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 1سهیال غالم آزاد

هاي اخيار، االااتات برناماه درسای ريا ای در ساالچکیده: 

چناد  هار .اي در بسياري از كشورها الورت گرفته استمدرسه

اناد، فاوت بودهتوجهی با هم متبستر اين االاتات، به طور قابل

 با اين تال، تأمل و تحقيق در اين االاتات، تقاايق زياادي را

دهناد كاه هاا نشاان مایكند. به عنوان مثاال، بررسایآشکار می

اماه بسياري از كشورها، تمايل زيادي دارند كه اساتانداردهاي برن

تأكياد  درسی و محتواي منتخبی كه در كشورهاي پيشرفته مورد 

ه درسی ملی خود بگنجانناد. ايان گاراير در هستند را در برنام

اي كاه مو وع درسی ريا ی، با توجه به نقار و ماهيات ويا ه

ی شود. در اين مقاله، پا  از بررسادارد، تتی بيشتر هم ديده می

برناماه درسای، عوامال « تغييار»و تماايز آن باا « االاا »مفهوم 

 اي از نيماهاثرگذار در االاتات برنامه درسای ريا ای مدرساه

ل هاي متأثر از آنهاا، ماورد تحليادوم قرن بيستم به بعد و چالر

 المللیِ انجامگيرند. سپ  با استناد به مطالعات بيننظري قرار می

ريا ای  برناماه درسایشده، تحقيقات الزم در زمينه االااتات 

 مدرسه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

رسای، تحاول آماوزش و پارورش، تغييار برناماه دها: واژهکلید

 اي. ريا ی مدرسه برنامه درسی، برنامه درسیاالاتات 

 

S. Gholamazad (Ph.D) 

Abstract: In the recent decades, school 

mathematics curriculum reforms have 

taken place in many countries. Although 

the contexts of these reforms differ 

significantly, research could reveal much 

informative facts about them. For 

instance, there is a tendency for many 

countries to include curriculum standards 

of developed countries in their national 

curricula. Due to the special role and 

nature of mathematics, this tendency can 

be seen even more in this subject. As 

result, it is expected mathematical 

literacy of students across the countries 

does not differs dramatically, which can 

be consider as a positive aspect. 

However, we cannot ignore the negative 

aspects of this adoption as well. In this 

article, after making a distinction 

between curriculum change and 

curriculum reform, the influential factors 

on school mathematics curriculum 

reforms since the second half of the 20th 

century onward, and the challenges 

which have been caused by them will be 

reviewed. Then, by refer to the 

international studies, the required 

research for reform the school 

mathematics curriculum will be 

discussed. 
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 مقدمه

هاي هار يافتگی كشورها، نظام تعليم و تربيت آنهاست و زيرساختهاي توسعهيکی از شاخص

لايم و اين در تاالی اسات كاه نهااد تعكشور، با كيفيت آموزش در آن همبستگی معنادار دارد. 

خشی طور الريح يا  منی، بتربيت رسمی و عمومی با هر درجه از تمركزي كه تصور شود، به

 هاي كاان در ماورد االااتات آموزشای،تاكميتی كشورهاست و معموالً تصميماز مجموعه 

 شود. ها گرفته میتوسط آن مجموعه

ساند »آموزشای باه ناام  ههايی باراي آيناددر ايران نيز در سطح تاكميتی، اهداف و آرمان

هاايی هشاده، برناماتبيين شده و براي تحقق آن در زمان تعياين« 1404انداز كشور در افق چشم

هااي بساياري جهات ايجااد ، تاش1399تا  1389تدوين شده است. به طور مشخص در دهه 

پرورش كشور انجاام شاده اسات كاه تاالال آن، تولياد ساه ساند  وتحول در نظام آموزش 

 اند: عالی انقاب فرهنگی رسيدهباالدستی به شر  زير است كه به تصويب شوراي

 ان تعليم و تربيت رسمی عمومی جمهاوري اساامی ايار مبانی نظري تحول بنيادين در نظام

(1390) 

 ( 1390سند تحول بنيادين آموزش و پرورش) 

 ( 1391برنامه درسی ملی) 

 ونظران و كارشناساان آماوزش در توليد اين اسناد، كه جمع كثيري از متخصصان، الاتب

 حاول بنياادين،ها مشاركت جدي داشتند )مباانی نظاري تهاي علميه و دانشگاهپرورش، توزه

ه هويت تکوين و تعالی پيوست»(، هدف آرمانیِ جريان تربيت در جمهوري اسامی ايران، 1390

 آن را باه اي كه بتوانند موقعيت خود و ديگران در هستی را باه درساتی درو ومتربيان به گونه

بياان  ،«طور مستمر با عمل الالح فردي و جمعی متناسب با نظام معيار اسامی االاا  نمايناد

ا و شده و تاش براي اجرايی نمودن سند تحول، در جهت تحقق اين هدف است. در اين راست

هااي پرورش ايران در دهاه گذشاته، شااهد دگرگونی و به منظور ايجاد تحول در نظام آموزش

اياران  جانبه به لحاظ ساختاري، محتوايی و اجرايی، در سطح كان نظام آموزشایشديد و همه

 ترند: كه موارد زير، برجستهايم بوده
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 باه 32-3-3-3، يا باه عباارتی 3-3-6به  41-3-5اي از تغيير ساختار نظام آموزش مدرسه ،

هاي تحصيلی؛ ا افه شدن پايه ششم به دوره ابتدايی، تباديل دوره ريختن دورهمعناي درهم

متوساااطه باااه دو دوره اول و دوم )مانناااد سااايکل اول و دوم قاااديم( و تاااذف دوره 

  دانشگاهی؛يرپ

 ی تحصايلهااي درسای، از ساالهاي درسی و كتابتغييرات محتوايی، در قالب تغيير برنامه

هااي و قبل از تصويب سند برنامه درسی ملی، كه با تاألي  جدياد تماام كتاب 1390 -91

 ، به پايه دوازدهم رسيد؛ 98-1397درسی پايه اول آغاز شد و در سال تحصيلی 

  عناوان  تأسي  فرهنگياان كاه باهمعلم در تمام سطو ، به دانشگاه تازهدادن انحصار تربيت

 معرفی شد. « محور -دانشگاه مأموريت»

اگرچه اين تغييرات، با توجيه عملياتی كردن سه سند تحولی انجام شد، ولی به دليال ايان 

هاا، هااي الزم باود، هار يا  از آنهاي كافی پ وهشی و زيرساختكه اجراي آنها فاقد پشتوانه

باه  هايی اساسی براي نظام تعليم و تربيت در ايران ايجاد كردند كه همچناان اداماه دارد.چالر

عنوان نمونه، ا افه كردن پايه ششم به دوره ابتدايی، باعث شد كه اين دوره با كمبود معلام باا 

رو هبهاي پايه ششم را داشته باشد، روكه توانايی تدري  تمام درس« آموزش ابتدايی»تخصص 

شود.  من آن كه در شروع اجراي ساختار جديد، بسياري از مادارس ابتادايی، تتای ف ااي 

(. از طارف ديگار، تغييار 1392هاي پايه ششام نداشاتند )كبياري، الزم را براي تشکيل كاس

دهی متفاوت محتواي آنهاا، تألي  و چينر و سازمانهاي درسی تازهرويکرد آموزشی در كتاب

در اجراي ارزشيابی تواليفی، چالشی جدي باراي معلماان ايجااد كارد. ايان در  به همراه الزام

خدمت مستمر و در سطح وسيع براي معلمان هاي  منتالی است كه از شروع تغييرات، دوره

اند )مرت وي، گويا، ملکای و نشده باقی ماندهها تلشود و عماً، اكثر چالربرگزار شده و می

تالی كه شواهد، تاكی از آن است كه با وجاود گذشات ن اه ساال از  آزاد، زير چاپ(. درغام

هاي آموزشیِ بيشاتر اجراي تغييرات ساختاري و برنامه درسی، هنوز هم معلمان نسبت به دوره

(. بااالخره دادن انحصاار تربيات 1399آزاد، كنند )غاامبراي درو بهتر برنامه اتساس نياز می

هااي ام سطو ، در تالی انجام شد كه هنوز بسياري از پردي معلم به دانشگاه فرهنگيان در تم

                                                 
 سال دوره دبيرستان 4سال دوره راهنمايی و  3سال دوره دبستان )آموزش ابتدايی(،  5 .1

 سال دوره متوسطه دوم. 3سال دوره متوسطه اول و  3سال دوره دوم ابتدايی،  3سال دوره اول ابتدايی،  3 .2
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دانشگاه تازه تأسي  فرهنگيان، از امکانات الزم و نيروي انسانی متخصاص باراي آماوزش در 

 (. 1398آزاد، هاي مختل ، برخوردار نيستند )گويا و غامدوره

هااي پا وهرتنيدگی اين مباتث و  رورت انجام با وجود گستردگی، پيچيدگی و درهم

متعدد براي رسيدن به شواهد و مساتندات قاوي، در ايان مقالاه تنهاا باه بحاث در خصاو  

ييارات باه شود و به سبب آن، الزامات اين تغتغييرات محتواي برنامه درسی ريا ی پرداخته می

ايز شی، به تمشود. براي اين كار، ابتدا با مرور پيشينه پ وهلحاظ پ وهشی، مورد توجه واقع می

شاود تاا یمدر توزه تعليم و تربيت و تغييرات آموزشی پرداخته « االا »و « تغيير»بين مفهوم 

ايز ، اين تمااز ابهام موجود در اين دو واژه، كاسته شود. سپ  با تمركز بر برنامه درسی ريا ی

 گيرد. تري مورد بحث قرار میهاي روشنبا مصداق

 تغییرات آموزشی

نگر به ، نگاهی كل«پرداز تغييرات آموزشیفولن به عنوان معمار و نظريه»(، 1397به گفته گويا )

تحقق هر تغييري باه قصاد االاا  را در گارو قاانع شادن و »هر نوع االا  آموزشی دارد و 

جانباه آماوزان از يا  طارف و تمايات هماههاي وسيع مديران، معلمان و داناراشتياق توده

( در باازنگري نظرياه 2007(. فاولن )1) . « داندمی گزاران و مسئوالن از طرف ديگرسياست

بندي رسيده است كه در عالمِ واقع، تغيير چه مطلوب باشد چه نباشاد، تغيير خود، به اين جمع

قطعيت همراه است. همچناين هاي شخصی و جمعی است، با دوگانگی و عدمتأثير تجربهتحت

هاا هساتند كاه مااهيتی پيچياده موزشی انسانبه دليل اين كه تمام ذينفعان و عامان تغييرات آ

است تا باه كما  آن، بتاوان « 1نظريه پيچيدگی»دارند، نظريه تغييرات آموزشی فولن، مبتنی بر 

هاي تغيير انديشيد. بدين سبب فولن آميز برنامهتري براي اجراي موفقيتبينانهسازوكارهاي واقع

ور دستور يا فرمان، به همه تحميل نماود، بلکاه توان تغيير آموزشی را با الدتأكيد دارد كه نمی

اي ريازيِ مرتلاهگذاران و مجريان است كه نيازمند زمان و برناماهفرايندي تعاملی بين سياست

دادن وجوه مثبت و نوآورانه آن به تمام ذينفعان است. در واقع به دليل پيچيده باودن براي نشان

توان رويکرد كنترلی نسبت به تغيير آموزشی داشت یفرايند تغيير، فولن بر اين باور است كه نم

 و در عوض، طريق درست مواجه شدن با آن، هدايت است. 

                                                 
1. Complexity Theory 
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هاي تغيير مايکال فاولن و انادي ( با بررسی و مقايسه نظريه2017) 1در اين راستا، آتياينين

-يدههارگريوز، با مفروض گرفتن اين كه تغيير هم ي  پديده و هم ي  فرايند است، بحث پيچ

، كااري دشاوار اسات. «االاا »و « تغيير»اي را مطر  كرده است كه چرا و چگونه تمايز بين 

استنباط وي از تحليل اين دو نظريه اين است كه تغييرات آموزشی، ارتباط نزديکی با دو مفهوم 

-آموزان به قصاد انادازههاي كان دانردارد و زمانی كه تأكيد بر ارزشيابی« بهبود»و « االا »

( به اين 2017هاي آموزشی دارد. آتياينين )تحصيلی و تعيين ميزان اثربخشی نظامگيري موفقيت

 نتيجه رسيد كه؛

يگار، تغيير به عنوان ي  پديده، تول سه مفهوم شکل گرفته است كه يکی تغييار و دوتااي د»

ه ، هر سه بزهاند و در ادبيات اين تواالا  و بهبود هستند. اين سه مفهوم با هم پيوند خورده

طور  منی، شامل دوتاي ديگر هم هست. االا  به عنوان ي  مفهوم، اغلب به الورت يا  

ن گذاري اسات. چنايشود كه پيامد ي  سياستبندي میدستور كاري يا ي  استرات ي الورت

يعنای هام  هايی براي تل آن است.دستور كاري، مانند اشاره به ي  مسئله و بعد، ارائه تواليه

ق و هااي تحقاكناد و شاامل اهاداف و راهها را عر ه میتلكند و هم راها طر  میمسئله ر

سات كاه توجيه آنهاست. االا  معموالً با الفتی مانند مقياس بزرگ يا در سطح كان همراه ا

ه هادف ت كادهنده محدوده مورد نظر آن است. ارتباط بين االا ، تغيير و بهبود اين اسنشان

كااري  اميد است كه بهبود از طريق عملی كردن تغيير باا برناماه وت االا ، بهبود چيزي اس

 «مشخص، اتفاق افتد )يعنی االا .(

دهد. او تغييار ( تغيير را در مقابل االا  مورد بحث قرار می2012) 2از طرف ديگر، اوبانيا

ي ، هار كند كه تأثير عميقی بر نظام آموزشی ندارد. با اين توالاهايی اطاق میرا به دگرگونی

اوبانيا نيز مانند فولن، االاا  را  .اي از االا  نيستتغيير در نظام تعليم و تربيت، الزاماً نمونه

اش ترين مشخصاهداند كه مهمالرفاً ي  رويداد ندانسته و آن را فرايندي با هدف دگرگونی می

ق مواجاه هاا باا چالشای عمياگذارد و در تمام بخاراين است كه بر كل نظام آموزشی اثر می

از نظر  .شود، و مشاركت مردمی يا نخبگان را به همراه داردريزي میاست، به طور منظم برنامه

هاي عميقی است كه نظام آموزشای باا آنهاا وي، ريشه و علت انجام االاتات، معموالً چالر

اي هها و برونداد آموزشی را به گونروبرو شده و در پی آن است كه با مداخاتی، محتوا، روش

                                                 
1. Raisa Ahtiainen 

2. Obanya 
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(، رويکردهاي مختل  به االاتات آموزشی را كه در سراسر 2008مثبت دگرگون كند. اوبانيا )

و « هااي االالیوي گی»جهان استفاده شده، در چهار دسته يا سناريو قرار داده و براي هر كدام، 

 را براي ذينفعانر در جدول زير، آورده است.  هاي آنها«پيامد»

 ( 2008بانيا، براي ذينفعان )او ها و پيامدهاي هر ي به االاتات آموزشی با وي گی . چهار رويکرد مختل 1جدول 

 پیامد های اصلیویژگی رویکرد

 1تحميل

گيري قطعی در مورد االاتات قباً انجام شده اسات؛ چاون و تصميم

داناد چاه چياز باه پذير نيست. نظام تکاومتی میچرا ندارد و برگشت

 مصلحت ذينفعان است. 

 2فتمخال

 3خبررسانی
؛ عناالر كليدي قبل از آن كاه در ذينفعاان 4االاتات معرفی شده است

 گيرد. قرار می 5تقيقی تساسيت ايجاد كند در اختيار ذينفعان فرعی
  6عاقگیبی

 7مشورت
هاي توجيهیِ بحث و گفتگو در تين انجام االاتات، ي  سري جلسه

 شود.برگزار می 8گروه ذينفعان خا با 
  9رخوت

 10درگيركردن
كاار  11ذينفعان واقعیدر سراسر فرايند انجام االاتات، شانه به شانه با 

 شود. می
 12اشتياق

(، اجراي هر تغيير 2017) 13هاي عملی، نيون و تييِردبه استناد مباتث نظري و تجربه

 هاي قبلی در تال اجرا هستند،آموزشی را با فرض اين كه شروع آن در تالی است كه برنامه

-اند. از نظر آنان،  من توجه به برنامه قديم، الزم است در اجراي مرتلهمورد بحث قرار داده

اي عمل شود كه عامان االلی تغيير يعنی معلمان، نسبت به آن ايِ برنامه جديد، به گونه

                                                 
1. Imposition 

2. Antagonism 

3. Information 

4. Reform Packaged 

5. Peripheral Stakeholders 

 تاكيد در االل مقاله آمده است
6. Apathy 

7. Consultation 

8. Selected Stakeholder Groups 

9. Lethargy 

10. Involvement 

11. Veritable Stakeholders 

12. Enthusiasm 

13. Nienke Nieveen And Tjeerd Plomp 
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هاي نظام آموزشی موجود ترغيب شوند و با اتترام به نقاط قوت و آنچه كه به عنوان ارزش

 ، فراهم كنند )شکل«قديم»با « جديد»هاي شده است، زمينه را براي جايگزينی برنامهشناخته 

هاي مجريان هاي نظام موجود و دلبستگی(. بنا به ابراز آنها، در اين الورت است كه خواسته1

، ايجاد خواهد شد. تجربه تغيير بنيادين «قديم»و « جديد»به آن ناديده گرفته نشده و تعادل بين 

و باالخره  1376اي آن تا و اجراي مرتله 1371جديد آموزش متوسطه در ايران از سال نظام 

جانبه ، درس تاريخی قابل توجهی در تاريخ تغييرات آموزشی همه1377فراگير شدنر در سال 

 در ايران است. 

 
 «قديم»با « جديد»هاي : جايگزينی برنامه1شکل 

پنج االل »كه نسبت به تغييرات آموزشی دارند، ( بر اساس ديدگاهی 2017نيون و تييِرد )

 :اندرا براي فرايند تغيير، پيشنهاد كرده« 1راهنما

 فرايند اجراي تغييرات براي همه افرادِ درگير، ي  فرايند يادگيري است؛ .1

يرات ي تغياجراي تغييرات نيازمند توجه به برنامه قديم )موجود( و ترغيب ذينفعان برا .2

 جديد است؛

 ؛ 2يرات، نيازمند آزادي درون مرزهاستاجراي تغي .3

 اجراي تغييرات براي ايجاد تحول، نيازمند زمان است؛ .4

 .« 3 وعده غذايی است نه ي  منو»سازيِ تغييرات، تاش براي ي  پياده .5

بندي اين بخر است كه بير از همه، پنجمين االل آن اين پنج االل، در تقيقت جمع

ي  وعده »شود. زيرا منظور از ميت آن بيشتر معلوم میجاي تعمق دارد و در ادامه مقاله، اه

                                                 
1. Five Guiding Principles 

 به اين معنا كه نظام آموزشی، درون مرزهاي مشخص، الزم است نسبت به تغيير پذيري منعط  بماند. 2.

3. Meal Not Menu 
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نگري است كه در آن، رعايت تعادل و توازن شده است. مانند ي  برنامه تغيير ، نگاه كل«غذايی

كند. در زمان براي اجراي آن بسترسازي میكه تمام جوانب را در نظر گرفته است و هم

جا كند و هركدام بهتواند فقرات آن را جامجري می دارد و« پذيرتجزيه» ، نگاه«مِنو»الورتی كه 

 را كه ميل داشت يا مقدور بود، انتخاب نموده و اجرا كند. 

 برنامه درسیتغییر 

از نقطه نظر تاريخی، انواع تغييرات سياسی، اجتماعی، جمعيتی، فرهنگی و نظاير آن در سطو  

تاأثير قارار هاي درسی را تحاترنامههاي آموزشی از جمله بملی و جهانی، اركان مختل  نظام

درسی باه  هايسازد. براي نمونه، تغيير در برنامههاي جدي مواجه میدهد و آنها را با چالرمی

هاي كااس درس و راهای باراي اثرگاذاري بار ياادگيري عنوان طريقی مؤثر براي تغيير سنت

ر در نظار گرفتاه شاده اسات آموزان در جهت برآورده كردن الزامات دنياي در تال تغييادانر

تاوان باه فراگيار (. به عنوان مثال، از جمله الزامات زماان تا ار، می2013، 1)كاي و هاوسون

هااي جدياد شدن توسعه فناوري در سطح جهان و در نتيجه، نيااز باه كساب دانار و مهارت

ر االااتات تواناد عامليات تغييار را دمی برنامه درسیمرتبط با آن اشاره كرد. به اين ترتيب، 

 دار شود.آموزشی، عهده

در ساطو  گونااگونی ممکان  برنامه درسیدر « دگرگونی»( تصريح كرده كه 2007فولن )

گيرند، ولی بين آنها تمايز وجاود دارد. است اتفاق بيافتد كه اگرچه همگی زير اين چتر قرار می

و يح داده است كاه اشاره كرده و ت« 4جنبر»و « 3االا »، «2نوآوري»وي به طور مشخص، به 

هاي درسی خاا  ياا تتای در تاد تغييارات در يا  توان به تغيير در برنامهرا می« نوآوري»

توان تغيير در درون ي  برنامه موجود، ا افه يا كم مو وع درسی نسبت داد كه براي مثال، می

 كردن ي  مبحث، تغييرات جزيای در سااختار بادون دگرگاونی در ماهيات برناماه، تغييار در

نياز در چاارچوب هماان « االاا »رويکرد ارائه و ارزشيابی را برشمرد. در تالی كاه اگرچاه 

تر مانند بازنگري عمده در بخشی يا تمام تر و بنياديتغييرات خا  است، اما در سطحی جامع

                                                 
1. Jinfa Cai And Geoffrey Howson 

2. Innovation 

3. Reform 

4. Movement 
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آماوزش »تاوان باه رويکارد ، می«االا »اي از گيرد. به عنوان نمونهالورت می 1برنامه درسی

ميادي توسط هان  فرودنتاال در هلناد  70ارجاع داد كه از اواخر دهه « 2مداريتريا ی واقع

؛ 1393آزاد، )غاام درسی ريا ی در آن كشاور منجار شاد هايآغاز شد و به االا  در برنامه

هايی خا  ياا تري در بخربه تغييرات اساسی« جنبر»(. از اين گذشته، واژه 1393پور، رفيع

سی در نظام آموزشی كه معموالً داللت تاريخی دارد، مربوط شده اسات كاه هاي درتمام برنامه

است كه بعد از پرواز اسپاتني  توسط  3«دوران ريا ی جديد»ترين آنها، جنبر يکی از معروف

 60و اوائال دهاه  50هااي دهاه ، در آخارين ساال1957اتحاد جماهير شوروي سابق در سال 

از جملاه  -اش تا اكثر نقاط جهاانوع شد و به سرعت دامنهميادي از اياالت متحده امريکا شر

ترين نظام آموزشی كه در مقابل اين جنبر ايستادگی كرد، هلناد و گسترده شد. شاخص -ايران

وي به برنامه درسای ريا ای « مدارريا ی واقعيت»نقر تأثيرگذار فرودنتال و معرفی رويکرد 

 ميادي بود.  70اي در دهه مدرسه

شود كه اين مفاهيم با دقت الزم به ، اغلب مشاهده میبرنامه درسیوزه مطالعات ولی در ت

اماين 24، 4ساند مباتثاه»گيرند. براي نمونه، در روند و جا به جا مورد استفاده قرار میكار نمی

(، نيز با اشاره به تحوالت اخيار در تاوزه 2017« )5المللی تدري  ريا یمطالعه كميسيون بين

اي در دنيا، باين االااتات و تغييارات تماايز قائال شاده و تحقيقاات مدرسه آموزش ريا ی

هاي مختل  آنها انجام شده را در جهت پيشرفت توزه آموزش ريا ای متنوعی كه روي جنبه

االاتات در مقيااس گساترده، نظاام »بسيار مؤثر و آموزنده دانسته است. در اين سند آمده كه 

هاي درسای ريا ای، اي، كه در آن برناماهسطح ملی يا منطقهآموزشی را به عنوان ي  كل، در 

كناد. تغييارات در هماه ساطو  اند، درگيار میها تدوين و اجرا شادهاستانداردها يا چارچوب

)شيموزو، « دهددبستان تا سال آخر دبيرستان رخ میاي، از پيرريا ی در نظام آموزش مدرسه

 (. 2017، 6ورونی، ژو، و آرزارلوآزاد، مويتال، روييز، كوكو، بووش، غام

                                                 
ها كه اغلب نظام سياسی تاكم بر جامعه آغازگر آن گيرييير جهتها، يا تغاين تغييرات عمده، بر تغييرات بنيادي در ارزش» 1.

 ( 311)همان منبع،  . « اند.است، مبتنی

2. Realistic Mathematics Education: Rme 

3. New Math Era 

4. Discussion Document  

5. Icmi Study 24 

6. Yoshinori Shimizu, Renuka Vithal, Angel Ruiz, Al Cuoco, Marianna Bosch, Soheila 

Gholamazad, Will Morony, Yan Zhu, Ferdinando Arzarello.  
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ر دهاي ايجاد شده در نظاام آموزشای اياران هاي مطر  شده، دگرگونیبا توجه به تعري 

نجار متوان به عنوان جريان االاتات در نظام آموزشی در نظر گرفت كاه ي  دهه اخير را می

 ه درسایبرنامابار  به ايجاد تغييرات زيادي شده است. در اين مطالعه روي تغييرات اعمال شده

رايناد فرا به عنوان  برنامه درسیريا ی مدرسه تمركز خواهيم داشت و در كان بحث، االا  

 . گيريمر میبه قصد معنادارتركردن و مؤثرتر كردن يادگيري در نظ برنامه درسیايجاد تغيير در 

  ریاضی برنامه درسیعوامل تأثیر گذار در تحوالت 

ريا ی مدرساه در بساياري از كشاورها در نقااط مختلا  جهاان  هاي اخير االاتاتدر دهه

هاي االاتات در آنها به طور قابل توجهی متفاوت بودند، با الورت گرفته است. هرچند زمينه

توان يااد گرفات. ايان االااتات اين تال چيزهاي زيادي از طريق تامل و تحقيق در آنها می

آموزشی، محتواي ريا ای، پاداگوژي، مناابع هاي نظام اغلب به الورت جامع شامل همه جنبه

 و تتی امتحانات بوده است.  1ها( و ارزيابیهاي درسی و فناوريتدري  و يادگيري )كتاب

در غارب، يا  « دوران ريا ی جدياد»شود كه االاتات با نگاهی به گذشته ماتظه می

  در سراسار هاي درسی ملی ريا ی كشاورهاي مختلادر برنامه جنبر ريا ی ايجاد كرد كه

هاي آموزشای هاي عملی آن تتی تا اماروز هام در سانتدنيا تاثير گذاشت. تا جايی كه داللت

مت توان به تحوالت درون توزه ريا ی و مقاوشود. از آن جمله میبع ی مدارس مشاهده می

شاد یها را شاامل ممدرسه در مقابل گفتمان جديد ريا ی اشاره كرد كه مباتثی مثل مجموعاه

 (.2006آزاد، م)غا

ثير گاذار بار أهاي جديد در اين تاوزه، ديگار عامال تاشناسی و طر  نظريهتوسعه روان

لاوم هاي رفتاارگرايی، توساعه عريا ی بود. در واقاع، مطالعاات نظرياه برنامه درسیتحوالت 

والت شناختی، و رويکردهاي آموزشی مبتنی بر نظريه ساخت و سازگرايی تاثير زيادي بار تحا

 (.2006آزاد، ريا ی به لحاظ رويکردهاي پداگوژي داشته است )غام ه درسیبرنام

المللای مانناد گذشته شاهد آن بوديم كه نتايج مطالعات تطبيقای بين همچنين، در چند دهه

ها و اذهان عمومی را متوجه عملکرد چگونه نظر سياستگذاران آموزشی و همچنين رسانه 2تيمز

درسی ريا ی هايآموزش ريا ی نمود، و موجب تحوالتی در برنامهآموزان و معلمان در دانر

                                                 
1. Assessment 

2. Trends In International Mathematics And Science Study: Timss 
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هاي به دسات آماده از تحقيقاات و تجاارب جهاانی در مدرسه در كشورها شد. در واقع، يافته

ساازي ثير داشته، و امکان االاتات آموزشای و پيادهأدرسی تهايماهيت و نوع تغييرات برنامه

هاي درسای، نقار توان باه نتاايج طراتای برناماهت میآن را فراهم كرد. از جمله آن االاتا

بااازنگري شااده اجاازاي تاادري  ريا اای )محتااواي ريا اای، پااداگوژي(، نقاار تکنولااوژي، 

 هاي جديد شناختی و فرهنگی اجتماعی اشاره نمود. ديدگاه

 1995تيمز در سال  -«المللی ريا ی و علومسومين مطالعه بين»ايران نيز از اولين باري كه 

شاود، شمسی( اجرا شد، در اين مطالعه كه هر چهار سال يا  باار برگازار مای 1374دي )ميا

برگزار شده است كه نتاايج  2019تا  1995 شركت كرده است. تا به تال، هفت مطالعه از سال

(، منتشر خواهد شاد. نتاايج باه دسات 1ميادي 2020دسامبر  9) 1399آخرينِ آن، در آذر ماه 

ثير داشاته أاي اياران تاريا ای مدرساه برنامه درسیالمللی در تغييرات بين آمده از اين مطالعه

(، شااهدي باراي ايان 1389توزه ريا ی )ايرانمنر و همکاران،  برنامه درسیاست. راهنماي 

دهنده  اع  المللی تيماز كاه نشاانتواند باشد. در مقدمه اين راهنما، نتايج آزمون بينادعا می

انی در توزه ريا ی بوده است، به عنوان يکی از داليل ارائه آن برنامه آموزان ايرعملکرد دانر

سال گذشته همين راهنماي برنامه، مبناي  9است كه در تأكيد  جديد مطر  شده است. الزم به 

هااي درسای ريا ای باراي اي و تولياد كتابدرسای ريا ای مدرساه تغييرات محتواي برنامه

 زشی ايران بوده است. نظام آمو 12هاي اول تا سال پايه

اقتصاد، عموميات و فراگياري  3و جهانی شدن 2المللی شدنهاي اخير، بينهمزمان در سال

هاي تاريخی قاوي هاي نيروي انسانی، نقر انگيزهرشد فناوري و نيازهاي مربوطه براي مهارت

در مدرسه به  اي را براي ريا یكنند كه بايد استانداردهاي يکپارچهبراي االاتات را بازي می

(. امروزه، بازنگري دقياق ريا ايات مدرساه و دقات 2017ارمغان آورد )شيموزو و همکاران، 

و بررسی موشاکافانه راهبردهااي گونااگون كاربسات  برنامه درسیبخشی به معناي االاتات 

 آن، مسئله االلی كشورها، و بسياري از فعاالن اجتماعی و آموزشی شده است. 

                                                 
 طبق اطاعات به دست آمده از مركز مطالعات تيمز و پرلز در پ وهشگاه مطالعات آموزش و پرورش .1

2. Internationalization 

3. Globalization 
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درسی در هار فعااليتی از ايان ناوع،  هاي آموزشی، برنامهبودن فعاليتبا توجه به هدفمند 

كناد. اهاداف ياادگيري را مشاخص می درسای اسات كاه نقشی تياتی دارد. زيرا ايان برناماه

( كه اغلب كشاورها تمايال دارناد مو اوعات 2013دهد )كاي و هاوسون، ها نشان میبررسی

شاوند را در برناماه درسای هستند و تدري  می تأكيد منتخبی كه در كشورهاي پيشرفته مورد 

ملی خود جاي دهند. امروزه اين گراير در مو وع درسی ريا ی، با توجه به ماهيات خاا  

باشد، تتی نسبت به ساير مو اوعات، شود از نظر ارزشی و فرهنگی خنثی میآن كه تصور می

ر زميناه ارتبااط آماوزش شود. در تالی كه تحقيقاات متعادد انجاام شاده دبيشتر هم ديده می

هاي جوامع اين تصور را با چاالر جادي رو باه رو سااخته اسات. ريا ی با فرهنگ و ارزش

 ( 1999، 2يهكاركسون، فيتزسيمونز و سی ؛2002، 1يه و بيشاپ)سی

عاارف مت برناماه درسای( اشاره به اين دارند كه 1986به عنوان مثال، هاوسون و ويلسون )

ار گرفتاه كتقريباً در همه جا به »تأثر از نيازهاي تجارت و النعت است، اي كه مريا ی مدرسه

 اين ادعا، با وجود تنوع شديد شرايط اجتمااعی اقتصاادي باين كشاورها الاورت«. شده است

تحصايلی  اي از اين تنوع شرايط اجتماعی و اقتصادي، الگاويگرفته است. آنان به عنوان نمونه

 نند. كدر ژاپن و مکزي  را مقايسه می

ماوزش دوره آا آنها %95كنند، و تقريبااً نام میآموزان در دبستان ثبتدر ژاپن تقريباً تمام دانر

ت ناام آموزان در دبساتان ثبادانر %60كنند. در مقابل در مکزي  تدود كامل می دبيرستان را

دو كشور ر آنها دوره دبيرستان را كامل كردند. با اين تال مشاهده شده كه ه %3كردند و فقط 

بار آن پوشار در هر پايه تحصيلی مو وعات ريا ی كااماً شابيه باه هام داشاتند. عااوه 

يی موادي كاه در جاار ژاپن و مکزي  با اقتباس از ريزمو وعات ريا ی خا  در هر پايه د

آماوزان ژاپنای آموزان نه شباهتی باه دانرشد؛ جايی كه دانرديگر توليد شده بودند تعيين می

 نه مکزيکی! داشتند و 

المللی در آن زمان را نشاان بين برنامه درسیاين بحث و مثال، به و و  روندي به سمت 

هاي تحقيقاات و المللای اطاعاات و يافتاهاين نمونه به معناي آن نيست كه تبادل بين دهد.می

ها را براي تتی مو وعات آموزش ريا ی داراي ارزش نيست. به طور طبيعی هر ملتی بهترين

                                                 
1. Wee Tiong Seah & Alan J. Bishop 

2. Philip C. Clarkson, Gail E. Fitzsimons,& Wee Tiong Seah 
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-خواهد، ولی در عين تال الزم است توجه شود كه اهداف ريا يات مدرساهفرزندان خود می

هااي آموزشای دارد. در اي، در همه جا يکسان نيست و بستگی به شرايط باومی و ملای نظاام

هاي ريزي درسی، ديدي نقادانه نسبت باه تجرباهاندركاران برنامه رورت دارد كه دست نتيجه

، به نيازها و شرايط واقعای خاود برنامه درسیباشند و در  من، در توليد  ساير كشورها داشته

  بيشتر توجه كنند.

توان به شيفتگی كشورهاي غربی و تتی ايران، نسبت به برنامه اي ديگر، میبه عنوان نمونه

هاي جنوب شرقی آسيا، به خصو  ژاپن و سانگاپور اشااره كارد كاه درسی ريا ی در كشور

اند. بادين سابب در بع ای داشته 1المللی تيمز و پيزامگيري در مطالعات بينهاي چشموفقيت

اي استانداردهاي هسته»هاي متعددي مشغول استخراج كشورهاي غربی مانند اياالت متحده، تيم

اند، ولی باه دليال يکساان نباودن ريا ی از برنامه درسی ريا ی سنگاپور شده« 2برنامه درسی

آماوزان آمريکاايی رابطه با آن، دچار مشکل هستند و موفقيتی كه داناربستر اجرا، همچنان در 

آماوزان سانگاپور، تفااوت اند، باا موفقيات بااالي دانارالمللی كسب كردههاي بيندر ارزيابی

 (. 1399آزاد، چشمگير دارد )غام

( و به استناد نتايج مطالعات تطبيقی، تادري  0620) 3اين در تالی است كه به گفته لونگ

ارزش »اسات و بار ساه مؤلفاه « 5سانتی» 4ريا ی در اغلاب كشاورهاي جناوب شارقی آسايا

ها را استوار است كه وي آن« تدري  كاسی»و « اي معلمانآموزش و توسعه ترفه»، «فرهنگی

ی آسيا معرفای كارده به عنوان سه وجه متمايزكننده آموزش در مجموعه كشورهاي جنوب شرق

فرهنگ »كند كه آنچه آموزش ريا ی را در اين كشورها غنا بخشيده است، است. ولی تأكيد می

اي با فرهنگ آموزش در غرب دارد. افزون بر اين، لونگ هاست كه تفاوت ريشهدر آن« آموزش

ناداري اشاره كرده است كه سواد مو وعیِ ريا ی معلمان و آموزش معلمان ريا ی به طور مع

 باالتر از همکارانشان در كشورهاي غربی است. 

                                                 
1. Programme For International Student Assessment (Pisa) 

2. Core Curriculum Standards 

3. Frederick Leung 

شود كه تحت نفوذ ها يا اقتصادهايی ارجاع داده می(، كشورهاي جنوب شرقی آسيا به نظام2012به گفته فردري  لونگ ) .4

 كنگ، ژاپن، كره، سنگاپور و تايوان هستند. ميراث فرهنگی كنفسيوس هستند و شامل چين، هنگ

5. Traditional 
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ها باه طاور افراطای باه ريزياز شروع تغييرات اخير در ايران نيز شاهد بوديم كه در برنامه

امريکا تهياه شاده، « 1شوراي ملی معلمان ريا ی»استانداردهاي برنامه درسی ريا ی كه توسط 

تغيير برنامه درسی ريا ی معرفی شد )ايرانمنر  عنوان توجيهی برايارجاع داده شده و تتی به

آمريکا « شوراي ملی معلمان ريا ی»(. اقبال نسبت به اسناد تهيه شده توسط 1389و همکاران، 

دانشگاه فرهنگيان، يکی از « برنامه كارشناسی پيوسته آموزش ريا ی»در تدي بود كه تتی در 

، به عنوان منباع («2000اي )ريا ی مدرسه االول و استانداردهاي»سندهاي اين شورا با عنوان 

شااد. در تااالی كااه نااه تنهااا نظااام آموزشاای غياار متمركااز امريکااا و تاادري  می 2آموزشاای

هاي آن با نظام آموزشی متمركز ايران تفاوتی چشمگير دارد، بلکه به لحاظ اقتصادي، زيرساخت

شاود. در ور دياده نمیهاي اجتماعی نيز فصل مشترو زيادي بين اين دو كشفرهنگی، و ارزش

( در ماورد دو برناماه 1986اي كه هاوسون و ويلسون )توان مصداقی ديگر از نکتهاينجا نيز می

  ژاپن و مکزي  مورد بحث قرار دادند، مشاهده كرد.

اي هماهنگ از ، به عنوان فرايند توليد دنبالهبرنامه درسیبا در نظر گرفتن توليد 

تواند موجب آموز كه بالقوه میهاي ارزيابی دانرو رويههاي يادگيري، مطالب، موقعيت

، نقل شده در كاي و 2002، 3آموزان باشد )هرشکوويت تغييرات مطلوب در يادگيري دانر

 برنامه درسیشود كه طی سه دهه گذشته تركت به سمت (، مشاهده می2013هاوسون، 

لی شدن، تقويت شده است. با اين الملتأثير مو وع جهانی شدن و بينالمللی ريا ی تحتبين

كه آرمانر توليد و « ريا ی جديد هدور»شدن، با رويکرد تفاوت كه رويکرد جديد جهانی

ترويج ي  برنامه درسی خنثی از نظر فرهنگی بود، متفاوت است. در رويکرد اخير كه مورد 

ی و هماهنگ هاي متولی برنامه درسی ريا ی واقع شده، چيزي كه در سطح جهانبحث سازمان

شود، محتواي مشترو برنامه و پيداكردن مخرج مشترو بين آنهاست و باور به آن توجه می

دارد كه اجراي برنامه و آموزش معلمان، همچنان امري ملی و بومی است و تابع شرايط زمانی 

 هاي ديگر است. و مکانی و فرهنگی و اجتماعی و بسياري جنبه

                                                 
1. National Council Of Teachers Of Mathematics: NCTM 

(. در برنامه درسی دوره: كارشناسی پيوسته، رشته آموزش ريا ی )خا  263آموزش ريا ی ) . درس فلسفه معلمی در  .2

 ( 1394دانشگاه فرهنگيان(، مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )

3. Rina Hershkowitz 
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كنناد كاه در آن شادن را باه عناوان فراينادي معرفای می(، جهانی2013كاي و هاوسون )

هاا، اي جهاانی از ارتباطاات، همکاريهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از طرياق شابکهنظام

تمل و نقل و تجاارت، يکپارچاه شاده اسات. باه ايان ترتياب، افازاير ارتباطاات جهاانی، 

ی گی ماا مساتلزم آموزشاگرانهاي زنادهاي درونی در بسياري از جنباهيکپارچگی، و وابستگی

  به هم است كه دوباره در مورد آموزش ريا ی بيانديشند. مردم جهان به طور غير قابل تفکي

هاان هايی كاه در نقااط مختلا  جثر از پديدهأمتصلند به طوري كه تتی اتفاقات محلی هم مت

 گيرد. افتد شکل میاتفاق می

 ارچوبی براي درو جهانی شدن و تجزياهجوامع آموزش ريا ی و علوم از طريق توليد چ

 و تحليل اثر آن بر آموزش به اين چالر پاساخ دادناد. باا ايان تاال جهاانی شادن همگاونی

 رد مناابعدر مو اي بين كشورهاهاي گسترده)همانندي، تشابه( به بار نياورده است. هنوز تفاوت

عات اره در ماورد مو اوجهانی شدن ما را ملزم به تفکر دوبا آموزشی در دسترس وجود دارد.

كناد و همچناين باازنگري اهاداف درسای ريا ای می محتوايی و توالی مو وعات در برنامه

 ی به ريا برنامه درسیكند. امروز بير از هميشه، الزم است اي را ايجاب میريا يات مدرسه

كناد،  م آموزان در رشد توانايی تفکر انتقادي و تل مسئله كاي طراتی شود كه به دانرگونه

رش هاي مياان فرهنگای و پاروهاي مناسبی براي پروراندن ارتباطات و همکاريهمچنين زمينه

 خاقيت و نوآوري ايجاد نمايد.

دارد  المللی شدن در اقتصاد، به فرايند طراتی و كاربست محصوالت و خدماتی اشاارهبين

. در آماوزش ريا ای، هاي خاا  محلای جاور شاوندكه بتوانند به سادگی با بازارها و زميناه

مختلا  دارد: آشاکارترين فارم آن در  اي جديد نيست. چنادين شاکلالمللی شدن، پديدهبين

هاايی كاه اساسااً باراي هاي درسی باود، ياا اقتبااس محلای از كتابروزهاي استعماري كتاب

خياراً (. ا2013آموزانی با پيشينه فکري كاماً متفاوت نوشته شده بودند )كاي و هاوسون، دانر

روي مطالعات تطبيقی قرار گرفته است، باه طاور خاا  روي تأكيد  المللی شدن در زمينه بين

آماوزان المللی پيشرفت دانرالمللی ريا ی و علوم )تيمز( و سنجر بينروندها در مطالعه بين

كنااد و بعااد كشااورها را باار اساااس عملکاارد آمااوزان را ارزيااابی میدانر(، كااه داناارِ 1)پياازا

 كند. بندي میآموزانر رتبهدانر

                                                 
1. Programme For International Student Assessment: PISA  
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با  شودمداران میآيد، معموالً مبناي نظرات سياستنتايجی كه از اين مطالعات به دست می

اين تال مطالعات تيمز به طور خا ، روشنگري زيادي در خصاو  سانت كااس درس و 

ده در د شهاي درسی توليهاي درسی در سراسر دنيا كرده است و اين تقيقت را كه برنامهكتاب

ه کار نمودآموزانشان داشته است را آشثير بسيار زيادي بر نتايج آزمون دانرأت  ت  كشورها ت

 است )همان منبع(. 

، طراتای برناماه درسایالمللی شدن و جهانی شادن، تاأثيرات قدرتمنادي بار تولياد بين

ان دي خودشهاي آموزشی و واداشتن كشورها و آموزشگران به بررسی انتقاآموزشی، و سياست

زوكاري اين دو نيرو، ساا هاي درسی قصد شده، اجرا شده و كسب شده دارندبا توجه به برنامه

اي ئلهگذارد تا بهتر درو كنيم كه چگوناه دو نظاام آموزشای متفااوت، باه مسادر اختيار ما می

 وگذاران، محققاان كناد كاه سياساتپردازند و در نتيجاه، ايان فرالات را ايجااد میمشابه می

ه برنامات كارورزان، به تجاربی فراتر از نظام آموزشیِ خود بنگرند و به ايان ترتياب بار مقاوال

ته كننده پيشارفت آموزشای باشاند، تأمال داشاتوانند تسهيلريا ی و تدري  آن كه می درسی

 باشند.

المللای، بساياري از پ وهشاگران، معلماان، و هاي جااري در ساطح بينهمچنين در بحث

کرانه كنند و به موارد مهمی چون تفکر مبتالحبت می 21هاي قرن ، از شايستگیگذارانسياست

هااي تهاي اطاعاتی، همکاري و ارتباطات، سواد مدنی، آگاهی جهانی و مهاارو نقاد، مهارت

 ملای و رسیبرنامه دپردازند. در بسياري از كشورها، به منظور هدايت توليد متقابل فرهنگی می

هاي قارن ها، روي چارچوب شايساتگیمدار براي پرورش شايستگیمدرسههاي طراتی برنامه

هيم كنند. در اين رابطه، يکای از عناالار مهام در نظار گرفتاه شاده عباارت از مفااكار می 21

 هاي مختل ، در سراسر جهان مطار هاي ريا ی و سواد ريا ی است كه از ديدگاهشايستگی

 شده است. 

پيزا است كه نقر سواد ريا ی را به عنوان ي  هدف االالی  ها، مطالعهيکی از اين نمونه

بينی جهان  اروري دهد، چرا كه در توالي ، تبيين و پيرآموزش ريا ی مورد تأكيد قرار می

سواد ريا ای ررفيتای »(، طبق تعري  پيزا، 2003، 1سازمان همکاري و توسعه اقتصادياست )

                                                 
1. Organisation for Economic Co-Operation and Development: OECD 
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هاي گونااگون اسات. ساواد  يات در زميناهكارگيري، و تفسير ريابندي، بهفردي براي الورت

ها تقاايق و ابازار وار و اساتفاده كاردن از مفااهيم، روياهريا ی شامل استدالل كردن ريا ای

كناد تاا ها است. سواد ريا ی به افراد كم  میبينی پديدهريا ی براي توالي ، تبيين، و پير

هاي موجاه و ات و ق ااوتكناد بشناساند و تصاميمنقشی را كه ريا يات در دنياا باازي می

مستندي داشته باشند كه باراي شاهروندان ساازنده، مشااركت كنناده و بازتااب كنناده باودن، 

 (.2012، 1)استيسی « روري است.

، نقل شاده در ساند مباتثاه 2003، 2اين در تالی است كه به عقيده برخی محققان )يابانکا

هاي مختل  منجر به فهم متفااوتی از و فرهنگها تواند در زبان(، خودِ واژه سواد می24لعه مطا

آن شود. در واقع، رويکردهاي مختل  موجود نسبت به سواد ريا ی متناسب است با اهادافی 

كند. بنابراين، تحليل دقيق اين مفهوم مساتلزم تمركاز كه آموزش ريا ی در هر كشور دنبال می

 است.  برنامه درسیآن در ي   3بر منطق

 ایبرنامه درسی ریاضی مدرسه تحقیقات در حوزه

هاي هاي اخير، مطالعات بسياري در توزه تعلايم و تربيات انجاام شاده اسات و يافتاهدر سال

متنوعی از تجارب جهانی و تحقيقات انجاام شاده باه دسات آماده كاه بار ماهيات تغييارات 

مطالعات  استاند. با اين تال، الزم هاي درسی ريا ی و تحوالت آموزشی، اثرگذار بودهبرنامه

المللی در خصو  موفقيت و شکست اهدافِ وعده داده شده توسط تحوالت مختلا  در بين

اماات كشورها، انجام شوند. به عنوان نمونه، شکست جنبر ريا ی جديد، اهميت تأمال در الز

 دهد. به طورجديد را كه منجر به گريز جزيی يا كلی كشورها از آن شد، نشان می برنامه درسی

 هاي مختل  تحاوالت برناماهساز بحث روي جنبهتوان گفت كه اين تجربه، زمينهمی مشخص

اشااره  ( به موارد زير2017درسی ريا ی در سراسر جهان شد. از آن جمله، شيموزو و ويتال )

 اند:كرده

 شناختی و فرهنگی مختل  راجاع باه ريا ای و ارتبااط آن باا هاي معرفتوجود موقعيت

 جامعه؛

                                                 
1. Kaye Stacey 

2. Jablonka 

3. Rationale 
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 اي در ساطح الی بين االاتات پيشنهادي براي برنامه درسای ريا ای مدرساهفاالله اتتم

 جهانی و شرايط واقعی و امکانات كشورهاي مختل  جهت اجراي آن؛

 آماوزان  رورت برقراري ارتباط بين برنامه و شرايط اجتماعی، فرهنگی و شخصای دانر

  آمياز ياي موفقياتهاي مختل ، با هم تفاوت دارند، در الورتی كه اجراكه در موقعيت

آماوزان در فرايناد تادري  و ياادگيري باه برنامه درسی جديد، در گارو مشااركت دانر

  اي سازنده و ثمربخر است؛شيوه

  هاي تواناد االااتات برناماهتربيات، می و هاي سياسی و سازمانی در تاوزه تعلايمطر

  درسی را ارتقا بخشيده يا ت عي  كند.

اشند كاه گذاران، الزم است آگاه بكه محققان، معلمان و سياستپيامد اين تأمات آن است 

لمای، نظار عهاي ريا ی، مسايل بسيار زياادي را از نقطاهنتايج نظري شامل سواد يا شايستگی

يد توجاه توانند پير بياورند كه همگی، نيازمند تحقيق هستند. همچنين باسياسی و فرهنگی می

، بلکاه ختم شاود برنامه درسیند فقط به تغيير در طراتی تواتحقيقی، نمی هداشت كه اين زمين

-بيز اجتنااالزم است كاربست اين تحقيقات را هم دربرگيرد. به عنوان نمونه، توجه به موارد ن

 ناپذير است:

 امال، كنناده و كادام عوهاي درسی ريا ی، چه عواملی تسهيلدر زمان اجراي تغيير برنامه

 بازدارنده هستند؟

 دامند؟ها كمحدوديت 

 اند؟منابع، چگونه بر االاتات و تصويب آنها تأثير داشته 

 ه سازي معلمان با چاه دقتای طراتای شاده و چگونابراي موفقيت االاتات، برنامه آماده

 انجام خواهد شد؟

 هاي متنوع اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و ملای، ماهيات و وساعت و ميازانچگونه زمينه 

 كند؟ تعيين میهاي درسی را مهاالاتات برنا

تحقيقات زيادي در كشورهاي مختل  دنيا روي ايان مقاوالت انجاام شاده اسات كاه از 

برناماه توان به درو بهتري از ماهيت و الزامات قابل تأمل در االاتات مقايسه و سنتز آنها، می

اي دست يافت. به عاوه، در اينجا دو سؤال بنيادي نيز مطار  اسات كاه ريا ی مدرسه درسی
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رود به طور خا ، پ وهشگران آموزش ريا ی و آموزشگران ريا ی، در تحقيقاات تظار میان

 ا ی، آنها را در نظر داشته باشند.ري برنامه درسیخود و توليد 

آماوزان، توانند مطمئن باشند كه توسعه درو مفهاومی دانرچگونه آموزشگران ريا ی می .1

 –جاه توان بين اين دو واست؟ چگونه میهاي پايه آنها تمام نشده به قيمت توسعه مهارت

خره آن تعادل الزم را برقرار كرد؟ و بااال -هاي پايه توسعه درو مفهومی و توسعه مهارت

 كه نقر فناوري در  رورت ايجاد اين تعادل چيست؟ 

توانند  من آن كه درگير كش  مسايل جالب توجاه ريا ای هساتند، آموزان میآيا دانر .2

يااز باه نهاي پايه خبره شوند؟ آيا چناين كااري، ياد بگيرند و در مهارتها را هم الگوريتم

 نگاه جديدي به انتخاب محتوا دارد يا ندارد؟

دي جاالبته اين مسايل، جديد نيستند و از نيمه دوم قرن بيستم، مو اوع بحاث و مجادلاه 

ا ای اي در انجمان ري، كميتاه1946جامعه جهانی ريا ی بوده اسات. باراي نموناه در ساال 

 4فحه الانگلستان شکل گرفت تا در مورد تدري  ريا ی دوره ابتدايی، گزارشی تهيه كند. در 

رسد، قدرت تفکار تمرين بدون قدرت تفکر ريا ی به هيچ كجا نمی»اين گزارش آمده بود كه 

ر را ام آن كاريا ی بدون تمرين هم مثل آن است كه بدانيد چه بايد كرد اما مهارت يا ابزار انج

 وار تمايات شادهاشته باشيد. اما قدرت تفکر ريا ی كه توسط تمارين و ياادگيري طاوطیند

  «نند.كدهد تا از ريا يات لذت ببرند و آن را دنبال باشد، بهترين فرالت را به كودكان می

 بحث پایانی

( 2010) 2آمريکا، ريز، ريز و رابنستين« 1نامه شوراي ملی معلمان ريا یامين سال72»در مقدمه 

اند كه ي  چيز در مورد برنامه ريا ی تغيير نخواهد كرد كه در تااش باراي بهباود اشاره كرده

اي به عناوان مو اوع االالی بااقی خواهاد ريا ی مدرسه برنامه درسیآموزان، يادگيري دانر

كناد، زيارا باه طاور ماؤثر، تعياين نقر مهمی در آموزش ريا ی باازي می برنامه درسیماند. 

گيرند. پاسخ به ايان ساه ساؤال، آموزان چه چيز را، چه موقع و چگونه ياد میانركند كه دمی

كند تا باه هاي پ وهشی با ارزشی را براي پ وهشگران آموزش ريا ی در ايران، فراهم میزمينه

هاي مباتث مربوط به برنامه درسی ريا ی، خود را نسابت باه جاي پرداختن افراطی به تاشيه

                                                 
1.72nd Yearbook Of National Council Of Teachers Of Mathematics  

2. Barbara J. Reys, Robert E. Reys, & Rheta Rubenstein 



 1399تابستان  ،پانزدهم، سال 57فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

126 

خصو  در زمانی كه تغييرات سريع و غيرمنتظاره سه سؤال، مقيد بدانند. بهگويی به اين پاسخ

پايه، چالشی جديد براي نظام آموزشی و جامعاه اياران باوده كاه  12هاي درسی ريا ی برنامه

ا فت شديد اقبال عمومی به ريا ی، يکی از عوارض آن است. تاش براي پاساخ باه ايان ساه 

گيرناد، باراي ياد می -چه چيز، چه موقع و چگونه -ا ريا ی آموزان در رابطه بسؤال كه دانر

كنندگان برنامه درسی، مؤلفان طراتی هر برنامه درسی ريا ی كارآمد، تياتی است و به تدوين

تري هاي متعادلكند تا برنامههاي درسی و توليدكنندگان منابع آموزشی در ايران كم  میكتاب

اي كاه مبتنای توان اميدوار بود كه برنامهبرخوردار باشند. میتدوين كنند كه از انسجام بيشتري 

هاي پ وهشی بومی االايل و درو عمياق دساتاوردهاي جهاانی در ايان تاوزه اسات، بر يافته

نگر )استعاره وعاده غاذايی( اي كلبرنامه -آموزان ايرانی باشدگوي نيازهاي ريا ی دانرپاسخ

كاه باالقوه، قاادر باه سااختن  -انر )استعاره مِناو(هاي منفصل دگذاشتن قطعهبه جاي كنارهم

  اي است.آموزان مدرسههاي ريا ی در دانرهاي قابل اتکايی از دانر و مهارتطرتواره

ر ايران گيري كرونا و برهم خوردن معادالت جاري آموزشی داز اينها گذشته، در زمان همه

الااتات انگري و طراتی ز به دوبارههاي مجازي، نياآموزان به آموزشو جهان و اتکاي دانر

( 2007)جديد در برنامه درسی ريا ی را ايجاد كرده است. در اين شرايط تازه، توالايه فاولن 

ده اسات دانسته و هشادار دا« فناوري»را مقدم بر « پداگوژي»جاي تعمق و تأمل جدي دارد كه 

ان ابد تا آناي توسعه يه گونههاي پداگوژيکیِ معلمان بكه قبل از هر چيز، الزم است كه ررفيت

-رمايه( تاا سا1397بتوانند خوب تدري  كنند و از يکديگر، ياد بگيرند )نقال شاده در گوياا، 

را از  آماوزان، بيشاترين بهارهگذاري براي تلفيق پداگوژي با فناوري، باه ثمار برساد و دانار

 هاي مجازي ببرند.آموزش

 منابع
زاده، محمدتساان؛ نااايينی، كااارم؛ هورانی، اتمااد؛ بياا نپذير، بهماان؛ شااااياارانمنر، علاای؛ االااا 

سين و تبيگی، طيبه؛ جمالی، محسن؛ رودسري، مينو؛ تمزه زاده؛ عالميان، وتيد؛ رتيمی،باشیمين
خار راهنمااي برناماه تاوزه درسای ريا ای )اول ابتادايی تاا آ(. 1389سادات. )ميرمعينی، سيده

 ريزي آموزشای.هاي درسی. ساازمان پا وهر و برناماهريزي و تالي  كتابدفتر برنامه متوسطه(.
 وپرورش.وزارت آموزش
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ماره . شفرهنگ و انديشه ريا یهاي پ  از جنبر ريا ی جديد. (. واكنر1393پور، ابوالف ل. )رفيع
 انجمن ريا ی ايران. .1-11. الص54
ی و تربيات رساممبانی نظري تحاول بنياادين در نظاام تعلايم (. 1390) .پرورشوعالی آموزششوراي

 . وزارت آموزش و پرورش.عمومی جمهوري اسامی ايران
 رش.وپرو. وزارت آموزشسند تحول بنيادين آموزش و پرورش(. 1390) .عالی انقاب فرهنگیشوراي
ش و . وزارت آماوزبرنامه درسی ملی جمهوري اسامی ايران(. 1391) .عالی آموزش و پرورششوراي

 پرورش.
اي در اياران. مادار در ريا ايات مدرساه(. رد پاي آماوزش ريا ای واقعيات1393) آزاد، سهيا.غام

. دانشاگاه 70تاا  47. . الاص3. ساال دوم، شاماره برناماه درسایدر دوفصلنامه نظرياه و عمال 
 خوارزمی. 

طار   ايی.درسی ريا ی ساه ساال اول دوره ابتاداي از برنامهارزشيابی دوره(. 1399آزاد، سهيا. )غام
 وزارت آموزش و پرورش.، ريزي آموزشیی ملی، به سفارش سازمان پ وهر و برنامهپ وهش

 طار  پ وهشای ملای، باههاي ريا ی دوم و ششام دبساتان. ارزشيابی كتاب(. 1392كبيري، مسعود. )
 وزارت آموزش و پرورش.، ريزي آموزشیسفارش سازمان پ وهر و برنامه

 .برنامه درسیانی دانشنامه ايرپرداز تغييرات آموزشی. و نظريه (. فولن به عنوان معمار1397گويا، زهرا. )
 نسخه الکترونيکی. 
ايران، آري!  (. دانشگاه فرهنگيان: الد سال تربيت رسمی معلم در1398آزاد، سهيا. )گويا، زهرا و غام

مان سااز. 60تا  39الص.  .138. شماره فصلنامه تعليم و تربيتتداوم دارالمعلمين مركزي، خير! . 
 وزارت آموزش و پرورش.، ريزي آموزشیپ وهر و برنامه

هااي اجاراي آزاد، ساهيا. )زيار چااپ(. چالرمرت وي، مرت ی؛ گويا، زهرا؛ ملکی، تسان و غاام
ظرياه و ن دوفصالنامهارزشيابی تواليفی درس ريا ی در دوره ابتدايی در ايران از ديدگاه معلماان. 

 می.. دانشگاه خوارزبرنامه درسی در عمل
يا ای ردرسی دوره كارشناسی پيوسته رشته آموزش برنامه(. 1394وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. )
  )خا  دانشگاه فرهنگيان(.

ی . ترجماه ناهياد ملکا1990 هريا ايات مدرساه در دها(. 1986هاوسون، جفري و ويلسون، برايان. )
 (. نشر مركز.1368)
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