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چكيده
اعداد اعشاری از مباحث پایهای در ریاضیات مدرسه است که پس از معرفی این اعداد در دوره ابتدایی ،در سالهای بعد به عنوان یکی از مفهومها و
ابزارهای مفید و قابل تعمیم ،در برنامههای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد..در این پژوهش بدفهمیهای دانشآموزان پایههای ششم ،هفتم و هشتم در
ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری بررسی و طبقهبندی و مقایسه شدهاند .نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل  103دانشآموز سال ششم ،هفتم و هشتم
است که از جامعه در دسترس انتخاب شدهاند .دادهها با استفاده از آزمون مقایسه اعداد اعشاری جمعآوری شدند و پاسخهای دانشآموزان بر اساس
معیارهای تعیین شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .براساس نتایج بدست آمده دانش آموزان کالس هشتم دارای بیشترین میزان بدفهمی در ارتباط با
مفایسه اعداد اعشاری هستند و تفاوت معناداری از لحاظ آماری بین بدفهمیهای دانش آموزان در هر سه پایه وجود دارد .نتایج این پژوهش نشان داد
که اکثر بدفهمیهای کشف شده در تحقیقات دیگر در بین دانش آموزان مورد بررسی وجود دارد و همچنین با گذشت زمان و افزایش سن بدفهمی
دانشآموزان توسعه مییابد.
کليد واژگان :بدفهمی ،مقایسه اعداد اعشاری ،آزمون اعداد اعشاری ،آموزش ریاضی

مقدمه

مراحل اولیه یادگیری اعشار بحث شده است ،بنابراین

بررسی کتاب درسی ریاضیات ممکن است این گونه به نظر

مهارت_های محاسباتی دانش_آموزان برای چهار عمل

برسد که ،به منظور توانایی در اعشار ،تمام دانش_آموزان

اصلی اعداد اعشاری صرفاً یادگیری به شیوه_+ی حفظی و

الزم است تا کمی از قوانین گذاشتن ممیزرا به یاد بیاورند،

طوطی وار بوده و عاری از معنی است.

و در غیراین صورت اگر به عنوان اعداد صحیح بودند

یکی از عواملی که منجر به مشکالت جدی در یادگیری

عملیات ریاضی را با اعداد اعشار به گونه ای انجام دهندکه

ریاضیات می شود ،بدفهمی2هایی است که بر اﺛر یاددهی

گویی آنها اعداد صحیح بوده_اند (استینل ،2002 ،1ص.)7

نامناسﺐ ،تفکر غیر علمی ،یا تمرین ضعیف گذشته ایجاد

این مشاهدات نشان می_دهند که دانش-آموزان نه حسی

می شوند .الزم به ذکر است که بدفهمی به طور مستقل

از ارزش کمی اعداد اعشاری و نه هیچ درک درستی از

وجود ندارد و در یﮏ چهارچوب مفهومیﺧاص بروز می

ارزش مکانی هر رقم اعشاری دارند هرچند مفاهیم اساسی

کند .بدفهمی ها می توانند با تﻐییرات یکی از اهداف کلیدی

اعداد اعشاری از جهت ارزش مکانی و رابطه آن با کسر در

دراصالح بدفهمی ،تﻐییرساﺧتار دهند یا ناپدید شوند.

1 . Steinl

2 . Misconception
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بنابراین ریاضیات و علوم ،تﻐییرات چارچوب مفهومی

شناسایی بدفهمی-های دانش آموزان در اعداد اعشاری می

دانش_آموزان از مطالﺐ می باشد(.سویگور،2008 ،1

اندیشیم .هدف اصلی پژوهش بیان می دارد که

ص)157

بدفهمی_های دانش_آموزان با گذشت زمان نه تنها برطرف

مطالعات زیادی نشان داده است که دانش_آموزان با اعشار

نمی شود بلکه توسعه می یابد.

مشکل دارند .برای مثال ،سومین مطالعات علمی و
بینالمللی ریاضیات در سال  1333اجرا شد ،نشان داد که

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

در عرصهی بینالمللی تنها در حدود %50از دانشآموزان

بدفهمي ها چه چيزهایي هستند؟

13ساله توانستندکوچکترین عدد اعشاری را در یﮏ جدول

کانفِری ،1330(10ص ،)5نوشته_های پیرامون بدفهمی ها

پنجتایی انتخاب کنند .همچنین دانش_آموزان زیادی نیز از

را در سه حوزه_ی دانش ،ریاضیات و برنامهنویسی مورد

ویژگیهای تراکم اعداد آگاهی ندارند .در حالی که هیچ

نقد و بررسی قرار داد .او به حالت_های مختلفی که در این

عدد صحیحی بین دو عدد  3و  2وجود ندارد ،همیشه یﮏ

حوزهها مورد استفاده قرار گرفتهاند ،اشاره کرده است؛

عدد اعشاری بین هر دو عدد اعشاری نامساوی وجود دارد.

مفاهیم جایگزین ،تصورات دانش_آموزان ،تصورات از

به طور مثال ،بانا ،2فارِرل ،3و مﮏ اینتاس ،1337(2ص)11

پیش تعیین شده ،ادراکات نخستین ،تصورات شخصی،

دریافتند که %23از دانشآموزان  12سالهی استرالیایی در

چارچوب_های جایگزینی ،اشتباهات نظام-مند ،موانع

امتحان ﺧود به اشتباه تصور کرده بودند که هیچ عدد

انتقادی در یادگیری و نظریات ﺧام .وی اظهار می_دارد که

اعشاری بین 1/52و 1/53وجود ندارد .دلیل این مشکالت

دورنمای اصلی به این صورت است:

این است که ،اصول و قوانین انجام عملیات اعشاری آسان

با یادگیری مفاهیم کلیدی مشخص در برنامه_ی آموزشی،

هستند ،ولی فهمیدن این که عدد اعشاری چه ارزش مکانی

دانش-آموزان چیزی که به آنها گفته شده است را تﻐییر

دارد ،آسان نیست .این بدفهمی درارزش مکانی ،در مبحث

شکل میدهند و این تﻐییرات اغلﺐ به بدفهمی-های جدی

مقایسه ی اعداد اعشاری بیشتر ﺧودنمایی می کند.این

منجر میشود .بدفهمی_هایی

ایرادات با افزایش سن دانش_آموزان از بین نمیروند،

شگفتانگیز ،فراگیر و انعطافپذیر بوده-اند .ارتباط بین

همانگونه که استیسی ،5هِلم ،6استینل ،باچرو ،7ایروین 8و

بدفهمی-ها ،زبان و اطالعات غیر علمی مطرح شده

بانا ،2001( 3ص )52متوجه شده بودند.دراین تحقیق

است.گِربر11وجانسون ،1331(12ص ،)10ویژگی_های

نیزبررسی ﺧواهد شد که بدفهمی-ها ازبین نمی روند بلکه

این قبیل بدفهمی_ها را ذکر کردهاند :بدفهمی های

توسعه نیزمی یابند.

بدیهی(فرد احساس میکند نیازی به ﺛابت کردن آنها ندارد)،

همه ی تالشها در جهت باز کردن گره ای از ا مرآموزش و

اجباری (فرد ناگزیر به استفادهی آنها در جوابهای اولیه

کمﮏ به بهتر و بارورتر شدن آموزش ریاضی است .باالبردن

است) و متداول در بین هم نو_آموزان بیتجربه و هم

یادگیری ریاضیات و به حداقل رساندن بدفهمی_های

دانش_آموزان توانای بسیار تحصیل کرده است.

دانش آموزان در مقایسه اعداداعشاری نیز از اهداف

عقیده بر این است که بدفهمی_ها به دلیل این که

وآرمانهای ماست و به تقویت یادگیری دانش آموزان با

دانشآموزان به طور فعال ایدههای ﺧود را میسازند یﮏ

1 . Saoygür
2 . Bana
3 . Farrell
4 . Mc .Intash
5 . Stacey
6 . Helme

7 . Bature
8 . Irwin
9 . Bana
10 . Confrey
11 . Graeber
12 . Johnson
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که مستند شدهاند،
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موضوع تکراری در این نوشتههاست .برای مثال :رسنیﮏ و

آناجاندر1ومیروسالولوریﮏ ،2007( 2ص ،)53از کانادا در

همکاران ( ،1383ص ،)22اظهار میدارند که با شکلگیری

تحقیقی با عنوان متن کتﺐ درسی ریاضیات و نقش مهم

این نتیجهگیری_ها و تفسیر_ها ،بچه_ها به احتمال زیاد

آنان درتقویت بدفهمی_ها"بیان می_کنند که :کتابهای

حداقل بدفهمی_های موقتی را مرتکﺐ میشوند .در این

درسی ریاضیات بخش-های کامل از زندگی روزانه ی ما

دیدگاه ،قوانین پر اشتباه ،در هر نوع یادگیری طبیعی است

به عنوان ریاضیدانان ومعلمان ریاضی هستند .شاگردان از

ـ حداقل به عنوان یﮏ پدیده طبیعی ــ چون آنها نتیجهی

کتابهای ریاضیات برای مطالعه وانجام سواالت تکالیف

طبیعی تالش_های بچه_ها برای تفسیر چیزی که به آنها

درسی

گفته می-شوند ،میباشند و در حقیقت فراتر از مواردی

پروفسورهاومعلمان ممکن است از آن ها برای آماده کردن

است که ارائه گردیده است .تحلیل_های مختلف نشان داده

کالس ﺧود برای تدریس استفاده کنند .ما همچنین ،از آنان

است که این قوانین پراشتباه تعابیر هوشمندانهای براساس

برای جستجوی یﮏ فرمول یا یﮏ قضیه استفاده می_کنیم

چیزی که اغلﺐ انجام نشده است تا معلومات نادرست

وآزمون_ها وتست-ها را برای دانش آموزانمان آماده

می_باشد پس قوانین پراشتباه در دستورالعمل_ها

می_کنیم .هنگامیکه درسطوح ابتدایی وباالتر معلمان در

اجتنابناپذیر است بنابراین اگر این درست باشد که قوانین

عین حال که ،اسنادبرنامه درسی راازکاری که بایدانجام

پر اشتباه یا بدفهمی_ها اجتنابناپذیرند ،معلمان نیازمندند

دهنددارند ،واقعیت این است که بیشتر معلمان

تا از وجود آنها آگاهی داشته باشند و مطمئن باشند که

هنوزازکتاب_ های درسی به عنوان منبع اولیه ﺧود استفاده

دانشآموزانشان بر روی این بدفهمی_ها برای مدت زمان

می کنند .این مشخص می_کند که هم موادی که نیاز به

طوالنی پافشاری نمیکنند.

پوشش دارند وهم روش ارائه آنها درکتاب درسی آمده

"مفاهیم طی یﮏ فرآیند انتزاعی ،در ذهن شکل می گیرند،

است .کتاب_های درسی ستون فقرات را ،در ریاضیات

فرآیندی که توسط آن فردنسبت به نظم و تشابهات موجود

تشکیل می_دهند.

ﺧود

استفاده

می_کنند.همان

طورکه

درتجارب ﺧود ،آگاه می شودومی توانداین نظم وتشابه از
تجربه ها ،درموقعیت های آنی نیزتشخیص دهد"(اسکمپ،

بدفهمي راجع به اعداد اعشاری

 ،1383ص ،)12لذا ازدیدگاه اسکمپ ،تعریف هرمفهوم،

دانش_آموزان در مقایسه-ی اعداد اعشاری دچار مشکل

توصیف واضحی ازتشابهات عمده درموقعیت_های

بوده و ارتباطی را بین طول و بزرگی اعشار برقرار می_کنند.

مختلفی است که آن مفهوم ،ازآنها منتزع می شود وایت

در ترکیه ،سیناروهتیر( ،2001ص )26به نقل از

ومیشل مور( ،2002ص )3معتقدندکه :درهرصورت

مهمتیوگال( ،2012ص ،)3یﮏ آزمون تشخیصی را برای

اشتباهات مفهومی یا بدفهمی-ها ناشی ازعدم تمرکز ،بی

اعداد اعشاری برگزار نموده و این آزمون را در سه

دقتی وامثال آن نیستند و ریشه درساﺧتارهای ذهنی یا

مدرسه_ی ابتدایی برای دانش-آموزان کالس پنجم اجرا

طرحواره های ذهنی افراد دارند .به همین دلیل ،شناﺧت

بیلگین3واکبایر2

کردند .به عالوه ،یﮏ آزمون در تحقیق

چگونگی تاﺛیرطرحواره_ای ذهنی در ایجادبدفهمی-ها

( ،2002ص ،)52برای یﮏ گروه دانش_آموزی پانزده ساله

نیازمند تحقیقات متعدداست (زهراگویا وعبدا...حسام،

انجام گرفت .این آزمون ،به منظور مشخص ساﺧتن بد

 ،1382ص.)3

فهمی_های دانش_آموزان در فهم اعداد اعشاری اجرا شد.
نتایج این پژوهش حاکی از وجه اشتراک با پژوهش های

3.Bilgin
4 .Akbayir

1 . Annkajander
2 . Miroslavlovoric
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پیشین بود .با توجه به پژوهش_ها ،چنین مشخص شد که

بزرگ_ترین عدد انتخاب می_کنند .آنان برای توضیح این

دانش_آموزان ،اعداد اعشاری را مانند اعداد اصلی تصور

مطلﺐ می گفتند که 2/3بزرگ تر از 2/67است .گاهی

می_کردند.

اوقات آنها درمورد 0/3با  1/3و 0/67با  1/67دچار اشتباه

استینل ،استیسی و چمبرز ،2002(1ص ،)67بد فهمی ها را

می شدند .آنها به نتایج یکسانی رسیدند اما دالیل متفاوتی

در سه گروه بر طبق این که کودک چگونه اعداد اعشاری

داشتند .این مورد شبیه بد فهمی هر چه کوتاه تر ،بزرگ تر

را مرتﺐ می کند طبقه بندی کردند .گروه اول چنین بود که

بود .در نهایت ،با توجه به قانون صفر ،دانش_آموزان اعداد

دانش آموزان عموماً فکر می کردند که یﮏ عدد اعشاری

اعشاری که با صفر شروع می_شدند را اعدادی کوچﮏ

طوالنی تر ،بزرگ تر است .گروه دوم آن است که عموم ًا

می_شناﺧتند .صفر در ستون دهم ،عدد اعشاری را کوچﮏ

دانش_آموزان فکر می کنند یﮏ عدد اعشاری کوتاه تر،

نشان می دهد.

بزرگ تر از یﮏ عدد اعشاری بلندتر است .در گروه سوم
دانش_آموزان عموماً تصمیم می گیرند یکی از اعداد بزرگ

چگونه ما ميتوانيم بدفهمي های اعداد اعشاری را

تر است اما گاهی اوقات آن را به دلیل صحیح انجام نمی

تشخيص دهيم؟

دهند .این مورد ،شامل مساوی سازی طول با صفر ،مقایسه

فعالیت_های نظامدار کردن اعشار که توسط چندین محقق

چپ با راست ،تصور پولی و دشواری های ﺧاصی در

در سرتاسر جهان نشان داده شده است ،یکی از گویاترین

ارتباط با صفر است .از سوی دیگر ،بعضی از محققان برای

موارد است؛ برای مثال رسنیﮏ3ودیگران ( ،1383ص،)168

این طبقه بندی ها ،نام های متفاوتی ارائه داشته اند .به عنوان

را ببینید .نه تنها مشخص میکند که کدام یﮏ از

مثال ،رسنیﮏ و همکاران ( ،1383ص ،)112آزمونی را برای

دانش_آموزان میتوانند این تمرینات را با موفقیت انجام

مقایسه اعداد اعشاری ارائه دادند .آنان از این آزمون برای

دهند ،بلکه انتخاب نادرست دانشآموزان نیز میتواند

بعضی از دانش آموزان ایاالت متحده ،اسرائیل و فرانسه

دالیلی را تصریح کند که چگونه ممکن است آنها دربارهی

استفاده نمودند .آنان مشاهده کردند که بد فهمی های

اعداد اعشاری فکر کنند .دو نمونه از مقایسه آیتمها:

دانش_آموزان ،نظام مند یا هنجاری نیز بود .این محققان،

در هر جفت دور عدد بزرگتر ﺧط بکش ()2/8- 2/75

آنها را قانون عدد صحیح ،قانون کسر و قانون صفر

در هر جفت دور عدد بزرگتر ﺧط بکش ()2 /3 -2/65

نامگذاری کردند.

در یﮏ نگاه سطحی ،هر دو آیتم به نظر میرسد ،دانش

آنان همچنین در پژوهش ﺧود که مرتبط با قانون اعداد

یکسانی از اعداد اعشاری و ارزش مکانی را ارزیابی

صحیح ساکور ،گریسوارد و لئونارد ،1385(2ص )170بود،

میکنند .اگرچه ،درصد باالیی از دانشآموزان درست و بقیه

دریافتند که بعضی از دانش_آموزان ،عدد را با بسیاری از

اشتباه متوجه میشوند .بررسی دقیقتر نشان میدهد که

اعدادی که بعد از اعشار آمده ،به عنوان بزرگ_ترین اعداد

دانشآموزان نمونه اول را درست و نمونه دوم را اشتباه

انتخاب می کنند .به عبارت دیگر ،آنها می-گفتند که 2/125

انتخاب کردهاند 2/8 ،و  ،2 /3و اینها اعداد اعشاری کوتاه

بزرگ تر از2/7است زیرا عدد صحیح  125بزرگ تر از

شده در هر جفت میباشند(یعنی رقم کوچکتر بعد از ممیز

هفت است .به عالوه ،ساکورـ گریسوارد ولئونارد (،1385

میباشند) .الید وایز،2دانشآموزانی که ( 2/75به اشتباه) و

ص )170دریافتند که بعضی از دانش آموزان ،عدد دارای

( 2/65به درستی) را انتخاب کردهاند ،عدد اعشاری

کمترین تعداد در سمت راست اعشاررا ،به عنوان

طوالنیتر را در هر جفت انتخاب کردهاند( ،یعنی عدد

1 .Chambers
2 .Leonard

3 . Resnick
4 . lidewise
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اعشاری بزرگتر را در هرجفت انتخاب کردهاند

عمده ترین بدفهمي های مقایسه ای اعداد اعشاری

استینل( ،2002ص.)53

بنابراین دو رفتار عمده اشتباه که توسط دانش_آموزان،

آزمون مقایسه اعداد اعشاری

زمانی که از آنان ﺧواسته میشود مجموعهای از اعداد

یکی ازآزمون_های تشخیص مناسبی که برای بررسی میزان

اعشاری را مقایسه کنند ،بروز داده می_شود ،شامل موارد

درک و فهم دانش_آموزان از اعداد اعشاری در کشور_های

زیر هستند:

مختلف صورت گرفته است .آزمون مقایسه اعداد اعشاری1

عدد اعشاری طوالنیتر ،بزرگترست(رفتار :)Lانتخاب کردن

است که با توجه به نتایج به دست آمده ،به مرور زمان در

عدد اعشاری که بعد از ممیز رقم بزرگتری دارد به عنوان

حال تﻐییر می_باشد .این آزمون_ها شامل مقایسه

عدد اعشاری بزرگتر ،و عدد اعشاری کوتاهتر ،بزرگتر است

زوج_هایی از اعداد اعشاری هستند که به دقت و با هدف

(رفتار  )Sانتخاب کردن عدد اعشاری که بعد از ممیز رقم

ﺧاصی انتخاب شده اند .سؤاالت انتخاب عدد اعشاری

کوچکتری دارد ،به عنوان عدد اعشاری بزرگتر میباشد .در

بزرگ تر یا کوچﮏ تر از یﮏ فهرست ،به چندین دلیل مهم

حالی که ممکن است این دستهبندی_ها بینهایت ساده به

هستنداستینل(.)2002

نظر برسند ،ولی نشان می_دهد که دانش_آموزان چنین

1ـ توانایی کار با اعداد اعشاری در بسیاری از کشور-ها

رفتاری را بروز می_دهد.

یکی از مهارت های مهم در زندگی است .به عنوان مثال،

توجه داشته باشید که استدالل یا تفکر که دانش_آموزان را

سرپرست یﮏ ﺧانواده درمقایسه نرخ بهره در دو مؤسسه

به نشان دادن یکی از این رفتار_های مشاهده شده ،سوق

وام دهنده باید قادر به انتخاب منطقی بین  2/8%و 2/35 %

می_دهد ،هنوز مورد بحث قرار نگرفته است .در این مرحله

باشد.

کافی است که بگوییم پاسخ-هایی که دانشآموزان به تست

2ـ بدون درک کمی اعداد اعشاری ،دانش-آموزان نمی

آیتم باقیمانده می_دهند سرنخ_های بیشتری درباره

توانند ریاضیاتی را که در کالس_های درس باآن ها

چگونگی تفسیر دانش_آموزان از نماد اعشاری ارائه

برﺧورد می-کنند ،به طور ملموس احساس نمایند.

می_دهند.

3ـ آزمون مقایسه اعداد اعشاری بیانگر الگویی است که

برای مثال یکی از بهترین روشهای تفکر رفتار  Lبه تفکر

افراد برای درک اعداد اعشاری از آن ها تبعیت می_کند .به

عدد صحیح مربوط میشود .چنین دانش_آموزی اعداد

عبارت دیگر ،در این آزمون می توان سایر دانش_آموزان را

اعشاری را به عنوان دو عدد صحیح مجزا که به وسیلهی

به گروه_هایی تقسیم کرد به روش_های مشابه اما

نقطه جدا شدهاند ،فرض می-کند ،و به همین دلیل عدد بعد

نادرست ،آزمون را تکمیل کرده اند .از این رو ،آزمون

از  2/3عدد  2/10تصور می-شود .استینل)2002( ،

مقایسه یﮏ ابزار قدرتمند است که می تواند برای کشف
بدفهمی_های دانش_آموزان مورد استفاده قرار گیرد .بدون

مساله پژوهش ،سواالت و فرضیه ها

این ابزار ،این بدفهمی_هاممکن است غیر قابل تشخیص

دانشمندان بسیاری به اهمیت بدفهمی_ها در کاهش

باشند پورعظیما( ،1331ص.)11

یادگیری اشاره کرده اند و آن را بررسی کرده اندکه اسامی

به منظور بررسی درک و فهم دانش_آموزان و همچنین

تعدادی از آنها در ذیل آمده است .زهرا گویا وعبدهلل

تشخیص بدفهمی آن_ها در ارتباط با مفهوم عدد اعشاری،

حسام( ،1382ص ،)2نقش طرحواره_های ذهنی در شکل

طبقه بندی این اعداد بر اساس شکل ظاهر ی آن_ها

گیری بدفهمی_های ریاضی دانش_آموزان را مورد مطالعه

ضروری به نظر می_رسد.

قرار دادند .زهرا پورعظیما( ،1331ص ،)3در پژوهش ﺧود

)1 .Decimal comparision test(dct
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نشان داده است که دانش_آموزان در ارتباط با اعداد

هیل و همکاران(  ،2002ص ،)16تأﺛیر معلمان در کاهش

اعشاری با بدفهمی های گسترده ای روبرو هستند .لذ ا

بدفهمی_های دانش_آموزان در ارتباط با اعداد اعشاری را

توجه به بدفهمی ها و روش های کشف و اصالح آن ها در

بررسی کرده و نتایج گسترده_ای را در این زمینه بدست

ریاضیات و مهم تر از همه پیش بینی و جلوگیری از بروز

آورده اند .دنیز مهمتیوگال ،2012( 2ص ،)3یافته های این

بدفهمی ها نقش بسزایی در آموزش دانش آموزان دارد.

پژوهش نشان داد که دانش_آموزان ششم ،به صورت

بسیار مهم است که اشتباهات دانش آموزان در ارتباط با

معناداری کمتر از دانش_آموزان هفتم و هشتم دچار

مفاهیم ریاضی شناسایی و برطرف شود .شهرناز بخشعلی

بدفهمی می شوند و درک و فهم دانش_آموزان هفتم و

زاده( ،1332ص ،)36بدفهمی های رایج دانش _آموزان پایه

هشتم رویه_ای است .به عبارت دیگر ،ممکن است آنان

چهارم ابتدایی را درحوزه محتوای ریاضی شناسایی کرد

این موارد را فقط حفظ کرده باشند.

وعملکرد دانش آموزان را در آزمونهای تیمز مورد تجزیه

سؤال_های این پژوهش به شرح ذیل است :

وتحلیل قرار داد.

سوال اول)آیا تفاوت معناداری از لحاظ آماری در

ساکور ـ گریسوارد و لئونارد ( ،1385ص ،)122دریافتند که

بدفهمی_های مقایسه اعداد اعشاری برای دانش_آموزان

بعضی از دانش_آموزان ،عدد دارای کمترین تعداد در سمت

کالس ششم ،هفتم و هشتم وجود دارد؟

راست اعشار را به عنوان بزرگ_ترین عدد انتخاب می

سوال دوم) چه درصدی ازبد فهمی در مقایسه اعداد

کنند .این مورد شبیه به بدفهمی کوتاه تر ـ بزرگ تر بود .در

اعشاری برای دانش_آموزان کالس ششم ،هفتم و هشتم

نهایت ،با توجه به قانون صفر ،دانش_آموزان اعداد اعشاری

وجود دارد؟

که با صفر شروع می_شدند را اعدادی کوچﮏ

فرضیه_های پزوهش به شرح زیر است:

می_شناﺧتند .رسنیﮏ ،نِشر ،لئونارد ،مگان ،اوماسنون و پیلد

فرضیه اول)تفاوت معناداری ازلحاظ آماری درمیزان

( ،1383ص ،)171آزمونی را برای مقایسه اعداد اعشاری

بدفهمی_ های مقایسه اعداد اعشاری برای دانش_آموزان

ارائه دادند .آنان مشاهده کردند که بدفهمی_ های

کالس ششم ،هفتم وهشتم وجوددارد.

دانش_آموزان نظام_مند است .این محققان آن ها را قانون

فرضیه دوم)دانش_آموزان کالس هشتم داری بیشترین

عدد صحیح ،قانون کسر و قانون صفرنامگذاری کردند.

درصد بدفهمی در مقایسه اعداد اعشاری هستند.

اسمیت و همکاران ( ،1333ص ،)23در پژوهش بر این نوع
تحقیقات تأکید کرده و بیان می کنند ،قبالً محققان تنها به

روش

تمایز بین پاسخ های درست و نادرست اکتفا می کردند ،در

روش تحقیق

حالی که اکنون ،حتی در ارزشیابی های کالن نیز معمول

قصد از اجرای تحقیق حاضر ،یافتن نتایج از اجرای تحقیق

این است که فعاالنه برای درک بدفهمی ها تحقیق شود تا

و بررسی فرضیات مطرح تحقیق است .بعبارتی ،می توان

بشود ﺧطاهای دانش آموزان را تبیین و تشریح کرد.هلم1و

تحقیق را فنی برای کشف و بررسی ریزبینانه یافته ها و

استیسی ( ،2000ص ،)12و همچنین هیل و همکاران

نتایج برای یافتن ارتباط بین اجرا و نتیجه تحقیق و درک

( ،2002ص ،)33به بررسی تأﺛیر آموزش معلمان برکاهش

شالوده و پایه های اساسی یافته ها و نتایج حاصله در نظر

بدفهمی های دانش آموزان در ارتباط با اعداد اعشاری

گرفت .بنابراین ،می توان با یقین ادعا کرد ،هدف اصلی

پرداﺧته اند و نتایج گسترده ای در این زمینه منتشر نموده

محقق ،کشف پایه های اصولی و قابل توجه روابط بین

اند.

اصول و رﺧدادهای تحقیق است .محقق در این فصل ،در
2

1 . Helme
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صدد بررسی و ساﺧتن چارچوب تحقیق بر اساس روش

جامعه

تحقیق ،روش جمع آوری داده ها ،متﻐیرهای تحقیق ،ابزار

جامعه آماری این پژوهش  103نفر از دانش آموزان ششم،

و چگونگی اجرای تحقیق و در نهایت ،روش تجزیه و

هفتم و هشتم مدارس دﺧترانه شهرستان پیشوا در سال

تحلیل داده هاست.

تحصیلی 32ـ  1333می باشند.

دراین پژوهش از روش های کمی و کیفی برای جمع آوری
داده ها و تحلیل آن ها استفاده شده.
جدول .3فراواني جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری

فراوانی ( تقریبی )

دانش آموزان دﺧتر

103

ششم

23

هفتم

28

هشتم

32

جدول  .0فراواني نمونه ی آماری پژوهش
نمونه آماری

فراوانی ( تقریبی )

دانش آموزان دﺧتر مدارس

82

ششم

20

هفتم

22

هشتم

22

جدول .1انواع بدفهمي های دانش آموزان در آزمون مقایسه اعداد اعشاری
نامه دسته

نوع بدفهمی

آ ( اول )

طوالنی تر ـ بزرگ تر

ب ( دوم )

کوتاه تر ـ بزرگ تر

پ ( سوم )

طوالنی تر ـ بزرگ تر ( با استثناء صفر بعد ممیز)

ت ( چهارم )

برش ( تا صدم )

ث ( پنجم )

اعشاری ـ حسابی
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جدول .4طبقه بندی انواع زوج های اعشاری به کاررفته در آزمون مقایسه اعداد اعشاری
دسته

مثال

مثال

دسته

ب 2/63ـ 2/8

ش 2/25ـ 2/2502

پ 0/36ـ 0/5
ت 0/8ـ 0/75
اول (آ)

چهارم ( ت)

ث 0/216ـ 0/37

ص 17/35ـ 17/353
ض 8/22563ـ 8/225
ط 3/26ـ 3/2618

ج2/2813ـ 3/32
چ 5/736ـ 5/62
ح 0/75ـ 0/5
دوم (ب )

ظ 0/2ـ 0/3

خ 0/3ـ 0/226

ع 1/82ـ 1/85

د 2/8325ـ 2/516
ذ 7/322ـ 7/63
ر 2/7ـ 2/08

غ 3/726ـ 3/721
پنجم (ث)

ق 2/356ـ 2/186

ز 3/073ـ 3/72
سوم (پ)

ف 0/22ـ 0/35
ک 0/872ـ 0/813

ژ 0687386ـ 2/621
س 8/512ـ /0525273

نمونه و روش نمونه گیری

دانش سازمان یافته ،روش آزمایشی است .ولی از آنجا که

در پژوهش حاضر به دلیل عدم امکان همکاری همه ی

اگر موقعیت تجربی و مورد مطالعه کامالً تحت کنترل قرار

مدارس و مدیران ،از نمونه در دسترس استفاده شد .دلیل

بگیرد و آزمودنی نیز انسان باشد ،به ندرت از او رفتار واقعی

برگزاری این آزمون در بین دانش آموزان دﺧتر سال های

سرمی زند ،روش تحقیق نیمه تجربی برای بعضی مطالعات

ششم ،هفتم و هشتم ،کشف برﺧی از بدفهمی های آنان در

مناسﺐ تر به نظر می رسد (.غالمی ،مریم.)1387 ،

ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری بود تا بتوانیم آگاهی دانش

مطالعات تجربی تحقیقی در شرایط واقعی انسان ها کاری

آموزان را در این زمینه بررسی کنیم لذا آزمون ها بین 103

بس دشوار است ،بنابراین اکثر تحقیقات تجربی هنگامی که

نفر از دانش آموزان در دسترس توزیع گردید .از این تعداد

در آن ها امکان کنترل یا دست کاری کامل متﻐیر ،متﻐییرها

 82پاسخ نامه مورد قبول واقع شد .بقیه پاسخ نامه ها به

وجود ندارد .می کوشد با شناسایی هر چه بیشتر این متﻐیرها

دلیل ناقص بودن اطالعات وارد شده مورد بررسی قرار

و گسترش آگاهی الزم در این زمینه روش ﺧود را به روش

نگرفت.

تحقیق تجربی حقیقی نزدیﮏ کند ( نادری و سیف نراقی،
.)1375

ابزار

در این پژوهش  ،برای گردآوری داده ها از ابزار آزمون

درروند پژوهش از تجربه پژوهشگران ارجمند در این

مقایسه اعداد اعشاری استفاده شد که شامل  25زوج از

عرصه استفاده شد و منابع معتبر و با ارزشی مورد استفاده

اعداد اعشاری است که بر مبنای آزمون مقایسه اعداد

قرار گرفت که ذکر ﺧواهد شد  .تحقیقات علمی بر حسﺐ

اعشاری استینل و همکاران( )2002طراحی گردید .دلیل

نوع هدف به سه دسته تحقیق بنیادی ،کاربردی و توسعه و

برگزاری این آزمون در بین دانش آموزان ششم ،هفتم و

بر حسﺐ نحوه گردآوری داده ها به دودسته تحقیق توصیفی

هشتم ،کشف برﺧی از بدفهمی های آنان در ارتباط با

و تحقیق آزمایش تقسیم می شوند .البته باید توجه داشت

مقایسه اعداد اعشاری و مقایسه سطح بدفهمی آن ها بود.

که دقیق ترین ومؤﺛرترین روش برای کشف و پروراندن
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انواع بدفهمی با استفاده از تحقیقات گذشته در آزمون دسته

دانش آموز در دسترس آزمون ،توزیع گردید .از این تعداد

بندی شدکه درجدول زیر آمده است.

 82آزمون مورد قبول واقع شد و بقیه آزمون به دلیل ناقص

بدفهمی ها در این آزمون به  5دسته تقسیم شدند .و مطابق

بودن اطالعات وارد شده توسط دانش آموزان بررسی نشد.

جدول زیر هر تعداد از زوج های اعداد اعشاری در یﮏ

ضمناً در شروع توزیع هر آزمون در هر کالس در ارتباط با

دسته قرار گرفتند .اگر در هر دسته بیش از  50درصد پاسخ

اهمیت کار و نحوه پاسخگویی به آزمون به طور مختصر

اشتباه داده باشند ،بدفهمی محسوب ﺧواهد شد .و در آن

توضیحاتی ارائه گردید .و قرار بر دلیل آوردن برای هر

دسته دانش آموز دچار بدفهمی است.

انتخاب توسط دانش آموزان شد.

در نهایت  25زوج عدد اعشاری توسط دانش آموزان

مدت زمان پاسخگویی به آزمون توسط دانش آموزان 15

مقایسه شدند که این یافته ها در فصل چهار ارائه شده است.

دقیقه به طول انجامید  .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل

میزان بدفهمی هر پایه در هر نوع از بدفهمی ها نیز قابل

اطالعات بدست آمده ازدو روش آماراستنباطی و توصیفی

مشاهده است .درجلسات آزمون ابتدا معلم مربوطه ودانش

در قالﺐ جدول فراوانی استفاده گردید که در ادامه ﺧواهید

آموزان نسبت به اهمیت آزمون توجیه شدند ،پس از

دید.

برگزاری آزمون و تصحیح پاسخنامه ها دانش آموزانی که

دراین پژوهش ،برای گرد آوری داده ها از ابزار آزمون،

دارای بدفهمی بودند جداشدند و میزان بدفهمی در هر یﮏ

مشاهده و ﺛبت وقایع استفاده شده که در بخش های بعدی

از آنها بررسی شد .انواع بدفهمی در کل دانش آموزان

فرآیند مشاهده و ﺛبت وقایع ،تهیه آزمون و روایی و پایایی،

وهمچنین به تفکیﮏ در هریﮏ از پایه ها بررسی ﺧواهد

نحوه ی اجرای آزمون ،مورد بررسی قرار ﺧواهد گرفت.

شد.

برای رسیدن به این هدف در این پژوهش ازدوبخش

جهت روایی ابزار مورد استفاده در این پژوهش از روایی

آمارتوصیفی و استنباطی استفاده می کنیم ،به طوریکه در

محتوایی استفاده شده است .روایی محتوایی آزمون توسط

بخش آمار توصیفی به محاسبه ی درصد فراوانی داده ها

دو نفر از اساتید صاحﺐ نظر « آموزش ریاضی »  2نفر از

ﺧواهیم پرداﺧت .در بخش آمار استنباطی نیز با استفاده

دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش ریاضی و  2نفر از

ازآزمونهای آماری مناسﺐ به تجزیه و تحلیل فرضیات

معلمان مقطع مورد تأیید قرار گرفت .جهت بررسی پایایی

مطرح شده می پردازیم.

آزمون نیز از روش دونیمه کردن استفاده شده است.
برای بررسی در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از

آزمون کتبي

روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است .در روش

این آزمون  25زوج عدد اعشاری است که بر مبنای آزمون

میدانی برای پاسخ به سؤال پژوهشی با استفاده از آزمون ،

مقایسه اعداد اعشاری (استینل و همکاران )2002 ،طراحی

اطالعات الزم از نمونه مورد مطالعه جمع آوری گردید.

گردید.

همچنین با هماهنگی  ،مدیران مدارس شهر پیشوا ،در
ساعاتی که با آموزشگاه ها هماهنگ شده بود دربین 103
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جهت روایی ابزار مورد استفاده در این پژوهش روایی

افزار آماری به جهت بررسی و سنجش پایایی از ضریﺐ دو

محتوایی استفاده شده است .روایی محتوایی آزمون توسط

نیمه کردن 1استفاده گردیدودر نهایت ،برای آزمون های

دو نفر از اساتید صاحﺐ نظر در آموزش ریاضی ،دو نفر از

ریاضی ،پایایی به مقدار  0/98بدست آمد.

دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش ریاضی و  2نفر از

دراین پژوهش دانش آموزان دﺧتر پایه های ششم ،هفتم،

معلمان مورد تأیید قرار گرفت .همچنین برای اطمینان از

هشتم به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته میشوند که با

اعتبار تجربی این ابزار ،پژوهشگران با مطالعه اسناد و

استفاده از نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزان

مدارک به مقایسه یافته های دیگر با یافته های نمونه ﺧود

مدارس دﺧترانه شهر پیشوا،سه مدرسه انتخاب و تجزیه و

از اجرای آزمون پرداﺧت که شباهت های زیادی بین نتایج

تحلیل به منظوررسیدن به پاسخ پرسشهای موجود  ،برروی

وجود داشت .

دانش آموزان این مدارس انجام می گیرد.
آزمون از  17فروردین ، 32طی جلساتی  20دقیقه ای تا 15

روش تحلیل آماری

اردیبهشت همان سال برگزار گردید .الزم به ذکر است که

مساله دیگر در این بخش ،در مورد ابزارهای تحقیق است

در ابتدای هر آزمون دانش آموزان و معلم مربوطه با اهمیت

که این ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه

آزمون و روال آن آشنا شده اند .پژوهش حاضر همانطور

نتایج یکسانی بدست می دهد .به عبارتی ،اگر آزمونی را در

که گفته شد دارای سه فرضیه می باشد در فرض اول

شرایط یکسان چند بار تکرار کنیم ،تقریبا نتایج یکسانی

پژوهش برای بررسی این فرضیه از آمار استنباطی استفاده

داشته باشد .به طور کلی ،پایائی یﮏ وسیله اندازه گیری،

می شود .و با به کار بردن جدول توافقی به بررسی و تجزیه

عمدتا به دقت و کیفیت نتایج حاصل از آن اشاره می کند.

و تحلیل داده ها می پردازیم .در فرض دوم با استفاده از

یا می توان گفت؛ پایائی به دقت ،اعتماد پذیری ،ﺛبات یا

جدول توافقی به بررسی داده ها ﺧواهیم پرداﺧت.

تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد .برای اندازه گیری
پایائی یﮏ ابزار ،شاﺧصی به نام ضریﺐ پایائی وجود دارد.

یافته های تحقیق

این ضریﺐ به اشکال مختلفی محاسبه می شود و مقدار آن

پس از طراحی فرضیات تحقیق ،یافته های آماری هر فرضیه

بین صفر و یﮏ در نوسان است .این ضریﺐ هر مقدار به

تهیه می شود .پس از اجرای تحقیق و جمع آوری اطالعات

یﮏ نزدیﮏ تر باشد ،پرسشنامه ازپایایی بیشتری برﺧوردار

و داده های کمی ،در بخش های آمار توصیفی و استنباطی،

است سیف ( .)1388به جهت بررسی پایایی آزمون ریاضی

به تجزیه و تحلیل داده های حاصل پرداﺧته می شود .در

از روش دو نیمه کردن استفاده شد .بدین منظور ،از نرم

بخش آمار توصیفی ،طبقه بندی انواع بدفهمی در هر سه

1 . Split-half coefficent
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پایه و درصد هر کدام از بدفهمی ها در هرپایه مشخص

ششم ،هفتم و هشتم وجود دارد .برای بررسی این فرضیه

شده اند .و در بخش آمار استنباطی با استفاده از جدول

از جدول توافقی استفاده شده است .سطر را پایه و ستون

توافقی و داده های حاصله از طریق آزمون معتبر آماری ،با

را بدفهمی در نظر می گیریم .فرض صفر :سطر و ستون ها

استفاده از نرم افزار  Spssبررسی شدند.

مستقل هستند .فرض مقابل :سطرو ستون ها مستقل نیستند.
پیش ازبررسی فرضیه فوق به صورت استنباطی نمودار میله

تحليل فرضيه اول

ای این فرضیه را به منظورتوصیف داده های جمع آوری

فرضیه اول ) تفاوت معناداری از لحاظ آماری در میزان

شده رسم می نماییم.

بدفهمی های مقایسه ی اعداد اعشاری برای دانش آموزان
نمودارنتایج آمارتوصيفي فرضيه اول

جدول .5نتایج آمار استنباطی فرضیه اول
Pـ مقدار

درجه آزادی

مقدار

0

2

21.55

ضریﺐ کای اسکوئر پیرسون

جدول .6نتایج آمار توصيفي فرضيه دوم
پایه

دانش آموزان بدون بدفهمی

ششم

30

دانش آموزان دارای بدفهمی
درصد
75

درصد

10

25

تعداد کل دانش آموزان
20

هفتم

6

27/2

16

72/7

22

هشتم

5

22/7

17

77/3

22

کل

21

28/81

23

51/13

82
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جدول  .1آمار توصيفي مربوط به ميزان بدفهمي هر پایه
بدفهمی

پایه

ششم

هفتم

هشتم

کل

دارد

ندارد

10

30

20

درصد پایه

%25/0

%75/0

%100

درصد بدفهمی

%23/3

%73/2

%27/6

کل

%11/3

%35/7

%27/6

16

6

22

درصدپایه

%72/7

%27/3

%100/0

درصد بدفهمی

%37/2

%12/6

%26/2

کل

%13/0

%7/1

%26/2

17

5

22

درصدپایه

%77/3

%22/7

%100/0

درصد بدفهمی

%33/5

%12/2

%26/2

کل

%20/2

%6/0

%26/2

23

21

82

کل

به طوریکه در نمودار فوق مالحظه می شودظاهرا بین پایه

کالس ششم با 25درصد بدفهمی و کالس هفتم با

تحصیلی وبدفهمی ها رابطه وجوددارد ،به منظوربررسی

72/7درصد ،دارا هستند که این موید فرضیه دوم است و

دقیق وتحلیلی این نتایج شهودی می توان از آمار استنباطی

نتایج در جدول زیر ارائه شده است.

و آزمون کای-اسکوئر استفاده کرد .نتایج این آزمون در

جدول عالوه بر نمایش میزان بدفهمی هرپایه نسبت به کل

جدول آمده است.

دانش آموزان ،نشان میدهد که 51/13درصداز دانش آموزان

با توجه به نتایج جدول فوق و-pمقداربدست آمده،

دارای بدفهمی بوده اند.

ازآنجاکه این مقدارکمتراز 0/05است( )0>0/05بنابراین

با استفاده از آمار توصیفی داده های جمع آوری شده ،

فرض مبنی بر استقالل سطر وستون ها ،درسطح معناداری

توسط آزمون مقایسه ی اعداد اعشاری  ،درصد بدفهمی هر

 0/05رد میشود ،به عبارت دیگربین پایه تحصیلی و

پایه محاسبه گردیدهمانطور که این نتایج در جدول فوق

بدفهمی ها رابطه معناداری وجود دارد.

شرح داده شده است ،به نظر می رسد که 25درصد دانش

تحليل فرضيه دوم

آموزان پایه ششم و 72/7درصد از دانش آموزان هفتم

فرضیه دوم ،دانش آموزان کالس هشتم دارای بیشترین

و 77/3درصدار دانش آموزان هشتم دارای بدفهمی هستند.

درصد بدفهمی نسبت به کالسهای ششم وهفتم در مقایسه

بحث و نتيجه گيری

اعداد اعشاری هستند .پس از بررسی میزان بدفهمی دانش

در این فصل محقق پس از بررسی آماری یافته های حاصل

آموزان درهرپایه ،مشاهده شد که دانش آموزان کالس هشتم

از اجرای آزمون و با توجه به طراحی فرضیات تحقیق ،سعی

با 77/2درصدبدفهمی ،بیشترین میزان بدفهمی را نسبت به

دارد تا هر یﮏ از نتایج حاصل را بررسی نماید .از 183
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دانش آموز دﺧتر پایه ششم ،هفتم و هشتم در شهر پیشوا

در ارتباط با اعداد اعشاری می باشد  .یافته_های بدست

آمزون گرفته شد و با استفاده از روش تحقیق نیمه تجربی.

آمده  ،حاکی از آن است که آگاهی از بدفهمی_ها می تواند

نتایج آزمون نشان داد که تفاوت معنا داری از نظر آماری

از بروز آن_ها در دانش_آموزان پیشگیری کند  .برﺧی از
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Abstract
Decimal numbers are one of the basic issue in school mathematics. After introducing Decimal numbers to students
in elementary course, they are usually used as one of the important concept as generalizable tool in upper grades
and they play important role in mathematics. In this research, inferential (contingency table) and descriptive
statistics are used for analyzing data.The aim of this research is to study, categorization and comparing the
students’ misconceptions in comparing decimal numbers. The sample in this research consists of 103 students in
6th, 7th and 8th grade, chosen from the available statistical population. The data were collected by using “Decimal
comparison tests” and answers were analyzed in accordance with the assigned criteria. According to the achieved
results relating to the misconceptions of Decimal numbers comparison, the 8 th grade students had the most amount
of misconception in comparison with the 6th and 7th grade students and statistically there was a meaningful
deference between the results. Showed that most discovered misconceptions in other research works, also showed
themselves in this research. Meanwhile, misconception expands as the student’s progression the course. In
addition, a pattern is introduced for discovering misconceptions of Decimal numbers comparison by the help of
previous research conducted by others mentioned in the literature.
Key words: Misconception, Decimal numbers comparison, Decimal comparison tests, mathematics teaching
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