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  ١اول  درجه  معادله در آموزان دانشي ریادگی ارتقاء

  

  *فر امینیالهه 

  **کیا خدیجه کریمی

  

  چکیده

اشتباهات توجه به آموزان در مبحث معادله درجه اول با  این پژوهش به منظور ارتقاء یادگیري دانش

سؤال مطابق با  45 در مطالعه مقدماتی آزمونی شامل .ها در این موضوع انجام گرفته است مفهومی آن

 نفر از 30این آزمون بر روي . م بود، طرح شدبندي بلو محتوایی که بر اساس طبقه- جدول هدف

با استفاده از ضریب دشواري، ضریب تمیز .  اول متوسطه شهرستان پاکدشت اجرا شدپایهآموزان  دانش

 با ، سؤال26آزمونی شامل   سؤال نامناسب حذف گردید و19و ضریب هماهنگی درونی سؤاالت، 

 باقی ماند که نشان دهنده پایایی و انطباق سؤاالت طرح شده با اهداف )872/0(مقدار آلفاي کرونباخ 

آموز سال اول پایه متوسطه   دانش127اي  گیري تصادفی خوشه با استفاده از نمونه. آموزشی است

دست آمده، مدل  با استفاده از نتایج به. شهرستان پاکدشت انتخاب و در آزمون نهایی شرکت کردند

ابی معادالت ساختاري، نشان ی ها با استفاده از روش مدل  تجزیه و تحلیل داده.دوین گردید تادگیرندهیتجربی 

 t=439/2به ترتیب » ارز معادالت هم«و » حل معادله«گیري  بر شکل» شناسایی معادله«دهد که اثر مجموع  می

موجب افزایش » شناسایی معادله«لذا . باشند  معنادار میp>05/0است که از نظر آماري در سطح t =307/2و

بر » حل معادله«و » شناسایی معادله«اثر مجموع . شود در یادگیرنده می» ارز معادالت هم«و » حل معادله«هاي  مؤلفه

 لذا. باشند  معنادار میp>01/0است که از نظر آماري در سطح t=215/3  وt=600/2ترتیب  به» کاربرد«گیري  شکل

  .شوند در یادگیرنده می» کاربرد«ساز  هیلاین دو مؤلفه تس
  

  .معادله درجه اول، اشتباهات مفهومی، یادگیري: هاي کلیدي واژه

                                                           
  .است گردیده انجام رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه مالی حمایت با پژوهش این.  1
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  مقدمه

هاي اساسی جبر به منظور استدالل در مورد  هاي ریاضیات، ایده در بسیاري از شاخه

اهیم مف  ).2007، 1اسکویث(شوند  ها استفاده می سازي آن هاي مختلف و همچنین مدل پدیده

 معادالت از مهمترین مباحث آن،کنند که  ایفا میبرنامه درسی ریاضی جبري نقش مهمی را در 

و علوم دیگر از جمله فیزیک و ریاضی در ). 2013،  و همکاران2شلیمن( است و حل آن

معموالً در حل یک مسئله، .  معادالت را بسازند و حل کنند، خودآموزان شیمی الزم است دانش

  . مناسبی از معادالت داشته باشندآموزان باید درك لذا دانش. ادله مورد نیاز استطرح یک مع

مفهوم معادله از مفاهیم دیگري از جمله اعداد، عملگرهاي محاسباتی، عبارات جبري، نماد 

پس معادله یک مفهوم انتزاعی است و چند ). 2005 ،3نتسوهی(شود  تساوي و متغیر تشکیل می

گیري این  بنابراین در هر کدام از مراحل شکل. گیري آن الزم است ت شکلمرحله از انتزاع جه

شود و آن مفاهیمی که  آموزان تشکیل می مفهوم، ممکن است بین مفاهیمی که در ذهن دانش

باید یاد بگیرد، مغایرت وجود داشته باشد که باعث ایجاد اشتباهات مفهومی گسترده در این 

تواند به عنوان دانشی که  کند که اشتباهات مفهومی می بیان می) 2011 (4اوزکان. شود مبحث می

کند  بیان می) 1384(همچنین حسام . کند، تعریف شود از یادگیري حقایق علمی جلوگیري می

شود تا  که در ریاضی مفاهیم به صورت سلسله مراتبی شکل گرفته و این ویژگی موجب می

آگاهی . نیاز آن وابسته باشد وز از مفاهیم پیشآم یادگیري هر مفهوم، به درك و برداشت دانش

نماید تا اشتباهات  ها به او کمک می آموزان و ساخت شناختی آن معلم از دانش قبلی دانش

ها را شناسایی نموده و مورد  تفکر آن آموزان و ماهیت این اشتباهات و نحوه احتمالی دانش

معتقد است کار معلمان ) 1986 (6شولمن. )2011 و همکاران، 5کانسیز(بررسی قرار دهد 

یک . آموزان است چیزي بیشتر از معرفی و انتقال حقایق پذیرفته شده یک موضوع به دانش

ریزي و اشتباهات ممکن،  ، دانش محتواي موضوع مرتبط، برنامه7معلم نیازمند دانش پداگوژیکی

                                                           
1-  Asquith  
2-  Schliemann 
3-  Ntsohi 
4-  Ozkan 
5-  Cansiz 
6-  Shulman 
7-  Pedagogical Knowledge 
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). 2011، 1ورکایابه نقل از د(هاي یاددهی است  ها و تکنیک سنجش و ارزشیابی، استراتژي

بلکه . روند  روش سخنرانی از بین نمیباآموزان  وسیله آگاه کردن دانش اشتباهات مفهومی به

). 2007 ،2آلن(کند  ها تغییر آموزان و تا حدودي ساخت شناختی آن باور دانش باید سیستم

.  دارندمشکلآموزان در رابطه با درك و حل معادله  دهند بسیاري از دانش تحقیقات نشان می

 متعددي در مبحث معادله از جمله اشتباهات مفهومی آموزان  دانش).2005 ،نتسوهی(

ارزي معادالت  ، حل معادله، تبدیل مسائل کالمی و همریمتغتعریف معادله، نماد تساوي، 

 از سوي دیگر، ایجاد درك مفهوم معادله در ).1391  و همکاران،کیا کریمی(دارند 

هایی براي ایجاد درك  بنابراین الزم است که تالش. وري استآموزان مهم و ضر دانش

  .)2011  و همکاران،3توساوینن(مفهومی از معادالت انجام شود 

طور  آموزان مفاهیم انتزاعی را به کنند که اغلب دانش بیان می) 2007 (4لمور و وایتچمی

طور   چنین مفاهیمی بهاین،بنابر. گیرند جداگانه بدون درگیر شدن در یک فرآیند انتزاعی یاد می

ها   آن.گردند میندرت مورد استفاده قرار گرفته و به آسانی فراموش  به شده،ضعیف درك 

 ‘سازي و کاربرد آشنایی، تشابهات، مفهوم’نظریه یاددهی مفاهیم انتزاعی که شامل چهار مرحله

 به صورت زیر در بر اساس این نظریه، آموزش معادله در این پژوهش. گیرند است، در نظر می

  :نظر گرفته شده است

  .آموز ابتدا باید با انواع معادله آشنا شود  دانش -1

  .تشابهات بین معادالت را شناسایی کند  -2

  .تشابهات شناخته شده را به یک مفهوم کلی تبدیل کند  -3

 .شود میمره تثبیت مفهوم کلی به وسیله استفاده در مسائل ریاضی و روز  -4

مدل بر پایه : کنند مدل در برگیرنده سه ویژگی است  میبیان) 1391( حسینی ابارشی و

 مهم آن موضوع است و براي استفاده هاي کننده ویژگی یک واقعیت بنا شده است، تنها منعکس

  .عملی در دنیاي واقعی تدوین شده است

    اساسی در هر سیستم یادگیرياي هاي فردي و مؤلفه مدل یادگیري یکی از مشخصه
  

                                                           
1-  Durkaya 
2-  Allen 
3-  Tossavainen 
4-  Mitchelmore & White 
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هاي  این مدل شامل اطالعات ضروري یادگیرنده است که در سیستم.  است1پذیر تطبیق

نورانی و همکاران، (شود  یادگیري یا به صورت صریح و یا از طریق آزمون استخراج می

تطبیق یک سیستم یادگیري الکترونیکی عمدتاً شامل انتخاب و ارائه هر فعالیت یاددهی ). 1388

هاي دیگر یادگیرنده است که در یک مدل یادگیري   یادگیرنده و ویژگیموفق بر اساس دانش

در واقع، مدل یادگیري یک مدل از دانش و ). 2011 و همکاران، 2شیاماال(شود  ذکر می

گیرد،  آموز مطالب مورد نظر را یاد می هنگامی که دانش. اشتباهات مفهومی یادگیرنده است

 مطالبی است که با دانش و اشتباهات مفهومی وي اطالعات مدل یادگیري او در مورد درك

گیرند،  ها چگونه ریاضی را یاد می که یادگیرنده به عالوه، درك این). 2004، 3لوب(مطابقت دارد 

در واقع این درك درست . هاي تدریس کمک کند تواند به معلمان ریاضی در انتخاب شیوه می

 تصویري شفاف از چگونگی بروز رفتار ریاضی سازد تا با داشتن و واقعی، معلمان را قادر می

هاي درسی، تقدم و تأخر مطالب و اتخاذ  افراد، تصمیم مناسب علمی در انتخاب عنوان

الهدایی،  علم(بکوشند ها  هاي آموزشی را داشته باشند و در رفع موانع یادگیري یادگیرنده شیوه

  ).14 ص ،1383

دهنده مبحث  ن است که مفاهیم تشکیلبر اساس آنچه بیان شد پژوهش حاضر در پی آ

ها را به کمک یک مدل ساختاري مورد بررسی  معادله درجه اول را شناسایی و روابط بین آن

، نگردید اي از این مدل تحقیق منجر  به یافتن پیشینهانجستجوي محققاز آنجایی که . قرار دهد

هاي درسی براي یاددهی این  ببنابراین مدل نظري این پژوهش با توجه به چارچوبی که در کتا

و نیز ) 2007( و وایت لمورچمی  مفاهیم انتزاعیگرفته شده و همچنین نظریه یاددهی نظر بحث در

در کتاب . )1شکل( طراحی شده است دبیر ریاضیپنج  و  گروه ریاضیاساتیدسه نفر از نظرات 

 روش جبري بیان و ، معادله و حل آن به)1(درسی ریاضی دوم و سوم راهنمایی و ریاضیات 

گرفته شده  نظر در این پژوهش نیز روش حل معادله به روش جبري، در. شود آموزش داده می

شود، به صورت زیر تعریف   مشاهده می1 هاي این مدل همانطور که در شکل مؤلفه. است

  .شوند می

  هاي صوري و ساختاري  اجزاء این مؤلفه شامل شناخت ویژگی: شناسایی معادله -1
  

                                                           
1-  adaptive educational system 
2-  Shyamala 
3-  Bull 
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 و تشخیص معادالت خاص  ریاضی، تشخیص معادله از سایر عباراتعادله، تعریف معادلهم

هاي صوري شامل یک عبارت جبري است که داراي نماد  ویژگی.  هستند)غیرممکن و مبهم(

درك برابري دو هاي ساختاري شامل  ویژگی. تساوي است و ممکن است داراي مجهول باشد

هاي  لگرهاي یکسان در دو طرف معادله و نیز شامل ویژگیطرف تساوي در معادله، انجام عم

  .است) انعکاسی، تقارنی و تعدي(ارزي نماد تساوي  هم

 .فرآیندي براي پیدا کردن مقدار عددي مجهول معادله است: حل معادله -2

 .آیند دست می معادالتی که با عملیات جبري ساده از روي هم به: ارز  معادالت هم-3

مسائل مربوط به وقایع (تفاده از معادله درجه اول براي حل مسائل کالمی اس :کاربرد -4

  .شوند تر، این مؤلفه را شامل می و براي حل معادالت پیچیده) روزمره و مسائل ریاضی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و )2007( وایـت   ولمـور چ مفاهیم انتزاعی مینظریه یاددهیطبق  مدل نظري معادله درجه اول .1 شکل

  کتب درسی

  

  : عبارتند از حاضرر اساس آنچه بحث شد سؤاالت پژوهشب

  وجود دارد؟ رابطه» حل معادله« و» شناسایی معادله«بین در مبحث معادله درجه اول   آیا- 

 رابطه وجود دارد؟» ارز معادالت هم«و » شناسایی معادله« آیا در مبحث معادله درجه اول بین - 

  رابطه وجود دارد؟» کاربرد« و» سایی معادلهشنا« آیا در مبحث معادله درجه اول بین - 

 ارز مه معادالت

 کاربرد

 دلهمعا حل

یی شناسا

  معادله
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  رابطه وجود دارد؟» کاربرد« و» حل معادله « آیا در مبحث معادله درجه اول بین- 

  

  شناسی پژوهش روش

  جامعه، نمونه و فرآیند تهیه آزمون

جامعه آماري پژوهش،   .  از نوع همبستگی است     و  بنیادي جمله تحقیقات از  حاضر  پژوهش  

.  اسـت 90-91 متوسطه شهرستان پاکدشـت در سـال تحـصیلی    پایه سال اول    آموزان کلیه دانش 

تنظـیم  مربوطـه    کتـب درسـی   وپس از مطالعه مبـانی نظـري       معادله درجه اول   اهداف آموزشی 

سـپس  .  تأییـد شـد  دبیر ریاضیپنج  و   گروه ریاضی  اساتید  سه نفر از    توسط این اهداف . گردید

و  1شـناختی بلـوم   هـاي یـادگیري       بنـدي حیطـه     بقـه حیطه شـناختی از ط    این اهداف با توجه به      

ارز  هم اول و معادالت   درجه کردن، معادله  ساده جبري در سه بخش عملیات   ) 1956(همکاران  

اي مطـابق بـا اهـداف         سؤال چهارگزینـه   45 ها  از آن  بندي و  محتوا دسته -در قالب جدول هدف   

 درآمـوزان مـشغول بـه تحـصیل           نفر از دانش   30 2در یک مطالعه مقدماتی   . مذکور طرح گردید  

بـا اسـتفاده   .  مورد آزمون قرار گرفتند   90-91  متوسطه شهرستان پاکدشت در سال     پایهسال اول   

 سـؤال نامناسـب     19از ضریب دشواري، ضریب تمیز و ضـریب همـاهنگی درونـی سـؤاالت،               

تـشکبل گردیـد کـه      ) 872/0( سؤال با مقدار آلفاي کرونبـاخ        26حذف گردید و آزمونی شامل      

تـرین   یکـی از مهـم    . نشان دهنده پایایی و انطباق سؤاالت طرح شده با اهداف آموزشـی اسـت             

محتـوا اسـتفاده   -در این پـژوهش از جـدول هـدف   . هاي ابزارهاي سنجش، روایی است  ویژگی

بـراي  . بهترین روش براي تـضمین روایـی محتـوایی اسـت         ) 1387(گردید که بنا بر نظر سیف       

وایی صوري و تأیید این که آیا سؤاالت طرح شده براي سـنجیدن اهـداف مـورد نظـر                   تعیین ر 

 نفر از اساتید گروه ریاضی و اساتید راهنمـا و مـشاور دانـشگاه    3مناسب هستند یا خیر، از نظر  

بـا اسـتفاده از    . تربیت دبیر شهید رجایی تهـران و همچنـین چهـار دبیـر ریاضـی اسـتفاده شـد                  

 متوسـطه شهرسـتان پاکدشـت       پایـه آمـوز سـال اول        دانـش  127اي   شهگیري تصادفی خو   نمونه

هاي الزم جهت کشف مدل تجربـی یادگیرنـده          انتخاب و در آزمون نهایی شرکت کردند و داده        

  .آوري گردید در این بحث جمع

                                                           
1-  Bloom 
2-  Pilot study 
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  ها تجزیه و تحلیل داده

ز ها ا با توجه به اینکه روش پژوهش حاضر همبستگی است، براي تجزیه و تحلیل داده

از این روش به منظور بررسی و آزمودن . ابی معادالت ساختاري استفاده شده استی روش مدل

) مشاهده نشده(و مکنون ) مشاهده شده( اي از متغیرهاي آشکار روابط ساختاري مجموعه

ر و ینوس(ها را در قالب یک مدل بررسی کرد  اي از فرضیه شود تا بتوان مجموعه استفاده می

2012فر و همکاران،   نقل شده در امینی،2010، 1واه.(  

هاي موجود در مدل که  کنند که ماتریس همبستگی مؤلفه بیان می) 1379(سرمد و همکاران 

معادالت ساختاري مورد استفاده قرار  هاي اولیه تحلیل مدل شود به عنوان داده ابتدا محاسبه می

هاي موجود در مدل را نمایش  مؤلفه میزان همبستگی بین 1 مقادیر موجود در جدول .گیرد می

هاي سطر اول به  هاي یک طرفه از سمت مؤلفه ها به صورت فلش ارتباط بین این مؤلفه. دهد می

ها  هاي خالی نشان دهنده عدم ارتباط بین مؤلفه هاي ستون اول جدول، و خانه سمت مؤلفه

  .است
  

 ها  ماتریس همبستگی مؤلفه. 1جدول 

 مؤلفه شناسایی معادله حل معادله ارز معادالت هم کاربرد

 حل معادله 499/0* - - -

 ارز معادالت هم 384/0* 337/0* - -

 کاربرد 056/0 474/0* 464/0* -

 شناسایی معادله - - - -

01/0<p*  
  

هاي  در این شکل مؤلفه.  مدل تجربی زیر تدوین گردید1  و جدول1 با توجه به شکل

. اند درون دایره قرار گرفتهطاي حاصل از تقریب در هرمؤلفه میزان خمکنون در داخل بیضی و 

  .باشند ها می ها نیز نشان دهنده میزان روابط مستقیم بین مؤلفه اعداد روي پیکان

و مقادیر استاندارد روابط مستقیم بین ) 2شکل (با توجه به اطالعات مدل تجربی حاصل 

   و=499/0(» حل معادله«و » ی معادلهشناسای«شود که بین  مشاهده می) 2جدول (ها  مؤلفه
 

                                                           
1-  Nusair & Hua 
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 )875/0  p= ;14df= ;262/8=2(  

 بر اساس مقادیر استاندارد شده مدل تجربی معادله درجه اول . 2شکل 
  

  ها در مدل  اثر مستقیم بین مؤلفه. 2جدول 

 دلها در م اثرمستقیم بین مؤلفه
  مقدار

 برآورد

  خطاي

 استاندارد

  مقدار

  استاندارد شده

 )	المبدا(

 tمقدار 
  سطح

 معناداري

 >05/0p 440/2 499/0 503/0 227/1  با حل معادلهشناسایی معادله

 p<05/0 605/1 384/0 349/0 560/0 ارز  با معادالت همشناسایی معادله

 p<05/0 244/0 056/0 470/0 115/0  با کاربردشناسایی معادله

 p<05/0 918/1 337/0 104/0 200/0 ارز حل معادله با معادالت هم

 >05/0p 415/2 474/0 163/0 394/0 حل معادله با کاربرد

 p<05/0 894/1 464/0 343/0 650/0 ارز با کاربرد معادالت هم

  

440/2=t ( کاربرد«و » حل معادله«و بین «)474/0= 415/2 و=t (اي مستقیم وجود دارد  رابطه

» ارز معادالت هم«و » شناسایی معادله«اما بین .  معنادار است)p>05/0 (که از نظر آماري

)384/0=  605/1و=t( ، کاربرد«و » شناسایی معادله«بین «)056/0=  244/0و=t( حل «، بین

16/0 

       06/0 

46/0 

  14/0 

a

 معادالت

 ارز هم

a

47/0 
  کاربرد

a

  

   50/٠ 

 34/0    معادله حل 56/0          

یی شناسا

  معادله

    38/0 
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» کاربرد«و » ارز معادالت هم«و نیز بین ) t=918/1و  =337/0(» زار معادالت هم«و » معادله

)464/0=  894/1و=t (رابطه مستقیمی وجود دارد که از نظر آماري) 05/0>p( معنادار

  .نیست

  

  ها در مدل  اثر غیرمستقیم بین مؤلفه. 3جدول 

 ها در مدل اثر غیرمستقیم بین مؤلفه
مقدار 

 برآورد

طاي خ

 استاندارد

مقدار استاندارد 

 ) المبدا(شده 
  مقدار

t 

  سطح

 معناداري

 p<05/0 000/0 000/0 503/0 000/0  با حل معادلهشناسایی معادله

  p<05/0 702/0 168/0 349/0 245/0 ارز  با معادالت همشناسایی معادله

 >05/0p 143/2 493/0 470/0 007/1  با کاربردشناسایی معادله

 p<05/0 000/0 000/0 104/0 000/0 ارز حل معادله با معادالت هم

 p<05/0 798/0 157/0 163/0 130/0 حل معادله با کاربرد

 p<05/0 000/0 000/0 343/0 000/0 ارز با کاربرد معادالت هم
  

  

و » شناسایی معادله«) 3ول جد(ها  با توجه به مقادیر استاندارد روابط غیرمستقیم بین مؤلفه

و  =168/0(» ارز معادالت هم«و » شناسایی معادله«، )t=000/0و  =000/0(» حل معادله«

702/0=t( ،»ارز معادالت هم«و » حل معادله «)000/0=  000/0و=t( ،»کاربرد«و » حل معادله «

)157/0=  798/0و=t (کاربرد«و » ارز معادالت هم«ین و همچن «)000/0=  000/0و=t( ک ی

  و»شناسایی معادله«. باشد  معنادار نمیp)<05/0 (رابطه غیرمستقیم دارند که از نظر آماري

 معنادار )p>05/0 (رابطه غیرمستقیمی دارند که از نظر آماري) t=143/2 و =493/0(» کاربرد«

  .است

ها در مدل  بین مؤلفه) مستقیم و غیرمستقیم(به مقادیر استاندارد اثر مجموع با توجه 

و ) t=439/2و  =499/0(» حل معادله«و » شناسایی معادله«اثر مجموع بین ) 4جدول (

از نظر آماري ) t=307/2و  =552/0(» ارز معادالت هم«و » شناسایی معادله«همچنین 

)05/0<p(کاربرد« و» شناسایی معادله«بین اثر مجموع .  معنادار است «)549/0=  600/2و=t (

 )p>01/0 (از نظر آماري) t=215/3و  =631/0(» کاربرد« و» حل معادله«و همچنین بین 

و ) t=923/1و  =337/0(» ارز معادالت هم«و » حل معادله«اثر مجموع بین . معنادار است

  p)<05/0 (از نظر آماري) t=895/1و  =464/0(» کاربرد« و» ارز معادالت هم«همچنین 
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  .نیستمعنادار 
  

  ها در مدل  اثر مجموع بین مؤلفه. 4جدول 

  اثر مجموع بین 

 ها در مدل مؤلفه

  مقدار 

 برآورد

  خطاي 

 استاندارد

  مقدار استاندارد

 ) المبدا( شده
  رمقدا

t 

  سطح

 معناداري

 >05/0p 439/2 499/0 503/0 227/1  با حل معادلهشناسایی معادله

 >05/0p 307/2 552/0 349/0 805/0 ارز  با معادالت همشناسایی معادله

 >01/0p 600/2 549/0 470/0 122/1  با کاربردشناسایی معادله

 p<05/0 923/1 337/0 104/0 200/0 ارز حل معادله با معادالت هم

 >01/0p 215/3 631/0 163/0 524/0 حل معادله با کاربرد

 p<05/0 895/1 464/0 343/0 650/0 ارز با کاربرد معادالت هم

 

هاي آماري مقدماتی توانایی کنترل آن را  گیري خطایی است که اکثر روش خطاي اندازه

ابی معادالت ساختاري، ی این در حالی است که مدل. گیرند نظر نمی ندارند و معموالً آن را در

آورد  را نیز به حساب می) برآورد(گیري و حتی خطاهاي حاصل از تقریب  خطاهاي اندازه

 میزان خطاي تقریب را در آزمون مورد استفاده در پژوهش نشان 5جدول  ).2002، 1بیرنه(

  .دهد می

  

   خطاي حاصل از تقریب در هر مؤلفه میزان. 5جدول 

 سطح معناداري p مقدار رآوردب مقدار ضرایب استاندارد

a1 01/0 *** 562/0 »حل معادله« ضریب ثابت مربوط به مؤلفه<p 

a2 05/0 012/0 161/0 »ارز معادالت هم« ضریب ثابت مربوط به مؤلفه<p 

a3 05/0 325/0 138/0 »کاربرد« ضریب ثابت مربوط به مؤلفه>p 

  

اشد، نشان دهنده آن است که تمامی  بیشتر ب05/0 از p فوق اگر مقدار با توجه به جدول

 متغیرهاي مورد نیاز براي تولید هر مؤلفه در این مدل در نظر گرفته شده است و هیچ متغیر

آن دیگري براي تبیین هر یک از این مفاهیم مورد نیاز نیست یا به عبارت دیگر مدل از طرف 

حل «وق، این مدل از طرف با توجه به جدول ف). 2002بیرنه، (باشد  مفهوم قابل گسترش نمی

  .باشد ، قابل گسترش می»ارز معادالت هم«و » معادله

                                                           
1-  Byrne 
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هاي  هاي متعددي براي برآورد نیکویی برازش کلی مدل با داده پس از تدوین مدل، روش

طور کلی چندین شاخص براي سنجش برازش مدل مورد استفاده   به. شده وجود دارد  مشاهده

قاضی ( تأیید مدل، استفاده از سه تا پنج شاخص کافی است گیرد ولی معموالً براي قرار می

ترین  اند که یکی از عمده شده بندي هاي مختلفی طبقه ها به شیوه این شاخص). 1381 طباطبایی،

هاي مربوط به برازش  شاخص .باشد بندي به صورت مطلق، نسبی و تعدیل یافته می ها طبقه آن

  . نشان داده شده است6 مدل در جدول

  

  هاي برازش مدل   شاخص. 6دولج

 نتیجه دامنه مورد قبول مقدار شاخص 

2
df 590/0 2< تأیید مدل 

RMR 022/0 تأیید مدل نزدیکتر به صفر 

GFI 985/0 9/0> تأیید مدل 
 مطلق

AGFI 960/0 9/0> تأیید مدل 

TLI 064/1 9/0> تأیید مدل 

IFI 030/1 9/0> نسبی یید مدلتأ 

CFI 000/1 9/0> تأیید مدل 

RMSEA 000/0 09/0< تأیید مدل 

PCLOSE 963/0 05/0> تأیید مدل 

AIC 262/52 تأیید مدل نزدیکتر به صفر 
 تعدیل یافته

CAIC 834/136 تأیید مدل نزدیکتر به صفر 

 p  875/0 05/0> تأیید مدل 
  

رازش بیانگر این مطلب است که این گیري ب هاي اندازه با توجه به جدول فوق، شاخص

 کامالً مطلوبی طور ها در بهترین حالت برازش است و مدل نهایی به مدل با توجه به نوع داده

  .برازش یافته است

حل «و» اسایی معادلهشن«بین در مبحث معادله درجه اول  آیا« که اولبا بررسی سؤال 

دست آمده، با بررسی اثر مستقیم،   مدل تجربی به، ابتدا با استفاده از»وجود دارد؟ه رابط» معادله

 مشخص شد که اثر مستقیم و اثر )4و  3، 2جداول ( غیرمستقیم و مجموع بین این دو مؤلفه

   رد شده و )p>05/0(دار است و در نتیجه فرض صفر در سطح  مجموع بین این دو مؤلفه معنا
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  . طور مستقیم و در مجموع تأثیرگذار است به، »حل معادله« بر» شناسایی معادله«بنابراین، مؤلفه 

و » شناسایی معادله«آیا در مبحث معادله درجه اول بین « دومبه منظور بررسی سؤال 

دست آمده، با بررسی اثر  ، با استفاده از مدل تجربی به»وجود دارد؟ رابطه» ارز معادالت هم«

 مشخص شد که متغیر )4و  3، 2جداول ( مستقیم، غیرمستقیم و مجموع بین این دو مؤلفه

طور مستقیم و یا از طریق متغیرهاي دیگر تأثیرگذار  به» ارز معادالت هم«بر » شناسایی معادله«

  ولی اثر مجموع بین این دو مؤلفه معنادار است و بنابراین فرض صفر در سطح،نیست

)05/0<p( ردگذا تأثیر می» ارز معادالت هم« رد شده و در مجموع این مؤلفه بر.  

» شناسایی معادله«آیا در مبحث معادله درجه اول بین «م سوبه منظور بررسی سؤال 

دست آمده، نتایج آماري حاصل از  ، با استفاده از مدل تجربی به»وجود دارد؟ رابطه» کاربرد«و

 نشان دادکه اثر )4و 3، 2جداول ( بررسی اثر مستقیم، غیرمستقیم و مجموع بین این دو مؤلفه

 رد )p>05/0 (لذا فرض صفر در سطح. م و مجموع بین این دو مؤلفه معنادار استغیرمستقی

طور مستقیم تأثیر ندارد، ولی از طریق متغیرهاي دیگر و  به» کاربرد« بر» شناسایی معادله«شده و 

  .گذارد در مجموع تأثیر می

» کاربرد« و»حل معادله «آیا در مبحث معادله درجه اول بین«م چهاربه منظور بررسی سؤال 

دست آمده، با بررسی اثر مستقیم، غیرمستقیم و  ، با استفاده از مدل تجربی به»وجود دارد؟ رابطه

 مشخص شد که اثر مستقیم و مجموع بین این دو )4و 3، 2جداول ( مجموع بین این دو مؤلفه

حل «ه  رد شده و بنابراین، مؤلف)p>05/0(مؤلفه معنادار است و در نتیجه فرض صفر در سطح 

  .باشد طور مستقیم و در مجموع تأثیرگذار می ، به»کاربرد«بر» معادله

  

 گیري بحث و نتیجه

» شناسایی معادله«توان نتیجه گرفت که  ، می اول با توجه به نتایج سؤال حاضردر پژوهش

و وایت  لمورچمیبر اساس نظریه . شود در یادگیرنده می» حل معادله«موجب افزایش مؤلفه 

آموز قبل از مراحل حل معادله بایستی مراحل  راي یاددهی مفاهیم انتزاعی، دانشب) 2007(

یادگیرنده با عبور از . آشنایی با انواع معادالت و تشابهات بین معادالت را یاد گرفته باشد

سپس وارد حل . کند هاي معادله را شناسایی می مراحل آشنایی و تشابهات، در واقع ویژگی

   که عدم شناسایی درست معادله نشان دادند نیز )1391(  و همکارانکیا یمیکر. شود معادله می
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  .باعث ایجاد اشتباهات متعددي در حل معادله گردیده است

موجب افزایش » شناسایی معادله«وم، دهمچنین با توجه به نتایج حاکی از بررسی سؤال 

هاي معادله و  ز معرفی ویژگیبعد ا) 1(در ریاضیات  .شود در یادگیرنده می» ارز معادالت هم«

با توجه به نتایج این . پرداخته شده است» ارز معادالت هم«بعد از حل معادله، به معرفی 

هاي معادله از جمله تشخیص معادله و متغیر باعث عدم  پژوهش، عدم شناسایی صحیح ویژگی

تیجه گرفت که توان ن می. ارز شده است آموزان در درك و تشخیص معادالت هم توانایی دانش

جلوگیري خواهد » ارز معادالت هم«درك عمیق این مؤلفه از برخی از اشتباهات مفهومی در 

  .کرد

در » کاربرد«ساز مؤلفه  تسهیل» شناسایی معادله«م پژوهش نشان داد که سوبررسی سؤال 

نتزاعی همان مرحله کاربرد نظریه یاددهی مفاهیم ا» کاربرد«در واقع مؤلفه . شود یادگیرنده می

سازي  ها مفهوم آموزان آنچه را که براي آن در این مرحله دانش. است) 2007(وایت لمور و چمی

عالوه زمانی که  به. کنند شده است در مسائل پیچیده ریاضی و در حل مسائل کالمی استفاده می

به شکل تر مسائل کالمی را  تواند راحت آموز می هاي معادله عمیقاً یادگرفته شود دانش ویژگی

دهد اشتباهات  همچنین، نتایج این پژوهش نشان می. نمادین تبدیل کرده و معادله را حل کند

آموزان در حل درست مسائل کالمی  شود که دانش مفهومی متعدد در شناسایی معادله باعث می

ي هاي ساختاري معادله از بسیار بنابراین یادگیري عمیق این مؤلفه و درك ویژگی. ناتوان باشند

  .اشتباهات مفهومی در حل مسائل کالمی جلوگیري خواهد کرد

در یادگیرنده، » کاربرد«م نشان داد، براي افزایش مؤلفه چهارنتایج حاصل از بررسی سؤال 

شود یعنی  خود شامل حل معادله نیز می» کاربرد«مؤلفه . تأثیرگذار است» حل معادله«آشنایی با 

تر کردن مسائل پیچیده و یا تبدیل مسائل  مربوط به سادههاي  یادگیرنده پس از انجام مهارت

عالوه بر اساس نظریه یاددهی  به. کالمی به شکل نمادین معادله باید به حل معادله نیز بپردازد

سازي که در این  مرحله کاربرد بعد از مرحله مفهوم) 2007(لمور و وایت چمیمفاهیم انتزاعی 

نیز بعد از حل معادله ) 1(در ریاضیات . ده استمبحث همان حل معادله است، عنوان ش

  .چندین تمرین مربوط به مسائل کالمی مطرح شده است

شود که  آموزان شرکت کننده در آزمون این پژوهش، مشاهده می از بررسی عملکرد دانش

اند،که نشان دهنده درك سطحی از  تر بوده هاي دیگر موفق نسبت به مؤلفه» حل معادله«ها در  آن
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. هاي آن ندارند آموزان درك کاملی از ساختار یک معادله و ویژگی لذا دانش. هوم معادله استمف

ها و عدم توجه به یادگیري مفهومی  ها و رویه این مسئله به دلیل تأکید بیش از حد بر الگوریتم

هاي معادله و انواع سؤاالت کاربردي و نشان دادن کاربرد این  ارائه ویژگی. این درس است

توجه به مدل با . تواند تا حد زیادي این مشکالت را مرتفع سازد رس در علوم دیگر، مید

توان یک چارچوب  ، میلوگیري از ایجاد اشتباهات مفهومیتجربی به دست آمده و همچنین براي ج

کلی آموزش را در فرآیند تدریس معادله درجه اول بر اساس این چهار مؤلفه ارائه نمود که 

ها به صورت یک شبکه  ها به ارتباط بین آن ا دریافت پیش خورد و بازخورد از این مؤلفهیادگیرنده ب

  .ابدی ها در این مبحث ارتقاء می برد و یادگیري آن منسجم و منظم پی می
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