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Abstract

The purpose of this study was to identify the effectiveness of teaching a seven-step

learning cycle model on improving creative thinking skills and problem solving in

elementary students. The study was experimental and had a pretest-posttest control

group design. The statistical population of the study included all female students in

the sixth grade of elementary school in Dehgolan city in the academic year 2019-

2020. According to the type of research, the statistical sample consisted of two

classes of 20 people who were selected by convenience sampling method. The

experimental group received training (a seven-step learning cycle model) and the

control group did not receive any training in this regard. To collect data, Torrance’s
(1981) Creative Thinking Questionnaire and Hepner and Petersen’s (1982) Problem
Solving Questionnaire were used. Data analysis was performed by statistical method
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of analysis of covariance. The results showed that training based on a seven-step

learning cycle model significantly increased creative thinking skills: fluidity (P ≤
0.001), initiative (P ≤ 0,000), flexibility (P ≤ 0,000), and extension (P ≤ 0.034); and
problem solving: confidence in problem solving (P ≤ 0.002), desire-avoidance style

(P ≤ 0.006), and personal control (P ≤ 0.040) in the post-test stage. In fact, teaching

with a seven-step learning cycle model has increased the mentioned variables in the

target community.

Keywords: Seven-Step Learning Cycle Model, Creative Thinking, Problem

Solving, Female Students, Social Studies.
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از پرسشـنامه تفکـر خـالق   ها آوري دادهبراي جمع. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد
Torrance(1981) مسـئله و پرسشنامه مهارت حـلHepner and Petersen(1982) شـد. اسـتفاده

انجـام پـذیرفت. نتـایج پـژوهش     کواریانسبا روش آماري تحلیلنیز ها تحلیل دادهوتجزیه
اي یـادگیري باعـث افـزایش معنـادار     نشان داد که آمـوزش مبتنـی بـر مـدل هفـت مرحلـه      

) P≥000/0پـذیري ( )، انعطافP≥000/0، ابتکار ()P≥001/0(خالق: سیالیهاي تفکرمهارت
- )، سبک اجتنـاب P≥002/0له (نفس در حل مسئئله (اعتمادبهمس) و حل P≥034/0و بسط (
در واقـع  شـود.  ) در مرحله پس آزمـون مـی  P≥040/0) و کنترل شخصی(P≥006/0اشتیاق (

متغیرهاي مـذکور  اي باعث افزایش یادگیري هفت مرحلهالگوي چرخهتدریس با استفاده از 
در جامعه هدف شده است.

ــکل ــا:دواژهی ــه ه ــت مرحل ــدل هف ــأله،   م ــر خــالق، حــل مس ــادگیري، تفک اي چرخــه ی
.مطالعات اجتماعیدختر، آموزاندانش

لهئ. مقدمه و بیان مس1
ویـژه روش سـخنرانی و حفـظ و تکـرار حقـایق      هاي سنتی بهدر نظام آموزشی ایران، روش

توجه بوده است. ایـن امـر سـبب جـاري شـدن      روشی غالب همواره موردعلمی در جایگاه
راحتـی  شده و در نتیجه اندیشه و کنجکـاوي طبیعـی بـه   تربیتدر نظام تعلیم وروح انفعال 

و تمایل به تقلیـد از دیگـران داده اسـت. احتیـاط     ارادگیجاي خود را به حالت انفعالی و بی
شده است و ایـن در حـالی اسـت کـه     گري و گوش دادن جایگزین فکر کردنجاي پرسش
پرورش رسمی ثبـت  وآموزشترین کارکرد برايمهممنزله هاي تفکر، اغلب بهرشد مهارت

زیـرا توانـایی در ایـن    ).Habibi Kalibar, Farid and Bahadori Khosroshahi,2019(شده است
ضـروري اسـت، جهـانی کـه در آن سـرعت خلـق       جهان معاصرها براي موفقیت درمهارت

,Al-Dhaimat(طور فزاینده در حـال گسـترش اسـت   بهدانش جدید Albdour & Alshraideh,

هنگـام مواجـه بــا   هـاي ممکـن در  حــلتفکـر، محـور اصـلی شـناخت و ارائـه راه     ). 2020
بـا  هـا ها و رموزي هستند کـه انسـان  تفکر داراي عناصري است که شامل نشانه. استمسائل

ــه   ــترش داده، آموخت ــود را گس ــادگیري خ ــزان ی ــی آن می ــی م ــان را بازشناس ــد و هایش کنن
Amanzadeh and(دار ذهـن بـراي حـل مسـئله اسـت     تفکـر، فعالیـت جهـت   . ندبرمیکاربه

Nemanof, 2015 .(جهــتشــدهاقســام تفکــر هــدایتیکــی از) .دار)، تفکــر خــالق اســت
نوآوري و ارزش اجتماعی همـراه اسـت.   پذیري،خالق نوعی تفکر است که با انعطافتفکر
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ها مشترك اسـت، هنگـامی  انسانتماماین تفکر در همه ابعاد زندگی بشري بروز کرده و بین
قـدرت  آنگـاه که قدرت آگاهی و اطالعات ذهن افراد با رشـد مناسـب فکـري تـوأم باشـد،     

آیـد شود و تفکر خالق که تفکري سـطح باالسـت، بـه وجـود مـی     استدالل ذهنی بیشتر می
تصویرسازي از موضـوعات در ذهـن اسـت   مهارت تفکر آفریننده و خالق خلق آثار جدید،

)Golkari, Rastgoo and Mogadam, 2013.(
بنابراین خالقیت یا به بیان امروزي تفکر خـالق، یکـی از صـفات ممتـاز آدمیـان اسـت.       

هـاي فرهنـگ و تمـدن همـواره مـورد احتـرام       خالقیت در علم، هنر، ادبیات و سـایر جنبـه  
یی ي خـالق، هماننـد پـرورش توانـا    ها بوده و بـه همـین سـبب پـرورش اسـتعدادها     انسان
-).Seif,2012(آیـد شـمار مـی  هـاي مهـم آمـوزش و پـرورش بـه     مسئله یکی از هـدف حل

Santrak(2004)هاي تـازه و غیرمعمـول و   تفکر خالق را توانایی اندیشیدن درباره امور و راه
,Eini, Ebadi(هاي منحصر بـه فـرد بـراي مسـائل تعریـف نمـوده اسـت       رسیدن به راه حل

Saadatmand and Torabi, واگراست که بـه سـیالی،   فکر خالق، مستلزم تفکر). بنابراین 2020
مختلـف  هـاي آنجا که تفکر خـالق بـه شـیوه   انعطافپذیري، اصالت و بسط تأکید دارد؛ اما از

گیرنـد کـه متـأثر از    اي در نظـر مـی  صورت یک نشانگان یا مجموعـه بهشود، آن رامیبیان
هـاي اجتمـاعی، عوامـل    نتیکـی، محـیط  آرایـش ژ آمـوزش،  مختلف نظیر شخصـیت،  عوامل
شناسـان  ). بـراین اسـاس همـه روان   Folley and Park, 2005(شناختی و فرهنگ اسـت زیست

هـاي  هاي آفریننـدگی، خالقیـت و شـیوه   پرورشی و متخصصان آموزشی معتقدند که توانایی
تـرین  از مهـم یکـی ویژه کودکان و نوجوانان آموزش داد لذا توان به افراد بهتفکر واگرا را می

معلمـان  نقش کلیدي در ایـن زمینـه را  کهپرورش رشد تفکر خالق استواهداف آموزش
هـاي خـالق گونـاگون، امکـان ظهـور      منـدي از روش توانند بـا بهـره  دوش دارند. آنها میبر

).Ayers, 2005(را فراهم سازندفراگیراندر خالقیت
آمـوزان داراي  مورد استفاده قرار داد تا دانشتوان هاي گوناگونی که میاما از میان ویژگی

ترند لذا ضروري اسـت کـه نظـام    هاي آفرینندگی را شناسایی کرد چند مورد شاخصتوانایی
هاي درسی خود را به ویژه در بخـش ارائـه مطالب(تـدریس) کـه مـوثرترین      آموزشی برنامه

تارها اسـت بـه صـورتی    ها و رفوسیله جهت هدایت رشد همه جانبه افراد و تغییر در نگرش
سـازي حقـایق علمـی، بـا     آموزان به جـاي ذخیـره  تهیه و تدوین و سازماندهی کند که دانش

ــی    ــه م ــا مواج ــا آنه ــت ب ــه در واقعی ــائلی ک ــوند ( مس ــر ش ــد، درگی ). jamshidi,2011گردن
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هـاي  که به بررسی جایگاه خالقیت در برنامهGrainger, T. and Barnes(2006)راستا همیندر
اند به این نتیجه رسیدند که اگر برنامه درسی جایگاه خاصـی بـه   پرداختهدوره ابتداییدرسی

شـوند و بـه   مند مـی آموزان از تعلیم و تربیت ایده آل بهرهتفکر خالق اختصاص دهد، دانش
یابند.هدف غایی آموزش یعنی رسیدن به توانایی حل مسأله دست می

کنار رسیدن به تفکر خـالق، حـل مسـئله نیـز     در تمام طول تاریخ آموزش و پرورش در 
). Azizi, Bolandhmatan, Saedi, 2019آمده اسـت ( یکی از اهداف اصلی آموزشی به شمار می

خواهـد  شـود کـه فـرد بـه وسـیله آن مـی      حل مسئله به فرایند شناختی و رفتاري اطالق می
ـ   بردي موثر و سـازش یافتـه بـراي مشـکالت روزمـره     راه ا ابـداع کنـد.   را تعیـین، کشـف ی

پیشــرفت شخصــی و اجتمــاعی را اي اســت کــه توانــایی مســئله یــک راهبــرد مقابلــهحــل
). از حیـث نظـري، الگـوي    Anderson,2012دهد(دهد و فشار روانی را کاهش میمیافزایش

هـاي شـناختی، شـامل    اي از مهـارت پردازش اطالعات، حل مسـئله را بـه عنـوان مجموعـه    
ب و ارزیـابی نتـایج حـل مسـئله     ، انتخـاب راه حـل مناسـ   شناسایی مسـئله، هـدف گزینـی   

لگـوي پـردازش اطالعـات مـرتبط بـا      نسخه جدیدي از اکند. اما الگوي حل مسئلهمیتلقی
مـوثر بـراي دسـتیابی بـه توانـایی      هـاي  دهـد کـه اسـتفاده از تکنیـک    مسئله را ارائه مـی حل
اهمیت بسیار اسـت. در ایـن   له و به تبع تفکر خالق در درس علوم اجتماعی داراي مسئحل

هـاي  ، این مدل مرکـز توجـه پـژوهش   1960میان از زمان ارائه مدل چرخه یادگیري در دهه 
انـد. ایــن مــدل  زیـادي بــوده اسـت کــه بـراي ارزیــابی تأثیرگـذاري آن طــرح ریـزي شــده     

آمـوزان از طریـق یـک فعالیـت سـاده یـا بحـث دربـاره آن،         است که ابتـدا دانـش  ايگونهبه
شوند تا فعاالنه به یادگیري بپردازند، در ادامه بـه منظـور کسـب تجربـه، معلـم      ته میبرانگیخ

وجـو و  هـاي گروهـی بـه جسـت    کند که با شرکت در فعالیتاي هدایت میها را به گونهآن
هـاي جدیـد را در شـرایط    بپردازند و بتوانند با گسترش درك و فهم خویش، آموختهکاوش

). هـدف از  Razavi, 2010هاي یـادگیري بپردازنـد (  زشیابی فعالیتجدید به کار گیرند و به ار
تغییرات در این الگو، ایجاد و نشان دادن هر گونه پیچیـدگی نیسـت، بلکـه مطمـئن سـاختن      

بـراي یـادگیري از درس هایشـان    معلمان از این مطلب است کـه هیچیـک از عناصـر مهـم    
,Abdiشــود (نمــیحــذف اي نــامبرده عبارتنــد از: همرحلــ7). حــال مراحــل الگــوي 2011

دادن، تعمــیم (گســترش) دادن، بســطکــردن، توضــیحکــردن، درگیرشــدن، کــاوشاســتنباط
یابی.ارزشو
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مطالعات انجام شده در زمینه مدل چرخه یادگیري نشان داده که به کـارگیري ایـن مـدل    
بتـی در  آمـوزان و تغییـرات مث  در آموزش مطالعات اجتماعی منجر به افزایش موفقیت دانـش 

نشــان داد کــه Coulson (2002)شــود، بطــور مثــالتفکــر و نگــرش بــه یــادگیري آنهــا مــی
انـد، نتـایج یـادگیري و توانـایی     آموزانی که با الگوي چرخـه یـادگیري آمـوزش دیـده    دانش
آمـوزانی اسـت کـه بـا روشـی      اند که تقریباً دو برابر نتایج دانـش اي را تجربه کردهمسئلهحل

الگـوي حـل مسـئله در درس مطالعـات اجتمـاعی از      شـده اسـت.   تـدریس متفاوت به آنها
توان به مثابه فرآیند کمک به افراد براي رشد آنها  و در نتیجـه افـزایش   بسیاري جهات را می

هاي چالش برانگیز دانست. طـی ایـن فراینـد    احتمال مقابله موثر در طیف وسیعی از موقعیت
کننـد. ایـن مهـارت    فشارزاي زندگی را کشف و شناسایی مـی افراد منابع مقابله موثر با وقایع 

شـود کـه افـراد بـه وسـیله آن      آموزان مـی هاي هدفمندانه خاصی در دانشموجب خط مشی
حـل را  گیري کـرده و راه هاي مختلف را تولید نموده، تصمیمحلمسئله را تعریف کرده و راه

)Keshvarz and Kakavand, 2017کنند (انتخاب می
,Balchi؛Habibi Kalibar, Farid and Bahadori Khosroshahi(2019)همچنـین مطالعـات   

Sakraoglu and Takaya (2005); Fatimah and Anggrisia (2018) and Kardak Dick Manley
and Saritas (2008)هــاي مختلــف بیــانگر اثربخشــی الگــوي چرخــه یــادگیري بــر جنبــه

هـاي یـادگیري   تحول و نوآوري در آمـوزش و اسـتفاده از مـدل   باشد. در نتیجه مییتحصیل
هاي مختلف تحصیلی همچون خالقیت و همچنین مهـارت  چون چرخه یادگیري با جنبههم

هاست. پیشـرفت  ها محرك اصلی تمدناي دو سویه دارد، چرا که این مولفهحل مسئله رابطه
پـرورش خالقیـت و تربیـت    در هر علمی از جمله مطالعات اجتماعی و انسـانی منـوط بـه   

ي نـو پرداختـه و موجـب حـل مسـائل      هاي با استعدادي اسـت کـه بـه خلـق چیزهـا     انسان
Doganeih)گردنـد اي مناسب و مفید مـی گونهبه fard,2012)..)Kleiber,Fated and Bahadori,

پـردازي و الگـوي چرخـه یـادگیري     در پژوهش یا عنوان تاثیر الگوي تدریس بدیعه)2019
اند به نتایج زیر دست یافتنـد کـه   آموزان انجام دادهاي بر بهبود تفکر خالق دانشفت مرحلهه

اي بر بهبود تفکـر خـالق   مرحلهپردازي و الگوي چرخه یادگیري هفتالگوي تدریس بدیعه
ــش ــزای  دان ــث اف ــاثیر دارد و باع ــوزان ت ــش  آم ــالق دان ــر خ ــی ش تفک ــوزان م ــود.آم ش

)Suardana, Redhana, Sudiatmika, and Selamat,2018  یـادگیري الگـوي کـه ) نشـان دادنـد
هـا مهارتاینباعث بهبودوداردتأثیرشیمیدرسخالقتفکرهايمهارتبرايمرحلههفت
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آموزاندر دانشرایادگیريمیزانتواندمیازاین روش،استفادهشود. بنابرایندانش آموزاندر
.دهدافزایش

دوره ابتدایی از جمله دورسی است کـه بیشـترین ارتبـاط را بـا     درس مطالعات اجتماعی 
آموزان به درکی اولیـه صـحیح از   رود دانشمسئله دارد. انتظار مییادگیري تفکر خالق و حل

موضوعات اجتماعی مختلف برسند و بتوانند به صورت تعـاملی و سـازگارانه و خالقانـه بـا     
یگرف در اسناد باالدستی مثـل سـند تحـول    مسائل چالشی اجتماعی روبرو شوند. از سوي د

بنیادین و برنامه درسی ملی بر اهمیت تفکر خالق، مهارتهـاي اجتمـاعی و مهارتهـاي مقابلـه     
). بنـابراین  kamangar,ghahramani Azemai,2019هاي زندگی تأکیـد شـده اسـت. (   با چالش

خــالق و اهمیــت ایــن درس و شــناخت تــاثیر ابعــاد چرخــه یــادگیري در پــرورش تفکــر 
هاي حل مسئله یک ضرورت است.مهارت

عــات اجتمــاعی در دوره ابتــدایی هــدف اصــلی آمــوزش مطالاز طــرف دیگــر، چراکــه 
توانایی الزم را براي انجام دادن وظایف در مقابل خانواده، دوسـتان  آموزاناست که دانشاین

بگذارنـد، بتواننـد بـه    آورند، به آموزگـاران و اولیـاي مدرسـه احتـرام     و همسایگان به دست
باشند، با رعایت قوانین و مقررات به نیازهاي روزمره پاسخ دهنـد، بـه   مقررات مدرسه پایبند

اجتماعی توجه بیشـتري داشـته باشـند و عالقـه بـه سـرزمین و محـیط        هايپرورش مهارت
ی یـک  مطالعات اجتماع). (Karimian, Nateghi and Seifi, 2016)(یابدها افزایشزندگی در آن

اقتصـادي وفرهنگی، طبیعـی هاي اجتماعی،حوزه یادگیري است که از تعامل انسان با محیط
کنـد.  هـاي گونـاگون آن بحـث مـی    تحوالت زندگی بشر در گذشته، حال و آینده و جنبـه و
هـا بـا یکـدیگر و بـا     متقابـل انسـان  جایی که درس مطالعات اجتماعی بر محور ارتباطآناز

و زمان سه محور عمـده ایـن   است، لذا جامعه، مکانبرند استوارسر میهمحیطی که در آن ب
درس هستند.  

هـاي علمـی   اي است که از مفاهیم رشتهرشتهمطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیري بین
هـاي  شناسی، آمـوزش اقتصاد، علوم سیاسی، جامعهو مطالعات مختلف چون جغرافیا، تاریخ،

کـه اسـاس آن بـر    گیـرد محیطی، دین و اخالق بهره میزیستمدنی، مطالعات شهروندي و
در راهنمـاي تـدریس مطالعـات    بنیه تفکر و حل مسائل متعدد فردي و اجتماعی تکیـه دارد.  

تقویت عزت و هویت ایرانی اسـالمی؛  .1هاي آموزشی این درس شامل: اجتماعی، ضرورت
هـاي  ناخت حقـوق و مسـئولیت  ش.3اسالمی؛ هايسازي اخالق و ارزشترویج و درونی.3
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هـاي مربـوط   ها و نگرشمختلف و تقویت مهارتفردي و اجتماعی و شهروندي در سطوح
هـاي کشـور و جایگـاه کشـور در     استعدادها و قابلیـت شناخت میراث فرهنگی،.4ها؛ به آن

هـاي  پیشـگیري از بـروز بحـران   .5در سطح جهانی؛ جهان و توانایی برقراري ارتباطات مؤثر
هـاي اجتمـاعی و   کودکان و نوجوانـان و کـاهش کجـروي   هاي اجتماعی درربیتی و آسیبت

گسترش بهداشت روانی، تقویت روحیه خودبـاوري، نشـاط،   . 5وگسترش رفتارهاي بهنجار
هـاي  مهـارت پرورش و داده آینده و اعتماد به نفس را مدنظر قرار سازندگی و پویایی امید به

شـود کـه   تعقیب بایست میها که در اهداف، محتوا و روشداندیماز موارد مهمی را زندگی 
باشد. بنابراین ضرورت انجـام تحقیـق حاضـر از    اساس آن مبتنی بر آموزش صحیح تفکر می

چنین داشتن تفکـر خـالق   شود که چون حل مسئله و آفرینندگی و همجایی مشخص میآن
جـزو ارزشـمندترین اهـداف تربیتـی     در باالترین سطح فعالیت شناختی انسـان قـرار دارد و   

آید و نیز هدف عمده تمام نهادهاي تربیتـی، ایجـاد زمینـه و فضـاي الزم بـراي      حساب میبه
ویــژه کــه درس مطالعــات اجتمــاعی نیــزهاســت و بــهیــادگیري و شــکوفایی ایــن مهــارت

زیـابی  هاي نقـد و ار هاي اجتماعی، زمینهارزشکند تا ضمن انتقال و بسط باورها ومیتالش
بتوانند هنجارهـاي اجتمـاعی   وجود بیاورد تا آنهابهآموزاناخالقی هنجارها را از سوي دانش

در ایـن  رده و به درستی عمل نمایند. بنـابراین  نقد کايتفکري خالق و حل مسالهمبناي را بر
اي بـر بهبـود   مرحلـه اثربخشـی الگـوي چرخـه یـادگیري هفـت     شود تـا پژوهش تالش می

آمـوزان  دانـش درس مطالعـات اجتمـاعی   در و توانایی حـل مسـاله   هاي تفکر خالق مهارت
یا به عبارت بهتر به دنبال پاسخگویی به این سوال است کـه آیـا آمـوزش مـدل     بررسی شود
هـاي تفکـر خـالق و حـل مسـأله در درس      اي چرخه یادگیري بر بهبود مهارتهفت مرحله

مطالعات اجتماعی تأثیر دارد؟

هاي پژوهش. فرضیه2
آمـوزان  اي چرخه یادگیري بر بهبود تفکر خالق در بین دانش. تدریس با مدل هفت مرحله1

ابتدایی درس مطالعات اجتماعی تأثیر دارد.
اي چرخـه یـادگیري بـر بهبـود حـل مسـأله در بـین        . تدریس بـا مـدل هفـت مرحلـه    2
آموزان ابتدایی درس مطالعات اجتماعی تأثیر دارد.دانش
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شناسی پژوهشروش. 3
وه اجـرا نیمـه آزمایشـی از نـوع     پژوهش حاضر از لحاظ هـدف، کـاربردي و از لحـاظ شـی    

طـرح آزمایشـی پـژوهش حاضـر طـرح      اسـت. بوده آزمون با گروه کنترل پس- آزمونپیش
جـایگزینی کـردن   - 1آزمون با گروه گواه و شامل مراحل اجرایی زیر بـود: پس- آزمونپیش

اجـراي متغیـر مسـتقل    - 3ها؛ اجراي پیش آزمون و جمع آوري داده- 2ها؛تصادفی آزمودنی
اجـراي پـس آزمـون و    - 4(مدل هفت مرحله اي چرخه یادگیري) روي گـروه آزمایشـی و   

ها.جمع آوري داده
آموزان دختر پایه ششـم ابتـدایی آمـوزش و    جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه دانش

بود. با توجـه بـه ماهیـت پـژوهش،     1398- 99یلی پرورش شهرستان دهگالن در سال تحص
نفري از مقطـع سـوم تجربـی بـود و چـون محقـق از کـالس در        20حجم نمونه دو کالس 

سـترس بـود. از بـین مـدارس دوره     گیـري در د رس خود اسـتفاده کـرد، روش نمونـه   دست
صوصـیات  ابتدایی این شهرستان براي اینکه دو گروه شاهد و آزمایش تقریباً شرایط و خدوم
اي و فرهنگـی داشـته باشـند، دو کـالس از یـک پایـه را       سانی از لحاظ امکانات مدرسهیک

(هر هفته یک جلسـه) بـود   ايدقیقه60جلسه 8انتخاب و پس از تهیه این برنامۀ آموزشی که 
آمـوزان گـروه   براي دانـش Bulbull(2010)اي چرخه یادگیريکه براساس الگوي هفت مرحله

آزمایشی اجرا شد و کالس دیگر به روش سنتی و متداول آمـوزش دیدنـد. مـالك ورود بـه     
آمـوز دختـر   و همچنـین دانـش  مهارت حـل مسـئله  و تفکر خالقمطالعه شامل پایین بودن 

هاي خروج از مطالعه نیز شامل انصراف از ادامـه شـرکت در   ششم ابتدایی بودن و مالكپایه
از ابـزار زیـر   هـا دادهگـردآوري منظوریش از دو جلسه بود. در ادامه نیز بهپژوهش و غیبت ب

استفاده شد:
سـاخته شـده و شـامل    ) Torrance(نامـه توسـط   ایـن پرسـش  : نامه تفکـر خـالق  پرسش

سـؤال در بخـش   11پـذیري،  سؤال در بخـش انعطـاف  11در این پرسشنامه .استسؤال60
گـذاري ایـن   سؤال در بخش ابتکار وجـود دارد. نمـره  22سیالی و سؤال در بخش16بسط، 
ز، پاسـخ ب یـک امتیـاز و پاسـخ ج     امتیـا 0پاسخ الـف  نامه به این صورت بود که بهپرسش

نشانه سطح خالقیت باال و پـایین بـودن   شود. باال بودن نمره در این مقیاسمیامتیاز دادهدو
ـ  آن نشانه میزان خالقیت پایین فرد است. به تـرین نمـره  و پـایین 120نمـره  االترینطوریکـه ب

سـیالی، ابتکـار،   است. در پژوهش تورنس ضریب پایایی ایـن پرسشـنامه را در بخـش   صفر
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ــاخ انعطــاف ــه روش آلفــاي کرونب ــذیري و بســط ب ــه80/0و 84/0، 82/0، 85/0پ دســتب
نامــه روایــی پرســشRezai and Manochehri(2008)اســت. همچنــین در پــژوهشآورده
نامـه  گرفته است و پایایی پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ براي کل پرسـش ید قرارتأیمورد
.دست آمدبه 0/86

Hepner and Petersen(1982)توسـط : پرسشنامه حل مسئله نامه مهارت حل مسئلهپرسش

مـاده دارد کـه بـراي    35شـان  براي سـنجش درك پاسـخ دهنـده از رفتارهـاي حـل مسـئله      
) تهیه شده اسـت. ایـن   (PSIشان طراحی واکنش افراد به مسائل روزانهگیري چگونگیاندازه

فـه مجـزا اسـت: اعتمـاد بـه حـل       مول3نامه برمبناي چـرخش تحلیـل عـاملی داراي    پرسش
PCعبـارت، کنتـرل شخصـی    16با AAاجتناب –عبارت، سبک گرایش 11با PSCمسائل

، بـه طـور متوسـط    1ال مخـالفم عبارت همچنین شیوه نمره گذاري بصورت گزینـه کـام  5با
6و کـامال مـوافقم   5، به طـور متوسـط مـوافقم    4، اندکی موافقم 3، اندکی مخالفم 2مخالفم

ترجمـه و بـراي اولـین بـار در ایـران      1375در سـال  Rafatiباشد. این پرسشنامه توسـط  می
ـ   Bazl(2004)استفاده شد. آلفاي کرونباخ بـه دسـت آمـده در پـژوهش     ولیدر حـد قابـل قب

%، 85است. لذا با توجه به ضریب آلفاي بدست آمده (اعتماد بـه نفـس در حـل مسـئله     بوده
و کنتـرل هیجانـات و رفتـار حـین     %84استقبال یـا اجتنـاب از فعالیـت هـاي حـل مسـئله       

ها از سازگاري درونی مطلوب و قابل قبولی برخوردار بودند.%) بنابراین عامل72مسئله حل
اسـت کـه   مرحلـه هفـت  شـامل  : الگوي حاضـر  ايهفت مرحلهالگوي چرخه یادگیري

. بسـط دادن،  5. توضـیح دادن،  4. کاوش کـردن،  3. درگیر شدن، 2. استنباط کردن، 1عبارتند 
هـاي یـادگیري   اساس طرح درس و فعالیـت . معلم در هر جلسه، بر. ارزشیابی7. تعمیم و 6

کنـد. در کـالس گـروه کنتـرل،     میمبناي این مدل براي درس تنظیم شده بود، تدریسکه بر
شد. ایـن  مربوط به درس بر اساس روش آموزش سنتی (سخنرانی) تدریس میواحد درسی

موضـوعی خـاص بـراي همـه کـالس بـود و پـس از        معلم دربارهآموزش شامل سخنرانی
ه بـه موضـوع مـرتبط بودنــد    بـه کتـاب را کـ   آمـوزان تکـالیف مربـوط   رانـی، دانـش  سـخن 
.کردندمیتکمیل

بـا وپـرورش، آمـوزش سازمانازمجوزکسبوهماهنگیازروش اجراي پژوهش: بعد
کسـب ومربیـان ووالدینسازيآگاهضمنپژوهش،اهدافبیانومالحظات اخالقیرعایت
آمـوزان جهـت شـرکت در پـژوهش جلـب شـد. در مرحلـه        دانـش رضـایت ها،آنازاجازه
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مه مورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش جمـع آوري شـد.      ها با استفاده از پرسشناآزمون، دادهپیش
اي چرخـه یـادگیري   آموز شرکت کننده در این پژوهش، مدل هفت مرحلهدانش40سپس از 

Bulbull(2010)(در پایـان جلسـات آموزشـی از    آموزان گروه آزمایش اجـرا شـد  براي دانش .
ـ دانش40هر مراحـل الگـوي   س آزمـون گرفتـه شـد.   آموز (گروه آزمایش و گروه کنترل) پ
ــه7 ــر  مرحل ــردن، درگی ــتنباط ک ــد از: اس ــیح دادن،  اي عبارتن ــردن، توض ــاوش ک ــدن، ک ش

ايدقیقـه 60جلسـه  8دادن، تعمیم (گسترش) و ارزشیابی. این برنامۀ آموزشی بسط(تفصیل)
آمـوزان گـروه آزمایشـی    (هر هفته یک جلسه) بود که براساس الگوي مـذکور بـراي دانـش   

هاي گردآوري شده با استفاده از تحلیـل کواریـانس چنـد متغیـره بـا      ادهشد. در نهایت داجرا
) تحلیل شد.  spssاستفاده از بسته نرم افزار آماري در علوم اجتماعی (

هاي پژوهش. یافته4
حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي تحقیق ارائه شده است.حداقل،1در جدول 

تغیرهاي تحقیقاطالعات توصیفی م.1جدول 

انحراف میانگینمرحلهگروهمتغیر
معیار

کمترین 
نمره

ترین بیش
نمره

نمره کل تفکر 
خالق

50/9328/1072112پیش آزمونکنترل
70/9223/1074111پس آزمون

50/9382/1075112پیش آزمونآزمایش

70/10023/1281120پس آزمون

نمره کل حل 
مسأله

60/7268/85985پیش آزمونکنترل
7358/75782پس آزمون

50/7124/76284پیش آزمونآزمایش
60/7446/66084پس آزمون

) میانگین و انحراف معیار نمره کل حل مسأله در پیش آزمـون  1براساس جدول شماره (
تفکـر خـالق در   ؛ و نمـره کـل  58/7و 73، پس آزمـون  68/8و60/72گروه کنترل به ترتیب 

باشـد. بـه عبـارت دیگـر     می23/10و 70/92و در پس آزمون 28/10و 50/93پیش آزمون 
گروه آموزش نسبت به گروه کنترل بعد از دریافت مداخله و در مرحله پس آزمـون از تفکـر   

خالق و توانایی حل مسأله ي باالتري برخوردار بودند.
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شـود. ابتـدا   تحلیل کواریانس پرداخته میهاي انجامدر این قسمت به بررسی پیش فرض
هاي اساسی تحلیل کواریانس اسـت  ها که یکی از پیش فرضبه بررسی فرضیه همگنی شیب

شود. زیرا براي انجام تحلیل واریانس باید شیب خط رگرسیون بـین همپـراش و   پرداخته می
در واقـع هـدف   وابسته در سطوح مختلف متغیر مستقل(گروه کنترل و گواه) یکسـان باشـد.   

این است که مشخص شود متغیرهاي همپراش با متغیر مستقل رابطه نداشـته باشـد. بنـابراین    
اي وابسـته از آزمـون بـاکس    کوواریـانس متغیرهـ  - براي بررسی برابـري مـاتریس واریـانس   

شود:ارائه می2شد که نتایج آن در جدول استفاده

کوواریانس- آزمون باکس براي برابري ماتریس واریانس.2جدول
Box's MFdf1df2داريسطح معنی

751/11770/16547/8375101/0

کواریـانس  - دهد که پیش فرض برابري و همگنی ماتریس واریانسنتایج آزمون نشان می
براي انجام تحلیل کوواریانس برقرار است.

هاي ایـن  ها، براي اطمینان از این که دادهمربوط به فرضیههاي قبل از تحلیل دادههمچنین 
هـا  کننـد، بـه بررسـی آن   مـی هاي زیربنایی تحلیـل کوواریـانس را بـرآورد   پژوهش مفروضه

بـودن  ها و پیش فرض نرمالهاي نمرهشد. بدین منظور دو مفروضه تساوي واریانسپرداخته
فتند.  توزیع نمرات متغیرهاي تحقیق مورد بررسی قرار گر

هاي تفکر خالقمولفهفرض تساوي واریانس نمرات . نتایج آزمون لوین در مورد پیش3جدول 
لهو حل مسئ

FDF1DF2Pمتغیر

106/0139748/0سیالی
350/0139072/0ابتکار

324/1139123/0انعطاف پذیري
543/0139543/0بسط

212/1139245/0اعتمادبه نفس در حل مسأله
562/1139045/0اشتیاق- سبک اجتناب

879/0139121/0کنترل شخصی
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بودن توزیع نمراتفرض نرمالکلموگروف ـ اسمیرنف در مورد پیشنتایج آزمون.4جدول 
لهئتفکر خالق و حل مس

نرمال بودن توزیع 
کلموگروف ـ اسمیرنفگروه هاکلموگروف ـ اسمیرنفگروه هانمرات

ZDFPZDFP

620/020576/0کنترل209/020076/0آزمایشسیالی
0./123/12054کنترل126/020200/0آزمایشابتکار

898/020145/0کنترل567/120123/0آزمایشانعطاف پذیري
246/020082/0کنترل577/020456/0آزمایشبسط

864/020152/0کنترل934/020054/0آزمایشاعتماد به نفس
754/020077/0کنترل247/020234/0آزمایشاشتیاق- سبک اجتناب

864/120021/0کنترل213/020046/0آزمایشکنترل شخصی

لذا با توجه به بررسی مفروضه هاي تحلیل کوواریانس و تأیید ایـن نتـایج، از ایـن روش    
جهت تحلیل فرضیات استفاده شد.

اي چرخه یادگیري بر بهبود تفکر خالق در بـین  تدریس با مدل هفت مرحلهفرضیه اول:
آموزان ابتدایی درس مطالعات اجتماعی تأثیر دارد.دانش

اطالعات مربوط به شاخص هاي اعتباري آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیري.5جدول 

DFمقدارنام آزمون
فرضیه

DF
FPEtaخطا

توان 
آماري

610/033698/11001/061/0998/0پیالییآزمون اثر 
390/033698/11001/061/0998/0آزمون المبداي ویلکز

56/133698/11001/061/0998/0آزمون اثر هتلینگ
56/133698/11001/061/0998/0آزمون بزرگترین ریشه روي

آزمـون سـطوح معنـی داري همـه     دهـد کـه بـا کنتـرل پـیش     ) نشان می5نتایج جدول (
هاي آزمایش و کنترل حـداقل از لحـاظ   ها، بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان گروهآزمون

ي و بسـط) تفـاوت معنـی داري    یکی از متغیرهاي وابسـته (سـیالی، ابتکـار، انعطـاف پـذیر     
باشـد،  مـی 61/0تفـاوت برابـر بـا    ). میـزان تـأثیر یـا    98/11Fو >001/0pشود (میمشاهده

درصد تفاوت هاي فردي در نمرات پس آزمون مربوط به تـأثیر آمـوزش   61عبارت دیگر،به
ـ  ردن بـه ایـن نکتـه کـه از لحـاظ      مدل هفت مرحله اي چرخه یادگیري می باشد. براي پی ب

متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد، دو تحلیل کواریانس یک راهـه در مـتن مـانکوا    کدام
ارائه شده است.6حاصل در جدول انجام گرفت که نتایج
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روي میانگین نمرات پس آزمون تفکر خالقمتن مانکوا برنتایج تحلیل کواریانس یک راهه در .6جدول 
سطح معنی 

داري F
میانگین 
مجذورات درجه آزادي مجموع 

مجذورات منابع تغییرات

001/0 304/49 584/564 1 584/654 سیالی

گروه
000/0 752/38 691/399 1 691/399 ابتکار
000/0 380/14 915/170 1 915/170 انعطاف پذیري
034/0 749/4 791/8 1 791/8 بسط

ت پـیش آزمـون بـین    ) مشاهده می شود، پس از تعدیل نمـرا 6گونه که در جدول (همان
و کنترل در تمامی مولفه هاي تفکر خالق (سیالی، ابتکار، انعطـاف پـذیري   گروه آزمایش دو
ــی داري وجــود دارد ( و  ــر  P≥001/0بســط) تفــاوت معن ــی ب ــابراین فــرض صــفر مبن ). بن

تفاوت بین دو گروه رد می شـود بـه عبـارتی آمـوزش مـدل هفـت مرحلـه اي چرخـه         عدم
آمـوزان  هاي تفکر خالق در درس مطالعـات اجتمـاعی دانـش   یادگیري بر بهبود تمامی مولفه

گردد.د. فلذا فرضیه اول پژوهش تأیید میگذارد و این تأثیر معنادار می باشتاثیر می
اي چرخه یادگیري بر بهبود حل مسـأله در بـین   فرضیه دوم: تدریس با مدل هفت مرحله

آموزان ابتدایی درس مطالعات اجتماعی تأثیر دارد.دانش

اطالعات مربوط به شاخص هاي اعتباري آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیري.7جدول 

DFمقدارآزموننام
فرضیه

DF
FPEtaخطا

توان 
آماري

446/033654/10001/058/0895/0آزمون اثر پیالیی
554/033654/10001/058/0895/0آزمون المبداي ویلکز

807/033654/10001/058/0895/0آزمون اثر هتلینگ
807/033654/10001/058/0895/0آزمون بزرگترین ریشه روي

هـا،  داري همه آزموندهد که با کنترل پیش آزمون سطوح معنی) نشان می7نتایج جدول (
هاي آزمایش و کنترل حـداقل از لحـاظ یکـی از    گر آن هستند که بین دانش آموزان گروهبیان

اشـتیاق و کنتـرل شخصـی)    - متغیرهاي وابسته (اعتمادبه نفس در حل مسأله، سبک اجتنـاب 
ــی ــاوت معن ــاهدتف ــیداري مش ــود (ه م ــزان 54/10Fو >001/0pش ــاوت  ). می ــا تف ــأثیر ی ت

درصد تفاوت هاي فردي در نمـرات پـس آزمـون    58باشد، به عبارت دیگر، می58/0برابربا
باشد. براي پی بـردن بـه   مربوط به تأثیر آموزش مدل هفت مرحله اي چرخه ي یادگیري می
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جـود دارد، دو تحلیـل کواریـانس    واین نکته که از لحاظ کدام متغیر بـین دو گـروه تفـاوت    
ارائه شده است.6راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول یک

نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روي میانگین نمرات پس آزمون حل مسأله. 8جدول 
سطح معنی 

داري F
میانگین 
مجذورات

درجه 
آزادي

مجموع 
مجذورات تغییراتمنابع 

002/0 219/12 533/294 1 533/294 اعتمادبه نفس در حل مسأله

006/0گروه 710/8 533/136 1 533/136 اشتیاق- سبک اجتناب

040/0 307/2 700/50 1 700/50 کنترل شخصی

) مشاهده می شود، پس از تعدیل نمرات پیش آزمون بـین دو  8گونه که در جدول (همان
هاي حل مسأله (اعتمادبه نفس در حل مسـأله، سـبک   کنترل در تمامی مولفهگروه آزمایش و 

). بنـابراین  P≥001/0داري وجـود دارد ( اشتیاق و کنتـرل شخصـی) تفـاوت معنـی    - اجتناب
شـود بـه عبـارتی آمـوزش مـدل      فرض صفر مبنی بـر عـدم تفـاوت بـین دو گـروه رد مـی      

ــ مرحلــههفــت ــر بهبــود حــل مس درس مطالعــات اجتمــاعی أله در اي چرخــه یــادگیري ب
ت حــل مســأله هــاي مهــارگــذارد و ایــن تــأثیر بــر تمــامی مولفــهآمــوزان تــأثیر مــیدانــش
گردد.باشد. لذا فرضیه دوم پژوهش تأیید میمیمعنادار

گیري. بحث و نتیجه5
اي چرخـه یـادگیري بـر بهبـود     هدف از انجام این پژوهش شناسایی تأثیر مدل هفت مرحلـه 

آمـوزان پایـه ششـم    خالق و حل مسأله در درس مطالعات اجتماعی دانشهاي تفکرمهارت
اي چرخه یـادگیري  نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مبتنی بر مدل هفت مرحلهابتدایی بود.

ــا نتــایج شــود. ایــن یافتــهاثــربخش اســت و باعــث افــزایش متغیرهــاي نــامبرده مــی  هــا ب
,Bahadori Khosroshahi and Farid (2015)هــايپــژوهش Grainger and Barnes(2006),

Kanyar, Takaya and Kakiraghloo (2009), Fatimah and Anggrisia Kardak(1992)؛(2018)

and Coulson (2002) )ــال ــوان مث ــه عن در پژوهشــی ) Al-Tarawneh,2011همســوي دارد. ب
تفکـر خـالق   هـاي  تأثیر الگوي چرخه یادگیري تجدیدنظر شده بر رشد مهارتعنوان تحت
پایه دهم به این نتیجه دست یافت کـه روش چرخـه یـادگیري در بهبـود     آموزان دختردانش
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آمــوزان مــؤثرتر از روش دانــشو عملکــرد تحصــیلی مناســبهــاي تفکــر خــالقمهــارت
و ,Ahern-Rindell (1999), Magnussen et al (2000)هـاي همچنـین، بـا پـژوهش   . استسنتی

ـ  محـور و  پـژوهش کـه اثربخشـی راهبردهـاي یـادگیري    ) 1386(آذرگرگـري و فتحـی  دريب
هـاي  روشالگوي چرخه یادگیري که ارائـۀ تکلیـف و اسـتفاده از   مبتنی بر همکاري گروهی

در تبیـین ایـن یافتـه    .انـد نیـز همخـوانی دارد   بررسـی کـرده  بر توانایی تفکر نقادانـه را فعال
تأکیـد دارد کـه   ي بـر ایـن امـر   گفت که تدریس مبتنـی بـر الگـوي چرخـۀ یـادگیر     توانمی

ـ    آموزان را در پژوهشدانش هـاي  مهـارت ایـن هـدف کـه   اهاي معنـادار مشــارکت دهـد؛ ب
در هـر مرحلـه از   . آموزان در ایجاد مفاهیم معنادار کمک کنـد فکریشان بهبود یابد و به دانش
مرحلـۀ  انـه فکـر کننـد. در    شـوند تـا نقاد  مـی آمـوزان تشـویق  الگوي چرخۀ یادگیري دانـش 

قبلیشـان در ارتبـاط بـا موضـوع مـورد بحـث       آموزان دربارة تجربیـات کردن، دانشاسـتنباط
داننـد بـراي   چه چیزي دربـارة موضـوع مـی   آموزانکنند. کشف این مطلب که دانشمیکرف

شتباهشـان را اسـتنباط و سـپس    اهـاي تواننـد برداشـت  معلم مهم است؛ به ایـن ترتیـب مـی   
هایشـان  شود تـا دربـارة ایـده   میآموزان فراهمهایی براي دانشفرصتکنند. بنابراین تصحیح

هـایی بـراي   رخـۀ یـادگیري فرصـت   آموزشـی چ الگـوي . بــه صـورت نقادانـه فکـر کننـد     
کنـد.  هایشـان فـراهم مـی   بحث بـا همکالسـی  آموزان براي تمرکز بر فرایند تفکر حیندانش

هـاي مهـم مفهـوم    ك جنبـه درفکـري بـراي   آمـوزان از مهارتهـاي  مرحلۀ کاوش دانـش طی
,.Beisenherz et al). دهنـد خودشان انجام میکنند و این کار را با تجسم آنها برايمیاستفاده

آمـوزان بـا تجربـۀ فکریشـان     بررسیشـان دربـارة اهمیـت درگیـر شـدن دانـش      نیز در 2001
از مهارت فکـري  آموزان، بدون اسـتفادهکنند که دانشآنها اینگونه استدالل می.کنندمیبحث

.توانند توضیحی ارائه دهند که با همۀ مشاهداتشان سـازگار باشدکردن، نمیمقایسه

آمـوزان در مـدارس مفـاهیم را    توان گفت کـه اغلـب دانـش   در تبیین دیگر این نتیجه می
دهنـد، در واقـع عنصـر بسـط از     صورت کلی آموخته و کمتر به جزئیات توجه نشـان مـی  هب

است که سبب توجه بیشتر به مسئله، دقت نظر، پیگیـري و نهایتـاً اضـافه کـردن     هایی توانایی
هاي تصـویري اسـت. همچنـین تـدریس مبتنـی بـر الگـوي چرخـه         جزییات یا تکمیل ایده

هاي معنـادار شـرکت دهـد، بـا     یادگیري بر این امر تأکید دارد که دانش آموزان را در پژوهش
آمـوزان در ایجـاد مفـاهیم معنـادار     یابد و دانـش این هدف که مهارت هاي فکري شان بهبود

شوند تـا نقادانـه   کمک کند. در هر مرحله از الگوي چرخه یادگیري دانش آموزان تشویق می
شـان در ارتبـاط بـا    آموزان دربـاره تجربیـات قبلـی   فکر کنند. در مرحله استنباط کردن، دانش
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مـوزان چـه چیـزي دربـاره     آکنند. کشف این مطلـب کـه دانـش   موضوع مورد بحث فکر می
هـاي اشـتباه شـان را    توانند برداشـت دانند براي معلم مهم است، به این ترتیب میموضوع می

شـود تـا   آمـوزان فـراهم مـی   هایی براي دانشاستنباط و سپس تصحیح کنند. بنابراین فرصت
هایشـان بـه صـورت خالقانـه فکـر کننـد. الگـوي آموزشـی چرخـه یـادگیري           درباره ایـده 

هایشـان  آموزان جهت تمرکز بر فرایند تفکر حین بحث با همکالسیهایی براي دانشفرصت
هـاي فکـري بـراي درك    آمـوزان از مهـارت  کند. همچنین طی مرحله کاوش دانشفراهم می

هـا بـراي خودشـان    کننـد و ایـن کـار را بـا تجسـم آن     هـاي مهـم مفهـوم اسـتفاده مـی     جنبه
دهند.میانجام

کلی این قابل قبول است که فراینـد یـادگیري و نتیجـه اش در یـک     به طور براین اساس 
تر اسـت. زمـانی کـه افـراد در     محیط یادگیري فعال، نسبت به محیط یادگیري سنتی اثربخش

ایجاد دانش و فهم آن فعال هستند، یادگیري بهتر تحقق می یابد یعنی افراد باید به طور فعـال  
قـادي دربـاره دانشـی کـه بـه آن      طـور انت ند تـا بـه  در فرایند تدریس و یادگیري مشارکت کن

آمـوزان  دارند تأمل و تفکر و آن را کشف کنند. از آنجا که در مدل چرخه یادگیري دانشنیاز
ف یـادگیري را بـاال مـی بـرد.     نقش فعالی در فرایند یادگیري دارند، امکام دسـتیابی بـه اهـدا   

ادگیري ارتبـاط بـین دانـش موجـود و     بر این، یکی از دالیل موفق بودن مدل چرخه یـ عالوه
دانش جدید است که خود زمینه ساز یادگیري معنی دار است. به طور خاص در ایـن زمینـه   

کنـد و  در مرحله اول یعنی استنباط کردن دانش قبلی شـاگردان را فعـال مـی   7Eمدل چرخه 
دل چرخـه  . مـ )Mecit, 2006(دهـد این دانش قبلی ایده قوي از موفقیت به دانش آموزان مـی 

یادگیري با ارتباط بین این مرحله و مرحله بعد که دانش جدید ارائه می شـود باعـث ایجـاد    
یادگیري معنی دار و در نتیجه موفقیت دانش آموزان مـی شـود. در واقـع هـدف کلـی مـدل       

هـاي علمـی، بهبـود    آموزان در معنا بخشیدن و فهمیدن ایـده چرخه یادگیري، کمک به دانش
نها و افزایش مشارکت شان در کالس علوم است. این مدل به دانش آمـوزان  استدالل علمی آ

ــدهاي    ــاهیم و فراین ــارگیري مف ــه ک ــوا و ب ــم محت ــتدر فه ــی علمــی در موقعی ــاي واقع ه
آمـوزان اسـت. در ایـن مـدل     انـش کند کـه ایـن نیـز عامـل مهمـی در موفقیـت د      میکمک
شوند، بنابراین آنها باید تفکـرات  یشان مواجه مآموزان با عدم تعادل در تصورات فعلیدانش

.شان را بازسازي کنندشان را بازسازي کنند و تالش کنند تا دانشو تصورات فعلی
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چنین از آنجا که در کالس مدل چرخه یادگیري مبتنی بر رویکرد تـدریس اکتشـافی،   هم
هـا  هـا هسـتند، در بـاره پرسـش    یادگیرندگان در هـر یـک ار مراحـل در تعامـل بـا فعالیـت      

گذارند، بنابراین در فراینـد یـادگیري   هایشان را با همدیگر در میان میکنند و دانستهمیبحث
بسیار مشتاق هستند و یادگیري براي آنها لذت بخش می باشد. چنانچـه ایـن مطلـب نیـز در     

هاي گذشته نیز مورد تایید قرار گرفته اسـت. مـثالً در مرحلـه درگیـري ایـن الگـو،       پژوهش
لی، ایجـاد پرسـش هـایی در ذهـن     آمـوزان دربـاره موضـوع اصـ    وجـه دانـش  هدف جلب ت

ی بـود. ایـن مرحلـه هـم شـامل      آموزان، تحریک تفکر و مراجعه کردن بـه دانـش قبلـ   دانش
کردن به دانش قبلی و هم ایجاد و اشتیاق به موضوع اصلی می باشـد. معلـم بـه ایـن     مراجعه

موضوع اصلی جلب کند. در طـی فعالیـت،   منظور تالش می کند تا توجه دانش آموزان را به 
شود تا درباره پاسخ چند پرسش فکر کنند. بـه همـین ترتیـب در    از دانش آموزان خواسته می

انتهاي فعالیت، از دانش آموزان خواسته می شود تا مشاهدات شـان و دالیـل موجـود بـراي     
ـ        یافته منـد کـردن   زههایشان را مورد بحث قـرار دهنـد. هـدف اصـلی ایـن فعالیـت هـا، انگی

آموزان با افزایش عالقه و کنجکاوي آنهاست. این ویژگی چرخـه یـادگیري در جهـت    دانش
شـود  ه ایجاد عدم ثبات وتوازن منجر میکند. این موارد بیابی یادگیري معنادار عمل میدست

دهـد کـه هیچگونـه پایـداري و ثبـاتی میـان سـاختار شـناختی موجـود و         که وقتی رخ مـی 
ونــه ایــی کــه دانــش آمــوزان شــده در ایــن مرحلــه وجــود نــدارد بــه گتــهآموخاطالعــات
آمـوزان را بـه   دهند که چیزي از ساختار شناختی موجودشان گم شده که دانـش میتشخیص

و همـان طـور کـه    سمت انگیزه دار شدن براي فعالیت یادگیري و حل مسأله سوق می دهد 
هاي آموزشـی مبتنـی بـر    طراحی شیوهنتایج تحقیق حاضر نشان داده است، تحقق این مهم با

چرخه ي یادگیري مناسب امکان پذیر است.
کـه ایـن پـژوهش بـر روي     آنجـایی هـایی مواجـه بـود. از   این پژوهش بـا محـدودیت  

در تعمـیم نتـایج بـر روي    ،انجـام گرفتـه بـود   دهگـالن  شـهر  ابتـدایی آمـوزان دختـر   دانش
هـاي پـژوهش   کـه یافتـه  آنجاییهمچنین ازاحتیاط نمود. آموزان و شهرهاي دیگر بایددانش

ها اصـوالً بـه   هاي شخصی در پرسشنامهگزارشهاي خود گزارش ده بود وبر اساس مقیاس
تحریف هستند و ایـن ممکـن اسـت    مستعدیهاي ناخودآگاه، تعصب در پاسخدهدلیل یافته

قـان در  کـه محق شـود اسـاس پیشـنهاد مـی   نتایج پژوهش را بـه مخـاطره بیانـدازد. بـر ایـن     
بهتـر  منظـور بـه مطالعه را از شهرهاي دیگر انتخاب کنند وهاي موردهاي آتی، نمونهپژوهش

نتـایج تحقیـق   در نهایـت  . هاي پیگیري طوالنی نیز اسـتفاده کـرد  توان از دورهحفظ نتایج می
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هـا را تواند به کار گرفته شود؛ این یافتـه هاي گوناگون میحاضر از چندین زاویه و در عرصه
چرا کـه براسـاس   هاي روان شناسی، مشاوره و تعلیم وتربیت به کار بست،می توان در حوزه

نتایج حاصله، آموزش مبتنی بر چرخه یادگیري بر افزایش میزان تفکر خـالق و حـل مسـأله    
جامعـه بـه دانـش آمـوزان دختـر      مشکالت مربوط به مختص بودندانش آموزان تأثیر دارد.

امکــان آمــوزش برنامــه و عــدم اســتانداردهاي الزم از جملــه ششــم شــهر دهگــالن، پایــه
هاي هستند کـه در ایـن پـژوهش برجسـته انـد؛ بنـابراین پیشـنهاد مـی شـود در          محدودیت

هاي آتی، این موارد مورد توجه قرار گیرد تا بـه تعمـیم پـذیري نتـایج کمـک کنـد.       پژوهش
دریس براي دانـش آمـوزان بـا    هاي آینده از این روش تشود در پژوهشچنین پیشنهاد میهم

مشکالت هیجانی، افزایش توجه، کاهش حواس پرتـی و زمـان واکـنش در سـنین پـایین و      
آموزان و دانشجویان با عملکرد تحصیلی پایین استفاده شود.دانش
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