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 چکيده
یادگیری گروهی –امروزه در حال ورود به هزاره سوم هستیم هزاره ای که درآن امر یاددهی 

در اموزش وپرورش وشیوه های موثر انتقاالت اطالعات و معلومات  مبتنی بر آفریندگی و 

خصصان خالقیت ویادگیری گروهی در قالب تیم ها وگروه ها بیش ازگذشته مورد توجه مت

ومربیان تعلیم و تربیت قرار گرفته است .یکی از بهترین راه ها درحیطه یادگیری که بستری 

مناسبی برای انتقال دانش واطالعات فراهم می کند یادگیری مشارکتی است .یادگیری 

مشارکتی یادگیری است که تعامل یادگیرنده ویادهنده را در بستری شاد وموثرو مبتنی بر 

اردر قالب گروه ها وتیم ها  فراهم می کند .هدف از این پژوهش تاثیر یادگیری یادگیری پاید

مشارکتی بر خالقیت دانش آموزان است .در این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم 

مشغول تحصیل   7981-89ابتدایی مدارس دولتی شهرستان اسالم شهر که در سال تحصیلی 

نفر باروش نمونه گیری خوشه 56.در این پژوهش تعداد  می باشندمورد پژوهش قرار گرفتند

نفر(  قرار گرفتند .در این 93نفر( و کنترل )99ای تصادفی انتخاب ودر دوگروه آزمایش )

/. وآزمون خالقیت تورنس با 83پژوهش از پرسش نامه پیشرفت ریاضی شالو با ضریب پایایی 

مستقل در  Tا استفاده ازآمار توصیفی  و /. بهره گرفته شده است . داده ها ب99ضریب پایایی 

سطح آمار استنباطی برای مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش تجزیه و تحلیل گردید .نتایج 

 نش آموزان تاثیر مثبت داشته است.نشان داد یادگیری مشارکتی بر خالقیت دا

  .پیشرفت تحصیلی –خالقیت  –یادگیری مشارکتی  :واژگان کليدي
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 بابک مهين پو

 .کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 

  نام نویسنده مسئول:

 بابک مهين پو

 تاثير یادگيري مشارکتی  بر تفکر خالق دانش آموزان پسر

یه سوم ابتدایی در درس ریاضی شهرستان اسالم شهر پا

 7981-89سال تحصيلی 
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 مقدمه
شر در حال ورود به هزاره سوم میالدی است هزاره ای که در آن یادگیری و آموزش از درجه و اهمیت شایانی برخورداراست .بدیهی ب

است متناسب با جهانی شدن نوع نگاه آموزش وپرورش با آنچه که تفکر سنتی غالب است تفاوت دارد واین تفاوت بر یکی ازاصلی ترین مولفه 

تاثیرگذارمی باشد.  حرکت از یادگیری تک محوری به سمت مشارکت محوری در سطوح آموزشی در دنیای امروزدرحال  آموزش یعنی یادگیری

شکل گیری است بنابراین باید به دانش آموزان و به طور کلی یادگیرندگان در ارتقای دانش و اطالعات ویادگیری گروهی و جمعی هم سو با 

نی بر مسایل و مشکالت به خصوص حیطه یادگیری در هزاره سوم  کمک کرد تا خود را پله پله و آگاهانه  تعامالت اجتماعی ،فرهنگی ..... مبت

 (.3272، 7به سمت یادگیری پایدار وعمیق سوق دهند ) گاگان

 یاساس وسر منشا پیشرفت بشردر گروه یادگیری است وفعالیت های گروهی برای رسیدن به اهداف مشترک یک اصل برای نوع بشر م

( .امروزه یکی از اصول مهم در آموزش این موضوع است که معلم به سادگی نمی تواند دانش را به یاددهندگان 3225، 3باشد )وست ومارکی

ودانش آموزان منتقل کند واین یادگیرندگان  می باشند که می توانند دانش را به صورت معنی دار در ذهن خود بسازند . تغییرات سریع و 

یادگیری تغییر داده است به گونه ای که آموزش وپرورش سنتی  -زندگی بشر نگاه مارا نسبت به مسایل آموزشی وفرآیند یادهیگسترده در 

دیگر قادر به پاسخگویی به چالش های جدید آموزشی در جهان نیست .سوال اساسی متخصصان و مربیان  امروز این است که چگونه می توان  

ی واقعی در آینده مبتنی بر یادگیری وآموزش آماده کرد ؟ در پاسخ به  این پرسش اساسی مربیان و پژوهشگران دانش آموزان را برای زندگ

لیم عپیشنهادات فراوانی ارایه داده اند .یکی از این راه حل ها وشاید موثرترین راه حل وپیشنهاد، که توجه ویژه متخصصان وپژوهشگران حوزه ت

( می گویند   7881و همکاران )  9همان طور که   آرنسون ست یادگیری گروهی در محیط های آموزشی است.تربیت را به خود حالب کرده ا

ری یبسیار مفید است که فراگیران عالوه بر کسب مهارت ها و اطالعاتی که معموال به صورت سنتی ویا انفرادی به آنها ارائه می شود برای یادگ

 ان از محیط یادگیری گروهی به طور آگاهانه استفاده نمایند.و تجربه نمودن وایحاد ارتباط با دیگر

 

 پيشينه پژوهش
( خاطر نشان می کند که تاریخچه 7886)4اسالوین یادگیری مشارکتی دارای سابقه طوالنی درحیطه های آموزش و یادگیری است. 

در قرن هفدهم، روسو  6زمان کمنیوس بهه های آموزشی یادگیری مشارکتی می تواند به قرن هفدهم برگردد. او اظهار می دارد که چنین نظری
 باز می گردد.در قرن نوزدهم 1 در قرن هجدهم، پستالوزی 5

میالدی شکل گرفت این درحالی بود که سلطه یادگیری انفرادی در  12و52اما یادگیری مشارکتی به شکل امروزی از اواسط دهه 

عی بودن یادگیری اهمیت داده نمی شد وافراد فقط اطالعات ودانش رادریافت می کردند تدریس و آموزش حاکم بود ودر این زمان به اجتما

وخبری از خالقیت گروهی وتیمی به چشم نمی خورد رفته رفته با پدید آمدن روش های  ونظریه های جدید علوم تربیتی و روان شناسی به 

سنتی یادگیری به چالش کشیده شد و ضعف های یادگیری سنتی آشکار خصوص نظریه اسکینر در یادگیری که اساس آن بر تغییر بود دنیای 

(. نظریه پردازان یادگیری 9،3224گردید وموجب ایجاد  عصر جدیدی در یادگیری شد که ما بازتاب آن را امروزه شاهد هستیم )ریمرمن 

ق تجارب یادگیری گروهی  تقویت می گردد مشارکتی معتقد هستند که مهارت های مهم مانند صحبت کردن ،گوش دادن ،حل کردن از طری

 زیرا در یادگیری مشارکتی محیطی فراهم می گردد که همه افراد یادمی گیرند و دانش وتوانایی های خود را به اشتراک می گذارند . در جدول

ه است با توجه به گستردگی وتوسع( سیر تاریخی یادگیری مشارکتی از ابتدا پیدایش تا به امروز را نشان می دهد .البته شایان ذکر 7-7)

یادگیری مشارکتی هنوز هم پژوهش و تحقیق در رابطه با این نوع یادگیری وسیر تکاملی آن ادامه دارد وبا گسترش فن آوری بویژه اینترنت 

نیای یادگیری معرفی را به د8در سطح جهانی انتظار می رود پژوهشگران انواع جدیدی از یادگیری مشارکتی مانند یادگیری مشارکتی برخط

 .کنند

 
 

                                                           
1 kagan 
2 West and marcky 
3 Aronson 
4 slavin 
5 Comenius 
6 Rousseua 
7 Pestalozzi 
8 rimerman 
9 E-coopertive learning 
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 ( تاریخچه کلی یادگيري مشارکتی7-7جدول)

 

 (1000، 70)منبع: موس  

 

 پيشينه پژوهش هاي انجام شده:
 درزیر به برخی ازپژوهش های انجام شده در داخل وخارج کشور اشاره شده است 

 در داخل کشور 
( پژوهشی تحت عنوان تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی وسبک اسنادی دانشجویان دانشگاه سمنان 7993(صیرفی )7

زانی که با یادگیری مشارکتی آموزش دیده بودند دارای پیشرفت تحصیلی به مراتب باالتری نسبت به انجام داد نتایج نشان داد دانش آمو

 یادگیرندگانی که به صورت  سنتی آموزش دیده بودند برخوردار بوده اند .

جام داد .نتایج یسی ان( پژوهشی تحت عنوان تاثیر یادگیری مشارکتی برانگیزه یادگیرندگان در روند یادگیری زبان انگل7994(صمدی  )3

پژوهش نشان داد یادگیرندگانی که در قالب تیم وگروه آموزش دیده اند نمرات بهتری را کسب کرده اند وحتی استقبال از این روش خیلی 

 بیشتر از روش سنتی یادگیری زبان انگلیسی بوده است .

 در خارج کشور 
مدل یادگیری مشارکتی از طریق آموزش بصری در دانشگاه ملی چانگ ( پژوهشی را تحت عنوان تاثیر 3272) 77(چین یونگ هانگ7

پنگ چین انجام داد .نتایج نشان داد گروهی که آموزش بصری مبتنی بر یادگیری مشارکتی به آنها داده شده بود عملکرد بهتری نسبت به 

 گروهی که آموزش ندیده بودند داشتند .

ر یادگیری مشارکتی در درس آمار دانشجویان دانشگاه والدن امریکا انجام داد وی از ( پژوهشی را تحت عنوان تاثی3221)73(کالین 3

برخی از استراتژی های یادگیری مشارکتی جانسون بهره برد .نتایج پژوهش وی نشان داد یادگیری مشارکتی در درس آمار نتایج بهتری نسبت 

 سایر روش ها دارد .

 

 تعریف یادگيري مشارکتی 
منه گستردگی یادگیری مشارکتی تعاریف مختلفی از یادگیری مشارکتی ارایه شده است که در ادامه به برخی از مهم ترین با توجه به دا

در برگیرنده انواعی از راهبردهای را، یادگیری مشارکتی (3225جانسون)تعاریف پژوهشگران برتر این نوع یادگیری پرداخته  شده است . 

کت های برابر برای مشارآموزان برای افزایش وابستگی متقابل، پاسخگویی انفرادی، پردازش گروهی، و فرصتکه گروه دانش می داندآموزشی 

( بیان می کند یادگیری مشارکتی یادگیری ساختار یافته است که در آن گروه های نامتجانس 3277.کاگان )استفاده می کنداز آن در کالس 

محیط پویا مبتنی بر تعامل اجتماعی وبا به کارگیری ساختارهای آموزشی متنوع  تالش می باهم وبرای رسیدن به یک هدف مشخص در یک 

 کنند می آموزند و یاد می دهند .

                                                           
10moos 
11 chen 
12 cline 

 روش مشارکتی تاریخ محقق وطراح

 آموختن با هم وانفرادی 7852اواسط دهه برادران جانسون

 پژوهش گروهی 7812اواسط دهه شاران

 رقابت و مسابقه تیمی 7812اواسط دهه ادواردو

 پژوهش گروهی 7812اواسط دهه شاران

 گروه های پیشرفت تیمی 7812اواخر دهه اسالوین و همکاران

 روش جیگ ساو 7812اواخر دهه اروینسون وهمکاران

 آموزش پیچیده 7892اوایل دهه کوهن

 یادگیری مشارکتی سازمان یافته 7892اواسط دهه کاگان

 خواندن و نوشتن تلفیقی 7892اواخر دهه اسالوین و همکاران
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 ویژگی هاي  روش یادگيري مشارکتی:  مشخصه و

 مشخصه مهم دارد: 5( معتقد است که یادگیری مشارکتی 3223)79یادگیری مشارکتی دارای ویژگی های بیشماری است جاکوبز

 های یادگیری مشارکتیحضور داوطلبانه ومستمر افراد در فعالیت .7

 گیریمشارکت فعال همه اعضاء گروه در تصمیم .3

 وجود حداقل یک هدف مشترک .9

 پذیرش مسئولیت نتایج به دست آمده توسط همه اعضاء گروه .4

 شود.ترین منبع در این زمینه محسوب میصرف زمان برای تحقق اهداف مشترک گروهی که مهم .6

 های مشترک گروهی در صورت لزوم.متناسب کردن و سازگار نمودن تصمیم اتخاذ شده با هدف .5

 :( نیز ویژگی های زیر برای یادگیری مشارکتی بیان می کند3226)74جانسون 

 اهداف گروهی   -7

ود. در این رویکرد کار شاهداف گروهی معموالً به صورت پاداش براساس موفقیت گروه در وظایف و کارکردهای تحصیلی تعریف می

آموزان در موقعیت روش مشارکتی، گیرد. دانشها براساس ارتقای هر عضو در سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی مورد شناسایی قرار میگروه

کنند، اما این تالش برای کسب های آموزشی، برای تسلط بر محتوا و دستیابی به اهداف آموزشی سخت تالش میهمچون سایر موقعیت

ای ههای آموزشی به صورت گروهگیرد، بلکه هدفش کسب افتخار گروهی و ارتقای موقعیت گروه است. در فعالیتامتیازات فردی صورت نمی

های گروهی در روش مشارکتی کارکردی حمایتی برای فراهم کردن انگیزه در کوچک، به هیچ وجه اهداف گروهی مورد توجه نیست. پاداش

های خود نمایند. از طرف دیگر کند که زمان خود را صرف مساعدت به هم گروهآموزان را تشویق می. این ویژگی دانشفرآیند یادگیری دارد

های یادگیری داشته باشند، زیرا مایل نیستند که توان نیز انگیزه بیشتری برای فعالیتآموزان کمشودکه دانشهای گروهی سبب میپاداش

 آموزان قوی در گروه گردد.یاز دانشها باعث کاهش امتکاری آنکم

 های فردی:مسؤلیت  -3

آموز بر محتوای آموزشی دارد. اعضای گروه به صورت های فردی بستگی به میزان تالش در فرآیند آموزش و تسلط هر دانشمسؤلیت

های خود مورد ازقبیل خالقیت ارائه مهارتکنند، اما به صورت ویژه وبه طور مستقل و جدا از هم برای مشارکتی تمرین و به یکدیگر کمک می

ازد، سگیرند. اما امتیاز فردی هر یک از اعضای گروه، اساس و پایه موفقیت گروه را مشخص می،فکر جدید ویا ایده ای نومورد ارزشیابی قرار می

 های فردی، اعضای گروه را مطمئنتبینی است. مسؤلیهایی است که شناخت عمومی گروه قابل پیشزیرا بر اساس میانگین چنین موفقیت

موجب شکست دیگران  ش را انتخاب و دنبال خواهد کرد، و عدم تسلط هیچ عضویاطورجدی وظایف یادگیریخواهد ساخت که هر عضوی به

 نمره دیگرانشود که همه اعضای گروه وظایفشان را به نحومطلوب انجام دهند تا موجب کاهش نخواهد شد. تأکید بر این مسؤلیت سبب می

ورت ص های کوچک معموالً معلم بهگروهی خودرا به کار گیرندبرعکس در سایر گروه-نشوند. پس همیشه در تالش هستند تا خالقیت فردی

 کنند.دهد در نتیجه همه اعضای گروه همان نمره را دریافت میکلی به نتایج کار گروهی نمره می

 های برابر برای یادگیری: فرصت  -9

یدن به شود نه براساس رسگذاری برمبنای عملکرد پیشین اعضای گروه تضمین میهای برابر برای موفقیت، به وسیله نظام نمرهتفرص

هایی هستند که پیشرفت اعضایشان نسبت های ممتاز آنهای معیاری. در روش مشارکتی، گروههای هنجاری یا آزمونسطح پیشرفت آزمون

تی، های رویکرد مشارکهایی که باالترین میانگین نمرات را در آزمون کسب کرده باشند. دراکثر موقعیتنه آن به گذشته قابل توجه باشد،

ه طلبد کها موفقیت کسب کنند. به هر حال موفقیت گروهی میموفقیت تنها محدود و منحصر به یک گروه نیست؛ ممکن است همه گروه

 یک از اعضای گروه به حداکثر پیشرفت تجهیز کنند. اعضای گروه همه نیروی خود را برای رسیدن هر

 به کنند، وآموزان با هر میزان توانایی که دارند، تعامل و چالش را تجربه مییکی از کارکردهای مؤثر روش مشارکتی این است که دانش

رین تروش مشارکتی، حتی ضعیفدهند که دردارند. مطالعات کنترل شده وبه دقیق نشان میسوی پیشرفت تحصیلی مطلوب گام برمی

های آموزشی پیشرفت می کنند واین دانش تراز خود در سایر موقعیتآموزان ضعیف همای سریعتر از دانشآموزان به طور قابل مالحظهدانش

 (. 7883آموزان نیزمی توانند ارایه دهنده ایده های نو در گروه باشند )جانسون ، 

آموزان در های شناختی دانشبهبود درک و فهم  ومهارت  -7شود: ره دو هدف عمده دنبال میدر رویکرد آموزش مشارکتی هموا

های موجود در مدرسه  به طور کلی در محیط افزایش مهارت در تعامل اجتماعی و احترام به خرده فرهنگ  -3شود. موضوعاتی که تدریس می

های های شناختی و اجتماعی خود را تقویت کنند و نگرشرود که مهارتنتظار میآموزان اهای یادگیری .در فرآیند چنین آموزشی از دانش

                                                           
13 jakobs 
14 johnson 
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(. یکی از کارکردهای مؤثر روش مشارکتی 317-312، صص 79982های مختلف کسب کنند )شعبانی، مثبتی را نسبت به نژادها و اندیشه

ارند. دسوی پیشرفت تحصیلی مطلوب گام برمی کنند، و بهتجربه میآموزان با هر میزان توانایی که دارند، تعامل و چالش را این است که دانش

-ای سریعتر از دانشآموزان به طور قابل مالحظهترین دانشدهند که درروش مشارکتی، حتی ضعیفدقیق نشان می ومطالعات کنترل شده 

 (. 7882های آموزشی پیشرفت می کنند )اسالوین، تراز خود در سایر موقعیتآموزان ضعیف هم

 

 مقایسه یادگيري مشارکتی و سنتی 
مقایسه یادگیری مشارکتی و سنتی امری ضروری به نظر می رسد زیرا پژوهشگران با دیدی وسیع می توانند از هریک از دیدگاه ها بهره 

اسب را ارایه دهند همچنین بادانستن ببرند و از مزایا هر کدام با توجه به موقعیت آموزشی  ، مکانی ، زمانی استفاده کرده آموزش ویادگیری من

این اطالعات میتوان تاحدودی  مسیر یادگیری را مشخص کرد وبرنامه های آموزشی را بر اساس آن تنظیم کرد.در جدول زیر به برخی از 

 ری سنتی و مشارکتی اشاره شده است.ویژگی های یادگی
 

 )مقایسه دیدگاه سنتی و یادگيري مشارکتی(
 

 دگاه مشارکتیدی دیدگاه سنتی

 افراد فردی و گروهی برای من مهم است اهداف مشخص برای من مهم است

 من در قالب وبافت کلی گروهی یادمی گیرم من به تنهایی یاد می گیرم

 اطالعات خود را با دیگران به اشتراک می گذارم خودم به تنهایی به دنبال عقاید خودم هستم

 نیازهای دیگران رابرنیاز خود ترجیح می دهم م هستمبه فکر تامین نیازهای اولیه خود

 احساس خوبی دارم وقتی همه به موفقیت می رسند احساس خوبی دارم وقتی به موفقیت می رسم

 خودرا مسئول خودودیگران می دانم فقط مسئول خودم هستم

 (75،0001ميشل ون موک  )منبع :

 

ز می گیرند بلکه از تجربه یادگیری لذت بیشتری نیپردازند نه تنها بهتر یاد مییری میآموزانی که از طریق یادگیری فعال به یادگدانش

برند. حتی اگر معلم بهترین سخنران )سخنرانی به عنوان یک روش سنتی( باشد و در تمام مدت جلسه درس به سخنرانی بپردازد ممکن است 

بردهای ترین راهآید کامل، جامع و پایدار نیست. یکی از مهمعیت فعال به وجود میی که در موقیادگیری صورت گیرد اما این یادگیری به اندازه

های مطالعه در کالس درس و فراهم کردن فرصت بحث، تبادل نظر و پرسش و آموزان در فرآیند یادگیری استفاده از گروهفعال کردن دانش

 (.3272رای  پیشرفت گروه  است )کاگان،پاسخ گروهی ،ابراز عقیده فردی وگروهی وبیان روش های خالقانه ب

 

 استفاده از روش یادگيري مشارکتی در کالس
های های خاص خود را دارد. دو عامل مهم و تأثیر گذار در تمام روشهای آموزشی است که ویژگیروش مشارکتی نوعی از فعالیت

منظور از ساخت مشوق مشارکتی این است «. ه مشارکتیساخت وظیف» و « ساخت مشوق مشارکتی» مشارکتی وجود دارند که عبارتند از 

ک های کسب شده شریاند. یعنی آنها در موفقیتکنند در دریافت پاداش به هم وابستهآموزانی که به صورت مشارکتی فعالیت میکه دانش

ه با هم بر روی بعضی از وظایف کار آموزان اجازه داده شده است کهایی هستند که در آن به دانشهستند. ساخت وظیفه مشارکتی موقعیت

 (.1990های خود را به منظور دستیابی به اهداف آموزشی هماهنگ و همسان سازند )اسالوین، کنند، و کوشش

 خالقيت 

این  باقرار دارد و امروزه، همه محققان گرا بـه خـصوص روانشناسـان کمال روانشناسان خالقیت مفهومی است که مورد توجه فراوان 

نقش زیربنایی آن در کلیه امورزندگی به خصوص امر و اهمیت خالقیت و  خالقیت اوست از که اساس قدرت انسان ناشی موافق هستندر نظ

تعریفی پژوهشی از خالقیت ارایه می دهد وبیان می کند خالقیت عبارت است از فرآیند حس  75یادگیری بر کسی پوشیده نیست .تورنس

، چیزهای ناجور ، حدس زدن و فرضیه سازی درباره این نواقص و ارزیابی و آزمودن در اطالعات ،عناصر گمشده کردن مشکالت ،مسایل ،شکاف 

                                                           
15 Van kok 
16 torrance 

http://www.psyj.ir/


 8 -81، ص  8931، تابستان 81فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
، دو تن از دانشمندان حوزه 79و بیگتو 71کافمن .این حدس ها و فرضیه ها ، تجدید نظر کردن و دوباره آزمودن آنها و باالخره انتقال نتایج

رح سوالی که مط .الزاما در حد خالقیت بزرگ و کوچک قرار نمی گیرند، خالقیت  واحل تکوینی است خالقیت دارای مر کهخالقیت معتقدند 

عنوان مثال یک دانشجوی رشته به  ؟حد خالقیت کوچک و بزرگ قرا می گیرندوباالی می شود این است که چه کسانی از نظر خالقیت زیر 

الق هستند اما در این دو حد، این دو در چه فاصله ای نسبت به هم طبقه نقاشی و کسی که بیست سال است نقاشی می کشد ، هر دو خ

بندی می شوند؟ به همین دلیل برای توسعه مفهوم خالقیت، مدلی ارائه می دهند که در آن خالقیت به جای دو سطح به چهار سطح مختلف، 

 (7-7)شکل .دسته بندی می گردد
 

 کافمن ( 4cمدل  7-7)شکل 
 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 (0008)منبع : کافمن ،

 

 )ریز(خالقیت بسیار کوچک 

خالقیت بسیار کوچک در واقع یک تفسیر جدید و شخصی و در عین حال معنادار از حوادث، تجربیات و کارهاست.بعنوان مثال هنگامی 

ز کالس دومی، در مورد یک مساله ریاضی به بینش جدیدی دست یابد، فارغ از اینکه درست یا غلط باشد، خالقیتی از این که یک دانش آمو

 و "تازه"تازه و یا مناسب نباشد. کلمات کلیدی در اینجا  است ممکن واقعی دنیای برای الزاما خالقیت مدل این  نوع در حال بروز است.

 ودنب معنادار شرق، در است ممکن مثال. باشند داشته متفاوتی معانی است ممکن کلمه دو این مختلف نگهایفره در حتی. است " معنادار"

 بطور منفرد متمرکز شود. افراد خود بر بیشتر غرب در اما گردد، تعریف جامعه و  خانواده به توجه با خالقانه کار

 خالقیت کوچک

دهند. مثال هنگامی که یک دانش آموز کالس دهم، یک تحقیق اوریجینال راجع به خالقیتی که افراد بطور روزمره از خود نشان می 

 یک رویداد تاریخی انجام می دهد، خالقیتی از این نوع بروز کرده است.

 خالقیت بزرگ 

 این خالقیت ویژه متخصصان ،دانشمندان می باشد که بروی مسایل علمی تمرکز دارند 

 سی-خالقیت نیمه پیشرفته یا پرو

ن نوع خالقیت پیشرفته تر از خالقیت های کوچک است اما به اندازه نوع بزرگ آن فراگیر نیستند و از نظر ارائه ایده جدید، مانند ای

 واندت می گردید ارائه برگمن و آرون  توسط  که "معکوس های کالس "خالقیت های بزرگ ممکن است کامال بکر نباشند. بعنوان مثال ایده 

( خالقیت را به صورت توانایی اندیشیدن درباره امور به راه های تازه و غیر معمول و 3224)78سانتراک حسوب گردد.م قیتخال این از نوعی

 رسیدن به راه حل های منحصر به فرد برای مسائل تعریف کرده است

 

 پيشينه خالقيت دریادگيري 
را  یدهای جد کـه توانسته است سطح دانایی و دانشاست هـای نـوین یـادگیری  بر خالقیت یکی از شیوه آموزش و یادگیری مبتنی

اد طرح برای بررسی رفتار خالق افر یادگیری مبتنی بر خالقیت توسط واالس قبلقریباً نیم قـرن ت .باال ببرد ومحیط های یادگیری در جامعه 

تحقیق و آموزش خالقیت به  نام بنیاد  مرکز عروفترین م و بزرگترین62از اوایل دهة  گردید واو این شیوه را موردبررسی و آزمایش قرار داد .

                                                           
17 Kaufman 
18 Beghetto 
19-  Santrok 

C ریز عقاید ونگرش ها 
c 

Cبزرگ ویژه متخصصان 
c 

 

Cبزرگ ابدعات و اختراعات بشری 
c 

C کوپک عقاید و نگرش های روزمره 
c 
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دوره آموزش 7222میالدی بیش از  62در بوفالو آمریکا تاسیس گردید این بنیاد تا پایان دهه  32بنام الکس اکسبورنتوسط محققی  تفکر خالق

 ت پدر علم خالقیت لقب گرفت .خالقیت را برگزار کرده است دکتر اسبورن به خاطر خدمات ارزشمند وشایسته در زمینه خالقی

 

 ضرورت خالقت در یادگيري )یادگيري خالقانه (

برای پیشرفت و حرکت رو به آینده برتر و حل انبـوه مـسائل و مـشکالت موجـود بـه خصوص در هـزارة سـوم مـیالدی و در عـصر 

از اصلی های حاکم بـر ترین شاخصه حیات بشری که تاب معـروف بـه عـصر انفجـار اطالعات است و تغییر و تحول مستمر و پرش که طالیـی

جامعة انسانی ناگزیر به حرکت در جادة خالقیت، نوآوری و ابتکـار است  و لذا برای دستیابی به این مهم باید بر تأثیرپذیرترین گروه  ، است

 به همه گروه های نسبتنجکاوی و خالقیت در کودکان زیرا آغاز انگیزة کنمود  گزاری سرمایهدر این زمینه جامعه یعنی کودکان و نوجوانان 

تر باشد، این انگیزه از طریـق  آنـان از نظـر منـابع اطالعاتی غنی)محیط یادگیری(سنی قوی تـر بـوده و هـر انـدازه محـیط زیـست 

ه رشد خالقاندرآمده، موجـب شود  برانگیختن کنجکاوی و چون و چرا کردن و پژوهشگری از قوه به فعل ازقبیل پرسشگری ، سازوکارجدید

 (.3272تفکر می گردد.کاگان،

در تالش هستند تاتوانایی های همه جانبه  دانش آموزان  بر اساس دیدگاه صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت، نهادهای آموزشی

 ی ها را پرورش دهند. زیرا دنیای آینده نیازمند انسانمانند تفکر ، خالقیت ...... راپیدا کرده وبر اساس  فرآیندهای  آموزشی صحیح این توانای

های توانمند ،متفکر و خالق می باشد. قدرت آفرینندگی می تواند در حل مسائل زندگی افراد و سازگاری آن ها با محیط بسیار مؤثر 

رفی می کند بنابراین با تدریس خالقیت باشد.خالقیت در یادگیری و تدریس دیدگاه ها ، ایده ها و عقاید جدیدی را به دنیای یادگیری مع

 ویادگیری آن به افراد به خصوص کودکان می توان رابطه ای مناسب بین ایده ها وعقاید آنها برقرارکرد تا در زندگی آینده خود از آن بهره

زد و موجب می گردد تاافرادی گیرند. خالقیت برای دانش آموزان امری مهم و ضروری می باشد زیرا تفکروفکر بروی مسایل را بر می انگی

 (.3277مستقل ومتفکر وخالق برای آینده پرورش یابند )ترهان ،

 

 نوع پژوهش 
 پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و ازجنبه روش پژوهش نیمه آزمایشی )پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل ( است .

 

 ابزارپژوهش 
 /.83ضریب پایایی درس ریاضی  شلو با  (پرسش نامه پیشرفت تحصیلی7

 /. 89(پرسش نامه خالقیت تورنس با ضریب پایایی 3

 

 جامعه آماري 
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مدارس دولتی شهرستان اسالم شهر که در سال 

 مشغول تحصیل می باشند. 8113-89تحصیلی 

 

 فرضيات پژوهش 

 فرضيات اصلی
 (روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی بر افزایش خالقیت دانش آموزان مؤثر است.7

 (روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است.3

 فرضيات فرعی 

 روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی بر شاخص انعطاف پذیری تفکر دانش آموزان مؤثر است. (7

 ی مشارکتی در درس ریاضی بر شاخص اصالت تفکر دانش آموزان مؤثر است.(روش یادگیر3

 

 

                                                           
20 Alex osborn 
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 تحليل توصيفی داده ها
 

 : مقایسه ميانگين دو گروه کنترل و آزمایش در پيش آزمون خالقيت7جدول
 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 59/6 29/39 18/61 99 آزمایش

 13/6 99/35 59/62 93 کنترل
 

 : مقایسه ميانگين دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون خالقيت0جدول
 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 56/5 79/93 29/19 99 آزمایش

 89/6 99/31 86/63 93 کنترل
 

 : مقایسه ميانگين دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون خالقيت9جدول
 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد وهگر

 9/7 34/5 92/71 99 آزمایش

 31/7 81/6 -13/3 93 کنترل

 

( آمده است، دو گروه کنترل و آزمایش در عامل خالقیت از نظر میانگین و انحراف استاندارد با یکدیگر 9همان طور که در جدول )

نگین های به دست آمده، مشخص گردید که بین میانگین های پیش آزمون، پس آزمون دو گروه کنترل و مقایسه شده اند. با مقایسه میا

 آزمایش از نظر خالقیت تفاوت معناداری وجود دارد.
 

 : مقایسه ميانگين دو گروه کنترل و آزمایش در پيش آزمون پيشرفت تحصيلی درس ریاضی4جدول
 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 /.63 48/3 93/77 99 آزمایش

 /.5 93/3 97/5 93 کنترل
 

 : مقایسه ميانگين دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون پيشرفت تحصيلی درس ریاضی5جدول
 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 /.58 94/9 95/39 99 آزمایش

 /.85 67/4 4/76 93 کنترل

 

( آمده است، دو گروه کنترل و آزمایش در عامل پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی از نظر میانگین 6( و )4همان طور که در جداول )

و انحراف استاندارد با یکدیگر مقایسه شده اند. با مقایسه میانگین های به دست آمده، مشخص گردید که بین میانگین های پیش آزمون، پس 

 ن دو گروه کنترل و آزمایش از نظر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی  تفاوت معناداری وجود دارد.آزمو
 

 : مقایسه ميانگين دو گروه کنترل و آزمایش در پيش آزمون انعطاف پذیري تفکر6جدول
 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 34/7 85/6 49/79 99 آزمایش

 29/7 28/6 97/72 93 کنترل
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 : مقایسه ميانگين دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون انعطاف پذیري تفکر1جدول

 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 39/7 87/6 94/74 99 آزمایش

 73/7 39/6 33/8 93 کنترل

 

روه کنترل و آزمایش در عامل انعطاف پذیری از نظر میانگین و انحراف استاندارد با ( آمده است، دو گ1( و )5همان طور که در جداول )

یکدیگر مقایسه شده اند. با مقایسه میانگین های به دست آمده، مشخص گردید که بین میانگین های پیش آزمون، پس آزمون دو گروه کنترل 

 و آزمایش در عامل انعطاف پذیری تفاوت معناداری وجود دارد.
 

 : مقایسه ميانگين دو گروه کنترل و آزمایش در پيش آزمون اصالت تفکر9دولج
 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 59/7 29/9 41/76 99 آزمایش

 25/3 58/8 97/74 93 کنترل
 

 : مقایسه ميانگين دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون اصالت تفکر8جدول
 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین دادتع گروه

 94/7 99/9 58/78 99 آزمایش

 73/3 85/8 79/76 93 کنترل

 

( آمده است، دو گروه کنترل و آزمایش در عامل اصالت از نظر میانگین و انحراف استاندارد با یکدیگر 8( و )9همان طور که در جداول )

انگین های به دست آمده، مشخص گردید که بین میانگین های پیش آزمون، پس آزمون دو گروه کنترل و مقایسه شدهاند. با مقایسه می

 آزمایش در عامل اصالت تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 تحليل استنباطی داده ها

 : فرضيه کلی اول

 روش یادگیری مشارکتی در درس ریاصی بر افزایش خالقیت دانش آموزان مؤثر است. 

 : مقایسه نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در نمره خالقيت70جدول

 

( مشاهده می شود تفاوت معناداری بین نمرات گروه آزمایش وکنترل در نمره خالقیت مشاهده می 72طور که از نتایج جدول) همان

اطمینان می توان گفت که  %88می باشد، پس با  217/3بزرگتر از مقدار بحرانی  59با درجات آزادی  89/72مشاهده شده T شود که مقدار 

 .P<27/2تأیید می شود. "وش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی بر افزایش خالقیت دانش آموزان مؤثر استر"فرضیه ما مبنی بر این که 

 

  فرضيه کلی دوم:

 روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است.

  

 

 ماریشاخص آ

 متغیرها
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

تفاوت 

 میانیگن ها
 سطح معناداری درجات آزادی tمقدار 

 9/7 34/5 92/71 99 آزمایش
297/32 89/72 59 2227/2 

 31/7 81/6 13/3- 93 کنترل
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 پيشرفت تحصيلی درس ریاضی : مقایسه نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در نمره77جدول

 

پیشرفت تحصیلی درس اری بین نمرات گروه آزمایش وکنترل در نمره ( مشاهده می شود تفاوت معناد77همان طور که از نتایج جدول)

اطمینان می  %88می باشد، پس با  217/3بزرگتر از بحرانی  59با درجات آزادی 68/74مشاهده شده  Tمشاهده می شود که مقدار ریاضی  

تأیید می  "ت تحصیلی دانش آموزان مؤثر استروش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی بر پیشرف"توان گفت که فرضیه ما مبنی بر این که 

 .P<27/2شود.

 

 فرضيه فرعی اول
 روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی  بر شاخص اصالت تفکر دانش آموزان مؤثر است.

 

 اصالت تفکر مقایسه نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در نمره 70جدول 
 

 

می مشاهده اصالت تفکر ( مشاهده می شود تفاوت معناداری بین نمرات گروه آزمایش وکنترل درنمره 73همان طور که از نتایج جدول)

اطمینان می توان گفت که  %88می باشد، پس با  217/3بزرگتر از مقدار بحرانی  59با درجات آزادی  23/4مشاهده شده  Tشود که مقدار 

 .P<27/2تأیید می شود. "روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی بر شاخص اصالت دانش آموزان مؤثر است"فرضیه ما مبنی بر این که 

 

 فرضيه فرعی دوم 

 ش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی  بر شاخص انعطاف پذیری تفکردانش آموزان مؤثر است.رو
 

 انعطاف پذیري مقایسه نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در نمره 79جدول 
 

 

مشاهده انعطاف پذیری  ( مشاهده می شود تفاوت معناداری بین نمرات گروه آزمایش وکنترل در نمره 79همان طور که از نتایج جدول)

اطمینان می توان گفت  %88می باشد، پس با  217/3رگتر از مقدار بحرانی بز 59با درجات آزادی  99/5مشاهده شده T می شود که مقدار 

 .P<27/2تأیید می شود. "روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی بر شاخص بسط دانش آموزان مؤثر است"مبنی بر این که  که فرضیه ما

 

 

 

   شاخص آماری

 متغیرها
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

تفاوت 

 نیگن هامیا
 tمقدار 

درجات 

 آزادی
 سطح معناداری

 /.95 11/7 74/75 99 آزمایش
46/9 68/74 59 2227/2 

 /.44 7/3 68/9 93 کنترل

 شاخص آماری

 متغیرها
 میانگین تعداد

نحراف ا

 استاندارد

طای خ

 استاندارد

تفاوت 

 میانیگن ها
 tمقدار 

درجات 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 /.96 1/7 97/4 99 آزمایش
92/9 23/4 59 2227/2 

 /.98 79/4 39/7 93 کنترل

 شاخص آماری

 متغیرها
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

تفاوت 

 میانیگن ها
 tمقدار 

درجات 

 آزادی

سطح 

 ریمعنادا

 /.66 51/3 43/9 99 آزمایش
55/4 99/5 59 2227/2 

 /.41 37/3 79/7- 93 کنترل
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 بحث و نتيجه گيري 
 داخته می شود در این بخش به نتیجه گیری مبتنی بر فرضیه های پژوهش پر

 

 بحث 
نی که نیروی انسا یم.نیازمند منابع ونیرو انسانی آگاه ، مسئولیت پذیر و خالق می باشما حرکت پرشتاب علم در جامعه جهانی امروز در 

 طقی کر منخالقیت وتف در جهت تعالی بشر حرکت کرده و آینده درخشانی رابرای نوع بشر فراهم کند .این امر تنها در سایه یادگیری مداوم

 مبتنی بر نیازهای بشری است تا اطالعات و دانش الزم را از نسلی به نسل دیگر منتقل کند بنابراین آگاهی کامل معلمان واستفاده از فنون

 که دارایخالق دانش آموزانی در محیط های آموزشی نه تنها باعث می شود که نوین مانند یادگیری مشارکتی وگروهی  یادگیری–یاددهی 

رخورد با بکه آمادگی الزم برای را برای دنیای فردا  موجب می گردد نسلی خالق بلکه هستند پرورش یافته پیشرفت تحصیلی  یفی ترینک

یادهی یادگیری مشارکتی است که مزیتی هایی مثل تشکیل –یکی از این فنون یادگیری  مهیا کنیم. را داشته باشد مشکالت ومسایل آینده

صیت گروهی ،افزایش کیفیت تحصیلی ،خالقیت وارایه ایده ها و روش های جدید مبتنی برکارگروهی،آن را به یکی از گروه ها ،ابراز شخ

موثرترین شیوه های یادگیری در عصر حاضر تبدیل کرده است . محتوای علمی مانند محتوای ریاضی   وسایر محتوای علوم دیگر را می توان 

قل کرده و خالقیت وتفکر گروهی را افزایش داد.  در این پژوهش خالقیت وپیشرفت تحصیلی مورد بررسی به سهولت وروانی به یادگیرنده منت

الزم  پس قرارگرفت اما جا دارد تاپژوهشگران دیگر جنبه دیگری از یادگیری مشارکتی مبتنی حیطه های یادگیری را موردپژوهش قرار دهند.

وش ربا استفاده از این فنون مانندتالش کنند تا  پرداخته و انواع روش های فعالبرد و مطالعه کاربه  وپژوهشگران تعلیم وتربیت  است معلمان

مناسب تری را برای پرورش خالقیت و پیشرفت تحصیلی کودکان  وبه  و بستر مشارکتی در کالس کنجکاوی کودکان را برانگیزند و شرایط

 اهم کنند. که سازندگان دنیای جدید می باشند فرطور کلی فراگیران 

 

 نتيجه گيري
 روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی  بر افزایش خالقیت دانش آموزان مؤثر استفرضيه کلی اول: 

برای بررسی این فرضیه از آزمون تورنس که یکی از معتبرترین آزمون های خالقیت می باشد بهره گرفته شده است .مقایسه میانگین 

بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد .بنابراین می توان تتیجه گرفت که بین نمرات خالقیت دانش آموزانی ها نشان داد که تفاوت معنی داری 

که با روش یادگیری مشارکتی آموزش دیده اند با دانش آموزانی که با روش معمول در مدارس)روش سنتی( آموزش دیده اند تفاوت معناداری 

 به جامعه آماری تعمیم داد. %88حدود اطمینان وجود دارد. همچنین می توان نتایج را با 

 ( هم خوانی دارد 3279( وهارژنو )3229هالپران )–( 7999نتایج  این فرضیه با پژوهش های با سلحشور ی)

 

 روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است. فرضيه کلی دوم:

یشرفت تحصیلی شالو استفاده گردید .نتایج بررسی میانگین های دو گروه نشان داد که بین دانش براری بررسی این فرضیه از آزمون پ

آموزانی که براساس یادگیری مشارکتی آموزش دیدند و آنهایی که روش ستنی در مورد آنها اجرا شد تفاوت معنی داری وجودارد بنابراین می 

بر یادگیری مشارکتی کیفیت بهتری نسبت به یادگیری سنتی دارد همچنین می توان  توان بیان داشت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتنی

 به جامعه آماری تعمیم داد. %88نتایج را با حدود اطمینان 

 (هم خوانی دارد .7994(  زواران )7996( ، سعیدی )7993( ،عطاپور )7993نتایج فرضیه دوم با پژوهش های صیفری )

 

 ی مشارکتی در درس ریاضی بر شاخص انعطاف پذیری تفکر دانش آموزان مؤثر است.: روش یادگیرفرضيه فرعی اول

مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در شاخص انعطاف پذیری  نشان داد که تفاوت عمده ای بین آن ها وجود دارد. بنابراین می 

دگیری مشارکتی آموزش دیده اند با دانش آموزانی که با روش توان نتیجه گرفت که بین شاخص انعطاف پذیری دانش آموزانی که با روش یا

به جامعه  %88معمول در مدارس)روش سنتی( آموزش دیده اند تفاوت معنی داری وجود دارد . همچنین می توان نتایج را با حدود اطمینان 

 آماری تعمیم داد.

 ( هم خوانی دارد.7918صمدی ) (7996) ( وپورغالم7884( ،کینگ )3228نتایج این فرضیه با پژوهش های لوئیس )
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 :روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی بر شاخص اصالت تفکر دانش آموزان مؤثر است.فرضيه فرعی دوم

مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در شاخص اصالت  نشان داد که تفاوت عمده ای بین آن ها وجود دارد. بنابراین می توان 

ین شاخص انعطاف پذیری دانش آموزانی که با روش یادگیری مشارکتی آموزش دیده اند با دانش آموزانی که با روش معمول نتیجه گرفت که ب

به جامعه آماری  %88در مدارس)روش سنتی( آموزش دیده اند تفاوت معنی داری وجود دارد . همچنین می توان نتایج را با حدود اطمینان 

 .تعمیم داد

 .(هم خوانی دارد3229( و پور )7884( ،کینگ )3228ا پژوهش های لوئیس )نتایج این فرضیه ب
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 و مراجع منابع 

(. جمع بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی، ترجمه: فاطمه فقیهی، فصلنامه 7917اسالوین، رابرت ) [7]

 .92، مسلسل3تعلیم و تربیت، شماره 

ترجمه حسن قاسم زاده(. (. استعدادها و مهارتهای خالقیت و راههای آموزش و پرورش آن ها) 7997تورنس، الیس پل. ) [3]

 تهران:  نشر دنیای نو.
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