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چكيده:
هدف پژوهش حاضر بررسـى نقش دو عامل «جنسـيت» و «پاية تحصيلى» در عملكرد حل مسـئله 
دانش آموزان دورة راهنمايى تحصيلى در حل يك مسئله غيرمعمول است. شركت كنندگان در اين پژوهش، 
836 دانش آموز (شامل 414 دختر و422 پسر) بودند كه از بين مدارس شهرستان فسا در استان فارس 
انتخاب شـده بودند. از اين دانش آموزان خواسـته شـده بود تا به يك مسـئله غيرمعمول در برگه هاى 
مخصوصي كه از قبل آماده شـده بود پاسـخ دهند. سپس استراتژى هاى به كار رفته توسط دانش آموزان 
در پاسـخ نامه ها با اسـتفاده از چارچوب نظرى كه از ادبيات پژوهشـى حوزه آموزش رياضى برآمده بود 
جرح و تعديل شد و در هفت دسته، شامل دستة بدون جواب، استراتژى صرفاً جمعى، و دسته جواب هاى 
غيرواقعى، استراتژى رويه اى، استراتژى انتقالى، استراتژى تناسبى مبتدى، استراتژى خبره ـ  طبقه بندى 
شـد. در ادامه، با اسـتفاده از آمارة مجذور خى، اچ كروسكال واليس و من ويتنى، معنا دارى اثر هر كدام 
از عامل هاى جنسـيت و پاية تحصيلى بر روى عملكرد دانش آموزان بررسـى شد. نتايج نشان داد كه در 
مجموع عملكرد پسران بهتر از عملكرد دختران است. همچنين عملكرد دانش آموزان پايه اول راهنمايى از 
عملكرد دانش آموزان دوم راهنمايى به طور معنادارى باالتر است. بقيه تفاوت ها معنا دار نبودند. اين نتيجه 
غيرمنتظره را مي توان با ارجاع به ادبيات پژوهشي در زمينه عقل سليم در حل مسائل رياضي جست وجو 

كرد. 
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بررسي نقش جنسيت و پاية تحصيلي
 در عملكرد رياضي دانش آموزان
 در حل يك مسئلة غيرمعمول
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مقدمه
اســتدالل تناسبی۱ نقش حياتی و مهمی را در توسعة دانش رياضی دانش آموزان بازی می کند. چون 
اين مبحث يکی از موضوعات کليدی در آموزش رياضی اســت. بر طبق نظرية پياژه اســتدالل تناســبی 
يکی از نشــانه های مرحلة عمليات صوری، از مراحل رشــد شناختی، اســت. آخرين مرحله از مراحل 
نظرية رشــد شــناختی پياژه مرحلة عمليات صوری است که يکی از اشــکال آن استدالل تناسبی است 
(اينهلدر، پياژه، ميلگرام، و پارسونز۲، ۱۹۸۵). آموزش مبحث تناسب در فرآيند ياددهی ـ  يادگيری رياضی، 
همــواره بــا چالش های خاص خود روبه رو بوده اســت. بنابراين، در پژوهــش حاضر عملکرد رياضی 
دانش آموزان دورة راهنمايی در يک مسئله غيرمعموليی۳ مربوط به حوزة تناسب مورد بررسی قرار گرفته 

است. 
دانش آموزان در کتاب درســی رياضی پاية اول راهنمايی (فرزان، باهمت، ديبايی، فرهودی و مقدم،  
۱۳۹۰) بخشــی با عنوان «کسرمتعارفی ـ نسبت و تناســب» را مطالعه می کنند که پس از يادآوری مفهوم 
تناســب و کســرها از دورة ابتدايی، به يادگيری مطالب جديد می پردازند و مســائل متنوعی را در مورد 
نسبت و تناسب حل می کنند. در کتاب درسی پاية دوم راهنمايی (همان منبع) در بخشی با عنوان «اعداد 
گويا» دوباره به معرفی کسرها، تساوی و خواص آن ها اشاره می شود. در کتاب درسی پاية سوم راهنمايی 
(همان منبع) عالوه بر يادآوری کامل مطالب مربوط به کسرها از پاية دوم راهنمايی، در بخش هندسه ۲، 
با معرفی مثلث های متشابه و تناسب بين اضالع در آن ها، دانش آموزان با يکی از کاربردهای مهم تناسب 
آشنا شده و مسائل گوناگونی را حل می کنند. البته کاربرد تناسب به همين جا ختم نمی شود. دانش آموزان 
دبيرستانی، به طور مکرر از مفهوم تناسب برای حل مسائل مختلف در درس های رياضی، فيزيک و شيمی 

استفاده می نمايند.  
پژوهش های مختلفي در حوزة آموزش رياضی صورت گرفته اســت که وجود تفاوت جنســيتی در 
عملکرد دختران و پسران را گزارش کرده اند. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نقش جنسيت، وجود يا 
عدم وجود تفاوت جنسيتی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با توجه به موارد ذکر شده، به نظر می رسد که 
دو عامل جنسيت و پاية تحصيلی از جمله عواملی می باشند که در عملکرد رياضی دانش آموزان در حين 
حل مسائل رياضی نقش دارند و اين پژوهش به دنبال بررسی و تعيين نقش هر يک از اين عوامل است. 

به طور مشخص، سه سؤال  ذيل پژوهش حاضر را هدايت نمودند.
پسران و دختران در حل يک مسئلة غيرمعمول رياضی در حوزة تناسب چه استراتژی هايی را به  

کار می برند؟
ميزان شباهت ها و تفاوت ها در راه حل های پسران و دختران چگونه است؟ 

عامل پاية تحصيلی چه اثری بر روی عملکرد رياضی دانش آموزان در حل مسئلة مربوط به تناسب 
دارد؟ 
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پيشينة پژوهش
در ســه بخش، استدالل تناسبی، جنسيت، و نقش پاية تحصيلی در عملکرد رياضی دانش آموزان به 

ترتيب ارائه شده است. 

استدالل تناسبى 
آموزش تناسب به دليل کاربردهای بسيار زياد آن در حوزه های مختلف علوم و نيز در زندگی دنيای 
واقعی، در آموزش رياضی دوره ابتدايی و متوسطه دارای نقشی برجسته و حياتی است. اگرچه دستيابی 
به شايستگی سطح باال در استدالل تناسبی آسان نيست، ولی امروزه دانش آموزان در سنين پايين بر روی 
موقعيت های تناســبی ساده مهارت پيدا می کنند (اسپينيال و برايانت۴، ۱۹۹۹ نقل شده در فرناندز، لينارز، 
ون دورن، دی بــاک و ورشــافل۵، ۲۰۰۹). از دهــة ۱۹۸۰ تحقيقات زيادی بر روی توســعه مهارت های 
اســتدالل تناسبی متمرکز شده است (هارت۶، ۱۹۸۱، تورنياره و پولس۷ ۱۹۸۵). در اين ميان، توجه ويژه 
ای صرف بررسی چرايی تمايل دانش آموزان در استفاده از رويکرد جمعی به جای رويکرد ضربی شده 
اســت (به طور مثال، هارت، ۱۹۸۱ و لين۸ ۱۹۹۱ و ون دورن، دی باک، گيالرد۹، و ورشــافل، ۲۰۰۹). به 
گفتة سيلوســتر۱۰ (۲۰۰۹) استدالل تناسبی، مبنای حل بسياری از مسائل روزمره در دنيای واقعی و پيش 
نياز بسياری از موضوعات پيشرفتة رياضيات است، ولی توانايی دانش آموزان در استدالل تناسبی بسيار 
محدود اســت. سيلوســتر و دی پونته۱۱ (۲۰۱۱) در پژوهش خود مشــکالت دانش آموزان پاية ششم در 
حل مســايل تناسبی را قبل از تدريس رسمی اين مبحث مورد بررسی قرار داده اند. آن ها مشکل اصلی 

دانش آموزان را به عدم تشخيص ماهيت ضربی استدالل تناسبی گزارش کرده اند.
تحقيقات اخير نشان داده است که اگرچه دانش آموزان مهارت استدالل تناسبی را کسب می کنند ولی 
آن ها تمايل دارند که از اين اســتدالل تناســبی در جاهايی که کاربرد ندارند نيز استفاده نمايند (فرناندز، 
لينارز و والز۱۲، ۲۰۰۸ مودتسو و گاگاتسيس۱۳، ۲۰۰۷). به طور ويژه دانش آموزان تمايل دارند از استدالل 
جمعی در موقعيت های تناسبی استفاده نمايند. به عنوان مثال دانش آموزان، به وسيلة تکرار استراتژی جمع، 
قيمت سه آناناس را اين گونه محاسبه می کنند: اگر يک آناناس ۳ هزار تومان باشد، ۳ آناناس قيمتش می 

شود: ۳+۳+۳=۹ هزار تومان. 
در استانداردهای برنامة درسی و ارزشيابی شورای ملی معلمان رياضی (۱۹۸۹) تأکيد شده است که 
اســتدالل تناسبی می تواند از پاية  پنجم تا پاية هشتم توســعه داده شود. در بسياری از کشورها، تدريس 
اســتدالل تناســبی در همين پايه ها صورت می گيرد. به عنوان مثال در برنامة درســی رياضی کشور ژاپن، 
دانش آموزان در دو پاية ششــم و هفتم با استدالل تناسبی آشــنا می شوند (هينو۱۴، ۲۰۱۱).  به گفتة هينو 
(۲۰۱۱) در برنامة درسی رياضی ژاپن، استدالل تناسبی با استفاده از جدول در پاية ششم و در پاية هفتم  
به وسيله معادالت جبری تدريس می شود. در برنامه درسی رياضی ايران، تدريس استدالل تناسبی از دورة 
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ابتدايی شروع می شود، که در آن دانش آموزان مهارت استدالل تناسبی را با يافتن مقدار مجهول در مسايل 
تناسبی تمرين می کنند. مانند مثال زير: 

ــت کردن شربت آلبالو، به ازای هر ۲ قاشق شکر، ۶ قاشق اسانس آلبالو نياز است.  برای درس

اگر در يک شربت آلبالو  ۶  قاشق شکر استفاده شده باشد. چه ميزان اسانس آلبالو نياز است؟

با توجه به نقش حياتی استدالل تناسبی در آموزش رياضی، تعداد بسيار زيادی از پژوهش ها، بر روی 
چگونگی کسب مهارت های استدالل تناسبی متمرکز شده اند. در اين راستا مشکالت موجود بر سر توسعه 
مهارت استدالل تناسبی و اينکه چگونه آموزش باعث ارتقاء سطح يادگيری می شود را بررسی می نمايند. 
يکی از اشتباهات رايج دانش آموزان استفاده از استراتژی جمعی به جای استراتژی تناسبی است. در اين 

مواقع دانش آموزان تفاوت بين چيزها را ثابت در نظر می گيرند در حالی که متغير است. 
به عنوان مثال، در مســئلة فوق دانش آموزان ممکن اســت اين گونه استدالل نمايند که برای ۲ قاشق 
شکر ۱۰ قاشق اسانس آلبالو نياز است، پس برای ۲+۴=۶ قاشق شکر، ۴+۶=۱۰ قاشق اسانس آلبالو نياز 
است. اين نوع اشتباهات بيشتر در بين دانش آموزان در سنين پايين تر و در زمانی که هنوز آموزش رسمی 
در اين خصوص نديده اند، مشاهده می شود (ون دورن، دي باك، گيالرد و ورشافل ۱۵ ۲۰۰۹). اما در برخی 
مواقع، دانش آموزان پس از آموزش رســمی نيز، از رويکرد جمعی به جای ر ويکرد تناســبی، به اشــتباه 
استفاده می کنند و اين در مواقعی بيشتر رخ می دهد که مسئله مشکل تری مطرح شود. يکی از عواملی که 
مسئله را مشکل تر می کند اين است که نسبت اعداد مسئله به شکل عدد صحيح نباشند (هارت، ۱۹۸۱ و 

لين ۱۹۹۱). به عنوان مثال اگر مسئله باال را اين گونه تغيير بدهيم: 

 برای درست کردن شربت آلبالو، به ازای هر ۲ قاشق شکر، ۵ قاشق اسانس آلبالو نياز است. 

اگر در يک شربت آلبالو ۳ قاشق شکر استفاده شده باشد. چه ميزان اسانس آلبالو نياز است؟ 

در اينجا ضرب کردن سخت تر می شود. چون نسبت اعداد به کار رفته در مسئله يک عدد صحيح نمی باشد 
(۵/۲ و ۳/۲). بنابراين دانش آموزان بدون دريافت آموزش مؤثر در حوزة اســتدالل تناســبی، به احتمال زياد 

مرتکب اشتباه در استدالل و استفاده از استراتژی جمعی می شوند. 
فرناندز، ال لينارز،  ون دورن  و  ورشافل۱۶  (۲۰۰۹) در تحقيق خود بر روی عملکرد حل مسئلة دانش آموزان دبيرستانی 
در استدالل تناسبی اثر عوامل مختلف را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دريافتند که ساختار عددی موجود در مسئلة 
تناسب (نسبت صحيح يا غير صحيح بين کميت های موجود در مسئله) بر روی عملکرد حل مسئله دانش آموزان 
مؤثر است. ولی  ماهيت کميت ها (پيوسته يا گسسته بودن آن ها) بر روی عملکرد حل مسئله دانش آموزان موثر نيست. 

جنسيت 
مطالعة تفاوت های جنسيتی در سطح عملکرد دانش آموزان از آن جا مهم است که مساوات آموزشی 

۶ قاشق شکر، ۶ قاشق شکر، ۶ قاشق اسانس آلبالو نياز است.  ــت کردن شربت آلبالو، به ازای هر ۲ برای درس

۶اگر در يک شربت آلبالو  ۶اگر در يک شربت آلبالو  ۶  قاشق شکر استفاده شده باشد. چه ميزان اسانس آلبالو نياز است؟

۵ قاشق شکر، ۵ قاشق شکر، ۵ قاشق اسانس آلبالو نياز است.   برای درست کردن شربت آلبالو، به ازای هر ۲

۳اگر در يک شربت آلبالو ۳اگر در يک شربت آلبالو ۳ قاشق شکر استفاده شده باشد. چه ميزان اسانس آلبالو نياز است؟ 
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يکی از شش اصل مطرح شده در اصول و استانداردهای رياضی مدرسه ای می باشد (شورای ملی معلمان 
رياضی آمريکا۱۷، ۲۰۰۰)، و يکی از مصداق های مســاوات آموزشــی، در نظر گرفتن تفاوت های جنسيتی 
است. بنابراين، ضروری است به تحقيقات بومی در زمينة بررسی تفاوت های جنسيتی اهتمام بيشتری شود. 
به اين اميد که بتوان با در نظر گرفتن اين تفاوت ها، محيط های آموزشی غنی تر و پربار تری را متناسب با 
ســطح توانايی های دانش آموزان فراهم آورد. موضوع مساوات در آموزش رياضی اخيرًا به طور ويژه ای 
مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مدرکی دال بر اين موضوع، شورای ملی معلمان رياضی آمريکا، روی 
موضوع مساوات در آموزش رياضيات، به عنوان يک استراتژی برتر تأکيد کرده است و شمارة ويژه ای از 
مجلة علمی و پژوهشی تحقيق در آموزش رياضی۱۸ به موضوع مساوات اختصاص يافته است. جنسيت و 
به ويژه تساوی جنسيتی در طول تاريخ، در تحقيقات آموزش رياضيات مورد توجه بوده (فنما و شرمن۱۹، 
۱۹۷۷) و در سال های اخير نيز ادامه يافته است (دامارين و ارچيک۲۰، ۲۰۱۰). سادکر و زيِتلمن۲۱ (۲۰۰۵) 
اشاره می کنند که پسران ممکن است در طول انجام فعاليت های حل مسئله، به وسيلة معلم شان تشويق شوند 

که راه حل خود را ادامه دهند، در حالی که دختران فقط به جواب آخر فکر می کنند.
در بخش عمده ای از تحقيقات انجام شده در مورد بررسی تفاوت  های جنسيتی در آموزش رياضی، با 
استفاده از آزمون های استاندارد شدة عملکرد رياضی دختران و پسران با هم مقايسه شده است. در اياالت 
متحدة امريکا ارزيابی ملی پيشرفت تحصيلی۲۲ برای مقايسة عملکرد رياضی دختران و پسران به کار برده 
شــده اســت (چی، ويگرت و ترلکلد۲۳، ۲۰۱۲) . برخی از محققان نيز اشــاره می کنند که استراتژی های 
مختلف حل مسئلة پسران و دختران ناشی از تفاوت های بين آن ها می باشد. شايد نبود ثبات (احساساتی 
بودن) در دختران نيز، در حل مسئله نقش داشته باشد (گاالگر و دليسی۲۴، ۱۹۹۴). گوريان (۱۳۸۳) اظهار 
می دارد که پســران در زمينة هوش منطقی- رياضی وضع بهتری نســبت به دختران دارند و در مقايسه با 
دخترها بيشتر به اين هوش متکی هستند. اما تالش هايی که در بيست سال گذشته در زمينه تقويت هوش 
رياضی دختران به عمل آمده است، نتايج مطلوبی بر جای گذاشته است به طوری که در حال حاضر شاهد 

شکوفايی دختران در رياضيات هستيم (فيروس۲۵، ۱۹۹۹). 
مليسن و لويتن۲۶ (۲۰۰۸)  در تحقيق خود در رابطه با تفاوت های جنسيتی در درس رياضيات در کشور 
دانمارک به اين نتيجه رسيدند که اين تفاوت در سطح پيشرفت تحصيلی ناچيز اما در حوزة نظام باوری و 
نگرش دانش آموزان نسبت به رياضی، مشهود است. هايد، فنما و رايان، فراست، و هاپ۲۷ (۱۹۹۰) استدالل 
می کنند که چون رياضيات دورة ابتدايی بيشتر با محاسبات سرو کار دارد، و به دليل عملکرد بهتر دختران در 
محاسبه، دانش آموزان دختر عملکرد بهتری نسبت به پسران در رياضيات دوره ابتدايی دارند، در حالی که در 
درس های رياضی سطح باالتر، مفاهيم رياضی و حل مسئله از اهميت بيشتری برخوردار هستند و اين باعث 
کاهش پيشرفت دختران در درس رياضی می شود. سادکر و کلين۲۸ (۱۹۹۱) وجود دو نوع تعصب جنسيتی 
را در مطالعات خود گزارش کردند. به گفتة آن ها، معلمان توجه و زمان بيشــتری را به کالس درس دختران 
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اختصاص می دهند، در حالی که در برخورد با پسران، از تحسين و بازخورد انتقادی استفاده می کنند. به گفته 
آن ها همين تفاوت در نوع برخورد، باعث تغيير در نگرش و عملکرد رياضی دانش آموزان می شد. 

در مطالعات بين المللی تيمز۲۹ و پيزا۳۰ به بررســی و مطالعة تفاوت جنسيتی در عملکرد دانش آموزان 
کشورهای شرکت کننده پرداخته شده است. فايروس در سال ۱۹۹۹ با تجزيه و تحليل داده های تيمز متوجه 
شد که تفاوت معناداری بين عملکرد دختران و پسران در ۱۲ کشور وجود دارد (فيروس، ۱۹۹۹). همچنين بر 
اساس گزارش مطالعة پيزا در سال ۲۰۰۶ عملکرد دختران در خواندن باالتر از پسران بود، اين در حالی است 
که عملکرد پسران در رياضی بهتر از دختران گزارش شده بود. در زمينة مطالعات داخلی، می توان به بررسی 
تفاوت جنسيتی دانش آموزان در مطالعة بين المللی تيمز اشاره کرد. به عنوان مثال بر اساس گزارش بين المللی 
مربوط به رياضی پايه هشتم در مطالعه تيمز ۲۰۰۳، که جايگاه دانش آموزان ايرانی در بين ۴۶ کشور شرکت 
کننده، در رتبه ۳۳ قرار داشت، تفاوت جنسيتی ديده می شود (موليس، مارتين، گونزالس و کروتوسکی۳۱، 
۲۰۰۴، ص ۳۴). به اين ترتيب که عملکرد رياضی دختران پايه هشتم ايرانی به ميزان ۸ نمره باالتر از عملکرد 
رياضی پسران در پايه هشتم بود (موليس، مارتين، گونزالس و کروتوسکی، ص ۴۹). الزم به ذکر است که 
در حيطه های اعداد، جبر و هندسه، نمره دختران ايرانی پايه سوم راهنمايی در مقايسه با نمره پسران ايرانی 
شرکت کننده باالتر بود، درحالی که عملکرد رياضی دانش آموزان پسر ايرانی شرکت کننده در مطالعه تيمز 
در حيطــه انــدازه گيری و داده ها، از عملکرد دانش آموزان دختر بهتر بــود (همان منبع، ص ۱۱۶ و ۱۱۷).
البته بايد اشاره کرد که در ادبيات پژوهشی اين حوزه نتايج بعضًا ضد و نقيض موجود است. به طور 
مثال در تحقيق حجازی و نقش (۱۳۸۶)، تفاوتی در عملکرد دختران و پســران در رياضی ديده نشــد و 
نتيجه گرفته شــد که شــايد به دليل وجود مدارس تک جنسيتی در ايران،  دختران هم به اندازة پسران از 
امکانات آموزشــی در حوزه رياضی برخوردارند و امکان ورود به رشــته رياضی را دارند. همچنين در 
کالس های درس، کمتر با کليشه های جنسيتِی مرتبط با رياضی روبه رو می شوند، و همين عامل باعث می 

شود که تفاوتی در عملکرد دانش آموزان دختر و پسر ايرانی مشاهده نشود.

نقش پاية تحصيلى در عملكرد رياضى دانش آموزان
انتظــار می رود با افزايش پايه تحصيلی عملکرد رياضی دانش آمــوزان افزايش يابد. البته در ادبيات 
پژوهشی حوزة آموزش رياضی، مواردی مشاهده شده است که با افزايش پاية تحصيلی عملکرد رياضی 
دانش آموزان افت کرده است. به عنوان مثال می توان به پژوهش رفيع پور و گويا (۱۳۸۳) اشاره کرد، که 
در آن دانش آموزان پايه دوم و ســوم راهنمايی به ســؤاالت مشترکی در زمينه های مختلف رياضی پاسخ 
دادنــد. نتايــج حاصل از مطالعه رفيع پور و گويا (۱۳۸۳) حاکــی از آن بود که عملکرد دانش آموزان پاية 
دوم راهنمايی از عملکرد رياضی دانش آموزان پايه سوم راهنمايی باالتر بوده  است، چرا که بچه هاي دوم 
بيشتر از عقل سليم۳۲ خود استفاده می کردند و به يافته های خود از اين طريق اطمينان داشتند. در حالی که 
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دانش آموزان پاية سوم کمتر از عقل سليم خود استفاده می کردند و بيشتر مايل بودند از فرمول های رياضی 
برای پاســخ گويی به مسايل اســتفاده کنند. چنين پديده اي قبًال نيز توسط هاوسون۳۳ را در جريان مطالعة 
هشت کتاِب درسي مربوط به کشورهاي شرکت کننده در تيمز ۱۹۹۵، پيش بيني شده بود (هاوسون،۱۹۹۶).

روش 
شــرکت کنندگان در پژوهش شــامل ۸۳۶ دانش آموز پايه های اول، دوم و ســوم راهنمائی از مدارس 
راهنمايی شهرستان فسا در استان فارس بودند. پراکندگی دانش آموزان شرکت کننده بر حسب جنسيت و 

پاية تحصيلی در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. 

جدول 1.  تعداد دانش آموزان پسر و دختر مورد مطالعه                                                                                           

جمع كلتعداد دخترانتعداد پسران

138170308كالس اول راهنمايي

160131291كالس دوم راهنمايي

124113237كالس سوم راهنمايي

422414836جمع

جمع آورى داده ها
بــرای جمع آوری داده ها، برگه               های شــامل مســئلة زير کــه از قبل تهيه و تکثير شــده بود در اختيار 
دانش     آموزان مدارس قرار گرفت. اگرچه برای پاســخ دادن به اين سوال محدوديتی از نظر زمانی وجود 
نداشــت ولی زمان ثبت شــده برای پاسخ                     گويی به اين مسئله نشان داد که دانش    آموزان حداقل ۶ دقيقه و 
حداکثر ۱۲ دقيقه برای پاســخ  گويی  به اين مســئله زمان صرف کردند. اين دانش آموزان به مسئلة رياضی 
زمينه مدار ذيل که در مورد مفهوم تناســب بود به صورت فردی پاسخ دادند. اين مسئله برگرفته از کتاب 

استراتژی های حل مسئله جانسون و هر (۲۰۰۱) نقل شده در چی و همکاران (۲۰۱۲) می باشد. 

ــت. اگر ۱۲ كودك در حال حاضر در  ــال اس ــور ۲۰ كودك يا ۱۵ بزرگس «ظرفيت يک آسانس

آسانسور باشند، چند بزرگ سال می توانند به درون آسانسور بروند؟»

مســئله آسانسور از يک طرف مربوط به حوزة تناســب است، که يکی از مباحث مهم رياضی دورة 
راهنمائی اســت و دانش آموزان اين دوره با مبحث تناســب از کالس پنجم ابتدائی آشــنا هســتند و در 
پايه های مختلف دورة راهنمائی نيز از مفهوم تناسب برای حل مسايل مختلف استفاده می نمايند. از طرف 
ديگر محتوای اين مسئله به گونه ای است که برای همه دانش آموزان ملموس و قابل درک است (با فرض 
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اين كه همه با آسانســور آشــنايی دارند و  آن را ديده و استفاده کرده اند) و همه می توانند برای حل مسئله 
اقدام کنند. از ويژگی های ديگر اين مسئله، داشتن روش های حل متنوع و چالش برانگيز بودن آن است. 

همه اينها باعث شده مسئله آسانسور برای جمع آوری داده ها انتخاب شود. 

تجزيه و تحليل داده ها
به منظور تجزيه و تحليل داده ها، از چارچوب نظری معرفی شده در بخش ۴ استفاده شد. به اين ترتيب 
که دو نفر به طور مجزا، پاسخ نامه های دانش آموزان را بر اساس چارچوب نظری در ۷ طبقة مجزا کدگذاری 

کردند، سپس ميزان توافق بين دو کدگذار محاسبه شد که اين ميزان باالی ۹۰ درصد گزارش شد. 

چارچوب نظرى
در مقالة حاضر برای تجزيه و تحليل پاسخ های دانش آموزان به مسئلة آسانسور، از سطوح استراتژی 
معرفی شــده توســط چی و همکاران (۲۰۱۱) استفاده شده اســت. در اين چارچوب نظری، پاسخ های 
دانش آموزان بر حســب دســته های بدون جواب۳۴، اســتراتژی صرفًا جمعی۳۵، اســتراتژی رويه ای۳۶ ، 
استراتژی انتقالی۳۷، استراتژی مبتدی۳۸، استراتژی حرفه ای۳۹ طبقه بندی می شود. الزم به ذکر است که در 
پژوهش حاضر، دستة جديدی با عنوان «جواب های غير واقعی»۴۰ به اين چارچوب نظری اضافه شد و 
برای طبقه بندی پاسخ های دانش آموزان به مسئلة غيرمعمول در حوزة تناسب مورد استفاده قرار گرفت. در 

ادامه هر يک از اين دسته بندی ها به همراه مثال مرتبط با آن ها آمده است. 
● بدون جواب: دسته ای از برگه های دانش آموزان شامل هيچ گونه پاسخی نبود. در اين گونه موارد يا 
دانش آموزان چيزی در برگه خود وارد نکرده بودند يا فقط عددی را نوشته ولي هيچ راه حلی را 

برای آن ارائه نکرده  بودند. اين گونه پاسخ ها، جزو دسته بدون جواب کدگذاری شدند. 

ــتراتژی صرفًا جمعی: اين دســته شامل برگه هايی می شــد که دانش آموزان فقط شواهدی از  ● اس
استدالل های شامل جمع و تفريق در پاسخ گويی به مسئله ارائه کرده بودند. استدالل دانش آموزان 
در اين استراتژی بر اين مبنا بود که جايگاه يک بچه با جايگاه يک بزرگ سالـ  در مسئله آسانسورـ 

برابر است. مثًال به تصور آن ها چون ظرفيت آسانسور 
۲۰ کودک يا ۱۵ بزرگ سال است پس اختالف بين آن ها 
را که برابر ۵ اســت از ۱۲ کم کرده و عدد ۷ را به عنوان 
پاســخ مســئله گزارش کرده بودند. در شکل شماره ۱ 
پاسخ يک دانش آموز دختر از پاية دوم راهنمايی که در 

نمونه اى از استراتژى صرفًا جمعىشكل 1     اين دسته قرار گرفته است، نشان داده شده است. 
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● استراتژی کامًال رويه ای: اين دسته مربوط به برگه هايی بود که در آن ها نوشتارهای دانش آموزان 
شامل ساختن يک نسبت هم ارز از داده  های موجود در مسئله و حل مرحله به مرحلة آن می شد. در 

اين نوع اســتراتژی، دانش آموزان 
پس از نوشــتن تناسب، با طرفين 
وســطين کردن به جواب مســئله 
رســيده بودند. با دنبال کردن اين 
استراتژی، دانش آموزان به جواب 
نهائی ۹ رسيده و سپس حل مسئله 
را تمام شــده در نظر گرفته بودند. 
نمونه ای از پاسخ يک دانش آموز 
پسر پاية اول راهنمايی که متعلق 
به اين دســته اســت، در شــکل 

شماره ۲ نشان داده شده است.

● استراتژی انتقالی: اساس اين استراتژی بر اين است که دانش آموزان پس از درک نامناسب بودن 
استراتژی های جمعی برای اين مسئله، به سراغ روش تناسب رفته بودند. اين دسته از دانش آموزان 

متوجه شــده بودند که در نظر گرفتن يک کودک به 
اندازة يک بزرگ سال، صحيح نيست، در نتيجه اقدام 
به تشــکيل يک تناســب نموده بودند. برگه هايی که 
در اين دسته جای می گرفتند شامل نوشته هايی بود 
که دانش آموزان، يک نسبت نادرست را تنظيم کرده 
و ســپس آن را به طور ناصحيح استفاده کرده بودند. 
جواب يک دانش آموز پســر پاية ســوم که در اين 
دســته جای گرفته اســت در شکل شــماره ۳ ديده

 می شود.  

ــبی مبتدی: در برخی از برگه ها، دانش آموزان نشان داده بودند که مفهوم تناسب  ــتراتژی تناس ● اس
را درک کرده اند، و نيز درک کرده اند که وزن يک کودک برابر با وزن يک بزرگ ســال نيســت، ولی 
آن ها از يک تناســب نادرســت در مسير درست اســتفاده کرده بودند يا نسبت های درست را در 

مثالى از استراتژى انتقالىشكل 3     
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مســير نادرســت به کار گرفته بودند و يا حل مسئله را نيمه کاره رها کرده بودند. مثًال دانش آموزی 
۲۰ را نوشته و سپس آن را ساده کرده و به 

نســبـت ۱۵
۴ رســيده بود. سپس با توجه به اينکه تعداد 

۳
عدد 

کودکان ۱۲ نفر بود، برای رسيدن به ۱۲، عدد ۴ را در 
۳ ضرب کرده و به همين ترتيب ۳ را نيز در ۳ ضرب 
کرده و به پاسخ ۹ رســيده بود. يا در جای ديگري، 
دانش آموز مسئله را رها کرده و يا اينکه ۹ را از ۱۲ 
کم کرده و به پاســخ ۳ بزرگ سال رسيده بود. شکل 

شماره ۴ بيانگر نمونه ای از اين استراتژی است.

● استراتژی تناسبی حرفه ای: پاسخ هايی که در اين دسته جای می گرفتند شامل برگه هايی بودند که 
دانش آموز فهم کامل و دقيقی از مســئله به دست آورده و استراتژی کامًال رياضی وار و درستی را 
برای حل مسئله به کار برده بود. برچسب استراتژی تناسبی حرفه ای به اين معنا نيست که اين دسته 
داراي باالترين ســطح استدالل ممکن است، بلکه اشاره به آن دارد که اين نوع پاسخ ها به مفهوم 
و جواب مسئله در مسير درست منتهی شده است. در شکل شماره ۵ پاسخ يک دانش آموز پسر 

پايه سوم راهنمايی را نشان می دهد. اين دانش آموز 
درک کرده که وزن يک کودک با وزن يک بزرگ سال 
برابر نيســت و در ازای هر ۲ کــودک می توان ۱/۵ 
بزرگســال در نظــر گرفت، پس حاال کــه ۱۲ کودک 
در آسانســور وجود دارد، با ۸ کودک ديگر ظرفيت 
آسانسور تکميل می شــود. حال اگر به ازای هر دو 
نفر کودک ۱/۵ بزرگ سال جايگزين شود، ما برای ۶ 

فرد بزرگ سال در آسانسور ظرفيت داريم. 

● جواب های غيرواقعی: دانش آموزانی که در اين دسته جای گرفتند، فهميده بودند که مسئله مربوط 
به حوزة تناسب است ولی از همان ابتدا در فهم عملگرهای منطقی رياضی مانند "يا" و "و" دچار 
اشــتباه شــده بودند. در برخی از موارد هم، جواب های به دست آمده، غيرواقعی و بی معنا بود، به 
گونه ای که ظرفيت آسانســور از سوی دانش آموزان، ۳۵ نفر اعالم شده بود. که به وضوح جواب 
اشتباهی برای مسئله آسانسور است. در واقع، در چنين مواردی، دانش آموزان عقل سليم۴۱ خود را 

کنار گذاشته اند. نمونه ای از استراتژی های غير واقعی در شکل۶ آمده است.

مثالى از استراتژى تناسبى مبتدىشكل4     
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در جدول شمارة ۲ انواع استراتژي هاي حل مسئلة تناسب به همراه توضيح مختصري براي هر يك، 
كه توسط پژوهشگران اين مقاله جرح و تعديل شده و براي كدگذاري برگة پاسخ نامة دانش آموزان مورد 

استفاده قرار گرفته، آمده است.

جدول 2.  انواع استراتژى ها و توضيح هر يك از آن ها                                                                           

توضيحكداستراتژيرديف

ــود ندارد كه در مورد آن {0}بدون جواب1 ــوز هيچ تمايلي به فكر كردن ندارد و راه حلي وج دانش آم
بحث شود.

راه حل ارائه شده است ولي هيچ ربطي به تناسب ندارد.{1}صرفاً جمعي2

در اين گونه موارد دانش آموز با انجام عمليات حسابي بر روي اعداد موجود در مسئله {2}غيرواقعي3
ــده، يك جواب غيرواقعي و بي معني  ــت آم و بدون هيچ گونه بازتابي بر جواب به دس

براي مسئله ارائه مي كند.

ــده كه مسئله مربوط به {3}انتقالي4 ــتباه، باالخره متوجه ش دانش آموز پس از انجام عمليات اش
تناسب است ولي تناسب را به درستي به كار نمي گيرد.

ــت اما انجام مراحل آن كامًال سنتي است. دانش آموز به مجهول {4}رويه اي5 ــب صحيح اس تناس
مسئله توجه نمي كند.

تناسب صحيح است، انجام مراحل پيشرفته تر از استراتژي رويه اي است، اما گام آخر {5}مبتدي6
ناتمام است.

جواب كامًال صحيح است.{6}خبره7

مثالى از استراتژى غير واقعىشكل 6     
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يافته ها 
مســئله  حــل  عملکــرد 
دانش آموزان دختر و پســر در 
پاســخ به مســئله آسانسور به 
تفکيــک جنســيت در جدول 
شماره ۳ آمده اســت. در اين 
جدول هــا، نــوع پاســخ های 
دانش آموزان در ۷ دستة مجزا 
تفکيک شــده اند. بــرای درک 

بهتر نحوة عملکرد دانش آموزان دختر و پسر در حل مسئله تناسب مربوط به آسانسور، نمودار عملکرد 
آن ها در شکل ۷ آمده است. اين شکل بر اساس جدول شماره ۳ رسم است. 

با اســتفاده از جدول  ۳ می توان به ســؤال اول پژوهش پاســخ داد. سؤال اول پژوهش به دنبال مشخص 
کردن نوع استراتژی های به کار رفته توسط دانش آموزان دختر و پسر در حل مسئله مربوط به حوزه تناسبی بود. 
فراوانی و درصد انواع استراتژی های به کار گرفته شده توسط دانش آموزان دختر و پسر در جدول ۳ آمده است.  

جدول 3.  جدول توصيفي بررسي تفاوت جنسيتي                                                                                   

مقايسه عملكرد دختران و پسرانشكل 7     

جنسيتدسته بندي پاسخ ها
دخترپسر

بدون جواب
2827فراواني
6/5٪6/6٪درصد

استراتژي صرفاً جمعي
6371فراواني
17/1٪14/9٪درصد

جواب هاي غيرواقعي
4786فراواني
20/8٪11/1٪درصد

146150فراوانياستراتژي صرفاً رويه اي
36/2٪34/6٪درصد

استراتژي انتقالي
2320فراواني
4/8٪5/5٪درصد

8434فراوانياستراتژي تناسبي مبتدي
8/2٪19/9٪درصد

استراتژي تناسبي خبره
3126فراواني
6/3٪7/3٪درصد
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 برای پاسخ گويی به سؤال دوم پژوهش می توان از شکل شماره ۷ و جدول ۳ استفاده کرد. سؤال 
دوم پژوهش به دنبال مشخص کردن ميزان شباهت ها و تفاوت ها در راه حل های پسران و دختران در 
حل مسئلة مربوط به حوزة تناسبی بود. همان طور که در نمودار شکل ۷ نشان داده شده است، عملکرد 
ــبی مبتدی به طور  ــتراتژی تناس دانش آموزان دختر و پســر در دو دســته جواب های غيرواقعی و اس
مشــهودی متفاوت است. جدول ۳ نشان می دهد که در بقية دســته ها، کمابيش عملکرد دانش آموزان 
دختر و پســر يکسان اســت. در واقع ميزان اراية جواب های غير واقعی از سوی دانش آموزان دختر 
ــبی مبتدی  ــتراتژی تناس تقريبًا دو برابر دانش آموزان پســر اســت. همچنين فراوانی اســتفاده از اس
توســط دانش آموزان پســر دو برابر فراوانی اســتفاده از اين استراتژی از ســوی دانش آموزان دختر 
اســت. در مجموع، عملکرد پسران در حل مســئلة غير معمول حوزة تناسب بهتر از عملکرد دختران 
اســت. اين نتيجه با اســتفاده از آزمون مجذور خی به دست آمده است. همان طور که مقادير محاسبه 
شــده در جدول ۴ برای آمارة مجذور خی نشــان می دهد، تفاوت جنســيتی در سطح ۰۱ . ۰ معنی دار

 است.
اگرچه مطالعة چی و همکاران (۲۰۱۱) از لحاظ چارچوب نظری با مطالعة حاضر کمی متفاوت است 
و نتايج تحقيق آن ها به صورت توصيفی می باشد، ولی در مجموع، نتايج آن ها با نتيجة مطالعة حاضر از 
اين جهت که عملکرد دانش آموزان پســر بهتر از عملکرد دانش آموزان دختر بود همسوست. در مطالعة 
چي و همكاران بيش از نيمي از پاسخ هاي دختران متعلق به دسته های صرفًا جمعي و استراتژی رويه اي 
بود و درصد پسران در اين دو دسته نصف دختران بود. همچنين ۵۵ درصد از پاسخ هاي پسران در دستة 
انتقالي و مبتدي بود در حالي که تقريبًا يک ســوم از جواب هاي دختران در اين دو دســته قرار داشــت و 

درصد دختران و پسران در ردة خبره يکسان بود. 

جدول 4.  جدول استنباطى براى بررسى تفاوت جنسيتى

۳۳/۷4۷ خی دو

6 درجه آزادی

P > ۰/۰۱ سطح معناداری

  برای پاسخ گويی به سؤال سوم تحقيق حاضر که ناظر بر تعيين نقش پاية تحصيلی در نحوة عملکرد 
رياضی دانش آموزان در حل مسئله مربوط به حوزة تناسب بود، از آمارة کروسکال واليس و يومن ويتنی 
اســتفاده شد. عملکرد دانش آموزان برحســب پاية تحصيلی در جدول ۵ آمده است. نمودار عملکرد بر 

حسب پايه های مختلف تحصيلی نيز در شکل ۸ آمده است. 
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جدول 5.  عملكرد دانش آموزان بر حسب پايه تحصيلى

                            پايه تحصيلی

سوم راهنمايیدوم راهنمايیاول راهنمايی نوع جواب ها 

102816بدون جواب

455831صرفا جمعی

473550غير واقعی

1129886رويه ای

23128انتقالی

484129تناسبی مبتدی

211917خبره

307291236مجموع 

همان طور که از شکل بر می آيد، عملکرد دانش آموزان پاية اول راهنمايی، بهتر از عملکرد دانش آموزان 
دوم و عملکرد دانش آموزان پاية دوم، بهتر از عملکرد دانش آموزان سوم راهنمايی است. به منظور بررسی 

دقيق تر از آمارة اچ کروسکال واليس استفاده می شود (جدول ۶ و ۷). 

مقايسه عملكرد دانش آموزان در پايه هاى مختلفشكل 8     

۱۲۰

۱۰۰

۸۰

6۰

4۰

۲۰

۰

اول راهنمايی

دوم راهنمايی

سوم راهنمايی

تناسبیخبره
مبتدی

صرفًا
جمعی

 بدون
جواب

رويه ای غير واقعیانتقالی
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جدول 6.  جدول توصيفى براى بررسى تفاوت پايه تحصيلى

جدول 7.  جدول استنباطى براى بررسى تفاوت پايه تحصيلى

مقدار محاسبه شده برای مجذور خی در جدول ۷ برای آمارة اچ کروسکال واليس نشان می دهد که 
تفاوت عملکرد بين پايه های مختلف تحصيلی در سطح ۰۵  . ۰ معنی دار است. يعنی تفاوت سطح عملکرد 
بين پايه های مختلف وجود دارد ولی دقيقًا نمی دانيم کدام دو پايه دارای تفاوت معنا دار هســتند و کدام 
يک تفاوت معنا دار ندارند. برای دســت يابی به اين منظور از آزمون من ويتنی استفاده شده است. همان 
طور که جدول های پيوست نشان می دهند، تفاوت عملکرد دانش آموزان در دو پايه اول و دوم راهنمايی 
در سطح ۰۵ . ۰ معنادار است، ولی اختالف بين فراوانی پايه های دوم و سوم راهنمايی و همچنين اختالف 

بين فراوانی های پايه اول و سوم راهنمايی در سطح ۰۵ . ۰ معنادار نيست. 

بحث و نتيجه گيرى
مطالعة حاضر بر روی عملکرد حل مسئلة دانش آموزان دختر و پسر دورة راهنمايی 
در حل يک مسئله غيرمعمولی مربوط به حوزة تناسب متمرکز است. در اين مطالعه نقش 
دو عامل جنسيت و پاية تحصيلی در نحوة عملکرد رياضی دانش آموزان دورة راهنمايی 
مورد بررســی قرار گرفت. اين مطالعه، بخشــی از يک پژوهش وسيع تر است که در آن 
تفاوت ها و شباهت های عملکرد حل مسئلة دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايی با 
توجه به عوامل ديگری همچون نوع مدرسه اعم از دولتی، غير انتفاعی، و خاص مورد 

بررسی قرار گرفته است. 

 رتبه ميانه تعداد پايه تحصيلى

308445/05 اول راهنمايى

291397/01 دوم راهنمايى

237410/38 سوم راهنمايى

836 مجموع

6/۷4۷ خی دو

۲ درجه آزادی

P > ۰/۰۵ سطح معناداری
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نتايج حاصل از بررســی پاسخ های دانش آموزان دختر و پسر نشان می دهد که تفاوت 
جنسيتی در عملکرد رياضی دانش آموزان وجود دارد. در واقع عملکرد دانش آموزان پسر در 
مقايسه با عملکرد دانش آموزان دختر در حل مسئلة تناسبی بهتر بود. همچنين شکل شماره ۷ 
نشان می دهد که بيشترين فراوانی در انتخاب استراتژی ها، مربوط به استراتژی رويه ای است. 
به نظر می رســد اتخاذ يک رويکرد ياددهی ـ يادگيری خاص منجر به وقوع چنين پديده ای 
می شــود، که مطالعات کيفی مبتنی بر مشاهده کالس درس می تواند در رمزگشايی چرايی 
وقوع اين پديده مؤثر باشد. همچنين در شکل ۷ مشاهده می شود که ميزان پاسخ های دستة 
«غيرواقعی» برای پسران به مراتب از ميزان پاسخ های اين دسته در مقايسه با دختران کمتر 
است. در استراتژی های تناسبی مبتدی و تناسبی خبره، عملکرد پسران به طور مشخصی در 

مقايسه با دختران بهتر است. 
نتايج مطالعه حاضر در خصوص نقش پاية تحصيلی در عملکرد حل مسئلة دانش آموزان 
نشان داد که عملکرد حل مسئلة دانش آموزان پاية اول راهنمايی در حل مسئله تناسب مربوط 
به آسانسور، به طور معناداری از عملکرد دانش آموزان پاية دوم و سوم راهنمايی بهتر است. 
ولــی تفاوت بين عملکرد دانش آموزان پاية اول و ســوم راهنمايی و همچنين تفاوت بين 
عملکرد دانش آموزان پاية دوم و سوم راهنمايی از نظر آماری معنادار نبود. اينکه عملکرد 
دانش آموزان پاية اول راهنمايی از عملکرد دانش آموزان پاية دوم راهنمايی به طور معناداری 
بهتر اســت، کمی عجيب به نظر می رســد. ولی در ادبيات پژوهشی حوزه آموزش رياضی 
موارد متعددی از اين دست وجود دارند. به عنوان مثال پژوهش هاوسون (۱۹۹۶) و پژوهش 
رفيع پور و گويا (۱۳۸۳) مواردی از عملکرد معکوس دانش آموزان با افزايش پاية تحصيلی را 
نشان داده اند. در واقع  دانش آموزان با افزايش ذخاير دانشی خود، توانايی استفاده کارآمد از 
ذخاير دانشی جديد خود را به دست نمی آورند. همين پديده باعث می شود با باال رفتن پاية 
تحصيلی، عملکرد آن ها در حل برخی از مسائل خاص ضعيف تر شود. البته برای شناسايی 
همه عواملی که باعث بروز اين پديده می شوند، نيازمند انجام پژوهش های کيفی مبتنی بر 

داده های عميق هستيم که می تواند ايدة خوبی برای پژوهش های آتی باشد.   
در پايان الزم به ذکر اســت که دانش آموزان شرکت کننده در اين مطالعه محدود به يک 
منطقة جغرافيايی خاص بودند، و مطالعة حاضر فقط بر روی يک مســئلة رياضی متمرکز 
بود. بنابراين تعميم پذيری نتايج حاصل از اين پژوهش، دارای محدوديت هايی اســت که 
نويسنده ها از آن مطلع بودند و خواننده نيز الزم است به آن توجه نمايد. در اين خصوص 
يادآوری می شود که دليل استفاده از يک مسئله برای پژوهش حاضر، تشريحی بودن پاسخ 
مسئله بود که زمان زيادی برای جمع آوری داده ها و تجزيه و تحليل آن ها می طلبيد. همچنين، 
محدوديت زمانی مانع از آن شد که محققان بتوانند با تک تک دانش آموزان در مورد فرآيند 
حل مسئله شان مصاحبه کنند. در نتيجه فقط به پاسخ های نوشته شده روی برگه ها اکتفا شد.
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