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 چکیده
 یدرس يزیربر برنامه یمبتن ،کسرها میتقس یدانش تخصص توسعۀ یدرس ۀبرنام يالگو یابیاجرا و اعتبار ،یهدف پژوهش حاضر طراح

دانش  يهامؤلفهکه به منظور کشف  است،ابزار  نیاز نوع مدل تدو یبا طرح اکتشاف یبیاست. روش انجام پژوهش، روش ترک محورمدرسه
 یکسرها در دو بخش انجام شد. در بخش اول پژوهش، با بررس میدر تقس یدانش تخصص ۀتوسع ،برنامۀ درسی يالگو یو طراح یتخصص

 میدر تقس یدانش تخصص يهامؤلفهها، داده يکدگذار قیمحتوا و از طر لیتحل یفیبا روش ک یاضیبا متخصصان آموزش ر منابع و مصاحبه
 يهاؤلفهمشد. بر اساس  تأیید هاآنمحتوا اعتبار  یینسبت روا يبا روش آمار اختهسمحقق نامۀپرسش ۀلیو به وس ،شدند ییکسرها شناسا

و  یطراح يشنهادیپ برنامۀ درسی يالگو ،یبا روش دلف یاضیو آموزش ر ،یدرس يزیربا متخصصان برنامهمصاحبه  قیو از طر ،شده تأیید
شده  یطراح برنامۀ درسی يشد. در بخش دوم پژوهش، الگو تأیید tيبا استفاده از آزمون آمار ،ساختهمحقق نامۀپرسش قیاعتبار آن از طر

 نیپژوهش در ا يآمار ۀآزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعـ پس آزمونشیاز نوع پ یشیآزما مهیبا طرح ن یآموزش ۀبرنام کیدر قالب 
و به  ،در دسترس انتخاب شدند ۀبه عنوان نمون هاآنکه دو گروه از  ،بودند انیدانشگاه فرهنگ ییدانشجومعلمان آموزش ابتدا ۀیبخش کل

شده و  یطراح يبر اساس الگو شیکسرها در گروه آزما میبخش، تقس نیو کنترل قرار گرفتند. در ا شیآزما هايگروهدر  یصورت تصادف
 قیاز طر یو نگرش یرتمها ،یدانش يهاطهیدر ح هایو عملکرد آزمودن ،در گروه کنترل با روش متداول، توسط پژوهشگر آموزش داده شد

 يالگو یپژوهش نشان داد که طراح يهاافتهی. شدند سهیو مقا گیرياندازه انسیارکو لیو تحل  tيآمار يهاآزمون با روشو پس آزمونشیپ
 .  استده کسرها ش مینسبت به تقس هاآنو نگرش مثبت  ،باعث ارتقاء دانش و مهارت دانشجومعلمان ،یدانش تخصص ۀتوسع برنامۀ درسی
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 مقدمه
ـ یادگیري برنامه     ران گ. معلمان و آموزشاستریزي درسی یکی از ارکان اساسی در فرایند یاددهی 

در هر مرحله  هاآنکه نقش و کارکرد  ،شوندریزي درسی محسوب میدر برنامه مؤثربه عنوان عوامل 
بر  ات مثبت یا منفیتأثیرتواند طراحی تا ارزشیابی ـ می ۀریزي درسی ـ از مرحلاز فرایند برنامه

  عملکرد یادگیرندگان داشته باشد.
مرکز تفقدان ریزي درسی، موضوع تمرکز و برنامه ۀها در زمینترین چالشامروزه یکی از اساسی    

ي در نظام یادگیر تمرکززدایی و تفویض اختیار بیشتر به مراکز هاي اخیر، گرایش بهاست. در سال
 آموزش و پرورش عمومی با هدف بهبود کیفیت آموزش و پرورش افزایش یافته است

)1998 ،Gazielمراحل طراحی  ۀعمومی به سمت کنترل متمرکز هم یهاي تمرکزگرا تمایل). در نظام
شیابی و ارز برنامۀ درسیتا اجراي  برنامۀ درسیتدوین هاي درسی، از تبیین اهداف و و تولید برنامه

که  این است» هاي درسی متمرکزبرنامه«هاي یادگیرندگان وجود دارد. پیام از نتایج برنامه و آموخته
ریزي وظیفه معلمان یا آموزشگران نیست، بلکه این مراکز و دفاتر برنامه برنامۀ درسیتهیه و گسترش 

و  ،مراحل طراحی، تدوین و ابالغ برنامه را باید در دست داشته باشند ۀهمکه  ،درسی دولتی هستند
 .)Salsabili،(2007است هاي درسی تجویز شده کار معلمان و آموزشگران تنها اجراي برنامه

ریزي درسی تا حدودي روشن شد، نگاهی برنامه که مفهوم تمرکزگرایی در حوزةاینبا توجه به      
. تمرکززدایی در فرآیند استریزي درسی ضروري برنامه فقدان تمرکز در حوزةبه تمرکززدایی و 

طی هاي مناطق و محیملی با شرایط و ویژگی برنامۀ درسیریزي درسی، راهبردي براي انطباق برنامه
میل به به شود. در شرایط فعلی در بسیاري از کشورها، در آن اجرا می برنامۀ درسیکه  ،است

، پیشرفت 1980ۀ به طوري که در ده شده است.ناپذیر توجه عنوان حقیقت اجتنابتمرکززدایی به 
 ،آموزان، جدایی روزافزون معلم و یادگیرنده در جریان یاددهی ـ یادگیريتحصیلی نامطلوب دانش

به نیازهاي یادگیرندگان، موجب شد که توجه به تمرکززدایی در  نسبت هابرنامه نبون و پاسخگو
اندرکاران نظام آموزشی قرار بگیرد. در رسی بیش از هر زمان دیگر، در دستور کار دستهاي دبرنامه
ریزي درسی، تمرکز نظام برنامهفقدان ایران، در خصوص گفتمان رایج در باب تمرکز و  ۀجامع

نظر در مسائل تعلیم و تربیت مطرح شده هاي مختلفی از طرف متخصصان و افراد صاحبدیدگاه
هاي موجود در پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را ها و نارساییاي شکستکه عده به طوري .است

در کشور ایران که سیستم ). (Ahmadi,2006 کنندیکی از پیامدهاي نظام متمرکز قلمداد می



 ...یکسرها مبتن میتقس یدانش تخصص يتوسعه یبرنامه درس يالگو                                        

 
 

257 

هاي آموزان ایرانی در آزمونریزي درسی متمرکز بر آن حاکم است، نتایج عملکرد ضعیف دانشبرنامه
هاي تحصیلی در )، و شکست2(پرلز ) و پیشرفت سواد خواندن1(تیمز ریاضی و علومالمللی بین

ه هایی مواجها و چالشهاي درسی متمرکز، با کاستیکه برنامه ،شاهدي بر این مدعا است سطح ملی
هاي درسی که به صورت متمرکز ویژگی اساسی برنامه .(Akrami & Hoseini,2005)هستند

و بدین ترتیب معلمان فقط  ،از اجراي آن بود برنامۀ درسیطراحی  ۀزي مقولشدند، جداساتدوین می
 Skilbeck،1985( هاي درسی از پیش طراحی شده را بر عهده داشتندنقش اجراي برنامه

داد. الشعاع قرار میهاي درسی را تحتهمین امر کیفیت برنامه )؛Sabar،1987؛ Mcclure،1991؛
گذار معلمان که بر ضرورت مشارکت تأثیرینده در خصوص نقش ، درك فزا1980 ۀاز اوایل ده

 ریزي درسیبرنامه«اي به نام نمودند، به تدریج مقوله تأکیددرسی معلمان در تصمیمات برنامه
؛ Henry،1995( ریزي درسی تبدیل کردبرنامه ةرا به یکی از مباحث برجسته در حوز» 3محورمدرسه
1995،Grareau & Sawatsky.( 
ریزي هاي برنامهنظام ةهاي گسترد، به دلیل شکستمحورمدرسهریزي درسی در واقع برنامه    

هاي درسی و به عنوان نهضتی در جهت برطرف کردن مسائل و مشکالت برنامه ،درسی متمرکز
طراحی، اجرا و ارزشیابی  ،عبارت است از محورمدرسهریزي درسی متمرکز شکل گرفت. برنامه

آموزشی که این افراد در آن  ۀسسۀ همان مؤیا دانشجویان به وسیل ،آموزاندگیري دانشیا برنامۀ
گسترده، معلم یا  محورمدرسهریزي درسی . در نظام برنامه)Skilbeck,1984( کنندتحصیل می

). Fathi vajargah,2014( پردازدهاي درسی میآموزشگر خود به طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه
ه کند کمحور یکی از راهکارهاي حرکت به سوي تمرکززدایی، اقتضا میریزي درسی مدرسهبرنامه

ري بیرون از مراکز یادگی کهاینبه جاي  برنامۀ درسیتصمیمات مربوط به طراحی، اجرا و ارزشیابی 
 پیرامون آن اتخاذ شوند و جامعۀ تحمیل شود، در همان مراکز یادگیري هاآنگرفته و به 

(Nasr Isfahani,2002) . 
         از  گیريشود، بهرهزدایی در نظام آموزشی ایران احساس میبا توجه به گرایشی که به تمرکز    

ریزي درسی تواند زمینه را براي تمرکززدایی از نظام برنامهمی» محورمدرسهریزي درسی برنامه«
ترین تردید مهمبی .)Nezhad,2011 Piri, Attaran, Kiamanesh & Hossein(کند فراهم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Timss 
2 Perls  
3 School – Based Curriculum Development (SBCD) 
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گیري اعطاي اختیارات بیشتر به مراکز یادگیري براي تصمیم» محورمدرسهریزي درسی برنامه«پیام 
هاي درسی بر مبناي شرایط محیطی، طراحی، تا از این رهگذر برنامه ،است برنامۀ درسی ةدربار

هر  ،توان گفتبه طور کلی می ).Skilbeck،1985؛ Sabar،1983( انتخاب و یا اصالح شوند
را  رمحومدرسه برنامۀ درسیواقع شود، امکان ارائه در قالب  مؤثراي که در رشد یادگیرندگان برنامه

برنامۀ  ۀگانو یادگیري یازده ،هاي تربیتراستا و حامی حوزههاي همتر، برنامهدارد. به عبارت عملیاتی
 ردقرار گی محورمدرسه برنامۀ درسی ۀطراحی و ارائ ۀتواند زمینملی ـ از جمله ریاضیات ـ می درسی

(Organization of  Research & Educational Planning ,2018)  
و در جهت حل مشکالت زندگی در  ،ریاضیات و کاربردهاي آن بخشی از زندگی روزانه    

هاي متفاوت انسانی است. که داراي کاربردهاي وسیع در فعالیت ،آیدهاي مختلف به شمار میحوزه
ریاضیات، موجب تربیت افرادي خواهد شد که در برخورد با مسائل بتوانند به طور منطقی استدالل 

بینی و هاي پیچیده، پیشکنند. وجه مهم ریاضی توانمندسازي انسان براي توصیف دقیق موقعیت
 طبیعی، اقتصادي و اجتماعی استهاي ممکن مادي، کنترل وضعیت

,2012)National Curriculum.( معرفت بشري چنان انگاشته شده که لحظه به  دایرة گستردة
رسد ریاضیات در حرکت پرگاري که به این رشد و فزونی عینیت و به نظر می ،یابدلحظه وسعت می

داراي کشورها  ۀهم ۀ درسیبرنامکه همواره در  است دانشی ریاضیات بخشد، نقشی عمده دارد.می
 آموزاناي دانشو بسیاري آن را رمز موفقیت حرفه بودهویژه  شأن

)2001 ،(National Research Council، هاي افراد و داراي رسالتی عظیم در پرورش توانایی
که شوراي ملی  آن جاتا  .اندتر دانستهتر و خردمندانهسازي آنان براي زیستی هوشمندانهو آماده

د و در سند خو ،ریاضیات را بخشی از میراث فرهنگی بشر دانسته )NCTM،2000(معلمان ریاضی
)، هدف اساسی از مطالعه و آموزش 2000(1ايتحت عنوان اصول و استانداردهاي ریاضیات مدرسه

  است آموزان براي زندگی برشمردهدانشسازي آن را آماده
)Rahimi, Talaei, Reyhani, & Fardanesh,2017 در سند تحول بنیادین آموزش و .(

هاي درسی تربیت معلم، متناسب با تحوالت علمی و نیازهاي پرورش، بر ایجاد انعطاف در برنامه
ریزي هاي تخصصی معلمان و برنامهو به روزرسانی توانمندي ،نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

 أکیدتمعلمان در کنار تربیت معلم و بررسی نظریات جدید تعلیم و تربیت، براي کارآموزي دانشجو
در  ).2011Fundamental Transformation Document of Education,( است شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Principles and Standards for School Mathematics 
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المللی تدریس وقت کمیسیون بین رئیس 2بس، هیمن1المللی آموزش ریاضیدهمین کنگره بین
آموزان هاي کمک به یادگیري ریاضی دانشهمترین راه، در سخنرانی افتتاحیه خود، یکی از م3ریاضی

) 1999( 4ماهایی بود که لیپینگالؤرا آموزش معلمان ابتدایی عنوان کرد. این دغدغه در واقع از نوع س
ما این نبود که معلمان لیپینگ سؤالمعلمان ابتدایی مطرح کرده بود.  ضرورينیز در مورد دانش 

و  ،ددانناي میریاضی چه، هاآناصلی وي این بود که  سؤالدانند، بلکه ریاضی می چقدرابتدایی، 

  ). Gooya،2005(کنند توانند آن را درك کنند و در تدریس خود، از آن استفاده می چگونه
ند از: دانش انیازمندند که عبارت CK)( 5معلمان براي تدریس ریاضی به دو نوع دانش محتوایی     

دانش محتوایی عمومی؛ به دانش  .SCK(7( و دانش محتوایی تخصصی 6)CCK( عمومی محتوایی
واقع  تدریس نیست. در ةو لزوماً ویژ شود؛میهاي مختلف استفاده شود که در زمینهریاضی گفته می

دانش محتوایی عمومی در ریاضی، دانشی است که معلمان و بیشتر افراد جامعه از آن در محاسبات 
هاي مختلف ها و الگوریتممانند استفاده از فرمول کنند؛هاي روزمّره خود استفاده میارو انجام ک

  .)Ball, Hill & Bass,2005( ریاضی، تشخیص اشتباهات در محاسبات و نظایر آن
اي است که فقط مخصوص معلمان ویژه در مقابل، دانش محتوایی تخصصی؛ دانش و مهارت     
توانند رود. از طریق دانش محتوایی تخصصی، معلمان میتدریس ریاضیات به کار می ، و در زمینۀبوده

(و نه فقط  آموزان در محاسبات ریاضی را تحلیل کنند، چراییهاي دانشاشتباهات و بدفهمی
ومی که هاي غیر مرسهاي ریاضی را توضیح دهند، درستی یا نادرستی الگوریتمچگونگی) الگوریتم

موزان آهاي مختلف به دانشو  مفاهیم ریاضی را با روش ،برند را توجیه کننده کار میآموزان بدانش
در محاسبات و  ، دانشی تخصصی است کهآموزش دهند. در واقع، دانش محتوایی تخصصی

 از آن و صرفاً در تدریس ریاضیات معلمان  ،هاي روزمرّه کاربردي نداردفعالیت
) Ball,Thames & Phelps,2008(. دهد که دانش محتوایی هاي انجام شده نشان میپژوهش

و بسیاري از  ،تخصصی دانشجومعلمان در درس ریاضی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست
دانش محتوایی تخصصی داراي عملکرد نامطلوبی  معلمان در کشورهاي مختلف در زمینۀدانشجو
 هستند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 International Congress of Mathematical Education(ICME)  
2 Hyman Bass 
3 International Commission of  Mathematical Instruction(ICMI). 
4 Li Ping Ma 
5 Content Knowledge(CK) 
6 Common Content Knowledge (CCK)  
7 Specialized Content Knowledge (SCK) 
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)Ball,1990؛Tirosh & Greaber,1990 1993؛،Simon  2003؛ Mewborn,2013؛ 

،(Jóhannsdóttir. دانش محتوایی تخصصی  ةدر ایران، تاکنون پژوهشی که به طور مستقل دربار
ه اول این مقاله ب ةتدریس نویسند تجاربیافت نشد، اما  یا دانشجومعلمان انجام شده باشد معلمان

انه سفأاز آن است که مت عنوان آموزشگر ریاضی در مراکز تربیت معلم در طول چندین سال، حاکی
دانش محتوایی تخصصی، معلمان و دانشجومعلمان با مشکالت جدّي و  ةدر کشور ما نیز در حوز

 ۀابطآموزان در ریاضی، رمعلمان و یادگیري دانش بین دانش محتوایی تخصصی اساسی مواجه هستند.
ین داري بیگی قوي و معنهمبست ،هاي انجام نشان داده است کهمستقیمی وجود دارد. نتایج پژوهش

 آموزان وجود داردبه دانش هاآندانش محتوایی تخصصی معلمان و کیفیت تدریس 
 )2017 ،Whitehead & Walkowiak.( 

المللی ابتدایی جمهوري اسالمی ایران در مطالعات بین ةآموزان دوربا توجه به نتایج ضعیف دانش     
 1391از سال  )National Study Center,2016 PIRLS & TIMSS( ریاضی مانند تیمز
ایجاد  ابتدایی کشورمان ةهاي درسی ریاضی دوررویکرد، ساختار و محتواي کتاب تغییرات اساسی در
و  ،محوري به مفهوم محوريابتدایی از حافظه ةریاضی دور التألیفهاي جدید شد. رویکرد کتاب

هاي اخیر، هاي درسی ریاضی در سالفعالیت محوري تغییر یافت. با توجه به تغییر رویکرد کتاب
دانش محتوایی «توان گفت که معلمان و دانشجومعلمان آموزش ابتدایی بدون برخورداري از می

س الزم براي تدری ، توانمندي و صالحیت»دانش محتوایی عمومی«و صرفًا با اتکاء به » تخصصی
ابتدایی را نخواهند داشت. لذا با توجه به اهمیت و ضرورت دانش محتوایی تخصصی  ةریاضی در دور

سرفصل و چارچوب مشخصی براي آموزش و توسعه  برنامه، فقدانبراي معلمان و دانشجومعلمان و 
، پژوهشگران در پژوهش حاضر 1ریاضی کشورمان به ویژه در تقسیم کسرها برنامۀ درسیآن در 
 ومعلماندانش محتوایی تخصصی دانشج ۀبراي توسع برنامۀ درسیگرفتند تا با طراحی الگوي  تصمیم

و با اجراي آن، میزان اثربخشی الگوي پیشنهادي را بررسی نمایند.  ،(مطالعه موردي: تقسیم کسرها)
 لموردي در پژوهش حاضر به دو دلیل بود: اوالً به دلی ۀبه عنوان مطالع» تقسیم کسرها«انتخاب 

پیشنهادي با آن مواجه بودند. با  برنامۀ درسیمحدودیت زمانی که پژوهشگران براي اجراي الگوي 
 محوردرسهمریزي درسی ریزي درسی در پژوهش حاضر مبتنی بر برنامهفرایند برنامه کهاینتوجه به 

ات ریاضیمشخص و محدودي از محتواي  ةبود، لذا انجام چنین پژوهشی مستلزم این بود که در حوز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Division of Fractions 
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ابتدایی، پژوهشی براي کل محتواي ریاضی دورة و عمالً انجام چنین  ،ابتدایی انجام شود ةدور
معلمان آموزان، دانشجوپذیر نبود. دلیل دوم؛ چون یاددهی و یادگیري تقسیم کسرها براي دانشامکان

؛ Flores ،2002؛ Bulgar،2003( برانگیز بوده استو معلمان همیشه موضوعی سخت و چالش

1998،Sowder, Phillip, Armstrong & Schappelle2011؛ ،Olanoff.(  تقسیم کسرها

𝑎𝑎در ریاضی به صورت تقسیم دو کسر 
𝑏𝑏

𝑐𝑐و    
𝑑𝑑
𝑎𝑎شود(تعریف می 

𝑏𝑏
÷ 𝑐𝑐

𝑑𝑑
). یکی از دالیل اصلی پیچیدگی  

 1نتزاعی تقسیمابرانگیز بودن تقسیم کسرها، به دلیل قرار گرفتن این موضوع در تقاطع مفاهیم و چالش
 3هستندها و تعبیرهاي مختلفی در ریاضی است، زیرا هر کدام از این دو مفهوم داراي مدل 2و کسر

)1998،Sowder2011؛ ،Olanoff.( 
درك و  و با کمترین ،تقسیم کسرها به عنوان یکی از موضوعاتی است که به صورت الگوریتمی    

معلمان در تقسیم آموزان و دانشجوشود. دانش بسیاري از معلمان، دانشفهم، در مدارس تدریس می
 & Armstrong،1995( است 4کسرها، محدود به انجام دادن الگوریتم رایج ضرب و معکوس

Bezuk 1993؛،Kieren 2002؛،Sinincrop2010؛،Chen .(بسیاري از دانشجومعلمان درك 
 ،شوداز معنا و مفهوم تقسیم کسرها باعث می نداشتن کاملی از معناي تقسیم کسرها ندارند. آگاهی

 تدریس خواهند نمود، هاآنآموزانی که در آینده به هاي الگوریتمی به دانشمعلمان با روشتا دانشجو
، ا طراحیلذ). Leung،2013( هاي سطحی سوق دهندمحوري و یادگیريرا به سمت حافظه هاآن

ي عمیق و به تبع آن یادگیر ،دانش تخصصی دانشجومعلمان ۀالگویی به منظور توسعاجرا و ارزشیابی 
 پیش از برنامۀ درسیناپذیر در آموزان در تقسیم کسرها، ضرورتی مهم و اجتنابو مفهومی دانش
  است.خدمت معلمان 

هاي هاي یادگیري، روش، روي عناصر هدف، محتوا و فعالیتبرنامۀ درسینظران بیشتر صاحب    
ـ یادگیري و ارزشیابی به عنوان عناصر اصلی در برنامه ریزي مهدارند. در برنا تأکیدهاي درسی یاددهی 

 شوندنیز این عناصر به عنوان عناصر اساسی و مهم محسوب می محورمدرسهدرسی 
)1962،Taba2018؛ ،Abedi & Sholeh Karبیان محورمدرسهریزي درسی ). در برنامه ،

. اهداف باید با در نظر رودهایی است که انتظار آن میجزء انواع نتایج یادگیري ،ها یک بررسیهدف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Division 
2 Fraction 

ـــ کل، اریاضی عبارتاي. تعبیرهاي کسر در ند از: مدل بخشی و مدل پیمانهاهاي تقسیم در ریاضی عبارتمدل 3 ند از: جزء ـ
 (خارج قسمت) و اندازه. نسبت، نرخ، عملگر، تقسیم

4 invert and multiply 
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و در قالب انتظارهاي عملکردي(رفتاري)  ،رسمی(متمرکز) اخذ شود برنامۀ درسیهاي گرفتن هدف
اشد تا بتواند مدار بادگیري باید به شکل فرایندي و فعالیتهاي یمحتوا و فعالیت ،بیان شوند. همچنین
اهداف دانشی، نگرشی و مهارتی  به و به طور همزمان، ،درگیر نماید برنامۀ درسییادگیرندگان را در 

توانند هاي یاددهی ـ یادگیري نیز آموزشگران براي درگیر کردن یادگیرندگان می. در روششودتوجه 
بندي، به کارگیري منابع و مواد آموزشی متناسب با عالیق و نیازها مناسب، گروهها و تکالیف فعالیت

ریزي و تنظیم ساختار و سرعت آموزش به تناسب وضعیت یادگیرندگان استفاده کنند. در برنامه
، نباید براي سنجش دقیق یادگیري به یک روش بسنده کرد، بلکه باید عالوه بر محورمدرسهدرسی 
هاي درسی مرسوم، از ابزارهاي سنجش عملکرد، تکالیف ول ارزشیابی در برنامههاي متداروش

 نوشتاري، سنجش فردي و گروهی متناسب با نوع برنامه و روش آموزش استفاده نمود
)2011،Piri پیشنهادي براي توسعه دانش تخصصی  برنامۀ درسی). در پژوهش حاضر، الگوي

ر محور، دریزي درسی مدرسههاي عناصر برنامهویژگی دانشجومعلمان در تقسیم کسرها، بر اساس
 نظر گرفته شده است.

 روش پژوهش

شده است. در بخش اول به  انیپژوهش در دو بخش مجزا ب یشناسروش اتیبخش جزئ نیدر ا
ر کسرها پرداخته شده است و د میدر تقس یتوسعه دانش تخصص برنامۀ درسی يالگو یروش طراح

 داده شده است.  حیشده توض یطراح يالگو يبخش دوم، روش اجرا
  یطراح

  یِافبا طرح اکتش  یبیاز روش ترک ،يشنهادیپ برنامۀ درسی يالگو یدر بخش طراح پژوهش: طرح
با  یفیروش، پژوهشگر ابتدا موضوع پژوهش را به صورت ک نیابزار استفاده شد. در ا نیمدل تدو

 نیبه عنوان راهنما جهت تدو یفیک يهاافتهیسپس از  کند،یم یمحدود بررس ةکنندچند شرکت
 یصدانش تخص يهامؤلفه کهاین لی. بدلشودیاستفاده م یکمّ شیمایابزار پ يهااسیو مق هاشپرس

 هاآن ینج) و اعتبارسیفی(با روش ک هامؤلفه نیکسرها معلوم نبودند، لذا به منظور کشف ا میدر تقس
 ). Cereswell & Clark،2007( شد) از طرح مذکور استفاده ی(با روش کمّ

رها، کس میدر تقس یدانش تخصص يهامؤلفه يبه منظور گردآور ها:داده لیو تحل يگردآور روش
با  فتهایساختارمهین يهاکسرها و مصاحبه میمرتبط با تقس يهااز دو روش مطالعه منابع و پژوهش
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 اهداده لیتحل ياستفاده شد. برا انیدانشگاه فرهنگ یاضیو آموزشگران ر یاضیمتخصصان آموزش ر
 محتوا استفاده شد.  لیتحل یفیاز روش ک

 مرتبط يهامطالعه مقاالت و پژوهش قیدر گام اول، از طر :هاآنو روش انتخاب  کنندگانمشارکت
 در یتخصص ییدانش محتوا يهامؤلفهبه عنوان  مؤلفه18، هاآن يمحتوا لیکسرها و با تحل میبا تقس

در  یتخصص ییمرتبط با دانش محتوا يهاکسرها استخراج شد. انتخاب مقاالت و پژوهش میتقس
 انتخاب منابع عبارت بودند يهاانجام گرفت. مالك یکسرها، به صورت هدفمند از نوع مالک میقست

مقاله و پژوهش انجام شده  58اساس  نیبا موضوع پژوهش. بر ا هاآناز معتبر بودن و مرتبط بودن 
ها انجام شد که داده یبخش تا زمان نیانتخاب شدند . انتخاب منابع در ا 2018تا  1986 يهاسال نیب

در رابطه با دانش  يدیجد مؤلفه يبدست آمده، حاو دیجد يهاداده یعنی. دندیبه حد اشباع رس
 کسرها نبودند.  میدر تقس یتخصص ییمحتوا

سرها، در گام ک میدر تقس یتخصص ییدر ارتباط با دانش محتوا شتریب يهامؤلفهبه منظور کشف     
شگاه دان یاضیو آموزشگران ر یاضیبا متخصصان آموزش ر افتهی ساختارمهین ییهادوم مصاحبه

 یاضینفر آموزشگر ر11( نفر بود15بخش  نیکنندگان در اانجام شد. تعداد مشارکت انیفرهنگ
 یاضیاز آموزشگران ر يریگ). در بخش نمونهیاضینفر متخصص آموزش ر4و  انیفرهنگ نشگاهدا

تا  یبه صورت هدفمند از نوع مالک يریگنمونه ،یاضیو متخصصان آموزش ر انیدانشگاه فرهنگ
بخش عبارت بودند  نیکنندگان در اانتخاب مشارکت يهاها انجام شد. مالكبه اشباع داده دنیرس

کسرها. در هنگام مصاحبه  میکت در پژوهش و داشتن اطالعات درباره تقسبه مشار يمندقهاز: عال
 یتافیاز مصاحبه هشتم به بعد، تکرار در اطالعات در ان،یدانشگاه فرهنگ یاضیبا آموزشگران ر

. در بخش مصاحبه با متخصصان آموزش افتیادامه  ازدهمیتا مصاحبه  نانیاطم ياما برا ،مشاهده شد
اشباع  از نانیاطم يبرا یول ،دیشده به اشباع رس افتیبعد از سه مصاحبه اول، اطالعات در ،یاضیر

 قیبدست آمده از طر يهاباز، داده يکرد. با روش کدگذار دایها، تا مصاحبه چهارم ادامه پداده
 کاتن)، هیاول ي(کدگذار شدند. در مرحله اول يدر سه مرحله کدگذار افتهی ساختارمهین يهامصاحبه

ه شدند. در مرحل يدسته گردآور کیو در  ییمشابه شناسا يو کدها شد، لیها تحلمصاحبه يدیکل
کسرها  میدر تقس یتخصص ییدانش محتوا میمشابه، مفاه يکدها قی) با تلفهیثانو ي(کدگذار دوم

 مؤلفه 8 تینهادست آمده، در هب میمفاه قی) با تلفیینها ي(کدگذار و در مرحله سوم ،استخراج شدند
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 یاضیمتخصصان آموزش ر دگاهیکسرها از د میدر تقس یتخصص ییدانش محتوا يهامؤلفهبه عنوان 
 شدند.  ییشناسا انیدانشگاه فرهنگ یاضیو آموزشگران ر

انجام  يهامقاالت و پژوهش یشده حاصل از بررس ییشناسا يهامؤلفه ها:داده یاعتبارسنج
و پس  ،شدند عی) تجممؤلفه 8( با متخصصان افتهی ساختارمهین يهامصاحبه نیهمچن ،)مؤلفه18شده(

 یدانش تخصص يهامؤلفهبه عنوان  مؤلفه 3مشابه،  يهامؤلفهو ادغام  يتکرار يهامؤلفهاز حذف 
ها، مؤلفه یدتأیو  یاعتبارسنج يشده، برا ییشناسا يهامؤلفهکسرها بدست آمد. بر اساس  میتقس در
 يانهیسه گز کرتیل اسیو با مق هیگو 23ساخته با محقق نامۀپرسششده در قالب  ییشناسا مؤلفه 23

ـ تا حدود ي(کامالً ضرور ـ ضرور يضرور ياست   وزشنفر از متخصصان آم15 نی) بستین ياست 
بار هر ها اعتنامهپرسش افتیشد. پس از در عیتوز انیدانشگاه فرهنگ یاضیو آموزشگران ر یاضیر
دو  تیکه در نها شد، یبررس) CVR( محتوا یینسبت روا يبا استفاده از روش آمار هاهیاز گو کی

 یدتأیم کسرها یدر تقس یدانش تخصص یاصل يهامؤلفهبه عنوان  مؤلفه21و  ،حذف شدند مؤلفه
 يزیرمشورت و مصاحبه با هفت نفر از متخصصان برنامه قیو از طر ،یاصل مؤلفه 21شدند . بر اساس 

 يهدفمند در دسترس، الگو يریگبا روش نمونه  یبا مدل پژوهش دلف یاضیو آموزش ر یدرس
 يهاو روش يریادگیـ  یاددهی يهاروش ،يریادگی يهاتیدر قالب اهداف، محتوا و فعال يشنهادیپ

نفر از  22 اریدر اخت ياساختهمحقق نامۀپرسششده به همراه  یطراح يشد. الگو یطراح یابیارزش
 t يآزمون آمار قیو اعتبار آن از طر ،قرار گرفت یاضیو آموزش ر یدرس يزیرمتخصصان برنامه

 یطراح يوعناصر الگ 1نظران قرار گرفت. در جدولمتخصصان و صاحب تأییدمورد  ياتک نمونه
 شده ذکر شده است.
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 توسعه دانش تخصصی در تقسیم کسرها برنامۀ درسی: الگوي 1جدول

 هدف کلی
 دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموزش ابتدایی  توسعۀ

 دانشگاه فرهنگیان در تقسیم کسرها

 هاي ویژههدف 
اهداف 

 دانشی

 دانش
 معلمان بتوانند مفاهیم و اصطالحات مربوط به تقسیم دانشجو

 کسرها را تعریف کنند.
 انواع تعبیرهاي کسر را نام ببرند.معلمان بتوانند دانشجو 
 هاي تقسیم اعداد صحیح را نام معلمان بتوانند انواع مدلدانشجو

 ببرند.
 هاي تقسیم کسرها را نام ببرند.معلمان بتوانند انواع مدلدانشجو 
 هاي مختلف تقسیم کسرها را نام معلمان بتوانند حالتدانشجو

 ببرند
 هاي تقسیم کسرها را نام ریتممعلمان بتوانند انواع الگودانشجو

 ببرند.
 آموزان در تقسیم هاي دانشمعلمان بتوانند انواع بدفهمیدانشجو

 کسرها را نام ببرند.
 درك و فهم
 معلمان بتوانند مفهوم تقسیم کسرها را توضیح دهند.دانشجو 
 معلمان بتوانند هر کدام از تعبیرهاي کسر را توضیح دهند.دانشجو 
  هاي تقسیم اعداد صحیح بتوانند هر کدام از مدلدانشجومعلمان

 را شرح دهند.
  دانشجومعلمان بتوانند  هر کدام از مدل هاي تقسیم کسر را

 توضیح دهند
 هاي تقسیم کسرها را معلمان بتوانند هر کدام از حالتدانشجو

 توضیح دهند.
 هاي تقسیم کسرها را معلمان بتوانند هر کدام از الگوریتمدانشجو

 ح دهند.توضی
 آموزان در هاي دانشمعلمان بتوانند هر کدام از بدفهمیدانشجو

 تقسیم کسرها را شرح دهند.
 کاربرد
 معلمان بتوانند از تقسیم کسرها در حل مسائل واقعی دانشجو

 استفاده کنند.
 هاي مفهومی و الگوریتمی، معلمان بتوانند با روشدانشجو

 حل کنند.هاي مبتنی بر تقسیم کسرها را مساله
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 هاي تقسیم کسرها در حل معلمان بتوانند از انواع مدلدانشجو
 مسائل مربوطه استفاده کنند

 هاي الگوریتمی و مفهومی، معلمان بتوانند با روشدانشجو
 هاي ریاضی تقسیم کسرها را محاسبه کنند.عبارت
 هاي نمادین و معلمان بتوانند تقسیم کسرها را با روشدانشجو

 ن دهند.تصویري نشا
 هاي تقسیم کسرها، معلمان بتوانند براي هر یک از حالتدانشجو

 مثال بزنند.
 تحلیل
 آموزان در تقسیم کسرها را هاي دانشدانشجومعلمان بتوانند ایده

 تحلیل نمایند.
 آموزان در تقسیم کسرها هاي دانشمعلمان بتوانند بدفهمیدانشجو

 را تحلیل نمایند.
 هاي هاي الگوریتمی و روشارتباط روش معلمان بتواننددانشجو

 مفهومی در تقسیم کسرها را تحلیل نمایند.
 ترکیب
 دارمعنیهاي دانشجومعلمان بتوانند درباره تقسیم کسرها مساله 

 طرح کنند.
 هاي هاي مفهومی و روشمعلمان بتوانند بین روشدانشجو

 الگوریتمی در تقسیم کسرها ارتباط برقرار کنند.
 هاي هاي مفهومی، الگوریتمدانشجومعلمان بتوانند به کمک روش

 تقسیم کسرها را بدست آورند.
 هاي تقسیم کسرها را در حالت دانشجومعلمان بتوانند الگوریتم

 کلی اثبات نمایند.
 ارزشیابی
 هاي مرتبط با تقسیم ها و مسالهمعلمان بتوانند موقعیتدانشجو

 کسرها را تشخیص دهند.
 آموزان از تقسیم دانشجومعلمان بتوانند میزان یادگیري دانش

 کسرها را ارزیابی کنند.
 آموزان در تقسیم دانشجومعلمان بتوانند نقاط ضعف و قوت دانش

 کسرها را ارزشیابی کنند.
  دانشجومعلمان بتوانند درباره صحت و اعتبار و همچنین نادرستی

 قضاوت کنند.هاي مرتبط با تقسیم کسرها مباحث و ایده
 ها و راهبردهاي موجود براي تقسیم معلمان از روشدانشجو

 کسرها را مقایسه نموده و آن ها را نقد کنند.
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اهداف 

 مهارتی

 هاي چندگانه(الگوریتمی و حلدانشجومعلمان بتوانند با راه
 مفهومی) و مدل سازي تقسیم کسرها را آموزش دهند.

  سازه آموزشی مختلف(مانند دستدانشجومعلمان بتوانند از مواد
 آموزان استفاده کنند.هاي شفاف و ...) در تدریس کسرها به دانشها، تلق
 هاي مختلف تقسیم کسرها، معلمان بتوانند براي حالتدانشجو

 هاي پاسخ باز طرح کنند.و مساله دارمعنیهاي واقعی و مساله
 کسرها از معلمان بتوانند در یاددهی و یادگیري تقسیمدانشجو 

هاي فرایندي(حل مساله، اثبات و استدالل، ارتباطات مفهومی، مهارت
 ها) استفاده کنند.ارتباطات کالمی و بازنمایی

 آموزان را در تقسیم هاي دانشمعلمان بتوانند بدفهمیدانشجو
 ارائه دهند. هاآنکسرها شناسایی، تحلیل و راهکارهایی براي رفع 

اهداف 

 نگرشی

 معلمان باید براي یادگیري تقسیم کسرها از اعتماد به دانشجو
 نفس الزم برخوردار باشند.

 آموزان از معلمان براي یاددهی تقسیم کسرها به دانشدانشجو
 اعتماد به نفس الزم برخوردار باشند.

  دانشجومعلمان براي یادگیري تقسیم کسرها اضطراب و نگرانی
 نداشته باشند.

 آموزان اي یاددهی تقسیم کسرها به دانشدانشجومعلمان بر
 اضطراب و نگرانی نداشته باشند.

  دانشجومعلمان نسبت به اثربخشی خودشان به منظور آموزش
 تقسیم کسرها نگرش مثبتی داشته باشند.

 محتوا

 هاي یادگیريو فعالیت

 هاي مختلف تقسیم کسرهاحالت 
2ـ تقسیم عدد به عدد؛ مانند:  ÷ 3 

2ـ تقسیم عدد صحیح بر کسر؛ مانند:  ÷ 1
3

 

1ـ تقسیم کسر بر عدد صحیح مانند: 
2

÷ 3 

1ـ تقسیم کسر بر کسر؛ مانند:  
3

÷ 1
2

 
 هاي تقسیم کسرهامدل 

 ايـ پیمانه
 ـ بخشی

 ـ نرخ واحد
 ـ معکوس ضرب

 ـ معکوس ضرب دکارتی
  آموزان در تقسیم کسرهاهاي دانشهاي بدفهمیمدلـ 

 الگوریتمیهاي ـ بدفهمی
 هاي شهوديـ بدفهمی



رنامهاي پژوهش        1399بهار و تابستان  ،19پیاپی  ، شمارة اول،دهمدورة ، درسی ۀب

 

268   

 هاي مبتنی بر دانش رسمیـ بدفهمی
 هاي الگوریتمی در تقسیم کسرهاروش 

 ـ الگوریتم ضرب و معکوس
 هاها و تقسیم مخرجـ الگوریتم تقسیم صورت
 ـ الگوریتم مخرج مشترك

 هاي مفهومی در تقسیم کسرهاروش 
 ـ طرح مساله

 سازيـ مدل
 ها)مساله، اثبات و استدالل، ارتباطات مفهومی، ارتباطات کالمی، بازنماییهاي فرایندي(حل ـ مهارت

 بسته دانش در تقسیم کسرها 
 ـ درك مفهوم واحد

 ـ درك مفهوم و  تعبیرهاي مختلف کسر
 ـ درك مفهوم جمع

 ـ درك معناي ضرب و تقسیم اعداد کامل
 ـ درك معناي ضرب کسرها

 هاي معکوسـ درك عمل

 هاي یاددهیروش

 و

 یادگیري

 هاي:روش یاددهی ـ یادگیري ترکیبی شامل روش 
 ـ  فعالیت محور

 ـ توضیحی
 ـ بحث گروهی

 ـ تمرین و تکرار
 ـ پرسش و پاسخ

 ارزشیابی

 :ارزشیابی از میزان تحقق اهداف شامل 
 ـ ارزشیابی تشخیصی(آغازین)
 ـ ارزشیابی تکوینی(مرحله اي)

 ـ ارزشیابی نهایی(پایانی)

 

 اجرا

 أثیرت، پژوهشگران به دنبال بررسی (بخش کمی) در بخش دوم پژوهش حاضر پژوهش:طرح 
ش پژوه سؤال) بر روي دانشجومعلمان آموزش ابتدایی بودند. بنابراین 1(جدول الگوي طراحی شده

راي ب دارد؟ تأثیرالگوي طراحی شده بر دانش، نگرش و مهارت دانشجومعلمان اجراي این بود که آیا 
 آزمایشی با طرحمطرح شده، پژوهش حاضر در این بخش با روش نیمه سؤالبراي  یافتن پاسخی

 انجام شد. و با مدل تدوین ابزار پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل
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 ماري این پژوهش در بخش اجرا، کلیۀآجامعۀ  گیري:آماري و روش نمونهجامعه
هاي دانشگاه فرهنگیان در پردیس 97ـ98در سال تحصیلی دانشجومعلمان آموزش ابتدایی بودند که 

دو کالس از دانشجومعلمان آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان به عنوان  مشغول به تحصیل بودند.
نمونه در دسترس انتخاب شدند. از نظر همتاسازي، دانشجومعلمان هر دو کالس در وضعیت نسبتًا 

ستان و...). بنابراین پژوهشگر براي انجام پژوهش، (از نظر جنسیت، معدل، بومی ا مشابهی قرار داشتند
ها را به عنوان گروه آزمایش و کالس دیگر را به عنوان گروه کنترل به صورت تصادفی یکی از کالس

 نفر بود.  24و گروه کنترل  25معلمان گروه آزمایش انتخاب کرد. تعداد دانشجو
 

پژوهشگر اول این مقاله،  کهاینبه ، با توجه 97ـ98با شروع سال تحصیلی ابزار پژوهش:
به دانشجومعلمان آموزش ابتدایی بود، لذا آموزش » مبانی آموزش ریاضی« دار تدریس درس عهده

روه ) ولی در گبرنامۀ درسی(بدون الگوي  تقسیم کسرها در گروه کنترل با روش متداول و مرسوم
بدین ترتیب که پژوهشگر با در نظر طراحی شده انجام شد.  برنامۀ درسیآزمایش بر اساس الگوي 

قسیم ت(شامل:  گرفتن اهداف دانشی، مهارتی و نگرشی در برنامه طراحی شده، محتواي تقسیم کسرها
ا با ر عدد به عدد، تقسیم عدد صحیح بر کسر، تقسیم کسر بر عدد صحیح، تقسیم کسر بر کسر)

 هايها، بسته دانش، روشهاي بدفهمیمدلهاي تقسیم کسرها، (شامل: مدل هاي طراحی شدهفعالیت
محور، ل: روش فعالیت(شام هاي تقسیم کسرها) تلفیق نمود و با روش ترکیبیمفهومی و الگوریتم
روش پرسش و پاسخ، روش بحث گروهی و روش تمرین و تکرار) به روش توضیحی، 

تی سؤاالکالسی،  دانشجومعلمان گروه آزمایش آموزش داد. همچنین در پایان برخی از جلسات
) که مبتنی بر اهداف دانشی، مهارتی و 2درباره تقسیم کسرها در قالب ارزشیابی تکوینی(پیوست

هاي داده شده و شد و با توجه به پاسخهاي گروه آزمایش طرح مینگرشی بودند، براي آزمودنی
ه منظور شد. بیهاي دانشجومعلمان برطرف مها توسط پژوهشگر، نقاط ضعف و بدفهمیتحلیل پاسخ

ه آزمونی در پایان دورآزمونی در ابتداي دوره و پسها از تقسیم کسرها، پیشبررسی دانش آزمودنی
 براي هر دو گروه آزمایش و کنترل برگزار شد.

، آزمونها در بخش اجرا(شامل پیشبراي تجزیه و تحلیل داده ها:روش تجزیه و تحلیل داده
معیار) هاي آمار توصیفی (میانگین و انحرافقسیم کسرها) از روشنگرش ت نامۀپرسشآزمون و پس

 و تحلیل کواریانس) استفاده شد.   tهاي(آزمون هاي آمار استنباطیو روش
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 هایافته
). در 1وستی(پ کسرها بود میتقس ةدر حوز سؤال 12در پژوهش حاضر شامل  آزمونشیپ يمحتوا 

، 2کامل و درست نمره باًیتقر يها، پاسخ3کامل و درست نمره يهاپاسخ يبرا آزمونشینامه پپاسخ
ــخ ــخ ،1ناقص نمره يهاپاس ــخ نمره  يهاو پاس ــد. بنابرا 0غلط و بدون پاس هر  ةنمر ،نیمنظور ش
 نیهمچن ،هاینمرات آزمودن اریو انحراف مع نیانگیبود. م 36صــفر تا  نیآزمون ب شیدر پ یآزمودن

 ذکر شده است.  3و  2 يهادر جدول آزمونشیمستقل در پ tآزمون  جینتا

 آزمونها در پیش: میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی2جدول 

 انحراف معیار میانگین نمرات تعداد آزمودنی ها

 960/0 56/16 25 گروه آزمایش

 963/0 66/16 24 گروه کنترل

 
 براي نمرات گروه هاي آزمایش و کنترل در پیش آزمون t : آزمون 3جدول

 براي برابري میانگین ها  tآزمون  هاآزمون لیون براي همگنی واریانس

 F 

سطح 
معنی 
 داري

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
 داريمعنی

 (دو دامنه)

تفاوت 
 هامیانگین

تفاوت 
 خطا

 95فاصله اطمینان 
 درصد تفاوت

 پایینی باالیی
 همگنیفرض 

 هاواریانس

02/0 87/0 

38/0- 47 70/0 10/0- 27/0 65/0- 44/0 

     ناهمگنیفرض 
 هاواریانس

38/0- 90/46 70/0 10/0- 27/0 65/0- 44/0 

 
داري آزمون اندازه سطح معنی  کهایننشان داد با توجه به  3) در جدولF( نتیجه آزمون لیون

α( ) از فرض خطاي آزمون= 87/0p( لیون = ) بیشتر بود، لذا واریانس نمرات دو گروه 0/05
 3در جدول  tاز اطالعات ردیف اول آزمون و در نتیجه ،آزمایش و کنترل در پیش آزمون برابر بود

 در سطر اول جدول tداري آزمون ها استفاده شد. چون اندازه سطح معنیبراي تجزیه و تحلیل داده

3) ،70/0= p) از فرض خطاي آزمون (α = هاي آزمایش ) بیشتر بود، لذا بین نمرات گروه0/05
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وجود نداشت. به عبارت دیگر، سطح دانش و معلومات  داريمعنیتفاوت پیش آزمون، و کنترل در 
 تقسیم کسرها قبل از اجراي متغیر مستقل ةآزمایش و کنترل، در حوز هايگروهدانشجومعلمان 

 طراحی شده)، تقریباً برابر بود. برنامۀ درسی(آموزش با الگوي 
محتواي تقسیم کسرها منطبق با سطوح یادگیري بلوم آزمونی با پس از اتمام دوره آموزش، پس    

 هايطراحی شده از آزمودنی برنامۀ درسیالگوي  تأثیربه منظور بررسی تحقق اهداف دانشی و 
بود.  سؤال 18پژوهش حاضر شامل آزمون ). پس3(پیوست هاي آزمایش و کنترل به عمل آمدگروه
هاي تقریباً کامل و درست ، پاسخ3هاي کامل و درست نمرهآزمون براي پاسخپس نامۀپرسشدر 
نمره هر  ،منظور شد. بنابراین 0هاي غلط و بدون پاسخ نمره و پاسخ1 هاي ناقص نمره، پاسخ2نمره

آزمون، با هدف حذف اثرات نمرات پسبود. براي تحلیل  54آزمون بین صفر تا آزمودنی در پس
ها، از تحلیل کواریانس استفاده شد. از مهمترین آزمون بر عملکرد آزمودنیاحتمالی پیش

نمرات ( توان به توزیع نرمال متغیر وابستههاي استفاده از آزمون تحلیل کواریانس میفرضپیش
(همبستگی پیرسون)،  یکدیگرها با همپراش همبسته نبودنها، آزمون)، همگنی واریانسپس

 ،تعامل بین متغیرهاي همپراش و مستقل) F(محاسبه  گیري تصادفی، همگنی شیب رگرسیوننمونه
(هنگام اجراي دستور تحلیل کواریانس) اشاره کرد که  و خطی بودن رگرسیون همپراش و وابسته

 .  1ها براي این آزمون در پژوهش حاضر برقرار بودفرضتمام این پیش
همچنین  ،آزمونها در پسمعیار نمرات آزمودنی، میانگین و انحراف5و  4 هايدر جدول    

 خروجی اصلی آزمون تحلیل کواریانس ارائه شده است.
 آزمونها در پس: میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی4جدول 

 انحراف معیار میانگین نمرات تعداد آزمودنی ها

 00/4 20/40 25 گروه آزمایش

 41/3 41/35 24 گروه کنترل

 
 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ذکر شده است.  7آزمون در پیوست هاي آزمون تحلیل کواریانس براي پس. بررسی پیش فرض 1
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 آزمون: خروجی اصلی آزمون تحلیل کواریانس  در پس5جدول 

 درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغییرات
میانگین مجموع 

 F مجذورات
سطح معنی 

 )Pداري(
 0 88/13 4/175 2 90/350 مقدار ثابت
 02/0 60/5 73/70 1 73/70 پیش آزمون
 0 86/20 61/263 1 61/263 متغیر مستقل

   63/12 46 09/581 خطا
    49 71157 کل

 
>در سطح  F) مقدار 5(جدول چون در خروجی اصلی تحلیل کواریانس دار معنی  0/05

 تأثیرپس از حذف  ،. به عبارت دیگراست 86/20متغیر مستقل برابر  تأثیر است؛ به این معنی که
آزمایش و کنترل ایجاد شد.  هايگروهآزمون بین میانگین نمرات پس داريمعنیآزمون، تفاوت پیش

رات آزمون، پس از حذف اثصفر مبنی بر تساوي میانگین نمرات دو گروه در پس ، فرضیۀبنابراین
ي هاي گروه آزمایش که با الگوآزمودنی دانشافزایش  « ۀفرضیدر نتیجه، آزمون رد شد. احتمالی پیش
دانش محتوایی تخصصی در تقسیم کسرها آموزش دیده بودند، نسبت به  ۀتوسع برنامۀ درسی

 تأیید درصد95اطمینان سطح با » هاي گروه کنترل که با روش متداول آموزش دیده بودندآزمودنی
 شد. 
یم نگرش تقس نامۀپرسشاهداف نگرشی از  آزمون، براي ارزیابی میزان تحققاز اجراي پس پس    

  tبا آزمون آماري نتایج و ،) براي هر دو گروه آزمایش و کنترل استفاده 4(پیوست 1(FDAS) کسرها
(کامالً  1 ةکه از نمر ،بود سؤال15نگرش تقسیم کسرها شامل  نامۀپرسش. شدند مستقل مقایسه

ین ب نامهپرسشهر آزمودنی در این  ةنمر ،گذاري شده بود. بنابراین(کامالً موافق) نمره 6مخالف) تا 
ها براي نمرات آزمودنیt معیار و نتایج آزمونمیانگین و انحراف 7و  6هايبود. در جدول 90تا  15
 نگرش تقسیم کسرها ذکر شده است. نامۀپرسشدر 

نگرش تقسیم کسرها نامۀپرسشها در : میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی6جدول   

 انحراف معیار میانگین نمرات تعداد آزمودنی ها

 48/7 04/72 25 گروه آزمایش

 28/11 08/58 24 گروه کنترل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.Fraction Division Attitude Scale (FDAS)1 
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 نگرش تقسیم کسرها نامۀپرسشآزمایش و کنترل در  هايگروهبراي  t : آزمون 7 جدول

 

آزمون لیون براي 
 هاهمگنی واریانس

 هابراي برابري میانگین  tآزمون 

F 
سطح 

 t داريمعنی
درجه 
 آزادي

سطح 
 داريمعنی

 (دو دامنه)

تفاوت 
 هامیانگین

تفاوت 
 خطا

 فاصله اطمینان
 درصد تفاوت95 

 پایینی باالیی
 همگنیفرض 

 هاواریانس

5054 03/0 

12/5 47 0 95/13 72/2 47/8 43/19 

فرض 
     ناهمگنی
 هاواریانس

08/5 72/39 0 95/13 74/2 40/8 50/19 

) از  p =03/0( داري آزمون لیوناندازه سطح معنی ،نشان داد 7) در جدول F( نتیجه آزمون لیون    

α( فرض خطاي آزمون = ) کمتر است، لذا واریانس نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در 0/05
روه، از هاي دو گنگرش تقسیم کسرها برابر نیست. با توجه به برابر نبودن واریانس نامۀپرسش

از آنجایی  ها استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده براي 7مستقل در جدول   tاطالعات ردیف دوم آزمون
 ) از فرض خطاي آزمون=0pمستقل در سطر دوم جدول ( tداري آزمون سطح معنی ةانداز که

)α =  ايهگروهتفاوت میانگین نمرات  کهاینیعنی  .کمتر بود، لذا فرض صفر رد شد )0/05
 ،ر. به عبارت دیگاستدار نگرش تقسیم کسرها از نظر آماري معنی نامۀپرسشآزمایش و کنترل در 

ه مثبت داشت تأثیرهاي گروه آزمایش، نگرش آزمودنی برطراحی شده  برنامۀ درسیاجراي الگوي 
 است. 

از مشاهدات کالسی پژوهشگر ، در پژوهش حاضر براي بررسی تحقق اهداف مهارتی ،همچنین    
) استفاده شد. در طول اجراي 3(پیوست هاي تکوینیاي ارزشیابیو در هنگام اجر ،حین آموزش

 هايهاي گروه آزمایش نسبت به آزمودنیطراحی شده، مشاهده شد که آزمودنی برنامۀ درسیالگوي 
هاي لههاي مربوط به تقسیم کسرها را حل کنند، مسئتوانستند مسئلهگروه کنترل، با مهارت بیشتري می

هاي آموزان در ارزشیابیهایی که در مورد دانشکسرها طرح کنند، بدفهمی براي تقسیم داريمعنی
ادند و دارائه می هاآنو راهکارهاي جالبی براي رفع  ،کردندشد، تحلیل میتکوینی برایشان طرح می

ی به گویها، تصاویر، توضیحات کالمی و... در هنگام پاسخسازههاي مختلف مانند دستاز بازنمایی
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     کردند. ارزشیابی تکوینی استفاده می تسؤاال
 

 گیريبحث و نتیجه
دانش تخصصی  توسعۀ برنامۀ درسیالگوي  ارزشیابیهدف پژوهش حاضر طراحی، اجرا و 

الگوي  .محور در تقسیم کسرها بودریزي درسی مدرسهدانشجومعلمان آموزش ابتدایی مبتنی بر برنامه
مندي تواند باعث عالقههایی که دارد میطراحی شده در این پژوهش با توجه به ویژگی

قسیم در ت هاآندانشجومعلمان به تدریس تقسیم کسرها، یادگیري عمیق و توسعه دانش تخصصی 
کسرها شود. در این پژوهش الگوي پیشنهادي ارائه شده بر اساس چهار عنصر اصلی شامل: هدف، 

طراحی شد.  ،هاي ارزشیابیهاي یاددهی ـ یادگیري و روشهاي یادگیري، روشو فعالیتمحتوا 
 بندي شد.دسته عنصر هدف در قالب اهداف دانشی، اهداف مهارتی و اهداف نگرشی

در الگوي طراحی شده شامل دانش، درك و فهم، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی  اهداف دانشی    
دانشجومعلمان باید بتوانند مفاهیم و اصطالحات مربوط به تقسیم کسرها را  دانش. در بُعد است

هاي هاي تقسیم اعداد صحیح و تقسیم کسرها، تعبیرهاي مختلف کسر، حالتتعریف کنند، انواع مدل
م آموزان در تقسیهاي دانشها در تقسیم کسرها و بدفهمیمختلف تقسیم کسرها، انواع الگوریتم

 هايهایی از جمله پژوهشها با پژوهشبرند. این یافتهکسرها را نام ب
)2014،Alenazi 2000؛ ،Carpenter 2012؛،Steenbrugge 2009؛ ،Redmond ؛

1992،Reys 2003؛،Nilas  &2000،Tirosh( .هماهنگی دارد 
ي هادانشجومعلمان باید بتوانند مفهوم تقسیم کسرها، انواع تقسیم کسرها، مدل درك و فهمدر بُعد  

سرها را ها در تقسیم کهاي تقسیم کسرها و انواع بدفهمیتقسیم کسرها، تعبیرهاي کسر، الگوریتم
؛ Gregg & Gregg،2007( هايها با نتایج پژوهشتوضیح دهند. این بخش از یافته

2003،Nilas 2000؛ ،Tirosh 2012؛، Steenbrugge 2013؛،Jóhannsdóttir 2011؛ ،
Olanoff   &2014 ،Olanoff( خوانی دارد.هم 

دانشجومعلمان باید بتوانند از تقسیم کسرها در حل مسائل واقعی استفاده کنند، با  کاربرددر بعد  
هاي هاي مرتبط با تقسیم کسرها را حل کنند، از انواع مدلهاي مفهومی و الگوریتمی مسئلهروش

(تقسیم  اهاي تقسیم کسرهر کدام از حالتو بتوانند براي ه ،تقسیم کسرها در حل مسائل استفاده کنند
هاي ها با یافتهعدد بر عدد، عدد بر کسر، کسر بر عدد و کسر بر کسر) مثال بزنند. این یافته

؛ Steenbrugge،2014؛ Alenazi،2014؛Redmond،2009؛Chen،2010( ھایپژوهش
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2007 ،Rayner & 2011 ،Olanoff( .هماهنگی دارد 
آموزان در تقسیم کسرها را تحلیل کنند، هاي دانشدانشجومعلمان باید بتوانند ایده، تحلیلدر بعد  

هاي مفهومی و و ارتباط بین روش ،آموزان در تقسیم کسرها را تحلیل نمایندهاي دانشبدفهمی
 هايهایی از پژوهشها با یافتهالگوریتمی در تقسیم کسرها را تحلیل کنند. این یافته

)2003،Nilas2000؛،Tirosh2013؛ Flores, 2008  ،Li & Kulmخوانی دارد.) هم 
دار طرح کنند، هاي معنیتقسیم کسرها مسئله ةدانشجومعلمان باید بتوانند دربار ترکیبدر بعد  

وانند و بت ،هاي مفهومی و الگوریتمی در تقسیم کسرها ارتباط برقرار کنندبتوانند بین روش
 هايا در حالت کلی ثابت کنند. نتایج این بخش با پژوهشهاي تقسیم کسرها رالگوریتم

 )2013،Leung , Carbone 2000؛،Tirosh  2003؛،Nilas2007؛ ،Gregg,Gregg  
&2016 ،International Journal of Scientific and Research Publications( 

 هماهنگی دارد. 
ا هاي مرتبط با تقسیم کسرها رها و مسئلهدانشجومعلمان باید بتوانند موقعیت ارزشیابیدر بعد 

آموزان از تقسیم کسرها را ارزیابی کنند، نقاط ضعف و قوت تشخیص دهند، میزان یادگیري دانش
آموزان در تقسیم کسرها را ارزیابی کنند، درباره درستی یا نادرستی مباحث مرتبط با تقسیم دانش

هاي موجود در تقسیم کسرها را نقد و ارزیابی کنند. این ها و الگوریتموت کنند و روشکسرها قضا
؛ Jóhannsdóttir،2013 ؛Olanoff،2014 ؛ Olanoff،2011( هایی مانندها با پژوهشیافته

2007،Rayner  &2009 ،Redmond .هماهنگی دارد ( 
هاي مفهومی و الگوریتمی تقسیم با روش؛ دانشجومعلمان باید بتوانند اهداف مهارتیدر بخش      

... هاي شفاف وها، تلقسازهیر، دستکسرها را انجام دهند، بتوانند از مواد آموزشی متنوع مانند تصاو
هاي هاي مختلف تقسیم کسرها مسئلهدر آموزش تقسیم کسرها استفاده کنند، بتوانند براي حالت

مسئله، ها، حلاي فرایندي مانند اثبات و استدالل، بازنماییهباز طرح کنند، از مهارتو پاسخ دارمعنی
آموزان شهاي رایج دانو بدفهمی ،ارتباطات مفهومی و ارتباطات کالمی در تقسیم کسرها استفاده کنند

ارائه دهند. اهداف مهارتی ذکر  هاآندر تقسیم کسرها را شناسایی، تحلیل و راهکارهایی براي رفع 
  2009؛Gregg,Gregg،2007( هایی مانندهاي پژوهشبا یافتهشده در این پژوهش 

،Redmond2014؛،Alenazi2012؛،(Steenbrugge  .هماهنگی دارد 
دانشجومعلمان باید نسبت به یادگیري تقسیم کسرها و یاددهی آن به  اهداف نگرشیدر بخش      

آموزان اعتماد به نفس داشته باشند، نسبت به یادگیري تقسیم کسرها و یاددهی آن به دانش
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و نسبت به اثربخشی خودشان در آموزش تقسیم  ،آموزان اضطراب و نگرانی نداشته باشنددانش
 انندهایی مهاي پژوهشها با یافتهی داشته باشند. این یافتهآموزان نگرش مثبتکسرها به دانش

)2010،Chen 2008؛ Li , Kulm, ،2008،Li & Huang2009 ؛،Redmond 2013؛ ،
Jóhannsdóttir &2011  ،Olanoff(  .هماهنگی دارد 

در الگوي طراحی شده، محتوایی که باید براي  هاي یادگیريمحتوا و فعالیتدر عنصر     
ند از: تقسیم عدد به عدد، تقسیم عدد صحیح بر کسر، تقسیم کسر ادانشجومعلمان ارائه شود عبارت

کسرها،  هاي تقسیممدل هاي یادگیري شامل:بر عدد صحیح و تقسیم کسر بر کسر، همچنین فعالیت
هاي الگوریتمی در تقسیم کسرها، سرها، روشآموزان در تقسیم کهاي دانشهاي بدفهمیمدل

ها با این یافتهباشد که هاي مفهومی در تقسیم کسرها و بسته دانش در تقسیم کسرها میروش
؛ Rayner،2007؛ Nilas،2003 ؛Tirosh،2000( هايهایی از پژوهشیافته

2009،Redmond 2014؛،Alenazi  1999،Ma 2017؛،NCTM 2007؛،Gregg,Gregg ؛
2015،(Rosli  .هماهنگی دارد 

(آموزش از  محورهاي آموزش فعالیت، تلفیقی از روشهاي یاددهی ـ یادگیريروشدر عنصر      
هاي گروهی، روش تمرین و تکرار و روش پرسش و طریق حل مسئله)، روش توضیحی، بحث

توسعه دانش تخصصی تقسیم کسرها،  برنامۀ درسیهاي آموزش براي الگوي پاسخ به عنوان روش
 & Gregg) ،2007؛  Tirosh، 2000( هايهایی از پژوهشها با یافتهبدست آمد. این یافته

 هماهنگی دارد. 
؛ ارزشیابی تشخیصی، ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی به هاي ارزشیابیروشدر عنصر      

هاي هها با یافتدست آمد. این یافتههپیشنهادي ب برنامۀ درسیهاي ارزشیابی در الگوي عنوان روش
؛ Alenazi ،2016  ؛Whitehead & Walkowiak،2017( هایی مانندپژوهش
2000،Tirosh 2007؛،Rayner2009؛،Redmond 2013؛ ،Leung & Carbone2013 ؛ ،

Lo  & 2013،(Steenbrugge .مطابقت دارد 
طراحی شده در این پژوهش به منظور توسعه دانش تخصصی دانشجومعلمان  برنامۀ درسیالگوي     

هاي آموزش ابتدایی در تقسیم کسرها، براي اولین بار در کشور طراحی و اجرا شده و طبق بررسی
انجام شده، تاکنون چنین الگویی به صورت اختصاصی چه در داخل و چه در خارج از کشور طراحی 

نظران متخصص و خبره در زمینه الگوي طراحی شده توسط صاحب کهناینشده است. با توجه به 
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همچنین پژوهشگران خودشان برنامه را اجرا  ،ریزي درسی و آموزش ریاضی اعتباربخشی شدبرنامه
از  در پژوهش حاضر برنامۀ درسیو ارزشیابی نمودند، نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که الگوي 

رها تخصصی دانشجومعلمان در تقسیم کس دانش ۀتواند براي توسعو می ،هاعتبار کافی برخوردار بود
 مورد استفاده قرار گیرد.

 پیشنهادها
،  »آموزش ریاضی«و  » مبانی آموزش ریاضی«، » ریاضی پایه« ـ در ارائه  و تدریس دروسی مانند1

تا  ،دشایسته است آموزش این دروس مبتنی بر توسعه دانش تخصصی در تقسیم کسرها باش
 و اثربخش وارد نظام آموزشی کشورمان شوند. ،دانشجومعلمان بتوانند به عنوان معلمانی توانمند

و آموزش ریاضی را  ،محورمدرسهریزي درسی برنامه ۀـ آموزشگرانی که تخصص الزم در زمین2
 دارند، خودشان چنین الگویی را در سایر موضوعات ریاضی طراحی کرده و اجرا نمایند.

ترین اقدامات، مسئولین امر باید براي آموزش آموزشگران با صالحیت به عنوان یکی از اساسیـ 3
 دانش تخصصی، اقدامات فوري و عاجل را مبذول دارند.  ۀدر زمینه توسع

ـ الگوي طراحی شده در این پژوهش در سرفصل دروس تخصصی ریاضی دانشجومعلمان آموزش 4
  ها استفاده کنند.از آنان و دانشجومعلمان تا آموزشگر ،ابتدایی گنجانده شود

یی هاتواند بسیاري از مشکالت و چالشهاي الگوي طراحی شده در این پژوهش میمؤلفهـ عناصر 5
ر دانش تخصصی د ۀابتدایی و دانشجومعلمان آموزش ابتدایی در زمین ةکه آموزشگران و معلمان دور

 ارتباط با تقسیم کسرها دارند، برطرف نماید.
 ،ـ عناصر الگوي طراحی شده در این پژوهش شامل اهداف دانشی، اهداف مهارتی و اهداف نگرشی6

هاي ارزشیابی به عنوان هاي یادگیري و روشهاي یاددهی ـ یادگیري، محتوا و فعالیتهمچنین روش
 رسمی در تقسیم برنامۀ درسییک راهنما و الگوي عملی در طرح درس آموزشگران ریاضی در کنار 

 کسرها استفاده شود.  
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Development Curriculum For Division Of Fractions Based 
On The School –Based Curriculum Development 
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Introduction 

Curriculum development is one of the basic pillars of the teaching-learning 
process. Teachers and educators can have  prominent roles   in curriculum 
development e and their functions in every stage of curriculum development 
process, i.e.  from design to evaluation, can have positive or negative effects on 
learners' performance. Decentralization is one of  the major challenges in 
curriculum development. Indeed, there has been a tendency to decentralize and 
delegate more authority to learning centers in the Public Education System with 
the aim of improving the quality of education in recent years. Decentralization in 
the curriculum development process can be considered as a kind of strategy to 
adapt the national curriculum to the conditions and characteristics of the areas 
and environments in which the curriculum is implemented. School–based 
curriculum development, which can be considered as a route to decentralization, 
requires that decisions about curriculum design be made, implementation of 
curriculum be considered, and evaluation of the curriculum be carried out inside, 
rather than outside, of learning and community centers. By developing a school-
based curriculum, the teacher or instructor, themselves, can design, implement, 
and evaluate the curriculum. Considering the importance of  the necessity for 
specialized content knowledge for teachers and primary school students and with 
regard to the lack of a specific program and framework for developing this type 
of knowledge in our country's mathematics curriculum, especially in the area of 
division of fractions, development of specialized content knowledge of division 
of  fractions in primary school students through the development of a school–
based curriculum can be of crucial importance. 
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Research Question    
                                                                                               

The main question of the present study is whether the implementation 
of the curriculum for the development of specialized content knowledge 
of division of fractions based on school-based curriculum development in 
recent years has been effective in developing knowledge and skills and 
improving attitude of primary school student teachers? 

 
Research Materials and methods  
This study which benefits from a mixed methods approach to research has 

been conducted  in two phases. First, the qualitative phase was done through the 
use of exploratory research design and a case study method.  Then, the 
quantitative phase was conducted using instrument development design and a 
quasi-experimental research method. Participants in the qualitative phase 
included math education specialists, faculty members in mathematics at 
Farhangian University, curriculum specialists, and researchers interested in this 
research area. After reviewing the resources and interviewing the experts, the 
present researchers developed a model of specialized knowledge development 
curriculum for division of fractions. The statistical population in the quantitative 
section were primary school student teachers at Farhangian University, of 
whom  were selected through convenience sampling. Next, the findings of the 
qualitative phase was used to design a curriculum model in form of an educational 
program. Now,  primary school student teachers’ specialized content knowledge 
of division of  fractions was assessed by administering both a pre- and a post-
tests, designed by the present researchers. , Participants' attitudes towards 
division of fractions were then sought using the newly designed Fraction Division 
Attitude Scale and the primary school student teachers’ skills in division of 
franction were assessed through carring out formative assessment. 

 
 Results 
In the first phase of this study, the present researchers used a case study 

method and four elements of purpose, content and learning activities, teaching-
learning methods and evaluation methods to design a curriculum model for the 
development of specialized content knowledge of division of fractions of primary 
school student teachers . In the second phase, the designed curriculum was 
implemented on primary school student teachers in form of an educational 
program and it was tried to evaluate the extent in which the curriculum objectives 
were achieved. , the pre- and post-tests, the Fraction Division Attitude Scale and 
formative assessment were accordingly used here. An independent samples t-test 
was next run to analyze participants’ pretest scores and the results revealed no 
statistically significant difference between participants in experimental and 
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control groups in their pretests results. In other words, participants of both the 
experimental and control groups had almost the same level of knowledge  
division of fractions - before the administration of the treatment, i.e. training 
through the use of the designed curriculum. Analysis of participants’ postscores 
was done by using analysis of covariance. The results revealed that participants 
in the experimental group, who were trained through the use of the newly 
developed   conventional methods of teaching. In addition, it was revealed that 
implementation of the recent designed curriculum had a positive effect on the 
attitudes of participants in the experimental group. Moreover, classroom 
observations by the researchers during the process of formative assessment 
revealed that participants in the experimental group were more skilled at doing 
division of fractions than participants in the control group. 

                                                                                                                           
Discussion 
The findings of the present study showed that the implementation of the 

newly designed specialized knowledge development curriculum for division of  
fractions  based on  school–based curriculum development  led to improvement 
of students and  teachers’ knowledge and skills in dividing fractions, increase 
their interest and promote their attitude towards teaching and learning division of  
fractions. Development of school-based curriculums, l can help decentralize 
centralized curriculums, which usually exist in form of general curriculums in 
educational centers.  Therefore, it is recommended that the curriculum designed 
in this study canbe used in teacher training centers involved in teaching primary 
school student teachers.  

 
    Key words: specialized content knowledge, curriculum,  school–based 

curriculum development                                                                                                                                                                  
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