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مقایسه اثربخشی مسیر یادگیری مبحث عنصرسنجی به شیوه 

تاملی بر تعیین مسیر دانش در یادگیری  ؛کاوشگری و سنتی

 شیمی
 

 *علی یاسینی                                                

 ، ایالم، ایران. )نویسنده مسئول(یار گروه مدیریت دانشگاه ایالمدانش

 دهیچک
های شییمیایی واکنش طیروابط کمّی عناصر در تشکیل مواد مرکب  بهای از علم شیمی است که استوکیومتری شاخه

مقایسیه های تدریس متناسب است. پژوهش حاضر با هید  مستلزم روشفوق  . یادگیری اثربخش مبحثمرتبط است
نقشه ذهنی و فضیای انجام شده است. بررسی ، اثربخشی مسیر یادگیری مبحث عنصرسنجی به شیوه کاوشگری و سنتی
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آزمون محقی  سیاخته  گردآوری داده به کمکانتخاب شدند. ، تجربی نفر از دو کالس ریاضی و 72 سپسانتخاب و 
توسط اساتید و معلمیان ابزار روایی انجام شد. آموزان بندی بلوم و پرسشنامه نگرش دانش میزان یادگیری مبتنی بر سطح
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 مقدمه 
زندگی های در دنیای امروز که فناوری تمامی جنبه

انسانها را تحت تاثیر قرار داده است، برخورداری معلمان از 
های روش و تدريس، موضوع فراگیران، کافی درباره دانش

مناسب، رمز موفقیت آنها در تدريس اثربخش  تدريس
است. جهت حرکت به سمت اثربخشی در تدريس معلمان، 
محققان حوزه آموزش و پرورش به فراخور و تناسب 

های تدريس مختلفی از حتوای دروس، روشموضوع و م
 يادگیری مشارکتی، يادگیری قبیل تدريس مستقیم،

 [.1اند ]طرح را ارائه داده بر آموزش مبتنی و تسلطی
 نیز نوين شیمى آموزش نو، هاىپديده از بسیارى مانند

 با و آغاز دارالفنون گیرى شكل قاجار و با عهد از در ايران،

 ابتدا، همان از و يافت ترشگس نوين تأسیس مدارس

 مشهود جامعه در بارزى نحو علم به اين دستاوردهاى

 و است مواد که دانش شیمى ويژگى به توجه گشت. با
 مى افراد صورت روى پیش در عینى طور به مواد ترکیب

 در ذهن دانش اين آموزش که نبود نابجا انتظار اين گرفت

 قوت به شتهگذا برجاى ديرپا تاثیرات آموختگان دانش

 يادگیرى آنجايیكه، [. از2شود ] منجر علمى گرفتن انديشه

 در محتوا که اندازه همان به و فرايندى پوياست شیمى

 گذارد،مى تأثیر آن نیز بر روش است، مؤثر يادگیرى

 از مانع اين دانش، غیراصولى تدريس و آموزشى مشكالت

 عملى دانش [. شیمى3شده است ] هدف اين يابىدست

 تجهیزات آزمايشگاهى به نیاز آن مفاهیم آموزش و ستا

 کتب شیمیايى، انفعاالت و فعل ظاهرى مشاهده براى

 حل و نظرى و تئورى اصول فراگیرى براى درسى مناسب

 بر دارد. عالوه محاسباتى هاى کسب مهارت براى تمرين

 سوى از تدريس روش مناسب و اصول بكارگیرى اين،

روحیه  و خالقیت پرورش در عمیقى تاثیر معلمان
 [.4گذارد ]مى محصلین کاوشگرى

 عدم عامل های سنتی تدريس، مهمتريندر روش

 صورت درس به شیمى تدريس تجربى، علوم پیشرفت

 مدارس، در البراتوار نبودن دلیل به که است نظرى

 تجربیات مشاهده و آزمايشگاهى عملیات از انجام شاگردان

 شامل شیمى آموزش ،در نتیجه هستند، محروم شیمى

 بوده اصطالحات شیمیايى برخى و مواد فرمول کردن حفظ

 میسر شاگردان براى دانش اين قوانین و اصول فهم و

های نوين تدريس اعتقاد بر اين است که در روش .نیست
 و دارد فراوان کاربرد زندگى در که است علمى شیمى

 توانمی صنايع و بهداشت کشاورزى، در را نتیجه آن
 از بايد علم اين صحیح براى تعلیم لذا نمود، مالحظه

 انفعاالت فعل و بايد شاگردان و کرد استفاده آزمايشگاه

 مقصود است، [. واضح5ببینند ] خود چشم به را شیمیايى

 به آموزان دانش کردن آموختن مباحث شیمی؛ آشنا از

 موارد در آن از استفاده اصول و علم تحقیق اين روش

 مانند نیز آن بنابراين فراگرفتن است، عتىصن و علمى

 خواندن، ديدن، يا شنیدن از مرکب بايد علمى تحقیقات

 [.6] باشد کلیات سپردن بخاطر و کردن فكر
 درست درکى رسیدن براى شیمى آموزش کارشناسان

 آموزشى پرداخته و گوناگون سطوح بیان به شیمى، علم از

 در قالب را مادىن و مولكولى ماکروسكوپى، تفكر سطح سه

ماکروسكوپى،  سطح در اند.کرده ارايه مثلثى شكلى
با استفاده از  آن تغییرات و شیمیايى مواد مشاهده عینى

 مورد آن به مربوط مهارتهاى فعالیت های آزمايشگاهی و

 شیمیايى، هاىپديده بیان نمادى، سطح نظر است. در

 رياضى هاىانرژی و نظريه علمی در قالب معادله تغییرات

 اعداد، کاربرد و مسأله حل با همراه شیمیايى نمادهاى و

ها، اتم رفتار مولكولى سطح آموزش است. در اصلى هدف
هايی ها، و ملكولها، در واکنش شیمیايی و ارائه پنجرهيون

برای مشاهده دنیای ملكولی با استفاده از نمودارها، 
[. 7] دارد  ها و .... در دستور کار قرارسازیجداول، شبیه

در آموزش شیمی، يكی از مباحث بسیار مهم، مبحث 
ای از علم شیمی استوکیومتری است. استوکیومتری شاخه

است که با روابط کمّی میان عناصر در تشكیل مواد مرکب 
های شیمیايی سروکار دارد. يادگیری اثربخش در واکنش

های تدريس اين مبحث مستلزم استفاده معلمان از روش
 [.8] اسب است متن

به  جامعه، يک افراد آموزش اندازة به ایوظیفه هیچ
 آن هایارزش تحكیم در توسعه، حال در ويژه جوامع

 تولیدی توان افزايش و تكنولوژی و دانش جامعه، انتقال

 جهان يک طراحی در ندارد. بنابراين نقش اساسی آن،

 یتاهم حائز بسیار آينده نسل آموزش پايدار سالم، و امن،

ساخته،  وارد سیاره اين بر بشر که فشاری به با توجه و بوده
اجرای  و توسعه برای شیمی در ایحرفه کادر نیاز به

جديد تدريس شیمی بیش از پیش احساس  هایشیوه
های مختلفی برای انتقال داده، اطالعات، [.روش9شود ]می

و دانش شیمی و آموزش علوم به دانش آموزان وجود دارد 
وع معمول آن روش سنتی )کالسیک( و شكل جديد که ن

های انفرادی، آموزش برنامه ای، آموزش به شیوه آن روش
[. که هدف پژوهش حاضر 10کاوشگری و ... است ]

 مقايسه دو روش تدريس سنتی و کاوشگری است.
صرفنظر از شیوه تدريس مباحث شیمی در دبیرستان، 

م شیمی به بايد توجه داشت که يادگیری و درک مفاهی
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های شیمیايی پیچیده و غیرقابل لمس، اغلب خاطر پديده
دشوار است. در فرايند ياددهی ـ يادگیری شیمی، معلمان 

هايی روبرو هستند که ها و فرضیهو دانش آموزان با نظريه
های مواد و به راحتی قابل تجسم نیستند. بررسی ويژگی

در دنیای عادی رفتار آنها در اندازه های مولكولی و اتمی، 
قابل مشاهده و تجربه نبوده، و اغلب اوقات منتج به کج 

های سنتی تدريس شود. بنابراين روشفهمی می
پاسخگوی انتقال اغلب مفاهیم شیمی نیستند و بايستی 

های نوين تدريس باشند معلمان درصدد بكارگیری شیوه
[11 ،12.] 

ری و های آموزشی، کاوشگمتاسفانه در بسیاری از نظام
تفكر آن هم به شیوه خالق چندان مورد توجه نیست. 

اند که ای نگارش يافتههای درسی معموالً به گونهکتاب
-را به دانش آموزان منتقل میتنها انبوهی از وقايع علمی

-کنند و معلمان در فرآيند اجرا اغلب با استفاده از شیوه

های سنتی فرصت هرگونه انديشیدن و خالقیت را از 
[. معلمانی که کتاب محور 13گیرند ]آموزان مینشدا

های نوين تدريس استفاده نكرده و هستند معموالً از شیوه
 دانش انتقال به متكی هایاستفاده از روش به آنها گرايش

 به را آموزاندانش وابستگی و آموزان، تمايل دانش ذهن به

 مشكالت شدن تروخیم به منجر و داده افزايش معلم

[. 14شود ]می گوناگون های محتواهایزمینه در یریيادگ
ها و در قالب کتاببنابراين چنانچه دستاوردهای علمی 

های صرف در اختیار فراگیران قرار گیرد بدون آنكه نوشته
ای را مشاهده علمی و تجربه کرده باشند، اين آنها پديده

 [.15مفاهیم برای آنها شكل انتزاعی خواهند داشت ]
 بین مطالعات ن خصوص اظهارات فوق، نتايجدر اي

 در ما کشور آموزاندانش که توانايی دهدمی نشان المللی

 و عملكردی هایمهارت ويژه به و يادگیری باالی سطوح
 بسیار ديگر کشورهای آموزان دانش با در مقايسه فرايندی

 درسی های برنامه محتوای که جا آن از و است کمتر

علوم پايه )شیمی، فیزيک و  سدر درو مدارس ايران
 از بیشتر ضعف اين است، يكسان کشورها ديگر با رياضی(

 که شودمی ناشی و يادگیری آموزش نامناسب های روش

 ایحافظه هایيادگیری سوی به را آموزان دانش عمالً 

 گوناگون محتواهای نبايد دهد. بنابراين معلممی سوق

 ياد او به بايد بلكه کند منتقل آموزذهن دانش به را درسی

 [.16بگیرد ] ياد چگونه بدهد
های سنتی تدريس، پژوهشگران در نقطه مقابل روش

های تدريس فعال و [. از شیوه20، 19، 18، 17مختلف ]
آموزان الگوی کاوشگری در تدريس آموزش علوم به دانش

اند. از نظر آنها يكی از های الزم را به عمل آوردهحمايت

وپرورش پیشرو را با آموزش و پرورش موزشهای آتفاوت
خارجی و سنتی فعالیت آزادانه در برابر اعمال انضباط

يادگیری از طريق تجربه وکاوش در برابر يادگیری از 
دانند. روش تدريسی که در طريق کتاب و معلم می

های علوم تجربی برپايه استانداردهای آموزش علوم کالس
است که عالوه بر انتقال دانش ای شود، به گونهپیاده می

های جستجوگری علمی در به اثبات رسیده،از روش
 هایروش [. بكارگیری21کند ]آموزش استفاده می

توانايی رشد و نوآوری و خالقیت ايجاد باعث فعال تدريس
 را گرهدايت نقش معلّم و شودمی در فراگیران ذهنی های

 کاوشگری وشدارد. در بین اين روشهای فعال تدريس، ر

 آموز دانش آن برای در که است تدريس فرايند نوعی

 در فعال شرکت ضمن شود کهمی ايجاد هايیفرصت

 خود مورد نظر مهارتهای و مفاهیم به يادگیری فرايندهای

 [.22کند ] پیدا مثبت نگرش و رضايت و يابد دست
های تدريس پژوهشهای در خصوص اثربخشی روش

در مطالعه ای با عنوان اثربخشی  مختلفی انجام شده است.
آموزش کار و انرژی با شیوه کاوشگری برای رفع مشكالت 

آموزان با توجه به استعدادايشان اين نتیجه يادگیری دانش
داری حاصل شد که روش تدريس کاوشگری به طور معنی

های سنتی باعث افزايش يادگیری، در مقايسه با روش
ربرد مطالب و ارزشیابی درک و فهم، تجزيه وتحلیل و کا

 [.23شود ]آنها می
در بررسی يادگیری، نگرش ومهارت فیزيک در روش 
تدريس کاوشگری و مقايسه آن با روش معمول در درس 
آزمايشگاه الكتريسیته دانشگاه شهید رجايی چند آزمايش 
ساده در مورد مقاومت وقانون اهم به روش کاوشگری و 

د و به اين نتیجه رسید سنتی برای دانش آموزان اجراکر
-که افرادی که با استفاده از روش کاوشگری آموزش ديده

[. در پژوهشی با 24اند، مهارت بیشتری کسب کرده اند]
عنوان تاثیر آموزش کاوشگری در درس علوم تجربی بر 

آموزان سال پرورش خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش
ه کند کگیری میدوم راهنمايی گنبد کاووس نتیجه

آموزش به شیوه کاوشگری بر پیشرفت تحصیلی و خالقیت 
 [.25تاثیر مثبت و معناداری دارد ]

 
در پژوهشی تحت عنوان تاثیر روش تدريس حل 

آموزان سال مسئله در باال بردن سطح يادگیری در دانش
دوم راهنمايی در درس علوم تجربی به اين نتايج دست 

آموزان ری دانشتواند يادگیمسئله میيافت که روش حل
را بهتر و پايدارتر کند و از آنها افرادی منتقد بسازد که در 

شان نیز موفق باشند. همچنین آينده در حل مشكالت
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آموزش به روش سخنرانی باعث يادگیری عمیق و منطقی 
های ساده ذهنی مثل و همیشگی نخواهد شد؛ فقط فرآيند

يابد. وی شنیدن و حفظ کردن در يادگیرندگان پرورش می
هايی همچون نقد و در پژوهش خود در مورد فاکتور

سازی، بررسی، استدالل، تجزيه و تحلیل، خالقیت، مفهوم
مسأله و خالصه کردن و قضاوت در دو روش تدريس حل

های معناداری را مشاهده روش سنتی سخنرانی تفاوت
 [.16کرده است ]
( در بررسی و مقايسه اثربخشی دو 1378يزدانی )

شده و روش سخنرانی بر وش آموزی کاوشگری هدايتر
پیشرفت تحصیلی درس علوم مقطع ابتدايی شهرستان 

رسید که اگر چه بین دو گروه در میزان مالير به اين نتیجه
يادگیری و نیز میزان دستیابی به سطوح مختلف 

های شناختی بلوم تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی هدف
ها در سه هفته یزان يادداری دانستهبین اين دو گروه در م

 [.24پس از آموزش تفاوت معنادار آماری وجود دارد ]
در پژوهشی ازتئوری فضای دانش برای ترسیم 

آلی استفاده الگوهای فكری دانش آموزان درآموزش شیمی
ای که بین مسیر آموزش بحرانی وآموزش شد. در مقايسه

ش بحرانی که از ترين مسیر آموزاولیه صورت گرفت، عادی
آموزان استنباط شد نشان داد که آنها های دانشجواب

بجای فهمیدن وتحلیل ساختار دانش بر مبنای دانسیته 
ای دارند ومحاسبههای الگوريتمیالكترون بیشتر دانش

[23.] 
استفاده ازترکیب در پژوهشی تحت عنوان 

فنومنوگرافی و تئوری فضای دانش جهت مطالعه الگوی 
از ترکیب نمودن  آموزان در توصیف يوندانشفكری 

نظريه فضای دانش و فنومنوگرافی برای ارزيابی و پیدا 
کردن ساختار دانش فراگیران در مورد يون استفاده کردند. 

 ها در سه گروهبر اساس فنومنوگرافی پاسخ
 ( ذره بودن يون،1 
 ( بار يون،2 
 گرفتند. گیری يون جای می( شكل3 

ه پاسخ با استفاده از نظريه فضای دانش به اين سه گرو
اند که شكل و نتايج بندی شدههايی طبقهصورت دسته

دهد آموزان را نشان میتغییرات آنها، ساختار دانشِ دانش
[. پژوهشگری درمطالعه خود از تئوری فضای دانش 27]

-های دانش آموزان راجع به ويژگیبرای مطالعه آموخته

. اين مطالعه نشان داد که چگونه های آب استفاده کرد
تواند ها توسط تئوری فضای دانش میتجزيه وتحلیل پاسخ

آموزان برای نمايش ومقايسه ساختارهای ويژه دانش، دانش
در فهم وبكارگیری مقادير فیزيكی وشیمیايی اساسی 

 [.24استفاده شود ]
در پژوهشی از تئوری فضای دانش برای بررسی اثر 

های بر پايه وب برروی دانستنی ابزارهای آموزش
آموزان استفاده شد و نتايج نشان داد استوکیومتری دانش

که آموزش بر پايه وب دچار بهبودی قابل توجه شده است 
آزمون اثر آزمون و پساما مسیرهای يادگیری روی پیش

چندانی نداشت که البته معنی آن اين است که الگوی 
صورت قبلی باقی مانده  آموزان به همانفكری کلی دانش

[. در پژوهشی ديگر از تئوری فضای دانش برای 28بود ]
آموزان استفاده های استوکیومتری دانشارزيابی دانستنی

ای طراحی کردند و شد. آنها يک آزمايش هفت مرحله
سپس مسیرهای يادگیری را نیز تعريف نموند دلیل آنها 

سمبولیک  های نمادی ونشانهاين بود که فهم تجسمی
ها برای فهمیدن و تجسم نمادها و ساير چیزها در ملكول
های شیمیايی مهم است. در مقايسه مسیرهای واکنش

يادگیری بحرانی دانش آموزان با مسیرهای ويژه اين 
نتیجه حاصل شد که اين دو مسیر با هم اختالف دارند 

به برای مسیر ويژه الگوی فكری اينگونه است:از تجسمی
های نمادی و بعد به حل مسئله در صورتی که نشانه

آموزان به اين الگوی فكری در حالت کلی برای دانش
های نمادی به حل مسائل عددی و صورت بود: از نشانه

سپس به تجسمی. معنی آن اينست که مهارتهای 
بعداً در ساختار دانش ابتدايی بوجود آمده و دانش تجسمی

های حفظ اده از الگوريتمآموزان مسائل عددی را با استف
 [.29کنند ]شده حل می

در اين پژوهش بحث اصلی در مورد آموزش مفهوم 
استوکیومتری با استفاده از دو روش تدريس کاوشگری و 

-سنتی است. مبحث استوکیومتری يكی از مباحث مهمی

آموزان سال سوم دبیرستان در يادگیری آن است که دانش
آموزان در يادگیری از دانش با مشكل مواجه هستند. بعضی

های تعداد زيادی از آنها نیز در آن تمايلی ندارند و آموخته
اين زمینه سطحی بوده و خیلی زود به دست فراموشی 

شود. در تايید اظهار فوق، نتايج برخی از سپرده می
 19های مختلف آموزش علوم در ها، در زمینهپژوهش

-دانشات علمیکشور جهان نشان داده است که معلوم

های آموزان کشورهای مختلف از جمله ايران از جنبه
[. لذا در روند 23و کیفی در حد مطلوب نیست ]کمی

های نوين و مناسب و پرورش جامعه توجه به شیوهآموزش 
آموزش علوم در مقاطع تحصیلی مختلف بیش از پیش 

شود. بنابراين پژوهشگر در اين تحقیق به احساس می
ترين مسیر آموزش مفهوم دا کردن مناسبدنبال پی

استوکیومتری از طريق مقايسه دو روش تدريس سنتی و 
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کاوشگری است. همچنین ساختار دانشی دو گروه با 
شود تا از اين طريق استفاده از نقشه مفهومی بررسی می

حل مناسبی برای کاهش ضعف دانش آموزان در بتوان راه
 نمود.  يادگیری مبحث استوکیومتری پیدا

 سوال های پژوهش
با توجه به ساختار پاسخ های دانش آموزان،آيا  (1

اثربخشی دو روش کاوشگری و سنتی در تدريس مبحث 
 استوکیومتری با هم متفاوت است؟

در آموزش عنصرسنجی با توجه به مسیر دانش، ( 2
 کدام روش يادگیری اثربخش تر است؟

اده از مسیرمناسب آموزش مفاهیم شیمی با استف( 3
 نظريه فضای دانش کدام مسیر است؟ 

آيا آموزش استوکیومتری به روش کاوشگری بر ( 4
 آموزان تاثیردارد؟افزايش سطح دانش شیمی دانش

 روش پژوهش
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه 

ها يک تحقیق آزمايشی حقیقی با طرح گردآوری داده
وش تحقیق از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون است. اين ر

پذيری و کمی بوده و قابلیت آزمونمطالعات پهنانگرانه و 
که در آن پذيری را داشته و در بعد میانه قرار دارد.تعمیم

های واقعی اجتماعی به  ها در محیطبه بررسی آزمودنی
 شود.صورت میدانی )نه آزمايشگاهی( پرداخته می

آزمون  در پژوهش حاضر از طرح پیش آزمون ـ پس
با گروه کنترل، و گمارش تصافی آنها در دو گروه آزمايش 
و کنترل استفاده شده است. در اين طرح سه مرحله 
شامل؛ اجرای پیش آزمون )اندازه گیری متغیر وابسته( 
پس از انتخاب و گمارش تصادفی آزمودنی ها به گروه 
آزمايش و گواه؛ اعمال مداخله ای آزمايشی بر گروه 

. اجرای پس آزمون )اندازه گیری متغیر وابسته( آزمايش، و
در طرح مذکور به صورت تصادفی از يک گروه آزمايش 
)روش تدريس کاوشگری( و يک گروه کنترل )روش 

 تدريس سنتی( استفاده شده است.
. دو گروه آزمایش و کنترل در طرح پیش آزمون ـ پس آزمون1جدول   

 پس آزمون مستقل متغیر پیش آزمون انتخاب تصادفی هاگروه

گروه 

 آزمايش
R T1 X T2 

 R T2 - T2 گروه کنترل

آموزان جامعه آماری اين پژوهش شامل تمامی دانش
 250سال سوم دبیرستان پسرانه دولتی شهرستان ايالم )

بود که به شیوه در  1394-1395نفر( در سال تحصیلی 

دسترس ابتدا دو مدرسه دولتی انتخاب و سپش به شیوه 
نفر از دو کالس رياضی و  72گیری تصادفی تعدا نمونه

نفر( و دو کالس رياضی و تجربی  36تجربی گروه کنترل )
نفر( انتخاب شدند. يكی از روش های  36گروه آزمايش )

کنترل متغیرهای نامربوط يا ناخواسته در پژوهش استفاده 
ها است. در اين روش، محقق از روش همانند کردن نمونه

های همانند روههائی از افراد با داشتن ويژگیبا انتخاب گ
يک گروه از آنها به عنوان گروه يا تقريباً يكسان و تعیین 

مطلوبی  تواند تا حدّتجربی و گروه ديگر به نام شاهد، می
کند. در اين روش، اگر محقق متغیرهای نامربوط را کنترل 

د، بخواهد افراد را بر اساس بیش از يک متغیر همانند کن
دچار اشكال خواهدشد، زيرا های خود در تكمیل نمونه

ها و برابريها در افراد بسیار اندک است. در تعداد شباهت
ها و پژوهش حاضر به منظور رعايت شرط همگنی گروه

آزمون در مورد موضوع همانندسازی آنها ابتدا يک پیش
عنصرسنجی از دانش آموزان به عمل آمد و از هر کالس 

نفر دارای نمرات نزديک به هم بوده که در  18تقريبا 
نهايت همان تعداد از هر کالس به عنوان نمونه همگن 
شده )که تفاوت دانشی زيادی در مبحث شیمی ندارند(، 
مورد استفاده قرار گرفته شد. نتايج پیش آزمون مبحث 

 آمده است. 2عنصرسنجی در جدول 

 در درس شیمی . میانگین دانش دو گروه مورد مطالعه2جدول 

 گروه آزمايشی
کالس 

 (Aرياضی )

کالس 

 (Bرياضی )

کالس 

 (Aتجربی )

کالس 

 (Bتجربی )

 03/16 21/16 89/15 13/16 میانگین

و مینیمم نمره 

 ماکزيمم

2/9 – 

5/18 
75/8 - 19 

75/10 - 

20 

50/8 – 

18.75 

 

عالوه بر انجام پیش آزمون، به منظور همگن بودن 
ز مشاوران مدرسه کمک گرفته بهره هوشی دو کالس، ا

شد. آنها اظهار داشتند در سال اول تحصیلی آزمون هوش 
اند و بهره ها به عمل آورده)آزمون ريون( از تمامی کالس

بوده است که در حد  0تا  91آموزان )بین هوشی دانش
باشد( در اين دو کالس که رشته رياضی و طبیعی می

ی استخراج گرديد. ابتدا اتجربی بودند از پرونده مشاوره
مبحث انتخاب شده به روش کاوشگری توسط پژوهشگر 
پیشنهاد و به کمک دو معلم شیمی )در دو کالس تجربی 

های کلی و گرديد. هدفو رياضی( و در مدت دو ماه ارائه
که جزئی درس، محتوای آن، نحوه اجرای تدريس، سواالتی

و سو بايد در حین تدريس مطرح شود، چگونگی سمت 
آموز در مراحل مختلف آموزش، زمان اجرا، دادن به دانش
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و تكالیف درخواستی برای هر جلسه جداگانه طراحی و 
ها هر کدام در زمان آزمونآزمون و پسلحاظ شد. پیش

مقرر يعنی ابتدای دوره و انتهای آن اجرا شدند و مالک 
های يادگیری آزمونقضاوت قرار گرفتند. همچنین از پیش

های سازی گروهنگرش در ابتدای دوره برای همگنو 
آزمايش وگواه و سنجش میزان تغییرات يادگیری و نگرش 
دانش آموزان استفاده شدکه البته با استفاده از نتايج آنها 

آزمايش وکنترل، نیز مشخص شد که بین دو گروه
داری وجود ندارد. در درسطوح دانش و نگرش تفاوت معنی

ساخته جهت بررسی آزمون محققسپايان نیمسال، پ
تحصیلی و بهبود نگرش در دو بخش سئواالت پیشرفت

آزمون بودند و سنج که همان سئواالت پیشنگرش
سئواالت سطح دانش، متناسب با محتوای مباحث آموزش 

ها، داده شده، به اجرا گذاشته شدند.  برای گردآوری داده
برای اطالع از  ساخته و از دو آزمون،محقق از پرسشنامه

آموزان استفاده میزان پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش
سوال بود  6شده است؛ که شامل آزمون يادگیری )شامل 

که هر سوال از چند قسمت تشكیل شده و روايی آن 
توسط اساتید و متخصصان شیمی مورد تايید قرار گرفت( 

سوال در مقیاس لیكرت  20و آزمون نگرش سنج )شامل 
ی و پايايی آن مورد تايید قرار گرفت. نمره کل که رواي

بوده و در پايان تعداد امتیازات برای  100آزمون برابر 
باشد. برای پايايی آزمون تبديل شد( می 20آنالیز کلی به 

آموزان بندی بلوم و نگرش دانشيادگیری مربوط به سطح
از روش ضريب آلفا  استفاده شد. آلفای کرونباخ برای 

 بدست آمد. 77/0و برای نگرش برابر  72/0ابر دانش بر
برای تحلیل سوال، از سه رويه محاسبه ضريب 
دشواری،  محاسبه واريانس، و محاسبه ضريب همبستگی 

های ابتدا آزمون استفاده شده است. در تحلیل سوال
يادگیری و سپس آزمون نگرش سنج مورد تحلیل قرار می

 45/0يادگیری  بین های گیرد. ضريب دشواری برای سوال
گیری و بدست آمد. برخی از متخصصان اندازه 69/0الی 

دهند که ضريب دشواری همانند ارزشیابی ترجیح می
ضريب تمیز بصورت اعشاری گزارش شود. در اينجا نیز 

-اين ضريب بصورت اعشاری گزارش شده است. يكی از راه

های يک آزمون، محاسبه های محاسبه ضريب تمیز سوال
-يب همبستگی بین نمره آزمون شوندگان در آن سوالضر

ها و نمرات آنها در کل آزمون است. اين ضريب همبستگی 
ای محاسبه ای نقطهمعموالً به صورت همبستگی دورشته

شود و در واقع ضريب توافق سوال با کل آزمون است. می
هايی را که ضريب های آزمون، سوالدر تحلیل سوال

 ی و يا صفر باشد بايد حذف گردد. همبستگی آنها منف

 ضریب همبستگی نمره ی هر سوال با نمره کل آزمون دانش . 3جدول 
 همبستگی ضریب شماره سوال ضریب همبستگی سوال شماره
1 31/0 11 36/0 
2 33/0 12 38/0 
3 26/0 13 57/0 
4 36/0 14 47/0 
5 25/0 15 46/0 
6 32/0 16 33/0 
7 61/0 17 28/0 
8 52/0 18 76/0 
9 35/0 19 41/0 
10 46/0 20 28/0 

های نگرش سنج در خصوص در ابتدا به تحلیل سوال .
های مبحث عنصرسنجی پرداخته شده است. تحلیل سوال

نگرش سنج با استفاده از ضريب همبستگی انجام شده 
است. ضريب همبستگی هر سوال با نمره کل آزمون در 

 آمده است. 4جدول 
تحقیق(: با توجه به ساختار )سوال اصلی 1 سوال

پاسخ های دانش آموزان،آیا اثربخشی دو روش 
کاوشگری و سنتی در تدریس مبحث استوکیومتری 

 با هم متفاوت است؟
ها که بوسیله تئوری فضای در تجزيه وتحلیل داده

دانش انجام گرفت مشخص شد که سبک آموزشی فعال 
ر به شكل فعال در به علت درگیر نمودن فراگی کاوشگری

های سنتی و معلم محور عمل فرآيند آموزش بهتر از سبک
کند از ساختارهای دانش بدست آمده از روش تدريس می

-و کاوشگری معلوم شد که افرادی که به شیوهسنتی 

تری منسجمساختار دانش  اند ازديدهکاوشگری آموزش 
کی از فراگیران ديگر برخوردارندکه اين خود حا نسبت به

يادگیری صحیح و معناداربرای آنها دارد و همین طور 
مسیر يادگیری بحرانی در آنها خیلی نزديک به مسیر 
آموزشی تعريف شده توسط متخصصان است. برای پیدا 

ها به شیوه متداول دوتايی کردن ساختار پاسخ ابتدا پاسخ
( 1) هايی که صحیح هستند نمرهشوند پاسخنمره داده می

دهند. ( را به خود اختصاص می0های غلط، نمره)و پاسخ
شوند. اين سپس آنها را به شكل فايل متنی تبديل می

افزار ويژوال مايند هستند که ها اولین فايل ورودی نرمفايل
ساختار  6و  5شوند در جدول ساختار پاسخ نامیده می

پاسخ مربوط به هر دو گروه آموزش ديده به روش 
 .ورده شده اندکاوشگری و سنتی آ
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 . جدول توزیع فراوانی آزمون نگرش سنجش دو گروه کاوشگری و سنتی4جدول 
 نتايج  پیش آزمون نگرش نتايج  پس آزمون نگرش

 نمره فراوانی درصد درصد تجمعی نمره فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی

06/14 06/14 9 14-12 87/21 87/21 14 10-8 
06/64 00/50 32 16-14 68/54 81/32 21 12-10 
32/95 25/31 20 18-16 69/79 00/25 16 14-12 

100 68/4 3 20-18 100 31/20 13 16-14 

68/29 68/29 19 12-10 75/18 75/18 12 10-8 

55.76 87/46 30 14-12 00/50 25/31 20 12-10 

88/96 31/20 13 16-14 38/84 37/34 22 14-12 
100 12/3 2 18-16 100 62/15 10 16-14 

 . ساختار پاسخ افراد در دو گروه مورد مطالعه5جدول 
 ساختار پاسخ افراد آموزش ديده به روش سنتی ساختار پاسخ افراد آموزش ديده به روش کاوشگری

N Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 N Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 
3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 
3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 
3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
5 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 
2 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 
2 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 1 
1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 1 1 0 1 
3 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 
8 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 1 1 1 1 
3 0 0 1 0 1 1 4 0 1 0 1 1 1 
6 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
4 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 
3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
2 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 
3 0 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 
2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

Q             سواالت آزمون :N               تعداد افرادی که هرحالت پاسخ را دارند : 
0 

دومین فايل ورودی شامل حالت های دانش فرضی با 
دقتی برای هر نس، و خطای بیتخمین احتماالت فرض شا

موضوع است که برای گروه کاوشگری و سنتی به ترتیب 

نشان داده شده است. قابل ذکر است که در   6 در جدول 
      خطای  %10خطای شانس و  %10دو رديف اول اين فايل 

 دقتی برای هر سوال در نظر گرفته شده است.بی

 دقتی در دو گروهتخمین احتماالت فرض شانس و خطای بی های دانش فرضی با. شامل حالت6جدول 
 سنتیدانش آموزان گروه حالت های دانش فرضی  دانش آموزان گروه کاوشگریحالت های دانش فرضی  رديف

1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1- 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1- 
2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1- 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1- 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
9 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
10 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
11 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
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 سنتیدانش آموزان گروه حالت های دانش فرضی  دانش آموزان گروه کاوشگریحالت های دانش فرضی  رديف
12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
15 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
16 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
17 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 
18 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
19 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
20 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
21 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
22 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
23 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
24 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
25 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

 ی برای هر سوال است.رديف اول و دوم فرض شانس و خطای بی دقت -
 های ديگر نشان دهنده حالت دانش فرضی، ساختار دانش می باشند.رديف _

0

 . دانش آموزان گروه سنتی2. دانش آموزان گروه کاوشگری                                                                   شکل 1شکل                               

      نهايتاً فايل خروجی که برنامه ويژوال مايند برازش
باشد. مقدار خی دو می  2و  1کند به صورت شكل  می

کلی با درجه آزادی ويژ ه که از ساختار دانش اصلی 
ترين ساختار بدست آمده محاسبه شده است. مناسب

دانش پیدا شده برای ساختار پاسخ از طريق فرآيند 
آيد. به اين صورت خطا بدست می سیستماتیک آزمايش و
کنیم های پاسخ موجود شروع میکه ابتدا با تعداد حالت

های آوردن کم ترين مقدار خی،حالتوسپس برای بدست
افزايیم که در اين حالت يک پاسخ را کم کرده يا به آن می

های مختلف آن باهم ای ايجاد خواهد شد که قسمتشبكه
رای تعیین مسیرهای در ارتباط هستند. همچنین ب

توان از تجزيه و تحلیل شش ضلعی يادگیری بحرانی می
افزاری که گروه ايروين در های همگن بوسیله نرمداده

دانشگاه کالیفرنیا مطرح کرده است، استفاده نمود. دراين 
های پاسخ( تبديل به های ورودی اولیه )حالتروش داده

پاسخ ممكن  هایساختار دانش تجربی دارنده همه حالت
شوند. در مرحله بعد های مختلف میبینیبا تعداد پیش

-ها ساختار دانش پیشنهادی را میآنالیز شش ضلعی داده

-مسیر را در دقايق اندکی مشخص می 4دهد و بیش از 

 کند.
. در آموزش عنصرسنجی با توجه به 2سوال

 مسیر دانش، کدام روش یادگیری اثربخش تر است؟
سخ دانش آموزان گروه کاوشگری را ساختار پا 3شكل 

مربوط به ساختار پاسخ دانش  4نشان می دهد و شكل 
باشد البته در اين ساختارهای پاسخ آموزان گروه سنتی می

شود که بعضی از ساختارهای پاسخ به شكل مشاهده می
سلسله وار وابسته وکامالً مرتبط نیستند. بر اساس آنالیز 

( بین ساختار p=0053/0آماری يک تفاوت معناداری )
آموزان وجود دارد. در اين پاسخ دو گروه از دانش

( به اين معنی است که Q)3ساختارهای پاسخ برای مثال 
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آموزان به همه سواالت پاسخ صحیح فقط سه نفر از دانش
-نفر از دانش 9(به اين معنی است که 1،2،3،4)9داده اند 

اند صحیح داده( پاسخ 1،2،3،4آموزان به سواالت شماره )
نفر از دانش آموزان  5( به اين معنی است که 0)5يا

اند به هیچ يک از سواالت پاسخ صحیح بدهند. نتوانسته
دهد که ساختارهای پاسخ تنها می      نشان  4و 3شكل 

 25حالت پاسخ برای گروه اول يعنی گروه کاوشگری و 21
ای حالت پاسخ برای گروه دوم يا گروه سنتی دارند؛ بج

سوال  6دانیم که برای حالت ممكن،  چون می 64داشتن 
های پاسخ پاسخ داشته باشند تعداد حالت2توانند که می

(. با بررسی 6)2=64شود: ممكن به اين روش محاسبه می
شود که ساختارهای پاسخ ابتدايی ساختاردانش معلوم می

ای آموزان کامالً به شكل سلسلههای دانشحاصل از پاسخ
-( حالت5وسته و مرتبط نیستند. برای مثال در شكل )پی

وار و ( به صورت سلسله3و4( و)1و3و4و5و6های پاسخ )
( حالت 6پیوسته نیستند. وهمینطور برای شكل )

( 1و3و6( يا حالت های)1و3و4و6(و )1و2و4و5و6)
( دارای تسلسل و ارتباط با 2و5(و)1و3و4(و )1و4و5)

آوردن ساختار پاسخ و  ها نیستند. پس از بدستديگرحالت
هايی که با همديگر ارتباط ندارند بايد پیدا کردن قسمت

کار را ادامه دهیم تا به ساختار دانش برسیم. پس از انجام 
-افزار ساختار دانش نهايی را رسم میمحاسبات توسط نرم

شود که کنیم. در ساختارهای دانش نهايی مشاهده می
ز نظم و انسجام ساختار مربوط به گروه کاوشگری ا
های بعد توضیحات بیشتری برخوردار است که درقسمت

 .کامل آورده شده است

  
 آموزان آموزش دیده به روش سنتیساختار پاسخ دانش . 4شکل                                   آموزان آموزش دیده به روش کاوشگری. ساختار پاسخ دانش3 شکل

مفاهیم شیمی با : مسیرمناسب آموزش 3سوال
 استفاده از نظریه فضای دانش کدام مسیر است؟ 

 6و  5ساختارهای دانش نشان داده شده در شكل
آموزان گروه کاوشگری و سنتی براساس مربوط به دانش

اند. در اين ساختارهای پاسخ اولیه به خوبی تكمیل شده
بینی شده برای هر حالت های پیشساختارها تعداد پاسخ

افزار ويژوال مايند به صورت باالوند نشان ط نرمدانش توس
شودکه مشاهده می  6و 5های داده شده است. در شكل

 29آموزان گروه دوم شامل ساختار دانش برای دانش
آموزان حالت دانش است ونسبت به ساختار دانش  دانش

تر باشد پیچیدهحالت دانش می 23گروه اول که دارای
 های دانش درالف تعداد حالتاست. بنابراين اين اخت

آموزان دهد که دانش در دانشساختار دانش نشان می

-گروه دوم  سازماندهی ونظم کمتری نسبت به دانش

( تا 0آموزان گروه اول دارد. از بین همه مسیرهای که از )
(Qوجود دارند محتمل ) ترين مسیرممكن )مسیری که

های داده شده دارای باالترين مقدار، از نظر تعداد پاسخ
های پاسخ هر رديف درساختار دانش( را به برای حالت

-عنوان مسیر يادگیری بحرانی برای هر گروه از دانش 

شناسیم. در پايین مسیرهای بحرانی بدست آموزان می
آمده از اين روش را با مسیری بحرانی که متخصصان 

اند مقايسه شده است.مسیری که شیمی تعريف کرده
 برای يادگیری مفاهیم شیمیمعلمان شیمی متخصصان و
 باشد: اند مسیر زير میمطرح کرده
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 کاوشگری و سنتی بدست آمد عبارتند از: های اما مسیرهايی که در اين پژوهش برای گروه

 مسیر مناسب برای افراد آموزش ديده به روش کاوشگری

 

 مسیر مناسب برای افراد آموزش ديده به روش سنتی

 

0 

آموزان جرم معتقد هستندکه دانشمتخصصان شیمی
آموزند مولی را بعد از مهارت در محاسبه درصد جرمی می

است، مشخص شد که اما در محاسباتی که انجام شده
-برای دانشگیری جرم مولی نسبت به درصد جرمیشكل

آموزان گروه کاوشگری مقدم است احتماال دلیل اين 
یشتر جرم مولی نسبت به درصد امراستفاده و کارآيی ب

آموزان گروه سنتی اين مفاهیم جرمی باشد. اما در دانش
بندی وسلسله مراتب ديگری قرار گرفتند. دور از هر رتبه

آموزان گروه سنتی مفاهیم دانسیته، احتمال دارد که دانش

را بوسیله تكرار جرم مولی، حجم مولی و درصد جرمی 
اهند داشت که چگونه دانسیه از بیاموزند اما آنها ياد نخو

شود. يادگیری حجم مولی وجرم مولی محاسبه می
کند که وار در روش سنتی اين مشكل را ايجاد میطوطی
آموزان نتوانند ارتباط بین مفاهیم وکاربرد مفاهیم دانش

آموخته شده برای حل کردن يک مسئله جديد را ياد 
بحرانی با خط بگیرند. الزم به ذکر است که مسیر آموزش 

 تیره نمايش داده شده است

آموزان گروه سنتیساختار دانش دانش  .6آموزان گروه کاوشگری                                 شکل ساختار دانش دانش  .5شکل   

: آیا آموزش استوکیومتری به روش 4سئوال
آموزان کاوشگری بر افزایش سطح دانش شیمی دانش

 تاثیردارد؟
وابسته استفاده شده  tررسی  تفاوت از آزمون برای ب

 است. 

 کاوشگری و سنتیبرا مقایسه دو گروه   t. آزمون 7جدول 
 سطح معناداری درجه آزادی t نمره نگرش

 000/0 70 -751/7 ها برابر فرض شودواريانس

 000/0 832/68 -751/7 ها برابر فرض نشودواريانس

-ین رشد نگرشدارد که میانگفرضیه صفر بیان می

آموزان يكسان است. کنترل و آزمايش در دانشدوگروه

کمتر است بنابراين 05/0از   Sigنشان میدهد 6جدول 
شود يعنی تاثیردو شیوه آموزش فرضیه صفر رد می

آموزان يكسان نیست و کاوشگری و سنتی در نگرش دانش
داری بین گیری کرد که تفاوت معنیتوان چنین نتیجهمی

 آموزان وجود دارد.وشگری و سنتی در نگرش دانشسبک کا

 گیرینتیجهو بحث 
آموزان است. های اصلی دانشدرس شیمی يكی از درس

با اين وصف آموزش شیمی همانند آموزش رياضی و فیزيک 
بخش مهمی از برنامه نظام آموزش و پرورش است. روش 
تدريس سنتی مبتنی بر نظريه رفتارگرايی است که عقیده 

د يادگیرندگان غیرفعالند و معلم انتقال دهنده صرف دار
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دانش و معلومات است، در مقابل روش تدريس کاوشگری 
مبتنی بر نظريه سازنده گرايی هستند که بر اين باور 
استوارند که يادگیرندگان در ساختن دانش فعال هستند. 
اين پژوهش با هدف مقايسه اثربخشی روشهای آموزشی 

ر يادگیری مباحث شیمی سال سوم کاوشگری و سنتی د
 دبیرستان انجام شد.

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت نگرش و نقشه 
دار است و ساختارهای ذهنی در دو گروه مورد مطالعه معنی

تر بوده و مسیر بحرانی دانش در گروه کاوشگری منسجم
تر از مسیر گروه سنتی آموزش آن متفاوت تر و مناسب

ها که بوسیله نظريه در تجزيه و تحلیل داده است. همچنین
فضای دانش انجام گرفت، مشخص شد که سبک آموزشی 
فعال کاوشگری به علت درگیر نمودن فراگیر به شكل فعال 

های سنتی و معلم محور در فرآيند آموزش بهتر از سبک
کند از ساختارهای دانش بدست آمده از روش عمل می

لوم شد که افرادی که به و کاوشگری معتدريس سنتی 
تری منسجماند از ساختار دانش ديدهکاوشگری آموزش شیوه

نسبت به فراگیران ديگر برخوردارندکه اين خود حاکی از 
يادگیری صحیح و معناداربرای آنها دارد و همین طور مسیر 
يادگیری بحرانی در آنها خیلی نزديک به مسیر آموزشی 

ت. نتايج پژوهش حاضر با تعريف شده توسط متخصصان اس
 رحیمی(؛ 1392) عبدالكريمی داورانیهای  يافته پژوهش

(؛ جوزايی و 1387(؛ زيبازاده)1384(؛ حاجیاربابی)1388)
(، 2001(؛ مینیچی و همكاران )1392سعديپور )

(؛کوری و 2005(؛ کلرک و گراوس)2005بیال)
(؛ رحیمی و 2009(؛ اسنومن و همكاران)2007همكاران)

(؛ 2012(؛ اسدالهیان و همكاران)2011قنبری)
 [.  32، 31، 30( همسو است ]2012رويانتو)

به طور کلی نتايج اين پژوهش نشان دادکه برای  
-کاوشگری نسبت به روش سنتی دار، روشمعنی يادگیری

کند؛ زيرا درآموزش کاوشگری کالس از تر عمل میموفق
آموزان در فرآيند شده و خود دانشحالت معلم محوری خارج

آموزش مشارکت فعال دارند. در اين خصوص می توان 
؛ 1992های )ديزوريال و شدی، اذعان داشت که پژوهش

؛ بیرز و بودن، 2002؛ بارکر، 2000فورنلس و الیورس، 
؛ 2008؛ راند و راپاپورت، 2008؛ يوان و همكاران، 2005

؛ 2011؛ ازدوگان و همكاران، 2010انورخان و همكاران، 
؛ 1380؛ سعادتمند و همكاران، 2013گاون و کاباکور، 

؛ 1390؛ نوبهار، 1388؛ محمدزاده طوفان، 1386بیگلری، 
؛ اديبنیا و 1391 ؛ مرسلی و همكاران،1390زارعی، 

( همگی بر اثربخشی روشهای نوين تدريس 1392همكاران، 
)بويژه روش تدريس کاوشگری و حل مساله( نسبت به روش 

 [.  35، 34، 33سنتی صحه گذاشته اند ]

تحول در نگرش باالترين سطح يادگیری علمی می 
دار باشد. اينكه ارتقاء نگرش در گروه آموزش سنتی معنی

شود، بدان معنی گیر میدر گروه کاوشگری چشمباشد و نمی
است که احساس و نگرش و عقیده فراگیران زمانی بهتر 

شود که بتوانند با انگیزه و فعالیت بیشتر به يادگیری می
آموزان به مباحث بپردازند اما در روش سنتی چون دانش

شوند انگیزه شكل فعال در مباحث آموزش شرکت داده نمی
آموزش به شكل دگیری را ندارند. بنابراينالزم برای يا

شود. در کاوشگری باعث ايجاد نگرش مثبت در فراگیران می
های مختلفی که در زمینه آموزش کاوشگری و پژوهش

سنتی تاکنون انجام شده نتايج مختلفی حاصل شده است 
که  البته در مورد افزايش مهارتها و بهبود نگرش فراگیران از 

شود گری يک اتفاق نظر نسبی ديده میطريق شیوه کاوش
ها در دو روش اما در زمینه به يادسپاری و يادآوری آموخته

ها ديده هايی در برونداد پژوهشسنتی و کاوشگری تفاوت
 [. 21شود ]می

هنگامی که دانش آموزان احساس کنند نقش اصلی در 
-يادگیری دارند و از سوی معلم بازخورد مناسب دريافت می

که از اين موارد از اصول روش تدريس کاوشگری است کنند 
دهند و لذت حاصل از با انگیزه بیشتری به کار ادامه می

تواند باعث يادگیری به عنوان يک منبع انگیزشی می
پیشرفت تحصیلی و بهبود يادگیری آنان شود. همچنین 
چون اين روش برگرفته از نظريه رشد شناختی ويگوتسكی 

ید زيادی بر يادگیری از طريق اجتماع و است و در آن تأک
ای که همكاری شده است و زبان را به عنوان يک وسیله

توان به يادگیری و رشد شناختی منجر شود در نظر می
توان با اين روش روحیه همكاری و پیشرفت گرفت، می

توانند با استفاده از تحصیلی را افزايش داد. لذا معلمان می
جويی در زمان و هزينه، با صرفهروش تدريس کاوشگری 

 .بازده کار خود را افزايش دهند
ها کمک به ايجاد و توسعه مهمترين ويژگی اين روش

مهارت های تفكر و يادگیری در دانش آموزان است که 
مشكل آموزشی کشور ما است و به نظر می رسد تا حد 

های فعال قابل زيادی اين مشكل از طريق تدريس با روش
زيرا نتايج تحقیقات انجام شده نشان می دهد ،  رفع است

روش هايی که همراه با فعالیت بیشتر دانش آموزان باشند 
به رشد خالقیت بیشتری می انجامند .خالقیت يک توانايی 
همگانی است که هم ناشی از عوامل مختلف فردی و 
شخصیتی است و هم عوامل اجتماعی آن مطرح است. هر 

ق به طور بالقوه و به نحو فطری در چند توانايی تفكر خال
انسان به وديعه نهاده شده است، اما ظهور آن مستلزم 

https://www.virascience.com/thesis/author/494535/
https://www.virascience.com/thesis/author/494535/
https://www.virascience.com/thesis/author/369422/
https://www.virascience.com/thesis/author/369422/
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 . پرورش آن است 
عواملی متعددی همچون شرايط فرهنگی ـ اجتماعی،  

های روحی و سن فراگیران و میزان آمادگی آنان، ويژگی
امكانات و شرايط آموزشی، معلم يا مربی، نوع موضوع درسی 

، زمان وطول دوره آموزشی، نوع برون داد مورد مورد آموزش
تواند بر نتايج کار ها عامل ديگر همگی میتوجه وشايد ده

رسد در [. به نظر می20ای بگذارند ]پژوهش تأثیرات عمده
آن های تدريسو شیوهشیمی  کشور ما هم بررسی آموزش

جای تفحص و بررسی دارد. در پژوهش حاضرکه به بررسی 
ساختارهای شناختی دانش آموزان وايجاد نگرش  يادگیری،

در آنان نسبت به شیمی پرداخته شد مالحظه گرديدکه 
روش تدريس کاوشگری به طور معناداری در مقايسه با 

های ذهنی های معمول وسنتی باعث افزايش مهارتروش
فراگیران اعم از درک و فهم، تجزيه و تحلیل، کاربرد مطالب 

ريزی شود. توجه به اين نتايج در برنامهمیوارزشیابی از آنها 
های آکادمیک شیمی خالی از فايده نخواهد واجرای آموزش

های بیشتر رود در آينده با انجام بررسیبود و امید می
 تر بتوان به سلسله راهكارهای با ارزشی دست يافت.ومنسجم

دستاورد اين پژوهش اينكه روشهای کاوشگری به طور 
خش تر از روش سنتی در تدريس شیمی است، متفاوتی اثرب

بدين معنا که برخالف روش سنتی، روش سكوسازی در 
شود. به کوتاه مدت باعث افزايش يادگیری دانش آموزان می

عبارت ديگر روش کاوشگری بسیار سريع اثر خود را در 
افزايش يادگیری دانش آموزان نشان میدهد. با توجه به 

يش يادگیری بايد معلمان، نقش روش کاوشگری در افزا
های آموزشی به اين مشاوران و متخصصان در زمینه روش

روشها توجه نمايند. با کمک به معلمان جهت افزايش 
استفاده از روش مذکور می توان اين امیدواری را داشت که 

آموزان خود را آنان بهتر بتوانند پیشرفت تحصیلی دانش
 .افزايش دهند

سعی شده است تا با انتصاب  هر چند در اين پژوهش
های آزمايش و کنترل، آموزان به گروهتصادفی دانش

های احتمالی کم شود، اما متغیرهای مزاحم و سوگیری
مهمترين محدوديت اين پژوهش را میتوان عدم آشنايی يا 

آموزان با روش کاوشگری را آشنايی ناقص معلمان و دانش
یحات کافی توسط نام برد که پژوهشگر تالش کرد با توض

يكی از متخصصان روانشناسی تربیتی اين محدوديت را تا 
جايی که ممكن است کنترل کند. محدوديت ديگر منحصر 

های آن به جنس مذکر است. بنابراين پیشنهاد شدن نمونه
آموزان دختر، همچنین شود اين پژوهش در بین دانشمی

د تا مقاطع سنی، تحصیلی و درسهای ديگر نیز صورت گیر
آموزشی با دقت و  بتوان در تعمیم نتايج و تأثیر اين روش

اطمینان بیشتری بحث کرد. پیشنهاد ديگر اينكه روش مورد 
استفاده در اين پژوهش را با روشهای آموزشی ديگر مانند 
اکتشافی، نقشه مفهومی، يادگیری مشارکتی و غیره مقايسه 

دار شدن نیشود با توجه به معکنند. همچنین پیشنهاد می
نتايج در مرحله پس آزمون بهتر است، پیگیريهای با فواصل 

های آزمايش صورت گیرد تا زمانی طوالنی بر روی گروه
میزان اثرگذاری نتايج به طور دقیقتری بررسی شوند. عالوه 

شود که های پژوهش پیشنهاد میبر آن با توجه به يافته
را طراحی  طراحان و مؤلفان کتب درسی، به نحوی کتاب

کنند که برای آموزش نیاز به روشهای متنوع به ويژه 
کاوشگری و يا حل مسئله داشته باشند و معلمان نیز از 
روشهای کاوشگری و حل مسئله برای ارتقاء پیشرفت 
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