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 چكيده

وهشی که به بررسی پدیدة بدساختاری دانش و ساخت و رواسازی آزمون پژ اند. اماپرداخته بر آن مؤثربر چگونگی ایجاد ساختار دانش و عوامل  مطالعات متعددی زمينه:

پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدة بدساختاری دانش و ساخت و رواسازی آزمون  هدف:پرداخته باشد مغفول مانده است.  "های رفتاری بدساختاری دانش ریاضینشانه"

-پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از لحاظ گرداوری اطالعات آمیخته )کمی  روش:ان پایة ششم انجام شده است. آموزدر دانش "های رفتاری بدساختاری دانش ریاضینشانه"

های رفتاری بدساختاری دانش، مشخص گردید و در بخش بنیاد )کدگذاری باز و محوری(، نشانهدر بخش کیفی، با مصاحبة نیمه ساختاریافته و روش داده کیفی( اکتشافی بود.

نفر  01با روش هدفمند در دسترس )وجود تمایل برای همکاری(، به تعداد نمونة مورد مطالعه در بخش کیفی،  های روانسنجی پرسشنامه، مورد بررسی قرار گرفت.گیکمی، ویژ

اب شد. ابزار پژوهش حاضر عبارتند از: پرسشنامه ای، انتخآموز، با روش خوشهدانش 0169کالس پایة ششم با تعداد  96مدرسه با تعداد  21تا حد اشباع نظرات و در بخش کمی، 

کد  27ها، از تحلیل مصاحبه ها:يافته تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. ها با روش(. تحلیل داده0939های رفتاری بدساختاری دانش )نشانه"محقق ساخته 

تمرکز،  عدم و رغبتیبی کالسی، حالت موقعیت، بیقراری از ، فرار(معلم دید در قرارگیری عدم)نامتعارف  کالسی چینشمعلم،  با ارتباطی کانال ایجاد عدمکد محوریِ  6باز و 

 همچنین، درستی های رفتاری بدساختاری دانش ریاضی در پایة ششم ابتدایی به دست آمد.جدید به عنوان نشانه موضوع تدریس هنگام هاکالسی و واکنش فرایند کردن منحرف

قابلیت اعتماد درونی باالیی برای کل  یید شد و ضریب آلفای کرونباخ،تأو درستی سازة پرسشنامه با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی،  CVR محتوایی پرسشنامه با شاخص

های رفتاری آن و فراهم زان، قابل شناسایی بودن نشانهآموی بدساختاری دانش ریاضی در دانشنتایج حاکی از وجود پدیده گيری:نتيجههای آن نشان داد. پرسشنامه و مؤلفه

 های رفتاری، ساختار دانشبدساختاری دانش ریاضی، نشانهواژه كليدها: کردن زمینة اصالح بدساختاری دانش ریاضی است. 
Background: Numerous studies have focused on how to build knowledge structure and the factors that affect it. However, research that 

examines the phenomenon of knowledge constructivism and the construction and validation of the "Mathematical Behavioral Behavioral 

Signs of Mathematical Knowledge" test has been neglected. Aims: The aim of this study was to investigate poor structural knowledge and 

develop and validation of the "Behavioral signs of mathematical poor structural knowledge" test in sixth grade students. Method: The 

research was objective in terms of purpose and exploratory (quantitative-qualitative) information in terms of data collection. In the qualitative 

section, with semi-structured interview and open and central coding, the behavioral symptoms of poor structural knowledge were identified 

and a questionnaire was developed and in the quantitative section, the psychometric features of the questionnaire were examined. The study 

sample in the qualitative section, using the targeted method available (the desire to cooperate), was selected by 10 people to saturate the 

opinions. In the quantitative section, 20 schools with 37 sixth grade classes with 1073 student were selected by clustering method. In the 

qualitative section, an open-ended interview and in the quantitative section, the researcher's test of "behavioral signs of knowledge 

dysfunction" was used. The tools of the present study are: The researcher-made questionnaire "Knowledge Behavioral Signs of Knowledge 

Construction" (2019). Data analysis was performed by exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Results: Results showed 

that 26 open codes and 7 central codes obtained and seven elemens are behavioral signs of poor structural knowledge of mathematical: Lack 

of communication channel with teacher, Unusual classroom setting (Lack of visibility of the teacher), escape from position (lesson and 

question), class restlessness, disorientation and decentralization, divert the classroom process, and reactions When teaching a new topic. Also, 

the content validity with CVR index and structural validity of the questionnaire were confirmed by exploratory and confirmatory factor 

analysis, and Cronbach's alpha coefficient showed high internal reliability for the whole questionnaire and its components.  Conclusions: The 

results showed that there is poor structural knowledge of mathematical in students and its behavioral symptoms can be identified and 

providing the ground for correcting. Key Words: Poor structural knowledge of mathematical, behavioral symptoms, knowledge structure 
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 مقدمه

که در یندی دانست آترین فرتوان یادگیری را بنیادیبه یقین می

 تبدیل به فردی تحول یافته می ،در طی زمان موجود انسانی ،آن بستر

 نمی یمرز حد و ،های شناختی و قدرت اندیشة اوکه تواناییشود 

. است نمایان دگیزن هایصحنه همة در یادگیری نقش .شناسد

 هیجانی، رشد در بلکه درسی، مطالب آموختن در تنها نه یادگیری

آزاد، دارد )اصلی دخالت نیز شخصیت رشد حتی و اجتماعی تعامل

 .(0934عابدی و یارمحمدیان، 

 این پیرامون ارائه شده نظرات و یادگیری تاریخچة که هنگامی

 طی در کژه یابیمرمید دهیم،می قرار بررسی مورد دقت را با مفهوم

. است بوده بشر برانگیزانندة مسائل از یکی یژادگیری ها،قرن

 تسهیل نحوة و مفهوم یادگیری خصوص در متعددی دانشمندان

اند )اخوان تفتی و پرداخته پردازینظریه و تحقیق به یادگیری،

 این از ناشی بتوان را مفهوم اهمیت این شاید. (0930اسمعیلی، 

را فراهم  افراد، این امکان یادگیری شیوة درک که ستدان واقعیت

 حتی و بینیپیش مناسب، ایشیوه به را آنان رفتارهای تا کندمی

 قریب به اتفاق صاحباز این رو، . (0939 )رابینز، هدایت نماییم

های متفاوتی نظران، بر اهمیت یادگیری تأکید دارند اما دیدگاه

اند. لذا تعریف ج یادگیری، ابراز کردهدربارة دالیل، فرآیندها و نتای

واحدی از یادگیری وجود ندارد که به صورت عمومی از سوی 

پردازان، پژوهشگران و کاربران، پذیرفته شده باشد. این نظریه

اختالف نظر، در مورد ماهیت دقیق یادگیری نیز وجود دارد 

 نبهپردازان، از ج(. بر همین اساس، هر یك از نظریه2103)شانك، 

ای به بررسی نحوة یادگیری انسان، ورود کرده و بر بخشی از آن، 

اند. این گوناگونی در رویکردها، منجر به ایجاد طیفی از تأکید کرده

همة گرایی شده است. های یادگیری از رفتارگرایی تا سازندهنظریه

ورزند که رسیدن به گرایی بر این باور اصرار میهای سازندهنظریه

دانش  ریتأثدرک و فهم، یك فرآیند مستمر است که تحت  دانش و

ها درک، گرایی، انسانبنا به دیدگاه سازنده .قبلی یادگیرنده است

ها و باورهای فهم و دانش تازة خود را از طریق تعامل بین دانسته

شوند، ها، رویدادها و فعالیت هایی که با آنها روبرو میقبلی با اندیشه

، کسب 0گرایی برونزاددر رویکرد سازنده(. 0939سازند )سیف، می

دانش عبارت است از بازسازی جهان خارج از ذهن توسط 

                                                           
1. exogenous constructivism 

یادگیرنده. به بیان دیگر، طبق نظریة سازنده گرایی برونزاد، دانش از 

شود. لذا، یادگیرنده دانش را از راه بازنمایی محیط مشتق می

و اسمیت،  سازد )ادنیل، ریوهای موجود در محیط میساخت

( در این باره، توضیحات زیر را داده است: 2103(. شانك )2100

نیرومند  ریتأثگرایی برونزاد، در ساختن دانش بر دیدگاه سازنده"

هایی چون تجربه کردن، آموزش و جهان بیرون از ذهن، از راه

کند. درستی دانش تا آن اندازه است که رویارویی با الگو، تأکید می

. به طور خالصه در نظریة "دهدی را انعکاس میواقعیت هست

گرایی برونزاد، این باور حاکم است که یك واقعیت مستقل سازنده

خارج از ذهن یادگیرنده وجود دارد که برای یادگیرنده، قابل 

سازی و بازسازی این دانستن است و دانش فرد، حاصل درونی

زی فرآیندها و ساواقعیت بیرونی است. نتیجة این فعالیت، درونی

های موجود در های شناختی است که با فرآیندها و ساختساخت

دیدگاه (. به عبارت دیگر، 2112اند )دولیتل، جهان واقعی، مطابق

گوید یادگیری معنادار عبارت است از خلق فعال گرایی میسازنده

ها( از تجارب ها و تداعیمفاهیم، قواعد، فرضیه مثالًساختار دانش )

. به سخن دیگر، هر یك از یادگیرندگان، بر اساس تجارب شخصی

ساختار (. 0939سازند )سیف، خود، یك تفسیر شخصی از جهان می

های به عنوان اطالعات حقیقی دربارة معنی یا ویژگی ،دانش

 ،عالوه بر این .تعریف شده است ،مفهومی از موضوعات یادگیری

د چگونگی انجام ای در مورساختار دانش شامل اطالعات رویه

کارگیری یك نوع ماشین همچون تلفظ یك لغت و یا به یکار

فرد برای گرایی برونزاد، . در رویکرد سازنده(2102)لهمان،  است

ای اینکه مفهومی را یاد بگیرد، باید آن مفهوم بیرونی را به گونه

سازی کند و ساختار دانش آن مفهوم را منظم و ساختاریافته، درونی

توان نتیجه گرفت (. لذا می0939ن ایجاد نماید )سیف، در درو

 مفهوم ساختار دانش، در این رویکرد، نمود بیشتری دارد.

گرایی بر این اندیشه استوار با توجه به اینکه دیدگاه سازنده

 هایشان به دست میاست که یادگیرندگان، دانش خود را از تجربه

( و تجربه یادگیری، 0939؛ به نقل از سیف، 0330آورند )ارمرود، 

شامل تعامل فرد یادگیرنده با محیط یادگیری است؛ در موقعیت 

یادگیری، عوامل متعددی از طرف یادگیرنده همچون دقت، توجه، 

حالت روانی، دانش قبلی و... بر مورد یادگیری، به صورت مثبت یا 

گذارد. همچنین، محیط یادگیری نیز عوامل متعددی می ریتأثمنفی، 

ها، شرایط ون کالس درس، معلم، منبع آموزشی، همکالسیهمچ
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شود و هر یك از این موارد ممکن است به فیزیکی را شامل می

قرار دهد. اگر  ریتأثصورت مثبت یا منفی، فرایند یادگیری را تحت 

تواند به ناقص بودن یادگیری منتج شود. این تأثیرها منفی باشد، می

گیرد، به یادگیرنده شکل می یعنی ساختار دانشی که در ذهن

صورت کامل، بازنمایی کنندة مفهوم بیرونی مورد یادگیری نباشد 

اخوان تفتی و  0930 مهدوی، و موتمنی نیازآذری، بریمانی، )فالح،

 (.0930و اسمعیلی، 

توان گفت که ساختار دانش مورد نظر در حیطة در واقع می

گیرد و این کل نمیآموزشی، به دالیل مختلف، در همة فراگیران ش

 دةیآن را پد ،است که نگارنده پژوهش حاضر یهمان حالت

( از 2102بر اساس تعریف لهمان ). نامدیم "دانش یساختاربد"

ساختار دانش که آن را به عنوان اطالعات واقعی دربارة معنی یا 

 مورد در ایرویه ها و نیز اطالعاتهای مفهومی از موضوعویژگی

یك کار تعریف کرده است، بدساختاری  جامان چگونگی مورد

توان به عنوان عدم وجود اطالعات واقعی دربارة معنی یا دانش را می

ای دربارة های مفهومی و نیز عدم وجود اطالعات رویهویژگی

موضوعی خاص دانست که ممکن است به دالیل مختلف از جمله 

 آموز، عدم درگیریکاری دانشعدم تدریس مناسب، اهمال

آموز با مواد درسی، عدم تدریس مناسب معلم و... به شناختی دانش

 نیا صیجهت تشخ یآزمون گونهچیو چون ه( 0وجود آید )شکل 

 هایهپای تا آموزان،وجود ندارد، لذا وجود آن در دانش دهیپد

 را در دانش یمعنادار و مفهوم یریادگیو  ابدییباالتر، ادامه م

 .سازدمی  مواجه مشکل با آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند ایجاد بدساختاری دانش .0شکل

ها از جمله بر این اساس، بررسی این مشکل در همة درس

رسد. چرا که در ریاضی، اکثر مفاهیم، ریاضی، ضروری به نظر می

تر است و اگر ای برای آموزش مفاهیم پیچیدهزمینه و پایهپیش

دانش مورد نظر، به صورت صحیح شکل نگیرد، آموزش  ساختار

تباط با ار درریاضی در آینده با مشکل جدی مواجه خواهد شد. 

ای از دانش محتوای توان ساختار دانش را مجموعهمی ،ریاضی

ریاضی و چگونگی ارتباط اعضای این مجموعه دانست که برای 

تواند می یاین دانش محتوای. الزم است ،حل یك مسئلة ریاضی

 کسر، ،های مختلفی همچون اعداد و الگوهای عددیشامل حوزه

بررسی پیشینة . به عنوان مثال، مختصات و موارد دیگر باشد، تقارن

-دهد که ریزتوانشهای انجام شده در این زمینه، نشان میپژوهش

های الزم جهت حل مسائل ریاضی پایة اول متوسطه، به شرح زیر 

. درک مفاهیم و تعاریف 2ة ریاضی )توانشی( . عملیات پای0است: 

. استفاده از 4. به خاطرسپاری تعاریف )محتوایی( 9)محتوایی( 

. عملیات 7ای )توانشی( . عملیات ریاضی پایه0تعاریف )فرآیندی( 

. کاربرد 9. توانش عددی )فرآیندی( 6ریاضی پیشرفته )توانشی( 

 (.0930لی، نژاد و برجع)توانشی(، )افضلی، دالور، فلسفی

آموزان ایرانی، ضروری به نظر بررسی این موضوع در بین دانش

وضعیت آموزشی و یادگیری  ،در سالیان اخیررسد. چرا که می

 .رسدچندان مطلوب به نظر نمی ،آموزان ایرانیریاضی در دانش

به  .گواه این مدعاست ز،المللی همانند تیمهای بیننتایج آزمون

های آموزان ایرانی در آزمون ریاضی پایهنشای که رتبة داگونه

 43)در بین  42به ترتیب برابر با  2100چهارم و هشتم در سال 

تر از کشورهایی چون کشور( و پایین 93)در بین  23کشور( و 

عمان و حتی لبنان  ،قطر ،امارات ،گرجستان ،بحرین ،شیلی ،ترکیه

ریاضی پایة چهارم آموزان ایرانی در رتبة دانش ،باشد. همچنینمی
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 20به ترتیب  2100و  2116، 2119، 0330های در سال زآزمون تیم

 97در بین ) 29کشور(،  20در میان ) 22  ،(کشور 27)در میان 

و در ریاضی پایة هشتم در سال  (کشور 01در بین ) 49و  (کشور

 40در بین ) 96به ترتیب  2100و  2116، 2119، 0333، 0330

در ) 94و  (کشور 47در بین ) 94 (،کشور 99ن در بی) 99 (،کشور

است )سازمان پژوهش و  (کشور 42در بین ) 92و  (کشور 43بین 

 .(0937ریزی آموزشی، برنامه

انجام شده،  یهاکه پژوهش دهدینشان م همربوط اتیمرور ادب

. تأکید دارند بر آن، مؤثربر چگونگی ایجاد ساختار دانش و عوامل 

های برخاسته از رویکرد شناختی و ه از روشتحقیقاتی کهمانند 

گرایی به آموزش و یادگیری )همانند نقشة مفهمومی(، جهت ساختن

آموز، گیری آنها در ذهن دانشتسهیل یادگیری مفاهیم و شکل

 و کاردان 0994ر، و استوا آذریفتح ،یمصرآباد)اند استفاده کرده

( پژوهشی 2109و )وانگ و ی. (0930آذر، حاتمی و فتحی حلوایی،

های عصبی در مراتبی صفت مبتنی بر شبکهروش سلسله"با عنوان 

آموز پایة هشتم با دانش 07بر روی  "تشخیصی -تحلیل شناختی 

های پژوهش، مراتبی صفت انجام دادند و یافتهروش تحلل سلسله

 های شناختی پاسخشواهدی مبنی بر عدم وجود برخی مهارت

های ونگ و گریل یة هشتم، فراهم کرد. یافتهدهندگان در ریاضی پا

کاربرد روش سلسله مراتبی صفت "( در پژوهشی با عنوان 2100)

های شناختی برای انجام تفسیرهای تشخیصی در مورد مهارت

نفر از  2111، با بررسی پاسخ "ها در خواندن انتقادیآزمودنی

ای و گزارش الگوه 2110در سال  SATکنندگان در آزمون شرکت

نفر از پاسخ دهندگان شواهدی مبنی بر عدم وجود برخی  00پاسخ 

های گریل، چو و ها فراهم کرد. یافتههای شناختی آزمودنیمهارت

 0های ارتباطیکاربرد مدل"( در پژوهشی با عنوان 2119هونکا )

ها: کاربرد دهندگان در آزمونبرای ارزیابی الگوهای پاسخ پاسخ

 نفر از پاسخ 09بر روی  "برای ارزیابی مراتبی صفتروش سلسله

، شواهدی مبنی بر عدم وجود 2110در سال  SATدهنگان آزمون 

 های شناختی پاسخ دهندگان در ریاضی، فراهم کرد.برخی مهارت

ها به این موضوع توجهی ندارند که آیا ساختار اما این پژوهش

و اگر این آموزان شکل یافته و یا نه دانش مورد نظر، در ذهن دانش

 ساختار، به صورت ناقص ایجاد شده است، با چه معیار و شاخص

                                                           
1. Connectionist Models 

توان پی به وجود این نواقص برد و برای اصالح های رفتاری می

 آنها، اقدام نمود.

بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة بدساختاری دانش 

باشد تا با شناسایی به موقع آموزان ششم ابتدایی میدر میان دانش

ین پدیده، بتوان نسبت به اصالح آن، اقدام نموده و بستر یادگیری ا

آموزان، فراهم ساخت. مفهومی و معنادار ریاضی را در میان دانش

های . نشانه0زیر پاسخ داده شده است:  سؤاالتبرای این منظور، به 

رفتاری بدساختاری دانش ریاضی از دیدگاه معلمان پایة ششم 

های رفتاری بدساختاری نشانه"آیا پرسشنامه . 2ابتدایی، کدامند؟ 

 های مطلوب روانسنجی، برخوردار است؟، از ویژگی"دانش

 روش

این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از لحاظ گرداوری 

در دو بخش انجام  کمی( اکتشافی بود و -اطالعات آمیخته )کیفی 

 شد. بخش اول مربوط به تدوین مبانی نظری بدساختاری دانش بود

بندی شد. چرا که تحقیقات بنیادی و جزء تحقیقات بنیادی دسته

های موجود دربارة اصول و قوانین درصدد توسعة مجموعة دانسته

( و پژوهش حاضر 0939موجود است )سرمد، بازرگان و حجازی، 

های موجود دربارة یادگیری نیز درصدد توسعة مجموعة دانسته

بر اساس طرح تحقیق  پژوهش دانش ریاضی است. در بخش دوم،

جامعة مورد مطالعه در بخش کیفی، آمیختة اکتشافی انجام شد. 

شهر ارومیه به  2و  0شامل معلمان پایة ششم مدارس ابتدایی نواحی 

نفر معلم مرد( بود. نمونة  097نفر معلم زن و  069نفر ) 913تعداد 

مورد مطالعه در بخش کیفی با روش هدفمند در دسترس )وجود 

 01برای همکاری( تا حد اشباع نظرات، انتخاب شد و شامل  تمایل

نفر معلم زن( بود. جامعه در بخش  4نفر معلم مرد و  7نفر معلم )

آموزان پایة ششم ابتدایی شهر ارومیه در سال کمی، شامل دانش

آموز دختر و نفر دانش 0603نفر ) 01220به تعداد  39-36تحصیلی 

 . برای انتخاب نمونه، با روش خوشهنفر دانش آموز پسر( بود 4012

کالس پایة ششم، انتخاب شد. در  96مدرسه با تعداد  21ای، 

 دانش 062نفر ) 0169ها، مجموع تعداد دانش آموزان این کالس

ورود در  یهامالکدانش آموز پسر( بود.  010آموز دختر و 

سال  00حداقل  ،یمصاحبه با معلمان، شامل حداقل مدرک کارشناس

 لیو تما ییششم ابتدا ةیدر پا سیحداقل سه سال تدر س،یقه تدرساب

خروج، شامل عدم  هایمالکآگاهانه به شرکت در مصاحبه و 

در این پژوهش، ابتدا آزمون ساختار  بود. یبه ادامه همکار لیتما



 زاده و همکارانمجید داداش                                                                     ...          هاینشانه" آزمون رواسازی و ساخت و دانش بدساختاری پدیدة بررسی

 

9411 

 
 

تهیه شده  0مراتبی صفتدانش ریاضی پایة ششم که با روش سلسله

. شناسایی 2وزان پایة ششم، اجرا شدآمنفر از دانش 326بود، بر روی 

 لةیدانش به وس بدساختاری با آموزبه عنوان دانش آموزاندانش

انجام شد. سپس از معلمان ششم  ةیپا یاضیآزمون ساختار دانش ر

بر روی رفتار ریاضی آنان تمرکز و آموزان درخواست شد این دانش

دساختاری دانش های رفتاری بتفکر نمایند. در ادامه، در مورد نشانه

فرآیند مصاحبه  اشباع نظرات،و با توجه به  ریاضی، مصاحبه شد

بنیاد )کدگذاری باز و محوری( تحلیل و با روش داده خاتمه یافت

های رفتاری بدساختاری دانش به دست آمد. های نشانهشد و مؤلفه

های رفتاری بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه، پرسشنامة نشانه

تدوین شد و سپس در دو مرحله از گویه  93با انش، بدساختاری د

آموزانی که به عنوان معلمان درخواست شد بر اساس رفتار دانش

اند، برای هر فرد، به دارای مشکل در ساختار دانش، شناسایی شده

یك پرسشنامه به صورت جداگانه، پاسخ دهند. در مرحلة تحلیل 

و در مرحلة تحلیل عاملی  پرسشنامه 210معلم به  02عاملی اکتشافی، 

پرسشنامه، پاسخ دادند. حداقل و حداکثر  903معلم به  99تأییدی، 

آموزانی که یك معلم برای آنها اقدام به پاسخ به تعداد دانش

 یاز اجرا قبلنفر بودند.  00و  4پرسشنامه کرده بود، به ترتیب 

 داده حتوضی آموزاندانش یآگاهانه، برا تیپژوهش، با جلب رضا

کامالً محرمانه و بدون نام خواهد بود و هر فرد در  ج،یشد که نتا

 جةینت افتینسبت به در ،یتواند به صورت شخصیم ل،یصورت تما

به هر علت و در هر  لیو در صورت عدم تما دیپژوهش اقدام نما

با  .دینما یخوددار ،یتواند از ادامة همکاریاز پژوهش، م یبخش

اقص، در تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل های نتوجه به وجود داده

 902ها با تحلیل داده مورد و در تحلیل عاملی تاییدی، 036ها با داده

 ، انجام شد.AMOS23و  SPSS23افزار استفاده از نرممورد، و با 

 ابزار

ابزار مورد استفاده در این پژوهش، در بخش کیفی، مصاحبة 

های نشانه"ساختة حققبدون ساختار بود و در بخش کمی، آزمون م

مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه،  "رفتاری بدساختاری دانش

بوده و درستی محتوایی آن توسط  مؤلفهگویه و هفت  91شامل 

                                                           
1. attribute hierarchy method (AHM) 

 دانش ساختار آزمون رواسازی و ساخت"ای با عنوان نتایج این پژوهش، در مقاله .2

مراتبی تشخیصی: روش سلسله - شناختی سنجش رویکرد از استفاده با ابتدایی مشش ریاضی

 باشد.، در دست چاپ می"صفت

و درستی سازة آن نیز با روش تحلیل عاملی  دییتأمتخصصان، مورد 

ه، قرار گرفت. قابلیت اعتماد پرسشنام دییتأاکتشافی و تأییدی، مورد 

 محاسبه شد. 32/1بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 

 هايافته

های رفتاری بدساختاری دانش ریاضی از دیدگاه .  نشانه0

 معلمان پایة ششم ابتدایی، کدامند؟

، تحلیل کیفی با روش کدگذاری باز و سؤالبرای پاسخ به این 

محوری، انجام شد. به این منظور، در مرحلة اول )کدگذاری باز( 

های انجام گرفته ها به دقت مورد بررسی قرار گرفتند و مصاحبهدهدا

ثبت گردید و سپس، موارد تکرار و مشابه حذف  0به شرح جدول 

شده و مفاهیم مستقیم از مکتوبات مصاحبه استخراج شده و به 

صورت منظم در جدول قرار گرفتند. در مرحله دوم تحلیل، 

منظور مفاهیم استخراج  کدگذاری محوری انجام گرفت، برای این

شده در مرحله قبل دسته بندی شده و موارد مربوط به هم و مواردی 

 که ارتباط مفهومی با هم داشتند، در یك دسته قرار گرفتند.

های رفتاری نشانه"های ، نتایج کدگذاری مصاحبه0جدول 

را از دیدگاه معلمان پایة ششم ابتدایی  "بدساختاری دانش ریاضی

 . عدم0های شود، مؤلفههد. همانگونه که مشاهده میدنشان می

 عدم)نامتعارف  کالسی . چینش2معلم،  با ارتباطی کانال ایجاد

. 4، (پرسشی و درسی) موقعیت از . فرار9، (معلم دید در قرارگیری

 . منحرف7تمرکز،  عدم و رغبتیبی . حالت0کالسی،  بیقراری

 موضوع تدریس مهنگا ها. واکنش6کالسی، و  فرآیند کردن

جدید، از متن مصاحبة معلمان ابتدایی پایة ششم، استخراج شده 

توان گفت که منظور از می است. بر اساس نتایج به دست آمده

آموز هنگام ، یعنی اینکه دانش"عدم ایجاد کانال ارتباطی با معلم"

های قبلی و نیز شروع درس جدید، با انجام رفتارهایی مرور درس

اب از ارتباط چشمی، نگاه کردن به کتاب و سکوت، از مانند اجتن

برقراری ارتباط با معلم دوری می کند. این موارد با جمالتی مانند 

آموز هنگام تدریس و پرسش، از برقراری ارتباط چشمی با دانش"

های قبلی و نیز آموز هنگام مرور درسکند. دانشمعلم، اجتناب می

 کند.اب نگاه میبه کت معموالًشروع درس جدید، 
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 ابتدایی معلمان دیدگاه از آموزشی راهنمایی و نظارت هاینتایج کدگذاری مؤلفه. 0جدول

 دسته
 کدگذاری باز

 ای()کشف مضامین پایه

 کدگذاری محوری

 )کشف مضامین سازمان یافته(

0 

 اجتناب از ارتباط چشمی

 نگاه به کتاب عدم ایجاد کانال ارتباطی با معلم

 تسکو

2 
 های عقبینشستن در قسمت

 چینش کالسی نامتعارف )عدم قرارگیری در دید معلم(
 عدم قرارگیری در دید معلم

9 

 های زیادغیبت

 بیرون رفتن مکرر فرار از موقعیت جلسه درسی و پرسشی

 های از موقعیتجداکننده

4 
 لحظه شماری اتمام کالس

 بیقراری کالسی
 بروز خستگی

0 

 رسال نشانه توجه بدون اینکه توجه وجود داشته باشدا

 عدم تمرکز رغبتی و عدم تمرکزحالت بی

 عدم جلب توجه به درس

7 

 غیر مرتبط سؤاالتطرح 

 منحرف کردن فرآیند کالسی

 رفتارهای ناهنجار مانند صدای خنده دار

 کارهای گروهی جهت بی نظمی

 هاتمسخر و استهزای مثال

 آموزان در جریان تدریسزاحمت برای سایر دانشم

6 

 حالت سردرگمی و تعجب

 ها هنگام تدریس موضوع جدیدواکنش

 کمك گرفتن از دوستان با حرف زدن

 های یواشکیپرسش

 زیاد )این از کجا آمده و ...( سؤاالت

 ورق زدن کتاب برای پیدا کردن مطالب

 درخواست مرور مفاهیم گذشته

 کوتاهی یا عدم انجام تکالیف

 برداری از دوستانکپی
 

 

، در "کند تا توجه معلم به جلب نشودآموز سکوت میدانش

بیانات مصاحبه شوندگان مورد اشاره قرار گرفته است. منظور از 

آموز با نشستن در ، یعنی اینکه دانش"چینش کالسی نامتعارف"

آموزان دیگر، ر پشت دانشد نهای عقبی کالس، مخفی شدقسمت

دانش "کند در دید معلم نباشد. این موارد با جمالتی مانند سعی می

های عقب و نیز قسمت در حاشیه معموالًآموز در چینش کالسی، 

ای جایگیری کند کند به گونهآموز سعی مینشیند. دانشکالس می

شاره ، در بیانات مصاحبه شوندگان مورد ا"که در دید معلم نباشد

 "فرار از موقعیت جلسه درسی و پرسشی"قرار گرفته است. منظور از 

های های زیاد، بیرون رفتنآموز با انجام غیبتیعنی اینکه دانش

مکرر و نیز انجام رفتارهایی مانند تراش کردن مداد و خود را 

مشغول به مطالعه نشان دادن، از موقعیت درسی و پرسش از کالس، 

آموزان به کرات این دانش"موارد با جمالتی مانند کند. این دور می

های آموز به بهانهکنند. دانشها غیبت میاز حضور در کالس

آموز در موقع دانش رود.مختلف، از معلم اجازه گرفته و بیرون می

 برای کالس و دریافت پاسخ، مداد خود را تراش می سؤالطرح 

اره قرار گرفته است. ، در بیانات مصاحبه شوندگان مورد اش"کند

آموز، رفتارهایی یعنی اینکه دانش "قراری کالسیبی"منظور از 

شماری برای اتمام کالس، خستگی مانند نگاه مرتب به ساعت، لحظه

زودرس و بدحوصلگی، دامنة توجه کم و کسالت، از خود بروز 

آموز کم ی توجه دانشدامنه"دهد. این موارد با جمالتی مانند می

 حالت های خستگی و کسالت، به زودی در او نمایان می است و

 کند. دانشآموز برای اتمام کالس لحظه شماری میشود. دانش

، در بیانات مصاحبه شوندگان "کندآموز مرتب به ساعت نگاه می
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 عدم و رغبتیبی حالت"مورد اشاره قرار گرفته است. منظور از 

مانند تکان دادن صوری یعنی اینکه دانش آموز رفتارهایی  "تمرکز

یید، یادداشت های صوری، نگاه محض به معلم بدون تأسر به نشانة 

درگیری حواس، عدم تمرکز و رفتارهایی مانند تکه تکه کردن 

پاککن، ور رفتن با وسایل و...، خط خطی کردن کتاب در موقع 

-دانش"دهد. این موارد با جمالتی مانند تدریس، از خود بروز می

ام توضیح درس و بازخورد گرفتن، صوری سر خود را به آموز هنگ

آموز در هنگام تدریس، با دانش دهد.یید معلم، تکان میتأی نشانه

آموز با تالش کند. دانشیك فعالیت دیگر، خود را مشغول می

-معلمان برای جلب توجه به درس و فرآیند یادگیری، همراهی نمی

رد اشاره قرار گرفته است. ، در بیانات مصاحبه شوندگان مو"کنند

آموز یعنی اینکه دانش "منحرف کردن فرآیند تدریس"منظور از 

 صدای ایجاد مرتبط، غیرسؤاالت  با انجام رفتارهایی مانند طرح

 و بی نظمی، تمسخر جهت گروهی دار، انجام کارهایخنده

 در دانش آموزان سایر برای ها و ایجاد مزاحمتمثال استهزای

، در فرایند مدیریت کالس درس در موقع تدریس، تدریس جریان

آموز اقدام به دانش"اختالل ایجاد نماید. این موارد با جمالتی مانند 

آموز در موقع کند. دانشغرمرتبط با درس می سؤاالتطرح 

تدریس، رفتارهای ناهنجار مانند صدای خنده دار از خود بروز می 

نظمی ، کاهایی برای بیآموز با همدستی همتایان خوددهد. دانش

آموز در جریان دهد. دانشکالس در موقع تدریس انجام می

تدریس، با تیکه پرانی، سعی بر متشنج کردن جو دارد. این نوع 

 آموزان با صحبت با بغل دستی برای او ایجاد مزاحمت میدانش

، در بیانات مصاحبه شوندگان مورد اشاره قرار گرفته است. "کند

 یعنی دانش "جدید موضوع تدریس هنگام هااکنشو"منظور از 

 از گرفتن تعجب، کمك و سردرگمی آموز رفتارهایی مانند حالت

 از این) زیادسؤاالت یواشکی،  هایزدن، پرسش حرف با دوستان

مطالب،  کردن پیدا برای کتاب زدن ، ورق...(و آمده کجا

ف و تکالی انجام عدم یا گذشته، کوتاهی مفاهیم مرور درخواست

دهد. این موارد با جمالتی دوستان، از خود نشان می از برداریکپی

-آموز تعجب کند. دانشهنگام مطرح کردن بحث، دانش"مانند 

کند با حرف زدن با بغل دستی، اطالعات سریع از آموز سعی می

زیاد  سؤاالتموضوع کسب کند. در زمان مطرح کردن موضوع، 

آموز هنگام تدریس مطالب، .(. دانشپرسند )این از کجا آمده و..می

زنند تا مطالب مرتبط با موضوع در سی مورد کتاب را ورق می

گند تا آموز از معلم درخواست میتدریس را پیدا کنند. دانش

ی مربوط موضوع مورد تدریس را توضیح دهد. مفاهیم گذشته

 ها را از دوستان خود کپی میآموز در برخی مواقع، پاسخدانش

 ، در بیانات مصاحبه شوندگان مورد اشاره قرار گرفته است."دکنن

، از "های رفتاری بدساختاری دانشنشانه". آیا پرسشنامه 2

 های مطلوب روانسنجی، برخوردار است؟ویژگی

 

 "های رفتاری بدساختاری دانش ریاضینشانه"محتوا برای بررسی درستی محتوایی پرسشنامة  درستی . شاخص نسبت2جدول
 وضعیت مقدار شاخص سؤال وضعیت مقدار شاخص سؤال وضعیت مقدار شاخص سؤال

 پذیرش 93/1 20 پذیرش 76/1 00 پذیرش 11/0 0

 پذیرش 93/1 22 پذیرش 07/1 02 پذیرش 69/1 2

 پذیرش 76/1 29 پذیرش 93/1 09 پذیرش 93/1 9

 پذیرش 69/1 24 پذیرش 69/1 04 پذیرش 76/1 4

 پذیرش 76/1 20 پذیرش 07/1 00 پذیرش 76/1 0

 پذیرش 76/1 27 پذیرش 93/1 07 پذیرش 07/1 7

 پذیرش 76/1 26 پذیرش 76/1 06 پذیرش 93/1 6

 پذیرش 69/1 29 پذیرش 76/1 09 پذیرش 69/1 9

 پذیرش 69/1 23 پذیرش 69/1 03 پذیرش 07/1 3

 پذیرش 93/1 91 پذیرش 07/1 21 پذیرش 76/1 01
 

 

بررسی درستی محتوایی از شاخص برای  درستی محتوایی:

نفر از  09استفاده شد. برای این کار، از  0محتوایی درستی نسبت

                                                           
1. content validity ratio (CVR) 

نفر معلم ششم ابتدایی با سابقة تدریس  01متخصصان حیطة مربوطه )

نفر کارشناس ارشد روانشناسی  0سال،  00)سوابق کاری( بیشتر از 

ده و نتایج، نفر دکترای روانشناسی تربیتی( نظرخواهی ش 9تربیتی و 

 مورد بررسی قرار گرفت.
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 بررسی را برای محتوایی درستی نسبت شاخص ،2 جدول

های رفتاری بدساختاری دانش نشانه"پرسشنامة  محتوایی درستی

شود، مقدار این دهد. همانگونه که مشاهده میرا نشان می "ریاضی

های پرسشنامه باالتر از مقدار مورد نظر شاخص برای کلیة سؤال

زاده و اصغری، ( است )حاجی47/1نفر )یعنی  09وشه برای تعداد ال

ها در پرسشنامه، مورد پذیرش قرار گرفت. لذا ( و وجود آیتم0936

 درستی نسبتبر این اساس می توان گفت که بر اساس شاخص 

از  "های رفتاری بدساختاری دانش ریاضینشانه"، پرسشنامة محتوا

 است. درستی محتوایی مناسب برخوردار

درستی سازه: برای بررسی درستی سازه، از تحلیل عاملی 

 اکتشافی و تأییدی استفاده شد.

 تحلیل عاملی اکتشافی، بر روی پاسختحلی عاملی اکتشافی: 

آزمودنی حاضر در نمونة تحلیل عاملی اکتشافی، به روش  036های 

انجام شد. بدین  0های اصلی و چرخش واریماکستجزیة مؤلفه

و  اولکین - مایر – کایزرگیری های کفایت نمونهشاخصمنظور، 

مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص  2ت بارتلتآزمون کرویّ

KMO ،947/1 باشد بود که مقدار قابل قبول برای این شاخص می

از نظر )میرز، گامست و گارینو،  KMO)مقدار قابل قبول برای 

آبادی، ایزانلو و حسنرضاخانی،  ؛ ترجمه پاشا شریفی، فرزاد،2117

باشد(. همچنین، مقدار آمارة می 7/1(، مقادیر باالتر از 0930حبیبی، 

است که با  12/2999اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت، کای

توان گفت بنابراین، می (.P< 10/1دار شد )، معنی030آزادی درجة

یت که کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی، رعا

. نتایج اولین تحلیل قابل توجیه است، انجام تحلیل عاملیشده و 

 6ها انجام گرفت، منجر به استخراج عاملی که بر روی کل گویه

 %02/73ة باالتر از یك شد که بر روی هم، ویژمقدار  عامل دارای

 9کردند. بررسی مقدار اشتراکاز واریانس کل پرسشنامه را تبیین می

دارای مقدار اشتراک پایین  03و  01های د که گویهها نشان داگویه

 96ها، با ( هستند که حذف شدند. پس از حذف این گویه01/1)زیر 

های اصلی و با گویة باقیمانده، دوباره تحلیل عاملی به روش مؤلفه

، 6، 0گویه ) 96گویه از  6تعداد  چرخش واریماکس انجام گرفت.

های یك و دو سؤالی، جاد عامل(، به علت ای91و  23، 29، 04، 09

                                                           
1. varimax rotation 
2. Bartlett’s test of sphericity 
3. communality 

 6در نهایت، نتایج این تحلیل منجر به ایجاد  از تحلیل حذف شدند.

 %66/74عامل با مقدار ویژة باالتر از یك شد که در مجموع، 

های به دست آمده واریانس کل پرسشنامه را تبیین می کردند. عامل

 مرتبط با آنها، با عوامل مشخص شده در مصاحبه، سؤاالتو 

 .مطابقت داشت

 مقداربه همراه  ی استخراج شدة باقیماندههاعامل، 9 در جدول

تبیین شده به  4واریانس تراکمی وویژه، درصد واریانس تبیین شده 

بارهای عاملی  نشان داده شده است.ها، عاملکدام از این هر  ةوسیل

و باالتر، جهت اختصاص هر سؤال به یك مؤلفه در نظر  41/1حدود 

 (.0993؛ ترجمه رضایی، 2113شد )پاالنت،  گرفته

های تحلیل عاملی تأییدی: تحلیل عاملی تأییدی بر روی پاسخ

، انجام شد. ابتدا تحلیل عاملی تأییدیآزمودنی حاضر در نمونة  902

های های سؤالنمودار تحلیل عاملی تأییدی بر اساس حضور کلیه

ب عاملی مربوط پرسشنامه طراحی شد. محاسبات نشان داد که ضرای

)میرز و های پرسشنامه معنادار است و بر اساس نظر به همة سؤال

از فرآیند  (0930؛ ترجمه پاشا شریفی و همکاران، 2117همکاران، 

های برازش مدل از تحلیل حذف نشدند. نتایج نشان داد شاخص

های اصالح های مطلوب برخوردار نیست و بر اساس شاخصاندازه

، تعدادی از عوامل خطای AMOSافزار نرم گزارش شده توسط

های عدم برقرای ارتباط با معلم، فرار از موقعیت، گیری مؤلفهاندازه

ها هنگام تدریس به هم منحرف کردن فرآیند تدریس، و واکنش

-کرده نشان خاطر (،0399( و بنتلر )0396چو ) و مرتبط گردید. بنتلر

 با ندرت به مدل، یك در کلیة خطاها بودن ناهمبسته ویژگی که اند

 در چنین خطاهایی الحاق بنابراین،. است متناسب واقعی داده های

 پرسشنامه عاملی اعتبار به تنها نه تأییدی، عاملی تحلیل هایمدل

 هایداده از را تریگرایانهواقع بازنمایی بلکه زد، ای نخواهدلطمه

فتحی،  کند )بدری، مصرآبادی، پلنگی ومی فراهم شده مشاهده

ها نتایج، حاکی از برازش مطلوب مدل اصالح شده با داده .(0930

 (.9داشت )جدول 

های نشانه"عاملی تاییدی پرسشنامة  تحلیل ، نمودار2شکل 

استاندارد نشان  برآوردهای همراه به را "رفتاری بدساختاری دانش

ها از مقدار ی گویهشود، همهدهد. همانگونه که مشاهده میمی

                                                           
4. cumulative variance 
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 (.P< 10/1معنادار هستند )ب ضریب عاملی برخوردار بوده و همچنین از لحاظ آماری، مناس
 

 "های رفتاری بدساختاری دانشنشانه"های استخراج شدة تحلیل عاملی نهایی پرسشنامة . مؤلفه9جدول

 درصد تراکمی واریانس درصد واریانس مؤلفهواریانس کل  مؤلفهنام  هاتعداد گویه مؤلفه

 04/02 04/02 67/9 ها به هنگام تدریسواکنش 6 اول

 07/29 12/00 91/9 فرار از موقعیت 0 دوم

 09/94 36/01 29/9 منحرف کردن فرایند تدریس 0 سوم

 30/49 42/3 92/2 عدم تمرکز 4 چهارم

 47/00 00/6 20/2 عدم برقراری ارتباط با معلم 9 پنجم

 94/09 99/7 17/2 بیقراری کالسی 9 ششم

 66/74 49/7 39/0 عدم قرارگیری در دید معلم 9 هفتم
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استاندارد برآوردهای همراه به "های رفتاری بدساختاری دانشنشانه"ی تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه . نمودار2شکل
 

 "دانش بدساختاری رفتاری هاینشانه "عاملی تأییدی پرسشنامة  های برازش مدل تحلیل. شاخص4جدول

 معادل فارسی عالمت اختصاری نوع شاخص

 مالک برازش مطلوب

مقدم و  ؛ ترجمه واحدی،2113)هرینگتون، 

 (0930قادری پاکدل،

 داریسطح معنی اندازه

 110/1 00/611 داریکوچك بودن و عدم معنی کای اسکوئر CMIN مطلق

 تطبیقی
CFI ژژژژژژ 30/1 یا بیشتر 30/1مقادیر نزدیك به  شاخص برازش تطبیقی 

IFI ژژژژژژ 32/1 یا بیشتر 30/1مقادیر نزدیك به  لویس - شاخص توکر 

 مقتصد
RMSEA ژژژژژژ 109/1 یا کمتر 17/1مقادیر نزدیك به  ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

CMIN/DF ژژژژژژ 33/0 2تا  0مقادیر بین  کای اسکوئر بهنجار شده 
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دل تحلیل عاملی تأییدی را بعد های برازش م، شاخص4جدول 

شود، مقدار گونه که مشاهده میدهد. هماناز اعمال اصالح نشان می

بوده و  00/611(، برابر با CMINاسکوئر )شاخص برازش مطلق کای

(. بر این اساس، برازش مدل کامل P> 10/1باشد )دار میمعنی

 ؛ ترجمه واحدی و2113نیست اما بر اساس نظر )هرینگتون، 

یر حجم تأث(، آمارة کای اسکوئر به شدت تحت 0930همکاران، 

-دار مییباً همواره معنیتقرهای بزرگ، نمونه قرار دارد و در نمونه

ها را بررسی توان برازش مدل با دادهگردد و با تکیه بر آن، نمی

 کرد، لذا باید شاخص های تطبیقی و مقتصد را مورد توجه قرار داد.

و برای  30/1، برابر با CFIبرازش تطبیقی برای های مقدار شاخص

مقتصد  هایباشد. همچنین، مقدار شاخصمی IFI ،32/1شاخص 

باشد. می CMIN/DF ،33/0و برای شاخص  RMSEA ،109/1برای 

های تطبیقی و مقتصد، مدل تحلیل عاملی بنابراین بر اساس شاخص

 دهد.یهای تجربی نشان متأییدی، برازش مطلوب را با داده

 بدساختاری رفتاری هاینشانه"قابلیت اعتماد درونی پرسشنامة 

: برای بررسی قابلیت اعتماد درونی، از ضریب آلفای "دانش

 کرونباخ استفاده شد.
 

ضرایب آلفای کرونباخ برای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامة  .0جدول

 "دانش بدساختاری رفتاری هاینشانه"

 پرسشنامه 
ضریب آلفای 

 رونباخک

 هامؤلفه

 60/1 تدریس موقع در معلم با ارتباطی کانال ایجاد عدم
 77/1 معلم دید در قرارگیری عدم

 73/1 موقعیت از فرار
 61/1 کالسی بیقرای
 66/1 تمرکز عدم

 67/1 تدریس فرآیند کردن منحرف
 99/1 تدریس حین هایواکنش

 32/1 کل پرسشنامه 
 

 

فای کرونباخ را برای بررسی قابلیت اعتماد ، ضرایب آل0 جدول

های آن و مؤلفه "دانش بدساختاری رفتاری هاینشانه"پرسشنامة 

 قرارگیری تدریس، عدم موقع در معلم با ارتباطی کانال ایجاد )عدم

 تمرکز، منحرف کالسی، عدم موقعیت، بیقرای از معلم، فرار دید در

دهد. یس( نشان میتدر حین هایتدریس و واکنش فرایند کردن

شود، مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای همانگونه که مشاهده می

های آن در سطح بسیار خوبی قرار دارد و این کل پرسشنامه و مؤلفه

 پرسشنامه از قابلیت اعتماد درونی مناسبی برخوردار است.

 گيریبحث و نتيجه

پدیدة بدساختاری دانش، و  هدف پژوهش حاضر، بررسی

های رفتاری بدساختاری دانش و رواسازی آزمون نشانهساخت 

آموزان پایة ششم ابتدایی بود. برای این منظور، ریاضی در بین دانش

رویکرد تحلیل آمیخته با روش اکتشافی مورد استفاده قرار گرفت. 

ابتدا مبانی نظری مربوط به پدیدة بدساختاری دانش، تدوین شد. 

تبیین و از آنها جهت بررسی نشانه  سپس، مبانی برای معلمان ریاضی

های رفتاری بدساختاری دانش ریاضی، مصاحبه به عمل آمد. نتایج 

. 0عامل  تحلیل با روش کدگذاری باز و محوری، نشان داد هفت

 عدم)نامتعارف  کالسی . چینش2معلم،  با ارتباطی کانال ایجاد عدم

 ، (پرسشی و درسی) موقعیت از . فرار9، (معلم دید در قرارگیری

 . منحرف7تمرکز،  عدم و رغبتیبی . حالت0کالسی،  . بیقراری4

 موضوع تدریس هنگام ها. واکنش6کالسی، و  فرآیند کردن

های رفتاری بدساختاری دانش ریاضی در پایة ششم جدید، از نشانه

در  "بدساختاری دانش"ابتدایی است. با توجه به مطرح شدن مفهوم 

بار، در بررسی تطبیقی نتایج این پژوهش  این پژوهش برای نخستین

های آن به صورت های قبلی، پژوهشی یافت نشد که یافتهیا پژوهش

های پژوهش به مستقیم با نتایج این پژوهش در ارتباط باشد اما یافته

(، وانگ 2109های پژوهش وانگ و یو )صورت غیرمستقیم با یافته

(، مبنی بر وجود مشکل 2119(، چو، گریل و هونکا )2100و گریل )

های شناختی ریاضی و خواندن انتقادی، همسو است. با در مهارت

به عنوان اطالعات حقیقی دربارة معنی  ،ساختار دانشتوجه به اینکه 

شامل  وتعریف شده  ،های مفهومی از موضوعات یادگیرییا ویژگی

همچون تلفظ یك  یای در مورد چگونگی انجام کاراطالعات رویه

، و در (2102)لهمان،  کارگیری یك نوع ماشین استو یا به لغت

حالت بدساختاری دانش، تمام یا قسمتی از این اطالعات حقیقی یا 

ای در مورد موضوع مورد تدریس و یادگیری وجود ندارد، لذا رویه

کارهای مختلفی برای رویارویی با این شرایط آموزان از راهدانش

شود که ارها، باعث بروز رفتارهایی میکبرند و این راهبهره می

های رفتاری بدساختاری قابلیت شناسایی دارند و به عنوان نشانه

ی اول، یعنی عدم ایجاد کانال اند. در مورد مقولهدانش، تدوین شده

ارتباطی با معلم، باید گفت که نتایج مصاحبه حاکی از عدم تمایل 

ری ارتباط با معلم است و آموز برای برقرایعنی دانش یکی از طرفین

کند تا آموز به معلم نگاه نمیدانش"این مورد در عباراتی چون 

های آموز هنگام پرسش از دانستهسؤالی از آنها پرسیده نشود و دانش
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به کتاب نگاه  معموالًقبلی یا پرسش مرتبط با موضوع مورد تدریس، 

است. در  در مصاحبه، قابل رویت "شودکند و با آن مشغول میمی

توان گفت ی دوم یعنی چینش کالسی نامتعارف، میمورد مقوله

آموزی که دارای بدساختاری دانش بوده و از زمینه و دانش دانش

کافی برای ادامة فعالیت در درس مربوطه برخوردار نیست و احتمال 

در این زمینه بازخورد منفی از سوی معلم دریافت نماید،  دهدمی

ای انجام ز طرز قرارگیری در کالس را به گونهمکان نشستن و نی

دهد که به کمترین میزان ممکن، در دید معلم باشد و این مورد می

آموز در موقع تدریس و دریافت بازخورد، دانش"در عباراتی چون 

-کند. دانشهای عقبی کالس، خود را از معلم مخفی میدر قسمت

که در دید معلم نباشد. ای جایگیری کند کند به گونهآموز سعی می

در  "کنند خود را پنهان کنندکنند و سعی میگیری میگوشه معموالً

موقعیت  از مصاحبه، قابل رویت است. در مورد مقولة سوم یعنی فرار

کند با اتخاذ رفتارهایی مانند آموز سعی میتوان گفت دانشمی

ر های مکرر درفتنهای مکرر از کالس و مدرسه و بیرونغیبت

کالس درس، از موقعیت درسی که در آن از ساختار دانش الزم 

تواند نقش فعالی در کالس داشته باشد، فرار برخودار نیست و نمی

 معموالًآموزان، این نوع دانش"کند و این مورد در عباراتی چون 

های متعددی را با عناوین مختلف از جمله خود را به مریضی غیبت

آموز به بهانه کمك به معاون و مدیر و نشدهند. دازدن انجام می

ین نوع دانش آموزان با ا کند.عوامل اجرایی مدرسه، غیبت می

های متعدد، به کرات از معلم اجازه گرفته و کالس را ترک بهانه

ی موضوع و یا کار آموز خود را مشغول به مطالعهدانش کنند.می

ن تمام شده دهد در حالی که زمانشان می سؤالکردن بر روی 

در مصاحبه، قابل رویت است. در مورد مقولة چهارم یعنی  "است

آموز از توان گفت عدم برخورداری دانشکالسی می بیقراری

ساختار دانش مرتبط با موضوع درسی، باعث ایجاد حالت خستگی 

قراری آموز در جلسه دسی شده و زمینة بروز بیو کسل شدن دانش

آموز به دانش"ورد در عباراتی چون کند و این مرا فراهم می

 سؤالی ساعت درسی، از دوستان یا معلم دفعات، از میزان باقیمانده

ی توجه کند. دامنهآموز مرتب به ساعت نگاه میکند. دانشمی

های خستگی و کسالت، به زودی در آموز کم است و حالتدانش

د مقولة در مصاحبه، قابل رویت است. در مور "شوداو نمایان می

توان گفت برخوردار تمرکز می عدم و رغبتی بی پنجم یعنی حالت

آموز از ساختار دانش مناسب در حیطه مورد نظر زمینة نبودن دانش

بروز عالقگی و عدم اختصاص انرژی و توجه به موضوع مورد 

و این مورد در عباراتی چون  کندآموز مهیا میتدریس را در دانش

آموز چشم بر تخته دارد، اینکه دانش آموز علی رغمدانش"

رفتارهایی مانند بازی با وسایل )تکه تکه کردن پاک کن، ور رفتن 

آموز هنگام توضیح درس، دهد. دانشبا مداد و...( از خود نشان می

ها دهد اما اگر یادداشتاز خود رفتار یادداشت برداری را نشان می

آموز در ند. دانشاشود که صوری بودهکنترل شوند، مشخص می

کند و با تالش معلمان هنگام تدریس، کتاب خود را خط خطی می

کنند و برای جلب توجه به درس و فرآیند یادگیری، همراهی نمی

آموز به موضوع و محتوای مورد تدریس نیز با جلب توجه دانش

در مصاحبه، قابل رویت است. در مورد مقولة  "مشکل مواجه است

توان گفت برخوردار کالسی می فرآیند کردن ششم یعنی منحرف

آموز از ساختار دانش مناسب در حیطه مورد نظر وی را نبودن دانش

کند تا به هر نحو ممکن، موضوع مورد وادار به انجام کارهایی می

یر قرار داده و از مسیر اصلی خود تأثبحث و جو کالسی را تحت 

ار بر روی خود مبنی بر منحرف نماید تا بتواند از این طریق، از فش

و این مورد در عباراتی  عدم توان یادگیری مطلب مورد نظر، بکاهد

آموز در موقع تدریس، رفتارهای ناهنجار مانند صدای دانش"چون 

آموز با همدستی همتایان خود، دهد. دانشخنده دار از خود بروز می

دهد. نظمی کالس در موقع تدریس انجام میکاهایی برای بی

آموز در جریان تدریس، با تیکه پرانی، سعی بر متشنج کردن انشد

آموز با ایجاد مزاحمت برای دیگران )با کارهایی جو دارد. دانش

مانند سقلمه زدن، برداشتن خودکار و...(، ایجاد تشنج کرده و جو 

در مصاحبه، قابل رویت است. در مورد  "زندکالس را برهم می

توان جدید می موضوع تدریس هنگام هامقولة هفتم یعنی واکنش

آموز از ساختار دانش مناسب در حیطه گفت برخوردار نبودن دانش

شود تا بخواهد با انجام واکنش هایی، به سرعت مورد نظر باعث می

اطالعاتی در مورد موضوع مورد تدریس به دست آورد و در فرآیند 

عباراتی چون  یادگیری کالسی، باقی بماند و این مورد در -یاددهی 

آموز هنگام تدریس مطالب، در مواقعی با پرسش از دوستان دانش"

ی موضوع درسی مورد تدریس، خواهند در زمینهو بغل دستی، می

آموز هنگام تدریس مطالب، حالت سردرگمی کمك بگیرند. دانش

دهد. در زمان مطرح و در برخی مواقع، تعجب از خود نشان می

پرسند )این از کجا آمده و...(. یاد میز سؤاالتکردن موضوع، 

زنند تا مطالب آموز هنگام تدریس مطالب، کتاب را ورق میدانش
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مرتبط با موضوع در سی مورد تدریس را پیدا کنند. دانش آموز از 

گند تا مفاهیم گذشتة مربوط موضوع مورد معلم درخواست می

ها را از آموز در برخی مواقع، پاسختدریس را توضیح دهد. دانش

 در مصاحبه، قابل رویت است. "کند.دوستان خود رونویسی می

های رفتاری نشانه"های روانسنجی پرسشنامة همچنین، ویژگی

مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی درستی  "بدساختاری دانش

سازه، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و نتایج نشان داد که این 

زة مناسب برخودار است. برای بررسی پرسشنامه از درستی سا

محتوایی استفاده شد و  درستی درستی محتوایی نیز از شاخص نسبت

نتایج بررسی نشان داد که پرسشنامة ساخته شده از درستی محتوایی 

مناسب برخوردار است. قابلیت اعتماد درونی پرسشنامه نیز در دو 

رونباخ، انجام ها، با استفاده از ضریب آلفای کبخش کلی و مولفه

های آن از قابلیت شد و نتایج نشان داد که کل پرسشنامه و مؤلفه

 اعتماد درونی مناسبی برخوردارند.

هایی چون عدم تمایل تعدادی انجام این پژوهش با محدودیت

از معلمان برای همکاری و محدود بودن جامعة مورد مطالعه به دانش 

تایج به دست آمده، پیشنهاد آموزان پایة ششم مواجه بود. بر اساس ن

ریزی دقیق، با اجرای شود مسئوالن آموزش و پرورش با برنامهمی

آموزان اولیة دانش "های رفتاری بدساختاری دانشنشانه"پرسشنامة 

های بیشتر، با بدساختاری دانش ریاضی را شناسایی و با بررسی

ام آموزان، اقدجهت رفع و اصالح بدساختاری دانش ریاضی دانش

 نمایند.
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