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 های داخلی و خارجیفلسفه وجودی و منطق در پژوهش

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

توجیه و ی علمی است و جستجوی پاسخی جامع برای این پرسش، ناظر بر و ضرورت پرداختن به آن حوزه

خوانیم، چه چیزی را  لذا باید دانست که چرا ریاضیات می. و چگونگی استی از جنس چرایی، چیستی تبیین

ی ضرورت و ی عمدهگیری سه مقولهشکلنامیم و ریاضی را چگونه باید خواند؟ این منظر کلی به ریاضیات می

 منطق، محدوده و قلمرو و روش مطالعه خواهد انجامید. 

 به شکلی موجز بیانگر این رابطه است: 1 نمودار

 

 فلسفه وجودی و منطق ریاضیات :1ودارنم

 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  2گراییتا انسان 1گراییهای فلسفی نفوذ دارند که از اساسبر آموزش ریاضی، طیفی از دیدگاه

اند. در این شکل داده و مکاتبی دیگر 5، شهودگرایی4گرایی، صورت3گراییی این طیف را مکاتبی نظیر منطقمیانه

                                                
1 Foundationism  

2 Humanism  
3 Logicism  

4 Formalism  
5 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.

 گراییاساس  -1

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

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

تقل از ذهن و (. مفاهیم ریاضی، واقعیاتی عینی و خارجی بوده و دارای شأنی مس1311بابایی، معین دارد )حاجی

)راهنمای باشند میبلکه کشف شدنی های ریاضی نه خلق شدنی، شناخت انسان هستند و بنابراین پدیده

( و آموزش ریاضیات موجب تربیت درست و حرکت به سوی کمال مطلوب بوده و 1331ریاضی،  درسی برنامه

سازد برای است و روح آدمی را مجبور می کند. این دانش تنها با تفکر و برهان عقلی دریافتنیروح 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

برای  پذیری آن(. در چنین نگاهی بدیهی است که ریاضیات در انحصار نخبگان و آموزش1311بابایی، )حاجی

( و آموزش آن برای همه یکسان نیست و هر کس به 1331، درسی برنامهنمای همگان محل تردید بوده )راه

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

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

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

 گراییانسان -2

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

ان اندیشید. ریاضی توان بدی 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
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آغاز شود و حس و تجربه در آن دخیل باشد. دیگر اینکه ریاضیات آموزش هر ایده یا مفهوم باید از دنیای طبیعی 

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 حیهتقویت رو

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

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

یابند و های فراشناختی نیز مجالی برای بروز میکند. در واقع در این دیدگاه عالوه بر مهارت شناختی، مهارت

و  1311بابایی، کردن، به تقویت این مهارت خواهد پرداخت )حاجی آموز به کمک دو مهارت نوشتن و بیاندانش

 (.1334، درسی ریاضی راهنمای برنامه

-گرایی که اساس ریاضیات در آن منطق صوری است و بر خالف صورتدر شهودگرایی برخالف منطق

-ای از نظامشمرد و ریاضیات را مجموعهها را زیربنای ریاضیات برمیگرایی که نمادهای جبری و نظریه مجموعه

(، 1311بابایی، شده در حاجی ، نقل1111شمرد )ای چی بیگل، های نمادین، مجرد و از درون مرتبط برمی

شود و مبتنی بر خروج ریاضیات از شکل روابط  درستی و قابلیت پذیرش مفاهیم به کمک شهود محک زده می

ی این ادعای عمده (.1331دان در ریاضیات است )الریجانی، منطقیِ صرف و مدخلیت تعقل و شهود ریاضی

ی ل است که ریشه و پایه در شهود داشته باشد و انگیزهمکتب آن است که یک مفهوم ریاضی زمانی قابل قبو

تا(. شهود متضمن آن است پذیر ساختن ریاضیات به لحاظ معرفتی است )وحید، بیی آن دسترسگرایانهمعرفت

که معنا، اهمیت یا ساختار مسأله، بدون توسل آشکار به ابزارهای نظام تحلیلی خاصی درک شود و لذا قبل از 

(. بنابراین تصوری از شهود که 1315ی اعتماد، ، ترجمه1، به نقل از هرش6دهد )برونرود را انجام میاثبات کار خ

پندارد، رد شده و قانع شدن واقعی به صحت دلیل و بدون دقت میپایه و اساس و بیآن را معادل با مفاهیم بی

                                                
6 Brouner  

1 Hirsh  
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شود وارسی مکانیکی جایگزین آن می یک قضیه و توانایی کاربرد صحیح مفاهیم بدون توسل به تعاریف رسمی و

 (.1315بابایی، )حاجی

 ایی ریاضیات:و چرچیستی 

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

علمی، ضرورت و ی در بستر منطق، فلسفه و چرایی یک حوزهرسد. کنار آن ناممکن و الاقل نامطلوب به نظر می

در بررسی  "چرا"عبارتی آنچه که در پاسخ به سؤال کلی  یابد. بهکارکرد آن حوزه، وجهی بارز برای ظهور می

ی ضرورت و کارکرد آن حوزه است. پاسخ به این چرا ها ناظر به یابیم، مشخص کنندهی یک علم میفلسفه

نظام ارتباط با  درای هماهنگ در قالب منظومهکه ت اس کارکردهای مورد انتظار از ریاضیاتپیامدهای کلی و 

شود. لذا در این مجال تربیت و یادگیری، بیان میهای  حوزههستی، نظام اجتماعی، نظام آموزشی و نیز سایر 

 اند.هایی که صاحبنظران این حوزه در پاسخ به چرایی ریاضیات داشتهنگاهی خواهیم داشت بر تالش

یابد و چنین به ت بشری چنان انگاشته شده است که لحظه به لحظه وسعت میی معرفی گستردهدایره

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

یات ریاض»شود و شعار (. اما امروزه ریاضی به عنوان دانشی خاص برای افرادی خاص در نظر گرفته نمی1331

پروری برود، رسد و بیش از آنکه از ریاضیات توقع نخبهدر 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،  ل مسأله، الگویابی، فرضیههایی نظیر حی مهارتدانش موضوعی ریاضی، پرورش و توسعه

کند که خود آموزان کمک میهایی که در آینده به دانش یابند. مهارتسازی و تجزیه و تحلیل وجهی بارز می مدل

درسی ریاضی،  و در واقع چگونه اندیشیدن و چگونه یادگرفتن را بیاموزند )راهنمای برنامه بتوانند یاد بگیرند

صادر شد یکی از اصول زیربنایی آموزش ریاضی،  1162ریاضیدان نیز که در سال  15ی مشهور یه(. در بیان1334

اهمیت آموزش عمومی ریاضی و آمادگی شهروندان برای زندگی در تمدن تکنولوژیک است. با این رویکرد تعریف 
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بابایی، تن اطالعات )حاجیدادن آن است و نه در اختیار داش دقیق دانش ریاضی و دانستن ریاضی، توانایی انجام

1315.) 

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

های تر شناخت مفاهیم ریاضی از بطن وضعیتها و از همه مهمها، پیدا کردن اثباتنقد و موشکافی استدالل

 )همان(.« محسوس

پیوند، اتصال و کند و  روشنی بیان می سازی را بهبردی ریاضی، اهمیت مهارت مدلدقت به وجه کار

آموزان ریاضیات را بخشی از زندگی روزانه که دانش دارد. چنان ارتباط بیشتر ریاضیات با زندگی روزمره را مد نظر

-ونمندی طبیعت به ایشان میرا منفک از زندگی ندانند و بتوانند با توانی که ریاضیات در درک قان دانسته و آن

طور منطقی استدالل نمایند، ارتباطات منطقی موجود های پیرامون خود را تجزیه و تحلیل کنند، بهبخشد، پدیده

های جدید و در برخورد با مسایل ها را کشف و درک کنند و با درک الگوهای موجود، در موقعیتبین پدیده

بخشد  های علمی نیز از توانمندی که ریاضیات به آنها میدر سایر حوزه ی ریاضی، کهنوپدید، نه تنها در حیطه

  بینی و کنترل استفاده کرده و به مهارت حل مسأله دست پیدا کنند. دادن، پیش در تعمیم

توان از نظر دور ی علوم مختلف نمیبه همین لحاظ نقش ریاضیات و توانمندی آن را در ارتباط و توسعه

کرد، ی علوم قلمداد میهای علم، گاوس ریاضیات را ملکهارتباط مؤثر ریاضی بر سایر حوزهداشت. در تأیید 

دانست و گالیله معتقد دکارت بنای اصلی علم را ریاضیات و روش تحقیق علمی را تنها بر اساس روش ریاضی می

ای از کتاب حتی واژه اند و بدون دانستن ریاضی، فهمبود که کتاب عظیم طبیعت را به زبان ریاضی نگاشته

( که در مورد 1331(. در گزارش ملی )1313ریاضی،  درسی برنامهنقل از راهنمای دید! )بههستی را ممکن نمی

اهمیت آموزش ریاضی در ایران به رشته تحریر درآمده است، ریاضیات نه تنها به عنوان زبان علوم در نظر گرفته 

هاست و ... و رمز موفقیت در نگ، اقتصاد، بهداشت و بسیاری زمینهشده، بلکه دارای تأثیری مستقیم بر فره

افتادن، نیاز به نگرشی  جریان المللی انگاشته شده است. با این استدالل که اقتصاد برای به های بینی رقابتصحنه
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کنند می کوشی است و مشاغلی به اقتصاد کمکتر از سختتر کار کردن، مهمجدید دارد و آن اینکه هوشمندانه

های جدید هستند و پذیرای ی پذیرش ایدههای ذهنی باال باشند. کسانی که آمادهکه نیازمند کارگرانی با توانایی

آنند که تغییرات سیستم را بشناسند و خود را با آن هماهنگ کنند، الگوها را شناسایی کنند و مسائل محیط کار 

کند که ابعاد تأثیرگذار فرهنگ تکنولوژی را بر ات کمک میرا بهتر حل کنند. در حوزه ی فرهنگ نیز ریاضی

 اسالمی بهتر بشناسیم و آن را تحت کنترل داشته باشیم.- فرهنگ ایرانی

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

ر، ریاضیات برای زندگی، ریاضی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی محورِ نیاز به ریاضی در دنیای در حال تغیی

کند و در توضیح سه هدف آخر بیان بشر، ریاضی برای محیط کار و ریاضی برای جوامع علمی و فنی خالصه می

باید ضمن توسعه  است و شهروندان بشر هوشمندانه و فرهنگی های میراث بزرگترین از یکی ریاضیاتنماید که می

 توانایی و ریاضی تفکر سترش آن، نسبت به آن قدردان باشند. از سوی دیگر، این شورا معتقد است تواناییو گ

 ایپایه و مقدماتی ریاضی به ی مشاغلهمه چه است و اگر محیط کار برای الزم هایتوانایی جمله از مسأله حل

طی  را مسیری باید آموزاندانش بیشتر نیازمندند. تریجدی بسیار ریاضیات به مشاغل از ولی برخی دارند، نیاز

آماده  علوم متخصص یا مهندس آماردان، یا ریاضیدان یک عنوان به نمایند که آنها را برای زندگی طوالنی کاری

3کند )
NCTM ،2111). 

تعاملی ای یکسویه، بلکه ارتباطی ی بین ریاضیات و طبیعت گفتنی است این رابطه نه رابطهدر بیان رابطه

انجامد؛ بدین ترتیب که از سویی آشکارسازی الگوهای پنهان و دوجانبه است که به درک بهتر جهان خلقت می

ها به کمک مهارت ریاضی، شدنی است و در مقابل، طبیعت با وجه الهام بخش در طبیعت و محیط زندگی انسان

 (. 1، ص1334درسی ریاضی،  نمای برنامهی ریاضیات انجامیده است )راهخود، در بسیاری موارد به توسعه

                                                
3 National Council of Teachers of Mathematics 
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های بسیار برای گفتن دارد. رشد توانایی عالوه بر این وجه کاربردی، ریاضیات در فضای انتزاعی نیز حرف

هایی  های منطقی، تفکر منظم و استنتاج منطقی، مهارتسازی، برقراری ارتباط تفکر مجرد، استدالل، فرضیه

ی معرفتی ریاضیات به عنوان یک حوزه ای جز ریاضی انتظار داشت. لذاحوزه هستند که مشکل بتوان آن را از

ای که آموزشگران بتوانند ی تفکر و تعقل را فراهم خواهد ساخت. به گونهی تربیت و پرورش قوهغنی، زمینه

عالوه بر ند. های مختلف را تجزیه و تحلیل کنند و راهی برای برون رفت از مسایل مبتال به خود پیدا کنموقعیت

این، ریاضیات علمی است که با برخورداری از نظم و سازگاری درونی، نقشی ویژه در پرورش نظم فکری و ارتقاء 

 (.1331درسی ریاضی،  کند )راهنمای برنامهقدرت اندیشه و استدالل منطقی و نیز خالقیت افراد ایفا می

-های اجتماعی نیز بیگانه نمی پرورش مهارتی ریاضی، ماهیت ریاضی را با اخالق و صاحبنظران حوزه

انگیز موجود در آن، دانند. ریاضیات با آشکار نمودن نظم دقیق موجود در طبیعت و پی بردن به الگوهای شگفت

کشد و از طریق نمایان نمودن قانونمندی و هدفمندی خلقت و طرز باشکوهی به تصویر میعظمت خلقت را به 

ی آفرینش، به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند، توجه انسان را به جایگاه خود در این ها ایجاد باور به زیبایی

هایی مسئول و متعهد و اخالقی کمک دارد و در بستر چنین تفکری به پرورش انسانخلقت پیچیده معطوف می

ونی و پایدار بوده و ی معرفت و آگاهی بنا شده، درنماید و از آنجا که این اخالق، مسئولیت و تعهد بر پایهمی

 ای عقالنی با فرهنگی متعالی سوق خواهد داد. جامعه را به سمت جامعه

المللی آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم یونسکو که اصول یادگیری در نتایج مطالعات کمیسیون بین

نیازهای اصلی زندگی عنوان یکی از های ریاضی بههای زندگی مطرح شده، از یک سو مهارتدر آینده و مهارت

ماندن و توجه بیشتر به  شدن و بومی در آینده، مورد توجه بیشتر قرار گرفته است و از سویی دیگر به جهانی

آموزان، در هیئت  ها توجه نشان داده است. بدین معنا که انتظار بر آن است که دانشها و سنتفرهنگ

(. نه به این معنا 1334درسی ریاضی،  یابند )راهنمای برنامه ی در حال تغییر، پرورششهروندانی سازگار با جامعه
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های درسی، انعطاف الزم را در مواجهه با رود برنامهکه مهارت نقد و انتقاد از ایشان سلب شود؛ بلکه انتظار می

 اندیشی، سد راه تغییرات نباشد.تغییرات داشته باشد و موانع تعصب و کوته

کند و دارای زبان نیروهای انسانی متعهد و کارامد در جامعه ایفا می ریاضیات نقشی عمده در پرورش

فهمیم، با روشی دقیق توصیف کرده و دانیم یا میبینیم، میتوانیم آنچه را که میدقیقی است که به مدد آن می

درسی  هر برنامهاند و در  از آن طریق، دانایی خود را گسترش دهیم. از این روست که ریاضیات را زبان علم دانسته

 (. فرودنتال نیز این ویژگی را به عنوان وجه1331درسی ریاضی،  خورد )راهنمای برنامهردپایی از آن به چشم می

فشرد و معتقد ی یک زبان پای میتمایز میان ریاضی و سایر علوم، محرز دانسته و بر نقش ریاضیات به مثابه

 (. 2112یشید )توان همانند یک زبان انداست با ریاضیات می

اجتماعی و هنری، محض و کاربردی است که پیوسته در تأثیر و  -لذا این حوزه دارای وجوه فرهنگی

 :مورد خالصه شده است 11، ضرورت و کارکرد ریاضیات در 1331درسی سال  در راهنمای برنامهتأثرند. 

های کارگیری استراتژیارتباط، به های برقراریهای ذهنی نظیر مهارتکه ریاضی در پرورش تواناییآن -1

-ی تفکر انتقادی، تفکر منطقی، تفکر خالق، تفکر مجرد، تفکر نمادین، قوهتفکر در زندگی روزانه، رشد و توسعه

 کند.ی تخیل و نظم فکری، نقشی مؤثر ایفا می

ی یت روحیهی تحقیق، تقووجوگری علمی و ایجاد روحیهریاضیات ابزاری مؤثر در نشر فرهنگ جست -2

های خود و نقد و شنیدن و تحمل آراء مخالف، استفاده از اطالعات در دسترس و برقراری ارتباط بین دانسته

 مسائل موجود است.

سازی ریاضی کمک گرفت و به قانونمندی  توان از ریاضیات و مدلدر حل مشکالت و مسائل روزمره می -3

 ی روزمره دست پیدا کرد.زندگی و پیروی از الگوهای مشترک در زندگ

ی با توجه به تعامل موجود بین ریاضیات و طبیعت، برای شناخت بهتر طبیعت و کنترل آن، به توسعه -4

 .ریاضیات نیازمندیم
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ها کمک شدنِ آموخته گرایی نقشی مهم دارد و تجربه به درونی ی ریاضیات تجربهدر یادگیری و توسعه -5

 کند.می

 ریاضی با ابزار و تکنولوژی، تعاملی دوجانبه دارند.  های ایده -6

های طبیعی و اجتماعی توان از ریاضی کمک گرفت و پدیدهها میدر شناخت، طراحی و ارزیابی سیستم -1

سازی یک سیستم، تقسیم آن سیستم به تواند با شبیهی یک سیستم بررسی کرد. این بررسی میرا به مثابه

العمل آن  ی عکسها و با اثرگذاری روی یک سیستم و مشاهدهو بررسی ارتباط بین آن ترچند سیستم کوچک

 ممکن باشد. 

های جدید یا توسعه و توان استفاده کرد و پیدایش ایدهسازی ریاضی در حل مسائل روزمره میاز مدل -3

 .وجب شدهای پیشین را معمیم ایدهت

تر و کامل ورد با مسائل ریاضی، باعث کارایی بیشتر، تفکرکارگروهی و همکاری و مشارکت در برخ -1

 شود.یادگیری بهتر می

هاست که شناخت آن یادگیری عمیق را به ها، مفاهیم و مهارتای به هم مرتبط از ایدهریاضیات شبکه -11

 همراه دارد.

سؤاالتی از این جنس است که چه چیز گویی به داشتن شناخت درستی از ماهیت ریاضی مستلزم پاسخ

شدنی یا ساختنی؟ استنتاجی یا کند؟ آیا ریاضی دانشی است کشفهای دیگر جدا میریاضیات را از درس

استقرایی؟ شهودی است یا منطقی؟ مطلق است یا نسبی؟ فوق انسانی است یا فعالیتی بشری؟ خطاپذیر و 

ها دارد یا نه؟ پذیر است یا غیر آن؟ آیا پیوندی با ارزش یر؟ کاربردپذیر است یا خ پذیر است یا نه؟ دگرگون اصالح

 (. 1311بابایی، ی چیست؟ و سؤاالتی از این دست )حاجیریاضیات درباره
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 1فرودنتالایم. پاسخ به هر یک از این سؤاالت، بر مبنای بنیان فلسفی است که برای خود اختیار کرده

اغلب »نویسد: می اوریاضی است. « قطعیت»کند  آنچه ریاضی را از سایر علوم متمایز می معتقد است( 2112)

این تجربه ]ی یادگیری[ دلپذیر است چنانچه ]بر  –دانندازش و یا نوعی الگوریتم مییاضیات را قواعد پردمردم ر

گیرند مسلط شوند و ناپسند است اگر موفق نشوند. یکی از دالیلی که معلمان ]ریاضیات[ را قواعدی[ که یاد می

کنند که خود یاد ای تدریس می ت را به گونهدهند سنت است: به این معنا که آنان ریاضیابه اینگونه آموزش می

اند واقعاً این نیست، البته اگر اند مسیری که از طریق آن ریاضیات را فهمیدهکه فراموش کرده حالی اند، درگرفته

تواند بر قواعد و  باشند. دلیل دیگر، ساختار ریاضیات است که برخالف دیگر هنرها یا علوم، می  گرفته یاد

خورند و اگر شکست  انگیز این است که این قواعد هرگز شکست نمی ا استوار شود. حقیقت حیرته الگوریتم

دنبال خطای خود گشته و تالش کند آن را اصالح  بایست به بخورند، در واقع این کاربر است که اشتباه کرده و می

 .«نماید

 بندیمعج

های بسیاری دارد که فهم و شناخت و پیچیدگی جهان خلقت، رمز و رازهاتوان گفت که در مجموع می

آن و درک روابط بین آنها، به منظور بهتر زیستن در دنیای امروزی، نیازمند علوم مختلف است. علم ریاضی به 

تواند در کنار سایر علوم این هدف را محقق مندی دارد، میی علمی که ارتباط نزدیکی با اندیشمندی و نظاممثابه

 ،اندیشیدندارد، اما محصول  شدنیجرد و کشفاست که هر چند ماهیتی م علمی ،ریاضیاتن منظر سازد. از ای

و گسترش مرزهای آن، مستلزم ورود  تجزیه و تحلیل محیط پیرامونی و خالقیت ذهن بشر است و رشد، توسعه

یات، موجب درک ی آدمی است. نگریستن به محیط پیرامونی از منظر ریاضآگاهانه، پرسشگرانه و مبدعانه

-های حاکم بر هستی است و به آشکار شدن بخشمندیهای طبیعت و کشف نظامتدریجی مراتبی از قانونمندی

انجامد. های پیشین و گسترش مرزهای دانش ریاضی میهایی از واقعیت، کشف الگوها و روابط جدید، اصالح ایده

                                                
1 Freudenthal  
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برداری بهره با طبیعت، برقراری ارتباط، زمینه را برای یپیرامون هایی پدیدهطالعهمی این علم در ظرفیت ویژه

های در توصیف دقیق موقعیت را انسانکند. عالوه بر آن یابی به توسعه پایدار فراهم میو دست بهینه از آن

 هایفرصت تواندمیریاضیات از سوی دیگر  .سازدتوانمند میهای ممکن  بینی و کنترل وضعیتپیش و پیچیده

ی مواجهه ترتیب افراد را برایبدین و آورد های استداللی فراهمی مهارتتوسعه تفکر و پرورش برای را مناسبی

های دیگر ریاضیات، از جمله قابلیت روزمره آماده سازد. زندگی مقتضیاتو  مسائل انتزاعیمناسب و مؤثر با 

-را به ، آنمحیط کارای و ، حرفهای علمیهحوزه و کاربرد آن در ، نقشعلوم سایر باآن عامل ارتباط و قدرت ت

 باشدهایی پرورش انسان ساززمینه تواندمیعالوه ریاضیات، به .د حائز اهمیت ساخته استنعنوان دانشی ارزشم

عهد، ، متؤمنهایی م، انسانالهیبردن به عظمت خلقت و درک مظاهر فعل و جمال  پیدقت در طبیعت، که با 

 اند. جامعهاخالقی و کارآمد برای 

 دانشتوان بر دو ستون دانش ریاضی و تفکر ریاضی استوار دانست. قلمرو ریاضیات را در نگاهی کلی می

کند. ها مشخص میمفاهیم و مهارتو تمایز آن را با سایر علوم از طریق معرفی برخی  مرزهای این رشتهریاضی، 

آمار و  ،ها، جبر، هندسهاعداد و عملیات بین آنل شامهای متنوع مفهومی و محتوایی منظور از مفاهیم، شاخه

توان ارائه می گیریمحاسبات و اندازههایی نظیر کارگیری این مفاهیم را در قالب مهارتاست و توانایی به احتمال

و  ی ریاضی ممکن نیستفهم کامل و شایسته ها،اشاره دارد که بدون آن فکری یفرایندهابه تفکر ریاضی و  کرد

کارگیری به و تحلیل، استدالل و  تجزیه ،های ذهنیپرورش نیروی تعقل و تواناییناظر به توانمندی این علم در 

شکلی منسجم، منطقی و به های تفکر،مهارتپرورش  است. این وجه بستری برای های حل مسئلهاستراتژی

حل مسئله و کشف  ،استداللمبتنی بر توانایی توان کند و تمرکز آن را به اختصار میشده فراهم میدهیسازمان

 ها دانست. مندینظام

و توجه به بافت و در بستر تعامل با محیط پیرامونی  ر تفکر ریاضی،تعمیق دانش ریاضی در کنار تسلط ب

کند، الوه بر آن که یادگیری ریاضی را معنادار و ماندگار میچنین رویکردی عشود. محقق میی موضوع، زمینه
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است. از این طریق بها  ایرانی -تمدن اسالمی، ارزشی و های فرهنگیحامل پتانسیلی ویژه برای توجه به زمینه

شود. این رویکرد، و تاریخ ریاضی نیز ممکن می تاریخی -بافت اجتماعیریاضی،  شناختیهای زیبانبهجدادن به 

 است.  بوده های درسی، تأثیرگذارمحتوای کتابتنظیم در 

 ایمحدوده و قلمرو ریاضیات در برنامه درسی ریاضی مدرسه

 قابل استناد(، غیر 1396)برگرفته از راهنمای درسی حوزه یادگیری ریاضی، 

 
 

محدوده و 
 قلمرو ریاضی

 مفاهیم و مهارتهای اساسی 

(دانش ریاضی)  

 اعداد و عملیات

 الگو و تغییر

 فضا و شکل

 عدم قطعیت

تقریبی / محاسبات عددی
 و ذهنی

 اندازه گیری

 فرایندهای ریاضی

(تفکر ریاضی)  

 استدالل

 حل مسئله

 گفتمان ریاضی


