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 چکیده

دانش آموزان  یلیتحص شرفتیو پ شناسی معرفت یباورها ت،یبر پروژه بر خالق یمبتن یریادگی تأثیراز پژوهش حاضر،  هدف

است  یشیآزما  مهین  . تحقیق موجود، به روشباشد می 1911 – 1744 یلیشهرستان آمل در سال تحص ییچهارم ابتدا هیپسر پا

معلم گروه گرفته شد و سپس پژوهشگر از  یلیتحص شرفتیو پ شناسی معرفت یاورهاب ت،یخالق آزمون شیپ دو گروهابتدا در 

 ت،یخالق آزمون پس قیارائه شود و از طر یمعمول سیبر پروژه ارائه دهد و به گروه گواه، تدر یمبتن یریادگیخواست تا  شیآزما

اطالعات پرداخته  آوری جمعشهر آمل به  ییچهارم ابتدا هیآموزان پسر پا دانش یلیتحص شرفتیو پ شناسی معرفت یباورها

-1744 یلیشهر آمل در سال تحص ییچهارم ابتدا هیدر پا لیآموزان پسر مشغول به تحص دانش هیلشامل ک آماریاست. جامعه 

و با  یشیآزما مهیروش پژوهش، ن نکهینفر است. برای انتخاب حجم نمونه، با توجه به ا 7811 ها آنکه تعداد  باشد یم 1911

استفاده خواهد شد تا دو کالس  یا گیری خوشه روش نمونهاز  رد،یپذ یو گواه انجام م شینفره آزما 94 یدو گروه کالس شارکتم

ها با  انتخاب شوند. داده ییچهارم ابتدا هیو گواه از دانش آموزان پسر پا شیآزما یها در گروه یتصادف صورت به ینفر 94

شومر که شامل  شناسی معرفت یپرسشنامه باورها ،یا نهیسه گز هیگو 04مشتمل بر  کهتورنس  تیاستفاده از پرسشنامه خالق

در  باشد، یم یا پنج درجه هیگو 78( که شامل 1117) لوریفام و ت یلیتحص شرفتیپ پرسشنامهو  کرتیل یا پنج درجه هیگو 09

آوری  جمع 1911-1744 یلیشهر آمل، در سال تحص ییچهارم ابتدا هیآموزان پسر پا بین نمونه انتخاب شده از جامعه دانش

 یلیتحص شرفتیو پ شناسی معرفت یباورها ت،یبر پروژه بر خالق یمبتن یریادگیپژوهش نشان داد که  های یافتهگردید. 

 تیخالق فبر پروژه بر بعد انعطا یمبتن یریادگیدارد  دار یمثبت و معن تأثیرشهر آمل  ییچهارم ابتدا هیآموزان پسر پا دانش

مثبت و  تأثیرآموزان پسر  دانش تیبر پروژه بر بعد ابتکار خالق یبتنم یریادگیدارد.  دار یمثبت و معن تأثیرآموزان پسر  دانش

 یادگیری .دارد دار یمثبت و معن تأثیرآموزان پسر  دانش تیخالق اتیبر پروژه بر بعد بسط جزئ یمبتن یریادگیدارد.  دار یمعن

مثبت و  تأثیرآموزان  دانش شناسی عرفتم یباورها یریادگی یذات ییبر پروژه بر بعد ساده بودن دانش و بعد توانا یمبتن

 شناسی معرفت یو بعد خاص بودن دانش باورها عیسر یریادگیبعد  ت،یبعد قطع بربربر پروژه  یمبتن یریادگیدارد و  دار یمعن

 ندارد. دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش

 آمل ،یلیتحص تشرفیپ ،شناسی معرفت یباورها ت،یبر پروژه، خالق یمبتن یریادگیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه:

افراد متفکر، سازنده و کارآمد است.  یاجتماع تیدر هر جامعه مستلزم ترب یو اقتصاد یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع توسعه

 یدو بعد کم یو هدفمند دارا اینظام پو کی. نظام آموزش به عنوان نماید می فایرا ا ینقش اصل نهیزم نیآموزش و پرورش در ا

است. توسعه و  گریکدیابعاد به موازات  نیا ینظام مستلزم رشد هر دو نیا دلشد موزون، متناسب و متعااست و ر یفیو ک

 یانسان یروین یعرضه اضاف ،یعلم یوابستگ ،یلیچون افت تحص یمسائل ت،یفیآموزش بدون توجه به ک یگسترش کم

بدون توجه به  زینظام آموزش ن یفیشود. هر چند توسعه و گسترش ک یرا موجب م تیمتخصص و عدم فرصت جهت خالق

نظام آموزش  تیفیگردد. در هر حال ک یمنجر م یاجتماع ضاتیتبع شیو افزا التیانسان ها از حق تحص تیبه محروم ت،یکم

 دیو تجد ینوساز دیاعتنا از کنار آن بگذرد بلکه همه کشورها با یکشور قادر باشد، ب کیکه  ستین یا دهیو ارتقاء آن پد

 (.1919 ان،یمد نظر قرار دهند )قور چ ارهخود را همو ینظام آموزش در تیفیک

 هیدر ته ازیحل مسائل و بر آورده نمودن ن یاست که دانش آموزان را برا یمدل و روش آموزش کیبر پروژه  یمبتن یریادگی

آورند در موضوعات و  یم دانش آموزان فراهم یرا برا یتر یقو یریادگی ی. پروژه ها که فرصت هانماید میمحصوالت وارد 

 رنده،یگ میمختلف از قبیل حل کننده مساله، تصم یدانش آموزان را در نقش ها اشوند. پروژه ه یمتنوع ارائه م اریوسعت بس

 یموقت است که برا یدهند. پروژه تالش ینقش ها قرار م گریارائه دهنده و د اب،یکننده، ارز دیمستند ساز، تول ،یکاوش گر

 نیدارد. ا یانیپا کیشروع و  کیپروژه  هاست ک لیدل نیبودن آن به ا یشود. موقت یصول منحصر به فرد انجام ممح کی دیتول

 یها تیرا در بستر واقع یریادگیتر شوند و  کینزد یکار واقع یایو دن یشود دانش آموزان به زندگ یسبب م یریادگینوع از 

 (.1981و کاردانش،  یو حرفه ا یفن یدرس یکتاب ها فی)دفتر تال ندیتجربه نما یزندگ

 

 بیان مساله 

شود، در  ینام برده م "یو نوآور تیخالق"که دارد تحت عنوان عصر  یو خالق ریمتغ اریبس یها یژگیو لیامروز به دل یایدن از

 راتیرا تحت تأث یاز جامعه انسان یگسترده ا اریبس یعرصه ها ینیو کارآفر ینوآور ت،یخالق یها دهیپد ندها،یدوران فرآ نیا

 تیمختلف، حرکت با محور ینهادها یها تیو موفق ییایپو ،یداریپا یرو، عامل اساس نیخود قرار داده است؛ از ا قیعم

 یمهم قاتیموضوع تحق کایمتحده آمر االتیم که مفهوم آن در ا1154در واقع از سال  تیاست. واژه خالق یو نوآور تیخالق

واژه  نیبود، به ا تیخالق جیو را ییبتداتعمیم و تعمیق مفهوم ا»توجه که هدف آن  انیش شاکوش نیقرار گرفت، معمول شد. ا

ها موجب شد که واژه مهم و قابل طرح  نهیو گسترده کاربرد آن در همه زم عیحال توسعه سر نیاما در ع دیخاص بخش یمنزلت

و  لممع ن،یتوان منکر نقش والد یارتباط دارد، اما نم یو موروث کیبا عوامل ژنت تی. خالقدیبه حساب آ یمحافل علم یدر تمام

قرن قبل از  میاز ن شیب بایدانش آموزان شد. تقر یریادگیدر  تیبروز خالق یبالقوه برا طیدر فراهم آوردن شرا یآموزش طیمح

را  وهیش نیاالس ارفتار افراد خالق طرح شده بود، و یتوسط واالس برا تیبر خالق یمبتن یریادگیآموزش و  کیپاتر نیکاتر

در کشف  یخود سع قاتیتوسط راسمن انجام شد. لمان در تحق ن،یبه ا هیشب یاز آن کار پسقرار داد.  یتجرب شیمورد آزما

 یموجب شد تا مراکز مختلف کایمتحده آمر االتیها در ا تیفعال نیرفتار خالق داشت. ا یو کم یفیک یارتباط بین جنبه ها

متمرکز نمود و  تیو خالق طیمح یخود را در بررس قاتی. سپس پاول تارنس تحقدیمقوله به وجود آ نیا رامونیپ قیتحق یبرا

 (.1911 ،یپرداخت )تراب تیبه فعال نهیزم نیدر ا لریت نیکالو
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به تواند  یم راتییتغ نیا م،یگوناگون هست یدر حوزه ها یو توسعه روز افزون فن آور رییکه امروزه ما شاهد تغ نیتوجه به ا با

 راتییتغ نیبتواند خود را با ا دیهر کشور با تیو ترب میقرار دهد. لذا، ساختار تعل تأثیرما را تحت  ینظام آموزش میطور مستق

نظر کنند و روش  دیخود تجد یآموزش یدر روش ها دیمعلمان با م،یموفق باش یم در عصر فن آوریهماهنگ کند و اگر بخواه

ضمن شناخت  دیمعلمان با نیسوق دهند. هم چن یورز شهیاند یرا به تفکر وادارند و به سو رانیکه فراگ رندیرا به کار گ ییها

 یآموزش طیمح س،یاز فنون تدر یآگاه زیو ن ها آن یریادگی یو سبک ها یفرد یتفاوت ها ق،یو در نظر گرفتن عال رانیفراگ

 یکنند و ارزش ها تیشکوفا سازند، احساس موفق را شانیآموزش و پرورش، استعدادها نیدر ح رانیکنند تا فراگ جادیرا ا

 (.1914 ،ی)شعبان ندیرا کسب نما یو فرهنگ یاجتماع

 یریادگی تأثیرتحت عنوان  یدر پژوهش( ۸448شود. فارس ) یبر پروژه موجب نگرش مثبت، به درس علوم م یمبتن یریادگی

که دانش آموزان کار  دیرس جهینت نیدر مدارس هامزا به انهم نسبت به علوم  هیدانش آموزان پا یبر پروژه بر نگرش ها یمبتن

کردند،  یآن درس را مطلوب تلق یبر پروژه محتو یعلوم مبتن یدر واحد درس ارکتکرده و بعد از مش یابیرا مثبت ارز یگروه

 کنند. یابیرا مطلوب تر ارز یمحتو ها آنشود  یبر پروژه مو جب م یمبتن یریادگی یعنی

وجود دارد  یاصول متعدد س،یو تدر یریادگی انیاست. در جر یتیترب یوضوعات مهم در حوزه روان شناساز م یکی یریادگی

 تیاز اصول مهم، اصل فعال یکیدارند.  یینقش بسزا نیمع یو مهارتها التیعادات، تما د،یدر فرا گرفتن عقا ها آنکه هر کدام از 

اقدام بکند.  یمعلم به فرا گرفتن امر ییال باشد و خود تحت راهنمافع یریادگی انیجردر  دیبا ریاصل فراگ نیاست، که در ا

خود تجربه کند و  ریکه فراگ ردیگ یصورت م یوقت یریادگیاز حفظ مطالب و نقل آنهاست.  ریغ یریادگیمتوجه بود که  دیبا

 (.1911 ،یعتمداریو اعمال او ظاهر گردد )شر التیدر افکار، عادات، تما یراتییتجربه تغ جهیدر نت

 یدر پژوهش( 1988) یو حقان یوسفیپور،  انیزدیشود.  یم یلیتحص شرفتیبر پروژه موجب بهبود پ یمبتن یریادگی نیچن هم

برخوردار  یباالتر یلیتحص شرفتیاز پ یبودند نسبت به گروه سنت دهیآموزش د یکه به روش پروژه ا ینشان دادند دانش آموزان

 شرفتیبر پروژه اثر مثبت بر پ یمبتن یریادگیو  یمشارکت یکردند روش ها انیب یوهشدر پژ( ۸411بودند )چیو؛ تسه و چو،

دانش آموزان در  یلیتحص شرفتیپ نیب یدار ینشان داد تفاوت معن زی( ن1919پژوهش ظفر بخش ) جیدارند. نتا یلیتحص

 یبرتر ینسبت به روش سنت هپروژ بر یمبتن یریادگیکه روش  یوجود دارد بطور یبر پروژه و روش سنت یمبتن یریادگیروش 

 دارد. 

برخوردار شوند و به عنوان خبرگان آشنا به  یتیظرف نیشود تا معلمان از چن یفراهم م یطیبر پروژه، شرا یآموزش مبتن در

در  زیاتخاذ کنند. عالوه بر معلمان، دانش آموزان ن یمناسب ماتیپروژه، تصم یها تیبتوانند متناسب با موقع طیو مح طیشرا

بلکه سازنده و  ستند،یکننده منفعل دانش ن افتیدر گری. آن ها، درندیگ یعهده م بررا  یبر پروژه نقش فعال یآموزش مبتن

آموزش  یاجرا ب،یترت نیکنند. بد یخودشان تعامل م یمعلم و با دانش شخص ط،یدانش هستند و فعاالنه با مح نندهیآفر

است )فردانش و  دهیچیو پ یخط ریغ یرهایمملو از متغ تیفعال کیبلکه  ست،ین نیبسته و مع هیرو کی گریبر پروژه، د یمبتن

 (.191۸ ،یخسرو

که  یها نشان داد که دانش آموزان افتهیرا مطالعه کرد.  یلیتحص شرفتیبر پ یمعرفت شناخت یباورها تأثیر( 1119) شومر

به  یقوم یپژوهش نشان داد که دانش آموزان با باورها نی. امعدل باال بودند یباور داشته اند دارا یریادگیبودن  عیکمتر به سر

معرفت  یبودند. شومر نشان داد که باورها یلیافت تحص یدارا یریادگیبودن  عیبودن دانش و سر یساده بودن دانش و قطع
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گذارند. شومر و  یم تأثیر زین یریادگی یدارند و بر راهبردها یلیبر عملکرد تحص میمستق ریو هم اثر غ میهم اثر مستق یشناخت

 دارند. یریادگیدر  یفینقش ظر یختمعرفت شنا یدهد که باورها یکنند که شواهد نشان م یذکر م( 1115والکر )

و  قیعم یریادگیچهارم و  هیدرس پا تیبر آن است تا با توجه به اهم قیتحق نیتوجه به مطالب ذکر شده پژوهشگر در ا با

و  شناسی معرفت یباورها ت،یبر خالق یریکند، چه تاث یبر پروژه را به کار برده و بررس یمبتن یریادگیآن، روش  یکاربرد

در رابطه متغیرهای  یعلم یتوجه به مطالب فوق و عدم وجود دستاوردها بادانش آموزان خواهد گذشت.  یلیتحص شرفتیپ

و  تیخالق ،یلیتحص شرفتیبر پروژه بر پ یمبتن یریادگی ایسؤال پاسخ دهد که آ نیتا به ا کوشد یپژوهش م نینامبرده، ا

 دارد؟ تأثیردانش آموزان  شناسی معرفت یباورها
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 آموزان پسر؛ دانش شناسی معرفت یبر پروژه بر بعد ساده بودن دانش باورها یمبتن یریادگی تأثیر نییتع-5

 آموزان پسر؛ دانش شناسی معرفت یدانش باورها تیبر پروژه بر بعد قطع یمبتن یریادگی تأثیر نییتع-0

 آموزان پسر؛ دانش شناسی معرفت یباورها یریادگی یذات ییه بر بعد توانابر پروژ یمبتن یریادگی تأثیر نییتع-4

 آموزان پسر؛ دانش شناسی معرفت یباورها عیسر یریادگیبر پروژه بر بعد  یمبتن یریادگی تأثیر نییتع-8

 ؛آموزان پسر دانش شناسی معرفت یبر پروژه بر بعد خاص بودن دانش باورها یمبتن یریادگی تأثیر نییتع-1

 

 :قیتحق یها هیفرض

 :یاصل هیفرض

 تأثیر ییچهارم ابتدا هیآموزان پسر پا دانش یلیتحص شرفتیو پ شناسی معرفت یباورها ت،یبر پروژه بر خالق یمبتن یریادگی

 دارد. دار یمعن

 :یفرع یها هیفرض

 دارد. دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش تیخالق یالیبر پروژه بر بعد س یمبتن یریادگی-1

 دارد. دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش تیبر پروژه بر بعد انعطاف خالق یمبتن یریادگی-۸

 دارد. دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش تیبر پروژه بر بعد ابتکار خالق یمبتن یریادگی-9

 دارد. دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش تیخالق اتیبر پروژه بر بعد بسط جزئ یمبتن یریادگی-7
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 دارد. دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش شناسی معرفت یبر پروژه بر بعد ساده بودن دانش باورها یمبتن یریادگی-5

 دارد. دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش شناسی معرفت یدانش باورها تیبر پروژه بر بعد قطع یمبتن یریادگی-0

 دارد. دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش شناسی معرفت یباورها یریگادی یذات ییبر پروژه بر بعد توانا یمبتن یریادگی-4

 دارد. دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش شناسی معرفت یباورها عیسر یریادگیبر پروژه بر بعد  یمبتن یریادگی-8

 دارد. دار ینمع تأثیرآموزان پسر  دانش شناسی معرفت یبر پروژه بر بعد خاص بودن دانش باورها یمبتن یریادگی-1

 

 قیروش تحق

 کرد. میتوان با توجه به دو مالک تقس یرا م یدر علوم رفتار قیتحق یروش ها یطور کل به

 یگردآور وهیو از نظر ش یاساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد نیداده ها بر ا ی( هدف تحقیق ب( نحوه گردآورالف

از  یرفتار دهیچیپ یعبارت است از درک الگوها یوهش همبستگاست. هدف پژ یاز نوع همبستگ یفیتوص ق،یاطالعات تحق

 یطیروش در شرا نیرابطه وجود دارد. ا ها آن نیشود ب یم رضکه ف ییرهایالگوها و متغ نیا نیب یمطالعه همبستگ قیطر

 انجام نشده است. یقاتیتحق ها آنباشد که در مورد  ییرهایاست که هدف آن کشف رابطه متغ دیمف

 یلیتحص شرفتیو پ شناسی معرفت یباورها ت،یخالق آزمون شیپ دو گروهاست ابتدا در  یشیآزما  مهین  به روش موجود، تحقیق

شاد ارائه دهد و به  یبر پروژه را در برنامه مجاز یمبتن یریادگیخواست تا  شیگرفته شد و سپس پژوهشگر از معلم گروه آزما

آموزان  دانش یلیتحص شرفتیو پ شناسی معرفت یباورها ت،یخالق آزمون پس قیاز طر وارائه شود  یمعمول سیگروه گواه، تدر

 اطالعات پرداخته است. آوری جمعشهر آمل به  ییچهارم ابتدا هیپسر پا

 

  آماری جامعه

 ریصفات متغ ایاست درباره صفت  لیاست که پژوهشگر ما آماریجامعه  کی یدر هر پژوهش، جامعه مورد بررس معموال

شهر آمل  ییچهارم ابتدا هیدر پا لیآموزان پسر مشغول به تحص دانش هیشامل کل آماریمطالعه بپردازد. جامعه  آن به یواحدها

 نفر است.  7811 ها آنکه تعداد  باشد یم 1911-1744 یلیدر سال تحص

 

 یرینمونه و روش نمونه گ

 یمنظم، نمونه ها ای کیستماتیس ینمونه ها ساده، یتصادف ی: نمونه هاباشد می ریبه چهار روش عمده ز یاحتمال یریگ نمونه

 (.195، 1981 ا،ی)حافظ ن یخوشه ا یشده، نمونه ها یطبقه بند

و گواه  شینفره آزما 94 یو با مشارکت دو گروه کالس یشیآزما مهیروش پژوهش، ن نکهیانتخاب حجم نمونه، با توجه به ا برای

 شیآزما یها در گروه یتصادف صورت به ینفر 94ه خواهد شد تا دو کالس استفاد یا گیری خوشه از روش نمونه رد،یپذ یانجام م

 انتخاب شوند. ییابتدا هارمچ هیو گواه از دانش آموزان پسر پا

 

 اجرا: وهیش

شومر  شناسی معرفت یپرسشنامه باورها ،یا نهیسه گز هیگو 04تورنس که مشتمل بر  تیبا استفاده از پرسشنامه خالق ها داده

 یا پنج درجه هیگو 78( که شامل 1117) لوریفام و ت یلیتحص شرفتیو پرسشنامه پ کرتیل یا پنج درجه هیگو 09که شامل 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 784-541، صفحات 1741 بهار ،1 شماره ،8 دوره

71۸ 

 

 1911-1744 یلیشهر آمل، در سال تحص ییچهارم ابتدا هیآموزان پسر پا دانش عهدر بین نمونه انتخاب شده از جام باشد، یم

 ها آن نکیشد و ل هیته نیآنال صورت بهها  مدارس، پرسشنامه یلیطویروس کرونا و تع طیآوری گردید. که باتوجه به شرا جمع

آموزش ها  نیپژوهشگر ارسال شد همچن یمعلمان فرستاده شد تا به دانش آموزان ارسال کنند و پاسخ دانش آموزان برا یبرا

 داده شد. یمعمول سیتدرشاد و زنده ارائه داده شد و به گروه گواه،  یدر برنامه مجاز شیدر گروه آزما نیآنال صورت به

 

 ابزار 

 شناسی معرفتپرسشنامه 

 نیکرد. از ا یاش معرف یشنهادیپ شناسی معرفت یسنجش پنج بعد یخود را برا یسوال 09پرسشنامه  1114در سال  شومر

دانش )کنترل و سرعت( به اکتساب  گریو منبع( و دو بعد د تیسه بعد به خود دانش )ساختار، قطع ،شناسی معرفتپنج بعد 

شده  یگروه بند اسیخرده مق 1۸کرده بود که در  هیسوال ته جموعهم کیابعاد  نیاز ا کیهر  یشد. شومر برا یمربوط م

مثال با توجه  یاشاره دارند. برا اسیسه خرده مق ایبه دو  گرید یو برخ اسیخرده مق کیبه  شناسی تمعرفاز ابعاد  یبودند. برخ

(( و ))اجتناب از وحدت بودنپاسخ  کی))به دنبال  یها اسیخرده مق قین دانش(( از طربه ساختار دانش، بعد ))ساده بود

عامل را مطرح کرد: ساده  5ها  اسیخرده مق یعامل لیتحل 1114شد. در مطالعه شومر  یبه اطالعات(( مشخص م دنیبخش

 .عیسر یریادگیو  یریادگیدر  یذات ییدانش، توانا تیبودن دانش، خاص بودن دانش، قطع

 

 پرسشنامه: یها مولفه

 09-57-98-94-95-18-17-9-99-۸9-۸۸-11-14-10-11-۸ساده بودن دانش: سواالت .1

 70-75-91-19-4-0-74-90-5-1دانش:  تیقطع.۸

 0۸-۸8-۸5-15-7-54-55-74-8-71-79-9۸-۸0: یریادگی یذات ییتوانا.9

 59-51-۸5-۸7-۸4-04-54-91-۸1-14: عیسر یریادگی.7

 01-78-97-94-۸1-1۸-77-7۸-71-۸4-1دانش:  خاص بودن.5

 پرسشنامه: یگذار نمره

 است. ریبه شرح ز یدرجه ا 5 کرتیپرسشنامه ل نیا

 کامال موافقم موافقم یتا حد ندارم ینظر     مخالفم یتا حد    کامال مخالفم  نهیگز

 5 7 9 ۸  1  ازیامت

 شوند: یم یمعکوس نمره گذار صورت به ریز سواالت

۸-۸۸-۸9-17-18-57-50-1-4-75-70-۸0-9۸-79-7-15-۸5-۸8-91-04-۸7-59-۸4-94-78-01 

 

 نمره پرسشنامه زانی( بر اساس مری)تفس لیتحل•

. توجه دیقضاوت کن ریبه دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول ز های¬شما نمره لیروش از تحل نیاساس ا بر

 دیبا دیپرسشنامه داشته باش 14که به طور مثال شما  یسشنامه است در صورتپر کی یبرا ریز یها ازیامت زانیم دیداشته باش

 دیکن 14را ضربدر  ریز یها ازیامت
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 بدست آمده است ریز قینمرات پرسشنامه به طر نیی: حد پامثال

 نمره نیی= حد پا 1سواالت پرسشنامه *  تعداد

 

 :ییایو پا ییروا

مناسب استفاده شد. قبل از  یبه ساختار عامل دنیرس یبرا یعامل لیزه از تحلسا ییروا یبررس ی( برا1981) ییپژوهش رضا در

نمره سوال  یمنف یهمبستگ لیسوال به دل 11سوال پرسشنامه محاسبه شد و  09 یبرا یدرون یداده ها، همسان یعامل لیتحل

حذف  یبعد یها لیاز تحل سوال ۸4نمره سوال، کل آزمون، جمعا  1/4کمتر از  یسوال به علت همبستگ 10کل آزمون و 

 ینمودار اسکر یمانده انجام گرفت. بررس یسوال باق 90 یبر رو یعامل لیتحل ،یاصل یشدند. با استفاده از روش مولفه ها

با روش چرخش  یاصل یل مولفه هایتحل ،یبه ساختار دو عامل یابیدست یرا نشان داد. سپس برا یراه حل دو عامل ه،یاول لیتحل

عامل  کیاز  شیب یبر رو یبار معنادار و مساو لیبه دل ایو  95/4کمتر از  یسوال به علت بار عامل ۸4م شد. پروماکس انجا

دو  نیدو عامل نشان داد. ا یمانده را بر رو یسوال باق 10 یبارگذار یینها لیتحل تیچرخش حذف شدند و در نها نیچند

 شدند. ی/ ثابت(( نامگذارعیسر یریادگی(( و ))یقطع تحت پوشش ))دانش ساده / یسوال ها یمحتوا اسعامل بر اس

اعتبار  زانی( م1911و همکاران ) وری% قرار داشت. در پژهش کد41% تا 57 نیکرونباخ ب یپرسشنامه با استفاده از آلفا ییایپا

ابزار توسط  نیا نیب شیپ یی% بدست آمد. روا45% تا 05 نیکرونباخ ب یپژوهش با استفاده از روش آلفا یها اسیخرده مق

 یریادگیمختلف  یجنبه ها ،یهوش عموم یی( نشان داده شده است که سه مورد از چهار باور بعد کنترل توانا1119شومر )

 (1911و همکاران، وری% بدست آمده است. )کد47 ییکند. برآورد اعتبار با روش بازآزما یم ینیب شیدرک مطلب را پ رینظ

 

 تورنس  تیپرسشنامه خالق-

 ای نهیبر سه گز یتورنس که هر سؤال مبتن یسؤال 04دانش آموزان، از پرسشنامه  تیپژوهش به منظور سنجش خالق نیا در

مناسب آن در پژوهش و استفاده مکرر  ییایاعتبار و پا ،ییپرسشنامه کارا نیاستفاده از ا لیپاسخ است استفاده خواهد شد، دل

 ت.اس یتیربت یها یریآن در پژوهش ها و اندازه گ

درصد  14درصد و  84آزمون  نیا ییایپا بیآزمون منتشر شده، ضر نیا یکه در دفترچه راهنما ییپژوهش ها جیاساس نتا بر

 ،ینیبه نقل از حس یدرصد نشان داده است )عابد 09معادل  انیم شیاعتبار پ بیسال ضر ۸4برآورد شده است. و بعد از 

 نیقرار داد. طبق گزارش ا یکرونباخ، مورد بررس یآلفا آماریاز روش  ستفادها اآزمون را ب نیا ییای( پا194۸) ی(. عابد1915

% و 01% و 04% و 45برابر بودند با ) بیو بسط، به ترت یریابتکار، انعطاف پذ ،یالیبدست آمده از چهار مؤلفه س بیمحقق، ضرا

برخوردار  یاعتبار همزمان قابل قبول زمونآ نی، نشان داد که ا یدییعوامل تأ لیبا استفاده از روش تحل یو نی%(. همچن01

 (.1987 ه،یو رضو یالسالم خیاست )ش

 

 :ینمره گذار روش

 یبه ازا دیآزمون با جهیبه نت یابیدست  یآزمون برا یصورت است که آزمونگر پس از اجرا نیآزمون به ا نیا ینمره گذار وهیش

 آمده است : ریبدهد. جدول نرم تورنس در ز ازیپاسخ )ج( دو امت ز،ایامت کیپاسخ )ب(  از،یهر پاسخ به پاسخ )الف( صفر امت
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 تورنس تیجدول نرم آزمون خالق 

 تیخالق زانیم ازیامت

 ادیز اریبس تیخالق 144 یال 1۸4 از

 ادیز تیخالق 85 یال 144 از

 متوسط 45 یال 85 از

 کم تیخالق 54 یال 45 از

 کم اریبس تیخالق نییپا یال 54 از

 

 (4991) لوریفام و ت یلیتحص شرفتیپپرسشنامه  -

ساخته  رانیا یجامعه  یاست که برا یلیتحص شرفتیپ ی( در حوزه 1114) لوریفام و ت یاز پژوهشها یپرسشنامه اقتباس نیا

 یدارا هیهر گو ،ی.در روش نمره گذارباشد می هیگو 78( و شامل 1988 ،ی، به نقل از صابر ماهان1114 لور،یشده است )فام و ت

 یتعلق م 5نمره  اد،یز یلیو خ 7نمره  اد،ی؛ ز9نمره  ،ی؛ تا حد۸؛ کم، نمره1نمره  چ،یه یکه در مقوله ها باشد میپاسخ  5

و حداقل  ۸74قابل کسب  ازی. حداکثر امتباشد میبرعکس  یروش نمره گذار باشد می یمنف صورت بهسوال که  11و در  ردیگ

 .باشد می 78 ازیامت

 

 یلیپرسشنامه عملکرد تحص کرتیل طیف

 جواب یها نهیگز چیه کم یتا حد ادیز ادیز یلیخ

 یارزش عدد 1 ۸ 9  7  5

 

 پرسشنامه ییروا

 قرار داده است. دییتوسط کارشناسان و متخصصان مورد تأ ییمحتوا ییروا قیآن از طر یی( روا191۸) انیمراد

 

 پرسشنامه ییایپا

 نیپرسشنامه در ا ییایبدست آورده است. پا 8۸/4کرونباخ  یالفا بیاستفاده از ضر پرسشنامه را با ییای( پا191۸) انیمراد

 .باشد میبه دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب  1۸/4شد و  یکرونباخ بررس یبا استفاده از آلفا قیتحق

 

 گذاری آزمون ها  شیوه نمره-

 یپرسشنامه دارا نی. اباشد ی( م9و ج =  ۸و ب =  1الف = ) یا نهیسه گز هیگو 04تورنس که مشتمل بر  تیپرسشنامه خالق 

 اتی( و بسط جزئ75 یال 91 یها (، ابتکار )مولفه94 یال 10 یها (، انعطاف )مولفه15 یال 1 یها )مولفه یالیچهار بعد س

 یو تیاشد خالقب شتریاست و هرچه نمره فرد ب 184 یال 04 نیپرسشنامه ب نی( است. دامنه نمرات ا04 یال 70 یها )مولفه

 .باشد یتر م باالتر و مطلوب
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( که 5و کامال موافقم =  1)کامال مخالفم =  کرتیل یا پنج درجه هیگو 09شومر که شامل  شناسی معرفت یباورها پرسشنامه

، 50، 57، 59، 78، 70، 75، 79، 91، 9۸، 94، ۸8، ۸4، ۸0، ۸5، ۸7، ۸9، ۸۸، 18، 15، 17، 4، 7، ۸، 1 یها هیگو ینمره گذار

، ۸۸، 11، 18، 14، 10، 17، 11، 9، ۸ یها پنج بعد ساده بودن دانش )مولفه یپرسشنامه دارا نی. اباشد یمعکوس م 01و  04

 یذات یی(، توانا58و  70، 75، 74، 90، 91، 19، 4، 0، 5، 1 یها دانش )مولفه تی(، قطع09و  51، 57، 98، 94، 95، 99، ۸9

، ۸7، ۸4، 14 یها )مولفه عیسر یریادگی(، 0۸و  54، 50، 55، 71، 74، 79، 9۸، ۸8، ۸0، ۸5، 15، 8، 7 یها )مولفه یریادگی

( است. 01و  78، 77، 7۸، 71، 97، 94، ۸4، ۸1، 1۸، 1 یها ( و خاص بودن دانش )مولفه04و 59، 5۸، 51، 54، 91، ۸1

و  شتریب یدر و شناسی معرفت یباورها زانیم باشد شتریاست و هرچه نمره فرد ب 915 یال 09 نیپرسشنامه ب نیدامنه نمرات ا

 .باشد یتر م مطلوب

 ی( که نمره گذار5=  ادیز یلیو خ 1=  چی)ه یا پنج درجه هیگو 78( که شامل 1117) لوریفام و ت یلیتحص شرفتیپ پرسشنامه

 شرفتیپ زانیباشد م ترشیاست و هرچه نمره فرد ب ۸74 یال 78 نیپرسشنامه ب نی. دامنه نمرات اباشد یمعکوس م 11  هیگو

 .باشد یتر م باالتر و مطلوب یو یلیتحص

 

 پژوهش در هاداده لیو تحل هیتجز

 های آماری توصیفی و استنباطی زیر، استفاده شده است. ها، از روش این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده در

 

 های آماری توصیفی: روش-

 یباورها ت،ینمرات خالق یفراوان عیجدول توز میبا ترس انیپاسخگو یکل یها یژگیاز و یا و ارائه خالصه فیبه توص ابتدا

و گواه پرداخته و  شیهای آزما شهر آمل برای گروه ییچهارم ابتدا هیآموزان پسر پا دانش یلیتحص شرفتیو پ شناسی معرفت

کز )میانگین، میانه و نما( و های گرایش مر توصیفی هر گروه مشتمل بر شاخص یسپس با استفاده از آمار توصیفی، شاخص ها

 های پراکندگی )کمترین نمره، بیشترین نمره، واریانس و انحراف استاندارد( ارائه شده است.  شاخص

 

 های آماری استنباطی:  روش-

 رها،یمتغ نیبودن رابطه ب یخط یها فرض شیپژوهش، از پ یها نرمال بودن داده یجهت بررس رنفیآزمون کولموگروف اسم از

دار  برای بررسی معنی انسیکووار لیجهت استفاده از آزمون تحل ونیرگرس یها و همگن انسیوار یچندگانه، همگن یطخ هم

 است.  تهمورد استفاده قرار گرف ق،یتحق یها هیبودن فرض

 

 پژوهش یها هیفرض جینتا

 :یاصل هیفرض

 یلیتحص شرفتیو پ شناسی معرفت یاورهاب ت،یبر پروژه بر خالق یمبتن یریادگیکه  دیاول مشخص گرد یفرع هیفرض در

 دارد. دار یمثبت و معن تأثیرشهر آمل  ییچهارم ابتدا هیآموزان پسر پا دانش
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 :یفرع یها هیفرض

آموزان پسر  دانش تیخالق یالیبر پروژه بر بعد س یمبتن یریادگیکه  دیاول مشخص گرد یفرع هیفرض در اول: یفرع هیفرض

 د.دار دار یمثبت و معن تأثیر

آموزان پسر  دانش تیبر پروژه بر بعد انعطاف خالق یمبتن یریادگیکه  دیدوم مشخص گرد یفرع هیفرض در دوم: یفرع هیفرض

 دارد. دار یمثبت و معن تأثیر

آموزان پسر  دانش تیبر پروژه بر بعد ابتکار خالق یمبتن یریادگیکه  دیسوم مشخص گرد یفرع هیفرض در سوم: یفرع هیفرض

 دارد. دار یت و معنمثب تأثیر

 تیخالق اتیبر پروژه بر بعد بسط جزئ یمبتن یریادگیکه  دیچهارم مشخص گرد یفرع هیفرض در چهارم: یفرع هیفرض

 دارد. دار یمثبت و معن تأثیرآموزان پسر  دانش

 یش باورهابر پروژه بر بعد ساده بودن دان یمبتن یریادگیکه  دیپنجم مشخص گرد یفرع هیفرض در پنجم: یفرع هیفرض

 دارد. دار یمثبت و معن تأثیرآموزان پسر  دانش شناسی معرفت

 یدانش باورها تیبعد قطع بربربر پروژه  یمبتن یریادگیکه  دیششم مشخص گرد یفرع هیفرض در ششم: یفرع هیفرض

 ندارد. دار یمعن أثیرتآموزان پسر  دانش شناسی معرفت

 یباورها یریادگی یذات ییبر پروژه بر بعد توانا یمبتن یریادگیکه  دیگرد هفتم مشخص یفرع هیفرض در هفتم: یفرع هیفرض

 دارد. دار یمثبت و معن تأثیرآموزان پسر  دانش شناسی معرفت

 یباورها عیسر یریادگیبر پروژه بر بعد  یمبتن یریادگیکه  دیهشتم مشخص گرد یفرع هیفرض در هشتم: یفرع هیفرض

 ندارد. دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش شناسی معرفت

 یبر پروژه بر بعدخاص بودن دانش باورها یمبتن یریادگیکه  دینهم مشخص گرد یفرع هیفرض در نهم: یفرع هیفرض

 ندارد. دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش شناسی معرفت

 

 مشابه: یها پژوهش یها افتهیپژوهش حاضر با  یها افتهیمقایسه -

 یلیتحص شرفتیو پ شناسی معرفت یباورها ت،یبر پروژه بر خالق یمبتن یریادگی که دیمشخص گرد یاصل هیفرض در

؛ (1111بلومنفلد و همکاران ) جیبا نتا جهینت نیدارد. که ا دار یمثبت و معن تأثیرشهر آمل  ییچهارم ابتدا هیآموزان پسر پا دانش

و  ی؛ هوران، الوارون(۸41۸؛ ستنلی ومارسدن )(۸417زو، مو و گائو ) ن،یکو گ،کان( ۸444) ایوودز ورگارس ک،یفلدر، است

 یدیو حم( 1980) ی؛ مقام(1115و زاخاریو ) نی؛ ترت(1118؛ شفرد )(۸440) ملی؛ مرگندالر، ماکسول و بلس(1110) لدونیب

شود  دایدر همه مردم پ تواند یم تیکه قدرت خالق دهد ینشان م یگریمتعدد د یها پژوهش یها افتهی. باشد میهمسو ( 1914)

 گریاز تفکر خالق بوده و به عبارت د انیآموزش محروم کردن دانش جو یها ستمیو محدود از س یسنت یها متأسفانه روش

با آن پردازش  تواندیمناسب که ما م یها از روش یکی آموزند یرا م یعلم قیاز حقا یتنها برخ تیتفکر وخالق یریادگی یبجا

. سالیانی است که به خالقیت به مثابه یکی از توانمندی های عالی باشد میر پروژه ب یمبتن یریادگیدهد  شیرا افزا تیخالق

ذهنی مورد توجه قرار می گیرد. این موضوع مورد توجه فالسفه ، دانشمندان علوم تجربی، و دانشمندان علوم نظری و انسانی 

همه، آنچه در زمینه ی خالقیت ارائه شده سازی دورن داشت. با این روشنبوده است. برای گسترش دامنه بررسی خالقیت و 
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است، بیشتر در برگیرنده ی شیوه های پرورش خالقیت است، و کمتر به این امر که چگونه می تواند مبتنی بر خالقیت عمل 

 کرد، پرداخته شده است.

 تیو خالق یلیتحص زشیدارد و انگ ینقش اساس تیو رشد خالق یلیتحص زشیانگ جادیدر ا سیکه روش تدر نیتوجه به ا با

 نیگفت که ا دیدانش آموزان با تیبر پروژه بر خالق یمبتن سیروش تدر تأثیر نییدر تب باشد میجامعه  شرفتیتحول و پ دیکل

راه  افتنیمعمول و  ریمتنوع و غ یها شهیاند دیتازه ، تول یها شهیاند دیتولشود تا دانش آموزان به  یموجب م -سیروش تدر

و تبیین تلویحات و کاربردها  اتیجزئ دیمنحصر به فرد، نو و تول یمسأله، استفاده از راه حل ها کیحل  یمختلف برا یحل ها

بحث خالق و  قیکنند و از طر یم دایپ قیو تحق لیتحل یبرا ییفرصت ها سیروش تدر نی. دانش آموزان در اابندیدست 

 یقرار م یریادگیدانش آموزان در مرکز  سیروش تدر نیدر ا نکهی. با توجه به اابندی ینو دست م یتحقیق مستمر به دانش ها

کند.  یم لیآنان را تسه یریادگی یها تیاز فعال یمهم ناش یپاسخ ها افتنیاستدالل، طرح سؤال و  میو به طور مستق رندیگ

هستند  دتریتر و مف لیشوند که خالقانه تر، اص یم ییها دهیقادر به انتخاب ا شتریب تیالگو ضمن فعال نیدر ا آموزاندانش 

 س،یتدر یالگو نیدر ا رایشود؛ ز ی( متیخالق یاز مؤلفه ها یکی) یریبر پروژه موجب بهبود انعطاف پذ یمبتن سیروش تدر

فراهم سازد.  ها آنرا در  رییتغ ی نهیتواند زم یکنند که م یم دایپ دیجد یها افتیبه تجربه کردن و در یادیز لیافراد تما

به  یابیدست ریرا در مس ها آندانش آموزان داشته باشند و  یروشن از دانش قبل یکنند تا تصور یو تالش مالگ نیمعلمان در ا

 کمک کنند.  دیجد میمفاه

بخشند  یخود را بهبود م تیو خالق یتفکر انتقاد یکنند، مهارت ها یبر پروژه شرکت م یمبتن یریادگیکه در  یآموزان دانش

 شیپ ،یابیارزش ب،یمانند ترک تیکاربرد خالق شیبر پروژه نشان داد که با افزا یمبتن یریادگی مطالعه در باره کیمثال،  یبرا

 40است که دانش آموزان پر توان تا  یدر حال نیا افت،یدرصد بهبود  770و تامل، عملکرد دانش آموزان کم توان تا  ینیب

 شیبر پروژه بر افزا یمبتن یریادگی تأثیر یبررستحت عنوان  یقیدر تحق( 1914) یدیعملکرد داشتند .حم شرفتیدرصد پ

در ( 1980) یموثر است. مقام تیخالق شیبر پروژه بر افزا یمبتن یریادگیبه روش  سیکه تدر دیرس جهینت نیبه ا تیخالق

ست د جینتا نیبه ا یدانش آموزان در درس علوم تجرب تیخالق شیروش آموزش مساله محور بر افزا تأثیربا عنوان  یپژوهش

 وجود دارد. یدار یمعن یدانش آموزان رابطه  تیبر پروژه و رشد خالق یمبتن یریادگیآموزش  نیکه ب افتی

برند و با  یلذت نم یریادگیمسائل را ندارند، از  لیو تحل هیکه اغلب دانش آموزان ما قدرت تجز میامروزه شاهد هست متأسفانه

 ادیز اریبس تأثیرشود، با توجه به  یم ها آن یلیاز موارد باعث افت تحص یاریکنند و در بس یفکر نم یمهارت و به طور انتقاد

است که به سمت  ستهیدر امر آموزش و پرورش شا نیادیآموزان و لزوم تحوالت بن انشد یریادگیمعلم در  سیروش تدر

معنادار و لذت  یریادگیو  قیدرک عم ییبر پروژه حرکت نمود و به تبع آن توانا یمبتن یریادگیفعال مثل  سیتدر یروشها

نمود  بیداد و معلمان را ترغ شیروشها در دانش آموزان افزا نیرا به واسطه ا یلیتحص زهیو انگ لیو تحل هیتجز ییبخش و توانا

پژوهش  های یافته ندیمناسب با آن استفاده نما سیبه تناسب هر درس از روش تدر زیو ن رندیفرا گ یروشها را به خوب نیتا ا

از  تیرضا ،یریادگی زانیدر م یخود نسبت به روش سخنران یتوانست برتر نیبر پروژه هم چن یمبتن یریادگیکه روش  گران

 در آموزش ضمن خدمت معلمان را نشان دهد. یریادگی

سازند، خود راه  یاست که فرد را قادر م یریادگی یها وهیو نقش آموزش در مدرسه ها آموزش ش فهیوظ نیمهم تر امروزه،

 میبر پروژه و سه یمبتن یریادگیپژوهش نشان داد،  نیا های یافته. همانطور که ابدیحل مسائل و کشف مجهوالت را ب یها

 شیرا مرتفع نموده و در افزا یآموزش یها تیها و موانع و محدود یکاست ندتوا یآموزش، م ندینمودن دانش آموزان در فرا
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 یآموزش یروش ها نیاز بهتر یکیبر پروژه  یمبت یریادگیآنان موثر باشد. و اعتماد به نفس  تیمیصم ،یمشارکت، همکار

 یمشترک با معلم رو صورت بهکه  یآورند و زمان یبه دست م گریکدیتعامل با  یبرا ییدانش آموزان فرصت ها یاست و وقت

باعث به وجود آمدن  سیفعال تدر یکنند. روش ها یکسب م یشتریب یلیتحص شرفتیها و پ تیکنند، موفق یاهداف کار م

موضوع منجر خواهد شد دانش آموزان  نیشود که ا یو با معلم م گریکدیدانش آموزان با  نیو رو در رو در ب یارتباطات واقع

 دا ش آموزان دشوارتر است.  یبه آن ها برا افتنیآموزش به روش متداول، امکان دست  طیبه دست آورند که در شرا یاطالعات

مثبت و  تأثیرآموزان پسر  دانش تیخالق یالیبر پروژه بر بعد س یمبتن یریادگیکه  دیاول مشخص گرد یفرع هیتوجه به فرض با

کند؛  یم انیرا ب شهیفکر و اند نیرابطه معنادار ب یبرقرار ییتوانا ،یالیتوان گفت که س یم افتهی نیا نیدارد و در تبب دار یمعن

از  شیپژوهش دانش آموزان گروه آزما نی. در اندیگو یم یالیرا س نیمع تیموقع کیمتعدد به  یهاارائه پاسخ  ییتوانا یعنی

 شیموجب افزا یالیداشتند. س یپروژه و عمل صورت بهنسبت به گروه گواه به واسطه آموزش  یمطلوب تر تیوضع ت،یالینظر س

به پروژه تعامل دانش  یمبتن یریدگایشود. در  یخاص م ای یعاد یها تیدر موقع دهیا دیتول یقدرت ذهن و سرعت عمل برا

را مشاهده  یریادگیحل مسائل، ابتدا  یشود و دانش آموزان برا یمتعدد و خالق م یمنجر به ارائه راه حل ها گریکدیآموزان با 

کنترل نشان  وهرا نسبت به گر یمطلوب تر تیوضع یالیاز نظر س شیعلت دانش آموزان گروه آزما نیکنند. به هم یم لیو تحل

 قاتیتحق جیندارد. با نتا ییهمسو( 1914مانند عرب زاده و همکارانش ) نیشیپ قاتیبا تحق قیتحق هیفرض نیا جیدهند. نتا یم

 دارد. ییهمسو( 191۸نژاد ) یاوج

مثبت و  تأثیرآموزان پسر  دانش تیبر پروژه بر بعد انعطاف خالق یمبتن یریادگیکه  دیدوم مشخص گرد یفرع هیفرض در

گونه استدالل کرد که انعطاف  نیتوان ا یم یریبر پروژه بر مؤلفه انعطاف پذ یمبتن یریادگی تأثیر نییدارد. در تب دار یمعن

است. در  تیموقع کیگوناگون فرد در مورد  یها دگاهیبا د دیمسائل جد یبرا ختلفم یتفکر به راه ها ییذهن، توانا یریپذ

بر پروژه  یمبتن یریادگیعادت دارند اما در روش  یا شهیکل یریادگیو  دانش آموز به حفظ ومطالب یعاد سیتدر یروش ها

 ینو ارائه م یها تیرا به موقع یدیجد یذهن خود را به کار انداخته و پاسخ ها یریادگی یعمل دنیدر واقع دانش آموزان با د

 دگاهیتوان در د یرا م افتهی نیا یلاحتما لیشود. دل یدانش آموزان م یریانعطاف پذ شیروش باعث افزا نیا نیدهند. بنابرا

تجربه  یبرا یشتریب رشیقدرت پذ جهینت نیبوده و بنابرا رونیب یایبودن نسبت به دن رایحاصل پذ یگر نشیاسکاتل که آفر

رد دا ازیکه ن لیدل نیخود، بلکه به ا یسائق ها یارضا لیآن است که خالق باشد، نه به دل ازمندیاست. بنابه گفته اسکاتل بشر ن

همسو ( ۸414) سیلی،گ(191۸نژاد ) یسبحان قیبا تحق هیفرض نیحاصل از ا جیاطراف خود رابطه برقرار کند. نتا یایبا دن

 .باشد می

مثبت و  تأثیرآموزان پسر  دانش تیبر پروژه بر بعد ابتکار خالق یمبتن یریادگیکه  دیسوم مشخص گرد یفرع هیفرض در

کرد که ابتکار به  نییتب نیتوان چن یبر پروژه بر مؤلفه ابتکار )اصالت( م یمبتن یریادگی نیا تأثیر یدارد. در بررس دار یمعن

فقط از قواعد  یکه در روش سنت یرو دانش آموز نیرخدادها است. از ا یبا بررس ائلحل مس یبرا دیجد یگشودن راه ها یمعن

که در  نیتکار و اصالت در کار داشته باشد، با توجه به اتواند اب یکند، نم یم نیو همان ها را تمر ردیگ یمعلم گفته بهره م

 یشتریو اصالت ب یتازگ جهیدر نت رند،یگ یروزانه در افکار خود فاصله م یحل مسأله دانش آموزان از حوزه مسائل عاد کردیرو

به نکات  یریادگی یلکنند. ذهن افراد در مشاهده عم یرا کشف م یعیبد یها دهیخواهند داشت. و نظرات و ا شانیدر پاسخها

 یم نیچند خالصهبر پروژه به طور  یمبتن یریادگیکنند. استفاده از روش  یم دایها پ دهیپد نیرا ب یو روابط تازه ا دهینو رس

تواند دانش آموزان را  یم ،یریادگیآن ضمن بهتر  یریادگیو  یحل مسئله ا یتواند باعث شود که دانش آموزان با مشاهده عمل
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،ملر (191۸نژاد ) یسبحان قیبا تحق هیفرض نیحاصل از ا جیرهنمون کنند. نتا دیجد ینو و طرز فکر یها هدیا یبه سو

 .باشد می،همسو (۸44۸)

مثبت  تأثیرآموزان پسر  دانش تیخالق اتیبر پروژه بر بعد بسط جزئ یمبتن یریادگیکه  دیچهارم مشخص گرد یفرع هیفرض در

وابسته به آن را بسط و گسترش  اتیفکر و افزودن جزئ کی لیتکم ییگفت که توانا دیبا تهافی نیا نیدارد در تبب دار یو معن

 یرا انتخاب م یدگیچیدغدغه و آسان بوده افراد خالق پ یب یراهکارها یجستجو درکه همواره  ی. برخالف افراد عادندیگو

 صورت بهه معلم متکلم وحده است؛ مطالب را ک یسنت یهستند. در روش ها ها آن یراه حل آسان برا افتنیکنند و به دنبال 

 یفکر کردن ندارند. ول یبرا یفرصت چیهدانش آموزان  جهیدهد، در نت یقرار م یابیکند و همان را موردارزش یکامل ارائه م

معلم  یفعال با استفاده از مشاهده و گوش دادن به نکته ها صورت بهبر پروژه دانش آموزان  یمبتن یریادگیبرعکس در روش 

 نیا جیآورند. نتا یرا به وجود م یدتریجد یها دهی، اها آن لیها و تکم دهیکنند و با مرتبط ساختن ا یم فیمباحث را توص

عرب زاده و  جیدارد. و بانتا یهمخوان( ۸440) یی، پپاتاما(1981) یمانند محمدجان نیشیپ قاتیبا تحق قیتحق هیفرض

 ندارد. ییهمسو(1914و همکارانش ) ییرزای، م(1914) یعبدالملک ، شوبر(1911) ی،در زمند(1914همکارانش )

بر پروژه بر بعد ساده بودن دانش و بعد  یمبتن یریادگیکه  دیپنجم تا نهم مشخص گرد هیپژهش در فرض های یافتهتوجه به  با

بعد  بربربر پروژه  یمبتن یریادگیدارد و  دار یمثبت و معن تأثیرآموزان  دانش شناسی معرفت یباورها یریادگی یذات ییتوانا

 نیندارد. دارد. ا دار یمعن تأثیرآموزان پسر  دانش شناسی معرفت یخاص بودن دانش باورها عدو ب عیسر یریادگیبعد  ت،یقطع

 (۸440) میوانگ و ک افتهیناهمسو و با ( 1115؛ بارچر، گولد و نوتر )(1115) ویو زاخار نی؛ ترت(۸449) درسنیپ جیبا نتا جهینت

 قیاست که از طر یلیتحص ریاز عوامل غ یکی یشناخت تمعرف یگفت که باورها دیبا هیفرض نیی. در تبباشد میهمسو 

 یو چگونگ تیاز فلسفه است که با ماه یحوزه ا یکند معرفت شناخت یم ینیب شیرا پ شرفتیپ زهیانگ ،یریادگی یکردهایرو

 یناختمعرفت ش یکه به باورها ،یریادگی ندیدانش و فرا تیاره ماهاشخاص درب یپردازد باورها یدانش انسان م یریشکل گ

 یرا شکل م یلیورفتار تحص( 1118ارتباط دارد )شومر  یلیتحص شرفتیو پ یریادگی یاز جنبه ها یاریموسوم است با بس

 یبر مهارت ها یشناختمعرفت  یباورها رایداد ز شیباروها را در دانش آموزان افزا نیبه پروژه ا یبا روش مبتن دیدهند. با

اطالعات، درک و فهم  ریرا در پردازش و تفس یکننده ا نییگذارند و نقش تع یم تأثیردانش آموزان  یلیمطالعه و عملکرد تحص

 کنند .  یم فایحل مشکل ا یسطح تفکر و مهارت ها ،یریادگی یمعلومات، روش ها

 

 پیشنهادهای پژوهش:-

 یباورها ت،یبر پروژه بر خالق یمبتن یریادگیو مثبت  دار یمعن تأثیرهش حاضر، مبتنی بر توجه به نتایج بدست آمده از پژو با

 نیشهر آمل الزم است مسئوالن و معلمان هر دو در ا ییچهارم ابتدا هیآموزان پسر پا دانش یلیتحص شرفتیو پ شناسی معرفت

 بود. شرفتیبتوان شاهد توسعه و پ تارا داشته باشند  ینقش موثر نهیزم

 

  یكاربرد یشنهادهایپ-

 س،یبر پروژه معکوس در امر تدر یمبتن یریادگی یریهای آموزشی برای معلمان در زمینه به کارگ از طریق ایجاد کالس

 را ارتقا داده شود. ها آندانش 
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در امر  ها آنز معلمان به استفاده ا قیدر مدرسه و تشو زاتیکردن تجه ایگردد تا از طریق مه می هیبه مدیران مدارس توص

 داشته باشند. ییدر امر سهم بسزا س،یتدر

داشته  یمختلف استفاده کنند تا تنوع و بازده بهتر یها تیاز ظرف یا چندرسانه یها ستمیبه کمک س سیمعلمان در ارائه تدر

 باشند.

و  یریادگیدر  ییش به سزانق سیدر امر تدر یا چندرسانه یها ستمیس یریمختلف، به کارگ یها پژوهش جیبا توجه به نتا

 ازاتیو دادن امت قیتشو لیاز قب ییمسئوالن با استفاده از راهکارها گردد یم شنهادیآموزان دارند. لذا پ دانش یلیتحص زهیانگ

 دهند.  یاری رکا نیخاص به معلمان، آنان را در ا

 

 یپژوهش یشنهادهایپ-

و  افتهیساختار یها از مصاحبه یریگ اندازه یها جهت کاهش خطا دهدا یآور جمع یبرا یآت یها در پژوهش شود یم شنهادیپ

 استفاده شود. افتهیساختار  مهین

شود -یم شنهادیشهر آمل صورت گرفته است پ ییچهارم ابتدا هیآموزان پا دانش نیپژوهش فقط در ب نیکه ا ییاز آنجا   

 نجام شود.ا یلیمقاطع تحص گرید نیو همچن گریمشابه در مناطق د یقاتیتحق

نقش دارند و  یلیتحص شرفتیو پ یریادگی شیکه در افزا گرید یرهایمتغ تأثیراز  ندهیآ های در پژوهش گردد یم شنهادیپ

 گردند.  یبررس ابند،ی یبهبود م س،یبر پروژه در امر تدر یمبتن یریادگی یریکه با به کارگ ییرهایمتغ ای

 

 پژوهش یها تیمحدود 

افراد  نکهیاحتمال ا ییابزارها نچنی در. بود ها¬داده یجمع آور یهش استفاده از پرسشنامه براپژو تیمحدود نینخست

 یامر تا حدود نی( که اها یاست )عدم صداقت آزمودن ادیز اریتالش کنند خود را بهتر از آنچه که واقعا هستند، جلوه دهند بس

آموزان گفته شد  به دانش جیاز کاهش دقت نتا یریو جلوگ تیمحدود نیکنترل ا یا. هر چند بردهد یرا کاهش م جیدقت نتا

 شما باشد. یواقع تیوضع یایاست که گو یپاسخ، پاسخ نیپژوهش بهتر نیا یکه در ابزارها

که باعث شد از معلم  سیبر پروژه در امر تدر یمبتن یریادگی یریمعلمان در به کارگ یبرخ نییپا یهمکار گر،ید تیمحدود

 امر استفاده گردد. نیا یداوطلب برا

شهر آمل  ییچهارم ابتدا هیآموزان پا به محدود شدن جامعه پژوهش به دانش توان یپژوهش م نیا گرید های تیاز محدود

 داد. میآموزان تعم دانش ریپژوهش را به سا نیا جینتوان نتا یکه به راحت شود یباعث م تیمحدود نیاشاره کرد. ا
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