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 کیده چ

 کنندمی  دریافت  را  فعال  هایروش   از  استفاده  با  یادگیری  که   آموزانیدانش  که   جایی  تربیت،  و  تعلیم   نظام   در  مهم  ایمسئله  فعال  یادگیری

  شود می   اطالق  روشی  به  فعال  تدریس  روش  فعال،  تدریس  روش  درواقع  دارند  فعالی  نقش  خودشان  یادگیری  و  دارند  بهتری  تحصیلی  عملکرد

 بین   دوطرفه  تعامل  کندمی  ایفا  را  کنندههدایت   و  راهنما  نقش  معلم  و  دارندعهده   به  فعالی  نقش  آموزش  جریان  در  انآموز دانش  آن  در  که

  پروژه   تدریس  روش  گفت  توانمی  که  است  محور  پروژه  تدریس  روش   فعال  تدریس  هایروش  از  یکی  اما  و  دارد  وجود  معلم  و  انآموزدانش 

  ساختار. کندمی هامهارت  و هادانش  یادگیری درگیر گسترده، تحقیقی فرایند یک توسط را انآموز دانش  که مندینظام  آموزش روش محور،

 حضور  روش  این  در  و  است  بناشده  شدهطراحی  دقت  با  تکالیف  و   هافرآورده   نیز  و  حقیقی  و  پیچیده  سؤاالت   پیرامون  تحقیقی،  فرایند  این

  مباحث  با  بیشتر  درگیری  و  ها فعالیت  از  برخی  مستقل  اجرای  طورهمین  و  وتحلیلتجزیه  با  و  داشت  خواهیم  یادگیری  امر  در  را  آموزدانش   فعال

  گرفت  نظر در را گوناگون هایمالک  توانمی تحصیلی پیشرفت برایشد  خواهد تحصیلی پیشرفت درنهایت و او تحصیلی عملکرد ،شده ارائه 

  این  .است  مهم و  ضروری  بسیار  ششم  طعمق   مخصوصاً و  ابتدایی  مقطع   در  مهم  این  و باشدمی   کالسی نمرات  میانگین  هاآن  مشهورترین  که

  این  در  است  شدهانجام   سقز  شهرستان  ششم  پایه  انآموزدانش  تحصیلی  پیشرفت  بر  محور  پروژه  تدریس  روش  تأثیر  بررسی  باهدف  پژوهش

  مدرسه   ششم  پایه انآموزدانش نفر    203  را  تحقیق  آماری  جامعه  است شدهاستفاده   نترلک  گروه  با  آزمونپس   آزمایشی  شبه روش  از  بررسی

  در نفر 21 و آزمایش گروه در نفر 21 نفر، 42 نمونه حجم شد انتخاب تصادفی صورتبه 1 ارشاد مدرسه و دهندمی  تشکیل سقز شهرستان

  تصادفی  آزمایش  گروه  و  کنترل  گروه  عنوان  تحت  هاکالس  تعیین  و  مدرسه انتخاب  در  دفیتصا  گیرینمونه  روش  و  گرفتند  قرار  کنترل  گروه

  جلسه   21  فرایند  این  و  شد  اجرا   غیرفعال  تدریس  روش   کنترل  گروه  در  و  شد  اجرا  محور  پروژه  تدریس  روش   آزمایش  گروه  در  گرفت،  صورت

  آزمایش   گروه  انآموزدانش   در  تحصیلی   پیشرفت  داد  نشان  نتایج   تحلیلی  و  تجزیه  و  شد  اجرا  ساخته  معلم  آزمونی  کار اتمام  از  پس  و  شد  انجام

 . دهدمی  نشان  را  محور  پروژه  تدریس  روش  اثرگذاری  و  کارآمدی  مسئله  همین  و  است  بوده  بیشتر

 . ابتدایی ششم مقطع تحصیلی، پیشرفت محور، پروژه  تدریس روش فعال، تدریس  روش های كلیدی: اژهو
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 مقدمه  - 1

فرهنگی    ازجملهو طبیعی است که هر پیشرفت و تعالی    گیردمیتوسط شهروندانی توانا و اندیشمند صورت    ایجامعهپیشرفت هر  

درست بگیرد و    هایتصمیمو معتقد است که بتواند    پذیرمسئولیت  اجتماعی و سیاسی نیازمند داشتن افرادی خالق،  اقتصادی  و

گفت   توانمیاست پس    پذیرامکانفعال و منعطف    وپرورشآموزش یک نظام    وسیلهبهصحیح داشته باشد و این اتفاق    ریزیبرنامه

نظام   یک  از  پیشرفتی  پویا    کارآمد هر  تغییر    گیردمی  نشاءت و  از  عوامل مختلفی  به  این مهم  جهت    در  و تدریس    الگوهایو 

 نوین و فعال بستگی دارد.  هایروش کارگیریبه

زششان لذت ببرند از یک شنونده باشند و حتی آمو فراترچیزی  توانندمیان آموزدانشبه اعتقاد کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت 

ان هنوز یک شنونده محض  آموزدانشدید    توانمی  وضوحبه  ایجادشده  نوینو روش    شدهحاصل  هایپیشرفت  رغمعلیچیزی که  

جریان یادگیری حضور    جستجو کند و در  از یادگیری لذت ببرد،  آموزدانشاین قضیه را تغییر داد به شکلی که    توانمیهستند اما  

 .(2000گادنر و جولر )  و خود را در یادگیری خودش مسئول بدانندفعال داشته باشند 

روش واحد کار  (  1950-1865)  کیلپاتریک  ویلیام   تدریس فعال روش تدریس مبتنی بر واحد کار پروژه است.  هایروش  ازجمله

چهار نوع   او  .نظیر فعالیت فکری و هنری و حتی عملی را در برگیرد  هایفعالیتباید    پروژهعقیده او روش    به  کرد.  گذاریپایهرا  

است که هدف آن کسب مهارت یا    و ویژه یادگیری  دهدمیروش چهارم آن واحد کار را پوشش    ازقضاواحد کار طراحی کرد که  

 اطالعات است.

مسئله و    حل  اطالعات،   آوریجمعبا    ان پس از خاتمه درس کالسی، در خارج از کالسآموزدانشواحد کار عملیاتی است که  

که از طریق یادگیری فعال مانند روش    آموزانیدانش(  1395)  توحیدیمرضیه کلعبی و راضیه    دهند میمطالعه و تحقیق انجام  

و اینکه این روش موجب درک مفهومی   برندمیبهتر یادمی گیرند بلکه از آن لذت    تنهانه  پردازندمیبه یادگیری    ،(پروژه)کار  

که در نظام آموزشی    هاستمدتاما    شود میو انعطاف و پویایی به کالس تزریق    شودمیباعث افزایش انگیزه    مخصوصاًمطالب و  

  شده حاصل  هایپیشرفت  باوجود  آورد  بارمیمحض به    شنونده  ،انگیزهبی ان را  آموزدانشکه    گیردمیقرار    مدنظر  هاییروش ایران  

و حضور فعال    اظهارنظران و  آموزدانشارکان آموزشی مبنی بر فعال بودن    اظهارنظرو تحقیقات گسترده در این حوزه و حتی  

فعالیت مناسبی    وتحلیلتجزیهحل مسئله و    هایحوزهان در  آموزدانششعار است و    اظهارنظرهااین    عمالً  اما   امر یادگیری  در  هاآن 

  203استان کردستان با    هایشهرستان ایران وجود دارد و شهرستان سقز از    و این مسئله در کشور(  1396مرضیه زرودی  )   ندارند

 نیست. مستثنامدرسه ابتدایی از این قاعده  

درک، فهم    مثل   )   ان در یک یا چند موضوع درسیآموزدانشگفت عبارت است از؛ موفقیت   توانمیدر تعریف پیشرفت تحصیلی  

 .شودمی گیریاندازهمیزان شده تحصیلی   هایآزمون توسط  هاییپیشرفت، چنین (خواندن یا محاسبه عددی

داللت دارد. پیشرفت تحصیلی به    شودمیکه در کار مدرسه ارزیابی    طورآنهمچنین این اصطالح بر پیشرفت فرد در کالس،  

  میانگین   برای یک دوره،   اینمرهان اشاره دارد که این جلوه ممکن است بیانگر  آموزدانشاز جایگاه تحصیلی  (  نمایی  )  ایجلوه

  های مالک  توانمیمختلف باشد. برای پیشرفت تحصیلی    هایدورهمربوط به یک موضوع یا میانگین نمرات    ایدورهنمرات در  

  هایشاخص. از پیشرفت تحصیلی به عناوین یکی از  باشدمیمیانگین نمرات کالسی    هاآن گوناگون را در نظر گرفت که مشهورترین  

یا   تحصیلی مشخص پایهیکان در گذراندن دروس آموزدانشانجام تکالیف و موفقیت  مفهوم » وپرورشآموزشپیشرفت در نظام 

. وجه مخالف آن افُت تحصیلی است که یکی از معضالت  شودمیری مطالب درسی« استفاده  ان در امر یادگیآموزدانش»موفقیت  

مقاطع تحصیلی    های هدفان در دستیابی به  آموزدانشگوناگون همچون عدم موفقیت    های شیوهکه به    باشد مینظام آموزشی  

 دهد میلیفی خود را نشان  زودرس، بیکاری و بالتک، تحصیلی، ترک تحصیل  هایپایهکرار مربوطه، مردودی و ت
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اساسی    های نیازمندیپل میان مقطع ابتدایی و متوسطه اول پایه ششم است جایی که یکی از    درواقعیکی از مقاطع مهم و کلید و  

  ترین مهمیکی از    ( پروژه)است و روش کار    باانگیزهقدرت حل مسئله و    ،وتحلیلتجزیهبا توانایی    آموزانیدانشاین مقطع داشتن  

ان خواهد شد بنابراین هدف از این پژوهش  آموزدانشتحصیلی    پیشرفت  باعثهمین مسئله    جهت حل این نیازمندی است  هاراه

 سقز است. ان پایه ششم شهرستانآموزدانشروش تدریس پروژه محور بر پیشرفت تحصیلی تأثیر بررسی 

 

 پیشینه تحقیق  

اخیر   دههفکری نوینی که در دو    هایجریانبه این نتیجه رسیدن که یکی از    1394  عنبری و ابراهیم نظری  حسن  سینا فیضی، 

بردن مرجعیت عقل و    سؤال. این رویکرد با زیر  مدرنیسم استپست گذاشته است    تأثیرو هنر    ادبیات  علوم،  هایرشته بر بیشتر  

  داعیه   وپرورشیآموزش   جهانیان ایجاد کرده است.  تحولی در افکار  اعتقاد به فرا رواینت،  هرگونهدانش و محوریت انسان و نیز نفی  

ان  آموزدانش  آموزشی سیستماتیکی است که در آن،  روش  محور،  پروژه  یادگیریپرورش انسان را دارد باید با تحوالت همسو باشد  

از یک سبب    ، روحیه مطالعه و پژوهش   ایجاد   . شوندمی  هامهارتو    ها دانش  یادگیریک فرایند تحقیقی گسترده درگیر  توسط ی

مدرسه، محدود  حصار  از  یادگیری  امر  شدن  دیگر،  شودمیدرسی    کتب  خارج  سوی  از  عظیم    حرکتی  و  رسالت  جهت  در 

اهداف تعلیم و تربیت نشان    طورهمینو  پروژه    یکیکجهت خلق    الزم  های گامبا نگاهی اجمالی به    باشد می  وپرورشآموزش 

تدریس تعاملی در راستای اهداف    هایروش یکی از    عنوانبهگروهی    هایپروژهکه روش یاددهی و یادگیری مبتنی بر    دهدمی

 است. مدرنپستتربیتی 

پژوهشی انجام دادند به این نتیجه رسیدن که روش    (1397)و سهیال کیا دلیری    خوران  زهدی چرم  ،زهرا صادقی سرخنی احیا

  های مهارتان را درگیر دانش و  آموزدانشتدریس پروژه محور یک روش سیستماتیک است که از طریق فرایند گسترده تحقیق  

به    کندمییادگیری   توجه  پروژه محور    هایویژگیبا  یادگیری  پژوه   هاییافتهشیوه  زمان  این  اکنون  داد  نشان    کارگیریبه ش 

که یادگیری    کندمیید  این موضوع را تائ  ابتدایی  خصوصبهتجربه معلمان مقاطع مختلف    فرارسیده استیادگیری مبتنی بر پروژه  

  شود میان با مسائل واقعی باعث  آموزدانشادگیری ساختن  ی  برای یادگیری است در این شیوه  بخشلذتو    مؤثرراهی    ،پروژه محور

  های تنبا روش مهار    هاآن ساختگی علوم فراتر بروند و خود به فرضیه جدید برسند و برای آزمون    هایبندیدسته که بتوانند از  

ه ب  میل  استفاده از روش تدریس پروژه محور،  . شودمیتفکر سطح باال    های مهارتفرایندی و تفکر اقدام کنند که باعث ایجاد  

 . شودمی  هاآنو موجب پیشرفت تحصیلی  کندمیان را تقویت آموزدانشیادگیری در 

در درس   آموزانروش تدریس پروژه محور بر نگرش تحصیلی دانش  تأثیرپژوهشی در باب ( 1399) ناصر کریمی، حسین واحدی

ان متوسطه در درس  آموزدانشبررسی تأثیر یادگیری پروژه محور بر نگرش تحصیلی    باهدف فیزیک انجام دادند که این پژوهش  

 فیزیک صورت گرفت.

 

با گروه کنترل بود و در آن دو کالس    آزمونپسو    آزمونپیش  صورتبهروش تحقیق پژوهش از نوع نیمه آزمایشی    روش تحقیق:

یازدهم در مدارس  آموزدانشاز   پایه  ریاضی  رشته  انتخاب شدند و سپس    3ناحیه    ورشوپرآموزش ان  به شکل هدفمند  تبریز 

 آزمایش و کنترل قرار داده شدند.  هایگروهدر  تصادفی  صورتبه

آزمایش به مدت  آموزدانش پروژه محور آموزش دیدند و در مقابل    14ان در درس فیزیک، در گروه  یادگیری  جلسه به روش 

  صورت بهدند. قبل و بعد از آموزش، آزمون نگرش به درس در هر دو گروه  ان گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیآموزدانش

 تحلیل شد.  راههیک  کوواریانسبا استفاده از روش تحلیل   آمدهدستبه های دادهگرفته شد.  آزمونپسو  آزمونپیش
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 وجود دارد. داریمعنینشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل در نگرش تحصیلی تفاوت   آمده دستبهنتایج  :هایافته

 

 . قرارداد  تأییددرس فیزیک مورد  ان در  آموزدانشنتایج این تحقیق اثربخشی روش یادگیری پروژه محور را بر نگرش    :گیرینتیجه

بررسی میزان   باهدف انجام دادند و در این مطالعه    ایمطالعه  (1399)  خطیب  محمد  محمد علوی،   سید   مریم میرایی محمدی،

پروژه محور بر توانایی    رودرروآشنایی مدرسان مهارت گفتاری با مفهوم یادگیری مبتنی بر پروژه و همچنین یافتن تأثیر روش  

دف، از چهار مدرس  صحبت کردن دانشجویان زبان انگلیسی در سطوح مختلف مهارت زبان انجام شد. برای رسیدن به این ه

مهارت گفتاری در دانشگاه خواسته شد که پس از چند جلسه آموزش، مهارت گفتاری زبان آموزان را ارزیابی کنند. سپس، برای  

  ها آن  هایکالسجزوه آموزشی داده شد. پس از آموزش معلمان،    هاآن  به  ومصاحبه    هاآنبرگزاری جلسات آموزش معلمان، با  

آموزش   های دورهان، از مربیان خواسته شد تا در پایان  آموزدانششد. برای یافتن تأثیر آموزش بر معلمان و    برداریفیلممشاهده و  

ان و   آزمونپیشجام شد. مقایسه نتایج  گفتاری، به زبان آموزان نمره دهند. برای بررسی تفاوت در نمرات گفتاری زبان زوجی 

خود    در مهارت گفتاری  ها گروهدر همه    کنندگانآزمونآموزان قبل و بعد از آموزش معلمان،    tنشان داد که شرکت    آزمونپس

نتایج نشان   تا اصول  گذارانسیاستکه    دهد میپیشرفت داشتند.  برای مدرسان دانشگاه فراهم کنند  یادگیری   باید فرصتی را 

 سنتی کنند  هایروشو آن را جایگزین  کاربردهبه محور را در آموزش زبان -وژهپر

طی این پژوهش به این نتیجه رسیدن که در دنیای رقابتی    ( 1400)  خدابنده  فرزانه  روحی،  افسر  همتی،  فاطمه  پریسا عرب لو،

قادر خواهند    21قرن    هایمهارتدر راستای تقویت    هایی فعالیتآموزشی صرفاً با گنجاندن    هایسیستممبتنی بر فناوری امروز،  

کنند. این مطالعه به    (century  learning)  از علم و امکان استفاده از این دانش را پر   ایشاخهبود شکاف موجود بین دانش هر  

یمی روز بر مهارت زبان انگلیسی و یادگیری خودتنظ  هایفناوریرویکرد آموزشی پروژه محور  مبتنی بر    کارگیریبه  تأثیربررسی  

در دسترس با سطح متوسط زبان انگلیسی انتخاب و پس از حصول اطمینان از   آموززبان  68  ،پرداخته است. برای این منظور

به لحاظ سطح مهارت زبان انگلیسی، به یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه تقسیم شدند. همچنین، پیش از   ها آنن  همگن بود

قرار گرفت. در طول اجرای پژوهش،    موردسنجش  استاندارداز طریق یک پرسشنامه    هاآزمودنیآغاز پژوهش، توان خودتنظیمی  

از    بلندمدتپروژه    7و    مدتکوتاهپروژه    24متداول دوره، در    های آموزش از    برخورداریگروه آزمایشی افزون بر    هایآزمودنی

پایان دوره    در  متداول دوره برخوردار شدند.  هایآموزش گروه گواه تنها از    هایآزمودنیشدند.    مندبهرهآموزشی متنوع    هایفناوری

و میزان یادگیری خودتنظیمی مورد   محور  محتوابا استفاده از یک آزمون    ها آنزبان انگلیسی    هایمهارتپژوهش، میزان یادگیری  

روش یادگیری پروژه محور مبتنی بر فناوری بر هر دو    دارمعنی  تأثیر  شدهانجامکوواریانس    هایتحلیلارزیابی قرار گرفت. نتایج  

 را نشان داد. (خودتنظیمی و زبان انگلیسی  هایمهارت)بررسی  متغیر تحت

 

 موضوع:   اهمیت 

جوامع را حذف کنیم، باید شاهد یک جامعه ایستا و خالی از »رشد و    وپرورشآموزشبراین باور است که اگر نظام    (2000)  الیو

زیربنای توسعه  وپرورشآموزشنابود خواهد شد. براین اساس، اهمیت نظام  چیزهمه، ومرجهرجبا شیوع  کهطوریبهبالندگی بود. 

  های ستونکه    شودمی  استتمامی اندیشمندان و مردم عادی بدیهی    برای .«آن کشور نهاده  وپرورشآموزش از طریق    کشوری  هر

  . ترینمهمکودکی نخستین و    ،به آن  توجهیبیاست که    ایاندازهبهکرد. این اهمیت    وجوجستاصلی آن را باید در آموزش ابتدایی  

در    ازآنجاکهزندگی آدمی است.    دوره   گذاردمیره پیشرفت و تعالی هر سرزمینی بر جای  زیانباری را در ابعاد مختلف بر پیک  آثار
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.«  انددانسته و مثبت    سازسرنوشت، دوران کودکی را دورانی  شودمیاین دوره ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته  

 اهللصلی  اکرم  پیامبراست که    ایاندازهبهو کسب علم    پذیریتربیتشخصیت،    گیریشکلاهمیت این دوران و آموزش ابتدایی در  

که    ینقش کندن بر سنگ است و حکایت کس  همانند  ،آموزدمی  ی که در کودک  ی: »حکایت کساندفرموده  بارهدراین   واله  علیه  و

  دبستانی پیش  ازآنپسو    شودمیاولیه زندگی در خانواده سپری    هایتجربه است که بر آب    یکس  ، همانندآموزدمی  سالیبزرگدر  

و باید تجارب زندگی در خانواده را یا    یابد میدر تربیت کودکان نمود    مؤثردر بیرونی    نویسدمی»یک فضای    عنوانبهو دبستان  

شدن نیز خواهند بود،   مدرسه که تجارب اولیه یادگیری و تربیتاین تجارب اولیه در    صورت  هر  اصالح کند یا آنکه تقویت کند

  طورکلی بهو    یابند میجهت    سویآن و چنانچه درست عمل نشود، بقیه مراحل زندگی نیز به    گذارندمیمبناهای اساسی تربیت را بنا  

تحصیلی به این صورت رقم   هایدوره در تجربیات آموزشی خود متوجه شد که فراگیران    (2000)  را متیولیپمن  کشوری  هرآینده  

.« بستر اصلی  اندنیاموخته را    ها مهارتباالتر که فاقد قدرت استدالل، قدرت تمییز و داوری هستند، در دوره ابتدایی این    خواهد زد

، نهاده  شوندمیجایگزین پدران و مادران در تعلیم و تربیت  مقدماتی در دوره ابتدایی، توسط معلمان که گاهی    هایتجربه این  

در    اهمیت است  حائزو لذا نقش معلمان این دوره بسیار    شوندمیبودن، نقشی مبنایی    ایپایهآموزش ابتدایی به سبب زیربنایی و  

و    شودمیر دنیای امروز محسوب  یک جزو اصلی زندگی د  کهطوری بهدارد،    عهده   بر آن در زندگی انسان    تبعبهتعلیم و تربیت و  

، این ضرورت بیشتر شده و بر مبنایی بودن آن تأکید شده کودکان در این سن دارای  وپرورشآموزش گذر عمر    هایقرن  طی  در

پنجره فرصت    عنوانبهاین دوره    د آن این است که استا  ترینمهمو    سازد میمتمایز    ها دورهرا از دیگر    ها آنهستند که    هایی ویژگی

در    بااهمیت  هایدورهکه وقتی از دست برود، دیگر کاری دوره ابتدایی یکی از    قیمتذی. فرصتی  شودمیدر تعلیم و تربیت یاد  

افراد در این    جانبههمهشخصیت و رشد    گیریشکل  انجام داد   تواننمیزمینه و شرایط    چراکهاست،    وپرورشآموزش  های نظام

فرصت برای تحصیل و یادگیری است و سرآغاز رشد   ترینمناسب، این دوره  نظرانصاحب ه اعتقاد برخی از  . بشودمیدوره فراهم  

الزم را نیاموزند، فرصت جبران آن در مراحل بعدی رشد    هایمهارت  استعدادهای کودک است.« »چنانچه کودکان در این سنین

 وجود نخواهد داشت

  تنها انتقال میراث فرهنگی و تجارب شری به نسل جدید نیست.   وپرورشآموزشدف از  که ه   دانندمیاما عصر کنونی را عصری    و 

 . داند می  هاانسانرفتار  درنهایتو  هاشناخت ها نگرشرا ایجاد تغییرات مطلوب در  وپرورشآموزش رسالت  بلکه

زیرا عال دارد  عهده  بر  را  اساسی  و  مهم  بسیار  نقش  معلم  راستا  این  به  ودر  دادن  سازمان  تقویتی  حمایتی  هدایتی  نقش  بر  ه 

 اد وجودی آنان نیز به عهده اوست. عان و رشد هماهنگ ابآموزدانشیادگیری  های فعالیت

  غیرفعال سنتی و    هایروشدر فرایند آموزش دو مسیر اصلی را در پیش رو دارد استفاده از    شدهتعیینمعلم برای رسیدن به اهداف  

 تدریس فعال و کاربردی.   هایروشو یا استفاده از 

  آموز دانشروش آموزش فعال کردن خود    مؤثرترینکه    اند رسیدهتحقیق و تجربه به این نتیجه    هاسالعلمای تعلیم و تربیت پس از  

به کمک تفکر و قوای ذهنی خود که در فطرت هر انسانی    آموزدانشنی  عی  گرددمیاست که از طریق روش علمی بهتر میسر  

را به    حلراه مشکلی را شناسایی و برای آن    تواندمی(  تصور تخیل و ...  گیرینتیجه حدس مقایسه    کنجکاویمانند  )  ه استنهفت

 . مرحله اجرا بگذارد و به نتیجه برسد

 

 ای پروژهروش   

را در خودشان ارتقاء بخشند.    خودکنترلیو    ریزیبرنامه  ،تا قدرت مدیریت  دهدمیان امکان  آموزدانشبه    ایپروژهروش تدریس  

فعاالنه در به نتیجه رساندن آن موضوع شرکت   طوربهخود موضوعی انتخاب و    عالقه با توجه به    توانندمیان  آموزدانشدر این روش  
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و این  کاری را درس انجام دهند    ایمرحله منظم و    طوربهکه چگونه    گیرند میان یاد  آموزدانشنمایند. براین اساس در این روش  

این   درنهایتاست و  برقرارو معلم رابطه صحیح آموزشی  هاآنزیرا بین  شودمیان آموزدانشدر   نفساعتمادبهروش باعث تقویت 

  های مهارتانضباط کاری صبر و تحمل در انجام امور و تحمل عقاید دیگران و    ،احساس مسئولیت  ، روش باعث تقویت همکاری

 .شودمیان آموزدانشاساسی پژوهش در 

یادگیری    بخشلذتمؤثر و    راهیک  ایپروژه* روش تدریس   یادگیری است و موجب  برای موفقیت در    موردنیاز  ترعمیق برای 

 . شودمی ایحرفهدانشگاه و توسعه شایستگی 

یک پروژه با درگیر قلب و ذهن، ارتباط در دنیای واقعی برای یادگیری   شودمیان  آموزدانششدن مدرسه، برای    ترجذابث  *باع 

 . کندمیفراهم 

 کارگیری به، بهتر قادر  کنندمیاز محتوا کسب    تریعمیقان درک  آموزدانش. پس از اتمام یک پروژه،  بخشدمی*یادگیری را بهبود  

 جدید آن را به اعمال کنند.  هایموقعیتدر  توانندمیهستند و    دانندمیآنچه که 

تقویت کنند،    خود را  نفساعتمادبهباشند،    پذیرمسئولیتکه چگونه ابتکار عمل داشته و    گیرندمیان یاد  آموزدانش*در یک پروژه،  

 مؤثر مدیریت کنند.  طوربهمختلف ارتباط برقرار کنند و خود را  هایایده، با کنند  کارمشکالتشان را حل کنند، گروهی  

برای   را  تکنولوژی  از  استفاده  فراهم  آموزدانش*فرصت  را  آموزدانش.  کندمیان  آموزش  آشنا هستند.  آن  با  و    تربخشلذت ان 

 . سازدمی دارمعنی کار را دهدمیرا  ترفعالو   ترنزدیکهمکاری  یاجازه. پروژه به معلمان کندمی ترباارزش 

را برای ایجاد یک تفاوت، حل مسائل واقعی    هاییفرصت . پروژه  کندمیان و مدارس را به جوامع و جهان واقعی متصل  آموزدانش*

 دهند میان قرار آموزدانشو پرداختن به مسائل واقعی در اختیار 

این نهاد متولی تربیت افراد جامعه    ازآنجاکهنامحدود است.    ایگسترهرکن رکین در جامعه ما و نهادی با    عنوانبه  وپرورشآموزش 

نقش آن را در جامعه امروزی انکار کرد. نهادی که این روزها حال خوشی    تواننمیاجتماعی است،    هاینقشبرای بر عهده گرفتن  

از نظام  وپرورشآموزشذیری شدید ، از تأثیرپ هاسترسانهاخبار و حواشی آن تیتر اول  هرروزمشکالتی که دارد  واسطهبهندارد و 

  توجهیبی  براثران  آموزدانش، از کمبود و فرسوده بودن فضاهای آموزشی تا فوت  نگریآیندهو    ریزیبرنامهسیاسی گرفته تا عدم  

 به این فضاها، از کمبود نیرو جهت آموزش تا ترک تحصیل و از 

سقز    وپرورشآموزش ،  تبعبه،  دارد  سروکاربا آن    وپرورشآموزش  ان، همه و همه مشکالتی است کهآموزدانشتحصیل جا ماندن   

 . باشد گیردامن نیز از این مشکالت مبرا نبوده، کما اینکه بنا به شرایط زمانی و مکانی مشکالت بیشتری نیز

 پژوهش   هایفرضیه  و  سؤاالت 

 ؟ گذاردمی تأثیرقز سان پایه ششم شهرستان آموزدانشروش تدریس پروژه محور چه مقدار بر پیشرفت تحصیلی -1 

 ؟ شودمیآیا روش تدریس پروژه محور باعث یادگیری فعال -2 

 هافرضیه 

 . گذاردمی تأثیران آموزدانشلی یروش تدریس پروژه محور به میزان زیادی بر پیشرفت تحص-1 

 . شودمیس پروژه محور باعث یادگیری فعال روش تدری-2 
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 **************** آزمون پس   متغیر مستقل   انتخاب تصادفی   

R X T2    گروه آزمایش 

R   T2    گروه كنترل 

         

 با گروه كنترل   آزمونپسطرح    : 1جدول شماره  

 روش پژوهش   

 توانمی  شدهتعیینو نمونه    شدهعنوانلب  نوع تحقیقات کاربردی است و با توجه مطا  از  بر اساس اهداف،   شدهمطرحنوع تحقیق  

 آزمایشی است شبه گفت این پژوهش،

 جامعه آماری   

تشکیل    1401  - 1400مدرسه در سال تحصیلی    203ان پایه ششم شهرستان سقز با  آموزدانشجامعه آماری این پژوهش را تمام  

  21  کالس  2نمونه انتخاب شد حجم نمونه شامل    عنوانبهتصادفی انتخاب شد مدرسه ارشاد    صورت بهکه یک مدرسه    دهندمی

وجود   مدنظردر بازه زمانی  ها کالسبود و اما تغییر تصادفی   شدهسازماندهی هاکالس قبالً کهایننفره پایه ششم است با توجه به 

این صورت کالس الف گروه کنترل و    کامالً  صورتبهبه همان ترتیب در نظر گرفته شد اما بین دو کالس    هاکالسنداشت پس  

 کنترل و آزمایش انتخاب شدند   هایگروه آزمایش تعیین شد عنوانبه کالس ب

 شدمعمولی و بیشتر معلم محور ارائه  های تدریسدر کالس ب روش تدریس پروژه اعمال شد و در کالس الف روش  

  در دروس   شده ارائه از تمامی مباحث    سؤاالتی هفته ارزشیابی به عمل آمد که شامل    5در    جلسه  21و در پایان بعد از تشکیل  

 .مختلف بود

 نتایج 

ابزار   به  پژوهش،  شدهگرفتهدر نظر    گیریاندازهبا توجه  این  قالب نمره در  صورتبه کار فراگیران    نتیجه  برای  نظر    کمی و در 

 کیفی و توصیفی است. صورتبهارزشیابی در این منقطع  کهدرحالیاست  شدهگرفته

ان کالس الف و ب را مشاهده کرد و دید که عملکرد کالس ب  آموزدانشعملکرد    توانمی  2  و  1نمودار    و  2در جدول شماره  

 ان آموزدانشنسبت به  تریمطلوبدر آن اجرا شد عملکرد  که روش تدریس پروژه محور   کالسی  یعنی گروه آمایشی،

این دو    کالس الف یا همان گروه کنترل دارد به شکل که میانگین نمرات گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل است و انحراف معیار 

 ب دارد. کالسنشان از عملکرد بهتر 

 انحراف معیار   میانگین نمرات  ******************* 

 ( ب کالس ) گروه آزمایش   17.38 1.2

 ( الف کالس )گروه کنترل   16 2

 عملکرد گروه آزمایش و كنترل با توجه به میانگین و انحراف معیار   مقایسه  :2جدول شماره  
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 مقایسه نمرات گروه آزمایش و گروه كنترل   -1نمودار شماره 
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 مقایسه انحراف گروه آزمایش و گروه كنترل   -2نمودار شماره  

 گیری نتیجهبحث و   

که آینده در دل خود   هاییچالشمطالعه کسب کردم این است که برای رویارویی با انبوه    یک پژوهشگر در این  عنوانبهآنچه که   

 وپرورشآموزشچون صلح، آزادی و عدالت اجتماعی،    هایی آرمانپنهان داشته است، جامعه بشری باید در تالش برای رسیدن به  

 بداند.   ناپذیراجتناب ایسرمایهرا 

ایجاد شود. شرط اولیه   ایجامعه  هر   در، باید شرایط تغییر  آیدمیبا توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات مداومی که به وجود  

 به اهداف مطلوب صورت بگیرد. یابیدستبرای  ریزیبرنامهکه به دنبال آن باید کار با  هر تغییری شناخت و آگاهی است 

دانشمندان و محققین علوم تربیتی بوده است از آغاز قرن   موردنظریادگیری بهتر همواره  تدریس و    های روش  ثمربخشی اهمیت و  

بسیاری از   در  ... بیستم توسط مومان و الی و سپس کالپارد، ماریا منتسوری، جان دیویی، هربارت، ثورندایک و همکارانش و  

 . آموزش در کلیه دروس انجام گرفت هایروشمیزان  ثمربخشیکشورها مطالعات زیادی به مدت چهل سال در مورد 
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علوم تربیتی،    های یافتهجدید که حاصل    هایگرایشامروزه دیدگاه بشر از تدریس صرف در کالس درس فراتر رفته و رویکردها و   

  که معلمین با   شوند میو مدیریت هستند، در عرصه تدریس و معلمی توجه دارد، این رویکردها سبب   شناسیجامعه،  شناسیروان 

ان را بهبود  آموزدانش جانبههمهکیفیت یادگیری و رشد  هاآنبا بکار گیری  و بنگرندوسعت نظر بیشتری به تدریس و نقش خود 

 بخشند.

یا این عقیده که   غیرفعالتدریس  های روشدیگر  رسیممیاین نتیجه  به در چند سال گذشته،  شدهانجامو با توجه به تحقیقات  

،  1397  دلیریو سهیال کیا    خوران  چرماحیا زهدی    محور نباشد کارساز نیست برای مثال تحقیق زهرا صادقی سرخنی،  آموزدانش

همگی روش تدریس    (1400)  فرزانه خدابنده  ،افسر روحی  ،همتی   فاطمه  ، پریسا عرب لو،1399ناصر کریمی، حسین واحدی  

  دانستند میحل مناسب برای وضعیت موجود    راهیکیک نیاز اساسی و    محور را  آموزدانشتدریس فعال و    های روشپروژه محور و  

آن انتقال یادگیری   درنتیجهو    شودمی  دارمعنیتدریس فعال باعث پیشرفت تحصیلی و یادگیری    های شیوه، استفاده از  طورکلیبه

 یابد میبه جهان خارج افزایش 

رابط بین مقطع ابتدایی و   درواقع حساس بودن این دوره و  درواقعو   تربیتدر نظام تعلیم و  با توجه به اهمیت پایه ششم ابتدایی

ان پایه ششم شهرستان سقز بررسی شد پایه  آموزدانشبر پیشرفت تحصیلی  محورروش تدریس پروژه  تأثیرمتوسطه اول مسئله 

تمام مباحثی که    بندیجمعبع درسی  گفت که در این پایه در اکثر منا   توانمیششم ابتدایی آخرین کالس از دوره دبستان است.  

ان امتحان نهایی دارند و بسیاری  آموزدانشدر پنج سال ابتدایی آموخته است وجود دارد، از طرفی در پایان این سال    آموزدانش

ی  گفت که این سال تحصیل  توانمی، بنابراین  دهند میاز آنان برای شرکت در مدارس استعدادهای درخشان و تیزهوشان آزمون  

دروس این پایه تحصیلی را با موفقیت پشت   کهدرصورتی  آموزدانشنقطه عطف گذر از مقطع ابتدایی به مقطع اول متوسطه است.  

مورد   در  طرفی  از  و  کرد  خواهد  پیدا  را  الزم  آمادگی  آن  دروس  و  متوسطه  اول  مقطع  در  حضور  برای  طرفی  از  بگذارد  سر 

خود را در این زمینه    هایمهارتاستعدادهای درخشان شرکت کنند    چون تیزهوشان و  یهایآزمونکه قرار است در    آموزانیدانش

 . برندمیباال  

قرار گرفت یک کالس گروه کنترل و    مدنظرکالس    دو  با گروه کنترل،  آزمونپسیعنی روش    مدنظربا توجه به روش تحقیق  

و    غیرفعالروش تدریس    (کنترل  )  هاکالساز    دریکیداشتند و    آموزدانشنفر    21  هاکالساز    هرکدام  که  دیگری گروه آزمایش

جلسه     21  ها از کالس  هرکدامروش تدریس پروژه محور اجرا شد و این کار برای    (آزمایش  )  معمولی اجرا شد و در کالس دیگر

آزمون مشترک به عمل آمد و نتایج    یک  ... در دروش مختلف مانند ریاضی و مطالعات و   شدهبیاناز مطالب    درنهایت اجرا شد و  

  شوندمیان درگیر مطالب  آموز دانشاست و    انآموزدانشجهت ارتقای    کارآمدنشان داد که روش تدریس پروژه محور یک روش  

را حس   پیشرفت  از  از کالس  بیشتری  به    توانمی  درنهایت و    کنندمیو سهم  توجه  با  پژوهش و اطالعات    هاییافتهگفت که 

 : یعنی شودمی تحقیق تائید  شدهعنوان   هایفرضیه   ،آمدهدستبه

 . گذاردمی تأثیران آموزدانشلی یروش تدریس پروژه محور به میزان زیادی بر پیشرفت تحص-1

 . شودمیروش تدریس پروژه محور باعث یادگیری فعال -2 
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Abstract 

Active learning is an important issue in the education system, where students who receive learning using active 

methods have better academic performance and their own learning has an active role. In fact, active teaching 

method refers to a method of active teaching. in which the students play an active role in the course of education 

and the teacher plays the role of a guide and guide, there is a two-way interaction between the students and the 

teacher, but one of the best teaching methods is the project-based teaching method, which can be He said that the 

project-based teaching method is a systematic teaching method that engages students in learning knowledge and 

skills through an extensive research process. The structure of this research process is built around complex and 

real questions as well as carefully designed products and assignments, and in this method we will have the active 

presence of the student in the learning process and by analyzing and also independently performing some activities. 

and more engagement with the topics presented, his academic performance and finally academic progress will be 

different criteria for academic progress, the most famous of which is the average class scores and this is very 

important in elementary school and especially in the sixth grade It is necessary and important. This research has 

been conducted with the aim of investigating the effect of project-based teaching method on the academic 

achievement of the sixth grade students in Saqqez city. In this research, a quasi-experimental method with a control 

group has been used. The statistical population of the research is 203 students. They form the sixth grade of Saqez 

city school and Arshar 1 school was randomly selected, the sample size was 42 people, 21 people were in the 

experimental group and 21 people were in the control group, and the random sampling method in choosing the 

school and determining the classes was called the control group. And the experimental group was randomized, in 

the experimental group The project-oriented teaching method was implemented and the passive teaching method 

was implemented in the control group, and this process was carried out for 21 sessions, and after the completion 

of the teacher-made test, the analysis of the results showed that the academic progress of the students in the 

experimental group was higher. And this issue shows the efficiency and effectiveness of the project-based teaching 

method. 

Keywords: Active Teaching Method, Project-Based Teaching Method, Academic Progress, Sixth Grade. 

 


