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Abstract: The aim of the present study was
to investigate the educational activities of the
preschool mathematics books regarding
geometric shapes using documentary method.
For the analysis, we used the document
published in 1396 (2017) by the Ministry of
Education in Iran for preschool level., as well
as the zero, first and second level of the
revised Van Hiele Model (Clementes and
Batista, 1992) including Pre-recognition,
Syncretic and analysis as the criteria. At first
level, 10 criteria for analyzing activities of
geometry shapes from the first three levels of
the revised Van Hiele Model (Clementes and
Batista, 1992) exteracted. Then five textbooks
which were recommended by Education
Growth Bibliography, Welfare Organization
and several preschool centers selected and
their geometric shapes content evaluated
according to the 10 extracted criteria. Results
showed the highest frequency of educational
activities belonged to level one and the lowest
frequency beloged to zero level of the revised
Van Hiele model. The study concluded that
the content of the preschool mathematics
books needs to be revised and the educational
activities of higher level than two
recommended to be transferred to higher
grade mathematics textbooks.
Keywords: Geometric Shapes, Preschool
Level, Educational Program Guide, Van Heile
Model.
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چکیدد  :ه د پ پددژوهض حاضددر ت ی دل م تددوای آمددوز
شد لهددای هن س دی دوره پ دیض دبسددتانی بددا تو دده بدده «م ددور
تشدد یص و تمیددز اشددیاو و اكشدد او و ویژ ددی¬هددای آنهددا» از
راهنمددای برنامدده پددیضدبسددتانی منتشددر شدد ه در سدداو 1396
بددود .رو پددژوهض تو دیفی -ت ی دی از وندده اكسددنادی بددود.
ابت د ا  10معیددار ت ی دل فعالیددتهددای آمددوز هن سدده از سدده
سطح نظریه بازبینیشد ه فد هی دی توسد ل مندتو و باتیسدتا
شددامل «پ دیضتش یص دی» «وف د ¬دهن د ه» و «ت ی دل» اسددت را
شددد  .سددد و پدددن لتددداِ از سددده مندددد لتابنامددده رشددد
آمددوز وپددرور ب ددضنامدده سددازمان بهزیسددتی و تو ددیه
مرالددز پددیضدبسددتانی انت دداِ و فعالیددتهددای مربددوب بدده
ش لهای هن سی آن هدا بدر اسداع معیارهدای مسدت ر مدورد
بررسددی قددرار رفددت .یافتدده¬هددا نشددان داد بددا تری در دد
فراوانددی فعالیددتهددای آموزشددی بدده معیارهددای سددطح یددک
(وفددد دهنددد ه و لمتدددری آن بددده معیدددار سدددطح دددفر
(پددیضتش یصددی اختصددا یافددت .درمجمددوع م تددوای
ش لهای هن سدی لتداِهدای آموزشدی پدیضدبسدتانی نیداز بده
بازنگری دارد و تو دیه مدیشدود فعالیدتهدای آموزشدی سدطح
با به لتاِهای پایههای با تر انتقاو یاب .
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بیان مسئله و چارچوب نظری
آموزش هندسه ،بهمنزله هسته علوم و ریاضی در سنین اولیه کودکی ،سودمندی زیادی
را برای آینده کودکان به همراه میآورد (کلمنتس و ساراما .)2011 ،1با این وجود،
مفاهیم آموزشی هندسه نسبت به مصادیق موضوع هندسه در دنیای واقعی بسیار انتزاعی
مینماید (سیا .)2015 ،2به طور کلی چهار هدف برای محتوای هندسه در نظر گرفته
شده است که شامل شکلها و خواص آنها ،3مکانیابی 4بویژه در زمینه مختصات
هندسی ،تبدیلهای هندسی 5و تجسم 6میشود (فندِویل .)2001 ،7آموزش شکلهای
هندسی ،فراتر از حفظ کردن طوطیوار اسم شکلهای 8رایج و تشخیص آنها بوده و
نیازمند یادگیری مهارتهای متنوع مرتبط با شکلها است (جانگ و کاندرمن.)2017 ،9
با وجود نقش بنیادین هندسه و استدالل فضایی در یادگیری ریاضی و سایر موضوعات
و با عنایت به آن که هندسه راهی برای تأمل در محیط فیزیکی و تفسیر آنچه در محیط
اطراف روی میدهد ،محسوب میشود ،مشاهدهها نشاندهنده آن است که معلمان،
زمان کمتری را صرف آموزش هندسه به کودکان مینمایند (کلمنتس.)2004 ،
آشنا کردن کودک با مفاهیم پایه هندسی از گامهای موثر در آموزش دوره پیشدبستانی
محسوب میشود .کودک باید بداند چطور ،چه موقع و کجا آموختههای خود را در
زندگی واقعی به کارگیرد .چنانچه کودکی بدون کسب مهارتهای هندسیِ لحاظشده در
برنامه پیشدبستانی وارد مدرسه شود ،این امر عقبافتادگی تحصیلی ،از دست رفتن
 .)2010در واقع ،آموزش هندسه در دوره پیشدبستانی ،سهم بسزایی در پیشرفت
1

Clements & Sarama
Seah
3
shapes and properties
4
Location
5
Transformation
6
Visualization
7
Van de Walle
8
Figures
9
Jung & Conderman
10
Inan & Dogan-Temur
2

188

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

اعتمادبهنفس و شکست آموزشی کودک را در پی خواهد داشت (اینان و دوغانتِمور،10

بررسی سازگاری محتوای آموزشی شکل های هندسی...

نویسنده اول  :نسیم ایمانی

تحصیلی کودکان در آینده دارد (میلبرن ،لونیگان ،دفلوریو و کلین )2018 ،1و کودکان
پیشدبستانی با داشتن فرصت یادگیری بر پایه برنامه درسیِ چالشیتر ،قادر میشوند تا
به سطوح باالی درک ریاضی برسند (کاسا ،فرمندر ،گوین و کارول .)2017 ،2از سوی
دیگر در ایران از جمله مسایل معمول در همه پایههای تحصیلی ،اُفت تحصیلی ناشی از
عدم یادگیری هندسه است (لیاقتدار ،عریضی ،امینی و صدرارحامی )1390 ،که این عدم
یادگیری و درک نادرست مفاهیم هندسه ،به نوبهخود میتواند عامل ناامیدی معلم و
یادگیرنده باشد (کانِلی .)2010 ،3بنابراین ،ضروری است نحوه آموزش هندسه از همان
سنین اولیه کودکی مورد توجه قرار گیرد (کلمنتس.)2004 ،
در آموزش هندسه دو هدف همواره مورد توجه است که اولی رشد تفکر هندسی و
دومی رشد درک مفاهیم هندسی است .برای درک عمیقتر چگونگی کمک به این رشد
و درک ،فنهیلی4ها ( )1957نظریهای تبیین کردند که یکی از شناختهشدهترین نظریهها
در مورد سطوح رشد تفکر هندسی است .بر اساس سند «اصول و استانداردها برای
ریاضیات مدرسهای »5نیز هندسه با درک یادگیرنده از شکلها و ساختارهای هندسی،6
چگونگی تحلیل خصوصیات و روابط بین شکلها ،7ایجاد و دستکاری بازنماییهای
شکلهای دوبُعدی و سهبُعدی 8و بررسی اشیاء از دیدگاههای مختلف و تجسم فضایی،9
الگوسازی هندسی و استدالل فضایی ریاضی 10در جهان واقعی ،همراه است (شورای
ملی معلمان ریاضی.)2000 ،11
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پژوهشهای زیادی در حوزه آموزش هندسه به کودکان انجام شده است (زارانیس و
ساینُدی )2017 ،1و کشورها در گستره جهانی ،به دنبال تعیین جایگاه مبحث هندسه در
آموزش دوره پیشدبستانی هستند (اینان و دوغانتِمور .)2010 ،در ایران ،راهنمای برنامه
و فعالیتهای آموزشی و پرورشی دوره پیشدبستانی ( )1396ذیل اهداف محتوایی
آموزش مهارتهای ذهنی ،به آموزش هندسه در چهار محور «درک مفاهیم فضایی»،
«درک اشیاء و شکلها (چهارگوش ،گِردی و سهگوش) و تمایز ویژگیهای آنها»،
«دستهبندی کردن بر اساس دو تا سه ویژگی (اندازه ،شکل ،رنگ)» و «تشخیص رابطه
کل و جزء» اشاره کرده است .با این حال در این راهنما «محور تشخیص و تمیز اشیاء و
اَشکال و ویژگیهای آنها (چهارگوش ،گردی و سهگوش)» ،به طور ویژه برای آموزش
شکلهای هندسی در نظر گرفته شده است .با توجه به اهمیت آموزش هندسه ،بویژه
شکلهای هندسی در سالهای کودکی ،بررسی محتوای آموزشی این دوره ضروری
است.
از جمله عناصر نظام آموزشی که برنامه درسی در آن تجلی پیدا میکند ،کتاب درسی
است .در ایران ،تحلیل کتاب درسی برای بررسی وضعیت برنامه درسی انجام گرفته و
روشی جهت فعالیت در زمینه یادگیری محسوب میشود (لطفی .)1390 ،ارایه کتاب
درسی با روش آموزش برنامهای ،میتواند جبرانی برای تخصص کم و توانایی نامطلوب
آموزگار تلقی شود (بازرگان .)1394 ،جریان تولید کتاب درسی بهعنوان یکی از منابع
دقیقی را میطلبد (محمود .)2009 ،2بنابراین محتوای کتابهای درسی الزم است تا حد
امکان دقیق نگاشته و همسو با اهداف نظام آموزشی تدوین شود و بَری از هرگونه
نقص باشد (کبیری )1392 ،و از این نظر ،الزم است به کیفیت همه کتابهای آموزشی
دوره پیشدبستانی از جمله ریاضی ،توجه ویژهای شود .محتوای کتاب ریاضی میتواند
بر نحوه یادگیری درس ریاضی تاثیر بگذارد (ملور ،کالرک و اسین .)2018 ،3بدین
سبب ،ارزیابیِ کیفیت کتابهای ریاضی این دوره و تحلیل کیفی محتوای آنها ،برای
1
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ارتقای برنامه آموزشی دوره پیشدبستانی از اهمیت پژوهشی برخوردار است .این در
صورتی است که مراجعه به بازار کتاب و بررسی شمار تیراژ کتابها معلوم کرده در
بیش از دو دهه اخیر ،تقاضا برای تولید محتوای آموزشی برای این دوره ،در ایران
افزایش یافته و در این بین ،باال بودن انواع کتابهای آموزشی در حوزه ریاضی ،مشهود
است .ولی به دلیل رسمی نبودن این دوره ،به طور طبیعی نظارت جدی بر این تولیدها
نبوده و اکثر آنها ،ترجمه یا اقتباس هستند که با مراجعه به کتابنامه رشد مربوط به
وزارت آموزش و پرورش ،سازمان بهزیستی و ناشران خصوصی /تجاری ،میتوان
فهرست کتابهای منتشرشده ریاضی را در هر سال ،مشاهده نمود .البته به گفته فضلی
( ،)1396طراحی و تدوین این کتابها به طور نامتمرکز (در سطح تمام استانهای
کشور) و در چارچوب "راهنمای برنامه و فعالیتهای آموزشی و پرورشی دوره پیش-
دبستانی"،صورت میگیرد.
با وجود اهمیت این دوره ،بررسی پیشینه پژوهشی در ایران نشان میدهد که هنوز
پژوهشهای انجام شده اندک هستند .برای نمونه ،درباره تحلیل فعالیتهای آموزش
شکلهای هندسی در دوره پیشدبستانی ،خانی ( )1394و کربالییمحمدحسن،
( )1398در پژوهشهای خود ،به تحلیل مبحث هندسه در کتابهای آموزشی دوره
پیشدبستانی ،پرداختند و میزان تخصیص این کتابها را به مفاهیم و شکلهای
هندسی ،بررسی کردند .اما وضعیت کتابها در این حیطه را به طور دقیقی شرح نداده-
در این راستا ،با توجه به ضرورت و اهمیت تحلیل کتابهای دوره پیشدبستانی ،دو
پرسش زیر مطرح شدند:
-

معیارهای تحلیل فعالیتهای آموزشی بر پایه محور «تشخیص و تمیز اشیاء و
اَشکال و ویژگیهای آنها (چهارگوش ،سهگوش و گِردی)» کداماند؟

-

وضعیت فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی در کتابهای ریاضی دوره
پیشدبستانی طبق معیارهای مستخرج ،چگونه است؟

191

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

اند.

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،17سال نهم ،بهار و تابستان 1400

بهطور کلی برای پژوهش در زمینه یادگیری هندسه و شکلهای هندسی ،چهار مدل
نظری توسط برونر ،دییِنز ،1پیاژه و فنهیلی 2وجود دارد (امیری .)1392 ،عمده
پژوهشها بر پایه دو رویکرد سنتی نظریه رشد شناختی پیاژه ( )1967و رشد تفکر
هندسی مطرحشده در نظریه فنهیلی ( )1986شکل گرفته است (آکتاسآرناس و
اصالن .)2010 ،3نظریه فنهیلی 4یکی از پُرطرفدارترین و شناختهشدهترین نظریهها در
آموزش و سطوح رشد تفکر هندسی به حساب میآید .بر اساس نظریه فنهیلی ،تفکر
هندسی افراد در پنج سطح شکل میگیرد و این رشد ،سلسلهمراتبی است .این سطوح
شامل «سطح تشخیص یا دیداری« ،»5سطح تحلیل« ،»6سطح استنتاج غیررسمی،»7
«سطح استنتاج رسمی »8و «سطح دقت »9است (فنهیلی .)1959 ،نظریه فنهیلی
( ،)1957چگونگی تفکر و نوع تفکر هندسی را تبیین میکند و به میزان دانش آنان
نمیپردازد .از ویژگیهای این نظریه ،عدم وابستگی آن به سن و رسش است و
پیشرفت افراد در بین سطوح ،بیشتر به غِنای تجربیات آموزشی آنها در رابطه با
هندسه ،بستگی دارد .پس از این نظریه ،هافر )1981( 10پنج مهارت را بر اساس این
پنج سطح معرفی کرد که شامل مهارتهای «دیداری« ،»11کالمی« ،»12ترسیمی،»13
«منطقی »14و «کاربردی »15هستند .هر یک از این مهارتها در عین آن که میتوانند یک
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چالش آموزشی محسوب شوند ،دارای ارزش بلندمدت برای یادگیری هندسه هستند
(کانِلی.)2010 ،
از نظر کلمنتس و باتیستا )1992( 1کاربرد نظریه فنهیلی غالباً ویژه سنجش سطح تفکر
هندسی دانش آموزان دوره متوسطه بوده و سطوح این نظریه برای سنجش سطح تفکر
هندسی کودکان ناکافی است .بدین جهت کلمنتس و باتیستا ( ،)1992با اِعمال تغییراتی
در سطوح نظریه فنهیلی ،آن را بازبینی کرده و برای بررسی سطح تفکر هندسی
کودکان ،مناسبسازی نمودند .در نسخه جدید ،آنان «سطح پیشتشخیصی »2را بهعنوان
«سطح صفر» در نظر گرفتند و به دلیل ناملموس بودن گذر از سطح یک به دو ،سطح
یک به جای «سطح دیداری»« ،سطح وفقدهنده »3نامیده شده و بعد از آن ،سطوح باالتر
قرار گرفته است.
این در حالی است که بعضی از پژوهشگران از جمله فساکیس ،سُفرونیو و ماورودی

4

( ،)2010سطح یک نظریه فنهیلی ( )1986یعنی سطح دیداری را ،برای سنجش رشد
تفکر کودکان کافی میدانند .از سوی دیگر ،مطابق با پژوهش اینان و دوغانتِمور
( ،)2010انتظار مربیان پیشدبستانی از سطح تفکر کودکان پنج تا هفت سال ،باال است
و گاه از آنان توقع میرود در پاسخ به پرسشهای مربیان ،تا سطح دوم نظریه فنهیلی
نیز پیش بروند .سپس پژوهش گانکاگا ،کاکیک و زیکوا )2017( 5هم نشان داد که
سطوح اول و دوم (سطح دیداری و سطح تحلیل) نظریه فنهیلی ،برای بررسی سطح
به گفته کلمنتس و ساراما ( )2000سطوح پیشنهادیِ نظریه بازبینیشده فنهیلی
(کلمنتس و باتیستا )1992 ،برای سنجش تفکر کودکان از سه سطح «پیشتشخیصی»،
«وفقدهنده» و «تحلیل» تشکیل شده است .در سطح «پیشتشخیصی» ،کودکان قادر به
تمایز شکلهای هندسی از هم نبوده و در رسم شکلهای دایره ،مثلث و مربع ،یک طرح
1

Battista
Pre-recognition
3
Syncretic level
4
Fesakis & Sofroniou & Mavroudi
5
Guncaga, Tkacik & Žilková
2
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ثابت را به تصویر میکشانند .در سطح «وفقدهنده» ،کودکان شکلهای هندسی را با
توجه به ظاهر فیزیکیشان میشناسند و در نامگذاری شکلهای هندسی ،نسبت به
خواص آنها بیتوجه هستند و در سطح «تحلیل» ،محور اصلی شناسایی شکلها،
خواص آنها است ،اما هنوز قادر به درک خواص الزم و کافی برای هر شکل هندسی
نیست.
در ایران ،اکثر پژوهشهای مربوط به بررسی سطوح تفکر هندسی ،با استفاده از نظریه
فنهیلی در پایههای تحصیلی متوسطه انجام شده است .برای نمونه ،یافتیان و
صفابخش چکوسری ( )1398و گرجیپور شوبی ( )1397در پژوهشهای خود ،به
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هشتم و کتاب ریاضی پایه نهم بر اساس نظریه فن-
هیلی پرداختند .یافتههای این دو پژوهش نشان داد که سطح مورد نیاز برای درک،
پذیرش و انجام فعالیتهای آموزشیِ این دو کتاب ،باالتر از سطح تفکر هندسی دانش-
آموزانِ مخاطب این کتابها است و بین سطح تفکر هندسی افراد و سطح فعالیتهای
هندسی کتابها ،فاصله زیاد است .از طرف دیگر ،تعداد پژوهشهای انجام شده در
دوره ابتدایی نیز در ایران ،اندک است (تاجیکخاوه.)1391 ،
عالوه بر اینها ،در دوره پیشدبستانی پژوهشی با عنوان «تاثیر فعالیتهای یادگیری
چندرسانهای بر اساس نظریه فنهیلی بر توسعه تفکر هندسی دانشآموزان دوره پیش-
دبستانی» با هدف آموزش هندسه به کودکان پیشدبستانی بر پایه اصول برنامه دوره
(سعیدپور پاریزی .)1389 ،در این پژوهش که به روش تجربی و با دو گروه آزمایش و
کنترل اجرا شد ،سطوح مورد بررسی با کمک نرمافزار ،شامل «سطح صفر»« ،سطح
دیداری»« ،سطح تحلیل» و «سطح استنتاج غیررسمی» بود .نتایج پژوهش بیانگر آن بود
که کودکان پیشدبستانی که با کمک رایانه آموزش دیده بودند ،در «سطح دیداری»،
«سطح تحلیل» و «سطح استنتاج غیررسمی» ،عملکرد بهتری نسبت به کودکان گروه
کنترل داشتند .در این پژوهش ،اشارهای به مبنای نظری نظریه بازبینیشده فنهیلی
(کلمنتس و باتیستا )1992 ،نشده ،اما از آموزش مبتنیبر «سطح صفر» در نرمافزار خود
بهره برده بود .همچنین در این پژوهش ،ارتقای رشد فکری کودکان تا سطح چهارم
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نظریه بازبینیشده فنهیلی ،مفروض گرفته شده است .در حالی که کلمنتس و باتیستا
( ،)1992با این پیشفرض نظریه فنهیلی را بازبینی کردند که در نظر گرفتن سطوح
باالتر از سطح تحلیل ،متناسب با سطح تفکر هندسی مورد انتظار برای کودکانِ پیش-
دبستانی نیست.
در بررسی پیشینه پژوهشهای خارجی و در زمینه تحلیل محتوای کتابهای دوره
پیشدبستانی بر اساس نظریه فن هیلی ،تنها پژوهش فویز 1و همکاران (1988؛ نقل شده
در نوراینی )2005 ،2با عنوان «تحلیل سطوح تفکر هندسی مواد آموزشی سه مجموعه
کتاب درسی آمریکایی برای پایههای پیشدبستانی تا هشتم بر اساس نظریه فنهیلی» در
حیطه تحلیل کتابهای دوره پیشدبستانی انجام شده بود .مطابق با یافتههای این
پژوهش ،مواد آموزشی مرتبط با هندسه عمدتاً در سطح دیداری نظریه فنهیلی قرار
داشتند و درک و فهم آن میزان کم از مواد آموزشی که به سطح دوم نظریه فنهیلی
اختصاص یافته بود ،با استفاده از گنجاندن تمرینهای طوطیوار ،3قابل فروکاسته شدن
به سطح یک بودند .جمعبندی این پژوهش این بود که منابع آموزشی و درسی پیش-
دبستانی تا پایه هشتم ،فرصتهای اندکی برای پیشرفت دانشآموزان مستعد تا سطوح
باالتر تفکر هندسی فراهم میکنند.
به سبب اهمیت آموزش هندسه در دوره پیشدبستانی و معدود بودن پژوهشهای
داخلی در این حوزه ،پژوهشی طراحی شد تا فعالیتهای هندسی را در کتابهای
(چهارگوش ،گِردی و سهگوش)» مندرج در «راهنمای برنامه و فعالیتهای آموزشی و
پرورشی دوره پیشدبستانی ( ،»)1396تحلیل کند .چارچوب نظریِ انتخاب شده برای
تحلیل محتوا ،معیارهای اخذشده از سطوح نظریه بازبینیشده فنهیلی (کلمنتس و
باتیستا )1992 ،و با شمارهگذاری پیشنهادی توسط کلمنتس و ساراما ( )2000یعنی
سطح صفر معادل «سطح پیشتشخیصی» ،سطح یک معادل «سطح وفقدهنده» و سطح
1

Fuys
Noraini
3
Rote Exercises
2
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دو معادل «سطح تحلیل» بود .پس از این مرحله ،معیارها بر اساس مهارتهای پنجگانه
تقویت درک هندسی شامل مهارتهای «دیداری»« ،کالمی»« ،ترسیمی»« ،منطقی» و
«کاربردی» ،تدوین شدند .مهارتهای بنیادین تقویت هندسه در جریان آموزش هندسه،
توسط هافر ( )1981مطرح شدند و دستیابی به آنها از آن نظر مهم به شمار میرود که
کسب این مهارتها در هر سطح از نظریه فنهیلی ،برای پیشرفت عملکرد فرد و
آمادگی برای ورود به سطح بعدی مؤثر است (غالمآزاد.)1379 ،
روش پژوهش
این پژوهش ،به روش توصیفی -تحلیلی و از نوع اَسنادی بود .برای این کار ،ابتدا
فهرست کتابهای آموزش ریاضی دوره پیشدبستانی تا جایی که دسترسی به آنها
امکان داشت ،تهیه شد .منابع دسترسی به این کتابها ،در سه گروه شناسایی شدند که
شامل کتابهای ویژه آموزش ریاضی دوره پیشدبستانی معرفیشده از سوی «سازمان
بهزیستی» ( ،)1398کتابهای تولید شده از سوی «مراکز پیشدبستانی و بازار کتاب» و
کتابهای منتخبِ معرفیشده در «کتابنامه رشد آموزش و پرورش» و توصیه شده توسط
مدارس دولتی بود .از بین کتابهای این سه گروه ،دو کتاب از مجموعه سازمان
بهزیستی ،دو کتاب از بین کتابهای معرفیشده مراکز پیشدبستانی و بازار کتاب و یک
مجموعه کتاب هم از کتابنامه رشد آموزشوپرورش انتخاب شدند .نحوه انتخاب به این
صورت بود که ابتدا فهرستی از تمام کتابهای معرفیشده از سوی آموزش و پرورش،
صورت میدانی و با مراجعه به مراکز پیشدبستانی و بازار کتاب از مسئوالن و
فروشندهها درباره میزان استقبال از هر یک از کتابها پرسش شد و در گام بعد ،پنج
کتاب از مجموع کتابها بهمنظور تحلیل انتخاب شدند.
از سوی دیگر ،از منابع گوناگون موجود در پیشینه ،معیارهایی برای تحلیل فعالیتهای
آموزش شکلهای هندسی در کتابهای ریاضی دوره پیشدبستانی ،با توجه به محور
«تشخیص و تمیز اشیاء و اَشکال و ویژگیهای آنها (چهارگوش ،گِردی و سهگوش)»
مندرج در راهنمای برنامه و فعالیتهای آموزشی و پرورشی دوره پیشدبستانی ()1396
و با استفاده از سطوح «پیشتشخیصی»« ،وفقدهنده» و «تحلیل» از نظریه بازبینیشده

196

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

بخشنامه سازمان بهزیستی و کتابهای موجود در بازار تهیه شد .در گام بعد ،به

بررسی سازگاری محتوای آموزشی شکل های هندسی...

نویسنده اول  :نسیم ایمانی

فنهیلی استخراج شدند .صحت و دقت معیارهای استخراج شده توسط دو پژوهشگر
دیگر این مطالعه که در حوزه آموزش ریاضی تخصص داشتند ،بررسی و تأیید شد.
بهمنظور تحلیل فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی در کتابها ،یک کُد به هر کتاب
اختصاص داده شد .با توجه به این که در بیشتر کتابهای مورد بررسی ،از «هدف
آموزشی» برای آموزش مباحثِ کتاب استفاده شده بود ،به عنوان واحد زمینه برای
تحلیل ،انتخاب شد .هر کتاب دارای چندین هدف آموزشی بود که فقط برخی از آنها،
مربوط به آموزش شکلهای هندسی و خواص آنها بود .با توجه به آنکه کتابهای
ریاضی مفاهیم متنوعی (از قبیل اعداد و اَعمال ،جبر ،هندسه ،تحلیل داده و احتمال و
اندازهگیری) را در دل خود جای داده بود و مطالب درون هر کتاب به طور خاص،
مرتبط با هندسه و شکلهای هندسی نبود ،شمارهگذاری اهداف آموزشی مربوط به
شکلهای هندسی ،با توجه به نحوه قرارگیری آن هدف آموزشی در کتابها ،صورت
گرفت .برای نمونه ،اولین هدف آموزشی که در کتاب کُد یک ،به آموزش مفاهیم
شکلهای هندسی پرداخته بود ،دوازدهمین هدف همین کتاب بود .همچنین ،در مواردی
یک هدف آموزشی ممکن بود شامل چند فعالیت آموزشی باشد که در آن صورت واحد
تحلیل« ،فعالیت آموزشی» در نظر گرفته شد .فعالیت آموزشی ،بخشی از هدف آموزشی
و در مواردی عین هدف آموزشی به حساب میآمد که از کودک انتظار میرفت به قصد
تحقق آن ،آموزش ببیند یا فعلی را انجام دهد .بدین ترتیب ،واحد تحلیل کتابها
فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی در کتابهای منتخب ریاضی دوره پیشدبستانی،
براساس معیارهای مستخرج از سطوح نظریه بازبینیشده فنهیلی (کلمنتس و باتیستا،1
 )1992تحلیل شد .به این منظور ،توزیع فراوانی معیارهای الزم برای انجام فعالیتهای
آموزشی محاسبه شد .این امر با هدف واکاوی میزان پرداختن اهداف آموزشی کتابها و
فعالیت های آموزشی هر هدف به هر یک از سطوح این نظریه و بررسی چگونگی
پراکندگی و تمرکز اهداف آموزشی بر این سطوح تفکر هندسی صورت گرفت .در
 1در سراسر مقاله ،هرجا که به نظریه بازبینیشده فنهیلی ارجاع داده میشود ،منظور همان است که
کلمنتس و باتیستا ( )1992نقل کردهاند.
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مواقعی که نحوه انجام برخی از فعالیتهای آموزشی در محتوای آن ذکر نشده و دست
کودک در انجام آن باز بود ،فعالیت آموزشی در فهرست توانمندیهای چند سطحِ
ممکن ،قرار گرفت .در جدول  ،1تعداد اهداف آموزشی و فعالیتهای آموزشی هر
کتاب به تفکیک ،به نمایش گذاشته شده است:
جدول  -1تعداد اهداف آموزشی و فعالیتهای آموزش شکلهای
هندسی در کتابهای منتخب
تعداد اهداف آموزشی

تعداد فعالیتهای

در زمینه شکلهای هندسی

آموزشی

کد 1

1397

8

20

کد 2

1398

6

10

کد 3

1398

6

8

کد 4

1398

10

12

کد 5

1397

18

27

کد کتاب سال انتشار

یافتهها
بهمنظور پاسخ به پرسش اول پژوهش ،مصداقهای تحلیل فعالیتهای آموزش شکل-
های هندسی در کتابهای ریاضی دوره پیشدبستانی ،با توجه به محور «تشخیص و
راهنمای برنامه و فعالیتهای آموزشی و پرورشی دوره پیشدبستانی ( )1396و با
استفاده از سه سطح اول نظریه بازبینیشده فنهیلی یعنی سطوح «پیشتشخیصی»،
«وفقدهنده» و «تحلیل» (به ترتیب معادل سطح صفر ،یک و دو) با توجه به مهارتهای
پنجگانه تقویت درک هندسی هافر ( )1981شامل مهارتهای دیداری ،کالمی ،ترسیمی،
منطقی و کاربردی طبقهبندی استخراج شد 10 .معیار شامل یک معیار برای سطح صفر،
چهار معیار برای سطح یک و پنج معیار برای سطح دو تدوین شدند .معیارهای تحلیل
فعالیتهای آموزشی مربوط به شکلهای هندسی ،طبق تعریفها و خصوصیات سطوح
این نظریه ،ویژگیهای تفکر هندسی فرد در هر سطح و رهنمودهای آموزشی ارایه شده
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تمیز اشیاء و اَشکال و ویژگیهای آنها (چهارگوش ،گِردی و سهگوش)» مندرج در
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نویسنده اول  :نسیم ایمانی

برای هر سطح از منابع گوناگون استخراج شدند .1در ادامه ،در خصوص نحوه استخراج
معیارهای هر یک از سطوح سهگانه ،توضیحاتی ارائه شده است:
سطح صفر (پیش تشخیصی):
معیار یک :سه پژوهش کلمنتس و باتیستا ( ،)1992کلمنتس ( )1998و باتیستا،2002( ،
نقل شده در چانگ ،سونگ و لین )2007 ،به ویژگیهای تفکر هندسی کودکان در سطح
صفر و رهنمودهایی در خصوص آموزشهای الزم در این زمینه پرداختهاند« .از کودک
در این سطح از تفکر ،انتظار نمیرود بسیاری از شکلهای هندسی رایج را درک کند.
ممکن است کودکان بتوانند بین شکلهای منحنی شکل 2یا گوشهدار 3تفاوت قایل
شوند ،اما امکان دارد شکلهای واقع در یک طبقه مثال گوشهدارها را از هم تمیز ندهند»
(کلمنتس و باتیستا .)429 :1992 ،به عنوان مثال «ممکن است بین مربع و دایره تفاوت
قایل شوند ولی لزوما بین مربع و مثلث تفاوتی قایل نشوند .از آنجا که نمونه اصلی
تصویری 4کودکان در این سطح در حال شکلگیری است ،انتظار میرود از نظر کودکان
با سطح فکری پیشتشخیصی ،تمام شکلهای بسته و حلقوی ،دایره محسوب شوند و
تمام شکلها با چهار ضلع مساوی و زاویههای تقریباً قائمه ،مربع باشند» (کلمنتس،
 .)9 :1998از جمله رهنمودهای آموزشی ویژه این سطح تفکر ،به گفته باتیستا (2002
نقل شده در چانگ ،سونگ و لین ،)2214 :2007 ،5آن است که «معلم باید به
دانشآموزان ،تشخیص الگوهای هندسی ساده را با توجه به طرح کلی 6آنها آموزش

1

الزم به ذکر است ،شمارهگذاری سطوح نظریه فنهیلی از صفر تا چهار بوده ،که به دلیل اضافه شدن

سطح پیشتشخیصی یا سطح صفر ،شمارهگذاری از یک تا پنج رواج یافت و در کارهای بعدی فنهیلی،
سطوح به سه سطح کاهش یافت (میسون .)2007 ،بنابراین ،صرف نظر از شمارهگذاریهای مختلف
سطوح تفکر هندسی فنهیلی در پژوهشها ،معیارها تدوین شد.
2

Curvilinear
Rectilinear
4
Visual prototype
5
Chang, Sung & Lin
6
Outline
3
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دهد» .همچنین در آموزش خود ازمعرفی واژگان هندسی استفاده کند .با توجه به موارد
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گفته شده ،معیار یک یعنی «تشخیص شکلهای هندسی پایه (مثلث ،مربع ،مستطیل و
دایره) و ایجاد تمایز بین شکلهای هندسی گوشهدار و منحنی با توجه به طرح کلی
آنها» برای سطح پیشتشخیصی تعیین شد.
سطح یک (وفقدهنده):
معیار  :2هفت پژوهش هافر ( ،)1981فویز ،جتز و تیشلر ،)1988( 1کلمنتس (،)1998
فندِویل ( ،)2007میسون ،)2007( 2دِ ویلرز )2010( 3و جایاثیرثا )2018( 4به
ویژگیهای سطح تفکر هندسی کودکان در سطح یک و در ارتباط با مهارتهای دیداری
و کالمی پرداختهاند .طبق نظر فویز ،جتز و تیشلر ( ،)1988فندِویل ( )2007و جایاثیرثا
( )2018دانشآموز در این سطح ،میتواند شکلهای هندسی را بر طبق ظاهرشان ،به
صورت یک کل 5و منطبق بر دنیای واقعی ،تشخیص و نامگذاری کند .میسون (:2007
 )4نیز معتقد است «در این سطح ،کودکان شکلها را تنها از روی ظاهرشان و گاهی
اوقات در مقایسه با یک نمونه اصلی تصویری تشخیص میدهند» .برای نمونه ،کلمنتس
( ،)6 :1998معتقد است « از نظر کودک ،در این سطح از تفکر هندسی ،یک شکل
مستطیل است ،چون «شبیه درِ اتاق است» .همچنین «کودک به خواص و

خصیصههای6

شکلها فکر نمیکند» .در واقع ،مطابق با نظر دِ ویلرز (« )2010کودکان ،شکلها را از
روی ظاهرشان تشخیص میدهند .اما امکان دارد قادر به شناسایی خواص این شکلها
( ،)1981ارایه تصویری از شکلهای هندسی مختلف درون یک طبقه نظیر مستطیل،
لوزی ،متوازی االضالع و ذوزنقه و درخواست شناسایی مستطیل از بین شکلها توسط
کودک است .همچنین به منظور تقویت مهارت کالمی ،با نشان دادن اَشکال پایه هندسی
از کودک خواسته شود تا نام شکل را بگوید .با توجه به موارد ذکر شده ،معیار دو تحت
1

Geddes & Tischler
Mason
3
De Villiers
4
Jayathirtha
5
Gestalt-like
6
attributes
2
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نباشند» .یک رهنمود آموزشی به منظور تقویت مهارت دیداری کودکان توسط هافر
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عنوان «تشخیص انواع شکلهای هندسی پایه در دنیای واقعی به صورت یک کل و
نامگذاری آنها بر اساس ظاهرشان» تدوین شد.
معیار  :3دو مطالعه هافر ( )1981و فندِویل ( ،)2007به ویژگیهای سطح تفکر هندسی
کودک در سطح یک و در ارتباط با مهارت ترسیمی اشاره کردهاند .مطابق با پژوهش
هافر (« )15 :1981از کودک در این سطح انتظار میرود به طراحی شکلها به صورت
دقیق و مشخص نمودن قسمتهای داده شده بپردازد» .از اینرو ،به نظر فندِویل
( )2007در این سطح ،فراهم کردن فرصتهایی برای کودکان به منظور ترسیم کردن
شکلها ضروری است .همچنین بر اساس پیشنهاد هافر ( ،)1981یک راهکار برای
تقویت مهارت ترسیمی کودکان میتواند این باشد که از او بخواهیم ،یک مستطیل با
اضالع مشخص را در داخل یک صفحه شطرنجی ترسیم کند .با توجه به موارد ذکر
شده ،معیار سه تحت عنوان «رسم شکلهای هندسی» تدوین شد.
معیار  :4دو مطالعه فندِویل ( )2007و هافر ( ،)1981به یکی از ویژگیهای کودک در
سطح یک تفکر هندسی که در ارتباط با مهارت منطقی است ،اشاره کردهاند .نخست
آنکه از کودک در سطح یک ،انتظار میرود وجود تفاوتها و شباهتها بین شکلهای
هندسی را تشخیص دهد (هافر .)15 :1981 ،همچنین درک کند که قالب شکلها در
موقعیتهای مختلف ثابت است .در این راستا ،هافر ( )1981پیشنهاد میدهد که ارائه
این تمرین که تصویر یک مستطیل چرخش یافته را به کودک نشان داده و از او پرسیده
در خصوص اینکه با ماهیت شکلها با چرخش آنها عوض نمیشود ،کمککننده است.
با توجه به موارد گفته شده ،معیار چهار تحت عنوان "درک وجود شباهت و تفاوت بین
شکلها و درک ثبات شکلهای هندسی 1هنگام چرخش" تعیین شد.
معیار  :5چهار مطالعه هافر ( ،)1981فنهیلی ( ،)1999زارانیس ( )2012و فندِویل
( )2007به ارایه رهنمودهای آموزشی الزم برای آموزش به کودک در سطح یک در

1منظور از درک ثبات شکل هندسی ،ثابت ماندن خواص شکلهای هندسی با وجود چرخش در صفحه
است.
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شود که آیا با چرخش مستطیل ،شکل جدید کماکان یک مستطیل است؟ به درک کودک
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ارتباط با مهارت کاربردی پرداختهاند .طبق نظر هافر ( ،)1981کودک در این سطح از
تفکر باید بتواند شکل های هندسی را در اشیا فیزیکی شناسایی کند .هافر ()1981
همچنین درخصوص تقویت مهارت به کارگیری در این سطح تفکر پیشنهاد میدهد که
از کودکان خواسته شود تا شکل های هندسی مانند مستطیل را که در پیرامون خود مثالً
یک کالس یا زمین ورزشی میبیند ،توصیف کنند .به عالوه ،زارانیس ( )2012توصیه
میکند انجام فعالیتهایی نظیر بازی کردن با بلوکهای ساختنی و یا کار کردن با
تنگرام 1میتواند در این زمینه مفید واقع شود .همچنین فندِویل ( )312 :2007به فراهم
کردن فرصتهایی برای ساختن ،کنار هم گذاشتن و از هم جدا کردن شکلها
(شکلهای تنگرام و معمای موزاییک فنهیلی) توسط کودکان اشاره میکند .فنهیلی
( 312 :1999و  )313نیز بر تمرین معمای موزاییک 2در این سطح تأکید کرده است .با
توجه به موارد ذکر شده ،معیار پنج تحت عنوان "شناسایی شکلهای هندسی در
پیرامون خود و ترکیب و تجزیه شکلها در تمرینهایی مانند حل معمای موزاییک فن-
هیلی و حل تنگرام" تدوین شد.
سطح دو (سطح تحلیل):
معیار  :6در سطح دوم از سطوح تفکر هندسی و در ارتباط با مهارت دیداری،
پژوهشهای هافر ( )1981و فندِویل ( )2007به بررسی ویژگیهای دانشآموز
پرداختهاند .مطابق با نظر هافر ( )15 :1981از کودک در این سطح تفکر ،انتظار میرود
( )4 :2007در این سطح ،با تمرکز روی یک دسته از شکلها (مثال همه مستطیلها)
دانشآموزان قادر هستند درباره آنچه که یک مستطیل را به مستطیل تبدیل میکند (چهار
ضلع ،موازی و مساوی بودن ضلعهای روبهرو و چهار زاویه قائمه) ،فکر کنند .یک
رهنمود آموزشی برای این سطح ،سوال از دانشآموز درباره خطوط تقارن یک شکل
هندسی نظیر مستطیل است .با توجه به موارد ذکر شده ،معیار شش با عنوان "شناخت

1برای مطالعه اطالعات بیشتر در این زمینه به پیوست شماره یک مراجعه کنید.
 2برای مطالعه اطالعات بیشتر در این زمینه به پیوست شماره یک مراجعه کنید.
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خواص یک شکل هندسی و شناسایی یک شکل به عنوان نمونهای از یک مجموعه
بزرگ از اَشکالی با این خواص" تدوین شد.
معیار  :7مطابق با پژوهشهای هافر ( ،)1981کلمنتس ( ،)1998میسون ( )2007و
جایاثیرثا ( ،)2018برخی از ویژگیهای دانشآموزان در سطح دو بهمنظور پرورش
مهارت کالمی و رهنمودهای آموزشی الزم در این زمینه ارایه شده است .در این سطح،
دانشآموزان خواص مختلف یک شکل را به طور دقیق توصیف میکنند (هافر.)1981 ،
طبق نظر میسون (« )4 :2007در سطح دو ،آنها شکلها را مجموعهای از خواص
میبینند و خواص شکلها را تشخیص داده و نامگذاری میکنند .اما ممکن است قادر
نباشند روابط بین این خواص را درک کنند .دانشآموز در این سطح ،هنگام توصیف
یک شکل معین ،ممکن است تمام خواصی از شکل را که میداند ،فهرست کند .اما
نداند که کدام خاصیت برای توصیف شکل مورد نظر الزم و کافی است» .همچنین طبق
نظر جایاثیرثا (« )6 :2018مقایسه شکلها بر پایه خواص آنها و معرفی شکلها با
استفاده از واژگان مناسب» از دیگر ویژگیهای کودکان در این سطح است .درباره
بخشها و خواص شکلها بحث کند .با توجه به موارد ذکر شده ،معیار هفت تحت
عنوان "شناسایی خواص شکلهای هندسی و توصیف شکلهای هندسی از روی
خواص آنها" تدوین شد.
معیار  :8پژوهش هافر ( )1981به ویژگیهای تفکر هندسیِ کودک در سطح دو ،در
این سطح ،انتظار میرود بتواند اطالعات شفاهی ارایه شده را به صورت یک تصویر
برگرداند .با استفاده از خواص مفروض شکلها ،یک شکل را ترسیم کند .با توجه به
موارد گفته شده ،معیار هشت تحت عنوان "رسم شکل هندسی با استفاده از اطالعات
کالمی داده شده" تدوین شد.
معیار  :9پژوهش هافر ( )1981به ویژگیهای کودک در سطح دو در ارتباط با پرورش
مهارت منطقی پرداخته است .از نظر هافر ( )15 :1981از دانشآموز در سطح دو تفکر
هندسی ،انتظار میرود درک کند که شکلها میتوانند در کالسهای مختلف ،طبقهبندی
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زمینه مهارت ترسیمی اشاره کرده است .مطابق با نظر هافر ( )15 :1981از دانشآموز در

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،17سال نهم ،بهار و تابستان 1400

شوند .با توجه به آنچه ذکر شد ،معیار نُه ،تحت عنوان "درک طبقهبندی شکلها در
کالسهای مختلف" تدوین شد.
معیار  :10پژوهش تپو )1991( 1و هافر ( )1981به ارایه ویژگیها و رهنمود آموزشی
در سطح دو در ارتباط با پرورش مهارتهای کاربردی پرداختهاند .بر این اساس ،هافر
( )1981معتقد است تشخیص دادن خواص هندسی و یا بازنمایی پدیده های فیزیکی
روی کاغذ از ویژگی های این سطح تفکر است .از نظر تپو ( ،)1991مثالً دانشآموز در
این سطح میتواند با یافتن یک خط تقارن در شکل آن را از روی خط تقارن تا زده و
شکل های جدید درست کند و درباره خواص شکل پدید آمده در اثر تا شدن ،با دیگر
دانشآموزان بحث کند .با توجه به توضیح ذکر شده ،معیار  ،10تحت عنوان "تشخیص
خواص هندسی یک شکل و بهکارگیری آنها در ایجاد شکلهای جدید" تدوین شد.
جدول  ،2معیارهای استخراجشده در هر سطح را نشان می دهد.
جدول  .2معیارهای تحلیل فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی در کتابهای
ریاضی دوره پیشدبستانی مبتنیبر نظریه بازبینیشده فنهیلی (کلمنتس و
باتیستا)1992 ،
سطوح

ویژگی فعالیتهای آموزشی

نوع مهارت

نظریه
سطح صفر

 -1تشخیص شکلهای هندسی پایه (مثلث ،مربع ،مستطیل و

مهارت دیداری

توجه به طرح کلی آنها

سطح یک

 -2تشخیص انواع شکلهای هندسی پایه در دنیای واقعی به

مهارت دیداری و

صورت یک کل و نامگذاری آنها بر اساس ظاهرشان

کالمی

 -3رسم شکلهای هندسی

مهارت ترسیمی

 -4درک وجود شباهت و تفاوت بین شکلها و درک ثبات

مهارت منطقی

شکلهای هندسی هنگام چرخش

Teppo
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دایره) و ایجاد تمایز بین شکلهای هندسی گوشهدار و منحنی با

بررسی سازگاری محتوای آموزشی شکل های هندسی...

سطوح

نویسنده اول  :نسیم ایمانی

ویژگی فعالیتهای آموزشی

نوع مهارت

نظریه
 -5شناسایی شکلهای هندسی در پیرامون خود و ترکیب و تجزیه

مهارت کاربردی

شکلها در تمرینهایی مانند حل معمای موزاییک فنهیلی و حل
تنگرام

سطح دو

 -6شناخت خواص یک شکل هندسی و شناسایی یک شکل به

مهارت دیداری

عنوان نمونهای از یک مجموعه بزرگ از اشکالی با این خواص
 -7شناسایی خواص شکلهای هندسی و توصیف شکلهای

مهارت کالمی

هندسی از روی خواص آنها
 -8رسم شکل هندسی با استفاده از اطالعات کالمی داده شده

مهارت ترسیمی

 -9درک طبقهبندی شکلها در کالسهای مختلف

مهارت منطقی

 -10تشخیص خواص هندسی یک شکل و بهکارگیری آنها در

مهارت کاربردی

ایجاد شکلهای جدید

به کمک جدول شماره  ،2محور «تشخیص و تمیز اشیاء و اَشکال و ویژگیهای آنها
(چهارگوش ،گِردی و سهگوش)» از راهنمای برنامه و فعالیتهای آموزشی و پرورشی
دوره پیشدبستانی ( )1396با معیارهای استخراج شده تطبیق داده شد .نتیجه این
مطابقت معلوم کرد که معیار یک از سطح صفر و معیارهای دو و چهار از سطح یک و
معیار هفت از سطح دوم نظریه بازبینیشده فنهیلی ،منطبقبر محور مورد نظر است.
هندسی در کتابهای ریاضی دوره پیشدبستانی در سطح صفر ،شامل عرضه یک معیار
بر اساس مهارت دیداری بود .عالوه بر این ،معیارها برای سطح یک و دو ،بر اساس
تمام مهارتهای پنجگانه هندسه هافر ( )1981به گونهای مطرح شدند که سطح یک
دارای چهار معیار بود و معیار دوم جهت پرورش مهارت دیداری و کالمی با هم
استخراج شد و سطح دو ،دارای پنج معیار بود و به هر مهارت ،یک معیار اختصاص
پیدا کرد.
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همچنین با توجه به اطالعات جدول  ،2معیارهای تحلیل فعالیتهای آموزش شکلهای
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به منظور پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش ،نخست فعالیتهای آموزش شکلهای
هندسی کتابِ کد یک ،انتخاب و وضعیت فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی کتاب
تحلیل شدند و نتیجه زیر به دست آمد:
کتاب کد یک در مجموع دارای  94هدف آموزشی بود که از آن بین ،و در حیطه شکل-
های هندسی ،دارای هشت هدف آموزشی و  20فعالیت آموزشی بود .برای آشنایی
بیشتر با روند استخراج وضعیت هر فعالیت ،توصیف پنج فعالیت آموزشی از نخستین
هدف آموزشیِ شکل های هندسیِ کتاب کد یک ،که دوازدهمین هدف در کتاب بود ،به
تفصیل شرح داده میشود.
 -1فعالیت آموزشی اول از هدف آموزشی دوازدهم کتاب

تصویر شماره 1

بگم اسمم چیه؟» و بعد با بیان جمله «به من میگن سهگوش خانوم» شکل سهگوش را
معرفی و با ذکر این جمله «گوشههامو ببین و ببین» ،خواص ظاهری سهگوش را بیان
میکند .انجام این فعالیت آموزشی مستلزم آن است که کودک با توجه به خواص
ظاهری شکل ،آن را نامگذاری کند که با استناد به جدول  ،2پاسخ به این فعالیت
آموزشی منطبق با معیار دو «تشخیص انواع شکلهای هندسی پایه در دنیای واقعی و
نامگذاری آنها بر اساس ظاهرشان» از سطح یک نظریه بازبینیشده فنهیلی است.
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این فعالیت آموزشی به صورت شعرگونه و پرسشی ،به کودکان میگوید که «میخواین
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 -2فعالیت آموزشی دوم از هدف آموزشی دوازدهم

تصویر شماره 2

در فعالیت آموزشی دوم از هدف آموزشی دوازدهم ،از کودک خواسته شده که به
نمونههایی از تصویرهای برگرفته از شکلهای سهگوش در زندگی واقعی ،دقت کند و
با مشاهده آنها ،به تشخیص شکل هندسی سهگوش در ابعاد دنیای واقعی ،احساس نیاز
پیدا کند و بتواند شکل هندسی مورد نظر را از بین این تصویرها ،تشخیص دهد .درک
این فعالیت آموزشی ،نیازمند تشخیص صورت کلی از شکلهای هندسی است و الزامی
بر تمرکز بر خواص شکلها نیست .این انتظار ،نشان میدهد که کودک برای انجام این
فعالیت ،الزم است معیار دو از سطح یک نظریه بازبینیشده فنهیلی یعنی «تشخیص
تصویر نیز ،متفاوت است .طبق نظریه بازبینشده فنهیلی ،توانایی درک ثابت بودن
خواص شکل با وجود چرخش آن حول محور تقارن و جهتگیری رأس آن نسبت به
افق ،در سطح اول قرار دارد و برای انجام این فعالیت آموزشی ،الزم است که کودک ،به
توانایی «درک ثبات شکل با وجود چرخش در صفحه» رسیده باشد که همان معیار
چهار از سطح اول این نظریه است.
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شکل به صورت یک کل» رسیده باشد .افزون بر این ،جهت شکلهای سهگوش در این
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 -3فعالیت آموزشی سومِ هدف آموزشی دوازدهم
در فعالیت آموزشی سومِ هدف آموزشی دوازدهم ،جمله «با مداد قرمز گوشههای
سهگوشهای زیر را پیدا کن» آمده تا حس کنجکاوی کودک را برای یافتن گوشههای
شکل ،مطابق با نمونه ارایه شده برانگیزد .انجام این فعالیت آموزشی ،مستلزم آن است
که کودک به سطح شناسایی و نامگذاری اجزای شکل سهگوش و به طور کلی ،شکل-
های هندسی رسیده باشد که این توانایی ،معادل معیار هفت از سطح دوم نظریه بازبینی-
شده فنهیلی «شناسایی اجزای شکلهای هندسی» است .افزونبر این ،به دلیل این که از
طریق این فعالیت آموزشی ،کودک با انواع سهگوش آشنا میشود ،با «تشخیص انواع
گوناگون یک شکل هندسی» معیار دو از سطح یک نظریه نیز تطابق دارد .در ادامه ،این
فعالیت آموزشی از کودک خواسته که گوشه شکل را نشان داده و «مانند نمونه» ،آن را
«رنگ» بزند .انجام این کار ،به تواناییهایی نیاز دارد که برای معیار هشت یا همان «رسم
شکلهای هندسی و رنگآمیزی آن» از سطح دو نظریه بازبینیشده فنهیلی مورد نظر
است.
 -4فعالیت آموزشی چهارم از هدف آموزشی دوازدهم
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تصویر شماره 3

بررسی سازگاری محتوای آموزشی شکل های هندسی...

نویسنده اول  :نسیم ایمانی

مطابق با بند  1در تصویر شماره  ،3فعالیت آموزشی چهارم از هدف آموزشی دوازدهم،
تعدادی شکل سهگوش را در بین سایر شکلهای هندسی نشان میدهد و از کودک می-
خواهد نقطهچین مربوط به «سهگوشها را پُررنگ» کند .در این فعالیت آموزشی ،انواعی
از شکلهای سهگوش نشان داده شده تا کودک برای پاسخگویی به آن ،به تفاوت بین
شکلهای سه گوش ،گِرد و چهارگوش پی ببرد .در حقیقت ،انجام این فعالیت آموزشی،
مستلزم تشخیص انواع مختلف شکلهای سهگوش از بین سایر شکلهاست که با معیار
دو یعنی «تشخیص انواع شکلهای هندسی در دنیای واقعی» از سطح یک نظریه
بازبینیشده فنهیلی ،تطابق دارد .از طرفی ،کودک ممکن است سهگوشها را از طریق
بررسی شباهتها و تفاوتهای شکلهای هندسی طبق خواص ظاهری آنها شناسایی
کند که در آن صورت ،با ویژگی معیار چهار که همان «درک شباهتها و تفاوتهای
شکلهای هندسی» از روی ظاهر آنها ،از سطح یک این نظریه ،تطبیق پیدا میکند .از
سویی دیگر ،به دلیل این که در این فعالیت آموزشی ،نحوه تشخیص شکلهای هندسی
از یکدیگر مطرح نشده است ،چنانچه کودک از طریق تشخیص اجزای شکلهای
هندسی ،شکلهای سهگوش را پیدا کند ،میتوان آن را منطبق بر معیار هفت به حساب
آورد که همان «توصیف شکلهای هندسی از روی خواص و مقایسه این خواص» از
سطح دوم نظریه بازبینیشده فنهیلی است .پُررنگ کردن نقطهچینها نیز متناسب با
معیار سه یعنی «ترسیم شکل هندسی» از سطح یک این نظریه است.
بند دومِ تصویر شماره  ،3فعالیت آموزشی پنجم از هدف آموزشی دوازدهم ،مصداقی از
وجود شکلهای هندسی را در دنیای واقعی ،نشان داده و گفته «صورت روباه را کامل
کن و بعد آن را رنگآمیزی کن» .در این فعالیت ،الزم است کودک ،نقطهچین مربوط به
صورت سه گوشِ رویِ صورت روباه را پُررنگ و داخل آن را رنگ کند .برای انجام این
فعالیت ،الزم است کودک ،یک صورت کلی از شکل را در دنیای واقعی 1در نظر بگیرد
و آن را پُررنگ کند .همچنین ،وارونه بودن صورت روباه را میتوان مثالی از جهتِ

 1البته در دنیای واقعی ،صورت روباه تنها تمثیلی از یک شکل سهگوش است و بر آن منطبق نیست.
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قرارگرفتن شکلِ سهگوش در نظر گرفت .این تواناییها به ترتیب متناظر با معیار دو
«تشخیص شکل هندسی به صورت یک کل و نامگذاری آن بر اساس ظاهرش» و معیار
چهار «درک ثبات شکل با وجود چرخش آن در صفحه» از سطح یکِ نظریه بازبینیشده
فنهیلی است.
تجزیه و تحلیل هدف آموزشی دوازدهم از کتاب کد یک نشان داد که برای انجام
فعالیتهای آموزشیِ این هدف آموزشی ،کودک باید دستِ کم از تواناییِ تفکر هندسی
در سطح یک نظریه بازبینیشده فنهیلی بهرهمند باشد .از این گذشته ،انجام هیچیک از
فعالیتهای آموزشی ،منطبق بر معیارهای «سطح پیشتشخیصی» نیست .در مجموع،
تمام فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی از کتابهای منتخب ریاضی دوره پیش-
دبستانی ،به همین روش ،تحلیل شدند و سطح متناسب با آنها از نظریه بازبینیشده
فنهیلی ،شناسایی گردید .جدول  ،3توزیع فراوانی این فعالیتها را بر اساس سطوح
نظریه بازبینیشده فنهیلی ،نمایش میدهد.
جدول  -3توزیع فراوانی فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی کتابهای منتخب بر
اساس نظریه بازبینیشده فنهیلی
سطح صفر
کتاب

فراوانی

درصد
فراوانی

سطح یک
فراوانی

درصد
فراوانی

سطح دو
فراوانی

درصد
فراوانی

کد دو

0

-

13

81.25%

3

18.75%

کد سه

1

%7.70

9

69.23%

3

23.077%

کد چهار

1

3.57%

21

75%

5

17.857%

کد پنج

0

-

34

79.07%

9

20.93%

نتیجه تحلیل فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی نشان داد کتاب ریاضی منتخب از
کتابهای سازمان بهزیستی (کد سه) بیشتر از سایر کتابها به سطح صفر این نظریه
پرداخته و در کتابهای منتخب از انتشارات خصوصی (کد یک) و (کد پنج) و کتاب
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کد یک

0

-

33

71.74%

13

28.26%
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ریاضی منتخب از سازمان بهزیستی (کد دو) فعالیت آموزشی در سطح صفر ،ارایه نشده
است.
افزون بر اینها ،در کتاب منتخب از سازمان بهزیستی (کد دو) ،کتاب منتخب از
انتشارات خصوصی (کد پنج) و مجموعه کتاب منتخب از کتابنامه رشد
آموزشوپرورش (کد چهار) به ترتیب و با اختالف ناچیز ،باالترین درصد فراوانی
فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی در سطح یک نظریه بازبینیشده فنهیلی عرضه
شده است .در حالیکه کتاب منتخب سازمان بهزیستی (کد سه) ،پایینترین درصد
فراوانی را دارد.
همچنین باالترین درصد فراوانی فعالیتهای آموزشی سطح دوم این نظریه ،در کتاب
منتخب از انتشارات خصوصی (کد یک) و کتاب منتخب از سازمان بهزیستی (کد سه)
و کمترین آن ،مربوط به مجموعه کتابِ منتخب از کتابنامه رشد آموزش و پرورش (کد
چهار) است .از این گذشته ،مجموعه کتاب منتخب از کتابنامه رشد آموزش و پرورش
(کد چهار) ،دارای یک فعالیت آموزشی است که برای درک و انجام آن ،کودک به
توانایی فراتر از سطح دوم نظریه بازبینیشده فنهیلی نیاز دارد .مطابق با این فعالیت
آموزشی که در تصویر شماره چهار مشخص است ،شکل لوزیِ بادبادک متشکل از
چهار تا سهگوش با زاویه قائمه است که باید نقطهچینهای مربوط به شکل را پُر شود.
کودک با انجام این فعالیت آموزشی ،به ارتباط شکلها با هم پی میبرد .این امر ،مستلزم
 )1992است.
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استفاده از قابلیتی فراتر از سطح دوم نظریه بازبینیشده فنهیلی (کلمنتس و باتیستا،
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تصویر شماره چهار

اضافه بر این ،همه این فعالیتها از جنبه مهارتهای پنجگانه هندسی هافر ( )1981که
حین انجام فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی تقویت میشوند ،تحلیل شدند .توزیع
فراوانی این مهارتها ،در جدول  4قابل مشاهده است.
جدول  -4توزیع فراوانی مهارتهای پنجگانه هندسی هافر ( )1981در فعالیتهای
آموزشی کتابهای منتخب ریاضی پیشدبستانی

3

2

%14.3

4

%28.57

2

%14.3

5

%35.71

1

%7.14

4

5

%16.1

9

%29.03

8

%25.80

6

%19.35

3

%9.677

5

5

%10

12

%24

19
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همان طور که در جدول  4آمده ،باالترین درصد فراوانی مهارتهای دیداری ،کالمی،
ترسیمی ،منطقی و کاربردی به ترتیب به فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی در
کتاب منتخب از انتشارات خصوصی (کد  )1با  ،%31/5کتاب منتخب از انتشارات
خصوصی (کد  )1با  ،%36/06کتاب منتخب از انتشارات خصوصی (کد  )5با ،%38
کتاب منتخب از سازمان بهزیستی (کد  )3با  %35/71و کتاب منتخب از کتابنامه رشد
آموزش و پرورش (کد  )4با  %17/65اختصاص دارد .از طرف دیگر ،پایینترین درصد
فراوانی مهارتهای دیداری ،کالمی ،ترسیمی ،منطقی و کاربردی به ترتیب به کتاب
منتخب از سازمان بهزیستی (کد  )2با  ،%5/88کتاب منتخب از سازمان بهزیستی (کد )2
با  ،%23/53کتاب منتخب از سازمان بهزیستی (کد  )3با  ،%14/3کتاب منتخب از
انتشارات خصوصی (کد  )1با  %11/47و کتاب منتخب از انتشارات خصوصی (کد  )1با
 %0تعلق گرفت.
در مجموع ،بررسی درصد فراوانی مهارتهای قابل پرورش حین انجام فعالیتهای
آموزش شکلهای هندسی در کتابهای ریاضی دوره پیشدبستانی ،نشان داد بیشینه
درصد فراوانی متعلق به مهارتهای ترسیمی از کتاب منتخب از انتشارات خصوصی
(کد  )5با  ،%38مهارتهای کالمی از کتاب منتخب از انتشارات خصوصی (کد  )1با
 %36/06و مهارتهای منطقی از کتاب منتخب از سازمان بهزیستی (کد  )3با  %35/71از
مهارتهای پنجگانه هندسه هافر ( )1981است.
پژوهش حاضر ،با هدف تحلیل فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی در کتابهای
ریاضی دوره پیشدبستانی و با توجه به محور «تشخیص و تمیز اشیاء و اَشکال و
ویژگیهای آنها (چهارگوش ،گِردی و سهگوش)» از راهنمای برنامه و فعالیتهای
آموزشی و پرورشی دوره پیشدبستانی ( )1396انجام شد .به این منظور ،از سه سطحِ
نظریه بازبینیشده فنهیلی (کلمنتس و باتیستا )1992 ،استفاده شد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که چهار معیارِ «تشخیص شکلهای هندسی پایه (مثلث،
مربع ،مستطیل و دایره) و ایجاد تمایز بین شکلهای هندسی گوشهدار و منحنی با توجه
به طرح کلی آنها »« ،تشخیص انواع شکلهای هندسی پایه در دنیای واقعی به صورت
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یک کل و نامگذاری آنها بر اساس ظاهرشان» « ،درک وجود شباهت و تفاوت بین
شکلها و درک ثبات شکلهای هندسی هنگام چرخش» و «شناسایی خواص شکلهای
هندسی و توصیف شکلهای هندسی از روی خواص آنها» ،منطبق بر محور «تشخیص
و تمیز اشیاء و اَشکال و ویژگیهای آنها (چهارگوش ،گردی و سهگوش)» از راهنمای
برنامه و فعالیتهای آموزشی و پرورشی دوره پیشدبستانی ( )1396هستند .این محور،
شامل معیار سطح صفر نظریه بازبینیشده فنهیلی (کلمنتس و باتیستا )1992 ،است ،اما
تنها دو معیار متعلق به سطح یک و یک معیار هم به سطح دوم تعلق دارد .اینها نشان
میدهد که در مجموع ،حدود  %40از معیارها منطبقبر محور «تشخیص و تمیز اشیاء و
اَشکال و ویژگیهای آنها (چهارگوش ،گردی و سهگوش)» از راهنمای برنامه و
فعالیتهای آموزشی و پرورشی دوره پیشدبستانی ( )1396هستند .این یافته بیانگر این
است که درک و انجام فعالیتهای منطبق بر بیش از نیمی از معیارهای استخراجشده ،به
توانمندیهایی فراتر از این محور نیاز دارد که در راهنمای برنامه دوره پیشدبستانی
آمده است.
همچنین ،یافتهها نشان دادند عمده فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی در تمام
کتابهای مورد بررسیِ دوره پیشدبستانی ،در سطح یک نظریه بازبینیشده فنهیلی قرار
دارند .این یافته ،همسو با نتیجه پژوهش فویز و همکاران ( ،1988نقل شده در نوراینی،
 )2005است که درک عمده مواد آموزشی کتابهای دوره پیشدبستانی ،نیازمند
از یافتهها این بود که برای انجام فعالیتهای آموزشیِ این کتابها ،به معیارهای دیگری
(نظیر معیار سه یعنی رسم و رنگآمیزی شکلهای هندسی ،معیار پنج یعنی شناسایی
شکلهای هندسی در پیرامون خود و ترکیب و تجزیه شکلها در تمرینهایی مانند حل
معمای موزاییک فنهیلی و حل تنگرام) نیاز است که فراتر از آنهایی است که مورد
توجه محور «تشخیص و تمیز اشیاء و اَشکال و ویژگیهای آنها (چهارگوش ،گردی و
سهگوش)» در راهنمای برنامه دوره پیشدبستانی است .در نتیجه فعالیتهای آموزشی
ذکر شده در کتابها برای کودکان در سطح تفکر هندسی «پیشتشخیصی» ،مناسب
نیستند.
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همچنین ،تحلیل یکی از فعالیتهای آموزشی کتاب منتخب از کتابنامه رشد آموزش و
پرورش (کد چهار) نشان داد که برای انجام فعالیت آموزشی مرتبط با درک کودک از
ارتباط شکلها با هم ،برخورداری کودک از توانمندیهای معیارهای سطوح باالتر از
سطح دوم نظریه بازبینیشده فنهیلی نیاز است .به گونهای که بر اساس نظریه فنهیلی،
انجام چنین فعالیتهای آموزشی از سوی کودک ،حتی اگر با کمک مربی و با موفقیت
انجام شود ،الزاماً به درک عمیقتر او از شکلهای هندسی منجر نمیشود .در این حالت،
کودک در معرضِ خطر کاهش اعتمادبهنفس و در نتیجه ،بیعالقگی نسبت به مبحث
آموزشی شکلهای هندسی واقع میشود که این وضعیت ،بالقوه ممکن است عاملی
برای کاهش موفقیت تحصیلی وی در ورود به دوره ابتدایی شود .بنابراین برای
پیشگیری از این خطر بالقوه ،پیشنهاد میشود که فعالیتهای آموزش شکلهای هندسی
که متناسب با تواناییهای سطوح باالتر تفکر هندسی است ،به کتاب ریاضی پایه اول
دوره ابتدایی انتقال یابد.
تأکید پایانی این است که این پژوهش برای تحلیل فعالیتهای آموزش شکلهای
هندسی در کتابهای آموزش ریاضی دوره پیشدبستانی ،محور «تشخیص و تمیز اَشیاء
و اَشکال و ویژگیهای آنها (چهارگوش ،گِردی و سهگوش)» مندرج در راهنمای
برنامه و فعالیتهای آموزشی و پرورشی دوره پیشدبستانی ( ،)1396انجام شد .بر این
اساس ،تحلیل فعالیتهای آموزشی معلوم کرد که پاسخگویی به بعضی از فعالیتهای
کودک از سطوح باالی تفکر هندسی است .این بدان معناست که همه فعالیتهای
آموزشی این کتابها ،در حیطه معیارهای منطبق بر محور مورد نظر از راهنمای برنامه
پیشدبستانی و بهویژه معیار یک که همان تشخیص شکلهای هندسی پایه (مثلث ،مربع،
مستطیل و دایره) و ایجاد تمایز بین شکلهای هندسی گوشهدار و منحنی با توجه به
طرح کلی آنها ،طراحی نشدهاند و محتوای کتابها فراتر از رشد فکری کودک چهار تا
شش ساله ،تهیه شده است .بدین سبب پیشنهاد میشود که فعالیتهایی که انجامشان
توسط کودکان ،به سطوح باالتر نظریه بازبینی شده فنهیلی نیازمند است ،حذف شده و
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به جای آنها ،فعالیتهای متنوعتری در سه سطح صفر و یک و دو نظریه بازیبینی شده
فنهیلی طراحی و قرار داده شود.
محدودیتهای پژوهش
محدودیت اصلی پژوهش حاضر این بود که نمونه انتخاب شده برای تحلیل ،تنها شامل
معدودی از کتابهای ریاضی و محتوای ریاضی کتابهای دوره پیشدبستانی بود .بدین
سبب نتایج بهدست آمده ،قابل تعمیم به کل جامعه کتابهای ریاضی دوره پیشدبستانی
نبود.
منابع فارسی
امیری م س  . 1392( .م ل دوبُع ی اشتبا مفهومی و خطا در ریاضی بر اساس
نظریه تفکر هن سی ونهیلی و دانش مفهومی و رویهای .پایاننامه منتشرنش ه لارشناسی
ارش  .آموز

ریاضی .دانشگاه تربیت دبیر شهی ر ائی.

بازر ان عداع . 1394( .ارزشیابی آموزشی (ویراست  3با تج ی نظر  .تهران :سمت.
ب ضنامه لتاِهای مناسب مه های لودک -مرداد  3( 1398شهریور  . 1398سازمان
بهزیستی کشور.
تا یکخاوه مجی  . 1391( .بررسی تفکر هن سی دانشآموزان بر اساس نظریه ون-
هیلی .پایاننامه منتشرنش ه لارشناسی ارش  .رشته آموز

ریاضی .دانشگاه تربیت دبیر

خانی س ر . 1394( .ارزیابی برنامههای درسی دور پیشدبستانی از منظر مربیان
آموزشی شهر سنن ج .پایاننامه منتشرنش ه لارشناسی ارش  .برنامهریزی درسی .دانشگاه
لردستان.
سعی پور پاریزی شع ه . 1389( .تأثیر فعالیتهای یادگیری چن رسانهای بر اساس
م ل فنهیلی بر توسعه تفکر هن سی دانشآموزان دور پیشدبستانی .پایاننامه
منتشرنش ه لارشناسی ارش  .رشته آموز

216

ریاضی .دانشگاه شهی باهنر لرمان.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شهی ر ائی.

بررسی سازگاری محتوای آموزشی شکل های هندسی...

غالمآزاد سهیال . 1379( .روی ردهای نوی
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آموز

هن سه .مجله رش آموزش

ریاضی .ساو پانزدهم شماره  59و  .60ص 18 .تا  .25دفتر انتشارات لمک آموزشی
سازمان پژوهض و برنامهریزی آموزشی وزارت آموز

و پرور .

فض ی رخساره . 1396( .رابطه سرنوشت لودک با لیفیت آموز

در دوره پیض-

دبستانی .ماهنامه تخصصی اولیاء و مربیان :نشریه ت صصی پیون  .شماره 449

ص10 .

و .11
لدیری مسعود . 1392( .طرح پژوهشی ارزشیابی کتابهای ریاضی دوم و ششم
دبستان .پژوهشگاه مطالعات آموز
وزارت آموز

و پرور

سازمان پژوهض و برنامهریزی آموزشی

و پرور .

لربالییم م حس

زهرا  . 1398( .بررسی م توای لتب ریاضی و شیوههای ارائه آن

در پیضدبستانهای شهر تهران .سومین همایش تربیتی شناختی .تهران :انجم روانشناسی
تربیتی ایران.
ر یپور شوبی فرشی  . 1397( .سطح یادگیری است الل هن سی دانشآموزان پایه
نُهم بر اساس نظریه ونهیلی .پایاننامه منتشرنش ه لارشناسی ارش  .رشته آموزشی
ریاضی .دانشگاه تربیت دبیر شهی ر ائی.
روه پیضدبستانی دفتر برنامهریزی و تالیف لتب درسی ]سازمان پژوهض و برنامه-
دبستانی به انضمام اساسنامه و اصول و چهارچوب برنامه دور مصوب شورای عالی
آموزش و پرورش .انتشارات م رسه سازمان پژوهض و برنامهریزی آموزشی وزارت
آموز

و پرور .

لطفی اعظم . 1390( .تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه چهارم و پنجم ابت ایی بر
پایه نظریه ربعهای مغزی ن

هرمان .پایاننامه منتشرنش ه لارشناسی ارش  .رشته

برنامهریزی درسی .دانشگاه آزاد اسالمی واح تهران مرلز.
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ریزی آموزشی[ . 1396( .راهنمای برنامه و فعالیتهای آموزشی و پرورشی دور پیش

1400  بهار و تابستان، سال نهم،17  شماره،دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی

.رارحامی سعی ه

واد؛ عریضی حمی رضا؛ امینی نر و و

لیاقت ار م م

دانضآموزان دبیرستانهای دخترانه شهرستان تیران و لرون نسدت به

 نگر. 1390(

 فصلنامه نوآوریهای آموزشی ساو دهم شماره.درع هن سه به شیوه ف هی ی
و

 سازمان پژوهض و برنامهریزی آموزشی وزارت آموز.99  تا75 .ص

آموز
39 3(
. پرور

 ت یل م توای هن سه پایه. 1398( .فاب ض چ وسری اشرپ

یافتیان نر و و

36  دوره. مجله رش آموزش ریاضی.هشتم بر اساع سطوح تف ر هن سی ف هی ی
 دفتر انتشارات لمک آموزشی سازمان پژوهض و برنامهریزی.11  تا4 .ص
. و پرور

3 شماره

آموزشی وزارت آموز
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