
۵۹
دوره  ى28
شماره ى2

 زمستان89

مذکور برای رشته های مختلف از قبيل رياضی، آمار،  فنی و مهندسی، 
زيست شناسی، زمين شناسی، کشاورزی، اقتصاد و حسابداری به تحليل 
آن ها پرداختيم. ابتدا با توجه به تعاريفی که بلوم و همکاران او برای هر 
سطح از سطوح حيطه شناختی به عمل آورده اند و هم چنين به کليتی از حل 
که برای هر کدام از سؤاالت آورديم، آن ها را تحليل کرده و هر کدام را در 
سطح مربوط قرار داديم و بعد،  برای هر کدام از آزمون ها جدول فراوانی و 
درصد و نمودار ستونی، رسم کرديم. داده های داخل جداول، نشان دهنده ی 
فراوانی و درصد سؤاالت مربوط به سطوح مختلف حيطه شناختی بلوم اند. 
نمودار ستونی بدين منظور رسم شده که بتوان درصد سؤاالت آزمون را 
در سطوح مختلف بلوم به راحتی تفسير کرد. در نهايت، آزمون های مورد 
بررسی قرار گرفته در نمونه را بنا به اين که برای چه رشته ای در نظر 
گرفته شده، حجم آموزشی درس رياضی و چگونگی پايه ی رياضی برای 
دانشجويان آن رشته، در سه گروه تقسيم بندی کرديم. برای هر کدام 
از گروه ها جدول مربوط به درصد فراوانی و نمودار ستونی رسم شده، 
که داده های داخل جداول  رسم شده،  نشان دهنده ی درصد سؤاالت قرار 
گرفته در سطوح مختلف حيطه های شناختی بلوم برای گروه مورد نظر 
است. در ضمن الزم به ذکر است که داده های قرار گرفته در اين جداول 
وداده های مربوط به اين سری نمودارها از ميانگين داده های به دست آمده 
در آزمون های مربوط به گروه های مربوط حاصل گشته است. در پايان، 
مقايسه ای بين نسبت های حاصل از دخالت سطوح حيطه شناختی بلوم در 
طرح سؤاالت آزمون های سه گروه ياد شده انجام گرفت و نتايج آن،  در 

نموداری يک جا نشان داده شد. تفکيک گروه ها به صورت زير بود:
گروه ۱: رشته های اقتصاد و حسابداری؛

گروه ۲: رشته های زيست شناسی و زمين شناسی و کشاورزی؛
گروه ۳: رشته های رياضی و فنی و مهندسی.

در آزمون های مربوط به گروه۱، سؤاالت تنها مربوط به دو سطح کاربرد 
و تجزيه و تحليل از شش سطح حيطه شناختی بلوم بود. در آزمون های 
مربوط به گروه ۲، سؤاالت مربوط به سطوح دانش، کاربرد،  تجزيه و تحليل 
و ارزشيابی از شش سطح حيطه شناختی بلوم بود. در آزمون های مربوط به 
گروه ۳، سؤاالت مربوط به سطوح دانش،  کاربرد، تجزيه و تحليل، ترکيب 

و ارزشيابی از شش سطح حيطه شناختی بلوم بود.
وجه مشترک بين سؤاالت ِآمون ها اين بود که در هر سه گروه،  سطح 
کاربرد بيش ترين درصد از سؤاالت را به خود اختصاص داده بود و هيچ 

درصدی از سؤاالت آزمون به سطح فهميدن تعلق نداشت.
بيش ترين درصد سؤاالت مربوط به سطح دانش در سه گروه ذکر 

شده به ترتيب مربوط به گروه ۳ و ۲ و ۱ بود.
بيش ترين درصد سؤاالت مربوط به سطح کاربرد در سه گروه ذکر 

چکيده های 
پايان نامه های 
کارشناسی ارشد
 آموزش رياضی

عنوان: بررسی ميزان انطباق پذيری آزمون های سنجش 
پايان ترم دانشکده رياضی و کامپيوتر دانشگاه شهيد باهنر 

کرمان با طبقه بندی بلوم در درس رياضی عمومی (۱)
دانشجو: سادات سجادی ابرقويی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا فدائی
استاد مشاور: دکتر نعمت ا... موسی پور

داوران: دکتر محمود محسنی مقدم، دکتر محمود فرهاديان
تاريخ دفاع: ۱۳۸۸/۰۹/۰۴

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه شهيد باهنر کرمان

چکيده
هدف از اين تحقيق، بررسی ميزان انطباق پذيری سؤاالت آزمون های 
پايان نيم سال دروس رياضی عمومی (۱) در دانشکده ی رياضی و کامپيوتر 
دانشگاه شهيد باهنر کرمان با طبقه بندی بلوم در حيطه شناختی می باشد. 
برای اين کار بعد از جمع آوری نمونه ای از آزمون های موجود در درس 



۶۰
دوره  ى28
شماره ى2
 زمستان89

شده به ترتيب مربوط به گروه ۱ و ۲ و ۳ بود.
بيش ترين درصد سؤاالت مربوط به سطح تجزيه و تحليل در سه گروه 

ذکر شده به ترتيب مربوط به گره ۱ و ۲ و ۳ بود.
بيش ترين درصد سؤاالت مربوط به سطح ترکيب در سه گروه، مربوط 
به گروه ۳ بود. قابل ذکر است که دو گروه ديگر در اين سطح شامل هيچ 
درصدی از سؤاالت نبودند و تنها گروه ۳، شامل سؤاالتی مربوط به اين 

سطح بودند.
بيش ترين درصد سؤاالت مربوط به سطح ارزشيابی در سه گروه ذکر 

شده به ترتيب مربوط به گروه ۳ و ۲ و ۱ بود.
رياضی،  اندازه گيری،   ارزشيابی  ارزشيابی،  آزمون،  كليدواژه ها: 

حيطه شناختی،  سنجش،  طبقه بندی بلوم.

عنوان: بررسی نوع استدالل کودکان شش ساله در دفاع 
از فرضيه های رياضی خود

دانشجو: مرضيه قاسمی پيربلوطی 
استاد راهنما: دکتر محمدرضا فدائی

استاد مشاور: دکتر نعمت ا... موسی پور
داوران: دکتر مهدی رجبعلی پور، دکتر اسفنديار اسالمی.

تاريخ دفاع: ۱۳۸۸/۰۹/۰۴
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه شهيد باهنر کرمان

چکيده
پژوهش حاضر با عنوان «بررسی نوع استدالل کودکان شش ساله در 
دفاع از فرضيه های رياضی خود،» صورت گرفته است. به اين منظور در سه 
حوزه ی «عدد و عملگرها»، اندازه گيری، هندسه و تجسم فضايی فعاليت هايی 
در مدعای تجربی و نظری طراحی گرديد.مدعای تجربی مدعايی است که 
کودک بتواند به صورت تجربی آن را مورد آزمايش قرار دهد. مدعای نظری 

نيز مدعايی خواهد بود که کودک نتواند آن را تجريه کند.
گروه نمونه در پژوهش شامل ۳۰ آزمودنی مرکب از ۱۴ دختر و ۱۶ 
پسر بودند که از دو آموزشگاه که آن ها را آموزشگاه های (۱) و (۲) می ناميم، 
انتخاب شدند. آزمودنی های آموزشگاه (۱)، وضعيت اقتصادی باال و بيش تر 

آزمودنی های آموزشگاه (۲) از نظر اقتصادی نسبت به آموزشگاه (۱)، در 
وضعيت اقتصادی پايين قرار داشتند. سؤاالت مصاحبه در سه حوزه ای که 
قبالً  ذکر شد طراحی گرديد. داده های پژوهش از طريق مصاحبه به دست 
براساس  و  شده  کدگذاری  آزمودنی ها  داده ها،  جمع آوری  از  پس  آمد. 
متغيرهای جنسيت، وضعيت اقتصادی و آموزشگاه، به آن ها پيش کدهايی 

اطالق گرديد. پس از تحليل داده ها، نتايج زير به دست آمد.
۱) استدالل کودکان بيش تر بر مبنای آن چه که تجربه می کنند يا 

براساس آن چه به طور ملموس ادراک کرده اند صورت می گيرد.
۲) استدالل انتزاعی برای کودکان اغلب دشوار است.

۳) کودکان بيش از بزرگساالن تحت تأثير احساسات يا تجربيات 
خود استدالل می کنند و محتوا يا داستان مسئله می تواند استدالل آن ها را 

بيش از فرضيه های رياضی مسئله تحت تأثير قرار دهد.
اقتصادی وضعيت  نظر  از  که  کودکانی  می رسد  به نظر  هم چنين، 
مطلوب تری دارند، بيش از کودکان با وضعيت اقتصادی پايين،  استدالل 
را به والدين،  مربيان يا افرادی غير از خودشان نسبت می دهند، در حالی 
که پسران بيش از دختران استدالل را به خود نسبت می دهند. در مورد 
اصالح نظر، کودکان در مواجهه با نظر مخالف اغلب در صورتی نظرشان 
را تغيير می دهند که نظر مخالف از نظر تجربی برای آن ها منطقی به نظر 
برسد. در صورتی که تجربه، نظر ديگری غير از نظر مخالف را تقويت کند، 

آن نظر را نمی پذيرند.
كليدواژه ها: استدالل، استدالل کودک، اصالح نظر، منابع ارجاعی، 

 فرضيه رياضی.

در  نظری  اّول  سال  دانش آموزان  بدفهمی های  عنوان: 
درس رياضی.

دانشجو: امين آقاپور بانيوجی
استاد راهنما: دکتر محمدرضا فدائی
استاد مشاور: دکتر محمود فرهاديان

داوران: دکتر اسفنديار اسالمی، دکتر محمدرضا مواليی
تاريخ دفاع: ۱۳۸۹/۰۴/۲۰

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسالمی - واحد کرمان



۶۱
دوره  ى28
شماره ى2

 زمستان89

چکيده
آموزش و يادگيری رياضيات، همواره با برداشت های سوء و ناقض از 
سوی دانش آموزان همراه بوده است. در بسياری موارد، برداشت ناقص يا 
نادرست دانش آموزان از يک مفهوم، باعث توليد اشتباهات نظام مندی در 

عملکرد آن ها می شود که به آن بدفهمی گفته می شود.
هدف از اين پژوهش، بررسی بدفهمی های رياضی دانش آموزان سال 

اول نظری، و همچنين داليل اين بدفهمی ها از ديدگاه دبيران می باشد.
پژوهش حاضر از نوع توصيفی بوده و ۲۹۹ دانش آموز و ۲۴ دبير، 
جامعه نمونه آن را تشکيل می دهند. ابزار آزمون، پرسش نامه های محقق 
ساخته بود که برای دانش آموزان، شامل ۳۵ سؤال کوتاه پاسخ و تشريحی 

و برای دبيران نيز شامل ۳۰ سؤال چهارگزينه ای و تشريحی بود.
يافته های پژوهشی حاکی از آن است که بدفهمی ها و اشتباهات 
مفهومی، به ميزان قابل توجهی در ميان دانش آموزان ايرانی رايج هستند، 
تا آن جا که اين ميزان، در برخی موارد به حدود ��8 می رسد. درک ناقص 
آن ها داليل متعددی می تواند داشته باشد که اين داليل از ديدگاه دبيران 
به ترتيب، ضعف اطالعاتی يا پايه ای دانش آموزان، روش بيان کتاب 
درسی، ضعف تدريس دبيران، و کتاب های کمک درسی ذکر گرديده 

است.
به نظر می رسد توجه به عواملی مانند: توجه به تقدم و تأخر مطالب 
هم در تدريس و هم در سازمان دهی محتوای درسی، توجه بيشتر به کار 
گروهی در کالس درس، انعطاف پذيری در تدريس، برگزاری کالس های 
ضمن خدمت دبيران در اين راستا، توجه نمودن و حساسيت نشان دادن 
دبيران نسبت به بدفهمی های دانش آموزان و فراهم نمودن محيطی امن 
برای بيان نظرات دانش آموزان، می تواند برای کاهش دادن بدفهمی های 

دانش آموزان مثمر ثمر باشد.
كليدواژه ها: بدفهمي، اشتباه هاي مفهومي، روش تدريس.

عنوان: بررسی ميزان مهارت های تفکر انتقادی و پيشرفت 
ارشد  کارشناسی  دانشجويان  بين  در  رياضی  تحصيلی 

رياضی محض ورودی ۱۳۸۸ دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دانشجو: سيد روح ا... عمرانی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا فدائی

استاد مشاور: دکتر عليرضا منظری توّکلی
داوران: دکتر محمود فرهاديان، دکتر محمدرضا مواليی

تاريخ دفاع: ۱۳۸۹/۰۴/۲۰
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

چکيده
امروزه کارشناسان تعليم و تربيت اتفاق نظر دارند که تفکر انتقادی 
نه تنها بايد يکی از اهداف تعليم و تربيت باشد، بلکه بايد بخش الينفک 
آموزش در هر دوره ی تحصيلی باشد. زيرا تفکر انتقادی تفکری است که 
تحليل، ارزشيابی و گزينش بهترين راه حل را در انسان به وجود می آورد و 
اين امری است که نياز دنيای امروز است. هدف اين مطالعه بررسی رابطه 
بين مهارت های تفکر انتقادی و پيشرفت تحصيلی دانشجويان کارشناسی 
ارشد رياضی محض است. رياضی به عنوان يکی از مهم ترين موضوعات 
درسی برای پرورش تفکر منطقی و قدرت استدالل که خود از ملزومات 

تفکر انتقادی است، بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين پژوهش از نوع توصيفی-همبستگی۱ است و بر روی ۴۹ نفر 
از دانشجويان که به روش سرشماری انتخاب گرديدند، انجام شد. ابزار 
اصلی تحقيق آزمون مهارت های تفکر انتقادی کاليفرنيا (فرم ب) بود و 
تحليل داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و MS.EXCEL انجام 
گرفت. ميانگين نمرات مهارت های تفکر انتقادی داوطلبين ۱۰/۰۹ (از 
۳۴) به دست آمد، که نمره ی مناسبی با توجه به دوره  تحصيلی شان 
نيست. همبستگی معنی داری ميان اين نمره و نمره پيشرفت تحصيلی 

رياضی شان وجود نداشت.
نتايج نشان داد که اصلی ترين روش تدريس مورد استفاده اساتيد 
رياضی روش سخنرانی است. هرچند بهره گيری از اين روش در آموزش 
عالی گريزناپذير است اما استفاده از راهکارهايی برای فعال ساختن دانشجو 
در کالس و بيرون از آن توصيه می شود. نمرات آزمون مهارت های تفکر 
انتقادی در دانشجويان چندان مطلوب نيست و عدم همبستگی اين نمرات 
با پيشرفت تحصيلی رياضی شان، نشان از نياز به برنامه ريزی بهتری در امر 
آموزش رياضی در دانشگاه ها دارد. در پايان محدوديت های پژوهش ذکر 

شدند و پيشنهاداتی ارائه گرديد.
كليدواژه ها: تفکر انتقادی، پيشرفت تحصيلی رياضی.
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