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 مقدمه:

های است تدوین برنامهریزی درسی در کشور از مجموعه عواملی است که سبب شده نوپایی موضوع برنامه

نگر جانبهای جامع و همههای تدریس و سایر اقدامات تا پیش از این، بر برنامهآموزشی، تألیف کتب درسی، روش

به همراه داشته  یهای فراوانها و کاستیو برگرفته از فرهنگ اسالمی و ایرانی مبتنی نباشد و این امر آسیب

تجربیات  ه شده شدندرسی و انباشت ی طراحی و تولید برنامهدر زمینه است. گذشت زمان و افزایش دانشِ فنی

ای ها و مطالعات داخلی و تطبیقی، ضرورت و امکان تدوین برنامهانجام پژوهشعالوه بر آن مفید و مغتنم و 

مختلف ها و سطوح درسی و تولید محتواهای آموزشی در دوره ی برنامهراهبردی و جامع را برای ساماندهی بهینه

درسی ملی، پیشگفتار(. به همین لحاظ تدوین سند تحول  )برنامه کردیادگیری به ضرورتی انکار ناپذیر بدل 

جانبه در دستور کار قرار گرفت و به تبعِ ی قانون اساسی برای تحوالت همهبه مثابه ،بنیادین آموزش و پرورش

ی جامع ی نقشههای اصلی این سند و به منزلهامدرسی ملی، به عنوان یکی از زیر نظ آن، تدوین سند برنامه

 جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم آورد. ی ایجاد تحول همهیادگیری، زمینه

ی مفاهیم نظری موجود در آن یابی عملی به مقصد و مقصود این اسناد و ترجمان شایستهاما برای دست

آموزان، ی طراحی محتوا و دیگر مخاطبان )نظیر معلمان، دانشاندرکاران حوزهدستبه زبان مجریان آموزشی و 

ی درسی در هر حوزه رسد و آن تدوین راهنمای برنامهوالدین و ...(، برداشتن گامی مهم ضروری به نظر می

های تمامی نظامی مطالعاتی ارزشمندی که در ی یادگیری ریاضی، به عنوان حوزهیادگیری است. از این رو حوزه

های موجود در اسناد باالدستی و  بین تئوری آموزشی مورد توجه قرار گرفته، بر آن است که برای پر کردن شکاف

های مطالعات داخلی و خارجی، کلیات و نیز عناصر ی عمل و اجرا، با تأسی به این اسناد و همچنین یافتهحیطه

اضی را با لحاظ کردن آخرین تحوالت آموزشی در سراسر دنیا و نیز با درسی ری ی نظام برنامههای سازندهو مؤلفه

های انقالبی، اسالمی و ایرانی مورد بازنگری قرار دهد و از این رهگذر تدوین سند راهنمای ها و ایدهنظر به آرمان

 در دستور کار قرار گرفت. ی ریاضی درسی حوزه برنامه

ی گام عناصری است که تعیین و تبیین این عناصر، به مثابه این راهنما در هیئت سندی مکتوب، دارای

و امید  2ی ورود به مراحل ساخت، اجرا و ارزشیابی را فراهم خواهد کرد، مقدمه1درسی نخست در طراحی برنامه

های اصلی برنامه درسی این عناصر به عنوان مولفهی راه آموزش را میسر و ممکن نماید. است که تدوین نقشه

 ی عبارتند از: ریاض

                                                           
1
 Curriculum Design  

 و ژوهش   پ سازمان طرف از که( 12/12/32) یادگیری و تربیت هایحوزه درسی برنامه چارچوب بر تکیه با این عناصر، تبیین و تعریف 1

 ارائه شده است. شد، داده قرار یادگیری هایحوزه اختیار در آموزشی ریزی برنامه
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 حوزه تربیت و یادگیری چرایی پرداختن بهتوجیه و به دنبال  فلسفه وجودی،فلسفه وجودی و منطق: 

ها و  نتایج نیازسنجی و مبتنی بر اسناد باالدستیو  کند درسی تعیین تکلیف می ی عناصر برنامهاست، برای کلیه

و  «کارکردضرورت و»شامل دو بخش  به طور خاص منطق برنامه .استها، در ابعاد فردی و اجتماعی  پژوهش

 حوزه مربوطه است. «محدوده و قلمرو»

مورد  درسی حوزه تربیت و یادگیریِ ناظر به پیامدهای کلی است که برنامه کارکردكاركرد: ضرورت و 

در واقع به دنبال آن هستیم که تأکیدات آن حوزه از یادگیری چیست و گنجاندن آن  در پی تحقق آن است.نظر 

 در برنامه درسی، چه پیامدهای فردی و جمعی را به همراه دارد؟  

های دیگر مرز یک حوزه از یادگیری با حوزه یتیترب یهحوزی هقلمرو و محدودقلمرو و محدوده: 

سو شامل درک  کیاز  یاضیقلمرو آموزش ر لذا. اههیهم شامل رواست و  میهم شامل مفاهکند و مشخص می

 و احتمال و آمار و هاداده ،یرگیاندازه و هندسه، نینماد شیجبر و نما ،یشامل اعداد و محاسبات عدد یمیمفاه

مختلف تفکر و انواع  یهاشامل روش یاضیر یندهایفرآ یهرندیدربرگ ،گرید ییاست و از سو یاضیر ختاری

 استدالل است.

و شامل هاست  کیبی از صفات و توانمندیای تر شایستگی مجموعه: محوراهداف با رویکرد شایستگی

ها، هیجانات و رفتارهای  ها و اخالق، نگرش انگیزش، ارزش های عملی، دانش، ی شناختی و مهارتها مهارت

 روند.انتظار میعمل در موقعیتی خاص  اجتماعی دیگری است که در مجموع برای انجام یک

توان بر اساس آن  حقایق است که می و هاهای اساسی، اصول، تعمیم محتوا شامل مفاهیم و مهارتمحتوا: 

 های تربیتی متنوعی را طراحی کرد. فرصت

های تربیتی تدارک راهبردهای یاددهی و یادگیری، ناظر به فرصتیادگیری:  -راهبردهای یاددهی

و  برای نشان دادن فهم رود یادگیرندگان میظار تانهایی است که  راهبرد درسی و نیز شده از سوی برنامهدیده 

ها باید با توجه به محدوده و قلمرو  های مختلف به کار گیرند. این راهبرد های کسب شده در موقعیتتوانمندی

 درسی قابل اجرا باشد. خرد برنامه ای که در دو سطح طراحی کالن و حوزه یادگیری، طراحی شود؛ به گونه

های یادگیری است و  های ارزشیابی ناظر به ماهیت اهداف حوزه راهبردارزشیابی پیشرفت تحصیلی: 

های مختلف باید ترکیبی از انواع سنجش تدارک دیده و بتواند شواهد  متناسب با شرایط یادگیرندگان در دوره

 های کسب شده را فراهم کند.شایستگی مورد نیاز برای قضاوت در خصوص سطح درک و
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هایی است که معلمان باید با توجه به  شایستگی صالحیت معلمی،های اختصاصی معلم:  صالحیت

ها و  بینی شده در دورهی یادگیری برای انجام وظایف پیشهای آموزش و ارزشیابی حوزه محدوده و قلمرو، راهبرد

 ای )تربیتی( و تخصصی است. های شخصی، حرفهشامل صالحیتها  مراحل مختلف دارا باشد. این صالحیت

های درسی در موقعیت ناظر به شرایط اجرای برنامه امکانات و تجهیزات،امکانات و تجهیزات مورد نیاز: 

 مختلف است.

 منطق و ضرورت برنامه درسی ریاضی: 

ی وجود  نشیند، فلسفهدر ذهن میدر مواجهه با هر حیطه از یادگیری )از جمله ریاضی( اولین پرسشی که 

به سه پرسش خرد جستجوی پاسخی جامع برای این پرسش، . ی علمی استو ضرورت پرداختن به آن حوزه

لذا باید دانست که چرا ریاضیات  آن حوزه. چرایی، چیستی و چگونگیدیگر پاسخگو است که عبارتند از 

این منظر کلی به پژوهش در حوزه ریاضی چگونه است؟  آموزش ونامیم و خوانیم، چه چیزی را ریاضیات می می

 خواهد انجامید.  روش مطالعهو  محدوده و قلمرو، ضرورت و منطقی ی عمدهگیری سه مقولهشکل

 بیانگر این رابطه است:زیر به طور مختصر  نمودار

 
  واهیم داشت.خ یاضیرضرورت و منطق پرداختن به  و مبانی فلسفی ریاضی روری برم ابتدا

 مبانی فلسفی ریاضی

دهد. تردید نگاه فلسفی به ماهیت و چیستی ریاضی، نوع آموزش و یادگیری آن را تحت تأثیر قرار میبی

را شامل است و  4گراییتا انسان 9های فلسفی نفوذ دارند که از اساس گراییبر آموزش ریاضی، طیفی از دیدگاه

اند. در این و مکاتبی دیگرشکل داده 0گرایی7، شهود1گرایی، صورت5گراییاین طیف را مکاتبی نظیر منطقی میانه

                                                           
3
 Foundationism  

4
 Humanism  

5
 Logicism  

6
 Formalism  

پندارد، مردود است. منظور دلیل و بدون دقت میبی پایه و اساس وتصوری از شهود که آن را معادل با مفاهیم بیدقت داشته باشید  7 

 (.1975بابایی، )حاجیاست  بدون توسل به تعاریف رسمی ،قانع شدن واقعی به صحت یک قضیه و توانایی کاربرد صحیح مفاهیم از شهود،

 
0
 Intuitionalism  
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ی مبانی فلسفی ریاضیات، به اختصار نقاط کرانی این ی کالم و در عین حال مالحظهنوشتار برای پرهیز از اطاله

 طیف را معرفی خواهیم کرد.

 گراییاساسالف( 

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

پاسخی  -چه قادر به یافتن آن باشیم، چه نباشیم-ی یک موجود ریاضیوجود دارند. هر پرسش معناداری درباره

مستقل از ذهن و (. مفاهیم ریاضی، واقعیاتی عینی و خارجی بوده و دارای شأنی 1977بابایی، معین دارد )حاجی

باشند )راهنمای های ریاضی نه خلق شدنی، بلکه کشف شدنی میشناخت انسان هستند و بنابراین پدیده

( و آموزش ریاضیات موجب تربیت درست و حرکت به سوی کمال مطلوب بوده و 1908درسی ریاضی،  برنامه

سازد برای نی است و روح آدمی را مجبور میکند. این دانش تنها با تفکر و برهان عقلی دریافتروح را تلطیف می

یابی به حقیقت از تفکر انتزاعی یاری جوید و لذا حرکت به سوی عالم باال و رسیدن به کمال، محقق شود دست

پذیری آن برای (. در چنین نگاهی بدیهی است که ریاضیات در انحصار نخبگان و آموزش1977بابایی، )حاجی

( و آموزش آن برای همه یکسان نیست و هر کس به 1908درسی،  اهنمای برنامههمگان محل تردید بوده )ر

مندی بر تفکر محض ای خواهد برد. اساس این بهرهفراخور استعداد طبیعی که برای آموختن دارد، از آن بهره

ا زندگی و است و حس و تجربه در آن جایی ندارد و به تبع آن ریاضیات را با مسایل واقعی، کاربرد و ارتباط ب

 تاریخ بشر سر و کاری نیست و لذا ارزش فرهنگی نخواهد داشت.

 گراییانسانب( 

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

بدان اندیشید. ریاضی توان ی ذهن بشر که تنها در چارچوب فرهنگ انسانی میخردمندانه و هوشمندانه و ساخته

-ی میراثی است ارزشمند که محصول گرانبهای تمدن بشری است و لذا در متن آموزشهای آن به مثابهو ایده

های دیگر دانش مرتبط و درگیر است. بنابراین های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی قرار دارد و آموزش آن با حوزه

ی آغاز شود و حس و تجربه در آن دخیل باشد. دیگر اینکه ریاضیات آموزش هر ایده یا مفهوم باید از دنیای طبیع

ی تعاریف، پذیر است. به این ترتیب تدریس ریاضی به ارائهاز آنجا که فعالیتی است بشری، پس آموزش

های ذهنی، شود. آموزش ریاضی در این دیدگاه در پرورش تواناییها محدود نمیموضوعه، قضایا و اثبات اصول

ی پرسشگری، حل مسائل زندگی روزمره شناخت کاربرد تکنولوژی و برقراری ارتباط بین انسان و روحیهتقویت 

آموز اهمیت های نادرست دانشرود که به پاسخطبیعت نقشی مؤثر دارد. در این نگاه از آموزشگران انتظار می

آیند تفکر خود را در حل مسأله بیان های خطای او باشند و از او بخواهند راهبردها و فر داده و جستجوگر ریشه

یابند و های فراشناختی نیز مجالی برای بروز میکند. در واقع در این دیدگاه عالوه بر مهارت شناختی، مهارت
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و  1977بابایی، کردن، به تقویت این مهارت خواهد پرداخت )حاجی آموز به کمک دو مهارت نوشتن و بیاندانش

 (.1904ضی، درسی ریا راهنمای برنامه

 ضرورت و كاركرد ریاضی

اعتنا  ای است که گذرِ بیآن، چرایی ریاضیات، مقوله همزمان باپس از مرور مبانی فلسفی ریاضی و شاید 

ی در بررسی فلسفه «چرا»آنچه که در پاسخ به سؤال کلی رسد. از کنار آن ناممکن و الاقل نامطلوب به نظر می

ی ضرورت و کارکرد آن حوزه است. پاسخ به این چرا ها ناظر به پیامدهای کلی یابیم، مشخص کنندهیک علم می

  . ی درسی، در پی تحقق آن استاست که برنامه کارکردهای مورد انتظار از ریاضیاتو 

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

بخشد، نقشی عمده دارد )باقری، ریاضیات در حرکت پرگاری که به این رشد و فزونی عینیت میرسد که  می

ریاضیات »شود و شعار (. اما امروزه ریاضی به عنوان دانشی خاص برای افرادی خاص در نظر گرفته نمی1907

پروری برود، نخبه رسد و بیش از آنکه از ریاضیات توقعدر بسیاری محافل و مجامع به گوش می« برای همه

آموزان در نظر داشته باشد. لذا به جای وفاداری به موضوعات و رود که بهتر زیستن را برای عموم دانشانتظار می

سازی، استدالل،  هایی نظیر حل مسأله، الگویابی، فرضیهمهارت دانش موضوعی ریاضی، پرورش و توسعه

کند که خود آموزان کمک میهایی که در آینده به دانش ند. مهارتیابو تحلیل وجهی بارز میسازی و تجزیه مدل

 (.1904درسی ریاضی،  چگونه اندیشیدن و چگونه یادگرفتن را بیاموزند )راهنمای برنامهبتوانند یاد بگیرند و 

به  های بسیاری دارد که فهم و شناخت آن و درک روابط بین آنها،جهان خلقت، رمز و رازها و پیچیدگی

ی علمی که ارتباط نزدیکی منظور بهتر زیستن در دنیای امروزی، نیازمند علوم مختلف است. علم ریاضی به مثابه

 ،ریاضیاتتواند در کنار سایر علوم این هدف را محقق سازد. از این منظر مندی دارد، میبا اندیشمندی و نظام

تجزیه و تحلیل محیط  ،اندیشیدندارد، اما محصول  شدنیجرد و کشفاست که هر چند ماهیتی م علمی

و گسترش مرزهای آن، مستلزم ورود آگاهانه، پرسشگرانه و  پیرامونی و خالقیت ذهن بشر است و رشد، توسعه

 ی آدمی است. مبدعانه

های طبیعت و نگریستن به محیط پیرامونی از منظر ریاضیات، موجب درک تدریجی مراتبی از قانونمندی

هایی از واقعیت، کشف الگوها و روابط جدید، های حاکم بر هستی است و به آشکار شدن بخشمندینظام کشف

-ی پدیدهطالعهمی این علم در ظرفیت ویژهانجامد. های پیشین و گسترش مرزهای دانش ریاضی میاصالح ایده

کند. عالوه بر آن فراهم می هینه از آنبرداری ببهره با طبیعت و برقراری ارتباط، زمینه را برای پیرامونی های

  .سازدتوانمند میهای ممکن  بینی و کنترل وضعیتپیش و های پیچیدهدر توصیف دقیق موقعیت را انسان
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های استداللی ی مهارتتوسعه تفکر و پرورش برای را مناسبی هایفرصت تواندمیریاضیات از سوی دیگر 

روزمره  زندگی مقتضیاتو  مسائل انتزاعیی مناسب و مؤثر با مواجهه برایترتیب افراد را بدین و آورد فراهم

 و کاربرد آن در ، نقشعلوم سایر باآن عامل ارتباط و قدرت تهای دیگر ریاضیات، از جمله قابلیت آماده سازد.

  .د حائز اهمیت ساخته استنعنوان دانشی ارزشمرا به ، آنمحیط کارای و ، حرفههای علمیحوزه

بردن به عظمت  پیدقت در طبیعت، که با  باشدهایی پرورش انسان ساززمینه تواندمیعالوه ریاضیات، به

 اند. عهد، اخالقی و کارآمد برای جامعه، متؤمنهایی م، انسانالهیخلقت و درک مظاهر فعل و جمال 

 محدوده و قلمرو )چتر حاكم بر محتوا( -2

 توان خالصه کرد:جدول زیر میمحتوای کلی ریاضیات را در قالب 

 5محتوا در برنامه درسی ریاضی

 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

 فناوری در ریاضیات

 انواع تفکر

 تفکر نقاد

 تفکر خالق

 تفکر تجسمی

 فراشناخت

 در ادامه به شرح مختصر هر یک از این موارد پرداخته خواهد شد.

                                                           
9
  اند.مولفه ها در هم ادغام شده ایناز  برخیکند، که مراحل اعتبار بخشی را سپری میدر راهنمای برنامه درسی ریاضی   
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 مفاهیم ریاضیالف( 

 اعداد و عملیات -3

اعداد و عملیات یکی از استانداردهای محتوایی ریاضی است که هدف آن، ایجاد درک عمیق و بنیانی در 

های عددی و ساختار  خصوص مفهوم اعداد و اعمال حسابی، استفاده از مفهوم عدد در شمارش و درک سیستم

ت. تمرکز این استاندارد بر ایجاد ها و مهارت یافتن در استفاده از اعداد برای شمارش و انجام اعمال حسابی اس آن

 رو اهداف این استاندارد شامل موارد زیر است: . از ایندباش و توسعه حس عددی می

 اعداد؛ های دستگاه و اعداد بین روابط اعداد، نمایش های روش اعداد، درک -1

 یکدیگر؛ با ها آن ارتباط چگونگی و اعمال مفاهیم درک -2

 معقول. برآورد و روان محاسبه -9

 و ها برنامه بایستی که هستند مختلف سطوح دارای تحصیلی مختلف های پایه در اهداف این از یک هر

 آن با مرتبط های توانایی به ها دوره یا دوره هر اتمام از پس آموزان دانش که باشند ای گونه به آموزشی های فعالیت

 محور اصلی این استاندارد، دو حیطه اعداد و اعمال حسابی و ارتباط بین این دو حیطه است. .یابند دست سطوح

شود. به  می روشن شخص برای فکری رشد از ای پیشرفته مرحله در تنها عدد، مفهوم انتزاعی خصوصیت

باوجود  ها بیشترِ آنهستند و  عینی و ملموس چیزهای به مربوط همیشه عددها کودکان، همین دلیل برای

 کنند.  آشنایی با اعداد، مفاهیم مرتبط با آن را درک نمی

های عدد، خاصیت  باشد.. یکی از خاصیت های مختلف می های مفهومی و خاصیت عدد دارای جنبه

اردینالتی )ترتیبی( آن است. از این خاصیت برای بیان موقعیت ترتیبی یک شیء در بین چند شیء دیگر 

رود. یکی دیگر از  گذاری صفحات یک کتاب به کار می اعدادی که برای شماره شود، مانند استفاده می

های عدد، خاصیت کاردینالتی آن است. در این خاصیت، عدد برای تعین تعداد عضوهای یک مجموعه به  خاصیت

 شود.  می بیان "تعداد چه" سؤال به پاسخ رود و در کار می

 عملیات

رک مفهوم اعمال محاسباتی و چگونگی ارتباط این اعمال با یکدیگر ، دعملیات حیطه از هدف اصلیو اما 

آیند، شامل جمع، تفریق،  ها به دست می است. چهار عمل اصلی ریاضی که سایر اعمال محاسباتی بر اساس آن

 باشند. ضرب و تقسیم می

ای برای  پایهشوند و به دلیل اینکه  جمع و تفریق، اولین اعمالی هستند که در ریاضی آموزش داده می

 جمع عمل دو همانند تقسیم و ضرب عمل .ای برخوردارند باشند، از جایگاه ویژه آموزش مفاهیم دیگر ریاضی می

 کند؛ می کمک دیگری درک به یک هر درک و دارند یکدیگر با معکوس رابطه که هستند اعمالی تفریق، و
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 درک به کننده کمک و دیگری درک مستلزم هریک درک که تنیده درهم عمل دو عنوان به بایستی بنابراین

 .داده شود آموزش و گرفته نظر در است، دیگری

 محاسبه و غیررسمی نوشتار استاندارد، نوشتار روشِ سه هر بایستی اصلی عمل چهار این آموزشِ در

 طور به روش سه هر در آموزان دانش های توانایی و شوند ارائه درسی های کتاب محتوای در یکسان طور به ذهنی

( ها الگوریتم) رسمی نوشتار آموزشِ بر صرفاً درسی های کتاب و برنامه محتوای نباید بنابراین یابند؛ رشد متعادل

 .باشند داشته تأکید

 

 جبر و نمایش نمادین -2

-شده است. از جنبه تاریخی، جبر به می گرفته  نظر  ای در  ها جبر به معنی حل معادالت چندجملهتا مدت

ای، تعمیم حساب،  توان یک موضوع مدرسهن ابزاری برای سروکار داشتن با مجهول پدیدار شد. جبر را میعنوا

یک ابزار برای حل مسأله، یک زبان، یک فرهنگ، یک روش فکر کردن و یک فعالیت دانست. همچنین جبر را 

 "تعمیم الگوها، متغیرها و روابط ها، مجهوالت، فرمول "می توان به مثابه زبانی در نظر گرفت که پنج جنبه مهم 

ها و مطالعه  سازی پدیده ها، کاربرد نمادها، مدل ها جبر را دربرگیرنده ارتباط بین کمیتشود. پژوهش را شامل می

است. از  شده   در نظر گرفته "حساب همراه حروف"اند. جبر از دیدگاه بسیاری از افراد، ریاضی تغییر دانسته

آموزان از روابط کمّی، درک الگوها، روابط و  توان به تعمیق درک دانشاهیم جبری میاهدف اصلی آموزشِ مف

 های ریاضی برای بازنمایی و درک روابط کمّی و نیز تجزیه و تحلیل تغییر اشاره کرد. توابع، استفاده از مدل

برای مطالعه ها را  آموزان با تفکر جبری است که آندوره ابتدایی فرصت مناسبی برای آشنایی دانش

آموزان با  کند. منظور از ورود جبر در ریاضی ابتدایی، آشنایی دانش  های بعدی آماده تر جبر در پایه صوری

کردن  گیری از ریاضی ابتدایی، بویژه حساب، برای آماده نمادسازی و ساختارهای جبری نیست، بلکه بهره

های تکراری،  و فعالیت  ها و عملیات خاص و کمیت آموزان در یادگیری جبر است. حساب، بیشتر با اعداد دانش

 شود.  که جبر، روی متغیرها، توابع و روابط ثابت و ساختارها متمرکز می سروکار دارد، درحالی

های ریاضی در رشد تفکر ریاضی از اهمیت خاصی برخوردار  بندی فعالیت دادن و فرمول مهارت تعمیم

آموزان اغلب فاقد  اند. دانشع متفاوتند که هر کدام به نوبه خود با اهمیتاست. فهم تعمیم و بیان تعمیم دو موضو

تواند به رشد تفکر جبری  زبانی هستند که با آن در مورد تعمیم بحث کنند. مهارت تعمیم در جبر می

ت قابل توانند با تفکر جبری از طریق عبارا ی ابتدایی می آموزان از دوره یادگیرندگان کمک شایانی نماید. دانش

 تعمیم آشنا شوند. 
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 هندسه -1

ترین حس ما( را برای  هایی از ریاضیات است که درک و بینش بصری )مسلطهندسه دربردارنده آن شاخه

دهند. امروزه گیرند و به ما بصیرت کلی میکار می یادآوری قضایا، فهم اثبات، القای حدس و درک واقعیت، به

سازی هندسی، توان به تعدادی از کاربردهای هندسه در مدلفراوانی یافته است.  میهندسه کاربردهای علمی 

سازی کامپیوتری، شیمی محاسباتی، فیزیک، بیولوژی، سیستم اطالعات جغرافیایی و رباتیک، پزشکی، متحرک

ریاضیِ  ای ریاضی، در برنامه درسیعنوان یک مهارت پایهریاضیات اشاره کرد. همچنین، تشخیص هندسه به

های اخیر، مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین چگونگی تفکر هندسی و آموزش بسیاری از کشورها در سال

ای برخوردار است. هندسه برآورده کننده اهداف ای از جایگاه ویژههندسه، در برنامه درسی ریاضی مدرسه

باشد. بلکه هندسه ای ها نمیها و فرمولتعریفای از ای صرفاً شامل مجموعهای، هندسهی مدرسه آموزش هندسه

است که توانایی دیدن )مشاهده کردن(، تصور کردن و فکر کردن یادگیرنده را تقویت نماید. به همین دلیل 

ای مطرح عنوان یک شاخه از ریاضی یا یک موضوع درسی در ریاضی مدرسه هندسه بیش از آن است که تنها به

که بسیاری از های خاص خود را همراه داشته است، تا جاییسه همواره چالششود. آموزش هندسه در مدر

-برنامه ای درهیچ زمینه ویژه اند خود را درگیر این شاخه ننمایند.آموزشگران ریاضی در طی سالها ترجیح داده

-برنمی دانان راای به اندازه هندسه که آموزش آن دچار تحول کلی شده، توجه ریاضیدرسی ریاضی مدرسه

 انگیزد. 

 توان مشکالت آموزش درس هندسه در ایران را به این ترتیب برشمرد:به طور خالصه می

 تأکید بر آموزش هندسه فقط از یک دیدگاه؛ -

 عدم ارتباط هندسه با دنیای واقعی؛ -

 های ریاضی؛عدم ارتباط هندسه با دیگر درس -

 ردن قضایا را در پی داشت؛دیدگاه مجرد و سنتی در تدریس هندسه که تأکید بر حفظ ک -

 ؛"ثابت کنید"تأکید بر حل مسائل از نوع  -

 آموزان در آموختن هندسه؛نفس قشر عظیمی از دانشعدم اعتماد به -

شده است )یعنی هایی که در دانشگاه تدریس میعدم هماهنگی بین هندسه دوره متوسطه با هندسه -

ها و محدود بودن توانایی و قدرتشان به معلومات تدریس آنهای عدم تأثیر تحصیالت عالیه معلمان بر توانایی

 دبیرستانی(.
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 گیریاندازه -4

ای از یک موقعیت است. تعریف دیگری،  گیری نسبت دادن یک مقدار عددی برای مشخصه اندازه

جهان اطراف توان  وسیله آن می کند که به گیری را مرتب کردن جهان اطراف با استفاده از اعداد تعریف می اندازه

گیری نقش مهمی در هر برنامه درسی ریاضی دارد و بنا بر دالیل زیر،  را بهتر کنترل کرد. با هر تعریفی، اندازه

 ناپذیری از هر برنامه درسی ریاضی است: بخش جدایی

 آموزان کاربرد دارد. گیری در تجربیات روزمره دانش اندازه -1

کند و فرصتی را برای یادگیری و کاربرد  دیگر ریاضی کمک می گیری به یادگیری مباحث مفهوم اندازه -2

 کند. های هندسی، مفاهیم آماری و مفهوم تابع فراهم می )مفاهیم( ریاضیاتی دیگر همانند اعداد، عملیات، ایده

گیری کردن ضمن برجسته کردن ارتباطات درون ریاضیاتی و بین ریاضیاتی، ارتباط ریاضی را با  اندازه -9

 کند. های برنامه درسی خارج از ریاضی نیز بیان می ها و حوزه زمینهسایر 

 دربرگیرنده تجربیات فعال و عمل یادگیری است و بر استفاده از مواد واقعی تأکید دارد. -4

گیری فرصت مغتنمی را برای ارائه تجارب حل  ارتباط نزدیکی با حل مسئله دارد. درواقع مبحث اندازه -5

 کند. وح فراهم میمسئله در همه سط

 -9سطح،  -2طول،  -1های درسی ریاضی حول هشت موضوع متداول  گیری در اکثر برنامه آموزش اندازه

 .چرخد زاویه می -0پول،  -7دما،  -1زمان،  -5جرم،  -4حجم، 

به وجود  -که در مورد مراحل رشد کودک است -ی پیاژه گیری مبتنی بر نظریه نظمی در تدریس اندازه

گیری با استفاده از  ست که عبارت است از: شروع با واحدهای غیراستاندارد، واحد استاندارد و سپس اندازهآمده ا

 ابزار. 

 ها، آمار و احتمالداده -9

ها در حل  های مشخصی در تحلیل داده نقش روزافزون علم آمار در جهان امروز و نیاز به اطالعات و توانایی

ای با مفاهیم و مطالب مربوط به علم آمار  آموزان به گونه ، ایجاب می کند که دانشمسائل و مشکالت تکنیکی،

های مناسب ذهنی و آموختن حجم معینی از مطالب، بتوانند در حل مسائل  آشنا شوند که عالوه بر درگیری

 ها استفاده کنند. روزمره شغلی و شخصی خود از آن

تواند فرصتی را برای  یاضیات است و این درس میهای درس آمار،کاربردی کردن ر یکی از ویژگی

های عملی از  آموزان فراهم کند تا عالوه بر آشنایی با تاریخ آمار و مبانی نظری این علم، در جهت فعالیت دانش

ها  ها و تصمیم گیری اجتماعیِ موجود در جامعه به منظور استفاده در پروژه -منابع اقتصادی، فیزیکی و فرهنگی
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آموزان موثر باشد،  تواند در جهت ارتقاء فهم آماری دانش درس آمار میهمچنین  بهینه استفاده نمایند.به صورت 

 ها در جامعه و محیط شهروندی قادر به درک مسائل و موضوعات مرتبط به آمار باشند. به طوری که آن

که از طریق آمار مورد مسائلی که در آمار مطرح می شوند و موضوعاتی  آموزان از طریق آشنایی با دانش

های جدیدی در حل  با افق بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و همچنین با یادگیری روشهای آماری،

های انبوه زندگی روزمره را بفهمد و تحلیل کند و در  ی کنونی آدمی باید داده در جامعه شوند. مسائل آشنا می

مزدها، هزینه ها و  های معتبر و درست در مسائلی از قبیل دست اجمقابل انفجار اطالعات موجود، قادر به استنت

 ها باشد.  گیری تصمیم

ایده شانس، به قدمت تمدن است، اما تصورات مختلفی از این ایده هست که در و اما در بحث احتمال: 

عالم و عدم اطمینان در اند. انسان به علت عدم توانایی در کشف تمام رموز تاریخ تفکر تا به امروز گسترش یافته

 برابر 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 دید  رسد که بشر از زمان چنین به نظر می

ته این خود یکی از نقاط ضعف تاریخ فرهنگ بشری است. بررسی قرارداده است؛ که الب علمی مورد

گیری را  ی عوامل مؤثر در یک تصمیم بر شانس، ناشی از آن است که همه شناسان معتقدند که تکیه  جامعه

گویی و  بینی، پیش گیری نیست، به طالع توان یکجا در نظر گرفت؛ مثالً در شرایطی که انسان قادر به تصمیم نمی

توجه است که حتی متفکرانی که   جالب زند. آورد و از این طریق بر شانس تکیه می این دست روی میکارهایی از 

ای، اعتقاد به بعضی رویدادهای نامطمئن دارند و گذشته  مالحظه  طور قابل اند، به به شانس، با دید منفی نگریسته

نسبت به وقوع یک رویداد نامطمئن  اند اطمینانی که از نظریات مجردشان درمورد شانس، جملگی مایل بوده

 شود.  گیری  دارند، به طریقی اندازه

که چرا  شود و تعبیر این لزوم یافتن میزانی برای اطالعات ناقصی که از طریق مشاهدات مکرر حاصل می

بر های آماری و استدالل متکی  ی روش های اولیه شوند، از مثال های مشابه، منجر به نتایج یکسان نمی آزمایش

ها از قبل معلوم نیست، ی قطعی آن هایی که نتیجههای تصادفی )آنها و پدیدهاحتمال هستند. مطالعه آزمایش

های مختلف علوم و صنعت  نامند. در بسیاری از شاخهها مشخص است( را علم احتمال میولی مجموعه آن

دفعاتی که یک پیشامد تصادفی رخ ها، گویی نسبت  ی طوالنی از آزمایش رشته شود که تحت یک مالحظه می

های کمّی شانس وقوع  عنوان تخمین اندازه به  ها شود. بررسی این ثابت دهد به یک ثابت مشخص نزدیک می می

 دهد. ی احتمال وآمار را تشکیل می پیشامدها، هدف نظریه

 تاریخ ریاضی -6
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باشد.  یکی از موضوعات جالب در حوزه آموزش ریاضی مربوط به رابطه بین تاریخ ریاضیات و آموزش می

اهمیت استفاده از تاریخ ریاضیات در آموزش یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر به آن توجه زیادی 

تاریخ ریاضیات به عنوان موضوع اصلی بحث خود را به  1371در سال  18شده است. انجمن ملی معلمان ریاضی

یک ابزار برای تدریس اختصاص داد. وارد شدن تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی طرفداران زیادی را در سال 

د ابه کار بردن تاریخ ریاضیات در کالس درس یک ابزار مفید جهت ایج های اخیر به خود جلب کرده است.

شود که ارتباط بین  یادگیری با تاریخ ریاضیات این امر را سبب میآموزان است. ترکیب آموزش و  انگیزه در دانش

 ریاضیات و سایر علوم را متوجه شویم. مفاهیم مختلف،

تاریخ ریاضیات پلی است از گذشته به آینده. تاریخ ریاضیات این موضوع را نشان می دهد که چگونه یک 

یاضیات در تدریس، این امر را سبب می گردد که ایده ریاضی در گذشته ایجاد شده است. به کار بردن تاریخ ر

 آموزان از منظری دیگر به ریاضیات نگاه کنند و به این نتیجه برسند که ریاضیات، فعالیتی انسانی است.  دانش

دو نظریه در مورد ورود تاریخ ریاضیات به امر آموزش وجود دارد. نظریه اول، تاریخ ریاضیات را به عنوان 

اده در امر آموزش می داند، مطابق با این نظریه تاریخ ریاضیات باید به عنوان ابزاری جهت ابزاری جهت استف

ای جهت افزایش انگیزه  رود و وسیله های اثبات به کار می ها و راه ها، روش اموزشِ ایده ها، مفاهیم، تئوری

گیرد؛  ان هدف آموزش در نظر میباشد. نظریه دوم، تاریخ ریاضیات را به عنو آموزان در یادگیری ریاضی می دانش

 گیری مفاهیم، در بستر تاریخی است. یعنی هدف از آموزش ریاضیات، آموزش تاریخ ریاضیات و چگونگی شکل

آموزان در بستر واقعی شکل گیری مفاهیم  شود تا دانش ی آموزش سبب می ورود تاریخ ریاضیات به حوزه

خود بپردازند. عالوه بر این متوجه می شوند که دانشمندان های ریاضی قرار گیرند و به ساخت دانش  و ایده

 اند.  ایرانی چه سهم باالیی در ترویج این علم، بر عهده داشته

 های ریاضی فرایندب( 

اند که شرحی مختصر از  مورد خالصه شده 3طور که پیش از این اشاره شد، فرایندهای ریاضی در همان

 هر یک ارائه می گردد.

 حل مسأله -3

ای در برنامه درسی ریاضی دارد. مسأله از دید حل مسأله یکی از عناصر محتوایی است که جایگاه ویژه

ای مناسب، برای رسیدن به هدفی، ولی در بدو امر  ی وسیله وجوی آگاهانه ضرورت جست»پولیا عبارت است از 
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روش پولیا در حل  «.سیله استمعنای پیدا کردن این و باشد. حل مسأله، به این وسیله غیر قابل دسترس می

  بازگشت یا نگاه به عقب است.  -4اجرای نقشه  -9طرح یک نقشه  -2فهمیدن  -1مسأله شامل چهار مرحله : 

آموز عالقمندانه درگیر است و تالش دارد که  کند که در آن دانش شونفلد مسأله را فعالیتی تعریف میاما 

ای که با آن به هدف برسد، ندارد. او  ضی در دسترس و از قبل آمادهی ریا حلی برای آن پیدا کند و وسیله راه

های باوری بیان  ها، کنترل و نظام ی منابع، رهیافت دانش و رفتار الزم برای انجام حل مسأله را در چهار مرحله

حل را  سازی راه ی دانش ریاضی فرد است که با آن، مسأله و چگونگی اجرا و پیادهمنابع، گنجینه دارد. می

گونه  باشد. البته همان ی داده شده، دارا می فهمد. به عبارت دیگر دانش ریاضی که شخص در ارتباط با مسأله می

ها، پیشنهاداتی  کند، این منابع ممکن است معیوب و یا نادرست نیز باشند. رهیافت که شونفلد اشاره می

حل آن پیشرفت کند. کنترل به معنی انتخاب،  کند تا مسأله را فهمیده و در اند که به شخص کمک می عمومی

هاست؛ یا به تعبیری دیگر، تصمیمات  های مناسب و یا اصالح و ترمیم آن حل کردن راه نظارت، بازبینی و دنبال

باشد. نظام باورهای فرد نیز شامل دیدگاه او نسبت  ها می کارگیری منابع و رهیافت عمومی راجع به گزینش و به

های راهیابانه فردی فقط یکی از اجزای تشکیل  داشتن مهارت در استراتژی .و خودش است به موضوع، محیط

های مناسب، اصالح و ترمیمِ  کردن شیوه آید. انتخاب و دنبال شمار می آمیز مسأله به دهنده حل موفقیت

اهمیت دارند. این  های نامناسب و درکل، وارسی و نظارت دقیق بر فرایند حل مسأله هر دو به یک اندازه انتخاب

 همان موضوع کنترل است.

ها فقط یک هدف یادگیری ریاضی نیست، بلکه یک ابزار و روش اصلی و  از این منظر، حل کردن مسأله

کردن،  بندی های فراوان و متواتر برای صورت آموزان باید فرصت فراگیر انجام دادن ریاضیات است. دانش

ای که نیازمند و مستلزم تالش و کوشش است، داشته و پس از آن  کردن مسائل پیچیده شدن و حل گالویز

 العمل داشته باشند.  ترغیب و تهییج شوند که روی تفکرشان بازتاب و عکس

فرض بر وجود میل برای انجام تکلیف از سوی شخص یا گروه لذا باید توجه داشت که در حل مسئله، 

آموز دیگری مسأله  آموز، ممکن است برای دانش یک دانشی ریاضی مطرح شده برای  مسألهعالوه بر آن  است.

 نباشد، اگر

 ها داشته باشد، اما اولی نداشته باشد. ای برای حل سؤال دومی یک الگوریتم آماده .1

 کردن باشد اما دومی نباشد.  اولی مایل به حل .2

 استدالل و اثبات -2

طورخاص در آموزش  در زندگی روزمره و بهطور کلی  هایی هستند که به استدالل و اثبات، از جمله مهارت

ها  کارگیری آن آشنایی با این دو فرآیند در ریاضیات و توانایی به .باشند ریاضی از جایگاه خاصی برخوردار می
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ای در  ساز تفکر منطقی در افراد باشد. قضاوت در مورد درستی یک استدالل، قضیه یا گزاره تواند زمینه می

گیرد. بسیاری از محققین آموزش ریاضی بر این باورند که فرآیند  به نام اثبات نشأت میریاضیات، از فرآیندی 

ی تفکر منطقی ضروری است و یکی از  های ریاضی و توسعه استدالل و اثبات برای شناخت و انجام فعالیت

 باشد. های مهم در آموزش و یادگیری ریاضیات می ابزار

ی تفکر و قدرت استدالل افراد ایفا  وم، نقش مؤثری را در توسعهای از عل عنوان شاخه علم ریاضیات به

ها نشان  نمایند. آن ای اشاره می ها به اهمیت استدالل و اثبات در ریاضیات مدرسهکند. بسیاری از پژوهش می

ند ک ای پیدا می ی ابزاری و رویه دهند که درک و فهم ریاضی بدون تأکید بر استدالل غیر ممکن است و جنبه می

تواند  عنوان یک علم مستدل یاد گرفته شود، به راحتی می ها به  ای از رویه جای مجموعه چه ریاضیات به و چنان

کند. شورای ملی معلمان ریاضی آمریکا و کانادا  ها را فراموش می بازسازی شود، حتی موقعی که حافظه رویه

نماید و بیان  ای معرفی می ی آموزش ریاضیات مدرسهعنوان یکی از استانداردهای فرآیند استدالل و اثبات را به

آموزان را قادر سازند تا استدالل  ی دوازدهم باید دانش دبستان تا پایان پایه های آموزشی از پیش دارد که برنامه می

ر ها را مورد بررسی قرا های ریاضی بسازند و آن های اساسی ریاضیات بشناسند، حدسیه و اثبات را به عنوان جنبه

های مختلف استدالل و اثبات را انتخاب نمایند  های ریاضی را تکمیل و ارزیابی کنند، روش ها و اثبات دهند، بحث

 گیرند. کار و به

ی درسی ی شونفیلد، برنامهمندی به ریاضی و نشان دادن ضرورت وجود اثبات، به گفتهبرای ایجاد عالقه

آموزان در یک فرهنگ ریاضی اگر دانش»س درس ایجاد کند ریاضی وظیفه دارد که یک فرهنگ ریاضی در کال

ها با های آنهای مهمی از درگیریرشد کنند که در آن، گفتمان، تفکر راجع به چیزها، و قانع کردن، بخش

شود. روش شهودی، روش تمثیل، ها دیده ها، باید به عنوان بخش طبیعی ریاضیات آنگاه اثبات ریاضی باشد، آن

 باشند.های استدالل میایی، روش برهان خلف، روش استنتاج منطقی برخی از روشروش استقر

باشد. هدف از ارائه استدالل  های درسی ریاضی می استدالل و اثبات از عناصر مهم در تبیین محتوای کتاب

رائه ریاضی با هدف آن در ریاضیات محض متفاوت است. توجه به این موضوع در چگونگی ا و اثبات در آموزش

 های درسی بسیار تأثیرگذار خواهد بود. ها در کتاب ها و اثبات استدالل

 گفتمان ریاضی -1

کردن و  دادن، توجیه کردن، توضیح کردن، سؤال گفتن، شنیدن، نوشتن، بحثگفتمان ریاضی، شامل سخن

 سازماندهی و بیان ها و مفاهیم ریاضی است. یکی از اهداف اصلی گفتمان ریاضی، کردن در مورد ایده استدالل

ها با یکدیگر چه انفرادی و چه  آموزان با معلم و گفتگوی آن وارِ دانش ریاضی است. گفتگوی ریاضی تفکر ها و ایده

های  های خود و قضاوت و ارزیابی در مورد ایده دادن در مورد تفکرات و دفاع از ایده به صورت گروهی و توضیح
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های مهمی از  های یک مسأله در کالس درس، بخش قد و بررسی راه حلآموزان و همچنین ن ریاضی دیگر دانش

های متفاوتی برای گفتمان ریاضی شامل ارائه تصویری، کالمی و  روند. شیوه فرآیند گفتمان ریاضی به شمار می

 بیان برای را ریاضی آموزان بتوانند زبان رود که دانش نوشتاری وجود دارد. در فرآیند گفتمان ریاضی انتظار می

های مختلف در گفتمان ریاضی  آموزان پایه کار گیرند. استفاده از زبان ریاضی متناسب با دانش به ریاضی های ایده

 اهمیت اساسی دارد. اصطالحات، قراردادها و واژگان ریاضی نیز به تناسب توانمندی فراگیران، قابل طرح هستند.

ها و برقراری  در کالس درس، نقد و بررسی آن های ریاضی گفتمان ریاضی فرصتی را برای خلق ایده

آورد. گفتمان فضایی را در کالس درس برای تمرین  ارتباط و اتصال بین موضوعات و مباحث ریاضی به وجود می

های ریاضی خود همراه با احترام گذاشتن به افکار  کردن دیگران به صورت مستدل و دفاع از ایده به منظور قانع

معلمان  کند. آموزان را تقویت می نفس دانش ورد و حس مالکیت بر مفاهیم ریاضی و اعتماد بهآ مخالف فراهم می

سازی این فضا نقش کلیدی دارند. معلم ریاضی با هدایت مؤثر گفتمان در کالس درس با  ریاضی در آماده

شود و در  ث آشنا میآموزان درباره موضوع مورد بح های دانش ها و مشکالت و بدفهمی ها، افکار، ایده دیدگاه

کردن  آموزان به درک بهتر مفاهیم و موضوعات ریاضی و برطرف تواند با مشارکت دانش صورت اقدام مناسب می

ها کمک نماید. از این منظر، بسیاری از مواقع گفتمان ریاضی که پس از حل یک مسأله در کالس درس  بدفهمی

 یابد. افتد اهمیتی دو چندان می اتفاق می

دهند، هنگامی که استدالل خود را برای  های حل مسأله خود را ارائه می آموزان، روش که دانش هنگامی

ها نامفهوم است،  کنند، یا زمانی که یک سؤال در مورد چیزی که برای آن یک هم کالسی یا معلم توجیه می

ین امر موجب ارتقا آورند. همچنین ا کنند، بینش و بصیرت مناسبی در مورد تفکرات خود بدست می طرح می

های حل متفاوت برای یک مسأله توسط  ها و روش ارائه پاسخبه عالوه شود.  آموزان می پذیری در دانش روحیه نقد

آموزان برای همان مسأله شود و باعث  تواند موجب تولید یک پاسخ تازه توسط دیگر دانش آموزان می دانش

آموزان در فرایند حل مسأله  گردد و باورهای غلطِ دانش "لهتنها یک روش حل برای هر مسأ"رنگ شدن ایده  کم

ی دیگران را توضیح دهد،  های حل مسأله شود که روش آموز خواسته می را اصالح کند. همچنین وقتی از دانش

 یابد. استدالل ریاضی او نیز ارتقاء می

ز به زبانی مشترک و معتبر برای بیان روند نیا های باالتر می آموزان به پایه به تدریج، به موازات آنکه دانش 

گیری زبان ریاضی نباید  شود. الزم است تأکید شود که در معرفی و به کار ها پیدا می ها و افکار ریاضی در آن ایده

افراط و یا تفریط کرد. باید از کاربرد نابهنگام برای تحمیل زبان رسمی ریاضی پرهیز شود. استفاده از زبان رسمی 

آموزان احساس شود و یا قبل از آنکه  ز تعاریف دقیق ریاضی قبل از آنکه نیاز به آن از سوی دانشریاضی و نی

 آموزان مشخص گردد، به هیچ وجه مناسب نیست.  اهمیت آن برای دانش
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 پیوندها و اتصاالت -4

به مباحث قبلی شده را  آموزان بتوانند مطالب آموخته برای آنکه یادگیری معنی دار اتفاق بیفتد باید دانش

بر ارتباط متقابل و درهم اندگارتر شود. آموزش ریاضی باید تر و م مرتبط کنند که باعث می شود یادگیری عمیق

های مجزا و  ای از شاخه آموزند ریاضیات مجموعهآموزان می در نتیجه دانش .های ریاضی تکیه کند تنیدگی ایده

گردد. در واقع  شود و به همین شکل نیز ارائه می می بندی منفک نیست، هرچندکه اغلب بدین شکل صورت

عنوان یک کل یکپارچه ضرورت مطالعه و  در نظر گرفتن ریاضیات به .ریاضیات یک حوزه درسی یکپارچه است

ای خاص و بین  درسی پایه ای که در برنامه گونه کند، به ی ارتباطات در حوزه ریاضی را هم برجسته می تفکر درباره

شود. برای اهمیت دادن به اتصاالت، معلمان باید از نیازهای  های تحصیلی مختلف منعکس می پایه

خوانند، آگاه باشند. عالوه  چه که در آینده می اند و آن های قبلی خوانده آموزانشان و نیز ریاضیاتی که درپایه دانش

های ریاضی را تشخیص دهند و از آن استفاده کنند باید بتوانند  آموزان باید ارتباطات بین ایده بر اینکه دانش

برند. ارتباط و اتصال بین مفاهیم ریاضی می تواند   کار ریاضیات را در متون خارج از ریاضی تشخیص دهند و به

 به فرآیند حل مسأله کمک نماید.

بسیار مهم است که معلمان ریاضی خود از اتصاالت بین مفاهیم و موضوعات ریاضی در یک پایه درسی و 

تباط بین تابع و مفاهیمی درسی آگاه باشند.  به طور مثال معلم باید بتواند ار ها و همچنین برنامه نیز در بین پایه

مرتبط با آن مانند مجموعه، رابطه، زوج مرتب و حاصل ضرب دکارتی را درک کند و نیز بتواند ارتباط بین مفهوم 

آموزان تشریح کند. عالوه بر این، مناسب است که  تابع و دیگر مفاهیم ارائه شده در کتاب درسی را برای دانش

ها که با تابع مرتبط هستند بررسی شود. همچنین معلمان  از سایر رشته ارتباط بین مفهوم تابع و مفاهیمی

آموزان به درک بهتر از مفاهیم  ها و این اتصاالت، دانش ریاضی باید بدانند که چگونه به کمک برقراری این ارتباط

 هومی است.ریاضی که دارای انسجام و یکپارچگی باشد، برسند. در این مسیر یکی از امکانات مفید، نقشه مف

از ابزارهایی  و دهد دار بین مفاهیم را نشان می های معنی ای است که رابطه ی مفهومی، در واقع نقشهنقشه

ها )مفاهیم یا  کند. یک نقشه مفهومی نموداری است شامل گره های ریاضی تأکید می است که بر ارتباط

های مفهومی به  کنند. نقشه م را توصیف میاصطالحات(، خطوط اتصال و عبارات اتصال که رابطه بین دو مفهو

آموز که توسط  کند تا از طریق به تصویر کشیدن و مجسم کردن دانش موجود در ذهن دانش آموزشگر کمک می

فهمد، اطالعات جمع کند. همچنین نقشه مفهومی به  آموز می چه دانش گیرد درباره آن او انجام می خودِ

 کند. سازماندهی دانش و ساخت آن کمک می
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 (3135)نقل شده در استادی نقشه مفهومی 

کند تا اطالعات را سازماندهی کرده و چارچوب  آموزان کمک می های مفهومی به دانش عالوه بر این، نقشه

عنوان یک ابزار روش  ها به بهتر بخوانند، بهتر بنویسند و بهتر فکر کنند. نقشه ،های بهتری از دانش بسازند

های مفهومی به عنوان یک  کنند تا روابط را آشکار نمایند؛ در واقع نقشه ن را ترغیب میآموزا شناختی دانش

کنند که بین دو مفهوم یک پل ارتباطی بسازند و فعاالنه  آموزان را تشویق می راهبرد یادگیری قوی دانش

های  برای معلم نیز نقشه .ها را شناسایی نمایند ها فکر کنند و همچنین بدفهمی ی روابط بین گزاره درباره

آموزان و همچنین  تواند خط سیر را برای سازماندهی مفاهیم و بحث و گفتگوهای کالسی با دانش مفهومی می

 آموزان تعیین کند.  های دانش برای مشخص کردن بدفهمی

 بازنمایی -9

دبستانی تا ت از پیشطی تحصیال،  آموزان بازنمایی به عمل پردازش کردن و تولید کردن اشاره دارد. دانش

ی دوازدهم باید قادرباشند؛ تا از بازنمایی برای سازماندهی، ثبت، تبادل نظر حل مسأله، مدل سازی و تفسیر  پایه

ها را به  هایی که آنهای ریاضی و ایدهآموزان به نمایش . زمانی که دانشو تعبیر پدیده های ریاضی استفاده کند

گیری ظرفیت و طور چشمشوند که بههایی می، صاحب ابزارها و روشکننددا میآورند، دسترسی پینمایش درمی

 دهد.وار گسترش میها را برای اندیشیدن ریاضی قابلیت آن

 سازیمدل -6

های واقعی است. توانایی به  ، توانایی افراد در حل مسائل در زمینه21یکی از موضوعات با اهمیت در قرن 

واقعی و حل مسائل خارج از کالس درس، چیزی فراتر از داشتن دانش ریاضی است کارگیری ریاضی در دنیای 
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آموزان  تواند در این زمینه مفید باشد. مدلسازی ریاضی این امکان را فراهم می کند تا دانش که مدلسازی می

 ارزش واقعی ریاضیات را به عنوان یک ابزار اساسی وکاربردی در جامعه، درک کنند.

مدلسازی به یکی از   همیت روز افزون ریاضیات در تکنولوژی و زندگی در عصر جدید،با توجه به ا

های اخیر تبدیل شده است. مدلسازی به عنوان یک روش قدرتمند برای دست یافتن  موضوعات برجسته در دهه

مدلسازی  آموزان را از مفاهیم کلیدی تقویت می کند. به یادگیری معنادار در ریاضیات است، زیرا درک دانش

کند که بین ریاضی یاد گرفته شده در مدرسه و ریاضی به کاربرده شده در جامعه  ریاضی به عنوان پلی عمل می

های واقعی  خود را در زمینه  کند تا بتوانند دانش آموزان ایجاد می این فرصت را برای دانش و نماید رابطه برقرار می

  ل پاسخ گوید که فایده یادگیری ریاضیات چیست؟ زیرا در برخی مواردتواند به این سؤا به کار برند. مدلسازی می

باشد و تنها در ای به عنوان فعالیتی است که جدا از زندگی واقعی افراد می آموزان، ریاضیات مدرسه از نظر دانش

که با مند تفکر است  حل مسائل مطرح شده در کالس درس، کاربرد دارد. با این حال، ریاضیات یک روش نظام

کند و یکی از کار آمدترین ابزارها در  های جهان واقعی تولید می هایی برای موقعیت استفاده از مدلسازی راه حل

هایی که در آن،  هایی برای مسائل دنیای واقعی است؛ در نتیجه ایجاد فرصت حلو جوی راهجهت جست

از اهداف محققان در زمینه آموزش ریاضیات های مدلسازی خود را افزایش دهند،  آموزان بتوانند مهارت دانش

شود که یکی از اهداف آموزش  مدلسازی باعث بروز تفکرخالق می  های محققان، است. همچنین بر اساس یافته

 باشد. ای می مدرسه

بندی مسأله در شروع می گردد، سپس با صورت فرآیند مدلسازی با یک مسأله در موقعیت دنیای واقعی

گردد. سپس این مسأله در دنیای ریاضی حل و در  بدیل آن به یک مسأله ریاضی دنبال میدنیای واقعی و ت

تا با زمینه واقعی تطبیق داده شود. در  شود نهایت جواب بدست آمده در دنیای ریاضی به دنیای واقعی برده می

دنیای ریاضی برای تطبیق با واقعیت، نیاز به تغییراتی داشته   این قسمت ممکن است که پاسخِ بدست آمده در

شود پس   ای که در زمینه واقعی مطرح شده است، روبرو می ی صورت بندی، فرد با مسأله باشد. در واقع در مرحله

مطرح مدل ریاضی را برای مسأله   کند و در نهایت، از این مرحله، به تدریج مفاهیم ریاضی مرتبط را شناسایی می

های ریاضی  های بدست آمده است، فراگیران جواب کند. در بخش دیگر که مربوط به تفسیر جوابشده بیان می

 کنند.  ها را در جهان واقعی تعبیر می گیرند و سپس معنای آن را در نظر می

 فنّاوری در ریاضیات -7

ها و یا یک  ی توانایی ها برای حل مشکالت عملی و توسعه توان کاربردِ دانش، ابزارها و مهارت فناوری را می

سازی، پشتیبانی یا   به مطالعه، طراحی، توسعه، پیادهها دانست که  ی انسان راهبرد، اندیشه، فکر و ابزار در حوزه

پردازد تا  افزار رایانه می افزاری و سخت های نرم برنامههای اطالعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً  مدیریت سیستم
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که  تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطالعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد و برای این

آن یا به اختصار )فاوا(، به  "فناوری اطالعات و ارتباطات"ی ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد، عبارت  دایره

 اطالق شده است. 

ارتباطات امری ضروری است که به  و  اطالعات  های فناوری  ی جهانی کنونی، آشنایی با سیستم در دهکده

ای محسوب  العمر و توسعه و پیشرفت در هر زمینه اولیه برای آموزش و یادگیری مادام  عنوان مقدمه و سواد

تواند آموزش و یادگیری را بهبود بخشد، موجب  ا آموزش میدهند که تلفیق فناوری ب شود. تحقیقات نشان می می

ای معلمان شود، اصالحات وسیعی در آموزش ایجاد کند و به بهبود مدیریت مدرسه منجر شود.  ی حرفه توسعه

آموزان در فرآیند یادگیری است که تغییر  دادن دانش یکی از دستاوردهای آموزش نوین مبتنی بر فاوا، محور قرار

های یادگیری را در  لم به عنوان مربی، راهنما و تسهیل کننده را در پی دارد و در نتیجه انگیزهنقش مع

شود و  ای فعال، خالق و مؤثر تبدیل می آموز به یادگیرنده دهد. در این نوع آموزش دانش آموزان افزایش می دانش

 گیرد.  محتوای آموزش به شکلی طبیعی در مسیر عملی و واقعی قرار می

های  ی فعالیت کی از کاربردهای مهم فناوری اطالعات، یادگیری الکترونیکی است که شامل مجموعهی

باشد. هدف یادگیری  ای می ای و شبکه آموزشی با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه

های درسی و ایجاد فضای  دورهالکترونیکی، فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان، رایگان و جستجوپذیر در 

های ارائه مطالب درسی به منظور یادگیری  سازی شیوه آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه

تر است. در چنین فضای آموزشی بر خالف آموزش سنتی، فراگیر به اندازه توانایی و استعداد  تر و جدی عمیق

ی  و مسئول ساختن دانشِ خود خواهد بود. همچنین امکان تعامل دوجانبهگردد  مند می خود، از موضوعات بهره

ای و قابلیت استفاده در هر زمان و مکان برای آموزشِ مباحث درسی از مزایای آموزش و  رسانه شاگرد و چند

فراهم  ای، امکان ارتباط بیشتر کاربران را رسانه از طرفی هوشمند بودن چند ،باشد یادگیری مبتنی برفناوری می

سازد تا مشکالت درسی و مفهومی خود را برطرف نمایند و در تعامل با هم به سطح باالتری از توانایی دست  می

 یابند.

ترین مزایای آموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری در آموزش ریاضی،  بر اساس نتایج تحقیقات، از مهم

ی  د؛ البته چنانچه آموزشگر، از روش استفادهباش کمک به فهم بیشتر مفاهیم ریاضی توسط یادگیرندگان می

های رایانه و  صحیح از این ابزار در محیط آموزشی به خوبی آگاه باشد. عالوه بر این، در برخی موارد فناوری

ها، اجازه طرح  حساب، بسیاری از مباحث سنتی و محاسباتی ریاضی را به حاشیه رانده و به جای آن ماشین

ای نو، فراهم نموده است. نتایج تحقیقات، بیانگر آن است  ح مباحث قدیمی را به شیوهمطالب جدید یا حتی طر

های سنتی  آموزان مؤثرتر از روش افزارهای آموزشی، در پیشرفت تحصیلی دانش که آموزش ریاضی به کمک نرم 
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های بعدی از خود  ساند، عملکرد بهتری در در ای کار کرده رسانه آموزانی که با مواد آموزشی چند است و دانش

تنها بسیاری از مفاهیم ریاضی را به طور فعال یاد   ها، نه ای رسانه آموزان با استفاده از چند دهند و دانش نشان می

های مناسب  آموزند چگونه از طریق محیط یادگیری فعال و دیداری، این مفاهیم را در موقعیت گیرند، بلکه می می

شده   ای استفاده از کامپیوتر در آموزش ریاضی، بازنمایی چندگانه و بازخورد ارائهبه کار برند. از مهمترین مزای

تواند اتصاالت  های چندگانه و امکان تجسم شهودی موضوعات ریاضی، می ها و ارائه توسط کامپیوتر است. بازنمایی

ای و  و درک رابطه تر تر نموده و منجر به یادگیری عمیق و ارتباطات میان مفاهیم مختلف ریاضی را محکم

پذیر بوده و متناسب با سرعت و توان  افزارها، بسیار انعطاف این کامپیوترها و نرم  مفهومی گردد. عالوه بر

تواند باعث  مسئله، می دهند، بازخورد ارائه شده به منظور آگاهی از خطاها در حل یادگیرنده به او بازخورد می

هایی  دهند، در کالس شود. همچنین تحقیقات نشان می ورهای نادرست ها و با آموز از دانش پاالیش ذهن دانش

آموزان دید بهتری نسبت به ریاضیات دارند و در  شود، دانش حساب به طور صحیح استفاده می که از ماشین

اند و در حل  کنند، عالقه بیشتری به ریاضیات نشان داده حساب استفاده نمی هایی که از ماشین مقایسه با کالس

 تر هستند. و مطمئن  مسئله جدی

( کمک به ایجاد 1کند که عبارتند از: ) دو هدف عمده در آموزش ریاضیات، دنبال می به طور کلی فناوری

های مفید  ( کمک به ایجاد تجربه2آموزان؛ ) های دانش ساختارهای درست مفهومی و یکپارچه کردن آموخته

توابع پیچیده و ترکیبی ریاضی، که برای تحقق اهداف فوق، توجه  ها و رسم ها و گراف ریاضی، مانند رسم منحنی

کردن؛ انجام فرایند یادگیری از محسوس به انتزاعی و برعکس؛  جای حفظ هایی مؤثر نظیر فهمیدن به به راهبرد

ه عادات کهن"البته باید توجه داشت که  باشد. جای ریاضیات تقلیدی ضروری می  تفکر و انجام فعالیت ریاضی به

ی فرهنگِ آموزش و باور افرادِ مؤثر در جریان سیستم  ؛ از این رو نیاز به تغییراتی در زمینه"میرند سخت می

  شود. آموزشی بیش از پیش احساس می

 انواع تفکر -3

 تفکر نقاد

 و فکری بلوغ به فرد که است؛ از قبیل این ییها مهارت جامعه نیازمند در بخش اثر مشارکت برای هر فرد

 به خود را عقیده و فکر و کند تحلیل و تجزیه جامعه را مسائل بتواند تا باشد باز و نقاد فکری دارای و رسیده عقلی

 حل و گیری مناسب تصمیم برای را تفکر های مهارت چالش بکشد و به را خود فکر حتی و دهد انتقال دیگران

هایی ضروری برای هر فرد و  عنوان مهارت به کسب.نماید. تفکر نقادانه و استدالل جامعه ی پیچیده مسائل

عنوان بستری مناسب برای این  ویژه هندسه به نیازی برای یادگیری اثبات ریاضی است. ریاضی و به پیش

 های مهارت پرورش در ای ارزنده نقش فعالیت گروهی، صورت به مسأله حل هاست. به عنوان مثال، روش مهارت
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قضاوت را  و تشخیص مقایسه، یعنی مهم توان سه ویژگی می انتقادی، تفکر های هارتم میان از انتقادی دارد. تفکر

های حل مسأله و بحث و گفتگو و گاهی حتی تبادل پرشور عقاید، سکوت )تفکر و تعمق  نام برد. عالوه بر روش

 آموزان کمک کند. تواند به رشد تفکر انتقادی دانش سر و صدا( هم می بی

 مصرف کننده تعدادی کالسی چنین محصول انتقادی نیست. تفکر رشد برای اییج محور معلم کالس در

 را ها مخالفت ها و موافقت و عقاید ابراز و اندیشیدن مجالباید درسی  کتب است. تکالیف عقیده و نظر هرگونه فاقد

 به قرارگیرد، اختیارشان در فرصتی چنین اگر دهند، قرار آموزان دانش اختیار در علمی مختلف مباحث با

 حفظ به و نمایند رفع صحیح تفکر کارگیری به با را خود مشکالت و مسائل که شوند می تربیت شهروندی

نیاز این امر داشتن معلمانی فکور و دارای مهارت تفکر انتقادی است.  پردازند و پیش درسی نمی مباحث وار طوطی

هرچه در . آموزان یکدیگر را ببینند ای است که دانش گونهها به  های درس چینش صندلی بهترین فضا برای کالس

تر باشد، موجب افزایش سطح تفکر  محیط یادگیری، تعامل بیشتر و میزان دسترسی به منابع یادگیری متنوع

طور مستقل فکرکنند و قبل از عمل  آموزان دارای مهارت انتقادی کاربردی قادرند به گردد. دانش انتقادی می

 فهمند. تر و پایدارتر می کنند؛ در نتیجه موضوعات درسی را عمیق ات را تحلیل کردن، موضوع

آنجا که یکی از اهداف اصلی آموزش، پرورش افرادی منطقی است، وظیفه معلمان ریاضی است که در  از

آموزان را به سمت منطقی که مورد قبول ریاضیات، عقل سلیم و  کنند، منطق دانش هر مقطعی تدریس می

 ه است، هدایت کنند و افرادی با مهارت تفکر انتقادی پرورش دهند. جامع

 تفکر خالق

های خالقانه در حل مسائل روزمره  حل پردازی و ارائه راه های مختلف برای ایده توانایی افراد در موقعیت

یِ ضروری در های آموزش تواند یکی از شرایط زندگی موفق در جامعه باشد. لذا پرورش تفکر خالق از برنامه می

ای که همه افراد چه یاددهندگان و چه یادگیرندگان در این نظام، قادر به  نظام آموزش و پرورش است؛ به گونه

 بینی باشند. حل خالقانه مسائل غیر قابل پیش

را پرورش داد، اما در حال حاضر  توان آن در گذشته، افراد بر این باور بودند که خالقیت، ذاتی است و نمی

ای نیست که در اختیار افراد معدودی باشد. بلکه در همه  ری از محققان بر این باورند که خالقیت خصیصهبسیا

های فکری زیربنای  توانند خالق باشند. پرورش توانمندی ها قابل پرورش است و همه افراد به نوعی می انسان

 ی درست اندیشیدن را به آنها آموخت.ها خالقیت است، لذا برای اینکه افراد بتوانند خالق باشند باید روش

هایی است که 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 هدفمند در برنامه  موجب بروز خالقیت و پرورش آن می

ریق، فرصتی برای یادگیرندگان فراهم گردد که تفکر خالق را در ریاضی هم قرار گیرد تا از این ط  درسی مدرسه
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های اصلی  تجربه کنند. برخی از محقققان نیز بر این باورند که پرورش خالقیت در ریاضی باید یکی از مؤلفه

 آموزش ریاضی در نظر گرفته شود.

درسی ریاضی برای افراد فراهم های  های زیادی در کالس فرصتشود برای پرورش این تفکر، توصیه می

  شود، دست ها می شود تا با حل مسائل ریاضیِ چالش برانگیز و تکالیفی که منجر به بروز خالقیت ریاضی در آن

های درس ریاضی برای یادگیرندگان فراهم شود تا  های زیادی در کالس در واقع، باید فرصت وپنجه نرم کنند.

دانان به طور پیوسته با  ه کار، فکر و عمل کنند. با وجود این که ریاضیدان تاز بتوانند همانند یک ریاضی

های درسی ریاضی و رویکردهای  باشد، برنامه شوند که پر از ابهام و عدم قطعیت می هایی درگیر می موقعیت

آید که بر  های ریاضی به خدمت بگیرند تا این امکان برای افراد فراهم هایی را در کالس آموزشی نیز باید فعالیت

 ها و تصورات قالبی خود غلبه کرده و بتوانند به طور منعطف و واگرا فکر کنند. کلیشه

 تفکر تجسمی

تجسم به باشد.  ها و فرایندهای ادراک است، نوعی از اندیشیدن می تفکر تجسمی که مستلزم بازنمایی

ک نمایش تصویری در یروند ایجاد  بیانگرک فعل، یک نمایش تصویری و به عنوان ی ی ازک اسم، توصیفیعنوان 

ند تشکیل و یفرآیند تجسم در ریاضیات، مستلزم فرآ. در واقع است یتصویر سازی ذهن به عبارتیذهن و 

آوری و یا بصورت ذهنی است که به بررسی، کشف و درک مفاهیم دستکاری کردن تصاویر با قلم و کاغذ، فن

کند که منجر به تولید  های ریاضی ایفا می مسألهی در حل ، لذا این نوع از تفکر، نقش مهمشودمنجر می

 گردد. های خالقانه در ریاضی نیز می حل راه

 تفکر از استفاده در آموزان دانش ریاضى، ضعف آموزشگران هاى ترین دغدغه مهم از با این وجود، یکى

 تجسم بری مبتنی ها روشی ریبکارگ البتهیا آموزش مفاهیم ریاضی است.  و ریاضى هاى مسأله حل در تجسمى

ی ها نمونه کردن دایپ که چرا ست،ینی سخنران روش رینظ گریدی ها روشی سادگ بهی اضیر میمفاه سیتدری برا

گیری این روش برای تدریس مفاهیم ریاضی در بکار همچنین. ستین آسانی اضیری انتزاع میمفاه ازی شهود

 .معلمان ناآشنا استبرخی نزد 

 کی توانندیم نند،یبیم آموزش تجسم بری مبتن کردیرو با که یآموزاندانشدهند  تحقیقات نشان می

ی  آموزان در ارائه امر موجب بکارگیری توانایی دانش نیا و دهند قرار یبررس مورد یمتفاوت های دگاهید از را مسأله

 میمفاه دارامعن سیتدری برا رسد،یم نظر به نرویا از باشد؛ می های متفاوت ، همراه با بازنماییمتفاوت هایحل راه

. به عنوان گرفت نظر دری کیزیف وی هندسی ساختارها وی اضیری ها مدل ازی قیتلف بصورت را آن دیبا ،یاضیر

های جبری  ها یا بررسی عبارت های جبری همراه با رسم نمودار و اشکال مرتبط با این عبارت ی عبارت مثال ارائه

 شوند، های عددی و نمادین با هم ترکیبورزیدستای که  های عددی مناسب، به گونه با در نظر گرفتن مثال
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 نیبنابراآموزان نشان دهد.  را در پیشبرد حل مسأله، به دانش ها ها و نقش آن تواند ارتباط بین این بازنمایی می

 وی ریبکارگ انتخاب، برای را الزم تجارببتوانند  آموزاندانش هایی را در کالس درس فراهم نمود که باید فرصت

 نمایند. کسب یاضیر مسائل حل ه منظورب گر،ید انواع به مختلفی ها ییبازنماتبدیل 

 فراشناخت -5

 مربوط ها آن به که چیزی هر و خود شناختی ی فرآیندهای درباره فرد از دانش عبارت است فراشناخت

است. به عنوان مثال، وقتی فرد در حال مسأله حل کردن است، آگاهی فرد از اینکه در این فرآیند چه کار 

ز موضوعات فرا شناخت کند، ا گیرد و چگونه این فرآیند را کنترل و نظارت می کند، چه دانشی را به کار می می

باشد. به عنوان مثال دیگر، اگر شخص بداند که در یادگیریِ موضوع الف، بیشتر از موضوع ب مشکل دارد،  می

 آنگاه درگیر فراشناخت شده است.

 مربوط فراشناختی گردد. دانش می تقسیم فراشناختی تجربة و  دانش فراشناختی ی مؤلفه دو به فراشناخت

 و ذهن به نسبت دانش به داند. درواقع، دانش فراشناختی می شناخت یا درباره خود درباره ردف آنچه به شود می

 اقدام به که شود می گفته عاطفی و شناختی از تجارب دسته آن به فراشناختی تجارب .شود می مربوط آن عملکرد

شناختی قرار  عمل ای از یک مرحلهچه  در دریابد تا کنند می کمک فرد به گردند. این تجارب مربوط می شناختی

 دارد.

رسد که یکی از  نظر می فراشناخت نوعی مهارت است و قابلیت آموزش و یادگیری را دارد. بنابراین به

 و خود، برنامه ریزی بر نظارت قبیل از هایی یابی به مهارت اهداف آموزش و پرورش، آموزش فراگیران برای دست

آموزان یاد داد که با استفاده از  توان به دانش باشد. با آموزش فراشناخت می میهای خود  هدف در فعالیت تعیین

توانم انجام  چه کار دیگری می»،«این راه مرا به کجا خواهد برد؟»، «کنم؟ من االن چه می: »هایی مانند پرسش

های  واقع، مهارت ، فرایند خود ارزیابی را اجرا کنند و پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهند. در«دهم؟

چه، چگونه، چه زمانی، کجا و »کنند که  به فراشناختی در موقع انجام فعالیتهای شناختی به افراد کمک می

 آیند. یادگیری رجوع کنند، لذا از لحاظ رفتاری، یادگیرندگانی فعال به شمار می «چرایی

اهمیت آن در برنامه درسی تأکید  بسیاری از تحقیقات بر نقش فراشناخت در افزایش یادگیری فراگیران و

راهبردهای  دهند که آموزش اند. همچنین تحقیقات نشان می را برای موفقیت تحصیلی الزم دانسته  نموده و آن

آموزان و دانشجویان مؤثر است. بویژه اعمال فراشناختی بر درک و حل  دانش ریاضی عملکرد بهبود در فراشناخت

موفقیت افراد در اجرای این اعمال و به نوعی شکست در نظارت و ارزیابی گذارند و عدم  مسأله تأثیر می

تواند به ناکامی در رسیدن به یک نتیجه گیری مستدل بینجامد. به این ترتیب رفتار فردی که  راهبردهای فرد می
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مسأله ناموفق داند اما در حل  های مورد نیاز را می و استراتژی ألهراهبردهای مناسب مورد نیاز برای حل یک مس

 است، قابل توجیه خواهد بود. 

 به ی خویش ألهمس حل تجارب کردن بازگو در باید معلمان برخی از محققان نیز بر این باورند که

بپرسند؛ به عنوان  آموزان دانش از ، سؤاالتی راألهمس حل هنگام در درس کالس کنند و در کمک آموزان دانش

 کند؟ می کمک ألهمس حل در شما به کار این دهید و چگونه می انجام را کار این چرا مثال؛

 )با رویکرد شایستگی محوری(  اهداف -4

انتظار، مورد بحث واقع  های موردی ریاضی با نظر به پیامدها و شایستگیدر این بخش هدف از مطالعه

ی شناختی و ها شامل مهارتهاست که  ای ترکیبی از صفات و توانمندی شایستگی، مجموعه. خواهد شد

که در  ها، هیجانات و رفتارهای اجتماعی است ها و اخالق، نگرش انگیزش، ارزش، های عملی، دانش مهارت

 رود. نتظار میامجموع برای انجام یک عمل در موقعیتی خاصی 

که از موضوعات کاربردی -اش  توجه به ماهیت پیوستاریکه برای ریاضیات با  نندآها حاکی از پژوهش 

و اینکه تا حدی مؤثر بر و متأثر از نیازهای  -شروع و تا مفاهیم محض و جلوتر از نیاز زمان پیش می روند

توان طیف وسیعی از اهداف را لحاظ نمود. برخی هدف از  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... بوده، می

را به عنوان ابزاری جهت تحقق سایر علوم لحاظ نموده و برخی دیگر برای ابعاد زیبایی شناسانه یادگیری ریاضی 

 توان بصورت زیر خالصه نمود: ها را می اند. برخی اهداف حاصل از پژوهش و ذاتی ریاضی موضوعیت قائل شده

 .جامعه پذیر شدن و یافتن شغلی برای آینده 

 .ابزاری در خدمت سایر علوم 

 بیعت و جهان اطراف.شناخت ط 

 .یادگیری ریاضی به عنوان ابزاری زیبایی شناسانه 

 .ابزاری برای خلق اندیشه ها 

 .پرورش تفکر ریاضی 

 .شناسایی و درک مسائل پیرامون 

  حل مسأله 

 یادگیری -یاددهیراهبردهای  -9

کنند، تعریف کمبل  یکی از تعاریفی که امروزه بسیاری از محققان در ارتباط با یادگیری, به آن استناد می

از یادگیری است. وی معتقد است که یادگیری بیانگر فرآیند ایجاد تغییراتِ نسبتاً پایدار در توان رفتاری است که 
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  ان چنین استنباط نمود که یادگیری، مستقل از ساده یا پیچیدهتو باشد. در این تعریف می حاصل تجربه می

شود. در واقع تغییرات حاصل از  کند اما هر نوع تغییری یادگیری محسوب نمی بودن، در شخص، تغییر ایجاد می

 های یادگیرنده روند و به تغییر در توانایی یادگیری، تغییرات نسبتاً پایداری هستند که به سرعت از بین نمی

 انجامد، نه صرفاً به تغییر در رفتار ظاهری فرد. می

در ارتباط با یادگیری ریاضی، طبق نظر برخی از پژوهشگران, یادگیری عمیق مفاهیم ریاضی، وقتی رخ 

ی قابل توجه، به آن مفاهیم رسیده و خودشان آن  آموزان خودشان در طی حل یک مسأله دهد که دانش می

های متنوع  واقع یادگیری، حاصل تعامل خالق، هدفمند و فعال یادگیرنده با محیطمفاهیم را ساخته باشند. در

وپرورش باید متضمن و منجر به یادگیری شوند و  های موجود در آموزش یادگیری است. بنابراین همه فرآیند

کنند باید  ی مییاددهندگانی که قصد آموزش مفهوم یا مهارتی را دارند جدا از اینکه ازچه نظریه و راهبردی پیرو

 گیری بیانجامد.  ها به یاد های آن ی استفاده از راهبردها و فعالیت توجه داشته باشند که نتیجه

دهد و نخستین  یادگیری با هر بینشی که تعریف شود، اساس رفتار افراد را تشکیل می از طرف دیگر،

شود، در مقابل محیط ایستادگی  می ، تغییر است. از طریق یادگیری، فرد با محیط خود آشنا صفت مشخص آن

تسلط و فرمان خود در  ، گاهی محیط را تحت نماید کند، از محیط برای تأمین احتیاجات خود استفاده می می

سازد. جریان یادگیری امری دائمی است و در جریان یادگیری کل  آورد و زمانی خویشتن را با آن سازگار می می

ع هر فرد از لحاظ خصوصیات شخصیتی مانند بدنی، روانی، تمایالت و شخصیت فرد دخالت دارد و چون وض

 ها با دیگران متفاوت است، از این رو جریان یادگیری نیز در افراد مختلف متفاوت خواهد بود. هدف

دستیابی به اهداف برنامه درسی بدون آشنایی و های یادگیری و  آشنایی با نظریهدر نظام آموزشی، 

باشد. از این  ترین مسأله در آموزش، یادگیری می پذیر نیست. در واقع، مهم های یادگیری امکان استفاده از نظریه

تواند مسیر شفافی را پیش روی آموزشگر قرار دهد.  های یادگیری می رو آموزش به هر طریقی بر مبنای نظریه

، در سر دیگر این طیف، های یادگیری را روی طیفی قرار دهیم که یک سر آن رفتارگرایی باشد اگر نظریه

های شناختی نیز در آموزش و یادگیری از اهمیت باالیی برخوردار  گیرد. در این میان، نظریه گرایی قرار می سازنده

 هستند.

نماید. در حیطة  گیری هستند، تأکید می ی رفتارهای آشکار که قابل مشاهده و اندازه رفتارگرایی بر مطالعه

ها بر این است که یادگیری،  است. با این وجود، تأکید اصلی همه آن تلفی ارائه شده های مخ رفتارگرایی، نظریه

تغییر در رفتار آشکار است. رفتارگراها به تأثیر محیط بر رفتار انسان اهمیت زیادی قائلند و معتقد هستند که 

گرایی به صورت  یدگاه رفتارشود. یادگیری در د تغییرات ایجاد شده در محیط، به ایجاد تغییر در رفتار منجر می

شود و  های محرک و پاسخ که دارای روابط علی معلولی قابل مشاهده هستند، تعریف می ای از فعالیت دنباله
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شناسان  ترین روان سازی رفتار قابل مشاهدۀ انسانی است. اسکینر یکی از سرشناس ها، بر شرطی تمرکز آن فعالیت

باشد و معتقد است یادگیری  ای و ماشین تدریس می نندۀ یادگیری برنامهشود. وی ابداع ک رفتارگرا محسوب می

فوری و سرعت  دهی آشکار، بازخورد  های کوچک، پاسخ گیرد که شامل گام وجه انجام می در صورتی به بهترین 

 تعریف شده برای هر شخص باشد.

ی  ها از راه تجربه واقع آن دربینند.  در نظریة پیاژه، کودکان جهان هستی را متفاوت از بزرگساالن می

گرا برخالف رفتارگراها اعتقاد  های شناخت در نظریه. پردازند مستقیم با محیط پیرامونی به درک و فهم امور می

شود. به عنوان  و خطا بلکه از راه کسب بینش حاصل می براین است که یادگیری و حل مساله نه از راه کوشش

های قبلی و یادگیری جدید  دار کردن یادگیری، برایجاد رابطه بین یادگیری مثال در نظریة آزوبل، برای معنی

افتد که بین مطالب جدید و مطالبِ از قبل آموخته شده، و  تاکید شده است. یادگیری معنادار هنگامی اتفاق می

شناسانِ گشتالت بر این باور بودند که  اختی یادگیرنده ارتباط صحیح و مناسبی برقرار شود. روانساخت شن

ها را از راه تجزیه و تحلیل تجربة  توان آن آیند اما نمی های حسی به دست می تجارب پدیده شناختی، از تجربه

ی با اجزای تشکیل دهنده آن ی پدیده شناخت پدیداری به اجزای تشکیل دهندۀ آن، درک کرد. یعنی تجربه

های حسیِ مجزا وجود ندارد و آن سازمان است. واژه  افزاید که در داده تفاوت دارد. ارگانیسم، چیزی به تجربه می

به عنوان نظریه شناختی اجتماعی شهرت دارد و  "بندورا"آلمانی گشتالت به معنی سازمان یا انگاره است. نظریه 

نماید. بر این اساس، رفتار،  و اهمیت فرآیندهای شناختی در یادگیری تأکید می های اجتماعی رفتار بر ریشه

دارد. تأکید اساسی این  های مختلف وابسته به موقعیت است و هر فرد الگوهای رفتاری مشخصی در موقعیت

 تواند اتفاق بیفتد.  نظریه آن است که در غیاب تقویت نیز یادگیری می

داند و بر نقش یادگیرنده در ساختن دانشِ  گرایی، دانستن را امری نسبی می سازندگی یا سازندهنظریه 

خویش تأکید دارد. درواقع هر فرد، مسئول ساختنِ خالقانة دانش خویش است. بر اساس این نظریه، 

 شکل انتقال نش، طیدا بگیرند، زیرا فرا را دانش منفعالنه، توجه و دریافت با تنها توانند نمی یادگیرندگان

 یا جدید اطالعات با مواجه شدن درضمنِ کردن، درک و معنی خلق با باید برآموزش تأکید بنابراین، .گیرد نمی

 با یکدیگر نیاز یاری هم و ساخت مشارکت، به فعال یادگیرندگان گرایی، باشد. در نظریه سازندهجدید  های زمینه

 بپیوندد. وقوع به فعال یادگیری باید درآید، یادگیرنده مالکیت و تصرف به دانش که این برای دارند و

اجتماعی بر اساس دیدگاه ویگوتسکی بنا شده است و به تأثیر فرهنگ در تعامالت -نظریه فرهنگی

ای فرض شده،  دارد کودک در تعامل با فرهنگ جامعه که به عنوان محیط واسطه پردازد و بیان می اجتماعی می

ی ارتباط کودک و محیط  دهد. در واقع فرهنگِ هر جامعه عامل واسطه و اجتماعی نشان میهای فردی  رفتار

ای، نقش بسیار زیادی در یادگیری کودک  ترین ابزار این تعامل واسطه باشد و زبان به عنوان اصلی پیرامون می
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و مفهوم مورد نظر، با دهد  وگو رخ می توان گفت، یادگیری کودک با محوریت گفت کند تا جایی که می بازی می

مندِ فرد دیگری که مهارت بیشتری دارد، ساخته شده و کودک در فرایند این تعامل به درونی  تعامل واسطه

پردازد و پس از درک و مالکیت بر مفهوم، آن را با ساختار تفکرات قبلی خود یکپارچه  سازی این مفهوم می

 کند.  می

تقریبی رشد را به عنوان یک مفهوم مرکزی برای درک رشد  ویگوتسکی در همین زمینه، مفهوم دامنة

کند. دامنة تقریبی رشد، فاصله میان سطح کنونی رشد )توانایی فعلی  شناختی و توانایی کودک مطرح می

کردن مسأله او به تنهایی و توانایی  ای که میان )توانایی( حل باشد. همان فاصله کودک( و سطح بالقوه رشد او می

سال تواناتر از وی، قابل مشاهده است. منظور از دامنة  تر )تواناتر( یا هم او در تعامل با فردی بزرگ حل مسأله

تواند در تعامل با  تواند مستقالً انجام دهد و آنچه او می تقریبی رشد، عبارت است از فاصله بین آنچه کودک می

کنند،  وقتی از دیگری کمک دریافت می یک بزرگسال یا همتای ماهرتر از خود به انجام برساند. کودکان

دهند از خود نشان  تری را در مقایسه با زمانی که به تنهایی کاری را انجام می توانند تفکّر و رفتار پیچیده  می

رود تا اکتشاف کمکی را ترغیب  دهند. با توجه به مدل ویگوتسکی که از یادگیری اکتشافیِ مستقلّ، فراتر می

های کالمی،  ها و یادآوری اصلی معلمان در فرایند یاددهی این است که با توضیحات، مثال کند، یکی از وظایف 

سازند.  های خود را به دقّت با دامنة تقریبی رشد هر کودک متناسب  یادگیری کودکان را هدایت کنند و تالش

ری یاری بخش را ترتیب کند. معلّمان، تجربیّات یادگی ها نیز به اکتشاف، مساعدت می تشریک مساعی همکالسی

بندی کرده و آنها را ترغیب  های مختلف را با هم گروه های دارای توانایی دهند، به اینگونه که همکالسی می

 کنند تا به یکدیگر کمک کنند و بیاموزند. می

های یادگیری برای آموزشگران هدفمند نیست و  قابل ذکر است که صرفاً  آگاهی بدون کاربرد از نظریه

 های مناسب اعمال شود. ها در فرایند آموزش و تدریس در موقعیت د به دنبال آن بود که کاربرد این نظریهبای

تواند با توجه به راهبردهای یاددهی و  های یاددهی و یادگیری در سیستم آموزشی می کاربرد نظریه

 یادگیری در نظر گرفته شود؛ بدان معنی که 

 فطری، شناختِ موقعیت یادگیرنده و اصالح مداوم آن باشد.های  زمینه ساز برای ابراز گرایش 

 آموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود، خداوند، دیگران و مخلوقات، تحت تأثیر  دیدگاه دانش

 قرار دهد.

 یابی به  بستر الزم را برای تحقق اهداف برنامه درسی و تربیتی در راستای شکوفایی فطرت و دست

 حیات طیبه تدارک ببیند.مراتبی از 
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 ای که  های واقعی زندگی فراهم کند، به گونه ها، وقایع و روابط را در موقعیت امکان درک و تفسیر پدیده

های مختلف با آن مواجه  آموزان در موقعیت گیری در مورد مسائلی که دانش شرایط را برای درک و تصمیم

 د.شوند، با رعایت نظام معیار اسالمی فراهم کن می

 ها،  هایی درباره پدیده آموزان را از طریق کاوشگری در تالش مداوم برای یافتن پاسخ پرسش انگیزه دانش

 ها شکوفا و تقویت کند. وقایع و روابط آن

 ها را  های علت و معلولی یا وابستگی پدیده امکان درک و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطه

 آموزان فراهم نماید. همراه با افزایش بصیرت در دانش

 آموز مرور و  های کسب شده در فواصل زمانی توسط دانش هایی را تدارک ببیند که شایستگی فرصت

 تصمیماتی برای تعدیل، بازنگری یا ادامه مسیر یادگیری توسط او اخذ شود.

 به صورت های جدید را  فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل، تلفیق دانش و تجربیات پیشین با یادگیری

 ها فراهم کند. آموزان و توسعه شایستگی های وجودی دانش یکپارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت

 آورانه و خالق، فرآیند  دهی نو های فعال، خالق و تعالی بخش و با سازمان مندی فزونتر از روش با بهره

 آوری و انباشت حقایق، زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید. جمع

 آموزان را با تأکید بر مشارکت  ی تولید علم از سوی دانش اً به انتقال دانش، محدود نشده، بلکه زمینهصرف

 آنان در مفهوم، تدارک ببیند.

 های یادگیری فراهم کند. آموزان را با معلم، همساالن و انواع محیط ی تعامل مؤثر دانش زمینه 

 ها را با نگاه  موزشی را فراهم نماید و استفاده از آنهای نوین آ گیری هوشمندانه از فناوری زمینه بهره

 سازی )نه نگاه جایگزینی و واگذاری( دنبال کند. تقویتی و تکمیلی یا توانمند

 ارزشیابی -6

های یادگیری است و از سوی دیگر متأثر از راهبردهای ارزشیابی از یک سو ناظر به ماهیت اهداف حوزه

های مختلف ترکیبی از انواع استانداردهای محتوایی است و معلم باید متناسب با شرایط یادگیرندگان در دوره

مستمر/ پایانی( یا چگونگی )کمی یا کیفی/ کتبی یا شفاهی( تدارک سنجش از نظر زمانی )ورودی/ تکوینی یا 

ها و ی آموزش و یادگیری، قابلیت ارزیابی و سنجش ابعاد مختلف تواناییببیند و همگام با آخرین تحوالت عرصه

-آموزان را داشته باشد و شواهد مورد نیاز را برای قضاوت در خصوص سطح درک و شایستگی های دانشمهارت

های یادگیری، فرصتی برای اصالح و بهبود نظام آموزشی ای کسب شده فراهم نموده و با تشخیص کاستیه

 تدارک ببیند.
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وسیله  های هر نظام آموزشی است که به ریزی درسی و از ضرورت ارزشیابی یکی از عوامل مؤثر در برنامه

دار،  صورت نظام رآیند ارزشیابی است که بهگردد. در جریان ف آن، پویایی، سالمت و حیات نظام آموزشی حفظ می

شود تا مشخص گردد که چه میزانی از اهداف برنامه درسی و نظام  آوری، تحلیل و تفسیر می اطالعات، جمع

کند آیا  یافته است و چه میزانی در حال تحقق یافتن است. نتایج این فرآیند است که مشخص می آموزشی تحقق

های یاددهی معلمان،  های درسی، فعالیت ی اعم از محتوای برنامه و کتابهریک از اجزای سیستم آموزش

 اند، یا نه. درستی ایفا کرده آموزان نقش خود را به های یادگیری دانش فعالیت

استفاده از  -9آوری شواهد،  جمع -2گذاری،  تعیین اهداف و هدف -1فرآیند ارزشیابی شامل چهار مرحله 

استنباط است که این چهار مرحله در عمل و اجرا، باهم تعامل دارند ولی لزوماً توالی  تعبیر شواهد و -4نتایج و 

 -9تصمیم سازی آموزشی،  -2آموزان،  نظارت بر پیشرفت دانش -1طورکلی هدف از انجام ارزشیابی  ندارند. به

 ها است. ارزیابی برنامه -4ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و 

ای برای کسب اطالعات در مورد میزان تحقق اهداف از  عنوان وسیله بهاگرچه درگذشته، ارزشیابی فقط 

موازات تغییر در  شد )ارزشیابی از یادگیری(، اما امروزه به آموزان در نظر گرفته می شده توسط دانش پیش تعیین

شی های آموز یادگیری، درک از ارزشیابی و جایگاه آن در نظام -های یاددهی اهداف آموزشی و تنوع شیوه

 -دانند که در تمامی مراحل یاددهی محور می ای که آن را فرآیندی پویا، فعال و فرآیند گونه ارتقاءیافته است، به

های یادگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام  یادگیری جریان دارد و ضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی

 یادگیری است: -د اساسی در فرآیند یاددهیداند. در این دیدگاه، ارزشیابی دارای سه کاربر آموزشی می

شده و تعیین خألهای موجود بین اهداف  ای برای مطلع شدن از میزان محتوای یاد گرفته وسیله -1

 شده )ارزشیابی از یادگیری(. یادگیری قصد شده و اهداف یادگیری کسب

اش )ارزشیابی برای  های بعدی ابزاری برای مطلع شدن یادگیرنده از چگونگی توسعه یادگیری -2

 یادگیری(.

 عنوان یادگیری(. بخشی از فرآیند یادگیری )ارزشیابی به -9

های آموزشی، ارزشیابی دیگر تنها متکی بر  طبیعی است که با تغییر رویکرد و جایگاه ارزشیابی در نظام

دارد، نیست بلکه یک روش )آزمون کتبی( که فقط قابلیت سنجشِ بخش کوچکی از سطوح یادگیری افراد را 

متناسب با اهداف مختلف یادگیری و رویکردهای مختلف آموزشی اعم از مسأله محور بودن، فرآیند محور بودن، 

شود. این  های مختلف در اجرا استفاده می فعالیت محور بودن، خالقیت محور بودن در ارزشیابی نیز از شیوه

های  های چندگانه، آزمون ها همانند ژورنال نویسی، ارزشیابی یتواند شامل انواع ارزشیاب های اجرایی که می شیوه

های عملکردی، خود  ها و شاخصباز پاسخ، پوشه تحصیلی یا پوشه کار، ارزشیابی عملکردی بر اساس روبریک
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گروهان، مصاحبه یا ارزشیابی شفاهی، ارزشیابی کتبی باشد، ضمن حفظ هماهنگی با  ارزشیابی و ارزشیابی هم

موزشی، توانایی سنجش سطوح مختلف یادگیری افراد را دارد و خود موجب ارتقاء سطوح مختلف رویکرد آ

های ارزشیابی بایستی بر این اساس صورت گیرد که شیوه یا  انتخاب انواع روششود.  یادگیری فراگیران می

از آن در جهت برنامه های آموزشی را ارزشیابی کنند و فراتر  طور مؤثری هدف های ارزشیابی بتوانند به شیوه

هایی چون مهارت برقراری ارتباط یا کار در گروه را نیز تقویت کرده و پرورش  حرکت کنند. در ضمن مهارت

ها و هم اهداف برنامه و کیفیت پایان کار  های ارزشیابی باید هم به ارزشیابی آموخته دهند. برای انتخاب روش

های ارزشیابی جهت دستیابی به این  لف یادگیری را به همراه شیوهنتایج مخت زیر آموزان توجه شود. جدول دانش

 دهد. نتایج نشان می

 های ارزشیابی جهت دستیابی به این نتایج نتایج یادگیری و انواع شیوه

 های ارزشیابی پیشنهادی شیوه نتایج یادگیری ردیف

1 

تفکر نقاد و قضاوت کردن )شرکت در بحث و 

ارزیابی و قضاوت در وگوها و بیان نظرات و  گفت

 ها( مورد آن

نویسی، تهیه ژورنال،  انشاء نویسی، گزارش

 خالصه کردن و نقد مطالب

2 
ی  حل مسأله و تکمیل کار )تشخیص مسأله، ارائه

 مسأله، تعریف مسأله، تجزیه و تجلیل اطالعات(

نویسی، حل  کار گروهی، کار عملی، گزارش

 ی مقاله در مورد آن یک مسأله و ارائه

9 
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 

مدیریت برخورد )کار کردن با افراد دیگر، 

یادگیری در گروه، کار کردن فردی، یادگیری 

 فردی، خودآموزی(

تحصیلی، کار ی  ژورنال نویسی، پوشه

 گروهی

5 

یابی و مدیریت اطالعات )تحقیق، تفسیر،  دست

دهی اطالعات، مطالعه و بازنویسی  بررسی، سازمان

 اطالعات(

 های کاربردی پروژه، کار عملی، حل مسأله

1 
ی دانش و درک )یادآوری، توصیف کردن،  ارائه

 گزارش دادن، بازشماری، شناخت، تشریح(

اهی، انشانویسی، امتحان کتبی، امتحان شف

 نویسی گزارش

7 
طراحی، ایجاد، عملکرد )اختراع، عملکرد، طراحی، 

 تولید، تصویرسازی(
 ی تحصیلی، ارزشیابی عملکرد، پروژه پوشه

0 
برقراری ارتباط )ارتباط در گروه به شکل کالمی و 

وگو کردن،  کتبی، ارتباط بدون کالم، بحث و گفت

کتبی مانند مقاله، گزارش، انشا و های  ارائه

... 
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 مصاحبه کردن، مذاکره(

آموزان برای دانستن و انجام دادن به آن  ی ریاضیاتی است که همه دانش کننده ارزشیابی مناسب، منعکس

شود و ضمن فرآیندی باز و  دهد، موجب برقراری عدالت آموزشی می نیاز دارند و یادگیری ریاضیات را افزایش می

های مربوط به یادگیری ریاضیات  منطقی نیز است، موجب ارتقاء اعتبار استنتاجبودن، دارای ارتباط  پیوسته

 -های ارزشیابیِ مناسب، حضور مستمر آن در تمامی مراحل فرآیند یاددهی شود. یکی دیگر از ویژگی می

رزشیابی ا -1یادگیری از آغاز تا پایان است؛ به همین دلیل، از انواع مختلف ارزشیابی ازلحاظ زمان اجرا شامل 

ارزشیابی تراکمی )پایانی( بایستی در فرآیند آموزش  -4ارزشیابی تشخیصی و  -9ارزشیابی تکوینی،  -2آغازین، 

های  گیری عنوان ابزاری مناسب برای تصمیم توان از آن به استفاده شود. بر اساس این نوع ارزشیابی است که می

 آموزشی استفاده کرد.

توان این انتظار  های مختلف ارزشیابی، می رزشیابی بر اساس زمان اجرا و روشبه هنگام استفاده از انواع ا

آموزان(، فرآیندهای ریاضی و  ای دانش ها )دانش موضوعی و رویه را داشت که ارزشیابی، بازتاب مفاهیم و رویه

های  ن در موقعیتهای آنا ها و توانایی ها نسبت به ریاضی( و همچنین مهارت آموزان )نگرش آن نظام ریاضی دانش

آموز، فاصله او با موقعیت بعدی و  جانبه از موقعیت کنونی دانش مختلف باشد. همچنین تصویری روشن و همه

کند. این بدان معنا نیست که دیگر نتیجه و  ها و نیازهای وی ارائه می چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت

مه هدف ارزشیابی، ارزیابی نتایج نیست و عالوه بر نتایج ارزشیابی آن اهمیتی ندارد، بلکه بدین معناست که ه

های تحصیلی، استفاده از  یادگیری، فرآیندهای یادگیری نیز مدنظر است. به همین دلیل برای گذر از دوره

های تحصیلی دوره ابتدایی، استفاده از ارزشیابی فرآیند محور و در سایر  ارزشیابی نتیجه محور؛ برای ارتقاء پایه

 ها، تلفیقی از این دو نوع )ارزشیابی فرآیند محور و نتیجه محور( مناسب است. هپای

ها، ژورنال نویسی،  گروهی های ارزشیابی همانند ارزشیابی توسط خود و هم استفاده از بسیاری از روش

ها  آموزان، خانواده دانشارزشیابی عملکردی، ارزشیابی پروژه محور و ... نیازمند تعامل مؤثر معلمان، اولیاء مدرسه، 

و سایر افراد دخیل در امر آموزش است؛ به همین دلیل بایستی اقداماتی مناسب جهت جلب مشارکت و ایجاد 

تعامل مناسب بین همه افراد مؤثر در فرآیند آموزش صورت گیرد. البته این به معنای نفی نقش معلم و اولیاء 

که بایستی ضمن حفظ نقش و مسئولیت مسئولین و معلمان های ارزشیابی نیست، بل مدرسه در خلق فرصت

 ها نیز در این امر مشارکت داشته باشند. مدارس، دیگر افراد مؤثر همانند خانواده

 های ارزشیابی مناسب را شامل موارد زیر دانست: ترین ویژگی توان مهم شده می بر اساس مطالب بیان

 یادگیری نیز توجه دارد.عالوه بر نتایج یادگیری بر فرآیندهای  -1

 جریانی مستمر در فرآیند آموزش است. -2
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 کند. آموزان ارائه می های دانش جانبه از تمامی سطوح یادگیری و توانایی تصویری همه -9

 جای مقایسه فرد با دیگران تا حد امکان 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 تفکر و برقراری  های پیچیده های گروهی، مهارت تفکر واگرا و بعد اجتماعی ریاضی همانند تالش -1

 دهد. ارتباط را مورد ارزیابی قرار می

کند و شکاف میان ریاضیات  ل، سودمندی تفکر ریاضی را برجسته میبا تأکید بر تکالیف ارزشیابی اصی -7

 کند. ای را پر می واقعی و ریاضیات مدرسه

 بهبود است. ها، قابل  قابلیت تغییر را دارد و با رشد ایده -3

 شود. های آموزش استفاده می های ارزشیابی در آن بر اساس نتایج یادگیری و شیوه از انواع شیوه -18

 افراد مؤثر در امر آموزش در آن مشارکت دارند. همه -11

 صالحیت معلمان -7

اقشار مختلف جامعه ممکن است  دُشواری است. ی معلمی کار های مشخص برای حرفه تعیین صالحیت

در تعریف و  باعث تفاوت نظر انتظارات متفاوتی از معلم در آموزش و تدریس داشته باشند که این انتظارات،

هایی است که  معلمان، شایستگی صالحیتِ های معلمی شده است. برخی از محققان، معتقدند که تعیین صالحیت

بینی  ی یادگیری، برای انجام وظایف پیش برای یک معلم با توجه به محدوده و قلمرو، راهبردهای آموزش و حوزه

مؤثر و کارآمد داشته  تا در کالسِ درس خود موفق بوده و تدریسیشده در مراحل مختلف آموزش، ضروری است 

)تربیتی( و تخصصی اشاره شده است که هر  ای های شخصی، حرفه در سند برنامه درسی ملی به صالحیت باشد.

نیز مؤید آن هستند  ها سایر پژوهش ها است. های شخصیتی آن کدام ناظر به نوعی از دانش معلمان و یا ویژگی

های مختلف علمی، عملی، عقالنی، ایمانی و اخالقی بوده و  هآموزان در جنب که معلمان، زمینه ساز رشد دانش

 کنند. ها را هدایت و رهبری می یادگیری آن -فرآیند یاددهی

 های معلمان اشاره شده است. تری در ارتباط با صالحیت در برخی از تحقیقات، به موارد جزئی و مشخص

های درسی و  ناسب و کارآمد و همچنین برنامهبه عنوان مثال، توانایی تدوین، اجرا و ارزشیابی طرح درس م

های متنوع تدریس و  آموزان، ارائه طرح درس با روشتربیتی در کالس درس، کنترل یادگیری و عملکرد دانش

 ها هستند. ای از این صالحیت آموزان و همکاران نمونهبرقراری و حفظ روابط مناسب با دانش
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های معلم را نسبت به  انتظاراتِ متفاوت از معلمان، ابتدا مسئولیتبرخی از محققان نیز با توجه به داشتن 

ها در قبال  کنند و سپس متناظر با این مسئولیتآموزان، موسسات آموزشی و جامعه توصیف می سه گروهِ دانش

 نمایند. می ی معلمی بیان هایی را برای حرفه ها، صالحیت هر یک از گروه

های تخصصی معلمان ریاضی نیز حائز اهمیت  های عمومی معلمان، توجه به صالحیت حیتدر کنار صال

ی  باشد که معلمین در هر حوزه تواند مربوط به دانش تخصصی  های تخصصی می است. بخشی از این صالحیت

 یادگیری باید کسب کنند.

ای معلمان ریاضی  دانش حرفهشود که آموزشِ ریاضیات دانشگاهی به سازماندهی  اغلب چنین پنداشته می

به طور کامل، برای معلمان در کالس درس  کند. با این وجود ممکن است دانشِ ریاضیات دانشگاهی کمک می

ها و فرایندهای شناختی در این مقطع، با نیازهای واقعی کالس درس  کاربردی نباشد، چرا که برخی از ارزش

 تعارض دارد.

ی آموزشگران و  بندی واحدی که مورد پذیرش همه نیاز معلمان، تقسیمی صالحیت و دانشِ مورد  درباره

متخصصان این حوزه باشد، وجود ندارد؛ ولی این تنوع از نظر مفهومی و هدف، بسیار نزدیک به هم و از لحاظ 

باشند  هایی که مرتبط با دانش و صالحیت معلمان می برخی از مدل ها با هم متفاوت هستند. عناوین و برچسب

ها و طبقه  شوند و محققان نیز، مصداق عناصر این مدل در مطالعات آموزش ریاضی به طور گسترده استفاده می

 نمایند.  ها را در آموزش ریاضی مطرح می بندی

گردد و مفهوم  ر هفت بخش ارائه میبندی معروف و کاربردی، دانشِ مورد نیاز معلمان د در یک طبقه

شود. این مفهوم، دیدگاه متفاوت و جدیدی را  بندی معرفی می پداگوژی محتوا برای اولین بار در این طبقه دانشِ 

های مورد نیاز معلمان برای تدریس  ی صالحیت ی مطالعاتِ مربوط به حوزه در این زمینه به وجود آورد که همه

 است.  ریاضیات، این دانش مورد تأکید قرار گرفته  ثمر بخش بویژه در آموزش

 بندی که برای تدریس اثربخش مورد نیاز است، عبارتند از: هفت مؤلفه موجود در این طبقه

دانشِ محتوایی به معنای دانش و آگاهی از موضوع و سازماندهی ساختاری آن؛ دانشی که در ذهن  -3

 ؛گرفته استمعلم از محتوای خاصِ درسِ مورد نظر جای 

آوری شده از طریق پژوهش و تجاربِ معلمانِ خبره  عمومی، شامل اطالعات جمع دانش پداگوژی -2

 نماید؛ است و به درک ارتباط و اتصال بین تدریس و یادگیریِ بهتر کمک می

های  دانش برنامه درسی به معنای دانش مواد آموزشی در دسترس از قبیل برنامه درسی و کتاب -1

 های گذشته است؛ ها در سال ی آن های ارائه ع از عناوین و مطالب و روشآموزشی و اطال
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دانش پداگوژی محتوا که از نظر شولمن این دانش، ترکیبِ خاصی از محتوا و پداگوژی است که به  -4

ها  و یا دانش چگونه قابل درک  ای آن طور ویژه، جزو قلمرو معلمان است و همان شکلِ خاصِّ فهم و درک حرفه

 ن یک موضوع برای دیگران است؛ساخت

بینی مشکالت  ها، بدین معنا که معلمان باید قادر به پیش های آن دانش درباره یادگیرندگان و ویژگی -9

 های مناسب استفاده نمایند؛ ها باشند و در هنگام تدریس از بازنمایی ها و موانع یادگیری آن آموزان، بدفهمی دانش

ی کار گروهی یا کالسی، نظارت و تأمین  ه دارد به آگاهی از محدودههای آموزشی که اشار دانشِ زمینه -6

 ها؛ های جوامع و فرهنگ پرورش و ویژگی  و  مالی مناطق آموزش 

 شود. ها می های فلسفی و تاریخی آن ها و زمینه دانش اهداف آموزشی که شامل مقاصد، ارزش -7

بندی،  های این طبقه ت. دانشی که در مؤلفهبندی به عناصر مؤثر در یادگیری توجه شده اس در این تقسیم

ی تخصصی تدریس و اطالعات  شناسی، فنِّ تعلیم و تربیت، رشته ای از روان برای معلمان توصیه شده، آمیزه

های  تواند برای معلمان منشأ موفقیت ها می فرهنگی، فلسفی و تاریخی است. واضح است که تسلط بر این دانش

 ها باشد. شغلی آن

اند که هر  هایی را در ارتباط با دانش مورد نیاز معلمان ریاضی ارائه داده بندی دیگری نیز طبقه محققان

ها به انواع دانش مورد نیاز معلمان در ارتباط با برنامه درسی، دانش مربوط به  بندی کدام از این طبقه

 نمایند. آموزان، محتوای درسی، تدریس و برنامه درسی اشاره می دانش

 ها در تدوین برنامه درسی آموزش معلمان ریاضی و نقش آن

تواند آن را در کالس درس به  ای، دانش و آگاهی الزم را نداشته باشد، نمی چنانچه معلم نسبت به پدیده

د و ها اهمیت دارد.  عالوه بر این، بهبو طور صحیح ارائه دهد، لذا دانش معلمان به عنوان منبعِ در دسترس آن

ها را نیز پوشش دهد، زیرا اگر این عوامل، بدون تغییر بمانند،  ای معلمان، باید اهداف و باورهای آن ی حرفه توسعه

 ممکن است که دانش و منابع معلم به درستی مورد استفاده قرار نگیرند.

های نظری و عملی را برای  درسی متعادل و کارآمد که طیف وسیعی از تواناییبه منظور اجرای یک برنامه 

ی ریاضیات تأکید دارد؛  آموزان در حوزه آموزان و معلمان، تدارک دیده و به سطوح مختلفی از توانایی دانش دانش

 دارد. های علمی و اخالقی، ضرورت های مختلف دانشی و صالحیت توجه به آموزش معلمان ریاضی از جنبه

های آماده سازی برای بهبود ماهیت و کیفیت  یکی از مسائل مهم در آموزش ریاضیات، طراحی برنامه

شود که از معلمان  هایی زمانی مشخص می دانش و عمل معلمان است. پیامدهای ناشی از عدم وجود چنین برنامه

های زمان تحصیالت خود و یا  ا روشهای تدریسی بپردازند که ب شود به تدوین و اجرای شیوه ریاضی خواسته 

های آموزش و الگوهای  اند، متفاوت باشد. معلمان، شیوه شان، تجربه کرده ی معلمی هایی که در حرفه شیوه
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اند، یاد  آموز بوده تدریس را با بزرگ شدن در یک فرهنگ، در دوازده سال کارآموزی منفعل وقتی خودشان دانش

های  شوند ممکن است روش های واقعی کالس درس روبرو می زمانی که با چالش گیرند و برخی از معلمان نیز می

گیرند. یکی از دالیل این امر  های تدریس معلمان سابق خود کمک  جدید و توصیه شده را رها کرده و از روش

ی دقیق دارد. ریز های فرهنگی نیاز به زمان و برنامه تواند ماهیت فرهنگی آموزش باشد و ضرورتاً تغییر شیوه می

همچنین الزم به ذکر است که باورهای معلمان و آگاهی آنان در برنامه درسی مؤثر است و معلمان فقط مجری 

ی تدریس و ارتباط مستمر با فرایند آموزش،  های درسیِ از پیش طراحی شده نیستند و به لحاظ تجربه برنامه

 آموزان دارند. های فردی دانش اوتی با توجه به تفهای آموزشی و ارزشیاب توانایی جرح و تعدیل را در روش

ای  ی حرفه های توسعه آموزان، از ضرورت ها از نیازهای جامعه و دانش مشارکت معلمان و آگاهی آن

توان اختیارات معلمان را در انتخاب و  معلمان است. با برجسته کردن نقش معلمان در برنامه درسی ملی، می

توان گفت مشارکت  های ارزشیابی افزایش داد. به طور کلی می ی تدریس و شیوهها سازماندهی محتوا، روش

گیری غیرقابل انکار است زیرا معلمان با واقعیت کالس درس و یادگیری بیشتر  معلمان در تمام سطوح تصمیم

گان، ریزی درسی، آگاهی آنان نسبت به یادگیرند مرتبط هستند. از طریق مشارکت معلمان در فرآیند برنامه

 یابد. برنامه درسی، نیازهای جامعه و سطح انتظارات آن افزایش می

آموزش هم ضروری است. این تمرکز، به  ها تمرکز بر فرایند های آن در کنار توجه به معلمان و توانایی

های خود در جهت اصالح و  معنی ایجاد ساختار و سیستمی است که قادر باشد با تکیه بر تجربیات و آموخته

بود فرآیند آموزش، گام بردارد. برخی از محققان، برای بهبود تدریجی آموزش، توجه به چند اصل مهم را به

های  دانند. به عنوان مثال؛ بهبود آموزش به صورت مستمر، تدریجی و فزاینده؛ تمرکز بر هدف ضروری می

ها و شرایط؛ بهسازی فعالیت معلمان و  آموزان؛ تمرکز بر فرایند آموزش ؛ بهسازی با توجه به زمینه یادگیری دانش

 ای از این اصول هستند. های خود بیاموزد، نمونه در نهایت ایجاد سیستمی که بتواند از تجربه

و دانش مورد نیاز معلمان فرایندی   ها ی آموزش، کسب صالحیت های فرهنگی مقوله با توجه به ریشه

و بیرون از محیط آموزشی مدارس قابل دستیابی باشد.  نیست که در کوتاه مدت و صرفاً با دستورات تجویزی

های عمومی و تخصصی معلمان باید با برنامه ریزی بلند مدت و با مشارکت خود معلمان  توانمند کردن صالحیت

 همراه با حمایت متخصصان صورت گیرد.

 امکانات و تجهیزات -3

موقعیت های مختلف است. این شرایط امکانات و تجهیزات ناظر به شرایط اجرای برنامه درسی در 

های موجود در مناطق مختلفِ کشور و تواند هم عناصر زمان و مکان را در برگیرد و هم با عنایت به تفاوت می

های هوشمند، رایانه، نرم های نوین نظیر تختهای، لزوم مجهزسازی مدارس به فناوریاقتضائات محلی و منطقه



97 

 

های ای، ماشین حساب، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاهمحتوای الکترونیکی چندرسانه افزارهای رایانه ای و تأمین

های های مجازی و رسانهگیری از ظرفیت و قابلیت محیطآموزشی و موارد مشابه را مورد بررسی قرار دهد. بهره

 توان در این مقوله جای داد.یادگیری را نیز می

باشد. از همین رو تحقق  ند شرایطی متناسب برای اجرا میرویکردهای نوین در آموزش ریاضی نیازم

آموز محور، مستلزم وجود زمان کافی و مکان  فرآیند یاددهی و یادگیری با رویکردهای فعال، فرایند محور و دانش

 باشد. مناسب برای اجرا می

و خدماتی و های فرهنگی، هنری ها و دستگاهتوجه به این مهم ضروری است که جذب مشارکت خانواده

-ها و فعالیتریزی برای برنامهسازی مواد، منابع و محیط یادگیری، برنامه های عالقمند به تکمیل و غنی تشکل

 ی برنامه درسی است.های تابستانی نیز مشمول همین مؤلفههای خارج از کالس و مدرسه و فعالیت

های مختلف  اجرای برنامه درسی در موقعیتامکانات و تجهیزات ناظر به شرایط و امکانات مورد نیاز برای 

است. شرایط شامل دو عنصر زمان و مکان است که بایستی با توجه به اسناد باالدستی، شرایط اقلیمی و محیطی 

ای از این دو عنصر برای  های موجود در مناطق مختلف کشور و اقتضائات محلی و منطقهو با عنایت به تفاوت

درسی استفاده کرد. امکانات شامل تمامی ملزوماتِ اجرای برنامه درسی اعم از منابع تحقق کامل اهداف برنامه 

 انسانی همانند معلم و دیگر عوامل مرتبط با آن، محتوای آموزشی، مواد آموزشی، بسته آموزشی است.

های درسی نقشی عمده در جریان آموزش  در سیستم آموزشی فعلی کشور با توجه به تمرکزگرایی، کتاب

کند. یقیناً کتاب  که نبود کتاب درسی، گاه معلمان را دچار سردرگمی کرده و با مشکل مواجه می نحوی ارند. بهد

آموزان که در ی نیازهای دانشچنین، همهی درسی را حمایت کند. همتواند یک برنامهتنهایی نمی درسی به

جهت ابزار کاملی نیست. کتاب  درسی از اینشده است، توسط کتاب برآورده نخواهد شد و کتاب   برنامه تعریف

تواند نقش خود را ایفا کند. لذا توجه به تولید سایر مواد آموزشی، حامی عنوان یکی از اجزای برنامه می تنها به

 ی درسی مورد تأکید است.برنامه

نقش هستند. بدین ترتیب  "برنامه محور"های آموزشی،  در مقابلِ سیستم کتاب محور، برخی سیستم

های آموزشی، نظیر کتب  شده و بخشی از این مسئولیت بر دوش بسته  های درسی گرفته مرجعیت تام از کتاب

 شود. های آموزشی گذاشته می های راهنمای معلم، فیلم آموزشی )به شکل مکتوب یا الکترونیکی(، کتاب کمک

طلبند. رویکردهای فعال،  ا میرویکردهای نوین در آموزش ریاضی، ملزومات و امکانات موردنیاز خود ر

آموز محور به فضا و تجهیزات خاص خود نیاز دارند. با توجه به این مطالب، اجزای بسته  فرایند محور و دانش

تواند شامل موارد زیر باشد که خصوصیات و  آموزشی جهت پشتیبانی مناسبِ برنامه درسی حوزه ریاضی می

 هار بیان شده است:های هر یک از این اجزاء در فصل چ ویژگی
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 کتاب درس -الف

 کتاب معلم -ب

 کتاب کار -ج

 کتاب ارزشیابی -د

 مواد دست ورزی -ه

 های آموزشی فیلم -و

 افزارهای آموزشی نرم -ز

 آموزشی های کمک کتاب -ح

 محیط اینترنتی -ط

 های نوین آموزشی ابزارها و فناوری -ی

 ها فضا و تجهیزات فیزیکی مناسب جهت برگزاری کالس -ک

ها، مراکز و منابع یادگیری و تصویب آن در شورای عالی  تعیین استانداردهای ملی برای مواد و رسانه

 رسد. وپرورش، ضروری به نظر می و پرورش و نظارت بر حسن اجرای آن توسط وزارت آموزش آموزش 

ین نقش را در فرآیند تر ی درسی بوده و مهم از طرفی توجه به این نکته الزم است که معلم، مجری برنامه

مند و دلسوز موفق نخواهد بود. اگر  ی خوبی بدون معلمِ آگاه، توانا، عالقه که هیچ برنامه طوری آموزش دارد، به

گیرند. هر چه ی درسی و معلم را دو سر یک طیف تصور کنیم، مواد آموزشی در بین این دو قطب قرار میبرنامه

شود و معلم است که نوع ز حجم مواد و محور قرار گرفتن کتاب کاسته میتری داشته باشد امعلم توانایی بیش

ی آموزشی که معلم در آن کند؛ اما برای یک جامعهها را متناسب با کالس خود طراحی میمحتوا و روش

 شود.تر میتر و اساسیی درسی و مواد آموزشی، بیشتوانایی، دانش و سواد محدودی دارد، نقش برنامه

ریزی درسی و تربیتی باید زمینه مشارکت  اد باالدستی مورد تأکید قرارگرفته است که فرایند برنامهدر اسن

صالح را در طراحی، تولید،  ربط و ذی نفع، ذی های ذی ها و سایر گروه آموزان، خانواده و تعامل مؤثر معلمان، دانش

است چند تألیفی در تألیف و تدوین اجزاء بسته ها فراهم کند. به همین دلیل بایستی سی اجرا و ارزشیابی برنامه

ها، معلمان، مربیان، افراد و  سازی برای مشارکت فعال استان آموزشی مورد توسعه قرار گیرد. همچنین زمینه

سازی مواد، منابع و مراکز  صالح با تأکید بر بخش غیردولتی در تولید، تکمیل و غنی عالقه و ذی های ذی تشکل

 وپرورش صورت پذیرد. های آموزش ر چارچوب سیاستمتنوع یادگیری د

 بسته آموزشی -5
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های درسی نقشی عمده در جریان آموزش  در سیستم آموزشی فعلی کشور با توجه به تمرکز گرایی، کتاب

کند. در مقابل  دارند. به نحوی که نبود کتاب درسی، گاه معلمان را دچار سردرگمی کرده و با مشکل مواجه می

هستند. بدین ترتیب، نقش مرجعیت تام از  "برنامه محور"ب محور، برخی سیستمهای آموزشی سیستم کتا

های آموزشی، نظیر کتب کمک آموزشی  های درسی گرفته شده و بخشی از این مسئولیت بر دوش بسته کتاب

 د.شو های راهنمای معلم، فیلم های آموزشی و... گذاشته می )به شکل مکتوب یا الکترونیکی(، کتاب

های درسی، نباید به چشم پوشی از  نمایدکه برداشتن تمرکز از روی کتاب توجه به این نکته ضروری می

های آموزشی، منجر شود و عدم بسترسازی مناسب  ی جبران آن در بستههای احتمالی کتب درسی به بهانهضعف

ی ظهور ، مشکالت جدیدی را به منصهاند ی متمرکز خو گرفتهی معلمینی که به شیوهبرای تغییر دیدگاه و رویه

 کند. تر می گذاری در این خصوص، پررنگ برساند. این امر لزوم دقت و احتیاط و مطالعات عمیق تر را در سیاست

 


