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تقدری و سپاس گذا ری از:

الهی هب شناخت تو زندگانیم ،هب نصرت تو شادانیم ،هب کرامت تو انزانیم ،هب زعتو زعزیانیم.
با سپاس فراوان از راهنمائیاه و زحمات استاد راهنمای فرهیخته و فرزاهن جناب آاقی دکتر علی عبدی  ،سپاسدا ر
تعلیمات و ارشادات ایشان هک با عنایت و حسن توهج ،صبوراهن همپای جستجواهیم ،مرا راهنما بودند.
از استاد مشاور گرامیم جناب آاقی دکتر محیالدین محمدخانی بسیار سپاسگزارم.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش تدریس حل مسأله خالق بر نگرش به خالقیت و یادگیری
علوم تجربی دانشآموزان پایه ششم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی  1395-96انجام گرفت .این پژوهش
به شیوه مطالعه شبه آزمایشی در دو گروه کنترل و آزمایشی ،با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی -96
 1395بودند .حجم نمونه نیز متشکل از  50نفر بودند که شامل دو کالس  25نفری بود .ابزار گردآوری
دادهها شامل پرسشنامه نگرش به خالقیت شیفر و پرسشنامه نگرش به علوم اکپینر بود .در این پژوهش طول
دوره آموزشی نیز به مدت شش هفته منظور شد .برای تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی شامل
میانگین و انحراف معیار و به منظور پاسخگویی به فرضیههای پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر الگوی حل مسأله خالق بر نگرش به خالقیت تاثیر معناداری
دارد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر حل مسأله خالق بر نگرش به یادگیری در درس
علوم تاثیر ندارد.
کلیدواژه:
روش حل مسأله خالق ،نگرش به خالقیت ،نگرش به یادگیری ،علوم تجربی
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 -1-1مقدمه
یکی از مهارتهای ممتاز انسان خالقیت است .خالقیت به عنوان یک توانایی همگانی ،هم از عوامل
گوناگون شخصیتی و فردی ناشی میشود و هم متأثر از عوامل اجتماعی است .تورنس )1998( 1در تعریف
وابسته به بقا از خالقیت ،قدرت کنار آمدن فرد با موقعیتهای دشوار را خاطر نشان میسازد .به زعم وی،
در زمان برخورد با موقعیتهای دشوار و خطرناک؛ زمانیکه فرد هیچ راهحل از پیش آموخته شده و تمرین
کردهای ندارد ،به درجهای از خالقیت نیازمند است .رابرت گانیه )1977( 2خالقیت را نوعی حل مسأله می-
داند ،او در طبقهبندی خود از انواع بازدههای یادگیری ،باالترین طبقه از مهارتهای ذهنی را حل مسأله
نامیده و طبقه دیگری به خالقیت اختصاص نداده است .وولفلک )1987( 3از این لحاظ با گانیه هم عقیده
است و اذعان میدارد که توانایی خالقیت همچون مهارت حل مسأله بر دانش و اطالعات فرد در زمینهای
که به خالقیت دست میزند وابسته است .گیلفورد )1967( 4بین تفکرهمگرا که پاسخی درست به سؤاالت
ارائه شده داده و ویژگی تفکر مورد نیاز در آزمونهای متداول هوش است و تفکرواگرا که برای سؤالی
واحد پاسخهای متعدد ارائه میدهد و یکی از ویژگیهای اساسی خالقیت است ،تمایز قائل شده است.
استرنبرگ )2002( 5اذعان میدارد که اگر چه بیشتر دانشآموزان خالق باهوش هستند ،اما عکس این
موضوع الزاما صحیح نیست .به عبارت دیگر ،تعداد زیادی از دانشآموزان بسیار باهوش ،دانشآموزان خیلی
خالقی نیستند.
هرچند که توانایی تفکر خالق به شکل بالقوه در ذات انسان به ودیعه نهاده شده است ،اما بالفعل
درآوردن این مهارت مستلزم کاربست تدابیر صحیح تربیتی و پرورش مناسب این مهارت است .یکی دیگر
از ویژگیهای مهم انسانی ،برخورداری از توانایی یادگیری است .بخش عظیمی از دانش و اطالعات بشری
از طریق یادگیری کسب می شود .پیشرفت و تمدن ،دستیابی به تکنولوژی پیشرفته کنونی ،همگی حاصل تالش
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انسان بمنظور یادگیری و تجربه اندوزی است .بر اساس پیش بینیها ،انسان قرن حاضر به علت تغییر سریع
علم و تکنولوژی همواره با مسائل جدید روبرو خواهد بود و این رویارویی نوعی چالش و اضطراب
چگونه زیستن را ایجاد خواهد نمود .بمنظور ایجاد توازن در برخورد با مسائل جدید ،بایستی به انسان
اطمینان داده شود که قادر است با آموزش الزم تمام مسائل خود را حل نماید و در مقابل تحوالت سریع به
زندگی خود ادامه دهد .بدیهی است در این شرایط ،یکی از وظایف مهم نظام تعلیم و تربیت ،تغییر و تحول
در رویکردها و فعالیتهای آموزشی است .نظام تربیتی باید پرورش اندیشمند ،خالق و انتقادی را به عنوان
محوریترین موضوع فعالیتهای آموزشی خود قرار دهند و در این راستا افرادی را تربیت نمایند که توانایی
حل مسأله و گشودن گرهها و معضالت زندگی خود را داشته باشند (کیارسی .)1387 ،توجه به نگرش در
مسائل آموزشی بسیار مهم است .زیرا هدف آموزش و پرورش این است که فرد را به سمت نگرش منطقی
و روشن به منظور حل مسائل و مشکالت زندگی و سازماندهی آخرین تجربیات و در پی آن موفقیت در
آینده برساند (سام خانیان ،2009 ،ص  .)17نگرش ها به عنوان حالت روانشناختی پیچیده انسان که می تواند بر
انتخاب و قضاوت مردم ،امور و اشیا تاثیر بگذارد ،معرفی شده است(مککییرنان .)2011 ،1فوندا)2011(2
ن گرش ها را به عنوان گرایش پاسخ مثبت یا منفی ،درک و واکنش درست یا غلط ،و تمایالت رفتاری مستمر
افراد نسبت به دیگران یا امور تعریف میکند .رنینگر و هیدی )2011(3بر این نکته تأکید کردهاند که نگرشها
حالتی آموخته شدهاند ،به عنوان مثال وضعیت آماده سازی درون سازمانی که افراد را تحت تاثیر قرار می دهد
تا در مقابل یک وضعیت خاص ،رفتار خاصی را انجام دهند .در برخورد با نگرش ها و دیدگاه های
یادگیرندگان نسبت به مطالعات علمی در وهله اول باید درک شود که چه نگرشهایی وجود دارد ،چگونه آنها
را میتوان بهبود بخشید و چگونه این نگرشها بر روند مطالعه و تصمیمگیری دانشآموزان در رابطه با رویکرد
آنان در خصوص ادامه تحصیل در آینده تاثیر میگذارد .واژه "نگرش" به عنوان یک اصطالح عمومی
دربرگیرنده جهت گیری یا ارتباط دانش آموزان (مثبت یا منفی) نسبت به یک شی یا رویداد خاص ،یا یک
مطالعه علمی تعریف میشود (ریود و آساراف .)2011 ،4گوین )2012( 5در مقوله نگرش نسبت به یادگیری به
این نکته تأکید دارد که نگرش های خوب نسبت به یادگیری به عنوان یک واقعیت مشترک بین معلمان و دانش-
آموزان به ارزش آموزش و یادگیری اشاره می کند؛ در غیر این صورت ،آموزش تاثیرگذار نخواهد بود .بنابر
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رویکردهای نوین تعلیم و تربیت ،باید در آموزش فراگیران عصر جدید از روشی بهره گیری شود که تجزیه
و تحلیل حقایق علمی را به آنان بیاموزد تا بواسطه آن قادر گردند ،نظریههای جدید را تولید و سازماندهی
کنند ،حقایق موجود را مقایسه و استنتاج کرده ،مسائل را ارزشیابی و حل نمایند و از عقاید خود به طور منطقی
و مستدل دفاع نمایند .ما باید روشهای تدریسی را بیابیم که "روش تفکر" را به دانشآموزان بیاموزد (شعبانی،
 .)1386بنابر آنچه که بیان شد محیط های آموزشی و متدلوژی حاکم بر آنها به عنوان عاملی تعیین کننده در
تربیت فراگیران به حساب میآیند و الزم است این فضاهای آموزشی به گونهای سازماندهی شوند که فراگیران
را به درگیری فعاالنه با چالشهای پیشرویشان ترغیب نمایند و پتانسیلهای استعداد ذاتی در افراد را به
نیرویی جهت خالقیت ،کاوشگری و مشغولیت بدل نمایند .در همین راستا ،برنامه آموزشی تحت عنوان تریز

1

به عنوان روش حل خالقانه مسائل پیشنهاد شده است .تریز ابزار قدرتمندی برای رشد ایده های جدید در جریان

حل مسأله است .راه حل تریز در برابر مسأله ارائه شده ،عبارت است از شناسایی و فرموله کردن یک مشکل عمومی،
بکار بردن ابزار مناسب برای تعیین راه حل عمومی و نهایتا تفسیر راه حل عمومی برای تعیین راه حل
اختصاصی است (لین یانگ ،هواگ و وی .)2013 ،2به رغم مطالعات بسیاری که در حوزه تأثیر الگوهای
آموزشی بر مهارت های اساسی یادگیرندگان انجام شده است کمتر مطالعهای وجود دارد که میزان مهارتهای
نگرش به خالقیت و یادگیری را در یادگیرندگان بطور همزمان بررسی کرده باشد ،از طرفی توجه این پژوهش
به الگوی حل مسأله خالقانه است که این روش نیز از جمله موارد مغفول الگوهای آموزشی از سوی معلمان
میباشد؛ بنابراین ،این پژوهش با هدف بررسی تأثیر الگوی حل مسأله خالقانه بر نگرش به خالقیت و یادگیری
در درس علوم در دانشآموزان پایه ششم ابتدایی انجام گردیده است.

 -2-1بیان مسأله
تفکر شکل پیچیده رفتار انسان است و عالیترین شکل فعالیت عقلی و ذهنی بحساب میآید .به
عبارت دیگر ،تفکر یک فرآیند شناختی است که به وسیله رموز یا نشانههای نمایانگر اشیا و حوادث ،مشخص می-
شود (شعارینژاد .)1370 ،بسیاری از صاحبنظران تربیتی معتقدند فقر تفکر دانشآموزان نتیجه حاکمیت روشهای
سنتی در مدارس است (گودلد1981 ،3؛ سراتنیک .)1983 ،4تحقیقـــات انجام شده در این زمینه بیـانگر آن است
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که تعداد قابل توجهی از معلمان بخش اعظمی از زمان کالس خود را صرف ارائه مطالب یا طرح سؤاالتی
میکنند که حقایق ساده علمی را میطلبد و فقط یک درصد از زمان صرف شده در کالس را به سؤاالتی
اختصاص میدهند که به پاسخ متفکرانه تیاز دارد (سراتنیک .)1983 ،اغلب معلمان با قرار دادن فرصت
اندک بمنظور پاسخگویی به سؤاالت ،دانشآموزان را از ارائه آرائ متفکرانه دلسرد میسازند (راو1974 ،1؛
گال1984 ،؛ به نقل از شعبانی1386 ،؛ .)12خالقیت موجب شکلگیری توانایی ارائه دیدگاهها و ایدههای
جدید میشود ،از این طریق سؤاالت جدید سر بر میآورند و راهکارهای جدید برای حل مسائل به ذهن
متبادر میشود (بگتو .)2007 ،2ورنون ،)1989( 3خالقیت را توانایی فرد برای تولید ایدهها ،نظریهها ،بینشها
یا اشیای بدیع و جدید و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینهها که از نظر متخصصان اصیل و از جنبه
علمی ،زیباشناسی ،تکنولوژی و اجتماعی با ارزش محسوب میگردد ،میداند.
خالقیت به عنوان یک فرآیند میتواند به طور پیوسته با یافتن ،حل کردن مسائل و انجام راههای
جدید همراه باشد .همچنین یک فرآیند تکراری است که با تفکر و عمل درگیر است و به دنبال دریافت
بازخورد میباشد ،آزمایش میکند و روشهای جدیدی را برای انجام کارها مطرح میکند ،به جای اینکه بر
عادت یا رفتارهای خودکار و تکراری تکیه کند خالقیت را به عنوان یک نتیجه نیز توصیف کردهاند .افراد
برای ایجاد یک نتیجه خالق ،نیاز دارند تا در ابتدا فرآیند درستی را بکار ببرند تا به آنها کمک کند که
استعدادشان را بیشتر خالق کنند.به عنوان مثال آنها ممکن است امور ناشناخته را بررسی کنند تا برای مشکل
موجود یک راه حل بهتر یا منحصر به فرد را بیابند ،یا روشهای جدید انجام کار را جستجو میکنند (شلی
و جینگژو .)2008 ،4محسنیتبریزی ( )1380در پژوهش خود به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تفکر
خالق در کودکان دبستانی پرداخته است ،نتایج این پژوهش نشان داده است که متغییرهای خانواده ،امکانات
تفریحی -پرورشی ،عوامل درونی ،مهارتها ،رسانه تلویزیون ،بازی و آموزش با تفکر خالق کودکان همبستگی
معنیداری دارند .یکی دیگر از موارد قابل توجه در فرآیند یاددهی و یادگیری درک نگرش فراگیران نسبت به
موضوع درسی و یادگیری آن است .نگرش در واقع گرایش پاسخ مثبت یا منفی ،درک و واکنش درست یا غلط ،و
تمایالت رفتاری مستمر افراد نسبت به دیگران یا امور تعریف شده است(فوندا  .)2011،المخالفی و ناگاراتنام
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( )2011نگرش های مربوط به یادگیری را به عنوان یک پدیده که ذاتا دارای ماهیت متغییر است شناسایی کردهاند که
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

میتوان با بهرهمندی از آموزش مناسب ،نگرش مثبت نسبت به یادگیری را در فراگیران ایجاد نمود .از دیدگاه
سان و همکاران ) 2014( 1نگرش نسبت به یادگیری به احساسات مثبت یا منفی یادگیرنده ،ارزیابی و تایید یا
گرایش متضاد به محتوای آموزشی اشاره دارد .همچنین لین و چوآنگ )2014(2نگرش نسبت به یادگیری را
شامل روش ها ،انگیزه و نگرش فراگیران درگیر در فعالیت های یادگیری ،که از جمله آن میتوان به روش
های یادگیری ،مهارت ها و عادات یادگیری اشاره کرد؛ در نظر میگیرند .آموزش و تدریس از جمله مسائل و
فرآیندهای پیچیده ای هستند که اداره آنها به شیوه سنتی دیگر مؤثر نخواهد بود (شعاری نژاد .)1386 ،معلم در
تدریس با عوامل گوناگونی سروکار دارد که با کنترل آنان در مجموع میتواند شرایطی را بوجود آورد که
یادگیری مطلوب و پایدار به عنوان با ارزشترین ماحصل آن در نظر گرفته شود .معلم در ایجاد شرایط مطلوب
یادگیری  ،قادر به کنترل بسیاری از عوامل نیست ،اما تا حدی میتواند با تعیین اهداف صریح اجرایی و اتخاذ
الگوهای مناسسب تدریس و تهیه و بکارگیری تجهیزات الزم ،همچنین ایجاد نوعی ارتباط سالم با شاگردانش،
کیفیت آموزش خود را دستخوش تحول نماید (شعبانی .)1386 ،معلم بدون آشنایی و شناخت روشهای
مختلف تدریس ،هرگز قادر به ان تخاب صحیح آن نخواهد بود .او هر اندازه که با روشهای مختلف تدریس
آشنا باشد ،در موقعیت های مختلف بمنظور دستیابی به مقاصد آموزشی ،آزادی عمل بیشتری خواهد داشت
(همان) .یکی از برنامههای آموزشی که افزایش حس کنجکاوی ،کاوشگری و تفکر خالق را در افراد موجب
میشود ،ر وش حل خالقانه مسائل است .تریز یکی از روشهایی است که از واقعیت موجود استفاده و باعث
کشفیات جدید میشود (لین یانگ و همکاران .) 2013 ،تریز که مبتنی بر رشد و تکامل سیستمهای فنی است
شامل انواع مختلفی از روشها ،اکتشافات ،نوآوریها و کاربرد محاسبات در حل مسائل فنی است .امروزه تریز
به عنوان یک سیستم جامع حل مسأله مطرح است (همان) .این نظریه با ارائه راهحلهای دستهبندی شده که از
کشفیات گذشته به دست آمده است ،ذهن نوآوران را به سمت و سویی خاص بخشیده و آشفتگیهای ذهنی و
روانی را به طوفانی از ایدههای جدید تبدیل میکند (منصوریان .)1386 ،با توجه به آنچه که از نظر گذشت و
اهمیت مهارتهای حل خالقانه مسأله ،تفکر خالقیت و یادگیری برای یادگیرندگان ،همچنین نقش غیر قابل
انکار الگوی تدریس در ایجاد و تثبیت مهارتهای اساسی در دانشآموزان ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی به
این سؤال است که ،آیا الگوی حل مسأله خالقانه بر نگرش به خالقیت و یادگیری دانشآموزان در درس علوم
پایه ششم ابتدایی اثرگذار است؟
Sun & et al
Lin & Chuang
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 -3-1اهمیت و ضرورت پژوهش
مسأله نه تنها آن چیزی است که به طور صحیح عمل نمیکند و یا تکلیفی که معلمان برای دانش-
آموزان خود طرح می کنند ،بلکه آن چیزی است که هر تغییری باعث متفاوت شدن یا بهبود آن میگردد.
مسأله میتواند یافتن روشی مناسب برای انتقال یک مفهوم جدید در کالس درس باشد ،همچنین مسأله می
تواند یافتن روشهای بهتر برای اداره یک شرکتی ارائه خدمات باشد )حائری زاده 1382،؛.)16
برای جبران نقطه ضعفها و نقائص آموزشی الزم است از مهارتهای خالقانه حل مسأله بهره
جست(همان ،ص  .)17سیستمهای مدارس ما از کالس اول تا دانشگاه ،همگی بر این نکته توجه دارند
که به جای استفاده از قدرت شگفت انگیز مغز برای ایجاد افکار جدید و تبدیل آنها به واقعیت ،به
ذخیره اطالعات بپردازیم همیشه به ما فنون یا روشهای دیکته شده حل مسأله را آموختهاند که از آن به
عنوان روش) کند و پر زحمت) نیز یاد شده است .لیکن امروز در دنیایی زندگی میکنیم که در حال
تغییر و تحول است ،دنیایی بسیار پیچیده ،دنیایی که با مسائل پیچیده روبروست (ص  .)17بنابراین
همگان نیازمند کسب مهارتهای تفکر خالق قابل انعطاف و دقیق هستند تا عالوه بر رویارویی با چنین
مسائلی قادر به یافتن راه حلهایی برای پیشبرد اهداف فیزیکی و اجتماعی محیط خود باشند .با بهره
گیری از تفکر خالق ،قادر خواهیم بود به آن دسته از تحوالت اساسی مدارس و دانشگاههای ما برای
توسعه آموزش برای تمامی فراگیران که به آن نیاز دارند دست یابیم .لذا با کسب مهارتهای خالقانه
حل مسأله موجب در هم آمیختن قدرت تحلیل و تخیل شده و باعث تعادل فکر میشود ما در حل
مسائل نسبت به دیگران متمایزتر شویم ،چون قدرت تجزیه و تحلیل افزایش یافته و مسائل را بهتر و
راحتتر حل نماییم(ص  .)21پژوهشهای اخیر در خارج از کشور بیانگر آن است که تریز عالوه بر
کاربردهای فنی ،منجر به توسعه کاربردهایی در حوزههای غیرفنی نیز شده است .ماتریس تناقض و 40
اصل تریز در چندین حوزه از جمله سیستمهای مدیریتی و تجاری (دامب و مان1991 ،1؛ الو2004 ،2؛
چانگ و چن2004 ،3؛ مولر2005 ،4؛ کونگ و تانگ2008 ،5؛ یانگ و چن ،)2011 ،6سیستمهای
اجتماعی از جمله آموزش (واترز ،مان و مارشت ،)2002 ،سیستمهـــای برنامهریزی و سیستمهای
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

فکری (ساچکو ،)2009 ،کاربرد دارد (به نقل از مالکی .)1389 ،لذا به نظر میرسد پژوهش جدیدتری نیز
الزم است ،تا نتایج حاصل از این روش ،بیش از پیش مشخص شود و هم معلمان را با اجرای این گونه
روش ها آشناتر کرده و آنان را به استفاده از آن ترغیب کند که اثربخشی روش تدریس حل مسأله خالق بر
نگرش به خالقیت و یادگیری علوم تجربی دانشآموزان ابتدایی پایه ششم در شهر کرمانشاه بررسی میشود.

 -4-1اهداف پژوهش
 -1-4-1هدف کلی
بررسی تأثیر آموزش براساس الگوی حل مسأله خالق بر نگرش به خالقیت و یادگیری در درس
علوم تجربی دانشآموزان پایه ششم ابتدایی

 -2-4-1اهداف ویژه

-

تعیین تأثیر آموزش براساس الگوی حل مسأله خالق بر نگرش به خالقیت در درس علوم تجربی
دانشآموزان پایه ششم ابتدایی

-

تعیین تأثیر الگوی حل مسأله خالق بر نگرش به یادگیری در درس علوم تجربی دانشآموزان پایه
ششم ابتدایی

 -5-1فرضیههای پژوهش
 اجرای آموزش براساس الگوی حل مسأله خالق بر نگرش به خالقیت در درس علوم تجربیدانشآموزان پایه ششم ابتدایی مؤثر است.
 اجرای آموزش براساس الگوی حل مسأله خالق بر نگرش به یادگیری در درس علوم تجربیدانشآموزان پایه ششم ابتدایی مؤثر است.

 -6-1تعاریف مفاهیم و اصطالحات
-1-6-1تعاریف نظری
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

الگوی حل مسأله خالق
یکی از برنامههای آموزشی که افزایش حس کنجکاوی ،کاوشگری و تفکر خالق را در افراد موجب
میشود ،روش حل خالقانه مسائل است .تریز یکی از روشهایی است که از واقعیت موجود استفاده و
باعث کشفیات جدید میشود (لین یانگ و همکاران.)2013 ،

نگرش به خالقیت
نگرش به خالقیت ،ایجاد سازگاری افراد با محیط زیست ،سازماندهی محل کار و ایجاد پایه به منظور
انجام رفتارهای بعدی در افراد تعریف میشود (طالقانی.)2012 ،

نگرش به یادگیری
نگرش به یادگیری دربرگیرنده جهت گیری یا ارتباط دانشآموزان (مثبت یا منفی) نسبت به یک شی
یا رویداد خاص ،یا یک مطالعه علمی تعریف میشود و دارای ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری است (ریود
و آساراف.)2011 ،1

 -2-6-1تعاریف عملیاتی
الگوی حل مسأله خالق
به عنوان یک روش نوین تدریس توسط معلم پایه ششم ابتدایی برای تدریس درس علوم تجربی در
گروه آزمایش ،مورد استفاده قرار گرفت .فرآیند حل خالق مسأله که در این پژوهش به کار رفته است،
مدل اسبورن -پارنز است که شامل شش مرحله است:
 حس کردن مسائل و چالش ها  :تالش برای شناسایی موقعیتی که یک چالش را نشان می دهد.
 حقیقت یابی :تالش برای شناسایی و جمع آوری اطالعات و حقایق مربوط به آن موقعیت که برای
درک آن موقعیت ضروری است؛

Raved & Assaraf
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مسأله یابی  :تالش برای شناسایی مشکالت احتمالی آن موقعیت و جداکردن مهمترین و واقعیترین
مشکل
 ایده یابی  :ارائه ایده هایی برای حل آن مشکل
راه حل یابی  :استفاده از فهرستی از معیارها برای انتخاب بهترین راه حل برای اجرا کردن آن
پذیرفتاری :انجام هر تالشی برای به دست پذیرش آن راهحل و تعیین برنامهای برای انجام آن راهحل )
میشل و کوالیک.)1999 ،1

نگرش به خالقیت
منظور از نگرش به خالقیت نمرهای است که آزمودنی از آزمون نگرش به خالقیت شیفر ()CAS
بدست آورده است .این پرسشنامه دارای  32عبارت و  5خرده مقیاس اطمینان از عقاید خود ،احساس
خیالپردازی ،جهت گیری نظری و زیبایی شناختی ،آزادی در بیان افکار ،تمایل به نواندیشی است.

نگرش به یادگیری
منظور از نگرش به یادگیری نمرهای است که آزمودنی از آزمون نگرش به یادگیری اکپینر و همکاران
بدست آورده است .این پرسشنامه دارای  21آیتم میباشد و هر آیتم بر اساس یک مقیاس لیکرت  5درجه
ای پاسخ داده میشود.این مقیاس دارای خرده مقیاسهای لذت از یادگیری علوم،اضطراب علوم ،عالقه به
درس علومو لذت از آزمایش علوم است.
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Mitchell & Kowalik
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فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

11
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 -1-2مقدمه
در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به کلیه متغیرهای پژوهش شامل الگوی حل مسأله خالق،
نگرش به خالقیت و یادگیری مطرح میگردد سپس پیشینه پژوهشی مربوط با هر یک از این متغییرها ارائه
میشود.

 -2-2حل مسأله
 -1-2-2تعریف مسأله و حل مسأله
در طول تاریخ تعلیم و تربیت مهارت حل مسأله یکی از اساسیترین هدفهای آموزشی در نظر
گرفته شده است .مهارت حل مسأله میتواند موفقیت یادگیرندگان را در یادگیری مؤثر و مفید تضمین نماید.
زمانی که یادگیرنده با موقعیتی روبرو میشود که نمیتواند با استفاده از اطالعات و مهارتهایی که در
آن لحظه در اختیار دارد به آن موقعیت سریعا پاسخ درست بدهد .یا وقتی که هدفی دارد و هنوز راه رسیدن
به آن را نیآفته است ،میگوییم وی با یک مسأله روبرو است(سیف .)1393 ،در روانشناسی ،مسأله معموال به
محیط بیرونی فرد مربوط میشود مانند ماز ،معما و مسأله ریاضی که برای هرکدام یک راه حل یا پاسخ
مشخص یافت میشود (صفوی .)1394 ،حل مسأله یعنی یافتن راهحلی مناسب برای رسیدن به هدف
(بیابانگرد .)1393 ،در واقع مهارت حل مسأله یکی از کنشهای عالی ذهن و از جمله مؤلفههای مهارت
خودگردانی است (گرکنسمایر و همکاران2013 ،؛ وهمایر و همکاران )2006 ،که در آن فرد باید با برقراری
روابط بین تجارب پیشین و مسأله ،به کشف رابطه در این میان پرداخته و راه حل مناسب را انتخاب می-
نماید (مایر1983 ،؛ اسراء .)2013 ،این مهارت ،افراد را یاری میدهد تا با یافتن راه حل مناسب برای حل
مشکالت (پرال و دونل  ،)2004در مواجهه با چالشها و مسائل ،امکانات گوناگون پیرامون خود را شناسایی
و از آن به منظور تصمیمگیری مناسب و حل مسأله در شرایط گوناگون استفاده کند (ویزبرگ .)2005 ،حل مسأله
فرآیندی است برای کشف توالی و ترتیب صحیح راههایی که به یک هدف یا راهحل منتهی میگردد .در موقعیتی
که انسان با مسألهای روبرو می شود باید بر موانع یا مشکالتی که بر سر راه رسیدن به هدف وجود دارد غلبه کند.
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عامل اصلی در حل مسأله عبارتست از کاربرد تجربۀ قبلی فرد برای رسیدن به راهحل و پاسخی که پیش از آن
برای انسان ناشناخته بوده است؛ حداقل در موقعیت ویژهای که شخص در آن قرار دارد ،تجربه ،دانش و
مهارت گذشته پیشنیاز حل مسأله محسوب میشود (صفوی .)1394 ،از همین رو ،موضوع حل مسأله در چند
دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است (شور .)2000 ،حل مسأله فرآیندی است
برای کشف توالی و ترتیب صحیح راههایی که به یک هدف یا یک راه حل منتهی میشود .در موقعیتی که
انسان با مسألهای روبرو می شود باید بر موانع یا مشکالتی که بر سر راه رسیدن به هدف وجود دارد غلبه کند.
عامل اصلی در حل مسأله عبارت است از کاربرد تجربه قبلی فرد برای رسیدن به راه حل و پاسخی است که
پیش از آن برای انسان شناخته شده نبوده است .حداقل در موقعیت ویژهای که شخص در آن قرار دارد ،تجربه،
دانش و مهارت گذشته پیش نیاز حل مسأله محسوب میشود (صفوی .)1394 ،به بیان دیگر میتوان حل
مسأله را به صورت تشخیص و کاربرد دانش و مهارتهایی که منجر به پاسخ درست یادگیرنده به موقعیت یا
رسیدن او به هدف مورد نظرش میشود تعریف کرد .بنابراین ،عنصر اساسی حل مسأله کاربست دانش و
مهارتهای قبال آموخته شده در موقعیتهای تازه است (سیف .)1393 ،برخی حل مسأله را کاربست دانش و
مهارتها برای رسیدن به هدفهای معیین ،تعبییر میکنند (اسالوین2006 ،ص  .)262حل مسأله ،عمل تصمیم
گیری است که شامل شناخت و شناسایی وضعیتی است که در آن تصمیم گیری ،جمع آوری اطالعات،
بررسی ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود انجام میشود ،پیامدهای رفتار در آن وضعیت و گرفتن
بازخورد از محیط اجتماعی توسط فرد ارزیابی میشود (اروزکان )2013 ،و در نتیجه شخص با جایگزین کردن
تصمیمهایی که می تواند نتایج مثبت و مؤثرتری را برای زندگی وی در پی داشته باشد ،اقدام به اتخاذ تصمیمی
مناسبتر میکند (گالت1989 ،؛ مارکو ،هارتونگ ،نیومن و پار2003 ،؛ ساردوگان ،کاراهان و کایگوسوز،
 .)2006این مهارت از طریق مداخلههای شناختی -رفتاری برای کودکانی که مشکل رفتاری ،مشکالت سلوک
و نافرمانی ،پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی و نیز انزوا و گوشهگیری دارند ،کاربرد دارد (اُه ،مین ،پارک
و کو1998 ،؛ رابینسون1999 ،؛ واکر و همکاران .)2013 ،پژوهشها نشان دادهاند افرادی که مهارت حل مسأله
پایینی برخوردارند در برخورد با مشکالت با شکست مواجه شده و بجرد رویایی با موانع ،ممکن است با بروز
رفتارهای برانگیخته نسبت به آن واکنش نشان دهند ،احساس ناکامی کنند ،پرخاشگر شوند یا برای پرهیز از
موقعیت مشکل ساز گوشهگیر شوند؛ فرآیندی که میتواند بروز رفتارهای سازش نایافته را برای فـرد در پی
داشته باشد (شور2001 ،؛ واکر ،دگنان ،فاکس و هندرسون .)2013 ،پژوهشهای متعدد مشخص نمودهاند که
مشکالت رفتاری کودکان چون ،رفتارهای ضد اجتماعی ،لجبازی ،انزوا ،خجالت و گوشه گیری با مهارت حل
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مسأله و تغییر شناخت بهبود مییابد و مهارتهای برقراری ارتباط مناسب با همساالن ،کنترل خشم ،بازخورد
مثبت نسبت به خود و پذیرش اجتماعی در آنان فزونی مییابد (مک کاریک-دیکس2000 ،؛ رید و وبستر
استراتان2001 ،؛ جانسون2001،؛ واکر و همکاران )2013 ،از این رو بنظر میرسد توانایی حل مسأله نه تنها
از جمله موارد مهم و اثرگذار در روند فعالیتهای یادگیری است بلکه ،در زندگی افراد و نوع مواجهه با
مشکالت پیش روی آنان مؤثر است .در نظریه گانیه ( )1985حل مسأله قاعده یادگیری سطح باالتر نام
گرفته است .بر اساس این نظریه ،یادگیرنده از ترکیب قاعدههای ساده قاعدههای سطح باالتری را درست
میکند که این خود منجر به حل مسأله میشود .از این منظر ،در حل مسأله ،یادگیری قبلی فرد ،به ویژه
قواعد و اصولی که قبال آموخته است ،باید به طریقی تازه باهم ترکیب شوند .حل مسأله صرفا دانستن
اطالعات ،مفاهیم یا اصول و کنار هم قرار دان آنها نیست ،بلکه یادگیرنده بایدراههای تازه ترکیب دانشهای
قبلی را که به حل مسأله منجر میشود را کشف کند (سیف.)1393 ،

 -2-2-2انواع مسأله
مسائل از لحاظ میزان دقت و سازمان یافتگی بایکدیگر تفاوت دارند .بایلر و اسنومن )1993( 1مسائل
را به دو دسته کلی مسائل کامل تعریف شده یا خوب سازمان یافته و مسائل ناقص تعریف شده یا بدسازمان
یافته تقسیم کردهاند :منظور از مسائل کامل تعریف شده یا خوب سازمان یافته مسألهای است که در آن
هدف به طور روشن بیان شده ،اطالعاتی که برای حل کردن مسأله الزماند در دسترس است و تنها یک راه-
حل درست برای مسأله وجود دارد .مانند تمرین داخل کالس یا تکلیف منزل و پروژههای درسی (اُرمرود،
 .)1995بسیاری از مسائل ریاضی ،فیزیک و شیمی در این دسته قرار میگیرند (اِگن و کاوچاک2001 ،؛ به
نقل از سیف.)1393 ،
منظور از مسائل ناقص تعریف شده یا بدسازمان یافته مسألهای است که در آن هدف کامل مشخص
نشده است ،اطالعاتی که برای حل کردن مسأله الزماند در دسترس نیست و چند راهحل برای مسأله وجود
دارد.نمونهای از این نوع مسائل را به بسیاری از مسائل زندگی واقعی میتوان بسط داد مثال چگونه میتوان
فقر را از جهان ریشه کن کرد؟ (الکساندر و اَش1992 ،2؛ به نقل از سیف.)1393 ،
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 -3-2-2مراحل حل مسأله
برای حل مسأله چهار مرحله مهم تعریف شده است که عبارتند از (بیابانگرد1393 ،ص:)296
 -1تعریف مسأله و صورتبندی آن .قبل از حل مسأله باید آن را فهمید و تشخیص داد .در گذشته،
بیشترین تمرینهای حل مسأله در مدارس مشتمل بر مسائل کامال مشخصی بود که برای رسیدن
به راهحل آنها نیز باید راه مشخص و منظمی طی میشد .امروزه روانشناسان تربیتی و مربیان به
دنبال این مسأله هستند که چگونه تعریف کردن مسائل را آموزش دهند ،بجای آنکه به دنبال راه-
حلهای مشخصی برای مسائل باشند .یکی از اهداف آموزش و پرورش تدارک فرصتهایی به
دانشآموزان برای تعریف مسائلی است که باید حل شوند .معلم میتواند به عنوان راهنما و
مشاور در کمک به دانشآموزان برای ایجاد چارچوب معنیدار برای مسائل و تعریف واضحی از
آنها باشد.
 -2تعریف راهبردهای مناسب حل مسأله .زمانی که دانشآموزان مسألهای را تشخیص داده و آن را
تعریف کردهاند ،نیازمند ارائه راهبردهایی برای حل آن میباشند .از جمله راهبردهای مناسب برای
حل مسأله عبارتند از :تعیین اهداف جزئی ،استفاده از الگوریتمها یا مراحل پیدرپی ،تکیه بر
اکتشاف و خُرد کردن هدف که مشتمل بر تعیین اهداف واسطهای است تا دانشآموزان برای
رسیدن به هدف نهایی در شرایط بهتری قرار گیرند .اگر دانشآموزان در حل مسائل اهداف جزئی
را مشخص نکنند در فرآیند حل مسأله ضعیف عمل میکنند.
 -3ارزیابی راهحلها .وقتی فکر میکنیم مسألهای را حل کردیم ،از اثربخش بودن راهحل انتخابی
خود آگاه نیستیم ،مگر آنکه آن را مورد ارزیابی قرار دهیم .این امر به ما کمک میکند تا معیاری
روشن برای سنجش میزان اثربخشی راهحلها در ذهن داشته باشیم.
 -4تفکر و تعریف مجدد مسائل و راهحلها در طی زمان .تعریف و تأمل مجدد مسائل و راهحلها،
مرحله پایانی در حل مسأله است .افراد توانمند در حل مسأله ،به فکر بهبود عملکردهای گذشته
بوده و در اندیشه اعمال تازه میباشند .بنابراین ،دانش آموزی که پروژه عملی را تکمیل کرده
است میتواند مجدد به طرح نگاه کرده و به راهحلهایی که میتواند طرح را بهتر کند ،بیاندیشد.
وی ممکن است از بازخورد داورن جشنواره استفاده نموده و طرح را برای ارزیابی مجدد در
جشنوارههای دیگر با داوران دیگر مهیا کند؛ چراکه او طرح را دقیقتر کرده است(مایر.)2002 ،
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 -4-2-2راههای حل مسأله
راههای مختلفی برای حل مسأله وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر است (صفوی1394 ،ص
:)105
حل مسأله از طریق آزمایش و خطا .چنانچه با مسألهای روبرو شویم که برای حل آن قاعده و اصول
از پیش شناخته شدهای در اختیار نداشته باشیم ،از طریق آزمایش و خطا آن را حل میکنیم .این روش قاعده
و اصول معینی ندارد و باعث اتالف وقت میگردد و تنها چیزی که در انتهای ان اموخته میشود همان حل
مسأله است ،با این وجود قاعدهای که بتوان برای حل سایر مسائل آن را تعمیم داد ،آموخته نمیشود.
حل مسأله از طریق بینش و شناخت .هنگامی که عناصر و روابط مربوط به یک مسأله برای انسان
شناخته شده باشند ،میتوان آن را از طریق بینش و شناخت حل کرد .روش حل مسأله از طریق بینش به
کشف قواعد و الگوی روابط و یا اصولی که در مسأله نهفته است داللت دارد و به محض اینکه عوامل
مذکور شناخته شوند مسأله مستقیما حل خواهد شد .رفتار توأم با بینش دارای دو شرط است :اول .باید
اصول اصلی فهمیده و شناخته شوند؛ دوم .منابع و وسایل موجود تغییر یابند و یا انطباق داده شوند تا حل
مسأله از طریق بینش عملی گردد.
حل مسأله با روش تحلیلی .تحلیل تدریجی و گامبهگام در جهت رسیدن به حل مسأله و فهم کامل
کلیه مراحل و روابط مورد نیاز است .این روش امیزهای از روش آزمایش و خطا و روش بینش و تفکر
منطقی است .بسیاری از مسائل هندسی بدین گونه حل میشوند در سطوح باالتر احتماال این روش همان
روشی است که دانشمندان در برخورد با مسأله پیش میگیرند.
حل مسأله با روش دیویی .جان دیویی حل مسأله را با پیدا کردن عواملی که موجب مسأله شدهاند
آغاز میکند .فردی که در جنگل به پیش میرود ممکن است به گودالی برسد که او را از پیشروی بازدارد؛
در اینجا ،عمق و پهنای گودالو لغزنده بودن دیوارههای آن مشکل آفرین هستند .در این موقعیت ،عابر راه-
های مختلفیی را برای عبور از گودال در نظر میگیرد یکایک آنها را ارزیابی میکند و سرانجام راهحل نهایی
را به کار میگیرد و مسأله را حل میکند .روش دیویی دارای پنج مرحله است:
 -1مشخص کردن مسأله
 -2حدس زدن یا مشخص نمودن علل مسأله
 -3در نظر گرفتن راهحلهای مختلف
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 -4انتخاب بهترین راهحل
 -5اجرای راهحل انتخابی و نتیجهگیری.

 -5-2-2عواملی که حل مسأله را با مشکل مواجه میسازند
عواملی وجود دارد که همواره میتواند مهارت حل مسأله را با مشکل مواجه سازد؛ این عوامل عبارت
است از:
 -1نداشتن توانایی کافی در تعریف کردن مسائل
 -2تمایل به نتیجه گیری سریع .پژوهشها نشان میدهد که هرچه زمان بیشتری صرف تعریف مسأله
و طرح ریزی برای حل آن شود ،به همان نسبت حل مسأله موفقتر خواهد بود (اِگن و کاوچاک،
.)2001
 -3تثبیت یا تثبیت کارکردی .تثبیت به معنی استفاده از راهبرد قبلی و نادیده انگاشتن راهبردهای
جدید در نگریستن به مسأله است .تثبیت کارکردی نوعی از تثبیت است که طی آن فرد در حل
مسأله به علت نگریستن به عناصر آن برحسب کارکردهای معمولی شکست میخورد(بیابانگرد،
.)1393
 -4آمایه (گرایش) ذهنی .نوعی دیگر از تثبیت است که در آن فرد تالش میکند مسأله را به شیوهای
که قبال کارساز بوده است ،حل کند (همان).
 -5اضطراب زیاد .مانع دیگر بر سر راه حل مسائل ،عامل اضطراب است .در همه انواع فعالیتهای
شناختی از جمله حل مسأله ،اندکی اضطراب مفید است ،اما اضطراب سطح باال فعالیت حل
مسأله را با مشکل روبرو میسازد .دانشآموزانی که ترس زیادی از شکست دارند ،از اینکه
نکندکارشان اشتباه باشد خطر نمیکنند (اُدانل ،ریو و اسمیت2007 ،؛ به نقل از سیف.)1393 ،
 -6کمبود انگیزش .به عقیده سانتروک ( ،)2004دانشآموزان بسیار عالقهمنتر به حل مسائلی هستند
که بتوانند آنها را به زندگی شخصی خود ربط دهند تا مسائل کتابهای درسی که هیچگونه
مفهوم شخصی برای آنان ندارد .یادگیری حل مسأله مستلزم این رویکرد شخصی دنیای واقعی
است (سیف.)1393 ،
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 -6-2-2راهبردهایی برای بهبود مهارت حل مسأله
پیشنهادهای زیر میتواند معلمان را در پرورش تواناییهای حل مسأله در دانشآموزان یاری دهد:
 -1به دانشآموزان فرصت زیادی برای حل مسائل دنیای واقعی بدهید .این امر رابخشی از فزآیند
تدریس خود قرار داده و مسائلی را طراحی کنید که مربوط به مسائل زندگی دانشآموزان باشد؛
 -2بر راهبردهای حل مسأله اثربخش و غیر اثربخش دانشآموزان نظارت کنید .وقتی به دانشآموزان
مسائلی برای حل کردن میدهید ،به مراحل چهارگانه حل مسأله توجه داشته باشید .همچنین
موانع حل مناسب مسأله از قبیل سوگیریهای شخصی ،فقدان انگیزه ،فقدان استقامت کافی و ...را
هنگام حل مسأله مدنظر قرار دهید؛
 -3وادین را در فرآیند حل مسأله دانشآموزان ،مشارکت دهید؛
 -4از فناوری به طور مؤثر استفاده کنید .از برنامههای چند رسانهای به طور مؤثر در کالس خود
استفاده کنید (بیایانگرد)1393 ،؛
 -5در شیوههای حل مسأله از راه مشاهده به یادگیرندگان کمک کنید .یکی از روشهای خوب
یادگیری سرمشق گرفتن یا الگوبرداری از رفتار دیگران است .معلمان میتوانند از این توانایی
یادگیری دانش آموزان حداکثر استفاده را ببرند .عمال به آنان نشان دهید که خود شما با یک مسأله
چگونه رفتار میکنید؛
 -6یادگیرندگان را تشویق نمایید تا در حل مسائل با یکدیگر همکاری کنند .همکاری میان دانش-
آموزان و بحث گروهی در تدوین و یافتن راهحل مسائل به آنان کمک میکند ،زیرا همکاری
گروهی به ارائه راهحلهای مختلف و عقاید گوناگون میانجامد .روش بارشمغزی برای این
موارد توصیه میشود؛
 -7یادگیرندگان را برای ادائه فعالیت خود تا پیدا کردن جواب کامل مسأله تشویق کنید .گاهی اوقات
یادگیرنده بعد از رسیدن به یک راهحل ناکامل دست از کار میکشد و به فعالیت خود جهت پیدا
کردن جواب کامل مسأله ادامه نمیدهد .در این موارد دانش آموز را تشویق کنید تا کار خود را
تا پیدا کردن جواب کامل ادامه دهد؛
 -8در کالس درس فضایی آزاد فراهم سازید تا مشوق کاوشهای کنجکاوانۀ یادگیرندگان باشد .اگر
میخواهید دانشآموزان شما مبتکر و مستقلاندیش بارآیند و بتوانند شخصاَ با روش اکتشافی به
18
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

حل مسائل بپردازند ،باید محدودیتها و بندهای آموزشی را به حداقل برسانید .اگر دانشآموزان
نگران شکست در فعالیتهای یادگیری خود باشند یا اینکه پاسخهای نادرست آنان با تمسخر
معلم و دیگر دانشآموزان مواجه شود ،در حل مسأله پیشرفتی نخواهند داشت؛
 -9به فعالیتهای حل مسأله یادگیرندگان بازخورد دهید .به گفته اسالوین ( ،)2006بهترین راه
آموزش حل مسأله ،دادن تمرینهای فراوان به یادگیرندگان در موقعیتهای مختلف و دادن
بازخورد به آنان است .بازخورد هم برای رسیدن به جواب درست و هم برای انتخاب فرآیندی
که به جواب درست میانجامد داده شود (سیف.)1393 ،

 -3-2حل مسأله خالقانه
 -1-3-2تعریف
واژه ( TRIZتریز) برگرفته شده از حروف اول کلمات در عبارت روسی زیر می باشد :
«»Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatchکه برابر انگلیسی آن عبارت « Theory of
( »Inventive Problem Solvingبا مخفف  )TIPSاست که به معنی نظریه حل ابداعانه مسأله می
باشد .این دانش در سراسر جهان تحت عنوان TRIZشناخته می شود و متداول شدن این نام به این علت
است که بنیانگذار آن  ،دانشمند خالقیت شناس گنریچ سائولویچ آلتشولر ، )1926-1998( 1متولد تاشکند،
زبانش روسی بوده است.
دانش تریز با نام ها و عناوین توصیفگر مخفتلفی مانند نوآوری نظام یافته ،خالقیت اختراعی،
فناوری خالقیت و نوآوری ،روش شناسی اختراع ،الگوریتم اختراع ،روش شناسی حل مسأله های ابداعی،
روش شناسی حل ابتکاری وابداعانه مسأله ،مهندسی خالقیت و نوآوری ،روش شناسی خالقیت ،خالقیت
شناسی اختراع ،خالقیت شناسی فناوری و مواردی از این قبیل نامیده می شود (گلستان هاشمی .)12 ، 1382
از دیدگاه تورنبول و همکارانش ( )2010خالقیت ،توانایی تولید افکار جدید و ترغیب افکار موجود به
شکلهای جدید برای یافتن راهحلهای جدید برای مسأله است .حل خالق مسائل یک مهارت اساسی برای
زندگی و یادگیری است که برای کاربرد طیف وسیعی از فرآیندهای تفکر مناسب است .شیوه عملی یادگیری
است که میتوان آن را به عنوان مدلی برای بروز خالقیت هنری ،پژوهش علمی و بررسیهای اجتماعی بکار برد.
Altshuller

1

19
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
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همچنین مدلی است برای بهبود روابط ،برخورد با ابهامهای اجتماعی و کاهش تنشی که همه ما گهگاهی با
آن مواجه هستیم (استانیش و ابرلی.)1996 ،1
روش حل خالقانه مسأله ،یکی از برنامههای آموزشی است که افزایش حس کنجکاوی ،کاوشگری و تفکر
خالق را در افراد موجب میشود .تریز ابزار قدرتمندی برای رشد ایده های جدید در جریان حل مسأله است .راه
حل تریز در برابر مسأله ارائه شده ،عبارت است از شناسایی و فرموله کردن یک مشکل عمومی ،بکار بردن ابزار
مناسب برای تعیین راه حل عمومی و نهایتا تفسیر راه حل عمومی برای تعیین راه حل اختصاصی است (لین
یانگ ،هواگ و وی.)2013 ،2
این روش ،یکی از روش هایی است که از واقعیت موجود استفاده و باعث کشفیات جدید میشود (لین یانگ و
همکاران .)2013 ،تریز که مبتنی بر رشد و تکامل سیستمهای فنی است شامل انواع مختلفی از روشها،
اکتشافات ،نوآوری ها و کاربرد محاسبات در حل مسائل فنی است .امروزه تریز به عنوان یک سیستم جامع حل
مسأله مطرح است (همان) .این نظریه با ارائه راهحلهای دستهبندی شده که از کشفیات گذشته به دست آمده
است ،ذهن نوآوران را به سمت و سویی خاص بخشیده و آشفتگیهای ذهنی و روانی را به طوفانی از ایدههای
جدید تبدیل میکند (منصوریان .)1386 ،تریز دارای پنج عنصر اصلی است که عبارتند از :


ایده آل بودن



قابلیت



منابع



تناقض



ارزیابی (ساکن آذری ،هاشمیان و شریفی،

.)1393

به عبارت دیگر ،تریز عبارتست از ،یک دانش انسانگرای مبتنی بر روششناسی نظام یافته ،به منظور حل
ابداعانه مسأله (ساورانسکی2000 ،3؛ به نقل از گلستان هاشمی .)1382 ،در واقع تریز ،خالقیت و نوآوری را قابل
آموزش و اکتساب میداند ،به طوری که هر فردی در هر زمینهای با بکارگیری اصول و قوانین آن میتواند در
حوزه فعالیت خود مخترع و نوآور باشد .تریز ،محیط کار و آموزش را تبدیل به یک محیط متفاوت نموده و
خالقیت را محور حل مشکالت مینماید .مهم تر از همه ،تریز ،شیوه جدیدی برای تفکر است (سلیمی نمین،
1387؛ به نقل از ساکن آذری و همکاران.)1393 ،
1
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 -2-3-2اجزاء اصلی دانش تریز
آنچه که در دانش تریز اهمیت دارد و به عنوان جنبه اصلی و بنیادین این دانش در نظر گرفته میشود ،حل
مسأله های باز یا ابداعی(مسائلی که راه و روش حل آنها ناشناخته است) میباشد .دانش مهندسی خالقیت بر
مفهوم مسأله ابداعی تأکید دارد و در تبیین آن مفهومی تحت عنوان "تناقض" مطرح میشود .به طور کلی تناقض
زمانی بروز میکند که در جهت بهبود یک پارامتر تالش میشود ،در عین حال ،این عمل موجب تضعیف پارامتر
و ویژگی دیگر سیستم میگردد؛ دانش تریز بیان میدارد که ،مسأله ابداعی با وجود نوعی تناقض همراه است و
مسأله برطرف کردن تناقض حل میشود از همین رو ،شناسایی و تحلیل تناقضات و ارائه راهکارهایی جهت
برطرف نمودن آنها ،به عنوان مهمترین نقش تریز در نظر گرفته میشود (ترنینکو.)1392 ،1
به طور کلی مجموعه نتایج حاصل از خالقیت شناسی تحلیلی اختراعات توسط آلتشولر که تشکیل
دهنده دانش تریز است شامل مفاهیم مختلفی است که مهم ترین آنها به طور خالصه و فهرست وار موارد
زیر می باشند:
-

قانون افزایش سطح ایده آل بودن (قانون کمال) .به این معنی که نظامهای فنی همواره به سمت
افزایش درجه ایده آل بودن یا کمال خود پیش میروند .سطح ایده آل بودن عبارت از نسبت جمع
کلیه جنبه های مثبت و مفید سیستم به جمع کلیه جنبه های منفی و مضر سیستم می باشد .

-

سیستم  4مرحلهای حل مسأله  :شامل مراحل زیر می باشد:

 )1شناخت مسأله
 )2فرمول بندی مسأله
 )3جستجوی مسائل قبال حل شده (استفاده از  39پارامتر مهندسی)
 )4استفاده از الگوهای راه حل های کشف شده( به کار گیری  40اصل اختراع) (گلستان هاشمی.)1381 ،

 -3-3-2پارامترهای مهندسی و چهل اصل ابداع

Terninco
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جان ترنینکو در کتاب "تریز ،نوآوری نظام یافته" از  39پارامتر تحت عنوان پارامتر مهندسی یاد کرده
است و معتقد است که برای حل خالقانه یک مسأله باید در آنها به عنوان راهحلهای قبال استفاده شده برای
مسائل مورد بررسی قرار گیرند؛ این پارامترها عبارتند از:
وزن جسم متحرک ،وزن جسم غیر متحرک ،طول جسم متحرک ،طول جسم غیر متحرک ،مساحت
جسم متحرک ،مساحت جسم غیر متحرک ،اندازه و حجم جسم متحرک ،اندازه و حجم جسم غیر متحرک،
سرعت ،نیرو ،کشش ،فشار ،شکل ،ثبات و پایداری جسم ،استحکام ،دوام جسم متحرک ،دوام جسم غیر
متحرک ،دما ،روشنائی ،انرژی مصرفی جسم متحرک ،انرژی مصرفی جسم غیر متحرک ،قدرت ،تلفات
انرژی ،ضایعات مواد ،از دست رفتن اطالعات ،ضایعات زمان ،مقدار مواد ،قابلیت اطمینان ،وقت اندازه-
گیری ،دقت ساخت ،قابلیت ساخت ،اثرات داخلی زیانبار ،سهولت استفاده ،سادگی تعمیر ،قابلیت
سازگاری ،پیچیدپی تجهیزات ،پیچیدگی کنترل ،سطح اتوماتیکی ،بهرهوری و عوامل زیانبار مؤثر بر جسم.
به عنوام چهارمین مرحله از حل مسأله ،استفاده از الگوهای راه حل های کشف شده مطرح شده که به
موجب آن فرد برای حل مسأله به طور خالقانه نیاز به بکارگیری اصولی دارد؛ این اصول در کتاب "چهل
اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری" نوشته لف شولیاک بدین شکل معرفی شدهاند:
 -1اصل جداسازی :1جسم را به اجزای جدا از هم تقسیم کنید؛ جسم را به صورت قطعه قطعه
درآورید؛ میزان قطعه قطعه بودن جسم را افزایش دهید.
 -2اصل اقتباس :2مشخصه یا قطعه مزاحم جسم را از آن برگزینید (آن را جدا کرده یا حذف کنید)؛
تنها مشخصه یا قطعه الزم را برگزینید.
 -3اصل کیفیت موضعی :3از ساختار همگن یک جسم به سوی ساختار ناهمگن گذر کنید؛ اجزای
مختلف جسم را به انجام کارکردهای مختلف وادارید؛ هر قسمت از جسم را در شرایطی که
عملکرد آن مطلوبتر است ،قرار دهید.
 -4اصل عدم تقارن :4فرم تقارن یک جسم را با فرم نامتقارن آن جایگزین کنید؛ در صورتی که جسم
موجود نامتقارن است ،میزان عدم تقارن آن را افزایش دهید.
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 -5اصل ادغام کردن:1اجسامی را که برای عملکردهای پیاپی در نظر گرفته شدهاند ،به صورت مکانی
با یکدیگر ترکیب کنید؛ عملکردهای مشابه یا پیاپی را به صورت زمانی با یکدیگر ترکیب کنید.
 -6اصل چندکارگی :2به منظور رفع نیاز به چند جسم ،میتوان از یک جسم استفادههای چندگانه
کرد.
 -7اصل تودرتویی :3اجسام را داخل جسم دوم ،و جسم دوم را نیز داخل جسم سوم قرار دهید؛
جسمی از داخل حفرهای در جسم دیگر بگذارید.
 -8اصل جبران وزن :4وزن جسم را به وسیله اتصال دادن آن با جسم دیگری که دارای نیروی باالبرنده
است ،جبران کنید؛ وزن جسم را به وسیله نیروی آیرودینامیکی یا هیدرودینامیکی جبران کنید.
 -9اصل مقابله پیشاپیش :5در صورتی که الزم است عملی انجام شود ،مقابله پیشاپیش نسبت به آن را
مدنظر داشته باشید؛ در صورتی که الزم است جسمی تحت کشش باشد ،کشش متضاد آن را
پیشاپیش مدنظر داشته باشید.
 -10اصل کنش پیشاپیش :6نیاز جسم به تغییر را به صورت کامل یا نسبی ،از پیش تدارک ببینید ،به
اجسام طوری نظم بدهید که بدون اتالف انرژی در زمانی که منتظر کنش هستند ،وارد عمل شوند.
 -11اصل راه نجات :7قابلیت اطمینان نسبت پایین یک جسم را با یک حرکت خنثی کننده ،پیشاپیش جبران کنید.
 -12اصل همسطح سازی :8شرایط کار را طوری تغییر دهید که الزم نباشد جسمی را باال یا پایین بیاورید.
 -13اصل تغییر جهت :9بجای انجام مستقیم کاری که توسط شرایط مسأله تحمیل شده است ،عمل
مخالف آن را انجام دهید؛ شی را به یک قطعه متحرک تبدیل کنید ،یا اینکه قطعات غیر متحرک را
متحرک ساخته و محیط خارج را غیر متحرک کنید.
 -14اصل انحنا دادن :10قطعات خطی و سطوح مسطح را با قطعات و سطوح خمیده و همچنین اشکال
مکعبی را با اشکال کروی تعویض کنید؛ از غلتکها ،توپها و مارپیچها استفاده کنید.
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 -15اصل پویایی :1مشخصات جسم یا محیط خارج را به گونهای بسازید که برای عملکرد بهینه،
عملیات در هر مرحله ،به طور خودکار تنظیم شود؛ جسم را به عناصری تقسیم کنید که بتوانندبه
صورت مرتبط با هم ،موقعیت خود را تغییر دهند؛ در صورتی که جسمی غیر قابل حرکت است ،آن
را متحرک کنید.
 -16اصل کمی کمتر کمی بیشتر :2اگر بدست آوردن  100درصد یک اثر مطلوب مشکل است ،برای
ساده سازی مسأله ،مقدار کمتر یا بیشتر از آن را بدست آورید.
 -17اصل حرکت به بُعدی جدید :3مسائل مربوط به حرکت خطی جسم را با امکان پذیر ساختن حرکت
در دو بُعد ،برطرف کنید (در راستای یک سطح)؛ بجای آرایش اجسام در یک لبه ،پیدمانی چندالیه را
بکار ببرید؛ جسم را کج کرده یا بر روی لبه خود بچرخانید؛ تصاویر را بر روی سطوح مجاور یا عقب
جسم بیاندازید.
 -18اصل ارزش مکانیکی:4جسم را به ارتعاش وادارید؛ اگر جسم در حال نوسان است ،فرکانس آن را
تا حد فراصوت افزایش دهید؛ فرکانس تشدید را بکار بگیرید؛ ارتعاشات فراصوت و میدان
الکترومغناطیسی را باهم بکار بگیرید.
 -19اصل عمل تناوبی :5بجای عملکرد مستمر از یک عملکرد دورهای (ضربهای) استفاده کنید؛ در
صورتی که کاری هم اکنون تناوبی است ،فرکانس آن را تغییر دهید؛ از توقفهای بین ضربهها برای
تأمین کنش اضافی بهره بگیرید.
 -20اصل تداوم کار مفید :6عملکرد را بدون توقف به انجام برسانید ،در این حال تمام قطعات جسم به
طور مستمر و با ظرافت کامل ،در حال کار باشند؛ یک جرکت زائد و واسطهای را حذف کنید.
 -21اصل حمله سریع :7عمل زیانبار یا خطرناک را با سرعت باال به انجام برسانید.
 -22اصل تبدیل ضرر به سود :8یک اثر زیانبار را برای به دست آوردن یک اثر مثبت به کار گیرید؛ با
ترکیب یک عامل زیان بار با یک عامل زیان بار دیگر ،آن را از میان بردارید؛ مقدار کنش زیان بار را تا
جایی که ضررهای آن بر طرف شود ،افزایش دهید.
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 -23اصل بازخورد :1بازخورد را ارائه کنید؛ در صورتی که بازخورد هم اکنون موجود است ،آن را تغییر
دهید.
 -24اصل واسطه و میانجی :2برای انتقال یا انجام یک عمل  ،از یک جسم واسطه استفاده کنید؛ جسم به
طور موقت به جسم دیگری که حذف کردن آن آسان است  ،متصل کنید.
 -25اصل خدمت دهی به خود :3کاری کنید که شی مورد نظر کارکردهای کمکی و عملیات مربوط به
تعمیرات خود را ،انجام دهد؛ از ضایعات مواد و انرژی استفاده کنید.
 -26اصل کپی کردن :4به جای استفاده از جسمی که ساختار پیچیده دارد ،گران قیمت و حساس است و
کار با آن راحت نیست ،از کپی ساده و ارزان قیمت آن استفاده کنید؛ یک جسم یا سیستمی متشکل از
چند جسم را با کپی و یا تصویر اپتیکی آن تعویض کنید؛ برای کوچک یا بزرگ کردن تصاویر می-
توانید از یک مقیاس استفاده کنید؛ در صورتی که از کپیهای اپتیکی با نور معمولی استفاده میکنید،
آنها را با نوع مادون قرمز یا فرابنفش تعویض کنید.
 -27اصل یکبار مصرفی :5قیمت کم با عمر کوتاه به جای جسم گران قیمت و بادوام؛ یک جسم گران
قیمت را با مجموعهای از اجسام ارزان قیمت تعویض کرده و از برخی مشخصات چشم پوشی کنید
(برای مثال عمر طوالنی جسم).
 -28اصل تعویض یک سیستم مکانیکی :6سیستم مکانیکی را با یک سیستم نوری ،صوتی یا بویایی
تعویض کنید؛ از میدان الکترونیکی یا مغناطیسی برای اثرگذاری بر جسم استفاده کنید؛ میدانها را
تعویض کنید .یک میدان را به همراه ذرات فرومغناطیس بکار ببرید.
 -29اصل استفاده از ساختار بادی یا هیدرولیک :7قطعات جامد یک را با مایع یا گاز تعویض کنید ،این
قطعات برای باد شدن میتوانند از هوا یا آب استفاده کنند ،همچنین میتوانید بالشهای هوا یا
هیدرواستاتیک را بکار ببرید.
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 -30اصل غشای انعطاف پذیر :1ساختار معمول را با غشای انعطاف پذیر و پردههای نازک تعویض کنید.
یک جسم را به وسیله پردههای نازک غشای ظریف از محیط خارج آن جدا کنید.
 -31اصل استفاده متخلخل :2جسم را متخلخل نموده یا از اجزای متخلخل استفاده کنید؛ در صورتی که
جسم هم اکنون متخلخل است ،حفرهها را پیشاپیش با مادهای پر کنید.
 -32اصل استفاده از تعویض رنگ :3رنگ جسم یا محیط اطراف ان را تغییر دهید؛ شفافیت جسم یا
محیط اطراف ان را تغییر دهید؛ به منظور مشاهده بهتر اجسام یا اشیایی که دیدن آنها مشکل است ،از
مواد افزودنی رنگین استفاده کنید .در صورتی که هم اکنون از چنین مواد افزودن استفاده میشود ،از
عالئم درخشان یا اجزای ردیاب استفاده کنید.
 -33اصل همجنس و همگن سازی :4کاری کنید که اجسام با جسم اولیه هم جنس خود ،یا جنسی با
رفتار مشابه ،تعامل داشته باشند.
 -34اصل رد کردن و بازسازی قطعات :5پس از تکمیل یک عمل و یا بیاستفاده شدن یک جز از جسم،
آن را دور انداخته یا تغییر دهید (مثال آن را تخریب ،حل یا بخار نمایید)؛ هر قطعه استفاده شده جسم
را سریعا بازسازی کنید.
 -35اصل تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی یک جسم :6حالت کلی یک جسم ،تراکم چگالی ،میزان
انعطاف پذیری و یا دمای جسم را عوض کنید.
 -36اصل تغییر فاز :7از اثرات تغییر فاز مثل تغییر حجم ،آزادسازی و یا جذب گرما و غیره استفاده کنید.
 -37اصل انبساط حرارتی :8از انبساط (انقباض) یک مادده به کمک حرارت (سرما) استفاده کنید؛ از مواد
متفاوت با ضرایب انبساط حرارتی متفاوت بهره بگیرید.
 -38اصل اکسید کنندههای قوی :9هوای معمولی را با هوای غنی شده جایگزین کنید ،هوای غنی شده را
با اکسیژن جایگزین کنید؛ در داخل اکسیژن یا هوا ،ماده را در معرض اشعه یونیزه کننده قرار دهید؛ از
اکسیژن یونیزه شده استفاده کنید.
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 -39اصل محیط خنثی :1محیط معمولی را با محیط بیاثر تعویض کنید؛ فرآیند را در خال به انجام برسانید.
 -40اصل مواد مرکب :2مادۀ همگن را با یک مادۀ مرکب جایگزین کنید.
به طور مشخص نمیتوان ادعا نمود که هر مسأله فقط با بکارگیری یک اصل حل میشود ،چه بسا در برخی
موارد مسائلی وجود دارد که برای حل ابداعانه آنها ناگزیر از استفاده چند اصل به طور همزمان است (شولیاک،
.)1395

جدول  :1-2نمونههای کاربردی از چهل اصل ابداعی تریز(همان منبع)
جداسازی:

اقتباس:

کیفیت موضعی:

عدم تقارن:

پرده کرکره -میزهای اداری

تیزر تبلیغاتی -ریموت

سپر خودرو

تیغههای برف پاک کن

ادغام کردن:

چندکارگی:

تودرتویی:

جبران وزن:

خودروهای چندکاره

دوربین با قابلیت عکاسی و آنتن تلسکوپی

شناور کولر

فیلمبرداری
مقابلۀ پیشاپیش:

کنش پیشاپیش:

راه نجات:

منبسط کردن میلگرد و ظروف شکلدار کیک و ساقبند فونبالیستها
بلوکها

شیرینی

همسطح سازی:
چاله تعمیرگاه مکانیکی

تغییر جهت:

انحنا دادن:

پویایی:

کمی کمتر ،کمی بیشتر:

پارکینگ طبقاتی

متر ساختمانی

پله برقی

آموزش راننده مبتدی با گاز

حرکت به بُعد جدید:

لرزش مکانیکی:

عمل تناوبی:

قفسهبندی مغازهها

تکان دادن ظروف برای چراغ چشمکزن

زیاد
تداوم کار مفید:
استفاده از رگال دوار

جادادن مواد بیشتر
حمله سریع:

تبدیل ضرر به سود:

بازخورد:

واسطه و میانجی:

پخش تند فیلم

بازیافت زباله

ترموستات

کارت بانکی

خدمت دهی به خود:

کپی کردن:

یکبار مصرفی:

تعویض یک سیستم مکانیکی:

سدسازی

شبیه سازی کامپیوتری

یخدان یونولیتی

ارسال SMSبجای مکالمه

استفاده از ساختاربادی:

غشای انعطافپذیر:

استفاده از متخلخل:

استفاده از تعویض رنگ:

استخر بادی

محافظ موبایل

عایق صوتی

لباس کارگران شهرداری
1

Inert atmosphere
Composite material
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همگن سازی:

رد

کردن

و

بازسازی تغییر خواص فیزیکی و تغییر فاز:

انتخاب نماینده از بین قطعات:

شیمیایی:

منجمد کردن مواد غذایی

دانشآموزان

کپسول جوهر خودنویس

صابون مایع

انبساط حرارتی:

اکسیدکنندههای قوی:

محیط خنثی:

مواد مرکب:

دماسنج فنری

دستگاه بخور

جوشکاری در خال

تایرهای رادیال

 -4-3-2سه گام برای حل مسأله خالقانه
به منظور حل یک مسأله به طور خالقانه سه گام تحت عناوین تحلیل سیستم فنی ،تعیین تضاد
تکنیکی و رفع تضاد تکنیکی در نظر گرفته شده است؛ هر یک از موارد مذکور دارای ویژگیهای خاصی
هستند که شرح آن در ذیل آمده است (ترنینکو:)1393 ،
گام اول .تحلیل سیستم فنی
در این گام ویژگیهای سیستم فنی (شامل پارامترهای تشریح کننده وضعیت فیزیکی سیستم،
عملکردهای آن و غیره) که نیاز به بهبود دارند ،تعیین میشوند .در این مرحله ،برای تغییر ویژگی در یک
سیستم ،دو گزینه وجود دارد )1 :بهبود یک مشخصه مثبت موجود )2 ،حذف یک ویژگی منفی.
گام دوم .تعیین تضاد تکنیکی
آن ویژگی از سیستم فنی که در نتیجه بهبود یافتن ویژگی دیگر ،روبه زوال و تضعیف شدن میگذارد،
تعیین میشود ،بدین صورت تضاد تکنیکی موجود در سیستم شناسایی میگردد.
گام سوم .رفع تضاد تکنیکی
در این گام ،چهل اصل ابداع و ماتریس تضاد ،بمنظور از بین بردن تضاد تکنیکی مورد استفاده قرار
میگیرد .برای حل یک تضاد تکنیکی میتوان از دو روش استفاده از ماتریس تضاد برای دستیابی به
مؤثرترین و مفیدترین اصول یا مطالعه و بررسی هر اصل و انتخاب بهترین و مناسبترین آنها ،بهره گرفت.

 -5-3-2ماتریس تضادها
به منظور استفاده از ماتریس تضادها برای رفع تضاد تکنیکی در سیستم ،ابتدا وضعیتی که میخواهیم آن را
بهبود بخشیم را در سطر "ویژگیهای بهبود یافتنی" و سپس مانع یا تضاد تکنیکی پیش رو را در ستون "نتیجه
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

نامطلوب" پیدا میکنیم .محل تقاطع سطر"ویژگیهای بهبود یافتنی" و ستون"نتیجه نامطلوب" حاوی
شمارههایی است که مشخص کننده اصل مورد نیاز برای برطرف کردن تضاد پیش آمده باید بکار گرفته
شود (شولیاک.)1395 ،
جدول :2-2ماتریس تضادها
وزن جسم متحرک

وزن جسم غیر متحرک

طول جسم متحرک

طول جسم غیر متحرک

مساحت جسم متحرک

متحرک

مساحت جسم غیر

متحرک

1/7/4/35

3/36/29/40

اندازه و حجم جسم

2/17/29/4

30/2/14/18

غیر متحرک

8/15/29/34
/28/40/29

15/17/4
35

اندازه و حجم جسم

15/8/29/34

متحرک

جسم متحرک

29/17/38/34
10/1/29/35

مساحت جسم غیر

اندازه و حجم

14/15/18/4

متحرک

26/7/9/39

مساحت جسم

1/7/4/17

متحرک

17/7/10/40

طول جسم غیر

7/14/17/4

طول جسم متحرک

35/30/13/2

متحرک

7/17/4/35

وزن جسم غیر

29/2/40/28

وزن جسم متحرک

35/8/2/14

ویژگی بهبود یافتنی

1

2

3

4

5

6

7

8

5/35/14/2

نتیجه نامطلوب
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

35/10/19/14
2/28/13/38
8/1/37/18

18/13/1/28

17/19/9/36

28/10

19/10/15

1/18/36/37

15/9/12/37

کشش و فشار

10/36/37/40

12/29/10/18

10/35/36

35/16/14/1

36/28/15/10

37/36/15/10

35/10/6

35/24

شکل

8/10/29/40

26/15/10/3

34/29/5/4

14/13/10/7

34/10/5/4

22/15/14/4

35/7/2

19/14

نیرو

39/35/21/2

40/39/26/1

14/13/10/7

40/15/8/1

40/27/26/1

35/15/8/1

28/26/15/14

40/34/29/2

40/28/9

5/19/31/34

13/14/8
37

13/11/2

39

15/14/10/7

دوام جسم متحرک

38/36/22/6

35/32/22

19/15/9

15/19/9

39/35/3/18

40/35/1

27/19/16/2

19/9/2

19/17/3
38/35

دما

40/39/34/18

متحرک

35/6/4

دوام جسم غیر

38/35/34

جسم

2/10/19/30

39/28/19/10

استحکام

17/15/14/9

7/29/34

40/35/34/28

ثبات  .پایداری

29/30/34

سرعت

2/36/18/37

جسم غیر متحرک

35/8/2/14

اندازه و حجم

30
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

31/28/18/12

32/19/1

35/32/2
27/19/9/6

28/12

25/19/15

32/19/16

32/26/19

جسم متحرک

35/18/13

انرژی مصرفی

13/10/2

روشنایی

انرژی مصرفی
جسم غیر متحرک

سرعت

نیرو

کشش و فشار

شکل

ثبات و پایداری جسم

استحکام

دوام جسم متحرک

دوام جسم غیر متحرک

2/8/15/38

8/10/19/35
17/10/4

1/8/35

1/8/10/29

18/1/15/34

13/14/5/7

39/37/35

28 /10

8/10/18/37

13/29/10/18

29/14/13/10

26/39/1/40

8/29/35/34

متحرک

1/14/35

10/36/37/40

10/14/35/40

35/39/19/1

2/28/10/27

طول جسم غیر

/14/28/26

28/27/18/40

13/8/4

طول جسم متحرک

19

متحرک

35/10/1

وزن جسم غیر

15

وزن جسم متحرک

27/19/19/6/2

ویژگی بهبود یافتنی

9

10

11

12

13

14

15

16

15/35/34/31

نتیجه نامطلوب
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

38/34/29/4

37/36/35/15

34/30/29/4

36/35/18/1
3/18/37

35/30/19/2
28/19/15/13

28/15/13/12
36/35/6

36/35/21

35/34/18/15

40/37/35/10

33/28/18/15

35/21/16/10

2/35/40

26/14/13/8

18/14/3/10

40/18/10/3

10/3/18/40

34/15/10/14

18/21/11

40/38/18/6

33/18/4/1

34/35

35/15/10/4

2/33/35/40

6/35/36/37

40/35/34/10

35/21/10

10/15/36/37
35/34/18/15

33/28/18/1

10/15/36/28

2/17/35

40/35/34/28

40/30/14/10

29/15/4/1

39/28/10/1

40/18/9/3

24/29/4/4

2/38

35/27/14/10

39/13/11/2

26/14/8/3

6/ 3

3/15/40/14
17/15/14/9

22/18/4/1

استحکام

13/17/25

جسم

17/15/9

ثبات و پایداری

15/14/9/7

شکل

40

کشش و فشار

27/26/3

نیرو

35/27/13/10

سرعت

26/25/12/9

جسم غیر متحرک

27/3/19

اندازه و حجم

19/2

جسم متحرک

19/35/5/3

اندازه و حجم

25/6/4

متحرک

39/35/23/3

مساحت جسم غیر

35/34/28

متحرک

30/19/10/2

مساحت جسم

32
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

35/5/3

19/16/3

27/19/3

28/26/25/14

35/13/3

19/13/10

37/36
دما

متحرک

روشنایی

انرژی مصرفی جسم

غیر متحرک

انرژی مصرفی جسم

قدرت

تلفات انرژی

ضایعات مواد

اطالعات

6/29/4/38

19/1/32

35/12/34/31

فقدان یا از دست دادن

وزن جسم متحرک

18/19/28/15

8/35

36/30/28/2

26/21/16/3

26/19/6

35/19/9/5

35/21/10/3

33/30

32/27/3

35/19

39/35/19/2

32/22/19/14

35/32/1

40/30/22/10

29/27/18/4

ویژگی بهبود یافتنی

17

18

19

20

21

22

23

24

34/19/6/2

نتیجه نامطلوب

35

جسم غیر متحرک

5/35/3/31

انرژی مصرفی

10/24/25

جسم متحرک

35/28/18/6

روشنایی

19/6/2

دما

39/19/13

متحرک

انرژی مصرفی

27/10/3

39/35/23/3

دوام جسم غیر

40/36/19/18

دوام جسم متحرک

33
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

10/15/19
3/35/38/18
2/16/15

15/32/19/13

39/38/35
36/30/28/2
35/10/21
39/35/19/2

14/24/10/37

10/13/19

19/17/10

10/35/14

2/36/25

8/15/35/38

19/35/18/37

14/15

1/16/37/36

38/35/19/3

14/20/19/35

6/30

35/6/44

35

13/10/2

39/34/18/10

28/19/32/22

3/25

35/6/13/18

16/15/13/7

32

17/32

17/7/20

19/32/35

19/10/32/18

15/17/26/30

19/32

12/8

28/6

10/26/3/37

کشش و فشار

8/35/40/5

نیرو

10

36/29/34/10

8/35/24

1/25

4/29/23/10

18/19/28/1

19/18/15

28/19/18/15

4/29/23/10
/28/24/35

5/8/13/30
10/14/18/39

سرعت

10/13/28/38

جسم غیر متحرک

10/29/34/35

اندازه و حجم

10/35/2/29

جسم متحرک

13/26

اندازه و حجم

2/22

متحرک

30/16

متحرک

30/26

متحرک

24/26

مساحت جسم غیر

طول جسم متحرک

1/24

مساحت جسم

متحرک

10/15/25

طول جسم غیر

وزن جسم غیر

34
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

1/32/35
40/30/10

35/19

19/35/10

35/19/29

2/19/4/35

28/6/35/18

18/19/36/40
32/30/21/16
24/19/14/3

32/35/19
19/2/35/32

2/15/19

32/19/1

19/15/3/17

32/25/1/15

2/14/17/25
37/19/18/6

16
32

14/19/22/32

32/27/3/16

13/19

35

13/15/32

24/14/6/2

27/29/18/4

10/26/35/8/2
35/38/19/10

32/31/27/25

35

4/6/2

14/2/39/6
12/22/15/24

38/27/18/16
13/16

28/27/18/3

14

35/29/3/5

35/28/21/17

جسم غیر متحرک

18/27/28/31

انرژی مصرفی

35/24/18/5

جسم متحرک

1/13

انرژی مصرفی

29/36/21/31

روشنایی

18/27/28/31

دما

35/24/18/5

متحرک

1/16

دوام جسم غیر

25/28/31/40

دوام جسم متحرک

2/14/30/40

استحکام

جسم

10

ثبات و پایداری

10

شکل

35
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

تلفات زمان

مقدار مواد

قابلیت اطمینان

دقت اندازهگیری

دقت ساخت

1/3/11/27

35/28/27/26

28/35/26/18

27/22/21/18

22/31/35/39

28/26/18

10/1/35/17

2/19/22/38

35/22/1/39

10/28/29/37

1/15/17/24

17/15

29/17/1

35/26/20/10

26/18/19/6

29/15/2

39/35

10/14/29/40
15/29/28

32/28/3

26/4

30/29/13/6

29/9

26/28/32/3

35/18/10/4

40/18/4/2

32/35/40/4

25/28/2/16

2/29/18/36

34/10/6/2

7/29/30

14/1/40/11

2/16/35

18.32.35/16

35/3

2/35/16

35/10/25

1/18

30/29/14

10/20/28/35

3/18/26/31

28/10/8/3

32/28/4

2/32
26/28

32/2/10

34/39/19/27

جسم غیر متحرک

22/21/27/35

اندازه و حجم

27/2/39/35

جسم متحرک

32/28/22/1

اندازه و حجم

35/30/18/4

متحرک

17/2/40/1

مساحت جسم غیر

40/22/1

متحرک

2/17/18/39

مساحت جسم

35

متحرک

40/29/1

طول جسم غیر

40/16

طول جسم متحرک

26/24/13/1

متحرک

27/17/15

وزن جسم غیر

جسم

وزن جسم متحرک

28/9/1

عوامل زیانبار موثر بر

اثرات داخلی زیانبار

سهولت ساخت

ویژگی بهبود یافتنی

25

26

27

28

29

30

31

32
36/28/27/1

نتیجه نامطلوب
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

10/19/29/38

28/32/1/24

10/28/32/25

35/1/28/23

10/37/36

14/29/18/36

3/35/13/21

35/10/23/24

28/29/37/36

1/35/40/18

37/36/4

10/14/36

10/13/19/35

6/28/25

3/35

2/22/37

14/10/34/17

36/22

16/40/10

28/32/1

40/30/22

35/22/2/1

35/1

35/27

15/32/35

13

29/28/10/3

29/27/10

3/11

27/16/3

3/27

28/20/18/10

35/3/10/40

2/11/13

3

40/27/16/3

32/28/22/15

28/20/16/10

3/35/31

40/34/27/6

10/26/24

17/1/40/23

22

25/38/21/18

39/30/17/3

35/19/10/3

24/32/19

22/33/35/3

35/24/22/2

جسم

دوام جسم غیر
متحرک

دما

24

18

37/35/18/1

39/21/22/16

35/24/30/18

2/34/35/21

2/33/27/18

دوام جسم متحرک

27/26

22/35/15/1

36/24/13/3

استحکام

35/10

40/35/27/39

35/24/21/2

32/28/17/1

ثبات و پایداری

27/4/1

35/16/1

شکل

32/11/10/3

37/18/15/1

کشش و فشار

35/19

35/13/8/1

نیرو

سرعت
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

19/1/26/17

1/19

35/38/19/18

34/23/16/18
35/31/3

36/23/10

19/21/11/27

1/3/32

22/37/10/2

11/15/32

35/6/1/27

3/32

15/19

22/19/18

راحتی استفاده

سهولت تغییر

قابلیت سازگاری

پیچیدگی وسیله

پیچیدگی کنترل

سطح خودکار بودن

15/29/35/4

بهرهوری

6/13/1/32

1/28/10

3/25

35//3/24/2

27/28/11/2

16/15/14/1

1/19/226/24

35/26/24/1

3

28/27/11/2

29/19/15

1/10/26/39

28/25/17/15

1/35

29/15/8/5

26/30/36/34

32/29/28/26

17/14/26/16

1/26

متحرک

26

طول جسم غیر

2/26/25

طول جسم متحرک

26/35/18/19

متحرک

36/30/14/7

وزن جسم غیر

14/4/28/29

وزن جسم متحرک

1/28/15/35

ویژگی بهبود یافتنی

33

34

35

36

37

38

39
24/3/37/35

نتیجه نامطلوب

2/35/6

جسم غیر متحرک

39/35/22/19

انرژی مصرفی

1/4

جسم متحرک

30/28/26

انرژی مصرفی

19/26/38/35

روشنایی
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

16/4
30/15/13/12

15/17/13/36

10

15/13/10/1
16

15/29

15/16

15/30

1/18/36
26/1

14/13/1

35/30/18/2

26/15/10

28/24/10/4

34/27/16/3

15/17/18/20

36/35/18/10

37/36/19/10

2

35

35/19/1

2/36/37

35/24

2/13/1

1/15/29

29/28/16/1

39/15/13

32/15/1

1

1/31

2/17/26

2/35

29/26/4

36/26/18/2

10/18

32/15/26
40/32/25/2

11
35/33/30

3/28/25/1

27/11/3

32/28/13

2/35/10/16

15/11/1

32/15/3

28/25/13/2

27/3/15/40

34/2/28/27

35/34/20/2

36/35/22/2

39/35/23/22

شکل

15

کشش و فشار

1/8/35

نیرو

استحکام

35/34/24/14

34/26/17/10

سرعت

جسم

23

10/14/35/37

جسم غیر متحرک

ثبات و پایداری

14/30/28/23

35/28/27/3

اندازه و حجم

35/29/14/10

جسم متحرک

40/35/23/3

اندازه و حجم

37/35/10/2

متحرک

10/6/2/34

مساحت جسم غیر

10/15/17/7

متحرک

10/26/34/2

مساحت جسم
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

26/27
28/26/19

17/16/15/13

15/19/1

6/32/13

32/115

26/10/2

28/17/15/1

17/16/15/13

29/28/27/2

38/35

35/13/1

1

1

2

19/35

35/25/19/16

جسم متحرک

انرژی مصرفی

وزن جسم متحرک

وزن جسم غیر متحرک

طول جسم متحرک

طول جسم غیرمتحرک

مساحت جسم متحرک

غیرمتحرک

مساحت جسم

متحرک

اندازه و حجم جسم

غیرمتحرک

اندازه و حجم جسم

8/36/28/31

19/26/17/27

1/10/35/37

19/38

قدرت

13/32/17/38

ویژگی بهبود یافتنی

1

2

3

4

5

6

7

8

38/35/6

نتیجه نامطلوب

30/6/25

جسم غیر متحرک

1/6

انرژی مصرفی

32/2

12/27

16/10/4

3/18/27

2/17/16

3/27/35/31

26/19/16/3

29/10/27

25/34/6/35

1

25/16/2

4/15/10/29

19/29/39/35

6/10

35/28/15

متحرک

12/28/35

10/16/20/38

روشنایی

دوام جسم غیر

35/19/17/14

دما

دوام جسم متحرک
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

35/24/10
35/10/5
1/26

26
30/26

10/20/37/35
10/20/26/5
15/2/29

30/24/14/5
26/16/5/4

35/6/18/31
27/26/18/35
29/14/35/18

15/14/29
40/18/4/3

3/8/10/40
3/10/8/38
15/9/14/4

15/29/38/11
17/14/10/16
32/35/40/4

32/35/36/28
35/28/26
28/26/5/16

32/28/3/16
28/33/29/32
2/29/18/36

28/22/32/18
35/28/27/9
10/28/29/37

32/2/10
28/23/29/32
27/2/39/35

39/27/22/21

2/22/13/224

17/39/1/4

1/18

17/2/18/39

1/22/40

19/22/15/39

39/35/22/1

15/16/17/22

17/2/18/39

17/2/18/39

40/17/2

30/18/35/4

10/35/17/4

22/23/27/35

19/27/34/39

30/16

35/25/10

2/34/24/

دقت ساخت

35/32/18/16

دقت اندازه گیری

23/22/2

اثرات داخلی زیانبار

قابلیت اطمینان

32/13/6

بر جسم

مقدار مواد

3/10/14/24

عوامل زیانبار موثر

تلفات زمان

15/20/29

رفتن اطالعات
34/10/5/2

فقدان از دست
2/22

تلفات انرژی
15/6/19/28
19/6/18/9
2/6/7/13

38/7/6
15/26/17/30
30/18/17/7

23/8/7/1

7

ضایعات مواد
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

35/6/23/40
35/6/22/33
39/29/14/10

24/28/10
35/2/10/31
10/18/39/31

36/30/29/1

18/31/39/3

35/27/11/3
15/6/1/8
26/34/30/36

2/26/35/39

28/27/26/13

28/13/6/1

28/26/18/35

28/26/35/10

35/26/24/37

28/27/15/3

25/15/13/2

28/29/16/15

29/19/16/15

2/37/35/11

38/28/18/4

25/13/6/1

1/27/26/13

14/13/17/28

35/29/2/1
16/17/24/26

28/25/10/1
26/24/19/1

17/13/12/1

1/29/13/17

30/26/14/7

26
23

1/35/16

بهرهوری

35/17/7/10

26

3/18/31

2/13/17/18

15/17/27

1/14/13/16

39/30/16/2

سطح خودکار بودن

10/26/34/31

35/30/29/7

6/36

پیچیدگی کنترل

34/10/6/2

پیچیدگی وسیله

17/14/13

15/13/32

15/16

17/16/13/1

36/13/12/1

16/25

39/18/16/15

16/40

29/1/4/16

قابلیت سازگاری

35/37/10/2

سهولت تعمییر

35/16/13

34/26/6

35/25/11/2
29/35/15

1/16/35/15

40/29/13/1

31/26/18/2

1
1/16

4/18/31/39

راحتی استفاده

35

سهولت ساخت
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سرعت

نیرو

کشش و فشار

شکل

ثبات و پایداری جسم

استحکام

دوام جسم متحرک

دوام جسم غیر متحرک

35/15/2

36/35/26/2

35/28/16

26/38

10/13/28/38

40/18/15/14

40/30/14/2

40/35/31/28

35/34/29/28

35/14/3

36/14/10/3

35/14

40/17/15/2

35/34/14/10

35/40/10/2

35/31/3

قابلیت اطمینان

35/28/21/22

28/10/8/3

35/24/19/10

35/16/11/1

11/28

35/25/3/2

40/34/27/6

دقت اندازه گیری

32/28/24/13

32/2

6/28/32

6/28/32

6/28/32

28/6/32

10/26/24

26/32
37/36/10/5

36/27/4

34/17/10/4

35/3/22/5

29/28/18/3

28/20/18/10

16/28/20/10

مقدار مواد

رفتن اطالعات

تلفات زمان

35/32/12

10

10

فقدان از دست

37/36/10/3

35/22/10

39/14/6/2

26

ضایعات مواد

35/29/3/5

40/29/14/2

35/32/31/15

28/26//10

38/35/19/10

تلفات انرژی

28/27/18/3

قدرت

38/27/18/16

ویژگی بهبود یافتنی

9

10

11

12

13

14

15

16

16

نتیجه نامطلوب
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

10/28/32

36/34/28/19

3/35

40/32/30

30/18

3/27

3/27/40

35/28/22/21

39/35/18/13

37/22/2

22/1/3/35

35/30/24/18

35/27/18/1

33/28/22/15

1/17/33/40

اثرات داخلی زیانبار

35/28/22/3

40/35/28/1

33/27/18/2

35/1

40/35/29/27

15/35/22/2

15/22/31/33

39/22/21/16

سهولت ساخت

35/13/8/1

35/12

37/35/19/1

28/27/13/1

13/11/1

32/10/3/1

27/4/1

35/16

دقت ساخت

عوامل زیانبار موثر
بر جسم

24/18/13

35/28/13

32/12/2

34/29/28/15

35/32/30

40/32/30/28

29/25/8/3

سهولت تعمییر

34/9

11/10/1

13

13/4/2/1

2/35

11/9/2/1

29/28/27/11

1

قابلیت سازگاری

35/114/10

20/17/15

35/16

37/15/8/1

35/30/14

35/32/6/3

35/13/1

2/16

پیچیدگی وسیله

34/28/10

26/16

35/19/1

29/13/28/15

2/22/17/19

2/13/28

10/4/38/15

پیچیدگی کنترل

3/4/16/35

40/28/20/19

37/36/35/32

27/13/1/39

11/22/30/39

3/15/27/28

19/25/29/39

35/34/25/6

1/16/25

راحتی استفاده
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

28/36/15/10

37/14/10

40/34/14/10

39/35/22/3

دما

روشنایی

متحرک

انرژی مصرفی جسم

غیر متحرک

انرژی مصرفی جسم

قدرت

تلفات انرژی

35/29/21

26/19/17/1

ضایعات مواد

39/36/31/21

1/6/13

اطالعات

38/19/7

32/15/13/1
19
35/28/19/18

فقدان یا از دست دادن

2/14/17/25

19/16/6
35/24/18/5

31/28/27/12
1

35/20/10/6

18/27/28/38

3/38
35/27/2/31

28/10

2/35

13/35

32/15/13/1

18/1

29/28/18/10
38/35/10

25/13

10/19

تلفات زمان

32/18/10/5

رفتن اطالعات

10/19

فقدان از دست

39/35/18/10

ضایعات مواد

37/35/27/2

35/18/10/2

تلفات انرژی

38/28/27/18

6/ 9

قدرت

32/28/26/24

ویژگی بهبود یافتنی

17

18

19

20

21

22

23

24

19/10

نتیجه نامطلوب

10/19

بهرهوری

38/20/16/10

سطح خودکار بودن
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

19/26
35/33/22/2
35/24/22/3
27/26/18

30/19/28/24

28/24/27/1

3/35/10

19/24/39/32

3/17/39
19/24/39/32

28/26/27/1

6/1/32

35/6/2

32/13/11

37/24/6/1

3/6/32

1/4

27/21/19/11

22/19/18

27/24/12/1

34/29/18/16

2/10/22/37

35/18/2

36/23

31/22/19/3

35/31/3

32/2

3/6/32

19/35

11/21/26/31

35/22/21/2

35

35/25/21/2

26/32/37
32/13/2

10/11/35

سهولت ساخت

15/24/33

7/18/25

اثرات داخلی زیانبار

34/1/10

10/16/31/28
19/22/33/40

10/29/35/39

عوامل زیانبار موثر
بر جسم

27/26/13

34/17/13/1

1/13/24

35/34/10/2

19/13/2

32/28/24/2

سهولت تعمییر

4/10

15/13/1

28/16/15/1

10/15/32/2

32/19/15/1

35/34/27/2

قابلیت سازگاری

35/27/3/2

26/22/6/1

35/29/19/13

29/19/1

18/15/1

15/13/10/2

راحتی استفاده

27/22/10/4

دقت ساخت

35/31/24/10

3/6/10/24

32/2

32/2

33/24/18/16

10/28

دقت اندازه گیری

10/21/29

35/28/24

قابلیت اطمینان

22/10/2

مقدار مواد
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

17/13/2

24/17/13

35/27/16/3

34/26/2

35/38

26/19/2

32/19/8

32/13/2

35/28/21/10

26/19/17/1

38/35/19/10

35/20/10

35/29/28/10

29/28/27/2

28/27/2

23/28

35/28/23/10

تلفات زمان

مقدار مواد

قابلیت اطمینان

دقت اندازه گیری

دقت ساخت

ضایعات مواد

35/18/15/10

24/10/6/3

39/35/29/10

16/34/31/28

22/30/33/40

1/10/29/34

موثر

32/18/10/7

7/18/25

35/11/10

32

35/22/21/2

35/22/21/2

عوامل زیانبار موثر بر

اثرات داخلی زیانبار

سهولت ساخت

35/20/10/6

4/34/19

31/26/34/19

32/15/2

تلفات انرژی

10/24/31/35

32/2

19/22/31/2

35/18/2

1

18/16/10/1

35/19/15/3

35/18/10/5

35/19/16

34/30/20/19

35/13/10/2

24/18/10/1

قدرت

15/33/34

ویژگی بهبود یافتنی

25

26

27

28

29

30

31

32
34/26/10

نتیجه نامطلوب

28/29/35/10

بهرهوری

23/15/13

سطح خودکار بودن

35/33

پیچیدگی کنترل

35/33/27/22

پیچیدگی وسیله
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

35/38/18/16

40/28/18/3

2/13/28

33/30

25/33/29/31

40/39/35/3

40/28/21/3

3/11/23/32

32/11/1

27/35/2/40

40/35/26/2

23/11/5/1

28/24/22/26

39/33/10/3

36/28/26/10

34/26/17/4

/26/28/32

35/38/18/16

30/10/4

24/28/32/34

28/26/24/18

35/34/18

39/35/22/18

35/29/27/1

28/24/34/32
32/28/26/18

32/30

11/32/1

عوامل زیانبار موثر

35/24/18

35/323/31/29

40/27/224/2

33/28/26/22

26.28/10/18

اثرات داخلی زیانبار

1/22

3/39/24/1

40/39/24/2

3/33/26

34/26/17/4

سهولت ساخت

35/28/34/4

35/24/23/1
40/27/17/8

34/25/13/2

35/32/23/1

39/28/25/2

راحتی استفاده

24/3

بر جسم

34/28/10/4

10/30/4

2/6/32

دقت ساخت

12/35

دقت اندازه گیری

35/18/12/1

قابلیت اطمینان

12/5/2

تلفات زمان

24/35/2

24

24/28/35

10/28/23

22/10/1

10/21/22

35/34/28/4

مقدار مواد

رفتن اطالعات

35/25/18/6

32

فقدان از دست

48
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

32/1/10/25

28/25/10/2

16/11/10/1

35/28

35/15/3

35/24/13/8

35/10/5/1

6/29

27/13/3/10

35/1/13/

34/26/10/2

32/28/18/9

29/27/18/3

40/28/27/8

32/28/26/24

34/28/35/30

35/13

11/27/32

34/28/26/10

35/28

38/35/10/1

34/28/10/1

راحتی استفاده

سهولت تعمییر

قابلیت سازگاری

پیچیدگی وسیله

پیچیدگی کنترل

سطح خودکار بودن

بهرهوری

35/26/10

35/34/10/2

34/19/17

34/30/20/19

32/18/10/1

35/24/22/13

13/10/2

28/26/23/18

2/33
35/19/16

29/28/22/19

26/24/32

25/10

35/32/31/11

39/35/22/18

40/29/19/22

35/16/10/2

2

قدرت

28/17/2

2/21

19/1

ویژگی بهبود یافتنی

33

34

35

36

37

38

39
35/34/28

نتیجه نامطلوب

38/35/24/3

بهرهوری

26/13/1

سطح خودکار بودن

29/28/11/5

پیچیدگی کنترل

27/26/13/1

پیچیدگی وسیله

31/13/1

قابلیت سازگاری

35/11/10/1

سهولت تعمییر
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

32/28/24/2

35/34/27/2

34/28/10/4

32/10/1

35/29/25/10

32/25/10/2

29/15/3

17/27/40

1/11

35/24/13/8

34/17/13/1

32/13/11/1

35/13/2

35/34/27/10

35/32/23/1

25/10

39/28/25/2

35/10/2

22/27

35/32/1

2/19

35/28

35/13/1

32/28/26/24

15/10/2

27/13/10/3

27/28/40

31/19/1

27/21/2/1

2

35/31/22/11

40/29/22/19

22/29/40/19

33/3/34

26/18/3

29/6

29/27/18/3

35/28/24/10

32/28/18/10

7/23

33/35

34/28/2/10

35/18/13/10

27/13/11

35/23/15/3

8/35

اثرات داخلی زیانبار

22/35/18/39

بر جسم

22/35/13/34

عوامل زیانبار موثر

28/26/18/23

35/30/28/24

35/18/10
35

2

دقت ساخت

10/18/32/39

دقت اندازه گیری

10/34/28/32

قابلیت اطمینان

35/38/29/1

مقدار مواد

29/27/13/3

تلفات زمان

رفتن اطالعات

23/15/13

فقدان از دست

35/28/23/10

ضایعات مواد

35/29/28/10

تلفات انرژی
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

16/13/5/2
26/15/12/1
34/16/15/1

1/16/7/4

27/26/24/9

1/13

2/5

12/26

34/12/3/1

35/13/1

35/27/4/1

28/7/10/1

32/25/10/1

37/35/28/1

32/26/12/1

35/1/11/9

1/15

16/7/4/1
37/28/29/15

34/16/15/1

15/13/2

بهرهوری

28/24/17/12

37/29/28/15
24/15/10

35/13/11/1

سطح خودکار بودن

35/26/12/5

پیچیدگی کنترل

37/28/15/10

32/26/17/12

34/21

27/26/1

37/28/15/10

24/15/1

پیچیدگی وسیله

35/27/18/2

1

35/34/27

35/18

قابلیت سازگاری

34/27/25

35/34/13/7

28/17/12

28/11/6/1

34/12/3/1

38/35/28/6

28/8/1

32/10/1

سهولت تعمییر

35/26/12/5

28/15/1

راحتی استفاده

35/28/10/1

سهولت ساخت
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 -1-5-3-2مثالی از ماتریس تضادها:
بهبود طول جسم متحرک ،موجب تضعیف اندازه و حجم جسم متحرک خواهد شد .با استفاده از اصول ،4
 17 ،7و  35میتوان این تناقض را برطرف نمود.
 .4اصل نامتقارن سازی

 .7اصل آشیانه دادن

.17اصل حرکت به بُعد جدید

 .35اصل تغییر ویژگی.

 -4-2یادگیری
 -1-4-2تعریف
روانشناسان مختلف تعاریف متعددی از یادگیری ارائه دادهاند .برای مثال ،رفتارگرایان یادگیری را
"تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازهگیری" تعریف کردهاند ،در حالی که روانشناسان پیرو مکتب گشتالت،
آن را کسب بینشهای جدید یا تغییر در بینشهای گذشته میدانند .تعریف یادگیری ارتباط مستقیم با بینش-
های فلسفی ،تعلیم و تربیت و روانشناسان پرورشی دارد .اما یادگیری با هر بینشی که تعریف شود ناظر به
رفتار موجود زنده است و نخستین صفت مشخصه آن تغییر است؛ تغییری که به تدریج رخ میدهد و نسبتا
ثابت و پایدار است و بر اثر تجربه حاصل میشود .بنابراین میتوان یادگیری را «فرآیند تغییرات نسبتا پایدار
در توان رفتاری فرد بر اثر تجربه ،دانست (کمبل1961 ،1؛ به نقل از بیابانگرد.)1394 ،

 -5-2نگرش
 -1-5-2تعریف
توجه به نگرش در مسائل آموزشی بسیار مهم است .زیرا هدف آموزش و پرورش این است که فرد
را به سمت نگرش منطقی و روشن به منظور حل مسائل و مشکالت زندگی و سازماندهی آخرین تجربیات
و در پی آن موفقیت در آینده برساند (سام خانیان ،2009 ،ص .)17

Kimble

1
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

نگرشها به عنوان حالت روانشناختی پیچیده انسان که می تواند بر انتخاب و قضاوت مردم ،امور و
اشیا تاثیر بگذارد ،معرفی شده است(مککییرنان .)2011 ،1فوندا )2011(2نگرش ها را به عنوان گرایش پاسخ
پاسخ مثبت یا منفی ،درک و واکنش درست یا غلط ،و تمایالت رفتاری مستمر افراد نسبت به دیگران یا
امور تعریف میکند .رنینگر و هیدی )2011(3بر این نکته تأکید کردهاند که نگرشها حالتی آموخته شدهاند،
به عنوان مثال وضعیت آماده سازی درون سازمانی که افراد را تحت تاثیر قرار می دهد تا در مقابل یک
وضعیت خاص ،رفتار خاصی را انجام دهند.
در برخورد با نگرش ها و دیدگاه های یادگیرندگان نسبت به مطالعات علمی در وهله اول باید درک
شود که چه نگرشهایی وجود دارد ،چگونه آنها را میتوان بهبود بخشید و چگونه این نگرشها بر روند
مطالعه و تصمیمگیری دانشآموزان در رابطه با رویکرد آنان در خصوص ادامه تحصیل در آینده تاثیر می-
گذارد .واژه "نگرش" به عنوان یک اصطالح عمومی دربرگیرنده جهت گیری یا ارتباط دانشآموزان (مثبت
یا منفی) نسبت به یک شی یا رویداد خاص ،یا یک مطالعه علمی تعریف میشود (ریود و آساراف،4
.)2011
بر اساس تمایزی که توسط روانشناسان اجتماعی همچون بریکلر )1984( 5و میلر و تسر )1989( 6در
مورد اصطالح نگرش در نظر گرفته شده است ،این اصطالح جامع به سه زیر مجموعه قابل تقسیم است به
بیان دیگر در یک نگرش میتوان ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری را مشاهده نمود(مدل  ABCنگرش).
عنصر شناختی نگرش به مجموعهای از عوامل و استدالل های منطقی اشاره دارد که به ارتباط با یک شی
یا یک مورد خاص مربوط است ،یعنی عنصر شناختی نگرش ،به آنچه که یک شخص از آن شی یا مورد خاص
می داند ،داللت دارد (ایگلی و چیکن .)1998 ،7به عنوان مثال ،دانشآموزانی که به سمت مطالعات علمی
متمایل هستند ،زیرا معتقدند که این کار آنها را به سمت یک حرفه پر درآمد در پزشکی سوق میدهد ،در واقع
نگرششان تحت تاثیر نگرانیهای شناختی قرار گرفته است .از سوی دیگر ،عنصر عاطفی ،به عناصری غیر
منطقی و به عواطف احساسی نسبت به یک شی مربوط می شود .به عنوان مثال ،واکنشهایی که از لحاظ
جذابیت یا تحریک ،عشق و نفرت ،لذت یا نارضایتی بیان شده ،به عنصر عاطفی یا نگرش عاطفی اشاره دارند.
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در حالی که میلر و تسر ( )1989بیان کردهاند که جنبه های عاطفی و شناختی فرد اغلب مستقل از هم
هستند ،اما به نظر می رسد که جنبه های آگاهانه و احساسی نگرش کامال جدا از یکدیگر نیستند و
ارتباطات پیچیدهای دارند ،هرچند انگیزههای هر یک از آنها اساسا متفاوت است (بریکلر1984 ،؛ اسبورن و
همکاران2003 ،1؛ ریود و آساراف.)2011 ،
سومین عنصر بُعد رفتاری نگرش است که در واقع به شیوهای که شخص به سمت یک شیء رفتار
می کند ،اشاره دارد .این عنصر عملگرا لزوما از نگرش شناختی یا عاطفی خود ناشی نمی شود ،به این معنی
که بین نگرش اعالم شده و رفتار یک شخص می تواند تفاوت وجود داشته باشد .با این همه ،شناختن
نگرش ،امکان پیش بینی رفتار افراد را فراهم میآورد (آژزن و فیشباین1980 ،2؛ آرمیتاژ و کانر1999 ،3؛
کرولی و کو1990 ،4؛ شرگلی.)1990 ،5
صاحبنظران در حوزه تعلیم و تربیت به این نکته اذعان نمودهاند که نگرش بهترین پیش بینی کننده
برای برآورد موفقیت دانشآموزان است (هندریکسون .)1997 ،بنابراین ،فعالیتها باید به گونهای برنامه-
ریزی ،سازماندهی و اجرا شوند که دانشآموزان بتوانند نگرش مثبت بیشتری نسبت به یادگیری کلیه علوم
داشته باشند (پینتریچ و شانک.)1996 ،
توجه به نگرش در مسائل آموزشی بسیار مهم است .زیرا هدف آموزش و پرورش این است که فرد
را به سمت نگرش منطقی و روشن به منظور حل مسائل و مشکالت زندگی و سازماندهی آخرین تجربیات
و در پی آن موفقیت در آینده برساند (سام خانیان ،2009 ،ص .)17
نگرشها میتوانند به عنوان یک نتیجه یادگیری علمی (در جایگاه یک متغیر وابسته) و یا به عنوان
یک عامل که بر یادگیری تاثیر میگذارد (در جایگاه یک متغیر مستقل) ،بکار گرفته شوند (اکچای و
همکاران.)2010 ،6
نگرش مثبت به ایجاد سازگاری افراد با محیط زیست ،سازماندهی محل کار و ایجاد پایه رفتارهای
بعدی آنها می انجامد .دامنه نگرش شامل موارد زیر است:
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• توسعه نگرش مثبت فراگیران نسبت به علم به طور کلی
• بهبود نگرش مثبت نسبت به خود (ایجاد نگرش "من می توانم آن را انجام دهم")
• توسعه توجه به دیگران و احترام به آنان
•بیان احساسات شخصی بطور سازنده
•کشف احساسات انسانی (در علم)
•تصمیم گیری در مورد ارزش های شخص
•تصمیم گیری در مورد مسائل اجتماعی و زیست محیطی(انگر و یاگر.)2009 ،2001 ،1

 -6-2نگرش به یادگیری
امروزه توجه به آموزش و پرورش به عنوان یک نیاز حیاتی بیش از پیش احساس میشود .یادگیری
علم بسیار اهمیت دارد و یادگیری در شیوه ای تعاملی از طریق استفاده از تکنولوژیهای نوین مورد حمایت
و توجه همگان است .عالوه بر این ،یادگیری علوم پایه در نوع خود ارزشمند است ،زیرا آن را با سایر
موضوعات علمی مرتبط میسازد .این موضوع قطعا به کودکان کمک خواهد کرد به طرق مختلف بسیاری
از موضوعات را به طور همزمان فرا گیرند .معلمان باید تالش کنند تا یک تجربه لذت بخش را از یادگیری
برای دانشآموزان ایجاد کنند ،زیرا علم یک روند در حال تکامل است؛ حتی زمانی که این کودکان از
مدرسه خارج میشوند ،روند یادگیری ادامه خواهد داشت .بنابراین ،قطعا یک حرکت درست برای کمک به
این کودکان برای درک اهمیت علم؛ درک اهمیت یادگیری علم است .در چنین شرایطی ،تحقیق در مورد
یادگیری علم توسط کودکان ،که آینده سازان جامعه هستند ،ضروری است (نارمدها و چموندسواری.)2013 ،2
نگرش در واقع گرایش پاسخ مثبت یا منفی ،درک و واکنش درست یا غلط ،و تمایالت رفتاری مستمر
افراد نسبت به دیگران یا امور تعریف شده است(فوندا  .)2011،المخالفی و ناگاراتنام )2011( 3نگرش های
مربوط به یادگیری را به عنوان یک پدیده که ذاتا دارای ماهیت متغییر است شناسایی کردهاند که میتوان با
بهرهمندی از آموزش مناسب ،نگــرش مثبت نسبت به یادگیری را در فــراگیران ایجاد نمود .از دیدگاه سان
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و همکاران )2014( 1نگرش نسبت به یادگیری به احساسات مثبت یا منفی یادگیرنده ،ارزیابی و تایید یا
گرایش متضاد به محتوای آموزشی اشاره دارد .همچنین لین و چوآنگ )2014(2نگرش نسبت به یادگیری را
شامل روش ها ،انگیزه و نگرش فراگیران درگیر در فعالیت های یادگیری ،که از جمله آن میتوان به روش
های یادگیری ،مهارت ها و عادات یادگیری اشاره کرد؛ در نظر میگیرند .رنینگر و هیدی ( )2011بر این
نکته تأکید کردهاند که نگرشها حالتی آموخته شدهاند ،به عنوان مثال وضعیت آماده سازی درون سازمانی که
افراد را تحت تاثیر قرار می دهد تا در مقابل یک وضعیت خاص ،رفتار خاصی را انجام دهند .نگوین

3

( )2012در مقوله نگرش نسبت به یادگیری به این نکته تأکید دارد که نگرشهای خوب نسبت به یادگیری
به عنوان یک واقعیت مشترک بین معلمان و دانشآموزان به ارزش آموزش و یادگیری اشاره می کند؛ در غیر
این صورت ،آموزش تاثیرگذار نخواهد بود.
چانگ ،)2011( 4ابعاد نگرش نسبت به یادگیری شامل موارد زیر میداند:
 مولفه شناختی :مولفه شناختی به اعتقاد فردی یا دانش در مورد امور اشاره میکند ،نگرش در بُعد
شناختی اغلب به صورت بیانی بر مبنای یک ارزیابی واقعی مطرح میگردد ،یعنی توافق فردی یا
اعتراض به شیوه نگرش ،طرح میشود .به عنوان مثال ،دانشآموزان ،دانش شغلی معلمانی را باال
ارزیابی میکنند که آن معلمان قادر باشند مواد آموزشی را به خوبی سازماندهی کنند.
 مؤلفه عاطفی :مؤلفه عاطفی به احساسات فردی از جمله احساسات مثبت و منفی احترام و تحقیر
شدن ،دوست داشتن و دوست نداشتن ،همدردی و طرد شدن ،اشاره دارد .به عنوان مثال ،وقتی
دانشآموزان معلم را فردی با گرایشات دوستانه ارزیابی میکنند ،تمایل پیدا میکنند به او نزدیک
شوند.
 مؤلفه رفتاری :مؤلفه رفتاری به رفتار فرد در واکنش به هدف نگرش اشاره دارد و این تمایل به
عمل در قالب رفتار صریح نسبت به امور خاص و افراد ،شامل نزدیک شدن به آنها یا اجتناب
نمودن و نادیده گرفتنشان ،نمود مییآبد .به عنوان مثال دانشآموزان  ،تکالیف تعیین شده از سوی
معلمان را فعاالنه پذیرفته و آنان را مستحق طرح سوالت درگیرکننده میدانند(چانگ.)2011 ،
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کلوپفر )1971( 1به دسته بندی مجموعه رفتارهای عاطفی مرتبط با آموزش پرداخته است ،که این
دسته بندی به شرح ذیل است:
 نشان دادن نگرش مطلوب نسبت به علوم و دانشمندان
 پذیرفتن تحقیق علمی به عنوان راهی برای پرورش تفکر
 پذیرش نگرشهای علمی
 لذت بردن از تجارب یادگیری علوم
 گسترش منافع از مطالعات علوم و فعالیتهای مربوط به آن
 گسترش عالقه به پیگیری حرفهای در زمینه علوم مختلف (کلوپفر.)1971 ،
بین اصطالحات "نگرش علمی" و "نگرش نسبت به علم" تفاوت وجود دارد .گاردنر)1975( 2
"نگرش نسبت به علم" را «عالقه به علم»« ،نگرش نسبت به دانشمندان»« ،نگرش نسبت به مسئولیت
اجتماعی در علم»؛ و "نگرش علمی" را به عنوان «ذهنیت باز»« ،صداقت» و «شک و تردید» توصیف میکند.
تغییر مثبت در نگرش فراگیران می تواند دستاوردهای مثبت در فهم و سواد علمی آنان را به دنبال داشته
باشد (جاچ و سرواتو.)2004 ،3
پژهشهای انجام گرفته در حوزه نگرش فراگیران نسبت به علم از کاهش عالقه جوانان به یادگیری
دروس علمی مختلف و عدم عالقه آنان به انتخاب رشته در گروههای مختلف علمی و نیز کاهش قابل
توجه رغبت آنان نسبت به آینده شغلیشان خبر میدهد (اسبورن ،سیمون و کولینز .)2003 ،4این نگرش
منفی در کشورهای پیشرفته شایع است (سیربرگ ،چراینر.)2005 ،5
دانشآموزانی که دارای نگرش مثبت نسبت به یادگیری علوم هستند ،توجه بیشتری به آموزش در کالس های
درس دارند و نیز فعالیت های علمی بیشتری نسبت به سایرین بروز میدهند(جرمن1988 ،6؛ پل و جارویس،7
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 .)2005توسعه نگرش مثبت دانشآموزان نسبت به فراگیری علوم مختلف بسیار مهم است .وقتی که دانش-
آموزان نگرش مثبت دارند ،یادگیری اطالعات علمی و مهارت های فرایند علمی در آنان افزایش می یابد
(یاگر .)1996 ،پس از کالس چهارم ،نگرش دانشآموزان نسبت به یادگیری علم از طریق تحصیل در مقاطع
ابتدایی و دبیرستان کاهش می یابد (پنیک و یاگر .)1982 ،1ارزیابی نگرش دانشآموزان نسبت به یادگیری
علم نشان میدهد که تحصیالت ابتدایی عالقه دانشآموزان به علم ،را کاهش میدهد (.)1987 ،NAEP2
یاگر ( )1996علت پیدایش نگرشهای منفی نسبت به یادگیری علوم در دانشآموزان در مدارس ابتدایی را،
عالقهمندی دانشآموزان به فعالیتهای غیردرسی و از طرفی تأکید مدارس بر فعالیتهای علمی و نتایج
آزمونهای علمی که فرصت کسب لذت از یادگیری علم را از آنان میگیرد ،میداند.
پیدا کردن راهی که به کمک آن بتوان این رویکرد را در افراد بهبود بخشید و ذهنیت مثبت در دانش-
آموزان ایجاد کرد ،مستلزم آن است که دیدگاهها و نگرشهای دانشآموزان نسبت به روند یادگیری در مدرسه
بررسی شود ،زیرا عدم آگاهی از نگرش دانشآموزان ،تجربیات یادگیری نامطلوب را به دنبال خواهد داشت و
به دنبال آن فرآیند فرسودگی تحصیلی در افراد ایجاد میشود (ریود و آساراف .)2011 ،محققان تعلیم و
تربیت عمدتا تالش خود را برای نشان دادن نتایج مداخالت کالس درس بر رشد فکری دانشآموزان به جای
بهبود عادات ذهنی ،ارزشها و نگرشها دانشآموزان به یادگیری علوم متمرکز ساختهاند (شورای تحقیقات
ملی ایاالت متحده .)2012 ،با این وجود ادراک دانشآموزان از دورههای تحصیلی و نگرش آنان به یادگیری،
نقش مهمی در یادداری و ثبت مطالعات علمی آنان دارد(سیمور و هیوت1997 ،3؛ گاسیوسکی .)2012 ،4استینر
و سالیوان ،)1984( 5بیان میکنند که در برخی موارد ،سنجش نگرش دانشآموزان ممکن است بهتر از سایر
تواناییهای آنان ،بتواند موفقیت تحصیلی را پیشبینی کنند .اگرچه استفاده از راهبردهای فعال یادگیری ،بارها
به نتایج قابل توجه در موفقیت دانشآموزان منتج شده است (مایکل2006 ،6؛ فریمن و همکاران،2007 ،7
2011؛ آرمبروستر 8و همکاران2009 ،؛ هاک 9و همکاران)2011 ،؛ اما این دستآوردها ممکن است به شکل
قابل توجهی به تغییر در جهتگیری یادگیری افراد وابسته باشد (برای روشهای مبتنی بر مسأله به این شکل
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است؛ کروز 1و همکاران .)2006 ،یکی از دالیل اینکه که نشان میدهد نگرش مثبت دانشآموزان نسبت به
درس های علمی که در مدرسه تدریس می شود ،میتواند مهم باشد ،این است که نگرشها رفتارهای افراد
را پیش بینی می کنند (کلی1988 ،2؛ گالسمن و آلباراسین.)2006 ،3
آژزن و فیشباین ( )1980در یک نظریهای به توصیف تعامل بین نگرش ،هدف و رفتار پرداختند که
این نظریه تحت عنوان نظریه اقدام منطقی ( )TRA4نامگذاری شد .بر اساس نظریه اقدام منطقی ،میزان
فعالیت و درگیری در انتخاب یک رفتار خاص ،تحت تأثیر نگرش فرد قرار دارد و نگرش نیز به نوبه خود
از عقاید و باورهای فرد تأثیر میپذیرد .عالوه بر این ،مشاهده رفتارهای خاص میتواند ایجاد نظرات جدید
در مورد یک موضوع را بدنبال داشته باشد و این مشاهدات نیز میتواند نگرشها را تحت تاثیر قرار دهند.
بر مبنای نظریه  TRAنگرشها توان پیشبینی رفتار را دارند .به عبارت دیگر؛ ایجاد فرصتهایی که تجربه
رفتار جدید را به دانشآموزان میدهد ،میتواند به ایجاد نگرشهای جدید در آنان بینجآمد (مثال تجربیات
مثبت یا منفی ،نگرش مثبت یا منفی را ایجاد میکنند) این همبستگی نشان دهنده آن است که درک نگرش
دانشآموزان نسبت به مطالعات علمی آنان در مدرسه ،میتواند در شناسایی آن دسته از تجربیاتی که به
مطالعات علمی مربوط است ،مورد استفاده قرار گیرد و به منظور دستیابی به افزایش نگرشهای مثبت
نسبت به یادگیری و مطالعات علمی در مدارس بکار گرفته شود (ریود و آساراف.)2011 ،

 -1-6-2عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به یادگیری مطالعات علمی در مدارس
مطالعات انجام شده نشان می دهد که بسیاری از عوامل موثر بر نگرش نسبت به یادگیری علم وجود دارد که
در این بین آنها احتماال جنسیت مهمترین متغیر تعیین کننده نگرش دانش آموز نسبت به علم است (گاردنر،
1975؛ شیبچی1984 ،5؛ وینبورگ .)1995 ،6کودکان هر روز از برنامه های تلویزیونی و آگهیهای بازرگانی،
کتابها و بزرگساالن اطرافشان پیامهای جنسیتی و کلیشههای قومی دریافت میکنند .همچنین آنان تصاویری
از دانشمندان را مشاهده میکنند که بیشتر آنها مردان سفید پوش هستند و رفتارهای عجیب و غریب دارند.
اگرچه همبستگی قوی بین نگرش نسبت به یادگیری علم و موفقیت وجود دارد اما در عین حال تفاوت بین
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دختران و پسران مشهود است (اکچای و همکاران .)2010 ،تحقیقات نشان دهنده آن است که تفاوت
جنسیتی در مورد دستآوردهای علمی ،نگرشهای یادگیری و راهبردهای یادگیری در علم وجود دارد ،که
اغلب فراگیران مذکر نسبت به فراگیران مونث برتری قابل توجهی در موارد ذکر شده دارند (کنوی و
گوف1998 ،1؛ تسای )2000 ،2بنابراین ،ایجاد نگرشهای مثبت در دختران بمنظور تهییج آنان در رسیدن به
نمرات باال ضروری است(وینبورگ1995 ،؛ پل و جارویس.)2005 ،
همچنین در تحقیقات انجام شده در رابطه با نگرش دانشآموزان نسبت به یادگیری علوم

مختلف،

عوامل گوناگونی مؤثر شناخته شده است (مانند مطالعه جورج2000 ،3؛ توآن ،شین و شیچ )2005 ،4که در
این میان سه مورد بیشتر از سایر موارد تکرار شده است؛ که عبارتند از:
 .1درک دانشآموزان از معلمان علوم مختلف،
 .2ارزش مطالعات علمی
 .3کسب لذت از مطالعات علمی.
از بین عوامل ذکر شده مورد اول و دوم ،عوامل نگرشی هستند که تحت تاثیر نگرشهای آموزشی
قرار میگیرند (ریود و آساراف .)2011 ،اسبورن و دیلون ( ،)2008بیان میدارند که هر شیوهای از تدریس و
موقعیتهای یادگیری از سه جزء برنامهدرسی ،آموزش و ارزشیابی ساخته شده است .جنبههای نگرشی
مربوط به آموزش ،در تضاد با این مفهوم هستند که هرقدر برنامه درسی و فنون تعلیم و تربیت در تعامل
فزاینده با یکدیگر قرار گیرند ،فراگیران را به مطالعه بیشتر در علوم مختلف وامیدارند؛ بنابراین ،نیاز به تغییر
فنون تعلیم و تربیت در علوم مختلف ،اساسیتر از نیاز به ایجاد تغییر در برنامه درسی است (ریود و
آساراف.)2011 ،

 -1-1-6-2ادراک دانشآموزان از معلمان علوم مختلف
مطالعات مختلف در مورد این موضوع نشان می دهد که معلمان و رفتاری که آنها در کالس دارند در
بهبود نگرش دانشآموزان نسبت به مطالعات علمی بسیار اثرگذار است و این مورد بر رفتار دانشآموزان در
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مورد مطالعات علمی تأثیر قابل توجهی دارد (جورج2000 ،؛ هالیدینا ،اولسن و شاهنسی1983 ،1982 ، 1؛
هالیدینا و شاهنسی .)1982 ،معلمان می توانند نگرش دانشآموزان را بر اساس تعامل بین خود و آنان تحت
تاثیر قرار دهند و آن را به یک نگرش مثبت یا منفی بدل نمایند .پژوهش میگان )1981( 2نشان میدهد که
دانشآموزان ،معلمانی را خوب و شایسته میدانند که در برقراری ارتباط شخصی با فراگیران گرم و صمیمی
هستند ،از مهارت خوب گوش کردن برخوردارند و دانشآموزان را مورد حمایت و تشویق خود قرار می-
دهند.
اسبورن و کالینز( )2001در پژوهش خود مشاهده کردند که در میان آراء دانشآموزان علت عالقه-
مندی و نگرش مثبت آنان به یک درس خاص ،بطور قاطع ،به شیوهای که معلمان در ارائه آن دروس اتخاذ
کرده بودند ،مربوط بوده است .همچنین مطالعات دیگر (جورج و کاپالن1998 ،3؛ اسبورن و کالینز)2001 ،
نشان داد که دانشآموزان از رویکرد معلمان و روش ساده سازی آنان و صحبت کردن به زبان قابل فهم
برای دانشآموزان ،به عنوان عوامل موثر بر نگرش مثبتشان به یادگیری دروس تأکید کردهاند .عالوه بر
این ،به نظر میرسد که کیفیت تدریس معلم نه تنها بر رضایت دانشآموزان تأثیر گذاشته ،بلکه عامل مهمی
در تصمیم برای ادامه تحصیل در آنان بوده است (ولنو .)1994 ،4بنابراین ،می توان چنین نتیجه گرفت که
اگر رفتار معلم به گونهای باشد که نیازهای دانشآموزان به شکل مناسبی پاسخ داده شود ،نگرش مثبتتری
نسبت به مطالعات علمی و یادگیری برای دانشآموزان به ارمغان میآید(ریود و آساراف.)2011 ،

 -2-1-6-2ارزش علمی مطالعات
ارزش علمی مطالعات نیز به عنوان عاملی موثر بر نگرش نسبت به مطالعات علمی شناخته شده است.
مطالعات انجام شده در دهه  1980با بررسی دیدگاه های دانشآموزان در مورد اهمیت مطالعات علمی ،مؤید
این مطلب است که دانشآموزان مقطع دبیرستان نگرش مثبت نسبت به مطالعات علمی را نشان می دهند که
آنها را ضروری پنداشته و منافع خود را در مطالعه آن موارد دست یافتنیتر میبینند (یاگر و یاگر .)1985 ،5با
این حال ،مطالعات اخیر نشان داده است که این عالقه در اهمیت دادن به کالسهای علمی در این سنین به
شدت روبه کاهش است ،بخش اعظم این تغییر وضعیت از سطح اول متوسطه به سطح دوم صورت میگیرد
1

Haladyna, Olsen, & Shaughnessy
Meighan
3
George & Kaplan,
4
Woolnough
5
Yager & Yager
2

61
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
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که با کاهش قابل توجهی همراه است (رانی .)2003 ،1همچنین اخیرا پژوهشها از شکاف عمیق بین نظر
دانشآموزان و کسانی که به آنان تدریس میکنند در خصوص موضوعات علمی که جالب بنظر میرسد،
حکایت دارند (بارام تساباری و یاردن2009 ،2؛ کوکی ،هالپین ،رایتر ،هوفلر و شوارتز بلوم .)2007 ،3عالوه
بر این ،مطالعه اسبورن و کولینز ( )2001نشان داده است که هرچند دانشآموزان ممکن است در مورد
اهمیت علم توافق نظر داشته باشند اما آنان به مطالعات علمی از نظر آینده حرفهای و میزان سازندگی آن
اهمیت میدهند و نه فقط به عنوان تامین کننده منافع شخصی در زندگیشان (اسبورن و کولینز.)2001 ،

 -3-1-6-2کسب لذت از مطالعات علمی
تعدادی از مطالعات علمی به بررسی لذتی که دانشآموزان از کالس درس بردهاند ،پرداختهاند چرا که
محققان این پژوهشها بر این باورند که لذت ،عالقه و رضایت از شاخصهای مثبت یک تجربه آموزشی
بشمار میآیند (ریود و آساراف .)2011 ،این مطالعات لذت بردن از کالس علمی را بیانگر انگیزه درونی و
نگرش مثبت دانشجویان نسبت به مطالعات علمی دانستهاند (رانی 2003؛ رایان و دسی .)2000 ،عالوه بر
این ،مطالعات مربوط به این موضوع نشان می دهد که رابطه ای بین لذت ،عالقه و نگرش دانشآموزان
وجود دارد (هاوسلر1987 ،؛ بنت2001 ،؛ زمبایلس .)2005،ابنزر و زولر( )1993نشان دادند که
دانش¬آموزان پایه دهم ،روش مطالعه علمی را به عنوان مهم تر عامل برای تحکیم لذت آنها در مطالعات
علمی در نظر میگیرند .به طور کلی ،مطالعات نشان داده است که شخصیت معلمان ،جو کالس و ارتباط
موضوعات با زندگی واقعی دانشآموزان در مباحث مورد مطالعه به شدت تحت تأثیر عالقه ،لذت بردن و
در نتیجه نگرش فراگیران نسبت به علم قرار میگیرد (ابنزر و زولر1993 ،؛ اسبورن و کولینز،

 .)2001

یکی دیگر از نتایج قابل توجه در حوزه نگرش نسبت به یادگیری مربوط به پژوهش فاریس)2009( 4
است؛ او با هدف بررسی تاثیر گروههای همگن در مقابل گروههای یادگیری ناهمگون (به لحاظ زمینه فرهنگی
و مهارتهای فردی) که در کالس های چند فرهنگی قرار گرفته بودند بر نگرش دانشآموزان نسبت به
یادگیری علم پرداخت و به این نتیجه رسید که حداکثر سازی ناهمگونی(از لحاظ زمینه فرهنگی) در یک
کالس موجب افزایش نگرش مثبت به مبانی علمی شده است .به عبارت دیگر ،استراتژی یادگیری مشارکتی
انجام شده در کالسهای ناهمگن ،یادگیری را سرگرم کنندهتر میکند و برای دانشآموزان ،اعتماد به نفس و
1
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آگاهی را به همراه آورده و در نتیجه نگرش کلی آنها را نسبت به یادگیری علوم را افزایش می دهد
(فاریس.)2009 ،

 -2-6-2بهبود نگرش نسبت به یادگیری علم با استفاده از رویکرد STS
انجمن ملی معلمان بمنطور تقویت تجارب یادگیری رویکرد  STSرا برای تدریس و یادگیری علم و
فناوری را تعریف کرده است( .)1990 ،NSTA1رویکرد STSبه معنی تمرکز بر مسائل جاری و تالش برای
حل آنها به عنوان بهترین راه برای آماده سازی دانشآموزان بمنظور پذیرش نقشهای شهروندی فعلی و آینده
آنان است .بدان معنی که شناسایی مشکالت محلی ،منطقه ای ،ملی و بین المللی با استفاده دانشآموزان ،و
برنامه ریزی برای فعالیت های فردی و گروهی است که آنها را مورد توجه قرار میدهد و به صورت
اقداماتی طراحی شده برای حل مسائل مورد بررسی قرار میگیرند و تاکید بر تصمیم گیری مسئوالنه در دنیای
واقعی توسط دانش آموز است (اکچای ،یاگر ،اسکندر و تورگوت.)2010 ،2
از منظر دانشآموزانی که به روشهای  STSعمل میکنند ،کالس های درس بسیار متفاوت از آموزش
سنتی است .در آموزههای سنتی معلم تصمیم میگیرد که کدام دسته از موضوعات ،به چه ترتیبی و از چه
طریقی به دانشآموزان آموخته شود؛ و در این میان دانشآموزان گیرندههای منفعل موضوعات هستند.
برعکس ،دانشآموزان در رویکرد  STSمحور تمامی امور هستند .دانشآموزان به جای صرفا تکیه بر سواالت
ارائه شده توسط دیگران ،سواالت را خود تولید میکنند .آنان بر اساس سواالت خود ،به مشاهده نظرات قبلی
خود را از مسائل میپردازند .سواالت هدایت شده توسط دانشآموزان بیشتر برای تعریف مشکالت ،راه حل
های بالقوه و اقدامات مورد نیاز برای حل مسائل بکار گرفته میشود .این امر دانشآموزان را قادر می سازد که
دانش را همانگونه که دانشمندان انجام میدهند ،ببینند؛ این امر دانش را برای اکثریت فراگیران معنی دار،
هیجان انگیز و مناسب میسازد .از آنجایی که هدف اصلی روش  STSدستیابی به سواد علمی برای همه است،
با فراهم سازی محیط دانش آموز محور موجب میشود که دانشآموزان ایدههای خودشان را بهبود می بخشند،
به طرح سوال پرداخته و تحقیقات را انجام می دهند .رویکرد  STSبا مسائل دنیای واقعی آغاز میشود و
مشکالت مربوط به زندگی دانشآموزان را در برمیگیرد(اکچای و همکاران .)2010 ،جدول  1تفاوت دامنه

National Science Teachers Association
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نگرش بین دانشآموزانی که در یک برنامه  STSو کسانی که در یک برنامه علمی سنتی قرار دارند ،را نشان
می دهد:
جدول:3-2تفاوت نگرش دانشآموزان در رویکرد  STSو رویکرد سنتی
STS

سنتی
دانشآموزان ایده های اندکی دارند

دانشآموزان به طور مداوم ایده ها را ارائه می دهند

عالقۀ دانشآموزان به علم در تمام سطوح کالس عالقه دانشآموزان از سطح کالس به سطح رشته و
کاهش مییابد

در دوره های خاص افزایش مییابد

به نظر میرسد علم کنجکاوی را کاهش میدهد

دانشآموزان در مورد دنیای واقعی کنجکاو می-
شوند

دانشآموزان معلم خود را به عنوان منبع اطالعات دانشآموزان معلم خود را به عنوان یک تسهیل
کننده  /راهنمایی کننده میبینند

میبینند

دانشآموزان دانش را به عنوان اطالعات برای دانشآموزان علم را به عنوان راهی برای مقابله با
مشکالت میبینند

یادگیری میبینند

مقایسه راهبردهای آموزشی در خصوص دستورالعمل چگونگی استفاده از کتب درسی توسط
فراگیران در دو رویکرد سنتی و  STSنیز با یکدیگر تفاوتهای بسیاری دارد ،پانزده مورد از این استراتژی-
های آموزشی در جدول ذیل به صورت دو به دو برای رویکردها بیان شده است (انجمن ملی معلمان علوم،
1990؛ یاگر:)2001 ،2000 ،1996 ،
جدول  :4-2مقایسه راهبردهای آموزشی در خصوص چگونگی استفاده از کتب درسی

کتبدرسیبعنوانراهنما 

STS

کتاب درسی به عنوان منبع قابل مشاهده اغلب استفاده

کتاب درسی فقط زمانی استفاده میشود که به عنوان

میشود

منبع اطالعات مورد نیاز باشد

معلمان اطالعاتی را برای دانشآموزان بمنظور حفظ و

معلمان به دانشآموزان کمک میکنند تا به سواالت

تکرار در آزمون فراهم میکنند

خود پاسخ دهند؛ معلمان به ندرت اطالعات ارائه می
دهند

فعالیتها همه تجویز میشوند ،از جمله اهداف،

دانشآموزان فعالیت های خود را به عنوان راهی برای

روشها و اغلب نتایج

آزمایش ایدهها و توضیحات خود برنامه ریزی میکنند

تمرکز بر مشکالت و مسائل فعلی نیست

مشکالت و مسائل فعلی اغلب زمینه مطالعه را فراهم
میسازند
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تعاریف علمی توسط اطالعاتی در متن گنجانده شده

علم به عنوان سؤاالت ،پاسخهای احتمالی به سواالت و

است

آزمودن پاسخهای احتمالی ،مطرح شده است

معلمان هر درس را با دقت برنامه ریزی میکنند

معلمان بر اهداف تمرکز میکنند و دانشآموزان را در
برنامه ریزی فعالیتها ،اقدامات و منبع اطالعات در
جریان قرار میدهند

فعالیت دانشآموزان و اینکه چه چیزی را انجام می-

دانش¬آموزان بر اساس اقدامات پیشنهاد شده ،منابع

دهند را معلم هدایت میکند

اطالعاتی و سواالت جدید عمل میکنند

تمرکز بر کلمات و اصطالحات موجود در کتاب

اصطالحات خاص فقط پس از معانی ایجاد شده

درسی است

استفاده می شود

ایده ها و اطالعات برای تسلط ارائه شده است

ایده ها و اطالعات مورد نیاز برای پاسخ به مسائل و
سواالت را دانشآموزان مطرح میکنند

بدون استفاده از روزنامه ها و نشریات فعالیتها

استفاده مکرر از اخبار فعلی و شرایط فعلی

پیگیری میشود
متن آماده شده توسط معلم در کاربرگ موجود است

کار بر روی برگه های متن و آماده سازی معلم کار
نمیکند

علم به عنوان یک عامل در مدرسه ،در جامعه دیده

تقریبا تمام سواالت ،مسائل و فعالیتهای کالس ،پایه

نمیشود؛ به عنوان مثال ،هیچ رابطه محلی وجود ندارد

ای و ارتباطی در سطح محلی دارند

زمان زیادی را صرف آموزش توسط معلم در آماده

دانشآموزان به اندازه معلم در آماده سازی برای درس

سازی درس میشود

سهیم هستند

بحث و بررسی کالسها و آزمایشگاهها بر روی

بحثها و آزمایشگاهها روی پاسخ دادن به مسائل،

رقابتها تمرکز می کنند و پاسخ درست را دریافت می

سواالت و مشکالت تمرکز میکنند

کنند
امتحانات و آزمونها بر یادگیری دانشآموزان تمرکز

ارزیابی بر روی آنچه دانشآموزان می توانند انجام

می کنند

دهند تمرکز دارد یعنی چگونگی استفاده از اطالعات و
مهارتها

در حقیقت یادگیری نمی تواند در کالسهای درس رخ دهد که در آن علم به عنوان یک موضوع مفید
و جالب توجه دیده نمیشود؛ در یک رویکرد سنتی ،کار معلم صرفا ارائه اطالعات به دانشآموزان است ،در
حالی که تمرکز بر روی دانشآموزان و یا تشویق آنها مشاهده نمیشود .در این رویکرد ،سرزنش کردن
دانشآموزان ،والدین ،مدرسان مدرسه به سبب عدم توجه به مطالعات علمی برای بسیاری از معلمان آسان
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است .رویکرد  STSدر واقع یک تالش اصالحی است که شامل منافع ،ایدهها و شناسایی مشکالت مربوط
به دانش¬آموزان می شود .چنین تالشهای دانش آموز محوری می تواند دلیل نگرش های منفی را که
اغلب در میان دانش¬آموزان وجود دارد را بررسی کند .همچنین ،نگرش مثبت در مورد علوم ،کالس های
علمی ،معلمان علوم و دانشمندان (که بخش اعظمی از اهداف اصالحات طرحهای آموزشی را بخود
اختصاص داده است) در این رویکرد مورد توجه قرار میگیرد( .اکچای و همکاران.)2010 ،



 -7-2خالقیت
 -1-7-2تعریف
رابرت گانیه ( )1977خالقیت را نوعی حل مسأله میداند ،او در طبقهبندی خود از انواع بازدههای
یادگیری ،باالترین طبقه از مهارتهای ذهنی را حل مسأله نامیده و طبقه دیگری به خالقیت اختصاص نداده
است .وولفلک ( ) 1987از این لحاظ با گانیه هم عقیده است و اذعان میدارد که توانایی خالقیت همچون
مهارت حل مسأله بر دانش و اطالعات فرد در زمینهای که به خالقیت دست میزند وابسته است .در نظریه
گیلفورد دو نوع تفکر همگرا و تفکر واگرا معرفی شده است .تفکر همگرا با هوش رابطه دارد اما تفکر واگرا
ویژگی مهم خالقیت (آفرینندگی) است .تفاوت این دو وجه از تفکر انسان در این مورد است که در تفکر
همگرا نتیجه تفکر از پیش تعیین شده است (یک جواب درست وجود دارد) ،اما در تفکر واگرا تعداد زیادی
جواب احتمالی ممکن است موجود باشند ،که از نظر منطقی هریک از آنها درست است .گیلفورد (،1962
 ،) 1987 ،1967نخستین کسی بود که مبحث تفکر واگرا را در روانشناسی آفرینندگی مطرح نمود (سیف،
 .)1393در نظریه گیلفورد تفکر و اگرا از هشت عامل سیالی (روانی) ،انعطافپذیری (نرمش) ،تازگی (اصالت)،
گسترش (بسط) ،ترکیب ،تحلیل ،سازمان دادن و پیچیدگی تشکیل یافته است (گیلفورد1987 ،؛ به نقل از سیف،
.)1393
پاول تورنس( )1998 ،1966 ،1962یکی دیگر از نظریه پردازان حوزه خالقیت به شمار میآید .تورنس
( ) 1998سه تعریف برای خالقیت (آفرینندگی) ارائه داده است :یک تعریف پژوهشی ،یک هنری و یک تعریف
وابسته به بقاء .در تعریف پژوهشی او ،تفکر آفریننده عبارتست از ” فرآیند حس کردن مشکالت ،شکاف در
اطالعات ،عناصـر گمشده ،چیزهای ناجور؛ حدس زدن و فـرضیه ســازی درباره این نواقص ارزیابی و آزمودن
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این حدسها و فرضیهها؛ تجدید نظر کردن و دوباره آزمودن آنها؛ بالخره انتقال نتایج“ .تورنس ( )1998در
توضیح تعریف فوق بیان میدارد هر زمان که نقص یا کمبودی احساس میکنیم در ما تنش ایجاد میشود.
احساس ناراحتی میکنیم و دلمان میخواهد کاری را انجام دهیم تا تنش را رفع نماییم ،در نتیجه به تکاپو
میافتیم و سؤال میپرسیم ،چیزها را دستکاری میکنیم و حدسها و فرضیات را مطرح میسازیم ،تا زمانی
ک حدسها و فرضیات مورد آزمون و تجدیدنظر قرار نگرفتهاند آرام نمیگیریم .حتی پس از انجام این کار
هنوزهم تنش باقی است و زمانی آرام میگیریم که به کسی بگوییم چیزی را کشف یا تولید کردهایم” .در
سراسر این فرآیند ،عنصری از پاسخدهی سازنده به موقعیتهای موجود یا تازه وجود دارد و صرفاً انطباق
یافتن با آنها مطرح نیست“.تورنس ( )1998در تعریف هنری خود از خالقیت به مواردی اشاره میکند که
برخی از آنها عبارتند از :خالقیت مانند خواستن دانستن است؛ مانند عمیقتر حفر کردن است؛ مانند
خواندن به سبک خود است و غیره .تورنس ( )1998در تعریف وابسته به بقای خود از خالقیت قدرت کنار
آمدن فرد با موقعیتهای دشوار را ذکر کرده است .به هنگام مواجه با موقعیتهای دشوار و خطرناک ”وقتی
که شخص هیچ راهحل از پیش آموخته شده و تمرین کردهای ندارد ،به درجهای از خالقیت نیازمند است“.

 -8-2نگرش به خالقیت
در مورد گروه بندی رویکردهای مختلف نظری و متدولوژی ،که ظاهرا معیارهای خاصی را برای
بررسی خالقیت به اشتراک می گذارد توافق نسبی وجود دارد .چنین طبقه بندی در این زمینه مفید است
چرا که اجازه می دهد این رویکردها را به صورت متنی تعریف شود .متون تخصصی رودس )1961( 1را به
عنوان نقطه شروع این طبقه بندی ،شامل موارد زیر می باشد:
الف) رویکردهای شخص محور و یا آنهایی که خالقیت را به عنوان یک ویژگی شخصیتی می بینند؛
ب) رویکردهایی که بر فرآیند متمرکز شدند و یا آن را در گروه یا گروهی از فرایندهای شناختی قرار
می دهند؛
ج) رویکردهای محصول محور؛
د) رویکردهایی که بر محیط زیست متمرکزند.

Rhodes
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از سوی دیگر ،بررسی خالقیت همچنین می تواند به عنوان سطوح مختلف تعامل نیروها از سطح
کالن به سطح میکرو طبقه بندی شود .به این معنا ،هنسی و آمابایل )2010(1هفت سطح را پیشنهاد می کنند،
از جهانی به فردی؛ شامل :رویکرد سیستمی ،فرهنگ  /جامعه ،محیط اجتماعی ،گروه ها ،فردی  /شخصیتی،
تأثیر  /شناخت  /آموزش و عصبی (مغز و اعصاب).
هر رویکرد یا گروهی از رویکردها ابزارهایی را برای درک خالقیت فراهم می کنند .واضح است که
توافق قطعی در مورد تعریف خالقیت وجود ندارد .برای رویکردهایی که بتوانند خالقیت را مشخص و یا
آن را تعیین کنند زمینه ای مناسب وجود دارد .یکی از این رویکردها را می توان نگرش در نظر
گرفت(پناگوس-کرزو .)2017 ،2نگرش مثبت به ایجاد سازگاری افراد با محیط زیست ،سازماندهی محل کار
و ایجاد پایه رفتارهای بعدی آنها می انجامد (طالقانی.)2012 ،
افرادی با نگرش خالقانه بیشتر و افرادی با نگرش خالقانه کمتری وجود دارند .مهم این است که این
رویکرد را از دیدگاه افرادی که خالقیت را یک ویژگی شخصیتی می بینند ،تفکیک کرد .هنگامی که
خالقیت به عنوان یک ویژگی شخصیتی در نظر گرفته می شود ،آنچه معموال انجام می شود ،توصیف
ویژگی های شخصیتی خاص است که با خالقیت ارتباط دارد .آنچه پیشنهاد می شود این است که خالقیت،
به عنوان یک عمل فردی ،دارای ویژگی های نگرش است .نگرش این امکان را فراهم میکند که فرایندها و
محصوالت تولیدی بتوانند به عنوان خالقیت برچسب گذاری شوند و یا برای یک فرد خاص خالقانه تلقی
شوند (پناگوس-کرزو.)2017 ،
خالقیت معموال بر اساس دو ویژگی تعریف می شود :اصالت و ارتباط (مفید بودن) .همچنین می
توان از طریق آزمون های مختلف روان سنجی ،از طریق آزمون تفکر خالق تورانس) ، (TTCTبه طور
عملی آن را تعریف کرد .در این صورت ،برخی از ویژگی های آن مانند اصالت ،تسلط ،انعطاف پذیری یا
تولید نیز هم زمان تعریف می شوند (تورنس .)2008 ،این ویژگی ها از طریق محصول تولید شده در آزمون
روان سنجی مشاهده و استنباط می شوند.

Hennessey & Amabile
Penagos-Corzo
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همین امر برای تفکر واگرا نیز صادق است :در آزمون و یا رفتاری که انجام شده ،دیده شده است .اما
چه چیزی اصالت یا تولید محصوالت خالق را به وجود می آورد؟ نظم ،گرایش ،تمایل مطلوب ،محرک ها
را در روش باز ،قابل قبول و همه جانبه ارزیابی می کند .به عبارت دیگر ،یک نگرش خالقانه.

 -1-8-2نگرش خالقانه
رویکردهای مختلفی برای مطالعه نگرش وجود دارد .به عنوان مثال ،پیشنهاد شده است که سه مؤلفه
یا انواع مختلف پاسخ به نگرش وجود دارد :شناختی ،عاطفی و رفتاری (بریکلر .)1984 ،1اولین مؤلفه به
عقاید و اندیشه های شیء اشاره دارد .دومین مؤلفه نشان دهنده احساسات رد (عدم پذیرش) ،جذابیت،
تمایل و غیره به موضوع است .سومین مؤلفه به رفتار با یک شیء اشاره دارد .این رویکرد به عنوان مدل سه
جانبه شناخته می شود .عالوه بر این ،و در مقابل این مدل ،نظریه عمل معقول (اقدام منطقی) بیان می کند
که نگرش تنها یک جزء دارد و این جزء ،ارزیابی است .تحت این رویکرد ،نگرش ها بر اساس ویژگی
هایی تعیین می شوند که با توجه به دیدگاه ناظران مهم به نظر می رسند (ورچل ،کوپر اولسن و گویتالس،2
.)2002
با این حال ،میتوان گفت که نگرش منعکس کننده ارزیابیهای مثبت و منفی نسبت به شی (فابریگار،
مکدونالد و وگنر )2005 ،3و رفتارهای مشتق شده از چنین ارزیابی هایی است (مایرز2005 ،4؛ سامرز،5
 .)1978بنابراین ،نگرش را می توان به عنوان تمایل ماندگار یا استعداد اکتسابی در نظر گرفت که فرد،
رویداد یا موقعیت را به روشی خاص ارزیابی و طبق آن عمل می کند (واندر زاندن ،1990 ،6ص  .)19این
تمایل یا استعداد را می توان به عنوان متغیر میانجی بین محرک (هدف نگرش) و پاسخ یا ظهور بیرونی
درک کرد (مورالس )2006 ،7که شامل باورها و احساسات در مورد شیء باشد (سامرز.)1978 ،
هنگامی که نگرش خالق وجود دارد ،تمایل به فکر و عمل با درجه خاصی از انعطاف پذیری در فرد
وجود دارد (پناگوس-کرزو.)2017 ،
1
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این تعریف برای زمینه های مختلف علم شامل هنری ،علمی و فرهنگی ،و همچنین برای زندگی
روزمره درست است .به عبارت دیگر ،زمانی که مردم وضعیت را ارزیابی میکنند و تمایالت مطلوبی برای
ارتباط آن با شیوه های غیر متعارف دارند ،آنها نسبت به موقعیت نگرش خالقانه ای دارند .هنگامی که افراد
با رویدادی مواجه می شوند و با تجارب باال عمل می کنند ،آنها نگرش خالقانه ای دارند .هنگام تغییر
استراتژی و خط مشی ها برای تشخیص یا حل مشکل ،آنها همچنین نگرش خالقانه ای دارند(همان منبع).
با توجه به مطالعه کتز ،)2008( 1یکی از اهداف نگرش ،به عنوان ابزاری سودمند و سازنده ،کمک به
سازماندهی و تفسیر اطالعات جدید است .اگر قرار بود نقش خالقیت عالوه بر کارایی واضح و سازگار آن
ایجاد شود ،بدون شک ،همان تعریفی که کتز برای نگرش ها ارائه کرد کافی بود .با توجه به این رویکرد،
نقش سازماندهی و تفسیر اطالعات ،تابع دانش نامیده می شود که هدف آن دستیابی به جهانی سازمان یافته
و پایدار است .نگرش ها سعی می کنند مسائل را به گونه ای ترتیب دهند تا به این هدف دست یابند .شاید
متناقض به نظر برسد ،ظاهرا خالقیت ،ساختارها و توانایی مواجهه با عدم قطعیت که به عنوان ویژگی
شخصیتی خالق شناخته شده است را مختل می کند .با این حال ،در خالقیت ،برای سازماندهی و یا
سازماندهی مجدد و تثبیت جهان در فرم جدید خود باید تالش عمده ای اختصاص داده شود(پناگوس-
کرزو.)2017 ،

-2-8-2انگیزش خالق محرک
با توجه به این حقیقت که خالقیت با کیفیت نبوغ فوق العاده همراه است ،نئوفیت ها معموالً فکر می
کنند افرادی وجود دارند که خالق هستند در حالی که دیگر افراد چنین نیستند" .نبوغ" به صورت فردی با
هدیه ای ویژه ظاهر می شود که الهامات او ناگهانی بروز می کنند .شاید چیزی بیشتر از حقیقت نباشد.
"نابغه" به میزان باالیی تجربه و صرف ساعات کار قابل توجهی به منظور داشتن تخصص کافی نیاز داشته
تا بتواند بهره وری خالقانه شگرفی ایجاد کند .گزارش شده است که نوابغ برای تولید شاهکارهای خود به
 10سال کار پایدار و یا  20000ساعت نیاز دارند (رومو.)1997 ،2
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سرسختی متغیر وابسته به فرآیند خالقانه است (سیکزنتمالی .)1997 ،1سرسختی به خودی خود
خالقیت تولید نمی کند ،بسیار روشن است .با این حال ،خالقیت شانسی و بدون تالش نیز امکان پذیر
نیست .این تالش و شکلی از آن چیزی است که خالقیت را تشویق می کند .اگرچه موارد بی شماری از
تصادفی های ظاهری در کشف علمی وجود دارد ،اما حقیقت این است که چنین حوادث ناگهانی تحت نظر
دانشمندان رخ داده است .همانطور که پاستور گفت" :شانس به ذهن آماده خطور می کند" .هنگامی که ذهن
زمان زیادی را صرف کار در یک جهت می کند در مواقعی که موقعیت غیر منتظره ای اتفاق بیفتد ،به اندازه
کافی انعطاف پذیر است تا مسیر را تغییر دهد(پناگوس-کرزو.)2017 ،
حفظ یک جهت مشخص برای مدت زمان طوالنی که هدف همیشه قابل مشاهده نیست یا عدم
اطمینان زیادی دارد ،به توانایی انطباق فوق العاده و استراتژی مقابله ای خاصی نیاز دارد .سرسخت و استوار
بودن نیاز به همراهی دارد و این همراهی انگیزه نامیده می شود؛ اگر این انگیزه درونی باشد ،بهتر است.
انگیزه د رونی به عنوان ویژگی مهمی در روند خالقیت شناخته شده است .ظاهرا ،حل مسأله خالقانه بیشتر
در گرو پاداش درونی است نه پاداشهای بیرونی (آمابیل .)1996 ،1986 ،چنین انگیزهای علت فرایند
خالقیت نیست ،در حالی که شرطی است که به آن کمک می کند ،اما آن را کنترل نمی کند (رونکو و
چاند )1995،2با توجه به این که انگیزه بستگی به شناخت دارد .انگیزه داشتن برای چیزی به روش های
مختلف تفسیر و دیدن جهان نیاز دارد .برای دستیابی بستگی به داشتن هدف دارد که این اهداف ارزش
باالیی دارند .هدف یا مزیت اقدامات خالقانه می تواند یا همان فرد باشد یا جهان بیرون (قورگیآرد و
میکلنبورگ.)2013 ،3
احساساتی که باعث دستیابی به اهداف می شوند ،شامل راههایی برای شناختن نوعی جهت هستند.
این احساس است که هم به عنوان اثر و هم انگیزه اضافی عمل می کند .این نوع هدف پیش بینی شده از
شهود مسیر درست ،به «معجزه تحلیلی »4معروف می باشند (آلدوس .)2007 ،5این روند به عنوان بخشی از
روند خالقانه شناخته شده است و ممکن است زمانی رخ دهد که تجربهای با مفاهیم ثابت شده منجر به
تعارض شود و همچنین راه حرکت در مسیر درست وجود داشته باشد (آلدوس.)2007 ،
1

Csikszentmihalyi
Runco & Chand
3
Forgeard & Mecklenburg
4
Analytical Wondering
5
Aldous
2

71
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

بخش مهمی از این شگفتی ،این احساس است که چیزی اساسا در رابطه با مشکل وجود دارد .شاید
این نشانگر تنی است که توسط داماسیو )1994(1پیشنهاد شده است .هنگامی که کسی تصمیم می گیرد،
احساسات با ضرورت درگیر می شوند و احتماال این تصمیم را هدایت می کنند (مارکیک .)2009 ،2این
مشاهدات از مدل ارائه شده در اینجا پشتیبانی می کند (به شکل  1نگاه کنید) .احساس یا عاطفه یکدیگر را
پرورش می دهند و شناخت را تقویت می کنند ،در نهایت ،در اثر عامل شناخت رفتار را هدایت میشود.

شکل  :1اجزای نگرش خالقانه (پناگوس-کرزو)2017 ،

 -3-7-2انعطاف پذیری ،تفکر فراگیر و ارزیابی شناختی باز
فرایندهای شناختی مرتبط با خالقیت پایه محکمی دارند .بسیاری از نویسندگان برای توضیح
چگونگی شناخت در عمل خالقانه تالش بسیاری کردند .در این رابطه ،می توان به آثار واالس (،)1926
گیلفورد ( )1950و رویکردهای معاصر بیشتری که توسط فینک ،ورد و اسمیت ( ،)1996بودن ( )2004و
روانکو ( )2007 ،2004ارائه و یا بررسی شده ،اشاره کرد .به طور کلی ،همه رویکردها انعطاف پذیری را به
عنوان شرط مهمی برای خالقیت بیان می کنند.
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

انعطاف پذیری به عنوان گرایش برای تولید گروهی ناهمگون از پاسخ ها یا استفاده از انواع دسته ها
و تم ها زمانی که افکار تولید می شود ،تعریف می شود (رونکو .)1986 ،این توانایی نقش مهمی در حل
مسأله ایفا می کند ،به انسان ها کمک می کند تا با تقاضای تغییر دنیا سازگار شوند و اثر مبتکرانه ای بر
خالقیت داشته باشد (لونسکو.)2012 ،1
وقتی افراد با رویدادی روبرو می شوند ،و با رویکرد تجربه به حل آن می پردازند آنها نگرش خالقانه
ای دارند .به عبارتی ،شواهد فراوانی وجود دارد که ارتباط تجربه با خالقیت را نشان می دهد (اُلدهام و
بیر2006 ،2؛ کانلی و همکاران2014 ،3؛ کافمن .)2013،4در واقع ،این متغیر به طور قابل توجهی به توضیح
واریانس خالقیت علمی کمک می کند (گروسول و قیست .)2013 ،5ممکن است پرسیده شود که آیا
پذیرش تجربه ،خالقیت جداگانه ای است و یا یکی از اجزای آن است .ذهن کاوشکر و عقل سلیم ،به
عنوان عوامل ضروری در پذیرش تجربه شناخته شدند (کانلی ،اُنز و چرنایشنکو )2014 ،6نیز ممکن است
توصیفی از خالقیت باشند(پناگوس-کرزو.)2017 ،
هنگامی که وضعیتی ارزیابی می شود و تمایالت مطلوبی برای ایجاد گروهها به شیوه های غیر
متعارف وجود دارد ،نگرش خالقانه ای وجود دارد .مشارکت در شیوه های غیر متعارف درک روابطی است
که دیگران آن را انجام نمی دهند .این همان چیزی است که می توان آن را تفکر فراگیر نامید .تفکر فراگیر
شامل ویژگی هایی است که در اسکیزوفرنی شناسایی شده است (کاتینگ ،دیوید و مورفی )1987،7و زمانی
اتفاق می افتد که فردی عناصر را در دستهای قرار می دهد که بخشی از آن دسته نیستند (رونکو .)2007 ،به
نظر رسد این ویژگی مربوط به خالقیت باشد(پناگوس-کرزو.)2017 ،
شواهدی از این رابطه در افراد مبتال به بیماری روانی (پاین و ونآلن )1969،8و همچنین در افراد بدون
چنین بیماری هایی وجود دارد (میرزبورگ ،کارسون ،مارتیز و مکنیلی )2014 ،9به عبارتی ،همچنین مشخص
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

شده است که دانشجویان با شخصیت اسکیزوتایپیک باال نسبت به دانشجویانی که شخصیت اسکیزوتایپای
کم دارند ،مسائل بینشی را بهتر حل می کنند (کریمی ،ویندمن ،گاندورکان و آبراهام.)2007 ،1

 -4-8-2از ارزیابی تا رفتار
ارزیابی افراد ،هنگامی که آنها نگرش خاصی را نشان می دهند ،بخش مهمی از این فرایند (هسته
اصلی) هستند ،اما تمام فرایند را نشان نمی دهند .به عنوان مثال ،اگر کسی نسبت به رفتارهای مذهبی خاص
نگرش منفی داشته باشد ،همچنین آشکار خواهد شد که این ارزیابی منفی به وسیله دانش و تجربه پیش می
آید و معموال از رفتارهایی پیروی می کند که چنین ارزیابی ها را تقویت می کند .نگرش همیشه در رفتار
ظاهر نمی شود ،تأثیرات اجتماعی با درجه ای تغییر همراه است که رفتار آن شبیه نگرش ارزیابی است.
همین امر در رابطه با خالقیت نیز صادق است .محیط هایی که برای رفتارهای خالقانه نامطلوب هستند،
احتمال وقوع این رفتارها را کاهش می دهند ،اما خالقیت پنهان در ارزیابی که افراد انجام می دهند ،ادامه
خواهد یافت (پناگوس-کرزو.)2017 ،
غالباً آنچه که خالقیت در نظر گرفته می شود اقدامات یا نتیجه اقدامات است .نمره الف (عالی) آزمون
خالقیت عمل یا نتیجه یک سری اقدامات است .نقاشی نیز محصولی است ،و در عین حال یک عمل بوده
است .حل مسأله  ،روزمره یا بسیار پیچیده ،دارای عناصر فوق نیز هستند :عمل و نتیجه عمل است .با این
حال ،هنگامی که فردی آزمون تئوری خالقیت داده ،تصویری را نقاشی کرده یا مشکلی را حل کرده است،
هر عمل ضروری به یک فرایند ارزیابی اشاره دارد .یکی از راه های تماشای شی ای" ،حس" آن و قضاوت
کردن است .بنابراین رفتار خالقانه از طریق توجه هدایت می شود و دارای ذرهای ارزیابی است (همان منبع).
هرچند رفتارهای خالقانه در هر رشته یا زمینه ای متفاوت است ،زمانی که کسی رفتار خالقانه ای را
نشان می دهد ،آن را با هر رفتار خالق دیگری هماهنگ می کند :آن را کنترل و فعال می کند .در حالی که
خود کنترلی دارای مبانی شناختی است ،همچنین مجموعه ای از مهارت های نگرشی را در بر دارد (دسی و
لنون .) 1998 ،2این مهارت ها در نهایت در رفتاری مشخص ظاهر می شوند ،به این معنا که توانمندیها در
آنچه که انجام می شود ،مشاهده می شوند .خود کنترلی به افراد یا اجازه می دهد و یا اجازه نمی دهد که آنچه
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

آنها می خواهند را انجام دهند ،نتایج نشان دادند که خود کنترلی با خالقیت ارتباط دارد (سی و لنون،
 .)1998خود کنترلی بدون مقداری ادعا و بالعکس به سختی رخ می دهد .شواهدی وجود دارد که کنترل
خودکامه را با خودکشی (اسوکام و موتومانیکام )2013 ،1و خالقیت (گاراگوردوبیل )1997 ،2ارتباط می
دهد.
فرد خالق نه تنها به دنبال حل مشکل است ،بلکه برای خالقیت نیز تالش می کند (استرنبرگ و
لوبارت .)1995 ،3بنابراین ،رفتار وی رفتاری سازنده خواهد بود .این رفتار جدید ،اصیل و مرتبط محصول
رفتار مثبت با هدف تولید محصوالت است ،خواه آنها ایده ،اقدامات و یا اشیاء باشند .آنها اساساً رفتارهای
فعال ،خودآموز و هدفمندی در زمینه خاصی از مهارت ها هستند .بر این اساس است که می توان گفت که
رفتار نگرش خالق در مهارت های رفتاری مولد یا کارآمد نشان داده شده است(پناگوس-کرزو.)2017 ،

 -9-2پیشینه پژوهش
 -1-9-2پیشینه داخلی پژوهش
جعفری ( )1383در پژوهشی به بررسی عوامل بازدارنده خالقیت در مدارس ابتدایی استان سیستان و
بلوچستان پرداخت؛ نتایج این پزوهش نشان داده است که بین میزان استفاده از روش تدریس سخنرانی،
تنبیه ،استفاده از روشهای سنتی ارزشیابی نهایی(امتحان) و خالقیت دانشآموزان رابطه معکوس وجود
دارد؛ همچنین نتایج نشان داده است عواملی چون تشویق دانشآموزان ،مدرک تحصیلی و سابقه کار معلم،
حضور در کارگاههای ضمن خدمت معلمان موجب افزایش خالقیت دانشآموزان میگردد .محسنیتبریزی
( )1380در پژوهش خود به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خالقیت در کودکان دبستانی پرداخته است،
نتایج این پژوهش نشان داده است که متغییرهای خانواده ،امکانات تفریحی -پرورشی ،عوامل درونی،
مهارتها ،رسانه تلویزیون ،بازی و آموزش با تفکر خالق کودکان همبستگی معنیداری دارند .محرابی
( )1391در پژوهشی رابطه بین روش تدریس حل مسأله و تفکر خالق دانشآموزان مقطع متوسطه را مثبت
ارزیابی کرده است .همچنین در پژوهشی مشابه گشتاسبی ( )1392نتیجه مذکور را برای دانشآموزان پایه
پنجم ابتدایی بدست آورده است.
1

Asokan & Muthumanickam
Garaigordobil
3
Sternberg & Lubart
2

75
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

پیرخائفی و همکاران )  ( 1388در پژوهشی نشان دادند که آموزش خالقیت موجب افزایش سطح
مؤلفههای فراشناختی خالقیت در دانشجویان آموزش دیده شده است .این تفاوت به صورت معنیداری
بین گروه آزمایش و کنترل به اثبات رسید و نیز حاکی از آن است که خالقیت در سطح مؤلفههای
فراشناختی (سیالی ،انعطاف پذیری و ابتکار) قابل آموزش است .یافتههای مبینی و همکاران )  ( 1389نشان
داد آموزش مهارتهای حل مسأله به طور معنیداری موجب افزایش خالقیت مهندسین گردید.
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور که برروی گروه دانشگاهی (امیری و نوروزی 1391،؛ حاجی
یخچالی و همکاران 1389؛ ساکن آذری ،هاشمیان و شریفی1393 ،؛ برون وهمکاران ،)1392 ،کارکنان
سازمانها و شرکتهای مختلف (اخوان و همکاران  ، 1390مالکی1389 ،؛ شاهین و مرتضوی،)1389 ،
کارآموزان سازمان فنی و حرفهای(حسنزاده و اسالمپناه )1393 ،انجام گرفته است ،اثر آموزش روش حل
مسأله و حلمسأله ابداعی را با متغیرهای مختلف مانند تفکرخالق ،خودکارآمدی ،تفکرانتقادی ،تفکرعلمی،
نوآوری ،اعتماد به نفس و انگیزش شغلی مورد بحث و بررسی قرار دادهاند .بررسی نتایج تحقیقات ذکر
شده نشان داد که روش حلمسأله ابداعی یکی از بهترین راههای افزایش مهارتهای حلمسأله،
خودکارآمدی و خالقیت در افراد است .با توجه به این که در کشور ما تحقیقات انجام گرفته در حوزه تریز
بسیار اندک بوده و چند تحقیق انجام یافته نیز بیشتر در حوزه های فنی و مهندسی بوده است ،لذا در این
تحقیق سعی شد کاربرد تریز در حوزه علوم انسانی مورد توجه قرار گیرد به همین منظور در پژوهش حاضر
تاثیر استفاده از الگوی حل مسأله ابداعانه بر متغییرهای خالقیت و یادگیری دانشآموزان در درس علوم
تجربی مورد بررسی قرار گرفته است.

 -2-9-2پیشینه خارجی پژوهش
پژوهشها در خارج از کشور بیانگر آن است که تریز عالوه بر کاربردهای فنی ،منجر به توسعه
کاربردهایی در حوزههای غیرفنی نیز شده است .ماتریس تناقض و  40اصل تریز در چندین حوزه از جمله
سیستمهای مدیریتی و تجاری (دامب و مان1991 ،؛ الو2004 ،؛ چانگ و چن2004 ،؛ مولر2005 ،؛ کونگ و
تانگ2008 ،؛ یانگ و چن ،)2011 ،سیستمهای اجتماعی از جمله آموزش (واترز ،مان و مارشت،)2002 ،
سیستمهای برنامهریزی و سیستمهای فکری (ساچکو ،)2009 ،کاربرد دارد (به نقل از مالکی و امین بیدختی،
 .)1389تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور که برروی نمونههای مختلف دانشگاهی( فالبررایت2004 ،؛
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یالچین و همکاران2006 ،؛ وایتز و همکاران 2010 ،؛ بلسکی2011 ،؛ هرناندز ،)2012 ،کارکنان سازمانها و
شرکتهای مختلف (آدونکا 2008،؛ برد و همکاران2012 ،؛ لین یانگ و همکاران )2013 ،و کودکان
(چانگ )2004 ،انجام گرفته است بررسی نتایج تحقیقات ذکر شده نشان داد که روش حل مسأله خالقانه
یکی از بهترین راه های افزایش مهارت های حل مسأله ،خودکارآمدی و خالقیت در افراد است.
ابنزر و زولر )1993( 1در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشآموزان پایه دهم به یادگیری
مطالعات علمی پرداختند ،نتایج نشان داده است که دانشآموزان روش تدریس معلمان را به عنوان یک عامل
اثرگذار بر نگرش آنان نسبت به آن علم ،مورد تأکید قرار دادهاند.
الولیس و بریکمن ،)2013( 2در پژوهش خود نشان دادند که بین نگرش نسبت به یادگیری علم و
پیشرفت تحصیلی در علوم دانشآموزان مدارس متوسطه رابطه وجود دارد .همچنین نتایج این پژوهش نشان
داد که جنسیت ،نوع مدرسه ،مدیریت و محیط آموزش ،اهمیت قابل توجهی در پیشرفت در علوم و نگرش
به یادگیری علوم دبیرستان دارد .همچنین در مطالعه علی و آوان )2013( 3مشابه نتیجه مذکور برای دانش-
آموزان پایه دهم در درسهای فیزیک ،شیمی ،ریاضی و زیست شناسی بدست آمده است بطوریکه رابطه
بین نگرش به یادگیری علوم مختلف با میزان موفقیت تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری را
نشان داده است.
یافته های کاندمیر و گیور ( )2009درمورد به کارگیری سناریوهای حل خالق مسأله در آموزش ریاضی
توسط معلمان نشان داد که این آموزش سبب افزایش مهارتهای حل خالقانه مسأله در دانشآموزان شد.
بیر )1988(4در پژوهشی تأثیر بلند مدت آموزش حل خالق مسأله را مورد بررسی قرار داد و نتایج
مشابهی مبنی بر کاراتر بودن روش حل خالق مسأله در افزایش خالقیت دانشآموزان به دست آورد .تحقیقات
دیگری نیز در این مورد وجود دارد که از پیشرفت تفکر خالق از طریق خالقانه مسأله حمایت میکند
(مانیوشی .)2004 ،5در تحقیق دیگری که توسط مین باسادور در سال  2004انجام گردید نیز نتایج مشابهی با
تحقیق پیش به دست آمد و در آن تحقیق مشخص گردید افراد تحت آموزش ارتقای قابل مالحظه ای در
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خالقیت و ایده پردازی پیدا کردند .در تحقیق انجام شده توسط میدو و پارنز)2007( 1مشخص که آموزش
حل مسأله اثر چشمگیری در افزایش خالقیت افراد تحت آموزش دارد.
جدول :3-2خالصه پیشینه پژوهش

ردیف

پژوهشگر

سال

عنوان

نتیجه

1

محسنی

1380

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر

آموزش یکی از عوامل اثرگذار بر خالقیت کودکان

خالقیت

دبستانی است.

بررسی عوامل بازدارنده

استفاده از روش تدریس سنتی با میزان خالقیت

خالقیت

دانشآموزان رابطه معکوس دارد.

رابطه روش آموزش خالقیت

آموزش خالقیت موجب افزایش سطح مؤلفههای

بر مؤلفههای خالقیت

فراشناختی خالقیت در دانشجویان

تبریزی

2

جعفری

1383

3

پیرخائفی

1388

4

مبینی

5

محرابی

1391

6

گشتاسبی

1392

7

بخچالی

1389

8

امیری

1391

9

برون

1392

 1389رابطه آموزش مهارت های حل

آموزش مهارت های حل مسأله به طور معنی

مسأله با خالقیت

داری موجب افزایش خالقیت مهندسین گردید.

رابطه روش تدریس حل مسأله

رابطه بین روش تدریس حل مسأله و تفکر خالق

با تفکر خالق

در دانشآموزان مقطع متوسطه مثیت و معنادار
است

رابطه روش تدریس حل مسأله

رابطه بین روش تدریس حل مسأله و تفکر خالق

با تفکر خالق

در دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی مثیت و معنادار
است

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت

با خودکارآمدی و خالقیت

خودکارآمدی و خالقیت در دانشجویان شده است

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

خالقانه با افزایش مهارت های

حل مسأله ،خودکارآمدی و خالقیت در دانشجویان

حل مسأله ،خودکارآمدی و

شده است

خالقیت
رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

ابداعی با مهارت های حل

حل مسأله و خالقیت در دانشجویان شده است

مسأله و خالقیت
1

Meadow & Parnes
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10

ساکنآذری

1393

11

مالکی

1389

12

شاهین

1389

13

اخوان

1390

14

حسن زاده

1393

15

دامب و مان

1991

16

الو

2004

17

چانگ و چن

2004

18

مولر

2005

19

کونگ و

2008

تانگ

20

یانگ و چن

2011

21

واترز

2002

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

ابداعی با مهارت های حل

حل مسأله و خودکارآمدی در دانشجویان شده

مسأله و خودکارآمدی

است

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

ابداعی با مهار های حل مسأله

حل مسأله و خودکارآمدی در کارکنان سازمان شده

و خودکارآمدی

است

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

با مهارتهای حل مسأله و

حل مسأله و خالقیت در کارکنان سازمان شده

خالقیت

است

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

ابداعی با مهارتهای

خودکارآمدی و خالقیت در کارکنان سازمان شده

خودکارآمدی و خالقیت

است

تأثیر آموزش حل مسأله به

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت

روش ابداعانه بر افزایش تفکر

تفکر خالق در بین کارآموزان سازمان فنی و حرفه-

خالق

ای شده است

تاثیر استفاده از تریز بر سیستم

استفاده از چهل اصول ابداعی تریز بر سیستمهای

های مدیریتی وتجاری

مدیریتی وتجاری تاثیر مثبت دارد

تاثیر استفاده از تریز بر سیستم

استفاده از چهل اصول ابداعی تریز بر سیستمهای

های مدیریتی وتجاری

مدیریتی وتجاری تاثیر مثبت دارد

تاثیر استفاده از تریز بر سیستم

استفاده از چهل اصول ابداعی تریز بر سیستمهای

های مدیریتی وتجاری

مدیریتی وتجاری تاثیر مثبت دارد

تاثیر استفاده از تریز بر سیستم

استفاده از چهل اصول ابداعی تریز بر سیستمهای

های مدیریتی وتجاری

مدیریتی وتجاری تاثیر مثبت دارد

تاثیر استفاده از تریز بر سیستم

استفاده از چهل اصول ابداعی تریز بر سیستمهای

های مدیریتی وتجاری

مدیریتی وتجاری تاثیر مثبت دارد

تاثیر استفاده از تریز بر سیستم

استفاده از چهل اصول ابداعی تریز بر سیستمهای

های مدیریتی وتجاری

مدیریتی وتجاری تاثیر مثبت دارد

تاثیر استفاده از تریز بر سیست

استفاده از چهل اصول ابداعی تریز بر سیستمهای

های اجتماعی

اجتماعی از جمله آموزش تاثیر مثبت دارد
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22

ساچکو

2009

23

فالبررایت

2004

24

یالچین

2006

25

وایتز

2010

26

بلسکی

2011

27

هرناندز

2012

28

آدونکا

2008

29

برد

2012

30

لین یانگ

2013

31

چانگ

2004

تاثیر استفاده از تریز بر سیستم

استفاده از چهل اصول ابداعی تریز بر سیستمهای

های برنامه ریزی و فکری

برنامه ریزی و سیستمهای فکری تاثیر مثبت دارد

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت

با خودکارآمدی و خالقیت

خودکارآمدی و خالقیت در دانشجویان شده است

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

خالقانه با افزایش مهارت های

حل مسأله ،خودکارآمدی و خالقیت در دانشجویان

حل مسأله ،خودکارآمدی و

شده است

خالقیت
رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

ابداعی با مهارت های حل

حل مسأله و خالقیت در دانشجویان شده است

مسأله و خالقیت
رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

ابداعی با مهارت های حل

حل مسأله و خودکارآمدی در دانشجویان شده

مسأله و خودکارآمدی

است

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

ابداعی با مهار های حل مسأله

حل مسأله و خودکارآمدی در کارکنان سازمان شده

و خودکارآمدی

است

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

ابداعی با مهار های حل مسأله

حل مسأله و خودکارآمدی در کارکنان سازمان شده

و خودکارآمدی

است

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

با مهارتهای حل مسأله و

حل مسأله و خالقیت در کارکنان شرکت شده

خالقیت

است

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

ابداعی با مهارتهای

خودکارآمدی و خالقیت در کارکنان سازمان شده

خودکارآمدی و خالقیت

است

رابطه روش تدریس حل مسأله

روش حل مسأله ابداعی باعث افزایش مهارت های

ابداعی با مهارتهای حلمسأله

حل مسأله و خالقیت در کودکان شده است

و خالقیت
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ابنزر

1993

33

الولیس

2013

34

علیوآوان

2013

35

کاندمیر

2009

36

بیر

37

مانیوشی

38

مین

39

میدو

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش

نتایج نشان داده است که دانشآموزان روش

دانشآموزان پایه دهم به

تدریس معلمان را به عنوان یک عامل اثرگذار بر

یادگیری مطالعات علمی

نگرش آنان نسبت به آن علم ،مورد تأکید قرار
دادهاند.

بررسی رابطه بین نگرش به

بین نگرش به یادگیری علوم مختلف با میزان

یادگیری علوم مختلف با میزان

موفقیت تحصیلی دانشآموزان مقطع دبیرستان

موفقیت تحصیلی

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بررسی رابطه بین نگرش به

بین نگرش به یادگیری علوم مختلف با میزان

یادگیری علوم مختلف با میزان

موفقیت تحصیلی دانشآموزان پایه دهم رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.

موفقیت تحصیلی
به کارگیری سناریوهای حل

نتایج نشان داد که این آموزش سبب افزایش

خالق مسأله در آموزش

مهارتهای حل خالقانه مسأله در دانشآموزان
شده است.

ریاضی
 1988بررسی تاثیر آموزش حل خالق
مسأله بر خالقیت

آموزش حل خالق مسأله باعث افزایش خالقیت
دانشآموزان میشود

 2004بررسی تاثیر آموزش حل خالق
مسأله بر تفکر خالق
 2004بررسی تاثیر آموزش حل خالق
مسأله بر خالقیت

پیشرفت تفکر خالق تحت تاثیر آموزش حل مسأله
ابداعی است
آموزش حل خالق مسأله باعث افزایش خالقیت و
ایده پردازی دانشآموزان میشود

 2007بررسی تاثیر آموزش حل مسأله

آموزش حل مسأله باعث افزایش خالقیت میشود

بر خالقیت

 -10-2خالصه فصل
در این فصل مطالبی راجع به الگوی حلمسأله خالقانه ارائه شد .پرواضح است که اجرای الگوی
حلمسأله خالقانه مستلزم تغییری اساسی در رویکرد آموزش است .روش حل خالقانه مسأله ،یکی از
برنامههای آموزشی است که افزایش حس کنجکاوی ،کاوشگری و تفکر خالق را در افراد موجب میشود.
تریز ابزار قدرتمندی برای رشد ایدههای جدید در جریان حلمسأله است .این روش ،یکی از روشهایی است
که از واقعیت موجود استفـاده و باعث کشفیات جدید میشود .تریز که مبتنی بر رشد و تکامل سیستمهای
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فنی است شامل انواع مختلفی از روشها ،اکتشافات ،نوآوریها و کاربرد محاسبات در حل مسائل فنی
است .امروزه تریز به عنوان یک سیستم جامع حل مسأله مطرح است .این نظریه با ارائه راهحلهای دسته-
بندی شده که از کشفیات گذشته به دست آمده است ،ذهن نوآوران را به سمت و سویی خاص بخشیده و
آشفتگیهای ذهنی و روانی را به طوفانی از ایدههای جدید تبدیل میکند .اجرای این الگو میتواند موجبات
پرورش و بکارگیری هرچه بهتر قوۀ خالقه در دانش¬آموزان را به همراه داشته باشد .خالقیت در تمامی
ادوار زندگی به عنوان عاملی ارزشمند و تأثیرگذار همواره مطرح است اما بنظر میرسد در دوره دبستان و
در درس علوم تجربی این عامل بتواند دانش¬آموزان را در یادگیری و دستیابی به اهداف آموزشی به طور
چشمگیری تقویت نماید ،به همین دلیل در ادامه مباحث این فصل نگرش به خالقیت و یادگیری گنجانده
شده زیرا انتظار میرود این مهارتها تحت تاثیر الگوی حل مسأله خالقانه دچار تغییر شوند .در پایان فصل
نیز به نتایج تعدادی از پژوهشهای داخلی و خارجی که متغییرهای مورد نظر را مورد بررسی قرار داده
بودند ،اشاره شده است.
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فصل سوم
روش شناسی پژوهش
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 -1-3مقدمه
در این فصل به اطالعاتی از جمله روش پژوهش ،جامعه آماری ،نمونۀ پژوهشی ،روش نمونه گیری،
ابزارهای پژوهشی و ویژگیهای آن ،روش اجرای پژوهش و روش تحلیل دادهها اشاره میشود.

 -2-3روش پژوهش
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر الگوی حل مسأله خالق بر نگرش به خالقیت و یادگیری درس
علوم تجربی در دانشآموزان پایه ششم ابتدایی است .با توجه به هدف ،این پژوهش یک مطالعه نیمه
آزمایشی است که در آن ،تأثیر الگوی حل مسأله خالقانه (متغییر مستقل) بر نگرش به خالقیت و یادگیری
(متغییرهای وابسته) در درس علوم پایه ششم ابتدیی در دو گروه کنترل و آزمایشی ،در سال تحصیلی – 96
 1395مورد بررسی قرار گرفته است.

 -3-3جامعه آماری
جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی شهر کرمانشاه
میباشد که در سال تحصیلی  95 – 96مشغول به تحصیل میباشند.

 -4-3نمونه و روش نمونه گیری
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در این پژوهش ،با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس ،یکی مدارس ابتدایی دولتی کرمانشاه برای
پژوهش انتخاب شد .مدرسه منتخب دارای دو کالس پایه ششم بود .دانشآموزان به طور تصادفی به صورت
دو گروه  25نفری در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .حجم نمونه پژوهش حاضر  50نفر میباشد.

 -5-3روش اجرای پژوهش
به منظور اجرای الگوی حل مسأله خالق و بررسی تأثیر این روش بر متغییرهای خالقیت و یادگیری
درس علوم در دانشآموزان پایه ششم ابتدایی ،در ابتدا دو گروههای آزمایش و کنترل تشکیل شده است .در
هر دو گروه محتوای علوم مشابهی تدریس شد ،اما در گروه آزمایش از یک برنامه آموزش طرحریزی شده
مبتنی بر الگوی حل مسأله خالقانه استفاده شد .قبل از اعمال مداخله ،پرسشنامه نگرش به خالقیت و
نگرش به یادگیری درس علوم تجربی برای پیشآزمون مورد استفاده قرار گرفت .پس از مرحله پیش
آزمون ،متغیر مستقل در گروه آزمایش اعمال شد .معلم در هر جلسه بر اساس طرح درس و فعالیتهای
یادگیری که بر مبنای الگوی اسبورن -پارنز برای درس علوم تنظیم شده بود ،تدریس میکرد .خالصهای
ازمراحل الگوی ذکر شده در جدول زیر ارائه شده است .درکالس دیگر یعنی گروه کنترل ،واحد درسی
مربوط به درس علوم بر اساس روش آموزش سنتی بود که شامل سخنرانی معلم درباره همان موضوعی بود
که در گروه آزمایش تدریس شد .پس از به پایان رسیدن مداخله ،پرسشنامه نگرش به خالقیت و نگرش به
یادگیری علوم برای گروه آزمایش و کنترل اجرا شد .الزم به ذکر است که به منظور دستیابی به اهداف مورد
نظر در این پژوهش طرح درسی بر مبنای الگوی حل مسأله خالق برای درس علوم پایه ششم ابتدایی
توسط محقق طراحی و در کالس مربوطه ،به مدت  3هفته (هر هفته دو جلسه) به گروه آزمایشی ارائه شد.
مراحل و خالصهای از الگوی اسبورن -پارنز
مراحل

حقیقت
یابی

در عمل با مسایلی که به صراحت و روشنی تعریف شده باشند مواجه نیستیم بلکه در آغار باید درباره آن ها
اطالعات کافی جمع آوری شود تا از آن شناخت کافی به دست آید .هدف مرحله حقیقت یابی همان جمع
آوری اطالعات و تجزیه تحلیل آن برای آماده شدن جهت تعریف مسأله در مرحله بعدی است.

مسأله
یابی

در این مرحله زمینه های مسأله ساز برای یافتن مسأله ای ـ تعریفی از مسأله ـ که اساس معضل را تشکیل می
دهد ،تجزیه و تحلیل میشود .این مرحله از حل خالق مسایل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا چه
بسا منابع و کوششهای بسیاری که برای یافتن راه حل پیچیده ،پیشرفته ،و پر هزینهای برای مسألهای که به
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غلط تعریف شده باشد صرف شود .در متن مقاله ،به دو مرحله اول ـ حقیقت یابی و مسألهیابی ـ .شکل دهی
مسأله اطالق شده است
ایده یابی

هدف این مرحله ایده یابی برای مسأله ای که در مرحله قبل تعریف شده است میباشد .الزم به ذکر است که
برای یافتن راه حلی خالق الزم است ایده های متعددی ایجاد شود تا بتوان از بین آنها ـ در مرحله بعدی ـ
بهترین راه حل را انتخاب کرد.

راه حل
یابی

در این مرحله ،راه حلهای تدبیر شده در مرحله ایدهیابی ،با توجه به ضوابطی که باید تعیین شود ،برای یافتن
بهترین راه حل ارزیابی خواهند شد .در حقیقت ،مهمترین کار در این مرحله عبارت از تدبیر ضوابط مناسب
است.

پذیرش
یابی

در این مرحله ،باید راه حل ایجاد شده در مرحله راه حل یابی به دست اندرکاران ـ و نیز به خود ـ قبوالنده

شده و برای پیاده سازی راه حل برنامه ای عملی تدوین گردد.

الزم به توضیح است که همان گونه که در مرحله ایده یابی اشاره شد ،برای یافتن خالق ترین ایده باید
ایده های بسیاری تدبیر نمود تا بتوان از بین آن ها خالق ترین آن ها را انتخاب کرد .این اصل ،که در
خالقیت به اصل تکثُر ایده ها موسوم است ،در مورد چهار مرحله دیگر نیز صادق است .به عبارت
دیگر ،در مرحله حقیقت یابی ،الزم است اطالعات زیادی جست و جو کردو از بین آن ها مهم ترین
اقالم اطالعاتی را برای تجزیه تحلیل انتخاب نمود .در مرحله مسأله یابی ـ تعریف مسأله ـ باید تعریف
های زیادی از مسأله تدبیر نمود تا بتوان از بین آن ها گویاترین تعریف را به دست آورد .این اصل را
باید در مراحل دیگر نیز در نظر داشت (اسبورن.)1382 ،

 -6-3ابزار جمع آوری داده ها
به منظور جمع آوری دادهها در این پژوهش ،از پرسشنامه نگرش نسبت به خالقیت و نیز مقیاس
نگرش نسبت به یادگیری علوم استفاده شده است.
پرسشنامه نگرش نسبت به خالقیت ( :)CASپرسشنامه نگرش نسبت به خالقیت توسط چارلز لی
شیفر در  1994طراحی شده است که شامل  32عبارت است که هر دانش آموز موافقت یا مخالفت خود را با
عبارات آن اعالم میکند؛ سؤاالت این پرسشنامه بر اساس مرور ادبیات ،نگرشهای ویژه ،باورها و ارزشهای
اشخاص دارای خالقیت باال ساخته شده است2 .عبارت از بین  32عبارت( ،سؤاالت  3و  )14جز سؤاالت پر

86
دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

کننده هستند و به منظور کاستن از کشف ماهیت ابزار طراحی شده است .باقی سؤاالت متضمن اندازه گیری
ابعاد ذیل در ارتباط با پیشرفت خالق میباشد:
الف) اطمینان از عقاید خود ( 11سؤال)
ب) احساس خیالپردازی ( 7سؤال)
ج) جهت گیری نظری و زیبایی شناختی ( 5سؤال)
د) آزادی در بیان افکار ( 4سؤال)
ه) تمایل به نواندیشی ( 3سؤال)
برآورد همسانی درونی برای پرسشنامه نگرش نسبت به خالقیت از طرریق ضریب پایایی دو نیمه
کردن با دو گروه از کودکان پایه پنجم به روش اسپیرمن -بروان محاسبه شده است .ضرایب بدست آمده
برای گروه اول برابر  0/81و برای گروه دوم برابر  0/75میباشد .همچنین پایایی محاسبه شده از طریق
بازآزمایی پس گذشت از  5هفته ضریب  0/61را نشان داده است .اعتبار همزمان و اعتبار وابسته به مالک
برای این پرسشنامه بین دو گروه خالق و غیر محاسبه شد و قابل قبول ارزیابی شده است؛ مقایسه نمرات
دو گروه نشان داده است که نمرات گروه خالق تفاوت معنادار و باالیی از گروه کنترل در پرسشنامه نگرش
به خالقیت داشتهاند (.)p<0/05 , t= 2/66
مقیاس نگرش به یادگیری علوم :این مقیاس توسط اکپینر و همکاران در سال  2009ساخته شده
است و دارای  21آیتم میباشد و هر آیتم بر اساس یک مقیاس لیکرت  5درجه ای پاسخ داده میشود .که به
ترتیب نمره کامال مخالفم برابر ،1مخالفم ،2نظری ندارم ،3موافقم 4و کامال موافقم 5میگیرند .آیتمهایی که
به صورت منفی میباشند بر عکس نمره گذاری میشوند .مقیاس ذکر شده چهار خرده مقیاس را به شرح
ذیل میسنجد:
الف( خرده مقیاس لذت از یادگیری علوم ( دارای  8آیتم)
ب( خرده مقیاس اضطراب علوم ( دارای  7آیتم)
ج( خرده مقیاس عالقه به درس علوم ( دارای  3آیتم)
د) خرده مقیاس لذت از آزمایش علوم ( دارای  3آیتم) .
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ضریب پایایی همسانی درونی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و عدد  0/89بدست آمده
است) اکپینر و همکاران2009 ،؛ به نقل از عبدی.)1390 ،

 -7-3روشهای تحلیل آماری
روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)
و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیههای پژوهش با استفاده از نرم افزار 𝟐𝟐𝑺𝑺𝑷𝑺
انجام گرفته است.
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فصل چهارم
ارائه و تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
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 -1-4مقدمه
در این فصل به تحلیل کمی دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی پرداخته میشود .ابتدا
مشخصههای آماری آزمودنیها بر حسب نمرات متغییرهای نگرش به خالقیت و نگرش به یادگیری در
درس علوم دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار میگیرد .سپس
با استفاده از تحلیل کوواریانس ،به بررسی فرضیه های پژوهشی پرداخته می شود.

 -2-4تحلیل دادههای کمّی از زاویه توصیفی
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از شاخصهای آمارتوصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار
استفاده شده است.

جدول شماره  :1 -4م یانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون نگرش به خالقیت و یادگیری درس علوم در دو گروه آزمایش
(الگوی حل مسأله خالقانه) و گروه کنترل (روش تدریس سنتی)
متغیرها

پیش آزمون

گروه

پس آزمون

M

SD

M

SD

گروه آزمایش

18/96

3/03

20/12

2/88

نگرش به خالقیت
گروه کنترل

18/40

3/82

17/76

3/63

گروه آزمایش

77/40

11/99

82/16

7/80

نگرش به یادگیری درس علوم

قیت

خال

به

ش

نگر

های

فه-

مؤل

اطمینان از عقاید خود

گروه کنترل

77/56

11/14

77/64

9/72

گروه آزمایش

6/24

1/39

7/00

1/15
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گروه کنترل

5/52

1/76

5/56

1/89

گروه آزمایش

4/68

1/31

4/56

1/42

گروه کنترل

4/48

1/39

4/32

1/52

گروه آزمایش

3/16

0/99

3/04

1/13

گروه کنترل

3/48

0/87

3/20

1/12

گروه آزمایش

1/84

1/21

2/28

0/98

احساس خیال پردازی

جهت گیری نظری و زیبایی شناختی

آزادی در بیان افکار
گروه کنترل

1/84

0/99

1/72

1/17

گروه آزمایش

2/04

0/84

2/36

0/76

تمایل به نواندیشی
گروه کنترل

2/04

0/84

1/80

0/87

گروه آزمایش

27/60

6/49

30/56

4/10

لذت از یادگیری علوم

مؤلفههای نگرش به یادگیری

گروه کنترل

27/16

5/72

27/68

4/28

گروه آزمایش

25/72

4/75

27/12

3/42

اضطراب علوم
گروه کنترل

27/04

5/10

26/00

5/65

گروه آزمایش

11/96

2/33

12/60

1/71

عالقه به علوم
گروه کنترل

11/84

1/91

12/04

2/49

گروه آزمایش

12/12

2/28

11/88

2/40

لذت از آزمایش علوم
گروه کنترل

11/60

2/12

11/84

2/41

جدول شماره  1میانگین و انحراف معیار نگرش به خالقیت و یادگیری درس علوم را در دو گروه
آزمایش و کنترل بر اساس نمرات پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد .میانگین نگرش به خالقیت در در
مرحله پیش آزمون در گروه آزمایش  18/96و گروه کنترل  18/40؛ و در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش
 20/12و در گروه کنترل  17/76محاسبه شده است .همچنین مقادیر میانگین بدست آمده در نگرش به یادگیری
در مرحله پیش آزمون در گروه آزمایش 77/40و در گروه کنترل  77/56؛ و در مرحله پس آزمون در گروه
آزمایش 77/56؛ و در گروه کنتــرل 77/64میباشد .مقادیر محاسبه شده برای مؤلفههای نگرش به خالقیت
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نشان میدهد که میانگین فقط در مؤلفه های اطمینان از عقاید خود ،آزادی در بیان افکار و تمایل به
نواندیشی در گروه آزمایشی در پس آزمون افزایش پیدا کرده است .همچنین ،مقادیر محاسبه شده برای
مؤلفههای نگرش به یادگیری مؤید آن است که میانگین در مؤلفههای لذت از یادگیری ،اضطراب علوم و
عالقه به علوم در گروه آزمایشی در پس آزمون افزایش پیدا کرده است.

 -3-4تحلیل دادههای کمّی از زاویه استنباطی
 -1-3-4یافتههای مربوط به فرضیه شماره 1
برای تحلیل داده های مربوطه به فرضیه اجرای الگوی حل مسأله خالقانه بر نگرش بـه خالقیـت در درس
علوم در دانشآ موزان پایه ششم ابتدایی مؤثر است؛ از تحلیل کوواریانس استفاده شده است که نتایج مربوط بـه
این فرضیه در ذیل آمده است .البته رعایت شرط همگنی شیبهای رگرسـیون الزم مـیباشـد کـه نتـایج آن در
جدول شماره  2-4گزارش شده است.
جدول شماره  :2-4نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی همگنی شیبهای رگرسیون در پس آزمون نگرش به خالقیت درس علوم در
دو گروه آزمایش و کنترل
منبع

SS

Df

MS

F

Sig

گروه

43/506

1

43/506

5/562

0/023

پیش آزمون نگرش به خالقیت

94/622

1

94/622

12/097

0/001

گروه × پیش آزمون

29/114

1

29/114

3/722

0/060

خطا

359/803

46

7/822

کل

18521/000

50

همانطور که در جدول شماره  2-4مشاهده میشود تعامل بین گروه و پیش آزمون نگرش به خالقیت
معنی دار نیست .به عبارت دیگر دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکند ( p=0/060و
.)F=3/722

جدول شماره  :3-4نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پس آزمون نگرش به خالقیت در دو گروه آزمایش و کنترل
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

منبع

SS

Df

MS

F

Sig

اندازه اثر

پیش آزمون نگرش به خالقیت

126/284

1

126/284

15/261

0/000

0/254

گروه

54/574

1

54/574

6/595

0/013

0/123

خطا

388/916

47

8/275

کل

18521/000

50

همانطور که در جدول شماره  3 -4مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیش آزمون نگرش به
خالقیت بین اثر دو گروه دانشآموزان گروه آزمایش (الگوی حل مسأله خالقانه) و گروه کنترل (روش
تدریس سنتی) تفاوت معنیدار وجود دارد ( p=0/013و  47( =6/595و  .F)1بنابراین فرض صفر رد و فرضیه
محقق پذیرفته میشود؛ به این معنی که میانگین نمرات پس آزمون نگرش به خالقیت به طور معنیداری در
گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.
همچنین تحلیل دادههای مربوط به مؤلفههای مقیاس نگرش به خالقیت (اطمینان از عقاید خود،
احساس خیال پردازی ،جهت گیری نظری و زیبا شناختی ،آزادی در بیان افکار و تمایل به نواندیشی) ،به
روش تحلیل کواریانس چند متغیری انجام شد که نتایج آن در جدول شماره  5-4گزارش شده است .پیش
از ارائه نتایج مربوط به مؤلفههای نگرش به خالقیت ،گزارش مربوط به رعایت پیش فرض تساوی
واریانسهای متغیرهای تحقیق(آزمون لوین) در جدول  4-4ارائه شده است.
جدول  .4-4نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس نمرههای متغیرهای تحقیق گروهها در جامعه
متغیر

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنی داری

اطمینان از عقاید خود

1/014

1

48

0/319

احساس خیال پردازی

0/037

1

48

0/849

0/023

1

48

0/879

جهت گیری نظری و
زیباشناختی
آزادی در بیان افکار

0/763

1

48

0/387

تمایل به نواندیشی

0/023

1

48

0/880
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

همان گونه که در جدول  4-4ارائه شده است ،فرض صفر برای تساوی واریانسهای نمرههای
گروهها در متغیرهای تحقیق تأیید میگردد .یعنی پیش فرض تساوی واریانسهای نمرهها در گروههای
آزمایش و کنترل تأیید گردید و مفروضههای الزم برای استفاده از آزمون آماری وجود دارد.
جدول شماره  :5-4خالصه نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری( )MANCOVAبرای بررسی تفاوت پس آزمون مؤلههای مقیاس نگرش به
خالقیت در گروه آزمایش و گروه کنترل
منبع

گروه

متغیر

SS

Df

MS

F

sig

اندازه اثر

اطمینان از عقاید خود

20/773

1

20/773

9/967

0/003

0/188

احساس خیال پردازی

0/079

1

0/079

0/054

0/817

0/001

0/009

0/926

0/000

جهت گیری نظری و
زیباشناختی

0/011

1

0/011

آزادی در بیان افکار

1/855

1

1/855

1/489

0/229

0/033

تمایل به نواندیشی

4/551

1

4/551

6/940

0/012

0/139

همانطور که در جدول شماره  7مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیش آزمون هر یک از سطوح
نگرش به خالقیت ،در سطوح اطمینان از عقاید خود ( p=0/003و  43( =9/967و  )F)1و تمایل به
نواندیشی( p=0/012و  43( =6/940و  ،)F)1بین اثر دو گروه دانشآموزان گروه آزمایش(الگوی حل مسأله
خالقانه) و گروه کنترل(روش سنتی) تفاوت معنی دار وجود دارد .بدین معنا که روش حل مسأله خالقانه
در مقایسه با روش سنتی بر سطوح سطوح اطمینان از عقابد خود و تمایل به نواندیشی مؤثرتر بوده است.
همچنین در مؤلفههای احساس خیال پردازی ( p=0/817و  43( =0/054و  ،)F)1جهت گیری نظری و زیبا
شناختی ( p=0/926و  43( =0/009و  )F)1و آزادی در بیان افکار ( p=0/229و  43( =1/489و ،)F)1
بین اثر دو روش تفاوت معنادار بدست نیامد=0/231( .اندازه اثر ؛  =0/769الندای ویلکز؛  p=0/059و
.) F=2/348

 -2-3-4یافتههای مربوط به فرضیه شماره2
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

برای تحلیل داده های مربوطه به این فرضیه که اجرای الگوی حل مسأله خالق بر نگـرش بـه یـادگیری در
درس علوم در دانشآموزان پایه ششم ابتدایی مؤثر است؛ از تحلیل کوواریانس اسـتفاده شـده اسـت کـه نتـایج
مربوط به این فرضیه در ذیل آمده است.

جدول  :6-4نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی همگنی شیبهای رگرسیون در پس آزمون نگرش به یادگیری درس علوم در دو
گروه آزمایش و کنترل
منبع

SS

Df

MS

F

Sig

گروه

297/680

1

297/680

4/322

0/646

پیش آزمون نگرش به یادگیری درس علوم

1200/893

1

1200/893

17/437

0/001

گروه × پیش آزمون

230/037

1

230/037

3/340

0/074

خطا

3168/124

46

68/872

کل

323581/000

50

همانطور که در جدول شماره  6-4مشاهده میشود تعامل بین گروه و پیش آزمون نگرش به
یادگیری درس علوم معنی دار نیست .به عبارت دیگر داده ها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون
پشتیبانی میکند ( p=0/074و .)F=3/340
جدول شماره  : 7-4نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی تفاوت پس آزمون نگرش به یادگیری درس علوم و در دو گروه آزمایش و
کنترل
منبع

SS

Df

MS

F

Sig

اندازه اثر

پیش آزمون نگرش به یادگیری درس علوم

1037/359

1

1037/359

14/348

0/000

0/234

گروه

276/352

1

276/352

3/822

0/057

0/075

خطا

3398/161

47

72/301

کل

323581/000

50
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

همانطور که در جدول شماره  7-4مشاهده میشود پس از تعدیل نمرات پیش آزمون نگرش به
یادگیری درس علوم ،بین اثر دو گروه دانشآموزان گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنیدار وجود ندارد
( p=0/057و  47( =3/822و .)F)1بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه تأیید میشود.
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

فصل پنجم
بحث و تفسیر یافته ها
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

 -1-5مقدمه
در این فصل ابتدا تمامی یافته های پژوهش به ترتیب فرضیههای طرح شده ،بررسی می شوند؛ سپس
همخوانی یا ناهمخوانی این یافتهها با نتایج پژوهشهای مرتبط با پژوهش حاضر است مقایسه و در نهایت
به تفسیر و تبیین یافتههای پرداخته می شود .این کار از طریق تفسیر روابط درونی داده های پژوهش و
معنی دادن به نتایج پژوهش دنبال می گردد .در پایان فصل نیز محدودیت های اجرای پژوهش و
پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ارائه میشود.
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

-2-5بحث و تفسیریافته ها
 -1-2-5بررسی فرضیه اول پژوهش :اجرای آموزش براساس الگوی حلمسأله خالقانه بر
نگرش به خالقیت در درس علوم تجربی دانشآموزان پایه ششم ابتدایی مؤثر است.
نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داده است که بین نگرش به خالقیت دانشآموزانی که بر اساس
الگوی حل مسأله خالقانه آموزش دیدهاند و دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهاند ،تفاوت
معناداری وجود دارد .بنابر یافتههای پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش بر اساس الگوی حل مسأله
خالقانه در مقایسه با روش سنتی در نگرش به خالقیت دانشآموزان تاثیر معناداری دارد .از این رو فرضیه
اول پژوهش تأیید میگردد.
نتایج پژوهشها بیانگر این موضوع است که با وجود آنکه الگوی حلمسأله خالق (تریز) بر اساس
اصول فنی و مهندسی طراحی شده است ،اما در حوزه علوم انسانی نیز میتواند کاربرد مؤثری داشته باشد
(دامپ و مان1999 ،؛ واترز ،مان و مارشت2002 ،؛ ساچکو2009 ،؛ به نقل از مالکی .)1389 ،با توجه به کم
بودن تحقیقات مشابه ،به خصوص آنکه در اکثر تحقیقات موجود رابطه الگوی حل مسأله خالقانه با
خالقیت سنجیده شده و نگرش به خالقیت به طور مستقیم مورد بررسی قرار نگرفته است ،از نتایج
پژوهشهایی که در آن اثر الگوی تریز بر متغییر خالقیت را مورد بررسی قرار گرفته است ،جهت بررسی
میزان همخوانی با یافتههای مطالعه حاضر استفاده میشود.
یافتههای این فرضیه با نتایج پژوهشهای دنیس ( )2007که در رساله تحقیقی خود بهرهوری از دانش
تریز را در توانایی حل مسأله کاربران علوم انسانی مورد توجه قرار داده است و نشاه داده است که
بکارگیری الگوی حل مسأله خالقانه بر افزایش خالقیت فراگیران موثر است؛ همسو میباشد .همچنین
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هونس ( )2008همسو است.
در پژوهشی که توسط کالدک و پیترسون ( )2006تاثیر سبک حل مسأله خالقانه و راهبردهای یادگیری
در مدیریت دانش آموزان بررسی شده است؛ نتایج همسو با یافتههای پژوهش مشاهده شده است .همچنین
دایس ( )2008در پژوهشی به مقایسه دو روش تدریس بر افزایش پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانشآموزان
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

در درس علوم تجربی پرداخته است که نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که روش تدریس حل مسأله
خالقانه میزان خالقیت دانشآموزان را در درس علوم تجربی افزایش داده است.
امیری و نوروزی ( )1391در پژوهشی تحت عنوان مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی دو روش
ابداعانه حل مسأله و بارش مغزی بر میزان خالقیت دانشجویان به این نتیجه دست یافتند که رویکردهای
نوینی مثل الگوی حل مسأله خالقانه باعث افزایش خالقیت دانشجویان میشود که این نتیجه با یافتههای
پژوهش حاضر همسو است .همچنین ساکن آذری ،هاشمیان و شریفی( )1393در پژوهشی به بررسی اثر
آموزش مهارت حل مسأله خالقانه بر تفکرخالق ،تفکر انتقادی ،تفکر علمی و خودکارآمدی دانشجویان
تحت شرایط بیوریتم فکری پرداختند که نتایج پژوهش مذکور نشان داد آموزش حلمسأله خالقانه (تریز)
باعث افزایش ابعاد مختلف تفکر از جمله تفکر خالق میشود.
پژوهشگران بسیاری به تأیید تاثیر روشهای خالق آموزشی بر افزایش میزان خالقیت دانشآموزان در
پژوهشهای خود پرداختهاند (گوردن1961 ،؛ پارنز1962 ،؛ تورنس1992 ،؛ رنزولی1992 ،؛ گوبینز1995 ،؛
مللو1996 ،؛ آنجلوسکا1996 ،؛ کرکا .)1999 ،در این پژوهشها با بهرهگیری از روشهای متعدد ،امکان
پذیر بودن آموزش خالقیت به اثبات رسیده است .همچنین در پژوهشهایی که بطور خاص بر روش حل-
مسأله خالقانه و تأثیر آن بر افزایش خالقیت افراد تأکید داشتهاند ،بسیاری از نتایج این پژوهشها افزایش
خالقیت را در افراد نشان داده است (اسچویزر2002 ،؛ چانگ2004 ،؛ هالیبورتون2004 ،؛ زالتین و
همکاران2005 ،؛ آدونکا2008 ،؛ بلسکی2011 ،؛ هرناندز و همکاران2012 ،؛ برد و همکاران2012 ،؛یانگ و
همکاران2013 ،؛ شاهین و مرتضوی ،1389 ،مالکی1389 ،؛ اخوان.)1390 ،

 -2-2-5بررسی فرضیه دوم پژوهش :اجرای الگوی آموزش براساس حل مساله خالقانه بر
نگرش به یادگیری در درس علوم تجربی دانشآموزان پایه ششم ابتدایی مؤثر است.
نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داده است که بین نگرش به یادگیری در درس علوم دانشآموزانی
که بر اساس الگوی حل مسأله خالقانه آموزش دیدهاند و دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهاند،
تفاوت معناداری وجود ندارد .بنابر یافتههای پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش بر اساس الگوی حل
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مسأله خالقانه در مقایسه با روش سنتی در نگرش به یادگیری دانشآموزان تاثیر معناداری ندارد .از این رو
فرضیه دوم پژوهش رد میشود.
یافتههای حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش المخالفی و ناگاراتنام ( )2011که به بررسی تاثیر
آموزش تفکر تعاملی و آموزش حل مسأله خالقانه در بین دانشآموزان پایه دهم پرداخته بودند و هیچ
تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در نگرش به یادگیری درس زمین شناسی نشان داده نشد؛
همسو میباشد .همینطور در پژوهش هال و همکاران )2013(1که به بررسی تاثیر آموزش حل مسأله خالقانه
در بین دانش¬آموزان پایه یازدهم و مقایسه آن با روش تدریس سنتی پرداخته بودند ،تفاوت معناداری بین
دو گروه آزمایش و کنترل در نگرش نسبت به علم مشاهده نشده است؛ که این نتیجه با یافتههای حاصل از
این فرضیه همسو میباشد.
همچنین یافتههای این فرضیه با نتایج پژوهش زوابی ( )2012که به بررسی تاثیر آموزش حل مسأله
خالقانه بر نگرش به یادگیری در درس مطالعات اجتماعی دانشآموزان پرداخته است؛ ناهمسو میباشد.
لین و چانگ( )2014روش حل مسأله خالقانه را در بین دانشآموزان دبیرستانی به اجرا درآوردند و
نتایج نشان داد که در این پژوهش گروه آزمایش عملکرد بهتری در نگرش نسبت به یادگیری از خود نشان
دادند؛ این نتیجه با یافته پژوهش حاضر ناهمخوان است.
لرنر و جونز )2012(2با هدف سنجش دستآوردهای یادگیری دانشآموزان پایه دهم در درس زمین
شناسی نشان دادهاند که دانشآموزانی که با روش تدریس حل مسأله خالقانه ،دانش خود را دریافتهاند تفاوت
قابل مالحظهای با سایر دانشآموزان دارند که این نتیجه با یافته پژوهش حاضر ناهمسو است
پژوهشهایی چون فوندا ( ،)2011پلیکورنی و همکاران ،)2011(3مککییرنان ( ،)2011چانگ(،)2011
دویج و همکاران ،)2011(4بیکر( )2011و ریودونگ هو و همکاران )2017( 5به بررسی تاثیر روش تدریس
حل مسأله خالقانه بر نگرش به یادگیری و دستآوردهای یادگیری پرداختهاند که در این پژوهشها تفاوت
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معناداری بین نگرش به یادگیری و دستآوردهای یادگیری افراد در مقایسه با دانشآموزانی که با روش سنتی
آموزش دیده بودند ،مشاهده شده است؛ این نتایج با یافتههای فرضیه در پژوهش حاضر همخوانی ندارد.
 -4-5مشکالت و تنگناهای پژوهش
 ادبیات نظری در هر پژوهش به عنوان زیربنای اصلی ساختار پژوهش بحساب میآید؛ یکی
از تنگناهای پژوهش حاضر عدم وجود تعاریف جامع و مانع در خصوص متغییرهای بکار
گرفته شده در بین برخی از پژوهشهای داخلی و خارجی بوده است به گونهای که در برخی
از پژوهشهای داخلی که صراحتاٌ از یکی از متغییرهای مورد توجه در پژوهش حاضر
استفاده شده ،حتی یک تعریف که روشنگر ماهیت متغییر باشد ،بیان نشده و یا در برخی از
پژوهشها با وجود آنکه متغییر مورد بررسی نگرش به خالقیت و یا نگرش به یادگیری بوده،
در ادبیات نظری به تعریف خالقیت و یادگیری بسنده شده است.
 محدودیت پیشینه پژوهشی داخلی یکی از چالشهای اساسی در روند اجرای این پژوهش
بوده است ،زیرا در بسیاری از پژوهشهای انجام گرفته در داخل کشور متغییر خالقیت و
یادگیری مورد بررسی قرار گرفته و بررسی نگرش دانشآموزان به این دو متغییر مورد توجه
قرار نگرفته است؛ از سوی دیگر ،روش حل خالقانه مسأله هنوز جایگاه قابل توجهی به
عنوان یک روش فعال در پژوهشهای علوم انسانی را به دست نیاورده است.
 یکی دیگر از تنگناهایی که پژوهشگر در زمان اجرای این پژوهش با آن مواجه بوده است،
زمانبندی اجرای آزمونها جهت سنجش نگرش دانشآموزان بود .از آنجایی که مرحله پس
آزمون در پژوهش حاضر در ماه پایانی سال تحصیلی به اجرا درآمده است؛ برخی از دانش-
آموزان تحت تاثیر شرایط پایان نیمسال قرار داشتند که این امر ممکن بوده برخی از دیدگاهها
را تحت تاثیر قرار داده باشد.
 اغلب معلمان از روشهای تدریس سخنرانی و توضیحی استفاده میکنند و استقبال آنان از
روشهای نوین تدریس به طور مستمر در کالسهای درس اندک است؛ بنابراین پیدا کردن
یک معلم داوطلب برای استفاده از طرح درس الگوی تدریس مورد نظر امری دشوار است و
این مورد موجب شد که پژوهشگر تمامی مراحل اجرایی پژوهش(در گروه آزمایش) اعم از:
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برگزاری آزمونها و اجرای الگوی تدریس را شخصاٌ انجام دهد؛ درحالیکه با وجود یک
مدرس داوطلب جهت اجرای روش تدریس ،یقیناٌ پژوهشگر با اشراف بیشتر ،روند انجام
پژوهش را پیگیری مینمود.

-5-5پیشنهادها
 -1-5-5پیشنهادهای کاربردی
 باتوجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأیید تأثیر الگوی حل مسأله
خالق بر نگرش به خالقیت در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ،برگزاری کارگاههای
آموزشی جهت آشناسازی معلمان با الگو حل مسأله خالق به عنوان یک عامل برانگیزاننده،
پیشنهاد میگردد.
 نظر به نتایج بدست آمده از فرضیه اول پژوهش ،پیشنهاد میشود معلمان با بکارگیری الگوی
حلمسأله خالقانه به تقویت اطمینان از عقاید و تمایل به نواندیشی در دانشآموزان کمک
نمایند.
 از آنجایی که روش حل مسأله خالقانه یک روش فعال تدریس است و درس علوم تجربی
نیز جزء دروسی بحساب میآید که فعالیتهای آموزشی بسیاری دارد؛ پیشنهاد میشود
معلمان با بهرهمندی از این روش تدریس به تقویت نگرش به خالقیت و موفقیت دانش-
آموزان در این زمینه کمک نمایند.

 -2-5-5پیشنهادهای پژوهشی
 پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی زمان انجام مراحل برگزاری آزمون (پیش آزمون و پس
آزمون) با زمان برگزاری امتحانات نیمسال همپوشی و یا قرابت نداشته باشد تا از احتمال
بروز هیجانات منفی و اضطرابهای مبتالبه ادوار امتحانی ،در نگرش آزمون شوندگان
جلوگیری به عمل آید.
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 همچنین پیشنهاد میشود؛ میزان تاثیرپذیری متغییر نگرش به یادگیری از سایر روشهای
تدریس یادگیرنده محور ،مورد بررسی قرار گیرد.
 با عنایت به رویکردهای نوین در حوزه تدریس و آموزش ،مناسب است که در پژوهشهای
بعدی تاثیر الگوی حل مسأله خالقانه بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان مورد توجه قرار
گیرد.
 مناسب است در پژوهشهای آتی ،محققان از معلمان زبده و با تجربه جهت نگارش طرح
درس و اجرای الگوی آموزشی مورد نظر بهره گیرند و با این عمل به تسلط خود بر روند
کلی پژوهش بیافزاید.
 همچنین پیشنهاد میگردد ،تاثیر الگو حلمسأله خالقانه بر نگرش به خالقیت در درس علوم
تجربی سایر پایههای تحصیلی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

نمونه طرح درس الگوی حل خالقانه مسأله
مدرسه :دبستان شهید

استان :کرمانشاه

نام درس :علوم تجربی

پایه  :ششم ابتدایی

نام معلم :مهین ویسی تعداد دانشآموزان25:نفر
زمان45 :دقیقه

جنسیت :پسر

هدف کلی  :دانشآموزان یاد بگیرند چگونه در برابر بیماری ها از خود مراقبت کنند.

زمان

اهداف جزئی:
 .1آشنایی با بیماری های واگیر
 .2آشنایی با بیماری های غیر واگیر
 .3آشنایی با جانوران ناقل بیمای
 .4آشنایی با راههای مبارزه با بیماری ها
 .5آشنایی با راههای افزایش مقاومت بدن
 .6آشنایی دانشآموزان با واکسن و عمل واکسینه کردن
 .7آشنایی با ورزشهایی که سالمت بدن را افزایش میدهد .
 .8آشنایی با رفتارهای سالم
 .9آشنایی با راههای افزایش سالمت روح و روان با کمک کردن به دیگران
اهداف رفتاری
 .1دانشآموزان باید بیماری ها واگیر را توضیح دهند و مثال بدون استفاده از کتاب بزنند(.شناختی)
 .2دانشآموزان در پایان درس جانوران ناقل بیماری را نام ببرند (دو مورد)(. .شناختی)
 .3دانشآموزان را ه های مبارزه با بیماری ها را توضیح دهند و مثال بزنند(. .شناختی)
 .4دانشآموزان بیماری های غیر واگیر را بدون استفاده از کتاب توضیح دهند و مثال بزنند(. .شناختی)
 .5دانشآموزان کارهای را که مقاومت بدن را افزایش می دهد را بکار بگیرند انجام دهند (روانی – حرکتی)
 .6واکسن را تعریف کنند(.شناختی)
 .7انجام دو ورزش در مدرسه که سالمت بدن را افزایش میدهند(.روانی  -حرکتی)
 .8دانشآموزان رفتار های سالم را نام برده و در کالس مدرسه به کار بگیرند(عاطفی)
دانشآموزان کارهایی که موجب سالمت روح و روان می شدند را نام برده و یک مورد را توضیح
دهند.
محتوای آموزشی :
محتوای اصلی  :کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی .
محتوای فرعی  :استفاده از سایت های مختلف  ،تصاویر و فیلم های آموزشی در رابطه با بیماری ها
روش تدریس :حل مسأله خالق (روش نوین) و روش های دیگر نیز استفاده می کنیم.
رسانه های آموزشی  :کتاب ،تخته ،ماژیک ،تصاویر و فیلم های آموزشی در رابطه با بیماری ها ،دستگاه
ویدئو پروژکتور  ،سی دی های آموزشی.
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5دقیقه

ارزشیابی ورودی:
 .1بیماری را تعریف کنید؟
 .2میکروب چیست؟
 .3سالمتی چیست؟
 .4دلیل استفاده از دارو ها چیست؟

7دقیقه

راهبرد های ایجاد انگیزه :
-1تصاویر و فیلم های مختلفی از بیماری های واگیر و غیر واگیر را به دانشآموزان نشان دهیم و از آنها
علت این بیماری ها را می پرسیم و راه های پیشگیری و درمان را از دانشآموزان می پرسیم.
-2نشان دادن تصویر فرد ورزشکار و یک فرد بیمار به دانشآموزان.

25دقیقه

ارائه درس:
مسأله :چگونه سالم بمانیم و ارائه راهکار های جدید برای حفظ سالمتی.
در کالس درس تجربی کالس ششم ابتدایی معلم مشغول تدریس درس با عنوان (سالم بمانیم) روی تابلو
کالس جدول یادگیری رسم کرده و دانشآموزان با اشتیاق فراوان مشغول بحث و تکمیل جدول یادگیری
گروه خود می شوند معلم در بین گروه ها حضور دارد و ضمن هدایت آنها را با طرح سواالت تفکر برانگیز
دانشآموزان را به تفکر خالقانه و ارئه راه حل های خالق دعوت می کند

مسأله :چگونه سالم بمانیم و ارائه راهکارهای جدید برای حفظ سالمتی
آنچه میدانیم

آنچه نیاز داریم بدانیم

-1بیماری چیست؟

-1بعضی بیماری ها واگیر

ایده های خالق برای

آنچه برای جمع آوری

حل خالق مسأله

اطالعات باید انجام دهیم.

-1با ورزش کردن بدن سالم -1مطالعه کتاب درسی

-2دارو چرا استفاده

و بعضی غیر واگیر هستند

می ماند.

-2مراجعه به کتابخانه مدرسه

می شود؟

-2برای مقابله با بیماری

 -2با خوردن غذا های

-3استفاده از سایت ها

چه راه هایی وجود دارد.

سالم بدن سالم می ماند.

-4رجوع کردن به پزشک های

 -3عمل واکسیناسیون

-3با کمک به روح و روان

عمومی و یا مربی بهداشت

چیست و چرا باید انجام

دیگران خود نیز سالم می-

شود.

مانیم.
-4با خواب کافی و آب
زیاد خوردن بدن سالم می
ماند .
 -5با پیاده روی،
کوهنوردی بدن سالم می-
ماند.
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مرحله اول

فعالیت

ایجاد آمادگی و فراهم نمودن زمینه برای طرح مسأله
گروه بندی دانشآموزان و بیان مسأله
هدایت دانشآموزان برای تنظیم جدول یادگیری

فعالیت دانشآموزان

تفکر و بحث پیرامون مسأله مطرح شده
تنظیم جدول یادگیری
ارائه راه حل های خالق برای حل مسأله

مرحله
دوم
مرحله سوم

فعالیت

هدایت دانشآموزان برای انتخاب منابع اطالعاتی

فعالیت

بیان ایده های خالقیت و پیشنهاد راه حل

دانش¬آموزان

تعیین آنچه برای جمع آوری اطالعات باید انجام بپذیرد

فعالیت

نشان دادن روش صحیح استفاده صحیح از منابع اطالعاتی
گوناگون
درخواست از دانشآموزان جهت تجزیه و تحلیل و دسته بندی
اطالعات

فعالیت

مراجعه به منابع اطالعاتی گوناگون و جمع آوری اطالعات

دانش¬آموزان

مورد سوال قرار دادن تناسب و سودمندی اطالعات وکنار گذاشتن
اطالعات اضافی
ترکیب دانش و اطالعات کسب شده به منظور بررسی ایده ها و
راه حل

مرحله چهارم

فعالیت

طرح مجدد مسأله و درخواست از دانشآموزان جهت قضاوت درباره ی
راه حل ها و فرضیه ها و تجزیه فرآیند حل مسأله خالق
ارزشیابی یادگیری دانشآموزان

فعالیت دانشآموزان

آگاهی از اثربخشی یادگیری از طریق حل مسأله
بررسی مجدد جدول یادگیری
پاسخ به سواالت مطرح شده و تایید راه حل ها یا فرضیه های
درست
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ارزشیابی پایانی:

8دقیقه

از چند نفر از دانشآموزان بصورت تصادفی سوال شود که:
-1بیماری واگیر و غیرواگیر را تعریف کنند؟
 -2راه های مبارزه با بیماری ها را بیان کنند؟
 -3ورزشهایی که سالمت بدن را افزایش می دهند نام ببرد؟
 -4واکسن و عمل واکسینه کردن توضیح دهد؟
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نمونه پرسشنامه نگرش به خالقیت
دانش آموزان عزیز با پاسخگویی به عبارات پرسشنامه میخواهیم بدانیم شما درباره کارهای مختلف چه احساس و
نظری دارید ،پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد .اگر با عبارتی موافق هستید پاسخ بلی و درصورت عدم موافقت پاسخ
خیر را عالمت بزنید .درصورت امکان عبارتی را بدون اعالم نظر نگذارید.

با تشکر

عبارات

ردیف

1

بازیهای شبیه سازی را دوست دارم

2

در لحظات هیجانی اغلب بدون فکر کردن دست به عمل میزنم

3

مطالعه مطالب اجتماعی را بهتر از مطالب علمی میدانم

4

فکر میکنم خیالپردازی یک نوع وقت تلف کردن است

5

آنچه را که در کالس هنر تا آخر وقت باید انجام دهم ترجیح میدهم که به دقت بمن بگویند

6

بنظرم فکر کردن به اندیشههای غیرعادی یا خیالی ،وقت تلف کردن است

7

فکر میکنم بهترین پاسخ همیشه پاسخی است که معلم میگوید

8

بنظرم داستانهای مربوط به ساحران و جادوگران احمقانه است

9

نقاشی که خودم کشیده باشم ،بهتر از نقاشی دیگران یا کپی از روی دیگران میدانم

10

فکر میکنم ساکت نشستن سرکالس بهتر از بیان عقیدهایست که احتمال دارد غلط باشد

11

بعضی از کودکان بطور طبیعی ،با تصوراتی بهتر از دیگران بدنیا میآیند و هیچ کاری نمیتوان کرد

12

از بیان افکارم میترسم زیرا انها معموال خوب نیستند

13

یادگیری بازیهای جدید و ناآشنا را به بازی کردن بازیهای آشنا ترجیح میدهم

14

رنگ آبی را بیشتر از رنگهای دیگر دوست دارم

15

عقاید کودکان دیگر بهتر از عقاید من است .بهترین کار دنبالهروی از کارهای آنهاست

16

هنر یکی از موضوعات دلخواه من در مدرسه است

17

نقش بازی کردن در قالب آدمهای مختلف را دوست دارم

18

فکر میکنم بچهها عقاید خوب زیادی دارند و معلمان باید در کالس به حرف آنها توجه کنند

بله

خیر
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19

اگر کودکی فکر داشته باشد که متفاوت از دیگران است ،احتماال فکر خیلی خوبی نیست وگرنه،
کودکان دیگر نیز آن فکر را داشتند

20

صرف زمان و فکر کردن به راهحلهای متعدد را قبل از تالش برای حل یک مسأله ضروری میدانم

21

فکر میکنم از تخیل خوبی برخوردار هستم

22

هنرمندان و نویسندگان را بیشتر از دکترها و حقوقدانان میپسندم

23

فکر میکنم وقتی که کودکان نقاشی یا رنگ آمیزی میکنند ،هرگز نباید خراب کاری کنند

24

بنظرم یادگیری نقاشی یا نویسندگی ،مانند آشپزی و خیاطی برای دختران مهم است

25

فقط ترسیم تصاویری از اجسام و اشیا واقعی را دوست دارم

26

در صورتیکه بچههای دیگر به عقاید شما بخندند ،آن عقاید را باید دور ریخت

27

فکر میکنم کودکان میتوانند شعرهای خوب بگویند

28

بچههای کوچولو را که آرام و متین هستند ،بیشتر از بچههایی که شوخ هستند و یا شیطنت میکنند،
دوست دارم

29

دوستی کودکی را که سرزنده است و طرز فکر خوبی دارد ،به کودکی که بچه خوبی است و همیشه
سعی دارد مطابق میل من عمل کند ،ترجیح میدهم

30

معموال پیدا کردن راههای جدید برای انجام کارها را بیشتر از انجام آنها به روش معمول دوست
دارم

31

در مدرسه یادگیری وافعیتها را به صحبت کردن درباره عقاید و اندیشههای مردم درباره اشیا
ترجیح میدهم

32

رسم تصویر شماره یک را بیشتر از شماره دو دوست دارم
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پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم

دانش آموز عزیز
این پرسشنامه درباره نگرش شما نسبت به یادگیری علوم تهیه شده است .لطفاً هر سوال را به دقت بخوانید و نظر خود را با انتخاب
یکی از پاسخهای کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامالً موافقم با کشیدن خط دور آنها در جلوی هر سوال مشخخ
کنید .توجه داشته باشید که برای هر سوال فقط یک پاسخ انتخاب کنید .در ضمن این یک امتحان درسی نیست و برای سوال هخا
پاسخ درست یا غلط وجود ندارد .بنابراین آنچه نظر شخصی خودتان هست عالمت بزنید .لطفاً به همه سوال ها پاسخ دهید و هیچ
نام و نام خانوادگی:

سوالی را بدون پاسخ نگذارید.

نظری ندارم

 -1صحبت کردن با دوستانم درباره موضوعات علوم را دوست دارم

کامالً مخالفم

مخالفم

-2ترجیح می دهم که در آینده شغلی را انتخاب کنم که مرتبط با علوم باشد

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

 -3از انجام فعالیت های مربوط به موضوعات علوم در خارج از مدرسه لذت می

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

موافقم

کامالً موافقم

موافقم

کامالً موافقم

برم
-4از مطالعه موضوعات علوم لذت می برم

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -5اخبار مربوط به علوم ،توجه مرا به خود جلب می کند

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -6من به هنگام مطالعه علوم احساس خستگی می کنم

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -7دوست دارم ساعات کالس علوم بیشتر شود

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -8کسب دانش جدید درباره علوم برای من جالب است

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -9از پاسخ ندادن به سواالت درس علوم می ترسم

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -10به هنگام شروع یادگیری یک موضوع جدید درباره علوم احساس نگرانی می کنم.

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -11فکر می کنم که در درس علوم موفق نیستم

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -12من در فهم درس علوم مشکل دارم

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -13هنگام مطالعه موضوعات علوم باید پیوسته درخواست کمک بکنم

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

-14می توانم موضوعات علوم را به سادگی یاد بگیرم

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -15من مهارتهای الزم برای کسب موفقیت در درس علوم را ندارم

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -16من به درس علوم عالقمند هستم

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -17خسته کننده ترین درس در میان همه درس ها ،درس علوم است

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -18من خواندن مطالب جدید درباره علوم در روزنامه ها و مجالالت را دوسالت

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

ندارم
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 -19من دوست دارم آزمایش های مرتبط با موضوعات علوم انجام دهم

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -20من دوست دارم آزمایش های مرتبط با موضوعات علوم در خانه انجام دهم

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

 -21من به هنگام انجام آزمایش درباره موضوعات علوم از یالادگیری آنهالا لالذت

کامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامالً موافقم

می برم
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Abstract:
The present survey was carried out aiming at the affectivity of teaching
methodology for creative problem-solving on attitude toward creativity and
learning of science among students in sixth grade in Kermanshah in school year
of 1395-96. According to quasi-experimental method, this survey was done in
composed of two treatment and control groups with pretests and posttests. The
population included all of the students of sixth grade in city of Kermanshah in
school year of 1395-96. The sample size included 50 people in two classes with
25. The collecting tools contained the questionnaire of attitude on creativity by
Shepherd and questionnaire of attitude on science by Expiner. The tutorial
period estimated in this survey was six month. To analyze the data, the
descriptive statistics of mean and SD were used and to answer the survey
hypotheses, covariance was used. The survey results showed that teaching based
on the pattern of creative problem-solving affectivity on creativity was
significant. Also, the survey results showed that teaching based on creative
problem-solving had no effect on attitude toward learning the course of science.

Keyword
Creative problem solving, Attitudeto creativity, Attitude to learning, Science
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