
 

 

الگوي راهبردي تفكر استقرايي و روش سنتي  ةمقايسه تأثير آموزش به شيو
تجربي  توان ذهني در درس علوم آموزان كم بر پيشرفت تحصيلي دانش
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 چكيده

 ةالگوي راهبردي تفكر استقرايي و شيو ةتأثير آموزش به شيو ةپژوهش حاضر با هدف مقايس
توان ذهني صورت پذيرفته  آموزان كم هاي تدريسي سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش روش
. پس آزمون با گروه كنترل است - آزمون روش پژوهش نيمه آزمايشي، با طرح پيش. است

پنجم ابتدايي شهر همدان به  ةتوان ذهني پاي آموزان دختر و پسر كم نفر از دانش 60منظور بدين 
افراد گروه نمونه به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و دو . صورت تصادفي انتخاب شدند

قبل از اجراي طرح از . جايگزين شدند) آموزان دختر و پسر نفري از دانش 15(گروه كنترل 
 ةماه درس علوم تجربي را به شيو4عمل آمده و گروه آزمايشي به مدت ه آزمون بها پيش  گروه

                                                 
دانشجوي دآتري روانشناسي آودآان استثنايي دانشگاه آزاداسالمی واحـد  -١

 علوم و تحقيقات تهران
 شناسي دانشگاه تهران استاد روان -٢
 شناسی دانشگاه عالمه طباطبايی استاد روان -٣
 شناسی دانشگاه عالمه طباطبايی دانشيار روان -٤
  استاديار دانشگاه آزادواحد تهران مرکزی -٥
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اي توسط آموزگاران متبحر و  دقيقه 30 ةجلس 24تدريس الگوي راهبردهاي تفكر استقرايي در 
  .آموزش ديده در مركز اختالالت يادگيري فرا گرفت

هاي  گروه. قرار گرفتند ها با يك پس آزمون مورد ارزيابي عملكرد، گروه ةدر پايان دور
  .شاگردي سنتي قرار داشتند - هاي معلم در اين مدت تحت آموزش) دختر و پسر(كنترل 

آموزان كم توان ذهني كه درس علوم تجربي  ها نشان داد كه پيشرفت تحصيلي دانش يافته
اند بيش از پيشرفت  هاي تفكر استقرايي آموزش ديده را با روش تدريس مبتني بر مهارت

  .آموزاني است كه همين درس را با روش سنتي آموزش ديده بودند صيلي دانشتح
ثر يادگيري بهتر مفاهيم و آموزش مـؤ  شود براي دست آمده پيشنهاد ميه با توجه به نتايج ب

ذهني، معلمـان از روش راهبـردي تفكـر اسـتقرايي      توان كمدرس علوم تجربي به دانش آموزان 
  . استفاده نمايند

  

هاي تفكـر اسـتقرايي، آمـوزش،  پيشـرفت تحصـيلي، كـم تـوان         مهارت :يديواژگان كل
  .ذهني

  

  مقدمه
دار  ها و معني دهي شناخت هاي تفكر، استدالل، سازمان هدف اصلي آموزش، يادگيري مهارت

توانند  آموزان مي اين عمل است كه دانش ةآموزان است؛چرا كه در نتيج ساختن آنها در دانش
شك  بي. يط خود ارتباط برقرار كرده و اطالعات مربوطه را سامان بخشندبه طريقي بهتر با مح

استفاده از روش تدريس مناسب است  يكي از مهمترين عوامل در آموزش تفكر به فراگيران
  .)1388 سيف،(
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كند كه نخستين هدف هر نوع يادگيري عالوه بر لذتي كه ايجاد  تأكيد مي) 1978( 1برونر
ينده و زندگي روزمره است يادگيري نه تنها بايد ما را به هدف برساند كند كاربرد آن در آ مي

  .)2002 كونينگ،( پذير سازد بلكه بايد فرارفتن از آن را امكان
پردازان علوم تربيتي معاصر آن است كه مدارس بايد تفكر و  شناسان و نظريه نظر اكثر روان

  .)2003 دوچي،( آموزان بياموزند يندهاي مرتبط با آن را به دانشافر
بر اين نكته تأكيد دارد كه حرفه آموزي فني در مدارس چندان مهم نيست ) 1991(2مارچ

  . آموزان پديد آورد بلكه بايد توانايي فكر كردن و حل مسأله را در دانش
شود معتقد  به او نسبت داده مي 4كه الگوي روش تدريس تفكر استقرايي) 1966( 3هيلداتابا

هاي تدريسي آموخته شوند كه به ويژه براي  تفكر بايد با استفاده از روش هاي است كه مهارت
گيري از  هاي نوين تدريس كه معلمان با بهره يكي از روش. اند هاي تفكر تدوين يافته آن مهارت

 توانند تفكر استقرايي را در فراگيران پرورش دهند روش الگوي تفكر استقرايي است آن مي
  .)1389 شعباني،(

شود شاگردان اطالعات را گردآوري و آن را از نزديك  ي تفكر استقرايي موجب ميالگو
بررسي كنند، اطالعات را به شكل مفاهيم سازمان دهنده و ياد بگيرند آن مفاهيم را كنترل كنند 

  .)2005فلدر، (
باشند  هوشبهر مي استثنايي از نظرشاخص هاي كودكان توان ذهني يكي از گروه  كودكان كم

نان كنش هاي نهاد قوي و زياد است شوند ودر آ ن در مراحل پايين رشد هوشي متوقف ميآنا
  . )1389 ميالني فر،(

هاي عادي  هاي آموزشي كالس الزم و كافي را از برنامه ةاين كودكان قادر نيستند بهر
مي و ببرند اما در هر حال توان يادگيري را داشته و قادر به فراگيري حداقلي از اطالعات عمو

                                                 
1. Bruner 
2. March 
3. Hildataba 
4. Inductive thinking 
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الزم   توانند در اداره زندگي خود از تشكيل و يادگيري خويش بهره هاي رسمي بوده و مي درس
  .)1387افروز، (را ببرند 

تواند در يادگيري آنان، تعامالت و روابط بين  آموزش نحوه تفكر به اين كودكان مي
ذهني را آماده توان  الگوي تفكر استقرايي كودكان كم. ثر نقش اساسي داشته باشدؤفردي م

گيرند و اطالعات را در حد توان خود با مسائل، شيوه عقالني را دربر نمايد تا در برخورد مي
  .)2002 ،1ماير(پردازش و مسائل را حل نمايند 

توان ذهني در سايه يك برنامه آموزش كه مطابق نيازها و استعدادهاي آنها  كودكان كم
تري برسند،  بخش تر و از نظر شخصي رضايت ملتوانند به زندگي كا تعديل شده باشد مي

سازگاري بيشتري نسبت به آنها از خود نشان  ه،شناخت بهتري از مسائل خود به دست آورد
افروز، (دهند و از نظر اجتماعي پيشرفت كنند و از نظر اقتصادي استقالل بيشتري كسب نمايند 

1387(.  
ماندگان ذهني براساس گزارش  گروه عقبها و با در نظر گرفتن آمار  توجه به اين ويژگي

آموزان  درصد از دانش 5/2كه حدود  2سسات مختلف آموزشيؤتحقيقاتي سازمان يونسكو و م
رش اين گروه را آشكارتر شود لزوم توجه به مسائل آموزش و پرو رو را شامل مي مدرسه

  .)2003 ترتتر،(نمايد  مي
ذهني باال بردن توانايي انديشيدن و تفكر توان  يكي از اهداف تعليم و تربيت كودكان كم

توان براي برانگيختن فرآيندهاي فكري در  هاي نوين مي ها و شيوه در آنان است با ارائه روش
مانده و كم توان  هاي زير را در كودكان عقب ها بايد توانايي اين كودكان اقدام نمود اين فعاليت

  :ذهني تقويت كنند
   ؛دادن يك موضوعاستقرار يا توانايي تعميم  -
  ؛گيري از يك قضيه ساده قياس يا استدالل كالمي يا توانايي نتيجه -

                                                 
1. Myer 
2. Current surveys and research, special education statistics 
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  ؛ها يا زندگي واقعي هاي انحرافي و نامربوط در تصاوير و داستان توانايي كشف نكته -

  ؛ها ها و تفاوت توانايي كشف شباهت -

 . )2004 پوالنكو،(ريزي سازنده و توانايي حل مسأله  توانايي طرح -

ها كمبود دارند الزم  توان ذهني به طور اخص در اين توانايي جايي كه كودكان كماز آن
است اقدامي براي رشد آنان از اين لحاظ انجام گيرد به همين دليل آموزش و پرورش اين 

هاي مناسب، هم براي افراد و هم براي جامعه ارزشمند است  كودكان با استفاده از روش
       .)2002 هونت،(

 2تابا هايي از آثار هليدا معتقد است كه الگوي تفكر استقرايي تطبيق يافته) 1992(1جويس
 3كي. است كه به بررسي نحوه تدريس محتوا توأم با آموزش تفكر پرداخته است) 1966(
هاي علمي كالسيك  در پژوهش با عنوان مقايسه تفكرقياسي و استقرايي دريافت تئوري) 2006(

گيرند و  ستفاده از استقرا با دنبال نمودن يك چرخه شكل مياز يك تئوري كلي و با ا
هاي كلي به وجود  اي در بازگشت به مشاهدات اوليه كه در قياس تئوري هاي زمينه تئوري
ها در سازمان تفكر انسان چه كودك چه بزرگسال نقش  گردند اين زمينه اند وضع مي آورده

 تر باشد سازمان استقرا و قياس بايد عيني ذهني سطح توان كمدرمورد كودكان .اساسي دارند
  .)2002 ماير،(

وسيله تفكر ه آزمايشگاهي ب - هاي منطقي در تحقيقي با عنوان برنامه) 2005( 4نرمن
هاي منطقي در تدريس با استفاده از تفكر  هاي برنامه گيرد تكنولوژي استقرايي نتيجه مي

  .استقرايي در علوم كامپيوتر و رياضي كاربرد دارند
شناختي  شناختي و روان جامعي از تحقيقات عصب پيمايش) 2000( 5برانسفورد وهمكارانش
  .)2003 تن،( كنند هاي استقرايي ارائه مي گرايي و روش براي حمايت قوي از ساخت

                                                 
1. Joyce  
2. Hilda Taba 
3. Kay 
4. Norman 
5. Bransford 
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دار انجام داد و تأثير الگوهاي  در تحقيقي كه بر روي كودكان مشكل) 1970( 1نكدياسپال
هاي اجتماعي هر  نمود دريافت كه اين الگوها در بهبود مهارت تدريس استقرايي را بررسي

ي هوشي شاگردان ها رفتار يادگيري مبتني بر همياري شاگردان موفق است و حتي نتيجه آزمون
  .)1994 كالور،(بخشد  را بهبود مي

هاي يادگيري افراد عقب مانده ذهني  درپژوهشي كه در زمينه روش) 1979( 2بروكوسكي
هاي  مانده ذهني قادر به استفاده از روش چنين نتيجه گرفت با وجود اينكه افراد عقبانجام داد 

باشند  يندهاي كنترل اجرايي نمياهاي مبتني بر سرعت عملكرد ذهني و فر يادگيري نظير روش
  .)2002 هسلس،(آميزي به آنها آموزش داد  موفقيت ها را به صورت توان اين روش اما مي

تفكر استقرايي نسبت به   ثر بودن روشؤدر يك تحقيق شبه آزمايشي، م) 1384(اللهي  فرج
توان به افزايش معنادار  از نتايج به دست آمده اين پژوهش مي. نمايد روش سنتي را تأييد مي

هاي ارتباطي، شناختي و عاطفي مرتبط با درس اشاره  سرعت و دوام يادگيري و افزايش مهارت
  .كرد

در تحقيقي دريافتند كه تحقق اهداف شناختي با ) 1384(ران بختيار نصرآبادي و همكا
نمره كمتر از حد قابل قبول بوده در حالي كه ميزان تحقق اين اهداف با روش  5/1روش سنتي 

  .باشد كاوشگري در حد قابل قبول مي
هاي فعال  كند كه به كارگيري روش گيري مي در پژوهشي، چنين نتيجه) 1383(پاكيزه 

هاي يادگيري و روش تركيبي در  ها و فرصت بر اكتشاف ارائه انواع تجربه تدريس مبتني
هاي آزمايشي چهارگانه به طور معناداري موجب افزايش كيفيت آموزش علوم تجربي  گروه

  .نسبت به گروه كنترل شده است

                                                 
1. Soaulding 
2. Brokawski 
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در يك پژوهش نيمه تجربي جهت بررسي تأثير كاربرد الگوي دريافت ) 1389(شكيبا جم 
آموزان در درس علوم تجربي، نتايجي مانند افزايش پيشرفت تحصيلي و  تقويت دانشمفهوم در 

  .كند يادگيري معنادار، تقويت در انتقال يادگيري، را مطرح مي
آنچه مسلم است آن است كه تحقيق و پژوهش بر روي تأثير راهبردهاي نوين بر گروه 

تواند راهگشاي  طه و گستره ميكودكان استثنايي كمتر صورت پذيرفته و پژوهش در اين حي
بنابر اين هدف اصلي اين پژوهش .بسياري از مسائل ومشكالت يادگيري اين قبيل كودكان باشد

استقرايي و روش سنتي بر پيشرفت  بررسي تطبيقي اثربخشي آموزش به شيوه الگوي تفكر
 هدف ديگر آن كمك .ذهني در درس علوم تجربي است توان كمتحصيلي دانش آموزان 

ذهني براساس  توان كمراهبردي به برنامه ريزان درسي و آموزشي وهمچنين معلمان كودكان 
  :باتوجه به موارد مطرح شده فرضيه اصلي اين پژوهش عبارت است از. هاي پژوهشي است يافته

آموزان كم توان ذهني كه با روش الگوي راهبردي تفكر  بين پيشرفت تحصيلي دانش
آموزاني كه با روش سنتي آموزش  اند با دانش بي را آموزش ديدهاستقرايي درس علوم تجر

  .اند تفاوت معناداري وجود دارد ديده
  

  روش پژوهش
پس آزمون با گروه  - آزمون از نوع پيش 1روش مورد استفاده در اين پژوهش نيمه آزمايشي

. تغير وابستهاثر متغير مستقل بر م يكنترل است و از نظر عملياتي آزمايش عبارت است از بررس
هاي آزمايشي و كنترل به صورت  ها و جايگزيني آنها در گروه در اين مطالعه انتخاب آزمودني

تصادفي انجام شد و اثر متغيرهايي مانند هوش، سن تقويمي، پايه كالسي، جنسيت، سطح 
ش با دستكاري متغير مستقل يعني ارائه آموز). 1386 هومن،( اقتصادي و اجتماعي كنترل گرديد

براساس الگوي روش تدريس استقرايي بر گروه آزمايش و عدم ارائه اين راهبردها به گروه 

                                                 
1. Quasi Experimental Design 
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كنترل تأثير آن بر متغير وابسته يعني پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي بررسي و ارزيابي 
  .گرديد

  

  برداري نمونه و روش نمونه جامعه آماري،
توان ذهني  آموزان دختر و پسر كم رنده دانشگيمورد مطالعه در اين پژوهش در بر جامعه آماري

طبق آمار به دست آمده از  .باشد مي 1389- 90تحصيلي  پايه پنجم ابتدايي شهر همدان در سال
نفر  47نفر دختر و  42(نفر  89اداره آموزش و پرورش كودكان استثنايي استان تعداد اين افراد 

  .گزارش شده است) پسر
آموز  دانش 60هاي مساوي، تعداد  نسبت س فرمول كوكران بابراي نمونه مورد نظر براسا

دختر و پسر كم توان ذهني پايه پنجم ابتدايي شهر همدان به روش تصادفي ساده انتخاب شدند 
نفر  15و به طور تصادفي در چهار گروه آزمايشي و كنترل به تفكيك جنسيتي هر گروه 

  .جايگزين گرديدند
  

  اجراة شيو
 15به تفكيك جنسيت هر گروه (كودكان در چهار گروه آزمايشي و كنترل پس از گروه بندي 

دو نفر از معلمان مجرب با مدرك تحصيلي كارشناسي آمـوزش ابتـدايي انتخـاب شـدند و     ) نفر
جلسه روش تدريس براساس الگوي راهبردي تفكر استقرايي به آنان يادآوري و آموزش  5طي 

  .داده شد
نگرشـي و مهـارتي    هـاي شـناختي،   بوط به گسترهمفاهيم مرجلسه  24ن در طي دانش آموزا

اي بـا عمـل و فعاليـت بـه روش      دقيقـه  30مرتبط با موضوعات درسي تعيين شـده را در جلسـات   
 3الگوي راهبـردي تفكـر اسـتقرايي داراي    . مجسم؛ نيمه مجسم وتجريد در حد توان فرا گرفتند

) جلسـه  8( كنـد  تم مفهوم گسترش پيدا ميدر مرحله تكوين مفهوم؛ سيس. فعاليت است 9شيوه و 
) جلسـه  8( گـردد  در مرحله تفسير مطالب به استنتاج و تعميم مفاهيم و عمليات ذهني اشـاره مـي  

البته ). جلسه 8( پردازد ودر مرحله كاربرد اصول يادگيرنده به پيشگويي نتايج مبتني بر شرايط مي
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 هـاي قبلـي در جلسـات گذشـته نيـز      تهـاي مربـوط بـه فعاليـ     در هر جلسه عملكردها و آمـوزش 
 عمل كننـد  آموزند كه چگونه فكر كنند؛ در اين راهبرد كودكان مي .شود يادآوري و تمرين مي

االت فراخوان هـر مرحلـه در   ؤها؛ تمرينات و نمونه س مفاهيم؛ فعاليت. در نهايت به نتيجه برسند و
  :جدول زير نشان داده شده است

  
  االتؤس ها و نمونه فعاليت .1جدول 

  هاي فراخوانپرسش ةنمون عمليات ذهني،آ شكار فعاليت آشكار  ها شيوه
تكوين 
  مفهوم

  چه ديديد؟چه شنيديد؟ توجه كرديد؟ ارتعيين موارد اج بنديبرشماري، فهرست-1
هاي مشترك انتزاعي  تعيين ويژگي  بندي گروه -2

  كردن
چه به هم تعلق دارد؟ بر طبق چه 

  معيارهايي؟
نامند، چي به چي  ها را چه مي اين گروه  تعيين نظم سلسله مراتبي باال و پايين بنديدهي، طبقهعنوان -3

  تعلق دارد؟
تفسير 
  مطالب

چي يافتيد؟ به چه توجه كرديد؟ چه   تميز  ها هاي شاخص تعيين جنبه -1
  ديديد؟

يكديگر،بهربط دادن طبقات كشف روابط-2
 روابط علت و معلولي

  ه؟چرا اين طور شد

اي  معني اين چيست؟ چه نتيجه  هاي معاني ضمني يافتن  استنباط كردن-3
  گيريد؟ مي

كاربرد 
  اصول

  ؟...افتد اگرچه اتفاقي مي تحليل، ماهيت مسأله يا موقعيت پيشگويي نتايج-1
توضيح پيشگويي و -2

  ها فرضيه
تعيين روابط علي كه به

  شود سازي منجر مي فرضيه
  افتد؟ اتفاق مي كني اين چرا فكر مي

استفاده از اصول منطقي يا داشتن   تصديق پيشگويي -3
حقيقتي براي تعيين شرايط الزم و 

 كافي

دهد كه اين كالً يا  چه چيز نشان مي
  احتماالً درست است؟
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آزمون از درس علوم تجربي پايه پنجم ابتدايي براساس طرح  االتي به عنوان پيشؤسپس س
آموزان دختر و پسر  دانش. آموزان چهار گروه قرار گرفت تيار دانشدر اخ و طراحي 1»تابا«

اي  دقيقه 30جلسه  24ماه، در  4به مدت  1389گروه آزمايشي از اول آبان ماه تا اسفندماه سال 
نظارت  براساس راهبردهاي اساسي تفكر استقرايي در اين درس با معلمان آموزش ديده و

 آموزان هر چهار ها پرداختند از دانش ري مفاهيم و مهارتمتخصص رشته علوم تربيتي به يادگي
االت پيش آزمون و ؤس. گروه پس از پايان دوره آزمون ديگري معادل آزمون اول گرفته شد

  . طراحي شدند» تابا«پس آزمون همگي براساس الگوي 
تربيتي و  آزمون توسط اساتيد علوم آزمون و پس االت انتخاب شده براي پيشؤس

آموزش ابتدايي و چند نفر از آموزگاران با سابقه و مجرب پايه پنجم ابتدايي مطالعه  متخصصان
پايايي و ضريب قابليت اعتماد . وري تأييد گرديدو بررسي شد و از نظر روايي محتوايي و ص

آموزان هر گروه  نفر از دانش 10ها به روش بازآزمايي به فاصله يك هفته بر روي  آزمون
به دست آمد  82/0و در آزمون دوم  80/0ضريب پايايي به ترتيب در آزمون اول . محاسبه شد
رتي مورد ارزيابي؛ در درس علوم هاي شناختي، نگرش و مها لفهؤاساس مؤاالت براين فرم س

  .گيرد را در بر مي 90تا  0تجربي دامنه نمراتي برابر با 
  

  ها  يافته
هاي نمرات گروه آزمايشي در پيش آزمون و پس  دهد كه ميانگين هاي پژوهش نشان مي يافته

  .آزمون در مقايسه با گروه كنترل داراي اختالف معناداري است
  

  آزمون ها در پيش ف معيارنمرات گروهميانگين و انحرا .2جدول 
هاي شاخص

  آماري
  ها گروه

 دختر پسر

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  انحراف معيار ميانگين تعداد

                                                 
1. Hida Taba 
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  79/15  14/35  15 45/8 76/39 15  آزمايش
  08/10  07/33  15  86/8  25/37  15  كنترل

  
و در گروه كنترل  76/39آموزان پسر در گروه آزمايشي  آزمون ميانگين نمرات دانش

باشد  مي 07/33و در گروه كنترل  14/35و ميانگين نمرات دختران در گروه آزمايشي  25/37
  .)2جدول شماره (

  آزمون معناداري تفاوت ميانگين نمرات گروه آزمايشي و كنترل در پيش .3جدول 
  هاي آماري شاخص

  ها گروه
انحراف   ميانگين  تعداد

  معيار
درجه   tمقدار 

  آزادي
ح سط

  معناداري
  42/0 25  86/0 45/8 76/39 15 آزمايش  پسر

 85/8 25/37 15 كنترل
  66/0 28  45/0 81/15 14/35 15 آزمايش  دختر

  10/10  07/33  15  كنترل
  42/0  56  82/0  69/12  45/37  30  آزمايش  كل

  08/9  16/35  30  كنترل
  

دهد كه در  نشان مي) 3(شماره نتايج به دست آمده از اجراي پيش آزمون مطابق جدول 
 16/35و ميانگين گروه كنترل  45/37آزمون ميانگين گروه آزمايشي برابر  بررسي كلي در پيش

ها استفاده شد كه اين  تفاوت tها از آزمون  باشد براي بررسي معناداري تفاوت ميانگين مي
  .)>05/0P(باشد  تفاوت از نظر آماري معنادار نمي

  
  هاي آزمايشي و كنترل آزمون گروه ميانگين نمرات پسمقايسه  .4جدول 

 آماريهاي شاخص 
  ها گروه

انحراف ميانگين تعداد
  معيار

درجه    tمقدار 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  05/0  28  24/12  12/4  10/67  15  آزمايش  پسر
 90/8 94/37 15 كنترل

  02/0 28  47/12 18/4 40/64 15 آزمايش  دختر
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 10/8 69/33 15 كنترل
  42/0 56  10/15 15/4 75/65 30 آزمايش  كل

 05/8 81/35 30 كنترل
براي بررسي تأثير آموزش از طريق راهبردهاي تفكر استقرايي بر عملكرد تحصيلي 

ها  آزمون بين گروه در پيش. تفاوتها استفاده شد tتوان ذهني از آزمون  آموزان كم دانش
اما پس از آموزش راهبردي به . ده نشدهها مشا بين ميانگينآزمايش و كنترل تفاوت معنادار 

تفاوت  65/0و در ميانگين گروه كنترل  30/28گروه آزمايش در ميانگين گروه آزمايش حدود 
هاي آزمايشي  آموزان گروه شود كه بيانگر بهبود پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانش مشاهده مي

  .)>00001/0P(در درس علوم تجربي از لحاظ آماري است 
  

  آزمون و پس آزمون هاي آزمايش و كنترل در پيش آموزان در گروه معناداري تفاوت عملكرد دانش .5جدول 
يها شاخص

  يآمار
  

  ها گروه

درجه   t  تفاوت دو آزمون پس آزمون آزمونپيش
  آزادي

سطح 
  معناداري

   انحراف  ميانگين
  معيار

   انحراف  ميانگين
  معيار

   انحراف  ميانگين
  معيار

  00001/0  58 46/15  71/8  30/28  15/4  75/65  69/12  45/37  آزمايش

  03/1 65/0 90/8 81/35 08/9 16/35  كنترل
  

دهد كه اثر جنسيت از نظر آماري معنادار  نتايج به دست آمده از تحليل واريانس نشان مي
  .)<05/0P(نيست 

دهد  استقرايي نتايج نشان مي در بررسي اثر متغير آموزش از طريق الگوي راهبردهاي تفكر
به عبارت ديگر بين . معنادار است) >0001/0P(ها از نظر آماري در سطح  كه تفاوت گروه

توان ذهني در درس علوم  آموزان كم گروه آزمايش و كنترل از لحاظ پيشرفت تحصيلي دانش
   .شود تجربي تفاوت معنادار مشاهده مي
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  جنسيت بر عملكرد تحصيليبررسي اثر تعاملي آموزش و . 6جدول 
مجموع   منبع تغييرات

  مجذورات
ميانگين   درجه آزادي

  مجذورات
  سطح معناداري Fنسبت 

  52/0  42/0 25/20 1 25/20  جنسيت
  /0000  21/239  11448  1  11448  اثرآموزشي
  37/0  81/0  05/39  1  05/39  اثر تعاملي
    87/47  1  64/2871  خطا
    56 26981  كل

  
دهد كه بين متغير آموزش راهبردي و متغير جنسيت  ي متغيرها نشان ميبررسي اثر تعامل

  .)>05/0P. (شود تفاوت معنادار آماري مشاهده نمي
  

  گيري بحث و نتيجه
هاي تفكر استقرايي به  نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر بيانگر آن است كه آموزش مهارت

فت تحصيلي آنان در درس علوم تجربي توان ذهني در بهبود عملكرد و پيشر آموزان كم دانش
استناد به  اهاي آموزشي ب گيري با نقش مهمي كه نظريه اين نتيجه .ثري داشته استؤنقش م
  .باشد پردازند همسو مي تابا به آن مي  الگوي

آميز  در خصوص موفقيت) 2000(و همكارانش  1ها با نتايج مطالعات برانسفورد اين يافته
دار  دهي شناختي فراگيران با نيازهاي ويژه و معني رايي در سازمانبودن آموزش تفكر استق

  .كردن يادگيري آنان همخواني دارد
مانده ذهني هر چند قادر  نيز نويد آن است كه افراد عقب) 1979(تحقيق بروكوسكي  جنتاي

كر باشند اما فرآيندهاي تف هاي يادگيري مبتني بر سرعت عملكرد ذهني نمي به استفاده از روش
  .توان به آنان آموخت و كنترل اجرايي را مي

                                                 
1. Bransford 
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 ةماند نشان دادند كه نه تنها كودكان عقب) 2005(و همكاران  1در مطالعه ديگر براون
هاي شناختي و فراشناختي نقص دارند كه با  آموزان عادي نيز از لحاظ مهارت ذهني بلكه دانش
هاي يادگيري آنان را  روش ائصنقتوان  آموزان مي هاي الزم به اين دانش آموزش مهارت

  .برطرف كرد
هاي  ي كه مهارتتوان كمآموزان  كنند كه دانش عنوان مي) 1993( 2بايلر و انسومن

هاي شناختي عملكرد بهتري از  بينند در درك مطلب و توانايي عملكردي را آموزش مي
  .دهند اند از خود نشان مي ها را آموزش نديده آموزاني كه اين مهارت دانش

و ديگران هر كدام ) 1970(، اسپالونيك )1987(، هيالكس )2006(كي  نتايج تحقيقات 
يادگيري فعال به دانش آموزان با  - يندهاي ياددهيابر مبناي فر دهنده تأثير الگوي آموزش، نشان

آنچه در پژوهش مربوط به اين محققان به آن اشاره شده آن است . توجه آموزشي خاص هستند
تواند در بهبود  هاي تفكر استقرايي مي ها به خصوص روش آموزش مهارت وشكه حتي اين ر
ثر ؤتوان ذهني نيز م آموزان كم يندهاي تفكر و سازماندهي فكري و شناختي دانشاعملكرد و فر

  .واقع شود
هاي  ثر بودن روشؤيد مؤهاي انجام شده در داخل كشور نيز م نتايج مطالعات و پژوهش

شكيبا جم ) 1383(، پاكيزه )1384(اللهي  فرج. آموزان است يري دانشراهبردي تفكر در يادگ
نمايند كه اين  هاي نوين تدريس عنوان مي هر كدام در پژوهش در خصوص روش) 1389(

هاي ارتباطي و شناختي  ها به افزايش معنادار سرعت و دوام يادگيري و افزايش مهارت روش
  .اند آموزان منجر شده دانش

ها  رسد كه بين موقعيت تحصيلي دانستي در پژوهش خود به اين نتيجه مي) 1380(فر  كيوان
هاي فعال  تجربي كه از طريق روش آموزان كالس چهارم در درس علوم و مهارت دانش

                                                 
1. Brawen 
2. Biler and Smowman 
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اند تفاوت وجود دارد و اگر روش فعال به طور مطلوب در كالس درس اجرا شود  آموزش ديده
  .شود آموزان مي منجر به افزايش نمره علوم تجربي دانش

كند كه كاربرد اين روش باعث افزايش يادسپاري و يادآوري به  بيان مي) 1389(بهرنگي 
  .شود هاي ارتباطي در جريان تدريس مي برابر و نيز افزايش مهارت 5/2ميزان حداقل 

تعليم و تربيت  رةها دربا عنوان مي نمايد كه نتايج به دست آمده از بررسي) 1387(افروز 
هاي آموزشي به  مانده ذهني اميدوار كننده و نشانگر آن است كه اگر برنامه ن عقبكودكا

خوبي انجام شود اين گروه قادر خواهند بود افراد مفيد با بازده اقتصادي و اجتماعي باال براي 
  .جامعه باشند

هاي پژوهش حاضر  هاي انجام شده و يافته هاي پژوهش به طور كلي بررسي نتايج يافته
آموزان قابل  هاي تفكر استقرايي به دانش دهنده آن است كه راهبردهاي آموزش مهارت نشان

آموزان كم توان ذهني نيز متناسب با توان و  آموزش بوده و آموزش اين راهبردها به دانش
توان پيشنهاد داد كه آشنايي معلمان با  بر اين اساس مي.پذير است  ظرفيت ذهني آنان امكان

ها؛ نحوه انتخاب و سازماندهي محتواي كتب درسي متناسب با  دي اين روشهاي راهبر شيوه
تواند به  يندهاي تفكر استقرايي مياهاي جديد آموزشي و نحوه ارزشيابي مناسب فر روش
يندهاي آن به اتوان ذهني كمك شاياني در سازماندهي و انسجام تفكر و فر آموزان كم دانش

  . يالي در فكر و استدالل را فراهم آوردو س  قياس و انعطاف - صورت استقرار
هايي  هايي اشاره كرد كه با ايجاد مانع در راه تعميم نتايج دريچه در نهايت بايد به محدويت

محدود بودن جامعه آماري به كودكان كم توان  .گشايند هاي آينده مي را به سوي پژوهش
جربي، محدوديت زمان براي ذهني شهر همدان، محدود بودن محتواي آموزشي به درس علوم ت

هاي  آموزان؛ از اهم محدوديت ماه به دانش 4هاي تفكراستقرايي در مدت  آموزش براساس شيوه
  .آيند پژوهش حاضر به حساب مي
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