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ها برای مقابله با تغییرات و  آموزان برای زندگی در دنیایی ثابت و ایستا نیست، بلکه مهیا کردن آنآماده کردن دانش آموزش،امروزه    چکیده  

ی زندگی امروز و آینده است. آموزش به روش کاوشگری در اصل معتقد به آماده ساختن فرد برای یادگیری مستقل است و روش آن  هاچالش

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری برخالقیت    مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند کاوش علمی است.مبتنی بر  
  98-99ی اول پایه ی هشتم  شهر موسیان استان ایالم در سال تحصیلی  آموزان دختر متوسطهو پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش

پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود و جامعه آماری به  - ی)نیمه تجربی( و از نوع پیش آزمونصورت گرفت. این پژوهش شبه آزمایش
پایه   95تعداد   اول  متوسطه  دختر  آموزان  دانش  ی  کلیه  تحصیلی  نفرشامل  سال  در  موسیان  شهر  هشتم  این     76باشد.  می  98-99ی  از  نفر 

و در دو گروه آزمایش و کنترل توسط ابزارهای اندازه گیری  شامل دو پرسشنامه خالقیت    های تصادفی ساده انتخاب شدندآموزان به شیوه  دانش

از روش -تورنس این پژوهش  قرار گرفتند.  در   آزمایش  پیشرفت تحصیلی )سؤاالت محقق ساخته( مورد  و  و  مادسیج   توصیفی  آمار  های 
استفاده شده است. یافته ها ی پژوهش نشان می دهد که روش تدریس   spss  استنباطی هم چون تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار

پذیری و بسط   کاوشگری نسبت به روش تدریس سنتی، تأثیر بیشتری بر روی میانگین خالقیت، پیشرفت تحصیلی، میزان سیالی، ابتکار، انعطاف 
 آموزان داشته است. دانش
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Abstract: Education today is not about preparing students for life in a static world, but about preparing 

them to face the changes and challenges of life today and in the future. Exploratory teaching basically 

believes in preparing the individual for independent learning and its method is based on the active 

participation of students in the process of scientific exploration. The present study was conducted to 

investigate the effect of exploratory teaching method on creativity and academic achievement in the 

experimental sciences course of first eighth grade female high school students in Mosian city of Ilam 

province in the academic year of 1398-99. This research was quasi-experimental (quasi-experimental) and 

of pre-test-post-test type with two experimental and control groups. of these students were selected by 

simple random sampling and tested in two experimental and control groups by measuring instruments 

including Torrance-Madsage Creativity Questionnaire and Academic Achievement (researcher-made 

questions). In this research, descriptive and inferential statistical methods such as one-way analysis of 

variance using SPSS software have been used. Findings show that exploratory teaching method has a 

greater effect on the average of creativity, academic achievement, fluidity, initiative, flexibility and student  

development than the traditional teaching method. 
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 مقدمه

بشر پیشرفت  و  اندیشه   تمدن  حاصل  علمی  زمینه  در 

گیری از  خالق وی بوده است و تداوم آن نیز بدون بهره 

ترین  این نعمت خدادادی ممکن نخواهد بود و این عالی

امروزه   1شود. خالقیتعملکرد ذهن انسان محسوب می 

گردد بلکه باید گفت  نه اینکه یک ضرورت محسوب می

میان   این  در  هستیم.  آن  به  محتاج  زندگی  بقای  برای 

ی خالقیت وجود دارد، از  رویکردهای متفاوتی به مطالعه

ی بین خالقیت و هوش که به عنوان مرکز  جمله رابطه

شن  شناسی  روان  میاصلی  بهاخته  که  شود  طوری 

اندازهتالش وقف  نیز  زیادی  ظرفیت های  های  گیری 

کوششبالقوه همچنین،   . است  شده  خالقیت  های  ی 

گرفته   رفتارهای خالقانه صورت  افزایش  برای  فراوانی 

که به ارتباط بین خالقیت و آموزش و پیشرفت تحصیلی 

 کند.تأکید می

برشمرده اند که ماهیتی را برای خالقیت   چهار عنصر

سیالی دارند:  پذیری 2آموزشی  انعطاف  ابتکار 3،  و   4، 

-ها، انعطافیا تعداد ایده  6؛  عنصر سیالی به کمیت5بسط 

ها،  ابتکار به منحصربه  پذیری به تنوع و گوناگونی ایده

ها و بسط به جزئیات  فرد بودن یا غیرمعمولی بودن ایده 

راین نظام تعلیم و تربیت باید شود. بنابها مربوط میایده

قول تورنس در جهت پرورش  بیشترین همت خود را به  

-ترین و عالیافراد خالق بکار گیرد. خالقیت از پیچیده

های اندیشه انسانی است که در رشد و تکامل ترین جلوه

-فرد و تمدن بشری نقش مؤثری دارد و زیر بنای اختراع 

به   علمی  و  هنری  دستاوردهای  و  میها  رود  شمار 

آموزان یادگیری  یابد که دانش.خالقیت زمانی تحقق می

آموخته شده صورت معنا دار بیاموزند و بتوانند دانشرا به

های قبلی  خویش را به کارگیرند. یعنی علمی را به دانسته

 
1 - Creativity 
2 - Competition 
3 -Flexibility 
4 - Innovation 

آموخته   این  تحصیلی(.  )پیشرفت  بیافزایند  خویش 

ام براساس محتوای درسی است که براساس برنامه  نظ

می ابالغ  ما  مدارس  به  تربیت  و  محتوای  تعلیم  گردد. 

اما  دارد  قرار  همه  اختیار  در  که  است  چیزی  آموزشی 

گرو   در  معلم  مؤفقیت  است.  مهم  تدریس  چگونگی 

شیوه از  روشاستفاده  است.  تدریس  جدید  های  های 

آموز در آن تدریس باید به گونه ای باشد که ذهن دانش

شرایط   معلم  و  باشد  و  فعال  کند  فراهم  را  یادگیری 

-. شیوه .های تفکر را تقویت کند  مهارت ذهنی و قابلیت 

امروزه ه  ، آموزان  دانش  مؤفقیت  میزان  با  تدریس  ای 

خیلی  که  طوری  به  است  نموده  پیدا  تنگاتنگی  ارتباط 

معتقدند موفقیت تحصیلی زمانی اتفاق خواهد افتاد که  

وکوتاه پیابهترین  آن  برای  را  برنامه  تا  ترین  نماییم  ده 

ای  ، مسأله7پیشرفت واقعی اتفاق افتد. پیشرفت تحصیلی

ها را به خود  است که هرساله حجم عظیمی از پژوهش

می از  اختصاص  بسیاری  تعداد  بازنگری  در  دهد. 

های مربوط به عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی،  پژوهش

رایافته   288پژوهشگران   پژوهشمتغیر  در  که  های اند 

را تحصیلی  مختلف  پیشرفت  و  یادگیری  با  آنها  بطه 

موضوع و شش   30بررسی شده است. این متغیرها در  

دسته شدهطبقه  تحصیلی بندی  پیشرفت  بنابراین  اند؛ 

توجه   حاضر  حال  در  بخصوص  که  است  موضوعی 

تمامی کشورهای جهان را به خود جلب کرده است و به  

بلک نیست  عامل  یک  تأثیر  تحت  وابسته  متغیر  ه  منزله 

دارند. اگر روش تأثیر  آن  های  عوامل متعددی بر روی 

تدریس با همه شرایط صحیح آن انجام شود به پیشرفت 

نفوذ مطالب کشف   تحصیلی، معنادار شدن یادگیری و 

شود و در  ترین سطوح یادگیری منجر میشده درعمیق

 شود .  های بالقوه فراگیران مینهایت باعث رشد توانایی

5 - Expand 

6 - Quantity 
7 - Achievement 
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عواملی است که با یادگیری ارتباط  خالقیت، یکی از  

های گذشته بر فعال  نزدیک دارد. نظام آموزشی در سال

کردن فراگیران در امر یادگیری تأکید کرده است. هدف 

است.   آنان  خالقیت  پرورش  فراگیران،  کردن  فعال  از 

خالقیت یک فعالیت فکری و ذهنی است که در طول 

ی در تمامی ابعاد  زندگی انسان همواره به منزله نیازی عال

ای است که پرورش آن  مطرح بوده است. خالقیت مقوله

عمدتاً تحت تأثیر دو عامل است. یک عامل درونی، که  

شود و تحت تأثیر  به خصوصیات فردی افراد مربوط می

عوامل ژنتیکی فرد قرار دارد و دیگری عامل بیرونی که  

به عوامل محیطی و فرهنگی مربوط است و تحت تأثیر 

ها و ابزارها قرار دارد. به عبارت دیگر، اگر رایط، مکانش

قطب  باید  بدانیم  ذهنی  فعالیت  را  خالقیت  قطب  یک 

دیگر آن را عوامل اجتماعی و فرهنگی تلقی کنیم. با علم 

به تأثیرپذیری خالقیت از عوامل محیطی و فرهنگی و با  

توجه به اینکه آموزش، فعالیتی اکتسابی و فرهنگی است،  

-ها و ابزارهای مناسب آموزشی میگیری از روشهرهبا ب

تحصیلی   پیشرفت  و  خالقیت  پرورش  به  توانیم 

درفراگیران بپردازیم؛ زیرا این نظام آموزشی است که به  

تحول  و  بروز  باید فرصت  انسان  در رشد  مثابه عاملی 

ها فراهم سازد . از جمله  های بالقوه را برای انسانتوانایی

هت پیشرفت تحصیلی و خالقیت  های مناسب جروش

آموزان روش تدریس کاوشگری است. منظور  در دانش

مستقیم  ساختن  وارد  کاوشگری،  آموزش  تدوین  از 

تمرین طریق  از  علمی  تفکر  فرآیند  در  هایی  شاگردان 

فرآیند علمی را در زمانی بسیار کوتاه فشرده   است که 

سازد. آموزش کاوشگری منجر به افزایش درك علوم،  می

مهارت  و  تفکر خالق  و  بهره وری  دریافت  برای  هایی 

 1386شود )جویس، ویل و کالهون،  تحلیل اطالعات می

توانند از این ی مقاطع تحصیلی میهمه در. شاگردان  1(

الگو منتفع شوند. آموزش کاوشگری در اصل معتقد به 

 
1 - Joyce, .will&callhon 
2 - Teaching pattern 

آماده ساختن فردی مستقل در یادگیری است که روش  

فعال شاگردان در کاوشگری علمی  آن مبتنی بر مشارکت  

کنجکاو بوده و مشتاق  آموزان بهاست. دانش طور ذاتی 

می خود  نمو  و  توان  رشد  کاوشگری  آموزش  و  باشند 

های  گیرد و جهت ها را به کار میطبیعی و اکتشافی آن

های جدیدی ها بهتر بتوانند زمینهخاصی که به واسطه آن

م فراهم  آنها  برای  نمایند،  کلی  یرا کشف  سازد. هدف 

نظم   ایجاد  در  شاگردان  به  کمک  کاوشگری،  آموزش 

های الزم برای پژوهش و طرح پرسش و  عقلی و مهارت

هاییست که مبتنی بر کنجکاوی خود آن ها  یافتن پاسخ

الگوی کاوشگری بر خالف  ترتیب در  است. به همین 

مستقیم )سخنرانی(، نقش معلم انتقال   2الگوهای تدریس

م ارائه  فرآیند و  در  را  راهنما  نقش  بلکه  نیست  طالب 

حال با توجه به اهمیت خالقیت   [1.]کند  تدریس ایفا می

و پیشرفت تحصیلی قبل از بزرگ سالی و اهمیت درس  

علوم تجربی به جهت کارهای عملی و پژوهشی ، این  

باشد که از جمله روش های نوین  مسأله حایز اهمیت می 

تأکید بر روش   با  تواند  تدریس کاوشگری، میتدریس 

منجر به پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و خالقیت   

 ی اول شود یا خیر ؟. دانش آموزان متوسطه

 

 ادبيات نظري

 3معانی كاوشگري 

از راه   فرآیند کسب اطالعات  به  واژه کاوشگری اشاره 

مشتاق   که  دارد  را  شخصی  توسط  بررسی  و  پژوهش 

پرسش است. کاوشگری  شناختن پدیده  نهفته در یک  

تواند به این صورت تعریف شود: »فرایند تشخیص می

آزمایش نقد  جایگزینمسئله،  تشخیص  طراحی  ها،  ها، 

گمانپژوهش و  حدس  بررسی  جست  ها،  جوی  ها،  و 

وگو با همساالن و پروردن    سازی، گفت اطالعات، مدل

 های منسجم«  استدالل 

3 -Exploration 
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فتن حقیقت یا  کاوشگری شامل : بررسی یک مسئله، یا 

دانش که خود نیازمند تفکر، مشاهده، پرسش گری، انجام 

گیری و تفکر خالق و استفاده از شهود  آزمایش و نتیجه

باشد. در روش تدریس کاوشگری سه حوزه کاوش،  می

کشف و تجربه وجود دارد. کاوشگری، فرایند شناخت  

آزمایش انجام  از طریق  اعلم  ست. همچنین  های علمی 

وجوی اطالعات    ز طریق آزمون و خطاها و جست افراد ا

کم الگوها و ارتباطات را ببینند که این فرایند توانند کممی

به می  منجر  آوردن کشف  دست  به  برای  کشف  شود. 

هاست. اگر کاوشگری و کشف  دانش، مفاهیم و تعمیم آن 

های علمی    زمان اتفاق بیفتند تا فرایند توسعه مهارت  هم 

شود،   است.   محقق  شده  حاصل  تجربه  واقع  در 

شامل  قابلیت  را  علوم  در  کاوشگری  روش  های 

انعطافتصمیم  انتقادی،  تفکر  و گیری،  بردباری  پذیری، 

 داند. استقالل  می

توان به سه گروه “برنامه درسی  برنامه درسی را می

های  مورد انتظار )آنچه که در فهرست دروس و یا هدف

امه درسی اجرا شده “ )آنچه یادگیری مندرج است(،” برن 

کنند، در زبان پژوهش به آن  که معلمین عمالً تدریس می

اغلب فرصت یادگیری می گویند( و “ برنامه درسی فرا  

گیرند( تقسیم گرفته شده” )آنچه که کودکان واقعاً یاد می

نمود. شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر این که تقاضای  

ی مؤثر است. به طور برنامه درسی در پیشرفت تحصیل

می آموزان خالصه  دانش  اگر  که  داشت  اظهار  توان 

فرصت یادگیری چیزی را داشته باشند، معموالَ آن را فرا  

می گیرند و اگر این فرصت برای آنها فراهم نباشد، از  

عبارت دیگر، هر چه  یادگیری آن محروم خواهند شد. به

ثابت فرض    میزان تقاضا در“برنامه درسی مورد انتظار” با

کردن بقیه عوامل بیشتر باشد، کودکان بیشتر یاد خواهند  

 . گرفت 

 

 
1  -Teacher experience 

 كتاب هاي درسی و مواد آموزشی

کمبود کتاب درسييی در برخی از  موضييوعات درسييی   

ای  وخیم تر از بقیه اسيت ولی همواره این کمبود  مسيئله

گذارد. مشيکل  بر میزان پیشيرفت دانش آموزان تأثیر می

توان کتاب درسييی )یا  گونه میاصييلی این اسييت که چ

حتی چنيد برگ( بيه تعيداد کيافی و بيه قیميت ارزان تيأمین 

کرد و در عین حال تضييمین نمود که مواد آموزشييی به 

دسيت دانش آموزان، خاصيه به مدارس مناطق روسيتایی  

   [2]ید خواهد رس

 معلم، روش تدريس و تربيت معلم

روشپژوهش با  ارتباط  در  زیادی  و  های  های  تدریس 

آنچه معلمان باید برای به دست آوردن پیشرفت بیشتر  

یادگیری  فرایند  امر  صورت   -در  دهند،  انجام  یاددهی 

 گرفته است. 

 

 :1تجربه معلمان 

به سمت پرورش   با سابقه گرایش بیشتری  معلمان 

-های آموزشی و کالس داری از خود نشان میمهارت

اداری کالس    دهند. آن ها میزان وقتی را که برای امور

دهند. در بازگرداندن نظم به شود، کاهش میصرف می

می عمل  سرعت،  به  را  کالس  تدریسی  روش  و  کنند 

گزینند که وظایف بیشتری را بر دوش دانش آموزان  برمی

شود که باید تمام  نتیجه می  از این بررسی[  3] .قرار دهد

طور یکسان کوشش را به کاربست تا معلمین مجرب، به

طق شهری حاشیه شهرها و مناطق روستایی به کار  در منا

گرفته شوند و ترك خدمت و جابجایی تقلیل یابد. البته  

این مسئله با حقوق معلمان  و ارتقاء منزلت آن ها ارتباط 

 دارد.
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 سازمان و تسهيالت مدرسه

دهند که هیچ گونه اختالفی بین میزان مطالعات نشان می

دانش تحصیلی  درپیشرفت  و    آموزان  کوچک  مدارس 

بزرگ با تعداد دانش آموزان متفاوت، مشاهده نشده است  

توان ابعاد مدرسه را افزایش داد مشروط  و در نتیجه می

آن آموزش بر  قبالً  مدارس  گونه  این  مدیران  های  که 

 مناسب را دیده باشند.

در رابطه با نقش تراکم کالس )تعداد دانش آموزان 

کلی   بطور  کالس(  میدر  نشان  در  مطالعات  که  دهند 

های کم تراکم مؤفقیت دانش آموزان بیشتر نیست،  کالس

نفر باشد که در این    15مگر آن که تراکم کالسی کمتر از  

صورت امکان آموزش انفرادی فراهم می شود. همچنین  

-توان اظهار داشت که میزان پیشرفت تحصیلی دانشمی

  45بیش از  آموزان در کشورهای صنعتی در کالس های

های بیش  نفری و در کشورهای در حال توسعه در کالس

می  55از   کاهش  در  نفری  که  است  توجه  جالب  یابد. 

مقایسه تطبیقی انجام شده بین دانش آموزان پایه پنجم  

 42نفر در کالس و ژاپن با    60کشور ، کره با تراکم    15

آورده بدست  را  اول  رتبه  کالس  در  آموز  اند.  دانش 

ین آنچه در پیشرفت دانش آموزان نقش مهمی ایفا بنابرا

کند، تراکم کالسی نیست بلکه آن چیزی است که در می

های با تراکم بیش  افتد. در مورد کالسکالس اتفاق می

مطالعه  60از   گونه  هیچ  کالس  در  آموز  در دانش  ای 

را بتوان به   60رسد که عدد دسترس نیست و به نظر می

به حساب آورد البته مشروط بر آن  عنوان تراکم حداکثر  

که اتاق درس به اندازه کافی برای آن تعداد دانش آموزان  

گونه   این  در  تدریس  با شیوه  قبالً  معلم  باشد و  بزرگ 

 [2]شرایط آشنا شده باشد

 

 شيوه كنترل دانش آموزان در مدرسه  

آمرانه،  مدارس  در  آموزان  دانش  کنترل  شیوه  هرچه 

مآبانه باشد احساس ازخود بیگانگی، ترك  خشک و قیم 

انضباطی، رفتارهای نامتعادل تحصیل، افت تحصیلی، بی

آموزان مشاهده  و مخرب و عدم مشارکت در بین دانش

 می شود. 

مطالعه دانش آموزانی که دارای افت تحصیلی هستند 

دهد که اگر این دانش آموزان با معلمان خود  نشان می

برق ای  صمیمانه  مشکالت  ارتباط  کاهش  در  رارکنند 

می مؤثر  بسیار  آنان  تحصیلی  پیشرفت  و  باشد.   عاطفی 

 این قبیل دانش آموزان اگر در فاصله ای نزدیک از معلم 

در کالس قرار بگیرند قادر خواهند بود که وقت بیشتری  

فعالیت  بیشتر  را صرف  حمایت  از  و  کنند  درسی  های 

د تحصیلی معلم برخوردار شوند که همین مسئله در رش

 [4]آنان تأثیر خواهد گذاشت 

 

 تغذيه مناسب 

تغذیه مناسب به ویژه وجود ذخایر غنی آهن در غذاهای  

فراگیری   در  آنان  توانایی  افزایش  باعث  آموزان  دانش 

دروس مختلف خواهد شد. دختران و پسرانی که به سن  

آید  رسند به علت جهشی که در رشد پیش میبلوغ می

دارند و این مسئله در میان دختران  به آهن بیشتری نیاز  

بیشتر وجود دارد و اگر از تغذیه مناسب برخوردار نباشند  

می دچار  آهن  فقر  و  به  فیزیولوژیک  اثرات  شوند. 

فقر از  ناشی  دانش  جسمانی  در  کاهشآهن  به   آموزان 

 [ 4]وری ذهنی و بدنی می انجامدبازدهی و بهره

و   Dاز سوی دیگر کلسیم، پروتئین، فسفر، ویتامین  

ویتامین استخوان  سایر  روی  بر  غذاها  در  موجود  های 

اثر مطلوبی می مغز،  -سازی، رشد جسمانی و فعالیت 

توصیه بنابراین  تغذیهگذارد؛  خوردن  های  ویژه  به  ای 

ها، سبزیجات، میوه و حبوبات برای  لبنیات، انواع گوشت 

ای دانش آموزان ضروری و حیاتی  هتأمین نیازهای تغذی

 است. 

ای دانش آموزان باید بنابراین توجه به نیازهای تغذیه

برنامه اقدامات  رئوس  آموزشی  در  مسئولین  و  ریزان 

امکانات   این  از  آموزان  دانش  تمام  تا  گیرد  قرار  کشور 

برخوردار باشند و دانش آموزانی که به دلیل درآمد پایین  
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ناسب برخوردار نیستند و متقابالً از  والدینشان از تغذیه م

هوش و استعداد باالیی برخوردارند، دچار افت تحصیلی 

 (.1398نشوند)محمدی، 

 

  :از عوامل ديگر افت تحصيلی 

مهارت  -1 تحصيلینداشتن  مطالعاتی  : هاي 

برداری،  هایی مثل شیوه صحیح مطالعه، خالصه  مهارت

آزمون  روش مهارت  و  مسئله  حل  اهمیت های  دادن، 

بسیار زیادی دارند و ممکن است به دلیل ضعف، دانش 

مهارت  این  در  دست  آموزان  به  خوبی  نتایج  ها، 

مهارتنمی این  آموزان،  دانش  است  الزم  را  آورند.  ها 

طول  مدتی  کنند،  تمرین  عملی  به صورت  و  بیاموزند 

 ها زبده شوند. کشد تا دانش آموزان در این مهارتمی

ریزی در امور تحصیلی برنامه  ريزي:رنامهمشکل در ب  -2

اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا زمان مطالعه و مرور هر  

شود و انرژی دانش آموزان به صورتی درس مشخص می

 شود. الزم است دانشمتعادل بین دروس تقسیم می

برنامه اصول  هفتهآموزان  در  و  گرفته  یاد  را  های   ریزی 

ک  تحصیلی  مشاور  از یک  هم اول   گاهی  بگیرند.  مک 

که   برنامه ضعیف است  انجام  برای  آموزان  دانش  اراده 

خودشان،   برای  تنبیه  و  جایزه  کردن  مشخص  با  باید 

باید   و  شود  انجام  خوبی  به  برنامه  که  کنند  تالش 

 شان را برای انجام برنامه باال ببرند.انگیزه

ریزی  : همانطور که برنامهنداشتن وقت براي تفريح  -3

م دانشبرای  است،  مهم  هفته طالعه  در  باید  آموزان 

کار کیفیت  ساعاتی را برای تفریح اختصاص دهند. این

دهد. نوع تفریح به سلیقه آن ها را افزایش مییادگیری آن

 هایی که انجام می دهند ها بستگی دارد اما اگر فعالیت 

در محیط باز انجام شود، مفید تر است و باعث می شود  

 ادترشود. روحیه آن ها ش

 
1  -Creativity 

گاهی نتایج ضعیف در طول عدم اعتماد به نفس:    -4

آموز اعتماد به نفس خود را از شود دانشزمان باعث می

هایش همین قدر دست بدهد و باور کند که سطح توانایی

 است . دانش آموزان هیچ گاه نباید باور کنند که اندازه  

 توانایی آن ها محدود است و بهتر از این نخواهند شد.

: داشتن تمرکز اهمیت بسیار زیادی  نداشتن تمركز   -5

هنگام یادگیری دارد، اگر دانش آموزان مرتباُ حواسشان  

بگذارند و فکرهای پرت می کنارشان  در  کاغذی  شود، 

می ذهنشان  به  که  مرور  مزاحمی  به   ، بنویسند  را  رسد 

شود. آن ها سعی  زمان با این نوشتن تمرکزشان بهتر می

ساکت درس بخوانند و عوامل حواس    کنند در محیطی

پرتی را از اطرافشان حذف کنند. مثل موبایل، تبلت اگر  

با این کار تمرکزشان بهتر نشد حتما از یک مشاور کمک  

 بگیرند.

دوستان شما در طرز فکرتان تأثیر  دوستان نامناسب:    -6

بسیار زیادی دارند اگر دوستانی دارید که کمتر مطالعه 

پردازند، سعی کنید  به کارهای جانبی می  کنند و بیشترمی

ها را حذف کنید زیرا هر چقدر هم تالش کنید، طرز آن 

آن مرتباَ  فکر  گاهی  گذاشت.  خواهد  اثر  شما  روی  ها 

کنید که چقدر مطالعه  خودتان را با دوستانتان مقایسه می

اند این کار هم اشتباه است، زیرا سرعت یادگیری و  کرده

 اوت است.  مطالعه افراد متف

آموزان شب را تا دیر بعضی از دانش   :خواب كافی  -7

خوابند این کار  کنند و به اندازه کافی نمیوقت مطالعه می

می مغز  دیدن  آسیب  مختل  باعث  را  یادگیری  و  شود 

 کند.می

 1تعريف خالقيت 

تواند منجر به بروز ابتکارات و  از جمله عواملی که می

پیشرفت   و  گردد خالقیت  آموزان  دانش  در  تحصیلی 

روش تدریس مناسب و منابع معتبر علمی است که کتاب  

های تدریس مانند حل مسأله و کاوشگری  علوم و روش
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روش این  جمله  میاز  روش ها  درخصوص  که  باشند 

کاوشگری در این نوشتار مطالبی بیان گردید. حال مسئله 

 مهم دیگر بحث خالقیت است. 

منظم کردن دوباره دانش برای    خالقیت را ترکیب و 

ولی   آور،  حیرت  که  تازه،  و  جدید  محصوالت  خلق 

تعریف می هستند،  مفید  و  به  ارزشمند  کنند.  خالقیت 

توانایی جدید کارگیری  های  ایده  خلق  در  ذهنی  های 

پویایی   عدم  و  ایستایی  با  خالقیت  رو،  این  از  است. 

فکامکان فرهنگ  باید  خالقانه  افکار  و  نیست  ری  پذیر 

رفتارهای  به  تنها  نه  مدارس  کارکنان  و  شود  مدارس 

ایده پرورش  مسیر  در  بلکه  شوند  تشویق  های  خالقانه 

ابعادی   دارای  خالقیت  گیرند.  قرار  تشویق  مورد  خود 

بیشتر   را  کارکنان  ابعاد خالقیت  این  که مجموعه  است 

های شغلی  مدیران خالق  در ایجاد فرصت   [5]کند  می

محی فضاسازی  بيیشتر  مناسب،  تالش  برای  سازمانی  ط 

مدیران   به  نسبت  سازمان  بازده  بردن  باال  و  کارکنان 

می عمل  کارآمدتر  به  غیرخالق،  راه  این  در  آنان  کنند. 

کوشند.  ای ابتکاری در رفع تنگناها و مشکالت میگونه

زمینه عوامل  به  پرداختن  اساس،  این  با  بر  مرتبط  و  ای 

ای است که در مسئلهبروز عملکرد خالقانه در مدیران،  

 یشینه پژوهش  [6]این میان باید مورد توجه قرار گیرد 

در تحقیقی با موضوع نگرش سنجی تکنولوژی آموزشی  

دانش تحصیلی  پیشرفت  بر  آن  تأثیر  بررسی  آموزان و 

دختر پایه ششم شهرستان گتوند )خوزستان( در درس  

  علوم  تجربی پرداختند و به این نتایج دست یافتند که 

دانسته چون  کاربرد  عواملی  مزایای  درمورد  معلم  های 

کاربرد   مورد  در  معلم  تصورات  آموزشی،  تکنولوژی 

بایست   پیش  و  آموزشی  کاربرد  تکنولوژی  های 

تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 تأثیرگذار است. 

برنامه       از  استفاده  تأثیر  موضوع  با  پژوهشی  در 

مطالب   یادسپاری  به  یادگیری و  چندرسانهای در میزان 

دوره  آموزان  دانش  بهداشت  و  زیستی  علوم  درس 

در  علميی  کاوشيگری  الگوی  از  استفاده  با  راهنمایی  

ها نشان داد  شيهر بیرجنيد پرداختند . نتيایج پژوهش آن

دانشآم تحصیلی  پیشرفت  و  که  پایین  سطوح  در  وزان 

باالی حیطه شناختی در گروه آزمایش نسبت به گيروه  

گيواه بيه طيور معناداری باالتر بوده است و آموزش از  

ای آموزشی، باعث افزایش میزان طول طریق چندرسانه

 .مدت یادسپاری در دانش آموزان گردیده است

میزان   بر  مدرسه  تأثیر جو  بررسی  به  پژوهشی  در 

د تهران  انشخالقیت  شهر  متوسطه  مدارس  آموزان 

های پژوهش تأثیر جو مدرسه  پرداخت.  در  نهایت یافته

آموزان   دانش  خالقیت  میزان  بر  آن  هشتگانه  ابعاد  و 

 مدارس متوسطه شهر تهران  را مورد تأیید قرار داد.

در پژوهشی با عنوان ارائه الگوی پرورش خالقیت   

تهران پرداختند که    برای معلمان دوره اول ابتدایی شهر

و   محوری  باز،  کدگذاری  مرحله  سه  از  حاصل  نتایج 

انتخابی مبتنی بر روش داده بنیاد، در بخش کیفی ، منجر  

شناسایی   و  19شاخص،    120به  فردی،   6مؤلفه  بعد 

و   فرهنگی  اجتماعی،  محیطی،  آموزشی،  سازمانی، 

اخالقی شد . همچنین نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی 

های بخش کمی عیناّ مؤید  کمی، نشان داد یافته  در بخش

 بخش کیفی است. 

توانمندسازی در   میانجی  با عنوان نقش  پژوهشی  

سازمان   کارکنان  خالقیت  و  نوآورانه  رفتار  بین  رابطه 

این   به  دادند  و  انجام  تهران   پرورش شهر  آموزش و 

نتایج دست یافتند که  اگر شرایط رفتارهای نوآورانه و 

هر چند نوآوری   نباشد،  مهیا  کارکنان  برای  در سازمان 

توان کارکنان توانمند باشند یا توانمند ساخته شوند،  نمی

 ها را ارتقاء بخشید.خالقیت و رفتارهای خلّاق گونه آن

پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش روش کاوشگری بر  

تفکر انتقادی درس علوم تجربی دختران پایه پنجم شهر  

دند و به این نتیجه رسیدند که آموزش همدان  انجام دا

دانش   انتقادی  تفکر  تقویت  موجب  کاوشگری  روش 

 [7. ] شودآموزان در درس علوم تجربی می 
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 نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی   سال نخست، شمارۀ دو 

در پژوهشی بييا عنييوان مقایسه مبتنی بر پژوهش  

گزارش   اکتشيافی،  روش  عنيوان    بيه  کيه  پرسش  و 

علمی شناخته شد و با روشهای تدریس سنتی تفاوت 

د که به عنوان تأکید بیشتر بر پژوهش علمی و  نشان دادن

آميوزان  برای درگیر شدن در فعالیتهای   نیاز دانيش 

پژوهشی پیش برده شده تا تفکر انتقادی را ترقی دهيد 

بر   اکتشافی  تدریس  روش  که  رسیدند  نتیجه  این  به 

 پیشرفت تحصیلی در علوم زیست شناسی مؤثر است. 

مندسازی روانشناختی و  نتایج با موضوع ارتباط توان    

کنترل   که  داد  نشان  معلمان  بین  در  خالقانه  رفتارهای 

توانمندسازی   تأثیر  تحت  شغلی،   حوزه  در  بیشتر 

روانشناختی است که تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای  

کنند  احساس  افراد  که  به عالوه هنگامی  دارد.  خالقانه 

انجام آن   دار و مؤثراست تمایل بیشتری به کارشان معنی

دارند و هرچه این امور به شیوه اکتشافی بیان شده باشد  

بیشتری   درونی  انگیزش  از  ها  آن  در  خالقانه  امورات 

 برخوردار است. 

روش پژوهش  آموزش  آیا  که  موضوع  این  با  ها 

انتقادی دانش آموزان مؤثر است یا   کاوشگری بر تفکر 

فراگیران که  زمانی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  به    خیر؟ 

درسی  و  کالسی  مسایلکارهای  درگیر  فعال  صورت 

شوند، در نهایت به موضوع مورد نظر به حدی از تسلط  

شود تا به حل مسائل  یابند و این امر موجب میدست می

دروس چالش برانگیزتر مانند درس علوم دست بزنند و  

 مسائل را به طور انتقادی مورد کنکاش قرار دهند . 

د که معموال دانش آموزان  دا  همچنین پژوهش نشان

فرآیندهای  شناسایی  طریق  از  مستقل،  صورت  به 

گیرند که این  پژوهش، مراحل کاوشگری را به کار  می

امر، تمایل به سمت تفکر انتقادی را افزایش می دهد و  

این روش، برای آنها ابزاری برای یادگیری بهتر خواهد 

 بود. 

 
1 - Research hypothesis 

رشد     روی  که  جایی  آن  از  کاوشگری  الگوی 

یادگیری دانش آموزان تأکید دارد و فراگیر محور است  

-فراگیران را به سمت یادگیری خود تنظیمی هدایت می

 کند.

 

  :1فرضيه هاي پژوهش 

دانش1فرضیه درخالقیت  کاوشگری  تدریس  روش   :-

ی اول ،پایه هشتم در درس  موزان دختر دوره متوسطهآ

بیشتری  علوم تجربی  نسبت به روش تدریس سنتی تأثیر  

 دارد.

: روش تدریس کاوشگری در پیشرفت تحصیلی  2فرضیه

ی اول، پایه هشتم در درس  آموزان دختر متوسطهدانش

علوم تجربی نسبت به روش تدریس سنتی تأثیر بیشتری  

 دارد.

میزان  3فرضیه   افزایش  در  کاوشگری  تدریس  روش   :

ی اول، پایه هشتم  آموزان دختردوره متوسطهسیالی دانش

به روشدر د نسبت  تجربی  تأثیر  رس علوم  های سنتی 

 بیشتری دارد. 

میزان  4فرضیه   افزایش  در  کاوشگری  تدریس  روش   :

ی اول،پایه هشتم   آموزان دختر دوره متوسطهابتکار دانش

در درس علوم تجربی نسبت به روش های سنتی تأثیر   

 بیشتری  دارد. 

افزایش  5فرضیه   در  کاوشگری  تدریس  روش  میزان  : 

دانشانعطاف متوسطهپذیری  دوره  دختر  اول آموزان  ی 

به روش نسبت  تجربی  علوم  در درس  هشتم  های  پایه 

 سنتی تأثیر بیشتری دارد. 

افزایش  6فرضیه شماره   در  کاوشگری  تدریس  : روش 

ی اول پایه  آموزان دختر دوره متوسطهمیزان بسط دانش

تی  های سنهشتم در درس علوم تجربی نسبت به روش

 تأثیر بیشتری دارد.  
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 شمارۀ دو نخست، سال    نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی

 1روش  پژوهش 

پژوهش حاضر از جهت هدف ،کاربردی و از نظر روش   

پس  و  آزمون  پیش  با  تجربی،  نیمه  نوع  از  پژوهشی، 

-آزمون با گروه کنترل است . پژوهشگر به منظور گرد

آوری اطالعات  از روش کتابخانه ای و  از پرسشنامه ی 

خالقیت مادسیج و آزمون پیشرفت تحصیلی )سوأالت 

است .پرسشنامه خالقیت    محقق ساخته (استفاده نموده

گزینه ای بوده که چهار مؤلفه   3سوال    60مادسیج دارای  

سنجد. ی )سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط( را می

نمره  پاسخ  شیوه  برای  که  بود  صورت  بدین  گذاری 

الف)نمره صفر( برای پاسخ ب)نمره یک(و برای پاسخ  

از نمرات باالتر  نظر قرار گرفت.   120  ج)نمره دو( مد 

نشان    40تر از  ی خالقیت باال و نمرات پاییننشان دهنده

را  تحصیلی  پیشرفت  آزمون  است.  کم  دهنده خالقیت 

در   نظر  مورد  های  مهارت  و  دانش  اساس  بر  محقق 

اهداف آموزش علوم و با نظر متخصصان طراحی کرده  

های چند است .آزمون پیشرفت تحصیلی ،شامل پرسش

ه علوم  کتاب  از  ای  ، گزینه  نگرشی  اهداف  با  شتم  

پیشرفت   و  یادگیری  میزان  که  بودند  دانشی  و  مهارتی 

و   آزمون  پیش  به  نسبت  را  آموزان  دانش  تحصیلی 

میآزمون مشخص  قبلی  پژوهش  های  این  در  نماید. 

مستقل   متغیر  معرض  در  آزمایش،  گروه  های  آزمودنی 

ی پژوهش یعنی  قرار گرفته و سپس از لحاظ متغیر وابسته

گیری واقع شده تحصیلی و خالقیت مورد اندازه  پیشرفت 

قرار   مقایسه  مورد  گواه  نتایج  با  آمده  به دست  نتایج  و 

گرفته است. برای به دست آوردن شاخص روایی آزمون  

باشد که  ها که شامل روایی صوری و روایی محتوایی می

برای بررسی شاخص  محتوایی از روش والتز و باسل  

ل مقدار قابل قبول برای شاخص استفاده می شود . حد اق

CVI    که درتحقیق حاضر روایی محتوا تأیید 79برابر با ./

گردید. برای تعیین پایایی آزمون ها ، قبل از توزیع بین  

پاسخ گویان ،گروه نمونه با انجام یک مطالعه مقدماتی  

نفر از دانش    10آزمون شدند که طی آن آزمون ها بین  

روزی    12ز  یک فاصله ی  آموزان مدارس اجرا شد،پس ا

ها   پاسخ  بین  گردد  مشخص  تا  شد  تکرار  روند  این 

همخوانی وجود دارد  یا خیر، سپس با استفاده از روش  

، پایایی آزمون SPSSآلفای کرونباخ موجود در نرم افزار  

ها محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده  

باالی   پرسشنامه  این  برای  پژوهش  برآورد8در  شد.   /. 

دختر  آموزان   دانش  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه 

ایالم در  متوسطه پایه هشتم شهر موسیان استان  ی اول 

تحصیلی تحصیلی می  98-99سال  سال  این  در  باشند. 

ی هشتم  شهر موسیان  تعداد کل دانش آموزان دختر پایه

نفر بودند.  دراین پژوهش برای تعین حجم نمونه از    95

مورگان استفاده گردیده است. حجم جدول گرجسی و  

نفر می باشد. در این پژوهش از    76نمونه براین اساس  

گیری تصادفی ساده استفاده شد.و پرسشنامه  روش نمونه

 . از روایی  و پایایی مناسب برخوردار است 

 

 اسميرنف( -)آزمون كلموگرفبررسی نرمال بودن متغيرها  

 ( اسميرنف -كلموگرف: نتايج بررسی نرمال بودن متغيرهاي پژوهش )آزمون 1جدول

 ميزان بسط  انعطاف پذيري  ميزان ابتکار  ميزان سيالی  پيشرفت تحصيلی  خالقيت  متغير

اسميرنوف - آماره كلموگروف   1.213 0.722 0.855 1.025 0.573 0.780 

 0.186 0.635 0.218 0.276 0.474 0.105 سطح معنی داري 

 نرمال است  نرمال است  نرمال است  نرمال است  نرمال است  نرمال است  نتيجه آزمون

 
1 -Research method 



   
 …  یدرس علوم تجرب  یلیتحص  شرفتیوپ   تیخالق  زانیبر م یکاوشگر  سیروش تدر ریتأُث یبررس                                             21   

 

 شمارۀ دو نخست، سال    نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی

یافته که  جدول  همانگونه  مقدار    1های  دهد  می  نشان 

کولموگروف آزمون  معناداری  برای  -سطح  اسمیرنوف 

از   بیشتر  پژوهش  نتایج    0/ 05متغیرهای  بنابراین  است. 

استنباطی)آزمون   سطح  ksآمار  در  دهد  می  نشان   )

نرمال   95اطمینان   از حد  تفاوت توزیع متغیرها  درصد 

 معنادار می باشد. 

 

 هاهاي توصيفی ميانگين و انحراف معيار آزمونشاخص
 

 شاخص هاي توصيفی ميانگين و انحراف معيار ميزان خالقيت دانش آموزان در دو گروه آزمايش و كنترل:  2جدول 

 تعداد  گروه 
 پس آزمون  پیش آزمون 

معیار انحراف  میانگین  انحراف معیار  میانگین   

 2,680 13.186 2.376 12.655 38 کنترل 

 2.951 17.682 2.635 12.761 38 آزمایش 

جدول   می  2نتایج  خالقیت  نشان  میانگین  در  که  دهد 

( و  12.655آموزان در پیش آزمون دو گروه کنترل )دانش

-( ، تفاوت چندانی مشاهده نمی12.761گروه آزمایش )

 ود. ش

میانگین خالقیت پس در  آزمون، دو گروه  همچنین 

( )13.186کنترل  آزمایش  گروه  و  تفاوت 17.682(   )

می مشاهده  گروه آشکاری  نفع  به  تفاوت  این  که  شود 

تدریس   روش  بعداز  خالقیت،  افزایش  در  آزمایش 

 کاوشگری است. 

دهد که درمیانگین پیشرفت  نشان می  3نتایج جدول  

دانش کنترل تحصیلی  گروه  دو  آزمون  پیش  در  آموزان 

(15.748( آزمایش  گروه  و  چندانی 15.753(  تفاوت   )

شود. همچنین در میانگین پیشرفت تحصیلی  مشاهده نمی

( و گروه آزمایش  16.245پس آزمون، دو گروه کنترل )

می19.325) مشاهده  آشکاری  تفاوت  این  (  که  شود 

پیشر افزایش  در  آزمایش  گروه  نفع  به  فت  تفاوت 

 ، بعد از روش تدریس کاوشگری است. تحصیلی

میزان  نشان می  4نتایج جدول   میانگین  در  که  دهد 

دانش کنترل سیالی  گروه  دو  آزمون  پیش  در  آموزان 

(6.218( آزمایش  گروه  و  چندانی  6.224(  تفاوت   )

شود. همچنین در میانگین میزان سیالی پس مشاهده نمی

( کنترل  گروه  دو  گ 8.453آزمون،  و  آزمایش  (  روه 

که  11.863) شود  می  مشاهده  آشکاری  تفاوت  این  ( 

تفاوت به نفع گروه آزمایش در افزایش میزان سیالی، بعد 

 از روش تدریس کاوشگری است. 

دهد که میانگین میزان ابتکار نشان می  5نتایج جدول  

  ( و 9.385آزمون دو گروه کنترل )آموزان در پیشدانش

 شود. چندانی مشاهده نمی  ( تفاوت9.389گروه آزمایش )

همچنین در میانگین میزان ابتکار پس آزمون، دو گروه   

( )11.326کنترل  آزمایش  گروه  و  تفاوت 15.865(   )

می مشاهده  گروه آشکاری  نفع  به  تفاوت  این  که  شود 

آزمایش در افزایش میزان ابتکار، بعد از روش  تدریس 

 کاوشگری است. 

 : شاخص هاي توصيفی ميانگين و انحراف معيار ميزان پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در دو گروه آزمايش و كنترل3جدول 

 پس آزمون  پیش آزمون  تعداد  گروه 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 2,975 16.245 2.826 15.748 38 کنترل 

 3.364 19.325 2.811 15.753 38 آزمایش 
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 شمارۀ دو نخست، سال    نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی

 : شاخص هاي توصيفی ميانگين و انحراف معيار ميزان سيالی دانش آموزان در دو گروه آزمايش و كنترل4جدول 

 پس آزمون  پیش آزمون  تعداد  گروه 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 1,394 8.453 1.053 6.218 38 کنترل 

 1.955 11.863 1.122 6.224 38 آزمایش 

 
 : شاخص هاي توصيفی ميانگين و انحراف معيار ميزان ابتکار دانش آموزان در دو گروه آزمايش و كنترل5جدول 

 پس آزمون  پیش آزمون  تعداد  گروه 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 2,244 11.326 1.507 9.385 38 کنترل 

 2.958 15.865 1.642 9.389 38 آزمایش 

 
 : شاخص هاي توصيفی ميانگين و انحراف معيار ميزان انعطاف پذيري دانش آموزان در دو گروه آزمايش و كنترل6جدول 

 پس آزمون  پیش آزمون  تعداد  گروه 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 1,570 9.165 1.292 8.415 38 کنترل 

 2.486 13.481 1.328 8.426 38 آزمایش 

 
 : شاخص هاي توصيفی ميانگين و انحراف معيار ميزان بسط دانش آموزان در دو گروه آزمايش و كنترل7جدول 

 پس آزمون  پیش آزمون  تعداد  گروه 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 2,267 8.065 1.520 7.364 38 کنترل 

 2.982 16.352 1.605 7.380 38 آزمایش 

نشان می دهد که در میانگین میزان    6نتایج جدول  

آزمون  دو گروه  انعطاف آموزان در پیش  پذیری دانش 

( تفاوت چندانی 8.426( و گروه آزمایش )8.415کنترل )

انعطافشود. همچنین در  مشاهده نمی -میانگین میزان 

( کنترل  گروه  دو  آزمون،  پس  گروه  9.165پذیری  و   )

شود که  ( تفاوت آشکاری مشاهده می13.481آزمایش )

میزان   افزایش  در  آزمایش  گروه  نفع  به  تفاوت  این 

 .انعطاف پذیری ،بعد از روش  تدریس کاوشگری است

میزان  نشان می  7نتایج جدول   میانگین  در  که  دهد 

دانش کنترل بسط  گروه  دو  آزمون  پیش  در  آموزان 

(7.364( آزمایش  گروه  و  چندانی  7.380(  تفاوت   )

شود. همچنین در میانگین میزان بسط پس  مشاهده نمی

(  16.352( و گروه آزمایش )8.065آزمون، گروه کنترل )

تفاوت آشکاری مشاهده می شود که این تفاوت به نفع 

بعد   بس،  میزان  افزایش  در  آزمایش  روش  گروه  از 

 .تدریس کاوشگری است 

 

 آزمون فرضيات 

که نشان دهنده   Sig ، در این آزمون مقدار8طبق جدول  

-می  0.503باشد عدد  سطح معنی داری آزمون لون می

دهد دو نمونه دارای واریانس یکسانی اشد که نشان میب

 .sigو  - 2.400مقدار تی     8هستند. مطابق نتایج جدول  

.  05از  sig دهد که چون مقدارمیرا نشان  0.034مقدار 
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 ۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی  نشری 1400سال نخست، شمارۀ دو، 

میکوچکتر می گرفته  نتیجه  از  باشد  نمونه  دو  که  شود 

دار دارند و با توجه  لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی

که   کاوشگری  از روش  بعد  میزان خالقیت  میانگین  به 

می  12.931برابر   روش است  که  گرفت  نتیجه    توان 

میزان خالقیت   کاوشگری تأثیر بیشتری بر روی میانگین

 .دانش آموزان داشته است 

 فرضیه دوم پژوهش 

جييدول   ميقييدار9طيبيق  آزميون  ایين  در   ، Sig  کييه

باشيد عدد دهنده سيطح معنی داری آزمون لون مینشيان

دهيد دو نمونيه دارای بياشيييد کيه نشيييان میمی  0.691

مقدار  9واریانس یکسييانی هسييتند. مطابق نتایج جدول  

دهد که  را نشييان می 0.005مقدار   .sig و  -4.753تی 

باشيييد نتیجه گرفته  . کوچکتر می05از  sig چون مقدار

شييود که دو نمونه از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت می

معنی دار دارند و با توجه به میانگین پیشيرفت تحصيیلی 

است می توان  16.035بعد از روش کاوشيگری که برابر  

بیشيتری بر روی  نتیجه گرفت که روش کاوشيگری تأثیر 

 .میانگین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته است 

 

 فرضیه سوم پژوهش: 

که نشييان  Sig ، در این آزمون مقدار10طبق جدول 

  باشد عددداری آزمون لون میدهنده سطح معنی

دهد دو نمونه دارای باشييد که نشييان میمی 0.612

واریيانس یکسيييانی هسيييتنيد. مطيابق نتيایج جيدول فوق  

دهد را نشان می 0.045مقدار   .sig و   -5.224ر تی  مقدا

باشد نتیجه گرفته  . کوچکتر می05از   sig که چون مقدار

شييود که دو نمونه از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت می

معنی داری دارند و با توجه به میانگین میزان سيیالی بعد 

توان نتیج  اسيت می 17.045از روش کاوشيگری که برابر  

روش کياوشيييگری تيأثیر بیشيييتری بر روی  گرفيت کيه  

 .میانگین میزان سیالی دانش آموزان داشته است 

 

 : آزمون فرض تفاوت خالقيت در بين روش كاوشگري و روش سنتی8جدول 

های  حوزه 

95 /0 

 اطمینان 

 اختالفات 
خطای  تفاضل  

 استاندارد 

تفاضل  

 میانگین 

 داری معنی   سطح 

 طرفه( 2) 
Df T 

 معنی   سطح 

 داری 
F 

 کیفیت زندگی 

 

 

 واریانسهای مساوی 

 واریانسهای نامساوی 

 حدپایین  حدباال 

0.473 - 

0.435 - 

9.537 - 

9.543 - 

2.737 

2.737 

3.571 - 

3.571 - 

0.034 

0.034 

37 

37 

2.400   - 

2.400 - 

0.503 0.478 

 

 

 

 

 : آزمون فرض تفاوت پيشرفت تحصيلی در بين روش كاوشگري و روش سنتی9جدول 

های  حوزه 

95 /0 

 اطمینان 

 اختالفات 
تفاضل خطای  

 استاندارد 

تفاضل  

 میانگین 

 داری معنی   سطح 

 طرفه( 2) 
Df T 

 معنی   سطح 

 داری 
F 

 کیفیت زندگی 

 
 واریانسهای مساوی 

 واریانسهای نامساوی 

 حدپایین  حدباال 

0.289 - 

0.267 - 

14.235 - 

14.386 - 

3.125 

3.125 

5.238 - 

5.238 - 

0.005 

0.005 

37 

37 

4.753  - 

4.753 - 

0.691 0.72

8 

 

 

 

 
 بين روش كاوشگري و روش سنتیدر میزان سیالی آزمون فرض تفاوت  :10جدول 
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 شمارۀ دو نخست، سال    نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی

های  حوزه 

95 /0 

 اطمینان 

 اختالفات 
تفاضل خطای  

 استاندارد 

تفاضل  

 میانگین 

 داری معنی   سطح 

 طرفه( 2) 
Df T 

 معنی   سطح 

 داری 
F 

 کیفیت زندگی 

 
 واریانسهای مساوی 

 واریانسهای نامساوی 

 حدپایین  حدباال 

0.314 - 

0.301 - 

14.852 - 

14.935 - 

3.448 

3.448 

5.395 - 

5.395 - 

0.045 

0.045 

37 

37 

5.224  - 

5.224 - 

0.612 0.81

3 

 چهارم پژوهش: فرضیه  

که نشان دهنده    Sig ، در این آزمون مقدار11طبق جدول  

باشد می  0.493باشد عدد  داری آزمون لون میسطح معنی

می نشان  یکسانی که  واریانس  دارای  نمونه  دو  دهد 

 و   -2.157مقدار تی     11مطابق نتایج جدول    .هستند

sig.   دهد که چون مقداررا نشان می  0.028مقدار sig 

می 05از   کوچکتر  می .  گرفته  نتیجه  دو  باشد،  که  شود 

نمونه از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند 

و با توجه به میانگین میزان ابتکار بعد از روش کاوشگری  

برابر   که روش  است می  13.896که  نتیجه گرفت  توان 

ابتکار   میزان  میانگین  روی  بر  بیشتری  تأثیر  کاوشگری 

 آموزان داشته استدانش 

 

 فرضیه پنجم پژوهش:

کيه نشيييان  Sig ، در این آزمون مقيدار12طبق جيدول  

 0.659باشد عدد  دهنده سطح معنی داری آزمون لون می

دهيد دو نمونيه دارای واریيانس بياشيييد کيه نشيييان میمی

مقيدار تی   12یکسيييانی هسيييتنيد. مطيابق نتيایج جيدول  

دهد که چون  را نشيان می 0.003مقدار   .sig و  -4.285

شيود  باشيد نتیجه گرفته می. کوچکتر می05از  sig مقدار

که دو نمونه از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی دار 

پيذیری بعيد از دارنيد و بيا توجيه بيه میيانگین میزان انعطياف

توان نتیجه اسيت می 16.221روش کاوشيگری که برابر 

گرفيت کيه روش کياوشيييگری تيأثیر بیشيييتری بر روی  

 .گین میزان انعطاف پذیری دانش آموزان داشته است میان

 

 فرضیه ششم پژوهش: 

کيه نشيييان دهنيده سيييطح  Sig در این آزمون، مقيدار

باشيد که  می 0.512باشيد عدد داری آزمون لون میمعنی

  . دهد دو نمونه دارای واریانس یکسيانی هسيتندنشيان می

 .sig و   -2.439مقيدار تی     13مطيابق نتيایج جيدول  

. 05از  sig دهد که چون مقداررا نشان می 0.032مقدار  

شييود که دو نمونه از باشييد نتیجه گرفته میکوچکتر می

لحياظ آمياری بيا یکيدیگر تفياوت معنی داری دارنيد و بيا  

توجه به میانگین میزان بسط بعد از روش کاوشگری که  

توان نتیجيه گرفيت کيه روش  سيييت میا  15.438برابر  

کاوشييگری تأثیر بیشييتری بر روی میانگین میزان بسييط  

 .دانش آموزان داشته است 

 

 :نتيجه گيري

تأثیر روش کاوشگری      پژوهش حاضر به منظور بررسی

بر پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش آموزان دختر پایه  

هشتم دوره متوسطه اول شهر موسیان در سال تحصیلی 

-باشد. پیشینه پژوهش شامل نظریات صاحبمی  99-98

تأثیر و ن موافق و مخالف در خصوص  نظرات  ظران و 

های تدریس نوین درخصوص پیشرفت  عدم تأثیر روش

خال و  داخلی  تحصیلی  مطالعات  همچنین  و  قیت 

وخارجی در این زمینه پرداخته شده است.ضمناَ تعاریفی  

از خالقیت و پیشرفت تحصیلی از دیدگاه های مختلف 

پیشرفت   بر  مؤثر  راستا عوامل  این  .در  بیان شده است 

آموزان در سه حیطه دانشی؛ مهارتی و   تحصیلی دانش 

است.   گردیده  بیان  اساس نگرشی  بر  الگوی    همچنین  

مادسیج شاخص های مهم در خالقیت دانش  -تورنس  

  آموزان مطرح گردیده است 
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 ۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی  نشری 1400سال نخست، شمارۀ دو، 

  فرضیه برای پژوهش بیان گردیده است  6بر این اساس  

امور   درحیطه  یکی  که  گیری،  اندازه  ابزار  دو  طی  که 

درسی و محقق ساخته است )آزمون پیشرفت تحصیلی(  

پرسشنامه  دوم  قرار    و  بررسی  مورد  مادسیج  خالقیت 

گرفته است. آزمون محقق  ساخته از کلیه جامعه هدف 

همچنین   است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  و  انجام 

بین   نیز  تورنس  خالقیت  دانش   76پرسشنامه  از  نفر 

از جمع آوری پرسشنامه گردید. پس  ها،  آموزان توزیع 

شاخصداده از  استفاده  با  توصیفی  ها  آمار  و  های 

استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که در مجموع  

فرض  6از همه  شده  مطرح  تأیید  فرضیه  پژوهش،  های 

وتحلیل   نظری  مبانی  از  حاصل  نتایج  گرفتند.  قرار 

توصیفی و استنباطی نشان داد که بین روش کاوشگرانه  

تفاوت   آموزان  دانش  میزان خالقیت  بر  سنتی  و روش 

 .معنی داری وجود دارد

 بين روش كاوشگري و روش سنتیدر ابتکار : فرض تفاوت 11دول ج 

های  حوزه 

95 /0 

 اطمینان 

 اختالفات 
تفاضل خطای  

 استاندارد 
 تفاضل میانگین 

  سطح 

 داری معنی 

 طرفه( 2) 
Df T 

 سطح معنی 

 داری 
F 

 کیفیت زندگی 

 

 

 واریانسهای مساوی 

 واریانسهای نامساوی 

 حدپایین  حدباال 

0.428 - 

0.405- 

8.775 - 

8.925- 

2.659 

2.659 

2.915 - 

2.915 - 

0.028 

0.028 

37 

37 

2.157  - 

2.157 - 

0.493 0.426 

 

 بين روش كاوشگري و روش سنتیدر انعطاف پذیری : آزمون فرض تفاوت 12جدول 

های  حوزه 

95 /0 

 اطمینان 

 اختالفات 
تفاضل خطای  

 استاندارد 
 تفاضل میانگین 

  سطح 

 داری معنی 

 طرفه( 2) 
Df T 

 معنی   سطح 

 داری 
F 

 کیفیت زندگی 

 

 واریانسهای مساوی 

 واریانسهای نامساوی 

 حدپایین  حدباال 

0.298 - 

0.273 - 

13.953 - 

13.922 - 

3.089 

3.089 

4.842 - 

4.842 - 

0.003 

0.003 

38 

38 

4.285  - 

4.285 - 

0.659 0.715 

 

 بين روش كاوشگري و روش سنتیدر بسط  : آزمون فرض تفاوت 13جدول 
های  حوزه 

95 /0 

 اطمینان 

 اختالفات 
تفاضل خطای  

 استاندارد 
 تفاضل میانگین 

 سطح 

 داری معنی 

 طرفه( 2) 
Df T 

 معنی   سطح 

 داری 
F 

 کیفیت زندگی 

 

 واریانسهای مساوی 

 واریانسهای نامساوی 

 حدپایین  حدباال 

0.425 - 

0.416 - 

9.544 - 

9.716 - 

2.835 

2.835 

3.015 - 

3.015 - 

0.032 

0.032 

37 

37 

2.439  - 

2.439 - 

0.512 0.498 

 

روش  از  بعد  خالقیت  میزان  میانگین  به  توجه  با 

توان گفت، روش کاوشگری تأثیر بیشتری  کاوشگری، می

بر روی میانگین میزان خالقیت دانش آموزان در درس 

نتایج   با  فرضیه  این  نتایج  است.  داشته  تجربی  علوم 

داشته چرا که    همخوانی  [6]پژوهش رشیدی و همکارن  

های تدریس نو  ها نیز تأثیر فرایند روشدر این پژوهش

دهند. از آن  ان میاز جمله کاوشگری را با خالقیت نش

آموزان اجازه فکر   به دانش  کاوشگری  جایی که روش 

نماید  و از کردن با خود و در قالب گروه را مهیا  می

-ها تعریف میطرف دیگر خالقیت را نوآوری در پدیده

وایده فکر  از  استفاده  نتیجه  گفت  توان  می  های کنند 

های   یافته  نماید.  می  منور  را  خالقیت  جرقه  متفاوت 

که   داد  نشان  پژوهش  از  دیگری  روش  بخش  بین 

دانش   تحصیلی  پیشرفت  بر  سنتی  روش  و  کاوشگرانه 

دارد.آموزان   وجود  داری  معنی  به    تفاوت  توجه  با 

تحصیلی  میانگین   ،  پیشرفت  کاوشگری  روش  از  بعد 
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 شمارۀ دو نخست، سال    نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی

روی  می بر  بیشتری  تأثیر  کاوشگری  گفت، روش  توان 

تحصیلی  میانگین   است.   پیشرفت  داشته  آموزان  دانش 

استفاده از روش کاوشگری در مقایسه با روش تدریس 

های سنتی و حل مسأله در پیشرفت تحصیلی مؤثر می 

دنبال د به  کاوشگری  روش  که  که  جایی  آن  از  انند. 

اس مسأله  چراهای  برخی  به  به پاسخگویی  منجر  ت 

یادگیری بهتر ودر نتیجه باعث پیشرفت تحصیلی دانش 

های   یافته  است.طبق  گردیده  علوم  درس  در  آموزان 

بعد از میزان سیالی  پژوهش حاضر و با توجه به میانگین  

توان گفت روش کاوشگری تأثیر  روش کاوشگری، می

دانش آموزان داشته میزان سیالی  بیشتری بر روی میانگین  

های خود به این نتیجه رسیدند  نیز در پژوهش  هاآن است 

در  سیالی  سطح  افزایش  به  منجر  کاوشگری  روش  که 

خالقیت خواهد شد.یافته های بخش دیگری از پژوهش  

 حاضر نشان داد 

میزان      میانگین  به  توجه  روش  ابتکار  با  از  بعد 

توان گفت، روش کاوشگری تأثیر بیشتری  کاوشگری، می

دانش آموزان داشته است. ابتکار  ان  بر روی میانگین میز

پژوهش نظر  از  به  نوع خاصی  ابتکار  که  آنجایی  از  گر 

عمل است و فرد مبتکر بی آنکه طبق دستوری رفتار کرده  

می بنابراین  باشد،  دهد.  ارائه  ارزشمندی  کارهای  تواند 

روش کاوشگری از آنجایی که به هم افزایی فکری کمک  

ابتکاکند میمی ر در دانش آموزان را فراهم تواند زمینه 

 کند.

یافته طبق  حاضر،  بر  پژوهش  روش  های  بین 

کاوشگرانه و روش سنتی بر میزان انعطاف پذیری دانش  

به نظر پژوهشگر    داری وجود دارد.تفاوت معنیآموزان  

شیوه از  استفاده  جهت  به  تجربی  علوم  درس  های  در 

های  متفاوت تدریس برای یادگیری از یک جهت و راه

شیوه   و  دیگر  طرف  از  اهداف  به  رسیدن  متفاوت 

ها زمینه را  کاوشگرانه ضمن تعریف وتمرین این روش

های جدید را پرورش می دهد برای پیدا نمودن راه حل

ک  آنجایی  از  انعطافو  افراد  میه  بهتر  با  پذیر  توانند 

به  وضعیت  منجر  شیوه  این  لذا  بیایند،  کنار  جدید  های 

 گردد.  انعطاف پذیر شدن بیشتر دانش آموزان می

بین روش  دهد  که  نتایج بخش آخر پژوهش نشان می 

 تدریس کاوشگرانه و روش سنتی بر میزان بسط دانش 

با توجه به میانگین    دارد.داری وجود  تفاوت معنیآموزان  

برابر  بسط  میزان   که  کاوشگری  روش  از    15.438بعد 

بر  است می بیشتری  تأثیر  کاوشگری  توان گفت، روش 

نتایج  دانش آموزان داشته است.  بسط  روی میانگین میزان  

آموزان   دانش  وقتی  که  دهد  می  نشان  پژوهش  این 

درفرآیند کاوشگری ،خود در پی حل مسأله و راه های  

در م را  گوناگونی  های  گیری  نتیجه  هستند،  آن  ختلف 

زمینه های جدید به کار می برند، تعمیم می دهند و به 

بلوغ شناختی می رسند.در واقع روش کاوشگری ،دانش  

تعامل و جستجو  به  را  دارد و حس گری وا میآموزان 

ها به حدی از  کنجکاوی را در آن ها بر می انگیزد. آن

رسند که  زمینه ها و مسایل گوناگون میبلوغ شناختی در  

اند در یافتن راه حل  از راه حلی که خودشان کشف کرده

الگوی  در  زیرا  برند،  می  کار  به  نیز  دیگر  مسایل 

کاوشگری برخالف الگوهای تدریس مستقیم ،اطالعات 

-و مطالب به صورت طوطی وار به فراگیران منتقل نمی

اجرای برنامه سهیم    شود، بلکه فراگیر فعاالنه در طرح و

و شریک است و دریافت کننده و پذیرنده محض نیست. 

های پژوهش مبنی بر اینکه در مجموع با توجه  به یافته

آموزش به روش کاوشگری در درس علوم تجربی روی  

خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت  

 :دارد پیشنهاد می شود

پرورش کالس  و  تدآموزش  از  های روش  نوین  ریس 

برای   خدمت  ضمن  صورت  به  را  کاوشگری  جمله 

معلمان توضیح، تبیین و عملیاتی نماید و از آنجایی که  

یک راه گذر خالقیت و پیشرفت تحصیلی روش های  

تدریس جدید است، جشنواره الگوهای برتر تدریس را  

منحصرآ به روش های نوین اجرایی نماید. معلمان علوم 

ی نوین آموزشی از جمله روش  هادر تدریس از روش
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 ۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی  نشری 1400سال نخست، شمارۀ دو، 

تدریس کاوشگری استفاده کنند و دانش آموزان خود را  

 .در انجام امور آموزشی دخیل نمایند

 

 محدوديت هاي پژوهش 

  مقطع آموزان  دانش  به  آماری  جامعه  کردن  محدود 

متوسطه اول و درس علوم تجربی در منطقه موسیان به  

پوشش برای  زیاد  هزینه  و  دسترسی  عدم  سایر    جهت 

 .نواحی

   خصوص در  الزم  وکتب  منابع  نبودن  دسترس  در 

 .الگوی مادسیج و سایر منابع

   دانش از  بعضی   ) بودن  )غایب  نبودن  دسترس  در 

و   مدارس  در  کرونا  بیماری  موضوع  ،به جهت  آموزان 

 .جامعه

 پژوهش معموال  مدارس  در  اینکه  به  توجه  های  با 

فراوانی انجام می گیرد و شاید هیچ گونه عوایدی نصیب  

مدرسه نمی گردد، لذا اولیا مدرسه رضایت چندانی در  

همکاری نداشتند که با توضیح و بیان دالیل ، موضوع  

  .مرتفع گردید

 

 پيشنهادات براي تحقيقات آتی 

    دانش خالقیت  شکوفایی  در  معلمان  نقش  بررسی 

 .لآموزان مقطع متوسطه او

 راه آموزان  شناخت  دانش  در  خالقیت  ایجاد  های 

 .متوسطه اول

  بررسی رابطه بین دروس و خالقیت در مقطع متوسطه

 . اول

  دانش تحصیلی  پیشرفت  در  معلمان  نقش  بررسی 

 .آموزان مقاطع مختلف تحصیلی

  تعیین الگویی برای سنجش رابطه خالقیت و پیشرفت

 .تحصیلی دانش آموزان

  نگ تدریس بررسی  های  روش  با  معلمان  فلسفی  اه 

 .اجرایی در کالس درس آن ها

 مراجع:

 
 (، مهارتهای آموزشی  و پرورشی )روش هاوفنون تدریس(.تهران،انتشارات سمت. 1382).، ح ،شعبانی[ 1]

.نشریه علمی پژوهشی اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل  (.عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  1388)  .،م  ،جمشیدی[  2]

 . 25،شماره 

[3]-Anderson, j.R, Betz, j (1988) Ahybrid model of categorization Psychonomic Bulletin and Review .629 

(، بررسی عوامل خانوادگی موثر بر عدم موفقیت  یا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .دومین همایش ملی  1395)  .ر  ،، بابا میر.ا  ،محمدی[4]

 پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران ،تهران. 

(، بررسی رابطه سرمایه انسانی با خالقیت و نو آوری کارکنان مدارس دولتی شهر  1397)  .ف  ،، کردستانی.م ،باقری  ،.عباسی سروك، ل[  5]

 .  228-209، (2) 8تهران .نشریه  علمی و پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، 

شهر دزفول . نشریه    (،  رابطه بین سرمایه  روانشناختی با خالقیت مدیران زن مدارس1397)  .ك  ،، کاظمیان مقدم.ه  ،هارون رشیدی[  6]

 . 42-25،  (3) 8ابتکار وخالقیت در علوم انسانی، 

( . مطالعه تاثیر آموزش روش کاوشگری بر تفکر انتقادی در 1395)  .آ  ،بهرامی،  .ر  .ح  ،، مقامی.ب  ،، نوشادی.م  ،یار محمدی واصل[  7]

 . 174-159، (2) 6درس علوم تجربی. نشریه ،ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، 


