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I 

 

 فهرست

 

 عنوان                                                                                                         شماره صفحه

 أ پیشگفتار

 1 فصل اوّل

 2 مقدمه

 2 مسأله بیان -1-1

 3 پژوهش اهداف -1-2

 3 کلی هدف -1-2-1

 3 خاص اهداف -1-2-2

 3 پژوهش های لؤاس -1-3

 4 تحقیق ضرورت و اهمیت -1-4

 4 پژوهش روش -1-5

 5 کلیدی واژگان -1-6

 7 فصل دوّم

 8 مقدمه

 8 دیگر کشورهای برخی و ایران در( ریاضی ی حوزه به نگاهی نیم با) درسی برنامه ی گذشته بر گذری -2-1

 9 ایران در آموزشی تحول سیر -2-1-1

 9 (ش .ه 1230 سال تا ها خانه مکتب از) اول ی دوره -2-1-1-1

 10 (ش .ه 1230 -1289 ) دوم ی دوره -2-1-1-2

 12 (ش .ه 1289-1300) سوم ی دوره -2-1-1-3

 12 (ش .ه 1300 -1320) چهارم ی دوره -2-1-1-4

 14 (ش .ه 1320 -1342) پنجم ی دوره -2-1-1-5

 15 (ش .ه 1342 -1357) ششم ی دوره -2-1-1-6

 16 (ش .ه 1357 -1375) هفتم ی دوره -2-1-1-7

 17 (ش .ه 1370 -1390) هشتم ی دوره -2-1-1-8

 19 (بعد به ش .ه 1390) نهم ی دوره -2-1-1-9



 

II 

 

 20 بندی جمع و تحلیل -2-2

 22 ریاضی ی حوزه در درسی برنامه ی پیشینه مرور -2-3

 27 فصل سوّم

 28 پژوهش روش -3-1

 29 ها داده آوری جمع روش و گیری نمونه روش ،نمونه و جامعه -3-2

 31 ل چهارمفص

 32 مقدمه

 32 (کارکرد و ضرورت) منطق و وجودی ی فلسفه -4-1

 32 اسناد در منطق و وجودی ی فلسفه -4-1-1

 33 خارجی و داخلی های پژوهش در منطق و وجودی فلسفه -4-1-2

 34 ریاضی فلسفی مبانی -4-1-2-1

 34 گرایی اساس -4-1-2-1-1

 35 گرایی انسان -4-1-2-1-2

 36 ریاضی کارکرد و تضرور -4-1-2-2

 40 قلمرو و محدوده -4-2

 40 اسناد در قلمرو و محدوده -4-2-1

 42 خارجی و داخلی های پژوهش در قلمرو و محدوده -4-2-2

 45 مطالعه روش -4-3

 46 اسناد در مطالعه روش -4-3-1

 46 (کلیدی های ایده، محتوا سازماندهی) محتوا -4-4

 46 اسناد در محتوا -4-4-1

 49 خارجی و داخلی های پژوهش در محتوا -4-4-2

 50 ریاضی مفاهیم -4-4-2-1

 50 عددی محاسبات و اعداد -4-4-2-1-1

 63 نمادین نمایش و جبر -4-4-2-1-2

 66 متوسطه ریاضی درسی برنامه در جبر -4-4-2-1-2-1

 67 تعمیم و جبر -4-4-2-1-2-2

 72 ابتدایی های دوره در جبر -4-4-2-1-2-3

 73 (ابتدایی دوره در سنگاپور و چین درسی برنامه) کشورها دیگر های برنامه در جبری تأکیدات -4-4-2-1-2-4

 81 جبر در آموزان دانش های بدفهمی از برخی -4-4-2-1-2-5



 

III 

 

 87 هندسه -4-4-2-1-3

 92 هندسی تفکر و هندسه یادگیری -4-4-2-1-3-1

 95 گیری اندازه -4-4-2-1-4

 96 ریاضی درسی برنامه در گیری اندازه میتاه و ضرورت -4-4-2-1-4-1

 97 ای مدرسه ریاضی درسی برنامه در گیری اندازه آموزش برای چارچوبی -4-4-2-1-4-2

 106 احتمال و آمار، ها داده -4-4-2-1-5

 106 آمار -4-4-2-1-5-1

 107 آمار آموزش ضرورت -4-4-2-1-5-1-1

 108 آمار نقش و ها ویژگی -4-4-2-1-5-1-2

 111 احتمال -4-4-2-1-5-2

 111 آن تاریخ ماقبل در احتمال -4-4-2-1-5-2-1

 114 احتمال تعریف -4-4-2-1-5-2-2

 117 مدرن احتمال دوران -4-4-2-1-5-2-3

 118 احتمال مفهوم گیری شکل مورد در نظری های دیدگاه -4-4-2-1-5-2-4

 119 ریاضی تاریخ -4-4-2-1-6

 123 ریاضی تاریخ اهمیت -4-4-2-1-6-1

 125 ریاضی فرایندهای -4-4-2-2

 125 مسأله حل -4-4-2-2-1

 127 مسأله حل مورد در ها دیدگاه برخی -4-4-2-2-1-1

 130 پاسخ باز مسأله -4-4-2-2-1-2

 132 درسی برنامه در مسأله حل هدف و نقش -4-4-2-2-1-3

 132 ریاضی مسأله طرح -4-4-2-2-1-4

 133 ریاضی مسأله طرح و مسأله حل -4-4-2-2-1-5

 133 ریاضی مسأله طرح فرآیندهای -4-4-2-2-1-6

 135 مسأله حل ی زمینه در شده انجام تحقیقات برخی بر مروری -4-4-2-2-1-7

 140 اثبات و استدالل -4-4-2-2-2

 142 استدالل های روش برخی بر شرحی -4-4-2-2-2-1

 148 (ریاضی نوشتن و خواندن فرهنگ شامل) ریاضی گفتمان -4-4-2-2-3

 151 اتصاالت و پیوندها -4-4-2-2-4

 153 مفهومی نقشه -4-4-2-2-4-1

 156 بازنمایی -4-4-2-2-5

 157 بازنمایی کاربرد -4-4-2-2-5-1

 162 سازی مدل -4-4-2-2-6

 170 ریاضیات در فناوری -4-4-2-2-7

 180 تفکر انواع -4-4-2-2-8

 180 نقاد تفکر -4-4-2-2-8-1

 187 خالق تفکر -4-4-2-2-8-2

 190 ریاضی در خالقیت -4-4-2-2-8-2-1

 194 تجسمی تفکر -4-4-2-2-8-3



 

IV 

 

 199 فراشناخت -4-4-2-2-9

 203 مثال -4-4-2-3

 204 مثال انواع -4-4-2-3-1

 205 ریاضی درآموزش مثال جایگاه -4-4-2-3-2

 207 مناسب آموزشی مثال یک های ویژگی -4-4-2-3-3

 820 (ریمحو شایستگی رویکرد با) اهداف -4-5

 208 ملی درسی برنامه سند در اهداف -4-5-1

 213 هادوره اهداف و بنیادین تحول سند در اهداف -4-5-2

 215 ریاضیات یادگیری ی حوزه در رسمی تحصیالت ی دوره پایان در انتظار مورد های شایستگی -4-5-3

 217 خارجی و داخلی های پژوهش در اهداف -4-5-4

 312 یادگیری و یاددهی راهبردهای -4-6

 231 (ملی درسی وسندبرنامه بنیادین سندتحول) اسناد در یادگیری و یاددهی راهبردهای -4-6-1

 234 خارجی و داخلی های پژوهش در یادگیری و یاددهی راهبردهای -4-6-2

 234 آن اهداف و یادگیری -4-6-2-1

 235 یادگیری های نظریه -4-6-2-2

 236 رفتارگرایی -4-6-2-2-1

 238 گرایی سازنده -4-6-2-2-2

 240 پیاژه ی نظریه -4-6-2-2-2-1

 241 برونر ی نظریه -4-6-2-2-2-2

 241 (اجتماعی تعامل نظریه) یادگیری به اجتماعی -فرهنگی رویکرد -4-6-2-2-2-3

 242 فرهنگی -اجتماعی نظریة -4-6-2-2-2-3-1

 243 یگوتسکیو فرهنگی -اجتماعی رویکرد در کلّی مفاهیم -4-6-2-2-2-3-2

 247 شناختی رشد به فرهنگی -اجتماعی رویکرد محوری موضوعات -4-6-2-2-2-3-3

 248 آموزش در ویگوتسکی نظریه عملی کاربردهای -4-6-2-2-2-3-4

 251 اطالعات پردازش و گرایی شناخت -4-6-2-2-3

 253 گرایی شناخت های نظریه مهمترین -4-6-2-2-3-1

 257 یادگیری رد فردی هایتفاوت -4-6-2-3

 925 ارزشیابی -4-7

 260 ملی درسی برنامه سند در ارزشیابی -4-7-1

 261 خارجی و داخلی های پژوهش در ارزشیابی -4-7-2

 263 ارزشیابی ابعاد  -4-7-2-1

 265 ارزشیابی اهداف -4-7-2-2

 266 ها زیابیار و ها ارزشیابی نوع این تغییر لزوم و سنتی ارزیابی و ارزشیابی معایب  -4-7-2-3

 271 عمومی آموزش در ریاضی ارزشیابی -4-7-2-4



 

V 

 

 272 ارزیابی و ارزشیابی رویکردهای تغییر نتایج -4-7-2-5

 274 مطلوب ارزیابی و ارزشیابی های ویژگی -4-7-2-6

 277 جدید ارزشیابی تأکیدات -4-7-2-7

 278 ریاضیات ارزیابی استانداردهای -4-7-2-8

 281 آنان از برخی شرح و ارزشیابی نواعا بندی تقسیم -4-7-2-9

 281 ها آن از استفاده هدف و زمان به توجه با تحصیلی های ارزشیابی بندی دسته -4-7-2-9-1

 282 اجرا نوع به توجه با تحصیلی های ارزشیابی انواع -4-7-2-9-2

 282 انشاءنویسی -4-7-2-9-2-1

 282 ژورنال -4-7-2-9-2-2

 282 پروژه -4-7-2-9-2-3

 283 کار پوشه یا تحصیلی پوشه -4-7-2-9-2-4

 283 کار های پوشه ارزیابی و مدیریت، دهی سازمان برای مفید ی نکته چند -4-7-2-9-2-4-1

 285 عملکردی ارزشیابی -4-7-2-9-2-5

 286 آموزان دانش برای عملکردی های تکلیف مزایای -4-7-2-9-2-5-1

 287 معلمان رایب عملکردی تکلیف مزایای -4-7-2-9-2-5-2

 287 مدیران و والدین برای عملکردی تکلیف مزایای -4-7-2-9-2-5-3

 287 عملکرد های شاخص و ها روبریک -4-7-2-9-2-6

 288 گروهان هم ارزشیابی و ارزشیابی خود -4-7-2-9-2-7

 288 شفاهی ارزشیابی یا مصاحبه -4-7-2-9-2-8

 289 کتبی ارزشیابی -4-7-2-9-2-9

 290 پاسخ باز ارزشیابی -4-7-2-9-2-9-1

 291 پاسخ بسته ارزشیابی -4-7-2-9-2-9-2

 292 نتایج این به یابی دست جهت ارزشیابی های شیوه انواع و یادگیری نتایج -4-7-2-10

 293 دادن گزارش و مستندکردن -4-7-2-11

 297 عمومی آموزش در ریاضی ارزشیابی کنونی چارچوب -4-7-2-12

 297 مستمر بیارزشیا -4-7-2-12-1

 300 پایانی امتحان -4-7-2-12-2

 301 راهنمایی و ابتدایی در ارزشیابی تفاوت -4-7-2-13

 302 ریاضی درسی ی برنامه ترویج و اجرا -4-7-2-14

 302 معلمان صالحیت -4-8

 302 ملی درسی برنامه سند در معلمان صالحیت -4-8-1

 303 رجیخا و داخلی های پژوهش در معلمان صالحیت -4-8-2

 307 ریاضی معلمان صالحیت -4-8-2-1

 308 آموزشی متخصصان دیدگاه از ریاضی معلمان نیاز مورد دانش -4-8-2-2

 309 شولمن دیدگاه بررسی -4-8-2-2-1

 312 گروسمان دیدگاه -4-8-2-2-2



 

VI 

 

 313 همکاران و بال دیدگاه -4-8-2-2-3

 313 همکاران و هیل دیدگاه -4-8-2-2-4

 315 نیس دیدگاه -4-8-2-2-5

 316 محتوا پداگوژی دانش -4-8-2-3

 317 معلمان دانش و صالحیت ارزیابی های شاخص و استانداردها -4-8-2-4

 KQ 318 ابزار -4-8-2-4-1

 319 ریاضی تدریس های استاندارد -4-8-2-4-2

 320 معلمان گیری تصمیم در مهم عوامل -4-8-2-4-3

 321 درسی برنامه تدوین در ها آن نقش و ریاضی معلمان آموزش -4-8-2-5

 324 آموزش تدریجی بهبود در مهم اصل شش -4-8-2-5-1

 632 تجهیزات و امکانات -4-9

 326 ملی درسی برنامه سند در تجهیزات و امکانات -4-9-1

 328 ها پژوهش در تجهیزات و امکانات -4-9-2

 330 آموزشی مواد های ویژگی -4-9-2-1

 330 درسی کتاب -4-9-2-1-1

 331 معلم راهنمای کتاب -4-9-2-1-2

 333 کار کتاب -4-9-2-1-3

 334 ارزشیابی کتاب -4-9-2-1-4

 334 ورزی دست مواد -4-9-2-1-5

 335 آموزشی های فیلم -4-9-2-1-6

 336 آموزشی افزارهای نرم -4-9-2-1-7

 337 اینترنتی محیط -4-9-2-1-8

 338 آموزشی کمک های کتاب -4-9-2-1-9

 338 نیاز مورد امکانات و تجهیزات، ملزومات -4-9-2-1-10

 340 تکنولوژی و ابزار از استفاده مهارت -4-9-2-2

 341 ؟چرا، حساب ماشین از استفاده -4-9-2-2-1

 342 درسی ی برنامه در حساب ماشین از استفاده تأثیر -4-9-2-2-2

 343 ابزار یک عنوان به حساب ماشین -4-9-2-2-3

 434 آموزشی بسته اجزای -4-10

 344 اسناد در آموزشی بسته  -4-10-1

 534 فصل پنجم

 634 مقدمه

 634 ضرورت و منطق -5-1



 

VII 

 

 346 هنری و اجتماعی -فرهنگی وجه -5-1-1

 347 کاربردی وجه -5-1-2

 347 محض وجه -5-1-3

 347 کاربردی -محض وجه -5-1-4

 834 (محتوا بر حاکم چتر) قلمرو و محدوده -5-2

 349 ریاضی مفاهیم -5-2-1

 349 عملیات و اعداد -5-2-1-1

 349 اعداد -5-2-1-1-1

 350 عملیات -5-2-1-1-2

 353 نمادین نمایش و جبر -5-2-1-2

 356 هندسه -5-2-1-3

 358 هندسی تفکر و هندسه یادگیری -5-2-1-3-1

 359 گیری اندازه -5-2-1-4

 361 احتمال و آمار ،ها داده -5-2-1-5

 361 آمار -5-2-1-5-1

 364 احتمال -5-2-1-5-2

 367 ریاضی تاریخ -5-2-1-6

 368 ریاضی های فرایند -5-2-2

 369 مسأله حل -5-2-2-1

 370 پاسخ باز مسأله -5-2-2-1-1

 372 ریاضی مسأله طرح -5-2-2-1-2

 373 مسأله حل و معلمان -5-2-2-1-3

 373 اثبات و استدالل -5-2-2-2

 377 ریاضی گفتمان -5-2-2-3

 379 اتصاالت و یوندهاپ -5-2-2-4

 379 مفهومی نقشه -5-2-2-4-1

 381 بازنمایی -5-2-2-5

 381 بازنمایی کاربرد -5-2-2-5-1

 382 مدلسازی -5-2-2-6

 383 ریاضی آموزش در مدلسازی اهمیت -5-2-2-6-1

 383 ریاضی مدلسازی و درسی برنامه -5-2-2-6-2

 384 ریاضی مدلسازی و آموزش -5-2-2-6-3

 386 ریاضیات در نّاوریف -5-2-2-7



 

VIII 

 

 388 تفکر انواع -5-2-2-8

 388 نقاد تفکر -5-2-2-8-1

 390 خالق تفکر -5-2-2-8-2

 390 ریاضی در خالقیت -5-2-2-8-2-1

 391 تجسمی تفکر -5-2-2-8-3

 392 فراشناخت -5-2-2-9

 933 مثال از استفاده -5-3

 394 مثال انواع -5-3-1

 395 ریاضی درآموزش مثال جایگاه -5-3-2

 395 مناسب آموزشی مثال یک های ویژگی -5-3-3

 639 (محوری شایستگی رویکرد با)  اهداف -5-4

 400 یادگیری -یاددهی راهبردهای -5-5

 540 ارزشیابی -5-6

 840 معلمان صالحیت -5-7

 409 ریاضی معلمان صالحیت -5-7-1

 411 معلمان دانش و صالحیت ارزیابی های شاخص و استانداردها -5-7-2

 412 درسی برنامه تدوین در ها آن نقش و ریاضی معلمان آموزش -5-7-3

 413 تجهیزات و امکانات -5-8

 415 آموزشی بسته -5-9

 641 فارسی منابع

 624 خارجی منابع

 ها جدولفهرست 

 20 آموزشی نظام ساختار تحول سیر (:1-2جدول)

 21 یرانا مصوب هایبرنامه در عمومی آموزش یدوره طول (:2-2جدول)

 32 ملی درسی برنامه سند در کارکرد و ضرورت (:1-4جدول)

 40 ملی درسی برنامه سند در قلمرو و محدوده (:2-4جدول)

 46 ملی درسی برنامه سند در مطالعه روش (:3-4جدول)

 47 ملی درسی برنامه سند در محتوا (:4-4جدول)

 49 ریاضی محتوای بندی تقسیم (:5-4جدول)



 

IX 

 

 دوم ی پایه تا دبستانی پیش یدوره در آموزان دانش از انتظار مورد اهداف و عملیات و اعداد استاندارد های همؤلف (:6-4جدول)

 52 (NCTM، 2000) ابتدایی

 58 (1984 ،موثر و کارپنتر از  )برگرفته تفریق و جمع کالمی مسائل انواع (:7-4جدول)

 61 صحیح اعداد ربض به مربوط ای مسئله های موقعیت بندی طبقه (:8-4جدول)

 66 (1388  استیسی، و )اصغری جبر با حساب در مسأله حل هایتفاوت (:9-4جدول)

 شجاعی و 1387 ازصدیقی، برگرفته ،2005 کاپوت، و )بلنتن جبری تفکر رشد برای مناسب جبری های فعالیت (:10-4جدول)

1391) 71 

 81 پرسش کی به ابتدایی کالس 30 آموزاندانش هایپاسخ (:11-4جدول)

 85 ها مربع تعداد :(12-4جدول)

 129 ریاضی در مسأله حل عملکرد دقیق تعیین برای الزم ریاضی رفتار و دانش (:13-4جدول)

 134 ضرب با ارتباط در آموزان دانش سازی مفهوم (:14-4جدول)

 135 (1388مسأله)کرمی حل ی زمینه کشوردر هر در شده انجام تحقیقات تأکید (:15-4جدول)

 NCTM 136 فرآیندی و موضوعی استانداردهای (:16-4جدول)

 شده نقل ،2005استیسی، از )برگرفته استرالیا ریاضی آموزش ملی پروفایل در ریاضی آموزش کلی های هدف (:17-4جدول)

 137 (1388 کرمی، در

 کرمی، از نقل به   ،2005ستیسیا از )برگرفته استرالیا ملی پروفایل در کردن کار وارریاضی های شاخه زیر (:18-4جدول)

1388) 137 

 139 مطالعه مورد کشورهای درسی یبرنامه در هدف مثابه به مسأله حل فرآیند نقش ای مقایسه (:19-4جدول)

 208 ملی درسی برنامه سند در اهداف (:20-4جدول)

 213 بنیادین تحول سند در ها دوره اهداف و اهداف (:21-4جدول)

 231 اسناد در یادگیری و یاددهی هایراهبرد (:22-4جدول)

 260 ملی درسی برنامه سند در ارزشیابی (:23-4جدول)

 درسی برنامه راهنمای از شده )برگرفته نتایج این به دستیابی جهت ارزشیابی های شیوه انواع و یادگیری نتایج (:24-4جدول)

 293 1380 راهنمایی(، – )ابتدایی عمومی آموزش ی دوره ریاضیات

 302 ملی درسی برنامه سند در معلمان صالحیت (:25-4ل)جدو

 317 (1390 پور، صدق صالح و ریحانی از نقل )به 2008 کواریک، دید از محتوا پداگوژی دانش ابعاد (:26-4جدول)

 326 ملی درسی برنامه سند در تجهیزات و امکانات (:27-4جدول)

 344 ملی درسی برنامه سند در آموزشی بسته اجزای (:28-4جدول)

 348 ریاضی درسی برنامه در محتوا (:1-5جدول)

 406 نتایج این به دستیابی جهت ارزشیابی های شیوه انواع و یادگیری نتایج (:2-5جدول)

  فهرست نمودارها

 33 ریاضیات منطق و وجودی فلسفه (:1-4نمودار)

 154 (1389 استادی در شده )نقل مفهومی نقشه مورد در مفهومی نقشه (:2-4نمودار)
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 154 (1389 استادی در شده )نقل مفهومی نقشه مورد در مفهومی نقشه (:3-4نمودار)

 155 (1391 همکاران و دواری در شده )نقل مفهومی نقشه مورد در مفهومی نقشه (:4-4نمودار)

 156 (1388 احمدی، در شده )نقل مفهومی های نقشه کاربردهای بین ارتباط (:5-4نمودار)

 263 ارزشیابی ابعاد (:6-4نمودار)

 265 (1390 آزاد، )غالم ها آن نتایج و ارزشیابی اهداف دسته چهار (:7-4نمودار)

 290 کتبی تحصیلی ارزشیابی انواع (:8-4نمودار)

 307 (COACTIVE، 2013) تدریس موقعیت در شده تعیین ای حرفه دانش منظر در ای حرفه صالحیت الگوی (:9-4نمودار)

 312 (1990 )گروسمان، معلمان دانش لمد (:10-4نمودار)

 314 (2008 همکاران، و هیل از نقل )به ستدری برای ریاضی دانش (:11-4نمودار)

 346 ریاضی درسی برنامه ضرورت و منطق نظری چارچوب (:1-5نمودار)

 380 (1389 استادی در شده )نقل مفهومی نقشه مورد در مفهومی نقشه (:2-5نمودار)

 381 مفهومی های نقشه کاربردهای بین باطارت (:3-5نمودار)

  ها شکلفهرست 

 78 تصویری معادله حل (:1-4شکل)

 79 سنگاپور درسی برنامه دوم پایه در معکوس اعمال (:2-4شکل)

 79 افتاده جا اعداد یافتن و الگو بررسی (:3-4شکل)

 84 جبری پرسش یک به آموزاندانش هایپاسخ (:4-4شکل)

 85 ها بعمر تعداد :(5-4شکل)

 86 آموز دانش حل راه (:6-4شکل)

 87 سؤال :(7-4شکل)

 138 (MOE،B،A، 2007) سنگاپور در مدرسه ریاضیات هدف عنوان به مسأله، حل (:8-4شکل)

 197 (11ص ،1996 یرز، )گوتی هرم شکل (:9-4شکل)



 

 أ

 

 پیشگفتار

تحولبنیادیندرنظامآموزشوپرورش،آرمانیاستبزرگکههرچندمالزمباتغییراست،ولی

تحولدرنظامسیاستهایکلیایجادتحولدرنظامآموزشوپرورشکشور،اندیشد.دربهفراترازآنمی

یاتطیبه)زندگیفردیآموزشوپرورشمبتنیبرفلسفهتعلیموتربیتاسالمیدرجهترسیدنبهح

واجتماعیمطلوباسالمی(ورشدوشکوفاییاستعدادهایفطریوارتقاءکیفیدرحوزههایبینش،

دانش،مهارت،تربیتوسالمتروحیوجسمیدانشآموزانباتأکیدبرریشهکنکردنبیسوادیو

بلند اسالمی، اخالق به متخلق پرهیزکار، مؤمن، های بانشاط،تربیتانسان خیرخواه، امیدوار، همت،

ظلمستیز، وطندوست، خالق، خردورز، عدالتخواه، قانونگرا، مسؤولیتپذیر، آزادمنش، حقیقتجو،

مبانینظریتحولبنیادیندرنظام»نگارشاسنادینظیرذکرشدهاست. 1جمعگرا،خودباوروایثارگر

تربیترسمیعمومی و «تعلیم بنیادی»، تحول پرورشسند نآموزشو » درسیملیبرنامه»و مؤید«

نمایدعزمیاستجدّیکهخاستگاهآنتحولاستونهتغییر.درراستایتحققچنینتحولی،الزممی

موردبازنگریوژرفنظامتربیتی،درکلیتونیزدرتمامیاجزاءومؤلفه اندیشیقرارگیردوهایآن،

آخرینتحوالتآموزشی آرمانهمسوبا نیزهمگامبا و ایدهدرسراسردنیا و اسالمیوها هایانقالبی،

ایرانیگامبردارد.

فرآیندتولیدبرنامههایدرسیوتربیتیحوزههایتربیتویادگیریمستلزمفراهمنمودنسه

برنامهره سند در استکه نخستتحلیلبرنامهتوشه است. ودرسیملیدرسیملیبدانتصریحشده

استخراجداللتاهدافدوره ویژگییتحصیلیو پرورشو آموزشو اهدافکالن تحلیل دوم هایها،

جامعه و وحیاتطیبه تحلیلنیازها نهایت، در اساسسندتحولبنیادینو بر یعدلمهدوی)عج(

(.44ملی،صدرسیای،ملیوجهانی)برنامهییادگیریدرسطحمنطقههایانجامشدهدرحوزهپژوهش

حوزه موازاتده به آموزشریاضی، و توسعه تحقیق، واحد همینرو حوزهاز در یییادگیریدیگر،

ریاضی،دستبهمطالعاتیعمیقوگستردهزدهوبرآنشدکهباتأسیبهاسنادباالدستی،نظیرسند

توسلبهسندبرنامه با نیز مثابه-درسیملیتحولبنیادینو راهینقشهبه نیز-نمایندهایجامعو و

هاومطالعاتبومیوجهانی،نگاهیدوبارهبرمفاهیممندیشایستهازآخریندستاوردهایپژوهشبهره

هاوکارکردهاورویکردهایحاکمبرآموزشریاضیداشتهوطرحینونظری،روندهاوفرآیندها،نقش

دراندازد.
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درقالبپنجفصلارائهشدهاست.درفصلنخستبهحاصلاینتالش،پژوهشجاریاستکه

این اهمیتوضرورتانجام سؤاالتپژوهشی، اهدافپژوهش، بیانمسأله، نظیر کلیاتطرحپژوهش،

یپژوهشیموردبررسیقرارگرفتهپژوهشونیزروشپژوهشپرداختهشدهاست.درفصلدومپیشینه

یریاضیبهاجمالمعرفیشدهاست.فصلسوم،بخصوصدرحوزهدرسیایرانوبرخیکشورها،وبرنامه

یآماریاختصاصهاومعرفیجامعهآوریوتجزیهوتحلیلدادهیجمعبهبیانروشپژوهشوشیوه

هایداخلیوهایپژوهشدردوبخشمجزایاسنادباالدستیوپژوهشیافتهودرفصلچهارمنیزیافته

درسیحوزهریاضیاستخراجهایموردنیازبرایتدوینراهنمایبرنامههاومؤلفهخارجی،درقالبگزاره

درفصلنهایی،گزاره هایمستخرجازاسنادباالدستیومنابععلمی،برهمنهیوبهثبترسیدهاست.

درسی،ارائهگردیدهاست.شدهوجمعبندیکلیبرایهرمؤلفهازبرنامه

س پژوهش، این انجام حوزهدر متخصصین همکاری از که است شده آموزشعی ریاضی، های

ها؛زهرادرسیونیزدبیرانمحترمریاضیاستفادهشود.الزماستازخانمیمطالعاتبرنامهریاضی،حوزه

پور،ربابهعابدیوزهرهکتابدارورحیمی،فهیمهکالهدوز،سپیدهنوروزی،نرگسیافتیان،شقایقشریف

صالحی،حمیدرضاامیری،مهدیایزدی،ایرجزمانی،احسانبهرامیسامانی،حسنحمدرضاسیّدم آقایان؛

باشیانومحمدنیرو،مراتبتقدیروتشکرصمیمانهرابهعملآوریم.پرنگ،هادیمین

 



مجریطرح:

ابراهیمریحانی

  واحدتحقیق،توسعهوآموزشریاضی
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مقدمه

 مسألهدر نظیر پژوهش، طرح کلیات بیان به فصل، پژوهشی،این سؤاالت اهداف، پژوهش، ی

اهمیتوضرورتانجامپژوهش،روشپژوهشوتعریفواژگانکلیدیپرداختهشدهاست.

 بیانمسأله-1-1

استتدویننوپاییموضوعبرنامه ازمجموعهعواملیاستکهسببشده ریزیدرسیدرکشور

روشهابرنامه تألیفکتبدرسی، برنامهیآموزشی، بر این، پیشاز اقداماتتا سایر ایهایتدریسو

هایهاوکاستینگروبرگرفتهازفرهنگاسالمیوایرانیمبتنینباشدواینامرآسیبجانبهجامعوهمه

ودرسیبرنامهتولیدیطراحیوفراوانبههمراهداشتهاست.گذشتزمانوافزایشدانشِفنیدرزمینه

هاومطالعاتداخلیوتطبیقی،ضرورتوامکانتدوینانباشتتجربیاتمفیدومغتنموانجامپژوهش

هاووتولیدمحتواهایآموزشیدردورهدرسیبرنامهیایراهبردیوجامعرابرایساماندهیبهینهبرنامه

ملی،پیشگفتار(.بههمینلحاظدرسیبرنامهکرد)سطوحمختلفیادگیریبهضرورتیانکارناپذیربدل

جانبهدردستوریقانوناساسیبرایتحوالتهمهتدوینسندتحولبنیادینآموزشوپرورشبهمثابه

هایاصلیاینسندوملی،بهعنوانیکیاززیرنظامدرسیبرنامهکارقرارگرفتوبهتبعِآن،تدوینسند

جانبه،گستردهوعمیقدرمفاهیمومحتواییایجادتحولهمهمعیادگیری،زمینهیجاینقشهبهمنزله

آموزشیرافراهمآورد.

یمفاهیمنظریموجودیابیعملیبهمقصدومقصودایناسنادوترجمانشایستهامابرایدست

اطبان)نظیرمعلمان،یطراحیمحتواودیگرمخاندرکارانحوزهدرآنبهزبانمجریانآموزشیودست

درسیبرنامهرسدوآنتدوینراهنمایآموزان،والدینو...(،برداشتنگامیمهمضروریبهنظرمیدانش

یمطالعاتیارزشمندیییادگیریریاضی،بهعنوانحوزهییادگیریاست.ازاینروحوزهدرهرحوزه

نظام تمامی در گرفتهکه قرار توجه مورد آموزشی شکافهای کردن پر برای که است آن بر بین،

هاییعملواجرا،باتأسیبهایناسنادوهمچنینیافتههایموجوددراسنادباالدستیوحیطهتئوری

ریاضیرابالحاظدرسیبرنامهینظامهایسازندهمطالعاتداخلیوخارجی،کلیاتونیزعناصرومؤلفه

هایانقالبی،اسالمیوایرانیهاوایدهسراسردنیاونیزبانظربهآرمانکردنآخرینتحوالتآموزشیدر

یریاضیراازاهدافمهمحوزهدرسیبرنامهموردبازنگریقراردهدوازاینرهگذرتدوینسندراهنمای

شمارد.خودبرمی

خطمشی تحلیل نوشتار، این کلی پژوهشهدف مصوب، اسناد معتبرها، منابع و باها مرتبط

اینراهنمادردرسیبرنامهییادگیریریاضیوتدوینکلیاتسندراهنمایحوزه برایاینحوزهاست.
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مثابه به تبییناینعناصر، تعیینو دارایعناصریاستکه نخستدرهیئتسندیمکتوب، یگام

اهمخواهدکردوامیداستیورودبهمراحلساخت،اجراوارزشیابیرافر،مقدمه1درسیبرنامهطراحی

تدویننقشه سهمرحلهکه از مستلزمگذر برداشتناینگام، ممکننماید. و میسر آموزشرا ییراه

ییادگیریریاضیاستکهاهدافاصلیهایمرتبطباحوزهها،اسنادمصوبوپژوهشتحلیلخطمشی

وفرعیاینپژوهشراشکلخواهندداد.

اهدافپژوهش-1-2

هدفکلی-1-2-1

اسنادمصوب،پژوهشتحلیلخطمشی ییادگیریریاضیوهاومنابعمعتبرمرتبطباحوزهها،

برایاینحوزه.درسیبرنامهتدوینکلیاتسندراهنمای

اهدافخاص-1-2-2

  سند نظیر باالدستی اسناد دورهدرسیبرنامهتحلیل اهداف بنیادین، تحول سند و هایملی

یعدلمهدوی)عج(براساسهایحیاتطیبهوجامعه،اهدافکالنآموزشوپرورشوویژگیتحصیلی

 ؛درسیبرنامههایهایمرتبطبامؤلفهسندتحولبنیادینواستخراجگزاره

 ای،ملیوجهانیوییادگیریدرسطحمنطقههایانجامشدهدرحوزهتحلیلنیازهاوپژوهش

 ؛درسیبرنامههایهایمرتبطبامؤلفههاوداللتاستخراجگزاره

 هم گزارهبر مرحلهنهی دو در شده استخراج پیشهای تدوین و پیشین راهنمایی نویس

حوزهیادگیریریاضی.درسیبرنامه

پژوهشهایؤالس-1-3

کنندعبارتنداز:سؤاالتیکهاینپژوهشراهدایتمی

 رگزاره عناصر با مرتبط های سنددرسیبرنامهاهنمای نظیر باالدستی اسناد در ریاضی،

-هایتحصیلی،اهدافکالنآموزشوپرورشوویژگیملی،سندتحولبنیادین،اهدافدورهدرسیبرنامه

هاییبرایتدوینراهنماییعدلمهدوی)عج(کدامندوایناسنادچهداللتهایحیاتطیبهوجامعه

 رند؟ریاضیدادرسیبرنامه

 هایمعتبرداخلیوخارجی،ریاضی،درپژوهشدرسیبرنامههایمرتبطباعناصرراهنمایگزاره

 ریاضیدارند؟درسیبرنامههاییبرایتدوینراهنمایهاچهداللتکدامندواینپژوهش

                                                           
1
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 استخراجشدهدردومرحلهپیشینکدامندومحصولبرهمنهیگزاره هایسازگارونامتناقضِ

هاچیست؟اینگزاره

ضرورتتحقیقاهمیتو-1-4

ینخستالزامیاستکهدارد،دردرجهآنچهضرورتواهمیتانجامچنینپژوهشیراروشنمی

ییادگیرییدرسیملی،بردوشیازدهحوزهدرپیتدوینونگارشسندتحولبنیادینوسندبرنامه

،همازشکافموجودبیندرسیبرنامهپژوهشوتولیدراهنمایرودانجامایننهادهشدهاست.انتظارمی

درکالس هایدرسبکاهدوهمتوجهبهآخرینفضایتئوریکاسنادباالدستیوفضایعملیواجرا

هایانقالبی،اسالمیوایرانیدردستورکارهاوایدهتحوالتآموزشیدرسراسردنیاونیزعنایتبهآرمان

ب گیرد؛ نقشهقرار اینرهگذر، از اینامیدکه دسته برایکارشناسان، اندرکاران،یراهنمایمناسبی،

یآموزشریاضیفراهمشود.آموزشگرانومعلماندرحوزه

المللی،نظیرتیمزنیزلزومنگرشیهایمطالعاتبینآموزانایرانیدرآزموننتایجنامطلوبدانش

آموزشریا کلیتنظام به میدوباره آشکار کشور در ضیرا نیازهایجدیدضمنکند. با مواجهه آنکه

یآموزشریاضی،مندیدیگرجوامعازرویکردهاینوینآموزشیدرحیطهآموزانوجامعهوبهرهدانش

بهزودیپسازدرسیبرنامهفشارد.چراکهاینباوروجودداردکههربرلزومهمراهیباتغییراتپایمی

الزماستکهتغییراتگذشتان لذا منسوخخواهدشدو کهنهو تحوالتجامعه، با همراه دکزمانی،

اهداف،نیازهاوامکانات،مارابهسمتتدوینتدابیرینوبرایمواجههباتغییراتنوپدید،سوقدهد.

ابتنایبرنامه عدم اینها بر فعاعالوه از بسیاریدیگر تألیفکتبدرسیو هایلیتهایآموزشی،

ایرانیباشدو-نگرکهمبتنیبرفرهنگاسالمیجانبهایجامعوهمهیآموزش،بربرنامهمرتبطباحوزه

برنامه عدموجود حوزهایمصوبکههدایتکلیفعالیتنیز بههایآموزشیدر ییادگیریریاضیرا

دارد.عهدهگیرد،ضرورتانجاماینپژوهشرابیشازپیشروشنمی

روشپژوهش-1-5

که کاربردی نوع از کیفی است پژوهشی پژوهش، شناختىاین بستر و زمینه از استفاده -با

 فراهم بنیادى تحقیقات طریق از که ،هآمدمعلوماتى رفع براى ونیازمندىبرخی بهبود و بشر هاى

روشبهینه دریآموزشیمطابقباتحوالتبنیادینآرمانیوالگوهاهاسازىابزارها، طراحیشدهاست.

یتحلیلوتوصیفوبهتعبیریتحلیلمحتوایهایموردنیازازشیوهآوریدادهاینپژوهشبرایجمع

هایمعتبرداخلیوخارجیاستفادهشدهاست.اسنادباالدستیآموزشوپرورشومطالعاتوپژوهش
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ن پتانسیلروشمصاحبه قابلیتو حالاز فراخور به برایجمعضمنآنکه بیآوریدادهیز نصیبها

نماندهاست.

1واژگانکلیدی-1-6
 

 )چرایی(حوزهتربیتویِتوجیهوتبیینوجودناظربهفلسفهوجودی،فلسفهوجودیومنطق:

نتایجومبتنیبراسنادباالدستیوکنددرسیتعیینتکلیفمییعناصربرنامهاست،برایکلیهیادگیری

منطقبرنامهشاملدوبخشکارکردومحدوده.استها،درابعادفردیواجتماعیپژوهشهاونیازسنجی

 وقلمروحوزهمربوطهاست.

درموردنظرحوزهتربیتویادگیریِدرسیبرنامهناظربهپیامدهایکلیاستکهکارکردکارکرد:

تأکیداتحوزهونسبتآنکارکردیکحوزه پیتحققآناست. ، تربیتویادگیری،هایحوزهسایربا

 ست.یهماهنگادرقالبیکمنظومهنظاماجتماعیونظامهستی،نظامآموزشی

 و«2دانشی/معرفتی»حوزهتربیتویادگیریدارایماهیتیومحدودهقلمروقلمروومحدوده:

شروشیبهروشها،دانودانشعملیاست.دانشمفهومیبهدانستهروشیدانشمفهومی،دانششامل

فعالیت مجموعه دانشعملیبه پژوهشو و اطالقمیمطالعه براساسنیمرخشودها تحققرا حد و

 کند.هایتحصیلیمشخصمیدردورهروانشناختی

شایستگی مجموعهها: توانمندیشایستگی و صفات از ترکیبی عملای یکنظام بر که هاست

شاملمهارت و داللتدارد مهارتهایپیچیده دانشضمنیشناختیو جمله دانش)از ،3هایعملی،

به فرآینددانشصریحوگاه ارزشصورتناخودآگاهکسبمیدانشیکهدر انگیزش، واخالق،شود( ها

هیجاناتورفتارهایاجتماعیدیگریاستکهدرمجموعبرایانجامیکعملدرموقعیتینگرش ها،

 شوند.خاصبسیجمی

 شاملایدهمحمحتوا: ها،حقایقاستهایاساسی،اصول،تعمیمهایکلیدی،مفاهیمومهارتتوا

 هایتربیتیمتنوعیراطراحیکرد.توانبراساسآنفرصتکهمی

کلیدی:ایده تعمیمایدههای اصول، مفاهیم، سازماندهی امکان استکه عبارتی کلیدی وی ها

کندوقابلیتآنراداردکهدرطولزمانبهصورتفراهممییعلمیحقایقرادردرونوبیرونحوزه

                                                           
سازمانطرفازکه(12/12/92)یادگیریوتربیتهایحوزهدرسیبرنامهچارچوببرتکیهباکلیدی،واژگانتبیینوعریفت1

.ارائهشدهاستشد،دادهقراریادگیریهایحوزهاختیاردرآموزشیریزیبرنامهوژوهشپ

بشریهاینسلشدهانبوهتجاربمجموعه2
3Implicit Knowledge  
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هایدرسیوزندگیخارجازمدرسهوسایرموقعیتدربرنامهها()پایهبینموضوعات(یاطولیعرضی)در

جدیدبهکارگرفتهشود.

ها)باگیهایتحصیلی،مبتنیبرشایستهاوپایه:استانداردمحتواییدردورهاستانداردهایمحتوا

قالبجداولآموزسرآمد(درهایویژهتادانشآموزبانیازهایفردیازدانشیتفاوتلحاظکردندامنه

شود.مربوطارائهمی

هایتربیتیتدارکراهبردهاییاددهیویادگیری،ناظربهفرصتیادگیری:-راهبردهاییاددهی

براینشاندادنرودیادگیرندگانمیظارتانیاستکههایراهبرددرسیونیزدیدهشدهازسویبرنامه

توانمندیفهم موقعیتو در اینراهبردهایکسبشده گیرند. کار بههایمختلفبه توجه با باید ها

گونه به شود؛ طراحی یادگیری، حوزه قلمرو و خردمحدوده و کالن طراحی سطح دو در که ای

درسیقابلاجراباشد.برنامه

هاییادگیریاستوهایارزشیابیناظربهماهیتاهدافحوزهراهبردبیپیشرفتتحصیلی:ارزشیا

هایمختلفبایدترکیبیازانواعسنجشتدارکدیدهوبتواندمتناسبباشرایطیادگیرندگاندردوره

هایکسبشدهرافراهمکند.شواهدموردنیازبرایقضاوتدرخصوصسطحدرکوشایستگی

یتصالح هاییاستکهمعلمانبایدباتوجهبهشایستگیصالحیتمعلمی،هایاختصاصیمعلم:

بینیشدهدرییادگیریبرایانجاموظایفپیشهایآموزشوارزشیابیحوزهمحدودهوقلمرو،راهبرد

اینصالحیتدوره باشد. مراحلمختلفدارا و شاملصالحیتها حرفهها هایشخصی، وای)تربیتی(

تخصصیاست.

-درسیدرموقعیتناظربهشرایطاجرایبرنامهامکاناتوتجهیزات،امکاناتوتجهیزاتموردنیاز:

هایمختلفاست.



 

 

 

 
 مفصل دو  
 

 ی ژپوهشیپیشینه
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 مقدمه

مریکا، ژاپن، آایران و برخی کشورها نظیر انگلستان،  درسی برنامهی در این فصل ابتدا بر گذشته

ی طوالنی در کشور سابقه درسی برنامهسنگاپور و استرالیا نیم نگاهی داشته و سپس از آن رو که تدوین 

ترین مفهوم به ی نزدیکبه مثابه -یستم آموزشیندارد، مروری خواهیم داشت بر سیر تحول س

 درسی برنامهی تاریخی خواهیم کاوید. در گام آخر نیز راهنماهای و آن را در قالب نه دوره -درسی برنامه

ها و خألهای موجود ها، کاستیریاضی موجود را معرفی و بررسی خواهیم کرد تا از معبر شناخت ویژگی

 جدید آشکار شود. درسی برنامهتدوین راهنمای ها، ضرورت در این برنامه

ی ریاضی( در ایران و برخی )با نیم نگاهی به حوزه درسی برنامهی گذری بر گذشته -2-1

 کشورهای دیگر

آموزان و جامعه از یک سو و قرار گرفتن در معرض رویکردهای نوین مواجهه با نیازهای جدیدِ دانش

گذارد. لزوم همراهی با تغییرات، از دالیلی شدن با تغییرات، صحه می آموزشی از دیگر سو، بر لزوم همراه

دهد ملی یا تعیین استانداردهای ملی سوق می درسی برنامهاست که کشورهای مختلف را به سمت تجویز 

های مختلف یادگیری در سراسر جهان امری است معمول که و لذا تدوین استانداردهای ملی در حوزه

 نهد. ی فرآیندهای مربوط به یادگیری را در اختیار میرای بازبینیِ کلیهخطوطی راهنما ب

المللی، باالترین عملکرد را دارند، های بینی ریاضیات، اکثر کشورهایی که در ارزیابیدر حوزه

و این خود یکی از دالیلی است که سال  1های ملی متمرکز هستندهای درسی ملی و آزموندارای برنامه

(NCTM)ورای ملی معلمان ریاضی، ش1989
اصول و استانداردهایی برای  را در امریکا به سمت انتشار 2

سوق داد و در نهایت، پنج استاندارد موضوعی و پنج استاندارد فرآیندی در حوزه  3ایریاضیات مدرسه

ن (. البته ای123-126، ص1389آموزش ریاضی توسط این شورا ارائه شد )ریحانی، احمدی و کرمی، 

توانند بر اساس نیازمندی و صالحدید خود از آن استفاده ها میهستند و ایالت 4استانداردها، توصیفی

 (.1389کنند و یا به طور کلی آن را کنار گذاشته و برای خود استانداردهای بومی تدوین کنند )گویا، 

                                                 
1
 که چرا. دانست راربرق ملی درسیبرنامه داشتن و المللیبین هایآزمون در باال عملکرد بین مستقیمی یرابطه تواننمی چند هر  

 .ندارند هاآزمون این در مطلوبی عملکرد دارند، ملی درسی برنامه اینکه رغم علی که دارند وجود نیز کشورهایی
2
 National Council of Teachers of Mathematics  

3
 Principles & Standards for School Mathematics  

4
 Descriptive  
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 درسی برنامهکه با را منتشر کرده  "پروفایل ملی"  تحت عنوان درسی برنامهاسترالیا نیز سند 

های بسیار دارد و طی آن پنج هدف محتوایی و یک هدف فرآیندی مریکا، شباهتآشورای معلمان ریاضی 

 شود.  دنبال می

کنند. در خود، هدفی عمده را دنبال می هستند و در برنامه درسی برنامهژاپن و سنگاپور نیز دارای 

اند )ریحانی ملی سنگاپور، حل مسأله محوریتی ویژه یافته و در سند 1ژاپن، تفکر ریاضی درسی برنامهسند 

، در حوزه 1988(. انگلستان نیز از جمله کشورهایی است که سال 123-126، ص1389و همکاران، 

CCSSای تجویزی تحت عنوان آموزش ریاضی اقدام به انتشار مجموعه
نموده و استانداردهای محتوایی و  2

کند. هر چند تبعیت از ی متوسطه ارائه میاز دبستان تا پایان دوره پیش فرآیندی خود را از دوره

ملی و یا استانداردهای ملی تجویزی همواره محل مناقشه بوده و منتقدان بسیاری را مقابل  درسی برنامه

ی آموزشی به سمت حاکمیت دادن جامعهخود پرورانده و برای مثال لزوم اجرای آن را مسبب سوق

اند )گویا، آموزان و نیز مغایر با خالقیت و نوآوری معلمان دانستهرنوشت آموزشی دانشها بر سآزمون

(، اما همواره این امید نیز وجود داشته که استانداردها خطوطی راهنما در اختیار دست اندرکاران و 1389

 ای که بازبینی فرآیند کلی آموزش را تسهیل بخشد. گونهآموزشگران قرار دهند، به

ملی، به همت شورای  درسی برنامهدر ایران قدمتی ندارد، نخستین سند  درسی برنامهن سند تدوی

به تصویب  1391ریزی آموزشی، در سال عالی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه

ش از های مختلف یادگیری از جمله ریاضی، پیدرسی در حیطهمندی از برنامهرسیده است و لذا توقعِ بهره

درسی در کشور، به ی برنامهی پیشینهرسد. بنابراین برای مطالعهاین تاریخ، چندان موجه به نظر نمی

گیری نظام آموزش رسمی و در نهایت تحوالت را در بطن ی شکلناچار مروری خواهیم داشت بر نحوه

 های درسی جستجو و دنبال خواهیم کرد.کتاب

 نسیر تحول آموزشی در ایرا -2-1-1

دهد که اصول و استانداردهایی اغلب ی روند تحوالت آموزشی در ایران نشان میبررسی و مطالعه 

(. 11، ص1390ها و جهت تغییرات را در سیستم آموزشی هدایت کرده است )گویا، نانوشته، تدوین برنامه

 کرد: های زیر تقسیمتوان به دورهبه طور کلی تاریخ تحوالت سیستم آموزشی ایران را می

 ه. ش( 1230ها تا سال دوره ی اول )از مکتب خانه -2-1-1-1

                                                 
1
 Mathematical Thinking  

2
 Common Core State Standards for Mathematics  
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ی علمیه و تدریس خصوصی، بر آموزش دین و اخالق خانه، حوزهتعلیم و تربیت در قالب مکتب

گرفت و هدف از آن آشنایی مختصر با استوار بود و مکانی بود که در آن آموزش ابتدایی سنتی صورت می

های درسی و عدم تطابق ات، شرعیات و الفبا بود. در این دوره مشکل بودن کتابهای قرآن، اخالقیسوره

های کرد و اغلب ایشان در همان سالهای ذهنی کودکان، مشکالتی برای آنان ایجاد میآن با توانایی

( 77، ص1380، نقل شده در صمدی، 1354شدند )محیط طباطبایی، نخستین، مجبور به ترک مکتب می

رفتند و یا شدند یا به دنبال کارهای دیوانی و دولتی میی مکتب میموفق به اتمام دوره و آنها که

گرفتند و در کنار معارف دینی، دروسی مثل ریاضی، طب و تحصیالت خود را در مدارس دینی پی می

 های تحصیلیها شامل مقاطع و دوره(. آموزش در این سال15، ص1377آموختند )بیرانوند، نجوم می

های نویس و دارای قطعصورت آزاد، غیر رسمی و معموالً به صورت دستها نیز بهنبود و تألیف کتاب

 (.77، ص1380مختلف بوده است )صمدی، 

 ه. ش( 1230 -1289ی دوم ) دوره -2-1-1-2

آغاز این دوره مقارن است با تأسیس دارالفنون که سیزده روز پیش از قتل امیرکبیر، رسماً گشایش 

ای برای توجه جدی به آموزش رسمی در ایران شد. این مدرسه با هدف آشنا شدن ایرانیان فت و مقدمهیا

با علوم و فنونی که در آن زمان بین اروپاییان گسترش یافته بود، به سبک مؤسسات آموزشی و علمی اروپا 

تلف بر مبنای نیاز های مخ(. با تأسیس این مدرسه، رشته16، ص1377)بیرانوند،  1آغاز به کار کرد

اجتماعی شکل گرفتند و به مرور، نیاز به افراد تحصیل کرده رو به فزونی گذاشت و لذا هر سازمانی 

-گذاری کرده و موضوعات درسی با توجه به نیاز مشخص شده، انتخاب میی وابسته به خود را پایهمدرسه

التر و روزآمدتر، آشکار شد و در پی آن های ایران و روس، نیاز جامعه به ریاضیاتِ باشد. پس از جنگ

ها و روایات تاریخی، ریاضیات را معلمان چندین نفر برای تحصیل به خارج اعزام شدند. بنا به نوشته

های مذهبی خارجی تأسیس کرده بودند، تدریس فرانسوی در دارالفنون و در بعضی مدارس که کمیسیون

های درسی چاپ فرانسه بود. در واقع آموزش نوین در ایران با ای از کتابکردند و کتب درسی، برگزیدهمی

، 6، ص1390ی جدیدی شد و مقدمات آموزش رسمی را در ایران مهیّا کرد )گویا، دارالفنون وارد مرحله

 (. 1387هدایی، 

                                                 
1
 خویش دامان در را شاگرد 1100 خورشیدی، 1271 سال حدود یعنی شاه، ناصرالدین سلطنت هایسال واپسین تا دارالفنون  

 آموختگان دانش از نفر 89. شدمی رجوع و رفع دستشان به غالباً مملکت، ی مانده زمین بر و بزرگ کارهای که شاگردانی داد؛ پرورش

 . شدند( فرهنگ یا معارف یا) پرورش و آموزش وزیر نفرشان 28 و رسیدند وزارت مقام به دارالفنون
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، 1387پور، از موسینقل، به1342تأسیس دارالفنون را حرکت به سوی تجدد و تحول )صدیق، 

، به نقل از همان( و آغاز نظام رسمی آموزش 1381ی عطفی در تاریخ آموزش ایران )رینگر، (، نقطه67ص

 درسی برنامهالگوی ساخت و  ، نقل شده در پیشین(.1383اند )صدیق، و پرورش در کشور قلمداد کرده

ه های تحصیلی از جملطور که اشاره شد، با اقتباس از فرانسه، شکل گرفت و رشتهدارالفنون همان

های فرانسه، انگلیسی و روسی، نظام، توپخانه، مهندسی نظام، پزشکی، داروسازی، زباننظام، سواره پیاده

، نقل شده در 1372و نصیری مقدم،  75، ص1380، نقل شده در صمدی، 1364شناسی )صافی، کانی

مدرسه شکل ( در این 5، ص1364(، ریاضی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی )شریف، 73، ص1388هدایی، 

 ها اضافه شد. گرفت و بعدها موسیقی و نقاشی نیز به این رشته

بدین ترتیب نوجوانانی با دانشی محدود به برخی دروس، مانند فارسی و قرآن و حساب سیاق و 

ی ابتدایی، به جای آن که سالگی، پس از گذراندن دوره 16تا  14شاید اندکی زبان خارجه در سنین بین 

شدند که به  می 1ی پلی تکنیکی در سطح مدارس راهنمایی امروز بشوند، وارد دانشکدهاوارد مدرسه

(. منتقدین 69 -73، ص1388ای نظامی بود )هدایی، استناد سِمت معلمان و نوع دروس، اساساً مدرسه

اند ولی هیچ کردگان این مدرسه، همه چیز خواندهتحصیلسیستم آموزشی این مدرسه، معتقد بودند که 

دانند! انتقاد اساسی دیگری که به این برنامه وارد بود، به سنگینی و حجم زیاد مطالب، غیر چیز نمی

 (.9، ص1390شد )گویا، کاربردی بودن آن و عدم توجه به ذوق شاگردان مربوط می

ی آموزش رسمی و کالسیک با تأسیس وزارت فرهنگ، اقدامی اساسی جهت توسعه 1272سال 

این تاریخ به بعد احداث مدارس دولتی و خصوصی در سراسر کشور گسترش یافت صورت گرفت و از 

تأسیس گردید و  1277دهد که جز در مدرسه علمیه که سال ها نشان می(. بررسی5، ص1364)شریف، 

ی جزوه ی متوسطه هیچ کتابی نبوده و شیوهشد، در دورهدر آن، دروس علوم و ریاضیات تدریس می

(. این 78، ص1380ه است. آموزش نیز به شکل موضوع محور ارائه شده است )صمدی، نویسی مرسوم بود

ی متوسطه در آن پنج سال بود و در بخش علمی آن مدرسه دو قسمت ابتدایی و متوسطه داشت و دوره

ی کامل حساب، جبر، مثلثات، هندسه، جغرافیا، تاریخ، هایی نظیر دورهبه سبک اروپا و امریکا، درس

شناسی، جانور شناسی، اقتصاد، ورزش و ژیمناستیک، مشق شناسی، زمینفیزیک، شیمی، گیاههیئت، 

 (.75، ص1388شد )هدایی، عملیات نظامی و یکی از سه زبان فرانسه، انگلیسی و روسی تدریس می

                                                 
1
 خانه تعلیم را آن اتفاقیه وقایع روزنامه. شد معروف نظامیه یمدرسه به بعدها لیکن. شد خوانده پادشاهی مکتبخانه ابتدا مدرسه، این  

 به آن از مدرسه، افتتاح از پس هفته یک روزنامه همین باالخره و شود می تعلیم صنایع و فنون و علوم آن در هک نامد می خانه معلم یا

 .کند می یاد "دارالفنون" نام
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  ه. ش( 1289-1300ی سوم )دوره -2-1-1-3

ن است که هر چند ایران، نسبت به بررسی اسناد تاریخی مرتبط با سیر تحول آموزشی حاکی از آ

دار، طور پراکنده و نه نظامی علمی مشتاق و حساس بوده و بهها و تولید و توسعهآموزش و تربیت انسان

تولیدات علمی نیز داشته است، اما موضوع آموزش رسمی به معنای الزامی بودن آن دیرزمانی نیست که 

، تاسیس وزارت معارف، راه را برای 1290(. سال 6،  ص1390در ایران شکل گرفته است )گویا، 

ی ابتدایی دهکده، ابتدایی بلده، مدارس گیری آموزش رسمی هموار کرد و مدارس و مکاتب چهارگانه شکل

ی این مدارس از سه نوع تربیت علمی )تدریس مواد متوسطه و مدارس عالیه شکل گرفتند. در برنامه

ها( و تربیت بدنی )ورزش و مسابقه( نام برده شده انی در خالل گردشها(، اخالقی )سخنربرنامه در کالس

ی فرهنگی میان ایران و فرانسه مستحکم بود و دولت (. آن ایام چون رابطه61، ص1378است )گویا،  

های تعلیماتی و فرستادند، برنامهی تحصیل به فرانسه میهای متمکن، جوانان را برای ادامهایران و خانواده

های درسی نیز عمدتاً از شد و کتابی مدارس ایران نیز به پیروی از فرانسه تنظیم و اجرا میاداره روش

، جلد اول، ص 1390؛ چوبینه، 5و 6، صص1343گردید )مشایخی، زبان فرانسه ترجمه و طبع و نشر می

63.) 

درسی به ریزی هایی از گرایش به برنامهی قرن سیزدهم هجری شمسی نشانهدر آخرین دهه

(. به تدریج مقاطع آموزشی از هم جدا شدند و 70، ص1388صورت رسمی در ایران دیده شد )هدایی، 

، از تصویب مجلس شورای ملی گذشت، مدارس به سه 1290پس از آنکه قانون اساسی معارف در سال 

آموزش و ی ابتدایی، متوسطه و عالی تقسیم شدند. پس از استقرار مشروطیت و تشکیل مجلس، دوره

پرورش رسماً مورد توجه دولت قرار گرفت و از سه نوع تربیت علمی، اخالقی و تربیت بدنی در آموزش 

(. 65، ص 1378نقل از گویا، ، به13ی متوسطه، ص رسمی نام برده شد )بررسی مقدماتی علوم در دوره

و این سرآغاز تمرکزگرایی در  ای تنظیم کرددر این سال برای نخستین بار وزیر علوم برای مدارس برنامه

ها دخالت ریزینظام آموزشی بود. البته باز هم مدیران مدارس ایاالت و والیات مختلف، شخصاً در برنامه

شد و با تشکیل انجمن معارف چاپ ها و مقاطع تألیف و تولید میها با توجه به دورهکردند. کتابمی

 (. 78، ص1380دی، های درسی در دستور کار قرار گرفت )صمکتاب

  ه. ش( 1300 -1320دوره چهارم ) -2-1-1-4

شورای عالی فرهنگ به وجود آمد و امور مختلف آموزش و پرورش کشور از قبیل  1300سال 

های مختلف را به عهده گرفت و این اقدامی اساسی در نامهها و آیینهای آموزشی، اساسنامهتصویب برنامه

در دستور تحصیالت (. 5، ص1364زش رسمی کشور به شمار آمد )شریف، راستای متحدالشکل کردن آمو
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ی ابتدایی، ی شش ساله، پس از دوره1310ی متوسطه، مصوب شورای عالی معارف در سال شش ساله

ی علمی و ادبی ی دوم شامل دو شاخهی اول و دوم تقسیم و دورهساله 3ی ی متوسطه به دو دورهدوره

ای محل تحصیل ابتدایی، دبستان و مدرس این دوره، معلم و محل طی مصوبه، 1313شد. اسفندماه 

، چوبینه، 55، ص1365ی متوسطه، دبیرستان و مدرس آن، دبیر نامیده شد )صافی، تحصیل در دوره

 (. 63، جلد اول، ص 1380

 ، تألیف و ترجمه کتب درسی آزاد بود و هر کتاب1317تا پیش از تأسیس وزارت فرهنگ در سال 

های یافت، اما پس از آن تألیف کتابرسید، اجازه چاپ و پخش میدرسی که به تأیید وزارت معارف می

هم زمان با (. 9، ص1390درسی با محتوایی دقیق و فشرده، در انحصار وزارت فرهنگ در آمد )گویا، 

تفاوت موجود در  ی درسی و اعتراضات نسبت بهها افزایش تعداد دبیرستانها، تقاضا برای تغییر برنامه

ی متوسطه دچار ی دورهبرنامه 1317دختران و پسران، رو به فزونی گذاشت. سرانجام سال  درسی برنامه

ی سه ساله بود، به سه دوره تبدیل ی متوسطه که تا آن زمان دو دورهتغییراتی شد که به موجب آن دوره

ی آخر یک ساله بود ی اول اجباری بود. دورهرهی دوم، دو ساله و مانند دوی اول سه ساله، دورهشد. دوره

ی کامل کتب درسی برای شد. در همان سال دورهی ادبی، ریاضی و طبیعی تقسیم میکه به سه رشته

پور،  ها تدوین شد و هشتاد جلد کتاب ظرف مدت سه سال تألیف، چاپ و توزیع شد )موسیدبیرستان

هایی وجود داشت و این برنامه نیز به ن و پسران تفاوت(. اما هم چنان بین آموزش دخترا85، ص1387

 (.66و 67ص، 1378، مورد انتقاد بود )گویا، سبب سنگینی محتوا و عدم رعایت ذوق شاگردان

کرد: گستردگی و بسط محتوایی آن، ورود های دیگر ممتاز میهایی که این برنامه را از برنامهویژگی

علمی و درسی به زبان فارسی در آن )فارسی سازی( و تعیین ی زبان و اصطالحات نسبتاً گسترده

ی ادبی و ریاضی و طبیعی برای سال ششم متوسطه بود که به فراگیران ای برای سه شعبههای شعبه درس

 (.89، ص1388داد )هدایی، اجازه و امکان انتخاب گرایش می

عارف طی حدود پانزده سال های تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که شورای عالی میافته

های آموزشی داخلی و کاهش و نخستِ قرن حاضر، بارها و بارها به تدوین و تصحیح و اصالح برنامه

نسبتاً منسجم دست یافت  درسی برنامهی دوم قرن، به افزایش آنها پرداخت تا سرانجام در اواخر دهه

ارف، الاقل در پانزده سال نخست، (. از فحوای صورت جلسات شورای عالی مع67، ص1387)هدایی، 

های درسی عمدتاً ناظر بر مدارس پایتخت، شهرهای بزرگ و شود که برنامهچنین استنباط می

(. به هر روی رسمیت برنامه و به تعبیری تالش برای 78های نسبتاً مرفه بوده است )همان، ص خانواده

ی رسمی، های اعالم شدهگو شدن برنامهسخگیری ضرورت پای رسمی، منجر به شکلیابی به برنامهدست

 (.8، ص 1389آموزان شد )گویا، های جوامع جدید برای تمام دانشدر برابر خواسته
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ی گانهقانون شورای عالی معارف تصویب شد و به موجب آن محل مدارس شش 1320سال 

ه تصویب رسید و نیز مقرر ای بی جدیدالتأسیس معین شد، برای مدارس ابتدایی دخترانه برنامهمتوسطه

ای به نام شد که پنج مدرسه ابتدایی، به مدارس متوسطه شش ساله تبدیل شوند. در این سال اداره

، 1380اش نظارت بر کار مدارس از نظر آموزشی بود )صمدی، تفتیش کل معارف به وجود آمد که وظیفه

ها و اسی آشفته، نظام آموزشی، برنامهتا حدود یک دهه، تحت تأثیر جو سی 1320پس از شهریور  (.79ص

های وزارتی مختل گردید. وجود کتب درسی نیز کما بیش دچار ناپایداری شد و کار چاپ کتاب

ریزی مجدد و بازبینی شرایط حاکم را قوت بخشید، اما به دلیل هایی از این دست، ضرورت برنامه ضعف

دار شد که در یکایی مسئولیت این امر را عهدهای امری الزم در این خصوص، کمیتهعدم وجود تجربه

ی بیش از حد بر سنت، تکیه بر ی مطالعات خود، سه ایراد عمده به نظام آموزشی وارد دانست: تکیهنتیجه

ای با هدف جلوگیری از دین و ماهیت غالب نظری. بنابراین از آن پس توجهی ویژه به آموزش فنی و حرفه

، سعی شد که برنامه مدارس، 1330، صورت گرفت و در برنامه نیمه دوم ی نظری سیستم آموزشیتوسعه

 (.9، ص1390تر سازد )گویا، تر کرده و به احتیاجات زندگی نزدیککار تحصیل را مالیم

  ه. ش( 1320 -1342ی پنجم ) دوره -2-1-1-5

یی دولت در در این دوره جنگ جهانی دوم، دولت را تضعیف کرده بود و این امر موجب عدم توانا

هایی با محتوای ها و باز شدن عرصه برای حضور و فعالیت مؤلفان آزاد شد و کتابتألیف و چاپ کتاب

ی کل ای تحت عنوان ادارهی مستشاران امریکایی، ادارهبه توصیه 1334ضعیف به چاپ رسید. در سال 

های الزم برای ها، ایجاد هماهنگیها و طرحی مقدمات تنظیم برنامهها مسئولیت تهیهمطالعات و برنامه

 (.80ها را به عهده گرفت )همان، صتغییر نظام آموزشی و ارزشیابی برنامه

آموزش  1334 -35شورای عالی فرهنگ تصویب کرد که از آغاز سال تحصیلی  1333در سال 

-چند رشته ی سه ساله تقسیم گردد. سه سال اول به شکل عمومی و سال چهارم، بهمتوسطه، به دو دوره

داری )برای دختران( تقسیم شود. این نظام که ی ادبی، ریاضی، طبیعی، کشاورزی، فنی و بازرگانی و خانه

که اولین سال آموزش متوسطه در نظام  1353 -54به نظام قدیم آموزش متوسطه معروف است تا سال 

شد و و طبیعی تشکیل میی ادبی، ریاضی جدید آموزشی است، ادامه یافت. آموزش نظری از سه شاخه

ای عبارت بودند حرفه -های آموزش فنیمصوب شورای عالی فرهنگ رشته1337ی خرداد طبق اساسنامه

؛ 56، ص 1365از فلزکاری، مکانیک اتومبیل، برق، درودگری، ساختمان، رنگرزی و نساجی )صافی، 

ی تحصیلی در این (. دوره70، ص1390؛ موسی پور، 8، ص1377؛ بیرانوند، 5، ص1364شریف، 

ها مشترک بود و از سال دوم هنرجویان بر اساس ذوق و ها سه سال بود که سال اول برنامههنرستان

 (. 64، جلد اول، ص1380دادند )چوبینه، ادامه تحصیل می ها استعداد در یکی از این رشته
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تر شده جات زندگی نزدیکتری پیدا کرده بود و به احتیاتر و مالیمی جدید محتوای کاربردیبرنامه

داری که به دختران اختصاص داشت، مرزی بین آموزش دختران و بود و عالوه بر آن، به جز در درس خانه

ی این انتقادات هم، پسران وجود نداشت. اما این برنامه هنوز هم مورد انتقاد شدید بود و دلیل عمده

یط و خصوصیات اجتماعی ایران و روحیات ایرانی و ی درسی و عدم تطابق آن با شراوارداتی بودن برنامه

 (. 73و 74، صص1378نیز خاصیت طبقاتی آموزش بود )گویا، 

های درسی منحصراً به ی کتابی هیأت وزیران، تألیف و تهیهبه موجب مصوبه 1341اسفندماه 

)صمدی، های درسی ایران شکل گرفت ی وزارت آموزش و پرورش گذاشته شد و سازمان کتابعهده

 (.85، ص1387پور، ؛ موسی80، ص1380

  ه. ش( 1342 -1357ی ششم )دوره -2-1-1-6

های درسی با مشارکت گروهی از اساتید دانشگاه، دبیران آموزش و پرورش و کتاب 1342از سال 

ی متنوع ها ایجاد رشته (. شاخه شاخه شدن و81، ص1380کارشناسان وزارتی به تحریر در آمد )صمدی، 

ی متوسطه و نیز ها و افزایش شمار داوطلبان تحصیل در دورهی متوسطه، رشد سریع دبیـرستانورهدر د

های تحصیلی تجدید نظرهایی به عمل کرد که در اهداف و محتوای برنامهبروز انتظارات جدید، ایجاب می

ت علمی و فناوری و آید. در نتیجه اقداماتی برای اصالح نظام آموزش متوسطه و همگام کردن آن با تحوال

 1345سال ( و سرانجام 18، ص1377پاسخ گویی به انتظارات اقتصادی و اجتماعی آغاز شد )بیرانوند، 

 دوره ابتدایی آن شروع شد.  45 -46گذاری شد و در سال تحصیلی نظام جدید آموزشی بنیان

راهنمایی راه یافتند  یبه دوره 50 -51التحصیالن این دوره پس از پنج سال آموزش در سال  فارغ

ی نظری، جامع و ی متوسطهی متوسطه را در سه شاخهدوره 53 -54و پس از سه سال آموزش سال 

ی فنی و نظری ی متوسطه به دو شاخهی چهار سالهای شروع نمودند. در طرح ابتدایی دورهحرفه -فنی

جوانان برای ادامه تحصیل در  ی نظری تنها آماده نمودنتقسیم شده بود که هدف از آموزش متوسطه

ی سه ساله و یک ساله تقسیم شده بود. در سه سال اول اصول مراکز آموزش عالی بوده و به دو مرحله

های فیزیک آموزان به یکی از رشتهشد و سال چهارم دانشعلم و ادب و هنر به شکل عمومی تدریس می

ای نیز به تربیت شدند. آموزش فنی حرفهدایت میو ریاضی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ادبی و هنری ه

پرداخت و های صنعت، خدمات و کشاورزی میکارگران دیپلمه جهت اشتغال به کار در یکی از بخش

دچار تغییراتی شد و  1350ای بود. اما این طرح در سال ی حرفهساله 2ی فنی و ساله 4ی شامل دو دوره

ی جامع ی نظری اضافه شد. البته آموزش متوسطهجامع، به متوسطهی ، شاخه1353هنگام اجرا در سال 

تنها یک سال به اجرا در آمد و عمدتاً به دلیل کمبود نیروی انسانی مورد نیاز و امکانات دیگر متوقف شد. 

ی آموزش عالی را به ی جامع، دو هدف اساسی اشتغال به کار و ادامه تحصیل در دورهآموزش متوسطه
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؛ اداره کل مطالعات و 285، ص1350ریزی درسی، کرد )مرکز تحقیقات و برنامهدنبال می طور توأمان

 (. 71و72، صص 1390و موسی پور،  6، ص1364نقل از شریف، ، به12، ص1344ها، برنامه

در همین سال، طرح آموزش متوسطه با تکیه بر هشت اصل تقویت مبانی عقیدتی و معنوی، 

های ملی، توجه به نیازهای آنی و آینده نگری فرد و جامعه، پرهیز از تکرار، بنیان ها، تقویتنوسازی برنامه

یابی تدریجی و امکان تغییر های چند ارزشی، تخصصباال بردن شعور فنی و صنعتی، تربیت تکنسین

 رشته، مورد تجدید نظر قرار گرفت و زبان و فرهنگ ملی، محیط شناسی، ابزار شناسی و ریاضی به عنوان

(. در 30- 33، ص 1354چهار ستون آموزش عمومی تعیین شد )نظام جدید آموزش متوسطه ایران، 

ی دو ساله تقسیم شد. دو سال اول عمومی بود و ی نظری به دو دورهی متوسطهطرح تغییر یافته، دوره

اجتماعی،  های اختصاصی علوم ریاضی، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علومدو سال دوم به رشته

های خارجی، تعلیم و تربیت، تغذیه و اقتصاد خانواده، اقتصاد، آمار، هنر و فرهنگ تفکیک شد )مرکز زبان

(. در این نظام 62، ص1365؛ صافی، 107، ص1373؛ ندیمی و بروج، 1350، درسی برنامهتحقیقات و 

کار و ایجاد توانایی یادگیری در ای به ایجاد و پرورش یک یا چند مهارت قابل عرضه در بازار توجه ویژه

ی نظری ی عملی به شاخهها مراحل بعدی زندگی شده بود. اضافه شدن درسی با عنوان هنر و مهارت

 (.76، ص1378گواهی بر این مدعاست )گویا، 

  ه. ش( 1357 -1375ی هفتم )دوره -2-1-1-7

های حاکم بر آموزش و پرورش ها و نگرشی پیروزی انقالب اسالمی، ارزشدر این دوره به واسطه

انجامید که در سال اول شامل دو ی نظری مدت چهار سال به طول میتغییر کرد. آموزش متوسطه

-گرایش علوم تجربی و ریاضی، و علوم انسانی بود و از سال دوم گرایش علوم تجربی و ریاضی به دو رشته

های اقتصاد اجتماعی و فرهنگ و ادب تهفیزیک و علوم تجربی و گرایش علوم انسانی به رش -ی ریاضی

با اجرای طرح کاد، تلفیقی از کار و دانش و اندیشه و  1360(. از سال 64، ص1365شد )صافی، تقسیم می

-ی نظری از حالت صرفاً نظری خارج شده و دانشپیوند میان علم و عمل، سعی شد آموزش متوسطه

ها و مشاغل موجود در جامعه زی در یکی از حرفهآموزان معادل یک ششم سال تحصیلی را به کارآمو

ای نیز در این دوره دارای سه گرایش آموزش فنی، (. آموزش فنی و حرفه6، ص1364بپردازند )شریف، 

-ای و آموزش کشاورزی بود و تحصیل در هر گرایش چهار سال به طول میآموزش بازرگانی و حرفه

 (. 108، ص1373، ندیمی و بروج، 6، ص1364انجامید )شریف، 

توانستند وارد دانشسراهای دارندگان مدرک قبولی سال دوم متوسطه ی نظری می 1365از سال 

تربیت معلم دو ساله شوند و پس اخذ دیپلم در سمت آموزگار به کار مشغول شوند. الزم به ذکر است که 

ن دوره ی راهنمایی به مدت قبل از این سال، دانشسراهای روستایی دایر بود که فراگیران با مدرک پایا
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طرح کلیات  1367(. سال 118، ص1373چهار سال در این مراکز تحت تعلیم بودند )ندیمی و بروج، 

نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران به تصویب شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش 

ی ماه تصویب رساند. این طرح نهایتاً دشورای عالی انقالب فرهنگی کلیات آن را به  1368رسید و تیر ماه 

 به تصویب نهایی رسید. 1369

  ه. ش( 1370 -1390دوره ی هشتم ) -2-1-1-8

یی به سوی تغییر و تحوالت بر اساس رویکردهای جدید تربیتی در ها ها و حرکتدر این دوره تالش

ی ابتدایی، غییرات را از دورههای درسی آغاز شد. منتهی این بار بر خالف نظام آموزشی قبل که تبرنامه

سپس راهنمایی و در نهایت متوسطه شروع کرد، وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح نظام جدید، به 

ی اجرای میسر نیست. لذا با انگیزه ها ی طرحی همهاین نتیجه رسیده بود که اجرای همزمان و یکپارچه

 شروع کرد. 1آموزش متوسطه ها، تغییرات بنیادی را ازانتخابی و تدریجی طرح

ای از عناصر طرح جدید نظام آموزش متوسطه، در قالب طرح آموزش پاره 1370از مهرماه  

به صورت آزمایشی این طرح برای  1371بزرگساالن و نیز مدارس ایثارگران به اجرا گذاشته شد. از سال 

آموزان تعمیم داده شد به کل دانش 1377سال اول متوسطه اجرا شد و تا سال  آموزان دانش% از 10

)طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، مصوب شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و 

ی آموزش فنی و پرورش(. در نظام جدید آموزش متوسطه سعی بر این بود که در کنار تقویت شاخه

ی جدید کار دانش به عنوان یک نوآوری و حرکتی نویدبخش، قاء آن تا سطح کاردانی، شاخهای و ارتحرفه

ریزی و استانداردهای قابل قبول های طبیعی کار با برنامهآموزی در محیطآموزان داوطلب حرفهبه دانش

حرفه های آموزشی و تولیدی کشور برای آموزش و جذب آموزشی ارائه شود و امکان مشارکت دستگاه

ها بر اساس نظام واحدی ی درسآموختگان فراهم شود. در این نظام به هدف کاهش افت تحصیلی، ارائه

ی ها واحد درسی بود که درس 96ی نظام جدید آموزش متوسطه مجموعاً دارای ی سه سالهبود. دوره

واحد همراه با  45 و 58، 66ای و کار و دانش به ترتیب ی نظری، فنی و حرفهمشترک و عمومی سه شاخه

ی تحصیلی ای با توجه به رشتههای نظری، فنی و حرفهواحد درس اختیاری بود. سایر واحدها در شاخه 4

ی متوسطه ی راهنمایی، وارد دورهی سه سالهشد. فارغ التحصیالن دورهدر دبیرستان و هنرستان ارائه می

                                                 
1
 شدن رها) متوسطه آموزش نارسایی متوسطه، آموزش اهمیت: جمله از. انددانسته منوط بسیاری دالیل به را انتخاب این چرایی  

 ارزشگذاری عدم و نظری دروس بر تأکید دانشگاهی، تحصیالت از وامانده داوطلبان دائمی افزایش دوره، این در تحصیلی تهدای فرایند

 نیازهای به پاسخگویی عدم و روستاها و کوچک شهرهای با درسی برنامه محتوای و بافت بودن نامتناسب مدرسه، از خارج آموزش به

 دیگر سطوح از بیش متوسطه آموزش برای تقاضا افزایش سرعت بینی پیش ،...(و پایه تکرار جبمو به منابع اتالف کشور، مناطق خاص

 و اجتماعی اقتصادی، یتوسعه هایبرنامه اجرای و بازسازی هایبرنامه در جامعه نیازهای با متوسطه آموزش نمودن همگام تحصیلی،

 (.74و75صص اول، جلد ،1380 چوبینه،) کشور فرهنگی
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عالقه و استعداد خود، سال دوم به یکی از شده و بر اساس عملکرد آموزشی خود در این سال و نیز 

 شدند.  ی تحصیلی هدایت میها شاخه

ی هدف کلی شاخه نظری، اعتالی سطح فرهنگ، دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد و عالقه

های تحصیلی مورد نظر و احراز آمادگی ی مناسب جهت هدایت آنان به رشتهآموزان و ایجاد زمینهدانش

واحد درسی برای اخذ دیپلم متوسطه در  96ی تحصیالت عالی است. در این شاخه نسبی جهت ادامه

الی  68شد که حدود ی ادبیات و علوم انسانی، ریاضی و فیزیک و علوم تجربی ارائه مییکی از سه رشته

داد که ی واحدها را دروس اختصاصی و اختیاری تشکیل میمشترک و بقیه ها ی شاخهواحد برای همه 70

دانشگاهی ی پیشتوانستند وارد دورهشد. دارندگان دیپلم متوسطه میی سوم ارائه میعموالً در پایهم

های مهارت آموزی به کار اشتغال یابند و یا با گذراندن واحدهای جبرانی به شوند، یا با گذراندن دوره

 ی کاردانی راه یابند. دوره

طح فرهنگ و دانش عمومی و شناخت بهتر ای، اعتالی سی فنی و حرفههدف کلی از شاخه

ی مناسب جهت هدایت آنان به سمت اشتغال مفید و احراز آموزان و ایجاد زمینهی دانشاستعداد و عالقه

های صنعت )مکانیک، برق، مواد، کاربردی بود و گروه -های علمیآمادگی نسبی جهت تحصیل در رشته

های کشاورزی و صنایع غذایی( ور دامی، زراعی و باغی، ماشینعمران، علوم و فنون دریایی(، کشاورزی )ام

 (. 57، ص1387شد )ملکی، مالی، بهداشت، کامپیوتر، علوم ورزشی( را شامل می -و خدمات )هنر، اداری

ی نظری، ها و نیز با شاخهواحد آن در همه گروه 60تا  58واحد ارائه شده در این شاخه،  96از 

های مهارتی بود. دارندگان دیپلم فنی و واحد دروس اختصاصی و پودمان 38الی  36مشترک بوده و 

ی کاردانی پیوسته یا پیش دانشگاهی وارد شوند و در صورت توفیق به توانستند به دورهای میحرفه

یا  2ی مهارت درجه نامههای مهارت و کسب گواهیتر ادامه دهند و یا با تکمیل پودمانتحصیالت عالی

واحد بود که در چهار  72ی کاردانی پیوسته شامل های مربوط شاغل شوند. دورهدر حرفه ،1درجه 

 شد. نیمسال، ارائه می

ی کار و دانش تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر و ماهر و نیز استادکار هدف کلی از شاخه

واحد،  32ت گذراندن های صنعت و کشاورزی و خدمات بود. کارآموزان در صورو سرپرست برای بخش

کردند. پس از آن کسب می 2ی درجه نامهپودمان مهارتی و موفقیت در آزمون استاندارد مهارت، گواهی

واحد اضافه( پودمان مهارت و موفقیت در  16واحد ) 48توانستند به کار اشتغال یابند، یا با گذراندن می

واحد دروس عمومی  48ر دانش مستلزم گذراندن اخذ کنند. کسب دیپلم کا 1ی درجه نامهآزمون، گواهی

های کاردانی میسر بود. این امکان نیز برای فراگیران ی کار و دانش در دورهبوده و ادامه تحصیل شاخه

ی شورای ای اخذ کنند )دبیرخانهوجود داشت که از طریق گذراندن واحدهای جبرانی، دیپلم فنی و حرفه
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و  76-80، ص 1390، نقل شده در موسی پور، 30 -32، ص 1369ورش، تغییر بنیادی نظام آموزش و پر

 (. 20 -22، ص 1377بیرانوند، 

-شد که به هر دلیل قادر نبودهآموزش جبرانی و بزرگساالن برای تکمیل تحصیالت کسانی ارائه می

-ند و یا میی متوسطه را در رشته و گرایش مورد نظر خود به اتمام برسانهای معمول، دورهاند به شیوه

 خواستند به منظور تغییر رشته یا گرایش خود، به طور همزمان دروسی را بگذرانند.

ی پیش دانشگاهی نیز ایجاد آمادگی نسبی جهت ورود به تحصیالت عالی تر بود. هدف کلی دوره

عالوه بر دانشگاهی ی پیشنامهشد. دارندگان گواهیواحد درسی، در دو نیمسال ارائه می 32در این دوره 

توانستند با گذراندن واحدهای جبرانی در آزمون کاردانی شرکت ها میشرکت در آزمون ورودی دانشگاه

 های مهارت آموزی به کار اشتغال یابند.کنند و یا با گذراندن دوره

در اولین سال فراگیر شدن نظام جدید آموزش متوسطه، مشکالت ساختاری و اجرایی آن باعث 

ها مجالی دیگر ای مکرر در آن شد. انتقادات بسیاری به این طرح وارد شد که طرح آنهجرح و تعدیل

طلبد. به هر روی این طرح بارها مورد ارزشیابی قرار گرفت و البته تغییرات صورت گرفته در آن، هر بار می

ای و مرحلهی این تجدید نظرها آزمون دها صورت گرفت. در نتیجهعمدتاً بدون توجه به این ارزشیابی

واحدی تغییر کرد )موسی پور،  -واحدی به سالی -برای ورود به دانشگاهها حذف شد و نظام نیمسالی

 (. 81، ص1390

 ه. ش. به بعد( 1390ی نهم ) دوره -2-1-1-9

به وزارت  1390پس از ابالغ سند تحول راهبردی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در آذر ماه 

برای آموزش و پرورش کشور به تصویب رسید. برخی دالیل عنوان شده  6-3-3ر آموزش و پرورش، ساختا

برای این انتخاب، افزایش اثربخشی و کارایی نظام آموزش و پرورش، ایجاد هماهنگی و همخوانی ساختار 

ی آموزش عمومی از هشت سال به نه سال و افزایش با مراحل رشد و یادگیری، افزایش طول مدت دوره

های پژوهشی و ی آموزش اجباری از هشت سال به نه سال عنوان شده است. برخی یافتهدورهطول مدت 

کارشناسی نیز در تبیین چرایی انتخاب این ساختار، مدعی هستند که شروع تحصیل رسمی و اجباری از 

ای علمی و ههای برخی از روایات و نیز یافتهای ابتدایی و متوسطه با داللتسالگی و ساختار دو مرحله 6

شناسی یادگیری، همخوانی بیشتری دارد. ضمن ی ابعاد و مراحل مختلف رشد و روانپژوهشی در زمینه

ی ایجاد ی فارغ التحصیالن در دانشگاه، فلسفهاینکه با تصویب قانون حذف کنکور و امکان شرکت همه

آموزش عمومی، تأکید بیشتری  یتوان بر دورهدانشگاهی از بین رفته است و بدین ترتیب میی پیشدوره

 (.24داشت )راهنمای عمل، مجموعه مستندات تحول بنیادین در آموزش و پرورش، ص
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ی برای کوتاه کردن زمان استقرار این نظام، از روش استقرار تدریجی و پایه به پایه و شروع از پایه

همزمان تحول در محتوا نیز از دو  های تحصیلی آغاز شده وی پایهاول استفاده نشده است. تغییر از میانه

تر است و بدین ترتیب تغییر از ی جهانی نیز نزدیکی متفاوت شروع شده است، این روش به تجربهپایه

ادامه خواهد یافت. از طرفی با تأسیس  94-95آغاز شده، تا سال  90-91ی اول تا پنجم، که از سال پایه

ی اول نخواهند داشت و این روند در راهنمایی، پایه، مدارس 91-92ی ششم در سال تحصیلی پایه

-98به متوسطه خواهد رسید و سال  94-95های باالتر انتقال خواهد یافت و سال های بعد به سال سال

 (.25-28، با استقرار کامل ساختار جدید، دوره پیش دانشگاهی حذف خواهد شد )همان، 97

سال  6ی ابتدایی و سال دوره 6پرورش، شامل  و آموزش تحصیلی نظام بر این اساس، ساختار

سال اول،  9شود. ی سه ساله تقسیم میی تحصیلی نیز به دو دورهی متوسطه است که هر دورهدوره

ی دوم نیمه تخصصی است که در پایان ی متوسطهآموزش به شکل عمومی و سه سال پایانی یعنی دوره

ی نظری، فنی و ی دوم دارای سه شاخهی متوسطهشد. دوره مدرک دیپلم اعطا خواهد آموزان دانشآن به 

هایی است که تنوع آن منوط به های این دوره دارای رشتهای و کار دانش است و هر یک از شاخهحرفه

 نیاز جامعه، اقتضای زمان و امکان اجرای آن است.

ایجاد تحول در نهاد  رسد که این دوره مقارن با زمانی است که ضرورتلذا در مجموع به نظر می

روز و کارامد نبودن آموزش و پرورش در پاسخ گویی به نماید و بهآموزش و پرورش، اجتناب ناپذیر می

نگری و های مختلف آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، فقدان جامعنیازهای متنوع روزگار در حوزه

های و تربیت رسمی کشور با سایر بخشدچار شدن به یک سو نگری، عدم تعامل اثربخش نظام تعلیم 

جانبه و بنیادین در تمامی نفعان تعلیم و تربیت، بر لزوم تحولی همهجامعه و ناخشنودی افراد، ارکان و ذی

ی مهندسی فرهنگی، ی جامع علمی کشور و نقشه. لذا ترسیم نقشه1فشردهای تربیت پای میمؤلفه

ی ملی و انجام مطالعات متعدد در حوزه درسی برنامهو تنظیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

 توان یافت.ی تعلیم و تربیت منجر به تحوالتی شده است که آغاز آن را در ابتدای این دوره میفلسفه

 تحلیل و جمع بندی  -2-2

طور خالصه نمایانگر سیر تحول ساختار نظام آموزشی از آغاز تا کنون  ، به(1-2)جدول شماره 

 است.

 سیر تحول ساختار نظام آموزشی (:1-2دول)ج

                                                 
1
 و  آموزش بنیادین تحول مستندات مجموعه عمل راهنمای دهم، دولت پرورش و  آموزش وزیر بابایی، حاج حمیدرضا پیام از برگرفته 

 8ص ،1390 ماه دی پرورش،
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 دانشگاهی پیش متوسطه راهنمایی ابتدایی ءسال اجرا

1316- 1304 

1335- 1317 

1351- 1335 

1371- 1351 

1390- 1371 

 تا کنون 1391

6 

6 

6 

5 

5 

6 

- 

- 

- 

3 

3 

- 

3  +3 

3  +2  +1 

3  +3 

4 

3 

3  +3 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

ی آموزش را در گذر این یک و نیم قرن بر اساس عمومی یا هاطول دوره ، نیز(2-2)جدول شماره 

 (.65، ص1387کند )موسی پور، تخصصی بودن آموزش، ارائه می

 های مصوب ایرانی آموزش عمومی در برنامهطول دوره(: 2-2)جدول 

 ی تحصیلیها رشته/ شاخه طول آموزش تخصصی طول آموزش عمومی طول آموزش سال تصویب

 - - 9 9 ش 1286

1292 12 12 - - 

 علمی و ادبی 1 11 12 1310

1334 12 11 1 
داری، فنی،  ادبی، ریاضی، طبیعی، خانه

 کشاورزی

 حرفه ای -نظری، جامع، فنی 4 8 12 1344

 حرفه ای، کار دانش -نظری، فنی 5/1 5/10 12 1368

 حرفه ای، کار دانش -نظری، فنی 3 9 12 1391

در بیش از یک و نیم قرن گذشته، حاکی از  درسی برنامهوزشی و مرور تحوالت حاکم بر سیستم آم

آن است که سیستم آموزشی، بارها و بارها با تغییرات بنیادی همراه بوده است و هر طرح جدید آموزشی، 

توان تنها و تنها به ها را نمیموافقان و منتقدان بسیاری به همراه داشته است. تغییرات متعدد در این سال

های آموزشی مربوط دانست. بدیهی است که همگام شدن با تحوالت روز و ظهور نیازها و ستمضعف سی

 سازد.طلبد و اقدام برای تغییر را ناگزیر مییابی به اهداف میاهداف جدید، سامانی جدیدتر برای دست
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د هایی دارد که گاه بر روی یک سناین سرزمین، روایت از طرح درسی برنامهتعمق در تاریخ 

ها دیر زمانی نپاییده است. ی عمل، اجرای آناند، اما در صحنهکردههایی بزرگ را دنبال میمکتوب، آرمان

اشاره کرد که قرار بود تلفیقی از  1353ی متوسطه سال ی جامع در دورهتوان به شاخهاز آن جمله می

ال کند و انتخاب یکی از ی نظری و فنی باشد و اهداف هر دو شاخه را به شکلی توأمان دنبشاخه

آموزان تحمیل نکند. اما در عمل اجرای این طرح بیش از یک های صرفاً نظری یا فنی را به دانش شاخه

 سال دوام نیاورد.

ی جایگاهی برای تلفیق دانش و عمل، ی دیگری از این مدعاست که به مثابهطرح کاد نیز نمونه

کرد و از این رهگذر با آموزش مهارت و ی واقعی مرتبط میامعهی متوسطه را به جپلی بود که فراگیر دوره

ساز آموزش مشاغل نیز به او بود، اما این طرح نیز به دلیل مشکالتی از جمله کمبود فنی کاربردی، زمینه

منابع مالی، با شکست مواجه شد. از سویی دیگر بارها و بارها سیاستگذاران آموزشی با توجه به ضرورت 

های درسی پای فشرده اند، اما در الیق یادگیرندگان بر لزوم وجود دروس انتخابی در برنامهتوجه به ع

های ی دروس انتخابی، عمر زیادی نداشته است. گاه برنامههای آموزشی، ارائهعمل در هیچ یک از برنامه

ه، اما همین آموزان ارائه شدهای مسلم فردی بخصوص تفاوت جنسیت دانشی تفاوتآموزشی با مالحظه

امر موجبات انتقادات هر دو جنس را فراهم آورده و دلیلی بر نوعی نگاه غیر انسانی و فروکاست گرایانه به 

 زنان تلقی شده است.

گردد که سیستم ابتدایی از پنج برمی 1391آخرین تغییرات در سیستم آموزشی ایران، به سال 

تدریج و پایه به پایه، با تغییرات جدید همگام  های درسی بهسال به شش سال افزایش یافت و کتاب

تر ای در سیستم جدید، ناشی از انتقادات بسیاری است که بر سیستم قدیمشدند. تغییرات بنیادین و ریشه

وارد آمد. تحلیل نظرات، این نارضایتی را به عواملی نظیر عدم توجه به عالیق و نیازهای فراگیران و 

ای و فرهنگ بومی، کم ای و ناحیهجنسیت، عدم توجه به نیازهای منطقههای فردی ناشی از تفاوت

، کاربردی نبودن دروس، آماده نکردن جوانان برای ورود به زندگی، ITتوجهی به دروس مهارتی و آموزش 

کم توجهی به دروس هنر، تربیت بدنی و آموزش تفکر خالق، حجم زیاد و دشواری دروس، کم توجهی به 

ریزی درسی، کم بودن امکانات ی جامعه از بُعد برنامهایه، عدم توجه به نیازهای آیندهآموزش علوم پ

، جلد 1382داند )چوبینه، ای برخی از دبیران، مربوط میآزمایشگاهی، پایین بودن سواد علمی و حرفه

 (.45و 46سوم، صص 

 ی ریاضیدر حوزه درسی برنامهی مرور پیشینه -2-3

های  ، کتابدرسی برنامهگیری سندی مدوّن به عنوان اشاره شد، پیش از شکلتر طور که پیشهمان

توان، رویکردهای اتخاذ اند. به این ترتیب با اغماض میهای جدید آموزشی بودهدرسی نمایانگر سیاست
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ای که حدود آن حوزه دانست. تغییر عمده درسی برنامهشده در تألیف و تدوین کتب درسی را معادل با 

های درسی ریاضی صورت گرفت، تقلیل ساعت آموزشی در مقطع ابتدایی بود که ال پیش در کتابس 25

ی اول هایی از کتاب ریاضی پنجم ابتدایی شد و به دنبال آن کتاب ریاضی پایهمنجر به حذف بخش

 (1394ی شخصی، داودی، راهنمایی نیز با تغییراتی مواجه گردید )مصاحبه

-ریزی آموزشی و به موازات آن در سایر استاندر سازمان پژوهش و برنامههایی ، کمیته1379سال 

جلد کتاب ابتدایی مورد بازبینی و نقد قرار گرفت. از طرف دیگر، از  26ها و مناطق کشور تشکیل شد و 

، عالوه بر دفتر 1380شد و لذا سال ی چند تألیفی شنیده میهایی از اقبال به پدیدهها زمزمههمان سال

الیف کتب درسی در سازمان پژوهش، دفتر انتشارات کمک آموزشی و تکنولوژی ریاضی نیز برای سه ت

ی اول دبستان، اقدام به چاپ کتاب درسی نمود. بدین ترتیب خروجی درس ریاضی، علوم و فارسی پایه

نوعی ایجاد ی چند تألیفی و به ها و مواجهه با پدیدههای درسی در تهران و شهرستانجلسات نقد کتاب

های درسی شد و کتاب اول دبستان با بیشترین تغییر به بازار عرضه جو رقابت، منجر به بازنویسی کتاب

ی دیگر توجه بیشتر ها با رویکرد فعالیت محوری دوباره نویسی شد. تغییر عمدههای سایر پایهشد و کتاب

ها به ین ترتیب سؤاالتی از این آزمونهای تیمز بود و بدبه راهبردهای حل مسأله و همین طور آزمون

های درسی اضافه شد. عالوه بر اینها سعی بر این بود که برای هر کتاب درسی، کتاب راهنمای معلم کتاب

 نیز نگارش شود )همان(.

جامع نیز  درسی برنامهگرفت، ضرورت نگارش های درسی شکل میبه موازات تغییراتی که در کتاب

مبتنی بر اصول و معیارهای  درسی برنامهیابی به نظام افت. بدین ترتیب برای دستیبیش از پیش قوت می

، سازمان 1376های یادگیری، سال یابی به چارچوبی واحد در تمامی حوزهعلمی و در عین حال دست

 ریزی آموزشی با همکاری دفتر تألیف کتب درسی، اقدام به انتشار سندی با عنوانپژوهش و برنامه

ای در گانههای چهاردهنمود. پس از انتشار این سند و با الهام از آن، کمیته« ریزی درسیند برنامهفرای»

دار شد. را عهده درسی برنامهگروه ریاضی شکل گرفت و هر کمیته مسئولیت تدوین یکی از عناصر 

ریزی درسی امههای ریاضی در برنها، چهارده سند مجزاست که در آن به نقش فلسفهخروجی این کمیته

ریاضی، گزارش ملی در مورد اهمیت آموزش ریاضی در ایران، گفتاری پیرامون آموزش ریاضی در کشور، 

و آموزش معلمان  درسی برنامه، اهداف و محتوا، روش تدریس، ارزشیابی، اشاعه درسی برنامهرویکرد 

ریاضی مورد  درسی برنامهه از ای برای تهیه و تدوین اولین نسخپرداخته شده و به عنوان منبع تغذیه

 استفاده قرار گرفته است.

عنوان دومین سندی است که به کوشش سازمان « درسی برنامههای راهنمای ساختار و ویژگی»

-های درسی قرار گرفت و از آن پس تالشدر اختیار گروه 1378پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در سال 



 

24 

 

ی ریاضی صورت های یادگیری از جمله حوزهدر حوزه درسی رنامهبهای مکرری برای تدوین سند راهنمای 

گرفت که البته همگی این اسناد به صورت غیر رسمی منتشر شده و با تصویب رسمی و لذا ضمانت 

 اجرایی همراه نبودند.

ریزی آموزشی، با همکاری دفتر تألیف ریزی درسی ریاضی در سازمان پژوهش و برنامهگروه برنامه

ریاضیات برای سال اول آموزش  درسی برنامهدست به انتشار راهنمای  1378ی، مرداد ماه کتب درس

های متوسطه زد. در این سند مباحثی به چیستی ریاضی، مبانی فلسفی ریاضیات، مبانی نظری و دیدگاه

مختلف در آموزش ریاضی، اهداف کلی و جزئی در آموزش ریاضی )بخصوص جبر( در سال اول متوسطه، 

توان برای انتشار این های معلم اختصاص یافته است. دلیل دیگری که میزشیابی ریاضی و نیز ویژگیار

ی اول متوسطه بود که اعتراضات بسیاری سند بدان اشاره کرد، مواجهه با آمار باالی افت تحصیلی در پایه

 برای این پایه نمود. درسی برنامهدر پی داشت و دفتر تألیف کتب درسی را ناچار به تدوین و نگارش 

 -درسی ریاضیات دوره آموزش عمومی )ابتداییراهنمای برنامه 1380دو سال بعد، شهریور ماه 

ریزی درسی منتشر شد و در هفت فصل، به بیان راهنمایی( توسط گروه ریاضی سازمان پژوهش و برنامه

مبانی نظری و رویکردهای  های فلسفی ریاضی،ریاضی، دیدگاه درسی برنامهمقدمات تولید راهنمای 

های تدریس، ارزشیابی و مروری به مسائل اجرایی، پرداخته شد و سال بعد از آن، آموزشی، اهداف، روش

ی متوسطه نیز در قالب مجموعه مقاالتی مجزا در درسی ریاضیات دورهراهنمای برنامه 1381یعنی 

های تدریس و و تفکر، اهداف، روش درسی برنامهچهارده فصل، منتشر شد. در این راهنما مباحثی به 

شناسی، شناسی، رواناندازهای مختلف فلسفه و انسانارزشیابی حل مسأله اختصاص داده شده و از چشم

ی ریاضی شناسی، حکمت و ریاضیات اسالمی، تاریخ ریاضی و فناوری ارتباطات و اطالعات به حوزهجامعه

 نگریسته شده است.

های در خور تحسینی صورت ریاضی مذکور، تالش درسی برنامهای بدیهی است در راهنماه

رسد محورهای مورد بحث در این راهنماها محورهایی است کلی که از نگاه پذیرفته، ولی به نظر می

ها با راهنمای ای اندک داشته و لذا ماحصلِ این تالش، بهرهدرسی برنامهی مطالعات تخصصی به حوزه

را به شکلی جامع پوشش داده و  درسی برنامهتداول امروزی که عناصر اصلی به شکل م درسی برنامه

دهد، فاصله دارد. مضاف بر اینکه، این راهنماها از نگاه جامع به پیشنهاداتی را در قالب هر عنصر ارائه می

 های تحصیلی برخوردار نیستند و هر کدام تنها ناظر به بخشی از دوازده سال تحصیل عمومیهمه پایه

 باشند.می

 1384ها، خرداد ماه در پی مواجهه با این وضعیت و وجود اختالف نظرها و اختالف سلیقه

با همکاری دفتر « ریزی درسیی بازنگری اسناد و مدارک فرایند برنامهکمیته»ای تحت عنوان  کمیته
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درسی و با ت برنامهی علوم تربیتی و مطالعامندی از نظرات متخصصینِ حوزهتألیف کتب درسی و با بهره

سایر کشورها، برای نخستین بار چارچوب راهنمای  درسی برنامهی تطبیقی چارچوب راهنمای مطالعه

ی همین نقل از مقدمههای یادگیری تدوین کرد )بهی حوزه)راهنمای عمل( را برای کلیه درسی برنامه

ای سازمان پژوهش، مخاطبان هها و خط مشیسند(. در این چارچوب در قالب سه فصل، به سیاست

و  درسی برنامهریزی، فلسفه وجودی، ماهیت و ساختار ماده درسی، اصول حاکم بر برنامه، ضرورت برنامه

دهی تجربیات یاددهی های خاص آن پرداخته شده و عناصر هدف، محتوا، سازمانگیریرویکردها و جهت

های اجرایی این اند. در بخش توصیهتجویز شده رسید برنامهو یادگیری و ارزشیابی به عنوان عناصر اصلی 

 ای معلمان اختصاص یافته است. های حرفهدرسی و صالحیتی برنامهسند نیز، مباحثی به اشاعه

ی آموزش ریاضی، دوره درسی برنامهپس از انتشار این چارچوب راهنما، در همان سال راهنمای 

ش به تحریر در آمده بود، مورد ویرایش قرار گرفت و راهنمایی( که چهار سال پی -عمومی )دبستان

شناسی ای دیگر، توسط گروه ریاضی در سازمان پژوهش ارائه شد. در این راهنما مبانی فلسفی، رواننسخه

تر از راهنماهای پیشین، عنوان شده و ، به شکلی منسجمدرسی برنامهو مبانی نظری و همچنین رویکرد 

 درسی برنامههای یاددهی و یادگیری، ارزشیابی و اجرا و ترویج قالب اهداف، روشدر  درسی برنامهراهنمای 

 ریاضی ارائه شده است.

توسط  1389ی درسی ریاضی است که سال در حوزه درسی برنامهها، راهنمای ی این تالشعصاره

ی پیشین و نیز هاگیری از تالشریزی و تالیف کتب درسی منتشر شد. در این سند با بهرهدفتر برنامه

، به شکلی فشرده و مختصر، به بیان اهمیت و ضرورت آموزش ریاضی، رویکرد NCTMاستانداردهای 

های یاددهی و یادگیری، های متفاوت، روشای در پایهدرسی ریاضی، اهداف کلی ریاضیات مدرسهبرنامه

ی های اشاعهمعلمین، روشای های حرفه، ارزشیابی، نقش معلم و صالحیتدرسی برنامهاصول حاکم بر 

 های متفاوت تحصیلی پرداخته شده است.برنامه و نیز اهداف موضوعی در دوره

رسد که نظام آموزشی کشور ما در مراحل بنیانگذاری، توسعه و طور به نظر میدر مجموع، این

مند از رهحتی به هنگام تالش برای ایجاد تحول بنیادی، تاکنون بر مبانی نظری مشخص، مدوّن و به

دستاوردهای معتبر علمی، متناسب با نظام ارزشی مورد قبول مردم مسلمان ایران و هماهنگ و سازگار با 

، مقدمه( و تمامی 1387خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و بومی کشور نبوده است )طرح تدوین سند ملی، 

بهره امع و تخصصی کمهای صورت گرفته، هر چند ارزشمند و درخور توجهند، اما از نگاهی جتالش

اند. لذا این برای نخستین بار است که تالشی همه جانبه برای نگارش سندی جامع و الزم االجرا  بوده

و 1391ملی در سال  درسی برنامهپذیرد. آخرین تحوالت در این خصوص، پس از تدوین سند صورت می

ی در حوزه درسی برنامهوین راهنمای ی درسی مدارس، منجر به تدها لذا ضرورت ایجاد تغییر در برنامه
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نویس آن در ی تربیتی خواهد شد که در همین نوشتار پیشگانهی یازدهها ریاضی به عنوان یکی از حوزه

 دستور کار قرار گرفته است.



 

 

 
 مفصل سو  
 

 روش ژپوهش
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 روش پژوهش -3-1

با استفاده از زمینه و  این پژوهش، بر اساس هدف آن، پژوهشی است کیفی از نوع کاربردی که

هاى بشر  نیازمندىبرخی از براى رفع  ،معلوماتى که از طریق تحقیقات بنیادى فراهم شده -بستر شناختى

ی آموزشی مطابق با تحوالت بنیادین آرمانی طراحی شده وهاو الگ ها سازى ابزارها، روش و بهبود و بهینه

ی تحلیل و توصیف و به تعبیری تحلیل های مورد نیاز از شیوهآوری دادهاست. در این پژوهش برای جمع

های معتبر داخلی و خارجی استفاده شده محتوای اسناد باالدستی آموزش و پرورش و مطالعات و پژوهش

 است.

راستای همخوانی و انسجام تصمیمات اتخاذ شده برای تدوین سند راهنمای در گام نخست در 

ی یادگیری، نیاز به نوعی گانههای یازده ها و رویکردها در هر یک از حوزهو وحدت رویه درسی برنامه

شد که این مهم از طریق تأسی به اشتراک افق دید و یا به تعبیری تبعیت از الگویی واحد، احساس می

نمود. اما از آن جهت که بین صاحبنظران ملی و سایر اسناد باالدستی، شدنی می درسی نامهبرسند 

های آن، توافق کلی وجود ندارد و این و تعداد مؤلفه درسی برنامه، بر سر تعیین عناصر درسی برنامهی  حوزه

 درسی برنامهتدوین راهنمای شود، لذا مقرر شد در را شامل می 2تا نه مؤلفه 1ای بین چهار مؤلفهمقوله، بازه

ی ی وجودی و منطق )مرتبط با سه مقولهی فلسفهمؤلفه 8های یادگیری در انجام این طرح، حوزه

ضرورت و کارکرد/ محدوده و قلمرو/ روش مطالعه و پژوهش(، اهداف )با رویکرد شایستگی محوری(، 

سی/ سازماندهی محتوا(، راهبردهای های کلیدی، مفاهیم اسای کلی ایدهمحتوا )مرتبط با سه مقوله

یاددهی و یادگیری، ارزشیابی، صالحیت معلمان، امکانات و تجهیزات و اجزای بسته آموزشی مدّ نظر قرار 

 گیرد. 

یابی به فهم مشترک از این مقوالت و وحدت رویه در فرایند تدوین سند راهنمای برای دست

ای ، نسخهدرسی برنامهی آموزش ریاضی و مطالعات حیطهریاضی، با همکاری کارشناسان دو  درسی برنامه

ها اختصاص و بسط این مؤلفهدر توضیح و تبیین این عناصر به نگارش درآمد و جلسات متعددی به شرح 

 یافت.

های مربوط به راهنمای ملی و استخراج گزاره درسی برنامهی عمیق سند گام دوم به مطالعه

-های موجود و میزان عالقمندی و همینو به طور موازی، بر اساس مؤلفهاختصاص داده شد  درسی برنامه

ی نگارش ی کاری کارشناسان و دست اندرکاران نگارش سند، تقسیم کاری بین اعضای کمیتهطور زمینه

 این پژوهش صورت گرفت.

                                                           
1
 تایلر  

2
 کالین  
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 حطر و گزارش کتاب، در گام بعد، بیش از هزار و دویست پژوهش معتبر داخلی و خارجی، مقاله،

ها مورد بررسی ی کل مقاله، توسط گروهها و نهایتاً مطالعهی چکیدهبا بررسی عناوین، مطالعه پژوهشی

 های مورد نظر استخراج گردید.قرار گرفت و مؤلفه

و  های مورد نیاز این پژوهش از مطالعههای داخلی و خارجی، بخشی از دادهعالوه بر پژوهش

اند، به ریاضی موجود در سازمان که طی سالیان گذشته تدوین شدههای درسی ی برنامهبررسی کلیه

گیری از نقاط قوت این مجموعه، خألهای دست آمد و سعی بر این بود که راهنمای جدید، ضمن بهره

ی این اسناد اکتفا نشد و برای ها را نیز پوشش دهد. هر چند در ادامه به مطالعهموجود در این برنامه

اندرکارانِ تهیه و تدوین این هایی با دستجامع بودن اطالعات کسب شده، مصاحبهکسب اطمینان از 

 ها نیز صورت پذیرفت. برنامه

ملی، مبانی نظری سند تحول بنیادین،  درسی برنامهمطالعه و بررسی اسناد باالدستی نظیر سند 

ی ود در سازمان و کلیههای درسی ریاضی موجهای ابالغی، اسناد و برنامهسند تحول بنیادین، سیاست

همراه بود. به این  درسی برنامههای مربوط به هر مؤلفه از گزارههای داخلی و خارجی با استخراج پژوهش

هایی که محصول جمع بندی ترتیب ذیل هر مؤلفه دو دسته گزاره حاصل آمد. دسته نخست گزاره

ی دوم ملی است و دسته درسی برنامههای مرتبط با آن مؤلفه در اسناد باالدستی، بخصوص سند  گزاره

های داخلی و خارجی است. این دو دسته گزاره با بندی مطالعات، در پژوهشهایی که محصول جمعگزاره

ها که اسناد با پژوهش هایی ازتکیه بر اسناد باالدستی به عنوان فیلتر، برهم نهی شد؛ به این معنا که گزاره

آن همخوان بوده یا در خصوص آن مسکوت بودند، حفظ شد و موارد ناهمخوان حذف گردید و بقیه موارد 

 در چارچوبی مشخص دسته بندی و در فصل پنج ارائه شد. 

 هاآوری دادهگیری و روش جمعنمونه روش جامعه و نمونه، -3-2

ل اسناد باالدستی آموزش و پرورش، نظیر سند ی مورد مطالعه در این پژوهش، شامجامعه

-های ابالغی، اهداف دورهملی، مبانی نظری سند تحول بنیادین، سند تحول بنیادین، سیاست درسی برنامه

های داخلی و ی پژوهشهای درسی ریاضی موجود در سازمان )غیر قابل استناد( و کلیهها، اسناد و برنامه

ی هدفمند انتخاب شد. به این ی اتخاذ شده به شیوهریاضی است. نمونه ی آموزشخارجی مرتبط با حیطه

ی شکل که بیش از هزار و دویست مقاله، کتاب، گزارش و طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و کلیه

پژوهشی( گزینش و سپس با  -منابع، ابتدا بسته به اعتبار مقاالت و اعتبار مجالت مربوطه )حداقل علمی

های این مقوالت ها و یافتهی چکیدهتر انتخاب شدند. گام بعد به مطالعهعناوین، موارد مناسبی مطالعه

 اختصاص یافت و مواردی که ارتباط کمتری با موضوع پژوهش داشتند، کنار گذاشته شد. 
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های وابسته به مراکز های داخلی استفاده شده در این پژوهش، تماماً پژوهشمقاالت و پژوهش

های معتبر داخل کشور های ترجیحاً مقطع دکتری در دانشگاهها و رسالهنامهحقیقاتی است و پایانمعتبر ت

(، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت دبیر درسی برنامهنظیر دانشگاه تربیت مدرس )قطب آموزش 

اهواز )به  شهید رجایی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید چمران

شود. سایر مقاالت ی آموزش ریاضی در ایران( را شامل میعنوان تنها مراکز دولتی آموزشی در شاخه

اند که در پژوهشی به چاپ رسیده -استفاده شده در این پژوهش همگی در مجالت معتبر علمی

تخاب این مقاالت آخرین یابی بودند و سعی بر آن بود که در انهای معتبر دانلود مقاالت، قابل دست سایت

 روز بودن مقاالت مدّ نظر باشد.ی تربیتی و بهدستاوردهای این حوزه

ی آموزش های معتبر و تراز اول جهانی در حوزهها و مقاالت خارجی نیز، همگی از سایتپژوهش

 ریاضی دانلود شده و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت.

های درسی ریاضی موجود در سازمان که طی ی برنامهلیههای داخلی و خارجی، کعالوه بر پژوهش

-های مورد نیاز برای انجام این پژوهش، به شیوهاند، مطالعه شد.  برخی از دادهسالیان گذشته تدوین شده

ی انجام این طرح، پس از گردآوری منابع در حد کفایت، بین اعضای کمیته ی مصاحبه گرد آمده است. 

بندی و تقسیم کار صورت گرفت و هر گروه به شکل مجزا  ی کاری، گروهزمینهبر اساس عالقمندی و 

ها، استخراج کرده و در جداول ی مورد نظر خود را با نیم نگاهی به سایر مؤلفههای مربوط به مؤلفهگزاره

  اکسل وارد نمود.

از  ستند،های کیفی ههای اکسل که همگی از نوع دادهآوری شده در نمون برگهای جمعداده

نمود، حذف شد هایی که با اسناد باالدستی متناقض یا مغایر میفیلتر اسناد باالدستی عبور داده شد، گزاره

های کلی در قالب تلخیص شده و دستورالعمل پاالیش و عنصر هر های همخوان کدگذاری و ذیلو گزاره

  های کلی به نگارش درآمد.بیانیه



 

 
 فصل چهارم

 

 یافته اه
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 مقدمه

درسی، سند  درسی که از سند ملی برنامه های مربوط به عناصر مختلف برنامه در این فصل گزاره

 اند، به تفکیک ارائه خواهند شد. های داخلی و خارجی استخراج شده تحول بنیادین و نیز پژوهش

 ی وجودی و منطق )ضرورت و کارکرد( فلسفه -4-1

 ی وجودی و منطق در اسناد  فلسفه -4-1-1

ملی در قالب جدول  درسی برنامهی ریاضیات در سند ی وجودی و منطق پرداختن به حوزهفلسفه

 زیر آورده شده است.

 ملی درسی برنامه: ضرورت و کارکرد در سند (1-4جدول)

 صفحه شرح گزاره )ضرورت و کارکرد(

یادگیری و -آموز در فرآیند یاددهیلبانه و آگاهانه دانشهای درسی و تربیتی باید به نقش فعال، داوطبرنامه

ی روحیه پرسشگری، پژوهشگری، خالقیت و کارآفرینی را ی تقویت و توسعهپذیری توجه نماید و زمینهتربیت

 در وی فراهم کند.

9 

 15 .گانه، عنصر تعقل جنبه محوری دارد در میان عناصر پنج

ها و دادها و قوانین جهان آفرینش و چگونگی برقراری ارتباط انسان با آنها، روابط، روی علم نسبت به پدیده

 برداری بهینه از آنان. بهره
17 

 33 ریاضیات ریشه در قوه تعقل انسانی و نقش مؤثری در درک قانونمندی طبیعت دارد.

اری درونی، زبانی دقیق ریاضیات به عنوان علم مطالعه الگوها و ارتباطات، هنری دارای نظم و برخوردار از سازگ

 ها تعریف شده است.برای تعریف دقیق اصطالحات و نمادها و ابزار کار در بسیاری از علوم و حرفه
33 

های مختلف به ریاضیات و کاربردهای آن بخشی از زندگی روزانه، و در جهت حل مشکالت زندگی در حوزه

 متفاوت انسانی است.های آید که دارای کاربردهای وسیع در فعالیتشمار می
33 

ریاضیات موجب تربیت افرادی خواهد شد که در برخورد با مسائل بتوانند به طور منطقی استدالل کنند، قدرت 

 .های جامعی بسازندهای پیرامون، تئوریتجزیه و انتزاع داشته باشند و درباره پدیده
34 

های بینی و کنترل وضعیتهای پیچیده، پیش توجه مهم ریاضی توانمندسازی انسان برای توصیف دقیق موقعی

 طبیعی، اقتصادی، اجتماعی است. -ممکن مادی
34 

 34 باشد. کارگیری ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعی، از اهداف اساسی آموزش ریاضی میتوانایی به
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و نمایش نمادین قلمرو آموزش ریاضی از یک سو درک مفاهیم ریاضی شامل: اعداد و محاسبات عددی، جبر 

ها، آمار و احتمال است و از سوی دیگر، در این حوزه  گیری، داده ها( هندسه و اندازه ها، تابع )الگوها، رابطه

های حل مسأله، مدل سازی کارگیری استراتژیآموزان باید با فرآیندهای ریاضی نظیر حل مسأله و به دانش

سازی،  بینی، فرضیه د و استدالل منطقی )تعمیم، پیشها(، استدالل، تفکر نقا)مسائل واقعی و پدیده

بندی، مقایسه، ها، دستهها/ تأیید و تصدیق جوابسازی و آزمون حدسیه، توضیح و تبیین جواب حدسیه

کارگیری الگوها(؛ تفکر تجسمی یا دیداری، تفکر خالق )استدالل فضایی، حل مسایل غیرمعمول، الگوهای  به

قالب داستان و بافت واقعی و تخیلی(، اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی، تجسمی، تولید مسأله در 

سازی، تخمین زدن و دقت  گیری و تصمیم خواندن و نوشتن ریاضی( تصمیم -گفتمان ریاضی)فرهنگی و ارتباطی

 یافتن آشنا شده و در آن مهارت یابند.

34 

سعه آن، مشاهده، توصیف و تجزیه و تحلیل محیط ریاضیات از نظر ماهیت، علمی مجرد و بستر رشد و تو

 پیرامونی است.
34 

 های داخلی و خارجیفلسفه وجودی و منطق در پژوهش -4-1-2

نشیند، در مواجهه با هر حیطه از یادگیری )از جمله ریاضی( اولین پرسشی که در ذهن می

سخی جامع برای این پرسش، ی علمی است و جستجوی پای وجود و ضرورت پرداختن به آن حوزه فلسفه

نیازهای جامعه و فرد را مدنظر  ی از جنس چرایی، چیستی و چگونگی است کهتوجیه و تبیینناظر بر 

نامیم و ریاضی را چگونه باید خوانیم، چه چیزی را ریاضیات می دارد. لذا باید دانست که چرا ریاضیات می

روش و  محدوده و قلمرو، ضرورت و منطقی ی عمدهگیری سه مقولهخواند؟ این منظر کلی به شکل

 خواهد انجامید.  مطالعه

 به شکلی موجز بیانگر این رابطه است:( 1-4نمودار)

 
 فلسفه وجودی و منطق ریاضیات(: 1-4ودار)نم

که در راهنمای ( توصیه شده 1384)درسی  راهنمای برنامه شاید از همین روست که در چارچوب

ی سازمان ی درسی و نحوهای از ماهیت و فلسفه وجودی رشته و مادهصههر حوزه، خال درسی برنامه

های زیربنایی و اصول ای در واقع بیانگر لزوم مطرح شدن ساختوجودی آن بیان شود. چنین توصیه

درسی است. از آنجا که ماهیت، با چیستی و لذا محدوده و قلمرو  ی درسی در راهنمای برنامهنظری ماده

ی محدوده و قلمرو دنبال می ارتباطی تنگاتنگ دارد، بحث در خصوص چیستی را در مولفهی علیک حوزه
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نگاهی به مبانی فلسفی ریاضی، ضرورت و منطق پرداختن به این  خواهیم کرد و در این مجال با نیم

 ی دانش را مورد توجه قرارخواهیم داد. شاخه

 مبانی فلسفی ریاضی -4-1-2-1

ه ماهیت و چیستی ریاضی، نوع آموزش و یادگیری آن را تحت تأثیر قرار تردید نگاه فلسفی ببی

را  2گراییتا انسان 1های فلسفی نفوذ دارند که از اساس گراییدهد. بر آموزش ریاضی، طیفی از دیدگاهمی

و مکاتبی  5، شهودگرایی4گرایی، صورت3گراییی این طیف را مکاتبی نظیر منطقشامل است و میانه

ی مبانی فلسفی ی کالم و در عین حال مالحظهاند. در این نوشتار برای پرهیز از اطالهداده دیگرشکل

 ریاضیات، به اختصار نقاط کرانی این طیف را معرفی خواهیم کرد.

 گراییاساس -4-1-2-1-1

در این چشم انداز، موجودات ریاضی خارج از فضا و زمان فیزیکی، به شکلی ازلی و جاودانه و 

چه قادر به یافتن آن باشیم، چه -ی یک موجود ریاضییر وجود دارند. هر پرسش معناداری دربارهالیتغ

(. مفاهیم ریاضی، واقعیاتی عینی و خارجی بوده و دارای 1377بابایی، پاسخی معین دارد )حاجی -نباشیم

بلکه کشف ، های ریاضی نه خلق شدنیشأنی مستقل از ذهن و شناخت انسان هستند و بنابراین پدیده

( و آموزش ریاضیات موجب تربیت درست و حرکت 1380ریاضی،  درسی برنامه)راهنمای باشند میشدنی 

کند. این دانش تنها با تفکر و برهان عقلی دریافتنی است به سوی کمال مطلوب بوده و روح را تلطیف می

عی یاری جوید و لذا حرکت به یابی به حقیقت از تفکر انتزاسازد برای دستو روح آدمی را مجبور می

(. در چنین نگاهی بدیهی است که 1377بابایی، سوی عالم باال و رسیدن به کمال، محقق شود )حاجی

، درسی برنامهبرای همگان محل تردید بوده )راهنمای  پذیری آنریاضیات در انحصار نخبگان و آموزش

خور استعداد طبیعی که برای آموختن ( و آموزش آن برای همه یکسان نیست و هر کس به فرا1380

مندی بر تفکر محض است و حس و تجربه در آن جایی ای خواهد برد. اساس این بهرهدارد، از آن بهره

ندارد و به تبع آن ریاضیات را با مسایل واقعی، کاربرد و ارتباط با زندگی و تاریخ بشر سر و کاری نیست و 

 لذا ارزش فرهنگی نخواهد داشت.

                                                 
1
 Foundationism  

2
 Humanism  

3
 Logicism  

4 Formalism  
5
 Intuitionalism  



35 

 

 گراییانسان -4-1-2-1-2

ای است کامالً انسانی که آن را باید در خرد جمعی آحاد بشر جست. از این منظر، ریاضیات پدیده

توان بدان ی ذهن بشر که تنها در چارچوب فرهنگ انسانی میفعالیتی خردمندانه و هوشمندانه و ساخته

که محصول گرانبهای تمدن بشری است  ی میراثی است ارزشمندهای آن به مثابهاندیشید. ریاضی و ایده

های دیگر دانش های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی قرار دارد و آموزش آن با حوزهو لذا در متن آموزش

مرتبط و درگیر است. بنابراین آموزش هر ایده یا مفهوم باید از دنیای طبیعی آغاز شود و حس و تجربه در 

پذیر است. به این ترتیب آنجا که فعالیتی است بشری، پس آموزشآن دخیل باشد. دیگر اینکه ریاضیات از 

شود. آموزش ریاضی در این ها محدود نمیموضوعه، قضایا و اثبات ی تعاریف، اصولتدریس ریاضی به ارائه

ی پرسشگری، حل مسائل زندگی روزمره شناخت های ذهنی، تقویت روحیهدیدگاه در پرورش توانایی

برقراری ارتباط بین انسان و طبیعت نقشی مؤثر دارد. در این نگاه از آموزشگران انتظار کاربرد تکنولوژی و 

های خطای او باشند و از او  آموز اهمیت داده و جستجوگر ریشههای نادرست دانشرود که به پاسخمی

وه بر مهارت بخواهند راهبردها و فرآیند تفکر خود را در حل مسأله بیان کند. در واقع در این دیدگاه عال

آموز به کمک دو مهارت نوشتن و یابند و دانشهای فراشناختی نیز مجالی برای بروز میشناختی، مهارت

درسی ریاضی،  و راهنمای برنامه 1377بابایی، کردن، به تقویت این مهارت خواهد پرداخت )حاجی بیان

1384.) 

ی تنگ ریاضیات زده شود که جامهدر تدوین این سند قصد آن نیست که آن قدر از شاخ و برگ 

ای آراسته خواهد شد ی فلسفی است که به گونهی خاص، قامت آن را بپوشاند، بلکه این جامهیک فلسفه

ی ریاضی باشد. از این رو رویکرد غالب مورد پذیرش در این پژوهش، هر چند از که پذیرای واقعیت تجربه

بهره نیست، ولی بیشترین قرابت را با رویکرد گرایی بیی شهودالهامات سایر رویکردها بخصوص فلسفه

گرایی که اساس ریاضیات در آن منطق صوری است و بر گرایی دارد. در شهودگرایی برخالف منطقانسان

شمرد و ریاضیات را ها را زیربنای ریاضیات برمیگرایی که نمادهای جبری و نظریه مجموعهخالف صورت

، نقل شده در 1979شمرد )ای چی بیگل، مادین، مجرد و از درون مرتبط برمیهای نای از نظاممجموعه

شود و مبتنی بر  (، درستی و قابلیت پذیرش مفاهیم به کمک شهود محک زده می1377بابایی، حاجی

دان در ریاضیات است خروج ریاضیات از شکل روابط منطقیِ صرف و مدخلیت تعقل و شهود ریاضی

 (.1380)الریجانی، 

ی این مکتب آن است که یک مفهوم ریاضی زمانی قابل قبول است که ریشه و پایه در دعای عمدها

پذیر ساختن ریاضیات به لحاظ معرفتی است ی آن دسترسگرایانهی معرفتشهود داشته باشد و انگیزه

ه ابزارهای تا(. شهود متضمن آن است که معنا، اهمیت یا ساختار مسأله، بدون توسل آشکار ب)وحید، بی
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، 2، به نقل از هرش1دهد )برونرنظام تحلیلی خاصی درک شود و لذا قبل از اثبات کار خود را انجام می

دلیل و پایه و اساس و بی(. بنابراین تصوری از شهود که آن را معادل با مفاهیم بی1375ی اعتماد، ترجمه

قضیه و توانایی کاربرد صحیح مفاهیم پندارد، رد شده و قانع شدن واقعی به صحت یک بدون دقت می

 (.1375بابایی، شود )حاجیآن می بدون توسل به تعاریف رسمی و وارسی مکانیکی جایگزین

 ضرورت و کارکرد ریاضی -4-1-2-2

ای است که گذرِ پس از مرور مبانی فلسفی ریاضی و شاید مالزم با آن، چرایی ریاضیات، مقوله

ی در بستر منطق، فلسفه و چرایی یک حوزهرسد. و الاقل نامطلوب به نظر میاعتنا از کنار آن ناممکن  بی

عبارتی آنچه که در پاسخ به سؤال  یابد. بهعلمی، ضرورت و کارکرد آن حوزه، وجهی بارز برای ظهور می

ی ضرورت و کارکرد آن حوزه است. یابیم، مشخص کنندهی یک علم میدر بررسی فلسفه "چرا"کلی 

ی درسی، است که برنامه کارکردهای مورد انتظار از ریاضیاتاین چرا ها ناظر به پیامدهای کلی و پاسخ به 

نظام هستی، نظام اجتماعی، نظام ارتباط با  درای هماهنگ در پی تحقق آن است و در قالب منظومه

خواهیم داشت بر شود. لذا در این مجال نگاهی تربیت و یادگیری، بیان میهای  حوزهآموزشی و نیز سایر 

 اند.هایی که صاحبنظران این حوزه در پاسخ به چرایی ریاضیات داشتهتالش

یابد و ی معرفت بشری چنان انگاشته شده است که لحظه به لحظه وسعت میی گستردهدایره

بخشد، نقشی رسد که ریاضیات در حرکت پرگاری که به این رشد و فزونی عینیت می چنین به نظر می

(. اما امروزه ریاضی به عنوان دانشی خاص برای افرادی خاص در نظر گرفته 1387ارد )باقری، عمده د

رسد و بیش از آنکه از در بسیاری محافل و مجامع به گوش می« ریاضیات برای همه»شود و شعار نمی

در نظر داشته  آموزانرود که بهتر زیستن را برای عموم دانشپروری برود، انتظار میریاضیات توقع نخبه

هایی نظیر ی مهارتباشد. لذا به جای وفاداری به موضوعات و دانش موضوعی ریاضی، پرورش و توسعه

یابند. سازی و تجزیه و تحلیل وجهی بارز می سازی، استدالل، مدل حل مسأله، الگویابی، فرضیه

و در واقع چگونه  بگیرند کند که خود بتوانند یادآموزان کمک میهایی که در آینده به دانش مهارت

 75ی مشهور (. در بیانیه1384درسی ریاضی،  اندیشیدن و چگونه یادگرفتن را بیاموزند )راهنمای برنامه

صادر شد یکی از اصول زیربنایی آموزش ریاضی، اهمیت آموزش عمومی  1962ریاضیدان نیز که در سال 

یک است. با این رویکرد تعریف دقیق دانش ریاضی و آمادگی شهروندان برای زندگی در تمدن تکنولوژ

                                                 
1
 Brouner  

2
 Hirsh  
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بابایی، دادن آن است و نه در اختیار داشتن اطالعات )حاجی ریاضی و دانستن ریاضی، توانایی انجام

1375.) 

تر ریاضی برای حل گرفتن روان کار دادن آن. به عبارتی به دانستن ریاضیات، یعنی توانایی انجام »

تر شناخت مفاهیم ریاضی از بطن ها و از همه مهمها، پیدا کردن اثباتمسائل، نقد و موشکافی استدالل

 )همان(.« های محسوسوضعیت

های حاصل رسد توجه به نیازهای فرد و نیازهای جامعه و نگاهی کاربردی به آموختهلذا به نظر می

و آموزشگران  گذارانتواند روشنگر مسیر فعالیت سیاست ی فانوسی است که میاز ریاضیات، به مثابه

کند و  روشنی بیان می سازی را بهی ریاضی باشد. دقت به وجه کاربردی ریاضی، اهمیت مهارت مدلحوزه

آموزان ریاضیات را که دانش دارد. چنان پیوند، اتصال و ارتباط بیشتر ریاضیات با زندگی روزمره را مد نظر

دانند و بتوانند با توانی که ریاضیات در درک را منفک از زندگی ن بخشی از زندگی روزانه دانسته و آن

طور منطقی های پیرامون خود را تجزیه و تحلیل کنند، بهبخشد، پدیدهقانونمندی طبیعت به ایشان می

ها را کشف و درک کنند و با درک الگوهای موجود، استدالل نمایند، ارتباطات منطقی موجود بین پدیده

های ی ریاضی، که در سایر حوزهد با مسایل نوپدید، نه تنها در حیطههای جدید و در برخوردر موقعیت

بینی و کنترل استفاده کرده و  دادن، پیش بخشد در تعمیم علمی نیز از توانمندی که ریاضیات به آنها می

  به مهارت حل مسأله دست پیدا کنند.

توان از لوم مختلف نمیی عبه همین لحاظ نقش ریاضیات و توانمندی آن را در ارتباط و توسعه

ی علوم های علم، گاوس ریاضیات را ملکهنظر دور داشت. در تأیید ارتباط مؤثر ریاضی بر سایر حوزه

کرد، دکارت بنای اصلی علم را ریاضیات و روش تحقیق علمی را تنها بر اساس روش ریاضی قلمداد می

اند و بدون دانستن ریاضی، بان ریاضی نگاشتهدانست و گالیله معتقد بود که کتاب عظیم طبیعت را به زمی

(. در 1378ریاضی،  درسی برنامهنقل از راهنمای دید! )بهای از کتاب هستی را ممکن نمیفهم حتی واژه

( که در مورد اهمیت آموزش ریاضی در ایران به رشته تحریر درآمده است، ریاضیات 1380گزارش ملی )

ظر گرفته شده، بلکه دارای تأثیری مستقیم بر فرهنگ، اقتصاد، بهداشت و نه تنها به عنوان زبان علوم در ن

المللی انگاشته شده است. با این  های بینی رقابتهاست و ... و رمز موفقیت در صحنهبسیاری زمینه

تر کار کردن، افتادن، نیاز به نگرشی جدید دارد و آن اینکه هوشمندانه جریان استدالل که اقتصاد برای به

های ذهنی کنند که نیازمند کارگرانی با تواناییکوشی است و مشاغلی به اقتصاد کمک میتر از سختمهم

های جدید هستند و پذیرای آنند که تغییرات سیستم را ی پذیرش ایدهباال باشند. کسانی که آماده

ار را بهتر حل کنند. بشناسند و خود را با آن هماهنگ کنند، الگوها را شناسایی کنند و مسائل محیط ک
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- کند که ابعاد تأثیرگذار فرهنگ تکنولوژی را بر فرهنگ ایرانیدر حوزه ی فرهنگ نیز ریاضیات کمک می

 اسالمی بهتر بشناسیم و آن را تحت کنترل داشته باشیم.

 برای مطالعه و یادگیری ریاضی را در آوا با این ایده، اهداف عمدهشورای معلمان ریاضی آمریکا، هم

پنج محورِ نیاز به ریاضی در دنیای در حال تغییر، ریاضیات برای زندگی، ریاضی به عنوان بخشی از میراث 

کند و در توضیح سه فرهنگی بشر، ریاضی برای محیط کار و ریاضی برای جوامع علمی و فنی خالصه می

است و  بشر شمندانههو و فرهنگی های میراث بزرگترین از یکی ریاضیاتنماید که هدف آخر بیان می

باید ضمن توسعه و گسترش آن، نسبت به آن قدردان باشند. از سوی دیگر، این شورا معتقد  شهروندان

 چه است و اگر محیط کار برای الزم هایتوانایی جمله از مسأله حل توانایی و ریاضی تفکر است توانایی

 تریجدی بسیار ریاضیات به مشاغل از برخیولی  دارند، نیاز ایپایه و مقدماتی ریاضی به ی مشاغلهمه

 عنوان به طی نمایند که آنها را برای زندگی طوالنی کاری را مسیری باید آموزاندانش بیشتر نیازمندند.

1آماده کند ) علوم متخصص یا مهندس آماردان، یا ریاضیدان یک
NCTM ،2000). 

ای یکسویه، بلکه ارتباطی بطه نه رابطهی بین ریاضیات و طبیعت گفتنی است این رادر بیان رابطه

انجامد؛ بدین ترتیب که از سویی آشکارسازی تعاملی و دوجانبه است که به درک بهتر جهان خلقت می

ها به کمک مهارت ریاضی، شدنی است و در مقابل، الگوهای پنهان در طبیعت و محیط زندگی انسان

ی ریاضیات انجامیده است )راهنمای به توسعهطبیعت با وجه الهام بخش خود، در بسیاری موارد 

 (. 1، ص1384درسی ریاضی،  برنامه

های بسیار برای گفتن دارد. رشد عالوه بر این وجه کاربردی، ریاضیات در فضای انتزاعی نیز حرف

های منطقی، تفکر منظم و استنتاج منطقی، سازی، برقراری ارتباط توانایی تفکر مجرد، استدالل، فرضیه

ریاضیات به عنوان یک  ای جز ریاضی انتظار داشت. لذاهایی هستند که مشکل بتوان آن را از حوزه ارتمه

ای که ی تفکر و تعقل را فراهم خواهد ساخت. به گونهی تربیت و پرورش قوهی معرفتی غنی، زمینهحوزه

رون رفت از مسایل مبتال های مختلف را تجزیه و تحلیل کنند و راهی برای بآموزشگران بتوانند موقعیت

عالوه بر این، ریاضیات علمی است که با برخورداری از نظم و سازگاری درونی، نقشی به خود پیدا کنند. 

کند ویژه در پرورش نظم فکری و ارتقاء قدرت اندیشه و استدالل منطقی و نیز خالقیت افراد ایفا می

 (.1389درسی ریاضی،  )راهنمای برنامه

های اجتماعی نیز بیگانه  ی ریاضی، ماهیت ریاضی را با اخالق و پرورش مهارتهصاحبنظران حوز

انگیز دانند. ریاضیات با آشکار نمودن نظم دقیق موجود در طبیعت و پی بردن به الگوهای شگفتنمی

                                                 
1
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کشد و از طریق نمایان نمودن قانونمندی و طرز باشکوهی به تصویر میموجود در آن، عظمت خلقت را به 

های آفرینش، به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند، توجه انسان  دفمندی خلقت و ایجاد باور به زیباییه

هایی دارد و در بستر چنین تفکری به پرورش انسانرا به جایگاه خود در این خلقت پیچیده معطوف می

ی معرفت و د بر پایهنماید و از آنجا که این اخالق، مسئولیت و تعهمسئول و متعهد و اخالقی کمک می

ای عقالنی با فرهنگی متعالی سوق خواهد آگاهی بنا شده، درونی و پایدار بوده و جامعه را به سمت جامعه

 داد. 

المللی آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم یونسکو که اصول در نتایج مطالعات کمیسیون بین

عنوان یکی از نیازهای های ریاضی بهسو مهارتهای زندگی مطرح شده، از یک یادگیری در آینده و مهارت

ماندن و  شدن و بومی اصلی زندگی در آینده، مورد توجه بیشتر قرار گرفته است و از سویی دیگر به جهانی

ها توجه نشان داده است. بدین معنا که انتظار بر آن است که ها و سنتتوجه بیشتر به فرهنگ

درسی  ی در حال تغییر، پرورش یابند )راهنمای برنامهزگار با جامعهآموزان، در هیئت شهروندانی سا دانش

های رود برنامه(. نه به این معنا که مهارت نقد و انتقاد از ایشان سلب شود؛ بلکه انتظار می1384ریاضی، 

ت اندیشی، سد راه تغییرادرسی، انعطاف الزم را در مواجهه با تغییرات داشته باشد و موانع تعصب و کوته

 نباشد.

کند و دارای ریاضیات نقشی عمده در پرورش نیروهای انسانی متعهد و کارامد در جامعه ایفا می

فهمیم، با روشی دقیق دانیم یا میبینیم، میتوانیم آنچه را که میزبان دقیقی است که به مدد آن می

یاضیات را زبان علم توصیف کرده و از آن طریق، دانایی خود را گسترش دهیم. از این روست که ر

(. 1389درسی ریاضی،  خورد )راهنمای برنامهدرسی ردپایی از آن به چشم می اند و در هر برنامه دانسته

تمایز میان ریاضی و سایر علوم، محرز دانسته و بر نقش  فرودنتال نیز این ویژگی را به عنوان وجه

توان همانند یک زبان اندیشید ریاضیات می فشرد و معتقد است بای یک زبان پای میریاضیات به مثابه

(2002 .) 

اجتماعی و هنری، محض و کاربردی است که پیوسته در تأثیر  -لذا این حوزه دارای وجوه فرهنگی

مورد خالصه شده است.  10، ضرورت و کارکرد ریاضیات در 1381درسی سال  در راهنمای برنامهو تأثرند. 

کارگیری های برقراری ارتباط، بههای ذهنی نظیر مهارتاییکه ریاضی در پرورش توانآن نخست

ی تفکر انتقادی، تفکر منطقی، تفکر خالق، تفکر های تفکر در زندگی روزانه، رشد و توسعهاستراتژی

ریاضیات ابزاری مؤثر در نشر  دوم:کند. ی تخیل و نظم فکری، نقشی مؤثر ایفا میمجرد، تفکر نمادین، قوه

ی نقد و شنیدن و تحمل آراء ی تحقیق، تقویت روحیهگری علمی و ایجاد روحیهوجوفرهنگ جست

های خود و مسائل موجود است. مخالف، استفاده از اطالعات در دسترس و برقراری ارتباط بین دانسته
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سازی ریاضی کمک گرفت و به  توان از ریاضیات و مدلدر حل مشکالت و مسائل روزمره می سوم:

با توجه به  چهارم:گی و پیروی از الگوهای مشترک در زندگی روزمره دست پیدا کرد. قانونمندی زند

ی ریاضیات تعامل موجود بین ریاضیات و طبیعت، برای شناخت بهتر طبیعت و کنترل آن، به توسعه

شدنِ  گرایی نقشی مهم دارد و تجربه به درونی ی ریاضیات تجربهدر یادگیری و توسعه پنجم:نیازمندیم. 

در  هفتم:های ریاضی با ابزار و تکنولوژی، تعاملی دوجانبه دارند.  ایده ششم:کند. ها کمک میآموخته

های طبیعی و اجتماعی را به توان از ریاضی کمک گرفت و پدیدهها میشناخت، طراحی و ارزیابی سیستم

تقسیم آن سیستم به سازی یک سیستم، تواند با شبیهی یک سیستم بررسی کرد. این بررسی میمثابه

ی ها و با اثرگذاری روی یک سیستم و مشاهدهتر و بررسی ارتباط بین آنچند سیستم کوچک

توان استفاده کرد و سازی ریاضی در حل مسائل روزمره میاز مدل هشتم:العمل آن ممکن باشد.  عکس

کارگروهی و همکاری و  :نهمهای پیشین را موجب شد. های جدید یا توسعه و تعمیم ایدهپیدایش ایده

 دهم:شود. تر و یادگیری بهتر میمشارکت در برخورد با مسائل ریاضی، باعث کارایی بیشتر، تفکر کامل

هاست که شناخت آن یادگیری عمیق را به ها، مفاهیم و مهارتای به هم مرتبط از ایدهریاضیات شبکه

 همراه دارد.

 محدوده و قلمرو:  -4-2

 قلمرو در اسنادمحدوده و  -4-2-1

 آورده شده است.( 2-4)ملی در قالب جدول درسی برنامهی ریاضی در سند محدوده و قلمرو حوزه

 ملی درسی برنامه: محدوده و قلمرو در سند (2-4)جدول

 صفحه شرح گزاره )محدوده و قلمرو(

سازگاری درونی، زبانی دقیق  ریاضیات به عنوان علم مطالعه الگوها و ارتباطات، هنری دارای نظم و برخوردار از

 است. شده ها تعریف کار در بسیاری از علوم و حرفه برای تعریف دقیق اصطالحات و نمادها و ابزار
33 

های مختلف  ریاضیات و کاربردهای آن بخشی از زندگی روزانه، و در جهت حل مشکالت زندگی در حوزه

 های متفاوت انسانی است. آید که دارای کاربردهای وسیع در فعالیت می شمار به
33 

 34 باشد. کارگیری ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعی، از اهداف اساسی آموزش ریاضی می توانایی به

سو درک مفاهیم ریاضی شامل: اعداد و محاسبات عددی، جبر و نمایش نمادین  قلمرو آموزش ریاضی از یک

ها، آمار و احتمال است. از سوی دیگر، در این حوزه  گیری، داده ها( هندسه و اندازه ها، تابع )الگوها، رابطه

سازی  های حل مسأله، مدل کارگیری استراتژی آموزان باید با فرآیندهای ریاضی نظیر حل مسأله و به دانش

34 
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سازی،  بینی، فرضیه دادن، پیش ها(، استدالل، تفکر نقاد و استدالل منطقی )تعمیم )مسائل واقعی و پدیده

کردن،  بندی ها، دسته ها/ تأیید و تصدیق جواب دادن و تبیین جواب ها، توضیح سازی و آزمون حدسیه حدسیه

های  کردن مسأله گیری الگوها(؛ تفکر تجسمی یا دیداری و تفکر خالق )استدالل فضایی، حل کار کردن، به مقایسه

ی و تخیلی(، اتصال و پیوندهای غیرمعمول، الگوهای تجسمی، تولید مسأله در قالب داستانی و بافت واقع

گیری و  خواندن و نوشتن ریاضی( تصمیم -موضوعی و مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی )فرهنگی و ارتباطی

 زدن و دقت یافتن آشنا شده و در آن مهارت یابند. سازی، تخمین تصمیم

و تجزیه و تحلیل محیط  ریاضیات از نظر ماهیت، علمی مجرد و بستر رشد و توسعه آن، مشاهده و توصیف

 پیرامونی است.
34 

 8 .ایرانی است -های علمی فرهنگ و تمدن اسالمی مند از دستاوردها و یافته درسی و تربیتی بهره برنامه

های علمی و  های موفق ملّی و جهانی با استفاده از ابزارها و شیوه مند از تجربه درسی و تربیتی بهره برنامه

 .اثربخش است
8 

های درسی و تربیتی باید زمینه تقویت و پایداری هویت ملی را با تأکید بر تعمیق  ت هویت ملی؛ برنامهتقوی

های انقالب اسالمی،  های اسالمی، فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، زبان و ادبیات فارسی، ارزش باورها و ارزش

 فراهم آورد.میهن دوستی، وحدت و انسجام فرهنگی، استقالل ملی و همبستگی اسالمی 

9 

رحم، زمینه  های درسی و تربیتی باید ضمن تقویت بنیان خانواده و تحکیم مناسبات خانوادگی و صله برنامه

ها و معارف الهی و تعمیق  های الزم برای تشکیل و مدیریت خانواده مبتنی بر ارزش ها و مهارت کسب شایستگی

 فراهم آورد.آموزان را  ایرانی دانش -آداب و سبک زندگی اسالمی

10 

 17 .علم نسبت به گذشته و حال جوامع بشری به ویژه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

ی درک مفاهیم در سایر متون و موضوعات های زبانی زمینه زبان بستری برای تفکر است و پرورش مهارت

مطالعه، پژوهش و  های اجتماعی، شخصی، ذهنی، ارتباطی، فرهنگی، درسی را فراهم کرده، به رشد مهارت

 کند. های اخالقی کمک می ارزش

25 

ای( از نکات مورد تأکید در  افزارهای رایانه فناوری در ریاضیات و کاربردهای آن )حسابگرها، رایانه ها و نرم

 های نوین در ریاضیات است. استفاده از فناوری
34 

دانان ایرانی و نقش آنان در تاریخ  یاضیفرهنگ و تمدن ایران و اسالم از طریق شرح خدمات دانشمندان و ر

 ریاضی بخشی از محتوای این حوزه را تشکیل می دهد.
34 

آموزان  های آموزشی باید برخاسته از ریاضیات محیط پیرامون باشد و به دانش ای، فعالیت در ریاضیات مدرسه

جزیه و تحلیل و درک کنند و های ریاضی را در محیط پیرامونی خود مشاهده، ت کمک کند تا مفاهیم و گزاره
34 
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برای مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی تعبیرهای گوناگونی به دست آورند. این امر امکان درک شهودی آنان را 

 کند. دانان است، تقویت می که راهنمای عمل ریاضی

 34 ای بسیار اساسی است. بحث شهود در ریاضیات مدرسه

ها بر اساس نظام معیار است  دادن قضایا و سنجش و ارزیابی یافته ل و ربطتعقل به معنای قدرت تجزیه و تحلی

 است. که از طرق معتبر به دست آمده
20 

پیوندد که فرد در فرآیند صحیح تفکر با هدایت و رهبری عقل سلیم و نقل  حکمت و بصیرت زمانی به وقوع می

 صحیح قرار گیرد.
21 

شد که طی آن تفکر و تعقل و حکمت پرورش یابد و تقویت این توانایی، ای با لذا فرآیند تربیت باید به گونه

 کند. ی تعالی او را فراهم می ایمان، باور، دانش و عملکرد انسان را تحت تأثیر قرار داده و زمینه
21 

 های داخلی و خارجیمحدوده و قلمرو در پژوهش -4-2-2

ی علمی، پاسخی کلی موجود خواهد بود در پاسخ به پرسش کلی چیستی در بدو ورود به هر حوزه

ی ماهیت آن حوزه و بیانگر وجه تمایز آن با سایر که مولّد محدوده و قلمرو آن حوزه، مشخص کننده

 های علمی است. حوزه

گویی به سؤاالتی از این جنس است که چه داشتن شناخت درستی از ماهیت ریاضی مستلزم پاسخ

شدنی یا ساختنی؟ کند؟ آیا ریاضی دانشی است کشفر جدا میهای دیگچیز ریاضیات را از درس

استنتاجی یا استقرایی؟ شهودی است یا منطقی؟ مطلق است یا نسبی؟ فوق انسانی است یا فعالیتی 

پذیر است یا غیر آن؟ آیا  پذیر است یا خیر؟ کاربرد پذیر است یا نه؟ دگرگون بشری؟ خطاپذیر و اصالح

 (. 1377بابایی، ی چیست؟ و سؤاالتی از این دست )حاجییا نه؟ ریاضیات دربارهها دارد پیوندی با ارزش

ایم. به پاسخ به هر یک از این سؤاالت، بر مبنای بنیان فلسفی است که برای خود اختیار کرده

گرایان دانست، ریاضیات را همانند علوم طبیعی، توان او را متعلق به انسانعنوان مثال الکاتوش که می

داند )همان( و دیگر پذیر و بامعنا می ی ریاضی را خطاپذیر، اصالحداند و حقیقت تجربهاپذیر میخط

ریاضیات را دارای کیفیاتی چون انسجام، تسلسل منطقی، دقت و قطعیت و وجه تمایز اصلی صاحبنظران 

( معتقد است آنجا که 1976) 1اند؛ چنان که وینر آن را با علوم دیگر در پایداری به مراتب بیشترِ آن دانسته

زند کند، منطقِ ریاضی، آن را فریاد میرا فقط زمزمه می« نه»یا « آری»های ما تجربه در پاسخ به پرسش

 (.1375ی اعتماد، )ترجمه

                                                 
1
 Wiener  
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( در تحلیلی پدیدارشناسانه از ریاضی، بر آن است که آنچه ریاضی را از سایر 2002) 1فرودنتال

های او نقشی محوری دارد و او به ریاضی است. مفهومی که در تحلیل« قطعیت»کند  علوم متمایز می

کند. فرودنتال با استناد به آرای و تعارضات بین آن دو را تشریح می« سلیم عقل»زیبایی ارتباط آن را با 

علم مربوط به چیزهایی که قطعی »را در زبان هلندی به معنی  3«وسکونده»ی که واژه- 2سایمون استوین

 دارد: بیان می -برای ریاضیات ابداع کرد« هستند

های قطعیت بود... نیاز به یقین در علم با رویه ]سایمون استوین[ویژگی اصلی ریاضیات نزد او »

صورت یک فعالیت بایست مورد توجه قرار گیرد و در ریاضیات این امر بهشود. یقین میمعمول تأمین نمی

ای تر از محتوای آن، ریاضیات را به عنوان زمینهذهنی بسیار مهم گیرد. این فعالیتذهنی خاص انجام می

کند. ]...[ روش  تواند به شکلی جامع و مانع، تمرین و تکرار شود، مشخص میکه در آن، این فعالیت می

نظر  کند و لذا بهشود و ادامه پیدا می دالیلی مرموز، موجب یقین می  ریاضیاتی به عنوان فعالیتی ذهنی به

 «رسد فراتر از قیاس است. یم

کوشد که مرزهای این یقین آفرینی را مشخص کند و در واقع ( در ادامه بحث می2002فرودنتال )

ی علمِ تولید یقین و قطعیت ترسیم کند. او مرز تولید یقینیات را کند قلمرو ریاضیات را به منزلهتالش می

پاسخ این سؤال است که آیا روش ریاضیاتی )منظور نحوه دنبال  داند و بهشدن آن با علوم دیگر می آمیخته

کرد و آیا این علوم واقعاً خارج از ریاضیات  توان در علومی خارج از ریاضی نیز استفادهتولید یقین( را می

 هستند؟

اما ریاضیات به همان اندازه که علمی منطقی است، هنری خالق نیز هست و ماهیتاً شامل قضایایی 

باشند. شان ناشی از زیبایی، تقارن و غنایی است که جزء الینفکِ نظریات ریاضی میاست که اهمیت

ماهیت خصوصیت اخیر، اساساً زیبایی شناختی و طبعاً وابسته به قضاوت فردی و شخصی است و لذا 

( در بیان 1976است. وینر ) ی هنری آشکار دانسته شدهی ریاضی با سلیقهخویشاوندی اساسی سلیقه

ی هر نوع کار ریاضی، برای ارائه معتقد است:شناسی در ریاضیات، ی توأمان منطق، تخیل و زیباییآمیختگ

فنر  ی تخیل به عنوان شاهکند و قوهای اصول کفایت نمیتالش مکانیکی برای استنتاج نتایج از مجموعه

تا حد معینی پیچانده  فنر که شاهرسد و مادامیکار ریاضی و منطق در مقام رقاصک آن ضروری به نظر می

 (.1375ی اعتماد، کند )ترجمهنشود، رقاصک حرکت خود را آغاز نمی

                                                 
1
 Freudenthal  

2
 Simon Stevin 

3
 Wiskunde  



44 

 

ی ریاضیات به مثابه»( تعبیری دیگر از ریاضیات تحت عنوان 2002آوا با این ایده، فرودنتال ) هم

متفاوت از ، مفهومی «هنر و علوم»کند و معتقد است از مفهوم هنر در ترکیبی نظیر را ارائه می« یک هنر

 شود.به ذهن متبادر می« هنر و صنایع»همین واژه در ترکیب 

ی یک هنر، البته هنری ذهنی، ]البته[ برای اغلب مردم بیشتر به صنایع نزدیک ریاضیات به مثابه»

شود تا اینکه از جنس یقین است تا به علم و یک ابزار است تا یک هدف؛ چرا که بیشتر به کار گرفته می

شود؟ چون قطعی است؟ اگر چه بیشتر مردم به ریاضیات بیش از آنچه که می گرفته کار ا چرا بهباشد. ام

کار رود. ولی درست و  کند که درست بهکنند، اما ریاضیات زمانی کار میاستحقاق داشته باشد اعتماد می

]از جنس[ ریاضیات غلط چیست؟ آیا راهی برای بررسی آن وجود دارد؟ و اگر هست، آیا این ارزیابی، خود 

توان از مسئولیت  نیست؟ و اگر هست تا چه حد؟ به مجرد اینکه بپذیریم ریاضیات یک هنر است، نمی

کنیم.  گرفته شانه خالی استفاده قرار رفته یا مورد سوء کار داوری پیرامون اینکه آیا ]این هنر[ به درستی به

استفاده[ هستیم، همزمان در  درباره استفاده یا سوءگیری ]که در تالش برای تصمیم حالی ]جالب اینکه[ در

 «باشیم. حال ریاضی ورزیدن می

استفاده از آن به عنوان یک هنر دنبال  های عدم قطعیت در ریاضیات را تنها در سوءفرودنتال ریشه

و شود. در این راه اکند و به دنبال دیگر منابعی است که منجر به اشتباه و خطا در ریاضیات مینمی

 کاود.می« های ریاضیاتیمدل»های کاربردی ریاضیات را در قالب  جنبه

بسیار زیاد چطور؟ ریاضیات مطمئن و قطعی است تا جایی که « های ریاضیاتیِمدل»درباره »]...[ 

شویم که چقدر مطمئن و قطعی است. البته نباید فراموش کرد که ریاضیات به این سؤال مواجه می

است. به لحاظ تاریخی  کرده ت چنانکه متفکرین عهد بابل باستان را به خود جلب مینفسه هدفمند اس فی

است. اگرچه این  بدیل برای توسعه درونی ]ریاضیات[ بوده است که این یک موتور محرکه بی اثبات شده

جنبه مهم است، اما در اینجا از اهمیت کمتری برخوردار است چراکه بحث ما در آموزش ریاضی معطوف 

نفسه جذاب  ه گروه بزرگی از متخصصین آینده است که تنها اقلیت اندکی از آنان ریاضیات را فیب

این تجربه ]ی  –دانندازش و یا نوعی الگوریتم مییابند. ]...[ اغلب مردم ریاضیات را قواعد پرد می

اگر موفق نشوند. گیرند مسلط شوند و ناپسند است یادگیری[ دلپذیر است چنانچه ]بر قواعدی[ که یاد می

دهند سنت است: به این معنا که آنان یکی از دالیلی که معلمان ]ریاضیات[ را به اینگونه آموزش می

اند مسیری که از که فراموش کرده حالی اند، درکنند که خود یاد گرفتهای تدریس می ریاضیات را به گونه

باشند. دلیل دیگر، ساختار ریاضیات   گرفته اگر یاد اند واقعاً این نیست، البتهطریق آن ریاضیات را فهمیده

انگیز این  ها استوار شود. حقیقت حیرت تواند بر قواعد و الگوریتم است که برخالف دیگر هنرها یا علوم، می
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خورند و اگر شکست بخورند، در واقع این کاربر است که اشتباه  است که این قواعد هرگز شکست نمی

 (.2002)فرودنتال، « نبال خطای خود گشته و تالش کند آن را اصالح نمایدد بایست به کرده و می

( در بیان تمایز بین ریاضی و علوم و با اشاره به سیر تکوین ریاضیات به عنوان 2002فرودنتال )

یگانه علمی که در طول تاریخ به شکلی کامالً پویا و پیوسته تحول یافته است، به آثار و نتایج این تکاملِ 

 بیند. پردازد و دلیل تمایز ریاضیات را با سایر علوم، جدایی بین فرم و محتوا می وسته در حال حاضر میپی

کنم که با صرف اولین عبارت ریاضیاتی، مثالً عدد، ام و دوباره تأکید می من پیشتر گفته»

از پیش درباره فرم کند چرا که فرم آن از محتوایش جداست و ]ریاضیات[ خود را با دیگر علوم متمایز می

نظیری  طور بی به -منسجم پس از یک شروع سطحی -دهد. ساختار شگرفشو محتوای بالغش خبر می

ها در نیاز به اعداد گیرد و در چنین وضعیتی مادامی که زبانهای زبانشناسانه قرار میباالی دیگر پدیده

با التفات به این معنا، عدد حتی  شود. شوند، پدیده به صورت بین زبانی در نظر گرفته می خلق می

ای از عقل سلیم است که باورپذیرتر از دیگر مفاهیم بشری است. به عالوه، این حقیقت به نوبه خود درجه

ریاضیات تحت اندازه اندیشیدن درباره  است، اگرچه تفکر ریاضیاتی را به ندرت به آن توجه و تصریح شده به

 .(2002)فرودنتال، « است تأثیر قرار داده

نهد، ( بر آن انگشت تأکید می2002از دیگر وجوه تمایز میان ریاضی و سایر علوم که فرودنتال )

 توان همانند یک زبان اندیشید. نقش ریاضیات به مثابه یک زبان است. او معتقد است با ریاضیات می

و لذا انواع ی تربیتی، دارای ماهیتی دانشی/ معرفتی است ی حوزهدر مجموع قلمرو و محدوده

ی ای در حوزهشده در آن حوزه را )برای مثال دانش مفهومی و دانش رویه های معتبر شناختهدانش

ها و فرآیندهایی نظیر حل مسأله، گیرد. لذا هم شامل مفاهیم است و هم شامل رویهریاضی( در بر می

بینی، سازی، پیش)حدسیهسازی، استدالل منطقی  های مختلف استدالل، مدلکاربرد راهبردها و روش

بندی، مقایسه و...(، تفکر نقاد، تفکر خالق، گفتمان ها، دستهتعمیم، توضیح و تبیین و تأیید و رد جواب

حساب،  زدن و نیز کاربرد فناوری )رایانه، ماشین ریاضی )شامل فرهنگ خواندن و نوشتن ریاضی(، تخمین

 افزار و...(.  نرم

ک سو شامل درک مفاهیمی شامل اعداد و محاسبات عددی، جبر و لذا قلمرو آموزش ریاضی از ی

ها و آمار و احتمال و تاریخ ریاضی گیری، دادهها و توابع(، هندسه و اندازهنمایش نمادین )الگوها، رابطه

های مختلف تفکر ی فرآیندهای ریاضی شامل روشی این حوزه دربرگیرندهاست و از سویی دیگر محدوده

 دالل است.و انواع است

 روش مطالعه -4-3
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 روش مطالعه در اسناد -4-3-1

 آورده شده است.( 3-4ملی در قالب جدول) درسی برنامهند ی ریاضی در سروش مطالعه

 ملی درسی برنامهروش مطالعه در سند (: 3-4جدول)

 صفحه شرح گزاره )روش مطالعه(

ها بر اساس نظام معیار است  جش و ارزیابی یافتهتعقل به معنای قدرت تجزیه و تحلیل و ربط دادن قضایا و سن

 است. که از طرق معتبر به دست آمده
20 

پیوندد که فرد در فرآیند صحیح تفکر با هدایت و رهبری عقل سلیم و نقل  حکمت و بصیرت زمانی به وقوع می

 صحیح قرار گیرد.
20 

و حکمت پرورش یابد و تقویت این توانایی،  ای باشد که طی آن تفکر و تعقللذا فرآیند تربیت باید به گونه

 کند. ی تعالی او را فراهم می ایمان، باور، دانش و عملکرد انسان را تحت تأثیر قرار داده و زمینه
21 

ی درک مفاهیم در سایر متون و موضوعات درسی های زبانی زمینه زبان بستری برای تفکر است. پرورش مهارت

های  های اجتماعی، شخصی، ذهنی، ارتباطی، فرهنگی، مطالعه و پژوهش و ارزش رترشد مهاکرده، به را فراهم

 .کند اخالقی کمک می

25 

ریاضیات به عنوان علم مطالعه الگوها و ارتباطات، هنری دارای نظم و برخوردار از سازگاری درونی، زبانی دقیق 

 است. ها تعریف شده لوم و حرفهبرای تعریف دقیق اصطالحات و نمادها و ابزار کار در بسیاری از ع
33 

ی آن مشاهده، توصیف، تجزیه و تحلیل  ریاضیات از نظر ماهیت، علمی مجرد است. ولی بستر رشد و توسعه

 محیط پیرامونی است.
34 

 34 ای بسیار اساسی است.بحث شهود در ریاضیات مدرسه

دشان را در طی حل یک مسأله قابل توجه آموزان خو دهد که دانش یادگیری عمیق مفاهیم ریاضی وقتی رخ می

 باشند. باشند و خودشان آن مفاهیم را ساخته به آن مفاهیم رسیده
34 

دهند،  گیرند که چگونه مفاهیم جدید رخ می آموزان یاد می یادگیری مفاهیم ریاضی، دانش-در فرآیند یاددهی

 را تعمیم داد. ها آنکرد و  توان با آنها کار چگونه باید آنها را نامگذاری کرد و چگونه می
35 

 های کلیدی( محتوا )سازماندهی محتوا، ایده -4-4

 محتوا در اسناد -4-4-1

 آورده شده است.( 4-4)ملی در قالب جدول درسی برنامهمحتوای ریاضیات در سند 
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 ملی درسی برنامهمحتوا در سند (: 4-4)جدول

 صفحه شرح گزاره ) محتوا(

 ک سو درک مفاهیم ریاضی شامل: اعداد و محاسبات عددی، جبر و نمایش نمادینقلمرو آموزش ریاضی از ی

ها، آمار و احتمال است. از سوی دیگر، در این حوزه  گیری، داده ها( هندسه و اندازه ها، تابع )الگوها، رابطه

سازی )مسائل  مدل های حل مسأله، کارگیری استراتژی آموزان باید با فرآیندهای ریاضی نظیر حل مسأله و به دانش

سازی و  سازی، حدسیه بینی، فرضیه دادن، پیش ها(، استدالل، تفکر نقاد و استدالل منطقی )تعمیم واقعی و پدیده

بندی کردن، مقایسه کردن،  ها، دسته ها/ تأیید و تصدیق جواب دادن و تبیین جواب ها، توضیح آزمون حدسیه

های غیرمعمول،  و تفکر خالق )استدالل فضایی، حل کردن مسأله گیری الگوها(؛ تفکر تجسمی یا دیداری کار به

الگوهای تجسمی، تولید مسأله در قالب داستانی و بافت واقعی و تخیلی(، اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی 

زدن  سازی، تخمین گیری و تصمیم خواندن و نوشتن ریاضی( تصمیم -ریاضی، گفتمان ریاضی )فرهنگی و ارتباطی

 شده و در آن مهارت یابند. ت یافتن آشناو دق

34 

آموزان  های آموزشی باید برخاسته از ریاضیات محیط پیرامون باشد و به دانش ای، فعالیت در ریاضیات مدرسه

های ریاضی را در محیط پیرامونی خود مشاهده، تجزیه و تحلیل و درک کنند و برای  کمک کند تا مفاهیم و گزاره

محیط پیرامونی تعبیرهای گوناگونی به دست آورند. این امر امکان درک شهودی آنان را که مفاهیم ریاضی در 

 کند. دانان است، تقویت می راهنمای عمل ریاضی

34 

های درسی و تربیتی باید به رعایت تعادل و پرهیز از افراط و تفریط و رعایت تناسب و توازن در  تعادل؛ برنامه

های متفاوت در طراحی، تولید، اجرا و  گیری از روش ربیت، هدف و محتوا و بهرههای تعلیم و ت توجه به ساحت

 بند باشد. ها پای ارزشیابی از برنامه

10 

های درسی و تربیتی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران در راستای فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی، با برنامه

ص(، قرآن کریم و عترت )ع(، تحقق جامعه عدل مهدوی )عج( و اهلل )بها و ماندگار رسولتکیه بر میراث گران

 انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق ...چشم

 8و7

 8 ایرانی است. -های علمی فرهنگ و تمدن اسالمی مند از دستاوردها و یافته درسی و تربیتی بهره برنامه

 8 هاست. سازی آن لمی و پژوهشی با تأکید بر بومیهای معتبر ع درسی و تربیتی برخوردار از یافته برنامه

آموزان، انتظارات جامعه و زمان شناختی دانش های روان محتوا متناسب با نیازهای حال و آینده، عالیق، ویژگی

 آموزش است.
13 

ای،  طقهآموزان و جامعه در سطوح محلی، من های درسی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانش جامعیت؛ برنامه

 های تعلیم و تربیت تأکید کند. ملی و جهانی در کلیه ساحت
10 
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پذیر در تولید و  پذیر و مشارکت آفرین، پویا، انعطاف درسی و تربیتی منسجم، متعادل، کارآمد، نشاط برنامه

 اجراست.
8 

های ناشی از  تفاوت های مشترک، به های درسی و تربیتی باید ضمن تأکید بر ویژگی ها؛ برنامه توجه به تفاوت

آموزان(، استعدادها،  محیط زندگی( شهری، روستایی، عشایری، فرهنگی و جغرافیایی )جنسیتی و فردی دانش

 ها، نیازها و عالیق توجه کرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد. توانایی

10 

تجزیه و تحلیل محیط پیرامونی ریاضیات از نظر ماهیت، علمی مجرد و بستر رشد و توسعه آن، مشاهده، توصیف، 

 است.
34 

های علمی و اثربخش های موفق ملّی و جهانی با استفاده از ابزارها و شیوهمند از تجربه درسی و تربیتی بهره برنامه

 .است
8 

 8 .آموزان و نیازهای اساسی جامعه است ها، نیازها و فطرت الهی دانش درسی و تربیتی ناظر به ویژگی برنامه

آموزان )عادی، با نیازهای ویژه و  های درسی و تربیتی باید برای تمام دانش ارچگی و فراگیری؛ برنامهیکپ

ها باید با رعایت  پیوسته و یکپارچه طراحی و تدوین شود. این برنامه هم استعدادهای درخشان( به صورت به

و استعدادهای خاص انطباق و سازگاری آموزان با نیازها  های دانش پذیری، با نیازهای هر یک از گروه انعطاف

 شود. داده

11 

 8 .ها و معارف اسالم ناب محمدی است درسی و تربیتی مبتنی بر مبانی، ارزش برنامه

 8 بینانه، متناسب با فطرت الهی انسان است. درسی و تربیتی برخوردار از رویکردی نوآورانه، آینده پژوهانه، واقع برنامه

ای باشد که طی آن تفکر و تعقل و حکمت پرورش یابد و تقویت این توانایی، ایمان،  اید به گونهلذا فرآیند تربیت ب

 کند. ی تعالی او را فراهم می باور، دانش و عملکرد انسان را تحت تأثیر قرار داده و زمینه
21 

از طریق رمزگشایی  گفتن، خواندن و نوشتن دادن، سخن آموزش زبان و ادبیات فارسی بر چهار مهارت زبانی گوش

های فرازبانی )تفکر، نقد و تحلیل( و چگونگی  و رمزگذاری نمادهای آوایی )شنیداری( و خطی )دیداری( و مهارت

 ها تأکید دارد. کاربست آن

25 

ی درک مفاهیم در سایر متون و موضوعات درسی را های زبانی زمینهزبان بستری برای تفکر است. پرورش مهارت

های  های اجتماعی، شخصی، ذهنی، ارتباطی، فرهنگی، مطالعه و پژوهش و ارزشبه رشد مهارت کرده، فراهم

 کند. اخالقی کمک می

25 

ها بر اساس نظام معیار است که دادن قضایا و سنجش و ارزیابی یافته تعقل به معنای قدرت تجزیه و تحلیل و ربط

 است. دست آمدهاز طرق معتبر به
20 
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پیوندد که فرد در فرآیند صحیح تفکر با هدایت و رهبری عقل سلیم و نقل  انی به وقوع میحکمت و بصیرت زم

 صحیح قرار گیرد.
20 

 27 .های هنری، شامل دو فرآیند کشف معنا و خلق معناست ها در قالب رمز گشایی و رمزگذاری پدیده

خداوند و قدرشناسی نسبت به  های شناخت ها و نظم هستی که یکی از راه تربیت هنری زمینه درک زیبایی

ها در قالب رویکرد تربیت هنری موجب درک  کند. سازماندهی فعالیت هاست را فراهم می ها و خالق آن زیبایی

های طبیعت، محیط زندگی و آثار فرهنگی هنری، تقویت حواس، تخیل، تفکر، توان درک معانی آشکار و زیبایی

 شود. طفی میپنهان و غنا بخشیدن به ادراک حسی و عا

27 

درسی بوده و روح حاکم بر کل نظام آموزشی است و استفاده از  بصیرت فرهنگی و تربیت هنری رویکردی فرابرنامه

 کند. های تربیت و یادگیری را طلب می ی حوزه های همه ظرفیت
27 

 31 و... است. ی محیط طبیعی و انسانی، احساس همدلی های الهی، مطالعه زندگی توحیدی نیازمند درک سنت

های اقتصادی، صرفه اقتصادی، داد و  های اجتماعی و اقتصادی )مهارت قلمرو این حوزه شامل )...( و کسب مهارت

 ی ایران اسالمی است.ستد، توزیع، مصرف و قناعت( به عنوان عضوی مسئول در جامعه
32 

 های داخلی و خارجیمحتوا در پژوهش -4-4-2

توان به دو بخش کلی مفاهیم و فرآیندهای ریاضی تقسیم محتوایی، می ریاضیات را از نقطه نظر

ی اعداد و محاسبات عددی، جبر و نمایش کرد. بخش اول تحت عنوان مفاهیم ریاضی شامل شش شاخه

( و تاریخ 34، ص1391درسی ملی،  ؛ برنامهNCTM, 2000گیری، آمار و احتمال )نمادین، هندسه، اندازه

( است. بخش دوم شامل آشنایی و مهارت یافتن در فرآیندهای 34، ص1391ی ملی، درس ریاضی )برنامه

های آن، استدالل و اثبات، گفتمان ریاضی )فرهنگی و کارگیری استراتژیریاضی نظیر حل مسأله و به

؛ NCTM, 2000ارتباطی، خواندن و نوشتن ریاضی(، اتصال، پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی )

سازی و انواع ، مدل(NCTM, 2000)های ریاضی ها و نمایش(، بازنمایی34، ص1391لی، درسی مبرنامه

های و استفاده از فناوری تفکر شامل تفکر نقاد، تفکر تجسمی یا دیداری )استدالل فضایی( و تفکر خالق

 طوربه( 5-4بندی، در جدول)(. این تقسیم34، ص1391درسی ملی،  نوین در ریاضیات است )برنامه

 خالصه نمایش داده شده است.

 بندی محتوای ریاضی تقسیم(: 5-4)جدول

 اعداد و محاسبات عددی (1 مفاهیم ریاضیالف(  محتوا
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 جبر و نمایش نمادین (2

 هندسه (3

 گیری اندازه (4

 ها و آمار و احتمالداده (5

 تاریخ ریاضی (6

 

 ریاضیی فرآیندهاب( 

 حل مسأله (1

 استدالل و اثبات (2

 یاضیگفتمان ر (3

 پیوندها و اتصاالت (4

 بازنمایی (5

 سازیمدل (6

 فناوری در ریاضیات (7

 انواع تفکر  (8

 تفکر نقاد (9

 تفکر خالق (10

 تفکر تجسمی (11

 فراشناخت (12

 مفاهیم ریاضی -4-4-2-1

ریاضی در نگاه کلی شامل اعداد و محاسبات عددی، جبر،  تر گفته شد مفاهیمطور که پیشهمان

ها، آمار و احتمال و تاریخ ریاضی است که در ادامه به توضیح هر یک گیری، دادهههندسه، انداز

 شد. خواهد پرداخته

 اعداد و محاسبات عددی -4-4-2-1-1
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کننده درکی عمیق و بنیانی از اعداد و حساب، مهارت شمردن و  استاندارد اعداد و عملیات، بیان

ی ورود به مقدمه عنوان بههای حساب ابتدایی  الگوریتممفاهیم و  اعداد و ساختار آن است.  درک سیستم

ی اعداد، بخشی از اعداد و عملیات است. تمرکز این استاندارد بر توسعه حس عددی، شامل توانایی نظریه

کارگیری  عنوان اعداد مرجع، بهبه یا  100اعداد خاص مانند  استفاده ازطور طبیعی،  ی اعداد بهتجزیه

ی، تخمین، ارتقاء حس عددی و ده ده، درک سیستم عددی ها مسئلهبط میان اعمال حسابی برای حل روا

استاندارد این (. NCTM ،2000شده در  ، نقل1992، 1تشخیص مقدار نسبی و مطلق اعداد است )سودر

ستی دبستانی تا سال دوازدهم بای ای از پیش های آموزش مدرسه که برنامهاست های زیر  شامل مؤلفه

 (.NCTM ) ،2000 ها باشد ی آندربردارنده

 های اعداد های نمایش اعداد، روابط بین اعداد و دستگاه درک اعداد، روش 

های  آموز بایستی درک کند که یک عدد به روش آموز با اعداد است. دانش شمارش، شروع کار دانش

ارزش مکانی اعداد دارای اهمیت است.  نمایش است. آشنایی با دستگاه اعداد در مبنای ده و متفاوتی قابل

آموزان بایستی با اعداد کسری نیز آشنا شوند. البته این  عالوه بر کار کردن با دستگاه اعداد صحیح، دانش

انجام گیرد. در این مرحله توجه  برند یبه کارمکار بایستی توسط تجارب ملموس که در زندگی روزمره 

 تقسیم متمرکز شود نه روی نمادگذاری آن. آموز بایستی بیشتر روی مفهوم دانش

 ها با یکدیگر درک مفاهیم اعمال و چگونگی ارتباط آن 

آموز بایستی با خواص اعمال مانند  ها، دانش عالوه بر توسعه و رشد مفاهیم اعمال و ارتباط بین آن

نده رشد درک او ده آموز نشان پذیری نیز آشنا شود. استفاده از این خواص توسط دانش جابجایی و شرکت

گیرند، ممکن  آموزان در طول یک ماه یاد می از اعداد است. بایستی توجه داشت که آنچه برخی دانش

 .داشته باشداست برای دیگران دو ماه یا بیشتر، زمان نیاز 

 محاسبه روان و برآورد معقول 

های محاسباتی  مهارتارتقاء )محاسبه( روان نیازمند برقراری تعادل و ارتباط میان درک مفهومی و 

ازحد مورد تمرین و تکرار قرار  های محاسباتی که بدون درک )مفهومی آن( بیش روش طرف کیازهست. 

(. از طرفی 1999، 2شوند )هیبرت طور نادرستی یادآوری می شوند و یا به گیرند، اغلب یا فراموش می می

(. 1990، 3یند حل مسئله باشد )تورنتونتواند مانع فرآ دیگر، درک بدون روانی )در انجام محاسبه( می

دبستانی تا پایه دوم، درکشان را از اعداد کامل و اعمال جمع و  طوری که کودکان طی دوره پیش همان

                                                 
1
 sowder 

2 Hiebert 

3 Thornton 
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های آموزشی بایستی بر راهبردهای محاسبه با اعداد کامل نیز تمرکز داشته  دهند، تالش تفریق توسعه می

کند که  ف و روانی محاسبات را نیز ارتقاء دهند. این سند بیان میآموزان انعطا که دانش طوری باشند، به

های محاسباتی و اعمال بین اعداد، در آموزش دوران ابتدایی دارای اهمیت اساسی است.  مفاهیم، مهارت

ها تعمق بخشیده و برای این  آموز از اعداد و اعمال بین آن طور منظم به درک دانش آموزگار بایستی به

، NCTM) های فیزیکی متنوع استفاده نماید های متفاوت و بحث و مدل مسائل جذاب در زمینهمنظور از 

2000). 

های مختلف تحصیلی دارای سطوح مختلف هست که بایستی  هر یک از این سه مؤلفه در پایه

ا به ه آموزان پس از اتمام هر دوره یا دوره ای باشد که دانش گونه های آموزشی به ها و فعالیت برنامه

این سه مؤلفه را به همراه (، 6-4عنوان نمونه جدول) دست یابند. به های مرتبط با آن سطوح توانایی

دبستانی تا پایان پایه دوم ابتدایی، کسب  آموزان طی گذراندن دوره پیشرود دانش اهدافی که انتظار می

 نماید. کنند، ارائه می

ی دوم ابتدایی  دبستانی تا پایه ی پیشآموزان در دوره ات و اهداف مورد انتظار از دانشهای استاندارد اعداد و عملی مؤلفه(: 6-4)جدول

(NCTM ،2000) 

 های استاندارد مؤلفه

 اعداد و عملیات
 آموزان اهداف مورد انتظار از دانش

های  اعداد، روشدرک 

نمایش اعداد، روابط 

بین اعداد و 

 های اعداد دستگاه

 .ای از اشیاء در مجموعه "تا چند "مفهوم  شمردن با درک آن و تشخیص *

های گوناگون برای درک اولیه ارزش مکانی و آشنایی با دستگاه اعداد بر  استفاده از مدل *

 .مبنای ده

ها و از اعداد ترتیبی و اعداد اصلی و  ارتقاء درک از مکان مربوط به اعداد کامل و مقدار آن *

 .ها ارتباط بین آن

های منعطف، شامل ارتباط،  ها با روش داد کامل و ارائه و استفاده از آنپرورش حسی از اع *

 ترکیب و تجزیه اعداد.

دهند، با استفاده از  ها ارائه می اعداد برای مقدارهایی که آن ایجاد ارتباط بین لغات اعداد و  *

 های گوناگون. های فیزیکی و نمایش مدل

 ها. ی نمایش آنو نحوه درک و ارائه کسرهای متداول مانند *
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درک مفاهیم اعمال 

ریاضی و چگونگی 

 ها ارتباط بین آن

 .درک معانی مختلف اعمال جمع و تفریق اعداد کامل و ارتباط بین این دو عمل *

 .درک تأثیر جمع و تفریق اعداد کامل *

مساوی از  های باشند، مانند دسته و تقسیم می دربردارنده ضربدرک نمودن شرایطی که  *

 .طور مساوی اشیاء و قسمت نمودن به

محاسبه روان و برآورد 

 معقول

توسعه و استفاده از راهبردها برای محاسبه اعداد کامل با تمرکز بر روی دو عمل جمع و  *

 .تفریق

 .های اعداد مبنا برای جمع و تفریق توسعه روانی با ترکیب *

رای شمردن، شامل اشیاء، محاسبات ذهنی، برآورد، ها و ابزارهای گوناگون ب استفاده از روش *

 .حساب کاغذ و قلم و ماشین

محور اصلی این استاندارد، مطالب مربوط به اعداد و عملیات و همچنین ارتباط بین این دو است. 

شود و  به همین دلیل در ادامه، ابتدا مطالبی در خصوص مفهوم عدد و مبانی نظری مربوط به آن بیان می

 گردد. طالبی در خصوص چهار عمل اصلی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ارائه میسپس م

 الف( اعداد:

دارد که ریاضیات ملکه علوم است و نظریه اعداد ملکه ریاضیات )فلسفه  ( اعتقاد1777) 1گاوس

تأمل ی اراده فعال، عقل  کننده منزله یکی از تجلیات ذهن انسان، منعکس شهودی ریاضیات(. ریاضیات به

دانستند،  شناختی است. یونانیان مفاهیم نقطه و خط را پایه ریاضیات می و عالقه وافر به کمال زیبایی گر

ی عددهای  هایی درباره های ریاضی باید سرانجام قابل تحویل به گزاره اما اصل این است که همه گزاره

اعداد طبیعی را آفرید، مابقی کار خداوند »، اعتقاد داشت که 19،... باشند. کرونکر در قرن 3، 2، 1طبیعی 

 (.1382)تومانیان، « انسان است

گیری آن را دارد. پیدایش اولیه عدد  یی شکلتوانا یآدمای است که ذهن  عدد، مجردترین ایده

محدود به یک، دو و زیاد بود. ذهن انسان عدد را برای شمارش اشیاء ابداع کرد ولی این مفهوم )عدد( 

ندارد. جنبه فلسفی گذر از مجموعه اشیاء عینی به  شمارش شوندهنفرادی چیزهای ارتباطی به مشخصات ا

کند. بر این اساس با فرض وجود اعداد طبیعی  مفهوم انتزاعی عدد، اِشکالی برای ریاضیدانان ایجاد نمی

 شوند که خود باعث تولید اعداد اند( معرفی می اعمال جمع و ضرب )تفریق و تقسیم وارون این دو عمل

                                                 
1
 Gauss 
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ای از رشد فکری  شوند. خصوصیت انتزاعی مفهوم عدد، تنها در مرحله پیشرفته منفی و اعداد کسری می

 (.1382تومانیان، شود ) برای شخص روشن می

بازی  برای کودکان عددها همیشه مربوط به چیزهای ملموس و عینی مانند انگشتان دست یا اسباب

 هستند.

ها مفاهیم مرتبط با اعداد را  اعداد آشنا هستند اما بیشتر آناند که کودکان با  محققان نشان داده

شود  کنند و همین مسئله باعث می های پایین شروع به شمردن می ها معموالً از سن اند. بچه درک نکرده

حال اگرچه تعداد زیادی  روند، درک متفاوتی از شمارش داشته باشند. بااین ها به مدرسه می زمانی که آن

کند که شمارش اولیه بیشتر یک تمرین  ( بیان می2008)1مون ر شمارش مهارت دارند، اما پنیها د از آن

ها اعداد را با  معتقد است اگر بچه 2. پیاژهانجام شوداجتماعی تقلیدی است تا یک فعالیت که با آگاهی 

بنابراین او ؛ رود میها از بین ن ارزی با باز چینی مجموعه ارز کنند، این هم یک یا شمارش هم به تناظر یک

اعداد را یاد بگیرند تا بهتر بتوانند  3ی مفاهیم اعداد، اصول بقاء آموزان قبل از توسعه پیشنهاد کرد که دانش

ی قبل از آموزش اعداد، شامل  مفهوم عدد را درک کنند. او برای رسیدن به این هدف توصیه کرد برنامه

 شد.بندی کردن، مرتب کردن و تطبیق دادن با دسته

آموزان فهم کمی راجع به هدف بزرگساالن از شمارش دارند )چند تا چیز در یک  اکثر دانش

ای برای تعیین کمیت است. باور  دانند که شمردن وسیله ها نمی مجموعه وجود دارد؟(. درواقع آن

ها  و آن به کاربرندی شمارش این است که تنها اعداد را به ترتیب و در جای خود  آموزان درباره دانش

کند که معلمان باید باورهای  مون پیشنهاد می بنابراین پنی؛ معتقدند که شمارش نوعی سرگرمی است

مقدارها  کردن سهیمقاو  عمل کردنها را با  آموزان درباره شمارش را در نظر بگیرند، قبل از اینکه آن دانش

ها بر یادگیری  اسی در نظارت آنی شمارش نقش اس آموزان درباره . همچنین باورهای دانشکنند ریدرگ

ی شمارش شامل موارد ذیل  آموزان درباره که باورهای دانش دهد یم نشانها  کند. بررسی خودشان ایفا می

 است:

 شمردن برای لذت بردن .1

 شمردن برای برآورده کردن انتظار دیگران .2

 منظور یادگیری شمردن به .3

 شمردن برای دانستن تعداد اشیاء .4

                                                 
1
 Peeny Munn 

2
 Jean Piaget 

3
 Principle of Conservation 
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صورت یک وجود  ها اعداد را به افتد که بچه کند که یادگیری زمانی اتفاق می بیان می 1ادی گری

ی بسازند و چنین دست ورزیک شیء ذهنی برای  و قادر باشند از آن تجربه کنندپذیر  )نهاد( انعطاف

ر دها از عدد دانش جدید را  آید که ما بتوانیم با توجه به تجربیات آن می به دستقابلیتی تنها وقتی 

 (.1391ی معنادار آموزش دهیم )ملکی، شرو

 ی عددی: تجربه

اعداد  3تعدد تجربه کردنهای حسابی  نیاز درک مهارت کند که پیش ( ادعا می1989) 2نیومن

 قاًیدقسه تا است و چهارتا شیء  قاًیدقتر از سه و چهار است. تعدد سه و چهار یعنی سه تا شیء  بزرگ

عنوان  بهی )ها( و هم کیعنوان  بهددی شامل تجزیه همزمان اعداد هم ی ع چهارتا شیء است. درواقع تجربه

عضو هفتمین "ی شامل هفت عضو باشد با شنیدن عبارت ا مجموعهکل است. به این معنا که اگر  کی

عبارت  که یاند درحال شده گرفتهصورت واحدها در نظر  نتیجه گرفت که اعضای مجموعه به توان یم"

صورت یک کل است. این دو حس اردینالیتی و  ی در نظر گرفتن اعضای مجموعه بهبه معن "تا عضو  هفت"

ی عددی هستند. درواقع کاردینالیتی، عددی است که برای  دو جنبه ضروری برای تجربه 4کاردینالیتی

اما اردینالیتی ؛ شود بیان می "تعداد چه " سؤالو در پاسخ به  رود یبه کارمی یک مجموعه  اندازهتعیین 

 روند یبه کارمی صفحات کتاب گذار شمارهابسته به موقعیت عدد در دنباله است، مانند اعدادی که برای و

 (.1391)همان منبع، 

ها همچنین  ها، آن عالوه بر ضرورت درک دو خاصیت کاردینالیتی و اردینالیتی اعداد توسط بچه

تر تجربه کنند )مفهوم  ء از اعداد بزرگجز کیعنوان  بهو  تر کوچکعنوان جمع اعداد  بایستی اعداد را به

ی  تجربه آموز دانشی اعداد این است که  بنابراین مسئله مهم در تجربه؛ (5کل –اجزایی عدد یا روابط جزء 

کل( را داشته باشد و در -ی مختلف عدد )کاردینالیتی، اردینالیتی و ترکیب روابط جزءها جنبههمزمان 

شود. این موضوعی است که برای  اختار و معنای اعداد ممکن میاین صورت است که فهم کاملی از س

 شود. های حسابی ضرورت دارد و بر مبنای حقایق عددی ساخته می توسعه مهارت

 که: اند گرفتهها اعداد را یاد  مطمئن شد بچه توان یمدهد که وقتی  ها نشان می نتایج بررسی

و  برند یپها با تجربیات خود به مفاهیم اعداد  ها از عدد توجه کنیم و اجازه دهیم آن به درک آن .1

 ی تجربه کردن خودمان را به آنان آموزش ندهیم. نحوه

                                                 
1
 Eddie Gray 

2
 Neuman 

3
 numerosity 

4
 cardinal, ordinal 

5
 part-whole 
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 (.1391ها دقت کنیم )همان منبع،  ها به باورهای فردی آن ی دانش بچه برای توسعه .2

 ب( عملیات:

 محاسبات عددی در ریاضی شامل عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم است که در ادامه به

 توضیح آن خواهیم پرداخت.

جمع و تفریق، اولین اعمالی هستند که در علم حساب آموزش داده : عمل جمع و تفریق -1-ب

ی در ا ژهیو، از جایگاه باشند یمی برای آموزش مفاهیم دیگر ریاضی ا هیپاو به دلیل اینکه  شوند یم

 1ۀ کلی مسائل نمادیدودستبیان، به  ازلحاظ قیو تفرریاضیات و آموزش ریاضی برخوردارند. مسائل جمع 

ۀ اعداد و نمادهای ریاضی لیوس به. مسائل نمادی، مسائلی هستند که شوند یمتقسیم  2و مسائل کالمی

. در مسائل کالمی از عبارات کالمی )متنی( برای بیان موقعیتی که متناظر با عمل جمع یا شود یمبیان 

 .شود یمتفریق هست، استفاده 

 نمادی جمع و تفریق مسائل -1-ب -1

طور سنتی شامل سه روش محاسباتی عمده  جمع و تفریق، به ازجملهآموزش اغلب مفاهیم ریاضی 

 است.

 ی استاندارد همانند استفاده از ها تمیالگور(: این روش شامل آموزش ها تمیالگور) 3نوشتار استاندارد

است. به همین دلیل این  10از  تر بزرگقواعد رقمی یا جدول ارزش مکانی برای جمع و تفریق اعداد 

 .نامند یمنیز  4روش را، روش رقمی

   است. در این روش راهبرد  6عددی های روشی مربوط به ها کیتکن: شامل 5یررسمیغنوشتار

 عنوان به) شود یمروش تعیین  نیتر سادهو با استفاده از  شده ارائهی اعداد ها یژگیوبر مبنای  کاررفته به

 (.527+400-1، با استفاده از روش 527 +399 ، حلمثال 

 نوشتاری،  گونه چیهی در ذهن و بدون ا محاسبه: در این روش تمامی عملیات 7محاسبه ذهنی

 (.2001، 8)سلتر دیآ یم به دستو حاصل پس از عملیات ذهنی،  ردیگ یم صورت

                                                 
1 symbolproblems 

2 wordproblems 

3 written standard 
4
 digit method 

 5
written informal 

6
 number method 

7
 mental arithmetic 

8
 Selter 



57 

 

 باهدف( ها تمیالگوری روش نوشتار استاندارد ) بیشتر کشورها بر توسعه درسی برنامه تأکید

 های کتاب(. به همین دلیل 1996، 1، سریع و درست است )ورچافل و دِکورتمؤثری یابی به محاسبه دست

ی زیادی را برای استفاده از ها فرصتدرسی نیز بیشترین تمرکز خود را بر نوشتار استاندارد دارند و 

وش از طرف معلمین نیز دارای . همین امر موجب شده است که این ردهند ینمدیگر به افراد  های روش

 (.2001باالترین اولویت نسبت به دو روش دیگر باشد )سلتر، 

، کتب درسی و معلمان بر نوشتار استاندارد، نتایج درسی برنامهاز طرف  اتتأکیدبا تمامی این 

رد نوشتار استاندا های روشکه بزرگساالن اغلب تمایلی به استفاده از  دهد یم تحقیقات مختلف نشان 

ی رسم ریغنوشتار  های روشندارند، بلکه از  شان روزمرهای، در موقعیت زندگی  ی مدرسه هشد آموخته

 .(1984، 2)اسکریبنر کنند یماستفاده 

ای و در  ی غیر مدرسهها طیمحعالوه بر عدم تمایل افراد در استفاده از روش نوشتار استاندارد در 

اده از این روش نیز مشکالت زیادی دارند. البته مشکالت آنان زندگی روزمره ، کودکان در یادگیری و استف

ۀ دو مدل اصلی لیوس به تواند یم قیتفر(. 2001در عمل جمع نسبت به عمل تفریق، کمتر است )سلتر، 

نتایج شود.  درکآن با جمع  معکوس، و با استفاده از رابطه 4اختالف نییتع( و کردن)جدا  3کم کردن

مختلف تفریق بر اساس شرایط عددی  های روشکه بزرگساالن، بین  دهد یمتحقیقات مختلف نشان 

انجام  ترها بزرگکه  طور هماندو راهبرد،  نیبی منعطف نیگز راهها  بچهاما  کنند،گزینی می مسائل، راه

و  میمستق قیتفر( را با استفاده از 12-9) قیتفردر قالب  شده ارائهها مسائل  ، ندارند، بلکه آندهند یم

 کنند یمتوسط جمع حل  قیتفر( را با استفاده از روش 9+ □= 12در قالب جمع ) شده ارائهمسائل تفریق 

 (.2012و وِرچافِل،  8ریقاسکو، 7نسیتورب، 6تیاِسم، دِ 5)پیترز

 کالمی جمع و تفریق مسائل -1-ب -2

ق، بایستی ی مربوط به عمل جمع و تفریها مهارتبرای حل این مسائل، افراد عالوه بر داشتن 

ی مسائل کالمی بر اساس ساختار معنایی که بند طبقهی زبانی و درک متنی نیز باشند. ها مهارتدارای 

                                                 
1
 Verchaffel & De Corte 
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3
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ودِکورت، 1)ورچافل، گریر بوده استدارند، مبنای یک سنت طوالنی در تحقیق بر مسائل جمع و تفریق 

ی است. ا سهیمقاو  3، کاهشی، ترکیبی2(. ساختار کلی این مسائل شامل ساختارهای افزایشی2007

 .دهد یم ی را به همراه مثال نشان بند طبقهاین  (،7-4جدول)

 (1984، 4موثراز کارپنتر و   )برگرفتهانواع مسائل کالمی جمع و تفریق (: 7-4)جدول

 لهأنوع مس مثال

 افزودن() 5اضافه کردن تا سکه به او داد. اآلن حسین چند تا سکه دارد؟ 8سکه داشت. رضا هم  تا 3حسین، 

حسین چند تا تیله  اآلنرا به رضا داد.  شیها لهیاز تتا  6تا تیله داشت. او  11حسین، 

 دارد؟
 )کم کردن( 6جدا کردن

7ترکیب ؟دارند کالهچند تا  باهمتا کاله دارد. حسین و رضا  8تا کاله دارد. رضا  5حسین 
 

تا مداد دارد. رضا چه  12 ناآل نیحستا مداد داشت. رضا تعدادی مداد به او داد.  7حسین 

 تعدادی مداد به حسین داده بود؟
8ی مجهولهشد اضافهمقدار 

 

9جزء مجهول تا تیله دارد. رضا چه تعدادی تیله دارد؟ 4دارند. حسین  باهمتا تیله  11حسین و رضا، 
 

تا کتاب دارد. حسین چه تعدادی کتاب بیشتر از رضا  7تا کتاب دارد. رضا  12حسین، 

 ؟دارد
10مقایسه

 

بررسی نتایج تحقیقات مختلف راهبردهای زیر را جهت بهبود آموزش دو عمل جمع و تفریق ارائه 

 کنند: می

بودن این فرآیند در   محور  -آموز دانشآموزان در فرآیند یادگیری و  نقش دانش بر  ژهیو دیتأک -1

 .یادگیری این دو عمل

                                                 
1
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2
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کل( اعداد -لیتی، کاردینالیتی و ترکیب روابط جزءایجاد درک عمیق از مفاهیم مختلف )اردینا -2

 .ها آن ی ریاضی شامل تجزیه اعداد یا ساختنها یبازآموزان با استفاده از  در دانش

حقایق عددی  ادآوردنآموزان در جمع و تفریق بر اساس قدرت به ی دانش های تواناییبهتر است  -3

 هایی که حقایق دهد بچه می . تحقیقات نشانسنجیده شود نه بر اساس مهارت در شمارش یا محاسبه

در حساب تواناتر از کسانی هستند که  برند یم  ی مختلف بهرهها تیموقعو از آن در  دانند یمعددی را 

 (.1391دهند )ملکی،  قواعد منظمی انجام می بر اساسی شمردن طوالنی )اغلب پیچیده( را ها هیرو

طور متعادل در  ی و محاسبه ذهنی، بهررسمیغدارد، نوشتار استفاده از هر سه روش نوشتار استان -4

 .آموزان در هر سه روش ی دانشها تیقابلی هماهنگ  ی و توسعهکتب درسمحتوای 

ی  آموزش عمل تفریق با ارائه و شروعی مفهوم ترکیبی آن  شروع آموزش عمل جمع با ارائه -5

 .یکتب درسل در محتوای ی این دو عمها جنبهی تمامی  ی کاهشی آن و ارائه جنبه

برای هر تفریق  کننده جبراناستفاده از عبارات عددی ناقص )عبارت جبری( و عبارات جمعی  -6

ی منعطف آنان  آموزان و استفاده منظور ایجاد درک عمیق از روابط معکوس بین جمع و تفریق در دانش به

 از راهبردهای مختلف.

ی زبانی کافی برخوردار نیستند و موفق به بازیابی اه مهارتبا توجه به اینکه کودکان از  -7

ر به نظ(، 2012، 1)ورزوسا و مولیگان گردند ینم، شده انیبطور صریح در مسائل کالمی  اطالعاتی که به

ی اول ابتدایی، با  در پایه خصوص بهی ابتدایی،  صورت متداول، در دوره آموزش مسائل کالمی به رسد یم

ی جمع  هنیدرزمی مهارت حل مسئله کودکان  ابراین بهترین روش برای توسعهبن؛ شود یمشکست مواجه 

ی طرح مسئله متناظر با هر عبارت عددی جمع و تفریق توسط خود کودکان،  و تفریق، استفاده از شیوه

 (.1393)ریحانی، احمدی و ایزدی،  ستا

اعمالی هستند  عمل ضرب و تقسیم همانند دو عمل جمع و تفریق،: عمل ضرب و تقسیم -2-ب

بنابراین این دو عمل را ؛ کند یکدیگر دارند و درک هر یک به درک دیگری کمک میبا که رابطه معکوس 

یده تن درهمعنوان دو عمل  در نظر گرفت و آموزش داد، بلکه بایستی به از همعنوان دو عمل جدا  نباید به

 ست، در نظر گرفت و آموزش داد.به درک دیگری ا کننده کمککه درک هریک مستلزم درک دیگری و 

 عمل ضرب -2-ب -1

های ضربی  ی انواع مختلف موقعیت هدربردارندهای واقعی که  معرفی مفهوم ضرب طی موقعیت

 تاًینهاهای ضربی و آموزش ضرب،  (. ارائه این موقعیت1999)کارپنتر و همکاران،  شود یم ، ارائه باشند یم

                                                 
1
 Verzosa & Mulligan 
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آموزان شود. تفکر ضربی نوعی استدالل کمی است.  ضربی دانش بایستی منجر به ایجاد و توسعه تفکر

ی است. برای مثال، سیمون و ا دهیچیپمحققین آموزش ریاضی معتقدند که تفکر ضربی شامل تعاریف 

 که شامل: اند ارائه کرده( توصیف وسیعی از تفکر ضربی 2006همکاران )

 ؛اعداد )مانند اعداد صحیح و اعشاری( ی ازا گستردهتوانایی کار منعطف با استفاده از محدوده  -1

 ؛تقسیم()حل مسائل شامل ضرب  -2

 .استی نوشتاری ها تمیالگوراین تفکر توسط کلمات، نمودارها، عبارات نمادی و  مؤثرانتقال  -3

اند که تفکر ضربی، شامل خلق  کرده  ( بیان1999( و کارپنتر و همکاران )1996)1کالرک و کامی

اند که این تفکر  کرده  ست. این محققین بیانها مجموعه یک مجموعه و تعداد ارتباطات بین تعداد اعضاء

این  مثال عنوان بهی شمولی بر بیشتر از یک سطح است. ها رابطهو ترکیب  2شامل درک تناظر چند تا یکی

)تفکر در  " ییچهارتایکی "( و ها یک)تکرار سطح ی " یکی چهارتا"یکی متناظر بین  -تا -به درک چند

یکی "به  " یکی چهارتا"اند که تبدیل  کرده  ( بیان1996. کالرک و کامی )گردد یبرم( ها ییچهارتاح سط

 نیا (2009و همکاران ) 3است. نانس "یکتعدادی ی"از فکر کردن در مورد  تر یانتزاعخیلی  " ییچهارتا

 کار بهی ریگ اندازهدر  طور مکرر اند که به ی کردهگذار نام "یضرباستدالل " را"یک به چند"درک تناظر 

ی ابتدایی درک  آموزان دوره ی ضرب را که بایستی دانشها جنبه نیتر مهم( 2000) 4آنگیلری .رود یم

 :داند یمکنند شامل موارد ذیل 

 ؛تفریق( در جمع/ شدن اضافهی جا بهتکرار ) -1

 ؛وت از همی ماهیت یگانی ضرب و تصور دو ورودی جدا و متفاجا به)درک( ماهیت دودویی  -2

 ؛)درک خاصیت( جابجایی برای ضرب و نه برای تقسیم -3

 .یریپذ عیتوز)درک خاصیت(  -4

یابد.  ایجاد و توسعه می ،ای ضرب های مختلف مسئله ها با موقعیت تفکر ضربی افراد در مواجه آن

ست )جدول بندی کرده ا ای مربوط به ضرب را به چهار موقعیت طبقه های مسئله (، موقعیت1992) 5گریر

4-8): 

 ،6های برابر گروه -1

                                                 
1
 Clark & Kamii 

2
 many- to- one 

3
 Nunes 

4
 Anghileri 

5
 Greer 

6
 equal groups 
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 ،1مقایسه ضربی -2

 ،2ضرب دکارتی حاصل -3

 .3مساحت مستطیل -4

 ای مربوط به ضرب اعداد صحیح های مسئله بندی موقعیت طبقه (:8-4)جدول

 نوع موقعیت توضیح مثال

n  ،شخصn5 .انگشت دارند 

 انجام دادن سه مرحله، چهار بار

د، سه کودک، اگر هر کودکی، چهار عدد کیک داشته باش

 چه تعدادی کیک باهم دارند؟

سازی( موارد تکرار  سازی)ریاضی مدل

 طبیعی

 ای از اعمال تکرار دنباله

ء به  افراد، دادن تعداد یکسانی شی

 کنند. تعدادی از افراد را تمرین می

 های مساوی گروه

تا سیب دارد. جان  4برابر ماری، سیب دارد. ماری، 3جان، 

 چه تعداد سیب دارد؟
n مقایسه ضربی بار بیشتر 

آموز کالس دومی  دانش 3آموز کالس اولی و  دانش 4اگر 

بخواهند باهم بازی کنند. چند حالت ممکن برای بازی 

کردن دونفره )یک کالس اولی با یک کالس دومی( وجود 

 دارد؟

 ضرب دکارتی 

 3متر در  سانتی 4گوییم  مستطیلی با اضالع صحیح، می

ایش مستطیلی، همانند یک نمودار، تشابه متر. در آر سانتی

شیء با آرایش مستطیلی  m×nواضحی از آرایش فیزیکی

 شود. ستون نشان داده می nردیف و  mبا 

 مساحت مستطیل 

های ضرب )و تقسیم( برای  اند که تجربه انواع موقعیت کرده ( تأکید 1993) 4کوبا و فرانکلین

ی درس کتبکننده است، لذا بایستی محتوای  هارم، بسیار تعیینی چ دبستانی تا پایه های دوره پیش بچه

                                                 
1
 multiplication comparison 

2
 cartesian product 

3
 rectangular area 

4
 Kouba & Franklin 
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آموزان در جریان آموزش رسمی،  و دانش دنباشهای مختلف ضرب  ای باشد که دربردارنده موقعیت گونه به

 (.1394شوند )ایزدی،   های ضرب مواجه با انواع موقعیت

 عمل تقسیم -2-ب -2

افتد،  می ریتأخعمل جمع به  شدن شناختهو  شدن معلومطور که فراگیری عمل تفریق تا  همان

بیفتد.  ریتأخشناخت کاملی از عمل ضرب حاصل شد، به  که یزمان  ی عمل تقسیم نیز باید تاریفراگ

 ازشود و این اقدامات  ی عمل تقسیم به کمک انجام خودکار عمل ضرب و درک عددی انجام میریفراگ

 شوند. جام میدرک روابط بین سه عدد در عمل ضرب ان نظر

 بهضرب است،  شوند تا عدد سوم که حاصل هر عمل ضرب متشکل از دو عامل است که در هم ضرب می

 ضرب. عامل= حاصل ×آید. ساختار عمل ضرب عبارت است از: عامل دست

 مثال: عنوان آید. به ها به دست می دو عمل تقسیم معادل آن ،از چیدمان مجدد سه عدد در هر عمل ضرب

7=4÷28      28=7×4 

4=7÷28      28=4×7 

آموزان  استراتژی عمل تقسیم، فکر کردن به عمل ضرب است. زمانی که یک مسئله تقسیم به دانش

ها باید به این فکر کنند که چه عددی هنگام ضرب شدن در جواب معلوم برابر با مقدار  شود، آن ارائه می

ضرب بر یک عامل که عامل دیگر به دست  حاصلشروع است. ساختار عمل تقسیم عبارت است از تقسیم 

    .آید می

 ضرب( حاصل ÷)عامل= عامل 

های حل  طور که ورود به طیفی از مسائل کالمی جمع و تفریق باعث ارتقاء درک مفهومی و مهارت همان

کالمی تقسیم شامل دو نوع  مسائل شود، این موضوع برای عمل ضرب و تقسیم نیز صادق است. مسئله می

است که بر اساس اقدامی که موقع بیان یا  2تخمین -2های مساوی( و  )به قسمت 1قسمت کردن -1

 اند. شده بندی افتد، دسته سازی مسئله اتفاق می مدل

. به هر میکن یممساوی تقسیم  طور بهنبات را بین سه کودک  قسمت کردن: دوازده عدد آب -1

 رسد؟ نبات می کودک چند عدد آب

نبات را  نبات بردارد. آب آب 3نبات داریم و هر کودک مجاز است  دوازده عدد آبتخمین زدن:  -2

 توان تقسیم کرد؟ بین چند کودک می

                                                 
1
 partition 

2
 quotition 
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، تعداد کردن قسمتاست. در تقسیم از نوع  گذاشتن اشتراک بهتفاوت بین این دو نوع مسئله در عمل 

 بخشیا  کردن میتقسبنابراین، ؛ سترسد، مجهول ا ها معلوم است اما اینکه به هر گروه چند عدد می گروه

، مقدار هر گروه معلوم است نیتخماما در مسائل تقسیم از نوع ؛ قبل از انجام اقدام بعدی الزم است کردن

 (.2011، 1و تعداد گروه مجهول است )یورگنسن و دال

درسی  های  طور که در خصوص عمل ضرب گفته شد، در مورد عمل تقسیم نیز محتوای کتاب همان

آموزان با هر دو نوع مسائل  بایستی شامل هر دو نوع موقعیت تقسیم و مسائل مربوط به آن باشند و دانش

 درگیر شوند.

عنوان  در خصوص چهار عمل اصلی )جمع، تفریق، ضرب و تقسیم( بر اساس تحقیقات مختلف، آنچه به

صلی بایستی هر سه روش نوشتار کرد، این است که در آموزش این چهار عمل ا بیان  توان  سخن پایانی می

های درسی ارائه شوند و  طور یکسان در محتوای کتاب استاندارد، نوشتار غیررسمی و محاسبه ذهنی به

بنابراین نباید محتوای برنامه و ؛ طور متعادل رشد یابند آموزان در هر سه روش به های دانش توانایی

 .باشند داشتهها( تأکید  وریتمهای درسی صرفاً بر آموزش نوشتار رسمی )الگ کتاب

 جبر و نمایش نمادین -4-4-2-1-2

های فراوانی همراه بوده های ریاضی است که آموزش آن در مدرسه با چالشجبر، یکی از شاخه

ی یک تعریف واحد برای آن دشوار به نظر است. تعاریف و تعابیر زیادی برای جبر ارائه شده است و ارائه

های مختلف، ضمن روشن ساختن ابعاد گوناگون این شاخه از ریاضیات، هرسد. بررسی دیدگامی

 سازد. هایی را هم برای آموزش آن فراهم می داللت

های انسانی کند و از طرف دیگر با فعالیتجبر از یک طرف ابزاری برای حل مسأله فراهم می

2حساب همراه حروف"ارتباط دارد. جبر از دیدگاه بسیاری از افراد 
ر نظر گرفته شده است د "

ها،  مجهوالت، فرمول "ی مهم داند که پنج جنبه( جبر را زبانی می1997) 4(. یوسیسکین3،2011)میسون

( در 2007) 5از نظر کلینر(. 1387شود )نقل شده درصدیقی،را شامل می "تعمیم الگوها، متغیرها و روابط

ای به طور عمده از درجه معادالت چند جمله حدود سه هزاره، تا اوایل قرن نوزدهم، جبر به معنی حل

ی تاریخی نیز جبر به عنوان ابزاری برای سروکار داشتن با از جنبهشد. چهار یا کمتر در نظر گرفته می

                                                 
1
 Jorgensen & Shelley 

2 Arithmetic With Letters 

3 Mason 

4 Usiskin 

5 Kleiner 
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ی ( جبر را دربرگیرندهNCTM ،2000(. شورای ملی معلمان ریاضی)2011مجهول پدیدار شد )میسون،

 داند.ی ریاضی تغییر میها و مطالعهسازی پدیدهمدلها، کاربرد نمادها، ارتباط بین کمیت

 بر جبر است. استاندارد معادالت حل برای عام هایروش یمطالعه در تاریخی هایریشه جبر دارای

کند. می تأکید تغییر، تجزیه و تحلیل و ریاضی روابط های بازنماییشیوه توابع، شامل ها،کمیت بین روابط

 ریاضی یپیچیده هایایده دهدمی اجازه که کرد نمادهای حرفی بیان از استفاده با انتومی را تابعی روابط

 (.NCTM, 2000شود ) تحلیل کارآمد طور به تغییر و شوند بیان خالصه به صورت موجز و

رسد که ای شامل چه مواردی است؛ به نظر میها در مورد اینکه جبر مدرسهبا وجود برخی تفاوت

 (:2011، 1های زیر توافق داشته باشند )واتانابهریزان درسی در مورد جنبهنامهپژوهشگران و بر

  جبر به عنوان حساب تعمیم یافته؛ 

 ی توابع، الگوها و روابط؛ جبر به عنوان مطالعه 

  جبر به عنوان ابزاری برای حل مسأله؛ 

 ی ساختارها.  جبر به عنوان مطالعه 

های فرهنگی های دیگری مانند زمینهاند، جنبها نشان دادههگونه که برخی پژوهشحال همانبا این

ک ای با عنوان در جستجوی دردر مطالعه (1997) 2شود. به طور مثال لیو اجتماعی نیز در جبر دیده می

آموزان، معلمان، ریاضیدانان و آموزشگران ریاضی را نظرات دانش“ ؟جبر چیست”جبری، در مورد اینکه 

 :ی او، جبر از دیدگاه این افرادمطالعهجمع بندی کرد، در 

 ای،  یک موضوع مدرسه 

 ،تعمیم حساب 

 ،یک ابزار 

 ،یک زبان 

 ،یک فرهنگ 

 ،یک روش فکر کردن 

 (.2004، 3یرنکیر )نقل شده د ه استو یک فعالیت، انگاشته شد 

خی از های فراوانی همراه بوده است. برای با بحثمدرسه درسی برنامهآموزش جبر و جایگاه آن در 

ن معلما ملی اند. برای نمونه شورای کشورها به تدوین استانداردهایی در این مورد پرداخته

                                                 
1 Watanabe 

2 lee 

3 Kieran 
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( در اصول و استانداردها برای ریاضیات مدرسه، انتظارات از آموزش جبر را چنین NCTM,2000ریاضی)

 کند:بیان می

 قادر سازند که:  آموزان را   شی دان ی دوازدهم باید همه تا پایه دبستانیپیش از آموزشی هایبرنامه

 الگوها، روابط و توابع را درک کنند؛ 

 ها و ساختارهای ریاضی را با استفاده از نمادهای جبری، بازنمایی و تجزیه و تحلیل کنند؛ موقعیت

 کار برند؛های ریاضی را برای بازنمایی و درک روابط کمّی بهمدل

 تحلیل کنند. های گوناگون را تجزیه و و تغییر در زمینه

ای پیشنهاد ی جبر مدرسه( چهار رویکرد برای ارائه1996، کی یرن و لی، 1ها )بندارزپژوهش

 کنند: می

 ،جبر به عنوان ابزاری برای تعمیم 

 ،جبر به عنوان ابزاری برای حل مسأله 

 سازی برای معرفی جبر،دیدگاه مدل 

 .دیدگاه تابعی برای معرفی جبر 

 تفاوت های جبر و حساب

های مهم جبر هایی بین حساب و جبر وجود دارد، اما نادیده انگاشتن تفاوتکه شباهتا وجود آنب

باشد. از نظر اصغری و آموزان میو حساب، منشأ برخی از مشکالت در هنگام آموزش جبر به دانش

 بندی کرد:توان در سه رده طبقههای حساب و جبر را می( تفاوت1388استیسی )

  حسابی با اشیاء جبری،تفاوت اشیاء 

 اشیاء حسابی اعدادند و اشیاء جبری شامل نمادها)حروف(، متغیرها، عبارات و معادالتند.

 ،تفاوت اعمال حسابی با اعمال جبری 

که در جبر بیانگر طور مثال نماد تساوی در حساب به معنای حاصل و نتیجه است، درحالیبه

آموزان از عالمت تساوی در حساب که همیشه به دنبال جواب ی دانشارزی بین دو عبارت است. تجربه هم

ها اثر بگذارد. آنها عموماً عالمت تساوی را به عنوان بودند، ممکن است در درک آنان از معادله و عبارت

ها تداعی ارزی دو عبارت را برای آنکه مفهوم همگیرند به جای آندر نظر می "جواب را بنویس"عالمت 

 x آموزان به جایبسیاری از دانش x+2=4+5 ای مانندرو در حل معادله(. از این1380د، کند)غالم آزا

 نویسند. را می 9عدد 

                                                 
1
 Bednarz 
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 .تفاوت حل مسأله در حساب با جبر 

قدم اول در جبر، توصیف روابط موجود در مسأله است، نه حل آن. سپس با استفاده از قواعد 

شوند، تا باالخره جواب مسأله در انتهای زنجیری از دیل میهای دیگر تبها، به توصیفتبدیل، این توصیف

)اصغری  آموزان در درست برداشتن قدم اول استهای معادل، سر برآورد. مشکل بسیاری از دانشتوصیف

های عددی حل آموزان در محیط حسابی معموالً مسائل را به منظور تولید پاسخ(. دانش1388 و استیسی،

صورت  که جواب به ی جبری، هنگامیشود که در فرایند حل یک مسألهموجب می کنند. همین مسألهمی

، 1عنوان یک پاسخ در نظر نگیرند )بوثرا بهآموزان آندست بیاید، بعضی ازدانش یک عبارت جبری به

( 9-4حل مسأله در حساب با جبر در جدول)های (. برخی از تفاوت1392، نقل شده در زهره وند، 1988

 اند. ه شدهارائ

 (1388 های حل مسأله در حساب با جبر )اصغری و استیسی،تفاوت (:9-4)جدول

 حل مسأله به طور حسابی حل مسأله به طور جبری

 رود،کند و به سمت مجهوالت پیش میها شروع میبا داده دهد،کند و ادامه میبا مجهوالت شروع می

 کند،مجهوالت در حین حل مسأله تغییر می د،ماننمجهوالت در حین حل مسأله ثابت باقی می

 معادله فرمولی است برای تولید یک عدد، ی یک رابطه است،کنندهمعادله بیان

 تأکید بر محاسبات متوالی است. های متوالی است.تأکید بر برابری

  درسی ریاضی متوسطه جبر در برنامه -4-4-2-1-2-1

های درسی بیشتر کشورها وجود دارد. با ی متوسطه در برنامهاشتراکات زیادی در مباحث جبر دوره

های بسیاری همراه است. یوسیسکین حال معرفی جبر و ورود تفکر جبری در مدارس ابتدایی با تفاوتاین

های دبیرستان را شامل موضوعات های محتوای جبر سال ( استاندارد1391شده در شجاعی،  نقل ،1987)

 داند: زیر می

 ها(؛ عبارت 2با اعداد مثبت و منفی )ارزشیابی عملیات 

 ها؛ ی خطی و تناسب ی خطی، نامعادله حل معادله 

 ؛2، کار و ترکیبی1یکنواخت ی سن، رقم، حرکت  مسائل کالمی درباره 

                                                 
1
 Booth 

2
 Evaluation 
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 ها؛ ها و توان ای عملیات با چندجمله 

 های خاص؛ و تجزیه 4ها ای ی سه جمله ، تجزیه3ای ی یک جمله تجزیه 

 با عبارات گویا؛  عملیات کردن و ساده 

 های این نمودارها؛ ها و ویژگی نمودارهای خط 

 های دو معادله و دو مجهولی خطی؛ دستگاه 

 ؛ 5های دوم کردن و عملیات با ریشه ساده 

 های فاکتورگیری و مربع کامل کردن. کردن معادالت درجه دوم به روش و حل 

 جبر و تعمیم -4-4-2-1-2-2

های ریاضی در رشد تفکر ریاضی از اهمیت خاصی بندی فعالیتمولدادن و فر مهارت تعمیم

. با آن که بر سر ( 2008، 6کوپر و وارن) برخوردار است. عمل تعمیم، کامالً به عمل تجرید وابسته است

ی یک توصیف های زیادی برای ارائهاست، با این حال کوشش یک تعریف واحد در مورد تعمیم توافق نشده

( تعمیم عبارت از گذشتن از 1379نظر پولیا )ترجمه احمد آرام،  ازاست.  یم انجام شدهمناسب از تعم

رود، یا  ها به شمار میای از چیزهاست که آن چیز یکی از آنی یک چیز به مالحظه دستهمالحظه

ا نیز ی دسته فراگیرتری است که آن دسته محدود ری محدود به مالحظهی یک دستهگذشتن از مالحظه

یک فرآیند و به شکل یک محصول آموزش ریاضی، اهمیت و ارزش خود را  امل است. تعمیم به مثابهش

(. 1392شده در ریحانی و صدیقی، ، نقل2008، 7عنوان یک هدف آموزشی داراست )آمیت و نریابه

آن  تعمیم، ضربانِ قلب ریاضیات است. اگر معلمان از وجود و حضور»کند که ( ادعا می1996میسون )

های خودشان نداشته باشند، تفکر ریاضی آموزان به بیان تعمیمآگاه نباشند و تمایل به عادت دادن دانش

ی خود بااهمیت فهم تعمیم و بیان تعمیم دو موضوع متفاوتند که هر کدام به نوبه« افتد. اتفاق نمی

آموزان در بیان تعمیم کالت دانشدارند که در بسیاری از مواقع، مش( ابراز می2008هستند. کوپر و وارن )

 آموزان اغلب فاقد زبانی هستند که با آن در مورد تعمیم بحث کنند. و نه در شناسایی آن است. دانش

                                                                                                                                                    
1 d=rt 

2
 Mixture  

3
 Monomial factoring  

4
 Factoring of trinomials 

5
 Square roots 

6 Cooper  & Warren 

7 Amit  & Neria 
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( معتقد 2003) 1فوجیمهارت تعمیم در جبر می تواند به رشد تفکر جبری کمک شایانی نماید. 

در جبری از طریق عبارات قابل تعمیم آشنا شوند.  توانند با تفکری ابتدایی میآموزان از دوره است دانش

هایی  های منظم از موارد خاص، تعمیم آموزان براساس تجزیه و تحلیل که دانشتوان گفت هنگامیمیواقع 

های دستگاه اعداد و فرد، عددی فرد است یا هنگامی که ویژگی که، حاصل جمع دو عدد زوجدرمورد این

 کنند دارای تفکر جبری هستند. مع و ضرب را بیان میمانند خاصیت جابجائی عمل ج

طور گسترده با تحقیق روی یادگیری و یاددهی جبر اهمیت تعمیم به عنوان یک فعالیت جبری، به

آموزان با الگوهایی از تعمیم در تفکر جبری، لزوماً دانش»کند ( بیان می2003مشخص شده است. فوجی )

دادن آموزان در تعمیمهای مناسبی برای دانشتواند فرصتمدرسه میآموزش جبر در « سر و کار دارند.

 فراهم کند. 

طور کلی در سه دسته توان بهای را میهای جبر مدرسه( فعالیت2004، 2011یرن )طبق نظر کی

 بندی کرد:طبقه 2تعمیمی، تبدیلی و فراسطحی ـ کلی

 تعمیمی های فعالیت -1

ها، الگوها و روابط است. ها، ویژگینمایی)و تفسیر( موقعیتهای تعمیمی، بازتمرکز فعالیت

های نمونه های تعمیمی شامل تشکیل عبارات و معادالتی است که موضوعات جبر هستند. مثال فعالیت

 عبارتند از:

 دهند.ای کمی را نشان میهای مسألهمعادالت شامل یک مجهول که موقعیت 

 شوند.های عددی ناشی میا دنبالهعبارات تعمیم که از الگوهای هندسی ی 

 شوند. عبارات جبری که از روابط عددی ناشی می 

 های تبدیالتیفعالیت -2

شامل جمع عبارات متشابه، فاکتور گیری، بسط دادن، جایگزینی،  های جبریی دوم فعالیتدسته

کردن عبارات، کار با  ها، حل معادالت، سادهای جمله ای ها، به توان رساندن چندجمع و ضرب چندجمله

ها گونه فعالیتآموزان با تکرار و تمرین در این(. دانش2004کی یرن، (ارز و مانند آن است  عبارات هم

 دانند. ها مییابند و اغلب آنان جبر را منحصر به این فعالیتمهارت می

 فعالیت فراسطحی -3

شود ه عنوان یک ابزار به کار برده میها بی هستند که جبر در آنهایهای فراسطحی فعالیتفعالیت

ی تغییر، سازی، توجه به ساختارها، مطالعهمنحصر به جبر نیستند. آنها شامل حل مسأله، مدل ولی

                                                 
1 Fujii 

2 Generational, Transformational and Global/meta-level 
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هایی که بینی کردن هستند، فعالیتتعمیم، تجزیه و تحلیل روابط، توجیه کردن، اثبات کردن و پیش

 (. 2004یرن، کی(شد  هاتوان بدون استفاده از جبر هم درگیر آن می

دهد را تشخیص می 3و صریح 2( دو نوع تعمیم بازگشتی2005)1برای الگوها و جداول عددی، لنین

)نقل شده در  شود میها از سه طریق ایجاد کند که هر یک از این نوع تعمیم( ادعا می2003) 4که رادفورد

 (:1387صدیقی، 

آموزان را به درگیر شدن با موارد ت که دانشهای عددی اسکه شامل فعالیت 5(تعمیم واقعی1

 .سازد خاص قادر می

شود و متمرکز می "شکل بعدی"چون که روی عبارات توصیفی و مجردتر هم 6ای( تعمیم زمینه2

 شود.عنوان زبانی برای بیان تعمیم استفاده میبه

ان جبری( برای بیان که در آن نمادسازی جبری )شامل درک و به کارگیری زب 7( تعمیم نمادین3 

 شود.تعمیم استفاده می

( اظهار 2003) دهند، رادفوردکه بسیاری از محققان تعمیم تجربی را مورد انتقاد قرار میدر حالی  

( 2005. بیکر و ریورا )تر از تعمیم است های پیچیدهصورت دارد که تعمیم واقعی، زیر بنایی مهم برایمی

بندی کردند. طبقه 8میم یک الگو را در سه دسته شکلی، عددی و عملیآموزان برای تعهای دانشروش

شد موفق هایی که با استفاده از الگوهای عددی شروع میآموزانی که در تعمیمآنها مالحظه کردند، دانش

( 2005های لنین )های مختلف را تشخیص دهند. این با یافتهتوانستند ارتباط بین بازنمایینبودند، نمی

)الگوهای شکلی(،  های هندسیآموزانی که با استفاده از طرحار است که نتیجه گرفت، دانشسازگ

9قانون"
آموزانی که اصوالً رویه و طرحشان زنند، نسبت به دانشهای بصری پیوند میرا به بازنمایی "

10حدس و آزمایش"عددی است یا راهبرد 
کیس و )زاز تر در تعمیم هستندبرند، موفقکار میرا به "

                                                 
1 Lannin 

2 Recursive 

3 Explicit 

4 Radford 

5 Factual 
6 Contextual 

7 Symbolic 

8 Pragmatic 

9 Rule 
10 Guess and Check 
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های الگویابی مؤثر آموزان در تعمیم و فعالیت(. لذا یکی از عواملی که بر موفقیت دانش2008، 1همکاران

 (.2007)ریورا،  است، تجسم خوب و دقیق از الگوی شکلی بیان شده است

آموزان ما در ها هستند. درک مفهوم متغیر اساس موفقیت دانشمتغیرها ابزار اساسی بیان تعمیم

رسد و اغلب مانع پیشرفت نظر میتر از آن است که بهاست. با این وجود این مفهوم پیچیدهجبر 

آموزان با متغیر در یک معادله بوده، آموزان ما در جبر است. در رویکرد سنتی، اولین برخورد دانش دانش

کنند، وی میهای درسی که از این رویکرد پیردهنده یک عدد مجهول است. کتابجایی که متغیر نشان

کنند. آموزان ارائه میهای جبری به دانشهای کمی برای بررسی، جستجو و تجربه کردن ساختمان فرصت

کند که در آن های غیر رسمی و واقعی را توصیه میفعالیت درسی برنامهدر حال حاضر مستندات 

بندی وصیف این الگوها فرمولآموزان در شکل و عدد الگوها را بررسی کرده، قواعد شفاهی را برای ت دانش

ی ترجمه ،1998وارن، و )انگلیش هایی برای تعمیم موقعیت باشندکنند و سپس در جستجوی راه

 .(1377آزاد،  غالم

ها دانشِ ریاضی را  کند، بچه ی الگوها کمک می ریاضیات، دانش و زبان الگوهاست. تفکر درباره»

های از هم گسسته نیست.  ای از حقایق و رویه وعهگیرند که ریاضیات مجم ها یاد میبسازند. آن

چه را که بعداً رخ خواهد داد، کند که نوجوانان بتوانند، آندادن و کارکردن با الگوها کمک می تشخیص

ی روابط به گفتگو بپردازند و اتصاالت میان مفاهیم ریاضی و دنیای خود را  بینی کنند؛ درباره پیش

 (. 1391نقل شده در شجاعی، ، 2000، 2)کاپلی« مشاهده کنند.

اند که برخی از محققان آموزش ریاضی،  های ریاضی رخنه کرده ی حوزه چنان در همهالگوها آن

 اند. به عنوان مثال: دادن الگوها دیدهی ریاضیات را پیرامون تعمیم همه

 ریاضیات همان دانش الگوها است."(: 1994) 4( و دِولین1988) 3استین" 

 ( 2002گلدین :)"ی اصولی الگوها. ریاضیات یعنی توصیف و مطالعه" 

 نقل شده در شجاعی "الگوها دل و جان ریاضیات هستند."(: 2002) 5زازکیس و لیلجدال(

1391) 

هایی را که منجر به  ( فعالیت1391؛ شجاعی، 1387؛نقل شده در صدیقی2005) 1بلنتن و کاپوت

تفکر جبری به عنوان حساب تعمیم یافته؛  -ی کلی تهشوند، در سه دس آموزان می رشد تفکرجبری دانش

                                                 
1 Zazkis 

2
 Copley 

3
 Steen 

4
 Devlin 

5
 Zazkis &  Liljedahil 
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-4)دهند. در جدول قرار می –عنوان تفکر تابعی؛ و تفکر جبری به عنوان تعمیم و توجیه تفکر جبری به

 اند. هایی تشریح شدهها به همراه مثالاین فعالیت (10

 (1391و شجاعی  1387صدیقی، ، برگرفته از2005وت، )بلنتن و کاپ های جبری مناسب برای رشد تفکر جبری فعالیت(: 10-4جدول)
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 ها و روابط بین اعداد:  ویژگی  کشف  فعالیت -1

 و                                   مثال(

 های اعمال اصلی:  کشف ویژگی  فعالیت -2

 و                                مثال(

 ها: ی بین کمیت بررسی تساوی به عنوان رابطه  فعالیت -3

            مثال(

 رفتار جبری اعداد )توجه به ساختار(:   فعالیت -4

                مثال(

  یافتن عبارات عددی مجهول:  فعالیت -5

 جاهای خالی را چنان های داده شده جدولمثال( در 

 دو عدد، در باالی آنها واقع شود.پر کنید که مجموع هر  

                                                                                                                                                    
1
 Blanton & kaput 
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 های نمادین:  ها و عملیات روی عبارت نمادسازی کمیت  فعالیت -1

 هایش عوض شود. ، جای رقم4مثال( عددی دو رقمی بیابید که با بردن آن به مبنای 

 عات بصورت نمودار: ی اطال ارائه  فعالیت -2

متر بر مجذور ثانیه شروع  2مثال( نمودار سرعت زمان متحرکی را رسم کنید که با شتاب 

 کند. به حرکت می

 ی تابعی:  یافتن رابطه  فعالیت -3

 ها چقدر است؟ شود، تعداد دایره ها،  یابد، وقتی تعداد مربع مثال( اگر الگوی مقابل ادامه 

 های ثابت و متغیر کمیت هدف: بررسی

 های معلوم:  پیشبینی عبارات مجهول با استفاده از داده  فعالیت -4

جمع  مثال( سایر اعداد طبیعی یک رقمی را طوری در جدول داده شده قرار دهید که

  اعداد واقع در هر سطر و هر ستون آن عددی ثابت باشد.

 تشخیص و بیان الگوها:  فعالیت -5

توان تعداد  خط در یک نقطه مشترک هستند. توضیح دهید که چگونه می پاره 6مثال( در شکل مقابل، 

  مشخص کرد. -ها  بدون شمردن زاویه -ها را  زاویه
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 توجیه، اثبات و آزمودن حدسیه:   فعالیت -1

 پردازد.  آموزان بخواهیم که به تشریح تفکر خود می مثال( از دانش

 فرایند تعمیم ریاضی:  فعالیت -2

ی ساخت یک مفهوم ریاضی که از تعمیم ریاضی یا فرمول )مثالً،  آموزان درباره این فعالیت به گفتگوهای دانش

 گردد. شود، برمی فرمول مساحت لوزی( نتیجه می

 استفاده از تعمیم در حل تکالیف جبری )باال بردن سطح تعمیم(:  فعالیت -3

 عدد زوج، عددی زوج است.مثال( ثابت کنید که جمع سه 

 های ابتداییجبر در دوره -4-4-2-1-2-3

های ابتدایی شده است. واضح است که های اخیر توجه خاصی به آموزش جبر در دورهدر سال

های ابتدایی نیست. بلکه ها بر استفاده از حروف و جبر نمادین و معرفی رسمی جبر در دورهتأکید پژوهش

فیت حساب برای گذر از تفکر حسابی به تفکر جبری دارند. در هر حال این سؤال ها تأکید بر ظرپژوهش
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های ابتدایی انتظار داریم که تفکر جبری داشته باشند؟ آموزانِ پایه چه میزان از دانش تا مطرح است که

 آموزان درگذری آرام و تدریجی از تفکر حسابی به تفکر جبری کمکتوانیم به دانشهمچنین چگونه می

 کنیم؟

جبر "ای مورد پذیرش قرار گرفته است که برای دستیابی به هدف این موضوع به شکل گسترده

ی ها را برای مطالعهآموزان در مدارس ابتدایی، باید تجربیاتی داشته باشند که آندانش "برای همه

 . (2000،)شورای ملی معلمان ریاضی های بعدی آماده کندترِ جبر در پایهصوری

که های تکراری، سروکار دارد، درحالیو فعالیت ها و عملیات، بیشتر با اعداد خاص و کمیتحساب

شود. مشکل دیگر، اینکه درک جبر، سطح می جبر، روی متغیرها، توابع و روابط ثابت و ساختارها متمرکز

سب، ایجاد طور منادرسی حساب بهکند که توسط یک برنامهمعینی از تجرید و بلوغ فکری را طلب می

جبر ابتدایی را پیشنهاد داده و بیان  درسی برنامهشود. این امر باعث شد محققان آموزش ریاضی، نمی

 آموزان دانشبا معانی جبری که متناسب با  -کنند که جبری کردن حساب با وارد کردن تکالیف حسابی 

 .(1387، نقل شده در صدیقی، 2004)وارن ممکن است -ابتدایی است 

دانیم که برای یادگیری جبر وجود ندارد، اما این را نیز می "ایراه شاهانه"دانیم که اکنون میما هم

اول حساب را درس بدهید، بعد  "گذرد و این به این معنی نیست که راه یادگیری جبر از حساب می

مه حساب آنها آموزان خود را در دل برنا! اما به این معنی است که تالش کنید تفکر جبری دانش"جبر

بپرورانید و به این معنی نیست که جبر نمادین را وارد برنامه حساب آنها کنید! اما به این معنی است که 

 استیسی، و )اصغری از حساب برای ایجاد درکی شهودی از تعمیم و ساختارهای ریاضی استفاده کنید

1388 .) 

چین و سنگاپور در  درسی برنامه) های دیگر کشورهاتأکیدات جبری در برنامه -4-4-2-1-2-4

 (دوره ابتدایی

ای برای بسط این تفکر در های ابتدایی از این منظر که مقدمهاهمیت آموزش تفکر جبری در دوره

های زیادی را بر ی متوسطه و بعد از آن است، حیاتی و با ارزش است. غفلت از این موضوع هزینهدوره

های های درسی کشورهای موفق در ارزیابیی برنامهکرد. مطالعهنظام آموزشی یک کشور تحمیل خواهد 

ریزان های ابتدایی در اختیار برنامههای با ارزش و مفیدی از آموزش جبر در پایهالمللی نتایج و داللتبین

های درسی کشورهای چین و دهد. در اینجا اشاراتی به برنامهدرسی و پژوهشگران و آموزشگران قرار می

هر دو کشور چین و سنگاپور به صراحت هدف اصلی خود را از آموزش مفاهیم  ور خواهیم داشت.سنگاپ

 کنند.آموزان از روابط کمّی بیان میتعمیق درک دانش جبری،
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های جبری است که قصد دارند ای از مدلشامل استفاده گسترده درسی برنامهعالوه بر این، هر دو 

این دو ویژگی نشان  آموزان از روابط کمّی، کمک کنند.دانشدر رسیدن به هدف مهم تعمیق درک 

در  کنند. تأکید می NCTM ی سه هدف اول از استاندارد جبربر توسعه درسی برنامهدهند که هر دو  می

ی اهداف ای ابتدایی چین و سنگاپور تقریباً هماهنگ با همهحقیقت تأکیدات جبری در ریاضیات مدرسه

طور که مفهوم تابع بهتا زمانی-به جز هدف چهارم است. در چین، هدف چهارم  NCTM استاندارد جبر

گردد، اگر چه تجزیه و تحلیل کیفی  نمی طور کامل بیانبه -شودمعرفی می 1رسمی در دوره اول متوسطه

ی متوسطه برای هدف چهارم در دوره یشود. در سنگاپور، توسعهتغییر در دوره ابتدایی انجام می

 (.2011، 4و مایر 3، کای2)فونگ موزان در نظر گرفته شده استآ دانش

 چین درسی برنامهتأکیدات جبری در الف( 

ابتدایی چین، درک و بازنمایی بهتر روابط کمی به  درسی برنامههدف اصلی مرتبط با جبر در 

متغیرها،  آموزان است. تأکید اصلی روی معادالت و حل معادله است.صورت عددی و نمادین برای دانش

طور رسمی در نیمه اند. معادالت و حل معادله بهنفوذ کرده 4تا  1های ها، حل معادله و تابع در پایهمعادله

شوند. حل معادله پس از طرح آن برای یادگیری مباحث ریاضی از قبیل کسرها، معرفی می 5اول پایه 

 گیرد.مورد استفاده قرار می 6 و پایه 5ی دوم پایه در نیمه 5درصد، آمار و استدالل نسبتی

برنامه ریاضی دوره شود. در طور رسمی در ریاضیات ابتدایی چین معرفی نمیبه "متغیر"اصطالح 

ی اول متغیرها ی متغیرها به سه روش مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در وهلهابتدایی چین ایده

یک  1-2های طور مثال در پایهرود. بهمعادله به کار میبرای مجهوالت در حل  6دارندهعنوان مکان نگاهبه

، یا یک جعبه برای نمایش مجهوالت در معادالت به کار 7عالمت سؤال، یک تصویر، یک کلمه، یک پوشش

ای از دهنده دامنهیا به عنوان نمایش 8ی الگوهاعنوان تعمیم دهندهرود. در دومین روش متغیرها بهمی

کار برده خاص کلمات ترجیحاً به عوض حروف برای نمایش متغیرها به طوربه ه میشود.مقادیر در نظر گرفت

طور مثال، پس از ها را درک کنند. بهکمک کنند که مفهوم فرمول 3آموزان پایه شوند تا به دانشمی

                                                 
1
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2
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3
 Fong. 

4
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5
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6
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7 blanket 
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و  )فونگ شوند هایی برای مساحت مستطیل و مربع به این صورت ارائه میبررسی چند مثال خاص، فرمول

 (:2011همکاران، 

= مساحت یک مستطیل طول آناندازه  × اندازه عرض آن   

= مساحت یک مربع اندازه ضلع آن  اندازه ضلع آن×

 (xy = k)( و تناسب معکوس k = تناسب مستقیم ) ؛ی روابطی از قبیلکاربرد سوم متغیرها برای ارائه

 باشد. می

شود. در هر حال ایده های تابع ابتدایی چین ارائه نمی درسی برنامهمفهوم تابع به طور رسمی در 

تواند به صورت غیر رسمی آموزان میچین وجود دارد، به شکلی که درک تابعی دانش درسی برنامهدر 

کند تا آموزان فراهم میهای زیادی برای دانشچین فرصت درسی برنامههای ابتدایی، توسعه یابد. در پایه

 ا در یک سطح شهودی و ملموس توسعه دهند. درکی از تابع ر

آموزان رشد مدارس ابتدایی چین بر آن است تا الاقل سه عادت فکری را در دانش درسی برنامه

آموزان به طور مداوم و با های مختلف است. دانشدهد. اولین عادت تفکر، بررسی روابط کمّی از جنبه

های متفاوتی نمایش دهند. ی کمّی را به روشک رابطهشوند که یهایی، تشویق میفراهم نمودن فرصت

از )دار، پول برگشتی، روابط کمی شامل مقدار پول پرداختی به صندوق2برای مثال در مسأله زیر از پایه 

 و بهای دو باطری است: (طرف صندوقدار

 طری چقدر است؟یوان پس گرفت. بهای هر با 4یوان به صندوقدار داد و  6زائو زینگ دو باطری خرید و 

های مختلفی ی کمّی را از راهآموزان رابطهشود که اجازه دهند دانشبه معلمان در کتاب مرجع توصیه می

 :از قبیل موارد زیر نشان دهند

 مقدار پول پرداختی به صندوقدار = پول برگشتی -بهای دو باطری

 بهای دو باطری + پول برگشتی= مقدار پول پرداختی به صندوقدار

 مقدار پول پرداختی به صندوقدار =بهای دو باطری - ول برگشتیپ

طور مثال دومین عادت تفکر، حل یک مسأله با استفاده از هر دو رویکرد حسابی و جبری است. به

های مختلف را برای حل مسأله زیر مورد بحث و مقایسه توانند روشآموزان و معلم میدانش 5در پایه 

 قرار دهند:

یوان برای هر یک کنار  24توپ بسکتبال، از قرار  12ایی لیمینگ مبلغی برای خرید مدرسه ابتد

یوان از این مبلغ را برای خریدن  144ها تصمیم گرفتند که ها آنگذاشته است. قبل از خرید این توپ

 توانند بخرند؟ها چند توپ بسکتبال میتعدادی توپ فوتبال، هزینه کنند. آن

 های حسابیراه
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 های فوتبال:ل اول: محاسبه مبلغ اصلی و سپس کم کردن آن از پول صرف شده برای توپحراه

(24×12−144)÷24 = 144÷24 = 6 

 توپ اولیه: 12تواند بخرد از تعداد های بسکتبالی که حاال نمیراه حل دوم: کم کردن تعداد توپ

 12− (144÷24) = 12 – 6 = 6 

 های جبری:راه

 حل سوم:راه

  توپ بسکتبال بخرد:x تواندکه مدرسه هنوز میفرض کنیم 

(24 × 12 − 144) = 24x 

 x= 6درنتیجه: 

 حل چهارم:راه

  توپ بسکتبال بخرد:xتواند فرض کنیم که مدرسه هنوز می

24×12 = 24x+144 

 x = 6درنتیجه: 

 راه حل پنجم: 

  توپ بسکتبال بخرد:x تواندفرض کنیم که مدرسه هنوز می

12 = (144÷24)+x  

 x= 6در نتیجه: 

 هر دو روش حسابی و جبری وجود دارد : آموزان برای حل مسائل ازسه هدف در آموزش دانش

به وسیله بازنمایی آن به هر دو  یابی به درکی عمیق از روابط کمّیآموزان برای دستکمک به دانش( 1

 روش حسابی و جبری،

که ها بین رویکردهای حسابی و جبری، به طوریوتها و تفاآموزان برای کشف شباهتراهنمایی دانش( 2

 تر رویکرد جبری را درک کنند.ها توانمندی کلیآن

پذیری در استفاده از رویکردهای مناسب برای آموزان و همچنین انعطافی مهارت تفکر دانشتوسعه( 3

 حل مسائل.

رای حل معادالت است. سومین عادت تفکر در ریاضیات مدرسه چینی استفاده از عملیات معکوس ب

 1در پایه  "کردنحل". اگرچه عبارت شود میبا شروع از پایه اول، تفریق به عنوان وارون جمع تعریف 

حل کنند و حل معادالت  1گیرند که معادالت را با شروع از پایه آموزان یاد می استفاده نشده است، دانش
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آموزان در پایه اول به فکر کردن در مورد سؤال ، دانشدهند. برای مثالادامه می درسی برنامهرا در سراسر 

 شوند:زیر هدایت می

 "چیست؟ ( )،عدد داخل3 = ( )+1اگر"

طور مداوم از شود. در سراسر پایه اول بهمطرح می 2 = 1− 3تفریق  ( )منظور یافتن عدد داخل به

سیم به عنوان وارون ضرب عرضه شود که مسائلی مشابه را حل کنند. همچنین تقآموزان خواسته می دانش

 "چیست؟ ( )، عدد داخل8 = 2×( )"یعنی، اگر  "دست آید؟به 8ضرب شود تا  2چه چیزی در "شود: می

 (.2011)فونگ و همکاران، 

 سنگاپور درسی برنامهتأکیدات جبری در ب( 

ودکان تجارب را برای کمک به ک ای ازریاضیات ابتدایی سنگاپور، طیف گسترده درسی برنامه

1روش مدل"کند و این توسعه با استفاده از ی تفکر جبری فراهم میمنظور توسعه به
معادالت "و یا  "

2تصویری
برای تجزیه و تحلیل اجزاء و کل، تعمیم و تخصیص و انجام دادن و انجام ندادن امکان پذیر  "

، 3یابیریاضی ابتدایی، راه یدرس برنامهوزارت آموزش سنگاپور به طور رسمی در  1983شود. . در سال می

عنوان ابزاری برای حل مسائل حسابی، همچنین یاب بهشامل رسم نمودار و یا الگو را مطرح کرد. این راه

مسائل جبری، مسائل کالمی شامل اعداد صحیح، کسر، نسبت و درصد در نظر گرفته شده بود. اعتقاد بر 

که آن را تبدیل به  -ی کالمی مجهز شوندتجسم یک مسألهآموزان با ابزاری برای این بوده که اگر دانش

ریزی نموده ی مسأله را پیساختاری که شالوده -کندمی ی کالمی حسابی یا جبریی سادهیک مسأله

شود. هنگامی که کودکان ساختار مسأله را درک کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که است، آشکار می

 (.2011قل شده در فونگ و همکاران، ، ن1987 4)کاو آن را حل کنند

های مسأله استفاده عنوان مدلی برای موقعیتبه های اولیه، تصاویری از اشیاء واقعی در ابتدادر پایه

شوند. به عنوان هایی که بیشتر انتزاعی هستند، جایگزین میشود، اما پس از آن تصاویر با مستطیلمی

ها برای حل مسأله زیر در پایه دوم مورد استفاده قرار تطیلها و سپس مسمثال تصاویر واقعی ماشین

 گیرد: می
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2
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3
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ها با هم چند ماشین اسباب ماشین اسباب بازی دارد. آن 6علی هشت ماشین اسباب بازی و دیوید 

تر ای پیچیدهاین رویکرد تصویری که به موازات پیشرفت سطوح تحصیلی به طور فزایندهبازی دارند؟ 

 مای معلم پایه اول معرفی شده است. شود، در راهن می

 دالر بیشتر از سامی دریافت کرد. 100دالر را بین خودشان تقسیم کردند. راجو  410راجو و سامی 

 دالر دریافت کرد.سامی چند 

 310= 100-410  واحد2=

 155 =1  واحد

 دالر دریافت کرد. 155سامی 

 
 حل معادله تصویری(: 1-4)شکل

پایه پنج است. مستطیل یا واحد سامی مولد همه ارتباطات ارائه شده در ، مثالی از (1-4شکل)

 مسأله است. 

که -با ساخت معادالت تصویری  "روش مدل"طور خالصه، کودکان مسائل کالمی را با استفاده ازبه

های مجزا عوض بخشعنوان یک کل منسجم بهکالمی به یی تمام اطالعات موجود در مسألهدهندهنشان

 کنند. حل می-است

ی بزرگ در کل، دومین ایده-عالوه بر استفاده از معادالت تصویری برای تجزیه و تحلیل روابط جزء

آموزان با سنگاپور، از طریق بررسی ساختارها در الگوها بسط داده شده است. دانش درسی برنامه

هایی مستلزم این است که شوند. چنین فعالیتهای تشخیصی الگوهای عددی و هندسی آماده می فعالیت

کنند، ی الگویی که مشاهده میای را که برای ادامهآموزان الگو را مشخص کنند و سپس قاعدهدانش

نشان  درسی برنامههای بسیاری از جمله موارد باال در مواد اند، تعمیم دهند. گنجاندن فعالیتساخته

 -و تخصیص تعمیم–سنگاپور، فرآیندهای فکرکردن ریاضیات ابتدایی  درسی برنامهدهد که در ریز مواد  می

 از جایگاهی با اهمیت باال برخوردار است.

هایی که رشد دیگر عادات تفکر جبری را پرورش می از فعالیتای با گسترهعالوه بر این کودکان 

1انجام یک عمل و وارون آن"دهند، نظیر 
ی از ساخت قواعدی برای بازنمایی توابع و همچنین مجردساز، "

                                                 
1 doing and undoing 
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عنوان مثال، بر (. به2011، نقل شده در فونگو و همکاران، 1،1999)دریسکول شوند آماده می -محاسبات

که برای اولین بار سنگاپور، وقتی درسی برنامه، در راهنمای معلم "انجام یک عمل و وارون آن"فرآیند 

 "جمع و تفریق"ر بخش طور خاص دشود. بهکنند، تأکید میمعلمان چهار عمل اصلی را معرفی می

کنند که معلمان روابط بین جمع و تفرق و نیز ضرب و تذکرات در راهنمای معلم پایه دوم پیشنهاد می

 پر رنگ سازند. -( نشان داده شده است2-4گونه که در شکل)همان -تقسیم را 

 
 سنگاپور درسی برنامهاعمال معکوس در پایه دوم  :(2-4)شکل

آموزان را با تجربیاتی شامل ادامه الگوهای عددی، نوشتاری سوم، دانش رویکرد تابعی در پایه

 کند. ها هستند، مجهز میمتوالی و تکالیفی که مستلزم جستجو برای الگوهای عددی ارائه شده در جدول

شود. به طور مثال در راهنمای انجام یک عمل و وارون آن در پایه سوم بیشتر میپیچیدگی فرایند 

آموزان برای تعیین عدد ورودی از خروجی داده شده، پس از دو عمل به چالش کشیده  شمعلم، دان

 شوند. می

است. عدد اصلی  27را کم کنید. حاصل  35تا به یک عدد اضافه کنید. سپس از مجموع  30

 چیست؟

 پایه دوم سنگاپور درسی برنامهمعرفی غیر رسمی تابع در 

 
 د جاافتاده: بررسی الگو و یافتن اعدا(3-4)شکل

ن باید اصالحات زیادی در روش آموزا(، در گذر از حساب به جبر، دانش2004یرن)ی کیبه عقیده

یرن پنج نوع به عمل آورند. کی -آموزانی که کامالً در حساب ماهر هستندحتی دانش –کردن خود فکر

                                                 
1 Driscoll 
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نه صرفاً محدود به کند که شامل موارد زیر و البته اصالح برای رشد یک تفکر جبری پیشنهاد می

 هاست:  آن

 ی یک پاسخ عددی،تمرکز بر روی روابط و نه صرفاً بر محاسبه( 1

ی مرتبط انجام یک عمل و تمرکز بر روی معکوس یک عمل، نه تنها برخود عمل و بر اساس ایده( 2

 وارون آن،

 جای تمرکز صرف بر روی حل آن،به بر هر دو مورد بازنمایی و حل مسأله تمرکز( 3

 تمرکز بر روی هر دو اعداد و حروف به عوض تمرکز تنها بر اعداد، ( 4

 تمرکز دوباره برمفهوم عالمت تساوی.( 5

کند آموزان کمک میی درسی چین و سنگاپور وجود دارد که به دانشها برنامهحداقل سه ایده در 

در رابطه با ین ایده هند. اولهای جبری تفکر را انجام د)اصالحات( مورد نیاز برای رشد روش تا تنظیمات

عنوان مثال، رویکرد عمل معکوس برای تفریق و تقسیم استفاده از عملیات معکوس، حل معادالت است. به

وجود یرن را به)تنظیمات( مورد نظر کی آموزان کمک کند که دو مورد از اصالحات تواند به دانشمی

 آورند: 

 ی یک پاسخ عددی،حاسبه( تمرکز بر روی روابط و نه صرفاً بر م1

 انجام یک عمل و وارون آن.( تمرکز بر روی معکوس اعمال، نه تنها برخود اعمال و بر اساس ایده مرتبط 2

سنگاپور است. سومین ایده این است  درسی برنامهی تصویری در دومین ایده، استفاده از حل معادله

)فونگ و شود میرویکرد حسابی و جبری انجام  چین حل مسأله با استفاده از هر دو درسی برنامهکه در 

 (.2011همکاران، 

های ابتدایی نظرات متفاوتی ابراز شده آموزان در پایهدر مورد کاربردهای درست)واقعی( برای دانش

های جبری، همیشه باید متکی کنند که یادگیری ایدهاست. برخی از پژوهشگران از این ایده حمایت می

که برخی دیگر بر این ها آشنا هستند، باشد. در حالیآموزان با آنای واقعی که دانشهای دنیبه موقعیت

های دنیای واقعی فرا گرفته شود، زیرا ماهیت جبر باورند که جبر الزم نیست با استفاده از موقعیت

 (. 2011کاربردی نیست )نقل شده در فونگ و همکاران،

سنگاپور دارای اهمیت هستند،  درسی برنامهن و هم در چی درسی برنامهکه کاربردها هم در با آن

چین، تمرکز اصلی بر  درسی برنامهطور مثال در مورد های مسائل کاربردی دقیقاً واقعی نیستند. بهزمینه

روی معادالت و فرآیند حل معادله است تا اینکه تمرکز بر استفاده از کاربردها برای فراهم ساختن بینش 

آموزان به منظور تعمیم دادن های زیادی برای دانشل معادله باشد. در سنگاپور، فرصتنسبت به فرآیند ح

ها شوند، بلکه آنصورت نمادین مطرح نمیشود. معادالت بههای الگوی عددی فراهم میاز طریق فعالیت
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روابط  ای برای نمایشبه طور گسترده "معادالت تصویری"گردند. این قبیل از طریق تصاویر معرفی می

نه تنها ابزاری برای حل مسائل ریاضی در اختیار  "معادالت تصویری"گیرند. کمی مورد استفاده قرار می

 کنند. آموزان فراهم میهای جبری دانشای نیز برای رشد ایدهدهند، بلکه وسیلهآموزان قرار میدانش

چین و سنگاپور شامل  درسی نامهبردر مورد استفاده از کاربردهای واقعی در مدارس ابتدایی، هر دو 

ابتدایی چین از  درسی برنامهها لزوماً از دنیای واقعی نیستند. بسیاری از مسائل کاربردی هستند، اما زمینه

 گونه نیست. ابتدایی سنگاپور این درسی برنامهکند، اما نمادگرایی صوری جبری استفاده می

 ن در جبرآموزاهای دانشبرخی از بدفهمی -4-4-2-1-2-5

ان، در این بخش به ذکر مواردی از آموزهای رایج در دانشنظر به اهمیت توجه به بدفهمی

 های جبری اشاره خواهیم داشت.بدفهمی

 ی نماد تساویآموزان دربارهالف( بدفهمی های دانش

تساوی وره ابتدایی خواستند که در آموزان د( در آزمونی از دانش1999)3و کارپنتر 2لوی ،1فالکنر

 زیر در جای خالی عدد مناسب بنویسند.

 
 است. ( آمده11-4در جدول)کالس ابتدایی  30موزان آهای دانشنتایج حاصل از پاسخ

 کالس ابتدایی به یک پرسش 30آموزان های دانشپاسخ(: 11-4)جدول

 پاسخ ها/ درصد پاسخ ها

 پایه 7 12 17 12و17

 2و1 5 58 13 8

 4و3 9 49 25 10

 6و5 2 76 21 2

اند و به شکل عجیبی عملکرد را ارائه کرده 7آموزان هر پایه پاسخ درست درصد دانش 10کمتر از 

آموزان پایه ششم از نتایج آموزان با افزایش سن، بهبود پیدا نکرده است. در حقیقت نتایج دانش دانش

                                                 
1
 Falkner 

2 Levi 
3 Carpenter 
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اند آموزان این نکته را درک نکردهانشتر بدتر بوده است. در واقع بسیاری از دهای پایینآموزان پایهدانش

آموزان نماد تساوی را به دهد. در عوض دانشکه نماد تساوی رابطه بین دو کمیت مساوی را نمایش می

دهد عنوان فرمانی برای انجام یک محاسبه شبیه آن چه که نماد تساوی روی یک ماشین حساب انجام می

 (.2003 و لوی 1اند)کارپنتر، فرانکدر نظر گرفته

 متغیر ها در موردب( بدفهمی

آموزان در مورد ها و مشکالت یادگیری دانش( برای تعیین بدفهمی2006) 2آکگان و اوزدمیر  

ی هشتم را مورد آموز پایهدانش 158عنوان یک عدد عمومی و نیز متغیر به عنوان مجهول، متغیر به

ی زان خواسته شده بود که تمام مقادیری را که در رابطهآمومطالعه قرار دادند. در یکی از سؤاالت از دانش

 ”x+2 = 2+x“    توان قرارداد، تعیین کنند:می xزیر، به جای 

این رابطه را به عنوان یک معادله در نظر گرفته بودند و سعی کردند آن را حل  آموزان دانشبیشتر 

تواند قرار بگیرد. مصاحبه با یک عدد می تنها xدانش آموز مدعی بودند که جای  39کنند. به همین دلیل 

ی داده شده را آموزان رابطهباعث شده است که دانش xآموزان نشان داد که وجود عبارتی در مورد دانش

محض آموزان بههای آزمون نشان داد که دانشها و تحلیل دادهمصاحبه به عنوان یک معادله تصور کنند.

نفر از  25بینند، سعی در حل کردن معادله نظیر آن دارند. تنها می ایرا در رابطه … ,x , yاینکه 

عنوان یک عدد عمومی درک کرده بودند را در رابطه داده شده، به xدرصد نمونه( متغیر  15) آموزان دانش

 تواند یک عدد حقیقی دلخواه باشد(.می x) درصد نمونه( پاسخ صحیح داده بودند 12) ها آننفر از  19و 

آموزان پرسیده شد که ؤال دیگری نیز در مورد درک متغیر به عنوان یک عدد عمومی از دانشدر س

 چه موقع رابطه زیر برقرار است:

x + y = z + y 
نفر از آنها پاسخ  25و  "همیشه"نفر از آنها پاسخ  10آموز به این سؤال پاسخ غلط دادند. دانش 35 

 yبرای هر مقدار  "با توضیح صحیح  "گاهی"وز پاسخ درست دانش آم 31را ارائه کردند. تنها  "هرگز"

 را ارائه کردند. " x = z هنگامی که

آموزان پایه دوم متوسطه در رابطه اشتباهات مفهومی دانش( 1394باشی)وند و زعیمفر، زهرهامینی

 بندی کردند:صورت زیر دستهبا مفهوم متغیر را به

  یا مخفف نام اشیا،درنظر گرفتن متغیر به عنوان برچسب 

 درنظر گرفتن متغیر به عنوان یک عدد خاص، 

                                                 
1
 Franke 

2 Akgun and Ozdemir 
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 تعیین مقدار متغیر با توجه به عالمت آن، 

 درنظر گرفتن جمالت نامتشابه به عنوان جمالت متشابه، 

 نام،مقدار یکسان نداشتن متغیرهای ناهم 

 مثبت درنظر گرفتن متغیر. 

های مهندسی در دانشگاه ماساچوست در رشته نفر از دانشجویان تازه وارد 150در تحقیقی دیگر از 

)برای تعداد اساتید( عبارت زیر را  P)برای تعداد دانشجویان( و  Sخواسته شد که با استفاده از متغیرهای 

 نمایش دهند: 

 "برابر تعداد اساتید است.  6در این دانشگاه تعداد دانشجویان "

نشدند. دوسوم بدفهمی مشاهده  S = 6Pوشتن معادله درصد دانشجویان قادر به ن 37نتایج نشان داد که 

(. در 1981، 1بود )کلمنت، الچهد و مانک S = P6شده مربوط به اشتباه در جایگزینی متغیرها به شکل

به  6درصد بود، وقتی نسبتِ داده شده از  57های غیر علوم که این خطا دانشجوی رشته 47یک نمونه از 

بار هم درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر این 73ت، خطای مشاهده شده به تغییر یاف 5به  4به نسبتِ  1

های ضبط شده با دانشجویان نشان داد که مصاحبهمعادله معکوس برای پاسخ، بیشترین خطای رایج بود. 

که یک متغیر برای به جای آن Sاند بر این باور هستند که را نوشته 6S = Pبیشتر دانشجویانی که معادله 

را به  6S = Pها معادله آید. آنحساب میتعداد دانشجویان باشد، یک برچسب برای دانشجویان به

یک دانشجو "را  S = 6P. برعکس معادله  "دانشجو در برابر هر استاد وجود دارد 6 "خوانند: صورت می این

 (.1981، 2خوانند)روزنیکمی "استاد وجود دارد 6در برابر هر 

کنند آموزان تصور میای رایج در ارتباط با حروف در جبر این است که دانشهیکی از بدفهمی

عبارت زیر "حروفِ متفاوت باید مقادیر متفاوتی را نمایش دهند. به طور مثال در پاسخ به این سؤال که 

تعداد قابل توجهی از  L+M+N=L+P+N چه موقع درست است، همیشه، هرگز یا بعضی مواقع؟

 (.2003)فوجی،  کنندرا انتخاب می "هرگز"ه گزین آموزان دانش

ی زیر را آموزان به مسألههای دانش( در پژوهشی پاسخ2009، 4نقل شده درسامو ،1981)3کوچمان

 مورد بررسی قرار داد:

                                                 
1 Clement, Lochhead, and Monk 
2 Rosnick 
3 Kuchemann 
4 Samo 
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چه  3s + 2pدالر قیمت دارند. اگر سه پیراهن و دو دست شلوار بخریم،  pدالر و هر شلوار  sهر پیراهن 

 دهد؟ میچیزی را نمایش 

را به s آموزان دانشدهد که را ارائه کردند. این نشان می "سه پیراهن و دو شلوار"آموزان پاسخ اکثر دانش

 .را به جای شلوارها در نظر گرفتند pجای پیراهن ها و 

ی متوسطه آموزان دورههای دانشبررسی بدفهمی"( در پژوهش خود با عنوان 2011) 1ایگوداوات

طور مثال آموزان را نیز مورد بررسی قرار داد. بهسازی( دانشی جبری )مدلایی ارائه، توان"در جبر

 آموزان داده شد: ی کالمی زیر به دانش مسأله

آموز اند. یک عبارت جبری بنویسید که نشان دهد چه تعداد دانشردیف ایستاده 8دانش آموز در  nتعداد 

 اند.در هر ردیف ایستاده

 ارائه شده است.( 4-4شکل)وزان در آمهای دانشپاسخ

 
 آموزان به یک پرسش جبریهای دانش(: پاسخ4-4شکل)

های ارائه شده در پاسخ یی بود کههادو نوع متفاوت از بدفهمی و  8nهای بود. پاسخ پاسخ درست 

دالیل مشکل بودن این مسأله آن بود ( یکی از 2011ایگوداوات )آموزان مشاهده شد. از نظر  توسط دانش

آموزان با ضرب کردن یک متغیر که مقسوم، یک متغیر بود و نه یک عدد. دلیل دیگر این است که دانش

 در یک عدد نسبت به تقسیم کردن یک متغیر بر یک عدد بیشتر آشنا هستند.

                                                 
1
 Egodawatte 
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اشتباهات ه پرداخت. آموزان در مبحث معادل( به بررسی اشتباهات مفهومی دانش1391) کیا کریمی

شامل خاصیت انعکاسی، )مرتبط با تعریف معادله، نماد تساویشده در تحقیق وی مفهومی شناسایی 

 .باشد ارزی معادالت می، حل معادله، متغیر، تبدیل مسائل کالمی و هم(تقارنی و درک عملیاتی آن

( 1391شجاعی،  و 1388؛ صدیقی، 2007؛ سامسون، 2011ها )به طور مثال: ریورا، پژوهش

آموزان در ارتباط با الگوها های دانشترین بدفهمیی نادرست از راهبردهای تعمیم را از جمله مهماستفاده

ی نادرست از راهبرد تناسب یا ها، استفادهطور مثال یکی از این بدفهمیاند. بهو تعمیم گزارش کرده

 گردد.هایی ارائه میالی یک مورد خاص است. در ادامه مثتعمیم تنها بر پایه

 (:1387)صدیقی،  آموزان دختر پایه اول دبیرستان در شهر اصفهان داده شدنفر از دانش 89مسأله زیر به 

 اند:های زیر از تعدادی مربع تشکیل شدهمسأله: شکل

 
 ها : تعداد مربع(5-4شکل)

 را کامل کنید؟زیر  الف( جدول

 ها : تعداد مربع(12-4جدول)

 شکل شماره عاتتعداد مرب

7 1 

12 2 

17 3 

 4 ؟

 بینید؟ ای بین هر شکل و شکل بعدی میآیا رابطه( 4-4در شکل)ب( 

 کنید؟ها در شکل صدم را بدست آورید، چه میج( اگر بخواهید تعداد مربع

 م را بنویسید. دلیل پاسخ خود را بنویسید.اُ nها در شکلد( تعداد مربع



86 

 

در عنوان نمونه اند. بهبه دنبال یافتن جواب بوده "راهبرد تناسب"نادرست  آموزان با تعمیمبرخی دانش

دست آورده و با استفاده از تناسب عدد به 22ها در شکل چهارم را آموزی تعداد مربع دانش( 5-4شکل)

  (.1387)صدیقی،  تعیین کرده است 5500ها در شکل صدم را مربع

 
 آموز (: راه حل دانش6-4شکل)

)شجاعی،  آموزان پسر سال اول متوسطه داده شدنفر از دانش 109به  (6-4درون شکل)مسأله 

1391.) 

 مانند زیر دقت کنید.  های صندلی به شکل

 

 با این فرض که شما قصد دارید این الگو را ادامه دهید، به سؤاالت زیر جواب دهید.

 اید( دست آوردههپاسخ را چگونه ب در هر قسمت نشان دهید یا توضیح دهید که هر)

 کنید؟ الف( در ساخت شکل بعدی )چهارم( از چند دایره استفاده می

 کنید؟ ب( در ساخت شکل دوازدهم از چند دایره استفاده می

 کنید؟ پ( در ساخت شکل صدوبیستم از چند دایره استفاده می

 ام تعیین کند. شکل  طور کلی درها را به  بنویسید که تعداد دایره ت( فرمولی برحسب 
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 ی آن شکل چند است؟ دایره باشد؟ اگر وجود دارد شماره 46ث( آیا شکلی وجود دارد که دارای 

 سؤال: (7-4شکل)

بیان تعمیم، تنها با اتکا به یک  (1391های گزارش شده در این تحقیق)شجاعی، یکی ازبدفهمی

دست آمده برای تعمیم به  آموزان در ساده کردن عبارت مورد خاص است. همچنین تعدادی از این دانش

نوشته بودند. بدفهمی دیگر  یا  صورت را به دچار بدفهمی بودند. به عنوان مثال،

دست آوردن یک آموزان به جای به رو برخی از دانش این به عنوان یک مجهول بود و از nدرنظرگرفتن 

 دست آورند. را به nاند که  ، تالش کردهnستور برحسبد

 

 

 

 

 هندسه -4-4-2-1-3

ای به درسی ریاضی مدرسهای در برنامههیچ زمینه ویژه"(، 1986) 1وسون و ویلسونها  گفتهبنابه 

 دانان را براندازه هندسه که آموزش آن طی سی سال اخیر دچار تحول کلی شده، توجه ریاضی

است.  جالب است که این زمینه مورد توجه ویژه آموزشگران و معلمان ریاضی نیز بوده  "انگیزد. نمی

اند، برخی افراد تمایل دارند که هندسه از ( ابراز کرده2004) 2طور که شاریگین و پروتاسوف همان

بد. درسی کاهش یا ای حذف شود و برخی نیز تمایل دارند که حجم هندسه در برنامهدرسی مدرسه برنامه

شود که در فهم و یادگیری هندسه دچار مشکل ها این تمایل بیشتر در بین افرادی دیده می به گفته آن

پور و شود )به نقل از رفیع ای در حوزه ریاضی نیز دیده میهستند و این مسأله، حتی دربین افراد حرفه

 .(1386گویا، 

ها، توجه به ه و ارائه راهکار برای آنهای موجود در آموزش هندساست در مواجهه با چالشطبیعی 

ها و مسائل مرتبط با ای از این چالشها و اهداف آموزش هندسه، و نیز پیشینهچیستی هندسه، ضرورت

 باشد.ها، ضروری میآن

های جالب زیادی، درسی هندسه، آن است که هندسهامروزه یکی از مشکالت اصلی طراحی برنامه

های متمادی، هندسه که طی سال درسی بگنجد، وجود دارند. درحالیبرنامهکه در  خیلی بیشتر از آن
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شد. برای توصیف و فهم دنیای دو  ها و نظایر آن میگیری زاویهای محدود به نامیدن اشکال و اندازهمدرسه

ورد اند. برآهای متفاوتی را ایجاد کردهدانان، هندسهکنیم، ریاضیبعدی و سه بعدی که در آن زندگی می

 نوع هندسه وجود دارد. 50دهد که بیش از  ( نشان می1384، به نقل از ریحانی، 2000) 1اخیر جونز

هندسه دربردارنده "کند: ( هندسه را چنین تعریف می2، به نقل از سرکریستوفر زیمان2000جونز )

وری قضایا، ترین حس ما( را برای یادآ هایی از ریاضیات است که درک و بینش بصری )مسلطآن شاخه

 دهند.گیرند و به ما بصیرت کلی میکار می فهم اثبات، القای حدس و درک واقعیت، به

( به تعدادی از 1999) 3از طرف دیگر، امروزه هندسه کاربردهای علمی فراوانی یافته است. وایتلی

حاسباتی، سازی کامپیوتری، شیمی مسازی هندسی، رباتیک، پزشکی، متحرککاربردهای هندسه در مدل

 کند.فیزیک، بیولوژی، سیستم اطالعات جغرافیایی و ریاضیات اشاره می

درسی ریاضی بسیاری از  ای ریاضی، در برنامهعنوان یک مهارت پایههمچنین، تشخیص هندسه به

است. بنابراین چگونگی تفکر هندسی و آموزش هندسه،  های اخیر، مورد تأیید قرار گرفته کشورها در سال

 (.1384ای برخوردار است )ریحانی، ای از جایگاه ویژهدرسی ریاضی مدرسه نامهدر بر

ها نیست. ها و فرمولای از تعریف( تأکید دارند که هندسه مجموعه2004شاریگین و پروتاسوف )

ها معتقدند کردن است. به همین دلیل آن کردن و فکر بلکه هندسه توانایی دیدن )مشاهده کردن(، تصور

عنوان یک شاخه از ریاضی یا یک موضوع درسی در ریاضی سه بیش از آن است که تنها بهکه هند

 اند:ها دالیل زیر را برای تدریس و آموزش هندسه برشمرده ای مطرح شود. آنمدرسه

 ای از فرهنگ انسانی است.هندسه، پدیده 

 رشد داد.آموزان توان اخالق و اصول اخالقی را در دانش با استفاده از هندسه می 

 سازد. آموزان را برای تحصیالت باالتر آماده میهندسه ذهن دانش 

 دهد. آموزان توسعه میشناسی را در دانشهندسه حس زیبایی 

 دهد. خوبی نشان میهندسه، تاریخ تفکر انسانی را به 

 ( در رابطه با تدریس هندسه در دبیرستان سه دلیل زیر را برشمرده است:1375شهشهانی )

 دهند. های طبیعی در فضا رخ میطور تاریخی، علم فضا و اشکال است وتمام پدیده به هندسه

بنابراین هندسه زمینه همه علوم طبیعی است، کل فعل و انفعاالت طبیعی در فضای هندسی صورت 

 گیرند و شکل هندسی دارند. بنابراین هندسه به نوعی زبان همه علوم است. می
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 .اولین علمی که در آن، یک سری از نتایج بر اساس تعقل و تفکر از  هندسه اولین علم نظری است

 گردد.اش به ریاضی باستان باز میاست که سابقه شده  نتایج دیگر گرفته 

 ی  ی ارائه ی بسیار خوب برای شناخت و تقویت تخیل و خالقیت است. مسأله هندسه یک زمینه

کید داشته باشد بر روی اکتشاف مصر است. اگر به که روی منطق تأاثبات در ریاضی، بیشتر به جای آن

ای برای تقویت تخیل و ای برای کشف نگاه کنیم، هندسه وسیلهعنوان وسیلهها در هندسه بهاثبات

 (.1385، نقل شده در رفیع پور و گویا، 1375)شهشهانی،  آموزان استخالقیت دانش

که هندسه را یکی از پنج عنصر  ین( ضمن اNCTM ،2000همچنین شورای ملی معلمان ریاضی )

ی دوازدهم باید همه  دبستان تا پایههای آموزشی از پیشداند، معتقد است که برنامه اصلی محتوایی می

 آموزان را قادر سازد تا:دانش

 ها و خواص هندسی دو بعدی و سه بعدی را تجزیه و تحلیل کنند و استدالل ریاضی را ویژگی

 توسعه دهند.ی روابط هندسی  درباره

 ها را مشخص و روابط های نمایشگر، موقعیتی مختصاتی و دیگر دستگاه با استفاده از هندسه

 فضایی را توصیف کنند.

 گیرند و از تقارن استفاده کنند. کار های ریاضی، تبدیالت را بهبرای تجزیه و تحلیل موقعیت 

 مورد استفاده قرار دهندسائلکردن م سازی هندسی را برای حلتجسم، استدالل فضایی و مدل ، 

(NCTM ،2000.) 

 کند:در اهمیت تدریس هندسه دو دلیل بیان می 1یوسسکین

 سازد.فردی ارتباط ریاضی را با دنیای واقعی برقرار میصورت منحصربههندسه به 

 های ریاضیات تواناست ها در دیگر عرصهفردی در روشن ساختن ایدهصورت منحصربههندسه به

 (.1389پور و مرادی ویس، صدقی، امام جمعه، صالح)ریحان

تواند باعث متصور شدن اهدافی دیگر در ذهن  ها، میی هندسه، طی سال روش یکنواخت ارائه

های درسی گاه از اهداف شناخته شده در برنامهکسانی که با آموزش هندسه سروکار دارند گردد که گه

 شود.ن نگریسته میتر بدا برای این شاخه از ریاضی نیز مهم

تواند انتخابی اگر هدف از هندسه، آموزش روش اصل موضوعی باشد، بحثی مانند احتماالت می

مناسب، ساده و قابل فهم باشد زیرا هم تعداد اصول موضوع آن محدود )سه تا( و هم مطالب آن ملموس و 

موضوعی کرد. یکی از  امل اصلطور کتوان بهکه هندسه را نمی نزدیک به واقعیت است، درحالی
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را  های اصلی هندسه، توانایی تجسم در آن است و شاید این همان ویژگی هندسه باشد که وجود آن ویژگی

توان در این مورد با آن کند، چرا که تقریباً هیچ درس دیگری را نمیآموزش عمومی محرز می در برنامه

 (.1381جایگزین کرد )زنگنه و گویا، 

 شمرد:اهداف عام هندسه را چنین برمی (1386زاده )بیژن

 ؛استنتاجی-ترین نمونه از یک علم قیاسی ارائه آشناترین و قدیمی 

 آموزان باشد و در عین حال استعداد  ارائه هندسه به نوعی که باعث باال بردن درک شهودی دانش

 ؛ها را محدود ننماید و توانایی ذهنی آن

 صورت  رج مطالب بهی د وسیله ان مطالب علمی( بهارائه یک الگوی صحیح از استدالل)در بی

 منطقی و مستدل؛

 های  ترین شاخه ترین و شیرین ترین،جالب آموزان در یکی از قدیمی باال بردن اطالعات علمی دانش

 ؛علم

 شناسی در قالب مفاهیمی نظیر تشابه، تقارن و مفاهیمی از ی هندسه به عنوان یک علم زیبا ارائه

 ؛آموزان در ترسیمات هندسی بردن دقت دانشاین دست، و باال 

 ؛آموزان پرورش فکر، پرورش ذهن خالق و باال بردن درک فضایی دانش 

  رفع نیاز سایر دروس ریاضی و غیر ریاضی در ارتباط با کاربردهای ریاضی نظیرروابط هندسی و

 محاسبات سطح و حجم.

واری برای نگاه کردن به های نظامضا و راهی ف (، هندسه را علم مطالعه2006) 1ها، ییاینبر عالوه

ی ای را توسعهدرسی ریاضی مدرسه داند. او اهداف تدریس هندسه در برنامهفضای پیرامون انسان می

های ریاضی معرفی نیازی برای سایر بخش شهود و درک فضایی، توسعه توانایی تفکر منطقی و پیش

های گوناگون، توسعه هندسه، برای فهم و تعبیر پدیده"که  ( نیز تأکید کرده است1384کند. ریحانی ) می

ها و چگونگی پیدا کرده است و بدین جهت، الزم است که تفکر هندسی مورد نیاز برای فهم این پدیده

 (.1386پور و گویا، )به نقل از رفیع "ها، بررسی شودتوسعه آن

است نگاهی به دسه الزامیهای موجود در آموزش هنبرای کمک به برداشت صحیح از چالش

 های آن در گذشته داشته باشیم.چالش

عنوان های مختلف عموما برگرفته از الگوهای فرانسوی بود. بههای تدریس درسدر دارالفنون، شیوه

ی اقلیدس در کتاب اصول بود.  کردند که همان شیوهروش اصل موضوعی تدریس می  مثال هندسه را به
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ی ترکیبی بود که با سبک  ای مجرد، اصل موضوعی و به یک معنی هندسههندسهی یونانی،  این هندسه

ی تدریس هندسه  ای داشت. آموزش ریاضی در آن دوره نیز بر این شیوهی اسالمی تفاوت عمده هندسه

های ورزید. مثالً استفاده از اثباتهای مختلف ریاضی تأکید میاصرار داشت و اصوال بر جداسازی رشته

رای تبیین قضایای هندسی جایز نبود. البته چون تحصیل خاص نخبگان بود، در نتیجه، عدم جبری ب

کرد زیرا تعداد اندکی آن هم با تناسب این نوع هندسه با جریان آموزش عمومی چندان خودنمایی نمی

 تر شدن اصرار خود به تحصیل پرداخته بودند و پذیرای هر سبک و حجمی از دروس بودند. با عمومی

آموزان رو به فزونی گذاشت. با وجود این، تدریج تعداد مدارس و به همان نسبت تعداد دانشآموزش، به

شد. این درس بود، با اندک تغییری تدریس می  شده ی سابق که مخصوص نخبگان تهیه  هنوز همان برنامه

د عالقه در تعداد اندکی، از نفس را به بهای ایجابا آن نحوه بیان و ارائه، قدرت حل مسأله و اعتماد به

توان مشکالت آموزش درس هندسه در صد سال اخیر طور خالصه می گرفت. بهآموزان میاکثریت دانش

 در ایران را به این ترتیب برشمرد:

 ؛تأکید بر آموزش هندسه فقط از یک دیدگاه 

 ؛عدم ارتباط هندسه با دنیای واقعی 

 ؛یهای ریاضعدم ارتباط هندسه با دیگر درس 

 ؛کردن قضایا را در پی داشت دیدگاه مجرد و سنتی در تدریس هندسه که تأکید بر حفظ 

  ؛"ثابت کنید"تأکید بر حل مسائل از نوع 

 ؛را داشتند محدود بودن تعداد افرادی که توانایی یادگیری مطالب هندسه 

 ؛آموزان در آموختن هندسهنفس قشر عظیمی از دانشعدم اعتماد به 

 شده هایی که در دانشگاه تدریس میی متوسطه با هندسه ی دوره ین هندسهعدم هماهنگی ب

و ها و محدود بودن توانایی های تدریس آناست )یعنی عدم تأثیر تحصیالت عالیه معلمان بر توانایی

 قدرتشان به معلومات دبیرستانی(؛

 آموزان و شرایط های هندسه در صد سال اخیر با توانایی دانشی نگارش کتاب عدم تناسب شیوه

 (.1381ها )زنگنه و گویا،  سنی آن

 یادگیری هندسه و تفکر هندسی -4-4-2-1-3-1



92 

 

تواند  های قابل درک میورزی با تصاویر فضایی است و مثالتفکر هندسی شامل حل مسأله و دست

، های دیداری، شفاهی، ترسیمی(. مهارت2005، 1ها کمک کند )هندسکومببرای صحت بخشیدن به آن

 (.1390پور، باقری، فر، صالح صدقهای هندسی هستند ) به نقل از امینی منطقی و کاربردی از مهارت

پیاژه معتقد است که تفکر و تصور ذهنی یادگیرنده از فضا، یک تعبیر ادراکی نیست، بلکه در 

اعتقاد داشتند  سازند. او و همکارانشعوض، کودکان نمایش و تصور خود را از فضا، از طریق عمل خود می

های مجرد تشخیص دهند، قادرند که که کودکان، قبل از اینکه بتوانند هر چیز دیگری را در مقابل شکل

هایی که پر و کوژ هستند، تمیز دهند. همچنین بر اساس های دارای سوراخ و زاویه کاو را، از آنشکل

برخالف روند تاریخ رسمی هندسه است. ها، یادگیری هندسه و تفکر هندسی در نزد کودکان، تحقیقات آن

بدین معنی که نخستین تجربیات هندسی کودکان، توپولوژیکی )شامل مفاهیمی چون، مجاورت، 

ای از هندسه که با خواص و های تصویری )شاخهجداسازی، ترتیب و حصر( هستند، سپس به طرف ایده

های اقلیدسی ، و در نهایت به ایدهروندپایداری اشکال هندسی تحت تصویر کردن سروکار دارد( می

 (1384رسند )ریحانی،  می

نمایند. وی، آموزان در هندسه را در پنج مرحله توصیف میپیشرفت سطح تفکر دانش هیلیفن

داند. گر چه های این مدل میای بودن، عدم وابستگی به سن و نقش بارز معلم، را برخی از ویژگیدنباله

درسی هندسه خود از  میالدی، در برنامه 60ی  ه استثنای شوروی سابق که در دههاین نظریه، در ابتدا، ب

طور دقیق میالدی، این نظریه به 80ی  المللی قرار نگرفت، اما در دههآن استفاده کرد، مورد توجه بین

ی میالدی، عالقه رو به گسترشی در آمریکای شمال 90ی  طور مثال، طی دههمورد بررسی قرار گرفت. به

(، امروزه 2001)2دوویل که به گفته فنوجود آمد، تا جاییهیلی بهبرای انجام تحقیق در مورد مدل فن

ای در آمریکا شده است. پنج مرحله مورد ای مدرسهدرسی هندسه هیلی، بیشترین عامل مؤثر در برنامه فن

 باشد:شرح زیر میهیلی بهنظر فن

 دیداری(  )تشخیص/ -1سطح

های عنوان یک کل بدون مولفهطور طبیعی، بهشود که بهها شروع میشناسایی شکل ین مرحله باا

کنند و در این عنوان اولین ابزار تفکر استفاده میآموزان از مشاهده مستقیم، بهشوند. دانش آن، دیده می

هندسی براساس های شوند. شکلعنوان چیزی که در اطرافشان وجود دارد، آگاه می مرحله، از فضا، تنها به

ها یا آیند و قسمتحساب میعنوان یک کل بهشوند و فقط بهشان، تشخیص داده مینمود فیزیکی

 گذاری کنند و آنهاها را نامتوانند شکلآموزان در این مرحله میدانش شود.شان، در نظر گرفته نمیخواص

                                                 
1
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2
 Van De Walle 
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ها هیچ توضیحی بر اساس خواص ندارند،  ها را بازگو کنند. آن توانند خواص آن را تشخیص دهند، ولی نمی

دانم این یک ها و مفاهیم آشنا، شباهت برقرار کنند. مثالً بگویند که میولی ممکن است بین شکل

آموزان با که شبیه یک در است. اگر چه در این سطح امکان آشنا شدن دانشخاطر آنمستطیل است، به

 شوند.صورت واضح و روشن آموزش داده نمیها، بهخواص هندسی اشیاء وجود دارد، اما این خاصیت

درجه دوران  45کند، ممکن است تصور کند اگر مربع را مثال  آموزی که در این سطح فکر می دانش

شود و دهد زیرا در این سطح، به ظاهر فیزیکی شکل توجه می دهیم، دیگر مربع بودنش را از دست می

کنند. در این سطح موضوع بندی و مرتب میشان، دستهفیزیکیها را بر اساس ظاهر آموزان شکلدانش

ها ی تفکر در این سطح، کالس باشند. نتیجهها میها شبیه آنها و چیزهایی هستند که شکلتفکر، شکل

 باشند. ها هستند که شبیه هم میهایی از شکلیا گروه

 )تجزیه و تحلیل(  -2سطح

ها را مشخص کرده،  ن های جزئی آواص اشکال و مؤلفهآموزان قادرند که خ در این سطح، دانش

دهد که یک مثلث متساوی االضالع، آموز تشخیص می توصیف کنند و توضیح دهند. برای مثال، دانش

آموزان ها متمایز شود. دانش ها از دیگر مثلث وسیله سه ضلع مساوی، سه زاویه مساوی و تقارنتواند بهمی

عنوان یک ها را بهکه آن ها را داخل یک دسته منظور کنند، به عوض ایندر این سطح قادرند که شکل

چه که یک  ها قادرند که در مورد آن ها آن شکل تنها، در نظر بگیرند. با تمرکز بر روی یک دسته از شکل

سازد، تفکر کنند )چهار ضلع، اضالع متقابل موازی، اضالع متقابل مساوی، چهار  مستطیل را مستطیل می

 نهشت و غیره(.  ویه قائمه، قطرهای همزا

توانند  کنند و نمی طور منطقی تنظیم نمی آموزان در این مرحله خواص را به با این وجود دانش

آموزان در این سطح قادر  شود. لذا دانش خواص دیگری نتیجه می، تحلیل کنند که از برخی خواص

باشند که  د. مثالً توانایی درک این را نداشتههای بین خواص را درک کنن نیستند اهمیت روابط و نسبت

آموزی که در این سطح  اند سه زاویه آن نیز مساوی هستند. برای دانش اگر در یک مثلث سه ضلع مساوی

تواند به چندین دسته متفاوت تعلق داشته  کند ممکن است دشوار باشد باور کند که یک شکل می فکر می

 شته باشد.باشد یا حتی چندین اسم مختلف دا

 )استنتاج غیر رسمی( -3سطح

ها و  صورت منطقی تنظیم کنند و شکل ها را به آموزان قادرند خواص شکل در این سطح، دانش 

ی تعریف به هم ربط دهند. همچنین این قابلیت را دارند که تقدم یک خاصیت را بر  وسیله خواصشان را به

توانند  بگیرند. فهمی از اصول موضوعه ندارند و نمیدیگری تشخیص دهند و خاصیتی را از دیگری نتیجه 

صورت منطقی رابطه بین عبارات را تفسیر کنند و استداللشان بر اساس خواص تجربی به دست آمده  به
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ها وجود ندارد. اما ممکن  ها و عکس آن است. فهمی از استنتاج رسمی، نقش اصول، تعاریف رسمی، قضیه 

ربع، یک مستطیل است و یک مستطیل، یک متوازی االضالع است.این است بتوانند توضیح دهند یک م

ی ترتیب دادن یک بحث و  حال، ایده کنند، با این آموزان با اینکه معنی کامل استدالل را درک نمی دانش

)ولی “ آنگاه-اگر”ها در این سطح، مستعد تفکر  گیرند. یادگیرنده استدالل را، از کتاب یا معلم خود یاد می

 ثبات رسمی( هستند.نه ا

بطور خالصه، موضوعات تفکر در این سطح، خواص اشکال هستند و حاصل این تفکرات، درک 

 ارتباطات بین خواص اشیاء هندسی است.

 )استنتاج رسمی( -4سطح

ها، قضایا و نظایر آنهاست. در این مرحله  این سطح شامل اصول، تعاریف رسمی، تعریف نشده

ها را درک  توانند لزوم وجود اصول، تعاریف و قضیه کنند و می اج را درک میآموزان اهمیت استنت دانش

توانند ضمن گذار از مرحله شهود صرف و درک مستقیم، با عبارات مجرد نیز کار کنند و بر  کنند. می

عنوان روشی برای بنا نهادن  گیری نمایند. در این سطح، اهمیت استنتاج به اساس استدالل و منطق نتیجه

 شود، شرایط الزم و کافی درک ی هندسی در داخل یک دستگاه اصل موضوعی فهمیده می نظریه یک

  تواند ایجاد گردد. و درک تمایز بین یک عبارت و معکوس آن میشود  می

ی چنین تفکری، ایجاد  موضوعات تفکر در این سطح، ارتباطات بین خواص اشیاء هندسی، و نتیجه

 اصل موضوعی استنتاجی برای هندسه است.  توانایی فهم و درک نظام های

 )دقت(  -5سطح

ها تمرکز  ها در یک نظام داده شده، بر روی خود نظام جای کار روی استدالل در این سطح به

های ارجاعی، تنها با اشیاء مجرد کار  های خاص، تصاویر و مدل جای درگیر شدن با مصداق کنند و به می

ها را با هم مقایسه کنند و با فهم و درک  اصول متفاوت و تعریف نشدهفراگیران در این سطح  کنند. می

 بندی کنند. ها را فرمول اهمیت دقت در ارتباط درونی ساختارها، قضیه

برپایی و استقرار  موضوع تفکر در این سطح، ارتباطات بین ساختارهای رسمی و محصول آن،

های  توانند با دستگاه ها می این سطح، یادگیرنده های اصل موضوعی هندسی است. به عبارت دیگر، در نظام

توانند مورد مطالعه قرار گیرند. این  های غیر اقلیدسی نیز می اصل موضوعی متنوع کار کنند یعنی هندسه

ب است که هندسه را به عنوان شود و برای شخصی مناس مرحله یک سطح دانشگاهی محسوب می

 کند. ای از ریاضیات، مطالعه می شاخه
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اید توجه داشته یاشیم که این نظریه، فقط به عنوان مدلی برای توضیح چگونگی یادگیری هندسه ب

افتد، باشد ق میچه واقعاً در فرآیند یادگیری اتفا گر آنتواند بیانکند و نمیتوسط کودکان عمل می

 (.1384)ریحانی، 

 گیری  اندازه -4-4-2-1-4

تر،  ای از شیء است. در سطوح خیلی پیشرفته خصیصه گیری، نسبت دادن مقداری عددی به اندازه

، NCTM) باشد گیری شامل نسبت دادن یک مقدار عددی برای یک مشخصه از یک موقعیت نیز می اندازه

شده در گویا و خسروشاهی،  ، نقل2005) 2(. بایز و دمور1992، 1؛ ریس، سایدام و لیندکوئیست2000

وسیله آن  کنند که به ن اطراف با استفاده از اعداد تعریف میگیری را مرتب کردن جها ( اندازه1386

شود  های فیزیکی نمی گیری محدود به کمی کردن کیفیت توان جهان اطراف را بهتر کنترل کرد. اندازه می

 های مختلف کاربرد دارد. های رخدادها و موقعیت و امروزه در توصیف ویژگی

اضیات دارد. یکی از دالیل اهمیت این مفهوم، قدرتی ری درسی برنامهگیری نقش مهمی در  اندازه

است که این مبحث در کمک به کودکان در درک اینکه ریاضیات در زندگی روزمره مفید است، دارد و به 

(. به 1955، 3های ریاضی فراوان ابداع کنند )یورگنسن و دال ها و مهارت کند تا ایده ها کمک می آن

های  ( مفاهیم و روش2000) NCTM( و 1386ر گویا و همکاران، شده د ، نقل1990) 4ی فی گفته

ترتیب الزم است در  این و سواد شهروندی بوده و به 5های اصلی سواد عددی گیری، یکی از مؤلفه اندازه

 دبستانی تا پایان دبیرستان لحاظ شود. های رسمی آموزش عمومی ریاضی از پیش برنامه

گیری همانند محاسبات،  کند که اندازه ( بیان می1386اران، شده در گویا و همک ، نقل1990فی )

سختی  ی لزوم وجود آن به ای آشنا و دارای سابقه طوالنی است که درباره قدر در ریاضیات مدرسه آن

های این آشنایی و سابقه طوالنی این است که کودکان حتی در سنین  توان شک کرد. یکی از علت می

دانند، دانش غیررسمی از اندازه  ینکه چیزی راجع به واحدهای استاندارد نمیا وجود پیش از دبستان، با

( که اندازه گرفتن را بیرون کشیدن یک 1990، 6شده در کمپبل دارند. زیرا با استناد به تعریف پیاژه )نقل

بیم که یا داند، درمی جزء با نام یک واحد از یک کل و سپس جابجا کردن این واحد بر باقیمانده آن کل می
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گیری متعدد و متنوعی هستند )گویا و همکاران،  کودکان در زندگی واقعی خود دارای تجارب اندازه

1386.) 

 ریاضی درسی برنامهگیری در  ضرورت و اهمیت اندازه -4-4-2-1-4-1

 باشد: ریاضی می درسی برنامهناپذیر هر  گیری بنا بر دالیل زیر بخش جدایی اندازه

ای آموزش سواد )چارچوبی برآموزان کاربرد دارد. در  ره دانشتجربیات روزمگیری در  اندازه -1

ها کاربرد دارد، بسیاری  گیری معموالً در بسیاری از زمینه ( آمده است که چون اندازهعددی به بزرگساالن

زش گیری دارند. بنابراین بهتر است که آمو های اندازه نفس زیادی در مهارت از یادگیرندگان، اعتمادبه

منظور ایجاد ارتباط بین  هایی را به ها فرصت گیری از نقاط قوت یادگیرندگان شروع شود و برای آن اندازه

و همکاران،  1؛ باکستر1955های زندگی روزمره ایجاد کند )یورگنسن و همکاران،  تدریس و موقعیت

 (.1386شده در گویا و همکاران،  ، نقل2006

کند )یورگنسن و همکاران،  ری مباحث دیگر ریاضی کمک میگیری به یادگی مفهوم اندازه -2

گیری فرصتی  کند که اندازه ( در این خصوص بیان می2000) NCTM(. 1992؛ ریس و همکاران، 1955

های هندسی، مفاهیم  را برای یادگیری و کاربرد )مفاهیم( ریاضیاتی دیگر همانند عملیات اعداد، ایده

( یکی دیگر از 1386شده در گویا و همکاران،  ، نقل1990کند. کمپبل) آماری و مفهوم تابع فراهم می

در دوران کودکی  2سازی عدد گیری در سنین کودکی را اهمیت مفهوم های تأکید بر آموزش اندازه ضرورت

شده در  ، نقل2005خورده است. بایز و همکاران ) گیری گره کند، زیرا مفهوم عدد با مفهوم اندازه معرفی می

گیری، ایجاد بصیرت نسبت به اعداد، نسبت به جایگاه اعداد روی  نیز با تأیید این جنبه از اندازه همان(

گیری  محور و نسبت به محیطی که در آن قرار دارند را مستلزم به دست آوردن بینش صحیحی از اندازه

درک بهتر اعداد اعشاری  های دیگر ریاضی همانند گیری برای شاخه دانند. از این گذشته اندازه در افراد می

 و تخمین بهتر محاسبات نیز مفید است.

جای استفاده از  گیری به های آموزش مفاهیم ریاضی، استفاده از اندازه یکی از روش  عالوه بر این

های پیوسته  جای اینکه اعداد را با شمردن مقادیر گسسته آموزش دهیم، با اندازه هاست. مثالً به مجموعه

ای که روی دو گروه  ( در مطالعه مقایسه1386شده در گویا و همکاران،  ، نقل1976) 3واگنن متناظر کنیم.

یافت که کودکانی که ریاضی را با رویکرد  آموزان پایه اول ابتدایی انجام داد، به این نتیجه دست از دانش
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تند که ریاضی را به گیری یاد گرفتند، در مباحث استاندارد ریاضی، عملکردی مشابه کودکانی داش اندازه

ها آموختند. این در حالی است که آموزش با رویکرد  شکل استاندارد آن یعنی با رویکرد نظریه مجموعه

 (.1386گیری نیز شد )گویا و همکاران،  گیری منجر به عملکرد بهتر کودکان درزمینۀ اندازه اندازه

اتی و بین ریاضیاتی، ارتباط گیری کردن ضمن برجسته کردن ارتباطات درون ریاضی اندازه -3

خارج از ریاضی همانند مطالعات اجتماعی، علوم، هنر،  درسی برنامههای  ها و حوزه ریاضی را با سایر زمینه

 (.1992؛ ریس و همکاران، 1955؛ یورگنسن و همکاران، NCTM ،2000کند ) بدنی نیز بیان می تربیت

طور ویژه و  گیری به باشد. اندازه یادگیری می گیری دربرگیرنده تجربیات فعال و عمل اندازه -4

ها به درک عمیقی از  خوبی بر استفاده از مواد واقعی )عینی( تأکید دارد. درواقع غیرممکن است که بچه به

، NCTMگیری با ابزار دست یابند ) های فیزیکی و اندازه گیری بدون دست ورزی مواد، مقایسه اندازه

 (.1955؛ یورگنسن و همکاران، 2000

 درسی برنامهگیری در  گیری ارتباط نزدیکی با حل مسئله دارد. با واردکردن مبحث اندازه اندازه -5

توان کاربردهای عملی ریاضیات را به کودکان نشان داد و  آید که از طریق آن می فرصتی به وجود می

ی را برای ارائه تجارب حل گیری فرصت مغتنم های حل مسئله را ارتقاء داد. درواقع مبحث اندازه مهارت

 (.1955؛ یورگنسن و همکاران، 1992کند )ریس و همکاران،  مسئله در همه سطوح فراهم می

 ای ریاضی مدرسه درسی برنامهی در گیر چارچوبی برای آموزش اندازه -4-4-2-1-4-2

وضوع ها حول هشت م گیری در آن دهد که آموزش اندازه های درسی نشان می بررسی اکثر برنامه

 (:1955چرخد )یورگنسن و همکاران،  متداول می

 زاویه -8پول،  -7دما،  -6زمان،  -5جرم،  -4حجم،  -3سطح،  -2طول،  -1

باشد. بررسی پیشینه  طور متداول یکسان و مشخص می این هشت موضوع به :چارچوب آموزشی

ها جزء  ی است که توجه به آندهد که موارد زیاد نشان می درسی برنامهگیری در  پژوهشی موضوع اندازه

گیری است و باید در تدوین برنامه در نظر گرفته شوند.  ی اندازه مؤثر درباره درسی برنامهجدانشدنی یک 

 اند از: این موارد عبارت

 گیری های واقعی اندازه فعالیت -1

 واحدهای غیراستاندارد -2

 واحدهای استاندارد -3

 گیری ابزارهای رسمی اندازه -4

 گیری  دانش موضوعی ریاضی مربوط به اندازه -5
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 معیارهای مورد استناد شخصی -6

 تخمین زدن -7

 تکنولوژی  -8

 (.1386های فرهنگی و نیازسنجی فرهنگی )گویا و همکاران،  توجه به زمینه -9

ها پرداخته  دهد که به تشریح آن گیری ارائه می این موارد چارچوبی را برای نحوه آموزش اندازه

 شود. می

هایی است که  گیری، فعالیت های واقعی اندازه منظور از فعالیت گیری: های واقعی اندازه فعالیت -1

های خود کودک  گیری، اهمیت کشف گیری درگیر کند. در اندازه های اندازه آموز را با مفاهیم و روش دانش

شود؛ زیرا وقتی  ایان میهایی که خودش به دست آورده است، بیش از سایر مباحث ریاضی نم و بصیرت

شده و به بحث گذاشته  آموز در کالس درس انجام گیری توسط خود دانش یک فعالیت واقعی اندازه

های گوناگون به انجام  شوند و با استفاده از روش شود، تمام آن با یک مسئله جذاب واقعی درگیر می می

 (.1386پردازند )گویا و همکاران،  آن می

آموزان  فکرکردن دانش ب مستلزم این است که معلم الگوهای متداول در نحوهآموزش مناسب و خو

 درسی برنامهسوی هدفی که معلم تعیین کرده است یا در  شده را به را شناسایی کند و سپس الگوی یاد

گویند، ولی چون  شده است، سوق دهد. اغلب، به این روش یادگیری، یادگیری اکتشافی می مشخص

آموزان به فراگیری معلومات مطلوب  شده است، هدایت کردن دانش ریزی لم برنامهاکتشاف توسط مع

(. بنابراین بایستی آموزش 1955تواند در ساختارهای ویگوتسکی قرار گیرد )یورگنسن و همکاران،  می

های واقعی شوند که طی آن به مفاهیم مربوط  آموزان درگیر فعالیت گیری طوری باشد که خود دانش اندازه

ی آن  گیری در این است که کودکان خود انجام دهنده به آن دست یابند. مزیت فعالیت واقعی اندازه

های جدید کسب  پذیرد. به همین دلیل کودکان بصیرت هستند و هر کشفی توسط خودشان صورت می

 شوند. گیری و توانایی تخمین زدن خویش می کنند و قدرشناس دقت ابزار، دقت عمل، واحدهای اندازه می

گیری اهمیت دارد،  های واقعی در آموزش مفهوم اندازه ای که انجام دادن فعالیت به همان اندازه

گیری به  توانند از طریق اندازه ی یادگیری را که کودکان می ها، امکان کسب تجارت ارزنده انجام ندادن آن

گیری باید بارها و بارها  عمل اندازهدهد که  دهد. بااینکه نتایج تحقیقات نشان می دست بیاورند، کاهش می

ها مشارکت داشته  آموزان فعاالنه در این فعالیت آموزان طی مسائل روزمره انجام شود و دانش توسط دانش

ها زیاد تکرار شوند،  گونه فعالیت کنند که نکته اساسی این نیست که این باشند، اما بایز و همکاران بیان می

ها توسط کودکان، فرصت کسب بصیرت بیشتری را نسبت به  این نوع فعالیت بلکه مهم این است که انجام

گیری را در کودکان ایجاد  دهد. همچنین امکان توسعه تصور صحیح از اندازه ها می گیری به آن اندازه
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گیری  آموزان بازتاب بیشتری بر عمل اندازه شود دانش کند. به همین دلیل طرح سؤاالتی که باعث می می

در این موقعیت، یک "هایی مانند  کنند؛ سؤال گیری را ارزشمندتر می های اندازه باشند، فعالیتداشته 

چگونه  "، "گیری را چگونه انجام دادم؟ من این اندازه"، "گیری چیست؟ راهبرد مناسب برای اندازه

تر و  با روش دم دست گیری را توانم این اندازه آیا می"، "گیری را بیان کنم؟ ی این اندازه توانم نتیجه می

  (.1386؛ گویا و همکاران، 1955)یورگنسن و همکاران، "تری انجام دهم؟ سریع

( بهترین راه آموزش ریاضی به خردساالن را این 1386شده در گویا و همکاران،  ، نقل1990سامبو )

ه همین دلیل ازنظر هایشان ببینند. ب ها و بازی ها کمک شود خواص ریاضی را در فعالیت داند که به آن می

ها متفاوت خواهد  تناسب تجارب شخصی آن شود، به ریزی می او، ریاضیاتی که توسط کودکان مختلف پایه

ها یاد دهند که  که به آن ها باید خواص ریاضی را خودشان کشف کنند، نه این بود. به اعتقاد وی بچه

 دانند. ترها چه چیزی را تفکر ریاضی می بزرگ

گیری اشیاء هست. ویژگی  اندازه یّت گیری، درک صفت قابل آموزش مفهوم اندازه ی اولین مرحله

هایی  تواند با عدد بیان شود. تشخیص اینکه اشیاء ویژگی ای از شیء هست که می گیری مشخصه اندازه قابل

ی (. تعیین ویژگNCTM ،2000گیری است ) گیری هست، قدم اول در مطالعه اندازه اندازه دارند که قابل

ها انجام شود تا ویژگی  تواند در راستای مقایسه ویژگی یادشده با سایر ویژگی گیری اغلب می اندازه قابل

تواند از  (. تشخیص ویژگی در ابتدا می1955مذکور شناسایی و تشخیص داده شود )یورگنسن و همکاران، 

مقایسه مستقیم و در آخر با طریق مقایسه با اشیائی که تفاوت محسوس باهم دارند صورت گیرد. سپس با 

باشد، مرحله  گیری می ای اساسی در اندازه شود. این مرحله را که مرحله ها انجام می مقایسه غیرمستقیم آن

(. در 1992رود )ریس و همکاران،  اند؛ چراکه هیچ عددی در آن به کار نمی گیری(( نامیده ))پیش اندازه

گیری، نتیجه  اندازه سال است، ضمن تشخیص صفت قابل این مرحله که بیشتر مختص کودکان کم سن و

شود )بایز و همکاران،  ها بیان می تر و مانند این تر، سنگین تر، کوتاه گیری توسط کلماتی مانند بزرگ اندازه

(. در این مرحله است که کودکان پس از تشخیص صفت 1386شده در گویا و همکاران،  ، نقل2005

گیری، مورد مقایسه قرار داده و  نند اشیاء مختلف را بر اساس صفت مورداندازهتوا گیری، می مورداندازه

توانند  کنند. همچنین می تر و ... بیان  تر، سبک تر، سنگین تر، کوتاه نتایج مقایسه را با کلماتی مانند بزرگ

 اشیاء را طبق آن صفت مرتب کنند.

باشد تا  گیری می زمره مبنایی برای اندازهدر آغاز، تجربیات زندگی رو: واحدهای غیراستاندارد -2

گیری شکل بگیرد و آمادگی برای معرفی واحدهای رسمی ایجاد شود.  های مؤثر اندازه اصول مهارت

گیری به تجربیاتی دسترسی دارند که این امکان را به  آموزان با استفاده از ابزارهای غیررسمی اندازه دانش

های مختلف استفاده کرد، شناسایی کنند.  ها در زمینه توان از آن که میدهد تا واحدهای مختلفی  ها می آن
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گیری طول کتاب مؤثر است، استفاده از گیرۀ  که استفاده از گیرۀ کاغذ برای اندازه مثال درحالی عنوان به

تخاب آموزان را برای ان ها دانش گیری طول یک اتاق واحد مناسبی نیست. انجام این تجربه کاغذ برای اندازه

 (.1955کند )یورگنسن و همکاران،  می گیری آماده  اختیاری واحدهای رسمی اندازه

گیری  که این نوع اندازه تواند با استفاده از واحدهای غیراستاندارد صورت گیرد. با این گیری می اندازه

هی اوقات مؤثرترند. گیری با استفاده از واحدهای استاندارد و ابزارها دارد، گا دقت کمتری نسبت به اندازه

(، 1386شده در گویا و همکاران،  ، نقل1998و همکاران ) 1این در حالی است که به گزارش جورام

آموزان  درصد دانش شود و مثالً فقط پنجاه ای کمتر ایجاد می متأسفانه این تجربیات برای کودکان مدرسه

ی کاغذ هستند.  از طریق پوشاندن آن با گیرهخط  گیری طول یک پاره ی چهارم ابتدایی قادر به اندازه پایه

دانند که  ها اغلب نمی گیری ندارند. آن ای صحیحی از مفهوم واحد اندازه همچنین کودکان معموالً فهم پایه

صورت یک کل نباشد؛ مانند استفاده از  شده باشد و به تر تشکیل یک واحد، ممکن است از اجزای کوچک

 عنوان واحد. دو مداد به

گیری از جهات مختلفی مفید هستند. یکی از فواید استفاده  اده از واحدهای غیراستاندارد اندازهاستف

عنوان یک فرآیند درک  گیری توسط کودکان به گیری این است که اندازه از واحدهای غیراستاندارد اندازه

ی کاغذ  اده از گیرهشود که طول یک طناب را با استف طور مثال وقتی از کودکان خواسته می ود. بهش می

ی کاغذ روی طناب به شکلی که  ها با حرکت دادن گیره دهد که اغلب آن اندازه بگیرند، تجربه نشان می

درستی، تعداد  ابتدای آن هر بار منطبق بر انتهای آن در مرحله قبل باشد و با طی کردن این فرآیند به

عنوان طول طناب  طناب پوشانده شود را به گیرد تا تمام ی کاغذ روی طناب قرار می دفعاتی که گیره

 کنند. گزارش می

گیری مانند خط کش استفاده کنند، این فرآیند درک  که اگر کودکان از یک ابزار اندازه درصورتی

تر انواع  گیری دیگر نیز هست، زیرا که بیش های اندازه تعمیم به موقعیت نخواهد شد. فرآیندی که قابل

 (.1386منظور ساختن کل اندازه هستند )گویا و همکاران،  ر کردن یک واحد بهگیری شامل تکرا اندازه

آموزان  یکی دیگر از فواید استفاده از واحدهای غیراستاندارد این است که این امکان را به دانش

های مختلف استفاده کرد را شناسایی کنند.  ها در زمینه توان از آن دهد تا واحدهای مختلفی که می می

شود تا نیاز به استفاده از  ی استفاده از واحدهای غیراستاندارد باعث می ور مشابه، کسب تجربه درزمینهط به

 (.1386؛ گویا و همکاران، 1955واحدهای رسمی معمولی احساس شود )یورگنسن و همکاران، 

                                                 
1
 Joram 



101 

 

ه پایه و مرورزمان صورت بگیرد. شش مفهوم وجود دارد ک استفاده از واحدهای غیراستاندارد باید به

دهند. معلمان بایستی ضمن آشنا شدن با این  گیری با واحدهای غیراستاندارد را تشکیل می اساس اندازه

آموزان به این مفاهیم  ها را طراحی و در کالس اجرا کنند تا از دستیابی دانش مفاهیم، طیفی از فعالیت

 اند از: اطمینان حاصل کنند. این مفاهیم عبارت

 آموزان باید بتوانند تعداد واحدها را  گیری است. دانش تلزم یک عدد و واحد اندازهگیری، مس اندازه

گیری را در گزارش خود بیاورند، مانند پنج کلیپ کاغذی، چهارده گام، شش  شمارش کنند و واحد اندازه

 وجب.

 احدهای توان باهم مقایسه کرد و این در صورتی است که و راحتی می گیری شده را به مقادیر اندازه

کنند. ممکن است شش  تنها بر عدد تکیه می ها  آیتم گیری یکسان باشند. کودکان اغلب در مقایسه  اندازه

 تر از سه خط کش در نظر گرفته شوند. گیره کاغذ بزرگ

 تر  با توجه به زمینه کاربرد، ممکن است استفاده از یک واحد در مقایسه با واحد دیگر مناسب

 باشد.

 گیری با تعداد واحدها نسبت عکس دارد. دازهاندازه واحد ان 

 گیری ندارند. اندازه واحدهای  گیری ارتباط مؤثری با اندازه واحدهای غیراستاندارد اندازه

گیری را به  تواند تغییر کند، بنابراین امکان تشخیص یکسانی از بزرگی اشیاء مورداندازه غیراستاندارد می

 دهند. همه افراد نمی

 (.1955شود )یورگنسن و همکاران،  تر حاصل می تر با انتخاب واحدهای کوچک قیقگیری د اندازه 

گیری و  منظور ایجاد نیاز برای استفاده از واحدهای استاندارد اندازه بهواحدهای استاندارد:  -3

آموزان گفتگو شود. بیان مشکالتی که در صورت  طور مؤثر با دانش گیری، بایستی به تدوین اصول اندازه

های بیان ضرورت استفاده از واحد  آید، یکی از راه گیری به وجود می بود واحد استاندارد در اندازهن

شود. منظور از  گیری محسوب می های اندازه ترین جنبه گیری یکی از مهم باشد. واحد اندازه استاندارد می

شده در خصوص  رائهواحد، هم واحدهای استاندارد و هم واحدهای غیراستاندارد است. شش مفهوم ا

آموزان با انجام  اند و دانش واحدهای غیراستاندارد، در خصوص واحدهای استاندارد نیز دارای اهمیت

آموزان در استفاده  های مناسب بایستی به آن مفاهیم دست یابند. یکی دیگر از مفاهیمی که دانش فعالیت

گیری باید  ین است که برای هر اندازهاز واحدهای استاندارد و غیراستاندارد بایستی درک کنند، ا

گیری و همچنین  اندازه اندازه شیء مورد شده به ترین واحد را انتخاب کرد. اندازه واحد انتخاب مناسب

 (.1992میزان دقت موردنظر بستگی دارد )ریس و همکاران، 
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داد که بیش ( نشان 1386شده در گویا و همکاران،  ، نقل1984) 1نتایج تحقیقات فیگراس و والدج

برند. این محققان بیان کردند که یک  اشتباه به کار می گیری را به آموزان، واحدهای اندازه از نیمی از دانش

شود و بنابراین جلوی  دوره ابتدایی مطرح می درسی برنامهگیری استاندارد، خیلی زود در  سیستم اندازه

نیاز برای درک  گیری یک پیش م واحد اندازهگیرند. بنابراین درک مفهو فهم کامل مفهوم واحد را می

 واحدهای استاندارد است.

به مقایسه کردن و مرتب کردن گیری،  های اندازه ها و روش فعالیت گیری: ابزارهای رسمی اندازه -4

( عالوه بر استفاده از واحدهای استاندارد و غیراستاندارد، 2005شود. بایز و همکاران ) اشیاء محدود نمی

های مناسب برای  گیری مانند خط کش، متر، ترازو و ... را نیز یکی از روش ه از ابزار اندازهاستفاد

گیری،  کنند. درواقع یکی از اجزای مهم آموزش اندازه های اولیه ابتدایی معرفی می گیری در سال اندازه

ایی است که نتایج گیری است. اهمیت استفاده از این ابزارها تا ج استفاده از ابزارهای رسمی اندازه

گیری و عملکرد  ی معناداری بین استفاده کودکان از ابزارهای اندازه دهند که رابطه تحقیقات نشان می

گیری، در  ی اهمیتی از ابزار اندازه ها در درس علوم وجود دارد. با در نظر گرفتن چنین درجه آن

ای بر  ( نیز تأکید ویژه1386اران، شده در گویا و همک ، نقل1996) 2استانداردهای ملی آموزش علوم

 گیری آمده است: ی اندازه استفاده از این ابزارها شده است. در این استانداردها، درزمینه

 گیری، اطالعات بیشتری را نسبت به حالتی که از این ابزارها استفاده  استفاده از ابزارهای اندازه

 دهد. شود، می نمی

 های علمی اشیاء  منظور مقایسه آوری اطالعات دقیق به برای جمع توان گیری را می ابزارهای اندازه

 منظور طراحی و ساخت اشیایی که درست کار کنند، مورداستفاده قرارداد. و حوادث و به

 گیری مستقیم طول، حجم، جرم، زمان،  خواندن عددهای دیجیتال و آنالوگ روی ابزار، برای اندازه

 اشیاء مختلف، ضروری است.  دهای مناسب برای بیان بزرگیسرعت و دما الزم است و انتخاب واح

گیری نیز تأثیرگذار است  های دیگر اندازه گیری، بر روش کارگیری ابزار اندازه عالوه بر این، توانایی به

آموزانی که قادر به استفاده از ابزار مناسب برای  دهد که دانش که نتایج تحقیقات نشان می طوری به

یق شیئی نباشند، در تخمین زدن اندازه نیز دچار مشکالت بسیاری خواهند بود )گویا و گیری دق اندازه

 (.1386همکاران، 
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که در مورد مراحل  -ی پیاژه گیری بر مبنای نظریه نظم به وجود آمده در تدریس اندازه 1کلمنتس

گیری با  اندازه : شروع با واحدهای غیراستاندارد، واحد استاندارد وکه شامل مراحل -رشد کودک است

. وی با طرح این سؤال که آیا این ترتیب، بهترین روش دهد وردنقد قرار میاستفاده از ابزار است را م

یافت. وی برای  ای در مورد آموزش پرداخت و درنتیجه، به یک ترتیب دیگر دست ممکن است، به مطالعه

ی  ی اول دبستان، استفاده رای پایهپیشنهاد کرد. سپس ب  ی مستقیم را دبستانی مقایسه ی پیش پایه

دارد که شروع با واحد  همزمان از خط کش، واحدهای استاندارد و غیراستاندارد را توصیه کرد. او ابراز می

ی اول دبستان با این هدف صورت  غیراستاندارد مضر نیست، اما اگر استفاده از واحد غیراستاندارد در پایه

شده است. وی برای  دسازی را درک کند، کاری پیش از موقع انجامگیرد که کودک نیاز به استاندار

ی  ای بین واحدها، لزوم وجود واحدهای استاندارد و رابطه های دوم و سوم دبستان، آموزش رابطه پایه

داند )گویا  گیری را مناسب می ی واحد و تعداد واحدها و استفاده از ابزارهای دیگر اندازه معکوس بین اندازه

ازحد بر نظم حاکم بر تدریس  ( نیز تأکید بیش1955(. یورگنسن و همکاران )1386اران، و همک

کنند که این مدل آموزش در بطن خود این نظریه را دارد که  کنند و استدالل می گیری را رد می اندازه

مفهوم گیری آن  ای به خطی بودن شکل دهد و این دیدگاه اشاره یادگیری به شیوه سلسله مراتبی رخ می

حال یادگیری،  آموزان صحت داشته باشد، بااین دارد. ممکن است این موضوع برای تعداد مشخصی از دانش

فرآیندی بسیار پیچیده است که اغلب با خطی بودن فاصله دارد. ممکن است مدل خطی، پیچیدگی فکر 

زان کالس بسیار متفاوت آمو ها در مقایسه با سایر دانش آموزانی که تجربه آن کردن و پیشرفت در دانش

 است را نادیده بگیرد.

گیری، شامل  دانش ریاضی مربوط به اندازه گیری: دانش موضوعی ریاضی مربوط به اندازه -5

های مختلف از قبیل محیط، مساحت، حجم، سرعت و همچنین محاسبات  ای اندازه های محاسبه فرمول

دهد که  های درسی کشورهای مختلف نشان می رنامهگیری است. بررسی ب مربوط به تبدیل واحدهای اندازه

ی  هایی برای محاسبه ی فرمول گیری محدود به معرفی چند کمیت، ارائه ها، موضوع اندازه در بسیاری از آن

گیری و روش  محیط، مساحت و حجم برخی از اشکال و احجام هندسی، معرفی واحدهای استاندارد اندازه

گیری یک موضوع کاربردی است،  دهد باآنکه اندازه ج تحقیقات نشان میتبدیل واحدهاست. همچنین نتای

شود که کودکان  ها باعث می ( تأکید بر فرمول1990شود. به گفته فی ) معموالً بر روی کاغذها آموخته می

 -های نامنظم ها به شکل های واقعی آگاه نشده و قادر به تعمیم دادن اندازه از ماهیت تقریبی بودن اندازه

( برای برطرف کردن 2005نشوند. پیشنهاد بایز و همکاران ) -های نامنظم ها یا مساحت مانند طول خم
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واحد مناسب، اندازه بگیرند، چگونه زبان  این مشکل، این است که به کودکان یاد بدهیم چگونه با یک

حیط، مساحت و ... را ی طول، م گیری درباره ی اندازه ریاضی مناسب را به کار برند و چگونه مسائل ساده

ای در کودکان عنوان  ی درک اندازه گیری را ایجاد توسعه تر اندازه ها در ادامه، هدف اساسی حل کنند. آن

تواند از  ها می هایی که در آن ای، کودکان از انواع موقعیت دهند که با توسعه درک اندازه نموده و توضیح می

گیری،  یابند. استفاده از ریاضیات مربوط به اندازه کرد، آگاهی می عنوان یک رویکرد استفاده گیری به اندازه

های محاسباتی، پس از ایجاد چنین درکی در کودکان، معنادار و  ها و انجام تمرین یعنی آموزش فرمول

 (.1386مؤثرتر خواهند بود )گویا و همکاران، 

ی، یک کمیّت مشخص برای منظور از معیار مورد استناد شخص معیارهای مورد استناد شخصی: -6

توانند ذهنی یا فیزیکی باشند. منظور از  داند. این معیارها می ی متناظر با آن را می فرد است که اندازه

های خاص مانند صد متر، پنج  معیار مورد استناد ذهنی، تصویری است که افراد از بعضی از اندازه

های در  از معیار مورد استناد فیزیکی هم، کمیّتدارند. منظور  متر یا یک مترمربع در ذهن خود سانتی

کنند.  ها استفاده می های دیگر از آن گیری کمیت دانند و برای اندازه های آن را می دسترس است که اندازه

گیری توسط ابزارها  گیری کسب کنند، مهارت اندازه ی اندازهزمینه هایی که کودکان باید در یکی از مهارت

گیری با استفاده از ابزار مهم  دارد باوجوداینکه اندازه ( ابراز می1999است. کلمنتس )و معیارهای ذهنی 

ای  هایی مانند ایجاد خط کش ذهنی یا خط کش مفهومی هم از اهمیت ویژه است، اما ایجاد توانایی

 (.1386برخوردار است )گویا و همکاران، 

ی فواید  ساالن درباره از بزرگ( به نقل گروهی 2006باکستر و همکاران )زدن:  تخمین -7

های  که درستی ابزار و روش شود و به این جویی در وقت می زدن باعث صرفه اند: تخمین زدن گفته تخمین

گیری دقیق، ممکن نیست و تخمین  ها اندازه کند. در برخی موقعیت گیری را تعیین کنیم کمک می اندازه

گیری  ( تخمین اندازه1998بخش است. جورام و همکاران ) ذتزدن، ل آید و باالخره اینکه تخمین به کار می

کنند  ها بیان می دانند. آن گیری فیزیکی می ای برای فهم اندازه را یک مهارت مهم برای سواد عددی، و پایه

توان از دو روش مختلف، یکی حدس و آزمایش یا تمرین و  گیری، حداقل می که در آموزش تخمین اندازه

زدن استفاده کرد. ایجاد معیارهای مورد استناد شخصی،  های تخمین ی آموزش استراتژیبازخورد و دیگر

خواه معیارهای ذهنی و خواه معیارهای فیزیکی یکی از ارکان اصلی آموزش تخمین اندازه است. عالوه بر 

باید آموزش گیری نیز  های اندازه ی بین موقعیت و محدودیت این برای توسعه توانایی تخمین اندازه، رابطه

توان  کنند که می ها ارائه می داده شود. نتایج تحقیقات مختلف پیشنهادهایی را برای تخمین مناسب اندازه

 به موارد زیر اشاره کرد:

 زدن ی تخمین داشتن تجارب عملی درزمینه 
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 های ریاضی ها در کالس توجه به توضیح دادن روش تخمین و بررسی معقول بودن پاسخ 

  (.1386زدن افراد )گویا و همکاران،  بر توانایی تخمینتأثیر سن رشد 

گیری  هایی است که برای آموزش مفاهیم اندازه استفاده از تکنولوژی، یکی از راه: تکنولوژی -8

ای این است که  ی درک اندازه های توسعه کند که یکی از راه ( ابراز می1999شده است. کلمنتس ) توصیه

افزار  هایی ایجاد کنند؛ مانند محیطی که نرم بین عدد و هندسه رابطه آموزان را تشویق کنیم دانش

( معتقد است که کودکان در محیط لوگو 1990کند. کمپبل ) برای کودکان فراهم می 1گرافیکی لوگو

توانند با واحدهای مختلف دست ورزی کنند، واحدهای خودشان را بسازند و با استفاده از واحد  می

شود که درک  لف را تخمین بزنند. بنابراین، در این محیط به کودکان اجازه داده میهای مخت خویش، طول

ی واحد و تعداد واحدهایی که طول  ی معکوس بین اندازه گیری و رابطه و فهم خود را از فاصله، واحد اندازه

حیط، رشد پوشانند، توسعه دهند. مطالعه وی نشان داد که کودکان پس از کار در این م موردنظر را می

 (.1386)گویا و همکاران،  کنند ی تخمین فاصله پیدا می توجهی درزمینه قابل

( الزم 1998به اعتقاد جورام و همکاران ) های فرهنگی و نیازسنجی فرهنگی: توجه به زمینه -9

دهد که کارکرد تخمین  است که زمینه فرهنگی تخمینِ اندازه، شناسایی شود. تحقیقات نشان می

یری در یک فرهنگ و اینکه چقدر از تخمین آن نوع اندازه، در زندگی روزمره استفاده شود، میزان گ اندازه

کنند که عجیب نیست که  ها اشاره می کند. آن بینی می ی تخمین اندازه پیش یادگیری افراد را درزمینه

شنوند و بر  یزهایی میکنند. چون هرروز راجع به دما چ افراد در تخمین دما، بهتر از بقیه موارد عمل می

شده در  ، نقل1376گیرند. این همان ایده ریاضیات قومی است که بیشاپ ) مبنای این اعداد، تصمیم می

کند که با در نظر گرفتن فرهنگ  ( با ارجاع به آن، به آموزشگران ریاضی توصیه می1386گویا و همکاران، 

 فکر کنند:های مهم زیر  ی ایده در تحقیقات آموزشی خود، درباره

های  ریشه -5ریاضی،   تاریخ -4تعامالت بین ریاضی و زبان،  -3ها،  مردم و ارزش -2تعامالت انسانی،  -1

 فرهنگی

دهد که بر مبنای شش فعالیت  مدار را پیشنهاد می ی درسی فرهنگ وی در ادامه یک برنامه

ردن و توضیح دادن است و این اساسی شمردن، چگونگی قرار دادن، اندازه گرفتن، طراحی کردن، بازی ک

چه "مثال  عنوان کند به بیان می 2یافته است. بیشاپ ها توسعه شش فعالیت توسط تمام جوامع و فرهنگ

تر شدن جوامع،  شود. طبیعی است با پیچیده ای مطرح و پاسخ داده می سؤالی است که در هر جامعه "قدر
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گیری  شوند. اندازه تر می ها پیچیده گیری ل در آن اندازهگیری نیز با تمامی واحدهای دخی های اندازه تکنیک

های ذهنی شمارش است، توانایی دیگری از قبیل تخمین زدن، تقریب زدن و  عالوه بر اینکه شامل توانایی

گیری،  ی اندازه ی درسی درباره شود. بنابراین برای طراحی یک برنامه ارزشیابی کردن را نیز شامل می

 (.1386کاران، سازی در جامعه، الزم و ضروری است )گویا و هم هدف فرهنگ با نیازسنجی فرهنگی،

 ، آمار و احتمالها داده -4-4-2-1-5

 1آمار  -4-4-2-1-5-1

به اطالعات و  نقش روزافزون علم آمار در جهان امروز و نیازمندی حل مسائل و مشکالت تکنیکی،

ای با مفاهیم و مطالب آشنا  آموزان به گونه ند که دانشک ، ایجاب میها دادههای مشخصی در تحلیل  توانایی

و آموختن حجم معینی از مطالب بتوانند در حل مسائل  های مناسب ذهنی شوند که عالوه بر درگیری

 .(1384 )کتاب راهنمای معلم آمار و مدل سازی،ها استفاده کنند  ، از آنروزمره شغلی و شخصی خود

( هم به طور صریح و هم غیرمستقیم 1390د برنامه درسی ملی)در اسناد باالدستی به خصوص سن

سازد. در  های درسی روشن می به مفاهیم و مطالبی اشاره شده که نقش و اهمیت درس آمار را درکتاب

 پردازیم: زیر به بیان بخشی از این اشارات می

 ریاضیات، است. نیانسا های متفاوت در فعالیت وسیع کاربردهای دارای آن، کاربردهای و ریاضیات

 قدرت کنند، استدالل منطقی به طور بتوانند مسائل با برخورد در که شد خواهد افرادی تربیت موجب

 ریاضی، مهم وجه بسازند. های جامع تئوری پیرامونی های پدیده درباره و باشند داشته انتزاع و تجزیه

 ممکن های وضعیت کنترل بینی و شپی پیچیده و های موقعیت دقیقِ توصیف برای انسان توانمندسازی

نیز  و روزمره مسائل حل در کارگیری ریاضی به توانایی بنابراین،. است اجتماعی اقتصادی و طبیعی، مادی،

 .می باشد ریاضی آموزش اساسی اهداف از انتزاعی، حل مسائل

 جبر ددی؛ع و محاسبات اعداد شامل: ریاضی، مفاهیم درک سو، یک از ریاضیات آموزش حوزه قلمرو

 سوی از .است احتمال ،آمار و ها داده اندازه گیری؛ و هندسه ؛)ها تابع و ها رابطه الگوها،( نمادین نمایش و

 های استراتژی کارگیری به مسأله و حل نظیر ریاضی فرآیندهای با باید آموزان دانش حوزه، این در دیگر،

 دادن، تعمیم) منطقی و استدالل نقّاد تفکر ل،استدال ،(ها پدیده و واقعی مسائل) سازی مدل مسأله، حل

 و تأیید /بهاجوا تبیین و توضیح دادن حدسیه ها، آزمودن و سازی حدسیه سازی فرضیه پیش بینی،

 و دیداری یا تجسمی تفکر ؛(به کارگیری الگوها کردن، مقایسه کردن، بندی دسته بها،جوا کردن تصدیق

 قالب در مسأله تولید تجسمی، غیرمعمول، الگوهای أله هایمس کردن حل فضایی، استدالل) خلّق تفکر

 فرهنگی) ریاضی گفتمان ریاضی، مفهومی موضوعی و پیوندهای و اتصال ،(تخیلی و واقعی بافت و داستانی
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 و شده آشنا یافتن دقت و زدن، تخمین تصمیم سازی، تصمیم گیری و ،(ریاضی نوشتن و خواندن ارتباطی و

 (ای رایانه افزارهای نرم رایانه ها، و حسابگرها) آن کاربردهای فنّاوری نیز در ریاضیات و .یابند مهارت نهاآ در

، 34و33)سندبرنامه درسی ملی ص است ریاضیات در نوین های از فنّاوری استفاده در تأکید موردنکات  از

1392). 

 ضرورت آموزش آمار -4-4-2-1-5-1-1

به توسعه )قدرت نقد( داده باشد. یعنی آموزش ریاضی امروزه شاید قدرت استدالل، جای خود را 

ها هستند،  ها را که در این عصر اطالعات، پیوسته زیر بمباران آن سازد تا انبوه داده مردم را قادر می

آموزان باشد تا  توانند بخشی از آموزش دانش به عنوان مثال، پندارهای ساده آماری می دهی نمایند. سامان

مک نماید. در ک کنند، عه برخورد نقّادانه با اطالعات عددی که رسانه های گروهی ارائه میها در توس به آن

ها را  های انبوه در زندگی روزمره را بفهمد و توانایی تحلیل آن ی کنونی آدمی باید معنای داده جامعه

مسائلی از قبیل  های معتبر و درست در داشته باشد و درمقابل انفجار اطالعات موجود، قادر به استنتاج

های مختلف علوم از جمله  ها باشد. علم آمار نقش مهمی را در شاخه گیری ها و تصمیم دستمزدها، هزینه

علوم دیگر دارد. از  پزشکی و حتی سیاست و شناسی، هواشناسی، جغرافیا، زیست شناسی، اقتصاد، جامعه

تدریس آمار را در برنامه درسی  اضی،میالدی( بسیاری از مجامع بین المللی آموزش ری1960)1339سال 

تواند به بررسی  اند. درس آمار این ویژگی را دارد که با ریاضیاتِ اندک می ریاضی مدارس توصیه کرده

از  در اطراف خود با آن روبرو هستند، بپردازد. آموزان دانشای که مردم به ویژه  فرآیندهای تقریباً پیچیده

آموزان را قادر خواهد ساخت تا محیط اطراف خود را بهتر  روش دانش رو فراگیری این علم با این این

 .(1384)کتاب راهنمای معلم آمار و مدل سازی، ی صحیح تری برقرار کنند بشناسند و با آن رابطه

باورهای معلمان در خصوص آمار می تواند اهمیت بیشتری )حداقل در ابتدا( نسبت به دانش 

جهت گسترش یک  آموزان دانشاشد؛ مادامی که این باورها با کمک به معلمان در مورد آمار داشته ب

 استنباط و پذیرش سالم در مورد لزوم دانش آماری، ارتباط داشته باشد. 

حتی زمانی که یک معلم آمادگی تدریس محتوای آماری را ندارد، چنانچه بر این باور باشد که 

هایی شرکت  مهم است، به احتمال زیاد در فعالیتآموز  های استدالل آماری برای دانش گسترش مهارت

 خواهد کرد که او را قادر می سازد تا به یک معلم کارآمد در ارتباط با تدریس آمار تبدیل شود.

های آمار  ایم تا با ثبت نام در یکی از دوره آموزان انتظار داشته در مجموع، ما بطور معمول از دانش

های آماری را یاد بگیرند و در واقع به شکلی ساده این واقعیت را  در سطح دانشگاهی، بتوانند مهارت

های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، فرصت مناسبی برای  ایم که اکثر دانشجویان در پایه نادیده گرفته

 اند. های ذهنی مرتبط با تفکر آماری، در اختیار نداشته توسعۀ مهارت
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شوند، اغلب توانایی استدالل آماری  ین مفاهیم مواجه میحتی دانشجویانی که در مقطع دانشگاه با ا

های استداللِ آماری برای  محور کنونی، یادگیری مهارتدهند. در دنیای اطالعات  ، نمیرا در خود توسعه

آموزان یک ضرورت است، مستقل از اینکه آیا آنها تحصیالت خود را در مقطعی  تمامی دانشجویان و دانش

ی بسیار مهم برای اجرای موفقیت آمیز  دهند یا خیر. یک مؤلفه رستان ادامه میباالتر از دورۀ دبی

ی دوازدهم، آماده  از پیش دبستان تا پایه آموزان دانشاستانداردهای آماری و دانش آماری برای تمامی 

صل سازی و ارتقاء دانش آماری معلمان است. به طور کلی معلمان نقش بسیار مهمی را برای انتشار این ا

دارند که دانش آماری برای تمامی شهروندان یک ضرورت است. آماده سازی معلمان در زمینۀ آمار 

ها تبدیل شود.  بایستی به اولویتی برای آماده سازی اساتید دانشگاهی و رشد و توسعۀ حرفه ای در دانشگاه

 .(2013)فرانکلین،

ین درس می تواند با فراهم نمودن های درس آمار،کاربردی کردن ریاضیات است. ا یکی از ویژگی

ها را قادر سازد تا عالوه بر آشنایی با تاریخ آمار و مبانی نظری این علم، در  آموزان، آن هایی در دانش زمینه

اجتماعی موجود در جامعه به منظور -فیزیکی و فرهنگی اقتصادی، های عملی از منابع، جهت فعالیت

 ای استفاده کنند. ا به صورت بهینهه ها و تصمیم گیری استفاده در پروژه

آموزان مؤثر باشد، به طوری که در جامعه و  تواند در جهت باال بردن فهم آماری دانش درس آمار می

 محیط شهروندی قادر به درک مسائل و موضوعات مرتبط به آمار باشند.

 ویژگی ها و نقش آمار -4-4-2-1-5-1-2

موضوعاتی که از طریق آمار مورد بررسی و تجزیه و  شوند و مسائلی که در علم آمار مطرح می

تفاوت دارند. در  ،موضوعات در شاخه ها و مباحث دیگرگیرند، تا حدودی با بقیه مسائل و  تحلیل قرار می

های جدیدی در حل مسائل آشنا می شوند. برخی از  آموزان با افق های آماری دانش آموزش آمار و روش

 عبارتند از:آموزش آمار در مدرسه به دنبال خواهد داشت،  ها و اهدافی که این ویژگی

 به محیط اطراف و مسائل روزمره؛ آموزان دانشباال بردن دقت -1

 های مستدل و منطقی؛ پرورش و گسترش قدرت بیان، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری-2

اشین حساب، رایانه آوری های روز و وسایل آموزشی مانند م آشنایی و استفاده از تکنولوژی و فن-3

 و انواع نرم افزارهای مرتبط؛

 آشنایی با شغلها و حرفه هایی که آمار در آنها کاربرد دارد؛-4

بینی، فرضیه سازی  پیش گیری، تخمین، پرورش قدرت مشاهده، تجزیه و تحلیل، تفسیر، تصمیم-5

 و مدل سازی ومهارتهای دیگر آماری.
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توانند در مورد محیط  ها می وم باید یاد بگیرند که دادهاز پیش دبستان تا پایه د آموزان دانش

ها چگونگی دسته بندی و نشان دادن مجموعه  آموزان در این پایه ها بدهند. دانش پیرامون، اطالعاتی به آن

ها توجه کنند؛ برای مثال، زمانی که اطالعات روی  های ویژه داده اطالعات را بدانند و قادر باشند به جنبه

باید  5تا  3هستند یا اتفاق مهمی که به طور مستمر در مجموعه اطالعات رخ می دهند. در پایه نمودار 

یک کل نگاه کنند. شکل ها را توصیف نمایند و از  ای از اطالعات به عنوانبتوانند به مجموعه آموزان دانش

ی مجموعه ها استفاده کنند ها دادهکاراکترهای آماری اطالعات، مانند دامنه و اندازه مرکزی برای مقایسه 

آموزان شرح و  وقتی دانش کنند. ها تأکید می مجموعه ها دادهها، بر مقایسه روابط بین  این توانایی و مهارت

ها را یاد بگیرند، آنگاه فرصت خواهند داشت توصیفات  های بین مجموعه داده ها و تفاوت توصیف شباهت

 هستند، فرموله کنند. ها دادهو استدالل هایی را که بر اساس را توسعه دهند و نتایج  ها دادهروشنی از 

اند، نمونه ای از یک  ه آوری کرد آموزان باید بفهمند مجموعه اطالعاتی را که آنها جمع دانش

هایی که با احتمال سر و کار  مجموعه بزرگتر است و چگونگی استفاده از زبان و نمادهای تشریح موقعیت

انجام  5تا  3های  ها سر و کار دارند به طور مداوم در طول پایه تحقیقاتی که با داده دارند را یاد بگیرند.

باشند. یکی از اهداف  توانند شامل بررسی های سریع تا پروژه های چند روزه شوند. این تحقیقات می

ه عنوان ها به یک مجموعه داده ب های متوسطه این است که آن آموزان ابتدایی و پایه منطقی برای دانش

ای در آنجا ظاهر  اند و جایی که هیچ داده متمرکز و یا انباشته شده ها دادهیک کل توجه کنند. جایی که 

 شود دارای ارزش غیر معمول هستند.  نمی

تعریف نمونه مناسب، جمع  –های آماری ی مرکزی تجزیه و تحلیلها آموزان باید شاخص دانش

را در  –ط با نمونه و جامعههای مستدل مرتب نجام دادن استنباطآوری داده از نمونه، توصیف نمونه و ا

 بفهمند. ها عبور از پایه حین

مورد های  سرشماری، مثل بررسی انواع بستنی های آموزان اغلب با داده های اولیه ، دانش در پایه 

ی بزرگتر درنظر  امعهای از ج تواند به عنوان نمونه کنند. این تصورکه کالس می آموز ،کار می عالقه هر دانش

 ،های میانی های( مقدماتی و ابتدای پایه های باالتر از )پایه نیست. در پایه ها واضح گرفته شود، در این پایه

ته توسعه درک عمیق از ایده نمونه الب .های آماری را توسعه دهند تصورات استنباط توانند می آموزان دانش

این انتظار را دارند که  5-8در پایه های  آموزان نشدااست. تحقیقات نشان داده است که  سخت

قابل اعتماد تر باشد. در پایه های میانی بعدی  ها دادهشان از اطالعات بدست آمده از  های شخصی قضاوت

و این موضوع را های آماری بپردازند  و استنباط هایی از انتخاب نمونه باید به ایده آموزان دانش و دبیرستان،

سازی که بیانگر مقدار اطمینان یک فرد به نتایج آماری است، وجود دارد.  های کمّی ه راهدرک کنند ک

های نمونه  ها را به منظور یادگیری درباره توزیع شباهت 9-12در پایه های  آموزان دانشعالوه بر این، 
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های آماری  تکنیکها باید بدانند که  نمایند؛ بویژه آن های غیر رسمی استفاده برداری و ارائه استنباط

 شوند.  ای، به منظور نظارت کیفیت محل کار به کار برده می پایه

هایی که بر مبنای داده  باید در پایان دوره متوسطه توانایی قضاوت اعتبار استدالل آموزان دانش

NCTM،2000) شود میاست را داشته باشند، به عنوان مثال، مواردی که درانتشارات )جراید( پدیدار 
1). 

آمار و بطور اخص دانش آماری در هر جایی یک ضرورت  در دنیای داده محور و اطالعات محور،

های  گیری سیاسی چیست؟ آیا یافته است. برای مثال، دانستن اینکه حاشیۀ خطا در یک سرشماری و رأی

 یک پژوهش در خصوص یک داروی جدید برای درمان سرطان، به لحاظ آماری معنی دار است؟

( هر فارغ التحصیل از 2004) انجمن آمار آمریکا Pre-K-12 GAISEس گزارش چارچوب براسا 

دبیرستان ودانشگاه، باید بتواند از استدالل آماری به شکلی مفهوم و بدون خطا استفاده کند تا بتواند با 

خود را  شرایط مورد نیاز شهروندی، استخدام و پیش نیازهای خانواده به شکلی هوشمندانه کنار آمده و

(. شهروندی که دارای 1، ص2007برای یک زندگی سالم و مُثمر ثمر آماده کند )فرانکلین و همکارانش، 

متخصص و ماهر است )برای  ها دادهدانش آماری است، در خصوص شمارش و اعداد پایۀ دخیل در تفسیر 

قوت یک فرآیند علمی را  مثال درصدها، چارتها، جداول و مقادیر(. یک شهروند دارای دانش آماری نقاط

درک کرده و می تواند به شکلی انتقادی گزارشات رسانه را در مورد یافته های علمی تحلیل کند چرا که 

های  . ریشههای پژوهشی مطرح نماید تیجه گیریمی تواند سؤاالت مناسبی را در مورد طرح مطالعاتی و ن

هایی دیگر از قبیل کشاورزی، علوم اجتماعی و  آمار بعنوان یک موضوع، در ریاضی نیست بلکه در عرصه

(. اگر خط سیر آمار را ریشه یابی کنیم می بینیم که این رشته 1990؛ استیگلر، 1985نجوم است )باکس، 

کند که بتوان ریاضیات را وارد دنیای عملی نمود و  برای حل مسائل واقعی پدید آمده است. آمار کمک می

دنیای حقیقی استفاده کرد. آمار و ریاضیات هر دو پشتیبان یکدیگر  به شکلی مفید از ریاضیات در

افتد این است که ریاضیات آماری اغلب، بر  رسد آنچه که در تدریس آمار اتفاق می هستند. بنظر می

دهد. به لحاظ تاریخی،  های آن در حل مسأله سایه می اندازد و آن را تحت الشعاع خود قرار می ریشه

های  های ریاضی انجام شده است که دوره سطح دانشگاهی، در وهلۀ نخست در دانشکدهتدریس آمار در 

اند )مور،  ها داشته آن نیز اغلب بسیار فرمول محور بوده و تاکید اندکی بر یادگیری مفاهیم یا تفسیر یافته

ند. آنها گرفت های آموزشی، مهارتهای ارتباطی بطور کلی مورد تاکید قرار نمی (. در چنین دوره1993

بیشتر بر محاسبات تمرکز داشتند نه بر استدالل آماری )برای مثال، درک اینکه چطور می توان تغییر 

را در یک زمینه معین تفسیر کرد(. نبود فناوری قابل دسترس هم  ها دادهپذیری را کمیّت بندی نمود و 

                                                 
1 National Council of Teachers of Mathematics 
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مار اغلب بصورت فهرستی از های آموزش آ سهم بسزایی در ایجاد این وضعیت داشته و در نتیجه دوره

درک  اند نه به شده که در آن، دانشجویان بیشتر به حفظ مطالب وابسته بوده موضوعات تدریس می

 (.2013)فرانکلین، استفهامی

 احتمال -4-4-2-1-5-2

ایده شانس به قدمت تمدن است، اما تصورات متفاوتی از این ایده هست که در تاریخ تفکر تا به 

اند. تعبیرهای گوناگونی در جهت توجیح عدم اطمینان در مورد اتفاقات آینده، تالش افتهامروز گسترش ی

 ادعای عامل شانس شخصی که برای افراد مختلف، نابرابر است. عنوان مثال،اند. بهکرده

پذیرش ضرورت فطری و طبیعی، ناگزیر مسلط به قوانینی که هوز بخشی از آن ناشناخته است و 

نهایت های بیهای حل نشدنی علتکند. بحث پیچیدگیسیر تغییرات حکمرانی می به اصل جهان و

دانیم. فرض ها را بجای یک تعبیر معقول و ممکن، اتفاقی می کوچک مولد حوادث قابل رویت، که ما آن

(. انسان به علت 2005، 3و پریس 2، هنری1نظم و مطلق )باتانرووجود یک خط سیر طبیعی بنیادی بی

انایی در کشف تمام رموز عالم و عدم اطمینان در برابر حوادث روزگار مجبور است مفاهیمی از عدم تو

 .(1377)بهبودیان،  ای از زندگی روزانه بپذیردپاره قبیل تصادف و شانس را به عنوان

 احتمال در ماقبل تاریخ آن -4-4-2-1-5-2-1

نقش شانس پی برده ولی در این اواخر  های بسیار دور، به رسد که بشر از زمان چنین به نظر می 

بررسی قرارداده است که البته این خود یکی از نقاط ضعف تاریخ فرهنگ بشری  آن را از دید علمی مورد

های  های بسیار دور رایج و متداول بوده است. در حفاری هایی که متکی بر شانس است، از زمان است. بازی

شده است. با این شواهد   های شانسی مشاهده و آثار مربوط به بازیشناسی، برخی وسایل  مربوط به باستان

ها مؤثر بوده است. استفاده از شانس برای  گیری رسد که نوعی تصور خام از احتمال در تصمیم به نظر می

بعضی از مقاصد قضایی و فرهنگی متداول و عمل به آن در محاکمات مشکل، معمول بوده است؛ مثالً در 

نمود، عموماً به شانس توسل جسته و معتقد بودند که با این  عیین مقصر بسیار مشکل میمواردی که ت

هیچ شکی  روش قوای ماوراءالطبیعه دخالت نموده و مقصر معلوم خواهد شد. امروزه در مواردی که بی

ه معموالً منصف  شود. مثالً هیئت توان یک انتخاب را بر انتخاب دیگر ترجیح داد، از شانس استفاده می نمی

کنند.  شود و در اغلب مسابقات برای شروع بازی از پرتاب سکّه استفاده می با قرعه انتخاب می
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گیری  ی عوامل مؤثر در یک تصمیم بر شانس، ناشی از آن است که همه شناسان معتقدند که تکیه  جامعه

یری نیست، به طالع بینی، گ توان یکجا در نظر گرفت مثالً در شرایطی که انسان قادر به تصمیم را نمی

زند. این قبیل کارها،  آورد و از این طریق بر شانس تکیه می گویی و کارهایی از این دست روی می پیش

طور  اند. این ی خود در تالطم خبر بودن ازحال و آینده صرفاً نوعی تسکین برای کسانی است که به علت بی

 س تأثیر زیادی در تکامل و بقا داشته است. های بسیار دور، شان رسد که از زمان به نظر می

باوجود کاربردهای فراوان و اهمیت شانس در جوامع بشری، متفکران معتبر تا قبل از عصر علوم 

جدید )علوم متکی به تجربه( آن را یا انکار کردند و یا اگر قادر بر انکار آن نبودند، از دیدگاه علمی آن را 

ی تمام چیزهایی است که بر فهم بشری  معتقد بود که شانس مجموعه1دانستند. ارسطو بحث نمی قابل

ای در مورد فردای یک  گوید: هر گزاره پوشیده است. برای روشن ساختن این مطلب، وی ضمن مثالی می

جنگ دریایی، پس از اتمام آن یا راست خواهد بود یا دروغ و فعالً هیچ ارزش راستی بر این گزاره 

 1های علمی تعلق ندارد. متفکران اسکوالستیک ی گزاره نابراین این گزاره به مجموعهتوان قائل شد، ب نمی

 تواند با دخالت قوای ماوراءالطبیعه سازگار باشد. توماس اَکویناس را عقیده بر این بود که وجود شانس نمی

جلوه دادن  ی وی، مرموز معتقد بود که شانس، چیزی جز تقارن و وحدت دو یا چند علت نیست. به عقیده

ها را ادراک  تواند تمام علل را دریابد و تأثیرات متقابل آن علت است که فهم بشری نمی  این شانس، تنها به 

ها جداگانه  گوید: اربابی را درنظر بگیرید که دو خدمتکار دارد. به هرکدام از آن کند. او در مثال معروفی می

ی ارباب، خبر  که خدمتکاران از نقشه اشند. از آنجاییدهد در زمان معینی در مکان معینی ب دستور می

ها  آنکه اگر آن  کنند و حال زمان و مکان را امری تصادفی تلقی می ندارند، این تقارن و برخورد در یک

 جستند. گاه به توجیهات متکی بر شانس توسل نمی داشتند، هیچ اطالعات ارباب خود را می

2زای همین طرز تفکر اسپینو در ادامه
شده است  ادعا کرد که هر چیزی بنابر ضرورت طبیعت تعیین 

کند؛ نسبت دادن شانس به یک رویداد، صرفاً بیانگر نقص اطالعات ماست،  و به طریق مشخص عمل می

ی وی شانس چیزی جز ناآگاهی  داند، به عقیده اساس و موهوم می شانس را بی 3اسپینوزا همانند آکویناس

 ما از حقایق نیست. 

ای،  مالحظه  طور قابل اند، به توجه است که حتی متفکرانی که به شانس با دید منفی نگریسته الب ج

اعتقاد به بعضی رویدادهای نامطمئن دارند و گذشته از نظریات مجردشان درمورد شانس، جملگی مایل 

                                                 
1
پرداخته است. این نوع  وسطی رایج بوده و به تفکرات و نظرات و مباحث فلسفی کالمی می عنوان نوعی طرز تفکر که در مدارس قرون 

 ی رنسانس ادامه داشت. های مسیحیت رایج بوده و تا دوره تفکرات بیشتر در مدارس مرتبط با کلیساها و صومعه
2
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3
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شود. دلیل دید  ری گی ن دارند، به طریقی اندازهاند اطمینانی که نسبت به وقوع یک رویداد نامطمئ بوده

ی علمی است که از طریق نظری و نه تجربی به آن  تردید، نتیجه منفی فیلسوفان نسبت به شانس، بی

 های تجربی ارزش علمی چندانی قائل نبودند. اند. حتی این فیلسوفان برای کارها و آزمایش یافته  دست

توجه قرار  نجامید، کمتر موردهای بشری ا این طرز تفکر که مدت زیادی به محدود ماندن آگاهی

های آمار و احتمال جلوگیری  خصوص روش گرفت و درنتیجه نظر فیلسوفان از گسترش علوم تجربی و به

 به عمل آورد. 

شناسی، فیزیک و طب به دست آمد، دیگر برای علوم  وسطی که کشفیاتی در ستاره  در قرون

ی عطفی در علوم  ربی را انکار کنند. از اینجا نقطههای تج دانشگاهی جای آن نبود که نقش تجربه و داده

است که  1توان از او یادکرد، فرانسیس بیکن ی فیلسوفان بزرگی که در این مقطع می آغاز شد. از جمله

های علمی گذشتگان در بردارد. او متفکران را دعوت به  شک بیشترین انتقاد را از روش های او بی نوشته

هایی شد که به  های تجربی نمود و خواستار ابداع روش علمی تجریدی به روش های تغییر رویه، از روش

جهت است که  آمده از مشاهدات را تفسیر کرد، بدین دست های تجربی و نتایج به ها بتوان داده کمک آن

ی  دانند. با ترقی و توسعه های علمی، تجربی که همان روش علوم امروزی است، می بیکن را پدر روش

ی آمار و احتمال آغاز شد. لزوم یافتن میزانی برای اطالعات ناقصی که از طریق  ی تجربی، توسعهها روش

شوند، از  های مشابه، منجر به نتایج یکسان نمی که چرا آزمایش شود و تعبیر این مشاهدات مکرر حاصل می

نکته الزم است که های آماری و استدالل متکی بر احتمال هستند. یادآوری این  های اولیه روش مثال

شد. طی  طور صوری در احتمال آغاز شد، مربوط به علوم تجربی می مقدار خیلی کمی از محاسباتی که به

های شانس داشته است. به همین دلیل  های متمادی، احتمال، کالً اختصاص به محاسباتی در بازی سال

ی رنسانس در  به قمار در اواخر دوره است که شروع رسمی تاریخ احتمال، مصادف با انتشار مقاالتی راجع

 .(1363)پاشا،  ایتالیاست

 تعریف احتمال -4-4-2-1-5-2-2

بسیاری از مسائل زندگی روزمره و  اهمیت علم آمار و احتمال به این دلیل است که دربرگیرنده

ا از قبل هی قطعی آنهایی که نتیجههای تصادفی )آنها و پدیدهعلوم مختلف است. مطالعه ی آزمایش

ی یک طور مثال بررسی نتیجهنامند. بهها مشخص است( را علم احتمال میمعلوم نیست، ولی مجموعه آن

کارگیری علم انتخابات و بررسی کیفیت محصوالت یک کارخانه )مثال طول عمر یک المپ( از موارد به

 (.1390احتمال هستند )رجالی، 
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رو  روبه« پیشامدهایی»اند، اغلب با  طبیعی حاکم های هایی که بر پدیده وجوی قانون در جست

ای از این نوع  شویم که ممکن است رخ بدهند یا رخ ندهند. آزاد شدن یک اتم رادیم نمونه می

ی زمانی مشخص، ممکن است یک اتم رادیم آزاد بشود یا نشود. قرار  پیشامدهاست، زیرا در یک پاره

زیرا ممکن است متخصصان  ن نیز از همین قبیل است؛ی معیّ ی فضایی در نقطه گرفتن یک ماهواره

لرزه رخ خواهد داد. ولی هنوز  ای خاص زمین بتوانند حدس بزنند به سبب وجود برخی شرایط در منطقه

لرزه ابداع نشده است. در هر تجزیه، چه طبیعی و چه ساختگی،  روشی برای تعیین زمان وقوع زمین

شود. اگر پیشامدی هرگز رخ  خ ندهد، پیشامد تصادفی نامیده میپیشامدی که ممکن است رخ بدهد یا ر

شود. مثالً این پیشامد که  ندهد، پیشامد غیرممکن و اگر بدون تردید رخ بدهد پیشامد حتمی نامیده می

ای با سرعت بیشتر از سرعت نور حرکت کند غیرممکن است و این پیشامد که در هنگام رعد و برق،  ذره

کند  که یک پیشامد تصادفی است فقط مشخص می به ما برسد حتمی است. دانستن این نور زودتر از صدا

شده است وقوع آن پیشامد را تضمین  که شرایطی که تحت آن آزمایش مربوط به آن پیشامد انجام

آیند، قطعیت ندارد. مطلوب این است  رو اطالعاتی که صرفاً از تصادفی بودن به دست می کند، ازاین نمی

ی احتمال از  ی تصادفی را معین کنیم. نظریه ادیر دقیق یا تخمینی شانس رخ دادن آن پدیدهکه مق

های مختلف علوم و  کوشش برای پرداختن به این مسأله سرچشمه گرفته است. در بسیاری از شاخه

ها، گویی نسبت دفعاتی که یک پیشامد  ی طوالنی از آزمایش رشته شود که تحت یک  صنعت مالحظه می

های  عنوان تخمین اندازه ها به شود. بررسی این ثابت دهد به یک ثابت مشخص نزدیک می صادفی رخ میت

ی سالم را  دهد، مثالً اگر یک سکه ی احتمال و آمار را تشکیل می کمّیِ شانس وقوع پیشامدها، هدف نظریه

ی احتمال  شود؛ بنابراین نظریه می نزدیک های ظاهرشده به سمت عدد « رو»پیاپی، پرتاب کنیم نسبت 

 است. ی سالم، برابر با  گوید که احتمال ظاهر شدن در آزمایش پرتاب سکه می

ی  اند، امّا پیشرفت نظریه های شانسی رواج داشته ی رنسانس تاکنون بازی ازنظر تاریخی، از دوره

ی ندارد. روشن است که مردم در خالل ی چندان طوالن ی ریاضی سابقه عنوان یک شاخه احتمال به

ها  ی فراوانی وقوع پیشامدهای معین و درنتیجه احتمال وقوع آن های شهودی درباره های شانسی ایده بازی

نزدهم هنوز ی شانس وقوع پیشامدها تا قرن پا یافته درباره آوردند، ولی مطالعات سازمان را به دست می

ویژه  (و به1501 -1576) 2کاردانو (، جیروالمو1499 -1557) 1تارتاگلیاآغاز نشده بود. نیکولو 

های مربوط به انواع مختلف  ( از نخستین ریاضیدانانی بودند که احتمال1564 -1642) 3گالیلئوگالیله
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ی احتمال را وضع کنند. با  ها تالش کردند که مبانی ریاضیِ نظریه های شانس را محاسبه کردند. آن بازی

 -1662) 1در فرانسه و در زمانی آغاز شد که بلز پاسکال 1654اقعی این نظریه در سال حال پیشرفت و این

رد و بدل کردند که در  هایی نامه (، دو تن از ریاضیدانان بزرگ،1601 -1665) 2( و پیر دو فرما1623

 -1695) 3، کریستیان هویگنس1655شده بود. در سال   ها بررسی ی احتمال های کلی محاسبه ها روش آن

هویگنس اولین  1657ها آغاز نمود. در سال  ها ملحق شد و همکاری سودمندی را با آن ( نیز به آن1629

4های شانس ی محاسبات مربوط به بازی درباره نام ی احتمال را با کتاب درباره
منتشر کرد. زمان تولد  

ی  کند، خود را با یک نظریه ی احتمال انتشار همین کتاب بود. هر کس این کتاب را مطالعه واقعی نظریه

، در این کتاب، جدیدهای  نشده و بسیاری از ایده شده و حل   بیند. بررسی مسائل حل عمیق مواجه می

هایی که جیمز  ی علمی را افزایش داد. بعد از کار پاسکال و فرما و هویگنس کتاب مندان به این حوزه عالقه

نوشتند از  1730( در سال 1667 -1754) 6ام دومواورو آبراه 1713( در سال 1654 -1705) 5برنولی

رود. در قرن هیجدهم، مطالعاتی که ریاضیدانان بزرگی چون  کارهای مهم در این زمینه به شمار می

( انجام دادند، به 1777 -1855) 9( و کارل گاوس1781-1840) 8( و پواسن1749 -1827) 7الپالس

ن از جهات گوناگون منجر شد. هرچند تا اویل قرن بیستم، ی احتمال و کاربردهای آ رشد سریع نظریه

پس هدف   آن ی احتمال در حال رشد و توسعه بود، امّا مبانی آن هنوز محکم و استوار نشده بود. از نظریه

این بود که آن را بر مبنای ریاضی محکمی استوار سازند. تا قبل از این کار، شاید تعبیر فراوانی نسبی 

ی تعبیرها بود. بر اساس این تعبیر، برای تعریف احتمالِ وقوع یک  وردپسندتر از بقیهبرای احتمال م

مشاهده کنیم و  زمان نگاه می های پیاپی یا هم ای از آزمایش ، به رشتهPدر یک آزمایش،  Aپیشامد

 n(A)بار انجام آزمایش، nشود درواقع  ، به چه عددی نزدیک میAدادن  کنیم که نسبت دفعات رخ می

این تعریف از نظر ریاضی  کنیم شماریم و تعریف می را می Aدادن  یعنی تعداد دفعات رخ
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ی دقیق احتمال باشد. بعضی از مشکالت ناشی از این تعریف  ای برای نظریه تواند پایه زاست و نمی مشکل

 اند از:  عبارت

تکرار یک آزمایش غیرممکن است  بار نهایت توان محاسبه کرد، زیرا بی . در عمل، این حد را نمی1

به کار ببریم هیچ راهی  Aعنوان تقریب احتمال  را به  ، عددnعالوه اگر برای مقادیر بزرگ  به

 خطای حاصل از این تقریب وجود ندارد.  برای تحلیل

چنین اگر وجود  د. همو جود دار وقتی  . هیچ دلیلی ندارد که باور کنیم حد2

ها را حل کرد. کال  توان آن آیند که نمی عنوان یک اصل بپذیریم مشکالت متعددی پیش می این حد را به

کند یا  ، نسبت اخیر به یک حد میل می Aکه آیا در دو رشته دفعات انجام آزمایش برای یک پیشامد  ًاین

 بیشتر مورد تردید است.  Aنه. این یکتایی احتمال 

هایی که بر مبنای باورها و اطالعات شخصی استوارند،  بر اساس این تعریف، دیگر احتمال .3

که قیمت نفت در ماه آینده افزایش بیابد،  احتمال این»هایی از قبیل  منطقی نخواهند بود. درنتیجه عبارت

تر  درصد بیش 10باشد از  7برابر با ام عدد – 50000که رقم اعشاری  احتمال این»یا « درصد است 60

المللی ریاضیدانان در پاریس، داوید  ی بین در کنگره 1900معنی خواهند بود. در سال  بی« است

ی اصلی  بایست دغدغه مسأله ارائه کرد که به نظر او حل آن مسائل می 23( 1862-1943)6هیلپرت

ی احتمال بود. داوید هیلبرت در  ریهریاضیدانان آینده باشد. یکی از این مسائل بررسی اصلی موضوعی نظ

 سخنرانی خود از وایرشتراس
هدف نهایی که همواره باید به خاطر سپرد، »کند که گفته بود  نقل می1

های علمی خاص، برای  هیلبرت افزود که درک کامل نظریه« رسیدن به درک صحیح مبانی علم است

قدر مطالعه شده  تمال به این نقطه رسیده بود و آنی اح ها الزم است. نظریه آمیز مبانی آن بررسی موفقیت

 بود که جواز ایجاد یک مبنای ریاضی محکم برای آن صادر شود. 

( و ریچارد فون 1880 -1968) 3(، سرج برنشتاین1871 -1956) 2هرچند افرادی مثل امیل بُرل

بود که  1933ر سال ( کارهایی در جهت رسیدن به این مقصود انجام دادند، ولی د1883-1953) 4میزس

قیت، اصل ی احتمال را با موف ( نظریه1903 -1987) 5فی روسی، آندره کلموگرُ ریاضیدان برجسته

عنوان اصل در نظر گرفته  وگرف سه ویژگی بدیهی و تردیدناپذیرِ احتمال بهموضوعی کرد. در کار کلم

عنوان  ، بهPویژه وجود ثابت  یابد. به میی احتمال دقیقاً بر مبنای این سه اصل توسعه  شود و تمام نظریه می
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هایی را که از  شود. احتمال به معنای خاصی، نشان داده می Aحد فراوانی نسبی دفعات رخ دادن پیشامد 

ی اصل  ظریهتوان در چارچوب ن گیرند نیز می ها و باورهای ما سرچشمه می احساس اطالعات شخصی،

 .(1379پور، )جهانی سازی کرد موضوعی، مدل

 دوران احتمال مدرن -4-4-2-1-5-2-3

خوبی آگاه بودند که در احتمال عوامل تجربی بیشتر از علوم  ریاضیدانان آغاز قرن بیستم، به

رسید  به نظر می«احتمال یک پیشامد»تر مانند هندسه و آنالیز دخالت دارند، حتی مفهوم ابتدایی  قدیمی

شده  ای در آزمایشات متوالی تعریف  اوانی وقوع حادثهفر»که بسیار گنگ و مبهم باشد؛ زیرا بر اساس 

ای مانند انتخاب مهره از یک جعبه، یا پرتاب سکه و غیره، احتماالت بر  های ساده حتی در مدل«. بود

شدند که  محاسبه می "انتخاب تصادفی و تقارن سکه"ها،  اساس مفروضاتی از قبیل خوب به هم زدن مهره

که آیا تئوری ریاضیات  توان چنین مفاهیمی را تجربه کرد یا خیر و یا این آیا میروشنی معلوم نبود که  به

  گونه مفروضات برهاند یا نه. تواند خود را از دست این می

بود. البته او نتوانست به 1 نخستین بحث جدّی که در این زمینه آغاز شد، توسط ریچارد فون میسز

ی معتبر از طرز  یابد. به هر صورت او آخرین نماینده بخش از اصول موضوعه دست یک دستگاه رضایت

دانان بزرگی که آغازگر آنان لویگ بود،  ها اشاره شد. ریاضی های قبل به آن تفکر احتمال بود، که در بخش

ای و یا  ی مفهوم انتگرال گذاشتند و از این رهگذر، به مفهوم تابع مجموعه تمام تالش خود را بر توسعه

ی اندازه دست یافتند. درنتیجه این کشفیات، کولموگروف موفق به کشف بزرگ خود شد. او تر به تئور کلی

مبانی تئوری »توانست احتمال را بر اساس اصول موضوعی در قالب تئوریِ اندازه بنا نهد. کتاب او به نام 

 ی بنای تئوری احتمال مدرن شد.  پایه 1933، در آلمان در سال 2«احتمال

ی قانون اعداد  قضیه»ری احتمال را تا حد زیادی از قیود عوامل تجربی رهانید، ای که تئو نتیجه

طور مستقل و  هایی که به کم برای آزمایش موجب این قضیه، احتماالت موضوعی را دست  است. به« بزرگ

ی اساسی ابتدا توسط امیل  توان محاسبه کرد. این قضیه نامحدود قابل تکرارند، به کمک مفهوم حد می

هایی از متغیرهای  های برنولی بیان و اثبات شد و سپس کولموگروف آن را برای رشته ورل برای آزمایشب

ی ورشکستگی قمار باز  تصادفی تمرکز یافت. پیشگامان این تحقیقات مومواور و الپالس هستند که مسأله

جیرهای مارکوف به نام هست که زن3 ها در این زمینه آ. آ. مارکوف ترین چهره اند. مشخص را مطرح کرده
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های تصادفی، نقاط مشترک فراوان  ها با تئوری فرآیند است. مطالعه در انواع بستگی گذاری شده وی نام

های نوینی را همراه با  ایده« ها بستگی»های تصادفی، افزون بر بحث در انواع مختلف  دارند. تئوری فرآینده

های تصادفی،  ی وسیع کاربردهای جالب تئوری فرآیند نهمشکالت آن در ریاضی به ارمغان آورده است. دام

 (.1363رسد )پاشا،  ناپذیر به نظر می حتی امروز هم پایان

 گیری مفهوم احتمال  های نظری در مورد شکل دیدگاه -4-4-2-1-5-2-4

و  1ها که بتوانند مفاهیم احتمال را یاد بگیرند اختالف دارند. پیاژه محققان در مورد سن بچه

شود. در  سال شروع نمی 12تا  9های مند احتمال زودتر از سن کنند، فهم نظام ( بیان می1951) 2هلدراین

)به نقل از هودنیک  کنند طور شهودی نه بر اساس استدالل رسمی حل می ها مسائل را به این دوره بچه

 (. 4،2011و اسکربک 3کادز

ساله( با توزیع توپ از  12تا  4درکودکان )( درک مفهوم شانس و احتمال را 1975پیاژه و اینهلدر )

بینی و  ساله( در پیش 6تا  4ها مشاهده کردند که کودکان ) دار مطالعه کردند. آن شیارهای جعبه شیب

 10تا  7تعمیم توزیع متقارن توپ در شیارها موفق نیستند و درک درستی از توزیع کل ندارند. کودکان )

عنوان کل با تقارن بیشتر یا کمتر نشان دادند، اما نقش فرآیند تعداد  تری از توزیع به ساله( درک دقیق

کردند.  ساله( نقش اعداد در نظم توزیع را درک 12تا 11ها را به رسمیت نشناخته بودند. کودکان )  توپ

گی بدون آموزش رسمی درک سال 12ها معتقدند که بیشتر کودکان مفاهیم احتمال واقعی را در سن  آن

 کنند. می

ساله درکی از احتمال دارند. هودنیک کادز و  4( نشان دادند که کودکان 1962و همکاران ) 5یوس

( در پژوهشی، تکالیفی در ارتباط با تمایز قائل شدن بین پیشامدهای ممکن، غیرممکن و 2011اسکربک )

ر مسائل با کلمه ساله اغلب د 4-5های  ها مشاهده کردند که بچه ساله دادند. آن 8 تا 4های حتمی به بچه

دبستانی به این مسائل پاسخ صحیح داده  دارند، در حالی که نیمی از کودکان پیش مشکل « حتمی»

دادهایی با احتمال برابر بینی رویپیش سال قادر به  8تا  4های سن  ها دریافتند بچه چنین آن بودند، هم

 نیستند.
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های احتماالت به سه مرحله در قضاوتساله را  12تا  4های  های بچه (، استراتژی1986) 1وی

 تعریف احتمال. -3 آغاز تفکر احتمال -2 تفکر غیراحتمالی -1تقسیم کرد که عبارتند از: 

طور شهودی احتمال را درک  سال در مرحله تفکر غیر احتمالی هستند که در این مرحله به 6های زیر بچه

اند  توجهی به اطالعات پایدار خود وابسته طور قابل  ا بهه چنین آن ها ناپایدار است. هم کنند اما درک آن می

 تواند اتفاق بیفتد.  کنند که پیشامد با احتمال کم، هنوز می ها درک نمی و در این سن بچه

ی غیرممکن و  ها فضای نمونه سال دارند، در این مرحله، بچه 9ها تقریبا  در مرحله آغاز تفکر احتمال، بچه

توانند تشخیص دهند و بسازند و از استدالل مناسب و ساده برای  برابر را میی احتمال  فضای نمونه

ها در این  گیرند (. آن ها به کار می های جمع و تفریق را برای مقایسه گیری استفاده کنند )استراتژی نتیجه

ا اتفاق دهند ولی در قضاوتشان، هنوز ممکن است خط مرحله، روابط بین تصادف و احتمال را نیز ارائه می

 توانند بیان کنند.  ی بصری یا تخمین اعداد می ی احتمال را از طریق مقایسه ها مرتبه آن بیفتد. همچنین

ها روابط بین تصادف و  دهد. در این مرحله بچه سالگی رخ می 11مرحله تعریف احتمال، در سن تقریبا 

بین فضای نمونه و احتمال ساخته  کنند. در این سطح رابطه احتمال را از دو مرحله قبل بهتر درک می

های ضرب، تقسیم و تناسب را به کار  کنند، استراتژی ها به مقایسات عددی بیشتر توجه می شود. بچه می

کنند  طور متداول استفاده می ، بهاحتماالً و شاید هایی مانند شانس، گیرند و از زبان احتمال، کلمه می

 (.1393)ربانی، 

 یتاریخ ریاض -4-4-2-1-6

ی بین تاریخ ریاضیات و آموزش ی آموزش ریاضی مربوط به رابطهیکی از موضوعات جالب در حوزه

های اخیر است. اهمیت استفاده از تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی یکی از موضوعاتی است که در سال

نه در گذر کند که ریاضیات چگوبه آن توجه زیادی شده است. تاریخ ریاضیات این موضوع را بیان می

زمان تغییر کرده است؟ آیا جامعه و فرهنگ در این امر نقشی داشتند؟ چگونه نقشی داشتند؟ آیا ریاضیات 

 قدیمی، ریاضیات از کار افتاده و ناکارآمد هستند؟

تاریخ ریاضیات و استفاده از آن در امر تدریس یکی از موضوعات مورد بحث در سال های اخیر 

در  2ریاضی مورد توجه ویژه قرار نگرفته است. انجمن ملی معلمان ریاضی درسی امهبرنباشد، اگر چه در می

موضوع اصلی بحث خود را به تاریخ ریاضیات به عنوان ابزاری برای تدریس اختصاص داد. وارد  1976سال 

 های زیاد طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است. شدن تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی برای سال
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است  آموزانبه کار بردن تاریخ ریاضیات در کالس درس ابزاری مفید جهت ایجاد انگیزه در دانش

های ایجاد شده در کالس درس تواند بسیاری از چرایی(. تاریخ ریاضیات می2000، 2؛ کلی1993، 1)بیدول

 را روشن کند.  آموزان دانشبرای معلم و 

شود که ارتباط بین مفاهیم این امر را سبب می ترکیب آموزش و یادگیری با تاریخ ریاضیات

(. در برخی موارد، تاریخ 1998مختلف، ریاضیات و سایر علوم را متوجه شویم )فرنگتی و سماگلی، 

تواند نقش یک راهنما را ایفا کند، بویژه در مواقعی که ریاضیات به عنوان یک ابزار آموزشی می

(. با کمک تاریخ 2009)جانکویست، هیم ریاضی مواجه هستندادگیری مفاآموزان با مشکالتی در ی دانش

توانند رابطه ای بین حساب، جبر و هندسه با توجه به کارهای اقلیدس و خوارزمی ریاضیات، معلمان می

توان کاربرد ریاضیات در سایر علوم از قبیل جغرافیا، ستاره  برقرارنمایند. همچنین با مطالعه تاریخ، می

 دی را در گسترش وسایل دریانوردی و محاسباتی مشاهده نمود.شناسی و دریانور

آموزان به تعامل بین ریاضیات و جامعه بپردازند. انجمن شود تا دانشتاریخ ریاضیات سبب می 

کند که یکی از استانداردها برای آمادگی ( این موضوع را بیان می2003علمی معلمان ریاضی آمریکا )

 باشد. ، آشنایی آنان با تاریخ ریاضیات و به کار بردن آن در کالس درس میمعلمان جهت تدریس ریاضیات

تاریخ ریاضیات پلی است از گذشته به آینده که این موضوع را نشان می دهد که چگونه یک ایده 

ریاضی در گذشته ایجاد شده است و همچنین مفاهیمی که امروزه در ریاضیات و در زندگی روزمره به کار 

(. برخی از تحقیقات، این موضوع را بیان 3،1998اند )رایس ونه در گذر زمان بوجود آمدهمی بریم چگ

 شود می آموزان دانشکنند که استفاده از تاریخ ریاضیات در تدریس سبب افزایش انگیزه یادگیری  می

سبب ( معتقد است که به کار بردن تاریخ ریاضیات در تدریس این امر را 1991)5فاول (.4،1997)رلینز

از منظری دیگر به ریاضیات نگاه کنند و به این نتیجه برسند که ریاضیات،  آموزان دانشگردد که  می

 فعالیتی انسانی است. 

های متفاوتی در مورد ورود تاریخ ریاضیات به حوزه آموزش وجود دارد؛ نظراتی در مورد  دیدگاه

تواند مورد استفاده قرار گیرد. به  ر آموزش میمفید بودن آن و نظراتی در مورد این که چگونه این ابزار د

طور کلی دو نظریه در مورد استفاده از تاریخ ریاضیات در آموزش وجود دارد. نظریه اول، تاریخ ریاضیات را 

داند. مطابق با این نظریه، تاریخ ریاضیات به عنوان  به عنوان ابزاری جهت استفاده در امر آموزش می
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ای جهت  های اثبات به کار می رود و وسیله ها، متدها و راه ها، مفاهیم، تئوری ابزاری جهت اموزش ایده

باشد. نظریه دوم تاریخ ریاضیات را به عنوان هدف  در یادگیری ریاضی می آموزان دانشافزایش انگیزه 

گیری  آموزش در نظر می گیرد یعنی هدف از آموزش ریاضیات، آموزش تاریخ ریاضیات و چگونگی شکل

 (. 2007 یم در بستر تاریخی آن می باشد )جانکویست،مفاه

دهد که یک مفهوم ریاضی در  توان گفت، تاریخ ریاضیات راهی را به ما نشان می به طور کلی می

تواند به معلمین در تدریس ریاضیات کمک کند، زیرا تاریخ  دنیای واقعی ایجاد شده است و همین امر می

دهد و به عنوان ابزار شناختی در تشخیص موانع  را نشان می وزانآم دانشریاضیات مسیر فرضی فکری 

ای برای شناخت  (. تاریخ ریاضیات نه تنها وسیله1938، 1گیرد )باچالرد یادگیری مورد استفاده قرار می

باشد. این موضوع این ادعا را دارد که اموزش بدون  ها نیز می مشکالت است، بلکه راه حلی برای حل آن

دهد که ریاضیات در  گیرد، زیرا تاریخ ریاضیات نشان می ریخ، امکان ندارد و ناقص صورت میتوجه به تا

 گذر زمان چگونه ایجاد شده است.

های اجتماعی،  گویی به نیاز دهد، این علم برای پاسخ در واقع روند تاریخ ریاضیات نشان می

آموزان بتوانند به راحتی با  دانشگردد تا  اقتصادی و روزمره بوجود آمده است و همین نکته سبب می

( تدریس ریاضیات تنها به معنای 2000) 2دانش ریاضیات ارتباط برقرار کنند و در نتیجه از نظر تزانیکس

ای است که در آن  آموزان نیست، بلکه فرآیند پیچیده دهی شده به دانش انتقال اطالعات به صورت سازمان

یران ایجاد کنیم و از این نظر تاریخ ریاضیات یک ابزار مناسب باید فرصت انجام ریاضیات را برای فراگ

دهد که چگونه  آموزان در این زمینه است، زیرا تاریخ ریاضیات به این سؤال پاسخ می برای قرار دادن دانش

 (. 1989اند )تزانیکس، های ریاضی بوجود آمده مفاهیم ریاضی، ساختارها و ایده

در فرآیند یادگیری  آموزان دانشعالقه و درگیری  بب ایجاد انگیزه،عالوه بر این، تاریخ ریاضیات س

آموزان است و شرایطی را جهت قرار گرفتن  شود. تاریخ ریاضیات وسیله ای جهت ایجاد انگیزه در دانش می

های مختلف از یک موضوع  در موقعیت واقعی ایجاد می کند. تاریخ ریاضیات با ایجاد نمایش آموزان دانش

(. در واقع یکی از عوامل ایجاد کننده انگیزه در 2004 ،3شود )هلفگات رفت یادگیری افراد میسبب پیش

های ریاضی است. یعنی با یک تحقیق، وقایع گذشته  افراد، آگاهی از تاریخ ریاضیات و سیر تکاملی اندیشه

گیرند تا  یی قرار میمورد شناسا ها آنگیرد و عوامل موثر شکل دهنده  به طور دقیق مورد مطالعه قرار می

 بهتر درک شود و نتایجی برای تعیین مسیر آیندگان بدست آید. به این وسیله وضع موجود،

                                                 
1 Bachelard 
2 tzanakis 
3 Helfgott 
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ای از تاریخ ریاضیات که دوره اسالمی  باشد. دوره ریاضیات در ایران نیز دارای تاریخ ارزشمندی می

اواخر سده دهم هجری شروع گذاری شده، از زمان خوارزمی )ابوعبداهلل محمد بن موسی( یعنی از  نام

ب الجبر و امختصر من حس"شود. یکی از کتب ریاضی که از این دوره به دست ما رسیده است، کتاب  می

های متوالی و در کشورهای مختلف اسالمی، ریاضی  می باشد. از آن تاریخ به بعد در طی قرن "المقابله

های عربی و فارسی پدید آوردند. آخرین کتاب  دانانی ظهور کردند که آثار ریاضی جالب توجهی به زبان

نوشته مال محمد باقر یزدی است و بعد  "عیون الحساب"ای که از آن دوره تاریخی باقی مانده است  ارزنده

از این مرحله است که کارهای نویسندگان ایرانی تحت تأثیر ریاضی دانان اروپایی قرار گرفته است. در 

 ه یازدهم رخ داده است.نتیجه این مرحله در اوایل سد

های بسیار دور با شمردن اشیاء مختلف شروع شد و به احتمال بسیار  نیاز بشر به ریاضیات از زمان

(. درک مفهوم عدد 1383پور، زیاد اختراع خط به دلیل نیاز به ثبت اعداد بزرگ به تحقق پیوست )رجبعلی

یی مربوط ها آنو اختراع نمادهای حسابی به زمی پیش از تاریخ برگردد ولی نوشتن عدد ها آنباید به دور

های فراوانی یافت شده است. عالوه بر شمردن، بسیاری از  ها و سنگ نوشته ها، لوحه است که از آن دوره

سال قبل میالد در ایران وجود داشته  5000سال تا  10000مهندسی و علوم دریایی از  -روش های فنی

 (.1383است )رجبعلی پور،

کند که یکی از  ماکسول در رابطه با اهمیت تاریخ علوم، این موضوع را بیان می -کجیمزکالر

آموزان هر رشته یا موضوع، خواندن سرگذشت و تاریخچه آن است، زیرا علم  بزرگترین امتیازها برای دانش

 (.1385)فدایی،  "که از نقطه آغازین آن شروع شود. شود میهمیشه هنگامی به طور کامل، ذاتی و هضم 

 ( معتقد است که بررسی تاریخ علم این امکان را به افراد می دهد که: 1387شهریاری )

  به بررسی چگونگی روند کشفیات علمی بپردازند. -1

 درک صحیحی از مفاهیم علمی ، معانی کلمات و اصطالحات داشته باشند. -2

 به نقش کاربرد و علوم در توسعه بپردازند. -3

 و حل مسایل روز بپردازند. به ریشه یابی مباحث علمی  -4

تاریخ ریاضیات از تاریخ علم مستثنی نیست، در نتیجه، مطالعه و پژوهش در تاریخ ریاضیات، 

 ها را به دنبال دارد.شناخت واقعیت

مطالعه اکثر متونی که درباره تاریخ فلسفه، تاریخ دانش و یا هنر وجود دارد این فکر نادرست را القا 

سپس بعد از یک دوران چند ساله سکوت و بی  چیز از یونان شروع شده است و کنند که گویا همه می

ی تاریخ ریاضی، نقش ملل یا مذاهب مختلف  از مطالعهاند.  از اروپا شروع به رشد کردهخبری، دوباره علوم 

شود. دربرخی مطالعات پژوهشگران به این  ها در پیدایش و ترویج دانش ریاضی حاصل می و سهم آن



123 

 

اند که نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات هم از نظر توسعه و هم از نظر ترویج، نقش  رسیده نتیجه

توان جایگاه معرفتی این  ای بوده است و با بررسی خدمات ایرانیان به علوم ریاضی می کامالً قابل مالحظه

 (.1385مرز و بوم را مشخص نمود )فدایی، 

 اهمیت تاریخ ریاضی -4-4-2-1-6-1

 توان علت اهمیت تاریخ ریاضیات را به این دالیل دانست: ( می1387های شهریاری ) گفته بر طبق

های  آموزد که مطالعه ریاضیات موجب آزاد کردن روان انسان از اندیشه تاریخ ریاضیات به ما می -1

ه ولی دهد که مردم ساد . تاریخ ریاضیات نشان میشود میغیر انسانی )انسان شدن و انسانی فکر کردن( 

 اند. اندیشمند در سراسر کره زمین در ساختمان بنای شوق انگیز و پر شکوه ریاضیات امروزه دست داشته

)زمانی که بدانیم  شود میبررسی تاریخ ریاضیات باعث بازگرداندن اعتماد بنفس به خود ما  -2

که اعتماد به نفس خود را شود  اند باعث می های زیادی در این زمینه کرده  دانان مسلمان چه تالش ریاضی

 بیابیم(

های پیدایش ریاضی و سپس به چگونگی  ها و انگیزه توان سرچشمه العه تاریخ ریاضیات میطبا م -3

 شکوفایی آن پی برد.

تاریخ ریاضیات و به طور کلی تاریخ علم، خرافه را از واقعیت و شبه واقعیت را از دانش جدا  -4

های نادرست  دهد و ما را از بند کهنه پرستی و اندیشه های نو را می شهکند و به ما شجاعت بیان اندی می

 کند. رها می

هایی از تدریس  های همه مدرسین و آموزشگران این است که بتوانند به شیوه یکی از دل مشغولی

 را در یابند و درک درستی از مفاهیم داشته باشند، "ها  چرا"آموزانشان  دانش نآدست یابند که در طی 

تواند در کار  ماهیت تأثیر و جاذبه ریاضیات را درک کنند و باالخره به این نتیجه برسند که هر انسانی می

 ها نیز ممکن است از عهده کشف ریاضیات برآیند. آفرینش ریاضیات نقش داشته باشد و خود آن

ارایه پاسخ  ،علمان در کالس درس، ایجاد انگیزههمانطور که اشاره شد یکی از مهمترین وظایف م

د اطمینان برای این امر است که تاریخ ریاضی مأمن مور آموزان دانشصحیح و قانع کننده به سؤاالت 

با مطالعه تاریخ ریاضی به مثال های متعددی از رفع مشکالت در جامعه با تکیه بر دانش باشد.  می

در سیستم های مختلف پی  به اهمیت ریاضیات که شود مییابیم واین امر باعث  دانان دست می ریاضی

 ببریم.

به طور کلی می توان ایجاد ریاضیات را در طول تاریخ از دو دیدگاه نظری و کاربردی مورد توجه 

، توسعه ریاضیات از جنبه کاربردی را در پی داشته ن برای رفع نیازهای زندگی روزمرهقرار داد؛. تالش انسا

ردن رابطه منطقی بین مفاهیم و یافته های به ظاهر جدا است و همچنین دغدغه و تالش انسان در پیدا ک
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های  ها و اجسام واقعی دنیای خارجی)انتزاعی( و استنتاج آل از هم، پیدایش تدریجی اختالف بین ایده

 قیاسی تازه در درون خود ریاضیات، موجب توسعه ریاضیات در بعد نظری شده است.

های کاربردی از نظری  وضوع است که زمانی جنبهضمن اینکه بررسی تاریخ ریاضیات مبیّن این م

پیشی گرفته است و زمانی نیز عکس این موضوع رخ داده است، اما با نگرشی به کل تاریخ ریاضی 

ی به ظاهر متفاوت را از هم جدا کنیم. سر تاسر تاریخ، گویای کاربردی بودن و یا  توانیم این دو جنبه نمی

 ی است.کاربردی شدن احکام و نتایج ریاض

ترین  تاریخ ریاضیات در اشتراک بین دو دانش تاریخ و ریاضیات قرار دارد. ریاضیات به عنوان عمیق

شاخه های متفاوتی تقسیم شده است که هر شاخه آن عالوه بر کاربرد در خود ریاضی، در  دانش بشری به

صحیح و دقیق این شناختی، اجتماعی و اقتصادی نیز دخیل است و فهم  زیست های فیزیکی، پدیده

امکان پذیر نیست. ریاضیات صرفا حاصل یک توسیع مبتنی بر  ها آنها بدون شناخت و تحلیل  اندیشه

های جهان،  های بشری و واقعیت چند اصل نیست بلکه تاریخچه مفصلی دارد و ارتباط آن با سایر دانش

 فوق العاده است.

ضیات می باشند که هندسه ریشه در تمدن در تاریخ ریاضیات، هندسه و جبر دو رکن اساسی ریا

یونانی و جبر ریشه در تمدن ایرانی، هندی و اسالمی دارد. هندسه اقلیدسی مثال خوبی از یک ساختار 

ریاضی است که تا زمان ابداع هندسه تحلیلی توسط دکارت ادامه یافت. از سوی دیگر در ایجاد حسابان 

لی که دیدگاه الیب نیتز جبری بود. برای نیوتون حسابان دیدگاه نیوتون مبتنی بر هندسه بود در حا

ای برای شناخت طبیعت بود، او با فیزیک در ارتباط بود و فیزیک ارتباط نزدیکی با دیدگاه هندسی  وسیله

داشت. در حالی که دیدگاه الیب نیتز کامال جبری بود و با وجود اینکه دیدگاه الیب نیتز حاکم شد اما 

 هندسی نیوتون در حسابان وجود دارد.هنوز هم دیدگاه 

توان  این ادعا را می توان داشت که هیچ علمی به اندازه ریاضیات به تاریخ خود وابسته نیست. می

فلسفه ریاضی و تاریخ ریاضیات را در نظر داشت و همین امر سبب اهمیت  مثلثی با رئوس دانش ریاضی،

  .شود میتاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی 

 فرایندهای ریاضی -4-4-2-2

 حل مسأله -4-4-2-2-1

های ریاضی دارد. ای در تبیین محتوای کتابحل مسأله یکی از عناصر محتواست که جایگاه ویژه

نظران حوزه  های حل مسأله از دیدگاه صاحبها، مشخصات و ضرورتدر ادامه، برخی تعاریف، ویژگی

 آموزش ریاضی ارائه شده است.
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بر ریاضیات را توانایی و مهارت در حل مسأله و به معنای داشتن استقالل  تسلط( 1962)1پولیا

ی دوره  ترین وظیفه اندیشه، عقل سلیم و نیروی نو آفرینی دانسته است. به این ترتیب، نخستین و مهم

 ها. های منطقی متکی بر روش روند حل مسأله ریاضیات دبیرستانی، عبارت است از تأکید بر جنبه

توان گفت در  به نحوی که می مهمترین مسأله در علم، روش است و نه محتوا، 2ییاز نظر دیو

ی حل مسأله پدید  های پژوهشی و کسب علوم تفاوت چندانی وجود ندارد و علوم همگی به شیوه روش

در رغم این مهم، هنوز  جو کرد. علی و ها را باید در محتوا و دانش تولید شده جست اند و تنها تفاوت آن آمده

های درسی تأکید بر کسب دانش و معلومات از  بسیاری از مدارس امروز در جریان تدریس و اجرای برنامه

های تفکر از طریق فرآیند حل  وار و حفظی است و معموالً برای آموزش مهارت طریق یادگیری طوطی

 (.1376احمدی، به نقل از گیرد ) مسأله کوشش چندانی صورت نمی

ای مناسب،  ی وسیله وجوی آگاهانه ضرورت جست» ( عبارت است از 1962ا )مسأله از دید پولی

معنای پیدا  باشد. حل مسأله، به برای رسیدن به هدفی، ولی در بدو امر این وسیله غیر قابل دسترس می

 «. کردن این وسیله است

درگیر است و  آموز، عالقمندانه کند که در آن دانش ( مسأله را فعالیتی تعریف می1992) 3شونفیلد

ای که با آن به  ی ریاضی در دسترس و از قبل آماده حلی برای آن پیدا کند و وسیله تالش دارد که راه

ها،  ی منابع، رهیافت هدف برسد، ندارد. او دانش و رفتار الزم برای انجام حل مسأله را در چهار مرحله

 دارد. های باوری بیان می کنترل و نظام

( در سند اصول و استانداردها برای ریاضیات مدرسه NCTM ،2000یاضی )شورای ملی معلمان ر

داند که روش حل آن  طور مشابهی، حل مسأله را درگیر شدن در وظیفه، تکلیف و فعالیتی می ( به2000)

را از درون دانش آموزان باید آن حل، دانش از پیش شناخته شده نیست، به این خاطر برای یافتن راه

های جدید ریاضی را رشد و توسعه  ها اغلب درک و فهم ن بکشند و از مسیر این فرآیند آنخودشان بیرو

ها فقط یک هدف یادگیری ریاضی نیست، بلکه یک ابزار و  خواهند داد. از این منظر حل کردن مسأله

را به در یک تدریس موفق با توجه به شرایط، باید گاه آن روش اصلی و فراگیر انجام دادن ریاضیات است.

های فراوان و متواتر برای  آموزان باید فرصت دانش (.2013عنوان هدف و گاه ابزار درنظر گرفت )لستر، 

ای که نیازمند و مستلزم تالش و کوشش است،  کردن مسائل پیچیده شدن و حل کردن، گالویز بندی صورت

باشند.  العمل داشته  و عکسباشند و پس از آن ترغیب و تهییج شوند که روی تفکرشان بازتاب  داشته

                                                 
1
 Polya 

2
 Dewey 

3
 Schoenfeld 
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کند: حل مسأله شامل کار ذهنی برای غلبه بر  (، حل مسأله را این گونه تعریف می2005)1استرنبرگ

یابی به هدف قرار دارد. از نظراسترنبرگ مراحل کلیدی حل مسأله عبارتند  موانعی است که سر راه دست

برد، سازماندهی اطالعات، تخصیص منابع، نظارت و از: تشخیص مسأله، تعریف و بازنمایی مسأله، تولید راه

روند. مراحل مختلف ممکن است  کار  های روزانه، این مراحل ممکن است با انعطاف به ارزیابی. در تجربه

 ی متوالی رخ دهند، یا به صورت تعاملی به اجرا درآیند.  تکرار شوند، خارج از زنجیره

گیری  ی تصمیمموقعیتی برای شخص یا گروه در لحظه(، یک مسأله، 1978مطابق با تعریف لستر)

باشد. جهت انجام یک تکلیف که برای حل کامل آن الگوریتمی ساده و دردسترس موجود نیست، می

کند که در این تعریف فرض بر وجود میل برای انجام تکلیف از سوی شخص یا  ( اضافه می1980لستر)

 گروه است.

لستر از مسأله ریاضی، مسأله ریاضی مطرح شده برای یک ای برای تعریف  عنوان نتیجه به

 آموز دیگری مسأله نباشد اگر آموز، ممکن است برای دانش دانش

 ها داشته باشد، اما اولی نداشته باشد. ای برای حل سئوال دومی یک الگوریتم آماده (1

 .(1390، نباشد )به نقل از ریحانی، احمدی و کرمیکردن باشد اما دومی  اولی مایل به حل (2

ها برای روی آوردن به رویکردهای حل مسأله در آموزش ریاضی،  با وجود تقاضاها و درخواست

های  های ریاضی به آموزش همراه با تأکید بر فهم و درک ریاضی و مهارت انتقال از آموزش حقایق و رویه

سنتی باید کنار گذاشته های  اند که شیوه است. بسیاری از معلمان مجاب نشده تفکر، کند و مشکل بوده 

شوند. اکثر معلمانی هم که مایل به تغییر هستند، اطمینان ندارند که چگونه باید این کار را انجام دهند 

 (.2000)مکینتاش وجرت،

 ها در مورد حل مسأله برخی دیدگاه -4-4-2-2-1-1

 :(1369م، ترجمه احمد آراروش پولیا شامل چهار مرحله است ): حل مسأله به روش پولیا -1

 فهمیدن -1

 طرح یک نقشه -2

 اجرای نقشه -3

 بازگشت یا نگاه به عقب. -4

باید به صورتی آشکار »گوید:  طور که پولیا می ، همان«فهمیدن مسأله»در اولین مرحله یعنی 

های اصلی  طبق این الگو شاگرد باید در این مرحله بتواند بخش«. است چیزی خواسته شده بدانیم که چه

                                                 
1
 Sternberg 
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مسأله را تعیین کند. پولیا فهمیدن مسأله را به دو مرحله « شرط»و « ها داده»، «لمجهو»مسأله، یعنی 

 «.کارکردن برای فهم بهتر»و « آشنا شدن»کند :  تقسیم می

شویم.  می« طرح نقشه»ی دوم یعنی  شاید دقیقاً نتوان مشخص کرد که از چه زمانی وارد مرحله

ک نقشه برای حل آن وجود دارد. به هر میزان که درک هایی بین فهم یک مسأله و طرح ی همواره ارتباط

 ای برای حل آن بیشتر خواهد شد.  بهتری از مسأله حاصل شود، احتمال طرح نقشه

ی پولیا برای یافتن جواب مسأله، باید به صورت مکرر دیدگاه و روش نگریستن خود به  به گفته

اد باید کمک کند، ولی نه بسیار زیاد و نه بسیار است»گوید:  گونه که پولیا می مسأله را عوض کنیم. همان

و نیز: « کم، تا چنان باشد که برای دانشجو سهم قابل قبولی از کاری که باید انجام دهد بر جای بماند

نباشد،  ]مناسب[برای برانگیختن شاگردان کافی  ]راهنمایی[ی آن باشد که اگر این اشاره  معلم باید آماده»

های  ی دیگر برآید و بدین ترتیب باید آمادگی آن را داشته باشد که رفته رفته به اشارها درصدد یافتن چاره

 «.تر متوسل شود صریح

( برای تحلیل فعالیت حل مسأله در ریاضی، مدلی 1985) 1شونفیلد: شونفیلد و حل مسأله -2

3نظام باورها، کنترل و 2هاشامل چهار عامل را ارائه می دهد. این عوامل شامل منابع، رهیافت
است. منابع،  

فهمد. به  حل را می سازی راه ی دانش ریاضی فرد است که با آن مسأله و چگونگی اجرا و پیادهگنجینه

گونه که  باشد. البته همان ی داده شده ، دارا می عبارت دیگر دانش ریاضی که شخص در ارتباط با مسأله

ها، پیشنهاداتی و یا نادرست نیز باشند. رهیافت کند این منابع ممکن است معیوب شونفیلد اشاره می

کند تا مسأله را فهمیده و در حل آن پیشرفت کند. این ساز و کارها  اند که به شخص کمک می عمومی

باشد. کنترل به معنی شامل رسم شکل، انتخاب نمادهای مناسب، جستجوی مسائل مرتبط و... می

هاست. یا به تعبیری  های مناسب و یا اصالح و ترمیم آن حل هکردن را انتخاب، نظارت، بازبینی و دنبال

ها. نظام باورهای فرد نیز شامل  کارگیری منابع و رهیافت دیگر تصمیمات عمومی راجع به گزینش و به

 .دیدگاه او نسبت به موضوع، محیط و خودش است

هنده حل های راهیابانه فردی فقط یکی از اجزای تشکیل د داشتن مهارت در استراتژی

های  های مناسب، اصالح و ترمیم انتخاب کردن شیوه آید. انتخاب و دنبال شمار می آمیز مسأله به موفقیت

نامناسب و درکل وارسی و نظارت دقیق بر فرایند حل مسأله هر دو به یک اندازه اهمیت دارند. این همان 

 موضوع کنترل است.

                                                 
1
 Schoenfeld 

2 Heuristics 

 ( 13-4)رجوع کنید به جدول3
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کند، تأثیر مستقیمی بر عملکرد او حین حل مسأله  گونه که شونفیلد تعریف می باور ریاضی فرد آن

 دارد. برخی از باورهای نادرست دانشجویان و پیامدهای آن توسط شونفیلد به ترتیب زیر ذکر شده است:

 کم، ارتباط با حل مسأله و تفکر واقعی دارد.  : ریاضیات رسمی هیچ و یا خیلی باور اول

 ، ریاضیات رسمی قابل استناد نخواهد بود. نتیجه : در یک مسأله که مستلزم کشف است

 شوند دقیقه حل می 10: مسأله های ریاضی همیشه در کمتر از  باور دوم

دقیقه حل کند ، از آن صرفنظر  10ای را در عرض  آموز یا دانشجو نتوانست مسأله نتیجه : اگر دانش

 کنند. می

 د.: تنها نوابغ قادر به کشف یا خلق ریاضیات هستن باور سوم

آموز نوعی ( مطالبی را فراموش کنید خیلی بد است. یعنی شما یک  : اگر شما ) یک دانش 1نتیجه 

 نابغه نیستید و قادر نخواهید بود که آن را برای خودتان به دست آورید. 

و سعی  گونه که هستند باور کند ها را همان است که روش  آموز پذیرفته : دانشجو یا دانش 2نتیجه 

  دهد. که بفهمد چرا این کار را انجام می کند نمی

 : دانش و رفتار ریاضی الزم برای تعیین دقیق عملکرد حل مسأله در ریاضی(13-4)جدول

 

 

 منابع -1

Resources 

 فهمد دانش ریاضی که فرد دارد و با آن مسأله را می

 . شهود و دانش غیر رسمی در آن زمینه1

 . حقایق2

 های الگوریتمی . روش3

 (ها رویهای غیر الگوریتمی )ه . روش4

 ای و قضایا درباره قوانین کار در حوزه مربوطه های مرتبط و دانش گزاره . مهارت5

 

 

 هارهیافت -2

Heuristics 

 هایی که برای پیشرفت روی مسائل غیر استاندارد ها و تکنیک استراتژی

 . ترسیم شکل1

 . معرفی نمادهای مناسب2

 . استفاده از مسائل مرتبط3

 کردن مجدد مسأله فرموله. 4

 . ارزیابی و تست5

 ها سازی منابع و استراتژی ها و پیاده گیری جامع با در نظر گرفتن انتخاب تصمیم 
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 کنترل -3

Control 

 ریزی . طرح نقشه و برنامه1

 . مشاهده و مانیتورینگ و ارزیابی2

 گیری . تصمیم3

 . اعمال فراشناخت آگاهانه4

 

 سیستم باور -4

Belief 

Systems 

 :های فردی نه لزومآ آگاهانه فرد( در مورد ای از شاخصه دیدگاه کلی فرد ) مجموعه

 . خودش1

 . محیط2

 . موضوع3

 . ریاضی4

 

هایی است که شونفیلد برای عملکرد بهتر فرد حین حل مسأله  های فراشناختی زیر توصیه سؤال

 نماید: مطرح می

 دهید؟ میدقیقاً چه کاری در حین فرایند حل مسأله انجام  •

 دهید؟ چرا آن کار را انجام می •

 کند؟ چگونه این کار به شما کمک می •

توجهی رخ داده است، پی  توان به اشتباهاتی که در اثر بی از نظر شونفیلد در بررسی موضعی می

های دیگری به دست آید، ارتباط با موضوع  برد. در بررسی کلی با مروری بر حل مسأله ممکن است روش

رسد و گاهی تکنیک مفیدی به دست آید که شخص بتواند که به ظاهر نامربوط به نظر می آشکار شود

 خود بیفزاید. مسألهرا به رهیافت کلی حل آن

 مسأله باز پاسخ -4-4-2-2-1-2

ها را به  توان آن باز، مسأله چندین پاسخ احتمالی خواهد داشت که می –در حل مسأله پاسخ 

های رسیدن به پاسخ است  مرکز نه بر روی پاسخ مسأله، بلکه بر شیوهچندین روش به دست آورد و ت

گونه  دهیم، به همان گونه که دریافت، از راه دو حس مختلف را ترجیح می (. همان2000)مکینتاش وجرت،

(. اطالع از 1369ترجمه احمد آرام،  دهیم )پولیا متقاعد شدن از راه دو استدالل متفاوت را ترجیح می

کنند،  آموزان با مسائل برخورد می های مختلف حل شوند در روشی که دانش توانند با راه ائل میکه مس این

برای حل مسأله وجود دارد “ راه درست”کند تنها یک  آموزی که فکر می تأثیر خواهد گذاشت. دانش
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تظر بماند را رها کند و من ممکن است که روی مسأله خاصی مدتی فکر کند و اگر توفیقی حاصل نکرد آن 

آموزان ما در  تا راه حل مسأله در کالس تکنیک حل به او ارائه شود و این الگویی است که بیشتر دانش

کند،  کند امکان کشف ریاضی وجود دارد و از آن استفاده می گیرند. شاگردی که فکر می کار می مدرسه به

کند و شاید بتواند به یک  خودش پیدا میشود، پیوندهایی برای  به احتمال زیاد با مسأله بیشتر درگیر می

 (.1381 ترجمه مسعود نوروزیان، رابرت وهمکاران، ریس،) یابد ای دست راه حل غیر منتظره

 رسند آموزان مفید به نظر می های زیر برای کمک به حل مسأله توسط کودکان و دانشتوصیه

 (:همان)

ها باید به آزمودن  ها روشن نیست، آن نحل آ آموزان باید با مسائلی روبرو شوند که راه دانش •

 های مختلف حل مسأله تشویق شوند. بسیاری از راه

آموزان چالش ایجاد کند، اما سختی  در حدی باشد که برای دانش  الزم است سطح مسأله  •

 ها را تبدیل به یک معمای غیر قابل حل نماید. ای باشد که آن اندازه ها نباید به مسأله

 نند که همه مسائل باید به سهولت حل شوند.کودکان تصور نک •

 توان صراحتا آموزش داد. راهبرد های حل مسأله را می •

تدریس مؤثر حل مسأله به زمان احتیاج دارد )زمان برای درک موضوع، زمان برای کشف مسیر  •

 حل و زمان برای فکر کردن به جواب(.

ها داده شود  . مطالبی که باید به آنشوند ای بودن ما معلمین می آموزان فدای حرفه اغلب دانش •

دهیم، در  ها ارائه می ای به آن صورت مرتب شده زیاد است و ما نتایج مطالعات و کشفیات ریاضی خود را به

کنند اما پیدا کردن این مهارت نتایج نامطلوبی نیز در بر خواهد داشت.  ها زودتر مهارت پیدا می نتیجه آن

ها را مثل گرامر زبان آنقدر  است و باید آن ند که همه ریاضیات شناخته شده کن آموزان فکر می زیرا دانش

ها هیچ نوع هیجان، لذت کشف و خالقیت وجود  تکرار کرد تا یاد گرفته شود و در این یادگیری، برای آن

 ندارد، بلکه تنها یک رضایت کوچک و ساده از انجام کار در بر خواهد داشت.

 (:2000های زیر است )مکینتاش و جرت، رای ویژگیدا "خوب"تکلیف حل مسأله 

 سازد، مند می آموز را درگیر و عالقه دانش •

 قابل کاربرد در جهان واقعی است، •

 آموز مرتبط است، با عالئق دانش •

 گیرد، آموزان را در بر می کند زیرا همه دانش مساوات را رعایت می •

 بخشد، درگیری فعاالن را ارتقا می •

 مهمی است، حاوی محتوای ریاضی •
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 شود، های ریاضی مرتبط می ها و مفهوم با سایر مسأله •

 درسی ریاضی جاری است،  در راستای برنامه •

 شود، های موضوعی تلفیق می با سایر حوزه •

 پاسخ و غیر معمول است،-باز •

 کند، های چندگانه را ایجاد می حل امکان استفاده از رویکردها و راه •

 آموخته شده، قابل حل نیست، ی از پیش هبه سادگی با استفاده از یک روی •

 آموزان است، یابی توسط دانش چالش برانگیز و در عین حال قابل دست •

 نیازمند پافشاری است، •

 به خوبی طرح شده است، •

 های شفّاف و بدون ابهام است، حاوی واژه •

 دهد، انتظارات را شرح می •

 انگیزد. های قابل نمره دادن را بر می پاسخ •

 درسی نقش و هدف حل مسأله در برنامه -4-4-2-2-1-3

( در مورد نقش و هدف حل مسأله در 2005، نقل شده در استیسی، 1989) 1شرودر و لستر

 اند: بندی را مشخص کرده درسی سه دسته برنامه

کاربرد بعدی در حل مسائل ریاضی( )تدریس محتوای ریاضی برای  :2تدریس برای حل مسأله (1

که  ی ریاضی را قبل از آن های اولیه عموالً معلم محتوا و مفاهیم و الگوریتمدر این نوع روشِ تدریس، م

ها با  دهد. سپس آن ها ارائه می ها را در حین حل مسأله احساس کنند، به آن یادگیرندگان نیاز به آن

 (.1377پردازند )گویا،  ها به حل مسأله می ها و روش دانستن آن مفاهیم و فرمول

رشد توانایی عمومی در حل های رهیافتی برای  )تدریس استراتژی :3مسأله ی حل تدریس درباره (2

چه که پولیا برای حل مسأله پیشنهاد  هایی نظیر آن در این نوع روشِ تدریس معلم رهیافتمسائل( 

 دهد. آموزان آموزش می کند را به دانش می

ی ارائه مسائل غیر روتین  وسیله )تدریس محتوای استاندارد ریاضی به :1تدریس از راه حل مسأله (3

ای از دنیای واقعی، که شامل مفهوم  مسأله در این نوع روشِ تدریس معلم معموالً بردارنده این محتوا(در 

                                                 
1 Schroeder, Lester 
2
 Teaching for problem solving 

3
 Teaching about problem solving 
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آموزان ضمن حل این مسأله دانش  کند و دانش شده برای تدریس است را مطرح می ریاضی درنظرگرفته

 (. 1390یحانی و همکاران، گیرند )نقل شده در ر ریاضی مورد نظر را نیز فرا می

 طرح مسأله ریاضی  -4-4-2-2-1-4

ای از یک مسأله موجود  تازه بندی صورتعنوان تولید مسائل جدید، و نیز  طرح مسأله ریاضی به

ای که در قبل،  های طرح مسأله به نام -(. سیلور سه نوع طرح مسأله را 1994است )سیلور،  تعریف شده 

کند که  است. تعریف سیلور به این امر اشاره می مشخص کرده  -دهد  رخ میحین یا بعد از حل مسأله 

 ی حل مسأله ریاضی در نظر بگیریم. الزم است طرح مسأله ریاضی را در هر بحث و گفتگو درباره

کند. در زمره اهداف  درسی ریاضی بر حل مسأله ریاضی تمرکز می در سنگاپور، چارچوب برنامه

و حل مسائل باشند.  "بندی فرمول"آموزان قادر به  است که دانش یدواری شده درسی، اظهار ام برنامه

های درسی مورد استفاده در مدارس ابتدایی سنگاپور رایج است.  همچنین تکالیف طرح مسأله در کتاب

است و  ها بررسی شده  م پایهاهای درس ریاضی در تم مزایای استفاده از تکالیف طرح مسأله در کالس

آموزان تأثیر بگذارند از  های دیگر دانش توانند روی ویژگی ن نادیده گرفت که چنین تکالیفی میتوا نمی

 جمله روی:

 استعداد در ریاضیات، شامل درک و فهم وتوانایی حل مسأله، -1

 ها نسبت به ریاضیات، شامل حس کنجکاوی و عالقه، نگرش -2

؛ پرین، 2002؛ نوث ، 2002 ؛ گروندمیر،1997aاحساس مالکیت نسبت به کار خود )انگلیش،  -3

2007.) 

 حل مسأله و طرح مسأله ریاضی -4-4-2-2-1-5

ارتباط بین حل مسأله و طرح مسأله ریاضی، موضوع بسیاری از مطالعات پژوهشی بوده است.  

های بهتری هم  "مسأله طرح کن"اند،  آموزانی که در حل مسائل غیر روتین )نامتعارف( بهتر بوده دانش

 اند.  بوده

آموزان مدارس راهنمایی آمریکا  ( دریافتند که توانایی حل مسأله دانش1996سیلور و کای)

دار در یک نوع تکلیف طرح مسأله دارد.  شان برای طرح مسائل پیچیده معنی همبستگی باالیی با توانایی

انگلیش  های سوم، پنجم و هفتم در استرالیا، آموزان پایه ها درباره دانش در یک دنباله از پژوهش

(b1997،c1997 ،1998 روابطی بین حل مسأله و )داد که   ویژه، او نشان . بهطرح مسأله را پیدا کرد

                                                                                                                                                    
1
 Teaching through problem solving 
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اما نه لزوماً مسائلی با ساختار پیچیده  -ی روتین با طرح مسائل پیچیده محاسباتی  توانایی در حل مسأله

با ساختارپیچیده در ارتباط است.  در ارتباط است و همچنین توانایی در حل مسأله جدید با طرح مسائلی

طور قابل توجهی  های خوب به کن آموزان سنگاپور، مسأله حل کرد که در میان دانش تحقیقات مشخص

(. عالوه بر این، معلوم 2002های ضعیف داشتند )یپ، کن نمرات طرح مسأله باالتری نسبت به مسأله حل

ی طرح مسأله نداشتند، رابطه بین حل مسأله و  ربارهی قبلی د آموزان، هیچ تجربه که دانش شد که زمانی

آموزان خواسته شدکه  طرح مسأله، وابسته به سطح نمره نیست. در تمامی این مطالعات پژوهشی، از دانش

با توجه به برخی شرایطِ داده شده، مسائلی راطرح کنند. تحقیق در ارتباط با طرح مسأله در طول و بعد از 

 ، ترجمه ریحانی و کریمی کیا(.2009ر، ها آناست ) یپ ب  ر انجام شدهحل مسأله نسبتاً کمت

 فرآیندهای طرح مسأله ریاضی -4-4-2-2-1-6

آموزان در زمان طرح مسأله اطالعات را از تجارب  ( دریافت که بسیاری از دانش1990) وینوگراد

و  4، پانتازی3، پیتالیس2والیدز، موز1کردند. اخیرا کریستو خود و یا از محیط فیزیکی تولید و انتخاب می

آموزان در  منظور آگاهی از فرآیندهایی که توسط دانش ی ششم را به  آموزان پایه ( دانش2005سرایرامن )

ها مشخص شد  گیرد، مورد مطالعه قرار دادند. در بین یافته طول طرح مسأله ریاضی مورد استفاده قرار می

 های کمی شدند.  ر انتخاب دادهآموزان در حین طرح مسأله درگی که دانش

آموزان خواسته شد که یک مسأله کالمی طرح کنند  که ازدانش ( متوجه شد که هنگامی2002یپ )

دادن مفهوم ضرب مسائلی طرح  ها برای نشان باشد، آن 6×  4به طوری که یکی از مراحل حل آن ضرب 

مسائل آموزان کالس سوم،  یک از دانش عنوان مثال، هیچ بود. به ها آموزش داده شده  کردندکه به آن

بود. همچنین نه  ها این مفهوم آموزش داده نشده  که به آن دلیل این مربوط به مساحت را طرح نکردند؛ به

ای با مسائل ترکیبیاتی  آموزان کالس پنجم تا به حال هیچ تجربه آموزان کالس سوم و نه دانش دانش

رفت که مسائل  ا چنین مسائلی نیز طرح نکردند. اگر چه انتظار میه کدام از آن رو هیچ نداشتند، از این

آموزان تمایل دارند که سؤاالت ضربی دشوارتر از  تر باشد، ولی معلوم شد که دانش های همتراز آسان گروه

ی سوم سنگاپور تأکید  های درسی پایه دلیل آن باشد که کتاب تواند به  این میای طرح کنند.  نوع مقایسه

آموزان در همان گروه سنی  دانشای ضرب و نرخ دارند. مطالعات قبلی روی  مسائل دشوارتر مقایسهروی 

تراز داشتند و تعداد کمی از  آموزان تمایل به طرح گروه مسائل هم داد که دانش ( نشان1996)انگلیش، 
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آموزان را نشان  شهای دان هایی از پاسخ ، نمونه(14-4جدول)ای ضربی طرح کردند.  ها مسائل مقایسه آن

 کیا(.  ، ترجمه ریحانی و کریمی2009ر ،ها آندهد. )یپ ب می

 آموزان در ارتباط با ضرب سازی دانش : مفهوم(14-4جدول)

 های نمونه پاسخ نوع وضعیت

 پرتقال وجود دارد. چه تعداد پرتقال موجود است؟ 6جعبه پرتقال وجود دارد. در هر جعبه  4 های همتراز گروه

آوری کردم. من چند کارت تلفن  برابر او کارت تلفن جمع 4آوری کرد. من  کارت تلفن جمع 6تام  ای مقایسه

 ام؟ آوری کرده جمع

 باشدچه تعداد صندلی وجود داشته؟ ردیف وجود داشته 4صندلی در یک ردیف وجود دارد.اگر  6 آرایش مستطیلی

ست مساحت خانه مستطیل شکل چقدر متر ا 6و طول  4یک خانه مستطیل شکل دارای عرض  مساحت

 است؟

ها چقدر  جعبه دیگر بخرد. او برای همه جعبه 5دالر خرید. او الزم دارد  4احمد یک جعبه به ارزش  نرخ

 پول باید بپردازد؟

 ی حل مسألهمروری بر برخی تحقیقات انجام شده در زمینه -4-4-2-2-1-7

های  ه استاندارد دیگر برای پایهرا در کنار نُ( استاندارد حل مسأله 2000) NCTMدر آمریکا، 

شود،  طور که در جدول دیده می (. همان15-4جدول) است ی دوازدهم ارائه کرده دبستان تا پایه پیش

دارای پنج استاندارد موضوعی و پنج استاندارد فرآیندی است و حل  NCTMدرسی ارائه شده توسط  برنامه

 شود. درسی محسوب می ندی این برنامهمسأله یکی از استانداردهای فرآی

های آموزشی از پیش دبستان  است که برنامه گونه بیان شده  در این سند، استاندارد حل مسأله، این

 آموزان را قادر سازد تا: ی دانش ی دوازدهم باید همه تا پایه

 دانش ریاضی جدید خود را از طریق حل مسأله بسازند. •

 آیند، را حل کنند. وجود می های دیگر به ت یا موقعیتمسائلی را که در ریاضیا •

 کارگیرند. برای حل مسائل، یک گستره از راهبردهای متفاوت و متناسب را به •

 (.1390ی ریاضی، بازبینی و بازتاب داشته باشند )ریحانی و همکاران،  بر فرآیند حل مسأله •

 (1388ی حل مسأله)کرمی مینهتأکید تحقیقات انجام شده در هر کشوردر ز (:15-4)جدول

 ی حل مسأله تأکید تحقیقات انجام شده در زمینه نام کشور
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 تمایز فاکتورهای کلیدی که در میزان دشواری مسأله نقش دارند. -1 آمریکا

 کن موفق های مسأله حل تعیین ویژگی -2

 چگونگی آموزش راهبردها -3

 اورها با حل مسألهی بین مسائل عاطفی و ب مسائل فراشناختی، رابطه -4

 تأثیرات اجتماعی؛ حل مسأله در بافتی که در آن قرار دارد. -5

 های کالسی حل مسأله و فعالیت -1 ژاپن

 آموزان ی مسائل باز پاسخ به دانش ارائه -2

 آموزان ی دانش ارزشیابی توانایی حل مسأله -3

 زانآمو تداعی مسأله به صورت نمودهای بصری برای دانش -1 استرالیا

 ای معلمان در کالس درس های حل مسأله نوع فعالیت -2

 افزایش توان تفکر ریاضی با افزایش توانایی حل مسأله -3

 های کالسی و فرهنگ حل مسأله فعالیت -4

 های حل مسأله ماهیت و روش -1 سنگاپور

 ها ای آن آموزان و عملکرد حل مسأله رفتار دانش -2

 مسأله چگونگی آموزش و ارزیابی حل -3

 ی خاص حل مسأله پراکندگی تحقیقات و فقدان تأکید بر زمینه -1 ایران

 NCTMاستانداردهای موضوعی و فرآیندی  (:16-4جدول)

 شماره  استانداردها

  اعداد و عملیات

 استانداردهای موضوعی

1 

 2 جبر

 3 هندسه

گیری اندازه  4 

هاو احتماالت تجزیه و تحلیل داده  5 
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هحل مسأل   

 استانداردهای فرآیندی

6 

 7 استدالل و اثبات

 8 اتصال

 9 گفتمان

 10 بازنمایی

 NCTMدرسی  معروف است، با برنامه« پروفایل ملی»درسی مورد نظر در استرالیا که به سند برنامه

ج است که پن اهداف آموزش ریاضی را به شش بخش تقسیم کرده  ،های زیادی دارد. پروفایل ملی شباهت

(. هدف فرآیندی تحت عنوان 4-17شود )جدول را شامل می "فرآیندی"هدف محتوایی و یک هدف 

است که خود شامل شش بخش است که استفاده از راهبردهای حل مسأله  آمده  " 1وار کار کردن ریاضی"

 (.4-17هاست )جدول یکی از آن

، نقل شده 2005یاضی استرالیا)برگرفته از استیسی،های کلی آموزش ریاضی در پروفایل ملی آموزش ر هدف (:17-4)جدول

 (1388در کرمی، 

 (1388به نقل از کرمی  ،2005)برگرفته از استیسی ی استرالیاوار کار کردن در پروفایل ملهای ریاضی زیر شاخه (:18-4)جدول

  بررسی

                                                 
1 Working mathematically 

  اعداد

 

 اهداف محتوایی

 

 

 اهداف آموزش ریاضی استرالیا

 جبر

 فضا

 گیری اندازه

 ها احتماالت و داده

 اهداف فرآیندی وار کار کردن ریاضی
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 حدس زدن
 

 وار کار کردنریاضی

 (های فرآیندی ریاضی مهارت)

 استفاده از راهبردهای حل مسأله

 کار بستن و تبیین به

 استفاده از زبان ریاضی

1کار کردن در زمینه
 

های  کند و زیر شاخه الزم به فراگیری است را بیان می هایی که اهداف محتوایی، مفاهیم و مهارت

که  ریزی برای آموزش و ارزشیابی را مدّ نظر دارد. البته با وجود این وار کار کردن، بیشتر برنامه ریاضی

گیری ریاضیات، پشتکار، خالقیت و توانایی انجام  کار نفس در به ها و تحسین ریاضی )مانند اعتمادبه نگرش

ها در سند  اند اما اهمیت آن عنوان اهداف اصلی بیان نشده صورت جمعی یا فردی( به ریاضی به های فعالیت

 (.1388، نقل شده در کرمی  2005است )استیسی،  پروفایل ملی و سندهای مرتبط بیان شده 

عنوان یکی از اهداف اصلی آموزش توسط  در ژاپن تنها سالی بود که حل مسأله به 1951سال 

عنوان هدف اصلی یا یکی از اهداف  عنوان شد. بعد از آن، حل مسأله به "مطالعات درسی"زان ری برنامه

 "مطالعات درسی"های مربوط به چگونگی آموزش که توسط  است. با این وجود، در جزوه  اصلی ذکر نشده

ی  اشاره درسی این کشور ، به حل مسأله ارجاعات فراوانی شده است، اما در سند برنامهاند ارائه شده

 است. مستقیمی به این موضوع نشده 

درسی ارائه  ی ی کامالً متفاوتی از حل مسأله در سند برنامه در سنگاپور، برعکسِ ژاپن، چهره

عنوان هدف اصلی آموزش ریاضی مطرح  درسی این کشور، حل مسأله ریاضی به است. در سند برنامه شده

های کالسی همه در  دیگر آموزش ریاضی و سایر فعالیتعبارت دیگر در این سند، اهداف  است. به شده

 (.8-4گیرد )شکل آموزان قرار می ی دانش خدمت افزایش توانایی حل مسأله

                                                 
1 Context 
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 (1MOE،b،a، 2007حل مسأله، به عنوان هدف ریاضیات مدرسه در سنگاپور )(: 8-4شکل)

 2طور که فن و زو یک موضوع مستقل نیست؛ بلکه همان ،درسی سنگاپور، حل مسأله در برنامه

(a2007ذکر کرده ) است که آموزش آن  ای مطرح شده  درسی، حل مسأله به گونه اند، در این برنامه

های  شود، انجام گیرد. رهیافت که مناسب تشخیص داده  بایست در تدریس تمام ریاضیات، در هر زمانی می

 رتند از:شوند که عبا مورد نیاز در سند این کشور به چهار قسمت تقسیم می

 ی بصری )برای مثال، رسم نمودار( ارائه •

 )برای مثال، جستجو برای الگوها(   حدس زدن به طور حساب شده •

 حرکت در درون فرآیند حل مسأله )برای مثال به عقب برگشتن( •

 ی مسأله( تغییر مسأله ) برای مثال بیان دوباره •

عنوان یکی از اهداف فرآیندی درکنار  حل مسأله به شود در آمریکا و استرالیا  طور که دیده می همان

شود و در  اهداف دیگر مطرح است، ولی در سنگاپور، حل مسأله هدف اصلی آموزش ریاضی محسوب می

جا این  ی قابل توجه در این (. نکته19-4ی حل مسأله غایب است )جدول ی درسی ژاپن واژه سند برنامه

شده و در کنار هم قرار  فرآیندی و اهداف محتوایی از هم تفکیک  است که در آمریکا و استرالیا اهداف

ها؛ مفاهیم  های تفکر، رهیافت سنگاپور، فرآیندهای استدالل، ارتباط مهارت درسی برنامهاند. اما در  گرفته

ها و فراشناخت؛ همه در خدمت یک هدف کلی  ها؛ نگرش عددی، جبری، هندسی، آماری و....؛ مهارت

 (. 1390هدف، حل مسأله است )به نقل از ریحانی و همکاران، هستند که آن 

                                                 
1 Ministry of Education  
 2
Fan, Zho 
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 ی درسی کشورهای مورد مطالعهای نقش فرآیند حل مسأله به مثابه هدف در برنامه مقایسه (:19-4جدول)

 ی درسی ریاضی نقش حل مسأله در برنامه کشورها

 شود. سوب میی درسی این کشور مح حل مسأله یکی از اهداف فرآیندی در برنامه آمریکا

 شود. ی درسی این کشور محسوب می حل مسأله یکی از اهداف فرآیندی در برنامه استرالیا

 باشد. ی درسی این کشور حل مسأله جزء اهداف نمی در برنامه ژاپن

ی اهداف دیگر در خدمت به  شود و همه ی درسی این کشور محسوب می حل مسأله هدف اصلی در برنامه سنگاپور

 باشند. اصلی می این هدف

 رسمی ریاضی است. درسی برنامهایران در حال حاضر فاقد  ایران

آلی دارد و  درسی مناسب که در آن حل مسأله جایگاه ایده الزم به ذکر است که داشتن برنامه

های درسی حل مسأله محور، بدون در نظر گرفتن آموزش معلمان ریاضی و چگونگی  استفاذه از کتاب

ی آموزش حل  ز حل مسأله اعتبار اجرایی چندانی ندارد. اگر هدف ما فراهم کردن زمینهها ا درک آن

صورت شفاف و صریح حل مسأله را فرابگیرند  آموزان باشد، در ابتدا باید خود معلمان به  مسأله به دانش

تغییر سال است که بدون  20ی درسی تربیت دبیر ریاضی در کشور ما بیش از  (. برنامه2008، 1)چپمن

بایست گنجاندن رویکرد حل مسأله در  ها، می (. بنابراین یکی از اولویت1387است )ریحانی،  باقی مانده 

ی درسی تربیت دبیر ریاضی باشد. اما این امر به تنهایی کافی نیست و برای معلمان فعلی ریاضی  برنامه

ریاضی انتظار داریم کاری را انجام  از معلمان"های آموزش ضمن خدمت مناسب برگزار شود.  نیز باید دوره

ای تدریس کنند که آن شیوه را در  خواهیم به شیوه ها می اند، از آن دهند که برای انجام آن آموزش ندیده

ها  کنند که به آن گونه تدریس می طور معمول، معلمان ریاضی همان اند. به دوره تحصیل، خود فرا نگرفته

 "گیرد طور طبیعی از همین رهگذر شکل می ها از ریاضیات نیز به است و درک و تصور آن تدریس شده 

تر از سند  (. در حقیقت جایگاه و نقش معلمان ریاضی در فرایند آموزش به مراتب مهم1387)ریحانی، 

های ویژه خود روبروست. مجاب شدن  ریاضی است. البته آموزش معلمان با موانع و چالش درسی برنامه

ی آموزش معلمان ریاضی و عدم  کرد حل مسأله، کمبود نیروی متخصص در زمینهمعلمان نسبت به روی

 معلم برخی از این مشکالت هستند. وجود برنامه جامع درباره تربیت

 استدالل و اثبات -4-4-2-2-2
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باشد. هدف از  های درسی ریاضی می دهی محتوای کتاباستدالل و اثبات از عناصر مهم در سازمان

این فرآیندها در ریاضیات محض متفاوت است. توجه به  ریاضی با هدف و اثبات در آموزشارائه استدالل 

 های درسی بسیار تأثیرگذار خواهد بود. ها در کتاب ها و اثبات این موضوع در چگونگی ارائه استدالل

طورخاص در  طورکلی در زندگی روزمره و به هایی هستندکه به ، ازجمله مهارت2واثبات1استدالل

آشنایی با این دو فرآیند در ریاضیات و توانایی  .باشند وزش ریاضی ازجایگاه خاصی برخوردار میآم

ساز تفکر منطقی درافراد باشد. قضاوت در مورد درستی یک استدالل،  تواند زمینه ها می کارگیری آن به

ز محققین آموزش ریاضی گیرد. بسیاری ا ای در ریاضیات، از فرآیندی به نام اثبات نشأت می قضیه یا گزاره

ی تفکر منطقی  های ریاضی و توسعه براین باورند که فرآیند استدالل و اثبات برای شناخت و انجام فعالیت

NCTMباشد های مهم در آموزش و یادگیری ریاضیات می ضروری است و یکی از ابزار
3
و 4؛ هارل2000،  (

و 10؛ کاگسی2009، 9؛ یانکلویتز2008، 8و باربئو7نا؛ ه2008و استایلیانیدز، 6؛ استایلیانیدز2007، 5ساودر

 (.1390، به نقل از ریحانی و کالهدوز،2010همکاران، 

ی تفکر و قدرت استدالل افراد  ای از علوم، نقش مؤثری را در توسعه عنوان شاخه علم ریاضیات به

د به اهمیت ( در تحقیقات خو2003) 12وباس11(. بال1392کند )ریحانی، حمیدی و کالهدوز ایفا می

دهند که درک و فهم ریاضی  ها نشان می نمایند. آن ای اشاره می استدالل و اثبات در ریاضیات مدرسه

ها به  کند. عالوه بر این، آن ای پیدا می ی ابزاری و رویه بدون تأکید بر استدالل غیر ممکن است و جنبه

عنوان یک علم مستدل یاد  ها به  ی از رویها جای مجموعه چه ریاضیات به یابند که چنان این نتیجه دست می

کند. شورای  ها را فراموش می تواند بازسازی شود، حتی موقعی که حافظه رویه گرفته شود، به راحتی می
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NCTMملی معلمان ریاضی آمریکا و کانادا )
عنوان یکی از استانداردهای  ( استدالل و اثبات را به1،2000

 دارد که؛ نماید و بیان می ی معرفی میا فرآیندی آموزش ریاضیات مدرسه

آموزان را قادر سازند  ی دانش ی دوازدهم باید همه دبستان تا پایان پایه های آموزشی از پیش برنامه

 تا:

 های اساسی ریاضیات بشناسند؛ استدالل و اثبات را به عنوان جنبه 

 ها را مورد بررسی قرار دهند؛ های ریاضی بسازند و آن حدسیه 

 های ریاضی را تکمیل و ارزیابی کنند؛ و اثباتها  بحث 

 (.56گیرند )ص کار های مختلف استدالل و اثبات را انتخاب نمایند و به روش 

تعاریفی که توسط ریاضیدانان و آموزشگران ریاضی در مورد استدالل و اثبات ارائه شده و همچنین 

تواند بر  متفاوت است که این تنوع میکارکردهایی که برای این مفاهیم بیان گردیده، متنوع و گاهی 

طورکلی، استدالل را  ( به2003)2ها در آموزش ریاضی تأثیرگذار باشد. لیتون کاربرد و استفاده از آن

چه درست است یا  گیری در مورد آن ها برای نتیجه عنوان فرآیند هماهنگی بین شواهد، باورها و اندیشه به

عنوان توانایی تفکر  خاص، استدالل ریاضی را به طور ( نیز به2003)3کند. مانسی صحت دارد، تعریف می

 4نماید. راس گیری از حقایق ریاضی آشنا یا مفروض، تعریف می منسجم و منطقی و استنتاج و نتیجه

( بر این باور است که استدالل، اساس ریاضیات را تشکیل 1392، به نقل از ریحانی و همکاران، 2000)

شود، ریاضیات توسط استدالل  که علم توسط مشاهده تأْیید می درحالی"ند که: کدهد و بیان می می

آموز رشد نکرده  اگر توانایی استدالل در دانش "گوید و در ادامه می"گیرد  منطقی مورد تأیید قرار می

تند، که چرا چنین هس های تکراری فاقد تفکر این ها و مثال ای از رویه باشد، ریاضیات برای او به مجموعه

 (. 32)ص"شود تبدیل می

 های استداللشرحی بر برخی روش -4-4-2-2-2-1

 روش شهودی -1

این روش، وابسته به درک شهودی و احساس است. استدالل در این روش متکی به حواس و غرایز 

باشند )کریمی فردین پور، های متفاوتی داشته رو ممکن است اشخاص متفاوت، روشافراد است و از این

1385.) 
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 روش تمثیل -2

تواند در ایجاد تمثیل درحقیقت پیدا کردن نوعی مشابهت بین مفاهیم گوناگون است. تمثیل می

 (.1385های شهودی برای درک مفاهیم ریاضی مؤثر واقع شود )کریمی فردین پور زمینه

 روش استقرایی -3

آزمایش »ای است که بر یهی علوم نوین در مقایسه با علوم گذشته، تکیکی از خصوصیات برجسته

هایی که کنند. دانش تجربی بر مشاهدات تکیه دارد و قوانین علم نیز چیزی نیست جز گزاره می« و تجربه

کنند. حال چگونه براساس مشاهدات و تجربیات، نظم و ترتیب موجود در جهان را با دقت بسیار بیان می

کند؟ ایناز مشاهدات جزئی به قوانین کلی هدایت میتوان به این قوانین دست یافت؟ چه چیزی ما را می

 (.1385گردد )کریمی فردین پور، ی قدیمیِ استقرا بازمیها همه به مسأله

 روش برهان خلف -4

 شود :برهان خلف در واقع نوعی اثبات غیرمستقیم است. برهان خلف طی سه مرحله انجام می

 م، درست باشد. )فرض خلف(خواهیم اثبات کنیکنیم نقیض آن چه میفرض می -1

 کند.دهد که حقایق دانسته شده را نقض میای میدهیم که این فرض نتیجهنشان می -2

ی اول کرده بودیم نادرست است گیریم فرضی که در مرحلهوقتی به تناقض رسیدیم، نتیجه می -3

 (.1385)کریمی فردین پور، 

 روش استنتاج منطقی -5

نین حاکم بر منطق ریاضی است. آن چه از طریق قوانین منطق استنتاج منطقی، استفاده از قوا

استنتاج منطقی، از چند فرض درست  .شد خواهد، بدون شک از طرف همه پذیرفته شود  میریاضی اثبات 

های درست، حتمی و مسلم است. درواقع ی همان فرضرسد که به اندازهای میشود و به نتیجهآغاز می

یک مطلب درست به نام نتیجه ، از تعدادی مطلب درست دیگر با نام مفروضات استنتاج، به دست آوردن 

 (.1385است )کریمی فردین پور، 

اثبات ریاضی،  "دارند که ( نیز در تعریف اثبات ریاضی بیان می1973)2و استویل1ویتس ایگل

ی خاصی درست ی ریاض که قضیه کردن خود و دیگران در مورد این استدالل دقیقی است که برای متقاعد

های روزمره مورد  هایی که در بحث خالف استدالل ها معتقدند که بر (. آن94)ص"رود. کار می  است، به

 گیرد، هر مرحله از اثبات ریاضی باید از لحاظ منطقی درست باشد. استفاده قرار می
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حقایق پذیرفته ( نیز بر این باور است که اثبات ریاضی یک استدالل معتبر، از 2005استایلیانیدز )

ی ریاضی است. نگاه بسیاری از ریاضیدانان و آموزشگران ریاضی به معنا و  شده برای تأیید یا رد یک گزاره

هایی است که با یک  ای منطقی و صوری از استدالل مفهوم اثبات، این است که یک اثبات ریاضی دنباله

ی قبلی(  یف، مفروضات و نتایج ثابت شدههای معین و مشخص )مانند اصل موضوعه، تعار مجموعه از داده

، 2، وبر2004وهمکاران، 1رسد )هنا ی معتبر می شود و با استفاده از مراحل منطقی به یک نتیجه شروع می

تواند برای  (. البته این تعریف می1392، به نقل از ریحانی و همکاران،2009، 3، بایازیت2005

کننده و مبهم باشد. در واقع   ی فرآیند اثبات قرار دارند، گیجآموزانی که در مراحل ابتدایی یادگیر دانش

آموز در تشخیص اصول موضوعه و مراحل منطقی مورد نیاز با مشکل مواجه شود. با این  ممکن است دانش

گردد  آموزان منتقل می وجود در بسیاری از موارد، این دیدگاه توسط معلمان ریاضی حفظ شده و به دانش

صوری اثبات در آموزش   ی جه به این نکته ضروری است که تنها در نظر گرفتن جنبه(. تو2003)وبر،

( تأکید 2000ریاضیات کافی نیست و در این زمینه یک اثبات باید قابلیت توضیح نیز داشته باشد. هنا )

ای را  کند تا معنای قضیه ی آموزشی بهترین اثبات، اثباتی است که به ما کمک می نماید که در زمینه می

که درستی قضیه را تأیید  هایی عالوه بر این است، بهتر بفهمیم. او معتقد است چنین اثبات که ثابت شده 

رو در  . از این"ی مورد نظر درست است؟ چرا قضیه"دهند که  کنند به این پرسش نیز پاسخ می می

ارند، زیرا درک و فهم دهند، از اهمیت بیشتری برخورد هایی که توضیح می ای اثبات ریاضیات مدرسه

( فرآیند اثبات در کالس درس 2007بخشند. استایلیانیدز ) آموزان را از فرآیند اثبات تسهیل می دانش

 نماید:  گونه تعریف می ریاضی را بدین

هاست که یک  پیوسته از گزاره هم ای منطقی و به اثبات، یک استدالل ریاضی متشکل از دنباله

 های آن به قرار زیر است: کند و ویژگی رد می ادعای ریاضی را تأیید یا

های معتبری است که بدون نیاز به توجیهات بیشتر توسط افراد کالس پذیرفته و  شامل گزاره (1

 شود.  استفاده می

های مختلفی از استدالل است که از نظر افراد کالس، معتبر و قابل فهم  ی شکل دربرگیرنده (2

 باشد.  می

نظور برقراری ارتباط م ای است که به شده اسب، قابل فهم و شناخته های گفتاری من شامل شکل (3

 (.291، ص1392گیرد )ریحانی و همکاران  کالس مورد استفاده قرار میبا افراد 
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رسد؛ زیرا از یک طرف،  ای مناسب به نظر می تعریف استایلیانیدز از اثبات در ریاضیات مدرسه

های  ها، الگوها و روش نظر گرفته که مستلزم استفاده از گزارهی علمی در  عنوان یک رشته ریاضیات را به

است که  عنوان یادگیرندگان ریاضی لحاظ کرده  آموزان را به معتبر و مناسب است و از طرف دیگر، دانش

نیازمند وابستگی اثبات به مفهوم پذیرفته شده و در دسترس، برای افراد یک کالس در یک زمان معین 

 (.1392و همکاران،  باشد )ریحانی می

توان برخی از باورهای مشترک و عمومی  ( می1998و2007براساس مطالعات هارل و ساودر )

 بندی نمود؛ صورت زیر طبقه سازد، به که چه چیزی یک اثبات ریاضی را می ی این آموزان درباره دانش

 اص ریاضی باشد. بودن: یک استدالل درصورتی یک اثبات است که مطابق با آداب وآیین خ1آیینی 

 یک استدالل، زمانی یک اثبات است که توسط یک مرجع رسمی مانند معلم یا یک 2مرجع مدار :

 ریاضیدان مشهور ارائه و تأیید شود.

 ی کلی بر اساس یک یا چند مثال، مورد بررسی  : درستی یک گزاره3کارگیری روش استقرایی به

 گیرد. قرار می

 یق یک شکل مناسب و بر اساس تصورات ذهنی، نشان داده : از طر4کارگیری روش ادراکی به

 شود که ویژگی مورد نظر برقرار است. می

 برای بررسی درستی یک گزاره باید از نمادهای ریاضی استفاده شود 5استفاده از روش نمادین :

معنادار و  دهند، آموزان برای اثبات یک گزاره مورد استفاده قرار می )البته ممکن است نمادهایی که دانش

 .(1392)ریحانی،حمیدی وکالهدوز،  هدفمند نباشد(

ی ریاضی، با این ادعا مخالفتی ندارد که ریاضی، یک کس در جامعه رسد که هیچبه نظر می

، نقل شده 1996؛ هنا، 1980ی آن، اثبات است ) دیویس و هرش ، ی استنتاجی است و مشخصه نظریه

 (.1385در غالم آزاد و گویا، 

طرز قابل  ای در آمریکا بهدرسی ریاضیات مدرسه یهای آغازین قرن بیستم، برنامهلدر سا

دان به سمت تربیت شهروند آگاه تغییر ای تغییر یافت، زیرا تقاضای اجتماعی از تربیت ریاضی مالحظه

ه شد پاسخی رفتاری همرا –شناسی محرک (، این تغییرات، با ابداع روان1996ی شونفلد )کرد. به گفته

شناسی قوای ذهنی، اعتقاد بر این بود بود. زیرا در روان شناسی قوای ذهنی، مطرح شدهکه در مقابل روان
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شناسی رفتاری که ریاضی، یک دیسیپلین ذهنی است و بنابراین، باید سخت باشد تا با ارزش شود. روان

دانش مفید، رفتار شود )به نقل از غالم ی این فرصت را ایجاد کرد تا با ریاضی به عنوان ابزاری برای ارائه

 (.1385، آزاد و گویا

آموزان نیازمند فهمیدن ( معتقد است که دانش1996، به نقل از کلمنتس و الرتون، 1996گلیدن )

ی گرینر گیری راجع به درستی چیزی در ریاضی، به اثبات نیاز دارند. به گفتهاین هستند که برای تصمیم

ای، مانند تدریس علوم تجربی بدون آزمایش است. مواجهه با اثبات در ریاضی مدرسه(، اجتناب از 1996)

اثبات تأیید و تصدیق »(، 1980ی دیویس و هرش )است که اثبات چیست؟ به عقیده اما سؤال اصلی این 

داشت قدرت دلیل اثبات آیین و بزرگ»، «اثبات ، مهر قدرت است»، «اثبات احترام متقابل است»، «است

ای متناهی از یک اثبات صوری برای جمله داده شده، دنباله» (، 1990ی هنا )به گفته«. خالص است

ی بعدی یا یک اصل موضوع ای است که اولین جمله یک اصل موضوع باشد و هر جملهها به گونهجمله

 خرین جمله، آنشوند و آکار بردن قوانین استنباط، مشتق می ی بهی قبلی و به وسیلهاست یا از جمله

 ، نقل شده در غالم آزاد و گویا(.2003)وبر،  «است که باید اثبات شود

گران ریاضی، به ارزیابی مجدد نقش ساختارهای اصل ها و آموزش ی گذشته، ریاضیداندر سه دهه

ار اند که اثبات، ممکن است درجات مختلفی از اعتبها قبول کردهاند. آنموضوعی و اثبات صوری پرداخته

(، تصورات مختلف اثبات در ریاضی را 1990و هنوز، به همان اندازه مورد قبول باشد. هنا ) صوری داشته

 است:به سه جنبه تقسیم کرده

 آلی عنوان ایده عنوان یک مفهوم نظری در منطق صوری که ممکن است به اثبات صوری : اثبات به

 گرفته شود.که عمل ریاضی واقعی تنها تقریبی از آن است در نظر 

 های دانکند که از نظر ریاضیعنوان یک مفهوم هنجاری که تعریف می اثبات قابل قبول: اثبات به

 مطرح، چه چیزی قابل قبول است.

 هایی  عنوان یک فعالیت در آموزش ریاضی که در خدمت توضیح دادن ایده تدریس اثبات: اثبات به

 منتقل شوند.آموزان است که این ارزش را دارند که به دانش

شوند، میهایی که توضیح دادهشوند و اثباتهایی که ثابت میبندی، هنا بین اثبات در این تقسیم

دهند که یک قضیه شوند، فقط نشان میهایی که ثابت میی وی، اثباتشود. به عقیده تمایز قایل می

هند که چرا یک قضیه درست دشوند، نشان میهایی که توضیح داده میکه اثبات درست است، در حالی

شوند. این جنبه از اثبات های توضیحی، باعث درک و فهم بهتری از ریاضی میاست و درنتیجه، اثبات

های اخیر، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، زیرا با طبیعت انسانی سازگارتر است که در دهه

گرا مانند  ریزان درسی انسان(، برنامه1996ی کلمنتس و الرتون )است. به همین دلیل است که به گفته
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 ریاضی راکه  راای (، ایده1969( و ویتگنشتاین ) 1983( و فیلسوفانی مانند ایوِرس و واکر )1998بیشاپ )

قابل درک است،  -اثبات صوری –وار داند که فقط از طریق استدالل دقیق و نظامشکلی از دانش عینی می

مرزی از دانش است و نباید طوری ی بیها، دانش ریاضی، شبکه ی آندهاند. به عقی به چالش کشیده

، به نقل از کلمنتس 1993تدریس شود که انگار نوعی از محتوا و روابط عینی صرف است. هورگان )

هایی کوچک  توانید ثابت کنید، ممکن است تنها جزیره( نیز معتقد است که چیزی که می1996والرتون، 

شوند، مستثنی باشند. ی وسیعِ نتایجی که به تنهایی توسط تفکر انسانی اثبات نمیباشند و از دریا

های رانی در آبهای آینده که در طلب کشتیدانریاضی»گیرد که بندی خود نتیجه میهورگان در جمع

و ها هستند های احتمالی و سایر روش ها، اثبات حفاظت نشده هستند، به احتمال زیاد متکی به آزمایش

)نقل شده در غالم آزاد « ها، ]فقط[ به شکل کالسیک آن ارائه کرداغلب غیرممکن است که اثبات را به آن

 (.58، ص1385و گویا، 

گران ریاضی  توان گفت که آموزش های درگرفته راجع به چیستی اثبات، می با عنایت توجه به بحث

کند،  هایی را که اثبات در ریاضی ارائه میقش( ن2003؛ وِبِر، 1994؛ شونفیلد، 2000، 1990، 1983)هنا، 

 اند:صورت زیر بیان کرده به

 تأیید درستی یک عبارت؛ 

 توضیح درستی چرایی یک عبارت؛ 

 ایجاد ارتباطات با دانش ریاضی؛ 

 کشف یا خلق جدیدی در ریاضی؛ 

 ها در یک نظام اصل موضوعی.وار کردن عبارتنظام 

کند. او معتقد است که هر کدام از این  وجهی اشاره میی مهم و جالب ت ( به نکته2010همی )

توانند ظاهر شوند. به عنوان مثال، در  اهداف در شرایط مناسب و با رویکرد آموزشی مخصوص به خود می

آید. در  از طریق رویکرد استقرایی به دست می "توضیح"های معینی )مثالً در مقطع ابتدایی( نقش موقعیت

ی ریاضیدانان( یک رویکرد استنتاجی این نقش را بهتر ایفا  ی دیگر )مثالً در جامعهها که در موقعیت حالی

ی  ای بیشتر روی جنبه ( و بسیاری از محققان دیگر در سطح ریاضیات مدرسه2000کند. هنا ) می

 ی تأیید و تصدیق آن. کنند تا جنبه توضیحی اثبات تأکید می

برخی از کارکردها و اهداف اثبات، به ندرت شرایط  ( معتقد است که2005همچنین استایلیانیدز ) 

دارد که ممکن است برخی از این اهداف و  ی درسی را دارند. استایلیانیدز، در ادامه بیان می ورود به برنامه

از موضوعات در کالس درس ریاضی بیشتر از بقیه مورد تأکید قرارگیرند. به عنوان  برخی درکارکردها 

( معتقد است که برای معنادار بودن فرایند اثبات 2005استایلیانیدز ،  ، به نقل از1998یرز ) مثال، دویلی
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تأکید نمود. البته باید توجه داشت که  "کشف "و "توضیح"در مبحث هندسه باید بیشتر روی اهداف 

عوامل گیرد به  تعریف معلم از اثبات و اینکه چه اهدافی را در کالس درس برای فرایند اثبات در نظر می

آموزان، مقطع تحصیلی و  ی او از اثبات، سن دانش متعددی از جمله، درک، فهم، باور معلم و تجربه

 (.2007آموزان نیز بستگی دارد )وارجیس،  های ریاضی دانش توانایی

ای، به اثبات نیاز داریم؟ پاسخ البته هنوز این سؤال اساسی مطرح است که آیا در ریاضیات مدرسه

( یادآور 29، ص1983ر که هنا )طوبا این وجود، همان«. قطعاٌ»این سؤال این است که شونفیلد به 

ها وجود ندارد که بگویند اثبات قابل قبول چیست، دانامروزه، هیچ اجتماعی در بین ریاضی»است،  شده

 (.1385)به نقل از غالم آزاد و گویا، « استچنان که هرگز این اجماع وجود نداشته هم

ای، هم به استنتاج و آموزان مدرسهدهند که دانشهای تدریس و تحقیقات متعدد نشان میتجربه

هم به استقرای تجربی نیازمندند و بر این نکته اجماع وجود دارد که اثبات، قلب ریاضی است. اما 

اشیم است، باید مراقب ب( هشدار داده 1996، نقل شده در کلمنتس والرتون، 1996طور که گلیدن ) همان

آموزان داریم، ممکن است به این خطر ای که برای واقعی کردن ریاضی برای دانشخاطر عجله به»که 

مندی به ریاضی و نشان دادن برای ایجاد عالقه«. ها ریاضی واقعی را معرفی نکنیمبیفتیم که هرگز به آن

یفه دارد که یک فرهنگ ی درسی ریاضی وظ(، برنامه1994ی شونفیلد )ضرورت وجود اثبات، به گفته

آموزان در یک فرهنگ ریاضی رشد کنند که در آن، اگر دانش»ریاضی در کالس درس ایجاد کند. 

گاه  ریاضی باشد، آن ها باآنهای های مهمی از درگیریگفتمان، تفکر راجع به چیزها، و قانع کردن، بخش

 (.1385نقل از غالم آزاد و گویا، د )به شوها دیده ها، باید به عنوان بخش طبیعی ریاضیات آناثبات

 )شامل فرهنگ خواندن و نوشتن ریاضی( 1گفتمان ریاضی -4-4-2-2-3

کردن و  دادن، توجیه کردن، توضیح کردن، سؤال گفتن، نوشتن، بحث منظور از گفتمان ریاضی، سخن

ها با  لم و گفتگوی آنآموزان با مع ها و مفاهیم ریاضی است. گفتگوی دانش کردن در مورد ایده استدالل

های خود و  صورت گروهی و توضیح دادن در مورد تفکرات و دفاع از ایده یکدیگر چه انفرادی و چه به

های یک  حل آموزان و همچنین نقد و بررسی راه های ریاضیِ دیگر دانش قضاوت و ارزیابی در مورد ایده

 روند. شمار می به های مهمی از فرآیند گفتمان ریاضی مسأله در کالس درس بخش

گفتمان ریاضی نوعی هنجار اجتماعی متأثر از فرهنگ حاکم بر کالس درس ریاضی است. گفتمان 

وار به کمک زبان ریاضی  کردن ریاضی ی ریاضی و استدالل ریاضی در واقع؛ گفتن، شنیدن، نوشتن درباره

ی ریاضی، یادگیری و تدریسِ آن  آموز نظر خود را درباره دهد دانش است. این هنجار اجتماعی اجازه می
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بخشی تفکرات ریاضی  تواند به نظم طور عقاید دیگران را بشنود.گفتمان ریاضی می ابراز کند و همین

آموز فرصت  آموزان بیانجامد. در کالس درس ریاضی که گفتمان ریاضی بر آن حاکم است، دانش دانش

آموزان در  کالس مطرح کند. به همین دلیل دانش ها را در های ریاضی خلق کرده و آن کند، ایده پیدا می

گیرند. در  های خود قرار می های ریاضی ارایه شده از طرف همکالسی مقام تجزیه و تحلیل و ارزیابی ایده

شوند و به مشارکت و همکاری  آموزان قدردان دقت و صراحت زبان ریاضی می تدریج دانش این فضا به 

 (.1383پور،  یمی فردیندهند )کر رغبت بیشتری نشان می

کردن  ها و شفاف گذاری ایده گفتمان، یک بخش ضروری از آموزش ریاضی است؛ یک راه به اشتراک

گیرند. فرایند  ها تحت بازتاب، پاالیش، بحث و ترمیم قرار می درک و فهم است. از طریق گفتمان، ایده

بخشد.  ها عمومیت می ن و به آکند  ها کمک می بخشی و ماندگاری ایده گفتمان همچنین به معنی

ریاضی به چالش کشیده شوند و نتایج تفکر خود را با   آموزان برای تفکر و استدالل که دانش هنگامی

کردن، دفاع از افکار خود و  دادن، متقاعد ها توضیح صورت شفاهی یا کتبی به گفتمان بگذارند، آن دیگران به

هایی را برای  دادن به توضیحات دیگران فرصت گیرند. گوش یگذاشتن به افکار دیگران را فرا م احترام

های گوناگون  های ریاضی از جنبه ها ایده سازد. گفتگوهایی که در آن آموزان فراهم می توسعۀ درک دانش

تر کنند و پیوندهایی بین  کند تا تفکرات خود را دقیق گیرند، به افراد کمک می می مورد بررسی قرار 

 (. NCTM ،2000ایند )مباحث برقرار نم

سزایی دارد. معلم ریاضی با هدایت مؤثر گفتمان در کالس درس با  معلم در فرآیند گفتمان نقش به

شود و  ی موضوع مورد بحث آشنا می آموزان درباره های دانش ها و مشکالت و بدفهمی ها، افکار، ایده دیدگاه

به درک بهتر مفاهیم و موضوعات ریاضی و  آموزان تواند با مشارکت دانش در صورت اقدام مناسب می

ها کمک نماید. از این منظر بسیاری از مواقع گفتمان ریاضی که پس از حل یک  برطرف کردن بدفهمی

 یابد. افتد اهمیتی دوچندان می مسأله در کالس درس اتفاق می

 طریق زا آموزش بهسازی در نقشی که و ریاضی درس کالس در گفتمان تأثیر از معلمان آگاهی

 را آموزان دانش ی عالقه و انگیزه درس دارند، کالس در گفتمان سازماندهی و طراحی و بیان نحوه در تغییر

، نقل شده در  1،2001بخشند )لمپرت می بهبود آن ی درباره بحث و ریاضی مفاهیم یادگیری به نسبت

 محیط سازماندهیِ یادگیریِ ،معلمان برای که دهند می نشان کاربردی های (. پژوهش1390سرکارآرانی، 

کنند،  گو و گفت اندیشه و ریاضی ی درباره تا کنند حمایت را آموزان دانش بتوانند که نحوی به درس کالس

 (.1390نقل شده در سرکارآرانی،  2،2005است )فرناندز دشوار عمل در
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 دهد: ار میمحور مورد تأکید قر چهار در را گفتمان استاندارد ،1معلمان ریاضی ملی شورای

 : تا سازند قادر را آموزان باید دانش دوازدهم ی پایه پایان تا دبستان پیش از آموزشی های برنامه

 ( تفکر ریاضی خود را از طریق گفتمان سازماندهی و تثبیت کنند.1

ها، معلمان و سایرین در میان  طور واضح، شفاف و منسجم با همکالسی ( تفکر ریاضی خود را به2

 .بگذارند

 ( تفکرات ریاضی و راهبردهای دیگران را تجزیه و تحلیل و ارزیابی کنند.3

 (.NCTM ،2000گیرند ) کار به دقیق طور به ریاضی های ایده بیان برای را ریاضی ( زبان4

و استدالل خود را برای یک  دهند، های حل مسأله خود را ارائه می آموزان روش که دانش هنگامی

ها نامفهوم است،  که یک سؤال در مورد چیزی که برای آن کنند، یا زمانی جیه میهم کالسی یا معلم تو

و گفتمان،  2آورند. بازتاب کنند، بینش و بصیرت مناسبی در مورد تفکرات خود به دست می طرح می

منظور  ریزی دقیق معلمان، به ای در یادگیری ریاضی هستند. توجه و برنامه فرایندهای درهم تنیده

تواند بازتاب و گفتمان را به یک قسمت  ی آگاهانه از بازتاب بر عمل در فرایند یادگیری، می استفاده

آموزان  طبیعی و ضروری در یادگیری ریاضیات تبدیل نماید. نوشتن، ابزاریست برای بازتاب که به دانش

ب داشته باشند و کند تا تفکر خود را منسجم نمایند زیرا مستلزم آن است که روی کار خود بازتا کمک می

آموزان بعدها نیز، ممکن  های مطرح شده در کالس درس، شفاف کنند. دانش تفکرات خود را در مورد ایده

ها سیر تحول  توانند با مراجعه به آن چون می است مرور دوباره تفکرات ثبت شده خود را مفید بیابند،

 (.NCTM ،2000فرایند تفکر ریاضی خود را دوباره مرور کنند)

صورت مستدل  منظور قانع کردن دیگران به گفتمان فضایی را در کالس درس برای تمرین به 

( NCTM ،2000سازی این فضا نقش کلیدی دارند. به اعتقاد ) معلمان ریاضی در آماده آورد. فراهم می

آزادانه  آموزان برای پشتیبانی مؤثر از بحث کالسی، معلمان باید محیطی را فراهم سازند که در آن دانش

های ابتدایی نیازمند کمک از جانب معلم هستند تا بتوانند  آموزان در دوره افکار خود را مطرح کنند. دانش

آموزان واضح و  صورتی که به قدر کافی برای دیگر دانش های ریاضی را با یکدیگر درمیان بگذارند به ایده

 شفاف باشد.

شود. اغلب،  آموزان، فواید زیادی نصیب فراگیران می در فرآیند کار روی مسائل به همراه دیگر دانش

آموز دیگر بهره ببرد که  تواند از دیدگاه دانش داند، می آموزی که یک روش برای حل یک مسأله می دانش

کنند  آموزانی که سعی می ممکن است جنبه متفاوت دیگری از مسأله را آشکار کند. برای نمونه، دانش
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( NCTM ،2000، نقل شده در 121، صفحه 1976، 1ی حل کنند )کروتتسکیمسأله زیر را به روش جبر

آموزانی که بازنمایی  توانند از ایده فراهم شده توسط دانش ها مشکل دارند، می و اغلب در نوشتن معادله

 اند استفاده کنند. کار گرفته تصویری را برای حل مسأله به

فس یک خرگوش قرار دهیم، یک خرگوش تعدادی خرگوش و تعدادی قفس داریم. اگر در هر ق

ماند. چند خرگوش و چند  ماند. اگر در هر قفس دو خرگوش قرار دهیم، یک قفس خالی می بیرون می

 قفس داریم؟

تواند موجب تولید  آموزان می های حل متفاوت برای یک مسأله توسط دانش ها و روش ارائه پاسخ

تنها یک روش "ان مسأله شود و باعث کمرنگ شدن ایده آموزان برای هم یک پاسخ تازه توسط دیگر دانش

ی  های حل مسأله شود که روش آموز خواسته می گردد. همچنین وقتی از دانش "حل برای هر مسأله

دنبال خواهد داشت. عالوه بر این به مرور،  ها را نیز به  دهد، توانایی استدالل ریاضی آن دیگران را توضیح 

آموزان  ها و افکار ریاضی در دانش تر نیاز به زبانی مشترک و معتبر برای بیان ایدههای باال با گذر به پایه

 کارگیری این زبان نباید افراط و یا تفریط کرد.  حال در معرفی و به هر شود. به پیدا می

کند: مهم است که از یورش  ( بیان میNCTM ،2000گونه که شورای ملی معلمان ریاضی ) همان

تحمیل زبان رسمی ریاضی پرهیز شود. استفاده از زبان رسمی ریاضی و نیز تعاریف دقیق  نابهنگام برای

که اهمیت آن برای  آموزان احساس شود و یا قبل از آن که نیازی به آن از سوی دانش ریاضی قبل از آن

و  وجه مناسب نیست. در این مسیر بهتر است شروع کار با کلمات هیچ  گردد، به آموزان مشخص دانش

 رفت.  ها و رسمی شدن پیش آموزان باشد و به تدریج به سوی پاالیش آن عبارات و تعاریف دانش

 اند. برای مثال وزارت های متفاوتی را ذکر کرده برای گفتمان ریاضی اهداف، مخاطبان و شیوه 

 آموزش اونتاریو
 مانگفت متنوع های دسته (1394، نقل شده در احمدی، ریحانی و نخستین، 2005)2

 کند: می بیان صورت به این  را ریاضی

به شکل  منطقی( بیان، سازماندهی شفافیت ریاضی )مانند تفکر ها و ایده سازماندهی و بیان الف(

 واقعی(. اجسام و جبری شکل عددی، پویا، گرافیکی، و نوشتاری )تصویری، دیداری شفاهی،

 مختلف )مانند مقاصد برای و معلمان( آموزان و دانش شنوندگان متفاوت )مانند برای گفتمان ب(

 نوشتاری(. و شفاهی، دیداری صورت به ریاضی یک دلیل بیان حل، راه یک تأیید ها، داده ارائه

 علمی )مثالً رشته اصطالحات و شناسی واژگان اصطالح و شناسی لغت قراردادها، از استفاده ج(

 .نوشتاری و دیداری شفاهی، صورت به نمادها( عبارت،

                                                 
1
 Krutetskii 

2
 Ontario Ministry of Education 
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1کاگان گفته بقمطا
 بودند گفته که چه از آن افراد (1394، نقل شده در احمدی و همکاران، 2009) 

 از که این از قبل شود می کسب شنیدن طریق از که اطالعاتی آورند. می خاطر به بودند شنیده چه آن از بیشتر

 که هاست دن ایدهکر فرموله شامل کردن صحبت اما شود، می نگهداری مدت کوتاه حافظه در برود دست

 .کند استفاده می مدت بلند حافظه از گیرد و بکار می را مغز از دیگری مختلف عناصر

های درس مستلزم فراهم نمودن شرایط مناسب و اصالح  اجرای فرآیند گفتمان ریاضی در کالس

تدریس  سازی معلمان ریاضی، اصالح باورهای آنان نسبت به ترین موضوع، آماده باورهاست. شاید مهم

های تربیت معلم باشد. از طرفی گفتمان نباید تبدیل به  های درسی دوره ریاضی و نیز تغییر و اصالح برنامه

آموزان از  هدف شود. ارزش بحث و گفتمان ریاضی در کالس باید با این مالک سنجیده شود که آیا دانش

 گیرند یا خیر. سی، ریاضی یاد میمشارکت در گفتمان کال

2پیوندها و اتصاالت -4-4-2-2-4
 

آموزان آموزش داده شوند،  صورت منفک و مجزا به دانش وقتی مفاهیم و موضوعات ریاضی به 

گیرند. در این صورت  ها و مباحث مجزا و نامرتبط در نظر می ای از مفاهیم، رویهها ریاضیات را گردایه آن

شده را به مباحث قبلی مرتبط کنند و در  آموزان بتوانند مطالب آموخته  دشواری ممکن است که دانش به 

 دار اتفاق نخواهد افتاد. نتیجه یادگیری معنی

های شناختی،  است. در نظریه آزوبل، همانند سایر نظریه 3دار، آزوبل واضع نظریه یادگیری معنی

گیرد، اساس یادگیری را تشکیل  ساخت شناختی و تغییراتی که بر اثر یادگیری در آن صورت می

های سازمان  ای از اطالعات، مفاهیم، اصول و تعمیم ند. ساخت شناختی عبارت است از مجموعهده می

کند  طور کلی ساخت شناختی داللت می های دانش، آموخته است. به ای که فرد قبالً در یکی از رشته یافته

طالب جدید را بر دانش کلی و عمده فرد در یک زمینه بخصوص علمی و تحصیلی. اگر یادگیرنده بتواند م

گیرد، اما اگر اطالعات  دار انجام می به مطالبی که قبالً آموخته است مربوط سازد، یادگیری او به نحو معنی

را با مطالبی که قبالً آموخته است، بیابد،  که ارتباط آن  جدید را بر اثر تکرار و تمرین حفظ کند، بدون آن

 (.1372وار دارد )سیف،  یادگیری او جنبه طوطی

تر و ماندگارتر  ها عمیق هم ربط دهند، این ایده های ریاضی را به  آموزان بتوانند ایده وقتی دانش

هایی که  توانند ارتباطات و اتصاالت ریاضی را در تأثیر متقابل مباحث ریاضی در زمینه ها می شوند. آن می

                                                 
1
 Kagan 

2
 Connections 

3
 Ausubel 
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نند. از طریق آموزشی که بر کند و در عالئق و تجربیاتشان ببی ریاضی را به موضوعات دیگر مربوط می

گیرند،  آموزان نه تنها ریاضیات یاد می های ریاضی تکیه دارد، دانشارتباط متقابل و درهم تنیدگی ایده

ها یا استانداردهای مجزا نیست،  ای از شاخه ریاضیات، گردایه .آموزند ی فایده ریاضی هم می بلکه درباره

گردد. در واقع ریاضی،  د و به همین شکل نیز ارائه میشو بندی می هرچندکه اغلب بدین شکل صورت

عنوان یک کل یکپارچه ضرورت مطالعه و تفکر   در نظر گرفتن ریاضیات به .حوزه درسی یکپارچه است

ای خاص و  درسی پایه ای که در برنامه گونه کند، به ی ارتباطات در حوزه ریاضی را هم برجسته می درباره

شود. برای اهمیت دادن به اتصاالت، معلمان باید از نیازهای  تلف منعکس میهای تحصیلی مخ بین پایه

خوانند آگاه باشند  چه که آینده می اند، و آن های قبلی خوانده آموزانشان و نیز ریاضیاتی که درپایه دانش

(NCTM ،2000.) 

ر ( استاندارد اتصال را در سه محور اساسی زیNCTM ،2000شورای ملی معلمان ریاضی )

 کند؛ بندی می طبقه

 : آموزان را قادر سازند تا ی دوازدهم باید دانش دبستان تا پایان پایه های آموزشی از پیش برنامه

 های ریاضی را تشخیص دهند و از آن استفاده کنند. ارتباطات بین ایده 

 م های ریاضی با هم ارتباط درونی دارند و برای تولید یک کل منسج درک کنندکه چگونه ایده

 ها را بر روی یکدیگر بسازند.  آن

 برند. کار ریاضیات را در متون خارج از ریاضی تشخیص دهند و به 

آموزان کمک کنند که وضعیتی را  توانند به دانش وسیله تأکید بر اتصاالت ریاضی، معلمان می به

های  از مفاهیم و مهارتای  عنوان مجموعه که ریاضیات را به جای این آموزان به پدید آورند که در آن دانش

 (.NCTM ،2000گیرند ) کار بینند اتصاالت ریاضی را برای حل مسائل ریاضی به غیرمرتبط و منفک 

بسیار مهم است که معلمان ریاضی، خود از اتصاالت بین مفاهیم و موضوعات ریاضی در یک پایه 

معلمان باید بدانند که   ه بر این آنآگاه باشند. عالو درسی برنامهها و همچنین  درسی و نیز در بین پایه

آموزان به درک بهتر از مفاهیم منسجم و  ها و اتصاالت، دانش چگونه به کمک برقراری این ارتباط

 ی ریاضی برسند. در این مسیر یکی از امکانات مفید، نقشه مفهومی است. یکپارچه

 نقشه مفهومی -4-4-2-2-4-1

کند. یک  های ریاضی تأکید می به شکل آشکاری بر ارتباط نقشه مفهومی یکی از ابزارهایی است که

ها )مفاهیم یا اصطالحات(، خطوط اتصال )معموالً با یک پیکان از  نقشه مفهومی نموداری است شامل گره

کنند. خطوط اتصال  یک مفهوم به مفاهیم دیگر( و عبارات اتصال که رابطه بین دو مفهوم را توصیف می

شوند. نحوه قرار گرفتن مفاهیم و خطوط  گذاری شده نامیده می ل، خطوط برچسبهمراه با عبارات اتصا
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(. 1389، نقل شده در استادی 2004 1کند )شاولسون و یین دار، ساختار نقشه را تعیین می اتصال جهت

کند تا از طریق به تصویر کشیدن و مجسم کردن دانش موجود  های مفهومی به آموزشگر کمک می نقشه

فهمد، اطالعات  آموز می چه دانش گیرد، درباره آن آموز انجام می آموز که توسط خود دانش شدرذهن دان

 کند. جمع کند. همچنین نقشه مفهومی به سازماندهی دانش و ساخت آن کمک می

دهد و به  دار بین مفاهیم را نشان می های معنی ای است که رابطه ی مفهومی، نقشهدر واقع نقشه

هایی است که با خطوط برچسب گذاری  شود. نقشه مفهومی شامل جعبه ان داده میشکل یک نمودار نش

ها قرار داده  کنند در درون جعبه ها یا عباراتی که مفاهیم را مشخص می اند. کلمه شده به هم مربوط شده

عبارت  –تایی )مفهوم  شود. سه های بین مفاهیم مختلف روی هر خط مشخص می شوند و ارتباط می

 .(1389، نقل شده در استادی، 2008، 2شود )یو  مفهوم( در نقشه مفهومی گزاره نامیده می – اتصالی

 
 (1389)نقل شده در استادی  نقشه مفهومی در مورد نقشه مفهومی (:2-4)نمودار

                                                 
1 Shavelson &Yin  
2 Yue 



154 

 

 
 (1389)نقل شده در استادی  (: نقشه مفهومی در مورد نقشه مفهومی3-4)نمودار

 
 (1391)نقل شده در دواری و همکاران ر مورد نقشه مفهومی نقشه مفهومی د (:4-4)نمودار

کنند تا اطالعات را سازماندهی کرده و  آموزان کمک می های مفهومی همچنین به دانش نقشه

آموزان  مفهومی یک ابزار یادگیری بصری است که به دانش های بهتری از دانش بسازند. نقشه چارچوب

ر سازماندهی کنند، بهتر بخوانند، بهتر بنویسند و بهتر فکر کنند. هایشان را بهت کند تا ایده کمک می

آموزان را ترغیب کنند روابط را آشکار  کنند تا دانش عنوان یک ابزار روش شناختی خدمت می ها به نقشه
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ها را شناسایی کنند و بین دو مفهوم یک پل ارتباطی بسازند و یک راهبرد یادگیری قوی  نمایند، بدفهمی

مفهومی  ها فکر کنند. برای معلم، نقشه ی روابط بین گزاره آموزان را تشویق کند تا فعاالنه درباره شکه دان

آموزان تعیین کند و  تواند خط سیر را برای سازماندهی مفاهیم و بحث و گفتگوهای کالسی با دانش می

، نقل شده 2005 1اسآموزان مورد استفاده قرار گیرد )م های دانش همچنین برای مشخص کردن بدفهمی

 (.1388در احمدی 

های مفهومی استفاده شده، بر نحوه بیان  ای که در ریاضیات در ارتباط با نقشه های اولیه در پژوهش

( 1975های مفهومی ارائه نمود تأکید شده است. کاردمن ) توان به کمک نقشه های ریاضی که می ایده

کند تا توالی موضوعی بهتری را  لمان ریاضی کمک میهای مفهومی به مع دریافت که استفاده از نقشه

توان روابط بین موضوعات را از طریق  ( نیز می2009چنان که به باور نواک و کاناس ) طراحی نمایند، هم

 (.1391آزاد و ریحانی،  آموزان نشان داد )نقل شده در دواری، غالم های مفهومی به دانش نقشه

عنوان ابزاری برای طراحی  باشند. نقشه مفهومی به رد اساسی میهای مفهومی دارای سه کارب نقشه

رود )نقل شده در  کار می یادگیری و یا ابزاری برای ارزشیابی به -درسی، ابزاری برای یاددهی برنامه

 (.1388احمدی، 

 
 (1388فهومی )نقل شده در احمدی، ارتباط بین کاربردهای نقشه های م (:5-4)نمودار

 نماییباز -4-4-2-2-5

                                                 
1
 Maas 
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اشاره « تولید کردن»و « پردازش کردن»به هر دو عمل « یا به نمایش درآوردن 1بازنمایی»اصطالح 

  . (NCTM, 2000)کند می

عنوان یکی از  بازنمایی را به (NCTM, 2000)شورای ملی معلمان ریاضی آمریکا و کانادا 

 دارد که؛ بیان مینماید و  ای معرفی می استانداردهای فرآیندی آموزش ریاضیات مدرسه

 آموزان را قادر سازد تا:  ی دانش ی دوازدهم، باید همه دبستان تا پایه های آموزشی، از پیش برنامه 

 های ریاضی  ها را برای سازماندهی کردن، ثبت کردن، تبادل نظر و انتقال ایده ها و بازنمایی نمایش

 کار برد؛ خلق کند و به

 کار گیرد و  های ریاضی گزینش کند، به ها و بازنمایی یشها ازمیان نما برای حل کردن مسأله

 ترجمه کند؛

 های اجتماعی  های ریاضی، پدیده سازی، تفسیر و تعبیر پدیده ها را برای مدل ها و بازنمایی نمایش

 . (NCTM, 2000)کار برد به ]فیزیکی[های طبیعی  و پدیده

 کاربرد بازنمایی -4-4-2-2-5-1

ها  های ریاضی را بفهمند و از آن توانند مفاهیم و ایده د چگونه و چقدر میبا توجه به این که افرا

، شوند ها نمایش داده می هایی که از طریق آن، این مفاهیم و ایده استفاده کنند، در نظر گرفتن روش

 تر از همان ضرب با ارقام عربی درنظر بگیرید که چقدر یک ضرب با ارقام رومی، بسیار مشکل اهمیت دارد.

هایی  بسیاری از نمایش .اند طور گسترده با ارقام رومی کار نکرده برمبنای ده است، البته برای کسانی که به

گیریم ازقبیل اعداد بیان شده درمبنای ده دهی یا قالب  کار می ای به که در آموزش ریاضیات مدرسه

نرم افزاری صفحه گسترده های  ها، نمودارها، و یا نمایش دودویی، کسرها، عبارات جبری و معادله

کامپیوتری، همگی حاصل یک فرآیند تصفیه و تظریف فرهنگی هستند که در طول سالیان دراز اتفاق 

آورند،  ها به نمایش در می هایی که آن های ریاضی و ایده آموزان به نمایش که دانش افتاده است. هنگامی

ها  گیری ظرفیت و قابلیت آن طور چشم د که بهشون هایی می کنند، صاحب ابزارها و روش دسترسی پیدا می

 . (NCTM, 2000)دهد وار گسترش می را برای اندیشیدن ریاضی

آموزان  عنوان عناصر اساسی و ضروری در حمایت کردن از درک دانش ها باید به ها و بازنمایی نمایش

ی رویکردهای  ر دربارهچنین در تبادل اطالعات و تبادل نظ هم.از مفاهیم و روابط ریاضی تلقی گردد 

عنوان  های دیگر، به ها و بازنمایی های ریاضی و ادراک خود نمایش ها و استدالل ریاضی، بحث و جدل

ها و پیوندهای میان مفاهیم مرتبط  واجب قلمداد شوند. در تشخیص و شناسایی ارتباط عناصر اصلی و

                                                 
1
 Representations 
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ها  سازی نیز باید بازنمایی از طریق مدلهای واقعی مسأله  کارگیری ریاضیات برای موقعیت ریاضی و به

های جدید نمایش وابسته به  ها و صورت عنوان عناصر اصلی و ضروری قلمداد شوند. به عنوان مثال، قالب به

وجود  فناوری الکترونیکی، ضرورت و نیاز برای توجه و عنایت آموزشی بزرگتری به بازنمایی و نمایش به

 (.2000آورده است )همان منبع، 

آموزان  دانش های ریاضی: ها برای شناخت، ثبت و تبادل ایده کار بردن بازنمایی الف: خلق کردن و به

های ریاضی، یک بخش اساسی از فرایند یادگیری و انجام دادن  باید بفهمند که بازنمایی مناسب ایده

هایی که  ود را در روشهای خ آموزان را ترغیب و درگیر کنیم تا ایده ریاضیات است. مهم آن است که دانش

های رسمی و  ها از گونه نمایش های آن برایشان قابل فهم است، به نمایش درآورند؛ حتی اگر اولین نمایش

های رسمی و قراردادی  ها و صورت ها قالب ن چنین این موضوع مهم است که آ قراردادی نباشد. هم

ی  و هم برای برقراری ارتباط با دیگران درباره ها ها را یاد بگیرند تا هم برای یادگیری ریاضی آن نمایش

 (.2000، کننده باشد )همان یاضی تسهیلهای ر ایده

آموزان نیز در جریان  وسیله دانش های غیرعادی و غیرمتعارفِ ساخته شده به ها و بازنمایی نمایش

ای فهمیدن و حل ها بر تواند نقشی مهم در کمک به آن های ریاضی می حل مسائل و تحقیق و بررسی ایده

های  تواند راه و روش آموزان، می های ارائه شده توسط دانش کردن مسائل ایفا کند. همچنین بازنمایی

کند. معلمان  معناداری برای ثبت کردن روش یک راه حل و توصیف کردن آن روش برای دیگران فراهم 

های  شی از روشها و شناخت با ارز تآموزان، بصیر های دانش ها و بازنمایی توانند با مشاهده نمایش می

هایی از  توانند پل همچنین معلمان می ها درباره ریاضیات به دست آورند. آنتفسیر و فکر کردن 

تر ریاضیات بسازند، البته مهم  تر و مرسوم های رسمی آموزان به نمایش های شخصی و فردی دانش نمایش

های رسمی و  ها و صورت که عالوه بر یادگیری قالبهایی فراهم شود  آموزان فرصت است که برای دانش

کار  ها و به ها، تصفیه کردن ، تظریف آن های دیگری همچون ساختن نمایش ها، فعالیت مرسوم نمایش

عنوان ابزاری برای حمایت از یادگیری و انجام  های مناسب نیز به های خودشان در موقعیت بردن نمایش

 (.2000، ندادن ریاضیات انجام پذیرد )هما

آموزان کمک کنند تا تفکر و اندیشه خود را تشخیص دهند. همچنین  توانند به دانش ها می بازنمایی

های  تر کردن ایده تر و محسوس تواند به ملموس های مختلف، می آموزان از بازنمایی ی دانش استفاده و بهره

تر، برای مثال، کودکان  های پایین یهها را برای بازتاب قابل دسترس سازد. در پا ریاضی کمک کند و آن

های خود در فهمیدن ریاضیات  توانند برای تهیه کردن یک یادداشت یا گزارش کار از تالش و کوشش می

توانند  ها می های میانی آن های تصویری استفاده کنند. در پایه بازنمایی هایشان از برای معلمان و همکالسی

سازی یا توسیع و تعمیم دادن  نمایش درآوردن، واضح کردن و شفاف تر برای حل کردن مسائل یا به بیش
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آوری  توانند روی جمع آموزان می های مناسب استفاده کنند. برای مثال، دانش یک ایده ریاضی از بازنمایی

ها در یک آزمایش آب و هوا در طول یک زمان طوالنی، تمرکز کنند و از یک برنامه  مقدار بزرگی از داده

ها  ها استفاده نمایند. آن سترده کامپیوتری و نمودارهای وابسته برای سازماندهی و نمایش دادهصفحه گ

 (.2000باید توانایی بازنمایی جبری را برای یک رابطه دنیای واقعی توسعه دهند )همان منبع، 

 :ها های ریاضی برای حل مسأله کار گرفتن و ترجمه کردن از میان نمایش ب: انتخاب کردن، به

کنند. برای  های گوناگون مفاهیم یا روابط پیچیده را آشکار می های متفاوت غالباً جنبه بازنمایی 

ی از یها عنوان قطعه هایی از یک دایره یا به عنوان قطاع گیرند کسرها را به آموزان معموالً یاد می مثال، دانش

و فیزیکی از  های تجسّمی ازنماییب ها از گاهی آن های دیگر نمایش دهند.  یک مستطیل یا بعضی شکل

حمل  ی جزءِ کل کسرها را )با خود( های کسری که تفسیر و ترجمه های الگو یا میله ها و بلوک قالب

آموزان کمک کند تا کسرهای معادل و  تواند به دانش ها می گونه نمایش نمایند. این میکنند، استفاده  می

که کسرها دارای یک مخرج  ها را درک کنند، به ویژه هنگامیارز را ببینند و معنا و مفهوم جمع کسر هم

ها کمتر از یک است. با این حال، این شکل از نمایش کسرها، تفسیرها و  هستند و موقعی که جمع آن

به همراه  عنوان یک عدد را با خود کسر به یا تعبیرهای دیگر کسرها، ازجمله نسبت، تقسیم مشخص شده

های عناصر مجزا  قبیل نقاط روی محور اعداد یا نسبت ای مشترک برای کسرها ازه ندارد. دیگر بازنمایی

کنند )همان  های مفهوم کسر مخلوط و نه همه منظرهای آن را بیان می دریک مجموعه، بعضی از جنبه

 (.2000منبع، 

به  آموزان ای دانش بنابراین برای درک عمیق کسرها و بسیاری از مفاهیم دیگر در ریاضیات مدرسه

کند، نیاز خواهند داشت )همان  ها را حمایت می هایی که درک و فهم آن یک گستره متنوع از بازنمایی

 (.2000منبع، 

آموزان  های متعدد و چندگانه باید از طریق آموزش ریاضیات دانش کارگیری بازنمایی اهمیت به

ی دوم باید بداند که چگونه  تا پایهدبستانی  آموز دوره پیش مورد تأکید قرار بگیرد. برای مثال یک دانش

سه گروه چهارتایی را به وسیله جمعِ تکرار شده، شمارش پرشی یاچند تا چند تا شمردنیا یک آرایه از 

ها فهمیدن  کنند که بعضی از بازنمایی های ابتدایی به تدریج درک می آموزان پایه اشیاءِ نمایش دهد. دانش

ها خاصیت  کارگیری آرایه تواند با به . به عنوان مثال، یک معلم میسازد ها را آسان می بعضی از خاصیت

 (.2000جابجایی در ضرب را قابل مشاهده سازد )همان منبع، 

 های فیزیکی، اجتماعی و ریاضی:  سازی و تفسیر پدیده ها برای مدل کار بردن بازنمایی ج: به

ها و  رانگیز نیست که این واژه در بحثاصطالح مُدل معانی بسیار گوناگونی دارد. بنابراین تعجب ب

 شود.  کار گرفته می های بسیار متفاوتی به های مربوط به آموزش ریاضی به روش گفتمان
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کنند،  آموزان در مدرسه با آن کار می مدل، برای اشاره کردن به مواد فیزیکی که دانش   برای مثال،

چنین برای ارائه کردن مثال یا  ن اصطالح همهای دستوری. ای گیرد یعنی مدل مورد استفاده قرار می

گونه که یک معلم زمانی که فرآیند حل مسأله را  شود، به همان کار گرفته می سازی و تقلید کردن به شبیه

نماید. با این همه کاربرد و استعمال  کند از اصطالح مدل استفاده می سازی می آموزان مدل برای دانش

  دقیق طور نا کند که گویی این اصطالح به دارد که طوری با آن رفتار می دیگری برای این اصطالح وجود

مترادف با واژه نمایش و بازنمایی است. اصطالح مدل ریاضی که دراین متن روی آن تمرکز شده است این 

دهد که یک نمایش ریاضی از عناصر و روابط یک پدیده پیچیده در یک روایت، قرائت یا  معنی را می

توانند برای شفاف کردن و ترجمه و تفسیر یک پدیده و برای  های ریاضی می الی است. مدل هصورت اید

 (.2000)همان منبع،  ها مورد استفاده قرار گیرند حل کردن مسأله

ی دنیای واقعی در اختیار فرد قرار  ها یک منظر و دیدگاه از یک پدیده ها، مدل در بعضی فعالیت

شد خودروها، از طریق تحمیل یک ساختار تحلیلی روی آن. یک مثال از  دهند، مانند جریان آمد و می

تواند این باشد که: یک چراغ عبور و مرور  یک سؤال کلی و عام برای مورد کشف و کاوش قرار گرفتن می

آموزان  باید چه مدت سبز باشد تا اجازه دهد تعداد معقولی از خودروها از چهارراه عبور کنند؟ دانش

کشد تا اولین خودرو عبور کند، دومین خودرو  طور میانگین طول می که به درباره مدت زمانی توانند می

که  صورت آماری نمایش دهند یا این ها را به توانند این داده ها می آوری نمایند. آن عبور کند و ... داده جمع

که یک اتومبیل شروع به  اینتوابع تحلیلی را برای کار روی مسائل با درنظر گرفتن زمان انتظار قبل از 

کشد یک خودرو به سرعت مقرر و قانونی آمد و شد برسد در یک  حرکت کند، مدت زمانی که طول می

 (.2000)همان منبع،  فضای مجرد بسازند

های تکرارپذیر را برای  دهد که مدل آموزان اجازه می درحال حاضر ابزارهای فناورانه به دانش

های پیشرفته، مورد کاوش قرار دهند.  اند، در بسیاری از درس حت مطالعه بودهبار ت هایی که یک موقعیت

 سازی بپردازند های نهم تا دوازدهم وجود دارد تا به مدل آموزان پایه برای مثال این امکان برای دانش

 (.2000)همان منبع، 

های ریاضی،  زی پدیدهسا ها و بازنمایی ریاضی برای مدل آموزان از نمایش وری و استفاده دانش بهره

های  باید در طول سالیان مدرسه رشد و ارتقاء یابد. به عنوان مثال، در پایه اجتماعی و فیزیکی

کاری و مفروش  های رنگی، کاشی آموزان باید بتوانند با استفاده از چهارخانه دبستان تا دوم، دانش پیش

سازی کنند  کودک را مدل 8کیک میان  24های متنوع، توزیع کردن  های مکعبی به روش کردن و قالب

 (. 2000)همان منبع، 
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های خارجی  توان شامل بازنمایی درونی و بیرونی دانست. متمایز کردن سیستمبازنمایی را می

های  شناسی افراد بسیار مهم است. سیستم های بازنمایی روان بازنمایی از )بازنمایی( درونی و سیستم

ی جبری  متعارف و قراردادی ریاضیات )مثل شمارش مبنای ده، نشانههای نمادین  خارجی از سیستم

هایی که درگیر  های یادگیری ساختاربندی شده )مثل آن رسمی یا نمادهای دستگاه مختصات( تا محیط

شود. در مقابل،  هایی که در دنیای بسیار ریز کامپیوتری هستند( را شامل می موارد مهارتی هستند یا آن

آموزان و تشخیص معانی به نمادهای ریاضی  نی شامل ساختارهای نمادین شخصی دانشهای درو سیستم

های حل  اهبردها و استراتژیشان، تصور بصری و بازنمایی فضایی شان، ر و همچنین شامل زبان مادری

 (.2001، 1باشد )گلدین و اشتین گلد شان و تاثیر پذیری از ریاضیات )خیلی مهم( می مسأله

باشد.  زنمایی درونی و بیرونی چارچوبی موثر برای یادگیری و تدریس مؤثر میتعامل بین با

چه را که معلم از لحاظ معنا و تفسیر جهت بازنمایی درونی بیاورد، بستگی به توسعه و پیشرفت  هرآن

 .(2001آموز دارد که برایش جذاب و جالب باقی بماند )گلدین و همکاران،  بازنمایی درونی دانش

، به 1998و  1987توانند ازچند نوع متفاوت باشند )گلدین،  ی تجسم شناختی درونی میها سیستم

های زبان  مندی های تجسم کالمی و نحوی، توضیح دهنده توان (. روش2001نقل از گلدین و همکاران، 

نحو  ی گرامر و ی اطالعات ریاضی و غیر ریاضی و استفاده مادری افراد است؛ به همین ترتیب تعریف کننده

ها  گردد که به آن های شناختی ابعادی و بصری می های تصور گرایانه از تجسم، شامل قالب باشد. روش می

گردد.  ای شامل بینش و فهم ریاضی می طور گسترده ها به شود. این تجسم تجسم روحی روانی نیز گفته می

بوط به حرکات دست مصور شود که مر های جنبشی می های تصورگرایانه شامل رمزگذاری چنین روش هم

و حقیقی و حرکات بدن می گردد که جهت ایجاد و تغییر احساس ریاضی بسیار مهم است. به همین 

ترتیب ساختارهای درونی موزون و ریتمی و شنیداری بسیار حیاتی و الزم هستند همان طور که کودکان 

زنند )گلدین و  نگ موزن دست میکنند و با ریتم و آه گیرند و توالی را شمارش می حروف را یاد می

 (.2001همکاران، 

  صورت ذهنیآموزان به طور که دانش دهد، همان صورت درونی رخ میبازنمایی نمادین رسمی به

های نمادین را در حل یک  دهند یا گام دست ورزی عددی انجام می دهند، اعمال محاسباتی را انجام می

اند به ستراتژیک و اکتشافی برای حل مسائل ریاضی ارائه شدهکنند. فرآیندهای ا مسأله جبری تصور می

گیرند که  هایی از قبیل آزمون و خطا و اثبات قضیه و بازگشت به عقب را یاد می طوری که کودکان روش

اند  ای ساختاربندی شده طور برجستهطور ذهنی سازماندهی و ارتقا داده شده است اگرچه این نمادها بهبه

                                                 
1
 Goldin & shteingold 
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توان چگونگی -قریباً نامحسوس باشند. بچه ها به طور مناسب از راهبردی که به سختی می تواند ت و می

 (.2001دستیابی آنان به آن را در مسئله توضیح داد، استفاده می کنند )همان منبع، 

جای تجسم درونی سودمند واقع خواهد شد. در واقع همان وقتی که گاهی اوقات تجسم بیرونی به

نویسد تا نشان دهد که چگونه نسبت به آن مسأله  کشد یا یک فرمولی می نمودار می آموز یک یک دانش

توانیم به جای تجسم بیرونی به صورت درونی نیز فکر کنیم، این فرایند زمانی رخ  زمان می کند. هم فکر می

ویکرد کند این ر آموز، یک تصویر ذهنی را از یک عملکرد دریک فرمول حساب تجسم می دهد که دانش می

 (.2001ی نماد است )همان منبع،  ای از ماهیت دوسویه تغییر مشخصه

های ریاضی  آموزان را از تجسم خارجی و بیرونی و فعالیت که اثرات یادگیری دانش هنگامی

ساختاربندی شده، بتوان درک کرد، آنگاه تدریس ریاضی، بسیار موثر و کارآمد خواهد بود برای انجام این 

صورت تواند مفاهیم را به آموز می ه توانمندسازی جهت بحث این مطلب داریم که چگونه دانشفرآیند نیاز ب

کنند چگونه  ها به معنا چگونه است؟ روابط ساختاری که تجسم می یابی آندرونی تجسم کند؟ دست

 (.2001کنند؟ )همان منبع،  است؟ و چگونه دیگر تصورات را با یکدیگر مرتبط می

ی روزانه باید به دقت و درستی  ای فنی موثر در ایجاد بازنمایی های از پدیدهه عادات و مهارت

سازی قرار  خوبی در متن فهم بهتر از فرآیندهای مدل آموزان خودشان را به آموزش داده شود. دانش

کنند  آموزان سؤاالت خود را در مورد پیرامون خود مطرح کرده و کنجکاوی می دهند. وقتی که دانش می

سازی )باز  سازی به بهترین شکل صورت پذیرفته است. برقراری تمایز بین مدل ن صورت فرآیند مدلدرای

ها و محتوایی  دار بسیار مهم است. اخیرا از مدلی آموزشی مدون و کاربردی و جهت پاسخ( و برنامه

، 1رامز)آب آموزان را برای یادگیری موضوعات مشخص ریاضی ترغیب کند کنند که دانش استفاده می

2001.) 

 مدل سازی  -4-4-2-2-6

کارگیری ریاضیات در مدرسه و در محیط خارج از آن یکی از مهمترین اهداف آموزش ریاضیات  به

کند که بین ریاضی یاد گرفته شده در مدرسه و ریاضی  عنوان پلی عمل می سازی ریاضی به است. مدل

 کند. کاربرده شده در جامعه رابطه برقرار می به

کارگیری ریاضی در دنیای واقعی و حل مسائل خارج از کالس درس چیزی فراتر از  ایی بهتوان

هایی که در آن  (. در نتیجه ایجاد فرصت2011داشتن دانش ریاضی است )انگلیش و سریرامن، 
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 Abrams 
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سازی خود را افزایش دهند، از اهداف محققان در زمینه آموزش  های مدل آموزان بتوانند مهارت دانش

 است. ریاضیات

های واقعی است که  توانایی افراد در حل مسائل در زمینه 21یکی از موضوعات با اهمیت در قرن 

آموزان  کند تا دانش سازی ریاضی این امکان را فراهم می تواند در این زمینه مفید باشد. مدل سازی می مدل

همکاران،  و 1رک کنند )گریرعنوان یک ابزار اساسی و کاربردی در جامعه را د ارزش واقعی ریاضیات به

سازی به یکی از  (. با توجه به اهمیت روز افزون ریاضیات در تکنولوژی و زندگی در عصر جدید مدل2007

عنوان یک روش قدرتمند برای دست  سازی به های اخیر تبدیل شده است. مدل موضوعات برجسته در دهه

کند  آموزان را از مفاهیم کلیدی تقویت می دانشیافتن به یادگیری معنادار در ریاضیات است زیرا درک 

 (.2005، 2)رومبرگ

کند تا بتوانند دانش خود را در  آموزان ایجاد می سازی ریاضی این فرصت را برای دانش مدل

آموزان پاسخ دهد که ریاضیات چه  تواند به این سؤال دانش سازی می برند. مدل کار های واقعی به زمینه

عنوان فعالیتی است که جدا از زندگی واقعی  ای به ا در بسیاری از مواقع، ریاضیات مدرسهای دارد. زیر فایده

افراد واقع شده است و تنها در حل مسائل مطرح شده در کالس درس کاربرد دارد. با این حال ریاضیات 

واقعی  های جهان هایی برای موقعیت حل سازی راه مند تفکر است که با استفاده از مدل یک روش نظام

هایی برای مسائل دنیای واقعی  حل جوی راه و کند و یکی از کارآمدترین ابزارها در جهت جست تولید می

 است.

ها روبرو هستند. تا پیش از این، کار با  های بسیار زیادی توسط رسانه امروزه افراد در جامعه با داده

پیوسته در حال تغییر است بنابراین رویکرد  است. دنیا های پیچیده تا این اندازه مورد نیاز نبوده  داده

سازی است.  گیری مورد نیاز است. این رویکرد جدید، رویکرد مدل جدیدی برای حل مسائل و تصمیم

تواند در قالب  های مختلف توجه کنیم که این توجه می یعنی باید به کاربردهای ریاضیات در حوزه

 (.2007، 4و گالبریث 3شود )نیس سازی ارائه مدل

ها در  یکی از اهداف آموزش ریاضی در عصر جدید رشد فهم افراد از مفاهیم ریاضی و ارتقا آن

های اجتماعی و  بردن ریاضی در موقعیت کار های مختلف و افزایش توانایی آنان در به استفاده از استراتژی

 (.2012، 5ای است )اسکلورک حرفه
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های  ا ایجاد کند، به تقویت خالقیت و رشد مهارتهای چالش برانگیز ر آموزش ریاضی باید موقعیت

کاربردن ریاضی را در زندگی  که باید توانایی به باشد ریاضی بپردازد و مهمترین اصل در این مورد، این می

یادگیری ریاضیات، باید شرایطی را ایجاد کند که فرد را در پیشرفت  واقعی برای افراد ایجاد کند در نتیجه

 آینده شغلی و تحصیالت مقاطع باالتر یاری کند.  زندگی اجتماعی،

تواند آموزشگران را در رسیدن به این اهداف یاری کند. در  سازی ریاضی با ایجاد شرایطی می مدل

های ریاضی با  پردازند. مدل سازی افراد به تغییر یک موقعیت واقعی و طراحی یک مدل ریاضی می مدل

های اقتصادی و محیطی که  توان به ص گیرند که از این بین می یاهداف مختلفی مورد استفاده قرار م

، 1شوند، اشاره کرد )هانت گیری در سطوح مختلف اجتماعی استفاده می عنوان منبع اصلی برای تصمیم به

آموزان در مورد چگونگی و  تواند به فهم دانش های ریاضی در کالس درس می (. استفاده از مدل2007

 ضیات کمک کند.چرایی یادگیری ریا

المللی مورد توجه  صورت بین سازی در آموزش ریاضی در تمامی کشورها و به تحقیق در مورد مدل

(. اهمیت 1995، 2گیری شد )بلوم تر پی طور جدی به 1960قرار گرفته است و این فعالیت از سال 

هایی با تأکید اصلی  انسبار کنفر هر دو سال یک 1986ای زیاد شده است که از سال  سازی به اندازه مدل

ها  (. پژوهش3)انجمن بین المللی معلمان مدلسازی ریاضیات و کاربردهای آن شود سازی برگزار می بر مدل

سازی نقش مرکزی در کالس درس ندارد. در بررسی  باشند که مدل گر این موضوع می در این زمینه بیان

آموزان  % از دانش23موضوع را نشان داد که تنها  سازی، این آموز در مورد مدل دانش 400صورت گرفته از 

 (. 2011، 4سازی در کالس درس روبرو شده بودند )فرجد با مسائل مدل

سازی به  ی مروری خود به نتایجی در مورد علت ورود مدل (در مطالعه 1991بلوم و نیس )

 اند: ای رسیدند که در زیر عنوان شده درسی مدرسه برنامه

ی استعداد، نگرش، اعتماد به نفس، پیشرفت توانایی   کند تا به توسعه ن کمک میآموزا به دانش -1

 حل مسأله خالقانه و اکتشافانه بپردازند.

ببرند، به  کار دهد تا ریاضیات را در زندگی اجتماعی خود به آموزان این امکان را می به دانش -2

 نند.ها بپردازند و بتوانند اطالعات را آنالیز ک تشخیص موقعیت
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عنوان علمی مفید در زندگی روزمره و  آموزان تصویری روشن و واضح از ریاضیات به به دانش -3

 دهد. اجتماع می

آموزان برای یادگیری  ای برای ایجاد انگیزه در دانش سازی ریاضی کمک کننده و وسیله مدل -4

 مفاهیم و متدهای ریاضی است.

دهد تا آنان به چالش کشیده شوند و از این راه به آموزان ب آموزش باید این فرصت را به دانش

گیری  کار ای باشد که به افراد برای به های ریاضی بپردازد. تدریس باید به گونه تقویت خالقیت و مهارت

های مختلف را بدهد و این دیدگاه را در ذهن آنان ایجاد کند که حل مسأله ابزاری  ریاضیات در زمینه

 کر آنان است.برای به چالش کشیدن تف

های فیزیکی مرتبط با مسأله در جهت رشد بعد دانش و شرکت در  معلم باید با استفاده از فعالیت

باشد که معلم باید  های گروهی تالش کند و یکی از مهمترین نکات در این رابطه این موضوع می گفتمان

 ها دخالت کند و به هدایت افراد بپردازد. بداند که چه زمانی در بحث

ببرند، برای حل مسائل  کار  توان انتظار داشت که دانش خود را دنیای واقعی به آموزان نمی از دانش

سازی  ی مدل های ویژه در زمینه های واقعی، افراد عالوه بر دارا بودن دانش کافی، نیازمند آموزش در زمینه

 نیز هستند.

در یادگیری ریاضی است، یادگیری شناسی آموزشی  مطابق با دیدگاه فرودنتال که طرفدار پدیده

آموزان معنادار هستند شروع شود و فرآیند یادگیری را مطابق  هایی که برای دانش ریاضیات باید از پدیده

 با آن اجرا کنند.

است و با توجه به رفع این نیازها رشد  کار رفته ریاضیات از دیدگاه تاریخی برای حل مسائل عملی به

های معناداری که از زندگی واقعی  آموزان باید بر اساس پدیده تیجه آموزش دانشو نمو یافته است. در ن

ها باید این موضوع باشد که به  ها نشأت گرفته است، صورت گیرد. هدف اولیه در استفاده از مدل آن

(. در 1994، 1آموزان در ساختن دانش ریاضی براساس دیدگاه شخصیشان کمک نماید )گرامجر دانش

شود این است که مسأله باید در ذهن آنان  آموزان داده می از خصوصیات مسائلی که به دانش نتیجه یکی

 .واقعی جلوه کند

( چهار تعریف مختلف برای 1979)2سازی وجود دارد. پوالک تعابیر مختلفی برای کاربرد و مدل

 نماید؛ کاربردهای ریاضی معرفی می
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کالسیک مانند حسابان که برای حل مسائل فیزیک بردن ریاضیات  کار ریاضی کاربردی یعنی به -1

 گیرد. کالسیک مورد استفاده قرار می

 ی ریاضیاتی که کاربردهایی عملی دارند مانند آمار و احتماالت. ریاضی کاربردی یعنی همه -2

های خارج دنیای ریاضی شروع کرده و  باشد که از موقعیت ریاضی کاربردی به این معنا می -3

واقعی برای مسأله بسازیم، با استفاده از ابزارهای ریاضی بر روی مدل ریاضی کار کنیم و سپس یک مدل 

 ببریم. کار در نهایت نتایج به دست آمده را برای موقعیت اولیه به

دهند  چه که مردم در زندگی روزمره خود به طور واقعی انجام می ریاضیات کاربردی یعنی آن -4

سازی است و تفاوت این تعریف با مرحله سوم، مربوط به  ر چرخه مدلکه مستلزم حرکت چندین باره د

 سازی است. ی مدل تکرار چرخه

ی  سازی ریاضی از دیدگاه پوالک تعبیر چهارم بیان شده توسط اوست که مستلزم انجام چرخه مدل

 سازی به طور مکرر است. مدل

این  ( به2000ای ) مدرسه ی ریاضی در مدرسه، در اصول و استانداردهای ریاضی هدف مطالعه

 صورت بیان شده است:

 طور روز افزون نیازمند ریاضی و تکنولوژی است.  ریاضی برای زندگی: زندگی روزمره به -1

های فرهنگی و  عنوان بخشی از میراث فرهنگی بشر: ریاضیات یکی از بزرگترین میراث ریاضی به -2

 هوشمندانه بشر است.

های الزم برای  وانایی تفکر ریاضی و توانایی حل مسأله از جمله تواناییریاضی برای محیط کار: ت -3

 محیط کار است.

ها به سطحی از  عنوان موضوعی در جوامع علمی و تکنیکی: اگر چه تمامی شغل ریاضی به -4

 باشند. تر می ریاضیات نیازمند هستند اما برخی از مشاغل نیازمند ریاضیات پیشرفته

طور  های کاری جدید به کنند که محیط این موضوع را بیان می (2002و همکاران) 1هویلز

کنند و الزم است که کارکنان فعلی محاسباتی را که  ای از کارکنان خود سواد ریاضی را مطالبه می فزاینده

طور معناداری درک کنند. به دلیل اهمیتی که ایجاد ارتباط بین  برند به کار می های کاری خود به در زمینه

صورت یک دغدغه جهانی در  یاضیات و دنیای واقعی دارد، ایجاد شرایطی که این فرصت را فراهم آورد بهر

ها به سمت  درسی آن ای بوده که منجر به تغییر برنامه ( و این دغدغه به اندازه2007آمده است )نیس، 

 (.1996مدار شده است )دی لنگه  استفاده از مسائل زمینه
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موضوعات  -1درسی ریاضی وجود دارند که شامل :  یین اهداف در برنامهسه منبع مهم برای تع

ای که خروجی این  جامعه -3شود  درسی برایشان طراحی می افرادی که برنامه -2درسی مدون 

های درسی به سمت  گیری برنامه (. جهت1991 1درسی، قرار است در آن زندگی کنند )کالین، برنامه

درسی  باشد که منبع سوم برای تعیین اهداف برنامه گر این موضوع می عی بیانکاربرد ریاضی در دنیای واق

درسی ریاضی همواره بین ریاضیات کاربردی  (. برنامه1995، 2کند )هاوسون ریاضی نقش مهمی را ایفا می

توان این  ای از تاریخ به سمتی بیشتر متمایل بوده است. می و محض در نوسان بوده است و در هر برهه

سازی  گر این موضوع است که توجه به کاربرد ریاضیات و مدل طور کلی این روند، بیان عا را داشت که بهاد

 به درازای تاریخ تدریس ریاضیات است.

سازی  شود، مدل یکی از مهمترین عناوینی که باعث ایجاد ارتباط بین ریاضیات و دنیای واقعی می

شده و تدریس شده در  عنوان پلی بین ریاضی آموخته سازی به (. مدل2012، 3ریاضی است )دومالمیم

گذاری  های جدی در زمینه هدف کار است. یکی از چالش مدرسه با ریاضیات مورد استفاده در محل

(. دو عامل مهم 1995)هاوسون، "درسی است  درسی ریاضی نقش کاربردهای دنیای واقعی در برنامه برنامه

های درسی و معلمان  آموزش ریاضی مطابق با دیدگاه فرودنتال، کتابو تأثیرگذار بر تحقیقات در زمینه 

 هستند.

سازی در کالس درس را با  توان تأکید بر ورود مسائل مدل های درسی اخیر به فور می در برنامه

و باعث تقویت فرآیند  شود میها ارجاع داده  ها به واقعیت هایی که در آن توجه به فراهم کردن فعالیت

، 42012گردد، مشاهده نمود )اسچاکاجلو،  ، افزایش انگیزه برای یادگیری و عواطف مثبت مییادگیری 

 .(1991بلوم و نیس، 

های فرودنتال  توان فعالیت درسی را می سازی ریاضی به برنامه های اصلی برای ورود مدل زمینه

بار توسط  اولین مدار یک نظریه برای تدریس و یادگیری است که دانست. آموزش ریاضیات واقعیت

آموزان در کالس درس  ( . مطابق با این نظریه دانش2010، 5فرودنتال مطرح شد و توسعه یافت )زوالردی

کنندگان منفعل ریاضی باشند.  باید به بازآفرینی ریاضی از طریق انجام دادن آن بپردازند و نباید دریافت

یس شود و باید به مسائل دنیای واقعی فرودنتال معتقد بود که ریاضی باید برای مفید بودن تدر

 آموزان نزدیک باشد. دانش
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ای است )بلوم و نیس،  عنوان فعالیت چرخه سازی به سازی یک توضیح از فرآیند مدل چرخه مدل

1991.) 

سازی شامل  سازی را در فراگیران ایجاد کنیم. صالحیت مدل سازی باید صالحیت مدل برای مدل

توان گفت  کلی می طور طور هدفمند است. به سازی به ای انجام فرآیند مدلها بر ها و توانایی مهارت

سازی ریاضی به معنای توانایی برای تشخیص سؤاالت مربوط، متغیرها، روابط و فرضیات در  صالحیت مدل

باشد و یکی از  موقعیت جهان واقعی است و همچنین توانایی آنالیز و یا مقایسه مدل با فرضیات مسأله می

 (.2006، 1سازی است )ماب سازی افراد، نگرش آنان برای انجام مدل صر مهم و تأثیرگذار بر فرآیند مدلعنا

سازی اشاره  های تجربی خود به این نکات مثبت در مورد مدل ( در یافته2012)2اسچمیدت 

 نماید: می

 پردازند؛ صورت خالقانه به محاسبات و تفکر می آموزان به دانش -1

 شود؛ حساسات مثبت و طوالنی مدت میدرس ریاضی شامل ا -2

 کنند؛ صورت مستقل کار می آموزان به دانش -3

 شود. ها مرتبط می ریاضیات به زندگی روزمره آن -4

شود و تأکید  سازی باعث ایجاد تفکرخالق می ( مدل1991های بلوم و نیس ) مطابق با یافته

 درسه است.سازی بر ایجاد ارتباط بین ریاضیات مدرسه و جهان خارج از م مدل

( دارا بودن دانش ریاضی شرط الزم برای حل مسائل 2007بر طبق دیدگاه نیس، بلوم و گالبریث )

باشد. از یک دانشمند ریاضی به صرف دارا بودن  که این دانشِ صرف کافی نمی حالی دنیای واقعی است، در

ببرد، برای حل مسائل در   رکا توان انتظار داشت که دانش خود را در دنیای واقعی به دانش ریاضی نمی

سازی نیز  های ویژه در زمینه مدل های واقعی افراد عالوه بر دارا بودن دانش کافی نیازمند آموزش زمینه

 هستند.

شود و در پایان کار نیازمند آن هستیم که  ها و مفاهیم ریاضی از دنیای واقعی شروع می توسعه ایده

دهیم ، آن است که  چه در آموزش ریاضی انجام می بنابراین آننتایج را با دنیای واقعی تطبیق دهیم. 

کنیم و  های ریاضی آن را حل می کنیم و با توجه به دانسته مسأله را از دنیای واقعی وارد دنیای ریاضی می
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گفته  1وار کردن دهیم که به این فرآیند، ریاضی سپس جواب حاصل شده را با دنیای واقعی تطبیق می

 (.1996، 2گهشود )دی لن می

آموزان بسیار مهم  وار کردن برای توسعه دانش بر اساس تفکر دانش که فرآیند ریاضی با توجه به این

های زندگی  مدار که ریشه در واقعیت باشد که از یک مسأله زمینه است، در این مورد این نکته ضروری می

هایی  ها فرصت ییم. این دسته از فعالیتوار نما آموزان دارد شروع کنیم و سپس آن را ریاضی روزمره دانش

 دهد تا مسائل دنیای واقعی را با زبان غیر رسمی حل کنند. آموزان می را به دانش

شود. فردی  شوند که به آن موقعیت واقعی گفته می سازی در جهان واقعی مطرح می مسائل مدل

ند تا یک نمایش مغزی از موقعیت را سازی کند باید در ابتدا مسأله را درک ک که قرار است مسأله را مدل

سازی  شود و این فعالیت از طریق ساده به دست آورد که این کار با هدف غلبه با موقعیت واقعی انجام می

گیرد. این مدل واقعی از جهان با  و ساختاربندی و فیلتر بندی اطالعاتِ عنوان شده در مسأله صورت می

وار کردن معیارها و بوجود آوردن یک  ریاضی از طریق ریاضی کاربردن دانش خارجی ریاضی به جهان به

 شوند.  مدل ریاضی تبدیل می

ها  وار در جهان ریاضی برای رسیدن به جواب ها به صورت ریاضیسازی گام بعدی این است که مدل

جهان شوند. با حرکت به عقب و به سمت  می کار کنند. در آخر، نتایج ریاضی به نتایج جهان واقعی تفسیر

شوند و اگر در این مرحله نتایج با دنیای واقعی مطابقت  یابی می واقعی ، نتایج در جهان واقعی اعتبار

 صورت مکرر تکرار شود تا به نتیجه مورد نظر برسند. سازی به نداشته باشد باید چرخه مدل

 کند: سازی مطرح می ( سه عامل را در ایجاد انگیزه در مسائل مدل2010)3استیلمن

 اختار و طبیعت سؤالس -1

 آموزان شرایط دانش -2

 شرایط معلم -3

آموزان اجازه دهیم تا آزادانه کار خود را انجام  سازی به دانش در هنگام روبرویی با مسائل مدل

ها آزادی عمل و اجازه بدهیم تا از  دهند، حس کنجکاوی آنان را تقویت کنیم، در انتخاب تکنولوژی به آن

بندی دانش آنان  فاده کنند. از آنان بخواهیم تا به سؤاالتی که در جهت چارچوبهای چندگانه است بازنمایی

 است پاسخ گویند.
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بندی  سازی با یک مسأله که در موقعیت دنیای واقعی قرار دارد، شروع شده، و با صورت فرآیند مدل

در دنیای شود. سپس این مسأله  مسأله در دنیای واقعی و تبدیل آن به یک مسأله ریاضی دنبال می

شود تا با  ریاضی حل شده و در نهایت جواب به دست آمده در دنیای ریاضی به دنیای واقعی برده می

زمینه واقعی تطبیق داده شود. در این قسمت ممکن است که پاسخ به دست آمده در دنیای ریاضی برای 

ای که در  دی، فرد با مسألهبن تطبیق با واقعیت نیاز به تغییراتی داشته باشد. در واقع در مرحله صورت

گردد. پس از این مرحله به تدریج مفاهیم ریاضی مرتبط را  زمینه واقعی مطرح شده است روبرو می

نماید. در بخش دیگر که مربوط  می اضی را برای مسأله مطرح شده بیانکند و نهایتاً مدل ری شناسایی می

گیرند و سپس معنای  های ریاضی را در نظر می های به دست آمده است، فراگیران جواب به تفسیر جواب

 (.2009کنند )رفیع پور و استیسی،  ها را در جهان واقعی تعبیر می آن

گر این موضوع است که توافق کلی در مورد ایجاد  درسی بیان بررسی پیشینه تحقیق در حوزه برنامه

(. از نظر پژوهشگران آموزش 1997، ارتباط بین ریاضیات در دنیای واقعی و دنیای ریاضی وجود دارد )برلر

توان به این  درسی ریاضی مدرسه با دنیای واقعی مزایای فراوانی دارد که می ریاضی ارتباط بین برنامه

 موارد اشاره داشت:

 آموزان از مفاهیم ریاضی؛ افزایش درک دانش -1

 افزایش انگیزه برای یادگیری؛ -2

اضیات در حل مسائل دنیای واقعی به خصوص مسائلی کارگیری ری آموزان در به کمک به دانش -3

 شوند. های کاری ظاهر می که در محیط

باشد که بتوان بین  درسی این موضوع می یکی از نکات بسیار مهم و کلیدی در طراحی برنامه

 (.2007باشد )نیس،  زندگی واقعی و ریاضیات مدرسه رابطه برقرار کرد و این یک ضرورت اساسی می

آوری می دانند و علت را اینگونه بیان  عنوان موضوع دلهره سازی را به مدل ز معلمان ریاضیبسیاری ا

سازی نیازمند دقت و تالش بسیار است و به همین دلیل است که بسیاری از افراد از  کنند که مدل می

ای مهم سازی جزء استاندارده که مدل کنند، درحالی سازی در کالس درس خودداری می کارگیری مدل به

 .باشد آموزش ریاضیات می

سازی ریاضی را یک  مدل"المعارف بریتانیا سازی بیان شده است، دایره های مختلفی از مدل تعریف

سازی را یک بیان از  پدیا مدل داند. ویکی نمایش فیزیکی از مفاهیم ریاضی یا بازنمایی ریاضی از واقعیت می

های بیان شده در زمینه  کار برده است. یکی از تعریف را به داند که مفاهیم و زبان ریاضی یک سیستم می

باشد: مدل یک سیسم مفهومی )شامل اجزا، روابط، عملگرها و قوانین  آموزش ریاضیات به این صورت می
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های خارجی و برای ساختن، توضیح دادن و یا  کاربردن نمادهای سیستم حاکم بر تعامالت( است که با به

 (.2003، 2و دوئر 1رود )لش ها به کار می ستمبیان رفتار سایر سی

کلی با توجه به اهمیت مسائل مدلسازی در آموزش ریاضی، باید در فرایند آموزش، موقعیتی  طور به

های  آموزان ایجاد کنیم که فهم خود را در مورد مباحث ریاضی افزایش داده و استراتژی را برای دانش

ای به کار  های اجتماعی و حرفه رند و بتوانند ریاضی را در موقعیتمختلف را برای حل مسائل ریاضی فراگی

طور خالقانه  آموزان به تجربه بپردازند و به ببرند. باید معلم شرایطی را در کالس درس ایجاد کند که دانش

 بیعت از طریق ریاضی برخورد کنند.با ط

 فناوری در ریاضیات -4-4-2-2-7

(، مربوط به 2000)3ای استانداردهای ریاضیات مدرسه اصل ششم در فصل دومِ سند اصول و

داند و استفاده از فناوری  فناوری است که حضور فناوری در تدریس و یادگیری ریاضیات را الزامی می

است  آموزان توصیه کرده و یادآور شده  ی دانش الکترونیکی به خصوص ماشین حساب و رایانه را برای همه

نماید و بر  کند، به تدریس ریاضی واقعی و کارا کمک می ی را تسهیل میکه فناوری، یادگیری ریاض

 .گذارد شود تأثیر مثبت می ریاضیاتی که تدریس می

5تکنو"است که از دو لغت یونانی  4فناوری، معادل فارسی واژه التین تکنولوژی
به معنی مهارت،  "

6لوژی"هنر و 
(. اصطالح 1376پور،  است )یوسف شده به معنی علم، تئوری و مطالعه و بررسی، تشکیل  "

7فناوری را جانسون
، ترجمه کیقبادی، بوشهری، وحیدی 1997، 9مایر و 8، به نقل از هرناندز1989) 

ها برای حل مشکالت عملی  کاربرد دانش، ابزارها و مهارت "کند: ( چنین تعریف می45، ص 1384مطلق، 

ین توصیف برای این تعریف همان کاری است که و عقیده دارد بهتر "های انسان و گسترش توانایی

و  "هایی برای ارضای نیازهای انسان کاربرد دانش و ابداع وسایل و سیستم"دهند یعنی مهندسان انجام می

ها  ( از ابزارها، مواد و سیستم2( دانش بشری است. )1) کند: برای آن چهار خصوصیت اساسی بیان می
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سازد( و دیگر پیامدها )مثل  ری به تولید مصنوعات )آنچه انسان می( کاربرد فناو3کند. ) استفاده می

های طبیعی و انسان  ( توسط انسان توسعه یافته است تا محیط4انجامد. ) آلودگی، جنگ و غیره( می

 ساخته را اصالح یا کنترل کند. 

انست که با ها د ی انسان توان یک راهبرد، اندیشه، فکر و ابزار در حوزه فناوری اطالعات را می

ی انجمن  وسیله  طور که به همان(، IT، )فا(، )1(. فناوری اطالعات1377نوآوری همراه باشد )ابراهیمی، 

سازی، پشتیبانی یا  به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده  "است،  تعریف شده  2فناوری اطالعات آمریکا

افزار رایانه   افزاری و سخت ی نرم ها های اطالعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه مدیریت سیستم

های  فناوری اطالعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه ؟(. )فرهنگستان زبان فارسی، "پردازد می

افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطالعات به  الکترونیکی و نرم 

تغییر اندکی در این عبارت داده شده است تا این اصطالح به طور  شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد. اخیراً

 "هستند تا عبارت    ای، بیشتر مایل روشن، دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد. بنابر این عده

با رشد  (.2007پدیا،  ( را به کار برند )ویکیICT، )فاوا(، یا به اختصار )" 3فناوری اطالعات و ارتباطات

ی  ی بیستم و نیاز روز افزون به اشکال مختلف اطالعات، نطفه های ارتباطی در نیمه دوم سده ناوریف

اطالعات وابسته است. در  دوران جدیدی بسته شد که در آن، حیات جوامع به طور چشمگیری به گردش

دهکده  (، به سمت1964) 4این دوران جدید، جهان به شدت به سمت کوچک شدن و به تعبیر مک لوهان

اطالعات است  کارگیری فنّاوری   و به 6داده  رود و سازوکار آن، بر پایه پردازش شدن پیش می 5جهانی

ارتباطات  و  اطالعات  های فناوری  ی جهانی، بین کسانی که با سیستم (. در این دهکده1381)منتظر، 

توانند در عصر  اند و نمی بهره ت بی کنند و کسانی که از این امکانا ها استفاده می آشنایی دارند و از آن

کردن این  های پر اطالعات، فعاالنه مشارکت کنند، شکاف جدیدی در حال گسترش است. یکی از راه

( است. وقتی رایانه و 7کار بردن فناوری برای آموزش و یادگیری )یادگیری الکترونیکی  شکاف، توسعه و به

گیرند و با فرآیند   الکترونیکی به طور اثربخش مورد استفاده قرارهای اینترنتی در کنار سایر ابزار  فناوری

ای معلمان  ی حرفه توانند آموزش و یادگیری را بهبود بخشند، موجب توسعه آموزش تلفیق شوند، می
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شوند، اصالحات وسیعی در آموزش ایجاد کنند، مشارکت شوراهای مدرسه را افزایش دهند و به بهبود 

، ترجمه 2002، 4و دراکسلر 3، به نقل از حداد2002، 2هادسن و  1شوند )راستنمدیریت مدرسه منجر 

 (.1386سرکار آرانی، مقدم، 

5گردد، زمانی که پروژه  باز می 1960ی  حضور فناوری در آموزش و یادگیری به دهه
ARPA  با

سه مرکز از  متحده شکل گرفت،  ای برای تبادل اطالعات نظامی و امنیتی در ایاالت هدف ایجاد شبکه

ای از همان ابتدا در  های رایانه این شبکه های این کشور مستقر بود، بنابر  چهار مرکز این طرح در دانشگاه

های  با به ثمر نشستن این پروژه، تبادل اطالعات و داده 1970بستر آکادمیک رشد کردند و از اوایل دهه

الکترونیکی  آموزش  1990پس از آن در اوایل دهه متحده آغاز شد و علمی نیز بین مراکز دانشگاهی ایاالت

ها، تثبیت نمود  به شکل امروزی به سرعت رشد کرد و جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشور

 (.1391زاده،  )شاعیدی و صادق

تواند یک فلسفه آموزشی  ذکر این نکته ضروری است که فناوری تنها یک ابزار است، فناوری نمی

رویم، فناوری ما  ا درست کند یا تاوان کارهای غلط دیگران را بدهد، درواقع اگر ما راه اشتباهی میغلط ر

های استفاده از فناوری در آموزش و  رساند. پس توجه جدی به هر یک از مؤلفه تر به آنجا می را سریع

ای آموزشی، رویکرد، ه های کاربرد فناوری در آموزش شامل: سیاست یادگیری، بسیار حیاتی است. مؤلفه

باشد )حداد و دراکسلر،  سازی می زیرساخت، محتوا، کارکنان متعهد و کارآزموده، منابع مالی و یکپارچه

ی  ( معتقد است که در بیشتر مواقع، استفاده1999) 6(. ریچاردز1386، ترجمه سرکار آرانی، مقدم، 2002

های سنتی، مانند سخنرانی، بیشتر  شبیش از حد فناوری، برای آموزش و یادگیری در مقابل رو

(. هرچند، استفاده از فناوری در آموزش، به سن 2009، 7رسد )به نقل از لی پینگ نظر می  به  کننده خسته

و موقعیت فراگیر، مواد آموزشی، امکانات، تجهیزات، تجربه معلم و عوامل متعدد دیگری بستگی دارد ولی 

 (.1380آموزان را برای آینده تربیت کرد )بابلیان،  گریز از آن جایز نیست و باید دانش

آموز به جای معلم است که تغییر  دادن دانش از دستاوردهای آموزش نوین مبتنی بر فاوا ، محور قرار

دهد.  های یادگیری را افزایش می نقش معلم به عنوان مربی، راهنما و تسهیل کننده را در پی دارد و انگیزه

                                                 
1 Eric Rusten 

2 Heather E. Hudson 

3 Haddad 

4 Draxler 

5 Advanced Research Projects Agency 
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7 Li. Ping 
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شود و محتوای آموزش به شکلی  آموز به عنصری فعال، خالق و مؤثر تبدیل می نشدر این نوع آموزش دا

 (.1384گیرد )عبادی،  طبیعی در مسیر عملی و واقعی قرار می

ترین مزایای آموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری را کمک به فهم بیشتر  (، مهم1388الهدایی ) علم

جای روش  ای به خطی و شبکه کارگیری شیوه غیر ، بهمفاهیم ریاضی، سرعت و حجم باالی ارائه مطالب

، و قابلیت 1ای رسانه داند. همچنین او امکان تعامل دوجانبه شاگرد و چند مراتبی می خطی و سلسله 

استفاده در هر زمان و مکان برای آموزش مباحث درسی را نیز از مزایای آموزش و یادگیری مبتنی 

ای، امکان ارتباط بیشتر کاربر را فراهم  رسانه ت هوشمند بودن چندشمارد و معتقد اس برفناوری بر می

 سازد تا مشکالت درسی و مفهومی خود را برطرف نماید. می

ها و  گیرد و به روش های مبتنی بر فناوری قرار می ی آموزش آموزش الکترونیکی نیز در دسته

ها،  کنند؛ از جمله این روش د ایجاد میگردد که بستری برای آموزش جدی های الکترونیکی اطالق می ابزار

های درس مجازی و اشتراک دیجیتال است  آموزش مبتنی بر شبکه، آموزش مبتنی بر رایانه، کالس

(، معتقدند در فرآیند این نوع آموزش، دانش به وسیله ابزارهای 2002و همکاران ) 2(. مین1383)بحری، 

شود و یادگیرنده با کسب مهارت در استفاده از  یل میالکترونیکی ذخیره، توزیع و دسترسی به آن تسه

(، 1382آرا ) پردازد. همچنین چمن حضوری به یادگیری می های آموزش غیر دانش ذخیره شده و شبکه

ِجدید، توسط خودِ یادگیرنده،  ی دانش معتقد است فعال بودن یادگیرنده در این فرآیند، بر ساختنِ خالقانه

 باشد. می 3سازگرایی و  ساخت  ی  بر نظریه کند که مبتنی  تاکید می

هدف یادگیری الکترونیکی، فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان، رایگان و جستجوپذیر در 

های  های درسی و ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه سازی شیوه دوره

تر است. در چنین فضای آموزشی بر خالف آموزش  دیتر و ج ارائه مطالب درسی به منظور یادگیری عمیق

مبارکه، سعادتمند و رجبی،   گردد )نیکبخت مند می فراگیر به اندازه توانایی خود از موضوعات بهره سنتی،

1392.) 

های الکترونیکی بر این باورند که نقش معلم و مدرس به صورت حضوری و  متخصصین یادگیری

تواند کاهش یابد، ولی در هر  می  ی فناوری یابد بلکه به مرور و با توسعه میهیچگاه خاتمه ن چهره به چهره

های اخالقی، اجتماعی و  آموزان و دانشجویان با معلمان و مدرسان خود، جنبه شرایطی دیدار دانش

 (.1388زاده،  گردد )بیژن بر داشته و همواره توصیه می  فرهنگی خاص خود را در
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های یادگیری الکترونیکی را نسبت به یادگیری سنتی،  ها و تفاوت مزیت(، 73، ص1388زاده ) بیژن

 به طور خالصه چنین بیان کرده است:

 گردد. . در بیشتر موارد محتوای مورد یادگیری، توسط یادگیرنده انتخاب می1

گونه که با دانش قبلی یادگیرنده  . سطح دانش مورد تقاضای یادگیرنده، انعطاف پذیر بوده و آن2

 ابل تطابق باشد، قابل تغییر است.ق

 ارزیابی بپردازد. . یادگیری همراه با تعامل است به شکلی که یادگیرنده می تواند به خود3

تر ازمنابع سنتی )مدرسه، دانشگاه، معلم خصوصی(  . دسترسی به منابع یادگیری بسیار کم هزینه4

 است.

 باشد. یری است و لذا یادگیری فعال می. هنر جستجوگری و کاوش، جزء الینفک این گونه یادگ5

 ای و محوری است. . نقش یادگیرنده در کسب اطالعات و دانش نقش پایه6

. محیط یادگیری منحصر به مدرسه و دانشگاه نیست بلکه در هر مکانی که دسترسی به فناوری 7

 تواند اتفاق بیفتد. میسّر باشد، یادگیری می

کند، پس یادگیری منحصر به زمان و مکان خاصی نبوده  تخاب می. زمان یادگیری را یادگیرنده ان8

 گیرد. و حداکثر استفاده از امکانات و منابع یادگیری، انجام می

ها، کسب دانش و مهارت  باشد، پس همراه با تغییرات جوامع و دانش العمر می . یادگیری مادام9

 جدید برای افراد ممکن خواهد بود.

ا، برخی از محققین نیز معایبی را برای استفاده از یادگیری الکترونیکی در ه در کنار فواید و مزیت

(، برای یادگیری الکترونیکی 2013) 2و هیگینس 1شوند. به عنوان مثال، الکهتانی فرایند آموزش یادآور می

 کنند، از جمله: معایبی را بیان می

 .. منزوی شدن و نداشتن تعامل اجتماعی مستقیم و چهره به چهره1

 های گفتمان، بین یادگیرندگان. . عدم توسعه مهارت2

 های مدیریت زمان. . نیاز به داشتن انگیزه قوی و مهارت3

 های کالمی و غیر کالمی است. . فاقد نشانه4

های ارزیابی و  . امکان مشارکت اشخاص دیگر به جای فرد یادگیرنده در محیط یادگیری و آزمون5

 تقلب، بیشتر است.
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ین نکته ضروری است که استفاده مناسب و متعادل از هر ابزاری که در فرایند آموزش و توجه به ا

 باشد. رسد، مورد توجه و تأکید آموزشگران می یادگیری، مفید به نظر می

های  اطالعات است که فرصت آموزش و یادگیری الکترونیکی، پارادایمی جدید و محصول فناوری 

توانند با جهشی  ها را شناسایی کنند، می تر این فرصت که سریع کند، جوامعی جدیدی را ایجاد می

هایی  های ضروری و ارائه طرح های خود را جبران نمایند. فراهم نمودن زیرساخت ساختاری، عقب ماندگی

تواند کلید گذر ما به جامعه اطالعاتی باشد. آموزش  می "نهضت سوادآموزی الکترونیکی "نظیر 

یی را دارد تا نیاز روز افزون مردم به آموزش، عدم دسترسی یکسان به مراکز آموزشی، الکترونیکی این توانا

شود را  های زیادی که صرف آموزش می کمبود امکانات اقتصادی، کمبود معلمان و اساتید مجرب و هزینه

اند  هبه خوبی برطرف نماید. برخی از محققان مزایای زیادی برای آموزش و یادگیری الکترونیکی برشمرد

 (.1392مبارکه و همکاران،  دهد )نیکبخت  ای که معایب آن را پوشش می به گونه

ای، در  رسانه ی فرآیند یادگیری مبتنی بر فناوری چند (، معتقد است که عمده2001) 1مایر

فعال  گیرد و چنانچه بتوان کلمات و تصاویر مرتبط را در حافظه  یادگیرنده صورت می 2فعال ی  حافظه

شود. از  تر می یر، به صورت ذهنی تلفیق، هماهنگ و یکپارچه نمود، فهم مفاهیم درسی بسیار آسانفراگ

، "کلمات نوشتاری "و  "کلمات گفتاری "، "تصاویر "این رو، ارائه مطالب به سه صورت مختلف یعنی، 

حال به  . در عینشد  های انتقال و در نتیجه افزایش میزان یادگیری فراگیران خواهد موجب افزایش مسیر

باید توجه نمود که  -ای به ویژه ریاضیات مدرسه -ای در ریاضیات رسانه چند درسی برنامههنگام ارائه 

شاگردان از تلفیق سه مسیر گوناگون ارائه مطالب، دچار بار اضافی در حافظه فعال خود و در نتیجه 

ریاضی در مقاطع   افزارهای هوشمند ای و نرم  رسانه مشکل یادگیری نشوند. استفاده از فناوری چند

 ریاضی مورد استفاده قرار گیرد.  تواند به عنوان بخشی اثرگذار از روش تلفیقی، در آموزش مختلف، می

است و مزایای هر دو  ، بین دو سر طیفِ یادگیری سنّتی و الکترونیکی قرار گرفته 3تلفیقی یادگیری 

 4های نوین و کارآمد در حوزه پداگوژی گیری یکی از روشنوع یادگیری را توأمان دارد. این نوع یاد

  محور و فراگیر های معلم  های حضوری و مجازی و نیز شیوه باشد که سعی دارد با ترکیب آموزش می

های آن تابعی از وضعیت و محیط  محور، باعث یادگیری بادوام گردد. تنوع این ترکیب و انتخاب مؤلفه

های سنتی آموزش شامل حضور معلم با گچ و تخته سیاه تا وسایل و  ه روشیادگیری است. بنابر این هم

                                                 
1 Richard.E.Mayer 
2 Working Memory 

3 Blended Learning 

4 Pedagogy توان گفت که پداگوژی      در اغلب متون فارسی، برای پداگوژی معادلی انتخاب نشده است، اما در توضیح این واژه، می 

کند. همان هنر تدریس و هر چیزی است که به  تدریس بهتر کمک می   
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گیرند. یادگیری  ها قرار می ی یادگیری ی اینترنت در این رده ابزار الکترونیکی و یا دسترسی به شبکه

آموزان و  باشد یعنی متناسب با تجهیزِ بیشترِ دانش تلفیقی در درون خود، قابل تکوین و تحویل می 

کند که از این امکانات، استفاده بسیار بیشتری به عمل آید  تواند به شکلی تغییر ت مدرسه، میامکانا

(، معتقد است آموزش به کمک کامپیوتر، وقتی به صورت مکمل آموزش 1994) 1(. دمبو1388زاده،  )بیژن

گیرد. در  قرار می جای آموزش کالسی مورد استفاده  تر از زمانی است که به رود، اثربخش کار می کالسی به

داند )به  های چهره به چهره )سنتی( را مؤثرتر می های الکترونیکی، همراه با شیوه واقع دمبو تلفیق آموزش

 (.519، ص 1389نقل از سیف، 

حساب، به طور طبیعی بسیاری از مباحث سنتی و محاسباتی ریاضی را  های رایانه و ماشین فناوری

ای نو،  ا، اجازه طرح مطالب جدید یا حتی طرح مباحث قدیمی را به شیوهه به حاشیه رانده و به جای آن

شود،  حساب استفاده می هایی که از ماشین دهند در کالس داده است. برخی از تحقیقات نشان می

حساب استفاده  هایی که از ماشین آموزان دید بهتری نسبت به ریاضیات دارند و در مقایسه با کالس دانش

تر هستند )گویا و  تر و مطمئن اند و در حل مسئله جدی قه بیشتری به ریاضیات نشان دادهکنند، عال نمی

ها همراه با  کنند یادگیری آن آموزان از فناوری استفاده می (. عالوه بر این، زمانی که دانش1380گویا، 

تن،  ای و رویین  هانگیزه است و در انجام دادن کارها از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند )شمس، شرز

1392.) 

حساب، بیشترین تأثیر را بر مدارس و بر تدریس ریاضی گذاشته است و در بعضی  که ماشین درحالی

آموزان در تمام مدت، حتی موقع امتحانات، از  ای عمومی شده که دانش ها استفاده از آن، به اندازه کشور

شود.  ندرت یافت می حساب در مدارس به ماشینکنند، با این وجود، در برخی کشورها،  آن استفاده می

گیری مفهوم  تواند بر شکل حساب می ( معتقد است، اگرچه این قضیه که استفاده از ماشین1980) 2رابرتز

رسد، ولی هنوز برای حمایت از  ی ابتدایی( تأثیر بگذارد به نظر منطقی می آموزان دوره ریاضی )در دانش

 ه کافی موجود نیست.های تجربی به انداز آن، داده

(، مراحل پیشرفت استفاده از کامپیوتر در آموزش ریاضی را به 1375، ترجمه زمانی، 1976) 3تال

 صورت زیر خالصه کرده است:

 نویسی بیسیک(؛ ، زبان برنامه 1976های عددی ) . الگوریتم1

 هشتاد، معرفی لوگو(؛ ی  های گرافیکی )اوایل دهه . تجسم2
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3 Tall 
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 ، معرفی موش واره(؛1984. کنترل مجسم )3

 ، ورود ماکسیما(؛1984های جبری کامپیوتری ) . سیستم4

 های شخصی(؛ ها و کامپیوتر حساب )ماشین 1. تکنولوژی شخصی قابل حمل5

 ای تعاملی برای استفاده در مطالعات فردی(؛ رسانه افزارهای چند  ها )پدید آمدن نرم  ای رسانه . چند6

 . شبکه سراسری اینترنت؛7

شده   همترین مزایای استفاده از کامپیوتر در آموزش ریاضی، بازنمایی چندگانه و بازخورد ارائهم

تواند  های چندگانه و امکان تجسم شهودی موضوعات ریاضی، می ها و ارائه توسط کامپیوتر است. بازنمایی

تر و درک  یری عمیقتر نموده و منجر به یادگ اتصاالت و ارتباطات میان مفاهیم مختلف ریاضی را محکم

پذیر بوده و متناسب با  افزارها، بسیار انعطاف این کامپیوترها و نرم  ای و مفهومی گردد. عالوه بر رابطه

دهند، بازخورد ارائه شده به منظور آگاهی از خطاها در  سرعت و توان یادگیرنده به او بازخورد می

پور و  صدق فر، صالح شود )امینی باورهای نادرست میها و  آموز از دانش مسئله، باعث پاالیش ذهن دانش حل

آموزانِ دارای سبک شناختی کالمی، در محیط یادگیری با  (. همچنین، دانش1390ترکمانی،  نژاد  ولی

اند )شهامت، کدیور و  کمک کامپیوتر، در مقایسه با محیط عادی عملکرد بهتری در درس ریاضی داشته

 (.1387فرزاد، 

افزارهای آموزشی، در پیشرفت تحصیلی  دهد، آموزش ریاضی به کمک نرم  تحقیقات نشان می

آموزانی که با مواد  ( و دانش1389آموزان مؤثرتر از روش سنتی است )صفاریان، فالح و میرحسینی،  دانش

دهند. دالیلی  های بعدی از خود ارائه می اند، عملکردهای بهتری در درس ای کار کرده رسانه آموزشی چند

گیرند، بلکه  تنها ریاضی یاد می  ها نه ای رسانه آموزان با استفاده از چند دهد، دانش د دارد که نشان میوجو

، ترجمه 2،2000آموزند چگونه از طریق محیط یادگیری فعال و دیداری، ریاضی را به کار برند )لندزمن می

 (.1379زاده،  بخشعلی

کند:  استفاده از فناوری در آموزش ریاضی اشاره می( نیز، به بعضی از مزایای 26، ص1380بابلیان )

( صرفه 2های فراوان محاسبه؛ ) ( تسهیل امر محاسبات و رفع مشکل فراموش کردن قواعد و الگوریتم1) "

( 4تر؛ ) دادن مطالب بیشتر با مفاهیم ساده ( پوشش3جویی در وقت و اطمینان از فعال بودن یادگیرنده؛ )

( انجام تکالیف 6( خودآموزی، کشف قواعد و ابراز حدسیه؛ )5تر؛ ) تر و متنوع عیروبرو شدن با مسائل واق

( امکان 8ها؛ ) ( امکان ردیابی اشتباهات و تصحیح آن7تر )و متناسب با قوه یادگیرنده(؛ ) بیشتر و متنوع
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2 Edward M. Landsman 
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( اصالح و 10( امکان ارزشیابی توسط معلم؛ )9برگشت به عقب و یادگیری مفاهیم تفهیم نشده؛ )

 "ها.  برنامه کردن بهتر

ای، دو هدف عمده در آموزش ریاضیات، دنبال  توان گفت که فناوری چندرسانه به طور کلی می

های  ( کمک به ایجاد تجربه2( کمک به ایجاد ساختارهای درست مفهومی. )1کند که عبارتند از: ) می

هندسی مشتق در توابع درجه  ها، مفهوم ها و گراف مفید ریاضی، مانند رسم معادله خط، رسم منحنی

برای تحقق  سازی.  بعدی و امکان متحرک های سه  دوم، رسم توابع پیچیده و ترکیبی ریاضی، رسم معادله

 های زیر ضروری است: اهداف فوق، توجه به راهبرد

( تفکر و فعالیت 3( یادگیری از محسوس به مجرد و برعکس؛ )2کردن؛ ) جای حفظ ( فهمیدن به1) 

( هر اشتباه در ریاضی، فرصتی دیگر برای یادگیری است 4جای ریاضیات تقلیدی؛ )  بهریاضی، 

 (.1388الهدایی،  )علم

ی ریاضی، با کاغذ و قلم را  ها، نیاز به انجام محاسبات پیچیده در حالی که دسترسی به انواع فناوری

ر این محاسبات پیچیده، چه آموزان نیازمندند بدانند که د به شدت کاهش داده است با این وجود دانش

تر با کاغذ و قلم هستند، زیرا به آنها  های محاسباتی ساده افتد و هنوز هم نیازمند یادگیری روش اتفاقی می

های ورزیدگی ریاضی است و  کند تا در ریاضی ورزیده شوند. توانایی محاسبه کردن یکی از مؤلفه کمک می

توانند و باید در ریاضیات ورزیده شوند.  ها می ی پایه ر همهآموزان د فرض غالب این است که تمام دانش

توانند هم  ها می عکس فناوری  های محاسباتی باشد به استفاده از فناوری نباید تهدیدی برای توسعه مهارت

حساب و رایانه، هم  فهمیدن و هم محاسبه کردن را تقویت کنند. نظیر هر ابزار تدریسی دیگری، از ماشین

کرد و هم به طور نامناسب و غیر مؤثر. معلمان باید روش استفاده از این  به طور مؤثر استفادهتوان  می

های  آموزان یاد دهند که حامی تمام مؤلفه ها را چنان به دانش ها را یاد بگیرند و استفاده از آن فناوری

 (.2001، 2و سوافورد 1پاتریک هم تلفیق کند )کیل  ورزیدگی باشد و آنها را با

اگرچه ابعاد مختلف تاثیر فناوری در آموزش ریاضی، به طور مکرّر مورد تاکید قرار گرفته است، ولی 

های  گی  شدن به ویژه شدن و محدود  استفاده از فناوری در کالس درس ریاضی، نباید منجر به سردرگم 

اشیای ریاضی و کمک به آموز باید ابزار را به عنوان تسهیل کننده برای خلق  فنّی پیچیده، شود. دانش

انجام فعالیت ریاضی، روی آن اشیاء و فراهم کننده دلیل واضحی از پیامد آن اعمال، مورد استفاده قرار 

آموز از فناوری برای یادگیری، معلم باید نقش راهنما، حامی و  دهد. همچنین در زمان استفاده دانش 

 (.1390فر و همکاران،  مربی، داشته باشد )امینی

                                                 
1 Kilpatric  .Jeremy 

2 Swafford  .Jane 
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یادگیری ریاضیات، در -، یک بخش ضروری از ریاضی و بخش مهمی از جریان یاددهی1مانگفت

آموزان زمانی که در چالش برای انتقال  کند، دانش (، است که بیان می2000) 2شورای ملی معلمان ریاضی

ین، کنند و ا های فکری خودشان به دیگران قرار دارند، درباره ریاضی و استدالل ریاضی فکر می یافته

دادن یا خواندن توضیحات دیگران، فرصتی  ها خواهد بود. همچنین گوش تر شدن آن کمکی برای منطقی

ها، آموختن درست استدالل کردن و متقاعد کردن دیگران  ها، بسط دانسته است برای بازتاب بر آموخته

ری برای آموزش )در (. از این رو افراط و تفریط در استفاده از فناو1385پور،  )گویا، کریمی فردین

تواند جایگزین  ای هرگز نمی رسانه چند های خاص خود را همراه خواهد داشت. فناوری  ریاضیات(، گرفتاری

 "های رو در رو در کالس و  کالس و فضای ارتباطات معلم با شاگردان و شاگردان با یکدیگر شود. تماس

واند موجب ارتقای تفکر شاگردان گردد و ت در یک فضای واقعی و غیر مجازی، می "های درسی گفتمان

 (.1388الهدایی،  های عاطفی، روانی و رفتارهای اخالقی و اجتماعی آنان را تقویت نماید )علم جنبه

ریاضی تحت تاثیر نقشی  توان گفت استفاده یا عدم استفاده از فناوری در آموزش  در مجموع می

ریاضی، ایفا کند و نباید نقش مطلق خوب یا بد برای  تواند در ارئه یک مفهوم خاص است که فناوری می

آن متصوّر بود. مزایای بسیار زیادِ استفاده از فناوری در آموزش ریاضی، دالیل متقنی است برای تغییر 

های جدید در  تر از فناوری تر و عملی  روز  های سنتی تدریس و حرکت به سمت استفاده بیشتر، به شیوه

3ته شونفلدآموزش؛ هر چند به گف
دانیم به  اگر نمی ". البته " 4میرند عادات کهنه سخت می " (:1987) 

 ." 5کنیم رویم، مهم نیست که کدام راه را انتخاب می کجا می

 انواع تفکر  -4-4-2-2-8

 تفکر نقاد -4-4-2-2-8-1

وبرو ر برای و فکرکنند درست بتوانند که است هایی انسان تربیت اساسی، موضوع فعلی دنیای در

 مسائل حل و گیری مناسب تصمیم برای را تفکر های ویکم، مهارت بیست قرن انگیز شگفت تحوالت با شدن

 .(1389نمایند )رضویان شاد و سلطانی القرانی،  کسب ی جامعه، پیچیده

                                                 
1 Communication 

2
 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) 

3 Alan H. Schoenfeld 
4 Old habits die hard  
5 If you don't know where you're going, It doesn't matter which way you go جمله معروف گربه خندان در داستان      

(. 61، ص1865یس در سرزمین عجایب، نوشته کارول )آل   
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 این ترین مهم از است؛ ییها مهارت نیازمند، جامعه در بخش اثر مشارکت برای فرد در واقع یک

 مسائل بتواند تا باشد باز و نقاد فکری دارای و باشد رسیده عقلی و فکری بلوغ به فرد که است آن ها مهارت

 خود عقیده و فکر که باشد رسیده حدی به اجتماعی بلوغ لحاظ از همچنین و کند تحلیل و تجزیه را جامعه

 (.1393ل، )قلتاش، طاهری و مراح بکشد چالش به را خود فکر حتی و دهد انتقال دیگران به را

های ضروری برای همه افراد است و ریاضی یکی از بهترین  تفکر انتقادی، استدالل و اثبات از مهارت

 (.1386)زمانی ابیانه، باشد  ها می ی این مهارت های شناخته شده برای توسعه دیسیپلین

1انیس نظران )به عنوان مثال، صاحب
2هال ؛ لیندزی،1985و نوریز،  

سیمسون و ؛ 1987تامسون، و 

، 4؛ پاول3،1991ترزینی و ؛ استل و استل، پاسکارال1990؛ انجمن روانشناسان آمریکا، 1989کاپلن ،

(، تعاریف 2003، 8؛ هالپرن7،2000هوور و ، بیکر6پارکر و ؛ مور1994، 5؛ جان چافی1993؛ پال، 1992

است.  مقوله این تعریف در ها گاهدید تفاوت دهنده که نشان اند ارائه نموده انتقادی متفاوتی در مورد تفکر

 شود؛ در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره می

 باور را چیزی چه که این داند درباره می تیزبینانه و مستدل (: تفکر نقاد را تفکر1985انیس ) -1

 (.1386)ملکی و حبیبی پور،  دهیم انجام را اعمالی چه کنیم و

 شما که وقتی تفکرتان، درباره اندیشیدن نقاد یعنی هنر( معتقد است که تفکر 1992پاول ) -2

( و در 1999 ،9استونر کنید )اسمیت بیان تر توجیه قابل و تر درست تر، روشن را خود تفکر تا اندیشید می

 کرده رجوع خود به شخص هر آن طریق از است که اکتشاف برای جدیدی دارد دنیای جایی دیگر بیان می

 (.2009باشد )کاسگراف،  داشته خود در یبازبین تواند یک می و

و  منطقی هدفمند، رویکرد ( بر این باورند که تفکر نقاد عبارت است از یک2000هوور ) و بیکر -3

 کامل. اطالعات و شواهد نظرگرفتن در با مسائل، به پرداختن یا مسائل حل برای نگر درون

                                                 
1 Robert Ennis  
2 Hale  
3 Pascarella, Terezini  
4 Paul 

5 Johm Chaffee  
6 Moore, Parker  
7 Rudd, BakerHoover 

8   Halpern 

9 Smith-stoner 
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که  کنند می بندی طبقه باال رده فکری لیتفعا یک عنوان ( تفکر نقاد را به2002)1بوردن وبیرد -4

 است. شناختی یها مهارت مجموعه یک مستلزم

گرایی و رویکردهای فراشناختی در پرورش تفکر  های یادگیری از قبیل شناختی، ساخت نظریه

توان در فضایی بدون مسأله و تنها با انتقال و  نمود که هرگز نمی  کنند و باید توجه انتقادی حمایت می

سازی اطالعات موجب پرورش تفکر به ویژه تفکر انتقادی گردید )حاج حسینی، مهران، ماهروزاده و  خیرهذ

  (.1391دالور، 

داند که در راستای تحقق عدالت اجتماعی  ( هدف تفکر انتقادی را عملی اجتماعی می2006) 2ژیرو

 آمیخته شده است.  دهد. از نظر وی تفکر انتقادی با فرهنگ، اخالق و سیاست در هم رخ می

 متفکر های انسان تربیت باید تربیت و تعلیم اساسی اهداف از یکی که باوراست این ( بر1991انیس )

 .است اعمال این الزمه تفکر، و داشته وجود معرفت وجستجوگری کسب به نیاز ها انسان همه نهاد باشد. در

شود   پرداخته انتقاد و تنظیم ترکیب، ل،و تحلی تجزیه به باید تجربه کسب یا آگاهی به رسیدن برای

 تمییز، های مهارت تربیت، آموزش و تعلیم هدف پسا مدرن، دنیای در ( بنابراین1387نژاد،  )شعاری

 در رو این از رسیدن است. نتیجه چگونه به و ارزیابی و توجیه کردن، سازی، مجسم فرضیه ترکیب، تشخیص،

 تفکر انتقادی کرده و پرورش پیدا آموزشی های سیاست در یا ه ویژ جایگاه تفکر، های مهارت اخیر های سال

داشت  اشاره ( باید1385)شریعتمداری،  است شده و تربیت، مطرح تعلیم اهداف مهمترین از یکی عنوان به

 عنوان مهمترین به اخیر های سال در و دارد اندیشه بشری تاریخ اندازه به قدمتی انتقادی تفکر چه اگر که

 و تربیت تعلیم اهداف مهمترین از یکی عنوان به تنها نه اما امروزه است، رفته شمار به تربیت و علیمت هدف

 (.2008)هال،  گردد می محسوب در دنیا آموزشی استانداردهای ترین اصلی جمله از بلکه

عمل  در ما و شود می ذهن ارتقاء عملکرد و موجب شکوفایی انتقادی محققان معتقدند که تفکر

 تفکر بیشتر، خالقیت ، بهتر افکار و عملکرد هستند، برخوردار باالیی انتقادی تفکر از که افرادی دید واهیمخ

ها ،  آن فردی پیشرفت با هستند و بیشتر تیزبینی باالتر و استدالل قدرت موضوع، مورد در بیشتر تعمق و

 .(1389شد )رضویان شاد و سلطانی القرانی،  خواهد جامعه نیز حاصل پیشرفت

 است. انتقادی تفکر گیری شکل در مهم از رویکردهای انتشار و توضیح خاص، موضوعات ها، مهارت

 به محتوایی از را تفکر های مهارت و باید بینش انتقادی تفکر به رسیدن برای که است ذکر البته شایان

 نیست. پرورش قابل ریزی مهبدون برنا و آسانی به انتقادی تفکر که است آشکار داد. دیگر انتقال محتوای

 علت به همچنین ضروری است. بسیار درسی های برنامه طریق از انتقادی امر تفکر به پرداختن بنابراین

                                                 
1 Burden, Byrd 

2 Henry Giroux 
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 بدین نیازمندند که متفاوت محتواهای و فرضیات ارزشیابی حل مسائل، به فراگیران محیطی، تغییرات

 طور قرارگیرد همین توجه مورد آموزش، سرتاسر رد لحاظ شده، درسی برنامه در باید انتقادی تفکر منظور

)سیف،  است تیزبینانه نگاهی بلکه نیست، هم آمیز و شکایت مندانه گله جا، نگاه این در انتقادی واژه از منظور

 منفی بعد که سازد می متبادر شنونده ذهن را به نقدکردن ضمنی معنای انتقادی، کلمه اغلب، اما (1388

 تفکر در انتقادی واژه از و اگر گذارد می عمل یا تئوری ایده، یک بر نامساعد و وشایندتأثیری ناخ و دارد

 نگریسته ارزیابی غیرسازنده نوعی منزله به انتقادی تفکر به مسلماً استنباط شود، معنی این انتقادی

 تا کند کمک به فرد تواند می که است تحلیلی فرآیندی انتقادی تفکر که (، درحالی2001شود )اندلس،  می

فکرکند )وینیننگ  مشکل ی آن درباره و گیرد قرار شده و سازماندهی مؤثر ای شیوه مسأله یک جریان در

 (.2001هام و پراسر، 

 درسی برنامه خصوص در نظری چارچوب عنوان ارائه با ( در پژوهشی1380نژاد ) هاشمیان فریده

اجتماعی هشت مهارت به این  مطالعات درسی برنامه بر با تأکید ابتدایی ی دوره در انتقادی تفکر بر مبتنی

 سازماندهی دادن، استدالل، ارتباط تحلیل، ارزیابی، سؤال، است: گرفته نظر در انتقادی تفکر برای شرح

 انتقادی. تفکر برای شناخت فرا انتقادی و واژگان استفاده از مربوط، علمی مفاهیم

نظر،  این طورکلی از به اما دارد وجود انتقادی تفکر آموزش برای مختلفی رویکردهای اگرچه

به  محققان و مربیان از برخی کرد. بندی دسته توان می عمده دیدگاه دو در را و تربیت تعلیم متخصصان

که  این بدون شوند می انتقادی تفکر رشد موجب درسی ساختار و معلمان آن در که معتقدند تلفیقی رویکرد

از امتیازهای این  (2002 ،1)کیس باشد شده انجام انتقادی تفکر های مهارت ی زمینه در مستقیمی آموزش

 وابسته است؛ اما نقصش این است که مدارس درسی های برنامه در اضافی درسی محتوای به نیاز عدم روش،

 توسط انتقادی تفکر های مهارت آموزش تلفیقی، روش به درس های کالس در دارد احتمال و بوده معلم به

 ،2هالپرن و باشند )مارینا داشته آن کمتری به توجه معلمان برخی و شود داده آموزش معلمان یبرخ

2011.) 

 پرورش تفکر ی نحوه ی زمینه در کافی آموزش مدارس، معلمان که است داده نشان نیز مطالعاتی

 مطالعه (.1997، بارتل و الدر اند )پاول، نکرده دریافت علوم مانند مختلف دروس تدریس ضمن در انتقادی

 تفکر معتقدندکه مطالعاتی او ی معلمان نمونه از درصد 98 که نشان داد (1392گرگری و همکاران )

دارند  انتقادی تفکر مفهوم از روشنی تصور درصد 19 که حالی در است، تدریسشان اصلی هدف انتقادی،

 شود. می انتقادی تفکر رشد به منجر که کنند استفاده می هایی روش از نیز ها آن درصد 10 از وکمتر

                                                 
1 Case, R. 

2 Marina, L.M., Halpern, D.F 
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1ویگوتسکی اعتقاد به
 انتقادی باقی تفکر رشد برای جایی هیچ دارد، وجود صدایی تک کالسی که در 

 تهیه اگرچه است. عقیده و نظر هرگونه فاقد مصرف کننده تعداد یک تنها کالسی چنین محصول ماند. نمی

 فرآیند تا کند کمک شاگردان به که معلم است برای فرصتی اما است گیر وقت فرآیندی استداللی های نقشه

 آگاه انتقادی تفکر خصوص به فکری پرورش قوای در خود پیشرفت از طریق این از و ببینند را فکری خود

 ورزی اندیشه و تفکر پرورش توسعه و آموزش اهداف مهمترین از یکی که این به با توجه بنابراین شوند.

 ها و موافقت و عقاید ابراز و اندیشیدن مجال که شود درسی تدوین کتب در تکالیفی و ها برنامه است،

 اختیار در فرصتی چنین اگر دهند که قرار آموزان دانش اختیار در علمی مختلف مباحث با را ها مخالفت

 نوین های ایده و حقایق کشف و بلکه به کنند درک را دیگران عقاید و آرا توانند می تنها نه قرارگیرد ها آن

 خود مشکالت و مسائل توانند می خود که گردند می تربیت شهروندی عنوان به همین دلیل به شوند. نائل می

زاده، لطفی و  درسی نپردازند )مهدی مباحث وار طوطی حفظ به و نمایند رفع صحیح تفکر کارگیری به با را

 (.1390پناه،  اسالم

(، با برگزیدن بنیان نظری 2008)4( و سان چو2004)3(، سالیوان2002)2پژوهشگرانی چون والیس

کار  عنوان گفتمان سازنده دانش و برای پرورش تفکر انتقادی به ، الگوی آموزش انتقادی او را به5فریره

اند و گروهی  های تفکر انتقادی را برگزیده ( بنیان نظریه2009)6اند و محققانی چون آنجلیا و واالنیدز برده

( بر پایه رویکرد سازندگی اجتماعی، اثر گفتگو را در پرورش 2010)8( و فیرررای2009)7دیگر مانند دایاز

 اند. تفکر انتقادی بررسی نموده

( 2004)10( و بوقاسیان2002)9های آموزش گفتگویی، متنوع است افرادی چون پومرلوا روش

کار  های افراد به ها و گرایش ( کاربرد الگوی پرسش و پاسخ سقراطی را در بهبود مهارت2010)11وبولتر

های کوچک را  ( الگویی از بحث درگروه2010)12( و کاپن2004اند و برخی مانند سالیوان ) برده
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اند. حاج حسینی، مهران،  ( بحث در محیط مجازی را برگزیده2007)1اند و برخی مانند یانگ کرده بررسی

های عاطفی و  نی را مهارت( سه روش بحث گروهی، و بحث سقراطی و سخنرا1391ماهروزاده و دالور)

اند و به این نتیجه رسیدند که روش بحث گروهی در بعد شناختی و  شناختیِ تفکر انتقادی مقایسه کرده

ترین تأثیر را  ها برترند و روش سخنرانی در هر دو بعد کم روش بحث سقراطی در بعد عاطفی از دیگر گروه

 دارد.

نیاز این امر داشتن معلمانی  م و تربیت است و پیشپرورش تفکر انتقادی یکی ازاهداف مهم تعلی

آفرین، رسالت عظیمی در  عنوان روشنفکران تحول فکور و دارای مهارت تفکر انتقادی است و معلمان به

پرورش تفکر انتقادی در مدرسه و همچنین گسترش آن در جامعه به عهده دارند )زیباکالم مفرد و 

 (.1393محمدی، 

کنند که  آموزان را وادار اند که باید دانش ی مقاطع تحصیلی به این نتیجه رسیدهامروزه معلمان تمام

اند یاد بگیرند، بنابراین هدف عمده آموزش باید تشویق  چه را که دیگران فکر کرده آن کنند نه اینکه فکر

برند قادرند  کار می را به و آن  آموزانی که مهارت انتقادی خود را رشد داده آموزان به تفکر باشد. دانش دانش

کنند. این افراد، موضوعات درسی را  طور مستقل فکرکنند و قبل از عمل کردن، موضوعات را تحلیل  به

 (.1387فهمند )سلطان قرائی،  تر، پایدارتر و در سطح مفیدتری می عمیق

وانایی ای، ارتقاء ت های پرورش توانایی استدالل و تفکر انتقادی در آموزش مدرسه یکی از زمینه

کندکه هندسه  ( تأکید می2000) NCTMباشد. استانداردهای  آموزان می های هندسی دانش استدالل

درسی تمام  نباید به صورت یک دیسیپلین مجزا، تنها در دبیرستان آموزش داده شود و باید در برنامه

آموزان  هندسی دانش های ها گنجانده شود. همچنین باتوجه به نظریاتی که مؤید این است که ایده پایه

ویژه معلمان  کند، معلمان ریاضی به صورت سلسله مراتبی بر اساس سن یا تجربه آموزشی افراد رشد می به

ها و  آموزان باید به کمک آن های استداللی و انتقادی دانش های ابتدایی باید باورکنند که مهارت پایه

های فردی افراد و عالیق  عالوه بر این باید به تفاوتتر شکل گرفته و توسعه یابد.  خصوصاً در سنین پایین

ها انتظار توانایی  ای افراد، از آن ها در هر زمینه توجه داشت و با در نظر گرفتن سن و معلومات پایه آن

عالوه پذیرفت که نوع و شکل دلیل آوردن برای یک موضوع درسنین مختلف  اثبات و استدالل داشت و به

 (.1386ابیانه، متفاوت است )زمانی 
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به  توجه با مجریان و معلمان و شود می ممکن نیز فرایندهای پژوهشی ازطریق انتقادی تفکر آموزش

 از (2002پژوهش جهانی) بپردازند در آموز تفکر دانش قوه رشد و پژوهشگری روح پرورش به باید نکته این

 (.2002شده است )جهانی،  دهاستفا تفکر پرورش جهت در آموزشی عنوان راهبردی به مفهومی نقشه

 انتقادی تفکر مهارت راهبرد برای یک دالیل( ذکر با های مفهومی استداللی )نقشه های نقشه تدوین

ابزاری در  استداللی های نقشه (22009، واچک12006است )هیچمور و ارزشیابی یادگیری آموزش، در

 ،3بخشند )واردی ارتقا می را انتقادی کرتف و کنند می پشتیبانی را یادگیری است که یادگیری و تدریس

 (2004، 4؛ وان2004

( سه مرحله کشف مطالب، ابتکار و ابداع و کاربرد را برای آموزش تفکر 2001اسکراین و پل)

 (.1387انتقادی در کالس درس مطرح نمودند )سلطان قرائی، 

معرفی گردد در هر  به عنوان هدف اصلی کالس درس، باید به طور جدّی به معلمان "فکر کردن"

های اندیشیدن را به  سن از دبستان تا دبیرستان و در هر کالسی چه ادبیات و چه ریاضی باید مهارت

تواند ابزار مؤثری برای پرورش  آموزان آموزش داد. آماده کردن شرایط فیزیکی کالس درس، نیز می دانش

های درس، این است که چینش  ا برای کالسآموزان باشد؛ به عنوان مثال، بهترین فض تفکر انتقادی دانش

آموزان یکدیگر را  شکل مرتب کرد که دانش Uای، نیم دایره یا  های چهار گوش، دایره ها را به حالت صندلی

ببینند و مکانی باشد که شاگردان و معلم یکدیگر را ببینند، احساس امنیت کنند و اعتماد به یکدیگر را 

 (.1387ای رشد تفکر انتقادی مهم است )سلطان قرائی، افزایش دهند، چنین وضعیتی بر

نیازی برای  هایی ضروری برای هر فرد و پیش عنوان مهارت همچنین تفکر نقادانه و استدالل به

هاست  عنوان بستری مناسب برای این مهارت ویژه هندسه به یادگیری اثبات ریاضی است. ریاضی و به

 های مهارت پرورش در ای ارزنده نقش فعالیت گروهی، صورت به مسأله حل (. روش1386)زمانی ابیانه، 

 و تشخیص مقایسه، یعنی مهم توان سه ویژگی می انتقادی، تفکر های مهارت میان از انتقادی دارد. تفکر

 (.2001قضاوت را نام برد )شعبانی، 

)تفکر و  های حل مسأله و بحث و گفتگو و گاهی حتی تبادل پرشور عقاید، سکوت عالوه بر روش

 (.1387آموزان کمک کند )سلطان قرائی،  تواند به رشد تفکر انتقادی دانش سر و صدا( هم می تعمق بی
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های مشارکتی که در کالس درس و با راهنمایی و  ( معتقد است تکالیف و فعالیت2008یانگ )

واردکند و این امر مستلزم تواند فراگیران را به فرایند تفکر انتقادی  شود بهتر می هدایت معلمان انجام می

 است تا فراگیران را برای مشارکت برانگیزانند. وجود معلمان خبره و آموزش دیده

کننده بیشتر و میزان دسترسی به منابع  هرچه در محیط یادگیری، تعامل بین افراد شرکت

و نظرات دیگران  تر باشد فرصت بیشتری برای نقد و بررسی افکار تر و غنی تر و متفاوت یادگیری، متنوع

 (.1387گردد )حسینی،  شود و در نهایت موجب افزایش سطح تفکر انتقادی می فراهم می

 تجربه دائماً نوآوری و گردند می سرعت کهنه به درسی مفاهیم که عصری در (1386مایرز ) عقیده به

 تدریس و سنتی ایه روش دیگر عبارت به .یابد تغییر باید وتربیت تعلیم کلی و نهایی اهداف شود، می

 جوابگوی دیگر اطالعات، از ذهن پرکردن بر تکیه و آموزشی محیط در فراگیران جایگاه یعنی یادگیری،

 آزادانه، ها آن تا است نیاز آموزان دانش تربیت صحیح برای و بود نخواهد آینده و حاضر نسل تربیتی نیازهای

 ایران کشور در چه و جهان سطح در چه شده انجام تحقیقات .بیندیشند علمی طور به و نقادانه خالقانه،

 و مشکالت با دانشگاهها و مدارس سطح در انتقادی تفکر کسب مهارت در فراگیران که است آن بیانگر

 .اند مواجه هایی کاستی

 و ها چالش کودکان برای نمودن آماده عمومی، تعلیم و تربیت عمده هدف کشورها بیشتر در

و  عمومی آموزش ملی ( با تحلیل استانداردهای2000) 1مارزانو و ندالک است. آینده تهدیدهای

 تفکر های مهارت ها، که محتوای مشترک رشته رسیدند نتیجه این به تحصیلی ی رشته دوازده های شاخص

 عمومی آموزش های اساسی هدف از انتقادی تفکر های مهارت پرورش گفت توان می در واقع انتقادی است.

 است، افزایش حال زیاد در سرعت با دانش که معاصر جهان در موفقیت برای انتقادی کرتف زیرا است؛

 توافق انتقادی آموزش تفکر اهمیت در مربیان و معلمان تمام با وجودی که .شود می تلقی اساسی ضرورت

ق زیادی دبیرستانی تواف آموزان دانش در مورد مخصوصاً ، انتقادی تفکر آموزش روش مربیان در اما دارند

 پرورش و رشد مورد در کمی شواهد تجربی 2(2005 همکاران، و گرگسون الیوت، باومفیلد، )موزلی، ندارند

 به مربوط زمینه این در شده تحقیقات انجام اغلب دارد، وجود دبیرستانی آموزان دانش انتقادی تفکر

  (.1998، 3جیرو است )رو بزرگساالن و دانشجویان
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آموزان را به سمت  کنند، منطق دانش است که در هر مقطعی که تدریس میوظیفه معلمان ریاضی 

( و 1384منطقی که مورد قبول ریاضیات، عقل سلیم و جامعه است، آرام آرام هدایت کنند )چمن آرا، 

 همواره توجه داشته باشند که یکی از اهداف اصلی آموزش، پرورش افرادی منطقی است.

(، استقرار نظام مدیریتی پویا و مشارکتی، تحول در محتواهای 1993بر اساس تفکر ژیرو و انیس )

های تفکر انتقادی، ایجاد امکان گفتگوی معلمان با سیاستگزاران تربیتی و  آموزشی، پرورش مهارت

نهادهای دانشگاهی و تأکید بر مطالعات فرهنگی از جمله راهکارهای اصالح نظام تربیت معلم در ایران 

 است.

 تفکر خالق -4-4-2-2-8-2

بینی در فرآیند زندگی،  با توجه به سرعت تغییرات در جامعه و مواجه شدن با مسائل غیرقابل پیش

تواند یکی از شرایط  های خالقانه در حل مسائل روزمره می حل پردازی و ارائه راه توانایی افراد برای ایده

های مختلف متفاوتند و  در موقعیت دانیم که مسائل انسانی زندگی موفق در جامعه باشد. همچنین می

ها در شرایط متفاوت را ندارد؛ به همین دلیل اگر  ی آنحل برای همهی راهعقالنیت تکنیکی، توان ارائه

 مسائل ندارندای برای حل  های روتین و کلیشه حلای جز قبول راه ها خالق نباشند، چاره انسان

شود، لذا های حل مسأله در مدرسه مواجه می رسمی با شیوهجایی که هر فرد به طور  (. از آن1386)گویا،

های آموزشی ضروری در نظام آموزش و پرورش است. بنابراین،  پرورش خالقیت و تفکر خالق از برنامه

ی مسائل غیر الزم است که نظام آموزشی بر تربیت و پرورش افرادی تأکید کند که قادر به حل خالقانه

خالقیت به اندازه سواد  هامروز( معتقد است 2006)1(. رابینسون1387اظمی، بینی باشند )ک قابل پیش

خواندن و نوشتن، در آموزش و پرورش اهمیت دارد و باید به همان شکل با آن برخورد کرد و به آن 

 .جایگاه داد

ه شود ک ای از مفهوم خالقیت یافت می ها و تعاریف گسترده با بررسی ادبیات مربوطه، همواره نظریه

دهند و این امر بیانگر آن است که تعریف قطعی و  را مورد تأکید قرار می ای خاص از آن  هر کدام جنبه

( . با این وجود، تعاریف خالقیت را در 1987، 3الک ؛ هی1986، 2معینی برای خالقیت وجود ندارد )واالس

نایی اشخاص برای تولید بندی نمود؛ بعضی از تعاریف، به توصیف توا توان طبقه ی کلی میسه دسته

گیرند. بعضی دیگر، فرآیندهای  عنوان سبکی از تفکر در نظر می پردازند و آن را به کارهای خالقانه می
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های جدید ضروری هستند.  گیرند که برای تولید ایده ای از مراحل در نظر می عنوان مجموعه خالقانه را به

های  گیرند که برای تولید ایده ای از مراحل در نظر می وعهعنوان مجم بعضی دیگر، فرآیندهای خالقانه را به

ای دیگر از محققان به محصول نهایی آن توجه دارند و معیارهایی برای این محصوالت  اند. عده نو ضروری

گیرند. دو معیار اصلی برای خالقانه بودن یک محصول عبارتند از: بِکر بودن و مفید  خالقانه در نظر می

کند که مرتبط با افراد خالق  هایی توجه می ( به توانایی1967و  1959) 1ثال، گیلفوردبودن. برای م

عنوان فرآیند  . او تفکر خالق را به3و تفکر واگرا 2کند: تفکر همگرا هستند و دو نوع تفکر را معرفی می

یک جواب درست و گیرد. تفکر همگرا به یافتن تنها  ذهنی پویا، شامل تفکر همگرا و تفکر واگرا در نظر می

های  که تفکر واگرا بر جواب پردازد. درحالی ی در حال بررسی، می منطقی برای تکلیف داده شده یا مسأله

کند. بعضی از تعاریف خالقیت، عناصر  چندگانه و در نظر گرفتن مسأله از نقطه نظرهای مختلف تأکید می

کنند. سریرامان و  تری را پیشنهاد می معمهم و کلیدی از خالقیت را با هم ترکیب کرده و تعاریف جا

خالقیت، همگرایی بین دانش، توانایی، سبک تفکر، متغیرهای محیطی و »گویند  ( می2009) 4داهل

های حوزه خاص است که نتیجه آن، یک پیامد خالقانه است  انگیزشی، به عالوه تکامل یا پیشرفتی از ایده

)صص « عامل مطلوب بینش شخص، حوزه و میدان استهایی است که نتیجه آن، ت ... خالقیت، جهش

1238-1237.) 

( معتقد است که برخی از محققان در تعاریف خود از خالقیت به جنبه بسیار مهم 1377حسینی )

اند. در صورتی که تحقیقات پیرامون ماهیت خالقیت  و اساسی یعنی بعد اجتماعی خالقیت توجه نکرده

های یادگیری و شرایط اجتماعی است )کافمن و  ه به محیطدهد که پرورش آن وابست نشان می

 (.2009، 6، لیکین2006، 5استرنبرگ

را پرورش داد و یا به دیگران  توان آن در گذشته بر این باور بودند که خالقیت ذاتی است و نمی

در  ای نیست که منتقل نمود اما، در حال حاضر بسیاری از محققان بر این باورند که خالقیت خصیصه

ی افراد  ها قابل توسعه است و همه اختیار افراد معدودی باشد. بلکه، خالقیت به نوعی در همه انسان
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های فکری زیربنای خالقیت است، لذا  (. پرورش توانمندی1990، 1توانند خالق باشند )تورنس کمابیش می

 ها آموخت. آن های درست اندیشیدن را به برای اینکه افراد بتوانند خالق باشند باید روش

های  ترین هدف آموزان از مهم امروزه در کشورهای توسعه یافته، شکوفایی و پرورش خالقیت دانش

( در 1377، نقل شده در حسینی، 1988(. آمابیل و همکارش )1381آموزش و پرورش است )سلیمانی،

یدند که نقش عوامل اند به این نتیجه رس ی مختلف داشته رشته 20دانشمند در  120ای که با  مصاحبه

های این دو محقق تأثیر محیط اجتماعی  های شخصی است. یافته محیطی در رشد خالقیت برتر از ویژگی

دهد. البته نقش عوامل شخصی و درونی در خالقیت فرد، بسیار مهم است؛ اما  را بر رشد خالقیت نشان می

توان عوامل اجتماعی را نسبت به  تر می ( سهم محیط متغیرتر است و راحت1377ی حسینی ) به گفته

توان از یک بعد نگریست. فرآیند  کلی به خالقیت نمی طور های فردی تغییر داد. به ها و توانایی ویژگی

های شخصیتی با خالقیت  گیرد؛ در واقع هر چند ویژگی خالقیت جدا از متغیرهای اجتماعی قرار نمی

های اجتماعی خالق که بر پرورش خالقیت تأکید دارند،  ظامها در ن همبستگی باالیی دارند، اما این ویژگی

های آموزشی  توان در آن، خالقیت افراد را پرورش داد، محیط هایی که می کنند. از مهمترین مکان بروز می

آموزان  توانند موجب بروز خالقیت دانش ویژه مدارس هستند و معلمان از جمله افرادی هستند که می و به

 (.1387ها شوند )کاظمی،  های نامناسب، مانع از توسعه خالقیت آن عکس، با اعمال شیوهشوند و یا بال

توجه به این نکته ضروری است که خالقیت مهارتی نیست که بتوان با چند دستورالعمل مشخص و 

د، آموزان را از فرآیند خالقیت آگاه کرد و در این مسیر هدایت نمو معین بدان دست یافت؛ بلکه باید دانش

ویژه چگونگی  کند و به ( معتقد است که الگوسازی در این زمینه، نقش موثری ایفا می1386لذا حسینی )

آموز خالق، نقش الگویی او و روابط  نگرش و باورهای معلم نسبت به خالقیت و تصویر ذهنی او از دانش

(. تورنس 1990رنس، آموزان تأثیر بسزا دارند )تو یاددهی و یادگیری همه در پرورش خالقیت دانش

ای در  در مطالعات خود به این نتیجه دست یافت که معلم در کالس درس عامل تعیین کننده (1990)

های یادگیری که  های محیط عنوان یکی از مؤلفه کلی معلمان به طور آموزان است. به ارتقاء خالقیت دانش

یادگیری سطوح مختلف -در فرآیند یاددهیسزایی  های درسی هستند، نقش به ها و کتاب اجراکننده برنامه

ویژه معلمان ریاضی از خالقیت و توانایی خالق، آنان را تشویق  تحصیلی دارند. شناخت و آگاهی معلمان به

 (.1987الک،  کند که در جهت بهبود و پرورش خالقیت گام بردارند )هی می

زش خالقیت معلمان تدوین گردید ای برای آمو ( انجام داد، برنامه1386ای که حسینی ) در مطالعه

آموزان کسب کنند که پس از  های الزم را برای پرورش خالقیت در دانش تا شناخت، نگرش و مهارت
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تحلیل آماری اطالعات به دست آمده، مشخص شد که برنامه آموزشی خالقیت معلمان بر افزایش خالقیت 

معتقد است که اگر معلمان بتوانند در حد  (1381ها موثر بوده است. همچنین حسینی ) آموزان آن دانش

های آموزشی فعال و  امکاناتِ در دسترس، فضایی مناسب و مطمئن در کالس درس پدید آورند و از روش

برداری از توانایی خالق خویش یاری  آموزان را در راستای بهره گیرند دانش اکتشافی در کالس بهره

 . اند نموده

هایی  ای مناسب برای تقویت مهارت اضی از لحاظ ماهیت آن، حوزهدهند که ری تحقیقات نشان می

طور آگاهانه و  باشد. لذا، رشد و توسعه خالقیت باید به است که موجب بروز خالقیت و پرورش آن می

قرار گیرد تا از این طریق فرصتی برای یادگیرندگان فراهم گردد تا تفکر   درسی مدرسه  هدفمند در برنامه

( نیز 2014)2( و شارما2014)1(، وسل2013سریرامان و همکاران )ریاضی هم تجربه کنند. خالق را در 

های اصلی آموزش ریاضی در نظر گرفته  کنند که پرورش خالقیت در ریاضی باید یکی از مؤلفه بیان می

 شود.

 خالقیت در ریاضی -4-4-2-2-8-2-1

یکی از موضوعات پیچیده و  -ودش بیان می 3که با عبارت خالقیت ریاضی-خالقیت در ریاضی 

، 6؛ پوآنکاره5،1945؛ آدامار4،1991)اروینک نظران ای از صاحب چالش برانگیز در آموزش ریاضی است. عده

دانند و ترکیب کردن  ها می (، خالقیت در ریاضی را ناشی از ترکیب ایده2004، 7؛ . بُدن1948،1956

( نیز معتقد 1991گیرند. اروینک ) ار خالقانه در نظر میهای جدید را یک ک های شناخته شده به شیوه ایده

است خالقیت ریاضی نقش حیاتی در تفکر ریاضی پیشرفته دارد و باعث حدسیه سازی در جهت توسعه و 

 گردد. های ریاضی می خلق نظریه

تواند در خأل رخ دهد، بلکه نیازمند بافتی است که  (، خالقیت ریاضی نمی1991به گفته اروینک )

در آن شخص با استفاده از تجارب قبلی خود آماده برداشتن گام مهمی به سمت یک جهت جدید 

( خالقیت 1991دهد. اروینک ) ی خالقیت رخ می شود. چنین آمادگی در محیط مناسبی برای توسعه می

 : کند یاضی را بر اساس سه مرحله توصیف میر

                                                 
1
 Wessels 

2 
Sharma

 

3 
mathematical creativity

 

4 
Ervynck

 

5
 Hadamard

 

6
 Poincaré

 

7 
Boden

 



191 

 

شامل نوعی کاربرد عملی یا تکنیکی از قوانین و  1مقدماتی -مرحله صفر یا مرحله تکنیکی الف:

عنوان مثال، ممکن  های نظری آن آگاهی داشته باشد. به که کاربر از بنیان های ریاضی است، بدون این رویه

ی محصول استفاده  عنوان ابزار کارش برای ارائه ای ریاضی را بهه ای از رویه است یک صنعتگر مجموعه

 داند که منطق ریاضی کارش چیست.  کند، ولی در عین حال نمی

ها برای انجام عملیات و محاسبات ریاضی  کارگیری رویه شامل به 2، فعالیت الگوریتمی1مرحله ب:

دهند.  ریاضی را مورد توجه قرار می های های الگوریتمی ریاضی ضرورتاً اجرای تکنیک است. فعالیت

ای، محاسبه و  هایی عبارتند از: استفاده از یک الگوریتم، تجزیه یک چندجمله هایی از چنین تکنیک مثال

ها  های کامپیوتری برای حل معادالت مشتق. استفاده از الگوریتم های محاسباتی مرتبط با برنامه فعالیت

های خالقانه محسوب نشود، اما در تولید ریاضیات پیشرفته، مورد  ممکن است به خودی خود جزء فعالیت

عنوان اشیای ذهنی در یک نظریه مرتبه  گیرند. زیرا چنین فرآیندهایی قبل از آن که به استفاده قرار می

 ها استفاده شوند.  باال به آنان نگاه شود، باید در این مرحله درونی شده و بدون نیاز به تأمل، از آن

دهد و در این مرحله  ، فعالیت خالقانه، خالقیت اصلی ریاضی در این مرحله رخ می2لهمرح ج:

توان رسید. مثالً تصمیم  شود، یعنی تصمیمی که با الگوریتم به آن نمی تصمیم غیرالگوریتمی گرفته می

 آن.برای این که یک مفهوم جدید تعریف شود و یا تصمیم برای بیان یک قضیه یا یک اثبات یا تعمیم 

توان گفت که یک دید ترکیبی از عمل  ( می1991عنوان مثال اروینک،  براساس مطالعات )به

( ؛ دسته 1390زاده،  خواه، یافتیان، بخشعلی تواند شامل چندین دسته باشد )نجفی خالقانه در ریاضیات می

آید، که  میاول شامل خلق یک مفهوم جدید است که اغلب از طریق ترکیب مفاهیم یا روابط به دست 

باید مفید نیز باشد، به این معنی که بتواند ابعاد بیشتری از یک نظریه ریاضی را نشان دهد. دسته دوم 

تواند کشف یک رابطه شناخته نشده باشد. دسته دیگر، شامل تغییر در سازماندهی ساختار یک نظریه  می

ند یک نوع کار خالقانه باشد. برای مثال توا ریاضی است. به عبارت دیگر تغییر شبکه روابط بین مفاهیم می

کنند، ولی  های حساب دیفرانسیل و انتگرال، مفهوم انتگرال را بعد از مفهوم مشتق مطرح می اکثر کتاب

فکر کردن به احتمال بهتر بودن آموزش مفهوم انتگرال قبل از مفهوم مشتق، کاری خالقانه است، بنابراین 

توان سازماندهی شبکه مفاهیم را در  ه فکر این هم بیفتد که میاگر شخص تصمیم بگیرد و یا حتی ب

ای  که به ظاهر، ریاضی جدیدی تولید نکرده، ولی فعالیت خالقانه رغم این جهت بهبود آن تغییر دهد، علی

 انجام داده است.
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دانان نیست، بلکه  ( بر این باور است که خالقیت در ریاضیات تنها خاص ریاضی2005سریرامان ) 

توان فرآیند کشف توسط فردی که این کشف برای او جدید است حتی اگر از قبل توسط افراد دیگر  یم

تواند در آموزش ریاضیات برای معلمان با  شمار آورد. این دیدگاه می شناخته شده، را جزء خالقیت او به

را مشاهده  حل آن  که مسأله و راه آموز درصورتی عنوان مثال حل یک مسأله توسط دانش ارزش باشد. به

 تواند بیانگر خالقیت او باشد، هرچند پاسخ، توسط افراد دیگری نیز به دست آمده باشد.  نکرده است، می

( 2010، 2؛ شیریکی2009و سریرامان،  1؛ لیلجداهل2004بعضی از محققان )از جمله سریرامان، 

برای مثال،  شوند. ز قائل میای تمای ای و در سطح مدرسه بین تعریف خالقیت ریاضی در سطح حرفه

توان خالقیت ریاضی را توانایی تولید کاری اصیل  ای می کند که در سطح حرفه سریرامان پیشنهاد می

هایی برای مطرح شدن  دهد و یا راه طور معناداری پیکره دانش ریاضی را توسعه می تعریف کرد که به

عنوان فرآیندی  طح مدرسه، خالقیت ریاضی بهگشاید و در س دانان می سؤاالت جدید برای دیگر ریاضی

گردد و یا این که باعث  های بدیع، غیر معمول و خردمندانه می شود که منجر به جواب یا جواب تعریف می

دهد  شود که امکان بررسی یک مسأله قدیمی از زاویه دید متفاوتی را می گیری سؤاالت جدیدی می شکل

های  که باید در وضعیت ( با بیان این2008)3(. مینا2006امان، ؛ لیلجداهل و سریر2009)سریرامان، 

آموزشی تأکید بیشتر روی فرآیند خالقانه باشد و نه فقط محصول آن، معتقد است که محصوالت 

آموزان و دانشجویان، جدید و بِکر باشد و نه لزوماً  فرآیندهای خالقانه در ریاضی، کافی است برای دانش

رود، با  آموزان انتظار کارهای خارق العاده نمی ای از دانش ور طبیعی در سطح مدرسهط جدید در ریاضی. به

های جدیدی را در مسائل ریاضی از خود نشان  آموزان قادرند که بینش وجود این در همین سطوح دانش

 (.2006؛ لیلجداهل و سریرامان، 2004دهند )سریرامان، 

وح آموزشی، خالقیت ریاضی عموماً مرتبط با اعمالی بسیاری از محققان بر این باورند که در سط

های  حل مسائل، طرح مسأله، تعمیم دادن، حل مسائل با راه حل خالقانه مانند: حل مسائل خالقانه،

، 4باشد )چمبرلین و مونهای به ظاهر نامرتبط می چندگانه، حل مسائل باز پاسخ و یا ارتباط بین ایده

؛ 2009و همکاران،  6؛ الوود2006؛ لیلجداهل و سریرامان، 2009ن، ؛ سریراما1997، 5؛ سیلور2005
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 4؛ کُنترویچ2012و سریرامان،  3؛ یان2009، 2؛ کیم1987الک،  ؛ هی2010و همکاران، 1یرپُسامنتی

آنان  (.2014؛ وسل، 1997، 6؛ النگ2013؛ سریرامان و همکاران، 2013، 5؛ لیکین و لو2011وهمکاران،

های درسی ریاضی برای افراد فراهم شود تا با حل  های زیادی در کالس اید فرصتبر این باورند که ب

شود که آنان خالقیت ریاضی را تجربه نمایند،  مسائل ریاضی چالش برانگیز و تکالیفی که منجر می

یادگیری ریاضی  -وپنجه نرم کنند. همچنین، بر اهمیت و وارد کردن طرح مسأله در فرآیند یاددهی دست

 گیرند. عنوان یک فعالیت وابسته به خالقیت ریاضی در نظر می و آن را به تأکید

کند که خالقیت ریاضی یک  ریزی می ی خود را با این نظر پی ( نیز اساس مطالعه2009لیکین )

آموزان آن را بهبود و توسعه  توان با قدردانی از توانایی خالقانه دانش ویژگی پویا از ذهن بشری است که می

یا بر عکس، با عدم توجه باعث سرکوبی آن شد. وی معتقد است که بهبود و توسعه خالقیت ریاضی  داد و

ای است. او جهت شناسایی توانایی خالقانه  آموزان یکی از اهداف مهم آموزش ریاضی مدرسه در بین دانش

کند و معتقد است  ( به خالقیت ریاضی نگاه میMST) 7های چندگانه آموزان از لنز تکالیف با جواب دانش

 باشد. شده در این تکالیف، کمک بزرگی در این جهت می 8ها و نکات جاسازی که ویژگی

و توسعه عملکرد ریاضی  بهبود بر موثر ( معتقدند که شناسایی عوامل1392زاده و همکاران ) مهدی

ی ریاضیات باشد. تواند گامی موثر در بهبود شرایط آموزشی و یادگیر آموزان می و افزایش خالقیت دانش

های آموزشی در جهت تقویت توانایی خالق  بعضی از مطالعات درباره خالقیت ریاضی، برای بهبود سیستم

(، جهت مطالعه خالقیت ریاضی روی 2008)9یادگیرندگان بر آموزش معلمان تأکید دارند. سینتسکی

ای مختلف حل کنند. نتایج تحقیق او ه خواهد تا مسائل را به شیوه ها می معلمان، از آن -معلمان و دانشجو

ها و سنین مختلف  هایی درباره خالقیت ریاضی برای پایه به این امر داللت دارد که باید به معلمان آموزش

های درس  های مناسب با این امر در سرتاسر تدریسشان در کالس داده شود تا سعی در اتخاذ فعالیت

کند و معتقد  هت افزایش تجارب خالقانه در ریاضی، تأکید میداشته باشند. همچنین بر آموزش آنان در ج
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های  است که تجربه خالقانه ریاضی معلمان، نقش حیاتی در متقاعد کردن آنان برای معرفی فعالیت

 های درس دارد. مرتبط با حل مسائل خالقانه در کالس

د. وی بر این باور است دان ( نیز نقش معلم را در توسعه خالقیت ریاضی بسیار مهم می2008مینا )

هایی که خالقیت  های آنان و همچنین هدایت محیط که نقش معلم در ایجاد انگیزه افراد و شناخت توانایی

ها و  های تحصیلی با شناختن توانایی دهد، حیاتی است و معتقد است که در هر یک از پایه را توسعه می

توان در ایجاد محیط مناسبی جهت پرورش  می های افراد آن پایه و ارائه رویکردهای مناسب ویژگی

 های مؤثری برداشت. خالقیت ریاضی گام

 تفکر تجسمی -4-4-2-2-8-3

در محیط کار و جهان واقعی، از نیازهای  های تفکر و حل مسأله کارگیری مهارت مروزه رشد و بها

در اختیار  ها و حل آن لئهایی برای مواجهه با مسا ، درک ریاضی فرصتیجامعه است. در چنین جهانمهم 

 اتیاضیر در 1و تجسمی یبصری ها ییبازنما نقش مورد در مختلفی تجرب مطالعاتدهد.  افراد قرار می

 افرادی ادآوریی یتوانا و ماند یم ها آن حافظه در یتر یطوالن مدت افرادی بصر اتیتجرب که دهد یم نشان

 (.2011 ،2ورایر) استی کالم ای و نینماد های بازنمایی از رت راحت زین

اند که بخشی از اندیشیدن به روش تجسم صورت  ها، بسیاری از مردم دریافته در طول سال

های دور نقش تجسم در  ها و فرآیندهای ادراک است. از گذشته گیرد. تجسم متضمن همان بازنمایی می

(. در 1388عربزاده، طور خاص مطرح بوده است ) طور عام و نقش آن به یاددهی و یادگیری ریاضیات به

به معنی مجسم کردن و در فکر خود دیدن است. در ادبیات  visualizeفرهنگ لغت فارسی آریانپور واژه 

 3های مختلف، تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است. برای مثال زیمرمان و کانینقام پژوهشی در بافت

های هندسی و تصویری از مفاهیم  ا استفاده از بازنماییر ن ، آ حساب دیفرانسیل و انتگرال  ( در بافت1991)

 4طور تحلیلی است. آلن ها به حل دانند و معتقدند که تجسم عامل مهمی در جهت پیشرفت راه ریاضی می

داند که در آن، تصاویر، تولید و یا دوباره از ذهن فراخوانده  ای از ارائه اندیشه می ( تجسم را شیوه2010)

داند که باعث رشد و توسعه تفکر  سم را یکی از ابزارهای تولید تصاویر غنی ذهنی میشوند. او تج می

 گردد. های خالقانه در ریاضی می حل ریاضی شده و منجر به تولید راه
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گیری مفاهیم  کند و هم در شکل ( معتقد است که تجسم هم از شهود حمایت می1991)1دریفوس

ک نمایش تصویری و یک اسم، توصیف یعنوان  تجسم به عمل. ریاضی در فرآیند آموزش ریاضی مؤثر است

برای تصویر سازی  یک نمایش تصویری در ذهن و معموالً مترادفیک فعل، توصیف روند ایجاد یعنوان  به

 حرکت یویژگ با ،یریاض تفکر است معتقد( 2011) ورایر .(2010، 2و مکناب نوریس ،)فلیپس است یذهن

 مشخص یکالم و یادراک ،یتحلیل ،یرسم غیر ،یرسم ن،ینماد ،یشهود ،یجسمتهای  وضعیت میان آزادانه

. اصلی از فرآیند فهم ریاضی است ی مولفهلذا تجسم کردن و تفکر مبتنی بر تجسم همواره  .شود یم

و یا  کامپیوترند تشکیل و دستکاری کردن تصاویر با قلم و کاغذ، یتجسم در ریاضیات، مستلزم فرآ

 (. 2001، 3شود )جونز ت که به بررسی، کشف و درک مفاهیم منجر میصورت ذهنی اس هب

های ریاضی  مسأله( معتقد است تجسم، نقشی مهمی در حل 2000)4شورای ملی معلمان ریاضی

ها برای تحلیل  ها و هماهنگ ساختن آن کارگیری انواع بازنمایی آموزان باید برای به دارد. بنابراین دانش

 سیتدری برا تجسم بری مبتنی ها روشی ریکارگ هب البتهیاضی، کسب تجربه کنند. ها و موضوعات ر مسأله

ی ها نمونه کردن دایپ که چرا ست،ینی سخنران روش رینظ گریدی ها روشی سادگ بهی اضیر میمفاه

گیری این روش برای تدریس مفاهیم  کار هن گذشته، بی. از استین آسانی اضیری انتزاع میمفاه ازی شهود

بلکه در  نیست، تدریس ی نحوه در فقط مشکل عالوه به .در نزد بیشتر معلمان غریب و ناآشنا استریاضی 

بابایی،  موضوع پرداخته نشده است )ریحانی، حاجی این به است شایسته که گونه آن نیز درسى هاى کتاب

 (.1390زاده،  عرب

 که درحالى دارند، قهعال تجسمى هاى پردازش به آموزان ( معتقد است که دانش1983بیشاب )

ای به  کنند. از دیدگاه او ریاضیات مدرسه نمى ترغیب را در این زمینه ها آن درسى متون و متأسفانه معلمان

تفکرات  دهى سامان به نیاز بدون تواند می آموز دانش که یک طورى به است شده تبدیل محاسبات یک مشت

ترین  مهم از موفق باشد. با این وجود، یکى ای ظاهراً تجسمی خود در یادگیری ریاضیات مدرسه

 و ریاضى هاى مسأله حل در تجسمى تفکر از استفاده در آموزان دانش ریاضى، ضعف آموزشگران هاى دغدغه

 (.2011است )ریورا،  تحصیلى راهنمایى ی دوره در ویژه به جبر، آموزش در یا

آموزان  ر بصری و تجسمی، باید دانش( برای احیای آموزش تفک2005)و همکاران  5نظر مانکوسو از

ها را تفسیر کرده و در حل مسائل ریاضی از  را از دانش الزم برای درک نمودارها آگاه کرد تا بتوانند آن
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در  یهای بسیار ضعیف کلی دارای مهارت طور آموزان به (، دانش1991به عقیده تال )ها استفاده کنند.  آن

تواند یک راه برای  ای مبتنی بر تجسم می های رایانه ده از برنامهتجسم مفاهیم ریاضی هستند و استفا

 تصوری برای ا لهیوس توانند یم زین ها مدل و یهندسی ها شکل ر،یتصاو نمودارها،بهبود این وضعیت باشد. 

 .باشند اتیاضیر دری انتزاع میمفاه

ت فرد در حل مسائل کلی استفاده از تجسم و تصاویر ذهنی از مفاهیم ریاضی در موفقی طور به

گردد. بسیاری از  سزائی دارد و باعث باال رفتن درک هندسی افراد می ویژه هندسه تأثیر به ریاضی به

؛ 2004، 2؛ کابرال2010؛ آلن، 2007، 1دانند )وک بیکر محققان نقش تجسم را در هندسه حیاتی می

بیشتری برخوردار است. از جمله ویژه در هندسه فضایی از اهمیت  این موضوع به (.2007، 3گیاکینتو

های درسی جهت  جا که کتاب بعدی است. از آن مشکالت افراد در هندسه، مسائل مربوط به هندسه سه

تر  کنند، این مشکالت را پررنگ بعدی از نمایش دوبعدی در صفحه استفاده می ارائه یک شکل هندسی سه

بعدی    جهت ارائه تجسمی بهتر از مطالب هندسه سه 4افزارهای هندسه پویا نماید. استفاده از محیط نرم می

درکی از یک هرم  (9-4)تواند با نگاه کردن به شکل رسد. برای مثال، به زحمت فرد می ضروری به نظر می

توان به درک  افزارهای هندسه پویا و با چرخش شکل می داشته باشد، در حالی که با استفاده از محیط نرم

افزارها به بهبود و توسعه  (. به عبارت دیگر، محیط این نرم1996، 5یرز افت )گوتیبهتری از مفهوم دست ی

شود و در نتیجه  های تجسمی افراد کمک کرده و باعث درک بهتر آنان از مفاهیم هندسی می توانایی

 یابد. توانایی حل مسائل خالقانه آنان در هندسه افزایش می

 

 

 

 

 

 (11، ص1996یرز،  شکل هرم )گوتی(: 9-4)شکل

 های دگاهید از را مسأله کی توانند یم نند،یب یم آموزش تجسم بری مبتن کردیرو با که یآموزان دانش

 ،یحانیر) داشت خواهد یپ در را متفاوت های حل راه جادیا موضوع نیا و دهند قرار یبررس مورد یمتفاوت

 را آن دیبا ،یاضیر میمفاه دار امعن سیدرتی برا رسد، یم نظر به رو نیا از (.1390 عربزاده، ویی بابا یحاج
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)ریحانی، بخشعلی  گرفت نظر دری کیزیف وی هندسی ساختارها وی اضیری ها مدل ازی قیتلف صورت هب

آموزان بتوانند نماد معنادار  که دانش توصیه کرده است برای آن نیز (2003تال) (.1392زاده و نظری، 

تواند از  ین را با هم ترکیب کنیم. او معتقد است که این امر میهای عددی و نماد ورزی بسازند، باید دست

ها  ها در ذهن و مشاهده تغییر رفتار آن تصویری از نمودارها، دستکاری آن /یتجسم یها طریق بازنمایی

خطی  "توانند مفهوم  که با تعریف مشتق کار کنند، می آموزان قبل از آن برای مثال، دانشانجام شود. 

 . (2004 تال،)ای در نمودار تابع تجربه کنند  روی نقطهنمایی  بزرگپذیر را با  ابع مشتقتو " 1سازی

 زیر موارد شامل شمارد،که برمى را ذهنى تصاویر از مختلف نوع خود پنج  درمطالعه (1986پرزمگ )

 :است

 ؛Rلیسى انگ حرف تجسم مانند ذهن، –در – تصاویر :)عینی( واقعی تصویرسازی .1

 هاى نسبت عالمت تغییر تجسم مانند تصویری؛ فضایی طرح در محض رابطه الگویی: سازى تصویر .2

 کسینوس، سینوس، هاى عالمت پایین، به باال از ترتیب به ربع هر در که مثلثاتى دایره ربع چهار در مثلثاتى

 است؛ شده درج وکتانژانت تانژانت

 ذهن را در دفترچه یا تخته روی شده نوشته هاى رمولف گراها تجسمها:  فرمول ای حافظه تجسم .3

 در دستگاه مختصات در نقطه دو بین ی فاصله فرمول در را رادیکال نماد مثالً ها کنند. آن مى مشاهده خود

 کنند؛ مى تجسم خود ذهن

 یک دست تجسم انگشتان با توان مى مثالً .است عضالنی های فعالیت نیازمند که جنبشی؛ تجسم .4

 داد؛ نشان را یرهدا ربع

 است. آن هاى نمونه از ذهن، در اجسام چرخش که متحرک؛ تصویرسازی .5

 مسائل حل به را ما همیشه تصور از استفاده که اند گرفته نتیجه ( چنین1981)2کلمنتس و البته لین

 به نسبت دارند، بیشترى مهارت کالمى از ابزارهاى استفاده در که آموزانى دانش اغلب رساند. چون، نخواهد

  گیرند. مى پیشى کنند، مى استفاده ریاضى مسائل حل در تجسمى ابزارهاى از که آموزانى دانش

 شده تری متمرکز خاص مباحث روى تر و صورت دقیق به حوزه، این تحقیقات اخیر هاى سال در

 روى بر (، پژوهشى1390زاده،  ، به نقل از ریحانی، حاجی بابایی و عرب2008) تال و است. دلیما

 حل در تجسم از که دانشجویانى که گرفتند نتیجه چنین و دادند انجام جبرخطى در درس دانشجویان

 پژوهشى در (2008) 3اند. الجینیان شده بیشترى مسائل حل به موفق اند، کرده استفاده مسائل جبرخطى
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مفهوم حد دست خواهند درس حسابان بهتر به  در تجسمى دیدگاه از استفاده با آموزان دانش که داد نشان

ویژه در کشف  تواند در تعمیم جبری به ( نشان دادند که تجسم می2011، 2007( و ریورا )2007) 1یافت. 

 که گیرد مى ( نتیجه2011، 2007عالوه ریوا ) ام یک دنباله از اشیاء، الگویی بسیار موثر باشد. به nی جمله

 کشف هاى فرمول بین ارتباط توانند مى کنند، نگاه کلىش به الگوهاى تجسمى دیدگاه از آموزان دانش اگر

 بر تأکید بر عالوه شده، انجام تحقیقات نتایج آورى جمع با ( نیز2011کنند. ریورا ) بیان درستى به را شده

کند زیرا  می پیشنهاد را محور تجسم درسى ی برنامه یک ریاضى، آموزش تجسمى در تفکر اهمیت

 و نمود اصالح را فراگیران ذهنى توان تصاویر مى آموزش با دهند ق نشان میگونه که ادبیات تحقی همان

 .کرد یارى مسأله حل جهت در را ها آن

 با آموزش تأثیر ( نیز پژوهشی را با هدف شناسایى1390ریحانی، حاجی بابایی و عرب زاده )

 مسأله حل عملکرد زنی و ریاضیات به آموزان سال سوم راهنمایی نسبت دانش نگرش بر تجسم، محوریت

 نتایج تحلیل و جبر انجام دادند. تجزیه در شکلى الگوهاى تعمیم به مربوط هاى مسألهحل  در ویژه به ها، آن

 چشمگیرى مثبت تأثیر ریاضیات، به آموزان نسبت دانش نگرش در محور، تجسم تدریس که دهد مى نشان

 در ویژه به ریاضى مسألهعملکرد حل  در تحول تجسمى باعث تفکر بر تکیه تنها اما گذاشت، خواهد

ها نشان داد  های آن همچنین یافته شد. نخواهد شکلى، تعمیم الگوهاى مانند هندسى، غیر هاى مسأله

 جملۀ در موجود اجزاى بین روابط توانند مى بهتر اند دیده محور آموزش تجسم روش به که آموزانى دانش

 درک کنند. را ها دنباله عمومى

 بر محور تجسم کردیرو کمک به "حد" مفهوم آموزش ریتأثای  ( در مطالعه1390ظری )همچنین ن

مورد بررسی  را ها آنیی فضایی توانا زین و کیزیف -یاضیر رشته در رستانیدب سوم سال آموزان دانش درک

 از جسمت بری مبتنی ها تیفعال ارائه قیطر از سیتدر که دهند می نشان قیتحقی ها افتهی قرار داده است.

 .است رگذاریتأث مفهوماین  از آموزان دانش درک بر حد،مفهوم 

 فراشناخت  -4-4-2-2-9

2فراشناخت مفهوم معرفی
 و فراشناخت که است شده موجب 70دهه اواسط در 3فالول توسط 

 استفاده از قرار گیرد و از محققان بسیاری توجه مورد تحصیلی و پیشرفت با یادگیری آن  ی رابطه

فراشناخت  موضوع بسیاری از تحقیقات روانشناختی گردد. یادگیری امر در فراشناختی هایراهبرد
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عبارت  او فراشناخت دیدگاه ( مطرح شد. از1،2008اصطالحی است که اولین بار توسط فالول )کاتینهو

دیگر، است. به عبارت  مربوط ها آن به که چیزی هر و خود شناختی ی فرآیندهای درباره فرد از دانش است

پردازد که مثالً وقتی فرد در حال مسأله حل کردن است، او در  فراشناخت به موضوعاتی از این دست می

گیرد و چطور این فرآیند را کنترل و نظارت  کار می کند، چه دانشی را به این فرآیند در حقیقت چه کار می

الف، بیشتر از موضوع ب مشکل  عنوان مثال دیگر، اگر شخص بداند که در یادگیری موضوع کند. به می

 گاه درگیر فراشناخت شده است. دارد، آن

ی شناخت، به  واژه .دارد تفاوت شناخت با گونه که از تعریف مشخص است، فراشناخت همان

کنیم،  هایی که به وسیله آن، اطالعات را مورد توجه قرار داده و پردازش می فرآیندهای درونی ذهن و راه

بارت دیگر، شناخت به معنای دانستن، یاد گرفتن، به یاد آوردن، فهمیدن و اندیشیدن اشاره دارد. به ع

 و استدالل، هوش تفکر، قبیل از ذهنی فرآیندهای کلیه بر توان گفت که شناخت (. می1392است )سیف، 

که  الیداللت دارد، درح اطالعات بازیابی و سازی قبیل ذخیره از اطالعات پردازش در درگیر فرآیندهای یا

 تحقق جهت ها آن کارگیری به ی نیز نحوه و شناختی فرآیندهای ی کلیه درباره فرد دانش به فراشناخت

توان  (. در واقع می1389، به نقل از صادقی و محتشمی، 1976شود )فالول،  می یادگیری گفته اهداف

اهبردهای فراشناختی به که ر وند درحالی ر کار می گفت که راهبرهای شناختی برای تسهیل یادگیری به

 گیرند. منظور بازبینی پیشرفت در بادگیری مورد استفاده قرار می

 تقسیم فراشناختی تجربۀ و دانش فراشناختی ی مؤلفه دو به (، فراشناخت1979دیدگاه فالول) از

اقع، داند. درو می شناخت یا درباره خود درباره فرد چه آن به شود می مربوط فراشناختی گردد. دانش می

فالول دانش فراشناختی را حاصل  .شود می مربوط آن عملکرد و ذهن به نسبت دانش به دانش فراشناختی

 داند. تعامل سه دانش می

تواند یادگیری موثری داشته  داند با چه روشی می دانش فرد درباره خودش؛ مثالً این که فرد می -1

 باشد.

ف مورد نظر از لحاظ درجه دشواری در چه عنوان مثال، این که تکلی دانش درباره تکلیف. به -2

 سطحی قرار دارد.

 ها در مواقع ضروری استفاده نماید.  تواند از آن دانش درباره راهبردهایی که شخص می -3

 شناختی اقدام به که شود می گفته عاطفی و شناختی از تجارب دسته آن به فراشناختی تجارب

 شناختی عمل ای از یک چه مرحله در دریابد تا کنند می کمک فرد فراشناختی به گردند. تجارب مربوط می
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دارد؟) صادقی و محتشمی،  هدف به رسیدن برای مشکالتی است؟ و چه کرده پیشرفت است؟ چقدر

1389.) 

امروزه دسته بندی های متفاوت دیگری برای ابعاد فراشناخت ارائه شده است. برخی برای آن بعد 

ا قائل شده اند. عده ای آنرا شامل سه بعد دانش درباره شناخت، پایش باورها و انگیزش های فراشناختی ر

 (1392شناخت جاری و کنترل شناخت می دانند، و عده ای ابعاد بیشتری را معرفی نموده اند)کریمی، 

فراشناخت یک مهارت است و قابلیت آموزش و یادگیری را دارد. پژوهش ها نشان دادند که این 

. اما در عین حال باید توجه داشت که مهارتهای شود میدر برخی کودکان متولد  مهارت از سن سه سالگی

 (. هدف1383فراشناختی برخالف مهارتهای شناختی در همه افراد خود به خود بوجود نمی آید)مرزوقی، 

 جهت در را شان و یادگیری شناختی فرآیندهای بتوانند فراشناخت، آن است که فراگیران آموزش اساسی از

ناشی  یادگیری مشکالت از (. بسیاری1988کنند )فالول،  و اصالح نظارت هدایت، خود، تعیین شده هدافا

 از هایی مهارت زمینه در است فراگیران الزم است. بنابراین فراشناختی راهبردهای و ها مهارت فقدان از

 (.1389ی و محتشمی، )صادق ببینند را الزم آموزش هدف، تعیین و ریزی خود، برنامه بر نظارت قبیل

من االن  "هایی مانند آموزان یاد داد که با استفاده از پرسش توان به دانش با آموزش فراشناخت می

، پیشرفت خود را "توانم انجام دهم؟ چه کار دیگری می"،"این راه مرا به کجا خواهد برد؟ "،"کنم؟ چه می

های  (. در واقع، مهارت2012، 1کنند )تانر نتیجه اجتناب های بی مورد ارزیابی قرار دهند و از روش

چه، چگونه، چه زمانی، کجا "کنند که به های شناختی به افراد کمک می فراشناختی در موقع انجام فعالیت

آیند  شمار می یادگیری رجوع کنند، لذا از لحاظ رفتاری، مشارکت کنندگان فعال یادگیری به "و چرایی

 (.2003، 2)مک کرمیک

درسی  حقیقات بر نقش فراشناخت در افزایش یادگیری فراگیران و اهمیت آن در برنامهبسیاری از ت

، 4، هارتمن2007،  3عنوان مثال: کاتینهو اند )به را برای موفقیت تحصیلی الزم دانسته  تأکید نموده و آن

 (.2007، 5هادسون 2001

 ریاضی عملکرد بودبه در راهبردهای فراشناخت دهند که آموزش همچنین تحقیقات نشان می

 کرافوردعنوان مثال:  آموزان و دانشجویان موثر است )به دانش
، 1996، عابدی و1اونیل ،1994،همکاران و6
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های  راجع به چگونگی استفاده از مهارت آموزان دانش(. با این وجود بیشتر 2010، 3، ازسوی2010، 2گیری

رسد  ی خود به این نتیجه می ( نیز در مطالعه2012) 4ونگ .(1379بینند )گویا،  فراشناختی آموزشی نمی

پرسند، یادگیری و فراشناخت  آموزان در طی فرآیند یادگیری، از خود سؤاالت ریاضی می که وقتی دانش

دانان  دان فکر کنند، چرا که ریاضی گیرند که چگونه مانند یک ریاضی ها یاد می یابد و آن ها توسعه می آن

 کنند.  ا با پرسیدن سؤاالت جدید و تالش برای حل آن ارائه میهای جدید خود ر نیز، ایده

( تحقیقات درباره فراشناخت را در آموزش ریاضی در سه 1379، به نقل از گویا، 1987) 5شونفلد

 کند؛ بندی می دسته طبقه

. دانش فرد در مورد خودش به این معنی که فرد تا چه اندازه قادر به توضیح فرآیند فکری 1

 باشد )خود آگاهی(،  خویش می

. کنترل یا خودنظمی است که به توانایی فرد برای بازبینی، ارزیابی و اصالح رفتار خود در حین 2

 شود. انجام تکلیف مربوط می

 . نظام باوری یعنی تصورات فرد در مورد خودش، ریاضی و حل مسأله.3 

عنوان مثال،  اند. به اختصاص دادهها، تحقیقاتی را در آموزش ریاضی به خود  هر کدام از این دسته

 ریاضی مسائل حل آموزان برای دانش تحصیلی موقعیت در فراشناختی دانش اثربخشی های اخیر در دهه

7لین ،2008کاتینهو،  ؛2007، 6؛ مانتاگو1992)کای،  بررسی و تأیید قرار گرفته است مورد
، همکاران و 

 (.1390، زارع محمدی و احمدآبادی، 2005

گذارند و شکست در  دهند که اعمال فراشناختی بر حل مسأله تأثیر می ع تحقیقات نشان میدر واق

تواند به ناکامی در رسیدن به یک نتیجه گیری مستدل بینجامد  نظارت و ارزیابی راهبردهای فرد می

داند  ی( به این ترتیب رفتار فردی که راهبردهای مناسب مورد نیاز برای حل یک مسأله را م1379)گویا، 

اما هنوز قادر به حل آن مسأله نیست، قابل توجیه خواهد بود. تحقیقات بیانگر آن هستند که برخی از 

، 1379ها دارد )گویا،  های ماهر و مبتدی، اشاره به فرآیندهای شناختی آن کن های مسأله حل تفاوت

 در نقش مهمی فراشناختی ایرفتاره که نمود ی خود مشاهده ( نیز در مطالعه1992) (. کای1985، 8گانیه
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 های تفاوت به توان می را مسأله در حل افراد های تفاوت که گرفت نتیجه چنین و دارند مسأله حل

 راه حل راهبردهای انتخاب حتی یا و پایه دانش میزان به کمتر ها این تفاوت و داد نسبت ها آن فراشناختی

 . شوند می مربوط

 که آموزانی دانش داد، نشان فراشناخت راهبردهای آموزش تأثیر تأیید در نیز (1991)1کینگ

 دریافت را چنین آموزشی که آموزانی دانش به نسبت شود، می داده ها آموزش آن به مسأله حل راهبردهای

(، 2012)2بیکر و نورمن. دهند می نشان خود از ریاضی ی مسأله آزمون حل در باالیی کارکردهای کنند، نمی

دانند. آنان با معرفی انواع  های فراشناختی را در حل مسائل ریاضی ضروری می نیز نقش توانایی

های فراشناختی به افراد کمک  های مورد نیاز در فرآیند حل مسأله، بر این باورند که توسعه توانایی توانایی

 های خالقی در ریاضی داشته باشند. کند که ذهن می

 پرورش و آموزش فعلی نظام که دارد آن از حکایت ،همسأل حل نظیر ییها زمینه در فراشناخت نقش

آموزش استفاده از راهبردهای فراشناختی یکی از وظایف  .داد سوق فراشناخت بر تأکید جهت در باید را

تواند از فراشناخت  باشد. معلم، در ارتباط با فراشناخت، باید بداند چگونه می معلمان در کالس درس می

آموزان در یادگیری استفاده کند. کاربرد فراشناخت در درس ریاضی  ای دانشبرای خود در آموزش و بر

این  بر ( نیز1985) آموزان دارد؟ شونفیلد چگونه است؟ و فراشناخت چه تأثیری بر یادگیری فعال دانش

همچنین  کنند. کمک آموزان دانش به ی خویش مسأله حل تجارب کردن بازگو در باید معلمان که است باور

 از مکرر طور به را زیر سؤال باید، سه مسأله معلم حل هنگام در درس کالس در که عتقد استم او

 این (چگونه3دهید  می انجام را کار این چرا (2 دهید انجام می را چیزی چه واقعاً (1 بپرسد؛ آموزان دانش

آموزان به سمت  تواند برای هدایت دانش کلی معلم می طور کند. به می کمک مسأله حل در شما به کار

های  ها از راهبرد ن های خود نظمی و درنهایت تأثیر مثبت بر باورهای آ آگاهی بیشتر، باال بردن توانایی

های کوچک، بحث همگانی در کالس و نوشتن بازتابی( استفاده نماید  فراشناختی )مثل تشکیل گروه

 (.1377)گویا، 

 مثال -4-4-2-3

ها با استفاده از  ناپذیر است. مثال امری ضروری و اجتناب استفاده از مثال در آموزش ریاضی

خود در بازنمایی و ارائه مفاهیم و نمایاندن فرآیندهای  ،های منحصر بفرد های خاص و قابلیت ویژگی
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 2(. رولند2011، 1ثیر بسیار زیادی در ذهن فراگیران دارند )باردلی و فراریأگیری یک مفهوم، ت شکل

های کلیدی برای قابل دسترس  کی از روشیها را  های مختلف و متنوع ارائه مثال دل( استفاده از م2008)

 3ریسلند و میشنر داند. تر نمودن مفاهیم برای فراگیران می های مجرد ریاضی و شهودی ساختن ایده

توانند  یها م که مثالاند نمودهای رو به ذهن فراگیر یاد کردند و عنوان  عنوان پنجره ها به ( از مثال2008)

و دقیق، ارزیابی کننده درک فراگیران از مفاهیم باشند و یا نحوه مشارکت آنان در 4مانند یک ابزار نمایانگر

 (.1391)نقل شده در ریحانی، بخشعلی زاده و واشقانی،  ساخت مفهوم را نشان دهند

ناسب از دسترسی به یک مثال خوب و استفاده م»کنند که  ( بیان می2005)5واتسون و میسون 

م، در یبیاموز یم موضوع جدیدیخواه آن، برای درک هر مفهوم ریاضی الزامی و ضروری است. وقتی می

-1999)6سیزان و زازکها گفتهبه «. میکن اولین قدم خود را ملزم به ساخت یک مثال از آن موضوع می

ک یران را در ایجاد یگتوانند فرا یها م از نوع ساختن مثال ی( مسائل1388، یری، نقل شده در کث1979

 (.2و1)صکمک کنند  یاضیاء ریاز اش یذهن یساخت و ساز قو

عنوان یک ماده خام اولیه   مثال یعنی هر چیز قابل استفاده به ،(2005) به تعبیر واتسون و میسون

 رود. همچنین واتسون کار می که در درک ارتباطات، مفاهیم، ساختارها، استنتاج و استدالل و تعمیم، به

ای از یک گروه از اشیاء و موضوعات و  اند که از مثال به معنی نماینده گونه بیان کرده ( این2002) ومیسون

ک یشود.  ها استفاده می ها و نظایر آن ها، خواص و ویژگی ها، رویه مفاهیم یا اعمال ریاضی شامل تکنیک

کلی، یا یک  ییک نمونه ساده از تعریف، یا 7تواند یک مسأله بسیار ساده از کاربرد یک الگوریتم مثال می

های کلیدی از هر تعریف  عنوان ابزاری کارآمد برای بیان ویژگی ها به جنبه خاص از یک مفهوم باشد. مثال

توانند در تشریح مفاهیم  و یا توضیح آموزشی هستند، که در فرآیند حل یک مسأله دخالت دارند و می

 (.3، ص2006 گران،ید و زیلثر باشند )ؤمریاضی و بیان ارتباط بین این مفاهیم 

عنوان  توانند به های ریاضی می ها در ساختار استدالل ( اثبات2008و میسون )8به نظر گلدنبرگ

هایی از فرآیند معنا دادن به اشیای ریاضی و تعیین  عنوان مثال مثال مطرح شوند. همچنین تعاریف نیز به

( هر مثالی که معلم در فرآیند آموزش، از مفهومی خاص ارائه 2008) ها هستند. به تعبیر زاسالوسکی آن
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ای از سایر علوم و خارج از  دهد، یک مثال آموزشی است. مثال آموزشی ریاضی ممکن است مثالی با زمینه

 ثر در تدریس ریاضی باشد. ؤحوزه ریاضیات، اما حاوی نکات اصلی مفهوم و م

 ،ها دسترسی داشته باشد تواند به آن گر در هر لحظه میکه فراگیر یا آموزش ها ای از مثال مجموعه

1مثال یفضا
(. به اعتقاد زازکیس و 2006گران، یز و دی، نقل شده در ل1995 ی،شود )زاسالوسک یده مینام 

 ( فضای مثال فراگیران ترکیبی از دو نوع فضای مثال است: فضای مثال از مفاهیم ریاضی2007)2لیکین

های ریاضی )مانند  ها، اشکال و مانند آن( و فضای مثال از اعمال و رویه عداد، مجموعههایی از ا )مانند مثال

 (.4و3)ص ها و نظایر آن( های کار با کسرها و رادیکال های حل معادالت و نامعادالت و یا روش روش

 انواع مثال -4-4-2-3-1

، 1978، سلند و میشنرطور مثال ری های انجام شده در حوزه آموزش ریاضی )به مطالعه پژوهش  

و  2008، 3، الکوک و انگلیز2008 ،، گلدنبرگ و میسون2006، ، لیز وهمکاران2002، واتسون و میسون

 ها را که دارای اهمیت بودند، به شرح زیر معلوم کردند:  ( چهار گروه از مثال2011 ،واتسون و چیک

ه، ورود به مطلب و یا بیان در ابتدای هر بحث برای ایجاد انگیز:  4های شروع کننده مثال .1

های اصلی مفاهیم و  ها در برگیرنده ویژگی روند. این مثال کار می چگونگی رشد و توسعه یک ایده به

های  کنند، به آسانی قابل درک هستند و حالت محرک تعاریف پایه هستند، مفاهیم اساسی را منتقل می

2xyکلی است. مانند نمودار  های ها قابل تعمیم به حالت های اصلی آن خاص و ویژگی  در تدریس

 ها و یا محاسبه مساحت یک شکل غیر هندسی برای ورود به درس انتگرال معین.  سهمی

ها و یا  اند و برای بررسی حدس آموخته شده هایی هستند که قبالً مثال : 5های مرجع مثال .2

ای  شود، زیرا پایه ها ارجاع می به آن روند. مکرراً ار میک به ،دهی و توسعه درک بازبینی مفاهیم و یا شکل

xyمانند تابع؛ دارند را هستند و توانایی و ظرفیت زیادی برای ایجاد ارتباط بین نتایج و مفاهیم  

 پذیر نیست. اش، مشتق که در یک نقطه از دامنه Rعنوان مثالی از یک تابع پیوسته در  به

پذیرند و  ای دارند و کلی و انعطاف ها حالت کلیشه این مثال (:6ام )الگویی و مدلیهای ع مثال .3

عنوان  هایی به ها باشند و دارای ویژگی ها و یا کلیتی از اثبات هایی از مفاهیم یا رویه توانند مثال می

                                                 
1 Example Space 

2 Zazkis&Leikin 

3 Alcock & Inglis 

4 Start-up Examples 

5 Reference Examples 

6 Model or Generic Examples 
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برای  n2بیان عبارت عنوان مجهول یا  به ای از یک کالس یا رده هستند. مانند انتخاب حرف نماینده

xfy)(معرفی اعداد زوج یا ضابطه   .برای بیان مدل تابع 

کار  ها به های نادرست و اصالح آن هیها و فرض هیها در رد حدس این مثال :1های نقض مثال .4

 (.5و4ص) «است گنگی عدد عددگنگ، دو حاصلضرب»ه که یبرای رد این فرض روند. مانند عبارت می

 یاضیگاه مثال درآموزش ریجا -4-4-2-3-2

و زودیک  2005 ،، واتسون و میسون1995، زاسالوسکی 2،1991وینربه عنوان مثال، ) پژوهشگران

گیری یک مفهوم، اغلب ابتدا درک شهودی رشد  ( مدعی هستند که در فرایند شکل2008 ،و زاسالوسکی

( به وجود شکاف و 1983و1991کند. وینر) حرکت میسوی درک ساختار  ادگیرنده بهییابد و سپس  می

اشاره کرده است و معتقد است که بهبود فرآیند  4فراگیران و تعریف مفهومی 3فاصله بین تصور مفهومی

پذیرد  سازی در ذهن فراگیران، از تقلیل شکاف بین تصور مفهومی و تعریف مفهومی آنان صورت می مفهوم

غیر قابل انکار است. به عقیده او تصورات مفهومی  ،ن شکاف و فاصلهها در پر کردن ای و اهمیت مثال

یک مفهوم،  ی گیری اولیه ایم، زیرا بعد از شکل ها مواجه شده هایی باشند که با آن د به مثالتوانند مقیّ می

تواند شکل بگیرد. تصورات مفهومی  شوند و تصور مفهومی می سازی می ها از آن مفهوم برون مثال

 های آشنا و پرکاربرد است. وزان اغلب محدود و وابسته به قلمرو مثالآم دانش

( و واتسون و 2008(، تسامیر و تیروش و لونسون )2008(، رولند)2005و زاسالوسکی)5رولند

و « 6هایی از مثال»ها و مفاهیم در فرآیند آموزش، ایده  ( برای بیان ارتباط بین مثال2011چیک)

توانند در پایان بحث از روی نتایج و  ها می کار بردند و عنوان کردند که مثال را به« 7هایی برای مثال»

اند و  بیان شده ها برای توصیف بیشتر مفاهیم و تعاریفی که قبالً مفاهیم ساخته شوند. در این حالت مثال

، محرک توانند در ابتدای بحث ها می روند. در حالت دیگر مثال کار می نیز تثبیت و تعمیق یادگیری به

های اصلی  یادگیری و موجب سهولت در استنباط نتایج باشند و برای حدس وکشف خواص و ویژگی

ها  مفهوم ،ها تابع مفهوم و وابسته به آن هستند، ولی در حالت دوم مثال ،کار روند. در حالت اول مفهوم به

  باشند. میها  تابع و وابسته به مثال

                                                 
1 Counterexamples 

2 Vinner 

3 Concept Image  

4 Concept Definition 

5 Rowland 

6 Examples-of 

7 Examples-for 
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ارتباط بین معلمان و فراگیران و موضوع ریاضی مورد بحث ها ابزاری قوی برای برقراری  مثال

عنوان زبان مشترک، در  ها در این است که به (. قدرت و توانمندی مثال2002 )واتسون و میسون، هستند

 کنند ها را در درک فرآیندهای موجود یاری می ذهن و حافظه فراگیران اثر مستقیم و مؤثر داشته و آن

ها از طریق  قات خود دریافتند که ارائه اثباتی( در تحق2004) 1(. وبر و الکوک2011 )باردلی و فراری،

تر است.  تر و قابل لمس ها به وسیله تعاریف، روشن کننده مثال نقض(، از ارائه اثبات )مخصوصاً مثال

ل ( استفاده از مثال و استفاده از قواعد را دو رویکرد رایج در آموزش ح2000و همکارانش)2اتکینسون

هایی هستند که یک استراتژی قوی و  ها تمرینات حل شده، مثال دانند. از نظر آن ل ریاضی، مییمسا

های کاربرد  توان برخی از زمینه طور خالصه می کنند. به ای در حل مسأله برای فراگیران فراهم می حرفه

تعمیم مفاهیم، ارائه اثبات و ها در تدریس مفاهیم،  مثال در آموزش ریاضی را مواردی مانند استفاده از آن

و 3مندی، حل مسأله و ارزشیابی در ریاضی دانست. آنتونینی هانگیزش و ایجاد عالق استدالل،

ها با کشف وخالقیت در ریاضی، نقش  مواردی مانند ارتباط مثال ( عالوه بر موارد فوق،2011همکارانش)

عنوان یک حوزه  ها به را مبیّن اهمیت مثال ادگیری ریاضی و سازماندهی فضای مثالیها در نظریات  مثال

 (.6و5د )صدانن تحقیقاتی وسیع در آموزش ریاضی می

 مناسب یک مثال آموزشی یها یژگیو -4-4-2-3-3

یک مثال  یها گییژ، از مهمترین و5و قابلیت تعمیم 4( شفافیت1978به اعتقاد ریسلند و میشنر)

چه که در  وم ارائه شده بستگی ندارد، بلکه بیشتر به آنست. کیفیت یادگیری تنها به مفهامفید و موثر 

( 2005) 6ذهن فراگیران ساخته شده یا درونی می شود، وابسته است. به عقیده زاسالوسکی و الوی

اصلی  یها کارگرفته شده بتواند به آسانی، دقت و توجه فراگیران را به ویژگی هکه مثال ب عنی اینیشفافیت 

اصل یا عصاره مفهوم را به روشنی از مثال دریافت کند. همچنین مثال بتواند  ،بمفهوم جلب کند و مخاط

به سادگی و وضوح، کیفیتی از مفهوم درک شده در ذهن فراگیر را نشان دهد. بنابراین یک مثال مناسب 

م های یک مفهوم ریاضی باشد. قابلیت تعمی کننده موانع وچالش ها و رفع و شفاف باید روشن کننده ظرافت

                                                 
1 Weber & Alcock 

2 Atkinson 

3 Antonini & Presmeg & Mariotti & Zaslavsky 

4
 Transparence 

5
 Gneralisability 

6
 Lavi 
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که مثال ارائه شده  تواند توسط مثال تعمیم یابد و یا این ای می که مفهوم ارائه شده تا چه محدوده یعنی این

 دهد؟  چه وسعتی از مفهوم را پوشش می

کننده قیود  هایی هستند که تأمین ساخت مثال های خوش ( مثال2008میسون ) از نظرگلدنبرگ و

کارگیری در  ههایی از قبیل سادگی در فهم و بیان، قابلیت ب و ظرافتو شرایط مفهوم باشند و دارای زیبایی 

ها، نمایانگر  های متعدد، گستردگی تعمیم، استفاده مناسب و غنی از دانش ریاضی و قضایا و تکنیک زمینه

های مختلف )از قبیل جبری، هندسی و مثلثاتی( و  ییساختارهای ترکیبی فضای مثال و دارای بازنما

)(3تابع ها باشند. مثالً نظایرآن هایی ویژگی xxf عنوان یک مثال مرجع، ساده و شفاف و همچنین  به

صعودی و یکنوا، توابعی  های گوناگون از قبیل توابع فرد، توابع اکیداً تواند مثالی در زمینه قابل تعمیم می

های نسبی، توابع  توابع فاقد اکسترممای از  کند، نماینده ها نمودار تابع را قطع می که خط مماس برآن

جا پیوسته، یک به یک و پوشا باشد که در بیشتر موارد قابلیت  دارای مرکز تقارن، فاقد مجانب، در همه

 (.6)صبازنمایی جبری و هندسی را دارد 

هایی با شرایط الزم ولی غیرکافی،  هایی با شرایط کافی ولی غیرالزم و همچنین مثال ارائه مثال

های غیرضروری آن  های اصلی و ویژگی ن دهنده درک ناقص از مفهوم ریاضی و عدم تمایز بین ویژگینشا

( در بسیاری از موارد عدم 2007) لیکین (. به اعتقاد زازکیس و2007-2008)زازکیس و لیکین،  است

مناسب های تولید شده توسط معلمان به واسطه فقر فضای مثال و یا سازماندهی نا صحت ریاضی مثال

شوند.  های مختلف حل می ای متنوع از مسایلی است که به روش ها و دسترسی نداشتن به مجموعه مثال

 یها های جدید از یک مثال و همچنین تعداد مثال ا زایندگی یک مثال به قابلیت تولید مثالیمولد بودن 

 شود. میآید مربوط  ای که با انجام تغییرات روی مثال مورد نظر، به دست می تازه

شوند، یا تالش  های تولید شده به آسانی تولید می که آیا مثال عنی اینی ها قابل دسترس بودن مثال

شود؟ آیا بالفاصله مانند چیزی که در آستین داشته باشیم از ذهن  ها می صرف تولید آن یو تقالی زیاد

ویه و فرایند خاصی را برای ارائه و ها طوالنی است؟ آیا ر آیند یا زمان صرف شده برای تولید آن بیرون می

شوند؟ آیا رویه و روشی برای ساخت و  که از منابع بیرون کشیده می کنیم، یا این ها طی می تولید آن

ها در جهت تأمین شرایط وجود دارد؟ آیا رویه مورد استفاده زیبا و با ظرافت و صحیح است یا  امتحان آن

 (.7)ص که غیر ضروری است؟ این

اند. این عنوان به  ای صحیح ها کجا و در چه محدوده که مثال عنی اینی بودن یو کل یریذپ میتعم

شود و برای درک ساختارهای کلی در ریاضیات بسیار  ها مربوط می بررسی خاص یا عام بودن مثال

د. باش ارزشمند است. ویژگی نماینده بودن یک مثال نیز بسیار با اهمیت است که خود نوعی از تعمیم می
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عنوان یک مثال، نماینده چیزهای دیگری باشد و این نوع ایفای نقش  تواند به یک موضوع خاص ریاضی می

 (.8، ص2008)گلدنبرگ و میسون،  در ریاضیات، مثال عام نام دارد

 اهداف )با رویکرد شایستگی محوری( -4-5

 ملی درسی برنامهاهداف در سند  -4-5-1

ملی است و در  درسی برنامهند منبع اتخاذ شده که اولین آن سند ریاضی از چ درسی برنامهاهداف 

 باشند؛ آموزان می گردد. این اهداف با رویکرد شایستگی محور در ارتباط با دانش ارائه می (20-4)جدول

 ملی درسی برنامه(: اهداف در سند 20-4جدول)

 صفحه شرح گزاره )اهداف(

 1اهداف کلی: 

های  شایستگی

 2آموز:  دانش

عنوان علم مطالعه الگوها و ارتباطات، هنری دارای نظم و برخوردار از سازگاری درونی،  ریاضیات به

ها تعریف  زبانی دقیق برای تعریف دقیق اصطالحات و نمادها و ابزار کار در بسیاری از علوم و حرفه

 شده است.

33 1 

های  الت زندگی در حوزهریاضیات و کاربردهای آن بخشی از زندگی روزانه و در جهت حل مشک

 های متفاوت انسانی است. آید که دارای کاربردهای وسیع در فعالیت شمار می مختلف به
33 1 

کارگیری ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعی، از اهداف اساسی آموزش ریاضی  توانایی به

 باشد. می
34 1 

اد و محاسبات عددی، جبر و قلمرو آموزش ریاضی از یک سو درک مفاهیم ریاضی شامل: اعد

ها، آمار و احتمال است. از سوی  گیری، داده ها( هندسه و اندازه ها، تابع نمایش نمادین )الگوها، رابطه

کارگیری  آموزان باید با فرآیندهای ریاضی نظیر حل مسأله و به دیگر، در این حوزه دانش

ها( استدالل، تفکر نقاد و استدالل  سازی )مسائل واقعی و پدیده های حل مسأله، مدل استراتژی

دادن و  ها، توضیح سازی و آزمون حدسیه سازی، حدسیه بینی، فرضیه دادن، پیش منطقی)تعمیم

کارگیری الگوها(؛ تفکر  کردن، به بندی کردن، مقایسه ها، دسته ها/ تأیید و تصدیق جواب تبیین جواب

های غیرمعمول، الگوهای  دن مسألهتجسمی یا دیداری و تفکر خالق )استدالل فضایی، حل کر

تجسمی، تولید مسأله در قالب داستانی و بافت واقعی و تخیلی(، اتصال و پیوندهای موضوعی و 

گیری و  خواندن و نوشتن ریاضی( تصمیم -مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی )فرهنگی و ارتباطی

 بند.زدن، و دقت یافتن آشنا شده و در آن مهارت یا سازی، تخمین تصمیم

34 1 
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های درسی و تربیتی باید زمینه تقویت و پایداری هویت ملی را با تأکید بر  تقویت هویت ملی؛ برنامه

های  های اسالمی، فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، زبان و ادبیات فارسی، ارزش تعمیق باورها و ارزش

همبستگی اسالمی فراهم انقالب اسالمی، میهن دوستی، وحدت و انسجام فرهنگی، استقالل ملی و 

 آورد.

9 1 

های درسی و تربیتی باید ضمن تقویت بنیان خانواده و تحکیم مناسبات خانوادگی و صله  برنامه

های الزم برای تشکیل و مدیریت خانواده مبتنی بر  ها و مهارت رحم، زمینه کسب شایستگی

 آموزان را فراهم آورد. ی دانشایران -ها و معارف الهی و تعمیق آداب و سبک زندگی اسالمی ارزش

10 1 

ای( از نکات مورد  افزارهای رایانه ها، نرم فناوری در ریاضیات و کاربردهای آن)حسابگرها و رایانه

 های نوین در ریاضیات است. تأکید در استفاده از فناوری
34 1 

رانی و نقش آنان دانان ای فرهنگ و تمدن ایران و اسالم از طریق شرح خدمات دانشمندان و ریاضی

 دهد. در تاریخ ریاضی بخشی از محتوای این حوزه را تشکیل می
34 1 

های آموزشی باید برخاسته از ریاضیات محیط پیرامون باشد و به  ای، فعالیت در ریاضیات مدرسه

های ریاضی را در محیط پیرامونی خود مشاهده، تجزیه و  آموزان کمک کند تا مفاهیم و گزاره دانش

ل و درک کنند و برای مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی تعبیرهای گوناگونی به دست آورند. تحلی

 کند. دانان است، تقویت می این امر امکان درک شهودی آنان را که راهنمای عمل ریاضی

34 1 

ای باشد که طی آن تفکر و تعقل و حکمت پرورش یابد و تقویت این  گونه لذا فرآیند تربیت باید به

ی تعالی او را فراهم  وانایی، ایمان، باور، دانش و عملکرد انسان را تحت تأثیر قرار داده و زمینهت

 کند. می

21 1 

آموزان و جامعه در سطوح  های درسی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانش جامعیت؛ برنامه

 کند.های تعلیم و تربیت تأکید  ای، ملی و جهانی در کلیه ساحت محلی، منطقه
10 1 

است. اتخاذ این رویکرد به معنای « گرایی توحیدی فطرت»های درسی و تربیتی  رویکرد برنامه

از طریق درک و اصالح مداوم موقعیت آموزان  سازی الزم جهت شکوفایی فطرت الهی دانش زمینه

 به منظور دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است. آنان

11 1 

آموز  عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط دانشگذاری پنج  در الگوی هدف

صورت بهم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین و تدوین  با خود، خدا، خلق و خلقت به

 شوند. می

15 1 

 1 33 ریاضیات ریشه در قوه تعقل انسانی و نقش موثری در درک قانونمندی طبیعت دارد.
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پذیر در  پذیر و مشارکت تربیتی منسجم، متعادل، کارآمد، نشاط آفرین، پویا، انعطافدرسی و  برنامه

 تولید و اجراست
8 1 

های مشترک، به  های درسی و تربیتی باید ضمن تأکید بر ویژگی ها؛ برنامه توجه به تفاوت

ی و های ناشی از محیط زندگی( شهری، روستایی، عشایری، فرهنگی و جغرافیایی )جنسیت تفاوت

ها، نیازها و عالیق توجه کرده و از انعطاف الزم برخوردار  آموزان(، استعدادها، توانایی فردی دانش

 باشد.

10 1 

های الزم  ها و مهارت های درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی یادگیری مادام العمر؛ برنامه

آموزان  در زندگی را برای دانش برای استمرار و معنادار شدن یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری

 تأمین کند.

10 1 

های درسی و تربیتی باید به رعایت تعادل و پرهیز از افراط و تفریط و رعایت تناسب و  تعادل؛ برنامه

های متفاوت در  گیری از روش های تعلیم و تربیت، هدف و محتوا و بهره توازن در توجه به ساحت

 بند باشد. ها پای از برنامهطراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی 

10 1 

ای  های دینی و قرآنی، مجموعه های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه محتوا مبتنی بر ارزش

ها و تجربیات یادگیری است که زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد  منسجم و هماهنگ از فرصت

 آورد. م میها را به صورت پیوسته فراه عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه

12 1 

طور معنادار نسبت به ارتباط با خود،  آموزان را به فرآیند یاددهی و یادگیری باید دیدگاه دانش

 خداوند، دیگران و مخلوقات، تحت تأثیر قرار دهد.
13 1 

یابی به شئون مختلف حیات  های درسی و تربیتی، شکوفایی فطرت و دست گذاری برنامه در هدف

گانه تعلیم و تربیت مبنا قرار گرفته  پارچگی و توجه متوازن به ساحات ششطیبه، جامعیت، یک

 است.

15 1 

ای که بتوانند موقعیت  گونه آموزان به تربیت یکپارچه عقلی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی دانش

خلقت به درستی درک و توانایی اصالح مستمر  ها و نظام خود را نسبت به خود، خدا، دیگر انسان

 قعیت فردی و اجتماعی خویش را کسب نمایند.مو

16 1 

گیرند که چگونه مفاهیم جدید رخ  آموزان یاد می یادگیری مفاهیم ریاضی، دانش-در فرآیند یاددهی

 دادتعمیم ها را  ها کار کرد و آن توان با آن ها را نامگذاری کرد و چگونه می دهند، چگونه باید آن می
35 1 

های  ها، وقایع و روابط را در موقعیت ادگیری باید امکان درک و تفسیر پدیدهراهبردهای یاددهی و ی

گیری در مورد مسائلی که  ای که شرایط را برای درک و تصمیم گونه واقعی زندگی تدارک ببیند، به
40 1 
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 شوند با رعایت نظام معیار اسالمی فراهم کند. های مختلف با آن مواجه می آموزان در موقعیت دانش

در تالش مداوم برای  کاوشگریآموزان را از طریق  اهبردهای یاددهی و یادگیری باید انگیزه دانشر

 ها شکوفا و تقویت کند. ها، وقایع و روابط آن هایی درباره پدیده یافتن پاسخ پرسش
40 1 

 -ددهی آموز در فرآیند یا های درسی و تربیتی باید به نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه دانش برنامه

ی روحیه پرسشگری، پژوهشگری،  ی تقویت و توسعه پذیری توجه کند و زمینه یادگیری و تربیت

 خالقیت و کارآفرینی را در وی فراهم کند

9 2 

طور منطقی استدالل  ریاضیات موجب تربیت افرادی خواهد شد که در برخورد با مسائل بتوانند به

 های جامعی بسازند های پیرامون تئوری و درباره پدیدهکنند، قدرت تجزیه و انتزاع داشته باشند 
34 2 

 2و1 17 ویژه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران علم نسبت به گذشته و حال جوامع بشری به

ها، روابط، رویدادها و قوانین جهان آفرینش و چگونگی برقراری ارتباط انسان  علم نسبت به پدیده

 نان؛برداری بهینه از آ ها و بهره با آن
 2و1 17

بینی و کنترل  های پیچیده، پیش وجه مهم ریاضی توانمندسازی انسان برای توصیف دقیق موقعیت

 طبیعی، اقتصادی، اجتماعی است. -های ممکن مادی  وضعیت
 2و1 34

در راستای فرهنگ و تمدن های درسی و تربیتی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران  برنامه

، تحقق بها و ماندگار رسول اهلل )ص(، قرآن کریم و عترت )ع( میراث گرانتکیه بر با  ایرانی، اسالمی

با  1404انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق  جامعه عدل مهدوی )عج( و چشم

گیری از الگویی پیشرفته و بومی زمینه تربیت نسلی موحد، مؤمن و معتقد به معاد، آشنا و  بهره

، جو و خردمند حقیقتها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت،  متعهد به مسئولیت

ستیز، جهادگر، شجاع و ایثارگر و  جو، ظلم خواه و صلح ، عدالتمند به علم و آگاهی پژوه و عالقه دانش

گر در جهت تحقق  مدار و منتظر و تالش اندیش، والیت و جهانیگرا  جمع، مهرورز، دوست وطن

، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و باور و دارای عزت نفس خود ،با اراده و امیدواری، حکومت عدل جهان

سالم و با  مقتصد و ماهر،و کار آفرین،  خالق، متخلق به اخالق اسالمی، ، انتخابگر و آزاد منشبا حیا

ورود به زندگی های اسالمی، ملّی و انقالبی و آماده  ، وفادار به ارزشپذیر مدار و نظم قانوننشاط، 

 سازد. شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام معیار اسالمی را فراهم می

 

 2و1

های درسی و تربیتی باید به نقش مرجعیت معلم در  اعتبار نقش مرجعیت معلم )مربی(: برنامه

ازی س سازی محیط تربیتی و یادگیری، فعال هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه بر تعلیم، غنی

پذیری و ترغیب آنان نسبت به یادگیری مستمر توجه  آموزان در فرآیند یادگیری و تربیت دانش

 2و1 9
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 نماید.

 2و1 16 ها و ابعاد هویت متعالی خویش؛ ها، ظرفیت درک وجود خود، نیازها، توانمندی

 2و1 16 عنوان خالق هستی؛ تدبر در صفات، افعال و آیات خداوند متعال به

 2و1 16 های آن. نظام خلقت و شگفتیتدبر در 

عنوان  های جهان آفرینش به مندی خلقت و باور به زیبایی ایمان به ارزشمندی، هدفمندی و قانون

 مظاهر فعل و جمال خداوند؛
 2و1 17

 2و1 17 شناخت حق تعالی، صفات،افعال و آیات الهی، معارف دینی و منابع آن

 2و1 17 ها و هویت خویش؛ شناخت خود، ظرفیت

 2و1 18 ها و ابراز آن به زبان زیباشناسی و هنر ها و رمزگردانی آن های رمزگشایی پدیده آشنایی با روش

یابی به هویت متعادل و یکپارچه در مسیر رشد و  های وجودی خود برای دست کارگیری ظرفیت به

 تعالی خود و جامعه
 2و1 18

 2و1 18 کار و زندگیکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در  به

 2و1 18 صورت مولد و کارآفرین ای آینده خود به دهی هویت حرفه های پایه برای شکل گیری از مهارت بهره

ای و بهداشتی و زیستی و تالش برای  هنری، فنی، حرفههای علمی،  یافتهگیری آگاهانه از  بهره

 تولید و توسعه آن
 2و1 18

شجاعت، خلق، حیا،  احسان و رأفت، حسنصدق، صبر، مله: های اخالقی از ج متعهد به ارزش

 قدرشناسی، رضا و.. در شئون و مناسبات فردی و اجتماعیداری،  خویشتن
 2و1 18

 ها  اهداف در سند تحول بنیادین و اهداف دوره -4-5-2 
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 بنیادینها در سند تحول  داف و اهداف دورهاه(: 21-4جدول)
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 انتظار در پایان دورۀ تحصیالت رسمی در حوزۀ یادگیری ریاضیات های مورد شایستگی -4-5-3
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عنوان  عنوان بخشی زیربنایی از دانش بشری و حقیقت عالم و به ارج نهادن به تفکر و به ریاضیات به -1

 ای برای رسیدن به حقایق الهی  وسیله

 قایق جدید راکشف کند.تواند مسائل را حل کند وح ببرد که با تفکر می آموز به این نکته پی دانش 

 یابی به شناخت حقایق الهی  ی دست ببرد که تفکر و تعقل و تدبر که الزمه آموز به این نکته پی دانش

 کند. است از طریق ریاضیات قابل تقویت بوده و رشد پیدا می

 اتخاذ رویکرد حل مسأله در مواجهه با مسائل زندگی روزمره -2

 د حل مسأله، کسب مهارت شناسایی مسائل در محیط پیرامون و هدف از آشنایی با رویکرد و فرآین

 بینی نتایج احتمالی آن است.  پیش

 آموز در  بکارگیری این رویکرد در زندگی روزمره، دانش  آموز نسبت به با ایجاد نگرش مثبت در دانش

کار،  ترین راه اسبکارهای مختلف را بررسی و ارزیابی کرده و در انتخاب من جهت حل مسائل زندگی خود، راه

 گیرد.  می  تصمیم

 پذیری، ابتکار و خالقیت و کارآفرینی. ی تحقیق و بررسی، تعقل و تفکر، نقادی و نقد تقویت روحیه -3

 های اجتماعی، توانایی تجزیه و  آموز در برخورد با پدیده ای باشد که دانش گونه آموزش ریاضی باید به

 ها را ارائه کند. کارهای حل مسائل مرتبط با این پدیده طریق راه ها را داشته باشد و از این تحلیل آن

  در فرآیند حل مسائل ممکن است خطاهایی رخ بدهد و لذا بازنگری بر این فرآیند ضروری است و

ی این بازنگری پذیرش امکان وجود خطا از طرف خود و دیگران و داشتن روحیه رسیدن به حقیقت و  الزمه

 است و ... نقدپذیری و نقدکردن

 ایجاد نظم فکری، منطقی و رفتاری -4

 آموز و  نظم موجود در فرآیندهای ریاضی و رسیدن به دقت در ریاضی موجب رشد دقت در دانش

 پرورش نظم فکری و منطقی خواهد شد.

 آموز یک نظم رفتاری به دنبال خواهد  توالی منطقی و موجود در مفاهیم و مسائل ریاضی برای دانش

 .داشت

 های تفکر کارگیری مهارت رشد و توسعه و به -5

 کسب توانایی درک مفاهیم 

 کسب توانایی حدس زدن 

 کسب توانایی تشخیص ارتباط بین مفاهیم 

 کسب توانایی توسعه مفاهیم 

 پردازی برای ایجاد مفاهیم جدید پرورش توانایی مفهوم 
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 رشد روحیه صبر، استقامت پشتکاری و مشارکت در حل مسائل  -6

 کارگیری راهبردهای مختلف درحل مسأله، زمان  های مختلف یک مسأله، یافتن و به سی وضعیتدر برر

 زیادی الزم دارد. داشتن صبر و حوصله و استقامت در طی این فرایند، شرط الزم برای حل مسأله است.

 می و ایرانیآشنایی با تاریخ ریاضیات و کارکردهای زیباشناختی ریاضی در هنر با تأکید بر فرهنگ اسال -7

کارگیری آن ابزار در درک  توانمند شدن در استفاده از فنآوری برای توسعه دانش و فرآیندهای ریاضی و به -8

 مفاهیم و حل مسائل

 استفاده از ماشین حساب 

 استفاده از رایانه 

های  ر زمینهکارگیری آن د منظور توسعه دانش ریاضی و به ها و یادگیری زبان ریاضی به کسب دانش، مهارت -9

 مختلف

 ی کسب هویت دینی و ملی یافتن زمینه -10

 ها مشاهده و کشف روابط منطقی بین پدیده 

 کارگیری رویکرد حل مسأله در فرآیند شناخت کل هستی به 

 اسالمی –دانان ایرانی  های ریاضی آشنایی با فعالیت 

 های داخلی و خارجی اهداف در پژوهش -4-5-4

شناسانه آن، اهداف  د ریاضی در زندگی روزمره و سایر علوم و البته ماهیت زیباییبا توجه به اهمیت کاربر

توان برای یادگیری ریاضی قائل شد و نباید از این نکته غفلت نمود که پیوستار موضوعی ریاضی از  متنوعی را می

لر که جلوتر از نیاز زمان ای نظیر کارهای اوی های پیچیده مفاهیم ساده وکاربردی شروع شده و تا مفاهیم و فرمول

ها  . هر یک از پژوهشگران بخشی از این اهداف را معرفی نموده و سعی در تحقق آن1خود بوده ادامه می یابد

گیری و  هایی نظیر کار با اعداد، اشکال، فضاها و اندازه ای را کسب توانمندی اند. برخی ریاضیات مدرسه داشته

هایی تأکید دارند که ریاضیات را با مسائل ابعاد روحانی، اخالقی،  بر روشدانند و  را فراتر می برخی هدف آن

  سازد. اجتماعی و فرهنگی مرتبط می

خوش تغییرات فراوانی بوده است. در اسناد  های تاریخی متفاوت، دست اهداف ریاضی در دوره

شناسانه آن بیان شده  تاریخی مصر باستان، هدف از مطالعه و یادگیری ریاضی، کاربرد و ویژگی زیبایی

                                                 
که اینشتین و بسیاری از فیزیکدانان بدنبال  Theory of everythingاز فرمول اویلر سالها بعد برای حل معمای مهم فیزیک، یعنی  1

ای دیگر، نظریه  عنوان نمونه شود. به های علوم دیده می حل آن بوده اند، استفاده شده است. امروزه نظیر این موارد در بسیاری از رشته

شناسی، فیزیک، جانورشناسی و... مورد استفاده قرار گرفته  ها که مبنایی ریاضی دارد و در بسیاری از علوم نظیر اقتصاد، جامعه ازیب

 است.
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شناسانه آن پررنگتر بوده و کارهای عملی بر عهده  که در یونان باستان تأکید بر جنبه زیبایی است، حال آن

شد. پس از مدتی یونانیان تالش زیادی را برای شناخت جهان هستی آغاز نموده و بر  بردگان قرار داده می

قبل از  6و  5، 4توان یونانیان قرن  ای که می گونه ند بهقدرت استدالل در تعیین ماهیت جهان تأکید نمود

 میالد را کاشفان اهمیت استدالل در زندگی روزمره دانست. 

اهداف یادگیری ریاضی متناسب با نیازهای هر دوره و فضای آن جامعه تغییر یافته است. هندسه 

که حساب و جبر، نتیجه  حالی ، درگیری مساحت قطعات زمین بود اقلیدسی زاییده تالش بیشتر برای اندازه

هایش بوده است. ترکیب جبر  کوشش بشر در شمردن و اداره کردن احشام، محصوالت، پول و سایر دارایی

مقدماتی و هندسه ساده )مثلثات( به بشر توان استفاده از دانش خود جهت اکتشافاتش از جهان بسیار 

ریاضی مقدماتی توانست اندازه کرات آسمانی را به  دور و باالی سرش را فراهم آورد. بشر با کمک این

ظاهر نامنظم اجسام سرگردان  دست آورده و توجیه سیستماتیک و منطقی از حرکات اسرار آمیز و به

آسمانی داشته باشد. با توسعه جبر توسط ریاضیدانان ایرانی، هندی و چینی، در دوره رنسانس، عقاید 

عنوان کلید مطالعه طبیعت، در نظر گرفته شد و لذا  ریاضیات بهو  گرفتداً مورد توجه قرار یونانیان مجد

 مطالعه در طبیعت یک هدف اصلی گردید و اعتماد به استدالل افزایش یافت. 

در دوره رنسانس هدف از ریاضیات نه تنها شامل حساب، هندسه، موسیقی و نجوم بود، بلکه 

برداری دریایی، مکانیک، نیروی  ور، جغرافیا، نقشهگیری احجام، هواشناسی، ن شناسی، اندازه ستاره

برداری را نیز دربرگرفت. ریاضیات در قرن هفدهم منجر به  مغناطیسی، معماری، مسائل نظامی و نقشه

ابداع حساب و دیفرانسیل و انتگرال شد که ابزارهای اصلی انقالب صنعتی را فراهم آوردند. از سویی 

جدهم، مهمترین اثر را بر ریاضیات گذاشت و ریاضیات مهندسی از اقبال انقالب فرانسه در پایان قرن ه

های تدریس ریاضی قرار گرفت، هر  کافی برخوردار شد. در این دوره تربیت مهندسان الیق در راس هدف

طورکامل خود را در خدمت مسائل عملی قرار داد. بدین معنی که  توان گفت که ریاضیات به چند نمی

متفکرین بزرگ ریاضی بیشتر از حل مسائل عملی در جستجوی کشف حقایق مربوط به دانان و  ریاضی

 (.1369ریاضی بودند )دانش ناروئی، 

این چرخش اهداف متناسب با نیازهای جامعه و عالیق اندیشمندان این حوزه تا به امروز ادامه دارد. 

کند.  رار جهان فیزیکی پرده برداشت یاد میتوان از اس عنوان کلیدی که با آن می ( ریاضیات را به2002)1دولین

البته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که بسیاری از افراد که در سطوح پیچیده و باالتر از ریاضی استفاده 

های  ( ریاضیات را تعاریف و گزاره2009) 2های ملی انگلیس دانند. در استراتژی دان نمی کنند خود را ریاضی می

                                                 
1
 Devlin 

2
 National strategies 
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بندی اشیاء، توصیف الگوها،  گیری، مقایسه، طبقه ند که بر مبنای مشاهدات بوده و در آن اندازهدا ای می ساده

ها بررسی شده و ابزارهایی برای مجردسازی و کار بر روی جهان مجازی فراهم  های آن مفاهیم کلی و ویژگی

یابند، لذا خلق  گیرند و بهبود می داده شده، مورد آزمون قرار می ها بسط  آورد. در این حوزه خالقانه اندیشه می

 باشد.  ها یکی از اهداف اصلی ریاضی می اندیشه

شناسان و  (. روان2011، 1باشد )پاند و لی یکی از اهداف اصلی بشر در زندگی، حل مسائل روزمره می

اند.  هنیازهای حل مسأله پژوهش نموده و نتایج متعددی به دست آورد آموزشگران ریاضی متعددی در مورد پیش

باشد توان استدالل و استفاده از آن در حل مسائل روزمره  ها مشترک می چه که میان همه این نظریه اما آن

عنوان بستر مناسبی جهت کسب این توانمندی یاد نمود که  توان از آن به باشد. با توجه به ماهیت ریاضی می می

های اجتماعی  مچنین مهارت حل مسأله باید در فرصتتواند به فرد، در رسیدن به زندگی بهتر کمک نماید. ه می

تر شدن حل مسأله و تفکر ریاضی است که خود شامل فهم مسأله،  آموز دیده شود که این سبب پر رنگ دانش

باشد. نکته دیگری که پیرامون  تجزیه و تحلیل، استدالل و استفاده از دانش پیشین جهت حل مسائل روزمره می

ای، نیاز به  است. در طول زندگی برای حل هر مسأله سازی د توانمندی فرضیهشو حل مسأله مطرح می

آموزان باید  دانش .است آموزان رو یکی از اهداف ریاضی ایجاد این شایستگی در دانش باشد، از این سازی می فرضیه

رسالت خاصی در واسطه ماهیت آن،  های منطقی بیاورند و ریاضیات به های خود استدالل حل بتوانند برای راه

، به نقل از لستر، 2003)2لستر و کهل کند، خواهد داشت. تر می چه که ما را به این هدف نزدیک قبال هر آن

 اند:  صورت زیر تعریف نموده را به ( در تعریف حل مسأله موفق، بازنگری انجام داده و آن2013

های آشنا و الگوهای  اییها و دانش قبلی، بازنم کردن تجربه حل مسأله موفق شامل هماهنگ

های جدید و الگوهای مرتبط استنتاج است که برخی از  استنباطی، شهود در تالش برای توسعه بازنمایی

 (.2013سازند )لستر،  ها و نقاط گنگ را برطرف می بحران

باشد، لذا باید  که موفقیت در حل مسائل یکی از اهداف اصلی آموزش ریاضی می با توجه به این

شود  عنوان زیر هدف در نظر گرفته شود. از تعریف لستر چنین استنباط می های آن نیز به زیر مقوله تمامی

های  ها، نگهداری تجربه دار، کسب دانش تخصصی و درونی ساختن آن که، درک نکات گنگ و مسأله

انند بخشی از تو سازی و بازنمایی نیز می پیشین، توانمندی استنتاج، آشنایی با شهود و تقویت آن، مدل

درسی  سازی را به دالیل زیر قسمتی از برنامه ( مدل1388اهداف ریاضی به حساب آیند. جوادی مقدم )

 داند؛ ریاضی و اهداف آن می

                                                 
1
 Pound and Lee 

2
 Lester & Kehle. 



220 

 

آموزان و عادت به یک نظم فکری، پرورش قدرت  پرورش قدرت مشاهده، افزایش دقت دانش 

های استدالل و تفسیر، پرورش قدرت تجزیه و  عنوان روش های هندسی به استدالل و استفاده از تکنیک

ها، پرورش تفکر نقاد و قدرت بیان و ارائه  ها و فرضیه و قدرت تشخیص و مناسب بودن آن تحلیل داده

های  های زبانی و مهارت ها و قابلیت نتایج حاصل از استدالل و تفسیر، پرورش روحیه همکاری و توانایی

های بعدی، پرورش قدرت حل مسأله در ارتباط با محیط  و یادگیری برقراری ارتباط در زندگی اجتماعی

 اطراف.

ترین دلیلی که برای یادگیری ریاضی ذکر شده است،  در بسیاری از متون نخستین، پراهمیت

برداری از آن در جهت  منظور شناخت محیط زیست و بهره کارگرفتن این دانش در مطالعه طبیعت به به

آفرینی  باشد و در جدال انسان برای رسیدن به اهداف خود، ریاضیات نقش میتر  زندگی بهتر و راحت

 داند: های زیر را در اهداف ریاضی ضروری می ( توجه به جنبه1369ای خواهد کرد. دانش ناروئی ) ویژه

 عنوان یک ابزار. ریاضیات به .1

 عنوان یک زبان. ریاضیات به .2

رورش و نظم فکری و باال بردن قدرت اندیشه و منظور پ عنوان یک زمینه تربیتی به ریاضیات به .3

 استدالل منطقی همراه با رشد قوه خالقیت ذهنی.

 عنوان یک موضوع محتوایی. ریاضیات به .4

اند که هر یک  تقسیم شده نگرشیو  مهارتی، اهداف دانشیاهداف کلی در حوزه ریاضی به سه بخش 

توانند در تحقق دو و یا هر سه  ای از این اهداف خرد می هگیرند. دست ای از اهداف خردتر را دربر می طیف گسترده

آید،  حساب می سازی که خود از اهداف دانشی به عنوان نمونه آشنایی با حیطه بهینه هدف به ما کمک نمایند. به

گونه که  آید. همان حساب عنوان مخلوق و عضوی از جامعه به ای جهت ایفای وظیفه صحیح فرد به تواند زمینه می

دانیم پرهیز از اسراف یکی از مسائل اخالقی بوده که فرد با ایمان ملزم به رعایت آن است، لذا آشنایی با این  یم

طور عام )و  سازی به های مختلف محتوایی از جمله ریاضی دیده شود. مدل مبحث و ملزومات آن، باید در حیطه

ط موجود در طبیعت و زندگی کمک نماید. هدف تواند به درک فرد از بسیاری رواب طور خاص در ریاضی( می به

های محاسباتی، عملیاتی و  کلی آموزش ریاضی عالوه بر درک تعاریف، نمادها، قراردادها و دستورالعمل

الگوریتمی، فراهم آوردن شرایطی است که فرد قابلیت و توان یادگیری مادام العمر را کسب نماید، این اهداف در 

-1382درسی ریاضیات،  تواند مورد تأمل واقع شود )راهنمای برنامه دانشی می سه حیطه مهارتی، نگرشی،

1381 .) 

درسی ریاضی )در مقطع متوسطه( را شامل شناخت طبیعت و جهان،  ( اهداف کلی برنامه1388زاده ) بیژن

نقد و انتقاد،  تربیت فکر)شامل قوه تفکر ریاضی، اندیشه استقرا، استنتاج، دقت و عادت به نظم فکری، پرورش قوه
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ها در حل مسأله، قوه خالقیت و درک شهودی، پرورش قوه تعمیم و  کاربردن دانسته صورت دقیق، به ارائه فکر به

( هدف از یادگیری را در دو 1960) 1داند. پولیا تجرید(، تأمین آینده فرد و اجتماع، تربیت فرهنگی و ارتقاء آن می

تر رساندن فرد به جایگاه و شغلی است که  سطح عمیق یر شدن فرد، وپذ کند. سطح اول، جامعه سطح معرفی می

محاسباتی و اهداف  2وی را انسانی شادتر کند. او هدف از یادگیری ریاضی را در دو سطح اهداف مفید و محدود

، ، نقل از فدایی2007) 3و ماب نماید. کیازر سطح باالتر تفکر ریاضی جهت مدیریت نمودن انتزاعیات معرفی می

 کنند: های باوری در مورد علم ریاضی را به چهاردسته تقسیم می نظام (1391، 17ص

 باشد )فرآیند محور(؛ عنوان علمی که شامل فرآیند حل مسأله می ریاضی به 

 مرتبط با جامعه و زندگی است )کاربردی محور(؛ 

 گرا(؛ منطقی، رسمی و دقیق است )صورت 

 لگومحور(.هاست )ا ای از قوانین و فرمول مجموعه 

 NCTM (1989 ،هدف اصلی آموزش ریاضی 1389، به نقل از مکیناش و جرت، ترجمه گیلک و گویا )

های گوناگون ریاضی  سازی، استدالل منطقی، توانایی استفاده مؤثر از روش کردن، حدسیه را توانایی فرد در کشف

( اهدافی نظیر کسب تواتمندی 2000) NCTMسال بعد،  11های غیرمعمولی معرفی کرد و  برای حل مسأله

های فیزیکی، اجتماعی و ریاضی،  سازی و تفسیر پدیده های ریاضی، مدل اثبات و استدالل، بازنمایی و نمایش

برای سواد ریاضی،  4کند. پیزا برقراری ارتباط، کسب توانمندی حل مسأله را برای حوزه ریاضی معرفی می

 شود: های زیر را قائل می رسالت

های مستند، استفاده و  ایی فردی برای شناسایی و درک نقش ریاضیات در جهان، ایجاد قضاوتکسب توان

مند را برآورده سازد ) نقل  عنوان یک شهروند سازنده و عالقه کارگیری ریاضیات به طریقی که نیازهای افراد به به

 (.1393از جوکار و فدایی، 

CCSSM
ها برخوردار باشند و لذا هدف از سواد  اضی باید از آنعملکرد ریاضی را که افراد کارآمد در ری 5

 است:صورت زیر معرفی کرده  ریاضی را به

  صورت مجرد و کمی. دلیل آوردن به 

  و با ارزش و نقد دالیل دیگران. 6های ماندنی انجام بحث 

                                                 
1
 Polya 

2
 Narrow 

3
 Kaiser & Maab 

4
 PISA 

5
 Common Core State Standards for Mathematics.   http://www.corestandards.org 

6
 Viable arguments 
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  سازی با کمک ریاضی. مدل 

  های مناسب. استفاده از استراتژی 

  1حضور با دقت.. 

  ختن ساختارها.جستجو و سا 

  (.2013، 3نقل از شونفلد )به2های تکراری پذیری در استدالل جستجو و بیان نظم 

داند. لذا هدف فعالیتی نظیر حل مسأله  ریاضیات می 4دار کردن شونفلد هدف از یادگیری ریاضی را معنی

حقیق بر اشیاء ریاضی بوده و مند و ت داند که ریاضیات در جستجوی نظام آموزان می را معرفی این اندیشه به دانش

آموزان به این درک نائل شوند که ریاضیات تنها درباره تسلط  کند تا دانش های آموزشی خود تالش می در فعالیت

های منطقی  ها و سپس جستجو و پاسخ به شیوه باشد، بلکه در مورد پرسیدن پرسش بر مفاهیم و فرآیندها نمی

 (. 2013باشد )شونفلد، نیز می

تدوین گردید، مبانی فلسفی و نظری آموزش، همانند 1380درسی ریاضی که در سال  مای برنامهراهن

لحاظ زمانی برای تدوین این عنصر قرار  داند و لذا تمرکز بیشتری به  مثابه بدنه درخت می ریشه و اهداف را به

های کلی و میانی  ر یک هدفدهد. این برنامه اهداف را در سه حیطه دانش، مهارت و نگرش تقسیم و برای ه می

 دهد.  را ارائه می

 اهداف دانشی شامل:

 .نمایش عدد و محاسبات عددی 

 .جبر و نمایش نمادین 

 .آمار و احتمال 

 .نسبت، نرخ، تناسب 

 .واحدها 

 .الگوهای هندسی و عددی 

 .هندسه مسطحه و فضایی 

 .هندسه تبدیالت 

 هندسه تحلیلی.-بردار 

                                                 
1
 Attend to precision 

2
 Look for and express regularity in repeated resoning 

3
 Schoenfeld 

4
 Sense make 
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 .تابع و مفهوم متغییر 

 رتی شامل:اهداف مها

 .تخمین، تقریب عددی 

 گیری. اندازه 

 .استفاده از ابزارها و تکنولوژی 

 بینی. سازی و الگویابی، پیش مدل 

 .استفاده از نمودارها و شهود هندسی 

 .کشف، استدالل 

 پردازی. سازی و نظریه فرضیه 

 .حل مسأله 

 .شمارش 

 .محاسبات عددی و عملیات ذهنی 

 اهداف نگرشی شامل:

 های ذهنی نقش موثری دارد. رش تواناییریاضیات در پرو 

 .ریاضیات ابزار موثری در نشر فرهنگ جستجوگری علمی و ایجاد روحیه تحقیق دارد 

 توان از ریاضیات استفاده کرد. در حل مشکالت و مسائل زندگی روزمره می 

 .بین طبیعت و دانش ریاضی، تعامل وجود دارد 

 کند. ایفا می گرا نقش مهمی را در یادگیری ریاضیات تجربه 

 .ابزارها و تکنولوژی با دانش و آموزش ریاضی تعامل دارند 

 توان از ریاضیات کمک گرفت. ها، می در شناخت، طراحی و ارزیابی سیستم 

 سازی ریاضی برای حل مسائل زندگی روزمره استفاده کنیم. از مدل 

 شود. یتر و یادگیری بهتر م همکاری و مشارکت باعث کارایی بیشتر، تفکر کامل 

 هاست. ها، مفاهیم و مهارت ای به هم مرتبط از ایده ریاضیات شبکه 

 داند: درسی را شامل موارد زیر می ( اهداف برنامه1381-1382درسی حوزه ریاضیات ) راهنمای برنامه

 های ذهنی. ایجاد و تقویت نگرش مثبت به ریاضیات و توجه به نقش آن در پرورش توانایی 

 عنوان ابزاری موثر در پرورش و نگرش علمی و روحیه تحقیق. توجه به ریاضیات به 

 .توجه به ریاضیات در حل مشکالت و مسائل زندگی روزمره 

 .درک ارتباط و تعامل میان طبیعت و دانش ریاضی 
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 کارگیری آن در زندگی روزمره. درک ارتباط متقابل ریاضی و تجربه و به 

 ک تأثیر و اهمیت ریاضی در پیشرفت آن.کارگیری تکنولوژی در حل مسائل ریاضی و در به 

 ها. کارگیری ریاضی در شناخت، طراحی و ارزیابی سیستم به 

 سازی ریاضی در زندگی روزمره. استفاده از مدل 

معرفی  1( رویکرد مورد نظر خود را مهارت محوری1381-1382درسی حوزه ریاضیات ) راهنمای برنامه

آموز لمسی، سمعی و بصری بوده و او تنها  های یادگیری دانش سبک که کند با توجه به این نموده و بیان می

شود. این  گیرد، سبک یادگیری او به روشنی برایش شناخته می های مربوط به محتوا را یاد می بعضی از مهارت

ظام محور، ن محور قبلی چنین بیان نموده است که در نظام مفهوم درسی نقطه تمایز خود را با نظام مفهوم برنامه

ها وابسته به  که در این نظام روند یادگیری مهارت باشد، حال آن آموز وابسته نمی مفاهیم به شخصیت دانش

های رفتاری، اجتماعی و علمی خود را متناسب با  کند تا مهارت آموز سعی می شخصیت اوست و دانش

مهارتی -صورت توصیفی ف را بههای مختل های مربوط به محتوا گسترش دهد. اهداف کلی دانشی در پایه مهارت

، 1های ذهنی را در سه حیطه تفکر عددی، هندسی و جبری معرفی نموده است )راهنمای  بیان کرده و توانایی

 (.32، ص1382-1381

اهداف را به سه شاخه اهداف دانشی، مهارتی و نگرشی  1384درسی حوزه ریاضی در سال  راهنمای برنامه

 تقسیم نموده است.

 درسی ریاضی در آموزش عمومی: دانشی برنامه اهداف کلی

  با استفاده از مفهوم عدد و ارزش مکانی، عبارت عددی شامل چهارعمل اصلی، توان و ریشه را محاسبه

 نماید.

 کار برد. های جبری و حل معادالت به نمادهای ریاضی را برای ساده کردن عبارت 

 کار برد. ئل زندگی روزمره بهمفاهیم پایه آمار و احتمال را برای درک بهتر مسا 

 ها را تشخیص دهد. های مختلف بین کمیت رابطه 

 گیری را بشناسد. ها، واحدهای مختلف اندازه مقیاس 

 ها تشخیص دهد. های عددی و هندسی را در الگوها و دنباله های بین کمیت رابطه 

 .با مفاهیم و قضایای هندسه مسطحه و فضایی آشنا شود 

 ندسی آشنا شود.با انواع تبدیالت ه 

 صورت تحلیلی بیان کند. مفاهیم هندسه مسطحه را به 

                                                 
1
 د.باش آموز می آموز مالک و محک رشد دانش های کسب شده توسط دانش به این معنی که مهارت 
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 .با مفهوم تابع و متغیر آشنا شود 

 اهداف کلی مهارتی:

 .از تعداد محدود اشیاء، واحد زمان )ساعت( و طول تخمین قابل قبولی ارائه دهد 

 گیر و مقایسه کند. های کوتاه را با واحدهای غیر استاندارد اندازه زمان را با واحد ساعت و طول 

 کش، ساعت و ماشین حساب آشنا شود. با استفاده از خط 

 .الگوهای عددی قبلی و بعد و هندسی را بر اساس رنگ، اندازه و شکل ادامه دهد 

 های دیگری بسازد. اطالعات کاملی را با شکل و تصویر بیان کند و از ترکیب اشکال هندسی شکل 

 تایی، روابط بین جمع و تفریق و الگوهای عددی و  های ده دستهبندی اشیاء و ساختن  چگونگی دسته

 هندسی را توضیح دهد.

 ها را پس از مشاهده بیان کند. ها و ارتباط بین کمیت تفاوت و شباهت شکل 

  مسأله را فهمیده و پاسخ مسأله را امتحان کند و راهبردهای الگویابی، رسم شکل و انتخاب عمل)جمع و

 د.کار بر تفریق( را به

 بندی و واحد مناسب را انتخاب کند. ها را دسته اشیاء مختلف را شمارش کرده و در صورت لزوم آن 

 اهداف نگرشی:

 های ذهنی. ایجاد و تقویت نگرش مثبت به ریاضیات و توجه به نقش آن در پرورش توانایی 

 عنوان ابزاری موثر در پرورش و نگرش علمی و روحیه تحقیق. توجه به ریاضیات به 

 .توجه به نقش ریاضیات در حل مشکالت و مسائل زندگی روزمره 

 .توجه به این نکته که بین طبیعت و دانش ریاضی تعامل وجود دارد 

 .توجه به تأثیر متقابل یادگیری و توسعه ریاضیات و تجربه کردن 

 .توجه به نقش تقویت کننده تکنولوژی و دانش و آموزش ریاضی بر یکدیگر 

 ها. ریاضیات در شناخت، طراحی و ارزیابی سیستم دادن به نقش اهمیت 

 سازی ریاضی برای حل مسائل روزمره. توجه به اهمیت مدل 

صورت زیر تدوین شدند. که  این اهداف به 1389درسی حوزه ریاضیات سال  و در راهنمای برنامه

 :اند های خردتر تقسیم شده این اهداف نیز به نوبه خود به شاخه

 عداد در زمینه مفاهیم محیط پیرامونی.شناخت مفهومی از ا 

 کارگیری زبان ریاضی در بیان مشاهدات. آشنایی با زبان ریاضی و کسب توانایی به 

 ها و مفاهیم هندسی با مشاهدات مستقیم. آشنایی با شکل 

  .تشخیص الگوهای هندسی و جبری 
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 .آشنایی با مفاهیم آماری و احتمالی 

 لی.آشنایی با تاریخ ریاضی اسالمی و م 

 عنوان یک علم مفید و کارآمد. ایجاد نگرش مثبت نسبت به ریاضی به 

و اهداف   در این راهنما اهداف به چهار دسته اهداف دانشی، فرآیندی، مهارتی و نگرشی تقسیم شده

است. همچنین در این  شده دانشی خود در دو دسته اهداف دانشی دوره عمومی و اهداف دانشی متوسطه ارائه

 یان اهداف فرآیندی و مهارتی تمایز قائل شده و هر یک را به طور مجزا معرفی نموده است؛راهنما م

کارگیری آن در حل مسائل،  برای درک مناسب از ریاضی و عمل در ریاضی و به اهداف فرآیندی: الف(

های  هارتها را م های خاصی درکارند که آن دانستن موضوعات ریاضی کافی نبوده و در عمل، عوامل و مهارت

ها وجود داشته و با اهمیت هستند اما بسته به نوع سطح شناختی  ها در تمام دوره نامیم. این مهارت فرآیندی می

های فرآیندی  بندی مهارت سازی و چگونگی کارکردن با این فرآیند متفاوت خواهد بود. دسته آموز پیاده دانش

 عبارت است از:

 های ریاضی. نمایش 

 .ارتباطات مفهومی 

 .ارتباطات کالمی 

 .استدالل و اثبات 

 .حل مسأله 

 اهداف مهارتی در هر یک از موارد متناسب با سطح آن پایه قابل طرح است.  اهداف مهارتی: ب(

 های ریاضی. های گوناگون با زبان و روش کسب توانایی توصیف موقعیت 

 ها ها و یافتن مفاهیم ریاضی در آن کسب توانایی تجزیه و تحلیل موقعیت. 

 های محیط پیرامونی. کسب توانایی مرتبط کردن مفاهیم ریاضی با وضعیت 

 گونه، حل مدل و یافتن جواب در ریاضی و تفسیر  های مسأله سازی ریاضی از موقعیت رشد توانایی مدل

 ها در مسأله واقعی. جواب

 ها. کسب توانایی تجزیه و تحلیل منطقی جمالت و انجام استدالل روی آن 

 شدن در مفاهیم و یافتن حقایق از طریق تحلیل منطقی. مباحثه و دقیق کسب توانایی 

 کارگیری راهبردهای حل مسأله. کسب توانایی حل مسأله ریاضی و حل مسائل واقعی و به 

 ها. ن زنی و پذیرش یا رد آ کسب توانایی گمانه 

 گونه. های مسأله کسب توانایی به نمایش درآوردن مفاهیم و اطالعات و موقعیت 

 ساز(. های تفکر )نقاد، خالق، دیداری یا بصری و تصمیم کسب مهارت 
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 گونه. ها در یک موقعیت مسأله سازی و بررسی فرضیه فرضیه 

 های تجسم، انتزاع و تعمیم. رشد و توسعه توانایی 

 گیری. های اندازه زدن و تحلیل دقت و صحت و تخمین خطا در موقعیت کسب توانایی تقریب 

 کارگیری آن. تفاده از فن آوری برای توسعه دانش و بهتوانمند شدن در اس 

 گیری. های مناسب برای اندازه کارگیری فنون، ابزارها و فرمول به 

 .نمودارخوانی و تحلیل نمودارها 

عنوان ابزاری قدرتمند و اساسی برای درک و حل  یافتن نگرش مثبت به ریاضی به اهداف نگرشی: (ج

 مسائل واقعی.

 ها در محیط پیرامونی. هیم ریاضی از طریق مشاهده آنمعناداردیدن مفا 

 .مرتبط دانستن مفاهیم ریاضی با یکدیگر و با مفاهیم محیط پیرامونی 

 جویی و صداقت علمی. کسب روحیه حقیقت 

 .کسب روحیه نقادی و نقدپذیری نسبت به مطالب ارائه شده 

شویم که بخشی از آن با توجه  با کمی تأمل در ماهیت ریاضیات و چگونگی پیدایش آن متوجه می

شناختی آن نهفته است  به نیاز بشر و بخشی دیگر بالذاته و با توجه به لذتی که در کسب اسرار زیبایی

های پیش از زمان نامید اکثرا با پیشرفت  توان آن را یافته شناسانه که می اند. این بخش زیبایی متولد شده

 1باشند. هاید شدن سایر علوم می و بخشی دیگر در انتظار همگام اند سایر علوم مورد استفاده قرار گرفته

ای ریاضی برای حل مسأله، همراه با آموختن  های ریاضی را شامل آموختن حقایق پایه ( رسالت2006)

. اما آن بخشی که در سایر علوم کاربرد دارند را در 2داند مفاهیم، عملگرها و فرآیندهای محاسباتی می

توان در برخی  داند، چرا که با کمک این بخش می ای برخوردار می ای از اهمیت ویژه مدرسهتعلیم و تربیت 

 آموزان نسبت به یادگیری ریاضی ایجاد انگیزه نمود. از دانش

اند و بدین وسیله  ( برای ریاضی کاربردهای متعددی را معرفی نموده2011)3یانگ اتوباکو و بتی 

ها معتقدند که  د انگیزه کافی برای یادگیری ریاضی ایجاد نمایند. آنتالش نموده اند تا در شاگردان خو

را علم کاربرد موضوعات کمی، ساختارها، فضاها و متغییرها  گرچه با توجه به معنی ظاهری ریاضی )که آن

                                                 
1
 Hyde 

(، معنی place value(، ارزش مکانی )number relations(، روابط اعداد )countingوی فرایندهای ریاضی را شامل شمارش ) 2

های درک ریاضی را شامل: برقراری  ( و استراتژی3( )صfact strategiesهای حقیقی ) (، استراتژیmeaning of operationعملگر )

 داند. ( می6های فراشناختی )ص بینی کردن، تشخیص اهمیت، نظارت صویرسازی، استنتاج و پیشارتباط، پرسیدن سئوال،ت
3
 Utubaku & Betiang 
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شود اما چه کسی را  های حساب، جبر، هندسه و آنالیز تقسیم می دانند( حوزه ریاضیات به شاخه می

دهد که نه تنها افراد  ( نشان می2005نیاز بداند؟ جیمز ) فت که خود را از این حیطه بیتوان یا می

فروش،  دار، سبزی دانشگاهی و آکادمیک و مهندسان به این دانش نیازمند هستند، بلکه حتی یک مغازه

اجر، صنعتگر، بداند. یک ت نیاز توانند خود را از این رشته بی دار، ورزشکار و کارمند نیز نمی خانم خانه

مند باشد. باید توجه  بانکدار و حتی یک کارگر نیز باید از علم حساب برای محاسبه دخل و خرج خود بهره

آموزان با کمک ریاضی با نحوه  باشد. دانش های فرآیندی و مفاهیم نمی داشت ریاضی تنها شامل مهارت

درسی و مؤلفان در بیان چرایی استفاده از  ریزان تواند به برنامه شوند. این مسأله می تفکر نیز آشنا می

ها استفاده  که از ریاضیات در شغل آتی آن ریاضیات کمک نماید. بسیاری از بزرگساالن معتقدند زمانی

توان اهداف اولیه ریاضی و منطق  باشد. در مورد این افراد می شود، آموختن ریاضی اتالف وقت می نمی

آموزان را با کاربرد ریاضی در زندگی روزمره آشنا نمود  و سپس دانش درسی را معرفی نمود گسترده برنامه

 (. 152، ص2010، 1)کار و دیندیال

ها در مورد ریاضی و کاربردهای آن به سمت  تمرکز جهانی با توجه به تغییر نگرش 1983از 

ها  این جنبشهای ریاضی تغییر یافت.  سازی و کاربردهای آن در زندگی روزمره و مدل 2ریاضیات سودمند

جایی پیش رفت که  سبب تغییر نگاه به ریاضیات قابل کاربرد شد. این نگاه در برخی از کشورها تا آن

درسی  شود از برنامه ها تصمیم گرفتند بخشی از ریاضیات را که توسط علوم دیگر استفاده می برخی از آن

ت که ریاضیات در زندگی روزمره را درسی آن علوم محول کنند. باید توجه داش ریاضی حذف و به برنامه

توان به این هدف نزدیک  های محدود دنبال نمود. زمانی می توان در تعدادی کتاب ریاضی و سرفصل نمی

های مرتبط و حتی بافتی که قرار است در  های رشته ها و سرفصل ها در سایر درس شد که این ارتباط

گرفته شود و  کار های ریاضی به های اصلی کتاب فصلها مورد استفاده قرار گیرد و سر آینده دانش آن

(. فرودنتال معتقد بود رباضی باید برای مفید بودن 1984و همکاران،  3فضایی برای آن در نظرگرفت )وری

تدریس شود و در عین حال تأکید داشت که این مهم از طریق تدریس ریاضیات سودمند به نتیجه 

تواند مفید باشد )غالم آزاد،  های محدودی می به هر حال در زمینه نخواهد رسید، زیرا هر مبحث ریاضی،

1393.) 

های ریاضی دارند، یک مسأله مشترک وجود دارد و آن  ها با هر نگاهی که به رسالت در اکثر پژوهش

عنوان نمونه، کار و همکاران  کاربردیست که ریاضیات در سایر علوم، عالوه بر ماهیت مستقل خود دارد، به

                                                 
1
 Kaur & Dindiyal 

2
 Useful mathematics 

3
 Werry 
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باشد و با توجه به  نویسی می ( به موارد زیر اشاره نموده اند: یکی از کاربردهای ریاضی در برنامه2010)

توان در  باشند، می های کامپیوتری می نویسی برای بازی مند به برنامه آموزان عالقه که بسیاری از دانش این

جایی که بخشی دیگر  ود. همچنین از آنها، ایجاد انگیزه نم آموزان متناسب با عالقه آن این گروه از دانش

ها  توان در آن آموزان به فوتبال می باشد، با کمک عالقه دانش از کاربردهای ریاضی در مسابقات فوتبال می

نسبت به مثلثات عالقه ایجاد کرد. هندسه نقش مهمی در تومورشناسی با کمک زاویه تابش پرتوها ایفا 

های مناسب و مدیریت آن در فرستادن پرتو به توده جهت  زاویه کند. یکی از کاربرهای آن تشخیص می

تشخیص بیماری است. یکی از کاربردهای ریاضی یافتن روشی برای مینیمم کردن جهت پایین آوردن 

باشد. یکی دیگر از کاربردهای ریاضی رمزگذاری اطالعات مهم بانکی برای پیشگیری از حک  ها می هزینه

تواند در مورد این  ها و مواردی دیگر می ها، بزرگی آن ز اعداد اول، خواص آنباشد. استفاده ا شدن می

عنوان نمونه  موضوع به ما کمک نماید. یکی از کاربردهای مهم ریاضیات در اقتصاد می باشد. به

ای برای افزایش سود خود هستند. اعداد مختلط در مهندسی الکترونیک برای  فروشان به دنبال شیوه خرده

ای و  های جاده های متناوب کاربرد دارد. در طراحی و ساخت تونل و درک و تحلیل سیگنال شناخت

های مثلثاتی و محاسبه مساحت قطعه با کمک خواص  توان از فرمول دار می ساختن هر شکل قوس

تفاده گیری بزرگی زلزله مورد اس تواند در مقیاس ریشتر برای اندازه شناخته شده استفاده نمود. لگاریتم می

شدن حساب بانکی و سایر احتماالتی که در زندگی روزمره، احتمال  قرار گیرد. در محاسبه احتمالِ برنده

هایی مانند فیزیک، شیمی و محاسبات بهینه  ها وجود دارد، استفاده از درصدها در درس شدن با آن مواجه

ها شامل فرآیندهای شناختی نظیر؛ حل  اقتصادی کاربرد دارد. ریاضی عالوه بر مفاهیم و فرآیندها و مهارت

د هایی نظیر ایجاد عالقه، اعتما دهی به تفکر، نگرش های رهیابانه و فراشناختی نظارت، نظم مسأله، مهارت

 (. 162-168، 156-159، 152، 151)صصباشد  و پیگیری مسائل نا آشنا می

تی دارد و برای آموزش دهد ریاضی در زندگی کاربردهای متفاو ( نیز نشان می2010)1موریسون

تواند با معرفی برخی از نیازهای روزانه  آموزان را با این کاربردها آشنا نمود. این آشنایی می بهتر باید دانش

انداز برای دوره بازنشستگی هستید، و  عنوان نمونه شما در آینده نیازمند محاسبه پس ها اتفاق افتد، به آن

آموز با مبحث نسبت و تناسب باشد. همچنین در مورد احتمال  ی دانشای برای آشنای تواند زمینه این می

های پزشکی استفاده نمود. به عنوان مثال، چقدر احتمال دارد که با توجه به شرایط  توان از مثال می

توان از مسأله گرم شدن زمین و  های گاوی شود. می زیست محیطی و دامی موجود، فردی دچار بیماری
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های عمومی جامعه و در  نوان شهروندان جامعه و حق ما برای اثرگذاری در سیاستع مسئولیت ما به

 مسائلی نظیر میانگین، و اهمیت واریانس و انحراف معیار استفاده نمود.

کنند که میانگین دمای جهانی تغیر  در واقع بسیاری از سیاستمداران از این نکته استفاده می

توان نشان داد که چرا با وجود عدم تغییر نامحسوس  اضی میمحسوسی نداشته اما با کمک نمایش ری

ای و گرم شدن زمین مواجه هستیم. مسأله تشخیص تفاوت میان  دمای جهانی با مسأله گازهای گلخانه

توان از کاربرد این مبحث در  تأثیرهای واقعی و اتفاقی اعداد در هر حوزه قابلیت مطرح شدن دارد و می

 (.2-5صص پزشکی استفاده نمود )

( نیز کاربردهای وسیع ریاضیات را به رسمیت شناخته و 2006) 1وزارت آموزش و پرورش کلمبیا 

های خود را در زندگی  آموزان کمک خواهدکرد تا دانش، مهارت و نگرش دهد این کاربرد به دانش نشان می

یاضیات را در چهار حوزه زیر و محل کار اصالح نمایند. این وزارت در ادامه بیانیه خود بخشی از کاربرد ر

کند: کار با اعداد، الگوها و روابط )که خود شامل الگوها، متغییرها و معادالت، روابط و تابع  مطرح می

باشند(، آمار و  گیری، اشیاء سه بعدی و اشکال دو بعدی می باشد(، شکل و فضا )که خود شامل اندازه می

عنوان نمونه از دانش اعداد  باشد(. به و عدم قطعیت می احتمال )که خود شامل تحلیل اطالعات، شانس

توان در حل مسائلی نظیر مسائل اقتصادی )درآمد فرد در شرایط متفاوت، مالیات بر درآمد، قیمت  می

ها  گیری( با کمک جدول ها، سود، نقطه بهینه تصمیم های بانکی و نحوه محاسبات آن حساب واحد، صورت

 (. 22و 5، 4د )ص ها استفاده نماین و گراف

صورت عام و اهداف  عنوان یکی از کشورهای پیشرفته شرقی به درسی ژاپن به اهداف برنامه

بسیاری از اعضای جامعه  ما بشتابد؟تواند در طراحی به کمک  صورت خاص می درسی ریاضی ژاپن به برنامه

ای توسعه یابد و این دانش در  هتواند با یادگیری هندسه مدرس ژاپن معتقدند که قدرت استدالل و تفکر می

ها  اند. آن را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده گیرد. لذا آن  ها نیز مورد استفاده قرار می زندگی عادی آن

ها در  کاربرد آن -1های گذشته عمدتاً با سه دلیل تألیف و تدریس شده است.  معتقدند ریاضی در دهه

انش برای چهارچوب دهی، ساختاردهی و کاربرد آن در برخی د -2سایر موضوعات و زندگی روزمره. 

، صص 1984و همکاران 2شناسی فرد و قدرت استدالل وی )وری تأثیر آن در روش -3های ریاضی.  مدل

اند:  های زیر را برای یادگیری ریاضی قائل شده ( رسالت2011(. اتوباکو و بتی یانگ)56و  53، 34، 6، 5

های روزمره، نقش ریاضی در علم و  های ریاضی در زندگی و فعالیت یاضی، فایدهشناسی ر های زیبایی ارزش

پزشکی، نقش ریاضی در قانون و علوم اجتماعی، زبان ریاضی، نقش ریاضی در مهندسی و 
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جا  های درسی به این درسی ملی و تألیف کتاب ( که در ایران اسالمی رسالت برنامه84-88تکنولوژی)صص

توان لحاظ نمود، همچنان که توماسکاتی  ی دینی، فرهنگی، اجتماعی و اخالقی را میها ختم نشده و ارزش

 اند.  هایی را برای یادگیری ریاضی قائل شده ( نیز چنین اهداف و ارزش2008) 1و جوروج

را لحاظ نمود، عمق،  های جهانی که در ارتباط با اهداف ریاضی وجود دارد و باید آن یکی از چالش

شده برای حوزه ریاضی باید این  باشد. در تمامی اهداف بیان تحقق هر یک از این اهداف میوسعت و زمان 

نکته را درنظر گرفت که قرار نیست تعلیم و تربیت، کودکان را با موضوعات تخصصی در سنین ابتدایی 

 خردسال به متخصصان حوزه های آموزان دانشتبدیل  آشنا سازد. باید توجه داشت، یکی از عواقب

عالوه بسیاری از  ها دیر است. به ها تغییر کند، فرصت تغییر برای آن متفاوت این است که اگر عالقه آن

خواهند برای آینده چه شغلی  توانند تصمیم بگیرند که می آموزان در دوران اولیه تحصیل خود نمی دانش

ید تمامی این نکات (. پس در طراحی اهداف ریاضی با155، ص2010داشته باشند )کار و همکاران، 

ها از جمله ریاضی که بستر مناسبی برای رشد تفکر  ظریف لحاظ شوند و تعلیم و تربیت در تمامی حوزه

ها را با  آموزان نشان داده و آن باشد، موظف است تا ارزش ریاضی را در عمل به دانش آموزان می دانش

ها آشنا ساخته، و در  سطح سنی و دانش آن کاربردهای روزمره ریاضیات در زندگی فعلی و آتی متناسب با

ای مستقل، فراموش نکرده و با لحاظ نمودن  عنوان حوزه موضوعی این حوزه را به عین حال ارزش

های مربوط به خلق و بازآفرینی به سوی  شناسی و ارزش های فرهنگی، اجتماعی، اخالقی، زیبایی ارزش

 عقل و تفکر گام بردارد. تربیت نسلی پویا، معتقد و برخوردار از قوه ت

 راهبردهای یاددهی و یادگیری -4-6

 )سندتحول بنیادین وسندبرنامه درسی ملی( راهبردهای یاددهی و یادگیری در اسناد -4-6-1

 راهبردهای یاددهی و یادگیری در اسناد :(22-4)جدول

 صفحه شرح گزاره )راهبردهای یاددهی و یادگیری(

آموزان خودشان طی حل یک مسأله قابل توجه به آن  دهد که دانش وقتی رخ مییادگیری عمیق مفاهیم ریاضی 

 مفاهیم رسیده باشند و خودشان آن مفاهیم را ساخته باشند.
34 

 8 بینانه، متناسب با فطرت الهی انسان است. پژوهانه، واقع درسی و تربیتی برخوردار از رویکردی نوآورانه، آینده برنامه
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یادگیری و -آموز در فرآیند یاددهی تربیتی باید به نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه دانش های درسی و برنامه

ی روحیه پرسشگری، پژوهشگری، خالقیت و کارآفرینی را در  ی تقویت و توسعه پذیری توجه کند و زمینه تربیت

 وی فراهم کند

9 

به نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی  های درسی و تربیتی باید اعتبار نقش مرجعیت معلم )مربی(: برنامه

آموزان در فرآیند یادگیری و  سازی دانش سازی محیط تربیتی و یادگیری، فعال برای تقدم تزکیه برتعلیم، غنی

 پذیری و ترغیب آنان نسبت به یادگیری مستمر توجه نماید. تربیت

9 

های ناشی از  های مشترک، به تفاوت ر ویژگیهای درسی و تربیتی باید ضمن تأکید ب ها؛ برنامه توجه به تفاوت

آموزان(، استعدادها،  محیط زندگی( شهری، روستایی، عشایری، فرهنگی و جغرافیایی )جنسیتی و فردی دانش

 ها، نیازها و عالیق توجه کرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد. توانایی

10 

های الزم برای استمرار و  ها و مهارت د زمینه کسب شایستگیهای درسی و تربیتی بای یادگیری مادام العمر؛ برنامه

 آموزان تأمین کند. معنادار شدن یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش
10 

سازی الزم  است. اتخاذ این رویکرد به معنای زمینه« گرایی توحیدی فطرت»های درسی و تربیتی  رویکرد برنامه

یابی به  منظور دست آموزان از طریق درک و اصالح مداوم موقعیت آنان به رت الهی دانشجهت شکوفایی فط

 مراتبی از حیات طیبه است.

11 

تواند آن را درک کرده و با انتخاب احسن خویش در راستای اصالح  آموز همواره در موقعیت است و می دانش

 مداوم آن حرکت نماید.
12 

تواند با محیط یادگیری، رابطه تعاملی برقرار  داری دارد و می گیری و خویشتن میمآموز توانایی انتخاب، تص دانش

 کند و تابع بی چون و چرا و مقهور محیط نیست.
12 

 12 آموز از اراده و انگیزه برخوردار است که در فرآیند یاددهی یادگیری، نقش اساسی دارد. دانش

های خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال  پذیری و توسعه شایستگی یادگیری، تربیت -آموز در فرآیند یاددهی  دانش

 دارد.
12 

 12 های گوناگون است. ها و توانایی ها، تجربیات، ظرفیت آموز دارای قابلیت دانش

های تربیتی و آموزشی، زمینه درک و  آموزان و خلق فرصت های وجودی دانش معلم، با شناخت و بسط ظرفیت

 سازد. یت آنان را فراهم میانگیزه اصالح مداوم موقع
12 

 12 آموزان است.  ساز رشد عقالنی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی دانش معلم، زمینه
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 12 یادگیری است. -معلم، راهنما و راهبر فرآیند یاددهی 

داوم های فطری، شناخت موقعیت یادگیرنده و اصالح م ساز برای ابراز گرایش یاددهی و یادگیری فرآیندی زمینه

 آن است.
13 

 13 های متنوع یادگیری است. یادگیری حاصل تعامل خالق، هدفمند و فعال یادگیرنده با محیط

طور معنادار نسبت به ارتباط با خود، خداوند، دیگران و  آموزان را به فرآیند یاددهی و یادگیری باید دیدگاه دانش

 مخلوقات، تحت تأثیر قرار دهد.
13 

کند و  آموز را با تأکید بر خودارزیابی فراهم می گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانش نتخابارزشیابی زمینه ا

 داند. ساز تحقق آن می ها را زمینه گیری از سایر روش بهره
13 

گفتن، خواندن و نوشتن از طریق رمزگشایی  دادن، سخن آموزش زبان و ادبیات فارسی بر چهار مهارت زبانی گوش

های فرازبانی )تفکر، نقد و تحلیل( و چگونگی  ادهای آوایی )شنیداری( و خطی )دیداری( و مهارتو رمزگذاری نم

 ها تأکید دارد. کاربست آن

25 

درسی و تربیتی در راستای  راهبردهای یاددهی یادگیری باید بتواند بستر الزم را برای تحقق اهداف برنامه

 حیات طیبه تدارک ببیند.یابی به مراتبی از مراتب  شکوفایی فطرت و دست
40 

های واقعی زندگی  ها، وقایع و روابط را در موقعیت راهبردهای یاددهی و یادگیری باید امکان درک و تفسیر پدیده

های  آموزان در موقعیت گیری در مورد مسائلی که دانش ای که شرایط را برای درک و تصمیم گونه تدارک ببیند، به

 د با رعایت نظام معیار اسالمی فراهم کند.شون مختلف با آن مواجه می

40 

آموزان را از طریق کاوشگری در تالش مداوم برای یافتن پاسخ  راهبردهای یاددهی و یادگیری باید انگیزه دانش

 ها شکوفا و تقویت کند. ها، وقایع و روابط آن هایی درباره پدیده پرسش
40 

های علت و معلولی  و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطهراهبردهای یاددهی و یادگیری باید امکان درک 

 آموزان فراهم کند. ها را همراه با افزایش بصیرت در دانش یا وابستگی پدیده
40 

های کسب شده در فواصل زمانی  هایی را تدارک ببیند که شایستگی راهبردهای یاددهی و یادگیری باید فرصت

 ی برای تعدیل، بازنگری یا ادامه مسیر یادگیری توسط او اخذ شود.آموز مرور و تصمیمات توسط دانش
40 

راهبردهای یاددهی و یادگیری باید فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل، تلفیق دانش و تجربیات پیشین با 

آموزان و توسعه  های وجودی دانش صورت یکپارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت های جدید را به یادگیری

 ها فراهم کند. یشایستگ

40 
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دهی  های فعال، خالق و تعالی بخش و با سازمان مندی فزونتر از روش راهبردهای یاددهی و یادگیری باید با بهره

 آوری و انباشت حقایق، زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید. نوآورانه و خالق فرآیند جمع
40 

نتقال دانش محدود نشده بلکه زمینه تولید علم از سوی راهبردهای یاددهی و یادگیری باید صرفاً به ا

 آموزان را با تأکید بر مشارکت آنان در مفهوم، تدارک ببیند. دانش
40 

های  آموزان را با معلم، همساالن و انواع محیط راهبردهای یاددهی و یادگیری باید زمینه تعامل مؤثر دانش

 یادگیری فراهم کند.
41 

های نوین آموزشی را فراهم نماید و  گیری هوشمندانه از فناوری یادگیری باید زمینه بهرهراهبردهای یاددهی و 

 سازی )نه نگاه جایگزینی و واگذاری( دنبال کند. ها را با نگاه تقویتی و تکمیلی یا توانمند استفاده از آن
41 

 های داخلی و خارجی راهبردهای یاددهی و یادگیری در پژوهش -4-6-2

 یادگیری و اهداف آن -4-6-2-1

ها، توجه به این  ملی و نتایج حاصل از پژوهش درسی برنامهباتوجه به سند تحول بنیادین و سند  

های  های جاری در سیستم آموزش و پرورش از جمله فعالیت نکته ضروری است که فرایندها و فعالیت

های  توان به روش م یادگیری را مییاددهندگان و آموزشگران باید در راستای یادگیری افراد باشد. مفهو

( معتقدند که یادگیری یکی از مفاهیم مهم در 1385) 1مختلف تعریف کرد. هرگنهان و السون

یادگیری با  کردن است. فرایند ترین مفاهیم برای تعریف شناسی است و در عین حال، یکی از مشکل روان

دهد و نخستین صفت مشخص آن، تغییر است  هر بینشی که تعریف شود، اساس رفتار افراد را تشکیل می

کند، از  شود، در مقابل آن ایستادگی می (. از طریق یادگیری، فرد با محیط خود آشنا می1371)شعبانی، 

آورد و  نماید، گاهی آن را تحت تسلط و فرمان خود در می محیط برای تأمین احتیاجات خود استفاده می

(. جریان یادگیری امری دائمی است، و در 1377ماید )شریعتمداری، ن زمانی خویشتن را با آن سازگار می

های  های شخصیتی فرد تأثیرگذار و تأثیر پذیر است. لذا بخاطر تفاوت این جنبه این جریان، همه جنبه

 (. 1377شخصیتی در افراد، فرایند یادگیری برای افراد مختلف، متفاوت است )شریعتمداری، 

ی تجارب معین  یادگیری معتقدند، یادگیری چیزی است که در نتیجهپردازان  برخی از نظریه

، یادگیری  2(. کلب1388دهد )السون و هرگنهان،  پذیرد و پیش از ایجاد تغییر در رفتار رخ می صورت می

تعریف کرده « شود  ی آن دانش از راه تغییر شکل تجربه، ایجاد می وسیله  فرآیندی که به» عنوان  را به

                                                 
1
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2 kolb  



235 

 

عنوان فراگیری رفتارها و اعمال مفید و پسندیده و حتی  توان به (. یادگیری را می1389، است )سیف

عنوان کسب رفتارها و اعمال مضر و ناپسند تعریف کرد. یکی از تعاریفی که امروزه بسیاری از محققان  به

بیانگر فرآیند  ( از یادگیری است. او معتقد است که یادگیری1961کنند، تعریف کمبل ) به آن استناد می

؛ السون و 1383،  باشد )کدیور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در توان رفتاری است که حاصل تجربه می

توان  (. در این تعریف، نکات مهمی قابل توجه است؛ به عنوان مثال می1389؛ سیف، 1388هرگنهان، 

کند اما هر  در شخص، تغییر ایجاد میبودن،   چنین استنباط نمود که یادگیری، مستقل از ساده یا پیچیده

شود. در واقع تغییرات حاصل از یادگیری، تغییرات نسبتا پایداری  نوع تغییری یادگیری محسوب نمی

انجامد، نه صرفاً به تغییر در  های یادگیرنده می روند و به تغییر در توانایی هستند که به سرعت از بین نمی

 (.1389رفتار ظاهری فرد )سیف، 

د توجه داشت که یادگیری تنها برای پیشرفت فردی نیست، بلکه آمادگی مداوم برای راهبری اثر بای

 (.1389باشد )مشایخ،  ای( نیز می بخش زندگی )فردی، خانوادگی، اجتماعی و حرفه

( مفهوم یادگیری مداوم را به عنوان مفهومی راهبردی با چهار محور بدین 2004سازمان یونسکو )

 نماید: یصورت تعریف م

 شناسی( ( یادگیری برای دانستن )تعامل، تجربه، تأمل در خودشناسی وهستی1

 پذیری( دادن )مسئولیت یادگیری برای انجام (2

 پایدار( یادگیری برای بودن )راهبری در جهت توسعه (3

 یادگیری برای باهم زیستن )پاسداری از صلح پایدار( (4

نیز حائز  های آموزشی یادگیری درنظام-فیت یاددهیعالوه بر درک مفهوم یادگیری، تعین کی

های آموزشی  یادگیری در نظام-های کمّی متداول برای تعین کیفیت یاددهی اهمیت است. از جمله مالک

 نمود:  مورد زیر اشاره4توان به  می

 آموز نسبت سرانه معلم به دانش -1

 کنندگان نام ثبت آموزان قبولی در مدت زمان مقرر به کل نسبت تعداد دانش -2

 سرانه فضای فعال آموزشی -3

 (.2005)گوتیه و تاردیف،  ای( معلمان آموزی حین خدمت )توسعه حرفه ساعات کار -4

 های یادگیری نظریه -4-6-2-2 

پذیر نیست.  های یادگیری امکان بدون آشنایی و استفاده از نظریه درسی برنامهدستیابی به اهداف 

شناسی، جامعه  تقیماَ با انسان سر وکار دارد و بررسی آن نیازمند به رواناست که مس آموزش امری 

(. از این رو 1382آرا،  باشد )چمن ترین مسأله در آموزش، یادگیری می شناسی و حتی فلسفه است. مهم
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تواند مسیر شفافی را پیش روی آموزشگر قرار  های یادگیری می آموزش به هر طریقی بر مبنای نظریه

دهند که یکی از متغیرهای مهم در فرایند آموزش، روش تدریس معلم است که  نشان می ها وهشدهد. پژ

ها در  ها و به کارگیری مناسب این نظریه گرفتن از آن های مختلف یادگیری و ایده آشنایی با نظریه

ایند یادگیری (. به طور کلی فر1372نژاد،  تواند بر بهبود و ارتقا آن موثر باشد )شعاری تدریس، می روش

های یادگیری تحقق یافته است. پژوهشگران و محققان  نیازمند اصول و ضوابطی است که تحت نظریه

ها و  اند و یافته داده های مختلفی مورد بررسی قرار شناسی تربیتی، یادگیری را از دیدگاه عرصه روان

است. با توجه به تنوع  تی شدهها در تبیین پدیده یادگیری منجر به ارائه نظریات متفاو استنباط آن

ای مرتبط باشد،  تواند با مسائل یادگیری مدرسه هایی که می بندی های یادگیری یکی از طبقه نظریه

 باشد. های رفتارگرایی، شناخت گرایی و پردازش اطالعات و سازنده گرایی می نظریه

 مستقیم، از غیر یا ممستقی شکل، هر پرورش )تربیت( به و آموزش"( معتقد است که 1380سیف )

 تعبیر از و یا نباشد آن متوجه مربی خود است ممکن اگرچه شد. خواهد متأثر یادگیری نظریه چند یا یک

 ضمنی دانش بر وجود امر این و کرد استنباط عملش از را آن تئوری توان می ولی باشد ناتوان آن کالمی

 (. 94)ص "نماید می تأکید یادگیری نظریات از معلمان

روش  از بهتری شناخت تا کند می کمک ها یادگیری به آن های نظریه با معلمان ه طور کلی آشناییب

موجب  شناخت و آگاهی این پیدا کنند. پیرامون، محیط و دیگران با کودکان ارتباط و تفکر یادگیری،

امه به معرفی اجمالی نمایند. از این رو در اد فراهم خود را ای حرفه ی توسعه های زمینه معلمان تا شود می

پردازیم و سرانجام به دلیل اهمیت و نوع  های یاددهی و یادگیری می مهمترین و تأثیرگذارترین نظریه

را  ها آنرویکرد حاکم بر آموزش ریاضی که بیشتر تمایل به نظریۀ سازنده گرایی و تعامل اجتماعی دارد، 

 تر معرفی خواهیم کرد. به صورت مفصل

  1ر گراییرفتا -4-6-2-2-1

نماید. در  گیری هستند، تأکید می ی رفتارهای آشکار که قابل مشاهده و اندازه این نظریه بر مطالعه

است. با این وجود تأکید اصلی همه آنها بر این است که  های مختلفی ارائه شده حیطۀ رفتارگرایی، نظریه

یطۀ نظری، برای تاثیر محیط بر رفتار شناسان این ح یادگیری، تغییر در رفتار آشکار است. همچنین روان

انسان اهمیت زیادی قائلند و معتقد هستند که تغییرات ایجاد شده در محیط، به ایجاد تغییر در رفتار 

های محرک و  ای از فعالیت گرایی به صورت دنباله (. یادگیری در دیدگاه رفتار1389شود )سیف،  منجر می

ها، بر  شود و تمرکز آن فعالیت بل مشاهده هستند، تعریف میپاسخی که دارای روابط علی معلولی قا

                                                 
1
 behaviorism 
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شناسان رفتارگرا  ترین روان سازی رفتار قابل مشاهدۀ انسانی است. اسکینر یکی از سرشناس شرطی

باشد و معتقد است یادگیری در  ای و ماشین تدریس می شود، وی ابداع کنندۀ یادگیری برنامه محسوب می

فوری و   دهی آشکار، بازخورد های کوچک، پاسخ گیرد که شامل؛ گام نجام میوجه ا صورتی به بهترین 

 (.1382آرا،  سرعت تعریف شده برای هر شخص باشد )چمن

یا کالسیک  1سازی پاسخگر هایی که در رفتارگرایی مطرح است، نظریه شرطی از مهمترین نظریه

باشد.  اسکینر می 3سازی کنشگر ثرندایک و نظریه شرطی 2ای سازی وسیله پائولفی، نظریه شرطی

ها و شرایط  های هیجانی موجودات را نسبت به موقعیت سازی کالسیک، عمدتاً یادگیری واکنش شرطی

سازی، یک محرک طبیعی با یک محرک غیر طبیعی همراه  کند. در این نوع از شرطی موجود تبیین می

کند.  ه توسط محرک طبیعی را ایجاد میطبیعی پاسخی شبیه به پاسخ تولید شد شود و لذا محرک غیر می

آموزی نتواند در یک امتحان درسی موفق باشد و این امر او را دچار اضطراب  به عنوان مثال، اگر دانش

گیرد دچار اضطراب و نگرانی  کند، ممکن است هر بار که برای آن درس مورد ارزیابی و سنجش قرار می

محرک شرطی است که باعث بروز پاسخ شرطیِ ترس و اضطراب  شود. در اینجا ابزار آزمون و ارزیابی یک

 (.1389سیف،  ؛ 1388؛ بیابانگرد، 1387شود )کدیور،  آموز می در دانش

گیرد. در این نظریه  ای، یادگیری از طریق کوشش و خطا انجام می سازی وسیله در نظریه شرطی 

مطلوب باشد، آن رفتار به محرک و عاملی  ی یک رفتار برای یادگیرنده، فرض اصلی آن است که اگر نتیجه

گردد. طبق این نظریه، در یک موقعیت یادگیری یا حل مسأله،  که در حضور آن انجام شده، متصل می

های او برای آن موقعیت، مناسب باشد )به  دهد تا اینکه یکی از پاسخ آزمودنی به طور مستمر پاسخ می

ادگیرنده یک وضعیت مطلوب باشد؛ این پاسخ، آموخته عنوان مثال موجب حل مسأله شود( و برای ی

های مشابه موقعیت یادگیری، دوباره از یادگیرنده یا آزمودنی سر خواهد زد. یکی از  شود و در موقعیت می

های یادگیرنده از یک موقعیت به موقعیت دیگری  مفاهیم مهم در ارتباط با این نظریه، انتقال آموخته

ها باشد  تواند دلیل انتقال آموخته های مختلف می توا و روش موجود در موقعیتمح است. در واقع شباهت

تواند به یادگیرنده کمک کند زیرا  (. به عنوان مثال یادگیری ریاضیات در یادگیری آمار می1389)سیف، 

ها به دلیل شباهت بین  بین محتوای این دو درس شباهت وجود دارد. همچنین در برخی از موقعیت

 تواند به درک برخی از مفاهیم جبری کمک نماید. و محتوای مطالب، یادگیری مفاهیم هندسی می اهداف
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در نظریه شرطی سازی کنشگر، تقویت مثبت و تقویت منفی است. در تقویت مثبت،  اصول مهم 

قویت یادگیرنده پس از انجام یک عمل و دریافت نتیجه و اثر خوشایند، به تکرار آن عمل می پردازد و در ت

منفی یادگیرنده پس از آنکه عملی را انجام داد و خود را از یک مخمصه یا ناراحتی رها کرد، آن عمل را 

 (.1389تکرار خواهد نمود )سیف، 

کند، چنانچه زمانی اظهار نظر  های کالسی شرکت نمی آموزی که در فعالیت به عنوان مثال، دانش

آنگاه تأیید رفتار مطلوب او البته  تشویق و حمایت قرار گیرد، کند یا استدالل نماید و از طرف معلم مورد 

 آموز تقویت مثبت باشد. تواند برای فعالیت کالسی دانش در شرایط مناسب، می

بازگشت خود به خودی و اصولی دیگر در این   های خاموشی، قوانین دیگری همچون تنبیه، پدیده

به  شناسی یادگیری و تربیتی ) های مرتبط با روان کتابها به تفصیل در  نظریه وجود دارد که توضیح آن

 است.  ( بیان شده 1389سیف،   ؛1388؛ بیابانگرد، 1387عنوان مثال، کدیور، 

نظریه رفتارگرایی به دلیل عدم توجه به فرایندهای درونی ذهنی مورد انتقاد برخی از پژوهشگران و 

 (.1391نماید )زمانی، ی کمک مؤثری به معلمان میدارروانشناسان تربیتی است اما در تدریس و کالس

 1گراییسازنده -4-6-2-2-2

های  گرایی دیدگاهی در یادگیری است که در نقطۀ مقابل رفتارگرایی قرار دارد. اگر نظریه سازنده

یادگیری را روی طیفی قرار دهیم که یک سر آن رفتارگرایی باشد، در سر دیگر این طیف، ساخت و ساز 

آرا،  گردد )چمن گیرد. تاریخچۀ سازنده گرایی به کارهای پیاژه و حتی ویگوتسکی باز می قرار میگرایی 

های مختلفی تعریف شده است اما همه آنها بر نقش فعال یادگیرنده در  ساز گرایی به گونه و (. ساخت1382

 (.1383دری قزلجه، ای که انسان، خود سازندۀ دانش خویش است )حی ساختن دانش تأکید دارند، به گونه

 ی تجربه که است مستمر فرآیندی دانش، تولید و شود ساخته می فرد توسط براساس این نظریه دانش

 (.2000 ،2بخشد )شانک می سازمان را، جهان از انفرادی افراد

 خاص های محرک به گو پاسخ فردی عنوان به به یادگیرنده، که رفتارگرایی دیدگاه وجود با رو، ازاین 

 عالقه، عقاید تجربه، مطابق داند که مؤثر می دانش فعّاالنه در ساختن را فرد سازنده گرایی، دیدگاه نگرد، می

 با تنها توانند نمی کند. همچنین بر اساس این دیدگاه، یادگیرندگان درک می را دنیا خود، های هدف و

 تأکید بنابراین، .گیرد نمی شکل انتقال طی دانش بگیرند، زیرا فرا را دانش منفعالنه، توجه و دریافت

باشد. جدید  های زمینه یا جدید اطالعات با مواجه شدن درضمن کردن، درک و معنی خلق با باید برآموزش
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 این برای دارند و با یکدیگر نیاز یاری هم و ساخت مشارکت، به فعال یادگیرندگان گرایی در نظریه سازنده

 (.2005، 1بپیوندد )کاراکیورگی وقوع به فعال یادگیری باید درآید، یادگیرنده مالکیت و تصرف به دانش که

ی  وابسته است. در فلسفه 2گرایی ی نسبیت ی سازنده گرایی، یادگیری به فلسفه در نظریه

شود. این  شود و برنقش یادگیرنده در ساختن دانش تأکید می گرایی دانستن، امری نسبی تلقی می نسبیت

شود که  گرایی چنین فرض می ی عینیت قرار دارد. در فلسفه 3گرایی فلسفه عینیتدیدگاه فلسفی در مقابل 

ای از جهان خارج از  جهان عینی، مستقل از یادگیرنده وجود دارد و یادگیرنده درضمن یادگیری، نسخه

شود که خود  گونه تصور می گرایی این ی سازنده فرستد. اما در نظریه ذهن را به درون ذهن خود می

های  ی سازنده گرایی، بنا به ویژگی پردازد. لذا، طبق نظریه طور فعال به ساختن دانش می یرنده بهیادگ

مختلف افراد و ادراکات متفاوت آنان، دانش هرکسی منحصر به خود اوست و هیچ نوع قانون علمی ثابت و 

از زمانی به  جهان شمولی وجود ندارد، بلکه هرگونه دانشی نسبی است و از شخصی به شخص دیگر و

 (.1388زمان دیگر متفاوت است )سیف، 

 قرار مورد توجه ریاضی آموزش در گیری چشم صورت به اخیر، ساخت و ساز گرایی های سال در

 یکدیگر به ناپذیری اجتناب طور به تدریس در سازنده گرایی و رویکرد مسأله حل است. آموزش گرفته

 کنند پیدا کامل نظریه آشنایی این با ریاضی معلمان که است تاهمی حائز بسیار این رو، هستند. از مرتبط

 (.1390مالخلیفه، شاهورانی و کریمی،  )عسگری، رستمی

جا که با بررسی فرآیندهای ذهنی، به برسی چگونگی یادگیری در انسان  نظریه سازنده گرایی از آن

نفسه، است که سازنده گرایی، فیمعتقد  4پردازد، بر اساس نظرات شناختی شکل یافته است. شونفیلد می

ای ایفا  نیست، بلکه دیدگاهی است که در تحقیقات شناختی، نقش رو به فزاینده 5جزئی از علوم شناختی

آرا،  است )چمن  گیری مجدد بسیاری از نظرات دربارۀ یادگیری و یاددهی شدهکند و موجب شکل می

1383.) 

اند. نظرات لِو  هایی را ارائه دادهاین حیطه نظریه محققانی همچون ویگوتسکی، پیاژه و برونر در

6ویگوتسکی
ای  آموزش و یادگیری مدرسه سازنده گرایی مدرن بسیار نزدیک است و از اهمیت باالیی در به 

پردازیم، سپس به طور  های پیاژه و برونر می برخوردار است. از این رو ابتدا به طور خالصه به بیان دیدگاه
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های شناختی نیز  کنیم و در ادامه به طور اجمالی برخی از نظریه گوتسکی را بررسی میمبسوط نظریه وی

 گردد. معرفی می

 ی پیاژه نظریه -4-6-2-2-2-1

واقع کودکان از راه  بینند. در ی پیاژه، کودکان جهان هستی را متفاوت از بزرگساالن می در نظریه

پردازند. رشد شناختی از راه سازگاری )جذب  مور میی مستقیم با محیط پیرامونی به درک و فهم ا تجربه

گیرد. سازگاری، به برخورد و سازش با محیط اشاره  های ذهنی( شکل می واره و انطباق( و سازمان )طرح

  .(1388شود )سیف،  های ذهنی گفته می واره مندی شناخت و ایجاد طرح دارد. سازمان به نظام

های  ه برای کمک به معلمان در شناخت ویژگیمهمترین بخش های نظریه پیاژیکی از 

 های مختلف تحصیلی، نظریه رشد شناختی اوست. آموزان در دوره دانش

شود؛ مرحله  در این نظریه، رشد شناختی افراد از تولد تا بزرگسالی به چهار مرحله تقسیم می 

؛ 1387( )کدیور، )صوری4)محسوس( و عملیات انتزاعی 3، عملیات عینی2، پیش عملیاتی1حسی حرکتی

 (.1389سیف،  ؛ 1388بیابانگرد، 

کردن مرحله قبلی است. در واقع گذر از این  ای به مرحله بعدی، مستلزم طی ورود فرد از مرحله

باشد. در نظریه پیاژه عامل زمان اهمیت دارد. با این  مراحل به ترتیبی که ارائه شده است، ضروری می

 شوند. رسانند و وارد مرحله بعدی نمی یک مرحله را به پایان نمیوجود, همه کودکان در یک سن معین 

های حرکتی درک  در مرحله حسی حرکتی کودک جهان را با استفاده از حواس، اعمال و فعالیت

کودک هنوز بر عملیات ذهنی مسلَط نشده است و قادر به تفکر منطقی  کند. در مرحله پیش عملیاتی می

 نیست.

اندیشند و توانایی انجام اعمال منطقی را  کودکان به طور کامالً منطقی می در دوره عملیات عینی

ی رشد شناختی پیاژه،  های انتزاعی. در آخرین مرحله آورند اما بر اساس امور عینی نه پدیده بدست می

 نماید. تواند به طور استنتاجی استدالل کند و به تدریج توانایی تفکر انتزاعی را کسب می نوجوان می

باتوجه به نظریه پیاژه، روش آموزش مناسب بر یادگیری اکتشافی تأکید دارد. یعنی یادگیرنده خود شخصاً 

های یادگیری مناسب است  کند.این روش برای کودکان سنین پایین یکی از روش دانش را کشف می

 (.1389سیف،  )
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اند.؛ به عنوان مثال  کردهالبته برخی از پژوهشگران به مراحل رشد شناختی پیاژه نقدهایی وارد  

اند که برخی از افراد در سنین باال هنوز به مرحله  ( در تحقیق خود نشان داده2005) 1فتسکو و مککلور

تواند از برخی جهات  اند با این وجود نظریه رشد شناختی پیاژه می تفکر منطقی و عملیات صوری نرسیده

 زان کمک نماید.آمو معلمان را در آموزش و برخورد درست با دانش

شناختی  گرایی روش هایی که ریشه در نظریه تحول شناختی پیاژه دارد، نظریه سازنده یکی از نظریه

زیرا  دانند،  های کودکان می است. پیروان این نظریه هدف آموزش و پرورش را حمایت از نیازها و عالقه

 (. 1389یادگیرنده محور است )سیف، معتقدند که یادگیری یک اقدام فردی است. لذا روش آموزشی آنها 

 ی برونر  نظریه -4-6-2-2-2-2

نظریه برونر عالوه بر اینکه یک نظریه رشد شناختی است یک نظریه شناختی یادگیری نیز 

ی  ی پیاژه، در نظریه ی برونر تأکید اساسی بر فرایند تفکر است. مانند نظریه شود. در نظریه محسوب می

آورند و آن را  چگونه کودکان اطالعات مربوط به جهان هستی را به رمز در می برونر نیز این مطلب که

کنند مورد توجه واقع شده است. مراحل رشد ذهنی در  دهند و در ذهن خود ذخیره می سازمان می

ی نمادی است. در مرحلۀ حرکتی  ، و مرحله2ی تصویری ی حرکتی، مرحله ی برونر شامل مرحله نظریه

ی  کنند. در مرحله های حرکتی یا عملی بازنمایی می صورت پاسخ ای تجربه شده را بهکودکان رویداده

کنند. و  صورت تصاویر ذهنی تجسم می بازنمایی تصویری یا تجسمی کودکان رویدادهای زندگی خود را به

 آید )سیف، ها زبان است نائل می ترین آن نمادی که عمده ی نمادی کودک به کسب یک نظام  در مرحله

1388.) 

 )نظریه تعامل اجتماعی( اجتماعی به یادگیری -رویکرد فرهنگی -4-6-2-2-2-3

یادگیری  -اندرکاران حوزه یاددهی هایی که امروزه بیشتر مورد توجه و اقبال دست یکی از نظریّه

( 1934،1896) 4های ویگوتسکی باشد که بر اساس دیدگاه می 3فرهنگی  -ی اجتماعی قرار گرفته، نظریه

کل گرفته است. بر مبنای این نظریّه، یادگیری انسان، در تعامل اجتماعی افراد با یکدیگر شکل گرفته و ش

، در تعامل اجتماعی،  های ذهنی افراد، منشأ اجتماعی دارند. بر طبق این نظریّه، فرهنگِ جامعه کارکرد

نوعی کودکان تأثیر گذاشته، و های  ها و ابزارهای فرهنگی، بر فعالیت نقشی اساسی دارد. چرا که زمینه
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، بدین معناست که ارتباط 1مندی مندی برای تعامل محیطی و اجتماعی ایشان است. واسطه  عامل واسطه

ای صورت  واسطه، مستقیم و انعکاسی نیست، و از طریق واسطه کودک با جهان اطراف، ارتباطی بی

ها را  هنگ از طریق این ابزارها، رفتار انسانداند. فر پذیرد که ویگوتسکی، فرهنگ را عامل وساطت می می

 دهند. شکل داده و ابزارهای جدید، رفتارها را تغییر می

بازی، تا ابزارهای  ویگوتسکی از میان ابزارهای فرهنگی )اعمّ از ابزارهای فرهنگی مانند اسباب

است؛ چرا که جدا از تأثیر  برای زبان قائل شناختی مانند عدد، نماد، زبان و غیره(، نقش بسیار مهمی  روان

حسینی و مهران،  شود )حاج مندی، از طریق زبان، عملی می متقابل زبان و تفکّر، سهم عمده و مهمّ واسطه

وگو حرکت  (. بنابراین، جای تعجب نخواهد داشت اگر بگوییم: یادگیری در این نظریّه، بر مدار گفت1390

مندِ فرد دیگری که مهارت بیشتری دارد، ساخته شده  مل واسطهترتیب، معنا یا مفهوم، با تعا کند. بدین می

گیرد )کامپولینن  شکل می 2سازی و در این فرایندهای مشترک اجتماعی، تغییرات رشدی از طریق درونی

 (. 2007، 3و رنشا

سازی، اشاره به مالکیّت فرد، بر مفاهیم و معنا دارد که از طریق آموزش فراهم شده است؛  درونی

(. ویگوتسکی در 1389سازند )کرین،  پارچه می کودکان معنا را درک کرده و آن را با تفکّر خود یکیعنی 

را به عنوان یک مفهوم مرکزی برای درک رشد شناختی و  4همین زمینه، مفهوم دامنۀ تقریبی رشد

دک( و توانایی کودک مطرح کرد. دامنۀ تقریبی رشد، فاصله میان سطح کنونی رشد )توانایی فعلی کو

کردن مسأله او به تنهایی، و توانایی  ای که میان )توانایی( حل باشد. همان فاصله سطح بالقوه رشد او می

 سال تواناتر از وی، قابل مشاهده است.  تر )تواناتر( یا هم حل مسأله او در تعامل با فردی بزرگ

 فرهنگی -نظریۀ اجتماعی -4-6-2-2-2-3-1

های  اجتماعی و فرهنگی، در رشد کودکان تأکید دارند، نظریه هایی که بر نقش دنیای نظریه

 ( به وجود آمده است.1978شوند که منشاء آنها از اصول کار ویگوتسکی ) فرهنگی نامیده میاجتماعی

فرهنگی رشد یا نظریۀ رشد شناختی ویگوتسکی بر فرایندهای  -تمرکز اصلی نظریۀ اجتماعی

یک کودک است. ویگوتسکی، رشد شناختی را فرایندی مشارکتی  اجتماعی، فرهنگی و تاریخی در رشد

( و با 1388  دهد )سانتراک، ( و معتقد بود که رشد شناختی، در خأل رخ نمی2011، 5دانست )فرکیس می
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ها در زمینۀ اجتماعی و فرهنگی  آید، و همۀ این رشد زبان، رشد اجتماعی و حتی رشد جسمانی پدید می

(. هر چند توجه او اساساً به روابط متقابل کودک و افراد بزرگسال بود؛ این 1386ن، افتد )گارتو اتفاق می

آموزان نیز  آموزان و معلّمان، بلکه به تعامل بین خود دانش ادعا توجهات را نه تنها به تعامل بین دانش

اند؛  رفتههایی که از نظریه ویگوتسکی الهام گ (. گرچه اغلب پژوهش2012، 1کند )مرسر و هاو جلب می

 (.1392های او دربارۀ افراد سنین مختلف نیز کاربرد دارد )بِرک،  روی کودکان تمرکز دارند؛ امّا دیدگاه

 فرهنگی ویگوتسکی -مفاهیم کلّی در رویکرد اجتماعی -4-6-2-2-2-3-2

تنیده، مانند مفهوم کارکرد و فرایندهای عالی  نظریۀ ویگوتسکی بر اساس تعدادی مفاهیمِ درهم

 پردازیم. و غیره استوار است که در اینجا به اختصار به معرفی آنها می 3مند فعّالیت واسطه ، مفهوم 2هنیذ

، به فرایندهای ذهنی مانند توجه، ادراک، 4کارکردهای نخستین ذهنی کارکردهای ذهنی:  -1

ور طبیعی وجود های آغاز عمر به ط حافظه و تفکّر اشاره دارد. این کارکردهای نخستین ذهنی، در سال

دارند. ویژگی مهم آنها غیر ارادی بودن و ناآگاهانه بودن است؛ مثالً هم انسان و هم حیوان، پس از شنیدن 

کند. کارکردهای عالی ذهنی مثل استدالل منطقی،  یک صدای شدید، بدون اراده به سوی آن توجه می

 یابند. کردهای نخستین تحول میتوجه انتخابی، زبان و غیره، ویژه انسان هستند و بر اساس کار

ویگوتسکی معتقد است که کارکردهای عالی ذهنی، بر اثر تداوم مستقیم کارکرد نخستین متناظر، 

 (. 1391آورد )سیف،   شناختی را پدید می یابد؛ بلکه نوع جدیدی از ساخت روان تحوّل نمی

سازی است.  یند درونیگیری کارکرد عالی ذهنی، فرا عنصر اساسی در شکل: سازی درونی  -2

های اجتماعیِ بیرونی، به فرایندهای  فعّالیت سازی عبارت است از فرایند تبدیل تدریجی تجارب یا  درونی

(. ویگوتسکی استدالل 1391شود )سیف،  پذیر می عالی ذهنی که از طریق یک واسطه )میانجی( امکان

دارد در  دهد و اظهار می رخ می 5اجتماعیسازیِ فرایندهای مشترک  کرد تغییرات رشدی از طریق درونی

میان "افتد. اوّل، در سطح  شناختی، در دو مرحله یا دو سطح اتفاق می جریان رشد، هر کارکرد روان

6ذهنی
7درون ذهنی ")بین ذهن افرادی که در تعامل اجتماعی شرکت دارند( و دوّم، در سطح  "

)در  "
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دهند؛ ولی به تدریج آن  ناختی را با کمک دیگران انجام میدرون ذهن خود فرد(. ابتدا کودکان تکالیف ش

 توانند به اتکای خود تکلیف مزبور را انجام دهند. شود و کودکان می توانایی، درونی می

مندی یکی از مفاهیم مهمی است که باید در نظریۀ  واسطه: گری( مندی )میانجی واسطه  -3

تکوین روندهای ذهنی باالتر، با تکیه بر این مفهوم  ویگوتسکی به آن اشاره کرد؛ زیرا درک چگونگی

مندی یعنی به کارگیری ابزار و عالئم فرهنگی، برای نشان دادن  (. واسطه2007، 1پذیر است )ورچ امکان

های  (، این ابزارها را همچون سیستم2008) 2وقایع و به وجود آوردن تغییرات کیفی در تفکّر. اسمیت

ها از آن  داند. زبان نیز سیستمی ارتباطی است که انسان ها می تعامل افکار و ایدههایی برای  ارتباطی، راه

ای  های نشانه های تفکّر نیست و نظام کنند. اگرچه زبان، تنها وسیلۀ همۀ شکل برای تفکّراتشان استفاده می

 (. 1389دیگری نیز در رشد تفکّر اهمیّت دارند )رشتچی، 

برای  xند که یک راه ساده حل مسائل عددی، این است که از حرف گیر آموزان یاد می مثالً دانش

کنند تا بتوانند  های ریاضی تبدیل می مقدار مجهول استفاده کنند. آنها به این طریق، مسائل را به عالمت

 برای آنها راه حل بیابند.

( توسط MLE« )3شده تجارب یادگیری وساطت»اصطالح : شده تجارب یادگیری وساطت -4

از نظر آموزشی، تجارب یادگیری وساطت شده، مربوط به  ( به کار برده شد.1980و همکاران ) 4رستینفیو

هایی  بزرگسال، به منظور تأمین رشد شناختی در یک محیط تدریس است. فعالیت –نحوۀ تعامل کودک

 :که ممکن است در یادگیری وساطت شده انجام گیرند عبارتند از

 ها. رکز بر روی تکلیف از طریق کاهش تعداد و پیچیدگی محرکآموز برای تم کمک به دانش 

 رو شود.های مهم روبه آموزان تا به صورت مکرّر با محرّک ایجاد فرصت برای دانش 

 آموزان تا روابط بین تجارب پیشین و جاری را دریافت و درک  فراهم ساختن فرصت برای دانش

 .کنند

 و  5اسمیت-جارب خویش را تعمیم بخشند )آربیتمنآموزان تا ت ساختن فرصت برای دانش فراهم

 (.1984همکاران، 
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شود که مفهوم  شده که موجب تمرکز بر بسیاری از الگوهایی می پنج سازوکار آموزش وساطت

  اند؛ عبارتند از: ( را در خود گنجاندهMLEوساطت )

شود  فراشناختی می آموز، باعث چالشی ( سئوال از فرآیند از طریق برگرداندن فکر به خود دانش1

 .آموزان از خودشان باشد های معلّم، تمرکزِ توجه بر سئوال کردنِ دانش که به جای اتّکا به پاسخ

آموز  ها، و بدین ترتیب، یادگیری دانش زدن، یعنی برقراری ارتباط شناختی با سایر موقعیت ( پل2

زدن را عرضه کند، بلکه این  یی از پلها ماند. نقش معلّم این نیست که نمونه روی یک تکلیف، ثابت نمی

هایی که در همان  هایی را از تجارب خود یا موقعیت آموزان بخواهد خودشان نمونه است که از دانش

تر فرآیند را به زبان خود و  آموزان کاربرد وسیع روند، مثال بزنند. به این ترتیب دانش فرآیندها به کار می

هایی باشند که توسط  کنند؛ به جای این که محدود به موقعیت یدر رابطه با تجارب خویش مشاهده م

 (.1988، 1معلّم طرّاحی شده و ممکن است با آنها آشنا نیز نباشند )هیوود

های درست و نادرست هر دو انجام گیرد. هدف  ( ایجاد سئوال یا طلب توجیه باید در مورد پاسخ3

چه درست و چه  –های خویش د تا درباره پاسخآموزان را تشویق کن این راهبرد این است که دانش

 .های جایگزین را مورد توجه قرار دهند فکر کنند و راه حل -نادرست 

آموزان  رود، دانش ( آموزش قواعد با تعمیم سروکار دارد. وقتی یک قاعده در یک مورد به کار می4

قرار دهند. باز هم نقش معلّم این شوند که کاربرد آن قاعده را در سایر موارد نیز مورد توجه  تشویق می

 .آموز باشد نیست که قاعده را تجویز کند؛ بلکه باید واسط اندیشۀ دانش

و راهبرد، در هیچ درسی به عنوان اجزای  پذیری، توالی سیستمی  بینی ( تأکید بر نظم، پیش5

 (.1384نوی، گردد )اشمن و کا ها توأماً اجرا می شود، ولی در تمام درس خاص، آموزش داده نمی

( استدالل کرد که فراگیری زبان و استفاده از آن، طرز 1962و1978ویگوتسکی ): زبان و تفکّر  -5

دهد. او زبان را هم به عنوان یک ابزار فرهنگی )برای توسعه و تسهیم دانش در  ها را تغییر می فکر بچه

ی )برای ایجاد فرآیندها و مضمون شناس میان اعضای یک جامعه یا گروه( و هم به عنوان یک ابزار روان

تفکّر فردی( شرح داد. او همچنین اظهار کرد که بین این دو نوع کاربرد، رابطه نزدیکی وجود دارد. این 

های  ذهنی )اجتماعی، تعاملی(، برخی از قابلیت فعّالیت میان تواند در این ادعا خالصه شود که  رابطه می

دهد. این  های مشترک، شکل می فعّالیت ( را با مشارکت کودک در ذهنی بسیار مهم )فردی، شناختی درون

های جدید تفکّر را نه فقط برای آنها، بلکه گاهی اوقات برای  ای از تفکّر و شیوه های تازه ها درک فعّالیت 

 آورند.  افرادی که با آنها در تعامل هستند به وجود می
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یم اصلی نظریه ویگوتسکی، مفهوم دامنۀ تقریبی یکی دیگر از مفاه: (ZPDدامنۀ تقریبی رشد )  -6

رشد است. دامنۀ تقریبی رشد، که فهم آن برای درک نظریّۀ رشد شناختی ویگوتسکی بسیار مهمّ است، 

(. منظور از دامنۀ تقریبی رشد، 1391دهد )سیف،  اهمیت تعامل اجتماعی را در رشد و یادگیری نشان می

تواند در تعامل با یک  تواند مستقالً انجام دهد و آنچه او می دک میفاصله بین آنچه کو"عبارت است از: 

کنند،  کودکان وقتی از دیگری کمک دریافت می "بزرگسال یا همتای ماهرتر از خود به انجام برساند.

دهند از خود  تری را در مقایسه با زمانی که به تنهایی کاری را انجام می توانند تفکّر و رفتار پیچیده  می

 (. 1387ان دهند )زیگلر و آلیبالی، نش

فاصله بین سطح واقعی رشد که با یادگیری از طریق حل  "ویگوتسکی این مفهوم را به عنوان 

شود و سطح بالقوه رشد که از طریق حل مسأله تحت راهنمایی  مسأله به صورت مستقل ایجاد می

 (. 1993، 1کند )وود تعریف می "دآی ساالن بالقوه تواناتر به دست می بزرگسال یا همکاری با هم

ترش به  کودک، باید کودک در تعامل با یک فرد بزرگسال یا همتای با تجربه ZPDبرای مشاهده 

( و یا کمی باالتر از 2011برانگیز باشد )گردلر،  حل مسأله بپردازد و این مسأله باید برای کودک چالش

 کودک برانگیخته شود: ZPDراه وجود دارد تا میزان (. چهار 1382توانایی فعلی کودک باشد )ویگوتسکی، 

(. ویگوتسکی اظهار 2011نشان دادن راه حل در صورتی که کودک بتواند تقلید کند )گردلر،  -1

تواند تقلید کند. مثالً اگر  دارد که شخص تنها آن چیزی را که در محدوده سطح رشد وی قرار دارد می می

ه شود و معلّم آن را روی تخته سیاه حل کند، امکان دارد کودک کودکی در مسأله حساب با مشکلی مواج

تواند نحوۀ  کودک نمی  ای از ریاضیات عالی را حل کند، آن طرز حل مسأله را بفهمد. امّا اگر معلّم مسأله

 (.1382آید )ویگوتسکی،   حل مسأله را درک کند ولو چندین دفعه در مقام تقلید بر

 صورتی که کودک بتواند آن را تمام کند.شروع به حل مسأله کردن در  -2

 باالتر(. IQهمکاری با کودک دیگر برای توسعه بیشتر تفکّر )کودک دارای  -3

های هدایتی، تحلیل مسأله برای کودک و غیره )گردلر،  توضیح اصول حل مسأله، پرسیدن سؤال -4

2011.) 

 تیفرهنگی به رشد شناخ -موضوعات محوری رویکرد اجتماعی -4-6-2-2-2-3-3

گردند. از این چهار  فرهنگی به اختصار معرفی می -در زیر چهار موضوع محوری رویکرد اجتماعی

فرهنگی پیشنهاد  -های جدیدتر اجتماعی محور، دو محور اوّل را ویگوتسکی و دو محور بعدی را نظریّه

 اند: کرده
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 دهد. رشد شناختی در تعامل اجتماعی رخ می -1

فرهنگی، این است که  –های اجتماعی سکی و به طور کلّی همۀ نظریّهیکی از ادعاهای اصلی ویگوت

رشد در تعامل اجتماعی و تماس روازنه کودک با پدر و مادر، خواهر و برادر، همتایان، اعضای دیگر 

فرهنگی معتقدند که این  –های اجتماعی دهد. نظریّه خانواده، همسایگان، معلّمان و سایر آن رخ می

علّی نیز برای رشد ای بر رشد کودک دارند، یک سازوکار  العاده بر اینکه تأثیرات فوقتعامالت، عالوه 

 (.1387)زیگلر و آلیبالی، شود  محسوب می

 شناختی هستند. زبان و سایر ابزارهای فرهنگی، واسطه کارکردهای روان -2

طبیعی، دو مشخصۀ زبان، در نظریۀ ویگوتسکی نقش اساسی دارند؛ یکی اینکه زبان به طور 

اجتماعی است و دیگری اینکه زبان وابسته به زمینه است؛ و به همین دلیل تأکید ویگوتسکی بر گفتار 

های غیرزبانی مانند اشارات و حرکات هنگام  های زبانی، نشانه است و نه زبان، زیرا در گفتار عالوه بر نشانه

 (.1389حرف زدن نیز در ایجاد ارتباط دخالت دارند )رشتچی، 

های مختلف وجود دارند و کودکان در هر فرهنگی، کار با آن  زارهای فرهنگی متنوّعی در فرهنگاب

  دهد و ابزارهای جدید، ها را شکل می گیرند؛ فرهنگ از طریق این ابزارها، رفتار این انسان ابزارها را فرا می

ر مهمی برای زبان قائل است و دهند. ویگوتسکی از میان ابزارهای فرهنگی، نقش بسیا رفتارها را تغییر می

شود، مهمترین لحظه در جریان رشد ذهنی کودک  زمانی که زبان با عمل یکپارچه می"معتقد است 

 (. 1978)ویگوتسکی،  "است.

 های یادگیری کودکان تأثیر دارد. هنجارهای فرهنگی، بر فرصت -3

گذارد و بر  تیار کودکان میفرهنگی، بر ابزارهایی که فرهنگ در اخ -های جدید اجتماعی نظریّه

هایی که  های کودکان و فرصت فعّالیت گذاری هنجارهای فرهنگی و اقدامات اجتماعی بر  نحوۀ تأثیر

ای که کودکان اوقات فراغت خود را  اند. برای مثال، نحوه کودکان برای یادگیری دارند، تمرکز کرده

های مختلف  دهند؛ در فرهنگ تماعی اختصاص میگذرانند و میزان وقتی که به درس، بازی و تعامل اج می

هایی را  فعّالیت متفاوت است. از این روی والدین و معلّمان، بر اساس هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، نوع 

ها، کودکان، بسیاری از  فعّالیت کنند و در جریان این  بینند، انتخاب می که برای کودکان مناسب می

 (.1387آموزند )زیگلر و آلیبالی،  ، فرهنگی و دینی را میها و هنجارهای اجتماعی ارزش
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 های خاص شناختی است. یادگیری اجتماعی نیازمند توانایی -4

ساختن سازوکارهایی بوده است که  فرهنگی، بر مشخص -های جدید اجتماعی تمرکز عمدۀ نظریّه

شناختی که برای یادگیری ترین توانایی  هستند. شاید اساسی  در یادگیری اجتماعی و فرهنگی دخیل

یا درک مشترکی است که در  1ذهنی – اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز است، توانایی برقراری تبادل میان

آید. آن دسته از تعامالت اجتماعی که در آن تبادل  جریان فرایندهای توجه مشترک، میان افراد پدید می

شود که در آنها  بیشتری نسبت به تعامالتی میگیرد، منجر به یادگیری  ذهنی بیشتری انجام می میان

ذهنی کمتری وجود دارد. آنچه در رشد کودک و افزایش توانایی او در برقراری تبادل تبادل میان

ذهنی برای یادگیری حائز اهمیّت است، توانایی او در درک این واقعیت است که دیگران نیز مانند  میان

 تند.خود او دارای حاالت ذهنی و اراده هس

 کاربردهای عملی نظریه ویگوتسکی در آموزش -4-6-2-2-2-3-4

فعّال و پذیرش  های مشترکی دارند. هر دو بر مشارکت  های پیاژه و ویگوتسکی ویژگی نظریه

رود تا اکتشاف  کنند امّا مدل ویگوتسکی از یادگیری اکتشافی مستقلّ، فراتر می های فردی تأکید می تفاوت

های کالمی یادگیری کودکان را هدایت  ها و یادآوری . معلّمان با توضیحات، مثالکند کمکی را ترغیب 

سازند. تشریک مساعی  های خود را به دقّت با دامنۀ تقریبی رشد هر کودک متناسب می کنند و تالش می

کند. معلّمان، تجربیّات یادگیری یاری بخش را ترتیب  ها نیز به اکتشاف کمکی مساعدت می همکالسی

بندی کرده و آنها را ترغیب  های مختلف را با هم گروه های دارای توانایی دهند، به اینگونه که همکالسی می

 (. 1392)بِرک، به یکدیگر بیاموزند و کمک کنند  کنند می

 های عملی نظریه ویگوتسکی در آموزش را در چند نکته خالصه کرد: ( کاربرد1391)سیف، 

داند.  های عالی ذهن بسیار مهم می ن؛ او زبان را برای رشد کارکردتأکید زیاد بر اهمّیّت زبا -1

توان اینگونه نتیجه گرفت که مدارس باید زبان را یک موضوع محوری تلقّی کنند و معلّمان  بنابراین، می

 در آموزش زبان جدّیّت بیشتری به کار ببندند.

شناختی به شدّت متأثّر از این تأکید بر مسائل فرهنگی و اجتماعی؛ گفته شده است که رشد  -2

اجتماعی آموزش داده شوند و در  -نظریه است. بنابراین، الزم است مطالب درسی در یک بافت فرهنگی

 تمام مراحل تحصیلی مسائل فرهنگی و اجتماعی از نظر دور نمانند.

های مختلف  توجه به مفهوم دامنۀ تقریبی رشد؛ بنا به این مفهوم، معلّم باید در آموزش موضوع -3

آموزان پیشاپیشِ رشد ذهنی آنان حرکت کند. یعنی معلّمان باید همواره یادگیرندگان را با  به دانش
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های موجود آنان باشد و برای آنان به صورت  مسائلی روبرو سازند که قدری فراتر از سطح توانایی

رشد ذهنی کودکان را به سطح انگیز جلوه کند. از این راه معلّمان قادر خواهند بود سطح فعلیِ  چالش

 بالقوّۀ آنان نزدیک کنند. 

تشویق کودکان به صحبت کردن با خود؛ از آنجا که با خود سخن گفتن، کودکان را در هدایت  -4

دهد بهتر است معلّمان کودکان را در مدرسه تشویق کنند تا با خود نجوا  و کنترل اندیشیدن یاری می

گوید:  ( در تأیید این نظر می2000، 1سته بر زبان جاری سازند. ) وولفوککنند یا افکارشان را به طور آه

کنند، ممکن است کار را  آموزان بر روی مسائل دشوار کار می تأکید بر سکوت کامل در زمانی که دانش»

کردن با خود، خودآموزی شناختی  های تشویق کودکان به صحبت یکی از راه«. تر سازد برای آنان دشوار

آموزانی که توانایی خودآموزی شناختی دارند، هم از جهت کیفیّت و دقّت و هم از لحاظ  انشاست. د

کنند. به عنوان نمونه، در ضمن انجام کارها ممکن است به خود  سرعت بر یادگیری خود نظارت می

تر کار  تر و آهسته ؛ عکس را با خطوط دیگری بکشم. باید دقیق خوب، حاال چه کاری باید بکنم؟»بگویند: 

تر رسم کنم. عالی است؛ حاال کمی به سمت راست، همین طور. خوب  کنم. خوب، خط را پایین، پایین

 (.1391)سیف، ... «  حاال

اند؛ که  ها همچنین بر استفاده از زبان در جهت کاربرد نظریۀ ویگوتسکی در آموزش تأکید نموده آن

گو، به عنوان ارزش و     و یادگیری مبتنی بر گفت -نظر به اهمیّت این موضوع، به توضیح فرایند یاددهی

 پردازیم. می 2فرهنگی -ظرفیت نظریۀ اجتماعی

گو، تأثیر     و فرهنگی، فراگیری زبان و استفاده از آن در قالب گفت -بر اساس دیدگاه اجتماعی

فرهنگی  -یدارد. در واقع، یکی از نقاط قوت خاصّ نظریۀ اجتماع گیری روی تفّکر فردی و جمعی چشم

این است که نه تنها بر نحوۀ یادگیری افراد از تعامل با یکدیگر، بلکه بر نحوه ایجاد فهم جمعی از 

فرهنگی، تأثیر بسیاری  -آور نیست که نظریۀ اجتماعی های بین افراد، نیز توجه دارد. بنابراین تعجب تعامل

آموزان،  آموز، و همچنین تعامل بین دانش بر تحقیقات مربوط به یادگیری مبتنی بر تعامل معلّم و دانش

 (. 2012داشته است )مرسر و هاو، 

ها با یکدیگر یا حل کردن مسائل به طور  ها، توجه بسیار زیادی به نحوه یادگیری بچه پژوهش

(. دو شکل اصلی تحقیقات در این زمینه را به طور خالصه بررسی خواهیم 2010اند )هاو،  گروهی داشته

اند )هر چند  های کالسی معمول انجام شده فعّالیت ها و مطالعات تجربی که خارج از  رسیکرد یعنی: بر

                                                 
1 
Woolfolk 

2 
The dialogic processes of teaching and learning: The value and potential of sociocultural theory .Mercer, N. 

& Howe, C. (2012). 
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های اصلی کالسی مشاهده  فعّالیت هایی که محقّقان در  اغلب با استفاده از تکالیف آموزشی(، و بررسی

 اند. کرده

ای تجربی ه بخش اعظم تحقیقات اولیه در مورد یادگیری از طریق تشریک مساعی، شامل بررسی

طور گروهی مؤثرتر است یا  کنند که آیا حل مسائل، به می تعامل افراد هم سن و سال است. آنها مشخص 

شود که یا باید به تنهایی  می آموزان تمرین یکسانی داده  طور خاص، به دانش حل کردن آنها به تنهایی. به

 شود.  می رزیابی و یا گروهی کار کنند. در عین حال کارایی مربوطۀ ایشان نیز ا

آموزان،  تواند برای پیشرفت تمام دانش می دهد که یادگیری گروهی،  همچنین مطالعات نشان می

 (. 2009، 1خواه افراد قوی و خواه ضعیف، بسیار مفید باشد )برای مثال، اسالوین

( 1977، 2د)توسط بارنز و تُ 1990ها در سال  آموزان در گروه گوی دانش    و اولین بررسی مهم گفت

( انجام شد. این 1995؛ بارنرز و تد، 2008)برای شرح بازتابی از این تحقیق همچنین ببینید: بارنرز، 

هایی را که فراهم کرد، اکثر تحقیقات بعد از  آموزان مقطع راهنمایی بود؛ امّا دیدگاه بررسی شامل دانش

، اظهار کردند که  3بارنز و تد، همسو با پیاژهخود، از جمله در مقطع ابتدایی را تحت تأثیر قرار داده است. 

کنند، بیشتر احتمال دارد  می آموزان با همتایان خود، در خارج از کنترل مشهود معلّم صحبت  وقتی دانش

سازد تا به کسب  گو، آنها را قادر می    و در بحث و استدالل آزاد و گسترده مشغول شوند؛ و این نوع گفت

 دانش بپردازند: تر فعّال تر و  مستقل

است که در آن گوینده افکار  4گوی اکتشافی    و های کلیدی آنها، مفهوم گفت یکی از ایده

(. در این 2000، 5کند تا دیگران در مورد آن نظر دهند )مرسر یافتۀ خود را به صراحت بیان می شکل نیمه

رات به وضوح توضیح داده شده و به گو، اطالعات، به طور مؤثری به اشتراک گذاشته شده؛ نظ    و نوع گفت

گوی اکتشافی، با تعامل     و (. گفت2008، 6گیرند )مرسر و داوس طور سازنده و نقادانه، مورد بررسی قرار می

های بین این  شود. در واقع، تشابه می ، تشدید  های تجربی اشاره شده در بخش قبل سازنده، که در بررسی

 است.  ( مورد تاکید واقع شده2007و همکارانش ) هاو دو گروه، در گزارش تحقیقِ 

گوی اکتشافی، نشان دهندۀ یک شکل هماهنگ از استدالل     و اجتماعی، گفت -از دیدگاه فرهنگی

ها را به  گذارند، ایده می کنندگان در آن، دانش خود را با دیگران در میان  متقابل زبانی است، که شرکت
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نمایند. آنها  می ای منصفانه و منطقی بررسی  ی کرده و نظرات را به شیوهکشند، شواهد را ارزیاب چالش می

طور مشترک و گروهی تحلیل و ارزیابی شود.  کنند تا به می عقاید خود را تا حد لزوم، روشن و صریح ارائه 

 1دهگوی اکتشافی با تلفیق مناقشات سازن    و شود. گفت می نظرات، مقایسه شده و تصمیمات مشترک اتخاذ 

کند. انجام این امر، مستلزم آن است که  می گو ایجاد     و و بیان عقاید، توافق منطقی را از طریق گفت

کنندگان پرسیده و بررسی شود، پیشنهادات به وضوح بیان و ارزیابی شوند و قبل  های تمام شرکت دیدگاه

 ری و عمل، موافقت صریح حاصل شود.گی از تصمیم

 یی و پردازش اطالعاتشناخت گرا -4-6-2-2-3

های شناختی بر این نکته تاکید دارند که یادگیری یک فرایند درونی است و ممکن است  نظریه

های رفتارگرایی که بر نقش محیط بر  بالفاصله در تغییرات رفتاری قابل مشاهده نباشد و بر خالف نظریه

طور  (. به1389قائل هستند )سیف،  کنند، برای یادگیرنده نقش مهمتری در یادگیری یادگیری تاکید می

گویند. فرآیندهای شناختی شامل همه  کلی به فرآیندهای ذهنی کودک فرآیندهای شناختی می

کردن، خواندن، نوشتن، حل مسأله و  شناسی، یادآوری، خودآگاهی، فکر عملکردهای جذاب ذهن مانند باز

کنیم،  هستند. اینکه ما چگونه فکر می های شناختی غیر قابل مشاهده باشد. همه فعالیت خالقیت می

های شناختی  کنیم، همه جزو فعالیت آوریم و چگونه مسائل را حل می یاد می چگونه و چه چیزی را به 

های  هستند. بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند که وظیفه اساسی معلم، پرورش فعالیت

 (.1387، 2نینگباشد )گالور و برو آموزان می شناختی دانش

کنند از این  معموال برای درک و فهم بهتر مسائل پیچیده الگویی از موضوع مورد مطالعه ترسیم می

ی بهتر فرآیندهای شناختی الگوی پردازش اطالعات را ارائه  شناسان شناختی نیز برای مطالعه رو روان

که شامل اجزای  گیرد در نظر می اند. درواقع این الگو انسان را همچون سیستم پردازش اطالعات داده

 6و حافظه دراز مدت 5، حافظه کاری4های حسی ، ثبت کننده3های حسی کننده مختلفی مانند؛ دریافت

شناسان پردازش اطالعات معتقد  (. روان1387و همکاران، به نقل از گالور و برونینگ،  7روزااست )دال

از یک مسأله است. برای اینکه فرد بتواند  هستند که مهمترین جنبه حل مسأله، ساختن بازنمایی
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ای را بازنمایی کند باید چهار جنبه از آن مسأله نظیر، وضعیت نخستین، وضعیت مطلوب، اقدامات و  مسأله

اینکه حوزه عمل این اقدامات چقدر محدود یا گسترده است، را دریابد. وضعیت نخستین حالتی است که 

بیند. وضعیت مطلوب محصولی است که  داد، خود را در آن می که مسأله را تشخیص شخص پس از این

تواند برای  هایی است که فرد می حل کننده مسأله در جستجوی آن است. اقدامات، شامل شناخت فعالیت

یابد )چه درست چه  پذیر می حل مسأله انجام دهد. مجموعه اقداماتی که حل کننده مسأله آنها را امکان

  کنندۀ مسأله و نه است که فضای مسأله را حل شود. ذکر این نکته ضروری یده میغلط( فضای مساله نام

 (.1387)گالور و برونینگ،   آورد خود مساله به وجود می

هر چند نظریه پردازش اطالعات امروزه از جایگاه رفیعی برخوردار است اما دارای فقدان "

 (.174، ص1386)زارع،  "خود یادگیری استیکپارچگی، عدم توجه به عوامل انگیزشی و عدم توجه به 

شناسی هرچند هم که جالب باشد مفید نخواهد بود مگر آنکه بتوان آنها را  هیچ یک از مکاتب روان

شناسی شناختی بر فرآیند یادگیری  های واقعی ارتباط داد. با انطباق برخی از اصول روان با موقعیت

وزان و بهترین روش یادگیری آنها به صورت خالصه اشاره آم توان به برخی نکات مهم در مورد دانش می

 کرد که شامل:

گران فعال اطالعات هستند. آنها قالب یا ظرف نیستند که اطالعات  آموزان پردازش دانش -1

 کنند. دانند مرتبط می داخلشان ریخته شود، بلکه هر چیز جدید را با آنچه از قبل می

گذارد. معلمان موفق آنچه را  آیندهای شناختی او تاثیر میآموز بر همه فر دانش قبلی دانش -2

 کنند. دانند کشف و تدریس خود را با آن هماهنگ می آموزان می دانش

آموز با معنا باشد. معنا چیزی نیست  دهد که اطالعات جدید برای دانش یادگیری زمانی رخ می -3

ر داشته باشد. معنا در اثر پردازش اطالعاتِ یعنی در درس معلم و یا کتاب درسی قرا "در آنجا باشد"که 

 آید. به وجود می "توسط یادگیرنده"شنیده شده و یا خوانده شده 

گیرند اهمیت دارد. اگر ما روش یادگیری را  آموزان به اندازه آنچه یاد می نحوه یادگیری دانش -4

 توانیم بارها و بارها به کار گیریم. بیاموزیم چنین مهارتی را می

المثل قدیمی که  آیند. این ضرب فرآیندهای شناختی بر اثر تکرار به صورت خودکار در می -5

 دربارۀ فرایندهای ذهنی نیز صادق است. "آورد تکرار عادت می"

توان از طریق تدریس پرورش داد. معلمان نه تنها باید به توانایی  های فراشناختی را می مهارت -6

آموزان در تفکر دربارۀ فکر خویش نیز مد  کنند، بلکه باید توانایی دانشکردن توجه  آموزان در فکر دانش

 نظر معلمان باشد.

 ترین انگیزش برای یادگیری، انگیزش درونی است. باثبات -7
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آموزان وجود دارد  اطالعات در میان دانش های بسیاری در توانایی نگهداری و پردازش تفاوت -8

 (.1387)گالور و برونینگ، 

 تنها وسیله یا یگانه را آن و دانست ها نظریه ترین قاطع توان نمی را ای نظریه هیچ یری،یادگ در

 با توجه به همچنین و خود تجارب و دانش مبنای بر معلمی هر اما نمود معرفی آموزشی مسائل پاسخگوی

 ای ژهوی روش موجود مشکالت رفع برای تواند می آموزان خود دانش فردی های ویژگی محیطی و شرایط

و  باشد داشته سازگاری ها نظریه از ترکیبی یا یادگیری های نظریه از یکی با ممکن است روش این برگزیند.

بندد )زمانی،  می کار به را نظر مورد نظریه یادگیری، و آموزش در امر پیشرفت برای به این وسیله معلم

1391.) 

 گرایی های شناخت مهمترین نظریه -4-6-2-2-3-1

گرایی که در نظام آموزشی کاربرد دارند،  های شناخت بخش به برخی از مهمترین نظریهدر این  

 اشاره خواهد شد.

 1گشتالت -1

های علمی  ( و تالش1934) 3(، کورت کافکا1925) 2ظهور نظریه گشتالت با کارهای ولفانگ کهلر

(. 1386)زارع،  به اوج رشد خود رسید. گشتالت به معنی هیئت، شکل و کل است 4ماکس ورتایمر

آیند  های حسی به دست می ، از تجربه5شناسان گشتالت بر این باور بودند که تجارب پدیده شناختی روان

ها را از راه تجزیه و تحلیل تجربۀ پدیداری به اجزای تشکیل دهندۀ آن، درک کرد. یعنی  توان آن اما نمی

افزاید که در  د. ارگانیسم چیزی به تجربه میتجربه پدیده شناختی با اجزای تشکیل دهنده آن تفاوت دار

است. واژه آلمانی گشتالت به معنی همین سازمان یا  6های حسی مجزا وجود ندارد و آن سازمان داده

تجزیه "و  "کل بیشتر از مجموع اجزای آن است"ها این است که  است. شعار معروف گشتالتی 7انگاره

کنیم، ما  های معنی دار تجربه می قدند که ما دنیا را در کلها معت . گشتالتی"کردن کردن یعنی تحریف
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دار  های معنی یافته در انگاره های ترکیب بینیم، محرک بینیم، بلکه آنچه ما می های جداگانه را نمی محرک

 (. 1383آرا،  باشد )چمن ها می یا گشتالت

وجه داشت و معتقد بود شناسی گشتالت به حل مسأله ت گذار بخشی از روان کهلر به عنوان پایه

کند تا مسأله را حل  مسأله موجب بروز عدم تعادل شناختی در افراد شده و فرد را به فعالیت وادار می

های انسان بدون استثنا  ها معتقدند حل مسأله و همه یادگیری کرده و به تعادل شناختی برسد. گشتالتی

(. 1387کند )گالور و برونینگ،  ارد بر آن نظارت میپذیرد و قوه تفکر در تمام مو از طریق بینش انجام می

های تمرین و تکرار در مدارس، برای آموزش دروس مختلف بخصوص ریاضی  ها شدیداً با روش گشتالتی

وار  کند و یادگیری طوطی مخالف بوده و معتقد بودند این شیوه جوهرۀ تفکر ریاضی را به کلی نابود می

ن بدون درک و فهم، مطالب را به خاطر بسپارند، به بطن ریاضیاتی که آموزا ارزشی ندارد و اگر دانش

های  ها نظریۀ مدونی برای یادگیری و تعلیم نداشتند و توصیه کنند نخواهند رسید. گشتالتی مطالعه می

ها برای آموزش در کالس درس، بسیار انگشت شمار است. به همین علت تاثیر کمتری بر جریان  عملی آن

 (. 1383آرا،  ای داشتند )چمن هآموزش مدرس

  آزوبل -2

ای مرتبط است، نظریه یادگیری معنادار  های شناختی که با یادگیری مدرسه یکی دیگر از نظریه

افتد که بین مطالب جدید و مطالب  کالمی آزوبل است. در این نظریه، یادگیری معنادار هنگامی اتفاق می

یرنده ارتباط صحیح و مناسبی برقرار شود. نظریه یادگیری از قبل آموخته شده، و ساخت شناختی یادگ

توان  ای مناسب است و اصول و مفاهیم بسیاری را می معنادار کالمی برای توجیه مسائل یادگیری مدرسه

مستقیماً برای بهبود فرایند یادگیری در کالس درس استفاده نمود. به عنوان مثال بر اساس این نظریه، از 

ای  های ساخت شناختی یادگیرنده را بهبود و ارتقا بخشد به گونه م باید تالش کند ویژگینظر آموزشی معل

که یادگیری و یادداری معنادار را به سطح مطلوب برساند. از نظر آزوبل یکی از تدابیر آموزشی انجام این 

سیف،   ؛1388، ؛ بیابانگرد1387باشد )کدیور،  ها در آموزش مفاهیم می کار استفاده از پیش سازمانده

1389.) 

ای کلی از مفاهیم مربوط به مطلب یادگیری است که قبل از آموزش آن  ها مجموعه پیش سازمانده

گیرد و یک چارچوب ذهنی برای یادگیرنده فراهم  مطلب به طور مفصل، در اختیار یادگیرندگان قرار می

 (.1389د )سیف، ای که اطالعات جدید، در آن به خوبی قرار گیرن آورد به گونه می

 بندورا -3

 نظریه بندورا هرچند از نظر روش به رفتارگرایی نزدیک است اما به دلیل تأکید بر مفاهیم شناختی،

آید. این نظریه در ابتدا به نظریه یادگیری اجتماعی معروف بود اما به مرور زمان  گرا به حساب می شناخت
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ای شناختی در کارکردهای انسان تاکید نموده و تغییر پیدا کرده و به طور روزافزون بر فرآینده

تر شده است. امروزه این دیدگاه به عنوان نظریه شناختی اجتماعی شهرت دارد و بر  یافته سازمان

نماید. بر این اساس رفتار  های اجتماعی رفتار و اهمیت فرآیندهای شناختی در یادگیری تأکید می ریشه

های مختلف دارند. تاکید اساسی  گوهای رفتاری مشخصی در موقعیتوابسته به موقعیت است و هر فرد ال

 تواند اتفاق بیفتد. این نظریه آن است که در غیبت تقویت نیز یادگیری می

است. این نوع یادگیری نه  1ای بندورا اعتقاد داشت که مهمترین نوع یادگیری، یادگیری مشاهده

باشد  یاز دارد بلکه تابع چهار فرآیند موثر بر یادگیری میدهی آشکار ن تحت تاثیر تقویت است و نه به پاسخ

 که شامل موارد زیر است:

قرار گیرد.  "توجه"( توجه: پیش از اینکه چیزی از یک الگو آموخته شود باید این الگو مورد 1

ظرفیت حسی شخص بر فرآیند توجه تاثیرخواهد گذاشت. توجه انتخابی یک شخص هم تحت تاثیر 

های مختلفی از یک الگو نیز بر اینکه تا چه حد جلب  شین وی قرار دارد. همچنین ویژگیهای پی تقویت

 کند موثر خواهد بود. توجه یادگیرنده را می

: برای اینکه اطالعات به دست آمده از راه مشاهده مفید واقع شوند باید 2یادسپاری  ( یادداری یا به2

شوند که در واقع  دو صورت تجسمی و کالمی ذخیره میطور نمادی و به  حفظ گردند. اغلب اطالعات به

ای قابل بازیابی  ها پس از یادگیری مشاهده تصاویر ذخیره شده از تجارب الگوبرداری شده هستند که مدت

ها  تواند مطابق آنها عمل نماید. اگر این اطالعات به صورت شناختی نیز ذخیره شوند مدت بوده و فرد می

طور ذهنی مرورشان کرد و  طور نهانی بازنمایی و به توان آنها را به ای می شاهدهپس از وقوع یادگیری م

 نیرومندشان ساخت.

شود. به عبارت  کند آنچه یادگرفته شده تا چه اندازه به عملکرد تبدیل می ( تولید رفتار: تعین می3

ست نتواند آنها را به دیگر هرشخصی ممکن است چیزهای زیادی را یاد بگیرد اما به دالیل مختلف ممکن ا

 عمل در آورد.

کند. یکی اینکه انتظاری در مشاهده کنندگان  ( انگیزش: انگیزش و تقویت دو نقش عمده ایفا می4

کند مبنی بر اینکه اگر مانند الگو عمل کنند تقویت خواهند شد. دوم اینکه نقش یک مشوق را  ایجاد می

 (. 1386)زارع،  نماید برای تبدیل یادگیری به عملکرد ایفا می

 3خبرپردازی -4

                                                 
1
 Observational Learning 

2
 Retentional Processes 

3
 information - processing 
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های حاصل از فناوری اطالعات نشأت  پردازی آن است که از پیشرفت های خبر اشتراک همه نظریه

ها در ارتباط با توجه انسان به محیط اطراف، به رمز درآوردن اطالعات، ذخیره سازی  اند. این نظریه گرفته

های مهم  دهند. یکی از ویژگی از حافظه توضیح می اطالعات در حافظه و بازسازی و بازیابی اطالعات

 دهند. های خبرپردازی آن است که عالوه بر یادگیری، یادداری و فراموشی را نیز توضیح می نظریه

ای اتکینسون و  های خبرپردازی، الگوی سه مرحله یکی از نظریه های معروف در بین نظریه

های طبیعی مانند  ظریه بیانگر آن است که ابتدا محرک( می باشد. به طور خالصه، این ن1968شیفرین )

شوند و در ثبت حسی برای مدتی کوتاه ذخیره شده  های حسی دریافت می صدا و تصاویر به وسیله گیرنده

ها به صورت صدا، تصویر یا معانی رمزگردانی و وارد حافظه کوتاه  و از طریق توجه به وجود این محرک

شود و به  تی از این اطالعات و مطالب قبلی آموخته شده ارتباط برقرار میشوند. سپس بین قسم مدت می

گردند. آنگاه این اطالعات به صورت سازمان یافته برای مدت طوالنی در  حافظه درازمدت منتقل می

های معین پاسخ  اساس آنها و با کمک بازیابی به موقعیت  مانند و شخص بر حافظه دراز مدت باقی می

های دیگری همچون نظریه سطوح پردازش، نظریه رمز دوگانه در ارتباط با خبرپردازی یا  ریهدهد. نظ می

؛ 1389های روانشناسی یادگیری و تربیتی )به عنوان مثال، سیف،  پردازش اطالعات موجودند که در کتاب

های  نظریهزدن نیز در  شود. فرایندهایی نظیر فراموشی و واپس ؟؟( به طور مفصل به آنها پرداخته می

 شوند. خبرپردازی مطرح می

های خبرپردازی در آموزش، رهنمودهایی را ارائه  محققان )به عنوان مثال( برای استفاده از نظریه

و مناسب توجه  های مختلف با روش باید سعی کند تا دهند. به عنوان مثال بر اساس این نظریه، معلم می

به آنها کمک کند تا نکات مهم را از غیر مهم جدا کنند.  آموزان را به موضوع درسی جلب نماید و دانش

دانند ربط و  آموزان را به این سمت هدایت کند که اطالعات جدید را به آنچه از قبل می دانش همچنین

های مفهومی در تدریس مفاهیم ریاضی و برقراری  مطالب را توسعه دهند. از این رو استفاده از نقشه

آموزان و رفع بدفهمی آنها موثر باشد. معلم برای برقرای  تواند در یادگیری دانش ارتباط بین مفاهیم می

شود که بر  تواند پیش نیازها را مرور کند. بر اساس این نظریه به معلمان توصیه می ارتباط بین مفاهیم می

توان  ده، میمان ها. به عنوان مثال در آموزش مفهوم باقی معنی مطلب تکیه کنند نه بر حفظ طوطی وار آن

بندی کنند و مقدار های دوتایی یا چندتایی طبقه آموزان خواست که یک عدد را در دسته از دانش

 باقیمانده را محاسبه نمایند.

های قابل توجهی در رابطه با آموزش ریاضی به  در چند دهه اخیر، پژوهشگران شناختی پژوهش

ان یکی از رویکردهای مطرح و قابل دفاع در تدوین عنو اند و رویکرد شناختی را به کودکان انجام داده

(. در این رویکرد 1391آزاد،  اند )غالم ها و تدریس ریاضی، معرفی کرده درسی، طراحی فعالیت برنامه
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باشد. با توجه  عنوان یک حوزه معرفتی که در آن دانش، ساختنی است مورد نظر می پیشنهادی، ریاضی به

درسی بر یادگیری ریاضی با درک و فهم خواهد بود که در آن ساخت  برنامهبه این فلسفه ریاضی، تأکید 

پذیرد. این نظریه  مفاهیم ریاضی از طریق تجارب آموزشی مناسب و دانش قبلی یادگیرنده صورت می

صورت یک رویکرد خاص در تدریس ریاضی توسعه پیدا کرده؛ تدریسی که در آن سخنرانی انجام  به

ینات تکراری مورد تأکید نیست. بلکه در جریان تدریس، کودکان خود از طریق حل شود و انجام تمر نمی

های رشد شناختی ریاضی کودکان در  سازند. در چنین محیط آموزشی، پایه مسائل، دانش خویش را می

 گیرد. ها شکل می های اولیه آموزش آن سال

و توجه مضاعف به مبانی  درسی ریاضی در این دوره، نیازمند دقت از این رو تدوین برنامه

درسی ریاضی است. درک  شناختی در رویکرد مورد نظر است. روش تدریس یکی از ارکان مهم برنامه روان

ها در حل مسئله، اعتماد به نفس و حتی نگرششان نسبت به ریاضی، از  آموزان از ریاضی، توانایی آن دانش

توان گفت بهبود آموزش  گیرد. از این رو می میشوند شکل  طریق تدریسی که در مدرسه با آن مواجه می

های کوچک و تعامالت اجتماعی  ریاضی نیازمند تدریس مؤثر ریاضی است. یادگیری در قالب کار در گروه

 (.1391های رویکرد شناختی به آموزش ریاضی است )غالم آزاد،  یکی از مشخصه

 های فردی در یادگیری تفاوت -4-6-2-3

 را ابعاد انسانی گوناگون های جنبه توان می آموزش و یادگیری در فردی های وتتفا بررسی منظور به

 معنادار شناخت و استدالل، درک و تفکر اهمیت بر ریاضیات آموزش نوین های داد. دیدگاه قرار توجه مورد

 در .دارند تأکید ریاضیات در یادگیری آموزان دانش فردی های تفاوت به توجه و مسئله یک حل در مفاهیم

 دیگر طرف از طرف و یک از را آموزان ریاضی دانش پیشرفت بر ریاضی اضطراب نقش محققان میان این

 مختلف موضوعات کسب چگونگی در فردی، های وجود تفاوت دلیل به را، یادگیری متفاوت های سبک تأثیر

علم الهدی و عبدالهی،  فر، ؛ امینی2002، 1996 الهدایی، )علم شمارند با اهمیت می ریاضی جمله از علمی

1391.) 

های یادگیری  تنوع سبک  شود، یکی از مهمترین عواملی که موجب تفاوت در میان یادگیرندگان می

توان به عنوان روشی که یادگیرنده در فرایند یادگیری خود  و تفکر و راهبردها است. سبک یادگیری را می

ولویت قائل است، معرفی نمود. الزم به ذکر است که دهد و برای آن ا های دیگر ترجیح می آن را به روش

کند که یادگیرنده چگونه  سبک یادگیری همانند هوش و استعداد، توانایی نیست و به این نکته اشاره می

 (.1389آید )سیف،  گیرد نه اینکه تا چه اندازه از عهده یادگیری بر می یاد می

ها را به سه دسته  توان آن اما به طور کلی می های یادگیری متفاوت هستند، با وجود اینکه سبک

هایی گفته  های یادگیری شناختی به روش بندی نمود. سبک عاطفی و فیزیولوژیکی طبقه  شناختی،
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سپارد، درباره  کند، آنها را به خاطر می شود که یادگیرنده به وسیله آن، مفاهیم و مطالب را درک می می

 نماید. دهد و مسائل را حل می تحلیل قرار میکند و مورد تجزیه و  آنها فکر می

های شخصیتی و هیجانی شخص مانند پشتکار، کار فردی  های یادگیری عاطفی شامل ویژگی سبک

های یادگیری فیزیولوژیکی دربرگیرنده واکنش  باشد. سبک های بیرونی می یا گروهی، پذیرش یا رد پاداش

یح دادن مطالعه در ساعات مشخصی از شبانه روز، مطالعه فرد به محیط فیزیکی است، به عنوان مثال ترج

باشد  های فیزیولوژیکی فرد می هایی از سبک های آرام یا شلوغ ، نمونه در هوای گرم یا سرد، محیط

 (.1389سیف،   ؛ 1388؛ بیابانگرد، 1387کدیور،  )

آموزش آنها مؤثر باشد.  تواند بر فرایند تدریس و آموزان می های فردی دانش آگاهی معلمان از تفاوت

های متفاوتِ معلمان به ماهیت ریاضی، ماهیت یادگیری و نقش معلم در کالس درس، باعث  همچنین باور

شود. به عنوان مثال، عملکرد معلمی که ماهیت  آموزان می های فردی دانش های متفاوت از تفاوت برداشت

اضی را کشف روابط و ساختن الگوها، همراه با بیند با رفتار معلمی که ماهیت ری ریاضی را ابزاری می

آموزان یک کالس درس  های فردی در دانش داند، نسبت به وجود تفاوت حدس و آزمایش و خطا می

 (.1383، 1متفاوت است. )استیگلر و هیبرت

های ریاضی، مانعی بر سر راه  آموزان در کالس های فردی دانش گاهی اعتقاد بر این است که تفاوت

ها و عملکرد  توانایی  آموزان، به معنی تشخیص سطح کردن نیازهای دانش ری اثر بخش بوده و برطرفیادگی

آموز و ارائه آموزش متفاوت، برای سطوح مختلف است که انجام این کار در یک کالس با تعداد  هر دانش

تر باشد  گسترده آموزان، های فردی دانش آموزانِ زیاد، آسان نخواهد بود و هرچه دامنه تفاوت دانش

مشکالت یادگیری هم در چنین کالسی بیشتر است. در این دیدگاه، اعتقاد بر آن است که برای پرهیز از 

آموزان  آموزان در یک کالس درس و یا جدا کردن دانش حل، کاهش تعداد دانش چنین مشکالتی، تنها راه

ملکردِ گذشته آنها خواهد بود. درواقع های ریاضی آنها و ع های متفاوت، با توجه به توانایی در کالس

توان برای هر  کند، چون می آموزش انفرادی، بهترین موقعیت را برای آموزش و یادگیری ایجاد می

 (.2005آموزان، آموزشی مناسب فراهم کرد )استیگلر و هیبرت،  آموز، و یا گروه کوچکی از دانش دانش

آموزان در کالس درس، نه تنها مانعی  فردی دانشهای  کند که وجود تفاوت دیدگاه دیگر بیان می

تر و عاملی  کند بلکه خود منبعی است برای یادگیری بهتر و عمیق برای آموزش و یادگیری ایجاد نمی

های تدریس معلمان. در این دیدگاه، تفاوت فردی، ویژگی طبیعی یک گروه است  است برای تقویت مهارت

شود و  ها را موجب می ای از عقاید، و راه حل هد بود چون مجموعهای مفید خوا و برای یادگیری مدرسه

                                                 
1
 Stigler & Hiebert 
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نماید  های مختلف، امکان مقایسه آنها را فراهم می کند. تنوع راه حل آموزان را فراهم می زمینه بحث دانش

شود. از طرفی آموزشِ ویژه  های مختلف می تر بین نظرات و ارائه راه حل و باعث ایجاد روابط بهتر و عمیق

آموزان  های یادگیری دانش انفرادی، محدودیتی غیر عادالنه است و نوعی پیش داوری درباره توانایی و

(، همه NCTM ،2000) 1است و با توجه به اصل مساوات در سند شورای ملی معلمان ریاضی

از  آموزان درک یکسانی باید فرصت یادگیری مطالب یکسانی داشته باشند. اگرچه همه دانش آموزان دانش

ها در تعامل با یکدیگر  شوند که آن های فردی باعث می مفاهیم و محتوای درسی ندارند، اما تفاوت

های مختلفی را در ارتباط با یادگیری مفاهیم مورد نظر، یاد بگیرند و مطالب بیشتری بیاموزند  روش

 (.1383)استیگلر و هیبرت، 

آموزان و  های فردی دانش تفاوت ه بههمچنین معلم در فرایند تدریس خود می تواند با توج

تری را تهیه نماید و گستره تدریس خود را  ها طرح درس کامل های احتمالی آن بینی واکنش و پاسخ پیش

های  آموزان و سبک های فردی دانش توسعه دهد. به عنوان مثال، یک معلم ریاضی با توجه به تفاوت

های مختلف جبری و هندسی استفاده  یاضی از بازنماییتواند برای تدریس یک مفهوم ر شناختی آنها می

 نماید.

 ارزشیابی -4-7

 ملی درسی برنامهارزشیابی در سند  -4-7-1

 ملی درسی برنامه: ارزشیابی در سند (23-4)جدول

 صفحه شرح گزاره )ارزشیابی(

کند و  ودارزیابی فراهم میآموز را با تأکید بر خ گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانش ارزشیابی زمینه انتخاب

 داند. ساز تحقق آن می ها را زمینه گیری از سایر روش بهره
13 

های درسی و تربیتی باید به رعایت تعادل و پرهیز از افراط و تفریط و رعایت تناسب و توازن در  تعادل؛ برنامه

اوت در طراحی، تولید، اجرا و های متف گیری از روش های تعلیم و تربیت، هدف و محتوا و بهره توجه به ساحت

 بند باشد. ها پای ارزشیابی از برنامه

10 

ریزی درسی و تربیتی باید زمینه مشارکت و تعامل مؤثر معلمان،  جلب مشارکت و تعامل؛ فرآیند برنامه

یابی صالح را در طراحی، تولید، اجرا و ارزش ربط و ذی نفع، ذی های ذی ها و سایر گروه آموزان، خانواده دانش

و  10

11 
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 ها فراهم کند. برنامه

های درسی و  های تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه معلم برای خلق فرصت

 تربیتی در سطح کالس را بر عهده دارد.
12 

موقعیت بعدی و آموز، فاصله او با  ارزشیابی به صورت مستمر تصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش

 کند. های وی ارائه می ها و نیاز چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت
13 

 13 داند. آموز می های یادگیری را فرصتی برای بهبود موقعیت دانش ارزشیابی ضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی

 13 داند های یادگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی می ارزشیابی کاستی

های  گیری از شایستگی آموزان را در بهره ها و ابزارها، بتواند توانایی دانش ارزشیابی باید با استفاده از انواع روش

 صورت معنادار منعکس نماید. های مختلف، به پایه در موقعیت
41 

زان به اهداف آمو یابی دانش ارزشیابی باید با ارائه شواهد متنوع و کافی، امکان قضاوت در خصوص سطح دست

 درسی را تعیین نماید. برنامه
41 

آموزان، فرآیند  ارزشیابی باید به صورت منعطف و مستمر، با توجه به وجوه متفاوت یادگیری هریک از دانش

 یابی به اهداف و چگونگی اقدام مؤثر را منعکس نماید. دست
41 

آموزان، چگونگی جبران، رفع  ری از سوی دانشگی ارزشیابی باید با تأکید بر خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم

 های یادگیری را تدارک ببیند. یابی به سطوح باالتر شایستگی در هر یک از حوزه ها و دست کاستی
41 

ها و ابزارهای  کارگیری روش آموزان و تقویت خودپنداره مثبت آنان از به برای حفظ شأن و کرامت انسانی دانش

 کننده، پرهیز شود. مأیوسآور و  یابی اضطراب ارزش
41 

های متفاوت هر یک از  های وجودی و وجوه توانایی ارزشیابی باید برای تبیین و منعکس نمودن ظرفیت

 آموزان، مربیان و اولیاء در امر سنجش را فراهم کند. آموزان، امکان مشارکت سایر دانش دانش
41 

های کلی آموزش و  ه و معلم در چارچوب سیاستسازی مدرس یابی، نقش محوری و تصمیم در فرآیند ارزش

 پرورش حفظ شود.
41 

های تحصیلی، رویکرد  محور بر اساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره یابی نتیجه طراحی و اجرای نظام ارزش

محور (  جهی ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرآیندمحور و نتی های تحصیلی دوره یابی فرآیندمحور در ارتقای پایه ارزش

 های تحصیلی مبنا قرار گیرد. در سایر پایه

42 

 42جویی را  زایی یا رقابت های جمعی و روش حل مسأله، وجه رقابت ارزشیابی باید با تأکید بر کار گروهی و فعالیت
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 آموزان را فراهم کند. به حداقل برساند و زمینه شکوفایی دانش

ریزی  ز فرآیند یاددهی یادگیری تلقی شده و از نتایج آن برای برنامهناپذیری ا عنوان بخش جدایی یابی به ارزش

 آموزشی استفاده شود. درسی و نظام ای معلمان و بهبود برنامه رشد حرفه
42 

ها  آموزان به شایستگی یابی دانش گیری از تکالیف عملکردی در سنجش میزان دست ارزشیابی باید با تأکید بر بهره

یابی به مراتبی از حیات طیبه، گزارش عملکرد تحصیلی و  معه عدل مهدوی )عج( و دستو تالش برای تحقق جا

 آموز، اولیا مدرسه و والدین تنظیم و ارایه شود. تربیتی آنان با همکاری دانش

42 

 های داخلی و خارجی ارزشیابی در پژوهش -4-7-2

ریزی  از عوامل مؤثر در برنامه آموزان یکیدرسی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش ارزیابی برنامه

وسیله فرآیند انجام آن، پویایی و  های نظام آموزشی است تا به درسی است و حتی فراتر از آن، از ضرورت

آموزشی حفظ گردد. این حکم در مورد هر ماده درسی نیز صادق است. به همین  سالمت و حیات نظام

درسی هر   ن در مورد هر ماده درسی، بخشی از برنامهدلیل تبیین اصول و استانداردها، چگونگی انجام آ

کار گرفته  که به تواتر به 2و ارزشیابی 1ماده است. برای صراحت و دقت ابتدا تعاریف دو واژه کلیدی ارزیابی

 گردد. شوند، ارائه می می

ارزشیابی فرآیند تعیین ارزش، یا ارزیابی ارزش چیزی بر مبنای بررسی و قضاوت دقیق است 

(NCTM ،1995 ارزشیابی عالوه بر مشتمل بودن بر قضاوت معلم، می3، ص .) های  تواند شامل داده

حساب  شده ضمن تدریس را نیز به آوری حال، منابع و انواع اطالعات جمع آزمون باشد ولی باید درعین

 باشد کنند، درک میدانند و  می آموزان دانشچه  تر، ارزشیابی باید مالک اجرا در مورد آن آورد. از همه مهم

 آموزان دانشآموزان مورداستفاده قرار گیرد. همچنین ابزاری جهت تشخیص موفقیت و برای مقایسه دانش

 (.1390)غالم آزاد،  باشد

داند. به آوری، تحلیل و تفسیر اطالعات می دار برای جمع ( ارزشیابی را فرآیندی نظام1390سیف )

اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه  یافته ای موردنظر تحققه این منظور که تعیین شود، آیا هدف

توان بدین صورت تعریف کرد؛ سنجش عملکرد یادگیرندگان و  میزانی. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را می

باره که آیا  گیری دراین منظور تصمیم شده، به تعیین های آموزشی از پیش  مقایسه نتایج حاصل با هدف

اند  یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده آموزان دانشهای یادگیری  وزشی معلم و کوششهای آم فعالیت
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های  ( تعیین هدف1اند: ) و به چه میزانی؛ بنابراین، در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دو اقدام اساسی ضروری

 (.126( سنجش عملکرد یادگیرندگان )ص 2آموزشی، )

تعیین بها و شایستگی یا تخصیص ارزش یا مقدار برای  در تعریف ارزیابی نیز آن را فرآیند

دانند که باید مبتنی بر قضاوت و های برنامه می های تدریس، تعیین محتوا و سایر مؤلفه ارزشیابی، روش

امتحان دقیق باشد. عبارت ارزیابی معطوف به استفاده از اطالعات ارزشیابی در تعیین میزان کارآمدی 

 (.1380راهنمایی(،  –ی آموزش عمومی )ابتدایی  درسی ریاضیات دوره برنامهبرنامه است )راهنمای 

NCTM) ،1995ارزیابی را فرآیند 1ای ( در سند استانداردهای ارزیابی برای ریاضیات مدرسه ،

ها به  ها در استفاده از آن و تمایل آن از توانایی آن آموزان دانشی دانش  آوری شواهد درزمینه جمع

ای است که برخی  کند. ارزیابی واژه گیری از این شواهد با اهداف مختلف تعریف می یجهریاضیات و نت

یا برای تمایز قائل شدن بین  شود و میگیری و یا ارزشیابی استفاده  جای آن از آزمون، اندازه اوقات به

رزیابی برای تأکید گیرد. در این مستند، ا و ارزشیابی برنامه مورد استفاده قرار می آموزان دانشارزشیابی 

-کردن و ارتقا یاددهی سازی و قضاوت منظور تصمیم بر درک و فهم، توصیف کیفی و کمّی شواهد، به

 یادگیری به کار می رود.

گیری کرد که پس  توان چنین نتیجه شده در خصوص دو واژه ارزشیابی و ارزیابی می از تعاریف ارائه

فرآیند تخصیص ارزش یا تعیین بها برای آن اطالعات در آوری اطالعاتی از طریق ارزشیابی،  از جمع

افتد و در مرحله  ای، ارزشیابی قبل از ارزیابی اتفاق می گیرد؛ بنابراین در هر مقوله ارزیابی صورت می

 شود. گیری انجام می ارزیابی است که تصمیم

 ابعاد ارزشیابی -4-7-2-1

مرتبط، تبیین کرد که نیازمند اصول روشن، معیارها توان با چهار بعد درونیِ  فرآیند ارزشیابی را می

( در سند استانداردهای ارزیابی 1995) NCTM گیری در شرایط خاص است. هایی برای تصمیم و مقیاس

ی زیر  کند که شامل چهار مرحله ای( تعریف می ای، ارزشیابی را فرآیندی )چرخه برای ریاضیات مدرسه

 است:

 گذاری زیابی، هدفتعیین اهداف روشن، طراحی ار .1

 های مختلف آوری شواهد یا استفاده از روش جمع .2

 گیری استفاده از نتایج، تصمیم .3

 تعبیر شواهد، استنباط کردن .4
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این چهار  (6-4)نمودار .این چهار مرحله در عمل و اجرا، باهم تعامل داشته ولی الزاماً توالی ندارند

 کشد.بعد را به تصویر می

 
 زشیابیابعاد ار (:6-4)نمودار

بندی  دهد، دسته هایی که در درون آن رخ می وسیله تصمیمات و عمل هر بند از فرآیند ارزشیابی به

 ؛شوند شود. این ابعاد به شکل سؤاالت اساسی در ادامه، تبیین می و مشخص می

 طراحی ارزشیابی -1

 چه اهداف و مقاصدی باید مورد ارزشیابی قرار گیرد؟ 

 شود؟ کار گرفته می ها به مرکز و تعادل در فعالیتچه چارچوبی برای ایجاد ت 

 شود؟ هایی برای گردآوری شواهد و مدارک و تفسیر آن استفاده می از چه روش 

 آموزان چه معیار و مقیاسی مناسب  ی دانش وسیله ها به برای قضاوت و داوری در مورد انجام فعالیت

 است؟

 روند، چیست؟ کار می تایج بهها و گزارش ن بندی قضاوت هایی که برای جمع قالب 

 گردآوری شواهد و مدارک -2

 شوند؟ ها و تکالیف چگونه انتخاب یا ایجاد می فعالیت 

 کنند؟ ها می آموزان را درگیر فعالیت شده چگونه دانش فرآیندهای انتخاب 
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 آموزان )که مورد قضاوت و  هایی برای تولید و حفاظت شواهد و مدارک و عملکرد دانش چه روش

 روند؟ کار می اند( به ی قرارگرفتهداور

 تفسیر شواهد و مدارک -3

 شده، چگونه است؟ کیفیت شواهد و مدارک تعیین 

 آموزان پی برد؟ توان به عملکرد دانش از روی شواهد و مدارک چگونه می 

 شود؟ کار گرفته می آموزان به چه میزان و معیاری برای داوری عملکرد دانش 

  اند؟ شده کار گرفته طور مناسب و مقتضی به بهآیا این میزان و معیارها 

 بندی شده، تبدیل خواهند شد؟ صورت نتایج جمع ها چگونه به ها و قضاوت داوری 

 کارگیری نتایج به -4

 نتایج ارزشیابی چگونه گزارش خواهند شد؟ 

 آیند؟ وجود می ها چگونه از نتایج به استنتاج 

 شود؟ نظر گرفته میها در  ی استنتاج عنوان پایه چه عملکردی به 

 های  ها و ارزشیابی توان اطمینان یافت که این نتایج موجب پیوستگی و وحدت آموزش چگونه می

 بعدی خواهد شد؟

آموز انجام شود تا پیشرفت و  تواند توسط آموزشگران، معلمان و یا حتی خود دانش ارزشیابی می

برای توسعه و رشد قدرت ریاضیِ همه  موفقیت در یادگیری یک موضوع را ارزشیابی کنند. ارزشیابی

ی آن  ی یادگیری و آموزش ریاضی بر عهده آموزان، یک امر ضروری است و تأیید و پشتیبانی از ادامه دانش

آموز اتفاق  های تدریس و یادگیری دانش است. ارزشیابی در محل اشتراک و تالقی محتوای ریاضیات، روش

 .افتد می

 اهداف ارزشیابی -4-7-2-2

گردند  بندی می شود، در چهار طبقه رده ها انجام می منظور آن های ریاضی به دافی که ارزشیابیاه

بندی زیر  گونه اهداف وجود دارد، ولی طبقه بندی این های دیگری برای طبقه . اگرچه راه(1390)غالم آزاد، 

چهار هدف مهم و  (7-4ها مستلزم ارزشیابی است. نمودار) گر اولین مواردی است که اصالح آن نشان

شوند، نشان  های ارزشیابی در اتصال و ارتباط با هر هدف نتیجه می کارگیری داده هایی را که از به عمل

 .دهد می
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 (1390)غالم آزاد، ها  : چهار دسته اهداف ارزشیابی و نتایج آن(7-4نمودار)

 آموزان نظارت بر پیشرفت دانش -1

آموز و معلم بازخورد دائم فراهم کند.  ابی باید برای دانشدر جهت نیل به اهداف آموزشی، ارزی 

آموزان و معلم را از رشد توانایی مسأله حل کردن مطلع سازد  ارزیابی باید ضمن تدریس، هر یک از دانش

تواند در جهت ارتقای رشد  ترتیب ارزیابی می این ای تأکید داشته باشد. به های رویه که فقط بر مهارت نه این

 (.1390موزان مؤثر باشد )غالم آزاد، آ دانش

 سازی آموزشی تصمیم -2

کند، باید دارای اطالعات  آموزان طراحی می ی درک دانش ای که معلم برای توسعه تکالیف روزانه 

کنند و  هایی را استفاده می که چه ایده کنند و این آموزان فکر می طور دانش که چه روزانه در مورد این

مراتب  وگو، به اشند. در مقایسه با امتحان پایان فصل، حل مسأله روزانه و بحث و گفتدهند؛ ب توسعه می

تواند در بهبود آموزش سهم به سزایی  ترتیب ارزیابی می این کند. به تر و مفیدتری فراهم می های غنی داده

 (.1390داشته باشد. )غالم آزاد، 

 آموزان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش -3

فرآیند تعیین ارزش، یا ارزیابی ارزش چیزی بر مبنای بررسی و قضاوت دقیق است  ارزشیابی، 

(1995 ،NCTMکه شامل قضاوت معلم می3، ص ) های آزمون باشد  تواند شامل داده باشد. ارزشیابی می

حساب آورد. از همه  شده ضمن تدریس را نیز به آوری حال، منابع و انواع اطالعات جمع ولی باید درعین

کنند در نظر گرفته شود  دانند و درک می آموزان می چه دانش تر، ارزشیابی باید مالک اجرا در مورد آن ممه

 آموزان باشد. آموزان مورداستفاده قرار گیرد و ابزاری جهت تشخیص موفقیت دانش ی دانش و برای مقایسه
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 ها ارزیابی برنامه -4

چقدر این برنامه برای »پاسخ به این سؤال که عنوان یک مؤلفه در  های ارزشیابی باید به داده 

مورداستفاده قرار گیرد و نتیجه باعث تعدیل برنامه شود. در این زمینه، « رسیدن به اهدافم خوب کار کرد

کند  درسی نیست بلکه هم شامل واحدهای آموزشی که معلم خود طراحی می برنامه فقط محدود به کتاب

 (.1390د )غالم آزاد، شو ر نیز میو هم منابع درسی دیگ

 ها ها و ارزیابی ین نوع ارزشیابیمعایب ارزشیابی و ارزیابی سنتی و لزوم تغییر ا -4-7-2-3

های  طورجدی زیر سؤال بوده است، ارزیابی های آموزشی که در دو دهه اخیر به یکی از فعالیت

کفایت امتحانات سنتی و  مسنتی در مدارس و سایر مؤسسات آموزشی است. تمرکز انتقادات مطرح، بر عد

تأثیری است که بر روند آموزش جهت آمادگی شرکت در این امتحانات است. انتقادات بر این مبنا بنا شده 

ی تفکر انتقادی، دانش  تواند ضامن یادگیری باکیفیت و عمیق، توسعه ها نمی است که شکل رایج ارزیابی

های رایج در قالب  یگر، باور عمومی نسبت به ارزیابید عبارت ماندگار و یادگیری در طول عمر باشد. به

 (.1390عنوان حافظ کیفیت آموزش، زیر سؤال رفته است )غالم آزاد،  امتحانات به

بندی  گردد، زمانی که بلوم طبقه میالدی برمی 1950ی  ی امتحانات سنتی رایج، به دهه پیشینه

ساخت تا مواد آموزشی را بر اساس  ان را قادر میبندی، آموزشگر اهداف آموزشی را منتشر کرد. این طبقه

بندی کرده و متغیرهای آموزش را از طریق امتحانات کتبی و بعد از مدتی امتحانات  محتوا و فرآیند طبقه

ی مطرح در  عنوان نظریه ی رفتارگرایان به گیری کنند. این روند که متأثر از نظریه چهار جوابی، اندازه

گرفته بود، تبدیل به یک سیستم سازگار و بسیار  و رویکرد در حد تسلط شکلآموزش ریاضی آن زمان 

، 2007مشاهده است )هونس،  های رایج قابل پایدار ارزیابی شد که تا به امروز نیز آثار آن در ارزیابی

 (.1390شده در غالم آزاد،  نقل

و آموزش تغییر کرد.  ی یادگیری شدن رویکرد شناختی، ادراک و توافق موجود در زمینه با مطرح

شده بود، تأثیر زیادی بر   طورجدی متأثر از نظرات پیاژه و دیگران مطرح نظریه ساخت و ساز گرایی که به

ی ویگوتسکی در دهه  که عالیق رو به افزایش نسبت به نظریه مفهوم یادگیری و آموزش گذاشت. ضمن آن

نوان فرآیندهای اجتماعی شد و شرکت در ع  میالدی منجر به توجه جدید به رشد و یادگیری به 80

حساب آمد؛ ولی با وجود تغییر رویکردها نسبت به   های حل مسأله عامل اصلی پیشرفت فردی به فعالیت

کرد و به نوعی عدم تعادل منجر شده بود )همان  یادگیری و تدریس، ارزیابی سیر قدیمی خود را طی می

 منبع(.

لی معلمان ریاضی آمریکا اقدام به انتشار دو سند ، شورای م1991و  1989های  در سال

ای برای تدریس ریاضی  ای و استانداردهای حرفه درسی و ارزیابی ریاضی مدرسه استانداردهای برنامه
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ی درسی و تدریس و یادگیری ریاضی بر  قصد ایجاد اصالحات در برنامه  ای نمود. این دو سند به مدرسه

، این شورا 1995شده بودند. در پی انتشار این دو سند در سال   ید تهیهها و رویکردهای جد اساس نظریه

ای منتشر کرد. در این سند، ارزیابی  سند سومی را با عنوان استانداردهای ارزیابی برای ریاضی مدرسه

آموزان، توانایی استفاده از آن دانش و تمایل آن نسبت  آوری شواهد در مورد دانش فرآیند جمع»عنوان  به

شده،   شده است. با توجه به تعریف ارائه  تعریف« ه ریاضی و استنباط از آن شواهد برای مقاصد مختلفب

 شود. ارزیابی شامل چهار مرحله است که معموالً در قالب یک جریان گردشی اجرا می

آوری شواهد، امتحان گرفتن  که منظور از جمع در تعریف ارزیابی، توجه به این نکته مهم است

ناشدنی آموزش باشد. درنتیجه اگر ارزیابی به  عنوان بخش جدا تواند و باید به ، زیرا ارزیابی مینیست

آموزان باشد و به فرآیند تواند تسهیل کردن رشد دانش که می امتحان گرفتن محدود شود، وجه مهم آن

 (.1390 شده در غالم آزاد، ، نقل2004رود )فن دویل،  رسانی کند، از دست می  آموزش اطالع

های مهم فرآیند یاددهی و یادگیری هست که تلقی امروزه از آن، نسبت به  ارزیابی، یکی از قسمت

ای برای کسب  عنوان وسیله های زیادی کرده است. در نگاه سنتی، ارزیابی به درک سنتی از آن، تفاوت

شود  تعریف می انآموز دانششده تدریس توسط  اطالعات در مورد میزان تحقق اهداف از پیش تعیین

2های کتبی (. این نوع ارزیابی، پاسخ محور هست و در آن، بیشتر از آزمون1)ارزیابی از یادگیری
استفاده  

 (.2011، 3گردد )لَم، سِنگ، هونگ، دیندیال و گوآن می

پاسخ، -های باز های آموزش ریاضی، ازجمله پژوهش های آموزش و تنوع شیوه موازات تغییر هدف به 

های ارزیابی نیز باید تغییر کرده و معقول شوند.  گروهی و تأکید بر تفکر و ارتباطات، ابزارها و روشفعالیت 

آموزان، از طریق  توان بیش از این، اطالعات الزم را در مورد میزان یادگیری، پیشرفت و کارایی دانش نمی

های  توان آزمون نمی یش از اینهای کوتاه، به دست آورد. ب های با پاسخ ای و سؤال های چندگزینه سؤال

ها ارزیابی میزان  ای نگریست که تنها کاربرد آن های چندگزینه ای از سؤال ریاضی را به چشم مجموعه

های اصیل  های تکراری و قالبی باشد. در عوض باید نتیجه ای مهارت خوانی پاره ای و باز یادگیری حافظه

 (.1991کراشتن مارک، آموزان را ارزیابی نمود ) ی دانش حل مسأله

توانند  می آموزان دانشای است که از طریق آن،  یک فعالیت ارزیابی مناسب، تکلیف یا مسأله

ناپذیر  ها باید بخش جدایی گونه فعالیت (. این2004های خود را به نمایش بگذارند )فن دویل،  دانسته

ی ارزیابی بر موارد حفظ کردنی و مسائل محور باشد ول -فرآیند یادگیری باشد. اگر رویکرد آموزشی مسأله 
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طور  شده، به ها و مطالب حفظ پاسخ متمرکز باشد، آن آموزش موفق نخواهد بود. ارزیابی از مهارت –بسته 

آموزان  چه ارزش دارد جواب آخر است. درنتیجه دانش دارد که آن آموزان دانشضمنی این پیام را برای 

هایی  های حل مسأله نخواهند داشت و به دنبال راه کالسی و فعالیت های ای به شرکت در بحث دیگر عالقه

طور سنتی انجام  طور، اگر تدریس به های درست را به دست آورند. همین خواهند بود که بتوانند جواب

آموزان خواسته  های حل مسأله باشد و از دانش پاسخ یا فعالیت –گیرد ولی ارزیابی بر اساس مسائل باز 

که قبالً  های تفکر ریاضی خود، استدالل کردن و حل مسأله را به نمایش بگذارند. بدون آن ارتشود تا مه

توان  آمیز نخواهد بود. درمجموع، می این فرآیندها را تجربه کرده یا آموخته باشند، بازهم نتیجه، موفقیت

تأکید کرد )غالم آزاد، ی شناختی  شده بینی های پیش های ارزیابی با آموزش خوانی فعالیت به اهمیت هم

1390.) 

کند،  آموزان نسبت به ریاضیات عالقه و انگیزش ایجاد میچه در دانش تجربه نشان داده است آن

های گوناگون است. طرح  کارگیری مفاهیم اولیه در حل مسأله های جالب کاربرد ریاضی و به زمینه

ها و  از آن یادگیری مهارت د تا پس شو ی آموزشی طبیعی می های مناسب، موجب ایجاد زمینه مسأله

طور  های کاربردی، به ها و موضوع مفاهیم ریاضی تحقق پیدا کند. درواقع، ارزیابی مبتنی بر طرح مسأله

هایی که امروزه  مهارت –های تکراری و عادی ریاضیات نیز خواهد بود  ی مهارت طبیعی دربرگیرنده

ایم بهترین  هاست که دریافته اختصاص داده است. سالهای موجود را به خود  ی ارزیابی قسمت عمده

های آموزشی نیز فرصتی غنی برای تشخیص  آزمون، توانایی آموزش را نیز دارد و بهترین تکلیف

آموزان است و اکنون، زمان آن فرارسیده که نتیجه حاصل از چنین ادراکی  های یادگیری دانش نابسامانی

آموزان، در حین یادگیری ریاضیات، به معنا  دانش"کارگیریم.  یابی بههای آموزش و ارز را در تمام جنبه

و تعدیل باورها و رفتارهای قبلی خود  اند برای جرح  چه آموخته پردازند. آنان سپس از آن سازی می

ها را در ذهن خود ثبت و نگهداری کنند. در حقیقت، همین  که صرفاً این آموخته نه این کنند، استفاده می

سازد تا  ها را قادر می شود و آن ها در ریاضیات می ر ساختن و ایجاد معانی، باعث قدرتمند شدن آنعلل د

، 59، ص 1989، 1)هیئت آموزش علوم ریاضی "بپردازند -اند تر ندیده که پیش-های جدید به حل مسأله

 (. 1991شده در کراشتن مارک،  نقل

ها باشد. وقتی مؤثرترین حالت ارزیابی  واقعیت ی این کننده تدریس و ارزیابی مؤثر، باید منعکس

آموزان در  هایی که دانش افتد که فرد، یادگیری خود را ارزیابی کند. یکی از ارزشمندترین مهارت اتفاق می

گیری از آن خواهند بود، قابلیت بازبینی و بررسی عملکرد  صورت کسب آن در تمام عمر قادر به بهره
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آموزان،  ی عادت خود ارزیابی در دانش ازمند انجام آن هستند. توسعهفردی و هر چیزی است که نی

ی یادگیری مستمر را نیز در آنان به دنبال خواهد داشت. تغییرات  ی توان بالقوه ای است که توسعه مقوله

ها و ابزارهای ارزیابی  ها، رویه های تدریس، باید با تغییرات اساسی در سیاست درسی و شیوه در برنامه

ای اطالعات مهم و مفیدی به دست آیند،  های چندگزینه راه باشد. هرچند ممکن است از طریق امتحانهم

 گذارد. آموزان بر جای می ی آموزش و ارزشیابی دانش ها تأثیر نامطلوبی بر نحوه اما از سوی دیگر وجود آن

ی  د هستند: نمرههای عملی کالس درس ندارند، شامل این موار عواملی که تأثیر خوبی بر تمرین

که به راهبردها و فرآیند  شود، بدون آن داده می "نادرست"و  "درست"آموزان صرفاً بر اساس پاسخ دانش

ها وجود دارد و بدون  گویی به سؤال آموزان توجه شود. زمان مشخص و محدودی برای پاسخ کار دانش

گویی آنان مورد ارزیابی قرار  پاسخ "سرعت"آموزان، تنها  ی استدالل دانش توجه به قدرت تفکر و نحوه

ی امتحانی با  ی ریاضی مجاز نیست. نتیجه حساب و دیگر وسایل محاسبه گیرد. استفاده از ماشین می

آموزان در  بندی دانش گیرد: طبقه ماهیت باال، معموالً برای تحقق چهار هدف مورد استفاده قرار می

ها و  ی معلمان، مدرسه ای آموزشی گوناگون، مقایسهه های مختلف، سنجش میزان کارایی برنامه رده

ی  گیری در خصوص موضوعاتی مانند نحوه های آموزشی و سرانجام سیاست گذاری و تصمیم ناحیه

هایی به این  تنهایی مالک اتخاذ تصمیم تواند به که هیچ آزمونی نمیتخصیص منابع آموزشی؛ حال آن

بندی معلمان و مراکز  های تحصیلی رایج در رتبه نتایج آزمونکه استفاده از  ویژه آن بزرگی باشد. به

شود تا هرچه بیشتر میزان متوسط  آموزشی گوناگون، به ایجاد رقابتی غیراصولی در میان آنان منجر می

گیرد.  آموزان را افزایش دهند و آن کار، اغلب با توسل به ابزارهای غیر معتبر انجام می ی دانش نمره

های ریاضی، یک ابزار اساسی برای ارزیابی  آموزان در مورد تکلیف د حقیقی دانشی عملکر مشاهده

ها و  ی توانایی های مناسب برای عرضه آموزان ریاضی باید از فرصت آموزشی در طول زمان است. دانش

ها  های دیگران برای مسأله حل که توانایی آنان در فهمیدن راه مند باشند، نه این های خود بهره حل راه

1آید حساب می کس به همه"سنجیده شود. در کتاب 
( که 70، ص 1989)هیئت آموزش علوم ریاضی،  "

 "کند: اعالم می 2متحده است، شورای ملی تحقیق گزارشی در مورد دورنمای آموزش ریاضیات در ایاالت 

راحتی  هچه ب نه آن –چه ارزشمند است  آوریم، آن هایی که به عمل می باید مطمئن باشیم آزمون

آموزان جستجوگر باشند،  خواهیم دانش دهد. اگر می را در معرض ارزشیابی قرار می –سنجش است  قابل

)کراشتن مارک،  "بیابند و کشف کنند، پس ارزیابی نباید تنها به سنجش ریاضیات مبتنی بر تقلید بپردازد

1991.) 
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شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. از  ا بهآموزان ر ریزی برای ارزیابی اصیل، نحوه آموزش دانش برنامه 

آموزان دریافت خواهیم کرد، پس باید مطمئن باشیم  جا که مبنای آزمون هرچه باشد، همان را از دانش آن

های ارزیابی اصیل، سودمندی تفکر ریاضی را  ایم. تکلیف استانداردهای باالیی را برای ارزیابی قائل شده

ها  کنند. این تکلیف ای را پر می ریاضیات واقعی و ریاضیات مدرسه نمایند و شکاف میان برجسته می

ها، استدالل کردن، ساده  ها، ساختن مدل هایی مانند یافتن الگوها، آزمودن تعمیم ی فعالیت دربرگیرنده

ها انجام  هایی است که ریاضیدان شوند. فرآیندهایی که مشابه فعالیت کردن و گسترش دادن مفاهیم می

ریزی،  ی برنامه ی نحوه ی کاربرد ریاضی در زندگی واقعی است. با مشاهده دهنده یا نشان دهند، می

ها  توانیم در مورد میزان موفقیت آن آموزان، می سازی و پژوهش مبتنی بر ریاضیات توسط دانش مدل

 قضاوت کنیم )همان(.

ا که بایستی ارزشیابی با ج توان گفت از آن در توضیح چرایی تغییر رویکرد ارزشیابی و ارزیابی می

ها و نگاه  طور طبیعی باید روش جهت باشد؛ بنابراین با تغییر رویکردهای آموزشی به آموزش هم سو و هم

ترین دالیل تغییر رویکرد ارزیابی و ارزشیابی را در موارد زیر  توان مهم به ارزشیابی نیز تغییر کند. لذا می

 خالصه کرد:

های کتبی است و  گیرند متکی به روش ه اغلب مورد استفاده قرار میهایی که امروز ارزشیابی -1

این روش پاسخگوی رویکردهای فعال و فرآیند محور نیست. ارزشیابی باید به فرآیند )یادگیری( نیز توجه 

 داشته باشد.

که در رویکرد  شود درحالی های فعلی اغلب در انتهای فرآیند آموزش انجام می ارزشیابی -2

های  طور مستمر در فعالیت آموزان به های ریاضی دانش ، ارزشیابی جزئی از فرآیند است و تواناییفرآیندی

 فقط با یک امتحان کتبی پایان دوره. شود، نه  ها انجام می آن

که  کند. برای آن آموزان را ارزیابی نمی های دانش های ارزشیابی فعلی، تمام توانایی شیوه -3

توانند در  آموزان می چه دانش ارزیابی رسمی فقط یک دید و یک منظر از آن تصمیمی مؤثر گرفته شود،

ها و تکالیف کاغذ  ی فعالیت گذارد. این ارزیابی اغلب به شیوه یک وضعیت خاص انجام دهند در اختیار می

ابی گونه ارزشی از اندازه بر این و مدادی و یا با محدودیت زمانی برای تکمیل تکلیف هستند. اتکای بیش 

آموزان  آموز در اختیار قرار دهد. چون دانش ممکن است تصویری ناقص یا مغشوش از عملکرد دانش

دهند، ارزیابی باید  توانند انجام دهند را نشان می دانند یا می چه که می های مختلف آن مختلف به روش

در اختیار داشت و هر جانبه  های مختلف را فراهم کند تا بتوان تصویری همه ها و دسترسی امکان روش

 آموزان بتوانند نقاط قوت خود را به بهترین شکل نشان دهند. یک از دانش
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آموزان تأکید و تمرکز  های دانش ها و ناتوانی ها و کاستی های فعلی بیشتر بر ضعف ارزشیابی -4

 ر گیرد.آموزان نیز مورد بررسی قرا ها و قوت دانش که باید نقاط مثبت و توانایی دارند درصورتی

های فردی  ی فرد با دیگران تأکید دارد. در این نگاه تفاوت در حال حاضر ارزشیابی بر مقایسه -5

شود. در رویکرد جدید باید سعی شود تا در حد امکان زمینه برای  آموزان در نظر گرفته نمی دانش

 ی فرد با خودش فراهم گردد. مقایسه

توانند تفکر واگرا و بعد اجتماعی ریاضی همانند  میهای رایج ارزشیابی کنونی اغلب ن شیوه -6

های برقراری ارتباط را ارزشیابی کنند، درنتیجه  ی تفکر و مهارت های پیچیده های گروهی، مهارت تالش

 (.NCTM ،1995؛ 1385شوند )ویسی،  های اجتماعی تربیت می گرا و فاقد توانایی آموزان، درون دانش

 آموزش عمومی ارزشیابی ریاضی در -4-7-2-4

گیری و رویکردهای ارزشیابی ریاضی در آموزش عمومی تبیین  طور خالصه جهت در ادامه به

پردازیم؛ سپس با توجه به استانداردهای ارزشیابی  ها و رویکردها می شود. در ابتدا به تغییر نگاه می

ند، الگو و چارچوب کن ریاضیات که معیار و مالکی برای قضاوت در خصوص کیفیت ارزشیابی ارائه می

 .شود ارزشیابی ریاضی در این برنامه تبیین می

 یر رویکردهای ارزشیابی و ارزیابینتایج تغی -4-7-2-5

که آن را فرآیندی پویا و  طوری امروزه مفهوم ارزیابی، فراتر از درک سنتی نسبت به آن است، به

ای از  دگیری، جریان دارد و شامل دستهدانند که در تمامی مراحل یاددهی و یا فعال و فرآیند محور می

، 3های باز پاسخ ، آزمون2، ارزیابی چندگانه1راهبردهای مختلف جهت اجرا، همانند ژورنال نویسی

4خودارزیابی
(. در این دیدگاه، ارزیابی شامل 2011، 6کایور و یونگ ؛2011، 5و ... است )هایوئی و یونگ 

 گیری است:فرآیند یاددهی و یاد سه کاربرد اساسی در

شده محتوا و خألهای  ای برای مطلع شدن از میزان یادگرفته ارزیابی از یادگیری: ارزیابی، وسیله -1

 آمده است. های به دست موجود بین اهداف یادگیری قصد شده و موفقیت

                                                 
1
 journal writing 

2
 alternative assessment 

3 open-ended tasks 
4
 self-assessment 

5
 Haiyue & Yoong 

6
 Kaur & Yoong 
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های  ی یادگیری : ارزیابی، ابزاری است که یادگیرنده را از چگونگی توسعه1ارزیابی برای یادگیری -2

 کند. اش مطلع می بعدی

عنوان قسمتی از یادگیری  : در این نوع، یادگیرنده از ارزیابی به2عنوان یادگیری ارزیابی به -3

 (.2011، 3چینگ موک ؛2011کند )لَم و همکاران،  استفاده می

های ارزیابی  خود هدف نیستند. پایه و اساس ایجاد تنوع در شیوه خودی های جدید ارزیابی، به شیوه

های تدریس  عنوان ابزاری برای بهبود روش های آموزشی، به یاضی، ارزشی است که گوناگونی شیوهر

های ارزیابی اصیل، سودمندی تفکر ریاضی را برجسته  آموزان دارد. تکلیف معلمان و یادگیری دانش

های جانبی  کنند. یکی از نتیجه ای را پر می نمایند و شکاف میان ریاضیات واقعی و ریاضیات مدرسه می

بر جای  آموزان دانشها بر رفتارهای معلمان و  های جایگزین ارزیابی، تأثیری است که این شیوه شیوه

 گذارند. بدین معنی که: می

کنند که تقریباً از هر فعالیتی برای ارزیابی استفاده کنند.  تدریج این دید را پیدا می معلمان به

تری را برای قضاوت در مورد  نگرند و مسئولیت بیش ورت بازتابی میص تر به ها، بیش آموزان به مسألهدانش

 گیرند.  های کار خود بر عهده می ها و شیوه نتیجه

های جدید ارزیابی، تغییرات مهمی را گزارش  کارگیری شیوه ی به و معلمان در سایه آموزان دانش

 شود: ها اشاره می اند که در زیر به برخی از آن کرده

 آموزان د دانشدر مور -الف

توانند آزادانه نهایت تالش فکری خود را در  که می ها؛ احساس این تر راجع به مسأله تفکر عمیق -1

 شود؛ کارگیرند و این تالش هر چه باشد، ارزشمند تلقی می ها به حل مسأله

 ها و معلمان؛ تر از خود، یا از همکالسی تر و عمیق های هر چه بیش پرسیدن سؤال -2

 ها در کار گروهی؛ یت مهارت گوش دادن و ارج نهادن به نقش این مهارتتقو -3

هایی که  کنند و حس مالکیت برای روش هایی که مطرح می احساس مسئولیت در قبال ایده -4

 برند؛ کار می به

 های درست بسیاری وجود دارد؛ حل که برای هر مسأله راه توجه به این -5

 برند؛ می کنند و شفافیت جریان تفکر خود، پی چه فکر می شفاهی آنبر اثر تجربه به ارزش ابراز  -6

 هایی جدید در مورد مفاهیم ریاضی؛ دست یافتن به بینش -7

                                                 
1
 assessment for learning 

2
 assessment as learning 

3
 Ching MOK 
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 هایی برای تشخیص جایی که به کمک نیاز دارند؛ آموختن شیوه -8

های  ای که در معلم یا همکالسی ی خالصانه ی عالقه نفس در سایه نفس و عزت افزایش اعتمادبه -9

 کنند؛ خود احساس می

 های دیگران؛ افزایش احترام و بردباری نسبت به ایده -10

منظور یافتن روابط ریاضی )و نه صرفاً  ها به تمرکز توان خود بر کشف کردن و تبادل ایده -11

 ها(؛ یافتن جواب

 ها؛ وگو با خود به هنگام حل مسأله و دیگر موقعیت ی راهبردهای گفت توسعه -12

 ها؛ های خود در حین حل مسأله سب اعتماد و رضایت درونی نسبت به تواناییک -13

حل  تر بر تقلید از راه حل مسأله و تمرکز کم تر به معلم برای تأیید درستی راه اتکای کم -14

 ."درست "

 در مورد معلمان -ب

 آموزان؛ دست یافتن به چگونگی تفکرات دانش -1

های  آموزان، بدفهمی هایی که بدون ایجاد تشویش در دانش الافزایش توانایی استفاده از سؤ -2

 کند؛ ها را آشکار می آن

 های گوش دادن؛ تقویت مهارت -3

 آموزان؛ آمیز و بدون تعصب با دانش داشتن رفتار احترام -4

 های کتبی برای تمام کالس؛ صورت تکلیف هایی به عنوان منبعی برای طرح سؤال مصاحبه به -5

ی الگویی عملی در خصوص ارج نهادن به رویکردهای  ترام به گوناگونی از طریق ارائهترغیب اح -6

 گوناگون؛

آموزان را به ساختن و در میان گذاشتن فهم و درک خود با دیگران هایی که دانش طرح سؤال -7

 کند؛ تشویق می

رک، کراشتن مااحساس اطمینان نسبت به کنار گذاشتن ))تدریس به روش سخنرانی(( ) -8

1991.) 

 های ارزشیابی و ارزیابی مطلوب گیویژ -4-7-2-6

ی اصلی زیر در مورد ارزیابی  ( دو ایده2000ای ) در سند اصول و استانداردها برای ریاضی مدرسه

 مورد تأکید بوده است:

 آموزان را ارتقا بخشد؛ارزیابی باید یادگیری دانش .1
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 موزشی است.های آ گیری ارزیابی ابزاری ارزشمند برای تصمیم .2

توان انتظار داشت که یک ارزیابی مناسب،  عنوان اهداف ارزیابی، می با در نظر گرفتن موارد فوق به 

آموزان به دانشآموزان )تمایلچنین، نظام ریاضی دانش ها، فرآیندهای ریاضی و هم بازتاب مفاهیم و رویه

 (.1390شده در غالم آزاد،  ، نقل2004انجام ریاضی( باشد )فن دویل، 

 ها مفاهیم و رویهالف( 

کند تا نشان دهد چطور مفهوم  آموزان فراهم میاستراتژی مناسب ارزیابی، فرصتی برای دانش 

راه دانستن ایده را مورد هدف قرار  که آزمون سنتی معموالً فقط یک  اند. درحالی مورد بحث را درک کرده

 آموزان دانشآوری شوند که  ر اطالعات زمانی جمعشده است؛ اما اگ دهد که توسط طراح آزمون تعیین می

طور خالصه،  به –کنند  مشغول انجام فعالیتند یا آن را مورد بحث قرار داده و نتایج آن را توجیه می

ی ایجاد بینشی عمیق را  شده، زمینه  اطالعات کسب –آموزان مشغول انجام ریاضی هستند که دانش زمانی

 از آن ایده فراهم خواهد ساخت.آموزان در ماهیت درک دانش

ای نیز باید در نظر گرفته شود. البته  های حرفه ای شامل مهارت در کنار درک مفهومی، دانش رویه

ای بیش از درک مفهومی اهمیت قائل بود. مثالً اگر  الزم به ذکر است که نباید برای دانش رویه

نجام دهد ولی هنوز نداند چرا برای جمع اعداد آموزی بتواند محاسباتی مربوط به اعداد کسری را ا دانش

توان نتیجه گرفت  گیرد ولی برای ضرب کسرها نیازی به این عمل نیست، می کسری مخرج مشترک می

ها ضعیف  ها خبره شده و معانی مربوط به آن هایی که در آن که وی، در درک ارتباط بین قواعد و رویه

  های سنتی قابل سادگی توسط آزمون های معمولی یا روتین به رتجا باید توجه داشت که مها است. در این

که بررسی مطلوب اتصاالت مفهومی نیازمند ارزیابی با مفهوم متفاوتی است )غالم آزاد،  اند، درحالی بررسی

 آموزان دانشها و درک  ای، ارزشیابی دانسته (. به این منظور و به جهت ارزیابی درک مفهومی و رویه1390

 آموزان بتوانند؛اهیم ریاضی باید شواهدی فراهم سازد که دانشاز مف

 ها و مفاهیم را شناسایی کرده، توضیح داده و تعریف کنند. مهارت 

 ها و مفاهیم را تشخیص داده یا تولید نمایند. هایی از مهارت مثال 

 به کار.برند. ها را در محاسبات ی مفاهیم استفاده نموده و آن از نمودارها و نمادها برای ارائه 

 ها و مفاهیم را از یک مدل به مدل دیگر ترجمه کنند. مهارت 

 برند، تشخیص دهند. کار می های مختلفی را که در یک مفهوم به مهارت 

 شده را تشخیص دهند و شرایطی را که یک مهارت یا  های یک مهارت یا مفهوم داده  ویژگی

 شود، بشناسند. مفهوم خاص در آن مطرح می

 ها را مقابله کنند. ا و مفاهیم را باهم مقایسه کرده و آنه مهارت 
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 های خود تلفیق  های خود بیامیزند و مفاهیم مختلف را با دانسته های مختلف را با مهارت مهارت

 نمایند.

 هایی که  آموزان را بسنجد، فعالیتهای دانش ای باشد که میزان کسب مهارت گونه ارزشیابی باید به

کارگیرند، شواهد خوبی از یادگیری مفاهیم در اختیار قرار  مفاهیم را به آموزان دانشت تا ها الزم اس در آن

 دهند. می

های ریاضی باید شواهدی فراهم سازد که نشان  ها یا روش آموزان از رویههمچنین ارزشیابی دانش

 توانند: آموزان میدهد دانش

 .تشخیص دهند چه وقت یک روش مناسب است 

 ب روش و عملکرد را بیان کنند.دالیل و انتخا 

 طور پایا عملکرد را انجام دهند. به 

 مثالً با استفاده از  و تحلیل تئوری بررسی کنند تجزیه طور تجربی یا  صحت نتایج یک روش را به(

 .مدل(

 های درست و نادرست را تشخیص دهند. روش 

 های دیگر را اصالح نمایند. های جدیدی را طراحی و یا روش روش 

 ها را در ریاضیات ارج نهند. ها و مهارت و ماهیت روش نقش 

 فرآیندهای ریاضیب( 

اندازه مفاهیم ریاضی اهمیت دارند و نیازمند  آموزش ریاضی، فرایندهای ریاضی به  ی درزمینه 

های مختلف،  ارزیابی مناسب هستند. طبیعی است که انتظارات مطرح در ارتباط با این فرآیندها در پایه

رو الزم است معلم فرآیندهای مورد نظر آموزش را در قالب چند گزاره در  واهد داشت. از این تفاوت خ

 ها قرار دهد. فهم باشد، تنظیم کرده و در اختیار آن آموزان هم قابل مورد انجام دادن ریاضی که برای دانش

آیندهای ریاضی همانند ها در ارتباط با برخی از فر توان به بعضی از این گزاره عنوان نمونه، می به

 ارتباطات و اثبات و استدالل به شرح زیر اشاره کرد:

 آموز بتواند: آموزان در برقراری ارتباط ریاضی باید شواهدی را فراهم سازد که دانشارزشیابی توانایی دانش

 های ریاضی را از طریق نوشتن، بیان کردن و به تصویر کشیدن ارائه کنند. ایده 

 اند، درک کرده، تفسیر  شده را که به شکل نوشتاری، شفاهی یا دیداری بیان های ریاضی ایده

 نموده و ارزیابی کنند.

 سازیِ  ها، توضیح و توصیف ارتباطات و مدل ی ایده از کلمات، نمادها و ساختار ریاضی در ارائه

 ها استفاده نماید. وضعیت
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  هاست بلکه شامل  میزان اطالعات آنتنها فراتر از سنجش  نه آموزان دانشارزشیابی توان ریاضی

 کارگیری و برقراری ارتباط بین اطالعات است. ها در استفاده و به تعامل آن

 هایی که نیاز به تفکر خالق و یا  کارگیری این اطالعات در وضعیتارزشیابی باید حد توانایی به

 برقراری ارتباط دارد را بسنجد.

 ید پویا از محیط کالس و درس ارائه کنند.ی درسی باید یک د استانداردهای برنامه 

 های مختلف را با تأکید بر برقراری ارتباط ریاضی با دیگران همراه با تکنولوژی  ارزشیابی باید قالب

 در برداشته باشد.

 آموزان حساسیت داشته باشد، چرا که برقراری ارتباط ارزشیابی باید نسبت به رشد زبانی دانش

 .ی اجتماعی است یک پدیده

ای باشد که نشان دهد  گونه آموزان در استدالل ریاضی، باید بههمچنین ارزشیابیِ توانایی دانش

 توانند: آموزان می دانش

 سازی استفاده کنند. از استدالل استقرایی برای شناختن الگو و فرضیه 

  نمایند. استفادهاز استدالل برای پرورش مباحث معقول در موضوعات ریاضی 

 ضایی و نسبتی در حل مسائل استفاده کنند.از استدالل ف 

  از استدالل استقرایی در تعیین صحت درستی نتیجه و قضاوت روی اعتبار مباحثات مورد استفاده

 قرار دهند.

 ها و ساختارهای مشترک را تعیین کنند. و تحلیل نموده تا ویژگی  های مختلف را تجزیه وضعیت 

 به ریاضی( آموزان )نگرش نسبت نظام ریاضی دانشج( 

آوری داده در مورد اعتماد  گیری قرار گیرد، جمع یکی از اقدامات با اهمیتی که باید مورد پی 

مندی و عدم  چنین عالقه های خود در ریاضی و هم آموزان و باورشان نسبت به توانایینفس دانش به

های خودارزیابی و  لیست کسادگی از طریق چ گونه اطالعات، به ها نسبت به ریاضی است. این ی آن عالقه

که با تدریس ریاضی از طریق حل مسأله، همواره اطالعاتی مانند  آیند. ضمن این نویسی به دست می ژورنال

های حل مسأله، در دسترس خواهد بود. در ارزشیابی  به شرکت در فعالیت آموزان دانشپشتکار و تمایل 

 ردبررسی قرار گیرد:های زیر مو باید توانایی آموزان دانشنظام ریاضی 

 نفس در استفاده از ریاضیات، برای حل مسائل، استدالل، برقراری ارتباط، مطرح نمودن  اعتمادبه

 ها و تفکرات ایده

 های بدیل در حل مسائل های ریاضی و استفاده از روش انعطاف در بررسی و کاربرد ایده 

 ی تکالیف ریاضی تمایل به شرکت و ادامه 
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  و نوآوری در انجام ریاضیاتعالقه، حس کنجکاوی 

 تمایل به بررسی و نظارت و بازنمایی افکار و عملکرد خود 

 های مختلف و یا تجارت روزمره. های رشته ارج نهادن بر کاربرد ریاضیات در وضعیت 

 درسی برنامهراهنمای زبان ) عنوان یک ابزار و یک ارج نهادن بر نقش ریاضیات در فرهنگ خود و به 

 (.1390؛ غالم آزاد، 1380راهنمایی(،  –ی آموزش عمومی )ابتدایی  ریاضیات دوره

 تأکیدات ارزشیابی جدید -4-7-2-7

ها و  آموزان را از سیستم ای طراحی شود که متناوباً درک و آشنایی دانش گونه ارزشیابی باید به

ت فکری و... ارزشیابی ها و معیارها، کنجکاوی و پذیرش عقاید جدید، عادا ها و الگوهای تغییر، مقیاس مدل

جای یادآوری،... به این  عادات فکری به جای اطالعات جزئی و کند. این تأکید ارزشیابی جدید بر موضوع به

 :معناست که

 .داشته باشدارزشیابی باید بر تفکر فعال و نه انفعالی تأکید  -1

کنند،  ها رشد پیدا می ه ایدهگونه ک همان داشته باشند وهای ارزشیابی باید قابلیت تغییر  برنامه -2

 .بهبود باشند قابل 

سنجند، استفاده  های باالتر تفکر را می های ارزشیابی مختلفی که مهارت معلمین باید از روش -3

 .کنند

ها آشنا بوده و روش تدریس و ارزشیابی خود را انتخاب  ها و نتایج آن معلمین باید با روش -4

 نمایند.

یابی به  آموزان را امتحان کند، میزان دست که تمام دانش واند بدون آنت آموزش و پرورش می -5

آموزان،  کند تا عالوه بر عملکرد دانش گیری کمک می گیری بسنجد. نمونه اهداف خود را از طریق نمونه

های  ی درسی، روش های کالس درس، برنامه متغیرهای دیگری که بر یادگیری تأثیر دارند، چون فعالیت

 .آموزان و... را نیز ارزیابی کرد ی، دیدگاه و نگرش دانشارزشیاب

ی تحصیلی، نمایش و ... که در آن  از سؤاالت تشریحی پاسخ باز، انشایی، پروژه، پوشه -6

سادگی پاسخ را به  که به جای آن کنند، به ها را توجیه می کنند و یا آن آموزان جواب را تولید می دانش

 .شده، انتخاب کنند، باید استفاده کرد عات از قبل دادهیادآورند و یا از میان اطال

طور  ای باشد که بین کالس درس و محیط اطراف، ارتباط برقرار کند. به گونه ارزشیابی باید به -7

آوری اطالعات از محیط اطراف همراه است،  ها و کارهای گروهی که با جمع مثال، استفاده از پروژه

 .آموزان توسعه خواهد داد رس به محیط زندگی دانشی آموزش را از کالس د صحنه
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و خیر روبرو نیستیم، بایستی  "بلی"های کامالً شفافی مانند  به دلیل اینکه همیشه با پاسخ-8

ها برای حل مسائل و روش  وتحلیل داده آوری و تجزیه گیری دقیق، جمع آموزان را در اندازه توانایی دانش

 .گیری کنیم حل مسائل اندازه

هایی استفاده  توان از فعالیت ای می جای تخصیص زمان به پاسخ دادن به سؤاالت چندگزینه به -9

 .آورند های یادگیری را نیز فراهم می نمود که عالوه بر ارزشیابی، فرصت

ها انجام  آموزان ارائه شوند و فرآیند ارزشیابی بر اساس آن استانداردهای ارزشیابی باید به دانش -10

 .شود

یابی به سطوح  هایی درونی هستند که بر دست ارزشیابی باید متنوع و جالب باشد. انگیزه -11

 .آموزان باشد ی دانش باالتری از عملکرد منجر شوند. کسب نمره نباید تنها انگیزه

های یادگیری متناسب با برنامه را  ها و نتیجه یافته ارزشیابی زمانی معتبر است که بتواند دست -12

آموز است، پس تنها روش معتبر  ی مورد انتظار، انجام کاری توسط دانش طور مثال اگر نتیجه بهبسنجد. 

های  آموزان کار را انجام دهند. اگر نتایج موردنظر متنوع هستند، روش این است که بخواهیم دانش

 –تدایی ی آموزش عمومی )اب درسی ریاضیات دوره ارزشیابی نیز باید متنوع باشند )راهنمای برنامه

 .(1390راهنمایی(، 

 استانداردهای ارزیابی ریاضیات -4-7-2-8

NCTM (1995 استانداردهایی را برای ارزیابی مشخص کرده است. استانداردها، میزان و معیاری ،)

های ارزیابی خاص  توانند برای فعالیت برای قضاوت و داوری در مورد کیفیت ارزیابی ریاضی هستند و می

دهد و  کار گرفته شوند. استانداردهای ارزیابی، تحرک و پویایی را ارتقاء می زیابی عام و تام بهیا یک نظام ار

(. این NCTM ،1995بخشد ) فرایند اصالح برنامه ریاضی، تدریس ریاضی و ارزیابی را بهبود می

 باشند: استانداردها، شامل موارد ذیل می

آموزان برای دهنده ریاضیاتی باشد که همه دانش ارزیابی بایستی انعکاس»استاندارد ریاضیات:  -1

 «.دانستن و انجام دادن به آن نیاز دارند

شده در  کارگیری آن در جامعه با رشد و تغییر مرتبط است. بنابراین ریاضیات آموخته  ریاضیات و به

ه برنامه چه مربوط ب کنند هر آن مدرسه، همراه و مرتبط با درگیر شدن است. معلمین ریاضی تالش می

بندی کنند. در  درسی ریاضیات مدرسه است بر اساس درک جاری از ریاضی و یادگیری ریاضیات فرمول

شود،  آموزان مربوط نمیدوران کنونی، تفکر و اندیشیدن تنها به مباحث و محتوای ریاضی مورد نیاز دانش

بوط است. به کالم دیگر، چگونگی شود نیز مر و بکار گرفته می های مهمی که ریاضیات آموخته بلکه به راه
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ای بر تفکر و حل مسأله  طور فزاینده کارگیری، اهمیت اساسی پیدا کرده است. اکنون به یادگیری و به

کند.  آموزان را برای این دنیا آماده نمیتنهایی دانش ای به های وابسته به عمل و رویه شود. مهارت تأکید می

درسی را دارند که قدرت ریاضی آنان را توسعه دهد و  برنامه  استحقاق و شایستگی آن آموزان دانش

را قادر نماید تا توان ریاضی خود را بروز دهند.  آموزان دانشبنابراین یک نظام ارزیابی موردنیاز است تا 

هایی که  دهد، فعالیت های درگیر کننده تطبیق می ارزیابی، دیدگاه جاری ریاضیات مدرسه را با فعالیت

هایی فراهم می آورد  آموزان فرصتها برای دانش دار هستند. این فعالیت ر ریاضیات جاری و معنیمبتنی ب

های ریاضی اتصال و ارتباط برقرار  وار انجام دهند، بین ایدهبندی کنند، استدالل ریاضی تا مسائل را فرمول

 نمایند و بین محیط ریاضیات و خارج آن ارتباط برقرار کنند.

 «.ارزیابی باید یادگیری ریاضیات را افزایش دهد»یادگیری:  استاندارد -2

طور معناداری، کمک و موهبتی برای یادگیری همه  در بخش بزرگی از آموزش ریاضیات، ارزیابی به

های  ها فرصت آموزند، درواقع ارزیابی آموزان در فرایند ارزیابی، ریاضیات را میآموزان است. زیرا دانشدانش

کار  هایشان به ها را برای مستقل شدن یادگیری توانند ارزیابی آموزان مید و طی آن دانشیادگیری هستن

شود، ولی هدف اصلی آن پیشرفت و بهبود یادگیری  بگیرند، اگرچه ارزیابی برای دالیل گوناگون انجام می

 های آموزشی است. گیری ریزان برای تصمیم آموزان و آگاهی معلمان و برنامهدانش

 «.ارزیابی باید برابری را ارتقاء دهد»: 1تاندارد برابریاس -3

آموز احترام  فرد هر دانش های منحصربه شود که به تجربیات و توانایی پرداختن منصفانه موجب می 

هایی داده شود تا به سطوح باال نائل  آموز فرصت گذاشته شود. برابری به این معنی است که به هر دانش

که  ها فراهم کند. حمایت و طرفداری از استاندارد برابری یعنی این ا برای عملکرد آنگردد و حمایت الزم ر

هایی که استعدادهای خدادادی دارند،  خاص دارند و یا آن  هایی که نیازهای آموزان، چه آن همه دانش

 انتظار دارند که بتوانند به سطوح باالی عملکرد ریاضی دست یابند.

 «.ارزیابی باید یک فرایند باز )آزاد( باشد»)آزاد بودن(:  2استاندارد باز بودن -4

آمده برای  که اطالعات به دست تواند بیمه شود: نخست این باز بودن در فرایند ارزیابی از چندراه می

دسترس باشد. در ثانی، یک فرایند ارزیابی باز برای افرادی که  شوند، قابل هایی که تحت تأثیر، واقع می آن

شود. باز بودن در ارزیابی شامل آگاهی دادن به همگان اعم از  ای درگیر هستند، نقش قائل می فهطور حر به

گذاری است. اطالعات  گیری و قانون ریزان درسی و آموزشی و مراکز تصمیم اولیاء، مدیران، معلمان، برنامه

                                                 
1
 promote equity 

2
 be an open process 
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نقش بسیار مهم در  گیرند و کار می ها را به خوبی آن هایی که معلمان به مربوط به ارزیابی کالس

های دیگرِ تحقق  های تدریس خواهد داشت، از راه های آموزش و اصالح و بهبود روش گیری تصمیم

های  درسی که بایستی به همه داده  ریزان برنامه تر از همه برنامه استاندارد باز بودن است. نهایتاً و مهم

 کار بگیرند. ها را به ها دسترسی داشته باشند تا با سهولت بتوانند آن ارزیابی

های مربوط به یادگیری ریاضیات را ارتقاء  ارزیابی باید اعتبار استنتاج» ها: استاندارد استنتاج -5

 «.دهد

بر اساس تعریف، ارزیابی فرایندی است شامل گردآوری شواهد و مدارک و استنتاج سازی از شواهد 

های معتبر از شواهد  هایی برای ایجاد استنتاج رایندو مدارک برای اهداف گوناگون. پرسش اولیه با تعریفِ ف

گیری درباره یادگیری، یعنی یک نتیجه  درگیر است. یک نتیجه آموزان دانشو مدارک مربوط به یادگیری 

طور مستقیم مشاهده کرد. یک استنتاج معتبر  توان آن را به آموز که نمی درباره فرایندهای شناختی دانش

 مدارکی کافی و مرتبط است. مستلزم داشتن شواهد و

ارزیابی باید فرایندی پیوسته و دارای ارتباط منطقی »استاندارد پیوستگی و ارتباط منطقی:  -6

 «.باشد

که  پیوستگی و ارتباط منطقی در ارزیابی با سه نوع توافق و مطابقت درگیر است. نخست این

شوند. دوم اینکه ارزیابی،  با همدیگر جفت میها  شود، مرحله پیوسته تشکیل می هم ارزیابی از یک کلِ به

اجرا و محقق شدنی باشند. هنگام طراحی شواهد، گردآوری و تفسیر  کند تا قابل هم متصل می اهداف را به 

شوند و مراحل عمل فرآیند ارزیابی با همدیگر و با اهداف ارزیابی سازگارند. سوم، ارزیابی با  می

آموز با تجربیات ارزیابی از درون  گیرد و یادگیری دانش ردیف قرار میدرسی و با آموزش در یک  برنامه

 (.NCTM ،1995خورد ) پیوند می

 بندی انواع ارزشیابی و شرح برخی از آنان تقسیم -4-7-2-9

آموزان وجود دارند اما سؤال مهم این است  های دانش یافته های بسیاری برای ارزشیابی دست روش

هایی چون  های آموزشی را ارزشیابی و مهارت طور مؤثر هدف ب شود تا بتوان بهکه کدام روش باید انتخا

شود که خود با آن  برقراری ارتباط یا کار در گروه را نیز تقویت کرد. معموالً در ارزشیابی روشی انتخاب می

عی انتخاب های متنو شده است، اما در انتخاب روش باید روش آشنا هستیم و یا در جامعه، بیشتر پذیرفته 

های مختلف خود را به نمایش بگذارد. در ادامه ابتدا  گردد تا به یادگیرنده اجازه داده شود توانایی

استفاده  های قابل شود و سپس برخی از شیوه ها ارائه می توضیحاتی در خصوص انواع مختلف ارزشیابی

 گردد. های مطلوب یک ارزشیابی بیان می برای دستیابی به ویژگی
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 ها های تحصیلی با توجه به زمان و هدف استفاده از آن بندی ارزشیابی دسته -4-7-2-9-1

آموز برای  ها و آمادگی قبلی دانش از توانایی  منظور آگاهی این نوع ارزشیابی به ( ارزشیابی آغازین:1

ر آغاز آموز د های احتمالی دانش ها و کاستی یادگیری و جبران نارسایی –شروع مناسب فرآیند یاددهی 

 گیرد. سال تحصیلی توسط معلمان انجام می

در خالل یک دوره  آموزان دانشارزشیابی تکوینی برای نظارت بر پیشرفت ( ارزشیابی تکوینی: 2

های آموزشی  تا چه حدی به هدف آموزان دانشدهد که  رود. نتایج آزمون نشان می زمانی به کار می

ی  نی آزمون مالک و مرجع است. امتحانات هفتگی در یک دورهترتیب آزمون تکوی این اند، به یافته دست

 (.45، ص 1382درسی مثالی از آزمون تکوینی است )خوی نژاد، 

ای از ارزشیابی تکوینی  توان آن را گونه نوع دیگری از ارزشیابی که می( ارزشیابی تشخیصی: 3

ست که این ارزشیابی باهدف تشخیص گذاری آن ا حساب آورد ارزشیابی تشخیصی نام دارد. علت این نام به

یک »(، 1984رود. به قول مهریز و لهمان ) کار می آموزان در یک موضوع درسی به مشکالتِ یادگیری دانش

، آموزان دانشدهد تا با سنجش عملکرد  کننده از آن آزمون فرصت می آزمون تشخیصی خوب به استفاده

 (.41، ص 1390)سیف، « شود به دست آورد هاتِ آنان میهایی که منجر به اشتبا تصویر دقیقی از بدفهمی

در طول یک  آموزان دانشهای  در ارزشیابی تراکمی، تمامی آموخته( ارزشیابی تراکمی )پایانی(: 4

و قضاوت درباره اثربخشی کار معلم و  آموزان دانشدادن به   شوند و هدف آن نمره دوره آموزشی بررسی می

جهت، به این نوع ارزشیابی، تراکمی  های مختلف درسی با یکدیگر است. ازآن رنامهدرسی، یا مقایسه ب برنامه

را در طول یک دوره آموزشی  آموزان دانشهای متراکم  توان یادگیری وسیله آن می گویند که به می

آن آید و به همین سبب به  گیری کرد. این نوع ارزشیابی معموالً در پایان دوره آموزشی به عمل می اندازه

دفعات بیشتر در طول دوره آموزشی  توان از آن، به حال، می شود. با این ارزشیابی پایانی نیز گفته می

 (.1382استفاده کرد )خوی نژاد، 

 های تحصیلی با توجه به نوع اجرا انواع ارزشیابی -4-7-2-9-2

 انشاءنویسی -4-7-2-9-2-1

و  اءنویسی، بحث کردن، ارزیابی، تجزیه پاسخ کتبی به یک سؤال در قالب متن است. هدف از انش

 تحلیل، خالصه کردن و نقد است.

 ژورنال -4-7-2-9-2-2
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های مختلف یادگیری و یا یک ایده  ها نسبت به جنبه آموزان و واکنش آنشده دانش نتایج ثبت

 به بهبود عملکرد آتی آنان کمک کند.  شود که تواند در قالب یک ژورنال ارائه می می

 پروژه -4-7-2-9-2-3

. هم یش از یک نوع فعالیت و نتیجه استباشد که شامل ب منظور از پروژه، یک تکلیف پیچیده می

آموزان(  آموز )یا دانش تواند صورت گیرد. پروژه، کوشش علمی یک دانش گروهی می صورت انفرادی و هم به

دهد که آزمایش کند،  ن را میآموز این امکادهد. پروژه به دانش را در حیطه موردعالقه خودش نشان می

تر از همه،  هایی بگردد و مهم حل ها را بررسی و امتحان کند، به دنبال راه تصمیم بگیرد، فرضیه بسازد، ایده

ریزی، تحقیق،  درباره خود و دنیای اطراف خود مطالعه نماید. پروژه گروهی مستلزم شرکت گروه در برنامه

کند،  که همکاری در کارهای گروهی را تقویت می ه ضمن اینبحث گروهی و ارائه محصول است. پروژ

 (.1382؛ رستگار، 1390حال مشوق یادگیری مستقل و انفرادی نیز هست )سیف،  درعین

 1پوشه تحصیلی یا پوشه کار -4-7-2-9-2-4

است که  آموزان دانشها و کارهای  دار، منظم و نظام وار از فعالیت ای هدف وشه تحصیلی، مجموعهپ

آموزان در طول زمان، به یابی و پیشرفت تحصیلی دانش اهد مستقیمی را از تدریس و سطح دستشو

آموزان آوری مجموعه وسیعی از کارهای منتخب دانش پوشه کار، جمع (.1390دهد )سیف،  دست می

ازجمله های ریاضی خود بازتاب و تأمل داشته باشند.  ها کمک کند که روی توانایی تواند به آن است که می

در طول  آموزان دانشآموزان، رشد و پیشرفت  تواند مشاهده طرز تفکر دانش ی پوشه کار می اهداف عمده

عنوان یک ریاضیدان و فرآیندهای   نسبت به خود به آموزان دانشوار، نگرش  زمان، ارتباط و اتصال ریاضی

شده در پوشه کار  د گردآوری(. موا1390شده در غالم آزاد،  ، نقل2004حل مسأله باشد )فن دویل، 

آموز، توضیحات معلم، مشاهدات حاصل از  های دانش ها، نوشته ها، گزارش تواند شامل تکالیف، پروژه می

ای از  العاده ی کار، شکل فوق ترتیب پوشه این مصاحبه و خودارزیابی از اقدامات گروهی و فردی باشد. به

 (.1390والدین و والدین و معلم است )غالم آزاد، آموز و  آموز و معلم، دانش ارتباط بین دانش

برای ارزش قائل شدن به ریاضی است،  آموزان دانشیکی از اهداف اساسی آموزش ریاضی کمک به 

ی کار در طول سال  شده در پوشه آوری هایی جمع هدفی که ارزیابی آن بسیار سخت است. با بررسی نمونه

توان مشاهده نمود که تا  ها می شده و مسأله های تعیین تکلیف های مستند نسبت به تحصیلی و با واکنش

آموزان احساس کنند که شنیدن دیدگاه و آشنایی با ایم. اگر دانش چه اندازه به این هدف نزدیک شده

                                                 
1 Portfolio 
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شوند و به آن  ها برای معلمان مفید است، برای ریاضی ارزش قائل می ها و فکرهای آن احساس، ایده

تواند یک  های کار می های ریاضی از طریق پوشه . فرصتِ در میان گذاشتن ایدهکنند احساس تعلق می

 (.1991آموزان نسبت به ریاضی باشد )کراشتن مارک، نقطه عطف واقعی در طرز تلقی دانش

 های کار ، مدیریت و ارزیابی پوشهدهی ی مفید برای سازمان چند نکته -4-7-2-9-2-4-1

ها  طور متناوب به طرح سؤال آموزان در طول زمان، بایستی بهبرای ثبت و ضبط پیشرفت دانش  .1

ها نباید یکسان باشند، اما باید  ها یا بررسی های مشابه در طول سال تحصیلی پرداخت. این سؤال و بررسی

 به کشف و بررسی همان مفاهیم پرداخت.

ی  ین را به پوشههای مصاحبه و ارتباط با والد های مشاهده، یادداشت لیست طور منظم، چک به  .2

 آموزان اضافه شود.ارزیابی دانش

های  تواند افق ها برای انتخاب، می کنند و اصول آن آموزان انتخاب میماهیت کاری که دانش  .3

ی  چنین اطالعاتی درباره ها باز نماید. هم ها و موفقیت تحصیلی آن ها، درک جدید را نسبت به دیدگاه

های  کند. ارزشیابی پوشه ها، آشکار می ها و بررسی ریاضی آن فعالیت آموزان درمیزان کار و تالش دانش

ی تفکر خودشان و توسعه آن متمرکز  ها برای تفکر انتقادی درباره تواند بر تالش آن آموزان می کار دانش

 ها حمایت کند. های مستند آن گیری شود و از نتیجه

 بر است. انباید در نظر داشت که انجام خود ارزیابی بامعنی، زم  .4

اند که به قضاوت  آموزان عادت کردهتر دانش نماید! بیش نگری آسان نمی در ابتدا، بازتاب و دوباره  .5

ی کار خودشان  ی پیشرفت خود متکی باشند و واکنش صادقانه و نقادانه معلم را درباره معلم درباره

ها  زان، تشویق کردن و حمایت از آنآمو های کارِ دانش یابند. در مواقع ارزشیابیِ پوشه تهدیدکننده می

 بسیار مهم است.

تکثیر شود و با استفاده از  آموزان دانشهایی از کار  های معرف نمونه برای ارزشیابی برنامه، برگه  .6

 چه گروه ارزشیابی دیده است، توافق صورت گیرد. ی آن ها با معلمان درباره آن

آموز، ممکن است مفید باشد که یکی،  ی هر دانشهای کار و ارزیابی: نگهداری دو پوشه برا پوشه .7

 ی ارزیابی است. ی کار و دیگری پوشه پوشه

 های کار: بازبینی پوشه .8

  ی  بار یا فقط قبل از پایان دوره ی زمانی )مثالً هر دو هفته تا شش هفته یک در پایان هر دوره

ی  آموزان خواسته شود که پوشهانشنمره دادن برای ارزشیابی نهایی یا پیش از مالقات با والدین(، از د

 ی ارزیابی پیدا کنید ی یک پوشه کاری خود را مرور کنند تا شما آمادگی الزم را برای تهیه

   اند. ی زمانی تکمیل کرده در طول یک دوره آموزان دانشفهرستی از کارهایی تهیه شود که 
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  شده پیوست کار  های تصحیح خهها را باید اصالح و نس آموزان، کارهای آن درصورت تمایل دانش

 اصلی شود.

  کنند که بازتابی از رشد،  ها احساس می مرور و جایی که آن آموزان دانشی  های روزانه یادداشت

 دهد، با عالمت دایره مشخص شود. ها از یک موضوع یا هدف کالسی را نشان می تغییر، یا درک آن

 ی ارزیابی: انتقال به پوشه .9

   ی ارزیابی  هایی از کارشان را که مایل هستند در پوشه سته شود که قسمتخوا آموزان دانشاز

ها خواسته شود که هرکدام از موارد زیر  ها قرار بگیرد، انتخاب نموده و با گیره به هم وصل کنند. از آن آن

 آید انجام دهند: را که به نظرشان مناسب می

  ه چرا آن قسمت را انتخاب کرده و چگونه ی هر مورد یک پاراگراف بنویسد، توضیح دهد ک درباره

 یافته است. تفکر وی در طول انجام این تکلیف یا بعد از آن توسعه 

  هایش را انتخاب کرده  هایی از یادداشت ای بنویسد و توضیح دهد که چرا چنین قسمت خالصه

 است.

  رز تلقی و ی پوشه نوشته شود و در آن، تغییرات ایجادشده در درک، ط در یک برگ، خالصه

ی خود از  های روزانه و خاطره ی کاری، یادداشت های خاص را از پوشه ها شرح داده شود، مثال موفقیت

 تواند شامل موارد زیر باشد: های کالسی به یاد آورده شود. این برگ می فعالیت

  های انجام کار و روابطی که کشف کرده است؛ توضیح با نمودارها، معنی مفاهیم، روش 

  ی درک ریاضی وی شده است؛ ملی که باعث رشد و توسعهعوا 

  ها یا تفکرهای نامشخص و مبهم؛ سؤال 

  های کوچک یا با تمام کالس؛ ها در گروه ی در میان گذاشتن ایده های او درباره بازتاب 

  وضوح و صریح؛ ی تالش برای ابراز تفکر خود به  هایش درباره ایده 

  ی استدالل و حل مسأله؛ نحوه 

  ها؛ یجاد اتصال و ارتباط بین ایدها 

  ها؛ توسعه یا تعمیم مسأله 

  .مشخص کردن کاری که هنوز تمام نشده یا احتیاج به اصالح دارد 

  دلخواه "ی  ی خود را انتخاب کنند و در باالی برگ، تاریخ و کلمه آموزان کار موردعالقهدانش" 

ها بوده است )کراشتن مارک،  ی آن کار، موردعالقه را بنویسند و در یک پاراگراف توضیح دهند که چرا این

1991.) 

 ارزشیابی عملکردی -4-7-2-9-2-5
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آموزان گذاری یک هدف آموزشی در عملکرد دانش ارزشیابی عملکردی، مشاهده مستقیم و ارزش 

ان شود تا با عملکردی خاص یا تولید چیزی نش آموزان خواسته میرا در بردارد. در این شیوه، از دانش

؛ سیف، 1379شده در رفیعی،  ، ترجمه1997اند )استیک،  های الزم را کسب کرده دهند که تبحر و مهارت

1390.) 

آموزان های ریاضی، پروژه یا تحقیق به دانش ی تکلیف ی ارائه ارزیابی عملکرد در ریاضی، دربرگیرنده

چه  دهند؛ تا بدین ترتیب، آن می گاه مشاهده، مصاحبه و در نظر گرفتن محصول کاری است که انجام و آن

 (. 1390راستی قادر به فهم و انجام آن هستند مورد ارزیابی قرار گیرد )غالم آزاد،  به

 تواند: یک تکلیف عملکردی می

  های نهایی و نتایج  را )در کنار بررسی پاسخ آموزان دانشی  امکان بررسی روندهای مورداستفاده

 ورد؛ی کار آنان( فراهم آ شده تکمیل

  به انجام برسد؛ آموزان دانشهایی از  تنهایی و هم توسط گروه هم به 

  آموزان امکان مستندسازی ها و نتایج تولیدشده توسط دانش ی گزارش از طریق مشاهده

 (.1991شود )کراشتن مارک،  های عادی آشکار نمی عملکردهایی از آنان را فراهم آورد که از طریق آزمون

شود که کار را با ارزیابی یک موضوع ساده ولی مهم شروع  به معلمان توصیه میبرای این منظور، 

مثال، در بخشی از زمان تدریس خود، برای چند روز توجهشان را به این نکته معطوف کنند  عنوان کنند. به

ده شود هستند یا خیر؟ سپس مشاه ها عرضه می هایی که به آن آموزان قادر به تفسیر مسألهکه آیا دانش

 (.1390ها نقشه طرح کنند )غالم آزاد،  توانند برای حل آن می آموزان دانشکنند که آیا 

 (:1991؟)کراشتن مارک، توان به موارد زیر اشاره کرد های ارزیابی عملکرد می ازجمله سایر ایده 

  های انتخابی خود دارند؟ دلیل موجهی برای روش آموزان دانشآیا 

 دهی اطالعات دریافتی هستند؟ ل قادر به سازمانقبو های قابل آیا به شیوه 

 صورت شفاهی یا با استفاده از ابزارهای نمایشی  های خود را به توانند حاصل تفکر و نتیجه آیا می

 برای دیگران بیان کنند؟

 آیا هر عضو گروه نقشی فعال دارد؟ 

 اند؟ ای که پیش رو دارند مطرح کرده آیا پرسشی فراتر از مسأله 

دارد که  آموزان دانشآموزان، دبیران، مدیران و اولیاء  ملکردی، مزایای بسیاری برای دانشتکالیف ع

 شود. ها اشاره می به تفکیک به تعدادی از آن

 آموزان های عملکردی برای دانش یفمزایای تکل -4-7-2-9-2-5-1
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 به دست آمدن ها و سرعت های نهایی آن و نه صرفاً دقت پاسخ –آموزان  های دانش تمام قابلیت

توانند  آموزان که می گیرند. واقعیت آن است که بسیاری از دانش در معرض نمایش قرار می –ها  این پاسخ

کندی در ذهن  ها سریع نیستند. معموالً بهترین تفکر ریاضی به ریاضیدانانی برجسته باشند، در حل مسأله

 گیرد. صاحبان شکل می

 تری  های افزون شوند و از فرصت رو می تری روبه انگیز بیشبر های خالقیت آموزان با مسألهدانش

 برند. دهی و تفکر بهره می کارگیری قابلیت سازمان برای به

 ها ها برای حفظ کردن و تبعیت از آن ای از قانون مجموعه"فهمند که ریاضی،  می آموزان دانش" 

 سازد. نیست، بلکه فرآیندی است که مردم را قادر به حل مسأله می

 های عملی،  ها در محیط آموزان دارای ماهیت حقیقی بوده و با درگیر کردن آنهای دانش کلیفت

 شود. هایشان می موجب تقویت انگیزه

 کنند. عمق کاربرد و قدرت ریاضیات را درک می آموزان دانش 

 زایای تکلیف عملکردی برای معلمانم -4-7-2-9-2-5-2

 موازات   شود، چراکه به نمی آموزان دانشو یادگیری  ارزیابی باعث ایجاد وقفه در روند آموزش

 گیرد. آموزش صورت می

 یابد. آموزان افزایش می های ریاضی دانش کیفیت اطالعات مربوط به میزان درک و توانایی 

 آموزان،  های دانش ی مشکالت مفهومی یا اشتباه های آموزشی در زمینه برای اتخاذ تصمیم

 گیرد. معلمان قرار می تری در اختیار اطالعات کامل

  بهتر ارزیابی  آموزان دانشنقاط قوت و ضعف فرآیند آموزش و نحوه درک مفاهیم ریاضی توسط

 شود. می

 ها  سازی ریاضی، امکان لحاظ نمودن تحقیقات پروژه ارزیابی عملکردی ضمن تلفیق محتوا و مدل

 دهد. ریزی درسی می و مسائل دراز مدت را در برنامه

 مزایای تکلیف عملکردی برای والدین و مدیران -4-7-2-9-2-5-3

 گیرد؛ ها قرار می آموزان پیش روی آن های عینی از عملکرد واقعی دانش نمونه 

 شود؛ ها فراهم می در استفاده از فهم ریاضی آن آموزان دانشهای  امکان ارزیابی جامع از توانایی 

 شوند؛ یروشنی ارزیابی م های ریاضی به های عملی برنامه نتیجه 

 های جدید توسط  کارگیری آن در موقعیت ی تفکر ریاضی و به شواهدی مبنی بر یادگیری شیوه

 آید؛آموزان به دست می دانش
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 شود؛ ارتباط بین کار مدرسه و زندگی واقعی آشکار می 

 کند )کراشتن مارک،  ریزی غنی ارائه می تر از یک برنامه ارزیابی عملکردی، تصویری روشن

1991.) 

 2های عملکرد و شاخص 1ها روبریک -4-7-2-9-2-6

های صحیح ارزشیابی شوند. این تکالیف در قالب  توانند با شمارش پاسخ تکالیف ارزیابی کیفی نمی 

آموزان است. یکی از ابزارهای سودمند نوشته یا سخنان شفاهی حاوی اطالعات فراوانی در مورد دانش

روبریک »روبریک است.  آموزان دانشاز تکالیف ارزیابی آمده  برای مدیریت صحیح اطالعات به دست

با یک تکلیف خاص ریاضی طراحی یا  آموزان دانشچارچوبی است که توسط معلم برای گروه خاصی از 

 (.1390شده در غالم آزاد،  ، نقل1994)کولم، « شود اقتباس می

های درست یا  د پاسخجای تعیین تعدا روبریک شامل یک مقیاس سه تا شش امتیازی است که به 

گیرد. توجه به این نکته مهم است که  بندی کل عملکرد، مورد استفاده قرار می نادرست، برای رتبه

 روبریک، مقیاسی برای قضاوت عملکرد روی یک تکلیف خاص است نه یک سری تمرینات.

 شده است: عنوان نمونه روبریک زیر در چهار سطح طراحی به 

 ل. ممتاز: موفقیت کام4 

 توجه . ماهر: دستاورد قابل3 

 . مرزی: دستاورد جزئی2 

 . نامطلوب: دستاورد کم1 

بندی کند  آموزان را در چهار سطح رتبهدهد که عملکرد دانش این روبریک ساده به معلم امکان می 

 (.1390)غالم آزاد، 

 گروهان د ارزشیابی و ارزشیابی همخو -4-7-2-9-2-7

کند.  وار مرور می طور نظام گروهان خود را به آموز عملکرد خود یا هم شفرآیندی است که در آن دان

شود. خودارزیابی ممکن است با مقایسه عملکرد با  این عمل با هدف بهبود عملکردهای بعدی انجام می

 (.1390شده، نقد عملکرد یا توصیف عملکرد، همراه باشد )سیف،  استانداردها یا معیارهای تعیین

 مصاحبه یا ارزشیابی شفاهی -4-7-2-9-2-8

                                                 
1
 rubric 

2
 performance assessment 
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صورت  آموزان سؤاالتی به در این روش معلمان به تناسب محتوای درس و نحوه آموزش از دانش

آموز در رسیدن به شیوه حل، پی بردن به شیوه  پرسند. از این نوع سؤاالت برای هدایت دانش شفاهی می

در ارائه نظر و ... در درس ریاضی و در حین  آموز نفس و باال بردن جسارت دانش استدالل، تقویت اعتماد به

توان از این سؤاالت برای ایجاد جرقه ذهنی در طرح نقشه، حل، یا  توان بهره برد. همچنین می تدریس می

ای رسیده، برای کمک به آنان استفاده کرد  آموز به بحران لحظه در مرحله اجرای نقشه و درجایی که دانش

آموزان، اطالعات مفیدی  انجام مصاحبه و مشاوره با دانش (.1386میرگلورزی، شده در  ، نقل1383)فدایی، 

در  آموزان دانشتوانند به تفکر، درک و احساس  ها می دهد که با استفاده از آن در اختیار معلمان قرار می

برای شوند و فرصت پیشرفت در ریاضی  آموزان تشویق می مورد ریاضی پی ببرند. با انجام این کار، دانش

درسی یا گزارش ضروری از  و تعدیل برنامه شود. معلمان نیز مبنای محکمی برای جرح  ها فراهم می آن

ای متوالی  (. یک مصاحبه شامل مجموعه1991آورند )کراشتن مارک،  به دست می آموزان دانشپیشرفت 

آموز اشاره  ن معلم و دانشنظر بی که مشاوره، به بحث و تبادل شده است، درحالی ریزی های برنامه از سؤال

 دارد.

ها و  آموزان را تشویق نمود تا از نمودارهای نمایشی مدل توان دانش وقتی یک مسأله طرح شد، می

ها و  آموزان در مورد مسألهنظرهای دانش ها استفاده کنند. با گوش کردن به نقطه بیان شفاهی ایده

آموزان از فرآیندها  توان در مورد برداشت دانش می ها، دلی آنان از نمودارها و م ی استفاده ی نحوه مشاهده

ها، به بصیرت جدیدی دست.یافت. هرچند ممکن است  نفس آن چنین سطح اعتمادبه و مفاهیم ریاضی، هم

آموزانی که دچار مشکل هستند، تأثیر بسزایی  گیر باشد، اما در تشخیص نیاز دانش انجام مصاحبه وقت

ها انتظار  توان از آن وزان مفاهیم اساسی حل مسأله را درک کرده باشند، میآمخواهد داشت. اگر دانش

 شنیدن سؤاالتی از قبیل موارد زیر را داشت:

 موضوع این مسأله واقعاً چیست؟ 

 چرا این موضوع درست )نادرست( است؟ 

 گام مناسب بعدی چیست؟ 

 چه چیزهای دیگری را هنوز الزم داریم که بدانیم؟ 

  در مورد این مسأله وجود دارد؟ اگر این قسمت از مسأله را تغییر دهیم، چه آیا توضیح دیگری

 افتد؟ اتفاقی می

کنند. در  آموز استفاده می بسیاری از معلمان، از راهبردهای مصاحبه برای تدریس به یک دانش 

م مصاحبه با کند؛ بنابراین از طریق انجا از الگوهای خاصی تبعیت می آموزان دانشبسیاری از مواقع، تفکر 

تعیین جهت تدریس برای کالس به  ی توان اطالعات ارزشمندی درزمینه آموزان، می ای از دانش نمونه
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ی دفتر  ها بعضی معلمان ممکن است به تهیه ها و مصاحبه دست آورد. برای ثبت و ضبط مشاهده

ای دیگر مایل  که عده یهای خود را در آن یادداشت کنند، درحال یادداشتی تمایل داشته باشند و مشاهده

شده برای این منظور هستند. هدف مصاحبه، آشکار ساختن چگونگی فکر  های طراحی به پر کردن برگه

ها را در باورهای  ی بروز تناقض ی ریاضی است؛ بنابراین باید کوشید تا زمینه آموزان درباره کردن دانش

 (.1991مارک،  نسبت به مفاهیم ریاضی ایجاد نمود )کراشتن آموزان دانش

 ارزشیابی کتبی -4-7-2-9-2-9

ترین شیوه ارزشیابی در نظام فعلی و آموزش کشورمان هست که خود  این نوع ارزشیابی، متداول

 (.1390شود )سیف،  نیز انواع مختلفی دارد که در ادامه به توضیح هر یک از آنان پرداخته می

 
 : انواع ارزشیابی تحصیلی کتبی(8-4)نمودار

 ارزشیابی باز پاسخ -4-7-2-9-2-9-1

شوندگان  حل برای آن وجود دارد و یا از ارزشیابی های ارزشیابی که بیش از یک پاسخ یا راه فرصت

هایی  پاسخ، نسبت به سؤال-های باز استفاده از سؤال" حل بخصوص خواسته نشده باشد. استفاده از یک راه

ی ادراک  تری از نحوه کنند، بینش عمیق می که معموالً تنها یک پاسخ صحیح را از مخاطب طلب

رساند  تر ما را به این واقعیت می دهد. مشاهدات عینی، هرروز بیش آموزان در اختیار معلمان قرار می دانش

نیست.  آموزان دانشگر ناچیزی برای میزان درک ریاضی  تنهایی چیزی جز نشان که پاسخ یک مسأله، به

توانیم  تنها می های خود بپردازند، نه خواهیم به توضیح یا تفسیر پاسخ می نآموزا دانشدر مقابل، وقتی از 

ی فرآیندهای موردنظر را نیز مورد ارزشیابی  دهنده ی آنان، بلکه مبانی تشکیل فرآیندهای مورد استفاده

 قرار دهیم.

ته آموزان خواسنیز ارزشمند هستند. وقتی از دانش آموزان دانشپاسخ، برای -های باز سؤال 

کارگیرند، آنان باید با  هایی ناشناخته به شود که درگیر شوند و توضیح دهند و دانش خود را در زمینه می

هایی که پیش رو دارند، به ایجاد معانی در ذهن خویش بپردازند.  ایجاد ارتباط میان دانش خود و مسأله
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آموزان هایی این باور را در دانش یتها باید مانند ریاضیدانان عمل کنند. چنین فعال دیگر، آن عبارت به

ی زندگی نمایان  است که در روابط روزمره "ی مستدل حوزه"کنند که ریاضی اساساً یک  تقویت می

)وزارت  "قابل حصول است -های آنان ح مهارتمستقل از سن یا سط–آموزان شود و برای تمام دانش می

 (.1991شده در کراشتن مارک،  ، نقل41، ص 1989، 1وپرورش ایالت ماساچوست آموزش

عنوان  پاسخ توسط متخصصین آموزش ریاضی به-های باز چند سال است که استفاده از پرسش

روش برای   شود؛ اما به چند دلیل معلمان ریاضی از این آل در ارزشیابی صحیح، توصیه می روش ایده

 ایند.نم ای استفاده می صورت حاشیه کنند و یا به ارزشیابی استفاده نمی

 ها مشکل است. . طرح کردن و نوشتن چنین سؤاالتی و نیز نمود دادن به آن1

کنند که ریاضیات یا همیشه درست است یا نادرست. همان  . برخی از معلمان ریاضی تصور می2

 است.« و سفید  سیاه»تفکر سنتی که ریاضیات یک موضوع 

ی زمان تدریس است، محتوای  رهی خارجی دربا شده . دلیل دیگر مربوط به شرایط تحمیل3

شده است که ما برای تدریس، تعداد محدودی هفته در اختیارداریم و  ای هدایت گونه ریاضیات همیشه به

هایی که در  دهیم؛ هفته هایی مورد ارزشیابی قرار می صورت ظاهری طی هفته لذا مطالب تدریس شده را به

 ی ارزشیابی در اختیار ما قرار دارد..برابر زمان تدریس، زمان بسیار کمی است و برا

 ای دیگر است ؛ گونه اما واقعیت امر به

پاسخ مشکل است، تصوری غلط است زیرا تنها با جمالتی  –های باز که نوشتن پرسش . تصور این1

با رسم یک نمودار پاسخ خود را نمایش  "، "نتایج خود را توجیه کنید"، "پاسخ خود را شرح دهید"نظیر 

 پاسخ تبدیل کرد. –های باز  های معمولی را به پرسش توان پرسش می "دهید

تا و یا حتی تعداد بیشتری پرسش با پایان حاوی  پاسخ نسبت به بیست –. چند پرسش باز2

جای  پاسخ به-های باز ی یادگیری صحیح است؛ بنابراین با جایگزینی پرسش اطالعات بیشتری درباره

پاسخ را  –ها چند پرسش باز  آموز، برای هر یک از آن پایان برای هر دانش تا پرسش با دادن به بیست نمره

 گیرد. تری نبرد، همان مقدار زمان را از معلم می کنیم و این کار اگر زمان کم تصحیح می

حل ثابتی وجود ندارد  آموزان را متقاعد کنند که برای یک مسأله همیشه راه . معلمان باید دانش3

 (.1385)ویسی، 

 ارزشیابی بسته پاسخ -4-7-2-9-2-9-2

                                                 
1
 Massachusetts State Department of Education 
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شوندگان  حل برای آن وجود دارد و یا از ارزشیابی های ارزشیابی که فقط یک پاسخ یا راه فرصت

 حل بخصوص درخواست شود. استفاده از یک راه

شوندگان  ها در اختیار آزمون ها، هم سؤال و هم جواب سؤال سؤاالت عینی: سؤاالتی که در آن. 1

گیرند یا اعمالی انجام  شده تصمیم می های داده ی جواب شوندگان درباره شود و آزمون یقرار داده م

 دهند. می

گیرد و  شونده قرار می ها فقط سؤال در اختیار آزمون سؤاالت غیر عینی: سؤاالتی که در آن. 2

 نویسد. کند و می ها را آماده می شونده، خود پاسخ سؤال آزمون

شونده گذاشته  االت عینی که تعدادی سؤال یا جمله در اختیار آزمونغلط: سؤ -سؤاالت صحیح. 3

 کند. ها را تعیین می شود و او صحیح و غلط بودن آن می

شده است که یک ستون معرف  سؤاالت جور کردنی: سؤاالت عینی که از دو ستون تشکیل. 4

ها جور کند یا به  ها را با سؤال هاست و سؤال شونده باید پاسخ ی پاسخ دهنده ها و ستون دیگر نشان پرسش

 هم وصل کند.

ای: سؤاالت عینی که از یک قسمت اصلی و تعدادی گزینه )پاسخ( تشکیل  سؤاالت چندگزینه. 5

 کند. ی صحیح )پاسخ سؤال( را انتخاب می های پیشنهادی، گزینه شونده از میان گزینهشوند و سؤال می

شونده  غیر عینی که هیچ محدودیتی برای سؤالسؤاالت تشریحی )گسترده پاسخ(: سؤاالت . 6

شود و او عمالً آزاد است تا هر طور که مایل باشد، پاسخ خود را بپروراند و سازمان دهد و  منظور نمی

 دهی و هم ازنظر مقدار پاسخ، آزادی کامل دارد. شونده هم ازنظر زمانِ پاسخ سؤال

خواهند تا کلمه، عبارت، جمله،  شونده میلسؤاالت کوته پاسخ: سؤاالت غیر عینی که از سؤا. 7

شده  ، نقل1984، 1عدد یا عالمتی را در پاسخ به یک سؤال یا تکمیل یک جواب بنویسد )مهرنز و لهمان

 .(1390در سیف، 

ی استفهامی  صورت یک جمله پاسخی که سؤال بهسؤاالت پرسشی: سؤاالت غیر عینیِ کوته. 8

 دهد. کوتاهی به آن می شونده، پاسخ شود و سؤال مطرح می

ی ناقص نوشته  صورت یک جمله سؤاالت کامل کردنی: سؤاالت غیر عینی کوته پاسخی که به. 9

 دهد. شونده با پر کردن جای خالی به سؤال جواب می شود و در آن یک جای خالی وجود دارد و آزمون می

صورت یک موضوع یا  به سؤاالت تشخیصی )تداعی(: سؤاالت غیر عینی کوته پاسخی که سؤال. 10

 (.1390شود و سؤال شونده باید جواب آن را تشخیص دهد یا تداعی کند )سیف،  مطلب ارائه می

                                                 
1 Mehrens & Lehman 



292 

 

 یابی به این نتایج های ارزشیابی جهت دست نتایج یادگیری و انواع شیوه -4-7-2-10

ین است که آموزان وجود دارد. سؤال مهم اهای دانش یافته های بسیاری برای ارزشیابی دست روش

های آموزشی  طور مؤثری هدف کدام روش باید انتخاب شود؟ هدف اصلی، انتخاب روشی است که بتواند به

هایی چون مهارت برقراری  را ارزشیابی کند و فراتر از آن، در جهت برنامه حرکت کند و در ضمن مهارت

های ارزشیابی باید هم به  روش ارتباط یا کار در گروه را نیز تقویت کرده و پرورش دهد. برای انتخاب

( به 1994توجه شود. ویگینگیل ) آموزان دانشها و هم اهداف برنامه و کیفیت پایانِ کار  ارزشیابی آموخته

های ارزشیابی جهت  ، این نتایج به همراه شیوه(24-4)هشت نتیجه یادگیری اشاره کرده که در جدول

 –ی آموزش عمومی )ابتدایی درسی ریاضیات دوره ای برنامهشده است )راهنم دستیابی به این نتایج، ارائه

 (.1380راهنمایی(، 

ریاضیات  درسی برنامهشده از راهنمای  )برگرفته های ارزشیابی جهت دستیابی به این نتایج : نتایج یادگیری و انواع شیوه(24-4)جدول

(1380راهنمایی(،  –دوره ی آموزش عمومی )ابتدایی   

 های ارزشیابی پیشنهادی شیوه ینتایج یادگیر ردیف

1 
وگوها و بیان  تفکر نقاد و قضاوت کردن )شرکت در بحث و گفت

 ها( نظرات و ارزیابی و قضاوت در مورد آن

نویسی، تهیه ژورنال،  انشانویسی، گزارش

 کردن و نقد مطالب خالصه

2 
ی مسأله، تعریف  حل مسأله و تکمیل کار )تشخیص مسأله، ارائه

 ه و تجلیل اطالعات(مسأله، تجزی

نویسی، حل  کار گروهی، کار عملی، گزارش

 ی مقاله در مورد آن یک مسأله و ارائه

3 
عملکرد و چگونگی عمل )محاسبات، استفاده از ابزار، دنبال 

 کردن و...(

ی پوشه،  های ریاضی، تهیه گزارش فعالیت

 ها سازی واقعیت مشاهده و مدل

4 
فراد دیگر، یادگیری در گروه، کار مدیریت برخورد )کار کردن با ا

 کردن فردی، یادگیری فردی، خودآموزی(
 ی تحصیلی، کار گروهی ژورنال نویسی، پوشه

5 
یابی و مدیریت اطالعات )تحقیق، تفسیر، بررسی،  دست

 دهی اطالعات، مطالعه و بازنویسی اطالعات( سازمان
 های کاربردی پروژه، کار عملی، حل مسأله

6 
ش و درک )یادآوری، توصیف کردن، گزارش دادن، ی دان ارائه

 بازشماری، شناخت، تشریح(

امتحان کتبی، امتحان شفاهی، انشانویسی، 

 نویسی گزارش

7 
طراحی، ایجاد، عملکرد )اختراع، عملکرد، طراحی، تولید، 

 تصویرسازی(
 ی تحصیلی، ارزشیابی عملکرد، پروژه پوشه
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8 
شکل کالمی و کتبی، ارتباط  برقراری ارتباط )ارتباط در گروه به

 وگو کردن، مصاحبه کردن، مذاکره( بدون کالم، بحث و گفت
 های کتبی مانند مقاله، گزارش، انشا و ... ارائه

 دادن مستندکردن و گزارش -4-7-2-11

ی گزارش دادن به  کنند، نحوه های ارزیابی تغییر می ی درسی و روش به همان ترتیبی که برنامه

که  که چه چیز و هم این والدین، مسئوالن اجرایی و جامعه نیز تغییر خواهند کرد؛ هم در این آموزان، دانش

، دقیقاً به معنای قربانی   صورت یک نمره خالصه کردن اطالعات ارزیابی ... به"چگونه گزارش بدهیم. 

و والدین  موزانآ دانشهای بعدی معلم،  ای به فعالیت طور سازنده کردن جزئیاتی است که ممکن است به

توانیم از  ها، می های آزمون ها و نتیجه (. به همین دلیل عالوه بر نمره65، ص 1998)کالرک، "بیانجامد

های توصیفی نیز استفاده  ها و گزارش لیست ها، چک ها، گزارش مشاهده های کار، کنفرانس ی پوشه ارائه

 کنیم.

زشی بستگی به مستندسازی و نشان دادن روایی ی ارزیابی برای تسهیل تغییرات آمو توانایی بالقوه

 های جدید بخصوص به دنیای خارج از کالس درس دارد. روش

 شود: هایی تشکیل خواهد شد که در یک کالس درس واقع می های گزارش از اتفاق اطالعات و داده

 آموزان ها بین دانش تعامل و در میان گذاشتن ایده 

 ها برای یکدیگر فهرست کردن فعالیت 

 ها آموزانی که جزو اکثریت نیستند و حمایت از آن نشان دادن توجه به دانش 

 ی شفاهی؛ ارائه 

 ها؛ ها و تحقیق پروژه 

 ها؛ ها و مصاحبه مشاهده 

 ها؛ کیفیت بحث 

 رهبریت و مشارکت؛ 

 اصالت و انسجام؛ 

 .تمایل به جدیت و پشتکار 

 شود: به کمک موارد زیر معلوم می آموزان دانشرشد درک ریاضی 

 ی تازه؛ به کار بردن رویکردهای متعدد برای حل یک مسأله 

 کننده؛ های هدایت کشف پدیده 

 ها برای پردازش اطالعات؛ افزایش توانایی آن 
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 هایی برای بررسی و تحقیق در مورد یک موضوع؛ پرسیدن سؤال 

 گیری؛ نتیجه 

 فرد. حصربههای من هایی در دنیای واقعی از راه ها برای حل مسأله استفاده از مهارت 

 گزارش توصیفی ممکن است موارد زیر را به بحث بگذارد:

 آموز انجام داده است؛ کاری که دانش 

 ها است؛ آموز قادر به انجام آن ای که دانش کارهای اضافه 

 شود؛ آموز ارزیابی می هایی که با آن کار دانش ضابطه 

 شده است؛ ی تکلیف مشخصی ارائه نظرهایی که درباره 

 طورکلی در کالس؛ ها و به در گروه آموزان دانشکت میزان مشار 

  مانند پشتکار، استقالل، یا توجه به دیگران؛ آموزان دانشثبت رفتار مثبت 

 ؛های یک تکلیف ی کار فراتر از الزام آموزان به ادامهتمایل دانش 

 های مشخص برای کارهای اضافه و جلب همکاری والدین. توصیه 

شوند، بازتاب لیاقت و شایستگی واقعی،  های کارکردی بیان می بارتصورت ع استانداردها که به

و معلمان ارائه کنند. برای نشان دادن  آموزان دانشهایی برای  توانند هدف ها هستند و می دانش و مهارت

ا جزو سوابق عمومی باشند تا های دستیابی به استاندارده ها و ضابطه روایی استانداردها، باید آن

 های خود را داشته باشند. ان امکان درک مبنای نمرهآموز دانش

گیرد. همه موافق هستیم که باید تکلیف خانه  های جدید، تأثیر می حتی تکلیف خانه نیز از ارزیابی

شود.  ها، گذاشته می ی انجام دادن آن ها فقط در دفتر معلم، عالمتی به نشانه تر وقت ارزیابی شود، اما بیش

 آید، باهم توافق کنیم: چه در زیر می های خانه، نظیر آن های ارزیابی تکلیف فباید بر سر بعضی هد

 آموز، والدین، معلم؛ بازخورد مثبت برای دانش 

 آموزان به فکر کردن مداوم؛تشویق دانش 

 ؛"شد، اگر ...؟ چه می"های  فرصتی برای طرح سؤال 

 ها؛ آموزان برای مشخص کردن بدفهمیکمک به دانش 

 آموزان تا کاری را انجام دهند.ای دانشای بر انگیزه 

های خانه داشته  توانیم در شکل و چگونگی تکلیف و ممکن است که بر سر تغییرهایی که می

 باشیم، به توافق برسیم:

 هایی با بیش از یک جواب؛ مسأله 

 های بازتابی و تفسیری هستند؛ هایی که شامل نوشتن پاسخ 
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 ن، تمام هفته وقت بگیرد؛ای که ممکن است تکمیل کردن آ مسأله 

 ی نهایی  نویس با دوست و همکالسی مرور شود و سپس نسخه ای: اول پیش یک ارزیابی دومرحله

 برای نمره گرفتن، تحویل معلم داده شود؛

  ی مشترک بگیرند گروه، یک نمره آموزان دانشارزیابی گروهی : تمام. 

 ها نیز بتوانند  لدین داده شود تا آنراهنمای نمره دادن یا یک نسخه از استانداردها به وا

 .های خانه را ارزیابی کنند تکلیف

 های مختلف خانه یا مصاحبه با بزرگساالن که در خانه بهتر  گیری قسمت هایی مانند اندازه فعالیت

 شوند. انجام می

های  دنز گذاری یا خط های عالمت دهند که نیاز به آن داریم تا فراتر از روش ها نشان می این توصیه

های جدید و خالق برای ارزیابی تکالیف خانه باشیم. برخی از این  معمول روزانه، به دنبال پیدا کردن راه

 ها عبارتند از: راه

  های جدید، به  های جدید و به دست آوردن بینش را با سؤال آموزان دانشاظهارنظرهای معلم که

 کند؛ بازتاب بر تفکر خودشان راهبری می

  آموز؛ دانشخودارزیابی 

 شده؛ صورت فردی با استفاده از استانداردهای از پیش تهیه ها در گروه یا به ارزیابی همکالسی 

 های روشن،  ی کار، مانند استفاده از نمودارها، توضیح شده های مشخص های ویژه برای جنبه نکته

 های مناسب؛ یا معرفی مرجع

 معلم.های خانه، زیر نظر  های گروهی در مورد تکلیف بحث 

خصوص  خوبی کارکرده است. این روش، فرصت یادگیری را به برای برخی معلمان، این روش به

ها در درس  دهند و مشکلی هم برای آن کند که تکلیف خانه را انجام نمی آموزانی فراهم می برای دانش

 کند. ایجاد نمی

 ی کالس کار  که بقیه درحالیکنند؛  ی یکدیگر را بررسی می های خانه آموزان در گروه، تکلیف دانش

که همگی باهم  ها برای اطمینان از این کنند، نمایندگان گروه ی جدید را شروع می روی یک مسأله

 کنند؛ وگو می ها توافق دارند، با یکدیگر گفت ی چگونگی قضاوت در مورد تکلیف درباره

 شود؛ آموزان بازگردانده میهای خانه به دانش سپس تمام تکلیف 

 ی خودارزیابی صحبت  که درباره شود اما وقتی یی ارزیابی پیشرفت خود باعث قدرتمندی میتوانا

 از اندازه به آن توجه شود؛ وقت نباید بیش  کنیم، هیچ می

 های ریاضی وار و موفقیت تحصیلی؛ ها، درک های رشد و تغییر در طرز تلقی نشانه 
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 ها؛ ان با عملکرد واقعی آنعملکرد خودش ی درباره آموزان دانشخوانی باورهای  هم 

 های ارزیابی؛ ی انتظارها و مالک آموزان دربارههای معلم و دانش هماهنگ بودن دیدگاه 

 ها را  ی روش و اصول طرح ارزیابی که تصمیم به استفاده از آن ای، درباره به والدین طی نامه

 دارید، اطالع دهید؛

 را در ارزیابی کار خودشان برای والدین توضیح  آموزانارتباط بین موفقیت ریاضی و توانایی دانش

 دهید؛

 هایی را مشخص کنند  صورت فردی یا گروهی بخواهید فعالیت آموزان بهطور متناوب، از دانش به

 های کالس باشد؛ یابی به هدف که در جهت دست

 های  لنفس خود را نوشتند و مثا ای از سطح اعتمادبه آموزان، هر یک خالصه که دانش بعد از آن

 ها مطرح کنید. ای در حمایت از خودارزیابی ارائه دادند، یک مسأله یا تحقیق ریاضی برای آن ویژه

  های خود را برای پیدا کردن شواهدی از  ی کار و یادداشت بخواهید که کار و پوشه آموزان دانشاز

قرار دهند؛ سپس از  نفس یا درک یک مفهوم مشخص ریاضی موردبررسی رشد یا تغییر در میزان اعتمادبه

 های مشخص بنویسند؛ ای از رشد یا تغییر خود را با آوردن مثال ها بخواهید که خالصه آن

 در  آموزان دانشهای خودارزیابی را طراحی کنید و تا جایی که ممکن است از مشارکت  برگه

 ها استفاده نمایید؛ طراحی آن

 قرار دهید. باگذشت زمان،  آموزان دانشیابی ی ارز های خودارزیابی را )با تاریخ( در پوشه برگه

طور واقعی خودارزیابی  آموزان خواست تغییر توانایی خود را در آن منعکس کنند تا به توان از دانش می

 انجام شود؛

  های خود را با والدین خود در میان بگذارند و دلیلشان را  بخواهید که خودارزیابی آموزان دانشاز

 ها بگویند؛ به آن

 آموز و ارزیابی خودتان باشید. اگر از  آموز، کار دانش های دانش پی هماهنگی بین خودارزیابی در

ی خود جمع کنند و شواهدی  طور منظم خواسته باشید که موارد مختلف را برای پوشه آموزان به دانش

 دهند؛ تر نمره می ها با دقتِ بیش تر آن های خود ارائه دهند، بیش برای حمایت از خودارزیابی

 آموزان در صورت لزوم، به بهبود  های موافق و مخالف و توافق بر سر تغییر ارزیابی دانش بحث

 انجامد؛ ها می ارزیابی

 توانند درک بهتر از موضوع به دست  آموزانی می دهد. دانش در خودارزیابی که یادگیری را ارتقا می

های  فت خویش در جهت موفقیت در هدفآورند و موفقیت خود را استمرار ببخشند که در مورد پیشر
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کالس و آموختن ریاضی، فکر کنند، به بحث بپردازند و برای اثبات آن، شواهد و مستندات ارائه دهند 

 (.1991)کراشتن مارک، 

 چارچوب کنونی ارزشیابی ریاضی در آموزش عمومی -4-7-2-12

ر حال حاضر، چارچوب پرورش دونامه ارزشیابی مصوب شورای عالی آموزش اساس آیینبر 

 ارزشیابی ریاضی در آموزش عمومی به شرح زیر می باشد:

 ارزشیابی مستمر -4-7-2-12-1

آموزان ها و ... ، دانشها، دریافتها، فعالیتمنظور در نظر گرفتن تمام توانایی این نوع ارزشیابی، به 

ترتیب،   این  شود. بهانجام میصورت رسمی و غیررسمی توسط معلم  در طول نیمسال تحصیلی است که به

آموز، تنها ارزشیابی جزئی از فرآیند آموزش تلقی شده و مالک قضاوت در خصوص توانایی ریاضی دانش

شود تا بتواند در میآموز داده امتحان پایانی نیست. در ارزشیابی مستمر بازخوردهای مناسب به دانش

های مثبت و تر بر جنبهتأکید این ارزشیابی بیشمسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد. به همین دلیل 

 های او.ها و ناتوانیآموز است نه بزرگ کردن ضعفهای دانش توانایی

 شود:ارزشیابی مستمر به چهار بخش تقسیم می 

های فعال جا که روش تدریس ریاضی در این برنامه بر اساس روش از آن های کالسی:فعالیت. 1

های کالسی و ارزشیابیِ ولید و ساخت مفاهیم نقش عمده را دارد؛ لذا، انجام فعالیتآموز در تبوده و دانش

های عملی، نوشتنی های کالسی شامل فعالیتآن نقش و سهم بسزایی در آموزش عمومی دارد. فعالیت

های مناسب های کالس و ... است. روش منظور فهم بهتر، شرکت در کار گروهی یا فردی، انجام تمرین به

ها و نویسی )گزارش انجام فعالیتهای مشاهده، گزارشلیستبرای ارزشیابی این موارد، تکمیل چک

های جدید یا نظرات و عالیق و احساسات(، خود های تازه و فهمکارهای عملی(، انشانویسی )از آموخته

د یا گروه توسط ی فرلیست، مشاهدهباشد. مراحلی مثل تکمیل چک گروهان میارزشیابی و ارزشیابی هم

چه اهمیت  آموز از جمله موارد رسمی این بخش است؛ اما آنمعلم و گزارش و انشانویسی توسط دانش

آموزان و ... از های دانشآموزان، سؤال و جوابوگو با دانشی معلم، بحث و گفتدارد، آن است که مشاهده

طور غیررسمی  آموز به همراه دارد که بههایی برای ارزشیابی دانشنظر یک معلم تیزبین و حساس پیام

 شود.توسط معلم انجام می

منظور تثبیت یادگیری، تکمیل کردن ظرایف و نکات درسی و  تکالیف درسی: تکالیف درسی به. 2

ها، موقع آنشود. ارزشیابی درست و بهآموزان انجام میایجاد مهارت و توانایی برقراری ارتباط توسط دانش

برد. تکلیف کامل و درست به تقویت تر انجام دادن تکالیف باال میآموزان را برای کامل ی دانشانگیزه
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آموزانی که دهد دانشی معلمی نشان میچنین تجربهها و همکند. پژوهش یادگیری کمک شایانی.می

ست تالش های دردهند و برای رسیدن به پاسخطور کامل و با دقت الزم انجام می تکالیف درسی خود را به

دیگر بین انجام تکالیف و موفقیت تحصیلی،  عبارت کنند، در پیشرفت تحصیلی خود موفق هستند. بهمی

 ی مستقیم با همبستگی باال وجود دارد.رابطه

آموزان تکالیف خود را از تکالیف یکی از پیامدهای منفی ارزشیابی تکالیف این است که دانش

کند، ش این موارد، معیارهایی که معلم برای ارزشیابی تعیین میکنند. برای کاه دیگران رونویسی می

آموز را معیار قضاوت قرار دهد و بتواند با اتخاذ اهمیت زیادی دارد. برای مثال؛ اگر معلم تالش دانش

رسد بتواند تا حد زیادی در ارزشیابی تکالیف، مشاهده و ارزیابی کند، به نظر می روشی این تالش را قابل

 عمل کند.موفق 

هرحال ارزشیابیِ تکالیف از جهت انجام شدن، کامل بودن و تا حد امکان درست بودن و یا تالش به 

 های درست، بخش مهمی از ارزشیابی مستمر است.برای رسیدن به پاسخ

آموزان در هایی برای دانشتوان فعالیتهای خارج از کالس: عالوه بر تکالیف درسی، میفعالیت. 3

ی آموز در انجام این فعالیت، نقش اساسی دارد، باید در ارائهی دانشجا که عالقه و انگیزه ت. از آننظر گرف

 آموزان با انتخاب خود به انجامها را باال برد تا دانش ها و تنوع آن ها به تنوع، توجه شده و تعداد فعالیتآن

 ها اقدام کنند. این فعالیت

حساب و تکنولوژی،  گیری، استفاده از رایانه، ماشینابزار، اندازه هایی مثل ساخت وسیله یافعالیت 

هایی از زندگی روزمره در ارتباط با ریاضی، کاربردهای ریاضی ی دیواری، پیدا کردن مثالی روزنامهتهیه

های ریاضی. در آموزشی و انجام پروژهدر سایر علوم، ارتباط بین ریاضی و طبیعت، ساختن وسایل کمک

توانند گروهان و پروژه )فردی و گروهی( میهای خود ارزشیابی، ارزیابی همها، روشابی این فعالیتارزشی

آموزان گذاشت. این امکان ی دانشتوان به عهدههای ارزشیابی را میچنین تعیین مالکاستفاده شوند. هم

ها را با معیارهای تعدادی از بهترینشده  های انجامآموزان از بین فعالیتتوان فراهم کرد که دانشرا نیز می

ها و ها شود و دیدگاه سؤال خودشان انتخاب و برای ارزشیابی به معلم تحویل دهند. معیارها آن

 آموز در انتخاب معیارها نیز ارزشیابی گردد. های دانش توانایی

ابی مستمر های مختلف نیز بخش دیگری از ارزشی امتحانات کالسی: امتحانات کوتاه، با هدف. 4

تازگی تدریس شده است، ارزشیابی  هایی مثل ارزشیابی یک مفهوم یا یک موضوع که به است؛ هدف

ها و شده، ارزشیابی تمرین ها با اهداف روز، ارزشیابی تکالیف انجاممفاهیم و اهداف گذشته یا ترکیب آن

 ..اند یا تکالیف روزهای قبل و .. شده سؤاالتی از تکالیف که در کالس حل
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آموزان نیز ارزشیابی های دانشها، مهارتهای کالسی عالوه بر مفاهیم و دانشدر طرح ارزشیابی 

های عملی و ارزشیابی عملکردی های مختلف مثل امتحان کتبی، سؤال شفاهی، امتحان شوند. از روشمی

باید بازخورد مناسب  های کالسیتوان در این قسمت استفاده کرد. پس از انجام هرکدام از این آزمونمی

 ها و اشکاالت خود را رفع کرده در مسیر پیشرفت قدم بردارد. شود تا بتواند ضعف آموز دادهبه دانش

آموز هست، نکات زیر را باید مدنظر ی تحصیلی دانشنوعی همان پوشه در ارزشیابی مستمر که به

 قرارداد:

ها، عالیق، احساسات، استعدادها و واناییماحصل این ارزشیابی باید گزارشی کیفی در خصوص ت -1

ی تحصیلی و ها بتوان در خصوص رشتهکه به کمک این گزارش طوری آموز باشد بههای یک دانشمهارت

 یا مشاغل آینده، او را راهنمایی و هدایت کرد.

ن در آموز برای قرار گرفتی بازخوردهای مناسب به دانشارزشیابی مستمر باید همراه با ارائه -2

 ها و نکات مثبت او تأکید کند.مسیر رشد و پیشرفت باشد و بر توانایی

آموز توجه شود. آموز به نمره، باید به پیشرفت دانشبرای تبدیل گزارش کیفیِ وضعیت دانش -3

توان موارد اول )نمرات کم( را حذف کرد و در نظر  برای مثال اگر وضعیت او مسیری صعودی دارد، می

ی نهایی، بین نمرات موجود به یک رابطه یا فرمول با توان برای به دست آوردن نمرههرحال نمی نگرفت. به

آموز باید متناسب با خودش سنجیده شود. ارزشیابی ضرایب مختلف دست پیدا کرد. وضعیت هر دانش

 د.کنی فرد با دیگران فراهم میجای مقایسه ی فرد با خودش بهمستمر، زمینه را برای مقایسه

ی ی برگهی ارزشیابی مستمر را بر اساس نمرهبدترین حالت آن است که معلم بخواهد نمره -4

 امتحان پایانی او تعیین کند.

دیگر معلم  عبارت  ترین نکته در نمره دادن )بخش ارزشیابی مستمر( مستند کردن است. بهمهم -5

لیست، است )شامل امتحانات کالسی، چک آوری کرده ی اسناد و مدارکی که جمع باید بتواند با ارائه

که پس از  طوری آموز دفاع کند؛ بهی مستمر دانشنویسی، نمره و ارزشیابی تکالیف و...( از نمرهگزارش

آموزان زمانی محدود از دادن نمرات مستمر بتواند با توجه به مستندات خود دوباره به دانش گذشت مدت

ی آموزش عمومی  درسی ریاضیات دوره راهنمای برنامهارائه کند ) ی اول راکالس، تقریباً همان نمره

 (.1390، راهنمایی( -)ابتدایی

 امتحان پایانی -4-7-2-12-2

آید. این آزمون آموزان از امتحانات پایانی به دست میی نهایی دانشدرصد نمره 50در حال حاضر، 

آموز را راحی شود که توانایی ریاضی دانشای ط گونه شود، باید بهعملی برگزار می-صورت کتبی که به

 اند از: های مختلف این آزمون عبارتبسنجد. بخش
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 ترین جا که حل مسأله از تأکیدات مهم آموزش ریاضیات است، یکی از مهم حل مسأله: از آن

ی  یهشده در هر پا ها هستند. این مسأله با توجه به راهبردهای آموزش داده های آزمون پایانی مسألهبخش

آموزانِ  شوند. مسائل از دنیای واقعی، زندگی روزمره و کاربردهای ملموس برای دانشتحصیلی طرح می

آموز از حساب در حل مسأله بالمانع است و دانششوند. استفاده از ماشینی تحصیلی طرح میهمان پایه

ی ی آموزشی آن پایهر برنامهتواند مسأله را حل کند. حتی راهبردهایی که دهر راهبردی که بخواهد، می

 تحصیلی نباشد.

 آموزان به  یابی دانشسؤاالت مفهومی و مهارتی: هدف از این نوع سؤاالتِ ارزشیابی، میزان دست

های موردنظر هست و سؤاالت دانشی مانند بیان تعاریف مدنظر نیست. مجموع سؤاالت مفاهیم و مهارت

 قبول بدهد.ی تحصیلی پوشش نسبیِ قابلهای آن پایهم و مهارتای باشد که به مفاهی گونه آزمون باید به

  سؤاالت عملکردی: بخشی از سؤاالت آزمون باید به سؤاالت عملکردی اختصاص یابد. سؤاالتی که

 شوند.های ریاضی در یک موقعیت عملی و واقعی طرح میباهدف سنجش توانایی به کار بردن آموخته

های کتبی، آزمون عملکردی و های آزمونتوان از روشانی، میبرای طراحی سؤاالت آزمون پای

 ها نکات زیر باید مدنظر قرار گیرد:انشانویسی استفاده کرد. در طراحی این آزمون

یافته،  سؤاالت آزمون باید دارای تنوع باشد. )سؤاالت کوتاه پاسخ، باز پاسخ، باز پاسخ توسعه -1

 عملکردی، حل مسأله(

 ی تحصیلی را پوشش دهد.های موردنظر در پایهباید مفاهیم و مهارت مجموع سؤاالت آزمون -2

آموزان حل شود. در این صورت گروهی توسط دانش تواند بهتعدادی از سؤاالت آزمون پایانی می -3

صورت فردی نشسته پاسخ سؤال را  کنند؛ سپس، بهآموزان گروه سؤال را باهم حل میصورت ابتدا، دانش

 کنند.نویسند و ارائه میفکر گروه و رسیدن به جواب میبا تشریح فرآیند ت

حساب مجاز تواند در دو بخش اجرا شود. در یک بخش، استفاده از ماشینآزمون پایانی می -4

ها انجام محاسبات، هدف نیست. برای مثال در شود که در آنباشد. در این بخش، سؤاالتی مطرح می

حل و تفکر حل مسأله است، انجام عملیات مسأله با  کردن راهقسمت حل مسأله که اهمیت اصلی با پیدا 

 حساب بالمانع است.ماشین

ای فقط در مسیر ی مصوب باشد و اهداف توسعه سؤاالت آزمون پایانی بر اساس اهداف برنامه -5

 شده در برنامه باشند. های مشخصهدف

ی کتاب ریاضیِ آن پایههای ها در بخشبندی سؤاالت، تناسب بین محتواها و مهارت در بارم -6

، راهنمایی( -ی آموزش عمومی )ابتدایی درسی ریاضیات دوره راهنمای برنامهتحصیلی رعایت شود )

1390.) 
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  بندی بارم 

های  بندی جزئی و دقیق در راهنمای معلمِ کتاب شده در باال، بارم های کلی مطرح با توجه به بخش 

 دد.گر ی تحصیلی مشخص و تعیین می درسی هر پایه

 تفاوت ارزشیابی در ابتدایی و راهنمایی -4-7-2-13

آموزان این دو دوره  ی ابتدایی با راهنمایی به متفاوت بودن دانشی تفاوت ارزشیابی در دورهریشه 

شود. سطوح های مهارتی مربوط میها و تفاوت در تواناییتحصیلی و سطح رشد ذهنی و جسمی آن

ای مهارتی برای سنین مختلف، متفاوت است، بنابراین سطح عملکرد ه مهارتی موردنظر در تدوین هدف

های مهارتی است. در سؤاالت عملکردی نیز، عملکرد  مورد انتظار برای طراحی ارزشیابی وابسته به هدف

ی کودکان در ابتدایی و در راهنمایی متفاوت  مشاهده ی دنیای واقعی، ملموس و قابل مورد انتظار در حیطه

گیری  آموزان ابتدایی مناسب است و اندازه گیری ابعاد کتاب درسی برای دانش . برای مثال اندازهخواهد بود

و برگشت، برای   های رفت گیری ی میزان خطا در اندازه ای و محاسبه طول حیاط مدرسه با متر پارچه

کالسی،  های های ارزشیابی فعالیت چنین در طراحی چک فهرست تر است. هم سنین راهنمایی مناسب

ها  های ذهنی و جسمی آن آموزان، توانایی های خارج از کالسِ دانش ها و فعالیت کارهای گروهی، پروژه

ی  آموزشی کشور، در حال حاضر دوره گیرد. الزم به ذکر است که با توجه به تغییر نظام مدّنظر قرار می

درسی  راهنمای برنامهباشد ) طه میی اول متوس ی راهنمایی، دوره جای دوره راهنمایی وجود ندارد و به

 (.1390، راهنمایی( -ی آموزش عمومی )ابتدایی ریاضیات دوره

 ی درسی ریاضی اجرا و ترویج برنامه -4-7-2-14

تواند تحول و تغییر ایجاد کند که شرایط و ملزومات اجرایی فراهم  ی درسی زمانی می یک برنامه 

شود، مجری آن یعنی معلم است.  وفقیت یا شکست برنامه میترین عنصری که موجب م یقین مهم باشد. به

توانند حتی  ترین امکانات می ی الزم را داشته با برخورداری از کم اگر معلمان بخواهند و توانایی و عالقه

ی ناقص را به شکل مطلوب اجرا کنند. از طرفی دیگر، اگر به هر دلیل ازجمله عدم توانایی و عالقه،  برنامه

ها، تمایل نداشته باشند که در چارچوب برنامه تدریس  مکانات و شرایط و کافی نبودن آموزشنبودن ا

ی تمرکز اجرای برنامه، باید بر  شوند. لذا عمده کنند، بهترین مواد آموزشی و برنامه با شکست مواجه می

عمومی  ی آموزش درسی ریاضیات دوره راهنمای برنامهها باشد ) حل مشکالت معلمان و آموزش آن

 (.1390، راهنمایی( -)ابتدایی

 صالحیت معلمان -4-8
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 ملی درسی برنامهصالحیت معلمان در سند  -4-8-1

 ملی درسی برنامه: صالحیت معلمان در سند (25-4جدول)

 صفحه شرح گزاره )صالحیت معلم(

ی درسی و ها نامهبرمعلم برای خلق فرصت های تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی 

 تربیتی در سطح کالس را بر عهده دارد.
12 

ی درسی و تربیتی باید به نقش مرجعیت معلم در هدایت تربیتی برای ها برنامهاعتبار نقش مرجعیت معلم )مربی(: 

 در فرآیند یادگیری و تربیت آموزان دانشتقدم تزکیه برتعلیم، غنی سازی محیط تربیتی و یادگیری، فعال سازی 

 پذیری و ترغیب آنان نسبت به یادگیری مستمر توجه نماید.

9 

و خلق فرصت های تربیتی و آموزشی، زمینه درک و  آموزان دانشمعلم، با شناخت و بسط ظرفیت های وجودی 

 انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم می سازد.
12 

 12 است. آموزان دانشقی معلم، زمینه ساز رشد عقالنی، ایمانی، علمی، عملی و اخال

 12 یادگیری است. -معلم، راهنما و راهبر فرآیند یاددهی

 12 است. آموزان دانشمعلم، در مسیر راه انبیا و ائمه اطهار )ع( اسوه ای امین و بصیر برای 

 12 معلم، یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.

سی و تربیتی باید زمینه مشارکت و تعامل مؤثر معلمان، جلب مشارکت و تعامل؛ فرایند برنامه ریزی در

، خانواده ها و سایر گروه های ذی نفع، ذی ربط و ذی صالح را در طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی آموزان دانش

 فراهم کند. ها برنامه

و10

11 

فه ای و تخصصی معلم را ی درسی و تربیتی باید زمینه ی ارتقاء صالحیت های اعتقادی، حرفه ای، حرها برنامه

 فراهم سازد.
9 

 صالحیت معلمان در پژوهش های داخلی و خارجی -4-8-2

دُشواری است. در واقع  ی معلمی کار های ثابت و مشخص برای حرفه توانمندی و1ها تعیین صالحیت

به  با توجه نظران و هر کدام از افراد در سیستم آموزشیِ یک کشور، ممکن است سیاستگذاران، صاحب

                                                 
1
 Competencies 
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 بدون شک، .انتظارات متفاوتی از معلم در جایگاه آموزش و تدریس داشته باشند ها و شرایطِ خود، دیدگاه

 شود.  های معلمی می در تعریف و تعیین صالحیت باعث تفاوتِ نظر این انتظارات و سالیقِ مختلف،

ها و تجاربِ  شها، نگر ها، مهارت ای از دانشهای معلمان را مجموعه ( صالحیت2010)1سِلوی

هایی است که برای هر معلم با  ها و توانایی صالحیتِ معلمان، شایستگی توان گفت، می داند. ضروری می

بینی شده در مراحل مختلف آموزشی، ضروری  کاری او، برای انجام وظایف پیش ی توجه به رشته و حیطه

و زمینه را برای یادگیری معنادارِ  تا بتواند در جایگاه خود، آموزشی مؤثر و کارآمد ارائه دهداست 

 آموزان فراهم نماید. دانش

ها شامل  ملی منظور شده، این صالحیت درسی برنامههایی که برای معلم در سند  با توجه به ویژگی 

باشد که در ادامه، توضیحاتی پیرامون آن ارائه  ای )تربیتی( و تخصصی می های شخصی، حرفه صالحیت

 گردد.  می

های اعتقادی و اخالقی است و  : صالحیت شخصی معلم شامل صالحیت2های شخصی( صالحیت1

بخشد. بر اساس این جایگاه، انتظار  های شخصیتی معلم است که به او نقش مرجعیت میناظر به ویژگی

پذیری، تواضع، حلم و  باشد. مسئولیت آموزان می سازی رشد ایمانی و اخالقی دانش اصلی از معلم، زمینه

اری، خیرخواهی،آگاهی و بصیرت، امربه معروف و نهی از منکر، تأدیب، تزکیه )تطهیر(، تذکر و بردب

دادنِ تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی،  موعظه، انطباق با نظم معیار اسالمی، ارتباط با خداوند، اولویت قرار

های اسالمی و اساسی  حفظ و ارتقای کرامتِ انسانی، برقراری رابطه احسان و عدالت، دعوت به ارزش

گیرد )خوشبخت و  های شخصی معلم در کشور ایران قرار می صالحیت ی زندگی، در حیطه

 ( 1390لطیفیان،

ای معلم از نقطه  ها ناظر به دانش حرفه ای )تربیتی(: این نوع از صالحیتهای حرفه( صالحیت2

سازی  داری، مهارت غنی زشیابی، کالسهای تدریس، ار نظر عام آن است که مواردی نظیر آشنایی با مهارت

آموزان در فرآیند یادگیری و مواردی نظیر آن  سازی دانش های تربیتی، فعال محیطِ یادگیری و خلق فرصت

 گیرد.را دربرمی

ها ناظر به دانش تخصصی است که معلمان در هر  های تخصصی: این نوع از صالحیت صالحیت (3

 شند و یا در مسیر آن گام بردارند.ی یادگیری باید کسب کرده با حوزه

                                                 
1
 Selvi 

2
 Personal competencies 
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ها نیز مؤید آن هستند که معلمان، زمینه ساز رشد عقالنی، ایمانی، علمی، عملی و  سایر پژوهش

 درسی برنامهباشند ) یادگیری می -آموزان بوده و همین طور راهنما و راهبرِ فرآیند یاددهی اخالقی دانش

 (.12، ص1391ملی جمهوری اسالمی، 

ین دستاوردهای این حوزه، در دانشگاهِ فرهنگیان نیز استانداردهایی مدِّ نظر قرار گرفته نظر به آخر

 نماید؛ های مورد انتظار از معلمان را به پنج دسته تقسیم می است که شایستگی

)شایستگی تخصصی رشته(: که شامل دو بعد اصلی 1های معطوف به دانش علمی( شایستگی1

 باشد.  های علمی یا علم به مثابه فرآیند میمثابه محصول و روش دستاوردهای علمی یا علم به

: که به طور کلی شامل آشنایی با دانش تربیتی و فهم 2های معطوف به دانش تربیتی( شایستگی2

 باشد. های مختلف تربیتی میهای به کار بردن آن در موقعیتاصول و روش

باشد که معلمان  این صالحیت بدین معنا می: 3های معطوف به دانش تربیتی محتوا( شایستگی3

عالوه بر دارا بودن دانش تخصصی و دانش تربیتی، باید بدانند که محتوای ریاضی را چگونه قابل درک 

آموزان، چگونه محتوای ریاضی را ارائه و  ها و توان یادگیری دانشکنند و با توجه به تفاوت عالیق، انگیزه

 در نهایت ارزیابی کنند.

: این صالحیت، در قالب عمل کردن بر اساس دانشِ 4های معطوف به دانش عملیشایستگی( 4 

های های حاصل از موقعیتباشد که بر جستجوی سازمان یافته برای پاسخگویی به پرسش کسب شده می

 واقعی آموزش متمرکز است.

دین، زبان و  : که شامل فهم امور مرتبط با فرهنگ،5های معطوف به دانش عمومی( شایستگی5

 المللی است.سیاست مشتمل بر دانش دینی، دانش زبان مادری، دانش فرهنگی، سیاسی و دانش زبان بین

تری را در ارتباط  توان موارد جزئی و مشخص های کلی که تا بدینجا ذکر شد، می بندی برای تقسیم

، به نقل از 1995) 6ال، یانگهای معلمان در تحقیقاتِ انجام شده بیان نمود. به عنوان مث با صالحیت

 کند:  های معلمِ اثربخش، به هفت مؤلفه اشاره می ( برای صالحیت1388پسند،  ، پرداختچی، شاهحجازی

 ( توانایی تدریس و اجرای طرح درس مناسب و کارآمد؛ 1)

 آموزان؛ ( کنترل یادگیری و عملکرد دانش2)

                                                 
1
 Content Knowledge (CK) 

2 Pedagogical Knowledge (PK) 

3 pedagogical Content Knowledge (PCK) 

4 Practical Content (PC) 

5 General Knowledge (GK) 

6 Jung 
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 های متنوع تدریس؛  ( ارائه طرح درس با روش3)

 آموزان و همکاران؛ برقراری و حفظ روابط مناسب با دانش (4)

 آموزان؛ ( توانایی ایجاد انگیزه در دانش5)

 آموزان؛( توانایی تشخیص و تعیین نیازهای دانش6)

 آموزان. های بالقوه و استعدادهای دانش ( توانایی شناسایی قابلیت7)

ثربخش را در طبقات مختلفی چون های معلم ا( ویژگی1388در نهایت حجازی و همکاران )

بندی  ای، مدیریت و صفات فردی طبقههای آموزشی، روابط اجتماعی، تخصص و رشد حرفهتوانایی

 کنند. می

های  ( نیز با توجه به داشتن انتظارات متفاوت از معلمان، ابتدا مسئولیت2010)1استریون و میست

کنند و سپس متناظر با آموزشی و جامعه، توصیف میآموزان، موسساتِ  معلم را نسبت به سه گروهِ دانش

نمایند؛ معلم به  هایی را برای شغل معلمی بیان می ها، صالحیت ها در قبال هر یک از گروه این مسئولیت

دهنده، پژوهشگرِ مبتکر، همکاری با  ی موضوعی، سازمان عنوان راهنمای یادگیری، مربی و حامی، خبره

در امور های آموزشی و مشارکت  با دیگران، عضوی از انجمن  یس، مشارکتوالدین، عضوی از گروه تدر

دارند. در واقع  ی آموزش بیان می هایی هستند که این محققان برای معلمان در جامعه فرهنگی، صالحیت

ها مورد توجه قرار  ها هم از لحاظ نقش فردی معلمان و هم از لحاظ نقش اجتماعی آن این صالحیت

 اند. گرفته

2ای معلمان فعال سازی شناختی در کالس درس ریاضی و صالحیت حرفه"در کتابی تحت عنوان 
" 

Coactiveهایی از یک پروژه بر اساس مدل که شامل یافته
باشد، ساختار، توسعه و ارتباط کاربردی  می 3

با  Coactive(. مدل2013و همکاران،  4است )کانتر ای معلمان مورد بررسی قرار گرفته  صالحیت حرفه

ها، چند عامل را برای  های صالحیتِ آن بودن معلمان و شاخص  ای های مرتبط با حرفه ادغام نظریه

های  ای، ارزش داند که عبارتند از دانش نظری و دانش رویه ای معلمان ضروری می صالحیت حرفه

ی. این مدل، یک ا حرفه تنظیمی  های خود های انگیزشی و مهارت گیری ای، باورها، اهداف وجهت حرفه

ای از تدریس باید به طور مشخص و  ای معلمان است که در هر زمینه های حرفه ساختار کلی از صالحیت

ای نه تنها قابل تغییر و  کند که دانش حرفه بر این نکته تأکید می Coactiveشفاف، تعریف شود. مدل 

                                                 
1 Struyven&Meyst 
2 Professional Competence of Teachers, Cognitively Activating Instruction,and the Development of Students 

Mathematical  Literacy 
3
 Cognitive Activation 

4 Kunter 
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 .و تجارب کاربردی نیز بستگی دارد است که به تحصیالت رسمیِ دانشگاهی یادگرفتنی است، بلکه دانشی 

های  هایی را که معلمان برای رسیدن به صالحیت همچنین هدف نظری این مدل، آن است که ویژگی

ی مهم که آموزش در کالس درس باید  حرفه ای خود نیاز دارند، شناسایی کند؛ البته با تمرکز بر این نکته

( به صورت 9-4)نمودارارتباطات داخلی این مدل در (.عناصر و 2013جذّاب باشد )کانتر و همکاران، 

 خالصه ارائه شده است.

 
 (Coactive ،2013)ای تعیین شده در موقعیت تدریس  ای در منظر دانش حرفه (: الگوی صالحیت حرفه9-4)نمودار

 صالحیت معلمان ریاضی -4-8-2-1

شود  ریاضی در نظر گرفته میای از سازماندهیِ دانشِ  ریاضیات دانشگاهی اغلب به صورت مجموعه

هستند. اغلب چنین پنداشته   اند و به طور منطقی با هم مرتبط که در آن، مفاهیم به درستی تعریف شده

کند؛ با این  ایِ معلمان ریاضی کمک می شود که آموزشِ ریاضیات دانشگاهی به سازماندهی دانش حرفه می

کامل ابزار مفیدی برای معلمان در کالس درس وجود ممکن است دانشِ ریاضیات دانشگاهی به طور 

ی مفاهیم، با نیازهای واقعی کالس درس مطابقت ندارد  های ارائه ها و شیوه نباشد، چرا که برخی از ارزش

 (.2008، 1)مریرا و دیوید

                                                 
1 Moreira & David 
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های تخصصی معلمان  ها اشاره شد، توجه به صالحیت های عمومی که به آن در کنار صالحیت

تواند مربوط به دانش تخصصی  های تخصصی می همیت است. بخشی از این صالحیتریاضی نیز حائز ا

ی یادگیری باید کسب کنند و یا در مسیر آن گام بردارند. به عنوان مثال،  معلمان باشد که در هر حوزه

آموزان جهت حل مسأله، بکارگیری  آموزان، فرصت دادن به دانش تحلیل عملکرد حل مسائل توسط دانش

در حل مسأله جزء این نوع  1ای متنوع برای حل مسائل و استفاده از راهبردهای فراشناختیه شیوه

 شود. ها محسوب می صالحیت

( معتقد است که، معلمان ریاضی باید در چهار مقوله اصلی شامل اشتباهات متداول 2008هیل) 

های متداول محاسباتی  تژیاستراآموزان و  آموزان از محتوا؛ توالی رشد دانش آموزان؛ فهم دانش دانش

 ، دانش کافی داشته باشند.آموزان دانش

های  بتوانند اشتباهات و بدفهمیمعلمان باید نسبت به مبانی ریاضی آگاهی کافی داشته باشند تا 

های تفکر  آشنایی با جنبه . درواقع،آموزان را تفسیر و بررسی کرده و به بهبود آنها کمک نمایند دانش

 باشد. میزان، مانند اشتباهات متداول آنها یکی از عناصر دانش معلمان برای تدریس آمو ریاضی دانش

در تفسیری است که از  معلمان تفاوت میان معلمان خبره و دیگرتوان گفت در برخی مواقع،  می

، ممکن است دهند. معلمانی که فاقد چنین مهارت و دانشی هستند آموزان خود ارائه می اشتباهات دانش

قادر نیستند  و لذا به خوبی پذیرندبآموزان خود  وضیح و توجیهی را به عنوان دلیل اشتباهات دانشهر ت

معلمان  نمایند.آموزان خود ارائه  های متداول را تشخیص دهند و مسیری برای پیشرفت دانش استراتژی

برای  ت درسیموضوعا کدام کنند، اشتباه می چه موقعآموزان  دانش دانند که معموالً باسابقه می

معلمان موفق نحوه  .کنند هایی بهتر عمل می بازنماییاست وبرای هر موضوع، چه دشوارتر  آموزان دانش

آموزان  های دانش و حل مسألهبرند  ها پی می نمایند، به روش کار آن آموزان خود را مشاهده می کار دانش

 (.2008)هیل،  کنند خود را تحلیل می

ها و به ویژه دانش مورد  اط با دروس ریاضی، نیز محققان در مورد صالحیتعالوه بر این، در ارتب 

ها  اند که در ادامه به بررسی برخی از آن نیاز معلمان برای تدریس ریاضی پیشنهاداتی را ارائه نموده

 گردد.  های ارزیابی نیز ارائه می ها استانداردها و شاخص شود و برای آن پرداخته می

 رد نیاز معلمان ریاضی از دیدگاه متخصصان آموزشیدانش مو -4-8-2-2

                                                 
1 Metacognitive strategies 
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آموزان باید فرصت یادگیری ریاضی با  کند که دانش ( بیان می2000)1شورای ملّی معلمان ریاضی

ارزش را تحت راهنمایی معلمان متعهد و کارآمد، داشته باشند، اما دانشی که برای معلمان ریاضی الزم 

هایی است؟؛ معلمان ریاضی چه  ان تاثیر دارد، شامل چه اجزاء و مؤلفهآموزانِ آن بوده و در موفقیت دانش

بررسی  ی ریاضیِ با ارزش راهنمایی کنند؟آموزان را برای یادگیر دانشی را نیاز دارند تا بتوانند دانش

تواند ما را در رسیدن به پاسخ این  بندی دانشِ معلمان ریاضی از دیدگاه متخصصان آموزشی می تقسیم

ی  بندی واحدی که مورد پذیرش همه ی دانشِ مورد نیاز معلمان، تقسیم کمک کند. اگر چه درباره اه سؤال

متخصصان این حوزه باشد، وجود ندارد؛ ولی این تنوع از نظر مفهومی بسیار نزدیک به هم و از لحاظ 

کلی مرتبط با  هایی که به طور بندی ها و دسته ها با هم متفاوت هستند.برخی از مدل عناوین و برچسب

شوند و محققان،  باشند در مطالعات آموزش ریاضی به طور گسترده استفاده می صالحیت معلمان می

 2نمایند. به عنوان مثال شولمن ها را در آموزش ریاضی مطرح می ها و طبقه بندی مصداق عناصر این مدل

(، دیدگاه PCK)3پداگوژی محتوا  بندی دانشِ معلمان به هفت بخش و ارائه مفهوم دانشِ ( با تقسیم1987)

ی مطالعاتِ بعدیِ مربوط به  متفاوت و جدیدی در این زمینه به وجود آورد که پس از وی تقریبا در همه

های  های مورد نیاز معلمان برای تدریس ثمر بخش، بویژه در آموزش ریاضیات، مؤلفه ی صالحیت حوزه

است )به عنوان مثال،  ی محتوا مورد تأکید قرار گرفته پداگوژ بندی شولمن و به طور خاص، دانشِ  طبقه

، 7؛ هیل، بال و اسچیلینگ1990، 6؛ گروسمان2006، 5؛ چیک، باکِر، فام و چِنگ2004، 4اَن، کولْم و وو

؛ بال، باس، اسلیپ و 1998، 10؛ شونفلد1990، 9؛ مارکس1999، 8؛ مگنوسون، کراجْکیک و بورکو2008

 شود. طور خالصه پرداخته می ( در ادامه به برخی از این مطالعات به2008، 12؛ کواریک2005، 11تامس

                                                 
1 National Council of Teachers ofMathematics (NCTM) 

2
 Shulman 

3 Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
4
 An.S, Kulm.G & Wu.Z 

5
 Chick, Baker, Pham & Cheng 

6
 Grossman 

7
 Hill, Ball & Schilling 

8
 Magnusson, Krajcik & Borko 

9
 Marks 

10
 Schoenfeld 

11
 Ball, Bass, Sleep & Thames 

12 Kovarik 
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 بررسی دیدگاه شولمن -4-8-2-2-1

کند که برای تدریس اثربخش، مورد  ( برای دانش معلمان، هفت مؤلفه را مطرح می1987شولمن )

 نیاز است. این هفت مؤلفه عبارتند از:

وع و سازماندهی ساختاری آن؛ دانشی که در (: دانش و آگاهی از موضCK) 1دانشِ محتوایی -1

و دانشِ  2ی دانشِ جوهری ذهن معلم از محتوای خاص درس مورد نظر جای گرفته است و شامل دو دسته

ی علمی اشاره دارد، در  باشد. دانش جوهریِ محتوا به مفاهیم اصول و قوانین در هر حوزه می 3ترکیبی

های ایجاد دانشِ جدید مربوط  ها و روش ، هنجارها، پارادایمها حالی که دانش ترکیبی محتوا به توافق

(. همچنین این دانش، اشاره به موضوع درسی دارد و شامل اطالعاتی از قبیلِ 1389شود )خاکباز،  می

های مربوط به حل مسأله است  ها و رویه های تبیینی یک رشته و قاعده ها و چارچوب مفاهیم ریاضی، اصل

آموزان  (. دانش1389پور، مرادویس،  صدق جمعه، صالح ، به نقل از ریحانی، امام2005، 5، الوسون4)چیناپن

گیرند که معلمانشان از دانش محتوایی ریاضیات باالتری برخوردار باشند.  زمانی ریاضیات را بیشتر یاد می

انی و همکاران، ، به نقل از ریح2008البته این دانش به تنهایی برای تدریسِ مؤثر کافی نیست )کواریک، 

(. برخی محققان بر این باور هستند که دانش محتوایی ضعیف معلمان، با پیشرفت تحصیلی ضعیف 1389

آموزان ارتباط نزدیکی دارد از این رو توسعه و ارتقاء دانشِ معلمان به عنوان ابزاری برای بهبود  دانش

 (.2011، 6آموزان امری ضروری است )کریلو یادگیری دانش

آوری شده از طریق (: این نوع از دانش، شامل اطالعات جمعGPK)8عمومی 7ش پداگوژیدان -2

پژوهش و تجارب معلمان خبره است و به درک ارتباط و اتصال بین تدریس و یادگیری، بهتر کمک 

های مشمول در تدریس  آموزان و فرآیند (. این دانش، اشاره به درک معلمان از دانش1393نماید )گویا، می

ها و فنون تدریس است )چیناپن،  رد و شامل کلیاتی درمورد آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، روشدا

 (.1389، به نقل از ریحانی و همکاران، 2005الوسون، 

                                                 
1 Content Knowledge (CK) 

2
 Substantive 

3
 Syntactic 

4 Chinnappan 

5 Lawson 

6 Carrillo, J 

های تحقق آن اهداف است. پداگوژی به شدت متکی به  های تدریس، شامل اهداف آموزشی و راه ی روش مفهوم پداگوژی، مطالعه7

 (.1393دهد )گویا،  ها، یادگیری رُخ می هایی است که از طریق آنهای مربوط به راه شناسی آموزشی تربیتی یا نظریه روان
8
 General Pedagogical Knowledge (GPK) 
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های آموزشی  و کتاب درسی برنامه: دانش مواد آموزشی در دسترس از قبیل 1درسی برنامهدانش  -3

، 2های گذشته است )ون دیک وکاتمن ها در سال ی آن ی ارائهها و اطالع از عناوین و مطالب و روش

2006.) 

طور منحصر به  کند و به (: محتوا و پداگوژی را به هم متصل میPCKدانش پداگوژی محتوا ) -4

(. از نظر 1393نماید )گویا،  هایی از تدریس و یادگیری آن موضوع، تلفیق می فردی، محتوا را با جنبه

انش، ترکیب خاصی از محتوا و پداگوژی است که به طور ویژه، جزو قلمرو معلمان ( این د1987شولمن )

هاست و یا دانش چگونه قابل درک ساختن یک  ای آن و همان شکلِِ خاصِّ فهم و درک حرفه باشد می

 موضوع برای دیگران است. 

وزان در آم دانشِ پداگوژی محتوا شاملِ درک مواردی است مانند این که چرا بعضی از دانش

آموزان آن را به آسانی درک  یادگیری یک مفهوم خاص مشکالتی دارند، در حالی که بعضی دیگر از دانش

 (.1389، به نقل از ریحانی و همکاران، 2005کنند )چیناپن، الوسون،  و جذب می

ینی ب : بدین معنا که معلمان باید قادر به پیش3ها های آن دانش درباره یادگیرندگان و ویژگی -5

های  ها باشند و در هنگام تدریس از بازنمایی ها و موانع یادگیری آن آموزان، بدفهمی مشکالت دانش

 مناسب استفاده نمایند.

ی کار گروهی یا  : این نوع از دانش اشاره دارد به آگاهی از محدوده4های آموزشی دانشِ زمینه -6

 ها. های جوامع و فرهنگ ویژگی پرورش و  و  کالسی، نظارت و تامین مالی مناطق آموزش 

های فلسفی و تاریخی  ها و زمینه : این نوع از دانش، شامل مقاصد، ارزش5دانش اهداف آموزشی -7

 شود. ها می آن

بندی به اکثر عناصر مؤثر در یادگیری توجه داشته است. دانشی که وی برای  شولمن در این تقسیم

ی تخصصی تدریس و اطالعات  ی، فنِّ تعلیم و تربیت، رشتهای از روانشناس معلمان توصیه کرده، آمیزه

تواند برای معلمان منشأ  ها می فرهنگی، فلسفی و تاریخی است. واضح است که تسلط بر این دانش

 .های شغلی باشد موفقیت

                                                 
1 Curriculum Knowledge 

2
 Van Dijk, Esther M & Kattmann, Ulrich 

3 Knowledge of Learners and their Characteristics 

4
 Knowledge of Educational Contexts 

5 Knowledge of Educational Purposes, and Values 
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ای غیر  ( معتقد است برای تولید چنین دانشی باید بدانیم که آموزش معلمان، حرفه1393گویا )

ی  ای و توسعه مند اصالح است که ایجاد و اصالح مستمر این آموزش، از طریق یادگیری حرفهقطعی و نیاز

 های زیر امکان پذیر خواهد بود: خدمت، به روش ای معلمان، قبل و ضمن حرفه

های تدریسِ موضوعات مختلف؛  ( ارائه روش2های موضوعی؛ ) های حوزه ( آموزش مفاهیم و رویه1)

های  ( آموزشِ تحلیل و بررسی رویکردها و روش4های درسی؛ ) کتاب ی حه( بررسی صفحه به صف3)

آموزان در رابطه  های دانش ( بررسی خطاها و بدفهمی5های درسی؛ ) متنوع اما صحیح و متفاوت با کتاب

ی  های درسی هر حوزه ( آشنایی با برنامه6ها؛ ) های آن ی موضوعی مختلف و یافتن سرچشمه با هر حوزه

 های گوناگون(؛ ، سیر تحولی یک مفهوم در پایهدرسی برنامهرویکرد موضوعی )

پژوهی، قابل  و اقدام 1پژوهی های معلمان از جمله درس اندیشی ها از طریق انواع هم که این آموزش

 (.1393حصول خواهد بود )گویا،

 دیدگاه گروسمان -4-8-2-2-2

ای، معرفی  نیاز معلمان در تدریس حرفهکلی را برای دانشِ مورد  ی (، چهار حوزه1990گروسمان )

 نماید که عبارتند از:   می

 های آموزشی و راهکارهای تدریس. دانش پداگوژی عمومی: آشنایی با فنون و روش -1

 علمی نسبت به موضوع مورد تدریس. ی دانش موضوعی محتوا: آگاهی و احاطه -2

 یک مبحث. های آموزشی خاص دانش پداگوژی محتوا: اطالع از جنبه -3

 شود. آگاهی از بافت و زمینه: شناخت زمینه یا بافتی که موضوع درسی در آن مطرح می -4

                                                 
1
 Lesson Study 
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 (1990(: مدل دانش معلمان )گروسمان، 10-4نمودار)

کند که دانش پداگوژی محتوا با هر سه  ای بیان می گروسمان ارتباط بین این چهار حوزه را به گونه

ای به  ( این چهار بخش به صورت شبکه10-4) نمودارتباط دارد. باتوجه به طور مستقیم ار ی دیگر به حوزه

کنند و دانش پداگوژی محتوا در این شبکه  ریزی می هم پیوسته هستند که یک آموزش موفق را پایه

 دیگر قرار دارد. ی تحت تأثیر سه حوزه

 دیدگاه بال و همکاران -4-8-2-2-3

کنند که  د نیاز معلمان ریاضی را به چهار حوزه تفکیک می(، نیز دانش مور2005بال و همکاران )

 عبارتند از:

ای  مدرسه درسی برنامه(: این نوع از دانش، شامل دانش ریاضی CCK) 1دانشِ محتوای عمومی -1

 باشد. مانند دانستن اعداد اول، ضرب کسرها و نظایر آن می

معلمان در تدریس از آن استفاده (: نوعی از دانش ریاضی که SCK) 2دانشِ محتوایی تخصصی -2

 است. درسی برنامهکنند و ماورای ریاضی موجود در  می

آموزان، آگاهی از درک  دانش ی (: شامل دانش دربارهKSC) 1آموزان و محتوا دانشِ دانش -3

 گردد. ها و همچنین دانش در ارتباط با محتوای ریاضی و ارتباط بین این دو حوزه می مفاهیم و بدفهمی

                                                 
1 Common Content Knowledge (CCK)  

2
 Specialized Content Knowledge (SCK) 
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 (: دانشی در مورد ارتباط تدریس و ریاضی.KTC) 2دانش تدریس و محتوا -4

شود و انطباق  مربوط می SCKبه عنوان مثال یک تعریف رسمی از یک مفهوم چیزی است که به 

 است. KTCآموزان چیز دیگری است که مرتبط با  آن با سن و سطح دانش

 دیدگاه هیل و همکاران -4-8-2-2-4

 داشته است ازین معلمان کهی دانش درمورد دیمفی بند طبقه کعتقد است ی( م2011) 3سالیوان

ی مبنار بی بند دستهاین  هک کند یم اشاره( است و 2008و همکاران ) لیهی بند هطبق، باشند

باشد. در مدل هیل و همکاران  ی آن می ( و به نوعی تکمیل شده1987) شولمنبندی مدل  تقسیم

(، 11-4)نمودار، نشان داده شده است. با توجه به 3( در شکلMKT) 4دریس( دانشِ ریاضی برای ت2008)

هر یک از شش قسمت ، یک الیه پیشنهادی برای دانش ریاضی مورد نیاز معلمان برای تدریس را نشان 

دانش در افق "(، در این مدل دو مؤلفه با عناوین 2005دهد. در مقایسه با مدل بال و همکاران ) می

5ریاضیات
ی مدل قبلی با اندک تفاوت لفظی در  اضافه شده است و چهار مؤلفه "درسی دانش برنامه"و  "

 اند. دهی شده و دانش پداگوژیِ محتوا سازمان 6ی کلیِ دانش موضوعی دو حیطه

                                                                                                                                                    
1 Knowledge of Students and Content (KSC) 

2 Knowledge of Teaching and Content (KTC) 

3
 Sullivan 

4
 Mathematical Knowledge for Teaching 

5 Knowledge at the Mathematical Horizon 

6  Subject Matter Knowledge (SMK) 
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(2008(: دانش ریاضی برای تدریس )به نقل از هیل و همکاران، 11-4نمودار)  

هایی در مبحث  ش ریاضی مورد نیاز برای تدریس، نمونههای دان (، برای هر یک از مؤلفه2010بال)

های کسری، موارد زیر را  ( برای تقسیم1389نادی ) رقمی ذکر کرده است و مشابه آن کاظم های سه تفریق

 بیان کرده است:

 ت آورید.را بدس (: حاصل عبارتCCK( دانش محتوایی عمومی )1

 (: با توجه به محاسبات انجام شده به سؤاالت پاسخ دهید.SCK( دانش محتوای تخصصی)2

 
تواند انجام شود؟؛ اگر چنین است، چرا؟؛ کدام  آیا این پاسخ اتفاقی است؟؛ در حالت کلی هم می

 به کار رود؟ تواند برای نمایش عبارت  بازنمایی می

دهد که: اگر شما کسرهای کوچکتر را بر آموزی توضیح می ات: دانش( دانش در افق ریاضی3

گوید؟؛ آیا از نظر ریاضی این مطلب  شود. آیا او درست می کسرهای کوچکتر تقسیم کنید، پاسخ بزرگتر می

 بنای تقسیم کسرها هستند؟ ساز و زیر های ریاضی زمینه ؟؛ چه نظریهدار است معنی

آموزان، هنگامی که دو کسر را بر هم  (: اشتباهات رایج دانشKSC) آموزان و محتوا ( دانشِ دانش4

ها از تقسیم کسرها  آموزان در کار با اعداد کامل، از درک آنکنند چیست؟؛ چگونه تجربه دانش تقسیم می

  آموزان معموالً در تفسیر پاسخ ها را گیج کند؟؛ دانش کند؟؛ و چگونه ممکن است آن پشتیبانی می

 کنند؟ ربوط به تقسیم کسرها چه مشکالتی پیدا میهای م مسأله
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(: شما برای معرفی مفهوم تقسیم کسرها و یا توضیح الگوریتم KCT( دانش محتوا و تدریس )5

؟؛ برای شروع کار با تقسیم کسرها به ترتیب از کنیدمیکردن از کدام بازنمایی استفاده  ضرب در معکوس

 نمایید؟ هایی استفاده می چه مسأله

آموزان تدریس  ای تقسیم کسرها به دانش : معموالً در چه پایهدرسی برنامهدانش محتوا و  (6

 شود؟ ای چگونه تقسیم کسرها به تقسیم اعدادِ کامل مرتبط می مدرسه درسی برنامهشود؟؛ در  می

 دیدگاه نیس -4-8-2-2-5

ک ارائه شده در ( عالوه بر مفاهیم مشتر1389، به نقل از ریحانی و همکاران، 2005) 1نیس

( اشاره دارد و آن را دانشی برای TPCK) 2آوری های قبلی، به دانش پداگوژی محتوایی فن مدل

آوری و آنچه تدریس با  سازی معلمان ریاضی و درک عمیق از دانش مواد موضوعی با توجه به فن آماده

 کند و بر چهار نکته تأکید دارد: دهد، تعریف می آوری معنی می فن

آوری در  فهوم گسترده از آنچه که در تدریس موضوع خاص مثل ریاضیات، تلفیق فنالف( م

 دهد. یادگیری را معنی می

 آوری. ب( دانش راهبردهای آموزشی و نمایشی برای تدریس موضوعات ریاضی خاص با فن

 آوری در موضوعی مثل ریاضیات. آموزان با فن ( دانشِ درک، تفکر و یادگیری دانشج

 کند. آوری و یادگیری را ادغام می که فن درسی برنامهو مواد  درسی نامهبر( دانش د

های مورد نیاز  ( دانشِ کسب شده از کارآموزی را جزو دانش1389همچنین ریحانی و همکاران )

آموزی در بسیاری از کشورها فرصتی برای تلفیق مسائل  های کار انند و معتقد هستند که دوره د معلم می

های مناسبی را برای یک تدریس کارآمد ایجاد  است و در صورت اجرای مناسب، قابلیتنظری و عملی 

 کند. می

های معلمی و تعامل مناسب با کالس، بدون  ها و مهارت کیفیت تجربه معلمان و دانش ریاضی آن"

ث تردید تاثیر جدّی بر عملکرد و پیشرفت ریاضی فراگیران خواهد داشت. قابلیت ارائه و تدریس مباح

آید. چه  ریاضی برای مخاطبان مختلف تنها با گرفتن مدرک تحصیلی دانشگاهی در ریاضیات به وجود نمی

بسیار افرادی که با وجود برخورداری از دانش نسبتاً خوب ریاضی و درجات تحصیلی باال، موفقیت چندانی 

باور هستند که در این (. برخی پژوهشگران بر این 25، ص 1381الهدایی،  )علم "در تدریس آن ندارند

کند وجود دارد و به نظر  ی شخص با آنچه که تدریس می ای بین دانشِ آموخته شده میان شکاف و فاصله

                                                 
1 Niess 

2 Technology Pedagogical Content Knowledge 
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درک ساختنِ موضوع مورد تدریس دچار مشکل هستند. این جنبه از رسد این افراد در فهماندن و قابل  می

پداگوژیِ محتوا مورد بحث واقع شده است  دانش معلمان همان است که در متون آموزشی با عنوان دانشِ

(، با اینکه هیچ کس 1990(. به عقیده بال )1389نادی، ، به نقل از کاظم2008، 1؛ لی و هانگ2004)وو، 

با این مطلب که دانش موضوعی یک جزء مهم و ضروری از دانش معلمان است، مخالف نیست، اما دانش 

های مختلف، دانش پداگوژی  معلمان نبوده و در پژوهشموضوعی محور اصلی تحقیقات در یادگیری 

 محتوا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

های دانش معلمان مورد  بندی چه تاکنون بیان شد، یکی از اجزایی که در بیشتر تقسیم طبق آن

 پردازیم. توجه قرار گرفته است دانش پداگوژی محتواست که در ادامه به تعریف و بررسی آن می

 دانش پداگوژی محتوا -4-8-2-3

( اولین کسی بود که دانش پداگوژی محتوا را معرفی کرد، وی معتقد است که 1986شولمن )

تدریس، یک حرفه بوده و دانش پداگوژی محتوا بیشترین ارتباط را با توانایی تدریس دارد. از نظر او دانش 

کند و  حث ریاضی را آسان و یا سخت میپداگوژی محتوا عبارت است از: درک آنچه که یادگیری یک مب

رسند.  تری از مباحث و دروس آموخته شده می ی آن به یادگیری عمومی آموزان به وسیله آنچه که دانش

داند. دانش وی همچنین این دانش را دانش چگونه قابل درک ساختن یک موضوع برای دیگرانمی

ی مباحث  هایی برای ارائه ها، توضیحات و روش مثالها،  پداگوژی محتوا همچنین شامل مفیدترین بازنمایی

 آموزان قابل درک باشد. ای که برای دانش و دروس تدریس شده است به گونه

ی یک  های مورد نیاز معلمان برای ارائه ی دانش خود، از بین همه ی ( در مطالعه1987شولمن )

کند و معتقد است که این  لمداد میها ق آن  بخش، دانش پداگوژی محتوا را قدرتمندترین تدریس ثمر

دانش، ترکیب و معجونی خاص از دانش تربیتی و محتوایی است که مخصوص معلم بوده و به وی کمک 

آموزان به جریان بیندازد. خاکباز  کند تا محتوای خاص مورد تدریس خود را در مسیر یادگیری دانش می

ی عمل  های عامِ تعلیم و تربیت با زمینه دانش( معتقد است هدف دانش پداگوژی محتوا، تلفیق 1389)

 شود. واقعی است که معلم با آن مواجه می

 ( نیز دانش پداگوژی محتوا را به چهار مؤلفه اصلی تقسیم کرده است:1998شونفلد )

معلم از اهداف تدریس یک موضوع درسی، طبیعت موضوع و آنچه که  ی ( ادراک همه جانبه1

 موزان اهمیت دارد.آ یادگیری آن برای دانش

                                                 
1
 Li & Huang 
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موضوعی، شامل تصورات اولیه،  ی آموزان از حوزه دانش ی های بالقوه ( دانش ادراکات و بدفهمی2

 تصورات نادرست، و ادراکات بدیل.

 و مواد آموزشی. درسی برنامه( دانش 3

 ها برای تدریسِ مباحث خاص. ( دانش راهبردها و بازنمایی4

(، شامل سه عنصرِ 2008محتوا را مانند هیل و همکاران )( نیز دانش پداگوژی 2008کواریک )

داند و برای آن چهارده بُعد را  می درسی برنامهآموزان، دانش محتوا و تدریس و دانش  دانش محتوا و دانش

پور،  صدق است )به نقل از ریحانی و صالح ( به صورت خالصه بیان شده26-4)دولکند که در ج معرفی می

1390.) 

 (1390پور،  صدق )به نقل از ریحانی و صالح 2008: ابعاد دانش پداگوژی محتوا از دید کواریک، (26-4جدول)

 

 های ارزیابی صالحیت و دانش معلمان استانداردها و شاخص -4-8-2-4

های قبل توضیح داده شد، در بسیاری از تحقیقات و مطالعات در مورد  همانگونه که در بخش

ه یک معلم و بویژه یک معلم ریاضی باید برای آموزش و تدریس در کالس ها و انواع دانشی ک صالحیت

بعد از آشنایی با مفهوم هریک از این  هایی ارائه شده است. بندی ها و طبقه  درس داشته باشد، مدل

رسد که ابزاری نیز برای سنجش مهارت و توانایی معلمان نیاز است تا  ها و انواع دانش به نظر می صالحیت

 ی این ابزار، فرآیند تدریس و آموزش معلمان ریاضی، مورد ارزیابی قرار گیرد.  یلهبه وس

 KQابزار  -4-8-2-4-1
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یکی از ابزارهای سنجش برای شناسایی دانش محتوایی ریاضی معلمان که شامل دانش موضوعی و 

KQ شود، ابزار ها می دانش محتوای پداگوژیکی آن
 2توویتساست که توسط روالند، هاک استپ و  1

یک چارچوب و در واقع ابزاری مفید  KQ( مطرح گردید. این محققان بر این باورند که 2005، 2003)

ی آن، دانش محتوایی خود را در کالس درس،  هایی است که معلم به وسیله برای شناسایی و بررسی روش

و  5؛ ارتباط و اِتّصال4و تبدیل؛ تغییر 3پایه و اساس را در چهار بُعدِ؛ KQ ها چارچوب گیرد. آن به کار می

(. در ادامه بحث، 2005، 2003کنند )روالند، هاک استپ و توویتس،  بندی می طبقه 6احتمال وقوع

 گردد. پیرامون هریک از این ابعاد به اختصار توضیحاتی ارائه می

اضی است بُعد پایه و اساس: این بُعد شامل دانش، باورها و درک معلم از ریاضی و پداگوژی ری .1

که در دوران تحصیالت دانشگاهی و تربیت معلم کسب نموده است. در ارتباط با دانش و پداگوژی ریاضی، 

در بخش قبل توضیحاتی بیان شده است. باورها نیز به مواضع مختلف فلسفی معلم در مورد ماهیت دانش 

آموزان مفاهیم ریاضی  ششود که تحت آن شرایط، دان ریاضی، اهداف آموزش ریاضی و شرایطی گفته می

 شود. گیرند. این بُعد به عنوان زیربنای سه بُعد دیگر شناخته می را یاد می

هایی است که  شود و شامل روش مربوط می 7بُعد تغییر و تبدیل: این بُعد به دانش در عمل .2

قابل فهم باشد، ای که برای یادگیرندگان در دسترس و  ها دانش خود را به گونه معلمان بوسیله این روش

ها و توضیحات مناسب و قابل  های مختلف، مثال دهند و با استفاده از بازنمایی در کالس درس ارائه می

( 1986کنند. همانطور که شولمن ) گیری مفاهیم کمک می ها در شکل آموزان، به آن درک برای دانش

های مختلف،  ها به شکل تلزم بیان آنها، مس ها به یادگیرنده مفاهیم و اندیشه ی  کند، ارائه اشاره می

 باشد.  ها، توضیحات و تصاویر می مانندِمثال

ها، مفاهیم و  بُعد ارتباط و اِتّصال: هنگامی که معلمان در حین آموزش مفاهیم ریاضی، بین ایده .3

س کنند و همچنین توالی و انسجامی که بین درو های مختلف ریاضی اِتّصال و ارتباط برقرار می قسمت

 است. KQسازند، بیانگر این بُعد از چارچوب  ریاضی یا در طی یک درس برقرار می

                                                 
1 Knowledge Quartet 
2 Rowland, Huckstep, & Thwaites 
3 Foundation 
4 Transformation 
5 Connection 
6 Contingency 
7
 Knowledge in action 
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توان  بُعد احتمال وقوع: این بعد اشاره دارد به رویدادها و پیشامدهایی در کالس درس، که می .4

گر ها داشت و بیان ریزی دقیق برای آن توان برنامه بینی هستند و از قبل نمی گفت تقریباً غیرقابل پیش

بینی  های غیر قابل پیش ی بازخورد به رفتار و ایده گویی به سؤاالت و ارائه آمادگی معلم برای پاسخ

 یادگیرندگان است.

ی خود برای ارزیابی و شناسایی دانش  ( در مطالعه2005، 2003روالند، هاک استپ و توویتس )

 اند. محتوایی ریاضی معلمان ابتدایی از این ابزار استفاده کرده

 های تدریس ریاضی استاندارد -4-8-2-4-2

(، 2002، 2آموزش و پرورش ایالت ایلینویز؛2002، 1در برخی از مطالعات )به عنوان مثال،اینوارسون

سطحی مطلوب از عملکرد معلم در ارتباط با آموزش و تدریس به عنوان استاندارد برای تدریس معرفی 

 گردد.  می

ا آن است که متغیرهای آموزشی را که معلمان باید در عمل در واقع یکی از اهداف استاندارده

آشکار کنند، مشخص نمایند و استانداردها تنها آنچه را که معلمان الزم است بدانند و قادر به انجام آن 

دارند که این دانش چگونه قابل ارزیابی است )اینوارسون،  کنند، بلکه همچنین بیان می باشند، توصیف نمی

(، یازده استاندارد برای یک معلم ریاضی 2002) آموزش و پرورش ایالت ایلینویزستانداردهای (. در ا2002

های عملکرد آن، مشخص  های دانش و شاخص شود و برای هر استاندارد، شاخص با کفایت مطرح می

ه با ( همرا2002) آموزش و پرورش ایالت ایلینویزگردد که در این جا به سه نمونه از استانداردهای  می

 گردد. میهای عملکرد آن اشاره  انش و شاخصهای د شاخص

 کند.  استاندارد اول: معلم ریاضیِ با صالحیت، با محتوا و مفاهیم ریاضیات ارتباط برقرار میالف( 

 های دانش استاندارد اول:  شاخص

 کند؛ ( پویایی کار مشترک و گروهی با دیگران را درک می1)

 کند.  بردهای یادگیری را درک میهای یادگیری و راه ( روش2)

 های عملکرد استاندارد اول:  شاخص

های نمادین با استفاده از فناوری مناسب، ارتباط  ( به طور شفاهی، نوشتاری، تصویری و شکل1)

 کند؛ برقرار می

                                                 
1 Ingvarson 

2 Illinois State Board Of Education 
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آموزان بتوانند به صورت فرد به  آورد تا در آن، دانش های یادگیری مؤثری را فراهم می ( محیط2)

 های کوچک و بزرگ با یکدیگر کار کنند و تعامل داشته باشند؛  و یا در گروه فرد

ها تجزیه و  آموزان را برای گسترش دانش ریاضی آن ی دانش ( راهبردهای تفکر و یادگیری همه3)

 کند. تحلیل می

ها  نکند و آ های حل مسأله استفاده می استاندارد دوم: معلم ریاضی باصالحیت، از انواع تکنیکب( 

 دهد. را توسعه می

 های دانش استاندارد دوم:  شاخص

 کند. داند و درک می بسیاری از راهبردهای حل مسأله را می

 های عملکرد استاندارد دوم:  شاخص

آموزان استفاده  ی دانش ( از اکتشافات و مدلسازی مسأله برای گسترش دانش ریاضی همه1)

 کند؛  می

 دهد. های دیگر گسترش و تعمیم می ها و مسأله ( نتایج مسأله را به موقعیت2)

داند و  های استدالل را می استاندارد سوم: معلم ریاضی باصالحیت، انواع مختلفی از روشج( 

 برد. ها به کار می حدسیه ها و های مناسب را برای مفاهیم، رویه روش

 های دانش استاندارد سوم: شاخص

 ها آگاه است. شناسد و از آن ها می ها و حدس اهیم، رویههای مختلف استدالل را باتوجه به مف روش

 های عملکرد استاندارد سوم:  شاخص

 برد؛  ی مفاهیم به کار می های مناسب را در توسعه ( استدالل ریاضی و تکنیک1)

های دیگر  ها را در موقعیت دهد و آن ی ریاضی تعمیم می های استدالل را هنگام مطالعه ( مهارت2)

 (.2002، آموزش و پرورش ایالت ایلینویزگیرد ) کار می به

های مختلف مطرح  ریزان درسی در دوره به طور کلی استانداردهایی که توسط محققان یا برنامه

 شوند. توانند اصالح  ها می ی پژوهش شوند، قابل تغییرند و در سایه می

 عوامل مهم در تصمیم گیری معلمان -4-8-2-4-3

ای که همراه با یک گروه تحقیقاتی برای بررسی و تحلیل رفتار و  مطالعه ( نیز در2013شونفلد )

هایی  دهد که حتی اگر نظریه های معلمان ریاضی در کالس درس، انجام داده است، نشان می گیری تصمیم

های معلمان ریاضی در کالس درس وجود داشته باشد، با  گیری نیز در سطح تئوری در ارتباط با تصمیم

ی عمیق کالس  با مشاهده  ی خود، ای نیست. او در مطالعه ، تحلیل و ارزیابی در عمل، کار سادهاین وجود
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دهد. شونفلد  های معلمان ریاضی در کالس ارائه می گیری درس ریاضی، چارچوبی را برای بررسی تصمیم

 ( معتقد است که سه عامل مهم در تصمیم گیری معلمان، مؤثر است، 2013، 2010)

 ؛ 1و منابع ( دانش1)

 ؛ 2( اهداف2)

 ها و ترجیحات معلم. ، باورها، ارزش3( تمایالت3)

ای،  ها اهمیت دارد، زیرا چنانچه معلم نسبت به پدیده دانش معلمان به عنوان منبعِ در دسترس آن

تواند آن را در کالس درس به طور صحیح ارائه دهد. عالوه بر  دانش و آگاهی الزم را نداشته باشد، نمی

ها را نیز پوشش دهد، زیرا اگر این  ای معلمان، باید اهداف و باورهای آن ی حرفه ن، بهبود و توسعهای

عوامل، بدون تغییر بمانند، ممکن است که دانش و منابع معلم به درستی مورد استفاده قرار نگیرد 

 (.2013)شونفلد، 

 یدرس برنامهها در تدوین  آموزش معلمان ریاضی و نقش آن -4-8-2-5

توان به عنوان یک حرفه در نظرگرفت که آماده سازی و اجرای آموزش  آموزش معلمان را می

توان اذعان کرد که آموزش تا حدودی عملی است  مناسب، چالش اصلی آن خواهد بود، اگرچه اغلب می

یک دهد آموزش  اند که نشان می ها و مطالعات آموزشی متعدد، شواهد زیادی گردآوری کرده اما پژوهش

های  (. در هر نظام آموزشی، معلمان باید تحت آموزش2013فعالیت شناختی است )کانتر و همکاران، 

، 5و پوداسکی 4خاصِ نهادینه شده قرار گیرند تا این پایگاهِ دانشِ مفهومی به خوبی منتقل شود )بالو

 (.2013، به نقل از کانتر و همکاران، 2009، 7؛ یه2007، 6؛ هلسینگ1995

ه ذکر است که در حوزه آموزش معلمان ریاضی، دو موضوع اساسی تأثیرگذار هستند. موضوع الزم ب

ها و مراکز تربیت  کارشناسی دبیری ریاضی، موضوع دوم اجرای این برنامه توسط دانشگاه درسی برنامهاول 

تخصصی کارشناسی دبیری ریاضی که ترکیبی از دروس  درسی برنامهرسد محتوای  دبیر است. به نظر می

ای از دروس تربیتی درکنار چند درس عمومی است، از عهده تربیت دبیران کارآمد برای  ریاضی و گزیده

ای  های حرفه توان به صالحیت می درسی برنامهتدریس ریاضیات برنیامده است. از عامل تأثیرگذار در این 

                                                 
1 Resources 
2 Goals 
3 Orientations 
4 Ballow 

5 Podgursky 

6
 Helsing 

7
 yeh 
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؛کارآموزی و پداگوژی اساتید ریاضی؛ دانش پداگوژی محتوا؛ آموزش بهینه محتوای تخصصی ریاضی

 (.1390عمومی اشاره نمود )ریحانی، صالح صدق پور، 

متعادل  درسی برنامهدرجهت ارتقای سواد ریاضی و طراحی یک  درسی برنامهاگر ضرورت تغییر 

حل مسائل دنیای واقعی و چگونگی رویارویی  ی احساس شود، توجه به آموزش معلمان ریاضی در حوزه

های درسی، باورهای معلمان ریاضی نیز باید  ل، ضرورت دارد و عالوه بر تغییر کتابآنان با این نوع مسائ

تغییر کند و توجه به این نکته ضروری است که هرچه مشارکت معلمان در طراحی، تدوین و اجرای 

ر آمیزت ، موفقیتدرسی برنامهیابد و اجرای  پذیری آنان نیز افزایش می بیشتر باشد، مسؤولیت درسی برنامه

 خواهد بود.

مؤثر است و معلمان  درسی برنامههمچنین الزم به ذکر است که باورهای معلمان و آگاهی آنان در 

قابل توجه تدریس و  ی های درسی از پیش طراحی شده نیستند و به لحاظ تجربه فقط مجری برنامه

آموزشی و ارزشیابی باتوجه های  ارتباطِ مستمر با فریند آموزش و یادگیری، توانایی جرح و تعدیل در روش

ها از  ای دارند. مشارکت معلمان و آگاهی آن آموزان را به شکل شایسته های متفاوت دانش به نیازهای گروه

ای معلمان است که با برجسته کردن نقش  ی حرفه های توسعه آموزان، از ضرورت نیازهای جامعه و دانش

های  معلمان را در انتخاب و سازماندهی محتوا، روش توان اختیارات ملی، می درسی برنامهمعلمان در 

 های ارزشیابی افزایش داد. تدریس و شیوه

های آماده سازی را چگونه  یکی از مسائل پایدار و همیشگی در آموزش ریاضیات این است که برنامه

های ناشی از (. پیامد2000، 1طراحی کنیم تا ماهیت و کیفیت عمل معلم، آن را تحت تأثیرقرار دهد )اِبی

شود به  شود که از معلمان ریاضی آینده خواسته می هایی زمانی مشخص می عدم وجود چنین برنامه

اند متفاوت باشد. یکی از دالیل این امر  هایی که تجربه کرده های تدریسی بپردازند که با شیوه تدوین شیوه

های  ( و تغییر شیوه1996، 2رتواند این مسأله باشد که آموزش، یک عمل فرهنگی است )گالیمو می

های آموزش را با بزرگ شدن در یک فرهنگ، در دوازده سال  فرهنگی به شدت دشوار است. مردم شیوه

های واقعی  ها با چالش گیرند. زمانی که آن اند، یاد می آموز بوده کارآموزی منفعل وقتی خودشان دانش

های تدریس معلمان سابق خود  کرده و از روشهای جدید را رها  شوند اغلب روش کالس درس روبرو می

 (.3،2003گیرند )هیبرت، موریس و گالس کمک می

                                                 
1 Ebby 
2 Galimore 

3 Hiebert, Morris, & Glass 
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رئیس سابق اتحادیه معلمان ریاضی آمریکا با تعبیر زیبایی به ماهیت فرهنگی آموزش 1آلبرت شنکر

اید سفره را ای است که ب اش به گونه ای که فرهنگ اجدادی دارد، اگر به خانواده کند. او بیان می اشاره می

روی فرش پهن کنند و روی زمین بنشینند و شام بخورند، به زور، آموزش داده شود که روی میز غذا 

های کوتاه مدت شام خوردن را در اختیار این  بخورند و امکاناتِ این تغییر، یعنی میز و صندلی و آموزش

خورد نباید تعجب  ه روی میز شام میخانواده قرار دهیم، اگر بعد از مدتی مشاهده کردیم که این خانواد

هایش به سمت باالست و افراد خانواده دور میز روی زمین  کنیم! البته روی میزی که سر و ته است و پایه

، ترجمه 2،2009اند و مشغول شام خوردن روی پشت میز هستند )به نقل از استیگلر و هیبرت نشسته

دهد که آموزش ریاضی  ماهیت فرهنگی آموزش را نشان می(. این نکته به خوبی 1383سرکارآرانی، مقدم، 

هم، باید دقیقاً به صورت یک فعالیت فرهنگی دیده شود، تا تغییرات در این حوزه، نتایج عکس به بار 

 نیاورد.

ای در مدارس پیشرفت نخواهد کرد مگر آن که معلمان مدرسه در  هیچ برنامه (؟) به عقیده تابا

توان گفت مشارکت معلمان درتمام سطوح  ت فعال داشته باشند. به طور کلی میتدوین آن برنامه، مشارک

گیری غیرقابل انکار است، زیرا معلمان با واقعیت کالس درس و یادگیری، بیشتر در ارتباط هستند.  تصمیم

، یدرس برنامهریزی درسی، آگاهی آنان نسبت به یادگیرندگان،  از طریق مشارکت معلمان در فرآیند برنامه

 یابد. نیازهای جامعه و سطح انتظارات آن افزایش می

تر و فراهم کردن  های تشکیالت مرکزی به سطوح پایین واگذاری بخشی از اختیارات و مسئولیت

ملی،  درسی برنامهها و  مشارکت معلمان، حرکتی تدریجی است. باتوجه به توصیه ی فرصت و زمینه

های ارزشیابی  های تدریس و شیوه و سازماندهی محتوا، روش توان اختیارات معلمان را در انتخاب می

 افزایش داد.

های آماده  شود برنامه (، معتقدند یکی دیگر از دالیلی که باعث می2003هیبرت، موریس و گالس )

سازی نتواند ماهیت و کیفیت عمل معلمان را تحت تأثیر قرار دهد، عدم وجود یک پایگاه )منبع، اساس( 

ای که  و مشترک هم برای تدریس و هم برای آموزش معلمان است. معلمان آینده دانش گسترده

ها  خواهند وارد این حرفه شوند به یک منبع دانش مشترک دسترسی ندارند، منبع دانشی که به آن می

هایی  کنند و روش ها اغلب دوباره شروع می اجازه دهد از جایی شروع کنند که پیشینیانشان رها کردند. آن

ها کارایی دارد. آموزشگرانِ معلمان هم فاقد یک پایگاه مشترک دانش  نمایند که برای آن ا تدوین میر

های تربیت معلم  ها و دانشگاه های آماده سازی مؤثرتر هستند. چه بسا که دانشکده برای تدوین برنامه

                                                 
1 Albert Shanker 

2 Stigler & Hiebert 
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ترک )به اشتراک گذاشته ها از همدیگر بیاموزند، اما اطالعات مش های برنامه درباره الزامات و ویژگی

 گیرد. هایی اثر بخش قرار می ی( کمی در سطح آموزشی و حتی کمتر از آن مورد حمایت پژوهش شده

شود و نه خود موجود زنده،  طور که در تکامل بیولوژیک، این ژن است که انتخاب طبیعی می همان

ها، هزاران  غییر تکاملی را ببیند، ولی ژنکند تا فرآیند تکامل و ت یعنی موجود زنده به اندازه کافی عمر نمی

آیند  ماند و معلمان می یابند؛ به همین شکل این آموزش است که باقی می مانند و تکامل می نسل باقی می

روند، پس باید به فرایند کلی آموزش توجه داشت. تمرکز بر آموزش به معنی ایجاد ساختار و  و می

های خود در جهت اصالح و بهبود فرآیند  ر تجربیات و آموختهسیستمی است که قادر باشد با تکیه ب

 آموزش گام بردارد.

 شش اصل مهم در بهبود تدریجی آموزش -4-8-2-5-1

( معتقدند برای بهبود تدریجی آموزش، 1383، ترجمه سرکارآرانی،، 2009استیگلر و هیبرت )

ه به طور خالصه به این اصول اشاره باشد که در ادام توجه به شش اصل مهم، بسیار ضروری و حیاتی می

 گردد؛ می

 بهبود آموزش، باید مستمر، تدریجی و فزاینده باشد: -1

آموزش، سیستمی است که ریشه در فرهنگ دارد، پس هر تغییری در آن باید تدریجی باشد و 

له، غیر رویکرد بلند مدت مد نظر قرار داده شود. تالش برای اصالح سریع و حتی یک ساله و یا چند سا

آموزشی به وجود آورند  ممکن است و نتایجی عکس خواهد داشت. معلمان باید تغییرات جزئی در سیستم 

 آوری کرده و به صورت همگانی و مشترک، از آن استفاده ها را گرد و این تغییرات را ادامه دهند و آن

 نمایند.

 آموزان: های یادگیری دانش تمرکز مدام بر هدف -2

آموزان  آموزان است و هدف بهبود آموزش، بهبود یادگیری دانش یادگیری دانش هدف آموزش، 

برند. بهبود سیستم  است. با وجود این اغلب، برنامه ریزانِ اصالح آموزش، اهدافِ اصالح آموزش را از یاد می

توجه به  آموز و ارزشیابی تغییرات، با وقفه بر هدف نهایی، یعنی یادگیری دانش آموزش مستلزم تمرکز بی

 آموز باید مالک باشد و نه چیز دیگری. این هدف است. میزان بهبود یادگیری دانش

 تمرکز بر آموزش نه آموزگاران: -3

کنندکه خود به عنوان عضوی از  هایی استفاده می تمام معلمانِ یک فرهنگ خاص، از سناریو 

اثر بخشی معلمان به اثر بخشی  اند، پس ها را از جامعه کسب کرده اعضای مجموعه فرهنگ خویش، آن

کنند، استخدام  شان بستگی دارد. تا وقتی معلمان از همان سناریوی قبلی استفاده می سناریوهای تدریس
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ها هستند که باید تغییر کنند نه  شود. این سناریو معلمانِ با استعداد، به بهبود مداوم آموزش منتج نمی

 لمانِ این سیستم آموزشی هم، تکامل خواهند یافت.ها و اگر آموزش تکامل یابد مع خود معلم

 ها و شرایط: بهسازی با توجه به زمینه -4

بهبود آموزش، زمانی موفق خواهد بود که در کالس درس، یعنی جایی که معلمان آموزش 

 های بهبود آموزش، از جایی دیگر و شرایطی گیرند، صورت گیرد. وقتی ایده آموزان یاد می دهند و دانش می

، ابتدا باید آزمایش و با شرایط محلی سازگار گردند تا امکان موفقیت داشته باشند. شوندمتفاوت اقتباس 

ها در یک منطقه و تجویز آن برای همه، غیر ممکن است. از  یعنی بهبود آموزش از طریق توسعه نوآوری

یط، بسیار حساس است. طرفی بنا به ماهیت فرهنگی آموزش، تجویزی بودن بهبود آموزش، نسبت به شرا

های  کنند انجام پذیرد. کارگاه پس یادگیری معلمان باید در همان مدرسه و همان کالسی که تدریس می

خواهند روش جدیدی را بدون ارتباط با شرایط  آموزشی آخر هفته و یا دروس دانشگاهی که از معلم می

ای برای بهبود آموزش در پی ندارد، بلکه  خود بیاموزد و سپس در کالس درس اعمال کند، نه تنها نتیجه

 اگر نتیجه عکس داد، نباید چندان تعجب کرد.

 بهسازی کار معلمان: -5

شود، بهترین کار این  برای اینکه مطمئن باشیم بهبود آموزش با در نظر گرفتن شرایط انجام می 

ی محرکه برای تغییر باشد. معلم است که، تغییر و بهبود به خود معلمان واگذار شود. معلم باید اولین نیرو

های احتمالی را ارائه کند. از  تواند راه حل آموز دارد و می بهترین موقعیت را برای فهمیدن مشکالت دانش

طرفی تعداد معلمان در مقایسه با پژوهشگران بسیار بیشتر است و اگر هدایت و رهبری شوند، نیروی 

هستند که در آن   هایی بود. معلمان سرپرست کالس خواهد ها بسیار بیشتر از کار محققان  بالقوه آن

ها برای بهبود یادگیری باید از کالس درس و معلم همان کالس  دهد، پس تمام تالش آموزش رخ می

 شروع شود.

 های خود بیاموزد: ایجاد سیستمی که بتواند از تجربه -6

هایشان هم  ازنشسته شدند، تمام آموختهکنند بعد از اینکه ب معموالً وقتی معلمان به تنهایی کار می

شود و هر نسل جدید معلم، باید از ابتدا شروع کند و راه خود را بیابد،  از این حرفه و سیستم خارج می

یعنی همان اختراع دوباره چرخ!. پس حتماً باید روشی برای گردآوری دانش مرتبط با آموزش و ارتباط 

وجود داشته باشد. یعنی باید سیستمی ایجاد کرد که دارای حافظه  این دانش با معلمان جدید و تازه کار

ها در طول زمان استفاده کرد  های معلمان را انباشته کند، تا بتوان از این اندوخته باشد و تجربیات و بینش

و بهبود بلند مدت آموزش را تحقق داد. بدون این سیستم هیچ روشی برای بهبود بلند مدت آموزش و 

 (.1383، ترجمه سرکارآرانی، مقدم، 2009د )استیگلر و هیبرت، جود ندار
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پس از آگاهی از اصول بهبود تدریجی آموزش، سؤال کلیدی این است که آیا معلمان توانایی مورد 

باشند؟ در پاسخ به این سؤال  و بهبود تدریجی آموزش را دارا می پژوهی درس  1نیاز برای اجرای فرآیند

ها را در خود دارا  فرآیندی نیست که در ابتدا، معلم باید فهرستی از توانایی پژوهی درس باید دقت شود، 

ای است که در آن معلمان توانایی بیشتر و  خود زمینه پژوهی درس باشد و سپس به آن بپردازد، بلکه 

وه در ای معلمان دقیقاً همان چیزی هست که این شی های حرفه کنند و ارتقاء توانایی تری کسب می عمیق

ای برای بهبود تدریجی آموزش  ای معلمان و برنامه روشی برای پرورش حرفه پژوهی درس باشد.  پی آن می

های ریاضی یک  ها در کالس ، به شرکت آنپژوهی درس است و یادگیری معلمان ریاضی در فرآیند 

به عهده خود معلم  وهیپژ درس دانشگاه نزدیک و در روزهای پایان هفته، ترجیح دارد. باتوجه به اینکه 

های الزم را به  است پس برای اینکه معلم قادر به انجام این کار باشد باید به معلم اعتماد کرد و مسئولیت

خود معلم سپرد و به جای نگران بودن برای متخصص کردن معلمان، باید به این فکر کنیم که برای 

لمان به صورت انفرادی و در خارج از تخصصی کردن آموزش، چه چیزی نیاز است. متخصص کردن مع

ای، مانند آموزشِ شنا  آموزان و آموزش مدرسه محیط مدرسه و کالس درس و در دانشگاه و جدا از دانش

ای در پی ندارد بلکه در بیشتر  های تخصصی نه تنها هیچ نتیجه در بیرون از آب است. اینگونه آموزش

 (.1383، ترجمه سرکارآرانی، مقدم، 2009رت، مواقع نتایج عکس خواهد داد )استیگلر و هیب

 امکانات و تجهیزات -4-9

 ملی درسی برنامهامکانات و تجهیزات در سند  -4-9-1

 ملی درسی برنامهامکانات و تجهیزات در سند  (:27-4)جدول

 صفحه شرح گزاره )امکانات و تجهیزات(

ها و سایر  آموزان، خانواده امل مؤثر معلمان، دانشریزی درسی و تربیتی باید زمینه مشارکت و تع فرآیند برنامه

 ها فراهم کند. صالح را در طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی برنامه ربط و ذی نفع، ذی های ذی گروه

و10

11 

های نوین آموزشی را فراهم نماید و  گیری هوشمندانه از فناوری راهبردهای یاددهی و یادگیری باید زمینه بهره

 سازی )نه نگاه جایگزینی و واگذاری( دنبال کند. ها را با نگاه تقویتی و تکمیلی یا توانمند ز آناستفاده ا
41 

ساز  ای از تحقق مراتبی از حیات طیبه و زمینه عنوان جلوه درسی و تربیتی تأکید کننده بر نقش مدرسه به برنامه

 تربیتی استهای درسی و  جامعه عدل مهدوی و کانون اصلی تحقق اهداف برنامه
8 

                                                 
1
Lesson Study 
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آموزان، انتظارات جامعه و زمان  شناختی دانش های روان محتوا متناسب با نیازهای حال و آینده، عالیق، ویژگی

 آموزش است.
13 

هستی، محیطی امن، منعطف، پویا، برانگیزاننده و غنی را برای  های نظام گیری از ظرفیت محیط یادگیری با بهره

 بیند. آموزان تدارک می های دانش ق و ویژگیگویی به نیازها، عالی پاسخ
13 

های اجتماعی،  شود و سایر محیط مدرسه محیط یادگیری پایه و اصلی است، اما یادگیری به آن محدود نمی

 گیرد. طبیعی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی را نیز دربرمی
13 

آموزان و  ها، زمینه بهبود موقعیت دانش های مجازی و رسانه گیری از ظرفیت و قابلیت محیط محیط یادگیری بهره

 آورد. یادگیری را فراهم می -ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی
14 

آید که در تعامل مستمر و مؤثر با مدرسه  شمار می های مهم و اثربخش تربیت و یادگیری به خانواده از محیط

 است.
14 

 18 به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در کار و زندگی

ها، مراکز و منابع یادگیری و تصویب آن در شورای عالی آموزش  تعیین استانداردهای ملی برای مواد و رسانه

 وپرورش و نظارت بر حسن اجرای آن توسط وزارت آموزش و پرورش؛
45 

 45 های یادگیری؛ های نوین آموزشی با رویکرد حل مسأله در تولید مواد و رسانه گیری از فناوری بهره

های  ها، معلمان، مربیان، افراد و تشکل سازی برای مشارکت فعال استان توسعه سیاست چندتالیفی و زمینه

سازی مواد، منابع و مراکز متنوع  صالح با تأکید بر بخش غیردولتی در تولید، تکمیل و غنی عالقه و ذی ذی

 های آموزش و پرورش یادگیری در چارچوب سیاست

45 

آموزان در طراحی، ساخت و ارزشیابی  و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانشبسترسازی برای بسط 

 مواد و منابع یاددهی و یادگیری؛
45 

 45 ها برداری از آن ویژه جامعه محلی و بهره توسعه و تقویت مراکز و منابع یادگیری داخل و خارج از مدرسه به

های مناطق و مدارس کشور برای تحقق  ها و ظرفیت ناسب با توانمندیتولید و توزیع مواد و منابع یادگیری مت

 عدالت تربیتی؛
45 

 45 ها؛ آموزان و استفاده هوشمندانه از آن ای متناسب با نیاز معلمان و دانش تولید محتوای الکترونیکی چندرسانه

 45 های آموزشی؛ محوری و تولید بسته تأکید بر سیاست برنامه
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برداری از مواد و  درسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهرهسازی م توانمند

 های یادگیری، مراکز و منابع متنوع یادگیری رسانه
45 

 47 سال تحصیلی از اول مهرماه هر سال شروع و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه خواهد داشت.

ساعت و در  1110ی متوسطه اول  ساعت، در دوره 925ی ابتدایی  دوره ی تحصیلی در زمان آموزش هر پایه

ساعت خواهد بود.  1480ای و کاردانش  ساعت و شاخه فنی و حرفه 1295ی متوسطه دوم شاخه نظری  دوره

های خارج از کالس و مدرسه متناسب با اقتضائات  ساعت به فعالیت 50ها  عالوه بر این، در تمامی پایه

ساعت متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی در اختیار  50یابد و  هر حوزه یادگیری اختصاص می درسی برنامه

 ساعت( 100گیرد )جمعاً  ها، مناطق و مدارس قرار می استان

47 

گویی به نیازها و اقتضائات  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بنا به ضرورت پاسخ 5-5با عنایت به راهکار 

ریزی و تأمین محتوای بخشی از زمان رسمی تعلیم و تربیت در اختیار استان، منطقه و  ای، برنامه محلی و منطقه

 شود. ریزی و اجرا می های ابالغی برنامه نامه مدرسه خواهد بود که در چارچوب آئین

47 

 45م و سوم های اول، دو ها و زمان هر جلسه در پایه ساعت در کلیه پایه 25ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی 

 باشد. دقیقه می 50های چهارم و پنجم و ششم  دقیقه و در پایه
47 

باشد و  دقیقه می 50ها و زمان هر جلسه  ساعت در کلیه پایه 30ی متوسطه اول  میانگین ساعات کار هفتگی دوره

دقیقه  50سه ها و زمان هر جل ساعت در کلیه پایه 35ی دوم نظری حداکثر  ی متوسطه ساعات کار هفتگی دوره

های تحصیلی  ای و کاردانش متناسب با رشته ی دوم فنی و حرفه ی متوسطه باشد و ساعات کار هفتگی دوره می

 باشد. دقیقه می 50ها و زمان هر جلسه  ساعت در کلیه پایه 40حداکثر 

48 

یق دو جلسه درسی دقیقه است و تلف 60ها مجموعاً  زمان اختصاص یافته به هر جلسه و زمان استراحت بین آن

 باشد. ی ابتدایی مجاز نمی به ویژه در دوره
48 

سازی زمان غیررسمی تعلیم و تربیت در  سازی الزم برای هدایت و غنی وزارت آموزش و پرورش مسئولیت زمینه

 خانه، مدرسه و خارج از مدرسه را بر عهده دارد.
48 

های فرهنگی، هنری، خدماتی،  ها، دستگاه وادهوزارت آموزش و پرورش موظف است از مشارکت حداکثری خان

خصوص بخشی از  های خارج از کالس و مدرسه، به ها و فعالیت مذهبی، تولیدی و... برای طراحی و اجرای برنامه

 شود، استفاده نماید. ها که در تابستان اجرا می  برنامه

48 

 ها امکانات و تجهیزات در پژوهش -4-9-2
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های  در موقعیت درسی برنامهر به شرایط و امکانات مورد نیاز برای اجرای امکانات و تجهیزات ناظ

مختلف است. شرایط شامل دو عنصر زمان و مکان است که بایستی با توجه به اسناد باالدستی، شرایط 

ای  های موجود در مناطق مختلف کشور و اقتضائات محلی و منطقهاقلیمی و محیطی و با عنایت به تفاوت

 استفاده کرد. رویکردهای نوین در آموزش ریاضی درسی برنامهدو عنصر برای تحقق کامل اهداف از این 

نیازمند شرایطی متناسب برای اجرا می باشد. از همین رو تحقق فرآیند یاددهی و یادگیری با رویکردهای 

 ا می باشد.آموز محور مستلزم وجود زمان کافی و مکان مناسب برای اجر فعال، فرایند محور و دانش

اعم از منابع انسانی همانند معلم و دیگر عوامل  درسی برنامهامکانات شامل تمامی ملزومات اجرای 

مرتبط با آن، محتوای آموزشی، مواد آموزشی، بسته آموزشی و ... است که در این بخش، نقش و 

 شود. های هر یک از این عوامل بیان می ویژگی

 معلم -1

ترین نقش در فرآیند آموزش به او سپرده  ی درسی معلم بوده و مهم هکه مجری برنام آنجا از

مند و دلسوز موفق نخواهد بود )راهنمای  ی خوبی بدون معلمِ آگاه، توانا، عالقه شود، هیچ برنامه می

شده در این برنامه، معلم و  (. رویکردهای مطرح1384ریاضی دوره آموزش عمومی،  درسی برنامه

طلبد. این معلمان بایستی  دهند، می های سنتی آموزش می با معلمانی که به روش آموزگارانی متفاوت

دانش  -2دانش علمی )شایستگی تخصصی رشته(،  -1های معطوف به  ها و شایستگی دارای صالحیت

باشند. البته ضمن تجدید نظر در   دانش عمومی -5دانش عملی و  -4دانش تربیتی محتوا،  -3تربیتی، 

ها را در  توان این شایستگی های استخدام راهیابی افراد به این شغل، می معلم و شیوه ربیت های ت آموزش

 مرور تقویت کرد.  معلمان فعلی به 

 بسته آموزشی -2

های درسی نقشی عمده در جریان  در سیستم آموزشی فعلی کشور، با توجه به تمرکزگرایی، کتاب

گاه معلمان را دچار سردرگمی کرده و با مشکل مواجه  که نبودِ کتاب درسی، نحوی آموزش دارند. به

هستند. بدین ترتیب  "برنامه محور"های آموزشی  کند. در مقابل سیستم کتاب محور، برخی سیستم می

های آموزشی،  شده و بخشی از این مسئولیت بر دوش بسته های درسی گرفته نقش مرجعیت تام از کتاب

های آموزشی  های راهنمای معلم، فیلم وب یا الکترونیکی(، کتابآموزشی )به شکل مکت نظیر کتب کمک

 شود. و... گذاشته می

های درسی، نباید به  نماید که برداشتن تمرکز از روی کتاب توجه به این نکته ضروری می

های آموزشی، منجر شود و  ی جبران آن در بستههای احتمالی کتب درسی به بهانه پوشی از ضعف چشم

اند،  ی متمرکز خو گرفتهی معلمانی که به شیوهزی مناسب برای تغییر دیدگاه و رویهعدم بسترسا
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تر را در  ی ظهور برساند. این امر لزوم دقت و احتیاط و مطالعات عمیقمشکالت جدیدی را به منصه

 کند. تر می گذاری در این خصوص، پررنگ سیاست

 های مواد آموزشی ویژگی -4-9-2-1

ی چنین، همهی درسی را حمایت کند. همتواند یک برنامهتنهایی نمی به یقیناً کتاب درسی

  شده است توسط کتاب برآورده نخواهد شد و کتاب درسی از این آموزان که در برنامه تعریفنیازهای دانش

توجه  تواند نقش خود را ایفا کند. لذاعنوان یکی از اجزای برنامه می جهت ابزار کاملی نیست. کتاب تنها به

 باشد.ی درسی مورد تأکید میبه تولید سایر مواد آموزشی حامی برنامه

ی درسی و معلم را دو سر یک طیف تصور کنیم، مواد آموزشی در بین این دو قطب قرار اگر برنامه

تری داشته باشد، از حجم مواد و محور قرار گرفتن کتاب کاسته گیرند. هر چه معلم توانایی بیشمی

ریزی، مواد های کارشناسی و برنامهآل برای معلم با توانایی که در این شرایط ایده طوری بهشود؛  می

کند؛ اما ها را متناسب با کالس خود طراحی میشود و معلم است که نوع محتوا و روشآموزشی حذف می

ارد، نقش ی آموزشی که معلم در آن توانایی، دانش و سواد محدودی ددر طرف مقابل برای یک جامعه

 شود.تر میتر و اساسیی درسی و مواد آموزشی، بیشبرنامه

رسد خصوص در مقطع دبستان دارند، به نظر می اکنون با توجه به شرایطی که معلمان کشور ما به

وجود مواد آموزشی همراه کتاب درسی ضروری است. در ادامه به شرح مواد آموزشی مورد نیاز و 

 (.1384ریاضی دوره آموزش عمومی،  درسی برنامهم )راهنمای پردازیهای آن می ویژگی

 کتاب درسی -4-9-2-1-1

تنهایی کافی  کند اما بهکتاب درسی درواقع چهارچوب جزئی برنامه را در هر پایه مشخص می 

های ظاهری آن اهمیت دارد. از  گیرد، ویژگیآموز قرار میکه این کتاب در اختیار دانش نیست. ازآنجایی

ی درسی باشد. لذا های برنامهها، رویکردها و نگرشی اهداف، روشدهندهی کتاب درسی باید انعکاسطرف

 های زیر است:آموز دارای ویژگیکتاب درسی دانش

بین طراحی رنگ،   ها اهمیت خاصی دارند. در اینی کتابگرافیک و سایر ابعاد هنری در تهیه-1

وضوعات مختلف و رعایت اصول و استانداردهای مشخص برای آرایی متناسب با معناوین، نوع صفحه

ی ظاهر که با مشاهده طوری ی آموزش عمومی مورد تأیید است. بههای ریاضی در دوره مجموعه کتاب

چنین قطع کتاب متناسب با نیاز  های درسی بتوان این نظم و انسجام هنری را احساس کرد. هم کتاب

 شود.های اول و دوم ابتدایی قطع رحلی توصیه میمخاطبان تعیین شود. برای کالس
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ها به مسائل هنری، تساوی بین زن و مرد، مسائل ها و نقاشیدر انتخاب نوع تصاویر، طرح -2

بدنی، تنوع و  های اجتماعی، مشاغل مختلف، امور بهداشتی و ایمنی، تربیتفرهنگی، توجه به مهارت

ها توجه و وس بودن برای مخاطبین و عالیق و نیازهای آنابتکار، تناسب با سن مخاطب، واقعی و ملم

 دقت شود.

 های مختلف کتاب درسی بدین قرار است:بخش -3

 مقدمه برای معلمان و اولیا؛ 

 ی درس ریاضی؛آموز شامل چگونگی حل مسأله و چگونگی مطالعهمقدمه برای دانش 

 های آموزشی؛فعالیت 

 های مربوط به درس؛توضیحات و مثال 

 در کالس؛ کار 

 های مرتبط با محتوا؛سرگرمی 

 سؤاالت تفکر برانگیز مرتبط با محتوا؛ 

 ها و مسائل؛تمرین 

 ای و تکمیلی؛های دورهتمرین 

 ی دبستان(؛های اولیهارتباط بین خانه و مدرسه )برای سال 

 فهرست تصویری؛ 

 های تحصیلی، سایت یهای آموزشی مناسب و متناسب با پایهافزارها، فیلم ها، نرمفهرست کتاب

 مرتبط و محتوای دروس.

ی مناسب از تصاویر و در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی، صورت فعال و با استفاده ی درس بهارائه -4

آموز با کتاب درسی ارتباط  که دانش طوری ی تناسب با مخاطب بوده بهاجتماعی، کاربردی و زندگی روزمره

 برقرار کند.

خصوص استفاده از تصویر،  های هر پایه به محتوای آن با سایر کتاب هماهنگی کتاب درسی و -5

آموز که ضمن تکرار نکردن موارد مشابه یکدیگر را تکمیل کنند و دانش طوری ها بهها و فعالیتمحتوا، مثال

ریاضی دوره آموزش  درسی برنامهنیز ارتباط درس ریاضی را با سایر دروس احساس کند )راهنمای 

 (.1384عمومی، 

 کتاب راهنمای معلم -4-9-2-1-2

کتاب راهنمای معلم با هدف تقویت دانش موضوعیِ معلم در خصوص محتوای موردنظر، بسط و 

ی درس، چگونگی استفاده از وسایل آموزشی، پاسخ دادن به ی ارائههای تدریس، نحوه توضیح روش
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شود و ی موردنظر برای معلمان تهیه میا پایهیابی متناسب بهای ارزشی شیوه برانگیز و ارائه سؤاالت ابهام

 های زیر است: رود. کتاب معلم دارای ویژگیی درسی به شمار میاز ملزومات اصلی برنامه

ی کتاب درسی خوانی داشته، تصویر صفحه به صفحهآموز همازنظر هنری با کتاب درسی دانش -1

 شود.در راهنمای معلم آمده و توضیحات تکمیلی ارائه 

منظور تقویت دانش نظری دبیران، در ابتدای هر بخش از  بانی نظری مربوط به هر درسی بهم -2

 راهنمای معلم ارائه شود.

شده تنوع الزم رعایت شود تا معلم حق انتخاب و گزینش داشته  های تدریس مطرحدر روش -3

 باشد.

ی  ی برنامههای اهداف، فلسفههای تدریس، رویکردهای برنامه، اهداف، شبکهکلیات روش -4

 کننده آورده شود. های روشن ی مربوط با ذکر مثال های کلی ارزشیابی را در سطح پایه درسی، شیوه

 های مختلف کتاب معلم بدین قرار است: بخش -5

 ی مسائل نظری، کلیات روش تدریس، رویکردها و اهداف برنامه؛ بخش ارائه 

 های ایجاد انگیزه،  تدریس، شیوه ی روش ی کتاب درسی همراه با ارائه بررسی صفحه به صفحه

های  آموزشی، توضیح واژه ی استفاده از وسایل کمک برانگیز، توضیح نحوه های دشوار و ابهام حل تمرین

جدید، توضیحات علمی مرتبط با موضوع، روشن کردن اهداف، استفاده و ارتباط با تکنولوژی، اشتباهات 

 ی ارزشیابی مرتبط با آن؛ های آموزشی و شیوه آموزان، توصیه رایج دانش

 های مناسب برای معلمان؛ افزارها و فیلم فهرست کتب، نرم 

 ی نمونه سؤال؛ ی بارم گذاری، ارائه بخش مربوط به ارزشیابی با ذکر معیارها، نحوه 

 بندی پیشنهادی؛ ی زمان برنامه 

 که  ی اینشود، برا توضیحات تکمیلی مربوط به علم ریاضی که در کتاب درسی آموزش داده می

 معلم خود از نظر موضوع علمی به یک تسلط نسبی دست پیدا کند.

که در ارتباط  طوری های داخلی و بیرونی ریاضی توجه داشت، به در کتاب معلم باید به ارتباط -6

چنین ارتباط بیرونی  ها برای معلم توضیح داده شود و هم های مفاهیم و مهارت درونی اهداف و شبکه

 اد مختلف زندگی روزمره، کاربردها و سایر علوم ذکر گردد.ریاضی در ابع

آموزشی، کتاب کار و فیلم آموزشی مناسب برای  افزار، کتاب کمک معیارهای مربوط به یک نرم -7

 آموزان داشته باشد. ای برای دانش تا بتواند انتخاب و معرفی شایسته شود میمعلم تشریح 

های اولیه برای  خصوص در سال ها به ان دخالت و کمک آنی ارتباط اولیا با مدرسه و میز نحوه -7

 (.2-؛ راهریاض/ ریاضی1384ریاضی دوره آموزش عمومی،  درسی برنامه)راهنمای  شود میمعلم شرح داده 
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 کتاب کار -4-9-2-1-3

گیرد،  ها و یادگیری مورد استفاده قرار می آموز که جهت تثبیت آموخته کتاب تمرین یا کار دانش

 های زیر است: ویژگیدارای 

گذاری در نوع کاغذ، چاپ و رنگی  ازآنجاکه کتاب کار، کامالً مصرفی است. نیازی به سرمایه -1

 آرایی جذابی را نیاز دارد. بودن آن نیست در عوض صفحه

های کاربردی به تعداد زیاد طرح  های واگرا، خالقیت برانگیز و مثال در کتاب کار باید سؤال -2

های مشابه  چنین تعدد سؤاالت و تمرین ای و هم های کلیشه های کتاب درسی و سؤال نشود. از تکرار تمری

 هم جداً پرهیز شود.

ها و سؤاالت، متنوع باشد. برای مثال از داستان، معما، سرگرمی، رنگ  ی تمرین قالب ارائه -3

 کردنی، بازی، جدول، رمز یابی و... استفاده شود.

هایی برای کارهای  نین اهداف نگرشی را پوشش دهد. پروژهچ های مورد نظر برنامه و هم مهارت -4

 آموزان در نظر بگیرد. فردی و گروهی دانش

آموزان  ی درسی بوده و از دادن سؤاالت خارج از برنامه و سطح توانایی دانش در چارچوب برنامه -5

 پرهیز کند.

 آموزان را در بر بگیرد. سطوح مختلف توانایی دانش -6

آموزان ایجاد  ی الزم را در دانش ب ارائه و تنوع، به صورتی باشد که انگیزهازنظر حجم، ظاهر، قال -7

 کند.

های  هایی که کتاب درسی حجم تمرین کتاب درسی را پوشش داده و مکمل آن باشد. در بخش -8

 کننده باشد. تواند تکمیل تری دارد، کتاب کار می کم

ها و تعاریف  ی فرمول ی مفاهیم، ارائهبند ی غیرفعال، دسته ها به شیوه ی درس ی خالصه از ارائه -9

 ی مفاهیم پرهیزکرده و قصد تدریس نداشته باشد. سویه و انتقال یک

منظور کلیشه سازی و کسب  های مختلف به های امتحانی مربوط به سال ی نمونه سؤال از ارائه -10

 های زودگذر پرهیز کند. موفقیت

ای  ته و از تأکید غیرمعمول بر سؤاالت چندگزینهی سؤال توجه داش های مختلف ارائه به شیوه -11

 با اهداف خاص دوری کند.

ها  های عملی، ساختن و دست ورزی به میزان الزم توجه داشته باشد و صرفاً تمرین به فعالیت -12

 و سؤاالت نوشتاری را ارائه نکند.
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ا موضوعات و به مطالب جنبی ریاضیات ازجمله تاریخچه، معما، سرگرمی و... متناسب ب -13

؛ راهریاض/ 1384ریاضی دوره آموزش عمومی،  درسی برنامهمفاهیم آن پایه توجه داشته باشد )راهنمای 

 (.2-ریاضی

 کتاب ارزشیابی -4-9-2-1-4

ی موردنظر بپردازد،  تنهایی نتواند به موضوع ارزشیابی مربوط به پایه که کتاب معلم به درصورتی

های ارزشیابی را  به ارزشیابی استفاده کرد. این کتاب به معلم شیوهتوان از کتاب تکمیلی مربوط  می

 های زیر است: دهد و دارای ویژگی آموزش می

های ارزشیابی، اهداف ارزشیابی و رویکردهای برنامه  در یک بخش، مسائل تئوری، شیوه -1

 شود. طورکلی معرفی می به

 شود. کننده آورده می های روشن ذکر مثالی موردنظر با  های ارزشیابی متناسب با پایه شیوه -2

ی  ها متناسب با موضوعات پایه، بازشده و شیوه ها و نگرش معیارهای ارزشیابی مربوط به مهارت -3

 گردد. بارم گذاری تعیین می

ها و  شده نمونه سؤال ها و موضوعات مطرح متناسب با صفحات کتاب درسی و مفاهیم، مهارت -4

 شود. ئه های ارزشیابی ارا روش

ای شدن طرح سؤال و ارزشیابی نشود و  ای تهیه شود که باعث کلیشه گونه این کتاب باید به -5

 همیشه امکان نوآوری، ابتکار و خالقیت را فراهم کند.

 کرده و بارم گذاری کند. چند نمونه سؤال متناسب با اهداف برنامه را تهیه -6

های مناسب را برای ارزشیابی ورودی و  نمونهآزمون  آزمون و پس ضمن توضیح اهمیت پیش -7

 ارزشیابی تشخیصی متناسب با موضوعات و محتوای کتاب درسی ذکر کند.

های ارزشیابی و  آموزان را به معلم گوشزد کرده و متناسب با آن نمونه های فردی دانش تفاوت -8

ریاضی  درسی برنامهدهد )راهنمای گذاری را ارائه و ارزشیابی کیفی را به آموزگاران آموزش  ی نمره نحوه

 (.2-؛ راهریاض/ ریاضی1384دوره آموزش عمومی، 

 مواد دست ورزی -4-9-2-1-5

شود. استفاده  به هر نوع وسیله و موادی که به فرایند آموزش کمک کند مواد دست ورزی گفته می 

. این مواد دارای های آموزشی فعالیت محور بسیار مورد تأکید است خصوص در روش از این مواد به

 باشند: های زیر می ویژگی
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تر از  ها بیش دسترس بودن اهمیت زیادی دارد، چراکه وجود و استفاده از آن ارزان و قابل -1 

 کیفیت و ظاهر آن ارزش دارد.

 آموزان یا معلم استفاده کرد. های دانش ساخته توان از دست در اغلب موارد می -2

که در هنگام آموزش  طوری های کوچک باشد، به آموز یا گروه داد دانشها متناسب با تع تعداد آن -3

 همه را درگیر کند و از قالب معلم محور خارج شود.

 در تهیه و استفاده از آن رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی اهمیت دارد. -4

ل کار کردن آموز باشد. برای مثا ها و سطح دانش نوع مواد و وسایل متناسب با توانایی و مهارت -5

ها قادر به  های کوچک آن آموز در کالس اول بسیار دشوار است چرا که دست با لوبیا روی میز دانش

 افتد. ماند و به زمین می سختی ثابت می استفاده از آن نیست و لوبیا روی میز به

د زیادی از ای باشد که امکان استفاده را برای تعدا گونه وسایل دست ورزی تولیدشده نیز باید به -6

شود وسایل در ابعادی که  آموزان فراهم کند و رویکرد آن معلم محور نباشد. در این رویکرد سعی می دانش

آموز بوده، ساخته شود. این رویکرد مناسب با  کند و قائل مشاهده برای دانش معلم در کالس استفاده می

 اهداف برنامه نیست.

های مختلف را داشته باشد تا امکان  ده در موضوعات و پایهملزومات تولیدشده باید قابلیت استفا -7

 تهیه به تعداد الزم را برای مدارس فراهم کند.

نیاز از توضیح و آموزش کند همراه وسایل  که معلم را بی طوری دستورالعمل استفاده از وسایل به -8

 ارائه شود.

ی استفاده از آن را در  در معلم انگیزهکه  طوری ی استفاده از وسایل، ساده و آسان باشد به نحوه -9

 (.2-؛ راهریاض/ ریاضی1384ریاضی دوره آموزش عمومی،  درسی برنامهکالس درس ایجاد کند )راهنمای 

 های آموزشی فیلم -4-9-2-1-6

های مناسب برای  توان تقسیم کرد. فیلم های آموزشی را برحسب مخاطب به دو دسته می فیلم 

ی آموزش در  ی فیلم، ارائه ی مربوط به معلمان. در هر دو صورت هدف از تهیهها آموزان و فیلم دانش

های زیر  های مناسب دارای ویژگی تر امکان ارائه و آموزش را دارند. فیلم مواردی است که از طرق دیگر کم

 هستند:

زم را ی ال که مخاطب انگیزه طوری ها از نظر تکنیکی باید جذابیت الزم را داشته باشند، به فیلم -1

 برای استفاده از آن به دست آورد.

 سویه پرهیز کند. صورت یک های فعال توجه داشته باشد و از انتقال مطالب به به روش -2

 در چارچوب اهداف و رویکردهای برنامه بوده و موجب اختالل در فرایند آموزش نشود. -3
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برای مثال کاربردهایی از ارائه نیستند.  صورت های دیگر قابل بیشتر به مواردی تکیه کند که به -4

 ریاضی را در زندگی روزمره به تصویر کشد.

 های فعال را به تصویر کشد. های واقعی از کالس درس و استفاده از روش برای معلم صحنه -5

استفاده از مسائل آموزشی و اجرای روش فعال، کار گروهی، بحث کالسی را به معلمان در  -6

 موضوعات مختلف آموزش دهد.

تر برای یادگیری  های بیش آموزی که نیاز به فرصت آموزان دیر یادگیرنده و یا دانش برای دانش -7

ی درس به صورتی که یادگیری صوری و ظاهری  دار دارد، فرصت مجدد ایجاد کند و از ارائه بهتر و معنی

 اتفاق بیفتد، پرهیز کند.

 معلم آموزش دهد.های مختلف کالس به  برخوردهای مناسب تربیتی، آموزشی را در موقعیت -8

های واقعی زندگی روزمره را برای تولید مسأله، پروژه و محتوای مناسب  ها و مسأله موقعیت -9

ریاضی دوره آموزش  درسی برنامهبرای شروع درس و کاربردهای موضوعی به تصویر کشد )راهنمای 

 (.2-؛ راهریاض/ ریاضی1384عمومی، 

 افزارهای آموزشی نرم -4-9-2-1-7

ا ابزار و وسایل مناسبی جهت تکمیل و گسترش فرایند آموزش و تثبیت یادگیری هستند افزاره نرم

 باشند: های زیر می که دارای ویژگی

 باید تعامل دوطرفه با مخاطب برقرار کند. (1

 جذابیت ظاهری و روشی داشته باشد. (2

 به درک شهودی مفاهیم کمک کند. (3

ای به نحو مطلوب استفاده  های رایانه های مختلف صوتی و تصویری و سایر قابلیت از رسانه (4

 نماید.

 ی تمرین و سؤال نپردازد. صرفاً به ارائه (5

 کننده و بازی استفاده کند. های سرگرم از قالب (6

بندی مفاهیم و سایر  صورت خالصه درس، تعاریف، دسته ی مفاهیم به سویه از انتقال یک (7

 های انتقالی پرهیز شود. روش

 افزار و تکنولوژی جهت آموزش بهتر مفاهیم ایجاد کند. ز نرمهایی برای استفاده ا موقعیت (8

 در چارچوب اهداف و رویکردهای برنامه باشد. (9

 شده باشد. های راهنما متناسب با مخاطب تهیه افزار در دفترچه ی استفاده از نرم نحوه  (10
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تری از  سیعکه جمع و طوری ای خانگی سازگار باشد، به های رایانه افزار برای کار با سیستم نرم  (11

 مخاطبان را دربر بگیرد.

 افزار، ساده و سریع باشد. استفاده از نرم  (12

ها و  افزار انتظار داریم کاری را در جهت تعمیق یادگیری انجام دهد که سایر رسانه طورکلی، از نرم به

 توان تقسیم کرد: مواد آموزشی قادر به انجام دادن آن نیستند. این نقش را به دو دسته می

 ای دارد  افزارهایی که برای تمرین یا آموزش و تعمیق یادگیری یک یا چند موضوع طرح و ایده نرم

گوییم هر نقطه روی عمودمنصف  پذیر است. برای مثال وقتی می ها تنها از طریق رایانه امکان که انجام آن

توان  که در حال حاضر می خط برابر بماند. این امکانی است ی آن همواره از دو سر پاره جا شد و فاصله جابه

 پذیر نیست. از طریق رایانه دریافت کرد و از طریق دیگر مثل کتاب یا گچ و تخته و ... امکان

 ی کامل که هدف آن برقراری ارتباط بین اجزای مختلف  ی یک بسته منظور تهیه افزارهایی به نرم

ی  افزار به تمام اجزای تولیدشده ین نرمکه با در دست داشتن ا طوری برنامه تنها از طریق رایانه است، به

برنامه ازجمله فیلم، کتاب کار، کتاب ارزشیابی، صفحات کتاب درسی، کتاب معلم و... دسترسی خواهیم 

 داشت.

توانیم  شویم، می برای مثال وقتی در مورد موضوع عمودمنصف، با متن کتاب درسی ،مواجه می

ونه سؤال ارزشیابی مرتبط با آن را از بخش ارزشیابی، فیلم های تکمیلی را از بخش کتاب کار، نم تمرین

افزار مناسب )مثال فوق( را ببینیم و محتوای آموزشی را  مناسب و مرتبط را از قسمت فیلم و حتی نرم

 (.2-؛ راهریاض/ ریاضی1384ریاضی دوره آموزش عمومی،  درسی برنامهتکمیل کنیم )راهنمای 

 محیط اینترنتی -4-9-2-1-8

آموز و معلم است.  های اینترنتی با دو مخاطب دانش ی درسی، محیط دیگر از اجزای برنامه یکی

 تواند زمینه را برای ایجاد مدارس مجازی فراهم سازد. هایی می تولید چنین محیط

افزارهای آموزشی است. عالوه بر آن،  طور تقریبی مشابه نرم انتظارات اصلی از چنین محیطی به

 باید:محیط اینترنتی 

که بتوان از این قابلیت برای برقراری  طوری ( در سطح گسترده باشد؛ بهlinkها ) دارای ارتباط -1

 منظور تعمیق و تکمیل آن استفاده کرد. های مختلف برنامه به ارتباط بین بخش

 امکان استفاده به زبان فارسی را فراهم کند. -2

 داشته باشد.امکان دریافت بازخوردهای مخاطب خود را از طرق مختلف  -3

دارای محیطی برای برقرار کردن ارتباط مخاطبان مختلف با یکدیگر باشد. برای مثال امکان  -4

 آموز یا معلمان با یکدیگر را فراهم سازد. برقراری ارتباط بین معلم و دانش



338 

 

ریاضی  درسی برنامهقابلیت جستجو را در سطوح مختلف و از ابعاد متفاوت ایجاد کند )راهنمای  -5

 (.1384موزش عمومی، دوره آ

 آموزشیهای کمک  کتاب -4-9-2-1-9

های  شود که مکمل فرایند آموزش بوده، به بسط و تعمیق چارچوب به مجموعه آثاری اطالق می 

گیرد. این آثار  ی برنامه را که مخاطبان خاص خود را دارد، در برمی برنامه پرداخته و ابعاد خاص و ویژه

 ند:باش های زیر می دارای ویژگی

 ی درسی مصوب، هماهنگی داشته باشد. های برنامه با رویکردها و روش -1

 های تفکر برانگیز کتاب پرهیز کند. های سؤاالت و مسأله ی پاسخ از ارائه -2

 ی داستان، شعر، نقاشی، سرگرمی و ...( استفاده کند. های متنوع )ارائه از قالب -3

تر توجه شده و احتماالً مخاطبان خاص  کم ی درسی بوده و به ابعادی که در برنامه مکمل برنامه -4

 خود را دارد، بپردازد.

تری دارند، فراهم  های بیش آموزانی که نیاز به زمان های مجدد یادگیری برای دانش فرصت -5

 کند. ی مفاهیم خودداری می سویه که از انتقال یک نماید، ضمن آن

شود، مثل مطالب  ریاضی می مند شدن به به ابعاد و موضوعات جنبی ریاضی که موجب عالقه -6

 ها و کاربردهای ریاضی توجه داشته باشد. تاریخی، سرگرمی، شگفتی

های تفکر، حل مسأله و استفاده از تکنولوژی،  های فرایندی، مهارت در جهت کسب مهارت -7

 ریزی و محتوای مناسب داشته باشد. برنامه

ی محتوا برای اهدافی مثل  از تهیهآموزان توجه داشته و  به رشد سواد علمی و فنّاورانه دانش -8

الخصوص مقطع  برنده شدن در مسابقات، المپیادها، امتحانات ورودی و ... در سطح آموزش عمومی، علی

 ابتدایی پرهیز کند.

 ای نداشته باشند. رویه از سؤاالت چهارگزینه ی بی استفاده -9

و تسهیل یادگیری، به آرایی متناسب با مخاطب در جهت تعمیق  ها و صفحه از تصاویر، طرح -10

-؛ راهریاض/ ریاضی1384ریاضی دوره آموزش عمومی،  درسی برنامهنحو مطلوب استفاده کند )راهنمای 

2.) 

 ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز -4-9-2-1-10
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طلبند. رویکردهای  رویکردهای نوین در آموزش ریاضی، ملزومات و امکانات موردنیاز خود را می

آموز محور به فضا و تجهیزات خاص خود نیاز دارند. لذا فهرستی از ملزومات،  یند محور و دانشفعّال، فرا

 تواند شامل موارد زیر باشد: آموز محور می فرآیند محور و دانش درسی برنامهتجهیزات و امکانات موردنیاز 

د. در این آموز باید امکان کار گروهی را درکالس ایجاد کن فضای کالس، میز و صندلی دانش (1

توان کرد، استفاده از میز و یا صندلی یک نفره است که معلم بتواند  خصوص حداقل کاری که می

ی این کار را به  چنین ابعاد کالس نیز اجازه های مختلف و موردنیاز خود را در کالس بچیند و هم آرایش

آل استفاده از شند. در شرایط ایدهبا نفره برای این منظور مناسب نمی های دو یا سه معلم بدهد. لذا نیمکت

ها را بتوان ایجاد کرد، توصیه  ها انواع آرایش های بدون دسته که با آن میزهای مستطیل شکل و صندلی

 شود.  می

صورت فراگیر در  حساب برای چهار عمل اصلی به با توجه به اینکه در حال حاضر، ماشین (2

حساب چهار عمل اصلی از نیازهای اصلی  رد. لذا ماشینگی های درسی مورداستفاده قرار می محتوای کتاب

آموز میسر نیست، باید در خصوص توزیع فراگیر  ی آن توسط دانش که امکان تهیه برنامه است. درصورتی

باشد که با  ای که در این خصوص حائز اهمیت است، این امر می آن در سطح جامعه اندیشه کرد. نکته

و فرآیند آموزش، بایستی قبل  درسی برنامهای در  منفیِ استفاده از هر وسیلهتوجه به امکان تأثیر مثبت و 

ای در خصوص ابعاد استفاده از  ای در جریان آموزشِ عمومی و رسمی، تحقیقات گسترده از ورود هر وسیله

گیری شود.  آن وسیله صورت گیرد تا آگاهانه در مورداستفاده یا عدم استفاده از آن وسیله، تصمیم

حساب و یا هر تکنولوژی جدیدی نیز جهت ورود به جریان آموزش رسمی کشورمان از این قاعده  ینماش

ها  باشند تا ابعاد مختلف استفاده از آن مستثنی نیست و نیازمند انجام تحقیقات علمی گسترده می

 مشخص شود.

آموز یا  دانش ی ها ساخته وسایل آموزشی تولیدی: این وسایل نیاز به کار تولیدی دارند و دست (3

 اند از: ها شود. وسایل تولیدی موردنظر عبارت تواند جایگزین آن معلم نمی

 متر(؛ متر و میلی آموز )مدرج با واحدهای سانتی ی دانش خط کش برای استفاده 

 آموز؛ خط کش غیر مدرج برای دانش 

 آموز؛ ای( برای دانش درجه 180ی مدرج ) نقاله 

 ( برای دا 60و  30گونیا )آموز؛ نشدرجه 

 آموز؛ ی دانش پرگار برای استفاده 

 ی خط کش، گونیا، نقاله و پرگار آموزشی برای معلم؛ مجموعه 

 آموز؛ ی دانش های چینه برای استفاده مکعب 
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 ای برای شمارش مثل دکمه(؛ شمارنده )هر وسیله 

 بندی شده؛ صفحات مدرج و شبکه 

 ی اجسام هندسی؛ گسترده 

 اشکال و اجسام هندسی؛ 

 ای کوئیزنز؛ه مکعب 

 بندی؛ های شمارش برای دسته میله 

 ساعت آموزشی؛ 

 های رایج )پالستیکی(؛ سکه و اسکناس 

 های مربوط. ترازوهای آموزشی و وزنه 

شود و تعدادی نیز توسط مدرسه  آموزان تهیه  تواند توسط دانش تعدادی از وسایل فوق می

 گیرد. ن قرار میآموزان کالس و یا معلما شده و در اختیار دانش  خریداری

ازاین ذکر شد از وسایل و مواد  طور که پیش عالوه بر موارد ذکرشده در ردیف قبل و همان (4

 توان استفاده کرد. آموزان، معلمان و یا تولیدکنندگان برحسب ضرورت و نیاز می شده توسط دانش ساخته

کننده در  استفادهآنچه اهمیت دارد این است که از این وسایل در کالس درس استفاده شود و  (5

شده است که این وسایل در مدارسی   آموز باشد. متأسفانه در بسیاری از موارد دیده اغلب موارد دانش

چنین در مواردی که معلم از این وسایل استفاده کرده است،  خورند. هم بالاستفاده بوده و خاک می

 اند. شتهی دست زدن به وسایل را ندا آموزان تماشاچی بوده و اجازه دانش

در صورت امکان، فضایی خاص برای آموزش ریاضی اختصاص داده شود. استفاده از یک کارگاه  (6

داشتنی  ها را پربار و دوست در ساعتی خاص در مدرسه، این محیط را ازنظر مسائل آموزش غنی و فعالیت

های مناسب  ن طرحتوان متناسب با ریاضیات و مفاهیم آ کند. در خصوص آرایش کارگاه ریاضی نیز می می

 اجرا کرد.

آموزان اختصاص  ی کار دانش فضایی در مدرسه، کالس و یا کارگاه ریاضی برای ارائه (7

 (.2-؛ راهریاض/ ریاضی1384ریاضی دوره آموزش عمومی،  درسی برنامهیابد)راهنمای 

 مهارت استفاده از ابزار و تکنولوژی -4-9-2-2

گیری  درست و صحیح از ابزارها و وسایل مخصوص اندازهی  مهارت استفاده از ابزار یعنی استفاده

که در آموزش عمومی شامل دماسنج، انواع ترازو، خط کش، نقاله، گونیا، پرگار، متر، کولیس، بِشر، استوانه 

روند )مثل کیلومتر شمار(.  های مختلف به کار می گیری کمیت هایی که برای اندازه مدرّج و انواع عقربه

حساب و رایانه در یادگیری ریاضی. ابتدا  موقع از ماشین ی درست و به ولوژی یعنی استفادهاستفاده از تکن
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ی  حساب در برنامه موضوعات کلی و اجزای این مهارت را بررسی کرده سپس در مورداستفاده از ماشین

 درسیِ آموزش ریاضی توضیحاتی ارائه خواهد شد.

گیری در مورد لزوم استفاده از ابزار است؛  شخیص و تصمیماولین نکته در استفاده از ابزار، توانایی ت

شود، ابتدا باید در مورداستفاده از ابزار تصمیم گرفت.  گیریِ کمیّتی مطرح می ی اندازه یعنی وقتی مسأله

حساب، تصمیمی است که  ی یک عبارت، استفاده یا عدم استفاده از ماشین برای مثال در محاسبه

 آموز باید بگیرد. دانش

ی مناسب و  گیری استفاده کنیم، انتخاب وسیله که تصمیم گرفتیم از وسایل اندازه پس از این

اگر   آموزان آموزش دهیم. به عنوان مثال، گیری در مورد آن مهارتی است که باید به دانش تصمیم

 ای است. ی مناسبِ آن، متر پارچه گیری طول اتاق، موردنظر است، وسیله اندازه

گیری توجه کنیم. برای مثال، با یک خط کش  های ابزار اندازه ، باید به محدودیتدر این مورد

رقمی را  ضرب دو عدد شش حساب حاصل ی دو شهر را اندازه گرفت و یا با یک ماشین توان فاصله نمی

 دهد(. حساب تا هشت رقم را نشان می ی ماشین حساب کرد )فرض کنید صفحه

شود. اگر بخواهیم قطر  ها نیز مطرح می ع دقت ابزار یا خطای آنبرای انتخاب ابزار مناسب، موضو

ی مناسب، کولیس است چون تا  یک سکه را با دقت زیاد )مثالً برای ساختن قالب( اندازه بگیریم، وسیله

گیری در مورد انتخاب ابزار مورداستفاده با توجه به موضوع  گیرد. تصمیم متر را اندازه می میلی 1/0دقت 

آموز باید کسب کند؛ برای هر ابزار،  هایی است که دانش گیری و محدودیت ابزار، یکی از توانایی اندازه

گیریِ کمیت  محدودیت، دقت و توانایی ابزار را تشخیص دهد و با ابزار مشابه، مقایسه و برای اندازه

 موردنظر، خود ابزار مناسب را انتخاب کند.

گیری کمیت موردنظر  آموز برای اندازه شود؛ یعنی دانش ی بعدی، ساختن ابزار مطرح می در مرحله

ی  خود، ابزاری مناسب را طراحی کند و بسازد. اگر هدف مهارت، استفاده از ابزار است ابتدا باید نحوه

هایی فراهم کرد تا به کمک  آموز آموزش داد؛ سپس فعالیت صحیح و درست استفاده از آن ابزار را به دانش

ی استفاده از  حساب ابتدا باید نحوه ابزار مهارت یابد. برای مثال، در استفاده از ماشین آن در استفاده از

ی اول، خواندن عددهای انگلیسی و یا دیجیتالی  حساب را به او آموزش داد. برای مرحله های ماشین دکمه

ی چهار عمل اصلی، شود در مراحل بعد، استفاده از کلیدها آموز سال اول ابتدایی آموزش داده می به دانش

 (.1384ریاضی دوره آموزش عمومی،  درسی برنامهدرصد، حافظه و... باید آموزش داده شوند )راهنمای 

 حساب، چرا؟ استفاده از ماشین -4-9-2-2-1
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ی درسی ریاضی توصیه  آموزان در برنامه حساب توسط دانش معموالً وقتی استفاده از ماشین

ها در خصوص چگونگی  ی مقاومت شویم. عمده رو می آموز روبه لیای دانششود. با مقاومت معلمان و او می

 استفاده و یا زمانِ در اختیار قرار دادن آن است.

ی  آموزان است؛ یعنی در برنامه حساب درواقع به معنای بها دادن به تفکر دانش استفاده از ماشین

آموز  مستقیماً به توانایی تفکر دانش هایی مثل حل مسأله یا استدالل بها داده شود که درسی به بخش

آموز را افزایش  های تکرارپذیر، توانایی تفکر دانش ها و قاعده گردد. انجام عملیات و دستورالعمل برمی

حل و نوع عملیات است، نه انجام آن. عملیات را  دهد. در هنگام حل مسأله، بخش مهم، تشخیص راه نمی

حساب خارج است )راهنمای  ی ماشین حل از عهده تشخیص راه تواند انجام دهد ولی حساب می ماشین

 (.1384ریاضی دوره آموزش عمومی،  درسی برنامه

 ی درسی حساب در برنامه تأثیر استفاده از ماشین -4-9-2-2-2

ها تغییراتی  ی درسی را بپذیریم، در نوع انتخاب محتوا و روش حساب در برنامه اگر حضور ماشین

حساب به معنی عدم  شود. البته استفاده از ماشین ی مثال، از حجم آموزش کاسته میگیرد. برا صورت می

شویم. برای مثال، آموزش مفهوم ضرب الزم است.  آموزش عملیات نیست بلکه برای آن محدوده قائل می

رقمی به باال(  3شود اما به تمرین و آموزش ضرب دو عدد ) تکنیک ضرب دو عدد نیز آموزش داده می

رقمی همان تکنیک ضرب دو عدد دورقمی است و ایده و  3ی نیست چرا که تکنیک ضرب دو عدد نیاز

 مفهوم جدیدی ندارد.

آموز قرار  حساب زمانی در اختیار دانش ای دیگر ضروری است. ماشین در خصوص عملیات، ذکر نکته

ی  اندازه به ددیشود که مهارت محاسبات عددی و عملیات ذهنی و مهارت تخمین و تقریب ع داده می

آموز قادر است محاسبات را روی  کافی تمرین شده باشد؛ یعنی وقتی اطمینان حاصل کردیم که دانش

های مختلف پاسخ دهد و مقدار تقریبی عبارت را پیدا  ها را ذهنی و با استراتژی کاغذ انجام و سپس آن

 دهیم. حساب را در اختیار او قرار می کند، ماشین

گذارد، استفاده از آن  ی درسی می چنین رایانه در برنامه حساب و هم حضور ماشین تأثیر دیگری که

ها برای آموزش بهتر  ها و سرعت دادن به آن است؛ یعنی از این تکنولوژی و عمق بخشیدن به آموزش

ظر عمق استفاده شود. بسیاری از مفاهیم را می توان با استفاده از رایانه بهتر آموزش داد و به مفهوم موردن

افزارهای مختلف به  ها و ساختن احجام هندسی را با نرم ی چندوجهی تری داد. برای مثال، گسترده بیش

پذیر  وجه امکان هیچ ی ابتدایی آموزش داد که در کالس و با تخته به آموز دوره توان برای دانش شکلی می

 نیست.

 واهد داشت:ی درسی سه تأثیر اصلی را خ حساب نیز در برنامه حضور ماشین
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 تغییر دیدگاه در انتخاب و چینش محتوا؛ -1

 عنوان ابزار در حل مسأله؛ حساب به استفاده از ماشین -2

ریاضی دوره آموزش  درسی برنامهحساب )و رایانه( در آموزش )راهنمای  استفاده از ماشین -3

 (1384عمومی، 

 عنوان یک ابزار حساب به ماشین -4-9-2-2-3

حساب یک ابزار است؛ بنابراین، تمام نکاتی که در مورد مهارت  طور که ذکر شد، ماشین همان

صورت خالصه  حساب نیز صادق است. در زیر ادامه، این نکات به استفاده از ابزار بیان شد، در مورد ماشین

 شوند: مرور می

شود. در هنگام حل  آموزان آموزش داده می حساب به دانش تشخیص زمان استفاده از ماشین -1

توان از  ی عملیات، هدف باشد نمی حساب مجاز است اما زمانی که محاسبه استفاده از ماشینمسائل 

گیری این موضوع، بخشی از مهارت دانش آموز  حساب استفاده کرد. توانایی تشخیص و تصمیم ماشین

 است.

ود. برای ش افزار رایانه تعیین می حساب یا نوع نرم با توجه به نوع عملیات موردنظر، نوع ماشین -2

ی کسرها را باید  حساب کلیدهای مربوط به محاسبه مثال، وقتی عملیات کسری موردنظر است، ماشین

 داشته باشد.

کنند،  هایی دارند. برای مثال، فکر نمی ها مانند سایر ابزار محدودیت حساب و رایانه ماشین -3

 ی صحیح دارند. ریزی و استفاده توانند مسأله را حل کنند. احتیاج به یک کاربر برای برنامه نمی

 رایانه( باید آموزش داده شود. –حساب  ی کار با این ابزار )ماشین نحوه -4

دهیم که از انجام محاسبات عددی،  آموز می حساب را برای انجام عملیات به دانش زمانی ماشین -5

 باشیم.ی کافی تمرین کرده  اندازه عملیات ذهنی و محاسبات تقریبی مطمئن شده و به

 کنیم. حساب و رایانه برای آموزش مفاهیم و یا عمق بخشیدن به آن استفاده می از ماشین -6

ها را به دنبال  ی درسی، تغییر در انتخاب محتوا، چینش آن حساب در برنامه حضور ماشین -7

توانیم انواع  یدهد. برای مثال، وقتی با استفاده از رایانه م خواهد داشت و تأکیدات برنامه را تغییر می

 ها خواهد شد نه رسم نمودار. نمودارها را رسم کنیم، تمرکز آموزش بر تحلیل، تفسیر و توصیف آن

های مناسب،  حساب در هنگام ارزشیابی باید موردتوجه قرار بگیرد. یکی از راه استفاده از ماشین -8

تر  ها بیش جاز نیست و نوع مثالحساب م برگزاری دو نوع امتحان است. در قسمت اول استفاده از ماشین

ها باهدف غیرعملیاتی و  ی سؤال به عملیات و محاسبات عددی تأکید دارد. در قسمت دوم که عمده

 حساب مجاز خواهد شد. محاسباتی است )شامل حل مسأله( استفاده از ماشین
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حساب در هنگام عملیات محاسباتی، کنترل و بررسی صحت  یکی از کاربردهای ماشین -10

 (.1384ریاضی دوره آموزش عمومی،  درسی برنامهحساب است )راهنمای  ها با استفاده از ماشین سخپا

 اجزای بسته آموزشی -4-10

 بسته آموزشی در اسناد -4-10-1

 ملی درسی برنامهاجزای بسته آموزشی در سند (: 28-4)جدول

 گزاره )بسته آموزشی( شرح صفحه

 آموزش عالی شورای در آن تصویب و یادگیری منابع و مراکز ها، رسانه و ادمو برای ملی استانداردهای تعیین 45

 پرورش؛ و آموزش وزارت توسط آن اجرای حسن بر نظارت و وپرورش

 های تشکل و افراد مربیان، معلمان، ها، استان فعال مشارکت برای سازی زمینه و چندتألیفی سیاست توسعه 45

 یادگیری متنوع مراکز و منابع مواد، سازی غنی و تکمیل تولید، در غیردولتی خشب بر تأکید با صالح ذی و عالقه ذی

 پرورش و آموزش های سیاست چارچوب در

 عدالت تحقق برای کشور مدارس و مناطق ظرفیت و توانمندی با متناسب یادگیری منابع و مواد توزیع و تولید 45

 تربیتی؛

 ها؛ آن از هوشمندانه استفاده آموزان و دانش و معلمان نیاز با متناسب ای چندرسانه الکترونیکی محتوای تولید 45

 آموزشی؛ های بسته تولید و محوری برنامه سیاست بر تأکید 45
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 مقدمه

در این فصل با برهم نهی گزاره های مستخرج از اسناد باالدستی و پژوهش های داخلی و خارجی، 

 به جمع بندی معقولی دست پیدا کنیم.  برنامه درسی سعی بر آن است که برای هر عنصرِ

 منطق و ضرورت -5-1

ها و مطالعات انجام شده در این درسی ملی و پژوهشهای استخراج شده از سند برنامه مرور گزاره

اجتماعی و هنری، محض، کاربردی و  -ی ریاضی دارای چهار وجه فرهنگیدهد که حوزهحوزه نشان می

ها گاه به سادگی ممكن به نظر ثیر و تأثرند و مرزبندی بین آنأکاربردی است که پیوسته در ت -محض

کاربردی خود دلیلی بر این مدعاست. لذا ضرورت پرداختن به  -ی محضرسد. وجود وجه دوگانهنمی

-5)نموداراست. ها دیگر مؤلفهبرای چتر کلی  توان خالصه کرد که یكریاضی را در چهار محور عمده می

 دهد.ی ارتباط این وجوه را به طور خالصه نمایش مینحوه ،(1

 
 یاضیر برنامه درسیچارچوب نظری منطق و ضرورت (: 1-5)نمودار

 اجتماعی و هنری -وجه فرهنگی -5-1-1

ی ی میراثی ارزشمند که محصول گرانبهای تمدن بشری و ساختههای آن به مثابهریاضی و ایده

های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی قرار دارد و فعالیتی خردمندانه و ذهن بشر است، در متن آموزش

توان بدان اندیشید. این شاخه از دانش دارای یهوشمندانه است که تنها در چارچوب فرهنگ انسانی م

های متفاوت انسانی است و لذا دارای ظرفیتی ارزشمند برای به دوش کشیدن کاربرد وسیع در فعالیت

دقت در طبیعت، پی بردن به عظمت  چرا کهباشد.  می های ارزشی، هنری، فرهنگی و اجتماعیتوشه

هایی مسئول، متعهد، اخالقی ساز پرورش انسانتواند زمینهخلقت و درک مظاهر فعل و جمال خداوند، می
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های ذهنی دست  هم به باروری توانایی ،ریاضیات هایی که به مددمد برای جامعه باشد. انسانآو کار

در برخورد با مسائل و همكاری و مشارکت های اجتماعی نظیر برقراری ارتباط، اند، هم به زیور مهارت یافته

ی وجوگری علمی، ایجاد روحیهدر نشر فرهنگ جستاند و هم از تأثیرات مثبت ریاضی ستهآرا کار گروهی

 اند.مند شدهبهره مخالف آراءِی نقد و تحمل تحقیق، تقویت روحیه

 وجه کاربردی -5-1-2

پیوند، اتصال و ارتباط با زندگی روزمره است. این علم هم وجه ارزشمند دیگر ریاضی دارا بودن 

یابی ساز مشاهده، توصیف، تجزیه و تحلیل محیط پیرامونی، درک قانونمندی طبیعت، دست زمینهتواند می

-بهره وها، روابط، رویدادها و قوانین جهان آفرینش و فهم چگونگی برقراری ارتباط  به علم نسبت به پدیده

ابزار کار در بسیاری از ان تواند به عنوبا آن باشد و هم می تعامل دوجانبهبرداری بهینه از آن و برقراری 

های  نقشی مؤثر ایفا کند. با برقراری تعامل دوجانبه بین ایدهها ی آنبه کار آید و در توسعه هاعلوم و حرفه

-ریاضی و ابزار و تكنولوژی، آشكار سازی الگوهای پنهان در طبیعت، شناخت کاربرد تكنولوژی و آماده

لوژیك ممكن خواهد شد و در مقابل، طبیعت با وجه الهام سازی شهروندان برای زندگی در تمدن تكنو

 ی ریاضیات خواهد انجامید.بخش خود، به توسعه

تواند در محیط کار و جوامع علمی و فنی و همین طور در شناخت، طراحی و ارزیابی ریاضیات می

ت آن در تقویت توان از قابلیهای طبیعی و اجتماعی به کار آید و نیز میها و تحلیل پدیدهسیستم

رود پتانسیل ریاضیات در پرورش انتظار می مند شد. بعالوههای تفكر در زندگی روزانه بهرهاستراتژی

های های جدید یا توسعه و تعمیم ایدهسازی برای حل مشكالت و مسائل روزانه و ایجاد ایدهمدلمهارت 

 پیشین، مورد توجه قرار گیرد.

 وجه محض -5-1-3

سازی های ذهنی و زمینهتوانمندی آن در پرورش نیروی تعقل و توانایی ،ریاضیات وجه بارز دیگر

های حل مسأله، مدل سازی، کارگیری استراتژیبرای پرورش تفكر منطقی، تجزیه و تحلیل، استدالل، به

 سازی، تخمین زدن و دقت یافتنگیری و تصمیماد، تفكر تجسمی یا دیداری، تفكر خالق، تصمیمتفكر نقّ

یادگیری و چگونه یاد گرفتن و در واقع چگونه اندیشیدن را  ارتقاء قدرت اندیشه و پرورش مهارتاست. 

ی روحیه پرسشگری و ی زمینهتقویت و توسعهتوان از ریاضیات انتظار داشت و به مدد آن به می

 ی تحقیق دل بست.ی و ایجاد روحیهوجوگری علمنشر فرهنگ جست پژوهشگری و

 بردیکار -ه محضوج -5-1-4
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توان در آن تعامل بین دو وجه پیشین را مشاهده کرد. بدین وجه دیگر ریاضی وجهی است که می

های ریاضی به عنوان یكی از نیازهای اصلی زندگی در آینده و زندگی در دنیای در حال ترتیب مهارت

تواند با پرورش ریاضیات می حل مسایل روزمره و نیز مسایل انتزاعی، راهگشا باشد.د در توان میتغییر 

های های تفكر و برقراری ارتباط بین دانستهاستفاده از اطالعات در دسترس، به کارگیری استراتژیعادت 

توانمندسازی انسان در را برای  خود و مسائل موجود، حل مسائل روزمره و انتزاعی را ممكن سازد و زمینه

طبیعی، اقتصادی،  -های ممكن مادی و کنترل وضعیت بینیهای پیچیده، پیشتوصیف دقیق موقعیت

 دار شود.آموزان عهدهاجتماعی فراهم کند و نیز تقویت خالقیت را در دانش

 )چتر حاکم بر محتوا(محدوده و قلمرو  -5-2

 توان خالصه کرد:در فصل پیش اشاره شد که محتوای کلی ریاضیات را در قالب جدول زیر می

 ریاضی برنامه درسیمحتوا در (: 1-5)جدول

 محتوا

 مفاهیم ریاضی

 اعداد و محاسبات عددی

 جبر و نمایش نمادین

 هندسه

 گیری اندازه

 ها و آمار و احتمالداده

 تاریخ ریاضی

 

 فرآیندهای

 ریاضی

 حل مسأله

 استدالل و اثبات

 گفتمان ریاضی

 پیوندها و اتصاالت

 بازنمایی

 سازیمدل
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 فناوری در ریاضیات

 انواع تفكر

 تفكر نقاد

 تفكر خالق

 تفكر تجسمی

 فراشناخت

 در ادامه به شرح مختصر هر یك از این موارد پرداخته خواهد شد.

 مفاهیم ریاضی -5-2-1

 اعداد و عملیات -5-2-1-1

د درک عمیق و اعداد و عملیات یكی از استانداردهای محتوایی ریاضی است که هدف آن، ایجا

های  بنیانی در خصوص مفهوم اعداد و اعمال حسابی، استفاده از مفهوم عدد در شمارش و درک سیستم

ها و مهارت یافتن در استفاده از اعداد برای شمارش و انجام اعمال حسابی است.  عددی و ساختار آن

هداف این استاندارد شامل موارد زیر رو ا این . ازباشذ میتمرکز این استاندارد بر ایجاد و توسعه حس عددی 

 است:

 ؛اعداد های دستگاه و اعداد بین روابط اعداد، نمایش های روش اعداد، درک -1

 ؛یكدیگر با ها آن ارتباط چگونگی و اعمال مفاهیم درک -2

 .معقول برآورد و روان محاسبه -3

 بایستی که ستنده مختلف سطوح دارای تحصیلی مختلف های پایه در اهداف این از یك هر

 به ها دوره یا دوره هر اتمام از پس آموزان دانش که باشند ای گونه به آموزشی های فعالیت و ها برنامه

محور اصلی این استاندارد، دو حیطه اعداد و اعمال حسابی و  .یابند دست سطوح آن با مرتبط های توانایی

 ارتباط بین این دو حیطه است.

 اعداد -5-2-1-1-1

انسان در ابتدا  ذهن. دارد را آن گیری شكل توانایی ،آدمی ذهن که است ای ایده مجردترین عدد،

 مرور آن را برای اهداف دیگر بسط و توسعه داد. خصوصیت  کرد ولی به ابداع اشیاء شمارش برای را عدد

همین دلیل شود. به  می روشن شخص برای فكری رشد از ای پیشرفته مرحله در تنها عدد، مفهوم انتزاعی
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باوجود آشنایی با  ها آن بیشترِهستند و  عینی و ملموس چیزهای به مربوط همیشه عددها کودکان، برای

دهد که قبل از ایجاد و توسعه  کنند. نتایج مطالعات نشان می اعداد، مفاهیم مرتبط با آن را درک نمی

ده باشند. یكی از آن مفاهیم، درک نیازی را درک کر ها باید مفاهیم پیش مفاهیم اعداد در کودکان، آن

اصل بقاء اعداد است. برای درک این اصل نیز برنامه آموزشی کودکان باید شامل مفاهیمی همانند مرتب 

 کردن و تطبیق دادن باشند.

که فهم کمی نسبت به هدف بزرگساالن  اعداد این است یكی از مشكالت کودکان در درک مفهومِ

 ها آن . باورباشد می کمیت تعیین برای ای وسیله شمردن که دانند نمی ها آن از شمارش دارند. درواقع

 عنوان شمارش به از و کاربرند به خود جای در و ترتیب به را اعداد تنها که است این شمارش ی درباره

 باشد: میها در مورد شمارش بیشتر شامل موارد زیر  استفاده کنند. باور آن سرگرمی نوعی

 ؛بردن لذت برای شمردن -1

 ؛دیگران انتظار کردن برآورد برای شمردن -2

 ؛یادگیری منظور به شمردن -3

 .اشیاء تعداد دانستن برای شمردن -4

خودشان ایفا  یادگیری بر ها آن نظارت در اساسی نقش ،شمارش ی درباره آموزان دانش باورهای

برای دستیابی به  مقدارها کردنِ ایسهمق و کردن عمل با را ها آن اینكه از به همین دلیل قبل .کنند می

 نمود.ها را در این خصوص در نظر گرفت و اصالح  کرد، بایستی باورهای آن مفهوم عدد درگیر

یكی دیگر از عوامل مؤثر در  ،ان در مورد شمارش، تجربه عددیآموز دانشعالوه بر نقش باورهای 

. یكی از باشد. میهای مختلف  یتهای مفهومی و خاص درک مفهوم اعداد است. عدد دارای جنبه

های عدد، خاصیت اردینالتی )ترتیبی( آن است. از این خاصیت برای بیان موقعیت ترتیبی یك  خاصیت

گذاری صفحات یك کتاب به  شود، مانند اعدادی که برای شماره شیء در بین چند شیء دیگر استفاده می

دینالتی آن است. در این خاصیت، عدد برای تعین های عدد، خاصیت کار رود. یكی دیگر از خاصیت کار می

شود. مفهوم اجزایی  می بیان "تعداد چه" سؤال به پاسخ رود و در تعداد عضوهای یك مجموعه به کار می

صورت کلی متشكل از دو  کل خاصیت دیگر عدد است که در آن، هر عدد به -جزء -عدد یا روابط جزء

ها تجربۀ  افراد این است که آن سئلۀ مهم در تجربۀ عددیِشود. م تر در نظر گرفته می جزء کوچك

های مختلف اعداد داشته باشند و در این صورت است که فهم کاملی از ساختار و مفهوم  همزمانی از جنبه

 شود. اعداد ممكن می

 عملیات -5-2-1-1-2
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این اعمال با هدف اصلی این حیطه از استاندارد، درک مفهوم اعمال محاسباتی و چگونگی ارتباط 

آیند، شامل  ها به دست می یكدیگر است. چهار عمل اصلی ریاضی که سایر اعمال محاسباتی بر اساس آن

 باشند. جمع، تفریق، ضرب و تقسیم می

ای  شوند و به دلیل اینكه پایه جمع و تفریق، اولین اعمالی هستند که در ریاضی آموزش داده می

ای برخوردارند. مسائل جمع و تفریق ازلحاظ  باشند، از جایگاه ویژه برای آموزش مفاهیم دیگر ریاضی می

شوند. نتایج تحقیقات مختلف، راهكارهای زیر را جهت  بندی می بیان به دودستۀ نمادی و کالمی تقسیم

 کنند: بهبود آموزش این دو عمل ارائه می

 در فرآیند این بودن محور آموز  دانش و یادگیری فرآیند در آموزان دانش نقش بر  ویژه تأکید -1

 ؛عمل دو این یادگیری

 استفاده با آموزان دانش در اعداد( کاردینالتی و اردینالتی) مختلف مفاهیم از عمیق درک ایجاد -2

 ؛ها آن ساختن یا اعداد تجزیه ریاضی های بازی از

سنجش  برای جای مهارت در شمارش یا محاسبه بر قدرت به یادآوری حقایق عددی به تأکید -3

 ؛تفریق و جمع در آموزان دانش های توانایی

 در متعادل طور به ذهنی، محاسبه و غیررسمی نوشتار استاندارد، نوشتار روش سه هر از استفاده -4

 ؛روش سه هر در آموزان دانش های قابلیت هماهنگ ی توسعه و درسی کتب محتوای

 ی ارائه با تفریق عمل آموزش شروع و آن ترکیبی مفهوم ی ارائه با جمع عمل آموزش شروع -5

 ؛درسی کتب محتوای در عمل دو این های جنبه تمامی ی ارائه و آن کاهشی ی جنبه

 تفریق هر برای کننده جبران جمعی عبارات و( جبری عبارت) ناقص عددی عبارات از استفاده -6

 آنان منعطف ی استفاده و نآموزا دانش در تفریق و جمع بین معكوس روابط از عمیق درک ایجاد منظور به

 ؛مختلف راهبردهای از

 بازیابی به موفق و نیستند برخوردار کافی زبانی های مهارت از کودکان اینكه به توجه با -7

 حل مهارت ی توسعه برای روش بهترین شوند، نمی شده، بیان کالمی مسائل در صریح طور به که اطالعاتی

 عددی عبارت هر با متناظر ی مسأله طرح ی شیوه از استفاده ق،تفری و جمع ی زمینه در کودکان مسأله

 .استکودکان  خود توسط تفریق و جمع

 یكدیگر با معكوس رابطه که هستند اعمالی تفریق، و جمع عمل دو همانند تقسیم و ضرب عمل

 که تنیده درهم عمل دو عنوان به بایستی بنابراین کند؛ می کمك دیگری درک به یك هر درک و دارند

 .داده شود آموزش و گرفته نظر در ،است دیگری درک به کننده کمك و دیگری درک مستلزم هریك درک
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 ضربی های موقعیت مختلف انواع ی دربردارنده که واقعی های موقعیت طی ضرب مفهوم معرفی

 بندیطبقه رزی موقعیت پنج به توان می را ضرب به مربوط ای مسأله های موقعیت. شود می  ارائه باشند، می

 :کرد

 برابر، های گروه -1

 ضربی، مقایسه -2

 دکارتی، ضرب حاصل -3

 ،آرایش مستطیلی -4

 .مساحت مستطیل -5

 ضربی تفكر توسعه و ایجاد به منجر بایستی نهایتاً ضرب، آموزش و ضربی های موقعیت این ارائه

ترین  که مهم توصیفات وسیعی از تفكر ضربی وجود دارد .است یکمّ استدالل نوعی شود که آموزان دانش

 توان قابلیت انجام کارهای زیر دانست: ها را می آن

 ؛(اعشاری و صحیح اعداد مانند) اعداد از ای گسترده محدوده از استفاده با منعطف کار -1

 ؛(تقسیم) ضرب شامل مسائل حل -2

 ؛نوشتاری های الگوریتم و نمادی عبارات نمودارها، کلمات، توسط تفكر این مؤثر انتقال -3

 ؛ها مجموعه تعداد و مجموعه یك اعضاء تعداد بین ارتباطات خلق -4

 .تسلط بر استدالل ضربی -5

های ضربی در  ان بایستی تجربه مناسبی از انواع موقعیتآموز دانشبرای ایجاد و توسعۀ تفكر ضربی، 

سمی مواجه شوند. ها در جریان آموزش ر خصوص پایه اول تا چهارم، داشته باشند و با آن دوره ابتدایی، به

 باشند: می ذیل موارد شامل کنند درک ابتدایی ی دوره آموزان دانش بایستی که ضرب های جنبه ترین مهم

 ؛تفریق(/جمع در اضافه شدن جای )به تكرار -1

 ؛هم از متفاوت و جدا ورودی دو تصور و ضرب یگانی ماهیت جای به دودویی( ماهیت )درک -2

 ؛تقسیم برای نه و ضرب رایب جابجایی( خاصیت )درک -3

 .پذیری توزیع( خاصیت درک) -4

 شود. استراتژی می انجام عددی درک و ضرب عمل خودکار انجام کمك به تقسیم عمل فراگیری

 شود، می ارائه آموزان دانش به تقسیم مسأله یك که زمانی. است ضرب عمل به فكر کردن تقسیم، عمل

. است شروع مقدار با برابر معلوم جواب در ضرب شدن هنگام ددیع چه که کنند فكر این به باید ها آن

 آید می به دست دیگر عامل عامل که یك بر ضرب حاصل تقسیم از است عبارت تقسیم عمل ساختار

 ،تفریق و جمع کالمیِ مسائل از طیفی به ورود که طور همان (.ضرب حاصل÷  عامل ضرب= عامل ضرب)
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 نیز تقسیم و ضرب عمل برای موضوع این شود، می مسأله حل های تمهار و مفهومی درک ارتقاء باعث

 زدن تخمین و( مساوی های قسمت به) کردن قسمت نوع دو شامل تقسیم کالمیِ مسائل. است صادق

 تقسیم در .اند شده بندی دسته افتد، می اتفاق مسأله سازی مدل یا بیان موقع که اقدامی اساس بر که ستا

 اما است؛ مجهول رسد، می عدد چند گروه هر به اینكه اما ،است معلوم ها گروه عدادت قسمت کردن، نوع از

 در که طور است. همان مجهول گروه تعداد و است معلوم گروه هر مقدار تخمین، نوع از تقسیم مسائل در

 دو هر شامل بایستی درسی  های کتاب محتوای نیز تقسیم عمل مورد در شد، گفته ضرب عمل خصوص

 .شوند درگیر مسائل نوع دو هر با آموزان دانش و باشند آن به مربوط مسائل و تقسیم موقعیت نوع

 آنچه مختلف، تحقیقات اساس بر( تقسیم و ضرب تفریق، جمع،) اصلی عمل چهار خصوص در

 سه هر بایستی اصلی عمل چهار این آموزشِ در که است این کرد، بیان توان می پایانی سخن عنوان به

 درسی های کتاب محتوای در یكسان طور به ذهنی محاسبه و غیررسمی نوشتار استاندارد، وشتارن روشِ

 محتوای نباید بنابراین یابند؛ رشد متعادل طور به روش سه هر در آموزان دانش های توانایی و شوند ارائه

 .باشند داشته تأکید( ها الگوریتم) رسمی نوشتار آموزشِ بر صرفاً درسی های کتاب و برنامه

 جبر و نمایش نمادین -5-2-1-2

شده است. از جنبه تاریخی،  می گرفته  نظر  ای در  ها جبر به معنی حل معادالت چندجملهتا مدت

ای،  توان یك موضوع مدرسهعنوان ابزاری برای سروکار داشتن با مجهول پدیدار شد. جبر را میجبر به

بان، یك فرهنگ، یك روش فكر کردن و یك فعالیت تعمیم حساب، یك ابزار برای حل مسأله، یك ز

ها،  مجهوالت، فرمول "دانست. همچنین جبر را می توان به مثابه زبانی در نظر گرفت که پنج جنبه مهم 

ها،  ها جبر را دربرگیرنده ارتباط بین کمیتشود. پژوهش را شامل می "تعمیم الگوها، متغیرها و روابط

اند. جبر از دیدگاه بسیاری از افراد، ها و مطالعه ریاضی تغییر دانسته یدهسازی پد کاربرد نمادها، مدل

توان به تعمیق است. از اهدف اصلی آموزشِ مفاهیم جبری می شده   در نظر گرفته "حساب همراه حروف"

یی و های ریاضی برای بازنما آموزان از روابط کمّی، درک الگوها، روابط و توابع، استفاده از مدل درک دانش

 درک روابط کمّی و نیز تجزیه و تحلیل تغییر اشاره کرد.

ها را برای  آموزان با تفكر جبری است که آندوره ابتدایی فرصت مناسبی برای آشنایی دانش

کند. منظور از ورود جبر در ریاضی ابتدایی، آشنایی   های بعدی آماده تر جبر در پایه مطالعه صوری

گیری از ریاضی ابتدایی، بویژه حساب،  ساختارهای جبری نیست، بلكه بهره آموزان با نمادسازی و دانش

و   ها و عملیات آموزان در یادگیری جبر است. حساب، بیشتر با اعداد خاص و کمیت کردن دانش برای آماده

کز که جبر، روی متغیرها، توابع و روابط ثابت و ساختارها متمر های تكراری، سروکار دارد، درحالی فعالیت

کردن  جبری“اند که در آن   درسی جبر ابتدایی را پیشنهاد داده شود. پژوهشگرانِ آموزش ریاضی، برنامه می
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ممكن  -آموزان ابتدایی است  با معانی جبری که متناسب با دانش -حساب با وارد کردن تكالیف حسابی 

های جبری، به منظور دیدن و  ها و گوش است. معلمان، مخصوصاً، در مدارس ابتدائی، نیاز به رشد چشم

 های جبری دارند. ساختن فرصت

تواند درک و بازنمایی بهتر روابط درسی ابتدایی می یكی از اهداف مرتبط با آموزش جبر در برنامه

های درسی  باید   های ابتدایی، برنامه آموزان باشد. در پایه صورت عددی و نمادین توسط دانشکمّی به

دهند.   کند تا درکی از تابع را در یك سطح شهودی و ملموس توسعه آموزان فراهم  شهایی برای دان فرصت

های مختلف، حل یك مسأله با  درسی مدارس ابتدایی بررسی روابط کمّی از جنبه همچنین در برنامه

های های جبری  و روش های حسابی و روش استفاده از رویكردهای  حسابی و جبری، مقایسه روش

دهد. استفاده   ها را پرورش تواند درکی عمیق از روابط بین کمیت نمایی روابط کمی با هم میتصویری باز

از عملیات معكوس برای حل معادالت مانند تفریق به عنوان وارون جمع و همچنین تقسیم به عنوان 

بر با های مهم برای جبر شامل تدریس ج طور خالصه برخی از ایدهوارون ضرب  نیز توصیه می شود. به

های مختلف، استفاده از تفكر تجسمی و  های ابتدایی، تأکید بر بازنمایی استفاده از ظرفیت حساب در دوره

های جبری، تأکید بر فرآیند تعمیم و استفاده از ظرفیت  های تصویری برای حل معادله طور خاص معادله به

ی همزمان  بین جبر و حساب با ارائهموجود در الگوهای عددی و هندسی و نیز برقراری ارتباطی مستحكم 

 رویكردهای جبری و حسابی برای حل مسأله است.

های ریاضی در رشد تفكر ریاضی از اهمیت خاصی  بندی فعالیت دادن و فرمول مهارت تعمیم

دانند. از نظر پولیا  تعمیم، گذشتن از برخوردار است. پژوهشگران، تعمیم را عملی وابسته به تجرید می

رود، یا گذشتن از  شمار می ها به ای از چیزهاست که آن چیز یكی از آن یك چیز به مالحظه دستهمالحظه 

شود.  ی محدود را نیز شامل می مالحظه یك دسته محدود به مالحظه دسته فراگیرتری است که آن دسته

به عنوان  تعمیم، به مثابه یك فرآیند و نیز به شكل یك محصول آموزش ریاضی، اهمیت و ارزش خود را

ی استدالل یا ارتباط با سطحی  عنوان، توسعهها تعمیم را بهیك هدف آموزشی داراست. همچنین پژوهش

ها، ساختارها و  که دیگر روی موارد یا مسائل خودشان متمرکز نیست، بلكه، ترجیحاً روی الگوها، رویه

م دو موضوع متفاوتند که هر کدام کنند. فهم تعمیم و بیان تعمی شان متمرکز است، تعریف میروابط بین

آموزان اغلب فاقد زبانی هستند که با آن در مورد تعمیم بحث کنند.  اند. دانشبه نوبه خود با اهمیت

آموزان از  تواند به رشد تفكر جبری یادگیرندگان کمك شایانی نماید. دانش مهارت تعمیم در جبر می

 ریق عبارات قابل تعمیم آشنا شوند. توانند با تفكر جبری از ط ی ابتدایی می دوره

کلی در سه دسته تعمیمی، تبدیلی و فراسطحی ـ کلی  طور توان به ای را می های جبر مدرسه فعالیت

ها، الگوها و روابط  ها، ویژگی های تعمیمی، بازنمایی )و تفسیر( موقعیت بندی کرد. تمرکز فعالیت طبقه
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ت و معادالتی است که موضوعات جبر هستند. دسته دوم های تعمیمی شامل تشكیل عبارا است. فعالیت

دادن، جایگزینی، جمع و ضربِ  شامل جمع عبارات متشابه، فاکتورگیری، بسط های جبری فعالیت

ارز و  کردن عبارات، کار با عبارات هم ها، حل معادالت، ساده  ای رساندن چندجمله توان ها، به ای چندجمله

کار برده  ها به عنوان یك ابزار به هایی هستند که جبر در آن سطحی فعالیتراهای ف مانند آن است. فعالیت

سازی، توجه به ساختارها، مطالعه  ها شامل حل مسأله، مدلشود، ولی منحصر به جبر نیستند. آن می

 هایی کردن، هستند، فعالیت بینی کردن و پیش  کردن، اثبات تغییر، تعمیم، تجزیه و تحلیلِ روابط، توجیه

 ها شد.  توان بدون استفاده از جبر هم درگیر آن که می

اند که هر یك ها برای الگوها و جداول عددی دو نوع تعمیم بازگشتی و صریح را ذکر کردهپژوهش

 شود: ها از سه طریق ایجاد می از این نوع تعمیم

 قادرا موارد خاص شدن ب گیر ن را به درآموزا های عددی است و دانش شامل فعالیت که تعمیم واقعی 

 .سازد می

 شود و به عنوان  متمرکز می "شكل بعدی"چون  ای  که روی عبارات توصیفی و مجردتر هم تعمیم زمینه

 شود. میزبانی برای بیان تعمیم استفاده 

 گیری زبان جبری( برای بیان تعمیم  کار سازی جبری )شامل درک و به تعمیم نمادین که در آن نماد

 .گردد استفاده می

های هندسی )الگوهای شكلی(،  آموزانی که با استفاده از طرح دهند دانشها نشان میپژوهش

1قانون"
شان آموزانی که اصوالً رویه و طرح زنند، نسبت به دانش های بصری پیوند می را به بازنمایی "

عواملی که بر  تر هستند. از برند، درتعمیم موفق کار می را به "حدس و آزمایش"عددی است یا راهبرد 

یابی مؤثر است تجسم خوب و دقیق از الگوی شكلیِ بیان  های الگو آموزان در تعمیم فعالیت موفقیت دانش

است. مسائل مربوط به الگوهای شكلی باعث ایجاد تصویرهای ذهنی متفاوت و فهم ارتباط بین  شده  

یی تجسم و درک بیشتر متغیرهای گردد و نتیجه آن افزایش توانا ام می nمتغیرهای جمله عمومی شكل 

توانند از تجرد موضوعات  جبری است. معلمان با تدوین مباحثی مانند الگویابیِ روابط جبری در اشكال می

 تر نمایند.  جبری بكاهند و مسائل آن را قابل فهم

ور منظ ای از تجارب را برای کمك به کودکان به درسی ریاضیاتِ ابتدایی باید طیف گسترده برنامه

2روش مدل"کند. یكی از این تجارب، استفاده از  ها فراهم  ی تفكر جبری آن توسعه
معادالت "و یا  "

3تصویری
ها تأکید دارند که اگر برای تجزیه و تحلیل اجزاء و کل، تعمیم و تخصیص است. پژوهش "

                                                           
1 Rule 

2 model methods 

3 pictorial equations 
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ی ساده  ه یك مسألهرا تبدیل بکه آن -ی کالمی مجهز شوند آموزان با ابزاری برای تجسم یك مسأله دانش

شود. در  است آشكار می ریزی نموده ی مسأله را پی ساختاری که شالوده -کند کالمی حسابی یا جبری می

شود،  های مسأله استفاده می های اولیه، تصاویری از اشیاء واقعی در ابتدا به عنوان مدلی برای موقعیتپایه

شوند. این رویكرد تصویری  تزاعی هستند جایگزین میهایی که بیشتر ان اما پس از آن تصاویر با مستطیل

شود. تصاویری مانند مستطیل به  تر  ای پیچیده طور فزاینده تواند به به موازات پیشرفت سطوح تحصیلی می

نمایند. هدف از  مانند چیزهایی که معلوم هستند تلقی  دهند که مجهوالت را به می  آموزان اجازه دانش

است که مسیری هموار از کار با مجهوالت در فرم انتزاعی کمتر به سوی  این  "ویریروش تص"گیری  کار به

 کند. ی متوسطه فراهم  تر در جبر رسمی دوره استفاده از حروف انتزاعی

 کند:  پژوهش ها پنج نوع اصالح برای رشد یك تفكر جبری پیشنهاد می

 تمرکز بر روی روابط و نه صرفاً بر محاسبه یك پاسخ عددی، -1

اساس ایده مرتبط انجام یك عمل و  تمرکز بر روی معكوس یك عمل، نه تنها برخود عمل، و بر -2

 وارون آن،

 جای تمرکز صرف بر روی حل آن، تمرکز بر هر دو مورد بازنمایی و حل مسأله به -3

 تمرکز برروی اعداد و همچنین حروف به جای تمرکز تنها بر اعداد، -4

 تمرکز دوباره برمفهوم عالمت تساوی. -5

 هندسه -5-2-1-3

ترین حس ما(  هایی از ریاضیات است که درک و بینش بصری )مسلطهندسه دربردارنده آن شاخه

-گیرند و به ما بصیرت کلی میکار می را برای یادآوری قضایا، فهم اثبات، القای حدس و درک واقعیت، به

وان به تعدادی از کاربردهای هندسه در تدهند. امروزه هندسه کاربردهای علمی فراوانی یافته است.  می

سازی کامپیوتری، شیمی محاسباتی، فیزیك، بیولوژی، سازی هندسی، رباتیك، پزشكی، متحرکمدل

ای عنوان یك مهارت پایهسیستم اطالعات جغرافیایی و ریاضیات اشاره کرد. همچنین، تشخیص هندسه به

های اخیر، مورد تأیید قرار گرفته است. در سال ریاضیِ بسیاری از کشورها برنامه درسیریاضی، در 

ای ای از جایگاه ویژهریاضی مدرسه برنامه درسیبنابراین چگونگی تفكر هندسی و آموزش هندسه، در 

ای صرفاً شامل ای، هندسهی مدرسه برخوردار است. هندسه برآورده کننده اهداف آموزش هندسه

 ،باشد. بلكه هندسه ای است که توانایی دیدن )مشاهده کردن(ها نمیها و فرمولای از تعریفمجموعه

تصور کردن و فكر کردن یادگیرنده را تقویت نماید. به همین دلیل هندسه بیش از آن است که تنها 

توان دالیل زیر را  ای مطرح شود. میعنوان یك شاخه از ریاضی یا یك موضوع درسی در ریاضی مدرسه به

 دسه برشمرد:برای تدریس و آموزش هن
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 ای از فرهنگ انسانی است.هندسه، پدیده -

 آموزان رشد داد.توان اخالق و اصول اخالقی را در دانش با استفاده از هندسه می -

 آموزان را برای تحصیالت باالتر آماده می سازد.هندسه ذهن دانش -

 آموزان توسعه می دهد.شناسی را در دانشهندسه حس زیبایی -

 خوبی نشان می دهد.اریخ تفكر انسانی را بههندسه، ت -

دهند؛ های طبیعی در فضا رخ میهندسه بطور تاریخی علم فضا و اشكال است وتمام پدیده -

بنابراین هندسه در واقع زمینه همه علوم طبیعی است، کل فعل و انفعاالت طبیعی در فضای هندسی 

 به نوعی زبان همه علوم است. گیرد و شكل هندسی دارند. بنابراین هندسه صورت می

هندسه اولین علم نظری است؛ اولین علمی که در آن، یك سری از نتایج بر اساس تعقل و تفكر  -

 گردد.اش به ریاضی باستان باز میاز نتایج دیگر گرفته شده است که سابقه

ئه اثبات هندسه یك زمینه بسیار خوب برای شناخت و تقویت تخیل و خالقیت است. مسأله ارا -

که روی منطق تأکید داشته باشد بر روی اکتشاف مصرِ باستان است. اگر به در ریاضی، بیشتر به جای آن

ای برای تقویت تخیل و ای برای کشف، نگاه کنیم، هندسه وسیلهعنوان وسیلهها در هندسه بهاثبات

 باشد. آموزان است. میخالقیت دانش

 سازد.تباط ریاضی را با دنیای واقعی برقرار میفردی ارصورت منحصربههندسه به -

 های ریاضیات تواناست.ها در دیگر عرصهفردی در روشن ساختن ایدهصورت منحصربههندسه به -

یك الگوی صحیح از استدالل)در بیان مطالب علمی( به وسیله درج مطالب بصورت منطقی و  -

 نماید. مستدل ارائه می

واری برای نگاه کردن به فضای های نظامن هندسه را علم مطالعه فضا و راهتواها، میاینبرعالوه

های گوناگون، توسعه پیدا کرده است و بدین جهت، پیرامون انسان دانست که برای فهم و تعبیر پدیده

 ها، بررسی شود.ها و چگونگی توسعه آنالزم است که تفكر هندسی مورد نیاز برای فهم این پدیده

که بسیاری های خاص خود را همراه داشته است، تا جاییدسه در مدرسه همواره چالشآموزش هن

 ای درهیچ زمینه ویژه اند خود را درگیر این شاخه ننمایند.از آموزشگران ریاضی در طی سالها ترجیح داده

دانان را یای به اندازه هندسه که آموزش آن دچار تحول کلی شده، توجه ریاضدرسی ریاضی مدرسهبرنامه

 انگیزد. برنمی

است نگاهی به های موجود در آموزش هندسه الزامیبرای کمك به برداشت صحیح از چالش

های مختلف عموما برگرفته های تدریس درسهای آن در گذشته داشته باشیم. در دارالفنون، شیوهچالش

کردند که همان وعی تدریس میروش اصل موضعنوان مثال هندسه را به از الگوهای فرانسوی بود. به
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ای مجرد، اصل موضوعی و به یك معنی، شیوه اقلیدس در کتاب اصول بود. این هندسۀ یونانی، هندسه

ای داشت. آموزش ریاضی در آن دوره نیز بر هندسۀ ترکیبی بود که با سبك هندسۀ اسالمی تفاوت عمده

ورزید. های مختلف ریاضی تأکید میزی رشتهی تدریس هندسه اصرار داشت و اصوالً بر جداسا این شیوه

های جبری برای تبیین قضایای هندسی جایز نبود. البته چون تحصیل خاص مثالً استفاده از اثبات

کرد  نخبگان بود، در نتیجه، عدم تناسب این نوع هندسه با جریان آموزش عمومی چندان خودنمایی نمی

تحصیل پرداخته بودند و پذیرای هر سبك و حجمی از دروس  زیرا تعداد اندکی، آن هم با اصرار خود به

آموزان رو به فزونی تدریج تعداد مدارس و به همان نسبت تعداد دانشتر شدن آموزش، بهبا عمومی  بودند.

گذاشت. با وجود این، هنوز همان برنامه سابق که مخصوص نخبگان تهیه شده بود، با اندک تغییری 

نفس را به بهای ایجاد با آن نحوه بیان و ارائه، قدرت حل مسأله و اعتماد به شد. این درستدریس می

توان مشكالت آموزش درس گرفت. به طور خالصه میآموزان میعالقه در تعداد اندکی، از اکثریت دانش

 هندسه در ایران را به این ترتیب برشمرد:

 تأکید بر آموزش هندسه فقط از یك دیدگاه؛ -

 سه با دنیای واقعی؛عدم ارتباط هند -

 های ریاضی؛عدم ارتباط هندسه با دیگر درس -

 دیدگاه مجرد و سنتی در تدریس هندسه که تأکید بر حفظ کردن قضایا را در پی داشت؛ -

 ؛"ثابت کنید"تأکید بر حل مسائل از نوع  -

 آموزان در آموختن هندسه؛نفس قشر عظیمی از دانشعدم اعتماد به -

شده است هایی که در دانشگاه تدریس میوره متوسطه با هندسهعدم هماهنگی بین هندسه د -

قدرتشان  ها و محدود بودن توانایی وهای تدریس آن)یعنی عدم تأثیر تحصیالت عالیه معلمان بر توانایی

 به معلومات دبیرستانی(.

 یادگیری هندسه و تفكر هندسی -5-2-1-3-1

تواند  های قابل درک میر فضایی است و مثالورزی با تصاویتفكر هندسی شامل حل مسأله و دست

های دیداری، شفاهی، ترسیمی، منطقی و کاربردی از ها کمك کند. مهارتبرای صحت بخشیدن به آن

های هندسی هستند. پیاژه معتقد است که تفكر و تصور ذهنی یادگیرنده از فضا، یك تعبیر ادراکی مهارت

سازند. او و ور خود را از فضا، از طریق عمل خود مینیست، بلكه در عوض، کودکان نمایش و تص

های مجرد همكارانش اعتقاد داشتند که کودکان، قبل از اینكه بتوانند هر چیز دیگری را در مقابل شكل

هایی که پر و کوژ هستند، تمیز های دارای سوراخ و زاویه کاو را، از آنتشخیص دهند، قادرند که شكل

ها، یادگیری هندسه و تفكر هندسی در نزد کودکان، برخالف روند تحقیقات آندهند. همچنین بر اساس 
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تاریخ رسمی هندسه است. بدین معنی که نخستین تجربیات هندسی کودکان، توپولوژیكی )شامل 

های تصویری مفاهیمی چون، مجاورت، جداسازی، ترتیب و حصر( هستند، سپس به طرف به سمت ایده

روند و در ا خواص و پایداری اشكال هندسی تحت تصویر کردن سروکار دارد( میای از هندسه که ب)شاخه

 رسند.های اقلیدسی مینهایت به ایده

ای نمایند. وی، دنبالهآموزان را در پنج مرحله توصیف میها پیشرفت سطح تفكر دانشهیلیفن

 80داند. در دهه مدل می های اینبودن، عدم وابستگی به سن و نقش بارز معلم را برخی از ویژگی

میالدی، عالقه رو به  90طور مثال، طی دهه طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. بهمیالدی، این نظریه به

-که در دورهوجود آمد، تا جاییگسترشی در آمریكای شمالی برای انجام تحقیق در مورد مدل فن هیلی به

ای در آمریكا شده است. پنج ای مدرسههندسه ه درسیبرنامهیلی بیشترین عامل مؤثر در هایی، مدل فن

هیلی عبارتند بودند از شناخت، تجزیه و تحلیل، استنتاج غیر رسمی، استنتاج رسمی مرحله مورد نظر فن

ه مهری قرار گرفته است، توجرسد آنچه در آموزش هندسه تا حدی مورد بیو دقت. به هر ترتیب بنظر می

 باشد.به اهداف آموزش هندسه می

 گیریاندازه -5-2-1-4

ای از یك موقعیت است. تعریف دیگری،  گیری نسبت دادن یك مقدار عددی برای مشخصه اندازه

توان جهان  وسیله آن می کند که به گیری را مرتب کردن جهان اطراف با استفاده از اعداد تعریف می اندازه

ریاضی دارد و بنا بر  برنامه درسینقش مهمی در هر  گیری اطراف را بهتر کنترل کرد. با هر تعریفی، اندازه

 ریاضی است: برنامه درسیناپذیری از هر  دالیل زیر، بخش جدایی

 آموزان کاربرد دارد. گیری در تجربیات روزمره دانش اندازه -1

کند و فرصتی را برای یادگیری و  گیری به یادگیری مباحث دیگر ریاضی کمك می مفهوم اندازه -2

های هندسی، مفاهیم آماری و مفهوم تابع  )مفاهیم( ریاضیاتی دیگر همانند اعداد، عملیات، ایده کاربرد

 کند. فراهم می

گیری کردن ضمن برجسته کردن ارتباطات درون ریاضیاتی و بین ریاضیاتی، ارتباط  اندازه -3

 کند. میخارج از ریاضی نیز بیان  برنامه درسیهای  ها و حوزه ریاضی را با سایر زمینه

 دربرگیرنده تجربیات فعال و عمل یادگیری است و بر استفاده از مواد واقعی تأکید دارد. -4

گیری فرصت مغتنمی را برای ارائه  ارتباط نزدیكی با حل مسئله دارد. درواقع مبحث اندازه -5

 کند. تجارب حل مسئله در همه سطوح فراهم می

 -2طول،  -1رسی ریاضی حول هشت موضوع متداول های د گیری در اکثر برنامه آموزش اندازه

چرخد. بررسی پیشینه پژوهشی  زاویه می -8پول،  -7دما،  -6زمان،  -5جرم،  -4حجم،  -3سطح، 



 

360 

 

ها جزء  دهد که موارد زیادی وجود دارند که توجه به آن نشان می برنامه درسیگیری در  موضوع اندازه

گیری است. این موارد که در زیر آمده است چارچوبی را  اندازهی  مؤثر درباره برنامه درسیجدانشدنی یك 

 دهند: گیری ارائه می برای نحوه آموزش اندازه

 گیری های واقعی اندازه فعالیت -1

 واحدهای غیراستاندارد -2

 واحدهای استاندارد -3

 گیری ابزارهای رسمی اندازه -4

 گیری دانش موضوعی ریاضی مربوط به اندازه -5

 های مورد استناد شخصیمعیار -6

 تخمین زدن -7

 تكنولوژی -8

 های فرهنگی و نیازسنجی فرهنگی. توجه به زمینه -9

به  -که در مورد مراحل رشد کودک است -ی پیاژه گیری مبتنی بر نظریه نظمی در تدریس اندازه

گیری  پس اندازهوجود آمده است که عبارت است از: شروع با واحدهای غیراستاندارد، واحد استاندارد و س

شود این است که آیا این ترتیب، بهترین روش ممكن است  با استفاده از ابزار. سؤالی که اینجا مطرح می

دهد که شروع با واحد غیراستاندارد مضر نیست، اما اگر استفاده از واحد  یا نه؟ نتایج تحقیقات نشان می

یرد که کودک نیاز به استانداردسازی را درک ی اول دبستان با این هدف صورت گ غیراستاندارد در پایه

های دوم و سوم دبستان، آموزش  شده است. این تحقیقات برای پایه کند، کاری پیش از موقع انجام

ی واحد و تعداد واحدها  ی معكوس بین اندازه ای بین واحدها، لزوم وجود واحدهای استاندارد و رابطه رابطه

ازحد بر  داند. نتایج تحقیقات همچنین تأکید بیش گیری را مناسب می ازهو استفاده از ابزارهای دیگر اند

کنند که این مدل آموزش در بطن خود  کنند و استدالل می گیری را رد می نظم حاکم بر تدریس اندازه

ای به خطی بودن  دهد و این دیدگاه اشاره این نظریه را دارد که یادگیری به شیوه سلسله مراتبی رخ می

آموزان صحت داشته  ری آن مفهوم دارد. ممكن است این موضوع برای تعداد مشخصی از دانشگی شكل

حال یادگیری، فرآیندی بسیار پیچیده است که اغلب با خطی بودن فاصله دارد. ممكن است  باشد، بااین

ها در مقایسه با سایر  آموزانی که تجربه آن مدل خطی، پیچیدگی فكر کردن و پیشرفت در دانش

 آموزان کالس بسیار متفاوت است را نادیده بگیرد. نشدا

های زیر را برای آموزش  ها و توصیه توان ایده شده در فصل چهارم، می با توجه به مطالب بیان

 ای بیان کرد: ریاضی مدرسه برنامه درسیگیری در  اندازه
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 است. باشد، ی یك صفت شیء با واحدی که دارای آن صفت می گیری، مقایسه اندازه -1

گیری  گیری بستگی به شناخت افراد از واحدهای اندازه گیری معنادار و تخمین اندازه اندازه -2

 کاررفته دارد. به

برنامه گیری الزم است، اما نباید تأکید اصلی  استفاده از دانش موضوعی ریاضی، برای اندازه -3

گیری را مهیا  های اندازه جم، روشهای مساحت، ح های ابتدایی بر آن باشد. فرمول ریاضی دوره درسی

 آیند. ها با استفاده از فقط اندازه طول به دست می کنند که این ویژگی می

گیری الزم است.  مؤثر برای اندازه برنامه درسیگیری در یك  های واقعی اندازه استفاده از فعالیت -4

های  و با بازتاب بر فعالیتباید به کودکان فرصت داد تجارب علمی کافی در این زمینه کسب کرده 

 گیری دست یابند. گیری خود، به یك فهم و درک واقعی نسبت به مفاهیم و فرآیندهای اندازه اندازه

گیری و ایجاد قدرشناسی  استفاده از واحدهای غیراستاندارد برای درک مفهوم واحد اندازه -5

 نسبت به واحدهای استاندارد ضروری است.

رد استناد ذهنی و استفاده از ابزارهای ذهنی دیگر مانند محور ذهنی اعداد، ایجاد معیارهای مو -6

 کند. ی توانایی تخمین زدن کمك می گیری و توسعه به کودکان در درک مفاهیم اندازه

کاررفته،  های شخصی در مورد تعیین تعداد واحدهای به ها و توسعه مقیاس تخمین اندازه -7

گیری معنادار  دهد و به جلوگیری از خطاها و اندازه گیری افزایش می دازهشناخت افراد را از واحدهای ان

 کند. کمك می

شوند.  گیری واقعی می هایی هستند که جایگزین واحدهای اندازه گیری، دستگاه ابزارهای اندازه -8

ار طور معناد درستی و به که به طوری گیری مهم است، به درک چگونگی کار کردن با ابزارهای اندازه

 مورداستفاده قرار گیرند.

 گیری و تخمین زدن استفاده کرد. های مربوط به اندازه توان برای توسعه توانایی از تكنولوژی می -9

ی مناسبی برای آشنایی  های فرهنگی و ارجاع به واحدهای بومی، زمینه استفاده از زمینه -10

 کند. ها فراهم می دن در آنی توانایی تخمین ز کودکان با واحدهای استاندارد و توسعه

 ها، آمار و احتمالداده -5-2-1-5

 آمار  -5-2-1-5-1

 ها دادههای مشخصی در تحلیل  نقش روزافزون علم آمار در جهان امروز و نیاز به اطالعات و توانایی

وط ای با مفاهیم و مطالب مرب ان به گونهآموز دانشایجاب می کند که  ،در حل مسائل و مشكالت تكنیكی،
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های مناسب ذهنی و آموختن حجم معینی از مطالب، بتوانند  به علم آمار آشنا شوند که عالوه بر درگیری

 ها استفاده کنند. در حل مسائل روزمره شغلی و شخصی خود از آن

دراسناد باالدستی به خصوص سند برنامه درسی ملی هم به طور صریح و هم غیرمستقیم به 

 های درسی روشن می سازد. ه که نقش و اهمیت درس آمار را درکتابمفاهیم و مطالبی اشاره شد

تدریس آمار در سطح دانشگاهی، نخست در دانشكده های ریاضی انجام شده است که دوره های 

اند. در چنین  ها داشته آن نیز اغلب فرمول محور بوده و تأکید اندکی بر یادگیری مفاهیم یا تفسیر یافته

گرفتند و بیشتر بر محاسبات  های ارتباطی بطور کلی مورد تأکید قرار نمی رتهای آموزشی، مها دوره

بندی نمود و  توان تغییرپذیری را کمیّت تمرکز داشتند نه استدالل آماری )برای مثال، درک اینكه می

را در یك زمینه معین تفسیر کرد(. نبود فناوری قابل دسترس هم سهم بسزایی در ایجاد این  ها داده

ت داشته و در نتیجه دوره های آموزش آمار اغلب بصورت فهرستی از موضوعات تدریس می شده وضعی

 .که در آن، دانشجویان بیشتر به حفظ مطالب وابسته بوده اند

-Kهای استداللی را در  توانیم موضوعات آماری و مهارت زمان دستخوش تغییر شده و اکنون ما می

ی با محوریت حل مسأله تدریس های استفاده از فنّاوری و فعالیت)و همچنین در سطح دانشگاهی( با  12

هایی که بعد از آن، دیگر نیازی به سطح ریاضیات رسمی باالتری نیست. فناوری به ما  در سال .کنیم

های بدست آمده از تحقیقات واقعی تمرکز کنیم که اغلب دارای مجموعه  کند تا بر تحلیل داده کمك می

های ریاضی تكیه کرده و چرایی و  توانیم بر شبیه سازی بجای نظریه ن ترتیب میبزرگی هستند و بدی

 ها دادههای آماری را درک کنیم. فناوری همچنین به اکتشاف و تجسم بصری  چگونگی عملكرد روش

تبدیل شد؟ استدالل آماری در اوایل  K-12کند. اما آمار چگونه به بخشی از برنامۀ تحصیلی  کمك می

بود  1980پیشنهاد گردید اما در دهۀ  K-12برای گنجانده شدن در برنامۀ آموزش ریاضیات  1960دهۀ 

بودیم به نحوی که شورای ملی معلمان  K-12که شاهد حرکت رو به جلو به سمت دانش کمیتی در 

تدوین کردند. بدین ترتیب راه برای  1989استانداردهایی را در این خصوص در سال  (NCTM)ریاضی 

 K-12هموار شد. تدریس آمار در سطح  1990در اوایل دهۀ  K-12برنامۀ پیشرفتۀ آمار در سطح توسعۀ 

انجام شد و چارچوب  2000در سال  NCTMمورد توجه ملی قرار گرفت و اصالحاتی در استانداردهای 

ASA Pre-K-12 GAISE  منتشر گردید. اخیراً هستۀ مشترک استانداردهای دولتی  2007در سال

ایالت از جمله جورجیا  46( در ریاضیات )که تقریبا توسط CCSS)به اختصار  K-12شده برای تصویب 

در  CCSSهای استدالل آماری را در سطح میانی و ثانویه هم ترویج می دهد.  پذیرفته شده است(، مهارت

تا دوازدهم ریاضیات، نقشی برجسته را برای آمار و احتمال )عالوه بر جبر و هندسه( در پایه های ششم 

دبیرستان در نظر گرفته است. استانداردهای آماری بر درک استفهامی تأکید داشته و فرصتی را برای 
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 CCSSهای آمریكا،  عرضۀ دانش آماری به همۀ ما ارزانی داشته است. با توجه به اینكه تقریبا تمامی ایالت

 لی آموزش داده شوند.اند، استانداردهای آماری باید در نهایت در سطحی م را پذیرفته

تواند فرصتی را برای  های درس آمار،کاربردی کردن ریاضیات است و این درس می یكی از ویژگی

های  ان فراهم کند تا عالوه بر آشنایی با تاریخ آمار و مبانی نظری این علم، در جهت فعالیتآموز دانش

ها و  جامعه به منظور استفاده در پروژه اجتماعیِ موجود در -عملی از منابع اقتصادی، فیزیكی و فرهنگی

 ها به صورت بهینه استفاده نمایند. تصمیم گیری

ها در جامعه  آموزان موثر باشد، به طوری که آن تواند در جهت ارتقاء فهم آماری دانش درس آمار می

 و محیط شهروندی قادر به درک مسائل و موضوعات مرتبط به آمار باشند.

آشنایی بامسائلی که در آمار مطرح می شوند و موضوعاتی که از طریق آمار  آموزان از طریق دانش

های جدیدی  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و همچنین با یادگیری روشهای آماری،با افق

 شوند. در حل مسائل آشنا می

ند در مورد محیط نتوا میها  آموزان از پیش دبستان تا پایه دوم باید یاد بگیرند که داده دانش

ها باید چگونگی دسته بندی و نشان دادن مجموعه اطالعات را  ها بدهند. آن پیرامون، اطالعاتی به آن

جایی که اطالعات روی  توجه کنند. برای مثال، ها دادههای مشخصی از  بدانند و قادر باشند به ویژگی

آموزان باید به  دانش  5تا  3هند. در پایه نمودار هستند یا اتفاق مهمی که در مجموعه اطالعات رخ می د

ها را توصیف نمایند و از کاراکترهای آماریِ  شكل  کرده،ای از اطالعات به عنوان  یك کل نگاه  مجموعه

 ها استفاده کنند. های مجموعه اطالعات، مانند دامنه و اندازه مرکزی برای مقایسه داده

جمع آوری داده از ،تعریف نمونه مناسب –های مرکزی تجزیه و تحلیل های آماری  شاخص

عبور  باید در حین –نمونه،توصیف نمونه و انجام دادن استنباط های مستدل مرتیط با نمونه و جامعه 

سرشماری، مثل  های آموزان اغلب با داده های ابتدایی، دانش ها فهمیده شوند. در پایه آموزان از پایه دانش

تواند به  کنند. این تصورکه کالس می کار می،کالس آموز دانشقه هر های مورد عال بررسی انواع بستنی

های باالتر از  نیست.در پایه ی بزرگتر در نظر گرفته شود، در این پایه ها واضح ای از جامعه عنوان نمونه

 توسعه تصورات استنباط های آماری را توانند آموزان می )پایه های( مقدماتی و ابتدای متوسطه اول، دانش

اند که   است. تحقیقات نشان داده  ها دشوار ی درک عمیقی از مفهوم نمونه، برای آن شروع کنند، اما توسعه

ها  شان از اطالعات بدست آمده از داده های شخصی انتظار دارند که قضاوت 5-8ان در پایه های آموز دانش

های آماری  به انتخاب نمونه و استنباطان باید آموز دانش ،بیشتر قابل اعتماد باشد. در متوسطه اول و دوم

سازی که بیانگر مقدار اطمینان یك فرد به نتایج  های کمّی بپردازند و این موضوع را درک نمایندکه راه

ها را به منظور  باید بتوانند شباهت 9-12های  آموزان در پایه آماری است، وجود دارد. عالوه بر این، دانش
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ها باید  های غیر رسمی استفاده کنند. بویژه آن ی استنباط مونه برداری و ارائههای ن یادگیری درباره توزیع

گیرند.  مورد استفاده قرار می کار به منظور نظارت کیفیت محل ای،  های آماری پایه بدانند که تكنیك

است، مثل  هایی که بر مبنای داده ی متوسطه را با توانایی ارزیابی اعتبار استدالل آموزان باید دوره دانش

 شود،به پایان برسانند.. مواردی که درانتشارات )جراید( پدیدار می

ی آن، ریاضیات را وارد دنیای عملی نمود و به شكلی  توان بوسیله آمار یكی از علومی است که می

مفید از ریاضیات در دنیای حقیقی استفاده کرد. آمار و ریاضیات هر دو پشتیبان یكدیگر هستند. بنظر 

های آن در  سد آنچه که در تدریس آمار اتفاق می افتد، این است که ریاضیات آماری اغلب، بر ریشهر می

های  ی کنونی آدمی باید داده حل مسأله سایه می اندازد و آن را تحت شعاع خود قرار می دهد. در جامعه

های معتبر  قادر به استنتاجانبوه زندگی روزمره را بفهمد و تحلیل کند و در مقابل انفجار اطالعات موجود، 

ها باشد. آمار نقش مهمی را در  گیری مزدها، هزینه ها و تصمیم و درست در مسائلی از قبیل دست

شناسی، هواشناسی،پزشكی و  های مختلف علوم از جمله جغرافی، زیست شناسی، اقتصاد، جامعه شاخه

از مجامع بین المللیِ آموزش  میالدی( بسیاری1960)1339حتی سیاست وعلوم دیگر دارد. از سال 

 اند. اضی مدارس توصیه کردهی درسی ری ریاضی، تدریس آمار را در برنامه

 احتمال -5-2-1-5-2

ایده شانس، به قدمت تمدن است، اما تصورات مختلفی از این ایده هست که در تاریخ تفكر تا به 

م رموز عالم و عدم اطمینان در برابر اند. انسان به علت عدم توانایی در کشف تماامروز گسترش یافته

 حوادث روزگار مجبور است مفاهیمی از قبیل تصادف و شانس را به عنوان بخشی از زندگی روزانه بپذیرد.

های بسیار دور، به نقش شانس پی برده ولی در این اواخر آن را از  رسد که بشر از زمان چنین به نظر می

که البته این خود یكی از نقاط ضعف تاریخ فرهنگ بشری است. دید علمی موردبررسی قرارداده است؛ 

گیری  ی عوامل مؤثر در یك تصمیم بر شانس، ناشی از آن است که همه شناسان معتقدند که تكیه  جامعه

بینی،  گیری نیست، به طالع توان یكجا در نظر گرفت؛ مثالً در شرایطی که انسان قادر به تصمیم را نمی

با وجود کاربردهای  زند. آورد و از این طریق بر شانس تكیه می یی از این دست روی میگویی و کارها پیش

فراوان و اهمیت شانس در جوامع بشری، متفكرانِ معتبر، تا قبل از عصر علوم جدید )علوم متكی به 

1تجربه( از جمله ارسطو، توماس اَکویناس و اسپینوزا
نكار آن نبودند، آن را یا انكار کردند و یا اگر قادر بر ا 

توجه است که حتی متفكرانی که به شانس، با دید   دانستند. جالب بحث نمی  از دیدگاه علمی آن را قابل

ای، اعتقاد به بعضی رویدادهای نامطمئن دارند و گذشته از نظریات  مالحظه  طور قابل اند، به منفی نگریسته
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نی که نسبت به وقوع یك رویداد نامطمئن دارند، اند اطمینا مجردشان درمورد شانس، جملگی مایل بوده

ی علمی است که  تردید نتیجه دلیل دید منفی فیلسوفان نسبت به شانس، بی شود. گیری  به طریقی اندازه

های تجربی  اند. حتی این فیلسوفان برای کارها و آزمایش یافته  از طریق نظری و نه تجربی به آن دست

های بشری  این طرز تفكر که مدت زیادی به محدود ماندن آگاهی ند.ارزش علمی چندانی قائل نبود

خصوص  توجه قرار گرفت و درنتیجه نظر فیلسوفان از گسترش علوم تجربی و به انجامید، کمتر مورد

شناسی، فیزیك و  وسطی که کشفیاتی در ستاره  های آمار و احتمال جلوگیری به عمل آورد. در قرون روش

های تجربی را انكار  گر برای علوم دانشگاهی جای آن نبود که نقش تجربه و دادهطب به دست آمد، دی

 کنند.

توان از او  ی فیلسوفان بزرگی که در این مقطع می ی عطفی در علوم آغاز شد. ازجمله از اینجا نقطه 

شتگان های علمی گذ شك بیشترین انتقاد را از روش های او بی است که نوشته 1یاد کرد، فرانسیس بیكن

های تجربی نمود و  های علمی تجریدی به روش در بر دارد. او متفكران را دعوت به تغییر رویه، از روش

آمده از مشاهدات را  دست های تجربی و نتایج به ها بتوان داده هایی شد که به کمك آن خواستار ابداع روش

ه همان روش علوم امروزی است، های علمی، تجربی ک جهت است که بیكن را پدر روش تفسیر کرد، بدین

ی آمار و احتمال آغاز شد. لزوم یافتن میزانی برای  های تجربی، توسعه ی روش دانند. با ترقی و توسعه می

های مشابه، منجر  که چرا آزمایش شود و تعبیر این اطالعات ناقصی که از طریق مشاهدات مكرر حاصل می

های آماری و استدالل متكی بر احتمال هستند.  ی روش لیههای او شوند، از مثال به نتایج یكسان نمی

ها از قبل معلوم نیست، ولی ی قطعی آن هایی که نتیجههای تصادفی )آنها و پدیدهمطالعه آزمایش

ی یك انتخابات و طور مثال، بررسی نتیجهنامند. بهها مشخص است( را علم احتمال میمجموعه آن

کارگیری علم احتمال خانه )مثال طول عمر یك المپ( از موارد بهبررسی کیفیت محصوالت یك کار

است که ریاضیات یك زمینه قدرتمند های مهم آموزش ریاضی بطور عمومی آن هستند. یكی از علت

نماید. اولین روشها از طریق اعداد و محاسبات گفتمان است. ریاضیات ساختارهایی برای تفكر ارائه می

تالش برای در اختیار گرفتن "همان اندازه مهم توسط ند. روشی بسیار دیرتر اما بهعلّی و محاسباتی بود

های علّی بنیان نهاد که های منطقی یا روشبدست آمد. احتمال یك شیوه تفكر متفاوت از شیوه "شانس

است که احتمال یك زمینه مهم است از   بسیار مهم است. دلیل عمده دیگر آموزش احتمال آن

های طبیعی  هایی که بر پدیده وجوی قانون های واقعی. در جستهای ریاضی در موقعیتری ایدهکارگی به

شویم که ممكن است رخ بدهند یا رخ ندهند. در هر تجربه،  رومی روبه« پیشامدهایی»اند، اغلب با  حاکم

یده چه طبیعی و چه ساختگی، پیشامدی که ممكن است رخ بدهد یا رخ ندهد، پیشامد تصادفی نام
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ی تصادفی رامعین کنیم.  شود. مطلوب این است که مقادیر دقیق با تخمینی شانس رخ دادن آن پدیده می

های  ی احتمال از کوشش برای پرداختن به این مسأله سرچشمه گرفته است. در بسیاری از شاخه نظریه

یی نسبت دفعاتی ها، گو ی طوالنی از آزمایش رشته شود که تحت یك مختلف علوم و صنعت مالحظه می

عنوان   به ها شود. بررسی این ثابت دهد به یك ثابت مشخص نزدیك می که یك پیشامد تصادفی رخ می

دهد، مثالً اگر  ی احتمال وآمار را تشكیل می های کمّی شانس وقوع پیشامدها، هدف نظریه تخمین اندازه

شود؛  نزدیك می  سمت عدد  های ظاهرشده به« رو»ی سالم را پیاپی، پرتاب کنیم نسبت  یك سكه

است. ی سالم، برابر با  گوید که احتمال ظاهر شدن در آزمایش پرتاب سكه ی احتمال می بنابراین نظریه

های  ی محاسبات مربوط به بازی درباره نام ی احتمال را با هویگنس اولین کتاب درباره 1657در سال 

1شانس
ی احتمال انتشار همین کتاب بود. هرچند تا اویل قرن بیستم،  تولد واقعی نظریه منتشر کرد. زمان 

پس هدف   آن ی احتمال در حال رشد و توسعه بود، امّا مبانی آن هنوز محكم و استوار نشده بود. از نظریه

نی نسبی برای این بود که آن را بر مبنای ریاضی محكمی استوار سازند تا قبل از این کار، شاید تعبیر فراوا

  Aی تعبیرها بود. بر اساس این تعبیر، برای تعریف احتمال وقوع یك پیشامد احتمال موردپسندتر از بقیه

کنیم که  کنیم و مشاهده می زمان نگاه می های پیاپی یا هم ای از آزمایش ، به رشتهPدر یك آزمایش، 

یعنی تعداد   n(A)ار انجام آزمایش،ب nشود درواقع  ، به چه عددی نزدیك میAنسبت دفعات رخ دادن 

این تعریف  ازنظر ریاضی  کنیم شماریم و تعریف می را می Aدفعات رخ دادن 

بود که ریاضیدان  1933ی دقیق احتمال باشد.در سال  ای برای نظریه تواند پایه زاست و نمی مشكل

وگرف اصل موضوعی کرد. در کار کلم ،قیتفی احتمال را با مو نظریه 2ی روسی، آندره کلموگرف برجسته

ی احتمال  شود و تمام نظریه عنوان اصل در نظر گرفته می سه ویژگی بدیهی و تردیدناپذیر احتمال به

عنوان حد فراوانی نسبی دفعات رخ  ، بهPویژه وجود ثابت  یابد. به دقیقاً بر مبنای این سه اصل توسعه می

ها و  احساس هایی را که از اطالعات شخصی، شود. احتمال ن داده میبه معنای خاصی، نشا Aدادن پیشامد 

 سازی کرد.  ی اصل موضوعی، مدل توان در چارچوب نظریه گیرند نیز می باورهای ما سرچشمه می

و  3ها که بتوانند مفاهیم احتمال را یاد بگیرند اختالف دارند. پیاژه محققان در مورد سن بچه

شود. در این دوره  سال شروع نمی 12تا  9های مند احتمال زودتر از سن هم نظامکنند، ف بیان می 4اینهلدر

 کنند.  طور شهودی نه بر اساس استدالل رسمی حل می ها مسائل را به بچه
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ساله( با توزیع توپ از  12تا  4درک مفهوم شانس و احتمال را درکودکان )پیاژه و اینهلدر 

بینی و  ساله( در پیش 6تا  4ها مشاهده کردند که کودکان ) آندار مطالعه کردند.  شیارهای جعبه شیب

 10تا  7تعمیم توزیع متقارن توپ در شیارها موفق نیستند و درک درستی از توزیع کل ندارند. کودکان )

عنوان کل با تقارن بیشتر یا کمتر شروع کردند، اما نقش فرآیند تعداد  تری از توزیع به ساله( درک دقیق

کردند.  ساله( نقش اعداد در نظم توزیع را درک 12تا 11به رسمیت نشناخته بودند. کودکان ) ها را  توپ

سالگی بدون آموزش رسمی درک  12ها معتقدند که بیشتر کودکان مفاهیم احتمال واقعی را در سن  آن

 کنند.  می

دز و اسكربك مال دارند. هودنیك کاساله درکی از احت 4و همكاران نشان دادند که کودکان  1یوس

پژوهشی، تكالیفی در ارتباط با تمایز قائل شدن بین پیشامدهای ممكن، غیرممكن و حتمی به در 

اغلب  4-5های  ساله دادند، مشاهده کردند بچه 4-5های  ساله دادند. مشاهده کردند بچه 8 تا 4های بچه

دبستانی به این مسائل پاسخ  دارند، در حالی که نیمی از کودکان پیش مشكل « حتمی»در مسائل با کلمه 

بینی رویدادهایی با احتمال پیش سال قادر به  8تا  4های سن  چنین دریافتند بچه صحیح داده بودند، هم

 برابر نیستند. 

های احتماالت به سه مرحله تقسیم کرد، ساله را در قضاوت 12تا  4های  های بچه استراتژیوی، 

 تعریف احتمال. -3آغاز تفكر احتمال   -2  تفكر غیراحتمالی -1که عبارتند از: 

طور شهودی  ها به سال هستند که در این مرحله بچه 6ها زیر در مرحله تفكر غیر احتمالی، بچه

توجهی به اطالعات  طور قابل  ها به چنین آن ها ناپایدار است. هم کنند اما درک آن احتمال را درک می

تواند اتفاق  کنند که پیشامد احتمال کم هنوز می ها درک نمی هاند و در این سن بچ پایدار خود وابسته

سال دارند، در این مرحله فضای نمونه غیرممكن و  9ها تقریباً  بیفتد. در مرحله آغاز تفكر احتمال، بچه

توانند تشخیص دهند و بسازند و از استدالل مناسب ساده برای  فضای نمونه احتمال برابر را می

گیرند (، روابط بین  ها به کار می های جمع و تفریق را برای مقایسه ده کنند )استراتژیگیری استفا نتیجه

ی  دهند ولی در قضاوتشان، خطا هنوز ممكن است اتفاق بیفتد. مرتبه تصادف و احتمال را نیز ارائه می

احتمال، در  مرحله تعریف .توانند بیان کنند تخمین اعداد میی بصری یا  احتمال را نیز از طریق مقایسه

ها روابط بین تصادف و احتمال را از دو مرحله قبل بهتر  سالگی است. در این مرحله بچه 11سن تقریباًَ 

ها به مقایسات عددی  شود. بچه کنند. در این سطح رابطه بین فضای نمونه و احتمال ساخته می درک می

هایی  گیرند، از زبان احتمال کلمه کار میهای ضرب، تقسیم و تناسب را به  کنند، استراتژی بیشتر توجه می
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تا  5سنین  NCTMکنند. اما برنامه پیشنهادی  طور متداول استفاده می مانند شانس،احتماالً، و شاید به

 فاهیمی از شانس اختصاص داده است.سالگی را به جستجوی م 10

 تاریخ ریاضی -5-2-1-6

ه رابطه بین تاریخ ریاضیات و آموزش یكی از موضوعات جالب در حوزه آموزش ریاضی مربوط ب

اهمیت استفاده از تاریخ ریاضیات در آموزش یكی از موضوعاتی است که در سال های اخیر به باشد.  می

موضوع اصلی بحث خود را به  1976در سال  1آن توجه زیادی شده است. انجمن ملی معلمان ریاضی

اص داد. وارد شدن تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی تاریخ ریاضیات به عنوان یك ابزار برای تدریس اختص

 طرفداران زیادی را در سال های اخیر به خود جلب کرده است.

ان  آموز دانشبه کار بردن تاریخ ریاضیات در کالس درس یك ابزار مفید جهت ایجد انگیزه در 

تباط بین مفاهیم که ار شود میاست. ترکیب آموزش و یادگیری با تاریخ ریاضیات این امر را سبب 

 ریاضیات و سایر علوم را متوجه شویم.،مختلف

تاریخ ریاضیات پلی است از گذشته به آینده. تاریخ ریاضیات این موضوع را نشان می دهد که 

چگونه یك ایده ریاضی در گذشته ایجاد شده است. به کار بردن تاریخ ریاضیات در تدریس، این امر را 

ن از منظری دیگر به ریاضیات نگاه کنند و به این نتیجه برسند که اآموز دانشسبب می گردد که 

 ریاضیات، فعالیتی انسانی است. 

. نظریه اول، تاریخ ریاضیات را به ریاضیات به امر آموزش وجود دارددو نظریه در مورد ورود تاریخ 

اضیات باید به عنوان عنوان ابزاری جهت استفاده در امر آموزش می داند، مطابق با این نظریه تاریخ ری

ای جهت  رود و وسیله های اثبات به کار می ها و راه ها، روش ابزاری جهت اموزشِ ایده ها، مفاهیم، تئوری

باشد. نظریه دوم، تاریخ ریاضیات را به عنوان هدف  ان در یادگیری ریاضی میآموز دانشافزایش انگیزه 

گیری  ت، آموزش تاریخ ریاضیات و چگونگی شكلگیرد؛ یعنی هدف از آموزش ریاضیا آموزش در نظر می

 مفاهیم، در بستر تاریخی است.

هایی برای اجرا و رفع  بلكه راه حل باشد میای برای شناخت مشكالت  تاریخ ریاضیات نه تنها وسیله

گویی به  ، این علم برای پاسخدهد میدر واقع روند تاریخ ریاضیات نشان نماید.  این مشكالت نیز ارائه می

آموزان  گردد تا دانش های اجتماعی، اقتصادی و روزمره بوجود آمده است و همین نكته سبب می نیاز

ای جهت ایجاد انگیزه در  تاریخ ریاضیات وسیلهبتوانند به راحتی با دانش ریاضیات ارتباط برقرار کنند. 
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. باشد میعی ریاضی آموزان است و همچنین به عنوان ابزاری شناختی در حمایت از یادگیری واق دانش

 .شود میهای مختلف از یك موضوع، سبب پیشرفت یادگیری افراد  تاریخ ریاضیات با ایجاد نمایش

ان در بستر واقعی آموز دانشتا  شود میی آموزش سبب  در نتیجه ورود تاریخ ریاضیات به حوزه

ند. عالوه بر این متوجه های ریاضی قرار گیرند و به ساخت دانش خود بپرداز شكل گیری مفاهیم و ایده

 اند.  می شوند که دانشمندان ایرانی چه سهم باالیی در ترویج این علم، بر عهده داشته

 های ریاضی فرایند -5-2-2

شرحی  اند که مورد خالصه شده 9طور که پیش از این اشاره شد، فرایندهای ریاضی در همان

 مختصر از هر یك ارائه می گردد.

 حل مسأله -5-2-2-1

در برنامه درسی ریاضی دارد. پولیا ای حل مسأله یكی از عناصر محتوایی است که جایگاه ویژه

تسلط بر ریاضیات را توانایی و مهارت در حل مسأله و به معنای داشتن استقالل اندیشه، عقل سلیم و 

ای  ی وسیله وجوی آگاهانه ضرورت جست»د پولیا عبارت است از داند. مسأله از دی نیروی نو آفرینی می

باشد. حل مسأله،  مناسب، برای رسیدن به هدفی، ولی در بدو امر این وسیله غیر قابل دسترس می

آموز  کند که در آن دانش شونفلد مسأله را فعالیتی تعریف می«. معنای پیدا کردن این وسیله است به

ی ریاضی در دسترس و از قبل  هحلی برای آن پیدا کند و وسیل عالقمندانه درگیر است و تالش دارد که راه

ی  ای که با آن به هدف برسد، ندارد. او دانش و رفتار الزم برای انجام حل مسأله را در چهار مرحله آماده

 دارد. های باوری بیان می ها، کنترل و نظام منابع، رهیافت

ه را درگیر شورای ملی معلمان ریاضی در سند اصول و استانداردها برای ریاضیات مدرسه حل مسأل

داند که روش حل آن از پیش شناخته شده نیست، به این خاطر  شدن در وظیفه، تكلیف و فعالیتی می

آموزان باید آن را از درونِ دانش خودشان بیرون بكشند و از مسیر این فرآیند،  حل، دانش برای یافتن راه

ها  . از این منظر، حل کردن مسألههای جدید ریاضی را رشد و توسعه خواهند داد ها اغلب درک و فهم آن

فقط یك هدف یادگیری ریاضی نیست، بلكه یك ابزار و روش اصلی و فراگیر انجام دادن ریاضیات است. 

کردن مسائل  شدن و حل کردن، گالویز بندی های فراوان و متواتر برای صورت آموزان باید فرصت دانش

، داشته و پس از آن ترغیب و تهییج شوند که روی ای که نیازمند و مستلزم تالش و کوشش است پیچیده

کند: حل مسأله  العمل داشته باشند. استرنبرگ، حل مسأله را این گونه تعریف می تفكرشان بازتاب و عكس

یابی به هدف قرار دارد. از نظر استرنبرگ  شامل کار ذهنی برای غلبه بر موانعی است که سر راه دست

ند از: تشخیص مسأله، تعریف و بازنمایی مسأله، تولید راهبرد، سازماندهی مراحل کلیدی حل مسأله عبارت
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کار  های روزانه. این مراحل ممكن است با انعطاف به اطالعات، تخصیص منابع، نظارت و ارزیابی. در تجربه

به ی متوالی رخ دهند، یا به صورت تعاملی  روند. مراحل مختلف، ممكن است تكرار شوند، خارج از زنجیره 

 اجرا درآیند. 

گیری جهت  ی تصمیممطابق با تعریف لستر، یك مسأله، موقعیتی برای شخص یا گروه در لحظه

باشد. او اضافه انجام یك تكلیف که برای حل کامل آن الگوریتمی ساده و در دسترس موجود نیست، می

عنوان  ا گروه است. بهکند که در این تعریف فرض بر وجود میل برای انجام تكلیف از سوی شخص ی می

آموز  آموز، ممكن است برای دانش ی ریاضی مطرح شده برای یك دانش ای از این تعریف، مسأله نتیجه

 دیگری مسأله نباشد، اگر

 ها داشته باشد، اما اولی نداشته باشد. ای برای حل سؤال دومی یك الگوریتم آماده .1

 کردن باشد اما دومی نباشد.  اولی مایل به حل .2

  ها در مورد حل مسأله دیدگاه برخی

 -4اجرای نقشه  -3طرح یك نقشه  -2فهمیدن  -1روش پولیا در حل مسأله شامل چهار مرحله : 

بازگشت یا نگاه به عقب است. شونفلد برای تحلیل فعالیت حل مسأله در ریاضی، مدلی شامل چهار عامل 

ی دانش ل و نظام باورها است. منابع، گنجینهها، کنتررا ارائه می دهد. این عوامل شامل منابع، رهیافت

فهمد. به عبارت دیگر دانش  حل را می سازی راه ریاضی فرد است که با آن، مسأله و چگونگی اجرا و پیاده

کند،  گونه که شونفلد اشاره می باشد. البته همان ی داده شده، دارا می ریاضی که شخص در ارتباط با مسأله

اند که به شخص  ها، پیشنهاداتی عمومی یوب و یا نادرست نیز باشند. رهیافتاین منابع ممكن است مع

کند تا مسأله را فهمیده و در حل آن پیشرفت کند. کنترل به معنی انتخاب، نظارت، بازبینی و  کمك می

هاست؛ یا به تعبیری دیگر، تصمیمات عمومی راجع  های مناسب و یا اصالح و ترمیم آن حل کردن راه دنبال

باشد. نظام باورهای فرد نیز شامل دیدگاه او نسبت به  ها می کارگیری منابع و رهیافت ه گزینش و بهب

های راهیابانه فردی فقط یكی از اجزای  داشتن مهارت در استراتژی .موضوع، محیط و خودش است

اسب، اصالح و های من کردن شیوه آید. انتخاب و دنبال شمار می آمیز مسأله به تشكیل دهنده حل موفقیت

های نامناسب و درکل، وارسی و نظارت دقیق بر فرایند حل مسأله هر دو به یك اندازه  ترمیمِ انتخاب

 اهمیت دارند. این همان موضوع کنترل است.

هایی است که شونفلد برای عملكرد بهتر، حین حل مسأله مطرح  های فراشناختیِ زیر توصیه سؤال

 نماید: می

 دهید؟ حین حل مسأله انجام میدقیقاً چه کاری در  •

 دهید؟ چرا آن کار را انجام می •
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 کند؟ چگونه این کار به شما کمك می •

توجهی رخ داده است، پی برد.  توان به اشتباهاتی که در اثر بی از نظر شونفلد در بررسی موضعی می

ط با موضوع های دیگری به دست آید، ارتبا در بررسی کلی با مروری بر حل مسأله، ممكن است. روش

رسد و گاهی تكنیك مفیدی به دست آید که شخص بتواند آشكار شود که به ظاهر نامربوط به نظر می

 را به رهیافت کلی مسأله حل کردن خود بیفزاید.آن

 مسأله باز پاسخ -5-2-2-1-1

ها را به  توان آن باز، مسأله چندین پاسخ احتمالی خواهد داشت که می –در حل مسأله پاسخ 

های رسیدن به پاسخ است.  دین روش به دست آورد و تمرکز نه بر روی پاسخ مسأله، بلكه بر شیوهچن

گونه متقاعد شدن از راه دو  دهیم، به همان گونه که دریافت از راه دو حس مختلف را ترجیح می همان

ی مختلف حل شوند در ها توانند با راه که مسائل می  دهیم. اطالع از این استدالل متفاوت را نیز ترجیح می

کند تنها  آموزی که فكر می کنند تأثیر خواهد گذاشت. دانش آموزان با مسائل برخورد می روشی که دانش

برای حل مسأله وجود دارد ممكن است که روی مسأله خاصی مدتی فكر کند و اگر “ راه درست”یك 

یك حل به او ارائه شود و این الگویی را رها کند و منتظر بماند تا در کالس، تكن توفیقی حاصل نكرد آن

کند جا برای کشف ریاضی  گیرند. شاگردی که فكر می کار می آموزان ما در مدرسه به است که بیشتر دانش

کند، احتمال زیاد دارد که با مسأله، بیشتر درگیر شود، پیوندهایی برای  وجود دارد و از آن استفاده می

 ای دست یابد. منتظرهیرخودش پیدا کند و شاید به راه حل غ

 رسند: آموزان، مفید به نظر می های زیر برای کمك به حل مسأله توسط کودکان و دانشتوصیه

ها باید به آزمودن  ها روشن نیست، آن حل آن آموزان باید با مسائلی روبرو شوند که راه دانش •

 های مختلف حل مسأله تشویق شوند. بسیاری از راه

آموزان چالش ایجاد کنند، اما سختی  در حدی مشكل باشند که برای دانشها  الزم است مسأله  •

 ها را تبدیل به یك معمای غیر قابل حل کند. ای باشند که آن اندازه ها نباید به مسأله

 توان آموزش داد. راهبرد های حل مسأله را می •

ای کشف مسیر تدریس موثر حل مسأله به زمان احتیاج دارد )زمان برای درک موضوع، زمان بر •

 حل و زمان برای فكر کردن به جواب(.

 های زیر است: تكلیف مناسب برای حل مسأله، دارای ویژگی

 سازد، مند می آموز را درگیر و عالقه دانش •

 قابل کاربرد در جهان واقعی است، •

 آموز مرتبط است، با عالئق دانش •
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 گیرد، آموزان را در بر می کند، زیرا همه دانش مساوات را رعایت می •

 بخشد، آموزان فعال را ارتقا می درگیری دانش •

 حاوی محتوای ریاضی مهمی است، •

 شود، های ریاضی مرتبط می ها و مفهوم با سایر مسأله •

 درسی ریاضی جاری است،  در راستای برنامه •

 شود، های موضوعی تلفیق می با سایر حوزه •

 پاسخ و غیر معمولی است،-باز •

 کند، های چندگانه را ایجاد می حل راه امكان استفاده از رویكردها و •

 آموخته شده، قابل حل نیست، ی از پیش به سادگی با استفاده از یك رویه •

 آموزان است، یابی توسط دانش چالش برانگیز و در عین حال قابل دست •

 نیازمند پافشاری است، •

 به خوبی طرح شده است، •

 های شفاف و بدون ابهام است، حاوی واژه •

 دهد، شرح میانتظارات را  •

 انگیزد. های قابل نمره دادن را بر می پاسخ •

 درسی ر برنامهنقش و هدف حل مسأله د

بندی را مشخص  درسی سه دسته شرودر و لستر در مورد نقش و هدف حل مسأله در برنامه

 اند: کرده

  تدریس برای حل مسأله )تدریس محتوای ریاضی برای کاربرد بعدی در حل مسائل ریاضی(؛ در

که  های اولیه ریاضی را قبل از آن نوع روش تدریس، معموالً معلم محتوا و مفاهیم و الگوریتم این

ها با  دهد. سپس آن ها ارائه می ها را در حین حل مسأله احساس کنند، به آن یادگیرندگان نیاز به آن

 پردازند. ها به حل مسأله می ها و روش دانستن آن مفاهیم و فرمول

 های رهیافتی برای رشد توانایی عمومی در حل  حل مسأله )تدریس استراتژیی  تدریس درباره

چه که پولیا برای حل مسأله پیشنهاد  هایی نظیر آن مسائل(؛ در این نوع روش تدریس، معلم رهیافت

 دهد. آموزان آموزش می کند را به دانش می

  ی ارائه مسائل غیر روتین  وسیله تدریس از راه حل مسأله )تدریس محتوای استاندارد ریاضی به

ای از دنیای واقعی که شامل مفهوم  در بردارنده این محتوا(؛ در این نوع روش تدریس، معلم معموالً مسأله
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آموزان ضمن حل این مسأله دانش  کند و دانش شده برای تدریس است، مطرح می ریاضی درنظرگرفته

 گیرند.  ریاضی مورد نظر را نیز فرا می

 ح مسأله ریاضیطر -5-2-2-1-2

ای از یك مسأله موجود  بندی تازه عنوان تولید مسائل جدید و نیز صورت طرح مسأله ریاضی به

ای که در قبل، حین یا بعد از  های طرح مسأله به نام -است. سیلور، سه نوع طرح مسأله را  تعریف شده 

کند که الزم است طرح  ه میاست. تعریف سیلور به این امر اشار مشخص کرده  -دهد  حل مسأله رخ می

ی حل مسأله ریاضی در نظر بگیریم. ارتباط بین حل مسأله و  مسأله ریاضی را در هر بحث و گفتگو درباره

آموزانی که در حل مسائل غیر  طرح مسأله ریاضی، موضوع بسیاری از مطالعات پژوهشی بوده است. دانش

اند. توانایی در حل مسأله جدید با طرح  ی نیز طرح کردهبهتر های اند، مسأاله بهتر بودهروتین )نامتعارف( 

کند که یكی از فرآیندهای شناختیِ  مسائلی با ساختارپیچیده در ارتباط است. کیل پاتریك استدالل می

اساسیِ درگیر در طرح مسأله ریاضی، ایجاد ارتباط است که در یك مطالعه توسط سیلور و کای مورد 

آموزان در زمان طرح مسأله،  ی خود دریافت که بسیاری از دانش نوگراد در مطالعهاست. وی تأیید قرار گرفته

 کردند.  اطالعات را از تجارب خود و یا فوری از محیط فیزیكی تولید و انتخاب می

 معلمان و حل مسأله -5-2-2-1-3

حل  های درسی آلی دارد و کتاب درسی مناسب که در آن حل مسأله جایگاه ایده داشتن برنامه

ها از حل مسأله، اعتبار  مسأله محور، بدون در نظر گرفتن آموزش معلمان ریاضی و چگونگی درک آن

آموزان باشد، در ابتدا  ی آموزش حل مسأله به دانش اجرایی چندانی ندارد. اگر هدف ما فراهم کردن زمینه

بایست گنجاندن  ها، می اولویتصورت شفاف و صریح، حل مسأله را فرا بگیرند. یكی از  باید خود معلمان به

 ی درسی تربیت دبیر ریاضی باشد. رویكرد حل مسأله در برنامه

 استدالل و اثبات -5-2-2-2

طورخاص در  طور کلی در زندگی روزمره و به هایی هستند که به استدالل و اثبات، از جمله مهارت

دو فرآیند در ریاضیات و توانایی آشنایی با این  .باشند آموزش ریاضی از جایگاه خاصی برخوردار می

ساز تفكر منطقی در افراد باشد. قضاوت در مورد درستی یك استدالل،  تواند زمینه ها می کارگیری آن به

گیرد. بسیاری از محققین آموزش ریاضی  ای در ریاضیات، از فرآیندی به نام اثبات نشأت می قضیه یا گزاره

ی تفكر  های ریاضی و توسعه ثبات برای شناخت و انجام فعالیتبر این باورند که فرآیند استدالل و ا

 باشد. های مهم در آموزش و یادگیری ریاضیات می منطقی ضروری است و یكی از ابزار
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ی تفكر و قدرت استدالل افراد  ای از علوم، نقش مؤثری را در توسعه عنوان شاخه علم ریاضیات به

نمایند.  ای اشاره می میت استدالل و اثبات در ریاضیات مدرسهها به اهکند. بسیاری از پژوهش ایفا می

ی ابزاری و  دهند که درک و فهم ریاضی بدون تأکید بر استدالل غیر ممكن است و جنبه ها نشان می آن

عنوان یك علم مستدل یاد گرفته  ها به  ای از رویه جای مجموعه چه ریاضیات به کند و چنان ای پیدا می رویه

کند. شورای ملی  ها را فراموش می تواند بازسازی شود، حتی موقعی که حافظه رویه احتی میشود، به ر

عنوان یكی از استانداردهای فرآیندی آموزش  معلمان ریاضی آمریكا و کانادا استدالل و اثبات را به

ی  ا پایان پایهدبستان ت های آموزشی از پیش دارد که برنامه نماید و بیان می ای معرفی می ریاضیات مدرسه

های اساسی ریاضیات  آموزان را قادر سازند تا استدالل و اثبات را به عنوان جنبه دوازدهم باید دانش

های ریاضی را  ها و اثبات ها را مورد بررسی قرار دهند، بحث های ریاضی بسازند و آن بشناسند، حدسیه

 گیرند. کار انتخاب نمایند و بههای مختلف استدالل و اثبات را  تكمیل و ارزیابی کنند، روش

تعاریفی که توسط ریاضیدانان و آموزشگران ریاضی در مورد استدالل و اثبات ارائه شده و همچنین 

تواند بر  کارکردهایی که برای این مفاهیم بیان گردیده، متنوع و گاهی متفاوت است که این تنوع می

عنوان فرآیند  طورکلی، استدالل را به ذار باشد. لیتون بهها در آموزش ریاضی تأثیرگ کاربرد و استفاده از آن

چه درست است یا صحت دارد،  گیری در مورد آن ها برای نتیجه هماهنگی بین شواهد، باورها و اندیشه

عنوان توانایی تفكر منسجم و منطقی و  خاص، استدالل ریاضی را به طور کند. مانسی نیز به تعریف می

نماید. راسبر این باور است که  از حقایق ریاضی آشنا یا مفروض، تعریف میگیری  استنتاج و نتیجه

که علم توسط مشاهده تأْیید  درحالی"کند که: دهد و بیان می استدالل اساس ریاضیات را تشكیل می

اگر توانایی "گوید  و در ادامه می"گیرد شود، ریاضیات توسط استدالل منطقی مورد تأیید قرار می می

های تكراری  ها و مثال ای از رویه آموز رشد نكرده باشد، ریاضیات برای او به مجموعه در دانشاستدالل 

نیز در تعریف اثبات ریاضی  2واستویل1ویتس . ایگل"شود که چرا چنین هستند، تبدیل می فاقد تفكر این

ی  که قضیه این کردن خود و دیگران در اثبات ریاضی، استدالل دقیقی است که برای متقاعد"گویند:  می

های  هایی که در بحث خالف استدالل ها معتقدند که بر آن "رود. کار می  ریاضی خاصی درست است، به

 گیرد، هر مرحله از اثبات ریاضی باید از لحاظ منطقی درست باشد. روزمره مورد استفاده قرار می

ر، از حقایق پذیرفته شده برای استایلیانیدز نیز بر این باور است که اثبات ریاضی یك استدالل معتب

ی ریاضی است. نگاه بسیاری از ریاضیدانان و آموزشگران ریاضی به معنا و مفهوم  تأیید یا رد یك گزاره

هایی است که با یك مجموعه  ای منطقی و صوری از استدالل اثبات، این است که یك اثبات ریاضی دنباله

                                                           
1 Iglewicz 
2 Stoyle 
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ی قبلی( شروع  ، تعاریف، مفروضات و نتایج ثابت شدههای معین و مشخص )مانند اصل موضوعه از داده

تواند برای  رسد. البته این تعریف می ی معتبر می شود و با استفاده از مراحل منطقی به یك نتیجه می

کننده و مبهم باشد. در واقع   آموزانی که در مراحل ابتدایی یادگیری فرآیند اثبات قرار دارند، گیج دانش

ز در تشخیص اصول موضوعه و مراحل منطقی مورد نیاز با مشكل مواجه شود. توجه آمو ممكن است دانش

صوری اثبات در آموزش ریاضیات کافی نیست و   ی به این نكته ضروری است که تنها در نظر گرفتن جنبه

ی ی آموزش نماید که در زمینه در این زمینه یك اثبات باید قابلیت توضیح نیز داشته باشد. هنا تأکید می

است، بهتر بفهمیم. او  ای را که ثابت شده کند تا معنای قضیه بهترین اثبات، اثباتی است که به ما کمك می

کنند به این پرسش نیز پاسخ  که درستی قضیه را تأیید می هایی عالوه بر این معتقد است چنین اثبات

هایی که توضیح  ای اثبات مدرسهرو در ریاضیات  . از این"ی مورد نظر درست است؟ چرا قضیه"دهند که  می

آموزان را از فرآیند اثبات تسهیل  دهند، از اهمیت بیشتری برخوردارند، زیرا درک و فهم دانش می

 نماید:  گونه تعریف می بخشند. استایلیانیدز فرآیند اثبات در کالس درس ریاضی را بدین می

هاست که یك  پیوسته از گزاره هم ای منطقی و به اثبات، یك استدالل ریاضی متشكل از دنباله

 های آن به قرار زیر است: کند و ویژگی ادعای ریاضی را تأیید یا رد می

های معتبری است که بدون نیاز به توجیهات بیشتر توسط افراد کالس پذیرفته و  شامل گزاره (1

 شود.  استفاده می

س، معتبر و قابل فهم های مختلفی از استدالل است که از نظر افراد کال ی شكل دربرگیرنده (2

 باشد.  می

منظور برقراری ارتباط  ای است که به شده های گفتاری مناسب، قابل فهم و شناخته  شامل شكل (3

 گیرد. با افراد کالس مورد استفاده قرار می

رسد؛ زیرا از یك طرف،  ای مناسب به نظر می تعریف استایلیانیدز از اثبات در ریاضیات مدرسه

های  ها، الگوها و روش ی علمی در نظر گرفته که مستلزم استفاده از گزاره نوان یك رشتهع ریاضیات را به

است که  عنوان یادگیرندگان ریاضی لحاظ کرده آموزان را به معتبر و مناسب است و از طرف دیگر، دانش

ن معین نیازمند وابستگی اثبات به مفهوم پذیرفته شده و در دسترس، برای افراد یك کالس در یك زما

 باشد. می

ی  آموزان درباره توان برخی از باورهای مشترک و عمومی دانش براساس مطالعات هارل و ساودر می

 بندی نمود؛ صورت زیر طبقه سازد، به که چه چیزی یك اثبات ریاضی را می این
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بودن: یك استدالل درصورتی یك اثبات است که مطابق با آداب وآیین خاص ریاضی 1آیینی -

 . باشد

: یك استدالل،زمانی یك اثبات است که توسط یك مرجع رسمی مانند معلم یا یك 2مرجع مدار -

 ریاضیدان مشهور ارائه و تأیید شود.

ی کلی بر اساس یك یا چند مثال، مورد بررسی  : درستی یك گزاره3کارگیری روش استقرایی به -

 گیرد. قرار می

ل مناسب و بر اساس تصورات ذهنی، نشان داده : از طریق یك شك4کارگیری روش ادراکی به -

 شود که ویژگی مورد نظر برقرار است. می

 : برای بررسی درستی یك گزاره باید از نمادهای ریاضی استفاده شود.5استفاده از روش نمادین -

گیری راجع به آموزان نیازمند فهمیدن این هستند که برای تصمیمگلیدن معتقد است که دانش

 زی در ریاضی، به اثبات نیاز دارند. درستی چی

گران ریاضی، به ارزیابی مجدد نقش ساختارهای اصل ها و آموزش ی گذشته، ریاضیدانهادر دهه

اند که اثبات، ممكن است درجات مختلفی از اعتبار ها قبول کردهاند. آنموضوعی و اثبات صوری پرداخته

رد قبول باشد. هنا تصورات مختلف اثبات در ریاضی را به سه باشد و هنوز، به همان اندازه موصوری داشته

 است:جنبه تقسیم کرده

 آلی عنوان ایده عنوان یك مفهوم نظری در منطق صوری که ممكن است به اثبات صوری : اثبات به

 که عمل ریاضی واقعی تنها تقریبی از آن است در نظر گرفته شود.

 های دانکند که از نظر ریاضیمفهوم هنجاری که تعریف میعنوان یك  اثبات قابل قبول : اثبات به

 مطرح، چه چیزی قابل قبول است.

 عنوان یك فعالیت در آموزش ریاضی که در خدمت توضیح دادن  تدریس اثبات : اثبات به

 آموزان منتقل شوند.هایی است که این ارزش را دارند که به دانش ایده

شوند، میهایی که توضیح دادهشوند و اثباتهایی که ثابت میبندی، هنا بین اثبات در این تقسیم

دهند که یك قضیه شوند، فقط نشان میهایی که ثابت میی وی، اثباتشود. به عقیدهتمایز قایل می

دهند که چرا یك قضیه درست شوند، نشان میهایی که توضیح داده میکه اثبات درست است، در حالی

                                                           
1 Ritual 

2 Authoritative 

3 Inductive 

4 Perceptual 

5 Symbolic 
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شوند. این جنبه از اثبات های توضیحی، باعث درک و فهم بهتری از ریاضی میاست و درنتیجه، اثبات

های اخیر، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، زیرا با طبیعت انسانی سازگارتر است که در دهه

گرا مانند بیشاپ و  ریزان درسی انسانی کلمنتس و الرتون، برنامهاست. به همین دلیل است که به گفته

داند که ای را که ریاضی را شكلی از دانش عینی میسوفانی مانند ایوِرس و واکر و ویتگنشتاین، ایدهفیل

ی اند. به عقیده قابل درک است، به چالش کشیده -اثبات صوری –وار فقط از طریق استدالل دقیق و نظام

نوعی از محتوا و ، که انگارمرزی از دانش است و نباید طوری تدریس شود ی بیها، دانش ریاضی، شبكه آن

 روابط عینی صرف است.

هایی را که گران ریاضی  نقش های درگرفته در چیستی اثبات، برخی آموزش با عنایت به بحث

اند: تأیید درستی یك عبارت، توضیح درستی چرایی کند، بدین صورت برشمرده اثبات در ریاضی ارائه می

ها در وار کردن عبارتضی، کشف یا خلق جدیدی در ریاضی، نظامیك عبارت، ایجاد ارتباطات با دانش ریا

 یك نظام اصل موضوعی.

این است که  "ای، به اثبات نیاز داریم؟آیا در ریاضیات مدرسه"پاسخ شونفلد به این سؤال که 

وجود ها دانامروزه، هیچ اجماعی در بین ریاضی»است، طور که هنا یادآور شدهبا این حال، همان« قطعاٌ.»

امادر هر « است.چنان که هرگز این اجماع وجود نداشتهندارد که بگویند اثبات قابل قبول چیست، هم

ای که برای واقعی کردن خاطر عجله به»است، باید مراقب باشیم که طور که گلیدن هشدار دادهحال، همان

ها ریاضی واقعی را به آن آموزان داریم، ممكن است به این خطر بیفتیم که هرگز،ریاضی برای دانش

ی شونفیلد، مندی به ریاضی و نشان دادن ضرورت وجود اثبات، به گفتهبرای ایجاد عالقه«. معرفی نكنیم

آموزان اگر دانش»ی درسی ریاضی وظیفه دارد که یك فرهنگ ریاضی در کالس درس ایجاد کند برنامه

های راجع به چیزها، و قانع کردن، بخش در یك فرهنگ ریاضی رشد کنند که در آن، گفتمان، تفكر

ها ها، باید به عنوان بخش طبیعی ریاضیات آنگاه اثبات ها با ریاضی باشد، آنهای آنمهمی از درگیری

شود. روش شهودی، روش تمثیل، روش استقرایی، روش برهان خلف، روش استنتاج منطقی برخی دیده 

 باشند.های استدالل میاز روش

باشد. هدف از ارائه  های درسی ریاضی می اثبات از عناصر مهم در تبیین محتوای کتاباستدالل و 

ریاضی با هدف آن در ریاضیات محض متفاوت است. توجه به این موضوع در  استدالل و اثبات در آموزش

 درسی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.های  ها در کتاب ها و اثبات چگونگی ارائه استدالل

 تمان ریاضیگف -5-2-2-3

دادن،  کردن، توضیح کردن، سؤال گفتن، شنیدن، نوشتن، بحثگفتمان ریاضی، شامل سخن

ها و مفاهیم ریاضی است. یكی از اهداف اصلی گفتمان ریاضی،  کردن در مورد ایده کردن و استدالل توجیه
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ها با  معلم و گفتگوی آن آموزان با وارِ دانش ریاضی است. گفتگوی ریاضی تفكر ها و ایده سازماندهی و بیان

های خود و  دادن در مورد تفكرات و دفاع از ایده یكدیگر چه انفرادی و چه به صورت گروهی و توضیح

های یك  آموزان و همچنین نقد و بررسی راه حل های ریاضی دیگر دانش قضاوت و ارزیابی در مورد ایده

های متفاوتی  روند. شیوه اضی به شمار میهای مهمی از فرآیند گفتمان ری مسأله در کالس درس، بخش

برای گفتمان ریاضی شامل ارائه تصویری، کالمی و نوشتاری وجود دارد. در فرآیند گفتمان ریاضی انتظار 

کار گیرند. استفاده از زبان  به ریاضی های ایده بیان برای را ریاضی آموزان بتوانند زبان رود که دانش می

های مختلف در گفتمان ریاضی اهمیت اساسی دارد. اصطالحات،  ان پایهآموز ریاضی متناسب با دانش

 قراردادها و واژگان ریاضی نیز به تناسب توانمندی فراگیران، قابل طرح هستند.

ها و  های ریاضی در کالس درس، نقد و بررسی آن گفتمان ریاضی فرصتی را برای خلق ایده

آورد. گفتمان فضایی را در کالس  ریاضی به وجود می برقراری ارتباط و اتصال بین موضوعات و مباحث

های ریاضی خود همراه با  کردن دیگران به صورت مستدل و دفاع از ایده درس برای تمرین به منظور قانع

نفس  آورد و حس مالكیت بر مفاهیم ریاضی و اعتماد به احترام گذاشتن به افكار مخالف فراهم می

سازی این فضا نقش کلیدی دارند. معلم ریاضی با  معلمان ریاضی در آماده کند. آموزان را تقویت می دانش

آموزان  های دانش ها و مشكالت و بدفهمی ها، افكار، ایده هدایت مؤثر گفتمان در کالس درس با دیدگاه

آموزان به  تواند با مشارکت دانش شود و در صورت اقدام مناسب می درباره موضوع مورد بحث آشنا می

ها کمك نماید. از این منظر، بسیاری از  کردن بدفهمی تر مفاهیم و موضوعات ریاضی و برطرفدرک به

 یابد. افتد اهمیتی دو چندان می مواقع گفتمان ریاضی که پس از حل یك مسأله در کالس درس اتفاق می

د را دهند، هنگامی که استدالل خو های حل مسأله خود را ارائه می آموزان، روش هنگامی که دانش

ها  کنند، یا زمانی که یك سؤال در مورد چیزی که برای آن برای یك هم کالسی یا معلم توجیه می

آورند. همچنین  کنند، بینش و بصیرت مناسبی در مورد تفكرات خود بدست می نامفهوم است، طرح می

ایندهای درهم شود. بازتاب و گفتمان، فر آموزان می پذیری در دانش این امر موجب ارتقا روحیه نقد

کنند.  آموزان کمك می های فراشناختی دانش ای در یادگیری ریاضی هستند که به تقویت رفتار تنیده

تواند تبدیل به  توجه و برنامه ریزی دقیق معلمان، به منظور بازتابِ آگاهانه بر اعمال توأم با گفتمان می

کند تا تفكر خود را  آموزان کمك می نشیك قسمت طبیعی یادگیری ریاضیات شود. نوشتنِ بازتابی به دا

منسجم کنند زیرا این امر، مستلزم آن است که روی کار خود بازتاب داشته باشند و تفكرات خود را در 

توان به  ها، می های مطرح شده در کالس درس، شفاف کنند. همچنین با مراجعه به این نوشته مورد ایده

 رد.ب آموزان پی سیر تحول تفكر ریاضی دانش
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در فرایند کار گروهی و بحث همگانی در کالس برای حل مساله، فواید زیادی نصیب فراگیران 

آموز دیگر  تواند از دیدگاه دانش داند، می آموزی که یك روش برای حل یك مسأله می شود. اغلب، دانش می

های حل  ها و روش بهره ببرد که ممكن است جنبه متفاوت دیگری از مسأله را آشكار نماید. ارائه پاسخ

آموزان  تواند موجب تولید یك پاسخ تازه توسط دیگر دانش آموزان می متفاوت برای یك مسأله توسط دانش

گردد و باورهای  "تنها یك روش حل برای هر مسأله"رنگ شدن ایده  برای همان مسأله شود و باعث کم

شود که  خواسته می آموز دانشوقتی از آموزان در فرایند حل مسأله را اصالح کند. همچنین  غلطِ دانش

 یابد. ی دیگران را توضیح دهد، استدالل ریاضی او نیز ارتقاء می های حل مسأله روش

روند نیاز به زبانی مشترک و معتبر  های باالتر می آموزان به پایه به تدریج، به موازات آنكه دانش 

گیری  د. الزم است تأکید شود که در معرفی و به کارشو ها پیدا می ها و افكار ریاضی در آن برای بیان ایده

زبان ریاضی نباید افراط و یا تفریط کرد. باید از کاربرد نابهنگام برای تحمیل زبان رسمی ریاضی پرهیز 

شود. استفاده از زبان رسمی ریاضی و نیز تعاریف دقیق ریاضی قبل از آنكه نیاز به آن از سوی 

آموزان مشخص گردد، به هیچ وجه  قبل از آنكه اهمیت آن برای دانش آموزان احساس شود و یا دانش

آموزان باشد و  های کالمی و تعاریف خودِ دانش مناسب نیست. در این مسیر بهتر است شروع کار با عبارت

 شدن پیش رفت. ها و رسمی به تدریج به سوی پاالیش آن

 پیوندها و اتصاالت -5-2-2-4

شده را به مباحث  ان بتوانند مطالب آموختهآموز دانشر اتفاق بیفتد باید برای آنكه یادگیری معنی دا

تر و ماندگارتر شود. آموزش ریاضی باید  بر ارتباط  قبلی مرتبط کنند که باعث می شود یادگیری عمیق

ای  آموزند ریاضیات مجموعهآموزان می در نتیجه  دانش .های ریاضی تكیه کند متقابل و درهم تنیدگی ایده

شود و به همین شكل نیز  بندی می های مجزا و منفك نیست، هرچندکه اغلب بدین شكل صورت از شاخه

عنوان یك کل  در نظر گرفتن ریاضیات به .گردد. در واقع ریاضیات یك حوزه درسی یكپارچه است ارائه می

ای که  گونه کند، به ی ارتباطات در حوزه ریاضی را هم برجسته می یكپارچه ضرورت مطالعه و تفكر درباره

شود. برای اهمیت دادن به  های تحصیلی مختلف منعكس می ای خاص و بین پایه درسی پایه در برنامه

چه  اند و آن های قبلی خوانده آموزانشان و نیز ریاضیاتی که درپایه اتصاالت، معلمان باید از نیازهای دانش

های ریاضی را  آموزان باید ارتباطات بین ایده دانش خوانند، آگاه باشند. عالوه بر اینكه که در آینده می

تشخیص دهند و از آن استفاده کنند باید بتوانند ریاضیات را در متون خارج از ریاضی تشخیص دهند و 

 برند. ارتباط و اتصال بین مفاهیم ریاضی می تواند به فرآیند حل مسأله کمك نماید.  کار به

ود از اتصاالت بین مفاهیم و موضوعات ریاضی در یك پایه بسیار مهم است که معلمان ریاضی خ

درسی آگاه باشند.  به طور مثال معلم باید بتواند ارتباط بین  ها و همچنین برنامه درسی و نیز در بین پایه
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تابع و مفاهیمی مرتبط با آن مانند مجموعه، رابطه، زوج مرتب و حاصل ضرب دکارتی را درک کند و نیز 

ان تشریح کند. آموز دانشط بین مفهوم تابع و دیگر مفاهیم ارائه شده در کتاب درسی را برای بتواند ارتبا

ها که با تابع مرتبط هستند  عالوه بر این، مناسب است که ارتباط بین مفهوم تابع و مفاهیمی از سایر رشته

ها و این  تباطبررسی شود. همچنین معلمان ریاضی باید بدانند که چگونه به کمك برقراری این ار

آموزان به درک بهتر از مفاهیم ریاضی که دارای انسجام و یكپارچگی باشد، برسند. در این  اتصاالت، دانش

 مسیر یكی از امكانات مفید، نقشه مفهومی است.

 نقشه مفهومی -5-2-2-4-1

هد.  نقشه د دار بین مفاهیم را نشان می های معنی ای است که رابطه ی مفهومی، در واقع نقشهنقشه

کند. یك نقشه مفهومی نموداری است شامل  های ریاضی تأکید می مفهومی از ابزارهایی است که بر ارتباط

کنند.  ها )مفاهیم یا اصطالحات(، خطوط اتصال و عبارات اتصال که رابطه بین دو مفهوم را توصیف می گره

کشیدن و مجسم کردن دانش موجود کند تا از طریق به تصویر  های مفهومی به آموزشگر کمك می نقشه

فهمد، اطالعات جمع کند.  آموز می چه دانش گیرد درباره آن او انجام می که توسط خودِ آموز دانشدر ذهن 

 کند. همچنین نقشه مفهومی به سازماندهی دانش و ساخت آن کمك می

 
 (1389)نقل شده در استادی  : نقشه مفهومی در مورد نقشه مفهومی(2-5)نمودار

کند تا اطالعات را سازماندهی کرده و  آموزان کمك می های مفهومی به دانش عالوه بر این، نقشه

هایشان را  کند تا ایده آموزان کمك می های مفهومی به دانش چارچوب های بهتری از دانش بسازند. نقشه

عنوان یك ابزار روش  ها به بهتر سازماندهی کنند، بهتر بخوانند، بهتر بنویسند و بهتر فكر کنند. نقشه

های مفهومی به عنوان  کنند تا روابط را آشكار نمایند؛ در واقع نقشه آموزان را ترغیب می شناختی دانش
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کنند که بین دو مفهوم یك پل ارتباطی بسازند و  آموزان را تشویق می یك راهبرد یادگیری قوی دانش

ها را شناسایی نمایند برای معلم نیز  ن بدفهمیها فكر کنند و همچنی ی روابط بین گزاره فعاالنه درباره

تواند خط سیر را برای سازماندهی مفاهیم و بحث و گفتگوهای کالسی با  های مفهومی می نقشه

آموزان تعیین کند. بر اساس تحقیقات  های دانش آموزان و همچنین برای مشخص کردن بدفهمی دانش

عنوان ابزاری برای  باشند. نقشه مفهومی به اساسی میهای مفهومی دارای سه کاربرد  انجام شده، نقشه

 رود.  کار می یادگیری و ابزاری برای ارزشیابی به -درسی، ابزاری برای یاددهی طراحی برنامه

 
 بین کاربردهای نقشه های مفهومی ارتباط :(3-5)نمودار

 بازنمایی -5-2-2-5

پیش  آموزان درطی تحصیالت از . دانشاشاره دارد پردازش کردن و تولید کردن بازنمایی به عمل

درباشند؛ تا از بازنمایی برای سازماندهی، ثبت، تبادل نظر حل مسأله، قای دوازدهم باید  تا پایه دبستانی

ان به نمایش های آموز دانشمدل سازی و تفسیر و تعبیر پدیده های ریاضی استفاده کند. زمانی که 

یش درمی آورند، دسترسی پیدا می کنند صاحب ابزارها و روش را به نما ها آنریاضی و ایده هایی که 

را برای اندیشیدن ریاضی وار گسترش می  ها آنهایی می شوند که به طور چشم گیری ظرفیت و قابلیت 

 دهد.

 کاربرد بازنمایی -5-2-2-5-1

 ده ها:ها برای شناختن، ثبت کردن و تبادل ای ها و بازنمایی کردن و بكار بردن نمایش الف( خلق
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و  بصیرت ها ،آموزان های دانش ها و بازنمایی گاه کردن به نمایشتوانند با مشاهده و ن معلمان می

ان درباره ریاضیات به دست آورند. آموز دانشهای تفسیر کردن و فكر کردن  شناخت با ارزشی از روش

 یشه ی خود را تشخیص دهند.ان کمك کنند تا تفكر و اندآموز دانشند به توان میبازنمایی ها و نمایش ها 

های ریاضی برای حل کردن  گرفتن و ترجمه کردن درمیان نمایشب( انتخاب کردن، به کار 

 مسأله:

ی کسرها و بسیاری از مفاهیم دیگر در ریاضیات استفاده از بازنمایی موجب آگاهی عمیق درباره

 شود. مدرسه می

 ج( به کار بردن نمایش ها برای مدل سازی و تفسیر کردن پدیده های فیزیكی، اجتماعی و ریاضی:

، مدل و نمایش، برای اشاره کردن به مواد فیزیكی مورد استفاده قرار می ها فعالیتدر برخی  -

 گیرد.

قرار می  فردی دنیای واقعی را دراختیار  ، مدل و نمایش دیدگاه یك پدیدهها فعالیتدر برخی  -

 دهند.

 در نظر گرفت. بازنمایی درونی و بیرونی.به صورت  توان میبازنمایی را 

متعارف و قراردادی ریاضیات )مانند شمارش مبنای  های خارجی از سیستم های نمادینِ سیستم

یی که درگیر موارد ها آنده، نشانه های جبری رسمی( تا محیط های یادگیری ساختاربندی شده )مانند 

درمقایسه  .شود میرا شامل  (باشند مییی که در دنیای بسیار ریز کامپیوتری ها آنیا  هستند رتیمها

آموزان و تشخیص معانی به نمادهای ریاضی  شامل ساختارهای نمادین شخصی دانشهای درونی  سیستم

 شود.ل برقرار تعام ،بین بازنمایی درونی و بیرونیباید  مفاهیم ریاضی، تدریس مؤثرِ منظوربه  گردد. می

است، به همین ترتیب تعریف  ی زبان مادری افراد توضیح دهندهروش های تجسم کالمی و نحوی 

 .باشد میی گرامر و نحو  عات ریاضی و غیرریاضی و استفادهی اطال کننده

جسم نمادین رسمی به صورت درونی رخ می دهد و حتی گاهی اوقات تجسم بیرونی به جای ت

یا فرمولی می کند  رسم می ینمودار آموز دانشمانند زمانی که یك  .شود میواقع  تجسم درونی سودمند

 نویسد تا نشان دهد که چگونه نسبت به آن مسأله فكر می کند.

 ،آموز دانش، مانند وقتی که کردهم زمان به جای تجسم بیرونی به طور درونی فكر توان  میگاهی 

ماهیت  کند. این رویكردِ تجسم می ،ده دریك فرمول حسابیك تصویر ذهنی را از عملكرد توضیح داده ش

ان از تجسم خارجی و بیرونی و فعالیت تعالی ریاضی آموز دانشنماد هنگامی که اثرات یادگیری  ی دوسویه

 ساختاربندی شده را بتوان درک کرد، آنگاه تدریس ریاضی، بسیار مؤثر و کارآمد خواهد بود.

 سازیمدل -5-2-2-6
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های واقعی است.  ، توانایی افراد در حل مسائل در زمینه21وعات با اهمیت در قرن یكی از موض

توانایی به کارگیری ریاضی در دنیای واقعی و حل مسائل خارج از کالس درس، چیزی فراتر از داشتن 

د در این زمینه مفید باشد. مدلسازی ریاضی این امكان را فراهم توان میدانش ریاضی است که مدلسازی 

ان ارزش واقعی ریاضیات را به عنوان یك ابزار اساسی وکاربردی در جامعه، درک آموز دانشمی کند تا 

 کنند.

مدلسازی به یكی از   با توجه به اهمیت روز افزون ریاضیات در تكنولوژی و زندگی در عصر جدید،

رتمند برای دست های اخیر تبدیل شده است. مدلسازی به عنوان یك روش قد موضوعات برجسته در دهه

ان را از مفاهیم کلیدی تقویت می کند. آموز دانشیافتن به یادگیری معنادار در ریاضیات است، زیرا درک 

که بین ریاضی یاد گرفته شده در مدرسه و ریاضی به  کند میمدلسازی ریاضی به عنوان پلی عمل 

آموزان ایجاد  فرصت را برای دانش نماید. مدلسازی ریاضی این میربرده شده در جامعه رابطه برقرار کا

تواند به این سؤال پاسخ  های واقعی به کار برند. مدلسازی می خود را در زمینه  کند تا بتوانند دانش می

ای به  آموزان، ریاضیات مدرسه از نظر دانش  زیرا در برخی موارد گوید که فایده یادگیری ریاضیات چیست؟

باشد و تنها در حل مسائل مطرح شده در کالس گی واقعی افراد میعنوان فعالیتی است که جدا از زند

مند تفكر است که با استفاده از مدلسازی راه  درس، کاربرد دارد. با این حال، ریاضیات یك روش نظام

کند و یكی از کار آمدترین ابزارها در جهت جست و  های جهان واقعی تولید می هایی برای موقعیت حل

آموزان  هایی که در آن، دانش برای مسائل دنیای واقعی است؛ در نتیجه ایجاد فرصت هایی جوی راه حل

 .ققان در زمینه آموزش ریاضیات استهای مدلسازی خود را افزایش دهند، از اهداف مح بتوانند مهارت

ز اهداف آموزش شود که یكی ا مدلسازی باعث بروز تفكرخالق می  های محققان، همچنین بر اساس یافته

 باشد. ای می مدرسه

 اهمیت مدلسازی در آموزش ریاضی -5-2-2-6-1

تأکید مدلسازی بر ایجاد ارتباط بین ریاضیات مدرسه و جهان خارج از مدرسه است. یكی از 

، مدلسازی ریاضی است. شود میمهمترین عواملی که باعث ایجاد ارتباط بین ریاضیات و دنیای واقعی 

ضی آموخته شده و تدریس شده در مدرسه با ریاضیات مورد استفاده در مدلسازی به عنوان پلی بین ریا

 محل کار است.

یكی از اهداف آموزش ریاضی در عصر جدید، رشد فهم افراد از مفاهیم ریاضی و ارتقاء توانایی  

ای  قعیت های اجتماعی و حرفههای مختلف و به کار بردن  ریاضی در مو ها در استفاده از استراتژی آن

 .است
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 و مدلسازی ریاضی  برنامه درسی -5-2-2-6-2

باشد که بتوان بین زندگی  ، این موضوع میبرنامه درسیاز نكات بسیار مهم و کلیدی در طراحی 

 . باشد میدرسی  واقعی و ریاضیات مدرسه رابطه برقرار کرد و این یك ضرورت اساسی در برنامه

ریاضی، نقش کاربردهای دنیای  ه درسیبرنامگذاری  یكی از چالش های جدی در زمینه هدف

 است.  برنامه درسیواقعی در 

 ریاضی عبارتند از: برنامه درسیسه منبع مهم برای تعیین اهداف در 

 موضوعات درسی مدون؛ -1

 ؛شود میبرایشان طراحی  برنامه درسیافرادی که  -2

 قرار است در آن زندگی کنند؛ برنامه درسیای که خروجی این  جامعه -3

گر این موضوع  برنامه های درسی به سمت کاربرد ریاضی در دنیای واقعی بیانجهت گیری 

ریاضی نقش مهمی را  ایفا می کند.   برنامه درسیکه منبع سوم یعنی جامعه، برای تعیین اهداف  باشد می

 ای از تاریخ ریاضی همواره بین ریاضیات کاربردی و محض در نوسان بوده است و در هر برهه برنامه درسی

توان این ادعا را داشت که به طور کلی این روند بیان گر این  به سمتی بیشتر تمایل داشته است.  می

 درازای تاریخ تدریس ریاضیات است.موضوع است که توجه به کاربرد ریاضیات و مدلسازی به 

های  فعالیت توان میرا  برنامه درسیهای اصلی برای ورود مدلسازی ریاضی به زمینه  زمینه

فرودنتال دانست. آموزش ریاضیات واقعیت مدار یك نظریه برای تدریس و یادگیری است که اولین بار 

ان در کالس درس باید  به آموز دانشتوسط فرودنتال مطرح شد و  توسعه یافت. مطابق با این نظریه، 

نفعل ریاضی باشند. کنندگان م بازآفرینی  ریاضی از طریق انجام دادن آن بپردازند و آنان نباید دریافت

فرودنتال معتقد بود که ریاضی باید برای مفید بودن تدریس شود و باید به مسائل دنیای واقعی 

 آموزان نزدیك باشد. دانش

 آموزش و مدلسازی ریاضی -5-2-2-6-3

یكی از مهمترین اهداف در حوزه آموزش ریاضی رشد فهم افراد و ایجاد توانایی در آنان جهت حل 

 .باشد میکه مدلسازی ریاضی یكی از ابزارها برای تحقق این مهم  باشد میمسأله 

 :شود میسه عامل جهت ایجاد انگیزه در مسائل مدلسازی مطرح 

 ساختار و طبیعت سؤال؛ -1

 ان؛آموز دانششرایط  -2

 شرایط معلم. -3



 

385 

 

اه ان بدهد تا آنان به چالش کشیده شوند و از این رآموز دانشمحیط آموزش باید این فرصت را به 

به تقویت خالقیت و مهارت های ریاضی بپردازد. تدریس باید به گونه ای باشد که به افراد اعتماد به نفس 

های مختلف، بدهد و این  دیدگاه  را در ذهن ایجاد کند که حل  گیری  ریاضیات در زمینه برای به کار

 ای به چالش کشیدن تفكر آنان است.مسأله ابزاری  بر

تواند آموزشگران را در رسیدن به اهداف آموزش ریاضی یاری  ایجاد شرایطی میمدلسازی ریاضی با 

کند. در مدلسازی، افراد به تغییر یك موقعیت واقعی و طراحی یك مدل ریاضی می پردازند. مدل های 

به مدل های اقتصادی  و محیطی که به  توان میگیرند که  ریاضی با اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می

ان منبع اصلی  برای تصمیم گیری در سطوح مختلف اجتماعی استفاده می شوند، اشاره کرد. استفاده عنو

ان در مورد چگونگی و چرایی یادگیری آموز دانشتواند به فهم  های ریاضی در کالس درس نیز می از مدل

 ریاضیات کمك کند.

صالحیت مدلسازی شامل  برای مدلسازی باید صالحیت مدلسازی را در فراگیران ایجاد کنیم.

توان گفت  ها برای انجام فرآیند مدلسازی به طور هدفمند است. به طور کلی می ها و توانایی مهارت

صالحیت مدلسازی ریاضی به معنای توانایی برای تشخیص سؤاالت مربوط، متغیرها، روابط و فرضیات در 

باشد. همچنین  سه مدل با فرضیات مسأله میموقعیت جهان واقعی است و همچنین توانایی آنالیز و یا مقای

 یكی از عناصر مهم و تأثیرگذار بر فرآیند مدلسازی افراد، نگرش آنان برای انجام مدل سازی است. 

فرآیند مدلسازی با یك مسأله که در موقعیت دنیای واقعی قرار دارد، شروع می گردد، سپس با  

گردد. سپس این مسأله  به یك مسأله ریاضی دنبال میصورت بندی مسأله در دنیای واقعی و تبدیل آن 

تا با  شود در دنیای ریاضی حل و در نهایت جواب بدست آمده در دنیای ریاضی به دنیای واقعی برده می

دنیای ریاضی برای   زمینه واقعی تطبیق داده شود. در این قسمت ممكن است که پاسخِ بدست آمده در

ای که در  فرد با مسأله، ی صورت بندی یراتی داشته باشد. در واقع در مرحلهتطبیق با واقعیت، نیاز به تغی

پس  از این مرحله، به تدریج مفاهیم ریاضی مرتبط را  شود میزمینه واقعی مطرح شده است، روبرو 

کند. در بخش دیگر که مدل ریاضی را برای مسأله مطرح شده بیان می  کند و در نهایت، شناسایی می

گیرند و سپس  های ریاضی را در نظر می های بدست آمده است، فراگیران جواب تفسیر جوابمربوط به 

 کنند.  ها را در جهان واقعی تعبیر می معنای آن

آنچه در آموزش ریاضی انجام می دهیم، آن است که مسأله را از دنیای واقعی وارد دنیای ریاضی 

کنیم و سپس جواب حاصل را با دنیای واقعی  می های ریاضی آن را حل کنیم و با توجه به دانسته می

شود و با توجه به این که فرآیند ریاضی  دهیم که به این امر، فرآیند ریاضی وارکردن گفته می تطبیق می

ان بسیار مهم است، در این مورد، این نكته ضروری آموز دانشوارکردن برای توسعه دانش بر اساس تفكر 
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آموزان دارد، شروع و  ی دانش های زندگی روزمره مدار که ریشه در واقعیت ی زمینه است که از یك مسأله

ان قرار می دهد تا آموز دانشهایی را در اختیار  ها فرصت وار کنیم. این دسته از فعالیت سپس آن را ریاضی

 مسائل دنیای واقعی را با زبان غیر رسمی حل کنند.

شود. فردی  که به آن موقعیت واقعی گفته میگردند،  مسائل مدلسازی در جهان واقعی مطرح می

نمایدتا یك نمایش مغزی از موقعیت را  را مدلسازی کند باید در ابتدا مسأله را درک که قرار است مسأله

سازی و  دهد که این کار از طریق ساده بدست آورد و این کار را با هدف غلبه بر موقعیت واقعی انجام می

گیرد. این مدل واقعی از جهان واقعی  العاتِ عنوان شده در مسأله صورت میساختاربندی و فیلتربندیِ اط

با به کاربردن دانش خارجی ریاضی به جهان ریاضی از طریق ریاضی وارکردن معیارها و بوجود آوردن یك 

  شوند. مدل ریاضی تبدیل می

ی رسیدن به سازها به صورت ریاضی وار در جهان ریاضی برا که مدل باشد میگام بعدی این  

ها کار کنند؛ در آخر، نتایج ریاضی به نتایج جهان واقعی تفسیر می شوند. با حرکت به عقب و به  جواب

سمت جهان واقعی، نتایج در جهان واقعی، اعتباریابی می گردند و اگر در این مرحله نتایج با دنیای واقعی 

 ر شود تا به نتیجه مورد نظر برسند. مطابقت نداشته باشد، باید چرخه مدلسازی به صورت مكرر تكرا

های  های فیزیكی مرتبط با مسأله ای، معلم باید با استفاده از فعالیت در آموزش ریاضیات مدرسه

های گروهی تالش کند و یكی از مهمترین نكات  مدلسازی در جهت رشدِ بعد دانش و شرکت در گفتمان

 ها دخالت کند و به هدایت افراد بپردازد. بحث در این رابطه، آن است که معلم بداند چه زمانی در

 فنّاوری در ریاضیات -5-2-2-7

ها و  ی توانایی ها برای حل مشكالت عملی و توسعه توان کاربردِ دانش، ابزارها و مهارت فناوری را می

سازی،   دهبه مطالعه، طراحی، توسعه، پیاها دانست که  ی انسان یا یك راهبرد، اندیشه، فكر و ابزار در حوزه

افزار  افزاری و سخت های نرم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه پشتیبانی یا مدیریت سیستم

پردازد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطالعات به شكلی مطمئن و امن  رایانه می

فناوری اطالعات و "یز شامل گردد، عبارت ی ارتباطات مخابراتی را ن که دایره انجام پذیرد و برای این

های  ی جهانی کنونی، آشنایی با سیستم در دهكدهیا به اختصار )فاوا(، به آن اطالق شده است.  "ارتباطات

اولیه برای آموزش و یادگیری   ارتباطات امری ضروری است که به عنوان مقدمه و سواد و  اطالعات  فناوری 

دهند که تلفیق  شود. تحقیقات نشان می ای محسوب می رفت در هر زمینهالعمر و توسعه و پیش مادام

ای معلمان شود،  ی حرفه تواند آموزش و یادگیری را بهبود بخشد، موجب توسعه فناوری با آموزش می

اصالحات وسیعی در آموزش ایجاد کند و به بهبود مدیریت مدرسه منجر شود. یكی از دستاوردهای 

آموزان در فرآیند یادگیری است که تغییر نقش معلم به  دادن دانش فاوا، محور قرار آموزش نوین مبتنی بر



 

387 

 

آموزان  های یادگیری را در دانش عنوان مربی، راهنما و تسهیل کننده را در پی دارد و در نتیجه انگیزه

شود و  ای فعال، خالق و مؤثر تبدیل می آموز به یادگیرنده دهد. در این نوع آموزش دانش افزایش می

گیرد. یكی از کاربردهای مهم فناوری  محتوای آموزش به شكلی طبیعی در مسیر عملی و واقعی قرار می

های آموزشی با استفاده از ابزارهای  ی فعالیت اطالعات، یادگیری الكترونیكی است که شامل مجموعه

یری الكترونیكی، فراهم نمودن باشد. هدف یادگ ای می ای و شبكه الكترونیكی اعم از صوتی، تصویری، رایانه

های درسی و ایجاد فضای آموزشی یكنواخت برای  امكان دسترسی یكسان، رایگان و جستجوپذیر در دوره

تر و  های ارائه مطالب درسی به منظور یادگیری عمیق سازی شیوه اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه

تی، فراگیر به اندازه توانایی و استعداد خود، از تر است. در چنین فضای آموزشی بر خالف آموزش سُنّ جدی

ی  گردد و مسئول ساختن دانشِ خود خواهد بود. همچنین امكان تعامل دوجانبه مند می موضوعات بهره

ای و قابلیت استفاده در هر زمان و مكان برای آموزشِ مباحث درسی از مزایای آموزش  رسانه شاگرد و چند

ای، امكان ارتباط بیشتر کاربران را  رسانه باشد از طرفی هوشمند بودن چند میو یادگیری مبتنی برفناوری 

سازد تا مشكالت درسی و مفهومی خود را برطرف نمایند و در تعامل با هم به سطح باالتری از  فراهم می

 توانایی دست یابند.

ی در آموزش ترین مزایای آموزش و یادگیری مبتنی بر فناور بر اساس نتایج تحقیقات، از مهم

باشد؛ البته چنانچه آموزشگر، از روش  ریاضی، کمك به فهم بیشتر مفاهیم ریاضی توسط یادگیرندگان می

ی صحیح از این ابزار در محیط آموزشی به خوبی آگاه باشد. عالوه بر این، در برخی موارد  استفاده

ریاضی را به حاشیه رانده و به  حساب، بسیاری از مباحث سنتی و محاسباتی های رایانه و ماشین فناوری

ای نو، فراهم نموده است.  ها، اجازه طرح مطالب جدید یا حتی طرح مباحث قدیمی را به شیوه جای آن

افزارهای آموزشی، در پیشرفت تحصیلی  نتایج تحقیقات، بیانگر آن است که آموزش ریاضی به کمك نرم 

اند،  ای کار کرده رسانه آموزانی که با مواد آموزشی چند های سنتی است و دانش آموزان مؤثرتر از روش دانش

  ها، نه ای رسانه آموزان با استفاده از چند دهند و دانش های بعدی از خود نشان می عملكرد بهتری در درس

آموزند چگونه از طریق محیط  گیرند، بلكه می تنها بسیاری از مفاهیم ریاضی را به طور فعال یاد می

های مناسب به کار برند. از مهمترین مزایای استفاده  دیداری، این مفاهیم را در موقعیت یادگیری فعال و

ها و  شده توسط کامپیوتر است. بازنمایی  از کامپیوتر در آموزش ریاضی، بازنمایی چندگانه و بازخورد ارائه

اطات میان مفاهیم تواند اتصاالت و ارتب های چندگانه و امكان تجسم شهودی موضوعات ریاضی، می ارائه

ای و مفهومی گردد. عالوه  تر و درک رابطه تر نموده و منجر به یادگیری عمیق مختلف ریاضی را محكم

پذیر بوده و متناسب با سرعت و توان یادگیرنده به او بازخورد  افزارها، بسیار انعطاف این کامپیوترها و نرم  بر

تواند باعث پاالیش ذهن  مسئله، می ز خطاها در حلدهند، بازخورد ارائه شده به منظور آگاهی ا می
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هایی که از  دهند، در کالس شود. همچنین تحقیقات نشان می ها و باورهای نادرست  آموز از دانش دانش

آموزان دید بهتری نسبت به ریاضیات دارند و در  شود، دانش حساب به طور صحیح استفاده می ماشین

اند و  کنند، عالقه بیشتری به ریاضیات نشان داده حساب استفاده نمی نهایی که از ماشی مقایسه با کالس

 تر هستند. و مطمئن  در حل مسئله جدی

( کمك به 1کند که عبارتند از: ) دو هدف عمده در آموزش ریاضیات، دنبال می به طور کلی فناوری

( کمك به ایجاد 2آموزان؛ ) های دانش ایجاد ساختارهای درست مفهومی و یكپارچه کردن آموخته

ها و رسم توابع پیچیده و ترکیبی ریاضی، که برای  ها و گراف های مفید ریاضی، مانند رسم منحنی تجربه

کردن؛ انجام فرایند یادگیری از  جای حفظ هایی مؤثر نظیر فهمیدن به تحقق اهداف فوق، توجه به راهبرد

 باشد. جای ریاضیات تقلیدی ضروری می  همحسوس به انتزاعی و برعكس؛ تفكر و انجام فعالیت ریاضی ب

اگرچه ابعاد مختلف تاثیر فناوری در آموزش ریاضی، به طور مكرّر مورد تاکید قرار گرفته است، ولی 

های  گی  شدن به ویژه شدن و محدود  استفاده از فناوری در کالس درس ریاضی، نباید منجر به سردرگم 

نكته ضروری است که ابزار فنَاوری در سیستم آموزشی باید به  فنّی پیچیده شود. در واقع توجه به این

عنوان ابزاری تسهیل کننده برای خلق اشیای ریاضی و کمك به یادگیرندگان برای انجام فعالیت ریاضی 

تواند یك فلسفه آموزشی نادرست را  گیرد. فناوری تنها یك ابزار است، و هرگز نمی مورد استفاده قرار 

ا این وجود مزایای بسیار زیادِ استفاده از فناوری که در تحقیقات مختلف به آن اشاره شده تصحیح نماید؛ ب

تر و  روز های سنتی تدریس و حرکت به سمت استفاده بیشتر، به است، دالیل متقنی است برای تغییر شیوه

های  اوریهای جدید در امر آموزش و بخصوص آموزش ریاضی و تجهیز مدارس به فن تر از فناوری عملی

ای،  ای و تأمین محتوای الكترونیكی چندرسانه های هوشمند، رایانه، نرم افزارهای رایانه نوین نظیر تخته

 های آموزشی و موارد مشابه. ماشین حساب، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه

ی  نه؛ از این رو نیاز به تغییراتی در زمی"میرند عادات کهنه سخت می"البته باید توجه داشت که 

  شود. فرهنگِ آموزش و باور افرادِ مؤثر در جریان سیستم آموزشی بیش از پیش احساس می

 انواع تفكر -5-2-2-8

 تفكر نقاد -5-2-2-8-1

 بلوغ به فرد که از قبیل این ؛است ییها مهارت جامعه نیازمند در بخش اثر مشارکت برای هر فرد

 و فكر و کند تحلیل و تجزیه جامعه را مسائل بتواند تا اشدب باز و نقاد فكری دارای و رسیده عقلی و فكری

 برای را تفكر های مهارت چالش بكشد و به را خود فكر حتی و دهد انتقال دیگران به خود را عقیده

عنوان  تفكر نقادانه و استدالل به نماید.کسب. جامعه ی پیچیده مسائل حل و گیری مناسب تصمیم
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ویژه هندسه  نیازی برای یادگیری اثبات ریاضی است. ریاضی و به رد و پیشهایی ضروری برای هر ف مهارت

فعالیت  صورت به مسأله حل روشبه عنوان مثال، هاست.  عنوان بستری مناسب برای این مهارت به

توان  می انتقادی، تفكر های مهارت میان از انتقادی دارد. تفكر های مهارت پرورش در ای ارزنده نقش گروهی،

و بحث و گفتگو  مسألههای حل  قضاوت را نام برد. عالوه بر روش و تشخیص مقایسه، یعنی مهم ژگیسه وی

تواند به رشد تفكر انتقادی  سر و صدا( هم می و گاهی حتی تبادل پرشور عقاید، سكوت )تفكر و تعمق بی

 آموزان کمك کند. دانش

 اطالعات و شواهد نظرگرفتن در با مسائل، به پرداختن یا مسائل حل برای رویكردی تفكر انتقادی

است و  شناختی یها مهارت مجموعه که مستلزم شده بندی طبقه باالی رده فكری فعالیت کامل و نیز

 به فرد کمك تواند می که است تحلیلی فرآیندی انتقادی تفكر است؛ تیزبینانه نگاهی انتقادی واژه از منظور

 فكرکند. تفكر مسأله ی آن درباره و انتخاب شده و سازماندهی مؤثر ای شیوه ،مسأله یك جریان در تا کند

 ،برخوردارند باالیی انتقادی تفكر از که افرادی و شود می ذهن عملكرد ءارتقا و موجب شكوفایی انتقادی

 دارند و موجب باالتر استدالل قدرت و موضوع مورد در بیشتر تعمق بیشتر، خالقیت ، بهتر افكار و عملكرد

 های برنامه طریق از انتقادی امر تفكر به پرداختن گردند. جامعه می خودشان و پیشرفت دیفر پیشرفت

 دادن، استدالل، ارتباط تحلیل، ارزیابی، سؤال، عبارتند از: انتقادی ضروری است. هشت مهارت تفكر درسی

 تقادی. امروزهان تفكر برای شناخت فرا و انتقادی واژگان استفاده از مربوط، علمی مفاهیم سازماندهی

گردد و هدف تفكر انتقادی عملی  می محسوب در دنیا تفكر انتقادی آموزشی استانداردهای ترین اصلی

تفكر انتقادی با فرهنگ، اخالق  ، زیرا کهدهد اجتماعی است که در راستای تحقق عدالت اجتماعی رخ می

 و سیاست در هم آمیخته شده است.

مصرف  تعدادی کالسی چنین محصول انتقادی نیست. تفكر رشد برای جایی محور معلم کالس در

است در  تفكر پرورش جهت در آموزشی مفهومی، راهبردی نقشه است. عقیده و نظر هرگونه فاقد کننده

 در انتقادی تفكر مهارت راهبرد برای یك دالیل( ذکر با های مفهومی استداللی )نقشه های نقشه واقع تدوین

 را یادگیری است که یادگیری و ابزاری در تدریس استداللی های نقشه است، ابیو ارزشی یادگیری آموزش،

 به که معلم است برای فرصتی استداللی های نقشه تهیه دهند. ارتقا می را انتقادی تفكر و کنند می پشتیبانی

 تفكر و فكری پرورش قوای در خود پیشرفت از و یاری دهد فكری خود فرآیند برای دیدن شاگردان

 با را ها مخالفت ها و موافقت و عقاید ابراز و اندیشیدن درسی مجال کتب تكالیف باید شوند. لذا آگاه نتقادیا

 به ،قرارگیرد اختیارشان در فرصتی چنین اگر دهند، قرار آموزان دانش اختیار در علمی مختلف مباحث

 حفظ به و نمایند رفع ح تفكرصحی کارگیری به با را خود مشكالت و مسائل که شوند می تربیت شهروندی

نیاز این امر داشتن معلمانی فكور و دارای مهارت تفكر  پردازند و پیش درسی نمی مباحث وار طوطی
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آموزان به کمك  های استداللی و انتقادی دانش و معلمان ریاضی باید باورکنند که مهارت .انتقادی است

ها در هر زمینه توجه  های فردی افراد و عالیق آن یابد و باید به تفاوت میها شكل گرفته و توسعه  آن

آموزان یكدیگر را  است که دانش ای گونه ها به  های درس چینش صندلی بهترین فضا برای کالس .داشت

فراگیران را  ،شود های مشارکتی که در کالس درس و با هدایت معلمان انجام می ببینند و در واقع فعالیت

تعامل بیشتر و میزان دسترسی به  ،هرچه در محیط یادگیری دهد. سوق میدی فرایند تفكر انتقاسمت به 

آموزان دارای مهارت  دانش .گردد موجب افزایش سطح تفكر انتقادی می ،تر باشد منابع یادگیری متنوع

در  ؛کنند موضوعات را تحلیل  ،طور مستقل فكرکنند و قبل از عمل کردن انتقادی کاربردی قادرند به

 فهمند. تر و پایدارتر می ضوعات درسی را عمیقنتیجه مو

ازآنجا که یكی از اهداف اصلی آموزش، پرورش افرادی منطقی است، وظیفه معلمان ریاضی است 

آموزان را به سمت منطقی که مورد قبول ریاضیات، عقل  کنند، منطق دانش تدریس می مقطعیکه در هر 

 انتقادی تفكر آموزشهارت تفكر انتقادی پرورش دهند. سلیم و جامعه است، هدایت کنند و افرادی با م

تفكر  قوه رشد و پژوهشگری روح پرورش به باید معلمان و میسّر است فرایندهای پژوهشی نیز ازطریق

 بپردازند. آموز دانش

 تفكر خالق -5-2-2-8-2

در حل مسائل  های خالقانه حل پردازی و ارائه راه های مختلف برای ایده توانایی افراد در موقعیت

های آموزشیِ  تواند یكی از شرایط زندگی موفق در جامعه باشد. لذا پرورش تفكر خالق از برنامه روزمره می

ای که همه افراد چه یاددهندگان و چه یادگیرندگان در  ضروری در نظام آموزش و پرورش است؛ به گونه

 شند.بینی با این نظام، قادر به حل خالقانه مسائل غیر قابل پیش

اما در حال  ،را پرورش داد توان آن در گذشته، افراد بر این باور بودند که خالقیت، ذاتی است و نمی

ای نیست که در اختیار افراد معدودی باشد.  حاضر بسیاری از محققان بر این باورند که خالقیت خصیصه

توانند خالق باشند. پرورش  ها قابل پرورش است و همه افراد به نوعی می بلكه، خالقیت در همه انسان

های  های فكری زیربنای خالقیت است، لذا برای اینكه افراد بتوانند خالق باشند باید روش توانمندی

 درست اندیشیدن را به آنها آموخت.

هایی دهند که ریاضی از لحاظ ماهیت آن، بستری مناسب برای تقویت مهارت تحقیقات نشان می

باشد. لذا، رشد و توسعه خالقیت باید به طور آگاهانه و  پرورش آن می است که موجب بروز خالقیت و

که فرصتی برای یادگیرندگان فراهم گردد  ،از این طریق تا قرار گیرد  مدرسه برنامه درسیهدفمند در 

تفكر خالق را در ریاضی هم تجربه کنند. برخی از محقققان نیز بر این باورند که پرورش خالقیت در 

 های اصلی آموزش ریاضی در نظر گرفته شود. لفهؤد یكی از مریاضی بای
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 خالقیت در ریاضی -5-2-2-8-2-1

العاده در ریاضی  و در  اگرچه برخی از افراد، خالقیت ریاضی را به معنای نبوغ یا توانایی خارق

نها مرتبط با دانند، اما خالقیت در ریاضیات تای میدانان حرفه برخی موارد، آن را حوزه اختصاصی ریاضی

از قبل شناخته شده توسط فردی که این کشف  دانان نیست، بلكه شامل کشف بعضی مواردِ کار ریاضی

پرورش خالقیت و پرداختن به این امر در  شود. این دیدگاه، بیانگر ضرورتبرای او جدید است، نیز می

  نظام تعلیم و تربیت است.

ای تمایز قائل ای و در سطح مدرسهر سطح حرفهبعضی از محققان بین تعریف خالقیت ریاضی د

شوند. بسیاری از محققان بر این باورند که در سطوح آموزشی، خالقیت ریاضی عموماً مرتبط با اعمالی  می

های به ظاهر  و یا ارتباط بین ایده ، تعمیم دادنمسألهمسائل، طرح  حل خالقانه حل مسائل خالقانه، مانندِ

های درسی ریاضی برای افراد فراهم  های زیادی در کالس ن معتقدند که باید فرصتباشد. آنانامرتبط می

، شود ها می تكالیفی که منجر به بروز خالقیت ریاضی در آنچالش برانگیز و  شود تا با حل مسائل ریاضیِ

 وپنجه نرم کنند.  دست

فراهم شود تا بتوانند  گانهای درس ریاضی برای یادگیرند های زیادی در کالس در واقع، باید فرصت

دانان به طور پیوسته با  دان تازه کار، فكر و عمل کنند. با وجود این که ریاضی یك ریاضی همانند

های درسی ریاضی و  باشد، برنامه شوند که پر از ابهام و عدم قطعیت می هایی درگیر می موقعیت

به خدمت بگیرند تا این امكان برای  های ریاضی هایی را در کالس رویكردهای آموزشی نیز باید فعالیت

ها و تصورات قالبی خود غلبه کرده و بتوانند به طور منعطف و واگرا فكر  افراد فراهم آید که بر کلیشه

 کنند.

 تفكر تجسمی -5-2-2-8-3

تجسم باشد.  ها و فرایندهای ادراک است، نوعی از اندیشیدن می تفكر تجسمی که مستلزم بازنمایی

ك نمایش یروند ایجاد  بیانگرك فعل، یك نمایش تصویری و به عنوان ی ی ازاسم، توصیفك یبه عنوان 

دهند که این نوع از تفكر در  . تحقیقات نشان میاست یتصویر سازی ذهن به عبارتیتصویری در ذهن و 

ز توان گفت، تجسم، یكی ا ای دارد. براساس مطالعات می مفاهیم ریاضی نقش برجسته آموزش و یادگیریِ

فرآیند تجسم گردد. در واقع  ی تفكر ریاضی می ابزارهای تولید تصاویر غنی است که باعث رشد و توسعه

آوری و یا بصورت ذهنی ند تشكیل و دستكاری کردن تصاویر با قلم و کاغذ، فنیدر ریاضیات، مستلزم فرآ

قش مهمی در حل ، لذا این نوع از تفكر، نشوداست که به بررسی، کشف و درک مفاهیم منجر می

 گردد. های خالقانه در ریاضی نیز می حل کند که منجر به تولید راه های ریاضی ایفا می مسأله
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 از استفاده در آموزان دانش ریاضى، ضعف آموزشگران هاى ترین دغدغه مهم از با این وجود، یكى

ی مبتنی ها روشی ریارگبك البتهیا آموزش مفاهیم ریاضی است.  و ریاضى هاى مسأله حل در تجسمى تفكر

 دایپ که چرا ست،ینی سخنران روش رینظ گریدی ها روشی سادگ بهی اضیر میمفاه سیتدری برا تجسم بر

گیری این روش برای بكار همچنین. ستین آسانی اضیری انتزاع میمفاه ازی شهودی ها نمونه کردن

 .معلمان ناآشنا استبرخی تدریس مفاهیم ریاضی در نزد 

 توانندیم نند،یبیم آموزش تجسم بری مبتن كردیرو با که یآموزاندانشدهند  ان میتحقیقات نش

امر موجب بكارگیری توانایی  نیا و دهند قرار یبررس مورد یمتفاوت های دگاهید از را مسأله كی

-یم نظر به نرویا از باشد؛ می های متفاوت ، همراه با بازنماییمتفاوت هایحل راهی  آموزان در ارائه دانش

ی ساختارها وی اضیری ها مدل ازی قیتلف بصورت را آن دیبا ،یاضیر میمفاه دارامعن سیتدری برا رسد،

های جبری همراه با رسم نمودار و اشكال  ی عبارت . به عنوان مثال ارائهگرفت نظر دری كیزیف وی هندس

ای  های عددی مناسب، به گونه الهای جبری با در نظر گرفتن مث ها یا بررسی عبارت مرتبط با این عبارت

ها  ها و نقش آن تواند ارتباط بین این بازنمایی می شوند، های عددی و نمادین با هم ترکیبورزیدستکه 

هایی را در کالس درس فراهم  باید فرصت نیبنابراآموزان نشان دهد.  را در پیشبرد حل مسأله، به دانش

 انواع به مختلفی ها ییبازنماتبدیل  وی ریبكارگ انتخاب، برای را مالز تجارببتوانند  آموزاندانش نمود که

 نمایند. کسب یاضیر مسائل حل ه منظورب گر،ید

 فراشناخت -5-2-2-9

 ها آن به که چیزی هر و خود شناختی ی فرآیندهای درباره فرد از دانش عبارت است فراشناخت

کردن است، آگاهی فرد از اینكه در این فرآیند  حل مسألهاست. به عنوان مثال، وقتی فرد در حال  مربوط

کند، از موضوعات  گیرد و چگونه این فرآیند را کنترل و نظارت می کند، چه دانشی را به کار می چه کار می

باشد. به عنوان مثال دیگر، اگر شخص بداند که در یادگیریِ موضوع الف، بیشتر از موضوع  فرا شناخت می

 گیر فراشناخت شده است.ب مشكل دارد، آنگاه در

 فراشناختی گردد. دانش می تقسیم فراشناختی تجربۀ و  دانش فراشناختی ی مؤلفه دو به فراشناخت

 دانش به داند. درواقع، دانش فراشناختی می شناخت یا درباره خود درباره فرد آنچه به شود می مربوط

 عاطفی و شناختی از تجارب دسته آن هب فراشناختی تجارب .شود می مربوط آن عملكرد و ذهن به نسبت

چه  در دریابد تا کنند می کمك فرد به گردند. این تجارب مربوط می شناختی اقدام به که شود می گفته

 شناختی قرار دارد. عمل ای از یك مرحله

رسد که یكی  نظر می فراشناخت نوعی مهارت است و قابلیت آموزش و یادگیری را دارد. بنابراین به

خود، برنامه  بر نظارت قبیل از هایی یابی به مهارت داف آموزش و پرورش، آموزش فراگیران برای دستاز اه
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فراشناخت، آن است که  آموزش اساسی از باشد. هدف های خود می هدف در فعالیت تعیین و ریزی

 اهداف تجه در را شان و یادگیری شناختی فرآیندهای بتوانند شوند و مستقلی یادگیرندگان فراگیران

 و ها مهارت فقدان ناشی از یادگیری مشكالتِ از کنند. بسیاری و اصالح نظارت هدایت، خود، تعیین شده

 است.  فراشناختی راهبردهای

من االن  "هایی مانند آموزان یاد داد که با استفاده از پرسش توان به دانش با آموزش فراشناخت می

، فرایند خود "توانم انجام دهم؟ چه کار دیگری می"،"برد؟ این راه مرا به کجا خواهد "،"کنم؟ چه می

های فراشناختی در موقع  در واقع، مهارتخود را مورد ارزیابی قرار دهند. ارزیابی را اجرا کنند و پیشرفت 

یادگیری  "چه، چگونه، چه زمانی، کجا و چرایی"کنند که  به انجام فعالیتهای شناختی به افراد کمك می

 آیند. لذا از لحاظ رفتاری، یادگیرندگانی فعال به شمار می، رجوع کنند

 برنامه درسیبسیاری از تحقیقات بر نقش فراشناخت در افزایش یادگیری فراگیران و اهمیت آن در 

 دهند که آموزش اند. همچنین تحقیقات نشان می را برای موفقیت تحصیلی الزم دانسته  نموده و آن تأکید

آموزان و دانشجویان مؤثر است. بویژه اعمال  دانش ریاضی عملكرد بهبود رد راهبردهای فراشناخت

گذارند و عدم موفقیت افراد  در اجرای این اعمال و به نوعی  فراشناختی بر درک و حل مسأله تأثیر می

تواند به ناکامی در رسیدن به یك نتیجه گیری مستدل  شكست در نظارت و ارزیابی راهبردهای فرد می

های  و استراتژی أله. به این ترتیب رفتار فردی که راهبردهای مناسب مورد نیاز برای حل یك مسبینجامد

 داند اما در حل مسأله ناموفق است، قابل توجیه خواهد بود.  مورد نیاز را می

رسد که آموزش استفاده از راهبردهای فراشناختی یكی از وظایف معلمان در  اینگونه به نظر می

تواند از فراشناخت برای خود در  باشد. معلم، در ارتباط با فراشناخت، باید بداند چگونه می کالس درس می

 باید معلمان آموزان در یادگیری استفاده کند. برخی از محققان نیز بر این باورند که آموزش و برای دانش

 حل هنگام در درس کالس کنند و در کمك آموزان دانش به ی خویش ألهمس حل تجارب کردن بازگو در

 کار این دهید و چگونه می انجام را کار این چرا بپرسند؛ به عنوان مثال؛ انآموز دانش از ، سؤاالتی راألهمس

 کند؟. می کمك ألهمس حل در شما به

ها و نقاط  آموزان به سمت آگاهی بیشتر از توانایی تواند برای هدایت دانش به طور کلی معلم می 

های  ها از راهبرد ن رد خود و همچنین به منظور تأثیر مثبت بر باورهای آقوَت و ضعف تفكر و عملك

فراشناختی )به عنوان مثال، تشكیل گروههای کوچك، بحث همگانی در کالس و نوشتن بازتابی( استفاده 

 نماید.

 استفاده از مثال -5-3
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با استفاده از  ها ناپذیر است. مثال استفاده از مثال در آموزش ریاضی امری ضروری و اجتناب

های منحصر بفرد خود در بازنمایی و ارائه مفاهیم و نمایاندن فرآیندهای  های خاص و قابلیت ویژگی

های مختلف و  ثیر بسیار زیادی در ذهن فراگیران دارند. رولند استفاده از مدلأگیری یك مفهوم، ت شكل

های مجرد ریاضی و  س ساختن ایدههای کلیدی برای قابل دستر كی از روشیها را  متنوع ارائه مثال

ای رو به ذهن  عنوان پنجره ها به ریسلند و میشنر از مثال داند. تر نمودن مفاهیم برای فراگیران می شهودی

و دقیق، ارزیابی کننده  توانند مانند یك ابزار نمایانگر ها می که مثال اند نمودهفراگیر یاد کردند و عنوان 

 .شند و یا نحوه مشارکت آنان در ساخت مفهوم را نشان دهنددرک فراگیران از مفاهیم با

ك ساخت یران را در ایجاد یتوانند فراگ یها م از نوع ساختن مثال یس مسائلیبه گفته هازان و زازک

مثال یعنی هر چیز قابل استفاده  به تعبیر واتسون و میسون. کمك کنند یاضیاء ریاز اش یذهن یو ساز قو

کار  ام اولیه که در درک ارتباطات، مفاهیم، ساختارها، استنتاج و استدالل و تعمیم، بهعنوان یك ماده خ به

ای از یك گروه از اشیاء و  اند که از مثال به معنی نماینده گونه بیان کرده این ها آنرود. همچنین  می

ها استفاده  آن ها و نظایر ها، خواص و ویژگی ها، رویه موضوعات و مفاهیم یا اعمال ریاضی شامل تكنیك

 یتواند یك مسأله بسیار ساده از کاربرد یك الگوریتم، یا یك نمونه ساده از تعریف ك مثال مییشود.  می

های  ها در ساختار استدالل و میسون اثبات کلی، یا یك جنبه خاص از یك مفهوم باشد. به نظر گلدنبرگ

هایی از فرآیند معنا دادن  عنوان مثال نیز به عنوان مثال مطرح شوند. همچنین تعاریف توانند به ریاضی می

ای از سایر علوم  ها هستند. مثال آموزشی ریاضی ممكن است مثالی با زمینه به اشیای ریاضی و تعیین آن

ای از  ثر در تدریس ریاضی باشد. مجموعهؤو خارج از حوزه ریاضیات، اما حاوی نكات اصلی مفهوم و م

ده ینام مثال یها دسترسی داشته باشد فضا تواند به آن در هر لحظه می که فراگیر یا آموزشگر ها مثال

ترکیبی از دو نوع فضای مثال است: فضای  ،فراگیران شود. به اعتقاد زازکیس و لیكین فضای مثالِ یم

ها، اشكال و مانند آن( و فضای مثال از اعمال و  هایی از اعداد، مجموعه )مانند مثال مثال از مفاهیم ریاضی

ها و  های کار با کسرها و رادیكال های حل معادالت و نامعادالت و یا روش های ریاضی )مانند روش رویه

 .نظایر آن(

 انواع مثال -5-3-1

برای ایجاد انگیزه، ورود به مطلب و یا بیان چگونگی  ،در ابتدای هر بحث های شروع کننده: مثال

های اصلی مفاهیم و محرک  ها در برگیرنده ویژگی الروند. این مث کار می به ،یك ایده ی رشد و توسعه

های خاص و  کنند، به آسانی قابل درک هستند و حالت تعاریف پایه هستند، مفاهیم اساسی را منتقل می

 های کلی است. ها قابل تعمیم به حالت های اصلی آن ویژگی
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ها و یا بازبینی  رسی حدساند و برای بر آموخته شده هایی هستند که قبالً مثال های مرجع: مثال 

ای هستند و  شود، زیرا پایه ها ارجاع می به آن روند. مكرراً کار می دهی و توسعه درک به مفاهیم و یا شكل

 توانایی و ظرفیت زیادی برای ایجاد ارتباط بین نتایج و مفاهیم دارند. 

پذیرند و  ی و انعطافای دارند و کل ها حالت کلیشه این مثال های عام )الگویی و مدلی(: مثال

عنوان  هایی به ها باشند و دارای ویژگی تی از اثباتها و یا کلیّ هایی از مفاهیم یا رویه توانند مثال می

برای  n2عنوان مجهول یا بیان عبارت  به ای از یك کالس یا رده هستند. مانند انتخاب حرف نماینده

 .معرفی اعداد زوج

 روند. کار می ها به های نادرست و اصالح آن هیها و فرض هیها در رد حدس الاین مث های نقض: مثال

 یاضیگاه مثال درآموزش ریجا -5-3-2

سوی  ادگیرنده بهییابد و سپس  گیری یك مفهوم، اغلب ابتدا درک شهودی رشد می در فرایند شكل

اگیران و تعریف مفهومی فر به وجود شكاف و فاصله بین تصور مفهومی کند. وینر درک ساختار حرکت می

سازی در ذهن فراگیران، از تقلیل شكاف بین تصور  اشاره کرده است و معتقد است که بهبود فرآیند مفهوم

غیر  ،ها در پر کردن این شكاف و فاصله پذیرد و اهمیت مثال مفهومی و تعریف مفهومی آنان صورت می

ها مواجه  هایی باشند که با آن د مقید به مثالتوانن قابل انكار است. به عقیده او تصورات مفهومی می

شوند و تصور  سازی می ها از آن مفهوم برون یك مفهوم، مثال ی گیری اولیه ایم، زیرا بعد از شكل شده

های  آموزان اغلب محدود و وابسته به قلمرو مثال تواند شكل بگیرد. تصورات مفهومی دانش مفهومی می

  آشنا و پرکاربرد است.

« هایی از مثال»ها و مفاهیم در فرآیند آموزش، ایده  برای بیان ارتباط بین مثال گرانژوهشبرخی پ

توانند در پایان بحث از روی نتایج و  ها می کار بردند و عنوان کردند که مثال را به« هایی برای مثال»و 

اند و  بیان شده که قبالًها برای توصیف بیشتر مفاهیم و تعاریفی  مفاهیم ساخته شوند. در این حالت مثال

توانند در ابتدای بحث، محرک  ها می روند. در حالت دیگر مثال کار می نیز تثبیت و تعمیق یادگیری به

های اصلی  یادگیری و موجب سهولت در استنباط نتایج باشند و برای حدس وکشف خواص و ویژگی

ها  ، ولی در حالت دوم مفهومهستندته به آن ها تابع مفهوم و وابس مثال ،کار روند. در حالت اول مفهوم به

 باشند. میها  تابع و وابسته به مثال

مثال نقض(، از  )مخصوصاً ها از طریق مثال قات خود دریافتند که ارائه اثباتیوبر و الكوک در تحق

از  توان برخی طور خالصه می تر است. به تر و قابل لمس ها به وسیله تعاریف، روشن کننده ارائه اثبات

ها در تدریس مفاهیم، تعمیم  های کاربرد مثال در آموزش ریاضی را مواردی مانند استفاده از آن زمینه

مندی، حل مسأله و ارزشیابی در ریاضی دانست.  هانگیزش و ایجاد عالق مفاهیم، ارائه اثبات و استدالل،
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خالقیت در ریاضی،  ها با کشف و مواردی مانند ارتباط مثال و همكارانش عالوه بر موارد فوق، آنتونینی

عنوان یك  ها به ادگیری ریاضی و سازماندهی فضای مثال را مبیّن اهمیت مثالیها در نظریات  نقش مثال

 د.دانن حوزه تحقیقاتی وسیع در آموزش ریاضی می

 مناسب یك مثال آموزشی یها یژگیو -5-3-3

ثر ؤیك مثال مفید و م یها گییژمهمترین وشفافیت و قابلیت تعمیم، از  ،به اعتقاد ریسلند و میشنر

کارگرفته شده بتواند به آسانی، دقت و  هکه مثال ب عنی اینیشفافیت  ،ست. به عقیده زاسالوسكی و الویا

اصل یا عصاره مفهوم را به روشنی از  ،اصلی مفهوم جلب کند و مخاطب یها توجه فراگیران را به ویژگی

واند به سادگی و وضوح، کیفیتی از مفهوم درک شده در ذهن فراگیر مثال دریافت کند. همچنین مثال بت

تعمیم  ،تواند توسط مثال ای می که مفهوم ارائه شده تا چه محدوده قابلیت تعمیم یعنی این. را نشان دهد

 .دهد که مثال ارائه شده چه وسعتی از مفهوم را پوشش می یابد و یا این

 ری()با رویكرد شایستگی محو  اهداف -5-4

مورد بحث  ،ی ریاضی با نظر به پیامدها و شایستگی های مورد انتظاردر این بخش هدف از مطالعه

برنامه های داخلی و خارجی،گزاره های مستخرج از تحلیل  واقع خواهد شد و گزاره های حاصل از پژوهش

نخست گزاره های  ،ملی؛ همراهی با اهداف دوره های تحصیلی برهم نهی می شوند. برای این کار درسی

 شوند. یك معرفی می کلیدی مستخرج از هر

عمل پیچیده داللت  هاست که بر یك نظامِ ای ترکیبی از صفات و توانمندی مجموعه ،شایستگی 

 ،(1های عملی، دانش )از جمله دانش صریح و دانش ضمنی های شناختی و مهارت دارد و شامل مهارت

یجانات و رفتارهای اجتماعی است که در مجموع برای انجام یك ها، ه ها و اخالق، نگرش انگیزش، ارزش

 عمل در موقعیتی خاصی بسیج می شوند.

ی پیش از دبستان( ارائه و دوره تحصیلی )به انضمام دوره 4ی ریاضی درقالب های حوزهشایستگی 

 (:19، ص1391ملی،  برنامه درسیاز منابع زیر اخذ شد )سند 

 اهداف دوره های تحصیلی 

 یستگی های پایه )تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق(شا 

 )اهداف خاص )اهداف مربوط به درس ریاضی 

  اهداف مرتبط با سایر حوزه ها )اهداف مربوط به درس ریاضی با نگاه تلفیقی به سایر حوزه های

 (.های مربوطه و حوزهیادگیری نظیر تفكر، علوم تجربی، فرهنگ و هنر 

                                                           
1
 .شود میدانشی که در فرآیند دانش صریح و گاه به صورت ناخودآگاه کسب  
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که از -اش  ریأله هستند که برای ریاضیات با توجه به ماهیت پیوستاپژوهش ها حاکی از این مس

ثر بر ؤو اینكه تا حدی م -موضوعات کاربردی شروع و تا مفاهیم محض و جلوتر از نیاز زمان پیش می روند

توان طیف وسیعی از اهداف را لحاظ  ، میثر از نیازهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... بودهأو مت

د. برخی هدف از یادگیری ریاضی را به عنوان ابزاری جهت تحقق سایر علوم لحاظ نموده و برخی دیگر نمو

ها را  اند. برخی اهداف حاصل از پژوهش ه و ذاتی ریاضی موضوعیت قائل شدهبرای ابعاد زیبایی شناسان

 توان بصورت زیر خالصه نمود: می

 .جامعه پذیر شدن و یافتن شغلی برای آینده 

 ری در خدمت سایر علوم.ابزا 

 .شناخت طبیعت و جهان اطراف 

 .یادگیری ریاضی به عنوان ابزاری زیبایی شناسانه 

 .ابزاری برای خلق اندیشه ها 

 .پرورش تفكر ریاضی 

 .شناسایی و درک مسائل پیرامون 

 برای تحقق این هدف نیاز است تا کسب زیراهداف آن نیز لحاظ شود: که حل مسأله 

 یی مسأله.مدلسازی و بازنما .1

 فرضیه سازی. .2

 آشنایی و استفاده از استراتژی ها. .3

 توانایی استدالل، استنتاج، استقرا. .4

 اجرای نقشه طراحی شده برای حل مسأله. .5

 نظارت و بازبینی راه حل ارائه شده. .6

در پژوهش مروری خود بر اهداف  ،(2011، نقل از اتوباکو و بتی یانگ، 2008آگوا و همكاران)

 این اهداف را در مقوله های اصلی زیر معرفی کرده اند.   ،یادگیری ریاضی

 ارزش آن در عمل و کاربردهای روزمره. -1

 ارزش موضوعی این حوزه.  -2

 های فرهنگی.  ارزش -3

 های اجتماعی. ارزش -4

 های اخالقی.  ارزش -5

 های زیبایی شناسی ارزش -6
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 های مربوط به خلق و بازآفرینی.  ارزش -7

از  .ها را به عنوان اهداف آموزش ریاضی لحاظ نموده اند ولههای متعدد دیگری نیز این مق پژوهش

( همپوشانی 2008های معرفی شده آگوا و همكاران) و مقوله ماهای مروری  میان پژوهش آنجایی که

برای  ،های ریاضی یاد شده است لذا از اهداف بیان شده در این پژوهش که با عنوان ارزش ؛موجود است

ها استفاده خواهیم  ملی با اهداف برخواسته از پژوهش برنامه درسیسند  همپوشانی اهداف موجود در

سالهای  برنامه درسیها در مورد اهداف و راهنماهای  . مطالعه تطبیقی مقوله های برآمده از پژوهش1نمود

لحاظ شده و در سند  ،ها و اهداف هایی از این ارزش آن است که در این راهنماها بخش بیانگرگذشته 

، 1380)برنامه درسیراهنمای . اند شده( تمامی این مقوله ها پوشش داده 1391ملی مصوب) ه درسیبرنام

 را در مقوله های زیر پوشش داده است: برنامه درسی( اهداف 1381-1382

 .ارزش آن در عمل و کاربردهای روزمره 

  .ارزش موضوعی این حوزه 

 های فرهنگی.  ارزش 

 ینی. های مربوط به خلق و بازآفر ارزش 

 را در مقوله های زیر پوشش داده است: برنامه درسی( اهداف 1389)برنامه درسیراهنمای 

 .ارزش آن در عمل و کاربردهای روزمره 

  .ارزش موضوعی این حوزه 

 های فرهنگی.  ارزش 

 های اجتماعی. )به طور غیر مستقیم(ارزش 

 های مربوط به خلق و بازآفرینی)در زیر اهداف(.  ارزش 

ها  ها را مشاهده نمود؛ برخی گزاره توان هر یك از این مقوله ملی کنونی می رنامه درسیبدر سند 

 هاست عبارتست از: که بیانگر توجه به این اهداف و ارزش

، از اهداف اساسی آموزش ریاضی کارگیری ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعیتوانایی به 

 روزمره(. ، ارزشهای عملی و کاربردهای 34)ص  باشد می

                                                           
1
، 1997ی موجود است که تنها برخی اهداف ریاضی را پوشش داده است. سام و ارنست)های ریاض های دیگری نیز از ارزش بندی دسته 

اجتماعی؛ ارزشهای  -ارزشهای فرهنگی ؛:ارزشهای معرفت شناختید(. سه دسته ارزش را معرفی می کنن1393نقل از جوکار و فدایی، 

های  ارزشکه عبارتند از؛  دهد ریاضی را ارائه می های مربوط به اهداف یادگیری را از ارزش یتخصصی تر بندی دستهبیشاب . شخصی

 (.1393های ریاضی)جوکار و فدایی،  ارزشو  های آموزش ریاضی آموزش عمومی، ارزش
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ر و محاسبات عددی، جب اعداد و قلمرو آموزش ریاضی از یك سو درک مفاهیم ریاضی شامل

؛ از سوی دیگر، ها، آمار و احتمال است گیری، داده ه و اندازهها( هندس ها، تابع نمایش نمادین )الگوها، رابطه

کارگیری استراتژی های حل  آموزان باید با فرآیندهای ریاضی نظیر حل مسأله و به در این حوزه دانش

مسأله، مدل سازی )مسائل واقعی و پدیده ها استدالل، تفكر نقاد و استدالل منطقی )تعمیم دادن، 

ها/ تایید و  ها، توضیح دادن و تبیین جواب بینی، فرضیه سازی، حدسیه سازی و آزمون حدسیه پیش

لگوها(؛ تفكر تجسمی یا دیداری و تفكر تصدیق جوابها، دسته بندی کردن، مقایسه کردن، به کار گیری ا

خالق )استدالل فضایی، حل کردن مسأله های غیرمعمول، الگوهای تجسمی، تولید مسأله در قالب 

)فرهنگی  داستانی و بافت واقعی و تخیلی(، اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی

زدن، و دقت یافتن آشنا شده  و تصمیم سازی، تخمینخواندن و نوشتن ریاضی( تصمیم گیری  -و ارتباطی

  ، ارزش موضوعی(.34)صو در آن مهارت یابند 

دانان ایرانی و نقش آنان  نشمندان و ریاضیفرهنگ و تمدن ایران و اسالم از طریق شرح خدمات دا

  ، ارزشهای فرهنگی(.34)ص دهد از محتوای این حوزه را تشكیل می در تاریخ ریاضی بخشی

های پیچیده، پیش بینی و کنترل  مهم ریاضی توانمندسازی انسان برای توصیف دقیق موقعیت وجه

 ، ارزشهای اجتماعی(. 34طبیعی، اقتصادی، اجتماعی است )ص -های ممكن مادی وضعیت

برنامه های درسی و تربیتی باید ضمن تقویت بنیان خانواده و تحكیم مناسبات خانوادگی و صله 

ها و  و مدیریت خانواده مبتنی بر ارزش های الزم برای تشكیل ایستگی ها و مهارتم، زمینه کسب شرح

، ارزشهای 10ان را فراهم آورد )صآموز دانشایرانی  -معارف الهی و تعمیق آداب و سبك زندگی اسالمی

 اخالقی(. 

ری درونی، ریاضیات به عنوان علم مطالعه الگوها و ارتباطات، هنری دارای نظم و برخوردار از سازگا

ها تعریف شده  ار کار در بسیاری از علوم و حرفهاصطالحات و نمادها و ابز زبانی دقیق برای تعریف دقیقِ

 ، ارزشهای زیبایی شناسی(. 33است )ص

-در فرآیند یاددهی آموز دانشبرنامه های درسی و تربیتی باید به نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه 

ی روحیه پرسشگری، پژوهشگری، خالقیت  ی تقویت و توسعه کند و زمینه پذیری توجه یادگیری و تربیت

 ، ارزشهای مربوط به خلق و کارآفرینی(.9ص و کارآفرینی را در وی فراهم کند )

رسمی در حوزة یادگیری ریاضیات در شایستگی های مورد انتظار برای پایان دورة تحصیالت 

  های زیر را نیز مشاهده نمود: ارهبه تربیت و تقویت هر یك از گزتوان توجه  می

اتخاذ رویكرد حل مسأله در مواجهه با مسائل زندگی روزمره )ارزش ریاضی در عمل و کاربردهای 

  روزمره(.
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)ارزشهای موضوعی این ها و یادگیری زبان ریاضی به منظور توسعه دانش ریاضی  کسب دانش، مهارت

 حوزه(. 

ی زیباشناختی ریاضی در هنر با تأکید بر فرهنگ اسالمی و ایرانی آشنایی با تاریخ ریاضیات و کارکردها

 )ارزشهای فرهنگی، ارزشهای زیبایی شناختی(. 

های اجتماعی، توانایی تجزیه و  آموز در برخورد با پدیده ای باشد که دانش آموزش ریاضی باید به گونه

)ارزشهای  ها را ارائه کند مرتبط با این پدیدهکارهای حل مسائل  ها را داشته باشد و از این طریق راه تحلیل آن

 . اجتماعی(

رج نهادن به تفكر و به ریاضیات به عنوان بخشی زیربنایی از دانش بشری و حقیقت عالم و به عنوان ا

 )ارزشهای اخالقی(.ای برای رسیدن به حقایق الهی وسیله

ابتكار و خالقیت و تقویت روحیۀ تحقیق و بررسی، تعقل و تفكر، نقادی و نقد پذیری، 

 های مربوط به خلق و بازآفرینی(. کارآفرینی)ارزش

دهنده اهداف زیر  ها نشان و ساحت برنامه درسیهای برخواسته از سند  از سویی دیگر بررسی گزاره

 :باشد میدر آموزش ریاضی 

 .جامعه پذیر شدن و یافتن شغلی برای آینده 

 .ابزاری در خدمت سایر علوم 

  جهان اطراف.شناخت طبیعت و 

 .یادگیری ریاضی به عنوان ابزاری زیبایی شناسانه 

 .ابزاری برای خلق اندیشه ها 

 .پرورش تفكر ریاضی 

 .شناسایی و درک مسائل پیرامون 

   .حل مسأله 

 .توصیف موقعیت و فرضیه سازی 

 .توجه به ریاضیات اسالمی 

 .رسیدن به حیات طیبه و تقویت ارتباط فرد با خدا 

ارزش  ،های فردی نگرد، برای تفاوت العمر می دگیری را به عنوان فرآیندی مادامه یادر این برنامه ک

به جز دو مورد توجه به ریاضیات اسالمی و رسیدن به حیات طیبه و تقویت  توان میویژه ای قائل است و 

ود. لذا ها همخوانی مشاهده نم شده با اهداف مطرح شده در پژوهش ارتباط فرد با خدا میان اهداف ارائه

 ها را نیز لحاظ نماییم. ها توجه نمود و آن باید به دو بعد مغفول پژوهش ،ریاضی برنامه درسیدر طراحی 
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 یادگیری -راهبردهای یاددهی -5-5

کنند، تعریف  یكی از تعاریفی که امروزه بسیاری از محققان در ارتباط با یادگیری, به آن استناد می

است که یادگیری بیانگر فرآیند ایجاد تغییراتِ نسبتاً پایدار در توان  کمبل از یادگیری است. وی معتقد

توان چنین استنباط نمود که یادگیری، مستقل  باشد. در این تعریف می رفتاری است که حاصل تجربه می

شود.  کند اما هر نوع تغییری یادگیری محسوب نمی بودن، در شخص، تغییر ایجاد می  از ساده یا پیچیده

روند و به  قع تغییرات حاصل از یادگیری، تغییرات نسبتاً پایداری هستند که به سرعت از بین نمیدر وا

 انجامد، نه صرفاً به تغییر در رفتار ظاهری فرد. های یادگیرنده می تغییر در توانایی

در ارتباط با یادگیری ریاضی، طبق نظر برخی از پژوهشگران, یادگیری عمیق مفاهیم ریاضی، وقتی 

ی قابل توجه، به آن مفاهیم رسیده و  آموزان خودشان در طی حل یك مسأله دهد که دانش رخ می

خودشان آن مفاهیم را ساخته باشند. درواقع یادگیری، حاصل تعامل خالق، هدفمند و فعال یادگیرنده با 

متضمن و منجر وپرورش باید  های موجود در آموزش های متنوع یادگیری است. بنابراین همه فرآیند محیط

به یادگیری شوند و یاددهندگانی که قصد آموزش مفهوم یا مهارتی را دارند جدا از اینكه ازچه نظریه و 

ها به  های آن ی استفاده از راهبردها و فعالیت کنند باید توجه داشته باشند که نتیجه راهبردی پیروی می

 گیری بیانجامد.  یاد

دهد و  اساس رفتار افراد را تشكیل می ،که تعریف شود یادگیری با هر بینشی از طرف دیگر،

شود، در مقابل  ، تغییر است. از طریق یادگیری، فرد با محیط خود آشنا می نخستین صفت مشخص آن

 ، گاهی محیط را تحت نماید کند، از محیط برای تأمین احتیاجات خود استفاده می محیط ایستادگی می

سازد. جریان یادگیری امری دائمی  زمانی خویشتن را با آن سازگار می آورد و تسلط و فرمان خود در می

است و در جریان یادگیری کل شخصیت فرد دخالت دارد و چون وضع هر فرد از لحاظ خصوصیات 

ها با دیگران متفاوت است، از این رو جریان یادگیری نیز در  شخصیتی مانند بدنی، روانی، تمایالت و هدف

 وت خواهد بود.افراد مختلف متفا

بدون آشنایی و  برنامه درسیدستیابی به اهداف های یادگیری و  آشنایی با نظریهدر نظام آموزشی، 

باشد.  ترین مسأله در آموزش، یادگیری می پذیر نیست. در واقع، مهم های یادگیری امكان استفاده از نظریه

تواند مسیر شفافی را پیش روی آموزشگر  یهای یادگیری م از این رو آموزش به هر طریقی بر مبنای نظریه

های یادگیری را روی طیفی قرار دهیم که یك سر آن رفتارگرایی باشد، در سر دیگر  قرار دهد. اگر نظریه

های شناختی نیز در آموزش و یادگیری از  گیرد. در این میان، نظریه گرایی قرار می این طیف، سازنده

 اهمیت باالیی برخوردار هستند.
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نماید. در  گیری هستند، تأکید می ی رفتارهای آشكار که قابل مشاهده و اندازه ارگرایی بر مطالعهرفت

ها بر این است  است. با این وجود، تأکید اصلی همه آن های مختلفی ارائه شده  حیطۀ رفتارگرایی، نظریه

انسان اهمیت زیادی قائلند و  که یادگیری، تغییر در رفتار آشكار است. رفتارگراها به تأثیر محیط بر رفتار

شود. یادگیری در  معتقد هستند که تغییرات ایجاد شده در محیط، به ایجاد تغییر در رفتار منجر می

های محرک و پاسخ که دارای روابط علی معلولی قابل  ای از فعالیت گرایی به صورت دنباله دیدگاه رفتار

سازی رفتار قابل مشاهدة انسانی است.  ها، بر شرطی شود و تمرکز آن فعالیت مشاهده هستند، تعریف می

ای  شود. وی ابداع کنندة یادگیری برنامه شناسان رفتارگرا محسوب می ترین روان اسكینر یكی از سرشناس

گیرد که شامل  وجه انجام می باشد و معتقد است یادگیری در صورتی به بهترین  و ماشین تدریس می

 فوری و سرعت تعریف شده برای هر شخص باشد. ار، بازخورد دهی آشك های کوچك، پاسخ گام

ها از راه  واقع آن بینند. در در نظریۀ پیاژه، کودکان جهان هستی را متفاوت از بزرگساالن می

پردازند و رشد شناختی افراد از تولد تا  ی مستقیم با محیط پیرامونی به درک و فهم امور می تجربه

شود؛ مرحله حسی حرکتی، پیش عملیاتی، عملیات عینی و عملیات  سیم میبزرگسالی به چهار مرحله تق

انتزاعی. ورود به هر مرحله، مستلزم پشت سر گذاشتن مراحل قبلی است، اگر چه همه افراد، ممكن است 

به مرحله انتزاعی نرسند. در نظریۀ برونر تاکید اساسی بر فرایند تفكر است و مراحل رشد ذهنی شامل سه 

گرا برخالف رفتارگراها اعتقاد براین است که  های شناخت رکتی،تصویری و نمادی است. در نظریهمرحلۀ ح

شود. به عنوان مثال در  یادگیری و حل مساله نه از راه کوشش و خطا بلكه از راه کسب بینش حاصل می

ادگیری جدید تاکید های قبلی و ی دار کردن یادگیری، برایجاد رابطه بین یادگیری نظریۀ آزوبل، برای معنی

افتد که بین مطالب جدید و مطالبِ از قبل آموخته شده، و  شده است. یادگیری معنادار هنگامی اتفاق می

شناسانِ گشتالت بر این باور بودند  ساخت شناختی یادگیرنده ارتباط صحیح و مناسبی برقرار شود. روان

ها را از راه تجزیه و  توان آن یند اما نمیآ های حسی به دست می که تجارب پدیده شناختی، از تجربه

ی پدیده شناختی با اجزای  تحلیل تجربۀ پدیداری به اجزای تشكیل دهندة آن، درک کرد. یعنی تجربه

های حسیِ مجزا وجود  افزاید که در داده تشكیل دهنده آن تفاوت دارد. ارگانیسم، چیزی به تجربه می

به عنوان  "بندورا"گشتالت به معنی سازمان یا انگاره است. نظریه ندارد و آن سازمان است. واژه آلمانی 

های اجتماعی رفتار و اهمیت فرآیندهای شناختی در  نظریه شناختی اجتماعی شهرت دارد و بر ریشه

نماید. بر این اساس، رفتار، وابسته به موقعیت است و هر فرد الگوهای رفتاری مشخصی  یادگیری تأکید می

تواند  مختلف.دارد. تأکید اساسی این نظریه آن است که در غیاب تقویت نیز یادگیری می های در موقعیت

است که در   های حاصل از فناوری اطالعات نشأت گرفته از پیشرفت "پردازی خبر"  اتفاق بیفتد. نظریه

فظه و ارتباط با توجه انسان به محیط اطراف، به رمز درآوردن اطالعات، ذخیره سازی اطالعات در حا
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دهد و عالوه بر یادگیری، یادداری و فراموشی را نیز مد  بازسازی و بازیابی اطالعات از حافظه توضیح می

 نظر دارد.

داند و بر نقش یادگیرنده در ساختن  گرایی، دانستن را امری نسبی می نظریه سازندگی یا سازنده

ۀ دانش خویش است. بر اساس این دانشِ خویش تأکید دارد. درواقع هر فرد، مسئول ساختنِ خالقان

 انتقال طی، دانش بگیرند، زیرا فرا را دانش منفعالنه، توجه و دریافت با تنها توانند نمی نظریه، یادگیرندگان

 اطالعات با مواجه شدن درضمنِ کردن، درک و معنی خلق با باید برآموزش تأکید بنابراین، .گیرد نمی شكل

 یاری هم و ساخت مشارکت، به فعال یادگیرندگان گرایی، در نظریه سازنده باشد.جدید  های زمینه یا جدید

 وقوع به فعال یادگیری باید درآید، یادگیرنده مالكیت و تصرف به دانش که این برای دارند و با یكدیگر نیاز

 بپیوندد.

مالت اجتماعی بر اساس دیدگاه ویگوتسكی بنا شده است و به تأثیر فرهنگ در تعا-نظریه فرهنگی

ای فرض  دارد کودک در تعامل با فرهنگ جامعه که به عنوان محیط واسطه پردازد و بیان می اجتماعی می

ی ارتباط کودک  دهد. در واقع فرهنگِ هر جامعه عامل واسطه های فردی و اجتماعی نشان می شده، رفتار

ای، نقش بسیار زیادی در  سطهترین ابزار این تعامل وا باشد و زبان به عنوان اصلی و محیط پیرامون می

دهد  وگو رخ می توان گفت، یادگیری کودک با محوریت گفت کند تا جایی که می یادگیری کودک بازی می

مندِ فرد دیگری که مهارت بیشتری دارد، ساخته شده و کودک در  و مفهوم مورد نظر، با تعامل واسطه

د و پس از درک و مالكیت بر مفهوم، آن را با ساختار پرداز فرایند این تعامل به درونی سازی این مفهوم می

 کند.  تفكرات قبلی خود یكپارچه می

ویگوتسكی در همین زمینه، مفهوم دامنۀ تقریبی رشد را به عنوان یك مفهوم مرکزی برای درک 

کند. دامنۀ تقریبی رشد، فاصله میان سطح کنونی رشد )توانایی  رشد شناختی و توانایی کودک مطرح می

کردن مسأله او به  ای که میان )توانایی( حل باشد. همان فاصله فعلی کودک( و سطح بالقوه رشد او می

سال تواناتر از وی، قابل مشاهده  تر )تواناتر( یا هم تنهایی و توانایی حل مسأله او در تعامل با فردی بزرگ

تواند مستقالً انجام دهد و  ک میاست. منظور از دامنۀ تقریبی رشد، عبارت است از فاصله بین آنچه کود

تواند در تعامل با یك بزرگسال یا همتای ماهرتر از خود به انجام برساند. کودکان وقتی از  آنچه او می

تری را در مقایسه با زمانی که به تنهایی  توانند تفكّر و رفتار پیچیده  کنند، می دیگری کمك دریافت می

دهند. با توجه به مدل ویگوتسكی که از یادگیری اکتشافیِ مستقلّ،  دهند از خود نشان کاری را انجام می

کند، یكی از وظایف اصلی معلمان در فرایند یاددهی این است  رود تا اکتشاف کمكی را ترغیب  فراتر می

های خود را به  های کالمی، یادگیری کودکان را هدایت کنند و تالش ها و یادآوری که با توضیحات، مثال

 ،ها نیز به اکتشاف سازند. تشریك مساعی همكالسی دامنۀ تقریبی رشد هر کودک متناسب  دقّت با
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های  دهند، به اینگونه که همكالسی کند. معلّمان، تجربیّات یادگیری یاری بخش را ترتیب می مساعدت می

ر کمك کنند و کنند تا به یكدیگ بندی کرده و آنها را ترغیب می های مختلف را با هم گروه دارای توانایی

 بیاموزند.

های یادگیری برای آموزشگران هدفمند  قابل ذکر است که صرفاً  آگاهی بدون کاربرد از نظریه

های مناسب  ها در فرایند آموزش و تدریس در موقعیت نیست و باید به دنبال آن بود که کاربرد این نظریه

 اعمال شود.

تواند با توجه به راهبردهای یاددهی و  آموزشی میهای یاددهی و یادگیری در سیستم  کاربرد نظریه

 یادگیری در نظر گرفته شود؛ بدان معنی که 

 های فطری، شناختِ موقعیت یادگیرنده و اصالح مداوم آن باشد. زمینه ساز برای ابراز گرایش 

 تحت آموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود، خداوند، دیگران و مخلوقات،  دیدگاه دانش

 تأثیر قرار دهد.

  یابی به  و تربیتی در راستای شكوفایی فطرت و دست برنامه درسیبستر الزم را برای تحقق اهداف

 مراتبی از حیات طیبه تدارک ببیند.

 به  ،های واقعی زندگی فراهم کند ها، وقایع و روابط را در موقعیت امكان درک و تفسیر پدیده

های مختلف  آموزان در موقعیت گیری در مورد مسائلی که دانش تصمیمای که شرایط را برای درک و  گونه

 شوند، با رعایت نظام معیار اسالمی فراهم کند. با آن مواجه می

 هایی درباره  آموزان را از طریق کاوشگری در تالش مداوم برای یافتن پاسخ پرسش انگیزه دانش

 ها شكوفا و تقویت کند. ها، وقایع و روابط آن پدیده

 ها  های علت و معلولی یا وابستگی پدیده كان درک و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطهام

 آموزان فراهم نماید. را همراه با افزایش بصیرت در دانش

 آموز مرور  های کسب شده در فواصل زمانی توسط دانش هایی را تدارک ببیند که شایستگی فرصت

 دامه مسیر یادگیری توسط او اخذ شود.و تصمیماتی برای تعدیل، بازنگری یا ا

 های جدید را به  فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل، تلفیق دانش و تجربیات پیشین با یادگیری

 ها فراهم کند. آموزان و توسعه شایستگی های وجودی دانش صورت یكپارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت

 آورانه و خالق،  دهی نو الی بخش و با سازمانهای فعال، خالق و تع مندی فزونتر از روش با بهره

 آوری و انباشت حقایق، زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید. فرآیند جمع

 آموزان را با تأکید بر  ی تولید علم از سوی دانش صرفاً به انتقال دانش، محدود نشده، بلكه زمینه

 مشارکت آنان در مفهوم، تدارک ببیند.
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 های یادگیری فراهم کند. آموزان را با معلم، همساالن و انواع محیط ثر دانشی تعامل مؤ زمینه 

 ها را با  های نوین آموزشی را فراهم نماید و استفاده از آن گیری هوشمندانه از فناوری زمینه بهره

 سازی )نه نگاه جایگزینی و واگذاری( دنبال کند. نگاه تقویتی و تكمیلی یا توانمند

ها در اسناد باال دستی )سند تحول بنیادین و  ها و پژوهش ها، یافته نهی گزاره و برهمبا مطالعه، مرور 

های داخلی و خارجی انجام شده در فرایند یاددهی و یادگیری و باتوجه  سند برنامه درسی ملی( و پژوهش

نسبت به رویكرد ها  ترین این نظریه های موجود که به اهمّ آنها اشاره شد، نزدیكترین و کاربردی به نظریه

اجتماعی بر اساس  -وسازگرایی و در رأس آنها نظریه فرهنگی موجود در برنامه درسی ملّی، نظریه ساخت

 باشد. دیدگاه ویگوتسكی می

 ارزشیابی -5-6

های یادگیری است و از سوی دیگر راهبردهای ارزشیابی از یك سو ناظر به ماهیت اهداف حوزه

های مختلف یی است و معلم باید متناسب با شرایط یادگیرندگان در دورهمتأثر از استانداردهای محتوا

ترکیبی از انواع سنجش از نظر زمانی )ورودی/ تكوینی یا مستمر/ پایانی( یا چگونگی )کمی یا کیفی/ 

ی آموزش و یادگیری، قابلیت ارزیابی و کتبی یا شفاهی( تدارک ببیند و همگام با آخرین تحوالت عرصه

ان را داشته باشد و شواهد مورد نیاز را برای آموز دانشهای ها و مهارتاد مختلف تواناییسنجش ابع

های های کسب شده فراهم نموده و با تشخیص کاستیقضاوت در خصوص سطح درک و شایستگی

 یادگیری، فرصتی برای اصالح و بهبود نظام آموزشی تدارک ببیند.

های هر نظام آموزشی است که  ریزی درسی و از ضرورت ارزشیابی یكی از عوامل مؤثر در برنامه

گردد. در جریان فرآیند ارزشیابی است که  وسیله آن، پویایی، سالمت و حیات نظام آموزشی حفظ می به

تا مشخص گردد که چه میزانی از اهداف  شود میآوری، تحلیل و تفسیر  دار، اطالعات، جمع صورت نظام به

یافته است و چه میزانی در حال تحقق یافتن است. نتایج این فرآیند  ی تحققو نظام آموزش برنامه درسی

های درسی،  کند آیا هریك از اجزای سیستم آموزشی اعم از محتوای برنامه و کتاب است که مشخص می

 اند، یا نه. درستی ایفا کرده آموزان نقش خود را به های یادگیری دانش های یاددهی معلمان، فعالیت فعالیت

 -3آوری شواهد،  جمع -2گذاری،  تعیین اهداف و هدف -1فرآیند ارزشیابی شامل چهار مرحله 

تعبیر شواهد و استنباط است که این چهار مرحله در عمل و اجرا، باهم تعامل دارند  -4استفاده از نتایج و 

تصمیم  -2آموزان،  دانشنظارت بر پیشرفت  -1طورکلی هدف از انجام ارزشیابی  ولی لزوماً توالی ندارند. به

 ها است. ارزیابی برنامه -4ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و  -3سازی آموزشی، 

ای برای کسب اطالعات در مورد میزان تحقق  عنوان وسیله اگرچه درگذشته، ارزشیابی فقط به

امروزه  شد )ارزشیابی از یادگیری(، اما آموزان در نظر گرفته می شده توسط دانش اهداف از پیش تعیین
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یادگیری، درک از ارزشیابی و جایگاه آن در  -های یاددهی موازات تغییر در اهداف آموزشی و تنوع شیوه به

دانند که در  محور می ای که آن را فرآیندی پویا، فعال و فرآیند گونه های آموزشی ارتقاءیافته است، به نظام

های یادگیری را  امت انسانی، کاستییادگیری جریان دارد و ضمن حفظ کر -تمامی مراحل یاددهی

داند. در این دیدگاه، ارزشیابی دارای سه کاربرد اساسی در  فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی می

 یادگیری است: -فرآیند یاددهی

شده و تعیین خألهای موجود بین اهداف  ای برای مطلع شدن از میزان محتوای یاد گرفته وسیله -1

 شده )ارزشیابی از یادگیری(. ده و اهداف یادگیری کسبیادگیری قصد ش

اش )ارزشیابی برای  های بعدی ابزاری برای مطلع شدن یادگیرنده از چگونگی توسعه یادگیری -2

 یادگیری(.

 عنوان یادگیری(. بخشی از فرآیند یادگیری )ارزشیابی به -3

ای آموزشی، ارزشیابی دیگر تنها ه طبیعی است که با تغییر رویكرد و جایگاه ارزشیابی در نظام

متكی بر یك روش )آزمون کتبی( که فقط قابلیت سنجشِ بخش کوچكی از سطوح یادگیری افراد را دارد، 

نیست بلكه متناسب با اهداف مختلف یادگیری و رویكردهای مختلف آموزشی اعم از مسأله محور بودن، 

های مختلف در اجرا  بودن در ارزشیابی نیز از شیوهفرآیند محور بودن، فعالیت محور بودن، خالقیت محور 

ها همانند ژورنال نویسی،  تواند شامل انواع ارزشیابی های اجرایی که می شود. این شیوه استفاده می

های باز پاسخ، پوشه تحصیلی یا پوشه کار، ارزشیابی عملكردی بر اساس  های چندگانه، آزمون ارزشیابی

گروهان، مصاحبه یا ارزشیابی شفاهی،  ردی، خود ارزشیابی و ارزشیابی همهای عملك ها و شاخصروبریك

ارزشیابی کتبی باشد، ضمن حفظ هماهنگی با رویكرد آموزشی، توانایی سنجش سطوح مختلف یادگیری 

های  انتخاب انواع روششود.  افراد را دارد و خود موجب ارتقاء سطوح مختلف یادگیری فراگیران می

طور مؤثری  های ارزشیابی بتوانند به بر این اساس صورت گیرد که شیوه یا شیوه ارزشیابی بایستی

هایی  های آموزشی را ارزشیابی کنند و فراتر از آن در جهت برنامه حرکت کنند. در ضمن مهارت هدف

های  چون مهارت برقراری ارتباط یا کار در گروه را نیز تقویت کرده و پرورش دهند. برای انتخاب روش

آموزان توجه شود.  ها و هم اهداف برنامه و کیفیت پایان کار دانش زشیابی باید هم به ارزشیابی آموختهار

ستیابی به این نتایج نشان های ارزشیابی جهت د نتایج مختلف یادگیری را به همراه شیوه(، 2-5)جدول

 دهد. می

 به این نتایج های ارزشیابی جهت دستیابی نتایج یادگیری و انواع شیوه(: 2-5جدول)

 های ارزشیابی پیشنهادی شیوه نتایج یادگیری ردیف

نویسی، تهیه ژورنال، خالصه  گزارشانشاء نویسی، وگوها و بیان  تفكر نقاد و قضاوت کردن )شرکت در بحث و گفت 1
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 کردن و نقد مطالب ها( نظرات و ارزیابی و قضاوت در مورد آن

2 
ی مسأله، تعریف  ارائه حل مسأله و تكمیل کار )تشخیص مسأله،

 مسأله، تجزیه و تجلیل اطالعات(

نویسی، حل یك  کار گروهی، کار عملی، گزارش

 ی مقاله در مورد آن مسأله و ارائه

 عملكرد و چگونگی عمل )محاسبات، استفاده از ابزار، دنبال کردن و...( 3
ی پوشه، مشاهده  های ریاضی، تهیه گزارش فعالیت

 اه سازی واقعیت و مدل

4 
مدیریت برخورد )کار کردن با افراد دیگر، یادگیری در گروه، کار 

 کردن فردی، یادگیری فردی، خودآموزی(
 ی تحصیلی، کار گروهی ژورنال نویسی، پوشه

5 
دهی  یابی و مدیریت اطالعات )تحقیق، تفسیر، بررسی، سازمان دست

 اطالعات، مطالعه و بازنویسی اطالعات(
 های کاربردی مسأله پروژه، کار عملی، حل

6 
ی دانش و درک )یادآوری، توصیف کردن، گزارش دادن،  ارائه

 بازشماری، شناخت، تشریح(

امتحان کتبی، امتحان شفاهی، انشانویسی، 

 نویسی گزارش

7 
طراحی، ایجاد، عملكرد )اختراع، عملكرد، طراحی، تولید، 

 تصویرسازی(
 ی تحصیلی، ارزشیابی عملكرد، پروژه پوشه

8 
برقراری ارتباط )ارتباط در گروه به شكل کالمی و کتبی، ارتباط بدون 

 وگو کردن، مصاحبه کردن، مذاکره( کالم، بحث و گفت
 های کتبی مانند مقاله، گزارش، انشا و ... ارائه

آموزان برای دانستن و انجام دادن  ی ریاضیاتی است که همه دانش کننده ارزشیابی مناسب، منعكس

شود و ضمن  دهد، موجب برقراری عدالت آموزشی می دارند و یادگیری ریاضیات را افزایش میبه آن نیاز 

های مربوط به  بودن، دارای ارتباط منطقی نیز است، موجب ارتقاء اعتبار استنتاج فرآیندی باز و پیوسته

تمامی مراحل های ارزشیابیِ مناسب، حضور مستمر آن در  شود. یكی دیگر از ویژگی یادگیری ریاضیات می

یادگیری از آغاز تا پایان است؛ به همین دلیل، از انواع مختلف ارزشیابی ازلحاظ زمان  -فرآیند یاددهی

ارزشیابی تراکمی  -4ارزشیابی تشخیصی و  -3ارزشیابی تكوینی،  -2ارزشیابی آغازین،  -1اجرا شامل 

توان از آن  ع ارزشیابی است که می)پایانی( بایستی در فرآیند آموزش استفاده شود. بر اساس این نو

 های آموزشی استفاده کرد. گیری عنوان ابزاری مناسب برای تصمیم به

توان این  های مختلف ارزشیابی، می به هنگام استفاده از انواع ارزشیابی بر اساس زمان اجرا و روش

آموزان(، فرآیندهای  ای دانش ها )دانش موضوعی و رویه انتظار را داشت که ارزشیابی، بازتاب مفاهیم و رویه

های آنان  ها و توانایی ها نسبت به ریاضی( و همچنین مهارت آموزان )نگرش آن ریاضی و نظام ریاضی دانش

آموز، فاصله او  جانبه از موقعیت کنونی دانش های مختلف باشد. همچنین تصویری روشن و همه در موقعیت
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کند. این بدان معنا  ها و نیازهای وی ارائه می با ظرفیتبا موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب 

نیست که دیگر نتیجه و ارزشیابی آن اهمیتی ندارد، بلكه بدین معناست که همه هدف ارزشیابی، ارزیابی 

نتایج نیست و عالوه بر نتایج یادگیری، فرآیندهای یادگیری نیز مدنظر است. به همین دلیل برای گذر از 

های تحصیلی دوره ابتدایی، استفاده  ، استفاده از ارزشیابی نتیجه محور؛ برای ارتقاء پایههای تحصیلی دوره

ها، تلفیقی از این دو نوع )ارزشیابی فرآیند محور و نتیجه محور(  از ارزشیابی فرآیند محور و در سایر پایه

 مناسب است.

ها، ژورنال  گروهی د و همهای ارزشیابی همانند ارزشیابی توسط خو استفاده از بسیاری از روش

نویسی، ارزشیابی عملكردی، ارزشیابی پروژه محور و ... نیازمند تعامل مؤثر معلمان، اولیاء مدرسه، 

ها و سایر افراد دخیل در امر آموزش است؛ به همین دلیل بایستی اقداماتی مناسب  آموزان، خانواده دانش

راد مؤثر در فرآیند آموزش صورت گیرد. البته این جهت جلب مشارکت و ایجاد تعامل مناسب بین همه اف

های ارزشیابی نیست، بلكه بایستی ضمن حفظ  به معنای نفی نقش معلم و اولیاء مدرسه در خلق فرصت

ها نیز در این امر مشارکت  نقش و مسئولیت مسئولین و معلمان مدارس، دیگر افراد مؤثر همانند خانواده

 داشته باشند.

های ارزشیابی مناسب را شامل موارد زیر  ترین ویژگی توان مهم شده می یانبر اساس مطالب ب

 دانست:

 عالوه بر نتایج یادگیری بر فرآیندهای یادگیری نیز توجه دارد. -1

 جریانی مستمر در فرآیند آموزش است. -2

 کند. آموزان ارائه می های دانش جانبه از تمامی سطوح یادگیری و توانایی تصویری همه -3

 جای مقایسه فرد با دیگران تا حد امكان سعی دارد فرد را با خودش مقایسه کند. به -4

آموزان، بر نقاط مثبت و  های دانش و ناتوانی ها ها، کاستی جای تأکید و تمرکز صرف بر ضعف به -5

 آموزان نیز تمرکز دارد. های دانش توانایی

ی تفكر و  های پیچیده ای گروهی، مهارته تفكر واگرا و بعد اجتماعی ریاضی همانند تالش -6

 دهد. برقراری ارتباط را مورد ارزیابی قرار می

کند و شكاف میان  با تأکید بر تكالیف ارزشیابی اصیل، سودمندی تفكر ریاضی را برجسته می -7

 کند. ای را پر می ریاضیات واقعی و ریاضیات مدرسه

 بهبود است. بل ها، قا قابلیت تغییر را دارد و با رشد ایده -9

های آموزش استفاده  های ارزشیابی در آن بر اساس نتایج یادگیری و شیوه از انواع شیوه -10

 شود. می
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 همه افراد مؤثر در امر آموزش در آن مشارکت دارند. -11

 صالحیت معلمان -5-7

ن اقشار مختلف جامعه ممك دُشواری است. ی معلمی کار های مشخص برای حرفه تعیین صالحیت

در  باعث تفاوت نظر است انتظارات متفاوتی از معلم در آموزش و تدریس داشته باشند که این انتظارات،

معلمان،  صالحیتِ های معلمی شده است. برخی از محققان، معتقدند که تعریف و تعیین صالحیت

ی  حوزههایی است که برای یك معلم با توجه به محدوده و قلمرو، راهبردهای آموزش و  شایستگی

تا در کالسِ درس بینی شده در مراحل مختلف آموزش، ضروری است  یادگیری، برای انجام وظایف پیش

های  ملی به صالحیت برنامه درسیدر سند  خود موفق بوده و تدریسی مؤثر و کارآمد داشته باشد.

معلمان و یا  )تربیتی( و تخصصی اشاره شده است که هر کدام ناظر به نوعی از دانش ای شخصی، حرفه

نیز مؤید آن هستند که معلمان، زمینه ساز رشد  ها سایر پژوهش ها است. های شخصیتی آن ویژگی

 -های مختلف علمی، عملی، عقالنی، ایمانی و اخالقی بوده و فرآیند یاددهی آموزان در جنبه دانش

 کنند. ها را هدایت و رهبری می یادگیری آن

های معلمان اشاره شده  تری در ارتباط با صالحیت زئی و مشخصدر برخی از تحقیقات، به موارد ج

های  به عنوان مثال، توانایی تدوین، اجرا و ارزشیابی طرح درس مناسب و کارآمد و همچنین برنامه است.

های  آموزان، ارائه طرح درس با روشدرسی و تربیتی در کالس درس، کنترل یادگیری و عملكرد دانش

ها  ای از این صالحیت آموزان و همكاران نمونهاری و حفظ روابط مناسب با دانشمتنوع تدریس و برقر

 هستند.

های معلم را  برخی از محققان نیز با توجه به داشتن انتظاراتِ متفاوت از معلمان، ابتدا مسئولیت

کنند و سپس متناظر با این آموزان، موسسات آموزشی و جامعه توصیف می نسبت به سه گروهِ دانش

 نمایند. می ی معلمی بیان هایی را برای حرفه ها، صالحیت ها در قبال هر یك از گروه مسئولیت

 صالحیت معلمان ریاضی -5-7-1

های تخصصی معلمان ریاضی نیز حائز  های عمومی معلمان، توجه به صالحیت در کنار صالحیت

باشد که معلمین در  تخصصی تواند مربوط به دانش  های تخصصی می اهمیت است. بخشی از این صالحیت

 ی یادگیری باید کسب کنند. هر حوزه

ای معلمان  شود که آموزشِ ریاضیات دانشگاهی به سازماندهی دانش حرفه اغلب چنین پنداشته می

به طور کامل، برای معلمان در  کند. با این وجود ممكن است دانشِ ریاضیات دانشگاهی ریاضی کمك می
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ها و فرایندهای شناختی در این مقطع، با نیازهای  چرا که برخی از ارزش کالس درس کاربردی نباشد،

 واقعی کالس درس تعارض دارد.

ی  بندی واحدی که مورد پذیرش همه ی صالحیت و دانشِ مورد نیاز معلمان، تقسیم درباره

یار نزدیك آموزشگران و متخصصان این حوزه باشد، وجود ندارد؛ ولی این تنوع از نظر مفهومی و هدف، بس

هایی که مرتبط با دانش و  برخی از مدل ها با هم متفاوت هستند. به هم و از لحاظ عناوین و برچسب

شوند و محققان نیز،  باشند در مطالعات آموزش ریاضی به طور گسترده استفاده می صالحیت معلمان می

 ایند. نم ها را در آموزش ریاضی مطرح می ها و طبقه بندی مصداق عناصر این مدل

گردد و  بندی معروف و کاربردی، دانشِ مورد نیاز معلمان در هفت بخش ارائه می در یك طبقه

شود. این مفهوم، دیدگاه متفاوت  بندی معرفی می پداگوژی محتوا برای اولین بار در این طبقه مفهوم دانشِ 

های مورد نیاز  ی صالحیت ی مطالعاتِ مربوط به حوزه و جدیدی را در این زمینه به وجود آورد که همه

 است.  معلمان برای تدریس ثمر بخش بویژه در آموزش ریاضیات، این دانش مورد تأکید قرار گرفته 

 بندی که برای تدریس اثربخش مورد نیاز است، عبارتند از: هفت مؤلفه موجود در این طبقه

ی آن؛ دانشی که در دانشِ محتوایی به معنای دانش و آگاهی از موضوع و سازماندهی ساختار -1

 ؛ذهن معلم از محتوای خاصِ درسِ مورد نظر جای گرفته است

آوری شده از طریق پژوهش و تجاربِ معلمانِ  عمومی، شامل اطالعات جمع دانش پداگوژی -2

 نماید؛ خبره است و به درک ارتباط و اتصال بین تدریس و یادگیریِ بهتر کمك می

و  برنامه درسیآموزشی در دسترس از قبیل  به معنای دانش مواد برنامه درسیدانش  -3

 های گذشته است؛ ها در سال ی آن های ارائه های آموزشی و اطالع از عناوین و مطالب و روش کتاب

دانش پداگوژی محتوا که از نظر شولمن این دانش، ترکیبِ خاصی از محتوا و پداگوژی است که  -4

ها  و یا دانش چگونه  ای آن خاصِّ فهم و درک حرفهو همان شكلِ  استبه طور ویژه، جزو قلمرو معلمان 

 قابل درک ساختن یك موضوع برای دیگران است؛

بینی  ها، بدین معنا که معلمان باید قادر به پیش های آن دانش درباره یادگیرندگان و ویژگی -5

های  اییها باشند و در هنگام تدریس از بازنم ها و موانع یادگیری آن آموزان، بدفهمی مشكالت دانش

 مناسب استفاده نمایند؛

ی کار گروهی یا کالسی، نظارت و  های آموزشی که اشاره دارد به آگاهی از محدوده دانشِ زمینه -6

 ها؛ های جوامع و فرهنگ پرورش و ویژگی  و  تأمین مالی مناطق آموزش 

 شود. ها می های فلسفی و تاریخی آن ها و زمینه دانش اهداف آموزشی که شامل مقاصد، ارزش -7
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های این  بندی به عناصر مؤثر در یادگیری توجه شده است. دانشی که در مؤلفه در این تقسیم

ی تخصصی  شناسی، فنِّ تعلیم و تربیت، رشته ای از روان بندی، برای معلمان توصیه شده، آمیزه طبقه

تواند برای  میها  تدریس و اطالعات فرهنگی، فلسفی و تاریخی است. واضح است که تسلط بر این دانش

 ها باشد. های شغلی آن معلمان منشأ موفقیت

اند که  هایی را در ارتباط با دانش مورد نیاز معلمان ریاضی ارائه داده بندی محققان دیگری نیز طبقه

، دانش مربوط به برنامه درسیها به انواع دانش مورد نیاز معلمان در ارتباط با  بندی هر کدام از این طبقه

 نمایند. اشاره می برنامه درسیان، محتوای درسی، تدریس و آموز دانش

 های ارزیابی صالحیت و دانش معلمان استانداردها و شاخص -5-7-2

ها و انواع دانشی که یك معلم و  همانگونه که بیان گردید، در بسیاری از مطالعات در مورد صالحیت

ها  الس درس داشته باشد، مدلبویژه یك معلم ریاضی باید برای آموزش و تدریس موفق در ک

ها، ابزاری نیز برای  عالوه بر آشنایی با مفهوم هریك از این صالحیتهایی ارائه شده است.  بندی وطبقه

ی این ابزار، فرآیند تدریس و آموزش معلمان  سنجش مهارت و توانایی معلمان نیاز است تا به وسیله

 ریاضی، مورد ارزیابی قرار گیرد. 

KQرهای سنجش برای شناسایی دانش محتواییِ پداگوژیِ معلمان ریاضی، ابزار یكی از ابزا
است  1

هایی  یك چارچوب مشخص برای شناسایی و بررسی روش KQکه توسط برخی از محققین مطرح گردید. 

در  KQگیرد. چارچوب  ی آن، دانش محتوایی خود را در کالس درس، به کار می است که معلم به وسیله

شود که   بندی می طبقه 5و  نهایتاً احتمال وقوع 4؛ ارتباط و اِتّصال3؛ تغییر و تبدیل2پایه و اساس چهار بُعدِ

 کند. هر کدام از این ابعاد نوعی از توانایی و مهارت معلمان را در کالس درس ریاضی ارزیابی می

یس به عنوان در برخی از مطالعات نیز سطحی مطلوب از عملكرد معلم در ارتباط با آموزش و تدر

گردد. استانداردها تنها آنچه را که معلمان الزم است بدانند و قادر به  استاندارد برای تدریس معرفی می

نمایند و برای هر  کنند، بلكه همچنین روش ارزیابی این دانش را معرفی می انجام آن باشند را توصیف نمی

 گردد. می های عملكرد آن، مشخص های دانش و شاخص استاندارد، شاخص

های  گیری هایی در سطح تئوری در ارتباط با تصمیم دهند که حتی اگر نظریه مطالعات نشان می

ای  معلمان ریاضی در کالس درس وجود داشته باشد، با این وجود، تحلیل و ارزیابی در عمل، کار ساده
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( 1، مؤثر است، )نیست. همچنین تحقیقات بیانگرآن هستند که سه عامل مهم در تصمیم گیری معلمان

 ها و ترجیحات معلم. ، باورها، ارزش3( تمایالت3؛ )2( اهداف2؛ )1دانش و منابع

تواند آن را در کالس  ای، دانش و آگاهی الزم را نداشته باشد، نمی چنانچه معلم نسبت به پدیده

دارد.  عالوه بر ها اهمیت  درس به طور صحیح ارائه دهد، لذا دانش معلمان به عنوان منبعِ در دسترس آن

ها را نیز پوشش دهد، زیرا اگر این  ای معلمان، باید اهداف و باورهای آن ی حرفه این، بهبود و توسعه

 نگیرند.عوامل، بدون تغییر بمانند، ممكن است که دانش و منابع معلم به درستی مورد استفاده قرار 

 رسیبرنامه دها در تدوین  آموزش معلمان ریاضی و نقش آن -5-7-3

های نظری و عملی  متعادل و کارآمد که طیف وسیعی از توانایی برنامه درسیبه منظور اجرای یك 

ی  آموزان در حوزه آموزان و معلمان، تدارک دیده و به سطوح مختلفی از توانایی دانش را برای دانش

های علمی و  حیتهای مختلف دانشی و صال ریاضیات تأکید دارد؛ توجه به آموزش معلمان ریاضی از جنبه

 اخالقی، ضرورت دارد.

های آماده سازی برای بهبود ماهیت و  طراحی برنامه ،یكی از مسائل مهم در آموزش ریاضیات

هایی زمانی مشخص  کیفیت دانش و عمل معلمان است. پیامدهای ناشی از عدم وجود چنین برنامه

های  های تدریسی بپردازند که با روش شیوهشود به تدوین و اجرای  که از معلمان ریاضی خواسته  شود می

اند، متفاوت باشد. معلمان،  شان، تجربه کرده ی معلمی هایی که در حرفه زمان تحصیالت خود و یا شیوه

های آموزش و الگوهای تدریس را با بزرگ شدن در یك فرهنگ، در دوازده سال کارآموزی منفعل  شیوه

های واقعی  گیرند و برخی از معلمان نیز زمانی که با چالش میاند، یاد  آموز بوده وقتی خودشان دانش

های تدریس  های جدید و توصیه شده را رها کرده و از روش شوند ممكن است روش کالس درس روبرو می

تواند ماهیت فرهنگی آموزش باشد و ضرورتاً  گیرند. یكی از دالیل این امر می معلمان سابق خود کمك 

ریزی دقیق دارد. همچنین الزم به ذکر است که باورهای  گی نیاز به زمان و برنامههای فرهن تغییر شیوه

های درسیِ از پیش طراحی  مؤثر است و معلمان فقط مجری برنامه برنامه درسیمعلمان و آگاهی آنان در 

ا در ی تدریس و ارتباط مستمر با فرایند آموزش، توانایی جرح و تعدیل ر شده نیستند و به لحاظ تجربه

آموزان دارند. مشارکت معلمان و آگاهی  های فردی دانش های آموزشی و ارزشیابی با توجه به تفاوت روش

ای معلمان است. با برجسته کردن  ی حرفه های توسعه آموزان، از ضرورت ها از نیازهای جامعه و دانش آن

های  خاب و سازماندهی محتوا، روشتوان اختیارات معلمان را در انت ملی، می برنامه درسینقش معلمان در 
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2 Goals 
3 Orientations 



 

413 

 

توان گفت مشارکت معلمان در تمام سطوح  های ارزشیابی افزایش داد. به طور کلی می تدریس و شیوه

گیری غیرقابل انكار است زیرا معلمان با واقعیت کالس درس و یادگیری بیشتر مرتبط هستند. از  تصمیم

، برنامه درسی، آگاهی آنان نسبت به یادگیرندگان، ریزی درسی طریق مشارکت معلمان در فرآیند برنامه

 یابد. نیازهای جامعه و سطح انتظارات آن افزایش می

آموزش هم ضروری است. این تمرکز،  ها تمرکز بر فرایند های آن در کنار توجه به معلمان و توانایی

های خود در جهت  ختهبه معنی ایجاد ساختار و سیستمی است که قادر باشد با تكیه بر تجربیات و آمو

اصالح و بهبود فرآیند آموزش، گام بردارد. برخی از محققان، برای بهبود تدریجی آموزش، توجه به چند 

دانند. به عنوان مثال؛ بهبود آموزش به صورت مستمر، تدریجی و فزاینده؛ تمرکز  اصل مهم را ضروری می

ها و شرایط؛  زش ؛ بهسازی با توجه به زمینهآموزان؛ تمرکز بر فرایند آمو های یادگیری دانش بر هدف

ای از این  های خود بیاموزد، نمونه بهسازی فعالیت معلمان و در نهایت ایجاد سیستمی که بتواند از تجربه

 اصول هستند.

و دانش مورد نیاز معلمان   ها ی آموزش، کسب صالحیت های فرهنگی مقوله با توجه به ریشه

مدت و صرفاً با دستورات تجویزی و بیرون از محیط آموزشی مدارس قابل فرایندی نیست که در کوتاه 

های عمومی و تخصصی معلمان باید با برنامه ریزی بلند مدت و با  دستیابی باشد. توانمند کردن صالحیت

 مشارکت خود معلمان همراه با حمایت متخصصان صورت گیرد.

 تجهیزات امكانات و -5-8

در موقعیت های مختلف است. این شرایط  برنامه درسیه شرایط اجرای امكانات و تجهیزات ناظر ب

های موجود در مناطق مختلفِ د هم عناصر زمان و مكان را در برگیرد و هم با عنایت به تفاوتتوان می

های های نوین نظیر تختهای، لزوم مجهزسازی مدارس به فناوریکشور و اقتضائات محلی و منطقه

ای، ماشین حساب، رم افزارهای رایانه ای و تأمین محتوای الكترونیكی چندرسانههوشمند، رایانه، ن

گیری از ظرفیت و های آموزشی و موارد مشابه را مورد بررسی قرار دهد. بهرهکتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه

 توان در این مقوله جای داد.های یادگیری را نیز میهای مجازی و رسانهقابلیت محیط

باشد. از همین رو  های نوین در آموزش ریاضی نیازمند شرایطی متناسب برای اجرا میرویكرد

آموز محور، مستلزم وجود زمان  تحقق فرآیند یاددهی و یادگیری با رویكردهای فعال، فرایند محور و دانش

 باشد. کافی و مكان مناسب برای اجرا می

های فرهنگی، هنری و ها و دستگاهتوجه به این مهم ضروری است که جذب مشارکت خانواده

ریزی برای سازی مواد، منابع و محیط یادگیری، برنامه های عالقمند به تكمیل و غنی خدماتی و تشكل
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برنامه ی های تابستانی نیز مشمول همین مؤلفههای خارج از کالس و مدرسه و فعالیتها و فعالیتبرنامه

 است. درسی

های  در موقعیت برنامه درسیایط و امكانات مورد نیاز برای اجرای امكانات و تجهیزات ناظر به شر

مختلف است. شرایط شامل دو عنصر زمان و مكان است که بایستی با توجه به اسناد باالدستی، شرایط 

ای  های موجود در مناطق مختلف کشور و اقتضائات محلی و منطقهاقلیمی و محیطی و با عنایت به تفاوت

استفاده کرد. امكانات شامل تمامی ملزوماتِ اجرای  برنامه درسیبرای تحقق کامل اهداف  از این دو عنصر

اعم از منابع انسانی همانند معلم و دیگر عوامل مرتبط با آن، محتوای آموزشی، مواد  برنامه درسی

 آموزشی، بسته آموزشی است.

سی نقشی عمده در جریان های در در سیستم آموزشی فعلی کشور با توجه به تمرکزگرایی، کتاب

که نبود کتاب درسی، گاه معلمان را دچار سردرگمی کرده و با مشكل مواجه  نحوی آموزش دارند. به

ی چنین، همهی درسی را حمایت کند. همتواند یك برنامهتنهایی نمی کند. یقیناً کتاب درسی به می

تاب برآورده نخواهد شد و کتاب درسی از شده است، توسط ک  آموزان که در برنامه تعریفنیازهای دانش

تواند نقش خود را ایفا کند. لذا عنوان یكی از اجزای برنامه می جهت ابزار کاملی نیست. کتاب تنها به این

 ی درسی مورد تأکید است.توجه به تولید سایر مواد آموزشی، حامی برنامه

هستند. بدین ترتیب  "نامه محوربر"های آموزشی،  در مقابلِ سیستم کتاب محور، برخی سیستم

های آموزشی،  شده و بخشی از این مسئولیت بر دوش بسته  های درسی گرفته نقش مرجعیت تام از کتاب

های آموزشی  های راهنمای معلم، فیلم آموزشی )به شكل مكتوب یا الكترونیكی(، کتاب نظیر کتب کمك

 شود. گذاشته می

طلبند. رویكردهای  ومات و امكانات موردنیاز خود را میرویكردهای نوین در آموزش ریاضی، ملز

آموز محور به فضا و تجهیزات خاص خود نیاز دارند. با توجه به این مطالب،  فعال، فرایند محور و دانش

تواند شامل موارد زیر باشد  حوزه ریاضی می برنامه درسیاجزای بسته آموزشی جهت پشتیبانی مناسبِ 

 ی هر یك از این اجزاء در فصل چهار بیان شده است:ها که خصوصیات و ویژگی

 کتاب درس -الف

 کتاب معلم -ب

 کتاب کار -ج

 کتاب ارزشیابی -د

 مواد دست ورزی -ه

 های آموزشی فیلم -و
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 افزارهای آموزشی نرم -ز

 آموزشی های کمك کتاب -ح

 محیط اینترنتی -ط

 های نوین آموزشی ابزارها و فناوری -ی

 ها یزیكی مناسب جهت برگزاری کالسفضا و تجهیزات ف -ک

ها، مراکز و منابع یادگیری و تصویب آن در شورای  تعیین استانداردهای ملی برای مواد و رسانه

-وپرورش، ضروری به نظر می و پرورش و نظارت بر حسن اجرای آن توسط وزارت آموزش عالی آموزش 

 رسد. 

ترین نقش را در  ی درسی بوده و مهم ی برنامهاز طرفی توجه به این نكته الزم است که معلم، مجر

مند و دلسوز موفق  ی خوبی بدون معلمِ آگاه، توانا، عالقه که هیچ برنامه طوری فرآیند آموزش دارد، به

ی درسی و معلم را دو سر یك طیف تصور کنیم، مواد آموزشی در بین این دو قطب نخواهد بود. اگر برنامه

تری داشته باشد از حجم مواد و محور قرار گرفتن کتاب کاسته توانایی بیش گیرند. هر چه معلمقرار می

کند؛ اما برای یك ها را متناسب با کالس خود طراحی میشود و معلم است که نوع محتوا و روشمی

ی درسی و مواد ی آموزشی که معلم در آن توانایی، دانش و سواد محدودی دارد، نقش برنامهجامعه

 شود.تر میتر و اساسیآموزشی، بیش

ریزی درسی و تربیتی باید زمینه  در اسناد باالدستی مورد تأکید قرارگرفته است که فرایند برنامه

صالح را در  ربط و ذی نفع، ذی های ذی ها و سایر گروه ان، خانوادهآموز دانشمشارکت و تعامل مؤثر معلمان، 

م کند. به همین دلیل بایستی سیاست چند تألیفی در تألیف ها فراه طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی برنامه

ها،  سازی برای مشارکت فعال استان و تدوین اجزاء بسته آموزشی مورد توسعه قرار گیرد. همچنین زمینه

صالح با تأکید بر بخش غیردولتی در تولید، تكمیل و  عالقه و ذی های ذی معلمان، مربیان، افراد و تشكل

 وپرورش صورت پذیرد. های آموزش منابع و مراکز متنوع یادگیری در چارچوب سیاستسازی مواد،  غنی

 بسته آموزشی -5-9

های درسی نقشی عمده در جریان  در سیستم آموزشی فعلی کشور با توجه به تمرکز گرایی، کتاب

واجه آموزش دارند. به نحوی که نبود کتاب درسی، گاه معلمان را دچار سردرگمی کرده و با مشكل م

هستند. بدین ترتیب،  "برنامه محور"کند. در مقابل سیستم کتاب محور، برخی سیستمهای آموزشی  می

های آموزشی،  های درسی گرفته شده و بخشی از این مسئولیت بر دوش بسته نقش مرجعیت تام از کتاب

لم های آموزشی های راهنمای معلم، فی نظیر کتب کمك آموزشی )به شكل مكتوب یا الكترونیكی(، کتاب

 .شود میگذاشته  و...
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های درسی، نباید به چشم  نمایدکه برداشتن تمرکز از روی کتاب توجه به این نكته ضروری می

های آموزشی، منجر شود و عدم  ی جبران آن در بستههای احتمالی کتب درسی به بهانهپوشی از ضعف

اند، مشكالت  ی متمرکز خو گرفتهه به شیوهی معلمینی کبسترسازی مناسب برای تغییر دیدگاه و رویه

ی گذار ی ظهور برساند. این امر لزوم دقت و احتیاط و مطالعات عمیق تر را در سیاستجدیدی را به منصه

 کند. تر می در این خصوص، پررنگ
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 پیشنهادی(. متوسطه آخر تا ابتدایی اول) ریاضی درسی برنامه راهنمای(. 1389) درسی هایکتاب تالیف و ریزیبرنامه دفتر .58

 .استناد قابل غیر و

 ریاضی یادگیری ارزیابی و سنجش برای ابزاری مفهومی، نقشه(. 1391) ابراهیم ریحانی، ؛ سهیال آزاد، غالم سیروس؛ دوّاری، .59

 .14 ص ،108 ریاضی، آموزش رشد فصلنامه. آموزان دانش

 و ریاضی یادگیری -یاددهی در آن کاربرد و بلوم شده اصالح بندی طبقه(. 1391) سیدحسن الهدائی، علم فرزاد؛ رادمهر، .60

 .24 شماره ششم، سال ایران، درسی برنامه مطالعات فصلنامه. درسی برنامه

 (. 1390) .6-3-3 ساختار اسقرار و محتوا تحول) پرورش و آموزش در بنیادین تحول مستندات یمجموعه عمل، راهنمای .61

 .1 ی شماره

نامه کارشناسی ارشد آموزش ریاضی. دانشگاه  پایان شرطی.اشتباهات مفهومی دانشجویان در احتمال (. 1393ناز )ربانی، سا .62

 تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم پایه، تهران.

 .28-31 ،103 ریاضی، آموزش رشد فصلنامه. ایران در آمار ملی هفته(. 1390) علی رجالی، .63

 .درسی مباحثه روش از استفاده با ریاضیات از عمیق فهم ایجاد برای الگوریتمی شیوه یك(. 1391) صادق شعرباف، رحیمی .64

 .129-138 ،(2) 7 آموزش، فناوری پژوهشی علمی نشریه

 و پژوهش سازمان پرورش، و آموزش وزارت. ایران در ریاضی آموزش اهمیت مورد در ملی گزارش(. 1380) آرش رستگار، .65

 .درسی کتب تالیف و ریزیبرنامه دفتر: تهران آموزشی، ریزیبرنامه

 .تربیت منادی فرهنگی مؤسسه: تهران. آموزش خدمت در ارزشیابی(. 1382) طاهره رستگار، .66

 به فلسفه زشموآ ینظر مبانی با آن طتباار و نشناسیروا هیدگاد از یگوتسکیو نظریة سیربر(. 1389) نمژگا ،شتچیر .67

 .3-19 صص ،(1)1 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه کودک، و تفکِّر. نکادکو

 رشد مجله .ایمدرسه ریاضی درسی یبرنامه در هندسه آموزش چگونگی و چرایی(. 1386) زهرا گویا، ابوالفضل؛ پور،رفیع .68

 .90 ریاضی، آموزش

 دبیری پیوسته کارشناسی درسی برنامه در تاثیرگذار عوامل شناسایی(. 1390) بهرام پور، صدق صالح و ابراهیم ریحانی، .69

 .116-141 ،20درسی، برنامه مطالعات ی فصلنامه. یکدیگر با عوامل این ارتباط وچگونگی ایران ریاضی

 آموزش رشد مجله. هندسه یادگیری مورد در هیلیفن-هیلیفن نظریه و پیاژه نظریه معرفی(. 1384) ابراهیم ریحانی، .70

 80 ریاضی،

 درسی برنامه در مسأله حل فرآیند آموزش تطبیقی بررسی(. 1390) زهرا زرندی، کرمی غالمعلی؛ احمدی، ابراهیم؛ ریحانی، .71

 وتربیت، تعلیم پژوهشی علمی فصلنامه .ایران و سنگاپور ژاپن، استرالیا، آمریکا، کشورهای یمتوسطه یدوره ریاضی آموزش

105، 142-115. 

 و برنامه اهداف درباره ای مقایسه مطالعه: تفریق و جمع آموزش (.4139) مهدی ایزدی، غالمعلی؛ احمدی، ابراهیم؛ ریحانی، .72

 ،19 درسی، ریزی برنامه در پژوهش فصلنامه .آمریکا و ژاپن ایران، کشورهای ابتدایی اول ی پایه ریاضی درسی کتب محتوای

74-55. 
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 و معلمان دانش ارزیابی(. 1389) اصغر مرادویس، بهرام؛ پور، صدق صالح رضا؛ محمد سیّد جمعه، امام ابراهیم؛ ریحانی، .73

 .153-165 ،(2) 5 آموزش، فناوری .هیلی ون نظریه از استفاده با هندسه درس در ریاضی دانشجویان

 تجسم، بر مبتنی هایبرفعالیت تأکید با تدریس تأثیر بررسی(. 1392) کامل نظری، شهرناز؛ زاده،بخشعلی ابراهیم؛ ریحانی، .74

 علوم های تازه فصلنامه. آنها فضایی توانایی رشد و حد مفهوم از ریاضی سوم سال دختر آموزان دانش درک میزان بر

 .27-42 ،57 شناختی،

 مسأله حل عملکرد بر محور - تجسم آموزش تأثیر بررسی(. 1390) رضا زاده، عرب جواد؛ بابایی، حاجی ابراهیم؛ ریحانی، .75

 .25-50 ،38 آموزشی، هاینوآوری فصلنامه راهنمایی، سوم سال. آموزاندانش ریاضی

 فصل. جبری تعمیم مسائل حل در متوسطه اول سال آموزان دانش عملکرد بررسی(. 1392) مریم صدیقی، ابراهیم؛ ریحانی، .76

 .205-219 ،(3) 7 آموزش، فناوری پژوهشی علمی نامه

 تهران،(. سوم چاپ) .(نوروزیان مسعود ترجمه) .ریاضیات یادگیری در کودکان به کمك (.1381) همکاران و رابرت ریس، .77

 . مدرسه، انتشارات

 ریاضی آموزش کنفرانس دهمین .ریاضی دبیری پیوسته کارشناسی درسی برنامه در بازنگری(. 1387) ابراهیم ریحانی، .78

 .یزد ایران،

. ریاضیات یادگیری در کودکان به کمك(. 1391) مونتگومری مری لیندکوئیست، و ن.مرلین سایدام، ای،.رابرت ریس، .79

 .(1992 اصلی، اثر نشر. )مدرسه انتشارات: تهران. (نوروزیان مسعود ترجمه)

 .نور پیام دانشگاه: تهران. یادگیری شناسی روان(. 1386) حسین زارع، .80

 نو رهیافتی ،آموزان دانش ریاضی مسایل حل در فراشناخت آموزش تأثیر(. 1390) ناصر احمدآبادی، محمدی حسین؛ زارع، .81

 .161-175 ،(3)2 آموزشی، مدیریت در

 .88 ،ریاضی آموزش رشد فصلنامه. ریاضی درآموزش اثبات و استدالل نقادانه تفکر(. 1386) آزاده ابیانه، زمانی .82

 فرایند در یادگیری های نظریه از راهنمایی دورة معلمان تصریحی و ضمنی دانش وضعیت تعیین(. 1391) زهرا  زمانی، .83

 .139-162 ،43 ،آموزشی های نوآوری. آن بر شناختی جمعیت عوامل تأثیر و تدریس

 به نظر با ژیرو هنری و انیس رابرت نظر از انتقادی تفکر تطبیقی بررسی(. 1393) حمدهلل محمدی، فاطمه؛ مفرد، زیباکالم .84

 .19-38(. 3) 5روانشناختی، کاربردی پژوهشهای فصلنامه. معلم تربیت نظام اصالح برای آن کاربرد

: تهران ،(خرازی کمال ترجمه). شناختی رشد شناسی روان :کودکان تفکِّر(. 1387) واگنر مارتا آلیبالی، و رابرت زیگلر، .85

 (اصلی؟ اثر نشر) ،دانشگاهی جهاد انتشارات

 .رسا: تهران)ترجمه مهرداد فیروزبخت(، . سانتراک شناسی روان زمینه (.1388) جان  سانتراک، .86

 درس موردی مطالعه :درس کالس در ریاضی گفتمان بهسازی برای الگویی پژوهی،درس .(1390) رضا محمد آرانی، سرکار .87

 .35-62 ،105 شماره وتربیت، تعلیم نامهفصل. شیما فوکی دبیرستان ریاضی

 تربیت فصلنامه دو .درس کالس در آن آموزش ضرورت و انتقادی تفکر(. 1387) اکبر نژاد، سلیمان خلیل؛ القرایی، سلطان .88

 .181-195 .(6)3 اسالمی،

 .مربیان و اولیا انجمن انتشارات: تهران. خالقیت کالس(. 1381) افشین سلیمانی، .89

 .آگاه: تهران .پرورش شناسی روان(. 0138) اکبر علی سیف، .90

 .دوران: تهران. نوین پرورشی شناسی روان(. 1389) اکبر علی سیف، .91
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 .آگاه انتشارات:  تهران. آموزش و یادگیری شناسی روان: پرورشی شناسی روان(. 1388) اکبر علی سیف، .92

 .نور پیام دانشگاه. تربیتی شناسیروان(. 1388) اکبر علی سیف، .93

 .دوران نشر: تهران پنجم، چاپ .ارزشیابی و سنجش گیری، اندازه (.1390) اکبر علی سیف، .94

 .دوران نشر: تهران. آموزش و یادگیری شناسی روان: نوین پرورشی شناسی روان(. 1391) اکبر علی سیف، .95

   .آگاه: تهران. تربیتی روانشناسی(. 1392) اکبر علی سیف، .96

  .آگاه انتشارات:  تهران. آموزش و یادگیری شناسی روان: پرورشی شناسی روان(. 1372) اکبر علی سیف، .97

 .هفتم ویرایش دوران،: تهران. آموزش و یادگیری شناسی روان: نوین پرورشی شناسی روان(. 1391) اکبر علی سیف، .98

 یادگیری دانشگاهی مجله. الکترونیك یادگیری طراحی مختلف های مدل بررسی(. 1391) حسن زاده، صادق علی؛ شاعیدی، .99

 (.3)3 ،(مدیا) الکترونیك

 با آموزدانش  معلم اثربخش ارتباطات ویژگیهای یرابطه بررسی(. 1388) غالمرضا علیشاه، تلخآبی احمد؛ شاهورانی، .100

 .3 شماره سوم، سال واحدگرمسار، اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت و رهبری فصلنامه. ریاضی یادگیری

 . کبیر امیر. تربیتی شناختی روان (.1390) علی شریعتمداری، .101

 ینامه پایان. اجتماعی نیازهای با ارتباط در متوسطه آموزش گیریجهت بررسی(. 1364) مصطفی سلطانی، خلیفه شریف .102

 .مدرس تربیت دانشگاه پرورش، و آموزش یفلسفه و تاریخ ارشد کارشناسی

 تربیتی، علوم و روانشناسی فصلنامه .جدید پرورش و آموزش در جدید روانشناسی کاربرد(. 1372) اکبر علی نژاد، شعاری .103

 .3شماره اول، دوره

 . عالی وآموزش فرهنگ وزارت. تربیت شناختی روان مبانی(. 1368) اکبر علی نژاد، شعاری .104

 پیاپی) 3 شماره وتربیت، تعلیم فصلنامه .دنیا کشور چند و ایران معلم تربیت برنامه تطبیقی بررسی(. 1383) زهرا شعبانی، .105

79)، 121. 

 فناوری از استفاده با ریاضی تدریس فرآیند بخشی اثر(. 1392) غالمرضا تن، رویین طیبه؛ ای، شرزه فاطمه؛ شمس، .106

 .. تربیت و تعلیم در نوین های فناوری ملی همایش ،ارتباطات و اطالعات

 ریاضی دروس در آموزان دانش پیشرفت و شناختی های سبك رابطه(. 1387) اهلل ولی فرزاد، پروین، کدیور، فاطمه؛ شهامت، .107

 ،(1) 9شناسی، روان و تربیتی مطالعات نشریه ،سنتی محیط با مقایسه در کامپیوتر کمك با یادگیری محیط در شیمی و

156-143.  

 پرورش، و آموزش ملی سند تدوین طرح(. 1387) آمنه احمدی، سوسن؛ کشاورز، محمد؛ حسنی، علیرضا؛ زاده، صادق .108

 . پیشنهادی کلیات، نظری، مطالعات نتایج تلفیق گزارش

 .143-148. 3(4) آموزش، راهبردهای ،یادگیری فرآیند در فراشناخت نقش ،1389 رضا، محتشمی، زینب؛ صادقی، .109

 و تعلیم ی فصلنامه ،آن بر تحلیلی و ایران در متوسطه یدوره در تحصیلی های رشته از تصویری ،[تا بی] احمد، صافی، .110

 . تربیت

 .5 تربیت، و تعلیم یفصلنامه ،ایران در متوسطه پرورش و آموزش(. 1365) احمد صافی، .111

 نامه پایان مبارکه، شهرستان متوسطه اول سال دختر آموزاندانش در جبری تعمیم مهارت بررسی(. 1387) مریم صدیقی، .112

 . رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه ریاضی، آموزش ارشد کارشناسی
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 و آموزشی افزارهای  نرم کمك به آموزش تاثیر مقایسه(. 1389) حمزه سید میرحسینی، وحید؛ فالح، سعید؛ صفاریان، .113

 . 2تربیتی، علوم در ارتباطات و اطالعات فناوری ،ریاضی درس یادگیری بر سنتی تدریس   روش

 برنامه توافق میزان و تحصیلی یمتوسطه یدوره برای دینی درسی برنامه مطلوب الگوی طراحی(. 1380) پروین صمدی، .114

 . مدرس تربیت دانشگاه درسی، ریزی برنامه دکتری یرساله. آن با رسمی درسی

 . 1369 ایران، اسالمی جمهوری پرورش و آموزش نظام بنیادی تغییرات کلیات طرح .115

 سال ،67 یشماره. ریاضی آموزش رشد مجله. هندسه آموزش نوین هایدیدگاه(. 1381) زهرا گویا، بیژن؛ زنگنه، ظهوری .116

 . پرورش و آموزش وزارت آموزشی،ریزیبرنامه و پژوهش سازمان آموزشی، کمك انتشارات دفتر نوزدهم،

 .66 مهر، آفتاب: تهران ،پرورش  و  آموزش و الکترونیکی یادگیری(. 1383) رحیم عبادی، .117

 نگرش و راهنمایی سوم سال آموزان دانش ریاضی مسأله حل عملکرد بر محور تجسم آموزش تأثیر(. 1388) رضا زاده،عرب .118

 .تهران علوم، دانشکده رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،ریاضی به نسبت آنها

 سازنده ی نظریه بخشی اثر(. 1390) کریمی،یوسف احمد؛ شاهورانی، محسن؛ مالخلیفه، رستمی صدیقه؛ سیده عسگری، .119

 .81-93(. 29)2 الهیجان، واحد کاربردی ریاضیات مجله. تحصیلی- راهنمایی ی دوره ریاضی تدریس در گرایی

 ..فردا جهان: مشهد. ریاضی آموزش اصول(. 1388) حسن سید الهدایی، علم .120

 .شیوه نشر: تهران(. اول چاپ) ریاضی آموزش در نوین راهبردهای(. 1381) حسن سیّد الهدایی، علم .121

 ،متوسطه آموزش درسی برنامه در انتقادی تفکر موانع بر تأملی(. 1392) شریعتمداری و نادری نراقی، سیف پور، علی .122

 (.36)پیاپی ،9 شماره دوم، دوره دهم، سال درسی، ریزی برنامه در پژوهش

 (. 59و60) ریاضی، آموزش رشد. هندسه آموزش در نوین رویکردهای(. 1379) سهیال آزاد، غالم .123

 .14ص ،105 شمارهریاضی، آموزش رشد مجله. ریاضی ارزیابی(. 1390) سهیال آزاد، غالم .124

 سال ایران، درسی برنامه مطالعات فصلنامه ،ابتدایی دوره در ریاضی آموزش به شناختی رویکرد(. 1391) سهیال آزاد، غالم .125

 . 24 شماره ششم،

 در وعمل نظریه دوفصلنامه ،ایران در ای مدرسه ریاضیات در مدار واقعیت ریاضی آموزش ردپای(. 1393) سهیال آزاد، غالم .126

 .3شماره دوم، سال درسی، برنامه

 ،آموزان دانش انتقادی تفکر بر تفکر راهبردی آموزش بخشی اثر(. 1392) غریبی و گرگری هاشمی، ادیب، آذر، فتحی .127

 .29شماره هشتم، سال روانشناختی، نوین پژوهشهای فصلنامه

-21ص. 91 بهار. 29 دوره. 107 شماره. ریاضی آموزش رشد مجله. تدریس بنای سنگ باورها،(. 1391) محمدرضا فدایی، .128

16. 

 علمی فصلنامه تربیتی، علوم و روانشناسی در گراییسازنده بر درآمدی(. 1381) اکبر علی فینی، شیخی هاشم؛ فردانش، .129

 . 42شماره دوازدهم، ،سال(س) الزهرا دانشگاه انسانی علوم پژوهشی

 آموزش رشد .1982 اصلی اثر نشر گویا، زهرا یترجمه ،ریاضی آموزش در تحقیقی مسائل(. 1380) هانس فرودنتال، .130

 .65 شماره ، ریاضی

 مهارت رشد بر آن تأثیر و مدارس در آموزشی دموکراسی(. 1393) فاطمه ،مراحل المحد؛ عبد طاهری، عباس؛ قلتاش، .131

 سوم، سال اجتماعی، شناخت پژوهشی علمی دوفصلنامه ،اول متوسطه یدوره آموزان دانش اجتماعی و انتقادی تفکر

 .95-108 ،6 پیاپی ،2شماره
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 برای شهر خمینی شهرستان راهنمایی دوره ریاضی معلمان محتوایی پداگوژی دانش ارزیابی(. 1389) صفورا نادی، کاظم .132

 .رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه ریاضی، آموزش ارشد کارشناسی ی نامه پایان. متعارفی کسر تدریس

 فصلنامه ،معلم های ویژگی و ها فعالیت: آموزان دانش خالقیت های بازدارنده(. 1387) نرگس جعفری، یحیی؛ کاظمی، .133

 .177-191،(1)4 تربیتی، نوین های اندیشه

 . قدس آستان ،(نائلی حسین ترجمه) ،پیاژه دیدگاه از تربیت و تعلیم و کودک رشد (.1374) دیوید الکایند، .134

 .سمت: تهران(. دوازدهم چاپ. )تربیتی روانشناسی(. 1387) پروین کدیور، .135

 گویا زهرا ترجمه) ،عملی پیشنهادهای و خوب هایسؤال ها،مدل ها،اسطوره: ریاضی ارزیابی ،(1387) جین مارک، کراشتن .136

 . فاطمی انتشارات: تهران ،(1991: اصلی اثر نشر) ،(رضایی مانی و

 کشورهای در دبیرستان ی دوره درسی برنامه در مسأله  حل فرآیندهای آموزش تطبیقی بررسی (.1388) زهرا ، کرمی .137

 رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ریاضی، آموزش ارشد کارشناسی نامه پایان .ایران و سنگاپور و ژاپن استرالیا، امریکا،

 . تهران پایه، علوم دانشکده

 مدرسه ریاضیات استانداردهای و اصول پایه بر درس کالس در ریاضی گفتمان مطالعه (.1383) یونس پور،فردین کریمی .138

 . بهشتی شهید دانشگاه ریاضی، آموزش ارشد کارشناسی نامه پایان .NCTM-2000ای

 کالمی های مسئله حل در فراشناختی نظارت سنجش ابزار اعتباریابی و ساخت(. 1392) همکاران و. فرهاد کریمی، .139

 .30 شماره. دوم دوره. تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش فصلنامه. ریاضی

 .رشد: تهران ،(رجایی علیرضا  و نژاد، خوی غالمرضا: مترجمان) .کاربردها و مفاهیم: رشد های نظریّه (.9138) ویلیام کرین، .140

 .(عمل راهنمای) درسی برنامه راهنمای چهارچوب (.1384) درسی ریزی برنامه فرآیند مدارک و اسناد بازنگری کمیته .141

 .ماه خرداد درسی، کتب تالیف و ریزیبرنامه دفتر آموزشی، ریزیبرنامه و پژوهش سازمان پرورش، و آموزش وزارت

 قاسم اللِّه حبیب ترجمه)  ویگوتسکی ها اندیشه تحول و سیر و هنر شناسی روان: ها سایه خلوتگه (.1392) الکس کوزولین، .142

 .ارجمند: تهران ،(زاده

 انتشارات خرازی، کمال سید ترجمه. مسأله کننده حل همچون کودک: شناختی رشد در کاوش(. 1386) اف. ال گارتون، .143

 .شناختی علوم پژوهشکده و دانشگاهی جهاد

 بر هالپرن مدل با تفکر مهارتهاى مستقیم آموزش تأثیر (.1393) مسلم ،زاده تقی ؛محسن ،آذربخشرحیم؛  گرگری، .144

 . 52 شماره .آموزشی هاینوآوری فصلنامه ،متوسطه یدوره آموزان دانش انتقادى تفکر مهارت

 اول سال ریاضیات، درسیبرنامه راهنمای (.1378. )(سهیال آزاد، غالم جواد؛ بابایی،حاجی) ریاضی درسی ریزیبرنامه گروه .145

 درسی، کتب تالیف و ریزیبرنامه دفتر آموزشی، ریزیبرنامه و پژوهش سازمان پرورش، و آموزش وزارت ،متوسطه آموزش

 . ماه مرداد

 .(راهنمایی -دبستان) عمومی آموزش دوره ریاضی درسی برنامه راهنمای (.1384) (شهرناز زاده،بخشعلی) ریاضی گروه .146

 . درسی کتب تالیف و ریزیبرنامه دفتر آموزشی، ریزیبرنامه و پژوهش سازمان پرورش، و آموزش وزارت

 و آموزش وزارت متوسطه، دوره ریاضیات درسی برنامه راهنمای (.1381. )(آرش رستگار، خسرو؛ داودی،) ریاضی گروه .147

 .درسی کتب تالیف و ریزیبرنامه دفتر آموزشی، ریزیبرنامه و پژوهش سازمان پرورش،

 و آموزش وزارت .(راهنمایی -ابتدایی) عمومی آموزش دوره ریاضیات درسی برنامه راهنمای (.1380. )ریاضی گروه .148

 . ماه شهریور درسی، کتب تالیف و ریزیبرنامه دفتر آموزشی، ریزیبرنامه و پژوهش سازمان پرورش،



424 

 

 دفتر. درون گنج یادگیری (.1379. )یونسکو به یکم و بیست قرن برای پرورش و آموزش المللی بین کمیسیون گزارش .149

 . درسی برنامه در ریاضی هایهمکاری

: تهران(. هشتم چاپ( )خرازی کمال ترجمه) آن کاربرد و اصول تربیتی، شماسی روان(. 1387) راجر برونینگ، جان؛ گالور، .150

 (.1990 اصلی، اثر نشر) دانشگاهی نشر مرکز

 .دوم چاپ(. مشایخ فریده ترجمه) یادگیری، -وهنریاددهی علم: پداگوژی (.1392) .موریس تاردیف، ؛کلرمون گوتیه، .151

 (.2005اصلی، اثر نشر) .سمت انتشارات: تهران

 .1393 آذر 26 بوشهر در شده ارائه سمینار. فرهنگیان دانشگاه روی پیش های چالش(. 1393) زهرا گویا، .152

 ریاضی، آموزش رشد فصلنامه .ریاضی یمسأله حل دریادگیری فراشناخت نقش: تحقیق یك گزارش (.1377) زهرا گویا، .153

 . 53 شماره

 . 57 شماره تربیت، و تعلیم فصلنامه .ایران در متوسطه آموزش درسی برنامه گیریشکل و تحول سیر (.1378) زهرا گویا، .154

 .ریاضی آموزش رشد چیست؟، فراشناخت مورد در هیاهو همه این واقعا (.1379) زهرا گویا، .155

  ،(4)24 ریاضی، آموزش رشد فصلنامه .نهاد؟ یا حرکت: نوآوری و خالقیت (.1386) زهرا گویا، .156

 ،1 یشماره هشتم، و بیست یدوره ریاضی، آموزش فصلنامه .بایدها و هاهست: ملی درسی برنامه (.1389) زهرا گویا، .157

 .پاییز

 ریاضی، آموزشرشد فصلنامه .ایران در ایمدرسه ریاضی درسی های برنامه گیری شکل و تحول سیر (.1390) زهرا گویا، .158

 .4 شماره ،28 دوره

 .1-4   ،(90)25 ،ریاضی آموزش رشد مجله اندازه؟ چه تا اندازه از غفلت(. 1386) لیال خسروشاهی، قدکساز و زهرا گویا، .159

 ،ریاضی آموزش رشد فصلنامه. ای مدرسه ریاضیات استانداردهای و اصول (.1385) یونس پور، فردین کریمی زهرا؛ گویا، .160

 .85 و84 های شماره

  شماره ریاضی، آموزش رشد فصلنامه. ریاضی کالس در حساب ماشین از استفاده (.1380) مریم گویا، زهرا؛ گویا، .161

 گرایی، صورت مکتب و شهودگرایی مکتب دوم، بخش ریاضیات، مبانی در مهم یحلهن سه (.1380) علی الریجانی، .162

 .  3و2 شماره تهران، دانشگاه ،فلسفه فصلنامه

 رشد فصلنامه (.زاده بخشعلی شهرناز ترجمه)  ریاضی یادگیری آموزش در دیداری تکنولوژی (.1379) ادوارد لندزمن، .163

 (.2000 اصلی، اثر نشر. )58 شماره ریاضی، آموزش

 . سمت :تهران (.ابیلی خدایار ، ترجمه. )انتقادی تفکر آموزش (.1386) چت مایرز، .164

 .مشکوة انتشارات. پرورش و آموزش برای هایی داللت و ها نظریه فراشناخت،(. 1383) اله رحمت مرزوقی، .165

 و آموزش یماهنامه ،پرورش و آموزش جدید نظام در متوسطه آموزش (.1350) درسی ریزی برنامه و تحقیقات مرکز .166

 . 128 شماره پرورش،

 ماه، آذر چهارم، و سی یدوره پرورش، و آموزش یماهنامه .ایران در متوسطه تعلیمات هدف(. 1343 ) محمد مشایخی، .167

 .7 یشماره

 زهرا مترجمان) .تحقیق ادبیات بر مروری انداز، چشم یك تحقق: ریاضی مسأله حل آموزش (.1385) جرت و مکینتاش .168

  (.2000 اصلی، اثر نشر. )86 شماره ریاضی، آموزش رشد فصلنامه(. گویا زهرا و گیلك
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 هاینوآوری فصلنامة .تربیت و تعلیم اساسی هدف انتقادی تفکر پرورش (.1386) مجید پور، حبیبی حسن؛ پور، ملکی .169

 .ششم سال ، 19یشماره آموزشی،

 . مدرسه انتشارات: تهران ،(عمل راهنمای) درسی ریزیبرنامه (.1381) حسن ملکی، .170

 . سمت انتشارات : تهران .متوسطه آموزش درسی ریزی برنامه مبانی(. 1387) حسن ملکی، .171

 ،دبستان اول ریاضی جدید کتاب بر تمرکز با آموزان دانش توسط اعداد یادگیری روند توصیف (.1391) ژیال ملکی، .172

 .تهران بهشتی، شهید دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان

 مجله. پرورش  و  آموزش نظام در اصالحات مهندسی محور اطالعات فناوری بر مبتنی توسعة(. 1381) غالمعلی منتظر، .173

 .25شماره عالی، درآموزش ریزی برنامه و پژوهش

 .ایران در درسی ریزی برنامه نظام موجود وضعیت و تاریخچه بررسی نهایی گزارش (.1387) اله نعمت پور، موسی .174

 . ملی درسی برنامه تولید طرح یدبیرخانه

 .رضوی قدس آستان انتشارات: مشهد ،متوسطه آموزش ریزی برنامه مبانی (.1390) اله نعمت پور، موسی .175

 دانش انتقادی تفکر بر استداللی های نقشه تأثیر بررسی (.1390) مریم ،پناه اسالم ؛فریبا ،لطفی ؛حسین زاده، مهدی .176

  .153-160 ،2 شماره ،7 جلد هفتم، سال آموزش، فناوری نشریه .آموزان

 اثربخشی (.1392) صادق نداف، زادهحاجی خدیجه؛ فوالدوند، محمدرضا؛ خدابخش، فریبا؛ کیانی، السادات؛ عفت مهدیزاده، .177

 آموزشی، مدیریت و رهبری فصلنامه .دختر آموزان دانش ریاضی عملکرد بر ریاضی خالقیت پرورش بر مبتنی تدریس الگوی

(1)7، 154-139.  

 ی دوره انتگرال و دیفرانسیل حساب یادگیری در آن تأثیر و( مستمر) تکوینی ارزشیابی (.1386) اعظم سیده گلورزی، میر .178

 . .تهران بهشتی، هیدش دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده ،ارشد کارشناسی نامه پایان .دانشگاهی پیش

 نشریه ،ریاضی آموزش فرآیند در خالقیت از دورنمایی (.1390) شهرناز زاده، بخشعلی ؛نرگس ،یافتیان مهدی؛ خواه، جفی .179

 . 251-264، 5(4) آموزش، فناوری

 انتشارات .متوسطه و تحصیلی راهنمایی -ابتدایی پرورش و آموزش (.1373) محمدحسین بروج، تقی؛ محمد ندیمی، .180

 . مهرداد

 ریاضی، آموزش رشد فصلنامه .ریاضیات یادگیری و آموزش در آن نقش و تجسم مشاهده، (.1376) نوراهلل نژادصادقی، .181

 .  49 شماره

 . 132 یشماره مهرماه، پرورش، و آموزش یماهنامه ،1354 ،ایران متوسطه آموزش جدید نظام .182

 سوم سال دختر آموزاندانش درک میزان بر محور، تجسم رویکرد با حد تدریس تاثیر بررسی (.1390) کامل نظری، .183

 دانشکده رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان .آنها فضایی توانایی رشد و حد مفهوم از متوسطه

  .تهران علوم،

 و یادگیری میزان بر ایچندرسانه آموزش تأثیر (.1390) نجمی براتی، آقا احمد؛ بیانی، احمدزاده داریوش؛ نوروزی، .184

 زمستان اول، سال ،4شماره استثنایی، افراد شناسی روان فصلنامه .مانده خود در پسر آموزان دانش ریاضی درس یادداری

90 . 

 تحصیلی پیشرفت بر الکترونیکی یادگیری نقش تعیین (.1392) فهیمه رجبی، زهره؛ سعادتمند، فاطمه؛ مبارکه،  یکبخت .185

 . تربیت و تعلیم در نوین های فناوری ملی همایش .اصفهان شهر متوسطه آموزان دانش
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 . 2شماره ،10 سال ریاضی، نشر ریاضیات، یفلسفه در موجود هایگرایش  ،[تابی] حمید، وحید، .186

: ز ری ب ت ،(عزبدفتری بهروز ترجمه) .عالی روانشناختی فرایندهای رشد :جامعه در ذهن (.1382) ل ئوسیمونوویچ ویگوتسکی، .187

 .(زری ب ت)  ی الم اس آزاد  اه گ ش دان

 .آفتاب نشر(. زادهقاسم اهلل حبیب :ترجمه) .زبان و اندیشه .(1365) ویگوتسکی .188

 یدهه دو در عمومی یمتوسطه یدوره درسی هایبرنامه به نگاهی: جستن و آزمودن سال بیست (.1387) محمد هدایی، .189

 . 98 شماره تربیت، و تعلیم یفصلنامه .حاضر نخست

 مرضیه :ترجمه) .21قرن در آموزش های چالش: نوین ی هزاره برای یادگیری  (.1384) مایر راشمی، کارلوس؛ هرناندز، .190

 برنامه و مطالعات مرکز دفاعی، صنایع تحقیقاتی آموزشی مؤسسه نشر (.مطلق وحیدی وحبد و بوشهری علیرضا ؛کیقبادی

 (.1997: اصلی اثر نشر. )استراتژیك ریزی

 موثر عوامل برای مدلی شناسایی و ریاضی کارانتازه ذهن در خالقانه  هایفعالیت تجربه واکاوی (.1392) نرگس یافتیان، .191

 . تهران ایران، صنعت و علم دانشگاه دکترا، نامه پایان .هافعالیت این بر

 آموزش رشد مجله کیا،کریمی و ریحانی ترجمه ،سنگاپور ابتدایی مدارس در ریاضی مسأله طرح ،(1391) هار، بان یپ .192

 (.2200 اصلی، اثر نشر). 110 شماره ریاضی،

 .نو بینش انتشارات: تهران .(آشنا امیرحسین ترجمه. )دبستان در ریاضیات آموزش (.1393) شلی دال، روبین؛ یورگنسن، .193

 (.2011 اصلی، اثر نشر)

 .تندیس: تهران(. اول چاپ) ایران، و سوم جهان در تکنولوژی انتقال (.1376) قربان پور، یوسف .194

 ارتقا و آموزش توسعه نامه ویژه ،پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله ،(1390) مریم شکن، گردان علیرضا؛ یوسفی، .195

 (.9)11سالمت،

 آموزش رشد فصلنامه(. رضایی مانی ترجمه . )داریم؟ نیاز تجویزی ملی استانداردهای به آیا (.1390) زلمان یوسیسکن، .196

 .4 شماره ،28 دوره ریاضی،
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