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 9 آزادغالم الیسه . دکتر1یمهربان ینرگس مرتاضدکتر 
 ،یاضیر سیتدر یآموزگاران برا ازیدانش مورد ن یبررس: چکیده

لمان در حوزه آموزش مع یپژوهش یجد های¬از موضوع
 سیرا تدر ییدورة ابتدا های¬همة درس رایاست، ز یاضیر
 یبرا یضرور های¬مهارت و ها¬و عالوه بر دانش کنند¬یم
 سیتدر یبرا یتخصص های¬آموزش ارمندین ،یمعلم عموم کی
و  ای¬حرفه های¬سبب، آموزش نی. بدتندهس زین یاضیر

 یاریتفاوت بس ،یضمن خدمت آموزگاران، با معلمان موضوع
 و ها¬که شامل دانش حالی در ها¬آموزش نیا راید، زدار

است، به نوع  یمربوط به معلم ی  و عموم ییربنایز های¬مهارت
هم که بتواند  یموضوع های¬مهارت و ها¬از دانش یخاص
 یعموم های¬مهارت و ها¬با دانش ،کارآمد ای¬گونه¬به
را ارائه  ای¬مقاله، مطالعه نی. اازمندندیشود، ن قتلفی ها¬آن
آموزگاران  ازیمورد ن های¬که به قصد شناخت دانش دهد¬یم
و  ای¬حرفه¬به منظور بهبود دانش یاضیر سیتدر یبرا
آموزگار از شهر  93شد که در آن،  نیآنان، تدو یاضیر یسیتدر

 راتییمطالعه با تع نیا زمانی¬تهران، در آن شرکت کردند. هم
نمود تا از  جادیا یمناسب نهیزم ،ییهمه جانبه در دوره ابتدا

 ازیمورد ن های¬و ملموس، به انواع دانش نانهیب-واقع ییمنظرها
 یمحتوا ی  مسأله بازآموز رازی شود، پرداخته کنندگان،¬شرکت
 یواقع یلشارائه آن، چا های¬و روش فیتازه تأل های¬کتاب

منظور، ابتدا بر اساس  نیآموزگاران بود. به هم یبرا
(، پنج 1322)نریرشده توسط ک هیمدل ارا های¬مؤلفه

 نیشد. هدف از ا یینها یو اجرا شیآزما ،طراحی نامه¬پرسش
 بررسی واقع، در ها¬آن به پرداختن ضرورت و ها¬نامه¬پرسش

 یارتقا یاه¬برنامه در ها¬مؤلفه نیاز ا کیهر  تیاهم زانیم
 قیبود. سپس، از طر یاضیر سیتدر یآموزگاران برا ای¬حرفه
 چیبدون در نظر گرفتن ه ،یشیجلسه هم اند کی یبرگزار
 سیتدر یآموزگاران برا ای¬حرفه یارتقا یبرا ای¬مؤلفه

 یبرا یضرور های¬نظرات آنان نسبت به انواع دانش ،یاضیر
 یشنهادیپ لبه بحث گذاشته شد و در آخر، مد ییارتقا نیچن
 نییتب یاضیر سیتدر یآموزگاران برا ازیدانش مورد ن یبرا

 شد. 
 ،ای¬آموزش حرفه از،یر، دانش مورد نآموزگا :یدیکل واژگان

 .  یبرنامه درس راتییتغ ،یدوره بازآموز
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Dr.Soheila Gholamazad 
Abstract: Investigating the required 
knowledge for elementary teachers to teach 
mathematics, has a top priority of research in 
the field of mathematics teacher education. 
The reason is that all higher education 
institutes who have elementary education 
program leading to a professional degree or 
teacher certificate, are dealing with 
prospective elementary teachers who are 
generalists in nature and yet, responsible to 
set the foundation of mathematics learning of 
school children. Thus, the professional pre- 
service and in- service of them is drastically 
different with those, who are subject 
specialists. Therefore, the main purpose of 
this research was to identify the essential 
mathematics knowledge for elementary 
teachers. So, a study was designed at three 
phase. At the 1st phase, a model was 
designed based of evidences from the 
research literature. At the 2nd phase, five 
questionnaires were developed based on the 
components of this model and were 
administered on 30 volunteer practicing 
elementary teachers. At the final phase, a 
focus group with same teachers was formed 
independent from other data. The analysis of 
the data collected via focus group, supported 
the findings from the analysis of the data 
gathered through five questionnaires. At the 
end, the model was modified. In this paper, 
part of this study is presented. 
Key Words: Elementary Teacher, Required 
Knowledge, Professional Development, 
Training Session, Curriculum Change.   

                                                 
 یمال تیحماخانم دکتر زهرا گویا و سفارش و  سرپرستیبا مقاله، بخشی از یک طرح پژوهشی است که  نیا  2 

  ، خاتمه یافت.2939در سال  انجام شد و های آموزشیریزی درسی و نوآوریپژوهشکده برنامه

 narges.mehrabani@gmail.comرایانانه:  یاضیرآموزش  یدکتر.  1

 @yahoo.comsohela_azad . زایانامه:پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه9 



 دآزاغالم الی. دکتر سه یمهربان یدکتر نرگس مرتاض

2931و زمستان  پاییز ، 21، شماره 6امه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال دوفصلن  

 

291 

 

 مقدمه .2

های درسی فرق دارد و ماهیتی دارد که آن را یادگیری ریاضی به دالیل مختلف، با یادگیری سایر موضوع

سازد. ریاضی بر استدالل و خالقیت استوار بوده و زبان تبیین طبیعت است و عالوه بر ارضای ویژه می

ها، شود. برای بعضی آدمدنبال می های دیگر نیز،های درونی، برای اهداف گوناگون کاربردی در حوزهعالقه

ای، ماهیت ریاضی، متکی بر زیبایی و چالش روشنفکرانه آن است. برای های حرفهدانو نه فقط ریاضی

-بعضی دیگر، از جمله بسیاری از دانشمندان علوم تجربی و مهندسان، ارزش اصلی ریاضی در چگونگی به

ل این که ریاضی، چنین نقشی اساسی در فرهنگ جدید کارگیری آن، برای کارهای خودشان است. به دلی

کند، درک اولیه نسبت به ماهیت ریاضی، برای حصول به سوادآموزی علمی، ضروری است. برای بازی می

آموزان نیاز دارند تا ریاضی را به عنوان بخشی از تالش علمی در نظر رسیدن به این فهم و درک، دانش

های کلیدی ریاضی، آشنا شوند )پروژه علوم ها و مهارتدرک کنند و با ایدهبگیرند، ماهیت تفکر ریاضی را 

یادگیری ریاضی نه تنها دیسیپلین »( با تأکید بر این که 1331) 2(. بَس2331ها، برای تمام آمریکایی

-جامعه حرفه»کند که نشان می، خاطر«کشف و خلق است، بلکه دیسیپلین یادگیری و تدریس نیز هست

کند. با این حال، یادگیری ریاضی ی، دانش تجمعی ریاضی را جذب، نقد، منتقل و منتشر میای ریاض

شود که در حال خارج از حرفه ریاضی، اغلب باعث بروز مشکل، هم برای کودکان و هم برای معلمانی می

ابزارها و  ها و ابزارهای این دیسیپلین هستند،کردن، برای فهمیدن و استفاده از ایدهدست و پنجه نرم

اند. در نتیجه، یادگیری ریاضی  کودکان، ترین سطح؛ نافذ، قدرتمند و ظریفهایی که حتی در ابتداییایده

شناسند، یک برای کسانی که ریاضی را، هم یکی از ارکان سواد عمومی و هم یک میراث فرهنگی غنی می

(، در مورد 2333) 1«لی پینگ ما» هایی بود کهاین دغدغه، در واقع از نوع سؤال«. دغدغه جدی است

-این نبود که معلمان ابتدایی، چقدر ریاضی می« ما» دانش مورد نیاز معلمان ابتدایی، مطرح کرد. سؤال

توانند آن را درک کنند و دانند و چگونه میها، چه ریاضیاتی میدانند، بلکه سؤال اصلی وی این بود که آن

ند. در حالی که به گفته او، اغلب سیاستگذاران آموزش معلمان، تنها در تدریس خود، از آن استفاده نمای

، اهمیت «ما»(، نتایج 2921نیازهای معلمان است. به گفته گویا )شناسند، افزایش پیشبدیلی که می

ایجاد و توسعه رویکردهای جدید را برای توسعه دانش ریاضی قابل استفاده معلمان، و به وجود آوردن 

بر و قابل اتکا برای سنجش چنان دانشی، برجسته کرد. اما ایجاد و توسعه چنین ابزارهای معت

رویکردهایی، جز با شناخت همه جانبه عمل تدریس ریاضی توسط معلمان، امکان پذیر نیست )به نقل از 

 ها، نیازمند توجهای آنحرفه(. از این رو، یادگیری معلمان ریاضی و چگونگی توسعه1339، 9ایون و بال

-های دورة ابتدایی را تدریس میویژه است. به خصوص آن که آموزگاران، معلمانی هستند که همة درس

                                                 
1 Hyman Bass 
2 Li Ping Ma »علت این که این نام در پرانتز آمده این است که ممکن است »ما« در متن فارسی، با ضمیر »ما 

   .اشتباه شود
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های تخصصی برای های ضروری برای یک معلم عمومی، نیارمند آموزشها و مهارتکنند و عالوه بر دانش

 تدریس ریاضی نیز، هستند. 

هایی برای آموزش م به طراحی و اجرای برنامههای متعددی اقدااین در حالی است که در ایران، مؤسسه

ساز دهندگان، به ندرت دانش تخصصی در این زمینه حساس، مهم و سرنوشتاند و آموزشمعلمان نموده

التحصیالن علوم ها هم، ریاضی و علوم است که اغلب، توسط فارغرا دارند. محور و مدار اکثر این آموزش

دکتری یا ارشد ریاضی محض را  التحصیل ممتاز دورهطور نمونه، یک فارغشوند. به پایه طراحی و اجرا می

مند به ارتقای توانایی معلمان و به تبع آن، افزایش تصور کنید که فردی متعهد به کار خویش، عالقه

ای بهتر با وجود معلمان تواناتر باشد و بخواهد به بینی به آیندهآموزان و خوشموفقیت تحصیلی دانش

ان ابتدایی، ریاضی برای تدریس را آموزش دهد. این اتفاق که به شدت در حال افزایش است، نشان معلم

ابتدایی است. ولی  ای معلمان دورهای یا به تعبیر جدیدتر، یادگیری حرفهحرفه نیاز شدید به توسعه دهنده

وهای آموزش دیده برای این چنین، عدم تربیت نیربه دلیل کمبود تحقیقات انجام شده در این حوزه و هم

اند. در های آموزشی نمودهاند، رأسا اقدام به اجرای دورهها، تعدادی که احساس مسئولیت کردهنوع آموزش

نتیجه، ضروری است که تحقیقات متنوعی در سطح بومی در ایران انجام شود تا بتوان به استناد نتایج آن، 

سنجی های ریاضی و علوم، امکانرا برای درس -ان دورة ابتداییمعلم -ای آموزگارانارتقای یادگیری حرفه

ای برای آن، تبیین کرد. طبیعی است که چنین ضرورتی، اهمیت بینانهکارهای اجرایی واقعونمود و ساز

 کند.موضوع را برای تحقیق، به وضوح نمایان می

 

 پیشینه پژوهش  .1

تجربه نشان داده  معلم ریاضی است. ظام آموزش ریاضی،یکی از ارکان اصلی ن، (2926) غالم آزادبه گفته 

های پیشنهادی تدریس مبتنی روش ریزی درسی دقیق و علمی انجام شود واست که هر قدر هم که برنامه

چه به دلیل نداشتن  ،هادر صورت عدم استقبال معلمان ریاضی از آن های پژوهشی باشد،بر تحقیق و یافته

ریزی محکوم به شکست خواهد آن برنامه ،وچه به دلیل نداشتن دانش الزم هاروش و هاباور به آن برنامه

ریزی های موجود در جامعه معلمان ریاضی و برنامهتوان ادعا کرد که شناسایی ظرفیتمی ،روبود. از این

 ها جهت ایجاد تحول در آموزش ریاضی اولین قدم وجز ها،قبل و ضمن خدمت آن هایبرای آموزش

ای . از طرفی، آموزش آموزگاران )معلمان دوره ابتدایی(، از اهمیت و حساسیت ویژهاست ایرسهمد

های متعدد تأثیرگذار بر آموزش ابتدایی، به پشتوانة تحقیقات متنوع در برخوردار است. زیرا عالوه بر مؤلفه

بر تربیت موضوعی/ نیز، ارجحیت تربیت  معلمی  آموزگاران،  2شناسی  کودکهای مختلف روانحوزه

محتوایی ایشان، در همه جای جهان، تبدیل به یک رسم مألوف شده است. در عین حال، آموزگارانی که 

آموزان در ریاضی و علوم و سایر های تخصصی/ موضوعی دانشگذار یادگیریتربیتشان عمومی است، پایه

وزش و ارتقای یادگیری معلمان های تدوین شده جهت آمهای درسی هستند. بدین سبب، برنامهموضوع

عمومی/ آموزگاران، با معلمان  موضوعی، تفاوت بسیاری دارد و این در حالی است که آموزش هر دو دسته 

                                                 
 پرداختن به این تحقیقات، موضوع این مطالعه نیست. 1
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گیرند. این امر بدین معناست قرار می« آموزش معلمان»یا « تربیت معلم»تر وسیع از معلمان، در مجموعه

ایی و عمومی  مربوط به معلمی و چهار نوع دانش بیان شده های زیربنها و مهارتکه در حالی که دانش

ها ضروری است، در همین حال نیز، تلفیق نوع خاصی از ( در این آموزش2321و  2326توسط شولمن )

های عمومی آموزگاران، الزامی است. در نتیجه ها و مهارتهای موضوعی  کارآمد با دانشها و مهارتدانش

های نظری جدیدی استفاده شده یات مربوط به آموزش معلمان ابتدایی، از چارچوباخیر، در ادب در دهه

 است که به این دو دسته دانش و مهارت، هم به صورت تفکیکی و هم تلفیقی، توجه شده است. 

-دغدغه از یکی ،یو دانشگاه یعموم آموزش دراز طرفی دیگر، ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری ریاضی 

دار راز اولویت باالیی برخو (،1333) 2گوس گفته به که است یاضیر آموزش حوزه در یهشپژو ِ  یجد یها

ها و خود  حرفه تدریس ریاضی، قرار گرفته است.  به گفته ها، دانشگاهاست و در دستور کار دولت

وین های درسی تازه تدجدیدی مانند برنامه هایمعلمان و مدیران، هر روز با چالش»(، 1322) 1تیمپرلی

های شده، سواد ریاضی برای همه، رویکردهای نوین ارزشیابی، استفاده از تکنولوژی در مدارس و کالس

( که همه 2)ص. « گیرند، رو به رو هستندهای متداول ریاضی یاد نمیآموزانی که به روشدرس و دانش

رات این است که معلمان . استلزامات این تغییشده استتر شدن عمل تدریس ریاضی ها، باعث پیچیدهاین

هایی کمک کند و ها را در مواجهه با چنین چالشهایی نیاز دارند که آنبیشتر از قبل، به دانش و مهارت

 و مانند اثبات کردن، حل مسئله یهای ریاضی ارزشمندفعالیتبا  را آموزاندانشبتواند بیش از پیش، 

 . درگیر کند سازیمدل

 در آموزاندانش ریاضی تحصیلی موفقیت به نسبت اجتماعی فزاینده اهایتقاض و هاپیچیدگی دلیل به

 خاص توجهات مرکز در ریاضی، معلمان آموزش حوزه( معتقدند که 1322) 9ریزتمو  نریکر جهانی، سطح

حوزه در  این تحقیقی  رویکردهای در مبنایی هایدگرگونی دنیا شاهد منظور، بدین و است گرفته قرار

-ظرافت و هامعلمان ریاضی و شناخت پیچیدگی« 1ایحرفهتوسعه»است. از این رو، ماهیت های اخیر دهه

 ها، نیازمند توجه ویژه است.های یادگیری آن
 

 

 ایحرفهای و یادگیریحرفهتوسعه .1-2

ای و حرفهدر این دهه، تمایز بین توسعه ریاضی معلمان آموزش حوزهاز جمله مباحث نظری  مطرح در 

ای، نوعی از قدرت حرفهپردازان  مدافع این تمایز، معتقدند که در توسعهاست. نظریه« 5ایفهحریادگیری»

تر، بر معلمان جوان است. آموزشگر  معلمان یا دانشگاهیان یا معلمان با تجربهنهفته است که نشانگر سلطه

وجود دارد. بدین معنا  الزامو  بایدای این است که در ذات آن، حرفه( بر توسعه1336) 6نقد اصلی یاورسکی
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2 Tymperley 
3 Krainer & Zehetmeier 
4 Professional Development: PD 
5  Professional Learning: PL 
6 Jaworsky 
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کنند که به دیگرانی ای به سبب تأیید صالحیشان توسط مراجع  مورد قبول قدرت، اجازه پیدا میکه عده

دهد که این تصور  ، آموزش دهند. اما تحقیقات این حوزه نشان می«دانندکمتر می»که به تصور آنان، 

های رسمی مانند ای خاموش  معلمان شده و تأثیر آموزشهناگفته و این ماهیت پنهان، باعث ایجاد واکنش

ای را فرایندی حرفه(، یادگیری1332خدمت را به حداقل رسانده است. در مقابل، یاورسکی)های ضمندوره

است  ایحرفهوجود ندارد و این یادگیری، بدین سبب  بایدداند که در آن، دو طرفه، تعاملی و مشارکتی می

ها در ارتباط است. در همین راستا، ه در کالس درس و حرفه معلمی دارد و با آنکه مستقیماً، ریش

ای معلمان ریاضی، تنها از حرفه( نیز معتقد است که تجربه تاریخی نشان داده که توسعه1332) 2کلمنتس

های طراحی شده توسط متخصصان بیرونی و بدون مشارکت مستقیم معلمان، ها و برنامهطریق فعالیت

ای  مبتنی حرفههای توسعهتواند از طریق تجربهای، میحرفهربخشی  الزم را ندارد. در صورتی که یادگیریاث

 شود. های آموزشی رسمی و غیررسمی، حاصل میبر کالس درس، خواندن، مطالعه بیشتر و انجام فعالیت

معلمان « ایحرفهیادگیری»و  «ایحرفهتوسعه»( نیز با تأکید بر این که 1322) عالوه بر این، تیمپرلی

ها تمایز قائل شده است. وی هستند، بین آن 1مندو نظام 9، مستمر1ریاضی، هر دو فرایندهایی عامدانه

سویه اطالعاتی خاص به به معنای انتقال یک« ایحرفهتوسعه»معتقد است که در اکثر مواقع، اصطالح 

، «ایحرفهیادگیری» که یحال در. د را بهبود بخشندرود تا بتوانند عمل تدریس خومعلمان به کار می

ای و به حرفهفرایندی درونی است که در آن، معلمان از طریق تعامل با اطالعات  تولید شده در توسعه

ای  مورد نیاز خود را برای حرفهتوانند دانشهای جدید، میهای قبلی و معناسازیچالش کشیدن فرض

-ای، طراحیحرفههای ایجاد یادگیری(، یکی از بهترین راه1323) 5وایت گفته بهتدریس ریاضی، بسازند. 

های های مناسبی است تا در آن، معلمان بتوانند از یکدیگر یاد بگیرند و به طور مستمر، تجارب و دغدغه

 خود را با هم به اشتراک بگذارند. 

 

 ال و همکارانهای دانش محتوایی و دانش محتوایی پداگوژیکی توسط بمقوله .1-1

با توجه به ابهاماتی که در تعریف و تبیین شولمن از دانش محتوایی پداگوژیکی به طور عام و در رابطه با 

های اخیر، گرایشات پژوهشی زیادی نسبت به بررسی ماهیت ریاضی به طور خاص وجود دارد، در دهه

ی شکل گرفته است. به طور مثال، دانش مورد نیاز معلمان ریاضی در محققان حوزة آموزش معلمان ریاض

را الزم است بدانند تا قادر « چه چیزی»( این سؤال را مطرح کردند که معلمان 1332بال و همکاران )

باشند که ریاضی را به طور مؤثر، تدریس کنند. از نظر آنان، ضرورت دانستن محتوای ریاضی برای 

ای نیست، ولی به طور است و راجع به آن، مناقشهکنند، مفروض معلمانی که در دوره ابتدایی تدریس می

دانند، یک گرایش پژوهشی جدید در حوزه آن محتوا را می« چگونه»خاص، تمرکز بر این که معلمان 
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3 Ongoing  
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5 White 
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مند بودند بدانند که معلمان ( عالقه1332آموزش معلمان ریاضی است. در این خصوص، بال و همکاران )

نیاز دارند و چگونه و کجا، از دانش ریاضی خود « یزهای دیگریچه چ»برای تدریس ریاضی، به دانستن 

 کنند. ، استفاده می«شانعمل تدریس»در 

چه برای تدریس ریاضی الزم است، بال و همکاران  های صورت گرفته در مورد آنبر اساس تجزیه و تحلیل

توان شولمن را می« گوژیکیدانش محتوایی پدا»و « دانش محتوایی»های به این نتیجه رسیدند که مقوله

دانش مربوط به »از یک سو و « دانش محتوایی تخصصی»و « دانش محتوایی عمومی»به اجزای فرعی 

 .(2، تقسیم بندی نمود )شکل «دانش مربوط به محتوا و تدریس»و « آموزانمحتوا و دانش

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بال و همکاران، (و دانش محتوایی پداگوژیکی  دانش محتوایی دهی شدههای دوباره سازمان. مقوله2شکل 

1332) 

های ریاضی اشاره دارد با محتوای برنامه درسی سروکار دارد و به دانش و مهارتدانش محتوایی عمومی؛ 

گیرد. این دانش، شامل توانایی شخص مورد استفاده قرار می –نه لزوماً تدریس  –که در هر موقعیتی 

های ریاضی است. این دانش، به دانستن ا محاسبه یک پاسخ درست برای مسئلهحل درست یبرای ارائه راه

های نادقیق  ارائه آموزان، بازشناختن تعریفهای نادرست دانش، تشخیص پاسخ2های ریاضیمفاهیم و رویه

کار رفته ها و اصطالحات شفاهی و کتبی  بهشده توسط کتاب درسی و نیز، استفاده درست از نمادگذاری

انتظار  1کردهتحصیلوسط معلمان اشاره دارد که به عبارت دیگر، همان دانش ریاضی است که از یک فرد ت

 رود.  می

؛ فراتر از چیزی است که از فردی که آموزش عمومی را تمام کرده، یا در دانش محتوایی تخصصی ریاضی

با اعداد سروکار دارند، اما الزم  رود. مثالً، حسابداران و مهندسان نیزیک حوزه متخصص شده، انتظار می

شود، یک صفر به سمت راست آن ضرب می 23نیست بدانند یا توضیح دهند که چرا وقتی عددی در 

                                                 
1 Mathematical Procedures 
2 Educated Person 
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های ریاضی ارائه هایی غیراستاندارد برای انجام رویهآموزان روشچنین در مواقعی، دانششود. هماضافه می

آیا »؟ «چرا این روش، درست است»خود بپرسد که مثالً، دهند. در چنین حالتی، الزم است معلم از می

آموزان توان این روش را برای دانشچگونه می»؟ «توان به جواب درست رسیدهمیشه با این روش می

ها، ها گذشته، تدریس با دانستن  روابط بین رویه؟ از این«توضیح داد و از نظر ریاضی آن را توجیه کرد

های مؤثری بیان و تشریح مفاهیم درگیر است. به طور مثال، معلم به روش معانی متعدد اصطالحات و

آموزان، بیان های تقسیم را برای دانشبرای بازنمایی معنای الگوریتم تقسیم نیاز دارد تا بتواند معنای گام

 توان به روابط بین الگوریتم تقسیم و تفریق اشاره نمود. کند که برای مثال، می

آموزان و دانش  درباره ریاضی را با هم ترکیب دانش  درباره دانشآموزان؛ محتوا و دانش دانش مربوط به

-بینی کنند، به دانشآموزان را پیشکند. به عبارت دیگر، معلمان باید بتوانند مشکالت و موانع دانشمی

های بازنماییها و ها پاسخ دهند و هنگام تدریس، از مثالآموزان گوش دهند، به طور مناسب به آن

چنین، الزم است معلمان هنگام طراحی تدریس و اجرای آن، از چگونگی درک مناسب استفاده نمایند. هم

های ریاضی، آگاه باشند. مثالً دانستن الگوریتم آموزان درباره موضوعریاضی  دانش 2هایها و بدفهمیمفهوم

اشتن یک تدریس کارا، الزم است که معلمان، تفریق، برای تدریس آن الزم است، اما کافی نیست. برای د

تر این که این بررسی، باید آموزان را بررسی کنند و مهمها و خطاهای ریاضی دانشهای بدفهمیسرچشمه

ها را ها منتظر بمانند تا معلمان، خطاهای آنتوانند ساعتآموزان نمیسریع و در لحظه، انجام شود. دانش

 ند.شناسایی کرده و کمکشان کن

کند. بسیاری از دانش  درباره ریاضی را با دانش  درباره تدریس ترکیب می دانش مربوط به محتوا و تدریس؛

های مربوط به تدریس ریاضی، به دانش ریاضی خاصی نیاز دارد که با طراحی آموزشی، در تعامل فعالیت

ت سر هم بچیند و تصمیم بگیرد است. برای نمونه، معلم نیاز دارد تا محتوای خاصی را برای تدریس، پش

( 1332هایی برای تعمیق درس، استفاده نماید. بال و همکاران )با چه مثالی شروع کند و از چه مثال

مورد استفاده را برای تدریس یک  1هایمعتقدند که الزم است معلمان، مزایا و معایب آموزشی  بازنمایی

آموزان توضیح السی، تصمیم بگیرند کجا از دانشهای کایده خاص ریاضی، ارزیابی کنند و طی بحث

 آموزان، برای ارائه یک موضوع ریاضی، استفاده نمایند. تری بخواهند و چه موقع از نظرات دانشبیش

 گیری حوزه آموزش معلمان ریاضی . شکل1-9

 مستقل دوجو 2313و اوایل دهة  2363ای که عمالً در دهة از حوزه ؛آموزش معلمان هتحقیقات دربار

نامه پژوهش دانش». برای مثال، اولین ه استشد، تبدیل شدر به رو پژوهشی  ای با ادبیاتبه حوزه ؛نداشت

بین المللی آموزش  نامهدانش»و شش سال بعد، انتشار یافت،  2333در سال  «9آموزش معلمان حوزه در

ها شرایط اجتماعی و دیدگاه»های طوالنی آن با عنوان منتشر شد که یکی از مدخل« (2336) 1ریاضی

                                                 
1 Misconceptions 
2 Representatives 

 3Handbook of  Research on Teacher Education 

 4International Handbook on Mathematics Education 
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های حوزه ، به این حوزه مهم اختصاص یافت. این دو اثر، بر استحکام پژوهش«2ایحرفه هتوسع هدربار

 سزایی داشتند.نقش به پژوهشی مرتبط با آن، ادبیات تر شدنغنیآموزش معلمان ریاضی و 

های آموزش ریاضی و اندکی کنفرانس های ویژه به حوزه آموزش معلمان درعالوه بر این، اختصاص بخش

، بر المللیسطح بیندر ی تخصصی در حوزه آموزش معلمان ریاضی هاکنفرانسپس از آن، برگزاری 

که در سال « 1بین المللی آموزش ریاضی هفتمین کنگره»در ، نمونهها افزود. برای سرعت این پیشرفت

تدریس و با تأکید بر های موضوعی ی و گروههای کارها، گروهسخنرانیبرگزار شد،  9کبکدر  2331

که « 1بین المللی آموزش ریاضی هشتمین کنگره»ریاضی تشکیل گردید. به دنبال آن، در  آموزش معلمان

ها با جدیت بیشتری پیگیری شد. هم کار آن گروه، واقع در اسپانیا برپا شد 5سویلدر  2336در سال 

ایی که رو به افزایش بود، شاهد تداوم این بحث در چنان، جامعه آموزش ریاضی به سبب نیازه

های آموزش ریاضی در کنفرانسو  1( PME) «6شناسی آموزش ریاضیالمللی روانهای بینکنفرانس»

های مربوط به ها، به دوام و قوام پژوهششد. همه این تالش (2336)کرینر، ،کشورهای آلمانی زبان

های آنان منجر شد. برای آشنایی های ویژه برای ارتقای تواناییآموزش معلمان ریاضی و تدوین برنامه

های آموزش معلمان ریاضی، ابتدا به تغییر رویکردهای نظری جدید طی چند بیشتر با روند توسعه برنامه

های نظری جدید، در پاکستان تأسیس دهه اخیر اشاره شده و بعد، به معرفی یکی از مراکزی که با دیدگاه

 شود. ته میشده، پرداخ

-( تغییر در آموزش معلمان را به عنوان تغییر پارادایم ازدیدگاه2336کرینر )های نظری: تغییر رویکردلف( ا

های انسان شناسانه، تغییر از کشف حقیقت به سمت سعی در درک های تحلیلی به سوی دیدگاه

-واشتن دیدگاه ساختهایی که تصورات یک فرد را نسبت به حقیقت خود، شکل می دهد، و دزمینه

در حالی که مبنای بیشتر کند. به عنوان یک معرفت شناسی برای آموزش ریاضی، تعبیر می 2سازگرایی

آنان روز کردن دانش ریاضی ، بهمیالدی 13و  63های دههدر  ریاضی آموزش معلمانها برای گیریتصمیم

آموزش معلمان  هتا کنون، تحقیقات در زمینگذشته  ه(، از دو ده2336کرینر )گفته به همان منبع(. ) بود

، شناخت هاآن های به سوی مطالعات تفسیری متمایل شده است که هدف عمدمالحظه به طور قابل

های تأثیرگذار بر آن بوده است )به نقل از معلمان )باورها، فرایندهای معناسازی وغیره( و بررسی زمینه

-را تحت آموزش معلمان هاینامهکه بر یهایدوگانگیاسب با چالش  مواجه مندر  چنین،هم. (2331 کونی،

، جامعه در حال حاضر(، 2336کرینر ) هصورت گرفته است. به گفت بسیاری های، تالشتأثیر قرار داده

 تربین نظریه و عمل، محتوا و پداگوژی و محققان و معلمان، واقف هفاصلبرداشتن به لزوم آموزش ریاضی 

                                                 
 1Social Conditions and Perspectives on Professional Development 
2 International Congress on Mathematics Education-7 

 3Quebec 
4 International Congress on Mathematics Education-8 

 5Sevilla 

 6International Conference of Psychology of Mathematics Education (PME) 
 ها، مشارکت داشته است.، به طور مستمر، در تمام این فعالیت2336نویسنده اول  سال  7

 8Constructivism 
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 اصلی تحقیقات در آموزش ریاضی تبدیل شده هایههستیکی از ن و آموزش معلمان، به معلماشده و 

 (.2331)به نقل از کونی،است 

بر اساس تغییرات دیدگاهی و نظری در حوزه آموزش معلمان  معرفی یک مرکز آموزش معلمان: ب(

در پاکستان، به « شیآموز هتوسع همؤسس»ریاضی، مراکز بسیاری در جهان دایر شدند که برای نمونه، 

وابسته به  (IED) «2آموزشی هتوسع همؤسس»شود. در بیانیه مأموریت و رویکرد اختصار معرفی می

 آمده است: ،معلمانو آموزش ای دانش حرفه هدانشگاه آقاخان در کراچی پاکستان، نسبت به توسع

ـ و در آن  داندتربیت معلم می  علوم تربیتی سنّتی و نه یک مرکز هاین مؤسسه، نه خود را یک دانشکد
های واقعی معلمان و مدارس، ای، نسبت به نیازهطور فزایندرسد بههایی از آموزش عالی که به نظر میمدل

اولین رود. به کار نمی ،اندحال توسعه؛ خارج از رده شده هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در
، یعنی آموزش هاستآن« بودن میدانی»شود، میه ئارا همؤسساین که در  هاییآموزشویژگی 
های تدریس  این عمل این است که مهارت پشتیبان  شود. فرض های درس واقعی انجام میدرکالس

 1متمایز این آموزش، ماهیت بازتابی هشوند. دومین جلواثربخش، به بهترین شکل در حین عمل ایجاد می
شوند که  2توسعه آموزشی، کارورزان بازتابی هنشجوـ معلمان  مؤسسآن است، یعنی؛ هدف این است که دا

 هعمدویژگی توسط خود، دخیل هستند. سومین  اتبه عنوان معلمان شاغل، به طور مستمر در تحقیق
مبنای کالس درس، آموزش داده  برای تحقیقات بر به معلمان، آن است که «آموزشی هتوسع همؤسس»

 .( 2923 )گویا، شودمی
هفتمین کنفرانس آموزش ریاضی »گفته پروفسور انجم هالئی، از فعاالن این مرکز و سخنران مدعو به 

 همؤسسهمین ای متعددی توسط حرفه همراکز توسعدر سنندج برگزار شد،  2921که در تابستان « ایران

رکز هستند. متم ،های درس منطقهاند که بر بهبود تدریس و یادگیری در مدارس و در کالستأسیس شده

آموزشی، با تشریک مساعی شرکای دانشگاهی در سراسر دنیا، انجام  هتوسع هطبق سیاست تحقیقی مؤسس

  .شوندهایی که مناسب تشخیص داده شوند، توصیه و ترغیب میپروژه

 آگاهی در مورد پیچیدگی تدریس ریاضیافزایش  .1-9

، پیچیدگی تدریس ریاضیا نسبت به جامعه ریاضی رآگاهی  ،آموزش معلمان ریاضی هپیشرفت در حوز

برای مثال، باور عمومی نسبت به تدریس ریاضی، عمدتاً برگرفته شده از  (. 2336)کرینر، افزایش داده است

داند. در صورتی و یقینی می 1ینیپیشنسبت به ماهیت دانش ریاضی بود که آن را  9گراییصورتدیدگاه 

گراها را نسبت به ور جدیدی شکل گرفته که جزمیت صورتکه با رویکردهای اخیر نسبت به ریاضی، با

و تعبیر و  ناختریاضی، به چالش کشیده است. پیامد چنین باوری این است که یادگیرندگان ریاضی، در س

سویه دانش حقایق/ دانش اند. در این صورت، تدریس ریاضی، دیگر انتقال یکتفسیر دانش خویش، سهیم

شود. این باور، ست، بلکه بر اثر تعامل با یاددهنده و محیط یادگیری، تولید مییقینی به یادگیرندگان نی

                                                 
 1Institute for Educational Development (IED) 
2 Reflective 
3 Formalism 
4 A priore 
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تالش از جمله وسیع دانش ریاضی،  سازیبه سوی مفهوم ،ای و تحقیقیهای توسعهتا فعالیت هباعث شد

ا، هتاریخی مفاهیم و نظریه ه. تأکید بر توسعمتمایل شود دنیای واقعیو برای ایجاد ارتباط بین ریاضی 

محتوا با در گری در مورد پرسشهای رهیافتی، و توانایی حل مسأله و بازتاب بر استراتژی ارتقای

 هشوند. به گفتها محسوب میاین فعالیتانواع نظرگرفتن اهداف آموزش عمومی و خصوصی، از دیگر 

شناسی با ی و معرفتشناسی، اجتماعی، تاریخهای پداگوژیکی، روانجنبه ه(، با تلفیق فزایند2336کرینر)

، ی نظری و آموزشی  ریاضیهابه سوی دیدگاه ریاضی، درسی هایهای آموزشی؛ توجه از موضوعبحث

  ، انجامیده است.یک نظام علمی آموزش ریاضی بهه است و این تغییر دیدگاه، به تبدیل معطوف شد

 های ریاضی  در فعالیت را وزانآمدانشنیز متحول شده است و الزم است که معلم  هوظیفدر این راستا، 

تحقیقات عالوه بر این، ضرورت انجام . ، درگیر کندسازیمدل و ارزشمند مانند اثبات کردن، حل مسأله

-تفکر دانش هاست، برای مثال، تحقیق درباربیشتر مشهود شده ، ریاضی آموزش معلمان هبیشتر در زمین

 کند. های مرتبط را با هم تلفیق میآمده در حوزهدست های درس، نتایج بهآموزان و تعامل درکالس

پیچیدگی یادگیری و تدریس، بر آموزش معلمان ریاضی نیز  هبه هر حال، این آگاهی  افزایش یافته دربار

آموزش معلمان، نیاز به ایجاد پلی  (، برای غلبه بر پیچیدگی 1333کرینر ) هبه گفت تأثیرگذار بوده است.

باعث گسترش  ،نظام آموزشی وجود دارد. چنین پلی همدرسه و توسع هتوسع کالس درس، هبین توسع

های آموزش  معلمان در ها یا دورهآموزش معلمان از فردی و بومی، به جهانی و عمومی است. پروژه هحوز

مهیا  ها،و بهبود وضعیت تدریس آن ریاضی ای معلمانحرفه ههایی برای توسعتصفر ،نقاط مختلف جهان

ها آموزشی( است. این پروژه تحقیق عملپژوهی )ها، اقدامترین آنشدهست که از جمله شناختهکرده ا

 ،معلمان و محققان خبره نیز و از طرف آموزشگران شوند اجرا می )معلمان پژوهنده( محقق توسط معلمان 

و برقرار کردن های آموزشی دانشجوـ معلمان دیدگاه هشروع خوبی برای توسع هنقطگردند و میحمایت 

شوند و تنوع و های گوناگون انجام میها، در زمینهعمل هستند. این پروژه نظریه وبین پیوندهای قوی 

-آندر تمام و  آورندسازی الگوها را برای شرایط مختلف، به وجود میها، امکان الگوبرداری و بومیتکثر آن

. تجزیه و انددر نظر گرفته شده تحقیقی هک حوزیهم عملی و  هبه عنوان یک حوزهم  ،، آموزش معلمانها

دارد که های موجود را آشکار می سازد و از سوی دیگر، بیان میاز یک سو، تنوع روشها پروژهتحلیل  این 

تواند با مشارکت معلمان، دانشجوـ معلمان، آموزشگران  معلمان و محققان انجام می این حوزه، تحقیقات

کنند. کمک می ،عمل نیز بلکه به درک نظری  ،خوبعمل   هو توسعشروع ها، نه تنها بر د و تمام آننگیر

 «1یادگیری شراکتی»، «2انجمن بحث و گفتگو»مفاهیمی از قبیل ارجاع به ها، در این فعالیتبدین سبب 

  خورند.، بسیار به چشم می«9دوستان منتقد»و 

 

 

                                                 
 1Discourse Community 

 2Co-learning Partnership 

 3Critical Friends 
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 معرفی پژوهش .9

های ژوهش در حوزه آموزش معلمان ریاضی، و با در نظر گرفتن عوامل و حساسیتبا توجه به اهمیت پ

نظری  مطرح شده در این حوزه، پژوهشی در دو مرحله طراحی شد. هدف مرحله اول، بررسی دانش  مورد 

ابتدایی بود. سپس در مرحله دوم، هدف این بود که به  نیاز آموزگاران به منظور تدریس ریاضی در دوره

های مورد نیاز بینانه و عملی، جهت ارتقای دانشناد نتایج به دست آمده از مرحله اول، راهکارهای واقعاست

 آموزگاران برای تدریس ریاضی، تبیین شود. 

 های پژوهش. سؤال9-2

 ابتدایی کدامند؟ های مورد نیاز آموزگاران برای تدریس ریاضی در دورهدانش الف(

های مورد نیاز آموزگاران برای بینانه جهت ارتقای دانشتبیین راهکارهای واقعهای ضروری برای مؤلفه ب(

 تدریس ریاضی، چه هستند؟

 . تبیین مدل9-1

های تحقیق، ابتدا مدلی برای یادگیری آموزگاران برای تدریس ریاضی در دوره  با توجه به هدف و سؤال

( 1322جامعه و زمینه که توسط کرینر و زتمایر )ابتدایی، تبیین شد. این مدل، از تلفیق سه عامل محتوا، 

( یعنی دانش و یادگیری، بررسی و بازتاب، درونی و 1339ارائه شده و چهار مؤلفه پیشنهادی یاورسکی )

 .( 2بیرونی و فرد و جامعه، تبیین شد )جدول 

( و 1322. مدل دو بعدی حاصل از تلفیق ساختارهای ارایه شده توسط کرینر و زتمایر )2جدول 

 (1339یاورسکی)

  یادگیری و دانش بازتاب و بررسی بیرونی و درونی جامعه و فرد

 محتوا    

 جامعه    

 زمینه    

 

های تشکیل دهنده این مدل، هر کدام به تنهایی یا همان طور که در بررسی پیشینه نشان داده شد، مؤلفه

یاضی دارند. در نتیجه، برای تبیین مدلی ای معلمان رحرفهبه صورت ترکیبی، نقشی جدی در توسعه

ها، با هم دیده شوند. سپس از این مدل تلفیقی، به عنوان چارچوبی جدید، تالش شد تا همه این مؤلفه

-های مورد نیاز آموزگاران جهت تدریس ریاضی، هم به منظور طراحی ابزارهای جمعبرای شناخت دانش

( در توضیح چارچوب 1339ها، استفاده شود. یاورسکی )دهها و هم جهت تجزیه و تحلیل داآوری داده

دهد که در دانش و یادگیری، بعد معرفت شناختی این چارچوب را تشکیل می»دهد که خود، توضیح می

آورند و از طریق می 2کنندگان  در تحقیق، باورها، تفکرات و خبرگی خود را به قرارگاه تحقیقآن، شرکت

                                                 
1 Research Setting 
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چنین، معتقد است که وی هم«. گیردتعامل و گفتمان  درون گروه، صورت می ها، یادگیری از طریقآن

هایی که از عمل تدریس دهد که در آن، پرسشبررسی و بازتاب، بُعد تحقیقی این چارچوب را شکل می»

های جدیدی از انجام دادن و ها و راهشوند،  به سؤالو بازتاب و نحوه درگیر شدن با عمل تدریس طرح می

درونی و بیرونی، نقش معلمان و »(. از دیدگاه یاورسکی، 161-169)صص« شوددن، منجر میبو

عنوان کند و برای این کار، آنان را هم بهمشخص می -های توسعه تدریس آموزشگران معلمان را در فرایند

ها و عمل عنوان محقق بیرونی کهکنند و هم بهپژوهشگران درونی که فرایند تدریس خود را بررسی می

در این «. دهدهای تدریس  خویش را که با دانش بومی و عمومی مرتبط است، مورد مطالعه قرار میتوسعه

دهد. این ای نشان میهای مشارکتی را در اقدامات توسعهمؤلفه فرد و جامعه، اهمیت فعالیت»دیدگاه، 

 .( 161)ص« کندمی مؤلفه، بر نقش مشارکت و تعامل گروهی بر رشد و توسعه فردی اشاره

های آوری دادهپس از تبیین این مدل، مطالعه میدانی در دو فاز طراحی شد. در فاز اول، برای جمع

( یعنی 1322ها، سه مؤلفه پیشنهادی کرینر )نامهنامه تهیه شد. در این پرسشمیدانی، پنج پرسش

(، مورد توجه قرار گرفت. سپس 2به عنوان چارچوب اصلی تحقیق )جدول « زمینه»و « جامعه»، «محتوا»

محتوایی و های دانشها، از مدل ارائه شده توسط یاورسکی و نیز مقولهنامهبه منظور طراحی پرسش

(، استفاده شد. نمودار زیر، چارچوب 1332پداگوژیکی  معرفی شده توسط بال و همکاران )محتواییدانش

 دهد.ها را نشان مینامهاصلی طراحی پرسش
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 شناسی دو مرحله میدانی پژوهش. روش9-9

ای خود جهت تدریس پس از تبیین مدل اولیه، برای شناخت نیازهای آموزگاران نسبت به ارتقای حرفه

آموزگاران شاغل به تدریس در شهر تهران، برای شرکت در مطالعه میدانی، دعوت به  نفر از 93ریاضی، از 

موزش ابتدایی در سازمان آموزش و پرورش استان تهران عمل آمد. این دعوت توسط یکی از مسئوالن آ

انجام شد و این عده، به دعوت وی پاسخ دادند. از این تعداد، تنها دو نفر مرد و باقی زن بودند. همه 

کنندگان دارای مدرک کارشناسی بودند و در بینشان، سه نفر دارای مدرک کارشناسی ریاضی شرکت

سال بود. در ضمن، چون این عده با تمایل خویش  93نیز بین یک سال تا  بودند. سابقه تدریس این افراد

نامه کتبی از سال بودند، رضایت شفاهی، مالک قرار گرفت و برگه رضایتدر پژوهش شرکت کرده و بزرگ

 های مستخرج از آن، به نام کسی ارجاع داده نشد. چنین در گزارش پژوهش و مقالهها گرفته نشد. همآن

نامه که هر یک با در نظر گرفتن یکی از های میدانی پژوهش، ابتدا چند پرسشآوری دادهمعبرای ج

 های مدل پیشنهادی طراحی شده بود )الف، ب، ج، د و ه( اجرا شدند. مؤلفه

نامه )الف( با طرح هفت سؤال، به بررسی سه مؤلفه محتوا، جامعه و زمینه مورد نیاز آموزگاران برای پرسش

ای معلمان ریاضی تر ابعاد یادگیری حرفهنامه )ب( با هدف بررسی عمیقپرداخت. پرسشاضی تدریس ری

نامه )ج(، بررسی دانش  برنامه به صورت تشریحی با طرح هفت سؤال تنظیم شد. هدف از طراحی پرسش
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برای درسی ریاضی آموزگاران بود. به منظور شناخت بهتر دانش محتوایی تخصصی مورد نیاز آموزگاران 

نامه )ه(، بررسی دانش مربوط به محتوا و نامه )د( طراحی گردید. هدف پرسشتدریس ریاضی، پرسش

 آموز بود. دانش

کنندگان برگزار شد که هدف آن، ( با حضور همان شرکت2اندیشی )گروه کانونیسپس یک جلسه هم

س ریاضی بود. راهنمای نظری این تر نیازهای آموزگاران ابتدایی برای تدریتر و همه جانبهشناخت عمیق

هایی ها بود. بدین معنی که بدون توجه به مدلی که تبیین شده بود، یا مؤلفهجلسه، نظریه برآمده از داده

ها و انتظارات خود از کنندگان، به بیان خواستهها قرار گرفته بودند، شرکتنامهکه اساس تهیه پرسش

شدن  محسوس یا نامحسوس خدمت پرداختند. آنان بدون هدایتهای ضمن های بازآموزی و آموزشدوره

های ای، یا بدون مواجه شدن با تعبیر و تفسیر خاصی از دانشهای خاصی از توسعه حرفهبه سمت مؤلفه

مورد نیاز برای تدریس ریاضی، به بحث و گفتگو با پژوهشگران و با همکاران خود پرداختند. برای ضبط 

ه استفاده شد؛ یکی برای ضبط تمام جلسه و دیگری برای ضبط گفتگوهای بین شنیداری، از دو وسیل

دادند با یکی از کنندگان ترجیح میهای کوچک دو تا سه نفری یا زمانی که بعضی شرکتگروه

 های خود را نقد و بررسی کنند. پژوهشگران، با جزییات بیشتری تجربه

-های میدانی کوتاه برمیها یادداشتتناسب، هر یک از آناین جلسه با حضور دو پژوهشگر انجام شد و به 

-ها و یادداشتداشت و بالفاصله بعد از اتمام این جلسه که سه ساعت طول کشید، دو پژوهشگر، برداشت

تری از آن جلسه، پیدا کردند. پس از آن هر کدام به های خود را با هم مقایسه کردند و تصور روشن

گو پرداختند و سرانجام، وتابی  خود را نوشتند و با پژوهشگر سوم، به بحث و گفتهای بازتنهایی، یادداشت

 های منسجمی رسیدند. به برداشت

ها، همگی مؤید ها، نشان داد که دادههای گوناگون و تجزیه و تحلیل آنها به روشآوری دادهباالخره، جمع

 ها برای پژوهشگران، محرز شد.  یافته سازی )همسوسازی(، اعتبارهم هستند و با این نوع مثلثی

 

 های پژوهشیافته .1

شدند و با  ، جداگانه نوشتهنامهاز هر پرسش های به هر سؤالها، ابتدا پاسخبرای تجزیه و تحلیل داده

اندیشی، با استفاده های دیگری تقسیم شد. در جلسه هماستفاده از آمار توصیفی، هر مؤلفه، به زیر مؤلفه

های آموزگاران  شاغل به ها، انتظارات، تفسیرها و تبیینها، ابتدا، نظرات، برداشترآمده از دادهاز نظریه ب

های ظاهر شده شناسایی شدند ها، زمینهبندی آنتدریس، ابراز شده و به بحث گذاشته شد. سپس با دسته

گذاری گردید. پس سبهای نزدیک به هم بودند، تحت عنوان یک مقوله، برچهایی که دارای ماهیتو آن

-توجهی با مؤلفهسویی  قابلهای شناسایی شده، هماز انجام این مرحله، نکته قابل تأمل این بود که مقوله

برای خنثی کردن اثرات منفی تعصب یا یک  انپژوهشگر( داشتند. 2های مدل تبیین شده )جدول 

برای دیگر های یکات، تفسیرها و برداشتطی جلسات متعدد، از بازتاب بر نظرها، سونگری در تفسیر داده

، ضبط جلسه نامهعالوه بر آن، از منابع پرسش .ندنقد مستمر و منظم تجزیه و تحلیل خود، استفاده کرد

                                                 
1 Focus Group 
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ها کمک گرفته شد و بدین ترتیب به های پژوهشگران برای همسوسازی دادهاندیشی و نیز یادداشتهم

 سؤاالت تحقیق پاسخ داده شد.

 ل اول پژوهش. سؤا1-2

 محتوای مورد نیاز آموزگاران برای تدریس ریاضی به ترتیب اولویت، موارد زیر هستند: 

  دانش محتوایی عمومی 

اندیشی، بیشترین ضرورتی که آموزگاران برای یادگیری دانش محتوایی عمومی ابراز کردند، در جلسه هم

ها نشان دادند که ته بود. تجزیه و تحلیل دادههای درسی دوره ابتدایی صورت گرفتغییراتی بود که درکتاب

های ضمن خدمت  ریاضی با محتوای آموزش مفاهیم ریاضی که در واقع، از نظر آموزگاران، برگزاری دوره

است، برایشان بیشترین اولویت را دارد و از آن میان، به طور مشخص، به « دانش محتوایی عمومی»همان 

در زمینه اعداد و آموزش مفهوم عدد، اشاره نمودند. عالوه بر این، بازآموزی دانش محتوایی عمومی 

های نادرست خدمت، آنان را در تشخیص پاسخهای بازآموزی یا ضمنمعلمان انتظار داشتند که دوره

های درسی و های نادقیق  ارائه شده توسط کتابآموزان در زمینه شناخت اعداد، بازشناختن تعریفدانش

طور شفاهی و کتبی، کمک کند. پس از اعداد، های اعداد و اصطالحات بهاز نمادگذاریاستفاده درست 

موضوعی بود که اکثر آموزگاران، « مسأله حل»را اولویت بعدی خود دانستند. « آمار و نمودار»آموزگاران 

ریس های آنان برای تدهای آموزشی که با هدف افزایش توانمندینسبت به آموزش آن از طریق دوره

« احتمال»و « چهار عمل اصلی»های دیگر به ترتیب، شامل شود، تأکید کردند. موضوعریاضی تشکیل می

، تقریباً «گیریاندازه»و « هندسه»توجه این بود که آموزگاران نسبت به آموزش محتوایی  بود. نکته قابل

 ابراز نیاز نکردند. 

 

  دانش مربوط به محتوا و تدریس 

کند تا دانش ریاضی را با دانش تدریس ترکیب حتوا و تدریس، به آموزگاران کمک میدانش مربوط به م

 نمایند و از نظر آموزگاران، شامل موارد زیر بود:

 های ریاضیهای تدریس مختلف موضوعروش 

 های درسی ریاضیبررسی صفحه به صفحه کتاب 

که در   هاستو تدریس، نیاز اصلی آناکثر آموزگاران اعالم کردند که یادگیری دانش  مربوط به محتوا 

-آن قرار داشت. تقریباً تمام شرکت« روش تدریس»و « حل مسأله»ها، پرداختن به روش تدریس رأس آن

های بازآموزی را با هدف ارائه روش تدریس حل مسأله، الزم و ضروری کنندگان در تحقیق، گذراندن دوره

های درسی ریاضی وتأکیدشان با توجه به تغییرات وسیع کتابکردند که دانستند. آموزگاران بیان میمی

مسأله، برای تدریس آن، با مشکل بیشتری مواجه هستند. در حقیقت، آموزگاران نیازمندی بر آموزش حل

تری در زمینه تدریس حل مسأله، ابراز نمودند و بدین خود را به دانش محتوایی و تدریسی  بیشتر و عمیق

و « اعداد»حل مسأله، تقریباً دو برابر تقاضا برای روش تدریس « روش تدریس»برگزاری سبب، تقاضا برای 
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های دوم و سوم قرار داشتند. در ضمن، اعالم نیاز برای روش بود که به ترتیب، در اولویت« آمار و نمودار»

 بود. گیری و هندسه، بسیار اندک ها یعنی چهار عمل اصلی، احتمال، اندازهتدریس باقی موضوع

 دانش محتوایی تخصصی 

کنندگان در تحقیق، اشاره کردند که برای تدریس ریاضی در موضوعات دیگر، تقریباً به چنین اکثر شرکت

 آموزان دوره ابتدایی است، نیاز چندانی ندارند. دانش ریاضی، که فراتر از دانش ریاضی، الزم برای دانش

 

 دانش مربوط به محتوا و دانش آموزان 

، با هم ترکیب «دانش درباره ریاضی»را با « آموزاندانش درباره دانش»نش، ماهیت تلفیقی دارد و دا این

البته نه با این  -کند. معلمان در مباحثاتی که با هم و با پژوهشگران داشتند، وجود هر دو نوع دانش رامی

-ین دانش به آنان کمک میکنندگان، ادانستند. به باور شرکتبرای تدریس بهتر، ضروری می -هابرچسب

آموزان گوش دهند و چگونگی تفکر بینی کنند، به دانشآموزان را پیشکرد تا مشکالت و موانع دانش

توانستند به طور مناسب، به آموزان را درک کنند. آنان معتقد بودند که در آن صورت، میریاضی دانش

های مناسب استفاده نمایند. ها و بازنماییالآموزان پاسخ دهند و هنگام تدریس، از مثهای دانشسؤال

-دیدند که هنگام طراحی تدریس و اجرای آن، از چگونگی درک و فهم دانشچنین، ایشان الزم میهم

ها درباره مفاهیم ریاضی، آگاه باشند. اکثر آموزگاران، معتقد بودند که های ریاضی آنآموزان و بدفهمی

 خود، به چنین دانشی نیاز ندارند.  ایبرای بازآموزی و ارتقای حرفه

 دانش برنامه درسی ریاضی 

ای در کنندگان در تحقیق، ابراز داشتند که در واقع، به بازآموزی و ارتقای یادگیری حرفهاکثر شرکت

، نیازی ندارند. این در حالی بود که اغلبشان، در پاسخگویی به سؤال «دانش برنامه درسی ریاضی»زمینه 

نامه مربوط به ر تحول یک مفهوم ریاضی، با مشکل زیادی مواجه بودند. افرادی هم که پرسشمربوط به سی

این قسمت را کامل کردند، به صورت مبهم و کلی به سیر تحولی موضوع مورد نظر، اشاره نمودند. در 

به  هایی مانند تخصصی شدن پایه و ورود معلمان دبیرستاناندیشی، مطرح شد که اجرای طرحجلسه هم

دوره ابتدایی، باعث بروز مشکالتی در دانش برنامه درسی ریاضی مورد نیاز آموزگاران برای تدریس ریاضی 

، ضعیف عمل دانش برنامه درسی عمودیو  دانش برنامه درسی افقیشده است. آموزگاران در هر دو زمینه 

 اند.کرده

 . سؤال دوم پژوهش 1-1

ای، آموزگاران به ترتیب اولویت، عوامل زیر را تأثیرگذار ری حرفههای توسعه و یادگیبرای برگزاری دوره

 دانستند.

 روش پرسش و پاسخ با آموزشگر 

های کالس درس خود های فردی خود تمرکز کنند و دغدغهآموزگاران تمایل داشتند تا بیشتر، بر فعالیت

حلی برای آن پیدا نمایند. این را به صورت انفرادی، با آموزشگر  معلمان ریاضی در میان بگذارند و راه

اندیشی نیز، مورد توجه قرار گرفت. نکته قابل تأمل این بود که اگرچه در جلسه، موضوع، در جلسه هم
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گوها وشد و در ابتدای جلسه هم توضیح داده شد که هدف از گفتها به صورت عمومی مطرح میسؤال

ندگان، ترجیح دادند که به صورت انفرادی، با کناست، اما باز هم بسیاری از شرکت« اندیشی هم»

های خود را مطرح کنند. این در حالی بود که حدود نیمی از گو بنشینند و پرسشوپژوهشگران به گفت

 ها، راضی نشدند که در این مورد، صحبت جدی داشته باشند. آن

 کارگروهی با همکاران 

دانستند. این های ضمن خدمت، مناسب نمیهکنندگان، روش کارگروهی را برای دورنیمی از شرکت

اندیشی شرکت های درس پژوهی که اتفاقاً در جلسه همدرحالی بود که مسؤل آموزش و برگزاری دوره

های کرد که راجع به چند و چون آموزش کارگروهی و استفاده از این روش، در ناحیهداشت، ابراز می

اند. باور ابراز شده توسط اران به اجرای آن، تشویق شدهمختلف شهر تهران دوره برگزار شده و آموزگ

داد که هایی که برای کارگروهی دیده بودند، مغایرت داشت و همین نشان میکنندگان، با آموزششرکت

ها را به کنندگان، بعضی از آننگری هستند که شرکتهای مختلف نیازمند دوبارهها، از جنبهآن دوره

اند که به بحث گذاشتند. مثالً آیا معلمان برای انجام کارگروهی، آموزشی دیده عنوان سؤال، در جلسه

ها را در مقابل همکارانشان، باالتر برده باشد؟ آیا شرایط اجرایی، امکان استفاده از این اعتماد به نفس آن

ی از اجرای این های روشندهد؟ آیا تا به حال، نمونههای موظفی  تدریس، میروش را به معلمان، در ساعت

های بازآموزی، نمایش داده شده است؟ آیا منافع و مشکالت روش در واقعیت کالس درس ایران، در دوره

اند، مطرح شده به عنوان یکی از انواع کارهای گروهی که معلمان به انجام آن توصیه شده« درس پژوهی»

کارگروهی با »ور آموزگاران را نسبت به تواند باها، میها و یافتن پاسخ برای آناست؟ طرح این سؤال

 ، به سمت مثبت تغییر دهد. «همکاران

 مشاهده کالس درس ریاضی همکاران  معلم 

که ترکیبی  -کنندگان، مشاهده کالس درس ریاضی همکاران معلم و بحث راجع به آن را نیمی از شرکت

ای خود دانستند. با وجود این، فهروشی مناسب برای ارتقای حر –های فردی و اجتماعی است از فعالیت

ندانسته و « مناسب»کنندگان، شرایط را برای چنین فعالیتی اندیشی، بسیاری از شرکتدر جلسه هم

عنوان نمودند. این در حالی است که « گیریمچ»به قصد « بازرسی»هدف از آن را توسط مسؤالن، بیشتر 

های درس، دفاع کالس« مشاهده»و نه « بازدید»از  اندیشی، به شدتیکی از مسئوالن حاضر در جلسه هم

، مجاب «بازدیدها»کنندگان، نظر خود را تغییر داده و نسبت به مزایای کرد تا شرکتکرده و تالش می

، بیشتر اثر منفی بر معلمان «بازدیدها»چنان مصرّ بودند که این نوع شوند. اما تا پایان جلسه، آنان هم

 دارد.

 گیری هبندی و نتیججمع .5

پذیری مثل جامعه -کندهایی که در کودکان ایجاد میها مسئولیتی که دارد و مهارتآموزگار، عالوه بر ده

اش عالوه بر مباحث دیگر، کند. سوادی که الزمه« باسواد»کند تا او را تالش می -ای داردکه اهمیت ویژه

خواهد به یادگیری  لوم است. آموزگار میخواندن و نوشتن، ریاضیات پایه و مفاهیم اساسی اما ساده ع

ریاضی  کودکان کمک کند، در حالی که خود، نیازمند یادگیری ریاضی است. با این تفاوت که او، باسواد، 
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های آموزگار توجه نشود، ضد خود را ها، به ویژگیبا تجربه و شکننده و حساس است. اگر در این آموزش

، «آموزگاران را در یابیم!»ی که از این پژوهش حاصل شد این بود که پروراند. بدین سبب، نتیجه اصلمی

وگرنه آموزش ما، دانش آموزان ما و جامعه ما، به خطر خواهند افتاد. اما پرسش اساسی این است که 

چگونه؟ در نتیجه، بدون ورود به بحث های پرمناقشه اجرایی و وضعیت معیشتی و نظایر آن، به چند 

گیری بسنده های این پژوهش است، به عنوان نتیجهر که مبتنی بر تجزیه و تحلیل دادهداللت آموزشی زی

 شود.می

  ایجاد دانش  مورد نیاز آموزگاران برای تدریس ریاضی در یک پایه ابتدایی، کافی نیست. بلکه

د نیاز در های مورآموزگاران، نیازمند آشنایی با اهداف برنامه درسی، محتوا، روش ارائه و انواع دانش

 های ابتدایی هستند.تمام پایه

 ای توسط آموزشگران و آموزگاران با تجربه، و تبادل نظر های مستمر حرفهآموزگاران، نیازمند آموزش

های توصیه شده درس ها هستند. برای تدریس ریاضی، این نوع مشارکت، هم سو با برنامهبا آن

 ی اخیر است.هاپژوهشی توسط وزارت آموزش و پرورش در سال

 های ریاضی دوره ابتدایی، برای آموزگاران یک ضرورت است. آنان نیاز آشنایی با سیر تحول مفهوم

اند. هم چنان که آموزانشان، با چه محتوا و روشی در پایه قبلی آموزش دیدهدارند بدانند که دانش

 ند.الزم است بدانند که برای ریاضی پایه بعدی، چه پیش نیازهایی الزم دار

 اند، اما با چند و چون آن آموزگاران، اگرچه ملزم به اجرای ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی شده

های بازآموزی های مورد نیاز، در دورهعنوان یکی از دانششود بهآشنایی کافی ندارند. توصیه می

-تنی بر محتوای کتابهای مناسب و مبمعلمان، به مسأله ارزشیابی توصیفی، پرداخته شود و با مثال

 های درسی، الگوهای قابل اجرا، به آنان عرضه شود.

 برای ایجاد تغییر در برنامه درسی ریاضی، کتاب درسی ریاضی، ارزشیابی و طراحی و تدوین دوره-

عنوان مشاوران دست اول های آنان بهای، نظرات آموزگاران شنیده شود و از توصیههای مستمر حرفه

 بهترین شکل استفاده شود.  و با تجربه، به

های مدل ها، مؤلفهنامهاندیشی و پرسشدست آمده از طریق جلسه همهای بهالزم به ذکر است که داده

 اولیه را تأکید کرد.

دنیا را  ایترین جمعیت حرفهبزرگ ،معلمان ،(2331) 2ندسگو و د، بیدلگوسخن پایانی این که به گفته 

ها، های همکاری، پیروزیها، استراتژیبا شرایط کاری، چالش اندکی آشناییکه هنوز، دهند تشکیل می

 -دوره ابتدایی معلمان، ایاین جمعیت حرفهاز بین  ، وجود دارد.ها و معضالت این جمع عظیمشکست

های شخصیتی آموزگاران، وظیفه خطیری دارند که با وجودی که به دلیل شرایط رشد زهنی و ویژگی

های مرتبط مانند آموزش ابتدایی تحصیل کرده باشند، ولی مسئولیت است که در حوزه کودکان، الزم

این پژوهش، شاید شروع  ابتدایی، دارند.آموزان دوره را به دانشهای درسی و سایر موضوعریاضی  تدریس

 مناسبی برای انجام تحقیقات جدی در حوزه آموزش ریاضی  معلمان دوره ابتدایی باشد. 

                                                 
1 Good, Biddle & Goodson 
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 رسیمنابع فا

آموزش مجله رشد  (. مترجمان: زهرا گویا و نرگس مرتاضی مهربانی.2331ها. )علوم برای تمام آمریکایی
 .ریزیسازمان پژوهش و برنامه .دفتر انتشارات کمک آموزشی. 1-22 ص.ص .16شماره .ریاضی

 وزارت آموزش و پرورش.

. 61شمارة  .آموزش ریاضیه رشد مجل ای معلمان ریاضی، یک ضرورت.حرفه ه(. توسع2923) گویا، ز.

وزارت آموزش و  .ریزیسازمان پژوهش و برنامه .دفتر انتشارات کمک آموزشی. 1-2صص. 

 پرورش.

 .آموزش ریاضیمجله رشد  .های ابتداییدانش ریاضی مورد نیاز برای تدریس در دوره(. 2921) گویا، ز.

وزارت  .ریزیان پژوهش و برنامهسازم .دفتر انتشارات کمک آموزشی. 93-19صص. . 23شمارة 

 آموزش و پرورش.

 .23شماره .آموزش ریاضیمجله رشد  موضوعات مطالعاتی در آموزش ریاضی ایران. (.2926) س. آزاد،غالم

وزارت آموزش و  .ریزیسازمان پژوهش و برنامه .دفتر انتشارات کمک آموزشی. 12-99 ص.ص

 پرورش. 
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