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 1ایدیدگاه معلمان نسبت به تأثیر ریاضی دانشگاهی بر تدریس ریاضی مدرسه

Teachers’ Perspective of how High School Mathematics is 

influenced by University Mathematics 
 05/1399/ 02: ؛ تاريخ پذيرش مقاله11/1398/ 11: تاريخ دريافت مقاله

 2حمیده سرشتی

 3زهرا گویا

 ساازمهاايی هاه بارام دماادهدر دهه اخیر، يکی از انواع دانشچکیده: 

ة شديیِ تخصصیدانش محتوا»معلمان دبیرستان مورد توجه قرار گرفته، 

است هه تمرهز دن، بر چگونگی ايجااد ارتاااب بای  « امرياضی مدرسه

 ام است. برام شناسايی اي  داناش،رياضیِ دانشگاهی و رياضی مدرسه

پژوهشی طراحی شد هه هدف اصالی دن، توصایچ چگاونگیِ اسات اده 

 در دن، ام بود ومعلمان از رياضی دانشگاهی در تدريس رياضی مدرسه

 لم رياضی دبیرستان هه همگی تجربه تدريس حسابان را داشاتند،مع 19

-طور داوطلب شرهت هردند. رويکرد اي  پژوهش هی ای باود و دادهبه

-هاام نیماهشاناختی، مصااحاههام دن، با است اده از اطالعات جمعیت

هااام هااالس درس و هااام مکتااوم و مشاااهدهساااختارم، مصاااحاه

دورم شاد. در فرايناد هااهش جما  هام میدانی نويسنده اول،يادداشت

ت هه شکل گرفها و تجزيه و تحلیل نهايی، دو مقوله اصلی وار دادهنظام

چگاونگی اسات اده از »هرهدام، شامل چندزيرمقوله شادند. مقولاه اول 

 مقولهو « امرياضی پیشرفته دانشگاهی توسط معلمان در تدريس مدرسه

باود. توصایه « نشاگاهیام و رياضی داشکاف بی  رياضی مدرسه»دوم 

هاام باه درسمعلماان رياضای،  -اي  پژوهش اي  است هاه دانشاجو

اهی، ام رياضی دانشگام نیاز دارند هه بی  رياضی مدرسهمحتوايی ويژه

ارتااب برقرار هند؛ همان رياضیاتی هه هادف ايا  پاژوهش، شناساايی 

 ماهیت و توصیچ دن بود. 

ام، داناش محتاوايیِ درساه، رياضای مرياضی دانشاگاهی :هاکلیدواژه

 ام، دبیران رياضی دبیرستان. شدة رياضی مدرسهتخصصی

Z. Gooya (Ph.D) 
Abstract: In recent years, a new 

construct called “School- Related 

Content Knowledge” has been introduced 

to the field to make connection between 

university mathematics and school 

mathematics. To better understand the 

relation between university and school 

mathematics, a study was designed and 

conducted with 19 upper secondary 

mathematics teachers, using qualitative 

methodology. The data collected from 

four different sources. By systematic 

reduction of the data, two categories 

emerged with of a number of sub-

categories as “the ways in which, 

teachers use academic mathematics in 

their high school teaching” and “the gap 

between academic vs. high school 

mathematics” The study concluded that it 

is important to design specific 

mathematics courses that are content- 

based, different from both mathematics 

and all kinds of pedagogical courses that 

their main responsibility is to help 

prospective high school teachers to re- 

tailoring academic mathematics to better 

serve the purpose of high school 

mathematics.   
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 مقدمه

دموزان، چند دهه است هه جايگاه دانش محتوايی معلمان رياضی در ارتقام يادگیرم دانش

توجه پژوهشگرانِ دموزش معلمان رياضی را به خود، جلب هرده است. اي  دانش و نقشی هه 

هند، توسط پژوهشگران بسیارم مورد بررسی قرار در شکل دادن به تدريس هالسی بازم می

؛ 2010، 4؛ رولند و تارنر2003، 3؛ بال و بس2000، 2؛ بال1986، 1م گرفته است )شول

، 7و لیکی  6؛ زازهیس1393؛ گويا و مهربانی، 2015 ؛ ،2010، 5استايلینايدز و استايلینايدز

اند و در دنها، دانش ها، با است اده از ديدگاه شناختی انجام شدهاهثر اي  پژوهش(. 2010

هام معلمان برام تدريس و تحقق ي  عامل اثرگذار در طراحیموضوعی به عنوان يکی از چند

(. در همی  راستا، هیل و 2015، 8اسپیر و همکارانشود )اهداف دموزشی خود، ديده می

هی یت تدريس  ارتقام (  با تأهید بر اهمیت دانش محتوايی رياضی در2005) 9همکاران

دموزان را چالشی بزرگ دانستند. با دانشمعلمان، ايجاد ارتااب بی  میزان اي  دانش و عملکرد 

-دهیِ درسگیرم و جهتاند نقش مؤثرم بر شکلها نتوانستهاي  پژوهشهام اي  وجود، يافته

معلمان رشته رياضی در دوره متوسطه تدوي  شده،  -هه در دانشگاه، برام دانشجو هام رياضی

در « 10هام علوم رياضینسگذارم هن راشورام سیاست» 2012داشته باشند. گزارش سال 

همی  راستا بیان نمود هه اهثر معلمان رياضی دبیرستان دارام مدرک تحصیلی در رشته رياضی 

گذرانند، مورد نیاِز هام محتوايی رياضی هه در دانشگاه میهستند و اگرچه، بسیارم از درس

ولی جام  وهار است،هام تحصیلی باالتر )هارشناسی ارشد دهترم(، صنعت و هسبدوره

ام باشد، تقريااً خالی است. در هام رياضی هه تمرهز دنها بر تدريس رياضی مدرسهدرس

-هايی نیاز دارند هه برايشان فرصتصورتی هه به باور اي  شورا، دانشجويان رياضی، به درس

هايی برام ورود به حرفه معلمیِ رياضی و تدريس فراهم هند يا عالقه ورود به حرفه معلمی را 

                                                 
1. Shulman 

2. Ball 

3. Bass 

4. Turner 

5. Stylinadis 

6. Zazkis 

7. Leikin 

8. Speer, King & Howell  

9. Hill, Rowan & Ball   

10 Conference Board Of The Mathematical Science: CBMS 
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هايی هه گرايش دنها تربیت معلم دبیرستانی است، اي  ضرورت در دنها ايجاد هند. الاته در دوره

بیشتر است، زيرا الزم است دانشجويان اي  گرايش طورم دموزش باینند هه قادر به يادگیرم 

مداوم محتوام جديد رياضی از طريق خوددموزم باشند و درک و فهم خود را از مااحثِ دشنا 

نده شده، ارتقا دهند و به دن عمق باخشند. اي  در حالی است هه اسپیر و همکاران و خوا

هام رياضِی اند هه گذراندن درس(، بحث هرده2005، به نقل از فلودن و منیکتی، 2015)

هند. قال ام ايجاد نمیدانشگاهی به شکل مرسوم، الزاماً خارگی در م اهیم برنامه درسی مدرسه

( نشان داد هه معلمان رياضی، نیاز دارند تا درهی غنی از 1999) 1ما پینگش لیاز اي  نیز پژوه

معلمان رشته رياضی پس از فراغت از  -دانشجوم اهیم رياضی داشته باشند، ولی بسیارم از 

تحصیل و ورود به حرفه معلمی، فهم عمیقی از محتوام رياضیِ برنامه درسی دوره دبیرستان 

نگرم در دانش محتوايی دهه اخیر، مطالعه در مورد چگونگِی دوبارهبدي  ساب در  ندارند.

هام پژوهشی، يکی از تمرهزهام معلمان رياضی در برنامه درسی دانشگاهی با استناد به يافته

خصوص در دوره متوسطه شده است. به دلیل اي  تحقیقی در حوزه دموزش معلمان رياضی به

مرهز دن، بر توصیچ چگونگیِ ارتااب بی  دانش نیاز، پژوهشی طراحی و اجرا شد هه ت

محتوايی رياضیِ دانشگاهی و دانشِ تدريسی معلمان رياضیِ دوره متوسطه بود. در نتیجه هدف 

محتوام رياضی مناسب را برام تدريس در دوره هارشناسی رياضی هه پژوهش اي  بود هه 

ي  سؤال اصلی پژوهش هدفش تربیت معلمان رياضی بود، شناسايی و توصیچ هند و به ا

اند، در چگونه معلمان رياضی، از محتوام رياضی هه در دانشگاه ياد گرفته»پاسخ دهد هه 

 «هنند؟تدريس خود است اده می

 پیشینه پژوهش

دانش محتوايی رياضی مورد نیاز و مناسب برام تدريس در دبیرستان، يکی از مسائلی باود هاه 

« 3هتام رياضی مقدماتی از ديدگاه باالتر»توجه ويژه نمود و  در اوائل قرن بیستم، به دن 2هالي 

                                                 
1. Liping Ma 

ی، ر زبان فارسد« ما»ر ، با ضمی«ما»علت دوردن نام نويسنده در مت  اي  است هه نويسندگان دغدغه داشتند هه نام خانوادگی  

 اشتااه گرفته نشود. 

2. Felix Klein 

3. Elementary Mathematics From A Higher (Advanced) Standpoint 
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را برام معلمان رياضی نوشت. اي  هتام از قرن گذشته تا هنون، مدلی بارام تادريس رياضای 

(. 2017، 1معلمان بوده است )ويگَند و همکااران -خصوص برام دانشجودر دوره هارشناسی به

محتوام اصیل، از نظر رياضی دقیق و متناسب برام  در راستام تحقّق خواسته هالي  بر انتخام

ام را باا ناام وم تعرياچ ، پاروهه«2المللی تدريس رياضیهمیسیون بی »تدريس در دبیرستان، 

هرده هه هدف دن، نوشت  محتوام مناسب برام دبیران رياضی باه دو زباان انگلیسای و باومیِ 

 . 3مندان، قابل دسترسی استنويسنده است و برام عالقه

( اظهار داشتند هه معلم رياضی، عالوه 1975، 5فلچر، به نقل از 2018) 4همکاران دِرِهر و

دهد و برايش امکان برقارارم ارتاااب را بر دانش عمومیِ رياضی هه به او توانايیِ موضوعی می

گ ته ويژه برام موفقیت در حرفه خود نیاز دارد. به هند، به دانشی دانان ايجاد میبا ساير رياضی

داناش »تاوان دن را دنان، ماهیت دانشی هه معلم را در تدريس رياضی خاود موفاق هناد و مای

ام خاود، شناس در هار حرفهنامید، شایه دانشی است هه يک مهندس يا ستاره« ام معلمیحرفه

هاام پاژوهش دناان معلاوم هارد هاه داناش رياضایِ هند. با اي  حاال، يافتاهاز دن است اده می

لمان رياضی، به طور مناسای تایی  نشده و به اندازه هافی، قدر دانسته نشده است مخصوص مع

 و اي  امر، يکی از معضالت دموزش معلمان رياضی است. 

هام مربوب به انواع دانشای اسات هاه معلماان رياضای بارام اي  موضوع، در ادامه بحث

ر اناواع داناش محتاوايی و تدريس بهتر به دنها نیاز دارند و توجاه محققاان را باه ساوم سااي

گیرم اي  داناش هادايت هارده اسات و در نتیجاه دنهاا، ترم برام اندازهابزارهام اصالح شده

هام ديگرم از دانشِ مرتاط با تدريس مااحث خااص هام متنوعی برام تعیی  شکلبندمدسته

 ،7باال و همکااران« )6تادريس درداناش رياضای »چارچوم در رياضی، صورت گرفته است. 

                                                                                                                   
تا  1902ام همعلمان رياضی است هه هه درسه جلد بی  سال -هام هالسی فلیکس هالي  برام دانشجوي  هتام  يادداشتا

 منتشر شد.  1908
1. Weigand, Mccallum, Menghini, Neubrand, Schubring & Tobies: Weigand Et Al 

2. International Commission On Mathematical Instruction: ICMI 

3. Www.Mathunion.Org 

4. Dreher, Lindmeier, Heinze & Niemand   

5. Fletcher  

6. Mathematics Knowledge For Teaching: MKT 

7. Ball, Thames & Phelps  
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« 3دانش چهارگانه»( و 1992، 2)فینِما و فرانک« 1دانش رياضی برام تدريس»(، چارچوم 2008

بندم معروف در اي  زمینه هستند. چارچوم فینماا و فراناک، سه دسته (،2011)تارنر و رولند،

داناشِ »و « 6دماوزانداناشِ دانش»، «5هام رياضیدانش بازنمايی»، «4دانش رياضی»چهار مؤل ه 

هام مورد نیاز معلماان در تادريس رياضای در نظار عنوان دانشبهرا « 7گیرمو تصمیمتدريس 

اسپیر و همکاران هه دو مورد اول، مربوب به دانش محتوايی رياضی است. با اي  حال،  گیردمی

باال و همکااران هه توساط « 8دانش رياضی برام تدريس»اند هه چارچوم ( ابراز هرده2015)

در اياالت متحده مورد توجه قرار گرفتاه اسات، در ساطه جهاانی هام و ( تدوي  شده 2008)

تأثیرگذار بوده و بعضی از محققان حوزه دموزش معلمان رياضی، از دن به عنوان ماناايی بارام 

دماوزش معلام »اند هه پروهه شده خود، است اده هردههام تایی مقايسه و اعتااربخشی چارچوم

هرورم و هه توسط مک«  10دانش جار برام تدريس»يا پروهه  9«دموز در رياضیو توسعه دانش

تاارنر و رولناد « چهارگاناه»اند. همچنی ، چارچوم ( تایی  شد، از دن جمله2012) 11همکاران

(، همسويی زيادم با چارچوم بال و همکاران دارد و به نوعی، نساخه جارح و تعاديل 2010)

توسعه و اصالح اي  ويکردم با هم دارند. در رشده دن در انگلستان است و تنها اندهی ت اوت 

هم در « 13شده محتوايیدانش تخصصی»و « 12دانش محتوايی عمومی»هام دو چارچوم، مؤل ه

 هام انجام شده در رابطاه باا تادريسهام حاصل از پژوهشنظر گرفته شد هه منشأ دن، يافته

هه از نظر اساپیر و همکااران رياضی توسط معلمان دوره ابتدايی بوده است. اي  در حالی است 

هام مربوب به دانش رياضی ماورد نیااز معلماان (، است اده از اي  چارچوم در پژوهش2015)

معلم دوره ابتدايی نساات باه دوره دبیرستان و باالتر، با مشکالتی روبروست. بنا به اظهار دنها، 

د، زيرا اولای معلام عماومی هنسازم هامالً مت اوتی را طی میمعلم دوره متوسطه، مراحل دماده

                                                 
1. Mathematics Knowledge In Teaching: Mkit  

2. Fennema & Frank 

3. Knowledge Quartet 

4. Knowledge Of Mathematics 

5. Knowledge Of Mathematical Representations 

6. Knowledge Of Students 

7. Knowledge Of Teaching And Decision Making 

8. Mathematical Knowledge For Teaching 

9. The Teacher Education And Development Student In Mathematics (TEDS-M)  

10. Knowledge Of Algebra For Teaching: KAT 

11. Mccrory, Floden, Reckase & Senk  

12. Common Content Knowledge: CCK 

13. Specialized Content Knowledge: SCK 
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خادمتش بار ازهاام پایشو به اي  دلیل، تمرهاز دماوزش هنداست هه رياضی هم تدريس می

دومای، بارام شود. در صاورتی هاه است هه رياضی را هم شامل می« دانش عمومی محتوايی»

اسات « شدة محتوايیدانشِ تخصصی»هايش بر بیند و تأهید دموزشتدريس رياضی دموزش می

ايا  دو شود. در مورد دوم، رابطه بای  در ضم  دن، به دانش محتوايی عمومی نیز توجه می هه

نوع دانش برام معلمی هه مدرک هارشناسی يا باالتر در رشته رياضای دارد، نامشاخا اسات. 

، رياضایاتی اسات هاه «دانش عمومی محتاوايی»(، نوع دانش رياضی در 2000در تعريچ بال )

گیرد. از نظار لی و متوسط از نظر دانش رياضی، مورد است اده قرار میتوسط يک شهروند معمو

اسات و در دوره « رياضای»(، برام افارادم هاه مادرک تحصایلی دانشاگاهی دنهاا 2000بال )

چاه « دانش محتوايی عماومی»هنند، تعیی  اي  هه در دموزش دبیرستان و بعد از دن تدريس می

وع مورد مطالعه پژوهشگران دموزش معلمان رياضی چیزم الزم است در نظر گرفته شود، موض

درک اناد هاه دياا ( ساؤال هارده2015است. در ارتااب بی  اي  دو ماحث، اسپیر و همکااران )

هه مدرک هارشناسی يا بااالتر در رشاته رياضای دارناد،  برام هسانی «دانش محتوايی عمومی»

 اوت اسات؛ ساؤالی هاه تاالش رياضی است يا با دن مت« دانش محتوايی تخصصی شده»مانند 

 برام پاسخ دادن به دن، چالشی اساسی برام پژوهشگران اي  حوزه ايجاد هرده است.  

 ریاضی دانشگاهی و ارتباط بین آنها -ایریاضی مدرسه

بندم دانش محتوايی رياضی معلمان گرفته شده، هام دستههايی هه به مدليکی ديگر از اشکال 

تاري  نموناه ام و رياضیِ دانشگاهی است. مشخاام رياضیِ مدرسههدر نظر نگرفت  ت اوت

(، تأهیاد 2018، نقل شده در دِرِهر و همکاران، 1908دن است هه در شروع قرن بیستم، هالي  )

شاود، مت ااوت اسات و دن ام با رياضیاتی هه در دانشاگاه تادريس میهرد هه رياضی مدرسه

از نظار هاليا ، مشخصاه اصالی رياضایِ  .عرفی هردشده مت اوت را فراتر از محتوام تدريس

بودن دن است؛ به اي  معنی هه ساختارهام رياضی، به تادري  و  1ام، شهودم و عمومیمدرسه

مند و منطقیِ مرساوم در دماوزش عاالی بر پايه اشیام عینیِ برپا شده هه در تقابل با روش نظام

(. باه طاور مثاال، اگرچاه در حاال 2018، نقل شده در درهر و همکاران، 1908است )هالي ، 

ها در رياضی به نوعی در برنامه رياضی دوره دوم متوسطه وارد هوچکنهايتحاضر حسام بی

                                                 
1. Generic 
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ام و دانشاگاهی باه قاوت خاود بااقی بی  رياضی مدرسهشده است، اما در اي  ورود، ت اوت 

عناوان سارها باه( از ه2011) 1(. در اي  خصوص، مثالی هه وو2018است )درهر و همکاران، 

يکی از  مااحث مهم رياضی دوره ابتدايی مطرح هرد، قابل درنگ است. باه گ تاه وم، معماوالً 

مرتاب اعاداد هامهاام هام ارزمِ زو ام از هالساعداد گويا در دانشگاه، به عنوان مجموعاه

شاوند شوند و عمل جم  و عمل ضرم در اي  مجموعه، طورم تعريچ میصحیه تعريچ می

هاا باا رابطاه ها، صدق هنند و به طور معمول، سازگارمِ اي  تعريچاصول موضوع حلقه هه در

شود. بنابراي ، اعداد گويا در يک روش استنتاجی اصال موضاوعی معرفای ارزم بررسی میهم

ام از چگونگی تدريس رياضی دانشگاهی است. اي  مقدمه با تجرياد ساطه شوند هه نمونهمی

« طقایمند و مرساوم مننظام»شود هه هالي  دن را روش دي  مشخا میباال و زبان رياضی نما

ام، باه جاام نامید. اما معماوالً تادريس هسارها در دماوزش مدرساهدر رياضی دانشگاهی می

و با است اده از اشایام عینای و دشانا  2دادن بخشی از هل، در يک زمینهعنوان نشانتعريچ و به

شاود، و از پیتازا ياا تعرياچ نمی« هال»د، به اي  معنا هه گیرشایه پیتزا يا شکالت، صورت می

شود. همچنی ، روش ارائه شده برام جما  ، ارجاع داده می«هل»ام از شکالت، به عنوان نمونه

شاود و هام رياضی دانشگاهی ارائاه مایهايی هه در درسو ضرم هسرها در مدرسه، با روش

شود، ت اوت اساسای دارد. الاتاه ايا  هاافی ه میهام اثااتی دقیق نشان داددرستی دنها با روش

دموزان يک هسر را، تنها به عنوان بخشی از هل ت سیر هنند، بلکه الزم است هاه نیست هه دانش

هام درک هنناد؛ درهای هاه « نسات»يا « عملگر»زمان، هسر را با چیزهام ديگرم نظیر يک هم

( بارام 2011سیک رياضی نیسات. وو )هام هالبیشتر ماتنی بر شهود است و همراه با استدالل

است، باا  4، همان سه تقسیم بر 4/3شود هه دموز گ ته میدهد وقتی به دانشنمونه، توضیه می

شاود، درک وم از تقسیم هماهنگ نیست. در حالی هه در رياضیاتی هه در دانشگاه تدريس می

nو   دلخواه nو  m برام n/m»و « جزيی از هل»هام مناسای از تعريچ ارائاه شاده و «  0

»شود هه اثاات می 
m

m n
n

دهد ناوع رياضایاتی هاه در دانشاگاه اي  موضوع نشان می«. 

شود، بر حسب دقت و ضرورتی هه برام توجیاه موضاوع الزم اسات، باا رياضای تدريس می

                                                 
1. Wu 

2. Context 
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( بحث هرده بود هه محتاوام رياضایاتی 1994) 1ام مت اوت است.  قال از اي  نیز بِروممدرسه

هاام ساازم رياضای دانشاگاهی نیسات، بلکاه موضاوعشود، سادههه در مدرسه ياد گرفته می

 ام، منطق ويژه خودشان را دارند. مدرسه

( در تشريه اي  ت اوت، بیان هرد هه رياضی به عنوان يک رشاته علمای هاه در 2011وو )

استنتاجی است و روم برقرارم دقیاق  -ساختار اصل موضوعیشود، دارام دانشگاه تدريس می

تمرهز دارد. رياضای دانشاگاهی، معماوالً باا  «هاها و اثااتها، قضیهتعريچ»ها بر اساس نظريه

اشیايی سروهار دارد هه محدود به واقعیت نیستند و اغلب باا ساطه باااليی از تجرياد و زباان 

ياک روش  ه عنوان یک حووه  مرفتیوید دیپوین،ین، شمیشوه درشوند. ریاضی بریاضِی نمادین، مشخص می

هند هه مثالِ هسار و معرفای شاهودمِ دن بادون اسات اده از استنتاجی هار نمی -اصل موضوعی

گیرمِ اغلب م اهیم است. عالوه بر اي ، فرايند شکل 2ساختار اصل موضوعی، يک نمونه معرّف

تد. با اي  وجود، هنگامی هه نتااي  تحقیقاات افجديد در رياضی، به روش استنتاجی ات اق نمی

شوند و هنگامی هه رياضی باه دانشاجويان هام رياضی منتشر میدر مجالت پژوهشی يا هتام

شاود. چیازم هاه اصال موضاوعی انجاام می -شود، معماوالً باه روش اساتنتاجیتدريس می

اهی خود، با دن مواجه دانان دينده در طول مطالعات دانشگدانشجويان، معلمان رياضی و رياضی

، «امرياضی مدرسه»شود. در صورتی هه تمرهز عمده نامیده می« رياضی دانشگاهی»ند و شومی

بر هاربرد رياضی به عنوان ابزارم برام توصیچ و درک واقعیت و تسهیل زندگی روزانه است. 

و هاربردم و ام، اشیام رياضی بیشتر به شکلی شهودم هام رياضی مدرسهدر نتیجه در هالس

-ها در رياضایِ مدرساهشوند. بدي  ساب تشکیل م هومهام خاص، معرفی میمحدود به زمینه

شود و به هام ساده و ملموس انجام میام، معموالً به صورت استقرام تجربی و به وسیله مثال

کاران، هام شهودم و مرتاط با زمینه است )دِرِهر و همهام دقیق، تمرهز بر استداللجام اثاات

2018). 

 ای شدة ریاضیِ مدرسهدانش محتواییِ تخصصی

ام، ضارورت ايجااد داناش خاصای با توجه به ت اوت بی  رياضی دانشگاهی و رياضی مدرسه

برام معلمان رياضی هه رشته تخصصی دانشگاهی دنها رياضای اسات، مطارح شاده اسات تاا 

                                                 
1. Bromme 

2. Representative 
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داناش »دانشای هاه ناوع خاصای از  بتوانند تدريس رياضی موفقی در دبیرستان داشاته باشاند؛

هناد. دِرِهار و ام و رياضی دانشگاهی را به هم مارتاط مایاست هه رياضی مدرسه« 1محتوايی

« 2دانش محتوايی رياضی مرتاط با مدرسه»ويژه را « دانش محتوايی»(، اي  نوع 2018همکاران )

ام تادريس رياضایِ اند. به گ ته دنها، ايا  داناش، ناوع خاصای از داناش محتاوايی بارنامیده

گاهی ام و رياضای دانشادبیرستانی است، م هومی در مورد روابط درونی بی  رياضای مدرساه

ام و رياضی دانشگاهی و رواباط بای  دنهاسات. ايا  است و شامل م اهیمیِ از رياضی مدرسه

داناش »و « داناش محتاوايی دانشاگاهی»ام است و تمايز دن باا دانش، فراتر از رياضی مدرسه

-روش  است. دانش محتوايی رياضی هه بی  دانشجويانِ تماام گارايش« 3وايیِ پداگوهيکیمحت

دانش محتاوايی »دبیرم/ دموزش رياضی و پژوهشی مشترک است، در مقايسه با  -هام رياضی

، ماهیت محتاوايی دارد هاه باا داناشِ «دانش محتوايی پداگوهيکی»و « رياضی مرتاط با مدرسه

 ست. پداگوهيکی ترهیب نشده ا

 سه مؤلفه دانش محتواییِ ریاضیِ مرتبط با مدرسه

درسی  دانش در مورد ساختار برنامه»شامل سه مؤل ه « دانش محتوايی رياضی مرتاط با مدرسه»

داناش در ماورد رواباط درونای بای  رياضای »، «4فرا(رياضای»)و مشروعیت دن مطابق داليل 

دانش در مورد روابط درونی بای  »و « 5يی ام و رياضی دانشگاهی در جهت از باال به پامدرسه

(، 1مادل شاکل )اسات. « 6ام و رياضی دانشگاهی در جهات از پاايی  باه بااالرياضی مدرسه

ام و رياضای رياضای مدرساه« داناش محتاوايی»سه مؤل ه و رابطه دنها را باا سازم اي  م هوم

 دهد.مند، نشان مینظام دانشگاهی به طور

                                                 
1. Content Knowledge: CK 

2. School- Related Content Knowledge: SRCK 

3. Pedagogical Content Knowledge: PCK 

4. (Meta)Mathematics 

5. Top- Down 

6. Bottom- Up 
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 (2018سازم دانش محتوايی رياضی مرتاط با مدرسه)دِرِهر و همکاران، م هوم 1شکل 

است و بیشاتر باه ام و مشروعیت دن درسی رياضی مدرسه در مورد ساختار برنامه مؤلفه اول:

-پاردازد. ياک ساؤال مهام هاه تادوي شده در حوزه برنامه درسی رياضی میهام مطرحسؤال

هام دادن به دن هستند، مربوب به ايادهام موظچ به پاسخياضیِ مدرسههنندگان برنامه درسی ر

هام خاص در ارتااب باا دنهاا و داليال رياضای ياا فرارياضایِ ام رياضی، اهمیت موضوعپايه

هايی از قایال ايا  هاه گويی به سؤالام است. مثالً برام پاسخانتخام دنها برام رياضی مدرسه

چارا هسارها در مدرساه »ياا « ام دارد؟ام در رياضای مدرساههچرا ماحث تاب ، نقش برجست»

نیاز است. اي  « دانش محتوايی رياضی مرتاط با مدرسه»، به دانشی از جنس «شوند؟تدريس می

-هام رياضی هستند هاه باههدام ايدهريز و معلم رياضی بداند هه هند هه برنامهدانش همک می

ام خااص، توضایه داد و دماوز در پاياها به يک دانشتوان يک م هوم رياضی روسیله دنها، می

ياا  عادد تر، مشخا نماود. باه طاور نموناه، اگرچاه هام پايی نیازهام دن را در پايهپیش

دن(  عنوان نسات محیط دايره به قطاربه و در ماحث تناسب ) دوره ابتدايیتقريای از دن، در 

يک نسات اسات و بارام هماه  شود هه عددشود، ولی به اي  بحث پرداخته نمیمعرفی می

نیاز اي  بحث اسات، هناوز تادريس نشاده ها، يکسان است، زيرا مااحث رياضی هه پیشدايره

هام رياضای ايادهتحصیلی، هدام م اهیم و  در هر پايهمعلوم هردن اي  هه است. افزون بر اي ، 

شوند و چرا دن پايه برام اي  هار، مناسب است، به چنی  دانشای نیازمناد الزم است هه معرفی 
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نیازهاام ضارورم مراتب م اهیم رياضای و تعیای  پایشاست. همچنی ، بحث راج  به سلسله

طلاد. مثال ملموس ديگار هاه مرباوب باه ام میگیرم هر م هوم رياضی، دانش ويژهبرام شکل

هاايی از اعداد حقیقی است، اي  است هه بررسی شود هه در هر پايه تحصایلی، بار چاه جنااه

ترم بارام توساعه اعاداد حقیقای هام رياضی، بستر غنیاعداد حقیقی تمرهز شود، هدام درس

هام مختلچ، اعداد حقیقی توسعه پیادا هناد، انتظاار ها و درسهنند، چگونه طی پايهفراهم می

فیزيک در  -دموزانِ رشته رياضیاضی از فهم و درک اعداد حقیقی توسط دانشبرنامه درسی ري

پايان دوره دوم متوسطه، چیست؟ در تایی  اعداد حقیقای تاا پاياان دبیرساتان، چاه انادازه باه 

هام مورد نیاز برام هام اثااتی توجه شود؟ مهارتهام محاسااتی و چه اندازه به مهارتمهارت

ورد هدامند؟ سطه انتظار دانشگاه از فهام و درک اعاداد حقیقای توساط دموزان در اي  مدانش

هاام دناالیز هام رياضی و مهندسی و علوم پاياه چقادر اسات؟ بارام درسها به رشتهورودم

 ؟هام اعداد حقیقی، در اولويت هستنددانشگاهی، پرداخت  به هدام جناه

چگونگیِ ايجااد رياضی دانشگاهی و ام و درباره روابط درونی بی  رياضی مدرسهمؤلفه دوم: 

در جهت باال به پاايی  اسات. جهاتِ از بااال باه پاايی  باه ايا  پیوند بی  اي  دو نوع رياضی 

معلمان نیازمند ناوع  -ام، دانشجومعناست هه برام تاديل رياضی دانشگاهی به رياضی مدرسه

هاام مهمای در ماورد ساؤال گاويی باهخاصی از دانش رياضی هستند تا بتوانند از عهده پاسخ

ام برديند. بارام ايا  چگونگیِ تاديل يک ايده رياضی دانشگاهی به يک م هوم رياضی مدرسه

سازم، طی شود هار، الزم است هه دنان، دموزش باینند هه چه روندم برام اي  تاديل و مناسب

ح ا  يکپاارچگیِ  ها و نظااير دن، بارامها، مثالها، اثااتها، رويّهو در اي  جريان، چه تعريچ

يک ماحث رياضی، بايستی ح   شود. برام مثال، اي  سؤال در درس حسابان دبیرساتان مهام 

و هادام  1شوداست هه میدان اعداد حقیقی، به هدام روش از طريق میدان اعداد گويا ساخته می

ی تار دن در رياضاهردن اي  ماحث و ارائاه مناسابروشِ ساخت ، امکان بیشترم را برام ساده

هند. عالوه بر اي ، اعداد گنگ از جمله مااحثی است هه قال از ارائه رسمی ام ايجاد میمدرسه

شاوند و تر، با م هوم دن دشانا مایهام پايی دموزان ابتدا در پايهدن در دوره متوسطه دوم، دانش

 تار دن در ايا  دوره اسات. از ايا يک سؤال مهم، تعیی  پايه مناسب و نحاوه معرفای رسامی

                                                 
هام دِدِهیند هام تودرتو و برشهام بنیادم هُشی، بازهاعداد حقیقی از اعداد گويا و به وسیله بستار توپولوهيکی، دنااله  1.

 شود. ساخته می
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ها و فرديندهايی است هه هام رياضی در دبیرستان شامل بازنمايیم هومگذشته، روش بازهردن 

( و اي  هار، تنها باا دانسات  رياضایات 1394دزاد، از دنها شود )غالم« بردارمپرده»بتواند باعث 

؛ دو اشااره نماود« 1تمامیت»و « تاب »توان به م هوم دانشگاهی، شدنی نیست هه برام نمونه، می

افتاد. بااالخره، انتخاام دموزان، به سادگی ات اق نمیيکپارچه شدن دنها برام دانشم هومی هه 

 2تارمسائل مناسای هه يادگیرنده بتواند از طريق درگیرشدن با فرايند حل دنها، به هشاچ قطعای

و  برساد« بینهايات»ياا م هاوم « چگال بودن اعداد گوياا»مانند يک ايده مهم رياضی دبیرستانی 

 ترم نسات به دن پیدا هند. بینش وسی 

ه بااال ام و رياضی دانشگاهی در جهت پايی  ببه روابط درونی بی  رياضی مدرسه مؤلفه سوم:

برناماه  دماوز باه معلام وپردازد، به اي  معنا هه برخالف مؤل ه دوم، جهت حرهت از داناشمی

ر بادماوزان ، نوع بازتاام داناششوددرسی است. برام مثال، وقتی ماحثی در هالس مطرح می

ی، باه هند تا باا ح ا  يکپاارچگهام رياضیِ ارائه شده در دن ماحث، به معلمان همک میايده

دن دو ام، ارائاه عماود باوهام رياضی مدرساهجرح و تعديل دن بپردازند. يک نمونه از ماحث

 (:2خط، با دو بار تا زدن هاغذ به روش زير است)شکل 

 ريد و يک بار تا بزنید.يک تکه هاغذ بردا -

 مرتاه دوم هاغذ را طورم تا بزنید هه خطِ تامِ اولی، روم خودش قرار بگیرد. -

 توانید باینید هه دو خط تا بر هم عمودند.حاال اگر تکه هاغذ را باز هنید می -

 تاط با مدرسهمثال مربوب به مؤل ه پايی   به باال مدل دانش محتوايی رياضی مر 2شکل 

 

                                                 
1. Completeness 

2. Certain 
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غاذ باه هام زير از عمودبودن، بر پاياه روش تاا زدن هاسؤال اي  است هه هدام يک از تعريچ

 اند؟روش باال، بنا شده

-شوند، اگر همديگر را قط  هرده و هر چهار زاوياه باهعمود نامیده می hو  gالچ( دو خط 

           ه، همنهشت باشند.وجود دمد

gشوند، اگرعمود نامیده می hو  gدو خط م(  h  و يک بازتام نسات بهh ،g  را باه

 خودش تاديل هند. 

صا حه باشاد هاه توساط نیمساز زاويه نیم hشوند، اگر عمود نامیده می hو  gپ دو خط 

 ديد. وجود میبه gخط 

gشوند، اگر ده میعمود نامی hو  gت دو خط  h  درجه وجاود داشاته  90و يک دَوَران

                        تصوير هند.  gرا به hو hرا به gباشد هه 

 سازند ویدموزان به طور ضمنی يا صريه، مهايی است هه دانشها و اثااتنمونه ديگر، استدالل

 وزان بارامدماهاام داناشالزاماً، دقت مورد نظر رياضی را ندارند. به طور مثال، تنوع اساتدالل

0.پیداهردن حد  0.خصوص دن هاه برام معلمان قابل مالحظه است، به 9 عناوان اغلاب باه 9

0.شود، در صورتی هه فرديند معرفی می فردينادِ »عنوان عددم هاه بار پاياه ياک تواند بهمی 9

 قرار دارد، در نظر گرفته شود.« حدم

 پیشینه بندیجمع

داناش »و « داناش محتاوايی عماومی»(، ممک  است تمايز بی  2018از نظر درهر و همکاران )

در رابطاه باا ، ( تایی  شاده2008)بال و همکاران ام هه توسط گونهبه« شدهمحتوايی تخصصی

و « امرياضی مدرسه»تدريس رياضی دوره متوسطه خیلی م ید نااشد، در صورتی هه تمايز بی  

، از «دانش محتوايی رياضی مرتاط با مدرساه»، ضرورم است. به باور دنها، «رياضی دانشگاهی»

هه توسط گروه دانشگاه میشیگان )بال و « دانش محتوايی تخصصی»و « وايی عمومیدانش محت»

معلمان رياضای  -( معرفی شد، برام مشخا هردن رياضیِ ويژه برام دانشجو2008همکاران، 

تار اسات. باه بااور دنهاا، گاروه دانشاگاه شوند، مناسبهه برام تدريس در دبیرستان دماده می

حرهت پاايی  باه بااال بارام مشاخا هاردن داناش رياضای میشیگان، ضم  توجه به جهت 

اناد. محتوايی مورد نیاز برام تدريس، از ضرورت جهت حرهت بااال باه پاايی ، غ لات هارده

تر و با جزيیات بیشاترِ ماهیات، ضارورت و نقاش بنابراي ، هدف اي  پژوهش، توصیچ عمیق
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ضیِ شاغل باه تادريس در دوره از ديدگاه معلمان ريا« دانش محتوايی رياضی مرتاط با مدرسه»

 دوم متوسطه و به طور خاص، در تدريس درس حسابان بود. 

 شناسی پژوهش روش

ضای دانش محتوايی ريا»با توجه به ماهیت و هدف اي  پژوهش هه در پی شناسايی و توصیچ 

نظرية »بندم نظرم بود، از بر اساس پیشینه پژوهشی و رسیدن به يک صورت« مرتاط با مدرسه

عای و هاام واقدهدر پارادايم هی ی است اده شد تا بنیان نظرم پژوهش از دل دا« هاردمده از دادهب

ياه، هاا و نظرها، به تدري  شکل گیرد و ظاهر شاود هاه ايا  رويکارد باه دادهتوصیچ دن داده

ش ورهاا، از هها و تأيید يافتويژگی اصلی اي  روش است. همچنی ، برام اطمینان از اعتاار داده

 سازم )همسوسازم( است اده شد.مثلثی

 کنندگانشرکت

معلم رياضیِ دورة متوسطه بودناد هاه همگای، باه صاورت  19هنندگان در اي  مطالعه، شرهت

هننادگان اطمیناان داده شاد هاه داوطلب وقت خود را در اختیار پژوهشگر گذاشتند. به شرهت

هام مستعار يا بادون هام ايشان، از نامقولبرام ح   محرمیت دنان، در ارجاع به نظرها و نقل

هنندگان، شش ن ر دارام مادرک هارشناسای رياضای باا نام است اده خواهد شد. در بی  شرهت

گرايش دبیرم و هشت ن ر دارام مادرک هارشناسای دماوزش رياضای از دانشاگاه فرهنگیاان 

دم بود هه از ايا  بودند. همچنی ، گرايش پن  ن ر در دوره هارشناسی رياضی، محض يا هاربر

عده، هشت  ن ر دارام مدرک هارشناسی ارشد در رشته رياضی يا دموزش رياضی بودند. سابقه 

سال بود هاه موقا  انجاام مطالعاه،  25هنندگان در دبیرستان، بی  دو تا تدريس رياضیِ شرهت

ه هردند، ولای بعضای از دنهاا، ساابقه تادريس در دورهمگی در دوره متوسطه دوم تدريس می

متوسه اول هم داشتند. تعداد اندهی از اي  افراد هه گرايش دبیرم يا دماوزش رياضای ناودناد، 

وپرورش دردمده بودند. از اي  افراد، سابقة تدريس دو ن ر همتر از پان  بعد به استخدام دموزش

 سال بود.  25تا  15سال و نُه ن ر بی   15، هشت ن ر بی  پن  تا 1سال

                                                 
سال سابقه تدريس اي  دو ن ر اي  بود هه در حال حاضر، معلمان دوره متوسطه اول و متوساطه دوم، باا  علت همتر از پن   1.

التحصیل دانشگاه فرهنگیان را به وپرورش، معموالً معلمان تازه فارغهام دموزششوند و ادارهمدرک تحصیلی يکسان جذم می

 دهند.دوره متوسطه اول ارجاع می
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س ژوهش، شرب انتخام معلمان برام مصاحاه اي  باود هاه تجرباه تادريبا توجه به موضوع پ

ه هننادگان ساابقحسابان را داشته يا مشغول به تدريس دن باشاند. بادي  سااب، هماه شارهت

 را داشتند و اهثرشان، در حاال تادريس دن بودناد. شاش ن ار نیاز در حاال 1تدريس حسابان

ساط اضی دو دوره اول و دوم متوساطه توهام ريبودند. همچنی ، تمام درس 2تدريس حسابان

 هننده، تدريس شده بود )پیوست پ.( شرهت 19

 کنندگان فرایند انتخاب شرکت

گونه بود هه ابتدا نويسنده اول، از چند معلم نحوه مشارهت معلمان در اي  پژوهش بدي 

ر رياضی هه در محیط مدرسه با دنها همکار بود، درخواست هرد هه در صورت امکان، د

نامه توضیه داده شده بود، شرهت هنند. پس از هر پژوهشی هه هدفش در برگه رضايت

شناسد هه حاضر شد اگر همکار دگاه و مشتاقی را میشونده خواسته میمصاحاه، از مصاحاه

است داوطلاانه، مدتی از وقت خود را برام مصاحاه در اختیار اي  پژوهش بگذارد، معرفی هند 

 . 1هننده، به تدري  به مطالعه پیوستندشرهت 19ترتیب، و بدي 

 هاآوری دادهجمع

دورم شد. قال از مصاحاه با هر هام ش اهی و مکتوم، جم هام مطالعه، از طريق مصاحاهداده

« نامهرضاايت»شاد و بعاد از امضاام برگاه فرد، ابتدا هدف از انجام مصاحاه توضایه داده می

شاوندگان مصاحاه« شناختیاطالعات جمعیت»خست برگه شرهت در مصاحاه )پیوست الچ(، ن

سااختارم از هام مصاحاه نیماهشد )پیوست م( و پس از دن، سؤالتوسط خودشان تکمیل می

ام شاامل پان  ساؤال شد )پیوست ت(. در دخري  مرحلاة مصااحاه نیاز برگاهدنها پرسیده می

دنهاا پاساخ دهناد و باه پژوهشاگر شد تا در صورت تمايل، باه رياضی به هر يک از دنان داده 

شد هه تنها به ها درخواست شوندهها، از مصاحاهبرگردانند )پیوست ث(. قال از شروع مصاحاه

هام ناماهو پااگیر باودن بخشهام مصاحاه پاسخ دهند و باه مشاکالت شاغلی و دساتسؤال

شده پیاده حاه، مت  ضاط. بعد از هر مصا2ابالغی، هماود زمان، مسائل مالی و نظاير دن، نپردازند

 بندم شدند.ها برام تجزيه و تحلیل، دستهشد و در پايان، مصاحاه

                                                 
 برفیگیرم گلوله نمونه  1.

خواست وارد مااحث صن ی يا مشکالت اجرايی شود، با ها، میام خار  از چارچوم سؤالشوندههر وقت مصاحاه  2.

 گشت.   هننده، به مسیر مصاحاه برمیدرخواست محترمانه مصاحاه
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 پژوهش 1قابلیت اعتماد

( 1985، چهاار معیاار لیانکل  و گوباا )«قابلیت اعتماد»در طراحی اي  پژوهش و برام تضمی  

شی به دنها، با است اده ها و اعتااربخدرنظرگرفته شد. برام اي  هار و به منظور سازگارم در يافته

دورم شدند. ايا  منااب  ها از چند منا  مختلچ جم سازم )همسوسازم(، دادهاز تکنیک مثلثی

سااختارم شا اهی، هاام نیماههننادگان، مصااحاهعاارت از سابقه تحصیلی و تدريسی شرهت

درس  هاامهام میادانی نويسانده اول از هاالسها و يادداشتهام مکتوم، و مشاهدهمصاحاه

الزم « 2قابلیت اعتاار»ها، پژوهشگران را مطمئ  هرد هه نتاي ، از بود. همسويی و همگرايی داده

-شاناختی شارهت، اطالعاات جمعیات«3قابلیت انتقاال»برخوردارند. همچنی  برام اطمینان از 

هاام تههنندگان و فرايند انجام پژوهش با جزيیات دقیق، ارائه شده است تا خواننده بتواند از ياف

اي  پژوهش، « 4قابلیت اطمینان»اي  پژوهش، با اطمینان در تحقیق و تدريس خود، است اده هند. 

و   5معارّفهام قولها به دنها، است اده از نقلقولها و منحصرنمودن تمام نقلبا وفادارم به داده

هاا رسای يافتاههاا و بربودن در صورت وجود، ديدن روند تعایار و ت سایر داده 6تأهید بر ويژه

طرفیِ پژوهشگران نسات به هنندگان و تأيید اصالتشان، حاصل شد و بیتوسط بعضی از شرهت

پاژوهش « 7تأيیدپاذيرم»ها، ضام  ها و عدم سوگیرم دنها در تجزيه و تحلی و ت سیر دادهداده

 است. 

 هاآوری دادهابزار جمع

رم فاردم سااختاهام نیمهناختی، مصاحاهشهام اي  مطالعه با است اده از يک برگه جمعیتداده

 هاام مکتاوم شاامل پان  مسائله رياضای ومعلم شاغل در دوره دوم متوسطه، مصاحاه 19با 

-هتهام درس تعادادم از معلماان شارهام میدانی نويسنده اول از هالسمشاهده و يادداشت

 دورم شد. هننده در پژوهش، جم 

                                                 
1. Trusthworthiness 

2. Credibility  

 هام تحقیق همّی است.روش در« روايی داخلی»هام تحقیق هی ی، معادل در روش« اعتاار»
3. Transferability 

 هام تحقیق همّی است.در روش« پايايی»هام تحقیق هی ی، معادل در روش« قابلیت انتقال»

4. Dependability 

5. Representative 

6. Ideocyncratic 

7. Confirmability 
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-هتايی با وضعیت تحصیلی و تدريسیِ دبیران شرشناختی؛ هه هدف دن، دشن. برگه جمعیت1

 هننده در مطالعه بود.

 سؤال بود. 12ساختارم فردم؛ شامل هام نیمه. مصاحاه2

ورد ما. مصاحاة مکتوم؛ شامل پن  مسئله رياضی بود هه با توجه به پیشینه پژوهشی حاوزة 3

یرساتانی هام رياضی دبمطالعه، تجربة تدريسی نويسنده اول در رابطه با حسابان و ساير درس

ئله و وگوهام تعاملی دو نويسنده در مورد مناسب باودن هار مسابود. عالوه بر اي ، طی گ ت

هاا بارام اجارام اصالی، سپس جرح و تعديل دن در صورت لزوم و اجرام دزمايشی، مسائله

برگه ه، شوندمصاحاه 19نهايی شدند. روال هار چنی  بود هه پس از هر مصاحاه، به هر يک از 

مصاحاه مکتوم داده شد و درخواست شد هه در صورت تمايل، باه دنهاا پاساخ دهناد و باه 

ا باا هاا ررگهبنويسنده اول بازگردانند. مهلتی هم برام اي  هار تعیی  نشد. در مجموع، پن  ن ر 

لاچ ها، برگرداندند. چگونگی است اده از دانش رياضای دانشاگاهی در مراحال مختحل مسئله

باه  از نظار ظااهرم، شاایه 5از اهداف مصاحاه مکتوم بود. برام نمونه، مسئله  تدريس يکی

بان ام بود، ولی در واقا  حال دن، باه دانشای فراتار از حساامسائل معمولی و متداول مدرسه

 ام نیاز داشت.مدرسه

نناده ه. نويسنده اول با هسب اجازه، در يک جلسه از هالس درس پن  ن ر از معلمان شرهت4

پان   باردارم هارد. از ايا ها، از دنها يادداشتقیق شرهت هرد و ضم  مشاهده تدريسدر تح

هالس، سه هالس مربوب به تدريس حسابان پاياه ياازدهم و دو هاالس مرباوب باه تادريس 

علماان رياضی پايه دهم بود. اي  هار به وم همک هرد تا بهتار بتواناد داناش رياضای را هاه م

ها بیاان اشتند، به خصوص مواردم هه ممکا  باود در مصااحاهدبیرستان در حرفه خود نیاز د

 نشود، بایند. 

 هاتجزیه و تحلیل داده

دورم شاده از ساه مناا  ديگار، هاام جما شده همگی پیاده شدند و با دادههام ضاطمصاحاه

ها به ها و موارد ويژه، دادههمگی با هم ادغام شدند. سپس طی چند مرحله، با شناسايی شااهت

هام مت ااوت قارار گرفتناد. در نهايات در دخاري  مرحلاه ر منظم هاهش يافتند و در دستهطو

هلی به دست دمد هه هر هدام، شامل چناد زيرمقولاه شادند. ايا  دو  1ها، دو مقولههاهش داده

                                                 
1. Category 
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و « رياضی دانشگاهی توسط معلماان رياضای چگونگی است اده از»مقوله با توجه به ماهیتشان، 

شدند. در تجزيه و تحلیل  1گذارمبرچسب« ام و رياضی دانشگاهیمدرسه شکاف بی  رياضی»

باشد هه در دن صاورت، قیاد  3است، مگر دن هه ويژه 2قولی دمده، معرّفها، هر جا هه نقلداده

 شده است. 

 ایمقوله اول: چگونگی استفاده از ریاضی دانشگاهی در تدریس مدرسه

س اسات اده از رياضای پیشارفته دانشاگاهی در تادريشوندگان نسات به چگونگی نظر مصاحاه

 فتند.ديد، قرار گربه شرحی هه می خود، شامل ابعاد گوناگونی بود هه در پن  زيرمقوله

 استفاده مستقیم در تدریس

 ،هنندگان، از رياضی پیشرفته دانشاگاهی در تادريس خاود باه طاور مساتقیمبعضی از شرهت

نها از دونه، اهثر ها بیان هردند. برام نما اشاره به عنوان درسهام دن را باست اده هرده و مصداق

ودند. ياا گرفته ب بهره« حسابان»در تدريس « و حتی دنالیز حقیقی 2و  1م اهیم رياضی عمومی»

یلی خاوم خ»داشتند، « ام هه در لیسانسماانی هندسه»دادند، برام دنهايی هه هندسه درس می

ند. همچنی  هردند، در دن درس دموخته بودرا هه تدريس می« امهتمام م اهیم هندس»زيرا « بود

ه در هاو در درسی با همی  عنوان « رياضی گسسته خیلی درس خوبی بود»برام بعضی از دنها، 

نظرياه »، درس عالوه بر اينها، برام بسیارم .هردند، خیلی قابل است اده بوددبیرستان تدريس می

ضای خیلای ما  از مااانی ريا»يکی از معلمان هم ابراز هارد هاه  بود.« بخوردرداعداد خیلی به

قیاه بها، بیش از اي  درس«. است اده هردم، مخصوصا موقعی هه می خواستم م هومی درس بدم

ير هام موضوعی رياضی دانشگاهی، مورد است اده مستقیم معلماان واقا  شادند و از ساادرس

 ها به طور خاص، نام برده نشد.درس

 یا تولید مثال نقض جدیدطرح مثال 

بارام يکی از مواردم هه رياضی دانشگاهی در تدريس دبیرستانی توسط معلمان، است اده از دن 

فکر هنم خیلی است اده هنیم. باینید  1از دنالیز  »بود. برام مثال، « طرح مثال يا مثال نقض جديد»

تار ها را بدونیم، نساتاً راحاتیههنیم، هیچ وقت! ولی وقتی قضما اثاات قضیه ها را است اده نمی

                                                 
1. Labeling 

2. Representative 

3. Ideocyncratic 
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 1مثالً هتام گ ته فالن مثال را بزنید. حااال ماا تاو دناالیز »برام نمونه، «. تونیم تدريس هنیممی

پیوسته باشند، جم  و منهاشون هم پیوسته است. بعد باا توجاه باه ايا  gو  fخونیم اگرمی

-تونیم مثال بزنیم. يا يه جا مثالً عکس را مایگ  يک مثال بزنید، میعات، وقتی بهمون میاطال

fگويد هه اگه  gپیوسته باشد، دياf  وg پیوسته هستند؟ خاب ماا در دناالیز بارام اينهاا

تاونیم شون. بعد مایپذير میش  يا مشتقپیوسته می gو  fت شرب داشتیم هه در چه صور

در ساطحی »هنند هاه ها را طورم انتخام میو قید هردند هه دن مثال« مثال يا مثال نقض بزنیم

شود. ا اصالً است اده نمیهاثاات قضیه»، ولی تأهیدشان اي  بود هه «دموزها ب همندباشه هه دانش

مثالً ما  »هام مشخصی برام مکمل نظرشان زده شد: در ادامه اي  بحث، مثال«. هیچ هدامشان!

بندم تجزيه بشه. خب خودم با توجه به ام مثال بزنم هه از راه دستهخوام يه دونه چندجملهمی

هنم ثال را طورم انتخام میدونم، مها میامدانش باالترم هه دارم و چیزهايی هه از چندجمله

زمان »در صورتی هه «. هه حتماً قابل تجزيه باشه يا به اون شکلی هه مدنظرم هست، تجزيه بشه

هام درجه باال را با اتحادها ياد نگرفتیم . . . بعاد دانشاگاه امما در دبیرستان ]تجزيه[ چندجمله

، بعد تازه از ترهیایاات فهمیاديم پاسکال را نگاه هرديم -چیزهام بیشترم خونديم، مثلث خیام

تاونم بارام تادريس خاودم شه ضرايب اينها رو در دورد. خب ما  از ايا  داناش مایهه می

-نیز از مثاال 1افزون بر اي ، در رياضی دوره اول متوسطه«. مثالً طرح سوال يا مثال است اده هنم

 شد: هام دشنا در رياضی دانشگاهی، همک گرفته می

دادم و قرار باود اون ها راهنمايی درس میدادم، اونوقتمثالً م  سال اولی هه داشتم درس می
-ها اعتمادببهام دو معادله، دو مجهول را درس بدم. ات اقاً بازرس هم دمده بود! جلسه، دستگاه

دقات  ن س رفتم يه دستگاه دو معادله دو مجهول روم تابلو نوشتم، بدون دن هه روم ضرايب
x.دادم، رسیدم به ماثالً م. بعد هه شروع به حل هردم و داشتم توضیه میهن 0 جما  و  3

تاونم یجور هردنش خیلی اون لحظه سخت بود. بعدها فهمیدم قال از اي  هه مثال را بازنم، م

 چک هنم و مطمئ  بشم چطور دستگاهیه. جوام داره، نداره؟ يک جوام داره يا چند تا؟

 

                                                 
هام ششم و ه تم و هام ه تم، هشتم و نهم است و دوره راهنمايی تحصیلی، معادل پايهدوره اول متوسطه شامل پايه . 1

 هشتم بود.  
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 شدن با مسائلی که برای آنها، جواب کالسیکی از قبل نیستنگام مواجهه

شااره اهام رياضی هه در دانشگاه گذرانده بودند، معلمان رياضی در خصوص است اده از درس

-هه برام دنهاا، راههنند ام را در هالس مطرح میدموزان، سؤالی يا مسئلههردند هه گاهی دانش

ثال، داشتند و رياضی دانشگاهی به همکشان دمده بود. به طور مهام سرراست و مشخصی نحل

م پرسیده وها از ام در مورد جايگشتدموزان، مسئلهيکی از معلمان بیان هرد هه يکی از دانش

ا شانیده رو هنگامی هه پاسخ مثاات معلام « ما جايگشت ارقام داريم ديگه؟»بود و گ ته بود هه 

تاونیم بنويسایم؟ باا رقمای میچند عدد پن  1،1،2،2،5،5،5اعداد خانم! با »بود، پرسیده بود هه 

هه خیلای  قشنگ يادم هست اي  سؤالی بود»شونده ابراز هرد هه و مصاحاه« تکرار؟تکرار و بی

و ت ، ولای تاما تو حروف، تکرار و اينها داريم تو هلمه نوش»، زيرا ادامه داد هه «درگیرش شدم

شادم.  ام درگیارشيادم هست اي  سؤال يه ه ته»و « ام هنیم؟ارقام نه. اينو چطورم بايد حس

همکارهاا  هام دانشگاهی مراجعه هنم و با چند تا ازبرام حل اي  مسئله، مجاور شدم به هتام

 نمونه ديگر، موق  حل اي  مسئله بود هه:« مشورت هنم.

)اگر  )f x x x  2 2 )ام بیابید هه گونهرا به  gتاب  2 )( )fog x x x  2 4 5 . 

 توان يافت ؟ توضیه دهید؟می  gالچ( چه تعداد
 م( ديا اي  مسئله برام مطرح شدن در حسابان سال يازدهم مناسب است؟ چرا؟

م اناهتوانید صاورت مسائله را باه گو ( در صورتی هه پاسخ به قسمت م من ی است ديا می
 اصالح هنید هه قابل مطرح هردن در حسابان يازدهم باشد؟

از چهار معلم هه به اي  سؤال پاسخ دادند هیچ هدام پاسخ هاملی برام مسئله پیدا نکردند. 

(. در 3و يک ن ر هم يک جوام پیدا هرد)شکل « توان يافتمی gدو تاب  »سه ن ر نوشتند 

چون ترهیب تواب  را »دهم نیز يک ن ر اظهار هرد مورد مناسب بودن برام طرح در پايه ياز

دموزان مدارسِ عادم، راحت مطرح هرد، ولی برام دانش 1توان در حساباناند، میخوانده

، ن ر ديگر نوشته بود هه «هه پارامتر دارد را حل هنند 2نیست. چون بايد بتوانند معادله درجه 

و پاسخ « وان به عنوان سؤاِل اضافه مطرح هردتهتام جديد اي  ساک تمري  را ندارد، ولی می»

شدن اي  مسئله در هدام به چگونگیِ مطرحو هیچ« توان مطرح هردمی»يکی هم اي  بود هه 

هالس، اشاره نکردند. در ضم ، قسمت   در صورت مسئله، در معلمان نسات به احتمال 



 اممدرسه یاضير سيبر تدر یدانشگاه یاضير ریمعلمان نسات به تأث دگاهيد

175 

 

ه راج  به پاسخ درست غیرمعمولی بودن مسئله، حساسیت ايجاد نکرد. پس از دن، زمانی ه

مناسب هالس حسابان يازدهم نیست و نیاز به »مسئله با دنها صحات شد، همه اظهار هردند هه 

اگر اي  »، در حالی هه بیان نمودند هه «ام داردداشت  دانش رياضی فراتر از رياضی مدرسه

-همان -ند، ممک  بود دچار اشتااه شو«شددموز در هالس مطرح میمسئله از طرف يک دانش

طور هه ظاهر ساده مسئله دنها را هم به اشتااه انداخته بود. به طور مثال يکی از معلمان ابراز 

تواند دن را به يک مسئله اصالً دقت نکردم. همی تغییر در يک مسئلة به ظاهر ساده، می»هرد 

تا حاال باهاش غیرمعمولی تاديل هند. الاته االن هه راه حل را ديدم، در واق  سخت ناود، ولی 

 « برخورد نکرده بودم.

 

 مصاحاه مکتوم رياضی 5دو نمونه از پاسخ هام معلمان به مسئله شماره  3شکل 

 وار فکرکردنای و ریاضیایجاد دید کلی نسبت به ماهیت ریاضی، ریاضی مدرسه -

ا يا مااحث رياضی دانشگاهی همعلمان در پاسخ اي  هه در تدريس دبیرستانی خود، هدام درس

بیشتر برايشان م ید بود، اهثرشان تنها چند درس را نام بردند. ولی وقتی از ايشان سؤال شد هاه 

-هام دانشگاهی از نظرشان قابل حذف هردن بود و نیازم به ارائه دنهاا حاس نمایهدام درس

به طور مستقیم است اده هردند، اظهار هردند هه شايد از بعضی از دروس در تدريس دبیرستانی، 

اند، قابل حذف هاردن نشود، ولی به خاطر ديد هلی و شناختی هه نسات به رياضی به دنها داده

وار فکرهردن، به دنهاا نیااز داشاتند. باه هام رياضی و رياضیناودند يا برام درک ساير قسمت
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دنها ايجااد هارده باود، هام رياضی در طور مثال، چند ن ر به توانايی استدالل و اثااتی هه درس

هاايی بودناد هاه در اشاره هردند. با اي  حال، به گ ته تعدادم از معلمان، با وجودم هاه درس

ده، يعنی مثالً بگام از جاار هایچ بهمون ايده می»تدريس رياضی دبیرستان نقشی نداشتند، ولی 

اصاالً اسات اده  وقت تو دبیرستان است اده نکردم، م  فوق لیسانسام هام جارناجابجاايی باوده،

عاالوه بار ايا ، «. نکردم. شما بگو يک در هزار. ولی ديدم نسات به مااحث جار و اينها بیشتره

هرديم، ولی خیلی بهماون دياد داد هاه خب درسته مستقیم است اده نمی» تأهیدشان اي  بود هه 

هنه. ممکنه ها يه جور ديد ددم رو باز میچه جورم رياضی فکر هنیم، استدالل هنیم. همه درس

هیچ درس رياضی دانشاگاهی »در مجموع، معلمان نظرشان اي  بود هه «. مستقیم است اده نشوند

شه حذف هرد. ممکنه ازش مستقیم است اده نکنی، ولی در مقاط  بااالتر ياا هه خونديم رو نمی

باه ها، هالً از نظر تئورم شايد هیچ وقات همه درس»و « جاهام ديگه، ممکنه به دردت بخوره

شه، يعنی مثالً چون اطالعاتشاو داريام، باه دردماون درد نخورن، ولی چون ازشون است اده می

 «خوره.می

 آموزانهای غیرمنتظره دانشایجاد آمادگی برای پاسخ به سؤال

 شاوند،می دموزان مواجهام از جانب دانشمعلمان نظرشان اي  بود هه وقتی با سؤال غیرمنتظره

ه در دياد؛ ساؤالی هاه نااند، به همکشاان مایهه در دانشگاه هسب هرده دانش پیشرفته رياضی

هالس مطرح شده و نه در هتام درسی، ولی ممک  است توسط يکی در هالس، مطارح شاود. 

 نمونه زير، معرّف است: 

ی داره دموز بگه چه اشکالدم، اگر هه يک دانشدموزها توضیه میوقتی خودم دارم برام دانش
دساه ، ما  باا توجاه باه ساواد هن"درجه تو يک مثلث باشاه 90گه دو تا زاويه ا"برام مثال، 
خونی .  میگم تو بعضی فضاها اشکال نداره. بعداً وقتی ادامه تحصیل دادي ، مثالًناقلیدسی می

ه هابا ساوادم "گم ، می"هن دو خط موازم هجا همديگر رو قط  می"پرس  يا مثالً وقتی می

 . "هن وقت همديگر رو قط  نمیچجا، هیشما داري ، هیچ

بینناد و ممکناه ام را جاايی میدموزان مسائلهها، دانشبعضی وقت»الاته موردهايی هم بود هه 

هن . حتای ممکناه مرباوب باه درن سر هالس و مطرح میبخوان معلم رو اذيت هن  و اونو می
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هنم و خاب يیشون میگم هه توم هالس راهنماماحثی هه تدريس هم هرديم نااشه. بهشون می

 « طایعتاً، بايد سوادِ رياضیِ حل هردن اون مسئله رو داشته باشم.

 ای و ریاضی دانشگاهیمقوله دوم: شکاف بین ریاضی مدرسه

 هاام رياضای دانشاگاهی در تادريسهام مؤثرم هه معلماان از بعضای درسبا وجود است اده

ی ام و رياضای دانشاگاهياضای مدرساهام خود داشتند، اما نسات به شکافی هه بای  رمدرسه

 شکل زيار، هردند، نظرات قابل تأملی ابراز هردند. اي  نظرات، در چند زيرمقوله بهاحساس می

 قرار گرفتند.   

 معلمان ریاضی -نگر به ریاضی دوره متوسطه در دانشجوعدم ایجاد نگاه کل

بی  رياضی دانشاگاهی و رياضای ام هه ارتااطات ها به گونهطراحی درس -از نظر معلمان، باز

معلمان نشان دهد، يک ضرورت جدم باود هاه عادم توجاه باه دن،  -ام را به دانشجومدرسه

چیزم هه ما الزم داشتیم، اي  باود هاه ياه »شکاف بی  اي  دو را عمیق هرده بود. به گ ته دنان، 

هاام نای درسدرس داشته باشیم در دانشگاه هه مثال رياضای دانشاگاهیه معماولی نااشاه. يع

و در توضایه « دونی ! با جزئیاات زيااد باشاهدبیرستان باشه، ولی نه خود رياضی دبیرستان. می

هاام هام مختلچ باینناد، ناه فقاط اثاااتمثالً تاب  را از ديدگاه»زدند هه اي  خواسته، مثال می

عماولی دنالیزم و ص ر تا صد تاب  رو بدون . ممکنه شارايطی پایش بیااد هاه باا ايا  داناش م

افزون بر اي ، مشکل ديگرم هه ابراز شد اي  باود هاه بعضای «. دانشگاهی، نتونی جوام بِدم

شود. با اي  وجود، هام گوناگون مطرح میهام مختلچ و به شکلم اهیم رياضی، بارها در پايه

سازم برام معلمی در دانشگاه، به دنها دموزش داده نشده است هاه چگوناه ايا  در دوره دماده

-نوع را مديريت هنند و در هر پايه، با چه سطه و عمقی، به دن بپردازند تا در نهايات، داناشت

خب باینید! دهم تاب  دارند. يازدهم تاب  دارند، »دموز به فهم و درک جامعی از دن م هوم برسد، 

و « را بدوناه ها. معلم بايد تل یق اينهااتر از قالیتر از دهم. دوازدهم تاب  دارند، پیشرفتهپیشرفته

دموزان مهارت است اده از چنی  دانشی را ايجاد هناد، خاودش الزم برام اي  هه بتواند در دانش

«. هامالً مسالط باشاه»گیرم م اهیم، است هه بر فرايند معناسازم و تل یق مراحل مختلچ شکل

يد ياک يه چیزهايی در دانشگاه خونديم هاه شاا»در صورتی هه  تجربه مشترهشان اي  بود هه 

وقتای بخاوايم باريم درس »و به ايا  دلیال، « ها نخوره! يه سرم مح وظاتدرصد به درد بچه
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و ايا  موضاوع، شاکاف بای  رياضای « ها بگیمبندم هامل برام بچهتونیم يک جم بديم، نمی

 هرد. ام را بیشتر نمايان میدانشگاهی و رياضی مدرسه

رائاه اها در دوره هارشناسی به ناوعی هاه ساز اي  گذشته از نظر دنها، گذراندن بعضی در

موناه، شده بود، ضرورم ناود و در تدريس رياضی دبیرستان، برايشان هارايی نداشات. بارام ن

، هجاا ازش خاونیمهايی هه داريم میوقت به ما نگ تند اي  درسهیچ»گله دنها اي  بود هه چرا 

 علمان بارامهمچنی  وقتی اهثر م«. اشت؟تونیم است اده هنیم؟ مثالً توپولوهم چه هاربردم دمی

 لش هشید:اشاره هردند، پژوهشگر با طرح مثال زير، نظر دنها را به چا« جار»نمونه، به درس 

 ه اي  نکتهبعلیه ص ر نیستند. با توجه هنیم اعداد حقیقی دارام مقسومدر جار مجرد اثاات می
التر( هام مرتاه بااامنطور چند جملههام يک معادله درجه دوم )و همیتوان درمورد ريشهمی

xتاوان ديااد هااه چاارا بحاث هاارد. مااثالً خیلاای راحاات می xو 1 هااام ،  جوام3
معادله  (x )(x )1 3 توان توضیه داد هاه هستند. با اي  وجود، بدون اي  قضیه نمی 0

 هام معادله هستند. چرا اي  دو، تنها جوام

اهی هام دانشاگها، اهثر معلمان نسات به غیرضرورم بودن بعضی درسبا طرح اي  نوع چالش

يا  شاکل اهرد ولی تأهید داشتند هه هیچ وقت در دانشاگاه، باه ، نظرشان تغییر می«جار»مانند 

ی  چنا هام نظیر ايا ، باه ايا  صاورت نگااه نکارده بودناد.دموزش نديده يا حداقل به مسئله

م ااهیم  دورد هه باینند چطورمعلمان رياضی اي  فرصت را فراهم می -هايی، برام دانشجومثال

 رد.هنند، هاربرد دابه طور مستقیم، در رياضی دبیرستان هه تدريس می« جار دانشگاهی»

 عدم آشنایی  با مسائل ریاضی در زمینه دنیای واقعی

هايی هه در شاره هردند اي  بود هه هیچ هدام از درسيکی از مسائلی هه معلمان رياضی به دن ا

گوم نیازشان برام مرتاط هردن تدريس يک م هوم يا موضوع رياضای دانشگاه گذراندند، پاسخ

دونی ! ارتااب رياضی با دنیام بیرون می»با يک مسئله دنیام واقعی ناود. يکی از دنها اظهار هرد 

اس، تو پزشکی، مهندسی دم، هاربردش در علوم ديگهخیلی مؤثره. يه مطلای رو هه دموزش می

اگه بتونی پیوندم برقرار هنی، خیلی م یده. تو دانشگاه درسی در اي  زمینه نداشاتیم، فقاط ياه 

«. تونستی ارتااطش بِدم، سرعت و شاتام، در همای  حاد!دهنگ تغییرات بود هه با فیزيک می

هاشاون یلی بیشتر شدن نسات به قاال. بعضایها خاالن مسائل هاربردم در هتام»در حالی هه 
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خیلی خوم شدن. خب م ِ معلم بلد نیستم هاربردم برام بچه ها هار هنم. اگه بشه حل مسئله 

مسالماً وقتای بهتار يااد »معلمان،  -زيرا دانشجو« واقعی و هاربردم رو در دانشگاه تقويت هرد

دوسات دارن حساابان »دبیران رياضای از نظر دنان، «. تون  حداقل بهتر دموزش بِدنبگیرن، می

دانش، مشکل  -ام و هارحرفه -ولی در تدريس رياضی برام شاخه فنی، «درس بِدن يا هندسه

يعنای مساائلش باا  -مسائل هاربرديش»، زيرا «ترههام فنی خیلی سختتدريس هتام»دارند و 

هاا هام بارام معلامهام فنی سنگینه و بیشتر هام رشتهم اهیمی هه در هتام هست، برام بچه

 «تدريس اي  مسائل، دموزش نديدن.

 های مختلفهای آموزش معلمان در دانشگاهناهماهنگی در برنامه

وره هاايی هاه در دهننده در مورد محتوام درسهنگامی هه پژوهشگر از معلمان رياضی شرهت

ا در هادرسهارشناسی رياضی گذرانده بودند سؤال هرد، متوجه شد با اي  هه ظااهراً سرفصال 

هاايی هاه وياژه درسها باههام مختلچ يکسان است، ولی در روش ارائه بعضی درسدانشگاه

مخصوص رشته دموزش رياضی )دبیرم رياضی( است، ت اوت زيادم وجود داشات. باه طاور 

ضای هاام درسای ريا، هتام«دموزش رياضی»مثال، بعضی از معلمان اظهار هردند هه در درس 

گار، ايا  سطه را تحلیل محتوا هرده بودند، در حالی هه به گ ته بعضای ديهام مختلچ متوپايه

ی ام، درس مااانهام تدريس رياضی اختصاص يافته بود. يا اي  هاه بارام عادهدرس به روش

، در هندسه، به بحث درباره محتوام هندسه دبیرستانی در ساطحی همای بااالتر، پرداختاه باود

 بودند.   به مطالعه هندسه سطه باالم دانشگاهی پرداختهام ديگر، در اي  درس صورتی هه عده

 گیریبحث و نتیجه

معلمان رياضی از رياضی دانشاگاهی در اي  پژوهش در تالش برام توصیچ چگونگیِ است اده 

نگر هام اي  پژوهش نشان داد هه ايجاد يک نگااه هاليافتهام دنها بود. تدريس رياضی مدرسه

معلمان رياضی، يک ضرورت است تا دنان قادر شوند هه باه  -نشجوام در دابه رياضی مدرسه

ام بپردازند و بدي  طريق، ارتااب و اتصال مناساای بای  هام رياضی مدرسهطراحی درس -باز

ام به وجود دورند. اي  در حاالی اسات هاه عادم دشانايی رياضی دانشگاهی و رياضی مدرسه

هايی هه مشغول تربیت معلم ام در دانشگاهمدرسه بسیارم از استادان رياضی با نیازهام رياضی

رياضی هستند، ايجاد اي  ارتااب را با مشکل روبرو هرده است. اگرچه در هشاورهام مختلاچ، 
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سازم معلمان برام تدريس رياضی در دبیرساتان باا هام مت ااوت نیازهام الزم برام دمادهپیش

شت  حداقل مدرک هارشناسی رياضای و ( و در بعضی از دنها دا2017است )لیکی  و زازهیس، 

هام رياضی در دانشگاه، هاافی اسات، ولای هماه در بعضی ديگر، تنها گذراندن تعدادم درس

ها دانگذرانناد هاه توساط رياضایهام رياضی مایتوجهی درسمعلمان، تعداد قابل -دانشجو

انشاگاهی و رياضایاتی شود هه به باور دنان، برام ايجاد ارتااب معنادار بی  رياضی دتدريس می

هاايی هاه هه معلمان در تدريس به دن نیازمندناد، هاافی نیسات. بادي  سااب، طراحای درس

ام را از ديادگاه پیشارفته بررسای هناد، ياک ضارورت اسات. هام بنیادمِ رياضیِ مدرسهايده

معلمان رياضی دوره دبیرستان نیاز به دانش عمیق رياضی برام مؤثر بودن تدريس خود دارناد. 

شده است هه دبیاران رياضای، داده، نشان«1دموزش رياضی برام معلمان»هايی مانند در گزارش

هاام ياادگیرمِ هام محتوايی رياضی با هی یت باال، نیازمند رويارويی باا تجرباهافزون بر درس

مت اوت و ملموسای دربااره ايجااد ارتاااب بای  رياضای دبیرساتانی و رياضای دانشاگاهی در 

هام داستان»توان سناريوها يا هايی هه از دنها میدريسیِ مت اوت هستند؛ موقعیتهام تموقعیت

هايی مانند دنچه هه در ايا  پاژوهش نشاان داده شاد، و دقیق بر مانام چالش« 2توصی ی هوتاه

معلماان ياا هساانی در  -هام دانشگاه، برام دانشاجوطراحی هرد. سپس با طرحشان در هالس

هاا و مند به تدريس هستند، فرصت دشنايی با چنای  تجرباههه عالقه هام ديگر رياضیگرايش

هند تاا باه طاور عملای، باا ها، به دنان همک میتجزيه و تحلیلشان را فراهم نمود. اي  فعالیت

ام مواجه شاوند هاه باه هام متنوعی از ضرورت ارتااب بی  رياضی دانشگاهی و مدرسهنمونه

هیت دن، با هر دو نوع رياضی مت اوت است؛ همان رياضیاتی هه ام نیاز دارد هه مارياضیِ ويژه

اساتانداردهام تادريس »هدف اي  پژوهش، شناسايی ماهیت و توصیچ دن بود. بعد از انتشاار 

هاام (، بیش از دو دهاه پاژوهش1991« )شورام ملی معلمان رياضی»توسط « ام رياضیحرفه

اب  بسیارم بارام معلماان رياضای مشاغول باه هام دنها، منبسیارم انجام شد و بر اساس يافته

اتحادياه »معلماان رياضای تولیاد شاد. در اداماه،  -ساازم دانشاجوهام دمادهتدريس و برنامه

( را تولید و به 2017« )4سازم معلمان رياضیدماده»استانداردهام « 3دموزشگران معلمان رياضی

                                                 
1. The Mathematical Education Of Teachers II- CBMS 

2. Vinegtte 
3. Association Of Mathematics Teacher Educators 

4. Standards For Preparing Teachers Of Mathematics: SPTM    
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، در اختیار خواننادگان قارار 2020صورت الکترونیکی منتشر هرد و نسخه چاپی دن را در سال 

سازم معلمان رياضای دبیرساتان اسات، تأهیاد گرفت. در بند ه تم اي  سند هه مربوب به دماده

هاايی معلمان رياضی از حیث داناشِ موضاوعی، نیااز باه برناماه -سازم دانشجوشده هه دماده

توامِ رياضیِ دبیرساتانی هارامد دارد هه بر ارتااب و اتصال بی  محتوام رياضیِ دانشگاهی و مح

 شده در اي  پژوهش بود، تمرهز داشته باشد. هه همان دانش بحث

 -انشاجودها و ناهماهنگی در برنامه دماوزش روز ناودن برنامهسخ  پايانی اي  است هه به

ر هام مختلچ، به خصوص در يک نظام دموزش عمومی متمرهز نظیمعلمان رياضی در دانشگاه

يس دموختگاان رياضای هاه بارام تادربیشترم همراه است، زيرا همه دانش ايران، با مشکالت

 از نتااي  شوند، ملزم به اجرام يک برنامه مشترک و با ارزشیابی يکسان هساتند. يکایدماده می

يش هام دوره هارشناسی دموزش رياضی ياا گارااي  مطالعه نشان داد هه اگرچه سرفصل درس

هاام هاا باه خصاوص درسک اسات، اماا بعضای از درسها ظااهراً مشاتردبیرم در دانشگاه

ا باتربیتی دموزش رياضی، نیازمند بازنگرم اساسی و جايگزي  شادن باا محتاوايی  -موضوعی

 تر است. هی یت

-هنیشادقام دهتر امیادعلی  -حمیده سرشتی -اول مقاله ةاستاد راهنمام نويسند سپاسگزاری:

تارم مران اهاواز هساتند هاه دانشاجوم دوره دههرمزاده، استاد گروه رياضی دانشگاه شهید چ

باه  28/10/1395دموزش رياضی است. دانشجو بنا به توصیه استاد راهنمام محتارم، از تااريخ 

تحت  سال تحصیلی را برام فرصت مطالعاتی، در دانشگاه شهید بهشتی گذراند ومدت يک نیم

تیجاه نپژوهشای تاا رسایدن باه راهنمايی نويسنده دوم، چارچوم اي  مقاله تهیه شد و ارتااب 

 وهرمازاده ها و زحمات دقام دهتر امیادعلی شاهنینهايی، ادامه يافت. بدي  وسیله از راهنمايی

 شود.  دانشگاه شهید چمران اهواز، سپاسگزارم و قدردانی می

 منابع
مجله رشاد . (1394دزاد )بردارم از برنامه درسی رياضی. ترجمه سهیال غالم(. پرده2014برنز، مريلی  )

دفتر انتشارات هماک دموزشای. ساازمان پاژوهش و  .16-12، صا122. شماره دموزش رياضی
 ريزم دموزشی. وزارت دموزش و پرورش.برنامه
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رياضای.  مجله رشاد دماوزش .هام ابتدايی(. دانش مورد نیاز، برام تدريس در دوره1384گويا، زهرا )
ريازم دموزشای. ساازمان پاژوهش و برناماه . دفتر انتشاارات هماک30تا  23. صا. 80 شماره

 دموزشی. وزارت دموزش و پرورش.
موزگاران گزارش نهايی طرح بررسی دانش مورد نیاز د .(1393مرتاضی مهربانی، نرگس ) و گويا، زهرا،

زارت وهام دموزشی. ريزم درسی و نودورمپژوهشکده برنامه. برام تدريس رياضی دوره ابتدايی
 .دموزش و پرورش

دوم.  (.  هاردگاهی در هالس دقاام مهرياار. رشاد برهاان دوره متوساطه1395اد ايرد موسی، محرم )نژ
ريازم دموزشای. دفتر انتشارات همک دموزشی. سازمان پاژوهش و برناماه .19. صا 98شماره 
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 پیوست الف

 مصاحبه برای انجام یک پژوهش( در شرکت نامه)رضایت
در « اندبیرستان باا تأهیاد بار درس حساابدانش رياضی مورد نیاز برام تدريس در »پژوهشی با عنوان 
اسات. هادف ايا  پاژوهش،  -حمیاده سرشاتی -هه موضوع رساله دهترم اينجانب دست انجام است

تان شناسايی و توصیچ دانش رياضیِ مورد نیاز دبیران رياضای بارام تادريس رياضای در دوره دبیرسا
اضای انسات  دن بارام معلماان ريهاايی هاه ددهند هه از جمله دانشهام اخیر نشان میاست. پژوهش
 هاه در چناد ساال گذشاته دراست. از شاما « دانش محتوايی رياضی مرتاط با مدرسه»ضرورم است، 
تارم سااخهنم در يک مصاحاه نیماهخواهش میايد، را تدريس هرده 2و  1هام حساباندبیرستان درس
است  ال اصلی اي  پژوهش اي شرهت هنید. سؤهام اي  پژوهش طراحی شده، دورم دادههه برام جم 

هاام رياضای در دوران تحصایالت معلماان رياضای، نیازمناد گذرانادن چاه ناوع درس -دانشجوهه 
 دساترس برام ح   محرمیات، در شوند ومی ضاطِ شنیدارم ها؟ همه مصاحاهدانشگاهی خود هستند

ماه ياا ق  نقال هاردن هگرفت. همچنی ، مو نخواهند ديگرم به غیر از اعضام تیم پژوهش، قرار افراد
 شود.ها، حتماً از نام مستعار يا هُد، است اده میهايی از مصاحاهبخش

 طای هاه زمان دهید، سپاسگزارم. هرهننده قرار میاز اي  هه وقت خود را داوطلاانه در اختیار مصاحاه

 مکاان شد. هماهنگیِ زماان و متوقچ خواهد هرديد، مصاحاه رضايتعدم يا خستگی احساس مصاحاه
ام شونده است. در صورت رضايت برام شرهت در ايا  مصااحاه، لط ااً بارمصاحاه با توافق مصاحاه

یشاترم بحقوق خود و اعالم دگاهی از محتوام پژوهش، برگه زير را امضا هنید. اگر اطالعاات  رعايت
تمااس  . ، در مورد اي  پژوهش خواستید، لط اً با پژوهشگر از طرياق تل ا  هماراه وم باه شاماره . .

 بگیريد.
 با سپاس مجدد از همکاری شما؛

 حمیده سرشتی
 دانشجوی دکتری ریاضی با گرایش آموزش ریاضی
 دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز

  
 است، داوطلاانه طالعهم اي  در م  شرهت هه اي  از دگاهی بااينجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 نیاز اشم و بدونب مايل هه زمانی هر دانمهنم و میمی اعالم اي  تحقیق در همکارم با را خود موافقت

با  را مت  مصاحاه هه دهممی در ضم ، به پژوهشگر اجازه. شوم خار  مطالعه از توانممی دلیل ارائه به
 .نمايد خانوادگی اصلی( منتشر نام و نام )بدون ح   محرمیت

 تاريخ                                                      هنندهشرهت امضاء
 تاريخ                                                      امضاء پژوهشگر   
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 پیوست ب

 شوندگان(شناختی مصاحبه)اطالعات جمعیت

 :)اختیاری(نام و نام خانوادگی 

 سابقه تدریس: 

                  □بیشتر    □سال  25تا  15    □سال  15تا  5  □سال  5تا  1

 مدرک تحصیلی:                              

 □ساير    □هارشناسی ارشد   □هارشناسی   □هاردانی 

 رشته تحصیلی:

 □غیررياضی   □رياضی 

 گرایش تحصیلی: 

 □( دموزش رياضی )هارشناسیِ رياضی در دانشگاه فرهنگیان       □غیردبیرم       □دبیرم 

   

 دانشگاه محل تحصیل:  

 :های تدریس ریاضیسال

 □دوره دوم متوسطه  در  □دوره اول متوسطه )دوره راهنمايی تحصیلی(  در

 های تدریس شده:پایه

 خدمت:های ضمنآموزش

 □دوره باااااااازدموزم اساااااااتانی                       □هارگاه دموزشی استانی  -

  □هام مجازم دوره                 □دوره بازدموزم هشورم  

 □تعداد ساعت  -

 □اختیارم   □اجاارم  -
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 پیوست پ

 مشخصات تحصیلی و تدریسیِ معلمان شرکت کننده در مصاحبه
رشته  ردیف

 تحصیلی

سابقه 

 تدریس

دانشگاه محل 

 تحصیل 

 شدههای تدریسدرس جنسیت

T1 تجربی  ، هندسه، رياضی دهم1حسابان مرد دانشگاه اص هان 20 دبیرم رياضی

 و رياضی

T2 رياضی دهم تجربی و رياضی، يازدهم  زن دانشگاه اص هان 23 دبیرم رياضی

 1حسابانرياضی، هندسه دهم، 

T3  رياضی

 هاربردم

، 1حسابان، امار و احتمال، 2و 1هندسه  زن دانشگاه گیالن 10

 رياضی دهم

T4  دموزش

 رياضی

فرهنگیان   2

 اص هان

 1بانحسا، 10و  9و  8و 7رياضی  زن

T5  دموزش

 رياضی

، يازدهم تجربی، دهم 2و 1حسابان زن فرهنگیان اص هان 25

 تجربی، دوازدهم تجربی

T6 شهید چمران  25 دبیرم رياضی

 اهواز

هام رشته ، تمام درس2و  1حسابان زن

 ، ، هنرستان پايه دهم2تجربی، هندسه 

T7  رياضی

 هاربردم

، 2، هندسه 10و 9و 8و  7رياضی  مرد دانشگاه اص هان 10

 1حسابان 

T8 1و حسابان 9و 8و  7رياضی  زن دانشگاه يزد 10 رياضی محض 

T9  دموزش

 رياضی

، رياضی دهم رشته رياضی  9و  8و  7 مرد فرهنگیان اص هان 19

و تجربی، رياضی يازدهم تجربی، 

 1حسابان

T10  رياضی

 هاربردم

، رياضی دهم رشته 2و  1هندسه  زن دانشگاه اص هان 18

، رياضی 1حسابانجربی و رياضی، ت

 يازدهم تجربی

T11 رياضی دهم رياضی، 2و  1حسابان مرد شهید باهنر هرمان 25 دبیرم رياضی ،

 2و  1هندسه 

T12  دموزش

 رياضی

رياضی دهم رشته تجربی و رياضی،  مرد فرهنگیان اهواز 17

 9و 8و  7، رياضی 1حسابان
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رشته  ردیف

 تحصیلی

سابقه 

 تدریس

دانشگاه محل 

 تحصیل 

 شدههای تدریسدرس جنسیت

T13 رياضی دهم رشته تجربی و رياضی،  زن فرهنگیان اص هان 14 دبیرم رياضی

، 2و  1حساباندمار و احتماالت، 

 رياضی يازدهم رياضی

T14 شهید چمران  16 رياضی محض

 اهواز

، رياضی دهم و يازدهم 2و  1حسابان زن

 2و  1رشته تجربی و رياضی، هندسه 

T15 رياضی دهم رشته 2و  1حسابان مرد دانشگاه اص هان 18 دبیرم رياضی ،

 2و 1رياضی، هندسه  تجربی و

T16  دموزش

 رياضی

رياضی دهم رشته رياضی و تجربی،  زن فرهنگیان اص هان 4

 1حسابانرياضی يازدهم تجربی، 

T17  دموزش

 رياضی

رياضی دهم رشته رياضی و تجربی،  زن فرهنگیان اص هان 9

 1حسابانرياضی يازدهم رشته رياضی، 

T18  دموزش

 رياضی

اضی دهم رشته رياضی و تجربی، ري زن فرهنگیان اص هان 8

و  1حسابانرياضی يازدهم تجربی، 

 1هندسه 

T19  دموزش

 رياضی

رياضی دهم رشته رياضی و تجربی،  مرد فرهنگیان اص هان 10

 1رياضی يازدهم رشته رياضی، هندسه 

 1حسابانو 
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 پیوست ت

 ساختار یافته شفاهی(های مصاحبه نیمه)سؤال

-درس معلمان به چه نوع -تدريس در دوره دبیرستان، دانشجو هنید برام دمادگیفکر می .1

 هايی نیاز دارند؟ چرا ؟ مثال بزنید.

هاايی را معلمان رياضی، چه ناوع درس -به طور مشخا برام تدريس حسابان، دانشجو .2

 الزم است حتماً بگذرانند؟

 جام چه درسی در برنامه درسی شما خالی بوده است؟  .3

قشای يی را هه در دانشگاه گذرانديد، در تدريس رياضی شاما نهااز نظر شما، هدام درس .4

 نداشت؟ 

ماه هام دانشاگاهی و باا چاه تغییراتای، برناوقتی تدريس را شروع هرديد، از هدام درس .5

 ام خود را طراحی هرديد؟مدرسه

دياد، هام جديدم هه جوام هالسیک دماده ندارند يا شما به دنها فکار نکارده بوبا سؤال .6

 شويد؟می چگونه مواجه

شااويد؟ رياضاای برانگیااز در هااالس درس، چگونااه مواجااه میهااام چااالشبااا موقعیت .7

 هند؟دانشگاهی چه همکی به شما می

 هند؟هام رياضی، به تدريس حسابان همک میتدريس هدام درس .8

 دموزان در درس حسابان، هدامند؟از نظر شما، مشکالت اصلی دانش .9

 یرستان، چه ضرورتی دارد؟از نظر شما، ارائه درس حسابان در دب .10

 توصیه شما برام برنامه درسی حسابان در دبیرستان چیست؟  .11

 هنید؟هام خار  از هتام، بیشتر از چه منابعی است اده میبرام تکلیچ .12
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 پیوست ث

 های مصاحبه مکتوب()سؤال

 

 يسید؟هنید، دلیل دن را بنوهنید؟ اگر با مثال شروع میتدريس حد را چگونه شروع می. 1

دلیل  ويت و بیانهنید، به ترتیب اول. سه مثالی را هه معموالً در تدريس حد از دنها است اده می2

 دن، بنويسید. 

 . مسئله زير را در نظر بگیريد:3

به صورت زير است. حد fنمودار تاب 


 
 
lim (x)
x

f
1

 دست دوريد.  را به 

 
ايد و پاسخ يکای از دموزان هالس حسابان خود مطرح هردهمسئله باال را برام دانشفرض هنید 

 دنها، به صورت زير است:

xچون  وقتی   )داريم  1 )f x 3  پس



   
 
lim ( ) [ ]
x

f x
1

3 2  

 2(، پاس جاوام 3اسات ) 3داخال براهات همتار از »او در توضیه پاسخ خود نوشاته هاه 

 «شود.می

 ؟الچ( برام پاسخ صحیه به اي  مسئله، درک چه م اهیمی در رياضی و حسابان الزم است

هام او دموز در چاه قسامتی مشاکل داشاته و بادفهمیم( پاسخ او را ارزيابی هنید. اي  دانش

 هدامند؟

 ید؟هنها، چه اقدامی میپ( برام رف  اي  بدفهمی

ابه دموزان شما ممک  است پاسخشان به ايا  ساؤال، مشات( از نظر شما، چند درصد از دانش

 اي  باشد؟ چرا؟ 
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هیاد، از ددموز توضایه بودن پاسخ را به دانشث( اگر بخواهید با يک مثال رياضی، علت اشتااه

 هنید؟هايی است اده میچه مثال يا مثال

 ست است اده هنید، دن را رسم هنید. ( اگر از نمودار تاب  خاصی ممک  ا 

سائله مهاايی را بارام ايا  دموزان، انتظار ديدن چه پاسخهام ساير دانشحلچ( در بررسی راه

 داريد؟ چرا؟

اده شده ددموزان به دانش ماحث هاربرد مشتق،. فرض هنید در امتحان سراسرم، مسئله زير از 4

 باشد:

)اگر  مسئله: ) ( )f x x x 3 12 شود؟ مقادار مااهزيمم ام ماهزيمم میباشد، تاب  در چه نقطه 3

 را بیابید.

 دموزم، اي  مسئله را به صورت زير حل هرده باشد:همچنی ، فرض هنید هه دانش

 الچ( ارزيابی شما از اي  پاسخ، چیست؟ 

 دهید؟ چرا؟م( چگونه به اي  پاسخ نمره می

). اگر 5 )f x x x  2 2 )ام بیابید هه را به گونه gتاب  2 )( )fog x x x  2 4 5  

 توان يافت ؟ توضیه دهید؟می gالچ( چه تعداد

 م( ديا اي  مسئله برام مطرح شدن در درس حسابان پايه يازدهم مناسب است؟ چرا؟

ام توانید صاورت مسائله را باه گوناهت، ديا می ( در صورتی هه پاسخ به قسمت م من ی اس

 اصالح هنید هه قابل مطرح هردن در درس حسابان پايه يازدهم باشد؟


