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 چکیده 

است. از اینرو یادگیری  "پرورش تفکر"یکی از اهداف ارزشمند و متعالی دیدگاههای نوین آموزش ریاضی

ریاضی را فرآیندی سازنده دانسته و برنامه ریزی درسی ریاضی مطلوب در این دیدگاهها مجموعه ای از 

ابی به اهداف یادگیری فعالیتهای یادگیری طراحی شده با معنا و مرتبط است که از طریق آنها امکان دستی

دانش و مهارت ریاضیِ خاصی میسر گردد. در رویکردهای بدیع آموزش ریاضی بر ایجاد فرصت هایی توصیه  

 می شود که در آن دانش آموز درگیر طرح و حل مساله ریاضی گردد.  

یادگیری و -در این مقاله ابتدا به بررسی عناصر برنامه ریزی درسی شامل هدف، محتوا، روش های یاددهی

ارزشیابی در دیدگاههای نوین آموزش ریاضی می پردازیم. سپس چشم اندازی بر برنامه ریزی درسی ریاضی 

 شایسته مدارس فردا ترسیم می نماییم.  

 

 .یمدرسه ا اتیاضیر ،یاضیآموزش ر ،یدرس یزیبرنامه رواژگان كلیدی: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

ظور دستیابی طراحی نقشه و سلسله رویدادهای آموزشی است که برای ایجاد فرصت مناسب یادگیری به منبرنامه ریزی آموزشی 

 ر است.خاص فرات یبه هدف های معین برای یادگیرندگان انجام می گیرد. بنابراین دامنه برنامه ریزی درسی از موضوع

فرد آن، مخاطبان این علم و ویژگی های منحصر ب نقش مهم و برجسته ریاضیات در میان سایر موضوعات آموزشی، گستردگی

 توجه خاص به برنامه ریزی در حوزه آموزش ریاضی را امری واجب می نماید. 

اصول »)آمریکای شمالی(، به منظور تبیین مبانی برنامه ریزی درسی ریاضی  1میالدی شورای ملی معلمان ریاضی 2000در سال 

ا تدوین نمودند. این سند نقطه عطفی در تبیین برنامه درسی ریاضیای مدرسه ای محسوب ر  2«و استانداردهای ریاضی مدرسه ای

جنبه های جدیدی از بایدهای آموزش ریاضی را نشان   می شود. پس از آن نیز مطالعات و پژوهش ها در زمینه آموزش ریاضی

 می دهد. 

ررسی خواهیم باین مقاله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول عناصر برنامه ریزی درسی را از دیدگاههای نوین آموزشی 

 کرد و در بخش دوم چشم اندازی بر برنامه درسی شایسته مدارس فردا ترسیم خواهیم نمود. 

 
 اضیدر دیدگاههای نوین آموزش ری مدرسه ای ریاضی عناصر برنامه ریزی درسی

به  یزی درسیعناصر برنامه رگوناگونی دارد. یکی از کلی ترین نوع دسته بندی جنبه های رشد و توسعه برنامه ریزی درسی 

 صورت زیر است:

 . هدف1

 . محتوا2

 یادگیری-. روشهای یاددهی3

 . ارزشیابی4

وین آموزش دیدگاههای ناز در برنامه ریزی درسی ریاضی مدرسه ای  آنها را عناصر فوق ضمن تعریف هر یک از در این بخش 

 سی می کنیم. ربر ،ریاضی

 ریاضی مدرسه ای درسیریزی برنامه  در . هدف1

ی نهایی درسی شامل دو دسته اصلی هدف های آرمانی) هدف و دلیل آموزش یک موضوع( و هدف ها ریزی  هدف ها در برنامه

 ) شامل هدف های محتوایی، رفتاری، نگرشی و فرایندی( هستند.

، اولین بار بود که اهمیت آموزش با منتشر کرد «آموختن برای زیستن»گزارشی با عنوان  1996ژاک دلور در سال زمانی که 

در آن زمان جوامع از مرحله صنعتی به فراصنعتی در حال  ش شهروندانی ماهر و مسئول، بطور رسمی مطرح می شد. هدف پرور

تغییر بودند و یادگیری کم کم با تکنولوژی آمیخته می گشت. از اینرو یادگیری و بالتبع آن برنامه ریزی درسی با تغییرات جدیدی 
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ش انسانی بود که بتواند با وجود این تغییرات زیست مناسب داشته باشد و در گسترش می یافت. هدف از این تغییرات پرور

 سطحی باالتر هدایت کننده این تغییرات باشد. 

و توانایی به  دردیدگاههای نوین آموزشی هدف از آموزش ریاضی نیز، پرورش دانش آموزانی با توانایی کاوش مستقل در ریاضی

ش ریاضی با بعالوه نقش مهم ریاضی در پرورش تفکر و آموزجریان زندگی واقعی است.  کاربردن ریاضیات یاد گرفته شده در

 ید است. کنیز در این دیدگاهها همواره مورد تا این نوع پرورشهدف 

 ریاضی مدرسه ای درسیریزی برنامه . محتوای 2 

مه محتوای برنا برنامه درسی می نامیم. دانش، مهارتها و مفاهیمی که در یک برنامه درسی باید آموزش داده شود را محتوای 

آن برنامه  درسی ریاضیات مدرسه ای تابعی از ضرورتهای موضوع ریاضی و نیازهای زمانی و مکانی جامعه ای  است که مجری

تکامل آن  ودر این بخش به بیان و توضیح سه عامل اصلی ای  که در تعیین محتوای برنامه درسی ریاضیات مدرسه ای  است.

 . این عوامل عبارتند از:(1391)نوروزیان،  اساسی دارند می پردازیم نقش

 نیازهای جامعه (پ  نیازهای کودک (ب رورتهای محتواض (الف

توایی و در چه )مفاهیم و مهارتها( : طبیعت ریاضیات  خود تا حدی تعیین کننده ی این است که چه مح ضرورتهای محتوا( الف

یادگیری آن  شود.  اعداد صحیح مبنایی برای بسیاری از اندیشه های ریاضی محسوب می شود ودوره ی سنی باید آموزش داده 

ه دانش آموز کارکردن کبر کودکانی که وارد مدرسه می شوند الزم است. بنابراین ابتدا بر کار با اعداد صحیح تاکید می شود طوری 

یدمان  دستآورد تکامل ری( پس از کار با اعداد صحیح می آید. این چبا آنها را تجربه کند. از نظر منطقی کار با اعداد گویا )کس

 است. طوالنیبرنامه درسی طی سالیان 

اندیشه ها از یک  هدایت»به منظور دستیابی به تکامل برنامه درسی ریاضی می بایست ابتدا به دنبال پاسخ این سوال باشیم که 

تجزیه و  پس از تعیین و تایید پاسخ های این سوال می بایست«. سطح به سایر سطوح، نیازمند دانستن چه محتوایی است؟

 هد. درا تشکیل می « دشوار»به « ساده» که چه مواردی فرآیند پیشرفت از تحلیل فراوانی صورت گیرد تا مشخص شود 

ی شود. در نتیجه متصور « حقیقی» چنانچه یک برنامه درسی در دوره ای طوالنی اجرا شود، از طرف جامعه به عنوان تنها توالی 

د. گاهی یک درجهت پذیرش آن  می گردتصمیم بر حذف یک محتوا یا تغییر توالی مفاهیم، نیازمند صرف توان و زمان زیادی 

نولوژیکی شان، حادثه به کمک این فرآیند می آید. برای مثال وقتی شوروی ها اسپوتینک یک را به مدار فرستادند، برتری تک

 ییر برنامه درسیضربه ای بر سایر کشورهای مدعی قدرت، از جمله ایاالت متحده امریکا شد. این امر باعث سرعت بخشیدن به تغ

الری که به سوی دمیالدی حاصل این اقدام بود و با میلیونها  1960تا  1950در این کشورها گردید. ریاضیات جدید در سالهای 

به سبب منافع  ریاضیات و آموزش علوم سرازیر شد، برنامه های مدارس تقویت گردید، ریاضیات به طور کامل وارد میدان شد و

مگیری توسعه ای پیشین و به دلیل نیاز ایجاد شده، برنامه های جدید ریاضی به طور چشآن و مشاهده عقب ماندگی برنامه ه

دیمی تر در سطوح قیافت. در این راستا نه تنها مباحث تازه ای به برنامه درسی ریاضی مدارس اضافه شد، بلکه برخی از مباحث 

 پایین تری ارائه گردید.

 بررسی قرار گیرد.  تعیین، تغییر و تکامل برنامه درسی ریاضی، باید دقیقا مورد نیازهای کودک: چگونگی یادگیری کودکان درب( 

تا سالهای اولیه قرن بیستم، در تدریس ریاضی نظریه ای به نام نظریه نظم فکری غالب بود. در آن زمان ریاضیات برای پروردن  

یاضی نوعی تمرین فکری در نظر گرفته می شد قوای ذهنی و ایجاد نظم فکری تدریس می شد و تالش و تفکر در حل مسائل ر

نظریه ی جدیدی   3که به کارکرد منظم مغز کمک موثری می کند.  در اواخر قرن بیستم، روانشناسی به نام ادوارد لی ثوراندایک

در آن زمان می ورزید .  بر رفتار آشکار تاکید پاسخ( نام داشت که -پیوند گرایی ) محرکنظریه  این در یادگیری مطرح کرد .

پاسخ بر ضرورت بهره گیری از ارتباط یا پیوستگی قوی -پاسخ بر نظریه نظم فکری غالب گشت. در نظریه محرک-نظریه محرک

تاکید می شد در نتیجه سرعت، دقت و توسل به تکرار و تمرین مورد توجه قرار می گرفت. در این نظریه چگونگی تسلط یافتن 

 نین تشخیص سطح نسبی دشواری یا سادگی مباحث خاص مورد تاکید عمده قرار گرفت.کودکان بر مهارتهای خاص و همچ
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جنبش پیشرو به دفاع از یادگیری اتفاقی  ،4میالدی تحت تاثیر افرادی همچون جان دیویی 1920پس از آن، حدود سال  

گیرند که به آن نیاز دارند و آموزش پرداخت. طرفداران این جنبش بر این باور بودند که کودکان  تا اندازه ای حساب یاد می 

حساب زمانی موفق تر است که آن را با برنامه ی از پیش تعیین شده تدریس نکنند. بهتر است معلم مترصد فرصتی باشد یا خود 

(، 1930موقعیتی فراهم آورد که میل به یادگیری حساب در کودکان برانگیخته شود. در سالهای میانی دهه سوم قرن بیستم )

دگرگونی دیگری رخ داد و تاکید بیشتر بر طرح ها و برنامه هایی قرار گرفت که در آن ها  ،5اظهور نظریه میدانی یا گشتالتب

 6افزایش آگاهی، ارتباطات، ساختار، الگوها، تفسیر و اصول تشویق می شد. در این راستا سخنران برجسته ای به نام ویلیام براونل

مندی ها و تغییر رویکرد آن ها به سوی موضوعاتی چون معنایابی و ادراک گردید. از آن پس به  باعث تغییر تمایالت و عالقه

 یادگیری به عنوان یک فرآیند معنی دار نگریسته شد و تمرین در درجه دوم اهمیت پس از درک مفاهیم قرار گرفت.

رست برنامه اضی باورانده است که چیدمان دعلم روانشناسی همچنان رو به رشد است و این پیشرفت به تدریج به مربیان ری

فق یک مفهوم درسی ریاضی و وجود ارتباط معنادار بین آن ها با میزان ادارک کودک ارتباط مستقیم دارد و برای تدریس مو

 ریاضی باید کودک به سطحی از آگاهی و آمادگی یادگیری رسیده باشد.

ان تدریس آن تا حد قابل توجهی از کارایی و سودمندی ریاضی در فعالیت نیازهای جامعه:  تعیین محتوا درسی ریاضی و زمپ( 

ها و حرفه های روزمره  جهت گرفته است. این موضوع از زمان استعمار و استعمارگری باقی مانده است. در آن زمان آگاهی از 

ی ریاضی مدرسه ای به مواردی مثل حساب و مختصری از سایر علوم ریاضی برای حسابداران و دفترداران ضروری بود و برنامه 

شمردن، اعمال مقدماتی محاسباتی مثل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و تا  حدودی اندازه گیری و کسرها محدود می شود. در 

اواخر قرن نوزدهم با پیشرفت تجارت و بازرگانی، اهمیت فراگیری ریاضی بیش از پیش آشکار و برنامه ی حساب مدارس وسیع 

البی مانند درصد، نسبت، تناسب، توانها، ریشه ها و سری ها به آن اضافه شد بعالوه اهمیت تدریس مفاهیمی که در تر شد و مط

شغل ها و حرفه های قرن بیستم کاربرد دارند، مورد تاکید قرار گرفت. در آن زمان این نظریه که برنامه ی درسی ریاضی مدرسه 

از جمله طرفداران سرسخت  7تنظیم گردد، طرفداران زیادی داشت. گای ویلسونای باید بر اساس میزان سودمندی هر محتوا 

سودمندی اجتماعی بود. او و شاگردانش بررسی های بیشماری انجام دادند تا مشخص کنند که چه نوع محاسباتی به طور واقعی 

نامه اصلی ریاضی مدرسه ای باید تدریس آن مورد نیاز نجارها، مغازه دارها، کارگران و بیشه وران دیگر است. او اعتقاد داشت بر

 مهارتها و فقط آن مهارتها باشد. 

مریکا بعد از اسودمندی اجتماعی سالها در تعیین محتوای برنامه درسی در نظر گرفته می شد. طوری که شورای معلمان ریاضی 

زیادی به هدف  وا برنامه درسی به میزانمحت "بررسی های بسیار از طرف جامعه ی آموزش ریاضی آمریکای شمالی بیان کردند: 

ت لزوما با ایده ها و مقاصد اجتماعی که برای آموزش و پرورش پول خرج می کند بستگی دارد. ایده ی شهروندان درباره ریاضیا

 .(1377)گویا،  "آموزشگران ریاضیات که خودشان را در رشته ی خود متخصص می دانند، مطابقت ندارد

ورد توجه قرار م« مبانی» در جهان تاکید شده است و آگاهی از « بقا» جددا بر کسب مهارتهایی برای حفظ در دهه های اخیر م

ر نظر گرفته مجموعه ای از اعمال مقدماتی مانند جمع، تفریق، ضرب، تقسیم با اعداد صحیح و کسری د« مبانی»گرفته است. 

اب و رایانه ها ف و آزمونها، منجر به روی کار آمدن ماشینهای حسمی شود. این موضوع عالوه بر شکل دهی مجموعه ای از اهدا

  شد. 

بر بروز نبودن محتوای برنامه درسی در مدارس از جنبه ای دیگر انتقاد داشتند و  8در این میان برخی از ریاضیدانان مانند اتدورز

نگران تاثیر منفی تکنولوژی بر یادگیری مفاهیم اولیه و اساسی ریاضیات بر یادگیری دانش آموزان بودند. اندورز وجود بعضی از 

ورود به دنیای جدید بعضی از مفاهیم ریاضی به حاشیه مطالب ریاضی سنتی را در برنامه های درسی بی فایده می دانست. زیرا با 
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رانده می شد و نیازی به آموزش آنها حس نمی شد. مثال با وجود ماشین حساب بعضی از الگوریتم های طوالنی و پیچیده ی 

الزم است تا در محاسباتی مانند تقسیم های متوالی و جذرگیری در دوره های ابتدایی و راهنمایی، عمال از کارآیی می افتد و 

  .(1382روزدار و گویا، )مورد حضور آنها در ریاضیات مدرسه ای تجدیدنظر شود 

اصول و »ریاضیات را از دید محتوایی می توان به دو بخش کلی مفاهیم و فرآیندهای ریاضی تقسیم نمود. شورای ملی معلمان ریاضی در 

تحلیل داده  -اندازه گیری -هندسه -جبر  -اعداد و عملیات -ش شاخهمفاهیم ریاضی را به ش  «استانداردهای ریاضی مدرسه ای

 ند فرآیندهای ریاضی به نه شاخه زیر تقسیم شده است: س تاریخ ریاضی تقسیم کرده است. هم چنین در این -ها

 .فراشناخت -فکرانواع ت -فناوری -مدل سازی -بازنمایی -پیوندها و اتصاالت -گفتمان ریاضی -اثبات و استدالل -حل مساله -

است که بتوانند میزان درک، دانش و استاندرادهایی آموزش ریاضی مدرسه ای،  مناسبِهای فرآیندی و محتوایی درااستاند

  و تامین کند.مهارتهای مورد نیاز دانش آموزان در پایه های مختلف را تعیین 

 ریاضی مدرسه ای درسیریزی برنامه  در یادگیری-روشهای یاددهی .3

روش تدریس شامل مواردی چون طرح درس و پیش بینی؛ کالس درس؛ تمرین های کالسی و تکالیف شب؛ زیر نظر گرفتن  

  یادگیری دانش آموزان و... است.

روش فعال و روش اکتشافی را می  نهمچو یادگیری-یاددهی هدف مهم پرورش تفکر در آموزش ریاضی نوین روش های پویای

یادگیری است. یادگیری مشارکتی با این -طلبد. مشارکت فعال یادگیرنده عاملی مهم در کسب نتیجه مطلوب در جریان یاددهی

، نیز  از جمله روش های پویای مفهوم که دانش آموزان برای هدف یکسانی تالش کنند نه اینکه فعالیت یکسانی را انجام دهند

ریاضی است. یکی دیگر از روش های نوین آموزش ریاضی یادگیری بر پایه حل مساله و درگیر کردن دانش آموزان با  آموزش

مساله هایی است که مفهوم یا مهارت خاصی از ریاضی را دربردارد. این نوع درگیری ذهنی توانایی شناخت اطالعاتی دانش آموزان 

اطالعات از درون مساله و چگونگی سازماندهی آن اطالعات در یک چارچوب  را پرورش می دهد. هم چنین چگونگی استخراج

 مورد توجه و تقویت قرار می گیرد.  را مفهومی معنادار و نحوه برقراری ارتباط با سایر موضوعات

آموزان، معلمان و این منابع شامل ایده ها و تجربه های دانش  دراجرای این روشها استفاده از منابع آموزشی بسیار کارساز است. 

دیگران؛ کتاب درسی، کتابهای کتابخانه؛ تخته ی سیاه یا تخته هوشمند؛ عکس ها، تصویرها، پوسترها و نمودارها؛ بسته های 

 آموزشی، الگوهای آموزش؛ ابزار اندازه گیری و ... است.

 . ارزشیابی برنامه ریزی درسی ریاضی مدرسه ای4

ریاضی مدرسه ای به ارزیابی و ارزشیابی نیازمندیم.  در برنامه درسی یادگیری-روش های یاددهیبرای تعیین کارآمدی محتوا و      

در واقع هدف از  ارزیابی افرادی که تحت برنامه ریزی درسی خاصی قرارگرفته اند، بخشی از ارزشیابی آن برنامه درسی است.

 ارزشیابی بررسی میزان تحقق اهداف برنامه درسی در حیطه های شناختی، مهارتی و نگرشی دانش آموزان است. 

طح عملکرد دانش آموزان، دست یافت های واقعی آن ها، فرآیندهایی که به موزان شامل تعیین سآدر مدارس، ارزیابی دانش      

به ریاضی است. باید تاکید شود که ارزیابی وسیله ای برای رسیدن به یک هدف است و شیوه  کار می برند و دیدگاه آن ها نسبت

ارزشیابی روی آموزش و یادگیری در مدرسه قضاوت می کند. هم چنین های ارزیابی نباید در تغییر شکل آن هدف موثر باشد. 

آموزش ریاضی را مورد آزمایش و محک قرار می دهد ارزشیابی، تدارکات و پیش بینی های در نظر گرفته شده برای یادگیری و 

و آموزشگران را قادر می سازد تا حدود تجربیات سازمان دهی شده و توسعه یادگیری را که منجر به نتایج مطلوب می شوند، 

 .(91بخشعلی زاده، )تعیین کنند 

رزیابی دانش و مهارت ریاضی دانش آموزان یادگیری در آموزش ریاضی، تغییر روش های ا-با تغییر اهداف و روش های یاددهی

و روش های ارزشیابی برنامه درسی ضروری است. این تغییرات باید به موازات هم و همگام با هم پیش بروند تا منجر به آسیبهای 

 جدیدی نگردند. 

یاد سپاری مهارت های تکرای، ارزیابی شایسته در دیدگاههای نوین آموزش ریاضی ارزیابی است که به جای اندازه گیری میزان به 

افزایش  بر بررسی شیوه های حل مساله دانش آموزان متمرکزگردد. برای دستیابی به این هدف اهمیت ارزیابی مستمر کالسی



 

  

 

می یابد. مهارت های ساده تر ریاضی مدرسه ای را می توان با آزمون های استاندارد شده پیوسته سنجید و مهارتهای پیشرفته 

 ل استدالل، تجزیه و تحلیل، انتخاب درست فرآیند حل مساله و ... را باید از فعالیت کالسی دانش آموزان ارزیابی کرد.تر از قبی

 

 مدارس فردا شایسته ریاضی ندازی بر برنامه ریزی درسیچشم ا
آن  در  یادگیری و ارزشیابیریاضی شایسته مدارس فردا برنامه ای است که هدف، محتوا، روش های یاددهی برنامه ریزی درسی 

تاکید آنها بر بنا نهاده شده باشد. وجه مشترک دیدگاههای جدید آموزش ریاضی،  آموزش ریاضی بر اساس دیدگاههای نوین

پویایی و سازنده بودن فرآیند یادگیری ریاضی است. در واقع در این دیدگاهها که بر اساس نظریه های ساخت و سازگرایی بنا 

در جریان این تجسس مهارتهای ریاضی کسب دانش ریاضی دانش آموزان با تجسس و پژوهش خلق می شود و   ،ستنهاده شده ا

 می گردد. 

دو نوع تجربه، یکی یادگیری در مورد ریاضی و دیگری تمرین های عملی ریاضی، "در این مورد می نویسد:  (1396)رضایی، رضایی 

رگسالی فواید زیادی دارند و به توسعه فهم و درک ریاضی منجر می شوند. ریاضی باعث ایجاد مهارتهایی می شود که زندگی بز

به عنوان علم الگوها و روابط، در بسیاری جنب ها با علوم دیگر سهیم است. هم چنین ریاضی در پیدا کردن پاسخ برای پرسش 

ین در این دو جنبه پرداختن به ریاضی حائز های اساسی و هم حل مساله های علمی، مانند علوم و فناوری کاربرد دارد. بنابرا

اهمیت است. از سوی دیگر ریاضی ورزی )به معنای کاری که ریاضیدان ها انجام می دهند( باید مورد توجه قرار گیرد. دانش 

نامه درسی آموزان باید در مدرسه فرصت این را پیدا کنند که همانند یک ریاضی دان به خلق دانش خود بپردازند. بدین ترتیب، بر

 ریاضی مدرسه باید به گونه ای باشد که دانش آموزان بتوانند در سه زمینه به توسعه دانش ریاضی خود بپردازند:

 الف( الگوها و روابط ریاضی؛

 ب( ارتباط ریاضی با علوم و فناوری؛

 "(2061)برگرفته از پروژه  ج( بررسی پژوهش ریاضی یا ریاضی ورزی.

در بسیاری  ریاضی نشان می دهد در دهه های اخیر ساخت و سازگرایی مبنای آموزش ریاضی نوینپیشرفت آموزش جریان    

و مهارت خودساخته توسط دانش آموزان و مهارت کسب شده در جریان نش . داقرار گرفته است از کشورهای دنیا از جمله ایران،

ارتقا می دهد. ایجاد فرصت یادگیری برای  یح باالترروش های پویا و فعال آموزش ریاضی، یادگیری دانش آموزان را به سطو

پایدار در ذهن ایشان است. این فرصت شامل زمان، مکان، امکانات  یادگیری مفهومی وفرآیند دانش آموزان یکی از اصول مهم در 

جریان یادگیری است. معلم در دیدگاههای نوین آموزش ریاضی نقش تسهیل گر و هدایت کننده مناسب و منابع آموزشی و ... 

و ایفای صحیح این نقش خطیر نیازمند باور معلمان ریاضی به کارآمدی روش های فعال و سازنده  را بر عهده دارددانش آموزان 

 آموزش ریاضی است. 
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