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چکیده

مسأله حل مهارت های و یادگیری بهبود در آموزان دانش توسط مثال تولید نقش بررسی منظور به حاضر پژوهش
گروه نفر ١۵ و آزمایش گروه نفر ١۵ ) ریاضی سوم سال دختر آموز دانش شامل٣٠ پژوهش نمونه ی شد. انجام آنان
آموزان دانش توسط مثال تولید رویکرد با آزمایش گروه در و سنتی شیوه به کنترل گروه در تدریس کنترل)می باشد.
حل و یادگیری بهبود متغیرهای در کنترل) و (آزمایش گروه دو نمرات میانگین بین داد نشان پژوهش نتایج شد. انجام
تفاوت رهیافت ها) از استفاده مهارت و موجود دانش از استفاده مهارت استدالل، مهارت سازی، فرضیه (مهارت مسأله
مسأله حل ومهارت های یادگیری بهبود موجب آموزان دانش توسط مثال تولید رویکرد بنابراین دارد. وجود داری معنی

آنانمی شود.

مسأله حل یادگیری، مثال، تولید کلیدی: واژه های

مقدمه ١

مشخص، و خاص مثال ها ی از معلمان که مواردی در خصوص به می کنند، ایفا ریاضی یادگیری و آموزش در مهمی نقش مثال ها
بسیاری .(٢٠١٠، سوفین بایتی (هاریزون می نمایند استفاده دانش آموزان به مفاهیم انتقال یا و مسأله یک تشریح منظور به
مطلب آن مورد در را مثالی آموزان دانش از سپس و کنیم تدریس را مطلبی ما اگر که معتقدند محققین و آموزشگران از
به توجه با می کنیم. تقویت یا و ایجاد آن ها در را مهارت هایی و کشانیم می چالش به را آموزان دانش ذهن کار این با بخواهیم،
بعضی که دارد وجود آموزش در مثال ها از استفاده در متفاوتی رویکردهای محققین، نظر از مثال ها دامنه گستردگی و وسعت
یک ارزشیابی جدید، مفهوم یک ارائه با رابطه در مثال ها از استفاده از: عبارتند کمین بندی تقسیم اساس بر رویکردها این از
استفاده و مفاهیم بین ارتباط ایجاد مفهوم، ساخت ریاضیات، در مندی عالقه و انگیزش ایجاد مسئله، حل روش های مفهوم،
آن ها بین ارتباط و مفاهیم شناخت نیازمند که است فکری کاری مسئله حل .(٢٠١٠ ، (کمین مسئله حل رهیافت های از
حل برای مسیری کننده ترسیم و مفاهیم از آن ها شناخت بهبود در عاملی می تواند آموزان دانش توسط مثال تولید و است
است. شده شناخته ریاضی تدریس روش های اغلب در الزم جنبه های از یکی کلی طور به مثال ها از استفاده باشد. مسئله
می تواند تدریس ضمن در آن ها مناسب ارائه عدم یا و فقدان که می آیند حساب به یادگیری و یاددهی در الزم جز یک مثال ها
عنوان به آموزان دانش توسط مثال تولید طرفی از باشد. داشته آموزان دانش توسط مفاهیم درک و شناخت در منفی اثرات
و ریس ١٣٩٠؛ فراهانی، (واشقانی است بوده آموزشگران از بسیاری توجه مورد یادگیری در تأثیرگذار حوزه این از شاخه ای
معلمان استفاده و پداگوژیکی دانش محتوی بین ارتباط (٢٠٠٨) زاواسکی و زودیک .(١٩٨١ ، وینر و تال ٢٠٠٢؛ ، رنکل
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آموزان دانش نگرش مراتب سلسله از معلمان اگاهی مثال ها با رابطه در که معتقدند و دادند قرار توجه مورد را مثال ها از
و ریس است. ضروری آن مهم جنبه های به توجه جای به مثال یک از مرتبط غیر نکات دانستن به آن ها تمایل مثال ها، به
از استفاده داشتند، ریاضیات در مثال ها نقش اهمیت بیان برای که مطالعاتی در ،(٢٠٠٧) لیکین و زازکیس ،(٢٠٠٢) رنکل
مثال ها گونه این تأثیر میزان دریافتند و دادند قرار تایید مورد را شده حل مثال های به یادگیرنده ها تمایل و کارشده مثال های
تولید روش های خود، پژوهش در (١٣٨٨) کثیری می دهد. انجام خودش برای فراگیر هر که دارد تحلیلی و تشریح به بستگی
که می شود باعث موضوع یک در مثال تولید که بود این بیانگر نتایج داد، قرار توجه مورد را دبستانی آموزان دانش توسط مثال
مهارت های و یادگیری بهبود در مثال تولید که است نقشی بررسی صدد در تحقیق این رود. باالتر موضوع آن از مفهومی درک

دارد. دانش آموزان مسئله حل

پژوهش روش ٢

دانش پژوهش مورد نمونه است. کنترل” گروه با آزمون پس آزمون- پیش ” نوع از و آزمایشی نیمه تجربی حاضر پژوهش
از شدند. انتخاب دسترس در گیری نمونه شیوه به که هستند اهواز شهرستان ۴ ناحیه ریاضی رشته متوسطه سوم سال آموزان
بهبود بررسی جهت شدند. انتخاب ساده تصادفی شیوه به کنترل گروه نفر ١۵ و آزمایش گروه نفر ١۵ آموزان دانش این بین
اندازه ابزار صوری و محتوا روایی منظور به شد. استفاده ساخته محقق ابزار از آموزان دانش مسئله حل مهارت های و یادگیری
آموزش تخصص با نفر دو و ریاضی اساتید از تن دو و ریاضی معلم ۴ توسط، سواالت گردید. انتخاب سوال ۴٠ ابتدا گیری،
نمره در را امتیاز بیشترین مذکور اشخاص توسط که شدند برگزیده آن هایی سواالت میان از گرفتند قرار بررسی مورد ریاضی
شدن مشخص از پس شدند. انتخاب آزمون پس برای سوال ٨ و آزمون پیش برای سوال ٨ آخر در بودند. آورده دست به دهی
تحت ساعتی ۵/١ جلسه ٨ مدت به آزمایش گروه سپس آمد، عمل به آزمون پیش گروه دو هر از کنترل، و آزمایش گروه های
سنتی آموزش تحت کنترل گروه و گرفتند قرار آموزان) دانش توسط مثال تولید بر مبتنی تدریس (روش مستقل متغیر تأثیر
و مالک پژوهش این در آمد. عمل به آزمون) (پس پایانی آزمون گروه دو هر از آموزشی، دوره اتمام از پس گرفت. قرار رایج
مسئله حل مهارت بهبود مالک و می باشد کالس دو آزمون پس و آزمون پیش نتایج مقایسه یادگیری، بهبود تشخیص میزان
استفاده و رهیافت ها از استفاده سازی، فرضیه استدالل، مقیاس های خرده در کالس دو آزمون پس و آزمون پیش نتایج مقایسه

است. موجود دانش از

یافته ها ٣

بررسی منظور به و مستقل t آزمون از آزمون پس و آزمون پیش مرحله در گروه دو عملکرد مقایسه منظور به قسمت این در
می شود. استفاده وابسته t آزمون از آزمون پس و آزمون پیش مرحله در خودش با قیاس در گروه هر عملکرد

استدالل، مهارت یادگیری، (بهبود پژوهش متغیرهای برای داده ها تمامی می دهد نشان ١ جدول مندرجات که گونه همان
در هم کنترل و آزمایش گروه دو در موجود) دانش از استفاده مهارت و رهیافت ها از استفاده مهارت سازی، فرضیه مهارت
وجود تفاوتی هیچ داده ها بین که معنی بدین هستند، α = ٠٫٠۵ داری معنی سطح از باالتر آزمون پس در هم و آزمون پیش
برای مستقل t آزمون از می توان گرفت، قرار تایید مورد داده ها بودن نرمال که این به توجه با می شود. تایید صفر فرض و ندارد

کرد. استفاده داده ها داری معنی عدم یا داری معنی
استفاده و سازی فرضیه رهیافت ها، از استفاده مهارت استدالل، مهارت یادگیری، بهبود برای t مقدار ٢ جدول به توجه با
پژوهش متغیرهای نظر از کنترل) و (آزمایش گروه دو بین شد بیان که چه آن به توجه با نمی باشند. دار معنی موجود دانش از
داری معنی تفاوت موجود دانش از استفاده و سازی فرضیه رهیافت ها، از استفاده مهارت استدالل، مهارت یادگیری، بهبود

٢–۴ ص:

ایران ریاضی کنفرانس ششمین و چهل

١٣٩۴ شهریور ۶–٣

یزد دانشگاه

آنان ریاضی مسئله حل مهارت و یادگیری بهبود در آموزان دانش توسط مثال تولید نقش پوستر

۴٣٨

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١ جدول

٢ جدول

ندارد. وجود

٣ جدول

برابر آزمون پس مرحله در کنترل و آزمایش گروه در یادگیری بهبود tمی دهد نشان ٣ شماره جدول مندرجات که گونه همان
که است −٢٫٨٧ با برابر استدالل مهارت t همچنین است. دار معنی (α = ٠٫٠٠٨) سطح در مقدار این که است ٢٫٨۶ با
دار معنی ( α = ٠٫٠١۵) سطح در که است −٢٫۶ با برابر رهیافت از استفاده t است. دار معنی ( α = ٠٫٠٠٨) سطح در
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دانش از استفاده tاست.مقدار دار معنی ( α = ٠٫٠١۵) سطح در که است −٢٫۵٧ با برابر سازی فرضیه t همچنین است.
مرحله در متغیرها میانگین گفت می توان بنابراین است. دار معنی ( α = ٠٫٠١۶) سطح در که است −٢٫۵٧ با برابر موجود

است. گرفته قرار مثال) (تولید تدریس روش تأثیر تحت آزمون پس

گیری نتیجه و بحث

استدالل، (مهارت نمره های جبری جمع از که افراد ریاضی مسئله حل و یادگیری بهبود در مثال تولید که بودند این بیانگر نتایج
پژوهش با پژوهش این نتایج دارد. اثر می آید، دست به موجود) دانش از استفاده و رهیافت ها از استفاده سازی، فرضیه مهارت
از وقتی است. همسو ،(٢٠٠٧) لیکین و زازکیس ،(٢٠٠٢) رنکل و ریس ،(١٣٩٠) فراهانی واشقانی ،(١٣٨٨) کثیری
درگیر آموزش امر در را آنان عمال بزنند مثال داشته اند حضور آن تدریس مراحل در که مطلبی مورد در می خواهیم آموزان دانش
مهم ترین مفهوم یک در آموزان دانش افکار از گاهی آ دارد. ارزشی با جایگاه آموزش، امر در که است چیزی این و می کنیم
دانش بدفهمی های به بردن پی برای روش ها بهترین از یکی شاید آموزان دانش توسط مثال تولید می باشد. رویکرد این پیامد
راحتی به می تواند که می گیرد قرار یادگیری محیط یک در آموزان دانش وقتی (٢٠٠۵) میسون و واتسون نظر از باشد. آموزان
دامنه به طریق این از و شده فعالیت ها این در شرکت به متمایل نیز خود شوند، مطلع آن ها افکار از و شنیده را دیگران نظر
قسمت مهم ترین ذهنی شان یافته های به آموزان دانش تشویق و ترغیب معلم یک برای شاید می یابد. دست اطالعات از وسیعی
دادن ارتباط در آنان سعی مفهوم، یک چرایی یافتن به آنان تالش موضوع یک از آموزان دانش توضیح و شرح باشد. کار این
دیگر شرایط یا شرط یک تغییر با که مختلفی حاالت گرفتن نظر در برای تالش جدید، اطالعات به مفهوم آن از موجود دانش
نتایج از بخشی دارد، وجود مسئله حل برای که متفاوتی روش های با آشنایی و آن ها تحلیل و تجزیه و می آید وجود به مسأله در

است. مثال تولید با کار
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