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Abstract
The purpose of this paper is to study the effect of
Problem Based Learning method on creativity
increasing the boy students of fifth grade of
primary school in Danesfehan during the
academic year of 93-94. To do so both test and
control group are needed. Therefore, focusing on
control group, a semi-experimental method with
pre-test and post-test is used.The study sample
included 60 boy students of fifth grade (30
student for test group and 30 student for the
control) that have been that within Buin Zahra
Township’s school, one school was elected.
Then two classes for the sample size was
chosen: in that students randomly were selected
for control (n = 30) and test (n = 30) groups.The
pre-test of creativity was administered for both
groups.Test group separately received Problem
Based Learning method in during 2 month and
then, creativity post-test was taken for two
groups.In order to analyze the data, descriptive
statistics (mean, standard deviation) was used
and inferential part, the covariance analysis of
variance was applied. The results are as follows:
Problem Based Learning method has caused to
increase the creativity of students.
Problem Based Learning method has caused to
increase creativity’s components of students
(fluency, originality, flexibility and elaboration).
Keywords: Problem Based Learning, teaching
method, creativity
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 مدرس دانشگاه فرهنگیان قزوین، دکتری مطالعات برنامه درسی1
 کارشناس ارشد تربیتبدنی و دبیر آموزشوپرورش شهرستان بویینزهرا2
 کارشناس فقه و حقوق و کارمند آموزشوپرورش شهرستان قزوینر3

چکیده
 بررسی تأث یر روش تأدری لأ مسأله بأر،هدف این پژوهش
خالقیت دانشآموزان پسأر سأ پأجم ابدأدایی رأ ر دانسأه ن
 پ آزمون- روش تحقیق رب تمربی از نوع پیشآزمون.است
 نهأر دانأشآمأوز06  نمون این پژوهش رأ م.ب گروه گواه بود
 نهأر گأروه06  نهر گأروه آزمأ یش و06( پسر س پجم ابددایی
گواه) بوده ک از بین مدارس ابددایی ر ر دانسه ن یک مدرس
 کالس برای لم نمون اندخ ب رأد کأ2 اندخ ب رد و سپ
 نهر) و06(  کالس گواه2 دانشآموزان آن ب صورت تص دفی در
 از دو گأروه پأیشآزمأون. نهأر) اأ ی داده رأدند06( آزم یش
، م ه2  گروه آزم یش ب طور اداگ ن در طو.خالقیت اارا رد
روش تدری ل مسله دری فت کردند و پ از طی ایأن دورة
 بأ مجظأور.آموزری از دو گروه پ آزمون خالقیت گرفدأ رأد
،تمزی أ تحهی أ دادهه أ از روشه أ ی آم أ ر توصأأیهی (می أ ن ین
انحراف معی ر) و در بخش اسدجب طی از تحهی کوواری ن اسده ده
 در این پژوهش ب بررسی نمرات پیشآزمون رورن رد کأ.رد
می ن نمرات دو گروه گواه و آزم یش در آزمون خالقیت ته وت
 ولی پ از گذرانأدن دوره آموزرأی لأ،معج دار واود ندارد
مسله ب مدت دو م ه و اارای پ آزمون و مق یسأة ندأ ی آن بأ
ند ی ل ص از پیشآزمون مشخص رد ک می ن نمرات دو گروه
گواه و آزم یش در آزمون خالقیت تهأ وت معجأ دار واأود دارد
ک ندأ ی بیأ ن ران اسأت کأ روش تأدری لأ مسأله ب عأ
 بس أ و، ابدک أ ر،افأأزایش میأأزان مؤله أ ه أ ی خالقیأأت (سأأی لی
.انعط فپذیری) دانشآموزان رده است
، خالقیأت،  روش تأدری،  لأ مسأله:واژه های کلیددی
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مق میر
امروزه در مدارس ،دانشگاهها و تماامی مراکاز آموزشای
کشااورهای توسااعهیافتااه ،توجااه بااه آمااوزش قیاات،
نوآوری و تربیات افاراد ا ق در سارلوحة برناماههاای
آموزشی و درسی قارار ررفتاه اساتر در دنیاای کناونی
پیشرفت و توسعه هر جامعه را بیش از هر چیاز در رارو
تربیت نیروهای انسانی کارآمدی میدانند که بتوانناد باا
اندیشة پویا و ق ود امکاناات باالقوه موجاود در آن
جامعه را به امکانات بالفعل و قابل استفاده تبدیل نمایند
()Ahmadi,2011ر حسینی معتقد است که هدف اصلی
و دغدغة اساسی نظام تعلیم و تربیت ،پرورش قیت و
آموزشهای ق به فراریران است و راام نخسات در
انجام این مهام ،شناساایی مباانی قیات و اساتفاده
کاربردی آن است ()Hosseini, 2003ر
برای قیت تعاریف روناارونی شاده اسات ،لینادا
نایمن ( )Niman, 2007قیات را ایادههاا و عقایادی
جدید میداند که عملی شودر از نظار وی عقایاد و ایاده
های جدیدی که به واقعیت نپیوندد یالپاردازی بایش
نیست ،قیت فرایند ایجااد چیازی جدیاد اسات کاه
مستلزم اشتیاق و تعهد باشادر وی قیات را متاثرر از
افسانهها و سمبلها میداندر
آزوبل ( )Azobelدر این زمینه مایرویاد :قیات
یکای از مابهمتارین و مغشاوشتارین اصاط حات در
روانشناسی و تعلیم و تربیت امروز استر ایان ابهاام باه
دلیال انتزاعای باودن ایان مفهاوم اسات و باه معنای
پیچیدری جریان قیات نیسات چراکاه قیات را
میتوان به راحتی در زندری روزاناه حاک کارد و آن را
لمک نمود ()Aghaei,2006ر قیت انجام دادن کاری
نو است که از سوی رروهها یا افرادی مورد توجاه قارار
میریرد ،یا آنکه برای برآوردن نیازی استفاده مایشاود
()Aqazadeh, 2009ر
معلمان در ک سهای درس باه جهات ایجااد ایان
تغییار رفتاار ،از روشهاای تادریک روناارونی بهاره
میریرند .روشهای تدریک تعیینکنندة ماهیت فعالیت

معلم و شاررد در رسیدن به هدفهای آموزشی هساتند
()kordnoghabi,2007ر تدریک عبارت است از تعامل یا
رفتار متقابال معلام و شااررد بار اسااس طار مانظم
/هادفدار معلام بارای ایجااد تغییار رفتاار در شااررد
()Shabani, 2003ر روش تادریک یکای از مهامتارین
عناصری است که در تحقق هدفهاای آموزشای نقاش
مؤرری داردر به نظر میرسد که در آماوزش سانتی باه
یادریری عمیق و معناداری که بتواناد منجار باه رشاد
شخصیت دانشآموز شود و او را در حال مشاکل یااری
دهد کمتر توجه میشد و با آموزش سطحی هدف اصلی
آموزشوپرورش که همان یاادریری عمیاق و اراربخش
اسات ،تحقاق نماییافات ( Research in Curriculum
)Planning, 2013ر انتخاا روش تادریک بسایار مهام
است ،زیرا به عقیدة بر ی از بزرران امر آماوزش ،کلیاد
یاادریری ،روش تادریک اسات ناه اساتاد :ایان عقیااده
زیربنااای بیشااتر تحقیقااات بنیااادی درزمینااة ابااداو و
بهکارریری روشهای جدیاد تادریک بجاای روشهاای
سنتی قدیمی شده است ()Foley, 1994ر
یانگ و چنگ ( )Yang & Cheng, 2009معتقدناد
که معلم میتواند با ایجاد موقعیتهای پویا و با اساتفاده
از شاایوههااای آموزشاای ا ق زمین اة ظهااور قیاات
دانشآموزان را فراهم کند ،استفادة معلمان از روشهای
ق تدریک منجر به رغبت بیشاتر داناشآماوزان باه
ک س درس و درنتیجه پیشرفت تحصیلی واهد شدر
واالس ( )Vallaceبیان میکناد کاه در کا سهاای
ق ،فکر بیش از حافظه ارزش دارد و عامال قیات
را تعاماال بااین امنیاات رواناای و آزادی فراریااران بااا
ریسکپذیری آنان میداناد ()Khorshidi, 2008ر ایگاان
( )Eganدر پژوهشای مهاامتاارین عاماال تشااکیلدهناادة
قیت را روشهای تدریک مدرسان و باز ورد آنان در
امر تدریک نام برده است ()Khorshidi, 2008ر
یکی از اهداف عمده آموزشوپرورش تواناایی حال
مسئله ،آفرینندری و ابتکار دانشآماوزان اساتر باا ایان
تواناییها دانشآماوزان مایتوانناد باا شارایگ روناارون
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زندری و موقعیتهای جدید سازرار شوندر این تواناییها
از طریق روشهای تدریک فعال میسر است ( Armand,
)1995ر پندی ( )Pandey, 2009قیت را پاسخ جدید،
مفیااد ،مناسااح ،صااحی و قاباال دسااترس ،اکتشااافی و
ابتکاری ،بهمنظور حل مسئله و مشک ت میداندر
در تاریخ تعلیم و تربیت ناوین ،تثکیاد بار پارورش
سازمان شنا تی ق و جستجورر را از طریق تادریک
باه شاایوة حاال مساائله ()Problem Based Learning
میتوان در اندیشاههاای فلسافی ویلیاام جیماز و جاان
دیوئی ردیابی کرد ()Kramol,1993ر مهارت حل مسائله
از مهارت های اساسی تفکر استر مسئله عبارت اسات از
تعارض یا تفاوت بین موقعیت موجود و موقعیت دیگاری
که فرد می واهد بدان دست یاباد ()Glover, 2002ر در
حقیقت هنگامیکه فرد با موقعیتی روبهرو میشود که از
طریق اط عات و مهارتهایی که دارد نمی تواناد ساری
باه آن موقعیاات پاساخ مناساابی دهااد ،باا یااک مساائله
روباهروساات ()Saif, 2002ر روش حاال مساائله درواقا
نوعی روش یادریری فعال و شاامل پانم مرحلاه اسات:
شناسااایی و تعریااف مساائله ،جماا آوری اط عااات،
نتیجااهریااری مقاادماتی ،آزمااون نتااایم و ارزشاایابی و
تصمیمریری ()Myers, 2004ر
کهلر پایهرذار بخشی از روانشناسی رشاتالت باود
که به حل مسئله توجه داشتر او معتقد بود کاه مسائله
موجح می شود که تعادل شنا تی فرد به هام بخاورد و
فرد درصدد رف آن برمیآید ،یعنای مسائله فارد را باه
فعالیت وامیدارد تا بر ارر آن مسئله حل شاود و تعاادل
شنا تی دوباره حاصل ررددر وی معتقاد باود کاه افاراد
مسائل را ارزشیابی میکنند و همة اجزاء و شارایگ آن را
بررسی میکنند تا یک بااره پاساخ مسائله را باهصاورت
جرقههای بینشی به دست میآورند ()Glover, 2002ر
با توجه به اینکه محایگ یاادریری اعام از اناه و
مدرسه و اجتماو در سط کلی باه ماا تفکار همگارا یاا
غیر ق را آموزش میدهد ،یعنی به ما یاد میدهد کاه
فقگ به یک طریق به یک راهحل و باه پاساخ یکساان از

قبل پیش بینیشدهای نظر داشته باشیمر در مقابل تفکار
واررا یا ق را داریم که در آن فرد با وجاود دادههاای
ضعیف و کم حتی فقدان اط عات قبلی میتواند ایادهای
جدید را دریک موقعیت و به راحتی باه وجاود آورد کاه
این نوو تفکر را مای تاوان را باهوسایلة معلام و محایگ
آموزشی شکل داد ()Mofidi,1996ر
تفکر ق عبارت است از فرایند درک مشاک ت،
مسائل ،کمبود اط عات و عوامل جا افتاده ،حادس زدن
و فرضیه سا تن در مورد این کمبودها ،ارزیابی و آزمون
فرضیه ها و حادسهاا ،اصا و ارزیاابی مجادد آنهاا و
باال ره ارائة نتایم ()Torrance, 1988ر
تفکر واررا مترادف با تفکر ق نیست ،اماا تفکار
واررا دربارة فرایندهای شانا تی کاه ممکان اسات باه
راهحلها و ایدههای بدی منتهای شاوند ماوارد را بیاان
می کند بنابراین جای تعجح ندارد که آزمونهای تفکار
واررا بهطور شای بارای بارآورد پتانسایل فکار قاناه
مورد استفاده واق میشوند ()Runco, 2007ر
رانکو تثکید دارد که قیت بههیچعنوان تنها حل
مسئله نیستر تفکر ق میتواند به هنگام حل مسائله
کماککننااده باشاادر حاال مسائله فعااالیتی عیناایتاار از
قیت است و هدف عینای و بیرونای و مشاخ تاری
دارد ولی تفکر ق ،تفکری تازه ،مستقل و جامعهپسند
است و بیشتر جنبه شخصی داشته و به شهود و تحلیال
وابسته است ()Runco, 2007ر
روش حل مسئله از روشهای نوین استر ایان روش
در باالترین و ارزشمندترین سط فعالیتهاای شانا تی
انسان قرار دارد و ارزشمندترین فعالیتهاای پرورشای و
هدفهای آموزشی نیز به حسا میآید درواقا هادف
عمااده تمااام نهادهااای پرورشاای و هم اة فعالیااتهااای
آموزشاای ایجاااد توانااایی حاال مساائله و آفرینناادری در
دانشآموزان و دانشجویان اسات ،زیارا از راه ایجااد ایان
تواناییهاست که میتوان افراد را برای مقابله باا شارایگ
متغیر زندری و موقعیتهای جدیدی کاه مرتباا باا آنهاا
روبهرو میشوند ،آماده کرد از اینرو می توان رفات کاه
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سایر هدفهای آموزشی مدارس پیش نیازهاایی هساتند
که باهمنظاور آمااده کاردن یادریرنادران بارای کساح
مهارتهای حل مسئله و آفرینندری به آنها آموزش داده
میشوند ()Saif, 2002ر
ارر نظام آموزشی بتواند تواناایی حال مسائله را باه
فراریران یاد دهد ،به هدفهای ود دست یافتاه اساتر
هرچه قدرت تصمیمریری و رزینش راه حلهای مطلو
در فراریران افزایش یابد ،آنان نیازهاای روزماره اود را
راحتتر رف میکنند و موفقتر واهند بود ( Adibnia,
 )2010بنابراین در این تحقیق مسئله اساسی این اسات
که روش تدریک حل مسئله که امروزه بهعنوان یکای از

روش های نوین تادریک مطار اسات ،چاه تاثریری در
افزایش قیت دانشآموزان داردر
یوششنیی رپژوهشر
ر
ازآنجاکه در این پژوهش پژوهشاگر درصادد بررسای
تثریر روش تدریک حل مسئله در قیت دانشآماوزان
است و برای پاسخ به این سؤال نیاز به دو رروه آزماایش
و رواه است ،لذا از روش شبه تجربی از نوو پیشآزماون
پکآزمون با رروه رواه استفاده شاده اسات ،در آ ارین
مرحلة نمونهریری ،بهطور تصادفی یک کا س در راروه
آزمایش و ک س دیگر در رروه رواه قرار ررفتندر

ر
پسآ مفنر)(Bazargan,2006ر
پیشآ مفن -ر
ج ولر.4رطرحر ر
گروههیدرمفی رمطیلعیر
ر

تع ا رانتخیبر

پیشآ مفنر
ر

متغیررمستقلر

پسآ مفنر
ر

رروه آزمایش

R30

T1

رروه رواه

R30

T1

X
-

T2
T2

ر
در این پژوهش ،مناب مختلف ،اعم از پایاانناماههاا،

قیت عابدی (سیالی ،ابتکار ،انعطاف ،بسگ) باه عمال

مقاالت و کتا ها در رابطه با موضوو مطالعه شد و جزوة

آمد که دو رروه تقریبا نتایم یکساانی داشاتندر ساپک

روش تدریک حل مسئله تهیاه شاد و در ا تیاار معلام

متغیر آزمایشی تحقیق (روش تدریک حل مسئله) طای

مربوطااه قاارار ررفااتر همچنااین آمااوزشهااای الزم در

دو ماه در رروه آزمایشی اجرا شدر پاک از اتماام جلساه

صوص روش تدریک طی سه جلسه به معلم داده شادر

قیت اجارا رردیاد و نتاایم

های آموزشی ،پکآزمون

جامعة آماری در این پژوهش شامل تمامی دانشآماوزان

پکآزمون دانشآموزان دو رروه آزمایش و راواه باا هام

پسر سال پنجم ابتدایی شهر دانسفهان استر نمونه ایان

مقایسه شدندر به منظور تجزیاه تحلیال داده هاا از روش

پژوهش شامل  00نفر دانشآموز پسر سال پنجم ابتدایی

های آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و در بخاش

( 30نفر رروه آزمایش و  30نفر رروه رواه) بوده کاه باا

استنباطی از تحلیل کوواریانک استفاده شدر

روش نمونهریاری در دساترس انتخاا شادند .از باین
مدارس ابتدایی شهر دانسفهان ،یک مدرسه انتخا شاد

سیفتیهیدرپژوهش
ر

و سپک  2ک س برای حجم نمونه انتخا شدر مجماوو

قبل از ارائة یافتههای پژوهش ،دو آزمون باکک و لاوین،

دانشآموزان دو ک س ( 00نفر) بهصورت تصاادفی در 2

همگنی واریانکها را نشان میدهند:

ک س رواه (برای روش تدریک سنتی) و آزمایش (برای

جدول  ،2آزمون همگنی واریانکها را نشان میدهد،

روش تادریک حاال مسائله) جااای داده شادندر پااک از

این آزماون بیشاتر در ماواقعی رد مایشاود کاه در آن

مشخ

شادن دو راروه ،پیشآزماونی از پارسشناماة

جامعة آماری غیر نرمال بااشد ،در ایان پاژوهش چاون

تأثیرریوشرت یسسرحلرمسئلیربررافزاسشرخالقیتر/ر461

دادهها نرمال میباشند و باا توجاه باه  p=0/12و چاون
سط معنی داری بیشتر از  0/00است ،پک واریاانک هاا

با هم برابر بوده و همگنی واریانکها پذیرفته میشودر

سینسهیر
ر
ج ولر.2رآ مفنرهمگن روای
آ مفنربیکس

10/80

Box's M

3/88

F

3

df1

00/00

df2

0/12

Sig

فرضیة شماره  :1روش تدریک حل مسئله در قیات
دانشآموزان پسر سال پانجم ابتادایی نسابت باه روش
تدریک سنتی تثریر بیشتری دارد.
ج ولر.6رنتیسجرتدلیلرکفوایسینسرخالقیتر یرگروهرآ میسشرورگفاهر
مجمفعرمربعیتر

منبع

یجةر

مجمفعرمربعیت

F

یطحرمعن ر اید

ضرسبراتی

89/030

0/000

0/032

0/280

0/028

0/000

0/032

مرتبیر6

آا د

119/260

1

09/036

1/060

1

1/060

1/366

روش تدریک

119/083

1

119/083

96/868

طا

09/320

06

1/210

کل

188/000

09

مقدار رابت
پیشآزمون

قیت

برای تعیین ارار روش تادریک بار میازان قیات
دانشآموزان رروه آزماایش و راواه ،تحلیال کوواریاانک
یکطرفه اجرا شد ،جدول  ،3نشان میدهد که ارار روش
تاادریک باار میاازان قیاات دانااشآمااوزان ،P<0/00
 F )06 ،1(=96/88 ،P=0/000است ،پک فرضایة صافر
یعنی تساوی بین میانگین نمرات قیت دانش آماوزان
رروه آزمایش و رواه ،رد میشود و رفته مایشاود باین

میزان قیت دانشآموزانی که باه روش تادریک حال
مسئله آموزش میبینند باا داناشآماوزانی کاه باا روش
سنتی آموزش میبینند ،تفاوت معنیدار وجود داردر
فرضیة فرعی شماره  :1روش تدریک حل مسئله در
افزایش میزان سایالی داناشآماوزان پسار ساال پانجم
ابتدایی نسبت به روشهای سنتی تثریر بیشتری داردر

برنیمییسزدر یی ،ر ویهر وم،رشمییهر66ر(پییپ ر،)66رییلرشینز هم،ر مستینر4631
ر
461ر/رپژوهشر یر
ج ولر.1رنتیسجرتدلیلرکفوایسینسرمؤل یریییل ر یرگروهرآ میسشرورگفاهر
منبع

مجمفعرمربعیتر

یجیرآ ا د

مجمفعرمربعیت

F

یطحرمعن ر اید

ضرسبراتی

مقدار رابت

3090/920

1

3090/920

08/928

0/000

0/891

پیشآزمون سیالی

3108/160

1

3108/160

88/391

0/000

0/809

روش تدریک

8381/816

1

8381/816

00/316

0/000

0/038

طا

3631/820

06

00/861

کل

10260

09

مرتبیر6

برای تعیین ارر روش تدریک بر میزان سایال باودن
دانشآموزان رروه آزماایش و راواه ،تحلیال کوواریاانک
یکطرفه اجرا شد ،جدول  ،8نشان میدهد که ارار روش
تاااادریک باااار ساااایال بااااودن ،P=0/000 ،P<0/00
 F )06 ،1(=00/316اساات ،پااک فرضاایة صاافر یعناای
تساوی بین میانگین نمرات سیالیت دانشآماوزان راروه
آزمایش و رواه ،رد میشود و رفته میشود باین میازان

سیال بودن داناشآماوزانی کاه باه روش تادریک حال
مسئله آموزش میبینند باا داناشآماوزانی کاه باا روش
سنتی آموزش میبینند ،تفاوت معنیدار وجود داردر
فرضیه فرعی شاماره  :2روش تادریک حال مسائله در
افزایش میازان ابتکاار داناشآماوزان پسار ساال پانجم
ابتدایی نسبت به روشهای سنتی تثریر بیشتری دارد.

ج ولر.1رنتیسجرتدلیلرکفوایسینسرمؤل یرابتکییر یرگروهرآ میسشرورگفاهر
منبع

یجیر

مجمفعر

مجمفعرمربعیترمرتبیر
6

آا د

مجذویات

F

یطحر
معن ر اید

ضرسبراتی

مقدار رابت

808/808

1

808/808

26/029

0/000

0/322

پیشآزمون ابتکار

2200/628

1

2200/628

61/180

0/000

0/000

روش تدریک

310/000

1

310/000

9/908

0/003

0/189

طا

31/609

06

31/609

کل

8300/983

09

باارای تعیااین اراار روش تاادریک باار میاازان ابتکااار
دانشآموزان رروه آزماایش و راواه ،تحلیال کوواریاانک
یکطرفه اجرا شد ،جدول  ،0نشان میدهد که ارار روش
تدریک بر ابتکار )06 ،1(=9/96 ،P= 0/003 ،P< 0/00
 Fاست ،پک فرضیه صفر یعنای تسااوی باین میاانگین
نمرات ابتکاار داناشآماوزان راروه آزماایش و راواه ،رد
میشود و رفته میشود بین میزان ابتکار داناشآماوزانی

که به روش تدریک حل مسائله آماوزش مایبینناد باا
دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش میبینند ،تفاوت
معنیدار وجود داردر
فرضیه فرعی شاماره  :3روش تادریک حال مسائله در
افزایش میزان انعطافپذیری داناشآماوزان پسار ساال
پنجم ابتدایی نسبت به روشهای سنتی تثریر بیشاتری
داردر

تأثیرریوشرت یسسرحلرمسئلیربررافزاسشرخالقیتر/ر463
انعطیفپذسردر یرگروهرآ میسشرورگفاهر
ر
ج ولر.6رنتیسجرتدلیلرکفوایسینسرمؤل یر
منبع

یجیر

مجمفعرمربعیترمرتبیر
6

آا د

مجمفعرمربعیت

F

یطحر
معن ر اید

ضرسبراتی

مقدار رابت

90/308

1

90/308

0/100

0/010

0/096

پیشآزمون انعطافپذیری

1200/012

1

1200/012

80/002

0/000

0/080

روش تدریک

216/09

1

216/09

6/103

0/000

0/122

طا

883/688

06

10/000

کل

2109/000

09

برای تعیین ارر روش تدریک بر میزان انعطافپذیری
دانشآموزان رروه آزماایش و راواه ،تحلیال کوواریاانک
یکطرفه اجرا شد ،جدول  ،0نشان میدهد که ارار روش
تااادریک بااار انعطاااافپاااذیری ،P=0/000 ،P>0/00
 F)06 ،1(=6/103است ،پک فرضیه صفر یعنی تساوی
بین میانگین نمرات انعطاف پذیری داناش آماوزان راروه
آزمایش و رواه ،رد میشود و رفته میشود باین میازان

انعطافپذیری دانشآموزانی کاه باه روش تادریک حال
مسئله آموزش میبینند باا داناشآماوزانی کاه باا روش
سنتی آموزش میبینند ،تفاوت معنیدار وجود داردر
فرضیه فرعی شاماره  :8روش تادریک حال مسائله در
افزایش میزان بسگ دانشآموزان پسر سال پنجم ابتدایی
نسبت به روشهای سنتی تثریر بیشتری داردر

ج ولر.1رنتیسجرتدلیلرکفوایسینسرمؤل یربسطر یرگروهرآ میسشرورگفاهر
منبع

مجمفعرمربعیتر
مرتبیر6

یجیرآ ا د

مجمفعرمربعیت

F

یطحر
معن ر اید

ضرسبراتی

مقدار رابت

822/196

1

822/196

01/898

0/000

0/021

پیشآزمون بسگ

808/626

1

808/626

00/100

0/000

0/033

روش تدریک

939/983

1

939/983

60/600

0/000

0/008

طا

606/139

06

13/283

کل

2018/933

09

باارای تعیااین اراار روش تاادریک باار میاازان بسااگ
دانشآموزان رروه آزماایش و راواه ،تحلیال کوواریاانک
یک طرفه اجرا شد ،جدول  6نشان میدهد که ارار روش
تاادریک باار میاازان بسااگ دانااشآمااوزان ،P<0/00
 F )06 ،1(=60/66 ،P=0/000است ،پک فرضایه صافر
یعنی تساوی بین میانگین نمارات بساگ داناش آماوزان
رروه آزمایش و رواه ،رد میشود و رفته مایشاود باین
میزان بسگ داناشآماوزانی کاه باه روش تادریک حال
مسئله آموزش میبینند باا داناشآماوزانی کاه باا روش
سنتی آموزش میبینند ،تفاوت معنیدار وجود داردر

نتیجیگیرد
ر
بدثرور
این پژوهش با بهرهریری از یافتههاا و نظارات محققاین
در صوص بررسی تثریر روش تدریک حال مسائله بار
قیاات ،روی تعاادادی از دانااشآمااوزان سااال پاانجم
ابتدایی با عنوان «بررسی تثریر روش تدریک حل مسئله
بر قیت دانش آموزان پسر سال پانجم ابتادایی شاهر
دانسفهان در سال تحصیلی  »93- 98انجام شدر در این
پژوهش با بررسی نمرات پیشآزمون روشن شد که میان
نمرات دو رروه رواه و آزمایش در آزمون قیت تفاوت

برنیمییسزدر یی ،ر ویهر وم،رشمییهر66ر(پییپ ر،)66رییلرشینز هم،ر مستینر4631
ر
411ر/رپژوهشر یر

معنادار وجود ندارد ،ولی پک از رذراندن دوره آموزشای
حل مسئله به مدت دو ماه و اجرای پکآزمون و مقایسة
نتایم آن با نتایم حاصل از پیش آزمون مشخ شد کاه
میان نمرات دو رروه رواه و آزمایش در آزمون قیات
تفاوت معنادار وجود داردر
جدول  ،3ارر روش حل مسئله را در افزایش قیت
دانش آموزان از طریق تحلیل کوواریانک نشان مایدهاد
F )06 ،1(=9/96 ،P=0/003 ،P<0/00
بنااابراین روش تاادریک حاال مساائله برافاازایش
قیت دانش آموزان پسر سال پنجم ابتدایی نسبت باه
روش تدریک سنتی تثریر بیشتری دارد و میتوان رفات
بین میانگینهای دو رروه از نظر آماری تفاوت معنایدار
وجود داشته و دانش آموزان رروه آزمایش کاه باا شایوة
حل مسئله آموزش دیده اند ،از قیت بااالتری نسابت
به دانشآموزان رروه رواه که به روش سنتی و سخنرانی
آموزش داده شدند ،بر وردار میباشندر
نتیجه این تحقیاق باا یافتاههاای حمیادی ( Hamidi,
 )2011همسویی داردر
مدارس به صورت سنتی و عادی ،بیشاتر بار حافظاه
تثکید میکنند و معلمان نیز تکرار پاسخهای از قبل داده
شده را بر فکر کردن ترجی میدهندر
درحااالیکااه حاال مساائله کاربساات دانااشهااا و
مهارتهای قب آمو ته شده در موقعیتهای تازه است،
به همین دلیل این روش موجاح تقویات ژرف اندیشای،
تفکر تحلیلی ،تفکر انتقادی ،قیت ،اعتماد و اطمیناان
به اتخاذ روش علمی میشود ()Safavi,1993ر
جدول  8نشان میدهد که بین میازان سایال باودن
دانش آموزانی که به روش تدریک حال مسائله آماوزش
میبینند نسبت باه داناشآماوزانی کاه باا روش سانتی
آموزش میبینند ،تفاوت معنایدار وجاود دارد ،P<0/00
F )06 ،1(=00/316 ،P=0/000
به این معنی که دانشآموزان رروه آزمایش وضاعیت
بهتری نسبت به دانشآموزان رروه راواه از نظار میازان
سیال بودن بر وردارندر

بنابراین روش تدریک حل مسئله بر افازایش سایال
بودن (از مؤلفه های قیت) داناش آماوزان پسار ساال
پنجم ابتدایی نسبت به روشهای سنتی تاثریر بیشاتری
داردر
سیالی یا روانی ،توانایی برقراری رابطه معنادار باین
فکر و اندیشه را بیان میکند که بر اساس تعداد افکار یا
راهحلها و توانایی ارائة پاسخهای متعدد به یک موقعیت
معین در یک زمان مشخ

انادازهریاری مایشاود،ردر

روش حل مسائله داناش آماوزان بادون هایچ ترسای از
اشتباه بودن پاسخ ،در امر یادریری شرکت مینمایناد و
تعدد پاسخرویی به سؤاالت را تمرین میکنندر دیوئی بر
آن است که آموزرار باید تا آنجاا کاه مایتواناد از بیاان
اندیشه ها بهصورت قطعی و جزمی ودداری کناد زیارا
این کار سبح واهد شد تا داناشآماوزان هماة مساائل
مهام را از پایش حالشاده بپندارناد ( Naghibzadeh,
 )2005لذا به همین علت دانشآموزان رروه آزماایش از
نظر سیالیت ،وضعیت مطلو تری نسبت به راروه راواه
داشتندر
جدول  ،0ارار روش حال مسائله بار میازان ابتکاار
دانااشآمااوزان نشااان ماایدهااد ،P=0/003 ،P<0/00
F )06 ،1=9/96ر همان طور که م حظه مایشاود ،باین
میزان ابتکار دانش آماوزانی کاه باه روش تادریک حال
مسئله آموزش میبینند نسبت به دانش آماوزانی کاه باا
روش سنتی آموزش میبینناد ،تفااوت معنایدار وجاود
داردر به این معنی که آموزش به شیوهٔ حل مسائله بار
ابتکار دانشآموزان تثریر مثبت داردر
بنابراین روش تدریک حل مسئله بر افازایش ابتکاار
(از مؤلفه های قیت) دانش آماوزان پسار ساال پانجم
ابتدایی نسبت به روشهای سنتی تثریر بیشتری داردر
ابتکار ،توانایی تفکر به شیوة غیرمتاداول و ا ف
عادت رایم است که هماراه باا جاوا هاای غیرمعماول،
عجیح و زیرکانه اسات .از ایانرو در شایوههاای سانتی
تدریک که معلم محور اسات و فراریاران ظاروف االی
محسو میشوند که معلم وظیفه دارد مطالح را بهطاور

تأثیرریوشرت یسسرحلرمسئلیربررافزاسشرخالقیتر/ر414

یکطرفه به آنها انتقال دهاد و شاارردان جرئات حارف
زدن را ندارند (بهجز پاسخهای کلیشهای که معلام قاب
به آنها یاد داده است) ،نمیتوان انتظار ابتکار داشت اماا
در روش حاال مساائله ،دانااشآمااوزان ،آزادانااه عقایااد و
نظریات ود را ابراز میکنناد و باه ایادههاای جدیادی
دست مییابند بنابراین روش حل مسئله باعث افازایش
ابتکار دانشآموزان میشودرر
در جاادول  ،0اراار روش حاال مساائله باار میاازان
انعطااافپااذیری دانااشآمااوزان را م حظااه م ایکنیااد:
همانطور که جدول نشان میدهد ،P=0/000 ،P>0/00
 ،F)06 ،1(=6/103بین انعطافپذیری دانشآماوزان کاه
به روش تدریک حل مسئله آموزش میبینند نسبت باه
دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش میبینند ،تفاوت
معنیداری وجود داردر
بنااابراین روش تاادریک حاال مساائله باار افاازایش
انعطافپذیری (از مؤلفه های قیت) دانشآموزان پسار
سال پنجم ابتدایی نسابت باه روش هاای سانتی تاثریر
بیشتری داردر
انعطافپذیریرپذیری توانایی تفکّر به راههای مختلف
برای حل یاک مسائله جدیاد اسات،رداناشآماوزان در
روش های سنتی به حفظ مطالح و یاادریری کلیشاهای
مشغول هستند و قابلیت انعطافپذیری و ارائة پاساخ باه
شکل و راهی دیگر را ندارند اما در حل مسئله به شاکل
آزادانه و بدون ترس ،به تمارین تفکار و پاساخدهای باه
مسائل جدید از راه های رونارون مایپردازناد ،لاذا ایان
روش باعث افزایش انعطافپذیری دانشآموزان میشودر
رجوو به یافتههای مندرج در جادول  ،6نشاان مای
دهد که بین میزان بساگ داناش آماوزانی کاه باه روش
تاادریک حاال مساائله آمااوزش م ایبیننااد نساابت بااه
دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش میبینند ،تفاوت
معناااااایداری وجااااااود داردر (،P=0/000 ،P<0/00
 F )06 ،1(=60/66به این معنی که دانشآماوزان راروه
آزمایش از نمرات بهتری نسابت باه راروه راواه از نظار
میزان بسگ ،بر وردارندر

توانایی تکمیل یک فکر و افزودن جزئیات وابسته باه
آن را بسگ و رسترش رویندر بر ف افاراد عاادی کاه
همواره در جستجوی راهکارهای بی دغدغه و آسان باوده
و راههااای پیمااوده شااده را ماایپیماینااد ،افااراد ا ق،
پیچیدری را انتخا کرده و به دنبال یافتن راه حل آسان
برای آنها هستندر در روش های سانتی کاه معلاممحاور
بوده ،معلم مطالح را باهصاورت کامال ارائاه مایکناد و
همان را نیز مورد ارزشیابی قرار میدهد درنتیجه بارای
دانااشآمااوزان هاایچ فرصااتی جهاات فکاار کااردن داده
نمیشود ،بالعکک در روش حل مسئله ناه تنهاا مطالاح
بهصورت کامل ارائه نمی شود ،بلکه داناش آماوز باا یاک
مسئلهای روبهروست که در ابتدا هیچ راهحلای بارای آن
ندارد ولی فرد به صورت فعاال باا مسائله درریار شاده،
مفاهیم را کشف و توصیف مایکنناد و در ایاده و افکاار
ود دقت میکنند و با مرتبگ سا تن آنها با ایادههاای
دیگر و تکمیل آنها ،ایدههای جدیدی را عرضه میکنناد
بنااابراین دانااشآمااوزان بسااگ و رسااترش را تماارین
میکنند لذا در این روش دانشآموزان عملکارد بهتاری
در بسگ مطالح دارندر
با توجه به نتایم به دست آمده و تاثریر مثبات روش
تاادریک حاال مساائله در افاازایش قیاات ،پیشاانهاد
می شود که آموزش دانش آموزان در قالح روش تادریک
حل مسئله باشد تا دانش آموزان به جای شنیدن مطالاح
درسی از زبان مدرس و درنهایات حفاظ ایان مطالاح و
پاسااخرااویی طااوطیوار ،روش یااادریری را بیاموزنااد و
توانایی حل مسائلی را که روزانه با آن بر ورد میکنناد،
کسح کنندر در فرایناد یاادریری شارکت فعاال داشاته
باشند و با تولید ایدههای ق و با استفاده از آنچاه در
مراحل روش حل مسئله یاد ررفتاه اناد ،سابح افازایش
قیت ود شوندر
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