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یی حل مسائل کالمی ر تواناهای تصویری ببررسی اثربخشی آموزش بازنمایی

 آموزانریاضی دانش

 
 حمیدرضا عریضی     دارمحمدجواد لیاقت     مهران عزیزی محمودآباد

 
 چکیده

 ریاضی  ر توانایی حل مسائل کالمیبهای تصویری بازنماییآموزش بررسی اثربخشی هدف این مطالعه، 

 ز نوع ا یشیآزما یمهنهای طرح تحلیل محتوا و . این پژوهش از نوعاست بوده آموزان پایه ششم ابتداییدانش

آموزان پسر نفر از دانش 40 ،پس از مطالعه و طراحی آموزشی با گروه کنترل است. پیگیری -آزمونپس -آزمونپیش

داوطلب  صورتبهیاسوج  در شهر 1396-97در سال تحصیلی  مشغول به تحصیل در یک آموزشگاه پایه ششم ابتدایی

و  یم شده با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقس کنندگانمشارکت .آزاد در این پژوهش شرکت کردند

رار قمحور تحت آموزش روش آموزش بازنماییبا استفاده از جلسه )هر هفته یک جلسه(  9برای گروه آزمایشی 

شی از آزمون آزماینیمهها در تحلیل محتوا از تکنیک آنتروپی شانون و در بخش برای تجزیه و تحلیل دادهگرفتند. 

 برای توزیع و هترین توجبیش ،ه استدادتحلیل محتوا نشان  نتایج گیری مکرر استفاده شد.تحلیل واریانس با اندازه

ل هایت به مسائو در ن کنندهنمایی ضروری، بازنمایی کمکبازنمایی عریان، بازبه مسائل  مسائل کالمی به ترتیبحضور 

معناداری در  نشان داد که تفاوتگیری مکرر تحلیل واریانس با اندازه نتایج همچنین شده است. فایدهبازنمایی بی

لذا آموزش  ( بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد؛>P 05/0توانایی حل مسائل کالمی ) یهامؤلفهمیانگین تمام 

نتایج  هعالوبه آموزان شده است.های تصویری موجب افزایش توانایی حل مسائل کالمی ریاضی در دانشبازنمایی

قایسه منتایج یتاً ؛ و نهاهای تصویری در حل مسائل کالمی در طول زمان ثبات داردکه استفاده از بازنماییدهد نشان می

  باشند.های متفاوت یکسان نمیدهد اثرات بازنماییهای متفاوت نشان میزوجی بازنمایی

  .ر ضروریکننده، تصاویفایده، بازنمایی کمک، بازنمایی عریان، تصاویر بیمسائل کالمی کلیدی: هایهواژ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 شناسی. ان، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشگاه اصفه، ریزی درسیدانشجوی دکتری برنامه @yahoo.com8175Azizi 

 شناسی. )نویسنده مسئول(.  ان، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشگاه اصفه، استاد گروه علوم تربیتیjavad@edu.ui.ac.ir 

  شناسی. ان، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشگاه اصفه، استاد گروه روانشناسیdr.oreyzi@edu.ui.ac.ir 

 7/2/98تاریخ پذیرش:         7/12/97تاریخ دریافت مقاله نهایی:  22/8/97تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدمه
طبیعت دارد. ریاضیات ریاضیات ریشه در قوه تعقل انسانی و نقشی مؤثر در درک قانونمندی 

به عنوان علم مطالعه الگوها و ارتباطات، هنری دارای نظم و برخوردار از سازگاری درونی، زبانی 

ها تعریف شده دقیق برای تعریف اصطالحات و نمادها و ابزار کار در بسیاری از علوم و حرفه

ای در بین علوم ه ویژهریاضیات نیازمند توج از این حیث(. 1391، )سند برنامه درسی ملی است

ها و محتوای ریاضیات تمام مهارت یادگیری یآموزش حل مسئله مقدمه ،ریاضی آموزشدر . است

(. رویکردهای مختلفی برای حضور حل مسئله در برنامه درسی ریاضی 2003، 1)کالین است

و  3حل مسئلهآموزش ریاضی به منظور ، 2توان به آموزش حل مسئلهوجود دارد که از آن جمله می

اشاره نمود. در تحقیقات اخیر آموزش از طریق حل مسئله را بیش از  4آموزش از طریق حل مسئله

(. پژوهشگران و آموزشگران در 2010، 5دهند )کای و لستررویکردهای دیگر مورد تأکید قرار می

دارند اما نظر آنها در خصوص چگونگی انجام این  نظراتفاقخصوص آموزش حل مسئله تقریباً 

ای جایگاه ویژهمسائل کالمی در کتب ریاضی   (.1396کار متفاوت است )ریاضی ششم ابتدایی، 

موقعیتی از دنیای واقعی  از مسائل ریاضی است که به توصیف مسائل کالمی، نوع خاصی دارند.

های مسائل، نیاز به استفاده از عملگرهای ریاضی و دادهآموزان برای حل این نوع د. دانشنپردازمی

جامعه متخصصان حوزه آموزش و تدریس از طرفی  (.1992، 6موجود در متن مسئله دارند )لیو

در تسهیل فرایند حل مسئله تأکید کردند )مونواییو، پاپاجیورجیو و  7هاریاضی بر نقش بازنمایی

ها بر استفاده از بازنمایی نقش شناسی هم برحوزه روانهای (. همچنین پژوهش2007، 8گاگاتسیس

( اذعان 2003) 10کینگ و گلدین-دویندت (.2002، 9تسهیل و فهم این فرایند تأکید دارند )جولو

ها و صفات متمایز، تصاویر، اشکال و اهداف که به هر ساختاردهی و پیکربندی از ویژگی ندداشت

های بازنمایی شود. روشبازنمایی گفته می استیک موضوع عینی که انعکاس دهنده محتوا و مفاد 

ها سبب افزایش و این بازنمایی استها های ریاضی، مبنایی برای فهم و استفاده از این ایدهایده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Klein 
2.Teaching about problem solving 
3.Teaching mathematics for problem solving 
4.Teaching via problem solving 
5.Cai & Lester 
6.lave 
7.Representations  
8.Monoyiou, Papageorgiou & Gagatsis 
9.Julo 
10.DeWindt-King & Goldin 
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هایی (.  بسیاری از بازنمایی2017، 1ملونی، ورشافل و ون دوران) دنشوتوانمندی در حل مسئله می

 و ...(  های تصویری، بازنمایی)مانند کسرها، نمودارها، نمادهای جبریکنیم که ما استفاده می

های آموزان بازنماییافتد. زمانی که دانشها اتفاق میاست که در طول سال یفرایند پاالیش یهنتیج

کنند، در واقع آنها در حال دریافت یک مجموعه از ابزارهایی های آن را کسب میریاضی و ایده

دهد )شورای ملی معلمان ریاضی، صورت معناداری ظرفیت تفکر آنها را توسعه می هستند که به

شود، از که بیان، تعریف و بازنمایی یا بازنمود کردن نامیده می مسئله صورت(. لذا درک 2000

وجود دارد. یکی ریاضی مسائل های مختلفی برای بازنمایی روشاهمیت خاصی برخوردار است. 

 اغلب با تصاویر همراه هستند. البته  کالمیمسائل . بازنمایی تصویری است ،هااز این روش

د محدود به سرگرمی بوده و تصاویری آموزنده برای حصول پاسخ صحیح نتوانها میتصویر

دهند. هر های حسابی را به صورت کلی بهبود میشود که این تصاویر مهارتد. اغلب ادعا میننباش

برای خود فرایند یادگیری هم سودمند  های تصویریبازنماییآیا  هم مطرح است که سؤالاین چند 

؛ 2005، 4؛ پارمار و سیکنر2007، 3جانن و برانکن ،؛ سوفرت2006، 2کریپس و سووری) ؟هستند

 (.2005، 5راس ماسن و بیزانس

 : اول اینکه یک کمک حمایتیاستاز دو جهت مهم  تصویریدر آموزش ریاضی بازنمایی 

 ؛استهای ریاضی ه معنا و مفهومی برای ارتباط ایدهکهای مسئله است و دوم اینبرای انعکاس داده

 ریاضی یک کمک مهم برای یادگیری تصویریهای بنابراین پژوهشگران معتقدند که بازنمایی

( 2001، 7؛ دیزمان و انگلیش2003کینگ و گلدین، -( و حل مسئله )دویندت1991، 6)دلوچی

برخی از ابعاد مسئله را  کالمیهای چندگانه بازنمایی یک مسئله سبک هر کدام ازاز طرفی . است

؛ 1997، 8 بایبی ووود )انیسورث،  کند که سبب تسهیل مسئله برای فراگیر خواهد شدروشن می

 (. 2002، 10؛ شنتز2007، گاگاتسیس و دمتریو، 9الیا

 11هم بر آن استوار است، برندز و لیشات حاضر ارچوب نظری پژوهشبندی که چدر یک طبقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Mellone, Verschaffel & Van Dooren 
2.Crisp & Sweiry 
3.Seufert & Janen & Brunken 
4.Parmar & Signer 
5.Rasmussen  & Bisanz 
6.DeLoache 
7.Diezmann  & English 
8.Ainsworth, Wood & Bibby 
9.Elia 
10.Schnotz 
11.Berends & Lieshout 
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و  3کننده، کمک2فایده، بی1( سیستمی با چهار طبقه از تصاویر شامل تصاویر عریان2009)

 ارائه دادند که در زیر تشریح شده است.  4ضروری

 و ویژگی انتزاعی از مسئله است. از آنجایی که ننوع اول از تصاویر شامل یک بازنمایی نمادی

این  آموزان در این نوع تصاویر وجود ندارد، بهتصویری خاصی برای جلب توجه دانش اطالعات

 صورت آموزان نیازمنددانش عریان بازنماییتصاویر اصطالح ساده )عریان( داده شده است. در 

  برای سؤالصورت عالوه اگر چک کردن اطالعات از ه. بهستندبرای حصول پاسخ صحیح  مسئله

ساده و قابل فهم ارائه  صورتبهسازی توان صورت مسئله را با نمادینمی ،باشد ثقیلآموزان دانش

 استه اول مسئل یهبرخی اطالعات اضافی موجود است، اما این اطالعات از مرحل در اینجا. داد

اهی آگ سازی انتزاعی آن، از آنقبل از خواندن صورت مسئله و قسمت نمادین آموزانکه دانش

به  مایی نمادیکردند. با اضافه کردن بازناطالعات مسئله را تحلیل و تفسیر می کهاینمگر  ؛نداشتند

 ؛شودع میو مفید واق مؤثر آموزاندانشافزایش یافته و این در عملکرد  آموزانفهم دانشمسئله، 

برای ) کارآمد و مؤثررود که این نوع از بازنمایی مسائل کالمی منجر به پردازش بنابراین انتظار می

 مثال سرعت و دقت باالتر( شود. برای مثال به سؤال زیر توجه کنید. 

ج ها را از کالس خارد. اگر دو عدد از نیمکتردر یک کالس درس شش عدد نیمکت وجود دا

   ها از کالس خارج شده است؟کنیم، چند درصد از نیمکت

                                                                     ...پاسخ برابر است با 

 ویری هستندکه مسائل همراه با تصاچرا ؛شودفایده نامیده میینوع دوم از تصاویر به اصطالح ب

هت جباشند و اطالعاتی به مسئله اضافه نکرده است. که حاوی اطالعات حسابی از مسئله نمی

به  کند و اطالعات حسابی را روشن کرده وآموز مسئله را تحلیل میحصول پاسخ صحیح، دانش

رود ر می. انتظااستمسئله  صورتیابد که فقط مربوط به اطالعات ارائه شده در ای دست مینتیجه

ه ک؛ به این دلیل تری داشته باشندکه این نوع تصاویر نسبت به تصاویر ساده مشکالت بیش

بط، ربی تصویرییاز است که اطالعات محاسبات اصولی نیازمند استدالل و استنتاج هستند و ن

 (.1انگاشته شود )شکل نادیده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Bare  
2.Useless  
3.Helpful  
4.Essential  
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 تصویر بدون فایده -1شکل 

 

ج ها را از کالس خاررد. اگر دو عدد از نیمکتادر یک کالس درس شش عدد نیمکت وجود د

 ها از کالس خارج شده است؟کنیم، چند درصد از نیمکت

 ...پاسخ برابر است با 

یر قبلی شود. این نوع تصاویر شبیه تصاوکننده نامیده میبه اصطالح کمکسومین نوع تصاویر 

تفاده اس هستند. با حاوی اطالعات عددی مطرح شده در مسئلهتصاویر با این تفاوت که این  است

مسئله  تواند بر رویاطالعات حسابی که می باآموزان تصاویر را دانش ،کنندهتصاویر کمک از

تًا نهای شده و ربط همانند انواع قبلی نادیده گرفتهکنند. اطالعات اضافی بیمینگاشته شود، تحلیل 

 (.2اصلی نیازمند استدالل و اجراست )شکل  محاسبه

 

 
 کنندهتصویر کمک -2شکل 

 

 (2)به انضمام شکل  (1شکل )صورت مسئله: مسئله ارائه شده متناسب با تصویر 

 به انضمام شود که شامل مسئله ناقصضروری نامیده می، تصاویر از تصاویر چهارمین نوع

 ،پیشین مذکور . در تصاویراست از مسئله مجهولکه دربرگیرنده اطالعات عددی  استتصویری 

  تصاویر ضروریدر  اما ؛صورت مسئله شامل همه اطالعات ضروری برای حل مسئله بود

متعاقبًا از و باید  دست رفته استاز  صورت مسئلهشوند اطالعاتی از آموزان متوجه میدانش
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، اطالعات را از گرفتهربط تصویر را نادیده آموزان اطالعات بیهمچنین دانش .شودتصویر استنتاج 

 (.3)شکل  کنندتلفیق و استنباط کرده و مسئله را حل می)شکل و صورت مسئله(  دو منبع

 

 
 تصویر ضروری -3شکل 

 

ها را از کالس خارج رد. تعدادی از نیمکتاوجود ددر یک کالس درس شش عدد نیمکت 

 ها از کالس خارج شده است؟کنیم، چند درصد از نیمکت

 ...پاسخ برابر است با 

 سیستمی با چهار طبقه استفاده کردند. (2009) بندی مشابه دیگری، برندز و لیشاتدر طبقه

کننده و مفید و تصاویر کمک -3 تصاویر بدون فایده -2ها تصاویر ساده و روشن مانند نشانه -1

تصاویر ضروری و اساسی )شامل اطالعات شمارشی و عددی که در بخشی از مسائل کالمی  -4

کننده این است که تصاویر بدون ترین تمایز بین تصاویر بدون فایده و کمکمهم. (استضروری 

ننده اطالعات عددی ککه تصاویر کمکباشند درحالیربط میبی تصویریفایده حاوی اطالعات 

 ( اصطالح زینتی2004بندی دیگر گاگاتسیس و الیا )دهند. در یک طبقهمفیدی از مسئله نمایش می

بندی طبقه تصاویر ضروری در معادلدهنده را آگاهی اصطالح ومعادل تصاویر بدون فایده  را

دیگری پنج عملکرد بندی ( در طبقه2002) 1برندز و لیشات معرفی کردند. همچنین کارنی و لوین

را ارائه دادند: تزیینی، بازنمودی، سازمانی، تفسیری و انتقالی.  حل مسئله از تصاویر در فرایند

ای با محتوای متن تصاویر تزیینی به سادگی صفحه را تزیین کرده و رابطه اندکی یا هیچ رابطه

د. تصاویر سازمانی دهنندارند. تصاویر بازنمودی، قسمتی یا همه محتوای متن را نشان می

د. تصاویر تفسیری به روشن شدن نکنچارچوب ساختاری مفیدی برای محتوای متن فراهم می

ند و نهایتاً تصاویر انتقالی شامل ترکیبات حفظی است که برای بهبود نکمشکالت متن کمک می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Carney & Levin 
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 . ندایادآوری اطالعات طراحی شده

( 2005)مایان شده است. مثالً کای و لستر ها نهای متعددی کارایی این بازنماییدر پژوهش

به  اهازنماییببا استفاده از این  ای در این که چگونه معلمان آمریکایی و چینیتفاوت قابل مالحظه

 ایبررا  تصویریهای . معلمان چینی بازنماییندکنند، تشریح کردآموزان خود کمک میدانش

رائه اهای معمولی دهند. کای و لستر مثالمسائل کالمی ترجیح می از آموزانتسهیل درک دانش

می کدادند که چگونه معلمان چینی یک آرایش اعداد شبیه نمودار را برای نشان دادن روابط 

ی در رسیمتهای از نمودارها برای بازنمایی کردند. بر عکس معلمان آمریکایی معموالًاستفاده می

 کنند. تمرینات کالسی استفاده می

اشته و در برنامه درسی ریاضی د و مسائل کالمی با توجه به اهمیتی که حل مسئلهدر مجموع  

؛ دننکایفا می مسائل کالمیدر تسهیل و درک فرایند حل  ی تصویریهانقشی که انواع بازنمایی

 ودر کتاب ریاضی ششم ابتدایی  تصویریهای تببین استفاده از بازنمایی هدف پژوهش حاضر

از  ترمهمهمچنین  است. مسائل کالمیحل در تسهیل تصویری های بازنماییتأثیر آموزش تحلیل 

های وهشی پژهایی برای روشن کردن برخی از نقاط تیره و رها شدهدن دادهراین موارد فراهم آو

عدم ) ه زمانیها بعد از گذشت یک دورقبلی در عدم توجه به توانایی استفاده مجدد از این بازنمایی

دیگر  به عبارت .است (و اجتناب از کارهای تکراری به دوره پیگیری گذشتههای پژوهشبه  توجه

 اصلی پژوهش این است که:  سؤاالت

م ابتدایی در کتاب ریاضی شش تصویریهای انواع بازنمایی هر کدام از میزان توجه به -1

 ؟ استچقدر 

 ؟ است مؤثر مسائل کالمیحل در تسهیل  تصویریهای بازنماییآموزش  آیا -2

 ماند؟ یا بهمی آیا تأثیر حاصل شده در این فرایند در استفاده مجدد در گذر زمان پایدار -3

 ؟ شودواقع می مؤثرها آموزان از این بازنماییعبارتی آیا استفاده مجدد دانش

 های متفاوت اثرات متفاوتی در تسهیل حل مسائل کالمی دارند؟  آیا بازنمایی -4
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 روش پژوهش
طرح تحقیق در قالب دو این پژوهش، از لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از لحاظ 

 با طرح  1مطالعه کمی است. یکی شامل تحلیل محتوا و دیگری شامل پژوهش نیمه آزمایشی

 مستقل )آموزش  که طی آن تأثیر متغیر با گروه کنترل است آزمون و پیگیریآزمون، پسپیش

 مرتبط با  مسائل کالمیهای تصویری( بر روی متغیر وابسته پژوهش )توانایی حل بازنمایی

 . ه استآموزان پایه ششم ابتدایی بررسی شد( در دانشهای متفاوتبازنمایی

ب جامعه آماری کتا ،تحلیل محتوادر بخش  :کنندگان و روش انتخاب آنهامشارکتجامعه، 

 آموزانرا کلیه دانش آزمایشینیمه در بخش  جامعه آماری این پژوهش ابتدایی بود.ریاضی ششم 

تشکیل  1396-97نفر در سال تحصیلی  2343بویراحمد به تعداد  پایه ششم ابتدایی شهرستان پسر

در  .رفتآزاد مورد استفاده قرار گآموزان داوطلب مورد نظر از دانش کنندگانمشارکتدادند. 

ینه گزداوطلب بهترین  کنندگانمشارکتها دارد دنیهایی که نیاز به تالش زیاد آزموپژوهش

ر (. با توجه به این که د2004گال و همکاران، د )نباشمی انتخابی برای حضور در پژوهش

 ،(2004و همکاران، نفر باشد )گال  15تحقیقات نیمه آزمایشی باید حجم هر گروه حداقل 

ب کنترل( انتخا آزمایش و ینفره برا 20گروه  دونفر ) 40به حجم پژوهش  کنندگانمشارکت

وج به یکی از مدارس ابتدایی شهر یاسآموزان پسر دانش، کنندگانمشارکت. برای انتخاب ندشد

در  داوطلب آزاد صورت بهنفر  40این که  انتخاب و پس ازدر دسترس  کنندگانمشارکتعنوان 

یان . شااین پژوهش شرکت کردند، با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند

داخله با کنندگان رخ نداد و در نهایت مذکر است در طول فرایند مداخله، ریزشی در تعداد شرکت

 به پایان رسید.  کنترلهای آزمایش و بیست نفر در هر یک از گروه

 گیری اندازهابزار 

)هر بازنمایی  تشریحی سؤال 12: این آزمون با مسائل کالمیساخته توانایی حل آزمون محقق

آزمون و پیگیری در ابتدای دوره آزمون، پسدر سه مرحله پیش (سؤالتصویری در قالب سه 

به اجرا آزمون( و مجدداً بعد از دو ماه )پیگیری( آزمون( و پس از اتمام دوره )پسآموزشی )پیش

 آموزان با استفاده از در آمد. هدف از اجرای این آزمون بررسی توانایی حل مسئله دانش

در توانایی حل مسائل کالمی هر کدام از  بود. حداکثر نمره این آزمون تصویریهای بازنمایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.semi-experimental 
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دقیقه است. به دلیل عدم وجود یک  60 سوال آزمون 12گویی به و زمان پاسخ 20 هابازنمایی

)مانند برندز و  های معادل خارجیپژوهش سؤاالتآزمون استاندارد شده در این خصوص، از بین 

)مبنی بر کتاب درسی ریاضی ششم ابتدایی متناسب با  ساخته داخلیو آزمون محقق (2009لیشات، 

که  یسؤاالتدید. به این ترتیب از استخراج و  ارائه گر سؤال 32 آموزش موضوعات تدریس شده(

ضریب انتخاب شد.  سؤال 12ز باال و سطح دشواری متوسط برخوردار بودند از قدرت تمی

 ( گزارش شده است. 1در جدول ) سؤاالتدشواری و تمیز این 

شده  روایی آزمون محقق ساخته: برای تعیین روایی این آزمون، از قضاوت متخصصان استفاده

، )آموزشگر ریاضی( منظور شش نفر متخصص با تجربه )دو متخصص موضوعیاست. برای این 

پس  مون رازریزی درسی و دو معلم خبره ابتدایی( روایی صوری و محتوایی آدو متخصص برنامه

 از اصالحات تأیید کردند. 

صححان ساخته از شاخص پایایی مبرای تعیین پایایی آزمون محققپایایی آزمون محقق ساخته: 

آید. میزان استفاده شد. همبستگی بین نمرات مصححان مختلف پایایی مصححان به حساب می

ضریب همبستگی بین نمرات داده شده توسط دو مصحح )متخصص موضوعی( بر اساس کلید 

و  81/0 کنندهبازنمایی کمک ،91/0 فایدهبازنمایی بی، 84/0بازنمایی عریان برای گذاری نمره

 بوده  است.  81/0 بازنمایی ضروری

ماد از روش کدگذاری مجدد توسط سه برای محاسبه قابلیت اعتدر بخش تحلیل محتوا 

ت آمده دسهب %96کدگذار استفاده شده است و ضریب پایایی با استفاده از فرمول ویلیام اسکات 

 است.
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 سائل کالمیتوانایی حل مآزمون محقق ساخته  سؤاالت. ضریب دشواری و تمیز 1جدول 

 ضریب تمیز ضریب دشواری سؤاالت

1 39/0 69/0 

2 41/0 71/0 

3 38/0 68/0 

4 37/0 67/0 

5 39/0 63/0 

6 38/0 66/0 

7 41/0 79/0 

8 44/0 76/0 

9 42/0 77/0 

10 41/0 66/0 

11 40/0 70/0 

12 42/0 63/0 

 

  آموزش روند اجرای

یری به های تصودر مورد بازنمایی« 2009 برندز و لیشات،»در مرحله مداخله با پشتوانه نظریه 

 ازنماییب یمداخله. ندطراحی شد هاآزمونپس -آزمون محور پرداخته شد و پیشآموزش بازنمایی

جلسه به  9در برگیرنده  کننده و ضروریعریان، بدون فایده، کمکمحور مبتنی بر چهار بازنمایی 

ر جلسه ای در هدقیقه 60جلسه  9شد. در این میای یک بار برگزار دقیقه بود که هفته 60مدت 

ول قبل از اآموزان ارائه گردید. در جلسه به دانش تصویریهای تکالیف خانگی مرتبط با بازنمایی

. در ستاه آزمون گرفته شداز آنها پس منهآزمون ارائه شد و پس از پایان جلسه آغاز جلسه پیش

لسه ج. در آغاز هر ه استشددر مورد جلسه دریافت  کنندگانمشارکتپایان هر جلسه بازخورد 

 . جهت پیگیری اثرات مداخلهه استشدای از جلسات قبل و تکالیف هفته پیش مرور خالصه

 هآمد 2 جدول درات آموزشی جلس مختصری از پیگیری دو ماه بعد صورت گرفت. روند ،آزمایشی

  است. 
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 محورآموزش بازنمایی ساختار و محتوای جلساتمختصری از . 2جدول 

 محتوا هدف عنوان

 جلسه اول
برقراری ارتباط و 

 ایجاد آمادگی

دارها در حل ها و نموآشنایی با کاربرد انواع تصاویر، نقشه-آزموناجرای پیش

 ارائه تکلیف -مسائل

 جلسه دوم
تعریف بازنمایی و 

 تصاویر

یی با ، آشناتصاویراستفاده از انواع  خچهیتار یادآوری مطالب و مرور تکالیف،

 تصاویرانواع 

 جلسه سوم
 تصاویرتحلیل 

 متفاوت

 -کاربرد آن -و اهمیت آن تصویر یادآوری مطالب و مرور تکالیف، ارائه تعریف 

از کالس  تصویرراحی یک ط -های آن با نقشه، نقاشی، عکستفاوت و شباهت

 در زندگی تصویریان کاربرد ب  -هادرس با تعداد اجزاء و موقعیت موجود آن

 جلسه چهارم
آشنایی با بازنمایی 

 عریان

در  یادآوری مطالب و مرور تکالیف، آشنایی با بازنمایی عریان  و کاربرد آن

 رائه تکلیفا -حل مسئله -مسائل

 جلسه پنجم
آشنایی با بازنمایی 

 بدون فایده

در  آن فایده  و کاربردیادآوری مطالب و مرور تکالیف، آشنایی با بازنمایی بی

 رائه تکلیفا -حل مسئله -مسائل

 جلسه ششم
 آشنایی با بازنمایی 

 کنندهکمک

آن در  کننده و کاربردیادآوری مطالب و مرور تکالیف، آشنایی با بازنمایی کمک

 رائه تکلیفا -حل مسئله -مسائل

 جلسه هفتم
آشنایی با بازنمایی 

 ضروری

ر دبازنمایی ضروری و کاربرد آن یادآوری مطالب و مرور تکالیف، آشنایی با 

 رائه تکلیفا -حل مسئله -مسائل

 جلسه هشتم
تحلیل چهار نوع 

 تصویر
 یادآوری مطالب و مرور تکالیف، تحلیل جامعی از انواع تصاویر

 جلسه نهم

سنجش کیفیت مطالب 

ارائه شده و ارائه 

 بازخورد

بندی و جمعی جلسات، بررسی مقید بودن تکالیف خانگی مرور کلی بر کلیه

 آزموننظرات افراد و اجرای پس

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

نیک پژوهش در قسمت تحلیل محتوا از روش تحلیل محتوا با تک سؤالبه منظور پاسخگویی به 

 استفاده گیری مکررآنتروپی شانون و در قسمت پژوهش نیمه آزمایشی از تحلیل واریانس با اندازه

 شده است. 
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 ها یافته
شم های تصویری در کتاب ریاضی شمیزان توجه به هر کدام از انواع بازنماییال اول: ؤس

 ابتدایی چقدر است؟ 

 کتاب ریاضی ششم کالمیهای حاصل از تحلیل محتوای مسائل یافته

 اب ریاضی ششمکت صفحات های پژوهش درمؤلفهتوزیع فراوانی توجه به مرحله اول: جدول 

سئله م 375تعداد کل مسائل کتاب درسی در بخش تمرین و کار در کالس روی هم رفته  ابتدایی:

 .ارائه شده است 3که به تفکیک در جدول  استکالمی 
 های پژوهش در کتاب ریاضی ششمفراوانی مؤلفه .3جدول 

  لفهؤم         

 پاسخ گو

بازنمایی 

 ضروری

 بازنمایی 

 کنندهکمک

 بازنمایی 

 فایدهبی
 کلجمع  بازنمایی عریان

 205 125 21 9 50 تمرین

 170 114 7 15 34 کاردرکالس

 375 239 28 24 84 جمع کل

 

 های پژوهش  های بهنجار شده مؤلفهمرحله دوم: جدول داده  

بدین منظور از فرمول  ده است.ارائه ش 4شده و در جدول به هنجار  3های جدول ماتریس فراوانی

 .استفاده شده است 1شماره 

(1                                 )                                                       1

m

i

Fij
Pij

Fij





 

 
 های پژوهش  های بهنجار شده مؤلفهداده .4جدول 

         مولفه         

 گوپاسخ
 بازنمایی ضروری

 بازنمایی 

 کنندهکمک
 بازنمایی عریان فایدهبازنمایی بی

 52/0 75/0 37/0 60/0 تمرین

 48/0 25/0 63/0 40/0 کاردرکالس

 

 هاصل از هر یک از مقولهحا  (𝐸𝐽) مرحله سوم: جدول میزان عدم اطمینان
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 استفاده شده است.  2ی شماره محاسبه گردید بدین منظور از رابطه jبار اطالعاتی مقوله 

 (2  )𝐸 = −𝐾 ∑ [𝑃𝑖𝑗𝐿𝑛𝑃𝑖𝑗]  (𝑗 = 1,2, … , 𝑛)𝑚
𝑖=1   ،که در آن𝑘 =  1

𝐿𝑛𝑀⁄  .است 

 
 هاصل از هر یک از مقولهحا   𝑬𝑱میزان عدم اطمینان .5جدول 

 بازنمایی عریان فایدهبازنمایی بی کنندهبازنمایی کمک بازنمایی ضروری مقوله

jE 464/0 454/0 388/0 478/0 

 

 هاهر یک از مقوله( 𝑊𝐽) تیاهممرحله چهارم: جدول  ضریب 

ها محاسبه گردیده است. هر ها ضریب اهمیت هر یک از مقولهاطالعاتی مقولهبا استفاده از بار 

که از . تری خواهد بودبیش تری باشد دارای ضریب اهمیتی که دارای بار اطالعاتی بیشامقوله

 آید. دست میی زیر بهرابطه

                                                         1

n

j

Ej
Wj

Ej





 

 

𝑊𝐽  شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله 𝐽ها ام را در یک پیام با توجه به کل پاسخگو

بندی های حاصل از پیام را نیز رتبهمقوله𝑊 توان با توجه به بردار کند. از طرفی میمشخص می

 .نمود
 

 هاهر یک از مقوله 𝑾𝑱 ضریب اهمیت .6جدول 

 بازنمایی عریان فایدهبازنمایی بی کنندهبازنمایی کمک بازنمایی ضروری مقوله

jW 260/0 254/0 217/0 268/0 

 

وجه برای ترین تتوان چنین استنباط کرد که بیش، می(6)های حاصل از جدول به یافته توجهبا 

مایی ضروری، بازننمایی بازنمایی عریان، بازبه مسائل  به ترتیب کالمیحضور مسائل توزیع و 

 شده است.  پرداخته فایدهبازنمایی بیو در نهایت به مسائل  کنندهکمک

 حل مسائل کالمی مؤثرهای تصویری در تسهیل بازنماییآموزش  آیا: و سوم دوم تاالؤس

 است؟ 
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رتی ا به عبایماند؟ آیا تأثیر حاصل شده در این فرایند در استفاده مجدد در گذر زمان پایدار می

 شود؟ ها مؤثر واقع میآموزان از این بازنماییآیا استفاده مجدد دانش

سه  و کلی )شامل چهار متغیر جزیی( که یک متغیر وابستهپژوهش با توجه به این ادامهدر 

کرر مگیری آزمون و پیگیری( وجود داشت از تحلیل واریانس با اندازهآزمون، پسمرحله )پیش

المی های تصویری در حل مسائل کهای توصیفی بازنماییتحلیل شاخصنتایج استفاده شده است. 

  ( ارائه شده است.7در جدول )

 
 در حل مسائل کالمی تصویریهای های توصیفی بازنمایی. شاخص7جدول 

 گروه
 تعداد

 )نفر(
 انواع متغیر

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 20 آزمایش
 بازنمایی عریان

55/7 23/1 95/17 05/1 75/17 16/1 

 812/0 15/10 04/1 60/9 29/1 25/8 20 کنترل

 20 آزمایش
 فایدهبازنمایی بی

95/6 90/1 05/17 23/1 80/16 19/1 

 91/0 90/8 20/1 8//10 25/1 10/7 20 کنترل

 بازنمایی  20 آزمایش

 کنندهکمک

70/6 55/1 70/18 73/0 55/18 81/0 

 88/0 45/8 09/1 55/7 75/1 40/6 20 کنترل

بازنمایی  20 آزمایش

 ضروری

30/7 21/1 30/16 923/0 90/15 48/1 

 82/0 60/9 51/0 45/8 05/1 45/7 20 کنترل

 

داده است که شامل های توصیفی را نشان شاخص( 7شود جدول )طور که مشاهده میهمان

آزمون، پس آزمون و میانگین و انحراف استاندارد دو گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله )پیش

آزمون، در گروه آزمایشی در پیش عریان( میانگین بازنمایی 7. با توجه به جدول )استپیگیری( 

، 80/16و  05/17، 95/6 فایدهبی، بازنمایی 75/17و  95/17، 55/7آزمون و پیگیری به ترتیب پس

که  است 90/15و  30/16، 30/7 ضروریو بازنمایی  55/18و  70/18، 70/6 کنندهکمکبازنمایی 

ها در سه مرحله تفاوت داشته است. همچنین در گروه دهنده این است که روند میانگین نمرهنشان

و  60/9، 25/8آزمون و پیگیری به ترتیب آزمون، پسدر پیش عریانکنترل میانگین بازنمایی 

و  45/8و  55/7، 40/6 کنندهکمک، بازنمایی 90/8و  10/8، 10/7 فایدهبی، بازنمایی 15/10

  یهمه یدهد که نمره. مقادیر بیان شده نشان میاست 60/9و  45/8، 45/7 یضروربازنمایی 
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آزمون به پیگیری آزمون و از پیشآزمون به پسگروه آزمایش از پیش تصویریهای بازنمایی

 شود.  افزایش یافته است؛ ولی در گروه کنترل تغییر محسوسی احساس نمی

 آزموندر پیش تحلیل واریانس با سنجش مکررهای آزمون فرضپیشبررسی نتایج 

ها و داده فرض نرمال بودنگیری مکرر باید دو پیشاز تحلیل واریانس با اندازه استفادهبرای 

یلکس و برای و-ها از آزمون شاپیرونرمال بودن داده ییدأت. برای یید شودأتها یکنواختی کوواریانس

 ماچلی استفاده شده است. باکس و کرویتها از آزمون امیکنواختی کوواریانس

 ، بازنمایی (  =513/0p)  938/0 یلکس برای متغیر بازنمایی عریانو-نتایج آزمون شاپیرو

 912/0 و بازنمایی ضروری (=714/0p) 943/0کننده ، بازنمایی کمک( =411/0p) 931/0فایده بی

(789/0p= ) ام آزمون در تمهای پیشدهد که فرض مبتنی بر نرمال بودن توزیع نمرهنشان می

داری در ها نرمال و همسان با جامعه است )همه سطوح معنایعنی توزیع نمره متغیرها باقی است؛

 است(. 05/0از  تربزرگویلکس -شاپیرو آزمون

ان با بازنمایی عریدر  های کوواریانسنتایج آزمون باکس مربوط به همسانی ماتریسهمچنین 

کننده با آماره (، بازنمایی کمک =561/0p) 59/3فایده با آماره بازنمایی بی(،  =696/0p) 79/1آماره 

65/4 (711/0p=  و بازنمایی ضروری با آماره )91/1 (674/0p=  )داری از سطح معنا تربزرگ

ت و ها رعایت شده اسشود که تساوی کوواریانسنتیجه میلذا ، است 05/0فرض به میزان پیش

 گیری مکرر مجاز است. کاربرد تحلیل واریانس با اندازه

ان میزبه منظور تعیین  نتایج آزمون المبدای ویلکز و همچنین مقدار مجذور اتای تفکیکی

      ست. ا( ارائه شده 8در جدول )محور در مرحله قبل و بعد از آموزش بازنمایی متغیرها تفاوت
 

 های تصویریگیری مکرر برای بازنمایینتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه. 8جدول 

 متغیر
مقدار المبدای 

 زکلوی
 سطح معناداری درجه آزادی Fآماره 

مجذور اتای 

 تفکیکی

 932/0 001/0 2 802/252 168/0 عریانبازنمایی 

 933/0 001/0 2 898/256 167/0 فایدهبازنمایی بی

 بازنمایی 

 کنندهکمک
163/0 205/276 2 001/0 937/0 

 909/0 001/0 2 786/184 191/0 بازنمایی ضروری
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، 167/0 ایدهفبی، 168/0برابر  عریانمقدار المبدای ویلکز برای بازنمایی  (8)با توجه به جدول 

 هکباشند. بدین معنی معنادار می 001/0که در سطح  است 191/0ضروری و  163/0کننده کمک

 گروه آزمایش که تحت آموزش  یتصویرهای همه بازنماییتفاوت بین توانایی حل مسئله 

 ین مجذورهمچن نین آموزشی ندیدند، معنادار است.محور قرار گرفتند و گروه کنترل که چبازنمایی

 909/0ضروری و  937/0 کنندهکمک، 933/0 فایدهبی، 932/0 عریاناتای تفکیکی برای بازنمایی 

 وت در % از تفا 93؛ به این معنا که شوندمحسوب میباالیی  که این مقادیر اثرات بسیار است

وت از تفا %90 کننده وفایده، بازنمایی کمکآزمون متغیر بازنمایی عریان، بازنمایی بیهای پسنمره

 شود. یمحور تبیین مآزمون متغیر بازنمایی ضروری با تأثیر آموزش بازنماییهای پسدر نمره

ده شماچلی نیز استفاده در ادامه برای بررسی فرض یکنواختی کوواریانس از آزمون کرویت

اشد ب 05/0ر از تماچلی کمدر آزمون کرویت pاست که نتایج آن در جدول زیر آمده است. اگر 

ای رانهکاهای محافظهدهنده تخطی از مفروضه کرویت ماچلی است و به طور معمول از آزموننشان

اما اگر آزمون  ؛شودگیری مکرر استفاده مییسر برای تحلیل واریانس اندازهگ-هاووسچون گرین

ت از ها برقرار اسکرویت ماچلی معنادار نشد یا به عبارتی، هنگامی که فرض همگنی کواریانس

 شود. فرضیه کرویت برای تفسیر نتایج استفاده می

 مختلف  در مراحل تصویریهای های مکرر بازنماییگیریماچلی در اندازه آزموننتایج 

ریان با عبازنمایی  ها از جملهدهد که همه بازنمایی( نشان میآزمون و پیگیریآزمون، پسپیش)

668/0 (001/0p= بازنمایی ، ) 762/0فایده با بی (001/0p= بازنمایی کمک ، )610/0 کننده با  

(001/0p=  و بازنمایی ضروری با )565/0 (001/0p=  گویای آن است که آماره ماچلی در )طح س

001/0=α  ست یرار نها برق. با توجه به معنادار بودن آزمون ماچلی همگنی کوواریانساستمعنادار

گیری مکرر استفاده یسر برای تحلیل واریانس اندازهگ-هاووسی گرینکارانهمحافظه از آزمون و

 شود.می
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 گیسر-هاووسآزمون گرینگیری مکرر با . نتایج تحلیل واریانس با اندازه9جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

 000/0 613/403 258/335 502/1 517/504 بازنمایی عریان

 000/0 084/313 765/306 616/1 717/495 فایدهبازنمایی بی

 بازنمایی 

 کنندهکمک
313/734 439/1 454/510 970/453 000/0 

 000/0 105/169 267/258 394/1 017/360 بازنمایی ضروری

 

زنمایی ، با>p 05/0و  =613/403F عریاندهد که اثر اصلی بازنمایی نشان می (9)نتایج جدول 

ی بازنمای و ،>p 05/0و  =970/453F کنندهکمکو بازنمایی  >p 05/0و   =084/313F فایدهبی

دست آمده هب P-valueمقدار  فرضیه کرویت، معنادار است. در >p 05/0و  =105/169Fضروری 

د؛ به شوپذیرفته می تصویریهای . لذا فرض تأثیرگذاری آموزش همه بازنماییاست 000/0برابر 

ای هزنماییاین معنا که بین گروه آزمایش و کنترل در توانایی حل مسائل کالمی در هر کدام از با

لذا  کننده و ضروری( تفاوت معناداری وجود دارد.فایده، کمکتصویری به تفکیک )عریان، بی

تصویری  هایتری در پاسخگویی به مسائل کالمی بازنماییآموزان گروه آزمایش توانایی بیشدانش

 در قیاس با گروه کنترل داشتند. 

 رند؟  های متفاوت اثرات متفاوتی در تسهیل حل مسائل کالمی داآیا بازنمایی ال چهارم:ؤس
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 ایشگروه آزم های تصویریدر بازنمایی( و پیگیری آزمونپس آزمون،پیش) مراحل مختلف نتایج مقایسه زوجی. 10جدول 

 هاآزمون

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

  - بازنمایی عریان

 فایدهبی
*60/0 245/0 024/0 *900/0 390/0 032/0 *950/0 352/0 014/0 

 - عریان بازنمایی

 کمک کننده
85/0 554/0 141/0 *750/0- 270/0 012/0 *10/1- 376/0 009/0 

- عریان بازنمایی

 ضروری
25/0 435/0 572/0 650/1 264/0 000/0 *850/1 406/0 000/0 

 بازنمایی 

  - فایدهبی

 کننده کمک

25/0 537/0 647/0 *650/1- 327/0 000/0 *50/2- 285/0 000/0 

 بازنمایی 

 - فایدهبی

 ضروری

35/0- 443/0 439/0 *750/0 354/0 048/0 900/0 447/0 058/0 

 بازنمایی 

 - کنندهکمک

 ضروری

60/0- 294/0 055/0 *400/2 222/0 000/0 *950/2 394/0 000/0 

*=p≤ 05/0  

میانگین نمرات بازنمایی  آزمون بین( مشخص شده است که در مرحله پیش10در جدول )

معناداری وجود داشته است؛ به این معنا که میانگین  ش تفاوتفایده در گروه آزمایبی عریان و

آموزان و دانش استتر فایده به طور معناداری بیشنمرات بازنمایی عریان در مقایسه با بازنمایی بی

 .فایده داشتنددر قیاس با بازنمایی بیاالت بازنمایی عریان ؤتری در پاسخگویی به ستوانایی بیش

 -بازنمایی عریان ،فایدهبی-ین میانگین نمرات بازنمایی عریانآزمون بپس یهمچنین در مرحله

 -کنندهبازنمایی کمک و ضروری -فایدهکننده، بازنمایی بیکمک -فایده، بازنمایی بیکنندهکمک

 کنندهکمک ، بازنماییفایدهتر از بی)به این معنا که میانگین نمرات بازنمایی عریان بیش ضروری

 ضروری و تر ازفایده بیشبازنمایی بی، فایده بی تر ازبیشکننده کمک، بازنمایی عریانتر از بیش

پیگیری بین میانگین نمرات بازنمایی  یو در دوره ضروری( تر ازکننده بیشبازنمایی کمک نهایتاً

  -فایده، بازنمایی بیضروری-بازنمایی عریان ،کنندهکمک-بازنمایی عریان ،فایدهبی -عریان

آزمایش تفاوت معنادار وجود دارد؛ در واقع  در گروه ضروری -کنندهبازنمایی کمک و کنندهکمک
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بازنمایی  ،تر از عریانبیش کمک کنندهبازنمایی فایده، بی تر ازمیانگین نمرات بازنمایی عریان بیش

 تر ازکننده بیشو بازنمایی کمک فایدهتر از بیکننده بیشبازنمایی کمک تر از ضروری،عریان بیش

 (. ≥ p 05/0) استضروری 
 آزمون، های تصویری هر آزمون به صورت جداگانه در مراحل پیشتغییرات بازنمایی. 11جدول 

 گروه آزمایش آزمون و پیگیریپس

 هاآزمون
خطای  مراحل

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 فاصله اطمینان

 Bمرحله  Aمرحله 
A-B=D 
 حد باال حد پایین تفاضل

 بازنمایی عریان

 -76/9 -03/11 000/0 303/0 -40/10* آزمونپس آزمونپیش

 -54/9 -85/10 000/0 313/0 -20/10* پیگیری آزمونپیش

 619/0 219/0 33/0 20/0 20/0 پیگیری آزمونپس

 بازنمایی 

 فایدهبی

 82/10 37/9 000/0 347/0 -10/10* آزمونپس آزمونپیش

 -00/9 -69/10 000/0 406/0 -85/9* پیگیری آزمونپیش

 33/0 836/0 383/0 280/0 250/0 پیگیری آزمونپس

 بازنمایی 

 کنندهکمک

 -08/11 91/12 000/0 435/0 -00/12* آزمونپس آزمونپیش

 -45/11 -85/12 000/0 335/0 -15/12* پیگیری آزمونپیش

 587/0 -287/0 481/0 209/0 -15/0 پیگیری آزمونپس

بازنمایی 

 ضروری

 -21/8 -68/9 000/0 337/0 -00/9* آزمونپس آزمونپیش

 -60/7 -60/9 000/0 478/0 -60/8* پیگیری آزمونپیش

 935/0 -135/0 134/0 255/0 40/0 پیگیری آزمونپس

*=p≤ 05/0  

 وآزمون همچنین پیشآزمون و آزمون و پسدهد در مراحل پیش( نشان می11نتایج جدول )

ه میانگین به این معنا ک در چهار سطح بازنمایی تفاوت معنادار وجود دارد؛آزمایش پیگیری گروه 

ون آزمای از مرحله پیشآزمون و پیگیری هر چهار بازنمایی به طور قابل مالحظهنمرات پس

د نمرات حل آموزش بر بهبوگیری کرد که ارائه توان نتیجهبنابراین می تر است.ها بیشبازنمایی

یگیری پآزمون و بوده است. این در حالی است که بین نمرات پس مؤثرآموزان مسائل کالمی دانش

 شود. تفاوت معناداری مشاهده نمیآزمایش در گروه 
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 گیریبحث و نتیجه
 آموزان یک چالش است چرا که درک فرایندهای حل مسئله برای حل مسئله برای دانش

جهت کمک به حل این (. در 2014، 1)یو، چان فن و یی لین استآموزان با چالش همراه دانش

های . بازنماییاستها، بازنمایی تصویری ترین بازنماییترین و کاربردیچالش یکی از مهم

)بیومونت،  است آموزاندانشیک شکل از نمایش غیرمستقیم جهان واقعی برای  معموالًتصویری 

 (.2017، 2مود، ترنر و بارنز

 میائل کالبر توانایی حل مستصویری های آموزش بازنمایی اثربخشیهدف این مطالعه بررسی 

 بر  روش آموزشی مبتنی پژوهش یپس از مطالعه پیشینه. استپایه ششم ابتدایی  آموزاندانش

اب درسی هفته تحصیلی به اجرا در آمد. در این راستا کت 9تصویری طراحی و برای  یهابازنمایی

جه تحلیل محتوای . نتیه استریاضی ششم ابتدایی هم توسط سه ارزیاب بررسی و تحلیل شد

 به ترتیب به کالمیحضور مسائل توزیع و ترین توجه برای بیش کتاب درسی نشان داده است

 زنمایی بابه مسائل  تینها درو  کنندهنمایی ضروری، بازنمایی کمکزبازنمایی عریان، بامسائل 

را در تری باالبازنمایی عریان اولویت توان بیان کرد که در واقع میپرداخته شده است.  فایدهبی

رسی از )به این معنا که بازنمایی عریان در مسائل کتاب د کتب درسی به خود اختصاص داده است

 نمایی کننده و بازدر ادامه بازنمایی ضروری، بازنمایی کمکو اهمیت باالتری برخوردار است( 

 های بعدی مورد توجه قرار گرفته است. فایده به ترتیب در اولویتبی

 میانگین نمرات  دهد کهمینشان  (7مطابق با جدول ) پژوهش متغیرهای نتایج توصیفی 

، عریان هایآزمون و پیگیری در گروه آزمایش در همه بازنماییآموزان در مراحل پسدانش

 ت تر بود؛ ولی تفاوت محسوسی در نمرااز گروه کنترل بیش فایدهبیو  کنندهوری، کمکضر

های ماییآموزش بازنلذا باشد. آزمون و پیگیری در گروه کنترل قابل مشاهده نمیآزمون، پسپیش

شود. یآموزان در حل مسائل کالمی ریاضی متصویری )هر چهار مورد( سبب ارتقاء توانایی دانش

آموزان در حل ( مبنی بر ارتقاء توانایی دانش2017های بیومونت و همکاران )ها با یافتهاین یافته

  . است های تصویری همسومسئله بر مبنای بازنمایی

(( 8گیری مکرر مطابق جدول )استنباطی متغیرهای پژوهش )تحلیل واریانس با اندازهنتایج 

 فایده، های عریان، بیدهد که تفاوت معناداری در همه متغیرهای پژوهش )بازنمایینشان می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Yu, Fan, & Lin 
2.Beaumont, Mudd, Turner & Barnes 
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های کننده و ضروری( بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد؛ یعنی در واقع آموزش بازنماییکمک

 آموزان شده است. ف سبب اثربخشی و ارتقاء توانایی حل مسائل کالمی در دانشتصویری مختل

های تصویری )ارتقاء آزمون همه بازنماییهای پسدرصد از تفاوت در نمره 93به عالوه بیش از 

 شود.محور تبیین میتوانایی حل مسائل کالمی( با تأثیر آموزش بازنمایی

های نمایی)در هر کدام از باز مسائل کالمیتغییرات توانایی حل جداگانه نتایج همچنین بررسی 

آزمون شبین مراحل پی تصویریهای هر کدام از بازنمایی دهد کهنشان می آزمایشگروه  تصویری(

 تفاوت معناداری دارد. به عبارت دیگر آموزش همه پیگیری –آزمون پیشو آزمون پس -

  توانایی فایدهبیو کننده عریان، ضروری، کمکاز جمله بازنمایی  تصویریهای بازنمایی

 کارانبیومونت و همنتایج با نتایج پژوهش  . ایندهدافزایش می مسئلهآموزان را در حل دانش

 وسوفرت، جانن (؛ 2007الیا، گاگاتسیس و دمتریو، )(؛ 2013لین، ویلسن و چنگ، )(، 2017)

ایش مبنی بر افز، ؛ (1991)، دلوچی (2002شنتز، ) ؛(2006)، کریپس و سوری (؛2007برانکن، )

پژوهشگران  واقع. در استمحور همسو از شیوه بازنماییاستفاده آموزان با دانش توانایی حل مسئله

 .دآیعاملی مهم به شمار می مسئلهتسهیل حل در بازنمایی تصویری  مذکور اذعان داشتند که

فزایش ارا  مسئلهتواند توانایی حل محور میآموزش بازنماییبنابراین طرح مداخله بر اساس 

راهی  وهای مسئله بوده های تصویری یک کمک حمایتی برای انعکاس دادهدهد؛ چرا که بازنمایی

مکاران ههای همیلو و ها با نتایج پژوهشاین یافته است.اساسی برای نشان دادن مفاهیم ریاضی 

ی هاوز ایدهها باعث برآموزان با این بازنمایی و مدلدرگیر شدن دانش ه است،( که نشان داد2017)

 این همچنین نتایج .است، همسو شودآموزان و توانمندتر شدن آنها در حل مسئله میناب دانش

ترین ن و مهمکه اولی اندهمخوانی دارد. آنها نشان داده( 2016) دلیانی و همکارانپژوهش با یافته 

ن صویری ایعامل برای توضیح و تفسیر و افزایش توانایی حل مسئله توانایی بازنمایی نموداری و ت

 نشان راستا با نتایج پژوهش حاضرهم( 2015) فلورس و همکاران . نتایج پژوهشاستمسائل 

ل حتری برای ندی بیشآموزش دیده بودند توانم محوربازنماییند که گروهی که به شیوه ددا

 مسائل داشتند.

های که بازنمایی استاین فرضیه  مؤید پژوهشنتایج این  (10مطابق با جدول ) همچنین

)برای نمونه در  کننده و ضروری( اثرات متفاوتی در پی دارند، کمکفایدهبیمتفاوت )عریان، 

فایده، بی تر ازبازنمایی عریان بیش آموزان در پاسخگویی به مسائلآزمون توانایی دانشمرحله پس
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فایده فایده، بازنمایی بیبی تر ازکننده بیشتر از عریان، بازنمایی کمککننده بیشبازنمایی کمک

 ضروری است که در حیث مجموع  تر ازکننده بیشتر از ضروری و نهایتاً بازنمایی کمکبیش

 های اول تا چهارم قرار فایده و ضروری در اولویتکننده، عریان، بیترتیب بازنمایی کمک به

ها از توانمندی آموزان در پاسخگویی به مسائل کالمی مطابق با این اولویتگیرند؛ لذا دانشمی

( مبنی بر تأثیر 2007. این نتایج با نتایج ایلیا، گاگاتسیس و دترمینو )شوند(تری برخوردار میبیش

 راستاهمو عددی( در تسهیل حل مسئله، های متفاوت )شفاهی، تزیینی، اطالعاتی متفاوت بازنمایی

 .است

دار ها پایوشهای آموزشی تنها در هنگام اجرای آن ربا توجه به این که تأثیر بسیاری از مداخله

ود آیا است، در این پژوهش نتیجه مداخالت بعد از دو ماه مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص ش

با  ل واریانسپایدار مانده است یا خیر. لذا از آزمون تحلیتأثیر اجرای متغیر مستقل در طول زمان 

ن سه نوبت گیری شدند. ایگیری مکرر استفاده نمودیم. هر چهار متغیر در سه نوبت اندازهاندازه

حظه شد گونه که مالهمان. آزمون و نمرات پیگیریآزمون، نمرات پسعبارت بودند از: نمرات پیش

های مورد گیری مکرر نشان داد که نمرات گروه آزمایش در متغیرازهنتایج تحلیل واریانس با اند

به این  آزمون تفاوت معناداری دارند. این عبارتیشگیری پیگیری با نمرات پبحث و در اندازه

 کند.محور را تثبیت میهای بازنماییمعنی است که گذشت زمان اثربخشی آموزش

ورت تلف بازنمایی تصویری از مسئله در کنار صهای مخمدل که توان بیان کرددر واقع می

خواهد  آموزان را در کسب درک و فهم بهتری از مسئله و تسهیل فرایند حل آن کمکمسئله، دانش

 کرد و این تأثیر مثبت در طی گذشت زمان تقریباً ثابت خواهد ماند.

یری های بازنمایی تصوهای پژوهش حاضر نشان داده است که روشبا توجه به این که یافته

 ، توصیه استآموزان در توانایی حل مسائل کالمی ریاضی برای کمک به دانش مؤثریک روش 

 ک ها برای توسعه درهای خود، از این روششود که معلمان و دبیران ریاضی، در آموزشمی

کنند و  شویقها تآموزان خود را نیز به استفاده از این روشآموزان استفاده کرده، دانشدانش

مرینات تآموزان آموزش دهند و چگونگی استفاده از آنها در حل مسائل کالمی ریاضی را به دانش

 آموزان با آنها انجام دهند.تری برای یادگیری و ممارست دانشبیش

های پژوهش حاضر اجرای آموزش در سطح تنها یک شهر و یک آموزشگاه و از محدودیت

 . بنابراین این بررسی یک پژوهش مقدماتی در این زمینه محسوب استآموزان پسر فقط دانش
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ای را آشکار سازد. تواند نکات تازههای آتی میهای تکمیلی و پژوهششود و بدون شک یافتهمی

و  های تحصیلی متفاوت، در پایههای بعدی روی هر دو جنسبررسیشود در پایان پیشنهاد میلذا 

برنامه مداخله های طولی تأثیر با انجام پژوهشنجام گیرد. همچنین اطق و شهرهای مختلف ادر من

های تحصیلی بعدی بررسی شود آموزان در سالدانش مسئلهبر توانایی حل  محورآموزش بازنمایی

 پذیری نتایج شود. ساز بستر مناسبی برای مقایسه بهتر و افزایش تعمیمتواند زمینهکه این خود می

 منابع
 . وپرورشآموزش(. ریاضی ششم ابتدایی. وزارت 1396ریزی آموزشی. )پژوهش و برنامهسازمان 

های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی (. روش1383والتر و گال، جویس. ) گال، مردیت. بورگ

 د بهشتی.سمت، دانشگاه شهی ،تهراناحمدرضا نصر و همکاران،  :شناسی. ترجمهو روان

 .1391ایران.  اسالمی جمهوری ملی درسی برنامه سند. وپرورشآموزش زارتو
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Abstract 
The aim of the present study is to investigating the effectiveness of illustration 

representation-based Instruction on 6th grade students' word problem-solving ability in 

mathematics. This research is based content analysis and semi-experimental design of 

the pretest-post test type, follow up with the control group. After studying and designing 

40 male student of the sixth grade elementary a school in the academic year of 1396-97 

in yasouj participated in this study as volunteers. They were randomly assigned to 

experimental and control group and the experimental group were educated for 9 

sessions (one session per week) using representation-based Instruction method. 

Shannon entropy technique was adopted in order to analyze data in content analysis, and 

variance analysis test with repeated measures was used for the semi-experimental part. 

The results of the content analysis show that the greatest attention for the distribution 

and the presence of word problems is respectively directed to bare representation, 

essential representation, helpful representation, and finally to useless representation 

respectively. In addition, the results of the variance analysis with repeated measures 

reveals that there is a significant difference between the averages of all the components 

of word problem-solving ability of control group and experimental group (p<0.05). 

Therefore, it can be concluded that illustration representation Instruction increases 

students' word problem-solving ability in mathematics. Besides, the results indicate that 

the effect of using illustration representation will be consistent over time. The results of 

pairwise comparisons of different representations also show that the effects of different 

representations are not the same. 

 

Keywords: Word Problems, Bare Representation, Useless Illustrations, Helpful 

Representation, Essential Illustrations. 
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