههستند که قادرند مسائل کتاب

های آموزشی است که برای رفع این یادگیری مسئله محور یکی از روشاند. مسائل واقعی ناتوان

صر به جای اینکه فرایند یادگیری را منحمشکل طراحی شده است. یادگیری مبتنی بر حل مسئله، به

گیری ها کند از فرایند یادمنظور فهمیدن و به یاد سپردن آنارائه مطالب درسی به یادگیرندگان به

ر شدن با یک مسئله، سرآغاز یادگیری است. دکند که بر اساس آن، مواجهمی طبیعی انسان تبعیت

ها و دانش پیرامون مسئله و محیطی که مسئله در آن حل برای مسئله، فرد مهارتجستجوی یافتن راه
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طور طبیعی نسبت به یادگیری در او عالقه و اشتیاق ایجاد خواهد دهد را خواهد آموخت و بهرخ می

 شده معنا خلق کنندآوریهای جمعنهایی این رویکرد این است که یادگیرندگان از دادهشد. هدف 

(، این امر موجب خواهد شد افراد یادگیری 2009و تبدیل به یادگیرندگانی خودگردان شوند)هانگ،

 صورت درونی برای یادگیری برانگیخته شوند. العمر ببینند و همواره بهرا فرایندی مادام

آموزان را برای درگیری عالقه و انگیزه دانش یادگیری مسئله محور،دهد روش ( نشان می2013لی)   

دهد که روش مبتنی بر حل مسئله ( نشان می2012دهد. تیسانکوف)در مطالب درسی افزایش می

 دهد.تواند یادگیری، انگیزش و عالقه نسبت به درس شیمی را افزایش میمی

آموزان روش یادگیری مسئله محور را به روش سنتی ترجیح اد دارد دانش( اعتق2012نیکل و لو )    

های کار دهد تا مهارتدهند و بر این باورند که این روش فرصتی را در اختیار آنان قرار میمی

 شان را خود بر عهده گیرند. گروهی خود را بهبود بخشند و مسئولیت یادگیری

تحلیل  دهد و دره مهارت تفکر انتقادی را در فرد پرورش میاین، روش مبتنی بر حل مسئل عالوه بر

رساند. توانایی یافتن، ارزیابی کردن و استفاده از منابع و حل مسائل پیچیده دنیای واقعی یاری می

ی بزرگ و هاهای مشارکتی در گروهکند. توانایی فعالیتمناسب برای یادگیری را در فرد ایجاد می

های ارتباطی کالمی و نوشتاری، توانایی استفاده شد. توانایی نمایش مهارتبخکوچک را ارتقاء می

که در این فرایند فرد بارها یابد. ازآنجاییمی  های عقلی در فرد افزایشاز دانش قبلی و مهارت

وجه گیرد و با تدهد و توسط دیگران مورد ارزیابی قرار میهای خود را مورد ارزیابی قرار میآموخته

طور طبیعی یابد اضطراب امتحان در فرد بههای کالمی و نوشتاری در فرد افزایش میکه مهارتینبه ا

 کند. کاهش پیدا می

آموزان تیزهوش از خودکارآمدی باالیی که دانشنهایتاً این پژوهش نشان داد ازآنجایی    

ین ی بر حل مسئله بر اهای خودگردانی خوبی نیز دارند، روش یادگیری مبتنبرخوردارند  و مهارت

تواند عالقه درونی را باالبرده و از شدت اضطراب امتحان ای ندارد، اما میها تأثیر اضافهقابلیت

له توان با اطمینان خاطرنشان کرد که روش یادگیری مبتنی بر حل مسئبکاهد. با توجه به این نتایج می

 روش کارآمدی در امر آموزش است.

ای هروش یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر عملکرد تحصیلی و شاخصدر پژوهش حاضر تأثیر 

های تیزهوشان پس از یک دوره آموزان دختر دبیرستانانگیزش و یادگیری خودگردان دانش
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های آتی، شود در پژوهشماهه، موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. پیشنهاد میآموزش یک

آموزان عالوه بر اینکه با نظر گرفته شود تا دانش تر درزمان آموزش به این شیوه، طوالنیمدت

لومات تر کردن دامنه دانش و معهای این روش بیشتر آشنا بشوند، فرصت کافی برای وسیعظرافت

ی های رایج که روشخود با استفاده از این شیوه در اختیار داشته باشند. در این پژوهش، از آزمون

که این روش، تنها موزان است استفاده شد. ازآنجاییآهای دانشسنتی  برای سنجش آموخته

-دهد و فرایندهای یادگیری کمتر موردتوجه قرار میهای یادگیری را مورد ارزیابی قرار میفراورده

ی ای انجام شود که ارزیابی فرایندهاگونههای آتی، سنجش بهشود که در پژوهشگیرد، توصیه می

آزمون تنها بالفاصله پس از پایان دوره در این پژوهش، پسچنین یادگیری نیز لحاظ شود.  هم

ها و میزان دوام مدت آموزشهای آتی، تأثیر طوالنیشود در پژوهشآموزش اجرا شد. پیشنهاد می

یادگیری با استفاده از روش مبتنی بر حل مسئله نیز با اضافه کردن مرحله پیگیری موردبررسی قرار 

 گیرد. 
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