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چکیده :این مقاله با هدف بررسي تأثير برنامهه ررسهي
ریاضي آميخته به طنز بر خالقيت ریاضي رانش آموزان
پایه ششم روره ابتدایي نگاشته شهد مقالهه ضاضهر بهه
تحليل و گزارش نتایج کمي یک مطالعه بزرگتر کهه بها
روش آميختهه صههورگ گرهتههه مهي پههررازر خالقيهت
ریاضي رانش آموزان بر اساس عملکرر آن هها پها از
اجرای بسته آموزشي ریاضي آميخته بهه طنهز طراضهي
شده توسط محققين بر اسهاس ماهاهيم کتها ریاضهي
پایه ششم مهورر تحليهل قهرار گرههت مقایسهه نتهایج
پيشآزمون و پاآزمون نشان رار کهه تلايهق محتهوای
مااهيم ریاضي با انواع طنز آموزشي بر رشهد خالقيهت
رانههشآمههوزان تههأثير مثبههت رارر پيشههندارهایي جدههت
استااره از این یاهتههها رر ضهوزه برنامههریهزی ررسهي
چون طراضي محتوای آموزشي آميخته به طنز آموزشهي
متناسب با ویژگيهای هراگيران و تلايق طنهز آموزشهي
با برنامه های ررسي رر سطوح و رشته ههای مختله،
توسط توليد کنندگان برنامهه ههای ررسهي ارائهه شهده
است .
کلید واژه ها :خالقيت ریاضي برنامههای ررسي طنز
آموزشي

Abstract: This study aimed to
examine the effects of integrating
humor into math curriculum on
mathematical creativity of sixth grade
students in primary school. The current
paper reports the results of the
quantitative section of a larger study
conducted through a mixed methods
design. Mathematical creativity of
students based on their performance
was measured after the implementation
of the researcher-developed package
that included humor-integrated math
content generated based on the
concepts of sixth grade math textbook.
Pre-test and post-test results showed
that integration of some elements of
instructional humor with math concepts
can have positive effects on math
creativity of the students. Suggestions
are the development of humorintegrated curricula packages based on
needs and requirements of the learners
as well as the subject matters.
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بیان مسأله و چارچوب نظری
رنيایي که ما رر آن زندگي مي کنيم به سرعت رر ضال تغيير است و رر این زمان
تاکر خالق کليدی است که امکان مواجده با مشکالگ تطبيق و رر ندایت موهقيت را
برای ما هراهم ميسازر رر ضل خالق مسأله انسان تمام توانایي مغزی خور را به کار
ميگيرر(المزرین و المزرین .)2004 1یکی از راهکارهای پرورش خالقیت ،توجه به
آن در قالب برنامه درسی مدارس باشد .تحقيقاگ متعدری نشان راره است که یکي از
آموزشی" است(واتسون و ریگران 2007؛ مارتين  2005کسلر 1964؛ وانزر
 )2006طنز آموزشي انواع طنز و شوخ طبعي مناسب و برنامهریزی شده و به قصد
آموزش رر محيطهای آموزشي برای تسديل و جذا سازی هرآیند آموزش است(وانزر
 )2002طنز تأثيراگ متعدری بر هضای آموزش رارر؛ تحقيقاگ نشان راره است که
استااره مناسب و هوشمندانه از طنز آموزشي ميتواند به کاهش رغدغه و اضطرا

رر

محيط های آموزشي منجر شور(برك و ریگران1989 2؛ گرانر1970 3؛ واتسون و
ریگران 2007 4برلين1972 5؛ الکساندر1999 6؛ شلدون1996 7؛ زال)1994 8
پژوهشها هم چنين نشان ميرهد که شوخ طبعي هضای باز و وسعت ذهني برای ضل
9

مسائل و رستيابي به ایده های بيشتر و خالقانهتر بسيار ضائز اهميت است(کسلر 1964؛
کوهن 1970؛ مارتين؛ 2007؛ سابرومانيام  2009و موسسما )2014
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ساز و کارهایي که مي تواند چنين هضایي را رر آموزش ایجار کند استااره از "طنز

ریاضياگ :عبور از طنز به خالقيت

کورکان رر برخورر با چالش های روزانه به منظور رستيابي به پاسخ سؤاالگ خهویش از
روشهای خاصي استااره مي کنند خالقيت رر کورکان کم سن و سال به مثابه روشهي
برای اندیشيدن اقدام کررن یا ساختن چيزی است که برای آن ها بکهر و بهدیب بهوره و
خور آن ها و ریگران از آن استااره کنند به استنار این هرض زمهاني و ریگهران()1383
معتقدند که اگر ابداع و نوآوری از یک کورك برای اولين بار سر بزند و ریگران نيهز آن
را تأیيد کنند مي توان گات که او کورکي خهالق اسهت آنهان مهي گوینهد" :خالقيهت
زمينه های مختل ،رارای قدرگ خالقه هستند و اگر زمينه های الزم بهرای شهکوهایي و
رشد آن هراهم شور مي توانند آن را ظاهر سازند"
خالقيت ضوزه های موضوعي مختلاي را رربر مي گيرر که یکي از آن ها ضوزه
ریاضي است اگرچه محققان و ریاضيدانان زیاری به خالقيت ریاضي اظدار عالقه
کرره اند تعری ،واضدی از خالقيت ریاضي رر ضد وسيب مورر پذیرش قرار نگرهته
است(من

1

2005؛

ليليدا و سریرامن

2

)2006

پوانکاره3ریاضيدان برجسته

هرانسوی()2012؛ بر اساس تجربه شخصي خالقيت ریاضي را به منزله توانایي برای
ساخت ترکيباگ مايد از موار ریاضي که قبالً موجور بورهاند رر نظر گرهته است ليليدا
و سریرامن( )2006هرض را بر این گذاشته اند که هرآیند ساخت ریاضي مشابه نظریه
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خصوصيتي نيست که رر انحصار عده ای خاص باشهد و تمهامي اههرار بهه ررجهاتي رر

خالقيت ریاضي پوانکاره( )2012است پوانکاره مدعي شد که طي هرآیند ضل مسائل
هرر ممکن است تعدار زیاری قطعاگ یا ایدههای تصارهي راشته باشد که ممکن است
به عنوان محصوالگ رانش یا تجربه رر نظر گرهته شوند که رر این جا شخص بررسي
راری به منظور ساخت ریاضي با یکدیگر ارغام مي کند اروینک )1991(4نيز ارعا مي
1

. Mann
. Liljedahl & Sriraman
3
. Poincare
4
. Ervynck
2

29

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.27

ميکند که کدام یک از این ایدههای تصارهي مرتبط هستند و آن ها را به طرز معني
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کند که همچون بازسازی بخشي از یک نظریه برای بدبوربخشي به آن ایجار چيزی
جدید یا مادومي مايد متضمن کش ،ساختار یا برقراری ارتباط بين ضقایق شناخته
شده یا ساخته شده ریاضي است که اینها همه ميتواند تشکيلرهنده خالقيت ریاضي
باشد ليليدا و سریرامن( )2006به نقش «هرصت ها» رر نوآوری رر ریاضي اشاره کرره
تأکيد کررند که هرصت ها تندا زماني بدست مي آیند که هرر آماره استااره از آندا باشد
وایلز )1997(1این کار را به تندا بورن رر تاریکي تعبير کرره و مي گوید:

توصي ،آن رر قالب عبارگ ورور به عمارتي رر تاریکي است شما وارر اتاق اول مي
شوید و همه جا تاریک است کامال تاریک! ناگدان شما به اثاثيه برخورر ميکنيد و به
تدریج متوجه ميشوید که چه وسيله ای کجا قرار گرهته است و سرانجام بعد از
گذشت  6ماه و اندی شما باالخره کليد برق را پيدا مي کنيد برق را روشن ميکنيد و
به ناگاه همه جا روشن و نوراني ميگررر(وایلز )1997
بر اساس آنچه ليليدا و سریرامن( )2006عنوان کرره اند؛ هرصت ها رر ایجار
خالقيت ریاضي نقش آهرینند سؤال این است که آیا مي توان به طنز به منزله یکي از
این هرصت ها برای راهيابي از تاریکي های ذهني به همان هضای روشني که خالقيت
ریاضي را رقم خواهد زر نگریست؟ تحقيقاگ نشان مي رهد که ایجار ترکيباگ جدید
از مااهيم و موضوعاگ موجور یکي از کاربری های قرار گرهتن رر هضای طنزآميز است
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شاید بدترین تعبيری که بتواند گویای تجربه من از انجام اعمال ریاضي باشد

و طنز با هراهم سازی هضای مساعد ذهن آسوره و انعطاف هکری هرصت رستيابي به
نگاهي متااوگ به ایده ها و جریاناگ معمولي روزانه را پدید مي آورر(کسلر 1964؛
طنز که رر برخي متون و زمينههای اربي با واژههایي مانند شوخي مزاح لطياه شوخ
طبعي مطایبه هکاهه هزل هجو؛ هم معني یا معارل گرهته ميشور پدیده ای
چندبعدی و بين رشتهای است که یاهتن تعری ،واضد و مورر تواهق از آن بين
1

. Wiles
30
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ریچاررز )2004
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اندیشمندان و پژوهشگران تقریبا غيرممکن است هيلسوهان روانشناسان روانکاوان
زبانشناسان مررمشناسان جامعه شناسان هنرمندان شاعران و نویسندگان هر یک
سعي کرره اند تعری ،مرتبط با زمينه مطالعاگ خورشان از مادوم طنز را بيان کنند به
عنوان مثال اهالطون طنز را یکي از اضساساگ روسویه انساني محسو

کرره که

آميزهای از ررر و لذگ است آن چه از رید اهالطون مضحک به نظر ميرسيد هقدان
خورآگاهي رر طنز بور وی معتقد بور که طنز انسان را از ضالت طبيعي خارج مي
آن را مذموم مي رانست و نکوهش مي کرر ارسطو( 322-384قبل از ميالر) نيز
مسخرهکررن را کاری زشت رانسته که ررمان ررر نيست(آتاررو )1994 1کراهورر

2

( )1994طنز را ارتباط کالمي و غير کالمي ميراند که شناختي مثبت یا پاسخي مؤثر
از سوی مخاطبان توليد ميکند
طنز از ریدگاه زبان شناختي نيز مورر توجه قرار گرهته است به عنوان مثال اتاررو و
راسکين )1991(3طنز را رهتاری مي رانند که از طریق ابزارهای زباني یا غيرزباني از
رو طرف گاتگو سر مي زند راسکين( )1985ارامه مي رهد " :چنين رهتاری نتيجه
تقابل رو تصویر ذهن ي یا برراشت معنایي نامتجانا و نامنطبق است و اضتمال رارر
گوینده طنز هدهش توليد خنده باشد یا نباشد(ضيایي مدر )1393
نظریههای زیاری از زوایای مختل ،به طنز پرراختهاند که از ميان بيش از یکصد نظریه
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کند و عالوه بر آن راهي است برای به سخره گرهتن اهرار زیررست و به همين خاطر

شناسایي شده(اسميت و ویليامز )1971 4سه نظریه غالب هست که بيانگر سه نوع
کارکرر متااوگ پدیده طنز هستند؛ که رر این پژوهش نظریه طنز آموزشي وانزر که
گروه اول این نظریه ها مدل رهایي /تسکيني 5است که بر مبنای ریدگاه روانکاوی
1. Attardo
2 . Crawford
3. Attardo & Raskin
4 . Scmidt, H. E., & Williams, D. I.
5
. Relief theory of humor
31
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ترکيبي از سه نظریه مطرح رر ضوزه طنز است زیربنای کار عملي قرار گرهته است
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مبتني بر کارکرر روانکاوانه طنز که توسط هروید )1928(1و اسپنسر )1860(2مطرح شده
است بر اساس این مدل طنز زماني تجربه شده است که اهرار آن را به منزله رهایي از
هشار یا تنش به کار ببرند هروید( )1928معتقد است که خالقيت نوعي رهتار رهاعي
است یعني هعاليت های هنری و عملي عبارگ از تمایالگ ارضا نشده است که به
شکل هدف عالي تر ررآمده اند ميرکمالي و خورشيدی( )1384مي گویند که این
نظریه که خالقيت را با آشاتگي رواني– عاطاي توأم مي راند زیار مورر تأیيد
روانکاوان جدید نيست بلکه آن ها معتقدند برای بروز خالقيت ذهن نيمه آگاه باید برای
روم شامل طنزهای ناهمخوان 3غاهلگير کننده و موقعيتي است نظریه ناهمخواني برای
اولين بار توسط ایمانوئل کانت 4هيلسوف آلماني رر سال  1790نام گذاری شده بور
آرتور شوپنداور )1819( 5رر شرح این نظریه مي گوید" :طنز و شوخ طبعي روال عاری
انتظاراگ را رر زندگي روزمره به هم مي زند و نتایج غيرمترقبه ای که مغایر با تجربياگ
قبلي هرر و خنده رار و تعجب بر انگيز است را رقم مي زند"؛ رر سال 1649
رکارگ6مدل غاهلگيری طنز را مطرح کرر که ميگوید طنز مستلزم ناگداني بورن است
گروه سوم معرف نظریه طنز برتریجویانه 7و بيانگر این مادوم است که اهراری که رر
موقعيت برتری نسبت به ریگران قرار رارند طنز را به شيوه تداجمي و برای تحقير و
بي اعتبار کررن مخالاان و یا زیررستان به کارگيرند این مدل مادومي به زمان
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مدتي از آگاه و ناخور آگاه آسوره باشد تا به جمب آوری ایده های تازه بپررازر گروه

اهالطون8رر قرن پنجم قبل از ميالر باز ميگررر اهالطون و ارسطو بر این باورند که طنز
و خنده وسيله ابراز قدرگ و برتری هستند که به عنوان ضربه ای برای نمایش خطاهای

. Freud, S.
. Spencer, H.
3 . Incongruity
4 . Kant
5 . Schopenhauer, A.
6 . Descartes
7 .Superiority
8. Plato
2
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1
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ریگران و تخریب و بيان ضقارگ آنان استااره مي شوند ول 1،و همکارانش()1934
بر این باورند که بر اساس نظریه برتری آرم ها به کاستي شکست یا ناکارآمدی ریگران
برای مي خندند از این رو که اهرار را متوجه این نقایص ساخته و از تداوم آن پيشگيری
نمایند
بر اساس نظریه تسکيني مي توان گات که یکي از ملزوماگ پرورش خالقيت هضایي
باز و خالي از تنش و توأم با آسورگي خيال است و طنز با ایجار این هضا رر عمل مي
از شاخصه های هضای طنز آميز است که مي تواند رر ضوزه های مختل ،مطرح باشد
با نگاهي به نظریه طنز ناهمخوان رر مي یابيم که این نظریه رر هم شکستن قالب
زندگي روزمره را مطرح مي کند به عبارتي هر یک از ما الگوهای کليشه ای ذهني راریم
که بر اساس تجربياگ تدریجي ما از زندگي شکل گرهته اند طنز این قالب ثابت را
برای لحظاتي بدم مي ریزر و به زعم شوپنداور( )1819نتایجي را از وقایب اخذ مي کند
که از زاویه جدید و غير متعارهي به مسائل مي نگرر مثال تصور یک گربه با پر یا تخم
مرغ شکسته ای که به جای جوجه نوزار انساني از ررون آن سر برآورره است! و این
شيوه نگرش جدید به سوژه های قبلي ذهن را رچار یک جدش و تعارض شناختي مي
کند که برای هرر خنده رار است اما رر توضيح نظریه سوم طنز یعني طنز برتری
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تواند زمينه ساز خالقيت باشد چنانچه گاته شد "ذهن آسوره" بستر خالقيت و یکي

جویانه هدف اصلي از طنز اگر به معنای ررست آن به کار رور مبارزه با کاستي ها و
آسيب ها است و بيان شيرین تلخي ها برای مرتاب ساختن آن؛ رر خالقيت نيز هدف
یاهتن کليدی نو و متااوگ برای ضل مسائل موجور قبلي با نگرشي تازه است

1976؛ تورنا 1950؛گيلاورر 1967 1959؛ زماني و ریگران 1383؛ عصاره )1386

1. Wolff
2
. Costelloe, T.M.
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صاضب نظران زیاری به مبحث خالقيت پرراخته اند(از جمله کاستلو 2007 2؛ ميتلند
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رر این مقاله با توجه به امکان عملياتي ساختن مؤلاه های گيلاورر 1ریدگاه وی به
خالقيت به عنوان امری هرری متشکل از مؤلاه های اصالت انعطاف پذیری بسط و
سيالي که با هم خالقيت کل را تشکيل مي رهند؛ مورر استااره قرار گرهته است
خالقيت از ریدگاه گيلاورر عبارگ از تاکر واگراست که رر آن؛ اصالت معرف تازگي
اندیشه های هرر و انعطاف پذیری مبين گستره ضوزه اندیشيدن او است؛ سيالي به تعدار
پاسخ های هرر رر آزمون خالقيت اشاره رارر و بسط ميزان توجه به جزئياگ را نشان
مي رهد(گيلاورر  )1962هم چنان که رر مواجده با اربياگ خالقيت نيز معلوم است
شور که ابداعي است و قصد ضل تعارضاگ قبلي به شيوه ای جدید را رارر لذا با توجه
به آنچه گاته شد رر مجموع به نظر مي رسد خالقيت و طنز رر پرراختن به ترکيباگ
جدید از مسائل موجور قبلي و رر هم شکستن قالب های ذهني به هم پيوند مي خورند
و هرآیندی رهت و برگشتي ميان رو مقوله طنز و خالقيت مشاهده مي شور که هر یک
زمينه ساز ریگری است
شایان ذکر این که نظریههای مطرح طنز هيچ یک مستقيماً و مستقالً نميتواند
پاسخگوی نياز ضوزه آموزش باشد بلکه تلايق نظریههای مربوط و استخراج نکاگ
کاربرری آنها ميتواند به رسيدن به هدف پژوهش کمک کند وانزر( )2006با ترکيب
این سه نظریه طنزی موسوم به طنز آموزشي را پيشندار ميرهد ضيایي مدر()1393

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-21

ناهماهنگي و تاریکي ذهني ناشي از اندیشيدن به مسائل رر ندایت به بصيرتي منجر مي

معتقد است که طنز آموزشي ظرهيتي است که به صورگ بالقوه رر معلم رانش آموز
گروه همسال و هضای آموزشي وجور رارر که ميتوان به عنوان ساز و کار تسديل کننده
برخي پژوهش ها به بررسي اثراگ طنز و شوخي بر خالقيت و ارتباط این رو متغير
پرراخته اند نتایج پژوهش چينينگ النگ و هون لي()2010؛ با عنوان"طنز محل کار و
خالقيت سازماني" که با مشارکت  282رانشجو و سرپرست مؤسسه کاری  MBAرر
مالزی به شيوه پيمایشي و با استااره از پرسشنامه انجام شد نشان رار که استااره از طنز
1 . Gilford
34

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.27

هرآیند یارگيری برای مقاصد آموزشي از آن استااره کرر

ریاضياگ :عبور از طنز به خالقيت

بر خالقيت سازماني تأثير مثبت و معني راری رارر چانگ سو و چن( )2013رر
تحقيقي با عنوان "رابطه بين بازیگوشي و جو طنزآميز کالس ررس با خالقيت رانش
آموزان" که با مشارکت  388تن از رانش آموزان( 245رختر و  143پسر) ربيرستان های
هني و ضرهه ای شدر تایوان به روش هم بستگي و با استااره از آزمون خالقيت تورنا
انجام شد به این نتيجه رسيدند که بين بازیگوشي و خالقيت گراهيکي و زباني رانش
آموزان(رر خرره مقياس های اصالت انعطاف پذیری سيالي و بسط) رابطه مستقيم
خالقيت رانش آموزان را پيش بيني نماید کدروئيتز( )2010رر بيان نتایج پژوهش
سابرومانيام )2009(1رر رانشگاه نورث وسترن عنوان مي کند که باال بررن روضيه
راوطلبان اضتمال تجربهی لحظه"آها" رر ضل معما را که آزموني استاندارر برای اندازه-
گيری خالقيت است اهزایش ميرهد سابرومانيام با استااره از ام آر آی 2رریاهت که
بينش خالقانه با اهزایش هعاليت ناضيه کورتکا مغز 3ررست قبل از ضل یک مسأله
همبسته است این ناضيه به تنظيم توجه و ضل مسئله مي پررازر وقتي که اهرار ضال و
هوای خوبي رارند این ناضيه از مغزشان هعال تر است و مغز را برای پيدا کررن راهضل-
های خالقانه آماره مي کند جونگ 4از رانشگاه نيومکزیکو معتقد است وقتي هعاليت-
های عقالني انجام ميرهيم شبکههای عصبي به صورگ خطي کار ميکنند؛ اما زماني
که با هعاليتهای خالقانه سر و کار راریم شبکهی عصبي رر مسير پيچيده و توررتویي
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معنارار وجور رارر همکاری و صميميت موجور رر جو کالس مي تواند به طور مستقيم

هعال ميشور او معتقد است که این کارکرر جایگزین مغز با خاموش کررن هرآیند
پررازش معمولي هضا را برای نوع ریگری از اشتغال به مسائل هراهم ميکند تقي
راستان رر سه گروه سني(ال،

ج) پرراخته و به این نتيجه رسيده که برای گروه

سني(ال )،که بيشتر تصویرخوان هستند غاهلگيری انسانانگاری تقليد و تضار برای
1

. Subramaniam
. fMRI
3
. cortex
4
. Jung
2
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پور( )1390رر مطالعه خویش با عنوان"شوخ طبعي رر اربياگ کورك" به بررسي چند
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گروه سني( ) غاهلگيری انسانانگاری تکرار تضار بازی با کلماگ جابهجایي و
وارونگي و برای گروه سني (ج) که ررك بيشتری از شوخطبعي رارند استااره از
ضر المثل بازی با کلماگ استااره از آرایههای اربي تکرار ضماقت و بالهت اغراق
بيمعني نویسي عکا و تضار بيشتر قابليت کاربرر رارند .جواری( )1384شيوه های
ارائه طنز را رر قالب اشکال کوچک نمایي بزرگ نمایي تقليد مضحک کنایه طنز آميز
نقل قول مستقيم خنده رار به کارگيری ضر

المثل و رست کاری رر اشعار معرهي

نموره است
الکترو آنساالوگراهي1مغز نشان راره است که رر شنيدن یک جوك یا طنز تمام بخش
های مغز با همدیگر هعال مي شوند رر ابتدا نيمکره چپ مغز شروع به پررازش لغاگ
مي کند سپا بخش جلویي پيشاني(مرکز عواط )،هعال مي شور  120ميلي ثانيه بعد
نيم کره راست شروع به پررازش الگوها مي کند و چند ميلي ثانيه پا از آن بخش پا
سری(مرکز پررازش اطالعاگ ریداری) هعال مي شور با شنيدن طنز امواج رلتا اهزایش
ميیابد که منجر به اضساس شارماني شده و پا از آن خنده هوران مي کند نيمکره
چپ مغز طنز را رریاهت مي کند و نيمکره راست مغز به ررك آن کمک مي کند
آسيب به سمت راست پيشاني باعث مي شور که شخص نتواند جوك طنز و خنده را
اضساس کند .این ضالت کامال با واکنش های متداول عاطاي متااوگ است واکنش
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پژوهشگران رریاهته اند که طنز و خنده کارکرر شناختي پيچيده ای رارر برای مثال

های عاطاي به نواضي خاصي محدور هستند رر صورتي که خنده از طریق شبکهای
عصبي که نواضي بسياری از مغز را رر بر گرهته است توليد مي شور پژوهشگران
منجر به اهزایش یارگيری مي شور هم چنين خنده باعث کاهش استرس شده که منجر
به اهزایش انعطاف مادومي ميشور که جزء الزم خالقيت است خنده مي تواند به اهرار
کمک کند تا مسائلي را که به راهکارهای خالقانه نياز رارند ضل کنند و خندیدن به
تسديل تاکر همه جانبه و ایده های مرتبط و ارتباط آزارانه منجر مي شور پژوهش های
1

. EEG
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مزایای ریگر خنده را نيز رریاهتهاند؛ مثال خنده هر رو نيمکره مغز را تحریک مي کند که

ریاضياگ :عبور از طنز به خالقيت

اخير نشان مي رهد وقتي اهرار رر هضاهای سبک تر(غير جدی) قرار رارند بيشتر لحظه
آها و الدام را تجربه مي کنند(موسا ما )2014 1به نظر مي رسد از هعاليت همه جانبه
مغز رر هنگام خنده و هضای مساعد ایجار شده توسط طنز؛ بتوان برای طرح آن رر
محيط های آموزشي به جدت بدبور یارگيری و اهزایش پتانسيل خالق ذهني اهرار بدره
گرهت
از آن جا که رنيای تدریا پر از لحظه های ناهمخوان و اضاطه شده رر تناقض های
آمدن با خنده یا لذگ تاریح است؛ طنز را مي توان جدشي لذگ بخش و سریب به
ضالت هعاليت محور از ضالت غم انگيز و جدی هدف محوری ذهن رانست ویژگي
اساسي تئوری ناهم خواني یک جدش شناختي است یک طرضواره جایگزین از شکل
ث ابت به چيزی جز آن چيزی مثل وارونه گویي یا طعنه که معني غير از آن چه رر
ظاهر گاته شده را مي رهد و این جدش شناختي نمور و جلوه خالقيت است هم
چنان که مارتين( )2007نيز مطرح کرره است شوخ طبعي با خالقيت مرتبط است اما
عالوه بر این قرار گرهتن رر معرض طنز سيالي انعطاف پذیری و اصالت و نيز
خالقيت کل را اهزایش مي رهد به طور خالصه نتایج پزوهش های انجام شده رر
ضوزه طنز و خالقيت که رر این بخش به برخي از آن ها اشاره شد نشان مي رهد که
شوخ طبعي و ایجار هضای باز و وسعت ذهني برای ضل خالقانه مسائل و پرراختن به
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عميق و مداوم است و ارعاها مبني بر ارزشمندی طنز رر تدریا هراتر از ارزش کنار

ایده های تازه اهميت رارر بنابر آن چه تا کنون گاته شد مساله این پژوهش است که
آیا طنز آموزشي بر اهزایش خالقيت ریاضي تأثير رارر؟

پژوهش ضاضر رر سطح مدارس ابتدایي شدر تدران اجرا شد جمب آوری و تحليل راره
های کلي شامل رو بخش کمي و کياي مي شور که رر این مقاله صرهاً به تحليل و
گزارش نتایج بخش کمي پرراخته شده که به روش نيمه آزمایشي صورگ گرهته است
. Moses Ma

1
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روش پژوهش
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برای کار آزمایش ما به گروهي همگن نياز راریم تا با مقایسه آندا با یکدیگر رر قالب رو
گروه کنترل و گروه آزمایش هرضيه را آزمون کنيم از آن جا که اهرار همگن رر اجتماع
بسيار نارر هستند و معموالً انسان ها از نظر شرایط و توانایي ها با یکدیگر تااوتدایي
رارند انتخا

اهرار همگن کاری سخت و طاقت هرساست و بدترین شکل ضل این

مسئله انتخا

تصارهي آزمورني ها از ميان مجموعه کل است بدین ترتيب متغيرها

اضاهي خور به خور از رایره تحقيق ضذف ميشوند و مي توان متغيرها و هرضياگ مورر
آزمون را بر روی آزموندا بررسي نمور(رالور )75 : 1384

تدران است که نمونه مورر نظر از بين آنان به روش نمونه گيری خوشهای چند مرضله-
ای انتخا

شد بدین ترتيب که از کليه مدارس روره ابتدایي مناطق  22گانه شدر تدران

به شيوه تصارهي مدارس منطقه  2انتخا

و سپا رانش آموزان  8کالس از مدارس

این منطقه به تاکيک جنسيت و باز هم به صورگ تصارهي انتخا

شدند و تعدار 226

رانش آموز پایه ششم ابتدایي به تاکيک جنسيت رر رو گروه آزمایشي و گواه(پسران
 120رختران  )126جای گرهتند سپا با استااره از پرسشنامه خالقيت ریاضي
مستخرج از رساله رکتری لينگ هنگ هام( )2014و روایي سؤاالگ آزمون خالقيت
ریاضي با نظرسنجي از  20تن از معلمان پایه ششم و  5نار از متخصصان برنامه ررسي
تعدار و کيايت سؤاالگ متناسب سازی شد و پایایي آن نيز با استااره از نرم اهزار
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جامعه آماری بخش کمي متشکل از کليه رانش آموزان پایه ششم ابتدایي شدر

 SPSSاندازه گيری شد که عدر  0/76به رست آمد برای اعتبار یابي بسته مااهيم
ریاضي آميخته به طنز آموزشي این بسته ابتدا با کمک رو نار از متخصصان برنامه
کارشناسان رهتر طنز ضوزه هنری و اساتيد طنزپرراز تغييراتي رر آن اعمال شد پا از
آن با برگزاری چند جلسه با ضضور  15تن از معلمان پایه ششم ابتدایي و  7تن از
متخصصان رشته های برنامه ررسي و روانشناسي تربيتي و با استااره از خبرگي و
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ریزی ررسي و آموزش ابتدایي طراضي سپا با استااره از رهنمورهای  8تن از

ریاضياگ :عبور از طنز به خالقيت

مدارگ آنان با به کارگيری روش رلاي و نيز اجرای آزمایشي رر یکي از کالس های
گروه آزمایش قابليت اجرایي یاهت
پا از طي این مراضل  84صاحه ابتدایي محتوای کتا
انتخا

ررسي ریاضي پایه ششم

و تعداری طنز آموزشي مرتبط با محتوا طراضي شد معلمان گروه آزمایش برای

تدریا مااهيم ریاضي رر قالب طنز آموزشي با برگزاری جلساگ روستانه توجيه شدند
و قرار شد مااهيم با استااره از طنز کالمي معلم رر ضين تدریا مااهيم یا روش های
توسط معلم به رانش آموزان آموزش راره شور رر این مرضله بسته طراضي شده جدت
اجرا رر اختيار آن ها قرار گرهت نمونه هایي از طنزهای مورر استااره رر کالس از این
قرار است :برای تدریا کسر کالس ررس با یک زیر انداز هرش شد و بر روی آن یک
مریب مستطيل شامل  64بخش مساوی با کمک رانش آموزان طراضي شد و از آنان
خواسته شد که کسرهای مختل ،مثل  3قسمت  10قسمت و  20قسمت از  64قسمت
را با کمک بدن خویش و با گرهتن هماکری از روستان بر روی این مربب مستطيل نشان
بدهند مشارکت رانش آموزان و ميزان راوطلبي آنان برای انجام این کار قابل توجه بور
و هيجاني که رر هنگام نمایش این کسرها راشتند با خنده و شاری همراه بور که این
نمونه ای از تدریا مادوم کسر با استااره از طنز ضرکتي است نمونه ای از طنزهای
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تدریا هعال مثل نمایشي بازی راستان طنز یا با استااره از طنز تصویری و تشریح آن

تصویری نمایش کسر به صورگ رو و نصاي است(از تصویر سه عروسک برای این
موضوع استااره مي شور) که معرف این است که کسر برای همه جا کاربرر ندارر که رر
ارامه شکل تصویری کسر  2و نيم(تصویر شماره  )1به صورگ طنز آمده است(معلم
چون گمان مي کند یک عده آرم ناشي برای نمایش کسر  2و نيم تصميم رارند او را
نص ،کنند):
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برای رانش آموزان توضيح مي رهد که عروسک سوم از تصور موضوع ناراضت است
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تصویر شماره  :1رو و نيم!
و ندایتا مثالي از طنزهای کالمي ارائه شده توسط معلم بيان ضکایت مرری است که
 4قسمت تقسيم کند یا  8قسمت"؟ مي گوید" لطاا  4قسمت برش بزنيد چون من
رژیم رارم"!!!
سؤاالگ پيش آزمون و پا آزمون خالقيت ریاضي رر این پژوهش یکسان بور و با
توجه به تااوگ نتایج قبل و بعد از مداخله و نيز همسان سازی رو گروه آزمایش و گواه
ضتي المقدور به لحاظ سن منطقه آموزشي شاخه تخصصي تدریا معلمان(علوم
پایه) سطح و رشته تحصيلي و خوراظداری آنان رر گرایش به طنز و استااره از آن رر
کالس ها به طور معمول و رر ندایت استااره از آزمون های آماری تغيير نتایج پيش
آزمون و پ ا آزمون به تااوگ روش آموزشي معلم رر رو گروه نسبت راره شد معلمان
مجری طرح  4نار بورند که همگي برای همکاری اظدار تمایل کررند و انتخا

آن ها
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به رستوران مي رور و رر پاسخ به سؤال پيشخدمت که از او مي پرسد" " پيتزای را به

به صورگ هدهمند از بين  20تن از معلمان شرکت کننده رر جلساگ ضمن خدمت بر
اساس عالقمندی و برخورراری از روضيه شوخ طبعي و نيز اذعان به استااره غير رسم
تصویب طرح  )93(3-3-6تا کنون رر پایه ششم ابتدایي اشتغال به خدمت راشتند
جنسيت رر این پژوهش به عنوان متغير تعدیل کننده رر نظر گرهته شده است این
پژوهش به مدگ یک نيم سال آموزشي از هاته روم مدر ماه تا پایان ری ماه رر مدارس
مورر نظر انجام شد؛ راره ها با استااره از شيوه تحليل کوواریانا تک متغيره و سایر
آزمون های آماری مورر تجزیه و تحليل قرار گرهتند
40
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از طنز رر کالس ها و استقبال از طنز رانش آموزان صورگ گرهت این معلمان از ابتدای

ریاضياگ :عبور از طنز به خالقيت

نتایج
به منظور ارزیابي تأثير طنز آموزشي خالقيت ریاضي رانش آموزان هرضيه صار زیر
لحاظ گررید :آميختن طنز به مااهيم ریاضي کتا

ریاضي پایه ششم ابتدایي بر خالقيت

ریاضي رانش آموزان این پایه تأثير مثبت رارر جدول  1-4ميانگين و انحراف معيار
خالقيت ریاضي پيش آزمون و پا آزمون رانش آموزان را به تاکيک جنسيت رر رو
گروه کنترل و آزمایش نشان مي رهد

گروه

کنترل

آزمایش

جنسيت

پا آزمون

پيش آزمون
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

پسر

27/77

12/55

29/60

13/90

رختر

21/08

9/03

18/19

12/55

کل

24/63

11/49

24/25

14/41

پسر

25/92

11/41

31/85

12/46

رختر

20/26

9/16

32/72

10/87

کل

23/27

10/75

32/26

11/69

همان گونه که رر جدول شماره  1-4آمده است خالقيت ریاضي گروه آزمایش رر پا
آزمون برای هر رو گروه جنسيتي اهزایش راشته است به طوری که نمره خالقيت
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جدول  :1-4ميانگين و انحراف معيار خالقيت ریاضي پيش آزمون و پا آزمون

رختران از  20/26به  32/72اهزایش راشته و ميانگين نمره پسران از  25/92به 31/85
ارتقا پيدا کرره است رر ضالي که رر گروه کنترل خالقيت پسران با تغيير ميانگين از
تغيير از  21/08به  18/19رر بين گروه کنترل کاهش راشته است بنابراین به طور کلي
نتایج به رست آمده مؤید هرضيه تحقيق بوره و نشان مي رهد که تلايق برنامه ررسي
ریاضي پایه ششم ابتدایي با طنز آموزشي بر خالقيت ریاضي رانش آموزان تأثير مثبت
راشته است
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 27/77به  29/60اهزایش اندکي را نشان مي رهد هم چنين متوسط خالقيت رختران با
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قبل از انجام تحليل کوواریانا تک متغيره ( )ANCOVAجدت آزمون هرضيه ها
ماروضه های آن مورر بررسي قرار گرهت برای آزمون ماروضه نرمال بورن باقيماندهها
از آزمون شاپيرو-ویلک ماروضههمگني واریانا ها از آزمون لوین و ماروضه همگني
ضرایب رگرسيون از کنش متقابل بين متغير کوواریت و گروهها استااره شده
است(هویتما)2011 1
جدول :2-4نتایج آزمون شاپيرو-ویلک برای نرمال بورن توزیب باقيمانده ها
پا آزمون
خالقيت

0/99

226

0/12

بر اساس نتایج آزمون شاپيرو-ویلک سطح معناراری مشاهده شده برای باقيمانده های
خالقيت بيشتر از  0/05است که نشان مي رهد توزیب باقيمانده ها نرمال است
جدول  :3-4نتایج آزمون هرض همگني شيب های رگرسيون
منبب

SS

df

MS

F

p

پيشآزمون*گروه

165/51

1

165/51

1/58

0/209

پيشآزمون*جنسيت

305/95

1

305/95

2/93

0/088

همان طور که رر جدول  3-4مشاهده مي شور سطح معناراری برای کنش های متقابل
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متغير

آماره

ررجه آزاری

سطح معناراری

گروه و جنسيت با پيش آزمون خالقيت بزرگتر از  0/05است بنابراین هرض صار تایيد
و نتيجه گرهته مي شور ماروضه همگني شيب های رگرسيون برقرار است

متغير
خالقيت ریاضي

df1
2/22

F

df2
3

P
222

0/086

. Huitema, B
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جدول  :4-4نتایج آزمون لوین برای هرض همگني واریانا ها

ریاضياگ :عبور از طنز به خالقيت

همان طور که رر جدول  4-4مشاهده مي شور سطح معناراری مشاهده شده برای
خالقيت ریاضي بزرگتر از  0/05است بنابراین هرض صار تایيد و نتيجه گرهته مي شور
ماروضه همگني واریانا ها برقرار است
جدول  :5-4نتایج تحليل کوواریانا برای خالقيت ریاضي
منبب

SS

df

MS

F

P

η2

پيش آزمون

13334/46

1

13334/46

136/542

0/000

0/382

خالقيت
اثر جنسيت

34/67

1

34/67

0/355

0/552

0/002

اثر گروهx

1869/002

1

1869/002

19/138

0/000

0/08

جنسيت
خطا

21582/45

221

کل

222617/00

226

97/658

همان طور که رر جدول شماره  5-4مشاهده مي شور سطح معناراری مشاهده شده
برای تااوگ گروه آزمایش و کنترل کوچکتر از  0/05است ()P>0/000 F= 50/185
بنابراین نتيجه گرهته مي شور گروه آزمایش و کنترل پا از کنترل پيش آزمون از نظر
خالقيت ریاضي تااوگ معناراری رارند مقدار مجذور اتای جزئي ( )η2=0/185نشان
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اثر گروه

4900/99

1

4900/99

50/185

0/000

0/185

مي رهد که  18/5ررصد از واریانا خالقيت ریاضي که توسط سایر متغيرها تبيين نمي
شور ناشي از روش آموزش ریاضي است سطح معناراری مشاهده شده برای تااوگ
رختران و پسرا ن پا از کنترل پيش آزمون از نظر خالقيت ریاضي تااوگ معناراری
ندارند مقدار مجذور اتای جزئي ( )η2=0/002نشان مي رهد که  0/2ررصد از واریانا
خالقيت ریاضي که توسط سایر متغيرها تبيين نمي شور ناشي از جنسيت است سطح
معناراری مشاهده شده برای تعامل گروه و جنسيت کوچکتر از  0/05است(19/138
= )P>0/000 Fاین مقدار نشان مي رهد که تاثير روش آموزش بر خالقيت ریاضي
43
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رختران و پسران بزرگتر از  0/05است ( )P=0/552 F= 0/355که نشان مي رهد
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وابسته به جنسيت است و اثر بخشي این روش روی خالقيت ریاضي برای رختران و
پسران متااوگ است مقدار مجذور اتای جزئي ( )η2=0/08نشان مي رهد که  8ررصد
از واریانا خالقيت ریاضي که توسط سایر متغيرها تبيين نمي شور ناشي از کنش
متقابل جنسيت و عضویت گروهي است ميانگين اصالح شده گروه کنترل برای پسران
 26/84و برای رختران  20/26است ميانگين اصالح شده گروه آزمایش برای پسران
 30/43و برای رختران  35/37است
جدت اطمينان از اثربخشي آموزش آميخته به طنز بر روی خالقيت ریاضي رانش
 F =4/87و سطح معناراری آن  P=0/029بور که نشان رهنده اثربخشي آموزش آميخته
به طنز بر خالقيت ریاضي برای پسران است مقدار مجذور اتای جزئي ( )η2=0/04بور
برای رختران مقدار  F=53/62و سطح معناراری آن  P=0/000بور که نشان رهنده
اثربخشي آموزش آميخته به طنز بر خالقيت ریاضي برای رختران است مقدار مجذور
اتای جزئي ( )η2=0/342بور همانطور که نتایج نشان مي رهد آموزش ارائه شده برای
هر رو گروه رختران و پسران اثربخش بوره است مقایسه مجذور اتای جزئي رختران و
پسران نشان مي رهد اثربخشي آموزش آميخته به طنز بر روی خالقيت ریاضي رختران
بيشتر است کنش متقابل بين روش آموزش و جنسيت رر نمورار پروهایل زیر مشاهده
مي شور
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آموزان رختر و پسر تحليل کوواریانا به صورگ مجزا انجام شد برای پسران مقدار

ریاضياگ :عبور از طنز به خالقيت

همان طور که رر نمورار پروهایل  1-4مشاهده مي شور ميانگين اصالح شده
خالقيت ریاضي گروه کنترل برای پسران بيشتر از رختران است رر گروه آزمایش
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نمورار  :1-4ميانگيناصالح شده خالقيت ریاضي به تاکيک گروه و جنسيت

ميانگين اصالح شده رختران بيشتر از پسران است که نشان مي رهد آموزش ارائه شده
اثربخشي بيشتری برای رختران راشته است

تحقيقاگ نشان مي رهد که خالقيت رر انحصار عده ای خاص نيست و پرورش
آن نياز به هضای مساعد رارر خالقيت ساختار شکني است و پرراختن به ایده های نو و
هر ایده ای که برای اولين بار توسط کورکي ارائه شور و قبال کورك آن را مشاهده
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بحث و نتیجه گیری
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نکرره باشد و تقليد از ریگران نباشد خالقيت است طنزپررازی و نيز قرار گرهتن رر
معرض هضای طنز آميز به رليل ررگير ساختن هر رو نيمکره مغز و هعاليت شبکه ای آن
رر ضين بروز خنده ناشي از شوخ طبعي مي تواند زمينه ساز خالقيت باشد شوخ طبعي
یکي از ویژگي های اهرار خالق است و طنز نيز با ررهم شکستن روال عاری هعاليت
های جاری روزمره و رستکاری تعمدی آن ها و چينش مجدر این هعاليت ها و
جریاناگ رر قالبي خنده رار و رور از ذهن گونه ای از خالقيت است بنابراین طنز و
خالقيت هر رو رر پرراختن به نگرش جدید رر مسائل عاری و قالب شکني وجه
مااهيم و موضوعاگ ررسي هم چون ریاضي بيشتر نمور رارر طنز با ایجار هضایي
مساعد برای هراغت لحظه ای ذهن از مسائل جدی و هدهمند به سوی شوخي به
آسورگي ذهني کمک مي کند و مجالي برای بروز خالقيت و اندیشيدن به غير معمول
ها هراهم مي آورر خنده یکي از نمورهای شوخي و شوخ طبعي است اما نمي توان طنز
را رر خنده خالصه کرر و مرار از کاربرر طنز آموزشي نيز شارماني هضا و اهرار ررگير
امر آموزش است شارماني توأم با انعطاف رر گاتار و رهتار که جاذبه های آموزش را
بيشتر کند طنز آموزشي که به هدف تسديل رسترسي به اهداف آموزشي مي تواند رر
محيط های آموزشي تعبيه و به کار گرهته شور هرصتي را برای معلمين هراهم مي سازر
تا ضمن برقراری ارتباط بدتر با رانش آموز و کاستن از هشار رشواری های آموزش
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اشتراك رارند و به هم پيوند مي خورند آموزش رشواری هایي رارر که رر برخي

هضای آموزشي را به گونه ای تلطي ،نمایند که رانش آموز با خيالي آسوره و ذهني باز
به تاکر ررباره راه های متااوگ ضل مسائل بپررازر و بستر مساعدی برای بروز و
که به کاربست مااهيم موجور ریاضي رر قالبي جدید و مايد اطالق مي شور و طنز مي
تواند با کاهش از بار استرس رانش آموز هضای بدتری را برای ضل مسائل از راه های
نوین و نيز اندیشيدن به تمام راه های ممکن به تناسب شرایط سني و توانمندی های
هرری ایجار کند لذا این پژوهش با محور قرار رارن تأثير طنز آموزشي بر خالقيت
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ریاضي رانش آموزان برای اولين بار رر ایران انجام گرهت و نشان رار که گنجاندن طنز
رر محتوای ررس ریاضي و روش تدریا معلم بر خالقيت ریاضي تأثير مثبت رارر
طنز موهبتي الدي است که پتانسيل آن به طور طبيعي رر هر انساني وجور رارر و
مي توان آن را برای تسديل رسترسي به اهداف آموزشي به خدمت گرهت اما با توجه
به نگارش سند تحول بنيارین آموزش و پرورش مورر غالت واقب شده است؛ استااره
از طنز رر برنامه های ررسي جایگاه ریرینه ای رارر اما بستر و هضای عملي کاربرر آن
یکي از موضوعاگ ررسي که از رشواری بيشتری رر نزر رانش آموزان برخوررار است
ررس ریاضي است که به لحاظ ماهيتي و نيز با توجه به نوع روش های متداول مورر
استااره رر تدریا آن هضای جدی تری را برای آموزش به خور اختصاص راره است
مي توان از مزایای ذکر شده برای طنز رر کاهش از بار خستگي رانش آموز بدبور
یارگيری اهزایش تمرکز و یارسپاری مطالب کاستن از هشار آموزش تلطي ،هضا و
ایجار هرصت برای بروز و پرورش خالقيت رانش آموزان کمک گرهت پرراختن به
آموزش سایر موضوعاگ ررسي با بدره گيری از این روش نيازمند تحقيقاگ و
تجربياگ وسيب تری است
پیشنهادها
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رر نظام های آموزشي بيشتر به ضوزه برنامه ررسي اربياگ هارسي محدور شده است

با توجه به نتایج و یاهته های پژوهشهای قبلي که به اختصار رر این مقاله به آن ها
اشاره شد جدت بدره برراری از ظرهيت انواع طنز مناسب برای تقویت خالقيت رانش

 استااره از انواع و اشکال طنز مناسب کالمي تصویری و ضرکتي رر قالبراستان معما شعر بازی و ضرکاگ ورزشي رر هضاهای آموزشي
 آموزش تشویق و توصيه معلمان به استااره از طنز مناسب رر هرآیند تدریابه ویژه رر مواقب رشواری مطالب و خستگي رانش آموزان
47

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.27

آموزان رر بستر آموزش پيشندارها و توصيه های زیر ارائه مي گررر:

رو هصلنامۀ نظریه و عمل رر برنامۀ ررسي شماره  8سال چدارم پایيز و زمستان 1395

 تمرکز بر پرورش ضا شوخ طبعي رانش آموزان و معلمان به عنوان یکي ازاهداف آموزشي
 کمک گرهتن از رانش آموزان برای طراضي برخي از مااهيم آموزشي رر قالبطنز جدت تمرین خالقيت
منابب :

هرهنگ سازماني و انسجام گروهي مدیریت فرهنگ سازمانی روره  14شماره  1بدار 1395
صاحاگ 73-96
-

تقي پور ظدير علي ( )1392برنامه ریزی درسی برای مدارس ابندایی در هزاره سوم چاپ
سوم تدران :آگاه

-

جواری ضسن ( )1384تاریخ طنز در ادبیات فارسی چاپ اول تدران :کاروان

-

رالور علي ( )1372روشهای آماری درعلوم اجتماعی تدران :انتشاراگ سدامي انتشار.

-

زماني اضمدرضا گلي رضا و نصيری ضميد( )1383پرورش خالقیت در کودکان رهتر
برنامه ریزی و تألي ،آموزش های هني و ضرهه ای و کار رانش تدران :انتشاراگ کتا

های

ررسي ایران چاپ چدارم
-

کریمي نيا رامين( )1382بررسي نگرش مدیران ربيرستان های رولتي و غير انتااعي شدر
تدران ررباره راه های پرورش خالقيت رانش آموزان پایان نامه کارشناسی ارشد رانشگاه

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-21

-

ضيدری ضسين؛ خاشعي وضيد و معروهاني اصل مرتضي( )1395تحليل تأثير شوخ طبعي بر

آزار اسالمي واضد مرکزی
-

المزرین اروارر و المزرین مونيکا( )2004حل خالق مسأله ترجمه بدروز اربا

شيراني و

-

موریل جان( )1960فلسفه طنز؛ بررسی طنز از منظر دانش ،هنر و اخالق ترجمه هرجامي
محمور و جعاری رانيال( )1392تدران :نشر ني

-

ميرکمالي سيد محمد و خورشيدی عباس( )1387روش های پرورش خالقیت در نظام
آموزشی تدران :انتشاراگ یسطرون
- Attardo, S. (1994). Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke
representation model. Humor: International Journal of Humor
Research, 4, 293-347.

48

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.27

بدروز نصر آزاراني( )1386تدران :انتشاراگ ارکان رانش

[ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.27 ]

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-21 ]

 عبور از طنز به خالقيت:ریاضياگ
- Aylor, B., & Oppliger, P. (2003). Out-of-class communication and student
perceptions of instructor humer orientation and socio- communicative
style. Communication Education, 52,122-134. Doi:
1080/0363452032000085090.
- Berk, R. A., & Nanda, J. P (1998). Effects of jocular instructional methods on
attitudes, anxiety, and achievement in statistics courses. Humor:
International Journal of Humor Research, 11, 383-409.
- Bryant, J., Crane, J. S., Cominsky, P. W., & Zillmann, D. (1980).
Relationship between college teachers’ uses of humor in the
classroom and students’ evaluations of their teachers. Journal of
Educational Psychology, 72,511-519.
- Crawford, C. B. (1994). Theory and implications regarding the utilization of
strategic humour by leaders. The Journal of Leadership Studies, 1(4),
53-67.
Davis, A. P., & Apter, M. J. (1980). Humor and its effect on learning in
children. In P. E. McGhee & A. J. Chapman (EDS.). Children’s humor
(pp. 237-254). New York: Wiley.Elsevier Academic Press.
- Ervynck, G. (1991). Methematical creativity. In D. Tall (Ed.), Advanced
mathematical thinking (pp, 42-53). Dordrecht, the Netherlands: Kluwer
Academic Publishers.
- Freud, S( .1928). Humour. The International Journal of Psychoanalysis, 9,
1928, 1-6.
- Gorham, J., & Christophel, D. M. (1990). The relationship of teachers' use of
humor in the classroom to immediacy and student learning.
Communication Education, 39, 46-62.
- Huitema, B. (2011). The analysis of covariance and alternatives: Statistical
methods for experiments, quasi-experiments, and single-case studies (Vol.
608). John Wiley & Sons.
- Kant, I., (1790). Critique of Judgment, James Creed Meredith (tr.), Oxford:
Clarendon Press.
- Kudrowitz, Barry. (2010). M.I.T. PhD Thesis: Creativity, idea generation,
improvisational humor, and product design. Ref:
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/61610
- Liljedahl, P., & Sriraman, B. (2006). Musing on mathematical creativity. For
the Learning of Mathematics, 26(1), 17-19.
- Mann, E. (2005). Mathematical creativity and school mathematics: Indicators
of mathematical creativity in middle school students. Doctoral
dissertation, Uni. Of Connecticut. Retrieved December 29, 2012, from:
http://www.gifted.uconn.edu/siegle/Dissertations/Eric%20Mann.
- Martin, R.A. (2007). The psychology of humor: An integrative approach. San
Diego, CA: Journal of Abnormal and Social Psychology, 28, 341-365.
doi:10.1037/h0075400, http://dx.doi.org/10.1037/h0075400

49

[ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.4.8.27 ]

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-21 ]

1395  سال چدارم پایيز و زمستان8 رو هصلنامۀ نظریه و عمل رر برنامۀ ررسي شماره

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

- Moses Ma. (2014). The Power of Humor in Ideation and Creativity. Research
shows that humor can help people be more creative in problem
solving. Post published by Moses Ma on Jun 16, 2014 in The Tao of
Innovation.
- Neuliep, J. W. (1991). An examination of the content of high school teachers’
humor in the class-room and the development of an inductively derived
taxonomy of classroom humor. Com-munication Education, 40,343355.
- Poincare, H. (2012). The foundations of science. Benedication Classics.
(Original work Published in 1913).
- Schmidt, H. E., & Williams, D. I. (1971). The evolution of theories of humour.
Journal of Behavioral Science, 1, 95-106, 1.971.
- Schopenhauer, A., (1819). The world as will and idea (R. B. Haldane & J.
Kemp, Trans.). London: Trubner & Co., Ludgate Hill.
- Spencer, H. (1860). The physiology of laughter. Macmillan's Magazine, 1,395402.
- Wanzer, M. (2002). Use of humour in the classroom: The good, the bad, and the
not-so funny things that teachers say and do. In J. L. Chesebro & J. C.
McCroskey(Eds), communication for teachers(pp. 116- 126). Boston:
Allyn & Bacon.
- Wanzer, M. B., & Frymier, A. B. (1999). The relation-ship between student
perceptions of instruc tor humor and student’s reports of learning.
Communication Education, 48, 48-62.
- Wolff, H. A., Smith, C. E., & Murray, H. A. (1934). The psychology of
humor.

50

