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 چکيده

های جبری درس  آموزان پایه نهم در عبارتهای دانشتاثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر بدفهمی  این پژوهش مطالعه هدف

انتخاب و به کارگیری منابع و استراتژی های مناسبى  چگونگی    به معنایاز نظر شونفیلد  . کنترل  باشدشهرستان کمیجان می ریاضی  

جامعه آماری    .تجربی است، شبهکاربردی و از نظر روش اجرا  این پژوهش از نظر هدف  . کند کمك می   مسئله  به حل  است که

نفره به عنوان گروه    25نفری در دسترس بطور تصادفی در دو کالس    50  نمونهاین جامعه یك    از  که  بود  فرن  240  پژوهش  این

آزمون با روش نسبت  روایی  ها بود و  ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته طبق جدول بدفهمی   .  گردیدآزمایش و گواه تقسیم  

آلفای کرونباخبا    االتؤپایایی س  و تایید گردید   73/0  4روایی محتوا  قبول  ضریب  قابل  از پیش    756/0مقدار  بعد  بدست آمد. 

های جبری اجرا شد، سپس پس آزمونی برای دو گروه انجام جلسه آموزش فوق برنامه در مورد عبارت 7آزمون، برای هر گروه 

𝑝  0.05ی  سطح معنی داربا  ،  tآزمون    با استفاده از آوری شده  داده های جمعگرفت ؛ تحلیل   ست آمده  دهتایج بن  انجام شد،  >

های  آموزان در حل مسائل مربوط به عبارتهای دانشبدفهمی کاهش  درکه تقویت مهارت کنترل از دیدگاه شونفیلد  نشان داد  

 ها شده است.  جبری تأثیر داردو باعث کاهش بدفهمی 

 پایه نهم.  -شهرستان کمیجان  -بدفهمی   –  های جبریعبارت – از دیدگاه شونفیلد کنترل  کليدی: هایهواژ
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___________________________________________پویش در آموزش علوم پایهفصلنامه    

 : مقدمه 

 برنامه اساسی  های مؤلفه  از یکی  عنوان به است و   بشر  نوع فرهنگی  و  فکری  ارزشمند دستاوردهای  از ریاضیات یکی 

مشکل افت کمی و کیفی آموزش ریاضی در دنیا و به خصوص در کشور ما (.   1389)حسام،  آیدمی  شمار به ای مدرسه درسی 

طور   شود و از این رو مطالعه در این زمینه و بهزودی اثرات آن در کمبود نیروهای مورد نیاز جامعه محسوس می به   آفتی است که 

امری ضروری می  از مسا  .باشدکلی آموزش ریاضی  افت غیر  این  از دالیل  اقتصادی،ئشاید یکی  ما    ل اجتماعی  باشد که  این 

 .(1366 )رجائی، «چرا و چگونه ریاضی بخوانیم» دانیمنمی 

آموزش بسیار   امکان فراگیری ناقص و نارسایی برخی مطالب و مفاهیم مورد   ،هر جا آموزش و یادگیری در میان باشد     

همچنین آن معانی و   .آموزندشود، می تدریس می   آموزان هم بیشتر و هم کمتر از آن چیزی که به آنهادانش.    پذیر است  امکان

 ، 1آیزنر)نیست  ،  تابعی از چیزهایی که معلمان در نظر دارند به آنها بیاموزند شوند، تنهاق می آموزان خلمفاهیمی که توسط دانش

دالیل مختلف   های غلط و بدفهمی در ریاضیات بنا برپنداشت  .افتدهای ناشی از آنها اتفاق می ها و ناتوانی بنابراین بدفهمی .   (2000

های گسترده  آن از اشکاالت و ابهامات جزئی تا ناتوانیگستره  نماید و  شاگردان بروز می  های متفاوت توسط معلمان وو با شیوه

یاددهی نامناسب، تفکر غیر رسمی، یا یادآوری ضعیف گذشته ایجاد   بر اثر  هابدفهمی   (.  1387  )علم الهدایی،  کند  می   و مهم تغییر

تواند موجب ارتقای مفهومی و در سطوح مختلف تحصیلی، می   هایایجاد آنها در حوزه  هایها و ریشهشناخت بدفهمی .  شوندمی 

ها بخشی از زیرا بدفهمی ،  بسیار حیاتی هستند   ها در یاددهی و یادگیریگرایان خطاها و بدفهمی گیری گردد. از دیدگاه سازندهیاد

 گذارند ی مفاهیم جدید تاثیر می در تعامل هستند و بر یادگیر  دهند که با مفهوم جدیدآموز را تشکیل می دانش  ساختار مفهومی 

 .(1392)بخشعلی زاده، 

آموزان در آوردن میزان اشتباهات دانش  تحقیقات نشان داده است که با وجود تالش های بسیار زیادی که برای پایین     

به نقل از     ،  2)کانسیزهمچنان با اشتباه مفهومی همراه بوده است    درس ریاضی انجام شده است، آموزش و یادگیری ریاضیات 

 (. 1392 امیری،

اول در متوسطه    مقطع  ریاضی   برد ریاضی است که در کتبریکی شاخه های مهم و پرکا  های جبریعبارتمبحث       

ای از ریاضی درک می که جبر به عنوان شاخه داردتاریخی جبر اشاره  ی ه مطالع ، گنجانده شده استهای هفتم، هشتم و نهم پایه

مدرسه گاهی    نمادگذاری کلی روابط عددی و ساختارهای ریاضی و با عمل روی آن ساختارها سروکار دارد. به جبر با ود کهش

، 3بوث ه است )و عملیات حسابی ارائه شد  ی قوانینهای کلی ارائهشود. یعنی نوشتن حالتبه عنوان حساب تعمیم یافته اشاره می

ای برای بسیاری از مفاهیم  های جبری این است که این موضوع  پایهموضوع عبارت   اهمیت  (.  1396،  به نقل از کاظمی،  1984

گیری و غیره است. در طی  های ریاضی و تجربی مانند توابع، حد و پیوستگی، مشتق و انتگرالدر ریاضیات مقطع متوسطه در رشته

-عبارتآموزان در مبحث  بسیاری از دانش  نتیجه حاصل شد کهتدریس چند ساله و همچنین مشورت با سایر دبیران باتجربه، این 

های آن  های جبری و رفع بد فهمی عبارت لذا    ،روبرو هستند  متعددی   هایفهمی و بد  هاچالش  ،مشکالتخطاها،  با  های جبری  

 هدف پژوهش بوده است. 

  است.  نداشتن مهارت کنترل   ی جبریهامربوط به عبارت  مباحث  آموزان دردانش  های بدفهمی یکی از مهمترین علل        

متأثر از  برای چگونگی حل مسئله ارائه کرده است، شونفیلد    (9851،  4شــونفیلدمقوله ی کنترل یکی از چهار مقوله ای است که )

و، این  گاه ااز دید     گذار بر حل مسئله ریاضی پرداخت.به بررسی عوامل تأثیر  (5،1945پولیا)ای حل مسئله  الگوی چهار مرحله

کن هســتند. بررسی نتایج مقدماتی، های حل مسئله ریاضی، کنترل و نظام باوری مسئله حل عوامل شامل منابع دانشی، رهیافت

آموزان بعد از هر  معموال دانش  کننده، بر جسته کرد.نقش کنترل را به عنوان یك عامل تعیین   نقش این عوامل و به خصوص،

اطالعات الزم برای  یه آموز همدانش  د کهشــومى   دیدهمواقع  در بسیارى ازاند، چه اشتباهاتی داشتهشوند که آزمونی متوجه می 
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 ... شونفیلد برکاهش تأثیر عامل کنترل از دیدگاه ___________________________________________________________

 

دانسته و نهایتاً به جواب نرسیده، و یا اینکه از  ها را نمى اما روش چینش آن،  حل را داشــته و همه را در برگة خود آورده است  

سئله را حل کرده است. بر این اساس، منشاء اصلی این مشکالت نداشتن مهارتی است  م  ،  راهى بسیار طوالنى که نیازى به آن نبوده

 . (1394 ،)کریمیانه است نامید "کنترل"که شونفیلد آن را 

های گوناگون، در میان راه حل  جواب دادن به سؤاللفه کنترل، در حین  ؤ آموز با کسب توانایی در استفاده از مدانش     

با روشی که افراد از اطالعات در    «کنترل»تواند از زمان خود به خوبی استفاده کند. در واقع،  د و می شودچار سردرگمی نمی 

ای را دنبال  کنند، مرتبط است. مثل اینکه در حل یك مسئله از چه روشی استفاده کنیم، چه طرح و برنامهدسترس خود استفاده می 

ها در طی حل  گیریر آن زمان، کدام راه حل را شروع کنیم. این نوع تصمیمی راه حل منصرف شویم و دکنیم، چه موقع از ادامه

افتد و بستگی به موقعیت اتفاق می  «سرِصحنه»ها گیریبلکه بیشتر تصمیم ، مسئله، عملی سلسله مراتبی و از پیش تعیین شده نیست

موازی زیادی انجام داد، اما به هرحال باید تصمیم گرفت در واقع در هنگام حل مسئله ممکن است بتوان کارهای    پیش آمده دارد.  

دهند کنترل بد، چگونه باعث شکست شده و کنترل  های بسیاری وجود دارند که نشان می که کدام کار بهتر است انجام شود. مثال

دست  مثبت، در به ی کند و یا حتی به صورت یك عامل  گیرلوهای اساسی در حل مسئله ج  تواند از انحرافخوب، چه طور می 

 .(1390، )غفاری گشا باشد آوردن حل مسئله راه

های  آموزان،  بر کاهش بدفهمی هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تقویت مهارت کنترل از دیدگاه شونفیلد در دانش

 باشد.   های جبری می آنها در حل مسائل مربوط به عبارت

 های جبری مؤثر است؟ آموزان در عبارتهای دانشدفهمی بر کاهش باز دیدگاه شونفیلد آیا عامل کنترل 

 محورهای اصلی پژوهش : 

 های مهم مربوط به آن  های جبری و نظریهها در عبارت ( بدفهمی 1

 ( مفهوم کنترل از دیدگاه شونفیلد 2

 آموزان در فهم و یادگیری آن های دانشهای جبری و چالش( مبحث عبارت3 
 

 1مفهوم بدفهمی  

کردن )غلط تصورنفهمیدن و به اشتباه تصور بدفهمیدن، درست  به معنای بدفهمی، به معنای تصور غلط یا ایده اشتباه،   

ها معموالً  گیری شده باشد. بدفهمی ست که از درک نادرست چیزی نتیجها  بدفهمی به معنای یك ایده یا نظر اشتباه ت.  ردن( اسک

آموزان در حالت کلی این ایده شود وسپس دانشآموز ایجاد می هایی در ذهن دانشهحالت خاص، اید زمانی رخ می دهند که در 

 را

دهند که  اند که اشتباهات، عمدتاً به این دلیل رخ می ها روشن ساختهپژوهش .   (1395  د )ابراهیمی،ن دهبه طور نادرست تعمیم می 

( 2005،  2)درو   هایبر اساس گفته  .شوند  دچار مشکل می     ،کار گرفته توسط معلمبه  های آموزشی استراتژی  آموزان در درکدانش

 اعمال نادرست یك قاعده یا تعمیم دادن بیش از اندازه، یا درک دیگری از موقعیت ریاضی باشد.   یتواند نتیجهبدفهمی می 

توجهی، تعبیرهای نادرست  مانند بی   نتیجه عواملی   ،  دهندآموزان به صورت اشتباهات از خود بروز می خطاهایی که دانش     

یادگیری مفهومی و ملموس، عدم توانایی در بررسی    کافی مرتبط به موضوع، عدم  ها، نداشتن تجربیات و دانشاز نمادها ومتن

  قیدق   شانیها هارتدهند و در پردازش می آموزان دقت به خرج نمدانش   (.2017،  4و ساتیارسو  3)روهما   باشندها می   درستی جواب

 ندیهند به سرعت با استفاده از فرا اخوی آموزان مپژوهش، دانش  نیدر ا    محاسبه دقت ندارند.  ایدر زمان نوشتن فرمول    ای  ستند،ین

 ،5هانسن )کنندینم  ی شده را بررس  نوشته  یهاجهت حل مسئله، آن را حل کنند و پاسخ  میو درست مفاه  هیکار  و بدون مرور اول 

2011) . 
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___________________________________________پویش در آموزش علوم پایهفصلنامه    

 های جبریعبارت ها در بدفهمی  

 : (1980، 1ماتز )افتنددلیل زیر اتفاق می  به دو  بیشتر جبر، اشتباهات رایج در

 (موقعیت جدید )جایگزینی نادرست کاربرد نامتناسب یك قانون مشخص در( 1

بیشتر ناشی از خطا مثال زیر که  مانند )خطا دراستقرا( اقتباس ناصحیح از یك قانون مشخص برای حل یك مسئله جدید( 2

𝑎). دراستقرا است + 𝑏)2 = 𝑎2 + 𝑏2 

اشیای   استفاده از کشد، گمراهی می  نمادها به  های جبری و درک مفهوم عبارت در موزان راآمواردی که دانش یکی از     

2𝑎و    8𝑎  های جبریاشیای واقعی برای عبارت  از  که استفاده  ممکن است  مثال،  واقعی است. + 3𝑏  دانش  اما  باشد،  کارآمد

5𝑎− تعبیر مناسبی برای تا دنتعمیم ده د آن رانموزان چگونه می توانآ + 3𝑏 د؟ نبدست آور 

درک حروف به   آموزان نه تنها درنشان داده است که دانش  (1998،  2)تیمز  علوم  المللی ریاضیات و سومین مطالعه بین     

که جبر   چرا یك نگرانی ویژه است این و  تبدیل مسائل کالمی به جبری مشکل دارند ی و بلکه درحل معادالت جبر ، عنوان متغیر

 .(2003، 3وارن نقل شده در ،2000 آمریکا )شورای ملی معلمان ای داردنقش محوری در ریاضیات مدرسه
 

 های جبری پایه نهم های شناسایی شده مربوط به عبارت بدفهی

ab+c  آموزی کهدانش  اشتباه  ها در حساب دارند. برای مثالمشاهده شده در جبر، ریشه در بدفهمی های  از بدفهمی بسیاری  

b
 

a  را مساوی + c  (1392)بخشعلی زاده،  .کردن کسرها ریشه داردنویسد، در ساده می 

 شود:هایی که وجود دارند به طور مختصر بیان می های جبری تفکرات نادرست و بدفهمی در حوزه عبارت

 های شناسایی شده در پژوهش جدول عنوان بدفهمی  .Error! No text of specified style in document.1جدول 

 هاموضوع بدفهمی هابدفهمی

 ها و تعیین درجه آنها ایبدفهمی مربوط به یك جمله بدفهمی نوع اول

 ساده کردن عبارت جبری  بدفهمی نوع دوم 

 ها اتحاد بدفهمی نوع سوم 

 تجزیه عبارت جبری   بدفهمی نوع چهارم 

 حل نامعادله  بدفهمی نوع پنجم 

 

 گاه شونفيلد کنترل از دید

و تحلیل رفتار  تجزیه  برای کلی  چارچوب واقع در و  ریاضی  مسئله حل بر گذارتأثیر عوامل (1985شونفیلد ) دیدگاه از 

. کنترل  7و نظام باورها 6)راهبردها(، کنترل 5ها ، رهیافت4عبارتند از: منابعکن از چهار بخش اصلی تشکیل شده است که حلمسئله 

 است.  های کلی در زمینه انتخاب و به کاربستنِ منابع و راهبردهاگیری تصمیمبه معنی 

  ه او آن را ها، کــ از عامــل حســاس و مؤثرى در مهــارت آن  آموزانشونفیلد با مطالعة توســعة حل مسئله در دانش     

دارد، مانند    هاى کنترل با تصمیمات اجرایی ارتباطشونفیلد، استراتژى  نامیده است آگاه شد. در تجزیه و تحلیل  «استراتژى کنترل»

برید،  که به کار مى   هایی احتماالً قادر به انجام آن هستید، بررسى رهیافت   آنچه  حل، ارزیابى تولید فعالیت هاى متناوب، ارزیابى راه 

  ای حل متأثر از الگوی چهار مرحله( 1985)شــونفیلد (.  1394و نظایر آن )کریمیان، سازیدزیابى آنچه براى توسعة راه حل مى ار

پولیا تأثیر  (، 1945)  مسئله  عوامل  بررسی  مسئلهبه  بر حل  دانشی،  گذار  منابع  عوامل شامل  این  او،  دیدگاه  از  پرداخت.   ریاضی 
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به خصوص،    و   کن هســتند. بررسی نتایج مقدماتی، نقش این عواملحل  نظام باوری مسئله  کنترل و های حل مسئله ریاضی،  رهیافت

 : توان به موارد زیر اشاره کردمی  های کنترلی،از جمله توانایی  .برجسته کرد نقش کنترل را به عنوان یك عامل تعیین کننده،

  دانش فراشناختی هوشیارانه،  ج( گیریبازنگری و تصمیم،  ب( طرح کلی حل مسئلهالف( 

ریاضی و  خود در زمینه هایدهد که آگاهی فرد از دانستهنشــان می  تحقیقــات انجام شــده در زمینه حل مســئله ریاضی،

 های توانایی )  در ضمن حل مسئله و بعد از آن  بازبینی فرد از عملکرد خود    ها در موقعیت مناسب، همچنیننحوه استفاده از آن

   (.80،ص 1379)صمدی،  ریاضی تأثیر مستقیمی دارد بر میزان موفقیت او در حل مسئله  (،فراشناختی 

 انتخاب   نقشه،  طرح  شامل  انتخابی   رفتارهای  شود.می   مربوط  فرد،  دسترس  در  هایدانسته  کارگیریِ به  چگونگی   به   کنترل     

لحظه  در آنها ها یا رها کردننقشه در تجدیدنظر ها و در آن پیشروی ها در خالل حلراه ارزیابی  و  زیر هدفها، نظارت ها و هدف

به   راجع  ،ی عموم  ماتیحل مسئله را با عبارت »تصم  ندیکنترل درفراکنند.  می   داللت  گیریها بر چنان تصمیمارزیابی   که    ای

به  نشیگز و ره  یریکارگو  تعر  افتیمنابع  معتقد است  ی م  فیها«  و  تحل  کنترل،کند  فهمیدنلی شامل    و   کردن عبارات، ساده  ) 

  گام   به  گام  صورت  به  حل  راه  ) اجرای  اجرا  (،مسئله  مراتبی   سلسله  کردن، تجزیه، استدالل)طرح نقشهی  طراح   ،مسئله(  بندیفرمول

باهم در تعامل    ی است  که همگ  کلی ( های  خاص، آزمون  های  ) آزمون  حلراه  ی اب یو ارز یو بازنگرمحدود(     بینی   باز  با  همراه

   (.1985،  لدیشونف (بردی حل مسئله نام م یاستراتژ ی کل یهستند و از آن به عنوان الگو

بر    کلی   کنترل  با  دانند، زیرا می   استراتژی  قلب  را  آن  و  است  اساس کنترل  و   شده، طراحی، اصل  مطرح   موارد  بین  از      

  این نیز در مسئله حل  در اکتشاف گام و  است گرفته پیش در را راه بهترین که سازدمی  مطمئن را کن حل  مسئله، مسئله حل روند

 .باشدمی  شناخت بر متکی  و  مبتنی  که است شناخت فرا آن متوجه عمده بخش و  افتدمی  مرحله اتفاق
 

 روش پژوهش

)کنترل( و استفاده از پیش آزمون و  1طرح پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با در نظر گرفتن گروه آزمایش و گروه گواه 

آموزان پسر سال نهم شهرستان کمیجان از استان باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشپس آزمون در هر دو گروه می 

 نفر است.  240باشد که تعداد آنها می  97 –  98مرکزی در سال تحصیلی 

ربوط به دبیرستان به عنوان نمونه در دسترس در نظر گرفته شدو لذا نفر م  25در این پژوهش دو کالس با جمعیت های       

طور همگن تقسیم بندی شده بودند ، به  نفر شد. چون دو کالس انتخاب شده در آغاز سال تحصیلی تقریبا به 50حجم نمونه برابر 

 صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و گروه گواه در نظر گرفته شدند.

و نظر   cvrآنها با روش  روایی  ،   گردید  طرح  دفهمی های شناسایی شدهبال مطابق جدول  سؤ  20تعداد  ول  مرحله ا  در      

نفر    20برای تعیین پایایی  پیش آزمون  وآزمون انتخاب شد  سؤال به عنوان پیش  7نفر از دبیران ریاضی تعیین شد،  در نهایت    11

ها ، تصحیح اوراق به صورت  نه، انتخاب و پس از اجرای آزمون روی آن به صورت تصادفی از دانش آموزان سال نهم  غیر از نمو

ها ، پاسخ  5تا  1نمره گذاری توصیفی در پنج رده عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف انجام شد و با  اختصاص اعداد 

باخ محاسبه شد. برای پس آزمون مقدار آلفای کرون  SPSSبه صورت لیکرتی دسته بندی و کمی شد سپس با استفاده از نرم افزار  

محاسبه شد که با توجه به این   784/0و در پس آزمون    756/0آزمون  نیز به روش مشابه عمل شد و در نهایت مقدار آلفا در پیش

 باشد، پایایی مورد تایید است.  می  7/0که آلفا در هر دو مرحله بیشتر از مقدار 

های جبری که بر اساس بدفهمی ها ی شناسایی شده تنظیم  شده از مبحث عبارت  سؤال استاندارد  7آزمون شامل  در اجراپیش

گذاری شد، یعنی  ها نمرهآزمون با تاکید بر بدفهمی شده بود،  روی هر دوگروه اجرا شد،  سپس تصحیح اوراق امتحانی پیش

آموزان  وجمع نمره بدفهمی دانشبجای نمره برای پاسخ درست برای هر سوال،  نمره بدفهمی برای پاسخ غلط لحاظ گردید  

آموزانی که دارای بیشترین بدفهمی بودند شناسایی شدند، از هر دو گروه آزمایش و گواه هر کدام  استخراج گردید و دانش

های کنترلی جهت تقویت گروه آزمایش به مدت آموزان اجرای مهارتنفر دارای بدفهمی بودند، بعد از شناسایی دانش  11حدود  

برنامه روی  دقیقه  50جلسه    7 فوق  با کالس  دو گروه    11ای  هر  از  برنامه  فوق  اتمام کالس  از  انجام شد، پس  این گروه  نفر 
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  . آزمون بر اساس پاسخ غلط که نتیجه بدفهمی بود، تصحیح شد سؤال گرفته شد و مجددا اوراق امتحانی پس 7آزمونی شامل پس

توصیفی، از جدول و نمودار    در سطح  .طح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدهای حاصل از پژوهش، از دو س  هبرای تحلیل داد

برای تحلیل نتایج    tطح استنباطی از آزمون  سواریانس و در    فراوانی و درصد فراوانی، محاسبه میانگین و انحراف معیار همراه با

  آزمون لوین ها و  برای تعیین نرمال بودن داده  1گروف کولمو  –آزمون گروه آزمایش و گواه، آزمون اسمیرنوفآزمون و پسپیش

   .شده است استفاده  SPSSافزار  استفاده از نرم  با هابرای تعیین همسانی واریانس

از دانش       فعالیتدرکالس گروه آزمایش  و  تمرینها  انجام  تا در حین  بر مهارتآموزان خواسته شد  های  های کالسی 

های فوق برنامه های کنترلی تاکید شده در اجرای این مرحله از تحقیق، در کالسبرخی از توصیه   کنترلی توجه داشته باشند.

 آزمایش به قرار زیر است:  سؤاالتی برای گروه

های سؤال را تعیین و استخراج کنند. پ( قبل  الف( برای کشف اطالعات اصلی سؤال تالش کنند. ب ( اطالعات و خواسته 

ر درک و فهم آن دقت کنند. ت( اگر الزم است سؤال را دوباره بخوانند. ث( اگر بین سؤال و اطالعات  از پرداختن به پاسخ د

ای وجود دارد آن را کشف کنند. ج( اگر الزم است دوباره سؤال را حل کنند. چ( برای خود مثال دیگری مشابه  قبلی آنها رابطه

د و چگونه باید سؤال را حل کرد فکر کنند. خ( زمان حل کردن سؤاالتی سؤال بنویسند و حل کنند. ح( در باره اینکه چه باید کر

ترند را اول حل کنند و بعد به سؤاالت دشوار که به آنها داده می شود را مدیریت کنند. د( در حل سؤاالت آنهایی که ساده

 بپردازند.

شود، بلکه  مقطعی، در حد قابل قبولی انجام نمی   ها و تمریناتآموزان فقط با ارائه توصیه افزایش مهارت کنترل در دانش     

ها باید همراه با تمرین و تکرار و حل مسائل هدفمندی که شامل مراحل کنترل از دیدگاه شونفیلد، یعنی تحلیل، طراحی، این توصیه 

ت استراتژیك اتخاذ کنند.  ها روبرو شوند و تصمیماآموزان در عمل با موقعیت اکتشاف، اجرا، و بازبینی باشد، انجام شود و دانش

شد و معلم نقش راهنما و هدایت کننده داشت و در در کالسهای جبرانی سواالت به صورت فعالیتهای گروهی بررسی و حل می 

 شد. های کنترلی تاکید می جریان حل سواالت به طور مستمر بر توصیه 
 

 های جبری  ای از فرایند اجرای کنترل در مبحث ساده کردن عبارت نمونه 

 های جبری به کار بسته شد: مراحل زیر را که شونفیلد الگوی کلی استراتژی حل مسئله نامید، در تدریس مباحث عبارت

 تحلیل، طراحی، اجرا و بازبینی.

آموزان مرور شد، سپس  آموزان توضیحات مختصری در مورد درس داده شد و مباحث آن برای دانشابتدا برای دانش

 نفیلد برای کنترل بیان کرده اجرا شد، مراحلی که شو

𝑥مثال: حاصل عبارت   − [(𝑦 − 𝑥) − (𝑦 −  به صورت زیر تدریس شد: [(1

 مسئله(  بندی فرمول و  کردن عبارات، ساده  ( تحلیل )فهمیدن1

ذکر چند مثال ساده برای شروع، یادآوری برخی قوانین جمع و تفریق و ...، یادآوری ساده کردن عبارت های جبری پایه  

 های جبری: زمینه در مورد ساده کردن عبارت فتم و هشتم، بیان پیشه

−(−𝑥) = +𝑥                      − (𝑦 − 𝑥) = −𝑦 + 𝑥 = 𝑥 − 𝑦 
 مسئله( مراتبی  سلسله کردن، تجزیه ( طراحی )استدالل2

 ها:ارتباط با موضوعات قبلی، مرحله به مرحله یافتن قرینه عبارت

−(𝑦 − 𝑥) = −𝑦 + 𝑥 = 𝑥 − 𝑦 , −(𝑦 − 1) = −𝑦 + 1 = 1 − 𝑦 
 محدود(  بازبینی  با همراه  گام به گام صورت به حل راه ( اجرا )اجرای3

 الف( مرحله به مرحله پیش رفتن:
[(𝑦 − 𝑥) − (𝑦 − 1)] = 𝑦 − 𝑥 − 𝑦 + 1 = −𝑥 + 1 

 در نتیجه:                   

 −[(𝑦 − 𝑥) − (𝑦 − 1)] = −(−𝑥 + 1) = +𝑥 − 1 
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 ب( نوشتن حاصل: 

𝑥 − [(𝑦 − 𝑥) − (𝑦 − 1)] = 𝑥 + 𝑥 − 1 = 2𝑥 − 1 
 کلی(  هایخاص، آزمون  های( بازبینی )آزمون4

 ها را حل کنند. های متنوعی بزنند و آنآموزان خواسته شد برای خود مثالاز دانش

 های پژوهش یافته

 ها: بررسی توصيفی یافته 

 های در پیش آزمون )گروه گواه و گروه آزمایش(درصد بدفهمی  .2جدول  

نوع  

 بدفهمی
 ( 5بدفهمی نوع ) ( 4بدفهمی نوع ) ( 3بدفهمی نوع ) ( 2بدفهمی نوع ) ( 1بدفهمی نوع )

 آزمایش  گواه آزمایش  گواه آزمایش  گواه آزمایش  گواه آزمایش  گواه گروه

 6 8 5 4 4 4 3 3 3 4   فراوانی 

 % 54 % 72 % 45 % 36 % 36 % 36 % 27 % 27 % 27 % 36 درصد 

آموزی که بیشترین بدفهمی دانش 11آزمون از بین آموزان را در پیشهای دانشفراوانی و درصد فراوانی بدفهمی  2جدول

  5دهد و همانگونه که از این جداول مشخص است در هر دو گروه بیشترین بدفهمی مربوط به بدفهمی نوع اند،  نشان می را داشته

 و کمترین بدفهمی مربوط به نوع دوم است. 
 های گروه گواه و آزمایش در پس آزموندرصد بدفهمی . 3جدول 

نوع  

 بدفهمی
 ( 5بدفهمی نوع ) ( 4بدفهمی نوع ) ( 3بدفهمی نوع ) ( 2بدفهمی نوع ) ( 1ع )بدفهمی نو

 آزمایش  گواه آزمایش  گواه آزمایش  گواه آزمایش  گواه آزمایش  گواه گروه

 5 9 4 8 2 8 2 6 1 8 فراوانی 

 % 45 % 81 % 36 % 72 % 18 % 72 % 18 % 54 % 9 % 72 درصد 

 

دانش آموز دارای بدفهمی نشان    11آزمون گروه آزمایش را بین  فراوانی و درصد فراوانی بدفهمی ها در پس    3جدول  

ای کاهش  در گروه آزمایش بطور قابل مالحظه  5تا نوع    1های نوعدهد، درصد بدفهمی نشان می   3و  2دهد.مقایسه نتایج جداول  می 

گیری عامل  نی اینکه بکاردهد، یعها افزایش را نشان می پیدا کرده است واین درحالی است که در گروه گواه درصد بدفهمی 

 گذار بوده است.نوع بدفهمی تاثیر 5کنترل در کاهش  
 در دو گروه ها مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات بدفهمی .4جدول  

     اخص  ش

 آماری 

 متغیرها 

 گروه گواه گروه آزمایش **** 

 واریانس میانگین  **** 
انحراف  

 معیار
 واریانس میانگین 

انحراف  

 معیار

بد   نمره 

 فهمی ها 

پیش  

 آزمون

10.63 4.45 2.22 10.09 1.57 2.49 

پس 

 آزمون

2.72 0.68 0.78 7.81 1.16 1.07 

کاهش پیدا کرده و نشان دهنده تأثیر    72/2به    63/10دهد میانگین نمره بدفهمی در گروه آزمایش از  نشان می   4جدول  

کاهش یافته که نسبت    7.81به    10.09ها از  ولی در گروه گواه میانگین بدفهمی گانه است  5های  عامل کنترل در کاهش بدفهمی 

 باشد.به گروه آزمایش تغییر کم می 
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 ها یافتهبررسی استنباطی 

ها از آزمون لوین استفاده شد که  های پارامتریك برای بررسی تساوی واریانس نمرات بدفهمی به منظور استفاده از آزمون

 .مده استآزیر  نتایج در جدول

 در پیش آزمون و پس آزمون بین دو گروه آزمایش و گواه آزمون لوین در مورد همسانی واریانس بدفهمی ها  . 5جدول 

  F سطح معنا داری 

 پیش آزمون)آزمایش و گواه(  0.231 0.636

 پس آزمون)آزمایش و گواه(  1.09 0.309

معناداری آزمون    5های جدول  داده دهد که سطح  می  آزمون     Fنشان  پیش  از    0.636در  بزرگتر  یعنی   0.05که  است 

که    0.309و همچنین در پس آزمون سطح معناداری   واریانسهای  نمره بد فهمی دو گروه آزمایش و گواه در پش آزمون برابرندو 

آزمون در پیش  هابرابری واریانسH0 فرضیه   مایش و گواه برابر است.بیشتر است و واریانس نمره بدفهمی بین گروه آز  0.05از  

 گردد.آزمون تایید می و پس

 .آمده استزیر  در جدولآن  نتایجه و گروف اسمیرنف استفاده شداز آزمون کلوموداده ها  جهت بررسی نرمال بودن

 ها آزمون کلوموگروف اسمیرنف بدفهمی . 6جدول  

 اسميرنف  –آماره کلوموگروف  گروه متغير
درجه  

 آزادی

معنا   سطح 

 داری 

 بدفهمی

پیش  

 آزمون

 0.204 11 0.204 گواه

 0.20 11 0.114 آزمایش 

پس 

 آزمون

 0.051 11 0.251 گواه

 0.105 11 0.277 آزمایش 

 

-با توجه به اینکه سطح معناداری در پیش  دهد. ها را نشان می فهمی بدآزمون کلوموگروف اسمیرنف  که  6نتایج جدولطبق  

 گردد. های بدفهمی تایید می است، فرض صفر یعنی نرمال بودن نمره 0.05آزمون بیشتر از زمون و پسآ
 آزموندر پیش آزمون و پس و آزمایش گواه برای دو گروه  مستقل tنتایج آزمون  . 7جدول 

 

بنابراین  باشد،  بیشتر می   0.05است و از    0.5داری  آزمون چون سطح معناشود،  در پیشمشاهده می   7دراعداد سطردوم جدول  

تست  تفاوت میانگین  تفاوت معناداری بین میانگین نمره بدفهمی گروه آزمایش و گواه وجود ندارد. اعداد سطر سوم جدول تی 

است، بنابراین    0.05کوچکتر از    0.000داری  دهدو سطح معناآزمون را نشان می نمرات بدفهمی برای گروه آزمایش و گواه در پس

 دار است وعامل کنترل در کاهش بدفهمی گروه آزمایش تأثیر داشته است.  گفت بین دوگروه تفاوت معنا  توان می   %95با اطمینان  

 ؟ هایی دارندچه نوع بدفهمی  جبریهای آموزان در مبحث عبارتدانشق: لی تحقیصسوال ا     

آموزان در  سؤال پاسخ داده شده، دانشآید به این  آزمون که در ادامه می آموزان به سؤاالت پیشبا توجه به پاسخ دانش

 اند که به شرح ذیل است: بحث عبارت های جبری با پنج نوع بدفهمی مواجه

 

 % 95فاصله اطمینان 

خطای  

 استاندارد 

تفاوت  

 ها میانگین

سطح  

 معنی داری

درجه 

 آزادی

T 

 

 

 

 پیش آزمون 0.686 20 0.500 0.54545 0.79461 - 1.12 2.21

 پس آزمون - 12.649 20 0.000 - 5.9091 0.40247 - 5.93 - 4.2513



 ... شونفیلد برکاهش تأثیر عامل کنترل از دیدگاه ___________________________________________________________

 

 بدفهمی نوع اول: بدفهمی مربوط به یك جمله ای ها و تعیین درجه آنها 

 
یف و مفهوم آموزان نسبت به تعرشود که دانشآزمون مشخص می آموزان به سؤال اول پیشطبق جواب برخی از دانش

2a4bو    3xy2√هایی مانندهایی مانند عدد ثابت و عبارتآموزان عبارتها، بدفهمی دارند، دانشاییك جمله

3
-را جزء یك  

 آورند.  ها به حساب نمی ایجمله

 بدفهمی نوع دوم: ساده کردن عبارت جبری )حاصل جمع جبری دو عبارت متشابه که قسمت حرفی آن تواندار باشد.( 

 
های متشابه دچار آزمون در ساده کردن عبارت های جبری مانند جمع و تفریق عبارتاز پیش  2جواب دادن به سؤال  با  

 8a4را    5a2و    3a2جمع دو عبارت  آموز حاصلشود، دانشگونه که مشاهده می های زیر هستند، در این سؤال همانبدفهمی 

دست آورده  ضرب دو عبارت و به توان رساندن آن را درست بهاصلبدست آورده است، همچنین در قسمت دوم همین سؤال ح

 نوشته است. 29m8را به صورت   16m4−و  45m4جمع جبری دو عبارت  ولی حاصل

 ها بدفهمی نوع سوم: اتحاد

 
اند، در های زیر را در مورد بحث اتحادها داشتهآزمون بدفهمی آموزان با جواب دادن به سؤال پنجم از پیشبرخی از دانش

a)عبارت آموز حاصلاین سؤال دانش + a2را به صورت   2(3 + 32 = a2 +  نوشته است.  9

 بدفهمی نوع چهارم: تجزیه عبارت جبری 

 
آموزان با جواب دادن به سؤال ششم از های جبری به کمك فاکتورگیری یا اتحادهای آموخته شده دانشدر تجزیه عبارت

گیری تجزیه ی فاکتور ی عبارتی که الزم است به وسیلهشود که در تجزیهمالحظه می   اند،های زیر را داشتهپیش آزمون بدفهمی 

3aشود، مانند  − 6ax 3صورت  حاصل را بهa(0 − 2x) 3آموز با تقسیم عبارت نوشته است، یعنی اینکه دانشa   3برa    که

داند که فاکتورگیری همان تقسیم نمی   برابر عدد یك است، عدد صفر قرار داده است، این بدفهمی بدلیل آن است که دانش آموز

 دهد. کند و به جای آن صفر قرار می ها را حذف می کردن است و با فاکتورگیری عامل

 بدفهمی نوع پنجم: حل نامعادله

 
 آموزان در رابطه با قانون زیر دچار بدفهمی هستند:ها اکثر دانشدر بحث حل نامعادالت و قوانین مربوط به نابرابری

aدو طرف نابرابری اگر *  < 𝑏  را در عدد منفی c  (c < ac، صورت داریم در این ضرب کنیم، (0 > 𝑏𝑐 

از پیش آزمون مشخص کرده اند که در قانون مزبور بدفهمی دارندو این بدفهمی   5ولی دانش آموزان با پاسخ به سؤال  

 بدلیل بی دقتی و توجه نکردن به قانون باال در مورد نابرابری هاست. 



___________________________________________پویش در آموزش علوم پایهفصلنامه    

 تحليل سواالت فرعی تحقيق

 های جبری مؤثر است؟ آموزان در عبارتهای دانشآیا عامل کنترل بر کاهش بدفهمی  سوال فرعی اول:

-کنترلی دانش  اثر تقویت مهارتهای در  در گروه آزمایش   آزموندر پسها  بدفهمی   آمار توصیفی فراوانی  بر اساس جدول

کاهش چشمگیری داشته و همچنین بر اساس آمار استنباطی نتیجه آزمون تی تست نشان دهنده تفاوت معنا دار بین گروه   آموزان

 های جبری شده است. وکنترل باعث کاهش بدفهمی در عبارت آزمایش و گواه در پس آزمون است
 

 گيری:بحث و نتيجه

-آزمون تا حدودی بیشتر از پیشپس  گـواه در  گـروه  می هایدرصد بدفهآنچه اهمیت دارد این است که با وجود اینکه   

آزمون نسبت به در پس  هادرصد بدفهمی اند،  گرفته  آزمون است، اما در مورد گروه آزمایش که تحت مداخله آزمایشی قرار

-دانش  هایبدفهمی تاثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد در کاهش    کیدی برأ که ت  آزمون کاهش چشمگیری داشته استپیش

کند، به بیان  ثیری را ایجاد می تأهای کنترلی چنین  که چگونه افزایش مهارتاما اینعبارت های جبری است،    آموزان در مبحث

تحلیل،   بیـان شـد کنتـرل شـامل  مقالهرابطه با مهارت کنترل از دیدگاه شونفیلد دارد. همان طور که در    توضیحات بیشتری در

سؤاالت هدفمند و چالش   های آزمایشی بـا طراحـی   باشد. در مداخلههای مقطعی و کلی می   طراحی، اکتشاف، اجرا و بازبینی 

باشند و هم فوق  برگیرنده مراحل  توبرانگیز که در  به کار در گروه  هـای کنترلـی ازصـیه چنین  و توجه  های    دیدگاه شونفیلد 

را در    دهید و این کار چگونه شـمابکنید، چرا این کار را انجام می   خواهیـدهایی مثل چه کـاری مـی کوچك و تاکید بر توصیه

ترین راه حـل، دقـت و بـازبینی  سبنا م،  تر موضوعهای دیگـر بـرای درک دقیـق توصیه  کنـد، و رسـیدن بـه جـواب کمـك مـی 

های  و با تکرار و تمرین سعی شد توصیه   شدهآموزان تقویت  دانش  قـدرت تحلیـل، بـازبینی و اکتشـاف را در  شدپاسـخ، سـعی  

 عادت برای آنها شود.  آموزان و یـكکنترلی ملکه ذهن دانش

تواند تاثیر زیادی در کاهش  های کنترلی از دیدگاه شونفیلد می ت توان نتیجه گرفت که تقویت مهارها می با توجه به یافته     

ها در متن کتاب درسی، فعالیت های تقویت این مهارتها و روش خصوص اگر توصیهآموزان داشته باشد، بههای دانشبدفهمی 

 اشتباهات مفهومی، به میزان قابل های رایج در ریاضی و  بدفهمی   و تمرین های کتاب و روش تدریس معلمین وجود داشته باشد.

ای  پایه  توان به ضعف اطالعاتی یاها می که از دالیل مهم این بدفهمی   آموزان، کم و بیش فراگیر استدانش  توجهی در میان

ضعف تدریس بعضی از دبیران ریاضی   آموزشی و   کمك  کتبکتب درسی،  مداوم  های سنتی تدریس، تغییر  آموزان، روشدانش

  های تدریس ریاضی و توجه به یادگیری هوشمندانه و توجه به در روش   نظرتوجه به عواملی مانند تجدید  بنابراین.  اشاره نمود

تواند در نظر می   کردن فضای کارگروهی در کالس و ایجاد بحث و تبادل  فراهم  جای فهم ابزاری و   ای به   فهم رابطه  درک و 

ریاضی کمك    آموزان به معلماناشد. آگاهی از فرآیندهای ذهنی دانشآموزان مؤثر بریاضی دانش  های  کاهش دادن بدفهمی 

های  آموزان را با هدف و دانش  های بهتر باشند روش یادگیری و کشف روش  خواهد کرد تا درصدد ایجاد تغییرات مناسب در

 .تر درس ریاضی و ارتباط تنگاتنگ آن ها با دنیای واقعی آشنا سازند عالی 

آموزان تا چه حدی است که با توجه پژوهش حاضر میزان  تاثیر عامل کنترل در کاهش بدفهمی و تصورات غلط دانش    

شود، نتایج این تحقیق به نوعی همسو با تحقیقات انجام به این که کاهش خطا منجر به بهبود عملکرد در حل مسئله ریاضی می 

عبداهلل حسام نظیر  غفاری  1384شده  مقدم    1390و حسین  کاظمی  محسن  که    1396و  دانست  زمینه  این  در  تحقیقات  سایر  و 

 های حل مسئله شونفیلد بر بهبود یادگیری و حل مسئله ریاضی تاثیر گذار است.  مولفه
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