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با سه نقش  ،خود اعضای هیئت علمی دانشگاه در حرفه: چکیده

زش عالی . تمرکز آموندپژوهش، تدریس و خدمات درگیر عمده

هیئت علمی بین شدن تدریس در رنگبر پژوهش، موجب کم

 توسعه در مورد چیستی و چگونگیِاندکی شده و اطالعات 

. از سوی دیگر است موجود ،در آموزش عالی یدانش تدریس

باعث  ،ینهمو است دانش عملی  ی ازنوع ،دانش تدریس

سی های مختلفی برای بررآن شده است. مدل پیچیدگی مطالعه

مبتنی بر  ،ه شده که پژوهش حاضرئدانش عملی تدریس ارا

ای با ماهیت رشته کهانجام شد  تربیتی -دانش محتواییمدل 

این پژوهش با . مطابقت دارد ،بودن تدریس در آموزش عالی

و دانش تدریسی استادان ریاضی  هدف بررسی چگونگی توسعه

طریق  ازآن، های داده انجام شد و پدیدارشناسیروش به 

ساختاری با تعدادی از مدرسان رشته ریاضی های نیمهمصاحبه

که اغلب مدرسان، آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد جمع

های ریاضی، ها و کتابتکرار درس، جزوه الگوگیری،از طریق 

نشجویی، منابع و دوران دا هایدانشجویان، همکاران، تجربه

خود  تربیتی -محتوایی دانش ،گریو هدایتمستندات آموزشی 

 ییاز سمت دانش محتوا ،مسیر این توسعهو دهدرا توسعه می

برای  ،و توجه به این منابع در طول مسیر استبه یادگیرنده 

نیاز به عامل دیگری به نام  ،تربیتی -دانش محتوایی توسعه

 تأمل بر عمل دارد.  

 ،دانش عملی تدریس ،تربیتی -محتواییدانش کلیدی: کلمات

 .توسعه دانش تدریسی ،آموزش ریاضی دانشگاهی

Dr.Azimeh Sadat Khakbaz 

Abstract: Faculty members are engaging with 

three important roles at university including 

teaching, research and services. However, the 

main focus of higher education on research has 

caused the neglect of teaching among faculty 

members. This is resulted in lack of information 

about what and how to develop teaching 

knowledge in different higher education 

disciplines. As well, teaching knowledge is 

practical in nature and that, contributed to the 

complexity of its study. Among different 

models, pedagogical content knowledge (PCK) 

model was chosen to study the nature of 

mathematics instructors’ teaching knowledge at 

higher education level. The data were collected 

through semi-structured interviews, with a 

number of university mathematics instructors. 

The data were analyzed using phenomenology. 

The analysis revealed that university 

mathematics teachers develop their pedagogical 

content knowledge, through some resources 

including model making, repeating courses, 

mathematics textbooks, students, colleagues, 

and their prior experiences as student, 

educational resources and mentoring.  

Moreover, the direction of PCK development is 

from content to learner and considering these 

resources towards the development of PCK, yet 

needs another factor as reflection on action, is 

influencial. 

Key Words:  Pedagogical Content 

Knowledge (PCK), practical teaching 

knowledge, university mathematics teaching, 

teaching knowledge development 
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 مقدمه .2

نیاز به فهم جایگاه فعلی  ،یادگیری در آموزش عالی-اددهیدرک چگونگی بهبود فرایند ی

 قابل توجه این است که جایگاه پژوهش در جوامع دانشگاهی، دارد. نکته ارتباط تدریس و پژوهش

پژوهش در زندگی  ، غلبهدر جهان فعلیحقیقت آموزش عالی  و باالتر از تدریس است عموماً

 به عنوان یک امر معمولی ،هد. تدریس در آموزش عالیدای اعضای هیئت علمی را نشان میحرفه

که به پژوهش چنین نگاهی آید، در حالیهر کسی بر می شود که از عهدهمی تلقیبرای استادان 

وارد  ،کسب مدرک تحصیلیپس از (. مدرسان دانشگاه 1002، 2آ و گاسلینگآندره)دی شودنمی

-های مدرسی آنان نمیتواناییایجاد توجهی به  عمالً شوند و تدریس در آموزش عالی میعرصه 

سازی برای تدریس تجربه درسی رسمی را به منظور آماده هیچ برنامه ،ها در بیشتر مواردشود. آن

های هایی در خصوص پداگوژی به طور عام، مانند روشدر نهایت، ممکن است آموزش .کنندنمی

موضوعی اص چگونگی تدریس مفاهیم درسی آموزشی که ختحت ولی  ،دکننتدریس نیز دریافت 

برای اکثر مدرسان دانشگاه، کسب دانش در خصوص چگونگی تدریس،  گیرند.، قرار نمیباشد

 ، در صورتی که(1003، 1مستلزم چند سال تجربه و درگیری با عمل تدریس است )بروگت

 . واقع شده است غفلت ، موردمطالعه بر روی تدریس در آموزش عالی

 2و دانش عملی 1با دو نوع دانش رسمی ،تدریس در مطالعهکه کند ( اشاره می3223)9لنز

 ، به صراحت بیان شدهبرنامه درسی قصد شدههمان است که در  . دانش رسمیهستیم مواجه

 دانش عملی، ضمنی و تجربی است.  لیو ،است

ا در آموزش رسد که اگر تدریس بخواهد جایگاهی مشابه پژوهش ره نظر میاز سوی دیگر، ب

های مختلف دانشگاهی، های مختلفی، حداقل در رشتهعالی پیدا کند، باید مانند پژوهش در رویه

های های مختلف، روشاز هم متمایز شود. به عبارت دیگر، همانطور که پژوهش در رشته

-ی)د های ویژه خود را داشته باشدهای مختلف، روشتخصصی خود را دارد؛ تدریس نیز در رشته

( معتقد است نگاه عمومی به تدریس در آموزش عالی 1001) (. شولمن1002، نگآ و گاسلیآندره

ها دانشگاهی، دیسیپلین ها به صورت یکسان در همههایی که دانشگاهتوان از طریق برنامهرا می

                                                 
1 D’Andrea & Gosling 
2 Brogt 
3 Lenze 
4 Formal Knowledge 
5 Practical Knowledge 
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ای دانشجویان از تدریس اعض هاییا ارزشیابی ،کنندهای تدریس اجرا میبرای آموزش استراتژی

نشان از عدم توجه به کیفیت این امر، مشاهده کرد که  ،های یکسانفرماز طریق  هیئت علمی

(. 1001، 2)گس نیوسام و لدرمن تدریس در راستای کیفیت توسعه دانش موضوعی هر رشته دارد

 کند: بیان می ،«1تربیتی-بازنگری در دانش محتوایی»با عنوان  ش( در مقدمه کتاب1001) شولمن

قات اخیر، حاکی از ارتباط و همبستگی بسیار باالی آموزش و پژوهش است. با این تحقی
وجود، چگونه انتظار داشته باشیم پژوهش در هر رشته دانشگاهی، ویژه باشد و تدریس و آموزش 

تربیتی به این دلیل در آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است که -عام باشد؟ دانش محتوایی
ریس در هر زمینه علمی تأکید دارد و تحولی در توجه به تدریس در آموزش بر ویژه بودن تد

 پدید آورده است. ،عالی

تدریس در اختیار داشته باشیم که بتواند   مطالعه دانش عملیبرای لذا باید چارچوبی 

( با مقایسه چهار الگوی مطالعه دانش عملی 2332) را پوشش دهد. لنز / موضوعیایدانش رشته

و  (9لینهارت) 1؛ دانش موقعیتی(6دویل) 2؛ دانش کالس درس(1الباز) 9دانش شخصی تدریس،

داند. در پژوهش الگوی آخر را برای این منظور مناسب می، (20شولمن) 3تربیتی -دانش محتوایی

 . بود تربیتی -بررسی چگونگی توسعه دانش محتواییهدف  ،حاضر نیز

 

 پیشینه پژوهش  .1

حوزه پژوهشگران  همواره دغدغه ،های مورد نیاز برای آنمهارتها و تعریف تدریس و دانش

های صورت گرفته در حوزه تدریس، نشاانگر پژوهشمطالعه پیشینه تعلیم و تربیت بوده است. اما 

 است. در آموزش عمومی های معلمیبر دانش ،تمرکز پژوهشگران تحوالت عمده در زمینه

                                                 
1 Gess-Newsome & Lederman 
2 Examining Pedagogical Content Knowledge 
3 Personal Practical Knowledge(PPK) 
4 Elbaz 
5 Classroom Knowledge 
6 Doyle 
7 Situated Knowledge 
8 Lienhardt 
9 Pedagogical Content Knowledge: PCK 
10 Shulman 



 دکتر عظیمه سادات خاکباز
 

2931، پاییز  و زمستان 21، شماره 6زش عالی، سال دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آمو  

 

11 

داناش محتاوایی بار آماوزش معلماان  ،90دهاه کند که قبل از اشاره می (2396شولمن )

به بعد به تدریج، چگاونگی اداره کاالس توساع معلام،  90اما  از دهه  ،تمرکز بوده استم محض

درسی، تشویق و تنبیه، طار  درس و ارزیاابی  هایها، اختصاص زمان، تکلیفسازماندهی فعالیت

. البته بایاد توجاه داشات شدند طر مورد نیاز معلمی م هایدانش، به عنوان یادگیری عمومی نیز

،  منجر به کاهش توجاه باه 2که با چنین نگاهی، این خطر وجود دارد که تمرکز بر دانش تربیتی

ضرورت ایجااد تماایز توجه به  ،90 کنند که در دهه( بیان می1009) 1گردد. پارک و الیورمحتوا 

( و لینهاااردت و 2399)بااین دانااش تربیتاای و دانااش محتااوایی توسااع افاارادی چااون الباااز 

تارین پاژوهش انجاام شاده در ایان خصاوص توساع اماا شااخ  ،( مطر  شده2392)9اسمیت

 ( به انجام رسیده است.  2396شولمن)

تربیت معلم و با معرفی دانش  تربیتی در حوزه -توجه به دانش محتوایی نخستین جرقه

 در کنفرانس 2392در سال  ،معلمهای درسی تربیت مغفول در برنامه محتوایی به عنوان حوزه

توسع لی شولمن زده شد. در آن (، AERA) 1«های تربیتی آمریکااتحادیه پژوهش»ساالنه 

های عام تربیتی از توجه به دانش تحت سیطره ،زمان، برنامه درسی تربیت معلم به طور شدیدی

در برنامه درسی ، جهتی تازه بود و شولمن با طر  دانش محتواییقبیل مدیریت کالس درس 

 تربیت معلم را نوید داد. 

، با دقت بیشتری این مفهوم را باز کرد و آن را شامل سه نوع (2396)او یک سال بعد 

 دانش دیگر دانست که عبارت بودند از:

 ؛2موضوعی -دانش محتوایی 

 ؛6برنامه ای -دانش محتوایی 

 1تربیتی -دانش محتوایی. 

 نشان داده شده است.  2در شکل  ،ییارتباط بین این سه نوع دانش محتوا

                                                 
دانش »به جای  و« دانش پداگوژیکی»از معادل « دانش تربیتی»در ادبیات آموزش ریاضی در ایران، به جای  2 

 (.سردبیر میهمان)شود استفاده می« محتوایی -دانش پداگوژیکی»(، از معادل PCK« )تربیتی -محتوایی
2 Park & Oliver 
3 Leinhardt & Smith 
4 American Educational Research Association: AERA 
5 Subject Matter Knowledge 
6 Curricular Knowledge 
7 Pedagogical Content Knowledge(PCK) 
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 ارتباط بین سه نوع دانش محتوایی در نظریه شولمن :2شکل 

و آن را،  را مؤثرترین دانش محتوایی در تدریس دانستتربیتی  -دانش محتواییشولمن، 

از نظر وی، ممکن . معرفی نمود آخرین حلقه اتصال دانش معلم با عمل تدریس در کالس درس

شان با اما تمرکز ،های قبلی دانستفوق را شامل دانش های سه گانههر یک از دانشبتوان است 

دانش  و موضوعی، روی موضوع درس تمرکز دارد -دانش محتواییبه طور مشخ ، . هم فرق دارد

 ریزی درسی، موضوعتوان برای برنامهنمیاست، ولی تمرکز مبرنامه درسی بر  ،ایبرنامه -محتوایی

و به این  تربیتی بر تدریس تمرکز دارد -دانش محتواییبه همین ترتیب، . گرفت یدهرا ناد درسی

 . ، غفلت کندریزی درسیو برنامهدرسی تواند از موضوع نمیعلت، 

-پرقدرت ا سودمندترین شکل بازنمایی محتوا وتربیتی ر -( دانش محتوایی2396) شولمن

شامل فهم اموری  ،مدرس این قلمرو از دانشِ ،او کند. از نظرمیتوصیف ها ها و تمثیلترین تشبیه

ادراکات و تصورات  کند و دربارهاست که یادگیری مباحث خاص و مشخ  را مشکل یا آسان می

هایی است که آنان در موقع ها و بدفهمیزمینهمختلف، پیش یهایادگیرندگان در سنین و دوره

( این مفهوم را بیشتر مورد مداقه 2391) نبا آن روبرو هستند. شولم ،مبحث خاصیک یادگیری 

تربیتی، معجون و ترکیبی خاص از دانش محتوا به  -کند که دانش محتواییو بیان می دادهقرار 

-انش حرفهشکل ویژه د»و ناشی از  «خاص مدرسان آن محتواست»که  استهمراه دانش تربیتی 

 سازد.متمایز می ی،موضوع انصمتخصرا از فهم آنان  فهماست و  «ای آنان نسبت به کارشان
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برای را اساسی مهم  دو مؤلفه ،برای شر  و بسع این مسئله ،(2391 و 2396شولمن)

 در نظر گرفت: ،تربیتی -دانش محتوایی

 هایی است که های عام و کلی موضوع درسی: شامل روشدانش نسبت به بازنمایی

قابل درک و  ،آن موضوع درسیای که بندی موضوع درسی را در بر دارد، به گونهصورت

 دریافت برای دیگران باشد.

 دانش دانستن  گیری مرتبع با محتوای یادگیری: مثالًهای یاددانش نسبت به دشواری

تواند راهبردهای می ،هاکه مدرس با دانستن آنیادگیرندگان های و بدفهمی یینپیش

 . اتخاذ کندآنان، برای سازماندهی مجدد فهم  یمناسب

 :نمود مطر  ،تربیتی را در چهار مؤلفه زیر -( نیز دانش محتوایی2330)2منگراس

 اهداف تدریس یک موضوع؛  دانش درباره 

 چگونگی فهم و بدفهمی یادگیرندگان؛ دانش درباره 

 دانش برنامه درسی شامل ارتباط عمودی و افقی برنامه درسی؛ 

 ها و بازنمایی موضوع.استراتژی 

 تربیتیِ  -دانش یادگیرندگان در دانش محتوایی ترِور شناسایی عمیقدر این راستا و به منظ

عضو هیئت علمی  22ای انجام دادند که در آن، مطالعه( 2331)1لنز و دینهاممدرسان دانشگاهی، 

 ،کاراستادان تازهبدانند به دنبال آن بودند که شرکت کردند. پژوهشگران  ،کار از سه دانشگاهتازه

در کنند و کشف می ،دچار مشکل هستند هاکه دانشجویان در آن را ایندهاییچگونه محتوا و فر

های این پژوهش، توسع . دادهگیرندمشکالت به کار میحل و رفع برای  را چه اصولیعمل، 

مشکالت  ،کاراستادان تازه ،هاتحلیل دادهتجزیه و  . پس ازآوری شدمشاهده و مصاحبه جمع

 :ندمطر  نمود ،ه مقوله زیریادگیری دانشجویان را در س

 توضیح و مثال(ارائه )مثل  مشکالت یک محتوای خاص دانش درباره 

 فرایندهای الزم برای فهم یک محتوای خاص دانش درباره 

                                                 
1 Grossman 
2 Dinham 
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 نیاز یا دانش پیشداشتن )مثل محدودیت دانشجویان در  هادانش درباره محدودیت

 .یک موضوع درسی(مفاهیم در  بودن انتزاعی و پیچیدهمانند میزان موانع محتوایی 

از طریق تأمالت فردی و تجارب دوران بیشتر  کار،تازه استادان که پژوهشگران دریافتند

های آموزش برنامه، و کنندمیحل را  خود مشکالت ،سابقه دانشجویی خود یا بحث با استادان با

دانش تدریسی الزم را  بهبه تجرکار، تازهاستادان  . یعنیستتوجه ابی هابه این مقوله ،رسمی

  کنند. کسب می

در را کار تربیتی چهار عضو هیئت علمی تازه-( دانش محتوایی2332) لنزعالوه بر این، 

مصاحبه، های پژوهش را با دادهاز طریق الگوی گراسمن مورد بررسی قرار داد. او  ،رشته زبان

 -در خصوص دانش محتواییر های زییافتهآوری نمود. مشاهده و خودگزارشی استادان جمع

 به دست آمد: هاتحلیل داده، از تجزیه و تربیتی در آموزش عالی

  ؛شودتجربه حاصل میاز  

 ؛شوداغلب ضمنی است و در عمل فهم می  

 ؛گیردبا توجه به اهداف استادان، اشکال مختلفی به خود می 

 ً؛یابندسعه نمیبه اندازه هم تو ،گراسمن( )چهار مؤلفه هایشهمه مؤلفه لزوما  

  ؛رشته استهمان زمینه و مفاهیم اصلی موجود برای تدریس در هر زمینه، خاص  

 ها ارتباطی وجود ندارد.بین مؤلفه ،هابعضی وقت 

یک استاد فیزیک بود،  تجربهراجع به موردی  ( در پژوهش خود که مطالعه2333) 2کانتز

 شناسایی کرد: ،ربیتیت-دانش محتوایی در توسعهزیر را شش مقوله مؤثر 

 ؛احساس نیاز به دانش محتوایی 

 ؛احساس نیاز به برقراری ارتباط با دانشجو 

 ؛حساسیت به رفتارهای دانشجویان در کالس 

 ؛تأمالت شخصی در کالس و بعد از آن 

 ؛تجربه تدریس 

                                                 
1.Counts 
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 تدریس بحث با همکاران درباره. 

آموزی، مشاهده و تجربه از طریق کار ،تربیتی -ساخت دانش محتواییکه او معتقد است 

 ممکن است. ،کالس درس

 

 روش پژوهش .9

تفسیری  این پژوهش به روش پدیدارشناسی انجام گرفت. پدیدارشناسی صورتی از پژوهش

وی،  های زیبایی شناختی تجربهاست که کانون توجه خود را بر ادراک بشر، به ویژه کیفیت

های مصاحبه ،(. ابزار انجام پژوهش1009؛ گال، بورگ و گال،2332)ویلیس، سازدمعطوف می

بودند داوطلب  مدرس ریاضیِ  22 ،این پژوهشدر کنندگان نیمه ساختاری و عمیق بود. شرکت

نفر از این افراد، عضو هیأت  9. سال بودند 10تا  2از تجربه تدریس ریاضی دانشگاهیدارای که 

دقیقه طول  210تا  60حبه بین هر مصاعلمی دانشگاه و سایرین دانشجوی دکتری ریاضی بودند. 

 -دانش محتواییکنندگان در پژوهش، شرکت شد که ابتداطر  میها طوری کشید و سؤال

ریشه کسب آن دانش از خالل تجربیات بعد، و کرد میتوصیف بود، تربیتی را که کسب شده 

 2به اشباع نظریها تا رسیدن ها و انجام مصاحبهشد. انتخاب نمونهاستخراج میشونده، مصاحبه

بندی از طریق مقوله ،1اشتراس و کوربینتوصیه ها به ها ادامه داشت. تجزیه و تحلیل دادهدر داده

 مورد تفسیر قرار گرفت: ،و کدگذاری داده ها انجام شد و در دو بخش

 ؛تربیتی در مدرسان ریاضی -دانش محتوایی منابع توسعه -2

 .درسان ریاضیتربیتی در م -دانش محتوایی مسیر توسعه -1

 

 یافته های پژوهش .1

 شوند.های این پژوهش، مبتنی بر دو بخش باال، معرفی مییافته

  تربیتی در مدرسان ریاضی -دانش محتوایی منابع توسعه. 1-2

نشان داد که  ندمواردی شناسایی شد ،تربیتی -در سطح منابع توسعه دانش محتوایی

شوند که عبارتند از: نشگاهی جذب میتوسع مدرس دا ،های یادگیری از محیعظرفیت

                                                 
1 Theoretical Saturation 
2 Strauss & Corbin 
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های ریاضی، دانشجویان، همکاران، تجربه دوران ها و کتابالگوگیری، تکرار درس، جزوه

یک استاد که مدرس با  2گریدانشجویی، منابع و مستندات آموزشی، دوره تربیت معلم و هدایت

 دهد. تربیتی را توسعه می -ها دانش محتواییتأمل بر آن

 الگوگیری. 1-2-2

 ؛است و معلمان الگوگیری از استادان ،تربیتی -دانش محتوایی یکی از منابع اصلی توسعه

بدون سر و صدا انتقال یابد و توسعه پیدا کند. تحلیل  ،شود فرهنگ آموزشباعث می که چهآن

ه حاکی از دو نوع الگوگیری دانشگاهی و غیر دانشگاهی است که در ادام ،های این پژوهشداده

 د.نشوتبیین می

د. نشوهای دانشگاهی حاصل میکه توسع حضور در محیع هایی هستند؛ آنالگوگیری دانشگاهی

سه منشأ اصلی برای این نوع الگوگیری هستند. اما از  ،ایرشته اخالق، روش آموزشی و دانش

ن سوی دیگر، گاهی الگوپذیری به سبب عدم حضور الگوی خاص مد نظر و یا نامناسب بود

شود و ، الگوگیری به شکل وارونه انجام میبه عبارت دیگرد. نشوحاصل می ،الگوهای موجود

عنوان به  ،کند نکات نامناسب الگو را از خود بزداید که در این پژوهشسعی میمدرس 

 .    شوندمی توضیح داده، هر یک به اختصار، شود. در ادامهمیبه آن ارجاع داده  «الگوگیری وارونه»

تربیتی از طریق الگوگیری  -دانش محتوایی یکی از مواردی که موجب توسعه لگوگیری اخالقی:ا

شوند. در این نوع الگوگیری، می الگوبرای مدرس، شود، ابعاد اخالقی فرد یا افرادی است که می

ها و رفتارهای شود و به دلیل این جذب شدن، کنشمجذوب استادش می ،فرد به لحاظ اخالقی

ی که با وی یکی از افراد ،دهد. در این خصوصو آموزشی او را نیز سرلوحه خود قرار می علمی

استاد جبرم خوب بود. به جهت » که، بیان نمود مصاحبه شد، در مورد استاد درس جبر خود

های کالسی براش ها خیلی خوب بود. فعالیتشخصیتی خیلی خوب بود. نحوه برخوردش با بچه

در مواقعی هم که  کهتأثیری آن چنان بود چنین «. دادنمره نمی ،ره پایانیرف نممهم بود و صِ

سازی تجربه نکرده بود، متأثر از آن الگو، به نوعی شبیهدر تدریس استادش مستقیم چیزی را 

گاهی اوقات با خودم  ،مواجه هستماون هایی که در تدریس با در چالش»گفت که کرد و میمی

  «.کنمکرد و عمل میزنم که او چه میکرد و بعد حدس میچه می ،بود . . گم اگر دکتر .می

سرنوشت مرا تغییر داد. او به من آموخت که در  ،معلم دبستانم» گفت که یکی از مدرسان نیز

در  وکنم این کار ربه من انگیزه تحصیل داد. اکنون هم سعی می .تونم موفق شممی ،ریاضیات

                                                 
1 Mentoring 
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شونده دیگری مصاحبه«. جهت بدهم وای رکنم توانستم عدهو فکر می دمبمورد دانشجوهام انجام 

 خود اشاره نموده و ابراز کرد که؛هم به الگوی 

من در معادالت  مثالً .الگویم بودند. ویژگی ایشون اینه که خیلی متواضعن. . . دکتر
-اب میبه نام ایشون ثبت شده و بعدها در کت ها اصالً دانستم بعضی روشنمی ،انتگرال

ما  دیدم. البته ایشون یک استعداد ذاتی هم دارند و انگار برای تدریس خلق شدن. مثالً
دیدیم چیزهایی استاد گفته که در کتاب نیست و ایشون انگار می ،خوندیممی وکتاب ر

گفتند آره من خودم  ،موضوع را باز می کردند. از خودشان که پرسیدم ،قدم به قدم
  .کنندم و قشنگ همه چیز را باز میکنباز می وها راین

متفاوت است، اما « پذیریالگو»داد که دالیل ها، همین طور ادامه داشت و نشان میاین توصیف

 شخصیت استادم آراسته است. اصالً »کرد که این پدیده، وجود دارد. مثل این که یکی بیان می

-اما سعی می !وانم مثل او باشم یا نهدانم بتانگار منظم بودن و مدرس بودن در ذات اوست. نمی

 که گفتو  هکردمعرفی  خود ادمیککعطف زندگی آ استادش را نقطه، هایکی از مدرس «.کنم

کردن. البته برام شیرین کردن و خیلی تشویق می واستادی داشتم که خیلی جبر ر ،در جبر»

نمود دیگری اشاره «. ثر بودنؤم ،به جبر اممندیهخیلی روی عالق اما واقعاً  ،دادنخوب درس نمی

کنن. دکتر مصاحب و شاگردانش جذب می واما آدم ر ،ها روش خاصی هم ندارنبعضی معلم»که 

مثل شمعی بود که بسوزه و روشنایی  ،کردالگوهای من هستن. دکتر مصاحب وقتی تدریس می

 «.کردبده. با عطش و با عالقه تدریس می

 -اثر مستقیمی بر توسعه دانش محتوایی ،این نوع الگوگیریرسد که به نظر می با وجود آن

ترین ها در پنهانها و پایدارترین آنترین آموزشاما شاید بتوان گفت قوی ،تربیتی نداشته باشد

یک پایگاه و الگوی محکم در زمینه آموزش ریاضی برای خود  ،هاست. افراد مورد مطالعهآن

ها و ذشت زمان، نه جایگاه علمی استاد، نتوانسته است بین آناند که نه دوری مسافت، نه گیافته

ها همچنان مدرس ریاضی بودن را از الگوهای اخالقی خود ای ایجاد کند و آنالگویشان فاصله

 آموزند. می

ای دانش رشتهکنندگان در پژوهش، شرکتبرخی از  ای)دانش ریاضی(:الگوگیری دانش رشته

د. نکته قابل توجه آن است که این نوع نلگوگیری از او معرفی کردعامل ا ،استاد یا معلم را

 یکی از. ترین و نادرترین نوع الگوی تدریسی بودضعیف ،الگوگیری بر خالف الگوگیری اخالقی

او هم  .. نبود . اما مثل دکتر . ،. هم خیلی دانش غنی در جبر داشت . دکتر .»افراد معتقد بود که 

 گفت که؛ میو دیگری  «دانشششخصیتش خوب بود و هم 
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کنم دانشم مثل ایشان سعی می . دانش خوبی داشته باشد و من واقعاً  . شاید دکتر .
کند، که به نظرم اما آنقدر با دانشجو با جنبه تنبیهی و از باال به پایین نگاه می ،باشد

-ادگیریدانم ینمی از دست بدی تا چیزی به دست بیاری و اصالً وباید خیلی چیزها ر

کنم فقع دانشم مثل او سعی می ،رزد یا نه. به هر حالااش به این همه فشار و آزار بی
 . هباش

در این است. تر از الگوگیری اخالقی خودآگاهانه ،این نوع الگوگیری روش آموزشی:از الگوگیری 

ند او خواهد ببیند آیا روش تدریس استادش مورد پسنوع الگوگیری، نگرش فرد آن است که می

هایی از الگوی خود آید؟ در این حالت ممکن است جنبهای به کارش میاست؟ یا برای کار حرفه

را برای خودش ثبت و ضبع کند؛ این در حالی است که در الگوگیری اخالقی، فرد با تمامیت 

، در تبیین روش آموزشی خود از استادانشها شوندهمصاحبهشود. یکی از شخصیتش الگو می

 گفت: چنین

های هزد به حوزدایم گریز می .خیلی دوست داشتم وریکی از استادهای کارشناسیم 
من هم خیلی دوست دارم در تدریسم اگر دو . . . کرد. فعال می ودیگر ریاضی و ذهن ر

تدریس  ون راو بگذارم تا بعداً وخوام چیزی بگم، االن بگم و بعد ذهن رجلسه بعد می
قبول کنم. از یکی از استادان نظم و انسجام  وویی که همه چیزش رالگ هکنم. البته نه ی

-گیرم و در کار خودم به کار میدر تدریس و از دیگری همین گریز زدن ها را یاد می

ودش عاملی برای خو نظم و دقت ایشان هم  هکنبرم. استادم خیلی شیوا صحبت می
داند دانشجو کجاست و ند و میبیچنین ایشان از باال یک مسئله را میهم ه.یادگیری

. بود و این گریزها را خیلی  . کجا باید برود. استاد دیگری هم که الگوم بوده دکتر .
کرد که مطالب زدند و من دوست داشتم. خب البته کالس دکتری بود و ایجاب میمی

دنبال کنند. دانشجوی  ،مختلف گفته شود و به دانشجو واگذار شود تا به طور مستقل
 دکتری باید با مسایل تازه برخورد کند و خودش دنبال کند.

طبیعی فکر نحوه »خود، یکی از استادان در هر صورت، تنوع الگوهای آموزشی بسیار زیاد است. 

شه و بلند طوری می این !آها ندگفتمی»را یاد گرفته بود، وقتی که استادش در کالس، « کردن

نیم ساعت  به زبان می آوردند. این فکر کردن شاید مثالً  ،ندکردو هر چه فکر می ندکردفکر می

و اذعان داشت که هرکس مطابق « گرفتیماما روش فکر کردن ریاضی را یاد می ،طول می کشید

پسندند و کمیتی بعضی ها این را نمی !خب»گرفت و در ادامه توضیح داد که اش الگو میسلیقه

 «.طوری مثل ایشون عمل کردم همین ،سر آمار خود من مثالً»، ولی گفت که «کنندفکر می
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در ذهنش مانده بود و این الگو آن  «بندی از آسان به مشکلطبقه»هایش، مثل استادیکی دیگر، 

 دید:قدر برایش قوی بود که انگار، خود را در جای استادش می

ر کنم اگر اون استاد بود چه کااگر هر مشکلی سر کالس بر بخورم، همش تصور می
های استادهام کنم اون کار را بکنم. همش یاد تدریسکرد و من هم سعی میمی

-ده. اون موقع نمیاستادم جواب نمی ،دیده بودم شب قبل از امتحان هستم. مثالً

دی، استرس اما االن در تجربه خودم فهمیدم وقتی شب امتحان جواب می ،فهمیدم
کنم. عدالتی کنی. االن مثل او برخورد میشه و شاید دلت بسوزه و بیها بیشتر میبچه

-کردند و فلسفشون چی بود. روشها چه میاالن در تدریسم، همش فکر می کنم اون

 تر از متوسع.  در برخورد با دانشجوهای قوی و ضعیف برم. مثالً اشون را به کار می

-رین درستجزو سخت» که درس توابع مختلع، بر اساس تجربه خودش از یکی از مدرسان

سرعت عجیبی داشت در کالس »، و استادی که «بود و مسئله حل کردن در آن هم سخت بود ها

این درس را خیلی خوب »، معتقد بود که حاال «شدگرفت سریع تخته پر میو گچ را دست می

متوجه شدم و توابع را هم خیلی خوب فهمیدم. بعدش هم درس توابع مختلع را خیلی خوب 

توانم منتقلش کنم. فکر کنم به خاطر ایشون بود. من هم االن از خیلی خوب میدم و درس می

من از »گوید: دیگری می«. کنماستفاده می ،برای جلب توجه بچه ها به درس ،این سرعت

کردم از آمد و سعی میکردند در کالس بسیار خوشم میاستادانی که دانشجوها را وارد بحث می

باط استاد و دانشجو خیلی تأثیرگذار است. دانشجوها در فرهنگ ما سؤال ها الگو بگیرم. ارتاین

. در مجموع، این «ها را مشارکت دهدآن ،کردن برایشان سخت است و خیلی مهم است استاد

، «رفتنلیلی جلو تح»، «کردن خوب بیان »فهرست، ادامه داشته و به جزییات زیادی رسید، مثل 

، «مسئله حل کردن»، وادار کردن دانشجویان به زیاد «ت کردناثبا»، «انسجام»، «خوب نوشتن»

 گنجد. و نکات ریز دیگری که در این مقاله نمی« تنبیه و تشویق کردن»

 ،طلبدخودآگاهی بیشتری می ،این نوع الگوگیریولی آن چه که مشخ  شد این است که 

شود. قصد یادگیری انجام میبه  و خودآگاه و از طریق مشاهده به طوری که گاهی به طور کامالً 

خواهم می .دهد. خیلی خوب درس می . ام دکتر .شنیده»گفت که یکی از مدرسان به طوری که 

  «.تدریسش را ببینم ،یک بار به کالسش بروم و از نزدیک

چون استاد یا معلمی به  ،که اتفاقاً داشتند این نکته اذعان  مدرسان بربرخی از  الگوگیری وارونه:

گفت که ها میآنکنند مانند او نباشند. یکی از آنان ویژگی نامطلوبی داشته، حاال سعی مینظر 

افزارهای ریاضی مثل یادگیری کاربرد نرم ،بود ءچیزهایی که زمان خودم برایم خالکنم سعی می»
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 خواستم خودشون سؤال بیارندکه از دانشجوها می را برای بچه ها جبران کنم. یکی دیگر هم این

طوری  داد و هر ترم هم ایناز آن موضوع و استاد خودم اول ترم یک سری سوال های ثابت می

 ؛کرد کهابراز میدیگری «. شد. هر ترم کارشون همین بودتکرار می

فهمیدم این ریاضی اونی نیست که  من ریاضی انتخاب اولم بود اما بعد از یک سال واقعاً
 که من بدونم این مش تعریف و قضیه بدون ایندنبالشم. خیلی شسته و رفته است. ه

کردم نبود. بعد کتاب خیلی سخت بود که اون چیزی که فکر می ها از کجا آمده و واقعاً
پولیا را خواندم و واقعا فکر کردم اون ریاضیاتی است که من دنبالشم و حتی زمان 

-ی ریاضی میطور دانشجوییم هم شکل داد و دیگه به کالس کاری نداشتم. خودم اون

داشتم را برای بچه ها جبران  خواندم که دوست داشتم. بعدها سعی کردم آنچه کمبود
 . کنم

 گوید که؛میدیگری 

خیلی بده و سعی  ،گه برو بیرون به یک دانشجوییدیدم استاد میمن خودم وقتی می
کشم کردم اینطوری نباشه. بعد نمره هم برای بچه ها مهمه حاال هر چی من خودم را ب
طوری به  که بگم مهم نیست. من هم برای حضور و غیاب نمره گذاشتم.  دیگه این

مثل کنم که بگم برو بیرون. سعی می کنم با هرکسی شخصیت دانشجو توهین نمی
  .خودش برخورد کنم

هستند، ولی تنوعشان به اندازه  محیع دانشگاهی از برخی از الگوها، خارجالگوهای غیر دانشگاهی: 

-از افراد دانشگاهی الگو نمی ،که همیشهبود معتقد مدرسان یکی از ای دانشگاهی نیست. الگوه

بینی سر بعد می ،یک دکتری هست خیلی پیره اند. مثالًالبته بیرونی ،بعضی الگوها هم»گیرد و 

-دی در کار حرفهگیری دیگه و به خودت تذکر میخب الگو می ،کنهد و خیلی کار میآوقت می

  «.تونه به آدم جهت بدهمی ،کل، به نظر من داشتن الگو ایت. در

 تکرار درس:. 1-2-1

 -دانش محتوایی اگر مورد تأمل قرار گیرد، موجب توسعه ،تکرار تجربه تدریس یک درس

 ممکن است موجب این توسعه بشود: ،تربیتی در ریاضی است. تکرار درس به دو صورت

ست تکرار درس بالفاصله در دو یا چند کالس تکرار بدون فاصله: گاهی اوقات ممکن ا -2

بسیار در این زمینه  کنندگاناق بیفتد که به نظر شرکتمتوالی در یک ترم و حتی یک روز اتف

 گوید: میکنندگان د بود. یکی از شرکتهمؤثر خوا
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ها می فهمند کردم هر چه بگم بچهکردم و فکر میمن اوایل تدریس به این فکر نمی... 
دیدم نمی فهمند. بعد چند تا کالس که می رفتم در اولی رفتم کالس و میاما می 
توانستم عمل کنم. کالس بعدی ها چیست و برای دومی بهتر میفهمیدم سؤال بچهمی
فهمند و تازه آخر فهمیدم بعضی چیزها را نمیتوانستم بگم. میگر خیلی راحت میدی

ها بچه گفتمو در کالس بعدی میفهمیدم فرضیات را درست نفهمیدند اثبات می
 . منظور این نیست ها، اینه

های مختلف و به یادگیری که از طریق تدریس یک درس در گروه هاکنندهیکی از مشارکت

 گوید:کند و میشود اشاره میهای مختلف حاصل میدانشگاه

س نفری در 10...یک چیز جالب این بود که یک ترم در یک دانشگاه با یک گروه 
الس اولیم هام. کداشتم که کرده بودنش دو تا سی و پنج نفر. پشت سر هم بود کالس

-کرد. کالس دومم خیلی بهتر بود چون در کالس هشت میبا دومی خیلی فرق می

فهمیدم ای فهمند یا چطوری بگم بفهمند یا میفهمیدم بچه ها کجا مشکل دارند، نمی
گفتم بهتر بود. بعد ا نفهمیدند. اگه اینطوری میهی اینجا را چون اینطوری گفتم بچهوا

 فرق داشت. بردم و نتیجه کامالً در کالس بعدی اون را به کار می

افتد ها اتفاق میتکرار با فاصله: گاه نیز یک یا چند ترم فاصله بین تدریس مجدد درس -1

 : گویدای خود را دارد. یکی از مدرسان در این باره میکه آن نیز وجوه توسعه

کردم و برای من رمزنگاری را ترم پیش تدریس می مثالً کنم بهتر کنم.هر ترم سعی می
گفتم. این ترم پیچیند دور لوله، اما فقع مینامه را می گفتم مثالًرمزنگاری بهشون می

ها بیشتر شده. این در پاورپوینت شکل ساختم و انیمیشن گذاشتم می بینم انگیزه بچه
 .با این چاشنی کارم را تغییر بدهمکنم تر بشه و سعی مین جذابکار باعث میشه ای

 های ریاضی:ها و کتابجزوه. 1-2-9

-تربیتی منابع موجود اعم از جزوات و کتاب -ی دانش محتوایییکی دیگر از منابع توسعه

های ریاضی است زیرا منابع نوشتاری ریاضی، خود نوعی روش تدریس را به همراه دارد. ممکن 

های مختلف ها به روشهای مختلف ریاضی و جزوهت یک موضوع مانند مشتق را در کتاباس

تربیتی  -بازنمایی شوند که خود روش بازنمایی آن منبع، منبعی برای یادگیری دانش محتوایی

که مفاهیم ادراک شده خود را به مخاطب است. در حقیقت، نگارنده آن منبع ناچار است برای آن

یک رویکرد مدرس مأبانه را در نوشتار پیش بگیرد زیرا مفاهیم ریاضی برداشت ثابتی انتقال دهد، 
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های مختلف است های علوم انسانی که هدف ایجاد نگرشکنند و برخالف مطالب کتابایجاد می

های ریاضی نگارنده انتقال مطلب خود بیند در کتابو نگارنده الزامی به انتقال ذهنیت خود نمی

 بیند و مطالب باید به درستی که او فهمیده است برای دیگران درک شود.  را واجب می

 گوید: می هاکنندهدر این خصوص یکی از مشارکت

بها داشته باشی تا های مختلف فن بیان مختلف دارند. این خوبه که دید روی کتاکتاب
محوره. تو  تمرینتوماس بپرسن، باید بدونی یک کتاب  اگر دانشجوها از مثالً  مثالً

ها بودم. ولی وقتی روش دنبال روش ساده برای یاددهی به بچه تبدیالت الپالس،
های مختلف را ها خوب فهمیدن. من کتابیتمی و بازگشتی را گفتم خیلی بچهالگور

خوندم تا ببینم چطوری گفتن. بعد در کتاب نیکوکار دیدم اینطوری گفته شده و خودم 
بهتر می فهمم، برای بچه ها هم اینطوری گفتم. چون خب هر چه استاد فهمیده باشه 

خوای به بچه ها بگی؟ همه که نفهمی را چطوری میمیتونه انتقال هم بده. چیزی 
ای را در جان فروند با نمودار بینی قاعدهمی ت دارن. مثالًها نقاط ضعف و قوکتاب

گیری.   درختی گفته. خب نمودار درختی قابل درک تره و ملموسه. بعد این را به کار می
 کنی.کتابها هر کدام روش دارند و تو بهترین و راحت ترین را انتخاب می

های مختلف را کنم کتابقبل از کالس، سعی می»گوید که؛ دیگری میکننده مشارکت

ها زنم که این مطلب برای بچهها با هم فرق داره. بعد حدس میهای آن کتابببینم چون بیان

-ها بگم بعد دیدم نه این بیشتر به درد بچهخواستم روش ژاکوبی را به بچهمی مناسبه یا نه؟ مثالً 

-مشارکتیکی دیگر از «.  رندهای ارشد می خوره تا کارشناسی که زیاد با فرمول سر و کار ندا

  گوید:میکنندگان 

کنم بر اساس روش آموزشی کنم و بعد سعی میاز چند تا کتاب درس را مطالعه می... 
که خودم اعتقاد به آن دارم درس را تدوین کنم. چون هر کتابی به گونه ای دیدگاه آن 

اشته باشد یا نداشته بعد از قضیه مثال د نویسنده است که چطور درس را بگوید. مثالً
باشد. آخر هر درس تمرین داشته باشد یا نداشته باشد. این است که از دو سه تا کتاب 

  .کنمدرس را می خوانم و تدوین میمطر  و معتبر 

  دانشجویان:. 1-2-1

های تربیتی دانشجویان هستند که به شیوه -ی دانش محتوایییکی دیگر از منابع توسعه 

 د در این امر سهیم باشند: تواننمختلف می
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ترین های دانشجویان یکی از مهمها و سؤالهای دانشجویان: بدفهمیمشکالت و سؤال -2

دهد که بعضا ممکن هایی را نشان میهای آنان چالشمنابع یادگیری برای مدرسان است. سؤال

شی ببیند و تبیین ها را به عنوان نکات چالاست مدرس به دلیل تمرکز بر تفکر خود، نتوانسته آن

 گوید: کند. یکی از مدرسان می

کنم. معلم نباید فقع پاسخ گیرم و اصال  میکنند من این را میوقتی اشتباه می
کنند نشان میده معلم کجاها ها اشتباه میآن جاهایی که بچه صحیح را بگیره، اتفاقاً 

نطور که باید ضعف داشته در تدریس. چون ضعف تدریس او باعث مشکل شده، چون آ
و شاید مطلب را خوب یادنداده یا دانش آموز اشتباه مطلب را گرفته. بنابر این اینکه 

 . کید کند تا این اشتباهات رخ ندهدمعلم بداند باید کجاها را تأ

نویسم که حداقل سه چهار سال درسی را تدریس وقتی کتاب می من معموالً»دهد:او ادامه می

ده. من های امتحانی نشان میهای بچه ها یا برگهسر کالس سؤالید کنم. وقتی تدریس می کن

 «.کتاب آنالیز عددی را بعد از هفت سال تدریس نوشتم و خب این کتاب االن مرجع شده است

 گوید: یکی از مدرسان می

در جلسه دوم یا  آدم از سؤاالت بچه ها در کالس هم چیزهایی یاد میگیره. مثالً یگاه
رسیدند که اگر دستگاه استقالل خطی نداشته باشد چی میشه؟؟ اونجا بود سوم از من پ

که دانستم اما اینتوانستم خوب بیان کنم. جواب را میکه خودم حس کردم که نمی
توانستم از مشارکت خود که روی کارم فکر کردم دیدم می چطور براشون بگویم. و بعداً 

یح خیلی کوتاهی دادم که حس کردم بچه ها استفاده کنم. اون جلسه فقع یک توض
نفهمیدند. جلسه بعد آمدم و گفتم خب راستی جلسه پیش یک سؤالی کردید اما شما 
هیچ نپرسید چرا اینطوره؟ حاال در یک دستگاه چه چیزی غیر از ماتریس ضرایب نقش 

هاشون پرت جواب می دادن اما باالخره رسیدیم به بردار سمت راست. بعد داره؟ خیلی
مثالی زدم دو تا سطر ایجاد می شد و سطر آخر صفر می شد بعد بردار سمت یک 

راست را نگاه کنید اگر صفر باشه که خب یعنی بی نهایت جواب داره و اگر صفر نباشه 
این حالت جواب نداره  به نظر خودتون رابطه معنی داره؟ بعد گفتند نه. گفتم خب در

م یا بی نهایت جواب داره و یا جواب نداره و که در جلسه قبل فقع گفتحالیدستگاه. در
ثره. خب من بخواهم دوباره این را ؤاینها را باز نکردم. اینجاست که می گم تجربه م

دهم. من پاسخ این سؤال باشه و خودم توضیحش می درس بدم احتمال می دم که
-میسؤال را داشتم اما بیان مناسب نداشتم. تجربه خیلی مهمه، چون مخاطب سؤال 
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فالن ترم این سؤال را از من پرسیدن و من خودم االن  گیری که مثالًپرسه و یاد می
می دانم یا ممکنه که حتی ذهن خودم هم بازتر بشه و مسایل جدید طر  کنم. من 

 .کنمخیلی بهتر عمل می بدم مسلماً اگر بخواهم یک بار دیگر این را درس

نویسم ضی از سؤاالت بچه ها را کنار کتاب میبع»گوید:نیز میها کنندهمشارکتیکی از 

های بعد هم پیش بیاید و خب من از قبلش های ترمدارد این سؤال برای بچه چون احتماالً

فهمند، برای دیدم یک مطلب را اشتباه میوقتی می»گوید: یکی از مدرسان می«. گویمبهشون می

به یادگیری از سؤاالت دیگری «. نکننددادم تا اشتباه های بعد دیگه آن را توضیح میترم

فکر کنم ایراد در کار مدرس است. فکر کنم مدرس جلوتر »گوید:کند و میدانشجویان اشاره می

از دانشجو است و توقع زیاد ممکن است از دانشجو داشته باشد بر اساس تصور خود. و اینها به 

 «.عنوان یک عیب در ذهن من می ماند برای ترم بعد

 -های توسعه دانش محتواییی و انتقادات دانشجویان از مدرس: یکی دیگر از روشارزیاب -1

-یاشد. یکی از مدرسان در این باره میها میتربیتی از طریق دانشجویان، انتقادات و ارزیابی آن

 گوید: 

یک بار یک چیزی را نوشتم بعد یه پسره گفت  کنند. مثالًها خیلی کمک میخود بچه
نوشتید بهتر بود. بعد متوجه شدم گروه های غیر را از این روش می استاد اگه این

ریاضی نیازی نیست اینقدر در جزییات برم و اونجا بود که فهمیدم گروه به گروه فرق 
ها در درس برنامه نویسی نظر هم می دادند روی تدریسم که میکنه. یک بار دیگر بچه
بهتر نیست با کامپیوتر بنویسیم  گفتن مثالًها مینوشتم بچهاگر من برنامه را با گچ می

-می عمالًدیدم آره نظر بهتریه. یم؟ بعد میو نتیجه را با ویدیو پرژکتور نمایش بده

 ها در کالس میگن مثالً شد. بعضی وقت ها هم بچهدیدند و خیلی براشون ملموس می
یارید پای تابلو. بعد تونیم بنویسیم ما را بفهمیم اما نمیمیگن اینایی که میگید را می

 .گیرندیشون پای تابلو بهتر یاد میفهمیدم بچه ها وقتی بیار مثالً

از تغییر تفکرش نسبت به زمان دانشجویی خود بر اساس ها کنندهمشارکتیکی از 

من خودم زمانی که دانشجو بودم برام »گوید: گیرد، میبازخوردهایی که از دانشجویان می

ها کاربرد براشون مهمه. اما االن دانستم بچهو حتی اوایل تدریسم هم نمی ریاضیات ناب مهم بود

 «.کنم خیلی مهمه که مسایل ریاضی را ملموس کردفکر می
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برای استاد تواند ارزیابی از یادگیری دانشجویان: ارزیابی از یادگیری دانشجویان می -9

-یکی از مدرسان میان که تربیتی محسوب شود. آنچن-منبعی به منظور توسعه دانش محتوایی

 گوید: 

ها را می فهمند دیگه اما بعد در برگه امتحانی کردم دانشجویان ایناوایل فکر می
ها چطوری یاد می گیرند. از آن به بعد سعی می کردم با مشارکت متوجه شدم آن

لکه باید فرصت دهیم یاضی نباید سخنرانی اداره شود و بخودشان درس بدهم. کالس ر
 حل کند تا اشتباهاتش را ببینیم. نشجو مسئلهتا دا

 گوید که؛مدرسان نیز از تجربه خود مییکی از 

ها. من بخش توپولوژی پایه برای ما خیلی سخت بود. نقطه حدی و فشردگی و این 
ها نفهمیدند. ها را گفتم و احساس کردم بچهریاضی سه داشتم و این 92یادمه سال 

ال که با تا برگه روی هر کدام یک سؤ 19فتم گیرم و ربعد خواستم ازشون کوییز ب
دیگری فرق می کرد بهشون دادم. چهل و سه تا مجموعه مختلف دادم که باز، بسته، 

که ها خالی بود. بعد از اینهمه برگه فشرده و همبند بودن را مشخ  کنند. اما تقریباً
همونجا که هفته بعد دوباره ها را جمع کردم، دیدم بد بوده دوباره تصمیم گرفتم برگه

ازشون همین را امتحان بگیرم. بعد خب رفتم یک جایگشت و چیدمان دیگه از همان 
ال را دادم. این دفعه یک کم بهتر شده بود. اما باز هم ؤسوالها تدارک دیدم و همین س

ل وضع خیلی خراب بود. بعد دوباره گفتم دفعه بعد کوییز داریم اما دوباره یک دور از او
این درس را دوباره با بچه ها مرور کردیم. خب من این مدت اشکال کارشون را فهمیده 

مشکل دارند. نقطه  "وجود دارد یک"و  "به ازای هر"ها روی درک این بودم. مثالً 
حدی و درونی هم به ازای هر و وجود دارد یک دارد و اینها نمی تونن بفهمند و  خب 

دونم چی کار ته بودم. االن دیگه من میرا براشون گفاون جلسه که درس دادم اینها 
 . امم و اشکاالت بچه ها را فهمیدهکندارم می

 همکاران: . 1-2-2

باشد. یکی از تربیتی مشورت با همکاران می -ی دانش محتوایییکی از منابع توسعه

این  ها میگم مثالًچهببه »... گوید:کند و میای که از همکارش آموخته اشاره میمدرسان به شیوه

پست، برق، براش سؤال بسازند. اینطوری هم من  های مختلف در کشور، مثالًمبحث را در شرکت

 «. گیرن. یکی از اساتید این را بهم گفتکنم و هم اونها یاد میسؤال کلی پیدا می



تربیتی برای تدریس ریاضی دانشگاهی  -دانش محتوایی چگونگی توسعه  
 

 93 

 گوید:دیگر میمشارکت کننده 

هایی ممکنه پیش بیاد. مثاًل کنه. و بهم میگه چه اشکالالف هم بهم خیلی کمک می
-ها هم میبگو و بعد برس به این. از بچه ونومیگه حد را چطوری بگم. اول اینو بگو و ا

تلفیق رادیکال و همه جزییات دامنه و برد و مثالً گفتند نگبهم می پرسم برای تابع مثالً
 .های ریاضی خوششون میادتونن بفهمند اما در بچهو کسر را در دامنه نمی

 تجربه دوران دانشجویی: . 1-2-6

شود رجوع به تجربه دوران دانشجویی مدرس هایی که گاهی استفاده مییکی دیگر از روش

 گوید:می است. یکی از استادان

و هر ترم یک جور دیگر رفتار می کنم و با هدف اینکه  کنمهر دفعه یک فکری می
رفتم از دم میمان خودم من خوکنم. خب زبینی کنن چه کار میها نتونن پیشبچه
 را می پرسیدم. مثالً  و قلق استادهای امتحان را می گرفتم الهای سال قبل سؤبچه

اینکه میان ترم براش مهمه یا نه. اگر برم اشکال بپرسم خوشش میاد. خب من هم این 
هام خوب می شد. بعد دلم نمی خواست بچه ها اینطور بهم کردم و نمرهکارها را می

دونم این در ضمیر ناخودآگاهمه. هیجان ماجرا را لک بزنند و دستم را بخوانند. نمیک
 زیاد کنم. 

از روی تجربه خودم فهمیدم که دانشجو در دوره کارشناسی بیشتر باید  »گوید:دیگری می

مطالب را عمیق بیاموزد. در دوره ارشد، روش پژوهش در ریاضی را بیاموزد و در دوره دکتری، 

   «.د یک ایده را بپروراندبتوان

 منابع آموزشی:. 1-2-1

تواند موجب توسعه ها و شبکه جهانی میها، بروشورها، کنفرانسمنابع آموزشی، مانند کتاب

 گوید:کند و میتربیتی شود. یکی از مدرسان به یادگیری از سمینارها اشاره می -دانش محتوایی 

یک قسمت رمزنگاری مهندسی است  . مثالً گیرماز سمینارها هم چیزهای خوبی یاد می
هیچ اطالعی نداشتم. دانشجویان دکتری مهندسی داشتم که از او یاد  و من اصالً 

دیدم. حتی این بار دیدم در خواندم و حتی پاورپوینت دیگران را میگرفتم. مقاله می
ده خورد و من ازش استفاپاورپوینت یک نفر مطلبی بود که خیلی به درد تدریس می

کردم. یا یک بازی بود که من بلد نبودم اما تازه این ترم یاد گرفتم و دیدم به درد 
خوره. یا در بحث آنتروپی برای تدریس، یک بار یکی از دانشجویان بهم تدریس می
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شد و همان لحظه به ذهنم رسید که این برای مسئله ای داد که با آنتروپی حل می
 «.ها کلی سر ذوق آمدندساختم و بردم کالس بچهتدریس خوبه. من هم انیمیشن را 

ها هم در اینترنت بعضی درس» گوید:گیرد و میدیگری از شبکه جهانی کمک می

اسالیدهاش هست و معلومه حدودش چیه و سرفصل هاش چیه. این کمک می کنه که بدونم 

 «.طر  درس یاد نگرفتم چطور تنظیم میشه برای من که اصالً

 گوید:یگر از تجربه یادگیری خود از بروشورهای آموزشی مید کنندهمشارکت

دانشگاه ... یک خوبی داشت که ما اتاق نداشتیم و همه در یک سالن بودیم و یک 
گفتند گذاشتند که مسایل کلی را میبروشورهایی هر دو هفته یک بار روی میز می

ای کلید و پریز در اتاق در یکیش نوشته بود ج مثل ظاهر استاد، روش تدریس و ... مثالً
ه این را زود پیدا کنید، یا سیستم خنک کننده و گرمایش را. این مهمه که دانشجو ب

-شناسید. اینها یک ذره بهم تسلع بیشتری در کالس میپی ببره که شما کالس را می

 ده و من را حساس کرده به این نکات و مفید هم هست. یا در مورد روش تدریس، مثالً 
های عینی استفاده کنید که من در تدریس حواسم به این نکات بود. از مثالگفت می
-گذاشتم نشانشان میهای بچه ها که روی هم میمن پشته را در توابع با جزوه مثالً

-ها و افتادهتعداد قبول شده ها را روی موضوعاتی که باهاش درگیرند مثالًدادم یا مثال

امکانش نیست.  ها هم واقعاً سخته و بعضی وقت یاضی واقعاً زنم. البته در رها میها و این
شدم ها را از همان بروشورها یاد گرفتم که هر بار هم یک رنگ بود و ترغیب میاما این

 . خونماونی که برنداشتم را بردارم و ب

 نیز به نقش یک کتاب آموزشی در تحول نگاهش به آموزشها کنندهمشارکتیکی از 

 گوید: کند و مییریاضی اشاره م

... یواش یواش متوجه شدم جنس مسایلم آموزشی است. دغدغه یاددهی یادگیری 
ریاضی. ریاضی را چطور درس بدهم خوبه و جنسش ریاضی ریاضی نبود بر خالف چند 

کردم این مسئله را چطوری حل کنم. و دلیل دیگرش هم سال پیشش که فکر می
  زندگیم را تغییر داد و نگاهم را عوض کرد. خواندن کتاب پولیا بود که واقعاً 

 گری یک استاد: هدایت. 1-2-1

تربیتی است که به  -تجربه هدایت توسع یک استاد یکی از منابع توسعه دانش محتوایی

-رسد مشورت در طر  سؤالمورد استفاده است. به نظر میکنندگان مشارکتصورت نادر در بین 
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ل بیشتر مورد توجه است اما هدایتگری در طول ترم و در جریان های پایانی و یا در تعیین سرفص

چند باری از کمک استاد » گوید:می هاکنندهیکی از مشارکتشود. تدریس کمتر مشاهده می

راهنمایم استفاده کردم تا سرفصل و این که چه چیز را درس دهم را مشخ  کنم. اما بعدش 

 «. دیگه خودم بودم

گرفت  برای سؤال دانشجویی داشتم که از من مشورت می»گوید: ییکی از استادان نیز م

یکی «. های امتحانیش و من هم یک مجموعه سؤال در اختیارش گذاشتم تا خودش انتخاب کند

 گوید: از مدرسان می

دانشگاه با دکتر ... داشتم، یک ذوق خاصی داشتم و اولین درس تخصصی  2در ریاضی 
یایی بود. بعد از آن، همه کارهام را با دکتر ... ؤکالس ر ریاضی بود و این برام خیلی

-پرسیدم چی میکردم. به خصوص اون اوایل به خصوص همش از ایشون میچک می

هایی الهای امتحانیم را می دم ایشون چک کنه.  یک موقعؤخوام بگم. و حتی االن س
ها زیاده. یک ! اینگذارن میرنها میهها را نگو بچاین هم ایشون می گفت نه مثالً

های الؤجورایی نیاز داشتم یکی کارم را بازبینی کنه و مطمئن بشم. به خصوص س
کنم، به خصوص در کردند. هنوز هم از کمکشون استفاده میامتحانیم را تعدیل می
 طر  سؤاالت امتحانی. 

او دانشجوی ه برد. اگر چاین مدرس، این روش را در کار با دانشجویان خود نیز به کار می

کنون به طور نزدیک با دو تن از دانشجویان کارشناسی خود، به صورت دکتری ندارد اما تا

 گوید:در ارتباط بوده است. او میهدفمند و برای آموزش تدریس ریاضی به آنان 

-ها میدوست دارم همانطور که خودم یادگرفتم، به دانشجویانم هم یاد دهم. از بعضی

های ها یا برگهام باشند و البته نه فقع برای تصحیح تمرین بچهشیخواهم دستیار آموز
گیریم چه درس بدهیم، چگونه باشد و خالصه آنان، بلکه گام به گام با هم تصمیم می

 کنم برایشان مؤثر بوده است. شریک تدریسم هستند و فکر می

مراهی دارد و گاه ها مشخ  است، گاهی دانشجو از استاد تقاضای ههمانطور که از یافته

برعکس. در اولین روش، گاهی هدایتگری به کمک در طر  سؤال و یا طر  درس کلی منجر 

شود و یا دانشجو آنقدر نقش کمی دارد شود و در دومی گاهی به یک تجربه ناق  منجر میمی

ا حل تمرین کالسی ر شود و مثالًشود و یا به حال خود رها میتصحیح گر ورقه می که صرفاً

با استاد در ارتباط نیست. اما تنها یک الگوی مشارکتی درست وجود دارد  برعهده بگیرد و اصالً

  .گر داردکه ریشه در عمل و باور درست استاد هدایت
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که وجود دارند؛ ی این منابع با آنها مشخ  شد آن بود که همهاما آنچه از تحلیل داده

بر خود « تأمل»ی که چه بیاموزد، تحت اثر مؤلفهه و یا آنها چیزی بیاموزد یا نکه فرد از آناین

تواند ی این منابع میاست. به عبارت دیگر این خود مدرس است که به عنوان یادگیرنده از همه

   پیام دریافت کند یا خیر.

 

  تربیتی در مدرسان ریاضی -ی دانش محتواییمسیر توسعه .1-1

الگویی برگرفته از تجزیه و تحلیل تربیتی، نیز  -ی دانش محتواییعهدر رابطه با مسیر توس

کنندگان در پژوهش الگوی کم ی مشارکترسد همهدر حقیقت، به نظر می. ها شناسایی شددهدا

یکی از کنند. مثالً تربیتی طی می-و بیش یکسانی را در خصوص مسیر توسعه دانش محتوایی

 گوید: کنندگان میمشارکت

گیرند و ها چقدر یاد میکردم این بود که بچهچیزی که فکر نمیمن اون اوایل به تنها  
کنترل کالس برام مهم بود. بعد یواش یواش کنترل کالس دستم آمد. بعد دغدغم این 
شد که باید چیکار کنم بچه ها هم به درس عالقمند باشند. چون من با کلی ذوق و 

هایی که یک ترین حرفزشتترین و ها انگار داشتند خشنشوق درس میدادم اما بچه
شدم. یک مدت هم خسته می کنند. بعد از این حس واقعاً تونه بزنه را تحمل مینفر می
 . ن بود یک جورایی هر دو لذت ببریمدغدغم ای

ترسیدم نکنه بچه ها سؤاالتی بپرسند که بلد نباشم. همش میاوایل  کالً »گوید: دیگری می

العملم زیاد دم و دست و پام را گم نمی کنم، االن عکسمن دیگه از اون حالت صفری درآم

آنالیز عددی پیشرفته خیلی تخصصی بود و  »گوید: مشارکت کننده دیگر می .«ملموس نیست

همش نگران بودم نکنه چیزی بپرسن و من بلد نباشم. االن یادگیری مخاطب و اینکه در کالس 

 . «تر شدهه ها برایم مهمباشند و مشارکت کنند برایم مهمه. ارتباط با بچ

 گفت که؛ شخ  دیگری می

کردم همه چیزهایی که می خواهم بگم همه بلدند. به خاطر همین خیلی فکر می
ها را بگم. فکر می کردم همه مثل خودم هستند و سنگین مطلب آماده کردم که آن

فسشون ها را زده کردم و اعتماد به ندرس میدادم و این بود که فکر می کنم خیلی
آورم. بر اساس کردم وقت اضافه میرشد نکرد اگر کمتر نشد. تو ذوقشون خورد. فکر می

طور نیست. االن فکر دیدم اینرفتم کالس میسرعت خودم فکر می کردم اما وقتی می
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 دونم واقعاً گویم دوست نداشته باشند. ابته نمیها چیزهایی را که میکنم شاید بچهمی
 رخورد نداشتم ببینم چه اتفاقی بیفتد.با بچه ها االن ب

 گوید:مصاحبه شونده دیگر می

کنم خیلی چیزها تو ذهنمه و ممکنه دفعه اول که تدریس من خودم وقتی تدریس می
فهمند چون من این مطلب را نگفتم و می کنم بگم دانشجو میفهمه اما بعد بفهمم نمی

بعدی را بفهمند. به خصوص اوایل بگی این مطلب را تا  دفعه بعد می فهمم که مثالً
فهمیدم نفهمیدند دفعه بعد آن ایه بعد میکردم این که چیز سادهتدریسم مثال فکر می
شد و بعضی وقت ها هم همکارها. ال بچه ها مشخ  میؤدادم. در سرا هم توضیح می

 کشم.اما از دل اون دانش ریاضی، روش یاددهی آن را هم بیرون می

ترسیدم وقت شدم و خیلی هم میلی از پایین بودن نمره ها ناراحت میآن زمان خی....
تونم برنامه بریزم. جلسه اول هم که کم بیارم. االن هم همینطوره ولی خب بهتر می

زا بود.  ها خیلی استرسداری کنم. اینترسیدم نتونم کالس را کنترل کنم و کالسمی
االن اونطوری نیست ولی االن روی ....خوای چی بگی. به خصوص جلسه اول که می

های سؤال درآوردن خیلی نگرانم که چطور پوشش بده مباحث را و چطور به فعالیت
ها ها را بفهمم و سرنوشت بچهکالس و امتحان نمره بدم. و راست و دروغ مشکالت بچه

 را با نمراتی که میدم خراب نکنم و مدیون کسی نباشم. یا اینکه توجه نابجا به یکی
 کنم و بقیه بی عالقه بشوند. 

 گوید که؛ استاد دیگر می

که این های زیادی داشتم. مثالًتجربه دغدغهاوایل که رفتم به عنوان یک معلم بی
جاست که من از همون سال اول چطوری بتوانم کالس را کنترل کنم. ولی جالب این

را در کالس کنترل  هاکه بچهکردم به جای آنیک جمله کلیدی داشتم که تالش می
کنم، جریان فکرشون را کنترل کنم. کنترل بچه ها اینه که سعی کنی ساکتشون کنی 

کنی. ها را درگیر کنی، اونوقت خودشون هم کنترل میو کنترل افکارشون اینه که بچه
و من نسبت به این نوع نگاه پاسخگو بودم و همش دغدغم این بود که حاال فکرشون را 

داری هم مجبور به درگیری فیزیکی و ساکت گفتن نشوم. اتفاقات خنده کنترل کنم تا
ها کردم اما از بد روزگار بچهبار مسئله خوبی برای کالس انتخاب یک می افتاد. مثالً

جا آنالین تصمیم گرفتم مسئله را تعمیم بدم اما خب مسئله را دیده بودند. البته همون
را تعطیل کردیم و رفتیم فوتبال. در واقع  اون خاصیت را نداشت دیگه. بعد کالس
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ها می بودم، این برایم چالش الی از طرف بچهکه باید منتظر هر سؤهمین تفکره و این
شده بود. همان سال اول چون مجبور بودم کالس حل تمرین یک معلم را اداره کنم و 

تدریسم بود  معلم حل تمرین هم هیچ ابزار کنترلی مثل نمره ندارد و من هم سال اول
جواب داد. اون موقع خیلی تحت تأثیر پولیا بودم. اون  و خیلی سخت بود برام. و واقعاً

جمله کلیدی خیلی اونجا کار می کرد. اون کالس خیلی نگاهم را عوض کرد چون یک 
مسئله دادم که براش یک راه حل داشتم اما وقتی بیرون آمدم براش شش تا راه حل 

 داشتم.

 : گفتدیگری می

کنم ها را جواب بدم. اما االن نه با آرامش فکر میترسیدم بلد نباشم سؤال بچهاوایل می
ها حتی کنیم و بعضی وقتکنند و با هم حل میها میگم چه فکری میکه به بچهیا این

شوند ها خیلی تشویق میجوابش را هم که بدانم میگم خودت برو فکر کن و بیار. و بچه
ها را ترسم نتونم بچهال خوبیه خودت جوابش را بیار. االن میؤکه بهشون بگی س
 . یاضی یا نتونم طوری بگم که بفهمندترغیب کنم به ر

 کند:مصاحبه شونده دیگر اشاره می

ها را بگم. خیلی هم رسم اینکه میبندی درس برام سخت بود. ایناوایل خیلی زمان
م باشه. ایشون انگار همه چیز توی ها در ذهندوست داشتم مثل استاد خودم مثال
ها خیلی سر زمان و چگونگی بیان نگران بودم ذهنش بود و خیلی مسلع بود. اون موقع

فهمن اما ها درس را نمیفهمیدم بچهاالن نه دیگه دستم آمده. اوایل یادمه حتی نمی
پرسیدن دستم آمد اشکاالت و ها یا سؤاالتی که میهای بچهبعد از توی برگه

ها را نشان االتی هستم که مشکالت بچهؤاشتباهاتشون چیه. االن بیشتر دنبال طر  س
 بده. 

 گفت که؛دیگری می

کردم دانشجوها مثل ترین مطلب این بود که با چه سرعتی باید بگم. اوایل فکر میمهم
-خواستم بگم. فکر میفهمند و همه مطالب را با یک سرعت خیلی زیادی میخودم می

احساس کردم  گفتم اما بعداًها آشنا باشند با این مفاهیم. خیلی سریع میینکردم ا
 بعضی جاها را متوجه نشدند. با توجه به نظر دانشجوها یک کم سرعتم را تعدیل کردم.

االن بیشتر دغدغه دانشجو دارم. اینکه آیا دانشجو مطالب قبلی را کار کرده یا نه. در ...
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که حل کنند و هر جلسه به طور تصادفی از چند نفر  دهمهر جلسه تمرین هایی می
خوانند و بنابر این این روش را ها نمیمی پرسند. من بعد از چند جلسه حس کردم بچه

هام هم در پیش گرفتم. خیلی برایم مهم است دانشجو در طول ترم کار کند و سؤال
 سطح مطالبم بگویم.

 کرد که؛مشارکت کننده دیگر اظهار می

فهمند اما به مرور به تجربه حس کردم بعضی دانشجوها نمیی اول حس میروزها
ها بیشتر شود و عالقه آنها بیشتر میتر باشه، توجه اینکردم هر چه مسایل کاربردی

می شوند. روزهای اول خیلی استرس این داشتم که نتوانم مطلب را به خوبی بگم. اما 
برقرار کنند. رفتم سراغ مسایل کاربردی و دیدم توانند ارتباط بعد دیدم دانشجوها نمی

 بهتر شد. االن دنبال این هستم که آن مسایل را بیشتر مطر  کنم.

توانستم با بچه ها ارتباط برقرار کنم. شاید دلیلش شاید به این دلیل که خوب نمی
تر. نحوه تدریس بوده. باید از مسایل عینی شروع کنیم تا بریم سراغ مسایل پیچیده

رفتم سراغ مسایلی که ای در ذهنم بود و وقتی درس می دادم زود میاوایل یک مسئله
تونستم نحوه تفکر دانشجو را حدس تر بود و برای خودم جالب بود. یعنی نمیپیچیده

تونم خواد فکر دانشجو را نمیطور که دلم مینبزنم. االن تا حدودی شاید اما هنوز او
 بخونم.

 گفت:دیگر می

ها ایجاد میشه. فن بیان نداشتم. اما بعد با هایی برای بچهدونستم چه سؤالیل نمیاوا
های بعدی دیگه روال دستم اومد. فهمیدم باید استادها مشورت کردم تا یاد گرفتم. ترم

مورد اون موضوع داشته خواهی تدریس کنی در انشی فراتر از اون محتوایی که مید
های عینی و خالصه یک ارتباط و انسجامی هم و مثالهای سخت و آسون باشی. سؤال
پرسند یا هایی میها چه سؤالها ایجاد کنی.  یا اینکه باید حدس بزنی بچهبین این
ها را خواهی بگی برسونیشون. بعد که اینچه مینبراشون سؤال ایجاد کنی تا به آ اصالً

 ها. یا مثالً نظم بچه م. مثالًکردوقت دیگه روی چیزهای دیگه کار میفهمیدم، اون
-واقع ترم کردم.  دررو بعد روانی کار می ها را چطوری بدم و تحویل بگیرم و کالً تمرین

کم مدیریت کالس و االن دیگه روانشناسی های اول، محتوا برام مهم بود و بعد کم
ها تقویتش یه اینبق ها. اگر اون سواد نباشه، بقیه به کار نمیاد. اما وقتی باشه، بعداًبچه
 کنه.می
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در مواجهه اولیه با تدریس، توجه خود را بر  دهد مدرسانآنچه در باال بیان شد نشان می

گیرند. کنند و بعد، به مدیریت کالس درس و در نهایت یادگیرنده را رد نظر میمحتوا متمرکز می

شود. این حرکت برای تر میققبلی نیز عمی روند، مؤلفهدر این فرایند تکاملی، هر چه جلوتر می

تواند اش به شکل فوق است، اما بنا به عوامل دیگر، میهمه یکسان نیست و فقع چارچوب کلی

منجر به آن شود که مدرسان ریاضی در نقاط مختلفی از این طیفِ حرکتی قرار گیرند و حتی 

توان در دانش ه میحرکتی کها تجربه، در بخش محتوای ریاضی بمانند. برخی از آنان با سال

 تصویر شده است. 1ی تربیتی مدرسان دانشگاهی ترسیم کرد در شکل شماره -محتوایی

 

 تربیتی -دانش محتوایی چگونگی توسعه :1شکل

 بحث و نتیجه گیری .2

دانش  منابع توسعه جزو ،الگوگیریمنابعی چون که توان نتیجه گرفت میاز این پژوهش 

که مدرس دانشگاهی از اما این .دنشومییاضی دانشگاهی محسوب تربیتی در تدریس ر -محتوایی

به عامل دیگری به نام تأمل بستگی دارد. آگاه کردن مدرس دانشگاهی به  یا خیر، ها بهره ببردآن

 تواند در این راستا مؤثر افتد. تأمل و یادگیری از منابع، می

 از مؤلفه ،یس ریاضی دانشگاهیتربیتی در تدر -دانش محتوایی توسعهجهت از سوی دیگر، 

بستگی به عوامل دیگری  ،ولی چگونگی این حرکت و سرعت آن ،محتوا به سمت یادگیرنده است

 که توان دریافتاز چگونگی تحول این مسیر می ،د. به عالوهندارد که باید مورد بررسی قرار گیر

داده  هایادگیرندهراجع به ایی هآگاهی ،به مدرسان ریاضی دانشگاهی ،تدریسقبل از شروع به اگر 

آفرین تربیتی نقش -محتوا در دانش محتوایی ها را به این مؤلفه که در تلفیق با مؤلفهآنو  شود

 بهبود یابد.  ،حساس نمود تا کیفیت و سرعت توسعه دانش تدریسی در آنان ،است

و بالندگی  یشهای آموزدر طراحی برنامه های این پژوهشیافته از توانمیدر مجموع، 

توجه به آموزش قبل از خدمت شود جلب پیشنهاد می ،بهره گرفت و به خصوص ،استادان ریاضی

ها نسبت به منابع یادگیری و نیز مؤلفه یادگیرنده که اغلب در مدرسان ریاضی و آگاه نمودن آن
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الندگی اعضای های آموزش و بشود، در دستور کار برنامهتدریس مورد غفلت واقع می اوایل تجربه

 هیئت علمی دانشگاه قرار بگیرد. 
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