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Mathematics Teachers’ Approaches to “Listening” in Mathematics 

Classes: A phenomenographic approach 

  زهرا گویا
  رضا فداییمحمد

  زینب آگاه
ها و نظرات  به ایده «دادنگوش» تیمعلمان با ماه ییِآشنا: چکیده

 تواند ن، میآآموزان در کالس درس و شناخت انواع  ریاضی دانش
به عنوان یک ، «دادنگوش»کند تا بتوانند از  جادیا یفرصت مناسب

آموزان  روش تدریس مؤثر جهت ارتقاي یادگیري ریاضی دانش
 دهد که آشنایی حوزه نشان می ینپیشینه پژوهشی در ا. استفاده کنند

تواند به معلمان و انواع آن، می« دادنگوش» تیبا اهم یاضیمعلمان ر
وضعیتی قرار دهند که از  آموزان را درند تا دانشکمک ک یاضری

طریق تعامل با یکدیگر و با محیط یادگیري، به تدریج توانایی 
ها را  اصالح کنند آن وهایشان را افزایش داده  بینانه ایده ارزیابی واقع

به دلیل اهمیت این . تر کنند و بدین ترتیب، یادگیري خود را عمیق
دادن طراحی شد تا چگونگی گوش گارانهدارنموضوع، پژوهشی پدی

. مطالعه شود 4تا  6 هايهپای معلمان ریاضی دوره راهنمایی
ها، به و مصاحبه با معلمان آن کالس یمشاهدات مستمر کالس

انواع  هايفرصت داد تا بتوانند تشابهات و تفاوت گرانپژوهش
ن، در آموزاو نظرات دانش هادهیرا به ا یاضمعلمان ری« دادنگوش»

که سه مقوله ساخته شده،  افتندیسپس در. کنند يندبسه دسته مقوله
و  «تفسیريدادن گوش»، «ارزیابانهدادن گوش»متفاوت  کردیبا سه رو

کرده بود  ییشناسا( 1332) سیوکه دی «هرمنیوتیکدادن گوش»
 ها براياز همان برچسب ق،یتحق نیسبب در ا نیبد. سازگارند

مقاله، با تمرکز بر  نیدر ا. وله استفاده شدسه مق نیارجاع به ا
مصاحبه  قیمشاهده سه کالس درس و نظرات سه معلم که از طر

 هنشان داد« دادنگوش»سه نوع  نیا نیب زیشدند، تما ییشناسا
 نیمعرف ا یبه نوع کیسه معلم، هر  نیکه ا نیا لیو به دل شودیم

، «یخانم قضاوت» یلیها  نام مستعار و تمثآن يبودند، برا کردیسه رو
 .انتخاب شده است «یخانم تعامل»و  «يریخانم تفس»

دادن، روش تدریس ریاضی، معلمان ریاضی گوش :ها هواژکلید 
دادن  دادن تفسیري، گوشدادن ارزیابانه، گوشدوره راهنمایی، گوش

 .کهرمنیوتی

Z. Gooya (Ph.D) 
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Z. A’gah  
Abstract: The ways that mathematics teachers 
listen to students’ explanation, influence their 
understanding of students and their teaching 
activities. If teachers be informed about different 
ways of “listening” to students’ ideas and 
conceptions concerning mathematics, they might 
be able to use listening as an effective teaching 
method to enhance students’ mathematical 
learning. The related literature indicates that 
teachers’ familiarity with different “listening” 
approaches, could potentially help them to set up 
the stage for more interaction between students, 
teachers, and their learning environments. In such 
cases, students are gradually become skillful in 
realistically assessing their ideas, revising them 
and deepening their mathematical learning. We, 
thus, designed and conducted a study with five 
mathematics teachers in grades 6 to 8, to learn 
more about the ways they listened to students in 
their mathematics classes. All participants were 
volunteered female teachers with at least bachelor 
degree in mathematics. The research paradigm of 
the study was qualitative and the research method 
was phenomenography. Therefore, observations 
and interviews were the main instruments for the 
data collection. As Marton (1988) suggested, the 
categories of descriptions made up the main 
results of this research. So, the findings are three 
major and distinct categories to reveal the 
commonality and differences of the nature of 
“listening” concerning mathematics teachers in 
their classrooms. These categories had great 
consistency with Davis’ (1997) theoretical 
framework of three approaches to “listening” 
including; evaluative, interpretive and 
hermeneutic.      
Key Words: Listening, mathematics teaching, 
mathematics teacher at guiding cycle, evaluative 
listening, interpretive listening, hermeneutic 
listening. 
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 مسئلهمقدمه و بیان

NCTM)میالدي، شوراي ملّی معلمان ریاضی آمریکا 1331سال در
استانداردهاي تدریس »، (1

را در شش استاندارد منتشر کرد که یکی از این استانداردها، به  «اياي ریاضیات مدرسهحرفه

معلم و شنود  و این شورا معتقد است که گفت. اختصاص داشت «1شنودونقش معلم در گفت»

تبادل اطالعات به سهولت انجام گیرد، تعامل  تواند فضایی فراهم کند که در آن،آموز، میدانش

پور و فردین کریمی) وجود آید ها ایجاد شود و بستر مناسبی براي یادگیري معنادار بهبین آن

نیز که در  (1331)و گویا ( 1996)و دوئر( 1998) 9دوئر و انگلیشهاي در پژوهش(. 1946گویا، 

یادگیري در کالس درس ریاضی انجام شدند، کار گروهی و بحث  -هاي یاددهیرابطه با روش

سازوکارهاي مناسبی براي تدریس ریاضی معرفی شدند و بر نقش عنوان همگانی در کالس، به 

هاي مشارکتی در یادگیري از جمله این دو کارگیري کارآمد انواع روششنود در بهوگفت

 وگوهاي کالسی،در گفتها نشان دادند که معلم هاي این پژوهشیافته. ار، تأکید شدسازوک

ها آموزان را حین ارایه کارهایشان بشنود و در آنهاي دانشکند تا تعبیر و تفسیرفرصت پیدا می

آموزان، و متناسب با آن نشهاي ریاضی داروشِ معلم در پاسخ به فعالیتالبته . تأمل کند

هاي مورد نیاز، وابسته به یري براي بحث کالسی و فراهم آوردن اطالعات و راهنماییگ تصمیم

یعنی، درک معلم و تفسیر او . (1996دوئر، )کند شنود و تفسیر میبیند، میچیزي است که او می

به  .که چه وقت، چرا و کدام روش را به کار گیرد مؤثر استهاي کالس درس، در ایناز موقعیت

آموزان، یک ابزار ، گوش دادنِ متقابل به فرآیندهاي فکري دانش(1998)وئر و انگلیش د گفته

آموزان را هاي ریاضی دانشتوانند ایدهآورد که از طریق آن، مییادگیري براي معلمان فراهم می

ي آموزان را براکند که معلمان، دانشبه باور آنان، این کار کمک می. ها حمایت کننددرک و از آن

اندیشمندان ریاضی مقتدري  در آینده،هایشان به چالش بکشانند تا بتوانند ایده اصالح و توسعه

شنوند یا درک آموزان را نمیها، یا استداللِ دانشاما بعضی معلمان ریاضی ضمن این بحث. شوند

شیابی درستی آموزان را به منظور ارزهاي دانشها ندارند و بیشتر تمایل دارند پاسخعمیقی از آن

اي دیگر هم تمایل دارند که عده(. 1333، 8هاید، بلوم، زبیک و ادوارد)هایشان گوش دهند جواب

                                                 
1. National Council of Teachers’ of Mathematics (NCTM) 

2. Discourse 

3. Doerr & English 

4. M. Kathleen Heid, Glendon W. Blume, Rose Mary Zbiek And Barbara S. Edwards 
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ها را راجع به مفاهیم ریاضی آموزان، تصورات آنهاي دانشبه منظور اصالح و شناسایی بدفهمی

ي موارد، معلم معتقد است که در بسیار( 1996) به عنوان مثال، دوئر(. 1332، 1دیویس)بشنوند 

ها و توضیحات الزم را ارایه شود، مثالآموزان، خودش وارد عمل میبراي رفع اشتباهات دانش

ها نقش توانند در آنآموزان میهاي بالقوه یادگیري را که دانشدهد و بدین ترتیب، فرصتمی

 . کندفعالی داشته باشند، محدود می

دهند که تصوري که معلم از نشان میاین موضوع هاي پژوهشیِ مرتبط با در حقیقت، یافته

در نتیجه، با توجه  .گذارداو در کالس درس تأثیر میشنود کالسی دارد، بر عملکرد وپدیده گفت

بر شناخت و نشان تر است، بخشی از یک پژوهش بزرگبه اهمیت این موضوع، مقاله حاضر که 

 .  سی متمرکز شدوشنود کالصورات معلمان از گفتدادن تمایز بین ت

 پیشینه پژوهش 

، توجه دقیق معلم به شنیدن آنچه «گوش دادن»، منظور از (1992) 1به گفته آرکاوي و آیسودا

دهند، و تالش براي فهم آن گفتارها و شناخت ها انجام میگویند، دیدن آنچه آنآموزان میدانش

شود و شامل مشاهده محدود نمی« گوش فرادادن»تنها به « گوش دادن»در واقع، . هاستمنشأ آن

و « گوش دادن»بین ( 1338)با این اوصاف، دیویس (. 1348، 9ین)و احساس کردن نیز هست 

تنها وابسته به حواس است و نوعی  «شنیدن»از نظر وي، . تفاوت قایل شده است «شنیدن»

گوش »قاد وي، در حالی که به اعت. هوشیاري نسبت به صداهاست، ولی وابسته به تفسیرها نیست

به دلیل این ویژگی، . عمدي است و با تمرکز بر روي چیزي براي تفسیر آن، همراه است« دادن

پرداخته و انواع آن را در سه دسته قرار داده « گوش دادن»تر ، به بررسی عمیق(1332)دیویس 

 .است

 دادنهاي گوشانواع روش

فراهم کردن فضایی مناسب براي ، «نگوش داد»در ادبیات پژوهشی آموزش ریاضی، منظور از 

یعنی، هدف ایجاد قانونی براي گوش دادن نیست، .  شنود در کالس درس ریاضی استوگفت

عنوان ابزار مفهومیِ سودمندي چارچوبی است که معلمان ریاضی بتوانند از آن، بهبلکه تبیین 

توانند ن چارچوبی، میمعلمان بر اساس چنی. براي تدریس ریاضی در کالس درس استفاده کنند

                                                 
1. Davis 

 Arcavi & Isoda.2

3. Yin 
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آموزان دادن خود را شناسایی کنند و در جهت ارتقاي سطح یادگیري ریاضی دانشنوع گوش

هاي معلمان ریاضی را به دادندر تحقیقات خود، انواع گوش( 1332)دیویس . خود گام بردارند

 :آموزان در کالس درس، در سه مقوله زیر قرار دادهاي ریاضی دانشاستدالل

 1دادن ارزیابانه گوش . 

آموزان به منظور شناسایی اشتباهات هاي ریاضی دانش، معلم به ایده«گوش دادن ارزیابانه»در 

آموز پاسخ یا توضیح نادرستی زمانی که دانش. دهدهاي ریاضی آنان گوش میو اصالح بدفهمی

کند و جواب میکند، معلم بالفاصله براي رفع بدفهمی او، شروع به توضیح دادن را بیان می

( 154و  152. ، صص1332)مثال زیر که برگرفته از دیویس . گذارددرست را در اختیارش می

 :دهدیک معلم را نشان می «گوش دادن ارزیابانه»اي از است، نمونه

هاي او جمع. آموزان آموزش دهدمعلم قصد دارد جمع اعداد کسري را به دانش

 :نویسدزیر را بر روي تخته می

 
 «کی داوطلبِ جواب بده؟»پرسد که آموزان میو از دانش

،  کند و در جواب کسر اول یعنی آموزان دستش را بلند مییکی از دانش

 .دهدرا ارایه می پاسخ 

آموز را کند با مثال زیر، دانشمعلم با ارزیابی این پاسخ که نادرست است، سعی می

فرض کنین یه شکالت دارین که اونو به پنج قسمت »: کند متوجه اشتباهش

داري   باشی، یعنی اگه یکی از این پنج قسمت رو داشته . مساوي تقسیم کردین

 .[یک خانه را هاشور زد]

 
 1شکل 

                                                 
1. Evaluative Orientation 
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خانه دوم را هم ]ها رو داري دیگه هم داشته باشی، یعنی دوتا از این قطعه و اگه 

 «شه؟حاال با هم چقدر می[. شور زدها

 
 1شکل 

معلم . را فهمید آموز متوجه اشتباه خود شد و پاسخ صحیح  با این توضیح، دانش

اند، مجدداً که همگی استدالل او را دنبال کردهرو به کالس، براي اطمینان از این

آموزان و همه دانش «شه؟پنجم چقدر مییک پنجم به عالوهپس یک»پرسید که 

 بندي این درس اضافه کرد کهآنگاه معلم براي جمع. را ارایه دادند «پنجمدو»پاسخ 

س؛ جمع دو اسب، دو درخت، یا جمع کسرها نیز مثل جمع هر دو چیز دیگه»

شن دو تا ازون چیز؛ دو اسب، دو درخت و دو که همه می «پنجمیک»جمع دو 

   «.پنجمپنجم یعنی دویک

به گوش دادن،  «رویکرد ارزیابانه» از این نمونه این است که معلم با( 1332)ل دیویس تحلی

اگر جواب مورد انتظارش را نشنود، اغلب جواب را . براي هر سؤال، جوابی در ذهن دارد

دهد و به این ترتیب، فرصت آموز فرصتی براي توضیح نمیاو به دانش. کندخودش بیان می

در واقع، هدف معلم این است که توضیحاتش واضح . شودموز محدود میآیادگیري براي دانش

-آموزان یاد دهد، اشتباهاتشان را برطرف سازد و مطمئن شود دانشباشد، مطلب را به دانش

دهد، معلمانی که رویکرد باال نیز نشان می طور که نمونههمان. روندآموزان همگام با او پیش می

ن و بحث کردن ارند، به تکرار و توضیح مطالب بیش از گوش دادارزیابانه به گوش دادن د

  .(1999، 1سپوکر)دهند اهمیت می

 گوش دادن تفسیري . 
 

 وسازگرایی دارد و هدف آن، کمک بهبینی ساخت، ریشه در جهان«گوش دادن تفسیري»

ل در این نوع گوش دادن، به طور قاب. آموز استدانش/ ساز دانش توسط یادگیرندهوساخت

آموزان با هم از طرف آموزان از یک طرف و دانششنود بین معلم و دانشوتوجهی، فرصت گفت

                                                 
1. Crespo 

2. Interpertive Orientation 
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مطالب و پرسیدن سؤال، در پی ایجاد ارتباط بین  یابد و معلم با ارایهدیگر، افزایش می

پرسد تا ببیند کودکان چگونه او سؤال می. آموزان با مطلب جدید استهاي قبلی دانش آموخته

آموزان به روابط از پیش ساخته و ارزیابی هدف او به جاي رساندن دانش. کنندیفکر م

هایشان، ایجاد فضایی براي حصول یادگیري بیشتر و تربیت یادگیرندگانی است که خود  جواب

، معرف این نوع (با تلخیص 1332دیویس، )زیر  نمونه. دانش ریاضی خویش بدانند را سازنده

 :س استدادن معلم در کالگوش

 : معلم سه عبارت زیر را روي تخته گچی نوشت

 
یه »یکی گفت؛  «تونه بگه عدد صحیح چیه؟کسی می»آموزان پرسید و از دانش

بار این. و معلم ضمن تأیید آن، خواهان توضیح بیشتري شد« عدد با یه عالمت

 گیم منفی واعدادي که زیر صفر باشن رو می»آموز دیگري شرح داد که دانش

معلم با تأیید این توضیح، . «گیماعدادي که باالي صفر قرار بگیرن رو مثبت می

نشون دادن اعداد صحیح  هاي دیگهروش خوایم دربارهامروز می»ادامه داد که 

یکی براي اعداد مثبت و . فرض کنید دو رنگ مهره داریم؛ آبی و قرمز. حرف بزنیم

خانم چون وقتی پول »، دیگري گفت که در این بین. «اون یکی براي اعداد منفی

. «کنیم دیگه پول نداریم و در وضعیت قرمز هستیم، پس قرمز یعنی منفیخرج می

حاال . پس قرمز یعنی منفی» با این وصف، معلم تأکید کرد

آموزان پاسخ درست را در حالی که دانش «شه؟چقدر می جمع

جمع را به پنج مهره آبی دیگر قرار داد تا حاصلآبی را کنار  دادند، معلم سه مهره

آموزان خواست تا یکی از آنان داوطلبانه، سپس از دانش. آموزان نشان دهددانش

اگه چار مهره قرمز رو  »براي حل عبارت بعدي پاي تخته برود و از وي پرسید؛ 

شه میپس جواب . گیم شش مهره قرمز داریمقرمز دیگه بذاریم، می کنار دو مهره

آبی  قرمز و دوتا مهره حاال اگه دوتا مهره»بعد از این، معلم سؤال کرد که . «6

آموزان در جواب گفت که یکی از دانش «شه؟داشته باشیم، جمعشون چی می
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آنگاه با . «کنندرسته، همدیگرو خنثی می»و معلم گفت  «ها تو حالت تعادلنمهره»

جمع را نشان در کنار هم، صفر بودن حاصل آبی و دو مهره قرمز گذاشتن دو مهره

 .داد

دهد که در اتخاذ این رویکرد به تدریس، چگونه معلم درس را با نشان می( 1332)دیویس 

هایشان ایجاد پرسید تا فضایی براي بیان ایدهآموزان پیش بُرد و آنقدر از آنان سؤال کمک دانش

، «گوش دادن تفسیري»دهد که در وي توضیح می. کنندمسئله چگونه فکر می کند و ببیند درباره

آموزان در راستاي توضیحات معلم است، اما این معلم است که در مورد اگرچه توضیحات دانش

 . گیردهاي بیشتري نیاز است، تصمیم میاین که آیا توضیحات کافی است یا هنوز به مثال

 گوش دادن هرمنیوتیک . 
 

که معتقد است فردِ  است 1گراییمبتنی بر دیدگاه تعاملرویکرد هرمنیوتیک به گوش دادن، 

گر دنیاي واقعی نیست، بلکه او درون دنیایی قرار گرفته که توسط تعامل همه دانا، تنها مشاهده

جانبه وي با آن دنیا؛ هم به لحاظ جسمانی، هم به لحاظ شناختی و هم به عنوان یک ارگانیسم 

با چنین تصوري نسبت به فردِ در حال یادگیري، (. 1919ت، اِرنس)گیرد کامالً فیزیکی؛ شکل می

هایی که معلم آن، بدین سبب، در کالس. گیري دنیاي اوستابزاري براي شکل« گوش دادن»

شود تا کاربرد ریاضی را آموزان داده میرویکرد هرمنیوتیک به گوش دادن دارد، مسائلی به دانش

که ، معلم به جاي این«دادن هرمنیوتیکگوش»در  پس. در دنیاي واقعی ببینند و درک کنند

هایشان را بیان کنند دهد تا ایدهآموزان را تفسیر کند، به آنان فرصت میهاي دانشصحبت

گرفته شده ( 1332)مثال تلخیص شده زیر که از دیویس . هایشان را خودشان توجیه کنندوجواب

دهند، اما وزان به صورت جمعی آن را انجام میآمدهد که در آن، دانشاست، فعالیتی را نشان می

رود که اعضاي کالس در چنین کالس درسی، انتظار می. افتدیادگیري به صورت فردي اتفاق می

همچنین، . به کشف موضوعات ریاضی، بیش از توجه به قواعد از قبل تعیین شده اهمیت دهند

و اصالح  9تعدیلودانش خود را جرحآموزانش، فعال است و همراه با دانش معلم یک شنونده

 . کندمی

                                                 
1. Hermeneutic Orientation 

2. Enactivism 

3. Modify 
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آموزان سؤال کرد را بر روي تخته نوشت و از دانش  در نمونه زیر، معلم 

 «شه؟چهارم چقدر میوبیستدوازدهم به عالوه دوششم به عالوه سهیک»

موز دیگري آنگاه معلم علت این پاسخ را پرسید و دانشآ. «دومیک»یکی پاسخ داد 

تونم شکل اونو من می»جمع، گفت دادن این حاصلبا رسم شکل زیر براي نشان

  «.رسم کنم

 
 جمع دادن حاصلنشان. 9شکل 

دهد که معلم به این یک پاسخ اکتفا نکرد و در جستجوي نظرات دیگر شرح می( 1332)دیویس 

 :بود

 «چرایی»را داد و در جواب  «دوازدهمشش»خ ، پاس9آموز دیگري با اشاره به شکل دانش

دوازدهم که شه یکچهارم هم میوبیستدو. دوازدهم داریمما سه»معلم، توضیح داد که 

-تونه به صورت دوششم هم مییک. دوازدهمشه چهاردوازدهم قبلی میبا اون سه

معلم براي اطمینان بازهم . «دوازدهمشن ششدوازدهم نوشته بشه که در مجموع، می

ها با رسم شکل زیر، گفت که آموزان را خواست که یکی از آنبیشتر، نظرات سایر دانش

 .شودمی «هشتمچهار»جواب 
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 شکل براي نشان دادن مجموع  . 8شکل

 

 ، به«دادنگوش»گرایانه به این نمونه بیانگر این است که معلم با انتخاب رویکرد تعامل

دهد تا روش خودشان را ابراز کنند و با شنیدن تنها یک پاسخ صحیح، آموزان اجازه می دانش

خواهد براي دهد و از آنان میهاي دیگران نیز گوش میاو به ایده. دهدبحث را خاتمه نمی

هاي جمعی و یادگیريِ بر فعالیت «دادن هرمنیوتیکگوش»واقع، در. هایشان دلیل بیاورندجواب

معتقد است، فهم ( 1999) 1طور که کالورتیعنی همان(. 1332دیویس، )ي استوار است فرد

وي . افتدوشنود بین فرد و محیط اطرافش، اتفاق میریاضی طی فرآیندي دو طرفه و در گفت

تر، مثالً در مورد یک زمین تر و ملوسدهد که همین مسئله، می تواند کمی کاربرديتوضیح می

آموزان ارتباط آن را با ریاضی پیدا کنند و به دنبال پاسخی براي آن د و دانشکشاورزي مطرح شو

 .باشند

در واقع در این رویکرد، معلم نه مانند رویکرد ارزیابانه بالفاصله براي رفع اشتباهات 

ها را با سؤال و جواب به سوي شود و نه مانند رویکرد تفسیري، آنآموزان وارد عمل می دانش

هاي فعال است و به ایده بلکه در رویکرد هرمنیوتیک، معلم یک شنونده. بردمینتیجه پیش 

 .دهد خودشان براي رسیدن به نتیجه تالش کننددهد و به آنان فرصت میآموزان گوش میدانش

 گوش دادن در کالس درس ریاضی  

دي که هاي متعدبخش ریاضی در کالس درس، معلم نیاز دارد تا از روشبراي تدریس اثر

(. 1996دوئر، )کنند، آگاهی یابد هایشان را اصالح میآموزان یک مسئله را تفسیر و ایده دانش

آموزان به خوبی هاي دانشمعلم براي حصول به این امر، الزم است بتواند به توضیحات و ایده

                                                 
1. Calvert 
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با براي معلمان مختلف  «گوش دادن»، (1993)1پپیناین در حالی است که به گفته . گوش دهد

 . تواند داشته باشدهاي تدریس گوناگون، معانی متفاوتی میروش

؛ (1991) واتسون و مورگان؛ (1333)پژوهشگران بسیاري از جمله هاید، بلوم، زبیک و ادوارد 

اند که اگرچه هاي مختلف نشان دادهبه شکل ،(1998)و دوئر و انگلیش ( 1999) 1ایوان و واالچ

شود و مورد انتظار آموزان ابراز میهایی را که توسط دانشحلا و راههاکثر معلمان ریاضی، پاسخ

حلی را که از جواب مورد انتظارشان دور است، درک شنوند، اما به سختی راهخودشان است، می

البته بعضی از معلمان، بر گوش دادن به نظرات . شوندکنند و براي آن ارزش قایل میمی

آموزان سؤال و براي روشن شدن موضوع و فهم بهتر آن، از دانش شوندآموزان متمرکز می دانش

دوئر و )کنند ها و توجیه تفکراتشان تشویق میپرسند و آنان را به توصیف و توضیح ایدهمی

دادن، معتقدند که معلمان در حین گوش( 1992) چنین، آرکاوي و آیسودا هم(. 1998انگلیش، 

پو رسحال، کبا این. کنندهتر درک میآموزان را بو نظرات دانش هابا طرح سؤاالت اکتشافی، ایده

شواهدي از گوش دادن هرمنیوتیک در معلمان ریاضی پیدا نکرد و به در پژوهش خود، ( 1999)

گیري رسید که در واقع، چنین رویکردي به گوش دادن، براي معلمان قابل دسترس این نتیجه

آموزان، براي آنان فراهم وشنود با دانشگفت انند تجربهتجارب ویژه مکه برخی نیست، مگر این

 .شود

 شناسی پژوهشروش

هاي شرقی ایران در یکی از استان 1943-1939تر که در سال تحصیلی در پژوهشی وسیع

معلمان ریاضی به  «گوش دادن»انجام شد و این مقاله گزارش بخشی از آن است، پدیده 

مورد  «گوش دادن»درس ریاضی و تصورات آنان نسبت به آموزان در کالس هاي دانشصحبت

هاي بین انواع مختلف ها و تفاوتهدف این بررسی، آشکار کردن مشابهت. بررسی قرار گرفت

 .    ها بودبندي آنتوسط معلمان ریاضی در کالس درس و مقوله «گوش دادن»

از نظر مارتن . انجام شد «پدیدارنگاري»هاي کیفی بود و با روش این تحقیق در رده پژوهش

پدیدارنگاري یک تخصص پژوهشی است که »که به مبدع این روش مشهور است، ( 1341)

هاي گوناگون هايِ به لحاظ کیفی متفاوتی است که مردم پدیدههدف اصلی آن، آشکار کردن راه

                                                 
1. Birgit Pepin 

2. Even & Wallach 
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، 1344مارتن، ) «کنندسازي میفهمند و مفهومکنند، میبینند، تجربه میدنیاي اطراف خود را می

تجربی و مستمر است و براي  «مشاهدات»به باور وي، نقطه شروع در این روش، (. 11. ص

چنین، توصیفِ هم. ترین ابزار استقوي «مصاحبه»و با جزییات،  هاي غنیدسترسی به داده

 «پدیدارنگاري»هاي جدي روش کنندگان در تحقیق و سایر جزییات پژوهش، از داللتشرکت

 .     ها ضروري استنتیجه، ارایه آن در. است

دوره راهنمایی تحصیلی در یکی از  1پنج معلم ریاضی سه پایه :کنندگان در تحقیقشرکت

آموزانی که هاي شرقی ایران، به طور داوطلب در این تحقیق شرکت کردند و از تمام دانشاستان

 . دنامه دریافت شهاي مشاهده شده حضور داشتند، رضایتدر کالس

هاي درس کالس مشارکتیهاي غیرهاي این مطالعه از طریق مشاهدهداده :هاآوري دادهجمع

هاي بازتابی یکی از ها و یادداشتکالس اري با معلمان همانساختهاي نیمهریاضی، مصاحبه

 استفاده از سه منبع. آوري شدندها، جمعبر این مشاهده -نویسنده سوم این مقاله -پژوهشگران

 . ها ایجاد نمودرا به منظور اعتبار و همسویی داده 1سازيها، امکان مثلثیآوري دادهبراي جمع

با  هاي درس ریاضی و مصاحبهتمام مشاهدات انجام شده در کالس :هاتجزیه و تحلیل داده

این کار به محققان . 9ها، ضبط ویدئویی شده و با دقت پیاده شدندکالس معلمان ریاضی آن

را در کالس درس ریاضی و نظرات معلمان را نسبت به  «گوش دادن»ازه داد تا بتوانند پدیده اج

-این توصیفات، براي پژوهشگران فرصتی ایجاد نمود تا مشابهت. آن، با جزییات توصیف نمایند

به . بندي کنندها را در سه دسته مقولهرا آشکار نمایند و آن «گوش دادن»هاي انواع ها و تفاوت

این  «هاي اصلیهاي ساخته شده از این توصیفات، یافتهمقوله»، (19. ، ص1344)توصیه مارتن 

هاي درس معلمان شرکت ها و توصیفاتِ با جزییاتِ کالستجزیه و تحلیل داده. پژوهش هستند

کننده در تحقیق، کمک کرد تا سه مقوله متمایز از هم ساخته شود که این مقاله، بر سه کالس و 

چنین، پژوهشگران دریافتند که سه هم. ها هستند، متمرکز شداین مقوله 8علمی که معرفسه م

                                                 
 . در زمان انجام این پژوهش، هنوز پایه اول راهنمایی، تبدیل به پایه ششم ابتدایی نشده بود .1

اما با توجه به خاستگاه . استفاده شده است «سازيهمسو»یا  «سازيسه سویه»اخیراً در متون علوم تربیتی در ایران، از معادل  .1

گرفته  «مثلث»تر است زیرا وجه تسمیه این واژه از مناسب «سازيمثلثی»معادل  ، نویسندگان معتقدند کهTriangulationواژه 

 .    توان از موتورهاي جستجوي موجود مانند گوگل کمک گرفتبراي آشنایی بیشتر با این واژه، می. شده است

 .ددقیقه زمان براي پیاده سازي نیاز بو 19هاي ضبط شده، حداقل براي هر پنج دقیقه از نوار .9

4. Representative 
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و « دادن تفسیريگوش»، «دادن ارزیابانهگوش» مقوله ساخته شده، با سه رویکرد متفاوت

بدین . شناسایی شده بود، سازگارند( 1332)که قبالً توسط دیویس  «دادن هرمنیوتیک گوش»

 . براي ارجاع به این سه مقوله استفاده شد 1هااز همان برچسبسبب در این تحقیق، 

. هستند 9کار رفته شده در این مقاله، مستعارافراد، اسامی به 1باالخره، براي حفظ محرمیت

و « تفسیري» ،«ارزیابانه»براي معلمانی که هر یک به نوعی، معرف یکی از سه رویکرد 

براي  «خانم قضاوتی»هاي مستعار و تمثیلیِ ، نامبودند «گوش دادن»به پدیده  «هرمنیوتیک»

آموزان خویش، خواسته یا ناخواسته، راجع به نوع یادگیري دانش «ارزیابانه»معلمی که با رویکرد 

این در حالی است که براي . انتخاب شد «خانم تعاملی»، و «خانم تفسیري»کرد، می« قضاوت»

هاي مستعار هاي مورد مشاهده بودند، تنها معیاري که براي انتخاب نامموزانی که در کالسآدانش

 .در نظر گرفته شد،  دخترانه بودن اسامی بود

 هاي اصلی پژوهشیافته: از توصیفات سه مقوله ساخته شده

هاي آموزان در هر کالس یا هر مدرسه، ویژگیهاي درس، تنوع دانششرایط متفاوت کالس

هاي معلمان، همگی بر انتخاب رویکرد مناسب براي هر درس و تفاوت در ویژگی اصخ

با در . گذارندآموزان در کالس درس ریاضی تأثیرهاي دانشدادن به نظرات و ایده گوش

هاي اصلی نظرگرفتن این مالحظات، سه مقوله ساخته شده از توصیفات که در واقع، همان  یافته

 . شودیه میاین پژوهش هستند، ارا

هاي این پژوهش نشان داد که معلمان ریاضی، تصورات متفاوتی نسبت به اتخاذ یافته

. براي استفاده در کالس درس داشتند، «گوش دادن»وشنود یا همان گفت هاي مختلفرویکرد

وشنود در کالس کننده در این مطالعه، در مورد مفید بودن گفتبراي مثال، هر سه معلم شرکت

اي متفاوت عمل با این حال، هر کدام در ضمن بحث کالسی، به گونه. فاق نظر داشتنددرس ات

آموزان، به کرد که کالس را با همکاري دانشبه طور مثال، خانم قضاوتی تالش می. کردندمی

در  آموزان یا یک بدفهمیاما زمانی که متوجه اشتباهی در پاسخ دانش. صورت تعاملی پیش ببرد

زیر که از کالس خانم قضاوتی  نمونه. آوردشد، به گوش دادن ارزیابانه روي میان مییادگیري آن

 : انتخاب شده، معرف رویکرد ارزیابانه است

                                                 
1. Labels  

2. Confidentiality  

3. Pseudonyme 
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 چقدره؟  A زاویه خوایم ببینیم اندازهدر این شکل می: خانم قضاوتی

 
5شکل   

 .(بودند دادن پاسخ آموزان دستشان را باال برده و آمادهچند نفر از دانش)

 .خب، تو بیا پاي تخته( هارو به یکی از آن! )بله! ... بله :خانم قضاوتی

 .س درجه 89هم  Cس، پس زاویه درجه 89،  چون زاویه! خانم :سحر

 چرا؟: خانم قضاوتی

، تا میزان یادگیري وي و در عین حال، «چرا؟»پرسید پس از جواب سحر، خانم قضاوتی 

در پاسخ به این سؤال، سحر جواب . ه در پس این جواب نهفته است، دریابداي را کایده

چون سحر دلیل نادرستی آورد، خانم قضاوتی بالفاصله . «االضالسچون متساوي»داد 

که سحر را به بیشتر فکر کردن یا تصحیح جوابش سوق دهد، وارد عمل شد و بدون این

 : نگر استنمونه زیر نشا. پاسخ را در اختیار او گذاشت

 !از کجا فهمیدي متساوي الساقینه؟! الساقینهمتساوي :خانم قضاوتی

 . . . ! ]سکوت[ :سحر

 چیه؟ ] OBاشاره به [این ضلع  :خانم قضاوتی

 شعاع :سحر

 ؟]خطاب به همه کالس[چیه  ] OCاشاره به [این ضلع  :خانم قضاوتی

 شعاع :آموزاندانش

 .=C  پس! الساقینهپس متساوي :خانم قضاوتی

پاسخ را از سحر جویا دهد که هر چند خانم قضاوتی، دلیل دادن این شنود نشان میواین گفت

در حقیقت، سحر عمدتاً به . نمودگیري ها نتیجهها را کامل و از آنوي استدالل شد، اما خود

دانست و داد و حتی گاهی دلیل جواب معلم را هم نمیسؤاالت خانم قضاوتی پاسخ می
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کردن به این ترتیب، خانم قضاوتی، کمتر فرصت فکر. دادرا به هر پاسخی ترجیح می« سکوت»

 .دادآموزان میرا به سحر و سایر دانش

داد تا بر روي آموزانش نمی، خانم قضاوتی زمان کافی به دانش«گوش دادن»با این تصور از 

تعدیل کرده و به ورا بررسی کنند و مفاهیم را جرحهایشان هایشان بازتاب داشته باشند، ایدهگفته

، مفاهیمی که توسط (1999) 1آیزنر این در حالی است که به گفته. زبان خودشان بیان کنند

شوند، تنها تابعی از آنچه معلم در نظر دارد به آنان بیاموزد نیست، بلکه آموزان خلق میدانش

عدم توجه به این مهم سبب . م توسط خودشان هستندمعانی و مفاهی آموزان، خود سازندهدانش

شد که گاهی خانم قضاوتی، یک تعریف را بارها و بارها تکرار کند، در صورتی که بیشتر می

خواستند اي که میدانستند، اما توانایی تطبیق آن را با مسئلهآموزان تعریف را میاوقات، دانش

 .حل کنند، نداشتند

کرد، با این آموزان اداره میخانم قضاوتی، کالس را با مشارکت دانشخانم تفسیري هم مشابه 

آموزي در شد یا زمانی که دانشمیآموزي تفاوت که هرگاه متوجه اشتباهی در یادگیري دانش

هایی  ها و استداللکوشید ایدهخورد، ابتدا با طرح سؤاالتی میدهی به سؤال به مشکل بر میپاسخ

تا با کمک  کرد آموز را راهنمایی میسپس دانش. واب شده بود، درک کندرا که منجر به یک ج

آموزِ پاي تخته کمک  توانستند به دانشها نمیگروهیاگر هم. را حل کند هایش، مسئلهگروهیهم

خواست تا در  آموزان میپرسید و از همه دانشکنند، خانم تفسیري سؤال را از تمام کالس می

استفاده  «دادن تفسیريگوش»کوشید از رویکرد یعنی خانم تفسیري می. مورد جواب فکر کنند

رسد، رویکردش را نمی -یعنی پاسخ درست -کرد که کالس به نتیجهاما وقتی احساس می. کند

دادن ارزیابانه روي آورده و جواب را به همراه داد و مشابه خانم قضاوتی، به گوشتغییر می

گوي کالسی وزیر که از یک گفت نمونه. دادآموزان قرار میشتوضیحات کافی در اختیار دان

 :گو مبتنی بر سؤال زیر بودوگفت. استخراج شده، معرف است

کنیم، آیا رأس االضالع، وقتی عمود منصف یک ضلع را رسم میدر مثلث متساوي

 شود؟مقابل بر روي عمود منصف واقع می

 

                                                 
1. E. W. Eisner 
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آموزان را به سمت جواب صحیح تفسیري، دانش دادنخانم تفسیري با اتخاذ رویکرد گوش

 :رهنمون نماید

 کی بلده این سؤال رو جواب بده؟ :خانم تفسیري

 .سمنصف رأس زاویهعمود! خانم :فاطمه

وقتی عمود . هاش با هم برابرناالضالع همه ضلعخانم مثلث متساوي :زهرا

منصف شه، دقیقاً عمودمنصف بکشیم، این ضلع به دو قسمت تقسیم می

 . افته رو ضلع، چون ضلع مقابل هم، اندازه همون ضلع اِمی

 خانم این درسته؟ :شقایق

منصف یه  هر نقطه روي عمود! ... یه راهنمایی بکنم! کامل نیست :خانم تفسیري

 ؟ کی یادشه؟!خاصیت داره

 

را به ، فقط با طرح این سؤال تالش کرد تا اطالعات مرتبط با مسئله خانم تفسیريدر اینجا 

آموزان دادن تفسیري، دانشوي در ادامه، با استفاده از رویکرد گوش. آموزان یادآوري کنددانش

زیر که از یکی از مشاهدات این کالس استخراج شده، به  1خالصه. رساندگام به جواب را گام به

   .کندکمک می« گوش دادن»از  خانم تفسیريشناخت بهتر تصور 

 من بگم؟ ]کندستش را بلند میدر حالی که د[: سارا

 !فقط یه نفر یادشه؟ :خانم تفسیري

 .سهاش از دو سر پاره خط به یک فاصلهخانم اندازه :سارا

یعنی اگه اون نقطه رو به دو سر پاره خط وصل کنیم، همیشه ! بله  :خانم تفسیري

اي که خب حاال به نظرتون اون نقطه. . . . شهعددشان یکی می

 خط یکسانه؟فاصِلش از دو سر پارهاون باالست، 

 ! بله :سارا

 چرا؟ :معلم

 . . . ]سکوت[ :سارا

 . خانم چون اضالع یکی هستن :شقایق

                                                 
1. Excerpt 
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 چرا؟ :خانم تفسیري

خط پایین وصل چون اون رأسِ باال با استفاده از دو ضلع برابر، به پاره :شقایق

 یعنی روي عمود منصف. سشده، پس فاصلش از دو سر به یک اندازه

 .قرار داره

داد تا اب را ادامه شنود بیانگر این است که خانم تفسیري، آنقدر سؤال و جوواین گفت

تفاوت گوش دادن ارزیابانه خانم قضاوتی با گوش دادن . خودشان به نتیجه برسند آموزان دانش

 . خانم تفسیري مشهود بود

فعال بود  او در ابتدا یک شنونده .اما رویکرد خانم تعاملی با دو معلم دیگر، کمی متفاوت بود

تحلیل  وواقع، تجزیه در. کردهایشان تشویق میآموزان را براي توصیف و توضیح ایدهو دانش

هاي کالس وي، پژوهشگران را قانع کرد که خانم تعاملی، از رویکرد هرمنیوتیک، براي داده

داد در می تعاملی به آنان اجازهخانم . کردآموزان استفاده میهاي دانشدادن به صحبتگوش

انجامید و سپس اگر این فرآیند به طول می. هاي خود بحث کنندها، در گروهمورد جواب

شد، خانم که متوجه بدفهمی در یادگیري آنان میرسیدند، یا آنحلی نمیآموزان به راه دانش

. آوردتفسیري روي می تعاملی براي از دست ندادن فرصت و کم نیاوردن وقت، به روش خانم

آموزان کالس را با طرح سؤاالتی کوشید تمام دانشوي با اتخاذ رویکرد گوش دادن تفسیري، می

اي معرف، از فرایند حل زیر، خالصه نمونه. ها را به جواب مطلوب برساندراهنمایی کند که آن

  .هایی است که خانم تفسیري معلم ریاضی آن بودمسئله در یکی از کالس

تومانی، در مربع  59 ، اگر در مربع اول یک سکه 44در یک صفحه شطرنج 

قرار دهیم، در . . .  تومانی و  59 سکه 8تومانی، در مربع سوم  59 سکه 1دوم 

گیرد؟ با تومانی قرار می 59، چند سکه (ام68به طور مثال در مربع )ام xمربع 

اي که ارتفاع متر باشد، خانهیتومانی یک میل 59 که ضخامت هر سکهفرض این

 .(1996اقتباس از دوئر، )شود را بیابید هاي آن از ارتفاع کالس بیشتر میسکه

 

چون یه . کنیمتا خونه داره، خونه اول رو حساب نمی 68چون شطرنج  : پروین

شه  رسه میمی 1هاي بعدي به توان ذاریم توي اون، بعد خونهدونه می

  .169شه  ي میآخر . . . ،11،  11
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  . 169شه می :مریم

 چرا؟ :خانم تعاملی

که توانی از  1بعد براي . 1هستن یعنی توانی از  1چون اینا همه مضربی از  :مریم

   .169شه  کنیم میخونه کم می 68نیست، پس اونو از اون  1

 . 169خانم  :زهره

 چرا ؟: خانم تعاملی

2چون  :زهره
2
 , 2

1
, 2

کردیم  ولی چون صفر حسابش 68تا ره ر میجوهمین 0

 . 169، می شه [اول است منظورش خانه]

بعد  .شمریم تا به اون خونه برسیمبراي هر خونه، خونه ها رو از اول می: کوثر

به  1کنیم و می نویسیم کم می. شه کرداِ، کاریش نمی 1چون  1خونه 

 .1توان عددِ اون خونه، منهاي 

ادن هرمنوتیک استفاده نمود، اما زمانی که متوجه اشتباهی در دگوش دا ازخانم تعاملی ابت

شاید ایشان هم مانند خانم تفسیري  -آموزان شد، رویکرد خود را اطالعات کوثر و سایر دانش

تغییر داده و به گوش دادن تفسیري  -به خاطر کمبود وقت، اگرچه راجع به آن چیزي نگفت

 :روي آورد

نیست، آیا کسی صحبتی  1توانی از  1گه که کوثر میخب همین حرفی : خانم تعاملی

 داره؟

هر عددي به توان صفر . . . ! هست . . . ! چرا هست »آموزان هر کدام جوابی مانند این که دانش

آموزان به ، دانش«شه چی؟هم می 1خب، پس »دادند و وقتی خانم تعاملی پرسید  «1شه برسه می

! بله»درنگ پاسخ داد که و خانم تعاملی بی «باشه؟ 1ه توانی از شمی»صورت پراکنده پرسیدند که 

ولی با وجود این توضیحات، خانم تعاملی بازهم قانع نشد . «!باشه و هست 1تونه توانی از می 1

آموزان هاي دانشکننده بودن استداللو این موضوع را به شکل زیر ادامه داد تا از درستی و قانع

 .دادمعموالً خانم تفسیري انجام میکاري که  مطمئن شود؛

 ؟ 1شه می 19خانم چه جوري می شه که  :پریسا

 ؟ 1شه می  19چه جوري [ خطاب به کالس ] آها،  :خانم تعاملی
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 1»که هاي مختلفی دادند، از جمله اینآموزان جوابدر پاسخ به این سؤال خانم تعاملی، دانش

ضرب در هیچی  1وقتی ! نه»با وي جواب داد که  و دیگري در مخالفت «؟...شهمی 9ضرب در 

اون  ! شهنه خودش نمی»، اما دیگري این نظر را رد کرد و بیان نمود که «...!شه خودش نشه، می

 :در این زمان، خانم تعاملی بحث را قطع کرد و گفت. «...!شه خودشاِ که می 11

 شه؟می  15تقسیم بر 15. گمحاال من یه مسئله می :خانم تعاملی 

 1شه می: آموزاندانش

 ؟ 1شه چرا می :خانم تعاملی

  15حاال اگه بیایم همینو تقسیم بر . تا شکل داره  15خانم ما یه بسته داریم که : آموزاندانش

 .شکل دیگه کنیم، توي هر بسته یه دونه چیز داریم

 . اما من دوس دارم بهتر بگین! خوب گفتی: خانم تعاملی

بار در خودش  5را  1کنیم، یعنی می 15رو تقسیم بر   15که وقتی خاطر اینخانم به  :مهین

 .کنیم، به هر نفر یه مداد میرسهنفر تقسیم می 91تا مداد رو بین  91کنیم وضرب می

 درسته؟[ خطاب به کالس ] :خانم تعاملی

 بله  :آموزاندانش

خوایم با قوانینِ و می 91شه رو بلد نیستیم که می 15خب حاال فرض کنیم ما  :خانم تعاملی

-ها مساوي بودن، ما چیکار مییادتون هست اگه پایه .توان، حساب کنیم

 کردیم؟

 .کردیمها را کم میها را نوشته و توانپایه :آموزاندانش

 !به توانه؟ 1شه پس می :خانم تعاملی

 صفر  :آموزاندانش

 ه باشه؟تونه دو تا جواب داشتیه کسر می! خب :خانم تعاملی

 نه  :آموزاندانش

پس چی قرار  . 19، از این وَرِش هم 1که می شه  از اون وَرِش ! خیلی خب :خانم تعاملی

 داد ببندیم؟

 .1می شه  19پس : آموزانچند تا از دانش
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هاي کننده در این پژوهش، گوش دادن به ایدهها، از نظر معلمان شرکتعالوه بر این

دیویس  هايسو با یافتهاین نظر، هم. ها هم بستگی داشتدهنده، به تعداد پاسخآموزان دانش

، فعالیتی با کمک و هماهنگی «دادنگوش »است که در تحقیقش به این نتیجه رسید که ( 1338)

آموزان زمانی که دانش. شودهاي احساسی و فیزیکی میحواس است که باعث ارایه پاسخ همه

هاي آنان گوش ند، خانم تفسیري و حتی گاهی خانم قضاوتی، به ایدهکردتک صحبت میتک

در نهایت، . نمودندآوردند و گاه آنان را راهنمایی میدادند و در این فرایند، گاه مثال نقض میمی

بندي، به ها با یک جمعکرد، آنآموزان به جواب صحیح اشاره میکه یکی از دانشبه محض این

زمان جمعی و همآموزان به صورت دستهاین در حالی بود که هرگاه دانش. ددادنبحث خاتمه می

آموزان پیدا هاي دانشز ایدهکردند، این دو معلم، اغلب درک عمیقی ابا هم صحبت می

 . شنیدندها را نمیکردند یا حتی گاهی آن نمی

ا زمانی که این داد، امها گوش میها و ایدهخانم تعاملی هم با وجودي که به همه صحبت

شد، رویکرد آموزان به جواب درست نرسند نگران میانجامید و از این که دانشروند به طول می

ها را هاي درست و مورد انتظار، آنآموزان به سمت جوابداد و با هدایت دانشخود را تغییر می

، (1991) 1ویلاین در حالی است که به اعتقاد ون دو. دادخواست قرار میجهتی که می در

یعنی اگر قبول . باشیمآموزان را باور داشته هاي دانشدادنِ فعال، نیازمند این است که ایدهگوش

توانیم صبر کنیم و تر میهاست، آسانگوید، بازتابی از درک آنآموزان میکنیم که هرآنچه دانش

 . ریاضی بیابد ساده ها، پاسخی براي یک ایدهفرصت دهیم تا آن

 ن پایانیسخ

آموزان گوش دهند و هاي دانشهاي درس ریاضی، معلمان به صحبتالزم است در کالس

هاي در عین حال، به انجام پژوهش. هایشان تشویق نمایندها و استداللآنان را براي بیان ایده

این پژوهش . بپردازند، نیازمندیم« گوش دادن»متنوعی که از زوایاي گوناگون به بررسی پدیده 

-ها و نظرات دانشدادن به ایدهنشان داد که معلمان ریاضی، رویکردهاي متفاوتی را براي گوش

تمرکز . کنند که هرکدام، داراي اهمیت آموزشی ویژه خود استآموزان در کالس درس اتخاذ می

در کالس درس ریاضی از طریق « گوش دادن»این پژوهش بر آشکار کردن تمایز بین انواع 

هاي ها و سپس، ساختن مقولهزییات کالس درس و نظرات معلمان آن کالستوصیفِ با ج

                                                 
1. Van De Walle 
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چنین، به استناد توصیفات انجام شده، این هم. معرف رویکردهاي متفاوت به این پدیده بود

توانند داشته باشند، می «گوش دادن» بندي رسید که معلمان هر رویکردي بهتحقیق به این جمع

دهد تا با فرایند تفکر تدریسی، استفاده کنند، زیرا به آنان فرصت می از آن به عنوان یک سازوکار

 . ها افزایش یابدآموزان  بیشتر آشنا شوند و شناختشان نسبت به آنو حل مسئله ریاضی دانش
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