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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش بارویکرد استقرایی وقیاسیبر یادگیری دانش آمووزان در در
ریاضی پایه هفتم متوسطه اولبود .جامعه آماری این تحقیقکلیه دانش آموزان دختر پایه هفتم مدار متوسوطه
اول شهرستان ازنا ،به تعداد  191نفر بود که تعداد  11نفر از این دانش آموزانبه روش تصادفی خوشه ای تو
مرحله ایدر سه کال  91نفری (ی کال با رویکرد استقرایی ،ی کال با رویکرد قیاسی وی کوال
با رویکرد سنتی)بعنوان نمونه آماریانتخاب گردید .روش گردآوری دادهها در دسته تحقیقوات ترربوی و از نوو
نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنتورل بوود .بوه منووور جمو آوریاطالعوات در دو گوروه
آزمایش و گروه کنترل از آزمون پیشورفت تحصویلی معلوم سواخته در در ریاضوی اسوتفاده شوده اسوت .در
گروههای آزمایش ،تدریس در ریاضی در ی کال با رویکرد استقرایی ودر کال دیگر با رویکرد قیاسی
طی ی ماه به مدت  9جلسه از سال تحصیلی ارائه شد وبه طور همزمان گروه کنترل با روش تدریس معمول
وسنتی آموزش دیدند .جهت ترزیه وتحلیل دادهها از آمارتوصیفی و آمار اسوتنباطی(آزمون  tمسوتقل وتحلیول
کوواریانس) استفاده شد .نتایج نشان داد گروه آزمایشی اول با رویکورد اسوتقرایی نمورات پیشورفت تحصویلی
بهتری نسبت به دو گروه دیگر (گروه آزمایشی دوم با رویکرد قیاسی و گروه کنترل) داشتند وفرضیات تحقیو
تایید شدند .عالوه برآن ،نتایج فرعی نشان داد که رویکرد اسوتقرایی کوه در آن ابتودا ملالهوای مناسور آورده
میشود و سپس قاعده بیان میگردد (ملال به قاعده) تاثیر بیشتری در یادگیری دانش آموزان در در ریاضی
داشته است.
کلیدواژهها:رویکرد استقرایی ،رویکرد قیاسی ،یادگیری ،در ریاضی ،متوسطه اول ،شهر ازنا.

 9استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد گرمسار ،گرمسار ،ایران(نویسنده مسئول) ghaffari20500@yahoo.com

 2استادیار گروه مشاوره ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
 9استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران.
 1دانش آموخته گروه علوم تربیتی ،واحد الیگودرز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الیگودرز ،ایران.
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مقدمه
هدف از تعلیم و تربیت تنها انتقال میراث فرهنگی و ترارب بشری به نسل جدیود نیسوت ،بلکوه
رسالت نوامهای آموزشی را ایراد تغییرات مطلوب در نگرشها شناختها و در نهایت رفتار انسوانهوا
دانستهاند (مقرب الهی .)9919 ،11 ،هدف اصولی آمووزش ،یوادگیری مهوارتهوای تفکور ،اسوتدلل،
سازماندهی شناختها و معنیدار ساختن آنها در دانشآموزان است .بیش

یکی از مهمتورین عوامول

در آموزش تفکر به فراگیران ،استفاده از روش تدریس مناسباست (سیف .)9999 ،مطالعو اثور بخشوی
شیوههای تدریس بیش از نیم قرن است که در نوام آموزشی مورد توجوه متخصصوان آموزشوی قورار
گرفته است )کلینز9و همکاران .)2222 ،یادگیری فردی ،گروهی و مشارکتی جایگاه خاصی پیدا کورده
است .از طرف دیگر ارزشیابی سنتی از پیشرفت تحصیلی دچار مشکل شده و این نکات نقش معلوم و
دانش آموزان را دگرگون کرده است .در این فضا معلم به جای صرف انتقال مطالور؛ رهبور ،تسوهیل
کننده و روشنگر است (مهرمحمدی )9901 ،و دانش آموز هم به ملاب فردی جستروگر ،سازنده ،پدیود
آورندة آثار ،متفکر ،خالق ،خود رهبر ،تصمیم گیرنده ،مشکل گشا و پژوهنده میباشند (ملکی.)9999 ،
تحق یادگیری مطلوب با این ویژگیها و نشانهها نیازمند تغییر در رویکورد تودریس و ارزشویابی
است .تدریس باید از نتیره محوری به فرایند محوری تغییر یابد )شعبانی .)9992 ،تدریس و یوادگیری
به روش استقرایی راهبرد مناسبی برای ایراد انگیزه به شکلی اثر بخش است ،در این شیوة تدریس به
جای شرو آموزش با اصول کلی و سپس بررسی تدریری کاربردهای آن ،بوا تفسویر مرموعوه ای از
مشاهدات یا دادههای آزمایشی ،تحلیل ی

مطالع موردی یا حتی ی

مسأله از جهان واقعوی شورو

میشود .وقتی دانش آموزان دادهها را تحلیل یا مسائل راحل میکننود ،بوه دانسوتن حقوای (جنبوهی
انگیزشی یادگیری) ،قواعد ،روشها و اصول راهنمایی نیاز میشود و این خود نیروی محرکهای بورای
یادگیری موضو اسوت کوه هودف اصولی تودریس بشومار مویرود (پورنس2وفلودر .)2223برخوی از
ویژگی های مشترک رویکرد های استقرایی در آموزش گرایش تشابه بین محیط آموزش و محیط کوار،
رشد ذهنی با کاربست رویکرد عمی یادگیری ،رشد فراشناختی و ساخت گرایوی اسوت فراگیور محوور
بودن ویژگی شاخص این روش است بدین معنا که در فرایند یواددهی-یوادگیری مسوولیت بور عهوده
فراگیر است تا مربی)برانسفوردوبرون ،92222اواکلی1وهمکواران ،2221فلدروبرنسوت .)92221تودریس
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استقرایی واژهای وسی است و طیف گستردهای از روشهای آموزش مشتمل بر یادگیری مانند شویوه
کاوشگری ،یادگیری مبتنی بر پروژه ،یادگیری مساله محور ،یادگیری اکتشافی و غیره را در بر میگیرد
(بیگز .)9113 ،2این روشها را میتوان روشهای سازنده گرا نامیود ،مبتنوی براصول مقبوول سواختن
معنای واقعیت توسط شاگرد ونه جذب آن از معلم است .این روشها تقریبا همیشه مشتمل برگفتگوی
شاگردان درباره سوالت وحل مسائل در کال
کال

در

(یادگیری فعوال (وانروام کوار درون وبیورون از

توسط شاگردانی که به صورت گروهی کار میکنند( .یادگیری همیارانوه ومشوارکتی)(فردانش،

 .)9919آزوبل)2222(9مشخصهای نروشرا ارائه نکوردن تموام و کامول محتووای یوادگیری و کشوف
مفهومی که مستقیما عرضه نمیشود ،میداند .در این سب  ،یادگیری از جزء بوه طورف کول حرکوت
میکند .افرادی که دارای سب

یادگیریاستقرائی هستند از در کنار هم گذاشتن جزئیات ،پی به کلیوات

میبرند و میتوانند قانونها و احکام کلی را کشف و درک کنند .این افراد عالقوه زیوادی بوه شونیدن
جزئیات دارند ،به ملالها و مصادی توجه میکنند و با درک جوانر ی

موضو  ،ایده کلی را در ذهن

خود برداشت مینمایند .بیشترین ملالها در کاربرد یادگیری استقرائی در حول مسوائل ریاضوی اسوت
وقتی که فردی با کلنرار رفتن با ترتیر قرار گرفتن اعداد و گزارهها ،ی

قوانون یوا فرموول کلوی را

استنباط میکند و از طری حل ملالهای گوناگون ،مفاهیم کلی را استقرا موینمایود .روش اسوتقرایی
ی

روش توسعه ای است وفراگیردر روش استقرایی به کشف حقیقت برای خودش هدایت مویشوود.

فرآیند هایی گوناگونی در روش استقرایی به شرح زیر وجود دارند:
-9مشاهده موارد ارائه شده  -2تمیز وتحلیل شباهتها وتفاوتها -9طبقه بندی -1انتزا وتعمیم
-1کاربرد یا اثبات .فراگیران در روش استقرایی از نتایج جزئی به کلی هدایت میشوند .در ایون روش،
هیچ تاکیدی بر یادسپاری وحافوه نیست .دانش آموز شیوه کشوفقانون یوا اصول را کشوف مویکنود،
یادگیری در شرو کار استقرایی باشد مناسر است ،مشارکت فراگیران در فرآیند یادگیری را تحریو
مینماید ،فرصتیبرای ارتباط موثر میان معلم وفراگیران را فراهم میکند ،نخست موارد خوا

مطورح

شده وسپس قوانین از آنها استنباط میشود ،آن به شناخت یا معرفوت جدیود منرور مویشوود ،روش
استقرایی ی

روش اکتشافی است ،بنابراین آن ی

روش ترتیبی است ،آن روشی زمان گیور اسوت و
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دانش آموز ،دانش دسته اول را از طری مشاهده واقعی مواد کسر مینماید ،این روش به دانش آمووز
خود-شایستگی را آموزش میدهد واز او میخواهد به صورت مستقل عمل کند(دیناروند.)9911 ،
در این رویکرد به جای شرو کردن آموزش با اصوول کلوی وتودریرا کوار روی کاربردهوای آن،
آموزش میتواند با موارد خا  ،تفسیر مرموعه ای از مشاهدات یا دادههوای آزمایشوی ،تحلیول یو
مطالعه موردی ،یا حل ی

مساله از جهان واقعی ،شرو میشود .وقتوی شواگردان اقودام بوه تحلیول

دادهها یا سناریوها ویا حل مسائل میکنند نیاز به دانستن حقای  ،قواعد ،روش کارهوا واصوول راهنموا
ایراد میشود .که در این صورت یا میتوان این اطالعات را به آنها ارائه کرد ویا به کم

آنها کمو

کرد تا خود به این اطالعات دست یابند .مراحول اجورای رویکورد اسوتقرایی شوامل  )9درگیور شودن
یادگیرندگان با ی

موقعیت مسئله دار ،انتخاب موقعیت مناسر بورای شورو آمووزش)2 .جمو آوری

اطالعات (تایید) ،پس از ارائه موقعیت ابهام آمیز ،شاگردان نباید از معلم بخواهند آن پدیده را برایشوان
توضیح دهد ،ویا معلمان نباید یه توضیح چنین موقیتهایی بپردازند )9 .فرضیه سازی ،پوس از شوناخت
مقدماتی حقای  ،یادگیرندگان باید فرضیه هایی را که به ذهن متبادر مویشوود وکاوشوگری را بیشوتر
هدایت میکند .منوور از فرضیه سازی پیش بینی راه حلهای احتمالی بورای پرسشوهای مطورح شوده
است)1 .آزمایشگری ،به طور کلی یادگیرندگان برای قبول یا رد فرضیههای خود نیواز بوه جمو آوری
دقی اطالعات دارند .باید اطالعات با توجه به معیارهای صحیح وعلمی طبقه بندی شوند تا یادگیرنودگان
بتوانند براسا
به ی

طبقه بندی انرام شده روابط بین اطالعات موجود را درک کنند وذهنشان را برای رسویدن

استنباط کلی آماده سازند )1 .سازماندهی اطالعات و نتایج آزمایش ،در این مرحله چوون بعضوی از

دانش آموزان قادر نیستند سوالها وپاسخهای خود را سازماندهی کنند وتوضیح روشونی دربواره نتوایج ارائوه
دهند ،در چنین مواردی بسیار مفید خواهود بوود اگور از شواگردان بخوواهیم توضیحاتشوان را بیوان کننود،
)3تحلیل نتیره گیری ،تعمیم ،در این مرحله از یادگیرندگان خواسته میشود انگارههای کاوشگری خوود را
تحلیل کنند آنها ممکن است موثرترین سوالهایی را که مولد بودند وآنهایی را که نبودند یا اطالعاتی را که
مورد نیاز بودند ولی به دست نیامدند تعیین کنند(شعبانی.)9919 ،

در طرف مقابل ،روش تدریس قیاسی روشی است که با ارائه قائده و مفهوم کلی مورد نور شرو
شده ،سپس ملالهای مناسر در رابطه با موضو ارائه میگردد (شعارینوژاد .)9939 ،هودف از چنوین
آموزشی رسیدن به مهارت و توانایی است .در این شیوه معلم بیشترین فعالیت و نقش را بر عهودهدارد
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(هاگ .)91919 ،شاید بتوان مهمترین ضعف این شیوه را ضعف انگیزشی فراگیران برای استفاده از این
موضو در درسهای بعدی یا در مشاغل آینده و هم چنین تبیین پدیده های جهان واقعی با اسوتفاده از
الگوهای به دست آمده دانست )برنسوفلدر .)22232این رویکرد (قاعده بوه ملوال) شورو آمووزش بوا
اصول کلی وسپس بررسی تدریری کاربردهای آن است ،با ارائه قاعده ومفهوم کلی موردنور ،تودریس
شرو وسپس ملالهای مناسر در رابطه با موضو ارائه میشود(شعاری نژاد.)9939 ،
در این سب

یادگیری ،فرد عادت دارد به مسائل از بال به پوائین نگواه کنود .فوردی کوه سوب

یادگیری قیاسی دارد باید ابتدا با تصویر کلی موضو ارتباط برقرار کند و پس از درک ساختار و کلیوت
مطلر ،به شناخت جزئیات آن بپردازد .افرادی با سب

یوادگیری کول بوه جوزء ،وقتوی کتوابی را بواز

میکنند ،ابتدا به فهرست موضوعی آن مراجعه میکنند ،سرفصلها را میخوانند و پس از اینکوه نگواه
کلی را نسبت به موضو کتاب به دست آوردند ،سراغ خواندن فصول آن میروند و با جزئیات موضو ،
درگیر میشوند .اما در صورتی که ایده کلی مبحلی را بفهمند ،به سرعت قادرنود ،جزئیوات را در جوای
صحیح خود و در ارتباط با موضو اصلی طبقه بندی کنند .آزوبل ،روان شنا
از این سب

و نوریه پرداز آموزشوی

یادگیری ،به عنوان یادگیری هرمی نام مویبورد .بوه بواور او ایون افوراد در کوه رموی از

موضوعات دارند و برای این که یادگیری موثری داشته باشند باید بتوانند از را

هرم به سمت قاعوده

حرکت کنند و در هر مرحله ،ارتباطات جزئی تری با مباحث ایراد نمایند .یادگیری کل به جزء ،از ی
ایده کلی در را

هرم شرو شده و رفته رفته ،شاخه شاخه شده و به جزئیات ریز که شامل مصوادی

و ملالها است در قاعده هرم ،ختم میشود .در این روش که از کل به جوزء مویرود شوامل دو فرضویه
ونتیره گیری است .در این روش ،تاکید بر حفظ هر موضوعی است ،فراگیوران دربواره عبوارات کلوی،
حقای  ،اصول ،مفاهیم وقوانین کلی ش

زیادی دارند وآنها نمی دانند چرا باید اینهوا را یواد بگیرنود.

کال های سطح پایین برای آموزش تفکر انتزاعی مناسر نیست ،روش قیاسی برای پیشرفت مراحل
حل مسئله کامال مناسر است .آن سرعت ،مهارت واثر بخشی اساسوی را بورای حول مسوائل ایرواد
مینماید ،در این روشارتباط میان معلم و شاگردان ضروری است ،نخست قوانین کلی بیوان مویشوود
وسپس موارد خا

از آن نتیره گیری میشود ،آن به شناخت جدید منرر نمی شود(دیناروند.)9911 ،

مراحل اجرای رویکرد قیاسی به ترتیر شامل:9 ،ارائه پیش سازمان دهنده است کوه خوود از سوه
فعالیت ،معرفی هدفهای آموزشی در  ،ارائه پیش سازمان دهنده ،وپس از آن برانگیختن آگواهیهوا،
Hugh & Gethin
Prince & Felder

1
2
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ترارب ودانش گذشته یادگیرندگان تشکیل شده است : 2 .ارائه مطالر ومفاهیم در

جدید ،به دنبال

ارائه مفهوم پیش سازمان دهنده ،مطالر جدید ویاد گرفتنی ،یامطالر مندرج در کتابهای درسی باید به
شکلسخنرانی ،بحث ،فیلم آزمایش ،یا قرائت مطلر ارائه شود :9 .ارائوه ملوالهوا و نمونوههوا .در ایون
مرحله یاددهنده در زمینه مطالر مطرح شده ملالها ونمونههای ذهنی یا عینی ارائه میکند؛ در ایون
مرحله بیشتر تالش میشود بیشتر از ترارب شخصی یادگیرندگان استفاده شود .ایون مرحلوه موجور
درک وفهم ،یادسپاری بیشتر ،وعینی شدن مطلر آموزشی مویشوود:1 .وحودت بخشویدن ویکپارچوه
کردن مطالر جدید وقدیم به منوور تقویت ساخت شناختی .در این مرحله تالش میشوود توا مطالور
ارائه شده در ساخت شناختی یادگیرندگان جای بگیرد وبا مفاهیم گذشته تلفی شود ووحدت یابد .ایون
عمل با فعال کردن ذهن در جهت جذب وانطباق مفاهیم امکان پوذیر اسوت( .هموان منبو  .)912 ،دو
روش تدریس قیاسی (قاعده به ملال (و استقرایی (ملال به قاعده) از خانواده پردازش اطالعات هسوتند
که در یادگیری به خصو

یاد گیری درو

ریاضی کاربرد گسترده دارند .این رویکرد شرو آمووزش

با تفسیر مرموعه ای از مشاهدات یا دادههای آزمایشی ،تحلیل ی

مطالعوه مووردی ویوا حتوی یو

مساله از جهان واقعی شرو میشود .رویکرد استقرایی طیف گسترده ای از روشهای آموزش مشوتمل
بر یادگیری مانند شیوه کاوشگری ،یادگیری مبتنی بر پروژه ،یادگیری مساله محور ،یادگیری اکتشافی
وغیره را در برمی گیرد(بیگز.)9113 ،
از طرف دیگر ،امروزه ریاضیات جزئی تفکی

ناپذیر از برنامه در

ملی است(خاک باز و موسوی

پور .)9990 ،11 ،هدفهای آموزش ریاضیات ،بر حسر سطح فرهنگ ریاضی ی

جامعوه و محتووای

آموزشی آن و در مقاط تحصیلی مختلف ،متفاوت میباشد .منوور اصلی از آمووزش ریاضوی ،توسوعه
قدرت درک و استدلل ،پرورش تفکر علمی و بوه وجوود آوردن روش اسوت دلل و تفکور منطقوی و
ایراد آفرینشهای فکری در متعلم (بهروش وهمکاران .)9992 ،از روش های جدیود تودریس ریاضوی
میتوان به روش توضیحی ،روش سخنرانی ،روش اکتشافی ،روش حل مسواله ،روش مفهوومی ،روش
فعال ،پرسش و پاسخ ،روش قیاسی و استقرایی و روش الگوریتمی و روش ساخت و سوازگرایی اشواره
کرد که روش ساخت و سازگرایی یکی از روشهای فعال تدریس ریاضی است( .صحرایی.)9912 ،
برای موفقیت در یاددهی -یادگیری ریاضیات ،روش نوین سواختگرایوی مویتوانود مفیود باشود.
ساخت گرایی در آموزش ریاضیات نوین ،بالترین جایگاه را در میوان دیگور نوریوه هوای یوادگیری و
آموزش داراست .در این روش ،آموزش به سمت آموزشی آزادتر که محور اصلی آن فورد اسوت سووق

اثر بخشی آموزش با رویکرد استقرایی وقیاسی بر یادگیری دانش آموزان در در

ریاضی پایه هفتم شهر ازنا

929

داده میشود .از دیدگاه ساختگرایی ،ادراک و باورهای ما از جهان ،صرفاً ساخته هایی بشوری هسوتند
که به گونه ای فعال بنا گشته اند(همان منب ) در کالسهایی که به روش سنتی تودریس مویشوود بوه
دلیل یکنواخت بودن کالسها وهمچنین بی عالقگی وبرآورده نشدن نیاز دانش آموزان ،هم دانش آموز
وهم معلم از کال

خسته میشوند .لذا فرایند تودریس بوه گونوه ای بایود طراحوی کورد کوه دانوش

آموزدرگیر انرام فعالیت وحل مساله شود ،آنگاه خواهد توانست مفاهیم را به خوبی یاد بگیرد ودر مورد
آن بحث کندو راه حل را ارائه دهد .دراین صورت درک عمی تری نسوبت بوه مفواهیم ریاضوی پیودا
میکند .ریاضیات به عنوان ی

در

اصلی است که داشوتن درک درسوت از آن در آینوده تحصویلی

دانش آموزان وطبعا در پیشرفت علمی کشور نقش مهمی دارد .به این ترتیر در برنامه ریوزی درسوی
وآموزشی برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربرد هایش در زنودگی وسوایر علووم از قبیول هنور ،علووم
طبیعی ،علوم اجتماعی باید مد نور قرار بگیرد( .صفری وهمکاران)9913 ،
در آموزش ریاضیات به روش ساختگرایی ،دانش آموز با پیبردن به توانایی های خود ،در او حس
اعتماد به نفس تقویت میشود چون در به دست آوردن نتیره ها و کشف قواعد سهیم اسوت و نسوبت
به مطالر احسا

عالقه و مالکیت میکند و میل به دانش افزایی در او بارور میشود .اگر دانش آموز

در تنویم صورت مساله هایی که باید حل کند ،شرکت داشته باشد ،خیلی فعالتر خواهد کوشید .معلوم
باید شرایطی را فراهم آورد که دانش آموز بتواند مساله های خودش را طرح کند ،چوون باعوث خواهود
شد که نیروی خالقیت او شکوفا شود .رسالت خطیر متخصصوان تودریس ریاضوی ،در واقو شوناخت
یادگیرنده ،چگونگی شکل دهی مفاهیم ریاضی ،دوباره سازی مفاهیم ریاضی و سرانرام از بین بوردن
معضالت موجود است(حریرفروش.)9991 ،
اهداف آموزش ریاضی را به طور کلی به چهار دسته پرورشی (پرورش توانائیهای ذهنی و فکری
دانش آموزان و ایراد نوم فکری دروی) ،آموزشی (تکنی های محاسبه ای مورد نیاز دانوش آمووز در
مدرسه و خارج از مدرسه ( ،فرهنگی ) آشنایی دانش آموز با ریاضوی بوه عنووان بخشوی از فرهنوگ و
اندیشه بشری (وعاطفی ) لذتی که میتوان از طری دنبال کردن فعالیتهای ذهنی و عش ورزیدن بوه
دانش ،به دست آورد .ریاضیات ما را متحیر میکند ،هم حس کنرکاوی عقالنی و هم حس ظرافوت و
ادراک را تحری

میکند) تقسیم میکنند( .رحمانی)9993 ،

یونسکو دهه اخیر را «دهه آموزش برای توسعه پایدار » نامگذاری کرده است وبه دنبال آن پروژه
هایی با عنوان «چالش آموزش ریاضی پایه» پنج هدف تعریف نموده است که از بین آنها دو مورد بوه

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد برنورد/شماره 39

922

طورخا

مربوط به آموزش معلمان ریاضی وتدریس ریاضی است .این دو مورد یکوی «آمواده سوازی

وتوسعه ای حرفه ای معلمان ریاضی» ودیگری «دانش ریاضی» مورد نیاز برای تودریس ریاضوی ودر
حینتدریس است .این پروژه معتقد است که در تمام این مباحث اگر در بسترهای بومی عرضه شوند در
مقایسه با کشورها ،معنای متفاوتی خواهند داشت .اما در ادامه آورده است که همین تفاوت اسوت کوه
اتخاذ رویکردهای مرتبط با تدریس ویادگیری ریاضی را ایراد میکند( .مرتاضی مهربوانی .)9911 ،در
قرن حاضر هدف اصلی از آموزش ریاضی ،ایراد توانایی اسوتدلل ،حول مسوئله ،ارتبواط و همچنوین
تلفی مقولههای مختلف ریاضی و ارتباط آن ها با سوایر مقوولت زنودگی اسوت .شوورای ملیمعلموان
ریاضی آمریکا دیدگاه های جدید آموزش ریاضی را این طور مطرح نموده اسوت (تموام فراگیوران یواد
بگیرند تا برای ریاضی ارزش قائل شوند .یعنی به کوارایی و اهمیوت ریاضوی در جریوان زنودگی و در
پرورش ذهن و اندیشه واقف گردند) .شکایت عمده ی معلمان ایون اسوت کوه" فراگیوران محاسوبات
ریاضی را میدانند اما نمیتوانند این مهارتها را در حل مسئله به کارببرند ".کوشش پیاژه 9نیز بر این
است که طبیعت و حقیقت تصورات و اعمال منطقی ذهن و از جمله تصور اعوداد و اعموال ریاضوی را
آشکار کند .به عقیده یپیاژه تشریح حقای و مفاهیم ریاضوی بوه روشوی کوه در روش تودریس زبوانی
معمولست برای کودک کافی نیست ،مشاهدهی تصاویر و اشکال و مرموعههوای یو

هوم تضومن

حقای و روابط ریاضی میباشند ،فراگیر باید شخصا" به ترربه و آزمایش بپردازد ،اشویاء را از نزدیو
لمس کرده و دستکاری کند تا روابط بین کمیتها را مستقیما "درک نماید .دربواره ی ماهیوت اعموال
منطقی و ریاضی ،پیاژه معتقد است که هوش زایدهیاعمال و درونی شدن آن ها است که ایون اعموال
ابتدا جنبهی حسی حرکتی دارند( .شورای معلمان ریاضی آمریکا و کانادا( )2222 ،گویا.)9993 ،
رحمتیان و زار کار( )9913در ی

پژوهشی موردی ،یادگیری قیاسی و استقرایی را بوا توجوه بوه

جنسیت ،روی فراگیران زبان فرانسه مورد بحث قرار دادند .هدف از تحقی کشف اولوین سوب هوای
مورد عالقه فراگیران ایرانی زبان فرانسه در مورد روشهای یادگیری قیاسی و استقرایی است .در ابتودا
سب

یادگیری هر جنسیت مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج با استفاده از پرسشونامه فلودر و سویلورمن

آنالیز شده است .در نتیره بعضی از سب ها مربوط به جنس مذکر و دیگری مربوط به جونس مونوث
است .در نهایت به نتیره رسیدهاند که روش اسوتقرایی در دانوش آمووزان سوطح بوال و بوا اولویوت،
یادگیری بهتری را نتیره میدهد.
Piaget
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نادری ( )9911در پژوهشی با عنوان تفاوت یاد داری لغات زبان انگلیسوی دانوش آمووزان در دو
روش تدریس استقرایی تصویر-واژه و روش تدریس معمول مقایسه و بررسی شد.
روش اجرای این پژوهش روش آزمایشی میباشد .جامعه آماری کلیه دانش آمووزان دختور پایوه
سوم راهنمایی شهرستان بافت در سال تحصیلی 11 - 11میباشند .و نمونه گیری بوه روش تصوادفی
انرام شده است .طب نتایج بدست آمده تدریس با الگوی استقرایی تصویر-واژه به دانوش آمووزان در
افزایش یادگیری و یاد داری لغات زبان انگلیسی کم

میکنود و ایون روش بور یواد داری بیشوتر از

یادگیری تاثیردارد.
مرادی ( )9919در تحقیقی به اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر مدل استقرا در مبحث فشار بور
پیشرفت تحصیلی و مهارت دانش آموزان دوم دبیرستان در مقایسه با روش سنتی در دانشوگاه شوهید
رجایی پرداخت .روش تحقی از نو آزمایشی با دو گروه کنترل با پویش آزموون و پوس آزموون بوود.
جامعه آماری دانش آموزان پایه دوم متوسطه رشته علوم ترربی وریاضی شهر نهاوند با حرم آمواری 193
نفر بود .نتایج نشان داد بین آزمودنیهای گروه آزمایش که آموزش مبتنی بر اسوتقرا را ترربوه کوردهانود و
آزمودنیهای گروه کنترل که تحت آموزش به شیوه سنتی بودند از نور نمرات پیش آزمون و پوس آزموون
در متغیر های پیشرفت تحصیلی ،ارتقای دانش ،درک مفهومی کواربرد و مهوارت در مبحوث فشوار تفواوت
معناداری وجود دارد یعنی تدریس استقرایی در پیشرفت تحصیلی در مبحث فشار موثر بوده است.

رحیمی ناغانی()9912در تحقیقی به بررسی امکان تلفیو دو رویکورد اسوتقرایی و قیاسوی بورای
تدریس ی

موضو درسی پرداختند .در این تحقی از دیدگاه های معلموان در دسوتر

راهنموایی و

ابتدایی مشغول به تحصیل و در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهوران موورد
بررسی قرار گرفت .برای دستیابی به توصیف عمی از دیدگاهها و باورهوای ایون معلموان از پوژوهش
کیفی استفاده شد که این آزمایشات از چهار دسته خوارج نیسوتند ،حالوت اول گروهوی کوه تودریس آنهوا
استقرایی بود وگروه دوم تدریس قیاسی داشتند .و گروه سوم معلمانی که حین سوناریوی تودریس ترکیبوی
پی به نشدنی آن بردند وگروه چهارم که در ی
قیاسی .نتیره این که در هیچ ی

جلسه دو بار تدریس کردند ،ی

بار استقرایی و یو

بوار

از این تدریسها ترکیر دو رویکرد استقرایی و قیاسی امکان پذیر نشد.

فالحی ،اوجینژاد ،قان )9919( ،در تحقیقی به تاثیر روش تدریس استقرایی بر پیشرفت تحصویلی
در در

زبان انگلیسی دانش آموزان سال سوم راهنمایی پرداختند ،که این تحقی بوه صوورت نیموه

آزمایشی بود .جامعه آماری در میان مدار

راهنمایی شیراز ی

مدرسه پسرانه وی

مدرسه دخترانوه
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به صورت تصادفی انتخاب ودر هر مدرسه دو کالسی
وی

کال

بوه عنووان گوروه آزمایشوی اسوتقرایی

گروه با روش قیاسی مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج نشان دادکه میانگروههای آزمایشی که بوا

روش استقرایی آموزش دیده اند نمورات بهتوری در درک مطلور ،دسوتور زبوان انگلیسوی نسوبت بوه
گروههای آزمایشی که با روش قیاسی آموزش دیده بودند کسر کرده بودند.
اشرفی و جهانسویر( )9912در تحقیقوی شویوه تودریس اسوتقرایی و قیاسوی بور نمورات ریاضوی
دانشرویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه انرام داده اند .،در مقایسه دو شیوه تودریس اسوتقرایی و
قیاسی از روی پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنا داری بین هر دو شیوه تدریس مشاهده شد .ولوی
تفاوتی بین دختران و پسران در دو شیوه تدریس مشاهده نشود .بوین رشوتههوای مختلوف تحصویلی
دانشرویان در بهره گیری از شیوه تدریس قیاسی تفواوت معنوا داری دیوده شود .ایون تفواوت در بوه
کارگیری شیوه استقرایی در رشتههای مختلف تحصیلی دیده نشد.
ویسیکهره ( )9912تحقیقی با عنوان اثرآموزش بوا روش تفکور اسوتقرایی بور سوطوح یوادگیری
)یادآوری ،فهمیدن ،کاربستن( در در

زیست شناسی انرام داد ،طرح پژوهشی از نو آزمایشی بود.

جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم مقط متوسوطه دبیرسوتانهوای روزانوه و
دولتی شهر همدان بود ،نتایج نشان داد آموزش به روش تفکر استقرایی بر میزان یادگیری در سوطوح
یاد آوری دانش آموزان اثر بخش بود ولی به کارگیری این روش تدریس بر عمو یوادگیری (سوطوح
فهمیدن و کار بستن(اثربخش نبود .بنابراین روش تدریس تفکر اسوتقرایی میوزان یواد گیوری دانوش
آموزان را در در

زیست شناسی افزایش میدهد اما نمیتواند عم یادگیری آنان را ارتقاء بدهد.

امینی ،افروز ،احدی ،درآمدی ،هومن()9912در تحقیقی به مقایسه تاثیر آموزش به شویوه الگووی
تفکر استقرایی وروش سنتی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در در

علوم ترربوی

انرام پرداخته و روش پژوهش نیمه آزمایشی ،با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اسوت.
یافتهها نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی که در

علوم ترربی را با روش

تدریس مبتنی بر مهارتهای تفکر است قرایی آموزش دیوده انود بویش از پیشورفت تحصویلی دانوش
آموزانی است که همین در

را با روش سنتی آموزش دیده بودند.

احمدی نژاد( )9991در تحقیقی باعنوان اثر بخشوی دو روش اسوتقرایی و قیاسوی در یوادگیری و
یادآوری در در

ریاضی نشان داد پسرانی که به شیوه استقرایی آمووزش دیوده انود عملکورد بهتوری

نسبت به کسانی که شیوه قیاسی آموزش دیدهاند داشتهاند .همچنین بوه علوت کشوف و فهوم عمیو

اثر بخشی آموزش با رویکرد استقرایی وقیاسی بر یادگیری دانش آموزان در در
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مطالر ،انتقال یادگیری بیشتر ،یادداری طولنیتر و حفظ استقالل و آزادی عمل یادگیرنده در پسوران
تحت آموزش استقرایی نتیره بهتری گرفتهاند.
آر رحماح ( ) 2290پژوهشی در مورد بهبود یادگیری ریاضی و حول مسوئله بورای دانوش آمووزان
دبیرستان جونیور با پیاده سازی روش قیاسی-استقرایی انرام داد .این تحقی بورروی دانوش آمووزان
پایه نهم انرام شده و شامل دو گروه ،یکی گروه کنترل که گروهی با یادگیری سونتی اسوت و گوروه
آزمایش که یادگیری به روش قیاسی-استقرایی است .در روش آزمونی از فهم ریاضوی و حول مسوئله
استفاده شده و در روشهای غیر آزمونی پرسشنامه و برگ مشاهده بکار گرفته شده است .نتایج حاکی
از این است که بهبود یادگیری ریاضی با استفاده از رهیافت قیاسی-استقرایی متوسط اسوت و تفواوتی
در یادگیری ریاضی بین کال

کنترل و آزمایش وجود نداشت .بیشتر دانش آموزان پاسخهای ملبتوی

به یادگیری ریاضی در روش قیاسی-استقرایی داشوتهانود اگرچوه دانوش آمووزان در زموان یوادگیری
مشکالت زیادی دارند.
آمرآتا و همکارانش ( )2291در پژوهشی بوا عنوانمقایسوه تواثیر دو روش قیاسوی و اسوتقرایی در
آموزش در
مدار

ریاضی ،ی

آزمایش ترربی روی دانش آموزان ابتدایی انرام دادند 92 .دانوش آمووز از

ابتدایی انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند .تفاوت معنادری بین کارایی دو

گروه در امتیازات پیش آزمونها وجود نداشت .دانش آموزان گروه کنترل با روش قیاسی آموزش دیده
و دانش آموزان گروه آزمایش با روش استقرایی تحت ی

محیط کنترلی آموزش دیدهاند .نتوایج پوس

آزمون نشان داد که تفاوت مهمی بین کارایی دانش آموزان دو گروه وجود دارد و دانش آموزان گوروه
آزمون که به روش استقرایی آموزش دیده شدند ،کارایی بهتری از گروه کنترل داشتند.
ایوانا نسیکو همکارش ( )2291در تحقیقی تاثیر دو روش قیاسی و استقرایی را در یادگیری گرامر
زبان مورد بررسی قرار دادند .این تحقی بروی  991دانش آموز انرام شده و از پرسشنامه کوه شوامل
 91مورد یادگیری زبان است استفاده شد .در ابتدا دو روش برای یادگیری گرامر ارائه شدند .برای ملال
قواعد گرامر توضیح داده شده سپس با چندین ملال تمورین صوورت گرفتوه اسوت ،بور اسوا

نتوایج

پرسشنامه  02درصد دانش آموزان روش قیاسیی را برای یوادگیری گرامور تورجیح دانود و بوالی 12
درصد از آنها اذعان کردند که رویکرد ضمنی نیز در درک زبان مهم است .نتیره دیگوری کوه بدسوت
آمده حاکی از این است که برای کسر نتایج بهتر دو روش قیاسی و استقراییبا هم ترکیر شوند.
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جان هرد ( )2291در تحقیقی دو روش قیاسی و استقرایی را در یادگیری گرامر زبان موورد بحوث
قرار داد ،و جوانر ملبت و منفی آنها را در استفاده از کال

در

مقایسه کرده است .نتایج نشوان داد

که هر دو روش دارای اثورات ملبوت و منفوی بووده و اینکوه کودام روش اسوتفاده شوود وابسوته بوه
فاکتورهایی ملل ماهیت زبانی که تدریس میشود و یا ترجیحاتی که معلم و دانش آموز در نور دارنود
است ،و نهایتا شاید ترکیبی از هر دو روش برای کال
هلن موتا ( ) 2299در تحقی خود از ی

مناسبترین باشد.

ابزار آنالیون زبوان بورای آزموایش میوزان تاثیرگوذاری

استراتژیهای یادگیری قیاسی و استقرایی در مهارت یادگیری زبان استفاده کرده است .در این تحقی
دقت و زمان پاسخ شرکت کنندهها برای ارزیوابی سوطوح مهوارتهوای زبوانی بوا اسوتفاده از هور دو
استراتژی محاسبه شد .تحقی بروی ی

گروه  12نفری ترکیبی از سن و مهارتهای زبوانی مختلوف

آزمایش شده است .تفاوتهای کمی در بین شرکت کننودههوا در گوروه اسوت اموا زموان پاسوخهوا و
دقتهای متفاوتی وجود دارد .در این پژوهش تفاوت بین دو روش قیاسی و استقرایی دیده شد.
پرینس و فیلدر( )2299در تحقیقی به مقایسه روشهای آموزش اسوتقرایی را پرداختوه و در ایون
تحقی  ،چند روش آموزشی استقرایی ،مشکالت مبتنی بر یادگیری ،یادگیری مبتنی بر پروژه و آموزش
مبتنی بر مورد بررسی شده اند .با توجه به نتایج و شواهد به دست آمده روش استقرایی از روش سونتی
در به دست آوردن نتایج یادگیری بهتر و بهطور کلی موثر تر از روش سنتی اسوت .هور چنود خروجوی
روشهای استقرایی به مهارت و دقت در اجرای آن وابسته است.
برندسی( )2292در تحقیقی دو روش قیاسی و استقرایی را در آموزش اصول گرا مرزبان خارجه را
در هلند بررسی کرده است .به این ترتیر که در رهیافت قیاسی برای تدریس موارد گرامور در کوال
معلم محور ،ابتدا معلم قوانین گرامری را معرفی کرده و سپس ملالها و تمرینها را ارایه میدهد.
در مقابل در رهیافت استقرایی رویدانسته های دانش آموزان تمرکز میکنند و معلم ملالهوایی را
فراهم میکند تا با نمایش آنها مفهوم مورد نور نمایش داده شود ،سپس دانش آموزان برای خودشوان
تحلیل میکنند .نتایج نشان داد که هر دو روش نتایج ملبتی برای یوادگیری یو

تورم کوتواه ،تولیود

میکند اما به هر حال در زمانی که نیاز به یادآوری هست روش استقرایی نتایج کمتری داشته اسوت و
روش قیاسی برای مدت طولنی ،نتایج بهتری در خروجی نشان داده است.
ایچنچیانگ ()2292در پژوهشی با عنوان تاثیر دو روش تدریس قیاسی و اسوتقرایی بور یوادگیری
گرامر و یادگیری نوشتن انرام داد ،با این هدف که کدامر و شر رای زبان آمووزی موثرتراسوت .ایون

اثر بخشی آموزش با رویکرد استقرایی وقیاسی بر یادگیری دانش آموزان در در

تحقی در کال
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گرامر یادگیری نوشتن انرام گرفت ،نتوایج نشوان داد کوه نمورات کلوی در دو تورم

تفاوت مهمی را نشان نداد ،اما در امتحان نهایی گروه استقرایی نمورات بهتوری داشوتند ،اکلورا روش
تدریس استقرایی را بیشتر از روش تدریس قیاسی ترجیح دادند.
اوالس )2221( 9در پژوهشی صالحیتهای تدریس دبیران ریاضی را به چهار حیطه تقسیم بنودی
کرد که یکی از آنها حرفه ای شدن شامل بازخورد گرفتن منوم از فعالیتها ،برقراری ارتبواط گروهوی
وحرفه ای با همکاران ،همکاری وتعامل محترمانه با والدین ،مسولیت پذیری وتوجه نسبت بوه دانوش
آموزان است .محققان نشان دادند در کالسهایی که معلم ریاضی حامیتر ومنصوفتور بوود وبور درک
وفهم بچهها تاکید داشت ،دانش آموزان عالقه ملبت تری به ریاضی در کال

نشان دادند( .مطهوری

نژاد ،فاتحی چنار.)9913 ،
برای تدریس اثر بخش ریاضی در کال
آموزان ی

در  ،معلم نیاز دارد تا از روشهای متعددی که دانش

مسئله را تفسیر وایده هایشان را اصالح میکنند ،آگاهی یابد(دوئر  .)2223تاثیر جنبههوای

احساسی وعاطفی بر آموزش ویادگیری ریاضیات موضو مهم وانکارناپذیری اسوت .معلوم ریاضوی در
چگونگی رفتار کال

اعم از رفتار علمی واخالقی نقش جدی بازی میکند وموی توانود بوا رفتوار بوه

هنرار خود محیطی مناسر برای یوادگیری مطلووب را فوراهم آورد(انبوار لوویی .)9913 ،همچنوین آر
رحماح2290 ،2در تحقیقی به بهبود یادگیری ریاضی وحل مساله باروش قیاسی –استقرایی پرداخت ،و
نشان داد با اینکه دانش آموزان در زمان یادگیری مشکالت زیادی داشتند ،اما پاسوخهوای ملبتوی بوه
یادگیری ریاضی درترکیر این دو روش داشتند .عالوه بر آن آمرآتا9وهمکارانش  ،2291در پژوهشی به
مقایسهوتاثیر دو روش قیاسی واستقرایی در آموزش ریاضی پرداخته و نشان دادند دانش آموزانی که به
روش استقرایی آموزش دیده اند ،کارایی بهتوری دارنود .همچنوین برندسوی ،2292 1در پژوهشوی بوه
بررسی دو روش قیاسی واستقرایی درآموزش اصول گرامر زبان خارجه پرداخته و نشان داد کوه در هور
دو روش نتایج ملبتیبرای یادگیری ی

نیمسال کوتاه میدهد ،اما به هر حوال در زموانی کوه نیواز بوه

یادآوری هست روش قیاسی برای نیمسال طولنی نتایج بهتوری ارائوه مویدهود ،وهمچنوین اشورفی
وجهان سیر( ،)9912در پژوهشی عنوان کردندکه هردو روش استقرایی وقیاسی در فراگیری وپیشورفت
تحصیلی ریاضی موثرند ،ولی بر اسا

شرایطی که در محیط آموزشی و خود فراگیران وجوود خواهود
1

Avalos
Ar Rahmah
3
Amer Atta
4
Berendse
2
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داشت به کار گیری شیوههای تدریس استقرایی وقیاسی متفاوت خواهد بود .احمودی نوژاد( ،)9991در
مقایسه اثر بخشی دو روش استقرایی و قیاسی بر یوادگیری ویواددآری درو

ریاضوی نشوان داد کوه

پسرانی که به شیوه استقرایی آموزش دیدهاند به علت فهم عمی مطالر ،یادگیری طولنیتور وحفوظ
استقالل و آزادی عمل فراگیرنده بیشتر است( .جارو 22299زیمورمن وموارتینز )22292معتقدنود کوه
روش ملال به قاعده در تدریس قوانین وکارهای ساده کامال موفقیت آمیز است ،اموا در موورد قووانین
مشکل وپیچیده کمتر موف بوده است .استفاده درست وبه جا از روشهای متنوو در تودریس ریاضوی
قطعا به درک مسائل بهتر ریاضی کم

خواهد کرد .حال از آنرایی که دانش آموزان در یاد گیوری و

فهم ریاضی با مشکالتی روبرو هستند .پژوهش حاضر به دنبال شناسایی شیوه مناسبی بورای تودریس
در

ریاضی با استفاده از رویکرد قیاسی واستقرایی است وبه دنبال پاسوخ بوه ایون سووال اسوت کوه

آیامعلم با توجه به یکی از رویکردهای استقرایی وقیاسی میتواند بر یادگیری دانوش آمووزان در در
ریاضی اثر بخشباشد ؟ جهت پاسخ به سوال مربوطه فرضیههای زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
 .9آموزش با رویکرد قیاسی بر یادگیری دانش آموزان در در
 .2آموزش با رویکرد استقرایی بر یادگیری دانش آموزان در در

ریاضی اثر بخش است.
ریاضی اثر بخش است.

 .9بین دانش آموزان در رویکرد استقرایی با رویکرد قیاسی در یادگیری در

ریاضی تفاوت وجود

دارد.
روش:
اینپژوهشاز نور هدفکاربردیاست .همچنین از نور روش در دسته تحقیقات ترربی و از نو نیمه
آزمایشی است که در آن متغیر مستقل(رویکرد آموزشی استقرایی ورویکرد آموزشی قیاسی)بر روی
متغیر وابسته یادگیری دانش آموزان در در ریاضی آزمون میشود ،دیاگرام طرح تحقی  ،در زیر
آورده شده است:
E1 T1X T2
E2T1XT2
C T1 -T2

با توجه به دیاگرام فوق دو گروه آزمایش مد نور قرار دارد که ی

گروه تحت تاثیر آموزش با رویکورد

قیاسی قرار می گیرد وگروه دیگر تحت تاثیر آموزش با رویکرداستقرایی وگروه کنتورل نیوز بوا رویکورد
معمول وسنتی است.

Jarus
Zimerman&Martinez

1
2

اثر بخشی آموزش با رویکرد استقرایی وقیاسی بر یادگیری دانش آموزان در در

پس از انتخاب نمونه آماری سه کال

ریاضی پایه هفتم شهر ازنا

از مدرسه دخترانوه تربیوت یو

921

از منطقوه آمووزش وپورورش

شهرستان ازنا جهت اجرایمتغیر مستقل انتخاب شدند .با توجه به این که کوال هوای موورد بررسوی
همگی توسط پژوهشگر تحت آموزش قرار گرفتهاند ،محق به میزان دانش پایه ریاضی دانش آموزان
اشراف داشته و ضرورتی برایسنرش اولیه احسا

نگردید .بورای اطوال از میوزان اطالعوات دانوش

آموزان وپی بردن به تفاوت و عدم تفاوت آنها ،پیش آزمونی از در

ریاضی به طور همزموان وتحوت

شرایط کامال مشابه از هر سه گروه بهاجرا درآمد و نتایج آن با استفاده از آزمون tمورد ترزیوه تحلیول
قرار گرفت .نتایج نشان داد بین سه گروه در آزمون محق ساخته در در

ریاضی تفواوت معنوا داری

وجود ندارد .همچنین با توجه به ضرورت ایراد انگیزش برای یادگیری در دانش آموزان ،با اسوتفاده از
طرح ملالها وتهیه ملزومات وترهیزات مورد نیاز به طرح پرسشهای بینشی پرداخته وبا ایراد ابهوام
در جهت ایراد تفکر واندیشه دانش آموزان تالش گردید وهمچنین براسا
تهیه ودر کالسها اجرا گردید .یو

کوال

 91نفوره بوه عنووان گوروه کنتورل بورای روش تودریس

متداول(سنتی ( در نور گرفته شد که مباحث توسط پژوهشگر در این کوال
ی

سر فصولهوای مناسور

محیط معلم محور به شیوه معمول وسنتی تدریس شد .در کال

مرموعوا در  3جلسوه در

گروه آزمایش اول موضو مورد

نوربا رویکرد استقرایی تدریس شد .در این رویکرد معلمابتدا جهت ایراد انگیزه وشرو تدریس با ورود
خود به کال

وبا آوردن وسایل کم

توسط دانش آموزان برای موضو در

آموزشی به کوال

ودر صوورت امکوان تهیوه کوردن وسوایل

جدید ،در ابتدا با طرح سوالت برنامه ریزی شده به طوری که

سوالت مطرح شدهبه گونه ای بود که توجه آنوان را برانگیوزد وارتبواط در

جدیود بوا در

قبلوی

وهمچنین کاربرد آن در مسائل روزمره برقرار کند( ،ترجیحا از ترربه روزانه شاگردان طرح کرد وآن را
به صورت معما درآورد) ،فعالیت ذهنی دانش آموزان را در مسیر مطالر ومفاهیم در
وآن را هدایت میکند ،تا آمادگی لزم برای در

جدید قورار داده

جدید را پیدا کننود .سوپس بوا انروام فعالیوتهوای

مختلف که توسط دانش آموزان وراهنمایی معلم هدایت میشود و با انرام کوار در گروههوایی کوه بوه
صورت ناهمگن( دانش آموزانی که به سطح توانایی متفاوت در ی

گوروه قورار دارنود)حل مویشووند

مرحله به مرحله دانش آموزان را به سمت موضو اصلی هدایت میکند انروام ،وپوس از جمو بنودی
نورات دانش آموزان موضوعونکته اصلی توسط معلم بیان میشود ،وکال
آزمایش دوم (رویکرد قیاسی (شرایط کامال مشابه با کال
جای طرح سوالت ابتدا هدف اصلی در

را خاتمه میدهیم .درگروه

استقرایی است .با این تفاوت که معلوم بوه

را بیان میکند بدون اینکوه دانوش آمووز درک وفهموی از
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موضو آن داشته باشد وسپس شرو به باز کردن موضو کرده وهدف را به سوطوح پوایینتور سووق
میدهد .تنها وظیفه دانش آموزان این است که مفاهیم را درک کنند وبه حافوه بسوپارند .وسوپس بوا
ملالهای مناسر و متعدد در رابطه با موضو اصلی مهارت آنها را در حول مسواله تقویوت کنود ،ایون
روش بیشتر معلم محور بوده ودانش آموزان کمتر فعالیت دارند .تفاوت رویکرد قیاسی با رویکرد سنتی
در این است که معلم سعی میکند مطالر را از توضیح قاعده بوه ملوال پویش ببورد در حوالی کوه در
رویکرد سنتی ممکن است این سیر مراحل به درستی وبه دقت طی نشود .جامعه آماری ایون پوژوهش
کلیه دانش آموزان دختر کال

پایه هفتم متوسطه اول شهرستان ازنوا در سوال تحصویلی 9913-10

است ،که تعداد آنها 191نفر میباشد .نمونه آماری تعوداد  11نفور از دانوشآمووزان دختور پایوه هفوتم
متوسطه اول مدرسه تربیت ی
کال

شهرستان ازنا در قالر 9کال 91نفره(دو کال

گروه کنترل) به روش تصادفی خوشهای ت

گونه ای کوه از بوین کلیوه مودار

مرحله ای ،نمونه آمواری را تشوکیل دادهانود .بوه

متوسوطه اول(پایوه هفتم)شوهر ازنوا بوه صوورت تصوادفی یو

مدرسه(مدرسه تربیت) انتخاب شده که درآن مدرسه سه کال
دو گروه آزمایش وی
رویکرد استقرایی وی

پایه هفتم به صورت تصادفی در بوین

گروه کنترل شمارش شدهاند .بهطورتصادفی ی
کال

گروه آزمایش وی

با رویکرد آموزش قیاسی وی

کال

در گوروه آموزشوی بوا

کال

که گروه کنتورل مویباشود ،بوه

رویکرد معمولی وسنتی قرار گرفت ومتغیر مستقل به روی دو کال

آزمایشی در مودت 3جلسوه اجورا

گردید.
جلسه
جلسه اول

جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنرم
جلسه ششم
جلسه هفتم

عنوان
به سازماندهی دادهها در جدول که توسط خود دانش آموز از طری کارهای تحقیقاتی انرام داده
بودند وهمچنین رسم نمودار ستونی پرداخته شد.
از نمودارها در

به بررسی رسم نمودار خط شکسته ورسم نمودار تصویری وکاربرد وانتخاب هر ی
مسائل مختلف پرداخته شد
به تشخیص حتمی ،ممکن یا غیر ممکن بودن ی اتفاق وهمچنین به بررسی حالتهای ممکن
پیدا کردن احتمال رخ دادن ی اتفاق
آزمایش وثبت نتایج مربوط به ی اتفاق تصادفی
مقایسه احتمال رخ دادن ی اتفاق با نتایج آزمایش ها.
برگزاری آزمون و جمعبندی

اثر بخشی آموزش با رویکرد استقرایی وقیاسی بر یادگیری دانش آموزان در در

ریاضی پایه هفتم شهر ازنا
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ابزار:
برای جم آوری اطالعات مربوط به یادگیری در دو گروه آزمایش و گروه کنترل از آزمون پیشرفت
تحصیلی معلم ساخته استفاده شد .با توجه به این که پژوهشگر معلم ریاضی و ترارب زیادی در
طراحی سوال در این پایه را داشته لذا سوالها توسط خود پژوهشگر طرح گردید .سوالها از صفحه
 992تا صفحه  921کتاب ریاضی پایه هفتم است .در این تحقی یادگیری دانش آموزان در در
ریاضی با این آزمون سنریده میشود و مالک یادگیری ،میانگین اختالف نمرهای است که آزمودنیها
در پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون بدست میآورند .همچنین روایی صوری سوالت با نور چند
تن از معلمان با ترربه مورد تایید قرار گرفت.
در این پژوهش برای کسر پایایی آزمون از روش باز آزمون قبال زاجرا استفاده شد بدین صورت که
آزمون در ی

کال

با نمونهای مشابه به اجرا گذاشته شد( .این نمونه هیچ ارتباطی با دانش آموزان

گروه کنترل و آزمایش نداشتند) بعد از  1هفته مردداً آزمون برای همان گروه به اجرا گذاشته و با
استفاده از ضریر آلفای کرونباخ مقیا

 2/99برای پایایی سوالت آزمون بدست آمد.

یافته ها:
جدول شماره  :9میانگین و انحراف استانداردنمرات آزمون پیشرفت تحلیلی در پیشآزمون و پسآزمون در سه گروه
روش تدریس
گروه 9استقرایی
گروه 2قیاسی
گروه9کنترل(عادی)

پیش آزمون
1/9
1/1
1/3

پس آزمون
2/93
2/91
2/93

میانگین انحراف معیار
1 /1
9 /2
3/92

میانگین انحراف معیار
2/93
2/29
2/29

مطاب جدول شماره  9در مرحله پویش آزموون میوانگین و انحوراف معیوار در در گوروه اسوتقرایی
(میانگین نمرات  1/9و انحراف معیار  )2/93و در پس آزمون بعود از اجورای متغیور مسوتقل (تودریس
استقرایی) میانگین نمرات 1/1و انحراف معیار  2/93شده اسوت .در مرحلوه پویش آزموون میوانگین و
انحراف معیار در گروه قیاسی ( میانگین نمرات  1/1و انحراف معیوار  )2/91و در پوس آزموون بعود از
روش اجرای متغیر مستقل(روش تدریس قیاسی) میانگین نمرات9/2و انحراف معیار  2/29شده اسوت.
در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار در گروه کنترل(روش تدریس عادی ( ( میانگین نمرات
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 1/3و انحراف معیار  )2/93و در پس آزمون بدون اعمال متغیر مستقل میانگین نمرات 3/92و انحراف
معیار  2/29شده است.
جدول شماره :2نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزی داده ها
Z
معنیداری
درجه آزادی
متغیر
2/239
11
/219
نمرات پیشرفت تحصیلی

جدول شماره 2نشان میدهد که نمرات دانش آموزان چون در سطح معناداری بالتر از
 )sig>0/05(2/21است پس دارای توزی نرمال است .و مفروضه نرمال بودن برقراراست.
جدول شماره  :9نتایج حاصل از بررسی مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون
مرمو مرذورات
منب تغییرات
درجه آزادی مرذور میانگین مقدارF
2/19
2/1
2
1/999
گروهپیشآزمون*

سطح معناداری
2/1

مطاب جدول شماره  9نشان میدهد که سطح معنیداری برای تعامل "گروه * پیش آزمون " برابر
 2/1و بیشتر از  )sig>0/05( 2/21میباشد ،به این ترتیر مفروضه همگنی شیرهای رگرسیون نیز
برقرار است .و دادهها دارای شیر رگرسیونی همگن هستند.
Fمقدار
9/99

جدول شماره :1نتایج آزمون لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها
سطح معناداری
درجه آزادی درون گروهی
درجه آزادی بین گروهی
2/93
19
2

مطاب جدول شماره 1که نتایج حاصل از بررسی یکسانی واریانسها را نشان مویدهود .بوا توجوه بوه
اینکه سطح معنیداری 2/93بوده که این میزان بیشوتر از  )sig>0/05( 2 /21مویباشود ،مفروضوه
یکسانی واریانسها نیز برقرار است .و نشان دهنده این اسوت کوه واریوانس دادههوا در نمونوه آمواری
تحقی یکسان میباشد.
جدول شماره  :1نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکراهه برای متغیر بهره هوشی در بین گروه ها
سطح معنیداری
مرمو مرذورات درجه آزادی میانگین مرذورات
مقدارF
2/111
2/191
1/9
9
92/10
بین گروهی
92/9
2
919/99
درون گروهی
12
931/1
کل

عالوه بر بررسی مفروضههای فوق برای این که از همگنی گروهها از نور میزان بهره هوشی که تاثیر
بسیار زیادی در یادگیری دانش آموزان دارد ،اطمینان حاصل شود با استفاده از تحلیل واریانس یکراهه
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گروهها مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج حاصل در جدول شماره  1آورده شده که با توجه به اینکه
سطح معنیداری که برابر با  )P>2/21(2/111میباشد ،میتوان گفت تفاوت معنیداراز لحاظ
بهرههوشی بین گروهها وجود ندارد و همگنی گروهها در بهرههوشی برقرار میباشدو از نور این متغیر
مهم تفاوت معناداری بین آنها وجود ندارد.
فرضیه اول :آموزش با رویکرد استقرایی بر یادگیری دانش آموزان در در ریاضی اثر بخش است.

منب
تغییرات
پیش آزمون
گروه
خطا

جدول شماره :3نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس
سطح
میانگین
درجه
مرمو
مقدارf
معناداری
مرذورات
آزادی
مرذورات
2/21
21/90
11/992
9
11/992
2/21
99/919
31/13
2
9/999
13/2
12
92/219

مرذوراتا
99/9
92/2

با رعایت مفروضههای فوق ،فرضیههای پژوهش با انرام تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند،
مطاب با جدول فوق نتایج نشان میدهد که با توجه به اینکه مقدار  Fبرابر با 29/90وجود سطح
معنیداری  2/21که کمتر از سطح معناداری میباشد تفاوت معنیدار بین گروهها وجود دارد .مقدار
اندازه اثر نیز نشان میدهد که تحلیل ما قادر به تبیین  99/9در صد واریانس میباشد .به طور کلی
میتوان گفت که پس از تعدیل نمرات پیشآزمون اثر معنیدار عامل بین گروهها وجود دارد ،بنابراین
فرضیه اول تایید میشود.
فرضیه دوم :آموزش با رویکرد قیاسی بر یادگیری دانش آموزان در در ریاضی اثر بخش است.

منب تغییرات
پیش آزمون
گروه
خطا

جدول شماره :0نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس
میانگین
درجه
مرمو
مقدارf
مرذورات
آزادی
مرذورات
29/11
99/222
9
99/222
1/992
11/93
2
2/992
99/9
12
92/911

سطح
معناداری
2/21
2/21

مرذوراتا
2/29
2/21

مطاب جدول شماره  ،0نتایج نشان میدهد که با توجه به اینکه مقدار Fبرابر  29/11است و در سطح
معنیداری  2/21که کمتر از سطح معناداری 2/21میباشد تفاوت معنیدار بین گروهها وجود دارد.
مقدار اندازه اثر نیز نشان میدهد که تحلیل ما قادر به تبیین  29در صد واریانس میباشد .به طور کلی
میتوان گفت که پس از تعدیل نمرات پیشآزمون اثر معنیدار عامل بین گروهها وجود دارد ،بنابراین
فرضیه دوم تایید میشود.
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فرضیه سوم:بین دانش آموزان با رویکرد استقرایی و رویکرد قیاسی در یادگیری در
وجود دارد.
جدول شماره  :9مقایسه بین گروههای در آزمون پیشرفت تحصیلی در
متغیر
یادگیری

آزمونF
سطح معناداری
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاوت میانگین ها
خطای استاندارد تفاوت ها
فاصله اطمینان تفاوت%11

ریاضی تفاوت

ریاضی

واریانس ها
همسانی
عدم همسانی
همسانی
عدم همسانی
همسانی
عدم همسانی
همسانی

2/922
2/031
19

عدم همسانی
همسانی
عدم همسانی
همسانی

2/999
2/192
2/111
2/11929

عدم همسانی
همسانی
عدم همسانی
حد پایین

2/11929
2/33399
2/09221
-2/0391
-2/9330
9/91110

حدبال

2
2/119

9/13209

در مورد متغیر یادگیری با توجه به این که مطاب جدول آزمون لوین معنوی دار اسوت() p< 2/21
بنا براین از آزمون  tبا فرض عدم برابری واریانسها استفاده شده است .با معنوی داری برابور 2/119و
مقدار tدر جدول  2/922که تفاوت بین میانگینها معنی دار است .بنابراین فرض صفر(عدم تفاوت بین
میانگین ها)رد میشود .ودر نتیره فرض تحقی (وجود تفاوت معنی دار بین میوانگینهوا در دو گوروه)
تایید میگردد .بنابراین با احتمال 2/11در دو گروه تفاوت وجود دارد .و اینکه متغیر یوادگیری در روش
استقرایی نسبت به روش قیاسی بیشتر است و حاکی از کارایی رویکرد اسوتقرایی نسوبت بوه رویکورد
قیاسیدارد .بنابراین فرض صفر رد و فرضیه سوم تحقی تایید شد.
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بحث و نتیجه گیری:
طب نتایج در فرضیه اول که آموزش با رویکرد استقرایی بور یوادگیری دانوش آمووزان دردر
ریاضی اثوربخش اسوت ،یافتوههوا نشوان داد بوا وجوود سوطح معنوی داری 2/ 21کوه کمتور از2/21
میباشدمقدار fمحاسبهشده  ،21/90از مقدار  fجدول بوا 99/919بزرگتور مویباشود ،در نتیروه فورض
تحقی تایید و فرض صفر رد میشود .پس نتیره گیری میشود که آموزش با رویکورد اسوتقرایی بور
یادگیری دانش آموزان اثر بخش است .در توجیه این یافته میتوان گفت ،دانش آموزانی کوه از سوطح
دانش ودرک بیشتریبرخوردار بوده ،بهتر میتوانند مطالر جدید رابه مطالر قبلی ربوط دهنود بنوابراین
انگیزه بیشتری برای یادگیری دارند به همین علت بهتر میتوانند داده هوا را ترزیوه وتحلیول کننود و
سازماندهی اطالعات توسط خودشان صورت میگیرد ،وچون دانش آموزان در جریان کال

به تعامل

با یکدیگر می پردارند انگیزه یاد گیری در این روش بال میرود چون خودشان درتالش برای یوادگیری
هستند ،پس رویکرد استقرایی برای دانش آموزان این دسته که قدرت تحلیل وسوازماندهی مطالور را
دارند ،اثر بخشتر است.
و مطاب فرضیه دوم که آموزش با رویکرد قیاسی بر یادگیری دانش آموزان در در

ریاضی اثور

بخش است ،یافتههای حاصل نشان داد که با وجود سطح معنی داری 2/ .21که کمتر( sig(>2/21می
باشد مقدار  fمحاسبه  29/11بوا درجوه آزادی  ،9از fجودول  1/992بزرگتور اسوت ،در نتیروه فورض
تحقیقتایید وفرض صفر رد میشود ،پس نتیره گیری میشود که آموزش با رویکورد قیاسوی برمیوزان
یادگیری دانش آموزان اثر بخش است .در توجیه این یافته میتوان گفت بوا توجوه بوه نتوایج ،دانوش
آموزانی که در زمینه موضو درسی جدید دانش کمتری دارند ونمی توانند مطالر جدید را بوه مطالور
قبلی ربط دهندویا به عبارتی دیگر میزان اطالعات آنها ،در حدی نیست که بتوانند با همکالسی خوود
به تعامل بپردازند ومطالر را سازماندهی وترزیه تحلیل کننود ،روش قیاسوی بورای ایون گونوه افوراد
موثرتر است( .هانت ونوی )9109افراد با ادراک ضعیفتر ،بیشتر روی ارائه مفواهیم از طورف دیگوران
تکیه میکنند .پس رویکرد قیاسی برای آنان اثر بخشتر است.
مطاب فرضیه سوم که بین دانش آموزان با رویکرد استقرایی ورویکرد قیاسی در یوادگیری در
ریاضی تفاوت وجود دارد .باتوجه به این که مطاب آزمون لوین معنی دار است( )p>2/21وبا معناداری
برابر 2/119تفاوت بین میانگینها معنی دار است ،بنابراین فرض صفر (عدم تفاوت بین میانگینهوا در
دو گروه) رد میگردد ،پس نتیره گیری میشود که ،دانش آموزانی که آموزش بوا رویکورد اسوتقرایی

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد برنورد/شماره 39

993

دیدهاند نمرات بالتری نسبت به روش قیاسی کسر کردهاند و این رویکرد تاثیر بیشتری بر یوادگیری
داشته است وهر دو رویکرد نسبت به رویکرد سنتی نمرات بالتری کسر کردهاند .در توجیه این یافته
میتوان گفت ،روش استقرایی بردانش وفهم دانش آموز تکیه دارد و رویکرد اسوتقرایی اثور بخوشتور
بوده و باعث کسر مهارت در ترزیه وتحلیل اطالعات وهمچنوین قودرت تفکور ودرک مفواهیم را در
دانش آموزان تقویت میکند وارتباط آنها را با دنیای واقعی ملمو تر میکند وتحمل ابهام واسوتدلل
استقرایی را در فراگیران افزایش میدهد .یادگیری برای فراگیران جنبه معموایی پیودا مویکنود و لوذا
انگیزه یادگیری در فراگیرانافزایش مییابد .در تبیین فرضیه فوق الذکر میتوان چنین نتیره گرفت که:
با وجود این که هردو روش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر بوده ومورد تاییود پوژوهشهوای
داخلی وخارجی وهمچنین این پژوهش قرار گرفته ،به طور کلی مویتووان گفوت بوا بوه وجوود آمودن
روشهای جدید تدریس در حوزه تعلیم وتربیت ،نووامهوای آموزشوی توالش کوردهانود توا بهتورین و
موثرترین روشهای یادگیری را شناسایی کنند ومعلمان را جهوت اسوتفاده کوردن از ایون روشهوا در
کال

در

آموزش دهند .از آنرایی که ریاضی در

اصلی وپایه محسوب میشود ودرک درسوت از

آن در آینده تحصیلی دانش آموزان وطبعا"درپیشرفت علمی کشور نقش مهمی دارند همچنوین شوامل
کلیه ارتباطات ریاضیات با زندگی روزمره سایر علوم وکاربرد هایی در زندگی علمی آینده دانش آموزان
است بنابراین در برنامه درسی وآموزشی برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربرد هایش در زندگی وسوایر
علوم از قبیل هنر ،علوم طبیعی ،و . ..باید مد نور قرار گیرد در صورتی که این موارد در آموزش دیوده
نشود این سوال همیشه در ذهن دانش آموزان باقی خواهد ماند که ریاضی چه کاربردهایی داشته وچرا
باید آموزش داده شود؟ با توجه به اینکه در حالتکلی ریاضیات راههای متعددی برای باز شدن فکور در
اختیار افراد قرار میدهد ،لذا به افراد کم

مینماید تا مشکالت وموضوعات زندگی را بهتر وراحتتور

ترزیووه وتحلیوول کننوود همچنووین ریاضوویاترا در شوویوه بیووان موضووو  ،در طوورز نوشووتن وارائووه آن در
استدللهای منطقی آن ،در رابطه آن با زندگی وواقعیت در سرگذشت پیدایش وتکامول آن ودر خوور
موضو ریاضیات مشاهده کرد .بنابراین مدرسان باید به دنبال این نکته باشند که چگونوه مویتووانیم
مطالر در

ریاضی را به شاگردان خود بیاموزند ،که اول"آنها به طور عمقی ودر عین حال به سادگی

ریاضیات را یاد بگیرند وثانیا" به این یادگیری عش بورزند واز آن برای رف نیازها استفاده کنند که به
همین دلیل رویکرد استقرایی واثر بخشی آن در یادگیری دانش آموزان بوه ضومن موضووعات فووق
الذکر کم

خواهد نمود ،که آموزش ریاضی را به طور موثرتر وعمی تر فورا گرفوت و نتوایج تحقیو
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موید همین نکته است .به عنوان نمونه ،وقتی میخواهیم احتمال یا همان اندازه گیوری شوانس را بوه
دانش آموزان ،آموزش دهیم ابتداکاربردهای آن را با کم
شناسیبه پیش بینی وض هوا کم

خود دانش آموز ،بوه عنووان ملوال در هووا

میکند رامعرفی میکنیم وسپس به ترتیر تعداد اتفاقها (حتموی،

ممکن ولی حتمی نیست وغیر ممکن (و تعداد حالتهایممکن (سوکه ،توا  ،مهوره هواییرا کوه درون
کیسه وجود دارد و( ..را مشخصوبا این هدف که شوانس اتفواق افتادنهموه حالتهوا یکسوان اسوت ودر
اتفاق را تعریف میکنیم .فرآیند تدریس احتمال رخ دادن یو

نهایتاحتمال رخ دادن ی

اتفواق را بوا

ذکر چند ملال توضیح میدهیم:
ممکن یا حتمی :بالفاصله بعد از ماه اریبهشت ماه خرداد است ،بدون نگاه کردن به رنگ مهرهها،
ی

مهره از کیسه بیرون بیاورید که آبی باشد .ممکن ولی حتموی نیسوت :اموروز تولود یکوی از هوم

کالسی هایتان است ،ی
پیاز برداشت کنیم ،ی

تا
تا

بیندازید ،عددی کوچکتر از  0بیاید .غیر ممکن :با کاشت سیر زمینی،
را میاندازیم عوددی بزرگتور از  0بیایدوسوپس تعوداد حالتهوای ممکون

سکه(2حالت پشت ورو) تعداد حالتهای ممکن تا

(3حالت ( . .،9 ،2 ،وتعدادحالتهای ی

کیسوه کوه

حاوی سه مهره به رنگهای سبز ،زرد ،آبی را دارد(9حالت)وسپس نشان دادن اینکه این حالتها همگی
شانس برابر ویکسان دارند(وقتی سکه ای را میاندازیم ،دو حالت هم شانس ممکن است اتفاق بیافتود،
یا سکه رو میآید یا پشت وچون در ی

حالت از این دو حالت ممکن ،سکه رو میآید؛ پس احتمال رو

آمدن سکه  9است ( که ما در ریاضی برای اندازه گیریشانس رخ دادن ی

اتفاق از ی

کردیم که احتمال رخ دان آن اتفاقنامیده میشود .پس برای اینکه احتمال رخ دادن یو

عودد اسوتفاده
اتفواق را بوه

دست بیاوریم ابتدا همه حالتهای ممکن را مییابیم ،سپس حالتهای مورد نور را از میان حالوتهوای
ممکن پیدا میکنیم .ویا ملال دیگری از فرآیند استقرایی بودن ،به عنوان نمونه وقتی از دانش آمووزان
کال

خواسته میشود ی

سکه را ده بار بیاندازند (چندبار رو آمده وچند با پشت) بوا ایون هودف کوه

آنهاپی به این نکته ببرند که نتیره هر پرتاب ربطی به پرتاب قبلی ویا بعدی نودارد ویکوی از ایون دو
حالت رو یا پشت اتفاق میافتد وسپس از آنان خواسته میشود که احتمال رو وپشوت آمودن را حسواب
کنند وآن را با هم کالسیهای خودمقایسه کنند با این هدف کهبا اینکه کسرها متفواوت شوده (چوون
نتایج تصادفیهستند وامکان دارد یکی از  2حالت رو یا پشوت اتفواق بیافتود) ودر مرحلوه بعود از آنوان
خواسته میشود که این دو کسر را با هم جمو کننود بوا ایون هودف کوه مرموو احتمالهوای هموه
حالتهایی که برای ی

پیشامد اتفاق میافتد همیشه برابر ی

است .در نتیره با کنار هم قورار دادن
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نتایج متعدد وحاصل شده ازتغییرات ،درک وکشف الگوهای ریاضی را آسان میسوازد ،بوه طووری کوه
ذهنیت استقرایی به وجود آمده و دانش آموز را متوجه هدف وموضو اصلی در
را میتوانند تعمیم به تا

میکندبه طووری آن

بدهند وآنرا در ذهن دانش آموز تلبیت کورد .از آنروایی کوه دانوش آمووزان

فراگیران فعالی هستند ودر طرح واجرای برناموه دقیقوا سوهیم وشوری

هسوتند انگیوزه یوادگیری در

فراگیران افزایش مییابد .بنا براین یادگیری تنها آموختن مهارتی خا

یا مطالر درسی نیست ،بلکوه

رشد هیرانی ،رشد شخصیتی ،تعامل اجتماعی انسان تاثیر دارد دراینصورت میتواننود اسوتدلل عمول
بیشتری داشته باشندواطالعات را بهتر سازماندهی کنند و در هنگام آزمون ،مطالر را بهتور بوه خواطر
بیاورند وعملکرد بهتری داشته باشند .در این پژوهش ،به علوت اینکوه رویکورد اسوتقرایی جنبوههوای
مشارکتی وساختن گرایی را هم شامل میشد بنابراین به علت افزایش مهوارتهوای کشوف قاعوده وحول
مساله ،تفکر انتقادی ،رشد آگاهی اجتماعی واعتماد به نفوس بوال ،کشوف وفهوم عمیو مطالور ،انتقوال
یادگیری بیشتر ،حس استقالل در یادگیری وافزایش توان گروهی ،نتیروه بهتوری را نصویر فراگیوران در
یادگیری میکند که این میتواند پاسخی به روند پر شتاب علم ونیاز فزاینده به یادگیری وسی تروسوریعتر
علم باشد .لذا با توجه به این یافتهها پیشنهاداتی جهت استفاده معلمان و مدیران ارائه میشود:

با توجه به اینکه در تحقی آموزش با رویکرد استقرایی بر یادگیری دانش آموزان اثر بخش بود،لذا پیشنهاد میشود جهت گیریهای آموزشی به سمت استفاده ازرویکرد استقرایی که باعوث آمووزش
کاربرد وتحلیل وترکیر وارزشیابی مطالر برای دانش آموزان در رابطه با ی
ی

موضو درسی شده ودر

محیط واقعی باشد.
-طب فرضیه سوم که اثبات شدبین دانوش آمووزان بوا رویکورد اسوتقرایی ورویکورد قیاسوی در

یادگیری در

ریاضی تفاوت وجود دارد لذا پیشنهاد میشود که با تاکیود بور مفهووم سوازی در در

ریاضی وبه کار گیری روش هایی که برساختن گرایی استوار است در در

ریاضی بوه دلیول تواثیری

کهبرتغییر نگرش ،ثبت وپایداری مطالر درسی وقدرت واستدلل ویادگیری دانش آموز دارد استفاده از
رویکرد استقرایی را مد نور قرار دهند.
 پیشنهاد میشود در آموزش درمعلمان این در

ریاضی با توجه به اینکه رویکرد استقرایی اثر بخشتر اسوت

بیشتر تاکید بررویکرد استقرایی داشته باشند چون در این رویکرد که عالقه وانگیوزه

از شروط اصلی آن است ،معلم باید تمامی توجه خود را در انتخاب مساله وتنوویم آن وکواربرد آن بوه
بهترین صورت ممکن به دانش آموزان ارائه دهد ،بنابراین اگور مویخوواهیم نیوروی خالقیوت دانوش
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آموزان را پرورش دهیم ،نباید مبنایی در اختیار آنها بگذاریم تا مطمئن شوند تالش آنها بیهووده اسوت
واز آنرا که پژوهش وفراگیری دو مرحله مهم آموزش هستند وهدف ایون دو مرحلوه ایون اسوت کوه
مساله مورد بررسی را با شرایط موجود وآگاهی هایی که قبال به دست آوردیم مربووط مویکنود ،پوس
پیشنهاد میشود که از همان ابتدا ی

پژوهش مقدماتی به دانش آموزان بدهیم که ایون کوار انگیوزه

آنها را در حل مساله ورسیدن به جواب تحری
نتیره بدست آمده اختصا

دهند.

ومعلمان بخشی از وقوت کوال

را بوه بحوث دربواره
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