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  چکیده 
هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوي برنامۀ درسی توسعۀ 
دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموزش ابتدایی در تقسیم کسرها 

هاي ترکیبی با طرح اکتشافی بود که با بوده است. این پژوهش جزء پژوهش
بخش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی بندي در دو مدل تدوین طبقه

با روش مطالعه موردي به فرآیند طراحی الگو و در بخش کمی با روش 
کنندگان توصیفی از نوع پیمایشی به اعتبارسنجی الگو پرداخته شد. مشارکت

پژوهش انجام شده  61نفر از افراد متخصص و  19در بخش کیفی شامل 
ند. جامعۀ آماري در بخش کمی شامل در ارتباط با موضوع پژوهش بود

آموزشگران ریاضی دانشگاه فرهنگیان، متخصصان آموزش ریاضی و 
نفر از  22گیري هدفمند تعداد معلمان دورة ابتدایی بودند که از طریق نمونه

نفر از معلمان دورة ابتدایی انتخاب شدند. براي گردآوري  85متخصصان و 
هاي نیمه ساختاریافته و اسنادي و مصاحبهها در بخش کیفی از مطالعۀ داده

بود استفاده  گویه 13نامۀ محقق ساخته که شامل در بخش کمی از پرسش
ها در بخش کیفی با روش تحلیل محتوا و در بخش کمی با شد. تحلیل داده

تحلیل عاملی تاییدي انجام شد. نتایج تحلیل عناصر نشان داد که عناصر 
دگیري، اهداف مهارتی، اهداف شناختی در سطح هاي یامحتوا و فعالیت

هاي ارزشیابی داراي بیشترین قدرت تجزیه و تحلیل و سطح ترکیب و روش
هاي یاددهی یادگیري، تبیین هستند، همچنین عناصر دیگر نظیر روش

اهداف نگرشی و وضوح و جامعیت برنامۀ درسی نیز به ترتیب به عنوان 
  یی شدند.هاي معنادار شناساتبیین کننده

  

  يکلیدواژگان 
  طراحی، برنامۀ درسی، دانش محتوایی تخصصی، تقسیم کسرها.

 
 

Abstract 
The aim of the present research was the designing 
and validating a Pattern of Curriculum for Develop-
ing the Student Teachers Specialized Content 
Knowledge in Division of Fractions. This research 
was the mixed Research with Exploratory Design and 
Taxonomy Devlopment Model. In the qualitative 
part, the Curriculum Pattern was designed with case 
study method , and in the quantitative part, the Pat-
tern validation was done with Descriptive-survey 
method. Participants in the qualitative Part included 
19 experts and ۶١ sources. The statistical population 
in quantitative part included the specialists in math 
education and primary school teachers. Through pur-
posive sampling, 22 specialists and 85 teachers were 
selected. For collecting qualitative data, documentary 
study, semi-structured interviews and for collecting 
quantitative data, researcher-made questionnaire with 
13 items were used. For analyzing the qualitative 
data, the content analysis was used and in the quanti-
tative part, confirmatory factor analysis was used. 
Results of analysis of elements showed that the items 
of content and learning activities, skill goals, cogni-
tive goals at the level of analysis and composition 
level and evaluation methods have the most explana-
tory power. Also other elements such as teaching-
learning methods, attitudinal goals and Clarity and 
comprehensiveness were in next priorities. 
 
Keywords 
Designing, Curriculum, Specialized Content 
Knowledge, Division of Fractions. 
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  مقدمه
 هاي انجام شده دربارة نقش معلم درمطالعات و پژوهش

آموزش، همه بر این نکته تاکید دارند که کیفیت تدریس 
آموزان ترین عامل اثربخش در یادگیري دانشمعلم، مهم

آموزان در گرو شاست. با توجه به اینکه افزایش عملکرد دان
نظران افزایش تربیت معلم موثر است، بسیاري از صاحب

کیفیت تدریس معلم را به عنوان هدف کلی تربیت معلم 
اند. اما دربارة اینکه کیفیت تدریس معلم چیست و مطرح کرده
توان آن را بهبود بخشید، نظرات متفاوتی ارائه یا چگونه می
)، در 1391الیی نژاد، ؛ به نقل از م2000( ١شده است. تل

هاي مختلف در ها و دیدگاهمقالۀ خود، ضمن اشاره به بحث
دارد که بحث اصلی در زمینۀ کیفیت این زمینه، اظهار می

تدریس معلم، آمادگی معلمان است، لذا مسیري که معلمان 
کنند، هاي تربیت معلم) طی میدوره( قبل از ورود به کالس

باره توافق دارند که ، همه در اینبسیار مهم است. به گفته وي
سازي معلمان، نقش مهمی در توسعۀ کیفیت تدریس آماده

اي به آنان دارد؛ بنابراین باید با معلمان در هر سطح و مرحله
اي رفتار کرد و براي تضمین عنوان یک متخصص حرفه

هایی در ها و صالحیتکیفیت آموزش معلمان از ابتدا شاخص
در آن هم بر دانش محتوایی و هم بر  نظر گرفته شود که

هاي تدریس تاکید گردد. در سند تحول بنیادین آموزش روش
هاي ) نیز بر ایجاد انعطاف در برنامه47، 1390( و پرورش

درسی تربیت معلم، متناسب با تحوالت علمی و نیازهاي نظام 
هاي روزرسانی توانمنديتعلیم و تربیت رسمی عمومی و به

ریزي براي کارآموزي ن و برنامهتخصصی معلما
دانشجومعلمان در کنار تربیت معلم و بررسی نظریات جدید 

  تعلیم و تربیت، تاکید شده است.
دایرة گستردة معرفت بشري چنان انگاشته شده که لحظه 

رسد ریاضیات در حرکت یابد و به نظر میبه لحظه وسعت می
، نقشی بخشدپرگاري که به این رشد و فزونی عینیت می

عمده دارد. دانشی که همواره در برنامۀ درسی همه کشورها 
اي شأنیتی ویژه دارد و بسیاري آن را رمز موفقیت حرفه

هاي آموزان و داراي رسالتی عظیم در پرورش تواناییدانش
تر و سازي آنان براي زیستی هوشمندانهافراد و آماده

ي ملی معلمان اند؛ تا بدانجا که شوراتر دانستهخردمندانه

                                                
1. Tell 

داند ، ریاضیات را بخشی از میراث فرهنگی بشر می٢ریاضی
و در سند خود تحت عنوان اصول و استانداردهاي ریاضیات 

)، هدف اساسی از مطالعه و آموزش آن را 2000( ٣ايمدرسه
رحیمی، ( است آموزان براي زندگی برشمردهسازي دانشآماده

اضیات و کاربردهاي آن ). ری1396طالیی، ریحانی و فردانش، 
بخشی از زندگی روزانه و در جهت حل مشکالت زندگی در 

آید که داراي کاربردهاي وسیع هاي مختلف به شمار میحوزه
هاي متفاوت انسانی است. ریاضیات، موجب تربیت در فعالیت

افرادي خواهد شد که در برخورد با مسائل بتوانند به طور 
م ریاضی توانمندسازي انسان منطقی استدالل کنند. وجه مه
بینی و کنترل هاي پیچیده، پیشبراي توصیف دقیق موقعیت

 هاي ممکن مادي، طبیعی، اقتصادي و اجتماعی استوضعیت
). با توجه به نتایج ضعیف 33، 1391برنامۀ درسی ملی، (

آموزان دورة ابتدایی جمهوري اسالمی ایران در مطالعات دانش
المللی مرکز ملی مطالعات بین( ٤د تیمزی ریاضی ماننالمللبین

تغییرات اساسی در رویکرد،  1391)، از سال 1395پرلز و تیمز، 
هاي درسی ریاضی دورة ابتدایی ساختار و محتواي کتاب

هاي تازه نوشته شدة کشورمان ایجاد شد. رویکرد کتاب
ریاضی دورة ابتدایی از حافظۀ محوري به مفهوم محوري و 

تغییر یافته است. با توجه به تغییر رویکرد فعالیت محوري 
توان گفت که هاي اخیر، میهاي درسی ریاضی در سالکتاب

معلمان و دانشجومعلمان آموزش ابتدایی بدون برخورداري از 
الزم  ، توانمندي و صالحیت»٥دانش محتوایی تخصصی«

  براي تدریس ریاضی در مدارس ابتدایی را نخواهند داشت. 
هاي انجام شده در حوزة آموزش ریاضی، هشبنا بر پژو

معلمان براي تدریس اثربخش ریاضی به دو نوع دانش 
 ٦اند از: دانش محتوایی عمومیمحتوایی نیازمندند که عبارت

و دانش محتوایی تخصصی. دانش محتوایی عمومی؛ دانش 
هاي مختلف مورد استفاده ریاضی و مهارتی است که در زمینه

میشه ویژه تدریس ریاضیات نیست. این گیرد و هقرار می
محتوایی  دانش شامل توانایی انجام محاسبات ریاضی، دانستن

                                                
2 . National Council of Teachers of Mathematics 
(NCTM) 
3. Principles and Standards for School Mathemat-
ics 
4. TIMSS 
5. Specialized Content Knowledge(SCK) 
6. Common Content Knowledge (CCK) 
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آموزان هاي نادرست دانششود، تشخیص پاسخکه تدریس می
و همچنین توانایی به کارگیري صحیح نمادها و اصطالحات 

). به جرأت 2008، ١بال، تامس و فیلیپس( ریاضی است
ان و دانشجومعلمان آموزش ابتدایی توان گفت که معلممی

تنها با تکیه بر دانش محتوایی عمومی و بدون برخورداري از 
دانش محتوایی تخصصی؛ قادر به آموزش صحیح و اثربخش 
ریاضی در دورة ابتدایی نخواهند بود؛ بنابراین در کنار دانش 

هاي خیلی ضروري و محتوایی عمومی؛ یکی دیگر از دانش
معلمان که بتوانند به طور اثربخش ریاضیات را مورد نیاز براي 
بال و ( است» دانش محتوایی تخصصی«تدریس کنند، 

و  ٣؛ جکسون2014و همکاران،  ٢؛ اوالنف2008همکاران، 
). دانش محتوایی تخصصی در آموزش 2016همکاران، 

ریاضی؛ دانش و مهارتی منحصر به فرد براي تدریس است. 
ن است و در محاسبات این دانش مخصوص تدریس معلما

بال و ( گیردروزمره و کاربردي مورد استفاده قرار نمی
هاي مختلف ها و جنبهمؤلفه 1). در جدول2008همکاران، 

دانش محتوایی تخصصی در حوزة آموزش ریاضی از دیدگاه 
پژوهشگران مختلف گردآوري و ارائه شده است. هیل، روان و 

) در 2017، ٥الکوویاكهد و و، به نقل از وایت2005( ٤بال
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین دانش محتوایی 

آموزان در ریاضی، رابطۀ تخصصی معلمان و یادگیري دانش
مستقیمی وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که 
همبستگی قوي و معناداري بین دانش محتوایی تخصصی 

دارد.  آموزان وجودمعلمان و کیفیت تدریس آنها به دانش
دهد که دانش محتوایی هاي انجام شده نشان میپژوهش

تخصصی دانشجومعلمان در درس ریاضی از کیفیت مطلوبی 
برخوردار نیست و بسیاري از دانشجومعلمان در کشورهاي 
مختلف در زمینۀ دانش محتوایی تخصصی داراي عملکرد 

؛ 1990، ٦؛ تیروش و گریبر1990بال،( نامطلوبی هستند
؛ 2008و همکاران،  ٩؛ هیل2003، ٨؛ موبورن1993، ٧سیمون

                                                
1. Ball, Thames & Phelps 
2. Olanof 
3. Jakson 
4. Hill, Rowan & Ball 
5. Whitehead & Walkowiak 
6. Tirosh & Greaber 
7. Simon 
8. Mewborn 

). در ایران، تاکنون 2013، ١٠به نقل از جوهانس دوتیر
پژوهشی که به طور مستقل و اختصاصی دربارة دانش 
محتوایی تخصصی معلمان یا دانشجومعلمان انجام شده باشد 
یافت نشد، اما تجربیات و مشاهدات پژوهشگر اول نوشتار 

وزشگر ریاضی در دانشگاه فرهنگیان از حاضر به عنوان آم
تاکنون، با معلمان دورة ابتدایی که به صورت  1388سال 

معلمان دادند و همچنین با دانشجوناپیوسته ادامه تحصیل می
رشته آموزش ابتدایی که به صورت پیوسته مشغول به 

دانش «د، حاکی از سطح ضعیف و نامناسب تحصیل هستن
معلمان در موضوعات و دانشجومعلمان » محتوایی تخصصی

است. به دلیل  ١١مختلف ریاضی به ویژه در تقسیم کسرها
اینکه در ریاضیات دورة ابتدایی، یاددهی و یادگیري تقسیم 

معلمان و معلمان آموزان، دانشجوکسرها همواره براي دانش
؛ 2003، ١٢بولگار( برانگیز بوده استموضوعی سخت و چالش

، ١٤یلیپ، آرمسترونگ و اسکاپل؛ سودر، ف2002 ،١٣فلورس
)، لذا موضوع تقسیم کسرها 2011 ،١٥؛ به نقل از اوالنف1998

براي این پژوهش انتخاب شد. » مطالعه موردي«به عنوان 
محوري به همچنین از طریق نیازسنجی که با الگوي مسئله

در دانشگاه  1398وسیلۀ پژوهشگر اول این مقاله در سال 
به عنوان » سیم کسرهاتق« فرهنگیان انجام شد، 

برانگیزترین موضوع آموزشی در ریاضیات دورة ابتدایی چالش
هاي شناخته شد و موارد زیر به عنوان مشکالت و چالش

آموزشگران و دانشجومعلمان در ارتباط با تقسیم کسرها 
  شناسایی شدند:

بیشتر دانشجومعلمان آموزش ابتدایی درك مفهومی خیلی 
  داشتند؛ ضعیفی از تقسیم کسرها

توانستند اغلب دانشجومعلمان آموزش ابتدایی فقط می
الگوریتم) به دست آورند و قادر به ( تقسیم دو کسر را با فرمول

  توضیح معنا و مفهوم تقسیم کسرها نبودند. 
هاي معناداري اغلب دانشجومعلمان قادر نبودند مسئله

  هاي مختلف طرح کنند.براي تقسیم کسرها در حالت
                                                                

9. Hill 
10. Jóhannsdóttir 
11. Division of Fractions 
12. Bulgar 
13. Flores 
14. Sowder, Phillip, Armstrong & Schappelle 
15. Olanoff 
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1. Jacinto & Jakobsen 
2. Zembat & Bayram 
3. Ding & Heffernan 
4. Diaz, Felmer, Randolph & González 
5. Hurrell 
6. Carreno, Rojas, Montes & Flores 
7. Bair & Rich 
8. Lin, Chin & Chiu 

  ها و ابعاد دانش محتوایی تخصصی در آموزش ریاضی از دیدگاه پژوهشگرانمؤلفه .1جدول 
  ها و ابعادمؤلفه  پژوهشگران

جاسینتو و 
 ١جاکوبسن

)2020(  

 آموزان در ریاضی؛هاي دانشدانش تفسیر خطاها و ظرفیت
 آموزان در ریاضی؛رویکردهایی براي شناسایی مشکالت دانش

 هاي درسی؛اضی فراتر از روش کتابدرك اشکال مختلف آموزش ری
  استفادة عملی از مواد ملموس در آموزش ریاضی.

 ٢زمبات و بایرام
)2019(  

 دانش مورد نیاز براي مدیریت وظایف روزمره در آموزش ریاضی؛
 آموزان (چرایی؟)؛پاسخگویی به سواالت دانش

  آموزان در ریاضی؛هاي جایگزین دانشحلارزیابی راه
دینگ و 

 ٣نانهفر
)2018(  

 ارائۀ مثال؛
 هاي چندگانه؛ارائۀ بازنمایی
  هاي عمیق.طرح پرسش

دیاز، فلمر، 
رندولف و 
 ٤گونزالس

)2017(  

 به کارگیري زبان ریاضی؛
 هاي چندگانه؛توانایی به کارگیري بازنمایی

  هاي ریاضی.توجیه الگوریتم

  ها؛استفاده از بازنمایی  )2016( 1دینگ
  هاي ریاضی؛براي مفاهیم و ایدهاستفاده از توضیحات 

  )2013( ٥هورل

 هاي ریاضی؛توضیح و توجیه ایده
 آموزان؛گویی به سواالت دانشپاسخ

 هاي دیگر؛هاي اساسی و بازنماییها به ایدهارتباط بازنمایی
 آموزان؛ارزیابی معقول بودن نظرات دانش
 ارائه یا ارزیابی توضیحات ریاضی؛

 هاي به کارگیري آنها؛بان ریاضی و نقد روشاستفاده از نمادها و ز
  هاي مناسب براي اهداف خاص.گزینش بازنمایی

کارنو، روجاس، 
مونتس و 
 ٦فلورس

)2013(  

 درك عمیق از دانش ریاضی؛ 
 درك معناي مفاهیم ریاضی؛ 

 هاي ریاضی؛ ها و الگوریتمهاي مبهم در رویهدانستن گام
  ی یادگیرندگان. آگاهی از ریشه و منشاء خطاهاي ریاض

 ٧بیر و ریچ
)2011(  

  

 طراحی توضیحات دقیق ریاضی که براي یادگیرندگان مفید و قابل درك باشد؛ 
 گان؛باز کردن دانش ریاضی به منظور معنادار کردن آن براي یادگیرند

 هاي ریاضی مناسب و قابل فهم براي یادگیرندگان؛استفاده از تعریف
 هاي ریاضی؛ارائۀ دقیق ایده

 هاي ریاضی و فرایندها؛بازنمایی بین یک مدل فیزیکی یا گرافیکی، نمادها، عمل
 بینی و یا غیرمعمول)؛آموزان (قابل پیشها، مشکالت و بینش دانشحلوار و پداگوژیکی دربارة سواالت، راههاي ریاضیتفسیر و قضاوت
 هاي آنان؛منديقهآموزان و عالگویی خالقانه به سواالت ریاضی دانشتوانایی پاسخ

  آموزان؛هاي خالقانه براي یادگیري دانشهاي جالب و مسئلهتوانایی طرح مسئله
لین، چین و 

  ٨چیو
)2011(  

 هاي رایج در ریاضی؛ ارائه توضیحات ریاضی براي قوانین و رویه
 هاي ریاضی به طور اثربخش و دقیق؛ایجاد، انتخاب و استفاده از بازنمایی

  هاي ریاضی یادگیرندگان.ایدهتوضیح و توجیه 
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هایی که مربوط به اغلب دانشجومعلمان در حل مسئله
  تقسیم کسرها بود، مشکالت اساسی داشتند.
هایی تواستند مثالبسیاري از دانشجومعلمان نمی

  کاربردي در زندگی واقعی براي تقسیم کسرها مطرح کنند. 
 ها،حلتوانستند از راهبیشتر دانشجومعلمان نمی

هاي چندگانه و مواد آموزشی مختلف در تقسیم بازنمایی
  کسرها استفاده کنند.

نگرش مثبتی به تقسیم کسرها بیشتر دانشجومعلمان 
نداشتند و اعتماد به نفس آنها دربارة یاددهی یادگیري 

  تقسیم کسرها پایین بود.
تقریباً همه آموزشگران ریاضی و دانشجومعلمان از 

  اطالعی نداشتند.هاي تقسیم کسرها مدل
تقریباَ همه آموزشگران و دانشجومعلمان از 

هایی که در تقسیم کسرها وجود داشت، اطالعی بدفهمی
  نداشتند. 

با توجه به نیازسنجی انجام شده و مشکالت و 
هایی که آموزشگران و دانشجومعلمان در ارتباط با چالش

تقسیم کسرها داشتند؛ بنابراین موضوع تقسیم کسرها براي 
این پژوهش انتخاب شد. تقسیم کسرها در ریاضی به شکل 

��( شود:تعریف می ��و  ��م دو کسر تقسی ÷ ). یکی از  ��
برانگیز بودن آموزش تقسیم دالیل اصلی پیچیدگی و چالش

                                                
1. Hill, Ball & Schilling 
2. Rayne 
3. Nillas 

کسرها، به دلیل قرار گرفتن این موضوع در تقاطع دو مفهوم 
است، زیرا هر کدام از  ٥و تقسیم ٤انتزاعی ریاضی یعنی کسر
یرهاي مختلفی در ریاضی ها و تعباین مفاهیم داراي مدل

 ؛ به نقل از اوالنف،1998 و همکاران، ٧سودر( 6هستند
). تقسیم کسرها به عنوان یکی از موضوعاتی است که 2011

به صورت الگوریتمی و فرمولی و با کمترین درك و فهم در 
شود. دانش بسیاري از معلمان، مدارس ابتدایی تدریس می

تقسیم کسرها، محدود به معلمان در آموزان و دانشجودانش
س  است ٨انجام دادن الگوریتم رایج ضرب و معکو

؛ سینین 1993، ١٠؛ کیرن1995، ٩آرمسترنگ و بزوك(
). به 2010، ١٢؛ به نقل از چن2002و همکاران،  ١١کورپ

 1399عنوان نمونه در پژوهشی ایزدي و ریحانی در سال 
انجام دادند، یکی از دالیل اصلی مشکالت یادگیري 

آموزان در یادگیري مفهوم کسر، ناکافی بودن دانش دانش
معلمان براي تدریس این مفهوم و محدود بودن درك آنها از 

ها مربوط ها و الگوریتمکسرها به انجام بدون فهم رویه

                                                
4. Fraction 
5. Division 

اند از: مدل بخشی و مدل پیمانه اي. هاي تقسیم در ریاضی عبارتمدل .6
 اند از: جزء کل، نسبت، نرخ، عملگر، تقسیمتعبیرهاي کسر در ریاضی عبارت

  (خارج قسمت) و اندازه.
7. Sowder 
8. Invert and Multiply 
9. Armstrong & Bezuk 
10. Kieren 
11. Sinincrop 
12. Chen 

بال، تامس و 
  )2008فیلیپس (

  آموزان در ریاضی؛بررسی و تحلیل اشتباهات و خطاهاي دانش
  هاي غیراستاندارد در حالت کلی؛ بررسی درستی یا نادرستی الگوریتم

  ها؛ چگونگی انتخاب و استفاده موثر از بازنمایی
  آموزان؛ هاي ریاضی دانشچگونگی توضیح و توجیه ایده

  هاي جمع، تفریق، ضرب و تقسیم).هاي ریاضی (انواع تعبیرها براي عملها و تعبیرهاي مختلف عملآگاهی از مدل
هیل، بال و 
 ١اسچیلینگ

)2008(  

 ه طور دقیق؛هاي ریاضی بارائه و بیان ایده
 هاي ریاضی؛ارائه توضیحات ریاضی براي قوانین و رویه

  ها،هاي غیرمعمول براي حل مسئلهحلها و راهبررسی و درك روش

  )2007( ٢راینر
 هاي معنادار؛ نمایش اعداد و عملیات با روش

 هاي ریاضی؛ توجیه و توضیح چرایی قوانین و الگوریتم
  آموزان از نظر ریاضی منطقی و معقول است یا خیر؟ هاي به کار گرفته شده به وسیلۀ دانشاه حلتحلیل اینکه آیا راهبردها و ر

 ٣نیالس
)2003(  

  هاي مختلف حل مسئله در تدریس ریاضی؛فراهم کردن موقعیت
  هاي طرح مسئله در تدریس ریاضی؛ترویج استفاده از موقعیت

  له؛هاي چندگانه براي حل یک مسئاستفاده از بازنمایی
  اي. هایی مبتنی بر درك مفهومی و درك رویهطراحی فعالیت
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) در پژوهشی نشان داد بسیاري از 2013( ١شد. لئونگمی
دانشجومعلمان درك کاملی از معناي تقسیم کسرها ندارند. 

گفته وي، آگاهی نداشتن از معنا و مفهوم تقسیم کسرها به 
هاي الگوریتمی به معلمان با روششود تا دانشجوباعث می
آموزانی که در آینده معلم آنها خواهند شد، دانش
هاي محوري و یادگیريشان را به سمت حافظهآموزاندانش

سطحی سوق دهند. با توجه به اهمیت و ضرورت دانش 
صصی آموزش تقسیم کسرها براي معلمان و محتوایی تخ

دانشجومعلمان و نبود برنامه، سرفصل و چارچوب مشخصی 
براي آموزش و توسعۀ آن در برنامۀ درسی ریاضی 
کشورمان، پژوهشگران در پژوهش حاضر تصمیم گرفتند تا 
به صورت مطالعه موردي، الگویی براي توسعۀ دانش 

طراحی نموده  محتوایی تخصصی در آموزش تقسیم کسرها
و آن را اعتبارسنجی کنند؛ بنابراین پژوهش حاضر با عنایت 

  به سواالت زیر انجام شد: 
دانش محتوایی تخصصی  ۀالگوي برنامۀ درسی توسع. 1

چگونه  دانشجومعلمان آموزش ابتدایی در تقسیم کسرها
   است؟
دانش محتوایی  ۀتوسعطراحی شده براي  الگوي. 2

به چه  تقسیم کسرهاآموزش  تخصصی دانشجومعلمان در
  میزان داراي اعتبار است؟

  
  شناسی پژوهشروش

هاي کاربردي است که با روش این پژوهش جزء پژوهش
کارگیري انجام شده است. با توجه به اینکه به ٢ترکیبی
هاي کیفی و کمی به صورت ترکیبی در مقایسه با به روش

ه درك کارگیري هر یک از این دو روش به طور مجزا، ب
تري از مسائل پژوهشی منجر هاي صحیحتر و استنتاجکامل
شود؛ بنابراین روش ترکیبی به عنوان یک روش پژوهشی می

  کامل و جامع، براي پژوهش حاضر انتخاب گردید. 
هاي با توجه به هدف پژوهش که در ابتدا کشف مؤلفه

توسعۀ دانش محتوایی تخصصی در تقسیم کسرها بود،؛ بنابراین 
براي این پژوهش در  ٤بنديبا مدل تدوین طبقه ٣رح اکتشافیط

                                                
1. Leung 
2. Mixed Method 
3. Exploratory Disign 
4. Taxonomy Devlopment Model 

نظر گرفته شد. به دلیل اینکه الگوي برنامۀ درسی توسعۀ دانش 
محتوایی تخصصی با روش کیفی طراحی شد و به کمک 

نامۀ محقق ساخته براي هاي کیفی؛ ابزاري در قالب پرسشیافته
طرح  اعتبارسنجی الگوي پیشنهادي تدوین شد؛ بنابراین

بندي است. در پژوهش حاضر، اکتشافی با مدل تدوین طبقه
« استفاده شد و ٥بخش کیفی پژوهش، از روش مطالعه موردي

توسعۀ دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموزش ابتدایی 
» مورد« به عنوان » دانشگاه فرهنگیان در تقسیم کسرها

  بررسی شد. 
اي مرتبط با هدر گام اول بخش کیفی، منابع و پژوهش

دانش محتوایی تخصصی در آموزش تقسیم کسرها مورد 
ها، به صورت بررسی قرار گرفتند. انتخاب منابع و پژوهش

هاي انتخاب منابع گیري هدفمند از نوع مالکی بود. مالكنمونه
عبارت بودند از معتبر بودن و مرتبط بودن آنها با موضوع 

نجام شده بین منبع و پژوهش ا 61پژوهش. بر این اساس 
به عنوان نمونه انتخاب شدند و  2020تا  1986هاي سال

گیري در این بخش محتواي آنها مورد بررسی قرار گرفت. نمونه
ها به حد اشباع رسیدند، یعنی تا زمانی انجام شد که داده

هاي جدید به دست آمده حاوي مؤلفه جدیدي در ارتباط با داده
آموزش تقسیم کسرها  توسعۀ دانش محتوایی تخصصی در

هاي بیشتر و درك نبودند. در گام دوم؛ به منظور کشف مؤلفه
تري از ابعاد دانش محتوایی تخصصی در آموزش تقسیم عمیق

هایی کسرها، از روش مصاحبه استفاده شد. در این گام، مصاحبه
نیمه ساختاریافته با متخصصان آموزش ریاضی و آموزشگران 

ن به عنوان افراد متخصص و ریاضی دانشگاه فرهنگیا
نظر در ارتباط با موضوع پژوهش انجام شد. قبل از انجام صاحب
ها و ابعاد دانش محتوایی مؤلفه( 1 هاي جدولها، یافتهمصاحبه

تخصصی در آموزش ریاضی) در اختیار مصاحبه شوندگان قرار 
گرفت تا یک درك کلی نسبت به ماهیت دانش محتوایی 

ساختاریافته با هاي نیمه. مصاحبهتخصصی داشته باشند
  متخصصان در قالب دو سوال پاسخ باز زیر شکل گرفت:

به نظر شما دانش محتوایی تخصصی در  سوال اول)
  هایی است؟آموزش تقسیم کسرها شامل چه ابعاد و مؤلفه

به نظر شما چه راهکارهایی باعث توسعۀ  سوال دوم)
وزش تقسیم دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان در آم

  شود؟کسرها می
                                                
5. Case Study 



 67     ...طراحی و اعتبارسنجی الگوي برنامۀ درسی توسعۀ دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموزش :دافعی و همکارانحمید 

  

 14( نفر بودند 19تعداد مشارکت کنندگان در این بخش 
  نفر آموزشگر ریاضی دانشگاه فرهنگیان و پنج نفر متخصص 

گیري از آموزشگران ریاضی آموزش ریاضی). در بخش نمونه
گیري به دانشگاه فرهنگیان و متخصصان آموزش ریاضی، نمونه

ها انجام سیدن به اشباع دادهصورت هدفمند از نوع مالکی تا ر
کنندگان در این بخش عبارت هاي انتخاب مشارکتشد. مالك

مندي به مشارکت در پژوهش و داشتن اطالعات بودند از: عالقه
کافی درباره آموزش تقسیم کسرها. در هنگام مصاحبه با 

آموزشگران ریاضی، از مصاحبه دهم به بعد، تکرار در اطالعات 
 شد اما براي اطمینان تا مصاحبه چهاردهم دریافتی مشاهده

امه یافت. در بخش مصاحبه با متخصصان آموزش ریاضی، اد
بعد از سه مصاحبه اول، اطالعات دریافت شده به اشباع رسید 

ها تا ها، بررسی و تحلیل دادهولی براي اطمینان از اشباع داده
یفی ها در بخش کمصاحبه پنجم ادامه پیدا کرد. گردآوري داده

  هاي توسعۀ دانش محتوایی تخصصی در آموزش تقسیم کسرها (به دست آمده از مطالعه اسنادي)مؤلفه .2جدول 
 هاي تقسیم کسرهادرك مدل. 1

  اي؛ مدل بخشی؛ مدل نرخ واحد؛ مدل تقسیم به عنوان معکوس ضرب؛ مدل تقسیم به عنوان معکوس حاصلضرب دکارتی.نهمدل پیما
 آگاهی از بستۀ دانش در تقسیم کسرها. 2

  هاي معکوس.درك مفهوم کسر؛ درك معناي تقسیم؛ درك معناي ضرب کسرها؛ درك معناي ضرب و تقسیم اعداد صحیح؛ درك معناي عمل
 آموزان در تقسیم کسرها هاي دانشتوانایی تحلیل ایده. 3

آموزان در حالت کلی؛ توانایی استاندارد دانشهاي غیرآموزان در تقسیم کسرها؛ بررسی درستی الگوریتمها و راهبردهاي درست یا نادرست دانشتوجیه ایده
  آموزان در ارتباط با تقسیم کسرها؛گویی به سواالت دانشپاسخ

 آموزان در تقسیم کسرهاهاي دانشاسایی، تحلیل و رفع بدفهمیشن. 4
آموزان هاي دانشآموزان در تقسیم کسرها (الگوریتمی، شهودي، مبتنی بر دانش رسمی)؛ بررسی و تحلیل دالیل و نوع بدفهمیهاي دانشتشخیص بدفهمی

  موزان در تقسیم کسرها.آهاي دانشدر تقسیم کسرها؛ ارائه راهکارهاي مناسب در جهت رفع بدفهمی
هاي دنیاي واقعی، کالمی، ملموس، تصویري ها و تعبیرهاي مختلف تقسیم کسرها به یکدیگر (موقعیتتوانایی مرتبط کردن مدل. 5

 و نمادین)
  ملموس، تصویري و نمادین. هاي استفاده شده به صورت کالمی،حلها و تعبیرهاي مختلف؛ بحث درباره تقسیم کسرها و راهحل مسائل تقسیم کسر با مدل

 درك تاثیرات عمل تقسیم بر مقسوم و مقسوم علیه در تقسیم کسرها. 6
  شود.تر نمیشود. درك اینکه در ضرب کسرها، پاسخ همیشه بزرگتر نمیدرك اینکه در تقسیم کسرها، پاسخ همیشه کوچک

 هاي دنیاي واقعیتوانایی به کارگیري تقسیم کسرها در موقعیت. 7
  هاي دنیاي واقعی براي تقسیم کسرها.هاي دنیاي واقعی مرتبط با تقسیم کسرها؛ طراحی موقعیتشخیص موقعیتت

 درك معانی و زبان ریاضی مرتبط با نمادهاي تقسیم کسرها. 8
  از زبان ریاضی.تواند معانی مختلفی داشته باشد؛ توصیف معانی مختلف نماد تقسیم کسر با استفاده درك اینکه نماد تقسیم کسر می

 هاي دیگر در تقسیم کسرهادرك روابط بین تقسیم و عمل. 9
  هاي متوالی)رایطه بین تقسیم و ضرب کسرها (تقسیم عکس عمل ضرب)؛ رابطه بین تقسیم و تفریق کسرها (تقسیم به معناي تفریق

 هاي تقسیم کسرهاسئلههاي ریاضی براي حل متوانایی ساختن و تجزیه اعداد کسري و استفاده از عمل. 10
  استفاده از قانون جابجایی درتقسیم کسرها؛ استفاده از قانون پخشی در تقسیم کسرها.

 هاهاي محاسباتی براي تقسیم کسرها و توانایی توضیح مفهومی درباره علت و چرایی الگوریتمتوانایی استفاده از الگوریتم. 11
  ها؛ الگوریتم مخرج مشترك.ها بر تقسیم مخرجتالگوریتم ضرب و معکوس؛ الگوریتم تقسیم صور

 هاي تصویري در تقسیم کسرهاتوانایی انتخاب و استفادة موثر از بازنمایی. 12
  بازنمایی تصویري تقسیم عدد بر کسر؛ بازنمایی تصویري تقسیم کسر بر عدد؛ بازنمایی تصویري تقسیم کسر بر کسر.

  توانایی طرح مسئله در تقسیم کسرها. 13
  طرح مسئله براي تقسیم عدد بر کسر؛ طرح مسئله براي تقسیم کسر بر عدد؛ طرح مسئله براي تقسیم کسر بر کسر.

 . آموزش از طریق حل مسئله در تقسیم کسرها14
  کسرها.هاي کالسی براي آموزش تقسیم آموزان؛ طراحی فعالیتهاي خالقانه براي یادگیري دانشهاي جالب و مسئلهتوانایی طرح مثال

  اي در آموزش تقسیم کسرهامبتنی بر دانش مفهومی و دانش رویه هايطراحی فعالیت .15
  اي در تقسیم کسرها.اي باشد؛ ایجاد تعادل بین دانش مفهومی و دانش رویههایی که مبتنی بر دانش مفهومی و رویهانجام فعالیت

   سیم کسرهااستفاده از توضیحات دقیق و زبان ریاضی مرتبط با تق .16
  گانها و مفاهیم مرتبط با تقسیم کسرها به منظور معنادار کردن آن براي یادگیرند. باز کردن ایده17
 . توانایی استدالل و برقراري ارتباطات مفهومی در تقسیم کسرها18

رتباط بین تقسیم کسر بر عدد و مدل بخشی تقسیم؛ استدالل و برقراري اي تقسیم؛ استدالل و برقراري ااستدالل و برقراري ارتباط بین تقسیم عدد بر کسر و مدل پیمانه
  تر.هاي مشابه و سادهارتباط بین تقسیم کسر بر کسر با مسئله
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يبا روش بررسی منابع معتبر و ( ١هاي مطالعه اسناد
ساختاریافته با هاي نیمههاي انجام شده) و مصاحبهپژوهش

هاي به متخصصان و صاحب نظران انجام شد. تحلیل داده
دست آمده در بخش مطالعه اسنادي از طریق تعیین واژگان 

تقسیم کسرها و دانش محتوایی تخصصی در تقسیم ( کلیدي
بندي و ها، طبقهرها)، فیش برداري، تقلیل و تنظیم دادهکس

مؤلفه  18استفاده از جداول مفهومی انجام شد و در نهایت 
هاي توسعۀ دانش محتوایی تخصصی در اصلی به عنوان مؤلفه

  ). 2 جدول( آموزش تقسیم کسرها استخراج شد
ها از هاي کیفی در بخش مصاحبههمچنین تحلیل داده

پردازي سازي و مقولهدهی، مفهومبندي، سازمانقهطریق طب
کدگذاري) انجام شد. در این بخش با روش کدگذاري ( هاداده
هاي هاي کیفی گردآوري شده از طریق مصاحبه، داده2باز
ساختار یافته با متخصصان، در چهار مرحلۀ کدگذاري شدند. نیمه

                                                
1. Documentary Research 
1. Open Coding 

ها و مصاحبهکدگذاري اولیه)، ابتدا متن تمامی ( در مرحلۀ اول
هاي کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و نکات داده

نکته کلیدي به دست آمد. در  58کلیدي آنها شناسایی شد و 
ادامه، تمامی نکات کلیدي به دست آمده که از نظر معنایی 

کدگذاري ( هاي مجزایی قرار گرفتندمشابه هم بودند، در دسته
تلفیق هر دسته از کدهاي  ثانویه). در مرحلۀ سوم از ترکیب و

اي که از نظر معنایی حول یک محور مشترك قرار ثانویه
دانش محتوایی تخصصی در آموزش  توسعۀ 3داشتند، مفاهیم

مفهوم). در آخرین مرحله، با  23( تقسیم کسرها به دست آمدند
 4اي کردنهاي مفهومی به دست آمده و با مقولهتوجه به طیف

هاي اصلی توسعۀ به عنوان مؤلفه 5ولهآنها، در نهایت هشت مق
دانش محتوایی تخصصی در آموزش تقسیم کسرها از دیدگاه 
متخصصان آموزش ریاضی و آموزشگران ریاضی دانشگاه 

هاي فرهنگیان شناسایی شدند. جزئیات و نحوة کدگذاري

                                                
2. Concepts 
3. Categorizing 
4. Category 

  هاي نیمه ساختاریافته)سرها (استخراج شده از مصاحبههاي توسعۀ دانش محتوایی تخصصی در آموزش تقسیم کمؤلفه. 3جدول 
  هاي اصلیمقوله  مفاهیم  کدگذاري ثانویه

ü .دانشجومعلمان باید عالوه بر دانستن الگوریتم تقسیم کسرها، درك مفهومی و عمیقی از تقسیم کسرها داشته باشند  
هاي مفهومی تقسیم کسرها رو هم لگوریتم یاد بگیرن، بلکه باید روشدانشجومعلمان آموزش ابتدایی فقط نباید تقسیم کسرها را با فرمول و ا 

  هاي مفهومی در تقسیم کسرها بیشتر تاکید شده است.هاي ریاضی دوره ابتدایی به روشبلد باشن، چون در کتاب

یادگیري 
مفهومی و 
  عمیق

برخورداري ازدانش 
مفهومی و دانش 

اي در آموزش رویه
  تقسیم کسرها

ü الگوریتم تقسیم کسرها را به دست هاي مفهومیهاي مفهومی تقسیم کسرها آشنا شوند و به کمک روشان باید ابتدا با روشدانشجومعلم ،
 آورند.

ü هاي الگوریتمی تقسیم کسرها را به دانشجومعلمان آموزش دهند.هاي مفهومی و روشآموزشگران باید روش 
ü منجر به یادگیري سطحی دانشجومعلمان خواهد شد.هاي مفهومی، آموزش تقسیم کسرها بدون گفتن روش 

کردم و رو در حالت کلی به کمک روابط ریاضی اثبات می "ضرب و معکوس "من خودم قبالً براي آموزش تقسیم کسرها، ابتدا الگوریتم رایج  
لی تغییر کرده، یعنی اول الگوریتم دادم. ولی االن روشم خیهاي خاص رو توضیح میهاي عددي و حالتسپس به کمک این الگوریتم، مثال

هاي ملموس، از طریق مفهوم بخشی، دانشجومعلمان الگوریتم تقسیم کسرها رو کنم با مثالگم و قبل از گفتن الگوریتم، سعی میرو نمی
  درك کنن.

آموزش 
مفهومی و 
آموزش 
  الگوریتمی

ü هوم کسر که یک مفهوم انتزاعی هست، دارند.قبل از آموزش باید مطمئن شویم که دانشجومعلمان درك درستی از مف  
ü اي) رو بلد هستن.هاي مختلف تقسیم (بخشی و پیمانهحتماً قبل از آموزش تقسیم کسرها باید مطمئن بشیم که دانشجومعلمان مدل  

دانستن مفهوم 
کسر و مفهوم 
  تقسیم

هاي آگاهی از بسته
دانش در آموزش 
نیازهاي الزم براي تقسیم کسرها، آگاهی داشته باشند. مثل مفهوم کسر، ضرب کسرها، کسرهاي ومعلمان از پیشحتماً الزم هست که دانشج ü  تقسیم کسرها

  مساوي با یک کسر و ...
آگاهی از 

  نیازهاپیش
ü ر کسر، مسئله تر استفاده کرد، مثالً بهتر است قبل از آموزش تقسیم عدد بهاي مشابه و سادهبراي شروع آموزش تقسیم کسرها باید از مسئله

  مشابهی از تقسیم عدد بر عدد مطرح کنیم.
ü برم که نشان دادن آنها با کنم. مثالً کسرهایی را به کار میهاي ملموس و ساده استفاده میمن همیشه براي آموزش تقسیم کسرها، از مثال

  شکل، آسان باشد.

ها و مسئله
هاي مثال

  ترمشابه و ساده
رعایت سلسله مراتب 

ر آموزش مفهومی د
  تقسیم کسرها

ü هایی گفته بشه که درك و فهمش براي دهی کنیم. یعنی مثالدر آموزش تقسیم کسرها بهتر است تدریسمان را از آسان به سخت سازمان
  دانشجومعلمان راحت باشه.

ü دهم، بر کسر رو توضیح می من همیشه موقع تدریس تقسیم کسرها، اول تقسیم عدد به کسر، بعد تقسیم کسر به عدد و در آخر تقسیم کسر
  تره.چون مفهوم تقسیم کسر بر کسر نسبت به دو حالت دیگه سخت

تدریس از آسان 
  به سخت

ü هاي مختلف تقسیم کسر رابطه برقرار کنه که فهم اون براي دانشجومعلمان راحت باشه.در موقع تدریس، مدرس باید بتونه بین حالت 
ü دم و بعد تقسیم کسرها با هاي مساوي رو آموزش میگیرم. اول تقسیم کسرها با مخرجر نظر میمن براي تقسیم کسر بر کسر دو حالت د

  دم.اي که براي تقسیم کسرها با مخرج مساوي به دست اومده، توضیح میمخرج نامساوي رو به کمک قاعده
توالی منطقی 
  در تدریس



 69     ...طراحی و اعتبارسنجی الگوي برنامۀ درسی توسعۀ دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموزش :دافعی و همکارانحمید 

  

 آمده است.  3 جدولها، در هاي کیفی در بخش مصاحبهداده

 

  

  

  

هاي ملموس و قابل فهم براي آموزش تقسیم کسرها براي دانشجومعلمان استفاده ها و مسئلهاید از مثالآموزشگران ریاضی حتماً ب
  کنند و صرفاً به دنبال قاعده گویی نباشن.

گم هایی رو میهایی کاربردي بگم. یعنی مثالکنم مثالدر تدریس تقسیم کسرها با روش مفهومی من خودم موقع تدریس سعی می
  گم که واقعاً در زندگی روزمره هم اتفاق بیفته.هایی رو مینمادین و محاسباتی نداشته باشن و معنادار باشن. مثال که فقط حالت

ها و مثال
هاي مسئله
  ملموس

  

  هایی مثل رسم شکل، توضیحات کالمی و غیره تقسیم کسرها رو به دست بیارن.دانشجومعلمان باید بتوانند با روش
با رسم شکل واقعاً یک راهبرد خیلی عالی و قابل درك هست. آموزش تقسیم کسرها با رسم شکل، مخصوصاً آموزش تقسیم کسرها 

 براي تقسیم کسر بر عدد و تقسیم عدد بر کسر، یک راهبرد خیلی خوب و قابل درك هست.
براي همون تقسیم، شکل  ها یک تقسیمی رو با روش نمادین به دانشجوها توضیح دادم، خوب متوجه نشدن. ولی وقتیخیلی وقت

شه، رسم کردم، تعداد خیلی زیادي متوجه شدن. مثالً براي آموزش تقسیم دو کسر با مخرج مساوي، وقتی با رسم شکل گفته می
  هاي مساوي چی هست.شن که در نهایت قاعده تقسیم دو کسر با مخرجدانشجوها خیلی راحت متوجه می
هاي گسسته و براي تقسیم کسر بر عدد از مثالً براي تقسیم عدد بر کسر از شکل دم،من وقتی تقسیم کسرها رو آموزش می

  کنم.هاي کالمی استفاده میهاي پیوسته و براي تقسیم کسر بر کسر از مسئلهشکل
، تقسیم شه در تقسیم کسر بر عددکنه. مثالً میسازه یا تصویر به درك تقسیم کسرها خیلی کمک میها استفاده از دستبعضی وقت

سازه یا رسم شکل عدد بر کسر و تقسیم دو کسر وقتی که کسر اول بیشتر از کسر دوم هست و کسرها بر هم بخش پذیرند از دست
  هم استفاده کرد.

هاي بازنمایی
  چندگانه

استفاده از 
هاي مهارت

فرایندي در 
آموزش تقسیم 

 کسرها

  هاي معنادار در کالس انجام بشه.آموزش تقسیم کسرها باید از طریق حل مسئله و فعالیت
گم که خودشون به دنبال پیدا کردن راه کنم و به دانشجوها میمن همیشه موقع آموزش تقسیم کسرها، ابتدا یک مسئله طرح می

بینن که مسئله به یکی از سه حالت تقسیم نویسن میحل مسئله باشن!. این طوري وقتی خودشون مسئله رو به زبان ریاضی می
  رها تبدیل شده.کس

هاي معنادار کنه. حل مسئلهمعنی است و ایجاد انگیزه نمیبه نظرم آموزش تقسیم کسرها فقط با اثبات الگوریتم آن در حالت کلی، بی
  هایی که منجر به کشف الگوریتم تقسیم کسرها بشه راهبردي بسیار مفید و عالی است.و انجام فعالیت

آموزش از 
طریق حل 
  مسئله

 هاي مختلف مسئله طرح کنند.نشجومعلمان باید بتونن براي تقسیم کسرها در حالتدا
خواهیم شه باید متناسب با عبارت ریاضی داده شده باشه که میهاي تقسیم کسرها مطرح میهایی که براي هر کدام از حالتمسئله

 حلش کنیم.
ل، باعث میشه که دانشجوها متوجه بشن که تقسیم کسرها فقط در هاي معنادار براي تقسیم کسرها قبل از حبه نظر من طرح مسئله

  شه.افته و در زندگی روزمره هم از تقسیم کسرها استفاده میریاضی اتفاق نمی

  طرح مسئله

هاي کالسی، شنیدن نظرات کنم، مثل بحثهاي فعال در کالس استفاده میمن خودم در تدریس تقسیم کسرها معموالً از روش
  و مخالف دانشجومعلمان و ...موافق 

هایی که دانشجومعلمان در مورد تقسیم کسرها دم، در کالسدر چند سالی که به دانشجومعلمان ابتدایی تقسیم کسرها رو آموزش می
  تر شده.شون خیلی بهتر و عمیقکنن، یادگیريبحث و گفتگو می

 هاي خودشان رو حتی اگر نادرست هم باشه، توضیح بدن.و ایدهباید فضاي کالس طوري باشه که دانشجومعلمان بتوانند نظرات 
واقعاً تقسیم کسرها از جمله مباحثی هست که حتماً باید موقع آموزش اون بحث و گفتگو بشه، چون درك اون نسبت به سایر 

  تره.موضوعات ریاضی دوره ابتدایی که من تا حاال تدریس کردم، انتزاعی

  گفتمان
  

  اند، ارتباط برقرار کنیم.کسرها بهتر است بین مراحل تقسیم کسرها و مفاهیمی که دانشجو معلمان قبالً آموخته در آموزش تقسیم
  تونن خوب یاد بگیرن.به نظرم اگه دانشجومعلمان تقسیم اعداد معمولی رو به صورت مفهومی بلد باشن، تقسیم کسرها رو هم می

 هاي الگوریتمی ارتباط برقرار کنیم.فهومی و روشهاي مدر آموزش تقسیم کسرها باید بین روش
اي گم و به کمک قاعدههاي مساوي رو میمن براي گفتن الگوریتم ضرب و معکوس در تقسیم کسرها، ابتدا تقسیم دو کسر با مخرج

 "نیم به الگوریتم کلیتودم که با این روش میهاي نامساوي را توضیح میآد تقسیم کسرها با مخرجکه براي این حالت به دست می
  برسیم. "ضرب و معکوس

ارتباطات 
  مفهومی

  

دانشجومعلمان عالوه بر دانستن الگوریتم تقسیم کسرها، باید چرایی الگوریتم تقسیم کسرها را هم بلد باشند. یعنی باید قادر باشن 
هاي گه خودشون بخوان در کالس به بچهالگوریتم تقسیم کسرها رو خودشون با استدالل ودر حالت کلی به دست بیارن، البته ا
  ابتدایی تدریس کنن این کار الزم نیست.

رم. چون موقع آموزش مفهومی تقسیم من خودم موقع آموزش تقسیم کسرها با روش مفهومی براي هر حالت، با استدالل جلو می
 م بخشی باید به دست بیاد.تونیم از الگوریتم تقسیم کسرها استفاده کنیم و الگوریتم بعد از مفهوکسرها نمی

پرسم اینه که آیا در تقسیم دو تا کسر هم میشه از من معموالً همیشه یکی از سواالتی که از دانشجومعلمان در تقسیم کسرها می
اي مشابه با ضرب کسرها استفاده کرد؟! یعنی میشه در تقسیم دو تا کسر، صورت کسرها رو به هم و مخرج کسرها رو به هم قاعده

تقسیم کرد!؟ معموالً بعد از طرح این سوال، دانشجومعلمان با اثبات و استدالل، درستی یا نادرستی سوال طرح شده رو بررسی 
  کنن.می

اثبات و 
  استدالل



 1399)، پاییز 30ی فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال هشتم، شماره دوم (پیاپ     70

 

هاي شناسایی شده در ادامه بخش کیفی پژوهش، مؤلفه
) 3 جدول( ها) و مصاحبه2 جدول( حاصل از مطالعه اسنادي
هاي تکراري و ادغام حذف مؤلفهتجمیع شدند و پس از 

هاي توسعۀ مؤلفه به عنوان مؤلفه 23هاي مشابه، مؤلفه
دانش محتوایی تخصصی در آموزش تقسیم کسرها به دست 

هاي شناسایی شده، براي ). بر اساس مؤلفه1 پیوست( آمد

کسرها مرتکب شوند، آگاهی داشته باشند و این کار  آموزان ممکن است در تقسیمهاي مقابله با اشتباهاتی که دانشدانشجومعلمان باید از دالیل و روش 
  هم نیاز به این داره که دانشجومعلمان تقسیم کسرها رو خودشون خوب و مفهومی یاد گرفته باشن.

ü با  آموزان است کههاي دانشمن همیشه بخشی از تدریسم در آموزش ریاضی ابتدایی و همچنین در تدریس تقسیم کسرها، معرفی برخی از بدفهمی
هاي آموزش ریاضی یا سواالت آزمون تیمز و یا از طریق تجربیات کالسی معلمان و همکاران دیگه با ها و کنفرانسمطالعه مقاالت مجالت، همایش

کالس تحلیل  ها درگم و علت بدفهمیها مرتکب میشن رو به دانشجومعلمان میهایی که بچهاي از بدفهمیام، معموالً نمونهها آشنا شدهاین بدفهمی
 شه.و بررسی می

ü کنن براي تونن به راحتی شکل رسم کنن. مثالً اغلب اوقات سعی میکنن که براي هر حالت از تقسیم کسرها میخیلی از دانشجومعلمان فکر می
��تقسیمی مثل  ÷ ��شکلی مشابه با  �� ×  شن.عموالً هم دچار اشتباه میهاي دیگه تقسیم کسرها شکل رسم کنن و میا مشابه با حالت ��

شون علوم انسانی بوده) به ویژه دانشجومعلمانی که رشته دبیرستانی( ام دانشجومعلمانی بودنهایی که تقسیم کسرها رو تدریس کردهدر بعضی از کالس 
��مثالً   .کردن تقسیم کسرها هم مثل ضرب کسرها، خاصیت جابجایی دارهکه فکر می ÷ 3 = 3 ÷ ��  

اهی از آگ
دالیل 
ها بدفهمی
  و رفع آنها

دانش درباره 
هاي بدفهمی

یادگیرندگان در تقسیم 
  کسرها

ü هاي شفاف استفاده کرد. به ویژه این روش در تقسیم کسر بر کسر هایی مانند تلقسازهها از دستبهتر است براي آموزش مفهومی و درك تقسیم کسر
 هاي خاص، بسیار مفید و جالب هست.در حالت

ü شه تا خود مدرس نگاه هاي مختلف تدریس در زمینه تقسیم کسرها باعث میهاي آموزشی و همچنین دیدن روشمطالعه بعضی از مقاالت و کتاب
  عمیقی به تقسیم کسرها داشته باشه.

مواد 
  آموزشی

هاي آگاهی از روش
یاددهی یادگیري در 
  تقسیم کسرها

پرسم که براي تقسیم گیرم روش پرسش و پاسخ است. مثال از دانشجویان میکسرها در کالس به کار می هایی که من در آموزش تقسیمیکی از روش  �� ÷  گیره.هاي داده شده در کالس مورد نقد و بررسی قرار میمسئله طرح کنند، سپس پاسخ ��
ü خوام یک عدد صحیح و ت پاسخ باز هست. مثالً از دانشجوها میبرم، پرسیدن سواالهایی که معموالً در آموزش تقسیم کسرها به کار مییکی از روش

  بشه. این روش واقعاً باعث یادگیري عمیق میشه. 4یک کسر بگن که تقسیم اونها 
ü پرسم اینه که چرا در تقسیم کسرها، کسر اول رو به معکوسمن در تدریس تقسیم کسرها براي ایجاد انگیزه در دانشجومعلمان اولین سوالی که می 

هاي دونن ولی علتش رو اغلب نمی دونن) و سپس پاسخچون این قاعده رو معموالً همه دانشجومعلمان از قبل می( کنیم!کسر دوم ضرب می
  دم.دانشجویان رو گوش می

پرسش و 
  پاسخ

ü سر بر کسر با روش مفهومی زمانی که بهتر است برخی از موارد مهم در تدریس تقسیم کسرها توسط مدرسین توضیح داده بشه، مثالً آموزش تقسیم ک
هاي نابرابري داشته باشند، براي دانشجومعلمان مبهم است که در چنین مواقعی بهتر است که جزئیات اون توسط مدرس خوب توضیح کسرها مخرج

 داده بشه.
ü خوب باز بشن چون معموالً این نکات و  دم. برخی اوقات نکاتی هستند که حتماً بایددر آموزش تقسیم کسرها، نکات مهم رو خودم توضیح می

ها پیدا کرد. به عنوان مثال آموزش مفهومی کسر بر عدد از مواردي است که هنگام محاسبه جواب، نیاز به توضیح داره توضیحات رو نمیشه در کتاب
  مثل جایی که باید از خاصیت جابجایی ضرب کسرها استفاده بشه.

توضیح 
  دادن

ü ها و مشکالت یادگیري دانشجومعلمان آگاهی پیدا کنیم.ه از آموزش تقسیم کسرها، از آموختهبهتر است در هر مرحل 
ü ام، معموالً طرح مسئله هایی که تقسیم کسرها رو به دانشجومعلمان آموزش دادهطرح مسئله براي تقسیم کسرها همیشه آسون نیست. در تمام سال

کسر اول کوچکتر از کسر دوم باشه، یا وقتی که دو تا کسر برهم بخش پذیر نباشن، براي براي حالت تقسیم کسر بر کسر مخصوصاً وقتی که 
  دانشجومعلمان واقعاً چالش برانگیز و مبهم بوده است.

ارزشیابی از 
ها و آموخته

مشکالت 
  یادگیري

هاي آگاهی از روش
ارزشیابی در آموزش 
  تقسیم کسرها

ü عدي باشه: مثالً هم دانش مفهومی آنها را بسنجیم و هم دانش رویهطراحی می هایی که براي ارزشیابی دانشجومعلمانآزموناي شان را. شه باید چند ب
ب تقسیم کسرها را به دست آورند هاي مفهومی و الگوریتمی جواهاي تقسیم کسر مسئله طرح کنند، با روشها بخواهیم براي هر کدام از حالتاز آن

 ...و
ü گم براي کنم. مثالً میتی که فقط جنبه محاسباتی داشته باشن طرح نمیمن در آزمون پایانی سواال�� ÷ یک مسئله معنادار طرح کنید. سپس با  5

��رسم شکل مسئله رو حل کنید و توضیح بدید که چرا جواب این تقسیم برابر  ×   شه.می  ��

ارزشیابی 
  چند بعدي

ü  کتبی در پایان ترم نباید باشه. من همیشه بخشی از نمره دانشجومعلمان در تقسیم کسرها رو به ارزشیابی دانشجو معلمان فقط به صورت آزمون
  دم.هاي کالسی اونها در کالس اختصاص میمشارکت و فعالیت

ü اشون در نظر کنم و کسانی که درست جواب بدن، امتیاز مثبت بربعد از آموزش تقسیم کسرها، معموالً سواالتی رو براي دانشجومعلمان مطرح می
  گیرم.می

ارزشیابی 
اي و مرحله

  عملکردي

ü هاي مختلف امتحان کنند. مثالً بتوانند با استفاده از رابطه ها را با روشدانشجومعلمان باید بتوانند عالوه بر محاسبه تقسیم کسرها، درست بودن جواب
  .شان مطمئن شوندحلها و راههاي ضرب و تقسیم از درستی پاسخبین عمل

امتحان 
کردن 

جواب با 
هاي روش

هاي حلاستفاده از راه  مختلف
چندگانه در آموزش 
  تقسیم کسرها

ü چه الگوریتمی و چه مفهومی)، تقسیم کسرها را به دست ( هاي مختلفتوانند از روشباید مطمئن شد که دانشجومعلمان در پایان دوره آموزشی، می
  آورند.

استفاده از 
هاي روش

مختلف 
جام براي ان

تقسیم 
  کسرها
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مؤلفه شناسایی شده در قالب  23ها، اعتباریابی و تأیید مؤلفه
گویه و با  23) با 2 پیوست( )1( ساختهمحقق نامهپرسش

  کامالً ضروري است تا حدودي ( ايمقیاس لیکرت سه گزینه

نفر از  15ضروري است ضروري نیست) بین 
متخصصان آموزش ریاضی و آموزشگران ریاضی دانشگاه 

  فرهنگیان توزیع شد. 

  ها)هاي نهایی توسعۀ دانش محتوایی تخصصی در آموزش تقسیم کسرها (تلفیق مطالعه اسنادي و مصاحبهمؤلفه. 4جدول 
 هاي تقسیم کسرها. درك مدل1

  ب دکارتی. اي؛ مدل بخشی؛ مدل نرخ واحد؛ مدل تقسیم به عنوان معکوس ضرب؛ مدل تقسیم به عنوان معکوس حاصلضرمدل پیمانه
 . آگاهی از بسته دانش در تقسیم کسرها2

  هاي معکوس. درك مفهوم کسر؛ درك معناي تقسیم؛ درك معناي ضرب کسرها؛ درك معناي ضرب و تقسیم اعداد صحیح؛ درك معناي عمل
 آموزان در تقسیم کسرها هاي دانشتوانایی تحلیل ایده

آموزان در حالت کلی؛ توانایی استاندارد دانشهاي غیرآموزان در تقسیم کسرها؛ بررسی درستی الگوریتمانشها و راهبردهاي درست یا نادرست دتوجیه ایده
  آموزان در ارتباط با تقسیم کسرها؛ گویی به سواالت دانشپاسخ

 آموزان در تقسیم کسرهاهاي دانششناسایی، تحلیل و رفع بدفهمی
هاي تقسیم کسرها (الگوریتمی، شهودي، مبتنی بر دانش رسمی)؛ بررسی و تحلیل دالیل و نوع بدفهمیآموزان در هاي دانشتشخیص انواع بدفهمی

  آموزان در تقسیم کسرها. هاي دانشآموزان در تقسیم کسرها؛ ارائه راهکارهاي مناسب در جهت رفع بدفهمیدانش
 هاي دنیاي واقعی، کالمی، ملموس، تصویري و نمادین).گر (موقعیتها و تعبیرهاي مختلف تقسیم کسرها به یکدی. توانایی مرتبط کردن مدل3

  هاي استفاده شده به صورت کالمی، ملموس، تصویري و نمادین.ها و تعبیرهاي مختلف؛ بحث درباره تقسیم کسرها و راه حلحل مسائل تقسیم کسر با مدل
 . درك تاثیرات عمل تقسیم بر مقسوم و مقسوم علیه در تقسیم کسرها4

  تر نمی شود. درك اینکه در تقسیم کسرها، پاسخ همیشه کوچکتر نمی شود؛ درك اینکه در ضرب کسرها، پاسخ همیشه بزرگ
 هاي دنیاي واقعی. توانایی به کارگیري تقسیم کسرها در موقعیت5

  یم کسرها.    هاي دنیاي واقعی براي تقسهاي دنیاي واقعی مرتبط با تقسیم کسرها؛ طراحی موقعیتتشخیص موقعیت
 . درك معانی و زبان ریاضی مرتبط با نمادهاي تقسیم کسرها6

  تواند معانی مختلفی داشته باشد؛ توصیف معانی مختلف نماد تقسیم کسر با استفاده از زبان ریاضی. درك اینکه نماد تقسیم کسر می
 هاي دیگر در تقسیم کسرها. درك روابط بین تقسیم و عمل7

  هاي متوالی) یم و ضرب کسرها (تقسیم عکس عمل ضرب)؛ رابطه بین تقسیم و تفریق کسرها (تقسیم به معناي تفریقرایطه بین تقس
 هاهاي محاسباتی براي تقسیم کسرها و توانایی توضیح مفهومی درباره علت و چرایی الگوریتم. توانایی استفاده از الگوریتم8

  شاري؛ الگوریتم مخرج مشترك. الگوریتم ضرب و معکوس؛ الگوریتم تقسیم اع
 ها در آموزش تقسیم کسرها. توانایی انتخاب و استفاده موثر از بازنمایی9

  هاي چندگانه تقسیم کسر بر کسر. هاي چندگانه تقسیم کسر بر عدد؛ بازنماییهاي چندگانه تقسیم عدد بر کسر؛ بازنماییبازنمایی
 رها . توانایی طرح مسئله در آموزش تقسیم کس10

  طرح است براي تقسیم عدد بر کسر؛ طرح است براي تقسیم کسر بر عدد؛ طرح است براي تقسیم کسر بر کسر.
 . آموزش از طریق حل است11

  هاي کالسی براي آموزش تقسیم کسرها. آموزان؛ طراحی فعالیتهاي خالقانه براي یادگیري دانشهاي جالب و استتوانایی طرح مثال
  اي در آموزش تقسیم کسرهاهاي مبتنی بر دانش مفهومی و دانش رویهلیت. طراحی فعا12

اي اي باشد؛ ایجاد تعادل بین دانش مفهومی و دانش رویههایی که مبتنی بر دانش رویهانجام فعالیت هایی که مبتنی بر دانش مفهومی باشد؛ انجام فعالیت
  در تقسیم کسرها. 

  ن ریاضی مرتبط با تقسیم کسرها . استفاده از توضیحات دقیق و زبا13
  گانها و مفاهیم مرتبط با تقسیم کسرها به منظور معنادار کردن آن براي یادگیرند. باز کردن ایده14
 . توانایی استدالل و برقراري ارتباطات مفهومی در تقسیم کسرها15

استدالل و برقراري ارتباط بین تقسیم کسر بر عدد و مدل بخشی تقسیم؛ اي تقسیم؛ استدالل و برقراري ارتباط بین تقسیم عدد بر کسر و مدل پیمانه
  تر.هاي مشابه و سادهاستدالل و برقراري ارتباط بین تقسیم کسر بر کسر با است

 . سلسله مراتب مفهومی در یاددهی و یادگیري تقسیم کسرها16
  تدریس از موارد ملموس به موارد انتزاعی

 اي چندگانه در تقسیم کسرهاه. استفاده از راه حل17
  هاي مختلف.هاي مختلف؛ محاسبه تقسیم کسرها با روشامتحان کردن درست بودن جواب تقسیم کسرها با روش

 هاي یاددهی یادگیري در آموزش تقسیم کسرها. روش18
  استفاده از مواد ملموس؛ طرح است، فعالیت محور؛ مفهوم محور؛ اکتشافی؛ پرسش و پاسخ؛ توضیح دادن؛ بحث و گفتگو؛ تمرین و تکرار؛ 

 هاي ارزشیابی در آموزش تقسیم کسرها. روش19
  اي و عملکردي؛ ارزشیابی آغازین و پایانی. ها و مشکالت یادگیري؛ ارزشیابی چند بعدي؛ ارزشیابی مرحلهارزشیابی از آموخته
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ها با ها اعتبار هر یک از گویهنامهپس از دریافت پرسش
مورد بررسی  ١نسبت روایی محتوا استفاده از روش آماري

نسبت  ). به دلیل اینکه حداقل مقدار3پیوست( قرار گرفت
براي داشتن اعتبار هر گویه در نظرخواهی از  روایی محتوا

از  21و  10هاي است، لذا گویه 49/0نفر متخصص،  15
هاي نهایی دانش محتوایی تخصصی آموزش فهرست مؤلفه

 10نسبت روایی گویه  مقدار( تقسیم کسرها حذف شدند
مؤلفه  21بود) و در نهایت  46/0برابر  21و گویه  33/0برابر 

هاي نهایی دانش محتوایی تخصصی در به عنوان مؤلفه
   ).4 جدول( آموزش تقسیم کسرها به دست آمدند

هاي شناسایی شده براي توسعۀ دانش روایی مؤلفه
) از 4 جدول( محتوایی تخصصی در آموزش تقسیم کسرها

استفاده از دو روش براي ( ٢هاي مثلثی کردنطریق روش
ها و مطالعه هاي کیفی شامل: مصاحبهگردآوري داده

قرار دادن ( ٣اسنادي)، بررسی به وسیلۀ مشارکت کنندگان
در اختیار مشارکت کنندگان در پژوهش  4 هاي جدولافتهی

و آگاهی از نظرات آنها) و بررسی به وسیلۀ افراد خارج از 
در اختیار افراد  4هاي جدول قرار دادن یافته( ٤پژوهش

متخصص مانند آموزشگران ریاضی و دانشجویان دورة 
دکتري آموزش ریاضی که در پژوهش مشارکت نداشتند و 

ظرات آنها). به دلیل اجماع کلی متخصصان، آگاهی از ن
تایید شد.  4 هاي به دست آمده در جدولروایی یافته

هایی که از طریق همچنین با بررسی مجدد و دقیق یافته
) و همچنین 2 جدول( مطالعۀ اسنادي به دست آمده بودند

ها و نکات کلیدي آنها و کدهاي بررسی مجدد متن مصاحبه
هاي اصلی در مراحل فاهیم و مقولهاختصاص داده شده به م

کدگذاري اولیه، ( هاگانه کدگذاري متن مصاحبهچهار
)، 3 جدول( ها)کدگذاري ثانویه و ایجاد مفاهیم و مقوله

هاي بخش کیفی پژوهش پایایی و قابل اعتماد بودن یافته
  تایید شد. 

در بخش کمی پژوهش، به منظور اعتبارسنجی الگوي 
ات تعداد بیشتري از متخصصان و افراد طراحی شده از نظر

نظر استفاده شد. روش پژوهش در بخش کمی، صاحب

                                                
1. Content Validity Ratio 
2. Triangulate 
3. Member Checking 
4. Peer Review 

بود. جامعۀ آماري براي  ٥توصیفی از نوع پیمایشی
اعتبارسنجی الگوي برنامۀ درسی در بخش کمی شامل دو 

نفر از متخصصان  22گروه مختلف بود: گروه اول شامل 
اه فرهنگیان آموزش ریاضی و آموزشگران ریاضی دانشگ

نفر از معلمان دوره ابتدایی  85بودند و گروه دوم شامل 
هاي پنجم و ششم ابتدایی بودند که در سه سال اخیر در پایه

موضوع تقسیم کسرها را تدریس کرده و از دانش قابل 
قبولی در تقسیم کسرها برخوردار بودند. انتخاب معلمان در 

روش هدفمند  یکی از مراکز استانی شمال غرب کشور به
  انجام شد.  

هاي کمی به منظور اعتبارسنجی آوري دادهبراي جمع
) که بر 2( نامۀ محقق ساختهز پرسشالگوي پیشنهادي، ا

اساس الگوي طراحی شده تدوین شد، استفاده گردید. این 
گویه در ارتباط با عناصر الگوي  13نامه حاوي پرسش

 ). الگوي برنامۀ درسی طراحی شده4 پیوست( پیشنهادي بود
 2 شماره نامه محقق ساخته) به همراه پرسش5 جدول(
و در اختیار متخصصان )، جهت اعتبارسنجی الگ4 پیوست(

آموزش ریاضی، آموزشگران ریاضی دانشگاه فرهنگیان و 
معلمان دورة ابتدایی قرار گرفت تا نظرات خود را در ارتباط با 
متناسب بودن عناصر الگوي طراحی شده با توسعۀ دانش 
محتوایی تخصصی دانشجومعلمان در تقسیم کسرها، 

نامه بر اساس هاي مربوط به این پرسشمشخص کنند. گویه
خیلی زیاد) ( 5 خیلی کم) تا نمره( 1طیف لیکرتی از نمره

تحلیل «ها از روش گذاري شد و براي تحلیل دادهنمره
  استفاده شد.» ٦عاملی تاییدي

 گیريبراي بررسی روایی ابزارهاي اندازه
) از روایی محتوایی و 2و 1 محقق ساخته هاينامهپرسش(

منظور از نظرات استادان صوري استفاده شد. براي این 
راهنما و مشاور و هفت نفر از متخصصانی که در زمینۀ 

مند بودند، موضوع پژوهش از تجربه و تخصص کافی بهره
ها استفاده شد. همچنین به جهت بازنگري و اصالح گویه

هاي نامهپرسش( گیريمنظور بررسی پایایی ابزارهاي اندازه
کرونباخ استفاده شد.  ) از آزمون آلفاي2و 1 همحقق ساخت
 نامهو پرسش 88/0) برابر1( ساختهنامۀ محققپایایی پرسش

                                                
5. Survey 
6. Confirmatory Factor Analysis 
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به دست آمد که این اعداد، بیانگر پایایی  91/0) برابر 2(
  هاي محقق ساخته بودند. نامهپرسش
  
  هاي پژوهشیافته

دانش  ۀالگوي برنامۀ درسی توسع سوال اول پژوهش:
ش ابتدایی در تقسیم محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموز

   چگونه است؟ کسرها
مؤلفه نهایی دانش محتوایی تخصصی در  21بر اساس 

) و از طریق مشورت و 4 جدول( آموزش تقسیم کسرها
ریزي درسی و مصاحبه با هفت نفر از متخصصان برنامه

، در نهایت الگوي ١آموزش ریاضی با مدل پژوهش دلفی
هاي و فعالیت پیشنهادي در قالب عناصر اهداف، محتوا

هاي ارزشیابی؛ هاي یاددهی یادگیري و روشیادگیري، روش
ارائه  5تدوین و طراحی شد که جزئیات این الگو در جدول 

هاي حاصل از مطالعه اسنادي و بر اساس یافته .شده است
)، در آخرین مرحله بخش کیفی، الگوي 4 جدول( هامصاحبه

تخصصی پیشنهادي به منظور توسعۀ دانش محتوایی 

                                                
1. Delphi Research Model 

دانشجومعلمان در تقسیم کسرها طراحی شد. در این بخش 
پژوهشگر با مشورت و نظرخواهی از استادان راهنما و مشاور 

ریزي درسی و پنج نفر دیگر از به عنوان متخصصان برنامه
ریزي درسی، الگوي پیشنهادي را تدوین استادان حوزة برنامه

محتوا و  و طراحی کرد. با توجه به اینکه عناصر هدف،
هاي یاددهی یادگیري و هاي یادگیري، روشفعالیت
هاي ارزشیابی به عنوان مهمترین عناصر در هر برنامۀ روش

شوند، لذا چارچوب الگوي پیشنهادي در درسی محسوب می
این پژوهش نیز بر اساس این چهار عنصر، تدوین و طراحی 
شد. طراحی الگوي پیشنهادي در این بخش طی چند مرحله 
انجام گرفت. در این مرحله پژوهشگر با طرح سوال، 

بندي نظرات متخصصان درباره هاي عمیق و جمعمصاحبه
ها و جزئیات هر کدام از عناصر الگوي برنامۀ درسی مؤلفه

اي از نظرات به افراد مشارکت پیشنهادي و ارائۀ خالصه
هاي به دست کننده، با توجه به اطالعات جدید و دیدگاه

انتقادات و پیشنهاداتی که متخصصان دربارة نظرات آمده و 
بندي و همدیگر داشتند؛ در نهایت پژوهشگر به یک جمع

 و ساختار مورد در متخصصان تمام نظرات دربارة کلی همسویی

  ي برنامۀ درسی توسعۀ دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموزش ابتدایی در تقسیم کسرهاالگو .5 جدول

  اهداف

  توسعۀ دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان آموزش ابتدایی در آموزش تقسیم کسرها.هدف کلی: 
   اهداف شناختی:

هاي تقسیم اعداد صحیح و کسري، م کسرها، انواع تعبیرهاي کسر، انواع مدلدر سطح دانش؛ دانشجومعلمان باید بتوانند مفاهیم و اصطالحات مربوط به تقسی
  آموزان در تقسیم کسرها را نام ببرند. هاي دانشهاي تقسیم کسرها و انواع بدفهمیهاي مختلف تقسیم کسرها، انواع الگوریتمحالت

هاي تقسیم اعداد صحیح و کسري، به تقسیم کسرها، انواع تعبیرهاي کسر، انواع مدلدر سطح درك و فهم؛ دانشجومعلمان باید بتوانند مفاهیم و اصطالحات مربوط 
  آموزان در تقسیم کسرها را توضیح دهند. هاي دانشهاي تقسیم کسرها و انواع بدفهمیهاي مختلف تقسیم کسرها، انواع الگوریتمحالت

هاي مبتنی بر تقسیم هاي مفهومی و الگوریتمی، استل مسائل واقعی استفاده کنند، با روشدر سطح کاربرد؛ دانشجومعلمان باید بتوانند از تقسیم کسرها در ح
هاي ریاضی تقسیم کسرها را هاي الگوریتمی و مفهومی، عبارتهاي تقسیم کسرها در حل مسائل مربوطه استفاده کنند، با روشکسرها را حل کنند، از انواع مدل
  هاي تقسیم کسرها، مثال بزنند. هاي نمادین و تصویري نشان دهند و قادر باشند براي هر یک از حالترا با روش محاسبه کنند، بتوانند تقسیم کسرها

آموزان در تقسیم هاي دانشها و بدفهمیهاي مفهومی و همچنین ایدههاي الگوریتمی و روشدر سطح تجزیه و تحلیل؛ دانشجومعلمان باید بتوانند ارتباط روش
  یل کنند.کسرها را تحل

هاي تقسیم کسرها را هاي مفهومی، الگوریتمهاي معنادار طرح کنند، بتوانند به کمک روشدر سطح ترکیب؛ دانشجومعلمان باید بتوانند درباره تقسیم کسرها است 
  هاي تقسیم کسرها را در حالت کلی اثبات کنند. به دست آورند و قادر باشند الگوریتم

آموزان از تقسیم هاي مرتبط با تقسیم کسرها را تشخیص دهند، بتوانند در آینده میزان یادگیري دانشها و استمعلمان باید بتوانند موقعیتدر سطح ارزشیابی؛ دانشجو
هاي مرتبط با ایده آموزان در تقسیم کسرها را ارزشیابی کنند، درباره صحت و اعتبار و همچنین نادرستی مباحث وکسرها را ارزیابی کنند، نقاط ضعف و قوت دانش

  ها و راهبردهاي موجود براي تقسیم کسرها را مقایسه و آنها را نقد کنند.تقسیم کسرها قضاوت کنند و روش
  : اهداف مهارتی

مانند ( اد آموزشی مختلفالگوریتمی و مفهومی) و مدل سازي، تقسیم کسرها را آموزش دهند. بتوانند از مو( هاي چندگانهحلدانشجومعلمان بتوانند در آینده با راه
هاي هاي مختلف تقسیم کسرها، استآموزان استفاده کنند. بتوانند براي حالتهاي شفاف و ...) در تدریس کسرها به دانشهاي آموزشی، تلقها، بازيسازهدست

حل است، اثبات و استدالل، ارتباطات مفهومی، ( هاي فراینديارتهاي پاسخ باز طرح کنند. بتوانند در یاددهی و یادگیري تقسیم کسرها از مهواقعی و معنادار و است
  آموزان را در تقسیم کسرها شناسایی، تحلیل و راهکارهایی براي رفع آنها ارائه دهند.هاي دانشها) استفاده کنند و بتوانند بدفهمیارتباطات کالمی و بازنمایی

  اهداف نگرشی:
آموزان از اعتماد به نفس الزم برخوردار باشند. براي یادگیري و یاددهی تقسیم کسرها به ددهی تقسیم کسرها به دانشمعلمان باید براي یادگیري و یادانشجو
  آموزان نگرش مثبتی داشته باشند.آموزان اضطراب و نگرانی نداشته باشند و نسبت به اثربخشی خودشان به منظور آموزش تقسیم کسرها به دانشدانش
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جزئیات هر کدام از عناصر الگوي برنامۀ درسی پیشنهادي 
  ).5جدول ( رسید و الگوي پیشنهادي طراحی گردید

  

ي توسعهطراحی شده براي  الگوي سؤال دوم پژوهش:
تقسیم آموزش دانش محتوایی تخصصی دانشجومعلمان در 

  ؟ه چه میزان داراي اعتبار استب کسرها

محتوا و 
اي هفعالیت
  یادگیري

هاي تقسیم عدد به عدد، تقسیم کسر بر عدد و تقسیم کسر بر کسر)؛ آشنایی دانشجومعلمان با انواع مدل( هاي مختلف تقسیم کسرهاآشنایی دانشجومعلمان با حالت
آموزان در هاي دانشهاي بدفهمیمدل اي، بخشی، نرخ واحد، معکوس ضرب و معکوس ضرب دکارتی). آشنایی و شناخت دانشجومعلمان ازپیمانه( تقسیم کسرها
ها. آشنایی هاي مبتنی بر دانش رسمی) و ارائۀ راهکارهاي عملی براي رفع این نوع از بدفهمیهاي شهودي بدفهمیهاي الگوریتمی بدفهمیبدفهمی( تقسیم کسرها

ها و الگوریتم ها و تقسیم مخرجرب و معکوس، الگوریتم تقسیم صورتالگوریتم ض( هاي موجود در تقسیم کسرها و روش اثبات آنهادانشجومعلمان با الگوریتم
هاي فرایندي شامل: حل سازي، به کارگیري مهارتطرح است، مدل( هاي مفهومی به دست آوردن تقسیم کسرهامخرج مشترك). آشنایی دانشجومعلمان با روش

درك مفهوم واحد، درك مفهوم و ( ها). آشنایی دانشجومعلمان با بسته دانش در تقسیم کسرهااییاست، اثبات و استدالل، ارتباطات مفهومی، ارتباطات کالمی، بازنم
هاي مختلف در یادگیري تقسیم کسرها هاي معکوس). به کارگیري مواد آموزشی و دست سازهتعبیرهاي مختلف کسر، درك معناي ضرب کسرها و درك عمل

  توسط دانشجومعلمان.
هاي روش

یاددهی 
  يیادگیر

هاي هاي: فعالیت محور، مفهوم محور، توضیحی تحلیلی، اکتشافی، بحثهاي یاددهی یادگیري دانشجومعلمان در آموزش تقسیم کسرها باید ترکیبی از روشروش
اي،آموزش و دانش رویه هاي مبتنی بر دانش مفهومیهاي چندگانه، طراحی فعالیتحلگروهی و مشارکتی، طرح است و حل است، پرسش و پاسخ، استفاده از راه

هایی از دنیاي واقعی در تقسیم کسرها، استفاده از مواد آموزشی هاي الگوریتمی در تقسیم کسرها، ارائه مثالهاي مفهومی در تقسیم کسرها، آموزش روشروش
  هاي چندگانه و تمرین و تکرار باشد.مختلف، استفاده از بازنمایی

هاي روش
  ارزشیابی

هاي توانند در قالب آزمونهاي آغازین میهاي آغازین، تکوینی و پایانی باشد. ارزشیابینشجومعلمان در آموزش تقسیم کسرها باید ترکیبی از ارزشیابیارزشیابی از دا
وم تقسیم کسرها در اي، صحیح غلط و کامل کردنی براي شناخت میزان درك دانشجومعلمان از مفهکتبی کوتاه پاسخ، پاسخ باز، توضیحی تحلیلی، چند گزینه

آموزان هاي دانشهایی از بدفهمیهاي چالش برانگیز، ارائه مثالتوانند در قالب گفتگوهاي کالسی، طرح استهاي تکوینی میابتداي آموزش انجام شود. ارزشیابی
  ي مختلف تقسیم کسرها در طول فرآیند آموزش انجام شود.هاهایی از حالتها، ارائه سواالت و استدر تقسیم کسرها و تحلیل دانشجومعلمان از این نوع بدفهمی

هایی در حیطه دانش، درك و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی و همچنین متناسب با اهداف تواند در قالب سواالت و استپایانی می ارزشیابی
  مهارتی و نگرشی طراحی شوند. به عنوان مثال:

  سطح دانش: 
  هاي تقسیم کسرها را نام ببرید. انواع مدل 
  گیرد، نام ببرید.الگوریتم هایی را که در تقسیم کسرها مورد استفاده قرار می 

  سطح فهمیدن: 
  اي در تقسیم کسرها را توضیح دهید.مدل پیمانه 
  هاي مبتنی بر دانش رسمی در تقسیم کسرها را توضیح دهید.بدفهمی 

  سطح کاربرد: 
  کیلومتر است. طول این استخر چند کیلومتر است؟ ��کیلومتر مربع و عرض آن  ���تطیل شکل مساحت یک استخر مس 
  توان درست کرد؟پیمانه شکر چند شیرینی می 6پیمانه شکر براي هر شیرینی نیاز است. با  ��براي درست کردن نوعی شیرینی،  

  سطح تجزیه و تحلیل: 
  یم کسرها چه تفاوتی دارند؟اي در تقسمدل بخشی و مدل پیمانه 
��آموزي حاصل عبارت دانش  ÷ آموز را به دست آورد. آیا روش این دانش 3و جواب  �÷��÷�ها بر هم انجام داد ها بر هم و تقسیم مخرجرا از طریق تقسیم صورت ��

  درست است؟
  سطح ترکیب: 

��براي عبارت   ÷   است معناداري طرح کنید. ��
14  الگوریتم زیر را نشان دهید: درستی  ÷ 23 = 14 × 32 

  سطح ارزشیابی: 
  گیرد؟هاي دیگر در تقسیم کسرها، بیشتر مورد استفاده قرار مینسبت به الگوریتم "ضرب و معکوس"به نظر شما چرا الگوریتم  
  به دست آورد یعنی:  "ها به همسیم مخرجها به هم و تقتقسیم صورت"توان جواب تقسیم هر دو کسر را با الگوریتم آیا می  
 �� ÷ �� = �÷��÷�  

  
  سواالت متناسب با اهداف مهارتی:

34  حاصل عبارت زیر را با دو روش مفهومی و الگوریتمی به دست آورید:  ÷ 12 
  
��آموزي در امتحان براي تقسیم مقابل چنین نوشته است: دانش  ÷ ��  
  ."توان عدد کوچکتر را به عدد بزرگتر تقسیم کردبیشتر است، لذا نمی ��از  ��ن تقسیم را انجام دهم چون توانم اینمی"

  دهید تا بدفهمی او در تقسیم کسرها رفع شود؟آموز ارائه میچه راهکاري به این دانش
  

  سواالت متناسب با اهداف نگرشی:
  آموزان آموزش دهید؟ چرا؟اید که بتوانید به راحتی آن را در مدرسه براي دانشرا طوري یاد گرفته» تقسیم کسرها« آیا شما  
  اضطراب و نگرانی دارید؟ توضیح دهید.» تقسیم کسرها«آیا شما نسبت به یاددهی یادگیري  
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 توسعۀ دانش الگوي برنامۀ درسیجهت بررسی اعتبار 
از  گویه) بود،( مؤلفه 13که مشتمل بر  تخصصی محتوایی

اطالعات اول استفاده شد.  ۀتحلیل عاملی تاییدي مرتب
 مدل تحلیل عاملی تاییدي را در حالت بار عاملی 1شکل

هاي تحلیل خروجی( دهدنشان می )ضرایب استاندارد شده(
 . است) 5عاملی در پیوست 

دهد، مقادیر نشان می 1 طور که نتایج در شکل مانه
است؛ بنابراین مدل  4/0عاملی تمام ابعاد بیشتر از بار 
گیري، مدلی همگن است و مقادیر بارهاي عاملی، مقادیر اندازه

  قابل قبولی هستند.
هاي نتایج تحلیل نشان داد که عنصر محتوا و فعالیت

بیشترین قدرت تبیین را دارد.  87/0ا بار عاملی یادگیري ب
عناصر اهداف مهارتی، اهداف شناختی در سطح تجزیه و 

هاي ارزشیابی ، روش86/0تحلیل و سطح ترکیب با بار عاملی 

نیز به ترتیب تبیین کننده معنادار این متغیر  85/0با بار عاملی 
هاي یاددهی هستند. همچنین عناصر دیگر نظیر روش

گیري، اهداف شناختی در سطح دانش، درك و فهم، کاربرد یاد
و ارزشیابی؛ اهداف نگرشی؛ تعامل و هماهنگی عناصر برنامۀ 
درسی و وضوح و جامعیت برنامۀ درسی نیز به ترتیب به 

هاي معنادار این مدل تحلیل و بررسی عنوان تبیین کننده

  شدند.
بر اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول در حالت 

هاي باقیمانده در مدل در همقادیر همه آمار ب معناداري،ضرای
قدر مطلق همه ( درصد معنادار هستند 95سطح اطمینان 

به  6در جدول  تحلیل نتایج است). 96/1مقادیر بیشتر از 
 همراه مقادیر پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج

  .است ذکر شده ،شده
  

 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi-squre=89/43  ,   df=56    ,    p-value=0/00301   ,    RMSEA=0/043 

 سطح دانش در شناختی اهداف

 سطح درك و فهم در اهداف شناختی

 سطح ارزشیابی در شناختی اهداف

 سطح ترکیب در شناختی اهداف

  تحلیلسطح تجزیه و در شناختی اهداف

 سطح کاربرد در اهداف شناختی

  درسیوضوح و جامعیت الگوي برنامه

  درسیتعامل و هماهنگی عناصر برنامه

 روش هاي ارزشیابی

 روش هاي یاددهی  یادگیري

 محتوا و فعالیت هاي یادگیري

 اهداف نگرشی

 الگوي برنامه درسی اهداف مهارتی

٨١/٠  

٨٢/٠  

٨١/٠  

٨۶/٠  

٨۶/٠  

٨٢/٠  

٨۶/٠  

٨٣/٠  

٨٧/٠  

٨٢/٠  

٨۵/٠  

۶٨/٠  

۶۶/٠  

٣۴/٠  

٣۵/٠  

٣٢/٠  

٢۵/٠  

٢۶/٠  

٣٣/٠  

٢۵/٠  

٣٢/٠  

٢۵/٠  

٣٣/٠  

٢٩/٠  

۵۴/٠  

۵٧/٠  

  در حالت تخمین استاندارد اول مرتبه تأییدي عاملی تحلیل .1 شکل
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ش براي توسعۀ دان شده استخراج واریانس میانگین
این مقدار  است که آمده به دست 67/0تخصصی  محتوایی

ها) گویه( پذیر نشان دهنده این است که متغیرهاي مشاهده
تخصصی  درصد واریانس توسعۀ دانش محتوایی 67حداقل 

  گیريل اندازهپایایی و روایی مد بررسی :6 دولج
  پایایی ترکیبی  میانگین واریانس استخراج شده tآماره   واریانس خطا  بار عاملی  گویه متغیر

 توسعۀ دانش
 تخصصی محتوایی

  54/17  34/0  81/0 سطح دانش در شناختی اهداف

67/0  96/0 

  37/17  35/0  81/0 فهم و سطح درك اهداف شناختی در
  80/17  32/0  82/0 سطح کاربرد در شناختی اهداف
  13/19  25/0  86/0 تحلیل و سطح تجزیه در شناختی اهداف
  17/19  26/0  86/0 سطح ترکیب در شناختی اهداف
  74/17  33/0  82/0 سطح ارزشیابی در شناختی اهداف
  25/19  25/0  86/0 مهارتی اهداف
  91/17  32/0  83/0 نگرشی اهداف

  38/19  25/0  87/0 ريهاي یادگیمحتوا و فعالیت
  38/17  33/0  82/0  یاددهی یادگیري هايروش
  58/18  29/0  83/0 ارزشیابی هايروش

  56/13  54/0  68/0 تعامل و هماهنگی عناصر الگوي برنامۀ درسی
  03/13  57/0  66/0 وضوح و جامعیت الگوي برنامۀ درسی

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi-squre=89/43  ,   df=56    ,    p-value=0/00301   ,    RMSEA=0/043 

 سطح دانش در شناختی اهداف

 سطح درك و فهم در اهداف شناختی

 سطح ارزشیابی در شناختی اهداف

 سطح ترکیب در شناختی اهداف

  تحلیلسطح تجزیه و در شناختی اهداف

 سطح کاربرد در اهداف شناختی

وضوح و جامعیت الگوي برنامه 

تعامل و هماهنگی عناصر برنامه 

 روش هاي ارزشیابی

 روش هاي یاددهی  یادگیري

 محتوا و فعالیت هاي یادگیري

 اهداف نگرشی

 الگوي برنامه درسی اهداف مهارتی

۵۴/١٧  

٨٠/١٧  

٣٧/١٧  

١٣/١٩  

١٧/١٩  

٧۴/١٧  

٢۵/١٩  

٩١/١٧  

٣۶/١٩  

٧٨/١٧

۵٨/١٨  

۵۶/١٣  

٠٣/١٣  

۶۶/١١  

۶۴/١١  

١۵/١١  

۵۶/١٠  

١٠/١١  

۶٢/۵١  

٠٧/١١  

٢١/١١  

٨٢/١٠  

۵٠/١١

٣٩/١١  

١٩/١٢  

٢٣/١٢  

 )tآماره ( در حالت ضرایب معناداريتحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول  .2 شکل
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ترکیبی براي توسعۀ  پایایی همچنین مقدارکنند؛ را تبیین می
بیشتر از  که آمد به دست 96/0تخصصی  دانش محتوایی

  .الگو دارد اعتبار و پایایی از نشان است که این 7/0قل حدا
  
  و بحثگیري نتیجه

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوي برنامۀ 
درسی توسعۀ دانش تخصصی دانشجومعلمان آموزش 

الگوي طراحی شده در  ابتدایی در آموزش تقسیم کسرها بود.
واند باعث تهایی که دارد میاین پژوهش با توجه به ویژگی

مندي دانشجومعلمان و یادگیري عمیق و توسعۀ دانش عالقه
تخصصی آنها در تقسیم کسرها شود. در این پژوهش الگوي 
برنامۀ درسی پیشنهادي ارائه شده بر اساس چهار عنصر 

هاي یادگیري، اصلی شامل: هدف، محتوا و فعالیت
هاي ارزشیابی طراحی هاي یاددهی یادگیري و روشروش
عنصر هدف در قالب اهداف شناختی، اهداف مهارتی و  شد.

  ارائه شد. اهداف نگرشی
اهداف شناختی در الگوي طراحی شده شامل دانش، 

باشد. در درك و فهم، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی می
عد دانش دانشجومعلمان باید بتوانند مفاهیم و اصطالحات  ب

هاي ، انواع مدلمربوط به تقسیم کسرها را تعریف کنند
تقسیم اعداد صحیح و تقسیم کسرها، تعبیرهاي مختلف 

ها در هاي مختلف تقسیم کسرها، انواع الگوریتمکسر، حالت
آموزان در تقسیم کسرها هاي دانشتقسیم کسرها و بدفهمی

هایی از جمله ها با پژوهشرا نام ببرند. این یافته
 بروگ)؛ استین2000( )؛ کارپنتر2014( نازي هاي آلپژوهش

) و 2003( )؛ نیالس1992( )؛ ریس2009( )؛ ردموند2012(
) هماهنگی دارد. در بعد درك و فهم 2000( تیروش

دانشجومعلمان باید بتوانند مفهوم تقسیم کسرها، انواع 
هاي تقسیم کسرها، تعبیرهاي کسر، تقسیم کسرها، مدل

تقسیم  ها درهاي تقسیم کسرها و انواع بدفهمیالگوریتم
ها با نتایج کسرها را توضیح دهند. این بخش از یافته

 )؛2003( )؛ نیالس2007( هاي گریگ و گریگپژوهش
 دوتیر)؛ جوهانس2012( بروگ)؛ استین2000( تیروش

) همخوانی دارد. 2014( ) و اوالنف2011( )؛ اوالنف2013(
دانشجومعلمان باید بتوانند از تقسیم کسرها  کاربرددر بعد 

هاي مفهومی و حل مسائل واقعی استفاده کنند، با روش در
هاي مرتبط با تقسیم کسرها را حل کنند، از الگوریتمی است

هاي تقسیم کسرها در حل مسائل استفاده کنند و انواع مدل

تقسیم ( هاي تقسیم کسرهابتوانند براي هر کدام از حالت
. این عدد بر کسر، کسر بر عدد و کسر بر کسر) مثال بزنند

 )؛ ردموند2010( هاي چنهاي پژوهشها با یافتهیافته
 )، راینر2014( بروگ)؛ استین2014( نازي)؛ آل2009(
) هماهنگی دارد. در بعد تحلیل، 2011( ) و اوالنف2007(

آموزان در تقسیم هاي دانشدانشجومعلمان باید بتوانند ایده
در تقسیم آموزان هاي دانشکسرها را تحلیل کنند، بدفهمی

هاي مفهومی و کسرها را تحلیل کنند و ارتباط بین روش
ها با الگوریتمی در تقسیم کسرها را تحلیل کنند. این یافته

)؛ 2000( )؛ تیروش2003( هاي نیالسهایی از پژوهشیافته
خوانی ) هم2008( )؛ لی و کولم2013( فلورس و همکاران

وانند درباره تقسیم دارد. در بعد ترکیب دانشجومعلمان باید بت
هاي هاي معنادار طرح کنند، بتوانند بین روشکسرها است

مفهومی و الگوریتمی در تقسیم کسرها ارتباط برقرار کنند و 
هاي تقسیم کسرها را در حالت کلی ثابت بتوانند الگوریتم

 هاي لئونگ و کاربونکنند. نتایج این بخش با پژوهش
 )؛ گریگ و گریگ2003( )؛ نیالس2000( )؛ تیروش2013(
)، 2016( المللی علمی و پژوهشی) و نشریه بین2007(

هماهنگی دارد. در بعد ارزشیابی دانشجومعلمان باید بتوانند 
هاي مرتبط با تقسیم کسرها را تشخیص ها و استموقعیت

آموزان از تقسیم کسرها را دهند، میزان یادگیري دانش
آموزان در تقسیم ارزیابی کنند، نقاط ضعف و قوت دانش

کسرها را ارزیابی کنند، دربارة درستی یا نادرستی مباحث 
ها و مرتبط با تقسیم کسرها قضاوت کنند و روش

هاي موجود در تقسیم کسرها را نقد و ارزیابی کنند. الگوریتم
 )، اوالنف2011( هایی مانند اوالنفها با پژوهشاین یافته

 ) و ردموند2007( ینر)؛ را2013( دوتیر)؛ جوهانس2014(
  )، هماهنگی دارد. 2009(

در بخش اهداف مهارتی؛ دانشجومعلمان باید بتوانند با 
هاي مفهومی و الگوریتمی تقسیم کسرها را انجام روش

دهند، بتوانند از مواد آموزشی متنوع مانند تصاویر، 
هاي شفاف و ... در آموزش تقسیم کسرها ها، تلقسازهدست

هاي مختلف تقسیم کسرها بتوانند براي حالت استفاده کنند،
هاي باز طرح کنند، از مهارتهاي معنادار و پاسخاست

است، ها، حلفرایندي مانند اثبات و استدالل، بازنمایی
ارتباطات مفهومی و ارتباطات کالمی در تقسیم کسرها 

آموزان در تقسیم هاي رایج دانشاستفاده کنند و بدفهمی
ها ایی، تحلیل و راهکارهایی براي رفع آنکسرها را شناس
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ارائه دهند. اهداف مهارتی ذکر شده در این پژوهش با 
)؛ 2007( هایی مانند گریگ و گریگهاي پژوهشیافته
)، 2012( بروگ) و استین2014( نازي)، آل2009( ردموند

  هماهنگی دارد. 
در بخش اهداف نگرشی دانشجومعلمان باید نسبت به 

آموزان اعتماد سیم کسرها و یاددهی آن به دانشیادگیري تق
به نفس داشته باشند، نسبت به یادگیري تقسیم کسرها و 

آموزان اضطراب و نگرانی نداشته باشند یاددهی آن به دانش
و نسبت به اثربخشی خودشان در آموزش تقسیم کسرها به 

ها با آموزان نگرش مثبتی داشته باشند. این یافتهدانش
 )، لی و کولم2010( هایی مانند چناي پژوهشهیافته

)، 2009( ) ردموند2008( )، لی و هوانگ2008(
  )، هماهنگی دارد. 2011( ) و اوالنف2013( دوتیرجوهانس

هاي یادگیري در الگوي در عنصر محتوا و فعالیت
طراحی شده، محتوایی که باید براي دانشجومعلمان ارائه 

صحیح بر کسر، تقسیم کسر  اند از: تقسیم عددشود عبارت
هاي بر عدد صحیح و تقسیم کسر بر کسر، همچنین فعالیت

هاي هاي تقسیم کسرها، مدلیادگیري شامل: مدل
هاي آموزان در تقسیم کسرها، روشهاي دانشبدفهمی

هاي مفهومی در تقسیم الگوریتمی در تقسیم کسرها، روش
ها یافتهکسرها و بستۀ دانش در تقسیم کسرهاست که این 

 )، نیالس2000( هاي تیروشهایی از پژوهشبا یافته
 ) ما2014( نازي)، آل2009( )، ردموند2007( )، راینر2003(
ریگ1999( ریگ وگ سلی و همکاران2007( )، گ و ر ( 
 ) هماهنگی دارد.2015(

هاي یاددهی یادگیري، تلفیقی از در عنصر روش
طریق حل آموزش از ( هاي آموزش فعالیت محورروش

است)، مفهوم محور، روش توضیحی،روش اکتشافی، 
هاي گروهی، روش تمرین و تکرار و روش پرسش و بحث

هاي آموزش براي الگوي برنامۀ درسی پاسخ به عنوان روش
توسعۀ دانش تخصصی تقسیم کسرها، به دست آمد. این 

)، گریگ 2000( هاي تیروشهایی از پژوهشها با یافتهیافته
  )، هماهنگی دارد. 2007( و گریگ

هاي ارزشیابی؛ ترکیبی از ارزشیابی در عنصر روش
تشخیصی، ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی به عنوان 

هاي ارزشیابی در الگوي برنامۀ درسی پیشنهادي به روش
هایی مانند هاي پژوهشها با یافتهدست آمد. این یافته

 )، تیروش2016( نازي)، آل2017( ویاكهد و والکووایت
 )، لئونگ و کاربون2009( )، ردموند2007( )، راینر2000(
) 2013( ) و استین بروگ2013( ) لو و همکاران2013(

  مطابقت دارد.
الگوي برنامۀ درسی طراحی شده در این پژوهش به 
منظور توسعۀ دانش تخصصی دانشجومعلمان آموزش 

بار در کشور ابتدایی در آموزش تقسیم کسرها، براي اولین 
هاي انجام شده، تاکنون چنین طراحی شده و طبق بررسی

الگویی به صورت اختصاصی چه در داخل و چه در خارج از 
کشور طراحی نشده است. با توجه به اینکه الگوي طراحی 

ریزي نظران و متخصصان حوزة برنامهشده به وسیلۀ صاحب
به هاي درسی و آموزش ریاضی اعتباربخشی شد، یافته

دهد که الگوي برنامۀ درسی در دست آمده نشان می
تواند براي پژوهش حاضر از اعتبار کافی برخوردار است و می

تخصصی دانشجومعلمان در آموزش تقسیم  توسعۀ دانش
کسرها به صورت عملی و کاربردي در مراکز تربیت معلم 

  کشور مورد استفاده قرار گیرد. 
هاي درسی طراحی شده بر خالف بیشتر الگوهاي برنامه

عناصر برنامۀ  هايویژگیدر کشورمان که فقط به ذکر 
گرا هستند، در این پژوهش کنند و توصیفدرسی بسنده می

عناصر الگوي طراحی شده به شکل ملموس، عملی و 
گرا اند که به عنوان یک راهنماي عملکاربردي معرفی شده

ی را هاي آموزشی آموزشگران ریاضتواند فعالیتمی
دهی و هدفمند و دانشجومعلمان را براي یادگیري سازمان
هایشان در تر آماده و آنها را براي کاربرد آموختهاثربخش

  فرآیند آموزش ترغیب کند. 
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