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 چکیده
های دانشیی و   اصالح تعدادی از بدفهمی ،هدف از انجام این پژوهش

آمیوزان سیوم ابتیدایی بیر      باوری اثرگذار در حل مسئله ریاضی دانش
جامعیه   .بودتربیتی مطرح در آموزش ریاضی  های داللتمبنای برخی 

سوم ابتیدایی یییی از میدارس     آموزان دانشآماری این پژوهش کلیه 
 9 تشخیصیی،  هیای  آزمیون تهران بود که پس از برگیزاری   3منطقه 
بیرای انجیام ایین     هدفمنید انتخیاش شیدند.    گیری نمونهبا  آموز دانش

نیمییه مصییاحبه  تشخیصییی مققییخ سییاخته، از یییا ابییزارپییژوهش 
مققیخ   هیای  داسیتان و  4وکسیلر  آزمون حافظیه فعیا    ساختاریافته، 

 تأییییدسییاخته بییا  مققییخروایییی ابزارهییای  ده شیید.اسییت اسییاخته 
بیا روش بازآزمیایی و    آزمیون مققیخ سیاخته   و پایایی  نظران صاحب

بیا   هیا  دادهقیرار گرفیت. تقلییل     تأییدمورد  78/0ضریب همبستگی 
. انجیام شید   SPSS19 افیزار  نیرم کما آزمون ویلیاکسون و از طریخ 

و  را در نمییره درم م هییوم داری معنیییآزمییون ویلیاکسییون ت ییاو  
 هیا  مصیاحبه همچنین تقلییل   نشان داد. دانشی های بدفهمیاصالح 
نسیبت بیه اوامیل اثرگیذار در      آمیوزان  دانیش تغییر بیاور   دهنده نشان

، نیمه تجسمی و اینیبازنمایی  یها گاماست اده از  است. آنهاموفقیت 
 یهیا  گیام با حافظه فعا  قیوی و متوسیو و    آموزان دانشانتزاای در 

در  درم مسئله با کما رسم شییل  بازنمایی اینی، نیمه تجسمی و
در  دانشی های بدفهمیبه اصالح برخی  تواند میضعیف  آموزان دانش

 "دیگری" ،"خود" و است اده از منابع باوری درم مسئله کما نماید
  دانش آموزان را تغییر دهد.باوری  های بدفهمی تواند می "استنتاج"و 

حیل  ، ریاضیی  هیای  بیدفهمی باورهای نادرسیت،   کلیدی: های هواژ 
 .، شون لد، گانیهمسئله
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Abstract 
The aim of this Study was modify some of 
misconceptions and incorrect beliefs about 
mathematics in third grade students based on 
some educational implications. The statistic 
population included all third grade students’ of 
one school in district 3 of Tehran. The Sample 
was comprised of 9 third grade students, based on 
their pre-test results. Measurement instruments 
consisted of one researcher-made test, two semi-
structured interview, Wechsler intelligence scale 
for children (IV) and researcher-made stories. 
Construct and content validity of questionnaire 
and stories were established by some specialists 
and experts. Reliability was verified by test-retest 
and Pearson correlation coefficient was (0.87). 
The Wilcoxson was used to data analysis through 
SPSS19 and it revealed a statistically significant 
difference in between pre-test and post-test. It 
means, our intervention was successful to improve 
students’ misconceptions. In addition, interview 
analysis acknowledged some changes in students’ 
beliefs about effective factors in success. Using 
objective, semi-objective and abstract 
representation in students with high and average 
working memory and objective, semi-objective 
representation and drawing pictures by students 
with weak working memory can help to improve 
some misconception, and using believe sources 
like self, others and deductioncan improve 
incorrect beliefs. 
Keywords: Incorrect belief, Mathematical 
misconception, Problem solving, Schoenfeld, 
Gange. 
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 مقدمه
یکا  ا    عناوا   با  اهمیت یاادییر  لام ئلا        باوجود

 & ,Martin, Mullis, Foy) اهاافای یااادییر  ییا اا 

Stanco, 2012) ها  آئاو ش صاحیآ آ     ئع ما  با شیوه

 اکثر ئع ما . (Panaoura, 2012)ب  کودکا  آشنا نیلتنف 

نفایناف کا      اطالع شا   آئو شها   تصمیمپیائفها   ا 

انتخاا  شافه توسا      یستفی یوش شود  ئاین ائر سبب 

 بارا   هاای    بافههم سابب ایاااد   ئاواید    دی برخا  آنها

 ,Leder, Pehkonen, & Törner) شاود   ئا آئو ا   دانش

2006; Pillen, Beijaard, & den Brok, 2013). 

  کا  ا  شاود   ئا یفت    ئنف نظامب  خطاها   ها  بفههم"

 هااا  یشاا یو  باشااف شاافهدیک نادیساات زیاات  نتیااا  

نلابت با     تاوجه    با یاا   دقتا    با نلبت ب   تر  یقعم

 .(Bakhshalizadeh, 2011, p. 8) "داینااف هااا یااتهعال

ئشاهفه، یاوش   ها سال ئحصول آئو ا  دانش ها   بفههم

 ,Schoenfeld) داد  و لضااوی دی کااالس دیس اساات  

دانش  یا باوی  شکم ییرد ک   ةدی لو  توانف و ئ  (1992

 هر یک عوایض و عواقب ئربوط ب  خودش یا داید.

هااا  دانشا  ا  عوائاام ارریاذای باار عم کاارد    بافههم  

لام  ک یا  ئرالام   دی یاادییر  و   آئاو ا   داناش  عیف 

ئل    است. با نمای  و دیک ئل    یک  ا  ئرال   است 

. قرای ییارد  آئو  دانش ها   بفههم یرتأرتحت  توانف  ئک  

 ,Gange)با توج  با  اهمیات ایان یاام دی لام ئلا          

ئربوط ب  آ  شناساای  و   ها   بفههمنیا  است تا  (1985

 .ام شودنلبت ب  یهع آ  اقف

و لم ئلا   ،  یک  دیگر ا  عوائم ارریذای بر یادییر  

 شاائم  ها  ایاادشفه دی لو ه بااوی  اسات کا     بفههم 

نلابت با  خاود، ئحای  و      آئاو   داناش باویها  نادیست 

ا  باویها یا آئو  دانش. (Schoenfeld, 1985) است ییا  

کا    دانناف  ئا  دیسات   تمائاا  ای شا    هاا   یتایه عنوا  ب 

 .(Fadai, 2013) اساات آنهاااهکاار و عماام  کنناافه تعیااین

دی  تواناف   ئا لاو ه   ایان  ئارتب  باا   ها  بفههم  یو ا این

ئتوقاف سااختن هرایناف یاادییر       بعضاا  کنفتر نمود  و 

 تعافاد   .(Schoenfeld, 1985) ارریذای باشفا  آئو  دانش

یاادییر    ئرتب  باا باویها  نادیست لاصم ا  پیائفها  

)با  عناوا  نمونا     شافه اسات    ییا   شناسای  و ئعرها  

Hjalmarson & Salkind, 2007; Santagata, 2005)  باا .

 با  وجاود  ا   توا   ئ ی ها پژوهش زنین نتایج استفاده ا 

ج وییر  نمود و دی صویت  برخ  باویها  نادیست آئف 

 اقفام کرد. یهعشا لتوم نلبت ب  

تعافد   بااوجود . شاود   ئا دی ایناا نکت  دیگر  ئطرح 

با    لام ئلا      ییسپیرائو  زگاونگ  تاف    های پژوهش

)باا  عنااوا   و دانشاااویا   دبیرسااتا ا  آئااو  دانااش

 ,Gange, 1985; Lester Jr, 2013; Reyhaniنموناا 

Ahmadi, & Karami Zarandi, 2011; Schoenfeld, 

کمتر پژوهش  با  بریسا  و    (2013 ,2010 ,1992 ,1985

پیرائو  زگونگ  تفییس لم ئل    و  یشنهادهای پایائ  

 ,Desoete) اسات  پرداختا  کودکا   دی ها  بفههماصالح 

2008; Desoete, Roeyers, & Buysse, 2001; Karimi, 

Moradi, Kadivar, & Nuri, 2015; Mogonea & 

Mogonea, 2013) . نموناا  ئراجعاا  شااود باا   عنااوا  باا

 ,Izadi, Reyhani)ایتد ، ییحاان  و الاف      ها پژوهش

& Ahadi, 2015)،   وی وسااکا و ئولیگااا(Verzosa & 

Mulligan, 2013)  یانیاا ،(Gange, 1985)  و شااونف ف

(Schoenfeld, 1985, 1992, 2010, 2013) . 

لم ئل    شناخت   هراینفها  (Gange, 1985)یانی  

توجا  با     یو ا اینبریس  نموده است. یا با نگاه  تح ی   

 بهبااود کیفیاات لاام ئلاا      باارا و   هااا  تح یاام

با کمک  توا  ئ . همچنین استآئو ا  لائت اهمیت  دانش

 ,Schoenfeld) توسا  شاونف ف   شافه  ایائا  ئبان  نظار   

 تأئام  قابمتربیت   ها  داللت (2013 ,2010 ,1992 ,1985

 آئاو ا   دانشاصالح باویها  نادیست  ئنظوی ب  و کایبرد ،

دانش  و باوی   ها   بفههمب  اصالح  آنهاو با کمک  یاهت

 اقفام نمود. آئو ا  دانش

ا  بار ئبناا     هفی اص   پژوهش هع   یااهتن شایوه  

پژوهشا  یانیا  و شاونف ف اسات تاا      -ها  آئو ش  داللت

هاا  دانشا  و بااوی      برخ  بافههم   آنهابتوا  با کمک 

. دی آئو ا  ساوم ابتافای  یا اصاالح نماود     ئربوط ب  دانش

 ا با نمای  ئل   ابفههم  ئرتب  بب  ابتفا بخش پیش یو 
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، ساسس باا توجا  با  ئباان  نظار  بریرهتا  ا         پرداخت 
نظر ایان پاژوهش   فباوی  ئا  بفههم شونف ف   ها پژوهش
 .شفه استئعره  

شیوه با نمای  داناش   دادنشا   (Gange, 1985) یانی 
 اصا    کننافه  تعیاین توس  اهراد بلیای ئهم است، زراک  

با نماای  یکا  ا    . اسات شفه توس  هرد دانش  هراخوان  
تواناف شاائم    دی لم ئل    است ک  ئ  توج  قابمئرالم 
هاا    ها یا تصااویر  دی لاهظا  کاای  یاا با نماای       یتایه

  ئا  هما  ئنظر یانی ، بیرون  یو  کاغذ، تخت  و ... باشف. 
هاا و ئاهاوالت    بائطالع  صحیآ ئلا    و تشاخید داده  

 شاود  ئل   ، با نمای  صحیآ ئل    توس  هرد ئطرح ئ 
ئبتاف  و   اهاراد ئیاا    توجه  قابمک  دی این ئیا  تفاوت 

ئبتافیا  دی با نماای  ئلا    بالهاصا        خبره وجود داید.

 یوناف  هاا  برجلات  و هااهر  ئلا    ئا       سراغ ویژیا  
(Gange, 1985) .تنهاا هماوایه ئفیاف     نا    عم کرد زنین

آئو ا  یا ا  هافی ئلا       نیلت ک  دی برخ  ئواقع دانش
شود  ئ  تر وخیم ئان   عم کرد نادیستنمایف. این  دوی ئ 

آئو انشاا  یا تشاویق کنناف تاا با        ک  ئع ما  نیت داناش 

عناوا  نمونا  دی نظار     ها  هاهر  توج  نماینف. ب  ویژی 
ف: نا قرای است ایان سالال یا لام کن    ا آئو  بگیریف دانش

ئافاد کمتار ا  لائاف داشات       3ئفاد داید ایار او   5سایا "
 ویژی  اص   ئلا    کمتار   "باشف، لائف زنف ئفاد داید؟

آئاو ا    داناش  زنانچا  بود  ئفادها  سایا ا  لائف است. 

 عنااوا  باا  "کمتاار"یااا  "ا "نلاابت باا  ک مااات برجلاات  
، برا  کم کرد  دو عافد شارط  شافه باشانف     های  نشان 

. ایرزا  اساتفاده ا    آویناف  ئا  پاسخ غ طا  یا با  دسات    
 آئاو ا   داناش کماک با     هافی  باا  ساا    شرط   ها هن

دی برخ  ئلائم ئنار  آنهاو استفاده ا   است پیشنهادشفه

ائاا دی ایان ئلا    توجا  با       ، شاود  ئا  ب  پاسخ صحیآ 
هااا و لتااات برجلاات  ئلاا    ساابب یمراهاا      ویژیاا 
 ,Bakhshalizadeh)  اده  ع ا  بخششود.  ئ  ا آئو  دانش

آئاو ا  دی   ک  بیشترین ئشکم دانش دهف ئ ا  نش (2011
 "تر بتیگتر ئنها   کوزک"ناش  ا  باوی ب  عبایت  ،تفریق

 ,Reys)اسات. ییاس، لینفکویلات، الئبافین و اسامیت      

Lindquist, Lambdin, & Smith, 2014)    ا  ایان شایوه

 آنهاا . اناف  نماوده لم ئل    با عنوا  یویش ب  ئل    یااد  
آئو ا  ب  دنبال اعفاد و لتاات ک یاف     اکثر دانش نفئعتقف

نمایف. دی کتا  یسام    یشت  و سسس ب  ئل    لم   ئ 

 "ا "ئفهااوم تفریااق بااا ک ماا    ییا اا  ویراساات قاافیم 
قافیم یا   هاا   کتاا  است و برخ  ئع ما  ک   شفه ئعره 
ش با   یو  ایان  ا ناخواسات  باا اساتفاده     اناف  نمودهتفییس 
هاا    دی کتاا   . نناف   ئ دائنخود  آئو ا  دانشبفههم  

ئراتب انتقال، یوش لاذی و   جفیف ئفهوم تفریق با س ل  

. (Izadi et al., 2015)شاافه اساات  ئحااوی اعاافاد ایائاا  
تنهاا   آئاو ا   داناش  هاا    بفههمک  اشایه شف  یون  هما 

بااوی    ها   بفههم. یلتندانش   ها   بفههمئحفود ب  
کا  بار    آیناف   ئا  للاا   با  نیت یون  دیگر  ا  بافههم   

 ارریذای است. آئو ا  دانش ئل    لمتوانمنف  

 ارریذای بار عائم اساس   4دی زهایزو  خود  شونف ف
توا   ک  با کمک این عوائم ئ  نمود  ئعرهیا لم ئل    

 دی لام ئلا    یا تو ایآ داد    اهاراد ئوهقیت یا شکلات  
(Schoenfeld, 1985, 2010).  اناف ا    عوائام عباایت   ایان

کنتااارل ، (Heuristics) یاهاااتیه .(،Resourceئناااابع )

(Control ) بااااوی  هاااا نظاااامو  (Belief systems) 
(Schoenfeld, 1985) .     توج  ب  نقاش هار یاک ا  عوائام

ر بهباود یاادییر    تواناف با   ئا  شفه توس  شونف ف  ئعره 
آئو ا  ارریذای باشف. دی این ئیا ، یاهتن یاهکایهای   دانش
ا  ا   یونا   عناوا   اصاالح باویهاا  نادیسات، با      ئنظوی ب 

  بفههم ، کمتر ئویدتوج  قراییرهت  است.
آئاو ا  دیباایه خاود، ییا ا  و      ها  باوی  دانش نظام

لم ئل   ، ا  تاایب  ک  دی ایتباط باا ییا ا  با  دسات     
 آیف و بر عم کرد آنهاا ارریاذای اسات    آوینف ب  وجود ئ  ئ 
(Schoenfeld, 1985).  برخااا  پژوهشاااگرا  باویهاااا یا

ا  هراشاناخت  دی نظار یرهتا  و لاذا آ  یا      عنوا  ئللف  ب 
انااف  ا  بلایای ارریاذای دی یااادییر  ئعرها  نماوده     ئللفا  

(Desoete et al., 2001; Karimi et al., 2015; 

Schoenfeld, 1985; Whitebread et al., 2009). 

 آئااو ا  دانااشباااوی  نادیساات  هااا  یااتایهیکاا  ا  

ص و الهاام  ع م  بارا  خاوا   عنوا  ب  ییا  دینظریرهتن 

 پیائفها  اتخاذ زنین یتایه باوی ، عفم .استشفه ا  باال 
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آئاو ا  و دللارد شاف      داناش توس  تعهف و تالش کاه  

 ,Egan)ها  زالش  اسات   دی ئواجه  با ئل    آنهاسریع 

دهااف  نشااا  ئاا  (Schoenfeld, 1985)شااونف ف  .(2005

ها  خبره باوی داینف ک  لم ئلا    لاصام    کن لم ئل   

دی ئقاطع بااالتر، با    ها  هکویان  آنها است.  وبریشت یهت

تار اسات    دلیم ئاهیات پیچیافه برخا  ئلاائم، ئحتمام     

آئو ا  دی ئعارض نحاوه تفکار     شرایط  پیش آیف تا دانش

 :ئتوج  این نکتا  شاونف کا     ، ییا   خود قراییرهت ئع م

 هماراه باا   ئلاتمر   هاا  تاالش ئوهقیت دی ییا   لاصم 

دی ییا   قاو    آنهانظر  اهراد  ک  ا  و عمم هکویان  بوده

هاا  خاود باا زاالش یوبارو       هلتنف نیت برا  لم ئلا    

. ایان دی لاال  اسات کا  دی دویا  ابتافای ، ذات      هلتنف

نبوده و ایر زناین  ئلائم ییا   برا  اکثر ئع ما  دشوای 

لایم  ئوید  پیش آیف ئع ما  دلی   برا  اساتفاده ا  پتان 

صاویت   اغ ب ئلائم یا با   بیننف و تفکر با صفا  ب نف نم 

نماینف. دی ایناا بایف با  ایان نکتا  هریاف      یوتین لم ئ 

دقت داشت ک  تفکر با صفا  ب نف با لم ئل    ب  شایوه  

ئتافاول، ئع ماا    . دی شیوه استیوتین و ئتفاول ئتفاوت 

داننف، ئل    یا با صافا  ب ناف    لم ئل    یا ا  قبم ئ  یاه

خوانفه و ط  هراینف  خط  آ  یا باا خاوب  و خوشا  و    

کننف، لذا ب ناف لام    بفو  ئواجه  با هیچ ئشک   لم ئ 

آئو ا  با زگاونگ  تولاف    کرد  ئل    سبب آشنای  دانش

 .شود ها نم  انفیش 

کا  قارای    دهناف  ئا  نهاد پیشا  هاا  شمای  ا  پاژوهش  

هااا  تاااییخ ،  آئااو ا  دی ئعاارض تارباا  یاارهتن دانااش

توانااف ا  ایااااد برخاا   اجتماااع  ئربااوط باا  ییا اا  ئاا 

عناوا  ع ما     نگرش ییا یات با  "باویها  نادیست نظیر 

ییار  نمایاف    آئاو ا  پایش   دی داناش  "ئتع ق ب  خاواص 

(Egan, 2005).        باویها دی هار سان  ا  سا  ئنباع تاربا

شخص ، اطالعات لاصم ا  دیگرا  و اساتنتا  با  وجاود    

ائار  دی طاول  ئاا     ( کا   Badar et al, 2011) آینف ئ 

هاا    آئو ا  دی تاربا   یرهتن دانشئتناسب با قرای  وبوده 

 .(Schoenfeld, 1992) شاود   ئا  ینا  نهاد ،ئرتب  با بااوی 

کا  ئحاروم ئاناف  ا  شارای       کردنبایف هرائوش  بنابراین

نحاوه تفکار    ئشااهفه  نظیار هراهم آوینفه باویها  صحیآ 

توانف  ئ  ،یک  ا  ئنابع ارریذای بر باوی عنوا  ب  ساال  بتیگ

 آئو ا  شود. ئنار ب  ایااد باویها  نادیست  دی دانش

ها  ئهم دی آئو ش صاحیآ   دویه ابتفای  یک  ا  دویه

ئفاااهیم و هرایناافها  ییا اا ، دی کنااای ایااااد باویهااا   

 بناابراین ، استدیست هرد نلبت ب  خود، ییا   و ئحی  

سا  ایااد بفههم   ا  ک  خود  ئین  یون  آئو ش صحیآ ب 

شود دایا  اهمیت است. دی آئو  ن دانش  و باوی  دی دانش

 ها  یوشاین پژوهش تالش شفه است تا ب  ئعره  برخ  

دویه  آئاو ا   داناش دانشا  و بااوی     هاا   بفههم اصالح 

 ابتفای  بسردا یم.

 روش پژوهش

پیرائااو   تاار  بااتیگایاان پااژوهش بخشاا  ا  پااژوهش  

ک  با یوش  استارریذای بر لم ئل    کودکا   ها  ئللف 

ئناابع   دی آغاا  پاژوهش برخا    اسات.   شافه  اناامتارب  

و باویهااا  نادیساات ئربااوط باا   هااا  باافههمئربااوط باا  

همچناین پاس ا  بریسا      شافنف. شناساای    آئو ا  دانش

ئطاارح پیرائااو  دیک ئلاا      هااا  زهااایزو برخاا  

شاااونف ف  و (Gange, 1985) یانیااا  هاااا  زهاااایزو 

(Schoenfeld, 1985, 1992, 2010, 2013)  باا  دلیاام

ا  آئو  دانشبرا   استفاده قابمایتباط بیشتر با یویکردها  

تربیتا  انتخاا     هاا   داللات استخرا   ئنظوی ب خردسال 

 شفنف.

آ ئاو  تشخیصا     ئافنظر  دانش  ئتناسب با بفههم 

 Martin) تیمات  سلاالت آ  ا  ها  پرسشطرال  شف ک  

et al., 2012) دوم و ساوم  ییا ا   دیسا    هاا   کتاا   و

انتخااا  شاافنف.  (CTDF, 2012, 2013) ایاارا  ابتاافای 

دی  هاا  پرساش بریس  یوای  ئحتوای  و صاوی ،   ئنظوی ب 

اختیای تعافاد  ا  ئع ماا ، برنائا  ییاتا ، آئو شاگرا  و      

دیس  قرای یرهت. برا  بریسا  پایاای     ها  کتا  ئللفا 

اساتفاده   آئاو   دانش 33آ ئو  ا  یوش با  آ ئای  بر یو  

 آئاف.  با  دسات   08.0شف و  ریب همبلاتگ  پیرساو    

 ، سوانلاو  و ئایکولیافس  ژنگبا توج  ب  اینک  همچنین 

(Zheng, Swanson, & Marcoulides, 2011) ةلاهظاا 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
34

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2174-fa.html


 68 / ... ابتدایي سوم پایه آموزان دانش باوري و دانشي هاي بدفهمي برخي اصالح

 

 هاا   ئل   حت لم ص بین  پیش بهترین عنوا  ب هعال یا 

کالئ  کودکا  کالس دوئ ، سوئ  و زهایئ  شناساای   

اطمینااا  عااالوه باار نماارات    بنااابراین باارا  نمودنااف. 

، باا کماک آ ئاو     شافه  طرالا  دی آ ئاو    ا آئاو   دانش

هعال  ةلاهظ ةنمر (Wechsler, 2003)هعال وکل ر  ةلاهظ

 نیت ئشخد شف. آنها

ساوم ابتافای     آئو ا  دانشآئای  این پژوهش  ةجائع

نمونا    صاویت  ب تهرا  بودنف ک   3یک  ا  ئفایس ئنطق  

باا توجا  با      آئاو   دانش 33ا   شفنف. انتخا دی دسترس 

 هفهمناف  صاویت  با   ا آئاو   داناش  9 آ ئاو   پیشنمرات 

لاام  ةنفاار نماار 3 آئااو  دانااش 9انتخااا  شاافنف. ا  ایاان 

 ااعیف  هعالشااا  ةبااود و لاهظاا 2تااا  0ا   شااا  ئلاا   

 3تاا   3ا   شاا   ئلا    لم  ةنفر نمر 3 تشخید داده شف.

نفار   3 ئتوس  تشاخید داده شاف.   هعالشا  ةبود و لاهظ

 هعالشاا   ةباود و لاهظا   10تاا   0ا   شا  ئل   لم  ةنمر

 آئااو  دانااش 9ایاان  تتییاارات تشااخید داده شااف. قااو 

 ةباا لاهظا   آئو  دانشعمیق قرای یرهت. ب  هر  ئویدبریس 

ج لاا   3انفااراد  دی  صااویت باا کااای  ئتوساا  و قااو  

 آئو  با دانش 3ساعت( آئو ش داده شف و ب   12 ئاموعا )

ساعت( آئاو ش داده   .1 ئاموعا ج ل  ) 9 عیف  ةلاهظ

اول بااود کاا  بعااف ا  ساااعت  ساااعت 2شااف. هاار ج لاا  

ا  طریاق   هاا  . دادهکردناف  ئ ئفت  استرالت  ا آئو  دانش

 کارد  ئ پژوهشگر ئشاهفه . زنانچ  شفنفربت  صوت  ب 

برخویدای است،  ا  ویژهدی لین آئو ش ا  اهمیت  ا  نکت 

یا  آنهاا دی انتهاا  ج لا     ربات و بالهاصا     ا  دهترز دی 

ی . دشاف  ج لا  بعاف، لحاا     ةه و دی ئفاخ ا نماود  تح یم

 یرهتا   آ ئاو   پس ا آئو  دانش 9 ا  آئو ش  ةانتها  دوی

 ایان بااوی    هاا   یاتایه شناسای   ئنظوی ب همچنین  .شف

ا   و بعااف ا  ئفاخ اا   ا  پاایش ا  ئفاخ اا  آئااو  دانااش

 نیم  ساختاییاهت  استفاده شف. ها  ئصالب 

دانشا  ابتاافا تعاافاد  ا    هااا   بافههم بارا  اصااالح  

ایران  ئربوط ب  ک ماات   آئو ا  دانشها  ئتفاول  بفههم 

باارا  یهااع ایاان  برجلاات  شناسااای  و انتخااا  شاافنف.  

ها بر ئبنا  پیشنهاد پژوهش  وی وساا و ئولیگاا     بفههم 

(Verzosa & Mulligan, 2013)  هعالیاات آئو شاا  بااا

ئراتب خاص دی قالب باا   طرالا  شاف. همانناف      س ل  

دی  (Verzosa & Mulligan, 2013)وی وساا و ئولیگاا    

صاویت عم ا  و    ب  آئو ا  دانشاولین ئرل   تالش شف تا 

های  ئواج  شاونف کا  دی آنهاا     همراه با ئشاهفه، با ئل   

شاهود    ةدزای بفههم  بودناف. دی لاین ایائا  و ئشااهف    

ئل    ا  ک مات برجلت  استفاده شاف. آنهاا دی ایان یاام     

دادنف کا    تشخید ئ  بفو  اناام هیچ عم یات  صرها  بایف

ها، ئفادها و ... زا  کلا  بیشاتر یاا کمتار اسات.        ئکعب

ئفادها  سایا و لائف دیگر هفی  ةعنوا  نمون  دی ئل   ب 

آئاو ا    ب  دست آوید  ئفادها  لائف نبود، ب کا  داناش  

دادنف ک  ئافادها  زا  کلا  بیشاتر و      بایف تشخید ئ 

هعالیات  ز  کل  کمتر است، ئیتا  تکرای و تمارین ایان   

آئو ا  باا   دانش برابر 2 عیف  ةآئو ا  با لاهظ برا  دانش

 دوباایه ئتوسا  باود. پاس ا  اتماام ایان ئرل ا ،        ةلاهظ

آئو ا  داده شف، دی یاام دوم   ها  تصویر  ب  دانش ئل   

عنوا  نمونا ، دی   تنها بخش  ا  ئل    نمایش داده شف، ب 

ئفادها  سایا و لائاف ئافادها  ساایا نشاا  داده      ةئل  

عناوا  ئافادهای  کا  ا      ئفاد جفایان  ب  3شف، همچنین 

جعباا   آئااو ا  دانااشلائااف کمتاار داید، ائااا بایااف خااود 

کردناف. دی ایان ئرل ا  ا  آنهاا      ئفادها  لائف یا پار ئا   

خواست  شف تا عالوه بر تشخید اینک  ئفادها  ز  کل  

 ئنظاوی  ب تر است، آ  یا لم نماینف. بیشتر و ز  کل  کم

 هاا   ینتمار زنفین ئرتب  دی  ،سا   ئفهوم صحیآ دیون 

 آئاو ا   داناش ا اینکا    پس .ئاتا ا  این لتات استفاده شف

طاوی غیارایاد  با      دیست  لم کردنف و با   یا ب  ها ئل   

واکنشا  نشاا     ،شافه   شرط ةک یفواژ عنوا  ب  "ا "ک م  

ئلا    ج اب    ب  این ک م  دی صاویت نفادنف، توج  آنها یا 

های ، ئشاب   دی ئل   " ئا  ب  آنها تأکیف شف:  کرده و هم

ب  ئعن  لتوم استفاده ا  تفریاق   "ا "آنچ  لم شف، ک م  

نبود و بایف ب  ئعنا  ئلا    دقات شاود. زنافین ئرتبا        

آئاو ا  ایائا  شاف.     ا  با  داناش   ها با زنین شایوه  ئل   

های  ئطرح شف ک  دی آنهاا    همچنین زنفین نوبت ئل  

ئعناا  تفریااق اسااتفاده شااف. پااس ا  ئوهقیاات    بااا "ا "
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هاا بافو  ئشااهفه     آئاو ا  دی ایان ئرل ا ، ئلا        دانش

 تصویر  ایائ  شفنف.

  طرال  های داستا  آئو ا  دانشبرا  اصالح باویها  

بتوانناف باویهاا  نادیسات خاود یا دی      آئو ا  دانششف تا 

 آنهاا داستان  ئشاهفه و با زگونگ  تتییار   های  شخصیت

نیت توس  زنف  شفه طرال  ها  داستا آشنا شونف. یوای  

آئو شگر ییا ا ، ئع ام پایا  ساوم، ئتخصاد ییا ا  و       

 بریس  شف. نویل  داستا  ئتخصد

 پژوهش هاي یافته

پژوهشا  ئرباوط با      هاا   یاهتا  دی بخش پیش یو ابتافا  

پژوهش  ئربوط  ها  یاهت  سسسبفههم  دانش  ئعره  و 

 باوی  ایائ  شفه است. ها   بفههمب  

ا  باا  آئاو   داناش  دانشا   هاا    بفههم ئرالم اصالح

باا   هاا   بافههم شائم اصاالح   و قو  هعال ئتوس  ةلاهظ

و باود   ، نیما  تالام  و انتتاعا    عین  ها  ئل   کمک 

هعاال  اعیف شاائم اصاالح      ةا  با لاهظا آئو  دانشبرا  

، نیما  تالام  و   عینا   هاا   ئلا    بفههم  باا کماک   

باا   .باود  ا آئاو   داناش انتتاع  همراه با یسم شکم توس  

  اعیف دی  ةبا لاهظ آئو ا  دانشتوج  ب  این ئو وع ک  

شاکم   سام انتتاع  و  ئان  کا  ا  ی   ها ئل    ئواید  ا 

ئافدا  دزای اشتباه شفه  شف  نمبرا  لم ئل    استفاده 

ئانفه دی ذهنشا  یجعات کارده،    قفیم  باق  بفههم و ب  

آئااو ا  خواساات  شااف تااا دی لاام   ا  ایاان یااروه دانااش 

  ا شاکم اساتفاده نمایناف.   یائ  شافه ا  یسام   ها  ا ئل   

تنهاا یکا  ا     با این شیوه آئو ش دیفنفک   آئو ان  دانش

نشاف و     ئوهق عیف دی این ئرل  ةآئو ا  با لاهظ دانش

بارا    کننافیا   شارکت  ئا  بیشاتر  نلابت با  ساایر     

 .آئو ش و  اختصاص داده شف

 ایان پاژوهش بارا     کننافیا   شرکتبا توج  ب  تعفاد 

ارریاذای  ئفاخ ا  ا  آ ئاو  وی کاکلاو       بریس  ئیاتا  

یا دی  دای  ئعنا  آ ئو  وی کاکلاو  تفااوت   استفاده شف. 

 ,n=9سااطآ نمااره دیک ئلاا    پاایش ا  ئفاخ اا  )    

Md=3.00(   و پس ا  ئفاخ )n=9, Md=5.00نشا  داد ) 

(r=0.60, z= -2.53,, p<0.05). 

ا  و ایاااد  آئاو   دانشاصالح باوی نادیست دی  ئنظوی ب 

باارا   هااای  داسااتا باویهااا  صااحیآ، دی ایاان پااژوهش 

ئفاهیم و هراینفها  ییا   ئفنظر طرال  شاف و   ییستف

 شافه  ئطرح ها  شخصیتا  با کمک آئو  دانشاصالح باوی 

 .دی داستا  صویت یرهت

هاافی ایاان پااژوهش ئحااروم نمانااف    کاا  ا آناااای 

ا  ا  قرای یرهتن دی ئعارض زناین تااایب  باا     آئو  دانش

کمترین عوایض جانب  بود، استفاده ا  داساتا  ییا ا  و   

  بود کا  دی  ل  یاهداستان   ها  شخصیترهتن ا  کمک ی

زناف   شافه  طرال  ها  داستا دی  این پژوهش اتخاذ شف.

تاالش شاف    ها  ئتفاوت خ ق شفنف و شخصیت با ویژی 

اهراد توانمنف  ک  با این ئو وع ئواج  شونف آئو ا  دانشتا 

 ،لام ئلاائم   همچنین ونف ونیت ئمکن است دزای خطا ش

ها  همراه با شکلت است. دی  لاصم خرد جمع  و تالش

یهایشاا  ا   انتها  هر دیس بالهاص   سلاالت  پیرائو  باو

عالوه بار آشانای  و آیااه      ها سلال. این شفآئو ا   دانش

هفی تکارای برخا     آئو ا  با پژوهشگر ا  نحوه تفکر دانش

صااویت یرهاات.  آنهاااباویهااا  دیساات و نهادیناا  شااف  

 3دی انتهاا  دویه   آئاو   داناش  9ادیست تمائ  باویها  ن

ییا ا  تتییریاهتا  باود. دی     ها  داستا ا  با کمک  هفت 

ا  پایش ا  ئفاخ ا  صاویت    آئاو   داناش ک  با  ا  ئصالب 

کمااک "و  "خااو  یااوش داد  " هااا  ئللفاا  یرهاات،

دخیاام دی ئوهقیاات  اصاا   عوائاام عنااوا  باا  "اطراهیااا 

 آنهاا همچناین   ا  دی لم ئلا    ئعرها  شاف.   آئو  دانش

کا    دانلاتنف  ئا    یا دی دیس ییا ا  ئوهاق   آئو  دانش

 . ینگاا  اساات آئااو  دانااش ئع مشااا  باا  او یفتاا  باشااف

نشاا  داد،   (Marzughi, 2005) وقا   ئرکا    یونا   هما 

ایان بااوی، عافم تعهاف نلابت با  لام         یک  ا  پیائفها 

ئعتقفناف تنهاا    آنهاا  زراک ) استدشوای جفیف  ها  ئل   

ا  قو  توانای  ایااد تعهف نلبت ب  هر تک یف  آئو  دانش

ا  خردسال این عفم تعهف ئنار ب  آئو  دانش. دی .(یاداینف

دی  .شاود  ئا  ا  والافین و ئع ام    لام  یاهدیخواست سریع 

 هاا   ئللفا  ا  آئاو   داناش پس ا  ئفاخ   باا   ها  ئصالب 

 هاا   ئللفا  یسم شکم و عا   نکرد  نیت ب   دقت، تالش،
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ا  دی ئصاالب   آئاو   داناش شف.  دخیم دی ئوهقیت اهتوده

پس ا  ئفاخ   اذعا  داشتنف ک  ایار باا ئلا    دشاوای      

ئراجع  با  والافین یاا ئع ام ا  یسام       جا  ب یوبرو شونف 

 .شکم استفاده خواهنف کرد

 گیري و نتیجهبحث 

ا  آئو  دانشنف دی لو ه دانش  یا باوی  توان ئ  ها بفههم 

ت ا  یا تحا آئاو   داناش اتفاق اهتاده و قاب یت لم ئلا     

فی ا  اناااام ایاان پااژوهش یاااهتن  هاا قاارای دهااف. تااأریر

  باویدانش  و  ها  بفههم اصالح برخ   برا  های  شیوه

انااام ایان    ئنظاوی  با  . اسات ا  پایا  ساوم   آئو  دانشدی 

تشخیصا  هماراه باا     هاا   آ ئاو  ااام  نپاس ا  ا پژوهش 

 .انتخا  شفنف آئو  دانش 9 ،ئصالب 

  ب  اینکا   دانش  با توج ها  بفههم دی بخش اصالح 

دویه ابتفای  ا  قاب یت نماایش   بخش اعظم ئفاهیم ییا  

عناوا    برخویدای است ا  ایان ئو اوع با     و عین  شهود 

هاا  دانشا  اساتفاده     سنگ بنا  یوش اصالل  بفههم 

ترین ابتایهاا  یاادییر     ئشاهفه یک  ا  اولین و ئهمشف. 

 .(Hjalmarson & Salkind, 2007)آیاف   للا  ئ  بشر ب 

همراه با ئشااهفه و تالام،    آئو ش ئواید بفههمیفه شفه

صاویت صاحیآ    سبب با آئو   و تشکیم ئافد ئفاهیم ب 

دی نخلتین  . (Verzosa & Mulligan, 2013) خواهف شف

  هاا  ئل   با  تصویر  و عم   صویت ب  آئو ا  دانشیام 

ا  با لاهظ  هعاال  آئو  دانش. دی ئوید ج  شفنفائرتب  ئو

برخویدای  ا  تکرای و تمرین  ، عیف و ئتوس  دیا ئفتو 

یرهات کا  باا     ئفنظر قرایئفاهیم  یادئانف ب   برا کاه  

 ,Gathercole)نتایج پژوهش یاسرکول، الئونت و آلاوو   

Lamont, & Alloway, 2006)  اصاالح   .داید  خاوان  هام

 اعیف   ةآئو ا  دایا  لاهظ ها  دانش  دی دانش بفههم 

، زراک  با توج  (Cowan, 2005)تر  است  ئو وع غائض

، لاصم های   بفههم، زنین آنهالاهظ   ها  ئحفودیتب  

کننافه و   بایها و بایها قرای یرهتن دی ئعرض شرای  هاراهم 

تشفیفکننفه ئربوط ب  خود است و ب  هما  نلبت طاول  

دی صویت ئتفاول ئاناف    . است  نیا  دویه ئفاخ   بیشتر

 بعاف   هاا   ئواجا  ا  تمایم داینف دی آئو  دانشاین یام، 

فه با  داناش بفههمیا    شاا   قب ا  ئاننف عم کرد نادیسات  

قابام   آنهاا دیا ئافت   ةا  لاهظا  یالت  ب پیشین خود ک  

دی ایان  اساتفاده نمایناف.    آنهاو ا   با یشت  هراخوان  است

یادییر  و استفاده ا  تکرای و  ئراتب س ل  ئفاخ   یعایت 

. عوائم ارریذای شناساای  شافنف   عنوا  ب کاه   ها  ینتمر

و برخویدای  ا   عین  صویت ب صحیآ  ههمپس ا  تشکیم 

 صاویت  با  کاه ، ایااد توانمنف  دیک ئفهوم  ها  تمرین

 ,Verzosa & Mulligan)اسات  نیما  تالام   اروی     

ایاااد اساتقالل    بارا     یاائ  آغاا ین   . این ئرل(2013

ا  ا  ئشاااهفه تصااویر  و عم اا  ئلاا    و  آئااو  دانااش

 آیاف  ئا   للاا   ب ذهن   ها  پردا شا   نلب  ییر  بهره

(Berk & Winsler, 1995)   تاا   اسات . دی این ئرل   نیاا

 صاویت  با  ا  بتوانناف بخشا  ا  ئلا    یا کا      آئو  دانش

کمیام  تالام و ت  تنهاای   ب ائ  نشفه است، ای ئشاهفه قابم

ب     ن دایبلتا    ا یون . دی واقع اناام این ئرالم نماینف

. یام ساوم و  (Hogan & Pressley, 1997) آیف  ئللا  

استقالل کائم و دیک صحیآ ئل    بافو  اساتفاده    ،آخر

هعال  اعیف   ةا  با لاهظآئو  دانش برا . ا  ئشاهفه است

. اسات  هماراه  هاای   دشاوای  اناام این ئرل ا  اغ اب باا    

انتتاعا  ئناار با      کائال  صویت ب لم ئل     ک  ا آناای 

ایان یاروه ا    کاای    ةجفیاف  با  لاهظا    ةتحمیم وهیف

، التماال  (Bull & Espy, 2006) شاود  ئا   ا آئاو   دانش

ههم  ا  ب  لم تمارین بار ئبناا  باف    آئو  دانشبا یشت 

پژوهش ک   این آئو  دانش 3هر  .یابف ئ اهتایش   شا قب  

دزاای زناین    هعال  عیف  داشتنف دی این ئرل ا   ةلاهظ

تشویق  ا آئو  دانش ،یهع این ئل    برا شفنف.  با یشت 

تاا ئحافودیت    اطالعات ئلا    یو  کاغاذ شافه    یسم  ب 

داناش نادیسات    ب  با یشت برا عائ    آنهاکای   ةلاهظ

پژوهشاا  کاااو   ةایاان یااام بااا توصاای. نشااود آنهاااقب اا  

(Cowan, 2005) دی هاا  بافههم  . اصاالح  داید  خاوان  هم 

 شاائم و قاو   هعاال ئتوسا     ةا  دایا  لاهظا آئو  دانش

ا  آئاو   دانش، نیم  تالم ، انتتاع  و برا  عین  یام س 

، نیما  تالام  و   یام عین  3هعال  عیف  ةدایا  لاهظ

. نتاایج  بود آئو  دانشتوس  خود لم با کمک یسم شکم 
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ک رک و  ها  پژوهشبا نتایج  بخش پژوهشن لاصم ا  ای

، (Clerc, Miller, & Cosnefroy, 2014) همکااایا 

 ,Pound & Lee) ، پانف و ل (Fardanesh, 2011) هردانش

 (Verzosa & Mulligan, 2013) وی سا و ئولیگا  (2015

، (Mogonea & Mogonea, 2013) و همکااایا   ئاالئن

و یانیاا   (Berk & Winsler, 1995)باارگ و وینلاا ر  

(Gange, 1985)   .همخوان  داید 

دانشا    ا  تنها ئحفود ب  لو هآئو  دانش ها  بفههم 

باوی  یا هما  باویها  نادیسات   ها  بفههم . نیلت آنها

 تأریریا تحت دی لم ئل    ا  آئو  دانشعم کرد  یالت  ب 

 ;Eleftherios & Theodosios, 2007) دهااف ئاا قاارای 

Francisco, 2013) . دی ئاوید ییا ا     آئاو ا   داناش باوی

یکا  ا    (Egan, 2005) ع م  دی اختیاای خاواص   عنوا  ب 

 هاا   تاربا  باویها  نادیست  است کا  ییشا  دی هقافا     

یونااا  کااا  شاااونف ف   هماااا  ئناساااب و ئااارتب  داید.

(Schoenfeld, 1985)  ماام ئع اام کنااف هاار ع اشااایه ئاا

آئاو ا  ئناار    توانف ب  ایااد باویها  خاص  دی داناش  ئ 

عافم اساتفاده ا  پتانلایم تفکار باا       دی اغ ب ئاواید  شود.

 ةآئو ا  ا  ئشاهف صفا  ب نف عالوه بر ئحروم کرد  دانش

زگونگ  نحوه تفکر ییا  ، دی عمم باعث ایااد این بااوی  

بااال و  شود ک  ییا یات دانش  الهاام شافه ا     نادیست ئ 

 ;Egan, 1989) اساات اییاافه شاافه توساا  بریتیاافیا  

Schoenfeld, 1992). هاا  اولیا  اصاالح بااوی      یک  ا  یاه

ف  توسا   آئو ا ، انااام خطاهاا  عما    نادیست دی دانش

عائم سن بر اتخاذ این تصامیم   قابم ذکر استاست. ئع م 

ساوم   آئاو ا   داناش . ایان پاژوهش بار یو     استارریذای 

 ةتاا ی  دوی  ساال ، با    9. اکثر کودکاا   ابتفای  اناام شف

 ةاخالقیات خودئحاوی  یا پشات سار یذاشات  و واید دوی    

ا ایان،   انف. کودکا  تا پیش یرای  اخالق  شفه جفیف نلب 

بتییلاااال  یا ئنشااأ قااوانین دانلاات  و اهااراد  ئصااو  ا  

نمودناف. باا ویود با  ایان ئرل ا        هریون  خطا تصاوی ئا   

دهنف ک  بتییلاال  اهراد   تفییج تشخید ئ  کودکا  ب 

. زنانچا  قارای   (Kadivar, 2007)ئصو  ا  اشتباه نیلتنف 

واسااط   سااالگ ، باا  9باشااف کودکااا  بالهاصاا   دی آغااا  

تفکر ئع مشا ، با این واقعیت یوبارو شاونف:    ةنحو ةئشاهف

اطمیناا  دایناف بایهاا دزاای اشاتباه       آنهائع مان  ک  ب  "

آئاو ا    ، این خطر وجود خواهف داشت ک  دانش"شونف ئ 

ب  ئع ما  خاود اطمیناا  کنناف. ا     دی سایر ئواید نتواننف 

 آئاو ا   ه شف، ال م است تا دانشیون  ک  اشای سوی  هما 

لاصام   ،آئافه  دسات  ک  دانش ب  شونفبا این ئل    آشنا 

. ا  نلام بشار طا  ساالیا  ئتاوال  اسات      وخطاه آ ئو 

داسااتا  ابااتای اصاا   ایاان پااژوهش باارا  تتییاار  یو یان ا ا

 ،"خاود " ،کلاب بااوی   س  ئنبع. شف آئو ا  دانشباویها  

عوائام ارریاذای دی ایان     عناوا   ب  "استنتا "و  "دیگرا "

 هاا  داساتا  . ئاهیات  قرای یرهتناف  ئویداستفادهپژوهش ب  

ا  با  ایان   آئو  دانشانتخا  و طرال  شفنف تا  ا  یون  ب 

 کاایییر   با  برسنف ک  لم ئل    ییا   ئلت تم  نتیا 

و اهراد توانمناف   استدقت، تالش و استفاده ا  یسم شکم 

ناف دی لام   توان م نیت زنانچ  این ئواید یا یعایت نکننف ن

شکلات و   ئوهق شونف. ا  سوی  هراینفها  تفکار، ئلائم 

توس  شخصیت ئوهاق داساتا  دی زنافین     دوبایهتالش 

 ،پایان  ةئصالبنمایش داده شف. دی  آئو  دانشت برا  نوب

دی ییا ا    ننفتوا ئ نیت  آنهاا  ئعتقف بودنف ک  آئو  دانش

تالش، دقات و   ب  عوائ   نظیر آنهائوهقیت ئوهق شونف و 

دی ایاان ئرل اا  . اسااتاسااتفاده ا  یساام شااکم ئربااوط  

ویژیا   "عنوا   ف ئیا  ئوهق بود  ب ا  توانلتنآئو  نشدا

صفت  برآئفه ا  تاالش و دقات و اساتفاده ا     و  "ذات  هرد

 -ی  ئلا    عنوا  یکا  ا  ابتایهاا  با نماا    ب -یسم شکم 

باوی  نشاا    ها  بفههم  و اصالح تتییرتمایت قائم شونف. 

 داید. آئاو ا   داناش ئفاخ   ئاذکوی بار یاادییر      تأریرا  

  الفلریوس و ت ودوسایوس  ها پژوهشنتایج این بخش با 

(Eleftherios & Theodosios, 2007)  کااایس و و  

 ,Mello)، ئ او  (Zazkis & Liljedahl, 2009)لی اافا   

 داید. خاوان   هام  نیات  (Schiro, 2004)و اساکایرو   (2001

انتخاا    ةبا  دلیام نحاو   است نتایج این پژوهش  ذکر قابم

 تار  باتیگ  ةب  جائعا  تعمیم قابم ،آئای  و تعفاد آ  ةجائع

 هاا   نمون دی  های  ئفاخ  زنین  شود ئ پیشنهاد . نیلت

باشنف نیات انااام    شفه انتخا تصاده   ةشیوک  با  تر بتیگ
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ئفاخ اا   ةاراار شاایو شااود ئاا شااود. همچنااین پیشاانهاد 

دی ایاان پااژوهش باارا  اصااالح دیگاار     شاافه اسااتفاده

سان    هاا   یروهدانش  و باوی  و برا  دیگر  ها  بفههم 

 قرای ییرد. ئویدبریس ابتفای   ةدوی
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