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عمیق پژوهش هایی نیازمند حوزه ای ریاضی: معلمان آموزش
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چکیده
معلمان آموزش به رویکرد دو به عنوان یادگیری حرفه ای و توسعۀ حرفه ای ابتدا مقاله، این در
می شود. پرداخته ریاضی تدریس برای نیاز مورد دانش های به سپس می شوند. معرفی ریاضی
تحقیقات جهت گیری بر ریاضی تدریس برای نیاز مورد دانش های انواع تأثیر آخر، بخش در

می گیرد. قرار بحث مورد ریاضی معلمان آموزش حوزۀ در

مقدمه
زبان ریاضی دارد. فرق درسی موضوع های سایر یادگیری با مختلف، دالیل به ریاضی یادگیری
برای شخصی، عالئق ارضای بر عالوه ریاضی است. استوار خالقیت و استدالل بر و است طبیعت تبیین
فقط نه و آدم ها، بعضی برای می شود. مطالعه نیز دیگر علمی حوزه های در کاربردی گوناگون اهداف
دیگر، بعضی برای است. آن فکورانه١ چالش و زیبایی بر متکی ریاضی ماهیت حرفه ای، ریاضی دانان
آن به کارگیری چگونگی در ریاضی اصلی ارزش مهندسان، و تجربی علوم دانشمندان از بسیاری جمله از
اولیه درک می کند، بازی جدید فرهنگ در ریاضی که اساسی نقش به سبب است. خودشان کارهای برای
است. ضروری علمی، سوادآموزی برای الزم صالحیت های به دست یابی برای ریاضی، ماهیت به نسبت
بگیرند، نظر در علمی تالش از بخشی را ریاضی دانش آموزان، است نیاز درک، و فهم این به رسیدن برای
،٢٠۶١ (پروژه شوند آشنا ریاضی کلیدی مهارت های و ایده ها با و کنند درک را ریاضی تفکر ماهیت
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دیسیپلین بلکه است، خلق و کشف دیسیپلین نه تنها ریاضی «یادگیری این که بر أکید ت با (٢٠٠۴) بس
تجمعی دانش ریاضی، حرفه ای «جامعۀ که می کند خاطرنشان ،( ۴٨ (ص. هست» نیز تدریس و یادگیری
ریاضی، حرفۀ از خارج ریاضی یادگیری حال، این با می کند. منتشر و منتقل نقد، جذب، را ریاضی
نرم     کردن پنجه و دست حال در که می شود معلمانی برای هم و کودکان برای هم مشکل، بروز باعث اغلب
ابتدایی ترین در حتی که ایده هایی و ابزارها هستند؛ دیسیپلین این ابزارهای و ایده ها از استفاده و درک با
از یکی هم را ریاضی که کسانی برای ریاضی یادگیری نتیجه در هستند. ظریف و قدرتمند نافذ، سطح

.(۴٨ (ص. است» جدی دغدغۀ یک می شناسند، غنی فرهنگی میراث یک هم و عمومی سواد ارکان
برای چالش برانگیز مفهومی یا محتوا ریاضی، که هم چنان ،(٢٠٠۴) لیکین٢ و زاسالوسکی١ به گفتۀ
محسوب ریاضی معلمان برای چالش برانگیز مفهومی و محتوا نيز، آن تدریس است، دانش    آموزان
را الزم اطالعات که هستند دانش هایی انواع نیازمند ریاضی، تدریس برای ریاضی معلمان می شود.
را آموزشی ساختارهای و نظام ها تا کند کمک آنان به و دهد قرار آن ها اختیار در دانش آموزان مورد در
بدانند را محتوایی دانش باشند، داشته آگاهی ریاضی یادگیری و تدریس روش های انواع از بشناسند،
شوند مجهز ارزشیابی، روش های و آموزشی منابع از استفاده درس، کالس مدیریت چگونگی دانش به و
پرستیج٧ و پرکس۶ (٢٠٠٨)؛ فلپس۵ و تامس۴ بال، (٢٠١٣)؛ گویا٣ و والدِراما آگودلو یاورسکی، (وایت،
پیچیده ای حرفه ای دانش به باال، کیفیت با تدریس .((١٩٨۶) شولمن٨ (١٩٩٢)؛ فرانک و فینما (٢٠٠٨)؛
به دانش آموز دادنِ پاسخ برای مدت چه بداند معلم که است این مانند ساده ای قوانین از فراتر که دارد نیاز
شولمن کار اصلی جنبۀ .((١٩٨۶) (شولمن دهد توضیح خودش بعد و بماند منتظر کرده طرح که سؤالی
تدریس و تکنیکی دانش به عنوان را محتوایی دانش که بود این تدریس به راجع نظریه پردازی در (١٩٨۶)
حرفه ای عمل یک یادگیریِ ،(٢٠٠٨) پرستیج و پرکس به گفتۀ طرفی، از کرد. معرفی حرفه یک به عنوان را
عمل مختلف جنبه های خود، درس کالس زمینۀ در بتوانند معلمان که است معنی این به تدریس، مانند
تفسیرها، این مقابل در بتوانند و دهند ارتقا را خود کردن تفسیر توانایی نمایند، تفسیر را تدریس شان
شاگنسی١٠ و کرِن٩ کرینر، است. پیچیده       فرآیندی ریاضی، تدریس یادگیریِ این رو، از باشند. پاسخگو
فرآیند بهبود در معلم نقش اهمیت مورد در پی در پی ادعاهای و تالش ها وجود با که معتقدند (٢٠١٣)
تحقیقات نتایج منفعل استفاده کنندگان به عنوان بیش، و کم هم هنوز ریاضی معلمان یادگیری، و تدریس
آزاد غالم که است حالی در این می شوند. دیده دانش، تولید به کمک برای ابزارهایی گاهی و آموزشی
تجربه او، به گفتۀ است. رياضی معلم رياضی، آموزش نظام اصلی اركان از يكي که دارد أکید ت (١٣٨۶)
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پيشنهادی روش های و شود انجام علمی و دقيق درسی برنامه ريزی كه هم قدر هر كه است داده نشان
چه آن ها، از رياضی معلمان استقبال عدم صورت در باشد، پژوهشی يافته های و تحقيق بر مبتنی تدريس
برنامه ريزی آن اجرا، برای الزم دانش نداشتن دليل به چه و روش ها و برنامه ها آن به نداشتن باور دليل به
ظرفيت های شناسايی كه گرفت نتیجه می توان پژوهشی تجربه های اين       از بود. خواهد شكست به محكوم
خدمت» «ضمن به اصطالح یا مستمر آموزش های برای برنامه ريزی و رياضی معلمان جامعۀ در موجود

است. مدرسه ای رياضی آموزش در تحول ايجاد جهت اساسی قدم های جزو آن ها،

ریاضی معلمان ِ حرفه ای توسعۀ .١
باالیی اولویت از که است مباحثی از یکی مدارس، در ریاضی یادگیری و تدریس کیفیت ارتقای
(گوس است گرفته قرار ریاضی، تدریس حرفۀ خودِ و دانشگاه ها دولت ها، کار دستور در و است برخوردار
برنامه های مانند جدیدی چالش های با روز هر مدیران، و «معلمان (٢٠١١) تیمپرلی به گفتۀ .((٢٠٠٩)
و مدرسه ها در تکنولوژی از استفاده ارزشیابی، نوین رویکردهای همه، برای ریاضی سواد جدید، درسی
هستند» رو به رو نمی گیرند، یاد چیزی تدریس متداول روش های با که دانش آموزانی و درس کالس های
قبل، از بیشتر معلمان بنابراین می شود. ریاضی تدریس عمل شدن پیچیده تر باعث خود، این که (١ (ص.
زتمیر رو، همین از کند. کمک چالش هایی چنین با مواجهه در را آن ها که دارند نیاز مهارت هایی و دانش به
سیاست گذاری های در حیاتی مؤلفه ای حرفه ای، توسعۀ حاضر حال «در که می دارند اظهار (٢٠١١) کرینر و
این به .(٨٧۶ (ص. می آید» حساب به مدارس یادگیری و تدریس کیفیت ارتقای جهت آموزشی،
ریاضی، معلمان حرفه ای توسعۀ برنامه های کارایی بر تأثیرگذار عوامل و ویژگی ها شناخت به راجع دلیل،
و (زتمیر چندجانبه اند و پیچیده عوامل، این می دهد نشان که است گرفته صورت بسیاری پژوهش های

می شوند. معرفی معروف تحقیق چند آن ها، بین از که کرینر(٢٠١١))
با مرتبط که اخیر دهۀ سه تحقیقاتِ نتایج از فراتحلیلی٢ ،(٢٠١٠) ریاضی١» معلمان ملی «شورای
نتیجۀ است. داده انجام بوده، آن توسعۀ چگونگی و ریاضی تدریس برای معلمان نیاز مورد ریاضی دانش

است: زیر هدف چهار تبیین فراتحلیل، این
ریاضی؛ تدریس عمل در آن از استفاده برای ظرفیت ایجاد و معلمان نیاز مورد ریاضی دانش تولید -
و دانش آموزان تفکرات تحلیل و تجزیه و توجه به منظور ریاضی معلمان برای ظرفیت ایجاد -

آن؛ مقابل در پاسخ گویی
است شده استفاده تحقیق، نوع این برای نیز «سنتزپژوهی» معادل از اخیراً Meta − analysis٢
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اشتباهات به بودن حساس مانند ریاضی معلمان در خالق ذهنی عادت های ایجاد به کمک -

خود؛ تدریس عمل بر بازتاب و دانش آموزان
مستمر یادگیری از حمایت و یکدیگر با ریاضی معلمان همکاری برای مناسب سازوکارهای ایجاد -

آنان.
حمایت کافی، زمان صرف مانند عواملی که می کند اشاره شده، انجام تحقیقات به استناد با شورا این
در می توانند آن ها، فعال یادگیری برای فرصت هایی کردن فراهم و ریاضی معلمان یادگیری از نظام مند
این در باشند. تأثیرگذار ریاضی، معلمان حرفه ای توسعۀ برنامه های برای شده ذکر اهداف به رسیدن
معلمان تدریس ارتقای برای ضروری و نظام مند فعالیت یک به عنوان مسأله حل پای رد جمع بندی،
بر جدی تمرکز با شونفیلد کرد. مطرح ١٩٨۵ سال در شونفیلد که بحثی همان است؛ مشهود ریاضی،
اصلی بازیگران به عنوان ریاضی معلمان نقش بر آن، آموزش پذیری ادعای طرح و ریاضی مسأله حل
حوزۀ در نظریه پردازی به سال ها، طی شونفیلد بحث، همین ادامۀ در نمود. أکید ت آموزش، این عرصۀ در
شد. مشغول ریاضی، معلمان آموزش و تدریس با آن تنگاتنگ ارتباط و ریاضی مسأله های حل یادگیری
حرفه ای توسعۀ نظری بررسی به تدریس، و یادگیری جنبۀ از و شناختی دیدگاهی با ،٢٠١٠ سال در او
نظریه پردازیِ در شونفیلد نمود. تبیین را باورها و اهداف دانش، رویکرد و پرداخت ریاضی معلمان ِ
همزمان، به طور را هم به مرتبط هدف چندین که می داند مسأله حل نوعی را ریاضی تدریس خود، جدید
تصمیم گیری های چگونگی و باورها دانش، اهداف، دارد سعی شونفیلد نظریه، این تبیین با می کند. دنبال
این نماید. مدل سازی یکدیگر، با را مؤلفه ها این تعامل ماهیت سپس کند. شناسایی را ریاضی معلمان
دارد. أکید ت می شود، ارائه آن در محتوا که زمینه ای و محتوا به توجه نیز و معلم فردیِ پیشرفت بر نظریه،

بود: زیر بعد چهار دارای (٢٠٠٠) کرینر مدل
و هدفمند يادگيری و تدريس دربارۀ او تلقی طرز و تدريس واقعی تجربۀ در معلم قابليت عمل:

اثربخش؛
نقدپذیری خود قابليت افزایش و خویش تدريس فعاليت های بر معلم منظم بازتاب های بازتاب:

او؛
تنظيم و سازمان دهنده آغازگر، خود، كه كارهايی انجام برای معلمان قابليت های افزایش استقالل:

هستند؛ کننده اش
معلمان عموم نظرات با فزاينده  به طور كه تبادلی و ارتباطی كارهای انجام در قابليت شبکه سازی:

است. مرتبط
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«تقابل» نشان دهندۀ که شبکه سازی» و «استقالل و بازتاب» و «عمل زوج هر اولیه، مدل این در
ایجاد ریاضی، معلمان ِ حرفه ای توسعۀ دوره های هدف و بودند شده دیده هم مکمل هستند، «توافق» و

بود. بعد چهار این بین تعادل
ریاضی معلمان یادگیری به کرینر، ٢٠٠٠ سال مدل در تغییراتی ایجاد با (٢٠٠۶) کرینر و الینارس١
زینفعان٢ به عنوان معلمان نقش بر آن، در و کردند نگاه حرفه ای توسعۀ حیاتی جنبه های از یکی به عنوان

است: شده تشکیل زیر مؤلفۀ       سه از مدل، این نمودند. أکید ت اصلی، بازیگران و
کردن فراهم دانش آموزان، برای چالش برانگیز و مناسب فعالیت های طراحی مانند مواردی محتوا:
بحث های و آنان ابتکارات و معلمان تدریس عمل بر بازتاب و مشاهده چالش برانگیز، یادگیری تجربه های

است. مربوط ریاضی، یادگیری و تدریس فرآیند در دخیل افراد تمام به که مدرسه در سودمند
هدفشان و می شوند تشکیل معلمان توسط که آن ها نظایر و کاری گروه های کوچک، تیم های : جامعه٣
هم اندیشی طریق از همه تدریس ارتقایِ هدف دو با معلمشان همکاران سایر با معلمان مشارکت از حمایت

است. یادگیرنده استقالل سمت به یک هر حرکت تسهیل و یکدیگر تدریس تجربه های نقد و تبادل و
حرفه ایِ ارتقای در که آموزشی گروه های و معلمان یادگیری منابع حرفه ای، توسعۀ برنامه های : زمینه۴
حمایت های به نیازمندی جمله از مختلف دالیل به که کنند بازی سازنده ای نقش می توانند ریاضی معلمان

می گیرد. قرار توجه مورد کمتر شده، برنامه ریزی سازمانی
طراحی برای را اساسی عامل سه شناخت و پرداختند مدل این توسعۀ به ،(٢٠١١) کرینر و زتمیر
ثغور و حدود توسعه یافته، مدل در نمودند. معرفی ریاضی، معلمان حرفه ای توسعۀ برنامه های اثربخش
«تعادل به «محتوا» مؤلفۀ مشخص، به طور است. شده مشخص تر اولیه، مدل در مؤلفه سه از یک هر
«زمینه» مؤلفه و اجتماعی» و فردی فعالیت های بین «تعادل به «جامعه» مؤلفه بازتاب»، و عمل بین
می توانند آموزش هایی چنین آنان، نظر از شده اند. محدود خارجی» و داخلی حمایت های بین «تعادل به
ادبیات کنند. پر هستند، یک سویه و غیرتعاملی اغلب که را سنّتی حرفه ای آموزش های خألهای بالقوه،
معلمان، آن، در كه کرد طراحی آموزش هایی می توان که است این مؤید نیز ریاضی معلمان آموزش حوزۀ
تدريس روش بهبود در و كنند نظارت خود تدريس نحوه بر شوند، خویش حرفه ای دانش ارتقای عامل خود

باشند. سهیم خود
١Ilinares ٢Stakeholders ٣Community ۴Context
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از شناختی مدل یک ریاضی، معلمان حرفه ای توسعۀ برای (٢٠٠٢) ورث٢ هالینگس و کالرک١
متمرکز فردی به صورت آنان، حرفه ای توسعۀ و تغییر یادگیری، فرآیند بر که دادند ارائه پیوسته هم به درون

می پردازد: حوزه چهار به مدل، این می شود.
تشکیل را آنان ریاضی تدریس زیربنایِ که معلمان تلقی طرز و باورها دانش، شخصی: حوزۀ

می دهد؛
می گیرد؛ شکل شخصی شان حوزۀ تأثیر تحت که ریاضی معلمان حرفه ایِ تجربه های عمل: حوزۀ

است؛ وابسته شخصی حوزۀ و عمل حوزۀ به که است آن نتایج و تدریس عمل در تغییر نتایج: حوزۀ
است. انگیزشی و حمایتی اطالعاتی، منابع بیرونی: حوزۀ

ریاضی معلمان حرفه  ایِ یادگیری .٢
را زمینه آن، برای مدل هایی تبیین و ریاضی معلمان حرفه ای توسعۀ حوزۀ در نظری مباحث طرح
(ایون٣ نمود فراهم ریاضی معلمان حرفه ای» «یادگیری و « حرفه ای «توسعۀ بین تمایز ایجاد ضرورت برای
برای قدرتمندی ابزار خود، خودیِ به تحقیق این که بر أکید ت با (٢٠٠٣) یاورسکی مثال، برای .(٢٠٠٨)
معلمان مدار پژوهش یادگیری تحقق برای مؤلفه، چهار با چارچوبی است، ریاضی یادگیری تدریس توسعه
جامعه» و «فرد و بیرونی» و درونی بازتاب۵ و «بررسی۴ یادگیری»، و «دانش شامل، که داد ارائه ریاضی
معرفت شناختی بعد یادگیری، و «دانش که نمود ابراز چارچوب، این توضیح در (٢٠٠٣) یاورسکی بود.
خود خُبرگی و تفکرات باورها، تحقیق، در شرکت کنندگان آن، در که می دهد تشکیل را چارچوب این
صورت درون گروهی گفتمان و تعامل طریق از یادگیری ترتیب، بدین و می آورند تحقیق۶ قرارگاه به را
در که می دهد شکل را چارچوب این تحقیقی بعد بازتاب، و «بررسی که نمود بیان همچنین او می گیرد».
شیوه های به می شوند، مطرح آن با شدن درگیر نحوۀ و بازتاب و تدریس عمل درون از که سؤال هایی آن،
،(٢٠٠٣) یاورسکی دیدگاه از .(٢۶٢-٣۶۴ (صص. منجر می شوند» بودن، و دادن انجام از جدیدی
می کند. مشخص تدریس توسعۀ فرآیندهای در را معلمان آموزشگران و معلمان نقش بیرونی، و «درونی
محقق یک به عنوان هم و می کند بررسی را تدریس فرآیند درونی، پژوهشگر یک به عنوان هم مؤلفه، این
قرار مطالعه مورد است، عمومی و بومی دانش با مرتبط که را تدریس توسعه های و فعالیت ها بیرونی،
اقدامات در را مشارکتی فعالیت های اهمیت جامعه، و فرد «مؤلفۀ دیدگاه، این در .(٢۶۴ (ص. می دهد»
اشاره فردی پیشرفت و رشد بر گروهی تعامل و مشارکت نقش بر مؤلفه، این می دهد. نشان توسعه ای
١Clark ٢Hollingsworth ٣ Even ۴Inquiry ۵Reflection ۶Research Setting
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نظریه پردازانِ از یکی به عنوان و خود چارچوب تکمیل در بعداً (٢٠٠۶) یاورسکی .(٢۶۴ (ص. می کند»
قدرت از نوعی حرفه ای، توسعۀ در که داد توضیح حرفه ای، یادگیری و حرفه ای توسعۀ بین تمایز مدافع
تازه کار معلمان بر تجربه تر، با معلمان یا دانشگاهیان یا معلمان آموزشگری سلطۀ       نشانگر که است نهفته
تأیید به سبب عده ای که معنی این به است؛ سنّتی حرفه ای توسعۀ ذات در الزام، و باید که گفت او است.
دیگرانی به که می کنند پیدا اجازه تصمیم گیرندگان، و سیاست گذاران قبولِ مورد مراجع توسط صالحیت شان
ناگفته تصورِ این که می دهد نشان حوزه این تحقیقات اما دهند. آموزش می دانند، کمتر آن ها تصور به که
به را یک طرفه آموزش های تأثیر و شده معلمان خاموش واکنش های ایجاد باعث پنهان، ماهیت این و
حرفه ای یادگیری ،(٢٠٠٨) یاورسکی به گفتۀ       که صورتی در .(٢٠٠۶ (یاورسکی، است رسانده حداقل
کالس با مستقیماً زیرا ندارد، وجود بایدی هیچ آن، در که است مشارکتی و تعاملی طرفه، دو فرآیندی
و حرفه ای توسعۀ بین تمایز تأیید در منبعث می شود. آن از و است ارتباط در معلمی حرفه       و درس
درس، کالس خارج و داخل در روز، هر «معلمان این که به اشاره ضمن (٢٠١١) روسکن حرفه ای، یادگیری
برنامه ریزی خود، دانش آموزان       عملکرد و آن مورد در گفتگو یا خود تدریس عمل بر بازتاب طریق از
هستند» حرفه ای توسعۀ درگیرفرایند مدرسه ای، درون کنفرانس های در شرکت و بعد جلسه تدریس برای
از بسیاری در ریاضی معلمان در خودانگیخته فعالیت های ماهیت که دهد نشان تا کرده تالش (ص.٢)،

می کند. یاد حرفه ای یادگیری ویژگی های عنوان با آن از (٢٠٠۶) یاورسکی که است همان مدرسه ها،
ریاضی، معلمان حرفه ای یادگیری و حرفه ای توسعۀ که است معتقد (٢٠١١) تیمپرلی راستا، این در
حرفه ای «توسعۀ اصطالح مواقع، اکثر در ولی هستند. نظام مند٣ و مستمر٢ ، عامدانه١ فرآیندهایی دو هر
را خود تدریس عمل بتوانند تا می رود به کار معلمان به خاص اطالعاتِ سویۀ یک انتقال معنای به «
با تعامل طریق از افراد آن، در که است درونی فرآیندی حرفه ای» «یادگیری که حالی در بخشند، بهبود
جدید، معناسازی های و قبلی فرض های کشیدن چالش به و حرفه ای پیشرفت  در شده تولید اطالعاتِ
«معناسازی»، و «چالش» فرآیند، این در بسازند. خود، تدریس برای را نیاز مورد حرفه ایِ دانش می توانند
حرفه ای توسعۀ اساسی تمایزهای از یکی ،(٢٠١١) تیمپرلی نظر از حقیقت در می کنند. بازی مهمی نقش
سهیم اند، خویش یادگیری در جدی به طور معلمان حرفه ای، یادگیری در که است این حرفه ای یادگیری و
باور به توجه می شود. یادگیری فرآیند با معلم درگیریِ و مشارکت به کمتر ، حرفه ای توسعۀ در که حالی در
است. «ارزیابی» و « نظام مند۴ «جستجوگری مستلزم که است گونه ای به حرفه ای یادگیری ماهیت او،
ارتقای و یادگیری آن، هدف که است تدریس کارایی نظام مندِ بررسی برای فعال فرآیندی حرفه ای، یادگیری
١Intentional ٢Ongoing ٣Delivery ۴Systematic Inquiry
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کرده اند، أکید ت (٢٠١٣) گویا و والدراما یاورسکی، وایت، که همان طور حال، این با است. دانش آموزان
و « حرفه ای «توسعۀ بین روشنی مرز هنوز ریاضی، معلمان آموزش حوزۀ پژوهشی و آموزشی ادبیات در

است. مختلف ابعاد از متنوع پژوهش های نیازمند حوزه این و ندارد وجود حرفه ای»، «یادگیری

ریاضی تدریس برای نیاز مورد دانش های .٣
حرفه ای» «دانش یکی دانش: نوع دو به رياضي معلمان آموزش به مربوط ادبيات در اخير، دهه دو در
از که کرد طراحی آموزش هایی می توان دو، این به توجه با که است شده توجه موضوعی»، «دانش دیگری و
كنند نظارت خود تدريس نحوۀ بر شوند، خویش حرفه ای دانش ارتقای عامل خود معلمان، آن ها، طریق
و تدریس ارتقای در محتوایی دانش آن که با ،(٢٠٠٨) بال به گفتۀ باشند. سهیم تدريس، شیوۀ بهبود در و
نشده توجه منسجم به طور آن مطالعۀ       و توسعه به اما است، برخوردار به سزایی اهمیت از ریاضی یادگیری
بوده       بی توجه می کنند، تدریس که موضوعی از معلمان درک افزایش چگونگی به نسبت پژوهش، و است
اهمیت اول درجۀ در پیشرفته، سطح در را درسی موضوع مطالعۀ که می داند پیش فرضی را علت او است.
نوع مقابل در معلمان محتوایی آمادگی میزان بر بیشتر تمرکز آن، پیامد که است طبیعی و می دهد قرار

است. تدریس برای آنان نیاز مورد محتوای
شولمن لی میالدی، هشتاد دهۀ اواسط در شولمن. دیدگاه از معلمان دانش اصلی مقوله های .٣ . ١
«دانش با که کرد معرفی « پداگوژیکی١ محتوایی «دانش نام به را معلمان دانش از خاصی حوزۀ ،(١٩٨۶)
یادگرفتن و مطالعه قابل نظام وار، موقعیت های در محتوایی» «دانش او نظر از داشت. تمایز « محتوایی٢
نیاز مورد پداگوژیِ و محتوا از خاصی معجون پداگوژیکی»، محتوایی «دانش شولمن، دیدگاه از اما است.
برای نیاز مورد دانش های انواع بین که تمایزی و شولمن ایده های است. درسی موضوع یک تدریس برای
به اختصار، که گذاشت چشمگیری تأثیر ریاضی معلمان آموزش حوزۀ پژوهشی جامعۀ بر شد، قائل معلمان

می پردازیم. آن ها به
در تفکر برای است. ذهن در سازمان یافته ساختارهای و موضوعی دانش شامل محتوایی: دانش
حوزه آن در موجود حقایق٣ یا مفاهیم به مربوط دانش از فراتر است الزم حوزه، یک محتوایی دانش مورد
ایده های از می توان کار این برای ،(١٩٨۶) شولمن به گفتۀ کرد. درک را آن موضوعی ساختارهای و رفته
« اسمی۵ «ساختارهای شامل موضوع، یک ساختارهای شوآب، نظر از نمود. استفاده (١٩٧١) شوآب۴
آن، در که است روش هایی اسمی، ساختارهای که می دهد توضیح شوآب است. نحوی۶» «ساختارهای و
١Pedagogical Content Knowledge: PCK ٢Content Knowledge ٣Facts ۴Schowab ۵Substantive
۶Syntactic
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یکپارچه را نظام آن حقایق تا سازمان دهی می شوند موضوعی، نظام یک در موجود اصول و اساسی مفاهیم
کذب٢ و صدق١ آن، به وسیلۀ که است روش ها از مجموعه ای نظام، یک نحوی ساختار که حالی در کند.
شامل ریاضی، در نحوی دانش ،(٢٠١١) گولدینگ و پترو به گفتۀ تعریف می شوند. بطالن۴ و صحت٣ و
که می رود انتظار و است اثبات ها ساختن و تعمیم ها کردن آزمایش کردن، صورت بندی مانند فعالیت هایی
بتوانند تا کند کمک آنان به و نمایند تعریف را نظر مورد حوزۀ در پذیرفته شده حقایق تا کند قادر را معلمان
بتوانند معلمان که است ضروری همچنین دهند. توضیح خاص، قضیه ای بودن درست چرایی مورد در
به موضوع این چگونه و دارد را یادگیری ارزش ریاضی موضوع یک چرا که کنند توجیه را دانش آموزان

مرتبط می شود. دیگر موضوعات
برای که است برنامه هایی و موضوعی درسی برنامۀ از خاصی درک معنای به درسی: برنامۀ دانش
دانش این تجلی دارند. سروکار آن با همیشه و است آن ها « کار۵ ابزار » مانند درسی، موضوع هر معلمان
آموزشی مواد تنوع معین، سطح های در درسی خاص موضوعات تدریس برای شده طراحی برنامه های در
پترو تعبیر، این با همسو دیده می شود. ویژگی ها از مجموعه ای و برنامه ها آن با رابطه در دسترس قابل
برنامۀ راهنمای مانند دسترس قابل آموزشی مواد دانش را درسی برنامۀ دانش نیز (٢٠١١) گولدینگ و
به عنوان آن از شولمن تحصیلی، پایۀ هر در آن ویژگی های به خاطر که می دانند درسی کتاب های و درسی
برای محدودیت هایی ارزشیابی نظام انگلستان، در مثال برای است. کرده یاد افقی درسی برنامۀ دانش
و آموزشی مواد نه تنها که می کرد کمک معلمان به درسی برنامه دانش نوع این که بود کرده ایجاد معلمان
پاسخگو ارزشیابی، نظام انتظارات مقابل در تا کنند کار چارچوبی چه در که بدانند بلکه بشناسند، را منابع
موضوع ها از آگاهی بردارنده در که درسی برنامۀ دانش از دیگری جنبۀ بر شولمن گذشته، این ها از باشند.
دانش های از را آن و کرده أکید ت است، مدرسه ای آموزش سال دوازده طی مفهوم یک توسعۀ روش های و
آن درسی، برنامۀ دانش از بعد این تسلسلی ماهیت به دلیل شولمن است. دانسته معلمان برای ضروری

است. نامیده عمودی درسی برنامۀ دانش را
معلمان قلمرو در منحصراً و است پداگوژی و محتوا از خاصی تلفیق محتوایی-پداگوژیکی: دانش
شکل مفیدترین را دانش این شولمن شامل می شود. را آن ها حرفه ای درک از خاصی شکل و است
و اثبات ها و توضیحات تصویرکشیدن ها، به مثال ها، استنتاج ها، نوع قدرت مندترین و ایده ها بازنمایی
برای را آن درک که می داند موضوع یک برای صورت بندی و بازنمایی روش مفیدترین کلمه، یک در
چه که هست نیز نکته این درک شامل پداگوژیکی - محتوایی دانش می کند. فهم قابل یادگیرندگان،
١Truth ٢Falsehood ٣Validity ۴Invalidity ۵Tools of the trade
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که را تصوراتی و مفاهیم دانش، این می سازد. آسان یا سخت را خاص موضوع یک یادگیری چیزی،
برمی گیرد. در داده اند، توسعه و ساخته زمان طول در موضوع یک به نسبت دانش آموزان

- محتوایی «دانش و درسی» برنامۀ «دانش محتوایی»، «دانش یعنی اخیر مقولۀ سه شولمن، نظر از
به مربوط تحقیقات در گم شده پارادایم واقع، در و می کنند تعریف را محتوایی١ خاص ابعاد پداگوژیکی»،
درک به بی اعتنایی معنای به معلمان، دانش محتوایی ابعاد بر أکید ت که می کند اشاره او هستند. تدریس
دانش بین پلی مانند پداگوژیکی محتوایی- دانش او، عقیده به نیست. آنان پداگوژیکی مهارت های و
تدریس به محتوا، به مربوط بحث های که همان گونه که می دهد نشان این و است تدریس عمل و محتوایی
بال سبب بدین می سازند. معطوف محتوا به را توجه تدریس، به مربوط بحث های هستند، مرتبط هم
و حال این با می دانند. معلمان انحصاریِ قلمرو را پداگوژیکی» محتوایی- «دانش (٢٠٠٨) همکاران و
عمل و محتوایی دانش بین پلی به عنوان دانش نوع این نقش و ماهیت هنوز فعالیت، دهه چند از بعد
چارچوب اگرچه ،(٢٠٠٨) همکاران و بال نظر به حقیقت در است. نشده درک کافی اندازۀ به تدریس،
توسعۀ ریاضی، موضوعی حوزۀ در هنوز دارد، انسجام نظری به لحاظ (١٩٨۶) شولمن توسط شده ارائه

است. نیافته کافی
مطالعاتِ از معدودی تعداد فقط که رسیدند نتیجه این به (٢٠٠٨) همکاران و بال جمع بندی:
بررسی به کرده اند، استفاده شولمن نظری یافته های از که ریاضی معلمان آموزش حوزۀ در شده انجام
آنان پرداخته اند. هستند، مهم ریاضی تدریس برای که محتوایی دانش از غیر به دانش هایی وجود احتمال
معیار هایی٢ توسعۀ برای اندکی تالش های نیز شده انجام پژوهش های معدود همین در که دریافتند همچنین
این اثرات و ماهیت تعریف، بررسی در آن ها از استفاده نیز و پداگوژیکی محتوایی- دانش سنجش برای
اکثر در که شدند مدعی آنان سرانجام، است. گرفته صورت ریاضی، یادگیری و تدریس بر دانش نوع
یک به عنوان اغلب پداگوژیکی، محتوایی- دانش ریاضی، معلمان آموزش حوزۀ با مرتبط پژوهش های
گیرد، قرار عمل راهنمای بتواند که قابل توجهی پژوهشی یافته های و شده گرفته نظر در مسلّم واقعیت
ماهیت مورد در کافی پژوهشی یافته های عدم مناسب، تعریف فقدان به دلیل نتیجه در نیست. موجود
محدودی نقش رابطه، این در شده ارائه ایده های تجربی، شواهد بودن محدود و پداگوژیکی محتوایی- دانش
در ایده ها، این لذا است. کرده بازی ریاضی معلمان محتوایی آماده سازیِ برنامه های تعدیل و جرح در
دانش بین روابط از عمیق تر درکی       ایجاد یا حرفه ای توسعۀ به مربوط سیاست گذاری های شکل گیری
و فرانک هم این از پیش است. داشته محدودی اثرات دانش آموزان، یادگیری و آنان تدریس معلمان،
دانش واقعی پیشرفت و دانش ماهیت پویایی آن، در که بود این شولمن دیدگاه بر نقدشان (١٩٩٢) فینما
١Content-specific ٢Measures
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نظریۀ نیز (١٩٩۵) مردیت باألخره، است. شده گرفته نادیده درس، کالس تعامل های طریق از معلمان
توسعۀ و شکل گیری در را معلمان باورهای نقش که جهت بدین ریاضی، معلمان با رابطه در را شولمن
که معلمانی او، نظر از است. داده قرار انتقاد مورد است، گرفته نادیده پداگوژیکی - محتوایی دانش
ریاضی دانش تولید در مسأله، حل طریق از می توانند که معتقدند و می بینند چندبعدی و پویا را ریاضی
توسعه در سعی و کنند تولید ریاضی تدریس برای هم را متفاوتی دانش های می توانند مسلماً باشند، سهیم

.((٢٠١١) گولدینگ و پترو در شده (نقل باشند داشته آن

همکاران. و بال توسط پداگوژیکی محتوایی- دانش و محتوایی دانش مجددِ سازمان دهی .٣ . ٢
با رابطه در و عام به طور پداگوژیکی محتوایی- دانش از شولمن تبیین و تعریف در که ابهاماتی به توجه با
ماهیت بررسی به نسبت بسیاری پژوهشی گرایشات اخیر دهه های در دارد، وجود خاص به طور ریاضی
و بال مثال است. شده ایجاد ریاضی معلمان آموزش حوزۀ محققان در ریاضی، معلمان نیاز مورد دانش
بدانند است الزم را چیزی چه «معلمان که کردند مطرح را سؤال این خود، پژوهش در (٢٠٠٨) همکاران
موضوعات باید معلمان این که کردن فرض بدیهی با آن ها کنند». تدریس ریاضی مؤثر، به طور بتوانند تا
آن باید چگونه معلمان این که بر خاص، به طور گرفتند تصمیم بدانند، می کنند تدریس که را رویه هایی و
چیزهای چه دانستن به معلمان که بدانند بودند عالقه مند محققان همچنین کنند. تمرکز بدانند، را محتوا
این در کنند. استفاده خود تدریس عمل در ریاضی دانش آن از کجا و چگونه و دارند نیاز ریاضی از دیگری
شروع دانش آموزان یادگیری در شده تعریف استانداردهای یا درسی برنامۀ با آن که به جای ایشان پژوهش،
چه ریاضی تدریس حین در معلمان که بدانند می خواستند و شدند متمرکز معلمان تدریس عمل بر کنند،
می طلبد. را ریاضی مهارت و درک و بینش استدالل، مانند مواردی تدریس شان عمل چگونه و می کنند کار
این نتیجۀ و نامیدند معلمی حرفۀ تحلیل و تجزیه نوعی را خود انتخابی رویکرد ،(٢٠٠٨) همکاران و بال
برای نیاز مورد ریاضی دانش های مورد در مدار عمل- نظریۀ یک ارائۀ برای مبنایی تحلیل ها، و تجزیه
تحلیل و تجزیه واقعی تدریس عمل از شده تهیه ویدیویی فیلم های ابتدا کار، این برای شد. ریاضی تدریس
از معیارهایی کیفی، تحلیل های و تجزیه این از شده ظاهر مقوله های پایۀ بر محققان سپس شدند. کیفی
در که داد نشان تحلیل ها و تجزیه کردند. طراحی را ریاضی تدریس برای نیاز مورد ریاضی دانش های
این یافته های از استفاده با محققان است. چندبعدی ریاضی، تدریس برای نیاز مورد دانش حقیقت،
پداگوژیکی محتوایی- دانش و موضوعی دانش یعنی شولمن، توسط شده ارائه مقوله های توانستند تحقیق،
پداگوژیکی محتوایی- دانش و محتوایی دانش مقوله های کار، این برای نمایند. سازمان دهی دوباره را
«دانش و سو یک از تخصصی» محتوایی «دانش و عمومی» محتوایی «دانش فرعی اجزای به شولمن،



١۴۶ عمیق پژوهش هایی نیازمند حوزه ای ریاضی: معلمان ١۴۶آموزش عمیق پژوهش هایی نیازمند حوزه ای ریاضی: معلمان ١۴۶آموزش عمیق پژوهش هایی نیازمند حوزه ای ریاضی: معلمان آموزش
شد بندی تقسیم دیگر، سویی از تدریس» و محتوا به مربوط «دانش و دانش آموزان» و محتوا به مربوط

.(١ (شکل

بال توسط پداگوژیکی دانش محتوایی و دانش محتوایی مجدد سازمان دهی .١ شکل
همکاران-(٢٠٠٨) و

شرح اند: بدین شدند، سازماندهی مجدداً که مقوله هایی
ریاضی مهارت های و دانش به و داشته سروکار درسی برنامۀ محتوای با عمومی: محتوایی دانش
توانایی شامل دانش این می گیرند. قرار استفاده مورد – تدریس لزوماً نه – موقعیتی هر در که دارد اشاره
دانش، این است. ریاضی مسائل برای درست پاسخ یافتن و درست راه حل یک به رسیدن برای شخص
تعریف های بازشناختن دانش آموزان، نادرست پاسخ های تشخیص ریاضی، رویه های و مفاهیم دانستن به
مکتوب و شفاهی اصطالحاتِ و نمادگذاری ها از درست استفاده و درسی کتاب های توسط شده ارائه نادقیق
است ریاضی دانش همان عمومی» محتوایی «دانش دیگر، عبارت به دارد. اشاره ریاضی، معلمان توسط
تفریق دانش آموز، آیا دهد تشخیص معلم که می رود انتظار مثال می رود. انتظار تحصیل کرده فرد یک از که

خیر: یا است داده انجام درست را زیر

٣٠٧ − ١۶٧ = ١٣٩

نشان را عمومی محتوایی دانش اهمیت کالسی، تدریس های از شده تهیه ویدیویی فیلم های تحلیل و تجزیه
داشت خطا محاسبات در نمی کرد، تلفظ به درستی را ریاضی اصطالح یک معلم که زمانی نمونه، برای داد.
و می شد ایجاد خلل او، ریاضی تدریس فرآیند در به وضوح کند، حل کالس در را مسأله نمی توانست یا
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ریاضی، یادگیری و تدریس در را دانش این به توجه ضرورت امر، این و می رفت هدر به زیادی زمان
نمود. برجسته

یا کرده تمام را عمومی آموزش که فردی از که است دانشی از فراتر تخصصی: محتوایی دانش
اما دارند، سروکار اعداد با نیز مهندسان و حسابداران مثال می رود. انتظار شده، متخصص حوزه یک در
راست سمت به صفر یک ضرب می شود، ١٠ در عددی وقتی چرا که دهند توضیح یا بدانند نیست الزم
ارائه ریاضی رویه های انجام برای غیراستانداردی روش های دانش آموزان، که وقتی یا می گردد، اضافه آن
همیشه روش این با «آیا است؟»، درست روش، این «چرا که بپرسد خود از معلم که است الزم می دهند،
نظر از و داد توضیح دانش آموزان برای را روش این می توان «چگونه و رسید؟» درست پاسخ به می توان
گوناگون معانی رویه ها، بین روابط دانستن با ریاضی، تدریس دیگر، طرف از کرد»؟ توجیه را آن ریاضی،
معنای بازنمایی برای مؤثری روش های به معلمان مثال است. درگیر مفاهیم، تشریح و بیان و اصطالحات
معنای بتوانند تا بدانند را تفریق و تقسیم الگوریتم بین روابط که است الزم و دارند نیاز تقسیم الگوریتم
اشاره (٢٠٠٨) همکاران و بال دهند. توضیح دانش آموزان برای را آن ها و کنند بیان را تقسیم گام های
در آن ها بحث بلکه کنند»، تدریس را چیزی چه باید ریاضی «معلمان که نیست این منظورشان که می کنند
تدریس را آن بتوانند تا باشند آن انجام به قادر و بدانند ریاضی معلمان است الزم که است دانشی مورد
و کرده١ باز را تدریس مورد ریاضی دانش تا می کند کمک معلمان به دانش این خالصه، به طور کنند.

دهند. نشان دانش آموزان به را آن مختلف جنبه های
ریاضی دربارۀ دانش و دانش آموزان دربارۀ دانش که است چیزی دانش آموز و محتوا به مربوط دانش
پیش بینی را دانش آموزان موانع و مشکالت بتوانند باید معلمان دیگر، عبارت به می کند. ترکیب هم با را
هنگام و دهند پاسخ مناسب، به طور دانش آموزان تفکر به و دهند گوش دانش آموزان حرف به کنند،
طراحی هنگام معلمان است الزم همچنین نمایند. استفاده مناسب بازنمایی های و مثال ها از تدریس،
موضوعات دربارۀ دانش آموزان ریاضی بدفهمی های و مفهوم ها درک چگونگی از آن، اجرای و تدریس
برای نیست. کافی است، الزم آن تدریس برای اگرچه تفریق، الگوریتم دانستن مثال باشند. آگاه ریاضی
و کنند بررسی را دانش آموزان ریاضی خطاهای سرچشمه های معلمان است الزم کارا، تدریس یک داشتن
بمانند منتظر ساعت ها نمی توانند دانش آموزان شود. انجام لحظه در و سریع باید بررسی این این که مهم تر
استدالل نوعی به معلمان حقیقت، در کنند. کمک آن ها به و کرده شناسایی را خطاهایشان معلمان، تا
و تجزیه با نیز ریاضی دان ها هرچند بدانند. را آن نیست الزم دیگر، افراد از بسیاری که دارند نیاز ریاضی
راهنمایی منتظر دانش آموز وقتی را کار این نیست الزم دارند، سروکار اثبات ها بررسی و خطاها تحلیل
١Unpack



١۴٨ عمیق پژوهش هایی نیازمند حوزه ای ریاضی: معلمان ١۴٨آموزش عمیق پژوهش هایی نیازمند حوزه ای ریاضی: معلمان ١۴٨آموزش عمیق پژوهش هایی نیازمند حوزه ای ریاضی: معلمان آموزش
بر عالوه دانش آموز، به کمک برای معلم زیر، تفریق در مثال، برای دهند. انجام به سرعت است، آن ها

نماید: مشخص نیز را او خطای سرچشمۀ تا دارد نیاز جواب، نادرستی تشخیص
٣٠٧ − ١۶٨ = ١۶٩

انگیزه ایجاد نیز و بودن جالب میزان مورد در تا دارند نیاز مثال، یک انتخاب در معلمان این، بر عالوه
داشته شواهد بر مبتنی پیش بینی هایی دانش آموزان، دید از آسانی اش یا سختی میزان و آن حل برای
تفسیر را آن ها و کنند گوش دانش آموزان ناکامل اندیشه های یا ایده ها به بتوانند باید معلمان باشند.
نوع و دانش آموزان با «آشنایی و تخصصی» محتوایی «دانش از ترکیبی به فعالیت ها، این تمام نمایند.
نوعی دانش، این گفته می شود. دانش آموز» و محتوا به مربوط «دانش آن، به و دارد نیاز آن ها» تفکر
ادغام یکدیگر با را ریاضی مورد در دانستن و دانش آموز مورد در دانستن که است پداگوژیکی دانش از

می کند.
می کند. ترکیب تدریس دربارۀ دانش با را ریاضی دربارۀ دانش تدریس، و محتوا به مربوط دانش
آموزشی طراحی با که دارد نیاز خاصی ریاضی دانش به ریاضی، تدریس به مربوط فعالیت های از بسیاری
هم سر پشت آموزش، برای را ریاضی محتوای مناسب، گزینشی با تا دارد نیاز معلم است. تعامل در
بال نماید. استفاده مطلب تعمیق برای مثال هایی چه از و کند شروع مثالی چه با بگیرد تصمیم بچیند،
را استفاده مورد بازنمایی های آموزشی معایب و مزایا معلم، است الزم که معتقدند (٢٠٠٨) همکاران و
از کجا، که بگیرد تصمیم کالسی، بحث های طریق از و کند ارزیابی ریاضی، خاص ایدۀ یک تدریس برای
موضوع یک ارائه برای دانش آموزان اظهارنظرهای از موقع چه و بخواهد بیشتری توضیح دانش آموزان
بحث های «درک و تخصصی» ریاضی «درک بین تعامل به فعالیت ها، این تمام نماید. استفاده ریاضی،

می گذارد. اثر دانش آموز، یادگیری بر که دارد نیاز پداگوژیکی»
یکدیگر با را ریاضی مورد در دانستن و تدریس مورد در دانستن تدریس، و محتوا به مربوط دانش

می کند. ترکیب
در معلمان باور تأثیر اهمیت بر ،(٢٠٠٨) همکاران و بال توسط شده ارائه مدل در جمع بندی:
تدریس در مؤلفه، این که معتقدند محققان از برخی که حالی در است. نشده خاصی أکید ت تدریس شان،
اگر که می دارند ابراز (٢٠١١) گولدینگ و پترو و (١٩٩٢) گویا نمونه، برای است. تأثیرگذار ریاضی
باید که است معمولی رویه های و قوانین از مجموعه ای خاص، به طور ریاضی که باشند داشته باور معلمان
امر، این و شد خواهد محدود ریاضی، ناآشنای مسائل با رویارویی در آن ها رویکرد شود، سپرده خاطر به
حدس که جایی نحوی؛ دانش توسعۀ در است ممکن باورها بگذارد. تأثیر آن ها تدریس بر است ممکن
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تشخیص، قابل زمینه های در معمولی رویه های و قوانین یافتن از توضیحات بیان و شواهد یافتن زدن،
باشند. داشته برجسته ای نقش است، متفاوت کامال

فرانک. و فینما نظرات : درس١ کالس بستر در ریاضی معلمان دانش تعدیل و جرح .٣ . ٣

شدند. متمرکز تدریس در معلمان باور نقش اهمیت بر نیز و ریاضی تدریس بر (١٩٩٢) فرانک و فینما
نیاز مورد دانش این که بر أکید ت با اما است. شولمن چارچوب بر مبتنی اساساً آن ها، توسط ارائه شده مدل
و جرح را شولمن مدل (١٩٩٢) فرانک و فینما است، تعاملی و پویا ماهیت دارای ریاضی تدریس برای
مدل دادند. پیشنهاد ریاضی تدریس برای معلمان نیاز مورد دانش های توصیف برای مدلی و نمودند تعدیل
و دانش آموزان» شناخت «دانش پداگوژیکی»، «دانش ریاضی»، مورد در «دانش مؤلفه چهار شامل آنان

.(٢ (شکل است معلمان» باورهای «دانش

فرانک و (فینما درس کالس بستر در شده تعدیل و جرح معلمان: دانش .٢ شکل
صفحه١۶٢) ،(١٩٩٢)

فرانک و فینما باور به می دهد. درس کالس بستر به توسعه، و تولید برای را اصلی بهای مدل، این
شود. مرتبط آن ها پداگوژی دانش به معلمان محتوایی دانش تا می شود باعث درس کالس بستر ،(١٩٩٢)
دانش و می شود ترکیب معلم باورهای با دانش آموزان شناخت که است درس کالس بستر در همچنین
١Context
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أکید ت عالوه، به می دهد. شکل کالس در را معلم رفتار و تدریس عمل های تعامل، این اثر بر شده تولید
دانش و دهد تغییر را خود دانش می تواند معلم آن، طی که است فرآیندی تدریس، که است این بر آن ها
مشخص تر برای است. تدریس برای نیاز مورد دانش بودن پویا معنای به این، که نماید تولید جدیدی

می دهیم. اجمالی توضیحی یک هر برای مدل، این اجزای شدن
و زیربنایی مفاهیم دانش مسأله، حل رویه های رویه ها، مفاهیم، شامل ریاضی: دربارۀ دانش
انواع در رویه ها و مفاهیم از استفاده چگونگی به مؤلفه، این است. یکدیگر با مفاهیم ارتباط و رویه ها

دارد. اشاره نیز مسأله حل مختلف
برای مؤثر استراتژی های مانند تدریس رویه های مورد در معلمان دانش به پداگوژیکی: دانش
درس، کالس سازمان دهی رویه های رفتار، مدیریتِ روش های درس، کالس معمولی رویه های برنامه ریزی،

می کند. اشاره مناسب بازنمایی روش های نیز، و انگیزه ایجاد روش های
مؤلفه این است. دانش آموزان یادگیری و تفکر مورد در دانش شامل دانش آموزان: شناخت دانش
می کند. بحث می شود، آشکار ریاضی خاص محتوای در دانش آموزان یادگیری و تفکر چگونه این که مورد در
در آنان، موفقیت عدم یا موفقیت پیش بینی و دانش آموزان توسط استفاده مورد فرآیندهای درک همچنین
دانش آموزان» «شناخت که است این در شولمن مدل با فرانک و فینما مدل تفاوت می گیرد. جا مقوله این
دو هر اما است. شده گرفته نظر در شولمن پداگوژیکی دانش مؤلفۀ از مستقل مؤلفه ای به عنوان آن، در
است، کارآمد تدریس در مهم عاملی دانش آموزان یادگیری و تفکر چگونگی دانش که ایده این بر مدل،

کرده اند. أکید ت
آن ها، باور و معلمان دانش جنبه های تمام که می دارند اظهار (١٩٩٢) فرانک و فینما جمع بندی:
می کنند. ایفا سازنده ای نقش ریاضی کارآمدِ تدریس یک در هم، با مؤلفه ها این و هستند مرتبط  یکدیگر به
درسی موضوع با تعامل طریق از اغلب و خاص زمینه های در معلمان دانش که باورند این بر ایشان
حوزۀ به مربوط تحقیقات در موجود چالش های آن ها، نظر به بنابراین می یابد. توسعه دانش آموزان، و
شوند. دیده هم با مؤلفه ها این تمام آن، در که کند تولید را روش شناسی از نوعی باید معلمان، دانش
است ضروری تدریس، برای معلمان نیاز مورد دانش های زمینۀ در پژوهش برای که می کنند توصیه آن ها
معلمان دانش مختلف مقوله های بین تعاملی ماهیت عمیق ترِ شناخت برای مناسبی روش شناسی های که
شناخت آن ها، به کمک بتوان تا شوند ابداع می کند، بازی ریاضی تدریس در تعامل این که نقشی و

نمود. پیدا ریاضی، درس کالس های در خود دانش آموزان با معلمان تعامل چگونگی از همه جانبه تری
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والدِراما آگودلو- یاورسکی، وایت، همکاران. و وایت دیدگاه معلمان: دانش مقوله های .۴ . ٣
دانش و نظری دانش بین که معتقدند و می کنند اشاره نظری و عملی دانش نوع دو به (٢٠١٣) گویا و
دانش به« آموزشی ادبیات در که عمل از برخاسته دانش دارد. وجود تفاوت هایی تدریس، عمل از برخاسته
می شود اطالق دانشی به است، معروف آن از برخاسته و پیشه آن ویژۀ مهارتِ و هنر معنای به « پیشه وری١
خود حرفه ای نیازهای به پاسخگویی برای و مسأله عملی حل و بازتاب فرآیندهای طی را آن معلمان که
که است چارچوب هایی و اصول شامل که دارد قرار نظری» «دانش مقابل، در می دهند. توسعه و می سازند
شخص بر کمتر و است دیگر حوزه های و زمینه ها به قابل تعمیم و است شده  حاصل پژوهشی مطالعات از
نقل ،٢٠٠۶) اسمیت و دیویس که است حالی در این است. متمرکز تدریس، برای عملی جزئیات و معلم
«ریاضی آن ها، نظر به نیست. پداگوژی و محتوا کردن جدا به لزومی که معتقدند (٢٠١٠) زازکیس در شده
درهم تنیده ای جنبه های آن، در که گرفت نظر در ریاضی نظام از شاخه ای به عنوان می توان را تدریس» برای
ویژه ای اهمیت از ذهنی، درک و درس کالس جامعیت٢ درسی، برنامۀ ساختارهای ریاضی، اشیاء مانند

هستند. برخوردار

در پژوهش جهت گیری بر ریاضی، تدریس برای نیاز مورد دانش های انواع تأثیر .۴
ریاضی معلمان آموزش حوزۀ

تدریس، برای نیاز مورد ریاضی دانش مختلف جنبه های با رابطه در شده ارائه مقوله بندی های
ارزیابی بر (٢٠٠٨) همکاران و بال مثال است. کرده ایجاد محققان برای مختلفی پژوهشی موضوع های
تالش (٢٠٠۶) اسمیت و دیویس که صورتی در کرده اند. تمرکز ریاضی معلمان دانش متفاوتِ مؤلفه های
عالوه بدانند». باید «چه و می دانند» «چه ریاضی معلمان که دریابند خود پژوهش های طریق از تا کرده اند
ریاضی، تدریس برای را نیاز مورد دانش مختلف انواع بین رابطۀ تا کرد تالش (٢٠٠٨) بال این ها، بر
مانند محققان از دیگر بعضی است، داده توضیح (٢٠١٠) زازکیس که همان طور مقابل، در کند. مشخص
مورد ریاضی دانش عوض، در و کرده خودداری ریاضی معلمان دانش مقوله بندی از ،(٢٠٠٨) واتسون
تدریس» برای شدن آماده هنگام نیز و درس کالس ریاضی عمل های در «مشارکت تدریس، برای را نیاز
ماهیت که واقعیت این در همگی مختلف، دیدگاه های این که می کند ابراز او تقدیر، هر به اما دانسته اند.
دانش های مورد در تحقیق برای جهت، همین به و دارند توافق است، پیچیده حوزه ای معلمان ریاضی دانش

کرده اند. تمرکز آن بر و گرفته نظر در را مختلفی جنبه های ریاضی، معلمان نیاز مورد ریاضی
١Craft Knowledge ٢Collectivity
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او نمود. ارائه را « ریاضی٢ بنیادین مفاهیم عمیق «درک ایدۀ ،(١٩٩٩) ما١ لی پینگ این، بر عالوه
بسته های این کرد. معرفی را دانش٣ «بسته های مفهوم چین، در ابتدایی دورۀ معلم ٧٢ با مصاحبه طی
اشاره حساب۴ خاص حوزۀ یک در هم با مرتبط ایده های از مجموعه ای توسعۀ و سازمان دهی به دانش،
استفاده تدریس در خود ریاضی دانش از بتوانند معلمان این که برای ،(١٩٩٩) ما پینگ لی  نظر از دارند.
از افقی سیر خط یک و کنند ساختاربندی را ایده ها از مجموعه ای بین روابط تا باشند قادر باید کنند،
مجموع، در است. پداگوژیکی» «محتوایی- دانش، این ماهیت که نمایند ترسیم را مفاهیم توسعۀ فرآیند
معلم یک برای نیاز مورد ریاضی دانش که می دهند نشان گذشته دهۀ چند در شده انجام پژوهش های
برای نیاز مورد ریاضی دانش یا صالحیت، با ریاضی دانِ یک برای نیاز مورد دانش با ریاضی، کارآمد
این که بر أکید ت با (٢٠٠٣) بال است. متفاوت علوم، و مهندسی مانند دیگر حوزه های در ریاضی کاربرد
تجربی توصیفات و شواهد که بود معتقد نیازمندیم، ریاضی دانش از خاصی نوع به ریاضی، تدریس در
قابل توجه توسعۀ به اشاره با وی ندارد. وجود کارآمد، تدریس برای نیاز مورد ریاضی دانش مورد در کافی
تجربی یافته های و میدانی پژوهش های انجام برای مناسبی پشتوانۀ می تواند که حوزه این نظریِ بنیان های
آن ها، نتایج که نمود اجرا و طراحی را متعددی پژوهش های باشد، درس کالس از دقیق توصیفاتِ با

شد. زمینه این در بیشتری پژوهش های راهگشای
ریاضی آموزشگران و ریاضی معلمان دانش مختلف جنبه های (٢. ص ،٢٠٠٨) یاورسکی نمونه، برای

(.٣ (شکل است داده نشان یکدیگر با ارتباط در را

در ریاضی آموزشگران و ریاضی معلمان دانش مختلف جنبه های توصیف .٣ شکل
یکدیگر با ارتباط

نشود. اشتباه فارسی در «ما» کلمه با تا است داده ارجاع خانوادگی نام و نام به عامدانه به طور محقق ١

٢ ProfoundUnderstandings of FundamentalMathematics: PUFM ٣Knowledge Packages ۴Arithmetic
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آموزشگران و معلمان برای است ممکن دانش، نوع این این که وجود با ،(٢٠٠٨) یاورسکی به گفتۀ
حوزه ها، در آن ها بین ارتباط برقراری برای مناسب پایه ای می تواند باشد، داشته متفاوتی تعبیرهای
(٣) شکل (پ) و (الف) قسمت های در که همان طور این، بر عالوه باشد. مشترک عالیق و تجربه ها
الزاماً آموزشگران مثال، به طور دارند. را خود خاص تخصصی دانش آموزشگران، و معلمان می شود، دیده
پژوهشی، و نظری دانش زمینۀ در ضرورتاً نیز معلمان ندارند. دانش آموزان و مدرسه زمینۀ در غنی دانشی
توسعۀ و تدریس که است آموزشی محیط های در موجود پیچیدگی نشان دهنده (٣) شکل نیستند. قوی
می تواند معلمان، آموزشگرانِ و معلمان بین مناسب تعامل حال، هر به می گیرد. صورت آن ها در تدریس

باشد. تأثیرگذار گروه دو هر حرفه ای یادگیری ارتقای در
ماهیت به که ویگوتسکی اجتماعی تعامل نظریۀ به توجه با (٢٠٠٩) زاسالوسکی این، بر عالوه
آن، در که کرد طراحی گونه ای به را حرفه ای یادگیری برنامه های می پردازد، یادگیری فرآیند اجتماعی
بازتاب خودشان کار بر مستمر به طور که شدند گرفته نظر در یادگیرندگانی معلمان، آموزشگرانِ و معلمان
درهم تنیده جامعه دو به چشم اغلب ریاضی، معلمان آموزشگرانِ و ریاضی معلمان دیدگاه، این در دارند.

می گردند. یکدیگر توسعه باعث که دیده می شوند
رسیده بلوغ از درجه ای به ریاضی معلمان آموزش حوزۀ در شده انجام پژوهش های که حالی در
توجه مورد فزاینده ای به طور تدریس برای نیاز مورد موضوعی دانش تنها اخیر، سال های در اما است،
«هیچ برنامه در دانش آموزان آن که برای مثال است. گرفته قرار متحده ایاالت در آموزشی سیاست گذاران
باشند، داشته کار و سر « باال٢ سطح صالحیت های با «معلمان با ،(٢٠٠٩ (راویچ، « نماند١ عقب کودکی
رشته  ، گواهینامه ها٣ طریق از را خود موضوعی صالحیت های باید معلمان که کرده اعالم فدرال دولت
که « ریاضی۵ علوم- «مشارکت مانند برنامه هایی هدف همچنین برسانند. اثبات به آن نظایر و تحصیلی۴
کردن فراهم شده، اجرا و تدوین « علوم٧ ملی «بنیاد و « کالیفرنیا۶ حرفه ای «توسعۀ مؤسسات به ابتکارِ

یابد. ارتقا معلمان محتوایی دانش ترتیب، بدین تا است مدار - محتوا حرفه ای توسعۀ برنامه های

جمع بندی .۵
پروژه های آن، به دنبال و است کرده نامگذاری « پایدار٨ توسعۀ برای آموزش «دهۀ را اخیر دهۀ یونسکو
مورد دو آن ها بین از که است نموده تعریف هدف پنج با « پایه٩ ریاضی آموزش «چالش های عنوان با
١No Child Left Behind ٢Highly qualified teachers ٣Certification ۴Subject matter major
۵Math-Science Partnership ۶California’s Professional Development ٧National Science Foun-

dation: NSF ٨Education for Sustainable Development: ESD ٩Challenges in Basic Mathematics

Education



١۵۴ عمیق پژوهش هایی نیازمند حوزه ای ریاضی: معلمان ١۵۴آموزش عمیق پژوهش هایی نیازمند حوزه ای ریاضی: معلمان ١۵۴آموزش عمیق پژوهش هایی نیازمند حوزه ای ریاضی: معلمان آموزش

«آماده سازی یکی مورد، دو این است. ریاضی تدریس و ریاضی معلمان آموزش به مربوط خاص به طور
حین در و ریاضی تدریس برای نیاز مورد ریاضی «دانش دیگری، و ریاضی» معلمان حرفه ای توسعۀ و
در شوند، عرضه بومی بسترهای در اگر مباحث این «تمام که است معتقد پروژه این است. تدریس»
تفاوت «همین که است آورده ادامه در اما داشت». خواهند متفاوتی معنای کشورها، دیگر با مقایسه
گرفتن مفروض از را ما و می کند ایجاب را ریاضی یادگیری و تدریس با مرتبط رویکردهای اتخاذ که است
بر عالوه می دارد». برحذر نسل، و عصر این در آن فرهنگی ویژگی های و ریاضی برای جهانی زبان یک
است ممکن راه این در که بحران هایی و اساسی مباحث مراقب است «الزم که دارد أکید ت یونسکو این،
« فرهنگی١ «خودبیگانگی از خطر از هم نوآوری ها، توسط فرهنگی نقض خطر از هم تا باشیم آید، پیش
دغدغه ها این کنیم». اجتناب جهان، مختلف مناطق در موجود فرهنگی غنای دست دادن از خطر از هم و
هم که منظرهایی از را ریاضی معلمان آموزش و ریاضی تدریس حوزۀ در پژوهش هایی انجام أکیدها، ت و
گوناگون کشورهای فرهنگی بومی/ شرایط از متأثر عمیق، به طور هم و بوده جهانی یافته های به مستند

است. کرده ضروری باشد،
خارج ما بحث موضوع از که گرفته قرار آمریکا در آموزشی محافل شدید انتقاد مورد برنامه ها، این

است.
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