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Abstract
The purpose of this study was the evaluate of the effect
inveness of teaching based on research oriented on
school achievement and problem solving skill. The
research method was quasa exprimental. The
population consisted of all 6th grader students and the
sample was an elementary school which randomly was
selected. Among all 6th grader students 30 students
who were ready to participate in this study were
randomly divided to two experimental and control
group.
The
instruments
included
standard
questionnaires and problem-solving skills Heppner and
CRASKOF (Heppner, 1988) and test scores in science
class teacher and the validity of alpha values between
0.72_ 0.85 and subscales (0.72.PC ,0.84 AA, 0.85 PSC)
and 0.90 For the overall scale and reliability through
Cronbach's alpha in the range 0.83 to 0.89 calculated.
The validity of teacher-made tests regarding the
number of science teachers and one who teaches
history of science at the University of educators were
determined. To determine the reliability of the test with
a history of two teachers and science education experts
were asked to independently test 20 sheets of papers to
correct. Agreement coefficient was calculated between
two corrector 0.87 Both group completed HEPS and
CRASKOF problem solving questionnaire and the
science test as pre- test. The experimental group
received 24 sessions of teaching science based on
research oriented method, while the control group were
taught through traditional method. Then both group
received problem solving skill test and the science post
test. The data were analyzed using (SPSS19) T-test and
CO-variance. The finding indicated that the
experimental group in both school achievement and the
ability of problem solving were significanty better than
control group.
Keywords: Teachings science Based on of Research
Oriented Methods ,Education, Academic Achievement,
Problem-Solving Skills
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مقدمه

آرزوی دیرینه هرر جامعرهای پیشررت و ععرا ا اترراد آ
جامعه و داشتن شهروندانا ترهیخته و اندیشمند اسر و
بدیها اس هر پیشرتتا در زمینههای مختلر از جملره
ترهنگا ،اقتصرادی ،اجتمرایا ،سیاسرا مسرتلم داشرتن
اترادی مبتکر و خالق اس که بتوانند عصرمیما صرحی
اعخاذ نمایند و برنامهریمی صحیحا داشرته باشرند و ایرن
منوط به وجود نظا های آموزش وپرورش تعال و پویاسر
( )Fardanesh, 2008برررره نزرر ر از ( & Ahmadi
 .)Abdolmaleki,2012در نظا آموزشا ایرا مد هاس
که معلما با عکیه بر روش های سنتا ،بهویره سرخنرانا
دانشآموزا را به حفر و عکررار مفراهیل یلمرا عر یر
ماکنند .یلار ل اینکه در محات یلما و عربیتا و حترا
اجرایررا صررحب از تعررال بررود شرراکرد ،رشررد تکررری و
آزاداندیشا او ما شود اما یمالً چنین نظرکا هرایا جنبره
شعارکونه به خود کرتتهاند .در این حا سرب ا ر در
اکثر آموزش ها سنتا اس  ،بدین معنا که دانشآموزا در
زمینه یادکیری مفراهیل درسرا ،کمترر برا موقعیر هرای
چا ش آور مواجه ماشوند ( )Keramati, 2005به نزر از
( .)Khalvandy & Bazr Afshan, 2016به همرین د یر
اسرر کرره بیشررتر نظررا هررای آموزشررا پیشرررتته دنیررا
رویکردهای سنتا بره ععلریل و عربیر ماننرد روش معلرل
محرروری و روشهررای عرردریم ماننررد سررخنرانا را کنررار
کذاشته و به شریو هرای جدیرد یراددها -یرادکیری روی
آورد انرد ( )Kodadad nezhad, 2009بره نزر از ( Mir
.)Darikvand et all, 2016
آموختن یلو عجربا همچرو سروادآموزی و حسرا
کرد امری اساسا و ضروری اس که با زنردکا روزمرر
ما در ارعباط اس و با پیشرت تنّاوری اهمی آ بیشرتر
شد اس ؛ به یبار دیگر آموزش یلو بیشتر به آمروزش
را یادکیری ما پردازد که آکاها از آ برای هرر کرودکا
الز اس چرا که او در دنیایا زندکا ماکند کره سرریعاً
در حال عغییر اس و وی باید قادر باشد خود را دائل با آ
عغییرا هماهنگ سازد .امرروز بره سرب پیشررت هرای

همه جانبه در زندکا انسا چگونگا آموختن و روشهای
عدریم جمو مهار های تنا و حرتهای معلما محسرو
ما شود و هنر معلل در کیفی انتخا روشهای عردریم
موتق اس (.)Khoftedel, Adib Nia & Mohajer, 2005
استفاد از روش عدریم تعال در آمروزش درو نره عنهرا
بایث شادابا و عحرک بیشتر دانش آموزا شرد و انگیرم
یادکیری را در آنها عزوی ماکنرد بلکره معلرل را نیرم در
عبدی محیط کال به جامعهای کوچ و د پذیر عوانمند
مراسررازد ( )Mir Darikvand et all, 2016برره نزر از
(.)Mirascieva, 2010
روش عدریم مبتنا بر پهوهش نویا ترآیند یاددها-
یادکیری اسر کره در آ بررای دانرشآمروزا مروقعیتا
تراهل ماشود که ضمن شرک آنهرا در ترآینرد آموزشرا
دانشآموز از طریق تعا ی به مفاهیل و مهار هرای مرورد
نظررر دسر یابررد و مسرردو ی یررادکیری بررر یهررد خررود
دانشآمروز اسر ( )Shabani, 2008کره پررورش روحیره
پهوهشررگری و مواجررهشررد تراکیرررا بررا زمینررههررا و
موقعی های مبهل و مسدلهدار را مورد عوجه قرار مادهرد.
در این دسته از روش هرای یرادکیری بره تراینرد بریش از
نتیجه عأکید شد و نهادینهسازی روش شناسرا پرهوهش،
دیررو از تراکیررا برررای ورود برره یرصررههررای جررذا و
چا شبرانگیم پرهوهش ،همکراری و دقر و مهرار هرایا
چو ترضریهسرازی و انتزراد یزالنرا ،مردارا و عحمر در
بررسا صح وسزل ترضیهها را مروردنظر قررار مرادهنرد
(.)Barrow, 2006
ح مسردله تراینردی اسر بررای کشر و عروا ا و
عرعی صحی را هایا که به یر هردی یرا یر را حر
منتها ماشود .هنگراماکره انسرا برا مسردلهای روبرهرو
ماشود ،باید بر موانع یا مشکال موجرود در رسرید بره
هدتش لبه یابد .در این میا یام اصلا در حر کررد
مسدله ،کاربرد عجربه قبلا ترد برای رسید بره را حر و
پاسخا اس که قبالً آ را نمادانسرته اسر  .حرداق در
موقعی ویه ای که شخص در آ قرار دارد ،عجربه ،دانرش
و مهار کذشته ،پیشنیازی در ح کررد مسردله اسر
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( .)Adib Nia, 2006ذا یوام متعددی مانع رشد مهار
ح مسدله و پیشرت عحصیلا دانشآموزا ماشرود کره
روشهای آموزشا یر تعرال یکرا از ایرن یوامر اسر .
سب ا در اکثر آموزش های کالسا ،یر تعرال اسر
بدین معنا که شاکردا در زمینه یادکیری مفاهیل درسا،
کمتررر بررا موقعی ر هررای چررا ش آور مواجرره م راشرروند،
ترص های کمترری بررای ععامر  ،همفکرری ،همکراری و
بحث و کف وکوی معلل با شاکرد و شراکردا برا یکردیگر
تراهل ما شود .دانش آموزا به یادکیری طوطا وار عر ی
ماشوند ،رقاب جرایگمین همکراری مراشرود و احتمرال
خطر جمعکریمی و کوشهکیری در بین شاکردا اترمایش
مررایابررد ()Keramati, 2005؛ بنررابراین ضررروری اسرر
معلما به اهمی روشهای مبتنرا برر پرهوهش و نزرش
مطلو و مرثرر آ در تراینرد یرادکیری و آمروزش عوجره
خاصا نمایند و متناسر برا شرناخ روشهرای مرذکور،
روش مناس را انتخا کرد و برا ایجراد شررایط مسراید
زمینه عزویر و عوسرعه مهرار حر مسردله و پیشررت
عحصیلا دانشآموزا را تراهل آورند عرا اترراد برهکونرهای
خالق عربی شوند و موقعی های ناآشنا را عجمیهوعحلیر
کنند و برای مسائ جدید را ح هرایا بیابنرد .عحزیزرا
زیادی در مرورد روش هرای عردریم مبتنرا برر پرهوهش
(تعال) و مزایسه آنها با روش عدریم سنتا و ارربخشرا و
عأریر این روشهای نوین بر متغیرهای مختلفرا سرنجید
شد اس  .آزادمرد و همکارا ()Azadmard et all, 2016
در عحزیزا به بررسا ارربخشا آموزش مبتنا برر هروش
موتق بر بازد های شناختا یادکیری دانشرجو معلمرا در
در روا شناسا عربیتا پرداختند که نتایج عحزیق آنهرا
نشا داد که آمروزش مبتنرا برر هروش موترق برر درک،
مهررار عحلی ر  ،مهررار خررالق و مهررار یملررا عررأریر
معناداری دارد .همینطور میردریکونرد و همکرارا ( Mir
 )Darikvand et all, 2016به بررسا روش عدریم تعرال
بر یملکرد عحصیلا دانشآموزا در در یلو پایه سرو
راهنمایا پرداخته و دریاتتند کره روش عردریم تعرال در

پیشرت عحصریلا دانرشآمروزا از روش سرنتا مرثررعر
اس .
شعبانا ( )Shabani, 2015در عحزیزرا عحر ینروا
عأریر روش عدریم مبتنا بر پهوهش در آموزش مطا عا
اجتمایا بر پیشرت عحصریلا و خالقیر دانرشآمروزا
پایه پنجل ابتدایا به این نتیجه رسید که آموزش به روش
مبتنررا بررر پررهوهش بررر پیشرررت عحصرریلا و خالقی ر
دانررشآمرروزا عررأریر دارد .همچنررین کمررا ا اردکررانا
( )Kamali Ardakani, 2015به بررسا عأریر روش مبتنا
بر پهوهش در در یلو عجربا برر خالقیر و پیشررت
عحصیلا دانشآموزا دختر پایه سو ابتردایا پرداختره و
به این نتیجه رسید که روش مبتنا برر پرهوهش در در
یلررو عجربررا بررر مث فررههررای سرریا ا ،بسررط ،ابتکررار و
انعطایپرذیری و پیشررت عحصریلا عرأریر دارد .پاشرایا
اردکانا ( )Pashaei Ardakani, 2015در پهوهشرا عحر
ینوا عأریر روش برارش مغرمی برر پیشررت عحصریلا و
مهار ح مسدله دانش آموزا پایره ششرل دریاتر کره
روش بارش مغمی بر مهار ح مسدله و مث فه های آ و
پیشرت عحصیلا عأریر دارد.
سرین ،سررین و سرایگلا ( Serin, Serin & Saygili,
 )2009عحزیزا با ینوا «عأریر تنّاوریهای نوین آموزشا
و عدریم بر مهار های ح مسدله دانش آمروزا " انجرا
دادند که خالصه آ به شرح زیر اس  :دانشآموزا بهطور
عصادتا به دو کرو عزسیل شدند که یکا کرو آزمایش و
دیگری کررو کنتررل برود .کررو آزمرایش برا اسرتفاد از
نر اتمار تلش و کررو کنتررل بره شرک سرنتا آمروزش
دیدند .برای هر دو کرو پرسشرنامه مهرار هرای مسردله
بهصور پیش آزمو و پمآزمو اجرا شد .نتایج به دس
آمد نشا داد که استفاد از تنّاوری بر مهار هرای حر
مسدله دانشآموزا اررکذار بود اس  .اکسالین (Exline,
 )2008در مزا ه خود با ینروا یرادکیری پرهوهش محرور
چیس ؟ به اهمی آ در نظا اجتمرایا امرروزی عأکیرد
دارد و اذیا ما کند که تراکیرا برای یادکیری پرهوهش
محررور بایررد در سرره زمینرره یررادا ذهنررا ،مهررار هررای

 / 841پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 72پیاپي  ،)44سال چهاردهم ،پاییز 8931

پهوهشا و دیدکا (نگرش) پهوهشا متبحر شوند .ایشرا
باید عوانایا تراعر برد دانش از مرزهای محریط یرادکیری
به خانره و جامعره را بیاموزنرد .اکسرالین بررای یرادکیری
پهوهش محور ،تعا ی های ح مسدله را پیشنهاد ماکند.
همچنین اینستین ( )Einstein, 2007در مزا های با ینوا
"رویکرد پهوهش محور برای آموزش یلو  :عدوری و یم "
برنامرره درسررا پررهوهش محررور را بررهینرروا عرکیبررا از
نظریه های سازند کرایا ،طبزه بندی بلو  ،هوش چندکانه
معرتا کرد و اهدای این نرو برنامره درسرا را اترمایش
یادکیری دانش آموزا  ،یادکیری از طریق را های چندکانه
و شناخ رو به پیشرت و دائما بیا ماکند.
روش پژوهش

در این پهوهش از روش نیمه عجربا و از نو پیشآزمرو ،
پمآزمو با ی کرو آزمایش و ی کرو کروا اسرتفاد
شررد .جامعرره آمرراری در پررهوهش حاضررر شررام کلیرره
دانش آموزا پایه ششل ناحیه ی شهرستا یمد در سرال
عحصرریلا  93-94اسرر  .نمونررهکیررری از نررو عصررادتا
خوشهای چندمرحلهای بود و روش کار بدینصرور برود
که از بین دبستا های ناحیه ی شهر یمد ی مدرسره را
بهصور عصادتا انتخا نمود و از بین دانشآموزا پایه
ششررل آ مدرسرره  30دانررشآمرروز انتخررا و بررهصررور
عصررادتا در دو کرررو  11نفررری نمونرره و آزمررایش قرررار
کرتتنررد؛ بنررابراین روش نمونررهکیررری انتخررا نمونرره در
دستر بود اس  .چو نمونهکیری کامالً عصادتا نبرود،
این طرح جمو طرحهای نیمه عجربا قلمرداد شرد اسر .
برای سنجش مهار ح مسدله از پرسشنامه مهار حر
مسدله هپنر ( )Heppner, 1988با  31سثال به سه خررد
مزیررا ایتمرراد برره ح ر مسررائ ( Problem Solving
 ،)Confidenceسررب کرررایش -اجتنررا ( Approach-
 )Avoidance styleو کنتررررل شخصرررا ( Personal
 )Controlاسررتفاد شررد اسر  .کلیررد نمررر کررذاری ایررن
پرسشنامه در مبنای  6سرط مزیرا یکرر برا نمررا
پایین که نشا دهندة باالعرین سط آکاها از عوانایاهرای
ح مسدله اس  .پایایا این پرسشنامه برر اسرا دو برار

اجرا در تاصله دو هفته بین  0/33عرا  0/39کرمارش شرد
اس (  )Clark, 2002و با عوجه به ضری آ فای به دسر
آمررد ( ایتمرراد برره ح ر مسررائ  ،0/31سررب کرررایش-
اجتنررا  0/34و کنترررل شخصررا  ،)0/27یامرر هررا از
سازکاری درونا مطلو و قاب قبرو ا برخروردار هسرتند
( .)Clark, 2002بررای پیشررت عحصریلا در یلرو از
آزمو معلل ساخته استفاد کردید .در ابتدا از هر دو کرو
امتحا در یلرو کره سرثاال آ عوسرط معلرل عهیره
کردید و دارای  70نمر برود کرتتره شرد و نمرر آ بره
همرا نمر مهار ح مسدله بهینوا پیشآزمو در نظر
کرتته شد .سپم کرو آزمایش روش عردریم مبتنرا برر
پهوهش در آموزش یلو را در  74جلسه  60دقیزهای (هر
 6جلسه ی تص ) در در یلو شام تص هرای (سرفر
انرژی ،خیلا کوچ  -خیلا برمرگ ،شرگفتاهرای بررگ،
جنگ برای کیسر ) دریاتر نمودنرد کره برا ارائره یر
موقعی اسرارآمیم ،ابها دار ،مهیج و یرمعمرول از طریرق
انجا ی آزمایش ،ععری یر پدیرد  ،نشرا داد یر
یکم و  ،...شرو و سپم برا برر هرل زد ععرادل ذهنرا
دانررشآمرروزا  ،پرسشررگری (مواجرره کرررد تراکیرررا بررا
مسدله) ،ترضیهسازی ،آزمایشگری ،عحلی و نتیجرهکیرری
ادامه یات  .در این مد کرو کنترل عدریسرا را دریاتر
نکرد .در انتهای جلسرا نیرم برار دیگرر پرسشرنامه حر
مسدله هپنر و کراسکوی ارائه شد و ی بار دیگرر امتحرا
در یلو از تص های سفر انرژی ،خیلا کوچ  -خیلرا
بمرگ ،شگفتاهای برگ ،جنگ برای کیسر از کررو هرا
کرتته شد که سثاال مربوطه باز هرل  70نمرر داشر و
نمر های آنها بهینوا ارزیابا پم آزمرو در نظرر کرتتره
شد .روایا آزمو معلل ساخته برا ایمرال نظرر ععردادی از
معلما یلو باسابزه و دو نفر که مدر یلو در دانشرگا
ترهنگیا بود ععیین شد .همچنرین بررای ععیرین پایرایا
آزمو از دو نفر از معلمرا باسرابزه و متخصرص آمروزش
یلو خواسته شد عا مستز از هل  70برکره از برکرههرای
امتحانا را عصحی کنند .ضری عواتق محاسبه شد برین
نمرا دو مصح  0/32بره دسر آمرد .در ایرن پرهوهش
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داد ها در دو سط عوصیفا و اسرتنباطا عجمیرهوعحلیر
شدند .آمار عوصیفا شام شاخصهایا ماننرد میرانگین و
انحرای معیار اس  .در بخش آمرار اسرتنباطا برر مبنرای
متغیرهررا و طرررح پررهوهش از روش عحلی ر کوواریررانم و
آزمو  tاستفاد شد و به این منظرور کلیره محاسربا برا
استفاد از نر اتمار کامپیوعری  spss19صور کرت .
یافتههاي پژوهش
در این قسمت به نتایج فرضیههاي تحقیق پرداخته ميشوود.

فرضیه اصلي :عأریر روش آموزش یلو مبتنا برر پرهوهش
بر پیشرت عحصیلا و مهار حر مسردله دانرشآمروزا
پایه ششل ابتدایا ناحیه ی شهرستا یمد اس .

برای انجا آزمو های آماری ،پیشترر هرایا وجرود
دارد که باید قب از انجرا آزمرو ریایر شرود .یکرا از
پیش شرط های آزمو عحلی کوواریرانم ،بررسرا نرمرال
بود عوزیع نمرا در کرو های آزمرایش و کنتررل اسر .
بدین منظور آزمو کلموکروی -اسرمیرنوی بررای آزمرو
پیشتر انجا شد کره نترایج آ در جردول شرمارة 1
آورد شد اس  .نتایج به دس آمد از آزمو کلموکروی
اسمیرنوی ،نشا مادهد که سط معنراداری بررای همره
متغیرها بمرگعر از  0/01اس پم در سط اطمینا 91
درصد تر نرمال بود آنها رد نشد و عأیید شد اسر ؛
بنابراین همه متغیرها نرمال ماباشند.

جدول  .8آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف براي بررسي نرمال بودن دادههاي مؤلفههاي پیشرفت تحصیلي و مهارت حل مسئله در دو گروه
آزمایش و کنترل

مهارت حل
کنترل شخصی

سبک گرایش -اجتناب

پیشرفت
اعتماد به حل مسائل

مسئله

گروه
تحصیلی

51

51

51

51

51

تعداد

0/198

0/122

5/050

0/628

5/545

آماره Z

0/620

0/946

0/212

0/100

0/546

سطح معناداری sig

51

51

51

51

51

تعداد

0/165

0/185

0/212

0/401

0/601.

آماره Z

0/669

0/955

0/824

0/992

0/102.

سطح معناداری sig

هما کونه که در جدول شرمارة  7مالحظره مراشرود
میانگین مث فه های پیشرت عحصیلا ،مهار ح مسدله،
ایتماد به ح مسائ  ،سب کررایش  -اجتنرا و کنتررل
شخصا اترادی که به روش مبتنرا برر پرهوهش آمروزش
دید اند در بیش آزمرو بره عرعیر برابرر ،7/61 ، 19/11
 3/079 ،7/44و  7/13اسر ر و میرررانگین مث فرررههرررای

آزمایش

کنترل

پیشرت عحصیلا ،مهار ح مسردله  ،ایتمراد بره حر
مسائ  ،سب کرایش  -اجتنا و کنترل شخصا اتررادی
که به روش مبتنا بر پهوهش آمروزش دیرد انرد در برم
آزمو به عرعی بره مزرادیر ،7/9630 ،3/0473 ،19/219
 3/033و  3/117عغییر یاتته اس .
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جدول  .7میانگین و انحراف معیار مؤلفههاي پیشرفت تحصیلي و مهارت حل مسئله در دو گروه آزمایش و کنترل

پیشآزمون
میانگین
مؤلفه

پیشرفت

پسآزمون
میانگین

انحراف معیار

گروه کنترل

گروه

گروه

گروه

گروه

گروه

آزمایش

کنترل

آزمایش

کنترل

آزمایش

59/5502

59/2680

0/06462

0/40119

59/2590

انحراف معیار
گروه کنترل

گروه
آزمایش

59/2662

0/49215

0/85969

تحصیلی
مهارت حل

2/8142

2/8410

0/02190

0/20459

0/0426

0/54686

0/12164

0/02206

مسئله
اعتماد به حل

2/4411

2/4085

0/40256

0/18505

2/4000

2/9800

0/20452

0/12028

مسائل
سبک گرایش

0/0296

2/6601

0/45608

0/06214

2/6600

0/0000

0/81989

0/40425

اجتناب
کنترل شخصی

2/1600

2/1606

5/06444

0/60009

نتایج جدول شرمارة  7نشرا مرادهرد کره میرانگین
نمرا پیشرت عحصیلا کررو آزمرایش براالعر از نمررا
کرو کنترل برود اسر  .همچنرین در همره مث فرههرای
مهار ح مسدله یعنا ایتمراد بره حر مسرائ  ،سرب
کرررایش – اجتنررا و کنترررل شخص را نیررم ایررن عفرراو
یملکرد آزمودناها در میا دو کرو مشخص اس .
برررای بررسررا ترضرریا پررهوهش از آزمررو عحلیرر
کوواریررانم و آزمررو  tاسررتفاد شررد .در ایررن عحلی ر از
آنجایا کره انتخرا عصرادتا آزمرودنا هرا مزردور نبرود،

2/1202

0/5520

0/62205

0/10844

بنابراین همتا کرد میما پیشرت عحصیلا دانش آموزا
امکررا پررذیر نبررود و نمرررا پرریشآزمررو در پیشرررت
عحصرریلا و مهررار هررای ح ر مسرردله بررهینرروا متغیررر
همپراش (کمکا) در نظر کرتته شد .همچنین کررو هرای
آموزشا به ینروا متغیرر مسرتز و نمررا در پیشررت
عحصیلا و مهار های ح مسدله بهینوا متغیرر وابسرته
در نظر کرتته شدند .بدین منظرور ابتردا آزمرو همگنرا
واریانمها انجا شد که نتایج آ برای عمرا مث فرههرا در
جدول شمارة  3آمد اس .

جدول  .9آزمون همگني واریانسها

مؤلفه

سطح معناداری

درجة آزادی 2

درجة آزادی 1

آماره لوین

پیشرفت تحصیلی

0/222

26

5

5/200

مهارت حل مسئله

0/520

26

5

5/962

اعتماد به حل مسائل

0/995

26

5

0/00

سبک گرایش -اجتناب

0/225

26

5

0/500

کنترل شخصی

0/505

26

5

2/452

با عوجه به آمار روین و سرط معنراداری نشرا داد
شد در جدول شمارة  ،3مزرادیر سرط معنراداری بررای

عما مث فهها بمرگعر از  0/01اس
همگن اس .

ذا واریرانم کررو هرا
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برای بررسا عأریر آموزش یلو مبتنا بر پرهوهش برر
پیشرت عحصیلا دانشآموزا آزمرو عحلیر کواریرانم
انجا شد .هما طرور کره نترایج جردول شرمار  4نشرا
مادهد  ،متغیر کمکا (پیشآزمو ) رابطه معنراداری برا
متغیر وابسته ندارد؛ بنابراین نتایج حراکا از آ اسر کره
ارر متغیر مستز پم از ععدی ارر متغیر کمکرا معنرادار
اس  ،به طوری که سط معناداری منبرع کررو ()0/046

کوچ عر از مزدار  0/01اس پم ترر صرفر مبنرا برر
ید عأریر آموزش یلو مبتنرا برر پرهوهش برر پیشررت
عحصیلا دانرش آمروزا رد مراشرود؛ بنرابراین در سرط
اطمینا  91درصد ماعوا کف که آموزش یلو مبتنرا
برر پررهوهش بررر پیشرررت عحصریلا دانررشآمرروزا عررأریر
معناداری داشته اس .

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس براي یکسان بودن شیب خط رگرسیون در مؤلفه پیشرفت تحصیلي

منبع

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

ثابت

0/446

5

0/446

50/880

0/000

همپراش (پیشآزمون)

0/042

5

0/042

0/529

0/222

گروه

5/459

5

5/459

4/068

0/048

خطا

6/204

22

کل

55422/042

00

0/020

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس براي یکسان بودن شیب خط رگرسیون در مؤلفه مهارتهاي حل مسئله

منبع

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

ثابت

5/649

5

5/649

6/528

0/006

همپراش (پیشآزمون)

0/000

5

0/000

0/005

0/962

گروه

5/052

5

5/052

4/422

0/044

خطا

8/540

22

کل

210/659

00

بر اسا جدول شمارة  1چنین استنباط ماشرود کره
متغیر کمکا (پیش آزمرو ) رابطرة معنراداری برا متغیرر
وابسته ندارد درنتیجه ارر متغیر مستز پم از ععدی اررر
متغیر کمکا ،معنادار اس  ،به طوریکه سط معنراداری
منبع کرو ( )0/044کوچ عر از مزردار  0/01اسر پرم

0/226

تر صفر مبنا بر ید عرأریر آمروزش یلرو مبتنرا برر
پهوهش بر مهار ح مسدله دانشآمروزا رد شرد و در
سط اطمینا  91درصد ما عوا کف کره روش مبتنرا
بر پهوهش بر مهار های ح مسدله دانرشآمروزا عرأریر
معناداری داشته اس .

جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس براي یکسان بودن شیب خط رگرسیون در مؤلفه اعتماد به حل مسائل

منبع

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

ثابت

5/411

5

5/411

4/401

0/041

همپراش (پیشآزمون)

2/122

5

2/122

2/868

0/050

گروه

5/442

5

5/442

4/455

0/041

خطا

6/616

22

کل

205/669

00

0/026
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بر اسا نترایج بره دسر آمرد در جردول شرمارة 6
متغیر کمکا (پیشآزمو ) برهطرور معنراداری برا متغیرر
وابسته رابطه دارد؛ بنابراین برای ععدی ارر متغیرر کمکرا
از روش عحلی کوواریانم استفاد شد که نتایج حراکا از
آ اس که ارر متغیر مستز پرم از ععردی اررر متغیرر
کمکا معنادار بود بهطوریکره سرط معنراداری منبرع

کرو ( )0/041کوچر عرر از مزردار  0/01اسر برر ایرن
اسا تر صفر مبنا بر ید عأریر آموزش یلو مبتنرا
بر پهوهش بر مث فه ایتماد به ح مسائ دانشآمروزا رد
ما شود .درنتیجه در سط اطمینا  91درصرد مرا عروا
کف که روش مبتنا بر پهوهش بر زیر مزیا ایتماد بره
ح مسائ دانشآموزا عأریر معناداری داشته اس .

جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس براي یکسان بودن شیب خط رگرسیون در مؤلفه سبک گرایش -اجتناب

منبع

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

ثابت

5/141

5

5/141

1/010

0/029

همپراش (پیشآزمون)

0/904

5

0/904

0/202

0/060

گروه

0/009

5

0/009

0/508

0/251

خطا

2/299

22

کل

225/410

00

در بررسا عأریر آموزش یلو مبتنا بر پهوهش بر بعد
سب کرایش -اجتنا مهار ح مسردله دانرشآمروزا
نتایج آزمو عحلی کوواریانم در جدول شرمارة  2نشرا
داد که ارر متغیر مستز پم از ععدی ارر متغیرر کمکرا
معنادار نبود به طوری که سرط معنرا داری منبرع کررو
( )0/211بمرگ عر از مزدار  0/01اسر پرم ترر صرفر

0/269

مبنا بر ید عأریر آموزش یلرو مبتنرا برر پرهوهش برر
مث فه سب کرایش  -اجتنا پذیرتتره شرد و مراعروا
بیا کرد که در سط اطمینا  91درصد روش مبتنا برر
پررهوهش بررر زیررر مزیررا سررب کرررایش -اجتنررا
دانشآموزا عأریر معناداری نداشته اس .

جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس براي یکسان بودن شیب خط رگرسیون در مؤلفه کنترل شخصي

منبع

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

ثابت

22/049

5

22/049

42/422

0/000

همپراش (پیشآزمون)

5/012

5

5/012

2/224

0/540

گروه

2/140

5

2/140

1/484

0/022

خطا

52/114

22

کل

216/004

00

بر مبنای نترایج بره دسر آمرد از جردول شرمارة 3
چنین استنباط ماشود که متغیرر کمکرا (پریشآزمرو )
رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارد؛ بنابراین ارر متغیرر
مستز پم از ععردی اررر متغیرر کمکرا معنرادار شرد ،
بررهطرروریکرره سررط معنرراداری منبررع کرررو ()0/072

0/481

کوچ عر از مزدار  0/01اس پم ترر صرفر مبنرا برر
ید عأریر آموزش یلو مبتنا برر پرهوهش برر مث فره رد
کردید و در سط اطمینا  91درصد ماعوا کفر کره
روش مبتنا بر پهوهش بر زیرر مزیرا کنتررل شخصرا
دانشآموزا عأریر معناداری داشته اس .
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جدول  .3آزمون  tبراي نمونههاي مستقل

فاصله اطمینان  59درصد
شرح

گروه

میانگین

پیشرفت

آزمایش

59/259

تحصیلی

کنترل

59/269

مهارت حل

آزمایش

0/040

مسئله

کنترل

2/818

اعتماد به حل

آزمایش

2/980

مسائل

کنترل

2/400

سبک گرایش -

آزمایش

0/000

اجتناب

کنترل

2/660

آزمایش

0/552

کنترل

2/125

کنترل شخصی

آماره t

درجه آزادی سطح معناداری تفاضل میانگین

برای تفاضل
پایینی

باالیی

2/502

26

0/044

0/405

0/052

0/649

2/280

26

0/002

0/062

0/002

0/202

2/228

26

0/005

0/100

0/010

5/002

0/208

26

0/486

0/510

-0/286

0/186

2/528

26

0/042

0/145

0/020

5/080

با عوجه به نتایج به دس آمد از جدول شرمارة  ،9برر
اسا میما آمار  tپیشرت عحصریلا ( )7/102و سرط
معناداری ( )0/044که کوچ عر از  0/01اسر  ،درنتیجره
در سط اطمینا  91درصد روش مبتنا برر پرهوهش برر
پیشرت عحصیلا دانرشآمروزا عرأریر معنراداری داشرته
اسر و میررانگینهررای دو کرررو نشررا مرادهررد نمرررا
پیشرت عحصیلا کرو آزمرایش بیشرتر از کررو کنتررل
اس  .همچنین در مورد مث فه مهار ح مسدله با عوجره
برره آمررار  )7/763( tو سررط معنرراداری ( )0/037کرره
کوچ عر از  0/01اس  ،بر ایرن اسرا روش مبتنرا برر
پهوهش بر مهار ح مسدله دانشآموزا عأریر معناداری
داشررته و میررانگینهررای دو کرررو نشررا مررادهررد کرره
مهار هرای حر مسردله کررو آزمرایش بیشرتر از کررو
کنترل بود اس  .مزدار آمار  tبه دس آمد برای مث فره
ایتمرراد برره حرر مسررائ ( )7/726و سررط معنرراداری
( )0/031که کوچ عر از  0/01برود و همچنرین در مرورد
مث فه کنترل شخصا با عوجه به آمار  )7/176( tو سرط

معناداری ( ،)0/047درنتیجه در سط اطمینا  91درصد
روش مبتنا بر پهوهش برر زیرر مزیرا ایتمراد بره حر
مسائ و کنترل شخصرا دانرش آمروزا عرأریر معنراداری
داشته اس و با مزایسه میانگینهرای دو کررو در هرر دو
مث فه ،کرو آزمایش بیشتر از کرو کنتررل اسر و را در
مورد مث فه سب کررایش  -اجتنرا برا در نظرر کررتتن
آمار  )0/236( tو سط معناداری ( )0/463که بمرگعر از
 0/01اس  .ماعوا به این نتیجه رسید کره روش مبتنرا
بررر پررهوهش بررر زی رر مزی را سررب کرررایش -اجتنررا
دانشآموزا عأریر معناداری نداشته اس .
بحث و نتیجهگیري

هدی کلا این عحزیق عأریر روش آموزش یلو مبتنا برر
پررهوهش بررر پیشرررت عحصرریلا و مهررار ح ر مسرردله
دانشآموزا پایه ششل ابتدایا شهرستا یمد بود .ترضریه
اول مبنا بر اینکه آموزش یلو مبتنرا برر پرهوهش برر
پیشرت عحصیلا دانشآموزا عأریر دارد عأیید شد.
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برای بررسا و آزمو ایرن ترضریه از عحلیر کوواریرانم
استفاد شد اس  .نتایج حاص از عحلیر داد هرا نشرا
داد بین پیشررت عحصریلا دانرشآمروزانا کره بره روش
مبتنررا بررر پررهوهش آمرروزش دیررد بودنررد نسررب برره
دانشآموزانا که به روش متداول در ایرن زمینره آمروزش
دریات کردنرد در سرط  0/01عفراو معنراداری وجرود
دارد .بررا عوجرره برره اینکرره میررانگین پیشرررت عحصرریلا
دانش آموزا کرو مبتنا بر پهوهش ( )19/219بیشرتر از
دانشآموزا کرو کنترل ( )19/733اسر  ،بنرابراین ایرن
نتیجه کلا حاص ماکردد که آموزش مبتنا بر پرهوهش
عأریر بیشتری بر پیشرت عحصیلا دانرش آمروزا داشرته
اس و این ارر به حاظ آماری معنادار برود اسر  .بردین
عرعی ترضیه اول پهوهش مورد عأیید قرار مراکیررد و برا
یاتتههای (Azadmard et all, 2016؛ Mir Darikvand et
all, 2016؛ Shabani, 2015؛ Kamali, 2015؛ Pashaei,
2015؛ Mirascieva, 2010؛ Exline, 2008؛ Einstein,

و نتایج عحزیزا آنها را مرورد عأییرد

 ) 2007همسو اس
قرار مادهد.
در عبیین نتیجه ترضیه اول ما عروا جنرین اسرتنباط
کرد که از آنجایا که دانشآموزا در این رویکرد در جوی
آزاد و تعال ،حزایق را کش ماکنند ،ذا بایرث مراشرود
که از بند قروانین عحمیلرا و سرطحا آزاد شروند ،همرین
استزالل در یادکیری سب ماشود عا برهراحترا بتواننرد،
باورها و انتظارا خرود را بیرا کننرد کره همرین سرب
نگرش مثب به یرادکیری و همچنرین اترمایش پیشررت
عحصیلا در آنها خواهد شد.
ترضیة دو مبنا بر اینکره آمروزش یلرو مبتنرا برر
پهوهش بر مهار حر مسردله دانرشآمروزا عرأریر دارد
عأیید شد .نتایج حاصر از عحلیر داد هرا نشرا داد کره
مهار ح مسدله دانشآموزانا کره بره روش مبتنرا برر
پهوهش آموزش دید بودند نسب به دانشآموزانا که بره
روش متداول در این زمینه آموزش دریات کردند بیشرتر
بود و در سرط  0/01عفراو معنراداری وجرود دارد .برا
عوجه به اینکه میانگین مهار ح مسردله دانرشآمروزا
کرو مبتنا بر پهوهش ( )3/047بیشرتر از دانرشآمروزا

کرو کنترل ( )7/61اس  ،بنابراین این نتیجه کلا حاص
ماکردد که آموزش مبتنا بر پهوهش عرأریر بیشرتری برر
مهار ح مسدله دانش آموزا داشته اس و این اررر بره
حاظ آماری معنادار بود اس  .بدین عرعیر ترضریه اول
پ رهوهش مررورد عأییررد قرررار م راکیرررد و بررا یاتتررههررای
(Azadmard et all, 2016؛ Mir؛ Kamali, 2015؛
Pashaei, 2015؛ Serin, Serin & Saygili, 2009؛

 )Exline, 2008همسو اس و نتایج عحزیزا آنها را مورد
عأیید قرار مادهد .ذا ماعوا چنین عبیرین کررد کره در
روش عدریم مبتنا بر پهوهش دانش آموزا ترص دارند
که مسائ خود را زا طریق کاوش ،اندیشره و پرهوهش بره
مدد شواهد کردآوری شد بیازمایند ،عجمیه وعحلی کننرد
و شخصاً از آنها نتیجهکیری نمایند که این بایث مراشرود
عا دانش آموزا به دنبال روش های جدید رتته عا مسائ را
دریابند و از این طریرق مهرار حر مسردله آنهرا بهبرود
مایابد.
همچنین ترضیة سو مبنا برر ایرنکره آمروزش یلرو
مبتن را بررر پررهوهش بررر مث فرره ایتمرراد برره ح ر مسررائ
دانش آموزا عأریر دارد هرل عأییرد شرد .نترایج حاصر از
عحلی داد ها نشرا داد کره ایتمراد بره حر مسرائ در
دانشآموزانا که به روش مبتنا بر پهوهش آموزش دیرد
بودند نسب به دانشآموزانا که به روش مترداول در ایرن
زمینه آموزش دریات کردند بیشتر بود و در سط 0/01
عفاو معناداری وجود دارد .با عوجره بره اینکره میرانگین
ایتماد به ح مسائ دانش آموزا کرو مبتنا بر پهوهش
( )7/96بیشتر از دانش آموزا کرو کنترل ( )7/43اسر ،
بنابراین این نتیجه کلرا حاصر مرا کرردد کره آمروزش
مبتنا بر پهوهش بر ایتماد به ح مسرائ دانرشآمروزا
عأریر داشته و این ارر به حاظ آماری معنادار برود اسر .
بدین عرعی ترضیه سو پهوهش مورد عأیید قرار ماکیرد
و با یاتتههای (Azadmard et all, 2016؛ Mir؛ Kamali,
2015؛ Pashaei, 2015؛ Serin, Serin & Saygili, 2009؛

 )Exline, 2008همسو اس و نتایج عحزیزا آنها را مورد
عأیید قرار مادهد .در عبیین نتایج ترضیة سرو مراعروا
کف که در این روش دانشآموزا آزادانه ماعوانند طبرق
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پهوهش های خود و نتایجا که به دس آورد اند ،به ارائره
پاسخ های متعدد برای ی موقعیر معرین بپردازنرد؛ بره
یبار دیگر با استفاد از استعداد خود ،اید های ترراوا و
مختلفا را ارائه دهند که این ترآیندها بهبود مث فه ایتماد
به ح مسائ دانشآموزا را در پا دارد.
ترضیة چهار مبنا بر اینکه آموزش یلرو مبتنرا برر
پهوهش بر سب کرایش -اجتنا دانش آموزا عأریر دارد
عأیید نشد .برای بررسا و آزمرو ایرن ترضریه از عحلیر
کوواریانم و آزمو  tاستفاد شد اس  .هما طور که در
جدول شمارة  2مالحظه ماشرود برین سرب کررایش -
اجتنا دانش آمروزانا کره بره روش مبتنرا برر پرهوهش
آموزش دید بودند با دانشآموزانا که به روش متداول در
این زمینه آموزش دریات کردند عفاو معنراداری وجرود
ندارد؛ بنابراین این نتیجه کلا حاص ماکردد که آموزش
مبتنا بر پهوهش عرأریری برر سرب کررایش  -اجتنرا
دانش آموز ا نداشرته اسر و ایرن اررر بره حراظ آمراری
معنادار نبود اس  .بدین عرعی این ترضریه مرورد عأییرد
قرار نگرتته و با یاتتههای (Azadmard et all, 2016؛ Mir

زما طوالنا استفاد نکرد اند ،بنرابراین عوانرایا عکمیر
ی تکر را نداشته درنتیجه این روش برای آنها مشک بره
نظررر رسررید و برره روش قبلررا عمایرر بیشررتری نشررا
مادهند.
ترضیة پنجل مبنا بر این که آموزش یلرو مبتنرا برر
پهوهش بر کنترل شخصا دانش آموزا عرأریر دارد عأییرد
شد .نتایج حاص از عحلی داد هرا نشرا داد کره کنتررل
شخصا دانشآمروزانا کره بره روش مبتنرا برر پرهوهش
آموزش دید بودند نسب به دانش آمروزانا کره بره روش
متداول در این زمینه آموزش دریات کردند بیشتر بود و
در سط  0/01عفاو معناداری وجرود دارد .برا عوجره بره
اینکه میانگین کنترل شخصا دانشآموزا کرو مبتنا بر
پرهوهش ( )3/117بیشرتر از دانرشآمروزا کررو کنتررل
( )7/12اس  ،بنابراین این نتیجه کلا حاص ماکردد که
آمروزش مبتنرا برر پرهوهش برر مث فره کنتررل شخصرا
دانشآموزا عأریر بیشتری داشته اس و این ارر به حراظ
آماری معنرادار برود اسر  .بردین عرعیر ترضریه پرنجل
پررهوهش مررورد عأییررد قرررار م راکیرررد و بررا یاتتررههررای
(Azadmard et all, 2016؛ Mir؛ Kamali, 2015؛

Darikvand et all, 2016؛ Shabani, 2015؛ Kamali,
2015؛ Pashaei, 2015؛ Mirascieva, 2010؛ Exline,

Pashaei, 2015؛ Serin, Serin & Saygili, 2009؛

2008؛  )Einstein, 2007هماهنرررگ نیسررر و نترررایج
عحزیزا آنها را مورد عأیید قرار نمرادهرد .بررای عبیرین
نتیجه این ترضیه ماعوا بیرا کررد برا عوجره بره اینکره
دانشآموز این روش را در در جدید اجرا ماکند و قربالً
با روش سنتا کار ماشرد اسر درنتیجره مراحر ایرن
روش را نمادانسته و مرد اجررای ایرن روش محردود و
اندک بود ذا دانش آموز به واکرایش به سب قبلا خرود
داشته و به روش انجا را ح ها تکرر نمرانمایرد و بردو
مداخله خود ،میا خواسته ها و داد هرای مسردله ارعبراط
برقرار نکرد  ،همچنین برای تهمید مسدله به منابع دیگر
مراجعه ننمرود  ،مسردله را پرادرپرا نخوانرد  ،کلمرا و
اصطالحا را برای خود ععری ننمود و داد های اضراتا
را مشرخص نمراکنرد درنتیجرره بالتاصرله و بردو انجررا
پهوهش جوا را بیا مراکنرد؛ بره یبرار دیگرر چرو
دانشآموزا از روشهای متفاو به دتعا و بررای مرد

 )Exline, 2008همسو اس و نتایج عحزیزا آنها را مورد
عأیید قرار ما دهد .در عبیین این نتیجه ینوا ما شود که
از آنجایا که در این روش عردریم دانرشآمروزا آزادانره
ماعوانند به پهوهش بپردازند پم ترص عو ید ایرد هرای
بدیع ،یرمعمول و عاز را دارند یعنا به پشرتوانه اندیشره
سا ل ،ذهنا پویا و منعط در هر زما ماعوانند پیشنهاد
عاز ای را ارائه دهند یا زمانا که به این نتیجره مرارسرند
که راهبرد انتخا شد مناس نیسر و بره حر مسردله
منجر نماشود ،مسدله را دوبار ععریر کننرد یرا را حر
خود را یو کننرد کره ایرن خرود سرب بهبرود کنتررل
شخصا در آنها ماشود .درنهای ماعوانیل چنرین نتیجره
بگیریل که روشهای عدریم بهینوا ی محرک بیرونرا
بر یادکیری دانشآموزا اررکذار هستند و باید در انتخرا
روش عدریم بر اسا محتوا دق بیشتری به یمر آورد
عا دانشآموزا در زمینه عحصیلا پیشرت بیشتری نمود
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و در مواجهه با مسائ و مشکال مهرار هرای الز بررای
 ذا پیشنهاد ماکردد کال هرای،ح آنها را داشته باشند
آموزشا برای معلما بهمنظور آشنایا با روشهای مبتنا
بررر پررهوهش برکررمار کردیررد و معلمررا بررا ممایررا و
محدودی های روشهرای مختلر عردریم آشرنا شرد و
استفاد عرکیبا و مناس از هر روش با عوجه بره هردی و
موضو در صور بگیرد و مسدو ین آموزشوپررورش و
. متصدیا ععلیل و عربی برای ایجاد و بسترسازی مناسر
برای آموزش به شیو مبتنا بر پهوهش از طریق کال ها
.یا مدار پهوهش محور عوجه جدی نمایند
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