
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ...ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی 

     ١۵٣                        1389 زمستان، 2، شماره 5، جلد نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش، سال پنجم        

  14/04/89، تاریخ تصویب نهایی  26/12/88تاریخ دریافت مقاله 
، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، پایهدانشکده علوم  ،استادیار 1
  :ست الکترونیکی، پ)نویسنده مسئول(

                                               e_reyhani@yahoo.com      
  ی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائانسانیدانشکده علوم  ،استادیار 2
  ی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائانسانیدانشکده علوم  ،استادیار 3
  دبیر ریاضی، شهرستان سنقر ،کارشناس ارشد 4
  

با  در درس هندسه دانش معلمان و دانشجویان ریاضی ارزیابی
  ون هیلی استفاده از نظریه

  4و اصغر مرادي ویس 3پور، بهرام صالح صدق2، سید محمدرضا امام جمعه1ابراهیم ریحانی

  
ون هیلی  اده از نظریهارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی براي تدریس هندسه دبیرستان با استفپژوهش حاضر با هدف  :چکیده

 کارشناسیسال آخر دانشجویاننفر از  38و  آموزش ریاضی کارشناسی ارشدشاغل به تحصیل در مقطع  نفر از معلمان 12 و با شرکت
در درس  کنندگان محققین جهت ارزیابی دانش شرکت .باشداي میمقایسه -یروش تحقیقی پژوهش، علّ .انجام گرفت دبیري ریاضی

 = α / 01اي با  ونهاستیودنت تک نم tکار گرفتند و به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات، از آزمون هب را هیلیون هندسی ون، آزمهندسه
به لی و ،اندعبور کرده) استنتاج غیر رسمی(از سطح سوم ون هیلی که شرکت کنندگان پژوهش داد نتایج تحقیق نشان . استفاده کردند

مورد انتظار معلمان و  ، یعنی سطح سطح چهارم ون هیلی ،به روشنی واضح است که این نتایج. اندرسیدهن) استنتاج رسمی(سطح چهارم 
، صالحیت دانشی در برنامه دوره کارشناسی دبیري ریاضی هاي جاري هندسهبنابراین درس. دهددانشجویان دبیري ریاضی را نشان نمی

  .دندهدبیري ریاضی ارائه نمی را براي تدریس هندسه دبیرستان به دانشجویانکافی 
  

  دانشجویان دبیري ریاضی ،ون هیلی ،دانش هندسی ،دانش معلم ریاضی: کلیدي کلمات
  
  مقدمه -1
 ؛است برخوردار بسیاري اهمیت از هندسه تدریس مروزها 

 فضایی با توصیف و تعامل درك، براي ابزاري عنوان به زیرا
 از و گیردمی قرار توجه کنیم،موردمی زندگی آن در که

به شمار  ریاضیات هايبخش ترینملموس و ترینشهودي
در اهمیت تدریس هندسه دو دلیل  1یوسسکین .رودمی

  :کندبیان می
هندسه به صورت منحصر به فردي ارتباط ریاضی را با   -1

 .سازددنیاي واقعی برقرار می

هندسه به صورت منحصر به فردي در روشن ساختن   -2
      ].1[ هاي ریاضیات تواناستها در دیگر عرصهایده

اگر معلمین ریاضی به خوبی براي تدریس هندسه آماده 
هاي دنیاي واقعی دانشی و موقعیت نشوند، احتماالً پایه

تدریس هندسه در . شودآموزان تحت تأثیر واقع میدانش
  مـدارس اکثر کشــورها به تشخیـص، بـررسـی و تـحقیـق،

  
  
  
  
  
  

  
  

گیري، روابط ف، دسته بندي، ترسیم، اندازهنامگذاري، توصی
، استدالل ي دو بعدي یا سه بعديها در فضامیان شکل

 هاي هندسیکارگیري هندسه مختصاتی و تبدیل هکردن، ب
 ریاضیات و نیز ها و روابط هندسی درکارگیري ایده هب و

    بنابراین  ؛کندمی تأکیدهاي خارج از ریاضیات حوزه
معلمان و  و ترسیمی در مرکز توجه هاي طبیعیشکل
از این رو معلمان نیازمند به آگاهی  .آموزان قرار دارنددانش

هاي مختلف و اصلی هندسه، شکل هاي هندسی و در بخش
ها، استدالل استقرایی و تشخیص روابط و خصوصیات آن

 استنتاجی و درك فرآیندهاي حدس زدن، توجیه کردن،
مناسب انواع  کارگیري به ،مسألهسازي ریاضی و حل مدل

هاي اقلیدسی و هندسه کارگیري به، مختلف اثبات
به . هستند تبدیالت هندسی و نااقلیدسی، هندسه مختصاتی

طور طبیعی هر چقدر سطح تدریس باالتر باشد درك 
هندسه و تصویري از آن که در دستور کار تدریس و 

 ؛ستتر اتر و پیچیدهوجهی تر، چندیادگیري است، جامع
هاي هندسی معلمین، به لحاظ بنابراین آگاهی و دیدگاه

کنند، افزایش وسعت و عمق، با سطوحی که آنها تدریس می
بدانند که  ددبیرستان بای از این رو معلمین هندسه. یابدمی

، موضوعی استیک تاریخ طوالنی و پیچیده  داراي هندسه
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دارد  هاي نخستین انسانیاست که ریشه در جوامع و تمدن
و به صورتی عمیق در فرهنگ انسانی، جامعه، علم و فن 

  .آوري جاي گرفته است
تدریس بر مبناي درك  قدردهد هر چتحقیقات نشان می

 شود مگر اینثرتر است و این حاصل نمیؤمفهومی باشد، م
بِرون و . که معلمان درك عمیقی از محتوا داشته باشند

انش ریاضی بیشتر، بیان کردند که معلمین با د 2بِیرد
که معلمینی با سطح  حالی در ،تر استتدریسشان مفهومی

تري از دانش، تدریسشان بیشتر بر مبناي قاعده و پایین
هاي معلمی رشد صالحیت امروزه درباره .]2[ دستور است

دانشِ  به راجعاصلی و اساسی  مؤلفهپنج در ریاضیات، 
آموزش را به عنوان معلمان وجود دارد تا آنها نقش خود 

  :ایفا کنندبهتر  دهنده
 3دانشِ محتوایی ریاضیات )MCK:(  دانشِ محتوایی

این دانش . ریاضیات اشاره به دانش موضوع درسی دارد
 ها و شامل اطالعاتی از قبیلِ مفاهیم ریاضی، اصل

هاي ها و رویهنی یک رشته و قاعدهیهاي تبیچارچوب
رسی کردن دانش بر .]3[ است مسألهمربوط به حل 

محتوایی ریاضی مهم است زیرا دستور کار جلسات 
هنگامی که . زیادي در آموزش ریاضی است گذاريتسیاس

اي مسائل و مشکالت دانان حرفهاران و ریاضیذگسیاست
 ،کنندیاددهی و یادگیري ریاضیات مدرسه را مالحظه می

آموزان دانش زمانیکه  رسنداین نتیجه می به مکرراً
گیرند که معلمانشان بیشتر اضیات را بیشتر یاد میری

واضح  است که دانش موضوعی به  ].4[ بدانندریاضیات 
  .ثر کافی نیستؤتنهایی براي تدریس م

 4دانشِ پداگوژي )PK:( اشاره به درك  دانشِ پداگوژي
آموزان و فرآیندهاي مشمول در تدریس معلمان از دانش

وزش و پرورش، تعلیم و و شامل کلیاتی در مورد آم دارد
  .]3[ تربیت، روش ها و فنون تدریس است

 5دانش پداگوژيِ محتوا )PCK:(  این دانش اولین بار
ترکیبی از دانشِ محتوایی و که مطرح شد  6توسط شلمن

محتوا شاملِ درك  دانش پداگوژيِ. دانش پداگوژي است
آموزان در دانش که چرا بعضی از  اینمانند  است مواردي

که  در حالی ،گیري یک مفهوم خاص مشکالتی دارندیاد
یابند و آموزان آن را به آسانی در میبعضی دیگر از دانش

دانش پداگوژیکی محتوا از دانش . ]3[ کنندجذب می

شامل ابعادي از محتوا، مرتبط با  و رودفراتر می محتوایی
شلمن دانش پداگوژي محتوا را . قابلیت تدریس آن است

نگی ارائه و فرمول بندي موضوعات قابل تدریس دانش چگو
آن موضوعات قابل درك براي  که طوري هب داندمی

دانش پداگوژي محتوا را او همچنین . دنیادگیرندگان شو
هایشان، دانش و ویژگیشامل دانش درباره یادگیرندگان 

هاي آموزشی، دانش اهداف آموزشی، مقاصد و زمینه
  .]5[ کردمیها تعریف ارزش

 7آوريفن دانش پداگوژي محتوایی )TPCK:( این  8نیس
نوع دانش را براي آماده سازي معلمان ریاضی، درك عمیقی 

و آنچه تدریس  آوريفناز دانشِ مواد موضوعی با توجه به 
زیر را  لفهؤاو چهار م. آوري معنی می دهد، عنوان کردبا فن

وژي اي براي توضیح دادن دانش پداگعنوان شیوه هب
سازي معلمان هاي آمادهآوري در جهت برنامهمحتوایی فن

  :ریاضی گسترش داد
اي از آنچه که در تدریس موضوعی مفهوم گسترده )الف

آوري در یادگیري را معنی خاص مثل ریاضیات، تلفیق فن
 .دهدمی

هاي آموزشی و نمایشی براي تدریس دانشِ استراتژي )ب
 .ريموضوعات ریاضی خاص با فن آو

آوري دانشِ درك، تفکر و یادگیري دانش آموزان با فن )پ
 .در موضوعی مثل ریاضیات

آوري و درسی که فن ِبرنامه درسی و مواد برنامه دانش  ) ت
 .]6[ کندیادگیري ریاضیات را ادغام می

 هاي کارآموزي در دوره: دانش کسب شده از کارآموزي
ظري و ن مسائل بسیاري از کشورها فرصتی براي تلفیق

هاي قابلیت ،و در صورت اجراي مناسب است یعمل
 . کندمناسبی را براي یک تدریس کارآمد ایجاد می

تصمیم در مورد اینکه چه موضوعی در برنامه درسی دبیري 
و با چه  ریاضی داراي اهمیت است و این که با چه عمقی 

باید به دانشجویان آموزش داده شود چالشی روش هایی 
ها و برنامه ریزان نظام تربیت معلم ریاضیداناساسی براي 

هاي متعددي در آماده سازي لفهؤم .آیدمی به حساب
دانشجویان دبیري ریاضی براي تدریس هندسه دبیرستان 

زیر  ها در سه حوزهلفهؤترین این ممهم. دارند مؤثر  نقش
  :قابل تفکیک است

 دانش محتوایی هندسه -
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 دانش فرآیند یادگیري هندسه -

 )نرم افزارهاي هندسی پویا(آوري هاي هندسی نش فندا -

اي براي پایهکنند که ها مثلثی را ایجاد میمؤلفهاین 
  .کارشناسی دبیري ریاضی است آموزش هندسه در دوره

  
  
  
  
  
  
  

         
هاي آماده سازي دانشجویان دبیري ریاضی مؤلفه 1شکل 

  براي تدریس هندسه دبیرستان
  

تدریس موفق هندسه به دبیرانی  :دانش محتوایی هندسه
 از و بودهبستگی دارد که داراي دانش مناسبی از هندسه 

در یک مطالعه . ثر آن نیز آگاه باشندؤچگونگی تدریس م
هاي میانی تحقیقی مربوط به تدریس هندسه معلمین پایه

دریافتند که  9سوافورد، جونز و تورنتون) 4-8هاي پایه(
بر آنچه که  ،خت دانش آموزاندانش زیاد از هندسه و شنا

مؤثر کنند و بر چگونگی تدریس آن، معلمان تدریس می
هاي شود هنگام تدریس هندسه، ویژگیو موجب میاست 
امروزه هندسه ]. 7[ اي خاصی از خود نشان دهندحرفه

که بر  است مسطح اقلیدسی دبیرستان بیشتر شامل هندسه
از رویکردهاي کند و ترکیبی می تأکیدمنطق و اثبات 

رسمی و غیر رسمی در محتواي هندسی و تکیه بر اصل 
از این رو  ؛است مسألهموضوع و توجه زیاد به تجسم و حل 
  .الزامی است این درسآمادگی معلمان ریاضی براي تدریس 

 10امریکا براي علوم ریاضی هیئت کنفرانس ایاالت متحده
)CBMS( معلمان که چه دانشی براي  پژوهشی درباره این

ریاضی الزم است تا جهت تدریس هندسه دبیرستان آماده 
نتایج تحقیق نشان داد که دانش مورد نیاز  .شوند، انجام داد
  :عبارت است از

اقلیدسی در  هاي هندسهتسلط بر مفاهیم اصلی و اصل -1
 .صفحه و فضا

درك ماهیت استدالل اصل موضوعی و نقشی که در  -2
 .ات ایفا کرده استریاضیات و سهولت اثب توسعه

ها، داشتن با انواعی از روشسر و کار درك و توانایی  -3
 .هاي مختصاتی، برداري، تبدیالتیمفاهیم وابسته و نمایش

 بهدرك مثلثات از دیدگاه هندسی و مهارت داشتن در  -4
 .مسألهاز آن در حل کردن  کارگیري

آگاهی داشتن از بعضی از موضوعات هندسی مهم و  -5
   ها، ، از قبیلِ مفروش سازي، فراکتالکاربردهایشان

 .ها و تجسمهاي کامپیوتري، رباتیکترسیم

ابزارهاي ترسیم هندسی پویا در  کارگیري بهتوانایی در  - 6
شناسی، بر تجسم، الگو تأکیدانجام تحقیقات هندسی با 

 .]8[ حدس زدن و اثبات

سازد که نداشتن درك این هیئت همچنین خاطر نشان می
 ،دانشگاهی آن موضوعات مناسب در هندسه همهعمیقی از 

اقلیدسی و اصول موضوع به طور گسترده  که با هندسه
هاي ویژگی11گروور و کانر.آشکار است يخطر ،سروکار دارد

هاي آماده سازي معلمان هندسه را مطلوب و مناسبِ دوره
  :اندبه صورت زیر فهرست کرده

 ؛ایجاد دانشِ گسترده و عمیقی از هندسه -

مل برانگیز با أهاي آموزشی تاي از تکنیکارائه گستره -
 ؛12نظریات استانداردهاي شوراي ملی معلمان ریاضی

هاي ارزشیابی که درك مفهومی و ارائه تنوعی از شیوه -
 .]9[ سنجندسطوح باالتر استدالل را می

تحقیقات در آموزش : دانش فرآیند یادگیري هندسه
ن ریاضی در حوزه هندسه ریاضیات در عرصه دانش معلما

آن تجارب هندسی، درك  وسیلهبههاي متنوعی که و روش
 بیشتر اخیرآید در خالل دو دهه دست می هو توانایی ب

آموز یا وقتی دانش .شده است و همچنان نیز ادامه دارد
مالک از قبل پردازد، اي به یادگیري هندسه مییادگیرنده

هندسی است که در  دانش و تجربه از ي غنیاسرمایه
به طور طبیعی . ه استآورددست  هزندگی جهان مادي ب

کند و موانع هاي فراوانی را ایجاد میفرصت مسألهاین 
مهم این است که دبیران از . آوردوجود می همهمی را نیز ب

    تا حدي که به آنها اجازه ) و موانع هافرصت(هر دو 
جتناب کردن از موانع را ها و در مقابل اوري از فرصتبهره

 ها را براي معلم، تجربهفرصت 13نس. بدهد، آگاه باشند
 ،هاي هندسیها و تکنیکهندسی یادگیرنده، روش روزانه

که اغلب در یک فعل و انفعال گویشی مانند ترسیم کردن، 
گیري بندي کردن، بریدن، چسباندن، ساختن، اندازهبسته

 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 ابراهیم ریحانی و همکاران

   1389  زمستان، 2، شماره 5نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش، سال پنجم، جلد            156

راه با اشیاي فیزیکی، روزانه ر مکان و غیره همیکردن، تغی
عمده  موانع را در دو زمینه و داندشود، میمی ایجاد

  :دهدمی توضیح
که بر اساس  استدر حوزه نظري اثبات بر پایه استدالل   -1

در  مثالً .آن به طبیعت تئوري هندسی موجود وابسته است
اصل موضوعی اقلیدس، استدالل بر پایه استنتاج از  هندسه

استدالل تحلیلی  ها استوار است و در هندسهدادهحقایق و 
در . بستگی داردهایش سیستم عددي حقیقی و ویژگی به

نخست برمبناي  تجربی در درجه مقابل، اثبات در حوزه
کامالً معلوم است . باشددنبال استقرا می هبازدید تجربی ب

هاي هندسه در فهم و درك از این که بسیاري از یادگیرنده
وت و در پذیرفتن اسلوب اثبات اقتباس شده در تئوري تفا

مهم است که  بنابراین ؛مشکالت شدیدي دارند، هندسی
و طبیعت این مانع یادگیري،  أدبیران ریاضی نسبت به منش

که بدان وسیله بتوانند بر آن فائق آیند،  ،هاییبه روش
 .بصیرت و بینش داشته باشند

ندسه اقلیدسی ه يمانع دوم این است که اگر اشیا -۲
     در واقعیت فیزیکی تعیین  دارند حالت مستقیمی را

دست آوردن انواع دیگر هندسه که در آنها  هد، بنکنمی
خیلی مشکل  ،خطوط از نوع متفاوتی هستندو اشیا، نقاط 

عمود بر «و » موازي«مثل  مفاهیمیدر جایی که . است
     کروي  معنی و درك دیگري را مثالً در هندسه» هم
براي دبیر  پس. شودطلبد، آشکارا این مشکل تقویت میمی

ریاضیات الزم است جهت توانایی تدریس هندسه به دانش 
آموزان، به اندازه کافی داراي دانش چگونگی یادگیري 

  .]10[ باشدهندسه 

در : )نرم افزارهاي هندسی پویا(هاي هندسی آوريدانش فن
ان ریاضی آمریکا آمده استاندارد هندسه شوراي ملی معلم

آوري داراي نقش مهمی در تدریس و یادگیري فن: است
 ،افزارهاي هندسی پویاابزارهایی مثل نرم. هندسه است

 ايسازي کنند و تجربهسازد تا مدلدانش آموزان را قادر می
. هاي دو بعدي داشته باشنداي از شکلفعال با تنوع گسترده

اي کان تجربه و آزمایش با دستههاي هندسی پویا امافزارنرم
 ریاضی و تمرکز بر تبدیالت هندسی را فراهم  ياز اشیا

در درس  14بر اظهار دواتپ و ایرسويبنا. ]11[ آورندمی
هایی را براي ساختن و ترسیم آموزان فعالیتهندسه، دانش
     شان انجامهاي هندسی و روابطها، شکلکردن نمونه

آوري براي این را بدون کمک فن دهند و زمان زیاديمی
رسم کردن و ساختن  زیرا ؛کنندها تلف میگونه فعالیت

  . ]12[ آوري مشکل استنیز بدون کمک فن اشکال هندسی
انجام داد، نشان داد که فعالیت  15در تحقیقی که جونز

تواند در دانش آموزان با نرم افزارهاي هندسی پویا می
و شرح دادن روابط  بررسی کردن، ساختن، حدس زدن

از این رو معلم نقش . ]13[ هندسی به آنها کمک کند
یابی به درك مهمی را در هدایت دانش آموزان در دست

افزارهاي هندسی پویا عمیقی از هندسه با استفاده از نرم
افزارها و انواع مختلفی از کند و الزم است با این نرمایفا می

پژوهش خود به لزوم  نیز در 16جاسو. ها آشنا باشدآن
 تأکیدآشنایی معلمان براي استفاده از ابزارهاي هندسی پویا 

توانند بین آموزش افزارها میزیرا معلمان با این نرم ؛کندمی
مدرن ارتباطی ایجاد نمایند و همچنین آموزش سنتی و 

هاي متفاوت آنها کاهش فاصله خود را با نسل جدید و نیاز
  .]14[ دهند

عمیق بین دانش هندسی ارائه شده در دوره  هنوز شکافی
شود ها تدریس میاي که در دبیرستانتربیت معلم و هندسه

دانشجویان دبیري ریاضی در زمان تحصیل در . وجود دارد
اي دانشگاه آمادگی الزم را براي تدریس هندسه مدرسه

مشکالت تربیت معلمان ریاضی تنها به . کنندکسب نمی
: گویدمی 17به عنوان نمونه وو. شودکشور ما محدود نمی

معلمان ریاضی را براي  طور مناسب هبهاي ما دانشگاه«
. کنندنیازهاي ریاضیشان در کالس درس مدرسه آماده نمی

برنامه  توانند شکاف بین آنچه که ما دربیشتر معلمان نمی
آموزیم و آنچه که آنها در دوره کارشناسی به آنها می

. ]15[ »پر کنند ،دهندموزان یاد میآمدارس به دانش
قصد دارند  ،پژوهشگران با توجه به منابع و شواهد موجود

دانش هندسی معلمان و دانشجویان تحقیق کنند، که آیا 
با استفاده از (دبیري ریاضی براي تدریس هندسه دبیرستان 

براي  راهکارهاي الزم و؟ مناسب است) 18ون هیلی نظریه
 يدبیر پیوسته کارشناسیهندسه درسی  برنامه سازيبهینه

  ریاضی چیست؟
    
  و روش شناسی پژوهش اهداف -2
  تحقیق سؤالاهداف و  2-1
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دانشجویان دبیري معلمان و ارزیابی دانش هندسی  )الف
ریاضی براي تدریس هندسه دبیرستان با استفاده از نظریه 

 .هیلیون

در درسی هندسه  اصالح برنامهپیشنهادي براي  ارائه  ) ب
 سازيبهینهکارشناسی دبیري ریاضی به منظور  دوره

 .آموزش معلمان ریاضی

براي رسیدن به اهداف فوق در این تحقیق در پی آن 
 :زیر پاسخ دهیم سؤالهستیم تا به 

  معلمان و دانشجویان دبیري ریاضی در چه سطحی از
 تفکر هندسی نظریه ون هیلی قرار دارند؟

  
  تحقیق مبانی نظري 2-2

ون هیلی و مراحل آموزشی  -ه تفکر هندسی ون هیلینظری
 19هاي دینا ون هیلی گلدافدو آموزشگر هلندي به نام: آن

اي را ، نظریه1959در سال  20و همسرش پی یر ون هیلی
در این  .ابداع کردند که شامل سطوح تفکر هندسی است

دانش آموزان، طی حرکت خود، از تشخیص صرف تا  نظریه
این . ت رسمی دقیق هندسی، طی می کنندنوشتن یک اثبا

دهد که چرا دانش آموزان در مدل نظري توضیح می
یادگیري هندسی به طور عام، و در نوشتن اثبات به طور 

این مدل شامل دو . خاص، با مشکل مواجه می شوند
  ].16[ است قسمت سطوح تفکر و مراحل آموزشی 

ر هاي تفکر است که دتوصیفی از روش :سطوح تفکر
این سطوح، به  .شودیادگیري هندسه دانش آموزان یافت می

گوید که یک شخص چه مقدار دانش دارد، بلکه ما نمی
کند که یک شخص چگونه و در مورد چه نوع از توصیف می

کند که این مدل بیان می. کندهاي هندسی فکر میایده
یک دانش آموز طی فرآیند یادگیري خود با عبور از چندین 

  ].16[ تواند پیشرفت کندتفکر، میسطح 
  :سطوح عبارتند ازاین 
 این مرحله با ): 21تشخیص یا دیداري( یک سطح

شود که به طور طبیعی، به ها شروع میشناسایی شکل
تشخیص . شوندهاي آن دیده میمؤلفهعنوان یک کل بدون 

است و اغلب  هاي هندسی، تنها با نمود ظاهريدادن شکل
     اي در دنیاي واقعی شناخته ها با نمونهآن با مقایسه

بگویند این شکل مستطیل فراگیران  مثالً ]. 17[ شوندمی
که این  یا این. که شبیه یک در است است، به خاطر آن

دانش . زیرا شبیه پنجره یا قاب است ؛شکل مربع است
کند، ممکن است تصور کند آموزي که در این سطح فکر می

 درجه 45در امتداد ضلعش به اندازه که اگر مربع را 
دوران دهیم، خاصیت مربع بودنش را از دست  )2شکل(

زیرا در این سطح، به ظاهر فیزیکی شکل توجه  ؛دهدمی
ها را بر اساس ظاهر فیزیکی، آموزان، شکلشود و دانشمی

  ].16[ کنندبندي و مرتب میدسته
 
 
 
 
 

  درجه 45دوران مربع به اندازه  2شکل 
  

 آموزان در این سطح دانش): 22تجزیه و تحلیل( دوح سط
 ،هامؤلفههاي میان این ها و رابطهمؤلفهها را بر حسب شکل

آموز تشخیص براي مثال، دانش ؛کنندمی تجزیه و تحلیل
نهشت هستند هاي مقابل یک مستطیل همدهد که ضلعمی

و یا مثلث  اندهاي یک مستطیل قائمهو یا همه زاویه
تواند به وسیله سه ضلع مساوي، سه ي االضالع، میمتساو

  .]18[ ها متمایز شودها، از دیگر مثلثزاویه مساوي و تقارن
هاي خواص شکل تمامآموزان قادرند در این سطح دانش 

توانند درك کنند که یک ولی نمی ،مختلف را فهرست کنند
 هب ؛شکل ممکن است درون دسته دیگري نیز قرار گیرد

ها و توانند درك کنند که مربعمثال، آنها نمیعنوان 
 3در شکل. ]18[ ها، متوازي االضالع نیز هستندمستطیل

را به عنوان متوازي  dو  bفقط شکل هاي  آموزاندانش
  .دهنداالضالع تشخیص می

  
  
  
  

  )2008هالت، (هایی از متوازي االضالع مثال 3شکل 
  

    ،ع تفکرهاي تنها، موضودر این سطح، به جاي شکل
و گیرند ، قرار میها در آنهستند که شکل هاییدسته

 ها هستندتفکر در این سطح، خواص شکل محصول و نتیجه
]16.[   
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 در ): 24یا مرتب سازي 23استنتاج غیر رسمی( سه سطح
ها و آموزان قادرند خواصِ مفاهیم، شکلاین سطح دانش

 .کنندانواع تعریفات مجرد را به صورت منطقی مرتب 
اي از همچنین قادر به تشخیص شرط الزم و کافی مجموعه

در این سطح،  ].19[ ها هستندخواص در مفاهیم و شکل
ها را در دانش آموزان قادرند روابط میان متوازي االضالع

  .ببینند 4شکل
  
  
  
  
  
  
  

  

  ها مثالی از مرتب سازي متوازي االضالع 4شکل 
  )2008هالت، (

  
که یک مربع، مستطیل  درك کنندتوانند ها به آسانی میآن

 .باشدمی است و همچنین یک مستطیل، متوازي االضالع 
هاي مختلف آموزان از روابط میان شکلدر این سطح، دانش

آموزان سطح این روابط ممکن است براي دانش .آگاه هستند
، فهمی از استنتاج سوم در سطح. دوم، مبهم و گنگ باشند

ها و عکس آنها عاریف رسمی، قضیهرسمی، نقش اصول، ت
  .وجود ندارد

  در این سطح، قضایاي ): 25استنتاج رسمی( چهارسطح
  هندسی در درون یک دستگاه اصل موضوعی بنا نهاده 

آموزان قادر به درك اصطالحات تعریف شود و دانشمی
ها، قضایا و همچنین روابط نشده، اصول موضوع، تعریف

اي که در این سطح قرار گیرندهدیا. شوندمیها میان آن
ها ها قادر به ساختن آنبه جاي حفظ کردن اثبات ،دارد
اهمیت استنتاج را  در این سطح آموزاندانش]. 20[ است

ها همچنین، در این مرحله، نیاز به یک آن. کننددرك می
توانند کنند و میتر استدالل و منطق را درك مینظام دقیق

شهود صرف و درك مستقیم، با عبارات  ضمن گذر از مرحله
    مجرد نیز کار کنند و بر اساس استدالل و منطق، 

   ].16[ گیري نمایندنتیجه

  در یک  فراگیراندر این سطح، ): 26دقت( پنجسطح
توانند هاي اصل موضوعی مختلف میاي از سیستمگستره

هاي هاي غیر اقلیدسی مثل هندسههندسه. کار کنند
عالوه بر هندسه اقلیدسی نیز مورد ، 27ولويبیضوي و هذل

این  ].20[ شوندگیرند و با هم مقایسه میمطالعه قرار می
  .اي استسطح، سطحی فراتر از برنامه ریاضی مدرسه

هاي مختلف در ادامه به ویژگی: هیلیهاي مدل ونویژگی
   هیلی اشاره می شود، ل وندم
  یدگاه ون مطابق د :سطوح 28اي بودندنبالهماهیت

اي به این معنی که یادگیرنده. اي استها مدل، دنبالههیلی
که تمام  تواند در یکی از سطوح تفکر باشد بدون ایننمی

این ادعا توسط . سطوح قبل از آن را طی کرده باشد
30، فوییس و همکارانش29سیمحققینی چون بورگر و شان 

 .]21و19[ یید شده استأت

 و  هر سطح داراي یادگیرنده :بودن 31زبان شناختی
نمادهاي زبانی خاصی است و افرادي که در سطوح مختلف 

براي مثال ]. 17[ توانند همدیگر را درك کنندهستند نمی
هیلی ممکن است یک مستطیل در سطوح مختلف ون

یادگیرنده در سطح سوم . معانی متفاوتی داشته باشد
 ،گیردضالع میاالمستطیل را به عنوان نوع خاصی از متوازي

تر اي در سطح پائینکه این درك براي یادگیرندهحالی در
شود که معلم از هیلی نیست و مشکل زمانی حادتر میون

 .زبانی باالتر از سطح یادگیرندگان استفاده کند

 هیلی، سطوح تفکر هندسی ون :عدم وابستگی به سن
وابسته به سن نیستند و در عوض، بستگی به تجربیاتی 

 ].16[ اندآموزان در کالس کسب کردهرند که دانشاد

 تأکیدها هیلیون: 32ماهیت درونی ذاتی و بیرونی تغییر 
کنند که این سطوح، به وسیله تفاوت در موضوع تفکر، از می

، فقط 1 سطح براي مثال، در. شوندیکدیگر تمیز داده می
در حالی که یک شکل، به . شودشکل ظاهري درك می

گردد که این مطلب، تا سطح واص خود تعیین میخ وسیله
هایش تجزیه و مؤلفهکه یک شکل به وسیله اجزا و  2

  گردد، به دستشود و خواص آن کشف میتحلیل می
  ].16[ آیدنمی
 آموز در یک سطح و آموزش اگر دانش : 33عدم مطابقت

در سطح دیگري باشد، احتمال دارد که یادگیري و پیشرفت 
ویژه، اگر مطالب آموزش شامل  به. صل نشودمورد نظر حا
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تري از سطح محتوا، واژگان و نظایر آن، در سطح باال
آموزان قادر گاه ممکن است دانش یادگیرنده باشند، آن

 نباشند که فرآیند تفکر به کار برده شده را، پیگیري کنند
]16  .[ 

 زیادي بر نقش آموزش و  تأکیدها، هیلیون: نقش معلم
سب تجربه توسط یادگیرنده، براي سهولت عبور از اهمیت ک

این امر، با نقش آفرینی . یک سطح به سطح دیگر دارند
هاي مناسب براي معلم و از طریق طراحی فعالیت

]. 16[ هاي سطوح مختلف، امکان پذیر استیادگیرنده
هاي مناسب را براي تعدادي از محققین یک سري فعالیت

براي . انددي طراحی کردهعبور از یک سطح به سطح بع
هاي مورد نیاز پیشنهاد کرد، فعالیت 34مثال هولمس

 : یادگیرندگان براي عبور از سطح اول عبارتند از

 .هاهاي هندسی و شناسایی کردن آنورزي با شکلدست .1

 .هادسته بندي و مرتب کردن شکل .2

 .هاو ساختن شکلطراحی  .3

 .هاي هندسی با زبان خودشانتوصیف شکل .4

 ].22[ هایی که شامل شکل هستندمسألهحل  .5

 
مراحل آموزشی، مراحل پیشنهادي براي : 35مراحل آموزشی

معلمان هستند که چگونگی تدریس هندسه را به منظور 
آموزان، براي عبور از سطح تسهیل و کمک به رشد دانش

تفکري که در آن هستند به سطح تفکر بعدي، سازمان دهی 
  :ا بر اظهار ریحانی عبارتند ازاین مراحل بن. دنکنمی
 در این مرحله، معلم و : 36کسب اطالعات مرحله   

آموزان، مشغول گفتگو و فعالیت در مورد موضوعات دانش
کار آشنا  شوند و دانش آموزان، با زمینهمورد مطالعه می

  . گردندمی
 آموزان هر مبحث مورد دانش :37جهت دهی مرحله

هایی که توسط معلم طراحی لیتمطالعه را از طریق فعا
ها این فعالیت .گیرنددهند و یاد میاند، توسعه میشده

جو براي تقارن و مانند وگیري، جستشامل تا کردن، اندازه
  .باشندها میآن
 آموزان از در این مرحله دانش :38شفاف سازي مرحله

کنند که آن شوند و سعی میآگاه می ،هایی از روابطشبکه
 . ه زبان خود بیان کنندرا ب

 در این مرحله  :)غیر مقید( 39جهت گیري آزاد مرحله
اي گماشته مسألهها و تکالیف حل آموزان به فعالیتدانش

هاي مختلف و با ها را با روشتوانند آنشوند که میمی
اند، هایی که قبالً آموختهها و رابطهاستفاده از دانش، مهارت

 . انجام دهند

 آموزان قادرند که دانش :40)یکپارچگی(تلفیق  مرحله
دانش و اطالعات و روابط جدید را در قالب یک کل جدید و 

  ].16[ یکپارچه ببینند
  
  روش شناسی 2-3

  :باشدجامعه می دواین پژوهش داراي : جامعه تحقیق
شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ، جامعه دبیران ریاضی - 1

در دبیرستان و همچنین  سارشد ریاضی شاغل به تدری
آموزش  ،هاي ریاضی محضدر رشته شاغل به تحصیل

  .یاضی کاربردي در دانشگاه شهید رجائریاضی و ری
جامعه دانشجویان کارشناسی دبیري ریاضی، شاغل به  -2

واحد  100که بیش از  رجائیتحصیل در دانشگاه شهید 
 .گذرانده باشند

خود  ،دومو  اول يهاهحجم نمونه براي جامع: حجم نمونه
 اولحجم نمونه براي جامعه . نظر گرفته شدمورد  ،امعوج

از روش  اینبنابر ؛باشدنفر می 38دوم  نفر و جامعه 12
  .گیري خاصی استفاده نگردیدنمونه

 از پژوهشی در ابتدا هیلیت آزمون ونسؤاال: ابزار پژوهش
یی ثیر کنجکاوي و توانایی فضاأبا عنوان ت 2005که در سال 

 پیش  معلمان ریاضی راهنمایی و دبیرستانهندسه بر درك
 42با توجه به دیدگاه ون هیلی توسط یونال 41از خدمت

   .خذ شدأانجام شده بود،  خذ مدرك دکتريأبراي 
در بررسی  43بريکه می یونال در این پژوهش از ابزاري

هیلی با شرکت معلمان پیش از سطوح تفکر هندسی ون
در یک بررسی . استفاده کرد ده بود،خدمت انجام دا

 که ،هیلیون هندسه آزمون پی بردندمقدماتی محققین 
نسبت به ابزار اصلی آن در  ،است شدهاستفاده توسط یونال 
بنابراین محققین در . داراي اشتباهاتی است بريپژوهش می

    استفاده از این ابزار به مرجع اصلی آن یعنی پژوهش 
 یید پایایی و رواییأو در نهایت با ت دندبري مراجعه کرمی

ها استفاده آوري دادهگرد وسیلهبه عنوان  این ابزار از آن
  .ندکرد
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هیلی از ت کار گرفته شده براي آزمون ونسؤاال: روایی ابزار
او براي . شد استخراجانجام داده بود،  بريپژوهشی که می

    سطح االتی را در هر ؤتعیین روایی ابزار خود، ابتدا س
 هیلی و از مفاهیم هندسی شامل مربع، مثلث متساويون

نهشتی الزاویه، دایره، خطوط موازي، همالساقین، مثلث قائم
هاي االت در فرم و شکلؤکه سطوري هب .کرد طرحو تشابه 

 1 براي این کار از جدولبري می .همسو و موازي بودند
  .استفاده کرد

 .طراحی کرد سؤالبیش از یک این جدول  او براي هر درایه
ت مربوط به سطح پنجم در این جدول وجود نداشت سؤاال

اي بري سپس نامهمی .ها از محتواي آزاد بودندزیرا آن
حاوي توضیحی از پژوهش خود، شرحی از سطوح ون هیلی 

دانان و نفر از ریاضی 10ت را برايسؤاالو لیستی از مجموعه 
یر ون ها دکتر پیکی از آنآموزشگران ریاضی فرستاد که ی

ها خواست هیلی است که این نظریه را مطرح کرده و از آن
  : ت زیر پاسخ دهندسؤاالتا به 

 )بله یا خیر(ت مناسب هستند؟ سؤاالآیا این  -1

ت، آزمونی از سطوح سؤاالرسد که این آیا به نظر می -2
 هیلی باشند؟ون

ضوح این اصالح، ارزیابی و و چه نظر یا پیشنهادي درباره -3
 ].23[ ت دارید؟سؤاال

که  هایی استپرسش آن تحقیق نهایی فقط شامل ابزار
  . مناسبند کههمگان برآن بود  عقیده

در آن مقطع زمانی  هیلیت آزمون ونسؤاالبا این که روایی 
براي استفاده از آن،  ینیید شده بود با این حال محققأت

مورد بررسی قرار ر را به شرح زی تسؤاال روایی و پایایی
  :دادند
 ت آزمون طی جلساتی سؤاالدر این مرحله : مرحله اول

کارشناسی دبیري  هندسه دورهاساتید  ،با اساتید ریاضی
که آشنا با نظریه  ،ریاضی و اساتید آموزش ریاضی کشور

 . هیلی بودند، مورد نقد و بررسی قرار گرفتون

 اول براي  ت استخراج شده از مرحلهسؤاال: مرحله دوم
و کارشناسی  ریاضی تعدادي از دانشجویان کارشناسی ارشد

تا اشکاالت موجود  دبیري ریاضی مورد آزمون قرار داده شد
 . رفع گردد

 قبل را   ت بازبینی شده از دو مرحلهسؤاال: سوم مرحله
دوباره مورد نقد و بررسی  ان متخصصطی جلساتی با استاد

 هاي را بیید شدهأروایی کامالً ت ت آزمون،سؤاالقرار گرفت تا 
 .دست آورند

  
دست آوردن ه ، براي بون هیلی از آزمون بعد :پایایی ابزار

  . از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد ابزار پایایی
نتایج حاصل از ضریب آلفاي کرونباخ نشان داد که آزمون 

  در سنجش متغیر مورد مطالعه موفق  711/0با آلفاي 
در مجموعه که ت نامناسبی سؤاالبا توجه به اما  ؛باشدمی

ها را از مجموعه حذف کردند و آن ینمحققوجود داشت، 
  . دمدست آ هب 80/0ضریب آلفاي کرونباخ بدین ترتیب 

هیلی، هاي آزمون وندر تحلیل داده :هاي آماريوشر
 امتیاز صفربراي پاسخ صحیح و  را) 1( ین امتیاز یکمحقق

به . نددر نظر گرفت ت آزمونسؤاالبه  غلطسخ را براي پا) 0(
 سؤالمنظور انجام تجزیه و تحلیل اطالعات و در پاسخ به 

 اينمونهاستیودنت تک  tمحققین از آزمون  پژوهش
  . استفاده کردند

  
  بحث  نتایج و -3

معلمان و دانشجویان «پژوهش یعنی  سؤالجهت بررسی 
ون  ریهدبیري ریاضی در چه سطحی از تفکر هندسی نظ

    زیر تبدیل  سؤالابتدا آن را به دو  »هیلی قرار دارند؟
  :کنیممی
دبیران و دانشجویان دبیري ریاضی بر اساس آیا  -1

   ؟بندي ون هیلی در سطح سوم قرار دارندطبقه
آیا دبیران و دانشجویان دبیري ریاضی بر اساس  -2

 بندي ون هیلی در سطح چهارم قرار دارند؟ طبقه

اول ابتدا آن را به صورت فرض  سؤالسی به منظور برر
  :کنیمآماري بیان می

0:0  xH  
0:1  xH  

  
استیودنت تک   tبراي بررسی فرضیات آماري فوق از آزمون

  .آمده است 2اي استفاده شد که نتایج آن در جدولنمونه
 ر مقدا توان نتیجه گرفت،می 2 با توجه به اطالعات جدول 

t )942/2 t (در سطح  49 دست آمده با درجه آزادي هب
در نتیجه فرض صفر رد و  ؛باشددار میاطمینان، معنی% 99

 این اطالعات به این معنی است. شودیید میأت مخالففرض 
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انحراف   میانگین  تعداد  ها شاخص
  معیار

خطاي استاندارد 
  میانگین

    درجه آزادي
t 

سطح معنی 
  داري

  
  نمره کسب شده 

  
50  

  
4/30  

  
767/5  

  
81566/0  

  
49  

  
942/2  

 
010 /p  

 

لذا  ؛دست آمده با عالمت مثبت است به tچون  که
ا از سطح هدبیران ریاضی دبیرستان دبیري و دانشجویان

  .اندهیلی عبور کردهسوم ون
به منظور بررسی سؤال دوم ابتدا آن را به صورت فرض  

  :                                                                             کنیمآماري بیان می
00  xH :  
01  xH :  

 استیودنت تک  tاز آزمونبراي بررسی فرضیات آماري فوق 
از . آمده است 3اي استفاده شد که نتایج آن در جدول نمونه

 -t  )188/3 شود، که مقدارمینتیجه حاصل این 3 جدول
t (دست آمده منفی است لذا شرکت کنندگان در به

اند و آزمون، به سطح چهارم تفکر هندسی ون هیلی نرسیده
  .شوداري، فرض مخالف تأیید   میدر هر دو فرض آم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اطمینان، مشخص شد که % 99در سطح  tبا اجراي آزمون 
معلمان ریاضی دبیرستان و دانشجویان دبیري ریاضی از 

) استنتاج غیر رسمی یا مرتب سازي(سطح سوم ون هیلی 
) استنتاج رسمی(به سطح چهارم  لیاند وعبور کرده

ون  به روشنی واضح است که این نتایج، سطح .اندنرسیده
معلمان و دانشجویان دبیري ریاضی براي مورد انتظار  هیلی

و استانداردهاي  اصولزیرا . )سطح چهارم(دهد را نشان نمی
) 2000(شوراي ملی معلمان ریاضی براي ریاضیات مدرسه 

آموزان در رسیدن به سطوح تفکر انتظاراتی براي دانش
هاي زیر فراهم پایه -یلی براي هر یک از گروهههندسی ون

  :کندمی
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مثلث متساوي   مثلث قائم الزاویه  دایره  خطوط موازي  همنهشتی  تشابه
  الساقین

  مفاهیم  مربع
  سطوح       

              1  
              2  
              3  
              4  

 

 )1981بري،می(آزمون ون هیلی تهیهبري براي جدول ایجاد شده توسط می 1جدول

  هیلی براي شرکت کنندگان در آزمونون )28( در سطح سوم tنتایج آزمون  2جدول

  براي شرکت کنندگان در آزمون )  33(در سطح چهارم ون هیلی tون نتایج آزم 3جدول

انحراف   میانگین  تعداد  شاخص ها
  معیار

خطاي استاندارد 
  میانگین

درجه 
  آزادي

  
t 

سطح معنی 
  داري

  
  نمره کسب شده 

  
50  

  
4/30  

  
767/5  

  
81566/0  

  
49  

  
188/3 -  

 
010/p  
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C

A D B

 هاي پیش دبستانی تا آموزان پایهانتظارات براي دانش
  اي از تشخیص و تجسم دوم ابتدایی به طور گسترده

شود و شروع می) تشخیص ؛سطح اول(هندسی  هايشکل
هاي مختلفی ن به شناسایی بخشبه آشنا کردن دانش آموزا

سطح (یابد ، خاتمه میهاي دو بعدي و سه بعدياز شکل
 ). تجزیه و تحلیل ؛دوم

 تشخیص  از 5تا  3ي هاآموزان پایهانتظارات براي دانش
هاي هندسی دو بعدي و سه هاي شکلو توصیف ویژگی

شود و به آشنا شروع می) تجزیه و تحلیل ؛سطح دوم(بعدي 
بینی کردن نتایجِ انتقال و آموزان با پیشانشکردن د

هاي هندسی دو بعدي و سه بعدي، خاتمه چرخاندن شکل
 ).استنتاج غیر رسمی ؛سطح سوم(یابد می

 توصیف و  از 8تا  6هاي آموزان پایهانتظارات براي دانش
ورزي با اشیاي هندسی دو بعدي و سه بعدي براي دست

هاي هندسی و رسمی ایدههاي غیر استنتاج کردنایجاد 
 سفیثاغور نهشتی و رابطهروابط شان مانند تشابه، هم

 شود و به آشناشروع می) استنتاج غیر رسمی ؛سطح سوم(
آموزان با رسم اشیاي هندسی دو بعدي و سه کردن دانش

 ؛سطح چهارم(یابد می بعدي با ابزارهاي متنوع، خاتمه
 ).استنتاج رسمی

 شامل 12تا  9هاي آموزان پایهانتظارات براي دانش 
ها و فراهم آوردن ساختن، آزمایش کردن و اثبات حدس

در دنیاي  مسألهسازي و حل فرصتی جهت استفاده از مدل
) استنتاج رسمی ؛سطح چهارم(فیزیکی و واقعی است 

]11[.  
پژوهش در دوران  گانشرکت کنند نتایج بیانگر آن است که

ستان به سطح چهارم تفکر تحصیالت مقدماتی خود در دبیر
آموزش هندسه در  نرسیده بودند وهیلی هندسی ون

کارشناسی دبیري ریاضی نیز نتوانسته است  دانشگاه و دوره
 معلمان و دانشجویان دبیري ریاضی شرکت کننده در

برساند و هیلی را به سطح چهارم تفکر هندسی ونپژوهش 
هاي این درسبنابر. آنان را نیز به سطح پنجم ارتقا دهد

جاري هندسه دانشگاهی، صالحیت دانشی کافی را براي 
تدریس هندسه دبیرستان به دانشجویان دبیري ریاضی ارائه 

  ).6شکل(دهد نمی
  

کرد بیشتر که ادعا  44هاي نایتنتیجه تحقیق با یافته
چهارم تر از سطح معلمان پیش از خدمت دبیرستان پایین

با همچنین . ]24[ دارد هیلی قرار دارند، مطابقت -ون
، بري، می45هاي مطالعات گوتیرز، جایم، فورچونییافته

که نشان دادند معلمان  47، دارموس، توالك و اُلکان46دواتپ
هیلی پیش از خدمت ابتدایی و دبیرستان به سطح پنجم ون

  .هماهنگ است، یابنددست نمی) دقت(
تخاب ان 5و4و3ت آزمون که از سطوح سؤاالسه نمونه از 

  .انداند در ادامه ارائه شدهشده
تواند تضمین می) حداقل موارد(چه ترکیبی از موارد زیر  .1

 ؛سطح سوم( کند که یک شکل، مثلث قائم الزاویه باشد؟
 )درك تعاریف

  .آن شکل یک مثلث است) الف
  .دو زاویه حاده دارد) ب
  .درجه است 180 آن مجموع زاویه) پ
  .است ، ضلعهایکی از ارتفاع) ت
  .درجه است 90مجموع اندازه دو زاویه ) ث
عمود است و  AB بر CD در شکل زیر .2



90BCA .
هاي اگر شما زاویه

CDAو
B یابید می در ،را اندازه بگیرید

آیا این تساوي براي همه . که آنها با هم مساوي هستند
 الزاویه درست است؟  هاي قائممثلث

  
  
  
  
  

  
 )اثبات کردن ؛سطح چهارم چرا؟

    
چه تفاوتی میان اصل موضوع و قضیه وجود دارد؟ . 3

 ).سطح پنجم؛ دقت(توضیح دهید 
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 نتیجه گیري  -4

اي است یکی از موضوعات مهم در ریاضیات مدرسه هندسه
اي از بودن جایگاهی ثابت، حجم قابل مالحظه که با دارا

برنامه درسی ریاضیات مدرسه را به خود اختصاص داده 
که هندسه بخش با ارزشی از  همچنین با توجه به این. است

تواند دهد، میفرهنگ، تمدن و تاریخ بشري را تشکیل می
به شکل درستی ارتباط بین ریاضیات و دنیاي واقعی را 

از جنبه دیگر هندسه . ان به تصویر کشدآموزبراي دانش
اي مناسب  براي رشد خالقیت و توانایی حل تواند زمینهمی

تحقیق حاضر نشان داد که . ندآموزان فراهم کمسئله دانش
هاي دبیري دانش مورد نیاز را براي تدریس هندسه در دوره

اگر چه درسی . دهنداختیار دانشجو معلمان قرار نمی
در برنامه درسی  »هندسه مبانی«مانند  مناسب و ضروري

دبیري ریاضی حضور دارد، با این حال بسیاري از نیازهاي 
  دانشجو معلمان براي تدریس این درس در مدرسه 

به طور مثال دانشجویان باید . بدون پاسخ باقی مانده است
با . هاي هندسی کسب کنندآوريدانش کافی در زمینه فن

  گیري، یکدهی و یادتسهیل یاد آوري درتوجه به نقش فن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 افزارهايمعلم ریاضی براي تدریس هندسه باید با نرم
آشنایی کافی داشته باشد و به  48کبري هندسی پویا مانند

همچنین . نحو مناسبی از آن در تدریس استفاده کند
 دانشجویان باید درك عمیقی از دانش محتوایی هندسه

. هاي تدریس آن داشته باشندنیز روش ودبیرستان 
دانشجویان باید دانش پداگوژیکی محتوایی الزم براي 

این دانش به معلم ریاضی  . تدریس هندسه را کسب کنند
آموزان قابل درك کند تا هندسه را براي دانشکمک می

آموز در حل مسائل هندسی و سازد و بفهمد چرا یک دانش
درسی تحت عنوان . وفق استها نامتجزیه و تحلیل شکل

  »هاي آموزش آناي و روشآشنایی با هندسه مدرسه«
تدوین . تواند این مسئولیت را به انجام رساندمی

تدریس  استانداردهایی براي دانش مورد نیاز معلمان در
در کنار . رسداي آشکارا ضروري به نظر میهندسه مدرسه

هاي ضی دانشگاههاي ریاضی و اساتید ریاها نقش گروهاین
آگاهی از محتواي هندسه . تربیت دبیر نیز بسیار مهم است

اي و اهداف آن و نیز روش تدریس آن و همچنین مدرسه
    هیلی و هاي تفکر هندسی مانند نظریه وننظریه

  هیلی به سطح مورد انتظار در آزمون هندسی ونان و دانشجویان دبیري ریاضی معلم یابیدستعدم  6شکل
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هاي مرتبط با یاددهی و یادگیري هندسه براي پژوهش
کالم در یک . هاي ریاضی یک امر الزم استاساتید و گروه

باید پذیرفت که برنامه کارشناسی دبیري ریاضی و اجراي 
  .آن نیازمند بازنگري و اصالح اساسی است
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