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احتمال از هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک بررسی

سامانی،٣ بهرامی احسان ریحانی،٢ ابراهیم کهکی،١ علی

١٣٩٧/٧/٨ دریافت: تاریخ

١٣٩٨/۶/٣٠ پذیرش: تاریخ

چکیده:

پایه دانش�آموزان بدفهمی و فهم و درک بررسی گرفته��است، صورت زمینه�یابی نوع از توصیفی روش به که حاضر تحقیق هدف

تهران استان هشتم پایه� پسر و دختر دانش�آموزان شامل گرفته، صورت پژوهش آماری جامعه� است. احتمال مفهوم مورد در هشتم

به می�کنند؛ تحصیل تیزهوشان و شاهد دولتی، نمونه عادی، مدارس در که دانش�آموز، نفر ١٣٣٠ اندازۀ به تصادفی نمونه�ای است.

و ریاضی آموزش و ریاضی اساتید از تعدادی توسط آن روایی که احتمال سؤال ١۵ و شده�اند طبقه�بندی تصادفی نمونه�گیری روش

در آموزان دانش بدفهمی�های توصیفی، آمار تحلیل�های انجام از بعد شد. گذاشته پرسش به بود بررسی�شده ریاضی تجربه با دبیران

ممکن، حالت�های تمام شمارش توانایی عدم کسرها، با آن ارتباط و گویا اعداد درک عدم �شدند: شناسایی زیر شرح به گروه هفت

از برخی درک عدم و مناسب غیر تعمیم احتمال، محاسبه در ساخته خود روش�های از استفاده زبان، مشکالت ذهنی، قضاوت�های

پیش�نیاز. مفاهیم

ریاضی. آموزش هشتم، پایه دانش�آموزان احتمال، بدفهمی، کلیدی: واژه�های

تصمیم�گیری�های در درست و معتبر استنتاج� و استدالل به قادر

باشد. خود

فلسفی به�صورت هم و ریاضی به�صورت هم احتمال مفاهیم

زمینه این در مهم نوآوری نخستین و است گردیده مطرح ذهنی و

[١٨] برمی�گردد. میالدی هفده� قرن دوم نیمۀ به مفاهیم، این در و

در وی است. نموده فعالیت حوزه این در که بود دانشمندانی از

مهمی نکات احتمال مفهوم مورد در انسان درک مورد در مقاله�ای

زندگی هدایت در قطعیت عدم مفهوم به وی است نموده بیان را

برای راهی به�عنوان را احتمال علم و کرده اشاره انسان روزمره

نظریه شروع نقطه است. نموده معرفی حتمیت عدم این با معامله

از [٢۶] رمزی است. فردی باور درجه احتمال، مفهوم ذهنی

احتمال، ذهنی حوزه�های در که است دانشمندانی نخستین جمله

درجه بود معتقد رمزی است. داده انجام را ارزشی با تحقیقات

که است احساسی میزان همان درک�کردنی، چیز یک به باور

مقدمه ١

چند ریاضیات درسی برنامه در شده ایجاد تغییرات به توجه با

در آن به بیشتر توجه و احتمال جایگاه اهمیت بر گذشته دهۀ

جمله از احتمال، این�که دلیل به است؛ شده کید تأ درسی برنامه

به�طور و روزمره زندگی در کلّی �طور به که است موضوعاتی

برخوردار خاصی جایگاه از ریاضی آموزش فرایند در خاص،

دانشمانند حوزه�های اکثر در که است مفاهیمی از احتمال است.

و اقتصاد زیست�شناسی، مکانیک، شیمی، فیزیک، ریاضیات،

همچنین دارد، وسیعی کاربرد غیره و روانشناسی اجتماعی، علوم

قدرت تفکر، توسعه نظیر حوزه�هایی در احتمال و آمار اهمیت

قابل روزمره تصمیم�گیری�های و قضاوت�ها از بسیاری و استدالل

زندگی انبوه داده�های باید آدمی كنونی جامعه در است. توجه

موجود، اطالعاتی انفجار مقابل در و كند تحلیل و بفهمد را روزمره

ایران ریاضی، آموزش ارشد کارشناس ١

ایران تهران، رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ریاضی، گروه علمی هیأت ٢

ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه آمار، گروه علمی هیأت ٣
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دیگران و کهکی علی احتمال از هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک بررسی ۵٨

در همواره خود تحصیلی و شخصی زندگی در آموزان دانش

به نیاز دلیل همین به هستند. تصادفی۶ رویدادهای محاصره

تصمیم�گیری برای آماده�سازی جهت در تصادفی پدیده�های درک

است. قطعیت٧ عدم با مواجهه در مناسب

احتمال٨، طبیعت که می�کنند بیان [۶] کاپادیا و بروکنیک

کار احتمال، یادگیری و آموزش که است مطلب این القاکنندۀ

به�کار در دانش�آموزان مشکالت و بدفهمی�ها نیست. ساده�ای

خصوصاً دارد، ویژه�ای مطالعه به نیاز احتماالت مفاهیم بستن

از بعد سال�های یا عالی تحصیالت از پیش تا دانش�آموزان اگر

استدالل�های با و احتمال مبحث با تحصیالت، دوم دورۀ سطح

باشند. نشده آشنا گونه١٠ ریاضی اندیشه�های با و علّی٩ و منطقی

تأثیرگذار دانش�آموزان یادگیری بر معلمان دانش هم طرفی از

و آموزشی مشکالت این با مقابله برای معلمان توانایی و است

قادر به�منظور دارد. اهمیت درس کالس در احتمال بدفهمی�های

کافی محتوای و دانش به نیاز کار، این انجام به معلمان بودن

در احتمال حوزه روی بر توجه افزایش اگرچه دارند. احتمال

مشکالتی از یکی اما است آمده وجود به مدرسه�ای درسی برنامه

زمینه در معلمان نامناسب آماده�سازی هستیم روبرو آن با که

پژوهشی ایران در کنون تا می�رسد نظر به .[٢۴] است احتمال

و احتمال زمینۀ در آموزان دانش بدفهمی�های بررسی هدف با

در دانش�آموزان بدفهمی�های مورد در معلمان به دادن گاهی آ

در احتمال اهمیت به توجه با است. نگرفته صورت احتمال

درک بررسی پژوهش، �این اصلی هدف� ریاضی، آموزش فرایند

است. احتمال مفاهیم از هشتم پایه آموزان دانش فهم و

باشد، داشته پی در را احتمال از اشتباه برداشتی است ممکن

معتقد او نیست. آسان اعداد قالب در احساسات بیان زیرا

و ناقص باور منطق منطق، از شاخه�ای مثابه به احتمال بود

فردی اولین [١۵] کولموگورف می�شود. فرض غیرقطعی برهان

احتمال سه�گانه اصول معرفی با را احتمال نظری جنبۀ که بود

به را خود جای احتمال نظری جنبه�های شد سبب و نمود معرفی

اصولی از مجموعه�ای اصول، این دهد. احتمال ذهنی جنبه�های

پدیده�های مورد در ریاضی نظریه�ای فراهم�آوردن برای که است

از احتمال بود معتقد او شده�اند. طراحی شده، مشاهده تصادفی

کلّی نظریه از خاص، کاربردی مثابه به می�تواند ریاضی دیدگاه

شود. تلقی جمعی مجموعه�ای تابع�های

عنوان تحت را سندی آمریکا، ریاضی معلمان ملی شورای

٢٠٠٠ سال در مدرسه�ای» ریاضیات استانداردهای و «اصول

استاندارد سند، این کید تأ مورد استانداردهای از یکی کرد. منتشر

استاندارد، این به توجه با است؛ ریاضی آموزش در احتمال و آمار

توسعه احتمال و آمار از را خود فهم و درک باید آموزان دانش

نمایند. اتخاذ مناسب استدالل�های و استنباط باشند قادر تا دهند

�صورت به باید احتمال و آمار که است شده کید تأ سند این در

تا پیش�دبستانی از آموزان، دانش ریاضی تجربیات در پایدار

پیشنهاد پژوهشگران دیگر همچنین گیرد. قرار دوازدهم پایۀ پایان

معرفی تحصیلی مختلف دوره�های در احتمال و آمار که می�کنند

مدارس سطح در جامعه شهروندان میان در احتمال، حتی و شود

شود. گرفته نظر در پایه�ای۴ سواد از بخشی به�عنوان ابتدایی

که کرده�اند بیان [١٣] جونز و [٩] گل ،[٨] دیگران و فرنکلین

احتمال فواید با مدارس، درسی برنامه در احتمال گنجاندن دالیل

حرفه�ها از بسیاری در تصادفی۵ دانش به نیاز روزمره، زندگی در

دارد. ارتباط تصمیم�گیری در احتماالتی استدالل مهم نقش�های و
۴ Basic literacy
۵ Stochastic knowledge
۶ Randomness
٧ Uncertainty
٨ Nature of probability
٩ Logical or causal reasoning

١٠ The approach to mathematical
١١ Misconception
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۵٩ ٨٠-۵٧ صص ،۴٧ پیاپی شمارۀ ،١٣٩٨ تابستان و بهار اول، شمارۀ چهارم، و بیست سال آماری، اندیشۀ

هستند. مرتبط احتمال و

مشکالت از یکی احتمال، با ارتباط در شهود درک عدم ✓

مانع، این است. احتمال تدریس و یادگیری موضوع اصلی

ایجاد ریاضی انتزاعی مفاهیم درک برای قابل�توجه، مفهوم یک

از A∩B مانند ترکیبی مورد در دانش�آموزان از زمانی�که می�کند.

که �می�گیرند نتیجه اغلب آنها می�شود سؤال B و A مجموعه دو

اصلی مجموعه�های از بزرگ�تر مقداری یک مجموعه دو اشتراک

است.

توانایی حوزه، یک در بدفهمی�ها مواقع از بسیاری در ✓

می�دهد، قرار تأثیر تحت دیگر حوزه�های سایر در را دانش�آموزان

کسر، مفاهیم بدفهمی�های و آموزشی مشکالت مثال، به�عنوان

است. تأثیرگذار احتمال آموزش بر هندسه و جبر

نیست. هم ساده چندان آن، پیچیدگی دلیل به احتمال آموزش

کدام هر که دارد وجود احتمال مفهوم درک برای مختلفی موانع

از یکی مثال به�طور باشند. معلم تدریس در چالشی می�توانند

اعداد زمینه در آموزان دانش بدفهمی�های احتمال، آموزش موانع

.[١٩] می�دهد قرار تأثیر تحت را یادگیری که است کسر و گویا

احتمال مفاهیم دانش�آموزان، اگر که است این اهمیت حائز نکته

مفاهیم بیشتری اشتیاق با آوردند دست به تجربه به�وسیلۀ را

.[١٢] می�کنند درک را احتمال

احتمال در بدفهمی�ها ٢.٢

تصادفی نمونه�ای احتمال، بدفهمی�های بررسی برای ،[١٧] لی

دوازدهم و هشتم و ششم کالس در چینی دانش�آموز ۵۶٧ شامل

بررسی از پس داد. انجام (پیشرفته) خصوصی و عادی مدارس

طبقه�بندی دسته چهارده در را آموزان دانش بدفهمی�های نمونه�ها،

احتمال بدفهمی�های دسته ١۴ این ،١ جدول در کرد. شناسایی و

است. �شده بیان مثال و توضیح ذکر با شدن خالصه از پس

پژوهش پیشینۀ و نظری مبانی ٢

برای تالش و ریاضی یادگیری در دانش�آموزان بدفهمی�های١١

در طوالنی سابقه�ای ریاضی، آموزش در خطا تحلیل �و تجزیه

بدفهمی�های بردن بین از و شناسایی دارد. جهان سراسر

قابل�مالحظه�ای به�طور ریاضی مفاهیم مورد در دانش�آموزان

ویژگی�های و قبلی دانش از ما که زمانی زیرا دارد؛ اهمیت

کمک می�تواند موضوع این باشیم، باخبر دانش�آموزان شناختی

اطالعاتی و باشیم داشته بهتری شناخت دانش�آموزان از تا کند

دانش�آموزان توسط اشتباه، شدنِ مرتکب امکان و زمان مورد در

.[٧] آوریم دست به

پرسش�های معلم که است این مستلزم بدفهمی�ها با مقابله

دانش�آموز گاهی آ برای مناسب، تکالیف از و کند مطرح را دقیقی

کشف و شناسایی .[٢٧] نماید استفاده ایجادشده، بدفهمی از

زیادی اهمیت ریاضی معلمان برای آموزان، دانش بدفهمی�های

مبنای بر را تدریسخود روش حدودی تا می�توانند آنها زیرا دارد،

بدفهمی�ها، تشخیص بدهند. تغییر آموزان دانش بدفهمی�های

چه در روشی چه که شوند متوجه معلمان که کرد خواهد کمک

است. مؤثر دانش�آموزان یادگیری در زمانی

احتمال آموزشی چالش�های ١.٢

احتمال آموزشی مشکالت از بعضی می�توان [٢۵] ریکس نظر به

کرد: دسته�بندی زیر صورت به� آمریکا) (در را

ریاضیات دیگر مطالب به نسبت احتمال مفهوم با ✓معلمان

معلمان اغلب که است این مشکل واقع در هستند. آشنا کمتر

می�کنند. تلقی دست�دوم موضوع عنوان به� را احتمال

از خاصی مطالب آمریکا ایاالت�متحده درسی برنامه ✓

است داده اختصاص جداگانه به�طور را احتمال و آمار محتوای

آمار با جدایی�ناپذیری به�طور داده�ها تحلیل و تجزیه� صورتی�که در
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دیگران و کهکی علی احتمال از هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک بررسی ۶٠

[١٧] احتمال بدفهمی�های .١ جدول

شماره بدفهمی نام مثال با بدفهمی�ها توصیف

٢*١ ٢*قضاوت�های
ذهنی١٢

از یکی است؛ خودمحورانه کامال باورهای شامل ذهنی باورهای ذهنی١٣: باورهای

ریاضی معلم یا هوا �و آب وضعیت کننده پیش�بینی یک چون که است این ذهنی باورهای

افتاد. خواهد اتفاق این حتماً پس است، گفته ... و تیم مربی و

را آن مقابل مناسب عبارت می�کنیم. پرتاب یک�بار را �وجهی شش تاس یک مثال)

کنید. انتخاب

حتمی). ممکن، (غیرممکن، است ٢ عدد آمده، رو عدد

خواهد ٢ شده رو عدد مطمئناً که بود این استداللش او است. حتمی دانش�آموز: پاسخ

داشتن آرزو که داشت باور او است. ٢ عدد می�چرخد من ذهن در که عددی چون بود؛

باشد. آن افتادن اتفاق باعث می�تواند چیزی هر برای

به فیزیکی ویژگی�های اساس بر قضاوت فیزیکی١۴: ویژگی�های اساس بر قضاوت

یا چرخنده�ها وزن اندازه، مانند فیزیکی ویژگی�های دلیل به عمدتاً که است معنا این

مسائل در مثال افتاد. خواهد اتفاق خاصی نتیجه یک غیره، و عقربه شروع موقعیت

چرخنده اندازه اساس بر دانش�آموزان از برخی چرخنده عقربه توقف احتمال به مربوط

می�کنند. انتخاب را احتمال نتیجه

٢ و ممکن برای تفاسیر

پایۀ بر غیرممکن
مثال١۵

اگر می�کنند، فکر که است این مثال، پایۀ بر غیرممکن و ممکن برای تفاسیر بدفهمی �

غیرممکن رویداد این که است معنی این به ندهد؛ رخ رویداد �یک خاص حالت یک در

است.

را آن مقابل مناسب عبارت می�کنیم. پرتاب بار �١ را وجهی شش تاس یک مثال)

کنید. انتخاب

غیرممکن هم دانش�آموز: پاسخ حتمی). ممکن، (غیرممکن، است فرد عدد آمده، رو عدد

از بعضی و است غیرممکن اوقات از بعضی که بود کرده استدالل و انتخاب را ممکن و

نیست. حتمی اما است، ممکن اوقات

٣ معنای به ممکن
حتمی١۶

امکان این اگر باورند، این بر دانش�آموزان که است این حتمی معنای به ممکن بدفهمی

مقدار اگر حتّی داد. خواهد رخ قطعاً پس بدهد، رخ رویداد یک که باشد داشته وجود

ممکن کلمۀ از بهتر حتمی کلمه که می�کنند فکر آنها همچنین باشد. داشته کمی احتمال

افتاد. خواهند اتفاق زود یا دیر قطعاً رویدادها زیرا است،

را آن مقابل مناسب عبارت می�کنیم. پرتاب یک�بار را وجهی شش تاس یک مثال)

کنید. انتخاب

است. حتمی دانش�آموز: پاسخ حتمی). ممکن، (غیرممکن، است زوج عدد آمده، رو عدد

بیاید. ٢ است ممکن چون
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۶١ ٨٠-۵٧ صص ،۴٧ پیاپی شمارۀ ،١٣٩٨ تابستان و بهار اول، شمارۀ چهارم، و بیست سال آماری، اندیشۀ

۴ نمی�تواند ریاضیات

اندازه�گیری را شانس
کند١٧

است؛ خوش�شانسی معنی به احتمال بزرگسال، حتّی یا دانش�آموزان از بسیاری برای

کنیم مقایسه را ممکن نتایج نمی�توانیم که می�شود منجر نتیجه این به معموال بدفهمی این

است. بی�معنی و غیرضروری احتمال و ریاضی اندازه�گیری برای تالش هرگونه و

مهره ٢١٠ ،B کیسه در و دارد وجود سیاه مهره ٨ و قرمز مهره ٢١ ،A کیسه در مثال)

چشمانتان می�کنیم. مخلوط کامال را کیسه هر مهره�های دارد. وجود سیاه مهره ٨٠ و قرمز

احتمال بردارید، کیسه هر از سیاه مهره یک می�خواهید شما که کنید فرض و ببندید را

مستقل کیسه هر نتایج دانش�آموز: پاسخ است؟ بیشتر کیسه کدام از سیاه مهره برداشتن

دارد. ربط شانس به و یکدیگرند از

۵ هم�شانس١٨ احتمال

برابر) (احتمال

دسته�ها این که می�شود تقسیم رایج بدفهمی دسته دو به هم�شانس احتمال بدفهمی

از: عبارت�اند

دارند. %۵٠ شانس ممکن، پیشامدهای همۀ (١

دارند. ١
n برابر شانس نتایج از کدام هر باشد، داشته وجود ممکن نتیجه نوع n اگر (٢

را آن مقابل مناسب عبارت می�کنیم. پرتاب یک�بار را وجهی شش تاس یک مثال)

هشتم: دانش�آموز پاسخ حتمی). ممکن، (غیرممکن، است ٢ آمده رو عدد کنید. انتخاب

آنها دو هر احتمال دارم باور من نمی�آید. ٢ یا می�آید ٢ دارد: وجود امکان حالت دو

است. %۵٠

۶ نتیجه١٩ رویکرد کمتر یا بیشتر رویداد، احتمال معموال می�کنند، استفاده نتیجه رویکرد از که دانش�آموزانی

این در می�دانند. رویداد یک دادن رخ اطمینان به�منظور راهنما یک به�عنوان را %۵٠ از

خواهد اتفاق قطعاً نتیجه که دارند باور باشد %۵٠ از بیشتر احتمال مقدار اگر بدفهمی

افتاد.

٧ دیگر با آزمایش یک

ارتباط آزمایش�ها
ندارد٢٠

اندازه که می�کنند استدالل و دیده یکدیگر از جدا را آزمایش�ها از کدام هر آموزان دانش

زیر گزینه�های از کدام�یک مثال) کرد. بیان می�توان آزمایش یک در فقط را احتمال

است؟ می�بارد باران %٨٠ احتمال به فردا این�که برای معنی بهترین

می�بارد. باران فردا قطعاً الف)

نمی�بارد. باران فردا قطعاً ب)

در و می�بارد باران فردا که می�گوید پیش�بینی سال یک از روز ١٠ برای کنید فرض ج)

می�بارد. باران روز ٨ حدود

دقیقاً و می�بارد باران فردا که می�گوید پیش�بینی سال یک از روز ١٠ برای کنید فرض د)

می�بارد. باران روز ٨

غلط گزینه�ها این همه نظرم، به کرد. انتخاب نمی�توان را گزینه�ای هیچ دانش�آموز: پاسخ

بین ارتباط دارد. فردا باریدن باران به اشاره فقط %٨٠ احتمال همین�که به�خاطر است.

نمی�شود. شامل را (د) و (ج) گزینه این بر بنا نیست؛ روز ١٠٠ یا روز ١٠
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دیگران و کهکی علی احتمال از هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک بررسی ۶٢

٨ از الفظی تحت تفسیر
احتمال٢١

باشد %٣٠ پیشامدی دادن رخ احتمال اگر که می�کنند فکر آموزان دانش بدفهمی این در

١٠ از ٣ بر منطبق %٣٠ چون می�افتد. اتفاق بار ٣ بار ١٠ از دقیقاً که معناست این به

هست.

٩ برای تکرار افزایش

بهتر پیش�بینی
نیست٢٢

پیش�بینی یک به نمی�تواند تکرار افزایش که می�کنند بیان دانش�آموزان بدفهمی، این در

هیچ که می�کنند فکر آموزان دانش از برخی کند. کمک احتمال دقیق�تر تعیین یا بهتر

هستند. موافق کمتر تکرار با فقط و نیست بزرگ� و کوچک نمونه�های بین تفاوتی

١٠ منفی٢٣ و مثبت تأخر دارد. مثبت تأخیر به اشاره پاسخ�ها از دوم نوع و منفی تأخیر به اشاره پاسخ�ها از اول نوع

درگذشته آنچه به افتاد خواهد آینده در که اتفاقی که می�کنند فکر آموزان دانش از برخی

نمی�کنند. درک را پیشامدها بودن مستقل آموزان دانش این است. وابسته افتاده اتفاق

اگر همچنین و شد خواهد جبران آینده در باشد نداده رخ پیشامدی اگر که دارند باور آنها

شد. خواهد جبران آینده در باشد رخ�داده درگذشته پیشامدی

دهید. توضیح را خود استدالل دارد؟ را احتمال کم�ترین گزینه کدام مثال)

موارد تمام ه) پشت رو، رو، د) پشت رو، پشت، ج) رو رو، رو، ب) رو پشت، رو، الف)

دارد. احتمال اندازه یک به

می�آید. رو هم سوم بار �زیاد احتمال به پس است. آمده رو بار دو چون دانش�آموز: پاسخ

پشت بعدی پرتاب در به�احتمال�زیاد پس است. آمده رو بار دو چون دانش�آموز: پاسخ

می�آید.

١١ خود روش�های کاربرد
شانس٢۴ مقایسه در

استفاده احتمال موارد مقایسه برای خودساخته روش�های از آموزان دانش از برخی

زندگی تجربه اساس بر می�رسد نظر به آموزان دانش خودساخته روش�های می�کنند.

مهره ٢١ ،A کیسه در مثال) است. نشأت�گرفته روزمره زندگی در شخص تجربه و واقعی

وجود سیاه مهره ٨٠ و قرمز مهره ٢١٠ ،B کیسه در دارد. وجود سیاه مهره ٨ و قرمز

کیسه یک هر از کردن نگاه بدون می�کنیم. مخلوط کامال را کیسه هر مهره�های دارد.

پاسخ است؟ بیشتر کیسه کدام از سیاه مهره برداشتن احتمال می�آوریم. بیرون مهره یک

چراکه است؛ بیشتر A کیسه در سیاه مهره برداشتن احتمال که دارم باور آموزان: دانش

برابر ١٠ است. مهره ٢٩٠ دارای B کیسه درحالی�که است مهره ٢٩ دارای فقط A کیسه

کشیدن بیرون است سخت خیلی این بر بنا پس دارد. مهره B کیسه ،A کیسه مهره�های

باشد. شده خواسته� آنچه

١٢ پنداشتن یکی
مختلف٢۵ ترتیب�های

نظر در را نمونه�ای فضای ممکن حالت�های تمام نمی�توانند آموزان دانش بدفهمی این در

بگیرند.

بنویسید؟ را سکه دو پرتاب ممکن حالت�های تعداد تمام مثال)

برآمد اما می�گیرند، نظر در را رو) (رو، پ)، (رو، پ)، (پ- برآمدهای آموزان دانش

نمی�گیرد. نظر در را رو) (پ،
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۶٣ ٨٠-۵٧ صص ،۴٧ پیاپی شمارۀ ،١٣٩٨ تابستان و بهار اول، شمارۀ چهارم، و بیست سال آماری، اندیشۀ

١٣ یا نادرست استفادۀ
مناسب٢۶ غیر تعمیم

به پاسخگویی برای گرفته�اند یاد درگذشته که قوانینی یا روش� از آموزان دانش از تعدادی

می�کنند. استفاده نامناسب به�صورت نتایج از احتمال، سؤاالت

احتمال سؤاالت به می�خواهند کبوتری النه اصل از قبلی ذهنیت با آموزان دانش مثال)

بار ٢ پیشامدها از یکی حتماً کنیم. پرتاب بار ٧ را تاس یک اگر مثال بدهند. پاسخ

بدهد. رخ است ممکن پیشامدها از کدام هر کنیم پرتاب یک�بار اگر ولی می�شود. ظاهر

١۴ روش�های از استفاده

محاسبۀ در ساخته خود
شانس٢٧

استفاده احتمال اندازه�گیری و مقایسه برای ساخته خود روش�های از آموزان دانش از برخی

ندارد. ریاضی مفاهیم و قوانین با ارتباطی هیچ�گونه روش�ها این که می�کنند

قرمز مهره ۵٠ ،B کیسه در و سیاه مهره ١۶ و قرمز مهره ٨ ،A کیسه در اگر مثال)

پاسخ است؟ بیشتر کیسه کدام از قرمز مهره برداشتن احتمال باشد. سیاه مهره ٧٠ و

است. ۵
٧ ≥ ١

٢ زیرا است؛ بیشتر B کیسه از قرمز مهره برداشتن احتمال دانش�آموز:

Bکیسه = (قرمز)۵٠
(سیاه)٧٠ Aکیسه = (قرمز)٨

(سیاه)١۶

احتمال در بدفهمی�ها ٣.٢

تصادفی نمونه�ای احتمال، بدفهمی�های بررسی برای ،[١٧] لی

دوازدهم و هشتم و ششم کالس در چینی دانش�آموز ۵۶٧ شامل

بررسی از پس داد. انجام (پیشرفته) خصوصی و عادی مدارس

طبقه�بندی دسته چهارده در را آموزان دانش بدفهمی�های نمونه�ها،

احتمال بدفهمی�های دسته ١۴ این ،١ جدول در کرد. شناسایی و

است. �شده بیان مثال و توضیح ذکر با شدن خالصه از پس

که است این احتمال آموزشی مشکالت مهم�ترین از دیگر یکی

همچنین و ممکن حالت�های تمام تعداد نمی�توانند دانش�آموزان

یک هر [٢] رضایی آورند. دست به را مطلوب حالت�های تعداد

پیش چالش�های به�عنوان که است نموده شناسایی را زیر موارد از

روبه�رو آنها با شمارشی مسائل حل جریان در یادگیرندگان، روی

هستند.

بررسی برای ،([۵] کهکی از نقل به ،٢٠١۴) ماسیتاه و الی

مفاهیم در اول متوسطه دانش�آموزان بدفهمی�های شناسایی و

١٧٧ شامل تصادفی نمونه�ای منظور این برای پرداختند. احتمال

پس کردند. انتخاب مدرسه دو از ساله یازده� و ده دانش�آموز

به داشتن تمایل نمایندگی٢٨، بدفهمی�های نمونه�های بررسی از

بدفهمی چهار انسان٣١ کنترل و باورها٣٠ هم�شانس٢٩، �احتمال

از استفاده و بی�دقتی٣٢ همچنین و نموده معرفی احتمال، خاص

کردند. دسته�بندی تایپ�شده٣٣ خطای به�عنوان را نادرست روش

و طبقه�بندی دسته چهار در را آموزان دانش بدفهمی�های آنها

توضیح به�اختصار بدفهمی�ها این ،٢ جدول در که کردند شناسایی

است. داده�شده

٢٨ Representativeness
٢٩ Equiprobability bias
٣٠ Beliefs
٣١ Human control
٣٢ Carelessness
٣٣ Error-typed
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دیگران و کهکی علی احتمال از هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک بررسی ۶۴

حالت�ها شمارش برای متنوع راهبرهای از استفاده .۵

ترکیبیاتی مسئله�های با رو پیش مسئله بین ارتباط ایجاد .۶

دیگر

شمارش برای ویژه به ترکیبیاتی استدالل از استفاده .٧

حالت�ها.

مسئله مطلوب حالت�های از برخی یافتن و مسئله .١

حالت�های رده�بندی و نامطلوب حالت�های تشخیص .٢

مطلوب

شمارش برای ممکن حالت�های «تمام» کردن پیدا .٣

تولید را ممکن حالت�های تمام که روشی آوردن دست به .۴

کند

احتمال بدفهمی�های .٢ جدول
بدفهمی توضیح بدفهمی شماره

مانند دنباله�هایی که می�کنند فکر �اشتباه به دانش�آموزان که می�کند بیان بدفهمی این

از بیشتری احتمال هستند جمعیت٣۴ توزیع مطابقت به که رو پشت، رو، پشت، رو،

دارند را بدفهمی این که دانش�آموزانی مثال دارند. رو رو، رو، رو، پشت، مانند دنباله�هایی

باشند مساوی پشت و رو تعداد تقریباً دنباله�ای در اگر سکه، یک پرتاب در می�کنند فکر

از بیش پشت تعداد که دنباله�ای یک به نسبت بیفتد اتفاق دارد وجود بیشتری احتمال

است. رو تعداد

نمایندگی ١

از یک هر نتایج احتمال مقدار دارند، تمایل آموزان دانش که است این هم�شانس احتمال

هم�شانس احتمال بدفهمی که دانش�آموزانی باور ،مثال بگیرند. نظر در برابر را آزمایش�ها

به است امکان�پذیر که حالت�هایی همۀ مجموع تاس، دو پرتاب در که است این دارند را

مجموع از ٧ یا ۶ مجموع که نمی�کنند درک آنها که صورتی� در دارند. احتمال اندازه یک

دارد. بیشتری احتمال ١٢ یا ٢

هم�شانس احتمال

گرایانه) (تمایل

٢

از یک هر نتایج احتمال مقدار دارند، تمایل آموزان دانش که است این هم�شانس احتمال

هم�شانس احتمال بدفهمی که دانش�آموزانی باور ،مثال بگیرند. نظر در برابر را آزمایش�ها

به است امکان�پذیر که حالت�هایی همۀ مجموع تاس، دو پرتاب در که است این دارند را

مجموع از ٧ یا ۶ مجموع که نمی�کنند درک آنها که صورتی� در دارند. احتمال اندازه یک

دارد. بیشتری احتمال ١٢ یا ٢

باورها ٣

تاس، مانند تصادفی مولدهای رویدادهای نتایج که می�کنند فکر دانش�آموزان از بعضی

است. مولدها این با کردن کار روش یا کردن پرتاپ نحوه به وابسته چرخنده و سکه

انسان کنترل ۴

روبه�رو آنها با شمارشی مسائل حل جریان در یادگیرندگان، روی

هستند.

مسئله مطلوب حالت�های از برخی یافتن و مسئله .١

حالت�های رده�بندی و نامطلوب حالت�های تشخیص .٢

که است این احتمال آموزشی مشکالت مهم�ترین از دیگر یکی

همچنین و ممکن حالت�های تمام تعداد نمی�توانند دانش�آموزان

یک هر [٢] رضایی آورند. دست به را مطلوب حالت�های تعداد

پیش چالش�های به�عنوان که است نموده شناسایی را زیر موارد از
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استان اول متوسطۀ دورۀ هشتم پایه دانش�آموزان مطالعه، مورد

نمونه (تیزهوشان، مدرسه نوع و می�شوند گرفته نظر در تهران

دلیل است. شده انتخاب طبقه�ها به�عنوان عادی) و شاهد دولتی،

در دانش�آموزان همگن ویژگی�های وجود طبقه�ها این انتخاب

مثال به�عنوان است. مدارس این از یک هر در پذیرش هنگام

نسبت بیشتری هوش دارای دانش�آموزان تیزهوشان، مدارس در

بر ویژگی این که هستند دیگر مدارس در دانش�آموزان سایر به

این بر بنا می�شود؛ سنجیده مدارس این ورودی آزمون�های اساس

اساسصفات بر دانش�آموزان شده انتخاب طبقات از یک هر در

تغییرات ترتیب این به می�شوند. گروه�بندی همگنی ویژگی�های و

می�شود. اقل حد گروه�ها درون در

نمونه اندازۀ طبقه�ای نمونه�گیری روش در دیگر سویی از

طبقات از انتخابی نمونه�های از مختلف شیوه�های به را ١٣٣٠

بهینه تخصیص شیوه شیوه�های این مرسوم�ترین از می�شود. تعیین

اندازۀ به توجه با مقاله، این در هستند. تخصیصمتناسب شیوه و

کل اندازۀ به توجه با طبقه هر از متناسب، تخصیص با طبقه، هر

مورد در بیشتر مطالعه برای است. �شده انتخاب نمونه طبقه، آن

حجم اساس بر طبقه هر از نمونه انتخاب به مربوط فرمول�های

دسترس در نمونه از حاضر تحقیق در شود. رجوع [۴] عمیدی به

و پسر دانش�آموزان از نفر ١٣٣٠ نمونه کل تعداد شد. استفاده

پژوهش آماری نمونۀ فراوانی ٣ جدول هستند. هشتم پایه دختر

مدارس از یک هر طبقه�بندی نمونه�گیری روش می�دهد نشان را

در طبقه�بندی به�عنوان عادی و شاهد دولتی، نمونه تیزهوشان،

زیر اندازههای به ساده تصادفی نمونۀ که شده�اند گرفته نظر

است. گرفته�شده

نفر ۵٠٩ تیزهوشان، دانش�آموزان نفر ١٧٨ آزمون این در

۴٩٩ و شاهد دانش�آموزان نفر ١۴۴ دولتی، نمونه آموزان دانش

پسر آنها از نفر ٨۵١ که کردند شرکت عادی دانش�آموزان از نفر

بودند. دختر آنها از نفر ۴٧٩ و

مطلوب

شمارش برای ممکن حالت�های «تمام» کردن پیدا .٣

تولید را ممکن حالت�های تمام که روشی آوردن دست به .۴

کند

حالت�ها شمارش برای متنوع راهبرهای از استفاده .۵

ترکیبیاتی مسئله�های با رو پیش مسئله بین ارتباط ایجاد .۶

دیگر

شمارش برای ویژه به ترکیبیاتی استدالل از استفاده .٧

حالت�ها.

تحقیق روش ٣

شده انجام� زمینه�یابی نوع از توصیفی روش به حاضر تحقیق

دانش�آموزان شامل گرفته، صورت پژوهش آماری جامعه است.

به تصادفی نمونه�ای است. تهران استان هشتم پایه پسر و دختر

دولتی، نمونه عادی، مدارس در که دانش�آموز، نفر ١٣٣٠ اندازۀ

تصادفی نمونه�گیری روش به می�کنند؛ تحصیل تیزهوشان و شاهد

پرسش�نامه�ای پژوهش، این ابزار شده�اند. انتخاب طبقه�بندی با

و داخلی مقاالت و پایان�نامه�ها از که است سؤاالتی از متشکل

مشاوره با و مؤلفین توسط نیز، برخی و شده گردآوری خارجی

این روایی است. شده تهیه ریاضی معلمان و اساتید از تن چند

گردید بررسی ریاضی آموزش اساتید از تن چند توسط سؤاالت

گروه یک روی بر اجرا از بعد کرونباخ٣۵، آلفای ضریب مقدار و

آمد. دست به ٠٫ ٩۶١ دانش�آموزان، از

نمونه اندازۀ و نمونه�گیری روش نمونه، ١.٣

گزينش با بندی طبقه نمونه�گیری روش از حاضر تحقیق در

جامعه واحدهای شیوه، این در است. شده استفاده ساده تصادفی

٣۵ Cronbachs alpha
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پژوهش آماری نمونۀ فراوانی .٣ جدول

جمع عادی شاهد دولتی نمونه تیزهوشان ٢*جنسیت

فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی

٨۵١ ٣۶٠ ١١٠ ٣٢۴ ۵٧ پسر

۴٧٩ ١٣٩ ٣۴ ١٨۵ ١٢١ دختر

١٣٣٠ ۴٩٩ ١۴۴ ۵٠٩ ١٧٨ جمع

استدالل سپس و کرده انتخاب را درست گزینه که می�گیرد

باشد. نموده کامل

(نمره کامل نیمۀ نمره دانش�آموز زمانی کامل: نیمه پاسخ .٢

سپس و کرده انتخاب را درست گزینه که می�گیرد را (٢

اما کرده انتخاب را نادرست گزینه یا نموده ناقص استدالل

باشد. آورده دقیق کامال استدالل

را (١ (نمره ناقص نمره دانش�آموز زمانی ناقص: پاسخ .٣

استدالل سپس و کرده انتخاب را درست گزینه که می�گیرد

اما کرده انتخاب را نادرست گزینه یا باشد نموده نادرست

باشد. آورده ناقص استدالل

(نمره نادرست نمره دانش�آموز زمانی نادرست: پاسخ .۴

سپس و کرده انتخاب را نادرست گزینه که می�گیرد را (٠

نباشد. سؤال پاسخگوی یا باشد نموده غلط استدالل

تحقیق یافته�های ۴

بدفهمی�های و فهم و درک شده، ارائه پاسخ�های تحلیل �و تجزیه با

�طبقه هفت به خالصه، طور به� احتمال مفاهیم از دانش�آموزان

اشاره آن، طبقه چهار به ۴ جدول در که شد دسته�بندی اصلی

پاسخ�های و بدفهمی ذکر با طبقه�ها از کدام هر سپس است. شده

در گرفت. قرار بررسی مورد جداگانه جداول در دانش�آموزان

می�شود. داده پاسخ پژوهش سؤاالت به پایان،

داده�ها گردآوری ابزار ٢.٣

شد مطالعه احتمال آموزش با مرتبط پژوهش�های و منابع ابتدا

تهیه از بعد شدند. انتخاب آزمون برای آنها سؤاالت از برخی و

شامل آزمون، زیر دو به آزمون یک اول، مرحلۀ در پرسش�نامه

٣٠ کالس ٢ از اولیه آزمون شد. تفکیک سؤال ٢۴ و سؤال ١٩

سؤاالت احتمالی ویرایش و اصالح به�منظور مدرسه یک در نفره

نداشتن به�علت که سؤال ١٢ آزمون، برگزاری بعد گرفت. صورت

و اکثر حد همچنین، شدند. حذف بودن، نامفهوم و الزم شرایط

۶٠ تا دقیقه ۴۵ از اولیه، نمونه در پاسخگویی زمان اقل حد

تستی- سؤال ٣١ با آزمونی درنهایت، و گرفته�شد نظر در دقیقه

شده استانداردسازی پرسش�نامه بعد، گام در شد. تهیه تشریحی

می�رفت انتظار که ١٣٩۴ سال اردیبهشت�ماه آخر هفته دو در

باشد؛ رسیده اتمام به آموزشگاه�ها همۀ در احتمال فصل تدریس

گردید. توزیع تحقیق، آماری نمونه بین در

بررسی جهت به پرسش�نامه و آزمون�ها برگزاری از پس

دانش�آموزان از نفر) ٣٠) کالس دو شامل اولیه نمونه در پایایی،

برای گردید. استفاده کرونباخ آلفای ضریب برآورد روش از

آلفای ضریب SPSS آماری نرم�افزارهای استفاده با منظور این

وضعیت مقدار این که آمد دست به ٠٫ ٩۶١ پرسش�نامه کرونباخ

می�دهد. نشان پرسش�نامه پایایی مورد در را مناسبی

نمره�گذاری نحوه ٣.٣

که شد تقسیم�بندی مختلف دسته چهار به سؤاالت نمره�گذاری

از: عبارت�اند

را (۴ (نمره کامل نمره دانش�آموز زمانی کامل: پاسخ .١
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می�شود. گرفته قرار استفاده بارتلت

تحلیل: مدل انتخاب دوم- مرحله ب)

که دارد وجود عاملی تحلیل برای مختلفی مدل�های

«تحلیل و اصلی» مؤلفه�های روش«تحلیل دو آنها مهم�ترین

اصلی مؤلفه�های تحلیل مدل است. مشترک» عاملی

و متغیرها تلخیص محقق هدف که می�رود به�کار زمانی

پیش�بینی اهداف برای عامل محدودی تعداد به دست�یابی

به�کار زمانی مشترک، عاملی تحلیل مدل همچنین باشد.

به که باشد ابعادی یا عامل�ها شناسایی هدف، که می�رود

نیستند. شناسایی قابل سادگی

عامل�ها: استخراج روش سوم- مرحله ج)

می�شود وارد تحلیل به که متغیرهایی تعداد به کلّی به�طور

دقیقی کمی مبنای اگرچه کرد. استخراج عامل می�توان

استخراجی عامل�های تعداد مورد در تصمیم�گیری برای

آنها از که دارد وجود ضوابطی اما است نشده اریه

استخراجی عامل�های تعداد تعیین برای تصمیم�گیری در

می�شود. استفاده

عامل�ها: چرخش - چهارم مرحله د)

چرخش عاملی، تحلیل در مهم مفاهیم از یکی

معتقدند محققان و آماردانان از بسیاری عامل�هاست.

کافی نیافته چرخش عامل�های موارد، از بسیاری در که

متغیرها از برخی ورود از عامل�ها چرخش زیرا نیستند

عاملی ساختار و می�کند جلوگیری مختلف عامل�های در

دلیل این بر بنا می�کند؛ ارائه تفسیرتری قابل و مناسب

همبستگی ماتریس به دست�یابی عامل�ها چرخش اصلی

است. تفسیرتر قابل و معنادار تئوریکی نظر از و ساده

نتایج و است شده انجام SPSS نرم�افزار از استفاده با مراحل این

عاملی تحلیل روش از استفاده از قبل الف) است: زیر شرح به

نمودار سـؤاالتب) بـین نمـرات همبسـتگی ضـرایب كـه بود الزم

نیز SPSS نرم�افزار در عاملی تحلیل از شده استخراج سنگریزه�ای

نهایی تحلیل برای می�توانند مؤلفه یا عامل چهار كه می�دهد نشان

.(١ (شکل شوند انتخاب

از دانش�آموزان بدفهمی�های طبقه�بندی ١.۴
عاملی تحلیل اساس بر احتمال مفاهیم

متغیرهای بین روابط ماهیت که است كلی روش عاملی تحلیل

مؤثر مؤلفه�های و متغیرهای بین روابط (مانند معین مجموعه یك

می�کند. تعیین را احتمال) مفاهیم از آموزان دانش بدفهمی�های بر

و مؤثر عوامل شناسایی و متغیرها این بین رابطه�هایی یافتن

بسیار مؤثر متغیرهای کردن خالصه اساس بر تحقیق آن در کلّی�تر

كه است تكنیكی عاملی تحلیل است. ناممكن گاه و مشکل

تعداد به�صورت را هم به وابسته متغیرهای از زیادی تعداد كاهش

هدف می�سازد. امکان�پذیر (عامل�ها) پنهان ابعاد از کوچک�تری

به روش این است. وابسته متغیرهای کردن خالصه آن اصلی

مبنای بر می�پردازد متغیرها از زیادی تعداد همبستگی بررسی

نهایت در كه می�شوند دسته�بندی به�گونه�ای متغیرها روش، این

محدود هستند متغیرها مجموعه همان كه عامل چند یا دو به

بر تحقیق در استفاده مورد متغیرهای دیگر به�عبارت می�گردند،

و شده محدود دسته چند یا دو به مشتركشان صفات اساس

عامل�ها بین روابط سپس و می�شود نامیده عامل دسته�ها این

محاسبه آن متغیرهای بین روابط نیز عامل هر در و به�دست�آمده

متغیرهای بین روابط كه تحقیق اصلی هدف نهایت در و شده

تحلیل روش اجرای مراحل که می�شوند محاسبه است، تحقیق

تحلیل روش اجرای با است. شده بیان پیوست در عاملی

بر مؤثر متغیرهای بین همبستگی ماتریس اساس بر و عاملی

می�شود. استنباط احتمال، مفاهیم از آموزان دانش بدفهمی�های

است: زیر شرح به عاملی تحلیل اجرای مراحل

تمامی برای همبستگی ماتریس تولید اول- مرحله الف)

آماری: نمونه متغیرهای

بین همبستگی بر عاملی تحلیل روش اساس که آن�جا از

روش این از استفاده در این بر بنا است، استوار متغیرها

گردد. محاسبه نیز متغیرها بین همبستگی ماتریس باید

همبستگی متغیری هیچ با که متغیرهایی می�شود توصیه

به برای گردند. حذف تحلیل از باشند، نداشته را الزم

همبستگی جهت از نمونه بودن مناسب تشخیص و تعیین

روش و KMO روش مانند روش�هایی متغیرها، بین
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دیگران و کهکی علی احتمال از هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک بررسی ۶٨

است. توجیه قابل پرسشنامه این روی بر اكتشافی عاملی تحلیل توجه با شود. حاصل اطمینان آن بودن باال از و بررسی آزمون

اساس بر آزمون سؤال�های بین همبستگی ضریب بودن باال به

،p−value = ٠٫ ٠٠٠ با ٠٫ ٣٠۶ آزمون آماره مقدار ،KMO آزمون

آزمون سؤاالت به مربوط سنگریزه�ای نمودار .١ شکل

شده�اند. گردآوری ۴ جدول در عوامل این

احتمال از هشتم پایه آموزان دانش بدفهمی�های و درک به مربوط عاملی تحلیل .۴ جدول

شماره اکتشافی عامل دسته سؤاالت شماره

٣*١ و گویا اعداد درک عدم عدم درک مفهوم جز به �جز و جز به� کل قسمت ١١ و ۶ و ۵ و ٢

سؤال دوم

کسرها با آن ارتباط عدم توانایی در مقایسه کسرها سؤال ب الف- قسمت ۴

٨ و ٧

عدم درک نسبت و تناسب سؤال ٩ و ١۴ و ١٣ و

٢*٢ شمارش توانایی عدم

تمام

عدم توانایی نوشتن تمام حاالت ممکن در فضای نمونه�ای الف- قسمت و ١٢ سؤال

١۵ ب

ممکن حالت�های عدم درک تعداد حاالت مطلوب سؤال الف قسمت ١١

٣*۶ ذهنی ۶*قضاوت�های مقایسه احتمال دو اتفاق را غیرممکن می�دانند. ١٠ و ٣ ۶*سؤال

استفاده از شهود در محاسبۀ احتمال

احتمال یک رخ داد یک پیشامد بستگی به شانس دارد.

مقدار یک احتمال همیشه کمترین عدد است.

احتمال رخ داد یک پیشامد همیشه ۵٠،۵٠ است.

بدفهمی در درک احتمال صفر و یک
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۶٩ ٨٠-۵٧ صص ،۴٧ پیاپی شمارۀ ،١٣٩٨ تابستان و بهار اول، شمارۀ چهارم، و بیست سال آماری، اندیشۀ

۴*۵ ۵*مشکالت

زبان�شناختی

عدم تمایز بین ممکن و غیرممکن�

عدم تمایز بین ممکن و حتمی

عدم تمایز بین غیرممکن و حتمی الف-ب- قسمت ١ سؤال

ج-د-

عدم درک مفهوم «یا»، «و» در رخ دادن پیشامدها. ت- قسمت ۴ سؤال و-ه

ب

عدم درک احتمال حتمی

و درک به مربوط عامل هر تحلیل ٢.۴
احتمال از آموزان دانش بدفهمی�های

بدفهمی�های و درک عامل�های از کدام هر تحلیل به اکنون

می�پردازیم. احتمال از دانش�آموزان

با آن ارتباط و گویا اعداد درک عدم طبقۀ ۵ جدول ابتدا در

در دانش�آموزان بدفهمی�های از نمونه�ای و مثال� ذکر با را کسرها

می�گیرد. قرار بررسی مورد آزمون سؤاالت به پاسخگویی

کسرها با آن ارتباط و گویا اعداد درک عدم طبقۀ .۵ جدول

به جزء مفهوم درک عدم

به�کل جزء و �جزء

پژوهش ۵ سؤال

٨٠ و قرمز مهره ٢١٠ ،B کیسه در و دارد وجود سیاه مهره ٨ و قرمز مهره ٢١ ،A کیسه در

و ببندید را چشمانتان می�کنیم. مخلوط کامال را کیسه هر مهره�های دارد. وجود سیاه مهره

است؟ صحیح زیر جمالت از کدام�یک بردارید، سیاه مهره یک می�خواهید شما که کنید فرض

دهید. توضیح را خود استدالل

است. B کیسه از بزرگ�تر A کیسه از سیاه مهره برداشتن احتمال الف)

است. B کیسه از کمتر A کیسه از سیاه مهره برداشتن احتمال ب)

است. یکسان B کیسه و A کیسه از سیاه مهره برداشتن احتمال ج)

است. غیرممکن احتمال دو نتیجه مقایسه د)

است. برابر کیسه دو هر در سیاه مهره آمدن احتمال زیرا ج، گزینه دانش�آموز: پاسخ

٨
٢١

=
٨٠
٢١٠
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دیگران و کهکی علی احتمال از هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک بررسی ٧٠

مقایسه در توانایی عدم

کسرها

پژوهش ٢ سؤال �

در سیاه مهره آمدن احتمال بردارد. کیسه از کردن نگاه بدون مهره یک می�خواهد شخص یک

دهید. توضیح را خود استدالل است؟ بیشتر ظرف کدام

١
١٢

<
١
٣
<

١
۵
<

١
٢
<

٣
٧

(د) (ج) (ب) (الف) (ه)

و نسبت درک عدم

تناسب

پژوهش ١٠ سؤال

١٨٠ آموزشگاه این اگر است. ١١
١٢ آموزشگاه یک ریاضی درس در شدن قبول احتمال

قبول نفر چند تقریباً کرده�اند. شرکت ریاضی امتحان در همگی که باشد داشته دانش�آموز

دهید. توضیح را خود استدالل می�شوند؟

١٧٩ نفر ١٨٠ از این بر بنا و می�افتد اتفاق حالت ١١ حالت ١٢ از زیرا :١ دانش�آموز پاسخ

می�شوند. قبول آموزان دانش از نفر ٣/١٩۶ :٢ دانش�آموز پاسخ می�شوند. قبول نفر

١٨٠
x

=
١١
١٢

�کل به جزء مفهوم می�کنند. استفاده جزء به جزء رابطه از موارد

کامال مفهوم درعین�حال اما باشد ساده�ای مفهوم می�رسد نظر به

�کل، به جزء ساختار زیر که کردند بیان .[١] است پیچیده�ای

است. کسر دیگر زیرساختارهای توسعه و یادگیری برای مبنایی

آنها نکرده�اند، درک را به�کل جزء مفهوم دانش�آموزان از برخی

تعداد مجموع و صورت برای را مطلوب قسمت�های تعداد باید

درحالی�که بگیرند. نظر در مخرج برای را ممکن حالت�های کل

از برخی در آموزان دانش است، کل به� جزء رابطه یک احتمال

درصد) ٩۵ اطمینان فاصلۀ :CI) کسرها با آن ارتباط و گویا اعداد درک عدم در آموزان دانش عملکرد .۶ جدول

نادرست پاسخ ناقص پاسخ کامل نیمه پاسخ کامل پاسخ ٢*سؤاالت

CI درصد fr CI درصد fr CI درصد fr CI درصد fr

(٠٫ ١٢, ٠٫ ١۵) ١٣٫ ٩ ١٨۵ (٠٫ ٠٧, ٠٫ ١٠) ٨٫ ٩ ١١٨ (٠٫ ١۴, ٠٫ ١٨) ٣٫ ١۶ ٢١٧ (٠٫ ۵٨, ٠٫ ۶٣) ۶٠٫ ٩ ٨١٠ ٢

(٠٫ ٣۴, ٠٫ ۴٠) ٣٧٫ ۴ ۴٩٧ (٠٫ ٢۵, ٠٫ ٢٩) ٢٧٫ ۵ ٣۶۶ (٠٫ ٠۵, ٠٫ ٠٧) ۶٫ ۵ ٨٧ (٠٫ ٢۶, ٠٫ ٣١) ٢٨٫ ۶ ٣٨٠ ۵

(٠٫ ٣۴, ٠٫ ٣٩) ٣۶٫ ٨ ۴٩٠ (٠٫ ٠٠١, ٠٫ ٠۵) ٢٫ ٩ ٣٩ (٠٫ ٠٣, ٠٫ ٠۵) ۴٫ ۴ ۵٨ (٠٫ ۵٣, ٠٫ ۵٨) ۵۵٫ ٩ ٧۴٣ ١٠
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٧١ ٨٠-۵٧ صص ،۴٧ پیاپی شمارۀ ،١٣٩٨ تابستان و بهار اول، شمارۀ چهارم، و بیست سال آماری، اندیشۀ

(٠٫ ٢۶, ٠٫ ٣١) و درصد (٠٫ ۵٨, ٠٫ فاصله�های(۶٣ در ۵ و سؤاالت٢

٢ سؤال در آنان عملکرد بهترین این بر بنا می�گیرد. قرار درصد

شد. مشاهده ۵ سؤال در آنان عملکرد ضعیف�ترین و است بوده

ممکن حالت�های تمام شمارش توانایی عدم طبقۀ ٧ جدول در

شده آورده دانش�آموزان پاسخ�های از مثال�هایی و بدفهمی ذکر با

است.

ارتباط و گویا اعداد درک عدم طبقۀ در آموزان دانش عملکرد

که همان�طوری است. شده داده نشان ۶ جدول در کسرها با آن

صد در به مربوط نقطه�ای برآورد می�شود، مشاهده ۶ جدول در

حدود به�ترتیب ۵ و ٢ سؤاالت به آموزان دانش کامل پاسخ�های

درصد درصد، ٩۵ اطمینان با که است؛ درصد ٢٨ و درصد ۶١

به که تهران استان در هشتم پایه دانش�آموزان کامل پاسخ�های

ممکن حالت�های تمام شمارش توانایی عدم .٧ جدول

پژوهش الف قسمت ،١١ سؤال �

بنویسید. را ممکن حاالت تمام می�کنیم. پرتاب بار ٣ را سکه�ای

است. حالت ۶ بیاید است ممکن که حالت�های همۀ دانش�آموز: پاسخ

٣× ٢ = ۶

نوشتن توانایی عدم

در ممکن حاالت تمام

نمونه�ای فضای

پژوهش ١٣ سؤال

به فروردین پانزدهم در این�که احتمال است. آمده دنیا به فروردین ماه در محمدمهدی بدانیم اگر

دهید. توضیح را خود استدالل است؟ چه�قدر باشد، آمده دنیا

د)١ ١
٢
ج) ١۵

٣١
ب) ١

٣١
الف)

پس است. آمده دنیا به فروردین ام ١۵ او و دارد روز ٣١ فروردین ماه چون دانش�آموز: پاسخ

است. ١۵
٣١ آن احتمال

حاالت تعداد درک عدم

مطلوب

درصد می�شود، مشاهده ٨ جدول در که همان�طوری کرده�اند.

و الف قسمت ،١١ سؤاالت به دانش�آموزان کامل پاسخ�های

این بر بنا است؛ درصد ۶٨ و درصد ۴۵ برابر به�ترتیب ١٣

خود از الف قسمت ،١١ سؤال در متوسطی عملکرد دانش�آموزان

بدفهمی ذکر با ذهنی قضاوت�های طبقۀ ٩ جدول در دادند. نشان

است. شده ارائه دانش�آموزان پاسخ�های از مثال�هایی و

برای یادگیرندگان که می�کند بیان [٢] رضایی همچنین

از یکی هستند، روبرو چالش�هایی با شمارشی مسئله�های حل

باید یکاحتمال به مربوط کسر آوردن دست به در که قسمت�هایی

نمونه�ای، فضای تشکیل یعنی است کسر مخرج گرفت، نظر در

این نتایج اما است؛ ممکن حالت�های تمام شمارش به منوط که

عمل ضعیف بسیار امر این در دانش�آموزان که داد نشان تحقیق
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دیگران و کهکی علی احتمال از هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک بررسی ٧٢

درصد) ٩۵ اطمینان فاصلۀ :CI) ممکن حالت�های تمام شمارش توانایی عدم در آموزان دانش عملکرد .٨ جدول

نادرست پاسخ ناقص پاسخ کامل نیمه پاسخ کامل پاسخ ٢*سؤاالت

CI درصد fr CI درصد fr CI درصد fr CI درصد fr

(٠٫ ٣۶, ٠٫ ۴٢) ٣٩٫ ٣ ۵٢٣ (٠٫ ٠۴٧, ٠٫ ٠٧) ۶ ٨٠ (٠٫ ٠٠۵, ٠٫ ٠١۵) ١٠ ١٣٣ (٠٫ ۴٢, ٠٫ ۴٧) ۴۴٫ ٧ ۵٩۴ ،١١

قسمت

الف

(٠٫ ٢٣, ٠٫ ٢٨) ٢۶٫ ٣ ٣۵١ (٠٫ ٠٣, ٠٫ ٠۵) ۴٫ ٨ ۶۴ (٠٫ ٠٠٢, ٠٫ ٠١) ٠٫ ۶ ٨ (٠٫ ۶۵, ٠٫ ٧٠) ۶٨٫ ١ ٩٠٧ ١٣

ذهنی قضاوت�های .٩ جدول

دو احتمال مقایسه

غیرممکن را اتفاق

می�دانند

پژوهش ٧ سؤال �

است؟ صحیح زیر عبارت�های از کدام�یک می�چرخانیم. را چرخنده�ها عقربه�های از یک هر

است. بیشتر B چرخنده به نسبت A چرخنده در سیاه قسمت در عقربه توقف احتمال الف)

است. کمتر B چرخنده به نسبت A چرخنده در سیاه قسمت در عقربه توقف احتمال ب)

است. یکسان B و A چرخنده در سیاه قسمت در عقربه توقف احتمال ج)

است. غیرممکن اتفاق دو احتمال مقایسه د)

آنها نمی�توانیم ما و یکدیگرند از مستقل چرخنده�ها از هرکدام احتمال بررسی دانش�آموز: پاسخ

کنیم. مقایسه باهم را
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٧٣ ٨٠-۵٧ صص ،۴٧ پیاپی شمارۀ ،١٣٩٨ تابستان و بهار اول، شمارۀ چهارم، و بیست سال آماری، اندیشۀ

در شهود از استفاده

احتمال محاسبۀ

پژوهش ۶ سؤال

است؟ صحیح زیر عبارت�های از کدام�یک می�چرخانیم. را چرخنده�ها از یک هر عقربه

است. بیشتر B چرخنده به نسبت A چرخنده در سیاه قسمت در عقربه توقف احتمال الف)

است. کمتر B چرخنده به نسبت A چرخنده در سیاه قسمت در عقربه توقف احتمال ب)

است. یکسان B و A چرخنده در سیاه قسمت در عقربه توقف احتمال ج)

است. غیرممکن اتفاق دو احتمال مقایسه د)

است. بیشتر احتمالش باشد، کمتر چرخنده فضای چه هر چون الف. گزینۀ دانش�آموز: پاسخ

داد رخ یک احتمال

به بستگی پیشامد یک

دارد شانس

د قسمت پژوهش، ١ سؤال

انتخاب را آن مقابل مناسب عبارت مورد هر در می�کنیم. پرتاب یک�بار را وجهی تاسشش یک

کنید.

حتمی). ممکن، (غیرممکن، است ٢ آمده رو عدد

دارد. شانس به بستگی اگرچه است. ممکن :١ دانش�آموز پاسخ

می�آید. ٢ بیاوریم شانس اگر است. ممکن :٢ دانش�آموز پاسخ

پژوهش ٩ سؤال

توضیح را خود استدالل باشد؟ اتفاق یک دادن رخ احتمال می�تواند زیر گزینه�های از کدام�یک

دهید.
١١
١٠
د) ٨

٧
ج) ٣

۴
ب) ۵

۴
الف)

است. بقیه از کمتر همیشه احتمال مقدار دانش�آموز: پاسخ
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دیگران و کهکی علی احتمال از هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک بررسی ٧۴

احتمال یک مقدار

عدد کمترین همیشه

است

پژوهش ٣ سؤال

در داریم، انتظار بار چند حدود در می�چرخانیم. بار ٣٠٠ را زیر چرخنده شبیه چرخنده، یک

دهید. توضیح را خود استدالل کند. توقف دارد وجود دایره که فضایی

د)١۵٠بار ج)١٢٠بار ب)٩٠بار الف)٧۵بار

است. کم�تر احتمالش بقیه از چون بار، دانش�آموز:٧۵ پاسخ

یک داد رخ احتمال

۵٠،۵٠ همیشه پیشامد

است

پژوهش ه قسمت ،١ سؤال

انتخاب را آن مقابل مناسب عبارت مورد هر در می�کنیم. پرتاب یک�بار را وجهی تاسشش یک

کنید

حتمی). ممکن، (غیرممکن، است ۶ آمده رو عدد

رو احتمال این�که یعنی می�آید رو عددی چه که نمی�دانیم ما اما است؛ ممکن دانش�آموز: پاسخ

است. درصد ۵٠ آن نیامدن و آمدن احتمال و است؛ ۵٠ ،۵٠ تاس در عدد هر شدن

درک در بدفهمی

یک و صفر احتمال

پژوهش ١٠ سؤال

دانش�آموز ١٨٠ آموزشگاه این اگر است. ١١
١٢ آموزشگاه یک ریاضی درس در شدن قبول احتمال

استدالل می�شوند؟ قبول نفر چند تقریباً کرده�اند. شرکت ریاضی امتحان در همگی که باشد داشته

دهید. توضیح را خود

است. ١ به نزدیک شدن قبول احتمال زیرا می�شوند؛ قبول همه دانش�آموز: پاسخ

خواهد اتفاق رویداد آن قطعاً باشد، درصد ۵٠ از بیشتر رویدادی

افتاد. نخواهد اتفاق قطعاً باشد درصد ۵٠ از کمتر اگر یا و افتاد

عنوان بدفهمی این به خود گانه ١۴ بدفهمی در [١۶] مندوزا و لی

بودند. کرده اطالق نتیجه» «رویکرد

درصد می�شود، مشاهده ١٠ جدول در که همان�طوری

بود؛ درصد ۵٠ باالی سؤاالت به دانش�آموزان کامل پاسخ�های

از سؤاالت این در را متوسطی عملکرد دانش�آموزان این بر بنا

شد. مشاهده ٧ سؤال در آنان عملکرد بهترین و دادند نشان خود

همراه به زبان�شناختی، با مرتبط مشکالت طبقۀ ١١ جدول در

شده آورده دانش�آموزان پاسخ�های از مثال�هایی و بدفهمی ذکر

است.

که است این ذهنی قضاوت�های ویژگی�های از یکی

باشد، کم�تر چرخنده فضای قدر چه هر دارند باور دانش�آموزان

مقایسه برای دانش�آموزان است. بیشتر آن دادن رخ احتمال

چرخنده اندازۀ چه هر می�کنند استدالل چرخنده دو احتمال

می�رسد. مطلوب قسمت به تندتر و زودتر عقربه باشد کوچک�تر

به�عنوان را این احتمال بدفهمی�های در [١۶] مندوزا و لی

همچنین �برده�اند. نام فیزیکی ویژگی�های اساس بر قضاوت

احتمال اگر که است این ذهنی قضاوت�های دیگر بدفهمی�های

خواهد اتفاق حتماً پس باشد، ١ به نزدیک پیشامدی یک داد رخ

غیرممکن باشد، صفر به نزدیک احتمالش رویدادی اگر یا افتاد

بیشتر از رویدادها، پیش�بینی برای دانش�آموزان از برخی است.

اگر که دارند باور آنها می�کنند. استفاده درصد ۵٠ از کمتر و
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٧۵ ٨٠-۵٧ صص ،۴٧ پیاپی شمارۀ ،١٣٩٨ تابستان و بهار اول، شمارۀ چهارم، و بیست سال آماری، اندیشۀ

درصد) ٩۵ اطمینان فاصلۀ :CI) ذهنی قضاوت�های در آموزان دانش عملکرد .١٠ جدول

٢*سؤاالت پاسخ کامل پاسخ نیمه کامل پاسخ ناقص پاسخ نادرست

fr درصد CI fr درصد CI fr درصد CI fr درصد CI

قسمت ،١

د

٨۶٠ ۶۴٫ ٧ (٠٫ ۶٢, ٠٫ ۶٧) ١٠٢ ٧٫ ٧ (٠٫ ٠۶, ٠٫ ٠٩) ٢٧۶ ٢٠٫ ٨ (٠٫ ١٨, ٠٫ ٢٣) ٩٢ ۶٫ ٩ (٠٫ ٠۵, ٠٫ ٠٨)

قسمت ،١

ه

٨۴۴ ۶٣٫ ۵ (٠٫ ۶٠, ٠٫ ۶۶) ١٠٧ ٨ (٠٫ ٠٧, ٠٫ ٠٨) ٣٠۴ ٢٢٫ ٩ (٠٫ ٢٠, ٠٫ ٢۵) ٧۴ ۵٫ ۶ (٠٫ ٠۴, ٠٫ ٠۶)

٣ ٨۴٠ ۶٣٫ ١ (٠٫ ۶٠, ٠٫ ۶۵) ٣٠ ٢٫ ٣ (٠٫ ٠١, ٠٫ ٠٣) ١٨٢ ١٣٫ ٧ (٠٫ ١١, ٠٫ ١۵) ٢٧٨ ٢٠٫ ٩ (٠٫ ١٨, ٠٫ ٢٢)

۶ ٧٢١ ۵۴٫ ٣ (٠٫ ۵١, ٠٫ ۵٧) ١٨٣ ١٣٫ ۶ (٠٫ ١١, ٠٫ ١۵) ١٧٢ ١٣ (٠٫ ١٢, ٠٫ ١٣) ٢۵۴ ١٩ (٠٫ ١۶, ٠٫ ٢١)

٧ ٨٨٣ ۶۶٫ ۴ (٠٫ ۶٣, ٠٫ ۶٨) ٩٣ ٧ (٠٫ ٠۵, ٠٫ ٠٨) ١٢١ ٩٫ ١ (٠٫ ٠٧, ٠٫ ١٠) ٢٣٣ ١٧٫ ۵ (٠٫ ١۵, ٠٫ ١٩)

٩ ٨٢۶ ۶٢٫ ١ (٠٫ ۵٩, ٠٫ ۶۴) ٣۶ ٢٫ ٧ (٠٫ ٠١, ٠٫ ٠٣) ٢۶٢ ١٩٫ ۶ (٠٫ ١٧, ٠٫ ٢١) ٢٠۵ ١۵٫ ۴ (٠٫ ١٣, ٠٫ ١٧)

١٠ ٧۴٣ ۵۵٫ ٩ (٠٫ ۵٣, ٠٫ ۵٨) ۵٨ ۴٫ ۴ (٠٫ ٠٣, ٠٫ ٠۵) ٣٩ ٢٫ ٩ (٠٫ ٠٢, ٠٫ ٠٣٨) ۴٩٠ ٣۶٫ ٨ (٠٫ ٣۴, ٠٫ ٣٩)

زبان�شناختی مشکالت .١١ جدول

و ممکن بین تمایز عدم

غیرممکن

پژوهش د قسمت ،١ سؤال �

انتخاب را آن مقابل مناسب عبارت مورد هر در می�کنیم. پرتاب یک�بار را وجهی تاسشش یک

کنید.

حتمی). ممکن، (غیرممکن، است ٢ آمده رو عدد

بیاید. ٢ عدد از کمتر یا بیشتر شاید چون است. غیرممکن دانش�آموز: پاسخ

و ممکن بین تمایز عدم

حتمی

پژوهش ه قسمت ،١ سؤال در

انتخاب را آن مقابل مناسب عبارت مورد هر در می�کنیم. پرتاب یک�بار را وجهی تاسشش یک

کنید.

حتمی). ممکن، (غیرممکن، است ۶ آمده رو عدد

است. ۶ آمده رو عدد که ثابت�شده چراکه است. حتمی :١ دانش�آموز پاسخ

می�آید. ۶ باألخره پرتاب چندین از بعد چون است. حتمی :٢ دانش�آموز پاسخ

بین تمایز عدم

حتمی و غیرممکن

پژوهش ب قسمت ،١ سؤال در

انتخاب را آن مقابل مناسب عبارت مورد هر در می�کنیم. پرتاب یک�بار را وجهی تاسشش یک

کنید.

حتمی). ممکن، (غیرممکن، است ٧ از کوچک�تر آمده، رو عدد

این�که دلیل به است. ٧ از کوچک�تر آمده رو عددهای چون است. غیرممکن :١ دانش�آموز پاسخ

است. غیرممکن پس است فرد یا زوج شده رو عدد نمی�دانیم

داریم. تاس در عدد ۶ فقط ما این�که برای است. غیرممکن :٢ دانش�آموز پاسخ
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دیگران و کهکی علی احتمال از هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک بررسی ٧۶

«یا»، مفهوم درک عدم

دادن رخ در «و»

پیشامدها

پژوهش ج قسمت ،١۴ سؤال در

کنید. تعیین را زیر مورد احتمال می�کنیم، پرتاب هوا به را تاسی

باشد. ٣ یا ٢ شده رو عدد این�که احتمال

است. ١
۶ آن احتمال و هست عدد ۶ از عدد یک فقط پس است ٣ یا ٢ چون دانش�آموز: پاسخ

احتمال درک عدم

حتمی

پژوهش ت قسمت ،۴ سؤال در

باشد. ١ برابر آن دادن رخ احتمال که بزنید مثال پیشامدی

احتمال باشد، سیاه آنها از یکی سفید مهره�های زیادی تعدادی میان در اگر :١ دانش�آموز پاسخ

است. ١ سیاه مهره آمدن

کدام هر آمدن احتمال است. قرمز مهره یک و آبی مهره یک که کیسه�ای در :٢ دانش�آموز پاسخ

است. ١ برابر

آن دادن رخ احتمال پس است فرد یا زوج آمده، رو عدد که

از درستی درک دانش�آموزان از برخی همچنین است، غیرممکن

واقع در نکرده�اند. درک را آنها بین فرق و ندارند «و» و «یا» کلمۀ

یکی ریاضی در «یا» با را عامیانه زبان در «یا» آموزان دانش

در می�شود. محسوب زبان مشکالت از یکی که می�گیرند نظر در

نشان زبان، مشکالت طبقۀ در دانش�آموزان عملکرد ١٢ جدول

است. شده داده

آنها که است این دانش�آموزان بدفهمی و مشکالت از یکی

معناست این به ندهد رخ پیشامدها از حالت یک اگر دارند، باور

باور دانش�آموزان از برخی یا افتاد، نخواهد اتفاق رویداد آن که

معناست این به بدهد رخ پیشامدها از حالت یک اگر که دارند

درک دانش�آموزان از برخی داد. خواهد رخ رویداد آن حتماً که

این�که مورد در آنها باور ندارند، حتمی و غیرممکن کلمۀ از درستی

نمی�دانیم ما چون که است این باشد ٧ از کوچک�تر آمده، رو عدد

درصد) ٩۵ اطمینان فاصلۀ :CI) زبان مشکالت در آموزان دانش عملکرد .١٢ جدول

٢*سؤاالت پاسخ کامل پاسخ نیمه کامل پاسخ ناقص پاسخ نادرست

fr درصد CI fr درصد CI fr درصد CI fr درصد CI

قسمت ،١

ب

١٠٠٠٧۵٫ ٢ (٠٫ ٧٢, ٠٫ ٧٧) ۵٠ ٣٫ ٨ (٠٫ ٠٢, ٠٫ ٠۴) ١۵٣ ١١٫ ۵ (٠٫ ٠٩, ٠٫ ١٣) ١٢٧ ٩٫ ۵ (٠٫ ٠٧, ٠٫ ١١)

قسمت ،١

ه

٨۴۴ ۶٣٫ ۵ (٠٫ ۶٠, ٠٫ ۶۶) ١٠٧ ٨ (٠٫ ٠۶, ٠٫ ٠٩) ٣٠۴ ٢٢٫ ٩ (٠٫ ٢٠, ٠٫ ٢۵) ٧۴ ۵٫ ۶ (٠٫ ٠۴, ٠٫ ٠۶)

قسمت ،١

د

٨۶٠ ۶۴٫ ٧ (٠٫ ۶٢, ٠٫ ۶٧) ١٠٢ ٧٫ ٧ (٠٫ ٠۶, ٠٫ ٠٩) ٢٧۶ ٢٠٫ ٨ (٠٫ ١٨, ٠٫ ٢٣) ٩٢ ۶٫ ٩ (٠٫ ٠۵, ٠٫ ٠٨)

قسمت ،۴

ت

٨۶۵ ۶۵ (٠٫ ۵٢, ٠٫ ٧٨) ٣٠ ٢٫ ٣ (٠٫ ٠١, ٠٫ ٠٣) ٣ ٠٫ ٢ (٠٫ ٠٠١, ٠٫ ٠٠۴)۴٣٢ ٣٢٫ ۵ (٠٫ ٢٩, ٠٫ ٣۵)

قسمت ،۴

ج

٧٨٩ ۵٩٫ ٣ (٠٫ ۵۶, ٠٫ ۶١) ۵ ٠٫ ٣٧ (٠٫ ٠٠٠۴, ٠٫ ٠٠٠٧) ۶ ٠٫ ۴۵ (٠٫ ٠٠١, ٠٫ ٠٠٧)۵٣٠ ٣٩٫ ٨ (٠٫ ٣٧, ٠٫ ۴٢)
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٧٧ ٨٠-۵٧ صص ،۴٧ پیاپی شمارۀ ،١٣٩٨ تابستان و بهار اول، شمارۀ چهارم، و بیست سال آماری، اندیشۀ

شهود، درک عدم کسر، و گویا اعداد مفاهیم در باید را احتمال

و هندسی تفکر درک عدم نمونه�ای، فضای شمارش توانایی عدم

یاددهی بر که کرد جستجو روزمره زندگی از احتمال جدایی جبری،

موضوعات این به توجه عدم است. تأثیرگذار احتمال یادگیری و

یادگیری احتمال مفهوم به مربوط پیش�نیازهای نگرفتن نظر در و

مهم�ترین از یکی می�دهد. قرار تأثیر تحت را دانش�آموزان

اعداد و کسر حوزه از مفاهیمی احتمال، مفهوم پیش�نیازهای

مفهوم درک به حوزه� این در اساسی بدفهمی�های و است گویا

است آن از حاکی پژوهش نتایج می�گذارد. منفی تأثیر احتمال

آموزشگران لذا دارد. تنگاتنگی ارتباط کسر مفاهیم با احتمال، که

داشته نظر در باید احتمال مفهوم انتقال و یادگیری تثبیت برای

کسرها، مقایسه جمله از کسر، مفاهیم دانش�آموزان که باشند

را تناسب و نسبت کل، به جزء و جزء به� جزء به�عنوان کسر
گرینس٣۶ تحقیق نتایج با پژوهش این یافته�های باشند. فراگرفته

آشکارکردن برای خود پژوهش در گرینس داشت. مطابقت [١٠]

حدود که شد متوجه احتمال، با گویا اعداد بدفهمی�های ارتباط

هستند ناتوان گویا اعداد مقایسه در دانش�آموزان از درصد ۶٢

احتمال آموزش امر در جدی مشکالت بروز باعث امر همین و

عدم احتمال آموزشی مشکالت مهم�ترین از دیگر یکی می�شود.

نمونه�ای فضای شمارش توانایی مجموعه�ها، روی اعمال درک

آموزشی جدید رویکرد به توجه با که است مطلوب پیشامد و

بین اعمال از عمل ٣ با دانش�آموزان ابتدا نهم ریاضی کتاب در

آشنا تفاضل عمل و اشتراک عمل اجتماع، عمل یعنی مجموعه�ها

پیشامد یک احتمال محاسبۀ و احتمال آموزش به سپس می�شوند

و آموزشی مشکالت می�شود باعث امر این که می�پردازند تصادفی

می�شود توصیه ریاضی معلمان به شود. کم�تر احتمال بدفهمی�های

جدول رسم و درختی نمودار از استفاده احتمال، مسائل حل در که

به را مطلوب حالت�های تمام بتوانند دانش�آموزان که روش�هایی و

بهتری درک بتوانند دانش�آموزان تا بدهند آموزش را آوردند دست

این یافته�های باشند. داشته ممکن حالت�های تمام شمارش در

رضایی داشت. مطابقت [٢] رضایی تحقیق نتایج با پژوهش

تمام شمارش در یادگیرندگان که می�کند بیان خود تحقیق در

این یافته�های هستند. روبه�رو چالش�هایی با ممکن حالت�های

درصد می�شود، مشاهده ١٢ جدول در که همان�طوری

٧۵ تا ۶٠ بازه در سؤاالت، به آموزان دانش کامل پاسخ�های

هر در را باالیی به رو متوسط عملکرد این بر بنا است؛ درصد

دادند. نشان خود از سؤال پنج

پژوهش سؤال به پاسخ ٣.۴

چگونه احتمال مفاهیم از هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک

دارند؟ بدفهمی�هایی چه و است

به محدود تنها احتمال، مفهوم از دانش�آموزان درک

مناسب درک برای حقیقت در نمی�شود، مفهوم همین

هستند. نیازمند دیگری پیش�نیازهای به دانش�آموزان احتمال،

عملکرد مشاهده و یاددهی تجربه همچنین و پژوهش یافته�های

آموزشی مشکالت ریشه که است این بیان�کنندۀ دانش�آموزان،

احتمال، زمینه در دانش�آموزان بدفهمی�های مهم�ترین و احتمال

فضای شمارش توانایی عدم گویا، اعداد مفهوم به وابسته

احتمال جدایی جبری، تفکر درک عدم شهود، درک عدم نمونه�ای،

که کرد جستجو معلمان محتوایی دانش و روزمره زندگی از

تحلیل �و تجزیه با می�دهد. قرار تأثیر تحت را احتمال یادگیری

بدفهمی�های پژوهش، این در شرکت�کنندۀ دانش�آموزان پاسخ�های

عبارت�اند که �شده�اند شناسایی احتمال مفهوم درک در آنان

عدم (٢ کسرها، با آن ارتباط و گویا اعداد درک عدم (١ از:

ذهنی، قضاوت�های (٣ ممکن، حالت�های تمام شمارش توانایی

محاسبه در خود روش�های از استفاده (۵ زبان، مشکالت (۴

مفاهیم از برخی درک عدم (٧ مناسب، غیر تعمیم (۶ احتمال،

پیش�نیاز.

نتیجه�گیری و بحث ۵

هشتم پایه دانش�آموزان فهم و درک بررسی مطالعه، این از هدف

است آن از حاکی مطالعه نتایج است. احتمال مفاهیم از

بدفهمی�های و مشکالت با احتمال مفاهیم در دانش�آموزان که

آموزشی مشکالت ریشه عمده به�طور هستند. مواجه مختلفی
٣۶ Greens
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توجه با است. کشورمان ریاضی درسی برنامه در مفهوم این

گاهی آ آموزش، امر در معلمان غیرقابل�انکار جایگاه و نقش به

موضوع می�تواند احتمال، آموزشی مشکالت و بدفهمی�ها از آنان

انجام راستا، این در باشد. کشورمان در پژوهش برای مناسبی

بررسی و احتمال مورد در دیگر تحصیلی پایه�های در مطالعه�های

و مدرسه�ای ریاضیات در احتمال یادگیری بر تأثیرگذار عوامل

می�تواند زمینه این در ریاضی درسی برنامه بررسی همچنین

آینده تحقیقات برای را مالحظه�ای قابل پژوهشی مسئله�های

نمایند. تعریف

مطابقت [٢۵ ،١٧] تحقیقات از به�دست�آمده نتایج با پژوهش

دانش�آموزان احتمال بدفهمی�های بررسی برای [١٧] داشت.

هشتم ششم، پایه دانش�آموزان میان را خود پرسش�نامه چینی،

این در اما بود؛ کرده اجرا خصوصی و عادی مدارس دوازدهم و

گردید اجرا هشتم پایه دانش�آموزان میان در پرسش�نامه پژوهش،

[١٧] لی احتمال بدفهمی�های دسته ١۴ اکثر داد نشان نتایج که

داشت. مطابقت حاضر مطالعه با

دوره درسی کتاب�های وارد احتمال آموزش اخیر سال�های در

به توجه برای بخش امید نشانه یک که است شده نیز ابتدایی
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