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 1پورمریم محسن

 2مونا بطویی آورزمان
-آموزان در بههدانش يکی از راهکارهای توانمندسازچکیده: 

 کارگیری رياضی در زندگی روزمره، استفاده از مسائل کالمی

وع، در دهههه اریههر اسههت و بههه دلیههل اهمیههت ايهه  موضهه

شهده کهه  های ايرانی متعددی در ايه  وهوزه انمها پژوهش

ابتدا  هدف مطالعه واضر، مرور نقادانه آنها بود. برای اي  کار،

ههای اطالاهاتی معت هر در از طريق جستموی جامع در بانک

با لحها  کهردن معیارههای پژوهش شناسايی شد.  136ايران، 

در ووزه مسائل کالمی  پژوهش 19ورود و رروج مطالعات، 

 شدند. در گا  شناسايی 1398تا  1388رياضی در بازه زمانی 

 ها نشان دادنهدها ارزيابیِ نقادانه شد. يافتهبعدی، اي  پژوهش

های ها، کمّی بود و زمینههکه رويکرد روشی اکثر اي  پژوهش

آموزان در وهل مسههله، های دانشپژوهشی ا ارت از چالش

-دريس نههوي ، نقههش اوامههل شههنارتیهههای تههثیر روشأتهه

مسههله کالمهی رياضهی، اوامهل ااطفی در وهل-فراشنارتی

آموزان در ول مسهائل شنارتی و دوزبانگی بودن دانشاصب

ها، اامهل شناسی اي  پژوهشکالمی بودند. در برررسی روش

مهم تهديدکننده، روايی پژوهش در ههر دو رويکهرد کمّهی و 

 کیفی بود. 

ئل کالمهی رياضهی، مهرور نقادانهه، مسها هاا:کلیدواژه

 شناسی پژوهش. روش
 

M. Mohsenpour (Ph.D) 
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 Abstract: One way for empowering students to 

apply mathematics in solving daily life problems 

is applying word problem in the process of math 

education. Due to the importance of this issue, 

many Iranian research has been conducted within 

the recent decade. The purpose of the present 

study is critical review of research done in this 

field. In doing so, major relevant Iranian data 

bases were reviewed and searched and 136 

studies were recognized. Taking in to account the 

criteria for entering and leaving studies, 19 

studies in the field of word problem were 

selected. In the next step research methodology 

of the selected studies were critically reviewed. 

The finding indicated that a large number of the 

conducted research used quantitative approach. 

Most of the research dealt with student’s 

challenges in solving problems. Some of the 

research involved teaching methods. A number 

of research discussed the role of cognitive –

metacognitive-emotional factors such as 

cognitive styles, metacognitive believes as well 

as neurological factors including cognitive and 

cognitive loop, central executive function, 

working memory, and psycho-linguistic abilities 

in word problem. In reviewing research 

methodology of these research, important 

threatening factor was the validity of the research 

in both approaches.  
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 مقدمه

 رياضهیاست، وجود آمده يا کشف شده شر بهبی  الو  و دانشی که طول هزاران سال توسط ب

پذير زندگی روزانه انسان بوده است. به ا ارتی، رياضی ناو کاربردهای آن همواره بخش جدايی

 آنهها،زندگی و موفقیّت در مشهالل  های از الم، در توانمندسازی افراد برای اداربه انوان شاره

حصهیلی، به درس رياضی اهمیّهت زيهادی داده های مختلف تتأثیرگذار بوده است. لذا در دوره

آمهوزانی کهه در دهنهد کهه دانش(، زيرا شواهد نشان مهی2006، 1بالوگلو و کوکاكشده است )

های شهللی از اند، در آمادگی برای زندگی و دستیابی به فرصترياضی املکرد نامناس ی داشته

-اند، بنابراي  اهالوه بهر ارتقهای درك مفهاهیم رياضهی در دانهشکمتری برروردار بوده شانس

آموزان، تلییر طرزتلقی آنان نیز نس ت به رياضی به مثابه ابهزاری بهرای زنهدگی روزمهره، مههم 

(، يهک راهکهار 2015) 3تريگو و گويا-سانتوساز نظر (. 3200، 2سوافورد و پاتريککیل)است 

ههای وهل کارگیری رياضهی، اسهتفاده از فعالیهتآموزان در بههمؤثر برای ارتقای توانايی دانش

ههای آموزشهی، بهه انهوان يهک ههدف در فرايند آموزش است که در بسهیاری از نظا  4لهمسه

يهک مسهیر مناسهب (، 2000) 5کهورتفرشافل، گرير و دیآموزشی لحا  شده است. همچنی  

ههای زنهدگی آمهوزان بها چالشبرای مطرح کردن آموزش ول مسهله را، مواجه سارت  دانهش

ههايی هسهتند دانند که از نظر ايشان، تکلیفرياضی می 6های کالمیواقعی در چارچوب مسهله

شهوند. صهورت مهت  ارائهه میجای نمادههای رياضهی، بهای مهم در آنها، بهکه اطالاات زمینه

ان بهی  دانهش آمهوزکالمی رياضهی، دانش هاز طريق ول مسهلمعتقد است که  (2007) ورشافل

آمهوزد آمهوزان میکنند. اي  مسائل به دانشرياضی ارت اط برقرار می 8ایو دانش رويّه 7مفهومی

انهد، ههايی کهه در مدرسهه آمورتههتا ضم  ول مسائل زندگی واقعی رود، از دانش و مهارت

  (.9،2015پريهانبه نقل از ) استفاده کنند

                                                 
1. Baloglu & Kocak 

2. Kilpatric & Swafford  

3. Santos-Trigo & Gooya 

4. Problem Solving 

5. Verschaffel, Greer & De Corte 

6. Word Problems 

7. Content Knowledge 

8. Procedural Knowledge 

9. Perihan 
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 مسئله کالمی ریاضی 

های مهم آموزش رياضی است، س ب ايماد ارت هاط و اتصهال که از بخش کالمی رياضی همسهل

شهود. بی  مسائل دنیای واقعی و محتوا و مفهاهیم رياضهی و تسههیل ارت اطهات بهی  آنهها مهی

برانگیز آن، فرصتی برای پرورش درك مطلب، تفکر انتقادی، رالقیهت، همچنی  تکالیف چالش

آموزان فراهم کهرده اسهت؛ عیت زندگی را برای دانشبرای زندگی و روبرو شدن با واق آمادگی

کنهد و آنهها را همی  مشخصه است که مسائل کالمی را از ساير انواع مسائل رياضی متمايز می

 ،1ويسهنته، اورنتهی و فرشهافل) کنهدبرای معلمان، ت ديل به ابزاری برای آمهوزش رياضهی مهی

يی برای مسائل هابندیدسته(. به دلیل اي  اهمیت، بعضی از پژوهشگران آموزش رياضی، 2007

 شود.در ادامه، به آنها اشاره میاند که بر م نای محتوای رياضی ارائه کردهکالمی 

کالمی را در سه دسته مسائل کالمی وسهاب، (، مسائل 2007) 2لی و هسوهسو، وو، ونگ، 

کالمهی وسهاب از نظهر آنهها، مسهائل  نهد.اهو مسائل کالمی هندسه قرار دادمسائل کالمی ج ر 

آمهوزان مطهرح طور ملموس بهرای دانهشاند، بهمسائلی هستند که م تنی بر مسائل دنیای واقعی

شوند. در صورتی که مسهائل کالمهی شوند و با استفاده از چهار امل اصلی وساب، ول میمی

بندی مسائل کالمهی ورتشوند و صج ر، با استفاده از متلیرها و تشکیل معادله مناسب ول می

( 1999« )3ريهد»بندی ديگری از مسائل کالمی، هندسه، م تنی بر مفاهیم هندسی است. در دسته

و مسائل کالمی ج ری دارد؛ از نظهر او بهرای پاسهخ بهه مسهائل اشاره به مسائل کالمی وسابی 

کالمی وسابی، نیاز به انما  يک يا چند املیات رياضی است و مسائل کالمهی ج هری کهه در 

. در يهک دسهته شهودشود از طريق ول معادله، پاسخ داده میهای باالتر تحصیلی ديده میدوره

 کالمهی بندی مسهائل( دسهته2007« )4یمورپاديها و فرشهافل گريهر،»بندی ديگر، ط هق نظهر 

همهه اطالاهات  اسهتاندارد، کالمی وجود دارد که در مسائلکالمی تفسیری  مسائل و استاندارد

هها را  هآموز با اسهتفاده از املیهات رياضهی، محاسهالز  در صورت سؤال وجود دارد و دانش

تفسیری الز  اسهت  کالمی مسائل رسد، در والیکه دردهد و به يک جواب اددی میانما  می

 آموز، تفسیری از پاسخ رياضی رود در دنیای واقعی داشته باشد.دانش

                                                 
1. Vicente, Orrantia & Verschaffel 

2. Wong, Hsu, Wu, Lee & Hsu 

3. Reed 

4. Greer, Verschaffel & Mukhopadhyay 
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آمهوزان ايرانهی نشهان از ضهعف بررسی مطالعات صورت گرفته دررصوص املکرد دانش

انهی پايهه آموزان ايرارد. برای مثال متوسط املکرد دانشکارگیری رياضی داملکردی آنها در به

نشان از روند نزولی جايگاه  2007تا  2003های طی سال 1المللی تیمزهای بی چهار  در آزمون

(. در ووزه کهاربرد رياضهی ههم در 1391کیامنش، محس  پور، صفررانی و اقدسی؛ آنها دارد )

آزمون تشخیصی صالویت شنارتی سواد رياضی بهر م نهای مهدل شهنارتی »پژوهشی با انوان 

 20آموزان در ابتدای پايه دهم شهر تهران يک آزمون به منظور سنمش سواد رياضی دانش« پیزا

 ،وار کهردن، بازنمهايیرياضهی ،وشهش شهش صهالویت شهنارتیِ ارت اطهاتسؤالی بر م نهای پ

؛ ي ، رسهمی و فنهیاستفاده از زبان و املیات نمهاداستدالل، طراوی راه رد برای ول مسهله و 

شخصهی، شهللی، کارگیری و تفسیر؛ چهار زمینهِ بندی، بهسواد رياضی شامل صورت سه مؤلفه

تلییر و روابط، فضا و شکل، کمیهت و اهد  قطعیهت يیِ و چهار ویطه محتوا اجتماای و المی

هها در سهؤالههای شهنارتی شکل گرفت. نتايج نشان داد که هر اندازه میزان سطوح صهالویت

در شهود. بهه انهوان نمونهه، آموزان نیز به همان میزان کاسته مهیافزايش يابد، از املکرد دانش

طوح شنارتی باال و پهنج سهؤال بها سهطوح های اي  آزمون شامل پنج سؤال با سنیمی از سؤال

پور، محسه )درصهد بهود  40و  20آموزان به ترتیهب کمتهر از شنارتی متوسط، املکرد دانش

 (.1394يکتا، کیامنش و بازرگان، ويا، شکوهیگ

ول مسائل کاربردی که امدتاً به صورت آموزان ايرانی در دانشباتوجه به املکرد ضعیف 

ههای شوند، پژوهشگران وهوزه آمهوزش رياضهی گهرايش بهه انمها  پژوهشکالمی مطرح می

آموزان در اي  زمینه انشهای دبیشتری در زمینه مسائل کالمی رياضی با هدف ارتقای توانمندی

پهردازد. اند. لذا اي  مطالعه، به مرور نقادانه و تحلیل مطالعات انما  شده در اي  وهوزه میشده

مطالعات مروری نقادانه به انوان يک روش بینابینی در بی  مطالعات مروری سنتی و مطالعهات 

زمینه رهاص بپهردازد. ايه  تواند به بررسی پیشینه پژوهشی موجود در يک مند میمروری نظا 

ای از پیشهینه پژوهشههی بندی مهنظم و گسهتردهدسهته از مطالعهات، نهه تنهها بهه ارائهه صهورت

رو (. از ايه 2009، 2کشند )گرنت و بهو ها را نیز به تصوير میپردازند، بلکه کیفیت پیشینهمی

هها را دن نتهايج پژوهشتواند میزان املی بهو، می«مطالعات مروری با نگاهی نقادانه»استفاده از 

                                                 
1. Trends in International Mathematics and Science Study:Timss) 

2. Grant and Booth  
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باشد. بنهابراي ، های آتی در برداشته پژوهشهايی را برای ارتقای کیفیت بررسی کرده و توصیه

ايرانهی در وهوزه مسهائل ههای به نمايش گذاشهت  وضهعیت پژوهش بود تاواضر بر آن  مقاله

هها ششناسهی ايه  پهژوهپاسخی روش  به اي  سوال ارائه دهد که کیفیت روشکالمی رياضی 

 چگونه است؟

 شناسیروش

مسهائل کالمهی »يابی به مستندات پژوهشی، ابتدا با اسهتفاده از کلمهات کلیهدی به منظور دست

جسهتمويی گسهترده و « مسهله کالمی»و « های کالمی رياضیمسهله»، «مسائل کالمی»، «رياضی

گاه اطالاهات المهی پايگاه اطالاات المی ايران(، پاي) 1های اطالااتی ايرانداكجامع در بانک

های تخصصی الهو  اسهالمی و )بانک اطالاات کتاب  4،  نور3،گوگل اسکالر 2جهاد دانشگاهی

)بانک اطالاات نشريات  6های کشور(، مگ ايرانناشر تخصصی کنفرانس) 5انسانی( ، سیويلیکا

)کتابیهار  های فرهنگیان، فردوسی، تهران و شهید بهشتیکشور(، پايگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه

ههای مهذکور، اسهتخراج انما  شد. نتیمهه جسهتمو در پايگاه 7نتو موتور جستموی الم پند(

 پژوهش با استفاده از کلمات کلیدی باال بود. 163

 لیهد واههاولی  معیار انتخاب مطالعات جهت ارزيهابی، اشهاره بهه ک معیارهای ورود به مطالعه:

العهات، در انوان پژوهش بود. معیار ديگهر ورود مط« مسائل کالمی رياضی»يا « مسائل کالمی»

ه زبهان بهمنتشر شده  کارشناسی ارشد و دکتری هدر دور نامهپايانپژوهشی بودن مقاله يا -المی

 ود.به مت  کامل مطالعه ب فارسی، طی ده سال اریر بود و سومی  معیار، قابلیت دسترسی

شهده در هها و چها هها، کنفهرانسايشمقالهه ارائهه شهده در همه از مطالعه: معیارهای خروج

آموزان استثنايی و همچنهی  اهد  دانش ههايی با جامعمروری و پژوهش های آنها، مقالهگزارش

 منظور بهاال بهردن به. دسترسی به مت  کامل گزارش پژوهش از معیارهای رروج از مطالعه بود

ايی کهه در انهوان آنهها بهه هپژوهشمطالعات، فهرست منابع  هشد فهرست شناسايی از اطمینان

                                                 
1. Irandoc 

2. Sid 

3. Google Scholar 

4. Noor 

5. Civilica 

6. Magiran 

7. Elmnet 
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در مممهوع، مطالعهات شناسهايی شهده ، بررسهی شهد. مسائل کالمی رياضی اشاره شده بود نیز

 هنامه بود کهه در يهک بهازپايان 11پژوهشی و -پژوهش شامل هشت مقاله المی 19مشتمل بر 

( آمهده 1انما  شده بود. نمودار راه رد جستمو، در شکل ) 1398تا  1388های زمانی بی  سال

 است. 

 
 با نهايی شدن انتخاب مطالعات بر اساس معیارههای ورود و رهروج جههت ارزيهابی، ههر

اطالاات مربوط به ههر  و پژوهشگر، مطالعه شد از دو يک هر جداگانه توسط به طور پژوهش

گهزارش شهامل تمرکهز موضهوای  هگزارش توصیفیِ مطالعهات وارد شهد. برگه هدر برگکدا ، 

گهاه در های مسههله پژوهشهی و روش پهژوهش بهود. آنها، گزارهای کلیدواههها بر م نپژوهش

گیری و مالك تعیهی  ومهم نمونهه و در مطالعهات کیفهی، مطالعات کمّی، جامعه، روش نمونه

ابهزار  کنندگان و چرايی چگونگی انتخاب آنان بررسی شد. افزون بهر اينهها،های شرکتويژگی



یاضير کالمی مسائل ووزه در شده مرور نقادانه مطالعات انما   

197 

 

ههای کالمهی رياضهی و روش های آزمهونبزار، سارتار سهؤالها، گزارش فنی اآوری دادهجمع

شده با ههم مقايسهه شهدند و بهرای های تکمیلها توصیف شد. سپس برگهتمزيه و تحلیل داده

ها با هم ملايرت داشت، ارزيابی ممدد انما  شد و در صورت لزو ، بهی  دو مطالعاتی که برگه

يافهت تها نتهايج همسهو شهدند. در گها  بعهدی، نظر تا جايی ادامه وگو و ت ادلپژوهشگر گفت

 ها استخراج شد و ارزيابی نقادانه آنها نیز، صورت پذيرفت. اطالاات توصیفیِ اي  مطالعه

 هایافته

ی، ووزه مسائل کالمی رياض شده ط ق معیارهای ورود و رروج درمشخصات مطالعات انتخاب

 نشان داده شده است. 1در جدول 

 1398تا  1388 هووزه مسائل کالمی رياضی در باز شده در های انما ش. مشخصات پژوه1جدول 

پایگاه نمایه 

 شده

عنوان فصلنامه/ 

 دانشگاه

نوع 

 پژوهش

 عنوان پژوهش

الم نت، 

 ايرانداك

دانشگاه شهید 

 چمران اهواز

پايان نامه 

 کارشناسی

 ارشد

 تأثیر آموزش م تنی بر گفتمان رياضی بر ول مسائل کالمی

 (1389)ناهیدی؛ 

 

رياضیات  الم نت

کاربردی دانشگاه 

آزاد واود 

 الهیمان

مقاله المی 

 پژوهشی

وهل  آمهوزان درانواع اشت اهات دانش بندیشنارت و ط قه

و  یسهمنان یشهاهوران ،یوهق ورد) مسائل کالمی رياضهی

 (1390ی؛فیس

الم نت، 

 ايرانداك

نور دانشگاه پیا 

واود تهران 

 جنوب

نامه پايان

 کارشناسی

 رشدا

آمهوزان درتهر پايهه زبانی دانش-های روانیمقايسه توانايی

 سو  ابتدايی قوی و ضعیف در ول مسائل کالمهی رياضهی

 (1390)بختیاری؛

-نورمگز، مگ

ايران، الم 

نت، جهاد 

 دانشگاهی، 

 گوگل اسکالر

 

 

های نوآوری

 آموزشی

مقاله 

 -المی

 پژوهشی

زان آمهوهای يادگیری دانهشنقش اضطراب رياضی و س ک

فههر، الههم  ینههیام) بههر وههل مسههائل کالمههی درس وسههابان

 (1391ی؛ ا داله ،يیالهدا
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پایگاه نمایه 

 شده

عنوان فصلنامه/ 

 دانشگاه

نوع 

 پژوهش

 عنوان پژوهش

 ايران، مگ

 نتالم

نشريه الو  

 روانشنارتی

مقاله 

 -المی

 پژوهشی

های تحلیل ااملیِ آزمون نظهارت فراشهنارتی وهل مسههله

؛ نهوریکريمی؛ مرادی؛ کديور و کرمهی) کالمی رياضی

1391) 

 -نتالم

 ايرانداك

ه تربیت دانشگا

 دبیر شهید رجايی

نامه پايان

کارشناسی 

 ارشد

سهازی بررسی تأثیرتدريس م تنی بهر رسهم شهکل بهر مدل

آمههوزان پسههر سههال دو  ج ههری مسههائل کالمههی در دانش

 (1391؛ منشافشی ) راهنمايی

دانشگاه شهید  کتابیار پند 

 بهشتی

نامه پايان

کارشناسی 

 ارشد

ل متوسهطه در وهل آمهوزان پايهه اوبررسی املکرد دانهش

 (1392ی؛ )قدم مسائل کالمی

دانشگاه فردوسی  ايرانداك

 مشهد

نامه پايان

کارشناسی 

 ارشد

کارگیری راه ردههای های شنارتی در بههبررسی تأثیر س ک

آموزان سهال دو  دبیرسهتان فراشنارتی روی املکرد دانش

 (1392)برگی؛  در ول مسائل کالمی و اجرايی رياضی
 الم نت

 ،نورمگز

 ايرانمگ

پژوهش در 

 ريزی درسیبرنامه

مقاله 

 -المی

 پژوهشی

مقايسه تأثیر آموزش راه ردهای تصويرسازی ذهنی، تفکهر 

بلنههد، بازنمههايی کت ههی و بازنمههايی ورکتههی بههر املکههرد 

 ،یمی)سل آموزان ابتدايی در ول مسائل کالمی رياضیدانش

 (1393ی؛ پور، دالور و ملک یسعد

 ايران،مگ

 نورمگز

يه و امل در نظر

 ريزی درسیبرنامه

مقاله 

 -المی

 پژوهشی

هههای مسههائل کالمههی رياضههی دوره راهنمههايی و ويژگی

 (1393ی؛ )وق ورد راهکارهای تسهیل فرايند ول آنها

نت، الم

 نورمگز

 ايران،مگ

گوگل 

 اسکالر

فصلنامه کودکان 

 استثنايی

مقاله 

 -المی

 پژوهشی

-ی در دانهششهنارتکارکرد اجرايهی مرکهزی و ولقهه واج

 ،ی)روزبههانآموزان ناتوان در ول مسهائل کالمهی رياضهی 

 (1394ی؛ آبادوس 

گوگل 
 اسکالر،

نت، الم
 ايرانمگ

و  فصلنامه تعلیم

 تربیت

مقاله 
 -المی

 پژوهشی

 

های کالمهی آموزان در وهل مسههلهبینی املکرد دانشپیش

 رياضی با توجه به متلیرهای شنارتی، فراشتارتی و ااطفی

 (1394نوری؛  یو کرم وريکد ؛ی؛ مرادیميکر)
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پایگاه نمایه 

 شده

عنوان فصلنامه/ 

 دانشگاه

نوع 

 پژوهش

 عنوان پژوهش

دانشگاه تربیت  ايرانداك

 دبیر شهید رجايی

نامه پايان
کارشناسی 
 ارشد

 آموزان پايهه چههار بررسی توانايی ول مسهله کالمی دانش

 )اسهد نهژادابتدايی با استفاده از مدل تحلیل رطای نیهوم  

 (1395؛ پروج

دانشگاه  کتابیارپند 

 شهیدبهشتی

نامه پايان
کارشناسی 
 ارشد

آمهوزان بررسی فهم و درك مسائل کالمهی رياضهی دانهش

 (1395ی؛ ضی)فدوزبانه دوره متوسطه 

دانشگاه فرهنگیان.  ايرانداك
پرديس شهید 
 چمران تهران

نامه پايان
کارشناسی 
 ارشد

آموزان درتر و پسر پايه هشهتم دروهل تحلیل رطای دانش

گههوی نیههوم  مسههائل کالمههی معههادالت رطههی براسههاس ال

 (1396)احدپور؛ 

دانشگاه فرهنگیان.  ايرانداك
پرديس 

شهیدچمران 
 تهران

نامه پايان
کارشناسی 
 ارشد

آموزان پايه چههار  ورزی بر کاهش رطای دانشتأثیر دست

ابتدايی در ول مسائل کالمی کسر براساس الگهوی تحلیهل 

 (1396ی؛ ریباص یرانرطای نیوم  )

ن. دانشگاه فرهنگیا ايرانداك
پرديس 

شهیدچمران 
 تهران

نامه پايان
کارشناسی 
 ارشد

آموزان چهار  تمربی در ول مسهائل تحلیل رطاهای دانش

کالمی کاربرد مشهتق براسهاس مهدل نیهوم  در شهرسهتان 

 (1396ی؛ بیحب ،یصابر ان،ی)عالمسمیر  

دانشگاه فرهنگیان.  ايرانداك
پرديس 

شهیدچمران 
 تهران

نامه پايان
کارشناسی 
 ارشد

 15آموزان پايه هفهتم منطقهه شناسايی انواع رطاهای دانش

؛ شهاهمرادیشهر تهران در ول مسهائل کالمهی رياضهی )

1396) 

گوگل 

 اسکالر،

 ايرانمگ

های پژوهش

 درسیبرنامه 

مقاله 
 -المی

 پژوهشی

های تصويری بر توانايی بررسی اثربخشی آموزش بازنمايی

؛ محمودآبادیزيازآموزان )ول مسائل کالمی رياضی دانش

 (1398ی؛ ضيو ار داراقتیل

ههای گزارش %58آمهد،  1پژوهش ارزيابی شده که مشخصهات آنهها در جهدول  19از بی  

ههای در میهان پژوهشارتصاص داشهت.  پژوهشی-به مقاله المی %42نامه و پژوهشی به پايان

ههای بخشهی روشبهه بررسهی اثر %26آموزان، های دانشبه واکاوی چالش %31ارزيابی شده، 

بهه شناسهايی  %11فراشهنارتی و اهاطفی، -به بررسی تأثیر اوامل شهنارتی %21تدريس نوي ، 
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آمهوزان ههم بهه تهأثیر دوزبانهه بهودن بهر املکهرد رياضهی دانش %11شنارتی و اوامل اصب

 ارتصاص داشت. 

ها در وهوزه مسهائل پژوهششناسی روشمند های مستخرج از مرور نظا ، ويژگی2جدول 

 دهد.کالمی رياضی را نشان می
 1398تا  1388های ها در ووزه مسائل کالمی رياضی بی  سالپژوهششناسی روشهای . ويژگی2جدول 

بررسی  ویژگی نتیجه

 شده

ههدف،  %16ههدف و فرضهیه و  %16ههدف و سهؤال ،  %47سؤال پژوهشی،  %5% هدف،  11
 د.یچ گزاره پژوهشی ارائه نشده بوها، هپژوهش %5فرضیه وسؤال مطرح کرده بودند. در 

 مسئله پژوهش

ش رو %5توصیفی و در  %11هم ستگی،  %11رويدادی،پس %16پیمايشی،  %21آزمايشی ، 36%
 پژوهش گزارش نشده بود.

 روش پژوهش

 1اول و دو  بوددر مقطع متوسطه  %63ابتدايی  و ها در مقطع پژوهش %37
هها پژوهش %16جنسیتی و  در در جامعه تک %47ن، ها در جامعه درتران و پسراپژوهش37% 

 جنسیت جامعه پژوهشی نامعلو  بود

 جامعه پژوهش

 

ر دسرشهماری و  %5نمونه در دسترس،   %16ای، ط قه %5روشه ای،  %37تصادفی ساده،  %26
 نشده بود.گیری گزارش ها، روش نمونهپژوهش  11%

-روش نمونه

 گیری پژوهش

، %11ر آزمهودنی و د 200تا  100بی   %42آزمودنی، در  100ونه کمتر از ها نمپژوهش %47در 
 آزمودنی وجود داشت 200بیش از 

 تعداد نمونه

ها، نهوع پژوهش  %26ای و تشريحی و در گزينههای چندسؤال %11های تشريحی، % سؤال 26
 ها گزارش نشده بود.سؤال

ابزار سنجش 

 مسایل کالمی 

ها، پژوهش %26ارش پايايی و روايی ابزار رود را ارائه کرده بودند و در ها گز% از پژوهش 74
 گزارشی ارائه نشده بود.

روایی و پایایی 

 ابزار

چ ههی ،%53های آماری اشاره کرده بودنهد و در های مدلها به بررسی مفروضهپژوهش %47در 
 ها ارائه نشده بود.گونه گزارشی از بررسی مفروضه

های دلاز آمهار اسهتن اطی و مه %12های پهارامتری، از آمار استن اطی و مدل هاپژوهش %71در 
 .تحلیل ااملی اکتشافی استفاده شده بود %5فقط آمار توصیفی و در  12ناپارامتری، %

روش تجزیه و 

 هاتحلیل داده

                                                 
یلی و دبیرسهتان بهود و های تحصیلی در قالب ابتدايی، راهنمايی تحصهاند که دورهها در زمانی انما  شدهبعضی از پژوهش .1

های ابتدايی و متوسهطه اول و دو  در های تحصیلیِ معادل آنها در دورهپنی  هم گزارش شده بودند. در پژوهش واضر، به پايه

 نظر گرفته شده است.
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ال سهؤ %5ههدف،  %11شده بر اسهاس معیهار ورود، انتخاب همطالع 19از بی  مسئله پژوهش: 

همزمهان ههدف، فرضهیه و سهؤال  %16هدف و فرضهیه و  %16هدف و سؤال،  %47ی، پژوهش

کهل  %16، هیچ گزاره پژوهشی ارائه نشده بهود. افهزون بهر ايه  در %5مطرح کرده بودند و در 

 مطالعات، هدف مطالعه به صورت م هم نوشته شده و امکان شناسهايی روش پهژوهش از روی

 %19دار و در ها بهه صهورت جههتیِ کمّهی، سهؤالههاپژوهش %19اهداف وجود نداشت. در 

چنهی  دار پردارته بودنهد. همهای جهتو فرضیه های بدون جهتزمان به ارائه سؤالديگر، هم

ر يک ددر سه پژوهش  که هر سه کمّی بودند، اهداف جزيی فراتر از اهداف کلی پژوهش بود. 

 ف وجود نداشت.روانی بی  سؤال و هدپژوهش با رويکرد کیفی نیز، هم

 %21مطالعات به روش آزمايشهی،  %36ها، براساس گزارش موجود در پژوهش روش پژوهش:

% 5ااهال  شهده بهود و در « توصیفی» %11و « هم ستگی» %11،«رويدادی-پس» %16پیمايشی، 

ه کهههايی مطالعات، گزارشی از روش پژوهش داده نشده بود. االوه بر ايه ، از بهی  پهژوهش

 و ديگهری بهه« شه ه آزمايشهی»گزارش شده بود، يکی به روش پژوهش « آزمايشی»روش آنها 

ی معرفه« رويدادیپس»انما  شده بود. همچنی  پژوهش ديگری که روش آن « پیمايشی»روش 

ه در بوده است. بهاالرر« هم ستگی»شده بود، در تحلیل نتايج مشخص شد که روش آن از نوع 

 معرفی شده بود، در والی که در بررسهی محتهوای «توصیفی»دو پژوهش کیفی، روش پژوهش 

 بود. « مصاو ه م تنی بر تکلیف»شناسی آنها، معلو  شد که روش پژوهش، روش

ل اومتوسهطه  هدر دور %63ابتدايی و  هها در دورپژوهش %37 پژوهش هجامعجامعه پژوهش: 

. و پسهران بهود ها، شامل درتهرانپژوهش %37پژوهش در  هو متوسطه دو  بود. همچنی  جامع

تهه ها فقط درتران مهورد مطالعهه قهرار گرفپژوهش 21ها، فقط پسران و در %پژوهش  %26در 

 %58ها، جنسهیت افهراد جامعهه گهزارش نشهده بهود. اهالوه بهر ايه ، پژوهش %16بودند. در 

ها، ومم جامعهه مشهخص پژوهش %42را گزارش کرده بودند، اما در ها ومم جامعه پژوهش

از  های آزمايشی )چهار پژوهش از شش پژوهش(، بهاوجود اسهتفادهپژوهش %67یان ن ود. در م

 هدف اشاره کرده بودند. هنمونه در دسترس، پژوهشگران به جامع

 در دسهترس، %26ای، ها نمونه رود را به روش تصهادفی روشههپژوهش %37نمونه پژوهش: 

هها بهه پهژوهش %5د. بهه اهالوه، ای انتخاب کرده بودنهتصادفی ط قه %5تصادفیِ ساده و  11%

نشده گیری گزارش ها، روش نمونهتما  پژوهش  %16روش سرشماری انما  شده بودند و در 
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به جهز يهک پهژوهش کهه از سرشهماری  -های کمّیبود. اي  در والی بود که در میان پژوهش

ار تعیی  ومم ها معیپژوهش %30تنها در  -استفاده کرده بود و سه پژوهش با نمونه در دسترس

از آنهها نهه تنهها نمونهه  %33ههای آزمايشهی، نمونه گزارش شده بود. همچنی  در بی  پژوهش

ها نیهز در پژوهش را به طور تصادفی انتخاب نکرده بودند، بلکه گمارش تصادفی افراد به گروه

 124تها  30های آزمايشی، ومم نمونهه از آنها به کار برده نشده بود. به االوه در میان پژوهش

نفر  60تا  7های کیفی از نفر و در پژوهش 450تا  30هایِ کمّیِ لیرآزمايشی از نفر، در پژوهش

  %42آزمهودنی، در  100ها، ومهم نمونهه کمتهر از پژوهش %47کننده وجود داشت. در شرکت

ب ها، به تناسآزمودنی بود و در تما  پژوهش 200بیش از  %11آزمودنی و در  200تا  100بی  

 ای نشده بود.ومم نمونه و جامعه، اشاره

بهه جهز يهک  -ههاسنمش توانايی ول مسائل کالمی در همه پژوهشها: آوری دادهابزار جمع

 -( اسهتفاده کهرده بهود1381مت )هوم  و محمداسماایل، آزمون کیپژوهش که از شش ررده

کارگرفته شده نشان داد  رسی ابزارهای بهبرسنمیده شده بود. « سارته -ابزارهای محقق»توسط 

های مسهائل کالمهی رياضهی در پهژوهش رهود را براسهاس های آزمونکه پژوهشگران، سؤال

(، 2007های ق لی، آزمون تیمهز )های استفاده شده در پژوهشهای درسی، آزمونمحتوای کتاب

ا، سارتار هپژوهش %63 بودند. در طراوی کرده1( و آزمون کانگورو )؟(2009آزمون کالیفرنیا )

 %26ای و تشههريحی و در چندگزينههه %11هههای مسههائل کالمههی بههه صههورت تشههريحی، سههؤال

ههای هها، تعهداد سهؤالپژوهش %80ها گزارش نشده بهود. همچنهی  در ها، نوع سؤالپژوهش

ها ویطه پژوهش 64% ها، دربود. در زمینه محتوای سؤال 10های کالمی رياضی، کمتر از آزمون

های محتوايی وسابان، ج ر، کسهر و ها در ووزه، سؤال%37ها نامعلو  بود و در محتوايی سؤال

  ااداد صحیح، وساب و هندسه بود.

هها از پهژوهش %74های فنیِ ابزار )روايی و پايهايی(، مشهاهده شهد کهه در بررسی ويژگی

مهورد، تنهها  گزارشی از پايايی و روايی ابزار رود ارائه داده بودند که در همه آنها، به جهز يهک

بهه پايهايی ابهزار اشهاره کهرده هايی هم کهه روايی محتوايی ابزار گزارش شده بود. در پژوهش

                                                 
آزمون ای به نسخه دقیق آزمون کانگورو نداشته، اما در فهرست منابع گزارش پژوهش، به پژوهشگر در مت  گزارش اشاره .1

 ( از انتشارات فاطمی اشاره شده است.4و3رياضی کانگوور )
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بهه روش  %65از طريق پايايیِ مصهححان و  %7پس آزمون؛  -با روش پیش آزمون %28بودند، 

ده به استفاده از ضريب آلفای کرون اخ اشاره داشتند( اي  کار را انمها  دا %44همسانی درونی )

-آزمهون و پهسآزمايشی هم که سارتارشان نیازمند استفاده از پهیش بودند. از بی  پنج پژوهشِ

آزمون در چهار مطالعه، متفاوت بودنهد و فقهط در يهک آزمون و پسآزمون بود، ابزارهای پیش

 مطالعه، به همتابودن ابزار اشاره شده بود. 

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

ههها ايهه  مطالعههه، هههیچ يههک از پژوهشههگران بههه تحلیههل اکتشههافیِ داده هههای کمّههیِدر پژوهش

 %12امتری، های پهارآنها از آمار استن اطی و مدل %71)لربالگری( اشاره نکرده بودند. همچنی  

ملی اکتشهافی از تحلیل اها %5از آمار توصیفی و   %12های ناپارامتری، از آمار استن اطی و مدل

ص شد کهه شده در اي  پژوهش، مشخهای انما وه بر اي ، ط ق بررسیاستفاده کرده بودند. اال

به بررسی   %47های کمّی که از آمار استن اطی يا تحلیل ااملی استفاده شده بود، از بی  پژوهش

هها، ههای آماری نظیر آزمون لِوي  يا آزمون بررسهی نرمهال بهودن توزيهع دادهای مدلمفروضه

چنی  در ها مشاهده نشد. همهیچ گزارشی از بررسی مفروضه آنها، از %53اشاره شده بود و در 

دل آماری مزمان از دو از مدل پارامتری آزمون تی يا هم %33های کمّیِ آزمايشی، میان پژوهش

ر بودنهد. د های رود اسهتفاده کهردهپارامتريکِ آزمون تی و تحلیل کواريانس، برای تحلیل يافته

 ش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده بود.هر دو پژوهش کیفی هم از رو

 گیریبحث و نتیجه

مسهائل کالمهی »های انما  شده در ايهران در زمینهه در مطالعه واضر، با هدف معرفی پژوهش

و مرور نقادانه آنها بر اساس معیارهايی که برای انتخهاب  1398تا  1388های طی سال« رياضی

پهژوهش، ههدف اصهلی پژوهشهگران،  19در اي  پژوهش شناسايی شدند.  19ت یی  شده بود، 

ههای هها بهه واکهاوی چالشبه ود آموزش و يادگیری رياضی انوان شده بهود. بررهی پژوهش

آمهوزان در وهل مسهائل کالمهی بندی رطاها و اشت اهات دانهشآموزان، شناسايی و ط قهدانش

تهدريس نهوي  ماننهد  ههایرياضی و تحلیلشان پردارتند. برری ديگر، به دن ال اثربخشی روش
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، 4، بازنمهايی کت هی3، تفکهر بلنهد2، رسم شکل، راه ردهای تصويرسازی ذهنهی1گفتمان رياضی

آمهوزان در وهل بهر املکهرد دانش 7هايی تصهويریو بازنمای 6ورزی؛ دست5بازنمايی ورکتی

ههای فهردی در مسائل کالمی رياضی بودند. همچنی  بعضی از پژوهشگران، به بررسهی تفاوت

های های شنارتی، فراشنارتی و ااطفی مانند اضطراب رياضهی، سه کگیری و نقش مهارتياد

های شهنارتی، راه ردههای فراشهنارتی و اهاطفی در آمهوزش مسهائل کالمهی يادگیری، س ک

کهارکرد اجرايهی »رياضی، پردارته بودند. از سوی ديگر، دو مطالعه ههم بهه ترتیهب در زمینهه 

آمهوزان دروهل مسهائل کالمهی زبانی دانش-های روانیتوانايی» و« شنارتیمرکزی و ولقه واج

کردزبهان و  هآمهوزان در دو منطقهطراوی شده بودند. بررسی نقش دوزبانه بودن دانش« رياضی

زبان در درك و ول مسائل کالمی رياضی نیز از ديگهر مطالعهاتی بهود کهه در دو مطالعهه ترك

 کیفی، پژوهشگران به آن توجه کرده بودند. 

ها مشخص شد بیشترشان با رويکرد کمّهی انمها  شهده در بررسی محتوای روشیِ پژوهش

سهائل مهای کیفی در زمینه اد  گرايش پژوهشگران به استفاده از پژوهش هدهنداست که نشان

ر ههای کمّهی دتر انمها  پهژوهشکالمی رياضی است. شايد اي  رويه به دلیهل سهابقه طهوالنی

د در ايهران، بهه وجهود آمهده اسهت. نکتهه مههم در انتخهاب رويکهر های کیفیمقايسه با روش

مونهه، ها و کارکرد هر يک از رويکردهای پژوهشی است. به انوان نپژوهشی، آگاهی از ويژگی

پديهده  بینی يک پديده باشد، رويکرد کمّی و اگر بهه دن هال دركاگر پژوهشگری به دن ال پیش

ا شگران، بهد راهگشا باشد. بنابراي  الز  است که پژوهتوانمورد بررسی باشد، رويکرد کیفی می

 پژوهشی، رويکرد مناسب پژوهشی را انتخاب کنند.   هتوجه به ماهیت مسهل

اي  رسم متداول است که پژوهشگر پس از انتخاب رويکرد پژوهشی، مسههله پژوهشهی را 

مهرور مطالعهات  کنهد. ولهی درهای مسهله شامل هدف، سؤال و فرضیه بیان میدر لالب گزاره

ای برای مسهله پژوهشهی بیهان نکهرده بهود، انما  شده، به جز يک پژوهش کمّی که هیچ گزاره

                                                 
1. Mathematical Communication 

2. Mental Imagery 

3. Think- aloud 

4. Written Representation 

5. Motor Representation 

6. Manipulation 

7. Image Representation 
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هها را بهرای معرفهی مسههله پژوهشهی ها يا يک نوع گزاره يا ترکی ی از انواع گزارهبقیه پژوهش

، اهمیت هارود مطرح کرده بودند. نکته ديگر اي  است که بیان درست و شفاف گزاره يا گزاره

های پژوهش، ضروری است. با وجود اي  در اي  کلیدی دارد و اطمینان از همخوانی بی  گزاره

مطالعه، يک پژوهش دارای هدف و سؤال ناسهازگار بهود و  19مطالعه، مشخص شد که در بی  

سه پژوهش هم بیان م همی از هدف رود داشهتند و امکهان تشهخیص روش پهژوهش از روی 

 هاسهاس گهزار رود کهه پژوهشهگر بهر. در صورتی کهه چهون انتظهار مهیهدف، وجود نداشت

پژوهش، روش پژوهش رود را انتخاب کند، الز  است بیهان دقیهق گهزاره و امکهان شناسهايی 

 19روش پژوهش از روی آن، مورد نظر پژوهشگران قرار گیرد. افزون بر اينها، در ارزيابی ايه  

دار بیهان شهده بودنهد و سهه ای پژوهشی جهتهمطالعه مشخص شد که در سه پژوهش، سؤال

زمان، ارت اط بی  متلیرهها را ابتهدا بهدون جههت و در قالهب پژوهش کمّی ديگر نیز به طور هم

سؤال و بعد با جهت در قالب فرضیه ت یی  کهرده بودنهد. از نظهر سهرمد، بازرگهان و ومهازی 

ان ارجحیت دارد و نکته مههم (، ارائه بیان مسهله به صورت سؤالی برای اللب پژوهشگر1394)

دار ن اشد. ال تهه ايه  گزينهه وجهود دارد کهه اگهر در ارائه سوال اي  است که به صورت جهت

تواند به دار پیدا کند، میرصوص وجود ارت اطِ جهت ای لنی درپژوهشگر، بی  متلیرها پیشینه

کارگیری ران بايد از بهاستفاده کند. بنابراي  پژوهشگ« پژوهش هفرضی»، از «سؤال پژوهش»جای 

 همزمان سؤال و فرضیه پژوهشی رودداری کنند.

های پهژوهش بعد از اي  مروله، معموالً پژوهشگران روش پژوهش رود را از طريق گزاره

پهژوهش و روش  هکنند و به اي  دلیل، الز  است که پژوهشگران به همخوانی گهزارمعرفی می

ی است که در اي  مطالعه، مشاهده شد کهه در يکهی از پژوهش، توجه داشته باشند. اي  در وال

ها م هم بود و چارچوب مشخصی هم بهه انهوان روش پهژوهش، بهرای ها، بیان گزارهپژوهش

ها مطرح نشده بود. همچنی  در دو پژوهش کمّی، انوانِ روش پژوهش، بها پاسخ دادن به گزاره

که ضروری است که پژوهشگران در  دست آمده سنخیت نداشت، در والیهای بهگزاره و يافته

ههای پهژوهش توجهه داشهته باشهند. انتخاب روش پژوهش رود، به همخهوانی روش و گزاره

بندی بهود، ولهی در دسهته« توصیفی»همچنی  در دو پژوهش کیفی، روش پژوهشِ معرفی شده 

ايه   کهارگیریاستفاده کرد و بدي  سه ب بهه« توصیفی»توان از روش های کمّی نیز میپژوهش

ههای کیفهی نیهز شناسهی پژوهشصفت بدون توضیح، گويا نیست. در بررسهی محتهوای روش
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هها ، بها چهارچوب آن پهژوهش«مصهاو ه م تنهی بهر تکلیهف»مشخص شد که روش پهژوهش 

 تر بود.همخوانی بیشتری داشته و برای توصیف آنها مناسب

ههای اجع بهه ويژگیدقت ر اساس هدف پژوهش رود، بايد با در مروله بعد، پژوهشگر بر

محاسه ه ومهم نمونهه و  هگیری، نحوتحصیلی، روش نمونه ههدف نظیر جنسیت و دور هجامع

ابلیهت ق»توجه به راايت ويژگهی  ساير جزيیات مهم روشی، توضیحاتی ارائه دهد. اي  بحث با

ود. تر ديهده شهشوند، بايد دقیهقهايی که با رويکردهای کمّی انما  مینتايج در پژوهش« تعمیم

للب اهای منتخب ط ق معیار ورودی در اي  مطالعه، مشخص شد که در اما در ارزيابی پژوهش

ا بهه دسترس، پژوهشگر)ان( جامعهه رهود ر در ههای آزمايشی، باوجود استفاده از نمونپژوهش

سهون و معرفی کرده بودند. ولی از نظهر جان« جامعه هدف»، با انوان «جامعه در دسترس»جای 

انهدازد. از ( اد  توجه به اي  موضوع، روايیِ بیرونی پژوهش را به رطهر می2014)کريستنس  

های ه يافته(، روايی بیرونی به اي  معناست که تا چه انداز1394نظر سرمد، بازرگان و ومازی )

تهری از پژوهشی که با استفاده از يک نمونه به دست آمده است، قابلیت تعمیم به گهروه وسهیع

بهیش از  های کمّی، نقش مهمی دارد. همچنی شرايط ديگر را دارد که در پژوهش ها وآزمودنی

ه های کمّی بررسی شده، فرمول يا معیاری برای بهه دسهت آوردن ومهم نمونهنیمی از پژوهش

ای نشده بهود نداشتند و در اللب آنها، در رصوص راايت تناسب ومم نمونه و جامعه، اشاره

ههای وهشپژ هقابلیت تعمیم نتايج را تحت تأثیر قرار دههد. دربهارتواند که اي  موضوع نیز می

ر کنندگان، معیهار انتخهاب دمشهارکت« انتخهاب»کیفی، با وجهود بیهان پژوهشهگران م نهی بهر 

ههای های پهژوهشتواند قابلیهت دفهاع از يافتههها معلو  نشده بود که اي  موضوع، میپژوهش

 دار کند.کیفی را ردشه

پهژوهش، گها   ههر مطالعه کمّی، پس از مشخص شهدن جامعهه و نمونه در فرايند طراوی

گیری يها سهنمش متلیرههای آن پهژوهش اسهت. در مهرور بعدی تهیه ابزار مناسب برای اندازه

بهرای سهنمش مسهائل « سارته -محقق»ها از ابزار به اصطالح مطالعات منتخب، امده پژوهش

ههای روايهی و پايهايی ابهزار، ا، راجع به ويژگیکالمی استفاده کرده بودند که در يک چهار  آنه

ههای کمّهی، بهر روايهی درونهی پهژوهش، تهأثیر منفهی بحثی نشده بود. اي  مسههله در پژوهش

دهد تا چهه انهدازه (، روايی درونی نشان می1394گذارد. از نظر سرمد، بازرگان و ومازی )می
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بنهابراي ، ارائهه گهزارش فنهیِ های يک پژوهش، از صحت و دقت الز  بررهوردار اسهت. يافته

ها است که الز  است مهورد گیری، معیار مهمی در تعیی  روايی درونی پژوهشابزارهای اندازه

ههای مههم در طراوهی ابهزار، توجه پژوهشگران اي  ووزه قرار گیرد. يکهی ديگهر از موضهوع

ون و ، بهه نقهل از جانسه1996)1اسهت کهه ط هق نظهر منتهی و گلیمهور« سهازه»تعريف دقیهق 

گیرد و فقهدان سازی ابزار صورت می(، فعالیت معرفی سازه در قالب املیاتی2014کريستنس ، 

پژوهش  19گذارد. با وجود اي  اهمیت، در بررسی گیری، اثر میمورد اندازه هآن، بر روايی ساز

منتخب، اللب ابزارها به ویطه محتوايی مورد سهنمش اشهاره نکهرده بودنهد و در نتیمهه، ايه  

 مورد سنمش، برای مخاط ان فراهم شود.  همکان وجود نداشت که تعريفی شفاف از سازا

شناسی، انتخاب چارچوب مناسهب بهرای تمزيهه و تحلیهل نکته مهم ديگر در بحث روش

های اولیه ق هل از (، در رويکرد کمّی بررسی داده1996ها است. از نظر گال، بورگ و گال )داده

هها نظیهر ها و شناسايی الگهوی دادهتر دادهحلیل، امکان بررسی امیقتمزيه و ت هورود به مرول

های پرت را مهیا نموده و اي  امکهان را ها يا شناسايی دادهداشت  تصويری واضح از توزيع داده

ايه   کهارنگرفت هها بزنهد. ولهی بههسازد که دست به لربهالگری دادهبرای پژوهشگر فراهم می

تهأثیر قهرار داده و در نتیمهه، روايهیِ نتهايج آمهاری را ها را تحتداده تواند کیفیتسازوکار، می

شده در اي  مطالعهه، گزارشهی از های کمّی بررسیدار کند. در والی که در تما  پژوهشردشه

های کمّی، استفاده از نکته مهم ديگر اي  است که در پژوهشها ديده نشد. تحلیل اکتشافیِ داده

های مهورد نیهاز بهرای يهک آزمهون   بررسی و اطمینان از تأيید مفروضههای آماری مستلزمدل

نتايج مرور ايه  مطالعهات آماری است که بايد در گزارش پژوهشی، ارائه شود. در صورتی که 

نیازهای الز  در اسهتفاده از های کمّی، به پیشنشان داد که در گزارش بیش از نیمی از پژوهش

های کمّی، مشهاهده شهد کهه در دو . به االوه در میان پژوهشهای آماری توجه نشده بودمدل

آزمهون در دو گهروه آزمايشهی و آزمهون و پهسپژوهش آزمايشی، پژوهشگران به مقايسه پیش

پردارته بودند. اي  در والی اسهت کهه از نظهر « آزمون تی»کنترل، به طور ممزا و با استفاده از 

ههای ت اه بوده و بهتري  مدل تحلیلی برای طراوی(، چنی  تحلیلی اش1996گال، بورگ و گال )

های اسهتن اطی بهرای تمزيهه و آزمايشی، تحلیل کواريانس است. همچنی  در استفاده از آزمون

ناپذير است. يک ضرورت اجتناب« هاتصادفی بودن داده»ها، توجه به مفروضه تحلیل کمّی داده

                                                 
1. Manthei & Gilmore 
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-نمونه تصادفی، لزوماً نتايج درستی به بار نمی های آماری بدون داشت اصوالً استفاده از آزمون

آورد و در چنی  شرايطی بايد توان آمهاری را از طريهق افهزايش ومهم نمونهه، کهاهش سهطح 

(. ايه  بهدان 1996اثر، باال بهرد )گهال، بهورگ و گهال،  همعناداری و يا استفاده از شارص انداز

ماری وجود نداشهته باشهد، اسهتفاده از معناست که اگر امکان انتخاب تصادفی يا افزايش توان آ

شود. االوه بر اي ، در بررسی مطالعات ايه  پهژوهش، مشهخص های آماری توصیه نمیآزمون

استفاده کرده بودند، اما به موضوع افهزايش « نمونه در دسترس»های کمّی، از شد برری پژوهش

ايهی بیرونهیِ نتهايج يهک توان آماری، توجه نکرده بودند و اي  نقصان، تهديدی جدی برای رو

های کیفی انما  شده، پژوهشگران شواهدی م نی بهر پژوهش است. همچنی  در زمینه پژوهش

کهه ايه  موضهوع شناسهی گهزارش نکهرده بودنهد، در والیهای رود در روشموثق بودن داده

ه هرد ( يک را2014تواند بر روايیِ نتايج پژوهش اثر بگذارد. از نظر جانسون و کريستنس  )می

اسهت. در ايه   1های کیفی، اسهتفاده از همسوسهازیشناسی پژوهشبرای افزايش روايی روش

هها )روايهی آوری و تفسهیر دادهکننهده بهرای جمهعراه رد، استفاده از چند پژوهشگر و مشاهده

کنندگان در تأيیهد يها اصهالح تفسهیرهای پژوهشهگران توصیفی(، گرفت  بازرورد از مشهارکت

ها )روايی نظهری(، از جملهه گیری از همسويیِ ت یی  يک نظريه با داده( يا بهره)روايی تفسیری

 گشا هستند. اند که راهمواردی

هايی که در وهوزه مسهائل در ممموع، اي  مطالعه با هدف ارائه تصويری جامع از پژوهش

مند به االقه انما  شده، سعی کرد تا پژوهشگرانِ 1398تا  1388زمانیِ  هکالمی در ايران در باز

هها، شناسهی ايه  پژوهشهای روشپژوهشی و کاسهتی هانما  مطالعه در اي  ووزه را از پیشین

در اي  زمینه، الز  است پژوهشگران ضم  آشنايی  آشنا سازد. به طور کلی برای انما  پژوهش

با چارچوب انما  پژوهش، نقاط قوت و ضعف هريک را شناسايی کهرده و بعهد بها توجهه بهه 

های شخصی و تأمی  ديدگاه مخاط ان، دست به انتخاب رويکرد اهیت مسهله پژوهشی، تمربهم

های روشهی در رويکردههای کمّهی و پژوهشی مناسب بزنند و در اي  فرايند، به تفاوت ويژگی

ها و ههای کمّهی، صهحت يافتههتري  موضوع در پژوهشباشند. از جمله مهم کیفی توجه داشته

                                                 
 استفاده شده است.« سازیمثلثی»عادل در بعضی منابع، از م .1
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است، همچنان که در رويکردهای کیفهی، نشهان دادن داليهل پهذيرفتنی بهودن قابلیت تعمیم آنه

 ها و قابل دفاع بودن آنها، نیازمند توجه ويژه است.يافته

 منابع
کالمهی  (. تحلیل رطای دانش آموزان درتر و پسر پايه هشتم در ول مسسائل1396اودپور، اسرافیل. )

ضهی. منتشرنشده کارشناسی ارشهد آمهوزش ريا نامهپايان. معادالت رطی بر اساس الگوی نیوم 

 .دانشگاه فرهنگیان

بتهدايی بها بررسی توانايی ول مسهله کالمی دانش آموزان پايهه چههار  ا(. 1395اسدنژاد پروج، سمیه. )

 ضهی.نامه منتشرنشهده کارشناسهی ارشهد آمهوزش ريا. پاياناستفاده از مدل تحلیل رطای نیوم 

 .دانشگاه فرهنگیان

کالمی  سازی ج ری مسائلبررسی تاثیرتدريس م تنی بر رسم شکل بر مدل(. 1391میالد. ) منش،افشی 

ياضهی. رنامه منتشرنشده کارشناسی ارشد آمهوزش پايان .آموزان پسر سال دو  راهنمايیدر دانش

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی.

های کقش اضطراب رياضهی و سه ن(. 1391فر، الهه؛ الم الهدايی، وس ؛ ا دالهی، سیدوسی . )امینی

 . سهالهای آموزشهیفصلنامه نوآوری يادگیری دانش آموزان برول مسائل کالمی درس وسابان.

 .118-105(،42يازدهم )

تدايی قوی و آموزان درتر پايه سو  ابزبانی دانش-های روانیمقايسه توانايی(. 1390بختیاری، مهتاب. )

 نامه منتشرنشده کارشناسهی ارشهد آمهوزش رياضهی.ن. پاياضعیف در ول مسائل کالمی رياضی

 مرکز پیا  نور، تهران.

ارتی ( در بکارگیری راه ردهای فراشنFD/FIهای شنارتی )بررسی تأثیر س ک(. 1392برگی، مهدی. )

نامهه ن. پاياروی املکرد دانش آموزان سال دو  دبیرستان در ول مسائل کالمی و اجرايی رياضی

 ارشد آموزش رياضی. دانشگاه فردوسی مشهد. منتشرنشده کارشناسی

. ی هیپژوهش آموزشی: رويکردهای کمی، کیفی وترک(. 2014جانسون، آر. بورك و کريستینس ، لری. )

ی و ترجمه الیرضا کیامنش، نیلوفر اسمعیلی، ص ا وسنوندی، مريم دانای طوس، محمدرضا فتحه

 (. تهران: نشر الم. 1395مريم محس  پور )

 های مسائل کالمهی رياضهی دوره راهنمهايی و راهکارههای تسههیلويژگی(. 1393مید. )وردی، موق

 .46-25(،3)2، دو فصلنامه نظريه و امل در برنامه درسی. هافرايندهای ول آن
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 بنهدی انهواعشهنارت و ط قهه(. 1390وردی، ممید؛ شاهورانی سمنانی، اومهد و سهیفی، محمهد. )وق

، انممله رياضیات کهاربردی واوهد الهیمه. ائل کالمی رياضیآموزان در ول مساشت اهات دانش

 .1- 9(،30سال هشتم، شماره سو  )پیاپی 

ی در ول آموزان پايه چهار  ابتدايورزی برکاهش رطای دانشثیر دستأت(. 1396رانی باصیری، لیال. )

رشهد ا نامه منتشرنشهده کارشناسهی. پايانمسائل کالمی کسر براساس الگوی تحلیل رطای نیوم 

 آموزش رياضی. دانشگاه فرهنگیان.

شهنارتی کهارکرد اجرايهی مرکهزی و ولقهه واج(. 1394آبادی، ومیدرضها. )روزبهانی، شهره و وسه 

تا  5ص. ص (،4)5. فصلنامه کودکان استثنايی .دردانش آموزان ناتوان در ول مسائل کالمی رياضی

 دانشگاه االمه ط اط ايی. .20

ن: تههرا. روشههای تحقیهق در الهو  رفتهاری (.1394 اس و ومهازی، الههه. )سرمد، زهره؛ بازرگان، ا

 نشرآگه.

زش مقايسهه تهأثیر آمهو(. 1393پور، اسماایل؛ دالور، الهی و ملکهی، وسه . )سلیمی، مسعود؛ سعدی

-دانهش راه ردهای تصويرسازی ذهنی، تفکر بلند، بازنمايی کت ی و بازنمايی ورکتی بر املکهرد

ش در ريزی درسی )دانش و پژوهپژوهش در برنامه. ول مسائل کالمی رياضیآموزان ابتدايی در 

سهالمی، ادانشگاه آزاد  .22تا  12 صص. ;14, شماره 11. دوره برنامه ريزی درسی(-الو  تربیتی

 واود روراسگان.

ههران در شههر ت 15آموزان پايه هفتم منطقهه شناسايی انواع رطاهای دانش(. 1396شاهمرادی، فاطمه. )

تربیت  نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد آموزش رياضی. دانشگاهپايان .ل مسائل کالمی رياضیو

 دبیر شهید رجايی.

د آموزان چهار  تمربهی در وهل مسهائل کالمهی کهاربرتحلیل رطاهای دانش(. 1396صابری، ممت ی. )

وزش رشهد آمهنامه منتشرنشده کارشناسی اپايان .مشتق بر اساس مدل نیوم  در شهرستان سمیر 

 رياضی. دانشگاه فرهنگیان.

ی بررسهی اثربخشه(. 1398دار، محمهدجواد و اريضهی، ومیدرضها. )محمودآباد، مهران؛ لیاقهتازيزی

ههای پژوهش آمهوزان.های تصويری بر توانايی ول مسائل کالمی رياضی دانشآموزش بازنمايی

 . دانشگاه شیراز..224تا  200 صص. (،2) 9 .برنامه درسی

 .طهآمهوزان دوزبانهه دوره متوسهبررسی فهم و درك مسائل کالمی رياضی دانش(. 1395ی، ايوب )فیض

 نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد آموزش رياضی. دانشگاه شهید بهشتی.پايان
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نامهه ان. پايهبررسی املکرد دانش آموزان پايه اول متوسطه در ول مسائل کالمی(. 1392قدمی، صابر )

 اسی ارشد آموزش رياضی. دانشگاه شهید بهشتی.منتشرنشده کارشن

بینهی املکهرد پیش(. 1394نهوری، رضها. )کريمی، فرهاد؛ مهرادی، الیرضها؛ کهديور، پهروي  و کرمهی

 های کالمی رياضی بها توجهه بهه متلیرههای شهنارتی، فراشهتارتی وآموزان در ول مسهلهدانش

ش و سازمان پژوه .44تا  9 صص. (،1) 31، فصلنامه آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت(. ااطفی

 وپرورش.ريزی آموزشی، وزارت آموزشبرنامه

زمهون تحلیهل اهاملی آ(. 1391نهوری، رضها. )کريمی، فرهاد؛ مرادی، الیرضا؛ کديور، پروي  و کرمهی

ا ت 7 . صص.(44)11، نشريه الو  روانشنارتی. های کالمی رياضینظارت فراشنارتی ول مسهله

   انسانی و مطالعات فرهنگی.پژوهشگاه الو .24

املکرد  روند تلییرات(. 1391کیامنش، الیرضا؛ محس  پور، مريم؛ صفررانی، مريم و اقدسی، سمانه. )

 ههای مطالعهات بهی براسهاس يافتهه 1378-1386رياضی دانش آموزان سو  راهنمايی درفاصله 

 .سهاله 20انهداز شهمههای سهند چدرايران و کشورهای منطقه با توجه به هدف TIMSSالمللی 

 ران.انمم  مطالعات برنامه درسی اي .59-82، 24(6فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران، )

ههدی . ترجمهه مکمک کنیم کودکان رياضی ياد بگیرنهد (.2003) .پاتريک، جرمی و سوافورد، جی کیل

 (. تهران: انتشارات فاطمی. 1396بهزاد و زهرا گويا )

یتهی و های تحقیق کمی و کیفی در الو  ترب روش(. 1996لتر و گال، جويس. )گال، مرديت؛ بورگ، وا

  (. تهران: سمت.1391ترجمه اومدرضا نصر و همکاران ) .شناسیروان

آزمون (. 1394يکتا، محس ؛کیامنش، الیرضا و بازرگان، ا اس. )محس  پور، مريم؛ گويا، زهرا؛ شکوهی

ههای فصهلنامه نهوآوری  نای مدل شنارتی پیهزا.تشخیصی صالویت شنارتی سواد رياضی بر م 

-ريهزی آموزشهی، وزارت آمهوزشسازمان پژوهش و برنامهه .33تا  7(. صص. 1) 14، آموزشی

 وپرورش.
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