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بررسي تأثير روش آموزشي تلفيقي فعال و مبتني بر شك دكارتي در درس ریاضي بر تفكر 

 آموزان پسر متوسطه دوم شهر بردسكن خالق دانش

 2،احمد اكبری 1علي قانعي

 علي قانعي -1

 احمد اكبری -2

 چكيده

كنند به دليل  آموزان فكر مي اغلب دانش. های زندگي تأثيرگذار باشد تواند در تمامي عرصه های مهمي است كه یادگيری آن مي درسریاضيات از 

كنند چرا  برخي فكر مي. تری در مطالعه داشته باشند توانند تالش بيش فهمند و سنتي است، نمي كه روش تدریس معلم را نمي آن

ی خوبي كسب كنند، تفكر خالق داشته باشندودر حل مسایل ریاضي  توانند نمره ها نمي كنند، ولي آن ی كسب ميهایشان نمرات بهتر همكالسي

. توانستند عملكرد بهتری داشته باشند كنند اگر شيوه تدریس بهتری از طرف معلم ارائه شود، مي برخي فكر مي. خالقيت و ابتكار داشته باشند

آموزان پسر متوسطه دوم شهر  ير روش آموزشي تلفيقي فعال و مبتني بر شك دكارتي بر تفكر خالق دانشپژوهش حاضر كه با هدف بررسي تاث

منظور بررسي تأثير  به . آید های نيمه آزمایشي به شمار مي های موجود در آن از نوع تحقيق بردسكن، صورت گرفته است با در نظر گرفتن هدف

 با یكي و كنترل گروه عنوان با یكي كالس دو ای مرحله چند ای خوشه گيری¬طریق روش نمونه آماری از  رویكردهای مذكور بر روی جامعه

 و ثبت آزمون¬پيش نمره عنوان  به آمده دست به پاسخ و توزیع ها آن بين تفكرخالق ی پرسشنامه و برگزیده دبيرستان یك از آزمایش گروه عنوان

 مذكور¬گروه در خالق تفكر آنگاه شد، استفاده آزمایش ¬مبتني بر شك دكارتي در گروه فيقي فعال وتل آموزش روش به تدریس از ادامه در

وتحليل قرار  دو نمونه مستقل و تحليل كوواریانس مورد تجزیه Tو با استفاده از آمار توصيفي و آزمون  Spss افزار نرم كمك به و گيری¬اندازه

آموزان متوسطه شهر بردسكن تأثير  بتني بر شك دكارتي بر تفكر خالق دانشروش آموزشي تلفيقي فعال و م: نتایج نشان داد. گرفت

 .دارد داری¬معني

 روش فعال، روش مبتني بر شك دكارتي، روش سنتي، خالقيت ،تفكر خالق و عملكرد تحصيلي :های كليدی  واژه
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 : مقدمه

بلكه در چارچوب كتااب و روش تادریس معلماان محادود شاده       ،شود های خودش بيان نمي كالس ریاضي سخت است چون با زبان

ی به كاربردن مطالاب تادریس در    تواند مطالب جالب و توضيحات الزم را در مورد تاریخ و نحوه است و با حجم زیاد كتاب، معلم نمي

 .زندگي را بيان كند

برد بهتارین   كند كه روشي كه در تدریس به كار ميتواند ادعا  دان باشد نمي باید توجه داشته باشيم كه معلم به فرض هم ریاضي

كردن چيزی دیگر است اگر روش بنا به منطق بزرگساالن بهتر به نظر آید، معلوم  دانستن یك چيز و ریاضي تدریس است؛ زیرا ریاضي

كالس باید محيط خالق  .تر باشد ل است مناسب یا مناسبهای منطقي نزد آنها در حال تحوّ آموزان كه هنوز فرایند نيست برای دانش

هاا و   تكالس باید جایگاه كشف كاردن باشاد و در مقاام پارورش خالقيّا     . آموزان باشد و او در امر آموزش مشاركت نماید برای دانش

گردند دست بكشند زیارا   مي خالقر تي تدریس، كه باعث سركوب ابتكار و تفكّهای سنّ معلمان بایستي از روش. ها قدم بردارد نوآوری

آموز را در امر تدریس مشاركت ندهاد   ين كالسي كه معلم متكلم وحده باشد و تعاریف و مفاهيم انتزاعي را خود بيان كند و دانشچن

توجاه داشاته باشايم،    . آرام به فراموشي سپرده شود پروری كه یكي از اهم اهداف آموزش ریاضي است آرام تشود كه خالقيّ باعث مي

اند كه آماوزش خاالق    مان به این نتيجه رسيدهرخالق در مدارس مردود شده است و بسياری از معلّهاست كه آموزش ریاضي غي سال

 (111-111: 1831رحماني،. )مؤثرتر مي باشد

دانناد و ندارناد روی    آماوزان بتوانناد آن اه را نماي     هدف آموزش درست اندیشيدن آن است كه شرایطي ایجاد شود كاه داناش  

چاه  هاا  فهمد كه آن آموزان مي ها است كه معلم از طریق مناسبات نزدیك با دانش با این روش. د بنا كننددانند و دارن چيزهایي كه مي

ایان  . ر شود و فهم آنان را از مساائل بااال ببارد   ای باید شروع كرد تا پيشرفت آنان ميسّ دانند و آموزش را از چه نقطه چيزهایي را مي

مفاهيم اساسي چارچوب گساترش   .آموزان است تفاوت از روش افزایش معلومات دانشها كه بر فهميدن متمركز است ماهيتاً م روش

هاای درساي؛ آماوزش تفكار باه روش       های تفكر در برناماه  سازی مهارت شفاف: های اندیشيدن شامل مواردی از این نوع است مهارت

هاای   شامل یادگيری با استفاده از رسانه)ركتي های آموزش فراشناختي؛ یادگيری مشا آموز؛ اتكاء به روش همراهي و همكاری با دانش

تار؛ و   های كوچك تفكر درسات باه ماوارد مشاابه بازر       ؛ ایجاد طبع و عادت اندیشيدن درست؛ ایجاد تعميم از محدوده(كامپيوتری

 .درست اندیشيدن تفكر خالق و آموزان مدرسه به آموزان هر كالس و كل دانش عادت دادن دانش

توانيم با استفاده از روش تلفيقي فعال و مبتني بر شاك دكاارتي و تعامال گروهاي، كماي از مشاكل        آیا ميمسأله این است كه 

مبتناي   فعاال و  آموزان با روش ها را به سوی یادگيری معنادار سوق دهيم یا نه؟ آیا اگر دانش یادگيری فراگيران را كاهش دهيم و آن

ها سطحي خواهد بود یا خير؟ آیا باه ایان    ظر دست یابند، آیا باز هم یادگيری آنبر شك دكارتي، خودشان به مفهوم ریاضياتي موردن

  تفكر خالق داشته باشند؟ مان انتظار داشته باشيم كه در آینده بتوانند آموزان توانيم از دانش روش یادگيری، مي
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مان یاد دهيم باه   آموزان ا به دانشتوانيم یك موضوع ریاضي خاصي ر هميشه این سؤال برای معلمان مطرح است كه ما چطور مي

ها ایجاد شود و درک درستي از مفهوم موردنظر پيدا كرده و در مسائل مربوط و یا غيردرسي باه كاار    كه یادگيری عميق در آن طوری

 . ببرند

مخصوصااً در ماوارد    آوریم؛ دست نمي  هیادگيری ریاضيات، چندان كه انتظار داریم موفق نيستيم و بازده باالیي ب ما در یاددهي و

ت داشاته  خالقيّا  آموز باید بتواند امور بادیهي را بشناساد،   یك دانش. انتقادی و تصوّر و تجسّم نيازمندند مفاهيمي كه به تفكّر خالق،

ریاضيات و كاربردهای آن بخشي از زندگي روزانه و در جهت حل مشكالت زنادگي  . و مشتاق یادگيری باشد له را نقد كندأمس باشد،

ریاضايات، موجاب تربيات    . هاای متفااوت انسااني اسات     تاليّآید كه دارای كاربردهای وسيع در فعّ های مختلف به شمار مي حوزه در

طور منطقاي اساتدالل كنناد، قادرت تجزیاه و انتازاع داشاته باشاند و دربااره           افرادی خواهد شد كه در برخورد با مسائل بتوانند به

هاای پي ياده،    وجه مهم ریاضي توانمندساازی انساان بارای توصايف دقياق موقعيات      . ع بسازندهای جام های پيراموني تئوری پدیده

كارگيری ریاضي در حال مساائل    های ممكن مادی طبيعي، اقتصادی، اجتماعي است؛ بنابراین، توانایي به بيني و كنترل وضعيت پيش

     (.88 :1831د برنامه درسي ملي، نگاشت سوم سن)باشد  روزمره و انتزاعي، از اهداف اساسي آموزش ریاضي مي

كاه فقاط    آموزان یاد خواهند گرفت كه بعدها، مفاهيم دیگری را نيز خودشان ابداع كنناد ناه ایان    با پيشروی با این روش، دانش

دگيری اا یاا   ال برای یااددهي رو تلفيقي از روش مبتني بر شك دكارتي و روش فعّ از این. ی مفاهيم به ذهن خود باشند كننده منتقل

ی كافي را ایجاد كنيم و فضاا و محايط آموزشاي مناسابي را فاراهم       مان انگيزه آموزان باید در دانش. شود این درس به كار گرفته مي

سااز و   ی وساایل دسات   با توجه به این رویكرد و با تهياه . ها تدریس كنيم های آن كردن گروه كنيم و از طریق پرسش و پاسخ و فعال

روش تدریس معلم به عناوان   قاعدتاً .گيرند مورد بررسي قرار مي مباحث و مطالب ریاضيی تفهيم  ریزی خاص، نحوه ابتكاری و برنامه

ر وابساته ماورد   موزان به عنوان متغيّآ دانش توسعه تفكر خالق نهایتاً ت وخالقيّ تحليل، تجزیه و توانایي نقد مطالب، متغير مستقل و

 .گيرند بررسي قرار مي

 الگوی تدریسانتخاب -

های معمول و سنتي تدریس ریاضي، چندان موفق نبوده و بازده خوبي نداشته است، با تحقيق در مورد چناد   كه روش ه به اینبا توجّ

 .شود روش نوین تدریس، تلفيقي از روش فعال و روش مبتني بر شك دكارتي برای تدریس استفاده مي

 روش فعال ا1

« آماوز محاور   داناش »روش فعاال  . وجوش باشند آموزان در فرایند آموزش و یادگيری پرجنب نشدر این روش، هدف این است كه دا

كند و با راهنمایي معلام باه    شود، راجع به حل آنها فكر مي آموز در امر یادگيری شركت فعال دارد، با مسایل مواجه مي است و دانش

آموز مطالب را باه سارعت خاود یااد      در این روش، دانش. برد پي ميدر اثر كارهای آموزشي خودش، به مفاهيم . پردازد ها مي حل آن

باردن باه    باا پاي  . بارد  آموز از طریق حل مسأله، به تادریج باه مفااهيم پاي ماي      دانش. گيرد و فرصت دارد كه به مطالب فكر كند مي

كشف قواعاد ساهيم اسات ميال باه      ها و  آوردن نتيجه شود، چون در به دست های خود، در او حس اعتماد به نفس تقویت مي توانایي

آماوزان و دادن راهنماایي در    در این روش وظایف معلم عبارت است از توجه به كاار یكایاك داناش   . شود افزایي در او بارور مي دانش

 .آموز برای یادگيری یك مطالب درسي جدید طي مراحل مختلف آن بردن دانش قدم پيش به تر قدم موارد الزم و از همه مهم
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 مبتني بر شك دكارتي روش ا2

پردازند و هر فرد، موردی  مناظره مي نشينند و در مورد یك موضوع، به بحث و در روش مبتني بر شك دكارتي همه افراد دور هم مي

گار جماع را باه عهاده دارد،      معلم كه نقش هدایت. توانند صحبت كنند همه مي. كند حلي به ذهنش رسيد به جمع مطرح مي و یا راه

به این ترتيب با یاك مشااركت گروهاي و تلنبااركردن افكاار روی هام در یاك جماع         . كند ها را یادداشت مي مطالب و صحبتهمه 

عالوه بر آن چون همه بایاد در بحاث شاركت كنناد، خاود موجاب افازایش خالقيات         . هایي برای مشكالت پيدا كرد حل توان راه مي

كال باه   ) ا قاعاده تحليال  2( تنها امور بدیهي را بپذیریم) ا قاعده بداهت1: استشك دكارتي بر چهار قاعده اساسي استوار . شود مي

شامارش  ) چيزی از قلم نيفتد ا قاعده استقصاء؛4( اجزاء به یك كل تبدیل شوند) ا قاعده تركيب8( تا بدیهي شود اجزاء تبدیل شود

  .(امور

مباحث و آموزش  .دست یابند اهداف مورد نظر ند كرد به های معلم، خودشان سعي خواه آموزان با راهنمایي در این روش، دانش

در ایان روش تادریس، تواناایي ذهناي     . هاای معلام آغااز خواهاد شاد      آموزی و راهنماایي  های دانش با همكاری گروه مطالب ریاضي

بازده یادگيری مفاهيم . یابند یابد و به سمت نوآوری انگيزه مي ت در فضای نامحدود افزایش ميانتقاد وخالقيّ آموزان برای تفكّر، دانش

 .یابد آموزان در به كارگيری دانش یادگرفته در دنيای واقعي افزایش مي شود و توانایي دانش ریاضيات بهتر مي

آموز چرایاي   داند محتوایي را چرا باید درس بدهد، نه دانش در بسياری مواقع شاید این بخش به دور از واقعيت نباشد كه نه معلم مي

آماوز چگوناه    داند محتوا را به چه روش صاحي  و ساودمندی تادریس نمایاد و ناه داناش       مي نه معلم . داند تخاب محتوا را ميرا و ان

ایام درس بادهيم و    كنناد ماا فقاط یادگرفتاه     دهد و فراگيران نيز به طور موقتي حفظ مي معلم صرفاً درس مي. داند یادگرفتن را مي

 (.1831كيوانفر، )حفظ نمایند و چون و چرای مطالب را از ما بپذیرند اند كه تنها آموزان نيز آموخته دانش

توان گفت تدریس فعال، تدریساي اسات كاه در آن رخادادهای آموزشاي باه        مي های فعال تدریس، بر اساس مباني نظری روش

عالوه بر توجه به كسب اطالعاات   ومبتني بر شك دكارتيدر تدریس فعال . افتد های علمي، عاطفي، اجتماعي اتفاق مي صورت تعامل

پردازان تدریس تعاملي بر این باورند كاه   نظریه. و اهداف اجتماعي آموزش تأكيد فراوان شده است ، خالقيّتفرایند تفكر ها، بر مهارت

ام تما . ای در آماوزش رسامي و همگااني دارد    ریاضاي نقاش ویاژه   . شاود  های مهم زندگي از طریق تجارب تعاملي تقویت مي مهارت

ی كناوني خاوب زیساتن     در جامعاه . های مواد درسي در هر مقطع تحصيلي، شامل حداقل چند ساعت آموزش ریاضاي اسات   برنامه

آماوزش و پارورش رساالتي بازر  در ایجااد چناين       . گيری و حال مساأله اسات    گری، استدالل، تصميم های انتخاب نيازمند توانایي

، ریاضيات یكي از مواد درسي است كه آموزش و فراگياری آن در جهات انجاام دادن چناين     ریزان از دیدگاه برنامه. هایي دارد توانایي

لاوری و وایتلناد   )« پرورش قدرت تفكر و خالقيّت حداقل انتظاری است كه از آموزش ریاضاي مادنظر اسات   . رسالتي، ضروری است

ی ابتكاار و   كار و اساتدالل، نظام فكاری، قاوه     توجيه اصلي این مهم، تأثير ریاضي در ایجاد قادرت تف  (.31: 1831و صمدی،  2111

ریاضاي در تماام   . سرانجام، نياز به ریاضي برای رفع مشكالت یعني درک مفاهيم ریاضي و توانایي كاربرد آن در دنيای حاضار اسات  

وز خود را كه نسان رآ. مقاع تحصيلي، در هر رشته و در هر پایه نقش كليدی دارد، هم نين در زندگي هر فرد نيز نقش اساسي دارد

پس بهتار اسات   . نياز مبرم دارد... و، خالقيّت ، تفكراتانتقاداتنماید از همان ابتدا به نقش سودمند ریاضي نظير محاسبات،  آغاز مي
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باه ایان   . یافتني در زندگي تبادیل نماایيم   شدني آن را به درسي ملموس و دست های فراموش به جای تبدیل ریاضي به برخي فرمول

ی تلفان   گاویيم شاما چگوناه شاماره     مثالً مي. شان آشنا كنيم ضرورت وجود ریاضي در زندگي آموزان را با تي ابتدا دانشمنظور بایس

كه بتوانيد به راحتي با جاایي   گویيم خوب پس برای این مي... آموز كه با عدد و گيرید؟ سپس با گرفتن جواب از دانش تان را مي منزل

 .اخته باشيدتماس بگيرید، باید اعداد را شن

های آموزش هيچ یك از مواد درسي با روش علمي مورد بررسي قرار نگرفته است، ولي قرائن موجاود   متأسفانه در كشور ما روش

حكایت از آن دارد كه روش تدریس ریاضيات، مثالً از روش تدریس زبان فارسي، جغرافيا نظام یافته است باا ایان وجاود باه عقياده      

های مربوط به آموزش در این حيطاه نااچيز اسات،     بخش نيست نه تنها بازده تالش ریاضيات در مجموع رضایتاینجانب تاریخ تعليم 

هاای   یاك از روش  البتاه هايچ  (. 1832كرامتاي،  )كناد  آموزان كمك نمي بلكه برخالف انتظار، فراگيری ریاضيات به رشد فكری دانش

لاذا معلام بایاد باا     . شاود  شان مي تفاده از آنهاست كه باعث قوت یا ضعفنفسه خوب یا بد نيستند، بلكه نحوه و شرایط اس تدریس في

تاراكم  ...( زماان، فضاا، وساایل و    )آماوزان، امكاناات موجاود    های آموزشي، محتاوای تادریس، نيازهاا و عالیاق داناش      توجه به هدف

ل جبهاه تربيات هساتند و    خاط اوّ  معلماان ساربازان  . ترین شيوه را برای یك تدریس مطلوب انتخاب كناد  مناسب... آموزی و  دانش

های مختلف نوین و فعال تادریس آشانا باشاند و بدانناد در كادامين       های علمي روز یعني روش ترین سالح ضرورت دارد كه با مدرن

هاای ناوین تادریس     اميد است كه معلمان در به كارگيری مناساب و مفياد روش  . موقعيت آموزشي از كدامين روش استفاده نمایند

 .تری را رقم زنند ی هرچه روشن شوندگان كمك ویژه نمایند و آینده به تعالي تربيت بتوانند

بحاث در روش   .های مختلف مورد بررسي قرار گرفته اسات  های تدریس فعال در امر آموزش از دیدگاه يّت به كارگيری روشاهمّ

ده اسات، روش تادریس آن نياز ماورد بحاث و      از هنگامي كه تدریس ریاضي مطرح باو . شود تدریس ریاضي به زمان ما منحصر نمي

ا و چه در مطالعات در فان  مهای به عمل آمده در بين كشور در تمام سطوح تحصيلي مورد مطالعه، چه در بررسي. مطالعه بوده است

و تفكار   ، خالقيّتبين نگرش مثبت نسبت به ریاضيات و عالقه به یادگيری آن با پيشرفت تحصيلي دیگر های آموزشي هر كشور نظام

كننده موقعيتي باشد كاه   بيني و كنترل های تدریس باید بيان كننده، پيش روش. ددر این درس همبستگي مثبت  وجود دار انتقادی 

ي اسات كاه بادان وسايله یاك      یهاا  كنناده روش  های تدریس توصايف  نظریه. شود در آن رفتار معلم موجب تغيير رفتار شاگردان مي

 (.111 :1831شعباني،)شود كه او یاد بگيرد  دهند و سبب مي مي را تحت تاثير قرار( شاگرد)دیگریفرد ( معلم)فرد

هاای   دسته اول، روش. اند كنيم كه همواره دو نوع آموزش در مقابل هم قرار داشته با مطالعه تاریخ آموزش و پرورش، مالحظه مي

شناسي اسات كاه باه طاور      های روان های مبتني بر یافته دسته دوم، روش اند و رفته  های دور به كار مي تدریس سنتي، كه در گذشته

های تحقيقاات انجاام شاده،     های موجود و یافته نظریه. های جدید شهرت دارند اند و به روش عمده از قرن بيستم به بعد تكوین یافته

آماوزان پيشارفت    اند نسبت به سایر دانش ش دیدها یادگيری فعال، آموز آموزاني كه با فرایند یاددهي گواه این مطالب است كه دانش

 (.1813 فقيهي،)تحصيلي بهتری دارند

 :خالق تفكر -
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 قدرت دستكاری در ذهن و پدیده هاست، قدرت. ت اوستموجودات قدرت تفكر و خالقيّ ترین وجوه تمایز انسان از دیگر یكي از مهم

 ها كم و بيش خالق اند و این توانایي همه انسان. است به نوعي خالقيت كشف و توليد ابزار و اندیشه های جدید است، كه همه اینها

نموده، توسعه دهيم و به خادمت   درجات متفاوت در همه ما وجود دارد، مهم آن است كه بتوانيم آن را شكوفا هم ون انواع هوش با

اناد تاا باه     افرادی كه تفكر خالق را در خود شكوفا نكرده. بهترین سالح مبارزه با مشكل نيز قلمداد شود تواند تفكر خالق مي .بگيریم

های خالق این نگرش منفي را تسليم شدن قبل  در صورتي كه انسان  «!مشكل یك آه باز»گویند  رسند، مي ترین مشكلي مي كوچك

« پولياناا »در داساتان   .كشاف راه حال اسات    ای بارای  پندارند، زیرا معتقدند مشكل نه تنها مزاحمت نيست بلكه مبارزه از جنگ مي

درآماد و   زناگ درب باه صادا   . روز تولدش منتظر بود عروسكي را از فرستاده ای دریافت كند او دختر كوچكي بود كه در: خوانيم مي

گنجيد، درب آن را با شوق گشود و از دیدن چوبدستي در جعبه متحير شد، مدتي  پيكي جعبه ای را به او تحویل داد، در پوست نمي

خانواده سكوت سنگيني حاكم شد، ناگاه پدر سكوت را شكست و به دختر نزدیك شد و به او یاد داد كاه، حاال    همه اعضایدر بين 

« آهاان »: پس از مدتي فكر كردن پوليانا با صدای بلند گفت توان یافت كه از آن خوشحال شویم؟ ببينيم در این اتفاق چه چيزی مي

تفكار خاالق   . كانم  نيازی به آن ندارم و خادا را شاكر ماي    شوم كه من ه كردن به آن خوشحال ميگذارم كنار اتاقم و با نگا یافتم، مي

منفي خود را به احساس خوب و مثبت  ای ناگوار برخورد كردیم، چگونه احساس بد و حادثه بياموزاند كه حتي وقتي با تواند به ما مي

  .تبدیل كنيم

ز تلفيق مهارت هاای حال مسااله و تصاميم گياری از افكاار یاا رواباط ناو          مهارتي است كه شخص ا: تفكر خالق تعریف مهارت

 .كند پيدا مي برخوردار شده و قدرت كشف و انتخاب راه حل های جدید را

هاا   كنند پدیده افراد با تفكر واگرا سعي مي. تفكر خالق با تفكرواگرا رابطه مستقيم دارد  تفكر همگراا 2  تفكر واگرا ا1انواع تفكر

همسان دور شاوند،   های فكری تری داشته باشند و از قالب به راحتي نپذیرند، بلكه نگاه متفاوت و افكار را آن چنان كه هستندو امور 

 :كنند به نقل سهراب سپهری و منظر دیگری نگاه ها را با چشم به عبارتي پدیده

 ها را باید شست، جور دیگر باید دید چشم

 باید رفتچترها را باید بست، زیر باران 

بينناد و   هاا را آن چناان كاه هساتند ماي      كناد، اماور و پدیاده    ا در تفكر همگرا، فكرهای جدید و نو كمتر در آن راه پيدا ماي امّ

 .پذیرند مي

 خالقيت در حل مسائل ریاضيا 

گروهي دیگار معتقدناد كاه خالقيات، مهاارت یاا       . به نظر بعضي از متخصصان تعليم و تربيت، خالقيت كيفيت یا صفتي فردی است

ی  نقطاه . ای یاا حال مسائله    ی رایانه ی برنامه كند، مانند نقاشي و اختراع كردن، ارائه ای توليد مي فرایندی است كه محصول خالقانه
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 ي را ریاضا خالقيت در حل مساائل باه ویاژه مساائل     . قيّت، تازگي و نو بودن ایده ها و افكار استی مفاهيم مختلف خال اشتراک همه

 .حل آن، بررسي كرد ی راه تشویق كردن و راهنمایي در ارائه  ی سؤال كردن، توان با سه شيوه مي

 :ی دادآموزان را به صورت خالق یار توان دانش در حل مسائل ریاضي، با طرح سؤاالت زیر مي( الف

 ها و نيازهای آن را تشخيص دهيد؟ های مربوط به مسئله، خواسته توانيد اطالعات و داده ا آیا مي1

 اید؟ هایي ساخته دانيد چه فرضيه آیا مي  ا2

 هااااا راه یافاااات؟ از  هااااا بااااه خواسااااته تااااوان از داده ااااا راه حاااال صااااحي  مساااائله چيساااات؟ چگونااااه مااااي 8

 .دهند آموزان بخواهيد در این زمينه توضي  دانش

 :ی ریاضي را از زوایای مختلف ببينند؛ از جمله آموزان را تشویق كنيد تا مسئله هایي، دانش با روش( ب

 .آموزان بخواهيد، همين كار را انجام دهند ا خودتان به عنوان یك معلم چند راه حل احتمالي بدهيد و از دانش1

 .ها را بدهيد یك زمينه و دفاع از آنهای متفاوت در  ی دیدگاه آموزان فرصت ارائه ا به دانش2

 .گونه كمك كنيد های متفاوت این حل ی راه آموزان در ارائه به دانش( ج

 .ا به هنگام حل مسئله، با صدای بلند فكر كنند1

 «؟...كنيد اگر  چه مي»: ا بپرسيد2

هاا را باه ساادگي در     حال  شيدن دهيد و راهی اندی آموزان اجازه به دانش. ا فهرستي از پيشنهادات را در ذهن خود داشته باشند8

 (.1833كدیور، . ) اختيارشان قرار ندهيد

 :روش بررسي

. شاده اسات    آزمون باا گاروه كنتارل اساتفاده     آزمون و پس پژوهش حاضر از نوع مطالعات نيمه آزمایشي است و در آن از طرح پيش

سانجيده  ( وابساته ) ریاثرپاذ بار متغيار   ( مساتقل )اثرگذار آزمون ميزان تأثير متغير  آزمون ا پس  درروش شبه آزمایشي با طرح پيش

كه در جدول طارح پژوهشاي در ذیال آماده      بدین منظور یك گروه آزمایش و یك گروه كنترل در این تحقيق حضور دارند. شود يم

 .است
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 های موردبررسي تفكيك گروهطرح پژوهشي به  1جدول شماره 

 ها گروه ای ای چند مرحله انتخاب خوشه آزمون پيش مداخله آزمون پس

Q'2 X Q1 R گروه آزمایش 

Q2 - Q2 R گروه كنترل 

 

 فرایناد  هاای برناماه  طارح  باه  منجار  كاه  فعال و مبتني برشك دكارتي فرایند بر تأكيد با تدریس هایرویكرد ابتدا منظور بدین

 از گروهاي  روش آموزشي فعال و مبتني بر شاك دكاارتي   بر مبتني. گرفت قرار موردبررسي تفكر خالق شد، برنامه هم ون محوری

 مرساوم  برناماه  باا  كه كنترل گروه با ها آن كار نتایج و گرفتند قرار آموزش مورد ریاضي درس در دوم متوسطه دوم پایه آموزان دانش

 .شد مقایسه اند دهید آموزش

 .باشد مي( نفر 231)آموزان پسرمقطع متوسطه دوم شهرستان بردسكن  ژوهش كليه دانشپجامعه آماری این 

اسات كاه باه روش    ( نفار گاروه كنتارل    21نفر گروه آزمایش و  21)نفر از دانش آموزان  11در این پژوهش، نمونه آماری شامل

به دو گروه به صورت تصادفي و ،  خالقيت دكتر عابدیكردن پرسشنامه ای انتخاب شده و پس از پر ای چند مرحله گيری خوشه نمونه

ساعتي تحت آماوزش روش تلفيقاي فعاال و     2ی  مدت ده جلسه به آزمایش، گروه اعضای پس از آن. آزمایش و كنترل تقسيم شدند

 .سپس مجددا مورد آزمون قرار گرفتندو مبتني بر شك دكارتي قرار گرفته 

ی مشابه در دسترس،  شده ای، مرور نمونه تحقيقات انجام ری، از طریق مطالعات مقدماتي، اطالعات كتابخانهاطالعات و چهارچوب نظ

ابازار  . آوری شاد  زبان تحقيق و جمع های اینترنتي فارسي و انگليسي ی سایت استفاده از مجالت و مقاالت مندرج در نشریات، مطالعه

 :ستانداردشده به شرح زیر بودنامه ا ها در این پژوهش، پرسش گردآوری داده

وسيله پرسشنامه خالقيت كه در اختيار آناان قارار گرفات     آزمون، تفكر خالق هر دو گروه آزمایش و كنترل به در ابتدا از طریق پيش

ای دو جلساه و هار    هفتاه ، هفتاه   11شده، سپس یك مربي روش تدریس تلفيقي فعال و مبتني بر شك دكارتي راباه مادت    بررسي

در گاروه آزماایش بارای     .دریافت نكردند گونه آموزشي را گروه كنترل نيز هيچ .به مدّت نود دقيقه در گروه آزمایش اجرا نمودجلسه 

آماوزان   داناش  های الزم به وی و اجرای روش تدریس تلفيقي فعال و مبتني بر شك دكارتي ابتدا معلم مربوطه توجيه شده و آموزش

  .داده شد

از جاداول و   يفيوتحليال خواهناد شاد؛ در بخاش توصا      مناساب تجزیاه   یهای آماار  آزمون و 13spssافزار  ها با استفاده از نرم داده

 p ≥11/1داری  ساط  معناي  باا   انسیكوواردو گروه مستقل، آزمون تحليل  Tاز آزمون  ليو در بخش تحل يفراوان عیتوز ینمودارها

 .شد استفاده

 :ها یافته
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هاای آمااری    وارد و باا اساتفاده از آزماون    SPSS 19ها در نرم افازار   های مورد نظر و گردآوری نتایج، داده ی پرسشنامهپس از اجرا

هاا، و در بخاش    مناسب تجزیه و تحليل شد؛ در بخش توصيفي از جداول و نمودارهای مقایسه مياانگين و انحاراف اساتاندارد گاروه    

 .مستقل استفاده شده است tتحليل كواریانس و آزمون تجزیه و تحليل استنباطي از آزمون آماری 

 هاتوصيف داده ا

 .پردازیم در این بخش به مقایسه ميانگين و انحراف استاندارد در دو گروه آزمایش و كنترل مي

 

 

 

 

برای تفكّر خالق آموزشبعد از  ، قبل وو كنترل در گروه آزمایش آموزان نمرات دانشی ميانگين و انحراف استاندارد مقایسه2 جدول  

 

 آموزشبعد از  آموزشقبل از  

 انحراف استاندارد ميانگين نمرات انحراف استاندارد ميانگين نمرات

 22.35 95.68 10.38 81.28 گروه آزمایش

 10.48 82.64 9.79 83.04 گروه كنترل

 

 

 آموزشگروه آزمایش قبل و بعد از  ميانگين نمراتمقایسه  2ا4ای نمودارميله
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تغييار  آماوزش در تفكار خاالق    های گروه آزمایش پس از شود، ميانگين نمرات آزمودنيطور كه در نمودار باال مشاهده مي همان

 .نموده است

 

 نرمال بودن توزیع متغيرها

نرماال باه دسات    خواهيم تعيين كنيم كه آیا این نمونه از جامعه ای باا توزیاع    ای از اندازه های كمي در اختيار داریم و مي ما نمونه 

آزمون كولموگروف ا اساميرنوف   . آزمون نرمال بودن یك توزیع، یكي از رایجترین موارد كاربرد آزمون تطابق توزیع است. آمده است

 .ارائه گردیده است 2نتایج این تحليل در جدول . برای این هدف مناسب است

دانش آموزان متوساطه   خالقو مبتني بر شك دكارتي بر تفكر بررسي تأثير روش آموزشي تلفيقي فعال  :فرضيه تحقيق عبارتست از

 دوم

 نرمال بودن توزیع متغيرها

خواهيم تعيين كنيم كه آیا این نمونه از جامعه ای با توزیع نرمال به دست آمده  ای از اندازه های كمي در اختيار داریم و مي ما نمونه

آزمون كولموگروف ا اساميرنوف بارای    . موارد كاربرد آزمون تطابق توزیع استترین  آزمون نرمال بودن یك توزیع، یكي از رایج. است

 .ارائه گردیده است4نتایج این تحليل در جدول . این هدف مناسب است

 (نرمال بودن توزیع متغير)نتایج آزمون كولموگروف ا اسميرنوف  8جدول 

 داری معني      اسميرنف  -آماره كولموگروف       انحراف معيار       ميانگين      نوع آزمون متغير

 

تفكر 

خال

 ق

 1.21 1.11 11.12 32.11 پيش آزمون

 1.18 1.41 13.43 33.11 پس آزمون

شناسي در پيش آزمون وپس آزمون  نمرات خویشتن عیاستنباط كرد كه توز نيچن توان يم 4درج شده در جدول  جیبر اساس نتا

 .نرمال مي باشد

 

 ها نتایج آزمون لوین برای بررسي همگني واریانس 1جدول 

 Df2 Df1 F سط  معني داری

1.11 43 1 18.81 

 .ها همگن هستند گردد با توجه به سط  معني داری، واریانس طور كه در جدول فوق مالحظه مي همان
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 نتایج آزمون تحليل كواریانس برای متغير تفكّر خالق 1جدول

 سط  معناداری F ميانگين مجذورها آزادیدرجه  منابع تغييرات

 1.11 13.12 3124.11 1 (نمرات پيش آزمون)متغير همراه 

 1.11 21.31 2311.14 1 (كنترل -آزمایش )اثر بين گروه 

   183.11 41 خطای اندازه گيری

    11 جمع كل

 

یعناي تفااوت   . دار اسات  اثر متغير همراه معناي   p=  111/1و  F= 13.12گردد، با توجّه به  طور كه در جدول فوق مالحظه مي همان

دار است یعني  معني  p=  11/1و   F= 21.31هم نين اثر گروه نيز با توجه به  . دار است نمرات پيش ا آزمون و پس ا آزمون معني  

آماوزان متوساطه    تفاوت دو گروه آزمایش و كنترل از نظر روش آموزشي تلفيقي فعال و مبتني بر شك دكارتي بر تفكر خالق داناش 

 .دار است دوم معني

 

 :بحث و نتيجه گيری

. ساازد  ناپذیر مي تر را اجتناب هی علوم مختلف ضرورت كسب معلومات بيشتر و با دوام تر در زمان كوتا پيشرفت علم و گسترش دامنه

 خاالق تار و توساعه تفكار     هاای مناساب جهات یاادگيری ساریع      بنابراین یكي از وظایف متخصصين تعليم و تربيت شناسایي شيوه

اگر بخواهيم معلم یا كالس خوب را با یك عبارت معرفي . باشد آموزان و استفاده بهينه یادگيرندگان از زمان محدود آموزش مي دانش

 ( .13: 1881نژاد،  شعاری)آموزان را به كنجكاوی و پرسش بيشتر برانگيزد  توصيف كنيم، باید گفت؛ معلمي خوب است كه دانش و

بنجامين بلوم نيز پس از مطالعات و تحقيقات گسترده در این زمينه ، به این نتيجه رسايده اسات كاه ميازان مشااركت داناش        

های جدید و پيشرفته یادگيری بار اسااس    نظریه(. 111: 1881سيف،)بخشي آموزشي استترین شاخص اثر  آموزان در كالس، روشن

دارد كه یادگيری وقتي ماؤثر اسات كاه یادگيرناده      روش آموزشي تلفيقي  فعال و مبتني بر شك دكارتي پژوهش گروهي عنوان، مي

كنند نسبت به معلمااني كاه از    تقيم تدریس ميگوید؛ آن دسته از معلماني كه با روش غيرمس كالرک مي. نقش اصلي را داشته باشد

آموزان در شيوه تدریس غيرمستقيم مشاركت فعالتر دارناد   به این دليل كه دانش. كنند، كارایي بيشتری دارند این روش استفاده نمي

ی  ، در حاالي كاه در شايوه   های یادگيری درگير نمایاد  آموزان را به تفكر وا دارد و آنها را با موقعيت كنند تا دانش و معلم كوشش مي

 (. 121: 1831خاني،  فضلي. )نماید آموزان عرضه مي تدریس مستقيم، معلم صرفاً مطالب را به دانش

رتي بر تفكر خالق تأثير روش تدریس غعال و مبتني بر شك دكا بررسي هدف پژوهش حاضربر همين اساس بود كه 

جهت بررسي صحت این فرضيه از گردد،  مالحظه مي 1شمارهطور كه در جدول  همان. انتخاب شد آموزان پسر متوسطه دوم دانش

و سط  معناداری آن برابر با صفر  13/12به دست آمده از این بررسي برابر با  Fآماره . آزمون تحليل كواریانس استفاده گردید

بسيار كوچكتر 1/11با توجه به اینكه سط  معناداری به دست آمده از این بررسي از سط  معناداری آلفا (. p=  11/1)محاسبه شد 
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توان فرضيه اول پژوهش مبني بر تاثير روش آموزش تلفيقي فعال و مبتني بر شك دكارتي را بر درصد مي 31باشد، با اطمينان مي

 . آموزان متوسطه دوم را تأیيد نمود تفكر خالق دانش

  .  باشد سو مي هم( 1831)و فراهاني ( 1832)های گوتك  آمده با نتایج پژوهش دست نتایج به

 های كاربردی پيشنهادا 

ای یاا   آرایاش دایاره  . كناد  فاراهم ماي   آماوزان  دانشكوچك فرصت بيشتری را برای تبادل افكار در ميان  های هتقسيم كالس به گرو

 .سازد پذیر مي تعامل را امكان چهره چندین نمونه از آرایش كالس درسي است كه به تماس چهره ميزگرد، نعلي شكل و

هر منبع یا موقعيتي . كالس درس محدود شود های درسي و فعاليتهای تعاملي منابع آموزشي نباید به استاد و كتاب  در روشا 

  .دتواند مورد استفاده قرار گير كند، مي را تحریك و تقویت آموزان دانشكه بتواند تفكر، استدالل و قضاوت 

ثر ؤعوامال ما   از مبتني برشك دكارتي و فعال تلفيقي های مدیران آموزشي از اجرای روش اندركاران و حمایت مسئولين، دستا 

ها آشنایي ندارد، به لحاظ به هم خاوردن   شود، مدیری كه با این روش در برخي از موارد مشاهده مي. باشد ها مي بر موفقيت این روش

آموزشاي از پايش    مسائولين ادارات ومراكاز   لاذا آشانایي مادیران و   . نمایاد  ها مخالفت ماي  كالس با این روش نظم و حالت ظاهری

  .باشد ها مي ین روشهای اساسي ا بایست

آماوزان را در اختياار    های یادگيری داناش  شود مدیران ابزار اندازه گيری سبك آموزان، توصيه مي شناسایي سبك یادگيری دانش

آموزان هر كالس را شناسایي و بر اسااس   لين جلسه تدریس به كمك این ابزار سبك یادگيری دانشدبيران قرار دهند و دبيران در اوّ

بایست انجاام دهناد مطاابق باا      آموزان مي های كالسي و تكاليفي كه دانش بندی نمایند تا بتوانند فعاليت یادگيری آنان را گروهسبك 

 .سبك یادگيری آنان ارائه و تدوین نمایند

در ا برگزاری جلسات آموزشي مختص معلّمان جهت آشنایي بهتر با رویكردهای روش تدریس فعال و مبتني بار شاك دكاارتي    

 .ها ریاضي و اثرات آن

 منابع فارسي -نااماهكتااب

های تفكر انتقادی دانشاجویان   مهارت(. 1834)بخش، طاهره چنگيز و محمد مرداني،  ا بهمني، فرود، عليرضا یوسفي، مهدی نعمت1

 .مجله ایراني آموزش در علوم پزشكي، دوره پنجم، شماره دوم. علوم پایه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

. نامه علوم شناختي فصل.های تربيتي و خود تنظيمي بر پيشرفت تحصيلي تأثير روش(. 1831. )ا صمدی، معصومه11

 .31شماره اول، بهار. سال نهم

انتشاارات انجمان اوليااء و    : تهاران . نفس در كودكاان و نوجواناان   های افزایش عزت روش(. 1831.)ا بيابانگرد، اسماعيل2
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 .مربيان

انتشاارات  : تهاران . 2و  1فارساي، ج  -روانپزشكي انگليسي -فرهنگ جامع روانشناسي(.  1838. )اهلل صرتا پورافكاری، ن8

 .فرهنگ معاصر

ساازمان  : نگاشات ساوم، تهاران   : برنامه درسي ملي جمهوری اسالمي ایران(. 1833)ا دبيرخانه طرح توليد برنامه درسي4

 .ریزی آموزشي پژوهش و برنامه

 .نشر دوران: تهران(. روانشناسي یادگيری و آموزش)روانشناسي پرورشي نوین(. 1831)اكبر  ا سيف، علي1

 انتشارات آگاه: روانشناسي پرورشي، تهران(. 1813)اكبر ا سيف، علي1

 .منادی تربيت فرهنگي مؤسسه: تهران. چاپ دوم  گروهي، و های اجتماعي فعاليت (.1831)اكبر نژاد، علي شعاریا 1

مقاالت سمبوزیوم نقش آموزش ابتدایي  ی هتأثير در سه رهيافت آموزش تفكر، مجموع .(1831)وركي، بختيار شعباني ا 3

 .كل آموزش و پرورش استان اصفهان ی هو جایگاه مطلوب آن در جامعه، اصفهان، معاونت آموزش عمومي در ادار

 .نشر سمت: راهبردهای تفكر، تهرانها و  های تدریس پيشرفته، آموزش مهارت روش(. 1832)ا شعباني، حسن 3

انتشارات آزماون   :تهران .های مشاركتي و فعال در فرایند تدریس راهنمای عملي روش (.1832)منوچهر خاني، فضليا 83

 .نوین

بندی تحقيقاات انجاام شاده پيراماون یاادگيری مشااركتي، رشاد آماوزش راهنماایي           جمع (.1813)فقيهي، فاطمها 11

 .23ه ضميمه شمار.تحصيلي

 .فرانگيزش: مشهد(همياری ازطریق یادگيری)مشاركتي یادگيری .(1832) كرامتي،ما 12

نامه شماره  آموزان، فصل بالقوه دانش های تدریس فعال در پرورش استعدادهای نقش روش (. 1831) .كيوان فر ،ما 18

11. 

، سال یازدهم، دفتر انتشارات كماك  43ی یادداشت سر دبير ، مجله رشد آموزش ریاضي، شماره .(1811)گویا، زهرا، ا 14

 .وزارت آموزش و پرورش ریزی آموزشي، آموزشي، سازمان پژوهش و برنامه

 .شهریور 1، 1رادیو زمانه، برنامه  اندیشه انتقادی،  تفكر تحليلي، .(1831) نيكفر، محمدرضا ا 11

ارائه چهارچوب نظری در خصوص برناماه درساي مبتناي بار تفكار انتقاادی در دوره       (. 1831)فریده  ا هاشميان نژاد،11

 .ابتدایي

: بوساتون . از تفكر انتقاادی تاا نگاارش، و یارایش ساوم     : استدالل و نگارش(. 2111)ای. واسپنسرفال. ا هجر، دی، ال11

 .انتشارات آمریكایي

 .نشر تمرین. یسهمياری در تدر(.  1834) رابعه ،هراتيا 13
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