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ها در مفاهیم اساسی  ها هستند. در صورت شناسایی بدفهمییکی از موانع یادگیری اثربخش ریاضی، بدفهمیه:  چکید

آن رفع  و  میریاضی  دانشها  ریاضی  یادگیری  پایهتوان  مفاهیم  از  یکی  کرد.  تسهیل  را  باالتر  مقاطع  در  و  آموزان  ای 

باشد، مفهوم ضرب است.  در این پژوهش میزان  اساسی در ریاضی که پیش نیاز و مبنای بسیاری از  مفاهیم دیگر می

ه است. نتایج  های چهارم و پنجم ابتدایی استان گیالن با ضرب مورد بررسی قرار گرفتآموزان دختر پایهآشنایی دانش

می نشان  دانشپژوهش  توانمندی  که  که  دهد  طوری  به  دارد  قرار  مطلوبی  در حد  مسائل ضرب  در حل    92آموزان 

درصد و باالتر از سواالت پرسشنامه    60آموزان پایه پنجم به  درصد از دانش  88آموزان پایه چهارم و  درصد از دانش

های تیمز برگزار  آموزان ایرانی در همین سواالت در آزمون ملکرد دانشاند. به عالوه در مقایسه با عپاسخ درست داده

-های شناسایی شده در این پژوهش میاند. از بدفهمیمیانگین باالتری را کسب کرده  2015و    2011های  شده در سال

بدفهمی د نادرست حاصلضرب و  تخمین  انجام یک ضرب،  مراحل  در  بدفهمی  به جای ضرب،  انجام جمع  ر  توان، 

 درک مفهوم مضرب یک عدد را نام برد.

 

 ضرب ، دوره ابتداییآزمون تیمز، بدفهمی،  واژگان کلیدی:

 

 
 رایانامه: مسئول نویسنده ،m.mosapour@cfu.ac.ir 
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 مقدمه 

پیشرفت تحصیلی فراگیران و عوامل تاثیرگذار برآن همیشه مورد توجه معلمان و مربیان عرصه تعلیم و تربیت بوده است. در  

 قدرت   پرورش  ها گنجانده شود تا هم سبب ریزیاین بین یکی از اهداف نظام آموزشی این است که مباحث ریاضی در برنامه

، ۱۳۹۵  دیگران،  و  محمدزاده)های علمی آماده سازد  شود و هم آنان را برای همسویی با پیشرفت   آموزاندانش   استدالل  و  تفکر

آموزان از مباحث  ای دانشمسئله مهم دیگر در بیان اهداف ریاضی، برقراری تناسب بین درک مفهومی و درک رویه  (.۸.  ص

  دیگران،  و  ریحانی)  ها خواهد شدها سبب عملکرد ضعیف آنریاضی است که عدم تحقق آن و اتکا صرف به حفظ فرمول

 (.۱۳۴. ص ،۱۳۹۳

 قالب   در  بدفهمی.  باشندمی  هابدفهمی  شوند،می  ریاضی  یادگیری  در  اساسی  مشکالت  بروز  باعث   که  مهمی  عوامل  از

 حق  از  نقل  ، به۱۳۹۳  دیگران،  و  شاهورانی)  برد  بین  از  را  هاآن  توانمی  مثبت   تغییرات  ایجاد  با  و  کرده  بروز  خاص  مفهومی

درک مفاهیم ریاضی همواره با اشتباهاتی همراه بوده که ممکن است به دلیل عدم تمکز و    (. ۳۴.  ، ص۱۳۹۹  داودی،  و  خواه 

تفسیر یا  و  شتابزدگی  برخیدقت،  اما  باشد؛  مسئله  از  نادرست  و    بوده  مفاهیم  از  اشتباه  و   ناقص  درک   دلیل  به  خطاها  های 

بی بلکه حاصل  نیست،   ها   آن  به  که  آینداست و تصادفی به وجود نمی  مشخصی  نظام  و  ساختار   دارای  دقتی و عدم تمرکز 

 (.۴۲.ص ،۱۳۹۵ دیگران، و ریحانی) گویندمی بدفهمی

  دقتی بی  از  ناشی  خطاها  این.  است   کرده  درک   غلط  به  یا  نکرده  درک   را  مطلب   آموز،دانش  که  است   این  از  ناشی  بدفهمی

  هایدانسته  و  تجربیات  از  است   ممکن  آموزاندانش  بدفهمی.  دارند  تریعمیق  هایریشه  و  نیستند  فعالیت   به  توجهیبی   و

  ها آن  یادگیری  از  حاصل  نتایج  لذا  و   شود  حفظ  آموزاندانش  توسط  جدی  بطور  و   بگیرد  نشات  روزمره  زندگی  در  هاآن  پیشین

  در   بدفهمی  ساززمینه  تواندمی  مختلفی  عوامل   (. ۹0، ص.  ۱۳۹7، به نقل از موسی پور و رجبی،  ۱۳۸۹  باتل، )  اندازد  تاخیر  به  را

 (.۶۴.ص ،۱۳۹۵ دیگران، و ریحانی)  نحوه آموزش این مفاهیم توسط معلم است  جمله عوامل مهم، از شوند؛ آموزاندانش

 بدهند،  آموزش  خوبی  به  را   دروس  مفاهیم  بتوانند  اینکه  برای  اما.  دارند  را  آموزاندانش  تربیت  و  آموزش  وظیفه  معلمان

  و .  باشند  داشته  تدریس  با   رابطه  در  را  الزم  آگاهی  و  دانش  معلمان  که   است   الزم  ریاضی،  درس   در.  هستند  یادگیری  نیازمند

  تدریس   هاآن  از  استفاده  با   که  شوند،می  مواجه  ریاضی  مفاهیم  سیر  و  نیاز  پیش  محتوا،  روش،  چه  با  آموزاندانش   که  بدانند  باید

 (.۱۵0.ص ،۱۳۹۴ آزاد، غالم و مهربانی مرتاضی) باشند داشته مناسبی

  و  داده  رخ  هایی علت   چه  به  بدفهمی   که   بدانند  باید  معلمان.  باشدمی  هاآن  شناخت  بدفهمی،  از  جلوگیری   برای  گام  اولین

 ،۱۳۹۹  داودی،  و  خواه  حق  از  نقل  به  ،۱۳۹۲زاده،  بخشعلی)  نمود  حل  یا  و  کرده  پیشگیری  آن  از  توانمی  هاییروش  چه  با

  تواند می  تحصیل  اولیه  هایسال  در  هاآن  رفع  و  هستند  آموزاندانش  کامل  یادگیری  برای  مانعی  ریاضی  در  هابدفهمی  (.۳۴.ص

 .(۹0، ص. ۱۳۹7شود )موسی پور و رجبی،  باالتر مقاطع در آنان توسط ریاضی درس بهتر یادگیری  موجب 

 از  معلمان  اگر.  بگیرد  قرار  معلمان  توجه  مورد  تا  دارد  ضرورت  ریاضی،  یادگیری  در  بدفهمی  مخرب  و  منفی  آثار  دلیل  به

 بدفهمی  بروز  از  و  کرده  کمک  دروس  بهتر  اجرای  در  را  هاآن   کنند،  کسب   را   الزم  شناخت   و  آگاهی  آموزاندانش  های  بدفهمی

 (.۲۵. ، ص۱۳۹۹ داودی، و خواه حق  از نقل به ،۱۳۹۲زاده، بخشعلی) شود می جلوگیری آموزاندانش در

 در  تطبیقی  مطالعات  ترین بزرگ  و   ترینمهم  از  ،(TIMSS)  تیمز  علوم،  و  ریاضیات   آموزش  روندهای  المللی   بین  مطالعه

.  گیرد می    انجام  ،(IEA)تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی المللی بین انجمن نظر تحت  که  است  تحصیلی پیشرفت  ارزشیابی قلمرو

  تیمز   آزمون  دوره  آخرین.  است   کرده  شرکت   آزمون  این  در  ۱۹۹۵  سال  از  ایران.  شودمی  انجام  یکبار  سال  چهار  هر  تیمز  آزمون

 . است  شده انجام ۲0۱۹ سال در
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 و  قوت  نقاط  تا   کند  کمک  کارشناسان  و  پژوهشگران  به  توانندمی  تیمز،  مطالعه  از  آمده   دست   به  اطالعات  و  هایافته

 آموزاندانش  عملکرد.  بردارند  گام  آنها  اصالح  و  بهبود  راه  در  بتوانند  و  کنند  شناسایی  را  خود  کشور  آموزرشی  نظام  ضعف

-می  نظر  به  ضروری  هاآن  رفع  جهت   تالش   و  هاضعف  بررسی  بنابراین.  است   نبوده  مطلوب  چندان   تیمز  هایآزمون  در  ایرانی

 .(۹۱، ص. ۱۳۹7رسد )موسی پور و رجبی، 

آموزان  در ریاضیات دوره ابتدایی، مفهوم ضرب است. این مفهوم در سال سوم دبستان به دانش  ای یکی از مباحث پایه

شوند. به عالوه، ضرب  های دیگر تحصیل، با کاربردهای گوناگون آن آشنا میآموزان به تدریج در سالشود و دانشمعرفی می

همانند ابتدایی  دوره  در  دیگر  مفاهیم  از  بسیاری  یادگیری  نیاز  است.   پیش   ... و  درصد  محیط،  و  مساحت  محاسبه  تقسیم، 

بنابراین در این پژوهش تصمیم گرفتیم با توجه به نقش و اثر مهم ضرب در ریاضیات دوره ابتدایی به بررسی میزان توانمندی  

 آموزان دوره ابتدایی با مبحث ضرب بپردازیم. دانش

 

 تحقیق روش

  پژوهش   این  هدف،   نظر  از  کند،  کمک  ابتدایی  دوره  در  ریاضی  آموزش  بهبود  به  تواندمی  پژوهش  این  نتایج  اینکه  به  توجه  با

آموزان در رود تا   دانششود، انتظار می از آنجایی که ضرب در پایه سوم آموزش داده می.  است   کاربردی  هایپژوهش  جزو

های چهارم و پنجم ابتدایی  آموزان پایهدانشهای چهارم و پنجم ابتدایی تسلط کاملی بر این مبحث داشته باشند بنابراین  سال

آموزان پایه انتخاب گردید و با توجه به دسترسی بیشتر پژوهشگران به مدارس ابتدایی دخترانه، جامعه آماری پژوهش، دانش

 باشد.   های دخترانه استان گیالن انتخاب میهای چهارم و پنجم دبستان

 غرب  در  واقع  املش  و  فومن  شهرستان  دو  از  هاآزمودنی  ضرب،  مبحث   در  آموزاندانش  بدفهمی  میزان  بررسی  منظور  به

 شهید   ها یک دبستان دخترانه به تصادف انتخاب گردید. مدرسهاز هرکدام از این شهرستان.  شدند  انتخاب  گیالن  استان  شرق  و

 ششم  پایه  تا  دبستان  پیش  از  سکال  ۸  دارای  املش  شهرستان  مدرس  شهید  مدرسه  و  7  فومن،  شهرستان  افتخاری  حسین  محمد

 .  شدند انتخاب نمونه  عنوان داشتند که به و یک کالس پایه پنجم یک کالس در پایه چهارم مدرسه، دو هر. باشندمی

 تعداد  طور همین. است  آموزدانش ۴0 دارای آن پنجم پایه  و  نفر ۳۴ افتخاری  شهید مدرسه چهارم پایه آموزاندانش تعداد

-آموزان پایهدانش از نفر ۱۱۴ مجموع  از. باشدمی نفر ۱۳ آن پنجم پایه و نفر ۲7 مدرس شهید مدرسه چهارم پایه آموزاندانش

آموزان نفر از دانش   ۱۵به این ترتیب که  .  گرفتند  قرار  ارزیابی  مورد  تصادفی  طور  به  نفر   ۶0  مدرسه،  دو  هر  های چهارم و پنجم

آموزان  نفر از دانش  ۲۸آموزان سال پنجم دبستان شهید مدرس به طور تصادفی انتخاب شدند و  نفر از دانش   ۱0سال چهارم و  

 آموزان سال پنجم دبستان شهید افتخاری به طور تصادفی انتخاب شدند.نفر از دانش 7سال چهارم و 

در   ، تهیه گردید.با موضوع ضرب  ۲0۱۵و    ۲0۱۱های  سال  در  شده   برگزار  تیمز  هایآزمون  از  سوال  ۵  شامل   پرسشنامه

نامه از نظرات چند تن از متخصصان و معلمان برای تعیین روایی پرسشنامه استفاده گردید. با توجه به شرایط  تدوین پرسش

تجزیه و    .دادند  پاسخ  آزمون  سواالت  به  آنان  و  گرفت   قرار  آموزاندانش  این  اختیار  کرونایی، پرسشنامه به صورت مجازی در

 ها با استفاده از آمار توصیفی انجام گردید.حلیل دادهت
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 هایافته

 دهد. آموزان پایه چهارم به دست میها در دانش، نوع پاسخ داده شده به سواالت آزمون و فراوانی آن۱جدول 

 

پرسشنامه  سواالت به چهارم پایه آموزاندانش  پاسخ درصد و فراوانی. 1 جدول  

مجموع تعداد   درصد 

 پاسخ درست 

سوال   سوال پنجم

 چهارم 

-شماره دانش سوال اول سوال دوم سوال سوم

 آموز

 ۱ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۲ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۳ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۴ درست غلط  درست درست درست ۴ 80

 ۵ درست درست غلط  درست درست ۴ 80

 ۶ درست درست درست درست درست ۵ 100

 7 درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۸ درست غلط  درست درست غلط  ۳ 60

 ۹ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱0 درست درست غلط  درست درست ۴ 80

 ۱۱ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱۲ درست غلط  درست درست درست ۴ 80

 ۱۳ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱۴ درست درست غلط  غلط  غلط  ۲ 40

 ۱۵ درست درست درست درست غلط  ۴ 80

 ۱۶ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱7 درست درست غلط  درست درست ۴ 80

 ۱۸ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱۹ درست غلط  درست غلط  غلط  ۲ 40

 ۲0 درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۲۱ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۲۲ درست غلط  درست غلط  درست ۳ 60

 ۲۳ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۲۴ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۲۵ درست درست درست درست درست ۵ 100
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که  نشان می  ۱های جدول  داده   پاسخ  سواالت  به  درصد   ۱00تا  ۶0  بین   چهارم  پایه  آموز دانش  نفر  ۲۵  از  نفر  ۲۳دهد 

 اند.آموزان به بیش از نیمی از سواالت پاسخ درست داده این تعداد از دانشدادند، یعنی  صحیح

 دهد. آموزان پایه پنجم به دست میها در دانش، نوع پاسخ داده شده به سواالت آزمون و فراوانی آن۲جدول 

 

پرسشنامه  سواالت به چهارم پایه آموزاندانش  پاسخ درصد و فراوانی. 2 جدول  

 مجموع  درصد 

تعداد پاسخ 

 درست 

شماره  سوال اول سوال دوم سوال سوم سوال چهارم  سوال پنجم

-دانش

 آموز

 ۱ درست درست غلط  درست غلط  ۳ 60

 ۲ درست غلط  درست غلط  غلط  ۲ 40

 ۳ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۴ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۵ درست درست درست درست غلط  ۴ 80

 ۶ درست درست درست درست درست ۵ 100

 7 درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۸ غلط  درست غلط  غلط  غلط  ۱ 20

 ۹ درست درست درست درست غلط  ۴ 80

 ۱0 درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱۱ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱۲ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱۳ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱۴ غلط  غلط  درست درست درست ۳ 60

 ۱۵ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱۶ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱7 درست درست درست درست غلط  ۴ 80

 ۱۸ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۱۹ درست درست غلط  غلط  درست ۳ 60

 ۲0 درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۲۱ درست درست درست درست غلط  ۴ 80

 ۲۲ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۲۳ درست غلط  غلط  درست غلط  ۲ 40
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 ۲۴ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۲۵ درست درست درست درست غلط  ۴ 80

 ۲۶ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۲7 درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۲۸ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۲۹ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۳0 درست درست غلط  غلط  غلط  ۲ 40

 ۳۱ درست درست غلط  درست درست ۵ 100

 ۳۲ درست درست درست درست درست ۵ 100

 ۳۳ درست درست غلط  درست درست ۵ 100

 ۳۴ درست درست درست غلط  غلط  ۳ 60

 ۳۵ درست درست درست درست درست ۵ 100

  

دادند، یعنی   پاسخ  را  سواالت  ۱00   تا  ۶0  بین  پنجم  پایه  آموزدانش  نفر  ۳۵  از  نفر  ۳۱دهد که  نشان می  ۲های جدول  داده

 اند.آموزان به بیش از نیمی از سواالت پاسخ درست دادهاین تعداد از دانش 

داده۳در جدول   بندی  پرسشنامه، جمع  از  پاسخ  هاهای حاصل  سوالبرای  از  هرکدام  به  مربوط  درست  برای  های  ها 

های آموزان پایه چهارم در سوالدهد که دانشنشان می  ۳های جدولداده  های چهارم و پنجم داده شده است.آموزان سالدانش

 اند.آموزان سال پنجم داشتهاول، سوم، چهارم و پنجم پرسشنامه، عملکرد بهتری نسبت به دانش

 

پرسشنامه  سواالت از هرکدام به درست   پاسخ درصد و فراوانی. 3 جدول  

 

 درصد 

های  پایه

چهارم و  

 پنجم 

 نفر( 60)

 

 درصد 

پایه پنجم 

 ابتدایی 

 (نفر 3۵)

 

 

 درصد 

پایه چهارم 

 ابتدایی 

 (نفر 2۵)

 

 ردیف

 

های  مجموع پاسخ ۲۵ ۱00 ۳۳ ۹۴ ۵۸ 96

 درست به سوال اول

 

های  مجموع پاسخ ۲0 ۸0 ۳۴ ۹7 ۵۴ 90

 درست به سوال دوم
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های  مجموع پاسخ ۲۱ ۸۴ ۲۸ ۸0 ۴۹ 81

 وم سدرست به سوال 

های  مجموع پاسخ ۲۲ ۸۸ ۳0 ۸۵ ۵۲ 86

 درست به سوال چهارم 

های  مجموع پاسخ ۲۱ ۸۴ ۲۴ ۶۸ ۴۵ 7۵

 درست به سوال پنجم

 

های چهارم و پنجم در سواالت ضرب نسبت به نتایج کسب شده پایهآموزان  ها نشان دهنده عملکرد مناسب دانشداده

،  ۲0۱۵آموزان ایرانی به سوال چهارم در آزمون تیمز های تیمز است. به طور مثال، میانگین درصد پاسخ درست دانشدر آزمون

برابر    ۵۹/ 7برابر   کاشفی،    7۹/ ۹و میانگین درصد جهانی  با  (۳۳، ص.  ۱۳۹۶بوده است )بخشعلی زاده و  . در حالیکه مطابق 

 های درست آزمون شوندگان این پژوهش به سوال چهارم، بیشتر از میانگین جهانی بوده است. ، درصد پاسخ۳های جدولداده

  میانگین  و  ۲۴/ ۵  برابر  ،۲0۱۵  تیمز  آزمون  در  پنجم   سوال  به  ایرانی  آموزاندانش  درست   پاسخ  درصد  همین طور، میانگین

 درصد  ،۴جدول  هایداده  با  مطابق  حالیکه  در  (.۳۴، ص.  ۱۳۹۶است )بخشعلی زاده و کاشفی،    بوده   ۵۹/ 7  برابر  جهانی  درصد

   .(۴است )شکل  بوده جهانی میانگین از بیشتر سوال پنجم، به پژوهش این شوندگان  آزمون درست  هایپاسخ

 

 
پرسشنامه  پنجم و چهارم سواالت. 4 شکل  

 

 شود. های مشاهده شده در پاسخ های آن ها نکاتی ارائه میآموزان و بدفهمیادامه راجع به پاسخ های دانش در 

داده پاسخ درست  اول  به سوال  آزمون شونگان  فقط  بیشتر  در  ۲اند و  دادند.  نادرست  پاسخ  آن  به    از  دوم،  سوال  نفر 

  دو  بود،  ۴۳7  عدد  سوال  این  درست   پاسخ  اینکه  به  توجه  با .  دادند  نادرست  پاسخ  نفر  ۵  چهارم،  سال  آموزیدانش  ۲۵  مجموع

  دستبه  را  ۴۲7  عدد  به  هم  آموزدانش  یک  و  آوردند  دست   به  را  ۴۴0  عدد  نفر  دو  همچنین.  رسیدند  ۲۳0  پاسخ  به  هاآن  از  نفر

  انجام  را یکان ضرب و کردند  ضرب اول عدد در را دوم عدد دهگان فقط آوردند دست  به را  ۲۳0 عدد که آموزانیدانش .آورد

 درستی  به  دهگان  ضرب  در  اما  بودند  داده  انجام  درستی  به  را  یکان  ضرب  آوردند،  دست   به  را  ۴۴0  که  آموزانیدانش.  ندادند

 .بودند نکرده عمل

(  ج)  گزینه   سوال  این  صحیح  پاسخ.  دادند  نادرست   پاسخ   نفر  ۴  چهارم،  سال  آموزدانش  ۲۵  مجموع  از  سوم،  سوال  در

  مقدار   به  واقع  در   که.  کردند  انتخاب  را(  د)  گزینه  نفر  دو  و(  ب)  گزینه  آموزدانش  یک  ،(الف)  گزینه  آموزدانش  یک  که  بوده

 .اندداده نشان توجه ضرب هر در موجود عددهای نزدیکی به  فقط و نکرده توجه حاصلضرب

87 



 88 پژوهش در آموزش ریاضی 

 

 سوال این صحیح  پاسخ. دادند نادرست  پاسخ نفر ۵ دادند، پاسخ  چهارم سوال به که پنجم سال آموزدانش ۳۵ مجموع از

  ضرب،   عمل  جای  به  آموزاندانش  این  واقع  در.  کردند  انتخاب  را(  الف)  نادرست   گزینه  آموزدانش  پنج  هر  و  بوده(   د)  گزینه

 .اندداده انجام  را جمع عمل

  پاسخ.  کردند  انتخاب  را  نادرست   هایگزینه  نفر  ۱۱  پنجم،  سوال  به  دهنده  پاسخ  پنجم  سال  آموزدانش  ۳۵  مجموع  از

 گزینه  نیز  نفر  چهار  و(  د)  گزینه  نفر  چهار  ،(ج)  گزینه  نفر  سه  آموزان، دانش  این  بین  از  و  بوده(  الف)  گزینه  سوال  این  صحیح

 رقم   وجود  به   فقط  بودن  ۳  مضرب  مفهوم  جای   به  کردند  انتخاب  را(  ج)و(  ب)  گزینه   که  آموزانیدانش.  کردند  انتخاب  را(  ب)

 اند. را به طور نادرست درک کرده عدد یک مضرب مفهوم که  گفت  توانمی بنابراین. اندداده نشان توجه عدد در ۳

 

 گیری و پیشنهادات آتینتیجه 

طراحی  های مربوط به مفهوم ضرب مورد بررسی قرار گرفت. برای  آموزان در سوالدر پژوهش حاضر، نحوه عملکرد دانش

  دهد می  نشان  پژوهش  های قبل، استفاده گردید.  نتایجهای تیمز برگزار شده در سالسواالت از سواالت مطرح شده در آزمون

  و  چهارم پایه آموزاندانش از درصد ۹۲ که  طوری به دارد قرار مطلوبی حد در ضرب  مسائل  حل در آموزاندانش توانمندی که

طور که در  همان  عالوه  به.  اندداده  درست  پاسخ   پرسشنامه  سواالت  از  بیش از نیمی   به  پنجم  پایه  آموزاندانش  از  درصد  ۸۸

 برگزار   تیمز  هایآزمون  در  سواالت  همین  در  ایرانی  آموزاندانش  عملکرد  با  مقایسه  شد، درهای پژوهش نشان دادهبخش یافته

ایجاد شده در    .اندکرده  کسب   را  باالتری  میانگین  ۲0۱۵  و  ۲0۱۱  هایسال  در  شده تغییرات  بتوان در  امر را شاید  این  دلیل 

های تدریس  های تدریس غیر فعال به سوی روشهای درسی و تغییرات ایجاد شده در نگرش معلمان و تغییر از روشکتاب

 باشد.  های گسترده دیگری میفعال و گروهی دانست که این امر نیازمند پژوهش

  ضرب،   یک  انجام  مراحل   در  بدفهمی  ضرب،  جای  به  جمع  انجام   توان،می  پژوهش  این  در  شده  یشناسای  هایبدفهمی  از

  به  نتایج   با   همسو   را  هاآن  توانمی  که  برد  نام  را  عدد  یک  مضرب  مفهوم  درک   در  بدفهمی  و  حاصلضرب  نادرست   تخمین

 . دانست ( ۱۳۹۲)زاده  بخشعلی در آمده دست 

آموزان پایه پنجم آموزان پایه چهارم نسبت به دانشمشخص گردید، عملکرد بهتر دانشها  نکته دیگری که از تحلیل داده

باشد. شاید دلیل این امر، نزدیک بودن زمانی پایه چهارم ابتدایی به پایه پنجم باشد. چون  در مسائل مرتبط با مفهوم ضرب می

آموزان در دوره ابتدایی وجود دارد. شاید هم انشگاهی با گذشت زمان و مرور نکردن مطالب، امکان فراموشی مفهوم توسط د

نمونه بیشتر شدن  می با  پیشنهاد  باشد.  مقایسه  و  قابل سنجش  بهتر  عملکردها  پرسشنامه،  یا سواالت  و  این  ها  نظیر  که  شود 

 ای و اساسی دیگری در ریاضیات دوره ابتدایی انجام بگیرد.پژوهش برای جامعه آماری گسترده تر و مفاهیم پایه

 

 منابع

 .مدرسه  انتشارات: تهران ،۲0۱۵ تیمز انتشار قابل سواالت(. ۱۳۹۶) معصومه کاشفی، و  شهرناز، زاده،بخشعلی

  ریاضی،   محتوایی  حوزه  در  ابتدایی  چهارم  پایه  آموزاندانش  رایج  هایبدفهمی  شناسایی  .( ۱۳۹۲)  شهرناز  زاده،بخشعلی

 .پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه

  فصلنامه (.  کیفی  مطالعه  یک )  ریاضی   هایبدفهمی  اصالح  و  پیشگیری   راهکارهای (.  ۱۳۹۹)   آذر  داودی،  و   ساره،  خواه،   حق

 . ۳7-۲۴ص  ،۲۱شماره ششم، دوره  پایه، علوم آموزش در پویش
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.  ابتدایی   ششم  پایه  آموزاندانش  توسط  کسر  مفهوم  درک (.  ۱۳۹۳)  ملیحه  دوستی،  و  شهرناز،  زاده،بخشعلی  ابراهیم،  ریحانی،

 .۱۶۴-۱۳۳ ص ،۳۴ شماره نهم، سال ایران، درسی برنامه مطالعات فصلنامه

  مورد   در   متوسطه  سوم  سال  آموزاندانش  های بدفهمی  بررسی(.  ۱۳۹۵)  محمد  سلطانی،  و  زهرا،  شریفی،  ابراهیم،  ریحانی،

 .۶۶-۴۱ص   ،۱۲۸ شماره دوم، و  سی تربیت،دوره و تعلیم فصلنامه. حد مفهوم

 نگرش  ایواسطه  نقش(.  ۱۳۹۵)  علی  عسگری،  و  حسین،  محمد   فر،  ساالری  محمدرضا،  یونسی،  اسدی  محمد،   زاده،محمد

-دانش  ریاضی  پیشرفت   با  معلم  آموزش  بینی  خوش  از   ادراک   بین  رابطه  در  ریاضی  آمدی  خودکار  و  ریاضی  به  نسبت 

 . ۲7-7ص  ،۵۸شماره پانزدهم، سال آموزشی، هاینوآوری فصلنامه. متوسطه دوره آموزان

 مطالعات  فصلنامه  دو.  ریاضی  تدریس  برای  آموزگاران  نیاز  مورد  دانش(.  ۱۳۹۴)  سهیال  آزاد،  غالم  و  نرگس،  مهربانی،  مرتاضی

 . ۱۵۲-۱۳۵ص  ،۱۲ شماره ششم، سال عالی، آموزش درسی برنامه

.  ابتدایی   دوره   ریاضی   تیمز  آزمون  نتایج  به   توجه  با  هاداده  با  کار  در  بدفهمی (.  ۱۳۹7)  زهرا  رجبی،  و   منصوره،   پور،  موسی

 .(۹۵-۹0متوسطه )ص ص.  و  ابتدائی  ریاضیات  تدریس  در  راهکارها  و  هاچالش  ملی  همایش  مجموعه مقاالت چهارمین

 ملکان: خانه ریاضیات ملکان. 
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