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  چكيده

هاي  در انجام آزمايش "روش سنتي"و  "انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي مسئله محور"مقايسه كارايي دو روش پژوهش اين هدف 

يقات پژوهش انجام شده از نوع تحق. مهارت و نگرش است در سه حيطه دانش،بر پيشرفت تحصيلي سال سوم دوره متوسطه شيمي 

كه  بودند 87-88درسال تحصيلي پسر سال سوم متوسطه منطقه زرين شهر نفر دانش آموز  679جامعه آماري اين تحقيق  .كاربردي است

آزمايشگاهي مسئله محور گروه آزمايش با روش  .انتخاب شد در دسترس به عنوان نمونهيكي از دبيرستان ها نفري از  31و  29 دو كالس

   ..تان را انجام دادندمربوط به كتب سال سوم دبيرسآزمايش هاي  هاي متداول وش گروه كنترل با رو 

روش به كار رفته جهت گرد آوري داده ها، استفاده از پرسشنامه نگرش سنج، آزمون يادگيري محقق ساخته به صورت پيش آزمون و 

ده مهارت دانش آموزان و سوال تئوري بوده است چك ليست مشاه ،پس آزمون با گروه كنترل همچنين آزمون مهارت شامل دو قسمت 

است كه سؤاالت از ه بيانگر اين بدست آمد ك α= 73/0 و آزمون مهارت α= 79/0آزمون نگرش   α= 72/0براي سؤاالت يادگيري  αمقدار 

بررسي  و دبيران مجرب شيمي علوم تربيتياساتيد شيمي، اساتيد با استفاده از نظرات سواالت روايي . پايايي مناسب برخوردار مي باشد

و آماري ) معيار و واريانس ميانگين و انحرافدرصد، فراواني، (به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي .  شد

يادگيري ميزان %  95نشان داد در سطح اطمينان  نتايج .استفاده شده است SPSSدر نرم افزار آماري ) tتست لوين و آزمون (استنباطي 

روه كنترل تفاوت معناداري را گروه آزمايش از گو مهارت نگرش ، ولي در همين سطح  اوت معناداري با گروه كنترل ندردگروه آزمايش تف

 . نشان مي دهد
  

  يادگيري، مهارت، نگرش سبك حل مسئله،فعاليت هاي آزمايشگاهي شيمي،  :كلمات كليدي

      

  مقدمه 

 ايده ها و نگرش ها  ،الگو ها ،روشها تحول فكري و ايجاد تغييرات اساسي در ساختار شناختي دگرگوني و ،پويا يبراي دستيابي به نظام

مبتني بر و هاي فعال  و به كارگيري روشرهيز از روشهاي سنتي ، پهدفاين  اولين قدم در رسيدن به .به نظر مي رسدبسيار ضروري 

 يهاالگو ، ديده مي شود كهبه روش ها و الگوهاي جديد يادگيري با نگاه دقيق .]1[ستيادگيري ا –دهي  ياد فراينددر مهارت هاي تفكر 

   .مي باشندفعال  و شاگرد محور و بوده سئله محورم يا به عبارتي دربرگيرنده خصوصيات حل مسئله اي، تدريس نوين

 نيا رشد. است آموزان دانش در ابتكار و مسئله حل ييايجاد توانا ،در زمينه آموزش علوم پرورش و آموزش عمده اهداف از ييك

عالوه بر فعال بودن يادگيرنده در جريان ، در روش هاي نوين آموزش علوم. باشد يم سريم فعال سيتدر يها روش طريق از ها ييتوانا
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نش آموزان ايجاد كند سواالتي را در دا بايد آموزش علوم .حل مسئله بسيار اهميت داده مي شود پژوهش وف، به فرايند اكتشا، يادگيري

استفاده از روشهاي تدريس مبتني بر حل مسئله و مهارت هاي تفكر در برنامه  .اكتشاف به دست آيد كه پاسخ آن ها از طريق حل مسئله و

  .]2[علوم نسبت به گذشته اهميت بيشتري يافته است آموزش جديد

ي ، مهارت و نگرش هاي علمحسوب شده و موجب رشد دانشفعاليت هاي آزمايشگاهي يكي از اركان اصلي آموزش علوم تجربي م

انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي مناسب نه تنها سبب عميق تر شدن ميزان دانش و آگاهي فراگيران مي . دانش آموزان را فراهم مي كند

پژوهش ها نشان . ]3[گرددي بلكه يكي از مهمترين روش ها جهت دستيابي به اهداف مهارتي و نگرشي در برنامه درسي محسوب م شود؛

با خروج از  .مي تواند پاسخگوي نيازهاي آموزشي عصر حاضر باشدنيادگيري  –مي دهد كه به كارگيري شيوه هاي سنتي رويكرد ياددهي 

شته همچنين نگاه بين راليت هاي آزمايشگاهي مناسب دن ذهن فراگيران از طريق انجام فعموزشي حافظه پرور و به چالش كشيرويكرد آ

 وو روحيه انجام فعاليت هاي گروهي يادگيري فعال نموده  –مي توان فراگيران را در رويكرد ياددهي  ،اي به آموزش علوم تجربي

نوآوري در روشهاي تدريس و ارائه محتوا با روش هاي  ،بنابراين تغيير رويكرد هاي نظام آموزشي .]4[مشاركتي را در آنها پرورش داد

  .]5[ترين برنامه هاي توسعه و پيشرفت علوم تجربي در هر جامعه محسوب مي شوداز حياتي  ،اثربخش
    

  اهميت فعاليت هاي آزمايشگاهي

برجسته اي را در برنامه درسي شيمي داشته است از اين رو دبيران شيمي همواره از  فعاليت هاي آزمايشگاهي هميشه نقش مهم و 

يكي از داليل استفاده از فعاليت هاي آزمايشگاهي درگير كردن دانش . ره برده اندفعاليت هاي آزمايشگاهي در روش تدريس خود به

انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي  .پايدار مفاهيم در دانش آموزان مي گردد آموزان در يادگيري مي باشد كه خود باعث يادگيري عميق و

كه باعث مي شود تا  موانع متعددي وجود دارند .مي نيز مي شودروش عل آشنايي با مراحل اكتشاف علم و وب ايجاد انگيزه همچنين موج

عدم وجود راهبرد مناسب  به كه از آن جمله مي توان معلمان نتوانند به راحتي از فعاليت هاي آزمايشگاهي در آموزش علوم بهره گيرند

بخش از فعاليت  عوامل موثر در استفاده بهينه و اثريكي از . ]3[براي انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي در دوره هاي مختلف تحصيلي  نام برد

دوره متوسطه آشنايي مربيان و معلمان با انواع سبك هاي  )شيمي، فيزيك و زيست شناسي(موزش علومآهاي آزمايشگاهي مدارس در 

  .]4[ارزشيابي از اين نوع فعاليت ها است هاي آزمايشگاهي و نيز روش

رشد عملكرد نظام  پيشرفت تحصيلي و ان مي دهد كه براي بهبود كيفيت يادگيري  وبررسي هاي جديد پژوهشي نش شواهد و

 انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي را  در 1990دامين در سال  .آموزشي بايد از شيوه هاي جديد تدريس در مراكز آموزشي استفاده نمود

الگوي كاوشگري خصوصيات اين الگوها  الگوي حل مسئله و ،الگوي نمايشي، الگوي اكتشافي :ارتند ازچهار سبك طبقه بندي كرد كه عب

  :خالصه شده استدر جدول زير 

  ويژگي انواع سبك فعاليت آزمايشگاهي: 1جدول

سبك فعاليت   ويژگي

  نتيجه فعاليت  رويكرد مورد استفاده  روش كار  آزمايشگاهي

  نمايشي  از قبل مشخص  قياسي  داده شده

  اكتشافي  از قبل مشخص  استقرايي  داده شده

  حل مسئله  از قبل مشخص  قياسي  دانش آموز ساخته

  كاوشگري  از قبل نا مشخص  استقرايي  دانش آموز ساخته

 دانش آموزان شيوه كار و د  ولي بهكنمطرح مي  مسئله را علممهمان طور كه در جدول مالحظه مي شود در الگوي حل مسئله، 

 .]6[دمتفاوت باش حتي ممكن است جوابهاي شود جواب مسئله داده نم

  :دنبال مي شودهاي آزمايشگاهي به سبك حل مسئله، اهداف زير  در انجام فعاليت 

    تسلط بر مفاهيم علمي ماده درسي       – 1

  تقويت استدالل علمي  – 2

  درك ماهيت علم                          – 3

  انگيزش و عالقمندي به علوم تجربي – 4
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  م هاي موجود در فعاليت هاي تجربيدرك پيچيدگي و ابها – 5

  توسعه مهارت هاي علمي – 6

  توسعه فعاليت هاي گروهي – 7

، هدف اصلي الگوي پيشنهادي .مهارتي و نگرشي طبقه بندي كرد، توان در سه حيطه شناختي اهداف هفت گانه ذكر شده را مي

يه ساختن گرايي منطبق بوده و دانش آموزان س اين الگو بر نظراسا .از طريق فعاليت هاي عملي استربي تكميل فرايند يادگيري علوم تج

توان انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي به شيوه حل مسئله  مي .از طريق فعاليت حل مسئله به كشف مفاهيم و يادگيري بيشتر نائل مي آيند

  .]3[را به صورت الگوي زير نشان داد

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

 
 اي آزمايشگاهي به سبك حل مسئلهالگوي انجام فعاليت ه:  1نمودار

 
هاي  تاثير فعاليت« در پژوهش خود با عنوان ) 1374(دارستاني پژوهش هاي بسياري در اين زمينه انجام شده از آن جمله 

كند، اعمال روش تدريس آزمايشگاهي باعث  آموزان در درس شيمي به اين نتيجه اشاره مي آزمايشگاهي بر پيشرفت تحصيلي دانش

  .كند  آموزان را با ثبات تر مي شود و يادگيري دانش آموزان مي تحصيلي و انگيزش بيشتر در دانش پيشرفت

مقايسه  مهارت فيزيك در روش تدريس كاوشگري و بررسي يادگيري، نگرش و "در پژوهش خود با عنوان ) 1387(مريم پورصباحيان

در سطوح نزديك به كاوشگري و معمول آزمايشگاه در افزايش يادگيري كه بين روش حل مسئله  به اين نتيجه رسيد "روش معمول  آن با

پس آزمون  نگرش دانشجويان گروه كنترل تفاوت معناداري نيست در حاليكه اين  همچنين بين نمره پيش و. تفاوت معناداري وجود ندارد

تأثير كاوشگري در افزايش مهارت  بوده و ت موثرمهار اما دو شيوه تدريس در افزايش يادگيري و. تفاوت در گروه آزمايش معنادار است

  .آزمايشگاه بسيار موثر بوده استد نگرش دانشجويان نسبت به فيزيك همچنين شيوه كاوشگري در بهبوبوده است  بيشتر

بين پيوندهاي  تحت عنوان يادگيري مسئله محور 2007پژوهشي را در سال  ر،ازتورك و بورسين آثا ،آيار كايالي ، لمن تارهان

) نفر 38(كه با شيوه حل مسئله و يك گروه كنترل ) نفري 40(آنها يك گروه آزمايش  .مولكولي شيمي در آزمايشگاه پايه نهم انجام دادند

و پس آزمون مشخص گرديد كه شيوه حل دادند پس از برگزاري پيش آزمون  كه با شيوه سخنراني تدريس مي شد را مورد بررسي قرار

  .]7[تر استمفاهيم و مهارت هاي اجتماعي موثررك ، دپيشرفت تحصيلي ي،گيرمسئله بر روي ياد

بر روي ) يادگيري( سرن تكيا و عمرگبان  پژوهشي جهت بررسي تاثير شيوه حل مسئله بر روي مهارت و كسب علمر، سمرا سانگو

به طور تصادفي به دو گروه كنترل و آزمايش  در دو كالس كه) 3/16ميانگين سني  دختر با 22پسر و  39(دانش آموزان پايه دهم تركيه 

هارت هاي پيشرفت تحصيلي و م ن،نفر بودند كه پس از برگزاري پيش آزمون و پس آزمو 30ر هر گروه دتقسيم شده بودند انجام دادند 

ل مسئله به طور معني شيوه ح، پس از اجراي شيوه حل مسئله در گروه آزمايش و شيوه سنتي در گروه كنترل .عملكردي آنها يكسان بود

داري در كسب مفهوم علم بهتر از شيوه سنتي بود و به نظر مي رسيد دانش آموزان با شيوه حل مسئله در استفاده و سازماندهي اطالعات 

   .]8[مربوطه در شكل دادن معلومات و حركت به سمت بحث هاي بهتر خبره ترند

حل مسئله اصلي  

 ارزيابي نتايج براي  -7
 فعاليت هاي بعدي  

 تفسير اطالعات و–  6
نتيجه گيري ، داده ها 

 ثبت داده ها و     –  5
مشاهدات  

 اجراي عملي آزمايش  –  4
 طراحي و برنامه ريزي   –  3

انجام آزمايش 

 ترجمه مسئله به يك   –  2
 شكل قابل پژوهش  

 مشخص كردن و –  1
تعريف يك مسئله  

مشخص كردن مسئله بعدي   

الف : تغيير در طراحي آزمايش     

الف 

الف 
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د كه يادگيري حل مسئله مهارت را بهبود مي يرس در شيمي به اين نتيجهحل مسئله مصطفي كالكان در پزوهشي در بررسي شيوه 

  .]9[شود موزان ميآبخشد و باعث افزايش حس كنجكاوي دانش 

وانگ يوزي در پژوهشي با عنوان تدريس شيمي تجزيه به شيوه حل مسئله در كشور چين به اين نتيجه رسيد كه يادگيري حل مسئله 

به  سبك حل مسئله موجب رشد نگرش همچنينل مسئله و مهارت هاي عملي مي شود افزايش مهارت ح ،باعث افزايش مسئوليت پذيري

  .]10[يادگيري در دانش آموزان مي شود

هدف از اين پژوهش اجراي فعاليت هاي آزمايشگاهي دبيرستان مبتني بر الگوي حل مسئله و ميزان تاثير آن را بر روي سه متغير 

  .:عبارتند از سواالت پژوهشانش آموزان در درس شيمي مي باشد بنابراين يادگيري، مهارت و نگرش د

دانش آموزان روش هاي متداول اند نسبت به آموزش ديده  فعاليت هاي آزمايشگاهي مسئله محوريادگيري دانش آموزاني كه با  آيا  -1

  اختالف معني داري وجود دارد؟

نسبت به دانش آموزان روش هاي متداول آموزش ديده اند آزمايشگاهي مسئله محور آيا مهارت دانش آموزاني كه با فعاليت هاي   -2

  اختالف معني داري وجود دارد؟

نسبت به دانش آموزان روش هاي متداول آموزش ديده اند آيا نگرش دانش آموزاني كه با فعاليت هاي آزمايشگاهي مسئله محور   -3

 اختالف معني داري وجود دارد؟
  

  اجراي پژوهشمراحل روش تحقيق و  .1

ي در دسترس از دانش آموزان پسر سال نفر نمونه 60روي  1387-88اين تحقيق در سال تحصيلي  :روش تحقيق و نمونه گيري

پژوهش حاضر از نوع . اجرا شد زرين شهر استان اصفهان و رياضي فيزيك مشغول به تحصيل در مدارس شهر سوم متوسطه رشته تجربي

انجام "و  "يتانجام آزمايش بصورت سن"متغيرهاي مستقل در اين تحقيق روش تدريس است كه به دو صورت  شبه آزمايشي بوده و

دانش آموزان  ، مهارت و پيشرفت تحصيلينگرش، انجام شده است و متغير وابسته، يادگيري "آزمايش در آزمايشگاه به شيوه حل مسئله

نگرش و مهارت پيشرفت تحصيلي كلي مجموع نمرات آزمون هاي يادگيري،  در اين تحقيق منظور از .نسبت به درس شيمي مي باشد

  .دانش آموزان مي باشد

 دو گروه آزمايش صورت تصادفي به ان و سپس بهدانش آموزان بر اساس نمره شيمي سال دوم همسدر ابتدا  :فرايند اجراي پژوهش

شامل دانش آموزاني بوده است كه با سبك حل مسئله در آزمايشگاه، به انجام آزمايش پرداخته  گروه آزمايش. ندو كنترل تقسيم بندي شد

  .به روش سنتي انجام داده اند ها راگروه كنترل شامل دانش آموزاني بوده است كه همان آزمايشو  اند

رح پيش آزمون و پس آزمون با گروه انجام آزمايش به سبك حل مسئله در مقايسه با روش سنتي، از ط كارايي سنجش ميزان براي

شيوه آزمايش به . در ابتداي پژوهش پيش آزمون هاي يادگيري، نگرش و مهارت از دانش آموزان به عمل آمد. كنترل استفاده شده است

ترل به اين آزمايش ها براي گروه كن.اين ترتيب بود كه آزمايش هايي در مورد مطالب فصل سوم شيمي سال سوم در نظر گرفته شد 

صورت سنتي انجام مي شد به اين صورت كه آزمايش توسط دبير انجام مي گرفت و دانش آموزان آزمايش را در آزمايشگاه مشاهده مي 

كردند اما براي گروه آزمايش سوالي مطرح مي شد و از آنها خواسته مي شد براي پاسخ به اين پرسش به طراحي آزمايش و انجام آزمايش 

در پايان پژوهش از هر دو گروه پس آزمون . دقيقه براي هر گروه انجام مي شد 45در هر هفته يك آزمايش در زمان .ند طرح شده بپرداز

  .هاي يادگيري، نگرش و مهارت به عمل آمد
  

  گرد آوري داده ها. 1- 2

و مهارت نگرش ، يادگيريز ميزان به همين منظور براي اطالع احقق ساخته استفاده شده است ي مها، از پرسشنامهبراي گردآوري داده

   ..پيش آزمون و پس آزمون طراحي گرديدن، دانش آموزا

  آزمون يادگيري •

مباحث مورد نظر  از وچهار گزينه اي  بود كه در سطوح مختلف بلوم طراحي گرديد اين سواالت سوال 20شامل  آزمون يادگيري

مورد تائيد قرار گرفت و  شيمي استان  و دبيران مشاور ،ساتيد راهنماآن توسط ا روايي صوري و محتوايي. شدند طراحي آزمايشگاهي

  .بدست آمد α= 72/0  با آلفاي كرونباخ تسواالاين پايايي 
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  نگرش آزمون •

با گزينه ليكرت اي درجه 5و آمادگي براي عمل، توسط محقق، درمقياس سه سطح شناختي، عاطفي  سوال در 40نگرش  در سواالت 

جهت اطمينان روايي آن،  .نمره در نظر گرفته شد 200حداكثر امتياز آن  .كم طراحي شد كم و خيليي، تا حدود، ديازد، خيلي زيا هاي

نفر از متخصصان روانشناسي و سنجش و اندازه گيري، ارائه و پس از اعمال نظرات آنان، و رؤيت اساتيد محترم مشاور و راهنما در  2به 

  .بدست آمد α= 79/0 با آلفاي كرونباخ ايايي آن؛ كه پارائه گرديدسئوال  40قالب 

  مهارتآزمون  •

چك ليست مهارت سنج با . سوال تئوري استفاده شد 10و مشاهده چك ليست نمره  10براي بررسي سطح مهارت دانش آموزان از 

چهار  سوال 10نين همچ تدوين شد   معتبر اي مسابقات آزمايشگاهيو چك ليست هپژوهشي  مقاالتاز توجه به چندين چك ليست 

سواالت نيز توسط  ايمني در آزمايشگاه طرح گرديد كه روايي اين فرم و مهارت شناخت و كاربرد  وسايل وگزينه اي تئوري جهت بررسي 

 .آمدبدست  α= 73/0 آلفاي كرونباخ پايايي آن با مورد تائيد قرار گرفت و ضريبو دبيران شيمي استان  اساتيد راهنما و مشاور
    

  تجزيه و تحليل داده ها. 2- 2

به منظور تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پيش آزمون و پس آزمون در اين پژوهش، از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي از نرم 

از در بخش آمار توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد و واريانس و در بخش آمار استنباطي . استفاده شده است SPSSافزار آماري 

  .استفاده شده است tتحليل تست لوين و آزمون 
  

 نتايج - 2

  ارزيابي سؤاالت. 1- 3

سؤاالت آزمون يادگيري و نگرش سنج و مهارت با محاسبه ميزان روايي، ضريب پايايي، ضريب تميز و ضريب دشواري مورد بررسي 

  .قرار گرفتند و بر اساس اين محاسبات، سؤاالت نامناسب حذف شدند
  

  يج آمار توصيفينتا. 2- 3

نشان داده شده  2و  1شاخص هاي گرايش به مركز، پراكندگي و جداول فراواني مربوط به گروه كنترل و آزمايش به ترتيب در جداول 

  .است

  

  شاخص هاي گرايش به مركز و پراكندگي متغيرها در آزمون هاي گروه آزمايش: 2جدول

 
  

  

  

  پس آزمون

  نگرش

  پيش آزمون

  نگرش

  پس آزمون

  مهارت

  ش آزمونپي

  مهارت

  پس آزمون

  يادگيري

  پيش آزمون

  يادگيري
  گروه

  تعداد  31  31  31  31  31  31

ش
اي
زم
آ

  

  ميانگين  12/10  83/12  19/10  19/17  5/139  8/147

  انحراف معيار  12/2  32/2  3  98/1  26/16  46/18

  واريانس  49/4  38/5  9  92/3  38/264  77/340

  پايين ترين  8  0/10  7  12  109  120

  باالترين  10  18  18  5/19  160  177

www.chemyazd.com



 
 

6 

 

  جدول شاخص هاي گرايش به مركز و پراكندگي متغيرهادر آزمون هاي گروه كنترل:3جدول

  پس آزمون

  نگرش

  پيش آزمون

  نگرش

  پس آزمون

  مهارت

  پيش آزمون

  مهارت

  پس آزمون

  يادگيري

  پيش آزمون

  يادگيري
  گروه

  تعداد  29  29  29  29  29  29

ل
تر
كن

  

  ميانگين  6/10  65/13  89/9  89/14  79/131  2/139

  انحراف معيار  69/1  78/2  63/3  97/2  56/17  36/14

  واريانس  85/2  72/7  17/13  82/8  35/308  20/206

  پايين ترين  7  10  7  75/12  110  115

  باالترين  14  18  18  20  170  178

  

نگرش نمرات پس   آزمون هاي يادگيري، مهارت ود، در نشان مي دهآزمايش را  كنترل و آمار توصيفي گروهكه  3و  2با توجه به جداول 

   .آزمون  نسبت به پيش آزمون رشد قابل توجهي داشته و اين نشان دهنده موثر بودن دوره بر پيشرفت دانش آموزان را نشان مي دهد
  

  نتايج آمار استنباطي. 3- 3

ن دو روش آموزشي، ابتدا به بررسي تست لوين به دست در بررسي وجود تفاوت معني دار يادگيري، نگرش و مهارت دانش آموزان بي

 )  sig>05/0(و عدم تساوي واريانس ها ) <05/0sig(سپس با استفاده از فرض تساوي واريانس ها . پرداخته شد SPSSآمده از نرم افزار 

  .پرداخته شده است tبه تحليل نتايج حاصل از آزمون 

  

  دانش آموزان دو روش آموزشي بر يادگيريكارايي مقايسه  •

  .يكسان استدو روش انجام فعاليت آزمايشگاهي بر روي يادگيري  كاراييفرضيه صفر اين است كه 

است، فرضيه صفر پذيرفته مي شود يعني دو شيوه انجام  05/0كه بيشتر از  tبدست آمده در آزمون ) Sig(.به سطح معني داري  با توجه به 

موزان يكسان است و مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه تفاوت چنداني بين شيوه معمول و سبك حل فعاليت آزمايشگاهي در يادگيري دانش آ

  .مسئله در ياگيري دانش آموزان وجود ندارد
  

  )پس آزمون(براي سؤاالت يادگيري  tنتايج آزمون لوين و آزمون . 4جدول

  براي برابري ميانگين ها tآزمون   آزمون لوين براي تساوي واريانس ها 

F Sig. df Sig.(2-tailed) 

  724/0  58 624/0 243/0 تساوي واريانس ها

  725/0  372/56   عدم تساوي واريانس ها

  

  دو روش آموزشي بر نگرش دانش آموزانكارايي مقايسه  •

  .يكسان است نگرش دانش آموزاندو روش انجام فعاليت آزمايشگاهي بر روي  كاراييفرضيه صفر اين است كه 
  

  )پس آزمون(براي سؤاالت نگرش  tنتايج آزمون لوين و آزمون . 5جدول

 
  براي برابري ميانگين ها tآزمون   آزمون لوين براي تساوي واريانس ها

F Sig. df Sig.(2-tailed) 

  009/0  58  404/0  706/0 تساوي واريانس ها

  010/0  074/55   عدم تساوي واريانس ها
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فرضيه صفر رد مي شود يعني دو شيوه انجام فعاليت  است، 05/0كه كمتر از  tدر آزمون  بدست آمده )Sig(.به سطح معني داري  توجه به  با

  .ش بر نگرش دانش آموزان وجود دارددو رو بين و تفاوت معني داري بر نگرش دانش آموزان يكسان نيستآزمايشگاهي 
  

  دو روش آموزشي بر مهارت دانش آموزانكارايي مقايسه  •

  .دو روش انجام فعاليت آزمايشگاهي بر روي مهارت يكسان است كاراييين است كه فرضيه صفر ا
  

  )پس آزمون(براي سؤاالت مهارت  tنتايج آزمون لوين و آزمون . 6جدول

 
  براي برابري ميانگين ها t آزمون  آزمون لوين براي تساوي واريانس ها

F Sig. df Sig.(2-tailed) 

  034/0  58  146/0  171/2 تساوي واريانس ها

  330/0  989/57   عدم تساوي واريانس ها
  

يعني تفاوت معني داري در . فرضيه صفر رد مي شوداست،  05/0كه كمتر از  tبدست آمده در آزمون ) Sig(.به سطح معني داري  با توجه به 

ر مهارت ايشگاهي به روش حل مسئله و معمولي بعبارت ديگر دو شيوه انجام فعاليت آزمه ايجاد مهارت در گروه كنترل و آزمايش وجود دارد ب

  .دانش آموزان يكسان نيست
  

  دو روش آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزانكارايي مقايسه  •

  .دو روش انجام فعاليت آزمايشگاهي بر روي پيشرفت تحصيلي يكسان است كاراييفرضيه صفر اين است كه 
  

  )پس آزمون(ت تحصيليپيشرف  tنتايج آزمون لوين و آزمون . 7جدول

 
  براي برابري ميانگين ها t آزمون  آزمون لوين براي تساوي واريانس ها

F Sig. df Sig.(2-tailed) 

  024/0  58  015/0  308/6 تساوي واريانس ها

  024/0  406/55   عدم تساوي واريانس ها

  

فرضيه صفر رد مي شود يعني دو شيوه انجام فعاليت است،   05/0كه كمتر از  tبدست آمده در آزمون ) Sig(.به سطح معني داري  باتوجه به 

و  و تفاوت معني داري در دو روش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان وجود دارد تحصيلي دانش آموزان يكسان نيست آزمايشگاهي در پيشرفت

  .است ترسبك حل مسئله بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر
  

  نتيجه گيري

و روش هاي متداول تدريس  انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي به سبك حل مسئله  با دو روشبين يادگيري دانش آموزان  هشتوجه به پژوبا 

تفاوت معني داري با روش هاي متداول  تفاوت معني داري مشاهده نمي شود ولي ميانگين نمرات پس آزمون مهارت و نگرش در سبك حل مسئله

هاي ديگر پژوهش ها در مورد نگرش و مهارت همسو مي باشد اما در رشد دانش و يادگيري شيمي با بعضي از  اين پژوهش با يافته. تدريس دارد

اذعان كرد  توان چنين ولي به هر حال ميدهد  تحقيقات پيشين همسو نيست و اين نياز به بررسي بيشتر و پژوهش هاي گسترده تر را نشان مي

رتر از شيوه سنتي مي باشد و بهتر است دبيران با آشنايي با اين سبك آموزش به رشد علم شيمي كه سبك حل مسئله در آزمايشگاه شيمي موث

 .قمندي آنها به علم شيمي كمك كننددانش آموزان و ميزان عال
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