
 114ـ98 ص ،1395 تابستان ،35 شماره ،دانشگاهی کتب نگارش و پژوهش

  
  

 نوع و ساختار اساس بر سازي مدل و آمار کتاب محتواي تحلیل
   دبیران دیدگاه و جانسن دیوید مسائل

  
  1 * فیروز محمودي
  2 **الله محمدپور زال

  
  چکیده
 و دبیـران  دیـدگاه  از متوسطه دورة سازي  مدل و آمار درسی کتاب ارزیابی حاضر پژوهش هدف
 نـوع  تعیـین  بـراي  محتـوا  تحلیـل  روش از تلفیقـی  پـژوهش  ایـن  .اسـت  آن مسائل و محتوا تحلیل
 دو در آن آمـاري  جامعـۀ  و اسـت  دبیـران  دیـدگاه  بررسـی  بـراي  توصـیفی  روش و کتاب مسائل
 شـهر  4 ناحیـۀ  متوسطه دورة آمار و ریاضی دبیران و متوسطه دورة سازي  مدل و آمار کتاب بخشِ
 روش از دوم جامعـۀ  در و اريشـم   تمـام  روش از اول جامعـۀ  در .اسـت  نفـر  100 شـمار  بـه  تبریز،
 شـده   تهیـه  لیست  چک از اطالعات گردآوري براي .است شده استفاده ساده تصادفی گیري  نمونه
 5 لیکـرت  طیـف  بـا  سـؤال  32 سـاخته  محقـق  پرسـشنامۀ  و جانـسن  دیویـد  مـسائل  انـواع  براساس
 از لیـست  چـک  پایایی براي و متخصصان، نظر از ابزارها روایی براي .است شده استفاده اي  درجه
 .اسـت  شـده  اسـتفاده  )95/0( کرونبـاخ  آلفاي از نامه  پرسش پایایی براي و )91/0( توافقی ضریب
 مـسائل  مـورد  %)7/38( 43 تعـداد  ،سـازي   مـدل  و آمـار  کتـاب  مسئلۀ 111 از دهد  می نشان ها  یافته

 نـوع  از نیـز  مـسائل  سـاختار  و داستانی مسائل نوع از کتاب مسائل بیشترین درنتیجه است؛ داستانی
 درس ایـن  آموزشـی  اهـداف  بـا  کتـاب  محتـواي  دبیران، دیدگاه از همچنین .است ساختار  خوش
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 اینکـه  دیگـر  یافتـۀ  .اسـت  کـافی  محتـوا  ارائـۀ  بـراي  یافته  اختصاص زمان  مدت اما نیست؛ متناسب
  .کردند ارزیابی نامتناسب را کتاب ظاهري ساختار دبیران

  
  ها   کلیدواژه
 کتـاب  ظاهري ساختار سن،انج دیوید مسائل نوع و ساختار محتوا، تحلیل ،سازي  مدل و آمار
  .درسی

  
  مقدمه
 آموزشـی  نظام شدن متحول در اساسی نقشی که است هایی  نظام خرده از یکی درسی هاي  برنامه
 اهـداف  به است تالش در مصوب درسی هاي  برنامه طریق از آموزشی نظام زیرا دارد؛ جامعه و

 آموزشـی،  نظـام  تپنـدة  قلـب  و داد درون تـرین  مهـم  عنوان به درسی هاي  مهبرنا .یابد دست خود
 و موفقیـت  میزان تعیین در تأثیرگذار عوامل و عناصر ترین مهم از یکی و دارند بسیاري اهمیت
   ).2005 ،1کوات و بارنت( شوند می شمرده آموزشی هاي نظام شکست
 بـه  دادن اهمیـت  درسـی  ریـزي  برنامه در مهم موضوعات از یکی« است معتقد 2سابار  
 بـا  تدریس هاي روش و محتوا ساختن هماهنگ و درسی هاي برنامه در تجدیدنظر و نوسازي
 هـر  مرکـزي  ۀهـست  ).1391 محمـودي،  و مهرمحمدي از نقل به( »است تغییر حال در شرایط
 الؤسـ  دو هـا  نظام این در همواره .دهد می تشکیل آن درسی ۀبرنام محتواي را آموزشی نظام
 بایـد  را چیـزي  چـه  مـدارس  و بگیرنـد؟  یـاد  باید را چیزي چه شاگردان :است مطرح صلیا

 انتخـاب  چگـونگی  و درسی ۀبرنام محتواي محور بر سؤال دو این درحقیقت ؟کنند تدریس
 یافتـه  سـازمان  دانش درسی ةماد هر محتواي از منظور ).1372 قورچیان،( زنند  می دور محتوا
 مفـاهیم،  هـا،  روش اصول، قوانین، حقایق، واقعیات، اطالعات، ،اصطالحات شده، اندوخته و

 ).1393 واجارگـاه،  فتحـی ( اسـت  درسـی  ةمـاد  همـان  بـه  مربوط مسائل و ها  پدیده ها، تعمیم
 دارد بـسیاري  اهمیـت  کنـد،  مـی  ایفا اهداف تحقق در که نقشی نظر از درسی ۀبرنام محتواي

 ریـزي،  برنامـه  ).1393 آتـشانی،  امیـر  و رسـولی  ؛1388 مـرادي،  حسن ؛1387 مهرمحمدي،(
 تحلیـل  لـذا  است، آموزشی نظام الزامات از یکی درسی کتب روزآمدکردن و تغییر تدوین،

                                                                                                                             
1.  Barnett & Coate  
2.  Sabar 
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 کمـک  درسی هاي کتاب مؤلفان و اندرکاران دست به و دارد اهمیت نیز آن علمی بررسی و
 تا کنند يبیشتر دقت درسی، هاي کتاب محتواي انتخاب و گزینش تدوین، هنگام تا کند می
 حقیقـت،  در .آورنـد  فراهم را آموزان دانش تحصیلی پیشرفت زمینۀ یادگیري، تسهیل ضمن
 اجـزاي  همـۀ  و باورهـا  هـا،  نگـرش  اصـول،  مفاهیم، تا کند می کمک محتوا تحلیل و بررسی
 بـه  توجه با ).1392 یارمحمدیان،( شوند علمی بررسی کتاب، هاي درس قالب در شده مطرح
 ادیـب،  ؛1392 ملکـی، ( درسـی  کتـاب  بـر  آموزشـی  نظـام  اتکـاي  و وزيامر متحول شرایط
 دوچنـدان  اهمیتـی  درسـی  هاي کتاب در شده مطرح مسائل و ساختار و محتوا بررسی )1374
 ئـۀ ارا سـبب  بـه  درسـی  هـاي  کتـاب  کـه  دهند می نشان تحقیقات نتایج که اي گونه به ؛یابد می

 رئیس( شوند می آموزشی نظام در یلیتحص افت موجب ،منفعل و برانگیز الشچغیر محتواي
 عـاري  درسیِ هاي کتاب محتواي بر حد از بیش ۀتکی بنابراین ).2012 ،1رامبرگر ؛1380 دانا،
 از را خـود  انتقـادي  ــ  تحلیلـی  جنبـۀ  آموزشی نظام شود می سبب برانگیز،  چالش موضوعات از

 موضـوعات  بـا  آموزان  دانش ساختن  رو  به  رو که حالی در ؛)1991 ،دیگران و ووس( دهد دست
 شـود  مـی  مـدت   طـوالنی  و بیشتر یادگیري سبب متضاد و گوناگون هاي  دیدگاه و برانگیز  بحث

ــروزه .)1390 آذر، فتحــی( ــی، متخصــصان و شناســان روان ام ــه همچــون تربیت  ،)1965( 2گانی
 گیرنـد؛   مـی  نظـر  در یـادگیري  فـراوردة  ترین  مهم را مسئله حل )1992( 4مایر ،)2010( 3دیوئی
 هاشمی( پردازند   می گوناگون مسائل حل به خود اي حرفه و روزمره زندگی در افراد همۀ زیرا
 حـل  بـه  تـا  شوند می ملزم ندرت  به یادگیرندگان آموزشی، نظام در متأسفانه ).1386 شهرآرا، و

   ).1984 استاین، و برانسفورد( بپردازند شان درسی برنامۀ از بخشی عنوان به مهم مسائل
 هـاي  موقعیـت  در و دیرینـه  قـدمتی  ،درسی هاي کتاب در مسئله حل و سئلهم موضوع  
 بـر  مبتنـی  یـادگیري  شـدن   مطـرح  بـا  امـا  ؛)1391 محمـودي، ( دارند متفاوت معنایی مختلف
 )2014( 5پولیـا  ).1392 محمودي، و مهرمحمدي( اند  کرده توجه آن به بیشتر محققان مسئله،
ــه را مــسئله از عــام تعریــف ــهار صــورت ایــن ب  ضــرورت از عبــارت مــسئله« :اســت داده ائ
 غیرقابـل  امر بدو در ولی روشن، هدفی به رسیدن براي مناسب، وسیلۀ آگاهانۀ وجوي جست
 در را مـسائل  ادامـه،  در پولیـا  .»است وسیله این پیداکردن معناي به مسئله حل .است دسترس
 در و دشـوار  اول، الـت ح در حـل  راه پیـداکردن  .کند می بندي دسته ساده و پیچیده گروه دو

                                                                                                                             
1.  Rumberger 
2.  Gagné 
3.  Dewey 
4.  Mayer 
5.  Polya 
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 مـسئله  خـود  به زیادي، حد تا حل، راه دشواري« :کند می تأکید وي .است آسان دوم، حالت
  .»ندارد وجود اي مسئله نباشد، دشواري که آنجا .؛شود می مربوط

 مـاهیتی  مـسئله  هـر  کـه  دارد توجـه  نکتـه  ایـن  بـه  مـسئله  تعریـف  در )2004( جانسن  
 یـک  حـل  ،)مطلـوب  وضـع  و موجود وضع بین ۀفاصل( ها یتموقع برخی در و دارد ناشناخته
 روانـی  و ذهنـی  یـا  فرهنگی اجتماعی، ارزش باید که است هایی ناشناخته یافتن ۀمنزل به مسئله
 نکنـد،  مـشاهده  و درك را ناشناخته و دار مسئله هاي موقعیت فردي اگر بنابراین .باشند داشته
 فعالیـت  یـک  مـسئله  حـل  و نیستند مشابه و انیکس لئمسا ۀهم .ندارد وجود برایش اي مسئله
 دارد وجـود  لئمـسا  از مختلفـی  هاي بندي دسته بنابراین ؛نیست مکانیکی و ساده و وار طوطی

 دو بـه  مـسائل  تفکیـک  بنـدي،  طبقـه  در سـاده  هاي  شیوه از یکی ).2008 ،1هونگ و سنانج(
 وضـعیت  کـه  تندهـس  مـسائلی  سـاختار،  خوش مسائل .است 3بدساختار و2ساختار خوش ۀدست
 مسائل، از دسته این براي .ددارن نیز روشنی اهداف و است شده تعریف روشنی به ها آن ۀاولی

 مـسائلی  بدسـاختار  مسائل که حالی در ؛است دسترس در روشن و قاطع حل راه یک همواره
 از تغییـر  براي الزم عملیات و است نامشخص و مبهم ها آن هدف و اولیه وضعیت که هستند
 بـه  مـسئله  بنـدي  دسـته  ).1391 محمـودي، ( نیـست  روشـن  هـدف،  وضعیت به اولیه توضعی
 نبـوده  توجـه  مـورد  چنـدان  درسـی  هـاي  کتـاب  در ها آن تحلیل و بدساختار و ساختار خوش
 بــه محتوامحــوري از گــرایش و محــور مــسئله درســی هــاي برنامــه گــسترش بــا ولــی ؛اســت
 ایـن  از یکـی  .اسـت  شـده  مـسئله  انـواع  زا متعـددي  هاي بندي دسته ئۀارا سبب محوري مسئله
 تـا  سـاختار  خـوش  مـسائل  از گانه ده انواع که است )2008( سنانج بندي دسته ها، بندي دسته

   :گیرد دربرمی را بدساختار
 منطقـی  اسـتدالل  و وضـوح  و تیزهوشـی  ارزیابی براي که مسائلی :4منطقی مسائل .1  

   .روند می کار به
 قبل از هاي  الگوریتم و ها فرمول از ها آن حل براي که لیمسائ :5الگوریتمی مسائل .2  
  .شود می استفاده شده بینی پیش

 در کلیـدي  کلمـات  و شـده  طـرح  داستان صورت به که مسائلی :6داستانی مسائل .3  
                                                                                                                             
1.  Jonassen & Hung 
2.  Well-Structured 
3.  Ill-Structured 
4.  Logical problems 
5.  Algorithmic problems  
6.  Story problems  
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  ).2000 سن،انج( شود می داده قرار داستان متن
 پاسـخ  بـه  رسیدن براي متنوعی هاي راه که مسائلی :1قانون اعمال و کاربرد مسائل .4  
 ).2008 هونگ، و سنانج( دارند صحیح
 دربردارنـدة  تـصمیم  یـک  انتخـاب  هـا  آن در کـه  مـسائلی  :2گیـري  تصمیم مسائل .5  
 ).2008 هونگ، و سنانج( معیارهاست از اي مجموعه براساس تدابیر از اي مجموعه
 اسـت  نقـص  و عیـب  وضعیت تشخیص ها آن هدف که مسائلی :3یابی عیب مسائل .6  

  ).2008 هونگ، و سنانج(
 از بایـد  کننـدگان  حـل  کـه  اي پیچیـده  و واقعـی  مسائل :4راهبردي عملکرد مسائل .7  

 فـصل  و حـل  را هـا  آن متخصص افراد باید و کنند استفاده ها آن حل براي متعدد راهبردهاي
 ).2004 سن،انج( جنگ از ناشی هاي بحران مانند کنند،

 ایـن  .هـستند  موقعیـت  بـر  مبتنـی  که دشو می گفته سائلیم به :5مورد تحلیل مسائل .8  
 سن،انـ ج( زنـده  کـالس  در تدریس مانند ،هستند چندوجهی هاي  موقعیت با و پیچیده مسائل
2008.( 

 تعیـین  قبـل  از حل راه می دارند، مبه اهداف و ساختار که مسائلی :6طراحی مسائل .9  
 . انددانش ۀچندگان هاي حیطه تلفیق مندنیاز و دارندن  اي شده

 بـراي  قبـول  قابل یا و کننده قانع حل راه هیچ که مسائلی :7دشوار و پیچیده مسائل .10  
 ، دیگـران  و اشـمیت  ؛2008 هونـگ،  و سنانـ ج( اخالقـی  لئمـسا  ماننـد  ندارنـد،  افـراد  ۀهمـ 

2009.(  
 رو روبـه  آن بـا  آموزان دانش که اندکی مسائل معتقدند )1984( 8استاین و برانسفورد  
 زنـدگی  در کـه  مـسائلی  بـا  ماهیـت  نظـر  از کـه  ندي ا ساختار خوش مسائل معموالً د،شون  می

ــره، ــه روزم ــا اي حرف ــی ی ــدگی حت ــصیلی زن ــه( تح ــود )مدرس ــاوت ،دارد وج ــد تف  .دارن
 فراگرفتـه  ندرت به مهارت این واقعی، زندگی در مسئله حل اهمیت باوجود دیگر، عبارت به

                                                                                                                             
1.  Rule – using problems  
2.  Decision- making problems 
3.  Troubleshooting problems 
4.  Strategic performance problems 
5.  Case- analysis problems 
6.  Design problems  
7.  Dilemmas  
8.  Bransford & Stein 
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 چـه  بـه  بـر  بیـشتر  آموزشـی،  نظـام  تأکیـد  و شـود  نمـی  داده آمـوزش  درستی به زیرا ؛شود  می
 نظـام  در عمـده  مـسائل  از ).1386 شـهرآرا،  و هاشمی( فکرکردن چگونه تا است فکرکردن
 پـروري،  حافظـه  رویکـرد  درسـی،  هـاي  کتـاب  در متعدد اطالعات گنجاندن ،ایران آموزشی
 درسـی  هاي کتاب مطالب بودن کاربردي به توجه عدم و غیرفعال محتواي سطحی، یادگیري
   ).1392 ،دیگران و کرمی( شود می غفلت ،شود آموخته آنان به باید آنچه از و است

 متوسطه دورة 1 ریاضی کتاب محتواي تحلیل عنوان با پژوهشی در )1388( صدیقی  
 1 ریاضـی  کتـاب  کـه  است رسیده نتایج این به NCTM-2000 محتوایی استانداردهاي پایۀ بر
 و عـددها  فهـم  و درك مؤلفـۀ  بـر  را تأکیـد  بیـشترین  عملیـات،  و داعـدا  اسـتاندارد  زمینۀ در

 مؤلفـۀ  به جبر استاندارد زمینۀ در .است داشته ها عمل معناي درك مؤلفۀ بر را تأکید کمترین
 جبـري  نمادهـاي  از اسـتفاده  بـا  ریاضـی  هاي موقعیت و ساختارها تحلیل و تجزیه و بازنمایی
 هـاي   رابطـه  درك و بازنمـایی  بـراي  ریاضی هاي مدل کاربرد مؤلفۀ به و شده تأکید بیشترین
 .اسـت  نـشده  تأکیـد  گونـاگون  هاي  زمینه در تغییرات روند تحلیل و تجزیه مؤلفۀ نیز و کمی
 دوبعـدي  هندسـی  هـاي  شکل هاي  ویژگی تحلیل و تجزیه ۀمؤلف به هندسه استاندارد زمینۀ در
 تعیین هاي  مؤلفه به و تأکید ترینبیش هندسی روابط ةدربار بحث ۀتوسع و ایجاد و بعدي هس و

 هـاي   سیـستم  دیگـر  و مختـصاتی  ۀهندسـ  از اسـتفاده  بـا  خاص هاي  رابطه توصیف و موقعیت
 حـل  براي هندسی سازي  مدل و ویژه هاي  استدالل بخشی، تجسم از استفاده ۀمؤلف و بازنمایی
 بـراي  تقـارن  از اسـتفاده  و انتقال کاربرد ۀمؤلف به همچنین .است شده تأکید کمترین مسائل،
 بـه  گیـري  انـدازه  اسـتاندارد  پیرامـون . اسـت  نشده توجه ریاضی هاي موقعیت تحلیل و تجزیه
 ۀمؤلفـ  به و تأکید بیشترین اندازه تعیین براي مناسب هاي  فرمول و وسایل فنون، کاربرد ۀمؤلف

 ینــدهايافر و هــا سیــستم واحــد، مفهــوم و ءاشــیا گیــري انــدازه قابلیــت هــاي ویژگــی درك
   .است شده تأکید کمترین گیري ازهاند

 از سـؤاالت  سطح نامتوازن پراکندگی بیانگر )1388 ( جعفري پژوهش نتایج همچنین  
 شـناختی  بـاالي  سـطوح  از بعـضی  به توجهی کم یا توجهی بی و بلوم دوبعدي بندي طبقه نظر
 متن درگیري ضریب که است رسیده نتیجه این به پژوهشی در )1389( فرد محمودیان .است

 فعـال،  صـورت  به کتاب متن که دهد می نشان و است مطلوب حد در که آمده دست به 8/0
 03/0 قـدیم  کتـاب  مـتن  درگیـري  ضـریب  که سازد می نمایان مقایسه این است شده تدوین
 ایـن  بـه  پژوهـشی  در )1391(پـور  رفیـع  .است کتاب بودن فعال غیرقابل ةدهند نشان که است
 مـدار  زمینـه « ۀمقولـ  جـزو  حـسابان  کتاب لئمسا از یک هیچ ریباًتق که است یافته دست نتایج
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 8 و هـستند  »زمینـه  بـدون « کتـاب  این لئمسا درصد 89 ؛نیستند »سازي مدل« و »غیرمعقوالنه
 از مستقل مدار زمینه لئمسا« در نیز %3 باالخره، و »استاندارد کاربرد« مقولۀ در لئمسا درصد
 در »سـازي  مـدل « رنـگ  کـم  نقـش  از حـاکی  هـا  یافتـه  این از حاصله  نتیج .دارند قرار »زمینه
 کـه  اند  رسیده نتایج این به پژوهشی در )1392( دیگران و کرمی .است حسابان درسی کتاب
 یـادگیري  درگیـر  را آموز دانش کتاب، تصاویر و است شده نوشته فعالی ةشیو به کتاب متن
 .دارد را مشخـصه  ایـن  کتـاب  بودن، محور فعالیت شاخصِ تحلیل بخش در همچنین .کند  می
 هـا،   تمـرین  درصـد  81 کـه  شـد  مـشخص  بلـوم،  شـناختی  ۀحیطـ  اسـاس  بر تحلیل، بخش در

 در کـه  دهـد   مـی  نـشان  تحلیـل  ایـن  .اسـت   فهـم  و درك سطح در کتاب مسائل و ها فعالیت
 انـدك  بـسیار  شـناختی،  حیطـۀ  بـاالي  سـطوح  در مسائل و ها  فعالیت ها،  تمرین تعداد کتاب،
 کتـاب  این قوت ۀنقط که اند رسیده نتایج این به پژوهشی در )1392( پور حسن و گویا .است
 نبـودن  روشـن  کتـاب،  مـشکالت  تـرین  مهـم  اما است؛ جدید هاي عرصه به ورود براي تالش
 یـادگیري  نظـري  مبـانی  در الزم انـسجام  عدم آن، متنوع و وسیع مخاطبان به توجه با اهداف
   .ستمحتوا دهی سازمان چگونگی دنبو نامشخص و درسی ۀبرنام و ریاضی
 هـاي   فعالیـت  از درصـد  40 تنهـا  که کند  می ذکر پژوهشی در )2005( 1استایلیانیدس  
 ۀبرنامـ  در نـامتوازن  طور به هم آن که هستند مربوط فکري هاي  مهارت به ،اثبات و استدالل
 بیـانگر  )2014( 2سـاندي  سامـسون  پژوهـشی  هاي یافته .است شده داده قرار ریاضیات درسی
 کـه  مطالـب  بـودن  کافی و بودن مناسب ها، کتاب بودن مرتبط مانند هایی ویژگی که است آن
 ملـی  ریاضـی  درسـی  ۀبرنامـ  انتظـارات  بـا  هـستند،  ریاضی درسی ۀبرنام انتظارات راستاي در

 ولـی  ؛دهنـد   ارائه را یمطلوب یادگیري نتایج تا ندقادر شده  بررسی هاي کتاب و دارد مطابقت
 رونـده  پـیش  مراتبـی  سلـسله  هـاي  فعالیـت  و معلـم  راهنماي ریاضی، تمرین هاي تابک بارةدر

 نیـاز  جذاب، و مختلف هاي رنگ گرفتن درنظر همچنین و )مارپیچی درسی ۀبرنام بر مبتنی(
  .است بیشتري بازبینی به

 دورة سـازي   مـدل  و آمـار  کتـاب  در شده مطرح مسائل تا است آن بر حاضر پژوهش  
 و تجزیـه  دبیران، دیدگاه نیز و جانسن دیوید شدة بندي  طبقه مسائل انواع اساس بر را متوسطه
 کتاب این دارد ضرورت ی،زندگ مختلف ابعاد در آمار نقش تیاهم به توجه با .کند تحلیل
 انـدازه  چـه  تـا  شده  ارائه مسائل و محتوا شود روشن تا شود تحلیل و تجزیه و بررسی ،درسی

                                                                                                                             
1.  Stylianidse  
2. Sunday 
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 زمینـۀ  تـا  دارنـد  اسـتدالل  و لیـ تحل و هیـ تجز مهـارت  و تفکر شدر يبرا را الزم يها ییتوانا
 تحلیـل  زمینـۀ  در همچنـین  .نماینـد  فراهم  را آموزان دانش در تیخالق کشف و یمنطق تفکر

 بـه  تواند یم قیتحق نیا جینتا .نشد یافت تحقیقی کشور در سازي  مدل و آمار کتاب محتواي
 شـده  ئهارا لئمسا انواع و محتوا تا کند مکک آمار آموزش کارشناسان و درسی ریزان برنامه
  :از است عبارت حاضر پژوهش هاي پرسش .دهند بهبود را درسی کتاب در

 ةدور سـازي  مـدل  و آمـار  کتاب در شده مطرح مسائل سن،انج بندي طبقه براساس. 1  
  گیرند؟ می قرار دسته کدام در متوسطه
 مـصوب  اهـداف  با حد چه تا ازيس  مدل و آمار کتاب محتواي ،دبیران دیدگاه از. 2  
  است؟ متناسب درس

 متناسـب  شـده  تعیـین  محتـواي  بـا  حـدي  چـه  تا آموزش براي یافته اختصاص زمان. 3  
 است؟

 دارد؟ وضعیتی چه کتاب ظاهري ساختار دبیران دیدگاه از. 4  
  

  تحقیق روش
 زا و درسـی  کتـاب  بـارة در دبیـران  دیـدگاه  بررسـی  بـراي  توصیفی روش از پژوهش این در

 براسـاس  سـازي   مـدل  و آمار کتاب در شده مطرح مسائل نوع تعیین براي محتوا تحلیل روش
  عبـارت  پـژوهش  ایـن  آمـاري  ۀجامعـ  .اسـت  شـده  اسـتفاده  سنانـ ج دیوید مسائل بندي  طبقه
   :از است

  ؛5/258 و 3/234 کد با متوسطه ةدور سازي مدل و آمار کتاب .1  
 متوسـطه  ةدور سـازي   مـدل  و آمـار  )طمـرتب  تحصیلی مدرك با( متخصص دبیران .2  
 .انـد  بـوده  مـشغول  درس ایـن  تـدریس  به تبریز 4 ۀناحی در 1393ـ1394 تحصیلی سال در که
   .است نفر 100 حدود استان پرورش و آموزش کل ةادار ۀآمارنام اساس بر دبیران این تعداد

 کتـاب  لمـسائ  کل بنابراین ؛است شماري تمام صورت به اول ۀجامع از آماري ۀنمون  
 صـورت  هبـ  دوم، ۀجامعـ  گیـري  نمونـه  .اسـت  شـده  تحلیـل  متوسـطه  ةدور سازي  مدل و آمار

 100 میان از تصادفی شکل  به مورگان جدول براساس نفر 83 که ترتیب بدین ؛است تصادفی
  .اند شده انتخاب ،ساخته محقق ۀنام پرسش تکمیل براي ،4 ۀناحی دبیران نفر
  

  گیري اندازه ابزارهاي
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 براســاس ابتــدا :سنانــج دیویــد مــسائل انــواع اســاس بــر شــده تهیــه لیــست چــک .1  
 از بعـد  و شـد  تهیـه  لیـستی  چـک  ل،ئمـسا  انـواع  از )2008( سنانج شده توصیف هاي ویژگی
 کتاب در شده هئارا لئمسا شده، تهیه لیست چک از تربیتی علوم گروه  استادان ییدأت و بررسی
 از لیـست  چک پایایی بررسی براي .گرفت قرار اه بندي دسته از یکی در لیست چک براساس
 سـه  از تـوافقی،  ضریب ۀمحاسب براي .آمد دست به 91/0 عدد که شد استفاده توافق ضریب
 بنـدي  دسـته  را کتاب لئمسا لیست چک براساس تا شد خواسته سازي  مدل و آمار درس دبیر
  .شد محاسبه توافق میزان سپس ،کنند

 اي درجه پنج طیف براساس الیؤس 32 ۀساخت محقق نامه  شپرس :دبیران  ۀنام پرسش .2  
 و آمــار دبیــران نظرســنجی جهــت )زیــاد خیلــی زیــاد، متوســط، کــم، کــم، خیلــی( لیکــرت

 دبیـران  و تربیتـی  علوم گروه استادان نظرات براساس آن روایی .بود شده طراحی سازي  مدل
 نامـه   پرسـش  آلفـاي  یبضـر  .اسـت  شـده  محاسبه کرونباح آلفاي براساس آن پایایی و آمار

 .آمد دست به 95/0
  
  تحقیق هاي یافته 
 در کـه  شـود  مـی  مالحظه  1 جدول از آمده دست هب اطالعات مطابق اول، الؤس به پاسخ در

 مـورد  26 منطقـی  مسائل به مربوط هاي  تمرین تعداد ،متوسطه ةدور سازي  مدل و آمار کتاب
 تعداد ،)درصد1/35( مورد 39 گوریتمیال مسائل به مربوط هاي  تمرین تعداد ،)درصد4/23(

 بـه  مربـوط  هـاي   تمـرین  تعـداد  ،)درصد7/38( مورد 43 داستانی مسائل به مربوط هاي  تمرین
 مـسائل  بـه  مربـوط  هاي  تمرین تعداد و ،)درصد9/0( مورد 1 قانون اعمال و يکاربرد مسائل
 تحلیـل  ،ژیکاسـترات  مـسائل  بـه  مربـوط  هـاي   تمـرین  تعداد و )درصد8/1( مورد 2 یابی عیب
 به توجه با بنابراین .است صفر کتاب این در دشوار یا پیچیده و گیري تصمیم طراحی، مورد،
 براسـاس  نتیجـه  در ،هستند داستانی مسائل به مربوط مذکور کتاب هاي  تمرین بیشترین اینکه
  .هستند ساختار خوش نوع از کتاب در شده مطرح مسائل مسائل، از سنانج بندي طبقه
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 سـازي   مـدل  و آمـار  کتاب ساختار توصیفی جدول   1 جدول
  جانسن مسائل بندي طبقه براساس متوسطه دورة

 درصد فراوانی مسائل نوع
 4/23 26 منطقی

 1/35 39 الگوریتمی
 7/38 43 داستانی
 9/0 1 قانون اعمال و يکاربرد
 8/1 2 یابی عیب

 
 آمده دست به معناداري سطح اینکه به توجه با ،2 جدول طبق دوم، الؤس به پاسخ در  
 10/35( آمـده  دسـت  بـه  میانگین بین دار امعن آماري تفاوت بیانگر است، 05/0 از تر کوچک
 دسـت  بـه  میـانگین  بـودن  تـر  کوچـک  به توجه با .است )درصد39( نظري میانگین و )درصد
 و آمـار  کتـاب  محتـواي  دبیـران،  دیـدگاه  از گرفـت  نتیجـه  توان می نظري، میانگین از آمده
  .است نامتناسب درس، این مصوب اهداف با سازي مدل
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  مصوب اهداف با محتوا تناسب میزان اي نمونه تک t آزمون نتایج   2 جدول

از  درس مصوب تناسب محتواي کتاب با اهداف  متغیر
  دیدگاه دبیران

 83  تعداد دبیر
  10/35 دست آمده میانگین به

  98/6 استاندارد انحراف 
 82  درجۀ آزادي

  -t  07/5مقدار 
 001/0  داري سطح معنی
  نامناسب  میزان تناسب

  
 درس ایـن  مـصوب  اهـداف  با سازي  مدل و آمار کتاب محتواي تناسب پیوستار نمودار

  :است صورت بدین
  

  
  
  

 درس مـصوب  اهداف با متوسطه دورة سازي مدل و آمار کتاب محتواي تناسب پیوستار   1 نمودار
  دبیران هدیدگا از

 
 معنـاداري  سـطح  با توجه به اینکـه    ،3 جدول اساس بر سوم، سؤال به پاسخ در 

 دسـت  بـه  میـانگین  بین دار امعن آماري تفاوت بیانگر ،است 05/0 از تر کوچک آمده دست به
 میـانگین  بـودن  تـر  بـزرگ  به توجه با .است )9درصد( نظري میانگین و)درصد 77/10( آمده
 یافته  اختصاص زمان دبیران، دیدگاه از گرفت نتیجه توان می نظري، میانگین از آمده دست به

  .است متناسب متوسط حد از باالتر سازي مدل و آمار کتاب محتواي آموزش براي
  

 آمـوزش  بـراي  یافتـه   اختـصاص  زمـان  بـودن  متناسـب  متغیر براي اي  نمونه  تک t آزمون نتایج    3 جدول
   محتوا

* 

 مناسب نسبتاً مناسب نامناسب
13 26 39 52 65 

10/35 



 109 / ...سازي  تحلیل محتواي کتاب آمار و مدل

 تعداد ها گویه
 میانگین

 آمده دست به

  انحراف
 استاندارد

 درجۀ
  آزادي

 مقدار
t  

 سطح
  داري معنی

  میزان
  تناسب

ــان تناســب ــصاص زم ــه اخت  یافت
  مناسب 000/0  45/9 82  70/1  77/10 83  کتاب محتواي با آموزش براي

  

 از سـازي   مـدل  و آمـار  کتـاب  محتـواي  با آموزش براي یافته اختصاص زمان پیوستار  
  :است زیر صورت به دبیران دیدگاه

  
  
  

 دورة سـازي   مـدل  و آمـار  کتـاب  محتـواي  بـا  آموزش براي یافته اختصاص زمان پیوستار  2 نمودار
  دبیران دیدگاه از متوسطه

  
 سـطح  اینکـه  ،بـا توجـه بـه       4جـدول  اطالعـات  براسـاس  چهـارم،  سـؤال  به پاسخ در  
  میـانگین  بین دار امعن آماري تفاوت بیانگر است، 05/0 از تر کوچک آمده دست به معناداري

 بـودن  تـر  کوچـک  بـه  توجـه  با .است )درصد48( نظري میانگین و )درصد43(آمده دست به
 سـاختار  دبیـران،  دیـدگاه  از گرفـت  نتیجـه  توان می نظري، میانگین از آمده دست به میانگین
  .است نامتناسب سازي مدل و آمار کتاب ظاهري

  

   کتاب ظاهري ساختار بتناس میزان متغیر اي نمونه تک t آزمون نتایج  4 جدول

 تعداد متغیر
 میانگین

 آمده دست به

  انحراف
 استاندارد

 درجۀ
  آزادي

 مقدار
t 

 سطح
  داري معنی

 میزان
 تناسب

ــب ــاختار تناس ــاهري س  ظ
 نامناسب 001/0  -53/5 82  23/8  43 83  دبیران دیدگاه از کتاب

 نسبتاً مناسب نامناسب

* 
3 6 9 12 15 

77/10 

 مناسب
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  :است زیر صورت به دبیران دیدگاه از کتاب ظاهري ساختار تناسب پیوستار

  

  دبیران دیدگاه از متوسطه دورة سازي مدل و آمار کتاب ظاهري ساختار تناسب پیوستار   3 نمودار
  

  گیري نتیجه
 کتـاب  مـسائل  سـاختار  که دهد می نشان اول سؤال هاي داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج
 داسـتانی  مسائل نوع از کتاب مسائل بیشترین و است ساختار خوش نوع از سازي  مدل و آمار
 تحلیـل  و تجزیه ۀنتیج و است شده بیان ژوهشپ این در مسئله از که تعریفی به توجه با .است
 مـسائل  گفـت  تـوان  مـی  تئـ جر بـه  سن،انـ ج مـسائل  انـواع  اسـاس  بـر  کتاب این مسائل نوع

 ایـن  .دارنـد  قـرار  مـشابه  هـاي   تکلیف ةرد در همگی سازي  مدل و آمار کتاب در شده مطرح
 ،)1388( صـدیقی  ،)1392( دیگـران  و کرمـی  ،)1388( جعفـري  هـاي  افتـه ی بـا  گیـري  نتیجه
 .است همسو )2005( استایلیانیدس ،)1391( پور رفیع

 آن نتواند و شود مواجه اي مسئله یا مشکل با که پردازد  می تفکر به آموز  دانش زمانی  
 را يا  زمینـه  بایـد  تفکر مهارت پرورش براي یادگیري تجاربِ تنظیم در بنابراین کند؛ حل را

 هـایی   پرسـش  نـوع  از نباید مسائل این، بر  افزون .شود مسئله درگیر آموز دانش که کرد ایجاد
 بـه  پاسـخ  بایـد  بلکـه  کـرد؛  پیـدا  درسی هاي  کتاب از را ها  آن پاسخ بالفاصله بتوان که باشند
 منظـور،  همـین  بـه  .باشند یکدیگر به مختلف هاي  ایده و ها  واقعیت دادن  ارتباط مستلزم ها  آن
  گرفتـه  سرچـشمه  پیرامون، محیط از که شوند مطرح درسی هاي  کتاب در مسائلی است بهتر
 بـه  بیـشتر  سـازي   مـدل  و آمـار  کتاب در ).1381 ،1تایلر( باشند مربوط نیز واقعی زندگی به و

 حـل  براي ریاضی از استفاده مستلزم اي مسئله کمتر آن در و شده توجه ساختار خوش مسائل
 گنجانـدن  لذا دارد؛ کاربرد مسائل همۀ آمار در .است بدساختار مسائل یا و واقعی يدنیا مسائل
ــه نزدیــک مــسائل  و آمــار کتــاب محتــواي در بدســاختار مــسائل و واقعــی زنــدگی مــسائل ب

                                                                                                                             
1.  Tyler 

* 

  نامناسب
 

 مناسب نسبتاً مناسب
16 32 48 64 80 

43 
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 مسئله، حل مهارت و توانایی پرورش ازجمله آموزشی اهداف تحقق در تواند می سازي  مدل
  .باشد مؤثر آموزان دانش در تفکر ةقو تقویت و تربیت عی،واق مسائل و ها  هپدید سازي مدل

 میـانگین  کـه  دهـد  مـی  نـشان  دوم سـؤال  در هـا  داده تحلیـل  و تجزیه از حاصل نتایج  
 از دبیـران،  دیـدگاه  از درس مـصوب  اهـداف  بـا  کتـاب  محتـواي  تناسب به مربوط سؤاالت
 اهـداف  بـا  کتـاب  ایـن  محتـواي  دبیـران،  دیـدگاه  از همچنـین  .است تر  پایین فرضی میانگین
 بـر  کـه   ـ )1392( پـور  حـسن  و گویـا  هاي یافته با امر این .است نامتناسب درس این آموزشی

 هـاي  یافتـه  بـا  ولـی  ؛اسـت  همـسو   ـ انـد  کرده تأکید آموزشی اهداف با محتوا بودن تناسبنام
 آموزشـی  اهـداف  با محتوا تناسب که  ـ )1392( دیگران و کرمی و )2014( ساندي سامسون

  .است ناهمسو  ـبودند کرده گزارش خود ۀمطالع در ار
 انتخـاب  درسـی  ۀبرنامـ  محتـواي  هـدف،  تعیـین  از پس درسی ریزي برنامه یندافر در  
 و مناسـب  آموزشـی  محتـواي  انتخاب هدف، تحقق امکان ایجاد براي گام نخستین .شود  می

 تحقـق  بـراي  اي هوسـیل  محتـوا  .شـوند   مـی  تـأمین  محتوا ۀوسیل به ها  هدف زیرا ؛است مطلوب
 تناسـب  انتظـار  مـورد  اهداف با محتوا است ضروري دلیل همین به و رود  می شمار به اهداف
  .باشد داشته

ــواي دهــی ســازمان و تنظــیم در   ــار درس محت ــا ســازي مــدل و آم ــل از اهــداف ب  قب
 بـین  ارتبـاط  حفـظ  .باشـد  متناسـب  آموزشـی  اهـداف  بـا  محتوا تا شود سعی باید شده، تعیین
 و آموزشـی  هـاي  برنامه مجریان و النئومس ریزان، برنامه که است ضرورتی موزشیآ اهداف
 توان می ها، هدف بین الزم هماهنگی و ارتباط کردن  برقرار با .بمانند غافل آن از نباید درسی
 هـاي  فعالیـت  و مادي منابع و وقت اتالف انسانی، نیروي اتالف کاري، دوباره پراکندگی، از

 سـازي   مـدل  و آمـار  کتـاب  محتواي .کرد جلوگیري درسی هاي کتاب محتواي در آموزشی
 بـر  عـالوه  سـازد  قادر را آموزان دانش که شود تدوین و طراحی اي گونه به باید متوسطه ةدور
 بررسـی  بـه  و گیرنـد  کـار  هبـ  روزمـره  زنـدگی  در را ریاضـیات  کاربرد ریاضی، اعمال انجام
 قـدرت  و ها فرضیه و ها  داده تحلیل و تجزیه مهارت همچنین و بپردازند اطراف محیط مسائل
ــاط در مــسائل حــل ــا ارتب ــا آشــنایی و اطــراف محــیط ب ــزار ب  و آمــاري مختلــف فنــون و اب
  .بگیرند یاد را آماري افزارهاي نرم

 سؤاالت میانگین دبیران، نظر از که دهد  می نشان  سوم، سؤال در ها هداد تحلیل نتایج  
 از متوسـطه  دورة سـازي   مـدل  و آمـار  کتـاب  آمـوزش  ايبـر  یافتـه   اختصاص زمان به مربوط
 زیـاد  نـسبتاً  سطح در یافته اختصاص زمان با کتاب محتواي یعنی است؛ باالتر فرضی میانگین
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 ۀزمینـ  در مـشابهی  کامالً تحقیق ،ها  یافته این بودن غیرهمسو و همسو ۀزمین در .است متناسب
 .نشد افتی شده تعیین محتواي با یافته اختصاص زمان تناسب

 محتـواي  در کـه  هـایی  نظریـه  و هـا  تعمیم اصول، مفاهیم، تعداد فوق، ۀنتیج اساس بر  
 ،شـود   می آن فهمیدن و خواندن صرف که زمانی با است شده هئارا سازي  مدل و آمار کتاب
 در را یـادگیري ـ�  یاددهی الزم هاي  فعالیت انجام براي کافی فرصت امر این و دارد مطابقت
 یافتـه  اختـصاص  زمـان  کـه  کردند بیان دبیران .است آورده فراهم آموزان نشدا براي کالس

 از اسـتفاده  و شـدن  کـاربردي  صـورت  در ولـی  ؛اسـت  کـافی  کتاب محتواي ئۀارا براي فقط
  .داشت خواهد وجود زمانی محدودیت افزارها، نرم

 انگینمیـ  دبیـران،  نظـر  از کـه  دهـد   می نشان چهارم، سؤال بارةدر ها  داده تحلیل نتایج  
 .اسـت  تـر  پـایین  فرضـی  میانگین از کتاب ظاهري ساختار تناسب ارزیابی به مربوط سؤاالت
 و تایـپ  سـبک  ،هـا   فـصل  در یادگیري لئمسا و تمرین فراوانی نظر از کتاب ظاهري ساختار
 ئـۀ ارا نظـر  از را ظـاهري  سـاختاري  دبیـران  امـا  ؛اسـت  شـده  ارزیـابی  مناسـب  گارش،ن شیوة

 ارزیـابی  مناسـب  ،کتاب فهرست و منابع معرفی کتاب، متن با تصاویر تناسب جلد، تصاویر،
 رعایـت  عـدم  بـر  کـه   ـ )2014( سـاندي  سامـسون  هـاي  یافتـه  بـا  گیـري  نتیجـه  این .اند نکرده
 تحقیـق  نتـایج  بـا  امـا  ؛است همسو  ـ کرده تأکید مطالعه مورد هاي کتاب يظاهر هاي ویژگی
 تـصاویر  کیفیت قبیل از کتاب ظاهري هاي ویژگی رعایت بر که  ـ )1392( دیگران و کرمی
  ـ کـرده  تأکیـد  فراگیـران  ةروزمر زندگی و متن با ارتباط و تنوع و وضوح و ها آن کمیت و

   .است غیرهمسو
 تمرکـز  و مطالعه به انگیزه و عالقه ایجاد توجه، جلب در درسی کتاب ظاهري شکل  
 تـصاویر  مـتن،  ، جلد شامل کتاب قالب و ظاهري شکل .دارد مؤثري نقش فراگیران حواس
 و کنـد  مـی  درگیـر  را مخاطب دیداري شکل به نیز تصاویر متن، بر عالوه .است کاغذ نوع و

 و محتـوا  .اسـت  بینـایی  حـس  طریـق  از مـا  هـاي  یـادگیري  از بسیاري دانیم می که گونه  همان
 ريمـؤث  نقش ها  مهارت و ها  بینش ها، دانش از اي مجموعه یادگیري در درسی کتاب ساختار
 در هـا   آموختـه  کـارگیري  به و بعدي هاي  یادگیري حمایت و توسعه براي را فراگیران و دارد
  .کند می آماده سالی بزرگ زندگی

  
 پیشنهادها

 کتـاب،  ایـن  ضـعف  بـارزترین  کـه  دهد  می نشان تحقیق این از آمده دست هب تایجن.1  
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 و پـژوهش  حـس  کتـاب  و اسـت  درسـی  کتاب محتواي در بدساختار و متفاوت مسائل نبود
 تـا  بعـدي،  هـاي   تجدیـدنظر  در شـود   می پیشنهاد لذا .انگیزد  نمی  بر را آموزان دانش در تحقیق
  .شود استفاده زا چالش و درگیرکننده و بدساختار، مسائل از امکان  حد

 کتاب متن محتواي در شده ارائه مفاهیم و مطالب بهتر درك و بیشتر توضیح براي .2  
 اسـتفاده  مـتن  بـا  متناسـب  و گویا جذاب، تصاویر از ،آموزان دانش رد تفکر مهارت ایجاد و

   .شود
فـراهم   آمـاري  افزارهـاي  نـرم  و،رایانه  حـساب  ماشین از استفاده امکان مدارس در .3  
  .شود

 در مدرسـان  ،اسـت  زیـاد  درس تـدریس  بـراي  یافتـه  اختـصاص  زمـان  مدت چون .4  
  .دهند انجام اريآم هاي پروژه آموزان، دانش مشارکت با درس ۀحاشی

 مصوب اهداف با سازي  مدل و آمار کتاب محتواي تناسب ضعف از کاستن براي .5  
  .شود نظر تجدید و بازبینی کتاب محتواي در شود می پیشنهاد درس،

  
  

  منابع
 تحـصیلی  سـال  در ابتـدایی  دورة اجتمـاعی  تعلیمـات  کتاب محتواي تحلیل ).1374( یوسف ادیب،
  .شرقی آذربایجان پرورش و آموزش کل دارةا تحقیقات شوراي ،74-73
 نـشر  و چـاپ  شرکت :تهران،چ یازدهم، سازي  مدل و آمار ).1392( دیگران و شهرناز زاده، بخشعلی
   .ایران درسی هاي کتاب
   .فاطمی انتشارات :تهران شهریاري،چ دوم، پرویز ترجمۀ ،ریاضی خالقیت ).1373( جورج پولیا،
ظهیـر،چ   پـور  تقـی  علـی  ترجمۀ ،آموزشی و درسی ریزي برنامه اسیاس اصول ).1381( رالف تایلر،

  .آگاه انتشارات :تهرانسوم،
 رشـتۀ  در دبیرستان سوم و دوم ریاضی هاي  کتاب هاي  سؤال محتواي تحلیل ).1388( طیبه جعفري،

 نامـۀ   پایـان  ،شـناختی  حیطـۀ  در بلـوم  شـده  تجدیدنظر بندي  طبقه اساس بر انسانی علوم و ادبیات
 .طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی علوم و شناسی روان دانشکدة :تهران ارشد، اسیکارشن

 آمـوزش  رشـد  ،»ریاضـی  درسـی  هـاي  کتاب در مسئله حل محتواي تحلیل« ).1385( مانی ی،یرضا
  .51ـ45 ص .86 ش،ریاضی

 .»سـازي   مـدل  رویکـرد  اساس بر حسابان کتاب مسائل محتواي تحلیل« ).1391( ابوالفضل پور،  رفیع
 .156ـ135 ص .24 ش.6 س .ایران درسی برنامۀ مطالعات فصلنامۀ
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   .4ص .55 ش .ریاضی آموزش رشد .»ریاضیات و فراشناخت« ).1378( .چ .ا .ا شونفیلد،
 اسـتانداردهاي  پایـۀ  بـر  متوسـطه  دورة )1( ریاضـی  کتـاب  محتـواي  تحلیـل  ).1388( طـاهره  صدیقی،

 .نور پیام دانشگاه انسانی علوم دانشکدة :تهران .ارشد کارشناسی نامۀ پایان .NCTM-2000 محتوایی
 چ .اسـتادان  علـم  :تهران .درسی ریزي  برنامه اساسی مفاهیم و اصول ).1393( کورش واجارگاه، فتحی
 .اول
ــقورچ ــادرقل ان،ی ــام« ).1372( ین ــس در یگ ــوا انتخــاب ریم ــصلنام .»محت ــ ۀف ــترب و میتعل   .33 ش .تی
  .64ـ37 ص
 اسـاس  بـر  متوسـطه  اول پایـۀ  1 ریاضـی  کتـاب  محتـواي  تحلیـل « ).1392( دیگـران  و زهره کرمی،

 ص .10 ش .درســی ریـزي  برنامـه  در پـژوهش  .»بلـوم  شـناختی  حیطـه  و رومـی  ویلیـام  تکنیـک 
  .179ـ167
 رشـد  .»آن مدرسـان  منظـر  از 1 ریاضـی  تألیف  تازه کتاب« ).1392( پور  حسن مرتضی و زهرا گویا،

 .17ـ4 ص .2 ش .30 دورة .ریاضی آموزش
 ارشـد  کارشناسـی  ةدور در مـسئله  بـر  مبتنی درسی ۀبرنام الگوي طراحی ).1391( فیروز محمودي،
 دکتري رسالۀ .ایران عالی آموزش در آن سنجی امکان و اعتبارسنجی و آموزشی مدیریت ۀرشت
  .مدرس تربیت دانشگاه :تهران .درسی برنامۀ مطالعات رشتۀ
 .»بودن  فعال جنبۀ از جدیدالتألیف و قدیم 1 ریاضی محتواي بر تأملی« ).1389( شیدا فرد،  محمودیان

  .مازندران استان ریاضی آموزش کنفرانس یازدهمین
  .هجدهم چ .اندیشه پیام نشر :تهران .)عمل راهنماي( درسی ریزي برنامه ).1392( حسن ملکی،

 اي نامـه بر طراحـی  بـه  نـوین  رویکـرد  :وارونگـی  ).1391( محمـودي  فیـروز  و محمود مهرمحمدي،
 آمـوزش  درسـی  برنامـۀ  دوفصلنامۀ ).تربیتی علوم بر تأکید با( اي حرفه تربیت به معطوف درسی
   .177ـ141 ص .6 ش .عالی
 مـسئلۀ  حـل  فراینـد  در شـناختی   روان هـاي   مؤلفـه  بررسی« ).1386( شهرآرا مهرناز و سهیال هاشمی،
 .»تهـران  شـهر  دانـشگاهی   یشپـ  دورة و متوسطه سوم پایۀ دختر آموزان  دانش در اجتماعی علوم

  .3 ش .3 دورة .الزهرا دانشگاه .شناختی روان مطالعات
 چ .کتـاب  یادوارة انتشارات :اصفهان .درسی ریزي  برنامه اصول ).1392( محمدحسین یارمحمدیان،
  .یازدهم
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