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چکيده

اين پژوهش به منظور بررسي اثربخشي الگوي تدريس مبتني بر پرورش خالقيت رياضي بر عملکرد رياضي دانش-

آموزان دختر سوم راهنمايي انجام شد .روش پژوهش طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود .جامعه آماري کل
دانشآموزان دختر سال سوم راهنمايي شهر مشهد بودند 04 .دانشآموز دختر سوم راهنمايي از طريق نمونهگيري تصادفي از
مدرسه راهنمايي شمس توس مشهد ،بصورت تصادفي چند مرحله اي ،انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش ( 02نفر) و

گواه ( 02نفر) قرار گرفتند .ابتدا آزمون معلم ساخته عملکرد رياضي (نوع )1به عنوان پيش آزمون بر روي کليه آزمودنيها اجرا

گرديد ،پس از آن برنامه پرورش خالقيت رياضي بر روي گروه آزمايش اجرا شد .در حالي که گروه گواه هيچ گونه آموزشي

را دريافت نکرد .پس از اتمام جلسات آموزشي ،آزمون معلم ساخته عملکرد رياضي (فرم موازي آزمون نوع  )1به عنوان پس

آزمون بر روي کليه آزمودنيها اجرا گرديد .دادهها با استفاده از آمارههاي توصيفي و آزمون  tاستيودنت ،مورد تجزيه و

تحليل قرار گرفت .نتايج مقايسه گروهها نشان داد که الگوي تدريس مبتني بر پرورش خالقيت رياضي تاثير معناداري بر
افزايش عملکرد رياضي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون داشت (.)p<0/50

شآموزان ،دختر.
کلید واژهها :الگوي تدريس ،پرورش خالقيت رياضي ،عملکرد رياضي ،دان 
دریافت مقاله9311/ 10 / 15 :

پذیرش مقاله9312/1/02 :

 -1دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
 -2دکتری روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران

 -3دکتری روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران (نویسنده مسئول) khodabakhsh@ut.ac.ir

 -4دکتری روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران

-5کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
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مقدمه

ِم آموزش قرن بيست و يکم ،يادگيري چگونه ياد گرفتن است؛
يکي از اهداف مه ِم

يعني،گردآوري و ايجاد مجموعه اي از فرآيندهاي فکري که در حل مسئله مورد استفاده قرار

یگيرد (زماني مقدم و مير مفتخري ماه خان فرد .) 2011 ،1پژوهش در مورد نقش معلمان و
م 
شآموزان در آموزش و يادگيري رياضيات و علوم ،يکي از نواحي مهم پژوهش ،در طي
دان 

دهههاي گذشته بوده است (سوليمان ،عبدالرحمن و عبدالرحيم .)0 201 ،2مطالعات نشان داده است

که معلمان نياز دارند خودشان را با رويکردهاي منعطف تر در آموزش رياضيات و علوم تجهيز

کنند (گالتون و اگلستون .) 79 91 ،3باي کيول ) 2005 ( 4رياضي را به عنوان "روابط علمي بين

اعداد ،فضا و اشکال ،و زباني مرتبط با نمادها ،که همه از آن استفاده میکنند" تعريف میکند.

یداند که ما را قادر به حل کردن
ساواس ) 999 1( 5رياضي را بعنوان ابزاري در زندگي روزمره م 

یکند .رياضي يک رشته علمي مهم است و ضروري است که در کالسهاي در ِسِس
مسئلهها م 
مدارس آموزش داده شود (تزر و کارازل .)0 201 ،6از سوي ديگر ،نتايج مطالعات از سراسر دنيا

شآموزان
شآموزان براي يادگيري رياضي خيلي پايين است؛ وقتي دان 
نشان میدهد که تمايل دان 

یيابد (پکر،7
از دورههاي رياضي لذت ببرند ،تمايل شان براي يادگيري و انگيزش افزايش م 

شآموز و
 .) 2003دمير 8و همکارانش (  )0 201به اين نتيجه رسيدند که برخي از خصوصيات دان 

شآموزان در رياضيات
مدرسه ،به ويژه جنسيت و کيفيت منابع آموزشي ،اثر مثبتي بر پيشرفت دان 
دارد.

شآموزان گزارش کردند که وقتي آنها مسائل رياضي را درک
مطابق با يافتههاي پژوهشي ،دان 

یدانند .اين يافتهها مشابه با چيزي است که آلبرت اليس
یکنند ،اين دوره را لذت بخش م 
و حل م 

9

شآموزان
یگذارد" .اين پژوهشگران وقتي از دان 
یگويد "رفتار ما بر هيجانهاي ما تاثير م 
اليس 9م 
1

- Zamani Moghadam, & Mir Moftakhari Mah Khan Fard
- Sulaiman, abdurahman, & Abdul Rahim
3
- Galton & Eggleston
4
- Baykul
5
- Savaş
6
- Tezer & karasel
7
- Peker
8
- Demir
9
-Albart Elise
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یگذارد ،همه آنها عوامل مشابهي را
پرسيدند چه نوع عواملي بر لذت از دوره رياضي تاثير م 

یشود ،وقتي مسئلهها را حل میکنند و وقتي در
گزارش کردند :وقتي رياضي به خوبي تدريس م 

یشوند .وقتي از دانشآموزان درخواست شد چه عواملي بر تنفر از دوره
حساب کردن موفق م 
شآموزان موفق ذکر کردند :وقتي قادر به حل مسائل نيستند ،وقتي
یگذارد ،دان 
رياضي تاثير م 

شآموزان متوسط
موضوع را درک نمیکنند ،و وقتي دستور العم ِلِل آموزش مالل آور است؛ دان 
یگيرند ،وقتي قادر به حل مسئلهها نيستند ،و
گزارش کردند :وقتي نمره بدي از امتحانها کسب م 

یکند
موضوع را درک نمیکنند؛ و دانشآموزان ناموفق گزارش کردند :وقتي معلم آنها را تنبيه م 
شآموزان بر هيجانهاي آنها تاثير
یدهد که فکر و رفتار دان 
و وقتي درس را نمیفهمند .اين نشان م 

یگذارد (يلماز ،آلتان و اولکان .)0 201 ،1بنابراين يکي از اهداف مهم آموزش رياضيات ،بايد
م 
شآموزان باشد.
توسعه مهارت حل مسئله در دان 

شآموزان سهيم
کاربرد فنونهاي آموزشي جديد در رياضيات ،در بهبود حل مسئله دان 

یدهند،
یکنند و آموزش م 
یباشد .ضروري است معلماني که اين فنون آموزشي را استفاده م 
م 
تهاي تفکر انتقادي،
دانش زمينهاي کافي داشته باشند .در آموزش رياضيات ،هدف توسعه مهار 

یدانند که چطور تفکر خالق را توسعه دهند
یباشد .با وجود اين ،معلمان دقيقًاًا نم 
خالق و واگرا م 
(کندمير و گيو .) 2009 ،2اگرچه دانشآموزان پتانسيل خالقيت را در زمان آغاز مدرسه دارند ،اما

شآموزان
یرود (شاگنسي .)1 99 1 ،3دان 
خالقيت شان بطور کلي با ابزارهاي غلط از بين م 
تهايي در حل مسئله دارند و نمیتوانند بر آنها غلبه کنند (هاي لوک .) 1987 ،4با وجود اين،
تثبي 

یکند (اوندا،5
تهاي آموزشي آنها ايفا م 
یدر موفقي 
شآموزان نقش مهم 
پرورش تفکر خالق در دان 
یگذارد.
تهاي حل مسئله شان تاثير م 
(اوندا .) 1994 ،5بنابراين بر مهار 

روان شناسان و متخصصين علوم تربيتي درتعريف خالقيت متفق القول نيستند و تعاريف

متعددي از خالقيت ذکر کرده اند که از ميان آنها تعريف گيلفورد 6و تورنس 7نسبتًاًا عملي تر به
1

- Yilmaz, Altun & Olkun
- Kandemir & Gür
3
- Shaughneesy
4
- Haylock
5
- Onda
6
- Guilford
7
- Torranc
2
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یرسد .گيلفورد (  ، 1962به نقل از حسيني ) 8317،خالقيت را مجموعه اي از ويژگيها و
نظر م 

یشود .در واقع گيلفورد خالقيت راتفکر
يهاي فردي میداند که موجب تفکر خالق م 
تواناي 
واگرا( 1يعني تفکر از جهات مختلف) درحل مسئله تعريف میکند .به اعتقاد تورنس خالقيت يا

تفکرخالق عبارت از فرآيند حس کردن مشکالت ،مسائل وکمبودها واختالف نظرها درباره

اطالعات ،عناصر ناپيدا و ناموفق و همچنين به دست آوردن همه اطالعات موجود با هم،

لها ،حدس زدن و فرضيه سازي درباره اين نواقص ،آزمودن اين حدسها و
جستجوکردن راه ح 
فرضيهها و تجديد نظر کردن دوباره و اصالح آنها و در نهايت مرتبط ساختن نتايج است .به
یداند که عبارتند از :سيالي
طورکلي ،تورنس وگيلفورد ،خالقيت را مرکب از چهار عامل اصلي م 

2

 ،ابتکار ،انعطاف پذيري 3و بسط .4اين عناصر با هم در تعامل و ارتباط هستند و بعدي خاص تحت
تحت عنوان خالقيت را میسازند (حسيني .)8317 ،برخي از پژوهشگران ،خالقيت را به معناي

توانايي توليد ايدهها و نظرات به روشي بي همتا و برخي آن را مترادف توفيق در روش حل مسئله

یدانند (صمد آقايي.) 2006 ،5
م 

هيل ويل ) 1993 ( 6خالقيت در زمينه آموزش و تدريس را به عنوان انعطاف پذيري خالقانه

شآموزان هيچ دو گروهي از يادگيرندگان شبيه به هم
شرح داده اند .چرا که به هنگام کار با دان 
نمیباشند (به نقل از کرافت .)0 200 ،7لذا ،ضروري است که معلمان داشتن طرز فکري خالقانه را

در کالسهاي درس مورد تشويق قرار دهند .آنها براي رسيدن به چنين هدفي بايستي به خالقيت
شآموزان امکان دهند تا به ابراز هرگونه عقيده خالقي بپردازند.
و نوآوري ارزش داده و به دان 

یتوانند فرصتهايي را درجهت پيگيري کردن و کشف عالئق و
معلمان با ترويج خالقيت م 
شآموزان فراهم آورند.
استعدادهاي دان 

چامورو ) 2006 ( 8پژوهشي با هدف بررسي نقش خالقيت ،دقت و هشياري در پيش بيني

شآموزان انجام دادند .نتيجه بيانگر اين بود که تفکرخالق با عالقه به دروس پيچيده،
عملکرد دان 
1

- Divergent thinking
- Fluency
3
- Flexibility
4
- Elaboration
5
- Samad Aghaee
6
- Hailwell
7
- Craft
8
- Chamorro
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تحليلي(ازجمله حل مسائل پيچيده رياضي و تحليل مباحث فلسفي) و نگرش بهتر به خودپنداره
تحصيلي 1و در پي آن پيشرفت تحصيلي همراه است .در پژوهشي ،مان ،) 2006 ( 2به اين نتيجه

رسيد که در رياضيات با تعيين نشانگرهاي خالقيت رياضي و پرورش خالقيت رياضي،

یگردد .همچنين
یشوند و مدت درگيري شان بيشتر م 
شآموزان به مباحث رياضي عالقمند م 
دان 

اين پژوهشگر ،رابطه مثبتي ميان خالقيت رياضي ،پيشرفت رياضي و نگرش به رياضي بدست

آورد .در تحقيقي توسط جان کوسکا و آتلي ،) 2008 ( 3اين نتيجه بدست آمد که تدريس در يک

یگذارد و
شآموزان در فرايند يادگيري تاثير مثبت م 
فضاي باز و مبتني بر خالقيت بر درگيري دان 
شآموزان
یشود .نتايج پژوهش اميني (  ،) 1375نيز نشان داد که دان 
باعث افزايش درگيري آنها م 

شآموزان غيرخالق نمرات باالتري در مدرسه کسب میکنند و نگرش مثبت
خال هب تبسن ق دان 

تري نسبت به مدرسه دارند .دستجردي ( )1 38 1در پژوهش خود گزارش داد خالقيت بر عملکرد
یگذارد.
شآموز تاثيرگذار م 
تحصيلي دان 

بنابراين سودمندتر آن است که شرايط الزم براي جلوگيري از خاموشي خالقيت و همچنين

فنوني که ميتواند آن را پرورش دهد ،مورد بررسي قرار گيرد .در واقع توجه و پژوهش درباره

شآموزان از اهميت خاصي
عناصر مختلف آموزش و نقش آنها در پرورش خالقيت دان 
برخوردار است .همچنان که به بيان کانلي ،4يافتههاي اخير و موارد مشابه موجد بازنگري در نظام

آموزشي آمريکا شده ،محتواي درسي و روش تدريس مورد نقادي و بازنگري قرار گرفته اند
(کانلي .) 1992 ،مطالعه تيمزآر كه در سال تحصيلي  73 - 74در ايران انجام شد ،اهميت اين موضوع

شآموزان پايه دوم و سوم راهنمايي در
را در ايران نشان داد .نتايج مطالعه تيمزآر ،نشان داد كه دان 
درس رياضي از ميان  38كشور شركت كرده ،رتبه  33را احزار كردند .ضعف عملکردي
شآموزان ايراني به ويژه دختران ريشه در عوامل و متغيرهاي متعددي دارد که آموزش و
دان 

یسازد (كيامنش وخيريه .) 379 1 ،با توجه به مطالبي که
يادگيري رياضيات را با مشکل روبرو م 
شآموزان به ويژه دختران در درس رياضي بيان شد،
درباره خالقيت و عملکرد ضعيف دان 

1

- Academic Self- Concept
- Mann
3
- Jankowska & Atlay
4
- Conely
2
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شآموزان ،ميتواند گامي
شناسايي عوامل موثر بر بهبود عملکرد رياضي و افزايش خالقيت دان 

موثر در بهبود ايجاد شرايط آموزشي و يادگيري در اين حوزه باشد.

یتوانند
شيوههاي متعددي براي تدريس مبتني بر خالقيت و تقويت آن وجود دارد که معلمان م 

شآموزان را پرورش دهند .دراين پژوهش ،سه تکنيک آموزش
با بهره گيري از آنها خالقيت دان 

خالقيت :بارش فکري ،تکنيک آموزش خالقيت تورنس وتکنيک آموزش خالقيت اسبورن

(فهرست سواالت) استفاده شده است که معلم توسط بکارگيري آنها درحين تدريس مباحث

کها در واقع چارچوبي براي
یدهد .تکني 
شآموزان را پرورش م 
رياضي ،خالقيت رياضي دان 

پرورش تفکر واگرا هستند .تفکر واگرا تفکري است که فرد از طريق آن بايد براي يک مساله راه

حلهاي گوناگون و متعددي پيدا کند (سيف .) 379 1 ،لذا ،هدف از اجراي اين پژوهش بررسي

شآموزان دختر
اثر بخشي الگوي تدريس مبتني بر پرورش خالقيت رياضي بر عملکرد رياضي دان 
پايه سوم راهنمايي شهر مشهد درسال تحصيلي  90 -19بود.

رو ش

در اين پژوهش ،از طرح آزمايشي پيش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه

شآموزان دختر کالس سوم راهنمايي در سال تحصيلي 90 -19
آماري اين پژوهش شامل کليه دان 

مشهد بودند .با توجه به عدم همکاري مدارس در زمينه انتخاب چندين مدرسه بطور تصادفي و

شآموزان از اين مدارس بصورت تلفيقي ،به ناچار مدرسه راهنمايي شمس توس مشهد
انتخاب دان 

با استفاده از روش تصادفي از بين مدارس شهر مشهد انتخاب شد .سپس  3کالس سوم راهنمايي

شآموز به صورت
شآموزان اين سه کالس 04 ،دان 
بصورت تصادفي انتخاب شد و از بين دان 

تصادفي انتخاب شدند و  02نفر در گروه آزمايش و  02نفر در گروه گواه قرار گرفتند .الزم به

شآموزان کالس،
ذکر است که گروه آزمايش و گواه از لحاظ متغيرهاي گوناگون نظير تعداد دان 

سن ،جنس ،پايه ،معلم رياضي يکسان ،وضعيت تحصيلي مشابه در درس رياضي براساس نمره

شآموزان هر دو گروه زير  14بود)
رياضي خرداد ماه (ميانگين نمرات خرداد ماه سال قبل دان 

همگن شدند .عملکرد رياضي دانشآموزان از طريق آزمون معلم ساخته رياضي ،سنجيده شد.

آزمون معلم ساخته عملکرد رياضي در مرحله پيشآزمون متشکل از  6سوال و در مرحله پس-
آزمون متشکل از  11سوال است که هم سطح با مسائل ،محتواي تدريس معلم و اهداف کتاب

رياضي پايه سوم راهنمايي توسط معلم رياضي دانشآموزان ،طراحي شده است .براي نمرهگذاري
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آزمون عملکرد رياضي در مرحله پيشآزمون براي هرسوال نمرهاي (بارم هر سوال  2تا  5نمره

است) در نظر گرفته شد و نمره دانشآموزان در اولين اجراي آزمون (مرحله پيشآزمون) به عنوان

عملکرد رياضي آنها در نظر گرفته شد .در مرحله پسآزمون به راه حلهايي که فرد براي رسيدن
به پاسخ مورد استفاده قرار داده ،نيز توجه شده است .به اين ترتيب ،هر سوال بر اساس وزني که

معلم با توجه به محتواي کتاب مشخص کرده ،نمرهگذاري شد و سهمي از آن به راه حلي که فرد
براي رسيدن به پاسخ با توجه به دوره پنج ماهه پرورش خالقيت رياضي مورد استفاده قرار داده

بود ،اختصاص يافت .در خاتمه نمرههاي دانشآموزان در مرحله پيش و پس آزمون به عنوان

عملکرد رياضي آنها در نظر گرفته شد .به منظور تعيين اعتبار محتوا 1و صوري 2آزمون ،ابتدا

محقق با همکاري معلم با توجه به مطالعه دقيق کتاب رياضي سوم راهنمايي و تعيين هدفهاي

درس و محتواي تدريس معلم سواالتي طراحي کرد .آزمون به  4نفر از معلمان با تجربه ديگر نيز

ارائه شد تا ميزان همخواني سوالها را با محتواي کتاب سوم تعيين کنند .در نهايت  6سوال براي

مرحله پيشآزمون و  11سوال براي مرحله پسآزمون که کليه افراد برآن توافق داشتند ،انتخاب
گرديد .براي به دست آوردن پايايي ابزار اندازهگيري آزمون از روش ضريب آلفاي کرونباخ
استفاده شد .به اين ترتيب ضريب همساني دروني آزمون عملکرد رياضي پايه سوم راهنمايي در

مرحله پيش آزمون وپس آزمون به ترتيب  ∙/ 71و  ∙/ 67بدست آمد.

براي انجام پژوهش در ابتدا پس از انتخاب گروه نمونه آماري به کليه دانشآموزان گروه

آزمايش و گروه گواه آزمون معلم ساخته عملكرد رياضي (پيش آزمون عملكرد رياضي) داده
شد .بعد از نمرهگذاري آزمون عملكرد رياضي ،برنامه الگوي تدريس مبتني بر پرورش خالقيت

رياضي (حين تدريس مباحث رياضي) به صورت گروهي به گروه آزمايش طي تقريبًاًا  5ماه به

صورت دو جلسه در هفته و هر جلسه به مدت يک ساعت و سي دقيقه آموزش داده شد ،که شامل

تکنيک خالقيت اسبورن (بارش ذهني) و فهرست سواالت اسبورن (کاربردهاي ديگر ،اقتباس،
تعديل و تغيير ،جانشينسازي ،بزرگسازي ،کوچکسازي ،وارونهسازي ،ترکيب) است که به

- Content Validity
- Face Validity

1
2
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افزايش تفکر واگرا و تقويت مولفههاي بسط ،1انعطاف پذيري 2و سيالي 3میانجامد .ازتکنيک
بارش ذهني سه ويژگي مهم سيالي ،انعطاف پذيري و بسط مد نظر بوده است.

یتواند از نظر کّمّمي ايجاد کند .مث ًالًال در پاسخ
الف) سيالي :مقدار ايدهها و نظراتي که ذهن م 

به سوال ،هر کس تعداد نظرات زيادتري در مورد يک عدد بدهد ،ذهن سيال تري دارد.

ب) انعطاف پذيري :هر چقدر جوابهايي که دانشآموزان به يک عدد ميدهند متنوعتر

باشد ،مؤلفه انعطافپذيري در فرد بيشتر است .مث ًالًال دانشآموزي که در مورد  18ميگويد :هم

مضربي از  9است هم عدد حقيقي و غير اول است ،ذهن انعطاف پذيرتري نسبت به کسي که يک
یکند ،دارد.
ويژگي براي اين عدد ذکر م 

شآموزاني که به جزئيات توجه ميکنند ،اين مولفه درآنها بيشتراست .در واقع،
ج) بسط :دان 

افراد خالق نکتهسنج و دقيق هستند و تمام جوانب و زوايا موضوع را بررسي ميکنند
(حسيني.) 1387 ،

تکنيک خالقيت اسبورن (روش فهرست سواالت) :در روش فهرست سواالت اسبورن،

شآموزان درباره اش فکر کنند مشخص ميکند،
معلم ابتدا موضوع يا مسئلهاي را که ميخواهد دان 

سپس سلسله سواالتي درباره مسئله مطرح ميکند .همچنان که معلم برنامه يک درس را تنظيم مي-

کند ،به نوع سواالتي که ميخواهد بپرسد نيز بايد فکر کند .معلم بايد سعي کند تعدادي ازاين
گونه سواالت را در متن بگنجاند تا از اين طريق کودکان را به تفکر وا دارد .درس نبايد به گونهاي
باشد که دانشآموزان صرفًاًا حقايقي را از حافظه بازگو کنند .معلم بايد آنها را به حدس زدن و

آزمايش انديشهها تشويق کند .معلم سواالتي ميپرسد که در آنها بر"چه" و"چرا" تاکيد شده
شآموزان را با
یدهيد؟ چرا؟ معلم همچنين دان 
باشد .مث ً:الًال براي حل يک مسئله چه کاري انجام م 

یگيرد (حسيني .) 1387 ،در
یکند و واکنش آنها را زير نظر م 
تهاي حل مسئله روبرو م 
موقعي 

مرحله بعد (مرحله پسآزمون) براي اينکه اثربخشي الگوي تدريس مبتني بر پرورش خالقيت

رياضي را بر عملكرد رياضي دانشآموزان بسنجيم ،بعد از اتمام مرحله مداخله براي کليه دانش-
آموزان گروه آزمايش و گواه مجددًاًا آزمون عملكرد رياضي (پس آزمون عملكرد رياضي) به

1

- Elaboration
- Flexibility
3
- Fluency
2
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عنوان پس آزمون اجرا شد و نهايتًاًا جهت بررسي فرضيه پژوهش از آزمون tگروههاي مستقل

(بررسي تفاوت گروهها در پيش آزمون و پس آزمون) استفاده شد.

یافتهها

در پژوهش حاضر به دليل عدم رعايت پيشفرض همگني واريانس ،انجام آزمون تحليل

کواريانس امکانپذير نبود .مواقعي که به دليل عدم رعايت پيشفرضها ،انجام آزمون تحليل
کواريانس ممکن نيست از نمرات تفاضل پيشآزمون و پسآزمون و بررسي تفاوت گروهها

استفاده ميشود .جهت بررسي فرضيه از آزمون  tگروههاي مستقل (بررسي تفاوت گروهها

در پيش آزمون و پس آزمون) استفاده شد .نتايج حاصل از اثر الگوي تدريس مبتني بر پرورش

خالقيت رياضي با استفاده از آمارههاي توصيفي (ميانگين و انحراف معيار( و استنباطي (آزمون t
مستقل) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت .درجدول  ،1از آمارههاي توصيفي(ميانگين و

انحراف معيار) نمرات پسآزمون و پيشآزمون دانشآموزان گروه آزمايش و گواه در عملکرد

رياضي ارائه شده است.

جدول  1ميانگين وانحراف معيار نمرات گروه آزمايش و گواه در پيش آزمون و پس آزمون عملكرد رياضي
SD
M
آزمون
تعداد
گروه
گواه

02

آزمايش

02

پيش آزمون

13 /10

0/119

پس آزمون

12 / 70

0/ 923

پيش آزمون
پس آزمون

13

0/ 794
16 / 35

1/ 08

یشود تفاوت ميانگين نمرات گروه آزمايش در پيش
همانطور كه در جدول  1مشاهده م 

آزمون و پس آزمون  3/ 35و تفاوت ميانگين نمرات گروه گواه در پيش آزمون و پس آزمون ∙/4

تها نشان میدهد كه گروه آزمايش افزايش نمره بيشتري در پس آزمون نسبت
یباشد .اين تفاو 
م 
یتواند در اثر عمل آزمايشي
به پيش آزمون ،در مقايسه با گروه گواه ،داشته است .اين افزايش م 

باشد كه بر روي گروه آزمايش اعمال گرديده و گروه گواه از آن بي بهره بوده است .براي بررسي
همگن بودن واريانسها ازآزمون لوين 1استفاده شده است .آزمون لوين نشان داد که مقدار Fبه

سها رد
دست آمده  ، 5/ 78در سطح p > 0/05معنادار است .بنابراين پيش فرض همگني واريان 

- Levens test

1
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سها از آزمون  tگروههاي مستقل با درجات
یشود و با توجه به رد شدن فرض همگني واريان 
م 
یشود.
سها استفاده م 
آزادي اصالح شده و نابرابري واريان 

جدول  .2آمارههاي توصيفي (تفاضل نمرات پيش آزمون از پس آزمون گروه آزمايش و گواه درعملکرد رياضي) و آزمون
 tگروههاي مستقل براي مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون عملکرد رياضي گروه آزمايش و کنترل

آمارهها

ميانگين

انحراف

3/ 35

∙/ 87

معيار

مجموع
تفاوت

مقدار t

درجه

آزادي

نها
ميانگي 
تفاضل نمرات

گروه

پس آزمون

گروه

پيش آزمون از

آزمايش
گواه

∙/4

1/41

3/ 75

- 10 / 008

38

سطح

تفاوت

داري

استاندارد

معني

0/ 00 1

خطاي

∙/ 37

فاصله

اطمينان % 95

براي تفاوتها
حد پايين

-4/51

حد

باال

-2/ 99

یشود ،مقدار  )- 10 / 008 (tبدست آمده در سطح p 00 1
همانطور که در جدول  2مشاهده م 
 <0/معنادار است .يافتهها نشان دهنده تفاوت معنادار عملکرد رياضي گروه آزمايش در مرحله
پس آزمون ،نسبت به گروه کنترل ،است .گروه آزمايش در مرحله پس آزمون (ميانگين = ) 16 / 35

نسبت به گروه گواه (ميانگين =  ) 12 /7عملکرد رياضي باالتري به دست آورد .بدين ترتيب با

توجه به نتايج بدست آمده ،تدريس الگوي پرورش خالقيت باعث افزايش عملکرد رياضي

یشود.
م 

بحث و نتيجهگيري

یشود و
خالقيت به عنوان يکي از خصوصيات استثنايي موجودات انساني در نظر گرفته م 

موضوع بسياري از مطالعات در زمينههاي آموزشي است .باور بر اين است که بزرگترين ابتکار قرن
نوزدهم ،ايجاد فنون خالقيت است (صمد آقايي.) 2004 ،گيلفورد (  ، 1952به نقل از منطقي) 1380 ،

مینويسد" :فعاليت خالق همانند اغلب رفتارهاي انسان احتما ًالًال نتيجه چند استعداد اکتسابي است.

بدون شک ممکن است براي اين استعدادها محدوديت ارثي وجود داشته باشد .ولي من مطمئن
یتواند از طريق آموزش وتربيت ،در ازاي محدوديتهاي مشخصي،
هستم که هرکس م 

استعدادهاي خود را توسعه دهد".

همانطور که در بخش نتايج مشاهده شد ،بين گروه آزمايش و گواه در پيش آزمون عملکرد

رياضي تفاوت معنا -داري وجود نداشت .درحالي که بين دو گروه آزمايش وگواه در پس آزمون

یتواند ناشي از عمل آزمايشي باشد
عملکرد رياضي تفاوت معناداري مشاهده شد .اين تفاوت م 

که براي گروه آزمايش اعمال شده است و گروه گواه از آن بي بهره بوده است .لذا ،با توجه به

اثر بخشي الگوي تدريس مبتني بر پرورش خالقيت /...مهدیزاده و همکاران

941

کهاي پرورش خالقيت رياضي را دريافت کردند
شآموزاني که تکني 
نتايج بدست آمده ،دان 

یتوان نتيجه
(گروه آزمايش) ،عملکرد رياضي باالتري نسبت به گروه گواه خواهند داشتند؛ م 

شآموزان شده
گرفت که برنامه پرورش خالقيت رياضي سبب عملکرد رياضي باالتري در دان 
است.

نتايج اين پژوهش ،همسو با نتايج تحقيقات هولند ،) 1996 ( 1تورنس ، ) 79 91( 2جوي في ني

3

(  ،) 1987کيم وويليام ،) 1995 ( 4سارساني ،) 2008 ( 5چامورو(  ،) 2006اميني(  ) 1375و دستجردي
( ،)1 38 1ريندرمن و نيوبائر ،) 2004 ( 6کروپلي ،) 1995 ( 7هنتچل ،) 2003 ( 8مان (  ،) 2006کندمير و

گيو (  ) 2009بود که همگي بر موثر بودن پرورش خالقيت بر افزايش عملکرد تحصيلي تاکيد

دارند .براي مثال ،کندمير و گيور (  ) 2009در پژوهشي با عنوان "استفاده از سناريوهاي خالق حل

مسئله در آموزش رياضيات" به اين نتيجه رسيدند که آموزش خالق حل مسئله در رسيدن به هدف

اصلي خود " حل خالق مسئله در آموزش رياضي" و اهداف فرعي اش نظير " :ادراک از

خالقيت ،ادراک از حل خالق مسئله و توسعه آن در فرايندها ،نگرش به سوي آموزش حل خالق
مسئله ،مشارکت در حل مسئله ،مشارکت در يادگيري ،نگرش به سوي رياضيات ،محيط کالسي
خالق ،سواالت بسته در مقابل حل خالق مسئله ،تفکر واگرا و کيفيت سناريوها" موفق بوده است.

شآموزان
تهاي حل خالق مسئله در دان 
آنها به اين نتيجه رسيدند که اين رويکرد در توسعه مهار 

یباشد.
مؤثر م 

شآموزان که فرصت داده میشود در
درتبيين يافتههاي اين فرضيه میتوان گفت در واقع به دان 

فضايي آزاد و به دور از نظارت و کنترل به جستجو و کشف مسائل بپردازند ،خود را در فرايند

یرسد.
یبينند و به دنبال آن افزايش عملکرد رياضي آنها منطقي به نظر م 
يادگيري دخيل م 

یدارد كه ما نبايد فقط
شها از جمله پژوهش مياالرت (  1967به بودو ) 74 91 ،بيان م 
پژوه 

جستجوي راه حل مشكالت جديد را به شاگردان ياد دهيم بلكه بايد آنان را عادت دهيم كه در

1

- Holand
- Torrance
3
- Joy Faini
4
- Kim & William
5
- Sarsoni
6
- Rindermann & Neubauer
7
- Cropley
8
- Hentschel
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مقابل مسائل و مشكالت تعجب كنند و از خود حساسيت نشان دهند و براي آنها راه حلهاي نو
ابداع كنند .هوتز )0 20 3( 1نيز با استناد به سوابق پژوهشي چنين گزارش کردند که راهبردهاي

کهاي خالقيت) ،موجب پيشرفت يادگيري
یگيرد (ازجمله تکني 
آموزشي که معلم رياضي بکار م 

یتوان اذعان
یشود .لذا با توجه به مطالب بيان شده م 
رياضي و عملکرد تحصيلي بهتر در آنها م 
شآموزان منجر شده است.
داشت پرورش خالقيت رياضي به عملکرد رياضي بهتر در دان 

استفاده از روشهاي آموزشي باز و دادن آزادي به کودک و عدم نظارت دائمي برکارها و

یدهد تا به جستجو و کشف مسائل بپردازد ،بدين ترتيب خود را در
شآموز فرصت م 
برنامهها به دان 

یگردد و بدنبال
شآموز م 
فرآيند يادگيري دخيل ببيند و در نتيجه باعث افزايش انگيزش دروني دان 
آن عملکرد تحصيلي بهتري را در او شاهد هستيم .در واقع شاگردي که با بکاربستن حداکثر

یيابد ،ديگر نيازي به پاداش و تنبيه ندارد .او
خالقيت اش ،انگيزش اش نسبت به کار افزايش م 

یکوشد و در
ديگر براي پذيرفته شدن در امتحان کار نمیکند ،بلکه براي ارضاي نيازي عميق تر م 

یآموزد (بوفارد 2وهمکاران.) 1990 ،
حقيقت براي نف ِسِس آموختن م 

پژوهشهاي مختلف از جمله پژوهش پاياستاسيو )0 20 2( 3نشان داد که تغيير محدود در

شآموزان منجر شود .از اين رو بايد با استفاده از
یتواند به بهبود نگرش دان 
روشهاي آموزشي م 

کهاي خالقيت از جمله آن است ،نسبت به ايجاد و
روشهاي مؤثرتدريس ،که بهره گيري از تکني 

تقويت نگرش مثبت به درس رياضي توجه الزم اعمال شود .پرورش خالقيت رياضي در

شآموزان و استفاده بيشتر از راهبردهاي
شآموزان ،منجر به افزايش درگيري شناختي دان 
دان 

شآموزان به دسته بندي و تجزيه و
یگردد .با پرورش خالقيت رياضي ،دان 
شناختي و فراشناختي م 
تحليل و نظارت بر روند حل مسئله میپردازند؛ در واقع پرورش خالقيت و مؤلفههاي آن که شامل

سه مولفه اصلي بسط ،انعطاف پذيري و سيالي است ،بعنوان متغيري واسطه اي ،راهبردهاي شناختي
شآموز را رشد و افزايش میدهد .دراين راستا
و فراشناختي ،و بدنبال آن درگيري شناختي دان 

یکند که اکثر افراد خالق ازحيطههاي برتر شناختي مانند درک ،تجزيه و
پياژه ( ) 70 91بيان م 

یکنند (به نقل از نکويي.) 1378 ،
تحليل و ترکيب و ارزشيابي و حل مسئله در يادگيري استفاده م 
1

- Houtz
- Bouffard
3
- Payastasiou
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شآموزان خالق تر از راهبردهاي
نتايج پژوهش زيمرمن وماتنيز پونز ) 1990 ( 1نيز نشان داد که دان 

یکنند.
شآموزان ناموفق استفاده م 
فراشناختي و بخصوص خود نظم بخشي به مراتب بيشتر از دان 

کهاي خالقيت از جمله آن
لذا بايد توسط استفاده از روشهاي مؤثر تدريس که بهره گيري از تکني 

شآموزان توجه الزم اعمال شود .همچنين مان
است ،نسبت به افزايش درگيري شناختي دان 

(  ،) 2006در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد که در رياضيات با تعيين نشانگرهاي خالقيت رياضي
یشوند و عملکردشان بهبود
شآموزان به مباحث رياضي عالقمند م 
و پرورش خالقيت رياضي ،دان 

یيابد.
م 

تهايي نيز مواجه بود .از محدوديتهاي پژوهش ميتوان به موارد زير
اين پژوهش با محدودي 

اشاره کرد :اول ،بزرگترين محدوديت بر سر راه پژوهشگر سختي اجراي کار آزمايشي در آموزش

یباشد .در دوره راهنمايي با تعدد معلمان و فشردگي کالسها
و پرورش باالخص مقطع راهنمايي م 

حهاي آزمايشي ميشود.
مواجه هستيم که منجر به همکاري کمتر معلمان و مسئولين در اجراي طر 
حها باالخص به دليل فعاليتهاي خاص
دوم ،ديدگاه منفي معلمان و مديران نسبت به اين گونه طر 

حها به دست آورد،
یتوان از اجراي اين گونه طر 
اين الگو و بي اعتمادي آنها به نتايجي که م 
همکاري پژوهشگر با معلمان را با مشکل مواجه ساخت .سوم ،ازآنجا که پايه تحصيلي ،جنسيت و

شآموزان پايههاي تحصيلي ،سنين و
شهر در اين تحقيق کنترل شده است ،تعميم نتايج آن به دان 

یکند.
شهرهاي ديگر ايران را با محدوديت مواجه م 

شآموزان
یگردد که برنامه ريزي براي پرورش خالقيت در دان 
با توجه با اين مطالب ،پيشنهاد م 

شآموزان
در رئوس برنامه درسي آموزش وپرورش منظور گردد .آموزش رايج در ايران بيشتر دان 

یکند .به جاي آنکه به دانشآموزان
یکند و بر خالقيت کمتر تاکيد م 
را به حفظ مطالب وادار م 
یشود .به جاي آنکه کشف کردن را بياموزند ،معلم
اثبات کردن آموخته شود ،اثبات ياد داده م 

یکند .اين روش توانايي تفکر و حل مسائل را درآنان پرورش نمیدهد .لذا به معلمان
کشف م 

یگردد با ايجاد جوي خالق و برانگيزاننده در فضايي مسرت بخش به
درس رياضي پيشنهاد م 
تدريس پرداخته و به جاي تاکيد بر فرآورده ،بر فرآيند و روند حل مسئله و خالقيت توجه بيشتري

- Zimmerman & Martinez-Pons

1
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یگويد" :کشف ناشناخته" توسط خود شاگرد و طرح سواالت
داشته باشند .همانطور که کروپلي م 
یشود (بودو .) 74 91،
تهاي مطلوب کالس محسوب م 
از فعالي 

یگيرد .بلکه همراه با آن نيازمند
فرايند خالقيت در ذهن جدا از متغيرهاي اجتماعي قرار نم 

شآموزان در
توجه به نظام اجتماعي خالق نيز هستيم .لذا جهت رشد و پرورش خالقيت در دان 

ابتدا نيازمند تغيير در محيط هستيم .در واقع خالقيت کودکان امروز که بزرگساالن آينده هستند در

یشود .شرايط محيط آموزشي از جمله عواملي هستند که با خالقيت
خانه و مدرسه پايه ريزي م 

کودکان و نوجوانان ارتباط نزديکي دارند ،لذا نيازمند بازسازي و اصالح میباشند؛ در مدرسه
کودکان بايد انتقاد سازنده را بفهمند و به کار گيرند.
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