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 چکیده 

آموزان پایه چهارم ابتدایی بر مبنای مدل حاضر، بررسی توانایی حل مسائل کالمی ریاضی دانشهدف پژوهش  هدف:

 تحلیل خطای نیومن و شناسایی خطاهای آنان است.

آموزان پایه چهارم شد. از میان دانش از نوع مقطعی انجام پیمایشی- توصیفی روش از استفاده : این پژوهش باروش

منظور ای انتخاب گردیدند. بهآموز دختر و پسر به روش تصادفی خوشهدانش 399تهران، تعداد  شهر 12منطقه 

های نیومن بود، بهره گرفته شد. که تلفیقی از چهار سؤال تشریحی و پرسش ساختهها از آزمونی محققآوری دادهجمع

استفاده شد که میزان آن  یی از آلفای کرونباخبرای بررسی روایی ابزار پژوهش از روایی صوری و محتوایی و برای پایا

استنباطی )تحلیل واریانس چند های آمار توصیفی و از روش استفادهها با وتحلیل دادهتجزیهآمد.  به دست 82/0

 متغیری( انجام گرفت.

 بدیلدر مرحله ت آموزان در فرایند دستیابی به پاسخ درست مسائل، بیشترین خطا راها، دانش: براساس یافتههایافته

نتایج آزمون  اند.مراتبی خطای نیومن به خود اختصاص دادهو کمترین آن را در مرحله کدگذاری از سطوح سلسله

آموزان در حل مسائل کالمی ریاضی، دو نیز نشان داد که بین هر یک از سطوح خطای نیومن با عملکرد دانشخی

دار در عملکرد دو گروه دختران و پسران بوده اکی از وجود تفاوت معنیهمچنین، نتایج ح .داری وجود داردرابطه معنی

تواند در های این پژوهش مییافتهاند. طورکلی پسران مرتکب خطای کمتری در مقایسه با دختران شدهاست و به

 یرد.ر گقرا مورداستفادهبازبینی فرایند آموزش حل مسئله کالمی و تنظیم مواد آموزشی برای کتب درسی ریاضی 
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 مسئله بیان و مقدمه

 آموزان در حل مسئله بوده است.های آموزشگران ریاضی توانمندسازی دانشهمواره یکی از دغدغه

باید در ، حل مسئله  National Council of Teachers of Mathematics, 2000, 1980)بیانیه  طبق

ن در حل مسئله ای تواناییبهترین شکل . دکانون اصلی توجه متصدیان امر آموزش ریاضی قرار گیر

در حل مسائل روزمره زندگی، از دانش ریاضی های واقعی آموزان بتوانند در موقعیتدانشاست که 

که از میان مسائل . به دلیل این(White, 2017; Rahman, 2019) استفاده کنند مناسبی طوربهخود 

نند، کبین مسائل دنیای واقعی و مفاهیم ریاضی برقرار می یترکینزدریاضی، مسائل کالمی ارتباط 

 آموزان از ابزار آموزش حل مسئله کالمی استفاده کرد.شاید بتوان برای ایجاد این توانایی در دانش

ند. این کنابتدایی ایفا می مقطع امه درسی ریاضیای را در برنمسائل کالمی در حساب، نقش برجسته

روند که می کاربهآموزان های عمومی حل مسئله دانشابزاری برای توسعه مهارت عنوانبهنوع مسائل 

 Jitendra, Dupuis)شوند های حسابی ریاضی میجامع و همچنین مهارت عمیق وسبب ارتقاء درک 

and Rodriguez, 2012). 

الفظی، مسائل تحت صورتبه امروز، تعاریف متعددی برای مسائل کالمی ارائه شده است.تا به     

عبارات ریاضی و یا  صورتبهها و نه واژه کارگیریبهگردند که با هایی اطالق میکالمی به مسئله

 (Verschaffel, Greer and DeCorte, 2000) . از نظر(Mukunthan, 2013) گردندمعادالت بیان می

های مادن اینکه با جایبه از اطالعات ایمالحظهقابلکه مقدار  ای استمسئلهیک مسئله کالمی ریاضی، 

 Delisio, Bukaty) در سراسر جهان شده انجامهای پژوهش .گردندمیبیان  متنارائه شوند، با ریاضی 

and Taylor, 2018; Charles, 2004; White, 2010; Mukunthan, 2013; Abdullah, Abidin and 

Ali, 2015; Rahman, 2019; Yunus et al., 2019) جزء  در ریاضی مسائل کالمیکه  دندهنشان می

 آیند.آموزان به شمار مییکی از دشوارترین مسائل برای دانش

باشند، گروهی دیگر در ارای توانایی الزم در حل مسائل ریاضی میآموزان داگرچه گروهی از دانش    

با  .(Rahman, 2019گردند )شوند که باعث بروز خطاهایی میدچار مشکالتی می هاآنفرایند حل 

د بنابراین بروز خطا در طی فراین ،که حل مسئله کالمی بخشی از حل مسئله ریاضی استتوجه به این

ه اگرچه ارائ تر نیز هست.باشد که به دلیل ماهیت این مسائل، محتملدور از انتظار نمی تنهانهآن، 

ران پژوهشگ ،باوجوداینای در آموزش ریاضی برخوردار است، مسائل ریاضی در قالب متن از جایگاه ویژه

این باورند که بهره بردن  بر( Wijaya et al., 2014; Rahman, 2019; Yunus et al., 2019) متعددی

 یبررسلذا،  سازد.آموزان دشوارتر میدانشمسئله را برای  به از این عامل در طرح مسئله، پاسخگویی

باشد و می اهمیت حائز بسیار ریاضی کالمی مسائل حل در آموزاندانش مشکالت و خطاها شناخت و

 در حل این مسائل کمک شایانی نماید. هاآنتواند به بهبود عملکرد تحلیل و بررسی این خطاها می
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بندی و بررسی علل بروزشان آموزان، دستهآموزشگران همواره به دنبال درک ماهیت خطاهای دانش    

خطا یا ( ;Bottle, 2005, Translated by Bakhshalizadeh, 2012اند. )بهبود یادگیری بوده منظوربه

 کند:تعریف می گونهایناشتباه را 

درگیر هستند، عبارتند از خطاهای  هاآنآموزان با ای که معمواًل دانشدو نوع از خطاهای عمده»    

بینی( نیستند و عنوان مند )قابل پیشمند. خطاهای محاسباتی، نظاممحاسباتی و خطاهای نظام

 دقتی رخر بیشود. اشتباهات، معموالً خطاهایی هستند که در اثاختصاص داده می هاآنبه  "اشتباه"

که مجدداً محاسباتش هایش را بیازماید و یا اینخواهد پاسخآموز میمعلم از دانش کههنگامیدهند. می

درک کرده باشد، متوجه آن اشتباه  خوبیبهآموز مفهوم تدریس شده را را بررسی نماید، چنانچه دانش

 .(7)ص «شودمی

ر های متفاوت تفکتوانند نشانگر راهدهند، میخطاهایی که در طی فرایند یادگیری ریاضی رخ می    

این خطاها مراحل ضروری برای توسعه  چراکه ،تفکرات غلط تلقی نمود عنوانبهرا  هاآنباشند و نباید 

خطاهای  بررسی و تحلیل ،بنابراین؛ (Bakhshalizādeh, 2013)آموزان هستند مفاهیم نزد دانش

تشخیص خطاهایی که توسط  باشند.ای برخوردار از اهمیت ویژه هاآنآموزان و دالیل بروز دانش

تری را برای اصالح تواند به معلمان کمک نماید تا رویکردهای مناسبدهند، میآموزان رخ میدانش

وجود دارد. یکی از آموزان های متعددی برای تحلیل خطاهای دانشروش تدریس خود اتخاذ نمایند.

د باشمندی برای تحلیل خطاهایی میاست که شامل شیوه نظام ها، روش تحلیل خطای نیومناین روش

 ورتصبهروش این  شوند.آموزان در حین پاسخگویی به سؤاالت کتبی ریاضی مرتکب میکه دانش

الگوهای ذهنی منظمی را  ،آموزان در حل مسئلهمبتنی بر این فرض است که دانش و 1مراتبیسلسله

های ویژه و فردی های دیگر، روشمدل .به مراحل مشخصی است تقسیمقابلکنند که دنبال می

. به اعتقاد نیومن، برای (Clarkson, 1991اند )آموزان را که کامالً حیاتی است، نادیده گرفتهدانش

را ای گانهپنج مراتبسلسله ،تبایسکه فرد در حل مسائل کالمی به پاسخ صحیح دست یابد میاین

ی که بتواند یک راهبرد ریاضبرای این آنچه را که خوانده درک کند؛ مسئله را بخواند؛ پشت سر بگذارد:

ه به با توج ، انجام دهد؛مسئلهصورترفته در  کاربهمناسب انتخاب کند، یک تبدیل ذهنی از کلمات 

 صورتبهپاسخ را و باالخره  موردنیاز استفاده کند فرایندیِهای ، از مهارتراهبردی که انتخاب کرده

( درک، 2( خواندن، 1: صورتبه اختصاربه گانهپنج مراتباین سلسله ارائه کند. قبولقابلیک فرم کتبی 

. علت استفاده نیومن از واژه شده استبیان  2( کدگذاری5های فرایندی و ( مهارت4( تبدیل، 3

ح کن را از پیشروی صحیحلن دلیل بوده است که شکست در هر سطح، مسئلهبه ای "مراتبسلسله"

ند نهآموزان پنج مرحله را پشت سر میدارد. در حل مسائل کالمی، دانشدر فرایند حل مسئله باز می

 آموز به پاسخ صحیح گرددیک خطاهایی رخ دهد که مانع رسیدن دانشمرحله، که ممکن است در هر 

                                                           
1.  Hierarchy 

2. Reading, Comprehension, Transformation, Process Skills and Encoding 
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(Clements and Ellerton, 1996).  مراتبی، نیومن سه مدل سلسله این در دشدهیقعالوه بر خطاهای

مراتبی مطرح نمود. در میان را خارج از این مدل سلسله -مسئلهصورتدقتی، انگیزه و بی -مورد دیگر

این مورد داللت بر حالتی دارد که خطای اتفاق  که است هاآنترین دقتی از مهماین سه، مورد بی

ئله در جلسه مصاحبه تکرار نشوند. رغم صورت پذیرفتن در زمان آزمون، در هنگام حل مسافتاده علی

مراتب نیومن، را جدا از سلسله« انگیزه»و « دقتیبی»خطا در دو مقوله  Clements (1980)همچنین 

مراتب رخ ای از این سلسلهتوانند در هر مرحلهاین دو خطا مینماید. الزم به ذکر است که مطرح می

ی خواندن، درک و غیره رخ دهد. هادقتی ممکن است تحت عنوان خطاخطای بی مثالعنوانبهدهند. 

بخواند، درک کند و راهبرد مناسبی نیز برای  یدرستبهبه همین صورت، ممکن است فردی مسئله را 

مراتب، از انگیزه کافی برخوردار که برای ادامه سایر مراحل این سلسلهحل آن اتخاذ نماید، حال آن

 .نباشد

رو شده است. مدل تحلیل خطای نیومن تاکنون، این مدل با اقبال و توجه روبه شدنمطرحاز زمان     

، یعنوبهتواند این مدل است که خود می های جهانیِ صورت گرفته دربارهشگواه این مطلب، شمار پژوه

ل این مد براساستوجه بودن و ارزشمندی این مدل باشد. نیومن نخستین مطالعه خود را  درخورمؤید 

آموزان در حل مسائل ریاضی، انجام داد و دریافت که تقریباً نیمی از خطاهای دانش 1977در سال 

 دهندتبدیل رخ می و های خواندن، درکهای فرایندی یعنی در زمینهبردن مهارت ارکبهپیش از 

(Clements and Ellerton, 1996) کلمنتس نیز در یکی از مطالعات خود دریافت که بیشتر خطاها .

افتد که در واقع پیش از انجام محاسبات مراتبی نیومن اتفاق میدر سه مرحله نخست از مدل سلسله

دیگری نشان داد که میزان خطاهای خواندن و درک  پذیرند. او همچنین در مطالعهمیریاضی صورت 

ی هاهای باالتر است و در مقابل میزان خطاهای تبدیل و مهارتیشتر از پایهتر، بهای پاییندر پایه

ابراین بن؛ استتر های پایینآموزان پایههای باالتر بیشتر از دانشآموزان پایهفرایندی در بین دانش

 ,Clements) ابدینتیجه گرفت که با افزایش سن، خطاهای مربوط به خواندن و درک کاهش می طورنیا

خطا در درک و تبدیل جزء بارزترین سطوح بروز های انجام شده، . براساس بعضی از پژوهش(1980

آموزان ترین سطوح ارتکاب خطا توسط دانشجزء کم و خواندن خطا در کدگذاریهمچنین و خطا 

 Wijaya et al., 2014; Trance, 2013; Tayeb et al., 2018; Fitriani et al., 2018; Rohmah) است

and Sutiarso, 2018 ). 

آموزان را در حل مسائل ریاضی مطالعاتی نیز در کشور ایران انجام گرفته است که خطاهای دانش    

 (Soltani and Momeni, 2013)، المثعنوانبهدهند. قرار می یموردبررسبه روش تحلیل خطای نیومن 

 یموردبررسبه روش تحلیل خطای نیومن  راآموزان پایه پنجم ابتدایی طی پژوهشی خطاهای دانش

ن باالترین میانگین خطا در بی یطورکلبهبیانگر این مطلب است که  هاآناند. نتایج پژوهش قرار داده

آموزان این پایه، مربوط به خطای درک و کمترین میانگین خطا مربوط به خطای تبدیل بوده دانش

 انآموزدانش به بررسی خطاهای کالمی ( 2014Rafiepour andEsmaeili ,) در پژوهشی دیگر است.
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خطاها مربوط به  بیشترحاکی از این بوده است که  هاآنهای پژوهش پایه پنجم پرداخته و یافته

 های فرایندی بوده است.از کل خطاها مربوط به مهارت کمی نسبتاًدرصد خواندن، درک و تبدیل و 

جام گردد، ان، مقطع ابتدایی سنگ بنای یادگیری ریاضیات برای سطوح آتی محسوب میازآنجاکه    

 شناخت و موزان در حل مسائل کالمی و همچنین بررسیآهایی، برای یافتن مشکالت دانشپژوهش

پایه  ژهیوبههای این مقطع در تمام پایه هاآنو مرتفع ساختن  این نوع مسائل حل در هاآنخطاهای 

لمللی ابین ای است که در مطالعهاولین پایه عنوانبه ؛ زیرا این پایهباشدحائز اهمیت می بسیارچهارم 

 مسائلی است که در به جهت اهمیت آن، ازجملهگیرد. مسائل کالمی قرار می مخاطبمورد تیمز 

یکی از ابزارهایی که تا حد زیادی در د. گرداستفاده می در زمینه ریاضی های این مطالعهارزیابی

ها و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در ایران محجور مانده است، روش تحلیل خطای بررسی

 یاشدهشناختهسایر کشورهای جهان، این روش از جایگاه  برخالفتوان گفت که می باشد.نیومن می

ی هاباشد. تنها شمار محدودی از پژوهشدر میان متصدیان امر آموزش ریاضی ایران، برخوردار نمی

تر آموزان در حل مسائل کالمی در مقطع ابتدایی و در بعد گستردهبه تحلیل خطاهای دانش انجام شده

تر تعمیم کلی نتایج با استفاده از جامعه آماری وسیع رونیازااند. آموزان ایرانی پرداختهمیان دانش در

های انجام پذیرفته حول محور بررسی میزان گذاری یا رد نتایج حاصل از پژوهشصحه منظوربه

انجام  رونیازاوار خالی از لطف نیست. شناسی و پردازش ریاضیآموزان در حوزه زبانخطاهای دانش

خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی انواع خطاهای سودمند  زمینههایی در این پژوهش

های پردازد و بر آن است به پرسشآموزان در حل مسائل کالمی با استفاده از تحلیل نیومن میدانش

 زیر پاسخ دهد:

چهارم در حل مسائل کالمی در چه موردی از آموزان پایه بیشترین و کمترین خطاهای دانش -1

 خطای نیومنی است؟

آموزان پایه چهارم در حل مسائل کالمی ریاضی رابطه آیا بین خطای خواندن و عملکرد دانش -2

 وجود دارد؟

آموزان پایه چهارم در حل مسائل کالمی ریاضی رابطه وجود آیا بین خطای درک و عملکرد دانش -3

 دارد؟

آموزان پایه چهارم در حل مسائل کالمی ریاضی رابطه وجود و عملکرد دانش خطای تبدیلآیا بین  -4

 دارد؟

آموزان پایه چهارم در حل مسائل کالمی و عملکرد دانشهای فرایندی مهارتآیا بین خطای  -5

 ریاضی رابطه وجود دارد؟

آموزان پایه چهارم در حل مسائل کالمی ریاضی رابطه آیا بین خطای کدگذاری و عملکرد دانش -6

 وجود دارد؟
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آموزان دختر داری میان میزان ارتکاب خطاها در مدل تحلیل نیومن در بین دانشیآیا تفاوت معن -7

 وجود دارد؟ و پسر پایه چهارم در حل مسائل کالمی
 

 پژوهش شناسیروش

 پایه آموزاندانش عملکرد بررسی هدف با و از نوع مقطعی پیمایشی-توصیفی روش به حاضر پژوهش

مدل  انجام پذیرفته و نیومنیخطای  تحلیل بر تأکید با ریاضی مسائل کالمی حل در ابتدایی چهارم

 عنوانبه، استآموزان در حین حل مسائل کالمی نیومن که روشی برای شناسایی نوع خطاهای دانش

 پایه آموزاندانش کلیه پژوهش، آماری جامعه .شده است گرفته کاربهچارچوب نظری این مطالعه 

 193آموز دختر و دانش 206 از متشکل آموزدانش 399تعداد  که است تهران شهر 12منطقه  چهارم

 ،یامرحلهتک ایخوشه تصادفی روش هباین منطقه  دولتی مدرسه شش از چهارم پایه آموز پسردانش

ساخته شامل چهار سؤال کتبی است در این پژوهش یک آزمون محقق مورداستفادهابزار  .ندشد انتخاب

های و پژوهش (Hesam and Pandi, 2019)های کانگورو سازی و ایجاد تغییرات در آزمونکه با بومی

شرح  ادامهصورت پذیرفته، طرح شده است. فرایند دستیابی به ساختار نهایی آزمون و پرسشنامه در 

 شود.داده می

دقیق  صورتبهآموزان را در حل مسائل کالمی که ماهیت خطاهای دانشمسائلی در راستای طرح     

آزمایشی استفاده  اجرایقرار دهد، از  موردسنجشسازی مبتنی بر اصول استاندارد آزمون حالنیدرعو 

ساخته آزمایشی شامل هشت مسئله کالمی برگرفته از گردید. به همین منظور یک آزمون محقق

یک آزمون استاندارد، طراحی گردید. روایی صوری و محتوایی  عنوانبههای کانگورو آزمونمسائل 

با تجربه پایه چهارم  نشگاه و چند معلم، توسط چند تن از استادان ریاضی و آموزش ریاضی دامسائل

مورد تأیید قرار گرفت. پس از اجرای آزمون در یک کالس و ارزیابی نتایج آزمون توسط پنج تن از 

از میان هشت مسئله متخصصان امر آموزش ریاضی )سه استاد دانشگاه و دو معلم با تجربه( چهار 

ویی آموزان در پاسخگق با میزان توانایی دانشآزمون آزمایشی به علت پیچیدگی کمتر و تطابمسئله 

 تأیید گردید. 82/0 پایایی آن با توجه به ضریب آلفای کرونباخانتخاب گردید. مسائل به این 

های پیشین مبتنی بر روش تحلیل است که وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهش ذکرانیشا    

. به تاسدر آزمون کتبی  شدهمطرحخطای نیومن، تلفیق سؤاالت مصاحبه نیومنی با مسائل کالمی 

مدل  پنجمراحل دو تا  براساس، چهار پرسش آزمون کالمی یک از مسائل این صورت که پس از هر

بعد  ،گریدعبارتبه. شدهای فرایندی و کدگذاری( ارائه نیومن )به ترتیب شامل درک، تبدیل، مهارت

آموزان پرسیده از دانش شوداهده میمش 1جدول  ، چهار سؤال که درآزمون هایاز هر یک از مسئله

 شد.
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 مراحل دو تا چهار مدل نیومن براساسارائه شده در آزمون اصلی  ساختهسؤاالت محقق (:1)جدول 

 مصاحبه نیومنی سؤاالت
مراتب مراحل سلسله

 نیومنی

را برای خودتان یا دوستتان توضیح دهید، لطفًا مسئله خواهید این فکر کنید می

 .را در این قسمت بنویسید همان توضیحات
 درک

 کردن، شکلهای جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، مقایسه یک از روشخواهید از کداممی

 کشیدن و ... استفاده کنید؟
 تبدیل

نویسید، به همان صورت را برای معلم خود میمسئله طوری که همیشه جواب همان

، از روش شکل مسئلهباال را در این قسمت بنویسید، اگر برای حل مسئله جواب 

 .اید، آن شکل را هم در این قسمت بکشیدکشیدن استفاده کرده

 یهای فرایندمهارت

 کدگذاری .را در این قسمت بنویسیداید جوابی که پیدا کرده

 

الزم به ذکر است که است.  متغیر بوده دقیقه 60 تا دقیقه 45 از آزمون به گوییپاسخ زمان مدت    

ذاشته کنار گ مسئلهصورتسازی انجام گرفته در به دلیل نهایت ساده "خواندن"سؤال مربوط به مرحله 

آموزان پایه چهارم در طراحی شد که کلیه دانش یاگونهبهصورت سؤاالت آزمون ، گریدانیببهشد. 

رغم این موضوع، به دلیل ویژگی خاص خواندن کلمات موجود در آن با مشکل مواجه نگردند. علی

آموزان در هنگام حل مسئله کلمه یا کلماتی را نادیده گرفته و یا صورت مسائل کالمی، برخی از دانش

ز ا وضوحبهگردید که در فرایند حل مسئله می هاآنی نمودند که این امر سبب بروز خطاه میاضاف

به سؤاالت تحلیل نیومنی آشکار گردید. در تصحیح اوراق و ارزشیابی  هاآنهای طریق بررسی پاسخ

ه طور که گفته شد پس از هر مسئلمحسوب شد. همان "خواندن"نهایی، این موارد در شمار خطای 

مراحل دو تا چهار مدل نیومن )به ترتیب شامل درک، تبدیل،  براساسکالمی در آزمون، چهار پرسش 

ید، سنجها خطای درک را میگشت. نخستین بند این پرسشهای فرایندی و کدگذاری( ارائه میمهارت

ه شده، نبود، های مسئله و آنچه که از او خواستآموزی قادر به نوشتن دادهبه این نحو که اگر دانش

آموز موفق به انتخاب روش شد. در بند دوم اگر دانشدر نظر گرفته می "درک"خطای  عنوانبهخطا 

 "لتبدی"خطای  عنوانبهشد، خطای رخ داده مناسب )جمع، تفریق، تقسیم و ...( برای حل مسئله نمی

( بدیلت و درک خواندن،) مراحل تمام یدرستبه و موفقیت با آموزدانش اگر سوم بند گردید. درتلقی می

 قالب در خطا گردید،می مشکل دچار حل عملیات و هارویه انجام در اما گذاشتمی سر پشت را

آموز در ارائه پاسخ به یک شکل شد و در بند پایانی اگر دانشمی بندیدسته "فرایندی هایمهارت"

محسوب  "کدگذاری"خطای  مرهگشت، خطای صورت پذیرفته در زبا مشکل مواجه می قبولقابل

در این پژوهش، تلفیقی از  هاآنآموزان و تعیین خطاهای شد. در پایان، برای تصحیح اوراق دانشمی

 قرار گرفت. مورداستفاده (White, 2005; Singh et al., 2010) نیشیپهای های پژوهشچارچوب
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های آمار از آزمون پژوهش، از روش آمدهدستبههای داده وتحلیلتجزیهدر این پژوهش برای     

. در بخش آمار توصیفی کمک گرفته شد( 20نسخه )  SPSSافزارتوصیفی و استنباطی و همچنین نرم

 رایب ،استفاده شد. در بخش آمار استنباطی هاآندرصد  تعیین جداول فراوانی وافزار برای از این نرم

 در حل مسائل کالمی ریاضی، آموزانعملکرد دانش با رابطه بین میزان ارتکاب هر یک از خطاها بررسی

آموزان دختر و پسر در بین دانش هامیان میزان ارتکاب خطا تفاوت بررسی منظوربهدو و خی از آزمون

 .گردید استفادهتحلیل واریانس چند متغیری  از آزمون پایه چهارم

 

 ی پژوهشهایافته

آموزان پایه چهارم در حل مسائل کالمی در دانش بیشترین و کمترین خطاهای پرسش اول پژوهش:

 چه موردی از خطاهای نیومنی است؟
آموزان در ارتباط با مراحل مدل خطای فراوانی خطاهای دانش، پاسخ به پرسش اول منظوربه    

 های صورتتحلیل قرار گرفت. یموردبررسآزمون پژوهش های حاصل از با در نظر گرفتن داده نیومنی

خطا در حل مسائل  8/64آموزان در حل مسائل کالمی )%کل نشانگر مشکالت دانش طوربهپذیرفته 

 ارائه شده است. 2جدول کالمی آزمون( بوده است. نتایج حاصل در 
 

 آموزان بر مبنای مدل تحلیل خطای نیومنفراوانی و درصد فراوانی کل خطاهای دانش (:2)جدول 

 خطاهای

 نیومن

  درصد فراوانی  فراوانی  انواع 
درصد فراوانی 

 تجمعی

 0/10  0/10  159  خواندن 

 3/27  4/17  277  درک 

 3/52  9/24  398  تبدیل 

 3/64  1/12  193  های فرایندیمهارت 

 8/64  5/0  8  کدگذاری 

 0/100  1/35  561  بدون خطا 

   0/100  1596  مجموع 

 

بیشترین در میان خطاهای رخ داده، آموزان گردد، دانشمالحظه می 2جدول طور که در همان    

( 5/0( و کمترین آن را در مرحله کدگذاری )%9/24خطا را در حل مسائل کالمی، در مرحله تبدیل )%

دول ج به تفکیک مسائل در ادامه ارائه شده است. فراوانی خطاهاتر، برای بررسی دقیق اند.مرتکب شده

 گذارد.را به نمایش می از آزمون پژوهش مسئلهاولین فراوانی خطاهای رخ داده در  3
افتد. علی دو ساعت قبل بیدار شده است. علی چند ساعت ( قطار اصفهان، سه ساعت دیگر راه می1مسئله 

 قبل از راه افتادن قطار، بیدار شده است؟
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مدل تحلیل خطای  براساس 1مسئله آموزان در حل فراوانی و درصد فراوانی خطاهای دانش (:3)جدول 

 نیومن

 خطاهای

 نیومن

  درصد فراوانی  فراوانی  انواع 
درصد فراوانی 

 تجمعی

0/2  8  خواندن    0/2  

6/29  118  درک    6/31  

6/45  182  تبدیل    2/77  

0/1  4  های فرایندیمهارت    2/78  

8/21  87  بدون خطا    

0/100   
 مجموع

 
399 

 
0/100  

 

    

 

در دو  1مسئله آموزان حاضر در پژوهش، در پاسخگویی به ، اغلب دانش3جدول طبق گزارش     

 .اندصعودی، مرتکب بیشترین میزان خطا گردیده صورتبه، (6/45%) لیتبدو  (6/29%درک )مرحله 

 ارائه شده است. 4جدول در قالب  دومین مسئلهآموزان در پاسخگویی به میزان کل خطاهای دانش

 
ا هعدد بیسکوییت بود. حسین نصف بیسکوییت 16یک بسته بیسکوییت خرید که در آن،  زهرا خانم 2مسئله 

 مریم چند بیسکوییت خورد؟ها را خورد. ها را خورد و مریم بقیه بیسکوییترا خورد، فاطمه دو تا از بیسکوییت

 
مدل تحلیل خطای  براساس 2مسئله آموزان در حل فراوانی و درصد فراوانی خطاهای دانش (:4)جدول 

 نیومن

 خطاهای نیومن

 
 انواع

 
 فراوانی

 
 درصد فراوانی

درصد فراوانی  

 تجمعی

3/2  9  خواندن    3/2  

5/9  38  درک    8/11  

0/8  32  تبدیل    8/19  

های مهارت 

 فرایندی

 
102 

 
6/25  

 
4/45  

0/1  4  کدگذاری    4/46  

6/53  214  بدون خطا    0/100  

0/100  399  مجموع     

( و کدگذاری 3/2، مراحل خواندن )%اولین مسئلههمانند  دهد،نشان می 4جدول که  گونههمان    

آموزان در مواجه با این مسئله کالمی دانش، شاهد بروز میزان خطاهای کمتر مین مسئله( در دو1)%

های فرایندی بوده است. ، بیشترین میزان خطاها در مهارتمسئلهاولین  برخالف همچنین ،اندبوده

( 1( و کدگذاری )%3/2( و همچنین خواندن )%8( و تبدیل )%5/9فراوانی خطاها در مراحل درک )%
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 مینوبسیار باالتر از دمسئله سومین یزان این تشابه در اند. مهای نزدیک به هم برخوردار شدهاز نسبت

 دهد.را نشان میمسئله  سومین فراوانی خطاها در 5جدول  .استمسئله 

 
خواهد برای ده نفر کیک بپزد، از پنج لیوان آرد استفاده خواهد کیک بپزد. او وقتی می( مریم می3مسئله 

 بپزد، به چند لیوان آرد نیاز دارد؟نفر کیک  18کند. اگر مریم بخواهد برای می

 
مدل تحلیل خطای  براساس 3مسئله آموزان در حل فراوانی و درصد فراوانی خطاهای دانش(: 5)جدول 

 نیومن

خطاهای 

 نیومن

 درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  انواع 

8/0  3  خواندن    8/0  

3/8  33  درک    0/9  

6/43  174  تبدیل    6/52  

8/11  47  های فرایندیمهارت    4/64  

8/0  3  کدگذاری    2/65  

8/34  139  بدون خطا    0/100  

0/100  399  مجموع     

 

( و 8/0آموزان در دو مرحله ابتدایی )خواندن = %فراوانی خطاهای دانش، درصد 5جدول طبق     

لب ، اغمسئلهاولین مراتبی نیومن یکسان بوده است. همانند ( مدل سلسله8/0انتهایی )کدگذاری = %

های پیشین، خطای مهارتمسئله ( صورت پذیرفته است. برخالف دو 6/43خطاها در مرحله تبدیل )%

در نهایت،  .پس از خطای تبدیل از درصد فراوانی بیشتری برخوردار گشته است( 8/11فرایندی )%

به چهارمین مسئله کالمی  آموزاندانشمیزان خطاهای رخ داده در هنگام پاسخگویی تمامی  6جدول 

 نماید.را ارائه می

 

 

 
بلیت کودکان هزار تومان است و  4000وحش برای بزرگساالن وحش، بلیت ورود به باغ( در یک باغ4مسئله 

ند. وحش بردتر از بلیت بزرگساالن است. یک روز تعطیل، پدر و مادری، دو کودکشان را به این باغتومان ارزان

 ها چقدر پول برای بلیت دادند؟آن
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 مدل تحلیل خطای نیومن براساس 4مسئله فراوانی و درصد فراوانی خطاها در حل  (:6)جدول 

خطاهای 

 نیومن

 درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  انواع 

8/34  139  خواندن    8/34  

1/22  88  درک    9/56  

5/2  10  تبدیل    4/59  

های مهارت 

 فرایندی

 
40 

 
0/10  

 
4/69  

3/0  1  کدگذاری    7/69  

3/30  121  بدون خطا    0/100  

0/100  399  مجموع     

 

 مین مسئلههای کالمی مطرح شده در آزمون، تنها چهارمسئله، در میان 6جدول طبق گزارش     

مراتب تحلیل خطای نیومن شده است، به این صورت منجر به بروز خطا در دو مرحله ابتدایی سلسله

بیشترین دشواری را در دستیابی به پاسخ نهایی پرسش  1/22و درک با % 8/34که مرحله خواندن با %

( 3/0های آزمون، مرحله کدگذاری )%مسئلهاند. همانند دیگر وزان ایجاد نمودهآمبرای اغلب دانش

 کمترین میزان فراوانی خطاها را به خود اختصاص داده است.

 1مسئله بیشترین خطا در حل مسائل کالمی در شود که معلوم می 6تا  3جداول از مقایسه     

 2مسئله که کمترین خطا در است، حال آن( صورت پذیرفته 6/45( و در مرحله تبدیل )2/78%)%

با  4مسئله ، 1مسئله ( رخ داده است. در روندی نزولی پس از 1در مرحله کدگذاری )% ( و4/46)%

آموزان در حل مسائل ای برای دانشبه ترتیب سبب بروز مشکالت عمده 2/65با % 3مسئله و  %7/69

 اند.کالمی گردیده

آموزان پایه چهارم در حل مسائل کالمی خواندن و عملکرد دانش آیا بین خطای پرسش دوم پژوهش:

 ریاضی رابطه وجود دارد؟

وزان آمدانش، عملکرد کلی آموزان، با توجه به میزان ارتکاب خطاهای دانشسؤالبرای پاسخ به این     

د و از بندی شپایین، متوسط و باال تقسیم با عملکردهای به سه دستهدر حل مسائل کالمی ریاضی 

 108متوسط و  عملکردبا نفر  203 پایین، با عملکرد نفر 88کننده در پژوهش، شرکت آموزدانش 399

فراوانی خطای خواندن را  7جدول در حل مسائل کالمی ریاضی شناسایی شدند.  نفر با عملکرد باال

 دهد.آموزان با عملکردهای مختلف نشان میدر دانش
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 آموزان با عملکردهای مختلففراوانی خطای خواندن در دانش (:7)جدول 

 

 خطای خواندن

 آموزاندانش سطوح عملکرد
 مجموع

 باال متوسط پایین

 247 100 116 31 بدون خطا

 152 8 87 57 با خطا

 399 108 203 88 مجموع

 

 05/0در سطح  دوخینتایج آزمون دو استفاده شد. خی از آزمون ،رابطه یدارمعنی بررسی برای    

در حل مسائل  آموزانعملکرد دانش و خواندن میزان ارتکاب خطایداری بین نشان داد، رابطه معنی

 (.P،637/71= (2) χ2 <05/0) وجود دارد کالمی ریاضی،

آموزان پایه چهارم در حل مسائل کالمی آیا بین خطای درک و عملکرد دانش پژوهش:پرسش سوم 

 ریاضی رابطه وجود دارد؟

 ارائه شده است. 8جدول آموزان با عملکردهای مختلف در فراوانی خطای درک در دانش

 
 آموزان با عملکردهای مختلففراوانی خطای درک در دانش (:8)جدول 

 

 درکخطای 

 آموزاندانش سطوح عملکرد
 مجموع

 باال متوسط پایین

 211 91 91 29 بدون خطا

 188 17 112 59 با خطا

 399 108 203 88 مجموع

 

نشان داد، رابطه  دوخینتایج آزمون دو استفاده شد. خی رابطه، از آزمونداری معنی بررسی برای    

 در حل مسائل کالمی ریاضی، آموزاندانشعملکرد  ودرک  داری بین میزان ارتکاب خطایمعنی

 (.P ،984/61= (2) χ2 <05/0وجود دارد )

آموزان پایه چهارم در حل مسائل کالمی و عملکرد دانش تبدیلآیا بین خطای  پرسش چهارم پژوهش:

 ریاضی رابطه وجود دارد؟

 ارائه شده است. 9جدول آموزان با عملکردهای مختلف در در دانش تبدیلفراوانی خطای 
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 آموزان با عملکردهای مختلفدر دانش تبدیلفراوانی خطای  (:9)جدول 

 

 تبدیلخطای 

 آموزاندانش سطوح عملکرد
 مجموع

 باال متوسط پایین

 123 57 45 21 بدون خطا

 276 51 158 67 با خطا

 399 108 203 88 مجموع

 

نشان داد، رابطه  دوخینتایج آزمون دو استفاده شد. خی رابطه، از آزمونداری معنی بررسی برای    

 در حل مسائل کالمی ریاضی، آموزانعملکرد دانش و تبدیل داری بین میزان ارتکاب خطایمعنی

 (.P ،543/33= (2) χ2 <05/0وجود دارد )

حل آموزان پایه چهارم در و عملکرد دانشهای فرایندی مهارتآیا بین خطای پرسش پنجم پژوهش: 

 مسائل کالمی ریاضی رابطه وجود دارد؟

ارائه شده  10جدول آموزان با عملکردهای مختلف در در دانش های فرایندیمهارتفراوانی خطای 

 است.

 
 آموزان با عملکردهای مختلفدر دانش های فرایندیمهارتفراوانی خطای  (:10)جدول 

های خطای مهارت

 فرایندی

 آموزانسطوح عملکرد دانش
 مجموع

 باال متوسط پایین

 122 65 45 12 بدون خطا

 277 43 158 76 با خطا

 399 108 203 88 مجموع

 

نشان داد، رابطه  دوخینتایج آزمون دو استفاده شد. خی رابطه، از آزمونداری معنی بررسی برای    

در حل مسائل  آموزاندانشعملکرد  و های فرایندیمهارت داری بین میزان ارتکاب خطایمعنی

 (.P ،262/63= (2) χ2 <05/0وجود دارد ) کالمی ریاضی،
آموزان پایه چهارم در حل مسائل و عملکرد دانشکدگذاری آیا بین خطای  پرسش ششم پژوهش:

 کالمی ریاضی رابطه وجود دارد؟

 ارائه شده است. 11جدول آموزان با عملکردهای مختلف در در دانشکدگذاری فراوانی خطای 
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 آموزان با عملکردهای مختلفدر دانشکدگذاری فراوانی خطای  (:11)جدول 

 

 کدگذاریخطای 

 آموزانسطوح عملکرد دانش
 مجموع

 باال متوسط پایین

 79 45 23 11 بدون خطا

 320 63 180 77 با خطا

 399 108 203 88 مجموع

 

نشان داد، رابطه  دوخینتایج آزمون دو استفاده شد. خی آزمونرابطه، از داری معنی بررسی برای    

 در حل مسائل کالمی ریاضی، آموزانعملکرد دانش وکدگذاری  داری بین میزان ارتکاب خطایمعنی

 (.P ،645/44= (2) χ2 <05/0وجود دارد )
 نیومن در بینخطاها در مدل تحلیل ارتکاب  میان میزانداری آیا تفاوت معنیم پژوهش: هفتپرسش 

 وجود دارد؟ حل مسائل کالمی آموزان دختر و پسر پایه چهارم دردانش

در مدل تحلیل نیومن در بین دانشحل مسئله میان میزان ارتکاب خطاهای  رسی تفاوتجهت بر    

 آموزان دختر و پسر پایه چهارم در حل مسائل کالمی از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری

 رای آزموناست که پیش از اج یهافرضشیپاستفاده شد. استفاده از این تحلیل، مستلزم رعایت 

های مرکزی و پراکندگی میزان ارتکاب خطای کلی حل مسئله و میزان شاخص قرار گرفت. یموردبررس

 نشان داده شده است. 12جدول ها در دو گروه دختر و پسر در ارتکاب خطا به تفکیک مسئله
 

 های مرکزی و پراکندگی دو گروه در متغیر پژوهششاخص (:12)جدول 
 انپسر اندختر 

 کشیدگی چولگی
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 -476/0 -957/0 66/0 52/2 33/0 84/2 1مسئله 

 -657/0 772/0 77/0 18/1 36/0 50/1 2مسئله 

 -483/0 -289/0 53/0 84/1 49/0 16/2 3مسئله 

 -552/1 -428/0 53/0 84/1 01/1 07/3 4مسئله 

 -580/0 -296/0 52/2 63/8 05/2 27/9 خطای کلی

 

جدول های چولگی و کشیدگی استفاده شد )ها، از شاخصجهت بررسی نرمال بودن توزیع داده    

یممتغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال تک متغیری ، کجی و کشیدگی یردا(. با توجه به مق12

بررسی همگنی واریانس خطای متغیرهای پژوهش در دو گروه از آزمون لوین استفاده  منظوربه. باشند

توان گفت که واریانس خطای محاسبه شد، می 05/0از  تربزرگ Fداری آماره سطح معنی ازآنجاکهشد. 

های پرت چند عدم وجود دادهمشاهده نشده است.  هاآنها با همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین گروه

قرار گرفت که داده پرت شناسایی نشد و صحت  یموردبررسمتغیری با استفاده از فاصله ماهاالنوبیس 
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ت فخطی بین متغیرهای وابسته با ضریب همبستگی بین جهم ،این فرضیه بررسی شد. عالوه براین

وسط در حد مت متغیرها بررسی شد و با توجه به اینکه تمامی ضرایب همبستگی بین جفت متغیرها

 ،چنین با توجه به حد متوسط ضرایب همبستگی( بود این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. هم5/0تا  3/0)

 توان این نتیجه را گرفت که بین متغیرها همبستگی خطی چندگانه وجود ندارد.می

نتایج آماره المبدای ویلکز نشان داد، بین میزان ارتکاب خطای کلی حل مسئله در مدل تحلیل     

، =2ƞ، 002/0 P=135/0)داری وجود دارد نیومن در مقایسه بین دو گروه دختر و پسر تفاوت معنی

بنابراین فرضیه کلی پژوهش مبنی بر تفاوت میزان ارتکاب خطای کلی حل ؛ (F(4و  394) =365/4

نتایج تحلیل  13جدول  دار است.ئله در مدل تحلیل نیومن بین دانش آموزان دختر و پسر معنیمس

های دختر و پسر در میزان ارتکاب خطای کلی واریانس چند متغیری اثرات بین گروهی برای گروه

 دهد.ها را نشان میها و به تفکیک مسئلهمسئله

 
نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری میزان ارتکاب خطای برای تفاوت بین گروهی  (:13)جدول 

 موردمطالعهمتغیرهای 

  متغیرها
مجموع 

 مجذورات
 DF  

میانگین 

 مجذورات
 F  داریمعنی  

اندازه 

 اثر
 

توان 

 آماری

 978/0  164/0  036/0  408/4  960/9  1  960/9  1مسئله 

 978/0  122/0  047/0  954/3  779/9  1  779/9  2مسئله 

 978/0  157/0  038/0  346/4  907/9  1  907/9  3مسئله 

 978/0  102/0  120/0  423/2  614/10  1  614/10  4مسئله 

 978/0  113/0  133/0  266/2  400/41  1  400/41  خطای کلی

 

ا ه، بین دو گروه دختر و پسر در میزان ارتکاب خطای کلی حل مسئله13جدول  Fبا توجه به آماره     

بین میزان ارتکاب  دارچنین تفاوت معنی(. هم<05/0Pدار وجود ندارد )از نظر آماری تفاوت معنی

یطوربه(. >05/0Pمسئله چهارم در بین دختران و پسران وجود داشت ) جزبهها خطای حل مسئله

میزان ارتکاب خطای حل مسئله دختران در مسائل یک، دوم و سوم نسبت به پسران بیشتر بود.  که

 ها در جامعه پایین است.آن است، این تفاوت دهندهنشان آمدهدستبهاندازه اثرهای 

 

 گیریبحث و نتیجه

 ریاضی مسائل کالمی حل در ابتدایی چهارم پایه آموزان دانش عملکرد حاضر، بررسی پژوهش هدف از

آموزان در حین است که روشی برای شناسایی نوع خطاهای دانش نیومنی خطاهای تحلیل بر اساس

در میان خطاهای رخ داده، خطای تبدیل،  های پژوهش آنها از ان است کهیافتهحل مسائل است. نتایج 

اند. ترین میزان فراوانی را در میان سطوح به خود اختصاص دادهو خطای کدگذاری، کمبیشترین 

آموزان در حل مسائل کالمی ریاضی، همچنین، بین هر یک از سطوح خطای نیومن با عملکرد دانش
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دار های انجام پذیرفته حاکی از وجود تفاوت معنیبه عالوه، نتایج تحلیل .داری وجود داردرابطه معنی

است که به طور کلی پسران مرتکب  در عملکرد دو گروه دختران و پسران بوده است؛ این در حالی

 اند.خطای کمتری در مقایسه با دختران نیومن گشته

دگذاری و خطاهای بسیار بروز مشکالت اندک در سطح خواندن و کنتایج حاصل، حاکی از 

آموزان در سطوح درک و تبدیل بود و مؤید این مطلب است که دشواری در حل مسائل کالمی دانش

توان اینگونه اذعان نمود که رسیدن به پاسخ نهاییِ این گردد. میلزوماً محدود به سطح خواندن نمی

ت مند اسع از مسائل به صورتی نظامآموز از مهارت حل این نوچنین مسائلی مستلزم برخورداری دانش

مراتب نیومن آموز در هر یک از سطوح سلسلهها سبب شکست احتمالی دانشچراکه وجود کاستی

 & Clements)توان نادیده گرفت انگیزگی را نمیدقتی و بیگردد. اگرچه در این میان نقش بیمی

Ellerton, 1996)دی میزان خطاهای یافت شده در عملکرد بنکه طبقه. شایان ذکر است با وجود این

 cited in Clements & Ellerton (1996 ,1977)آموزان پایه چهارم تا حدودی مشابه با پژوهش دانش

Newman  در پایه ششم بوده است، اما برخالف پژوهش حاضر، در پژوهش وی میزان خطای یافت

ید بتوان علت این امر را در اختالف شده در سطح درک بیش از سطح تبدیل، ارزیابی شده است. شا

کننده در این دو پژوهش عنوان نمود. عالوه بر این، نتایج حاصل از آموزان شرکتپایه تحصیلی دانش

 ,.Wijaya et al., 2014; Trance, 2013; Tayeb et al) های پژوهشگرانیراستای یافتهاین پژوهش در 

2018; Fitriani et al., 2018; Rohmah & Sutiarso, 2018  ) که به ترتیب خطا در درک گیرد قرار می

شمارترین سطوح و خطا در خواندن و کدگذاری را جزء کمو تبدیل را جزء بارزترین سطوح بروز خطا 

 & Soltani( 2013) برخالف نتایج پژوهش حاضرکنند. آموزان قلمداد میارتکاب خطا توسط دانش

Momeni  میزان خطا را در سطح  درک و کمترین میانگین خطا را در سطح در پژوهش خود، باالترین

نتایج پژوهش حاضر رویکردهای متفاوت دختران و پسران را در میزان خطاهای  اند.تبدیل یافته

 احتمالی آنها را آشکار ساخت. 

پیشین، بروز خطا در سطوح خواندن و درک در مدل تحلیل خطای نیومن  هایپژوهشبر اساس 

های که ارتکاب خطا در سطوح تبدیل، مهارتآموزان دارد، در حالیداللت بر ضعف دانش زبانی دانش

های کلی انجام شده در آنها است. نتایج تحلیل فرایندی و کدگذاری، حاکی از کمبود دانش ریاضی

 آموزان پایه چهارم ابتدایی را آشکار نمودهح، وجود ضعف در دانش زبانی دانشاین پژوهش، به وضو

 آموزان در حل مسائل ریاضی کالمی، مرتبطنیومن نیز دریافت که تقریباً نیمی از مشکالت دانشاست. 

آموزان با انواع مسائل کالمی مناسب با کالم استفاده شده در آن است. مواجه و درگیر شدن دانش

واند به نهادینه گشتن مفاهیم ریاضی مرتبط و مهارت در انتخاب عملگرهای مناسب در مواجهه تمی

با این مسائل، کمک شایانی کند. شاید بتوان عدم آشنایی کافی با انواع مسائل کالمی و نحوه پاسخگویی 



66   آموزان پایه چهارم براساس مدل...ارزیابی خطاهای دانش 

 

نده در این آموزان پایه چهارم ابتدایی شرکت کنبه آنها را از جمله علل اساسی بروز خطاهای دانش

 دیگری است. نمود که البته این خود نیازمند پژوهشپژوهش تلقی 

قوت این نوع مسائل،  نقطهرغم دشواری، اهمیت فراوانی در ریاضیات دارند. مسائل کالمی، علی

آموز، نه صرفاً مبتنی بر اعداد و بُعد محض ریاضی، بلکه بر اساس گستردگی ارائه افقی نو برای دانش

آموزان توانایی بسیاری از دانش. (De Lange, 1987)و کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره او است ارتباط

 ,Burns)تر استشان برای حل مسائل محاسباتی، پایینبرای حل مسائل کالمی در مقایسه با توانایی

2000; Miller et al., 2017)تعامل فعال میان توان ادعا کرد که فهمیدن این نوع مسائل مستلزم . می

آموزان در سطوح اولیه یادگیری دانش زبانی و دانش ریاضی است. اگر مشکالت کالمی ریاضی دانش

. از رسدشود و به سطوح دانشگاهی میتر میها این مشکالت گستردهریاضی حل نشود، با گذر سال

ع ابتدایی ضروری آموزان در این گونه مسائل در مقطرو اقدام اولیه برای موفقیت دانشاین

آموزان مقطع ابتدایی در مواجهه با این مسائل، پس . اکثر دانش(Clements & Sarama, 2011)است

که به درک درستی از مسئله برسند، صرفاً به یافتن کلمات کلیدی آن از خواندن مسئله بدون این

که این روش همواره از این کنند، غافلورزند و به محض یافتن آنها شروع به حل مسئله میمبادرت می

سازد مراتبی تحلیل خطای نیومن ، معلمان را قادر میرساند. مدل سلسلهآنها را به پاسخ صحیح نمی

آموزان در حین حل مسائل کالمی پی ببرند و به شناخت خطاهای که به پنج مشکل آشکار دانش

 ,Watson)آموزشی استفاده کنند آموزان پیش از حل مسئله بپردازند و از راهبردهای مناسبدانش

1980; White, 2005). 

های درس ها و کالسمعلمان تمایلی به طرح مسائل کالمی در آزمون White (2010)به عقیده 

به  دانند. بناها میآموزان در ارزشیابیندارند و اکثراً استفاده از این مسائل را صرفاً گمراه کردن دانش

اولین گام برای ارتقاء سطح کیفی حل مسئله کالمی  Esmaeili & Rafiepour( 2014)گفته 

ای آموزان، توجیه معلمان در رابطه با کاربرد هر چه بیشتر و بهتر این مسائل به عنوان مقدمهدانش

آموزان در این مسائل سازی در برنامه درسی است. تحلیل خطاهای دانشبرای پرداختن به مسائل مدل

توانند با استفاده از معلمان می White( 2005)ن خطاها پیشگیری نمایند. به عقیده تواند از بروز ایمی

آموزان و آنچه که در ذهن آنها روش تحلیل خطای نیومن برای تشخیص و تحلیل خطاهای دانش

 نقش بزرگی بردارند. معلم توانند در جهت تصحیح تفکر آنها گامگذرد بهره ببرند و از این طریق میمی

 دارد. اگر با آنها مواجهه یا و هاخطا بروز از جلوگیری برای مناسب آموزشی هایفرصت کردن فراهم در

 بهبود تواند موجبمی شود، گرفته نظر در آنها یادگیری منابع از یکی به عنوان آموزاندانش خطاهای

  .( ,2017Bakhshalizādeh & Broojerdiān)شود آموزاندانش کارایی رفتن باال و یادگیری

پژوهشگران در فرایند نیل به اهداف ناپذیر است. های موجود در هر پژوهش اجتنابمحدودیت

اند. جامعه آماری پژوهش هایی مواجه شدهها با مشکالت و محدودیتآوری دادهپژوهش حاضر، در جمع
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ت. همچنین به شهر تهران بوده اس 12آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه حاضر تنها محدود به دانش

دلیل عدم همکاری مدارس در برگزاری آزمون تعیین سطح اولیه، توانایی حل مسئله ریاضی 

بندی نشدند. به علت آموزان مورد ارزیابی قرار نگرفت و آنها از لحاظ سطح تحصیلی گروهدانش

مورد بررسی آموزان به عنوان عامل مؤثر احتمالی میزان دقت و انگیزه دانشهای زمانی، محدودیت

های آموزشی مدارس، امکان مصاحبه قرار نگرفت. عالوه بر این، ضیق وقت و نیز شرایط محیط

 آموزان را در ارتباط با هر چهار پرسش در آزمون پژوهش، ناممکن نمود.ساختاریافته با دانش

. های آتی مبدل گرددتواند به هدفی برای پژوهشهای ذکر شده، میمرتفع نمودن محدودیت

های متنوع بندیآموزان در دستهتوانند در زمینه تحلیل خطای نیومنی دانشهای آتی میپژوهش

وزش توانند تأثیر آممسائل کالمی صورت بپذیرند. عالوه بر این پژوهشگران در پژوهشی آزمایشی می

مقاطع آموزان در مراتب نیومن را بر عملکرد دانشراهبردهای حل مسائل کالمی بر اساس سلسله

مختلف تحصیلی به صورت کلی و به تفکیک جنسیت مورد بررسی قرار دهند. همچنین ارزیابی کیفیت 

المللی از جمله تیمز در مقایسه با مسائل کالمی های مطالعات بینآموزان در آزمونعملکرد دانش

د تواند مورز میهای تدریس آنها نیهای اول تا چهارم ابتدایی و شیوهمطرح شده در کتب ریاضی پایه

 بررسی قرار گیرد.
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