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 چکیده

حل مسئله بر از طریق آموزش  ، اثربخشیپژوهشهدف از انجام این 
 وابسنته بنه زمیننه بنه مسنت ل از زمیننه       شنناتتی  سبک تغییرپذیری

 آزمنون  پسو  آزمون پیش، با روش تح یق آزمایشی بود. آموزان دانش
سنال   آمنوزان  شدانبود. جامعه آماری کلیه شامل همه با گروه کنترل 

استان ایالم در سال  کهره() هلیالناول متوسطه پسر و دتتر منط ه 
چنند   ای توشنه  صورت به گیری نمونهو روش  3131-3131تحصیلی 

نفر پسر  361) بود آموزان دانشنفر از  133بود. نمونه شامل  ای مرحله
 صنورت  بنه آنها  شناتتی سبکدتتر( که بعد از مشخص شدن  311و 

دو  ودو گنروه آزمنایش   ) نفنری  13تصادفی در چهار گروه  جایگزینی
گروه کنترل( قرار گرفتند. ابزار پژوهش، آزمون تصاویر پنهان ویتکین 

 های گروه( بود و مداتله آزمایشی برای هر کدام از 3313) همکارانو 
آموزشنی از هنر    هنای  جلسنه اجرا شد و پس از اتمنام   6آزمایش طی 
و  SPSS21بنا اسنتفاده از    هنا  دادهمل آمد. به ع آزمون پسچهار گروه 

نتایج نشان داد  آزمون کوواریانس دوراهه و تی همبسته تحلیل شدند.
 تغییرپنذیری  موجن  حنل مسنئله   از طرینق  آمنوزش   اثربخشنی  کنه 

دتتنر   آموزان دانش وابسته به زمینه به مست ل از زمینه شناتتی سبک
 تنوانی   منی مسنئله   روش حنل  کارگیری بهبنابراین با  ؛شود میو پسر 
را از وابسته به زمینه، به نابسته به زمیننه   آموزان دانش شناتتی سبک

 تغییر دهی .
 .مسئله، مست ل از زمینه، وابسته به زمینه حل: های کلیدی هواژ
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Abstract 
The purpose of this study was to Effectiveness of 
problem sloving Traning on variability of 
dependent cognitive style to independent cognitive 
style of school students. This experimental study 
was conducted with pretest-posttest and control 
group. Statistical population included all frist 
grade state and day high school male and female 
students in Holillan of Ilam in the academic year 
2013-14(1392-93 s.c.) and the sampling method 
was multistage cluster sampling. The sample was 
comprised of 300 students(163 person mal student 
& 137 person femal student) that after measures 
the students discrimination between the figure 
students were randomly assigned into the four 
groups of 20 persons each(2 experimental groups 
and 2 control groups). The research instrument 
was Witkin's Group Embedded Figures Test 
(witkin et al, 1971), and experimental treatment 
was conducted on the experimental groups during 
6 sessions and then posttest were administrated on 
the four groups. Statistical analysis was conducted 
by two-way analysis of variance and t test paried 
using SPSS21 software. Results showed the 
Effectiveness of problem sloving Traning causes 
of variability of dependent cognitive style to 
independent cognitive style of school students 
femal and mal. so by employing the method 
solving problem variability dependent to the 
independent cognitive style of male and female 
students. 
Keywords: problem sloving, dependent and 
independent cognitive style. 

 

 درسی ریزیبرنامه در پژوهش
 (51پیاپی ) 16، شماره دوم دوره، چهارده  سال

 333-338، صفحات 3136 تابستان

Research in Curriculum Planning 
Vol 14. No 26 (continus 53) 
summer 2017, Pages 100-108 

 veisisaeed@yahoo.comمسؤول:  ة*. نویسند

 12/08/95: پذیرش   20/01/93 :وصول

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
34

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-1530-fa.html


 101 / ... وابسته شناختی سبک تغییرپذیری بر مسئله حل آموزش تأثیر

 

 مقدمه

 هژا   پژووه  به بعد در  1990که از سال  هایی موضوعاز 
 آمژوزا   دان آموزشی مورد توجه بوده است، این است که 

بژه یژادگرن ن ملا ژ      هژایی  شژیوه از چژه   گیژر   بهژره با 
(. م خصصا  آموزشژی بژر ایژن    Hohn, 1995) پردازند می

نعژال و بژا عه ژه در     طور بهکه  آموزانی دان که  اند عقیده
، اح مژژال کننژژد مژژیاینژژدها  یژژادگیر  شژژود شژژرکت نر

انژراد   کژه  هنگژامی مونقیت و پیشرنت آنها بیشژ ر اسژت.   
 کننژد  مینعال در نرایندها  یادگیر  شود شرکت  طور به

احساس  درت و اش یار در آنا  انزای  یان ژه و پیشژرنت   
 شژود  مژی آنهژا بیشژ ر    دهژی  جهژت تحصیلی و سلح شود 

(Hartman, 1995کلیژژد اصژژ .) لی درگیژژر کژژرد  و ادامژژه
در نرایندها  یادگیر  و یژاد گژرن ن    آموزا  دان شرکت 

هرچه بیشژ ر ملا ژ  توسژن آنژا  در نهژی ترجیحژات و       
مثبت و یا  طور به تواند میآنها  رار دارد که  شناش ی سبک

 & Birkey) دهژد  ژرار   تژثییر منفی عملکرد آنژا را تحژت   

Rodman, 1995; Hartman, 1995.) حقیقژژات ن ژژایت ت
نشا  داده است که سژازگار کژرد  مژواد آموزشژی بژرا       

 آمژوزا   دانژ  برآورده کرد  نیازها  گونژاگو  یژادگیر    
 & Homayoni) باشژژدبژژرا  آنژژا  سژژودمند  توانژژد مژژی

Abdollahi, 2002 ؛Patrick, etc, 2002; Li-fang, 2004; 

Glicksohn, etc, 2007; jin, 2010   این امر مسژ لز  آ .)
را شناسژایی   آمژوزا   دانژ  شژناش ی   هژا   سبکاست که 

چه نوع ملژا بی   شناش ی سبککرده و بدانیی که برا  هر 
که تحقیقات نراوانژی   ها سبکمورد نیاز است. از جمله این 
شناش ی وابسژ ه   ها  سبکرا به شود اش صاص داده است 

است که با توجژه بژه    به زمینه و مس قل از زمینه وی کین
ونشژژا  در نراینژژد یژژادگیر  و آمژژوزش کاربردهژژا  روزانز

 ,Homayoni & Abdollahi) دارنژد کاربردها  م نژوعی  

 ,Patrick, etc, 2002; Li-fang, 2004; Glicksohn؛ 2002

etc, 2007; jin, 2010; Akdemir & Koszalka, 2008; 
Zhang, 2006; Thompson & Tom, 1957; Dormody, 
1990; Witkin & Goodenough, 1977; Richardson 
& Turner, 2000; Bahar & Hansell, 2000; Ates & 

Cataloglu, 2007; Pithers, 2002  از سژژو  دیگژژر .)
 هژایی  پووه شناش ی نیز موضوع  ها  سبک تغییرپذیر 

 ,,Witkin & Goodenough) اسژت م عدد   رار گرن ژه  

 تژر  پژایین و ضعف نسبی انراد وابس ه به زمینژه در   (1977
(، Richardson & Turner, 2000) میعمژو بژود  هژوش   
 ;;Berger & Goldberger, 1979) کژار  ظرنیت حانظه 

Bahar & Hansell, 2000 مسژژژ له(، توانژژژایی حژژژل 
(Antoniti & Maria, 1995; Ates & Cataloglu, 2007 )

 ,Pithers) بیا ، اس دالل و نصاحت گیر  تصمییو توانایی 

 ,Musser) تژر  ضعیف(، درک بدنی و هویت شخصی 2000

مونقیژت  (، Luk, 1998) کم ژر (، پیشرنت تحصیلی 1997
 اسژت و محاسژباتی   وتحلیژل  تجزیژه که  هایی رش هکی در 

(Anderson & Adammes, 1992, by, Peirce, 2000 ،)
 & Guisande, Paramo, Tinajero) کم ژر تمرکز و د ت 

Almeida, 2007)  اند دانس هرا  ابل اصهح. 
، آمژوزا   دانژ  شژناش ی   ها  کسباز طرنی، برشی از 

) سژازد  مژی آموزش به روش حل مس له را با مانع مواجژه  
Ronning, McCurdy & Ballinger, 1984 ،) پژژووه 

تژدری  مبنژا     هژا   روششژناش ی و   هژا   سبکدرباره 
امژژا عژژد   ؛مناسژژبی بژژر  ان خژژات روش تژژدری  اسژژت 

 ,Dyer & Osborne) مخ لف ها  پووه همسویی ن ایت 

(، ان خژژژات روش تژژژدری  م ناسژژژ  بژژژا 1999 ;1996
 .سازد میرا دشوار  آموزا  دان  شناش ی سبک
 حژل  توانژایی  وپژرورش  آمژوزش  عمده اهداف از یکی 
 ایژن  ت. بژا اسژ  آمژوزا   دانژ   اب کژار  و آنرینندگی ،مس له
 زندگی گوناگو  شراین با توانند می آموزا  دان  ها توانایی

 از هژا  توانژایی  این درش شوند. سازگار جدید ها  مو عیت و
 ,Ozturk) اسژت  میسژر  نعژال  تژدری   هژا   روش طریق

Muslu & Dicle, 2008; Van Berkel & Schmidt, 
2005; Seldomridge & Walsh, 2006; Alessio, 2004; 

Hung, etc, 2006; Armand, 1999 پیشژرن ی  هر (. پ 
 نشژثت  جوامژع  وپژرورش  آمژوزش  صحیح و کارآمد نظا  از
 تغییژر  جملژه  از م عژدد   عوامژل  بژه  مهی ینا و گیرد می
 هژا   روش از اس فاده جهت در تدری  ا گوها  و ها شیوه
 & Yazad Pour, Yousefi) دارد بسژ گی  نعژال  و نژوین 

Haghani, 2008.) 

و نژوعی   رن ژار   نراینژد   صورت به مس له حل روش

، مسژ له روش یادگیر  نعژال شژامل شناسژایی و تعریژف     

مقدماتی، آزمو  ن ژایت و   گیر   یجهناطهعات،  آور  جمع
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 & Nadi, Gordanshekan) گیژر   تصژمیی ارزشژیابی و  

Golparvar, (2011; Adibnia, Mohajer & Shiekh 

Pour, 2013 ،   نرایند  برا  کشف، توا ی، ترتیژ  صژحیح

 شژود  مژی من هژی   حژل  راههدف یا یک یک  که به هایی راه

(Adibnia, Mohajer & Shiekh Pour, 2013 )یژف تعر 

 هژا   پاسخ انواع آشکار یا شناش ی صورت به که است شده

 و کنژد  مژی  ارائژه  آنژرین  مشژکل  هژا   مو عیت به را با قوه

 هژا   حل راه این میا  از را پاسخ مؤیرترین ان خات اح مال

 شیوه آموزش جهات، بسیار  و از دهد می انزای  مخ لف

 آمایژه  یژک  ایجژاد  بژرا   نژرد،  بژه  کمژک  را مسژ له  حل

 ;Anwar Khan, etc, 2010) کننژد  مژی   لمژداد  گیر یاد

Andri, 2006; Dyer & Osborne, 1996.) 

از آنجایی کژه روش تژدری  در مونقیژت نرآینژدها      

همیشه  تواند نمیآموزش بسیار اهمیت دارد و هیچ روشی 

 ,Dyer & Osborne) باشژد  بخ  ن یجهو در همه شراین 

 Al Saee) تژدری   هژا   روش(، م ناس  سژاش ن  1999

Ahmad, 1993; Luk, 1998; Homaoni, Kadivar & 

Abdollahi, 2005) آموزشژی مواد  و (Al Saee Ahmad, 

شناش ی از یک سو و از طژرف دیگژر    ها  سبک( با 1993

اصهح ضعف نسبی انراد وابس ه به زمینژه و تغییژر سژبک    

ایژن تحقیژق    سژؤال  بنابراین ،رسد میآنها ضرور  به نظر 

ا آموزش به روش تدری  حل مس له باعث این است که آی

وابس ه بژه زمینژه    آموزا  دان  شناش ی سبک تغییرپذیر 

 یا نه؟ شود میبه مس قل از زمینه 

 روش پژوهش

از طژرح   . در این بررسیآزمایشی بوداز نوع  روش پووه 

اسژ فاده  با گروه کن رل  آزمو  پ و  آزمو  پی آزمایشی 

مس له آموزش دیدند  حلآزمایشی به روش  ها  گروهشد. 

و  بژود سژاع ه   5/1تژا   1ه جلسژ  6 اجرا  آزمای  و مدت

از روش  ا  مداشلژژه گونژژه هژژیچکن ژژرل تحژژت  هژژا  گژژروه

 . رار نگرن ند تدری  حل مس له

 جامعه و نمونه پژوهش

نفر دش ر سال  139نفر پسر و  163آمار  پووه   ةجامع

 پژژ  از شناسژژایی اول م وسژژله بودنژژد کژژه از بژژین آنهژژا

نفژر   80 وابس ه به زمینه و مس قل از زمینه شناش ی سبک

نمونژه پژووه  ان خژات     عنژوا   بهتصادنی ساده  صورت به

آزمایشژی، حژدا ل حجژی     هژا   طرح. از آنجا که در شدند

 ،نفژر پیشژنهاد شژده اسژت     15-30نمونه برا  هر گژروه  

 کن رلدر دو گروه آزمایشی و دو گروه  ها آزمودنی بنابراین

 . رار داده شدند برا  هر کدا (نفر  20)

 ابزار پژوهش

 ,Witkin, etc) پنهوان آزموون رروهوی توواویر     .1

 ابلیژت تفکیژک    گیر  اندازه منظور بهکه  (:1971

شژژکل  18شژژکل از زمینژژه ابژژداع شژژده، شژژامل 

هندسی است که هر یک از آنها م شکل از چنژد  

شکل هندسی نامنظی است. آزمودنی باید تصویر 

ی را کژژه در یژژک شژژکل  سژژاده هندسژژی شاصژژ 

پنها  است مشخص سازد. به ازا  هژر   تر پیچیده

  هژا   نمژره . شژود  میپاسخ درست یک نمره یبت 

طژرف و   بژی  11تژا   9وابس گی به زمینه،  6 تا 0

 دهنژد  مژی اس قهل از زمینه را نشژا    18 تا 12

(Glicksohn & Golan, 2001; Glicksohn & 

Naftuliev, 2005; Jin, 2010; Kalantari & 

Sharifi, 1999; Homaoni & Abdollahi, 

2002; Hosseni Nsab & Vali Nejad, 2001; 

Azadi, 2007.)  مژردا  آ  بژرا    زما  هیروایی 

 اسژژتگژژزارش شژژده  63/0و بژژرا  زنژژا   82/0

(Honeyman & Miller, 1998.) 

 ها  پووه ن ایت  حل مسئله: های مهارتآموزش  .2

 & Anderson, 2000; Moazami) شژده انجژا   

Gozardi, 2000   نشانگر آ  است کژه در نحژوه ،)

 هژا   تفژاوت مراحژل حژل مسژ له،     بند  تقسیی

، بژین  هژا  بند  تقسییوجود دارد. این  ا  گس رده

به واسله  ها تفاوت. این اند م فاوتمرحله  8تا  3

ایژن مراحژل اسژت. در     تر جزئی ها  بند  تقسیی

پژنت  این پووه  از میا  ا گوها  م نوع، شژیوه  

 Hidari & Rasool) گلووردیکسو  و  ا  مرحله

Zadeh Tabatabaee, 2006  د( کژژه بژژا وجژژو 

تمژژامی م غیرهژژا   دربرگیرنژژدهمخ صژژر بژژود ، 

مربوط به حل مس له است، مژورد اسژ فاده  ژرار    
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گرنت. این شیوه شامل تعریژف مسژ له، ان خژات    

(، اجژرا   گیژر   تصژمیی ) راهبژرد هدف، ان خات 

 .راهبرد و وارسی است

 ای مرحلوه ئله پون   برناموه آموزشوی حول مسو     ةخالص

 دیکسون و رلوور

تعریف مس له: نخس ین گژا  در حژل مسژ له،     اول: ةمرحل

 هژا   مهژارت بازنمایی صحیح مس له است. در این مرحلژه  

 بنژژد  دسژژ هشژژروع دعژژوت بژژه صژژحبت آزاد،   چژژو هم

بژاز و بسژژ ه،   هژا   پرسژ  ، پیگیژر  مشژکل،   هژا  موضژوع 

ش داد  نعژال، بلنژد نکژر کژرد ،     انژدک، گژو   ها  مشوق

 نوریژژت، اسژژ فاده از سژژکوت، شژژناشت احساسژژات، بژژا   

احساسژژژات و انعکژژژاس درک صژژژحیح بژژژه   )بهژژژابر (

 آموزش داده شد. آموزا  دان 

بژر   ا  ا عژاده  نژوق  تژثییر دو : نحوه بیا  هژدف   ةمرحل

کارایی مس له دارد. اگر هدف در یک جمله مژبهی و کلژی   

بنژابراین،   ؛شواهد بژود  یرممکنغبیا  شود، رسید  به آ  

کمک شد تا مسائل شژود را   آموزا  دان در این مرحله به 

د یق و صریح بیژا  کننژد.    ها  واژه صورت به االمکا  ح ی

مسژ قیی،   هژا   پرس  چو هم ها  مهارتدر این مرحله 

، حمایژت و  هژا  هژدف ، تعیژین  هژا  نژاهمخوانی پرداش ن به 

عات، ارائه پند، نفوذ، ارائه تشویق، تعبیر و تفسیر، ارائه اطه

 پیشژژنهادشخصژژی،  هژژا  مثژژالدسژژ ورا عمل، اسژژ فاده از 

 درنگ و اشذ تعهد آموزش داده شد.

در  آمژوزا   دانژ  سو : ان خات راهبرد: وظیفژه   ةمرحل

مخ لژف و ان خژات    هژا   گزینژه این مرحله در نظر گرن ن 

ممکن در ایژن مرحلژه    ها  شیوهیکی از آنها بود. از جمله 

بژژود. همچنژژین  آمژژوزا  دانژژ ش بژژارش مغژژز  بژژه آمژوز 

و ایفژا  نقژ  بژه     دهژی  سرمشژق ، هژا  مو عیت بینی پی 

 آموزش داده شد. آموزا  دان 

چهار : اجرا  راهبژرد: در ایژن مرحلژه وظیفژه      ةمرحل

تمرین راهبردهایی بژود کژه در مرحلژه  بژل      آموزا  دان 

ز که در ان خات یک مژورد ا  آموزانی دان تعیین شده بود. 

بین جند مورد را داشژ ند بژرا  درک پیامژدها  ضژمنی     

در این مرحله بژه   بنابراین ؛تصمیی شود به آنا  کمک شد

، آگژاهی و آرمیژدگی انکژار و    نویسژی  وا عژه  آمژوزا   دان 

، ترکیژ  راهبردهژا   زدایژی  حساسژیت تصویرساز  ذهنژی،  

 آموزش داده شد.

پنجی: وارسی: در این مرحله آنچه به دست آمد  ةمرحل

و آنچه آمد بود به دست آید بررسی شژد. ارزیژابی ن ژایت،    

 هژا   نعا یتو برگشت و پایا  جلسات از جمله  بند  جمع

 این مرحله بود.

 اجرای پژوهش ةشیو

از هژدف انجژا     آمژوزا   دانژ  ا   ژرار داد   یژ پ  در جر

 ,Witkin, etc) پنهژا  ، آزمژو  گروهژی تصژاویر    پووه 

بلیژت تفکیژک شژکل از     ا گیژر   انژدازه  منظژور  به(، 1971

دش ر و پسر اجرا شژد.   آموزا  دان زمینه، بر رو  تمامی 

دش ژر توسژن همکژار     آمژوزا   دان مربوط به  ها  آزمو 

پسژر توسژن    آمژوزا   دانژ  مربوط بژه   ها  آزمو شانی و 

بعژد از انجژا  ایژن    همکار مرد تکمیل و پاسژخ داده شژد.   

جژن    دو آمژوزا   دانژ  مرحله که  ابلیت شکل از زمینه 

دش ژر را در دو   آموزا  دان نفر از  00تعداد مشخص شد، 

 شژناش ی  سبکدش ر با  آموز دان  نفر 20) آزمایشیگروه 

دش ژر بژا    آمژوز  دانژ   نفر 20) کن رلو  وابس ه به زمینه(

نفژژر از  00و تعژژداد  وابسژژ ه بژژه زمینژژه( شژژناش ی سژژبک

 نفژژر 20) آزمایشژژیپسژژر را در دو گژژروه  آمژژوزا  دانژژ 

وابسژ ه بژه زمینژه( و     شژناش ی  سژبک پسژر بژا    وزآم دان 

وابس ه به  شناش ی سبکپسر با  آموز دان  نفر 20) کن رل

 رار داده شدند. سپ  آموزش حل مسژ له بژه دو   زمینه(، 

آمژوزش   اساس بر یبرنامه آموزش) شدگروه آزمایشی ارائه 

دیکسژو  و   ا  مرحلژه پژنت  بژه روش   مسژ له مهارت حل 

 5/1تژا   1 جلسژه  6موزشی بژه مژدت   ن برنامه آیا(. گلوور

 گونژه  هژیچ کن ژرل   هژا   گژروه و د یژ ساع ه به طول انجام

 از آموزش روش تدری  حل مس له ندیدند.   ا  مداشله

 آموزا  دان حل مس له برا  روش تدری   ةدهند آموزش

دش ر همکار شانی و در مدارس دش رانه منلقه هلژیه  و  

 آموزا  دان حل مس له برا  روش تدری   دهنده آموزش

پسر همکار مرد و در مدارس پسرانه منلقژه هلژیه  بژود.    

 مجدداً، آزمو  پ بعد از انجا  جلسات آموزشی در مرحله 
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(، بژر  Witkin, etc, 1971) پنهژا  آزمو  گروهژی تصژاویر   

پووه  اجرا شد تا تفکیک شکل از زمینه  ها  نمونهرو  

ربژوط  م هژا   آزمژو  آنا  مشخص شود. در این مرحله نیز 

 هژا   آزمژو  دش ر توسن همکژار شژانی و    آموزا  دان به 

پسر توسن همکژار مژرد تکمیژل و     آموزا  دان مربوط به 

 پاسخ داده شد.

اول و دو  از آزمژو    هژا   نرضیهدر ادامه برا  بررسی 

تحلیژژل کواریژژان  دوراهژژه اسژژ فاده شژژد کژژه اب ژژدا      

آ ، یعنژی مسژ قل بژود ، نرمژال بژود ،       هژا   نرض پی 

، همگنی شی  رگرسیو  و شلی بود  ها واریان  همگنی

از آزمژو    هژا  دادهبررسی شدند. برا  بررسی نرمال بژود   

اسمیرنف و برا  بررسژی مفروضژه همگنژی     -کو موگروف

 ةدهنژد  نشا از آزمو   و  اس فاده شد و ن ایت  ها واریان 

بژرا  انجژا  تحلیژل     هژا  نرض پی رعایت و بر رار  همه 

نیز نشا  داد کژه   ها رگرسیو رسی شی  کواریان  بود. بر

تعامژل وجژود نژدارد. پژ  از      آزمژو   پژی  و  ها گروهبین 

و مفروضژه   هژا  واریژان  مفروضژه یکسژانی    تثییدبررسی و 

مژورد   هژا  گژروه یکسانی شی  رگرسیونی، مسژ قل بژود    

در دو گژروه آزمژای  و    هژا  آزمژودنی توجه است که چو  

ایژن مفروضژه هژی     ندا گرن هتصادنی  رار  صورت بهکن رل 

و چهژار    سو  ها  نرضیهبررسی برا   و ؛است تثییدمورد 

 آزمو  تی وابس ه اس فاده شد. از

 نتای 

در ایژن پژووه  در دو سژلح آمژار      ها داده وتحلیل تجزیه

انجژا    spss21 انزار نر توصیفی و اس نباطی و با اس فاده از 

اف شده است. در سلح آمار توصژیفی از میژانگین و انحژر   

 ر اس نباطی بژا توجژه بژه   امعیار اس فاده شد و در سلح آم

وابسژ ه و بژا توجژه بژه طژرح       tنرضیات پووه  از آزمو  

باید بررسی شژود،   آزمو  پی پووه  و به د یل اینکه ایر 

 از طریژق تحلیژل کواریژان  تژک م غیژر       ها دادهتحلیل 

جمعیژت شژناش ی    هژا   ویوگیاس فاده شده است. از نظر 

در یژژک محژژدوده سژژنی و تحصژژیهت  هژژا دنیآزمژژوهمژژه 

مشخص، یعنی دوره دبیرسژ ا  و سژاکن منلقژه هلژیه      

 ایه  هس ند.
 

 آزمایشی و کنترل یها رروه در آزمون پس و آزمون پیش یانگین و انحراف استانداردتوصیفی م یها نمره :1جدول 

 جنس پسر دختر

 گروه آزمایش کنترل آزمایش کنترل

آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 میانگین 45/4 45/03 03/5 55/4 55/4 03/9 55/4 03/5

 انحراف استاندارد 00/0 45/5 57/0 39/0 45/0 50/5 09/0 53/3

 

 هژا   گژروه  آزمو  پی برا  بررسی تفاوت بین نمرات 

مسژ قل   tآزمای  و کن رل در دش ژرا  و پسژرا  آزمژو     

مشژاهده شژده در سژلح     t کژه اجرا شد و ن ایت نشا  داد 

05/0 p<     معنژژادار نبژژوده و بنژژابراین میژژانگین نمژژرات

آزمژای  و کن ژرل در دش ژرا  و     هژا   گژروه  آزمژو   پی 

 پسرا  تفاوت وجود ندارد.
 

 .شناختی کسب آزمون پسو  آزمون پیشبرای نمرات اریانس دو راهه کو وتحلیل تجزیهنتای  آزمون  :1جدول 

 منبع Sig F MM DF SS تاضریب ا

 آزمون پیش 353/5 0 353/4 073/3 700/3 330/3

 گروه 533/440 0 533/440 050/05 333/3 050/3

 گروه * جنسیت 033/07 0 033/07 343/0 000/3 304/3

 خطا 533/0050 57 550/05 - - -

 کل 333/7357 53 - - - -
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زش به روش حل مسژ له  آمو تثییراول مبنی بر  ةنرضی

وابسژ ه بژه    آمژوزا   دانژ   شژناش ی  سبک تغییرپذیر بر 

است مورد  مؤیرمس قل از زمینه،  شناش ی سبکزمینه، به 

بژژا توجژژه بژژه اینکژژه در  2در جژژدول  ت. ژژرار گرنژژ تثییژژد

است بنژابراین م وجژه    >612/0Pو  =260/0F آزمو  پی 

بژر   05/0با سلح معنادار   آزمو  پی  تثییرکه  شویی می

 آزمژو   پژی  نیست و پ  از تعدیل نمرات  دار معنین ایت 

(، ن ژایت  کنژد  مژی را تعژدیل   آزمو  پی کواریان  نمرات )

( که بژین دو گژروه   >000/0Pو  =39/28F) دهد مینشا  

میژزا   ) اتژا تفاوت معنادار  وجود دارد و بر اساس ضری  

نژرد  در واریژان     ها  تفاوتدرصد است و  29/0( تثییر

نمرات در گروه ناشی از آموزش حل مس له بود است و بژه  

درصژد بژوده    29آموزش حژل مسژ له    تثییرعبارتی میزا  

 است.

ایژر م قابژل جنسژیت و     معنادار  برمبنی دو   ةنرضی

جژدول   هژا   یان ژه بر اساس  ت. رار نگرن تثییدگروه مورد 

روه و مشاهده شده در شصوص تعامل بژین گژ   F، 2شماره 

بنژابراین   ؛معنادار نبوده اسژت  >05/0Pدر سلح جنسیت 

شژناش ی   هژا   سژبک  تغییرپژذیر  آموزش حل مس له بر 

بنژابراین   ؛دش را  و پسژرا  تحقیژق یکسژا  بژوده اسژت     

حاکی از آ  است کژه   طورکلی بهپووه  حاضر  ها  یان ه

را  آموزا  دان  شناش ی سبک تواند میآموزش حل مس له 

در دش را  و پسرا  به یژک   تغییرپذیر ین تغییر دهد و ا

 میزا  است.

 
 شناختی سبک آزمون پسو  آزمون پیش: آزمون تی وابسته برای نمرات 5 جدول

 t سطح معناداری
 شده جفت های تفاوت

 جنس
 میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد خطا

 پسران   -033/0 055/5 507/3 -530/0 333/3

 دختران   -453/0 005/4 754/3 -544/0 330/3

 

آموزش به روش حل مس له  تثییرمبنی بر  سو  ةنرضی

پسر وابس ه بژه   آموزا  دان  شناش ی سبک تغییرپذیر بر 

بژا  اسژت   مژؤیر زمینه،  مس قل از شناش ی سبکزمینه، به 

(801/3-T=  000/0وP< ) ت. رار گرن تثییدمورد 

مژوزش بژه روش حژل    آ تژثییر مبنی بژر   چهار  ةنرضی

دش ژر   آمژوزا   دان  شناش ی سبک تغییرپذیر مس له بر 

 مژؤیر زمینه،  مس قل از شناش ی سبکوابس ه به زمینه، به 

  رار گرنت. تثیید( مورد >001/0Pو  =T-900/3است با )

 ریری نتیجهبحث و 

بژه   آمژوزش  تثییرهدف از این پووه  شناسایی ایربخشی 

 شژناش ی  هژا   سژبک  تغییرپژذیر   بژر  مسژ له  روش حل

سال اول م وسله منلقه هلژیه  در اسژ ا     آموزا  دان 

از طریژق  آمژوزش   ایربخشژی  ن ایت نشا  داد کهایه  بود. 

وابسژ ه بژه    شناش ی سبک تغییرپذیر  موج حل مس له 

دش ژر و پسژر    آمژوزا   دانژ  زمینه بژه مسژ قل از زمینژه    

 توانیی میروش حل مس له  کارگیر  بهبنابراین با  ؛شود می

را از وابسژ ه بژه زمینژه، بژه      آمژوزا   دانژ   شناش ی سبک

 نابس ه به زمینه تغییر دهیی.

آمژوزش بژه روش    تژثییر مبنی بژر   پووه  ها  نرضیه

 آمژوزا   دانژ   شژناش ی  سژبک  تغییرپذیر حل مس له بر 

دش ر مس قل از زمینه،  شناش ی سبکوابس ه به زمینه، به 

بررسژی   منظور بهگرنت.  رار  تثییداست مورد  مؤیرو پسر 

و کوواریان  دو راهه  وتحلیل تجزیهاز آزمو   ها نرضیهاین 

T  اس فاده شد که ن ژایت نشژا  داد   وابس ه  ها  گروه برا

 تغییرپژژذیر کژژه آمژژوزش بژژه روش حژژل مسژژ له باعژژث  

وابسژژ ه بژژه زمینژژه، بژژه   آمژژوزا  دانژژ  شژژناش ی سژژبک

ل ، دش ژر و پسژر سژال او   مس قل از زمینژه  شناش ی سبک

 هژژا  پژژووه بژژا  هژژا یان ژژهایژژن . شژژود مژژی م وسژژله

(Tannenbaum, 1982; Musser, 1997; Azadi, 2006; 

Griggs, 1991  مغایر و ناهمسا  است. علت این مغژایرت )

ترکیژ  روش تژدری  حژل مسژ له و      تژوا   میرا  ها یان ه

این امر از یک طرف و کوتژاه   گر  تعدیلسخنرانی و نق  
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ی روش تدری  حژل مسژ له از   بود  طول جلسات آموزش

 & ,Witkin) هژژا  بررسژژیزیژژرا  ؛سژژو  دیگژژر دانسژژت

Goodenough, 1977; Nizbet, Peng, Choi & 

Norenzaean, 2001  کژژه تغییرپژژذیر   انژژد داده(، نشژژا

است که  پذیر امکا در صورتی  آموزا  دان  شناش ی سبک

آموزشی و اج ماعی در طول زما  کس  شوند.  ها  تجربه

 هژا   سژبک  تغییرپژذیر  مجاد ژه   رسد میبه نظر  ورط این

( و Griggs, 1991) مخا فژا  شژناش ی بژا توجژه بژه نظژر      

( Louk, 1998) شژناش ی  هژا   سبکموانقا  تغییرپذیر  

ایژن   ا  ن یجژه از  نظر صرفهمچنا  در آینده ادامه یابد و 

شژناش ی(   هژا   سژبک تغییرپذیر  یا پایدار  ) ها مجاد ه

را  هژا  زمینهشی و تحصیلی در تمامی آموز ها  گیر  جهت

  رار دهد. تثییرتحت 

تبیین کرد حل  طور این توا  مییان ه تحقیق حاضر را 

 شژناش ی  سژبک بژا   آمژوزا   دان آ   ها  مهارتمس له و 

 هژا   مهارت) مس لهرا به بازنمایی صحیح  وابس ه به زمینه

 بنژژد  دسژژ هشژژروع دعژژوت بژژه صژژحبت آزاد،   چژژو هم

بژاز و بسژژ ه،   هژا   پرسژ  ر  مشژکل،  ، پیگیژ هژا  موضژوع 

انژدک، گژوش داد  نعژال، بلنژد نکژر کژرد ،        ها  مشوق

بیا   ة(، نحواس فاده از سکوت، شناشت احساسات نوریت،

مس قیی، پرداش ن  ها  پرس  چو هم ها  مهارت) هدف

، حمایت و تشویق، تعبیر و ها هدف، تعیین ها ناهمخوانیبه 

، نفوذ، ارائژه دسژ ورا عمل،   تفسیر، ارائه اطهعات، ارائه پند

درنژژگ و اشژژذ  پیشژژنهادشخصژی،   هژژا  مثژژالاسژ فاده از  

، هژژا مو عیژژت بینژژی پژژی ) راهبژژردتعهژژد(، ان خژژات  

، نویسژی  وا عه) راهبردو ایفا  نق (، اجرا   دهی سرمشق

آگژژژاهی و آرمیژژژدگی انکژژژار و تصویرسژژژاز  ذهنژژژی،   

، ترکی  راهبردها(، وارسی، توانمند کژرده  زدایی حساسیت

شژود   شناش ی سبک آموزا  دان این  شود میاین باعث  و

 ...را تغییر دهند

 تغییرپژذیر  با توجه به اینکه هدف اصلی این پووه  

وابسژ ه بژه زمینژه سژال اول      آمژوزا   دان  شناش ی سبک

 تواند مییک محدودیت  عنوا  بهاین  بنابراین م وسله بود،

ایژن  بژرا  رنژع    شژود  مژی پیشژنهاد   و در نظر گرن ه شود

درونژی   روایی منظور بهآینده و  ها  پووه در  محدودیت

شژژناش ی  هژژا  سژژبک تغییرپژژذیر و تعمژژیی ن ژژایت،  

مسژ قل از زمینژه در همژین مقلژع و پایژه       آمژوزا   دان 

 ا  گسژ ره تحصیلی در  ها  پایهتحصیلی و دیگر مقاطع و 
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