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 دهیچک

 يها کیتکن ریثأت یبررس منظور به پژوهش این
 و یزشیانگ باور بر یاضیر تیخالق پرورش مختلف
 انجام دختر موزانآ دانش یاضیر درس در یشناخت
 –آزمون شیپ طرح از ،پژوهش نیا در .دیگرد
جامعه آماري  .دیگرد استفاده گواه گروه با آزمون پس
شهر مشهد آموزان دختر سال سوم راهنمایی  دانشکل 

 يریگ نمونه صورت آموز به دانش 40بودند. 
 شیآزما يها گروه در و شدند انتخاباي  مرحلهچند

 ابزار. دندیگرد نیگزیجا) فرن 20( گواه و) نفر 20(
الگوهاي  نامه پرسشدر پژوهش حاضر،  استفاده مورد

بود که  )1997 ،یگلیم و دلتنیم(یادگیري سازشی 
 یاضیر يخودکارآمد يها اسیمق خرده از متشکل

) یشناخت باور( یشناخت مشغولیت و) یزشیانگ باور(
الگوهاي  نامه پرسش ابتدا بود. یاضیر درس در

 هیکل يرو بر آزمون شیپ عنوان بهزشی یادگیري سا
 پرورش برنامه آن از پس د،یگرد اجرا ها یآزمودن
 در دش اجرا شیآزما گروه يرو بر یاضیر تیخالق
 افتیدر را یآموزش گونه چیه گواه گروه که یحال
 گرید بار یآموزش جلسات اتمام از پس. نکرد

 عنوان بهالگوهاي یادگیري سازشی  نامه پرسش
ها  داده. دیگرد اجرا ها یآزمودن هیکل يرو بر آزمون پس

هاي  آمارهوارد شد و با استفاده از  spssافزار  در نرم
مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار  tآزمون توصیفی و 

آزمون و  نمرات پیشتفاضل گرفت. مقایسه میانگین 
تحصیلی  آزمون خودکارآمدي شغلی و مشغولیت پس

عملکرد که  نشان داددر دو گروه کنترل و آزمایش 
 گروه گواه در آزمایش نسبت به گروهدر ریاضی 

آزمون افزایش  نسبت به پیش آزمون مرحله پس
 یاضیر تیخالق پرورش داري یافت. بنابراین معنی
 وی اضیر يخودکارآمد بهبود بر يدار یمعن ریتاث

 یاضیر درس درآموزان  دانش یشناخت مشغولیت
طراحی محتواي  شود در لذا پیشنهاد می اشت.د

منظور بهبود عملکرد ریاضی  به ،هاي آموزشی دوره
هاي مختلف پرورش خالقیت به  تکنیک ،آموزان دانش

  خوبی گنجانده شوند. 
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  مقدمه
 تصور لیطو يها مدت تا پردازان هینظر و نیمحقق

 و است یذات و یارث يندیفرآ تیخالق که کردند یم
 يمعدود تعداد جهان در کهکردند  یم عنوان نیچن

 وجود بااستعداد افراد ای و دانشمند خالق، هنرمند
اند که خالقیت  این عقیده حالی که امروزه بر در دارند
بلکه روندي زاینده  ،یستپیش ن ساخته شده از ذاتی و

 .تواند پرورش داده شود می است و قابل تغییر و
  )1380 ف،یس(

 که است یشناخت روان مهم ابعاد از یکی تیخالق
 داند یم 2لهأمس حل ینوع را آن) 1977- 1984( 1هیگان

 تفکر اساس بر را آن) 1962 ،1987( 3لفوردیگ و
رخی از ب). 1379 ف،یس( است کرده فیتعر 4واگرا

محققان نیز خالقیت را بر حسب نتیجه نهایی تعریف 
کنند. براي مثال، خالقیت شامل استفاده از  می

فرایندهاي شناختی مشترك براي رسیدن به تولیدات 
 نیب در). 2010، 5نوین و غیرمعمول است (شریکی

 درس دارد، وجود یلیتحص يها دوره در که یدروس
 در رایز است، برخوردار یخاص تیاهم از یاضیر

 ،یعمل و يفکر نظم دن،یشیاند درست روش یزندگ
 ادامه و پژوهش هیرو روزمره، مسائل حلیی توانا
 انآموز دانش يبرا را باالتر مقاطع در لیتحص
، به آموزان در ریاضی خالقیت دانش. کند یم ریپذ امکان

معمول براي ایجاد عنوان داشتن یک توانایی غیر
مسائل کاربردي واقعی یا هاي مفید و تازه براي  حل راه

سازي ریاضی است  استفاده از مدلساختگی با 
). خالقیت ریاضی رشد ریاضی را 2010شریکی، (

 ). 2009کند (اسریرامان،  تضمین می

                                                        
1. Goniyeh 
2. Problem solving 
3. Guilford 
4. Divergent thinking 
5. Shriki 

رود که کامالً  میاي به شمار  ریاضی به عنوان رشته
بر اساس استدالل انتزاعی است اما اکثر افراد 

اضی، تفکر ریاضی هاي هیجانی شدیدي به ری واکنش
 نیهم در). 2006، 6و یادگیري ریاضی دارند (هانوال

 ،)1998( 8سکلندیوا منجر ،)1997( 7مارش راستا
 يکمتر اعتماد پسران با سهیمقا در دختران که معتقدند

 نسبت ها آن نگرش و دارند خود یاضیر يتوانمند به
 در را خود شکست جهینت در است، تر یمنف یاضیر به
 اسناد ییتوانا عدم به یاضیر لهأمس حل و يریادگی
 از وسانهیأم یدگاهید شود یم موجب نیا و دهند یم

 در تیموفق که باشند معتقد و داشته زشیانگ نظر
از ). 1999 ،9نیگر( ستین ریپذ امکان شرفتهیپ یاضیر

 73-74 تحصیلی سال در که 10تیمزآر مطالعهسویی، 
 دوم پایه آموزان دانش که داد نشان شد، انجام ایران در
 کشور 38 میان از ریاضی درس در راهنمایی سوم و

 و کیامنش( کردند ازراح را 33 رتبه کرده، شرکت
  ).1379 خیریه،

 و خالقیت پرورش هاي برنامه ثیرأت ،لیدل نیهم به
 و یزشیانگ يباورها بر زمینه این در افزایی دانش
 مشکالتی که ان خصوصاً دخترانآموز دانش یشناخت

 در .است تیاهم زیحا ،دارند ریاضیات مسائل حل رد
 يخودکارآمد ی اززشیانگ باوربراي  مطالعه، نیا
 11یشناخت مشغولیت از یشناخت باوربراي  و یاضیر

 ت.اساستفاده شده 

 عبارتآموزان  دانش یاضیر يخودکارآمد يباورها
 به اعتماد درباره ها آن يها قضاوت از است
 انجام و یاضیر مسائل حل و فهم يبرا شانیها ییتوانا
 یاضیر يها تیفعال در تیموفق ای فیتکال دادن

                                                        
6. Hannula 
7. Marsh 
8. Menger & Eikland 
9. Greene 
10. Third international Mathematics and 

Science Studies- Repent(timss-r) 
11. Cognitive engagement 
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 و بتز يگرید فیتعر در). 1999 ،1گراهام و پاجارس(
 سطح در را یاضیري خودکارآمد) 1989( 2هالت
 در شان ییتوانا به افراد نانیاطم یابیارز« يخردتر
 هألمس ای فهیوظ کی لیتکم ای زیآم تیموفق انجام
  .)1994 لر،یم و پاچارس ( نندک یمعریف ت» یاضیر

هاي  ) انجام داد برنامه1991ی که شانک (پژوهش رد
تداخلی براي باالبردن احساس خودکارآمدي 

بردن پیشرفت ریاضی،  نتیجه باال ان و درآموز دانش
راهبردهاي آموزشی  ها، این برنامه ثر بود. درؤم مفید و

ش افراد بردن شایستگی و مهارت و دان براي باال
ریزي شد. این راهبردها شامل الگوبرداري،  طرح

آموزش راهبردهاي یادگیري، انتخاب هدف و فراهم 
ان بود. آموز دانشآوردن بازخورد و تشویق براي 

طریق باالبردن  از خودکارآمدي باالبردن باور
 ارزشمندي بر مثبت و ثیرأت ،مهارت شایستگی و

پژوهشی  ران داشت. همچنین دآموز دانشپیشرفت 
با القا کردن احساس خودکارآمدي باال و پایین  دیگر

ان متوجه شدند افرادي که خودکارآمدي آموز دانشبه 
القا شده بود به صورت کارآمدتري  ها آنباال به 

). 3،1990کار بردند (بوفارده له را بأراهبردهاي حل مس
) با ارائه الگوهاي 2002( 4در حوزه ریاضی، پاناستازیو

ان سه آموز دانشبینی عملکرد ریاضی  نه به پیشجداگا
پرداخت. مختلف آسیایی، اروپایی و امریکایی  کشور

هاي تدریس  نشان داد که مهارتنتایج پژوهش وي 
 ثرؤترین عوامل م معلم و شیوه آموزشی از جمله قوي

نگرش عملکرد ریاضی و نگرش ریاضی  بر
 اي لعهمطا) در 2002برازیو ( یان و آموزان است. دانش

 تدریس ریاضی، برايبا عنوان خالقیت در ریاضی 
ترکیب کردند و ضمن تدریس  ریاضی را خالقیت و

ان را به خالقیت تشویق آموز دانش ،مباحث ریاضی

                                                        
1. Pajares & Graham 
2. Betz & Halt 
3. Bouffard 
4. Panastasiou  

به این شکل عمل کردند که ابتدا  ها آنکردند.  می
شان  ان مبحث ریاضی را از معلم ریاضیآموز دانش

براي پرورش مرحله بعد  کردند، در میدریافت 
شد  خواسته می ها آناز  ،انآموز دانشخالقیت ریاضی 

که مورد استفاده بحث تدریس شده را در دنیاي واقعی 
موزانی که بیشترین تحلیل را ارائه آ ذکر کنند. دانش

شدند و از  کردند به عنوان برنده انتخاب می می
براي خویش را  شد استدالل ان خواسته میآموز دانش

این نتیجه  پژوهشگر بهکنند. در نهایت ن بیاانتخاب 
آموزان مفاهیم را  که در چنین محیطی، دانش رسید
انگیزش بیشتري نسبت به  آموزند و تر و بهتر می سریع

آموزانی  شود. همچنین دانش ایجاد می ها آنریاضی در 
تدریس  ها آنمباحث ریاضی به  ،که با این روش

 مانند.  اضی میکالس ری شد، مدت زمان بیشتري در می

 استفاده زانیم یشناخت مشغولیت از منظور
 است 6یفراشناخت و 5یشناخت يراهبردها از آموز دانش

 یسازمانده ،يزیر برنامه صرف که یتالش مقدار به و
 در یخودنظارت و اهداف نییتع ،یمطالعات يها کوشش

 و لریم( گردد می القطا ،شود می یدرس شرفتیپ
شناختی به عنوان  لیتمشغو ).1996 همکاران،
ان را مایل و قادر به انجام آموز دانشاي که  گستره

کند، تعریف شده است. این تعریف شامل  تکلیف می
ان مایل به آموز دانشمقدار تالشی است که 

گذاري بر تکلیف و استقامت ورزیدن در انجام  سرمایه
  ).2011، 8، اسچمیدت7کنند (روتگانز میآن 

نشان داد که بین  یوهش) در پژ1378نکوئی (
خصوص خود  به 9خالقیت و راهبردهاي یادگیري

راستاي  در مطالعهبخشی ارتباط وجود دارد. این  نظم
) قرار دارد که بیان 1979( 10هاي تورنس پژوهش

                                                        
5. Cognitive Strategies 
6. Metacognitive 
7. Rotgans 
8. Schmidt 
9. Learning Strategies 
10. Torrance 
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باالیی بین پیشرفت  همبستگی مثبت و که کند می
تحصیلی و خالقیت، خالقیت و میزان استفاده از 

پژوهشی که  در وجود دارد. راهبردهاي فراشناختی
) با عنوان خالقیت ریاضی و 2006( 1توسط مان

ریاضیات: نشانگرهاي خالقیت ریاضی در 
 آموز دانش 89روي  ان مدارس راهنمایی، برآموز دانش

دست آمد که ه این نتیجه ب پایه هفتم انجام داد،
نشانگرهاي خالقیت ریاضی و پرورش خالقیت 

مباحث ریاضی عالقمند  بهرا آموزان  ریاضی، دانش
گردد.  بیشتر می ها آنمشغولیت ند و مدت ک می

، رابطه مثبتی بین خالقیت ریاضی پژوهشگرهمچنین 
   دست آورد.ه پیشرفت ریاضی و نگرش به ریاضی ب

 يبرا الزم طیشرا که است آن سودمندتر نیبنابرا
 که یفنون نیهمچن و تیخالق یخاموش از يریجلوگ
. ردیگ قرار یبررس مورد ،دهد رشپرو را آن تواند می
 مختلف عناصر درباره پژوهش و توجه ،واقع در

 انآموز دانش تیخالق پرورش در ها آن نقش و آموزش
 یزشیانگ ضعف. است برخوردار یخاص تیاهم از

 و عوامل در شهیر دختران ژهیبو یرانیا انآموز دانش
 يریادگی و آموزش امر که دارد يمتعدد يرهایمتغ
 گرید طرف از. سازد می روبرو مشکل با را اتیاضیر

 زین یاضیر زشیانگ شیافزا بر مؤثر عوامل ییشناسا
 و یآموزش طیشرا بهبود در ثرؤم یگام توانند می
 که یمطالب به توجه با. باشد حوزه نیا در يریادگی

 ژهیبو انآموز دانش یزشیانگ ضعف و تیخالق درباره
ژوهش، بررسی هدف از انجام این پ شد، انیب دختران

 یزشیانگ باوربر  یاضیر تیخالق پرورش تاثیر نییتع
- مشغولیت( یباورشناخت و) يخودکارآمد يباورها(
 پایه دختر انآموز دانش یاضیر درس در) یشناخت 

 90- 91تحصیلی درسال مشهد شهر راهنمایی سوم
  .است

                                                        
1. Mann 

 نیتدو ریز هیفرض دو پژوهش هدف به توجه با
  : دیگرد

 تیخالق پرورش يها تکنیک هک یانآموز دانش. 1
 يباورها ،)شیآزما گروه( کنند می افتیدر را یاضیر

 گروه به نسبت یریاض درس در يباالتر يخودکارآمد
 .داشت خواهند گواه

 تیخالق پرورش يها تکنیک که یانآموز دانش. 2
 ،)شیآزما گروه( کنند می دریافت را یاضیر

 هگوا گروه به نسبت يباالتر یشناخت-  مشغولیت
  .داشت خواهند

  روش تحقیق
 - آزمون شیپ یشیآزما طرح از پژوهش، نیا در
  . شد استفاده کنترل گروه با آزمون پس

 شامل پژوهش نیا يآمار جامعهجامعه آماري. 
 سال در ییراهنما سوم کالس آموزان دختر دانش هیکل

  . بود مشهددر شهر  90- 91 یلیتحص
م با توجه به عد گیري. نمونه و روش نمونه

همکاري مدارس در زمینه انتخاب چندین مدرسه 
ان از این مدارس آموز دانشتصادفی و انتخاب  طور به

 شمس ییراهنما مدرسهبصورت تلفیقی، به ناچار 
تصادفی از بین  روش از استفاده با مشهد توس

کالس  3. سپس شد انتخاب مدارس شهر مشهد
بصورت تصادفی انتخاب شد و  ییراهنما سوم کالس

به  آموز دانش 40ان این سه کالس، آموز دانشبین  از
 گروه درنفر  20صورت تصادفی انتخاب شده و 

 به الزم. قرار گرفتند گواه گروه درنفر  20 و شیآزما
 يرهایمتغ لحاظ از گواه و شیآزما گروه که است ذکر

 جنس، سن، آموزان کالس، دانش تعداد رینظ گوناگون
 در مشابه یلیتحص تیوضع کسان،ی یاضیر معلم ه،یپا

 ماه خرداد یاضیر نمره براساس یاضیر درس
 آموزان هر دانشسال قبل  ماه خرداد نمرات نیانگیم(
   .شدند همگن) بود 14 ریز گروه دو
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   تحقیقابزار 
 نیا :1الگوهاي یادگیري سازشی اسیمقالف) 
 از متشکل و سوال 30 شامل نامه پرسش
 يداریپا ،یاضیري خودکارآمد يها اسیمق خرده
 یهدف يریگ جهت و یشناخت مشغولیت ،یلیتحص
 يا درجه 4 کرتیل صورت به آن يها نهیگز. باشد یم
 کامالً 4 موافقم، 3 مخالفم، 2 مخالفم، کامالً 1(

 شده میتنظ) 1997( یگلیم و دلتنیم توسط) موافقم
 29 و 26 ،25 ،22 ،19 ،17 ،16 ،8 ،3 يها سوال. است

 40 و 28 ،10 ،2 ياه سوال و یشناخت مشغولیت
 . سنجد یم را آموز دانش یاضیر يخودکارآمد

 در يخودکارآمد اسیمقی درون یهمسان بیضر
 پور محسن مطالعه و) 1997( یگلیم و دلتنیم مطالعه

 به کرونباخ يآلفا بیضر روش از استفاده با) 1384(
 پور محسن. همچنین آمد بدست/· 79و /· 85 بیترت

ار این مقیاس از تحلیل عاملی براي تعیین اعتب) 1384(
دهنده برازش  ي استفاده کرد که نتایج نشانتأیید

 یهمسان بیضر حاضر مطالعه درها بود.  مناسب داده
 روش از استفاده با يخودکارآمد اسیمقی درون
 نیهمچن. آمد بدست/· 88 کرونباخ يآلفا بیضر
 یدرون یهمسان بیضر) 1997( یگلیم و دلتنیم
 بیضر روش از استفاده با را یناختش مشغولیت اسیمق
 پور محسن و آوردند دسته ب/· 80 کرونباخ يآلفا

 نیا کرونباخ يآلفا بیضر روش از استفاده با) 1384(
 بیضر حاضر مطالعه در. کرد محاسبه/· 87 را مقدار
 از استفاده با یشناخت مشغولیت اسیمق یدرون یهمسان
 وهیش. آمد دسته ب/· 89 کرونباخ يآلفا بیضر روش
 به مربوط سواالت که بود صورت نیا به يگذار نمره
 ،8 ،3 سواالت نمره یعنی. شدند جمع هم با ماده هر
 سواالت و گریهمد با 29 و 26 ،25 ،22 ،19 ،17 ،16
 است ذکر به الزم. شدند جمع هم با 40و 28 ،10 ،2

                                                        
1. The patterns of adaptive learning survey 

(PALS) 

 به ،یآموزش برنامه ياجرا از بعد و قبل آزمون نیا که
 .شد ارائه گواه و شیآزما هاي گروه

هاي پرورش خالقیت  ب) برنامه آموزش تکنیک
 یاضیر تیخالق پرورش يها کیتکن برنامه ریاضی:

 ماه 5 باًیتقر یط شیآزما گروه به یگروه صورت به
 کی مدت به جلسه هر و هفته در جلسه دو یعنی

 کیتکن شامل که شد داده آموزش مین و ساعت
 سواالت فهرست و) یذهن بارش( 2اسبورن تیخالق

 ر،ییتغ و لیتعد اقتباس، گر،ید يکاربردها( اسبورن
- وارونه يساز کوچک ،يساز بزرگ ،يساز نیجانش

 و واگرا تفکر شیافزا به که است، )بیترک ،يساز 
 5یالیس ،4يریپذ انعطاف ،3بسط يها مؤلفه تیتقو
 تیخالق آموزش کیتکناز  نیهمچن. انجامد یم

 مطلب، اصل درك مختلف، يها یبررس( تورنس
 پرورش بر عالوه کهي) کاو درون ،يقو تجسم
 انجامد، می فرد یدرون زهیانگ شیافزا به تیخالق

 .شد استفاده

 سه ویژگی مهم سیالی، ذهنی تکنیک بارشدر 
 الف) سیالی: نظر بوده است.پذیري و بسط مد انعطاف

تواند از نظر کمی  میو نظراتی که ذهن  ها مقدار ایده
هر کس تعداد  ،در پاسخ به سوال مثالً ایجاد کند.

ذهن  هد،نظرات زیادتري در مورد یک عدد بد
هر چقدر  پذیري: ب) انعطاف. تري دارد سیال
دهند  می آموزان به یک عدد هایی که دانش جواب
پذیري در فرد بیشتر  لفه انعطافؤم ،تر باشد متنوع

هم  گوید: می18آموزي که در مورد  دانش است. مثالً
 اول است، است هم عدد حقیقی و غیر 9 ی ازمضرب

پذیرتري نسبت به کسی که یک ویژگی  ذهن انعطاف
 ج) بسط:. دارد کند، میبراي این عدد ذکر 

لفه ؤاین م ،کنند انی که به جزئیات توجه میآموز دانش
                                                        

2. Osborn 
3. Elaboration 
4. Flexibility 
5. Fluency  
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سنج و  نکته ،افراد خالق در واقع، .است ها بیشتر آن در
وضوع را بررسی دقیق هستند و تمام جوانب و زوایا م

  ). 1387 (حسینی، کنند می
معلم ابتدا  ،ت اسبورنفهرست سواال روش در

ان آموز دانشخواهد  اي را که می لهأموضوع یا مس
سپس سلسله ، کند مشخص می را کنند اش فکر درباره

همچنان که معلم  کند. له مطرح میأسواالتی درباره مس
التی که کند به نوع سوا میبرنامه یک درس را تنظیم 

معلم باید سعی  .باید فکر کند خواهد بپرسد نیز می
متن بگنجاند  در الت راااین گونه سو کند تعدادي از

وادارد، درس نباید  به تفکر این طریق کودکان را تا از
حقایقی را از  ان صرفاًآموز دانشاي باشد که  به گونه

و  را به حدس زدن ها آنمعلم باید  حافظه بازگو کنند.
پرسد  میمعلم سواالتی . تشویق کند ها مایش اندیشهآز
باشد. مثالً  شده تأکید "چرا" و "چه" بر ها آن در که

 چرا؟و  دهید میله چه کاري انجام أبراي حل یک مس
هاي حل  ان را با موقعیتآموز دانشمعلم همچنین 

ها را زیر نظر  کند و واکنش آن میله روبرو أمس
  ).1387 ( حسینی، گیرد می
 آموز دانشاز  -  کنیک آموزش خالقیت تورنس:ت
را  له و چگونگی انجام کارأخواهیم فرآیند حل مس می
  له حرف بزند.أی کند و از زبان صورت مسنقاش
هاي متنوع و  خواهیم پاسخ می آموز دانشاز  - 

هاي  حل گیري از راه گوناگون براي مسائل توسط بهره
  متنوع و متعدد ارائه کند.

کند تا در مورد  میان را تشویق آموز دانشمعلم  - 
چرا روند خاصی را  مثالً ریاضیات بیشتر حرف بزنند:

ه را تغییر ألهاي مس اگر یکی از داده بریم؟ میکار  هب
  و افتد؟ میدهیم چه اتفاقی 

توان آن را به  میآیا  له چیست؟أحل دیگر مس راه - 
  شکل دیگري توضیح دهی؟

 5 ،آموز دانش 20 ارایه مواد و مصالحی (مثالً - 
با  آموز دانشکه  کن) پاك مداد 30 دفترچه، 40 مداد،

 تواند مسائل متنوع بسازد می مصالح باید تا آن مواد و
  ). 1387 (حسینی،

از  پس ابتدا براي انجام پژوهش در شیوه اجرا.
ان دو آموز دانشبه کلیه  ،نمونه آماريگروه  انتخاب

وهاي یادگیري نامه الگ پرسش ،گواه گروه آزمایش و
پرورش  برنامهدر مرحله دوم، داده شد.  سازشی

به (حین تدریس مباحث ریاضی)  خالقیت ریاضی
ه بماه  5صورت گروهی به گروه آزمایش طی تقریباً 

جلسه به مدت یک  هر هفته و جلسه در دوصورت 
براي سوم، مرحله  در. دش دادهساعت و نیم آموزش 

 را بر یت ریاضیپرورش خالقتاثیر برنامه اینکه 
 بسنجیم، انآموز دانشباورهاي انگیزشی و شناختی 
نامه  پرسش مجدداً بعد از اتمام مرحله مداخله،

 رويآزمون  پسالگوهاي یادگیري سازشی به عنوان 
  .ان گروه آزمایش و گواه اجرا شدآموز دانشکلیه 

جهت بررسی ها.  روش تجزیه و تحلیل داده
 هاي مستقل گروهt هاي پژوهش از آزمون  فرضیه
آزمون و  میانگین تفاضل نمرات پیش (بررسی

  .) استفاده شدآزمون دو گروه کنترل و آزمایش پس
   هاي تحقیق یافته
 تیخالق پرورش يها تکنیک تاثیر بررسی منظور به

 و آزمون پیش در گواه و آزمایش گروه نمرات معیار انحراف و میانگین .1 جدول
 ریاضی خودکارآمدي آزمون پس

 استاندارد انحراف میانگین آزمون تعداد گروه

  20  کنترل
 19/1 6/6 آزمون شیپ

 15/1 05/6 آزمون پس

  20  آزمایش
 25/1 25/6 آزمون شیپ

 45/1 9/12 آزمون پس
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 با 1 جدول در ریاضی، خودکارآمدي بر یاضیر
 اریمع انحراف و نیانگیم ،یفیتوص يها آماره از استفاده
 گروه انآموز دانش آزمون شیپ و آزمون پس نمرات
 شده ارائه ریاضی، خودکارآمدي در گواه و شیآزما
 .است

 نمرات شود می مشاهده 1 جدول در کهطور همان
 متغیر در آزمون شیپ به نسبت شیآزما گروه آزمون پس

به عبارت . است افتهی شیافزا یاضیر خودکارآمدي
 خودکارآمدي آزمون پس در شیآزما گروه دیگر،

 ازخود را يبهتر عملکرد آزمون شیپ به نسبت یاضیر
 و آزمون شیپ نمرات سهیمقا همچنین .است داده نشان
 نمره نیب دهد می نشان گواه گروه آزمون پس

 آزمون تفاوتقبل و بعد از  ها آن یاضیر خودکارآمدي
  .وجود ندارد زیادي

میانگین تفاضل مقایسه منظور ه بدر این پژوهش، 
دو گروه کنترل در آزمون  و پس آزمون نمرات پیش
براي تحلیل  مستقل يها گروه  tآزمون از و آزمایش

 یبررس يبراt  آزمون انجام از قبل. شد استفادهها  داده
. شد استفاده نیلو آزمون از ها انسیوار بودن همگن
 ،19/1 آمده بدست F مقدار که داد نشان نیلو آزمون
.  P·)=/28<05/0( ستین دار یمعن 05/0 سطح در

 ها انسیوار یهمگن فرض با t آزمون از نیبنابرا
 آمده 2 جدول درنتایج آن  که است شده استفاده
  .است

 آزمون پسآزمون و  پیش نمراتتفاضل  نیانگیم سهیمقا يبرا مستقل يها گروهt  آزمون . 2 جدول
 کنترلو  شیآزما گروهدر دو  یاضیر خودکارآمدي

  داري سطح معنی  tمقدار   استانداردانحراف   میانگین تفاضل   گروه
  001/0  61/9  14/1  65/6  آزمایش
  15/1  -55/0  کنترل

 t مقدار شود، می مشاهده 3 جدول در که طور همان
 دار یمعن 01/0 کمتراز سطح در 61/9 آمده بدست
 اثر آمده، بدست جینتا به توجه با بیترت نیبد. است
 شیافزا در یاضیر تیخالق پرورش برنامه دار یمعن

  .است دیتائ مورد یاضیر يخودکارآمد

 تیخالق پرورش يها تکنیک تاثیر بررسی منظور به
 از استفاده با 3 جدول در ،یشناخت مشغولیت بر یاضیر

 نمرات اریمع انحراف و نیانگیم ،یفیتوص يها آماره
 و شیآزما گروه انآموز دانش آزمون شیپ و آزمون پس
  .است شده هارائ ،یشناخت مشغولیت در گواه

 آزمون پس و آزمون پیش در گواه و آزمایش گروه نمرات معیار انحراف و میانگین . 3 دولج
 یشناخت مشغولیت

 استاندارد انحراف میانگین آزمون تعداد گروه
 51/1 5/13 آزمون شیپ 20 کنترل

 /·98 15/12 آزمون پس
 45/1 75/12 آزمون شیپ 20 شیآزما

 45/2 7/26 آزمون پس

 نمراتد شو می مشاهده 3 جدول در که طور همان
 متغیر در آزمون شیپ به نسبت شیآزما گروه آزمون پس

 گروه یعنی. است افتهی شیافزا یشناخت مشغولیت
 به نسبت یشناخت مشغولیت آزمون پس در شیآزما
. است داده نشان خود از را يبهتر عملکرد آزمون شیپ

 گروه آزمون پس و آزمون شیپ نمرات سهیمقا همچنین

 در یشناخت مشغولیت نمره نیب دهد می نشان گواه
وجود  زیادي تفاوت ها آن آزمون پس و آزمون شیپ

  . ندارد
میانگین مقایسه منظور ه بدر پژوهش حاضر، 

دو گروه در آزمون  آزمون و پس تفاضل نمرات پیش
براي  مستقل يها گروه  tآزمون از کنترل و آزمایش
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 يبراt  آزمون انجام از قبل. شد استفادهها  تحلیل داده
 استفاده نیلو آزمون از ها انسیوار بودن همگن یبررس
 بدست F مقدار که داد نشان نیلو آزموننتایج . دش

 نیست دار یمعن 05/0 سطح در ،01/1 آمده

)05/0>322/·=(P .آزمون از نیبنابرا  tفرض با 
 در نآزمو نیا جهینت. شد استفاده ها واریانس همگنی
  .است آمده 4 جدول

 آزمون پس آزمون و پیش نمراتتفاضل  نیانگیم سهیمقا يبرا مستقل يها گروهt  آزمون .4 جدول
  یشناخت مشغولیت

  داري سطح معنی  tمقدار   انحراف استاندارد  میانگین تفاضل  گروه
  001/0  78/12  41/1  95/13  آزمایش
  11/1  -35/1  کنترل

 مقدار شود، یم مشاهده 4 جدول در که طور همان

 دار یمعن 01/0ز ا کمتر درسطح 78/12 آمده بدست
 اثر آمده، بدست جینتا به توجه با بیترت نیبد. است
 شیافزا در یاضیر تیخالق پرورش برنامه دار یمعن

  .است دیتائ مورد یاضیر درس در یتخشنا مشغولیت
   ثبحگیري و  نتیجه
 هیفرض دو قیتحق هدف به توجه با پژوهش نیا در
  :دیگرد نیتدو یاصل

 يها تکنیک برنامه ریتاث پژوهش اول هیفرض
 را یاضیر يخودکارآمد بر یاضیر تیخالق پرورش
 ،پژوهش يها افتهی به توجه با. داد قرار یبررس مورد
 دست به جینتا لیتحل و یآموزش برنامه ارائه از بعد
 یاضیر يخودکارآمد زانیم در يدار یمعن شیافزا آمده
 آزمون پس مرحله در شیآزما گروه انآموز دانش

 جهینت توان یم فوق يها افتهی به توجه با .شد مشاهده
 یاضیر تیخالق پرورش برنامه ياجرا که گرفت
 انآموز دانش یاضیر يخودکارآمد شیافزا باعث

 ،)2002( ویبراز و انی ،)2006( مان يها افته. یشود یم
)، 2009 به نقل از نیکوالدو فیلپو، 2000شریبر (
 همسو حاضر پژوهش يها افتهی با ،)1375( يانصار
 شیافزا در آن پرورش و تیخالق ریتاث بر و است
  .دارند تأکید یزشیانگ يباورها
 به راجع خود پژوهش در) 1987( الكیها
 که یانآموز دانش افتیدر کودکان در یاضیر تیخالق
 خودپنداشت اتیاضیر درباره خالقند یاضیر نظر از

در  .برند می رنج ینییپا اضطراب از و دارند ییباال
 خود به هاي پژوهش در) 1970( 1وفیلدینهمین راستا، 

 آموزش هاي روش اصالح که رسید نتیجه این
 انگیزشی و تحصیلی مشکالت اکثر تواند می ریاضیات

 هاي روش از استفاده. ببرد بین از را درس این
 ظارتن عدم و کودك به آزادي دادن و باز آموزشی
 فرصت آموز دانش به ها برنامه و کارها بر دائمی
 بدین. بپردازد مسائل کشف و جستجو به دده می

 این و بیند می دخیل ادگیريی فرآیند در را خود ترتیب
 در. گردد می وي در درونی انگیزش افزایش باعث
 خالقیت حداکثر بستن کاره ب با که شاگردي واقع

 و پاداش به نیازي ،کند می پیدا کار در انگیزش خویش
 کار امتحان در شدن پذیرفته براي دیگر او .ندارد تنبیه
 و کوشد می عمیق نیازي ارضاي براي بلکه کند، مین
 (بوفارد، آموزد می آموختن نفس براي حقیقت در

1990.(   
به نقل از نیکوالدو  2000( 2طبق نظر شریبر بر
ه نسبت ب یکه انگیزش مثبت ) کسانی2009 ،3فیلپو

این درس دارند. با  ریاضی دارند عملکرد بهتري در
 پیشرفت، معلمان و توجه به رابطه بین انگیزش و

ان از آموز دانشن ریاضی باور دارند، وقتی پژوهشگرا
تر مؤثر ها آنیادگیري  ،برند میآموزند لذت  آنچه می

                                                        
1. Nufilde 
2. Schereiber 
3. Nicolaidou & Philippou 
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 ،آموزند عالقه داشته باشند میبه آنچه  است و اگر
آموزانی که از  بنابراین دانش پیشرفت بیشتري دارند.

شان براي یادگیري  برند، انگیزه درونی میریاضی لذت 
یابد و بالعکس. از این رو مشخص است  میافزایش 

تقویت انگیزش مثبت  که باید نسبت به ایجاد رشد و
جمله درس ریاضی در برنامه درسی  موضوع از به هر

 .توجه مستمر اعمال شود

 يها تکنیک برنامه ریثتا به پژوهش دوم هیفرض
 درس در یشناخت يریدرگ بر یاضیر تیخالق پرورش

 که داد نشان پژوهش يها افتهی. پرداخت یاضیر
 و آزمون شیپ در شیآزما و گواه گروه يها نیانگیم

 در تفاوت نیا که هستند تفاوت يدارا آزمون پس
 گروه آزمون شیپ با شیآزما گروه آزمون پس سهیمقا
 آمده دست به جینتا به توجه با .است دار یمعن شیآزما
 پرورش يها کیتکن برنامه که گرفت جهینت توان یم

 یشناخت مشغولیت شیافزا باعث یاضیر تیخالق
هاي  افته. یشود یم یاضیر درس در انآموز دانش

)، 1376)، انصاري (1378)، نکوئی (1979تورنس (
)، 2006)، مان (2002( ویبرازان و ی)، 1979تورنس (

هاي پژوهش  ) با یافته2008کوسکا و آتلی ( جان
تاثیر خالقیت و پرورش آن  همسو است و بر حاضر
  دارند.  تأکیدشناختی  مشغولیتافزایش  در

با  گفت توان یم حاضر پژوهش يها افتهی نییتب در
 لهأمس حل در آموزان دانش ،یاضیر تیخالق پرورش

 حل روند بر نظارت و لیتحل و هیتجز و يبند دسته به
 و تیخالق پرورش واقع در پردازند، می لهأمس

 بسط، یاصل مؤلفه سه شامل که آن يها مؤلفه
 يریمتغ عنوانه ب است یالیس و يریپذ انعطاف
 دنباله ب و یفراشناخت و یشناخت يراهبردها يا واسطه
 شیافزا و رشد را آموز دانش یشناخت مشغولیت آن
 و رمنمیز پژوهش جینتا). 1378 ،یینکو( دنده می
 تر خالق انآموز دانش که داد نشان زین )1990( زیماتن
 نظم خود بخصوص و یفراشناخت يراهبردها از

 استفاده ناموفق انآموز دانش از شتریب مراتب به یبخش
 که سیتدر مؤثر يها روش از استفادهبا  لذا. کنند می
 است، آن جمله از تیخالق يها کیتکن از يریگ بهره
 توجه انآموز دانش یشناخت شغولیتم شیافزا به نسبت
ی که توسط جان کوسکا و پژوهش در .شود اعمال الزم
) با عنوان یادگیري فضاي خالق در 2008( 1آتلی

ه این نتیجه ب ان انجام شدآموز دانشافزایش درگیري 
و مبتنی بر  دست آمد که تدریس در یک فضاي باز

ري ان در فرایند یادگیآموز دانش مشغولیتخالقیت بر 
 ها آن مشغولیتتاثیر مثبت دارد و باعث افزایش 

  شود. می
پژوهشی به  در ) نیز1376همچنین انصاري (

 بررسی راهبردهاي یادگیري و پیشرفت تحصیلی در
ان سال سوم دبیرستان پرداخت. نتایج آموز دانشبین 

غیرخالق در  گروه خالق و نشان داد که بین دو
 4دهی سازمان – 3طبس –2استفاده از راهبردهاي تکرار

. بلکه این تفاوت تنها ردداري وجود ندا تفاوت معنی
. هستمطلب  6درك بر 5در استفاده از راهبرد نظارت

هاي  روش آموزان خالق بیشتر از بدین معنی که دانش
استفاده  برند و با مفید و سودمند در خواندن بهره می

راهبرد درك مطلب خواندن یک ارتباط ساختاري  از
این افراد نسبت  نمایند. میهاي خود ایجاد  آموختهبین 

هاي  روش هاي خود آگاهی داشته و از به توانایی
  برند. میبازبینی و بررسی مطالب آموخته شده بهره 

البته باید اشاره کرد که این پژوهش با 
هایی نیز همراه بوده است. بزرگترین  محدودیت

ی محدودیت این پژوهش سختی اجراي کار آزمایش
در آموزش و پرورش باالخص در مقطع راهنمایی 
است. در این مقطع با تعدد معلمان و فشردگی 

                                                        
1. Jankowska & Atlay 
2. Rehearsal 
3. Elaboration 
4. Organization 
5. Monitoring Strategy 
6. Understanding 
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ولین کمتر در ها مواجه هستیم و معلمان و مسؤ کالس
نمایند. دوم،  میهاي آزمایشی همکاري  اجراي طرح

ها  دیدگاه معلمان و مدیران نسبت به این گونه طرح
الگو و  هاي خاص این باالخص به دلیل فعالیت

توان از اجراي این  میبه نتایجی که  ها آناعتمادي  بی
ها به دست آورد، همکاري محقق را با  گونه طرح

آنجا که پایه  ازمعلمان با مشکل مواجه ساخت. سوم، 
 ،تحصیلی و جنسیت در این تحقیق کنترل شده است

هاي تحصیلی و سنین دیگر با  تعمیم نتایج آن به پایه
 .استمحدودیت مواجه 

هاي این  باالخره، با توجه به نتایج و محدودیت
پژوهش به منظور هدایت مسیر پژوهش و آموزش در 

هاي خالقیت ریاضی بر باورهاي  زمینه اثربخشی برنامه
ان پیشنهاداتی ارائه آموز دانششناختی و انگیرشی 

با توجه به نتایج به دست آمده در این اول،  .شود می
 از يبعد يها پژوهش در دشو می شنهادیپپژوهش، 

 و گرید یلیتحص يها هیپا و مقاطع در انآموز دانش

 مختلف يها نمونه و متفاوت يها بافت و ها فرهنگ
 يها گروه يبرا آمده دست به جینتا و شود استفاده
 نکهیا به توجه بادوم،  .شود سهیمقا هم با مختلف
 یزشیانگ باور بر یاضیر تیخالق پرورش یاثربخش

-مشغولیت( یشناخت باور و) یاضیر يآمدخودکار(
 که گردد یم شنهادیپ است شده مشخص) یشناخت 

 در آموزان دانش در تیخالق پرورش يبرا يزیر برنامه
و  گردد منظور وپرورش آموزش یدرس برنامه رئوس

 .شود یبررس یطول صورته ب تیخالق پرورش ریتاث
ایران بیشتر  آموزش رایج درسوم، همچنین 

کند و بر  می ان را به حفظ مطالب وادارزآمو دانش
به معلمان درس لذا کند.  می تأکیدخالقیت کمتر 

گردد با ایجاد جوي خالق و  میریاضی پیشنهاد 
بخش به تدریس  برانگیزاننده در فضایی مسرت

فرآورده بر فرآیند و روند  بر تأکیدبه جاي  پرداخته و
  . له و خالقیت توجه بیشتري داشته باشندحل مسأ
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