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چکیده

آمـوزان پایـه دوم    تعیین تأثیر آموزش تفکر ریاضی بـر عملکـرد ریاضـی دانـش     باهدفپژوهش حاضر 

گروه کنتـرل  پس آزمون با -آزمون این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش. ابتدایی انجام شد

، 92-93در سال تحصـیلی  ابتدایی در شهرستان میبد دوره اول مدارس هاي پایه دوم کالساز بین . بود

آمـوزان از لحـاظ    اي انتخاب و پس از همتا کـردن دانـش   گیري تصادفی خوشه دو کالس به شیوه نمونه

یگـر بـه عنـوان گـروه     ها به تصادف به عنوان گروه آزمایش و کـالس د  عملکرد ریاضی، یکی از کالس

، خـارج از  )هفتـه دو جلسـه  هر(جلسه دوساعته  11آموزان گروه آزمایش،  به دانش. کنترل انتخاب شد

کننـدگان گـروه کنتـرل در     که شرکت هاي کالسی، برنامه آموزشی تفکر ریاضی ارائه شد، درحالی برنامه

رنامه آموزشی و یکبـار پـس از آن بـه    هر دو گروه یکبار قبل از اجراي ب. انتظار آموزش قرار داده شدند

همچنین از نمرات نیمسال اول . سؤاالت آزمون ریاضی کی مت و یک آزمون محقق ساخته پاسخ دادند

نتایج تحلیل کوواریانس چندراهه . آزمون و پس آزمون استفاده شد آموزان نیز به عنوان پیش و دوم دانش

داري در هردو آزمون محقق ساخته و کـی   طور معنی ش بهآموزان گروه آزمای نشان داد که دانش) مانکوا(

بنـابراین  ؛انـد  آموزان گروه کنتـرل گرفتـه   اي بهتر از دانش مت و همچنین در نمرات نیمسال دوم، نتیجه

کننـده در   آمـوزان شـرکت   توان نتیجه گرفت که آموزش تفکر ریاضی بر بهبود عملکرد ریاضی دانش می

  .است داري داشته پژوهش تأثیر معنی
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  مقدمه

علم است که در توانایی افراد جهـت موفقیـت در شـغل و     يها شاخهریاضیات یکی از 

اداره زندگی موثر بوده و بدین جهت است که در مقاطع مختلف تحصـیلی بـر روي آن   

بالوگلو و کوکاك(شود یمتمرکز 
1

حتی تا جایی که یک رشـته مخصـوص در   ،)2006، 

ریاضـیات را   تـوان  یمـ از این منظـر  . آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است

ماهیت ریاضیات، بحـث پیرامـون نظـم اسـت و     . یک نوع نیاز ضروري به حساب آورد

. موضوع آن توصیف و درك نظمی است که در وضعیت هاي ظاهراً پیچیده نهفته اسـت 

تـا ایـن نظـم را     سـازند  مـی اصولی این علم، مفاهیمی هستند کـه مـا را قـادر    ابزارهاي 

دیهــانی(توصــیف کنــیم 
2
برخــی، ریاضــیات بــر خــالف تصــور ). 1999و همکــاران،  

است که از آن طریـق   مسئلهفهم و درك بلکه ریاضیات نیست،  ها فرمولاز  اي مجموعه

وانـایی در زمینـه ریاضـیات،    آوردن ت دسـت بـه براي . بتوان جواب منطقی به مسئله داد

باید داراي پشتکار و صبر باشد، چرا که بتواند براي حـل یـک مسـئله زمـان      آموز دانش

-کالوسـن (مناسبی را اختصاص دهد و در نهایت با خالقیت و تفکر به حل آن بپردازد 

می
3

ریاضیات؛ علم حل مسئله و بررسی اعداد، اشـکال،  گفت  توان میبنابراین ؛ )2005، 

ریاضـی  ). 1999دیهانی و همکـاران،  (ء و نسبت هاي مورد نیاز در همه علوم استاشیا

رینـا و برینـرد  (گیـري  یمتصـم زندگی اجتمـاعی از قبیـل    يها جنبهدر تمامی 
4

 ،2007( ،

هاکـارینن (ی و شغل انگیزش و عملکرد دانشگاهییادگیري، 
5

. اسـت  تأثیرگـذار ) 2013، 

شغلی خود را بـه دلیـل تـرس از    و  تحصیلیفرصت هاي  بسیاري از افرادبه طوري که

همبري(دهند یمریاضی و ناتوانی در آن از دست 
6

امروزه با توجه به پیشرفت ). 1999، 
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در  بـه یـک نیـاز ضـروري    اسـتفاده از ریاضـیات   گفـت   توان یم، مختلف شگرف علوم

و باید در سیستم آموزشی بـیش از پـیش بـه عملکـرد      تبدیل شده است زندگی روزمره

ریاضیات، موجب تربیت افرادي خواهد شد که  توجه شود؛ چرا که آموزان دانشضی ریا

قـدرت  و منطقـی اسـتدالل کننـد،     طـور  بـه بتوانند  مختلف زندگی در برخورد با مسائل

از این منظـر ریاضـیات علمـی اسـت کـه نقشـی مـؤثر در        . تجزیه و انتزاع داشته باشند

 يدهنـده  نشـان علـوم را داراسـت و   شناخت طبیعت و دقّت بخشـی بـه مفـاهیم سـایر     

پاتریـک و سـوافورد  (تفکّر و فهـم انسـانی اسـت     يها روشچارچوب اصلی 
1

 ،2005 ،

  .)1387ترجمه بهزاد و گویا، 

را به خـود   ها آنيها خانوادهو  آموزان دانشاز جمله مسائلی که همواره ذهن معلّمین و 

را یـاد   یاضـیات رسـادگی   بـه  آمـوزان  دانـش مشغول داشته این است که چرا بعضـی از  

ریـس (؟ گیرنـد  یمـ و بعضی دیگر آن را با مشقّت و زحمـت زیـادي یـاد     گیرند یم
2

و  

چرا یادگیري مفاهیم ریاضی در سـال هـاي   ). 1389، ترجمه نوروزیان، 2003همکاران، 

ولـی در سـال    ،است بخش یترضاآغازین تحصیل براي مسئولین، آموزگاران و والدین 

دچـار افـت شـدید     در ریاضـی  آمـوزان  دانـش برخـی از   یرمنتظرهغهاي بعد به صورت 

محاسـبات بـه خـوبی عمـل     همچنین چرا بعضی افـراد در جبـر و  . ؟شوند یمتحصیلی 

جوردن و لوین(؟ اما در هندسه ضعیف هستند یا بالعکس کنند یم
3

 ،2009.(  

 در سـه حـوزه   به دالیل ضعف در عملکرد ریاضی یده پاسخي زیادي براي پژوهش ها

هـدف ایـن سـه    . انـد  گرفته انجامآموزش کالسی، طراحی آموزشی و تحقیقات آموزشی 

در حـوزه آمـوزش کالسـی    . حوزه در بهبود آموزش و یادگیري ریاضی مشـترك اسـت  

در حـوزه طراحـی   . و افـزایش آن تاکیـد دارنـد    آمـوزان  دانـش معلمان بر توان ریاضـی  

در حـوزه   بـاألخره و  کننـد  یمـ آموزشی بر روي مواد آموزشـی و غنـی کـردن آن کـار     
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شـوند  یمتحقیقات آموزشی براي درك و فهم بیشتر یادگیري ریاضی اهمیت ویژه قائل 

مگیدسون(
1

کـه عوامـل مختلفـی از     شود یممشخص  ها پژوهشبر اساس این ). 2005، 

نوولو(جمله اضطراب و نگرانی 
2

، خودپنداره ریاضی، عملکرد قبلی )2007و همکاران،  

، خودکارآمــدي )1385کیــامنش و پــور اصــغر، (زش یــادگیري ریاضــی ریاضــی، انگیــ

 هـاي  یوهشـ ، راهبردهاي یـادگیري، روش تـدریس،   يگذار هدفریاضیات، خودگردانی، 

بـر  ) 1389کـدیور و همکـاران،   (مطالعه، سبک هاي شناختی و ادراك از محیط کـالس  

ارسبـه اعتقـاد اوشـر و پاجـ    . اسـت  یرگـذار تأثآموزان دانشعملکرد ریاضی 
3

)2009 (

باعـث   تواند یمعواملی از قبیل نگرش منفی نسبت به ریاضی پیش از حضور در کالس 

دارنـد و   اي یشـه کلعقایـد   آمـوزان  دانشاین . مشکالت در حوزه یادگیري ریاضی باشند

اسـتعداد ریاضـی ندارنـد، در درس ریاضـی موفـق نخواهنـد شـد و         کننـد  یمـ احساس 

باعـث کـاهش    هـا  نگـرش به عبارت دیگر ایـن نـوع   . نسبت به ریاضی ندارند يا عالقه

  .شود یمآموزان دانشخودکارآمدي ریاضی این 

عامـل   رسد یمعالوه بر عواملی که ذکر شد، تفکر ریاضی عامل دیگري است که به نظر 

زیربنایی بسیاري از عوامل دیگر مؤثر بر عملکرد ریاضی باشد و عمدتاً از سوي معلمان 

شور(است مورد غفلت واقع شده 
4

فرآینـدهاي   کـارگیري  بـه تفکـر ریاضـی را   ). 2000، 

، حـل  بنـدي  دسـته تفکر مانند تعمیم دادن، انتزاع، نماد سازي، برقراري ارتبـاط ریاضـی،   

اسکمپ(اند کرده، خالقیت و غیره در ریاضیات تعریف مسئله
5

حیـدري   ، ترجمه1989، 

دها و راهبردهاي آن باعث درگیر تفکر ریاضی با استفاده از فرآین).1381قزلچه و گویا، 

دوبینسکی(شود یمکردن فرد با خود، محیط و موضوع آموزشی 
6

تفکر ریاضی ). 2000، 

و یاد دهنـده را بـه سـمت دیـدگاه      گذارد یمتدریس معلمان تأثیر  هاي یوهشهمچنین بر 
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و فراگیران را بـه تفکـر و کـاوش پیرامـون موضـوعات مربوطـه        دهد یماکتشافی سوق 

پپ(کند یمتشویق
1
بدیهی است یادگیري که از این طریق حاصـل  ). 2003و همکاران،  

و زمینه کشف موضـوعات   باشد یمدیگر یادگیري بادوام تر  هاي یوهشبرخالف  شود یم

فرانک(کند یمپدیدار  آموز دانشجدید را در ذهن 
2

ریاضـی،  تفکر). 2009و همکاران،  

و  هـا  یـت فعالاست که تـابع  سبکی از تفکرتفکر در مورد موضوعات ریاضی نیست اما 

به طوري که ما را قادر به ارتباط بهتر با مسائل دنیاي واقعـی   باشد یمفرایندهاي خاص 

زمـان بیشـتري    آمـوزش تفکـر ریاضـی   البتّه در مراحـل مقـدماتی،   . سازد یمپیرامونمان 

از ایـن   درکـی کـه  . ولی در درازمدت مزایاي آن بـر مشـکالت آن برتـري دارد    گیرد یم

تا یادگیرندة خوبی شوند و این بدان معنا  کند یمبه کودکان کمک  آید یمطریق به دست 

کند یمو آن را پایدار  دهد یماست که سرعت و قابلیت و گنجایش یادگیري را افزایش 

  ).1381حیدري قزلچه و گویا،  ، ترجمه1989اسکمپ، (

ي تفکر مانند تعمـیم دادن، انتـزاع، نمـاد    فرایندهاهمان طور که اشاره شد تفکر ریاضی شامل 

اسـتین (شـود   بندي، حل مسئله، خالقیت و غیره می سازي، برقراري ارتباط ریاضی، دسته
3
و  

  .شود ها توضیح داده می یک از آنکه در ادامه هر) 2000؛ دوبینسکی، 1996همکاران، 

 هـا  پدیدهك بین تعمیم یک عملیات فکري انتزاعی است که با توجه به آن، کیفیت مشتر

میکـالوس (شـود  میذهنی بسط داده  صورتبهو اشیاء، 
4

نقـل از روئـین و    ، بـه 2005، 

پـس از   آمـوز  دانـش ، 2اعـداد بـر    پذیري بخشبراي مثال در آموزش ). 1394همکاران، 

در حوزه ریاضـی، اسـتدالل   همچنین . انجام چند نمونه باید بتواند اعداد زوج را نام ببرد

مسائل ریاضی را بـه روش منطقـی مـورد     آموز دانشکه در آن  شود میه به فرایندي گفت

سلدن و سلدن(تا  به راه حل برسد  دهد میبررسی قرار 
5

آموز براي مثال دانش). 2003، 
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در تفکـر  . بیـان کنـد   هـا  گزارهتأییدباید بتواند دالیل و توضیحات خود را براي رد و یا 

پـس -، یکـی از آنهـا تفکـر اگـر    شود میده استفا خصوصبهریاضی از چند نوع تفکر 
1
 

نوعی تفکر اسـت کـه در آن قسـمت اول و دوم گـزاره بـاهم بـه        پس-تفکر اگر. است

در حیطـه  . رویم نمیبراي مثال اگر فردا باران ببارد، تفریح . صورت شرطی ارتباط دارند

صـحیح   نیز 9=6+3آن گاه  9=3+6اگر : ریاضی نیز این نوع تفکر وجود دارد، براي مثال

دریفوس(خواهد بود 
2

مهـارت بسـیار مهمـی     سـازي  فرضـیه در تفکر ریاضی،  .)2002، 

 قـبالً کـه   هایی دادهاست که مبناي تجربی دارد، یعنی دانش آموز با توجه به اطالعات و 

می زند، به عنوان مثال پس از اینکه دانش آمـوز   سازي فرضیهکسب کرده است دست به 

ایـن فرضـیه را    توانـد  مـی جموع زوایاي آن را ثبـت کـرد   چندین مثلث را رسم کرد و م

از دیگـر  ). 1388داودي، (باشـد  مـی درجه  180مطرح کند که مجموع زوایاي هر مثلث 

حـل مسـئله فراینـدي    . اجزاي تشکیل دهند تفکر ریاضـی، مهـارت حـل مسـئله اسـت     

لف بـه  تا از بین پاسخ هاي مخت کند میشناختی و رفتاري است که به دانش آموز کمک 

شـونفلد (حل مسئله، پاسخ هاي بالقوه مؤثر را انتخاب و به کـار بنـدد   
3

تفکـر  ). 1992، 

خالق نوع دیگري از تفکر در حیطه تفکر ریاضی اسـت کـه در آن فـرد نظـرات بـدیع،      

نوین را در برخورد با مسـائل مختلـف بـه     هاي راهجدید، نگاهی نوآورانه و  هاي دیدگاه

سیک و میکر(گیرد میکار 
4

تفکـر  . انتزاع بخش دیگري از تفکر ریاضی اسـت ). 2006، 

انتزاعی توانایی استفاده بجا از اعداد، ارقام و اسـتدالل هـاي منطقـی اسـت کـه نیازمنـد       

مـک  (و دیگر امور انتزاعی اسـت   ها چارچوب، قضایا، توابع، قوانین و ها گزارهشناسایی 

مستر
5

ی دیگر از انواع تفکر که در تفکـر  تفکر انتقادي به عنوان یک). 2010و همکاران،  

و بـه   کند یم، ویژگی است که در آن فرد یک چارچوبی را ترسیم شود یمریاضی مطرح 
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، ایـن چـارچوب جنبـه تحلیلـی دارد و در آن تمـامی      کنـد  یمـ تمامی مسائل از آن نگاه 

یز ، نگـاهی تردیـدآم  یدادهارودر تفکر انتقادي درباره . شود یماحتماالت منطقی پذیرفته 

سزر(نیست  زودهنگاممطرح است ولی این هرگز به معنی قضاوت 
1

 ،2008.(

که در ادامه توضیحات مربوط هر یک از  شود میتفکر ریاضی شامل چندین مهارت نیز 

، نـوعی  شـود  مـی مهارت حدس و تخمین زدن که در تفکر ریاضـی دیـده   . آید میها آن

هـال (اسـت   گیـري  اندازهبزارهاي رسمی مقادیر بدون استفاده از ا بینی پیشتوانایی در 
2

 ،

در ایـن مهـارت،   . شمارش نیز از مهارت هاي اصلی در آموزش ریاضـی اسـت  ). 1984

لمسـی، چشـمی، ادامـه دادن،    (شمارش را به طرق مختلـف   هاي شیوهباید  آموزان دانش

مانفرا(بگیرندیاد) چند تا چند تا، رو به جلو و معکوس
3
مهـارت  ). 2014و همکـاران،   

در ایـن مهـارت دانـش آمـوز بایـد      . یکی دیگر از اجزاي تفکر ریاضی است سؤالطرح 

مطـرح شـود    یسؤاالتبهتر است . مختلف مرتبط با مسائل را طرح نماید سؤاالتبتواند 

پنج مسئله بنویسـید کـه   : مثال به عنوانکه پاسخ هاي متفاوتی بتواند در خود جاي دهد، 

در مهارت دیگـر یعنـی مقایسـه کـردن،     ). 1992، شونفلد(در آن پاسخ عدد هشت باشد 

دانش آموز باید بتواند تفاوت بین دو چیز را بگوید، به عنوان مثال باید تفـاوت جمـع و   

بـه دسـت  از مهـارت مقایسـه کـردن     لزوماًتفریق یا ضرب و تقسیم را بداند، این دانش 

اي نوشـتاري،  اکتشاف شامل مهارت در رمزگشایی مهارت هـ ). 2002دریفوس، (آید یم

الگـوي   .)1992شـونفلد،  (اسـت   یبخشـ  نظم، رسم اشکال و یريگ اندازهحساب کردن، 

بـه  تجسمی به معناي این است که فرد از بین الگوهاي متفاوت یکی را انتخاب کـرده و  

دووال(تجسمی به خلق دوباره آن بپردازد  صورت
4

تجسم در ریاضـی نیازمنـد   ). 1999، 

با قلم و کاغذ، پردازش، تصویرسازي و یا فرایندهاي ذهنی تشکیل و دستکاري تصاویر 

دقـت در  ). 1999دووال، (شـود  یمـ است کـه باعـث بررسـی، کشـف و درك مفـاهیم      
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در محتـوا، موقعیـت و    شـده  ارائـه و عقاید  ها یدهاریاضیات، فعالیتی است که توسط آن 

ه میـزان ایـن   ، هر چـ گیرد یمقرار ) تمرکز(مسائل ریاضی در درجات مختلف هوشیاري 

 کند میروابط زمانی کمک ). 1387عباسی، (هوشیاري بیشتر باشد، دقت نیز باالتر است 

بعضی از واژگان میـانجی کـه    تا موقعیت فضایی و زمانی اشیاء را بتوانیم توصیف کنیم،

اکنـون،  «:از انـد  عبـارت بکنـد   آمـوزان  دانشکمک زیادي به درك این مفهوم به  تواند می

. و واژگـانی از ایـن قبیـل   » زود، دیـر «، »قبـل از، بعـد از  «، »روز، فـردا، دیـروز  ام«، »بعداً

بـه درك   تواننـد  مـی » سـریع، آهسـته  «هاي واژههمچنین در ارتباط با مسافت و سرعت، 

دانش آموز در برخورد با مسـائل ریاضـی   .)2002دریفوس، (روابط فضایی کمک کنند 

بـه رد استفاده آنها را از یکدیگر تشخیص بدهـد،  باید بتواند از نمادها استفاده کند و موا

11ریاضی برابر با ) عملیات(با کدام نماد  3و  8مثال دانش آموز باید بداند اعداد  عنوان

فضایی، دانش آموز این مهـارت را   یابی موقعیتدر ). 1996استین و همکاران، (شود می

براي مثـال، دانـش آمـوز    . کندتا با توجه به فضا، موقعیت اشیا را توصیف  کند میکسب 

باال، پـایین،  (باید بداند در یک نقاشی، درخت در کجاي فضاي نقاشی قرار گرفته است 

و یا بتواند یک درخـت را در فضـاي راسـت صـفحه بـه تصـویر بکشـد        ) چپ، راست

ارائه  بینی پیشصورتبهاحتمال، یعنی شانس وقوع یک رویداد، که . )2002دریفوس، (

یا ماست سفید است، احتمال نیسـت   کنند میپرواز  ها فیلهاي جمله: مثال براي. شود می

، شاید فردا باران ببارد، ممکن است این اتفاق بیفتـد، یـک احتمـال اسـت     هاي جملهاما 

فنما(
1

کسـب   آموزان دانش، مهارت دیگري است که باید بندي دسته). 1999و همکاران،  

رویدادها، عوامل، اشیاء و غیره را با توجـه   گیرد یمدانش آموز یاد  بندي دستهدر . نمایند

بر اساس وزن، ضلع، زاویه،  بندي دستهکند، براي مثال  بندي دستهبه یک مالك مشخص 

بورتون(رنگ و غیره 
2

مهارت در شناسایی روابط عددي شامل فرایندي اسـت  ). 1984، 

. کنـد  بینـی  پـیش اده و کند، تشخیص د بندي دستهاعداد را  تواند میکه در آن دانش آموز 
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از  تـوان  مـی در روابط عددي مهم تشخیص دانش آموز است، براي باال بردن تشـخیص  

  ).1984بورتون، (دانش آموز درخواست کرد تا خودش الگوي عددي بسازد 

مورد اسـتفاده آن   هاي حیطهکه تفکر ریاضی، ریاضیات و  دهد میتمامی موارد باال نشان 

از  یسـؤاالت اگر این آموزش مد نظر قرار داده نشود موجب بروز . دهد میرا به هم پیوند 

بـه چـه دلیلـی بایـد ریاضـی را آموخـت؟       : این قبیل در ذهن دانش آمـوز خواهـد شـد   

  ).2000دوبینسکی، (؟ گیرد میریاضیات در کجا مورد استفاده قرار 

بـر   یکی از مشکالت بزرگی که در دوران دبستان وجود دارد، عدم توجه کادر آموزشـی 

کـه تعـداد    شـود  مـی این موضوع زمانی آشـکار  . آموزش کافی در حوزه ریاضیات است

، هنـوز مشـکل درك   یابند میوقتی به سطوح باالتر تحصیلی راه  آموزان دانشبسیاري از 

دوره ابتدایی دوره حساسی است که در صـورت عـدم   . یک مسئله ساده ریاضی را دارند

. منجر به ضعف در درك و یادگیري شود تواند میتوجه کافی به مسائل آموزشی در آن،

مفاهیم اولیه ریاضـی را   توان می، این است که چگونه شود میکه در اینجا مطرح  سؤالی

یاد داد، تا با درك درست بتوانند در زندگی از آنها بهره ببرنـد؟ چگونـه    آموزان دانشبه 

بـه   ،تفکّـر ریاضـی   دراز مشکالت آموزشی ریاضی در آینده جلـوگیري کـرد؟   توان می

مشـکالت و   شده است کـه پرداخته فرآیندها و راهبردهایی روش هاي ساده و نوین به

را از بین برده، عالقه و انگیـزه باشد میسنّتی را که مربوط به روش هايهایی چالش

دوئـر (سـازد  مـی هـا را کنجکـاوتر    را به درس ریاضی بیشـتر کـرده و آن   آموزان دانش
1

 ،

نقـش  تعمیق تدریس معلمـان  و آموزان دانشدر یادگیري ریاضی  ریاضیتفکّر). 2006

 مسـئله ایـن   سفانهأمتو کند میدرس ریاضی را دچار ضعف فراوان آن،و غفلت از دارد

). 2000دوبینسـکی،  (گیـرد  مینه تنها مقطع ابتدایی بلکه مقاطع دیگر آموزشی را در بر

کـه کسـب آن از یـک سـو بـه یـادگیري        شـود میاهمیت تفکر ریاضی آن جا آشکارتر 

و از سوي دیگر باعث ارتقاء توان و مهارت هـاي فکـري    کند میریاضی کودکان کمک 

                                                                                                                            
1. Doerr
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اگر کالس درس، روش تدریس معلّم و .شود میبه عنوان شهروندان آینده،  آموزان دانش

یادگیري دانش آموز براساس تفکر ریاضی صورت گرفته باشـد یـادگیري عمیـق تـر و     

جودیت(شود میتر نگیزهباا
1
  ). 1999و همکاران،  

کـرد کـه بیشـترین رشـد شـغلی در آینـده بـراي         بینی پیشتوان میبا نگاهی رو به جلو 

بر اسـاس تجربیـات   . افرادي خواهد بود که داراي مهارت هاي باالي سطح تفکر هستند

چنـین   بـراي توسـعه   هـا  دانـش و نظرات افراد متبحر، علم ریاضـیات یکـی از بهتـرین    

و به همـین دلیـل اسـت کـه، یکـی از مهمتـرین اهـداف تـدریس          باشد میهایی مهارت

نـورث کـوت و مـک    (باشـد  مـی آمـوزان  دانـش ریاضیات، آموزش استدالل منطقی بـه  

اینتاش
2

راهکارهـایی کـه بتـوان اسـتعداد      کـارگیري  بهبا توجه به این موضوع، ). 1999، 

بـا  . ز وظایف مهم آمـوزش و پـرورش اسـت   را پرورش داد، یکی ا آموزان دانشریاضی 

در نظام آمـوزش و پـرورش ایـران در     آموزان دانشتوجه به این اهمیت و مشکالتی که 

که به بررسی راهکارهاي افـزایش   هایی پژوهشیاددهی و یادگیري ریاضی دارند، انجام 

نظـر   ، ضروري بهپردازد یم، خصوصاً در دوره ابتدایی، آموزان دانشمهارت هاي ریاضی 

بررسی تأثیر آمـوزش تفکـر ریاضـی بـر     باهدفبه این منظور، پژوهش حاضر . رسد یم

  .دوره ابتدایی،  انجام شد آموزان دانشعملکرد ریاضی 

  روش

پس آزمون با گروه کنترل  -آزمون پیشمطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع 

دوره  مدارس پایه دوم موز پسردانش آنفر 1200بالغ بر  جامعه آماري این پژوهش. بود

مشـغول بـه تحصـیل    92-93در سـال تحصـیلی    بود که ابتدایی در شهرستان میبد اول

گیـرد  مـی به این دلیل که پایه یادگیري ریاضی در سال هاي اولیه آموزشی شـکل  . بودند

هینس و کیرتسـونیس (
3

ه اول ابتـدایی بـراي شـرکت در    ورد آمـوزان  دانـش ، از )2008، 
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پایه اول هنـوز ممکـن بـود بـا      آموزان دانشهمچنین به دلیل اینکه . تفاده شدپژوهش اس

پایـه   آموزان دانشمفاهیم اولیه ریاضیات آشنایی نداشته باشند، از بین دوره اول ابتدایی، 

بـه روش  از جامعـه  ) نفـره  20(دو کـالس  . دوم براي شرکت در پژوهش انتخاب شدند

از بـین کلیـه   به این صورت که به تصادف. شدندانتخاب  اي خوشهتصادفی گیري نمونه

ي پایه دوم ها کالسمدارس دوره اول ابتدایی شهرستان میبد، دو مدرسه و سپس از بین 

به تصادف به عنـوان   ها کالسیکی از . آن مدارس، یک کالس به تصادف انتخاب شدند

دو کـالس   انآموز دانش. گروه آزمایش و کالس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد

از لحاظ عملکرد در آزمون استعداد ریاضی کی مت و عملکرد ریاضـی در نیمسـال اول   

، یک نفر از هر دو کالس حـذف  همتاسازيبا توجه به . تحصیلی با یکدیگر همتا شدند

بـه  . همتا شده بودنـد  یکدیگربانفر از هر دو کالس باقی ماند که  19یتدر نهاشدند و 

جــداي از ) هــر هفتـه دو جلســه (جلســه دو سـاعته   11مــایش گـروه آز  آمــوزان دانـش 

ي آموزشی مدرسه خود، مهارت هاي تفکر ریاضی آمـوزش داده شـد و گـروه    ها کالس

آمـوزش تفکـر    گونـه  هـیچ ي آموزشی مدرسه شرکت کردنـد و  ها کالسکنترل فقط در 

بار بعد از  از هر دو گروه، یکبار قبل از اجراي آزمایش و یک. ارائه نشد ها آنریاضی به 

به دلیل اینکـه  . آن، یک آزمون ریاضی محقق ساخته و آزمون ریاضی کی مت گرفته شد

، از نمـره ریاضـی   شـد  مـی انجـام   آموزان دانشاجراي آزمایش در نیمسال دوم تحصیلی 

در هر دو نیمسال به عنوان مبنایی براي اثربخشـی آمـوزش تفکـر ریاضـی      آموزان دانش

در نهایـت، پـس از   . از این ابزارها در زیر آورده شده اسـت  توضیح هر یک. استفاده شد

. با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتنـد    ها داده، آوري جمع

در این زمینه  شده انجاممحتواي جلسات آموزش تفکر ریاضی بر اساس مطالعات مشابه 

آونیو(
1

مولیگـان  ؛1996؛ استین و همکاران، 2005و همکاران،  
2

و ) 2008و همکـاران،   
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طراحی شـد  ) 1999؛ دیهانی و همکاران، 2000دوبینسکی، (مرور پیشینه نظري پژوهش 

  .آورده شده است 1که در جدول 

  آموزش تفکر ریاضیمحتواي جلسات. 1جدول 

ه بعـد  شـد و در ابتـداي جلسـ    آموزان در مورد مفاهیم آموزش داده تکلیـف داده مـی   انتهاي هر جلسه به دانش

  شد تکالیف جلسه قبل بررسی و مرور می

  محتوا  جلسه  محتوا  جلسه

  هشتم  آزمون  اجراي پیش  اول
، ، کـــاربردمهـــارت تفکـــر انتقـــادي  

  دستورالعمل و مقایسه

  دوم

معارفه، آشنایی با قوانین گروه، تعـداد و  

اي از برنامه، بیـان   زمان جلسات، خالصه

  اهداف

  نهم
تجسـم   و ، دقتتجسمی ي، الگواکتشاف

  ذهنی

  دهم  آشنایی با راهبردهاي تفکر ریاضی  سوم
روابط زمانی، نماد سازي و نمـادپردازي،  

  یابی فضایی و احتمال موقعیت

  بندي و روابط عددي ارتباط، دسته  یازدهم  آشنایی با فرآیندهاي تفکر ریاضی  چهارم

  پنجم
استدالل، تفکـر اگـر،   ،مهارت هاي تعمیم

  آنگاه
  دوازدهم

بنـدي   موزش هاي قبلی، جمعمروري بر آ

  مطالب و پایان دادن به گروه

  ششم
حل مسئله و تفکـر   سازي، مهارت فرضیه

  خالق
  اجراي پس آزمون   سیزدهم

  هفتم
مهارت انتـزاع، حـدس و تخمـین زدن،    

  شمارش و طرح سؤال

    

  ابزار پژوهش

ز در که هر دانـش آمـو   اي نمره: آموزان دانشنمرات ریاضی نیمسال اول و دوم ) الف

 آزمون پیشنیمسال اول و دوم خود در درس ریاضی کسب کرده بود به ترتیب به عنوان 

با توجه بـه اینکـه نحـوه ارزیـابی دوره ابتـدایی بـه صـورت        . و پس آزمون انتخاب شد

، از معلــم ریاضــی هــر کــالس خواســته شــد تــا از قبــل از ارائــه  باشــد مــیتوصــیفی 

گرفتـه   توصـیفی  ارزشـیابی به عنوان مبناي  موزانآ دانش، آزمونی که از توصیفی ارزشیابی

  . بود را به صورت کمی تصحیح کند و نمرات آن را در اختیار پژوهشگران بگذارد
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بـراي از بـین بـردن اثـر     (این آزمون شامل دو فـرم همتـاي    :آزمون محقق ساخته) ب

ـ       14) یادگیري از تجربه قبلی اب سؤالی  بود که سـؤاالت آن بـا توجـه بـه محتـواي کت

بـراي طراحـی ایـن    . ریاضی پایه دوم دبستان با سطح دشواري یکسان طراحی شده بود

و در ادامه نیز روایـی محتـوایی   . آزمون از نظرات پنج معلّم پایه دوم دبستان استفاده شد

  . سؤاالت و هم ارز بودن دو فرم به تأیید پنج کارشناس خبره در این زمینه رسید

آزمـون ریاضـیات کـی مـت یکـی از      : ضـی کـی مـت   پرسشنامه هنجار شده ریا) پ

اسـت کـه تـاکنون مـورد توجـه مشـاوران، آزمـونگران و دیگـر          هـایی  آزمونترین مهم

توسط کرنـولی، نـاچیمن    1976این آزمون در سال . آموزشی قرار گرفته است هاي گروه

و پریچت
1

 این آزمـون از . ابداع شد) 1381، به نقل از محمد اسماعیل و هومن، 1976(

آزمونسه خرده آزمون خرده(لحاظ گستردگی و توالی شامل سه بخش مفاهیم اساسی 

ي محاسـبه وجمـع، تفریـق، ضـرب، تقسـیم    (، عملیات )هندسهویااعداد گوشمارش،

 باشـد  مـی ) مسـئله حلوها دادهتفسیرتخمین،پول،زمان،،گیري اندازه(و کاربرد ) ذهنی

در مجموع بـه سـیزده خـرده     ها بخشاین . دارندکه از اهمیت آموزشی  یکسانی برخور

و در شناسـایی   شـود  مـی هر بخش به سه یا چهار حیطه تقسـیم  . شوند میآزمون تقسیم 

مختلف ریاضی، نشان دادن اثرات آمـوزش ریاضـی در یـک     هاي حوزهدر  آموزان دانش

د اسماعیل و محم(آموزشی کاربرد دارد  هاي برنامهبرنامه ترمیمی یا ویژه، و ارزشیابی از 

رواییتفکیکی، همگرا، ورواییمحتوا،رواییطریقازآزموناینروایی). 1381هومن،

محاسبه و اعتبار کل این آزمون در پنج پایه دبستان با استفاده از روش مبتنی بر بین پیش

  ).1381محمد اسماعیل و هومن، (آمد  دستبه84/0تا  80/0پاسخ بین -تئوري سؤال

  هایافته

تقریبـاً   هـا  آزمـودنی گروه آزمایش به دلیل همتا کردن  کنندگان شرکتضعیت تحصیلی و

"خـوب "نفر در وضعیت  7،  "قبول قابل"نفر در وضعیت  5در هر دو گروه . مشابه بود

                                                                                                                            
1. Cornoly, Nachtman & Pritchett
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سطح تحصیالت پدر در گروه آزمایش . قرار داشتند "خیلی خوب"نفر در وضعیت  7و 

نفر کارشناسی ارشـد و بـاالتر    3انی و کارشناسی و نفر کارد 10نفر دیپلم و پایین تر،  6

نفـر کـاردانی و    11نفر دیپلم و پـایین تـر،    4در گروه کنترل سطح تحصیالت پدر . بود

نفر کارشناسی ارشد و باالتر بود و از این لحاظ هر دو گـروه تقریبـاً در    4کارشناسی و 

. وضعیت مشابهی قرار داشتند

هاي آزمون کی مت، محقق ساخته و نمره نیمسال در  یار نمرهمیانگین و انحراف مع. 1جدول 

آزمون و پس آزمون پیش

تعدادگروهمتغیر

پس آزمونآزمون پیش

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

آزمون محقق ساخته

737/14549/3908/17551/2نفر 19آزمایش

961/14346/3302/15089/3نفر 19کنترل

نمره نیمسال

395/16393/3618/18125/2نفر 19آزمایش

684/14637/3947/15922/3نفر 19کنترل

آزمون کی مت

473/47963/3579/50086/4نفر 19آزمایش

682/45688/2105/46401/2نفر 19کنترل

ال بـه  آزمون کی مت، محقـق سـاخته و نمـره نیمسـ     هاي نمرهمیانگین و انحراف معیار 

 2آزمایش و کنترل و به تفکیـک مراحـل اجـراي آزمـون در جـدول       هاي گروهتفکیک 

در مرحله  ها میانگین، دهد میي این جدول نشان ها دادهکه  همانطورکه. آورده شده است

در دو گروه آزمایش و کنترل نزدیک به یکدیگر هستند، اما در مرحلـه پـس    آزمون پیش

  .روه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش پیدا کرده استدر گ ها میانگینآزمون مقدار 

نتایج تحلیل مانکوا براي مقایسه نمرات پس آزمون عملکرد اجتماعی و مشکالت رفتاري . 3جدول 

آزمون هاي آزمایش و کنترل با کنترل پیش گروه

مجذور اتاداري معنیFمقدارنام آزمون

612/0316/160001/0612/0آزمون اثر پیالیی

388/0316/160001/0612/0آزمون المبداي ویلکز

579/1316/160001/0612/0آزمون اثر هتلینگ

579/1316/160001/0612/0آزمون بزرگترین ریشه روي
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براي آزمون فرضیه اصلی پژوهش یعنی تأثیر آموزش اثربخشی آموزش تفکر ریاضی بر 

استفاده شد ) مانکوا(تحلیل کوواریانس چندراهه از آزمون  آموزان دانشعملکرد ریاضی 

آزمون مانکووا جزء آزمون هـاي پارامتریـک   . آورده شده است 3که نتایج آن در جدول 

تساوي واریانس هاي دو گروه، توزیع نرمـال   فرض پیشبوده و انجام آن مستلزم داشتن 

نشـان داد   هـا  دادهل نتایج تحلی. است ها دادهدر جامعه، و همگنی شیب رگرسیون  ها داده

کـی   آزمـون  پـیش به جز همسانی واریانس هاي دو گروه در  ها فرض پیشکه تمامی این 

تأییـد شـده بـود و     ها فرض پیشاین مورد نیز به دلیل اینکه سایر . مت، تأیید شده است

همچنین تعداد افراد هر دو گروه آزمـایش و کنتـرل برابـر بـود، بـه عنـوان محـدودیت        

شد و از آزمون پارامتریک مانکووا به دلیل داشتن تـوان آزمـون بیشـتر     پژوهش پذیرفته

به علت تعداد زیاد جداول، به جزئیات این . نسبت به آزمون هاي پارامتریک استفاده شد

  . در این بخش اشاره نشد ها آزمون

نتایج تحلیل کواریانس در متن مانکووا روي نمرات پس آزمون متغیرهاي عملکرد . 4جدول 

تماعی و مشکالت رفتارياج

منبع تغییراتاثر

مجمــــوع 

مجذورات

ــه  درجـ

آزادي

میــــــانگین 

مجذورات
Fداري یمعن

ــدازه  ان

اثر

گروه

ــق   ــون محقــ آزمــ

ساخته

018/241018/24057/220001/0401/0

637/681637/68342/300001/0479/0آزمون کی مت

134/211134/21267/7011/0180/0نمره نیمسال

بـه  . هسـتند  دار معنـی همگـی   Fنشان داد کـه مقـادیر    4نتایج آزمون مانکووا در جدول 

، نمرات عملکرد ریاضی در هر سه آزمـون کـی مـت،    آزمون پیشعبارت دیگر، با کنترل 

محقق ساخته و نمره نیمسال در مرحله پس آزمـون در آزمـودنی هـاي گـروه آزمـایش      

زمودنی هاي گروه کنتـرل شـده و فرضـیه پـژوهش     بیشتر از نمرات آ داري یمعنطور به

طـور  بـه نتیجه گرفت که آموزش تفکر ریاضـی   توان میبنابراین . حاضر تأیید شده است
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موجب افزایش نمره عملکرد ریاضی در مرحله پس آزمون در آزمودنی هـاي   داري یمعن

در  Fار شدن مقـد  داري یمعنبا توجه به . گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است

آزمون مانکووا، براي مشخص شدن اینکـه نمـرات کـدامیک از آزمـون هـاي عملکـرد       

ریاضی در مرحله پس آزمون تغییر کرده است، از تحلیل کوواریـانس در مـتن مـانکووا    

  .آورده شده است 4استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 دار معنـی جدول نیز  در این F، تمامی مقادیر شود میمشاهده  4همان طور که در جدول 

نمرات آزمودنی هاي گروه آزمایش در هر سه آزمـون عملکـرد    دهند میهستند و نشان 

 داري یمعنـ طـور  بـه ریاضی در مرحله پس آزمون نسبت به آزمودنی هاي گـروه کنتـرل   

گـروه آزمـایش    آموزان دانشتغییر کرده است و آموزش تفکر ریاضی بر افزایش نمرات 

 کننـده  شرکتآموزان دانشقق ساخته و نمره نیمسال دوم ریاضی در آزمون کی مت، مح

مقادیر اندازه اثر در تحلیل کوواریانس در . داشته است داري معنیدر گروه آزمایش تأثیر 

درصـد از افـزایش نمـره     1/40کـه آمـوزش تفکـر ریاضـی      دهـد  میمتن مانکووا نشان 

ایش نمره در آزمون کی مـت و  درصد از افز 9/47در آزمون محقق ساخته،  آموزان دانش

را در گروه آزمایش  آموزان دانشدرصد از افزایش نمره در نمره ریاضی نیمسال دوم  18

تفکر ریاضی از بـین سـه آزمـون،     آموزش، شود میهمان طور که مشاهده . کند میتبیین 

  .داشته است آموزان دانشکمترین تأثیر را بر آزمون نیمسال دوم 

  گیري نتیجهبحث و 

این پژوهش نشان داد که آمـوزش مهـارت هـاي تفکـر ریاضـی بـر افـزایش         هاي افتهی

عملکـرد  . دارد داري معنـی پایه دوم دوره اول ابتدایی تأثیر  آموزان دانشعملکرد ریاضی 

که به سه شیوه بررسـی تغییـرات نمـرات نیمسـال، آزمـون محقـق        آموزان دانشریاضی 

ی قرار گرفت هر سه در مرحله پس آزمـون  ساخته و آزمون ریاضی کی مت مورد ارزیاب

همسـو   هـا  یافتهاین . در گروه آزمایش افزایش پیدا کرده بود و فرضیه پژوهش تأیید شد

؛ اسـتین و  2005؛ آونیو و همکاران، 2016عباس و السید، (با نتایج مطالعات پیشین بود 
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گفـت کـه   تـوان  یمبراي تبیین این یافته ). 2008؛ مولیگان و همکاران، 1996همکاران، 

ابتدا دریافـت از طریـق حـواس کـه     : پیشرفت در عملکرد ریاضی به دو مؤلفه نیاز دارد

). 1999دووال، (بیشتر بـر زبـان و تصـویر تاکیـد دارد و سـپس پـردازش شـناختی آن        

که در حوزه ریاضی وجود دارد در دو طیف  هایی دشواريتحقیقات نشان داده است که 

و  هـا  تواناییو  ها واقعیتیکی مشکل در بازیابی تعدادي از  شناختی قابل بررسی است؛

جـوردن و هـانیچ  (دیگري استفاده از راهبردهاي ناکارآمد و ناپختـه اسـت   
1

در ). 2000، 

در ایـن  . از سبک هاي تفکر سخن به میان آورد توان میمبحث راهبردهاي مورد استفاده 

ضیات به تفکر سـطح بـاال نیازمنـد    که ریا کنند میبیان ) 1996(مورد فنما و همکارانش 

یکی از انواع . شوند میبا پیچیدگی رو به رو  آموزان دانشاست و در یادگیري ریاضیات 

اطالعـات بـه شـیوه خـاص      آوري جمـع تفکر سطح باال، تفکر ریاضی است که باعـث  

در تفکر ریاضی با دو نوع فعالیت شناختی رو بـه رو هسـتیم،   ). 1984بورتون، (شود می

در تفکر ریاضی دانش آموز بـه یـک قـانون    ). 1999دووال، (دا پردازش سپس تبدیل ابت

براي مثال زمانی که دانـش  . آن را در شرایط دیگر به کار بندد تواند میکه  ابدی یمدست 

 اش جهینتآن را به اعداد دیگر که  تواند می، شود می17آموز آموخت جمع کدام دو عدد 

تفکّر ریاضی با به کار گرفتن فرایندهاي تفکر مانند تعمیم . نیز تعمیم دهد شود میهمین 

، خالقیـت و  مسـئله ، حـل  بنـدي  دستهدادن، انتزاع، نماد سازي، برقراري ارتباط ریاضی، 

باعـث افـزایش عملکـرد    ) 1381ترجمه حیدري قزلچه و گویـا،  ، 1989اسکمپ، (غیره 

تفکر ریاضی در ارتباط است و یادگیري ریاضی با بنابراین . شود میآموزان دانشریاضی 

-ایتـو (شـود  میباعث ایجاد مفاهیم و ارتباطات ریاضی توسط افراد داراي تفکر ریاضی 

هینو
2

 ،1995 .(  

ـاوت بـر عملکـرد ریاضـی دانـش         ـتن فراینـدهاي متف ـأثیر    تفکر ریاضی با به کـار بس آمـوزان ت

شـود،   اي رو به رو می سئلهزمانی که دانش آموز داراي تفکر ریاضی در ریاضیات با م. گذارد می

                                                                                                                            
1. Jordan & Hanich
2. Ito-Hino
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اي کـه ارائـه داده    دانش آموز باید بتواند بـراي فرضـیه  . کند اي مطرح می براي حل مسئله فرضیه

پـس، مهـارت    - برخی از راهبردها، ماننـد راهبردهـاي تفکـر اگـر    . است استدالل منطقی بیاورد

تواننـد در   بـط مـی  بندي، احتمال، روابـط زمـانی، روا   حدس و تخمین زدن، مقایسه کردن، دسته

زمانی که دانـش آمـوز از تفکـر ریاضـی برخـوردار      ). 1992شونفلد، (استدالل مفید واقع شوند 

راي حـل       نباشد در این راهبردها ضعیف خواهد بوده و نمی تواند، اسـتدالل هـاي مناسـبی را ـب

. داشـت سـازي را نخواهـد    گونه فرضیه تواند استدالل کند، هیچ مسئله به کار بگیرد و چون نمی

کنـد و خـود    آموزي که تفکر ریاضی ندارد صرفاً به آموزش هاي معلم اکتفا مـی  در مقابل دانش

زمـانی کـه دانـش آمـوز داراي تفکـر      ). 1999دیهانی و همکاران، (مهارتی در حل مسئله ندارد 

 ریاضی، مسئله را حل کرد، با استفاده از عملیات تعمیم آن را در شرایط و مسائل مشابه بـه کـار  

اي دارنـد و در آمـوزش آن    در تفکر ریاضی نمادها جایگـاه ویـژه  ). 2000دوبینسکی، (گیرد  می

انتزاع کلیـت و راهبـرد مهمـی اسـت کـه      . نماد هاي جزئی از یک کلیت هستند. باید دقت کرد

باید دانش آموز در آن مهارت داشته باشد تا بتواند در سایه آن در شناسایی نماد و نمـاد سـازي   

از ایـن  ) کـاربرد (و کجـا  ) دسـتورالعمل (دانش آموز بایـد بدانـد چگونـه    . سب نمایدمهارت ک

آموزي که از انتزاع ضعیفی برخـوردار باشـد در    دانش). 2000دوبینسکی، (نمادها استفاده نماید 

براي مثال، در مسئله منیـژه چهـار سـیب دارد، نیـره     . خورد حل مسائل ریاضی به مشکل بر می

حال اگر این دو دختر هـر کـدام دو سـیب خـود را بـه      . ران نیز سه انار داردپنج سیب دارد، کام

ـیب دارد؟ نیـره چنـد میـوه        ـامران چنـد س کامران دهند و هر کدام یک انار از کامران بگیرند؛ ک

در یک نقاشی، هوا رو به تـاریکی مـی رود و خورشـید در حـال غـروب      : دارد؟ و یا در مسئله

  حه نقاشی قرار دارد؟کردن است، خورشید در کجاي صف

که داراي تفکر ریاضی است در برخورد با مسـائل مختلـف ریاضـیات بـه      آموزي دانش

چون دانش ریاضی در بـین علـوم از کمتـرین خطـا     . پردازد میدقت به وارسی ابعاد آن 

که دانش آموز با دقـت و دیـدي تیزبینانـه بـه      یابد میبرخوردار است بنابراین ضرورت 

 آموزان دانشچه بسیار اتفاق افتاده است که ). 1992شونفلد، (گاه کند مسئله و حل آن ن

، و یـا در  انـد  رسـیده اما در محاسبه بـه پاسـخ اشـتباه     اند دادهراه حل را به درستی انجام 
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اند و نتیجـه آن نـاتوانی در حـل مسـئله     کاربرده بهروش حل مسئله، نمادي را جا به جا 

کر ریاضی، داراي تفکر انتقادي است و جزء به جـزء  اما دانش آموز داراي تف. شده است

مسئله و فرآیند حل مسئله را زیر نظر دارد تا مبادا در هر کـدام اشـتباهی رخ داده باشـد    

کـه چگونـه    شـود  مـی مشـخص   آموزان دانشدر مقایسه این دو گروه از ). 2008سزر، (

کمتـرین اشـتباه و    آمـوزان  دانـش داراي تفکر ریاضی در مقایسـه بـا سـایر     آموزان دانش

عالوه بر تفکر انتقادي، تفکر خالق نیز با بـه کـار بـردن    . بیشترین پاسخ درست را دارند

. جدید و روش هاي بـدیع بـراي حـل مسـئله اسـت      کارهاي راهمهارت اکتشاف، در پی 

کـه تفکـر خـالق داشـته باشـد، در ریاضـیات بـه یـک روش و در یـک           آمـوزي  دانش

، بلکه در ابتـدا راهکارهـاي متفـاوت را بـراي حـل      پردازدنمیدهی پاسخچهارچوب به 

 توانـد  مـی ، در پایان کند میو از روش هاي مختلف مسئله را حل  گیرد میمسئله در نظر 

سیک و (متفاوت، استدالل بیاورد  يها حل راهمقایسه کند و در رد و اثبات  باهمنتایج را 

اسـت کـه بـا تفکـر خـالق در       هـایی  مهارتاز دیگر  سؤالمهارت طرح ). 2006میکر، 

زمانی که دانش آموز در برخورد با مسائل ریاضی بتوانـد آن مسـائل را بـه    . ارتباط است

پاسخ هاي متفاوت، با روش هاي  تواند میمختلف براي خود مطرح کند، تابعاً هاي گونه

متفاوت به آن مسئله بدهد، و در این صورت احتمال حل مسئله در ریاضـیات افـزایش   

  ). 1992شونفلد، (یابدمی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که احتماالً آموزش تفکر ریاضی باعـث تقویـت مفـاهیم    

را در پـی   آمـوزان  دانشیادگیري ریاضی شده و در نتیجه افزایش نمرات ریاضی  اي پایه

با توجه به این یافته از مسئولین آموزش و پـرورش انتظـار مـی رود تفکّـر     . داشته است

، خصوصاً در بدو ورود بـه مدرسـه، بـه    آموزان دانشا در برنامه درسی ریاضی ریاضی ر

همچنین از آموزگاران ریاضی انتظار مـی رود فراینـدهاي   . عنوان یک ضرورت بگنجانند

. بیشتري عایـد فراگیـران شـود    موفقیتتفکّر ریاضی را در تدریس خود به کار گیرند تا 

و آشنا کردن آنـان بـا تفکّـر ریاضـی و      ها وادهخانعالوه بر این، برگزاري جلسات براي 

. تأثیر بسزایی در پیشرفت فرزندانشان داشته باشـد  تواند مینحوه آموزش آن به کودکان 
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با این وجود، براي تعمیم بهتر نتایج ایـن پـژوهش، بهتـر اسـت پـژوهش هـاي مشـابه        

 هـایی  وهشپژخصوصاً اینکه این پژوهش از محدود . بیشتري در این مورد صورت گیرد

است که تاکنون در این مورد در کشور صورت گرفته و محـدودیت در منـابع نظـري و    

را ایجاد کـرده   هایی محدودیتپژوهشی ممکن است در تنظیم مطالب و برنامه آموزشی 

از دیگر محدودیت هاي پژوهش این بود که امکان اجراي مرحلـه پـی گیـري بـه     . باشد

فراهم نشد؛ بنـابراین   آموزان دانشو عدم دسترسی به علت فرا رسیدن تعطیالت تابستان 

. در این زمینه مورد بررسی قـرار نگرفـت   آموزان دانشبه  شده دادهپایداري آموزش هاي 

پسر انجام شـد،   آموزان دانشهمچنین به دلیل محدودیت هاي اجرایی، پژوهش فقط در 

این مسـئله در  . صورت گیرد دختر بایستی با احتیاط آموزان دانشو بنابراین تعمیم آن به 

تـأثیر   آمـوزان  دانـش حالی است که تفاوت هاي جنسیتی ممکن است بر تفکـر ریاضـی   

پژوهش هاي مشابهی در  شود میبنابراین پیشنهاد ). 1998فنما و همکاران، (داشته باشد 

.دیگر تحصیلی انجام شوند هاي پایهدختر و همچنین در  آموزان دانش
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