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 چكيده

شده و حل مسئله بر يادگيري سه متغير دانش، نگرش و مهارت و مقايسه تأثير روش كاوشگري هدايتبه معرفي هدف پژوهش حاضر 

ر جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش آموزان سال سوم دبيرستان د. آموزان در آزمايشگاه شيمي سال سوم دبيرستان استدانش

ي در دسترس استفاده در اين پژوهش از نمونه. نفر مي باشد 137به تعداد  1387-88بخش مركزي منطقه هشت تهران در سال تحصيلي 

آموزان اين دو تعداد دانش. شده و حل مسئله انتخاب گرديدشده و دو كالس سوم رشته رياضي بطور تصادفي براي روش كاوشگري هدايت

ها از آزمونهاي يادگيري آوري دادهبراي گرد.نفر بوده و اين پژوهش به روش شبه تجربي اجرا گرديده است 28و  29گروه به ترتيب برابر 

روايي آن توسط پنج نفر از . حيطه شناختي، نگرش سنج و مهارت سنج استفاده گرديد كه بصورت پيش آزمون و پس آزمون به عمل آمد

براي پايايي آزمون از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن براي . علمان شيمي مورد تاييد گرفتاساتيد علوم تربيتي و ده نفر اساتيد و م

هاي آزمون از آمار توصيفي و همچنين براي تحليل داده. بدست آمده است 84/0و  77/0، 72/0دانش، نگرش و مهارت به ترتيب برابر 

دهد تفاوت نگرش در دو گروه معنادار است اما دانش و نتايج پژوهش نشان مي. ديداستفاده گر tبراي مقايسه ميانگين گروهها از آزمون 

  .مهارت آنها داراي تفاوت معناداري نيست
  

  آزمايشگاه شيمي، كاوشگري هدايت شده، حل مسئله، دانش، نگرش، مهارت :هاكليدواژه
  

  مقدمه

معتقـد اسـت   ) 1990( بـايرد . مي شـود  زندگي روزانه مشاهدههايي است كه در طبيعت و هدف از آموزش علوم تجربي، آموزش پديده

آموزان هاي علمي دانشفعاليتهاي آزمايشگاهي يكي از اركان اصلي آموزش علوم تجربي محسوب شده و موجب رشد دانش، مهارت و نگرش

هـا و اهـداف آموزشـي را تحـت      واع فعاليـت توان طيف وسيعي از ان كارگيري رويكرد فعال مي با به). 1387بدريان و اصفا،( كند را فراهم مي

اشاره كرد كه دانش آموزان را در بطن يـادگيري قـرار    2مسئلهو حل 1توان به الگوي كاوشگريي اين رويكردها، مياز جمله. پوشش قرار داد

تغييـر   بـاز  يكاوشگر تا ت شدهيهدا يكاوشگر روش از تواند يم يكاوشگر از اين رو دارد، را كنندهت يهدا نقش معلم الگو نيا در. دهدمي

در  .است آموزاندانش در ابتكار و ينندگيمسئله، آفرحل ييدر آموزش علوم ايجاد توانا پرورش و آموزش عمده اهداف از يهمچنين يك .كند

را به  فراگيرانالقه ي خاص گرديده و عكند و در اين حالت منجر به رشد مفاهيم و مهارتهامي اين روش خود مسئله حالتي انگيزشي ايجاد

    .)1382،كرامتي(دهددرس افزايش مي

با مرور پژوهشهاي انجام گرفته در زمينه نقش فعاليتهاي عملي در آموزش علوم، ضرورت انجام فعاليتهاي عملـي در  ) 1993(هادسون 

ها، غنا بخشـيدن بـه   انگيزه، آموزش مهارت هاي ايجادتقويت روش: اين اهداف عبارتند از. داندمدارس را براي تامين اهداف مهمي الزم مي

 در ريـ فراگ كـه  دهـد نشان مي هاي انجام شدهپژوهش ).1387،،اصفابدريان(هاي علميهاي يادگيري مفاهيم، توسعه روش ها و نگرشروش

تدريس  معلم يلهبوس كه در كتاب و است يخاص يهاتيفعال و مطالب يرييادگ به مجبور و است محصور درسي چوب كتابارهدر چ كالس

 نيـ ا به بزند، دست گيردآنچه ياد مي آزمودن تفكر انتقادي و خالق به با و يكاف فرصت با شود تا دانش آموز مجالي داده به و كمتر شودمي

                                      
- Inquiry1 

- Problem Solving 2  
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  . شودآموز حالت منفعل پيدا كرده و استقالل فكري او تضعيف ميب دانشيترت

 وسطهتآموزش شيمي دوره م و اهداف فلسفه - 1

براي هماهنگي با . آوري، چهره جهاني كه در آن زندگي مي كنيم پيوسته در حال دگرگون شدن استفت روزافزون دانش و فنبا پيشر

با فراگيري اصـول و روشـهاي علمـي افـراد جامعـه قـادر       . برخوردار باشند 1فن آورانه –ها شهروندان جامعه بايد از سوادعلمياين دگرگوني

تـر و بطـور مـوثرتري از    فـن آورانـه اسـت راحـت     –آموزي كه مجهز به سواد علميدانش. روزمره فايق آيندشد بر مشكالت زندگي خواهند

فن آورانه بـراي مقابلـه    -داشتن سواد علم. كند، پيش مي روداي كه در آن زندگي ميكند و هم پاي جامعهدستاوردهاي علمي استفاده مي

هـا از جملـه اينترنـت، مـوجي از     از سوي ديگر گسـترش رسـانه  . ه در آينده نزديك استهاي افراد جامعمنطقي با اين مشكالت از ضرورت

به اين علت از هم اكنون بايد به اين فكر بود كه آموزش و پرورش از حالت دانش محوري به . دهداطالعات جديد را در اختيار افراد قرار مي

راهنماي (ني آگاه و با سواد به جامعه امروز و فرداي ايرن اسالمي تحويل دادسوي مهارت پروري سوق داد تا از اين طريق در آينده شهروندا

  . )1379،برنامه درسي شيمي دوره متوسطه

راهنمـاي برنامـه درسـي شـيمي دوره     (آمـده اسـت    در زيـر آزمايشـگاه   بـا مـرتبط  دوره متوسطه برخي از اهداف برنامه درسي شيمي 

  : )1379،متوسطه

هاي خود را با پديده هاي طبيعـي و  اي علم شيمي آشنا شود و ضمن درك آنها آموختهها و مفاهيم پايهنظريهبا زبان و برخي اصول،  -1

  .تجربيات روزانه مرتبط سازد

هاي شيمي به ويژه مهارتهاي يادگيري علم تجربي كه شامل مهارتهاي فرآيندي و مهارتهاي علمي است آشنا شـود  با طبيعت و روش -2

  .حركتي خود را بهبود بخشيده، تقويت كند –يابد تا به اين وسيله مهارتهاي ذهني و روانيو بر آنها تسلط 

هاي علمي كسب شده، مسائل روزانـه خـود را بـه طـور منطقـي تجزيـه و       ها و نگرشهاي خويش از شيمي و مهارتبا تلفيق آموخته -3

  .هايي مسئوالنه بگيردتحليل و نقادي كند و درباره آنها تصميم

 هاي علمي هاي ذاتي علم همچون پرسشگري، روشنگري، دقت، امانت و عدم قطعيت در نظريات و روشها و ارزشبا نگرش -4

  .معتقد شود
  

  آزمايشگاه و نقش آن در آموزش شيمي -2  

به آزمايشـگاه يـك   : داظهار داشتن 21در پژوهشي با عنوان آزمايشگاه در آموزش علوم؛ پايه هايي براي قرن ) 2007(هوفشتاين و لونتا 

در پژوهش آنها، معلمان علوم اظهار كردند؛ مزاياي زيـادي بـر افـزايش يـادگيري از     . نقش اساسي و متمايز در آموزش علوم داده شده است

ريـق  در واقع يادگيري از طريق تجارب اسـت و از ط  فعاليتهاي آزمايشگاهي فراگيران.طريق بكارگيري فعاليت هاي آزمايشگاهي وجود دارد

بطوريكـه آنهـا را در   . تواند فراگيران را در كاوشگري علمي درگير كنداين روش مي. كندهمين تجارب، فراگيران را به يادگيري تحريك مي

 ها، قرار ميها، توضيح دادن و تفسيردادهبيني كردن، انجام مشاهده، سازماندهي دادهسوال پرسيدن، پيشنهاد كردن راه حل، پيش: موقعيت

آيد زيرا جهان مادي را از ديدگاه مولكـولي و ذرات تشـكيل دهنـده آن مـورد     علم شيمي يك علم مركزي به شمار مي 1مطابق شكل .دهد

  .)2002،سكيوالگو( مي دهد بررسي قرار

 شيمي به عنوان يك علم مركزي. 1شكل

  

                                      
- Scientific and Technological Literacy ( STL )1  
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هـاي ذهنـي بـين سـطوح     ه محور براي ايجاد ارتباطتواند به فراگيران كمك كند از منطق مشاهدهاي تجربي در آزمايشگاه ميفعاليت

با طرح آمـوزش شـيمي بـا    )  2004( 2ماهافي. استفاده كنند) سطح نمادي، سطح مولكولي، سطح ماكروسكوپي(  1مختلف تفكر جانستون

سه سطح تفكر نمـادي،  براي كامل كردن تاكسونومي جانستون، معتقد است عالوه بر آموزش شيمي در  3)علم ، فناوري ، جامعه ( رويكرد 

  .آمده است 2تاكسونومي جانستون در شكل .مولكولي وماكروسكوپي، بايد سطح چهارمي با عنوان عوامل انساني را نيز به سطوح اضافه كرد

  

  سطوح تفكر در آموزش شيمي سه بعدي - 2شكل

  

سـطح  در . نظـر اسـت   دوسايل اندازه گيـري مـ   وپي، مشاهده عيني مواد شيمايي و تغييرات آنها با اشياي فيزيكي ودر سطح ماكروسك

هاي رياضي و نمادهاي شيميايي همراه با حل مسئله هاي علمي در قالب معادلههاي شيميايي، تغييرات انرژي و نظريهنمادي، تبيين پديده

-هاي شيمايي و ارائه پنجرهر تبديلها دها و مولكولها، يوندر سطح مولكولي رفتار اتم .باشدو كاربرد اعداد، هدف اصلي آموزش شيمي مي

ها و نرم افزارهاي شبيه سازي مجـازي در دسـتور كـار    ها، استفاده از مدلهايي براي مشاهده دنياي مولكولي با استفاده از نمودارها، جدول

مهارتهـاي زنـدگي، حـل    اي براي آموزش مفهوم دخالت دادن عوامل انساني در آموزش شيمي اين است كه آموزش شيمي وسيله .قرار دارد

هاي علـم شـيمي بـراي    شيمي در خدمت آموزش است و از جاذبه ،در اين رويكرد. مسئله، كاوشگري و تحقق اهداف تربيتي مورد نظر شود

  ).1387،بدريان، كيامنش(شودپيشبرد اهداف آموزشي بهره گرفته مي

هـاي الزم و                                  نسـتنيهاي الزم ، ايجـاد و پـرورش مهـارت    انتقـال دا : بطور كلي متخصصـان آمـوزش علـوم در سـطوح گونـاگون سـه هـدف       

بـه هـايي از سـه    بهر حال بايد توجه داشت هريك از اهداف ياد شده جن. را براي آموزش علوم در نظر مي گيرندهاي ايجاد و پرورش نگرش

  : )1388،ميرزايي عبداله عربشاهي، تابان،، كلبادي( اشدبمي  حيطه يادگيري نواك

  ايجاد ارتباط با مفاهيم بحث شده : حيطه شناختي -1

  علميهاي دريافت كردن مهارت معين و بكاربردن مناسب آن در پژوهش: حيطه رواني حركتي -2

  مورد مطالعه هايايجاد جاذبه براي موضوع: عاطفي حيطه -3

هاي كسب شده در آزمايشگاه بايـد شـامل   ور علوم تجربي است، تجربهكه از پيشگامان آموزش آزمايشگاه مح) 1980( از ديد پيكرينگ

سـاز در شـيوه هـاي سـنتي آمـوزش علـوم       اي و مقيـد هـاي كليشـه  به كارگيري تفكرات منطقي و خالقانه همراه با پرهيز از دسـتورالعمل 

از آزمايش در درس علوم چـه در ايـران و چـه در     البته بايد توجه داشت كه استفاده).1388،ميرزاييعبداله  عربشاهي، تابان،، كلبادي(باشد

توان، تدريس آزمايشگاهي موثر بر يادگيري را كشورهاي ديگر با مشكالت و موانعي روبرو است و با فايق آمدن به برخي از اين مشكالت مي

  .اجرا كرد

  

                                      
١-Johnstone 

٢ -Mahaffy 

٣ – Technology – Society (STS) 
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  انواع سبك هاي آزمايشگاهي -3

بطـور   و ناميده مي شـود  1روشي كه اغلب مورد استفاده است سبك سنتي .شودآموزش آزمايشگاهي علوم اغلب با دو سبك معرفي مي

محـور،   -ايـن روش دانـش آمـوز   و  2سـنتي اسـت  روش يا سبك ديگر غير. شودمعمول به آن روش نمايشي، آشپزي و قياسي هم گفته مي

هـاي   بـا بررسـي انـواع روش   ) 1999( 3دامين. )1388،ميرزاييعبداله  عربشاهي، تابان،، كلبادي(استقرايي يا كاوشگري نيز ناميده مي شود 

ــايش   ــبك از آزم ــار س ــگاهي، چه ــوزش آزمايش ــج در آم ــرد  راي ــام ب ــروف را ن ــاي مع ــه ه ــر  ك ــاي ه ــدول ويژگيه ــبك در ج ــده  1س آم

  ).2002الگووسكي(است

 انواع سبك هاي آزمايشگاهي – 1جدول 

  سبك  برونداد  رويكرد  روش كار

  نمايشي  مشخص  قياسي  داده مي شود

  اكتشافي  مشخص  استقرايي  مي شودداده 

  حل مسئله  مشخص  قياسي  فراگير مي سازد

  كاوشگري  نامشخص  استقرايي  فراگير مي سازد
  

دامين (شونداز يكديگر متمايز مي كه مشخص يا نامشخص است، روش كار و بروندادبكار رفته اين چهار سبك بوسيله سه عامل ديدگاه

بكـاربردن يـك اصـل،    ( و يا قياسي ...... ) مشاهده موردي ويژه و تعميم آن به يك اصل، ( ند استقراييتواديدگاه مورد استفاده مي. )2007

و يا شناخته ) هم براي ياددهنده و هم براي يادگيرنده ( برونداد يا نتيجه ممكن است ناشناخته باشد . باشد) براي توجيه پديده .... قانون، 

تواند بطور كامل همراه با جزييات و يا بصورت كلي در اختيار فراگيران قرار داده ار مورد استفاده ميروش ك). بر اي ياددهنده ( شده باشد 

شـده در آمـوزش   هـاي حـل مسـئله و كاوشـگري هـدايت     در ادامـه سـبك  . شود و يا اينكه فراگير خودش بايد روش كار را طراحـي كنـد  

  .آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است
  

  )5سبك اكتشافي( 4هدايت شدهكاوشگري  -3-1

در اين روش ديدگاه مورد استفاده استقرايي است، نتيجه آزمايش براي مربي مشخص اما براي يادگيرنده نامشخص اسـت و آنهـا پـس    

قـرار   اصول و كليات روش كار در اختيار يادگيرنده. يابندمشاهده و جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آن به نتيجه مورد نظر دست مي

-رسد كاوشگري هدايت شده دانش آموز محور است و آنرا مـي به نظر مي. گيرد اما روش اجراي آزمايش و جزييات به عهده خود اوستمي

؛ 2000كولبورن(كند تعريف كردهاي آزمايشگاهي كشف ميتوان بصورت آزمايشهايي كه در آن فراگير مفهومي را براي خودش از روي داده

آزوبل عقيده دارد هدف اساسي تدريس اين است كه مجموعه سازمان يافته اي از دانش و معلومات بـه شـيوه اي سـازمان     .)2007دامين، 

-ماهيت استقرايي سبك اكتشافي به فراگيران كمك مي.اين مجموعه بايد به روشني تنظيم شده و به فراگيران عرضه شود. يافته ارائه شود

( شـود بهبـود يابـد   هـا و وقـايع طبيعـي كـه نمونـه آن در آزمايشـگاه انجـام مـي        ز طريق مطالعه پديـده كند تا درك آنها از مفاهيم اصلي ا

توانند اي ميدانشجويان در دانشگاهها تا اندازه .دامين  معتقد است روش كار آزمايش بوسيله مربي يا كتاب راهنما داده شود). 2007دامين،

بـراي   چهار جـزء  1998در سال ). 2000كولبورن،(تان روش كار بايد توسط مربيان داده شود روش كار را خودشان ارائه كنند اما در دبيرس

   ):1988،و لئونارد ايگلسرود(شدمعرفي  بصورت زير  ،آزمايشگاه كاوشگري هدايت شده

 كنـد مـي توصيه  1شدهتجهت كاوشگري هداي يادگيري با فرايند .باشدخالصه اي از معرفي آزمايش و حالت اهداف آزمايش مي:  مقدمه  -1

آلـن،  ( شـود معرفـي گـردد    در مقدمه نبايد مفاهيمي كه در آزمايش كاوش مـي . آزمايشگاه كاوشگري هدايت شده با يك سوال شروع شود

  .)1986باركر، رامسدن، 

                                      
۴-Traditional 

۵- Non-Traditional 

١- Domin 
٢- Guided Inquiry 

٣- Discovery 
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  .شودبه فراگير ليستي از مواد در دسترس داده مي: مواد -2

كنـد تـا   جزييات كمتر، فراگير را تشويق مـي .. شوداي داده ميروش كار بصورت مرحله هاي هدايت شده،در بيشتر كاوشگري: روش كار - 3

   ).    1988لئولنارد، ايگلسرود و(ها  داده ها فكر كنددرباره چگونگي جمع آوري و تجزيه و تحليل داده

هـا  هـا، رسـم داده  ا، تجزيـه و تحليـل داده  هـ پرسشهايي كه از روي دقت ساخته شده، فراگير را از طريق مرور بـر داده : بحث و گفتگو  -4

خيلي مهم است كه فراگير بتواند تجزيه و تحليل ايجاد شده توسط خود را مورد بررسـي قـرار   . كندهدايت مي ،واستنباط و استنتاج از آنها

  ).1986آلن، باركر، رامسدن،(دهد و در مورد مفاهيم كليدي به نتيجه برسد
   

      2سبك حل مسئله -3-2

آنها در كار گروهـي پـس از جمـع    . اين سبك نتيجه براي مربي و استاد آزمايشگاه مشخص است اما براي يادگيرنده نامشخص است در

هاي بدسـت آمـده از پـژوهش خـود،  نتيجـه را بدسـت       و با مقايسه آنها با داده.... آوري داده  با استدالل علمي به كمك نظريه ها، قوانين،

گـري  شود و نقش استاد يا مربي تنهـا هـدايت  در اين الگو مانند كاوشگري هدايت شده يادگيرنده، محور فعاليت محسوب مي. خواهند آورد

بنـابراين بـراي انجـام ايـن سـبك       ديدگاه مورد استفاده از نوع قياسي است. شودباشد بنابراين روش كار بوسيله خود فراگير ساخته ميمي

  . آيدآزمايشگاهي اطالع و تسلط كافي بر مفاهيم، اصول و روشهاي آزمايشگاهي از پيش نيازهاي آن به شمار مي

كرد كه  يمسئله، فلسفه جديدي براي آموزش آزمايشگاهي مبتني بر حل مسئله طراحبا نقد روشهاي رايج حل چرونيس1962در سال 

هاي قبلي و نيز استفاده از حقايق و اصول علمي جديـد بـه تمـرين پـژوهش و      هاي كسب شده و تجربه با استفاده از مهارتدر آن فراگيران 

از درك اصـول و مفـاهيم علمـي بـه      كه پـيش كار و مبتدي  انتظار داشتن از يك فراگير تازه ،چرونيس معتقد بود. پرداختند حل مسئله مي

و  3هـا  سـازمان دهنـده   شيوي بـا الهـام از نظريـه پـ    . شـود  د، بي مورد بوده و اتالف وقت محسوب ميپردازميانجام پژوهش و حل مسئله 

مراحـل اجـرا در   ). 1386،بدريان( محور خود را مبتني بر حل مسئله مطرح كرد -دار ديويد آزوبل، روش آموزشي آزمايشگاه يادگيري معني

 نتيجه گيري، تعميم و كـاربرد  ،آزمون فرضيه ،ساختن فرضيه، ع آوري اطالعاتجم، حل مسئله شامل موارد طرح مسئله يا بازنمايي مشكل

  ).1386شعباني،(باشدمي

مسئله شركت كنندگاني كه در حال آزمايش به اين روش هستند، از پيشرفت مفهومي كه در آنها در حال اتفـاق افتـادن   در سبك حل

هـاي آزمـايش و در   كنندگان در آزمايش پس از كامل كردن فعاليت، شركت)نمايشي(در سبك سنتي  اين در حالي است كه. است باخبرند

هـاي  شـود بلكـه بـه همـه آمـوزش     اين نتايج تنها به آموزش شيمي محـدود نمـي  . يابندبيرون از آزمايشگاه پيشرفت مفهومي خود را درمي

د پژوهش توسط مربـي آزمايشـگاه در روش حـل    دهد تهيه موضوع مورها نشان ميپژوهش).2007دامين(شودآزمايشگاهي علوم مربوط مي

از اين رو استفاده از سبك حل مسئله توسط مربيان آزمايشـگاه حتـي در كشـورهاي    . مسئله نسبتا وقت گير بوده و با دشواري همراه است

  .پيشرو در تعيلم و تربيت، با رغبت كمي همراه است
   

  شيوه هاي ارزشيابي از فعاليتهاي  آزمايشگاهي -4

ارزشيابي از فعاليتهـاي آزمايشـگاهي   . گوناگوني وجود دارد هايآموزان در آزمايشگاه شيوهسنجش ميزان پيشرفت تحصيلي دانش براي

  :ابزارهاي مورد استفاده براي ارزشيابي مي تواند شامل موارد زير باشد . تواند بصورت ارزشيابي پاياني و مستمر انجام شودمي

  4)كاغذي -مدادي( آزمونهاي كتبي  -1

  5آزمونهاي عملكردي -2

  6ارزشيابي با استفاده از كارپوشه -3

  1ايارزشيابي مشاهده -4

                                                                                                                   
۴-Process Oriented Guided Inquiry learning (POGIL) 

١ -Problem Solving Style 

٢ -Advance Organizers 
٣- paper and pencil assessment 

۴- performance assessmevnt 

۵- portfolio 
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  پژوهش هدف -5

 )سطوح حيطه شناختي، نگرش و مهارت(  مسئله بر يادگيريشده و حلهاي آزمايشگاهي كاوشگري هدايتمقايسه تاثير سبك :اصلي هدف

  آموزان سال سوم دبيرستاندانش
  

  ؛ روش و طرح پژوهشنمونه ، جامعه -6

آموزان پسر سال سوم رشته رياضي فيزيك و تجربي بخش مركزي منطقـه هشـت تهـران در    در اين پژوهش جامعه آماري، كليه دانش

در اين پژوهش از نمونه در دسترس كه داراي شرايط متناسب با آزمايشگاه . باشدنفر مي 137بوده كه تعداد آنها 1387-88سال تحصيلي 

  . هاي بخش مركزي منطقه هشت تهران استفاده شداشد از بين دبيرستانب

هـاي روش تجربـي حقيقـي، از روش شـبه     هاي مطرح شده، هم چنين محـدوديت در اين پژوهش، باتوجه به ماهيت، اهداف و فرضيه

سـئله و كاوشـگري هـدايت شـده      هاي آزمايشي با سبك هاي آزمايشگاهي حل مگروه ،متغير مستقل پژوهش. تجربي، استفاده شده است

 2طرح مورد استفاده در اين پژوهش در جـدول  . باشدمتغيرهاي وابسته شامل يادگيري در سه حوزه دانش، نگرش و مهارت مي. باشندمي

  .آورده شده است

  طرح شبه تجربي مورد استفاده در پژوهش -2جدول 

  

  

  

  

1: X شگري هدايت شدهمتغير مستقل روش تدريس آزمايشگاهي كاو  

2: X متغير مستقل روش تدريس آزمايشگاهي حل مسئله  

T   : آزمون  

                    

شيمي بررسي شـد و پـس از حصـول اطمينـان از      سبهره هوشي و سابقه تحصيلي آنها در درررسي همگن بودن دو گروه، ببه منظور 

  .، پيش آزمون و سپس پس آزمون انجام شددو گروه همگن بودن
  

  هاابزارگردآوري داده -7

آمـوزان و نمـره   دانـش   هاي مربوط به مشاهده مهارت يادگيري، داده  هاي متنوعي است كه شامل نمرات آزمون اين پژوهش داراي داده

  .ليست  كه شرح آن در زير آمده، استفاده شده است ها، از سه آزمون و يك چكدر اين پژوهش براي گردآوري داده .باشدنگرش مي

هـا  اعتبار آزمـون . ، مورد استفاده قرار گرفتو تعدادي از معلمان شيمي اساتيدها پس از تاييد روايي توسط اساتيد علوم تربيتي وآزمون

 77/0،  72/0به ترتيب برابـر   نگرش و مهارتهاي يادگيري حوزه شناختي، با استفاده از  آلفاي كرونباخ تاييد شد كه مقدار آن براي آزمون

  .بدست آمد 84/0و 
  

  هاي پژوهشهتياف -8

  .استآمده  4و 3 مسئله در جدولشده و حلآزمونهاي يادگيري، براي دو گروه آزمايشي كاوشگري هدايت tو آزمون  آمار توصيفي

  

  

  

                                                                                                                   
۶- observational assessment  

  گروه پيش آزمون          پس آزمون                  متغير مستقل                

               2T                          1        X                     1T  

               2    T                      2 X                           1     T       

  1آزمايشي 

  2آزمايشي 
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  دو گروه آزمايش مربوط به يادگيري آمار توصيفي -3جدول

  

  

  

  

  

  

  tنتايج آزمون  -4جدول

  

  

  

شده بيشتر است، بنابراين بين ميانگين دو گروه كاوشگري هدايت 05/0ه از شود، معناداري دوطرفمالحظه مي 4همانگونه كه از جدول

  .باشد داراي تفاوت معنادار نمي)  36/1( بعبارت ديگر اختالف ميانگين دو سبك آزمايشگاهي. مسئله تفاوت معناداري وجود نداردو حل

مسئله در راي دو گروه آزمايشي كاوشگري هدايت شده و حلآزمونهاي يادگيري حيطه شناختي، نگرش و مهارت ب tآمار توصيفي و آزمون 

  .استآمده 6و  5جدول 

  

  آمار توصيفي مربوط به يادگيري حيطه شناختي، نگرش و مهارت دو گروه آزمايش -5جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حل مسئله كاوشگري هدايت شده 

 28 29 نعداد

 )60از(ميانگين
 23/37 23/38 پيش آزمون

 81/45 16/48 پس آزمون

 57/8 94/9 رشد

 85/2 73/3 انحراف استاندارد

 t سطح معناداري  درجه آزادي  )دو طرفه( معناداري  اختالف ميانگين

36/1  128/0  55  05/0  54/1  

 حل مسئله كاوشگري هدايت شده 

  ميانگين نمره حيطه

 شناختي

 98/11 01/12 پيش آزمون

 05/14 87/14 پس آزمون

86/2 حيطه شناختي رشد   07/2 

 18/2 89/1  انحراف استاندارد

 ميانگين نمره نگرش
 42/14 14/14 پيش آزمون

 70/16 59/17 پس آزمون

45/3 رشد نگرش  28/2 

 90/0 29/1  انحراف استاندارد

 ميانگين نمره مهارت
 82/10 08/12 پيش آزمون

 05/15 70/15 پس آزمون

53/3 رشد مهارت  23/4 

 07/1 68/1  ف استانداردانحرا
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 براي يادگيري حيطه شناختي، نگرش و مهارت دو گروه آزمايش tنتايج آزمون  -6جدول

  

  

  

  

  
  

كمتر بوده و بدين معنـي اسـت كـه رشـد      05/0بدست آمده كه از  000/0براي نگرش معناداري دوطرفه نشان داد كه  tنتايج آزمون 

) 17/1(ييعني اختالف ميانگين دو سبك آزمايشـگاه . باشدمي دارداراي تفاوت معنا مسئلهشده و حلكاوشگري هدايتروش نگرش در دو 

براي يادگيري حيطه شناختي و مهارت به ترتيب برابـر  معناداري دوطرفه نشان داده است كه  tاما آزمون . است بودهداراي تفاوت معنادار 

ه شناختي و مهارت مسئله بر يادگيري حيطشده و حلدهد تفاوت دو سبك كاوشگري هدايتنشان مي است و بدست آمده  70/0و  79/0

  .ت ، يعني تفاوت مهني داري بين اين دو روش در حيطه هاي شناختي و مهارت ديده نشدمعنادار نيس

شـده و  دهد استفاده از هر دو سبك كاوشگري هدايتنشان ميآزمون آزمون و پسمربوط به پيش tهاي پژوهش و آزمون بررسي داده

  .آمده است tداده هاي آزمون  7در جدول  .شودزان ميآمو حل مسئله در آزمايشگاه موجب رشد حيطه شناختي، نگرش و مهارت دانش

كمتر است بنابراين اختالف ميانگين بـين   05/0معناداري دوطرفه مربوط به سه حيطه يادگيري شناختي، نگرش و مهارت از  tآزمون 

دار مسئله، معنـا ده و حلشآزمون مربوط به سه حيطه يادگيري شناختي، نگرش و مهارت در دو سبك كاوشگري هدايتآزمون و پسپيش

  .شدباشد و استفاده از هر دو سبك موجب رشد اين سه مولفه يادگيري خواهدمي
  

  يجه گيريتن -11

اساس روش آزمايشگاهي بر اصول يادگيري اكتشافي استوار است، به اين معني كه در اين روش مستقيما چيـزي آمـوزش داده نمـي    

گردد تا دانش آموزان خود از طريـق آزمـايش، بـه پـژوهش بپردازنـد و جـواب مسـئله را كشـف         شود، بلكه موقعيت و شرايطي فراهم مي 

روش آزمايشگاهي نه تنها براي موضوعات مرتبط با علوم مانند فيزيك، شيمي و زيست شناسي بلكه در موضـوعات  ). 1385شعباني (كنند

گيري را افزايش دهد و يك عامل مهم در ايجـاد انگيـزه در فعاليـت    روش آزمايشگاهي مي تواند كيفيت ياد. روانشناسي نيز به كار مي رود

  .هاي آموزشي باشد

هدف اين رويكـرد ايجـاد   . پتانسيل مناسبي براي افزايش نگرش مثبت فراگير نسبت به علوم استديدگاه كاوشگري هدايت شده داراي 

در واقع آموزش كاوشگري فـراهم  ). 1999دامين، ( عات مي باشدتجربه هاي آزمايشگاهي معنادار براي فراگير و بهبود حفظ و نگهداري اطال

از سـوي ديگـر    .ساختن موقيتي همراه با تحير و كنجكاوي، به منظور ترغيب دانش آموزان براي حل مسائل موجود و يادگيري فعـال اسـت  

زيـرا در ايـن الگـو،    . براي يادگيري را افزايش دهدي فراگير تواند در فرايند يادگيري و آموزش، بسيار موثر بوده و انگيزهمسئله ميروش حل

 ،شعباني(شودهاي دروني استفاده ميهاي بيروني، از انگيزهمورد توجه است و در آموزش به جاي انگيزهه عالقه، رغبت و توانايي شاگرد هموار

1385(.  

ئله در آزمايشگاه بـر رشـد يـادگيري دانـش     دهد دو سبك كاوشگري هدايت شده و حل مسبه طور خالصه، نتايج اين پژوهش نشان مي

همچنين تاثير سبك كاوشـگري هـدايت شـده    . باشدري نميداراي تفاوت معناداآموزان تاثير مثبت دارد، اما تاثير  اين دو سبك بر يادگيري 

آمـوزان در   ارت دانـش آموزان بيشتر است در حاليكه در رشد يادگيري حيطه شناختي و مهنسبت به سبك حل مسئله بر رشد نگرش دانش

  .داري مشاهده نشده استاين دو سبك تفاوت معنا

  

  

  

  

 t سطح معناداري  درجه آزادي  )دو طرفه( معناداري  اختالف ميانگين  يادگيري

  46/1  05/0  55  149/0  79/0  حيطه شناختي

  96/3  05/0  55  000/0  17/1  نگرش

  61/1  05/0  55  112/0  70/0  ارتمه
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