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Abstract
The main purpose of the present study was designing and applying a problem-solving tool in examining the effectiveness of teaching the scientific
thinking in preschool children .The present study
was a quasi-experimental research. The population
of the study was comprised of children in preschool
centers in the academic year of 2017-18 in Tehran. 8 preschool children (4 girls and 4 boys) were
selected through purposive sampling method. Data
were analyzed by repeated measures of variance
analysis. The results showed that the tool designed
for problem solving skill had an appropriate content
validity (between 0.8 and 1), and the reliability of
the tool was obtained by using the test-retest method
(0.724). Also, the results of repeated measures of the
variance analysis showed the scientific thinking training program had a significant effect on enhancing the
problem solving skills of preschool children (p<0.05).
Teaching scientific thinking provides the opportunity
for preschool children to try using logic to discover
the relationships between events and to engage in creative and scientific thinking.
Keywords: scientific thinking, problem-solving
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چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر طراحی و کاربرد ابزار
حل مسئله در بررسی اثربخشی آموزش تفکر علمی
 پژوهش حاضر از نوع شبه.کودکان پیش دبستانی بود
 کودکان مراکز پیش،آزمایشی و جامعة آماري این پژوهش
 واقع در شهر1396-1397 دبستانی در سال تحصیلی
 دختر4(  کودک پیش دبستانی8 .تهران را شامل می شد
 پسر) به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه4 و
 داده ها با استفاده از آزمون.گیری هدفمند انتخاب شدند
 نتایج.تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شد
نشان داد ابزار طراحی شده برای مهارت حل مسئله از
) برخوردار است1  تا0/8 روایی محتوایی مناسبی (بین
)0/724( و اعتبار ابزار نیز با استفاده از روش باز آزمایی
 از تحلیل واریانس با اندازه گیری، همچنین.به دست آمد
مکرر نتایج نشان داد برنامه آموزش تفکر علمی بر ارتقاء
مهارت حل مسئله کودکان پیش دبستانی تأثیر معنی دار
 این امکان را برای،آموزش تفکر علمی. )p<0/05( دارد
کودکان پیش دبستانی فراهم می کند تا تالش کنند با
 روابط بین حوادث را جستجو کنند و به،استفاده از منطق
.تفکر خالقانه و علمی مبادرت ورزند
 پیش، مهارت حل مسئله، تفکر علمی:کلیدواژه ها
دبستانی
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 lمقدمه
«تفكر» ،شكل بسیار پیچیدة رفتار انسان و عالي ترین شكل فعالیت عقلي و ذهني است.

تفكر یك فرایند شناختي است كه به وسیلة نشانه هاي نمایانگر اشیاء و حوادث ،مشخص
مي شود .هدف هر نظام آموزشي ،تربیت فراگیراني متفكر ،خالق ،نقاد و داراي بینش علمي
است كه بتوانند در زندگي روزمرة خود به بهترین شیوة ممكن آنها را به كار برده و زمینه
رشد و ارتقاء فردي و اجتماعي خود و دیگران را فراهم سازند (ساکن آذری ،هاشمیان و

شریفی .)1393 ،نظریات متعدد در مورد تفکر ،بینشی را نسبت به اصطالحی تحت عنوان

«تفکر علمی» 1در مورد کودکان موجب شده است .تفکر علمی اغلب بر این موضوع تمرکز
دارد که کودکان قادر به استدالل درباره علت روابطی هستند که به آنها امکان آزمایش تجربی

و آزمون فرضیه ها را می دهد .یکی از نظریات اصلی در این زمینه نظریة کوهن است .بر طبق

نظریه کوهن تفکر علمی نوعی از تفکر هدفمند است که با تالش کسب می شود ،نه آنچه
که افراد از ابتدا دارا باشند .به عالوه تفکر علمی به عنوان نوعی از درک علمی تلقی می شود.
بدین معنا که اگر شرایط مطلوب باشد ،روند تفکر علمی ممکن است منجر به درک علمی
شود .دستورالعمل آموزش تفکر علمی به فراگیران بر اساس مفاهیم کوهن شامل چهار مرحله

 .1کاوش  .2تجزیه و تحلیل  .3استنتاج  .4بحث و استدالل است (کوهن .)2010 ،با وجود

اهمیت دانش علمی و مهارت های استدالل در تنظیمات آموزشی ،الزم است تا تمرکز کنیم

بر این موضوع که چگونه فرایند تفکر کودکان را می توان در طول زمان تنظیم کرد (شانک،
 .)2005دیدگاه های مدرن در آموزش تفکر علمی از رویکرد سازاگرا در یادگیری حمایت

می کنند ،زیرا این رویکرد پیشنهاد می دهد که شناخت مفاهیم علمی کودک مرتبط با تجربیات

ساخته می شود و محیط یادگیری برای تشویق یادگیرنده در راستای ساخت دانش به شکل
جمع آوری اطالعات ،تدوین فرضیه ها و پیش بینی آزمون طراحی شده اند (شرر ،تیمان،
 2014؛ هملین ،ویسنسکی 2012 ،؛ فوسارو ،اسمیت .)2018 ،یکی از نظریه پردازان برجسته

سازاگرایی ویگوتسکی ( )1987است .وی بر خالف سازاگرایانی همچون پیاژه و «پردازش
اطالعات» 2که در دسته سازاگرایان شناختی محسوب می شوند و تنها به نقش فعال فرد توجه

دارند (روبسن ،)2012 ،بر این باور بود که شناخت مفاهیم کودک از میان تجربیات روزمرة آنها
در بافت زندگی اجتماعی آنها رشد می یابد و در نتیجة تجارب خاص ،به مفاهیم گسترده تر
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تعمیم می یابد ،ویگوتسکی بین مفاهیم روزمره یا خود به خودی و مفاهیم علمی تمایز قائل

می شود .کودکان ،مفاهیم روزمره را در بافتی که در آن قرار دارند از طریق تعامل و به واسطة

تجربیات به سمت مفاهیم علمی تغییر می دهند (هملین ،ویسنسکی .)2012 ،به همین دلیل
وی به عنوان سازاگرای اجتماعی مطرح است (روبسن .)2012 ،در این نظریه بهره گیری
از تجربیات با توجه به مفهوم منطقه تقریبی تحول )ZDP( 3معنا پیدا می کند .این مفهوم
اشاره به نقش یک فرد توانمندتر دارد که نقش حمایت یا تکیه گاه ساز را در جهت روند

کسب دانش یا مهارت خاص برای کودک ایفا می کند (سیف .)1397 ،به عقیده ویگوتسکی

تجربیات در منطقة تقریبی تحول از طریق ابزارها شکل می گیرد .ابزار بخش مهمی از درک
و تفکر است ،مهمترین ابزار زبان است و به کودکان کمک می کند تا از طریق گفتگو ،محیط
اجتماعی و فیزیکی پیرامون خود را بهتر درک کنند (روبسن.)2012 ،

بعد از توضیح در مورد تفکر علمی و نحوة آموزش آن با توجه به رویکرد سازاگرایی

باید به این موضوع توجه شود که کاربرد تفکر علمی در زمینه های شناختی از جمله نحوة

حل کردن مسائل بسیار مرتبط به تفکر علمی می باشد (لرنر ،لیبن ،میلر .)2015 ،حل مسئله و

مسئله گشایی روشی است که فرد می تواند در هنگام برنامه ریزی برای برخورد با مشکالت
زندگی از آن استفاده کند (هپنر ،هیلر براند به نقل از ابوالمعالی ،هاشمیان ،اعرابیان .)1389 ،از

نگاه برون پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی و اسناد آموزشی نوشاتل.سوئیس مسئله عبارت است
از یک وضعیت اولیه با وجود یک هدف برای موفق شدن ،در حالیکه فرد بدنبال یک سری
از اقدامات و عملیات برای رسیدن به این هدف است .منظور از هدف راه حلی است که

بالفاصله در دسترس نیست اما ساختن آن ممکن است .چهار مهارت بزرگ بین رشته ای که
در حل مسائل متقاب ً
ال اثر گذار هستند شامل «تجزیه و تحلیل» و «درک یک پیام»« ،استدالل
کردن»« ،اعمال کردن» و «ساختار دادن» و ترکیب می باشد (بالندیول ،ویتری ،ورکراتر،
 .)2014کودکان خردسال به صورت غیر رسمی مهارت های مهم حل مسئله را دارند .آنها در

این سنین به طور طبیعی در مورد یادگیری کنجکاو و پرشور هستند و از سنین پیش دبستانی

تجربیات خود را از طریق اکتشاف فعال جهان و بازنمایی آن آغاز می کنند (بالندیول و
همکاران.)2014 ،

محققان نمی توانند تغییرات در دانش و مهارت یادگیرندگان را ،بدون در نظر گرفتن
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تاریخچة آموزشی آنها در دوران پیش از دبستان توضیح دهند .بدین معنا که برای بهبود

بخشیدن به پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در مقاطع تحصیلی باید از دوران پیش دبستانی
شروع کرد (امین ،اسمیت و وایزر .)2014 ،در حال حاضر اکثر یادگیرندگان در ایجاد درک
سازا در حل مسئله که مرتبط با تفکر علمی است ،دچار مشکل هستند و در ایجاد ارتباط

برای رسیدن به درک و تحلیل ،ناموفق به نظر می رسند .در نتیجه حتی یادگیرندگان موفق در
عملکرد تحصیلی و همچنین فعال در برنامهها ،ضعف در مهارت تفکر و توانایی پایین در حل

مسئله دارند (عبداهلل ،عثمان .)2010 ،بر طبق یافته هاي سومین مطالعه بین المللي ریاضیات و
علوم ( )TIMSSکه در برخی از کشوره از جمله ایران انجام گرفت ،یادگیرندگان ایراني در
مهارت هایي مانند ساخت نظریه ،تجزیه و تحلیل داده ها ،حل مسئله و در واقع کاربرد تفکر
در سطح بسیار پاییني قرار دارند (پهلوان صادق ،فرزاد.)1383 ،

بسیاری از مربیان با اینکه در امر آموزش از اهمیت آموزش شناختی و کاربرد فن های

حل مسئله با توجه به منطقه تقریبی تحول کودکان اطالع دارند اما در اینکه چه ابزاری و

چگونه در یادگیری استفاده کنند دچار ابهام هستند .در این راستا ،مربیان پیش دبستانی نیاز

به استفاده از موقعیت های ارزیابی متناسب با فرآیندهای شناختی دارند تا ارزشیابی دقیقی از
یادگیری را در نظر بگیرند و بتوانند بازتاب درستی به کودکان بدهند و باعث انگیزه کودکان

برای نشان دادن توانمندی ها شوند (پارالکیلدیز .)2015 ،با وجود اینکه پژوهش ها راجع به
دوران پیش دبستانی و اولین یادگیری ها فراوان است ،یک شکاف بزرگ معرفت شناختی میان
فعالیت های علمی در حال اجرا و پیشنهادهای پژوهشگران و کارشناسان فن آموزش علوم
در پیش دبستانی وجود دارد.

متأسفانه بیشتر پژوهش هایی که انجام شده است به مهارت های حل مسئله در کودکان

ناتوان یادگیری و یا کودکان مبتال به اختالل فزون کنشی پرداخته اند و یا در افراد عادی به
مهارت های حل مسئله ریاضی در مقاطع تحصیلی ابتدایی کودکان بزرگتر ،نوجوانان و یا

دانشجویان پرداخته شده است (چودری و رسول2012 ،؛ یوان2016 ،؛ مولنار ،ساپو2018 ،؛
بوتیکی ،کاواکویک ،پیوالیکا ،سو2018 ،؛ پاکارینن و کیکاس2019 ،؛ کوتی ،رحمانی ،حیدری

و رحیمی طاقانکی 1392 ،؛ صبوری ،عباسی ،گرامیپور1392 ،؛ محزونزاده بوشهری.)1396 ،
از طرفی در پژوهش های انجام شده هیچ گونه ابزاری جهت سنجش تفکر معرفی نشده است.
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ابزارهای مورد استفاده برای این سنین بسیار محدود است و قابل استفاده جهت سنجش تفکر
علمی نیستند .بنابراین جهت ارزیابی اثر بخشی آموزش تفکر علمی بر قدرت حل مسئله
کودکان با فقدان ابزار مناسب در سنین پیش دبستانی مواجه هستیم .لذا پژوهش حاضر برای

پر کردن شکاف حاصل از کمبود ابزار مناسب جهت بررسی میزان اثربخشی آموزش تفکر
علمی بر حل مسئله ،با هدف طراحی و اجرای ابزار سنجش حل مسئله بر چارچوب نظری

تفکر علمی برای استفاده مربیان در امر آموزش تدوین شده است.
 lروش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش «شبه آزمایشی» است .کودکان به صورت نمونة هدفمند

انتخاب شدند و پس از مراحل پیش آزمون تحت برنامة آموزش ارتقا تفکر علمی قرار گرفتند.

سپس از آزمودني ها پس آزمون گرفته شد و مهارت حل مسئله مجدد مورد ارزیابي قرار
مي گیرد .در نهایت بعد از سپری شدن یک ماه عملکرد کودکان مورد پیگیری قرار گرفت.

«جامعة آماري» این پژوهش شامل کودکان  5-6سال در مقطع پیش دبستانی در سال

تحصیلی  1396-1397واقع در شهر تهران می باشد .روند انتخاب نمونه از مسئولین مراکز
پیش دبستانی خواسته شد کودکان در دامنه سنی  5-6سال را به پژوهشگر معرفی کنند.

 lابزار
با توجه به مباحث نظریة تفکر علمی که شامل موقعیت های مختلف جهت تمرین

پردازش اطالعات (تجزیه و تحلیل روابط و مقایسه و مقابله ترتیب ،طبقه بندی) ،ارزشیابی

موقعیت ،استدالل (توانایی ارائه دلیل برای عقاید و اعمال) ،به کارگیری تفکر ،تفکر خالق

و پژوهشی و مهارت پژوهش (پیش بینی پیامدها ،آزمودن و نتیجه گیری) ،موقعیت های حل
مسئله برای کودکان پیش دبستانی طراحی شده است .همچنین مجموع کتاب های بازی های

خالق آموزشی ویژة کودکان  5تا  6سال مانند کتاب «ببین ،حدس بزن ،بگو چرا»« ،آموزش
مفاهیم علوم تجربی» و «آموزش مفاهیم علوم و ریاضی با بازی» (کتابی )1397 ،1396 ،که
زیر نظر سازمان بهزیستی کشور در کالس های آموزشی دوران پیش دبستانی مورد استفاده
قرار می گیرد ،در طراحی ابزار سنجش مهارت حل مسئله مد نظر بوده است.

محتوای سؤاالت این تکالیف به صورت کلی شامل مسائل تفاوت چگالی اجسام،
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نگهداری از حیوانات و گیاهان در شرایط مختلف ،تفکیک موارد مناسب و نامناسب بر
اساس استدالل مرتبط با موقعیت مد نظر مانند چگونگی پوشش در فصول مختلف ،انتخاب
اتاق مناسب افراد بر اساس نوع وسایل و انواع دسته بندی اجسام می باشد .تمامی مسائل به

گونه ای طراحی شد تا کودکان از طریق پردازش اطالعات ،کاوش و ارزیابی دقیق مسائل،
توجه جزئیات ،تجزیه و تحلیل ،کاربرد تفکر ،مقایسه و استدالل و ارائه دلیل به سؤاالت
پاسخ بدهند و بتوان با استفاده از مسائل طراحی شده ،تأثیر فرایند آموزش تفکر علمی-ارتقاء
توانمندی کاوش ،تجزیه و تحلیل ،استنتاج و استدالل -را در افزایش قدرت حل مسئله

بررسی نمود .محتوای یک نمونه از سؤاالت حل مسئله بدین شرح است:

□ حل مسئله  1در مرحلة پیش آزمون :به کودکان تصویر قسمت های مختلف یک

خانه با وسایل متفاوت نشان داده می شود .سپس از کودک پرسیده می شود به نظرتان با توجه

به تعداد اتاق های خانه چند نفر در این خانه زندگی می کنند؟ از کجا متوجه شدی؟ هر کدام
از اتاق ها متعلق به یک کودک هست یا بزرگسال؟ ازکجا متوجه شدی؟

□ حل مسئله موازی در مرحله پس آزمون :به کودکان چمدانی با لباس های مختلف

نشان داده می شود و مطرح می شود که از صاحب چمدان اجازه گرفته ایم تا وسایل چمدان
را ببینیم .وسایل را که شامل -مانتو .پیراهن مردانه .پیراهن بچه گانه– هستند به کودک نشان

میدهیم .سپس از کودک پرسیده میشود به نظرتو با توجه به وسایلی که انتخاب شده ،مکانی

که این خانواده قصد سفر به آنجا دارند ،هوا سرد هست یا گرم؟ از کجا متوجه شدی؟ هر

کدام از لباس ها متعلق به خانم (دختر) است یا آقا (پسر)؟ از کجا متوجه شدی؟ برای پاسخ
به تمام سؤاالت الزم است تا جستجوگر اطالعات نمایش داده شده در تصویر باشند و بر
اساس تعداد وسایل از جمله تعداد تخت ها و یا نوع وسایل تحلیل و استدالل داشته باشند

و به نتیجه برسند.

مسائل شامل  10سؤال است که به صورت دوسری  5تایی سؤاالت موازی طراحی شده

است .سقف نمرات حل مسئله در  5مرحله پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب ، 9 ، 4 ، 8

 3و  6نمره است و جمع کل امتیازات در هر کدام یک ازمراحل پیش آزمون و پس آزمون
 30نمره می باشد .روایی محتوایی سؤاالت از طریق ارزیابی نظر متخصصین در مورد طراحی
سؤاالت انجام شده است.
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اولین گام در تعیین روایی آزمون ،بررسی روایی محتوایی است .در این روش سؤالهای

آزمون در اختیار متخصصان یا برخی از آزمودنی ها گذاشته شد و از آنها خواسته شد که

مشخص کنند آیا سؤاالت آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند یا خیر و این که آیا
سؤالها کل محتوای آزمون را در بر میگیرد یا خیر .در صورتی که بین افراد مختلف در زمینه
روایی آزمون توافق وجود داشته باشد ،آن آزمون دارای روایی محتوایی است.

بدین صورت که متخصصان «مربوط بودن»« ،واضح بودن» و «ساده بودن» هر گویه را

بر اساس یک طیف لیکرتی  4قسمتی مشخص می کنند.

جدول  .1نظر متخصصان در مورد سواالت و ضریب برای تکالیف حل مسئله جهت سنجش تفکر علمی
سؤاالت

کد متخصصین و نمرات اعمال شده

مراحل حل مسئله را تا چه میزان برای سنجش تأثیر

1

2

3

4

3

4

5

2

4

3

مراحل حل مسئله تا چه میزان برای

4

4

3

4

3

ساختار کلمات و جمالت مطرح شده در سؤالت را

3

4

4

3

3

شیوه سنجش به روش(تصاویر و تکالیف)

4

4

3

4

4

فرایند تفکر علمی بر حل مسئله مناسب می دانید؟
سن  5تا  6سال مناسب هستند؟
تا چه حد شفاف و قابل درک تشخیص می دهید؟
را تا چه میزان مناسب می دانید؟

CVI

1
1
1
1

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

همچنین جهت تعیین اعتباری ابزار تدوین شده نیز از روش باز آزمایی استفاده شد :در

این روش آزمون واحدی دو بار روی یک گروه اجرا می شود و ضریب همبستگی بین نمرات
حاصل از دو بار اجرا ی آزمون محاسبه می شود؛ همبستگی که از این روش به دست می آید،

حالت خاصی از ضریب روایی است که در اصطالح به آن ضریب ثبات یا اعتبار آزمون

گفته می شود .این روش فقط در مورد آزمون هایی مناسب است که عالوه بر شرایط یکسان
اجرا ،تکرار آزمون اثر قابل توجهی در نتایج آن نداشته باشد (شریفی ،شریفی.)1396 ،
مقدار همبستگی در دوبار آزمون در پژوهش حاضر به صورت ماتریس همبستگی در مسایل

مطرح شده  0/724به دست امد که می تواند رقم قابل اعتمادی از نظر آماری باشد .ضریب
همبستگی  ،0/427سطح معناداری  0/40و فراوانی .8
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 lفرایند اجرای ابزار حل مسئله
تمام مراحل اجرا به صورت فردی انجام شد .بدین صورت که در مرحله پیش آزمون

سنجش توسط ابزار حل مسئله در  5مرحله انجام شد .سپس فرایند تفکر علمی در  8جلسه

آموزش داده شد .بعد از  8جلسه ،در مرحله پس آزمون حل مسئله در  5مرحله و در ادامه
پس از گذشت یک ماه از آخرین مرحله پس ازمون ،جلسه پیگیری با تکرار  5سؤال حل

مسئله طرح شده در پس آزمون انجام شد .سقف نمرات حل مسئله در  5مرحله پیش آزمون
و پس آزمون به ترتیب  3 ، 9 ، 4 ، 8و  6نمره است و جمع کل امتیازات در هر کدام یک از

مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری نمره  30می باشد .از آنجا که طرح تحقیق حاضر
از نوع شبه آزمایشی پیش آزمون -پس آزمون همراه با پیگیری است ،لذا بهترین روش آماری

برای بررسی داده ها تحلیل واریانس درون گروهی با اندازه گیری های مکرر می باشد .برای

تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از نرم افزار  spssویرایش  22استفاده شده است.
 lیافته ها

شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف معیار نمونه پژوهش

برای هر  5مسئله مطرح شده در مهارت حل مسئله در مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و
پیگیری در جدول  2ارائه شده است.

جدول  .2شاخصهای توصيفی نمرات مهارت حل مسئله

متغير ها
آزمونها

پیش آزمون

پیگیری

شاخصها

میانگین

انحراف معیار

پس آزمون
میانگین انحراف معیار میانگین

مسئله 1

4/50

1/30

6/00

1/95

5/75

مسئله 2

2/50

0/92

3/12

0/83

3/37

0/51

مسئله 3

4/75

1/16

6/50

1/06

6/37

1/18

مسئله 4

0/75

0/70

2/12

0/88

2/37

0/74

مسئله 5

1/12

0/83

3/12

0/85

3/37

1/30

نمره کل مهارت حل مسئله

11/87

5/11

21/25

3/61

21/25

انحراف معیار
1/38

3/32

برای بررسی پژوهش با توجه به ماهیت ابزار مورد استفاده و اهداف تعیین شده ،مقایسه

میانگین دو گروه مستقل در فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل وریانس درون

مجله روانشناسی / 95اثربخشی آموزش تفکر علمی بر ...

359 / 359 /

گروهی مورد تحلیل قرار میگیرد .الزم به ذکر است که قبل از ارائه و بررسی نتایج آزمونهای
مربوط به تحلیل فرضیه های پژوهش ،ابتدا آزمون بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در

مؤلفه های مورد بررسی انجام گرفت و نتایج نرمال بودن توزیع داده ها را نشان داد.

از آنجا که حجم نمونة تحقیق در گروه های مورد بررسی کمتر از  40نفر می باشند،

نتایج آزمون های شاپیرو ویلک در جدول  3گزارش شده است .بر اساس نتایج به دست آمده

از آزمون شاپیرو ویلک چون مقادیر به دست آمده برای این آزمون ها در یک کروه در سطح
 0/05معنادار نیست ،بنابر این شرط برابری واریانس های درون گروهی و نیز توزیع نرمال

بودن داده ها بر قرار است.

جدول  .3بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مهارت حل مسئله با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک
متغیر

شاپیرو ویلک
درجه آزادی

مقدار

مسئله1

0/89

مسئله 3

0/85

مسئله2

0/93

مسئله4

0/82

نمره کل مهارت حل مسئله

0/93

مسئله5

0/83

سطح معناداری

8

0/23

8

0/11

8

0/06

8

0/52

8

0/05

8

0/53

به منظور بررسی شرایط برقراری تساوی واریانسهای دو گروه از آزمون آماری  Fلوین

می توان استفاده کرد .در جدول  4نتایج آزمون نامبرده گزارش شده اند.
جدول  .4نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس
آزمون لوین
مسئله1
مسئله2
مسئله3
مسئله4
مسئله5

نمره کل مهارت حل مسئله

0/001
1/50
4/50
2/45
1/00

0/001

df1

df2

1

6

معناداری

6

0/26

6

0/16

6

1/00

1
1
1
1
1

1/00

6

0/07

6

0/35

مفروضه همگنی واریانس نمرات دو گروه با استفاده از آزمون لوین بررسی شد و با

توجه به اینکه مقدار  Fلوین در سطح  α=0/05معنادار نیست ،بنابراین مفروضه همگنی
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واریانس دادهها برقرار میباشد .مطابق با اطالعات جدول  ،5چون نتیجه آزمون موچلی
معنادار نیست ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مفروضه کرویت برقرار است و به همین

خاطر میتوانیم از نتیجه آزمون های درون گروهی بدون تعدیل درجات آزادی استفاده کنیم.
جدول  .5آزمون موچلی به منظور بررسی مفروضه کرویت
متغیر
مقدارموچلی

آزمون موچلی
درجه آزادی
خی دو

مسئله1

0/96

0/51

مسئله 3

0/99

0/09

مسئله5

0/96

0/42

مسئله2

0/92

1/06

مسئله4

0/94

0/78

نمره کل مهارت حل مسئله

0/55

7/63

2
2

معناداری
0/77
0/58

2

0/95

2

0/80

2
2

0/67
0/06

به منظور بررسي میزان تغییرات سطح مهارت حل مسئله از تحلیل واریانس با اندازهگیري

مكرر  2*2استفاده شد كه در آن  3حالت تغییرات سطح مهارت حل مسئله (پیش آزمون و
پس آزمون و پیگیری) به عنوان عامل درون آزمودني بودند .نتایج این تحلیل در جدول هاي

( 6و  .) 7نتایج این تحلیل نشان می دهد که تحلیل واریانس درون گروهی تغییرا ت معنادار
را برای عامل درون گروهی (اثر اصلی میزان تغییرات سطح مهارت حل مسئله در نمره کل)

( ƞ2=0/470و  p=0/001و 6(=24/142و F)1و  =0/199ویلکز المبدا) نشان می دهد.
جدول  .6نتایج تحلیل واریانس درون گروهی با اندازه های مکرر برای بررسی
ارزیابی اثر بخشی برنامه آموزش تفکر علمی بر ارتقاء مهارت حل مسئله
منبع
مسئله1
مسئله2
مسئله3
مسئله4
مسئله5

نمره کل مهارت حل مسئله

F
زمان

14/97

زمان

12/20

زمان

17/62

زمان

35/48

زمان

13/36

زمان

79/69

معناداری

میزان اثر بر اساس مجذور ا تا ƞ2

0/001

0/81

0/001

0/98

0/001

0/99

0/001

0/83

0/001

0/96

0/001

0/91

با توجه به جدول  6و با تأکید بر میزان  Fبهدستآمده از بررسی اثربخشی زمان می توان

مطرح نمود که تفاوت معنی داری در نمرات مهارت حل مسئله در سه سطح اندازه گیری
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پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری وجود دارد ( .)p=0/001که این امر نشان می دهد که ابزار

تدوین شده در جهت سنجش حل مسئله در ارتباط با ارتقای تفکر علمی کودکان پیش دبستانی
تأثیرگذار است .با توجه به معنادار بودن اثر اصلي زمان در مسئله  ،1مسئله  ،2مسئله  ،3مسئله  4و

مسئله  5و نمره کل مهارت حل مسئله ،از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه های زوجی پیش
آزمون و پس آزمون و پیگیری استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  7نشان داده شده است.
جدول  .7نتایج آزمون تعقیبی نمرات حل مسئله در سه سطح اندازهگیری
I

J

اختالف میانگین ( )I-Jانحراف معیار
-1/50

مسئله1

پیش آزمون پس آزمون

مسئله2

پیش آزمون پس آزمون

-0/62

مسئله3

پیش آزمون پس آزمون

-1/75

مسئله4

پیش آزمون پس آزمون

-1/37

مسئله5

پیش آزمون پس آزمون

-2/00

نمره کل مهارت حل مسئله

پیش آزمون پس آزمون

پیگیری
پیگیری
پیگیری
پیگیری
پیگیری
پیگیری

-1/25
-0/87
-1/62
-1/61
-2/25
-7/87
-8/62

معناداری

0/39

0/009

0/28

0/06

0/36

0/006

0/26

0/004

0/26

0/001

0/74

0/001

0/59

0/08

0/23

0/01

0/47

0/04

0/42

0/01

0/52

0/001

0/90

0/001

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان می دهد در مسئله  ،1تفاوت میانگین نمرات پیش

آزمون با پس آزمون معنادار است .اما تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون و پیگیری معنادار

نیست .همچنین نتایج این آزمون نشان می دهد در مسئله  ،2بین میانگین نمرات پیش آزمون
و پس آزمون تفاوت معنادار نیست ،اما تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون و پیگیری معنادار
است .در مسئله های  4 ،3و  5و همچنین نمره کل مهارت حل مسئله ،تفاوت میانگین نمرات

پیش آزمون و پس آزمون و پیش آزمون و پیگیری معنادار است .بنابراین می توان بیان نمود

که اثر این برنامه بر ارتقا مهارت حل مسئله کودکان پیش دبستانی اثر معنادار است و این
تأثیرگذاری در اثر گذر زمان از بین نرفته و پایدار می ماند.

 lبحث و نتیجه گیری

 oهدف پژوهش حاضر «طراحی و اجرای ابزار سنجش حل مسئله جهت تعیین
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اثربخشی آموزش تفکر علمی بر ارتقاء مهارت حل مسئله در کودکان پیش دبستانی» بود.
 oدر مسئله  ،1تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون معنادار است .اما
تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون و پیگیری معنادار نیست .همچنین نتایج این آزمون نشان
می دهد که در مسئله  ،2بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار نیست،

اما تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون و پیگیری معنادار است .در تبیین نتایج این دو سؤال
می توان مطرح نمود که با توجه به میانگین نمرات که کودکان در هر دو سؤال که در مرحله

پیگیری در سؤال اول و در مرحله پس آزمون در سؤال دوم نمره باالیی کسب کردهاند ،اگرچه
عدم تفاوت معنادار از نظر آماری قابل قبول است اما از لحاظ میزان تحول و تغییر و تحول

کودکان در پاسخ به سؤال نسبت به مرحله پیش آزمون تغییر داشته اند و توانستند در حل

مسئله عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند که این موضوع در تأیید اثربخشی آموزش تفکر
علمی است .با این وجود در نگاهی دیگر شاید بتوان گفت طراحی سؤال اول به شکلی بوده

است که نسبت یه سایر سؤاالت اثر بخشی آن در طول زمان کمتر پایدار بوده است و درباره
سؤال دوم چنین بیان نمود که طراحی سؤال به شکلی بوده است که در تکرار مجدد به دلیل

آشنایی با شرایط و یا دقت بیشتر پاسخ های بهتری داشته اند .به طور کلی از نتایج مطالعه
حاضر می توان چنین استنباط نمود که ابزار حل مسئله طراحی شده با در نظر گرفتن میزان

اعتبار و روایی اخذ شده در مطالعه حاضر می تواند به عنوان یک ابزار مهم جهت سنجش

حل مسئله در نتیجه ارتقای تفکر علمی به کار گرفته شود.

 oنتایج پژوهش توسط ابزار سنجش حل مسئله ،تأیید کننده این موضوع بود که کودکان در

مهارت شناختی حل مسئله قابلیت ارتقاء دارند .این نتیجه همسو با پژوهش های است که بیان می

کنند کودکان از سنین پایین توانایی درک شناختی دارند تا بر مسائل متمرکز شوند ،چگونگی حل
مسئله ارائه شده در محیط را متوجه شده و با استفاده از راهبردهای فراشناخت بر حل مسئله خود

ارزیابی نظارت و پیش بینی داشته باشند (روبسن2012 ،؛ رامانی ،برونل2014 ،؛ اولسر.)2017 ،

 oیکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر این مطلب بود که ارتقاء حل مسائل نیازمند
آموزش فرایند تفکر است تا کودکان قادر باشند با تفکر عالی به تجزیه و تحلیل رویدادها

و مفاهیم در حل مسئله بپردازند .این نتیجه همسو با تحقیقاتی است که حل مسئله را مورد
بررسی قرار داده و بیان نمودند که و فعالیتهای شناختی شامل تحریک ذهن ،از طریق کشف
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و بررسی مسائل و یادگیری مفاهیم جدید ،به طور کلی آموزش شناختی در تحلیل مسائل و
حل مسئله موفقیت آمیز مؤثر هستند (اسکندری ،فردانش ،سجادی1390 ،؛ تلخابی1390 ،؛
یامیینیک ،چایجارن2010 ،؛ دوستال2014 ،؛ روبن اشتین و همکاران .)2019 ،بنابراین می

توان بیان نمود که یکی از کاربردهای آموزش تفکرعلمی با استفاده از مدل سازه ای تأثیر در
استدالل و فرایندهای ذهنی است که منجر به ارتقاء و نحوه استدالل در حل مسئله می شود.

همچنین در نگاه کلی نتیجه پژوهش حاضر تأیید دیدگاه ویگوتسکی ( )1987و ناهمسو با
دیدگاه اینهلدر ،پیاژه ( )1958نشان داد که کودکان از طریق تعامل قادر خواهند بود کاربرد
مهارت های تفکر استداللی را بیاموزند و مسائل را حل کنند.

 oزمانی که کودکان در سنجش حل مسئله در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به
جلسات پیش آزمون عملکرد موفقیت آمیزی داشتند و می توانستند مسائل را حل کنند ،با

انرژی و اشتیاق بیشتری در جلسات بعدی حاضر می شدند و بر طبق گزارش مربیان در انجام
تکلیف پیش دبستانی که شامل مواردی همچون جورکردنی ،حل کردنی و مقایسه بود و نیاز

به صبوری ،دقت و تفکر در طی انجام تکالیف داشت ،نسبت به گذشته با انگیزش باال ،و
شرایط روانی بهتری با مسائل مواجه شده و عملکرد بهتری داشتند.

 oحل مسئله اساس بسیاری از فرآیندهای یادگیری و در موفقیت سال های آتی بسیار
تأثیرگذار است ،مهارتی است که جهت پیشرفت در جهان پر از تغیرات کنونی الزم است تا
کودکان را برای مشارکت در جامعه دانشی و مواجهه هوشمندانه آماده می کند .اگر کودکان

در این سن بتوانند حل مسئله و چالش موفقیت آمیز داشته باشند ،می آموزند در مواجه با

شرایط پیچیده ،با استفاده از تجربیات مثبت و یادگیری راهکارها ،با اعتماد به نفس و پشتکار

بیشتری عمل نمایند .آموزش فرایند تفکرعلمی مؤثر بر توانمندی کودکان در حل مسئله است
و اگر بخواهیم کودکان را برای چالش های آینده آماده کنیم ،باید مهارت های ویژه ای را به
آنها بیاموزیم که براساس آن بتوانند بر زندگی و یادگیری خود مسلط شوند .چراکه شالودة

مهارت های فکری کودکان باید از همان سال های اولیه زندگی پی ریزی شود که پایه های

اولیه شناخت شکل می گیرد .با توجه به نتایج ابزار طراحی شده در پژوهش حاضر که بیانگر

اثربخشي آموزش فرایند تفکر علمی بر مهارت حل مسئله است.
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