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 ی ششم ابتدایی آموزان پایهفهمی در مفاهیم حجم و گنجایش در بین دانشبررسی کج

 
 3، حسین واحدی2صمد حسینی صدر ،1سهراب عظیم پور

 

 چکیده 

-تعدادی دیگر، شهودی هستند و احتمال دارد در تدریس مباحث مفهومی،کج فهمی در بین دانشی ابتدایی، تعدادی از مباحث ریاضی، مفهومی و در دوره

ی ششم ابتدایی می باشد. آموزان پایههای موجود در مفاهیم مربوط به حجم و گنجایش، در بین دانشفهمیآموزان ایجاد شود. هدف این تحقیق بررسی کج

مقایسه ای و همچنین تحلیل کیفی است. نمونه آماری عبارت است  -اف مورد نظر، از نوع تحقیقات توصیفیپژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهد

تبریز انتخاب شدند. ابزار  3آموزش و پرورش ناحیه  ی ششم ابتداییپایهآموزان که از جامعه آماری دانش ی ششم ابتداییپایهنفر دانش آموز  353از تعداد 

های بدست آمده به صورت کیفی تحلیل شد که نتایج نشان داد اغلب پرسشنامه ارزیابی کج فهمی حجم و گنجایش می باشد. دادهگردآوری اطالعات شامل 

فهمی در در مقایسه درک دو مفهوم نتایج نشان داد که میزان کجدر درک درست مفاهیم حجم و گنجایش مشکل دارند.  ی ششم ابتداییپایهآموزان دانش

 بیشتر است. مفهوم گنجایش

 .آموزدانش فهمی، حجم، گنجایش، کجواژگان کلیدی: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 azimpour@cfu.ac.ir ،نویسنده مسئول فرهنگیان، تهران، ایران، دانشگاه پایه علوم گروه استادیار. 1 

 .ایران فرهنگیان، تهران،  دانشگاه پایه علوم گروه علمی هیات عضو. 2 

 ، ایران.، تهراندانشگاه فرهنگیان ،گروه روانشناسی تربیتیاستادیار. 3 

17/3/79پذیرش:    21/2/79دریافت:   



 6931 زمستان/ چهارم، شماره سومعلوم پایه/ دوره پویش در آموزش 

 

  

 

 

 مقدمه

درک شامل فعالیت ذهنی پیچیده و چندبعدی  .(1777، 1درک چیزی بیشتر از به دست آوردن مفاهیم و یا مهارت در یک زمان است)کارپنتر و الرر

آموزان می تواند منجر به ها در دانشها و مهارتاست که در فرایندی پیوسته و مولد در حال ایجاد و تداوم است. در درس ریاضی درک مفاهیم، ایده

شود و ای که این مفاهیم آموزش داده میکنند و یا شیوهمی سازیآموزان این مفاهیم را درونیای که دانشآموزش و یادگیری مطلوب در ریاضی شود. شیوه

 .(2009، 2)اوون و توریشموثر واقع شودتواند درموفقیت درس ریاضی شود میبا مفاهیم قبلی ارتباط داده می

فهمی به معنای داشتن کج باشد. فهمی  و به تبع آن بدفهمی مییکی از عواملی که منجر به مشکالت جدی در یادگیری ریاضیات می شود کج 

اساس و های ساده و بی، اعتقادات غیر علمی، نظریهشده ها به عنوان تصورات از پیش پنداشتهفهمیباورهایی به ظاهر علمی است که مبنای علمی ندارند. کج

های زیادی با خود دارند فهمیرسند. اکثر مردم هم کجگاهی سوء تفاهم مفهومی هستند که فرد به آن اعتقاد دارد. اما از نظر علمی به ظاهر درست به نظر می

 .(1375  ،3و جتا که از آن آگاهی ندارند)رایان

-ی ابتدایی دارای موضوعات مفهومی است و بیشتر مباحث آن  به موضوعات، مفاهیم ساده و  قابل مشاهده مربوط میاز آنجا که ریاضیات دوره

آموزان بوجود آید. بنابراین ی و حتی بدفهمی در موضوعات ریاضی، بخصوص مفاهیم حجم و گنجایش در بین دانشفهمشوند، بنابراین احتمال دارد که کج

های فهمییم، از کجمعلمین محترم خود باید به داشتن اطالعات کافی در مورد مفاهیم اولیه حجم و گنجایش مجهز شده باشند تا بتوانند در برخورد با این مفاه

آموزان  های ریاضیات،  تغییرات چارچوب مفهومی دانشفهمیی ابتدایی جلوگیری کنند. یکی از اهداف اساسی در اصالح  کجشده در دورهاحتمالی ایجاد 

 باشد.  از مفاهیم می

های ریاضی و بخصوص هندسی، درک شهودی است. در ریاضیات، دانش غریزی یا احساس بدون استدالل را درک شهودی یکی از استدالل

های متفاوت برای یک شخص ثابت نیست و با گذشت زمان در حال تغییر است. گویند. شهود از فردی به فرد دیگر فرق دارد و حتی، درک شهودی در زمان

ی در بین افراد فهمی یا بدفهمی شهود افراد در ارتباط است، و باعث ایجاد کجتوان گفت که، دو مفهوم حجم و گنجایش به یک نحوی با مسئلهبنابراین می

لذا در این قسمت،  قبل از ورود به موضوع اصلی، الزم است که از دیدگاه ریاضی،  .(1371)دواچی رفعت، آموزان می شودجامعه، خصوصا در بین دانش

 تعاریف حجم و گنجایش، آورده شود.

-ای است که جسم تو خالی میگنجایش، همان مقدار ماده  به عبارت دیگر دهد.مقدار فضایی که یک شکل فضایی در درون خود جا میگنجایش، یعنی 

توان به دو صورت زیر تر حجم را میکند. به عبارت دقیقشکل فضایی در فضا اشغال می یککه  است حجم مقدار فضاییو همچنین،  تواند در خود جا دهد.

 بیان کرد:

 باشد. الف( حجم داخلی: فضای داخلی یک ظرف که همان گنجایش می 

                                                           
1 Carpenter & Lehrer 
2 Even & Tirosh 
3 Ryan & Jetta 
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 .(1371، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیکند)ب( حجم خارجی: مقدار فضایی که یک شکل اشغال می

سازمان پژوهش و برنامه ریزی متر مکعب، لیتر و سی سی اشاره کرد)متر مکعب، دسیتوان به مترمکعب، سانتیگیری حجم، میاز جمله واحدهای اندازه 

  .(1371، آموزشی

 ساختار و ماهیت انرژی، همچنون: اهیمیمف ی زمینه در ی، بسیار هایفهمیکج ابتدایی ششم ی پایه آموزاندانش که اندداده نشان مطالعات برخی

 .(1375 صفری، و )بدریاناست نشده هافهمیکج این بروز مانع ترپایین هایپایه در آنان هایآموخته و دارند کار مفهوم و انرژی منابع انرژی، تبدیل انرژی،

 (.1372 ،پوراسکندری و شکرباغانی ،دریان)باست گرفته قرار تایید مورد پنجم پایه آموزاندانش در نیز گرما و دما مفهوم درباره فهمی کج

سیسمان و آکسو تان  .(2000، 1اند)مارتین و استراچنآموزان در درک مفاهیمی مانند طول و حجم تاکید داشتههای دانشبرخی از مطالعات به تفاوت

 شاهدی بعنوان حجم را و مساحت طول، گیریفرآیندی درباره اندازه و مسایل و تکالیف مفهومی حل هنگام در آموزاندانش خطاهای و اشتباهات (2011)

 هایفرمول و هاروش و آنها روابط و اساسی ناشی از عدم درک  صحیح آنها از مفاهیم ششم کالس آموزاندانش پیشرفت عدم دهدمی نشان کهبیان کردند 

  .باشدحجم می و مساحت طول، گیریاندازه برای استفاده مورد

تواند ناشی از آموزش اشتباه معلمان باشد. برخی از معلمان ابتدایی به دلیل  تصورات ایجاد شده از فهمی در درک مفاهیم حجم و گنجایش میکج

ی ابتدایی، از معلمان خود دریافت کرده باشند، در بیان  یا در دوران تحصیلی خود، بخصوص در دورهقبل که البته ممکن است برداشت شخصی هم باشد 

دهد. در این جهت  و بدون هدف و برنامه، سوق میآموزان را به درگیری ذهنی بیشوند. و این مشکالت دانشمفاهیم حجم و گنجایش دچار مشکل می

 مورد بررسی قرار دهد. ی ششم ابتداییآموزان پایه های مفاهیم مربوط به حجم و گنجایش را در بین دانشیفهمکج راستا پژوهش حاضر در نظر دارد

 

 روش تحقیق 

ای و همچنین تحلیل کیفی است و بر این اساس به مقایسه -طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، از نوع تحقیقات توصیفی

آموزان آموزان پرداخته و سپس به این دو مفهوم را در بین دانشمفاهیم مربوط به حجم و گنجایش و تحلیل کیفی آن در بین دانش هایتوصیف کج فهمی

ه تبریز ک 3ناحیه آموزش و پرورش  ی ششم ابتداییآموزان پایهنماید. جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از کلیه دانشمقایسه می ی ششم ابتداییپایه

که بر اساس جدول  ی ششم ابتداییآموز پایهنفر دانش 353باشند. نمونه آماری عبارت است از تعداد مشغول به تحصیل می 1371-79در سال تحصیلی 

 ای از جامعه آماری انتخاب شدند. مورگان به صورت تصادفی خوشه

پژوهش حاضر عبارت از پرسشنامه محقق ساخته بود که بررای  : ابزار گردآوری اطالعات در فهمی حجم و گنجایشپرسشنامه ارزیابی کج

مساله مطرح شده است. هر مسراله بره    5سئوال است که در قالب  10فهمی دو مفهوم حجم و گنجایش توسط محققان طراحی شد. پرسشنامه شامل سنجش کج

کنرد. پرسشرنامه حاضرر پرس از تهیره در اختیرار       درک بررسری مری  شود که یکی مفهوم حجم و دیگری مفهوم گنجرایش را از نظرر میرزان    دو سوال تقسیم می

 30ی یرک نمونره   متخصصان علوم تربیتی قرار گرفت و روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه، با اجررا برر رو  

 بدست آمد. 97/0آموزان پایه ششم ابتدایی آلفای کرونباخ برابر نفری از دانش

                                                           
1 Martin & Strutchens 
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بندی گردید و تحلیل کیفی از آن صورت گرفت. سپس دو مفهوم حجم و گنجایش از نظر تفراوت  های بدست آمده به صورت فراوانی دستهداده 

 وابسته مورد مقایسه قرار گرفتند. tفهمی با استفاده از آزمون در میزان کج

 

  یافته ها

 
 درک در سواالت مربوط به حجم. توزیع فراوانی و درصد فراوانی سطوح 1جدول 

 سطوح درک
 7سوال  9سوال  5سوال  3سوال 1سوال 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 7/15 51 00/1 11 70/1 21 5/17 17 7/10 37 درک کامل

 30/7 33 1/21 79 50/1 23 5/29 79 10/7 32 درک ناقص

 1/15 231 2/15 230 1/99 292 1/15 111 2/97 291 درک اشتباه

 30/7 33 20/1 22 10/7 31 10/9 21 00/2 9 فقدان درک

 
 . توزیع فراوانی و درصد فراوانی سطوح درک در سواالت مربوط به گنجایش2جدول 

 سطوح درک
 10سوال  7سوال  1سوال  1سوال 2سوال 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/11 52 70/1 19 0/21 91 2/11 50 9/20 93 درک کامل

 0/13 11 9/11 57 2/23 72 1/21 79 1/51 172 درک ناقص

 7/11 217 0/90 219 7/12 151 0/51 170 2/23 72 درک اشتباه

 5/10 39 50/7 30 0/13 11 2/10 31 50/1 11 فقدان درک

 

توزیع فراوانی و درصد فراوانی سطوح درک در سواالت  2و درصد فراوانی سطوح درک در سواالت مربوط به حجم و جدول  توزیع فراوانی 1جدول 

 مساله مطرح شده به شرح زیر می باشند: 5دهد. مربوط به گنجایش را نشان می

 

 مساله اول

 به اشکال زیر تبدیل می کنیم.ای کامالً یکسان را بعد از ذوب کردن در دو قالب متفاوت دو قطعه ی شیشه 
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 ۲شکل                                      ۱شکل   

 ، به دو سوال زیر پاسخ دهید.2و1با توجه به اشکال 

               : حجم کدام شکل بیشتر است؟1سوال

 ت.بیشتر اس 1الف(حجم شکل 

 بیشتر است. 2ب( حجم شکل 

 ج( حجم های هر دو شکل باهم برابراند.

 د( حجم اشکال هیچ ارتباطی به هم ندارد.

 …………………………………زیرا

 : گنجایش کدام شکل بیشتر است؟2سوال

 بیشتر است. 1الف( گنجایش شکل 

 بیشتر است. 2ب( گنجایش شکل 

 ج( گنجایش های هر دو شکل باهم برابراند.

 ش اشکال هیچ ارتباطی به هم ندارد.د( گنجای

 ………………………………………زیرا

گردد فقط مشاهده می 2آموزان درک کامل نشان داده بودند. در سوال دوم نیز، چنانکه در جدول درصد دانش 7/10چنانکه مشاهده می گردد، فقط 

 آموزان درک کامل نشان داده بودند.درصد دانش 9/20

 

 مساله دوم 

با ابعاد و ضخامت برابر داریم و با استفاده از آنها دو شکل فضایی متفاوت بسته درست می کنیم اگر از این مقوا هیچ دور ریزی دو مقوای کاغذی 

 های مقوا به روی هم آمده باشد . به دو سوال زیر پاسخ دهید.نداشته باشیم ولبه

 : کدام مطلب در مورد حجم این دو شکل درست است؟ 3سوال

 م های دو شکل متفاوت اند.الف( حج      
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 ب( حجم های دو شکل یکسان اند.        

 ج( مقایسه ی حجم انها ممکن نیست.        

 زیرا .......................................................................................

 : کدام مطلب در مورد گنجایش این دو شکل درست است؟1سوال

 ف( گنجایش های دو شکل متفاوت اند.ال      

 ب( گنجایش های دو شکل یکسان اند.        

 ج( گنجایش های اشکال هیچ ارتباطی به هم ندارد.        

 زیرا .........................................................................................

 2/11در سوال چهارم نیز،  نتایج نشان داد که  آموزان درک کامل نشان داده بودند.درصد دانش 5/17فقط گردد چنانکه مشاهده می، در سوال سوم

 آموزان درک کامل نشان دادند.درصد دانش

 

 مساله سوم

هیچ مقدار از آب لیوانی پر از آب داریم آب آن را داخل ظرفی مکعب شکل، خالی می کنیم به طوری که آب ظرف مکعب شکل را کامال پر کند. اگر 

 لیوان باقی نماند یا به زمین ریخته نشود . به دو سوال زیر پاسخ دهید.

 : کدام گزینه در مورد حجم این دو ظرف)لیوان و ظرف مکعبی شکل( درست است؟5سوال

 الف( حجم لیوان و ظرف مکعبی یکسان است.      

 ب( حجم لیوان بیشتر از حجم مکعبی است.        

 ج( حجم ظرف مکعبی بیشتر از حجم لیوان است.        

 د( مقایسه حجم این دو ظرف امکان پذیر نیست.         

 زیرا .......................................................................................

 ( درست است؟:کدام گزینه در موردگنجایش این دو ظرف)لیوان و ظرف مکعبی شکل1سوال

 الف( گنجایش لیوان و ظرف مکعبی یکسان است.      

 ب( گنجایش لیوان بیشتر از گنجایش ظرف مکعبی است.        

 ج( گنجایش ظرف مکعبی بیشتر از گنجایش لیوان اسن.        

 د( مقایسه ی گنجایش این دو ظرف امکان پذیر نیست.         

 .....................................................................زیرا ..........................
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 2آموزان درک کامل نشان داده بودند. در سوال ششم نیز، چنانکه در جدول درصد دانش 7/1گردد، فقط چنانکه مشاهده می ،در سوال پنجم

 آموزان درک کامل نشان داده بودند.درصد دانش 21گردد مشاهده می

 

 اله چهارممس

قوطی الزم می شود. با توجه  12پر کنیم.   5×1×1متر داریم می خواهیم آن را با قوطی های تو پری به ابعاد    1×5×3کالسی به شکل مکعب مستطیل و ابعاد  

 به موارد اشاره شده به سواالت زیر پاسخ دهید.

 : کدام گزینه در مورد حجم اتاق و قوطی ها صحیح است؟9سوال

 قوطی یکسان است. 12الف( حجم کالس با حجم        

 قوطی بیشتر است. 12ب( حجم کالس از حجم         

 قوطی کمتر است. 12ج( حجم کالس از حجم          

 قوطی باهم امکانپذیر نیست. 12د( مقایسه ی حجم کالس و          

 ...................................................................................................زیرا 

 : کدام گزینه در مورد گنجایش اتاق و قوطی صحیح است؟7سوال

 قوطی یکسان است. 12الف( گنجایش کالس با گنجایش        

 است.قوطی بیشتر  12ب( گنجایش کالس از گنجایش          

 قوطی کمتر است. 12ج( گنجایش کالس از گنجایش           

 قوطی باهم امکانپذیر نیست. 12د( مقایسه ی کالس و            

 زیرا ................................................................................................

درصد  7/1آموزان درک کامل نشان داده بودند. در سوال هشتم نیز، نتایج نشان داد که درصد دانش 1قط گردد فدر سوال هفتم، چنانکه مشاهده می

 آموزان درک کامل نشان دادند.دانش

 

 مساله پنجم 

 یک قطعه چوبی و یک قطعه آهنی کامال هم شکل داریم به دو سوال زیر پاسخ دهید.

 درست است؟: کدام گزینه در مورد حجم این دو قطعه 7سوال  

 الف(قطعه ی چوبی حجم بیشتری دارد.      

 ب( قطعه آهنی حجم بیشتری دارد.        

 ج( هر دو قطعه چوبی و اهنی حجم برابری دارند.         
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 د( مقایسه حجم این دو قطعه امکانپذیر نیست.          

 ......................................زیرا ...........................................................

 : کدام گزینه در مورد گنجایش این دو قطعه درست است؟10سوال

 الف( قطعه ی چوبی گنجایش بیشتری دارد.        

 ب( قطعه آهنی گنجایش بیشتری دارد.          

 ج( هر دو قطعه چوبی و آهنی گنجایش برابری دارند.          

 د( مقایسه حجم این دو قطعه امکان پذیر نیست.           

 زیرا ..................................................................................................

مشاهده  2م نیز، چنانکه در جدول آموزان درک کامل نشان داده بودند. در سوال دهدرصد دانش 7/15گردد، فقط در سوال نهم، چنانکه مشاهده می

 آموزان درک کامل نشان داده بودند.درصد دانش 9/11می گردد 

 
 ی ششم ابتداییآموزان پایهگنجایش در  دانشو های حجم . نتایج توصیفی مربوط به کج فهمی3جدول

 باالترین پایین ترین انحراف معیار میانگین نوع

 20 9 02/2 13/13 حجم 

 20 9 33/2 11/12 گنجایش

 

دهد. در مفهوم حجم میانگین درک ی ششم ابتدایی را نشان میآموزان پایههای حجم و گنجایش در  دانشفهمینتایج توصیفی مربوط به کج 3جدول 

حجم  و مفهوم گنجایش تفاوت آموزان از مفهوم دهد که در کل در درک دانشباشد. نتایج نشان میمی 11/12و در مفهوم گنجایش  13/13آموزان دانش

 آمده است. 1وابسته استفاده شد که نتایج آن در جدول  tدار بودن تفاوت در درک دو مفهوم از آزمون اندکی وجود دارد. برای بررسی معنی

 
 آموزان از دو مفهوم حجم و گنجایشوابسته برای مقایسه درک دانش tآزمون  . نتایج1جدول 

 داریمعنی T درجه آزادی خطای استاندارد میانگین استانداردانحراف  تفاوت میانگین

91/0 07/2 11/0 352 77/1 001/0 
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توان گفت در یادگیری بین مفاهیم حجم و گنجایش در باشد. بنابراین میدار میمعنی 001/0( در سطح 77/1بدست آمده ) tنتایج نشان می دهذ که 

دهد که میزان درک صحیح در مفهوم حجم بیشتر است. به عبارت دیگر در دار وجود دارد. نتایج نشان میتفاوت معنیآموزان پایه ششم ابتدایی بین دانش

 فهمی بیشتری وجود دارد.درک مفهوم گنجایش کج
 

 گیریبحث و نتیجه

گنجایش مشکل دارند. در مقایسه درک دو  ی ششم ابتدایی در درک درست از مفاهیم حجم وآموزان پایهنتایج تحقیق نشان داد که بسیاری از دانش

آموزان در حین یادگیری ریاضیات به عنوان اشکاالت و تصورات اشتباه دانشفهمی در مفهوم گنجایش بیشتر است. مفهوم نتایج نشان داد که میزان کج

فهمی در پاسخ به یک شوند. هر خطا نوعی کجمی گرفته نظر در یادگیری مشکالت و تفکر هایروشای غنی برای شناسایی روش کشف مفاهیم، وسیله

اند این معموال تحقیقات گذشته بر آن تاکید داشتهای که نکته(. 2007، 1های اساسی است)لگوتکوو ناشی از ناکافی بودن شواهد، مفاهیم و مهارتسوال است 

گیری گیری در برابر ماهیت اندازهتاکید بیشتری است که بر چگونگی اندازهآموزان از این مفاهیم به دلیل ساز در درک ضعیف دانشاست که دلیل زمینه

 .(2003، 2شونده است)گرنت و کلین

دایی، به این های پنجم و ششم ابتهای ریاضی و علوم پایهبه خاطر اهمیت موضوعات گنجایش و حجم در ریاضیات و علوم، فصلهایی از کتاب

آموز در زندگی روز مرّه و سبب نیازی که دانش بنابراین به .(1371های پنجم و ششم، ریزی آموزشی، پایهبرنامه )سازمان پژوهش ومفاهیم پرداخته است

همچنین در شغلهایی که در جامعه وجود  آید،زیست شناسی و مخصوصاً هنر برایش پیش می همینطور در بکارگیری آن در سایر علوم نظیر شیمی، فیزیک،

 .(1371، دواچی)رسداجسام، یادگیری مبحث حجم ضروری به نظر می ی حجمحصیل دانستن دستورهای محاسبهدارد و یا در ادامه ت

آموزان برای یادگیری ها و مفاهیم ریاضی با آن روبروهستند، بی انگیزگی دانشیکی از مشکالتی که آموزشگران ریاضی در مسیر آموزش مهارت

وقتی آموزان با کاربردهای مهارتهای آموخته شده در زندگی واقعی است. انگیزگی، آشنا نبودن دانشدالیل این بیباشد ویکی از مهمترین این مفاهیم می

اند، لذا برای داند، مثال اینکه حجم و گنجایش چه کمکی در پیشرفت امروزی بشر داشتهآموزی اهمیت یادگرفتن مفاهیم اساسی ریاضی و هندسه را نمیدانش

به کودکان در یافتن در صورت امکان و در حد توانایی خود الزم است که معلم  بنابراینشود. م حجم و گنجایش،  اهمیت چندانی قائل نمییادگرفتن مفاهی

یگر . تا دکودکان کمک کند که مهارتهای آموخته شده را معنادار بیابند یعنی به .کمک کند ،بین ریاضی آموخته شده و دنیای واقعی ی موجود در پیوندها

 .(1371)رضایی،های اخیر، به راحتی دریافت کنندمفاهیم وابسته به این موضوعات را در سال

 

                                                           
1 Legutko 
2 Grant & Kline 
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آموزان های آتی دانشسازد. این دو مفهوم در آموزشنتایج این پژوهش اهمیت توجه بیشتر به آموزش مفاهیم حجم و گنجایش را خاطر نشان می

های متمادی جریان یابد و چه بسا بسیاری از معلمان خود تواند در سالشود میدوره ابتدایی بنیان گذاشته میهایی که در فهمیاهمیت بسزایی دارند و کج

-فهمی ناشی از دوره تحصیالت ابتدایی خود آنان باشد. در این راستا توصیه می شود که مسئوالن آموزش و پرورش آموزشفهمی باشند و این کجدچار کج

 آموزان بپردازند.ینه برای معلمان فراهم نمایند تا آنان نیز به آموزش صحیح دانشهای الزم را در این زم
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