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 ده:یچك
له اصلی در این پژوهش، طراحی و اعتباریابی مدل آموزش پایـداری در مسئ

ــدایی میصــالحیت ــی دوره ابت ــا های دروس ریاض ــه ب ــی ک ــد، آموزش باش
تهادل بخشی ابهاد پایداری در  منظوربهای جامع سازی و ایجاد برنامهظرفیت

نظم فکـری و  منظور پرورش وعنوان یک زمینه تربیتی بهبهدروس ریاضی 
 قیت ذهنیالل منطقی همراه با رشد قوه خالاستد بردن قدرت اندیشه و باال

طرح و حل مسئله است. این پـژوهش از نظـر  داریپا جامهه به دنیرسبرای 
کمی )آمیخته( با رویکرد اکتشافی  -هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی
های آمـوزش پایـداری ترین مؤلفـهاست. ابتدا به روش مطالهه اسنادی مهم

شـناختی، ارزیـابی و  هایاستخراج گردید. مقولـهدروس ریاضی شناسایی و 
های ریاضی در آمـوزش پایـداری در صالحیت مقوله فرعی 26عملکردی با 

و مدل پیشنهادی ارائه گردید. برای اعتباریابی عناصـر اصـلی مـدل  انتخاب
( و پایایی آن CVRگویه طراحی شد. روایی محتوایی ) 112ای با پرسشنامه

نفر از متخصصان و خبرگان قـرار  38با آلفای کرونباخ تأیید شد و در اختیار 
 PLSمدل پیشنهادی از طریق مدل مهـادالت سـاختاری  گرفت. اعتباریابی

بهد عملکردی بـاالترین سـهم را  آمدهدستبههای بر اساس یافتهانجام شد. 
توسهه دانش و مهارت در رابطـه بـا جوامـع و »در تبیین مدل برخوردار شد. 

در بهـد  «هـای حـل مسـئلهتوسهه مهارت»در تبیین بهد شناختی،  «محیط
هایی کارآمد برای رفـع نیازهـای شخصـی و رفـع طراحی روش»ارزیابی و 

های هـر در بهد عملکردی، باالترین سهم را در بین دیگر مؤلفه« هانابرابری
آمـوزش پایـداری  مـدل سـاختاری ه شـدداد بهـد دارنـد. همچنـین نشـان

 ؛است برخوردار برازش مناسبی های دروس ریاضی دوره ابتدایی ازصالحیت
های گیری کرد گنجاندن مفاهیم پایـداری در برنامـهنتیجه توانمیبنابراین 

کارگیری توانـد در بـهی میارشتهانیمدرسی در دروس ریاضی با رویکردی 
 توجه به حل مسئله و طرح مسـئلهیادگیری و  فرایندراهبردهایی نوآورانه در 

 در دنیای واقهی مؤثر باشد.
 

، دروس صالحیت، اعتباریابی، آموزش پایداری :یدیکل یهاواژه

 ریاضی، دوره ابتدایی.

 

Abstract: 
The main issue in the present study is the design and 

validation of a sustainability education model in the 

competencies of primary school mathematics courses, an 

education that build capacity and create comprehensive 

programs to balance the dimensions of sustainability in 

mathematics lessons as an educational field to cultivate and 

discipline and increase the power of thought and logical 

reasoning along with the growth of mental creativity to 

achieve a sustainable society with a plan and problem-

solving capability. This research is applied in terms of 

purpose and is a qualitative-quantitative research (mixed) 

with an exploratory approach. First, the most important 

components of math lessons stability training were 

identified and extracted by documentary study method. 

Cognitive, evaluation and functional categories with 26 sub-

categories in mathematical competencies in sustainability 

education were selected and the proposed model was 

presented. A questionnaire model with 112 items was 

designed to validate the main elements. Content validity 

(CVR) and its reliability were confirmed by Cronbach's 

alpha and provided to 38 experts. The validation of the 

proposed model was performed through the PLS structural 

equation modelling. Based on the findings, the functional 

dimension had the highest share in explaining the model. 

Development of knowledge and skills related to 

communities and environment in " explaining the cognitive 

dimension," "developing problem solving skills" in the 

evaluation dimension and" designing effective methods to 

meet personal needs and inequalities" in the functional 

dimension, had the highest shares among the other studied 

components. It also showed that the structural model of 

sustainability education in primary mathematics courses had 

a good fit. Therefore, it can be concluded that the inclusion 

of sustainability concepts in the curriculum in mathematics 

courses with an interdisciplinary approach can be effective 

in applying innovative strategies in the learning process and 

paying attention to problem solving and problem statement 

in the real world. 
 

Keywords: Sustainability education, Validation, 
Competency, Math lessons, Primary course. 

 دوره ابتدایی های دروس ریاضیوزش پایداری در صالحیتطراحی و اعتباریابی مدل آم
 

 3فر، الهه امینی2سرمدی محمدرضا، 1سیده زهرا شمسی پاپكیاده*

 تهران، ایران ،دانشگاه پیام نورزیست، دکتری آموزش محیط. 1

 ، تهران، ایراننوراستاد، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه پیام. 2

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، ایراندانشکده علوم پایه، . دانشیار گروه ریاضی، 3

 (15/09/1400پذیرش:                 15/07/1400)دریافت: 
 

Designing and Validating a Sustainability Education Model in the 

Competencies of Primary School Math Lessons 
 

*Seyedeh Zahra Shamsi Papkiade1, Mohammadreza Sarmadi2, Elahe Aminifar3 
1. Ph.D. in Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, Iran 

2. Professor, Philosophy of Education, Payame Noor University, Tehran, Iran 

3. Associate Professor, Department of Mathematics, Faculty of sciences, Shahid Rajaee Teacher 

Training University, Tehran, Iran 

(Received: 2021.10.07            Accepted: 2021.12.06) 
 

https://dx.doi.org/10.30473/ee.2022.62013.2449
mailto:z.shamsi@pnu.ac.ir


 های دروس ریاضی دوره ابتداییطراحی و اعتباریابی مدل آموزش پایداری در صالحیت :و همکارانشمسی پاپکیاده                20

 

 مقدمه
برداری رشد سریع جمهیت و به دنبال آن، افزایش بهرهامروزه با 

های آسیب ،رویه از منابع طبیهی و نیز رشد و گسترش صنایعبی
زیستی تبدیل به یکی از مشکالت عمده زندگی امروزه محیط

چنین عوامل  (.Erzengin & Kette, 2017)است  شده
زیست و منابع مخربی موجب گردید که حفظ و نگهداری محیط

هایی باشد که بشر در آستانه قرن چالش ترینمهمبیهی از ط
 (.Firoozfar et al., 2020بیست و یکم با آن مواجه است )

 جادیانسان در ا یناتوان لیبه دل یزیستمشکالت محیطگونه این
و  ستیزطیکه سازگار با مح یاجتماع یهااز ارزش یستمیس

 Amin) دهدیهستند رخ م هتیهماهنگ با طب یسبک زندگ

et al., 2018 .) بر این عقیده هستند که  نظرانصاحببرخی
های اصلی این جوامع، آوردن ذات و دامنه یکی از چالش

کره کوشش انسانی به درون روابط پایدار با بیوسفر یا زیست
 در هاوجود چنین نارسایی(. Heather et al., 2010است )
زیست( اقتصادی و محیطها )اجتماعی، هایی بین پدیدهتناقض

توسهه  پارادایممنجر به بازنگری در مفهوم توسهه و پیدایش 
به  داریتوسهه پا(. Malekinia et al., 2017گردید ) داریپا

 ستیزطیو مح ی، رفاه اجتماعیرشد اقتصاد نیدنبال تهادل ب
و  تیمربوط به رشد جمه یازهاین نیتأم یاست که برا سالم
 .(Pacheco et al., 2020) شودیشدن دنبال م یصنهت

 موجودات یازهاین نیتأم یبرا ییهاراه افتنیشامل همچنین 
 یرا برا یفرصت زندگ ،آنها یازهاین نیتأم زنده است که

 اتیضرور تیاولو یتفکر نیچن کند.یسلب نم ندهیآ یهانسل
مردم با  یسبک زندگ یهمسو یدر زندگرا  یستیزطیمح
 ستمیاکوس دیتول لیمنطقه و پتانس یکیاکولوژ یهاییتوانا

 .(Shutaleva et al., 2020) دهدقرار میفرض شیپ
 قیاز طر ندهیو آ یفهل یازهاین نیتأم ،مفهوم نیا تیمحور

. است یزیستاجتماعی، اقتصادی و محیطتهادل سه مؤلفه 
 ایو لزوم تهادل ها دهیپداین  نیب دهیچیپ یهایوابستگ

 فیدر تهر ژهیو موردتوجهبا گذشت زمان،  بین آنها یهماهنگ
بر عدالت موضوعی که  (.Lafferty, 2001گردید ) یداریپا
 (. Mensah, 2019) کندمی دیتأک زین ینسلنیب

در رونـد  یتواند بر موانـع مختلفـیکشور م کی در یداریپا
مـداوم  توسههو  شرفتیپ یخود را برا ییتوسهه غلبه کند و توانا

آمـوزش  (.Williams & Robinson, 2020نمایـد )حفـظ 
-Bedolla) مهم اسـت اریبس یداریپا یهاپرورش آرمان یبرا

Solano et al., 2020) یروش بـرا نیآمـوزش بهتـرزیـرا ؛ 
بشـر  شـرفتیو پ یدانش و مهارت به افراد است. زندگ یواگذار

آن کمـک  یریگشـکل وابسته به آموزش اسـت و بـه شدتبه
 (.Abraham, 2020  &Paul) کندیم

 یدر مـورد چگـونگ یریادگیـ فراینـد کی یداریپا آموزش
، سـتیزطیبلندمـدت اقتصـاد، مح نـدهیاست که آ یریگمیتصم

هـا را در فرهنگ جیتـرو نیتوسهه عادالنه همه جوامع و همچنـ
اهداف آمـوزش  ترینمهماز  .(Calixto, 2018) ردیگینظر م

 «ای پایدارترسمت آیندهیادگیری برای تغییر به »برای پایداری 
 گونــهاین(. Tilbury & Wortman, 2004: 36) اســت

 «سـازیابـزار پیاده»عنوان را به وپرورشآموزش تنهانهآموزش 
(، Scott & Gough, 2003:125آمـوزش بـرای پایـداری )

سـاخت یـک  فراینـدبخشـی از »عنوان یک ضـرورت، بلکه به
( از طریـق Fien, 2004) «جامهه مدنی فهـال، آگـاه و نگـران

ظرفیت انسانی در سازگاری مداوم با محیط غیرانسانی با »ایجاد 
 (.Edwards, 2016داند )می «استفاده از سازمان اجتماعی

 و آموزش برای قدرتمند دلیل یک عنوانبه پایداری آموزش
 ,Cloud)شناخته شـده اسـت  یکم و بیست قرن در یادگیری

 یگرا کـه بـراتحول یالگو کیعنوان به آن را(. چنانکه 2014
، حفظ یابیرا ارز یانسان یهالیپتانس یداریبه اهداف پا یابیدست

ــق م ــف می ،بخشــدیو تحق ــد تهری  .(Sterling, 2001)کنن
اسـت  «یپژوهش ستمیس تیتمام» داریپا آموزش گریدعبارتبه

 و سیتـدر آمـوزش و یریادگیـ یکنـون یهـاوهیش نیکه بهتر
 یذهنـ هـایعادت و یاصـل یهـامهارت محتوا، با را یریادگی

 یپـ در ایپو یاگونهبه آنها تا زدیآمیم درهم فراگیران ازین مورد
 بسـان توانـدیم نیهمچنـ. باشـند میسـه داریپا یاندهیآ نهادن

 یتمـام کـه شـود یسـازمفهوم یاهمکنشـانه یریادگی ندیفرا
 کـه سـازد آشـنا یورزشـهیاند یهاروش و دانش با را نفهانیذ

 ازیـن ریپذتیمسـئول یشهروند و یداریپا به دنیرس یبرا جامهه
ای این مقوله با رقم خوردن آینده(. Clioud, 2017:42) دارد

 Decamps etپایدار برای یک جامهـه ارتبـاط نزدیـک دارد )

al., 2017.) 
از  یکی ،همه یالهمر برامادام یریادگی یهافرصت جیترو
در مدارس و  یاضیرکه با آموزش  است یداریپا آموزشاهداف 
با کسب  یریادگیاین نوع  هایشایستگیاز  یکی هادانشگاه

 & Zeidmane) خواهد آمد به دست یاضیر هایتیصالح

Rubina, 2019)  یبرا ینشانه اساس کیعنوان بهو 
 شودیشناخته م پایداری یبرا یریادگیو  سیتدر یریگجهت

(Vintere, 2017.) یا هاواقهیت درک مستلزم ریاضی دانش 
 ,Joutsenlahti & Perkkiläاست ) حوزه یک مفاهیم

 فرد ذهنی هایمهارت پیشرفت برای عالی ایوسیلهو  (2019
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 تفکر و لیوتحلهیتجز فضایی، تجسم منطقی، استدالل در
 تواندریاضیات می کاربرد و یادگیری با فراگیران .است انتزاعی

دهند  توسهه را حل مسئله مهارت و تفکر هایمهارت استدالل،
(2014, Akinmola). امریکا  1شورای ملی مهلمان ریاضی
( مهتقدند ریاضیات آموزش استدالل منطقی است که 2000)

 های مختلف استقادر به توسهه درک و بینش افراد در پدیده
(National Council of Teachers of 

Mathematics, 2000). یهادر همه جنبه اتیاضیجامهه ر 
نقش  ی(و اقتصاد یستیزطی، محیاجتماع) آموزش پایداری

 یهااز جهان و قاعده یدرک درست اتیاضیدارد: اول، ر یمهم
کند. دوم، ی( فراهم میبه زندگ کردیعنوان روبه اتیاضیآن )ر

است،  یروشیو حل مشکالت پ فیتوص یبرا یابزار اتیاضیر
دهد یقرار م اریآگاهانه در اخت یریگمیتصم یرا برا ییابزارها

با  اتیاضیلفه(. سوم، رؤم ای کیتکن کیعنوان به اتیاضی)ر
 یندهایفرا یزیرکمک به برنامه یبرا یاضیر یهاانواع مدل

 اتیاضی)ر یکاهش عواقب احتمال ایمنابع، کنترل  یابیباز
 دارند یداریپاآموزش در  یمیمستق همعنوان مدل(، سبه
(Rehmeyer, 2010). 

ادغام »( در پژوهشی با عنوان 2020و همکاران ) 2وینتز
بر عملکرد  تأثیر: یاضیر یدر برنامه درس ستیزطیآموزش مح

ادغام  که نشان داد «ستیزطیاز مح یآموزان و آگاهدانش
بر  ،اعتقاد طرفداران ی دراضیدر دروس ر ستیزطیآموزش مح
آموزان و در دانش ریچشمگ شرفتیپ و ستیزطیآموزش مح

و همکاران  3آنگرنی .است مؤثر ستیزطیاز مح یآگاه شیافزا
 یبرنامه درس نیتدو»( در پژوهش خود با عنوان 2019)
در اهداف  ینظم عالو  تفکر یهامهارت شیافزا یبرا اتیاضیر

در  تیفیباکآموزش  کیتحقق  یبرامهتقدند که « داریتوسهه پا
، یاساس یهایستگیشا نیتدو قیاز طر باید داریاهداف توسهه پا

تفکر  یهامهارتی، درس هایکتابمهلم و  یهاماژول یریادگی
ی از کی (2021و همکاران، ) 4مولوا. و توسهه یابد جادیا عالی

برای رسیدن به  اتیاضیر یریادگی یاحتمالهای نیگزیجا
دانند و میاطراف  طیبا مح اتیاضیر یریادگپایداری ادغام ی

 یریادگیعنوان منبع اطراف به طیاستفاده از مح مهتقدند
را بهبود  خود یریادگی جیکند تا نتایم قیآموزان را تشودانش

و  متدها، های، استراتژهاتیبا فهال اتیاضیر یریادگو ی بخشند

                                                      
1. National Council of Teachers of Mathematics 
2. Wintz 
3. Anggraeni 
4. Mauluah 

و  5یارتیونی یسر .انجام شود یزتریانگجانیه یهاروش
آموزش  یهاتیصالح»در پژوهشی با عنوان  (2019همکاران )

به  «رستانیدر دب اتیاضیمرتبط با آموزش ر داریتوسهه پا یبرا
ابهاد آموزش  مرتبط با هاهمه مهارتاین نتیجه اشاره دارند که 

 ادغام کرد. اتیاضیر یتوان در برنامه درسیرا م یداریپا
سازی ریاضی مدل» پژوهش( در 2018) 6چاندرا کوندو

 کنند کهچنین بیان می «ابزاری برای توسهه پایدار عنوانبه

درک  یقدرتمند برا یتواند ابزاریم یاضیر یسازمدل
 یمشاهده شده باشد که تنها با استدالل کالم یهادهیپد

ی پایداری هاجنبه هیاز لحاظ کل اتیاضیرند و ستین درکقابل
در توسهه  ینقش مهم( یو اقتصاد زیستیطی، محیاجتماع)
 یبستگ یاضیبه علم ر نیزم ارهیس یداریپاکه چنان دندار داریپا

 7واتسون .دارد آنو الگوسازی ریاضی نقش مهمی در  است
در مدارس  یداریآموزش پا»خود ی قاتیمطالهه تحق ( در2017)

نشان « ممکن یهاحلراهبزرگ و  یازهایو متوسطه: ن ییابتدا
 چیه باًیو متوسطه تقر ییآموزان دوره ابتداکه دانشداد 

به آموزش  یادیز ازی، ننیبنابرا؛ ندارند یداریدرباره پا یاطالعات
 یهادر دوره یداریگنجاندن پا رواز این ،وجود دارد یداریپا

 کندداند و پیشنهاد میمیها نهیگز نیاز بهتر یکی رامختلف 
و  یداریاصول پا ملس شاوطرح مختلف در نیتدو

 یداریپا نیتواند ایدار میمهن یهامحتوا به روش یاستانداردها
دروس  سیتدر دررا در کالس بدون از دست دادن زمان الزم 

راستا این  دربر این اساس مطالهات زیادی  کرد. جادیا یاصل
و همکاران  9(، سبرین2019و همکاران ) 8انگراندیجتوسط 

 10اروپا یسازمان ملل متحد برا یاقتصاد ونیسیکم (،2020)
و  13( و ویک2012) 12(، ریکمان2010) 11(، هان2012)

 یهاتیصالح در خصوص طور گستردهبه( 2011همکارانش )
با آموزش پایداری از  مهتقدندانجام شد. آنها  آموزش پایداری

، یهنجار تی، ظرفیستمیتفکر س توانطریق ریاضیات می
، ی، تفکر انتقادینیبشیپ تی، صالحکیاستراتژ تیظرف

 .بکار گرفت آموزش پایداریبرای و حل مسئله  یخودآگاه
در  مدل آموزش پایداری طراحی شد گفته آنچه به با توجه

                                                      
5. Sri Yuniarti 
6. Chandra Kundu 
7. Watson 
8. Giangrande 
9. Cebrián 
10 .United Nations Economic Commission for Europe 
(UNECE) 
11. Haan 
12. Rieckmann 
13. Wiek 
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ذهن، شکل  ینیبزیتو  در قوه تهقل توانددروس ریاضی می
نسبت آموزان دانش تیاستدالل و رشد شخص ییدادن به توانا

های و آموزش در درک قانونمندی طبیهتآن نقش مؤثر به 
 هدف حاضر پژوهش در اساس، این بر .یاری رساند پایدار

 :بود زیر هایسؤال به پاسخگویی

مدل آموزش پایداری دروس  دهندهلیتشک هایمؤلفه .1
 ؟اندکدمی باالدستریاضیات دوره ابتدایی در اسناد 

های دروس صالحیت با متناسب مدل آموزش پایداری .2
 ریاضیات دوره ابتدایی چیست؟

های دروس صالحیت متناسب با پایداریمدل آموزش  آیا .3
 و مطلوبیت است؟ برازش دارای ریاضیات دوره ابتدایی

 

 پژوهش شناسیروش
طراحی مدل آموزش پایداری در  پژوهش کلی هدف

 هدف، حیثکه از  بود های ریاضی در دوره ابتداییصالحیت
کمی( با رویکرد  -از نوع تحقیقات آمیخته )کیفیو  کاربردی

، اکتشافی آمیخته تحقیق ایهدر طرحانجام شد. اکتشافی 
 برای. دباشت نامهین میموقهی درباره ایزمینه درصدد گرپژوهش

 انجام. ردازدپهای کیفی میه گردآوری دادهب ابتدا منظور این
ز پدیده هدایت ا ماریشهای بین مرحله او را به توصیف جنبهای

 دیبناولیه، امکان صورتکند. با استفاده از این شناسایی می
. ودشفراهم می موردمطالههه بروز پدیده دربار )هایی(فرضیه

تواند از طریق گردآوری ، در مرحله بهدی، پژوهشگر میازآنپس
 د آزمون قرار دهدمور را ها(فرضیه ) کمی، ایهداده

(Bazargan, 2009.) 
 المللی مرتبط بامدارک ملی و بین و اسنادبنابراین ابتدا 

آموزش  هایمؤلفه و استخراج آوریجمع موضوع پژوهش برای
 باسپس  .شد شناساییپایداری در دروس ریاضی دوره ابتدایی 

سند ) یملاز بین اسناد اسناد باالدستی  متون بررسی و تفکیک
و برنامه درسی ملی( و اسناد  وپرورشآموزشتحول بنیادین 

ریزی آموزش برای توسهه پایدار، چارچوب برنامه) یالمللبین
های درسی و پروژه راهنمایی برای تهبیه توسهه پایدار در کتاب

 بندیشکل بهانجمن آمریکایی پیشرفت علوم(  2061
های داده اساس بر و شد پرداخته آموزش پایداری هایمقوله

 در .آمد به دست مفهومی گزاره 57 هایادداشت از شدهیگردآور
 مسئله با ارتباط میزان بیشترین دارای هایولهمق بهد مرحله

شدند.  مربوط انتخاب هاییادداشت و رمزها میان از پژوهش،
)شناختی، ارزیابی و  مقوله اصلی 3پس از انجام روایی محتوایی 

های ریاضی در مقوله فرعی در صالحیت 26عملکردی( و 

 ارائه هاولی مدل و مفهومی نقشه و استخراج آموزش پایداری
 .شد

 کمی هایداده گردآوری منظوربه پژوهش، کمی بخش در
بـه  مفهـومی مدل اعتبار برآورد و آزمون برای تروسیع نمونة از

 جامهـه .شـد اقدام پیشنهادی مدل هایفهمؤل آزمون و توصیف
 بـرای هدفمند گیری غیر تصادفینمونه روش پژوهش از آماری

 با توجـه بـه تهـداد نمونه تهداد که شد ها انتخابنمونه انتخاب
 موزشآ امر متخصص و خبره در 38 دسترسقابل آماری جامهه

هـا بـا اسـتفاده از . دادهباشدمی زیستزمینه ریاضی و محیط در
هـای اولیـه ساخته حاصل از محتوای دادهابزار پرسشنامه محقق

ــازه ــار س ــین اعتب ــرای تهی ــد. ب ــردآوری ش ــی، گ ای روش کیف
ی دییـتأمگـرا و در قالـب تحلیـل عـاملی پرسشنامه از روش ه

 شـدهاستخراجاستفاده شد که نتیجه شاخص میانگین واریـانس 
547/0 AVE=  مورداسـتفادهنشان از تأیید اعتبار سـازه ابـزار 

دارد. همچنین بـا محاسـبه پایـایی پرسشـنامه، ضـریب آلفـای 
گویـای  8/0بـا مقـدار بـاالتر  (CR)پایایی ترکیبی کرونباخ و 

هـای طمینان و همسانی درونی است. برای تحلیل دادهقابلیت ا
، تحلیـل tهای آمار توصیفی و تحلیـل، آزمـون کمی از شاخص

 ی و مهادالت ساختاری استفاده شد.دییتأعاملی 
 

 ی پژوهشهایافته
 اطالعات و هاداده تحلیل و گردآوری از حاصل هاییافته

های سؤال از یک هر تفکیک به پژوهش از آمدهدستبه
  .شودمی بررسی ذیل به شرح پژوهش

 بود سؤال این به پاسخ دنبال به پژوهش اول، مرحلة در
مدل آموزش پایداری دروس  دهندهتشکیل هایمؤلفه که
 .است دستی کدامضیات دوره ابتدایی در اسناد باالریا

 کیفی پژوهش روش از سؤاالت این به دهیپاسخ منظوربه
اسناد باالدستی مرتبط ملی و  منظور، بدین. شد استفاده

، برنامه درسی وپرورشآموزشسند تحول بنیادین ) یالمللبین
ریزی آموزش برای توسهه پایدار، راهنمایی ملی، چارچوب برنامه

 2061های درسی و پروژه برای تهبیه توسهه پایدار در کتاب
های انجمن آمریکایی پیشرفت علوم( شناسایی شد. سپس گزاره

گزاره بود، استخراج شد.  57شامل  کهفهومی از اسناد منتخب م
مرتبط با  شدهییشناسا مفاهیم دوم، مرحله بندیطبقه در

 مقوله فرعی 26 و اصلی مقولة 3 قالب در موضوع پژوهش

فرعی از  مقوله 26 و اصلی مقوله 3گردید. این مقدار به  تهدیل
 آموزشی هایویژگی برحسب المللیاسناد باالدستی ملی و بین

 (.1)جدول  شدند بندیطبقه
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 های ریاضی در آموزش پایداریصالحیتهای اصلی و فرعی . مقوله1جدول 

Table 1. Main and sub-categories of mathematical competencies in sustainability education 

 های اصلیمقوله
Main categories 

 های فرعیمقوله
Subcategories 

 منبع
Source 

 شناختی

Cognitive 
10 

 (2016چارچوب برنامه درسی آموزش برای توسهه پایدار )
Curriculum Framework Education for Sustainable Development (2016) 

 (2017درسی ) هایکتابراهنمای تهبیه توسهه پایدار در 
Textbooks for Sustainable Development a Guide to Embedding (2017) 

 (1391برنامه درسی ملی )
National Curriculum (2012) 

 (1390) وپرورشآموزشسند تحول بنیادین  

Document of Fundamental Transformation of Education (2011) 

 (2020علوم )پیشرفت  آمریکاییانجمن  2061پروژه 

Project 2061 American Association for the Advancement of Science 

(2020) 

 ارزیابی

Assessment 
8 

 عملکردی

Functional 
8 

 
مدل آموزش  که بود این پژوهش سؤال دوم مرحلة

 های دروس ریاضیات دوره ابتداییصالحیت با متناسب پایداری
 از بهد سؤال این به پاسخ منظوربه. است صورت چه به

در  هامؤلفههای اصلی و فرعی و روابط بین مقوله شناسایی

مطالهات نظری و پیشینه مربوط به  بر اساسحوزه پایداری 
 .شد تدوین ذیل مفهومی مدل موردپژوهشموضوع 

 

 
 های ریاضی دوره ابتداییآموزش پایداری در صالحیت پیشنهادیمدل  .1شکل 

Figure 1. Proposed model of sustainability education in primary mathematics competencies 
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 شدهارائه پیشنهادی مدل اعتبار میزان بررسیآخر  سؤال
منظور به. بودپایداری دروس ریاضی دوره ابتدایی  آموزش برای

روش حداقل  تحلیل عاملی بااز اعتباریابی مدل پیشنهادی 
ها و بررسی برازش مدل تحلیل دادهوجهت تجزیه مربهات جزئی

 Smartافزار برای این منظور از نسخه سوم نرم .شد استفاده

PLS استفاده گردید. 

 مکنون هایعامل تأثیر وضهیت بررسی برای ابتدا در

 و باالتر سطح در بنایی زیر متغیر با شدهمشاهده متغیرهای
 تمامی تأثیر برازش و مهناداری اعتبار، سطح همچنین

 آزمون از استفاده با هافهمؤل سازه، تشکیل در مکنون متغیرهای
t است آمده ذیل جدول در آن نتایج که شد دهیسنج. 

 سازه اعتبار برای تأییدی عاملی تحلیل از مستخرج بارهای مقادیر .2 جدول

Table 2. The values of the loads extracted from the confirmatory factor analysis for the validity of the 

structure 

مل
عا

 
m

a
rk

 

 عالمت عامل
Agent mark 

عاملی بار 

 استانداردشده
Standardized 

load 

 t AVE مقدار

پایایی 

 ترکیبی

CR 

 آلفای کرونباخ
Cronbach 

Alpha 

ی
خت

شنا
 

C
o
g
n

it
iv

e
 

 کسب و پردازش اطالعات
Information acquisition and processing 

0.581 4.463 

0.548 0.888 0.858 

 تمایز بین سطوح عملکردی فردی تا جهانی
Distinguishing between functional 

levels from individual to global 

0.711 6.955 

 شناخت تنوع فرهنگی اجتماعی و طبیهی
Recognizing socio-cultural and natural 

diversity 
0.663 6.774 

 وتحلیل تغییرات جهانیتجزیه
Global change analysis 

0.683 6.059 

 با نیازهای بلندمدت اجتماعیتوازن نیازهای فوری 
Balancing urgent needs with long-term 

social needs 

0.687 5.430 

نمایی از شناسی در دستاورد بین فرهنگی و حقیقتزیبایی
 های نهفتهارزش

Aesthetics in intercultural achievement 

and a display of hidden values 

0.554 4.115 

 دانش و مهارت در رابطه با جوامع و محیطتوسهه 

Developing knowledge and skills in 

relation to communities and the 

environment 

0.851 16.528 

 درک قانونمندی طبیهت

Understanding the laws of nature 
0.792 8.696 

 نظم و برخورداری از سازگاری درونی

Order and enjoyment of inner harmony 
0.591 5.604 

 سازشناسایی اشکال هندسی در طبیهت و اشیا دست

Identify geometric shapes in nature and 

handmade objects 
0.507 3.358 

ی
یاب

رز
ا

 
A

ss
es

sm
en

t
 

 ها و همدلیتغییر دیدگاه

Changing views and empathy 
0.633 5.688 

0.588 0.882 0.846 

 تأمل و اظهارنظر انتقادی

Critical reflection and comment 
0.800 10.554 

 های ریاضیها با فرایندها و رویهبینی دغدغهپیش

Predicting concerns with mathematical 

processes and procedures 

0.628 5.395 

 قدرت استدالل منطقی از وضهیت و برخورد با مسائل

The power of logical reasoning of the 

situation and dealing with issues 

0.636 4.948 

 سازیتفکری خالق و ارتقای توانایی در مدل

Creative thinking and developing the 

ability to model 

0.725 6.481 
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مل
عا

 
m

a
rk

 

 عالمت عامل
Agent mark 

عاملی بار 

 استانداردشده
Standardized 

load 

 t AVE مقدار

پایایی 

 ترکیبی

CR 

 آلفای کرونباخ
Cronbach 

Alpha 

 انتخاب بهترین عملیات برای بهترین نتیجه

Choosing the best operation for the best 

result 

0.540 3.848 

 های حل مسئلهتوسهه مهارت

Develop problem solving skills 
0.809 13.146 

ارتقاء قدرت اندیشه و تقویت روحیه پرسشگری و 
 پژوهشگری

Promoting the power of thought and 

strengthening the spirit of inquiry and 

research 

0.769 9.146 

ی
رد

لک
عم

 
F

u
n

ct
io

n
a
l

 

 توانایی عمل در تغییرات جهانی

Ability to act in global change 
0.725 7.681 

0.506 0.891 0.860 

 درک و حل تهارض

Understanding and resolving conflict 
0.704 10.185 

 همبستگی و مسئولیت مشترک

Solidarity and shared responsibility 
0.606 5.114 

 های مختلف برای حل مسائل روزمرهکارگیری روشبه

Using different methods to solve 

everyday problems 

0.717 7.798 

هایی کارآمد برای رفع نیازهای شخصی و رفع طراحی روش
 هانابرابری

Designing effective methods to meet 

personal needs and eliminate 

inequalities 

0.780 9.810 

 ترسیم الگوهای متوازن در جامهه

Drawing balanced patterns in society 
0.733 8.541 

 هاسازی از مسائل واقهی پدیدهمدل

Modeling of real problems of 

phenomena 

0.723 9.085 

 رویدادها با بازنمودهای انتزاعیبرقراری ارتباط با طبیهت و 

Communicating with nature and events 

with abstract representations 
0.690 5.981 

 
 شدهمحاسبه، 2نتایج حاصل از ضرایب مهناداری در جدول 

برای  آمدهدستبه t، نشان داد که مقادیر افزارنرماز طریق 
بزرگتر بوده و در نتیجه  96/1از  موردمطالههتمامی متغیرهای 

های مربوطه با عامل %95سطح اطمینان  روابط این متغیرها با
بینی صحیح روابط مدل یشپاین مهناداری از مهنادار بوده است. 

 پژوهشی است.
، مقادیر 2جدول  آمدهدستبههمچنین بر اساس نتایج 

ها ( برای سازه=AVE 547/0) شدهخراجاستمیانگین واریانس 

( =CR 887/0( و پایایی سازه )5/0در حد مطلوب )باالتر از 
؛ است 7/0ها( بیشتر از برای کلیه متغیرهای نهفته )سازه

گیری مرحله دوم مدل آموزش پایداری بنابراین، نتایج اندازه
ها قبولی برای اعتماد یا پایایی شاخصبرداران شواهد قابلبهره

 اند.برای عملیاتی کردن متغیرهای نهفته ارائه داده
، نتایج میزان شدهارائهدر ادامه برای سنجش برازش مدل 

 ها در جدول ذیل آمده است.انطباق مدل پژوهش با شاخص
 

 شدهارائه الگوی برازش سنجش .3 جدول
Table 3. Measuring the fit of the proposed pattern 

 ابعاد

Dimensions 
T Statistics 

R Square(R2) 

 ≥0.33 
 )2F( معیار اندازه تأثیر

 بینیقدرت پیش
2Q 

GOF 

 Cognitive  33.280 0.772 3.382 0.242شناختی

 Assessment  19.370 0.745 2.291 0.252ارزیابی 0.667

 Functional 58.127 0.888 7.940 0.317 عملکردی
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 آمدهدستبههای برازندگی ، شاخص3نتایج مندرج جدول 
های با داده موردمطالههبرازش مطلوب الگوی  دهندهنشان

به )در سطح یک درصد(  tهای مشاهده شده هستند. کمیت
( و 879/0(، شناختی )942/0عملکردی ) مؤلفههر سه  بیترت

داری در تبیین آموزش دارای نقش مهنی( 863/0ارزیابی )
 دارد که دوره ابتدایی ریاضی ی دروسهاتیصالحدر پایداری 

است. میزان  موردمطالهههای حاکی از اعتبار مطلوب شاخص
 یزادرون یرهایضرایب شاخص متغ، 2Rتمامی متغیرهای 

یا  67/0و در محدوده  33/0باالتر از پژوهش بسیار  مدل
نشان از برازش قوی مدل ساختاری  ؛ کهاز آن هستند تربزرگ

 یرمقادتأثیر که  پژوهش است. همچنین با توجه به مهیار اندازه
نشان از اندازه تأثیر کوچک،  35/0و  15/0، 02/0 بیبه ترتآن 

متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است. مقادیر 

ها با ابهاد نشان از اندازه اثر بزرگ هر یک از عامل شدهحاصل
 زایی یک مدلتهیین دورنخودش است. در خصوص 

زا سه مقدار در مورد یک سازه درون 2Qمقدار  کهیدرصورت
نشان از قدرت  بیرا کسب نماید، به ترت 35/0و  15/0، 02/0

زه آن سا یهابینی ضهیف، متوسط و قوی در قبال شاخصپیش
 بینییشمدل دارای قدرت پ 3که با توجه به نتایج جدول  است

ها دارای سازهتمامی  بینییشاست. چراکه قدرت پ متوسط
 شاخص اینکه به توجه با همچنین است. 35/0از  کمترشدت 

 (=667/0GOF) موردمطالههمدل پژوهشی برازش  نیکویی
در سه سطح  36/0و  25/0 ،1ر یمقاد آمد، لذا طبق آمدهدستبه

« بسیار قوی»برازش کلی مدل در حد  ضهیف، متوسط و قوی

 .گرفتمورد تائید قرار 

 

 های ریاضی دوره ابتداییآموزش پایداری در صالحیت یافته برازش مدل :2شکل 

Figure 2: Fitted model of sustainability Education in Primary mathematics competencies 

 
 بر عالوه پیشنهادی، مدل اعتبار سنجش منظوربههمچنین 

 ، ازPLSو  ساختاری مهادالت یابیمدل طریق از آن اعتباریابی
 نیز پیشنهادی مدل مختلف ابهاد خصوص در نظرات خبرگان

 بر شد خواسته از خبرگان بدین منظور .است شده استفاده
 سؤال 10 به 5 تا 1 مقیاس از مدل، مختلف ابهاد اساس

دهند. در نهایت با توجه به غیرنرمال بودن  پاسخ پژوهش
های پژوهش از آزمون بینومیال جهت اعتباریابی داده

شان داد ن 4نتایج طبق جدول شد.  استفادههای پرسشنامه
در  پایداری آموزش پیشنهادی مدل اعتباریابی جامهیت وضهیت

 مناسبی سطح ابتدایی در دوره ریاضی دروس هایصالحیت
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 سطح به توجه با بنابراین ؛(P≤0.05 سطح در) دارند قرار
 گردد؛می رد صفر فرضیه شدهمشاهده نسبت و داریمهنی

 آموزش پیشنهادی مدل اعتباریابی جامهیت وضهیت بنابراین

 ابتدایی مناسب دوره ریاضی دروس هایدر صالحیت پایداری
 .است

 

 ابتدایی از طریق آزمون باینومیال دوره ریاضی های دروسدر صالحیت پایداری آموزش پیشنهادی مدل نتایج اعتباریابی جامهیت .4جدول 
Table 4. Validation results of the comprehensiveness of the proposed model of sustainability education in the 

qualifications of elementary school mathematics courses through binomial test 
 بندیطبقه 

Classification 

 تعداد

Number 

 شدهنسبت مشاهده

Observed ratio 
Test prop Sig 

 1گروه 

Group 1 
3.66≥ 8 21 50 0.001 

 2گروه 
Group 2 

 >3.66 30 79 50  

 مجموع
Total 

 
38 100   

 

 گیریبحث و نتیجه
مختلـف درک کـرد.  یهاتوان به روشیرا م اتیاضیرشک بی

 یایـسـاختارها کـامالً در دن نیـهاسـت. ادانش سازه اتیاضیر
 یسـازمدل یبـرا یو اساس هیکه پا ییاند، جاادغام شده یواقه

شانس را  نیا اتیاضی، ریجهان تیمقبول لیمناسب هستند. به دل
 یعلمــ صــورتبه یجهــان داریــدارد کــه از گفتمــان توســهه پا

تا همـه مند کند را ساختار یادهیچیپ یندهایکند و فرا یبانیپشت
 داریتوسهه پا یآموزش برا داشته باشند. یبه آنها دسترس ندبتوان

اساسـاً  یکنـد کـه هـر شخصـیفـراهم مظاهراً این امکـان را 
 نیـآورد. ا به دستمشکالت مختلف  یبرا متفاوتی یهاحلراه

، ریپـذامر مستلزم قضاوت درباره اسـتقالل، تفکـر بـاز و انهطاف
 صیتشـخ یی، توانـادیـاطالعـات جد یانتقاد یابیبه ارز لیتما
روضـات آنهـا و عـدم مف دمجـد یابیـارز یبرا تیاز واقه دیعقا

است. دستورالهمل  رییقابل تغریو غ یینها یهاحلاستفاده از راه
 «یاضیر تیصالح»که  به این موضوع اشاره دارداروپا  هیاتحاد
تفکر  یهاحل مسائل روزمره با استفاده از مدل ییبر توانا یمبتن

( رهیو غ ها، نمودارهاها، طرح)فرمول شی(، نمایمکان ای ی)منطق
 ایساختار و تههد، تکرار  ییشناسا یبرا ییشامل توانا نیاست. ا

، حـل مشـکالت، اسـتدالل) یعمـوم یهاتیصالح. نظم است
 عناصر رسـمی، هاها، کار با نمادی، استفاده از سخنرانیسازمدل

ــ ــراریو فن ــار را ی، برق ــاط( روش ک ــ ارتب ــدیم فیتوص  .کن
 ی ریاضـیهانـهیمربوط به همه زم یهاوالً جنبهکه اصیطوربه
ــد در آمــوزش یم ــداریتوان ــده شــود پای  Standing) گنجان

Conference of the Ministers of Education and 

Cultural Affairs of the federalstates, 2003). 
ی اضیر هایتیصالحو انسجام انطباق  موارد قابلاز جمله، 

برنامـه  میتنظـ یریگجهـت ی،داریـپا آموزش یهاتیبا صالح
بـرای  یاضـیر تیخاص صـالح یهابرنامه در اتیاضیر یدرس

ــپا آمــوزش ــا یهاتیصــالحی، داری ــوا )نت ــه محت ــوط ب  جیمرب
و  سیتـدر طیمح، ( که با دانش و مهارت سروکار دارندیریادگی
کمک کنـد  فراگیرانشده که ممکن است به مشخص یریادگی

بـه  یابیـمسائل ارز نیو همچن یکاف ها را در سطحیستگیتا شا
ــت ــد، دس ــراهم  آورن ــدف ــا ؛ نمای ــابراین ب ــهبن ی از ریکارگب

های شناختی، ارزیابی و عملکردی در دروس ریاضـی صالحیت
 آمـوزش پایـداری، دانشِ آمدنبه دست توان موجب توانایی می

تفکر  ییتوانا یریکارگبهدر  ناسب و ارزشمندتمنابع ماستفاده از 
 یدانش الزم براآموزش پایداری و استفاده از  اساسی و یانتقاد
ی آمـوزش و اقدامات مسـئوالنه ماتیتصم ،نظرات یریگشکل

 شود. به روش هدف محورپایداری 
 ،پایـداری آمـوزش هایبرنامـه مناسب اجرای و موفقیتلذا 
 بایـد چـارچوب ایـن .اسـت منسـجم و جـامع چارچوبی مستلزم

 بـر مـؤثر مختلـف زوایـای کـه شود تدوین و طراحی یاگونهبه
 نیـدر ا راسـتا، همـین در .برگیـرد در را هـاآموزش یاثربخشـ
پایـداری  آموزش برای مناسب مدل طراحی بر تمرکز با پژوهش

اسناد ملی و  ابتدا ،های دروس ریاضی دوره ابتداییدر صالحیت
 اسـتخراج و بنـدیطبقه شناسـایی، پژوهش موضوع ،المللیبین

 سـطح در آنهـا تهـدیل و هامفهوم روابط بررسی با سپس شدند،
 در هامؤلفـه ابتـدا کمـی، مرحلـة در .شد ارائه اولیه مدل باالتر،
روش  تحلیـل عـاملی بـا بـا ادامه در و شد بررسی موجود اسناد

 شـد، حاصـل مؤلفـه از کـه ییهارابطـه با حداقل مربهات جزئی
های دروس ریاضـی پایـداری در صـالحیت آموزش برای مدلی

 دهـدمی نشان گیرینتیجه و بحث .است شده ارائهدوره ابتدایی 
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  :که
از عوامل )شـناختی، ارزیـابی و  هرکدامبار عاملی مربوط به 

باشـد. بررسـی بـار دار میبوده و مهنی 4/0عملکردی( باالتر از 
دهد که بهد عملکردی با بار عـاملی عاملی این عوامل نشان می

و بهـد از  داردرین سهم را در تبیین مدل پیشنهادی باالت 942/0
و ارزیابی بـا بـار  879/0ابهاد شناختی با بار عاملی  بیبه ترتآن 

های ریاضی در آموزش پایداری قرار در صالحیت 863/0عاملی 
بـا  «توسهه دانش و مهارت در رابطه با جوامع و محـیط» دارند.

هـای توسـهه مهارت»ر تبیین بهد شـناختی، د 851/0بار عاملی 
و ارزیــابی بهـد در تبیــین  809/0بـا بــار عـاملی  «حـل مســئله

هایی کارآمد برای رفع نیازهای شخصـی و رفـع طراحی روش»
تبیـین بهـد عملکـردی، در  780/0بـا بـار عـاملی  «هانابرابری

 اند.را به خود اختصاص دادهباالترین سهم 
های ویـهنتایج آزمون فریدمن نشان داد که بـین اولویـت گ

داری عملکردی تفاوت مهنی های شناختی، ارزیابی وکلیه متغیر
با میـانگین رتبـه  «درک قانونمندی طبیهت»وجود دارد و گویه 

ارتقـاء قـدرت اندیشـه و تقویـت »در بهد شناختی، گویـه  69/6
در بهد  73/5با میانگین رتبه  «روحیه پرسشگری و پژوهشگری

کارآمد بـرای رفـع نیازهـای هایی طراحی روش»ارزیابی، گویه 
در بهــد  37/5بـا میــانگین رتبــه  «هــاشخصـی و رفــع نابرابری

های ریاضی در اولویـت صالحیتآموزش پایداری عملکردی در 
 قرار دارند.

از پژوهش و مقایسه با پیشینه  شدهحاصلبنابراین با نتایج 
( با 2019)و همکاران ونگ دهد که پژوهش پژوهش نشان می

مسویی دارد زیرا آنها با به اشتراک گذاشتن تجارب ها هیافته
مربوط به پروژه آموزش توسهه پایدار در مهدکودکی در شهر 
شانگهای چین نشان دادند که ادغام آموزش توسهه پایدار، در 

پایداری بر توانایی  برنامه درسی تأثیر مثبتی در ارائه آموزش
(، بیکر 2020)وینتز و همکاران یاددهنده و یادگیرنده دارد. 

 یدر برنامه درس ستیزطیادغام آموزش مح( 2016گیبسون )
 یها و رفتارهادانش، نگرش ریچشمگ شیافزا ی موجباضیر

آنها را با  شده و آموزاندانش شدن ختهیبرانگزیستی و طیمح
 یواقه یزندگ یهاتیبا موقه تاکند یم ریدرگدنیای واقهی 
ی و همکاران ارتیونی یسرهمچنین . نمایندارتباط برقرار 

توسهه  یها در ابهاد آموزش براهمه مهارت( مهتقدند 2019)
 بازیرا ادغام کرد؛  اتیاضیر یتوان در برنامه درسیرا م داریپا

از  ویژگیتوان دو یمزیست طیمحدر مورد  اتیاضیآموزش ر
 زیستدرک دانش محیطیک، را مشاهده کرد:  ریجمله موارد ز

 اتیاضیبا محاسبه ر رایتر خواهد بود زآسان آموزاندانش یبرا
، زیستطیمح قیاز طر دوم،شود و یبه آنها کمک م

خود را توسهه دهند، مانند  یاضیتوانند مهارت ریآموزان مدانش
دو،  این از ها.داده ریو تفس یساز، مدلیی، بازنمالیوتحلهیتجز

تحول در  شگامیعنوان پرفتار خود را بهتوانند میآموزان دانش
موارد  ریو سا یاجتماع یهادهید تا در مورد پدنده رییجهان تغ

(. لذا با توجه به Habibi, 2014شوند )تر حساس و حساس
توان چنین استنباط نمود که گنجاندن می شدهحاصلنتایج 

در دروس ریاضی  ژهیوبههای درسی مفاهیم پایداری در برنامه
ی راهبردهایی ریکارگبهتواند در ی میارشتهانیمبا رویکردی 

 توجه به حل مسئله و طرح مسئلهنوآورانه در فرایند یادگیری و 
 در دنیای واقهی مؤثر باشد.

که از  جهان رییتغ یبرا یداریپا آموزش یهابرنامه
متفاوت در چارچوب اهداف  یآموزش یشنهادیپهای برنامه

در آموزش را  ،مبتنی استملل متحد  سازمان داریتوسهه پا
بر آموزش و  شدنیجهان تأثیر یچگونگ لیوتحلهیتجز

استدالل چنین ، یداریو پا یجهان یریادگیآن در  یامدهایپ
 یومعم یآگاه تیتقو منظوربه دیبا یریادگی ندیکند که فرایم

 یهاستمیس ینقش اساس بنابراین؛ کار کند رییتغ جادیا یبرا
 جیترودر  اماتنحوه انجام اقد یریگدر شکل یآموزش

 همه یبراو پیشرفت پایدار الهمر مادام یریادگی یهافرصت
 یبراانسان را  ییها تواناستمیس نیا رای، زاست حائز اهمیت

و  زیآمتیموفق یاجرا. برای کنندیم تقویت ازهایانهکاس ن
 یدر مدارس و دروس خاص آموزش پایداریبرجسته نمودن 

 ازین یآموزش ستمیدر کل س یاساس راتییبه تغ اتیاضیمانند ر
آموزش  کیبه سمت  یآموزش ستمیس شودمی هیو توص است
به  یداریآموزش و پا یهاوهیکه ش یی، جایابد رییتغ یگردبوم

 یریادگی یاحتمالهای نیگزیجای از کی .شودهم متصل 
با  اتیاضیر یریادگادغام ی ،برای رسیدن به پایداری اتیاضیر

منبع  عنوانبهاطراف  طیاطراف است. استفاده از مح طیمح
 خود یریادگی جیکند تا نتایم قیآموزان را تشودانش یریادگی

، های، استراتژهاتیبا فهال اتیاضیر یریادگو ی را بهبود بخشند
 .انجام شود یزتریانگجانیه یهاو روش متدها
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