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 نیومن مدل اساس بر مشتق کاربرد کالمی مسائل  حل در تجربی چهارم آموزاندانش خطاهای تحلیل

 سمیرم شهرستان در

 

 3، ملوک حبیبی2، مجتبی صابری1وحید عالمیان

 

 چکیده

 شهرستان در نیومن خطای تحلیل الگوی اساس بر مشتق کاربرد کالمی مسائل حل در تجربی چهارم آموزاندانش خطاهای تحلیل تحقیق، این اصلی هدف

 از که بود نفر 191 تعداد به 1361-69 تحصیلی سال در سمیرم شهرستان تجربی چهارم آموزاندانش کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه. باشدمی سمیرم

 از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این. گردید انتخاب حجم با متناسب ایطبقه تصادفی روش با و کوکران گیری نمونه روش به نفر 112 تعداد آنها میان

 روایی. بود کیفی مصاحبه همراه به سوال 9 بر مشتمل ایساخته محقق و استاندارد آزمون ها،داده گردآوری ابزار. باشدمی همبستگی توصیفی اجرا نظر

 کرونباخ آلفای ضریب با آزمون پایایی. شد تایید (CVR) محتوایی روایی نسبت شاخص از استفاده با و ریاضی دبیران و اساتید از نفر 21 توسط سؤاالت

 این هاییافته. پذیرفت انجام استنباطی و توصیفی آمار سطح دو در SPSS22 افزار نرم از استفاده با پژوهش، این هایداده تحلیل و تجزیه. گردید تایید 18.0

 نیز همبستگی ضریب. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه آموزان،دانش عملکرد با رمزگذاری و پردازش تبدیل، درک، خواندن، خطای بین داد نشان پژوهش

 محاسباتی و کاربردی ساختار بین و غیرمعنادار و مثبت رابطه محاسباتی و مفهومی ساختار بین معنادار، و مثبت رابطه کاربردی و مفهومی ساختار بین داد نشان

  .باشدمی( ریاضی غیر سواد) نیومن خطاهای اول مرحله سه در آموزان دانش خطاهای شیوع بیشترین. دارد وجود معنادار و منفی رابطه

 .آموزاندانش مشتق، کاربرد کالمی، مسائل نیومن، خطای تحلیل الگوی: کلیدی واژگان
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 مقدمه

زند و تنها کسانی قادر به تکلم با این زبان هستند که این عالئم را بشناسند و قادر به درک ها حرف میریاضی یک زبان است. زبانی که با عالئم و نشانه

است و ارتقاء سطح دانش  هیپا اتیاضیرشود. اصول و قواعد این زبان باشند. ریاضیات، پس از زبان رسمی هر کشوری، دومین ماده آموزشی، محسوب می

پایه و  (. همچنین ریاضیات1690، 1)گریفث و هاوسوندارد یبستگ اتیاضیآنها به ر یریادگیسطح باالتر به گسترش  کیرفتن به  یبرا ،آموزاندانش دانش

مهندسی و اساس علوم مهندسی است و نقش انکار ناپذیری در تمامی علوم از جمله فناوری، اقتصاد، پزشکی، علوم اجتماعی، مدیریت، صنعت، تجارت، فنی 

ه آموزش ریاضیات نقش و گذار است و به همین دلیل است کغیره دارد. بنابراین آموزش ریاضیات نه تنها در خود این علم، بلکه در دیگر علوم نیز تاثیر

بلکه کمک  شود،نمیتنها به دانش در محاسبات محدود ها نیست و ای از مهارتکند. در واقع آموزش ریاضیات تنها آموزش مجموعهای پیدا میجایگاه ویژه

اصول و استانداردها برای ریاضیات »وان (، در سندی تحت عن,2111NCTM) 2ریاضی معلمان ملی . انجمنتر فکر کندیو انتقاد تریکند که فرد منطقمی

 این دارند. مهارت مشکالت و مسائل، حل در که آموزانیدانش تربیت از است عبارت ریاضی آموزش اصالح از که هدف دارد مسئله این بر تاکید 3«مدرسه

 مقابله هایشیوه و ریاضیات بنیادی مفاهیم آورد. آموزشمی وجود به آنها در ریاضی علم به نسبت فراوانی انگیزه و عالقه افرادی، چنین پرورش بر عالوه کار

 در ریاضی مدرسان اساسی هایدغدغه از یکی دهند، هموارهرخ می آموزاندانش برای ریاضی برانگیزچالش مسائل حل هنگام به که هاییدشواری با

 برانگیزیچالش و تحلیلی ماهیت به دلیل که باشندمی 0کالمی مسائل هاکالس این در پیش رو برانگیزچالش از موضوعات یکی بوده است. درس هایکالس

 را مسئله بتواند باید ابتدا آموزدانش که ای استگونه به کالمی مسائل ساختار چراکه گیرند،نمی قرار استقبال مورد آموزاندانش سوی از غالبا دارند، که

کند  اقدام 1حل مسئله بیان کند و سپس برای ریاضی زبان به را مسئله هایخواسته و هاداده بتواند و باشد داشته را بازنمایی آن و مسئله فهمیدن توانایی بخواند،

جمله مهندسی، اقتصاد، پزشکی، صنعت و هر علمی که با مفاهیم اکسترمم، کمینه، بیشینه، (. یکی از انواع مسائل کالمی که در دنیای واقعی من1363)قدمی،

وجود دارد،  .ای احتمال بروز خطاباشد. بدون شک در حل هر مسئلهمی 9و کاربرد مشتق  9حداکثر و مفاهیمی از این دست سر و کار دارد، مشتقحداقل، 

خطاها را نادیده  شوند که معلمان نباید اینآموزان در حل این نوع مسائل نیز دچار خطا میمسائل مشتق و کاربرد مشتق هم از این قاعده مستثنی نبوده و دانش

 بگیرند بلکه باید برای برطرف کردن آنها با الگوهای تحلیل خطائی که وجود دارد در جهت شناسائی و رفع این خطاها تالش کنند.
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 مبانی نظری

 مسائل کالمی ریاضی، اهمیت و ضرورت آن 
 

 این از ما منظور که کنیم روشن تر،دقیق طور به باید همه، از قبل این،بنابر رودمی کار به گسترده کامالً مفهوم به مسئله (، معتقد است واژه1692) 1پولیا

 روشن، ولی در بدو امر غیر قابل دسترس.  هدفی به رسیدن برای مناسبی، وسیله آگاهانه جستجوی ضرورت از است عبارت چیست. مسئله واژه

مسائل (، 2111) 2و دکورت یرگرهی برای مسائل کالمی دارند. برای مثال، ورشافل، های فراوان و در عین حال مشابمحققان آموزش ریاضی، تعریف

را ارائه در شکل مناسب  یمسائل کالم نیآنها همچن .کنندمی فیکرد تعر یرا مفهوم ساز یاضین سواالت رآ که بتوان با یجامع طیرا به عنوان شرا یکالم

(، 2116) 0گفته پالم طبق(. 2111، 3)آدو و همکاران دارند یم انیب یمسئله واقع دهیپد کیبه عنوان  یکاربرد یهامحض و برنامه اتیاضیر نیارتباط ب کی

مسائل آن پوشش را  نیاحل توانند با آموزان میشده است که دانش دهیکش یواقع یایدن یاضیمسائل ر یاست که بر رو یمانند پوشش یاضیر یمسائل کالم

 آن مسئله حل برای آموزان بایستیدانش و شودمی مطرح داستان یک پوشش در که داندمی ریاضی تمرینی را کالمی مسئله(، 2116. همچنین پالم)بردارند

 بزنند. کنار را پوشش

 بیان آموزاندانش برای ریاضی معادله یا داستانی جمله یک در باید که داندمی ریاضیات از مسائلی آن ریاضیات را کالمی (، مسائل.211) 1بودیونو 

ارائه  یهاآن دسته از تمرین یکالم مسائلکنند. می پیدا بروز ادبی هایمهارت و ریاضی زبان به مادری زبان تبدیل در معموالً  کالمی مشکالت مسائل. شوند

 (. برای2111)آدو و همکاران، به کار می روند یاضیر یهاتمرین فیتوص یبا استفاده از کلمات برای ادیتا حد زیا  طور کامل بههستند که  درس شده در

 ریاضیات کردن تربینانه واقع کار این دالیل از یکی که اندشده بیان مسئله صورت به محاسباتی اعمال از بسیاری مدرسه، از خارج جهان به ریاضیات پیوند

 ریاضیات یادگیری و آموزش مشکالت از ایجاد نماید. یکی آموزاندانش برای زبان طریق از را پیچیدگی از دیگری الیه تواندمی کار این حال این با است.

مد نظر است  پاسخ آن در که رسند می درس کالس فرهنگ به آنها کنند.می درک خاص ایگونه به را مدرسه ریاضیات آموزاندانش که است این

 و سو یک از ریاضی، درسی برنامه در مسائل این اهمیت دارند. ریاضیات در فراوانی اهمیت دشواری، رغمعلی کالمی، مسائل (.9،2111)یورگنسن و دال

 هستند، به مسائل ریاضیات حوزه در پژوهش به عالقمند که شناسانی روان و ریاضی آموزش گرانپژوهش تا است شده سبب دیگر سوی از آنها حل دشواری

 (.1363)سلیمی، باشند داشته ویژه توجه ریاضی، کالمی

 شود.کنند و ضرورت پرداختن به آنها حس میای پیدا میبه دلیل حضور ملموس و واقعی مسائل کالمی در زندگی روزمره، این مسائل اهمیت ویژه 
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 حل مسائل کالمی

جست  از است عبارت مسئله حل ت. رونداسهر فرد  یاز زندگ یحل آن جزئ یمسئله و تالش برا .است دهیچیپ اریبس یریادگیاز  یحل مسئله نوع

 "حل مسئله"رسد. نمی نظر به دسترس قابل چندان کار آغاز در که هدف، به دستیابی روند است ها، این مانع از عبور مسیر یا هادشواری از خروج راه وجوی

 برای ای سازگارانه یا مؤثر هایحل راه آن کمک با کند می سعی فرد می شود و هدایت فرد خود توسط که رفتاری-شناختی فرایند ازعبارت است 

 (.2111، 1نیزو است)دوزوریال و هدفمند منطقی و آگاهانه، فرایند یک مسئله، حل ترتیب این به .کند پیدا خویش روزمره زندگی مسائل

 

 خطا در حل مسائل کالمی

عامل  دهدمی (، نشان2111) 2احمد مطالعه هاییافتهآموزان در حل مسائل کالمی مطرح شده است. نقطه نظرات گوناگونی پیرامون خطاهای دانش

 استخراج برای توانایی عدم تجسم یا عدم که کندمی اشاره است. او همچنین ریاضی های گذارینماد به داستانی شکل از ترجمه یادگیرندگان، عمده خطاهای

 و تواند عدم تناسبمی آموزاندانش (، منبع خطاهای2111) 3آکوستا مطالعه اساس انجامد. برمی ریاضی استدالل در توانایی عدم به آنان، توسط تصاویر ذهنی

 باشد. آموزاندانش ارزیابی شیوه و آموزشی روشهای انطباق

 ضعف دلیل به بلکه نیست، آنها بودن ضعیف از ناشی کالمی، مسائل حل در آموزاندانش که خطای کرده اند (، استدالل2116)0زکریا و یوسف 

 به توانایی نتیجه در فهمندنمی را سواالت مفهوم وقتی آموزاندانش کنند کهمی آنها استدالل گیرند.می کار به مسائل حل در که است هایی استراتژی

یکی از  1نیومن آید. الگوی تحلیل خطایندارند. در واقع، در حل مسائل کالمی، خطاها و مشکالتی به وجود می آن را حل برای صحیحی راهبرد کارگیری

 شود.شناخته شده ترین الگوهای تحلیل خطاست که در ادامه به معرفی آن پرداخته می

 

 سلسله مراتب خطاهای نیومن

توسط و  پدید آوردخطاها  لیو تحل هیتجز یبرا کیستماتیروش س کی (،1699) 9ومنین آنی به نام ییایزبان استرال گرآموزش کی 1691دهه  اواسطدر 

 .ارددنباله ثابت د کیاز  یرویبه پ ازینوشته شده مواجه شده است که ن یاضیمسئله ر کیبا  خصهر ش ومنیبا توجه به مدل ن .توسعه داده شد انشیدانشجو
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 12یومن هستند )کلمنتس و الرتونن یخطا لیمراحل تحل 11یو رمزگذار 11پردازش یهامهارت ،کردن یاضیر ای 6لیتبد ،.کدر یی،رمزگشا ای 9خواندن

،1669.) 

 که مطرح کرد یاضیر یعملکرد در مسائل کالم یترین نکته براپردازش را به عنوان مهم یهاو مهارت اصپنج مهارت سواد خ(، 16.3و  1699)ومنین

 یکه به مشکالت و خطاها یلیدر نظر گرفتن دال یچوب برا چار کی NEA. هستند یپردازش و رمزگذار ،لیتبد ک،در ،ها شامل خواندنمهارت نیا

 نیهمچن NEA .مشکالت را برطرف کنند نیبتوانند ا جینتا نیکند تا معلمان به کمک اآید را فراهم میآموزان در حل مسائل به وجود میدانش

 .کندد ارائه میغلبه بر آنها را هدف قرار دهن یموثر برا یآموزش یتوانند راهکارهاکه معلمان می ییجاها یرا برا ییهادستورالعمل

 یهاسهولت ویژگی لیمعلمان به دل نیدهد و در باستفاده و انطباق ارائه می یها را براروش نیتراز ساده یک( یNEAتجزیه و تحلیل خطاهای نیومن) 

کالس  یآموزش یاستراتژ یبرا زیآموزان و ندانش یحل مسئله برا یاستراتژ کیتوسط استادان به عنوان  NEA نیهمچن .دارد یفراوان تیمحبوب ی،صیتشخ

 (.1669ون،الرتگیرد )کلمنتس و می درس مورد استفاده قرار

 است. ریدستورالعمل ز آموزان آموزش داد که طبقرا به دانش ومنیتوان گام به گام مدل نمی یدر حل مسائل کالم

 . )خواندن(دیسواالت داده شده را با دقت بخوان .1

 . )درک(دیو آنچه را که در مسئله داده شده است را بپرس دیسیبنو دیدان یآنچه را که م .2

 ( لی. )تبددیسیبنو دیکن یرا که استفاده م ییفرمول ها  .3

 پردازش( یها. )مهارتدیسیبنو اتیمراحل پاسخ را به وضوح همراه با جزئ .0

 (یگذار. )رمزدیسیرا بنو دیآور یرا که از محاسباتتان به دست م یا جهیسوال و پاسخ و نت .1

های زیادی در مورد سلسله مراتب خطاهای نیومن انجام دادند که هر کدام تعاریف مشابهی در مورد هر پژوهشگران در کشورهای مختلف، پژوهش

 شود.کدام از خطاهای خواندن، درک، تبدیل، پردازش و رمزگذاری بیان کردند که در زیر به چند مورد از آنها اشاره می

 کنند:(، بیان می2111) 1ایوان جونادی و همکاران

 .دانداصطالح در مسئله را نمی اینماد  کی یمعن آموزدانشخواندن: 

 .شودمسئله نمی یهانوشتن داده ایخواسته مسئله و  ایمسئله و  یمتوجه معن آموزدرک: دانش

 . انجام دهد دیبا روشی داند از چهنمی ایشود را فراموش کرده که استفاده می یآموز فرمولدانش تبدیل:

 .انجام دهد بیبه ترت ی وحل مسئله را به درست تمیتواند الگورآموز نمیدانش: زشپردا هایمهارت

  .سوال پاسخ دهدخواسته تواند بر اساس مینآموزان دانش ی:رمزگذار

 ی.سیاز سوال داشته باشد به خصوص در زبان انگل یتواند ترجمه خوبمینآموزان دانش :زبان یخطا

                                                           
1. Iwan Junadi 

2. White 

3. Singh & Rahman & Hoon 

4. Jha 

5. Prakitipong & Nakamura 
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اشتباه  علل گرفت که جهیتوان نتمی( 2119) 1و ناکامورا گپونیتی راک(، پ2112) 0ها(، جی2112) 3ونهرحمان و (، سینگ، 2111) 2وایت یهانوشته از

 :است ریبه شرح ز ومنیبا روش ن یاضیآموزان در حل مسائل ردانش

که  ستمعنا ا نیکه به ابلکنند سوال را درک توانند که نمی ستیمعنا ن نیخواندن دارند به ا یآموزان خطااگر دانش :خواندن یخطا .1

 .دانندکلمات مورد استفاده در مسئله را نمی یا اصطالحات و، نمادها یمعنا

 .کنندشده است را درک نمی انیکه در مسئله ب راه آنچ یواقع یمعنا :درک یخطا .2

 صیتوانند تشخمین و یا دانندمورد استفاده در مسئله را نمی یهاروش ای هایاستراتژ ،آموزاناست که دانش یمعن نیبه ا :لیتبد یخطا  .3

 .استفاده کنند فرمول بایددهند که از کدام 

 .ستین یدرست تمیآموزان مطابق با الگوردانش سخمعناست که پا نیبه ا :پردازشهای مهارت یخطا .0

)ایوان جونادی  ستیآموز بر اساس آنچه که توسط مسئله خواسته شده است قادر به پاسخ نمعنا است که دانش نیبه ا یرمزگذار یخطا .1

 (.2111و همکاران،

 کنند:(، خطاها را به صورت زیر تعریف می2119پونگ و ناکامورا )پراکیتی 

 (و نمادهاشناخت ساده کلمات ) ؟سوال را بخواند نیتواند اآموز میدانش ایآ :خواندن سطح .1

 (مسائل یزبان شناخت رکد) ؟سوال را درک کند یتواند معنآموز میدانش ایآ سطح درک: .2

 ی(اضیر ریبه تفس یزباندرک از  لیتبد) ؟را انتخاب کند یمناسب یاضیروش ر ای اتیتواند عملآموز میدانش ایآ :لیسطح تبد .3

 ریاضی( پردازش یاجرا؟)انجام دهد قیدق را یاضیتواند محاسبات رآموز میدانش ایآ :سطح پردازش .0

 .ی(اضیحاصل از پردازش ر جینتا شینما) ؟تواند جواب مناسب ارائه دهدآموز میدانش ایآ ی:رمزگذار سطح

 

 اقتباس ها از سلسله مراتب خطای نیومن

 در تواندمی ریاضی مسئله حل در فرد یک بود معتقد کیسی داد. بسط کمی را نیومن خطای مدل (،.169) 1یک سال بعد از نیومن، فردی به نام کیسی

 رجوع قبلی مراحل به و شود راهنمایی باید دهد،می اشتباه پاسخ که زمانی فرد یک کیسی مدل باشد. در داشته زیادی خطاهای نیومن مدل مراحل از یک هر

 غلبه هاخطا بر تا کنندمی کمک آموزاندانش به کنندگانمصاحبه مطالعه، برآید. در این مشکل حل صدد در و شود مشکل متوجه آموزدانش تا شود داده

 حل روند در گرمصاحبه نیومن، مدل در اما دادند.می توضیح آنها برای را سوال معنی کنندگانمصاحبه کردند،آموزان خطا را درک نمیدانش کنند، اگر

 برای تالشی و است داده رخ سطح این در خطا که کردمی بیان نیومن مدل شودمی مسئله حل در ناتوان فرد، که زمانی و نداشته دخالتی آموزدانش مسئله

 سوال یک در خطا تعدادی ساختمی قادر را آموزدانش یک مطالعه وی، بنابراین کرد.نمی داده رخ خطای به بردن پی و مسئله حل برای آزمودنی به کمک

 (.1363کاشانی و همکاران،رسد )گلمی نظر به دشوار نیومن با آن تفسیرهای مقایسه بنابراین دهد انجام

 لیتحل یبرا ومنیکه از فرم اصالح روش مصاحبه ن(، بیان شده است که در این اقتباس پیشنهاد شده است 1669س)تون و کلمنتراقتباس دوم توسط ال

و  هیکه پس از تجز حیپاسخ صح .قرار گرفتند لیو تحل هیست مورد تجزپاسخ ها چه درست و نادر یتمام این روش در ود.آموزان استفاده شدانش یپاسخ ها

                                                           
1. Casey 



... در تجربی چهارم آموزاندانش خطاهای تحلیل  
  

 .اگر پاسخ درست بود حتیخطا همراه بود  کیبا ، سوال مطابقت نداشت درشده  روابط آزمایش ایها و مهارت ایو  یاصل میاز مفاه یبا شناخت کاف لیتحل

 ارائه شده بود( 16.2توسط کلمنتس) شد که قبال یدقتیب یمتفاوت از خطا یکم فیتعر کی رشیتون و کلمنتس انجام دادند منجر به پذرکه الی اصطالحات

 است.  پرداخته نیومن تکنیک از مناسبی شرح به نمودار نمایش طریق ( از16.1(. کلمنتس)1669ون،الرت)کلمنتس و 

 
 (.61، ص  1669سلسله مراتب خطای نیومن)برگرفته از کلمنتس،  .1شکل 

 تمایز آنها بین باید که اساسا مسئله، کنندهحل و سوال بین تعامل از گروهی و هستند سوال قالب از ناشی خطاها از گروهی (16.1کلمنتس) دیدگاه از

 دو خطا جدا این شودمی دیده نمودار در که همچنان 2انگیزه خطای و 1دقتیبی خطای از عبارتند  دو خطا این شد )که در نمودار باال قابل مالحظه است(. قائل

مسئله رخ دهد، در درک  خواندن در توانددقتی میبی نمونه برای دهند.رخ  مسئله حل از مرحله هر در توانندمی حال عین در و مراتب نیومن هستند سلسله از

 اما کند پیدا را روشی جواب یافتن برای و کند درک و آن را کن، مسئله را بخواندمشابه ممکن است مسئله حل به طور و فهم سوال رخ دهد و یا موارد دیگر،

 (. 1361زاده و بهزادی، آن امتناع ورزد )راستی ادامه از کافی انگیزه فقدان دلیل به

 

 مشتق

بیر مشتق یکی از مهمترین مفاهیم ریاضی است که نقش مهمی در دیگر مفاهیم ریاضیات و همچنین کاربردهای قابل توجهی در علوم مختلف دارد. تعا

  مختلفی برای مشتق وجود دارد من جمله:

 مشتق به عنوان یک تابع .1

 مشتق به عنوان نرخ تغییرات .2

 مشتق به عنوان شیب خط مماس.  .3

 گردد:باشد که به صورت زیر ارائه میف مشتق به دست آوردن مشتق تابع با استفاده از تعریف مشتق میمنظور از تعری

                                                           
1. Careless 

2. Motivation 
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𝐥𝐢𝐦باشد. اگر حد  𝒙تابعی از  𝒇(𝒙)فرض کنید 
∆𝒙→𝟎

𝚫𝒚

𝚫𝒙
= 𝐥𝐢𝐦

∆𝒙→𝟎

𝒇(𝒙+∆𝒙)−𝒇(𝒙)

∆𝒙
نامیم و می 𝒙در 𝒇موجود و متناهی باشد، این حد را مشتق  

 پذیر است.مشتق 𝒙در 𝒇گوئیم می

 

 مسئلهبیان 
که در برخی کشورها، آموزش دروس، مبتنی بر رویکرد حل مسئله است. طوریترین رویکردهای یادگیری در ریاضی است بهحل مسئله یکی از مهم

 هر تجربه و دانش از ایعمده بخش باید مسئله حل که نمود اذعان باید مسئله، حل یعنی ریاضیات که نگوییم کند که اگربیان می (،..13الهدایی) علم

 باشد.  ریاضی کار عرصه در شاگردی

آموزان اغلب در استفاده از مطالب ارائه شده در کالس ریاضی موفق نیستند که ترین مسائل ریاضی، مسائل کالمی است. متاسفانه دانشیکی از مهم

درک و فهم مسئله است، آنها نمی توانند به خوبی درک کنند که مسئله از آنها چه خواسته آموزان در مسائل ریاضی، ناتوانی آنها در مهمترین مشکل دانش

آموزان در حل مسائل کالمی و در درک زبان ریاضیات دارد که عمدتا دانش(، بیان می2112) 1است و باید به دنبال چه چیزی باشند. در همین راستا نوراسیا

شوند که علت این شکست و عدم موفقیت آنها  این است که آنها در درک زبان ریاضی و تفسیر کست مواجه میمشکل دارند و در حل مسائل ریاضی با ش

 های پردازش و در نهایت حل مسئله مشکل دارند. جمالت برای ادامه روند مهارت

فاهیم ریاضی در مهندسی، اقتصاد و جامعه از سوئی یکی از مسائل کالمی رایج، مسائل مربوط به کاربرد مشتق است که یکی از پرکاربردترین م 

کند. از طرفی هر جا مسئله وجود داشته باشد ای از مسائل واقعی و کالمی در ریاضیات بروز میشناسی، دریانوردی، پزشکی و ... است که به صورت جلوه

 دهد نیز وجود دارد. کن و خطاهائی که او در حل مسئله انجام میمسئله حل

گیری را به های مشتقآموزان اگرچه تکنیکبیر ریاضی بوده و در دبیرستان مشغول تدریس است بارها به عینه دیده است که دانشمحقق که خود د

توانستند به خوبی از پس این نوع سواالت برآیند و رسیدند، نمیآمدند ولی وقتی به مسائل کاربرد مشتق میگیری بر میدانستند و از عهده مشتقخوبی می

میالدی معرفی شد و الگوی  91شدند، پس بر آن شد با الگوی تحلیل خطائی که توسط آنی نیومن در دهه طاهائی در حل این نوع سواالت مرتکب میخ

کاربرد  آموزان در مسائل کالمیدانش آموزان، میزان شیوع آنها و ارتباط آنها با عملکرد( نامیده شد به تحلیل خطاهای دانشNEAتحلیل خطای نیومن )

 مشتق بپردازد.

 

 های تحقیقپرسش

 کند تا به سواالت زیر پاسخ دهد:وجود آمده در این زمینه، این مطالعه تالش می با توجه به اهمیت کاربرد مشتق در ریاضیات و همچنین خطاهای به

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کاربرد مسائل کالمی حل در تجربی چهارم آموزاندانش و عملکرد خواندن خطای بین آیا .1

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کالمی کاربرد مسائل حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و درک خطای بین آیا .2

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کالمی کاربرد مسائل حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و خطای تبدیل بین آیا .3

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کالمی کاربرد مسائل حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و های پردازشخطای مهارت بین آیا .0

                                                           
1. Norasiah 



... در تجربی چهارم آموزاندانش خطاهای تحلیل  
  

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کاربرد مسائل کالمی حل در تجربی چهارم آموزاندانش خطای رمزگذاری و عملکرد بین آیا .1

 رابطه وجود دارد؟ 3و محاسباتی 2کاربردی، 1آموزان و خطاهای آنها در سه نوع ساختار مفهومی. آیا بین عملکرد دانش9

 آموزان در مقایسه دو به دو ساختار سواالت رابطه وجود دارد؟. آیا بین خطاهای دانش9

 . میزان شیوع خطاها در حل مسائل کالمی کاربرد مشتق چه اندازه است؟ .

 

 پیشینه تحقیق

 تحقیقات داخلی
 های زیر اشاره کرد:توان به پژوهشدر کشورمان صورت گرفته است می هایی که در زمینه بررسی خطاهای نیومناز پژوهش

آموزان پایه پنجم ابتدایی در حل مسائل کالمی ریاضی بر اساس (، پژوهشی با عنوان بررسی خطاهای دانش1362دزکی)سمیه سلطانی  .1

آموزان، مربوط به ترین میانگین خطا در بین دانشالگوی تحلیل خطاهای نیومن صورت داد. نتیجه این پژوهش بیانگر این مطلب است که باال

 آموزان بوده است.فراوانی مربوط به خطای تبدیل در بین دانش  381٪و کمترین خطا با  %2089خطای درک با 

آموزان پایه پنجم ابتدائی به این نتیجه رسیدند که، (، در پژوهشی در مورد تحلیل خطاهای نیومن روی دانش1363پور)اسماعیلی و رفیع .2

های فرآیندی و کدگذاری بوده از خطاها مربوط به مهارت %189آموزان مربوط به خواندن، درک و تبدیل و فقط از خطاهای دانش 91٪حدود 

 است.

اند. س چهارم ابتدایی انجام دادهآموزان کال(، پژوهشی تحت عنوان تحلیل خطای حل مسائل کالمی دانش1361مجدی و همکاران) .3

دهد که مشکل آنها آموزان نشان داد مانند مطالعات سایر کشورها، بیشتر خطای آنها در مرحله سوم )تبدیل( بوده و این نشان میبررسی پاسخ دانش

 باشد.مربوط به سواد ریاضی آنها نمی

آموزان در حل مسائل کالمی بر اساس تحلیل بی خطاهای دانش(، پژوهشی تحت عنوان ارزیا1361سمیه اسدنژاد و نرگس یافتیان) .0

آموزان پایه چهارم ابتدائی انجام دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد نتایج این پژوهش نشان داد که اغلب خطاهای نیومنی بر روی دانش

 آموزان، در سه سطح اول یعنی مربوط به خطای خواندن، درک و تبدیل بود. دانش

بررسی تاثیر آموزش حل مسائل کالمی ریاضی برکاهش "(، پژوهشی تحت عنوان 1361حسن بهزادی)زاده و محمداهلل راستیعنایت .1

انجام دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که آموزش حل مسائل کالمی ریاضی با رویکرد  "آموزان بر اساس مدل نیومنخطاهای دانش

 آموزان، تفاوت معناداری ایجاد کرده است.تأکید بر روش ها در کاهش خطاهای دانش استفاده از مثال ها و

 .انجام دادند ییآموزان کالس چهارم ابتدادانش یحل مسائل کالم یخطا لیتحت عنوان تحل یپژوهش(، 1361مجدی و همکاران) .9

آموزان مربوط به سواد دهد که مشکل دانشنشان می نیو ا هبود لیتبد ایآنها در مرحله سوم  یخطا شتریکه ب دادآموزان نشان پاسخ دانش یبررس

 .باشدآنها نمی یاضیر

                                                           
1.Conceptual Structure  

2. Practical Structure 

3. Computational Structure 
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 پیشینه تحقیقات خارجی
، ونرتکلمنتس و ال)تونرال یو با همکار (16.0؛16.2؛16.1عمدتا توسط کلمنتس) ومنین یخطاها لیو تحل هیتجز، 1661و  16.1 دهه در

و  هیوجود داشتند که تجز زین یگرانید. قرار گرفت تیمورد حما ایعمده در استرالبه طور  (1669؛1669؛ 1661کلمنتس،  تون ورال) ( و1661؛1663؛1662

در  در زمینه تحلیل خطاهای نیومناز مطالعات  یتعداد .اندگسترش داده مآرا انوسیو اق ایرا به طور گسترده در سراسر منطقه آس ومنین یخطاها لیتحل

حل مسئله  یاز خطاها یادیکه درصد ز دندیرس جهینت نیاند به امطالعات را انجام داده نیکه ا ییایآس یکشورها .انجام شده است ایآس یمدارس جنوب شرق

 کنیم.ائی از آین تحقیقات اشاره میکه در زیر به نمونه و ما قبل از آن انجام شده است لیدر مرحله تبد

در خطاها  %91که  دندیرس جهینت نیبه ا و انجام دادند یآموزان سال هفتم در مالزدانش یای را رومطالعه (، 1661)1نتسکلمیناس و مار .1

 . انجام شده استآن و ما قابل  لیمرحله تبد

 بود سلسله مراتب نیومن درصد از خطاها در سه مرحله اول .9که  افتیدر یلندیآموزان تادانش(، در مطالعه ای روی 1661)2سینگاتات .2

 (.2111)نقل در وایت،

انجام  ایو استرال یآموزان سال هفتم مالزدانش سهیو مقا ومنین یخطاها لیو تحل هیتحت عنوان تجز یپژوهش(، 1669)ونرتو ال سکلمنت .3

نشان  وجود داشت که  زین ییهامشابه بود اما تفاوت انسبت ایو استرال یآموزان مالزدانش یبرا یکل یکه خطا نتایج این پژوهش نشان داددادند 

 .نداهرا حل کرد یخود مسائل کالم یائیمالز انیبهتر از همتا ییایآموزان استرالدهد که دانشمی

انجام داد.  سیدنی آموزدانش 1213 بر روی و حساب در شمارش ومنین یخطاها لیو تحل هیتجزپژوهشی تحت عنوان  (،2111)تیوا .0

 یابزار آموزش کی نیها و همچنقدرتمند در کالس یصیتشخ یابیارز کی ومنین یخطاها لیو تحل هیکه ورود تجز پژوهش نشان داد نیانتایج 

 .دنمشکل دار یاضیر یاست که با مسائل کالم یآموزاندانش رشیو پذ لیو تحل هیتجز ی،ابیارزش یمناسب برا

گسسته بر اساس مدل  اتیاضیآموزان در حل مسائل ردانش یتحت عنوان علل خطاها یپژوهش(، 2111ی و همکاران)جوناد انیوا .1

 یابزارها یتوان با آماده سازآموزان را میدانش تیدهد خالقنشان می پژوهش نیا جینتا .انجام دادند تیابزار ارتقاء خالق کیبه عنوان  ومنین

 ینفر خطا 2خواندن  ینفر خطا 1آموزان دانش این نیاز ب. بر اساس تجزیه و تحلیل خطاهای نیومن و آموزش مناسب توسعه داد شرفتهیپ قیتحق

نفر هم  2و  هنفر بدون خطا بود 3، وجود نداشته یدقتیب یخطا د،داشتن یرمزگذار یاخطنفر  6پردازش و  ینفر خطا 12 لیتبد ینفر خطا 3درک 

 .زبان داشتند یخطا

آموزان در درک و تبدیل و طبق نتایج تحقیقات وی، بیشتر خطاهای دانش, پژوهشی بر روی خطاهای نیومن انجام داد  (،2112. جی ها )9

 کمترین خطاها مربوط به خواندن بوده است.

مشکالت دانشجویان مهندسی را در رابطه با حل مسائل کالمی مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بیش از  (،2113) 2. ترنس9

 به خطاهای درک و تبدیل بوده است. خطاهای دانشجویان، مربوط 91%

                                                           
1. Marinas & Clements 

2. Singhatat 
1.Trance 
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آموزان در حل مسائل کالمی ریاضی در ل خطاهای دانش(، در دانشگاه ایالتی سمارانگ پژوهشی تحت عنوان تجزیه و تحلی2111)2رخیماه و همکاران

آموزان گروه بهتر انجام شد عبارتند از درک، تبدیل و دنیای واقعی بر اساس مدل نیومن انجام دادند، در این پژوهش بیشترین خطاهایی که توسط دانش

دقتی، و خطاهای گروه ضعیف تر عبارت بودند از های پردازش و بیهای پردازش، و اشتباهات گروه میانی عبارت بودند از درک، تبدیل، مهارتمهارت

 خطای خواندن و درک.

 

 روش و طرح تحقیق

 قلمرو در پردازد،می موجود وضع بررسی به که جایی آن از تحقیق باشد. ایناین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی می

باشد در قلمرو آموزان با سلسله مراتب خطاهای نیومن میکه محقق درصدد بررسی تحلیل عملکرد دانش جایی نآ از و دارد قرار توصیفی تحقیقات

 گیرد.همبستگی قرار می

در این  1361-69نفر بود که در سال تحصیلی  191آموزان چهارم تجربی شهرستان سمیرم به تعداد شامل کلیه دانش پژوهش این آماری جامعه

 گیرینمونه روش از حاضر، تحقیق در .آمد دست به نفر 112 3کوکران نمونه حجم فرمول از استفاده با نمونه به تحصیل بودند. حجمشهرستان مشغول 

 .شد استفاده ای متناسب با حجمطبقه تصادفی

نفر  11نفر از اساتید دانشگاه و  1سواالت اولیه آزمون توسط  .است گردآوری شده میدانی و ایکتابخانه روش دو به اطالعات و هاداده پژوهش این در

 از دبیران باتجربه ریاضی تایید شد. 

 معنادار است و پایایی آزمون مورد تایید است. 11/1نشان داد میزان پایایی هر یک از سواالت و پایایی کل در سطح خطای  0ضریب آلفای کرونباخ

 

 چگونگی اجرای تحقیق

مشتق کالس کاربرد  یاساس محتوا بر یاضیمسئله ر کاربرد مشتق، از یک آزمون، شامل شش آموزان در حل مسائلدانش یخطا مشخص کردن یبرا

آموزان داده شد تا به سواالت پاسخ دهند. سپس با دقیقه وقت به دانش 01استفاده گردید.  ی که روائی و پایائی آنها مورد تایید قرار گرفته بودچهارم تجرب

  آموزان بر اساس الگوی نیومن مصاحبه گردید.دانش تمامی

برای همه سواالت  1 برای سوال 1گر، خطاهای آنان در هر مرحله طبق جداول طراحی شده مشابه جدول پس از پرسیدن سواالت توسط مصاحبه

 تشخیص و ثبت شد.

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                       
2. Rokhimah et al 

3. Cochran 

4. Cronbachs Alpha 
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 1شاخصهای تعیین نوع خطا در سوال 1جدول 

 نوع خطا                                                                  

 شاخص                        

خواندن
 

ک
در

تبدیل 
ش 

پرداز
رمزگذاری 

 

      گردد. در خواندن صورت سوال دچار خطا می

 کند.را به عنوان مساحت زمین درک نمی 011عدد 

 شود.منظور از حداقل مقدار دیوار چینی را متوجه نمی
     

 داند.فرمول محیط یا مساحت مستطیل را نمی

 داند.رابطه بین حداقل محیط و مشتق را نمی
     

در به دست آوردن یک متغیر بر حسب دیگری از رابطه مساحت دچار 

 مشکل است.

011در جایگذاری مقدار 
𝑥

011یا   𝑦 به جای  
𝑦

در فرمول محیط  𝑥 به جای   

 دچار مشکل است.

 که باید محیط را بر حسب یک متغیر بنویسد.داند نمی

 داند که از رابطه به دست آمده برای محیط باید مشتق بگیرد.نمی

 گردد.در محاسبه مشتق توابع کسری دچار خطا می

 داند وقتی کسری صفر می شود صورت کسر باید صفر باشد.نمی

     

نمی داند که برای به دست آوردن اکسترمم باید مقدار مشتق را برابر صفر 

 قرار دهد.  

 شود.در محاسبه نهائی متغیر اول دجار خطا می

در جایگذاری متغیر اول در تابع مساحت برای به دست آوردن مقدار متغیر 

 شود.دوم دچار اشتباه می

غیر قابل قبول برای طول  در جواب نهائی مقدار منفی را به عنوان یک جواب

 دهد. و عرض زمین تشخیص نمی

در ساده کردن محاسبات عددی ساده یا محاسباتی که کامال تسلط دارد 

 کند.اشتباه می

 مقدار متغیر اول را حساب کرده ولی مقدار متغیر دوم را حساب نکرده است.

 است. بدون اینکه مقدار مشتق را برابر صفر قرار دهد به حل آن پرداخته
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 یافته های تحقیق

 آموزان نتایج زیر به دست آمد.پس از برگزاری امتحان و انجام مصاحبه و تحلیل خطاهای دانش 

 آموزانآموزان به تفکیک سطح دانشتحلیل تعداد کل خطاهای دانش 2جدول

 متغیر

 رمزگذاری پردازش تبدیل درک خواندن

مجموع خطا
 

ش
کل دان

آموزان
 

تعداد
درصد 

 

تعداد
درصد 

 

تعداد
درصد 

 

تعداد
درصد 

 

تعداد
درصد 

 

 9 1 1 خوب

11811
 

13
 21893

 

11
 238.1

 

2.
 00801

 

93
 22
 

16 1 1 متوسط
 22812

 

93
 20810

 

91
 29892

 

91
 29892

 

292
 

1.
 

 2 ضعیف

181.
 

91
 01802

 

11
 26816

 

31
 19891

 

19
 11811

 

196
 

32
 

 2 کل

180
 139
 29813

 

129
 21811

 

111
 2382.

 

111
 2382.

 

060
 112
 

خطا وجود داشت و  0812آموزان متوسط خطا وجود داشت. به ازای هر دانش 28.9آموزان خوب در مجموع از کل شش سوال به ازای هر دانش

. دهدرا نشان می 0801آموزان عدد خطا در کل سواالت بیشترین خطا را به خود اختصاص دادند. این آمار برای کل دانش .182آموزان ضعیف با داشتن دانش

از آنها در حل سواالت دچار خطا بودند که کمترین خطای آنها  ٪09893آموزان خوب خطائی در حل سواالت نداشتند و از دانش ٪12829به طور میانگین 

ل بیشتری را با آموزان خوب، مراحبود. این آمار به این معناست که دانش ٪0081و بیشترین خطای آنها در مرحله رمزگذاری با  ٪1در مرحله خواندن با 

آموزان از دانش ٪20891آموزانی که توانسته اند به مراحل پایانی حل سواالت برسند بیشتر بود. به طور میانگین موفقیت پشت سر گذاشته اند و تعداد دانش

و بیشترین خطای  ٪1مرحله خواندن با  از آنها در حل سواالت دچار خطا بودند که کمترین خطای آنها در ٪91826متوسط خطائی در حل سواالت نداشتند و 

آنها در حل  ٪..آموزان ضعیف خطائی در حل سواالت نداشتند. این در حالیست که دانش ٪12بود.  ٪29892آنها در مراحل پردازش و رمزگذاری با 

بود. این به این معناست که  ٪01802احل درک با و بیشترین خطای آنها در مر ٪.181سواالت دچار خطا بودند. که کمترین خطای آنها در مرحله خواندن با 

 ٪2981آموزان اند. در مجموع همه سواالت برای کلیه دانشآموزان ضعیف یا موفق به حل مسئله نشده و یا در همان مراحل اولیه متوقف شدهاکثر دانش
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و بیشترین  ٪180شدند. کمترین خطا مربوط به مرحله خواندن با از آنها در حل سواالت دچار خطا  ٪9381آموزان خطائی در حل سواالت نداشتند و دانش

 بود. ٪29813خطا مربوط به مرحله درک با 

 آموزان به تفکیک سواد غیر ریاضی و ریاضیتحلیل خطاهای دانش  3جدول 
نوع 

 سواالت

 سواد ریاضی)پردازش و رمزگذاری( درک و تبدیل(-سواد غیر ریاضی)خواندن
 تعداد خطا

 درصد تعداد درصد تعداد

 169 9.821 03 31891 21 خوب

 126 13800 101 09819 122 متوسط

 196 298.1 09 92816 122 ضعیف

 060 09819 231 13800 290 کل

غیر آموزان خوب، کمترین خطا را در سه مرحله اول خطاهای سلسله مراتبی نیومن )سواد توان نتیجه گرفت که در مجموع، دانشاز جدول فوق می

 آموزان ضعیف، بیشترین خطا را این مراحل داشتند. در این قسمت آمار استنباطی مربوط به متغیرها در جداول فوق آورده شده است.ریاضی( و دانش

 

 تحلیل استنباطی

 توزیع نرمال میزان خطاها 0جدول 

 متغیر
 ویک -شاپیرو اسمیرنوف -کالیموگروف

 df Sig آماره df Sig آماره
 1811 112 1811 1811 112 1811 عملکرد

آموزان، نرمال نیست و باید از آزمون های ناپارامتریک های خطاهای دانشها نشان داد با توجه به سطح معناداری، دادهتوزیع نرمال داده 0طبق جدول

 استفاده کرد.

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کاربرد کالمیمسائل  حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و خواندن خطای بین آیا .۱سوال 

 تحلیل توصیفی رابطه بین خطای خواندن با عملکرد 1جدول 

 متغیر
 عملکرد

 کل
 خوب متوسط ضعیف

 خواندن
 119 06 01 19 بدون خطا

 9 1 1 0 با خطا

 112 11 01 21 کل

 آموزان با سطوح عملکرد متفاوت، در زمینه خواندن خطای کمی داشتند.نشان داد اکثریت دانش 1جدول 
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 آزمون کای اسکوئر جهت تعیین رابطه بین خطای خواندن با عملکرد 9جدول 

 Df Sig کای اسکوئر متغیر

 18111 2 6809 خواندن با عملکرد

 :9طبق جدول شماره 

𝜒1.11
2 (2) = 1.66            ,           𝜒محاسبه شده جدول

2 (2) = 6.09 

 گردد.تایید می 1811آموزان در سطح خطای رابطه معنادار بین خطای خواندن و عملکرد دانشبنابراین  

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کالمی کاربرد مسائل حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و درک خطای بین آیا .۲سوال
 

 تحلیل توصیفی رابطه بین خطای درک با عملکرد 9جدول 

 متغیر
 عملکرد

 کل
 خوب متوسط ضعیف

 

 درک

 90 03 31 1 بدون خطا

 .3 9 11 21 با خطا

 112 11 01 21 کل

 خطا بوده است. 21آموزان با عملکرد ضعیف به میزان نشان داد بیشترین میزان خطای درک مربوط به دانش 9جدول 
 

 کای اسکوئر جهت تعیین رابطه بین خطای درک با عملکردآزمون  .جدول

 متغیر
کای 

 اسکوئر
Df Sig 

درک با 

 عملکرد
0086. 2 1811 

 :.طبق جدول شماره 

𝜒1.11
2 (2) = 1.66            ,           𝜒محاسبه شده جدول

2 (2) = 00.6. 

 گردد.تایید می 1811آموزان در سطح خطای عملکرد دانشبنابراین فرضیه پژوهشگر مبنی بر رابطه مثبت و معنادار بین خطای درک و 

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کالمی کاربرد مسائل حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و خطای تبدیل بین آیا .3سوال 

 تحلیل توصیفی رابطه بین خطای تبدیل با عملکرد 6جدول 

 متغیر
 عملکرد

 کل
 خوب متوسط ضعیف

 

 تبدیل

 99 09 .1 11 خطابدون 

 39 3 23 11 با خطا

 112 11 01 21 کل
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 خطا بوده است. 23آموزان با عملکرد متوسط به میزان نشان داد بیشترین میزان خطای تبدیل مربوط به دانش 6جدول
 

 آزمون کای اسکوئر جهت تعیین رابطه بین خطای تبدیل با عملکرد 11جدول 

 متغیر
 کای

 اسکوئر
Df sig 

با تبدیل 

 عملکرد
2.890 2 1811 

 :11طبق جدول شماره 

𝜒1.11
2 (2) = 1.66            ,           𝜒محاسبه شده جدول

2 (2) = 2..90 

 گردد.تایید می 1811آموزان در سطح خطای رابطه مثبت و معنادار بین خطای تبدیل و عملکرد دانشبنابراین 

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کالمی کاربرد مسائل حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و خطای پردازش بین آیا .۴سوال 
 

 تحلیل توصیفی رابطه بین خطای پردازش با عملکرد 11جدول 

 متغیر
 عملکرد

 کل
 خوب متوسط ضعیف

 پردازش
 99 09 21 . بدون خطا

 39 3 21 13 با خطا

 112 11 01 21 کل

 خطا بوده است. 21آموزان با عملکرد متوسط به میزان مربوط به دانش نشان داد بیشترین میزان خطای پردازش 11جدول 
 

 آزمون کای اسکوئر جهت تعیین رابطه بین خطای پردازش با عملکرد 12جدول 

 df Sig کای اسکوئر متغیر

پردازش با 

 عملکرد
26836 2 1811 

 :12طبق جدول 

𝜒1.11
2 (2) = 1.66            ,           𝜒محاسبه شده جدول

2 (2) = 26.36 

 گردد.تایید می 1811آموزان در سطح خطای رابطه مثبت و معنادار بین خطای پردازش و عملکرد دانش پس

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کالمی کاربرد مسائل حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و خطای رمزگذاری بین آیا .5سوال 
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 خطای رمزگذاری با عملکردتحلیل توصیفی رابطه بین  13جدول 

 متغیر
 عملکرد

 کل
 خوب متوسط ضعیف

 رمزگذاری
 36 13 10 12 بدون خطا

 93 39 29 6 با خطا

 112 11 01 21 کل

 خطا بوده است. 39آموزان با عملکرد خوب به میزان نشان داد بیشترین میزان خطای رمزگذاری مربوط به دانش 13جدول 

 اسکوئر جهت تعیین رابطه بین خطای رمزگذاری با عملکردآزمون کای  10جدول 

 Df sig کای اسکوئر متغیر

 1811 2 9833 رمزگذاری با عملکرد

 :10طبق جدول شماره 

𝜒1.11
2 (2) = 1.66            ,           𝜒محاسبه شده جدول

2 (2) = 9.33 

محاسبه شده جدول𝜒چون   
2 (2) > 𝜒1.11

2 پژوهشگر مبنی بر رابطه مثبت و معنادار بین خطای رمزگذاری و  𝑯𝟏رد و فرضیه  𝑯𝟎پس فرض     (2)

 گردد.تایید می 1811آموزان در سطح خطای عملکرد دانش

 آموزان و خطاهای آنها در سه ساختار مفهومی، کاربردی و محاسباتی رابطه وجود دارد؟ آیا بین عملکرد دانش .۶سوال 

 در سه ساختار  مفهومی، کاربردی و محاسباتی با عملکرد آنها آموزانرابطه بین خطاهای دانش 11جدول 

 معناداری رابطه تعداد متغیر

 111/1 -19/1 112 مفهومی و عملکرد

 111/1 -16/1 112 کاربردی و عملکرد

 13/1 -21/1 112 محاسباتی و عملکرد

کاربردی و محاسباتی با عملکرد آنها، رابطه منفی، معکوس و آموزان در سه نوع ساختار مفهومی، ضریب همبستگی نشان داد بین خطاهای دانش

آموزان آموزان در سه ساختار مفهومی، کاربردی و محاسباتی افزایش یابد به همان میزان عملکرد دانشمعنادار وجود دارد و هر چه خطاهای دانش

 بود. 16/1یابد. بیشترین رابطه منفی بین ساختار کاربردی و عملکرد به میزان کاهش می

 آموزان در مقایسه دو به دو ساختار سواالت رابطه وجود دارد؟ آیا بین خطاهای دانش. ۷سوال 
 ضریب همبستگی بین سه ساختار مفهومی، کاربردی و محاسباتی 19جدول 

 محاسباتی کاربردی مفهومی متغیر

 .1811 .183 1 مفهومی

 -1811 1 .183 کاربردی

 1 -1811 .1811 محاسباتی
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رابطه مثبت و غیر  1/.11رابطه مثبت و معنادار، بین مفهومی و محاسباتی  1/.3ضریب همبستگی نشان داد بین ساختار مفهومی با ساختار کاربردی 

 رابطه منفی و غیرمعنادار وجود دارد. 11/1معنادار و بین محاسباتی و کاربردی 

 ب ساختار سواالتآموزان بر حستحلیل توصیفی میانگین خطاهای دانش 19جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

 21/1 1/.. 112 مفهومی

 1/.3 1/.1 112 کاربردی

 26/1 91/1 112 محاسباتی

 دهدکه میانگین خطا در ساختار مفهومی نسبت به دو گروه دیگر بیشتر است.تحلیل توصیفی فوق نشان می

 سوالآموزان بر حسب نوع مقایسه خطاهای دانش .1جدول 

معنادار F میانگین مربعات Df مجذور مربعات متغیر

 ی

 01/2 2 6/0 بین گروهی

 169/1 111 99/11 درون گروهی 111/1 9/21

  113 19/11 کل

افزایش یا آموزان بر حسب نوع سوال تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارتی نوع سوال در آزمون تحلیل واریانس نشان داد بین میزان خطاهای دانش

 گذار است.کاهش خطا، تاثیر

 آموزان بر حسب نوع سوالآزمون توکی جهت مقایسه خطاهای دانش 16جدول 

 تفاوت میانگین ها متغیر
خطای 

 استاندارد
 معناداری

 مفهومی
 111/1 10/1 26/1 کاربردی

 11/1 10/1 12/1 محاسباتی

 کاربردی
 111/1 10/1 -26/1 مفهومی

 111/1 10/1 -19/1 محاسباتی

 محاسباتی
 11/1 10/1 -12/1 مفهومی

 111/1 10/1 19/1 کاربردی

 آموزان بر حسب نوع سوال و مقایسه دو به دو سواالت، تفاوت معنادار وجود دارد.آزمون توکی نشان داد بین خطاهای دانش
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 یافته ها

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کالمی کاربرد مسائل حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و خواندن خطای بین آیا .۱

 11/1گر در سطح خطای آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و فرض ادعای پژوهش، بین خطای خواندن و عملکرد دانش9طبق یافته های جدول

خطا مربوط به خطای خواندن بوده که این  9تنها  آموز مورد مطالعه،دانش 112خطای رخ داده در شش سوال توسط  060از مجموع  2تایید شد. طبق جدول

 1از کل خطاها بود، که در ساختار مفهومی، چهار خطا، و در ساختارهای کاربردی و محاسباتی هر کدام یک خطا رخ داد. جدول  ٪1821میزان خطا برابر با 

ند و کمترین خطا به خطای خواندن تعلق داشت و بیشترین خطای آموزان با سطوح متفاوت، در زمینه خواندن، خطای کمی داشتنشان داد اکثریت دانش

 خواندن در ساختار مفهومی انجام پذیرفت. 

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کاربرد مسائل کالمی حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و درک خطای بین آیا .۲

 11/1گر در سطح خطای مثبت و معنادار وجود دارد و فرض ادعای پژوهش آموزان رابطه، بین خطای درک و عملکرد دانش.طبق یافته های جدول 

خطا مربوط به خطای درک بوده که این  139آموز مورد مطالعه، دانش 112خطای رخ داده در شش سوال توسط  060، از مجموع 2تایید شد. طبق جدول 

از خطاهای  ٪01802از خطاهای گروه متوسط و  ٪22812آموزان خوب، شاز خطاهای دان ٪11811از کل خطاها بود.  ٪29813میزان خطا برابر با 

 آموزان ضعیف در این مرحله قرار داشت.دانش

دهد بود که نشان می ٪1082و در ساختار محاسباتی  ٪.3189، در ساختار کاربردی ٪39822آموزان در ساختار مفهومی خطای درک دانش 

آموزان انجام شده بود به اربردی با خطای بیشتری مواجهند. قابل ذکر است که بیشترین خطائی که توسط دانشآموزان در درک سواالت مفهومی و کدانش

 این مرحله تعلق داشت. 

 شود که:بر اساس نتیجه فوق توصیه می

 کنند.ها را درک کنند و نه اینکه تنها آنها را حفظ ها بیشتر کار شود، بدین معنا که فرمولدر زمینه درک فرمول .1

آموزان برای درک و فهم زبان ریاضی و تفسیر کلمات کلیدی در دنیای واقعی بیشتر تالش شود تا دانشدر زمینه افزایش توانائی دانش .2

 آموزان درک و فهم بهتر و کاملتری از سوال پیدا کنند و بتوانند کاربرد این کلمات کلیدی را در سوال و نیز دنیای واقعی پیدا کنند.

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کالمی کاربرد مسائل حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و خطای تبدیل بین آیا .3

تایید شد.  11/1گر در سطح خطای آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و فرض ادعای پژوهش، بین خطای تبدیل و عملکرد دانش11طبق جدول

خطا مربوط به خطای تبدیل بوده که این میزان خطا  129آموز مورد مطالعه، دانش 112ه در شش سوال توسط خطای رخ داد 060از مجموع  2طبق جدول

آموزان ضعیف از خطاهای دانش ٪26816از خطاهای گروه متوسط و  ٪20810آموزان خوب، از خطاهای دانش ٪21893از کل خطاها بود.  ٪21811برابر با 

بود که  ٪11891و در ساختار محاسباتی  ٪30811، در ساختار کاربردی ٪32891آموزان در ساختار مفهومی بدیل دانشدر این مرحله قرار داشت. خطای ت

آموزان در تبدیل سواالت کاربردی و سپس مفهومی با خطای بیشتری مواجهند. قابل ذکر است که پس از مرحله درک، بیشترین خطائی دهد دانشنشان می

 جام شده بود به این مرحله تعلق داشت. آموزان انکه توسط دانش

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کالمی کاربرد مسائل حل در تجربی چهارم آموزاندانش عملکرد و خطای پردازش بین آیا .۴

تایید  11/1گر در سطح خطای آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و فرض ادعای پژوهش، بین خطای پردازش و عملکرد دانش12طبق جدول 

خطا مربوط به خطای پردازش بوده که این میزان  111آموز مورد مطالعه، دانش 112خطای رخ داده در شش سوال توسط  060، از مجموع 3شد. طبق جدول
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آموزان از خطاهای دانش ٪19891از خطاهای گروه متوسط و  ٪29892آموزان خوب، از خطاهای دانش ٪238.1از کل خطاها بود.  ٪.2382خطا برابر با 

رند ولی با آموزان ضعیف، خطای پردازش کمتری نسبت به دو گروه دیگر دارسد که دانشضعیف در این مرحله قرار داشت. هر چند در نگاه اولیه به نظر می

اند آموزان ضعیف در این است که تعداد بیشتری از این گروه در مراحل اولیه متوقف شدهتوان فهمید که دلیل کمتر بودن درصد خطای دانشتر مینگاه دقیق

 همین نکته است.نیز موید « کنددهد، اشتباهی هم نمیکسی که کاری انجام نمی»اند. ضرب المثلو به مراحل باالتر حل مسئله نرسیده

 بود.  ٪39896و در ساختار محاسباتی  ٪10893، در ساختار کاربردی٪19831آموزان در ساختار مفهومیخطای پردازش دانش

اند که نشان از حجم محاسبات بیشتر و درنتیجه خطای بیشتر در حل این آموزان در حل مسائل محاسباتی دچار خطا شدهاز دانش ٪39896از طرفی 

آموزان را به خود اختصاص دادند. به عبارت دیگر، خطاهای ارد. این مرحله پس از مرحله درک و تبدیل، بیشترین خطای انجام شده توسط دانشمسائل د

 مرحله پردازش از مرحله خواندن و رمزگذاری، بیشتر و از مراحل درک و تبدیل کمتر بود. 

 دارد؟ رابطه وجود مشتق کالمی کاربرد مسائل حل در تجربی رمچها آموزاندانش عملکرد و خطای رمزگذاری بین آیا .5

تایید  11/1گر در سطح خطای آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و فرض ادعای پژوهش، بین خطای رمزگذاری و عملکرد دانش10طبق جدول 

خطا مربوط به خطای رمزگذاری بوده که این  111مورد مطالعه، آموز دانش 112خطای رخ داده در شش سوال توسط  060از مجموع  2شد. طبق جدول

آموزان از خطاهای دانش ٪..8.از خطاهای گروه متوسط و  ٪29810آموزان خوب، از خطاهای دانش ٪028.9از کل خطاها بود.  ٪22809میزان خطا برابر با 

وزان متوسط و خوب نسبت به دانش آموزان ضعیف و حتی میانگین، در این نکته آمضعیف در این مرحله قرار داشت. در واقع دلیل زیادتر شدن خطای دانش

گردند. نکته رسند و یقینا تعداد بیشتری از آنان نیز در حل مسئله دچار خطا میآموزان به مراحل پایانی حل مسئله مینهفته است که تعداد بیشتری از این دانش

آموزان را به این مرحله پس از مرحله درک و تبدیل و پردازش، بیشترین خطای انجام شده توسط دانش ست.نیز به وضوح قابل مشاهده ا 2ای که در جدول

چند  خود اختصاص داد. به عبارت دیگر، خطاهای مرحله رمزگذاری از مرحله خواندن بیشتر و از خطاهای مراحل درک و تبدیل و پردازش کمتر بود هر

 شود.یتفاوت چشمگیری بین آنها مشاهده نم

 بود.  ٪398.9و در ساختار محاسباتی  ٪1.89، در ساختار کاربردی ٪11893آموزان در ساختار مفهومی خطای رمزگذاری دانش

 آموزان و خطاهای آنها در سه ساختار مفهومی، کاربردی و محاسباتی رابطه وجود دارد؟ . آیا بین عملکرد دانش۶سوال 

آموزان در سه ساختار مفهومی، کاربردی و محاسباتی با عملکرد آنها، رابطه منفی، معکوس و معنادار دانشضریب همبستگی نشان داد بین خطاهای 

باشد. آموزان در ساختار کاربردی میبود که نشان دهنده عملکرد بهتر دانش 1816وجود دارد. بیشترین رابطه منفی بین ساختار کاربردی و عملکرد به میزان 

آموزان کاهش آموزان در سه ساختار مفهومی، کاربردی و محاسباتی افزایش یابد به همان میزان عملکرد دانشهر چه خطاهای دانش در مجموع سه ساختار،

 یابد.می

 در این رابطه هیچ پژوهش مشابهی یافت نشد.

 آموزان در مقایسه دو به دو ساختار سواالت رابطه وجود دارد؟ . آیا بین خطاهای دانش۷سوال 

دهد که میانگین خطا در ساختار مفهومی نسبت به دو گروه دیگر  سواالت بیشتر است. همچنین ضریب همبستگی ، نشان می19توصیفی جدول  تحلیل

ین ساختار رابطه مثبت و غیر معنادار و ب .1811رابطه مثبت و معنادار، بین ساختار مفهومی و محاسباتی  .183نشان داد بین ساختار مفهومی با ساختار کاربردی 

 رابطه منفی و غیرمعنادار وجود دارد.1811محاسباتی و کاربردی 
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شتر انجام مثبت بودن رابطه بین ساختار مفهومی و کاربردی به این معناست که هر چقدر مفاهیم اولیه بهتر درک شوند پاسخ دادن به سواالت بهتر و بی 

باشند پاسخ گوئی به سواالت کاربردی بهتر انجام می پذیرد و اگر مفاهیم اولیه به خوبی درک نشده  پذیرد و هر چقدر مفاهیم اولیه بهتر و بیشتر درک شدهمی

 پذیرد.باشند توانائی پاسخ گوئی به سواالت کاربردی کمتر انجام می

توان اینگونه معنا کرد که ودن رابطه را میاما منفی و غیر معنادار بودن رابطه بین ساختار کاربردی و محاسباتی حکایت جداگانه ای دارد. این معنادار نب 

باتی نشان بسیار ضعیفی بین توانائی محاسبات فرد و درک و پاسخ به سواالت کاربردی وجود دارد. غیر معنادار بودن رابطه بین ساختار مفهومی و محاس رابطه

ئی محاسبات فرد روی مفاهیم اولیه تاثیرگذار نیست و نیز دانستن یا ندانستن از رابطه بسیار ضعیف درک سوال با توانائی محاسبات دارد به این معنا که توانا

آموزان به سواالت رابطه ضعیفی با مفاهیم روی توانائی محاسبات چندان تاثیر چشمگیری ندارد. این نتیجه گواه بر این مطلب است که پاسخگوئی دانش

های میانبر و تکنیک های حل دون درک مفاهیم اولیه و تنها با اتکا بر شیوه های تست زنی و راه حلآموزان بدرک آنها از مفاهیم دارد به عبارت دیگر دانش

برند و آموزان تکنیک را جدای از مفهوم و مستقل از آن به کار میاین نتیجه می تواند موید این نکته باشد که دانشکنند. مسئله اقدام به حل سواالت می

اسبات ریاضی دلیل بر فهم کامل آنها از مفاهیم ریاضی نیست. توانائی تست زدن بدون فهم و درک کامل سوال و تنها با تکیه بر توانائی آنها در انجام مح

های مفهومی به بهانه طوالنی بودن راه حلهای حل سوال )تبلیغات صدا و سیما در مهارت های تست زنی بدون حل مفهومی سوال و کنار گذاشتن راهتکنیک

 آنها( گواهی بر این مدعاست.حل 

آموزان بر حسب ساختار سواالت، داشت. به عبارت دیگر نوع سوال در افزایش یا آزمون تحلیل واریانس نیز نشان از معنادار بودن میزان خطاهای دانش

 گذار است. کاهش خطا، تاثیر

 مقایسه دو به دو ساختار سواالت، تفاوت معنادار وجود دارد.آموزان بر حسب نوع سوال و آزمون توکی نیز نشان داد بین خطاهای دانش

 در این رابطه هیچ پژوهش مشابهی یافت نشد.

 . میزان شیوع خطاها در حل مسائل کالمی کاربرد مشتق چه اندازه است؟8سوال 
 وجود داشته است. پاسخ همراه با خطا ٪93811پاسخ درست و  ٪29806شمارش خطاها نشان می دهد که در مجموع همه سواالت 

 ٪.2382خطای تبدیل،  ٪21811خطای درک،  ٪29813خطای خواندن،  ٪1821همچنین شمارش خطاها به تفکیک نوع خطاها نشان می دهد که  

دن خطای رمزگذاری وجود داشت. به عبارت دیگر بیشترین خطا مربوط به مرحله درک و کمترین خطا مربوط به مرحله خوان ٪22809خطای پردازش و 

 مشاهده شد. 

، ٪91862ریاضی در سواالت مفهومی آموزان در سواد غیردهد که خطاهای دانششمارش خطاها به تفکیک سواد ریاضی و غیر ریاضی نیز نشان می

ا را در سواد غیر آموزان در سواالت مفهومی و کاربردی، بیشترین خطباشد که دانشمی ٪10821و در کل سواالت  ٪21800و محاسباتی  ٪99899کاربردی 

 ریاضی و در سواالت محاسباتی بیشترین خطا را در سواد ریاضی دارند.

باشد که نشان دهنده ریاضی( میاین اطالعات نشان از آن دارد که بیشترین شیوع خطاهای دانش آموزان در سه مرحله اول خطاهای نیومن )سواد غیر

آنها نه در حوزه و سواد ریاضی بلکه در حوزه و سواد غیر ریاضی شکل می گیرد و باید دلیل حل  آموزان و بدفهمیآن است که بیشترین خطاهای دانش

های اولیه ریاضی و مهارتآموزان باید به سواد غیرنکردن سوال را نه فقط در حوزه ریاضی که در حوزه غیر ریاضی جستجو کرد و برای رفع خطاهای دانش

آموزی که در قسمت خواندن ی کرد و همکاری های مناسب و البته گسترده تری را با دیگر علوم مرتبط انجام داد. دانشاخواندن، درک و تبدیل، توجه ویژه
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آموزی که توانائی و مهارت انتخاب راه حل را ندارد نمی و درک سوال خطا داشته است در واقع نتوانسته است به درک مناسبی از سوال دست یابد و یا دانش

 مسئله بپردازد.  تواند به حل

  آموزان در سواد ریاضی از خطاهای کل دانش ٪09819آموزان در سواد غیر ریاضی بود و از خطاهای کل دانش ٪13800در مجموع

دهد برای رفع باشد که نشان میبود. به عبارت دیگر بیشترین شیوع خطاهای دانش آموزان در سه مرحله اول خطاهای نیومن)سواد غیر ریاضی( می

 ای داشت.های اولیه خواندن، درک و تبدیل، توجه ویژهآموزان باید به سواد غیر ریاضی و مهارتخطاهای دانش

(، اسدنژاد و 2111(، رخیماه و همکاران )2113(، ترنس )1661(، ماریناس و کلمنتس).169) (، کیسی1699های نیومن )های این پژوهش با یافتهیافته

 کند.( همسو بوده و نتایج تحقیق فوق را تایید می1361کاران)(، مجدی و هم1361یافتیان)
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