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 های ریاضیبدفهمیراهکارهای پیشگیری و اصالح 

 )یک مطالعه کیفی(
 

  1، آذر داودی2خواهساره حق          

 21/1/11پذیرش:                       5/1/11دریافت:                                                                                      

  چکیده 
 شناختی ساختارهای دارای و نبوده دقتیبی از ناشی تصادفی یا که است آموزاندانش رییادگی فرآیند از بخشی بدفهمی،

. هدف پژوهش حاضر، گردندمی مندنظام بروز خطاهای موجب و شوندنمی اصالح راحتیبه معموالً که است محکمی

ه و نتایج ادبیات، پیشین های ریاضی است که با روش تحلیل مضمونبیان راهکارهایی جهت پیشگیری و اصالح بدفهمی

مان های ریاضی در کشورتحقیقات انجام شده در رابطه با بدفهمیپژوهش انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه 

ا با توجه هصورت هدفمند انجام گردید. معیار انتخاب مقاالت، اولویت آنگیری بر اساس اشباع نظری و بهباشد. نمونهمی

ستجوی باشد که با جروز و نگاشته شده توسط متخصصین آموزش ریاضی مین متن کامل مقاالتِ بهبه در دسترس بود

های ریاضی و اشتباهات مفهومی ریاضی، در موتور فهمیهای ریاضی، کجکلمات کلیدی در این زمینه از جمله: بدفهمی

عالوه بر این، دو طرح پژوهشی و دو کتاب  انتخاب شد. مقاله 21آوری گردید. به این ترتیب تعداد جستجوگر گوگل جمع

ررسی عنوان نمونه مورد بی آموزش ریاضی بودند، بههای حوزهدلیل اینکه از منابع اصلی و پرارجاع در اکثر پژوهشنیز به

 مضمون پایه، استخراج و 261صورت ها بهها، راهکارهای مختلف ارائه شده در آنبا واکاوی این پژوهش قرار گرفتند.

-ی دانش، روش و نگرش، سازمانبندی گردید. درنهایت مضامین کلی حاصل، در سه مقولهمضمون کلی دسته 21سپس در 

مان خصوص برای استفاده نومعلگردآوری این راهکارها، یک مجموعه مختصر، بهبا دهی شده و مورد بررسی قرار گرفتند. 

مفید و مؤثر  آموزاندانش یادگیری ریاضی ها و در نتیجه بهبودی ریاضی، ارائه شده که در جهت رفع بدفهمیدر حوزه

 خواهد بود.  

 ، راهکارهای پیشگیری و اصالح.بدفهمی: ریاضی، ها کلید واژه 
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_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 مقدمه  

 آید که دارایشمار میهای مختلف بهبخشی از زندگی روزانه و در جهت حل مشکالت زندگی در حوزه ،ریاضیات و کاربرد آن

های متفاوت انسانی است. ریاضیات، موجب تربیت افرادی خواهد شد که در برخورد با مسائل بتوانند منطقی کاربردهای وسیع در فعالیت

از طرفی بروز خطا ( . 2919)غالم آزاد،  های جامع بسازندی پیرامونی تئوریاستدالل کنند، قدرت تجزیه و انتزاع داشته باشند و درباره پدیده

ت آن در دهند و علتر از سایر دروس رخ مییادگیری امری طبیعی است، اما گاهی این خطاها در ریاضیات به مراتب بیشتر و عمیقضمن 

قابلیت بد فهمیده شدن مفاهیم ریاضی به لحاظ ماهیتی )مجرد بودن مفاهیم در عین کاربردی بودن مسائل، تسلسل مفهومی و پیش نیاز داشتن 

ای ذهنی هشوند که عمدتاً ناشی از تفسیرمند و بعضاً مستدلی میها باعث اشتباهات نظامباشد. بدفهمیزشی و ... میمطالب( با روش آمو

 (.2915و همکاران،  وندزهرهباشند و با درک متخصصان متفاوتند )آموزان ضمن یادگیری مینادرست دانش

چیزی  از درک نادرست ی به معنای یک ایده یا نظر اشتباه است کهشوند. بدفهممند تحت عنوان بدفهمی شناخته میطاهای نظامخ

 معلمان عنایت مورد بیشتر باید مهممسأله این  یادگیری ریاضی،در  بدفهمی منفی دلیل اثراتبه ).1001، 2انکارتا) گیری شده باشدنتیجه

آموزان دانش هایبدفهمی و شده درک مفاهیم از اهییافت.آگ دست پایه درس این آموزش در مفیدتری پیامدهای بتوان به تا گیرد قرار

 معلمان و دهدمی یاری آن اجرای و آموزشی طراحی فرایند در معلم را آگاهی، محتواست. این پداگوژیکی دانش اساسی عناصر از

 (.2911زاده، شعلیبخ (نمایند  ایجاد خود در را الزم آمادگی هاآن اصالح ها، یابدفهمی بروز از جلوگیری برای توانندمی

مفاهیم  بین که روابطی از آورند. برخیمی درس کالس به خود با را ریاضی مفاهیم از خود پیشین دانش آموزاناز طرف دیگر دانش

 مفاهیم از ایدر شبکه روابط این که این به توجه با .باشند نامناسب یا نادرست خاص ایزمینه و بافت در است ممکن شوندمی ایجاد

 بنابراین، .باشندمی ذهن در موجود شبکه مفهومی و چارچوب به وابسته و ندارند وجود مستقل شکل به هابدفهمی گیرند،می جای تبطمر

 است ممکن هابدفهمی چارچوب، این اصالح و تغییر با و باشدکارآمد نمی راستا این در )سخنرانی( رسانی اطالع شیوه به مجدد تدریس

 محسوب اصلی اهداف از هابدفهمی رفع و اصالح برای مفهومی هایچارچوب و ساخت شناختی تغییر حالت، نای در .شوند اصالح

 (.همان منبعشوند ) اصالح فرد باورهای سیستم و شناختی سیستم طریق از درون از ها بایدبدفهمی و شودمی

ریاضی در  هایها به معرفی بدفهمیه است. برخی از پژوهشهای ریاضی انجام گرفتهای متعددی درخصوص بدفهمیتاکنون پژوهش

ی میرحاره کرد: های زیر اشتوان به پژوهشعنوان نمونه میاند که بهخصوصی در ریاضیات پرداختههای مختلف تحصیلی و یا مباحث بهپایه

 محتوایی حوزة (، در2916زاده و بروجردیان )بخشعلی  یی؛دوره ابتدا اتیاضری در آموزانمتداول دانش هاییبدفهم، (2916) نیآرو و

، (2912) و همکاران فرینیام یی؛سوم ابتدا یهیو مساحت در پا طیمح هاییبدفهم ،(2915) و هکاران سلوکلویطاسیق گیری؛اندازه و هندسه

راهبردها  ها،یبدفهم ییشناسا ،(2912) یحانیری و دوست ی؛در جبر مقدمات ریمتغ مفهوم ازموزان آدانش یمفهوماشتباهات و  درک یدر زمینه

 منفی اعداد آموزان ازدانش فهم و درک (، بررسی2912) و همکاران ر؛ ریحانیششم در حل مسائل کس هپای آموزاندانش هایو استدالل

 های(، بدفهمی2919) و همکاران مشتق؛ شاهورانی در هاهمیبدف بر تاثیرگذار عوامل شناسایی (،2919آنان؛ هاشمی ) هایبدفهمی و

 (.2911) و همکاران یباشمیزع اعداد اعشاری؛ مقایسه با ارتباط در هشتم و هفتم ششم، هایپایه آموزان دختردانش

(، به نقش معلمان 2916لو )زاده و عباسکریماست. های ریاضی بررسی شدهتأثیر برخی عوامل بر بدفهمی ارتباط و ها،در بعضی پژوهش

 مفهومی تشتباهاا کاهشدر  پویانمایی نقش(، در تحقیق خود، 2915. قربانی )آموزان پرداخته استهای ریاضی دانشدر اصالح بدفهمی

 یاضیدر ر آموزاندانش یندیفرآ یخطاها ، به(2915) یابهر انیداداشی و دافعبررسی نموده است. را مثلثاتی  ییازوا مبحثدر  زانموآنشدا

 داند. می آموزانهای ریاضی دانشگر بدفهمیهای ذهنی را توجیه(، طرحواره2916پرداخته و گویا و حسام ) مقابله با آن یبرا ییو راهکارها

                                                           
1 Encarta 
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سازه دستیک ( 2911) محمدزاده،اند. از جمله: هت جلوگیری از بروز بدفهمی ارائه دادههایی نیز هستند که راهبرد خاصی را جپژوهش

 ایمحمدن ی وآبادصدریمیابراه ی نموده است.معرف انیآموزان در ارتباط با مفهوم راددانش یهایو اصالح بدفهم یریشگیبا هدف پ یاضیر

اصالح برخی  ،(2916) ی و همکاراننوروزاند. کرده هشتم ارائه هیپا یهندسی هایکاهش بدفهم یبرا سیروش فعال تدر ک(، ی2911)

و  احمدی ند.اگانیه بررسی نموده و شونفلد مساله حل هایچهارچوب مبنای بر ابتدایی را سوم پایه آموزانهای دانشی و باوری دانشبدفهمی

 اند.ابتدایی پرداخته پایه چهارم آموزانریاضی دانش عملکرد توانایی ریاضی بر انگفتم بر مبتنی آموزش (، نیز به بررسی تأثیر2911) همکاران

-ردهکآموزان در ارتباط با اعداد اعشاری معرفی های دانشح بدفهمیبا هدف پیشگیری و اصال یهایسازهدست (،2915) پورعظیما و مرادی

 ارائه نموده است. هندسی ای مفاهیمهبرداشت سوء بهبود برای آموزشی یک روش، (2912) بهزادی اند.

دآوری ها و گرمفید واقع شوند. اما تحلیل و واکاوی این پژوهش هابدفهمیتواند در جهت جلوگیری و رفع ها مینتایج این پژوهش

 امریخصوص جهت استفاده نومعلمان، صورت یک مجموعه مختصر و مدون، بههای ریاضی بهراهکارهای ارائه شده در رفع بدفهمی

-یاضی دانشهای ریاضی در بهبود یادگیری و پیشرفت ررسد. چرا که با توجه به تأثیری که اصالح و پیشگیری بدفهمینظر میضروری به

ها، راهکارهای رفع آنها را نیز مطالعه و خصوص نومعلمان، عالوه بر آشنایی با این بدفهمیآموزان دارد الزم است که معلمین ریاضی، به

هت پیشگیری های ریاضی، به بیان راهکارهایی جهای مرتبط با بدفهمیمایند. لذا در این مقاله، با تحلیل موضوعی برخی منابع و پژوهشتجربه ن

 وقتی که شایانی نماید. چرا کمک آموزاندانش یادگیری ریاضی بهبود جهت در تواندراهکارها می و اصالح آنها خواهیم پرداخت. این

 برای را آموزاندانش مناسب، آموزشی یباشند، با ارائه آشنا های آن،ها و پیچیدگیبدفهمی ها و راهکارهایی جهت رفعایده با معلمین

 آموزاندانش در ریاضی هایبدفهمی گیریشکل احتمال تا شودمی موجب امر کشند. اینچالش می به صحیح شکلی به مفاهیم ساختن

ژوهش بر این مبنا، پ باشد.های ریاضی می، بیان راهکارهایی جهت پیشگیری و اصالح بدفهمیهدف اصلی این پژوهشلذا  .یابد کاهش

 های ریاضی وجود دارد؟ چه راهکارهایی برای پیشگیری و اصالح بدفهمی است:سؤال اساسی این  حاضر پاسخگوی 
 

 روش پژوهش

بیان راهکارهایی  نظورمباشد که بهینه و نتایج پژوهش میی یک مطالعه کیفی با روش تحلیل مضمون ادبیات، پیشتحقیق حاضر، نتیجه

 ینا مطالعه ردمو یجامعه ست.ا گرفته ارقر توجه ردموهایی در این زمینه، با واکاوی پژوهش های ریاضیجهت پیشگیری و اصالح بدفهمی

ورت گیری بر اساس اشباع نظری و به صنمونه باشد.های ریاضی در کشورمان میهای انجام شده در رابطه با بدفهمیتحقیق، تمام پژوهش

سط روز و نگاشته شده توها با توجه به در دسترس بودن متن کامل مقاالت بههدفمند انجام گردید. معیار انتخاب مقاالت، اولویت آن

با جستجوی  باشد کهی و ...( میآزاد، ملیحه دوستزاده، سهیال غالممتخصصین آموزش ریاضی )زهرا گویا، ابراهیم ریحانی، شهرناز بخشعلی

های ریاضی و اشتباهات مفهومی ریاضی، در موتور جستجوگر گوگل فهمیهای ریاضی، کجکلمات کلیدی در این زمینه از جمله: بدفهمی

( و دو 2915ی، و ریحان 2911زاده، انتخاب شد. عالوه بر این، دو طرح پژوهشی )بخشعلی مقاله 21آوری گردید. به این ترتیب تعداد جمع

ی آموزش ریاضی بودند، های حوزهدلیل اینکه از منابع اصلی و پرارجاع در اکثر پژوهش( نیز به2915الهدایی و علم 2911کتاب )باتل، 

 عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. به

موجود در  یو گزارش الگوها لیاخت، تحلشن یبرا یکه روش دیمضمون استفاده گرد لیها از روش تحلداده لیو تحل هیتجز  یبرا   

، اساس نیاست. بر ا دهیاستفاده گرد نیمضامی ( از ابزار شبکه1006) 1رکالو ک 2براون دگاهیروش بر اساس د نیاست. در ا یفیک یهاداده

 نیمضام صیو تلخ بیترکدست آمده از به نی)مضامکلی  نیمضام  -1پایه )کدها و نکات کلیدی متن(  نیمضام -2به سه دسته:  نیمضام

                                                           
1 Braun 
2 Clarke 
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 به صورت نقشه نیمضام نی. سپس ادیگرد یبندطبقه (ی کلهن به مثابتاصوِل حاکم بر م یهرندیدربرگ یعال نی)مضام مقوالت -9(، هیپا

 ها مشخص شد.آن انیمط ، رسم و روابایشبکه

ا و در هزینش شده، مباحث مربوط به بدفهمیصورت انجام پذیرفت که در مورد دو طرح پژوهشی و دو کتاب گاینکدگذاری به   

ان مضامین پایه، عنوها بودند، بهها بررسی و تمام مفاهیمی که بیانگر راهکارهایی در جهت پیشگیری و اصالح بدفهمیمورد مقاالت، متن آن

از )شامل دامه یافت. پس از کدگذاری بها )تا زمانیکه، کد جدیدی استخراج نگردید( ااستخراج گردید. بررسی مقاالت تا اشباع نظری داده

ت( و ها، مشخص نمودن زیر طبقابندی دادهاستخراج مفاهیم و جمالت، تشکیل مقوالت و طبقات اولیه( از کدگذاری محوری )شامل طبقه

 د.یکدگذاری انتخابی )شامل تشکیل مقوالت اصلی و نهایی از مقوالت ایجاد شده توسط کدگذاری محوری( نیز استفاده گرد
 

 های پژوهشیافته

ح ی پیشگیری و اصالها در زمینهعنوان نمونه در این مطالعه، راهکارهای مختلف ارائه شده در آنهای برگزیده بهبا واکاوی پژوهش

 هبندی شدند. درنهایت مضامین کلی حاصل، مطابق شبکمضمون کلی دسته 21مضمون پایه استخراج و سپس در  261صورت ها، بهبدفهمی

دهی شده و مورد بررسی قرار گرفتند. توجه به این نکته ضروری است که تمام راهکارهای ی دانش، روش و نگرش، سازمانزیر، در سه مقوله

 باشند.های ریاضی مؤثر میی اصالح بدفهمیی پیشگیری و هم در زمینهارائه شده، هم در زمینه

 

 
 های ریاضیهمیبدفپیشگیری و اصالح  راهکارهای ینشبکه مضام. 2نمودار

 

 بحث

امروزه آموزش ریاضی در بسیاری از کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچه که جوامع از آموزش ریاضی انتظار دارند، از 

طوری که آنها را قادر سازد در زمان مقتضی، آموزان است، بهیک طرف فراهم آوردن یک سطح قابل قبول از سوادریاضی برای تمام دانش

انش ریاضی و در صورت نیاز، به تفکر در دنیای واقعی مجهز شوند و از طرف دیگر، این سواد ریاضی، نیروی کار مورد نیاز و واجد به د

 (.2911، 1و کیل پاتریک 2شرایط را برای جامعه فراهم آورد )آرتیک

                                                           
1 Artigue 
2 Kilpatrick 
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 آموزش مورد مفاهیم و مطالب از برخی نارسای و ناقص فراگیری امکان باشد، میان در یادگیری و آموزش هرجا

-دانش یادگیری فرآیند از بخشی افتد. بدفهمی،می اتفاق هاآن از ناشی هایناتوانی و هابدفهمی دارد، بنابراین، وجود

 اصالح راحتیبه معموالً که است محکمی شناختی ساختارهای دارای و نبوده دقتیبی از ناشی تصادفی یا که است آموزان

 آموزاندانش هایبدفهمی شناسایی معلمان، مهم وظایف از گردند. یکیمی مندنظام خطاهای بروز موجب و شوندنمی

 ارائه مصاحبه، مانند مختلفی هایروش از استفاده با و بزنند محک را آموزانقبلی دانش هایآموخته باید، هااست. آن

 که است حالی در بپردازند. این ایشان هاییبدفهم شناسایی به شان،های نادرستپاسخ نوع بررسی و دارهدف سؤاالت

 الزم هدف، این به رسیدن است. برای هاآن نمودن اصالح معلمان، تری مهموظیفه و نیست کافی ها،بدفهمی شناسایی

 ر،مؤث راهکارهای ایجاد با بتوانند تا بپردازند آموزاندانش هایبروز بدفهمی دالیل یابیریشه به ابتدا معلمان، که است

 (.2916زاده و بروجردیان، )بخشعلیکنند  اصالح را هاآن و برده بین از را اشتباهات این

صورت ضمنی و یا صریح، راهکارهای مختلفی ها، بهبدفهمی با مراجعه به متون مرتبط با آموزش ریاضی در زمینه

ورت صاین راهکارها بهعنوان نمونه، زیده بههای برگپژوهشها بیان شده است. با واکاوی درجهت پیشگیری و اصالح بدفهمی

 ی دانش، روش وبندی گردید. درنهایت مضامین کلی حاصل، در سه مقولهمضمون کلی دسته 21استخراج و سپس در مضمون پایه  261

 دهی شده و در ادامه مورد بررسی قرار خواهندگرفت.نگرش، سازمان

 

 راهکارهای مؤثر در حوزه دانش

 .9. توجه به مجرد بودن ریاضی 1ی اضیبودن مطالب ر یسلسله مراتب تیتوجه به ماه. 2مضمون:  1مل این حوزه، شا

 ارتقا. 5ی ریادگیهوش و سبک  ،یرشد شناختهای فردی، تفاوتبه  توجه. 2 آموزاندانش نیشیبه تجربه و دانش پ توجه

ها شود که در ادامه به شرح آنی، میاضیتاب رک یمحتوا اصالح. 1 ایاول آموزش. 6 شناخت و تجربه معلم ،یسطح آگاه

 خواهیم پرداخت.

 

  یاضیبودن مطالب ر یسلسله مراتب تیتوجه به ماه

ود شکه در ریاضی مفاهیم به صورت سلسله مراتبی شکل گرفته و این ویژگی موجب می معتقد است (،2912حسام )

ه او ب این امرنیاز آن وابسته باشد. آگاهی معلم از پیش آموز از مفاهیمتا یادگیری هر مفهوم، به درک و برداشت دانش

آموزان و ماهیت این اشتباهات و نحوه تفکر آنها را شناسایی نموده و مورد نماید تا اشتباهات احتمالی دانشکمک می

 .بررسی قرار دهد

 کندبیشتر می را آنها شدننهادینه از  پیشو  یادگیری اولیه مراحل در هابدفهمی رفع در اهمیت تسریع مفاهیم ریاضی تسلسل

 (.2915، حیدری ،مشهودی ،وندزهره)

 

  توجه به مجرد بودن ریاضی

توجه به ماهیت مجرد ریاضی که یکی از مسائل مهم در آموزش ریاضی است. عدم درک جوهر واقعی ریاضیات از 

بیشتر از هر زمانی خطر یاس و سرخوردگی در ریاضیات  های موجود در ارائه و فهم علوم ریاضی است کهجمله چالش

ها و محاسبات ریاضی بنگرند و جوهر واقعی وجود دارد: مگر آنکه محصالن و مدرسان سعی کنند به ماورای فرمول

محتوا برای حل مساله تنزیل کرده است، آموزشی ریاضیات را درک کنند. تدریس ریاضیات گاهی به سطح آموزشی بی
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است توانایی شخص را در عملیات صوری افزایش دهد ولی او را به فهم واقعی ریاضیات یا استقالل فکری بیشتر  که ممکن

 (.2912سازد )شعرباف، رهنمون نمی

 

 آموزاندانش نیشیبه تجربه و دانش پ توجه

آن دارد   به بستگی زدموآمی تجربه یکاز  زموآنشدا که نچهآکند: ( بیان می2111 2الیویراز  نقل به ، 2911زاده )بخشعلی

 تجربه یکاز  یگیردیا که ستآن ا یمعنا به ین. اکند همشاهد تجربهدر آن  نداتومی کیفیتی چه بارا و  هاییهیدا چهاو  که

آموزان نقش آموز از آن تجربه دارد. بنابراین توجه به تجربه و دانش پیشین دانشنشدا یتفسیرهاو  تعبیرها به بستگی، شخصی

 کند.ها ایفا میر جلوگیری و اصالح بدفهمیمهمی د

 

 یریادگیهوش و سبک  ،یرشد شناختهای فردی، تفاوتبه  توجه

شود که معلمان اغلب با توجه به جا ناشی میبسیاری از مشکالت یادگیری و آموزشی موجود در یک کالس ریاضی از آن

دهند و جمع زیادی را آموزان آموزش میای از دانشرای دستههای فردی مخاطبان، تنها بترجیحات خود و بدون توجه به تفاوت

های ، مؤلفهها، دانش قبلیها، انگیزشهای یادگیری، ترجیحها، استعدادها، سبکگیرند. تواناییشان نادیده میبا نیازهای مختلف

ها در هوش هیجانی مدرسین از تفاوت. لذا آگاهی (2915 علم الهدایی)فرهنگی و خانوادگی و ... در افراد مختلف متفاوت است 

ی، آموزش باشد و فرآیند یادگیری را پویا نگه دارد )کالنترها در ارتقای کیفیت تواند راهگشای آنهای یادگیری و ... میو سبک

2912.) 

 

 شناخت و تجربه معلم ،یسطح آگاه ارتقا

ها درک مفهوم طراحی تدریس و اجرای آن، از چگونگیالزم است معلمان هنگام دارد که (، اذعان می2912)مرتاضی مهربانی 

دانستن الگوریتم تفریق، اگرچه برای تدریس آن  مثال. ریاضی آگاه باشند موضوعات یارهآموزان دربهای ریاضی دانشو بدفهمی

ی زان را بررسآموهای خطاهای ریاضی دانشالزم است، کافی نیست. برای داشتن یک تدریس کارا، الزم است معلمان سرچشمه

 تر این که این بررسی باید سریع و در لحظه انجام شود.کنند و مهم

دهند که هنوز آشنایی اندکی ای دنیا را تشکیل میترین جمعیت حرفه(، معلمان بزرگ2111) 2و گودسن 9، بیدل1به گفته گود

ها یبدفهم از برخیین جمیع عظیم وجود دارد. ها و معضالت اها، شکستها، استراتژی همکاری، پیروزیبا شرایط کاری، چالش

مرتاضی )د دهمی انتقال آموزاندانش به را آنها ناخواسته طوربه و دارد مفاهیم از معلم خود که هایی باشدبدفهمی دلیلبه است ممکن

 .کنندمی منتقل آموزاندانش به را اشتباهات این هستند، فهمیبد دارای خود که معلمانی (2110) 5ایون(.  به اعتقاد 2912مهربانی 

 

 آموزش اولیاء

توانند عضو مؤثر و فعالی در جهت حمایت، پیشبرد و تحقق والدین با ایفای نقش فعال می(، 2912)پرداختچی به اعتقاد 

 .کندحضوری ضرورت پیدا می اهداف برنامه درسی باشند. لذا توجیه اولیا از طریق آموزش والدین در جلسات

                                                           
1 Olivier 
2 Good 
3 Biddle 
4 Goodson 
5 Even 
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 اصالح محتوای کتاب ریاضی

تحقیقاتی که ریرزان آموزشی و معلمان، درسی، برنامه هایمؤلفان کتاب استزم ال (،2911و همکاران ) زعیم باشیاعتقاد به

 های رایج،آگاهی از بدفهمی تا با مختلف، وجود دارد را مورد مطالعه قرار دهند آموزان از مفاهیمهای دانشدر مورد بدفهمی

کنند به  آموزان کمکباشند تا به دانش ها موثرح بدفهمیالاص و پیشگیریها را طوری طراحی کنند که درتکالیف و فعالیت

 مفاهیم برسند و مانع از اشتباهات بعدی ایشان شوند.  تری ازدرک عمیق

 لیفأهنگام ت رایج هایبدفهمی گرفتن نظر در به توانمی، هابدفهمی راوانیف از پیشگیری در هاگذاریسیاست مهمترینز ا

 (.2915و همکاران،  وندزهره) کرداشاره درسی و کتب آموزشی متون

 

 راهکارهای مؤثر در حوزه روش

. 1 وش مناسب توسط معلمانتخاب راهبرد ور .2باشند: مضمون زیر دست می 1راهکارهای مؤثر در حوزه روش، شامل 

ها . استفاده از غیرمثال5آموزان واگذاری مسئولیت پیشرفت ریاضی به خود دانش. 2 هدفمند یابیارزش .9ی ریادگیمعنادار کردن 

های ها از طریق تقویت استراتژیآموزان در شناسایی و رفع بدفهمیدرگیر نمودن دانش. 6ها ها و تفاوتو توجه به شباهت

 ها. تصحیح عملی اشتباه. 1 آموزش گروه همتایان. 1تی فراشناخ

 

 انتخاب راهبرد و روش مناسب توسط معلمان

. دآموزان تعدیل کننروش تدریس خود را بر مبنای اشتباهات دانشبایست معلمان می ( معتقد است که2915) علم الهدایی

اهبردهای . یکی از رآموزان مؤثر استیادگیری دانشتشخیص اشتباهات کمک خواهد کرد که بفهمیم چه روشی، کی و کجا در 

 ها وها، افکار، ایدهس درس با دیدگاهالمعلم ریاضی با هدایت گفتمان در ک( 2915به باور ریحانی ) است. گفتمان ریاضی، مؤثر

اند با مشارکت توشود و در صورت اقدام مناسب میآموزان درباره موضوع مورد بحث آشنا میهای دانشت و بدفهمیالمشک

 .ها کمک نمایدکردن بدفهمیآموزان به درک بهتر مفاهیم و موضوعات ریاضی و برطرفدانش

ا ههای اساسی جهت اصالح و پیشگیری از بروز بدفهمیها یکی دیگر از گامسازهاستفاده از وسایل کمک آموزشی و دست

از  یرییادگ فرایند توان درندارند، می چندانی هزینه ها ازهسدست و وسایل کمک آموزشی باشد. با توجه به اینکه ساختمی

 حفظ و ممفاهی درک سبب صحیح ابزار از استفاده. کرد استفاده آموزش کنندهحمایت و کنندهتقویت مکمل، عنوان به هاآن

-نشدا شدن ترعالف و درس کالس شدن ترجذاب باعث هاساخته دست و وسایل از استفاده همچنین. شودمی ضروری اطالعات

 .(2911)محمدزاده،  شودمی درس کالس در آموزان

-عنوان یکی از عوامل اثرگذار در جهت اصالح برخی از بدفهمی( استفاده از تمرین و تکرار را به2916نوروزی و همکاران )

 اند.آموزان معرفی کردهی دانشی و باوری دانشهای حوزه

 2رز باسانیاز  نقل به ،2911زاده  )ها بسیار مؤثر است. بخشعلیشارکتی در رفع بدفهمیهای تدریس فعال و ماستفاده از روش

 موجب نداتومی د،شو گرفته نظردر  هاآن یگیردیا منابعاز  یکی انعنوبه زانموآنشدا یخطاها گرادارد که: اظهار می (1022

 زموآنشدا که هددمیرخ  مانیز ی،گیردیا بهترین که هددمی ننشا تتحقیقا ایرز د،شو هاآن ییرآکا فتنر باالو  یگیردیا دبهبو

 باشد. شتهدا شرکت نشدا ساختندر  فعاالنه

                                                           
1 Basani Rose 
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سرعت و  ،یاضیر میمفاه شتریرا کمک به فهم ب یبر فناور یمبتن یریادگیآموزش و  یایمزا نیترمهم (،2911) ییعلم الهدا

او امکان  نیداند. همچن یم یو سلسله  مراتب یروش خط یبه جا یاو شبکه یخطریغ وهیش یریارائه مطالب، به کارگ یحجم باال

آموزش  یایاز مزا زیرا ن یآموزش مباحث درس یاستفاده در هر زمان و مکان برا تی، و قابلیاتعامل دوجانبه شاگرد و چندرسانه

سازد تا یا فراهم مکاربر ر شتریرتباط بامکان ا ،یاشمارد و معتقد است هوشمند بودن چند رسانهیبر م یبرفناور یمبتن یریادگیو 

 .(2915)ریحانی  دیخود را برطرف نما یو مفهوم یمشکالت درس

 

 معنادار کردن یادگیری

از این  های تفکر آنها آشنا باشند، بلکه بایدآموزان، معلمان نه تنها باید با شیوههای ریاضی دانشبرای رویارویی با بدفهمی

 (1621، 1زیوبه نقل از بن ،2116) 2شونفیلد. هایی که بر یادگیری معنادار تأکید دارند نیز استفاده نماینددانش برای توسعة استراتژی

یری شود. در عوض، آن نوع از یادگها منجر میگیری بدفهمیوار را یاد کند، به شکلمعتقد است آموزشی که حفظ کردن طوطی

های خویش و تواناییِ ارزیابی عقاید، سازماندهی آنها و آموزان احساس رضایت، قناعت درونی، مالکیت بر آموختهکه به دانش

از آن  (2111) 9دهد، همان است که اسکمپمرتبط و با قابلیت سازگاری باال را آموزش می های ذهنیِ از درونایجاد طرحواره

 (.2916)گویا و حسام،  ندکمعنادار( یاد می) عنوان یادگیری هوشمندبه

کنند که یکی از عوامل مهم در یادگیری معنادار، توجه به ارتباطات و اتصاالت بین ( بیان می2910خواه و همکاران )نجفی

ه باشد. با این اقدام مفاهیم در شبکه ساخت شناختی فرد جاگرفتهای مختلف ریاضی میمفاهیم و موضاعات ریاضی و یا بین شاخه

 شود.ن همانند یک داربست برای رشد، توسعه و ساخت سایر مفاهیم استفاده میو از آ

 

 ارزشیابی هدفمند

 ضمن رایج هایبدفهمی مفاهیم از بعضی در شده سعی ریاضی التالیفجدید هایکتاب( بر این باورند که در 2915وند و همکاران )زهره

طبیعی  طوردهند و بهتوضیح و یافته را هاحلبودن راه اشتباه دلیل شانخود، آموزانانشد تاشود  ها آوردهتمرین یا هافعالیت

علل  و اشتباهات تا دکنن استفاده خود هایارزشیابی در تسواال اینگونه از توانندمی نیز علمان. مکنند اجتناب آینده در اشتباهات این تکرار از

 . کنند یابیس ریشهالآموزان کدانشاز یک ره در آنها را

-ز بدفهمیآموزان، تصویر دقیقی ادهد تا با سنجش عملکرد دانشکننده از آن آزمون فرصت مییک آزمون تشخیصی خوب به استفاده

 (.2910سیف، )شود به دست آورد هایی که منجر به اشتباهاتِ آنان می

 

 آموزاند دانشواگذاری مسئولیت پیشرفت ریاضی به خو

ها به خودشان، امری است که امروزه بیش از پیش فراگیران آموزشی بر آن خوانواگذاری مسئولیت پیشرفت ریاضی   

 های ریاضی دارند، عاملهایی که در یادگیری و حل مسألهواقفند. در این میان آگاهی درست شاگردان از اشتباهات و بدفهمی

ی دریابد درستآموزی بهشود. وقتی دانشها محسوب میمسئولیت برای رشد عملکرد ریاضی آن ای در این احساستعیین کننده

، ها برآیدهای معلمش در مقام رفع و تصحیح آنحل غلط او در کجاست و خود با راهنماییهای بدفهمی و راهکه دالیل و ریشه

 (.2915یی، الهداعلمشود )و منجر میریاضی ابدون شک تجربه مهمی کسب کرده است که به رشد تفکر و فهم 

                                                           
1 Schoenfeld 
2 Ben-zeev 
3 Skemp 
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 هاها و تفاوتها و توجه به شباهتاستفاده از غیرمثال

 برای فرصت ایجاد .کندمی ایجاد را مفهوم ترعمیق بررسی تفکر و انگیزه آموز،دانش در نادرست هایمثال با مواجهه

 که انیآموزدانش .شود استفاده کمتر نادرست ایهرویه این از تا کندکمک می رویه یا مثال یک نادرستی دلیل توصیف

 کنند استفاده ترپیچیده هایوضعیت در هارویه این از توانندمی بهتر دهند،می را توضیح رویه یا مثال یک نادرستی یا درستی

 (.2916)بخشعلی زاده و بروجردیان،  شوند کم هارویه این قدرت تا کنندکمک می توضیحات این زیرا

 اینان بنیتفکرات آنها، نادرستی برای منطقی یل الدارائه و آموزان دانشذهن در هایی تناقضایجاد با توانند میان معلم

 (.2912و همکاران،  فرامینی) نمایند آن جایگزین را صحیح مفهوم و بریزند فرو آموزاندانش ذهن در اشتباهات را
 

 های فراشناختیها از طریق تقویت استراتژیآموزان در شناسایی و رفع بدفهمیگیر نمودن دانشدر

حل خود را رفع نماید و یا در تواند دالیل نادرستی راهکند، کمتر میای را نادرست حل میآموز مسألهکه دانشهنگامی    

وه بر ها را جستجو کند. بنابراین عالهای غلبه بر آنرده و راههای یادگیری ریاضی، مشکالت مفهومی خود را شناسایی کموقعیت

م. درحقیقت به کمک باشیشناخت )دانستن(، نیازمند فراشناخت یعنی اطالع از چگونگی یادگیری و تفکر )دانستنِ دانستن( نیزمی

هایی روش آوریم. با استفاده ازمیدست های ذهنی خود و کنترل آنها بهفرایندهای فراشناختی، اطالع بیشتری نسبت به پردازش

گام حل یا اثبات مسائل و قضایا، تجزیه و تحلیل مسائل ریاضی در کار گروهی و بهمانند پرسشگری و خودپرسشی، تشریح گام

 (.2915یی، الهداعلمآموزان را  تقویت نمود )توان راهبردهای فراشناختی دانشهای مشارکتی و ... میفعالیت

 

 ه همتایانآموزش گرو  

 «ایانآموزش گروه همت»که  یفرایند دیفراموش نکن یریزمهم است. ولی هنگام برنامه اریکودک و معلم بس نیتعامل ب   

 کهکانی دهند. این کار به کود حییکدیگر توض یریاضی را برا میکند تا فرایندها و مفاهشود به کودکان کمک میمی دهینام

کنند و  تیبثخود را ت یریکوچکتر، یادگ یهاخود به مراحل و بخش یهاتا با تجربه آموخته کنددارند کمک می یشتریدانش ب

ممکن است  جهیکنند و در نتکسی که بر مسأله مورد نظر مسلط شده است استفاده می حاتیاز توض زیتر نتجربهکودکان کم

 (.2911)باتل،  موضوع را بهتر درک کنند

 

 ها تصحیح عملی اشتباه

م که معلدهند، درحالیآموز، جواب صحیح را در اختیار وی قرار میمحض مشاهده حل نادرست دانشضی از معلمین بهبع    

باهات را ، امکان یادگیری و تصحیح اشت"رسیدید؟ چگونه شما به این پاسخ"کارگیری جمالتی مانند تواند با بهسادگی میبه

موز به آری نیز باشند که مرتکب چنین اشتباهاتی شوند. پس تصحیح پاسخ دانشآموزان دیگفراهم آورد. شاید در کالس دانش

رش تر و بهتر درس را درک کنند. این نگکند روشنشود، بلکه به فراگیران کمک میاین روش نه تنها موجب اتالف وقت نمی

و یا عدم  تفاق افتاده است یا ناشی از بدفهمیآورد تا دریابند که اشتباه شاگردشان ناگهانی امیوجودهایی برای معلمان بهفرصت

 (.2915یی، الهداعلم) توانایی او در پاسخ دادن به این قبیل سؤاالت است
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 راهکارهای مؤثر در حوزه نگرش

ی راهکارهای خالق آموزان با ارائهدانشنگرش مثبت در  جادیا .1. ایجاد انگیزه و لذت از یادگیری ریاضی 2چهار مضمون: 

مؤثر در حوزه  کارهایراه، کاهش فشارهای روانی و اضطراب ریاضی .2آموزان فرصتی برای یادگیری دانشاشتباهات . 9یع و بد

 ها خواهیم پرداخت.دهند که ذیالٌ به توضیح آنرا تشکیل می نگرش
 

 ایجاد انگیزه و لذت از یادگیری ریاضی

د کنوزان، ایجاد انگیزه را یکی از راهکارهایی قلمداد میآم( جهت رفع بدفهمی و مشکالت مفهومی دانش2915ریحانی )

ای آموزشی هریزی محتوای کتب درسی و برنامهدر تنظیم و برنامه بایستمیریزان ریاضی کشور آموزش و پرورش و برنامهکه 

 ایجاد آن فراهم آید. ای عمل کنند تا شرایط مناسب برایگونهبه

 

 ی راهکارهای خالق و بدیعبا ارائهآموزان ایجاد نگرش مثبت در دانش

 روحیبه ظاهر خشک و ب یامکان وجود دارد که کودکان در برخورد با محتوا نیا (2911به اعتقاد سروستانی و همکاران )

ت، تمرکز و انگیزه، دق باعث افزایش فراگیراندر  بهبود نگرش .شوند یاضیر یبدفهم ای یفهمکم ،یریادگیار عدم چد یاضیر

 یابد و در نهایتآموزان کاهش میت درون و برون فردی ریاضی دانشالمشکشده و یادگیری مفاهیم ریاضی  ها برنآش تال

 دنبال دارد. را بهآموزان ی ریاضی دانشبهبود عملکرد، پیشرفت و توسعه

گذار در نیل به ن بسیار اثریک پیشرا یمنزلهتواند بهمی ،بسیار محدود کننده طقیت در تدریس بویژه در شرایتردید خالبی

(. بنابراین الزم است که معلم با تدریسی جذاب و خالقانه، 2911و همکاران،  )عزیزی اهداف آموزشی و یادگیری عمل نماید

 .ها گرددآموزان مهیا ساخته و با این اقدام مانع بروز بدفهمیجو کالس را برای بهبود یادگیری و پرورش خالقیت دانش

 

 آموزان فرصتی برای یادگیریدانشتباهات اش

ان در آموزدانش یهاکند که بر اساس آن، خطاها و بدفهمی شهیرا در کالس پ یاین احتمال وجود دارد که یک معلم، رفتار

 یی براتاتخاذ کند که در آن هر خطا، فرص یامتعدد همراه شود. یا این که معلمی دیگر، رویّه یهاهیها و تنبریاضی، با جریمه

 یتوانند نقطه شروع خوبی برامی یفرایند یخطاهاشان از آن مسأله باشد. آموزان کالس، جهت توسعه درک و فهمتمام دانش

ش هبرخورد کرد زیرا اشاره به آنها در حضور جمع ممکن است موجب کا تیدرس باشند، ولی باید با اشتباهات کودکان با حساس

توان به کودکان یاد داد که حمایتی در کالس می یبا ایجاد یک فضا شود. اما زهینگعزت نفس کودک و از دست دادن ا

 .(2915 ،یابهر انیداداش و یدافع) اندیرییادگ یبرا یارزشمند یهافرصت اشتباهات،

 

 کاهش فشارهای روانی و اضطراب ریاضی

نظم و انسجام فکری و مختل شدن فرایند آور کالس و امتحان ریاضی، طبعاً موجب اختالل اضطراب ریاضی و شرایط دلهره

آورد. مین که بعضاً بدیهیات و مسائل ابتدایی را نیز به خاطرآموز شده، تا جاییپردازش اطالعات و نقش مؤثر حافظه در دانش

 رابو اضط یروان یفشارهاآموز به احساس امنیت در کالس درس ریاضی نیاز دارد. ها و اضطراب، دانشبرای کاهش نگرانی

  (.2915یی، الهداعلمشود )ی فعال و بروز بدفهمی میی باعث نقصان عملکرد حافظهاضیر

 از عمیق درکی به آموزاندانش رسیدن برایدارند که ، اظهار می(2912اسپالدینگ، نقل از ، به2915وند و همکاران )زهره

 اشتباه زا ترس بدون و نمایند امنیت احساس آن در آموزاندانش که باشد باز چنان باید آموزشی فضای عرصه ریاضی، مفاهیم
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ین یکی از راهکارهای بنابرا. نمایند مشارکت خویش جدید شناختی ساخت گیریشکل در نهالفعا نظراظهار و تفکر با بتوانند کردن

 باشد.ها مینشرفع بدفهمی، فراهم آوردن شرایطی برای کاهش این ت

 

 گیرینتیجه

 طورمستقلبه هابدفهمی .شوندمی ریاضیات یادگیری در جدی مشکالت بروز به منجر که هستند عواملی از هابدفهمی     

شوند.  ناپدید یا کنند تغییر چارچوب تغییرات با توانندو می کنندمی بروز خاص مفهومی چارچوب یک در بلکه ندارند وجود

 ارتقای موجب تواندمی تحصیلی، مختلف سطوح در و مفهومی هایحوزه در هاآن ایجاد هایریشه و هامیبدفه شناخت

 تعامل در جدید مفهوم با که دهندمی تشکیل آموز رادانش ذهن مفهومی از ساختار بخشی هابدفهمی زیرا گردد؛ یادگیری

 (.2919و همکاران،  شاهورانی(است 

 الیلید چه به هابدفهمی که کننددرک نمعلما ستا زم. الهاستشناخت آن ها،یبدفهم جادیاز ا یریجلوگ یگام برا نیاول    

در  (.2911)بخشعلی زاده، ساخت  فبرطررا  هاآن انمیتو چگونهو  دکر یپیشگیر هاآن وزبراز  انتومی چگونهو  هنددمیرخ 

ای هاستفاده نومعلمان در رابطه با پیشگیری و اصالح بدفهمیخصوص برای یک مجموعه مختصر، به این مقاله تالش گردیده

 شود. برداشته آموزانبهبود یادگیری و پیشرفت ریاضی دانش ، تدوین گردد تا گامی هر چند کوچک درریاضی

-اههای ریاضی، مانند کارگهای مختلف برای معلمان درخصوص بدفهمیها و دورهشود که با برگزاری کارگاهپیشنهاد می 

 مناسب ایهسازهو دستشی زموآمواد تولید ها و نیز های بررسی کتب ریاضی با حضور مؤلفان کتاب با تأکید بر رفع بدفهمی

 مناسب یهارهکاو را بدفهمیها وزبر ییشههار سیربرهایی در جهت ، زمینه الزم را برای انجام پژوهشبدفهمیها اصالح جهت

 ریاضی و اجرایی نمودن آنها فراهم گردد. مختلف  موضوعی یهازهحودر  اهآن فعر یاو  وزبراز  یجلوگیر ایبر
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آموزان در درس ریاضی بیشتر چرا و چگونه دانش (.2915) محمدجواد، حیدری ؛شاهد ،مشهودی ؛وند، ، شیوازهره .17

انس مجموعه مقاالت چهاردهمین کنفر(. پنجم ابتداییهای آموزش کسرها از کتاب جدید هایی از بدفهمیتجربه! )کنند؟اشتباه می
 .6. جلد آموزش ریاضی ایران

  تهران: نشر دوران. .. چاپ پنجمیابیسنجش و ارزش ،یریاندازه گ .(2910اکبر ) یعل ف،یس .18

 هایهپای دختر آموزاندانش های(. بدفهمی2919عابده ) ،یمراد ؛محمدحسن ،یبهزاد ؛احمد ،یشاهوران .19

احد فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی و. یاعداد اعشار سهیهشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقا ششم، هفتم و
 .62-15 (.2)5. تنکابن

(. یک شیوه الگوریتمی برای ایجاد فهم عمیق از ریاضیات با استفاده از مباحثه 2912شعرباف، صادق ) .21

 .211-291(.  1)6رجائی. . دانشگاه تربیت دبیر شهید فناوری آموزشدرسی. 

 یریادگی زانیبر م یدارت آموزش یباز ریتأث (.2911خلیفه، حمزه ) ؛جهانی، جعفر ؛شفیعی سروستانی، مریم .21

 انجمن مطالعات "یدرس یبرنامه یهاپژوهش" یپژوهش یعلم یمجله یی. ابتدا یاول دوره یهیپا یاضیر یاساس میمفاه

 .90-59. 21 (. پیاپی2)1. رانیا یدرس یبرنامه

قیت در تدریس معلمان ها و عوامل خالزمینه(. 2911) پیمان ،ساعدی ؛کیوان ،بلندهمتان ؛الهعزیزی، نعمت .22

 .11 -222(. 1)1. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی . ق در مدارس ابتدایی و متوسطه مناطق روستاییخال

 .یانتشارات دانشگاه فردوس م. مشهد:سو.  چاپ یاضیاصول آموزش ر(. 2915) یی، سیدحسنالهداعلم .23

دوفصلنامه نظریه و ایران.  در ایریاضی مدرسه در مدار واقعیت ریاضی آموزش پای (. رد2919غالم آزاد، سهیال ) .24
  .21-10(. 9)1. عمل درسی

و مساحت در  طیمح هایی(. بدفهم2915حق خواه، ساره ) ؛میمرام، مر ی. شکوهدهیحم ؛سلوکلو یطاسیق .25

 .6جلد  .رانیا یاضیکنفرانس آموزش ر نیمجموعه مقاالت چهاردهم. ییسوم ابتدا یهیپا

 ییازوا مبحثدر  زانموآنشدا مفهومی تشتباهاا کاهشدر  پویانمایی نقش(. 2915) یمهد ،یقربان .26

  .6جلد  .رانیا یاضیکنفرانس آموزش ر نیمجموعه مقاالت چهاردهم مثلثاتی.

. آموزاندانش یاضیر هایی(. نقش معلمان در اصالح بدفهم2916) همهدی لو،عباس ؛ایرو زاده،میکر .27

رش آموزش و پرو تیریمد .نابیدر آموزش و پرورش م تیفیارتقا ک یراهبردها و راهکارها یاستان یپژوهش یعلم شهمای

 .نابیشهرستان م

 یریادگیسبک با  یجانیارتباط هوش ه نییتع .(2912) رضایعل ،یمحمد؛ رستم ،یعیمعصومه؛ رف ،یکالنتر .28

 .25-19 (.1)9. یدوفصلنامه آموزش پزشک .اراک یدر دانشگاه علوم پزشک یرشته پزشک انیدانشجو

. آموزاندانش یاضیر هاییبدفهم گرهی: توجیذهن های(. طرحواره2916حسام، عبداله ) ؛زهرا ا،یگو .29

 .211-100(. 1)2 .لنامة روانشناسی کاربردیفص

و  یریشگیبا هدف پ یاضیر هایسازهو ساخت دست ی(. معرف2915ا )زهر ما،یپورعظ؛ عابده ،یمراد .31

 .نرایا یاضیکنفرانس آموزش ر نیمجموعه مقاالت چهاردهم. یآموزان در ارتباط با اعداد اعشاردانش هاییاصالح بدفهم
 .6جلد 

 دوفصلنامهریاضی.  تدریس برای آموزگاران نیاز مورد (. دانش2912، نرگس؛ غالم آزاد، سهیال )مهربانیمرتاضی .31

 .291-251(. 21)6. عالی آموزش درسی برنامه مطالعات

-دانش هاییو اصالح بدفهم یریشگیبا هدف پ یاضری سازهدست ی(. معرف2911) دهیحم محمدزاده، .32

 .5دوره  .رانیا یاضیکنفرانس آموزش ر نیمجموعه مقاالت شانزدهم. انرادی مفهوم با ارتباط در آموزان

دور نمایی از خالقیت در فرآیند (. 2910) زاده، شهرنازبخشعلی ؛یافتیان، نرگس ؛یخواه، مهدنجفی .33

 .152 -162(. 2)5. نشریه فناوری آموزش. آموزش ریاضی



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

(. 2916محسن ) ،ینینائ یمانیا؛ فردانش، هاشم ؛میابراه ،یحانیر ؛محمود ،یمهرمحمد ؛دهیسپ ،ینوروز .34

 گانیه. و دشونفل مساله حل هایچهارچوب مبنای بر ابتدایی سوم پایه آموزاناوری دانشب و دانشی هایاصالح برخی بدفهمی

 .16-21. 59 پیاپی (.16)22 (.درسی ریزیبرنامه-یتربیت علوم در پژوهش و دانش) درسی ریزیبرنامه در پژوهش

اده استف در مشتق و ارائه آموزش با هایبر بدفهم رگذاریثأعوامل ت ی(.  شناسای2919) یمهد دیس ،یهاشم .35
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