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  چکیده
تأثیر ذهنیت فلسفی بر توانـایی حـل مسـائل     هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی

 .آموزان سال سوم راهنمایی شهر همدان بـه تفکیـک جنسـیت اسـت      ریاضی دانش
 آمـاري شـامل   ۀجامعـ . اي اسـت   مقایسـه  ـ  روش پژوهش مورد استفاده از نوع علّی

 است 91- 90 آموز مدارس راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی  نفر دانش 8229
 367 شده با تخصیص متناسـب، تعـداد   بندي  گیري طبقه  که با استفاده از روش نمونه

هـاي ذهنیـت     نامه  آوري اطالعات شامل پرسش  ابزار جمع. آموز انتخاب گردید  دانش
ضرایب اعتبار و پایـایی آن محاسـبه    مسائل ریاضی است کهفلسفی و توانایی حل 

در دو بخـش آمـار   SPSS  20ها بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       تجزیه و تحلیل داده. شد
ضریب همبستگی ( و استنباطی) فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( توصیفی

و رگرسـیون   آزمـودنی، آزمـون بـن فرونـی     بـین    اسپیرمن، تحلیل واریانس دوطرفه
بر تأیید اثر اصـلی    هاي پژوهش نشان داد که عالوه  یافته. صورت گرفت) چندمتغیره

این اثر نیـز شـدید    ةاندازآموزان،   ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش
آموزان، توانایی حل مسـائل    تر شدن ذهنیت فلسفی دانش بر این با قوي  است، عالوه

ایـن در حـالی اسـت کـه اثـر اصـلی       . یابد معناداري افزایش میریاضی نیز به طور 
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جنسیت و اثر تقابلی ذهنیت فلسفی و جنسـیت بـر توانـایی حـل مسـائل ریاضـی       
طـور   ضمناً اثر تعمق بر توانایی حل مسائل ریاضی نیز بـه . آموزان معنادار نشد  دانش

  .پذیري است  معناداري بیش از اثر جامعیت و انعطاف
پذیري، توانـایی حـل مسـائل      ذهنیت فلسفی، جامعیت، تعمق، انعطاف :ها کلیدواژه

  .ریاضی
  
  مقدمه. 1

رداري از خاکی برخودات تمامی موجون میان در نساد افر منحصربهي یژگیهااز ویکی 
رداري از برخوو تفکر رت قدس ساابرا یر؛ زستاز آن امسئولیت ناشی و تفکر وي نیر
. سته اشته شداگذن نساا   ةعهدعمل بر ب و نتخاامسئولیت ي، تصمیمگیروي اراده و نیر

و موفقیت ل حتماانسبت ن به هماد کرده ستفااتفکر رت قد ان ازکه بتوان همچنین به هر میز
؛ بنابراین بارور کردن تفکر افراد یکی از اهداف آمـوزش و پـرورش   یابد  یش میافزاپیشرفت 

هاي بارور کردن تفکر فرد   ریاضی در یادگیرندگان از روش ۀمسئلاست و ایجاد توانایی حل 
زنـدگی در جهـان پیچیـده و     الزمـۀ عتقدند که آموزش ریاضی م   ۀحیطصاحبنظران . باشد  می

اي پویـا و مولـد اسـت؛ و فراگیـري دانـش        پیشرفته، برخورداري از تفکر خـالق و اندیشـه  
عوامـل  ). Schoenfeld, 1989( گیري و رشد این تفکـر کمـک کنـد     تواند به شکل  ریاضی می

تـوان بـه     آن جملـه مـی  باشـند، از    زیادي وجود دارند که با پیشرفت در ریاضیات مرتبط می
آموزش، مدرسه و خانه، تمرکـز، تعارضـات      ۀسابقانگیزش، عادات مطالعه، نگرش نسبت به 

تـرین   یکـی ازمهـم  . اشاره کردو غیره  نفس، اضطراب امتحان و به ذهنی، سطح اشتیاق، اعتماد
م و تعلـی  ۀعرصـ بنابراین ایجـاد هرگونـه دگرگـونی در    . باشد  این عوامل، ذهنیت فلسفی می

  .باشد  آموزان ضروري می  تفکر و نگرش فلسفی دانش نحوةتربیت، تغییر در 
معتقد است کـه  ) 1379( ، میرکمالی)philosophical mind(درخصوص ذهن فلسفی 

تفکر منطقی اساس کار فرد است و فرد باید با تفکر منطقی از شناسایی مسئله تـا پیـدا   
پـذیر نیسـت مگـر      برود و این کار امکان هاي مناسب براي مشکالت پیش  حل راهکردن 

تفکر منطقـی حاصـل داشـتن ذهـن     . که از خصوصیات تفکر منطقی برخوردار باشد  این
  .فلسفی است

 است کـه  آن سه کارکرد قائل شده   و براي  را تفکر فلسفی معنا کرده  ذهن فلسفی شرفی،

  :عبارت است از
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 هـاي خـود بیابـد و بـه     ی براي اندیشهرچوبچهامعنا که فرد   به این  که: کارکرد نظري. 1
  .خاصی ببخشد  ها نظام  آن 

  .کند ها را تفسیر مجدد می و واژه  فرد مفاهیم  این معنا که  به: کارکرد تحلیلی. 2
گـذاري مناسـبی ایجـاد      یعنی براي بایدها و نبایدها معیارهاي ارزش: کارکرد دستوري. 3

  ).31- 28: 1381شرفی، ( کند
داند کـه    هاي ذهن می  ها و ویژگی  ذهنیت فلسفی را توانایی) ١٩٥٦ ,Smith(اسمیت 

او براي . دهد  هاي صحیح عادت می  کند و او را به قضاوت به تفکر صحیح فرد کمک می
پذیري قائل شده است و براي هـر بعـد     ذهن فلسفی سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف

پژوهش سه بعد از ذهـن فلسـفی بررسـی    در این . چهار خصوصیت را بیان کرده است
  :خواهد گردید

   وسـیع؛  ۀزمینـ هـا بـه یـک      امور خاص با توجـه بـه ارتبـاط آن    ةمشاهد) 1: جامعیت - 
توجـه بـه     )4. تعمـیم  ةقـو به کـار بـردن     )3 هاي دور؛  مسائل حاضر به هدف  ارتباط داد) 2

  ).32 :1390 شریعتمداري،( هاي نظري  جنبه
کشف و تدوین ) 2 شود؛  سئوال بردن آنچه مسلم یا بدیهی تلقی میزیر ) 1: تعمق -

 باشـند؛   اي مـی   کاربرد حساسیت براي اموري که داراي معانی ضمنی و رابطه) 3 بنیادها؛
  .)71 :1374 اسمیت،( قیاسی ـ   استنتاجی فرضیۀمبتنی کردن انتظارات بر جریان ) 4

سنجی افکار و نظریات  ارزش) 2 روانی؛ رها ساختن خود از جمود) 1: پذیري  انعطاف - 
پـذیرفتن  ) 4 توجه بـه مسـائل مـورد بحـث از جهـات متعـدد؛      ) 3 بدون توجه به منبع آنها؛

 هـاي مـوقتی و شـرطی و عالقـه بـه اخـذ تصـمیم در مواقــع مـبهم           ها یـا قضـاوت    نظریه
  ).33: 1390 شریعتمداري،(

، )Fuchs & Fuchs, 2005( طور که فوچز و فـوچز  از طرفی مهارت حل مسئله همان
ها به نمادهاي ریاضی،   مسئله اند با فهم اصطالحات ریاضی و تبدیل صورت  تعریف کرده

آموز باید دانشی را که     زیرا در حل مسئله دانش و همچنین چالش انتقال سر و کار دارد،
 شـونفیلد . هـاي جدیـد بـه کـار بـرد       از حل مسائل قبلی بـه دسـت آورده در موقعیـت   

)Schoenfeld, 1992 ( شـناختی اسـت و   پیچیدة ریاضی، یک فعالیت مسئلۀ معتقد است حل
ها و   هاي فرد از دانسته  ها به آگاهی  بر اکتساب اصول، مفاهیم و مهارت  موفقیت در آن، عالوه

  .ها وابسته است  ها و جبران نادانسته  هاي خود و چگونگی استفاده از دانسته  نادانسته
ایـن دو مقولـه،    ۀرابطـ میت ذهنیت فلسفی و توانایی حل مسائل ریاضـی و  رغم اه علی



 ...تأثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی    124

 1392بهار و تابستان ، اول، شمارة چهارمسال  ،تفکر و کودك

هـاي زیـادي در ایـن      رو پرسش ازاین. اند  پژوهشگران کشور ما کمتر به این موضوع پرداخته
توانـایی حـل   « بـر  »ذهنیـت فلسـفی  « هایی مانند اینکه آیا اثر اصلی  پرسش. اند  پاسخ  زمینه بی

توانـایی حـل مسـائل    « بر »جنسیت« معنادار است؟ آیا اثر اصلی آموزان  دانش »مسائل ریاضی
توانـایی  « بـر  »جنسیت«و  »ذهنیت فلسفی« آموزان معنادار است؟ آیا اثر تقابلی  دانش »ریاضی

بـیش   »ذهنیت فلسفی« هاي  یک از مؤلفه آموزان معناداراست؟ کدام  دانش »حل مسائل ریاضی
  دارد؟ آموزان تأثیر  دانش »ئل ریاضیتوانایی حل مسا«ها بر  از دیگر مؤلفه

هـاي    هایی نظیر بـاز بـودن دریچـه     آموز، حضور ویژگی  رشد فکري دانش ۀالزمشک   بی
پذیري است تا برمبناي این   فکري، گستردگی افق اندیشه، گشودگی فضاي اندیشه و انعطاف

ر فلسـفه را  پـس اگـ  . هـاي گونـاگون را در خـود بیابـد      خصوصیات، توانایی بررسی اندیشه
 مسئلۀآموز را موجودي کاوشگر بدانیم، آنگاه طی فرآیند کاوش براي حل   اندیشیدن و دانش

اندیشی، استدالل، قضاوت و همچنـین تعامـل و احتـرام بـه عقایـد       آموز ژرف  ریاضی، دانش
 ۀدامنـ یکی از اهداف اصلی آموزش و یادگیري، رشد توانایی براي حل . آموزد   دیگران را می

. آموزش ریاضیات در تحقـق ایـن امـر نقـش محـوري دارد     . وسیعی از مسائل پیچیده است
ریاضـی بـا فهـم تفـاوت میـان متضـادها و        مسـئلۀ آموزِ داراي ذهن فلسـفی در حـل     دانش

وي تعـدادي از  . توانـد مسـائل را بیشـتر چندجانبـه ببینـد تـا دوجانبـه         متناقضات کامل مـی 
هـایی کـه از پشـتیبانی خـوبی       یل اسـت تـا برحسـب فرضـیه    ها را در نظر دارد و ما  انتخاب

و در عین حال بدون تردید چگونـه بـه حـل     »بدون یقین« داند  برخوردارند اقدام نماید و می
اهمیت تعلیم و تربیت در کشور و نقایص موجود در این زمینـه لـزوم    یۀنظر. مسائل بپردازد

بـا توجـه بـه    . ریاضی ضـروري اسـت   ۀمسئلآموزان براي حل   ذهنیت فلسفی در میان دانش
توضیحات فوق، در این پژوهش بر آن شدیم تا به بررسی تأثیر ذهنیت فلسـفی بـر توانـایی    

  .آموزان بپردازیم  حل مسائل ریاضی دانش
  

  تحقیق ۀپیشینمروري بر . 2
هـا در ارتبـاط بـا      با توجه به مباحثی که مطرح شد، در این قسمت به بررسی برخی پژوهش

  :شود  فلسفی و توانایی حل مسائل ریاضی پرداخته می ذهنیت
ذهنیت فلسفی دانشجویان سـال آخـر    مقایسۀ« ةمینزدر هشی وپژ، )1383( فرد  احمدي - 

نتایج پژوهش نشان داد که میـزان بعد جامعیت، تعمق در . انجام داده است »دانشگاه اصفهان
هاي علوم تربیتـی، ادبیـات، علـوم،      کل دانشجویان و نیز در دانشجویان به تفـکیک دانشکده
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پـذیري در دانشـجویان     فنی و مهندسی و اقتصاد، بیش از حد متوسط بود، ولی بعد انعطـاف 
در مجمـوع، بیشـترین میـانگین    . بدنی و زبان، کمتر از حد متوسـط بـود    هاي تربیت  دانشکده

ن نمـرات مربـوط   نمرات ذهنیت فلسفی دانشجویان مربوط به بعد جامعیت و کمترین میانگی
  .پذیري بوده است  به بعد انعطاف

فلسفه براي کودکـان و   برنامۀبررسی رویکردهاي مختلف در « نتایج پژوهشی با عنوان - 
، حــاکی  )1387 حسـینی، ( »ابتدایی جمهوري اسـالمی ایران دورةدرسی  برنامۀنسبت آن با 

اهـداف و معیارهـاي    زمینـۀ ابتدایی در  دورةآموزان ایرانی در   از این است که عملکرد دانش
  .فکري و فلسفی چندان مطلوب نیست

هـاي    فلسـفه بـراي کودکـان روي مهـارت     برنامـۀ بررسـی نتـایج   « پژوهشی با عنوان - 
درسی  برنامۀبنابر نتایج این پژوهش، . انجام شده است »استداللی و عملکرد رفتاري کودکان

فکـري کودکـان    ةشد بینی  پیشهاي   ت بیشـتر مهارتفلسفه براي کودکـان براي ارتقا و تقوی
  ).1386 نژاد،  ناجی و قاضی( مؤثر است

دهـد    ، چهارده مطالعه خالصه شده است که نشان می)Lipman, 1986( لیپمن ۀمقالدر  - 
انـد، نتـایج معنـاداري      فلسفه براي کودکان اسـتفاده کـرده   برنامۀهاي آزمایشی که از   که گروه

هاي کنترل در توانایی استدالل شامل استنباط صوري، یافتن شقوق، پیشـرفت    گروهنسبت به 
 .اند  نشان داده غیره ریاضی و مسئلۀدر حل 

آمـوزش   برنامـۀ ساله، نشـان داد کـه    8 تا 5 الیزابت دوهر، در تحقیق خود بر کودکان - 
 اسـت  مـؤثر  پـذیري آنـان    فلسفه به کودکان بر توانایی شـناختی، سـالمت ذهـن و انعطـاف    

  ).62: 1388 میرشفیعیان،(
 برنامـــۀمثبت ات ثر، امدآسرزان موآ  نشروي دابا مطالعه بر ، )Haynes, 2002( هاینز - 

هش فلسفی وپژو مفهومی ل ستدالدي، انتقااتفکر ن را در کادفلسفه به کوزش موآ
  .ن دادنشازان موآنشدا

فلسفه، به بررسی توانایی  ۀرشتدکتري خود در  ۀنام   پایاندر ) Bleazby, 2007(بلیزباي  - 
هاي موجود در فلسفه همچون   درسی فلسفه براي کودکان براي حل تضادها و دوئیت برنامۀ

دهـد    نتایج این پروژه نشان مـی . عاطفه و عقل، جسم و ذهن و نظریه و عمل پرداخته است
آمدن بر مشـکالت ناشـی از ایـن    ق ئتواند توانایی فا  درسی فلسفه براي کودکان می برنامۀکه 

ها و ساختن یک زندگی معنادار از طریق ایجاد تعامل و انطباق میان ایـن مفـاهیم بـه      دوئیت
 .فرد کمک کند
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درسـی ریاضـی در      برنامۀهدف کلی مریکا املی معلمان ریاضی  ۀکمیت 1989 در سال - 
کـرد و تأکیـد روي   مقطع ابتدایی را کسب دانش و مهارت و تقویـت تفکـر منطقـی تعیـین     

شمارش جمع و تفریق اعداد و کسرها، ضرب و تقسیم اعداد کسرها و اعشار، حـل مسـئله،   
 ).1382 برومز و دیگران،( درسی ریاضی تنوع بخشید   برنامۀبرآورد، آمار و هندسه به 

هـا در    آموزان ابتـدایی و دانـش فراشـناختی آن     ، از مطالعه روي دانش)1374( صمدي - 
ریاضـی تفـاوتی    مسـئلۀ ریاضی دریافت که اگرچـه دختـران و پسـران در حـل      حل مسائل

  .کردند  نداشتند، ولی دختران عملکردشان را کمتر از واقع و پسران بیش از اندازه ارزیابی می
 ۀهمـ آمـوزان ایرانـی در     میزان افت تحصیلی در درس ریاضی از مشکالت رایج دانش - 

در سـال  ) تیمـز ( جهانی ریاضی ۀمطالعهاي سومین   و یافته نتایج. باشد  هاي تحصیلی می  پایه
آمـوزان    نیز بر ضـعف عملکـرد دانـش    78 - 1377 آر در تیمزـ ۀمطالعو  74- 1373 تحصیلی

 نشان داد که ایـران از بـین   74- 1373 نتایج مطالعات. ریاضیات تأکید داشت ةحوزایرانی در 
سـوم   پایـۀ و در  37 ۀرتبـ م راهنمایی دو ۀپایکننده، در درس ریاضیات در  کشور شرکت 41

  ).1376 کیامنش و نوري،( را کسب نموده است 38 رتبۀراهنمایی 
هاي متناقضی وجود   ریاضی نیز داده مسئلۀهاي جنسیتی در حل   نقش تفاوت زمینۀدر  - 
، حاکی از عدم تفاوت دختـران و  )Linn & Hyde, 1989(لین و هید  ۀمطالعبراي مثال، . دارد

تحلیلی که در آن مقـدار   شده فرا وي روي مطالعات انجام. ریاضی است مسئلۀپسران در حل 
و % 30 آمـد،  به دسـت و قبل از آن  1973تفاوتی که براي عملکرد دختران و پسران در سال 

 1972 االً از سـال بنابراین، احتم. گزارش شده بود% 13 به بعد، 1974 مطالعات منتشر شده از
  .هاي جنسیتی در عملکرد ریاضی کاهش یافته است  به بعد مقدار تفاوت

آمـوزان دختـر و پسـر     ، در پژوهشی کـه روي دانـش  )Randhawa, 1991( رانداوا -
خوانـدن و   زمینـۀ عملکرد ریاضی و دختران در  زمینۀانجام داد، نشان داد که پسران در 

، )Linn & Hyde, 1989( توجیه این تفاوت، لـین و هیـد  در . عملکرد زبان برتري دارند
ریاضیات را به تفـاوت در نگـرش دو جـنس بـه ریاضـیات       زمینۀتفاوت دو جنس در 

  .وابسته دانستند
 انجـام  1978- 1976هاي   سال طی که تحقیقی نتایج به توجه با) Lipman, 1980(لیپمن  - 

عملکـرد   کردنـد،  دریافـت  را فلسفه آموزش برنامۀ که آموزانی دانش که است داده نشان گرفته،
 .داشتند ریاضیات و درخواندن باالیی بسیار
ــر عــالوه -  ــه1995(فیلــدز  ایــن، ب )  Topping& Tricke ,2004(و تاپینــگ  تریکــی از نقــل ؛ ب
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داده  نشان خود پژوهش در را ریاضیات هاي  مهارت بر فلسفه آموزش برنامۀ مثبت اثرگذاري
 .است
اسـتدالل   توانـایی  کـه  دهنـد  می نشان )1988( گازارد ۀمقال در شده خالصه ۀمطالع چهار - 
 هـاي   گـروه  بـه  نسـبت  انـد،   کرده استفاده کودکان براي فلسفه برنامۀ از که آزمایشی هاي  گروه

  .)Sprod, 2001( طور معناداري بیشتراست به غیره پیشرفت ریاضی و خواندن، کنترل، در
 داد، انجـام  )Teaching for the test( تربیتـی  آزمـون  خدمات ۀمؤسسکه  یک بررسی در - 

 در گرفتنـد،  قـرار  آموزشـی  برنامۀ تحت این سال یک اینکه از پس آموزان دانش شد مشخص

کردنـد   کسـب  بهتـري  ةنمـر  گـواه  گـروه  بـه  نسـبت  استدالل مطلب و درك ریاضی، دروس
)(Lipman, 1998.  

به این نتیجه رسـید کـه   توان  میرغم شواهد تحقیقاتی دال بر اهمیت ذهنیت فلسفی   علی
طور مستقیم به بحث در باب تأثیر ذهنیـت فلسـفی بـر توانـایی حـل       هیچ یک از محققان به

اي بـه    هـاي پراکنـده    هایشان اشـاره  اند و اغلب در نوشته  آموزان نپرداخته  مسائل ریاضی دانش
شـود و    ها دیده نمـی   بحث منسجم و مشخصی در این باب در میان آناین موضوع داشته و 

گیـري،    تصـمیم  شیوةذهنیت فلسفی با خالقیت، عملکرد مدیریت،    ۀرابطها   غالباً در پژوهش
شغلی و کارایی مدیران و توانایی انجام وظـایف مـدیریتی      ۀعالقروحیه و مشارکت معلمان، 

؛ 1380مقـدم،    ؛ مرتضـایی 1374 ؛ هاشـمی، 1383 هاشمی،  ؛ سیف١٩٦٥ ,Smith( اند  سنجیده
، لـذا تـا   )1381 ؛ لروانـی، 1376 زاده،  ؛ بنـدلی 1372 ؛ اسـحاقیان، 1385 ؛ خزاعی،1385 زارع،

امیـد ایـن پـژوهش بـر آن اسـت کـه       . شـود   حدود زیادي ضرورت این پژوهش محرز مـی 
د و در اختیـار عالقمنـدان   گشاي مطالعات آتی و منبعی قابل ارجـاع در ایـن زمینـه باشـ     راه

  .تعلیم و تربیت قرار گیرد ۀفلسفمباحث 
  

  شناسی پژوهش  روش. 3
با در نظر گرفتن ماهیت و هدف پژوهش، یعنی بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حـل  

  .اي است  مقایسه  ـ   آموزان، مطالعه از نوع علّی  مسائل ریاضی دانش
  

  گیري  آماري، نمونه و روش نمونه جامعۀ. 4
آموزان پسر و دختر سـال سـوم مـدارس راهنمـایی       دانش ۀکلیآماري این پژوهش را  جامعۀ
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شـده   بنـدي   گیري طبقه  ، که با استفاده از روش نمونه)=8239N( دهند  شهر همدان تشکیل می
آماري    ۀنمونعنوان  نفر از آنها به 367 براساس جدول مورگان، متناسب با حجم طبقه، تعداد

گیري، حجم نمونـه، بـه تفکیـک      منظور افزایش دقت نمونه متعاقباً به. پژوهش انتخاب شدند
ــرورش و جنســیت دانــش  ــواحی آمــوزش و پ ــه  ن ــوزان، از روش نمون گیــري تصــادفی   آم

 .شد  شده با تخصیص متناسب استفاده بندي  طبقه

  گروه مورد مطالعهنمونۀ فراوانی . 1جدول 
  جمع  آموزان دختر  تعداد دانش  آموزان پسر  تعداد دانش  ناحیه
 182 86 96  یک
 185 92 93  دو

 367 178 189  جمع
  

  ها  روش تجزیه و تحلیل داده. 5
 هـاي پـژوهش در دو سـطح آمـار توصـیفی       در این پژوهش از تجزیه و تحلیل آمـاري داده 

ــار ( ــانگین و انحــراف معی ــی، درصــد، می ــه ( اســتنباطیو ) فراوان ــانس دوطرف تحلیــل واری
  .استفاده شد) آزمودنی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره بین

  
  ابزار پژوهش. 6

منظـور   اي بـه   اي کتابخانـه   هـاي مطالعـه    آوري اطالعات ایـن پـژوهش از روش    جهت جمع
هاي مـورد نیـاز از     آوري داده  تجربی پژوهش و جهت جمع ۀپیشینگردآوري مبانی نظري و 

نامه اسـتفاده شـده     پرسش آوري اطالعات با استفاده از  مورد مطـالعه نیز از روش جمع ۀنمون
  .نامه به شرح زیر استفاده گردید  بدین منظور از دو نوع پرسش. است
  

  ذهنیت فلسفی پرسشنامۀ. 1
 سشـنامۀ پرآمـوزان از    گیـري ذهنیـت فلسـفی دانـش      در پژوهش حاضـر بـه منظـور انـدازه    

  بعـد   سـه  گویه اسـت کـه    30 ةدربردارندساخته براساس مدل اسمیت استفاده شد که  محقق
 5 آن براسـاس مقیـاس    بـه تنظـیم   پذیري ذهنیت فلسفی را باتوجه  جامعیت، تعمق و انعطاف

  )مخـالفم  کـامالً موافقم، موافقم، تاحـدودي مـوافقم، مخـالفم،     کامالً(اي طیف لیکرت   درجه
مذکور نخست بـه صـورت آزمایشـی و بـه      پرسشنامۀالزم به ذکر است که . کند می  ارزیابی
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تعداد محدود، اجرا و اشکاالت و ابهامات آن رفع شـد و در سـازماندهی مطالـب و تنظـیم     
نامـه، اسـاتید مـرتبط و     منظور تعیین روایی پرسش درنهایت به. ساختار آن تجدید نظر گردید

نامه دقیقـاً متغیرهـا    هاي مندرج در پرسش  سؤالنکه آیا متخصص در این موضوع نسبت به ای
سـنجد یـا خیـر اعـالم نظـر کردنـد و درنهایـت روایـی ایـن            و موضوع مورد مطالعه را می

   .نامه مورد تأیید قرار گرفت  پرسش
ذهنیت فلسفی از روش آلفاي کرونباخ اسـتفاده   پرسشنامۀبراي برآورد اعتبار پایایی 

 SPSS 20، 864/0افـزار    از طریـق نـرم   شـده،  کرونباخ محاسبه ضریب آلفاي. شده است
 شود، می خوب تلقی 7/0قابل قبول و بیش از  7/0و  6/0از آنجا که آلفا بین . محاسبه شد

 اعتبـار  از پرسشـنامه  و خوب بوده و قبول قابل آمده دست به آلفاي گفت توان  می بنابراین

  .باشد یم برخوردار مناسب
  

  ریاضی مسئلۀآزمون حل . 2
 (TIMSS) ریاضـی  مسـئلۀ ریاضـی از آزمـون حـل     مسئلۀگیري توانایی حل   به منظور اندازه

انتخاب شد که مالك انتـخاب مسـائل، مـرتبط    مسئلۀ 25 در میان سؤاالت تیمز. استفاده شد
بـراي قضـاوت   . بـود ) پـذیري   جامـعیت، تعمق، انعطـاف ( ها با ابعاد ذهنیت فلسفی  بودن آن

شـده بـا ابعـاد ذهنیـت فلسـفی، ایـن مسـائل در اختیـار چنـد           ارتباط مسائل انتخاب دربارة
تغییراتـی   سـؤال براساس پیشنهادهاي آنها در چنـد  . متخصص آموزش ریاضی قرار داده شد

  .مرتبط انتخاب شد ۀمسئل 20 اعمال گردید و درنهایت
از روش آلفـاي   )TIMSS( ریاضـی  مسـئلۀ حـل   پرسشـنامۀ براي برآورد اعتبـار پایـایی   

 SPSS 20 ،730/0افـزار   شده از طریق نـرم  ضریب آلفاي محاسبه. کرونباخ استفاده شده است
شـود،   خوب تلقـی مـی   7/0قابل قبول و بیش از  7/0و  6/0جاکه آلفا بین  ازآن. گزارش شد
نامـه از اعتبـار    آمده قابل قبول و خوب بـوده و پرسـش   دست توان گفت آلفاي به  بنابراین می

  .باشد ناسب برخوردار میم
  

  هاي پژوهش  یافته. 7
  هاي توصیفی  یافته) الف

جامعیــت، تعمــق و ( ذهنیــت فلســفی و ابعـاد آن  ةنمـر هــاي توصــیفی   جـدول زیــر آمـاره  
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طبـق  . دهـد   آموزان پسر و دختر به صورت تفکیک شده نشان می در دانش را )پذیري  انعطاف
ضمناً در تمامی اجـزاي  . باشد  ر دختران بیشتر میهاي این جدول میزان ذهنیت فلسفی د  داده

میـزان  . انـد   دختران برتـر از پسـران بـوده   ) پذیري  جامعیت، تعمق و انعطاف( ذهنیت فلسفی
  .توانایی حل مسائل ریاضی نیز در دختران بیشتر از پسران است

  هاي توصیفی ذهنیت فلسفی و توانایی حل مسائل ریاضی  آماره. 2جدول 
  ریاضی  پذیري  انعطاف  تعمق  جامعیت  ذهنیت فلسفی  جنسیت

  پسر
  12/12  11/30  72/31  89/36  84/98  میانگین

  327/3  732/6  716/6  307/7  272/17  انحراف استاندارد
  245/0  495/0  498/0  537/0  270/1  نحراف استاندارد میانگینا

  دختر
  08/13  67/31  82/32  57/38  95/102  میانگین

  742/3  429/6  214/7  606/7  446/18  استانداردانحراف 
  277/0  478/0  535/0  565/0  367/1  نحراف استاندارد میانگینا

  جمع
  60/12  88/30  27/32  72/37  88/100  میانگین

  566/3  622/6 982/6  493/7  958/17  انحراف استاندارد
  186/0  346/0  66/3  392/0  937/0  انحراف استاندارد میانگین

  
  هاي استنباطی  یافته) ب

تفاوت معناداري در توانایی حل مسـائل ریاضـی نسـبت بـه سـطوح       :پژوهشی اول فرضیۀ
  .وجود دارد) شدت ذهنیت فلسفی(مختلف ذهنیت فلسفی 

 ةرداین فرضیه، یعنـی ذهنیـت فلسـفی بـه چهـار      ) عوامل( هاي مستقل  از آنجا که متغیر
انـد    دختر و پسر تقسیم شده ةردضعیف، ضعیف، متوسط و مطلوب و جنسیت به دو   خیلی 

کند، و همچنین ترکیب تمـامی   ها را تجربه می  هاي این متغیر  و هر آزمودنی فقط یکی از رده
پژوهشـی   فرضـیۀ سطوح این متغیرها در نظر گرفته شـده اسـت، بنـابراین جهـت بررسـی      

البته قبل از اجـراي ایـن    .آزمودنی استفاده شده است ه بینمربوطه، از تحلیل واریانس دوطرف
هـاي پـرت     ، عدم وجـود داده )اسمیرنوف- آزمون کولموگروف(ها   آزمون از نرمال بودن داده

  .اطمینان حاصل شد) آزمون لون(ها   و فرض برابري واریانس) اي  نمودار جعبه(
   آزمودنی جهت بررسی تحلیل واریانس دوطرفه بین. 3جدول 
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  اثر ابعاد ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی
  F P 2η  میانگین مربعات df  )نوع سوم(مجموع مربعات   
  648/0  000/0  604/220  482/955  3  445/2866  رده
        331/4  359  902/1554  خطا

          367  000/62889  مجموع

 F)3.359(  =604/220و  >α P=05/0، ازآنجاکـه  3با توجه به نتایج منـدرج در جـدول   
به بیانی دیگر اثر اصلی ذهنیت فلسفی بـر توانـایی   . شود  می تأییداست، این فرضیه پژوهشی 

این  ةاندازاسـت،  2η=0.648ضـمناً ازآنجاکه . آموزان معنادار است  حل مسائل ریاضی دانش
  .باشد  اثر شدید می

مسـائل ریاضـی بـه تفکیـک     تفاوت معنـاداري در توانـایی حـل     :پژوهشی دوم فرضیۀ
 .جنسیت وجود دارد

  آزمودنی جهت بررسی اثر جنسیت بر توانایی حل مسائل ریاضی تحلیل واریانس دوطرفه بین. 4جدول 
  F P 2η  میانگین مربعات df  )نوع سوم(مجموع مربعات   

445/2866  جنسیت  1 595/4  061/1  304/0  003/0  
902/1554  خطا  359 331/4     

000/62889  مجموع  367     

ــدرج در جــدول   باتوجــه ــایج من ــه نت ــه 4ب   =061/1و  05/0α =>304/0 =P، ازآنجاک
)359/1(F  بـر  »جنسـیت «به بیانی دیگـر اثـر اصـلی    . شود  پژوهشی رد می ۀفرضیاست، این 
 .آموزان معنادار نیست  دانش »توانایی حل مسائل ریاضی«

توانایی حـل مسـائل   « بر »جنسیت«و  »فلسفیذهنیت «اثر تقابلی  :پژوهشی سوم فرضیۀ
  .است آموزان معنادار  در دانش »ریاضی

  آزمودنی جهت بررسی  تحلیل واریانس دوطرفه بین. 5جدول 
  اثر تقابلی ابعاد ذهنیت فلسفی و جنسیت بر توانایی حل مسائل ریاضی

  F P 2η  میانگین مربعات df  )نوع سوم(مجموع مربعات   
  0.008  0.404  0.977  4.230  3  12.690  جنسیت*رده

        4.331  359  1554.902  خطا
          367  62889.000  مجموع
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ــه نتــایج منــدرج در جــدول  باتوجــه    =230/4و  05/0α =>404/0 =P، ازآنجاکــه 5ب
)359/3(F  به بیانی دیگر اثر تقابلی ذهنیت فلــسفی  . شود  پژوهشـی رد می ۀفرضیاست، این

  .آموزان معنادار نیست مسائل ریاضی دانشو جنسـیت بر توانایی حل 
دو بین میانگین سطوح مختلـف عامـل ذهنیــت فلسـفی، از       دوبه ۀمقایسدر ادامه جهت 

، 6 با توجـه بـه جـدول   . )340: 1388بریس و همکاران، (کنیم  آزمـون بن فرونی استفاده می
آموزان در تمـامی    شآزمون توانایی حل مسائل ریاضی دان ةنمرتفاوت معناداري بین میانگین 

تـر شـدن ذهنیـت      به عبارتی دیگر باقوي. دوي متغیر ذهنیت فلسفی مشاهده شد  سطوح دوبه
 نمـودار . آموزان، توانایی حل مسائل ریاضی نیز به طور معناداري افزایش یافـت   فلسفی دانش

 .نیز مؤید این نتیجه است ،1

  توانایی ةنمرهاي   گیندوي میان  دوبه ۀمقایسآزمون بن فرونی جهت . 6جدول 
  حل مسائل ریاضی در سطوح مختلف متغیر ذهنیت فلسفی

 فلسفی ذهنیت
I)(  

 فلسفی ذهنیت
(J) 

ها   تفاضل میانگین
(I-J) 

خطاي 
 استاندارد

P  
 اطمینان ۀفاصل

 کران باال  کران پایین

  ضعیف  خیلی
-  ضعیف 33/3 * 626/0  000/0  - 99/4  - 67/1  

-  متوسط 47/7 * 621/0  000/0  - 11/9  - 82/5  

-  مطلوب 73/11 * 687/0  000/0  - 55/13  - 91/9  

-  متوسط  ضعیف 14/4 * 236/0  000/0  - 76/4  - 51/3  

-  مطلوب 40/8 * 377/0  000/0  - 40/9  - 40/7  

-  مطلوب  متوسط 26/4 * 368/0  000/0  - 24/5  - 29/3  
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  ذهنیت فلسفی و جنسیتهاي   توانایی حل مسائل ریاضی به تفکیک رده ةنمرنمودار خطی . 1نمودار 

طور  به »توانایی حل مسائل ریاضی«با  »تعمق« شدت ارتباط :پژوهشی چهارم فرضیۀ
توانـایی حـل مسـائل    «بـا   »پذیري  انعطاف« و »جامعیت«معناداري بیش از شدت ارتباط 

  .است »ریاضی
 بـا توانـایی  ) پذیري  جامعیت، تعمق و انعطاف( جهت بررسی ارتباط ابعاد ذهنیت فلسفی

هـاي مربوطـه را در     آموزان، ابتدا میانگین و انحـراف معیـار متغیـر    حل مسائل ریاضی دانش
  .کنیم  جدول زیر گزارش می

 ریاضی، ذهنیت فلسفیهاي تمرکز و پراکندگی براي متغیرهاي   معیار. 7جدول 

  تعداد  انحراف معیار  میانگین  
57/12  ریاضینمرة   569/3  362 

72/37  جامعیت  534/7  362 
26/32  تعمق  993/6  362 

87/30  پذیري  انعطاف  638/6  362 

هاي ذهنیـت فلسـفی و     اسمیرنوف، ازآنجاکه متغیر  آزمون کولموگروف ـ  ۀنتیجبه  باتوجه
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ضـریب همبسـتگی از ضـریب همبسـتگی      ۀمحاسبباشند، بنابراین جهت   ریاضی نرمال نمی
  .شود  اسپیرمن استفاده می

  اسپیرمن بین ابعاد ذهنیت فلسفی و توانایی حل مسائل ریاضیضریب همبستگی . 8جدول 
  پذیري  انعطاف تعمق  جامعیت  ریاضی ةنمر 

 

  ریاضی ةنمر
000/1 اسپیرمن ضریب همبستگی  605/0 ** 706/0 ** 675/0 * 

P  . 000/0  000/0  000/0  

 366 364 366 367  مجموع

  جامعیت
605/0 اسپیرمن ضریب همبستگی ** 000/1  556/0 ** 436/0 ** 

P .000 . .000 .000 

 365 363 366 366 مجموع

  تعمق
706/0 اسپیرمن ضریب همبستگی ** 556/0 ** 000/1  619/0 * 

P 000/0  000/0  . 000/0  

 363 364 363 364 مجموع

  پذیري  انعطاف
675/0 اسپیرمن ضریب همبستگی ** 436/0 ** 619/0 ** 000/1  

P  000/0  000/0  000/0  . 

 366 363 365 366 مجموع

  :8 به نتایج مندرج در جدول باتوجه
ارتباط مسـتقیم و معنـاداري بـین نمـرات جامعیـت و توانـایی حـل مسـائل ریاضـی           - 
 ).05/0α = <Pو  r= 605/0(آموزان وجود دارد   دانش
ــایی حــل مســائل ریاضــی   -  ــین نمــرات تعمــق و توان ارتبــاط مســتقیم و معنــاداري ب
 ).05/0α = <Pو  r= 706/0(وجود دارد  آموزان  دانش
پذیري و توانـایی حـل مسـائل ریاضـی       ارتباط مستقیم و معناداري بین نمرات انعطاف - 
 ).05/0α = <Pو  r=675/0(آموزان وجود دارد   دانش
ازآنجا که از برقـراري  . ها برازش دهیم  کنیم، یک مدل رگرسیون بر داده  ادامه سعی می در
بودن مدل، نرمال بودن خطاها، استقالل خطاها، صفر بودن میانگین خطاها هاي خطی   فرض

توان مدل رگرسیون مربوطـه را بـا توجـه بـه       خطی اطمینان حاصل شد، حال می  و عدم هم
  .به صورت زیر ارائه کرد 9نتایج مندرج در جدول 

  ضرایب مدل رگرسیون چند متغیره جهت بررسی ارتباط بین . 9جدول 
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  یت فلسفی و توانایی حل مسائل ریاضیابعاد ذهن

  ضرایب  
خطاي 
  استاندارد

 t P  بتا
  خطی  هم
 VIF  تلرانس

-  ثابت 175/3  644/0   927/4 -  000/0    
110/0  جامعیت  019/0  231/0  722/5  000/0  610/0  639/1  
181/0  تعمق  023/0  356/0  805/7  000/0  481/0  081/2  

186/0  پذیري  انعطاف  0.023 347/0  137/8  000/0  549/0  820/1  

Y= - 3/175 + 0/110 X1+0/181 X2 +0/186 X3 

  :که طوري به
X1 :جامعیت نمرة  
X2 :تعمق نمرة  
X3 :پذیري  انعطاف نمرة  

 نمـرة ، شـدت اثـر   9شده در جـدول   هئشایان ذکر است با توجه به مقادیر بتاي ارا: تذکر
  .پذیري است  هاي جامعیت و انعطاف  توانایی حل مسائل ریاضی بیش از نمره نمرةتعمق بر 

  گیري نتیجه. 8
 آمــده، هـر کـدام از    به دستدر این پژوهش چهار فرضیه بررسـی شد که با توجه به نتایج 

ها نشـان    ها و یافته  نخسـت، داده فرضیۀدرخصوص . شود  ها به اختصـار تبیین می  این فرضیه
داد تفاوت معناداري در توانایی حل مسائل ریاضی نسبت به سطوح مختلف ذهنیت فلسـفی  

درصد از تغییرات ذهنیت فلسـفی   64که تقریباً  طوري ، وجود دارد، به)شدت ذهنیت فلسفی(
تـر شـدن ذهنیـت فلسـفی       ضمناً مشخص شد بـا قـوي  . ریاضی است نمرةمتأثر از تغییرات 

نتایج حاصـل  . یابد ایی حل مسائل ریاضی نیز به طور معناداري افزایش میآموزان، توان  دانش
هاي آزمایشی   خوانی دارد، او نیز نشان داد گروه  هم) 1986( از این پژوهش با پژوهش لیپمن

هاي کنتـرل    طور معناداري نسبت به گروه اند، به  فلسفه براي کودکان استفاده کرده برنامۀکه از 
الل، شامل استنباط صوري، یافتن شـقوق، درك مطلـب، پیشـرفت ریاضـی،     در توانایی استد
  ).61: 1388 به نقل از میرشفیعیان، ،1995کین، ( اند  پیشرفت داشته غیره خود مفهومی و

دوم، تفاوت معناداري در توانایی حل مسائل ریاضی به تفکیـک جنسـیت    فرضیۀ ةدربار
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از ( هـا   نتایج برخی از پژوهش. دست آمده است در این زمینه نتایج متناقضی به .وجود ندارد
حـل    زمینۀ، حاکی از عدم دخالت جنسیت در )Linn & Hyde، 1989؛ 1374 جمله صمدي،

خود دریافت که میـان عملکـرد دختـران و     ۀمطالع، در )1374( صمدي. ریاضی است مسئلۀ
دخترهـا و   اً میـان  تفاوتی کـه عمـدت  . ریاضی تفاوتی وجود ندارد مسئلۀحل   زمینۀپسران در 

هایی بود که این دو جنس بعد از عملکرد از خود  پسرها مشاهده شده است، در ارزیابی
تر از عملکرد واقعی   ریاضی، عملکرد خود را پایین  دختران بعد از پاسخ به آزمون. داشتند

ارزیـابی   که پسـران عملکـرد خـود را بـاالتر از حـد واقعـی        کردند، درحالی می ارزیابی 
 ، در این زمینه مشاهده کردنـد کـه از سـال   )Linn & Hyde, 1989( لین و هید. کردند می

شده است که به تفاوت در روش یادگیري  13/0 به بعد، تفاوت عملکرد دو جنس 1974
 این نتایج با نتایج رانداوا. ها در حل مسائل  شود، نه تفاوت در توانایی آن ها مربوط می  آن
)Randhawa, 1991( ، خـود بـه متفـاوت بـودن عملکـرد       ۀمطالعـ وي در . ناهماهنگ اسـت

شاید علت ایـن ناهمـاهنگی   . دختران و پسران و برتري عملکرد پسران در حل مسئله رسید
  .دبیرستانی مطالعه کرده است آموزان  آن است که رانداوا روي دانش

 یاضـی و علـوم  هاي روند مطالعـات بـین المللـی ر     شده براساس یافته هاي انجام  بررسی

(TIMSS)  20 متوسط عملکـرد دختـران در   ،1999 ۀمطالعدهد که در   در ایران نیز نشان می 
متوسط عملکرد دختـران   ،2003 مطالعۀباز، از متوسط عملکرد پسران کمتر و در  سؤال پاسخ

متوسـط   2003 مطالعـۀ اي از متوسـط عملکـرد پسـران کمتـر و در       چندگزینـه  سؤال 59 در
ــینعملکــرد  ــران در هم ــاً  ســؤال 59 دخت ــا پســران تقریب ــت  ب ــوده اس  2006( مســاوي ب

،Kiamanesh(، ریاضـی، نگـرش    ةخودپنـدار تـوان در   مـی  را تناقضـات  طور کلی دلیل این به
   .خانوادگی و وضعیت اقتصادي اجتماعی هر منطقه دانست و ریاضی افراد، متغیرهاي فردي

اثـر   پژوهشی، فرضیۀهاي مربوط به این   یافتهها و   سوم، براساس داده فرضیۀدرخصوص 
آموزان معنـادار    در دانش »توانایی حل مسائل ریاضی« بر »جنسیت«و  »ذهنیت فلسفی«تقابلی 

ازاي تمـامی سـطوح    شده بین سطوح یک عامـل بـه   چنانچه اختالف در پاسخ مشاهده. نبود
  .ها اثر متقابل وجود دارد  ن عاملگوییم بی طور معناداري یکسان نباشد، می هاي دیگر، به  عامل

آزمون ریاضی بـین دختـران و پسـرانی کـه      نمرة، ازآنجاکه اختالف 1با توجه به نمودار 
ضـعیف،  ( و در سـایر سـطوح   1.9 باشـند، برابـر بـا     داراي ذهنیت فلسفی خیلی ضعیف می

آزمـون   نمـرة ، تقریباً صفر شد، به لحاظ آماري اثر تقابلی این دو عامل بر )متوسط و مطلوب
  .ریاضی معنادار نشد
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توانایی حل مسـائل  «با  »تعمق« چهارم، نتایج بیانگر آن است شدت ارتباط فرضیۀ ةدربار
توانـایی  «بـا   »پـذیري   انعطـاف « و »جامعیت«طور معناداري بیش از شدت ارتباط ه ب »ریاضی

برابـر امـور و   آمـوزانی کـه در    توان گـفت در دانش  رو مـی ازاین .است »حل مسائل ریاضی
هـاي اساسـی هـر      جنبـه  ةدربـار کننـد و    هاي ظاهري بسنده نمی  مسائل مختلف تنها به جنبه

توان شاهد افـزایش میـزان توانـایی حـل مسـائل        پردازند، می  موقعیت به تفکــر و تعمق می
  .ریاضی بود

ذهنیت فلسفی اسمیت قابل نظریۀ  چهارچوبکه نتایج این پژوهش تنها در  ازآنجایی
آموزان سال سوم راهنمایی   آماري نیز تنها محدود به دانش جامعۀتعبیر و تفسیر است و 

آمـده بـه سـایر جوامـع      به دسـت شهر همدان است، بنابراین بهتر است در تعمیم نتایج 
  .احتیاط شود

ازمان آمـوزش و  ریـزان سـ    به نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی به مسئوالن و برنامه باتوجه
  :شود که عبارت است از  پرورش ارائه می

هـاي    آمـوزان در دوره  هاي بروز و رشـد ذهنیـت فلسـفی دانـش     فراهم آوردن زمینه
 مختلف تحصیلی؛
آمـوزان و آمـوزش ذهنیـت      هایی به صورت عملی براي دانش  ها و کارگاه  برگزاري دوره

 ل؛ئفلسفی و ارتباط این نوع تفکر براي حل مسا
 ۀزمینها در   ها و مقاله  هاي متعدد علمی، چاپ نتایج پژوهش  ها، نشست  برگزاري همایش
آمـوزان در مجـالت و     تفکـر دانـش   نحوةریاضی و ارتباط آن با  مسائلافزایش توانایی حل 

 نشریات مرتبط با آموزش و پرورش؛
 ۀزمینها در   قالهها و م  هاي متعدد علمی، چاپ نتایج پژوهش  ها، نشست  برگزاري همایش

 ذهنیت فلسفی در مجالت و نشریات مرتبط با آموزش و پرورش؛
درسـی ریاضـیات در    برنامۀهاي مختلف ذهنیت فلسفی در   توجه به ابعاد اساسی و جنبه

  هاي مختلف تحصیلی؛  پایه
  ؛سازي اطالعات جاي ذخیرهه بپرورش اعمال متفکرانه 

 ؛سوق این نظام به سمت پویایی ازنگري در نظام سنتی آموزش و پرورش وب
  .خواهی عدالتو  جویی حقیقت   ۀروحیپرورش و تقویت نگرش مثبت 
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