
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Farhangian Universityدانشگاه فرهنگیان

                        Quarterly Journal of Education in Basic Sciencesفصلنامه پویش در آموزش علوم پایه

 Volume 5, Issue 41, Spring 1049                                         8931دوره پنجم، شماره چهاردهم، بهار 

 

93 

 

 

تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی عملکرد و استدالل ریاضی 
 دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی
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 چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر گفتمان ریاضی ) با شیوه ی بحث های کالسی( بر توانایی استدالل و عملکرد ریاضی دانش   
شهرستان  0آموزان پسر پایه ششم دبستان مقطع ابتدایی بود. جامعه آماری این مطالعه تمام دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه 

دانش آموز که با روش نمونه گیری تصادفی چند  مرحله ای انتخاب  92ت. حجم نمونه شامل اس 8931-39اهواز در سال تحصیلی 
نفره تحت عنوان گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند.ابزارهای این پژوهش آزمونهای سنجش توانایی  09و در دو گروه 

ت ریاضی حیطه استدالل و شناختی آزمون تیمز استدالل ریاضی و عملکرد )شامل: دانش، کاربرد و استدالل( متشکل از سؤاال
به دست آمدند. برنامه طراحی شده در سه گام ؛ اقدام ، کاوش ، بحث و خالصه  99/2و  93/2ریاضی بود که پایایی آنها به ترتیب 

آموزش جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد.  81( در 0289سازی و با راهبردهای ده گانه تسهیل بحث های کالسی سیریلو )
درگروه کنترل با شیوه سنتی و معمولی صورت گرفت.  نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که توانایی عملکرد 
ریاضی دانش آموزان در حیطه های شناختی دانش ، کاربرد و استدالل و همچنین توانایی استدالل ریاضی گروه آزمایش نسبت 

ی ن آموزش مبتنی بر گفتمان به شیوه بحث های کل کالسی سبب افزایش توانایی عملکرد ریاضبه گروه گواه بیشتر است بنابرای
 دانش آموزان در حیطه های شناختی  و توانایی استدالل ریاضی  آنها مطالعه تیمز می شود. 

اربرد و ؛ دانش، کگفتمان ریاضی، توانایی عملکرد و استدالل ریاضی، حیطه های شناختی مطالعه تیمز شامل :واژگان کلیدی
 .استدالل
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 مقدمه

یکی از نیازهای اساسی دنیای پرشتاب امروز، شکل دادن به تحوالت و نو آوری های آموزشی است، زیرا این امر شاید   
یکی از مؤثرترین زمینه هایی است که ما را قادر می سازد تا فاصله خود را با تحوالت و دگرگونیهای جهان کمتر کنیم. سال ها 

می گذرد در حالی که ما هنوز با زنجیری به نام تدریس سنتی به دنیایی گره خورده از روی کار آمدن روش های نوین تدریس 
ایم که در نظام های آموزشی پیشرفته، دیگر جایی برای آن وجود ندارد. روشی که در آن دانش آموزان کمتر درگیر فهم مطالب     

کالس های درس سنتی، دانش آموز جایگاهی می شوند و کمتر سؤال می پرسند دیگر در آموزش ریاضی طرد شده است. در 
برای خود احساس نمی کند و می آموزد بدون فکر کردن هر چیز را بپذیرد. همچنین او در کالس درس به موجودی منفعل تبدیل 

 می شود که مسؤول یادگیری خود نیست. 

آورند و معلم میتواند مشکالت پنهان ، این مکان را به دانش آموزان می دهد که خطاهایشان را به سطح 8گفتمان ریاضی  
دانش آموز را که گاهی در تمام کالس مشترک است از مطالبی که آنها عنوان می کنند، شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام 
کند. تحقیقات گسترده نشان می دهد که یکی از علل اصلی مشکالت یادگیری و پیشرفت در ریاضیات این است که دانش 

ب بر یادگیری از روی تکرار و عادت ، راهبردهای نامناسب و نارسا و استدالل سطحی ریاضی تکیه دارند آموزان، اغل
(. طبق گزارش 8939و نصرتی و غالمحسین زاده،  8930، نریمانی و سلیمانی،0282، 9، به نقل از بوسن، لیتنر و پالم0،0229)هیبرت

تأکید شده بود، دانش آموزان موفقیت بیشتری نسبت به دانش  1حل مسأله و روش 9(، در کالس هایی که بر استدالل8333) 4تیمز
( نشان      می دهد میانگین نمرات 0288، 0289)  1(. بررسی نتایج تیمز ریاضی 0222،  9آموزان سایر کالس ها داشتند ) مولیس 

عناداری از میانگین بین المللی پایین است ) به طور م 3دانش آموزان ایرانی در پایه های چهارم و هشتم در حیطه استدالل ریاضی
 (. 0223،  0289، 82مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز

( در کتاب اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه ای پنج استاندارد فرایندی 0222) 88شورای ملی معلمان ریاضی آمریکا  
بات و استدالل، گفتمان ، بازنمایی و پیوندها و اتصال های را در آموزش ریاضی پیشنهاد می کند که عبارتند از: حل مسأله ، اث

ریاضی. این شورا معتقد است برای آموزش مطلوب ریاضی و رسیدن به اهداف هر دوره ی تحصیلی، برقراری این فرایندها در 
ی تدالل را       مکالس های درس ریاضی ضروری است و توانایی استدالل کردن را برای درک ریاضی اساس و پایه می داند. اس

(. استدالل و عملکرد 0223، 80توان به عنوان فرایند کسب نتایج بر اساس دالیل یا فرضیات بیان شده تعریف کرد ) مارتین و کاسمر
(. 0229، 89ریاضی به تفکر منطقی از طریق مسائل ریاضی برای رسیدن به راه حل ها گفته می شود )سلدن و سلدن 

( معتقد است که توانایی متقاعد کردن دیگران از طریق بحث و توجیه، اساس استدالل و عملکرد 0223  ,0282 (84یانکلویتز
ریاضی را تشکیل می دهد. به عقیده ایشان محیط ریاضی که در آن دانش آموزان با هم تعامل دارند و ایده های ریاضی خودشان 

 د ریاضی است. را گفتمان می کنند، حالت ایده آل برای توسعه استدالل و عملکر

چنین دالیلی بر توسعه روش های آموزشی مبتنی بر گفتمان که پتانسیل ترغیب دانش، تفکر ریاضی و رشد توانایی   
استدالل و عملکرد ریاضی را دارند، تأکید می کنند. منظور از گفتمان ریاضی، گفتن و شنیدن، نوشتن درباره ریاضی و استدالل 

(. برای برقراری فرایند گفتمان ریاضی در کالس درس می توان از NCTM ، 0222ریاضی وار به کمک زبان ریاضی است ) 
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روش های تدریس مختلفی از جمله روش تدریس بحث گروهی استفاده کرد. آموزش به کمک بحث گروهی به فراهم آوردن 
ا اطالعات، اندیشه ها و ند تموقعیتی گفته می شود که در آن یادگیرندگان با همدیگر، یا یادگیرندگان با معلم به گفتگو می پرداز

( ، در مقاله خود با عنوان 0221) 8مایکل نوسبام  (.0280عقاید را با هم مبادله کنند یا به کمک هم به حل مسائل بپردازند ) سیف 
ن کبه این نتیجه رسیده که درگیر شدن در گفتمان و استدالل های مشترک مم "گفتمان مبتنی بر همکاری، استدالل و یادگیری "

(، در پژوهش 8934است اثرات دراز مدت در تحکیم دستاوردهای یادگیری داشته باشد. احمدی، ریحانی و نخستین روحی ) 
( در پژوهشی 8913خود به مؤثر بودن آموزشمبتنی بر گفتمان در توانایی استدالل ریاضی دانش آموزان دست یافته اند. ناهیدی )

ریاضی و پیشرفت دانش آموزان در حل مسائل کالمی و نیز در درک مفاهیم کسر، ارتباط و  به معنادار بودن ارتباط میان گفتمان
(، در پژوهش های خود دریافتند که گفتمان ریاضی در کالس درس به درک 0224) 0ترجمه اشاره کرده است. مارتون و تسوئی

ه ترویج گفتگو درباره یادگیری مفاهیم پایه جمعی دانش آموزان از مسأله و مطالب ارائه شده پیرامون آن کمک می کند و ب
 دانش ریاضی یاری می رساند. 

(، در پژوهش خود به معنادار بودن ارتباط میان گفتمان ریاضی و توانایی عملکرد 8931احمدی، ریحانی و توحیدی نژاد )  
یاضی ت یافتند. همچنین درباره محیط رو استدالل ریاضی دانش آموزان  در حیطه های شناختی دانش ، به کار بستن و استدالل دس

(، بیان داشتند که در کالس های درسی که روش بحث به کار می رود، بهبودی معنادار در توانایی 0280) 9سپنگ و وب
(، دریافتند که 0284) 4یادگیرندگان در حل مسائل کالمی ریاضی نسبت به مدارس تجربی دیده می شود. بالنتون و استایلیانو

(، با توجه به 0289) 9تعاملی طرح ریزی مفیدی برای تجزیه و تحلیل گفتگوی کل کالس است. بر این اساس سیریلو استدالل
مطالعات انجام شده در زمینه گفتمان کالسی، ده راهبرد را در قالب سه گام اساسی اقدام، کاوش، بحث و خالصه سازی برای 

  .و سپس کل کالس( ارائه داده است تسهیل بحث های کالس درس ریاضی) شامل بحث دونفره

(، چهار راهبرد برای تسهیل پیشرفت استدالل میان دانش آموزان متوسطه از طریق گفتمان ریاضی معرفی 0282)  1کائور  
کرده است، این راهبردها بر پایه این فرض است که آن دسته از تکالیف ریاضی که از طریق عملیات رویه ای حل می شوند از 

ل ریاضی جلوگیری می کنند؛ و آنهایی که بر مفهوم سازی و مهارت های تفسیری تأکید می کنند، توانایی استدالل را استدال
افزایش می دهند. بر اساس مبانی ذکر شده در همین راستا هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی 

موزان پسر پایه ششم دوره ابتدایی می باشد که برای رسیدن به این هدف فرضیه های بر توانایی عملکرد و استدالل ریاضی دانش آ
 زیر مطرح شدند:

استفاده از آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی در مقایسه با روش سنتی و معمول موجب افزایش توانایی  .1
 استدالل ریاضی در دانش آموزان می شود.

ر مقایسه با روش سنتی و معمول موجب افزایش توانایی استفاده از آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی د .2
 عملکرد ریاضی در حیطه های شناختی دانش، کاربرد و استدالل در دانش آموزان می شود.

 

 روش پژوهش   

تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردی و در قلمرو پژوهش های شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه 
کنترل است. چون محقق در انتخاب نمونه مورد نظر آزادی کامل ندارد و کالس ها از قبل برنامه ریزی شده بودند و افت تحصیلی 

س را بیشتر مشاهده کرده و از آنجایی که دانش آموزان انگیزه پایینی در دانش آموزان در درس ریاضی نسبت به سایر درو
دانش آموز پسر پایه  922یادگیری ریاضی داشتند، به این دلیل روش شبه آزمایشی انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، 

تان اهواز مشغول به تحصیل بودند. شهرس 0در ناحیه  8931-39ششم دوره دوم ابتدایی دبستانهای دولتی بود که در سال تحصیلی 
نفر  09نفر به عنوان گروه کنترل و  09دانش آموز بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای،  92نمونه آماری شامل 

و  هدیگر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. نمونه های مورد نظر از نظر سطح فرهنگی و سطح سواد والدین تقریبًا مشابه بود
                                                           
8.MichaelE. Nussbaum  
2.Marton & Tsui  
3.Sepeng &  Webb 
4.Blanton & Stylianou  
5.Cirillo 
6.Kaur  



_____________________________________________ در آموزش علوم پایهپویش    

تفاوت زیادی با هم نداشتند.آموزش در گروه کنترل به شیوه ی سنتی و معمول و در گروه آزمایش به شیوه    بحث های کالسی 
 ( صورت گرفت. 0289با راهبردهای ده گانه سیریلو ) 

 

 ابزارهای گرد آوری داده ها  

وانایی عملکرد ریاضی بر اساس سؤال های تیمز سؤال آزمون سنجش ت 89ابزارهای الزم برای پژوهش عبارت بودند از:    
 82درصد سؤاالت( و  02درصد سؤاالت ( و استدالل ) 42درصد سؤاالت(، کاربرد )  42در حیطه های شناختی شامل دانش ) 

ه (، انتخاب گردید. آزمون ها از نظر و دیدگا0222) 8سؤال حیطه استدالل از سؤاالت استدالل تیمز و سؤاالت مدل میازاکی
معلمان پایه ششم ابتدایی ، اساتید آموزش ریاضی دانشگاهها و دبیران ریاضی متوسطه دوره های اول و دوم مورد بررسی و روایی 
قرار گرفتند. نمره گذاری سؤاالت آزمون سنجش توانایی عملکرد ریاضی طبق اصول نمره گذاری تیمز انجام گرفت و در 

کامل داده شد و به پاسخهای نادرست، بدون پاسخ و خط خورده، پاک شده و ناخوانا  سؤاالت حیطه دانش، به پاسخ درست نمره
و بی ربط نمره ای داده نشد در سؤاالت حیطه کاربرد، سؤاالت پاسخ ساز یک بخشی و دو بخشی بر اساس میزان پیچیدگی با 

ؤاالت حیطه استدالل، پاسخهای مربوطه با برای پاسخ های کامالً درست، نمره گذاری شد و در س 0یا  8استفاده از واحدهای 
  ( نمره گذاری شد؛ به این صورت که اگر پاسخ داده شده با زبان رسمی ریاضی یعنی نمادین باشد ، سطح0222مدل میازاکی )

A( ؛ اگر با زبانهای دیگر مانند تصاویر باشد، سطح 4باالترین نمره )نمرهB  (9استدالل استقرایی با زبان رس ، )می و نمادین نمره
نمره( ) به نقل از ریحانی  D   (8نمره( و استدالل استقرایی با تصاویر و وسایل قابل استفاده باشد، سطح  0)  Cریاضی باشد، سطح  

( تعلق گرفت . ضریب پایایی آزمون سنجش توانایی عملکرد ریاضی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  در 8939و کالهدوز، 
و ضریب پایایی آزمون توانایی استدالل ریاضی با استفاده از روش آلفای  919/2و  908/2ها به ترتیب ،  پیش و پس آزمون

 به دست آمدند. 932/2و  988/2کرونباخ  در پیش و پس آزمون ها به ترتیب، 

واه، در گروه گپس از نمونه گیری، برای اطمینان از یکسان بودن گروه ها پیش آزمون از هر دوگروه به عمل آمد سپس   
شیوه آموزش همان موضوعات با زمان یکسان به روش سنتی یا معلم محور انجام شد و در گروه آزمایش نیز همان موضوعات در 

جلسه مطابق جلسات آموزش گروه گواه  به صورت گفتمان ریاضی) بحث های کالسی( صورت گرفت. آموزش به این شیوه  81
مانند فکر کردن و استدالل کردن در دانش آموزان است در سه گام ؛ اقدام ، کاوش ،  که هدفش افزایش مهارت های متعدد

 ( به شرح ذیل انجام می شود:0289گانه سیریلو ) راهبردهای ده بحث و خالصه سازی با

اه با رگام اقدام: در مرحله اول معلم دانش آموزان را با روش بحث های کالسی آشنا می کند و قوانینی برای گفتگو هم  
حفظ احترام با مشارکت خود دانش آموزان تعیین می گردد.مرحله دوم، انتخاب تکالیف ریاضی سطح باال از سوی معلم است . 
در مرحله سوم معلم با توجه به تجربه اش راه حلهای صحیح و اشتباه و راهبردهایی را که ممکن است دانش آموزان در حل مسأله 

می ها و ابهاماتی را که ممکن است وجود داشته باشند، پیش بینی می کند و پس از آن، سؤال در به کار ببرند و همچنین بدفه
 کالس مطرح می شود.

گام کاوش: در مرحله چهارم معلم اجازه فکر کردن را به دانش آموزان می دهد. آنها روی مسأله کار می کنند و آماده   
هند. در مرحله پنجم معلم از هر گروه دو نفری پرسشی مناسب برای باز کردن می شوند تا راه حل خود را برای سایرین توضیح د

بحث در آن گروه می پرسد تا با همدیگر فکر کنند و به ابعاد مسأله بیندیشند. در مرحله ششم اگر نیاز باشد که اطالعات بیشتری 
اطالعات را در اختیار آنان قرار می دهد. در مرحله  در اختیار دانش آموزان قرار گیرد، معلم با تدابیر بیشتری که می اندیشد آن

هفتم معلم به بررسی راه حل نادرست دانش آموزان می پردازد و تعدادی از آنها را انتخاب و به منظور ارائه در بحث کل کالسی 
اندهی بحثها و نزدیک شماره گذاری می نماید. انتخاب و شماره گذاری ایده های دانش آموزان می تواند روشی مؤثر برای سازم

 شدن معلم به هدف ریاضی باشد.

گام بحث و خالصه سازی: در مرحله هشتم ایده ها و راه حلهایی را که قرار بود در بحث به اشتراک گذاشته شوند به   
معلم از  ترتیب خواست معلم از سوی دانش آموزان ارائه و در مورد آنها بحث می شود. در مرحله نهم در بحث و خالصه سازی،

اقدامهای گفتگوی مفید، برای حرکت به جلو و پیش بردن ریاضی استفاده می کند. این اقدامات عبارتند از: استفاده از زمان 
انتظار؛ دعوت برای مشارکت بیشتر؛ بازخوانی توسط معلم؛ به کاربردن استدالل خودشان با توجه به استدالل شخص دیگر؛  

دیگر و جا انداختن تفکر دانش آموزان. در مرحله دهم و آخر بعد از اینکه راه حلها ارائه و  ارزیابی  بازخوانی استدالل دانش آموز 

                                                           
8.Miyazaki 



 ...تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر ____________________________________________________________

 

و تصحیح شدند، ارتباط میان راه حلها را خود دانش آموزان مورد بحث کل کالسی قرار می دهند و بهترین راه حل را که از نظر 
یک جمع بندی کلی از پاسخ های دانش آموزان ارائه می دهد و بحث به  ریاضی قوی تر است، انتخاب می کنند. در پایان معلم

 اتمام می رسد.

 

 یافته ها و نتایج پژوهش  

همان طور که بیان شد، پژوهش بر رویدو گروه آزمایش و گواه به اجرا در آمد. از این رو در این قسمت برای عینیت 
 بخشی به وضعیت هر یک از گروه ها به شاخص های مرکزی و پراکندگی استناد می شود. 

استدالل  ییوانات یشمول موجب افزاو مع یبا روش سنت یسهدر مقا یاضیبر گفتمان ر یاستفاده از آموزش مبتنفرضیه اول: 
 شود. یدر دانش آموزان م یاضیر

 میانگین و انحراف معیار مهارت استدالل ریاضی دانش آموزان دو گروه در پیش و پس آزمون .8جدول

تفاضل  پس آزمون پیش آزمون گروه ها مهارت استدالل

 میانگین نمرات

 تعداد

 
 استدالل ریاضی

 

 آزمایش

 گواه

M SD M SD  

90/89 

90/82 

 

09 

  09 

11/89 

19/81 

90/1 

12/9 

02/98  

99/09 

311/9  

299/1 

، میانگین و انحراف معیار مهارت استدالل ریاضی را در گروه های آزمایش و گواه در  موقعیت های پیش 8جدول   

آزمون و پس آزمون نشان می دهد. نتایج نشانگر آن است که در مرحله پیش آزمون تفاوت چندانی بین میانگین نمرات مهارت 

حله پس آزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر استدالل ریاضی در دو گروه وجود ندارد، اما در مر

 است.

 نتایج تحلیل کوواریانس مهارت استدالل ریاضی دانش آموزان دو گروه آزمایش و کنترل .0جدول

 شاخص آماری
 منبع تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

 228/2 23/84 922/901 8 922/901 اثر آموزش

 - - 898/09 91 922/112 خطا

 228/2 29/82 98/819 8 98/819 تکرار آزمون

تعامل آموزش با تکرار 
 آزمون

88/813 8 88/813 43/88 228/2 

 - - 44/81 91 29/109 خطا

است و این  23/84میان آزمودنی ها برابر  Fمشاهده می شود، داده ها نشان می دهد که مقدار  0همانطور که در جدول   

معنادار می باشد. همچنین اثر  P< 2 /228مقدار تفاوت میان دو گروه آزمایش و کنترل در توانایی استدالل ریاضی در سطح 

 43/88برابر  Fمعنادار است و اثر تعامل آموزش با تکرار آزمون با مقدار  P< 2 /228که در سطح  29/82برابر  Fتکرار با مقدار 

مشخص می گردد که نمرات گروه آزمایش در توانایی  8معنادار می باشد. بر اساس اطالعات جدول  P< 2 /228که در سطح 

استدالل ریاضی بعد از آموزش بیشتر از گروه کنترل شده است. بنابراین آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی با شیوه بحث های کل 

تدالل ریاضی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بوده است. این نتایج نشان کالسی در افزایش توانایی اس

 دهنده تأیید فرضیه اول پژوهش می باشد.



_____________________________________________ در آموزش علوم پایهپویش    

عملکرد  ییوانات یشو معمول موجب افزا یبا روش سنت یسهدر مقا یاضیبر گفتمان ر یاستفاده از آموزش مبتنفرضیه دوم:   

 شود. یدانش، کاربرد و استدالل در دانش آموزان م یشناخت یها یطهدر ح یاضیر

میانگین و انحراف معیار توانایی عملکرد ریاضی در حیطه های شناختی دانش، کاربرد و استدالل دانش آموزان دو گروه در .9جدول
 پیش و پس آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان دامنه تغییرات نمرات متغیرها، میانگین و انحراف معیار گروه های آزمایش و کنترل را در پیش  9اطالعات جدول   
آزمون و پس آزمون نشان می دهد. میانگین متغیرهای دانش، کاربرد و استدالل دو گروه در پیش آزمون تفاوت چندانی با هم 

ن تفاوت بارز مشاهده می شود که به نفع گروه آزمایش است. همچنین میانگین عملکرد ندارند ولی میان نمرات آنها در پس آزمو
است در حالی که در پس آزمون میانگین عملکرد برای گروه  11/1و در گروه کنترل  98/3پیش آزمون در گروه آزمایش 

س آزمون میانگین نمرات در گروه می باشد. نتایج نشان می دهد که در مرحله پ 30/1و برای گروه کنترل   09/88آزمایش 
وه بحث های آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی با شیآزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است و حاکی از آن است که اثر 

کل کالسی در افزایش توانایی عملکرد ریاضی در حیطه های شناختی سه گانه دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه 
 مؤثر بوده است.کنترل 

 نتایج تحلیل کوواریانس حیطه های شناختی دانش، کاربرد و استدالل دانش آموزان دو گروه آزمایش و کنترل.4جدول

 

 

 

 

 موقعیت

 منبع تغییرات
 پس آزمون پیش آزمون

 میانگین متغیر گروه
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 آزمایش
 

 

 10/8 19/9 02/0 99/4 دانش

 48/8 00/9 99/0 08/4 کاربرد

 02/8 09/0 38/2 91/8 استدالل

نمره 

 عملکرد
98/3 08/9 09/88 39/0 

 کنترل
 

 

 

 81/0 98/9 39/8 19/9 دانش

 39/8 32/9 99/0 98/9 کاربرد

 49/8 18/8 19/2 82/8 استدالل

 نمره

 عملکرد
11/1 19/9 30/1 11/9 

منبع 
 تغییرات

 متغیرها
 

درجه 
 آزادی

میانگین 
 معناداری F مجذورات

 گروه
 آزمایش

 244/2 893/4 199/4 8 دانش

 228/2 894/99 999/94 8 کاربرد

 248/2 94/910 491/90 8 استدالل

 گروه
 کنترل

 228/2 489/9 999/9 8 دانش

 228/2 428/92 981/03 8 کاربرد

 408/2 114/2 123/2 8 استدالل
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 نتایج تحلیل کوواریانس توانایی عملکرد ریاضی دانش آموزان دو گروه آزمایش و کنترل. 9جدول

 شاخص آماری

 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 F مجذورات
سطح 

 معناداری

 2228/2 08/09 89/934 8 89/934 اثر آموزش

 - - 24/914 91 24/914 خطا

 228/2 19/40 29/412 8 29/412 تکرار آزمون

تعامل آموزش با 

 تکرار
1/992 8 1/992 90/81 228/2 

 - - 44/89 91 3/941 خطا
   

نمرات حیطه شناختی دانش افرادی که در گروه آزمایش شرکت داشتند مشاهده می شود که  4براساس اطالعات جدول  

(. همچنین نمرات حیطه شناختی کاربرد  P < 29/2؛   F = 893/4نسبت به افراد گروه کنترل افزایش معناداری را نشان می دهد) 

 29/2؛   F = 894/99افرادی که در گروه آزمایش شرکت داشتند نسبت به افرادگروه کنترل افزایش معناداری رانشان می دهد) 

> P ی(. نمرات حیطه شناختی استدالل افرادی که در گروه آزمایش شرکت داشتند نسبت به افراد گروه کنترل افزایش معنادار 

است و این مقدار تفاوت  08/09میان آزمودنی ها برابر  Fمقدار  9(. با توجه به جدول  P < 29/2؛   F = 910/94نشان می دهد) 

 Fمعنادار می باشد. همچنین اثر تکرار با مقدار  P< 2 /228میان دو گروه آزمایش و کنترل در توانایی عملکرد ریاضی در سطح 

 /228که در سطح  90/81برابر  Fمعنادار است و اثر تعامل آموزش با تکرار آزمون با مقدار  P< 2 /228که در سطح  19/40برابر 

2 >P  مشخص می گردد که نمرات گروه آزمایش در توانایی عملکرد ریاضی در  9معنادار می باشد. بر اساس اطالعات جدول

تمان گروه کنترل شده است. بنابراین آموزش مبتنی بر گف حیطه های شناختی دانش، کاربرد و استدالل بعد از آموزش بیشتر از

ریاضی با شیوه بحث های کل کالسی در افزایش توانایی عملکرد ریاضی دانش آموزان گروه آزمایش در حیطه هایشناختی سه 

 گانه در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بوده است. این نتایج نشان دهنده تأیید فرضیه دوم پژوهش   می باشد.

 

 بحث و نتیجه گیری    

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی استدالل و عملکرد ریاضی در حیطه   

های شناختی دانش، کاربرد و استدالل دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی صورت گرفته است. با توجه به یافته های به دست 

( توانسته 0289وزش به شیوه بحث های کالسی مبتنی بر ده استراتژی سیریلو )آمده از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که آم

است عالوه بر بهبود گفتمان ریاضی در کالس درس، مهارتهای عملکرد و استدالل ریاضی دانش آموزان را افزایش دهد. این 

عملکرد ریاضی آنها با  زایش توانایینتایج به لحاظ تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان بر یادگیری ریاضی و پیشرفت تحصیلی و اف

( 8919( ، کریمی فردین پور )0221(، نوسبام)0224(، مارتون و سوئی )0280(، سپنگ و وب )8932نتایج پژوهش های ناهیدی )

و ( و بالنتون 8939و به لحاظ تأثیر آن بر توانایی استدالل ریاضی دانش آموزان با نتایج پژوهش های احمدی، ریحانی و روحی )

( و از لحاظ نظری با 0221( و به لحاظ تأثیر گفتمان بر توانایی استدالل با نتایج تحقیق مرعشی و همکاران )0284استایلیانو )

NCTM (0222 همسو است. در تبیین این نتایج می توان گفت تدریس ریاضی مبتنی بر گفتمان ریاضی، استفاده از استراتژی )

لیت دانش آموز ارزش می دهد نه یک فرایند تدریس که لزوماً بر فعالیت معلم متمرکز است و هایی را توصیه می کند که بر فعا

(. در گفتمان NCTM، 0229؛8،8333دانش آموزان فقط به معلم گوش می دهند یا آنچه او می خواهد انجام دهند) نیکول

 ب و در نتیجه دانستن و کاربرد بیشتر  منجر میآموزش از نوع مفهومی است نه رویه ای، و این مفهومی بودن به درک بهتر مطال

                                                           
8.Nicol 



_____________________________________________ در آموزش علوم پایهپویش    

گردد. در گفتمان آموزش وقتی که دانش آموزان بتوانند ایده های ریاضی را به هم مربوط نمایند، یادگیری آنها عمیق تر و 

أله ک مسپایدارتر می شود. همچنین بحث کل کالسی این اجازه را به دانش آموزان می دهد که درک خود را از کشف راه حل ی

عمیق تر کنند. در این شیوه دانش آموز با ارائه راه حل خود در تالش برای شفاف کردن تفکرش برای خود و دیگران است. او 

فکر می کند و راه حلش را توجیه می نماید و به ارزیابی دیگران از راه حلش گوش فرا می دهد. نقش معلمان در سازماندهی و 

موزان و همچنین طرح سوالهایی برای به چالش کشاندن سطوح مختلف مهارت های دانش آموزان راهنمایی فعالیتهای دانش آ

بسیار مؤثر است. گوش دادن معلم به به راه حل های دانش آموزان در محیطی امن و با احترام، بد فهمی ها را برای معلم آشکار 

آموزان ، این بدفهمی ها را برطرف می کند و این مهم  می کند و معلم با پرسیدن سؤال مناسب و مرتب کردن پاسخ های دانش

ترین تأثیر روش گفتمان ریاضی در پیشرفت عملکرد و استدالل ریاضی دانش آموزان می باشد.در مورد فرضیه دوم پژوهش بر 

استدالل مفاهیم حل مسائل، درک و دانش و  اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که توانایی به کارگیری مفاهیم ریاضی در 

به دانش آموزان گروهی که به روش  ریاضی دانش آموزانی که شیوه ی آموزش آنها روش گفتمان ریاضی بوده است نسبت

( ، 8932(، ناهیدی )8911های معلم محور و معمولی آموزش دیده اند بیشتر است.این یافته ها با نتایج پژوهش های غالم آزاد )

( و انجمن ملی معلمان ریاضی) 0224( ، مارتون و سوئی )8934( ، احمدی و همکارانش )0284بالنتون و استایلیانو)

(NCTM,0222  همسو می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که روش آموزش گفتمان ریاضی در کالس درس به درک

یاضی و یادگیری مفاهیم پایه دانش ر جمعی دانش آموزان از مسأله و مطالب ارائه شده پیرامون آن و ترویج گفتگو درباره ریاضی

 یاری می رساند و سبب پیشرفت در حل مسائل و توانایی های عملکرد و استدالل ریاضی آنها می گردد.

 

 پیشنهادات   

 بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه پیشنهاد می گردد که:  

 ی تیمز سال های مختلف  و میازاکی به از محدودیت های این تحقیق، استفاده کردن از سؤاالت آزمون ها
عنوان ابزار آزمون است. با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهاد می شود در تهیه آزمون های سنجش توانایی عملکرد و 
استدالل ریاضی  از آزمون های پیشرفت تحصیلی که پژوهشگر در حیطه های گوناگون شناختی می سازد استفاده 

 شود.

 ه از روش مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر آن روی سطوح دیگر حیطه های شناختی و پیشنهاد می گرددک
 همچنین در دوره های مختلف آموزشی تحقیقاتی انجام شود.

  از آنجا که شیوه نمره گذاری استدالل در دانش آموزان ابتدایی توصیفی است و به علت عینی بودن
طریق رسم شکل صورت می گیرد و همچنین شیوه  نمره گذاری مدل تفکراتشان طبق نظر پیاژه ، اکثر حل مسائل از 

میازاکی که بیشتر بر اساس نماد های ریاضی است، پیشنهاد می شود تحقیقی در زمینه چگونگی برقرار شدن استدالل 
 با طبقه بندی های متفاوت سطوح آن و راههای تقویتش در دوره ابتدایی به عمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر ____________________________________________________________
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