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Abstract
The purpose of this study is to investigate
content knowledge(CK) and pedagogy content
knowledge(PCK) of the primary school teachers
and its relation with the students’ problemsolving ability at mathematical fractions.
Therefore, 256 teachers of the fifth and sixth
grade were selected randomly, and measuring
scale of CK and PCK was administered on them.
Also, measuring scale of the ability of solving
fraction problems was administered on 5179
students of the same teachers. The result shows
that; 1) The primary school teachers lack right
and adequate CK and PCK at mathematical
fractions; 2) Students’ ability at solving fraction
problems was poor especially on conceptual
problems; 3) There is positive and significant
relationship between CK and PCK with
students’ problem solving ability at fractions.
Mean structural analysis between male and
female teacher's shows although the mean of CK
and PCK of the male teachers is higher than that
of female teachers, there is no significant
difference between them. It was proved that
there is positive and significant relationship
between CK and PCK with instructional
experiences and academic degrees of the
teachers. The result of this study emphasizes
special attention to reviewing and revising preservice and in-service training of the teachers.
Keywords: content knowledge, pedagogy content
knowledge, mathematical fractions, problem
solving

بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای
معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل
کسرهای ریاضی دانشآموزان
 محمدرضا فدایی،* ابوالفضل رفیعپور،فرهاد کاظمی
. ایران، قروه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قروه، گروه ریاضی1
 دانشگگاه شگیید، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، هیئتعلمی گروه آموزش ریاضی2
. ایران، کرمان،باهنر کرمان
 دانشگگاه شگیید، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، هیئتعلمی گروه آموزش ریاضی3
. ایران، کرمان،باهنر کرمان

چکیده
هدف این مطالعه بررسی دانش محتوا و دانش پگداگوی محتگوا
معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرها ریاضی
 معلم پایگه پگن م و ششگم ابتگدایی252 دانشآموزان بود؛ بنابراین
بهصورت تصادفی انتخاب شدند و ابگاار سگن ش دانگش محتگوا و
 همامان ابگاار سگن ش.دانش پداگوی محتوا رو آنها اجرا شد
 دانشآموز همگان معلمگان5115 توانایی حل مسائل کسر نیا رو
) معلمان مگدار ابتگدایی فاقگد دانگش1 : نتایج نشان داد.اجرا شد
محتوا و دانش پداگوی محتوا مناسب و کافی درزمینة کسرها
) توانگایی حگل مسگائل کسگر دانگشآمگوزان2 .ریاضی مگیباشگند
) بین دانش محتگوا3 .بخصوص رو مسائل مفیومی ضعیف است
و دانش پداگوی محتوا با توانایی حل مسئله کسگر دانگشآمگوزان
،) تحلیل ساختار میانگینها4 .همبستگی مثبت معنادار وجود دارد
بین معلمان زن و مرد نشان داد که گرچه میانگین دانش محتگوا و
دانش پداگوی محتوا معلمان مرد از معلمگان زن انگدکی بگا تر
) مشخص شگد5 . اما تفاوت معنیدار بین آنها وجود ندارد،است
که بین دانش محتوا و دانش پداگوی محتوا با شاخصها سابقه
تدریس و مدرک تحصیلی معلمهگا همبسگتگی مثبگت و معنگادار
 نتایج ایگن مطالعگه لگاوو توجگه ویگ ه بگه بگازنگر در.وجود دارد
دوره ها آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمگان را مگورد
.تأکید قرار میدهد
 کسگرها، دانش پداگوی محتگوا، دانش محتوا:واژههای کلیدی
 حل مسئله،ریاضی
drafiepour@gmail.com : نویسندة مسئول.*

97/08/07 :پذیرش

96/03/21 :وصول

بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرهای ریاضی 501 /

مقدمه
نتایج مطالعاا وونااوود ک وراوک اخ مفتناا نرااد
می د وه انش آموزاد ک تمام ساطو مدکساه کک
محدو خ از اعادا وویاا و صفصاوس واار اخ کیا ای
اکناد (Mack 1990؛ .)Zhou, Peverly & Xin2006
صراخ اینکه معنماد صتوانند مرکال شایع و صدفهمی اخ
انشآموزاد ک حا مااا واار ا کا صرناساند و صاه
آد ا صازخوک مؤثر و مناسبی صد ند صاید اکاخ و سته
انش صاشند :انش محتاوا ( )Content knowledgeواه
شام انش مفهومی و کویه اخ ک ماوک وار اسا ؛ و
اناااش پاااداوووخ محتاااوا ( Pedagogy Content
 )knowledgeشام انش موک نیاز معنا صاراخ باصا
سترس ور د محتوا (وار ا) صراخ انش آموزاد اسا
( Depaepe, Torbeyns, Vermeersch, Janssens,
Van

Verschaffel,

Kelchtermans,

Janssen,

 .)Dooren2015شااوا د زیااا خ ودااو اک وااه نراااد
می د معنماد فابد اناش محتاوا و اناش پاداوووخ
محتواخ وافی کزمینة واار ا مایصاشاند ( Turnuklu
&Yesildere 2007,1990 Ball؛.)Depaepe et.al 2015
صناصراین صا توده صاه ا میا اناش محتاوا و اناش
پداوووخ محتاوا ک فرایناد آماوزش از یکااو و ما یا
چالش صرانگیز وار ا صراخ یا ویرخ اناشآماوزاد و
تدکیس معنماد از سوخ یگر و صاه عنا فااداد وداو
مطالعا عمیق و غنی ک دامعه آموزشی ایراد مطالعاه
حا ر انجام شد.
ا داف این مطالعه عباک اند از:
 .1صرکسای سااطا انااش محتاوا و انااش پااداوووخ
محتواخ معنماد اصتدایی ک وار اخ کیا ی؛
 .2صرکساای توانااایی انااشآمااوزاد ک ح ا ماااا
وار اخ کیا ی؛
 .3صرکسی کاصطه صین انش محتوا و انش پاداوووخ
محتوا صا توانایی ح مائنه وار انشآموزاد؛
 .4ماایاه انش محتوا و اناش پاداوووخ محتاواخ
معنماد مر و زد ک وار اخ کیا ی؛

 .5صرکسی کاصطه صین شاخص ااخ سااصاه تادکیس و
مدکک تحصینی صا انش محتوا و انش پداوووخ محتاوا
معن ا؛
مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
ک ه اخ اخیر تحایاا آموزشی از شوا دخ حمای
میوند وه صیانگر این اس ویفی فرص اخ یا ویرخ
ایجا شاد صاهوساینة معنا کوخ یاا ویرخ و انگیازش
اناشآماوزاد تاثثیر اک (McCaffrey, 2009 Hattie
 .)Lockwood, Koretz, Louis, & Hamilton2004ک
این کاساتا توداه ویاژ اخ صاه اناش معنا از محتاواخ
آموزشی معطوف شد اس وه این انش شاام اناش
پداوووخ محتوا و انش محتاوا اسا  .ار و ناون ایان
انش کوخ فعالیا ااخ آموزشای معنا و مااد طاوک
یا ویرخ انشآموزاد ک حوز کیا یا تثثیروذاک اسا
( Baumert, Kunter, Blum, Brunner, Voss, Jordan,
.)et al.2010., Hill, Rowan, & Ball,2005
از زمانی واه ( )Shulman, 1986صاه معرفای اناش
موک نیاز معنماد صراخ تدکیس پر اخ توداه ویاژ اخ
صه و مؤلفة این انش وه انش محتوا و انش پداوووخ
محتوا میصاشد شد اس  .کواباع ایان و ناون اناش
بنب تحایاا حوز آموزش معنماد صو اس  .شاولمن
انش موک نیاز معنماد صراخ تدکیس کا ک فا مؤلفاه
ستهصندخ ور اس وه عباک اند از :اناش پاداوووخ
عمومی اناش یا ویرنادواد و ویژوای ایرااد اناش
زمینه اخ آموزشی انش ا داف آموزشی انش محتوا
اناااش صرناماااه کسااای اناااش پاااداوووخ محتاااوا
( )Ball,Thames, & Phelps2008انش محتوا کادع صه
کک معن ا از تاادکیس محتااواخ مو ااوعی ( Subject
 )matterاس ا یااا صااه عباااک سااا تاار کک معن ا از
مو وعی وه آموزش می اد .طباق نرار ( Shulman,
 )1986معنا نااهتنهااا صایااد مو ااون کا صدانااد و کوخ آد
تانط اشته صاشد صنکه صاید صداند وه این مو اون چارا
چنین اس ؛ صناصراین تثویاد کوخ کک عمیاق تادکیس
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محتوا اس  .پس کنتیجه انش محتواخ معن صا اناش
تحایاا آوا میکی وه ک مؤساا آموزش عالی ایجا
شد یا صا اناش کیا ای واه صزکواااعد صعاد از اتماام
مدکسه حفظ ور اند متفاو اس (Krauss, Brunner,
Kunter, Baumert, Blum, Neubrand2008؛ cited in
.)Kleickmann et.al 2013
( )Shulman, 1986انش پداوووخ محتوا کا صهعنواد
انش موک نیاز صراخ باص سترس ور د مو ون کسی
تعریا میوند .صه اعتاا او انش پداوووخ محتوا شام
مفیدترین شک صازنمایی اید ا بوختارین ترابیه اا و
بیاس ا تصاویر مرا صا تو یا توصیفا مثال ا و ک
یک دمنه؛ مؤثرترین کوش اخ صازنمایی و فرماولصنادخ
مو ون وه آد کا صراخ یگراد باص کک میساز  .انش
پداوووخ محتوا مچنین شام کک این ماائنه اسا
وه چه چیزخ یاا ویرخ مو اوعا خااس کا آسااد یاا
شااواک م ایساااز ؛ مفااا ی و پاایش مفهااوم ااایی وااه
انشآموزاد صا سنین و پیشزمینه اخ مفتنا ک ذ ان
خااو اکنااد ک یااا ویرخ مفااا ی ددیااد تثثیروذاکنااد
(Park & Oliver, ( .)Ball, Thames, & Phelps, 2008
 )2008صا صرکسی ا صیا پاژو ش کوخ تعااکیا مفتناا
انش پداوووخ محتوا تعریا واکخ داامع زیار کا اکا اه
ا اند :اناش پاداوووخ محتاوا کک معنا و فرایناد
چگاااونگی وماااک صاااه کک مو اااون کسااای صاااراخ
انااشآمااوزاد صااا اسااتفا از اسااتراتژخ اااخ آموزشاای
چندوانه صازنمایی ا و اکزیاصی ا ک محیط اخ یا ویرخ
متفاو صه لحاظ فر نگای زمیناهاخ و محادو ی ااخ
ادتماعی اس .
صه اعتاا ( )Kovarik, 2008انش پداوووخ محتواخ
کیا ی عباک اس از :اید ایی وه توسط معنا آشاکاک
میشوند چگونگی ونجاندد (انطباا)) ایان ایاد اا ک
چاکچوب صزکگتر کیا ی نحوة سازماد ی این اید اا
و چگونگی صازیاف آد ا اس  .ایان تعریاا مؤلفاه ااخ
کویهاخ و مفهومی کا صه انش محتوایی پیوناد مایزناد.
( )Shulman, 1986ا عا ور وه معنماد صایاد سااختاک و

محتواخ کیا ی کا کک ونند .آد ا صاید صاراخ صرباراکخ
اکتباط صین مو وعا نررخ و عمنی کیا ی توانا صاشاند.
عالو صر این صه اعتاا ( )Park, 2004پاداوووخ کیا ای
فهمی از ساازمادصنادخ و کک کواصاط صاین مو اوعا
کیا ی اس  .معنمااد صاتجرصاه معنماانی واه پاداوووخ
کیا ی صاعیی اکند ک تدکیس خو مثال اخ متناوعی
میزنند و کوش اخ ح متفاو اکند اید ااخ آد اا
صه اکتباط اک و انش آد ا صه کوشی سازمادصنادخ
شد اس وه فها و وااکصر صاا ا کاصطاه اک  .ماثالا
کویکر خ وه ک تدکیس احتمال صکاک میکو صاا کویکار
تدکیس معا له  4مجهولی متفاو اس ؛ واه ایان اا کا
صاید ک انش پداووویکی کیا ای دااتجو وار  .صااول
وان ا پااداوووخ صاادود کیا اای پااوب و کیا اای صاادود
پداوووخ ووک اس (.)Fahimi, 1388
یکی از مو وعا صایاک مه و چالشصرانگیز کیا ای
وک اصتدایی وار اخ کیا ی اسا  .ک ماوک ا میا
اعدا وویا (صفصوس وار ا) و یا ویرخ آد ا محااانی
ماننااد ( )Behr, Lesh, Post & Silver, 1983صیاااد
می اکند اعدا وویا یکای از مها تارین و کعاین حاال
پیچی اد تاارین مفااا ی کیا اایا اصتاادایی اااتند وااه
انش آموزاد صا آد مواده میشوند .ا می این اعادا کا
از سه منرر میتواد نگا ور  :از منرار عمنای تواناایی
صرخوک و واک مؤثر صا اعدا وویا صه طوک وسیعی میتواناد
توانایی کک و مدیری موبعی ا و صرخوک صاا مااا
زندوی وابعی کا صراخ انش آموزاد افزایش د .از منرر
کوانرناسی اعدا وویا میتوانند زمینه اخ غنی کا ایجاا
ونند وه ک آد ساختاک اخ ذ نی موک نیاز صاراخ کشاد
عاالنی صه طوک پیوسته پروکش و توسعه یاصناد .از منرار
کیا ی کک اعدا وویا میتواند پایه اخ یا ویرخ وااک
صا عمنگر اخ دبرخ کا ک آیند صراخ انش آموزاد آما
وند .محاااد یگارخ نیاز مانناد ( Clarke, & Roche,
 )2009و ( )Lamon, 2005ک مااوک ا میاا وااار ا
اظهاک می اکند وه کک عمیق وار اخ کیا ی یکای از
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پایه اخ اصنی کک مفا ی پیرارفتهتار کیا ای مانناد
دبر و احتمال اس .
رچند محاااد مفتنا صر ا می یا ویرخ مفهومی
وار ا تثوید فراوانی اکند اما ک عم یاد مایشاو
وااه انااشآمااوزاد پای اه اااخ مفتنااا تحصااینی چاااک
مرکال و صدفهمی ااخ فراوانای ک واار ا ااتند و
کک محاادو انااشآمااوزاد از وااار اخ کیا اای ک
تحایاا مفتنا صه اثباا کساید اسا ( & Clarke,
Roche, 2009؛Behr, Lesh, Post, Silver, 1983
Mack, 1990.,2002 Cramer, Post,؛ Vamvakoussi,
Christou, Mertens, & Van Dooren, 2011., Zhou,
.)Peverly & Xin2006
صااه اعتاااا ( & Vamvakoussi, Van Dooren,

 )Verschaffel, 2012یکااای از مراااکال اصااانی و
صدفهمی اخ شایع انش آموزاد ک وار اخ کیا ی صاه
عن تعمی ناصجاخ ویژوی اخ ستگا اعدا طبیعی صاه
وار اس  .صهعناواد مثاال اناشآماوزاد دماع اعادا
طبیعی کا صه دمع وار ا تعمی می ند:

صناصراین صراخ اینکه معن ا صتوانند صرخوک خ ماؤثر صاا
چنین مرکال و صدفهمی ایی اشته صاشاند صایاد اکاخ
انش محتوا و انش پاداوووخ محتاواخ واافی کزمیناة
وار ا صاشند؛ اما نتایج تحایق عکس این مطنب کا نرااد
ماای ااد (Ball, 1990؛ Yesildere & Turnuklu
2007؛ )Newton, 2008( .)Depaepe et.al 2015اظهااک
می اک وه انرجو معنمااد ] انراجویاد ترصیا معنا [
اکاخ انش محتاواخ مناساب و واافی کزمیناة واار ا
نیاتند و تعدا زیا خ از آد ا تعمی ناصجاخ "ترتیاب" از
اعدا طبیعی کا صه وار ا موک اساتفا باراک مای ناد.
صهعنواد مثال ( )Newton, 2008از این معنمااد پرساید
صو وه صعد از وار چه وارخ خوا د آماد تعادا خ از
آد ا دواب کا ا صو ند .او ک ا امه ا افه میوناد واه
انرجو معنماد مداکس اصتدایی آمریکا معموعا ک استفا

از الگوکیت اا صاراخ حا مااا واار ا چااک مراک
اتند و انعطافپذیرخ پایینی ک ح ماا اکند.
( )Ball, 1990صیاد میوند وه انش محتواخ معنماد
مداکس اصتدایی و انرجو معنماد سطا متوسطه نااب
صه تاای وار ا عمیق نیا  .او ا افه میوناد واه ایان
معنماد معماوعا ک اساتفا از الگاوکیت تااای کسا
عم میونند اما کک مفهومی مناسابی نااب صاه آد
نداکند؛ صهعباک یگر نمای انناد واه چارا ک تااای و
وار صاید وار اول کا ک معکوس واار وم ارب وار .
مچنین نتایج مصاحبه ا صیانگر ودو شاکاف ک اناش
پداوووخ محتواخ معنماد صو  .نتایج نرااد ا صاو واه
فاط تعدا اندوی از معنماد سطا متوسطه تواناته صو ند
صراخ یک تکنیا تاای وار ا صازنمایی مناسابی انجاام
ند کحالیوه ایچ وادام از انراجو معنمااد ماطاع
اصتدایی نتواناته صو ناد صازنماایی مناسابی اکا اه ناد.
عالو صر ایان مطالعاه ( )Tirosh, 2000و ( & Turnuklu
 )Yesildere, 2007وه کوخ انش معنماد اصتدایی نااب
صه صدفهمی اخ انشآموزاد متمروز شد صاو نرااد ا
وه انش پداوووخ محتواخ این معنمااد اکاخ مراکال
اساسی اس  .آد ا متوده شدند وه صیراتر ایان معنمااد
ک پیشصینی خطا ااخ اناشآماوزاد صاا مراک مواداه
اتند و معنمانی واه تواناایی پایشصینای خطا اا کا
اکند اکاخ کویکر کویهاخ میصاشند؛ صهعباک یگر تنهاا
اشتبا ا کویاهاخ کا مایتوانناد پایشصینای ونناد و ناه
اشتبا ا مفهومی (صهعنواد مثال یکی از اشاتبا اتی واه
معن ا ک تاای وار ا صیاد ور صو ناد ایان صاو واه
انش آموزاد ممکن اس صه دااخ معکاوس وار د واار
وم وار اول کا معکوس ونند و ساسس ارب کا انجاام
ند).
( )Ma, 1999صا استفا از چهاک تکنیا کیا ی صا 72
معن ک چین و آمریکا مصاحبه ور  .ک این تحایاق از
معنماد خواسته شد تا وار ا کا صر ا تااای ونناد و
استانی کا مطر ونناد واه صاا ماائنه تااای ساازواک
صاشد .نه تنها تمام معنماد چینای تااای کا صاه کساتی
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انجام ا ند صنکه صهصوک دمعی چهاک کوش مفتناا کا
نیز صراخ انجام این واک موک استفا براک ا ند و تاریبااا
مگی استاد کستی کا صراخ تااای صیااد ور ناد .ک
ماایاه تنها حدو نیمی از معنماد آمریکایی تااای کا
صه کساتی انجاام ا ناد و مگای از یاک کوش مرااصه
استفا ور صو ند و تنها یک معن نیز تواناته صو یک
استاد صراخ مائنه صااز  .ما فهمید وه معنماد چینای
تمای اکند تا صاین مو اوعا مفتناا اکتبااط صرباراک
ونند چنادین کوش کا صاراخ حا مااا مای انناد و
صهتاارین کوش کا صااراخ یااک موبعیاا خاااس انتفاااب
میونند .او پیرنها ور وه شیو انجام کیا ی معنمااد
چینی نراد ندة کک مفهومی معنا اک و سطا صااعخ
انش پداوووخ محتواخ آد اس .
ک یک دمعصندخ میتاواد وفا واه فااداد اناش
محتواخ مناسب و واافی منجار صاه انتفااب کویکر ااخ
کویهاخ صهداخ کویکر مفهومی و فاداد اناش پاداوووخ
محتوا صاعث میشو وه معنا اا نتوانناد اساتراتژخ ااخ
آموزشی و صازنمایی اخ مناسبی کا صراخ کفع صدفهمی اا و
مرکال انشآموزاد ک ح ماا وار ا اکا ه ند.
روش پژوهش
پژو ش حا ر توصیفی و از نون مبااتگی اسا  .ایان
مطالعه کوخ معنماد مداکس اصتدایی یکی از اساتاد ااخ
غرصی ایراد ک فاصنه سال اخ  94-95انجام شد .نموناه
آماکخ این مطالعه شام  256معنا پایاه ااخ پانج و
شر صو واه صاه کوش نموناهویارخ تصاا فی انتفااب
شدند .عالو صر ایان تعادا  5179اناشآماوز معنمااد
مذووک نیز صراخ سانجش تواناایی حا مااا ک ایان
مطالعا شرو اشتند.

بن -واغذخ شاام  22آیات صار اسااس مادل مطالعاه
Cognitive Activation in the ( COACTIV
 )Classroomطراحی شد وه  14آیت مرصوط صاه اناش
پداوووخ محتوا (مؤلفه آموزش  4آیت مؤلفه تکنیاا 4
آیت مؤلفه انشآموز  6آیت ) و  8آیت نیاز مرصاوط صاه
انااش محتااوا صااو  .مؤلفااه آمااوزش ک مااوک انااش
صازنمایی اخ ووناوود و تو یا استانداک ماا کیا ای
اس ؛ مؤلفه تکنیا ک موک انش کوش ااخ وونااوود
ح ماا کیا ی اس ؛ مؤلفه انشآموز نیاز ک ماوک
انش صدفهمی ا و مرکال انش آموزاد ک ح ماا
کیا ی اس  .مچنین صراخ طراحی آیت اخ مرصوط صاه
انش محتاوا متنااظر صاا ساتهصنادخ سناانه مراتبای
( )Krauss, Baumert, & Blum, 2008از انش کیا ی
سااطا وم ایاان سااتهصناادخ یعناای کک عمیااق از
کیا یاتی وه ک مداکس تدکیس میشو موک اساتفا
براک ورف  .ک طراحی این اصازاک تاالش شاد تاا واار ا
صهطوک مباوط موک مطالعه براک ویرناد .از ویژوای ااخ
این اصزاک میتواد مواک زیر کا ذور ور  :ودو آیات ااخ
مفهااومی و کویااهاخ صاار اساااس چهاااک عماا اصاانی
(دمع/تفریااااق رب/تاااااای ) ماااااا والماااای
صدفهمی اخ شایع انش آموزاد ک واار ا مااا نی صاا
صاایش از یااک کا ح ا پ ایشصین ای خطا اااخ احتمااالی
انشآموزاد آیت ایی ک ماوک چرایای کسا صاو د
یک کویه یا یک کوش و ...
نتایج تحنیا عاامنی اوتراافی صیاانگر کوایای سااز
مناسب این اصزاک صاو و پایاایی آد طباق اریب آلفااخ
ورونباخ صراصر  0/9صه س آمد .کنتیجه تحنی عاامنی
اوترافی و تا از آیت ا حذف شد و ا اخ مرصوط صاه
 20آیت ک این مااله موک تحنیا باراک ورفتاه اسا .
الزم به ذکر است که ویژگیهای ابزار اصللی در مقالله

ابزار پژوهش

دیگری چاپ شده است و در این مقاله فقط چهار تلا از

ابزار دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا

آیتمها در قسمت پیوست ارائه شده است.

ک این مطالعه صراخ انداز ویرخ انش محتوا و انش
پداوووخ محتواخ معنمااد اصتادایی ک واار ا اصازاکخ

کوش نمر ی صه آیت ا صدینصاوک صاو واه صاه
یک دواب سطحی نا کس یا عدم تالش کوخ یک آیت
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مائنه کویهاخ) صاا وماک ساه نفار از معنمااد صاتجرصاه
طراحی و کوخ انش آموزاد ادرا شد .پایاایی ایان اصازاک
طبق آلفاخ ورونباخ  0/76محاسبه شد .کوش نمر ی
صه ح مااا اناشآماوزاد مرااصه کوش نمار ای
آیت اخ اصزاک انش محتوا و انش پداوووخ محتوا صاو .
صیرترین نمر اخ وه انشآموزاد میتواناتند کوخ ایان
اصزاک واب ونند  12اس  .میاانگین اصازاک  6و میاانگین
سؤاع مفهومی و کویهاخ نیز  3ک نرر ورفته شد.

نمر صفر صه یک دواب واما و کسا نمار و و صاه
یک تالش عمیق اما صدود کسیدد صه دواب کس نمر
یک تعناق مایورفا  .صیراترین نمار اخ واه معنا اا
م ایتواناااتند کوخ آی ات اااخ انااش محتااوا و انااش
پداوووخ محتوا واب ونناد صاه ترتیاب صراصار  14و 26
صو  .عالو صر این میانگین آیات ااخ اناش محتاوا  7و
انش پداوووخ محتوا  13ک نرر ورفته شد.
صیا کصد صروه اخ ح ماائنه معنا اا توساط
محاق یگرخ موک تصحیا و صاازصینی باراک ورفا واه
ریب توافق صین و مصحا صراصر  0/86صو .

یافتههای پژوهش
ک ددول ( )1فراوانای معنا ااخ مار و زد صاه لحااظ
دنای ساصاه تدکیس و مادکک تحصاینی اکا اه شاد
اس .

ابزار سنجش توانایی حل مسائل کسر
صراخ انداز ویرخ توانایی ح ماا وار اناشآماوزاد
اصزاکخ شام شش مائنه (ساه ماائنه مفهاومی و ساه

جدول  .5فراوانی معلمهای مرد و زن به لحاظ جنسیت ،سابقه تدریس و مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی

تعداد

میانگین سنوات تدریس

مرد

841

83/53

6

زن

801

85/66

4

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس

55

44

83

00

63

84

کمجمون مدکک لیاانس اکاخ صیرترین فراوانی 159
فو) یسن  53فو) لیاانس  29و مدکک یاسن نیاز صاا
فراواناای  15ومتاارین صااو  .ک داادول ( )2ا اااخ
صه س آمد از عمنکر معن ا کوخ اصزاک انش محتاوا و
انش پداوووخ محتوا اکا ه شد اس .

مادطوک واه از دادول ( )1مرافص اسا تعادا
معنماد مار  148و تعادا معنمااد زد نیاز  108صاو .
عالو صر این میانگین سنوا تدکیس یا سااصاه تادکیس
مر اد  15/35و زناد نیز  13/76میصاشاد واه میاانگین
ساانوا تاادکیس ماار اد اناادوی از زناااد صیرااتر اس ا .

جدول  .3دادههای بهدستآمده از عملکرد معلمها روی ابزار دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا
میانگین
تعداد

دانش

میانگین دانش پداگوژی محتوا به تفکیک مؤلفهها
آموزش تکلیف دانشآموز

محتوا

جمع

مرد

841

6/65

5/64

5/06

3/41

80/44

زن

801

6/54

5/40

5/08

3/04

88/16

میانگین کل

6/35

5/33

5/04

3/56

80/83
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 6/73و  6/34و میانگین نمر انش پاداوووخ محتاواخ
آد ا صه ترتیب  12/44و  11/87اسا  .طباق ا ااخ
ددول مرافص اسا واه عمنکار معنمااد مار کوخ
انش محتوا و اناش پاداوووخ محتاوا انادوی صهتار از
معنماد زد اس اما ماد طوک وه ک ا امه خوا د آماد
تفاو معنا اکخ صین آد ا مرا د نرد.
ورچااه میااانگین انااش محتااوا و انااش پااداوووخ
محتواخ معنماد ومتر از میانگین اصزاک می صاشد اما صراخ
صرکسی معنا اکخ آد از آزمود ودمنهاخ استفا شد.

طبق ددول ( )2میانگین ونی انش محتوا و اناش
پداوووخ محتواخ معن ا صه ترتیب صراصر  6/53و 12/15
میصاشد وه ار و از میاانگین اصازاک پاایینتار ااتند
(میانگین انش محتوا ک این اصزاک  7و میاانگین اناش
پااداوووخ محتااوا  13ک نراار ورفتااه شااد .مچنااین
معنمانی وه نمار آد اا ومتار از میاانگین صاشاد کا ک
سته عیا و معنمانی وه نمر آد ا صاعتر از میاانگین
صاشااد کا ک سااته بااوخ بااراک ا ی ا ) .عااالو صاار ایاان
میانگین نمر انش محتواخ معنماد مر و زد صه ترتیب

جدول  .2آزمون دوجملهای برای بررسی معنادار بودن دانش محتوا

گروه 8
دانش محتوا گروه 0

دستهبندی

تعداد

نسبت مشاهدهشده

نسبت آزمون

سطح معنیداری

ضعیف

841

0/31

0/30

0/083

قوی

801

0/40

036

800/0

کل

میتواد وف واه ساطا اناش محتاواخ معنمااد ایان
مطالعه ک وار اخ کیا ی وافی نیا .

نتایج آزمود ودمنه اخ ک ددول ( )3نراد می د
وه میاانگین نمارة اناش محتاواخ معنمااد صاهصاوک
معنااا اکخ ومتاار از میااانگین مایاااس اس ا ؛ صناااصراین

جدول  .4آزمون دوجملهای برای بررسی معنادار بودن دانش پداگوژی محتوا

دانش پداگوژی محتوا

دستهبندی

تعداد

گروه 8

ضعیف

833

0/64

گروه 0

قوی

808

0/58

036

800/0

کل

نتایج آزمود ودمنه اخ ک ددول ( )4نراد می د
واه میاانگین نمار اناش پاداوووخ محتاواخ معنمااد
صهصوک معنا اکخ ومتر از میانگین مایااس مایصاشاد؛
صناصراین می تواد وف وه سطا انش پداوووخ محتواخ
معنماد این مطالعه ک وار اخ کیا ی وافی نیا .

نسبت مشاهدهشده نسبت آزمون سطح معنیداری
0/30

0/008

ک این بام صه صرکسی عمنکار اناش آماوزاد ک
ح ماا وار ا میپار ازی  .آمااک توصایفی عمنکار
انشآموزاد ک ددول ( )5آمد اس .
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جدول  .1آمار توصیفی نمرات حل مسئله دانشآموزان
تعداد

میانگین نمرات حل مسئله دانشآموزان
جمع

مسائل مفهومی مسائل رویهای
پسر

5003

8/14

4/08

3/40

دختر

8464

8/36

5/40

3/41

جمع

8/60

5/46

3/61

از ا اخ ددول ( )5میصینی وه ک ر و بام
کک کویهاخ و کک مفهومی عمنکر انشآموزاد پار
از ختراد صهتر اسا  .عاالو صار ایان میاانگین مااا
مفهومی انش آموزاد صراصر  1/72اس وه خینی پایینتر
از میانگین این ماا اس ؛ اما میانگین ماا کویاهاخ

صراصر  3/96میصاشد واه از میاانگین ایان مااا صااعتر
اساا  .ک واا میااانگین نماارا حاا ماااا وااار
انش آموزاد ایان مطالعاه صراصار  5/68مایصاشاد واه از
میانگین اصزاک وه  6میصاشد پایینتر اس .

جدول  .1آزمون دوجملهای برای بررسی معنادار بودن توانایی حل مسائل دانشآموزان

دانش محتوا

دستهبندی

تعداد

نسبت مشاهدهشده

نسبت آزمون

سطح معنیداری

گروه 8

ضعیف

841

0/31

0/30

0/083

گروه 0

قوی

801

0/40

036

800/0

کل

نتایج آزماود ودمناهاخ مطااصق دادول ( )6نرااد
می د وه میانگین نمارا حا ماائنه اناشآماوزاد
صهصوک معنا اکخ پایینتر از میاانگین اصازاک مایصاشاد؛
صناصراین میتواد وف وه انشآماوزاد ک حا مااا
وار ا عمنکر باص ببولی نداکند.
نتایج آزمود مباتگی پیرسود نیاز نرااد ا واه
صین انش محتوا و انش پداوووخ محتوا صا توانایی حا
ماا انشآموزاد صه ترتیاب مبااتگی  ./64و ./677
ودو اک وه این اکتباط صراخ اناش پاداوووخ محتاوا
بوختر اس .
ک این مطالعه صراخ ماایاه میانگین انش محتاوا و
انش پداوووخ محتاواخ معنمااد مار و زد از تکنیاک
تحنی ساختاک اخ میانگین صه وسینة نرم افزاک آموس 23
استفا شد .تحنی ساختاک اخ میاانگین کوشای اسا
وه صاا سااز ااخ پنهااد واه فاباد با اناداز ویارخ

صد کصد ولی باصا بباول ااتند ک عما صاهعناواد
ساااز اااخ پنهاااد اکاخ خطاااخ انااداز ویاارخ (و نااه
متغیر اخ مرا د شد فابد خطاخ انداز ویرخ) صرخوک
میوند و تالش میوند تا از ناطه عا کوش ایی مانند
تحنی واکیانس وک شاو  )Greace, 2006( .ک ماایااه
تحنی واکیانس و تحنی سااختاک میاانگین اا ک مادل
معا ع سااختاکخ صار و نکتاه شاام امکااد صرکسای
تفاو میانگین اخ متغیر پنهاد و تواناایی ک مبااته
ور د خطا ا صهعنواد مزایاخ کوش اخیر تثوید میوناد.
صه نرر وخ این مزایا صاعث میشاو تاا تحنیا سااختاک
میانگین صه وابعی نز یکتر شو (.)Ghasemi, 2012
ک تحنی ساختاک اخ میانگین صنا صر پیرانها تعادا خ
از محاااد زمانی وه تعادا نموناه ومتار از  200صاشاد
صهتاار اس ا وااه از تکنیااک صاااتهصناادخ آیاات ( Item
 )parcelingاسااتفا شااو ( Little, Cunningham,
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 .)Krauss et.al 2008 Shahar,.,Widaman, 2002از
طرفای تعاادا خ یگار از محاااااد تثویادخ کوخ نمونااه
نداکند و مدل موک صرکسی و ا ا کا عامنی مها صاراخ
تحنیاا ساااختاک میااانگین ااا ماای اننااد ( Jackson,
2003؛)Marsh, 1998؛ صناصراین صا توده صاه اینکاه مادل
تحنی عامنی تثییدخ مرتبه اول صراخ معنماد مار و زد
صاید اکاخ شاخص اخ صرازندوی باص ببول و حج نمونه
مناسب صاشد وه ک اینجا ر و ومتر از  200میصاشاند
و مچنین صهمنروک وا ش تعدا پاکامتر ا وه طبق اصزاک
 20می صاشد صهتر اس وه از تکنیک صااتهصنادخ آیات
استفا شو وه ک آد صراخ انش پداوووخ محتاوا ساه
عام آموزش انش آموز و تکنیا و صراخ اناش محتاوا

وه فابد عام می صاشد ساه صااته صاا سااختاک مفهاومی
یکااد ک نرر میویری .
و پیش شرط صراخ تحنی سااختاک اخ میاانگین وداو
اک وااه یکاای از آد ااا ودااو شاااخص اااخ صرازناادوی
مدل اخ تحنی عامنی تثییدخ صراخ ورو مار اد وارو
زناد و و معنمااد مایصاشاد و پایششارط وم فار
صراصرخ پاکامتر اخ آزا صا تثوید صر صاک ااخ عاامنی اسا
وه بب از انجام تحنی ساختاک اخ میانگین صایاد ماوک
صرکسی باراک ویرناد ( .)Ghasemi, 2012ک شاک ااخ
( )1 2 3 4ساااختاک و ماادل تحنی ا عااامنی صااراخ و ا
معنماد و معنماد مر و زد آمد اس .

شکل  .5مفهوم ساختاری دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا برای نشان دادن همبستگی پنهان بین  CKوPCK

شکل  .3مدل تحلیل عاملی تأییدی برای کل معلمان ( 311نفر)
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شکل  .2مدل تحلیل عاملی تأییدی برای معلمان مرد ( 541نفر)

شکل  .4مدل تحلیل عاملی تأییدی برای معلمان زن ( 501نفر)

مطاااصق شااک اااخ ( )2 3 4یااد ماایشااو وااه
شاااخص اااخ صرازناادوی ک ماادل اااخ تحنیا عااامنی
تثییاادخ صااراخ و ا معنماااد معنماااد ماار و زد اکاخ
صرازندوی مناسبی میصاشند.
شاخص صارازش تطبیاای ( CFI comparative fit
 )indexشاخص نیکاویی صارازش ( GFI=goodness of
 )fit indexکیرااه میااانگین مرصعااا خطاااخ صاارآوک

)RMSEA root mean square of approximation
کیره میانگین مرصعاا صابیماناد ( RMR= root mean
 )residualشااااخص صااارازش نجااااک نراااد ( TLI
 )Tucker–Lewis indexواخ اساکو ر صهنجااک شاد
(

).

ماادل اااخ تحنیاا عاماا تثییاادخ فااو) اکاخ
شاخص ااخ صرازنادوی مناساب مای صاشاند و صنااصراین
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پیششرط اول صربراک اس  .حال پیششارط وم یعنای
شرط صراصرخ پاکامتر اخ آزا (صا تثوید صر صاک اخ عامنی)
ک مدل عامنی تثییدخ صراخ و وارو مار اد و زنااد کا
موک صرکسی براک می ی  .شک ونی فر یه صفر صاراخ
صرکسی صراصارخ پاکامتر اا ک مادل یکاااد صاراخ وارو
مر اد و زناد صهصوک زیر میصاشد:
∑

∑

حال صراخ صرکسی این فر یه صفر و مادل ک نرار
می ویری  :مدل صدود بید صراصارخ پاکامتر اا واه مااد
مدل پایه و شام و معنماد اسا و مادل اکاخ بیاد
صراصرخ پاکامتر ا وه صاراخ ار و وارو مار اد و زنااد
صه صوک دداوانه تعریا شد اس  .عزم صه ذوار اسا
وه مدل صا بید صراصرخ پاکامتر ا ماد مدل پایه میصاشد
صا این تفاو وه ا اخ مرصوط صه ورو مار اد و زنااد
صهصوک دداوانه تعریا میشوند .نتایج مرصاوط صاه ار
و مدل ک ددول ( )7خالصه شد اس .

جدول  .1تفاوت مقدار کای اسکوئر برای مدلهای دارای/بدون قید برابری و معناداری آن
مدل

df

P

بدون قید برابری

85/63

1

0/04

دارای قید برابری

86/4

86

0/54

تفاوت Δ

5/03

1

0/48

مقدار بحرانی برای درجه آزادی  1و آلفای 0/03

83/30

صا توده صه اطالعا ددول ( )7چاود تفااو وااخ
اسکو ر و مدل ( )3/25صا تفاو کداه آزا خ و مادل
( )8از ماداک صحرانای توزیاع وااخ اساکو ر صاراخ ساطا
اطمیناد  95کصد وه صراصر  15/50میصاشد ووچاکتار
اس ا صناااصراین فاار صراصاارخ پاکامتر اااخ آزا تثییااد

می شو و میتواد تحنی ساختاک میانگین ا کا صاراخ و
ورو مر اد و زناد انجاام ا  .نتاایج حاصا از تحنیا
ساختاک میانگین ا صراخ انش محتوا و اناش پاداوووخ
محتوا ک ددول ( )8خالصه شد اس .

جدول  .1برآورد تفاوت میانگین دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا برای دو گروه زنان و مردان

برآورد تفاوت دو میانگین و
معناداری آن برای دانش محتوا و
دانش پداگوژی محتوا

دانش محتوا

دانش پداگوژی محتوا

تفاوت دو میانگین

0/84

0/00

خطای معیار ()S.E.

0/00

0/06

نسبت بحرانی ()C.R.

0/48

0/14

P

0/56

0/40
81/44

برآورد شاخصهای کلی برازش

df

04

P

0/63
8000
0/1
0/008
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نتایج نراد می د وه ورچه میانگین انش محتاوا
و انش پداوووخ محتاواخ معنمااد مار از معنمااد زد
صیرتر اس اما تفاو معنا اکخ صین آد ا وداو ناداک ؛
صهعباک یگر می تواد وف وه این تفاو نرااد نادة
آد اس وه میاانگین اناش محتاوا و اناش پاداوووخ
محتواخ ورو مر اد صه ترتیاب  0/19و  0/22واحاد ک
ماایاه صا میانگین ورو زناد صیرتر اس .
ک ا امه صه صرکسی کاصطة صاین شااخص ااخ سااصاه
تادکیس و ماادکک تحصااینی صاا انااش محتااوا و انااش

پداوووخ محتوا می پار ازی  .صاراخ صرکسای کاصطاه صاین
ساصاه تدکیس صا انش محتوا و انش پداوووخ محتاوا از
ااریب مباااتگی پیرسااود ( اکاخ مایاااس فاصاانهاخ
اتند) و صراخ صرکسی کاصطه صاین مادکک تحصاینی صاا
انش محتوا و انش پداوووخ محتوا از ریب اتا (چاود
مدکک تحصینی اکاخ مایاس اسامی و اناش محتاوا و
انش پداوووخ محتوا اکاخ مایاس فاصانه اخ ااتند)
استفا شد وه نتایج آد ک ددول ( )9آمد اس .

جدول  .3ضریب همبستگی پیرسون و اتا بین متغیرهای سابقه تدریس و مدرک تحصیلی با دانش محتوا ،دانش پداگوژی
محتوا و مؤلفههایش
دانشآموز

تکلیف

آموزش

دانش پداگوژی محتوا

دانش محتوا

** ./061

** ./843

** ./058

** ./040

** ./085

سابقه تدریس

** ./510

** ./545

** ./065

** ./546

** ./530

مدرک تحصیلی

طبق ا اخ ددول ( )9ساصاه تادکیس و مادکک
تحصینی صا انش محتوا انش پداوووخ محتوا و ر سه
مؤلفه آد اکاخ مبااتگی مثبا و معناا اک ک ساطا
 0/01می صاشند .این نتایج نراد می د وه مبااتگی
صین ساصاه تدکیس و مدکک تحصینی صا انش پاداوووخ
محتوا بوختر از انش محتواس .
بحث و نتیجهگیری
دف این مطالعه صرکسی انش محتوا و انش پاداوووخ
محتواخ معنماد اصتادایی و اکتبااط آد صاا تواناایی حا
ماا وار اخ کیا ی انش آموزاد صاو  .صاا توداه صاه
نتایج صه س آمد مرفص شد وه سطا انش محتوا و
انش پداوووخ محتواخ معن اا صاراخ تادکیس واار ا
مناسب نیا  .این نتیجه ماو صاا تحایااا مفتنفای
اس وه ک این زمینه انجام شد اس ( Depaepe et.al
.)Newton 2008, 2015, Ball, 1990
عالو صر این نتایج نراد ا وه توانایی انشآماوزاد
صراخ ح مااا واار ا و صفصاوس مااا مفهاومی

محدو و عیا می صاشد .نتایج تحایااا مفتناا نیاز
نراد می د وه انش آموزاد پایه اخ مفتنا تحصینی
چاک مرکال و صدفهمی اخ فراوانی ک وار ا ااتند
و کک محاادو انااشآمااوزاد از وااار اخ کیا اای ک
تحایاا مفتنا صه اثباا کساید اسا ( & Clarke,
Roche2009؛Behr, Lesh, Post, Silver, 1983؛
Mack, 1990., 2002 Cramer, Post, Vamvakoussi,
Christou, Mertens & Van Dooren2011., Zhou,
.)Peverly & Xin2006

مچنین مرافص شاد واه اناش محتاوا و اناش
پداوووخ محتوا صا توانایی ح مائنه مبااتگی مثبا
معنا اکخ اکند واه ایان کاصطاه صاراخ اناش پاداوووخ
محتوا بوختر اس  )Baumert et.al, 2010( .صاا تحنیا
ا اخ پیزا  PISAک وروک آلماد فهمیدند وه اناش
محتاااوا و اناااش پاااداوووخ محتاااوا کوخ یاااا ویرخ
انش آموزاد تثثیروذاکند .صااین ودو عنیکغ مباتگی
صاع صین ایان و سااز اناش پاداوووخ محتاوا بادک
پیشصین صهترخ صراخ یا ویرخ انشآماوزاد نااب صاه
انش محتوا اک  .عالو صر این انش پاداوووخ محتاوا
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تثثیر باطعی کوخ دنبة ونیادخ ویفیا آموزشای اک .
نتایج مطالعاه ()Campbell, Nishio, Toni, et.al 2014
نیز نراد ا وه انش محتوا و انش پداوووخ محتواخ
معنماااد اصتاادایی صااا عمنکاار کیا اای انااشآمااوزاد
مباتگی مثب معنا اکخ اک  .ک مطالعا یگرخ وه
توسط اکصیاود و انوشک ( Harbison & Hanushek,
 )1992و ( )Mullens, Murnane, Willett, 1996انجاام
شد مرفص شد وه انش محتواخ معنا مایتواناد صاا
موفای صراخ پیش صینی نمر اخ کیا ی اناش آماوزاد
اصتدایی موک استفا براک ویر .
ک این مطالعه صراخ ماایااه اناش محتاوا و اناش
پداوووخ محتواخ معنماد اصتدایی مر و زد ک وار اخ
کیا ی از تکنیک تحنی ساختاک اخ میاانگین اساتفا
شد وه نتایج آد نراد ا ورچه عمنکر معنماد مر از
زناد اندوی صهتر اس اما تفااو معناا اکخ صاین آد اا
یاف نرد .کزمینة ماایاه عمنکر معنمااد مار و زد
مطالعهاخ یاف نرد وه صتوانی نتاایج آد کا صاا مطالعاه
حا ر ماایاه ونی  .عالو صر این مرفص شد واه صاین
شاخص اخ ساصاه تدکیس و مدکک تحصاینی صاا اناش
محتوا و انش پداوووخ محتوا مباتگی مثب معناا اک
ودو اک وه این کاصطه صاراخ اناش پاداوووخ محتاوا
بوختر صو  .مطالعاتی وه صهوسینة محاااد مفتنفی مانند
()Krauss et.al 2008( )Kleickmann et.al 2013
( )Senk et.al, 2012( )Depaepe et.al 2015انجااام
شد نراد می د وه صروزاکخ وک اخ تفصصی صراخ
معنماد کیا ی می تواند مودب تاویا اناش محتاوا و
انش پداوووخ محتواخ آد ا شو  .عالو صر این مطالعه
( )Kleickmann et.al, 2013نراد ا انرجو معنمانی
وه نوز صهطاوک کسامی تادکیس کا شارون نکار اناد و
مرغول تحصی اتند صه ناب معنماد کسامی اکاخ
انش محتوا و انش پداوووخ محتواخ ومترخ ااتند.
پژو ش اخ ویفی ک موک انش معن تصدیق میوناد
وه انش محتواخ کیا ی ماوک نیااز صاراخ آماوزش صاا
ویفی عموماا انش کیا ی اخ نیا وه فر صهصاوک

اتفابی یا ورفته صاشد صنکه انری حرفهاخ و ویژ اس
وه ک آموزش اخ انرگا ی صه س میآید و میتواند
از طریق صازتاب منر کوخ تجرصیاا والسای تاویا و
پااروکش یاصااد ( Ball et.al, 2001؛ Berliner, 1994؛
 .)Grossman, 2008صا توده صا اینکه انش محتوا شارط
عزم صراخ توسعه انش پداوووخ محتواس و این انش
از طریااق واارفتن مااداکک انرااگا ی صاااعتر و تجاااکب
تدکیس صه لحاظ ومی و ویفای توساعه پیادا مایوناد
صناصراین مودب توسعه انش پداوووخ محتوا نیز خوا اد
شد.
( )Newton 2008صیاد میوند وه تحایق کزمیناة
انش معنماد اصتادایی از واار ا ا میا ویاژ اخ اک
زیرا یاا ویرخ و تادکیس واار ا صاایاک شاواک اسا .
( )Usiskin, 2007نیاز اظهااک مای اک واه توداه ویاژ
محااین صه مفهاوم واار صاه ایان عنا اسا واه او اع
انشآموزاد ک یاا ویرخ آد مراکال زیاا خ اکناد و
ثانیاا اینکه صهصوک پیوسته ک دریااد ساطو مفتناا
آموزشی از آد استفا میشاو  .نتاایج مطالعاه ( Ball,
 )1990و ( )Ma, 1999نرااد ا واه معنمااد مااداکس
اصتدایی بب از خدم و من خدم فابد انش واافی
و مناسب کزمیناة واار ا ااتند .صاه واساطة چناین
مطالعا تثثیروذاکخ توده فراوانی صه معنمااد و اناش
کیا ی می شو وه آد ا صا خاو صاه واالس ااخ کس
می آوکند .صااینحال مطالعا مرتبط صاا واار ا وااترة
محدو ترخ اکند و اساساا صر یک عمنیا یا یاک ماائنه
تمروز اکند .اور پژو رگراد وامالا صفوا ند کک ونناد
وه چگونه انش معنماد صا ادراخ صرنامه اخ آموزشای و
یا ویرخ انشآموزاد مرتبط اس تحنی اخ صیراترخ
از انش معنماد و چگونگی شک ویرخ آد اروکخ صاه
نرر مایکساد ( Confrey, King, Strutchens, Sutton,
Battista, Boerst, 2008؛ Zhou, Peverly, Xin,
 .)2006یکی از مرکال اساسی اناشآماوزاد ک عادم
یا ویرخ مفهومی وار ا صه عن آموزش اخ سانتی و
مبتنی صر کوش اخ کویاهاخ معنا اسا  .صاراخ اینکاه
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ک وک ااخ اکشاد و وتارخ

معنماد صه ا امه تحصای
. آموزش کیا ی انجام شو
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