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   و روانشناسي  تربيتي  مجله علوم           ٢/١١/٨٢:  مقاله  دريافت  تاريخ
 ١٣٨٤اهواز،   شهيد چمران  دانشگاه          ١٥/١٢/٨٣:  مقاله  بررسي تاريخ
 ٢ ، شماره دوازدهم  ، سال دوره سوم          ١١/٧/٨٤:  مقاله  پذيرش تاريخ

  ٢٣-٤٢:   ص ص

   
   

  كالمي  مسائل  در حل  و رويه  دهو پيچي  ساده  مثال  ارائه  مقايسه

   فيزيك - رياضي  سوم  دختر سال  آموزان جبر در دانش
   

   ∗∗∗∗جواد كاوسيان

  ∗∗∗∗∗∗∗∗كديور  دكتر پروين

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  ساماني دكتر حميدرضا عريضي

 ** فراهاني  دكتر محمدنقي -
   

   چكيده   

  جبر استفاده  كالمي  مسائل  در حل  و رويه  ثالاز م  آموزان دانش  چگونه  كه  اين  بررسي  براي  دو مطالعه   

. گرديد  جبر بررسي  كالمي  مسائل  در حل  و رويه  مثال  از طريق  تأثير آموزش  اول  در مطالعه. شد  كنند طراحي مي

  گروه  در سه  تصادفي  صورت  به  بودند كه  فيزيك -  رياضي  سوم  سال  آموز دختر دبيرستاني دانش ٧٣آزمودنيها 

و   با رويه  گروه  و سومين  با رويه  دوم  ديدند، گروه  آموزش  ساده  مثال  ارائه  از طريق  گروه  يك. شدند  جايگزين

  موقعيت  سه  دوم  در مطالعه. نداد  نشان  گروه  سه  را بين  داري معني  تفاوت  نتايج  تحليل. ديدند  آموزش  ساده  مثال

  يعني  اول  مطالعه  دو گروه  به  و رويه  پيچيده  ، مثال ساده  و مثال  پيچيده  ، مثال پيچيده  المث  جديد شامل  آموزشي

  نشان  نتايج. بود  اول  مطالعه  شبيه  نفر بودند و روند آزمايش ١٢٢آزمودنيها . شد  اضافه  و رويه  ساده  مثال  شرايط

جبر بهبود   كالمي  مسائل  آزمودنيها را در حل  ، توانايي فاوتمت  دشواري  از مثالها با سطوح  استفاده  داد كه

  .دارد  همخواني  و نظري  تجربي  با پيشينه  نتايج  بخشد و اين مي

   
   ، رويه پيچيده  ، مثال ساده  جبر، مثال  مسائل:  كليد واژگان   

                                                 
  ) تربيتي  تحقيقات  مؤسسه(  معلم  تربيت  دانشگاه  علمي  عضو هيأت - ∗

   معلم  تربيت  دانشگاه  علمي  عضو هيأت - ∗∗
   اصفهان  دانشگاه  علمي  عضو هيأت - ∗∗∗
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   مقدمه

  مسايل  حل  در آموزش  دو رويكرد رايج   

  و ديگري ١ از مثال  فادهاست  ، يكي رياضي

  هر كدام. باشد راهكارها مي  ٢ها از رويه  استفاده

  مثال  دارد؛ مزيت  روشها مزيتها و معايبي  از اين

روشها را   دهد چگونه مي  نشان  كه  است  اين

. كار برد  به  خاص  موقعيت  در يك  توان مي

در   است  ممكن  كه  است  آن  مثال  عيب  ولي

  اندكي  تفاوت  آموزشي  با مثال  كه  سائليم  حل

ريد، دمستر و (سودمند نباشند   دارند، چندان

 ).١٩٨٥، ٣اتينگر

 ٤هيا قاعد  رويه  يك  يتمز  مقابل  در نقطه   

  براي  و سازنده  جزئي  گامهاي  كه  است  اين

  يك. دهند مي  دست  به  مختلف  مسائل  حل

  نسبت  شخص  يك  گويد وقتي ما مي  به  قاعده

بايد كرد، و   كند چه بيشتر كار مي  ديگري  به

  زمان  دهد وقتي مي  ما نشان  ديگر به  قاعده

  تا به  را بايد رفت  راهي  چه  است  مجهول

  اساسي  مشكل  يك  ولي. رسيد  مسأله  جواب

و   بوده  انتزاعي  كه  ها اينست رويه  در خصوص

  ناچيزي  شناخت  كل  يك  عنوان  به  از تكليف

از   نقل  ؛ به١٩٨٤، ٥ و گودمن  اسميت(دهند  مي

 ).١٩٩١ريد، 

                                                 
1 - example 
2 - Procedures 
3 - Reed, Demster & Ettinger 
4 - rule 
5 - Smith & Geedman 

  دارد، چون  اهميت  مثال  از طريق  يادگيري   

  مثالها را مطالعه  طريق  از اين  آموزان دانش

  مثالها در تقويت  اين  در پي  پي  كنند و حل مي

  كه  نيميزا  شود و به مي  آنها مؤثر واقع  يادگيري

خود   را براي  آموزشي  مثالهاي  آموزان دانش

  است  اين  دهنده  كنند نشان و تفسير مي  توضيح

،  چي(اند  از آنها را آموخته  ميزاني  چه  كه

  ؛ به۱۹۸۹، ٦و گالسر  ، ريمان ، لويس باسوك

،  با وجود اين). ٢٠٠٣، ٧و رايزر  از ترافن  نقل

فرايند خود   ريقتوانند از ط مي  آموزان دانش

. آورند  دست  را به  مسأله  حل  قوانين  توضيحي

  دانش  كنند كه پيشنهاد مي  ٨مثال  تعميم  الگوهاي

مثالها،   مطالعه  اساساً در حين  مسأله  حل

  .شود مي  اكتساب

از سوئيلر،   نقل  ، به١٩٨٥(سوئيلر و كوپر    

راهنما،   بدون  مسأله  حل  برآنند كه) ٢٠٠٣

  و تنها بايد به  است  ضعيفي  آموزشي  وسيله

  به  آموزان دانش  توجه  براي  محركي  عنوان

  .شوند  استفاده  مسائل

از ريد   نقل  ، به١٩٧٤(  و همكاران  دترمن   

  انتقال  را بر روي  پژوهش  اولين) ١٩٨٥

  در اين. دادند  انجام  زمينه  در اين  يادگيري

  معماي(دو معما   بين  گيريياد  انتقال  تحقيق

  شوهران  و آدمخوارها و معماي  مسيحي  مبلغان

  زير عيناً از معماي  معماي. شد  بررسي) حسود

                                                 
6 - Chi, Bassok, Lewis, Reiman & glaser 
7 - Traften & Riser 
8 - example generalization models 
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  در آن  كه  است  شده  ساخته  مسيحي  مبلغان

آدمخوار و   جاي  به)  بد دل(شوهر حسود   واژه

  . است  نشسته  مسيحي  مبلغ  جاي  همسر به

آنها مجبور بودند   د و همسرانشوهر حسو  سه«

اما . كنند  استفاده  از قايق  عبور از رودخانه  براي

نفر در  ٢بيشتر از   بود كه  آنها آنقدر كوچك  قايق

هر   كه  اينست  روش  ترين ساده.  گرفت نمي  جاي  آن

عبور كنند تا   از رودخانه  نفر بتوانند با هم  شش

  از شوهر خود در قايق غير  با مردي  زني  هيچ  اينكه

باشد   نفر در قايق  عبور بايد يك  اما براي. تنها نماند

عبور كند و   او از رودخانه  نفر همراه  و هر بار يك

با   از رودخانه  عبور بقيه  ، براي كردن  بعد از پياده

 ).١٩٨٥ريد، (» برگردد  قايق

هر چند   كه  است  اين  توجه  جالب  نكته   

  گرفته  معما صورت  در اين  اي يار سادهتغيير بس

  آموزان دانش  تنها در صورتي  حال  با اين  است

  : شوند كه مي  شوهر حسود نائل  معماي  حل  به

  اين(  دو مسأله  بين  رابطه  آموزان دانش  به. ١

و شوهرها با   مسيحي  با مبلغان  همسران  كه

  مسأله )٢شود و   گفته) دارند  آدمخوارها ربط

  بر مسئله  مقدم)  بد دل(حسود   شوهرهاي

  به  دستيابي  مشكل. شود  بيان  مسيحي  مبلغان

،  مشابه  دو مسأله  اين  بين  يادگيري  انتقال

  . آور است تعجب

 ٣و جنتر) ١٩٧٤(  ٢و بارنجي  ١ريد، ارنست   

  فرضيه) ٢٠٠٠از ريد،   نقل  ، به١٩٨٣( ٣جنتر

                                                 
1 - Ernest 
2 - Barenji 
3 - Genter 

  مسأله  بين  انتقال  فقدان  تبيين  را براي  ٤نگاشت

همسر   و آدمخوارها و حسادت  مذهبي  مبلغان

  تا بسياري  يك  كه  صورت  اين  كار بودند، به  به

از ميسيونرها و آدمخوارها   ٥همريخت  نگاشت

واحد را   حركت  و شوهرها يك  همسران  به

  بين  است  خاطر الزم  همين  كند، به نمي  معين

در . شد  شوهر تمايز قائل  همسر و سه  سه

در   نگاشت  تا يك  نگاشت  ، بسياري مقابل

  واحد را معين  حركت  يك ، عكس  جهت

 .٦كند مي

                                                 
4 - mapping hypothesis 
5 - homomorphic 

  هاي ديگر نيازمند شيوه  مثال  به  مثال  از يك  يادگيري  انتقال - ٦

بر   مسأله  حل  آموزش  روشهاي. باشد مي  مناسب  هاي شيوه

  روانشناسي  در حيطه. تأكيد دارد  انتقال  اثربخش  روشهاي

  مشهوري  مسأله  و آدمخواران  مسيحي  مبلغان  مسأله  شناختي

  تغيير يابد كه  صورتي  به  مبلغان  مسأله  كه  باشد، در حالي يم

  با همسران  مذهبي  مبلغين  شود و فقط  كامالً حفظ  مسأله  شكل

  به  اي شود مسأله  حسود جايگزين  با شوهران  و آدمخواران

  حل  راه  كه  ، فردي شعور متعارف  بر پايه  آيد كه مي  دست

را در   بايد بتواند آن  خوبي  به  است  رفتهرا فراگ  اول  مسأله

) ١٩٧٤(  اما ريد و همكاران. جديد نيز بكار برد  موقعيت

  يعني(  جديد آن  شكل  معما به  حل  دانش  انتقال  دريافتند كه

  صورت)  كنيم  حسود حركت  شوهران  به  اگر از مبلغان

  و همسرانحسود   شوهران  اگر ابتدا مسأله  گيرد، بر عكس نمي

  مبلغين  معماي  حل  براي  آن  اطالعات  شود انتقال  آنها مطرح

  شد كه  متوجه) ١٩٧٤(ريد . آيد بكار مي  و آدمخواران  مذهبي

  شكل  به  قديم  از شكل  ، انتقال ظاهر كامالً يكسان  عليرغم

  و آدمخواران  مذهبي  مبلغان  كه  است  تفاوت  اين  جديد داراي

در   ديگر هرگاه  عبارت  به. باشند مي  تعويض  گر قابلبا يكدي

  آدمخوار و سه ٢شود   آدمخوار پياده  يك  ديگر رودخانه  سمت

در   مذهبي  با مبلغين  غلبه  مانند و بنابراين مي  باقي  مذهبي  مبلغ

آنها   و همسران  شوهران  به  مربوط  اما اگر مسأله.  است  قايق

  شود بايد اين  ديگر پياده  سود در سمتشوهر ح  شود اگر يك
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  را براي  چالش  سه  نگاشت  هاي فرضيه  اين

  زماني) ١(كند؛  مي  مشخص  انتقال  به  دستيابي

                                                         
  در واقع  است  زن  او شوهر كدام →   ←شود كه  روشن  مسأله

مرد   از آنها همسر يك  يكي. وجود دارد  تفاوت  زن  سه  بين

  به. با او ندارند  دو نفر ديگر ارتباطي  كه  در حالي  حسود است

  مرد از نظر رابطه  و سه  زن  سه  بين  شود كه مي  ديده  ترتيب  اين

  مبلغين  مسأله  كه  است  روشن. شود  با يكديگر بايد تميز داده

  كه  است  شده  تبديل  متعددي  مسائل  به  و آدمخواران  مذهبي

باشد  همسر مي  كدام  به  هر شوهر مربوط  اينكه  بر حسب

  ديگر معماي  عبارت  به. آيد پديد مي  مختلفي  موقعيتهاي

  به  مربوط  معماي  چندين  به  مذهبي  و مبلغين  خوارانآدم

  تبديل  اين.  است  شده  آنها تبديل  حسود و همسران  شوهران

  نامند نوع مي  دو مسأله  بين  را همريختي  چند مسأله  به  يك

ريد . باشد مي  مسأله  يك  به  چند مسأله  تبديل  ديگر همريختي

  به  يك  وجود دارد، همريختي  ريختيهم  دو نوع  شد كه  متوجه

) حسود  شوهران  معماي  به  مبلغين  معماي  تبديل  مثل(چند 

  در جهت  آن  حل  فرد ندارد و راه  منحصر به  حل  راه  يك

  همريختي  كه  ، در حالي دشوار است  به  ساده  مسأله  يك  تبديل

  معماي  ديلمانند تب(  يك  چند به  تبديل  يعني  آن  بر عكس

فرد   منحصر به  حل  راه  يك)  مذهبي  مبلغين  حسود به  شوهران

متعدد   حالتهاي  اينكه  جاي  به  كند زيرا آزمودني ايجاد مي

  است  كند كافي  همسر را بيان  كدام  به  شوهر حسود مربوط

ديگر تميز آنها از   و آدمخوار را در نظر بگيرد كه  مذهبي  مبلغ

  مسأله  دشوار به  ديگر مسأله  عبارت  ، به نيست  مهم  هم

  هرگاه  داد كه  ريد نشان  دليل  همين  شود به مي  تبديل  تري ساده

  شوهران  معماي  شود حل  حل  و آدمخوران  مبلغان  ابتدا معماي

  زيادتري  نيز با دشواري  و انتقال  حسود بسيار دشوارتر است

  ساده  صورت  به  است  ممكن  گيريياد  انتقال. گيرد مي  صورت

طور كامالً   به  قبل  مسأله  اطالعات  شود يعني  انجام  يك  به  يك

  نگاشت  اين  به  باشد كه  استفاده  جديد قابل  در مسأله  يكسان

  يك  چند يا    چند به  به  يك  گويند، اما اگر انتقال مي  يكريخت

  ناميده  يا همريخت  يختنگاشتها غيريكر  صورت  باشد در آن

  چند به  به  يك  انتقال  شده  داده  نشان  چنانچه  شوند كه مي

  نگاشت  انتقال  و بر عكس  منجر نشده  فردي  منحصر به  جواب

  فردي  منحصر به  جواب  به)  اول  از نوع  همريختي(  يك  چند به

  .گيرد مي  صورت  و انتقال  منجر شده

:  است  ١غيريكريخت  مسائل  بين  نگاشت  كه

  نظريه  بر اساس  هشيدر پژو) ١٩٨٧(ريد 

  داد كه  نشان) ١٩٨٣(جنتر   ساختاري- نگاشت

  مسأله  و رابطه  مشابه  ويژگيهاي  يافتن  دشواري

  از طريق  توان را مي  آزمون  و مسائل  آموزشي

  مسأله  حل  از راه  استفاده  نسبي  دشواري

  بيني پيش  آزمون  مسائل  حل  براي  آموزشي

  داد كه  نشان  پژوهش  اين  نتايج. كرد

  براي  صحيح  معادله  در ساخت  آموزان دانش

  تر بودند تا ساخت موفق  ايزومورفيك  مسائل

  و همچنين  غير يكريخت  مسائل  براي  معادله

  نسبي  با دشواري  معادله  ساخت  نسبي  دشواري

با   آزمون  مسأله  ميتهايک  ٢در جور كردن

) ٢. (بود  مرتبط  آموزشي  مسأله  كميتهاي

ريد و :  پيچيده  مسأله  به  ساده  از مسأله  نگاشت

  سال  پژوهش(  قبلي  پژوهش) ١٩٩٠(  ووس

  آنها دشواري  كردند در مطالعه  را دنبال) ١٩٨٧

  و پيچيده  ساده  مسائل  حل  از راه  استفاده  نسبي

كردند،   مقايسه  آزمون  مسأله  شش  حل  را براي

با   آموزان دانش  داد وقتي  نشان  وهشپژ  نتيجه

  آزمون  مسائل ٣١ديدند،   آموزش  پيچيده  مسأله

  ساده  با مسأله  كه  نمودند و زماني  را حل

. كردند  را حل  آزمون  مسائل ٦١ديدند   آموزش

  از مسأله  استفاده  داد كه  نشان  پژوهش  نتيجه

تر،  يچيدهپ  را در مسائل  يادگيري  انتقال  پيچيده

                                                 
1 - non isomorphic 
2 - matching 
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  حل  براي  ١قواعد نگاشت) ٣. (سازد مي  آسان

  حل  با راه  رويكرد آموزش  در اين:  مسائل

  طريق  شود تا از اين آغاز مي  ساده  مسأله

فراگير   در ذهن  مسأله  حل  از راه  چهارچوبي

  حل  آنها را براي  و در نهايت  شده  تشكيل

  .بكار برد  پيچيده  مسائل

از ريد،   نقل  ، به١٩٨٨(  و همكاران ٢ ينالرك   

بر   مبتني  سيستمهاي  باورند كه  بر اين) ١٩٩١

و ما را   مؤثر بوده  بهبود آموزش  براي  طرحواره

مؤثر   هاي شيوه  دهند تا بتوانيم مي  ياري

 ٣گرينو.  كنيم  را فراهم  دانش  سازماندهي

را   شواهدي) ١٩٩١از ريد،   نقل  ، به)۱۹۸۳(

  دهند، چگونه مي  نشان  دهد كه مي  ارائه

  مسأله  حل  ، فهم بر طرحواره  مبتني  يادگيري

  مسائل  حل  در زمينه. سازد مي  را، آسان  رياضي

 ٤ از دانش  اي مجموعه  جبر، طرحواره  كالمي

  اين  كه  كرده  را فراهم  ساختاري  كه  است

شود  پر مي  خاص  مثال  يك  ساختار با جزئيات

  يك). ١٩٩١از ريد،   نقل  ، به١٩٨٤، ٥ ثرندايك(

  حل  ساختار براي  ، يك هم  جبري  معادله

  آموزان اما دانش.  است  كالمي  از مسائل  بسياري

 ٦، اگر نتوانند مقادير مسائل  اين  صحيح  در حل

وارد كنند   معادله  را در قسمتهاي  مناسب

  دهد كه مي  نشان  مثال  يك. خورند مي  شكست

                                                 
1 - mapping rules 
2 - Larkin 
3 - Greeno 
4 - cluster of knowledge 
5 - Thorndyke 
6 - values 

وارد سازند   مقادير را در معادله  اين  چگونه

مثالها   مقادير تغيير كنند، اين  كه  هنگامي  ولي

كارگر   يك  كه  مفيد نيستند، مانند وقتي

  كار كرده  ديگري  به  را نسبت  بيشتري  ساعتهاي

قبالً   تكليف  از يك  قسمتي  كه  يا زماني  است

  ممكن  وضعيتي  چنيندر .  است  شده  انجام

  به  و قواعد ا   مربوط)  روش(  رويه  ارائه  است

  كه  موجود در معادله  از مفاهيم  هر كدام

مقادير   ساخت  را از چگونگي  آموزان دانش

  كند، كمك مي  آگاه  موقعيتهايي  چنين  براي

  معادله)  طرحواره(  ديدگاه  اين  طبق. باشد  كننده

  نشان  را براي  شده  زماندهيسا  چارچوب  يك

  فراهم  مفاهيم  ميان ٧ صوري  روابط  دادن

  است ٨ يكپارچه  حلي  ، راه مثال  آورد و يك مي

  مقادير در يك  كند چگونه مي  مشخص  كه

  ها نشان رويه. گيرند قرار مي  خاص  مسأله

  مثالهايي  مقادير براي  اين  چگونه  دهند كه مي

. شوند مي  تند بكار بردههس  متفاوت  كه

 ٩عمومي  ها و دانش از مثالها، رويه  آموزان دانش

مقادير   جديد كه  معادالت  حل  براي ٩عمومي

دارند،   قبلي  شده  حل  مسائل  از نمونه  متفاوت

  كمك)  مدل( ١٠الگو  يك. كنند مي  استفاده

  كنند مفاهيم  تالش  آموزان كند تا دانش مي

  موجود در مسأله ١ ليفو تك  ١٢، زمان  ١١ميزان

                                                 
7 - formal relation 
8 - integrated 
9 - general knowledge 
10 - model 
11 - rate 
12 - time 
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. جور كنند  شده  حل  نمونه  را با مفاهيم  آزمون

  ساختاري  مفاهيم  داراي  اگر مقادير جور شده

ساختارها   اين  صورت  باشند، در آن  يكساني

اند  آمده  در مثال  كه  صورتي  همان  به  در واقع

  اگر چنين. روند بكار مي  آزمون  در مورد مسأله

ها اگر در  رويه  دنبال  آموز به انشنباشد د

  عمومي  رود و يا از دانش باشد مي  دسترس

  .كند مي  ايجاد مقادير استفاده  براي

   اول  مطالعه

   پژوهش  هاي فرضيه

  : است  شده  تدوين  فرضيه  سه  اول  در مطالعه

  ساده  با مثال  كه  آموزاني  دانش  نمره  بين. ۱

با   كه  آموزاني  دانش  ا نمرهاند ب ديده  آموزش

  كالمي  مسائل  اند، در حل ديده  آموزش  رويه

  .وجود دارد  جبر تفاوت

  ساده  با مثال  كه  آموزاني دانش  نمره  بين. ٢

با   كه  آموزاني دانش  اند با نمره ديده  آموزش

  اند، در حل ديده  آموزش  ساده  و مثال  رويه

  .وجود دارد  تجبر تفاو  كالمي  مسائل

  آموزش  با رويه  كه  آموزاني دانش  نمره  بين. ٣

  و مثال  با رويه  كه  آموزاني دانش  اند با نمره ديده

  كالمي  مسائل  اند، در حل ديده  آموزش  ساده

 .وجود دارد  جبر تفاوت

  از نوع  پژوهش  روش : پژوهش  روش

با   گروه  سه  در آن  باشد كه مي  آزمايشي

  .شدند  يكديگر مقايسه

                                                         
1 - tasks 

   پژوهش  متغيرهاي 

  مثال  از طريق  آموزش:  متغير مستقل)  الف

، متغير  با رويه  همراه  ساده  و مثال  و رويه  ساده

  .باشد مي  پژوهش  مستقل

آزمودنيها در   كه  اي نمره:  متغير وابسته)  ب

آورند متغير  مي  جبر بدست  كالمي  مسائل  حل

  .باشد مي  وابسته

   
  مورد پژوهش  جامعه : پژوهش  جامعه

 - رياضي  سوم  سال  دختران  آموزان دانش

  تحصيلي  در سال  تويسركان  ، شهرستان فيزيك

  شود كه تصور مي. باشند مي ١٣٨١-٨٢

  توانايي  فيزيك - رياضي  سوم  سال  آموزان دانش

اند و  جبر را آموخته  كالمي  مسائل  حل

. نمايند  جبر را حل  كالمي  مسائلتوانند  مي

طور   نفر بودند به ٧٣مجموعاً   آموزان دانش

 ٢٥(  ساده  مثال  گروه:  گروه  در سه  تصادفي

و   ساده  مثال  و گروه) نفر ٢٣(  رويه  ، گروه)نفر

  .شدند  گمارده) نفر ٢٥(  رويه

   

  :اجرا  روش

  آموزان دانش  به  و آموزش  تمرين  در مرحله

شد تا مواد   داده  فرصت  دقيقه ٥،  گروه  در سه

  حل  راه  اول  نمايند، گروه  را مطالعه  آموزشي

كردند،   دريافت  نمونه  مسأله  حل  را براي  كامل

  نمونه  مسأله  حل  را براي  رويه  دوم  گروه

  و هم  رويه  هم  سوم  كردند و گروه  دريافت

را   آن  كامل  حل  با راه  را همراه  ساده  مثال
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  هر سه  آزمايش  در مرحله. نمودند  دريافت

جبر را   كالمي  مسأله ٨  طور يكسان  به  گروه

  فرصت  دقيقه ٢٤مجموعاً   كردند كه  دريافت

آنها در نظر   براي)  دقيقه ٣  هر سؤال(  حل

  مرحله  مسائل  حل  در حين. بود  شده  گرفته

حلها و   راه  ستند بهتوان آزمودنيها مي  آزمايش

. كنند  مراجعه  آموزش  مرحله  مواد آموزشي

بود،   شده  در نظر گرفته  نمره ٤  هر مسأله  براي

  هر مسأله  براي  معادله  و ساخت  تشكيل  نمره ٢

  اي ، و حداكثر نمره معادله  حل  براي  نمره ٢و 

كند،   اكتساب  توانست آموز مي دانش  يك  كه

بر   را عالوه  آموزان دانش  سخهايپا. بود ٣٢

  نيز نمره  دو دبير رياضي  پژوهشگر اصلي

آموز در  هر دانش  براي  توافقي  دادند و نمره مي

  .١شد مي  نظر گرفته

                                                 
  ستهدشوار د  به  از ساده  كه  مسأله ٨  آزمايش  در مرحله - ١

  براي (transformation)  تبديل  و چهار سطح  شده  بندي

  همراه  مسأله ٨  اين(  است  شده  آنها نياز بود، در نظر گرفته  حل

  آمده  ضميمه  در قسمت  و تمرين  آموزش  مرحله  با مسائل

  مرحله  ساده  با مسأله  آزمايش  مرحله  نخست  مسأله).  است

در   دو مسأله  اين  فرق  ، پس است  لمعاد  و آموزش  تمرين

  در مقادير موجود در مسأله  تغييري  و هيچ  صفر است  تبديل

،  است  تبديل  آنها يك  فرق  كه  مسائلي. شود نمي  داده  آزمون

)  تكليف(و يا كار   يا زمان  تغيير در ميزان  از طريق  تبديل  اين

كار   ميزان  شود به مي  طمربو  تغيير در ميزان  يك. شود ايجاد مي

عدد   يك  عنوان  تا به  كارگر ديگري  به  كارگر نسبت  يك

  رخ  ، وقتي تغيير زمان  يك)  دوم  مسأله  كنيد به  نگاه(  مستقل

كند  كار مي  بيشتري  زمان  كارگر ديگر، مدت  يك  دهد كه مي

دهد  مي  رخ  زماني  تغيير در تكليف).  سوم  مسأله  كنيد به  نگاه(

  همانطور كه(باشد   شده  قبالً كامل  تكليف  از يك  قسمتي  كه

آنها در دو   تفاوت  كه  مسائلي). شود مي  مشاهده ٤  در مسأله

  آوردن  دست  به  براي:  ابزار پژوهش  روايي 

از اساتيد   از برخي  پژوهش  سؤاالت  روايي

 - رياضي  و دبيران  رياضي  و آموزش  رياضي

مجموعاً   شد كه  دبيرستانها نظر خواهي  فيزيك

  .نمودند  نظر مساعد خود را اعالن

   
  آوردن  دست  به  براي:  ابزار پژوهش  پايايي

  استفاده  بازآزمايي  از روش  ابزار پژوهش  پايايي

آموز  دانش ٣٠ابتدا   كه  صورت  گرديد، بدين

شدند و   انتخاب  فيزيك - رياضي  سوم  سال

  دوم  در مطالعه(  پيچيده  و مسأله  ساده  مسأله

  مرحله  مسأله ٨و   آموزش  مرحله) شد  استفاده

،  گرديد، سپس  آنها ارائه  به  حل  براي  آزمايش

هر   تكرار شد و براي  روز آزمايش ١٠بعد از 

  :آمد  دست  زير به  پايايي  سؤال

و % ٦٧  اياييپ  تمرين  مرحله  ساده  مسأله  براي

  ترتيب  و به% ٥٧  تمرين  مرحله  پيچيده  مسأله

، %٧١  پايايي  آزمايش  مرحله  مسأله ٨  براي

  به% ٥٤و % ٥٨، %٦٠، %٥٩، %٦٢، %٦٧، %٦٣

  .آمد  دست

   

                                                         
شود  تغيير ايجاد مي  در ميزان  و هم  در زمان  ؛ هم است  تبديل

  مسأله(  و تكليف  ، ميزان و همچنين) ٥  مسأله  كنيد به  نگاه(

با   آن  فرق  كه  اي مسأله). ٧  مسأله(  و تكليف  يا زمانو )  شش

  مسأله(  تبديل  سه  تمرين  شده مرحله  داده  آموزش  مسأله

  و تكليف  ، ميزان تغيير در زمان  است  باشد الزم مي) ٨  شماره

  .ايجاد شود
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   نتايج

و   آزمودنيها، ميانگين) ١-١(  شماره  جدول

  دهد و جدول مي  معيار آنها را نشان  انحراف

  تحليل  به  مربوط  اطالعات) ١-٢(  شماره

  ميانگينها را نشان  بين  طرفه  يك  واريانس

  .دهد مي

  تفاوت  گروه  سه  بين  دهد كه مي  نشان  نتايج

 ٢و  ٧٠و  <٠٥/٠P(وجود ندارد   داري معني

df   ٦٨/١وF=( سه  شود كه مي  گرفته  و نتيجه  

  بر روي  ، تأثير چنداني آموزشي  مختلف  روش

    .اند جبر آزمودنيها نداشته  مسأله  حل  يادگيري

  ساده  و مثال  رويه  كه  گروهي  ميانگين  گرچه

ديگر   اند از دو گروه نموده  دريافت  را با هم

  كه  بود گروهي  شده  بيني ، پيش بيشتراست

دو   به  بودند، نسبت  نموده  ها را دريافت رويه

برخوردار   تري ديگر از عملكرد ضعيف  گروه

  در عملكرد مشاهده  تفاوت  اين  باشند، كه

  . دار نيست شود، اما معني مي

  
      

  

  اول  جبر در مطالعه  كالمي  مسائل  در حل  آزمودني  گروه  سه  توصيفي  اطالعات). ١-١(  جدول

  معيار  انحراف   ميانگين  تعداد آزمودنيها  گروهها

  ٦٩/٤  ١٥  ٢٥   اول  گروه

  ٤٣/٤  ٣٠/١٤  ٢٣   دوم  گروه

  ٢٤/٥  ٧٦/١٦  ٢٥   سوم  گروه

  ٣٦/١٤  ٠٦/٤٦  ٧٣   كل  جمع

   رويه+   ساده  مثال  سوم  ، گروه رويه  دوم  ، گروه ساده  مثال  اول  گروه       

   
  روشهاي با  آموزان دانش  گروه  سه  ميانگينهاي  بين  طرفه  يك  واريانس  تحليل  به  مربوط  اطالعات). ١-٢(  جدول

   آموزش  مختلف

  منابع

   پراكندگي  

  مجموع

   مجذورات  

  درجه

   آزادي  

  مجموع  ميانگين

   مجذورات

F  
  P   شده  مشاهده 

  ١٩٣/٠  ٦٨١  ٩٢/٣٨  ٢  ٨٣/٧٧  گروهها  بين

      ١١/٢٣  ٧٠  ٤٣/١٦١٧  گروهها  درون

        ٧٢  ٢٦/١٦٩٥   كل  جمع
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   بحث 

  مثال  با مطالعه  زانآمو دانش  رفت انتظار مي   

،  و تمرين  آموزش  در مرحله  شده  حل

  فراگرفته  معادله)  شكل(از ساختار   چهارچوبي

  دهند، و سپس  انتقال  آزمايش  مرحله  را به  و آن

  معادله  مختلف  را در قسمتهاي  مقادير مختلف

  را حل  مسأله  و در نهايت  كرده  جايگزين

  .نمايند

  ، ابتدا از مثال مسائل  حل  براي  وزانآم دانش   

و   ها رفته رويه  دنبال  به  كنند، سپس مي  استفاده

  استفاده)  قبلي(  عمومي  از دانش  در نهايت

آموز  ، دانش مطلب  اين  به  كنند، با توجه مي

  نمونه  با مسأله  كه  در مسائلي  توانست مي

  از طريق بودند، مقادير را  قرينه  تمرين  مرحله

  نمايد و مسأله  جايگزين  در معادله  جور كردن

از قواعد موجود در   كند و يا اينكه  را حل

  از دانش  كند، و در نهايت  ها استفاده رويه

  براي  بيني  پيش  اين. بگيرد  خود كمك  عمومي

و   تمرين  در مرحله  بود كه  آزمودنيهايي

  نموده  ريافتد  را با هم  و مثال  رويه  آموزش

  با مسأله  آزمايش  مرحله  مسأله  كه  وقتي. بودند

بود،   ١معادل  و آموزش  تمرين  مرحله

جور   عمل  از طريق  توانست آموز مي دانش

جديد بكار   هر چهار مقدار را در معادله  ٢كردن

  مسأله  حل  احتمال  صورت  در اين  پس. برد

                                                 
1 - eguivalent 
2 - matching 

  به  نسبت  جور كردن  عمل  ، از طريق آزمايش

با   آزمايش  اگر مسأله. ديگر بيشتر بود  حالتهاي

، احتماالً  داشت  فرق  تمرين  با مسأله  تبديل  يك

از   از آن  و پس  جور كردن  بيشتر از عمل

  شده مي  استفاده  آزمون  مسائل  حل  براي  ٣قاعده

  تشكيل  ، براي منطق  اين  به  با توجه.  است

دو   در آن  كه  اي مسأله  رايب  صحيح  معادله

جور   آموز از عمل وجود دارد دانش  تبديل

  اي مسأله  كند و براي مي  استفاده  و قاعده  كردن

آموز از  وجود دارد، دانش  تبديل  سه  در آن  كه

كند و در  مي  ها استفاده قاعده موجود در رويه

. برد را بكار مي  جور كردن  بعد، عمل  مرحله

مقادير   جور كردن  عمل  كه  است  ر آنب  فرض

موجود در   تر از كاربرد قاعده ، آسان مثال  يك

  تعداد تبديلها اضافه  به  باشد و هر چه  رويه

آموز در  عملكرد دانش  نسبت  همان  شود، به

  .تر خواهد شد ضعيف  آن  و حل  معادله  تشكيل

  را در مرحله  تنها مثال  آموزان دانش  وقتي   

ايجاد   كنند براي  دريافت  و آموزش  تمرين

  در مسأله  كه  آزمون  موجود در مسأله  ٤كميتهاي

  دانش  اند بايد به برخورد نكرده  آموزشي

  يك  ساخت  احتمال. كنند  خود تكيه  عمومي

  عمل  صفر از طريق  با تبديل  صحيح  معادله

  تبديل  يك  كه  و زماني  بيشتر است  جور كردن

  جور كردن  نياز باشد احتماالً ابتدا از عمل

                                                 
3 - rule 
4 - Quantities 
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  عمومي  دانش  به  از آن  كنند و پس مي  استفاده

نياز باشد   دو تبديل  وقتي. كنند مي  خود رجوع

  از دانش  و هم  جور كردن  از عمل  احتماالً هم

  سه  كه  كنند، اما زماني مي  استفاده  عمومي

بيشتر نياز   موميع  دانش  نياز باشد، به  تبديل

  كه  ، و زماني جور كردن  تا عمل  است

دارند،   ها را در دسترس تنها رويه  آموزان دانش

  .كنند مي  استفاده  ، از قاعده معادله  ساخت  براي

  گروه  آموزان ؛ دانش مطالب  اين  به  با توجه   

  نسبت  تري كامل  از آموزش)  و مثال  رويه(  سوم

  ديگر برخوردار بودند، در مقابل  دو گروه  به

توانستند از  ها، تنها مي كننده رويه  دريافت  گروه

  عمومي  ها و دانش قاعده موجود در رويه

، انتظار عملكرد  كنند، و بالطبع  استفاده

ديگر   دو گروه  به  نسبت  گروه  تر اين ضعيف

،  از الگو و رويه  استفاده  روش  تركيب.  رفت مي

تا   پژوهش  ، اما نتايج است  كاملي  موزشيآ  مدل

را   آموزان ها دانش بود، رويه  غيرمنتظره  حدودي

  تبديلهاي  را كه  هايي بود مسأله  قادر ساخته

  آموزي نمايند، اما كمتر دانش  دارند حل  كمتري

و يا بيشتر   دو تبديل  داراي  بود مسائل  توانسته

  از رويه  ا استفادهديگر، ب  سخني  كند، به  را حل

  توانستند مسائل مي  آموزان دانش  ساده  و مثال

  پيچيده  مسائل  كنند، اما در حل  را حل  ساده

  .نبودند  موفق

   

   دوم  مطالعه

  نتايج  و بررسي  و تحليل  از تجزيه  پس   

تا با   گرفت  انجام  دوم  ، مطالعه اول  مطالعه

كاملتر   آموزشهايجديد و   آموزشي  گروههاي

تغيير   هاي و رويه  پيچيده  با مثال  آموزش(

  كه  در مسائلي  ويژه  به  يادگيري  انتقال)  يافته

  .گردد  دارند بررسي  بيشتري  تبديلهاي

  تغييراتي) ها قاعده(ها  در رويه  دوم  در مطالعه

  فراهم  جديدي  آموزشي  شد و شرايط  داده

  .گرديد

  دوم  جديد در مطالعه  زشيآمو  شرط  سه

  مثال  كننده  دريافت  گروه)  الف: شد  طراحي

  دريافت  گروه)  ، ب تمرين  در مرحله  پيچيده

و   تمرين  در مرحله  و رويه  پيچيده  مثال  كننده

  و مثال  پيچيده  مثال  كننده  دريافت  گروه)  ج

ديگر نيز در   دو گروه.  تمرين  در مرحله  ساده

  داشتند؛ گروهي  شركت  پژوهش  دوم  العهمط

  در مرحله)  تغيير يافته  هاي رويه(  رويه  كه

  ساده  ديگر مثال  نمودند و گروه  دريافت  تمرين

  اين. كردند  دريافت  تمرين  را در مرحله  و رويه

در   كننده  شركت  آزمودنيهاي  مستقل  گروه  پنج

  .بودند  دوم  مطالعه

در ) ٢٠٠٠از ريد   نقل  به ١٩٩٩(ريد    

  از طريق  كه  داد آزمودنيهايي  نشان  پژوهشي

  تري بينند عملكرد ضعيف مي  ها آموزش رويه

  آموزش  مثال  از طريق  كه  گروهي  به  نسبت

  كه  ريد آزمودنيهايي  در پژوهش. بينند دارند مي

بودند   ديده  آموزش  پيچيده  يا مثال  ساده  با مثال
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  بهتر از آزمودنيهايي  مراتب  به  لكرديعم

  بودند و زماني  ديده  آموزش  با رويه  داشتند كه

بود   و پيچيده  ساده  مثال  از طريق  آموزش  كه

بهتر   طور چشمگيري  به  عملكرد آزمودني

  رخ  پيچيده  مسائل  به  يادگيري  شد و انتقال مي

  .داد مي

  داليل  پيچيده و  ساده  از مثال  استفاده   

  كنيد به  نگاه(دارد   و تئوريك  تجربي

و  ١٩٩١، ١٩٨٧، ١٩٨٥ريد   پژوهشهاي

ها  قاعده  ، مؤثر نبودن آن  تجربي  دليل). ١٩٩٦

  ساده  با مثال  اول  مسأله.  است  اول  در مطالعه

  پيچيده  با مثال  هشت  و مسأله  است  معادل

  حل  ياز برايمورد ن  اطالعات. باشد مي  معادل

وجود   و پيچيده  ساده  در مثال  مسأله  هر هشت

  آموزان ، دانش شده  فرض  با مدل  دارد و مطابق

  كميتهاي  را براي  جور كردن  الگوي  است  الزم

هر چهار . بكار برند  موجود در دو مسأله

  يك  مسأله  براي  ساده  تواند از مثال مي  كميت

و چهار را   دو، سه  هاي مسأله. آيد  بدست

  همراه  ساده  مثال  جور كردن  از طريق  توان مي

  كميت  يك  همراه  پيچيده  و مثال  چهار كميت

را   و هفت  ، شش پنج  هاي مسأله. كرد  حل

  همراه  پيچيده  مثال  جور كردن  از طريق  توان مي

  كميت  يك  همراه  ساده  و مثال  با چهار كميت

جور   از طريق  توان را مي  هشتم  ألهمس. كرد  حل

  حل  چهار كميت  همراه  پيچيده  مثال  كردن

  .نمود

   

   پژوهش  هاي فرضيه

  : است  شده  تدوين  فرضيه  ده  دوم  در مطالعه

و   ساده  با مثال  كه  آموزاني  دانش  نمره  بين. ۱

  آموزاني  دانش  اند با نمره ديده  آموزش  پيچيده

اند، در  ديده  آموزش  و رويه  پيچيده  ا مثالب  كه

  .وجود دارد  جبر تفاوت  كالمي  مسائل  حل

و   ساده  با مثال  كه  آموزاني  دانش  نمره  بين. ٢

  آموزاني  دانش  اند با نمره ديده  آموزش  پيچيده

اند، در  ديده  آموزش  و رويه  ساده  با مثال  كه

  .وجود دارد  تجبر تفاو  كالمي  مسائل  حل

و   ساده  با مثال  كه  آموزاني  دانش  نمره  بين. ٣

  آموزاني  دانش  اند با نمره ديده  آموزش  پيچيده

  اند، در حل ديده  آموزش  پيچيده  با مثال  كه

  .وجود دارد  جبر تفاوت  كالمي  مسائل

و   ساده  با مثال  كه  آموزاني  دانش  نمره  بين . ٤

  آموزاني  دانش  اند با نمره ديده  آموزش  پيچيده

  مسائل  اند، در حل ديده  آموزش  با رويه  كه

  .وجود دارد  جبر تفاوت  كالمي

  پيچيده  با مثال  كه  آموزاني  دانش  نمره  بين. ٥

  آموزاني  دانش  اند با نمره ديده  آموزش  و رويه

اند، در  ديده  آموزش  و رويه  ساده  با مثال  كه

  .وجود دارد  جبر تفاوت  كالمي  مسائل  حل

  پيچيده  با مثال  كه  آموزاني  دانش  نمره  بين. ٦

  آموزاني  دانش  اند با نمره ديده  آموزش  و رويه

  اند، در حل ديده  آموزش  پيچيده  با مثال  كه

  .وجود دارد  جبر تفاوت  كالمي  مسائل

  پيچيده  با مثال  كه  آموزاني  دانش  نمره  بين. ٧

  آموزاني  دانش  اند با نمره ديده  آموزش  و رويه
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  مسائل  اند، در حل ديده  آموزش  با رويه  كه

  .وجود دارد  جبر تفاوت  كالمي

و   ساده  با مثال  كه  آموزاني  دانش  نمره  بين. ٨

  كه  آموزاني  دانش  اند با نمره ديده  آموزش  رويه

  مسائل  اند، در حل ديده  آموزش  پيچيده  با مثال

  .وجود دارد  جبر تفاوت  كالمي

و   ساده  با مثال  كه  آموزاني  دانش  نمره  بين. ٩

  كه  آموزاني  دانش  اند با نمره ديده  آموزش  رويه

  كالمي  مسائل  اند، در حل ديده  آموزش  با رويه

  .وجود دارد  جبر تفاوت

  با مثال  كه  آموزاني  دانش  نمره  بين. ١٠

  آموزاني  دانش  اند با نمره ديده  آموزش  پيچيده

  مسائل  اند، در حل ديده  آموزش  با رويه  كه

  .وجود دارد  جبر تفاوت  كالمي

   
  از نوع  پژوهش  روش:  پژوهش  روش

با   گروه  پنج  آندر   باشد كه مي  آزمايشي

  .شدند  يكديگر مقايسه

   

   پژوهش  متغيرهاي

  مثال  از طريق  آموزش:  متغير مستقل)  الف

  پيچيده  ، مثال و رويه  ساده  ، مثال و پيچيده  ساده

  .باشند مي  متغير مستقل  ، و رويه و رويه

آزمودنيها در   كه  اي نمره:  متغير وابسته)  ب

آورند  مي  دست  جبر به  يكالم  مسائل  حل

  .باشد مي  متغير وابسته

 ١٢٢  مورد پژوهش  جامعه:  پژوهش  جامعه

  فيزيك - رياضي  سوم  آموز دختر سال دانش

  تحصيلي  در سال  تويسركان  شهرستان

  در پنج  طور تصادفي  به  باشند كه مي ١٣٨١-٨٢

  مثال  دوم  گروه  و پيچيده  ساده  مثال  ؛ اول گروه

،  و رويه  ساده  مثال  سوم  ، گروه و رويه  پيچيده

  رويه  پنجم  و گروه  پيچيده  مثال  چهارم  گروه

   .شدند  جايگزين

عيناً   دوم  در مطالعه  و روند پژوهش  شرايط

    .باشد مي  اول  مطالعه  به  شبيه

  

  

   دوم  جبر در مطالعه  كالمي  لمسائ  آزمودنيها در حل  گروه  پنج  توصيفي  اطالعات). ٢-١(  جدول

  معيار  انحراف  ميانگين  تعداد آزمودنيها  گروهها

  ٤٣/٥  ٣٦/١٤  ٢٥   اول  گروه

  ٩٩/٦  ٩٦/١٦  ٢٤   دوم  گروه

  ٢٢/٥  ٢/١٩  ٢٥   سوم  گروه

  ٠٣/٥  ٣٨/١٤  ٢٤   چهارم  گروه

  ١٥/٥  ٤١/١٥  ٢٤   پنجم  گروه

  ٨٢/٢٧  ٢١/٨٠  ١٢٢   كل  جمع
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   نتايج

و   آزمودنيها، ميانگين) ٢-١(  شماره  جدول

  .دهد مي  معيار آنها را نشان  انحراف

  مثال  اول  گروه) ٢-١(  شماره  در جدول   

  ، گروه و رويه  پيچيده  مثال  دوم  ، گروه پيچيده

،  رويه  چهارم  ، گروه و ساده  پيچيده  مثال  سوم

  .باشد مي  و رويه  ساده  مثال  پنجم  گروه

  گروه  پنج  بين  دهد كه مي  نشان  نتايج   

و  >٠٥/٠P(وجود دارد   داري معني  تفاوت

  گرفته  و نتيجه) =٣٠٨/٣Fو  df ٤و  ١١٧

  بر روي  آموزش  مختلف  روشهاي  شود كه مي

مؤثر   آموزان جبر دانش  مسأله  حل  يادگيري

  ميانگين  اينكه  شدن  مشخص  براي.  است  بوده

  دارد از روش  تفاوت  مگروهها با ه  كدام

در   آن  نتيجه  شد، كه  استفاده  توكي  پيگيري

 .  ١است  آمده) ٢-٣(  جدول

                                                 
  آزمودنيها در گروهها، مثال  تبديلها، براي - ١

اما . بود  اول  مانند مطالعه  و رويه  و رويه  ساده

و   ساده  مثال  آزمودنيها در گروههاي  تبديلها براي

  با توجه  پيچيده  و مثال  و رويه  پيچيده  ، مثال پيچيده

  مسأله  تبديل  شود؛ پس مي  سنجيده  پيچيده  مثال  به

و   تمرين  ، مرحله پيچيده  مسأله  به  با توجه  هشتم

  در معادله  تغييري  هيچ  يعني  ، صفر است آموزش

ايجاد   آزمون ٨  مسأله  حل  براي  نمونه  مسأله

  هاي دارد، و در مسأله  شود و تنها مقادير تفاوت نمي

  مسأله  به  با توجه  ، تبديل و پنجم  و ششم  هفتم

و   چهارم  هاي ألهدر مس  و تبديل  است  يك  پيچيده

  آزمون  نتايج) ٢-٣(  شماره  جدول  بر اساس

  ميانگين  را بين  داري معني  تفاوت  توكي

   :دهد مي  زير نشان  شرح  گروهها به

  گروه  آزمودنيهاي  هاي نمره  ميانگين  بين. ١

بودند با   ديده  آموزش  پيچيده  با مثال  كه  اول

  آموزش  و پيچيده  ساده  با مثال  كه  سوم  گروه

وجود دارد و در   داري معني  بودند تفاوت  ديده

  .شود تأييد مي  دوم  مطالعه  سوم  فرضيه  نتيجه

  گروه  آزمودنيهاي  هاي نمره  ميانگين  بين. ٢

  بودند با گروه  ديده  آموزش  با رويه  كه دوم

  ديده  آموزش  و پيچيده  ساده  با مثال  كه  سوم

وجود دارد و در   داري معني  بودند تفاوت

  .شود تأييد مي  دوم  مطالعه  چهارم  فرضيه  نتيجه

) ٢-٣(  شماره  جدول  بر اساس  همچنين   

ساير   هاي نمره  ميانگين  بين  داري معني  تفاوت

  هاي فرضيه  شود و بقيه نمي  گروهها مشاهده

  .شوند تأييد نمي  پژوهش

  استفاده  كه  است  آن  مبين  دوم  مطالعه  نتايج   

   به  در كمك  و پيچيده  ساده  از مثال

 

                                                         
باشد و  دو مي  پيچيده  مسأله  به  با توجه  و دوم  سوم

  سه  پيچيده  با مسأله  با توجه  يك  مسأله  براي

  در اين  كه  اي پيچيده  با مسأله  هشتم  مسأله. باشد مي

،  اينكه  براي  است  شد معادل  داده  آموزش  مرحله

  هم  به  شبيه  نآ  حل  شيوه  و هم  مسأله  شكل  هم

  . است
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  تلفمخ  آزمودنيها با روشهاي  گروه  پنج  ميانگينهاي  بين  طرفه  يك  واريانس  تحليل  به  مربوط  اطالعات). ٢-٢(  جدول

   آموزش

  منابع

  پراكندگي

  مجموع

   مجذورات 

   درجه

   آزادي

  مجموع  ميانگين

   مجذورات

F  
  P   شده  مشاهده

  ٠١٣/٠  ٣٠٨/٣  ٠٤/١٠٤  ٤  ١٥٨/٤١٦  گروهها  بين

      ٤٥/٣١  ١١٧  ١١٧/٣٦٨٠  گروهها  درون

        ١٢١  ٣٣/٤٠٩٦   كل  جمع

 
  

   توكي  وهها با آزمونگر  هاي نمره  ميانگينهاي  تفاضل  مقايسه). ٢-٣(  جدول

  ميانگينها

  گروهها

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٢٠/١٩  ٩٦/١٦  ٤١/١٥  ٣٨/١٤  ٣٦/١٤  

  *٨٤/٤  ٦/٢  ٠٥/١  ٢٠/٠  -   پيچيده  مثال

  *٨٣/٤  ٥٨/٢  ٠٣/١  -  -  رويه

  ٧٩/٣  ٥٥/١  -  -  -   و رويه  ساده  مثال

  ٢٤/٢  -  -  -  -   و رويه  پيچيده  مثال

  -  -  -  -  -   و پيچيده  ساده  مثال

 
  باشد دار مي معني% ٥  ميانگينها در سطح  وتتفا* 

   
جبر در   كالمي  مسائل  حل  براي  آموزان دانش

  در اين  كه  آموزشي  با ساير روشهاي  مقايسه

    . است  گرديد، مؤثرتر بوده  بررسي  پژوهش

   

   بحث

  ها در جهت ، در رويه دوم  در مطالعه   

،  شد، با وجود اينايجاد   بهتر تغييراتي  استفاده

عملكرد آزمودنيها   روي  تأثير چنداني

كننده   دريافت  دو گروه  ؛ ميانگين نگذاشت

  شماره  جدول(  و دوم  اول  ها در مطالعه رويه

، انتظار  است  نزديك  هم  به) ٢-١(و ) ١-١(

  ها، روي ايجاد تغيير در رويه  بود كه  اين

  كه  اين .مؤثر باشد  آموزان دانش  يادگيري

  و پيچيده  ساده  با مثال  كه  عملكرد گروهي

  است  دليل  اين  ، به ديدند، بهتر است  آموزش

) الگو(  از مثال  كننده  استفاده  آموزان دانش  كه
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  جور كردن  از عمل  آزمون  مسائل  در حل

  آموزش  با دو مثال  كه  اند و زماني كرده  استفاده

داشتند و   بيشتري  نتمري  ديدند، فرصت مي

.  است  آنها باال رفته  مسأله  حل  مهارت  بالطبع

  ديده  آموزش  پيچيده  با مثال  كه  آموزاني  دانش

نمايند،   را حل  آزمون ٨  بودند توانستند مسأله

  آزمون  ، اول مسأله  افراد در حل  همين  ولي

  آزمون ٧و  ٦  مثال  و در حل. داشتند  مشكل

  كه  آموزاني  ديگر، دانش  از طرف. ودندب  موفق

  اول  بودند، مسأله  ديده  آموزش  ساده  با مثال

 ٨  مسأله  نمودند و در حل  را حل  آزمون

 ٤و  ٣و  ٢  مسائل  خوردند و در حل  شكست

  .٧و  ٦  مسائل  تر بودند تا حل موفق

  داد كه  نشان  توكي  پيگيري  روش   

  را نشان  داري معني  اوتتف  زوجي  هاي مقايسه

  كننده  دريافت  آموزان دهند، و عملكرد دانش مي

از   آموزش  در مرحله  و پيچيده  ساده  مثال

  مثال  كننده  دريافت  آموزان عملكرد دانش

  .بهتر بود  آموزش  در مرحله  و يا رويه  پيچيده

  ديده  آموزش  با رويه  كه  آموزاني  دانش   

را   كم  با تبديل  هايي وانستند، مسألهت بودند، مي

در   آموزان تبديلها دانش  با افزايش. نمايند  حل

  بودند مسائلي  كمتر توانسته  و دوم  اول  مطالعه

. نمايند  در آنها وجود دارد حل  دو تبديل  را كه

  ديده  آموزش  ساده  با مثال  كه  هم  آموزاني دانش

  عملكرد آنها ضعيفتبديلها،   بودند با افزايش

تبديلها   عملكرد با افزايش  كاهش  شد، اين مي

در   و هم  اول  در مطالعه  گروهها هم  در همه

  مسأله  آيا اين. مشهود بود  دوم  مطالعه

  هر چه  ، يعني حافظه      گرانباري  گردد به برمي

  حافظه ١ شود، گرانباري  تعداد تبديلها اضافه  به

  به ١٩٨٩( ٢سولر  كند؟ جان دا ميبيشتر نمود پي

  متعددي  مثالهاي  با ارائه) ٢٠٠٣از سولر،   نقل

،  مسأله  در حل  گرانباري  داد كه  نشان

از   سري  آنها در يك.  است  جدي  محدوديتي

  متوجه  و رياضي  علوم  هاي مسأله  ، شامل مسائل

  حلها مانع  راه  در يادگيري  شدند بار شناختي

  نيز به  هندسه  مسائل  آنها در حل. كند د ميايجا

  .رسيدند  از گرانباري  مشابهي  نتايج

  دريافت  با مثال  همراه  رويه  كه  گروهي   

كردند،   را حل  تبديل ٢با   بودند، مسائلي  كرده

  دريافت  آموزان دانش  كه  در صورتيست  و اين

  ر حلد  و تمرين  آموزش  در مرحله  رويه  كننده

وجود دارد   تبديل  يك  كه  وقتي  حتي  مسائل

  كه  دوم  خوردند و در مطالعه مي  شكست

  گروه  عملكرد اين  ها تغيير يافتند، روي رويه

  شد كه  ثابت  پژوهش  در اين.  تأثير نداشت

  تا حدودي  يادگيري  ها و مثالها در انتقال قاعده

  آزمون  سألهم  كه  اند، خصوصاً زماني مؤثر بوده

.  است  بوده  معادل  شده  داده  آموزش  با مسأله

در   يادگيري  انتقال  مؤثر براي  روشي  اما يافتن

.  است  نيستند ضروري  معادل  با هم  كه  مسائلي

  مؤثري  روش  و ساده  پيچيده  از مثالهاي  استفاده

                                                 
1 - overload 
2 - John Sweller 
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دهد و  مي  را افزايش  يادگيري  انتقال  كه  است

  .شد  ثابت  آن  كارايي  پژوهش  در اين

دريافتند، ) ١٩٨٥(  ريد و همكاران   

  آموزش  معادل  با مسائل  وقتي  آموزان دانش

  با مسأله  معادل  توانند مسائل بينند، تنها مي مي

  مسائل  نمايند و از حل  را حل  ديده  آموزش

  ناتوانند، و انتقال  ديده  آموزش  با مسائل  مشابه

با   مشابه  مسائل  به  معادل  از مسائل  رييادگي

  ريد و همكاران. گيرد مي  صورت  دشواري

آزمودنيها   دادند كه  نشان  در پژوهشي  همچنين

جبر   كالمي  و پيچيده  ساده  با دو مسأله  وقتي

  آزمون  مسائل  بينند در حل مي  آموزش

يا   ساده(  مسأله  با يك  كه  ترند، تا وقتي موفق

  وقتي  و همچنين. اند ديده  آموزش)  پيچيده

  ديده  آموزش) روشها(ها  آزمودنيها با رويه

  آزمون  مسائل  در حل  باشند عملكرد ضعيفي

  صورت  كندي  به  يادگيري  دارند و انتقال

  ).١٩٩١،  ريد و همكاران(گيرد  مي

   

   كلي  بحث

  استفاده  ، چگونگي اول  در مطالعه   

  و دانش  و رويه)  مدل(  از مثال  موزانآ دانش

. گرديد  بررسي  آزمون  مسائل  در حل  عمومي

  بود كه  بر اين  فرض»  مدل«با   در رابطه

،  ميزان(  كنند مفاهيم مي  تالش  آموزان دانش

را با   آزمون  موجود در مسائل)  و تكليف  زمان

و   مرحله آموزش  موجود در مثال  مفاهيم

،  آزمون  اگر ساختار مسأله. جور كنند  تمرين

  داده  آموزش  با مثال  يكساني  مقادير و مفاهيم

  تواند با استفاده آموز مي باشد، دانش  داشته  شده

نمايد، اگر   را حل  مسأله  جور كردن  از عمل

ديگر   منابع  دنبال  آموز به باشد دانش  غير از اين

و ) باشد  رساگر در دست(رود  ها مي رويه  مثل

. كند مي  خود مراجعه  عمومي  دانش  به  يا اينكه

  ديده  آموزش  تنها با رويه  كه  آموزاني  دانش

شوند و   دقيق  در رويه  بودند، ناگزير بودند كه

بگيرند   كمك  آزمون  مسائل  حل  براي  از آن

  آموزشي  مطالب  در دو مطالعه  آموزان دانش(

در   آزمايش  مرحله  طول را در  تمرين  مرحله

  توانستند به نياز مي  اختيار داشتند و در موقع

  اول  مطالعه  نتايج  بررسي). نمايند  آنها مراجعه

از   در استفاده  آموزان دانش  دهد كه مي  نشان

جبر   كالمي  ساده  مسائل  در حل  ساده  مثال

  ها براي از رويه  تر بودند، و در استفاده موفق

  ، موفق آزمايش  مرحله  پيچيده  مسائل  حل

  موفقيت  نيز نتوانست  عمومي  نبودند، و دانش

خصوصاً   آزمون  هاي مسأله  آنها را در حل

. كند  تضمين  بطور چشمگيري  پيچيده  مسائل

ايجاد شد و   ها تغييراتي در رويه  دوم  در مطالعه

  شركت  جديدي  آموزشي  گروههاي  همچنين

  پيچيده  مثال  ، گروه پيچيده  مثال  گروه(داشتند 

در ).  و ساده  پيچيده  مثال  و گروه  و رويه

  از مدل  استفاده  سودمندي  هم  دوم  مطالعه

و   با مثال  كه  آموزاني  شد؛ دانش  ثابت)  مثال(

موجود در   هاي بودند، قاعده  ديده  آموزش  رويه

بود بكار   آزمون  مسائل  حل  ها را براي رويه
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  و پيچيده  ساده  با مثال  كه  بردند و زماني مي

بطور   جور كردن  ديدند از روش  آموزش

  كه  طوري  كردند به مي  استفاده  آميزي موفقيت

  ممكن. نمايند  را حل  پيچيده  توانستند مسائل

را نيز   حافظه  گرانباري  از دو مثال  استفاده  است

  مبهم  پژوهش  در اين  مسأله  دهد، اين  كاهش

  نشده  مشخص  حافظه  گرانباري  و نقش  است

تبديلها   با زياد شدن  كه  موضوع  و اين  است

  روشن  يابد، چندان مي  افزايش  حافظه  گرانباري

  دو مطالعه  در اين  گرانباري  كنترل  براي.  نيست

  مثالها و راه  شد كه  داده  آزمودنيها اجازه  به

  را در مرحله  و آموزش  تمرين  مرحله  حلهاي

  باشند و در صورت  در اختيار داشته  آزمايش

،  عمومي  دانش  نقش. نمايند  مراجعه  آن  نياز به

  ؛ وقتي نيست  نيز مشخص  پژوهش  در اين

  مسائل  حل  براي  كافي  منابع  آموزان دانش

  دانش  به  مراجعه  ندارند، احتمال  آزمون  مرحله

  نقش  پژوهش  ، در اين بيشتر است  عمومي

  نشده  مشخص  دقيق  صورت  به  عمومي  دانش

  . است

   

  

  

  منابع

    التين
 
 

  ضميمه

  ٢و  ١  در مطالعه  شده  استفاده  مسائل

   ساده  مثال

  چه. كند  تايپ  ساعت ٥را در   تواند آن كند و حميد مي  تايپ  ساعت ١٠را در   متن  تواند يك رضا مي

  كار كنند؟  شود اگر آنها با هم  تايپ  متن  كشد آن مي  طول  مدت

   پيچيده  مثال

كار را   تواند اين سريعتر از او مي  ساعت ٣  كند و عرفان  تايپ  ساعت ١٢را در   متن  تواند يك مي  آرمان

آنها . دهد  انجام
8

  كشد اگر آرمان مي  طول  مدت  چه. دادند  جدا شوند انجام  هماز   از اينكه  را قبل  متن 1

  كار كنند؟  و او با هم  كند اگر عرفان  را كامل  آن
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   آزمون  مسائل

  نقاشي  ساعت ١٠را در   تواند آن مي  كند و مهدي  نقاشي  ساعت ١٢را در   خانه  تواند يك محمد مي. ١

  كار كنند؟  شود اگر آنها با هم  نقاشي  كشد خانه مي  طول  مدت  چه. كند

. را بدوزد  تواند آن زودتر مي  ساعت ٣بدوزد و زهرا   ساعت ٩را در   لباس  تواند يك مي  معصومه. ٢

  كشد؟ مي  طول  مدت  كار كنند چه  اگر آنها با هم

  همين  انجام  كار براي  تازه  دهد اما يك  انجام  ساعت  را در پنج  تكليف  تواند يك مي  متخصص  يك. ٣

كار   بيشتر از متخصص  دو ساعت  كنند، مبتدي كار مي  آنها با هم  كه  زماني. نياز دارد  ساعت ٧  به  تكليف

  مقدار بايد كار كند؟  چه  كند، متخصص مي

. نددرو ك  ساعت ٦را در   تواند آن درو كند و پسر او مي  ساعت ٤را در   اش تواند مزرعه مي  زهره. ٤

  اكنون  كار كنند و هم  اگر آنها با هم
3

  ؟ است  الزم  وقت  مدت  باشند چه  داده  درو را انجام 1

  را انجام  تواند آن زودتر مي  ساعت ٤  دهد و بابك  انجام  ساعت ٨را در   تكليف  تواند يك مي  حسام. ٥

كار   بيشتر از حسام  ساعت  يك  برسانند، بابك  پايان  را به  تكليفكنند تا  كار مي  آنها با هم  دهد، وقتي

  نياز دارد؟  كار كردن  براي  حسام  مدت  چه. كند مي

بار سريعتر، آنها  ٢  تميز كند و كسري  ساعته ٤را   خانه  تواند يك ياسر مي. ٦
4

تميز   را صبح  خانه 1

  دارند؟  احتياج  خانه  تميز كردن  براي  زماني  مدت  كار كنند، چه  به  شروع  هماگر آنها با . اند كرده

 ١٠  تواند حصار را در طول مي  بسازد و دستيارش  ساعت ٧  را در طول  تواند حصاري نجار مي  يك. ٧

  روز گذشته. بسازد  ساعت
2

كشد تا نجار حصار را  مي  لطو  زماني  مدت  چه. اند حصار را ساخته 1

  بيشتر از نجار كار كند؟  ساعت ٣كار كنند، اما دستيار   با هم  اگر او و دستيارش. كند  تكميل

  از هم  از اينكه  آنها قبل. بار سريعتر ٢  كند و حسن  مرتب  ساعته ٦را   نامه دسته  تواند يك مي  حسين. ٨

جدا شوند 
5

كند، اگر او و   را مرتب  دارد تا بقيه  احتياج  زماني  مدت  چه  حسين. كردند  ها را مرتب نامه 1

  بيشتر كار كند؟  ساعت ١  كار كند اما حسن  با هم  حسن
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