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 9زهرا گویا
مستندسرای   ارايد در ايرران،    گرر    درد   فقر تاريخیچکیده: 

آمویشی یده است. در اين -ا  دلمیهها  یياد  به جريانآسیب

ها  دملری   ها  نظر    جريانمقاله، با مر ر  اجمالی بر ديدگاه

برنامه درسی رياضی در جهان طی سره دهره، ای تیییررات برنامره     

-دنوان مصداای بررا  ناران  اخیر، به هدرسی رياضی ايران در ده

اده شرده  هرا اسرتف  دادن استفاده نادایق   غیرمنتقدانه ای اين جريان

اندياری بروده اسرت. ايرن در     است   مالک، دلمی   نه مصلحت

ا  در ايرران    درسری مدرسره   ها حالی است که تیییرات برنامه

« یدگری سیاسرت »جهان، دموماً متأثر ای مالحظاتی است که بادث 

دنوان يکی ای داليل  جد   ناکارآمرد  تیییررات   شود   بهها میآن

در اين مقاله، نويسنده اصرد  . است شده هدرسی شناخت ها برنامه

يک متخصر  برنامره درسری     دنوانیيسته خود را به هتجربدارد 

رياضی در تلفیق نظريه   دمل، به متخصصان اين حویه در ايرران  

نگر  برنامه درسری رياضری در د ره   منتقل کند تا شايد در د باره

 ر گیرد.   پساکر نا، مورد استفاده ارا 14-کو يد-گیر همه

برنامه درسی رياضی، سیاست، ايدئولوژ ، تیییررات  ها:  کلیدواژه

-مستندسرای ، همره  گر ، ر يکرد انتقاد ، ا ، فقر تاريخیبرنامه

 ، پساکر نا.14-گیر  کو يد
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Abstract: Ahistorical and noncritical 

approach and lack of documentation of 

incidents in Iran, has caused severe damages 

to the educational and scientific activities. 

This study is a fair critique rather than 

expediency in which, the scientific genuinity 

was taken as a measure to assess the draft of 

the new mathematics curriculum in Iran 

(1399/2020). In general, curricula are jeavily 

influenced by politics than are mostly rooted 

in ideologies and Iran is not an exception. As 

a result, the curricula are more responsive to 

the ideologies and goverments rather than 

students and teachers. In last two decades in 

Iran, we have been witneesed that the 

mathematics curriculum reformers and 

mathematics textbooks authors, have taken 

into account many ideological/ political 

concerns that in fact, they have not asked for. 

This “politicization” has been one of the main 

factors in unsuccessful change of 

mathematics curriculum in Iran. In this paper, 

the author will share her living experiences as 

mathematics curriculum expert in integrating 

theory and practice in revising school 

mathematics curriculum to suit pandemic and 

post-pandemic era.   
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 مقدمه

فرهنگری   درالی انقرال   در شرورا  « آمویش   پرر رش  بنیادين تحول سند»، 1144در ماه آذر 

 054442شرماره   ه، طری نامر  آمویش   پر رش یير  ات سال پس ای آن،  تصويب شد   يک

ريز  آمویشی، برنامه   خطا  به معا ن  یير   رئیس  ات سایمان پژ هش 02/10/41مورخ 

. در ايرن سرند   1، ارسال نمرود «ايران را جهت ابالغ   اجرا اسالمی جمهور  ملی درسی برنامه»

-همره  تحوالت برا  اساسی اانون مثابهبه پر رش   یشآمو بنیادين تحول سند»آمده است که 

 آمرویش   پرر رش   دالیشورا    فرهنگی انقال  دالیشورا  تصويب به درایمدت   جانبه

 بايد»(   در نتیجه، 1)ص.« است گرفته ارار آمویش   پر رش  یارت کار دستور در   رسیده

-بایتولیرد اررار     بایخوانی مورد   تربیتتعلیم  نظا  کالن   خرد ها مؤلفه   هایيرنظا  تما 

 تحول سند اصلی ها یيرنظا  ای يکی دنوانبه ملی درسی برنامه»در ادامه تأکید شده که «. گیرد

 در دمیرق    گسرترده  جانبره، همره  تحرول  ايجاد يادگیر ، یمینه جامد نقاه منزله به   بنیادين

در آيرد کره الی  اسرت    ين تأکید، چنین برمیای ا«. آ ردمی فراهم را آمویشی محتوا    مفاهیم

ا    ای جملره برنامره درسری    هرا  مدرسره  درسی موضرو   ها فرايند باینگر  يا تولید برنامه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        شوند:                                                                                              ها  یير در نظر گرفتهفرضرياضی، پیش

 ارمزها، در جا  ديگرر  در سرط    ها  کالن حاکمیتی   خطوط کلی   تعیین خطسیاست

 برنامره درسری  شوند. در صورتی که براینگر  يرا ترد ين    گیر    تعیین میباالتر  تصمیم

درسری  دمرومی   موضرودی،    ريرزان  هرا  متخصصران موضرودی، برنامره      مسرئولیت جز

 ها  مختلفِ موضودی   معلمان است.  آمویشگران حویه

      هضر رت   چرايی  باینگر  به صراحت بیان شود. بررا  مثرال، نیایهرا  برآمرده ای حروی 

دگیر  جديرد،  ها  يرا شناسی   نظريهها  ر انمحتوايی، ر يکردها  فلسفی، ظهور نظريه

هرا   هرا  جهرانی، يافتره   تحوالت جمعیتی، تیییر ساختارها  سیاسی   اجتمادی، مناسبت

 ا  باشد. تواند دامل تیییر يا اصالح برنامه درسی رياضی  مدرسهپژ های   نظاير آن، می

                                                 
 مصرو   "ايرران  اسرالمی  جمهرور   ملری  درسری  برنامه" مصوبه تصوير پیوست به احترا ، با»در آن نامه آمده است که   1.

 « شود.ارسال می اجرا   ابالغ جهت 02/4/41الی   4/10/44تاريخ  پر رش   آمویشدالی شورا  872 الی  857جلسات 
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  بر ر يکررد نظرر    جهرت   «يادگیر  هحوی»در سط  کالن   برنامه درسیتوجه شود که ،-

سال تحصیلی متمرکز است    ارد  10نتخا  محتوا   سایماندهی آن در طول گیر  برا  ا

 .  1شودنمیها   جزيیات سرفصل

 تعديل شده، ماخ  گرردد   داليرل آن توضری  داده       موارد  که حذف، اضافه يا جرح

 شود.  

 اکتفرا نارده  « براینگر  »برنامه درسی بوده   بره  « تیییر»گذار  کالن مبنی بر اگر سیاست -

 گیر  به تفصیل تبیین گردد. است، الی  است اسناد پاتیبان برا  اين تصمیم

ها  درسی موظرف بره   (، گر ه1141« )ايران اسالمی ملی جمهور  درسی برنامه»پس ای ابالغ 

 برنامره  راهنمرا  »يادگیر  مختلف شردند     ها برا  حویه« درسی برنامه راهنما »تهیه 

ريرز     ، توسط گرر ه رياضری دفترر برنامره    1147سال  در« رياضی يادگیر  حویه درسی

( که نتیجره  1144آیاد، ها  درسی تهیه شد   مورد ادتباربخای  ااد شد )غال تألیف کتا 

هايی جهت بهبود   اجرايی شدن آن راهنما برود. ايرن در حرالی اسرت کره      آن، ارائه توصیه

برا  برنامره درسری    1144سال نويس جديد  در ها  سیاسی، پیشاحتماالً بنا به مصلحت

-تهیه شد   بره « رياضیات يادگیر  حویه تربیت   درسی برنامه راهنما »رياضی با دنوان 

نرويس بررا  تعرداد  ای متخصصران رياضری   آمرویش       ادتباربخای آن، اين پیش منظور

نیرز   1147رياضی ای جمله نويسرنده ايرن مقالره، فرسرتاده شرد کره در ادتباربخاری سرند         

رابطره برا    حقیقت، مبتنی بر گزارش مبسروطی اسرت کره در    داشت. اين مقاله در ماارکت

ريرز  آمویشری   پژ هش   برنامه به سایمان 1644داليل ناکارآمد  اين د  سند، در خرداد 

   1147سرال  « رياضی يادگیر  برنامه درسی حویه راهنما » هارسال شد. در فرايندِ مقايس

(، معلرو  شرد   1144« )حویه تربیت   يادگیر  رياضیات راهنما  برنامه درسی»نويسپیش

جز يک مرورد اساسری   چنرد    ا  بهد ، تقريباً يکسان است   تفا ت دمده که محتوا  هر

شود   نتیجه کلیات د  برنامه معرفی می نکته  يرايای    اژگانی، بین آنها  جود ندارد. در

 گردند.موارد میاير با هم، ماخ  می

                                                 
 ه  بررا  اسرتفاد  (Curriculum Guide) « درسیراهنما  برنامه»ها )ريزمواد(   جزيیات محتوايی   ر شی، در سرفصل .1

 شود. مؤلفان   معلمان، ارائه می
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، «دنصرر »در جد لی با سره سرتون   ، 1147سال « رياضی يادگیر  امه درسی حویهبرن راهنما »

، «اریشریابی »، «معلرم »، «متربری »، «محتروا »، «هردف »  هارت دنصرر   « چرايی»  « گیر جهت»

راهنمرا   »نرويس پریش طراحی شده است. در « خانواده»  « محیط»، «يادگیر  -فرايند ياددهی»

نیز « خانواده»  « محیط»د  دنصر ، 1144سال « رياضیات برنامه درسی حویه تربیت   يادگیر 

توجه در هرد  برنامه، ديردن رد  پرا  مجمودره    به اين جد ل، اضافه شده است.  لی نکته اابل

آمريکرا   کانراد طری بریش ای د  دهره،      « 1شورا  ملی معلمان رياضی»استانداردهايی است که 

است. بدين سربب پژ هارگر بره ايرن     ها داده نادهاست که تقريباً، ارجادی هم به آنمنتار کرده

، به 1147  راهنما   1144نويس داليل اصلی  نابسامانی پیشبند  رسید که شايد يکی ای جمد

شرورا  ملری   »درک نادایق مجموده استانداردها  برنامه درسی رياضی که طی د دهه توسرط  

-  پریش  1147تحلیرل راهنمرا    سبب در انتخا  مسیر گردد. بدينمربوط می« معلمان رياضی

رياضری   برنامه درسی« تیییر»يا « باینگر »، اين پیاینه بایخوانی شد تا شايد برا  1144نويس 

 شود.   ا  در ايران، مفید  اادمدرسه

 دبیات پژوهش ا

طرور گسرترده     بره « شورا  ملی معلمان رياضری »، ای استانداردها  1144   1147در د  سند 

ريزان درسری رياضری در ايرران،    سبب برا  برنامه ، استفاده شده است. بدين0اغلب غیرمستقیم

گیر  اين استانداردها ضر ر  است تا به آنها کمرک کنرد کره درصرورت     آشنايی با سیر شکل

دلیل تأثیر  که برنامره  تر  ای منابد اين شورا استفاده کنند. افز ن بر اين، بهنیای، با داليل محکم

هرم اشراره   آنپور بر ر ند تولید استانداردها در آمريکا داشته، به اختصار بره درسی رياضی سنگا

 شود.می

                                                 
مربوط به آمريکا   کانادا است   ای اين به بَعرد در ايرن مقالره،    « ضیشورا  ملی معلمان ريا»اسناد مربوط به استانداردها   . 1

 شود.     میشده   تنها به اين شورا ارجا  دادهبودن اين شورا در سط  جهانی، آمريکا   کانادا حذفدلت دا به

  شده است.ندرت ارجا  دادهبه منابد استفاده شده، به  0
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 پیشینه استانداردها

، «شورا  ملی معلمان رياضی»گیر  استانداردها  برنامه درسی رياضی توسط ايده اصلی شکل

ادرال  شرد   « 24ا  در دهه ها برا  رياضی  مدرسهدستور کار برا  دمل: توصیه»در االب بیانیه 

هايی ای اين بیانیه شردند. بره   ها  مختلفی مسئول پیگیر  بخش(. سپس هر سال، کمیته1424)

 24شرد کره در دهره    بینری مری  (، منطق تولید استانداردها اين بود که پریش 1444) 1گفته سودا 

ته   میالد ، تکنولوژ  بر ماهیت   انوا  مااغل   یندگی در خانه   یندگی ر یانه تأثیر گذاش

گیرند نیرز، بايرد تیییرر کنرد.     آمویان ياد میآنها را تیییر دهد. در نتیجه، نو  رياضیاتی که دانش

آمویان را بررا  ر يرار يی برا دنیرا      ا  بد ن تیییر باای مانده بود   دانش لی رياضی مدرسه

 کرد.  متأثر ای تکنولوژ ، آماده نمی

-ا  در ايراالت ای  ضعیت رياضی مدرسره  ها  تهیه شدهها  انجا  شده   گزارشپژ هش

هايی برا  ترد ين خطروط کلری برنامره درسری      متحده بادث شد که ای طرف اين شورا، کمیته

استانداردها  برنامه درسی   اریشریابی  »رياضی تاکیل شوند   در نهايت، ا لین سند با دنوان 

آمرویان  همه دانش»بر اين که  ( منتار شد. در اين سند، با تأکید1424« )ا برا  رياضی  مدرسه

، پنج هدف یيرر بررا    «باشند هايی برا  يادگیر   طیف  سیعی ای رياضی را داشتهبايد فرصت

 .(  1444)سودا ،  0، تبیین شد10دبستانی تا پايه آمویان ای پیشتما  دانش

 ياد بگیرند برا  رياضی اریش اائل شوند -

  ار استدالل کنندياد بگیرند رياضی -

  ار برارار کنندبگیرند ارتباطات رياضیياد  -

 نفس پیدا کنندبهها  رياضی خود، ادتمادنسبت به توانايی -

 کن شوند. حلدر رياضی، مسئله -

تبیین شدند « ا مدرسه برنامه رياضیمعیارهايی برا  تعالی در »ها، سپس برا  تحقق اين هدف

مین شرود. در ايرن سرند، ايرن معیارهرا      آمویان به رياضی  با کیفیت، تضر تا دسترسی  همه دانش

                                                 
1. Suydam  

در دانارگاه صرنعتی شرريف     1151اامین کنفرانس رياضی که در فر ردين 07  ا لین بار در ايران، در اين استانداردها برا  0.

برگزار شد، توسط سخنران مددو بخش آمویش رياضی مرحو  تا  شر در که استاد دانارگاه نیويرورک در بوفرالو   يکری ای     

استانداردها فعاالنه ماارکت داشت، معرفی شد. یهرا  ادضا  فعال شورا  ملی معلمان رياضی آمريکا   کانادا بود   در تد ين

 برا  استانداردها، انتخا  نمود.  را هایمان، سخنرانی را ترجمه کرد   اين معادلگويا هم
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« 0اسرتدالل کرردن  »، «1ارتباطات»، «حل مسئله»دنوان نامیده شدند   شامل رياضی به« استاندارد»

ها، برا  هر سه د ره تحصریلی نیرز، اسرتانداردها     بودند   دال ه بر اين« 1ارتباط   اتصال»  

دبرارت   دبستانی تا پايه چهار برا  پیش محتوايی به تفکیک، بیان شدند. نُه استاندارد محتوايی

تقريب یدن، درک ددد    محاسبات ددد ، مفهو  دملیات با ادداد حسابی، محاسربات برا    ای

گیر ، آمار   احتمال، کسرها  متعارفی   اداار  ادداد حسابی، هندسه   درک فضايی، اندایه

ادرداد     ، دبرارت ای 2تا  7ها  پايه   الگوها   ر ابط بود. همچنین نُه استاندارد محتوايی برا 

ها  شمار   نظريه ادداد، شمارش   تقريب یدن، الگوهرا   ترابد، جبرر،    ر ابط ددد ، دستگاه

ها  استاندارد محتوايی برا  پايه 14ها، گیر  بودند. دال ه بر اينآمار، احتمال، هندسه   اندایه

، مثلثرات، آمرار،   7، هندسره ای ديردگاه جبرر    6جبر، توابد، هندسه ای ديدگاه ترکیبری  را 10تا  4

 داد. احتمال، رياضیات گسسته، درک مفهومی حسابان   ساختارها  رياضی تاکیل می

 9191و ارزشیابی  برنامه درسیاسناد و مواد پشتیبان برای استانداردهای 

 1441 ، ايرن شرورا در سرال   1424برا  پاتیبانی ای اسرتانداردها  برنامره درسری   اریشریابی     

اسرتانداردها  اریيرابی بررا     »، 1447  در سال « ا  برا  تدريس رياضیاستانداردها  حرفه»

ها  پژ هاری در  ها تالش شد که به استناد يافتهرا منتار کرد. طی اين سال« ا رياضی  مدرسه

هرا  آمویشری در   هرا   اداره ارتباط با چگونگی استفاده ای استانداردها توسرط مردار ، ناحیره   

                                                 
1. Communication 

2. Reasoning 

3. Connection 

4. Geometry from a Synthetic Perspective  

شود شناخته می« ها  هندسیاستدالل»رسد   در رياضیات سنتی ايران، به دنوان هندسه ترکیبی، ای اصول موضو  به نتايج می

ها  درسی هندسه که در گذشته، توسط افراد  مانند احمد بیرشک   پر يز شهريار  نوشته شده بودند، ای ايرن  که تما  کتا 

مقابل  هندسه ترکیبی، هندسره مختصراتی     ( ندارد. در Combinatorics« )ترکیبیات»، ارتباطی با «ترکیب»اين نو  بودند که 

چراپ ا ل( برود کره     1156) 0چاپ ا ل(   هندسه 1151) 1ها  هندسههندسه تحلیلی ارار دارد. نمونه هندسه ترکیبی، کتا 

که بر اسا  هندسه مختصاتی بود، به آن اضافه شد. اين د  کتا  تا سال « تبديالت»دنوان  ، فصل چهار  با1124بعد در سال 

     شد.شده، تدريس میها  درسی  تألیف  ابل ای آخرين کتا  1124

5. Geometry from an Algebraic Perspective 

منظور ای هندسه ای ديدگاه جبر ، به طور طبیعی همان هندسه دکارتی يعنی هندسه مختصاتی   هندسه تحلیلی است. هندسره  

 الدين جماید کاشانی، ای اين ديدگاه بود.غیاثسنتی ايران   در ا ج آن، هندسه خواریمی، خیا    
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تولیرد شروند     « 1مبتنی بر استانداردها»درسی ها درسی   کتا ها ها  مختلف، برنامهايالت

ها توسط معلمان، تهیره   در دسرتر    ها   کتا نیز برا  اجرا  موفق آن برنامه 0مواد آمویشی

مبتنری برر ايرن     برنامره درسری  هرا بررا  اشراده    شود.  لی برا جود همره ترالش    داده آنان ارار

ها  پژ هاری،  داردها   تد ين د  سند حامی آن برا  تدريس   اریشیابی، به استناد يافتهاستان

، در دستور کار اين شورا ارارگرفرت  1424باینگر  در استانداردها  برنامه درسی   اریشیابی  

اصول   اسرتانداردها بررا  برنامره درسری، تردريس   اریشریابی رياضری        »آن، تولید  هکه نتیج

 .  بود« 0444ا : مدرسه

 0222ای: اصول و استانداردها برای برنامه درسی، تدریس و ارزشیابی ریاضی مدرسه

  اسرتانداردها   1اصرول »(، 1424« )استانداردها  برنامره درسری   اریشریابی   »در باینگر  سند 

دبسرتانی  ها  پیش( برا  پايه0444« )ا برا  برنامه درسی، تدريس   اریشیابی رياضی مدرسه

حاصرل شرد، ادضرا  کمیتره      1424ا  کره ای  ، منتار شد. برا  تولید اين سند، با تجربه10تا 

 6دانان   پژ هاگران دلرو  تربیتری  تر  شامل معلمان رياضی   رياضیباینگر  ای طیف  سید

ا  تبیین درسی رياضی مدرسه ها برا  تد ين برنامه« اصل»انتخا  شدند. در اين سند، شش 

« تکنولروژ  »  « اریيرابی »، «يرادگیر  »، «تدريس»، «برنامه درسی»، «7تسا  » شد که دبارت ای

ادرداد    »يرا اسرتاندارد شرامل پرنج اسرتاندارد محتروايی         4بود. افز ن بر اين اصرول، ده مؤلفره  

  پرنج اسرتاندارد فراينرد      « تحلیل داده   احتمال»  « گیر اندایه»، «هندسه»، «جبر»، «دملیات

، معرفری  «2هرا باینمرايی »  « ارتبراط   اتصرال  »، «ارتباطرات »، «5تدالل   اثباتاس»، «حل مسئله»

نسبت به چهار استاندارد برنامره درسری   اریشریابی     0444استانداردها  فرايند  سال تفا ت 

 برا تعريرف  « هاباینمايی»شدن   اضافه« استدالل   اثبات»به « کردناستدالل»، تبديل 1424سال 

 یير بود:  

                                                 
1. Standard- based Mathematics Curriculum & Standard- based Mathematics Textbooks  

2. Curriculum Material 

3. Principles 

 کنندگان، ای طريق اينترنت، اابل دستیابی است.اسامی همه ماارکت . 6
5. Equity 

6. Strands or Standards 

7. Reasoning and Proof 

8. Representation 
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اری ( برین اشریا يرا    هرا )يرا هرم   اینمايی، يک رابطه بسیار دمومی بررا  ناران دادن شرباهت   ب

آمویان برا  ايجاد ارتباط   اتصرال برین   کمک به دانشساختارها  رياضی است   هدف آنها، 

در رياضی است. انتظار اين است که  1پنج نو  باینمايی  متنی، بصر ، کالمی، فیزيکی   نمادين

 شود:  ها  یير ايجاد ی طريق فعالیتاين درک، ا

 ضبط   ارتبراط برارارکرردن برا    دهی، ثبتها   استفاده ای آنها برا  سایمانخلق باینمايی -

 ها  رياضیايده

 هاها به يکديگر برا  حل مسئلهکارگیر    تبديل   ترجمه باینمايیانتخا ، به -

 ها  فیزيکی، اجتمادی   رياضیهسای    تفسیر پديدها برا  مدلاستفاده ای باینمايی -

 د یمران  هرم ، 0444در سرال  « اصول   استانداردها  برنامه درسی رياضری »بعد ای انتاار 

ا  در آمريکرا  رياضری مدرسره   برنامره درسری  پر ژه در فاصله کمتر ای يک دهه، برا  ترد ين  

 شوند. تعريف   اجرا شدند که به اجمال، معرفی می

 (0229کنیم کودکان ریاضی یاد بگیرند )ها: کمک با جمع آموخته

ها  رياضی برا  پايه برنامه درسیبه منظور تد ين « 0شورا  ملی تحقیق»، 1442در پايان سال 

کار، بنا بره درخواسرت    را تأسیس کرد. اين« کمیته يادگیر  رياضی»دبستانی تا پايه هاتم، پیش

انجا  شد   دلرت آن،  « 1نیاد ملی دلو ب مربوط به آمویش دمومی  ابسته به ها  يکی ای بخش

نگرانی حامیان آمویش دمومی، ای کمبرود اطالدرات موثرق دربراره يرادگیر  رياضری توسرط        

کمیتره يرادگیر    »ای « شورا  ملی تحقیرق »ا  بود. به طور ماخ ، درخواست کودکان مدرسه

 ، انجا  موارد یير بود:«رياضی

-ابرل ای پریش  »یر  رياضی کودکران ای د ره  ها  غنی   گوناگون را در مورد يادگپژ هش -

 تا پايه هاتم، با هم ترکیب کند. « 6دبستان

                                                 
1. Contextual, Visual, Verbal, Physical, and Symbolic Representational Forms 

2. National Research Council: NRC 

3. National Science Foundation: NSF  

4. Pre-kindergarten 
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رياضری ارائره    برنامره درسری  محور برا  تدريس، آمویش معلمران    -هايی پژ هشتوصیه -

هايی را کره نیایمنرد پرژ هش هسرتند،     دهند تا يادگیر  رياضی کودکان بهبود يابد   حویه

 ماخ  نمايد.

ها، مارا ره دهنرد   آنهرا را    گذاران   خانوادهپژ هاگران، ناشران، سیاست به آمویشگران، -

 راهنمايی کند.

ها: کمک کنیم کودکران رياضری يراد    با جمد آموخته»با دنوان  ، کتابیحاصل کار اين کمیته

پنج مؤلفره يرا اسرتاندارد بررا      ( بود که با تبیین 0441پاتريک، سوافورد   فیندل، )کیل« بگیرند

ا  ای اين کتا  نیز در االب يک گزارش سیاستی برا  منتار شد. خالصهرياضی « 1دگی ریي»

 ه. ايرن پرنج مؤلفره دربرگیرنرد    0انتاار يافرت  0441در سال گیرندگان، گذاران   تصمیمسیاست

-)به 4ها  استراتژيکصالحیت»، «کردن()محاسبه 7ا ر انی ر ي ه»، («6)فهمیدن 1درک مفهومی»

 2تمرايالت مولرد  »  « کردن()استدالل 5ها  اابل انطباق در شرايط متفا تستداللا»، «کاربردن(

، 1ها، اين کمیته برا  تکمیل   توضی  حویه  ریيدگی  رياضری بود. دال ه بر اين« )درگیرشدن(

 هات مؤلفه تکمیلی  یير را تبیین نمود:

  14ها   تالش برا  حل آنهامسئله درک -

 11ور انتزادی   کم یطتوانايی  استدالل کردن به -

  10ها  ديگرانها  مناسب   نقد استداللساختن استدالل -

                                                 
1. Mathematical Proficiency  

، در سال  توسط مهد  بهزاد   یهررا گويرا ترجمره شرد   در     «ک کنیم کودکان رياضی ياد بگیرندکم»اين خالصه با دنوان  .0

 چاپ رسید.  ، توسط انتاارات فاطمی به1125تابستان 

3. Conceptual Understanding 

هرا: کمرک   تره جمد آموخ»ها  اين پنج مؤلفه که در داخل پرانتز آمده است، آنهايی است که در ترجمه خالصه کتا  معادل. 6

 استفاده شده است. « کنیم کودکان رياضی ياد بگیرند

5. Procedural Fluency 

6. Strategic Competence 

7. Adaptive Reasoning 

8. Productive Disposition 

9. Standards for Mathematical Practice | Common Core State Standards Initi...  

http://www.corestandards.org/Math/Practice  

10. Make sense of problems and persevere in solving them 

11. Reason abstractly and quantitatively 

12. Construct viable arguments and critique the reasoning of others 

http://www.corestandards.org/Math/Practice
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   1ساختن مدل با استفاده ای رياضی -

 0استفاده راهبرد  ای ابزار مناسب -

 1توجه به دات -

 6جستجو برا  ساختار   استفاده ای آن -

    7ها  پیاپیمند  در استداللجستجو برا  مااهده اادده -

 0292تا  0222: 6هسته مشترک برنامه درسی ریاضی استانداردهای ایالتیِ

بیران  د  انگیرزه اصرلی   ، «رياضی برنامه درسیايالتی  هسته ماترک استانداردها  »برا  تد ين 

آمویان آمريکايی در مطالعات تیمز   پیرزا   ديگرر ، شرکاف    شد که يکی دملکرد پايین دانش

تبار در ايرن کارور برود.    وست   مکزيکیپآمویان سفیدپوست   سیاهفاحش دملکرد بین دانش

سومین انگیزه نیز، تحقق اين هدف بود که بتوان تدريس رياضی را در سراسر ايراالت متحرده،   

هرا   شده   سایگار نمود. بررسی چگونگی  اجرا  استانداردها  برنامه درسی در ايالتحسا 

(. در اسرناد  0444هِرش   ر يز،  مختلف ناان داد که بین آنها، سایگار   جود ندارد )به نقل ای

آمویان را ای ايالتی بره  شد که اين ناسایگار ، جابجايی دانشگفته« هسته ماترک برنامه درسی»

« شورا  ملی معلمان رياضری »کند. همچنین در اين سند به نقل ای ايالت ديگر، دچار ماکل می

بايرد   برنامره درسری  هاسرت.  لیتا  ای فعا، بیش ای مجمودهبرنامه درسی»( بیان شده که 0444)

   هرا  مختلرف، شررح   خوبی در طول پايره منسجم   متمرکز بر رياضیاتِ با اهمیت باشد   به

 0445 ، تد ين برنامه هسته ماترک ای سالبرنامه درسیبا اين تعريف ای «. بسط داده شده باشد

، در 0445نروامبر سرال   مرحله، انجا  شد. ر ند کار بدين ترتیرب برود کره در     04، در 0417تا 

که در شهر کلمبو  در ايالت ا هايو برگزار شرد،  « 5دالی رؤسا  مدار  ايالتیشورا »مجمد 

                                                 
1. Model with mathematics 

 ، توجه نمود.    «سای  رياضیمدل»  « مدل ساختن با رياضی»الی  است به تفا ت بین 
2. Use appropriate tools stratigically 

3. Attend to precision 

4. Look for and make use of structure 

5. Look for and express for regularity in repeated reasoning 

-شود   به دنبال يافتن يرک ر ش دمرومی   هرم   دهد، متوجه يک تکرار میا  انجا  میآموی محاسبهنشبرا  نمونه،  اتی دا

 گردد، مانند کسرها  متنا   در مقابل کسرها  مختو . یمان،  يژگی ساختار   آن می

6. Core Curriculum State Standards: CCSS 

7. Council Chief State School Officers: CCSSO 
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ضر رت باینگر  در برنامه درسی یبان انگلیسی   رياضی، مورد بحرث  اارد شرد. سرپس در     

هرا، کرار     بر اسا  توافق ايالرت « 1اتحاديه ملی فرمانداران»، با حمايت اين شورا   0444سال 

یبران انگلیسری   برنامره درسری رياضری، شرر   شرد.         برنامه درسیتهیه هسته ماترک  برا  

کرالو ، فیرل دار      مسئولیت تد ين نهايی هسته ماترک برنامه درسی رياضری را  يلیرا  مرک   

 :دهده گرفتند   در تهیه آن، ای اسناد یير به دنوان منابد اصلی، استفاده نمودندبه 0ج یسون یيمبا

 (1424ا  )استانداردها  برنامه درسی   اریشیابی برا  رياضی  مدرسه -

 (1441ا  برا  تدريس رياضی )استانداردها  حرفه -

 (1447ا  )استانداردها  اریيابی برا  رياضی  مدرسه -

 (0444ا  )اصول   استانداردها برا  رياضی  مدرسه -

 (  0444) 1برنامه درسینقاط کانونی   -

 (  0444) 6ای  در د ره دبیرستاناستدالل   معناس -

برنامه « الب»در « استدالل   معناسای »در هسته ماترک برنامه درسی رياضی، ایدشده که 

رياضی  د ره د   متوسطه   با د  هدف یير، اراردارد   برا  ناان دادن نقش معلمان    درسی

 است:   هايی هم ارائه شدهآمویان در کال  در ، مثالدانش

 رياضی برنامه درسیآمویان ای طريق کردن در دانشها  استداللادتايجاد د -

 کردن در پنج حویه محتوايیتأکید بر دناصر کلید   استدالل -

کره تنهرا   « شورا  ملی معلمان رياضری »که برخالف استانداردها  در اين برنامه، تأکیدشده 

ا  ايرالتی  هسرته مارترک    استاندارده»ا  درضه نموده، اندای   سید برا  رياضی مدرسهچام

را با جزيیات   به تفکیرک هرر    برنامه رياضیيا سرفصل  7تفصیلی، برنامه«برنامه درسی رياضی

در هر ايالت، ايجراد شرود.   « برنامه درسیسند راهنما  »پايه، ارائه داده تا امکان تصويب سريد 

داناری اسرت کره الی      شده که اسرتانداردها  محتروايی،  سند توضی  دادهاين دال ه براين، در 

، «4اسرتانداردها  تمرينری  »آمویان آنها را بفهمند   فراخروانی کننرد، در حرالی کره     است دانش

                                                 
1. National Governors Association: NGA  

2. William McCallum, Phil Daro, and Jason Zimba: http://www.corestandards .org/in-the-

states, para. 1  

3. Curriculum Focal Points  

4. High School Reasoning and Sense Making  

5. Sylabus 
6. Practice Standards 
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داننرد، مهرارت پیداکننرد. درحقیقرت،     کند تا آنان، با استفاده ای آنچره کره مری   فرصتی ايجاد می

-چه مری »دهد که ا  ناان می« فرايند يا دمل»  « داندچه می» آمویدانشدهد ناان می« محتوا»

 « تواند انجا  دهد.

 استانداردهای تمرین ریاضی

ها  متنودی هستند که مسئولیت ايجادشران در  ، توانايی«تمرين رياضی»منظور ای استانداردها  

هرا  مهمری   ها، بر بستر فرايندها   صالحیتا  است. اين تمرينآمویان، آمویش مدرسهدانش

 پرنج مؤلفره  »(   0444« )شورا  ملی معلمان رياضری »  فرايند  ارار دارند که در استانداردها

در برنامه هسرته مارترک، هردفِ اریشریابی، فرراهم      اند. (، تبیین شده0441« ) ریيدگی رياضی

ا  معلمان، کمک به انتخا    طراحی ها  توسعه حرفهبرا  بهبودِ تدريس، برنامه «داده»کردن 

آ ر  شده در طول تردريس    ها  جمدبر شواهد   داده ها  آمویشی  مناسب   مبتنیمداخله

آمویان است. همچنین، اسرتفاده  فراهم کردن مستنداتی برا  پاسخگويی   میزان پیارفت دانش

هرا  اجرايری،   صورت شفاهی   تکلیفها  تاخیصی، تکوينی   پايانی   بهای انوا  اریشیابی

آمویان شناسايی شود   بتروان ای آنهرا،   ت دانشمورد توجه بوده تا نیایها  يادگیر    نقاط او

آمرویان،  ها  تدريس   بهبود يادگیر  رياضری دانرش   تعديل برنامه درسی   ر شبرا  جرح

 کمک گرفت.  

   9الگوی برنامه درسی ریاضی سنگاپور

تر  تعرداد  است   تمرکز برنامه بر يادگیر   دمیق« 0تسلط»هدف برنامه درسی رياضی سنگاپور، 

شرود. برنامره درسری    ر  ای مفاهیم است،  لی یمران بیارتر  بررا  يرادگیر  صررف مری      کمت

« 1مجسم   مجررد /تصوير ، نیمهمجسم»سنگاپور، بر اسا  نظريه يادگیر  بر نر در سه سط  

، مترأثر ای آن اسرت.   «اسرتانداردها »شود که بحث محتوا، هدفمند انجا  می طراحی شده   توالی 

شدن ايرن برنامره،   ابد   مواد آمویشی  تولیدشده برا  پاتیبانی ای اجرايیهمچنین، بسیار  ای من

                                                 
1. Singapore Math Curriculum Model 

2. Mastery 

3. Concrete-Pictorial- Abstract: CPA 
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شرود    شرناخته مری  « رياضری سرنگاپور   برنامه درسی»دنوان  تأثیر تولیدهايی است که بهتحت

 .1طرفداران بسیار  در مدار  آمريکا دارد

 بندی پیشینهجمع

متحرده   کانرادا، ای ابتردا     اياالتدرسی رياضی در  ها تالش جهت تبیین اصولی برا  برنامه

شر   شد. در فرايند  که برا  « شورا  ملی معلمان رياضی»میالد    با محوريت  1424دهه 

بیران  »، «اسرتاندارد » اژه  ایاين کار طی شد، به صراحت توضری  داده شرد کره دلرت اسرتفاده      

 است.  « ا مدرسه برنامه رياضیمعیارهايی برا  تعالی در 

 و بررسینقد  روش

-پریش »سپس    1147سال « رياضی يادگیر  حویه برنامه درسی راهنما »برا  نقد   بررسی  

  « محتوا  کیفیتحلیل»ای د  ر ش  (،1144« )حویه تربیت   يادگیر  رياضینويس راهنما  

تعلیم سند راهبرد  تحول نظا  »محتوا ، سه منبد اصلی   استفاده شد. در تحلیل« ر ش تطبیقی»

 آمرویش   پرر رش  سرند ملری   ايران   مبانی نظرر   اسالمیرسمی دمومی جمهور  تربیت  

 جمهور  برنامه درسی ملی»  (« 1144سند تحول بنیادين )سند ماهد مقد ، آذر »، («1124)

راهنما  برنامره درسری حرویه    »طبیقی نیز، برا  مطالعه تبررسی شدند. (« 1141ايران ) اسالمی

  (« 1144ادتبارسنجی برنامره درسری حرویه يرادگیر  رياضری )     »، («1147رياضی ) 0يادگیر 

که مبتنی بر سه سند باال تد ين (« 1144نويس راهنما  حویه تربیت   يادگیر  رياضی )پیش»

 اند، مورد بررسی ارارگرفتند.شده

 هایافته

هرا   محتوا  کیفی اسناد باالدستی   مطالعه تطبیقی برنامهحاصل ای تحلیلدر اين بخش، نتايج 

، معلو  شد 1144   1147تطابق د  برنامه گردد. همچنین، ای تولیدشده مبتنی برآنها، درضه می

شردن يرک   غیر ای يک تیییر  آرايش   چند مورد جزيی   البته اضافهپوشانی آنها بهکه میزان هم

ا  ای ديگرر  درنظرگرفرت.   توان هرکردا  را نسرخه  آنقدر یياد است که می ،10بخش در پايه 

                                                 
 شود. ها برنامه   مقاله ظاهر میها   ده، ده«برنامه درسی سنگاپور» اژه با کلید . 1

درسری حرویه يرادگیر     راهنما  برنامه»شود، ارجا  به استفاده می« درسیراهنما  برنامه»ای اين به بعد، هر جا ای دبارت   0.

 ( است.1447« )رياضی

https://tizland.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
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شود   تنها در موارد  که میايرتی  جود داشته، برر  شان با هم ارائه میسبب نتايج بررسیبدين

 است. آن تأکید شده

 نتایح تحلیل محتوای سه سند باالدستی

سرند راهبررد  تحرول نظرا      »، شآمویش   پر ردالی شورا  1124د   مرداد  204در جلسه 

تعلریم  فلسفه »شامل  «پر رش   سند ملی آمویشرسمی دمومی   مبانی نظر   تعلیم   تربیت

رسرمی   تعلریم   تربیرت  رهنامره نظرا    »  « رسرمی دمرومی   تعلیم   تربیتفلسفه »، «  تربیت

-هرا، برنامره  گرذار  تأيید کلی شد   مبنا  تمامی سیاسرت »ايران، اسالمی در جمهور« دمومی

« ايرران اسرالمی رسمی دمرومی جمهرور    تربیت   نظا  تعلیمها   تولید اسناد تحولی در ريز 

ف کرالن دقیردتی، الزامرات    برر اهردا  محتوا ناان داد که تأکید هر د  سند، . تحلیل1ارار گرفت

ر د در ترد ين برنامره   ارمزها  حاکمیتی است که انتظرار مری  نظر /ايدئولوژيک   ترسیم خط

 ، دبورنکردن ای آنهاست.  «اسناد باالدستی»درسی ملی، ردايت شوند که حفظ شأنیت 

  در  شرد فراهم« ايران اسالمیجمهور  ملی برنامه درسی»بعد ای اين د  سند، مقدمات تد ين 

ريرز   پرژ هش   برنامره  سرایمان » ات بره   آمویش   پر رش، ای طرف  یير 1141اسفند  02

فرايند تولید   اجرا  برنامه ها  درسری    »در اين برنامه/سند، برا  اجرا، ابالغ شد. « آمویشی

 بیان شده است: 0ها  يادگیر   موضودی، به شرح یيرتما  حویه« تربیتی

براسرا  سرند تحرول    « حیات طی بره »ها     يژگی ش   پر رشآمویتحلیل اهداف کالن  .1

 بنیادين

 هاتحلیل دناصر برنامه درسی ملی   استخراج داللت .0

، ا تحلیل نیایها   پژ هش ها  انجا  شده در حویه تربیرت   يرادگیر  در سرط  منطقره     .1

 ملی   جهانی

، اسرتانداردها   هرا  تربیرت   يرادگیر  )تعیرین اهرداف     تهیه راهنما  برنامه درسی حویه .6

 (غیرهمحتوا، نتايج يادگیر    

                                                 
ها  اين سرندها در هرر موترور جسرتجويی، ايرن      دلت ارجا  ندادن به منبعی خاص، اين است که با  اردنمودن کلید  اژه . 1

 اطالدات اابل بایيابی است.

 1141آخرين ر ی کار   سال  . 0

https://tizland.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://tizland.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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 ها  تربیت   يادگیر حویه برنامه درسیادتباربخای  راهنما   .7

  پرژ هش  ها  تربیت   يرادگیر  در سرایمان  بررسی   تأيید راهنما  برنامه درسی حویه .4

 ريز  آمویشیبرنامه

آمرویش    درالی   ها  تربیرت   يرادگیر  در شرورا   تصويب راهنما  برنامه درسی حویه .5

 پر رش

 اجرا  برنامه .2

 ادتباربخای   اریشیابی .4

 ها  تربیت   يادگیر درسی هر يک ای حویهها يابی ای برنامهاریش .14

سال ای اجرا  سراسر  هرر  پس ای گذشت سه»همچنین در اين برنامه، تأکید شده است که 

ريرز     برنامره  هش پرژ  ، توسرط سرایمان  «سراله تحصریلی  ها  سره برنامه در هر يک ای د ره

شرود.  ، ارسال «آمویش   پر رشدالی شورا »، اریيابی انجا  شده   گزارش آنها، به «آمویشی

 رسرمی دمرومی   آمویش   پر رش بنیادين تحول سند ترمیم فرايند»افز ن بر اين، ایدشده که 

   آن تصرويب  ختراري  ای سراله پنج یمانی ها در بایه اندای،چام افق در ايراناسالمیجمهور 

 ايران،اسالمیجمهور  در تعلیم   تربیت فلسفه»ماتمل بر « ملی سند نظر  ها با بنیان مطابق

 تعلریم   تربیرت   نظا  رهنامه ايران، اسالمی در جمهور  دمومی رسمی تعلیم   تربیت فلسفه

. در برنامره  «گیرندمی ارار اصالح   باینگر  مورد»، «ايران اسالمیجمهور  در رسمی دمومی

هرا  يرادگیر   موضرودی اختصراص     شده، بخش کوتاهی به هر يک ای حرویه درسی ملی  ابالغ

ها  يادگیر  گونراگون ارارگرفرت   درسی حویه ها يافته که همان، مبنا  تهیه راهنما  برنامه

 يرادگیر     تربیرت  حرویه »شرود،  (. آنچه که در اين مطالعه به آن پرداختره مری  11241)گويا، 

حرویه يرادگیر     برنامره درسری  راهنما  »( است که اسا  تد ين 17تا  11)ص . «اضیاتري

(  اارد  1144« )0نويس راهنما  حویه تربیرت   يرادگیر  رياضری   پیش»(   1147« )رياضیات

 شد. 

                                                 
ريرز   پرژ هش   برنامره  مايرت سرایمان    برا ح « انجمن مطالعات برنامه درسی ايرران »ا  که به ابتکار ر یهدر همايش يک 1.

شدن (، نگاشت سو  برنامه درسی ملی ای ابعاد گوناگون، مورد نقد   بررسی  ااد شد تا به نهايی1124آمویشی برگزار گرديد )

 برا  اجرا ابالغ شد، يار  رساند. 1141آن که در سال 

 است.چاپ اين مقاله، نتیجه ادال  ناده، مراحل ادتبارسنجی خود را طی نمود که تا مواد 1144نويس پیش .0
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 نتایج مطالعه تطبیقی سه سند برنامه درسی ریاضی

( آمده اسرت  6)ص.  1147ل سا« راهنما  برنامه درسی حویه يادگیر  رياضی»در مقدمه سند 

-معظرم  مقا  ابالغی ها سیاست اجرا  راستا  در آمویشی ريز برنامه   پژ هش سایمان»که 

 ترد ين  ، مسرئولیت 1برنامه درسی ملی نیز   0بنیادين تحول سند مفاد  کردندملیاتی   1رهبر 

، ای طرف 1144 در سالسپس «. گرفت دهده بر يادگیر  مختلف ها حویه در را درسی برنامه

پرژ هش    در سرایمان « نظرر   متوسرطه    ابتردايی  درسری ها کتا  تألیف   ريز برنامه دفتر»

ا  بررا  ادتبارسرنجی برنامره درسری  حرویه يرادگیر  رياضریات،        ريز  آمویشی، کمیتهبرنامه

-حرویه  برنامره  تالش، سال پنج ای پس اکنون»شد که . در مأموريت اين کمیته بیان6تاکیل شد

 بره  نظرر  گیررد.  اررار  آمویشی نظا  در تصمیمات مبنا  ساير تا استشده تولید يادگیر  ها 

 اررار  بررسری  مورد متخصصان ای منظر شده تولید اسناد تا است ها، ضر ر برنامه اين اهمیت

 اسناد با بیر نی )همخوانی   برنامه( در نی سایگار    )انسجا  در نی ادتبار به نسبت   گیرد

 دناصرر اين کمیته نیز پس ای بررسی ادتبار در نری   بیر نری،    «. شود برنامه(، اادا  دستی باال

 هرا  استاندارد محتوا، ها،شايستگی منطق،»شامل  رياضی يادگیر  برنامه درسی حویه راهنما 

را نیز به تفکیک، مورد « معلمان ا حرفهها صالحیت   اریشیابی   آمویش راهبردها  برنامه،

 . ، ارائه داد7رسی ارارداد   پیانهادهايی برا  بایسای  هر دنصربر

                                                 
 .(1147، 6درسی رياضی، پانويس ص. شده در راهنما  حویه برنامه)نقل« رهبر معظمها  ابالغی مقا سیاست 6بند » .1

رسری  د شده در راهنما  حرویه برنامره  )نقل «بنیادين تحول سند )راهکارها   دملیاتی ها هدف(هفتم  فصل 1-1راهکار » .0

 .(1147، 6ضی، پانويس ص.ريا

، 6درسری رياضری، پرانويس ص.   شده در راهنما  حویه برنامره )نقل« ملی درسی برنامه رياضیات يادگیر    تربیت حویه» .1

1147). 

راهنمرا  برنامره   »کننرده  ريز  آمویشی، ادضا  تیم ترد ين  پژ هش   برنامه طی چند جلسه که با حضور معا نان سایمان .6

(، نويسنده ايرن مقالره   آارا  دکترر فرریاد رادمهرر       1144(، مجر  طرح ادتباربخای )1147« )دگیر  رياضیدرسی حویه يا

  بعضی مديران ستاد    تعداد  ای معلمان رياضی   مديران مدرسره تارکیل    )آمویشگر رياضی ای داناگاه فرد سی ماهد(

کننده  گوها برا  اادا  الی ، در اختیار تیم تد ينح گفت  ضبط شنیدار   مار گرديد، نظرات اين افراد به بحث گذاشته شد 

   راهنما ارارگرفت.

 است. استفاده شده« دنصر»است،  لی در اين اسناد، ای معادل  Componentتر  برا  معادل مناسب« مؤلفه» .7
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 «برنامه درسری حرویه يرادگیر  رياضریات    »نتیجه نقد   بررسی د  سند در اين مطالعه نیز، 

برا   -گرردد ( ارائره مری  1144« )نويس راهنما  حویه تربیت   يادگیر  رياضیپیش»(   1147)

  در « مرتن »صرورت  ، به1147ما  برنامه درسی سال اين توضی  که سایماندهی محتوا در راهن

 است.آمده« جد ل»، در االب چندين 1144نويس پیش

: دنا ين در   تحت پوشش اين برنامره بره همرراه تعرداد     1جد ل»، 1144نويس در پیش

 است:، بند یير اضافه شده6در انتها  ص.حذف شده   (« 6سادات )ص. 

 راهبردهرا   يرادگیر ، – يراددهی  راهبردهرا   محتوا، اهداف، ،منطق ها لفهؤم شامل برنامه اين

 تررين مهرم  ای آمویشری اسرت.   محریط    خرانواده  متربی، ،)معلم(مربی  ها صالحیت اریشیابی،

 آمرویان دانش برا  فعال نقش نظرگرفتن در ها،مؤلفه اين ای يک هر به نسبت برنامه اين تأکیدات

 يرادگیر ،    يراددهی  فرآينرد  در برا  معلمان دايتگر ه نقش   آنها فرد  ها تفا ت اسا  بر

 اریشریابی  بره  يرژه   اریشیابی ر شها  انوا  ای استفاده   مراحل اين تمامی در اریشیابی حضور

   يادگیر – ياددهی فرآيند در کنندهماارکت   دنصر  مؤثر دنوان به خانواده نقش دملکرد ،
 .است بوده آمویشی غنی ها محیط ای استفاده

 ای اين گذشته، اين بند هم جديد است: 

 کره  اسرت  حرویه  اين اندرکاراندست   دبیران مؤلفان، ريزان،برنامه برا  راهنمايی حاضر، برنامه

 درسری  هرا  کترا     مؤلفان ريزانبرنامه کند. کمک خود، نقش مؤثرتر ايفا  در آنها به تواندمی

 در برنامه اين اسا  بر که محتوايیريز جد ل ای درسی، ها کتا  تألیف جهت توانندمی رياضی

 منابد   هاپژ هش مصو ، اسناد ها،خطمای تحلیل»سند  نمايند. استفاده شد، خواهد تولید آينده

-دسرت    دبیرران  مؤلفران،  بیارتر  آشرنايی  بررا   مناسبی منبد« رياضی يادگیر   حویه با مرتبط

 (.1)ص.« است برنامه اين با حویه اين اندرکاران

حرویه   برنامره درسری  »بره راهنمرا    « 1محریط آمویشری  »  « خرانواده »همچنین، د  دنصر 

اند که البته، تیییر  در طراحری برنامره ايجراد نکررده       شده( اضافه 1147« )يادگیر  رياضیات

-بروده  آمویش   پر رشگیر  کالن   خارج ای سبب يک تصمیمتوان استنباط کرد بیاتر بهمی

 است.    

                                                 
 مراجعه شود. 1144نويس پیش 74شده، به ص. « محیط آمویشی»برا  آشنايی با تعبیر   توضیحی که در مورد  . 1
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 نظری رویکرد

اجررا،  منسرجم   اابرل  دهد که برا  تد ين يک برنامره درسری   بررسی تحلیلی  پیاینه ناان می

داشتن ر يکرد نظر  ر شن نسبت به يادگیر ، يادگیرنرده، معلرم، اریشریابی   برنامره درسری      

 رياضی ضر ر  است.  

 انتخا  ر يکرد نظر   شفاف در حویه يادگیر  رياضی  -

 د چرايی  انتخا  آن ر يکر -

 شدهپايبند  به ر يکرد انتخا  -

 تناسب آن ر يکرد با فرهنگ   انتظارات جامعه بومی -

، با امکان اجررا  برنامره يرا    «برنامه درسی اصدشده»تناسب راهنما  برنامه درسی يا همان  -

 «اجراشده. برنامه درسی»

پاسرخ  ، بری «ر يکرد نظرر  »ها  مطرح شده در رابطه با که در هر د  سند، پرسشحالی در

، تالش شده تا بین رياضیات   درالمم  44نويس   پیش 47اند. برا  مثال، در مقدمه برنامه مانده

کائنات   مباحث ادتقاد ، ارتباط ايجاد شود که  ر د به اين مباحرث، جايگراهی در راهنمرا     

-موضرودی، خرط   برنامره درسری  شود کره در ترد ين    است تأکیدبرنامه ندارد. دردوض، کافی

است. همچنین، شده در اسناد باالدستی   ر يکردها  کالن  تجويز ، لحاظ شدها  تعیینارمزه

شرده کره در    طور ضمنی اشراره به 1147( در برنامه 1)ص.  «توحید  گرايیفطرت»به ر يکرد 

 يژه حرویه   «توحید  گرايیفطرت»است. با جود اين، ، به صراحت بیان شده1144نويس پیش

موضرودی،   برنامه درسیست   جايگاه آن، اسناد سیاستی  کالن است   يک يادگیر  رياضی نی

 است:   1یير، معرّف هها  نظر   فراموضودی را ندارد که نمونامکان دملیاتی کردن ديدگاه

   پرذير فعلیرت  اصریل،  گرايای دارا  شناسی،معرفت لحاظ ای که است الهی سرشتی دارا  انسان
-یيبرايی    خرواهی جرويی، فضریلت  حقیقت پرستش، به میل گرايش، لحاظ ای   است يافتنیتوسعه

 اکتسرا   ساییمینه   کندمی مهیا خدا ند به را ا  با ر هیمین تمايلی، آنهاست. چنین اهم ای د ستی

 ای متأثر حد د  تا   فرد  تالش   داملیت که حاصل هاستمهارت   هاتوانمند  صفات، برخی

 آگراه،  دنصر  هبه منزل ا  ساید.می متمايز ديگران ای را ا  هويت   ا ست یندگی بر حاکم شرايط

                                                 
1. Representative 



..   دمل، با تمرکز بر هينظر قیدر تلف یاضير ی  برنامه درسمتخص کي ستهيتجربة ی  

68 

 

   مجرردات  درالم  طبیعت، خود، شامل(هستی  جهان ای ا گستره با خلقت، هدرص در فعال   آیاد
 درک   به خود، هاراد   اختیار دقل، نیر   ای استمداد با تواندمی   است مدا   تعامل ، در)جامعه

 حیات ای مراتبی به طريق، اين ای   شود نائل ديگران   خود معنو    ماد  مواعیت مستمر اصالح

   هاپیچیدگی درک جهان خلقت، شناخت نیایمند مواعیت، اصالح   درک اين اما يابد؛ دست طیبه
 شرود. میسرر مری   مختلف دلو  ای گیر بهره کمک به که است حقیقت فهم   آن در موجود ر ابط

  توحید  است. گرايیفطرت امه،برن اين بر حاکم ر يکرد

(، مبراحثی برد ن   2)ص.  1147(   برنامه 6   1)ص . 1144نويس دال ه بر اين، در پیش

شناسرانه رياضری آمرده کره دارت،      شناسرانه   معرفرت  منبد   مرجد، در رابطه با ماهیت هستی

را پیداکرده کره   ا تکهها حالت چهلانسجا    تمرکز الی  را ندارد. در اين  ضعیت، اين نوشته

بردار  ای اش ای ر يکرد فلسفی   معرفتی  متمايز  در رياضی گرفته شده که بهرهتقريباً هر تکه

اسرت. مرثالً ای ايرن    رياضی، محد د کرده برنامه درسیآنها را در تبیین ر يکرد  منسجم برا  

 محصرول  مرا ا دارد، شردنی کارف    مجرد ماهیتی هرچند که است دلمی رياضیات،»گزاره که 

   رشرد،  اسرت  آدمی ذهن خالایت   مجردات دالم پیرامونی، محیط  تحلیلتجزيه انديایدن،

، معلرو   «ا سرت  همبددانر    پرسارگرانه  آگاهانره،   ر د مستلز  آن، مریها  گسترش   توسعه

در ايرن  « امرا  -هرچنرد »ر د. اسرتفاده ای د گانره   نو  برنامه درسی مری نیست انتظار تد ين چه

دارد، نیرای  بره   « شردنی کارف »  « مجرد»دهد که چون رياضی ماهیت اين معنا را می دبارت،

در « اما»ندارد، « آدمی ذهن خالایت   مجردات دالم پیرامونی، محیط  تحلیلتجزيه انديایدن،»

 است.  افتد که دلیلی برا  آن، ارائه نادهکمال شگفتی، اين اتفاق می

   رياضری دانرش  ستون د  بر دلم، اين المر »ه شده که بحث فلسفی  رياضی، گفت هدر ادام

اسرت کره   رياضری اشراره شرده   « تفکرر »  « دانش»بعد به تمايز بین «. است استوار رياضیتفکر

   مفراهیم  برخی معرفی طريق ای دلو  ساير با را آن تمايز   رشته اين رياضی، مریها  دانش»

   مفهومی متنو  ها مفاهیم، شاخه ای منظور»شده که   توضی  داده« کندمی ماخ  هامهارت

-بره  توانرايی     اسرت  احتمرال    آمرار  هندسره،  جبر، آنها، بین دملیات ادداد   شامل محتوايی

چنرین  «. شودمی محقق گیر اندایه   محاسبات نظیر هايیمهارت االب در مفاهیم اين کارگیر 

ا  خطرآفررين اسرت؛ یيررا مفراهیم     رسهدر رياضی، برا  رياضی  مد« مفاهیم»برداشتی ای نقش  

 ادرداد   »شرده   تنهرا بره    درنظر گرفتره « ها  متنو  مفهومی   محتوايیشاخه»رياضی معادل  
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تروان  اسرت. در صرورتی کره نمری    محد د شرده « احتمال   آمار هندسه، جبر، آنها، بین دملیات

ايرن نرو  ادداهرا   درد      را معادل هم در نظرر گرفرت.   « محتوا»  « مفهو »هرجا که الی  بود، 

 برنامه درسری ها  هر دنوان يکی ای ضر رتبه« 1پاسخگويی»ماندن مؤلفه ها، بادث معطلدات

 .(  1156شود )گويا، می

 مورد  جه دنوانرياضی به تفکر»شده که رياضی، توضی  دادهبه دانشپس ای بحث راجد

 کامل فهم آنها، بد ن که دارد اشاره فکر  فرايندها  به»شده    نظر گرفته در« برنامه اين تأکید

-توانايی   نیر   تعقل پر رش در دلم اين توانمند  به ناظر   نیست ممکن رياضی هشايست  

 لی شررح  «. است مسئله حل ها استراتژ  کارگیر به   استدالل تحلیل،   تجزيه ذهنی، ها 

« کامل»توان برا  چه معیار  را می چیست  « رياضی هفهم کامل   شايست»ناده که معنا  داده

 پرر رش  بررا   اين  جره، بسرتر   »شده که  بودن آن، تبیین نمود. آنگاه بیان« شايسته»بودن   

 را بره  آن تمرکرز  کند  می فراهم شده سایماندهی منطقی   منسجم، شکلی تفکر به ها مهارت

افز ن برر  «. دانست هامند نظا  کاف   مسئله حل استدالل، توانايی بر مبتنی تواناختصار، می

 تربیرت  آن مراترب  ههمر  در حقیقت ادراک برا  را شناخت رياضیات»شده گفتهاين، یمانی که 

« ادراک حقیقرت »پذير است   «تربیت»چیست که « شناخت»آيد که ، اين سؤال پیش می«کندمی

یدايری ای  شدن   ابهرا  معناست. در ااد، بد ن دایقچه، به«شناخت»آن توسط « مراتب ههم»در 

 مباحث نظر ، بعید است که بتوان ای آنها، به نفد تد ين برنامه درسی رياضی، استفاده نمود.   

، 1144است کره در ادتبارسرنجی سرال     ، بند یير آمده1147در پايان اين بخش در برنامه 

  مارخ  نیرز ارائره    شده   برا  رفعاان، پیارنهادها ها  آن پرداختهترين ابها تقريباً به مهم

 ، همان متن بد ن تیییر، تکرار شده است.   1144نويس شده بود.  لی در پیش

   فنرا ر    جره  د  در ر یمره، یندگی با ارتباط   کاربرد منظر ای رياضی تفک   رياضی دانش
 هومی،مف ها تعامل حیطه به توجه بر برنامه اين تأکید دبارتی به يابند.می انعکا  شناسییيبايی

 برر  تسرلط  کنرار  در رياضیدانش تعمیق   اهداف اين توأمان تحقق اما است؛ فرايند    مهارتی

-مری  صرورت  موضرو ،  هیمین   بافت توجه به   پیرامونی محیط با تعامل بستر در رياضی، تفکر

 حامرل  کنرد، مری  مانردگار    معنرادار  را رياضی يادگیر  آن که بر دال ه ر يکرد  چنین پذيرد.

                                                 
1. Accountability 
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 ايرن  اسرت. ای  ايرانری  -اسالمی تمدن   اریشی ها  فرهنگی،یمینه به توجه برا   يژه انسیلیپت

 نیرز  رياضری  تراريخ    تاريخی -اجتمادی بافت رياضی، یيباشناختی ها جنبه به دادن بها طريق،

 ها کتا  محتوا  تنظیم در آن تبد به   درسی برنامه اين تنظیم در اين ر يکرد، شود.می ممکن

 .است تأثیرگذار سی،در

منظرر کراربرد   ارتبراط برا     »ای د  « دانش   تفکر رياضی»ها  نظر  مانند اين که اغتااش

ا  اسرت کره   گونره ، بره «يابندشناسی انعکا  مید   جه فنا ر    یيبايی»در « یندگی ر یمره

شرود کره   می هاست. برا  نمونه، چگونه به اين سؤال پاسخ داددار کردهانسجا  راهنما را خدشه

ها  فرهنگری، اریشری     حامل پتانسیلی  يژه برا  توجه به یمینه»تواند ، می«يادگیر  رياضی»

شود. اين ادداها در حالی است که در سه سند باالدستی، به تفصریل بره   « ايرانی -تمدن اسالمی

اين مباحث پرداخته شده   ضر رتی ندارد که متخصصان يک حویه موضرودی خراص، برد ن    

اشتن تخص  مربوط، به آن بپردایند. در حالی که صراحت در بیان ديردگاه نظرر  در تولیرد    د

شود. همچنرین يرک راهنمرا  برنامره درسری      ، بادث انسجا  آن میبرنامه درسیيک راهنما  

-ترين آنها، اشاره میهايی دارد که به بعضی ای مهمرياضی مستقل ای ر يکرد نظر  آن،  يژگی

 شود:

 حداقلیِ یک راهنمای برنامه درسی ریاضی  های ویژگی

الملی   تحلیل آنهرا، بره ايرن    ملی   بین ا  در سط نظر    دملی هبر تجرب 1با بایتا  منتقدانه

توجه به مروارد یيرر،    -رياضی يا غیررياضی-برنامه درسیبند  رسید  که در تد ين يک جمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            يک ضر رت حتمی است:                                

 شده                                           بیان صري  الگو  انتخابی برا  برنامه درسی تولید -

 داليل انتخا  آن الگو  -

 ردايت آن الگو در سرتاسر برنامهالزا  به -

 ها  د پهلوپرهیز ای  اژه -

 پرهیز ای اطنا  -

 ردايت دات -

 برنامهبیان الزامات حداالی برا  اجرا  -

                                                 
1. Critical Reflection 
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 ها  تدريس  مبتنی بر آن برنامه وضی  مختصر   دایق   يژگیت -

 ها  اریشیابی برنامه درسی تولیدشده.   شرح موجز   باداتِ  يژگی -

شد   تقريباً ناانی ای آنهرا ديرده نارد.     محتوا  اين د  سند استفادهای موارد باال، در تحلیل

گیرر    صري  الگو  انتخا  شده، برا  ا  جا  بیان ، به1144نويس   پیش 1147مثالً در برنامه 

، ای  اژگانی استفاده شده که بر ابهرا  برنامره   «شورا  ملی معلمان رياضی»بد ن ارجا  به اسناد 

، برنامه درسری شده برا  تد ين يک افز ده است. به طور مثال، در هر الگو  انتخابی يا طراحی

 مصداق، بیان شوند که اين اتفراق نیفتراده  ها، با دات   اختصار   الی  است که سطوح   مؤلفه

ها  دملیاتی   اژگران در  است.  يژگی مهم ديگر در يک سند اجرايی، ضر رت معرفی  تعريف

هايی استفاده شده که شايد با توجیهی نانوشته، مقابل در اين د  سند، ای  اژه يک سند است. در

 ها  دملیاتی ارائه نادهلی براياان تعريفاند،  شده سای بردار  يا معادلخلق، ترجمه، گرته

ترشدن ايرن بحرث، بره    کند که برا  ر شنمی است. اين ابها ، اجرا  برنامه را با ماکل مواجه

 شود:      چند  اژه که ای آنها به تکرار در اين د  سند استفاده شده، اشاره می

  چگونره  ارد ادبیرات حرویه     معلو  نیست رياه   بستر ابدا  اين  اژه کجاست مفهوم:خرده

، ای نظر معنايی نادرسرت اسرت   ای جنبره    «بردار گرته»است.  لی اين  آمویشی در ايران شده

آیمايی  اين اددا، کافی است که به کند. برا  راستیايجاد می« فهم»کاربرد ، مزاحمت جد  در 

هرا   ود. در تما  فرهنرگ مراجعه ش« معین»يا « دهخدا»ها  لیت معر ف مانند يکی ای فرهنگ

« کنرد لفظ بر آن داللت می»شده که تعريف« معنا   مدلولی»فارسی يا انگلیسی، مفهو  به دنوان 

-آن لفرظ اسرت. در ر ان  «  جود خارجی»آمده که منظور، « مصداق»  در همه جا، در تقابل با 

هرا در ذهرن،   وارهها معنايی هستند که ای طريق تاکیل طرحر رياضی نیز، مفهو  شناسی آمویش

ندارنرد. در  « خررده »باشند،  لی « ثانويه»يا « ا لیه»توانند (   می1425گیرند )اسکمپ، شکل می

هرر چقردر هرم کره     « مفهرو  »چیز  است   « تکه»يا « ريزه»به معنا  « خرده»فرهنگ دهخدا، 

 .1شودبر آن اطالق نمی« خرده»است   « مفهو »بسیط   ا لیه باشد، بای 

                                                 
 پردای .هم حکايت ديگر  است که برا  پرهیز ای طوالنی شدن، به آن نمی« مهارت خرده» اژه  . 1
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کاربرده شده، در حالی که به مرجد پیردايش   فور بهبه« گفتمان»در اين د  سند،  اژه  :9گفتمان

( آمرده، اشراره   1441آن در حویه برنامه درسی رياضی که در استانداردها  تردريس رياضری )  

اسرت. در حرالی کره در اسرناد      ناده   بادث تعبیرها  مختلرف   اسرتفاده نابجرا ای آن شرده    

-بینری ای پریش  پنج مؤلفه گفتمران دبرارت  »، به صراحت آمده که «رياضی ملی معلمان شورا »

  ايجاد ارتباط  0کردن به معنا  نظم   الگو را فهمیدنکردن، مرتبکردن، انتخا کردن، نظارت

نويس   پیش 1147ها در راهنما  برنامه درسی رياضی است که توجه به اين  يژگی«   اتصال

 . ، میفول مانده است1144

ا  ناده که مبتکرر  ، اشاره«استاندارد»در اين د  سند، با  جود استفاده مکرر ای  اژه استاندارد: 

اسرتانداردها   »بروده کره   « شورا  ملی معلمان رياضی»ا ، رياضی مدرسه برنامه درسیآن در 

 منتار کرد   در آن، 1424را در سال « ا برنامه درسی   اریشیابی برنامه درسی رياضی مدرسه

برنامره  مارترک  استانداردها  ايالتی هسته»سند  دراستفاده نمود. « معیار»دنوان به« استاندارد»ای 

-انجرا  »  اادر بره  « بدانند»آمویان نیای دارند معنا  آنچه که دانش، به«استاندارد»نیز ای « درسی

، توجره بره   درسری  برنامهشده که  ظیفه است. با اين تعريف، گفتهآن باشند، استفاده شده« دادن

آمویان است.  لری اسرتفاده ای  اژه   توسط دانش« دادنانجا »  « دانستن»چگونگی  يادگیر  اين 

سربب،  ،  تعريف يا تعبیر ر شن ای اين  اژه ارائه ناده   بردين 44   47در د  سند « استاندارد»

 است.بادث ابها  شده

ها بین ساختارها  رياضی دادن شباهتانبه معنا  يک رابطه بسیار دمومی برا  نا: 3بازنمایی

آمویان برا  ايجاد ارتباط   اتصال برین پرنج نرو  باینمرايی     کمک به دانشاست   هدف آنها، 

در رياضی است.  لی در اين د  سند، نو  اسرتفاده ای   6متنی، بصر ، کالمی، فیزيکی   نمادين

 یند.   آن، آسیب می ابها  دارد   به درک برنامه   چگونگی  اجرا « باینمايی»

ها  متنودی برا  اين مؤلفره در برنامره درسری رياضری     در اسناد مختلف، تعريف :2شایستگی

(، پرنج  0441« )ها: کمک کنیم کودکان رياضی ياد بگیرندجمد آموخته»ارائه شده است. در سند 

                                                 
1. Discourse 

2. Sequencing 

3. Representation 

4. Contextual, visual, verbal, physical, and symbolic representational forms 

5. Proficiency   



 1641بهار ، هفدهم، سال 46فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

56 

میردن    رياضی معرفی شرده کره اسرا  آنهرا، برر فه      ها( ها ) ریيدگیمؤلفه برا  شايستگی

 شده است.   کارگیر  رياضی  آموختهسهولتِ به

معرفری  « 0نظم، ر ابط   الگوها» ه، رياضی مطالع1144نويس  پیش 1147در راهنما    :9منطق

ها ا ، ضر رت ارائه دانش، مهارتاست. بدين سبب منطق يا دلت  جود  رياضی مدرسهشده

 ااعی، بایار کار   اشتیال، ینردگی فررد ،    ها مسئله در یمینهدرک رياضی برا  حل     فهم

ها  اجتمادی دنوان شده است.  لی در سرتاسر د  سند، تکلیف ها  آينده   مواعیتيادگیر 

-داده نارده  است   مسیر ر شنی برا  حرکت به اين سرمت، ناران  منطق  برنامه، ر شن ناده

 است.  

. 6اسرت « شرده  در يک سخن  اصد» يا چیز  است که« مضمون سخن»محتوا به معنا   :3محتوا

آمرده کره   « يرادگیر   تجربیات   هافرصت ای ا مجموده» لی در اين د  سند، محتوا به دنوان 

 هرا  رياضریات  نگرش خودآگاهانه مطالعه   محاسبه پردای ،تئور  اثبات، مسئله، حل شامل»

اين تعبیرر ای  « تاس شده تعبیه الهی انسان فطرت   حقیقت شناخت شکوفايی جهت در   است

محتوا، غیرمنسجم، شلوغ   غیرکاربرد  است. یيرا در متن د  سند، جايی ماخ  نارده کره   

 «هرا  رياضریات  نگررش »ا  چیست يا آن که منظور ای در رياضی  مدرسه« پردای تئور »مثالً، 

چنرین  آن مایول شود. هم« خودآگاهانه مطالعه» آموی، بهدانشکدا  است    چرا الی  است که 

در جهرت شرکوفايی   »آمروی را  توانرد دانرش  ناده که چگونه اين نو  مطالعره، مری  توضی  داده

 شود.در   ، راهنمون « شدن فطرت الهیتعبیه»  « حقیقت شناخت

 رویکرد انتخاب محتوا

مفراهیم،   محتروايی   دامنه -6-1»(، در بخش 1147« )برنامه درسی حویه يادگیر  رياضیات»در 

نويس راهنما  حرویه تربیرت     پیش»(   در 11)ص.« اسی   فرايندها  اساسیاس ها مهارت

« اساسری  هرا  اریش   هرا مهرارت  مفراهیم،  کلیرد ،  هرا  ايده -1-1»، بخش«يادگیر  رياضی

بخش اصلی اين د  سند که مربوط است. (، به محتوا  موضودی رياضی اختصاص يافته2)ص.

                                                 
1. Rationale 

2. Order, Relations & Patterns 

3. Content 

 فرهنگ دمید . 6
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ترأثیر  پايره اسرت، تحرت    10د   گسرترش آن طری   به محتوا، سایماندهی محتوا   نحروه تویير  

-داتی   بهاست. در حالی که در استفاده ای آن اسناد، بی« ملی معلمان رياضی شورا »سندها  

 .  1شود   به آنها هم استناد ناده استريختگی ديده میهم

چیرده شرده     « مفراهیم اساسری  »دنوان ، محتوا حول چهار شاخه با1147در راهنما  سال 

 ست:  ا ، سایماندهی شده«مفاهیمخرده»ترتیب یير، تحت دنوان رکدا  با چند یيرشاخه بهه

حقیقری،   صحی ، ادرداد  گويا، ادداد حسابی، ادداد ادداد«: مفاهیم خرده»اعداد و عملیات؛  -

 رياه(   توان تقسیم، تفريق، ضر ، جمد،(دملیات 

 ، تیییرالگو، رابطه، تابد«: مفاهیم خرده»الگو و تغییر؛  -

 شکل، فضا، تبديل، هندسه تحلیلی «:مفاهیم خرده»فضا و شکل؛  -

  احتمال، آمار «:مفاهیم خرده»عدم قطعیت؛  -

   اساسری  هرا  مهرارت  محتروايی  دامنره »به معرفی  شش حرویه   -6-1-0»در ادامه، بخش 

، «محتروايی  دامنره »يک نکرده کدا ( پرداخته،  لی ماخ 14تا  10)ص .« فرايندها  اساسی

چهارگانره    « مفراهیم اساسری  »هسرتند   نسبتاران برا    « فراينرد اساسری  »يرا  « اساسری  مهارت»

 ، چیست.    «استانداردها»

 حل مسئله )با معرفی هات راهبرد( -

 استدالل -

 هاارتباطات   اتصال -

 گفتمان -

 محاسبات ددد ، ذهنی   تقريبی -

 گیر    استفاده ای ابزارهااندایه -

-1»  در جرد ل « ها  اساسری مهارت»ن شش مورد با دنوان نیز، همی 1144نويس در پیش

آمده   توضی  داده ناده که برا  « اساسی ها اریش   هامهارت مفاهیم، کلید ، ها ايده -1

دامنره  »در ايرن شرش   تیییرر يافتره اسرت.    « اساسری  ها مهارت»به « محتوايی دامنه»مثال، چرا 

                                                 
سال، در بخش پیارینه آمرده کره بعضری ای      14سیر تاريخی  تولید استانداردها  اين شورا   داليل تیییرات ايجادشده طی  . 1

 دهد.میها را ناانرياه نابسامانی
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يرک   اسرت کره ماهیرت هرر     پاسرخ ايرن   ؤال بد نها  جود دارد   سنیز، همان ابها « محتوايی

کردا   « دامنره »ارار بگیرند. يا اين که تعريف « دامنه»چیست   چگونه ممکن است همه در يک 

د، مبنرا   انرد. در اار  در يک مقوله آمرده « يبیددد ، ذهنی   تقر»است   چرا سه نو  محاسبه 

-  سند، ر شن نیست   ادبیات بهشده برا  سایماندهی محتوا  اين دنظر    اجرايی  انتخا 

شدن اين تحلیرل،  شده   سط  انتظارات، با مخاطباناان سایگار  ندارد. برا  ر شن کارگرفته

 شود که در آنها، تیییرها  محتوايی شديدتر   بد ن توضی  هستند: به چند نمونه یير اشاره می

-اسرت. بررا   داده نارده ا ، توضیحی ها   مباحث رياضی  مدرسهبند  موضو برا  تقسم -

طور سنتی بخاری  که به« حد   پیوستگی   ماتق»که گیر  مبنی بر اينمثال، داليل تصمیم

شده   ايرن ر يکررد جديرد،    آ رده« تیییر»هستند، چرا در اين برنامه، یير چتر « حسابان»ای 

گرراف    » کره که دلیل ايرن است. يا اينچه تأثیر  در انتخا  محتوا   سایماندهی آن داشته

اسرت. ايرن تیییرر ر يکررد شرديد اسرت         بودهآمده، چه« شکل»دنوان ، به«ها  آن يژگی

هرا  تراريخی   اجرايری آن    نیایمند ارائه دلیل برا  ضر رت آن است، اگرچره کره نمونره   

 موجوداست.  

ابتردايی چیسرت     د رهدر    انتخابی توسط کرودک «هااستراتژ  کالمی توضی »منظور ای  -

                                                                                                     ناده که کودک، چه انتظار  را بايد برآ رده کند. گفته

، «محاسربه ذهنری  »در ارتباط برا  « فارسی یبان به محاسبه ها استراتژ  نوشتن»که دلت اين -

نارده  د  توضریحی داده به ارتباط اينه چیست   چرا راجدبخای ای محتوا درنظرگرفته شد

 است.  

استفاده کند، « ذهنی محاسبات» ای « مرتبط دملیات»متوسطه در  آموی د رهکه دانشدلیل اين -

 کدا  است.

 د   ابتدايی، بر چه مبنايی است. در د ره« اطعیت دد    اطعیت تفا تِ تاخی »انتظار  -

رياضری در   ابتدايی، جزيی ای برنامره درسری   ا ل ، ای د ره«طعیتا دد »  « اطعیت»بحث  -

  در سرتون   10اطعیرت در پايره  نظر گرفته شده است. در نتیجه لز   اين که در بخش دد 

سال که مخاطب آن است، گفتره شرود    12تا  15به نوجوان « ها  اریشیابی دملکردسنجه»

 شرود می گیر تصمیم هاداده اسا  آنها بر در که ر یمره یندگی ای هايیمثال توانندمی»که 



..   دمل، با تمرکز بر هينظر قیدر تلف یاضير ی  برنامه درسمتخص کي ستهيتجربة ی  

56 

 

 يژه آن کره  ، ماخ  نیست. به«کنند گو   گفت د ستاناان با آنها،   درباره نمايند ارائه را

 6 گرو    آن هم در االب گفت« گفتمان»سال خر ج ای مدرسه، برا  آمویش به اصطالح 

 .  6ناسبی نیست، یمان م«د ستاناان»با  10آمویان پايهتجويز  به دانش

 شِربه »يا « تعمیم د ر»(، يک ترکیب ابدادی   16)ص. 4تا  6ها  در اين د  سند، برا  پايه -

 بعرد   جمرالت  آ ردندستبه تعمیم  د ر، ای منظور»شده که  با اين توضی  آ رده« تعمیم

ی يعنر  مرتبره يک به طور   آن بر حاکم کلی رابطه درک ای پس )بیستم جمله الگو )مثالً يک

ناده که مزيت اين ابردا  چیسرت       لی گفته«. آ ردن جمالت مابین است.بد ن به دست

 اگر اين دبارت  جود داشته، منبد آن کدا  است.

   راسرت    چپ حد به راجد شهود ، به طور»، بايد بتوانند 10آمویان پايهشده که دانش گفته

نیست که چرا ای بین تمرا  مباحرث    لی ر شن «. کنند گفتگو خود ها همکالسی حد با  جود

   گفت»، «به طور شهود »توان ، می«حد چپ   راست»ها نظیر رياضی، راجد به بعضی ای آن

 کرد. « گو

  9311نویس شده به پیشمحتوای اضافه

   -1-1-4گیر    استفاده ای ابزارهرا، بره صرورت جرد ل     ، بخش اندایه1144نويس در پیش

ضر رت   موضودیت آن، اضافه شده است. در اين جد ل،  هشی درباردمالً بد ن توجیه آموی

شرامل  « مفهرو   خررده »با سره  « مهارت اساسی»به دنوان يک « گیر    استفاده ای ابزارهااندایه»

شرده   در مرورد   تقسیم« ابزارها  ديجیتالی»  « گیر ابزارها  اندایه»، «گیر     احدهااندایه»

است. بعد ای آن، سرتون سرو    ، توضیحی داده ناده«مفهو خرده»به « مهارتخرده»چرايی تیییر 

« استاندارد محتوا»اين جد ل، چهار د ره تحصیلی را به تفکیک آ رده   در ستون آخر جد ل، 

گیرر     احردها،   انردایه »مهارت دنوان سه خرده تحصیلی   تحت د ره برا  هر يک ای چهار

هرا   ايرن جرد ل، ابهرا     آمده است )پیوست الف(.« ا  ديجیتالیگیر    ابزارهابزارها  اندایه

                                                 
ای  برخی بودن متنا   درباره مثلثاتی، دايره به توجه با توانندمی»آمویان نه ديگر ای اين تجويزها اين است که دانشيک نمو . 1

 « کنند.  گوگفت خود ها همکالسی با مثلثاتی توابد

ور نیستند، یمران   تا  راابت کنکها  نهايی   تبطورجد  درگیر امتحانها  ابتدايی   متوسطه ا ل که هنوی بهشايد پايه .0

 ا    نه تجويز  باشد. البته شايد! ها به صورت توصیهها   استفاده ای اين ر شتر  برا  اين نو  آمویشمناسب
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شود تا مصداای برا  ضر رت تلفیرق نظريره   دمرل    آن اشاره می چند مورد یياد  دارد که به

 رياضی را ناان دهد.   برنامه درسیدر 

 گیری و واحدها   اندازه

 کمیت تمايز تاخی »توانايی  است که کودکان،شده اينا ل ابتدايی، انتظار  بیان برا  د ره -

چیست   کودکران  « کمیت مورد نظر»باشند،  لی توضی  داده ناده که  را داشته« نظر مورد

 برا  شواهد   مصداق بیان»دهند. همچنین به « تاخی »بین چه چیزهايی را بايد « تمايز»

کرودک چره   ، «حوا  کمک به مقدار د  مقايسه»ناده که در  پرداخته ناده   گفته« کمیت

 ، کمک بگیرد.  «بینايی»گانه به غیر ای يک ای حوا  پنجبايد بکند   ای کدا 

 ابزارها  ای استفاده   مهارت کسب»به  آمویان،شده که ای دانش ابتدايی گفته د   در د ره -

برسرند.  « آنهرا  ای درست درک داشتن    احد برا  مصداق بیان»بپردایند   به « گیر اندایه

 کدا  است.« استاندارد محتوا»ها با ناده که ارتباط اين گزاره  لی ماخ

 تقريبری  مقردارها     هرا اندایه بین رابطه برارار »متوسطه، بر لز   فهمیدن  ا ل در د ره -

 هرا  فرمرول  جبرر   بیران »است   بعرد،   شده آمویان اين د ره، تأکیدتوسط دانش« دددها

« فرمرول »است. اما معلو  ناده کره  ر دستورکار ارار گرفتهد« آنها بردن کار به   گیر اندایه

شرود   درمرورد چرايری    اطرالق مری  « فرمول»چیست   ای کجا آمده   به چه چیز ديگر ، 

-است. دال ه بر اين، مارخ  ، دلیلی ارائه ناده«بُعد»به جا  « ديمانسیون»استفاده ای  اژه 

نظر   احدها با چه حد د   ثیور  موردها چیست   مقايسه ناده که منظور ای ابعاد کمیت

 است   معنا  تبديل  احد متییر در رياضی چیست   تفا ت آن با ساير دلو ، کدا  است.

 گیریابزارهای اندازه

يری بره حسرا     «استاندارد محتوا»در د ره ا ل متوسطه، « محاسبه خط»ناده که چرا  گفته -

-است، دلت دد « معادله خط»  « شیب خط»آمده   اهمیتی  يژه دارد   اگر منظور ای آن، 

   صراحت در بیان آن چیست.

 ابزارهای دیجیتالی

-شان آنقدر مهم هسرتند کره در خررده     يادگیر « دددها  ديجیتالی»ناده که چرا ر شن  -

 شده است.    بتدايی، بر يادگیر  آن تأکیدا ا ل در د ره« ابزارها  ديجیتالی»مهارت 
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، يرک  «حسرا  ماشرین  ای اسرتفاده  بررا   مناسرب  یمران  خی تار »ناده که چررا  ماخ  -

يی محسو  شده   اين تاخی ، آيا به تدريس مربوط است يا محتوايی «استاندارد محتوا»

آمویان آموخته شود. اين نو  استفاده، شائبه شرنا ربودن تعريرف   است که بايد توسط دانش

 رنامه درسی نیست.  کند که به نفد انسجا  برا ايجاد می« استاندارد محتوا»

-مسئله حل   موضودات گیر اندایه برا  حسا ماشین ای استفاده»در د ره ا ل متوسطه،  -

چیسرت. در صرورتی   « موضو »گیر  يک آمده   اين ابها   جود دارد که معنا  اندایه« ها

حسرا  بره   گیر  نیسرت   ماشرین  ای جنس ايده   جستار است   اابل اندایه« موضو »که 

برا  « هندسری  هرا  ترسریم  افزارهرا  نرر   ای اسرتفاده »آيد. همچنین ارتباط برین  میکارش ن

افزارها  هندسه پويرا  معرفی ساير نر بیان ناده   دلیلی هم برا  دد « ابزارها  ديجیتالی»

، در سرتون  «مناسرب  افرزار نرر   انتخا »تر اين که معلو  نیست چرا است. ای همه مهمناده

 مده است. آ« استاندارد محتوا»

 محاسربات  در حسرا  ماشرین  بردن کار به»، «استاندارد محتوا»متوسطه   در  د   در د ره -

آمرده اسرت. در   « دينرامیکی  افزارها نر  ای استفاده»  « آمار افزارها نر  ای استفاده»، «آمار

فرزار  اافزار چیست    يژگی نر حسا  با نر هايی نظیر اين که نسبت ماشینحالی که سؤال

 اند.  پاسخ ماندهدينامیکی کدا  است، بی

 هابندی بخش یافتهجمع

نرويس برنامره درسری    پیش»(   1147« )راهنما  برنامه درسی رياضی»در اين مطالعه، د  سند 

( بررسی شدند   يک مطالعه تطبیقی بین آنها  انجا  1144« )حویه تربیت   يادگیر  رياضیات

پوشانی اين د  سند، م مقايسه شدند. اين تطابق ناان داد که میزان همکلمه، با ه به شد   کلمه

مثابه تولید  جديد دانست. در نتیجره نقرد   بیش ای آن است که بتوان د می را باینگر   ا لی به

-داد کره اصرلی  شد. اين بررسی ناران د  سند با هم انجا  شد   هرجا که تفا تی بود، ماخ 

، انتخا  برنامه درسیشتن يک ر يکرد نظر  منسجم برا  منطق ترين ماکل اين د  سند، ندا

رياضی، آشفتگی در مرتن   نوشرتار    برنامه درسیمحتوا   سایماندهی محتوا  رياضی، طراحی 

است. يکی ای نتايخ بررسری  ارجا  به منابعی است که ای آنها، به طور پراکنده استفاده شده  دد 

-دارت بهرره  به شکلی ناموی ن   کرم « ملی معلمان رياضیا شور»د  سند اين بود که ای اسناد 
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ها  غیرموضودی، تالش شده تا تلفیقی بین آنها   اسناد باالدسرتی در  بردار  شده   در بخش

 ايران ايجاد شود که ای نظر معنايی   ساختار ، تفا ت ماهو  با هم دارند.   

 گیری بحث و نتیجه

المللی، تیییرات شديد در هنگی   اجتمادی  بومی   بینشناخت شرايط سیاسی   ااتصاد    فر

-هرا  کند که برنامهها  جديد تکنولوژ ، ايجا  میثبات مااغل   ظهور نسلبایار کار   دد 

مصنودی ها  دمیق   برآمده ای توسعه هوشی باینگر ادرسی ای جمود   تکرار خارج شوند. 

ا  ومی در دنیايی کره تحروالت آن پويرا   لحظره    دمیمان لز   توسعه آمویشداده   هم  دلم

 کند. است، توجه به ر يکردها  نوين را به برنامه درسی رياضی، ايجا  می

 يرژه تیمرز   پیرزا، ابرزار      المللی   بهسال گذشته، هدف ای مطالعات بین 14همچنین طی 

ا  خرود    مدرسره ها  حاکمیتی/ اجرايی بوده   هست تا به بایسای  رياضی   دلرو برا  نظا 

، حرکرت کننرد. بردين سربب     «1بنیران ااتصاد دانش»جهت شکوفايی  بپردایند   به اصطالح، در

رياضی   ترين متخصصان رياضی، پژ هاگران آمویشکاورها تالش دارند تا با ماارکت یبده

 برنامه درسی رياضری ها  دایق   مطالعات  سید تطبیقی برا  تد ين معلمان رياضی، پژ هش

د، انجا  دهند. در دصر  که تکنولوژ ، محور   مدار  تقريبراً تمرا  مناسربات اجتمرادی در     خو

سرای توسرعه آن   سط  بومی   جهانی شده   رياضی، یبان   بستر تکنولوژ    درنتیجه، یمینره 

   رياضری در جهران در حرال تیییرر     درسی ها برنامهجهت، است، اين نیای داجل است. بدين

دنايرت   درسی رياضری برا  ها باینگر  در برنامه نیایها  ملی   جهانی است   تحول مبتنی بر

  پسراکر نا،   14-گیرر  کو يرد  به نیایها  برآمده ای دل  ااعیت جديدِ مجای  در د ران همره 

 است.   شده ضر ر  تاخی  داده

مرواد  ، برنامره درسری رياضری   انروا   متحده هم که مبتکر تولید استانداردها بررا   در اياالت

-شرده بره  بینیبوده، موفقیت پیش 0درسی  رياضی  مبتنی بر اين استانداردهاها آمویشی   کتا 

ها  ماد    معنو  ها   پاتیبانی، با جود تما  حمايت0444   1444دهه  دست نیامد. طی د 

ن آمرویا شرد، همچنران رتبره دانرش     مبتنی بر اسرتانداردها  برنامه درسی رياضیدر آمريکا که ای 

                                                 
1. Knowledge- driven Economy 

2. Standard- based Mathematics Curriculum 
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يا نزديک به میانگین، باالتر نرفت   در سرط  ملری    کمترآمريکايی در مطالعات تیمز   پیزا، ای 

سربب ای  ها، مُهر تأيید ید. بردين بر ناکامی آن برنامه« 1اریيابی ملی پیارفت آمویشی»ج نیز، نتاي

قردمات  ها   سید برا معلمران، م  انديای، اکثر نهادها  آمویشی در آمريکا   در هم0445سال 

 0را بررا  رياضری   یبران انگلیسری    « درسی هماترک برنام هاستانداردها  ايالتی  هست»طراحی 

- هرا  ، د  کمیته در سط  ملی، برا  ترد ين برنامره  0444نتیجه، در سال  فراهم کردند که در

توجه بره ايرن اتفاارات جديرد، بررا  تولیرد       درسی اين د  حویه، تاکیل شد. در حالی که بی

در ايران، ای کالبد مجموده استانداردها  تولید شده توسرط   1144نويس    پیش 1147 راهنما 

-دهه گذشته، بد ن توجه به ر ح   ماهیت   سیر تراريخی  در د « ملی معلمان رياضیشورا »

اصرول   اسرتانداردها  برنامره درسری رياضری      »ها   حتری شرکل ظراهر     شان، تکیه بر  اژه

 ااد، در  است. درا  استفاده شدهسابقهطری کمالب است   ای آنها بهغ(،  جه0444« )ا مدرسه

در اجرا، د باره همان  1147ها  ماکالت برنامه ، بد ن دنايت به دلت1144نويس تولید پیش

-ا  جديد تکرار شده   مراحل ادتباربخای را میدنوان برنامهبرنامه با اندک تفا ت شکلی، به

  آمرویش مجرای ،    14-گیرر  کو يرد  اين فاصله یمرانی،  ارو  همره   که در گذراند. درحالی

در جهان، ايجرا  نمروده      برنامه درسی رياضیضر رت باینگر  ديدگاهی   محتوايی را در 

 نمروده  هرا  اساسری مواجره   مجای  را با چرالش گیر    آمویشدرسی ابل  ای همهها برنامه

رايش مطالعره نارود   موضرو  در حرد     است. اين ضر رت آنچنان ملمو  اسرت کره اگرر بر    

کرار   هشده   شیرای خود ايجاد به شود، تیییرات مانند گردباد  تند، خود نظرگرفته پیرايای در

هرا بره   گیرد که اُفت شديد تعرداد  ر د  ا  در ايران، در خطر فر پاشی ارارمیرياضی مدرسه

 ها  آن است.   ا ، يکی ای ناانهرشته رياضی مدرسه

کننرده   مسرتدل،   يگر نقدها  اساسی بر اين د  سند اين است که بد ن توضیحی ااندای د

محتوا  سنتی برنامه درسی رياضی در ايران که رياه در میراث دلمی اين سریمین دارد، کنرار  

  « فضرا   شرکل  »، «الگرو   تیییرر  »، «ادداد   دملیات»شده   برنامه، حول چهار شاخه گذاشته

شده   ای آنها، به دنوان چترر  بررا  پوشرش تمرا  مباحرث موجرود در        چیده« دد  اطعیت»

ها  سنتی رياضری  در ا  در ايران، استفاده شده است. حتی رياضی  مدرسه درسی ها کتا 

                                                 
1. National Assessment of Educational Progress: NAEP 

 موضو  اين مقاله نیست. دنوان یبان آمویش رسمی در آمريکا، بهیبان انگلیسی  بهبحث راجد . 0
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« مثلثرات »  « هندسه»، «جبر»اند   به طور ماخ ، بند   ااد شدهدر ايران نیز یير اين تقسیم

-شرده  اند، ناديده گرفتها  بوده  مباحث اصلی رياضی مدرسهکه در فرهنگ رياضی  ايران، جز

ها  حسايان   رياضریات گسسرته شرامل ترکیبیرات، هریم کردا  بره        اند. ای اين گذشته، در 

اند. چنین ر يکرد تقلید ، محسو  ناده« مفاهیم اساسی» همنزلبند ، بهاستقالل در اين تقسیم

-برنامره درسری  اابل دفا  نیست   بادث اغتااش در  یده به انتخا  محتوا،غیرمنسجم   شتا 

تراريخی   هاست. چنین ر يکرد  به محتوا  رياضی، تنها در لفظ يک ارينرياضی در ايران شده

برردار  معنرادار    دارد که با توجه به بررسی دمیق اين د  سند، معلو  شد که ای آن نیز، بهرره 

ها: ر يکرد جديرد  بر شانه غول»با دنوان  1اِستین است. اين ارينه، کتا  معر ف سِرّ آرتورناده

در آمريکا « شورا  ملی تحقیق»است   گزارش پژ های است که به سفارش « 0به سواد ددد 

، منتار گرديد. در اين کتا ، اِستین تالش کرد تا به اين سؤال مهرم  1444انجا  شد   در سال 

اتی را الی  است ياد بگیرند ترا بتواننرد در   ا ، چه نو  رياضیآمویان مدرسهپاسخ دهد که دانش

، «کمی رت »، «ابعراد »، «تیییرر »آينده،  ارد بایار کار شوند. در اين کتا ، پژ هاگر به پنج حرویه  

  هزاره جديرد اشراره    1444ها  مبنايی رياضی در دهه به مثابه شاخه« دد  اطعیت»  « شکل»

بران   دلرم الگوهرا در نظرر گرفتره شرده         ا  که حول ايده رياضی به دنوان یکرد؛ پنج شاخه

آمویان دهد که ای طريق آن، دانشرا می برنامه درسی رياضیفرصت طراحی   تد ين نودی ای 

-کارببندنرد )پریش  هرا  گونراگون حرل مسرائل کم ری، بره      رياضی را در مواعیرت بتوانند دانش

است، یيررا  ا  بودهبا  دجوالنهباشد، اات(. البته اگر ای اين کتا  استفاده شده1444گفتارکتا ، 

نظر جامعره آمویشری   رياضی نبود   در دوض، جلببرنامه درسیهدف پژ هش اِستین، نوشتن 

سال اسرت در آن هسرتیم. در  اارد، هاردار      14ا  بود که االن به بخای ای رياضی برا  آينده

  کراربرد    کم ری      1ا  برا رياضریات غیرتعی نری   دانانی بود کره کمترر میانره   اِستین به رياضی

هرا  جديرد  ای   خواست توجه جامعه رياضی آمريکا را به شاخها  داشتند. اِستین میمحاسبه

ا  کره بره   بینری رياضی جلب کند که با رياضیات اطعی   انتزادی  صِرف، تفا ت دارنرد؛ پریش  

 سردت، تحقق پیدا کرد. 

                                                 
1. Sir A. Steen 

2. National Research Council: NRC 

3. Non-deterministic 
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 14-گیرر  کو يرد  د ران همره  هح، در بحبو1144 نويسانگیزتر اين که پیشبرای همه تأمل

است؛ سالی که دنیا، تیییرات ناخواسته را در تما  ابعاد یندگی  جمعی   فرد  تجربره  تهیه شده

کرد   در اين میان، شايد تیییرات آمویشی به دلت  سعت مخاطبران آن، بریش ای همره بررا      

، يرادگیر ، نقرش   درسری هرا  است. اين تیییرات، تأثیر جرد  برر برنامره   جامعه محسو  بوده

چهره   حضور  به مجرای    سرپس   بهمعلمان، نقش مدرسه   تیییر در بستر آمویش ای چهره

-ترکیبی بود. آمویش مجای ، آمویش رسمی را با چالش بزرگی مواجه کرده است، یيرا دانش

کردند، دسترسری سرريد     ها  حضور  دريافت میآمویان به بسیار  ای مطالبی که در کال 

دارند. آمویش مجای ، تکنولوژ  را  ارد یندگی همگران کررده   مناسربات را یيرر ر       آسان

نامره   ای طريرق   نامره   ترد ين آئرین   است. در اين یمان، کنترل آمویش با صد ر بخرش نموده

ها  اطعی   بد ن انعطاف، حتی اگر پسنديده هم باشد، امکان دملی ندارد. مررغ   تحمیل برنامه

است. آنان آمویان دوض شدهها  يادگیر   دانشر دنیا، ای افس پريده   سلیقهتمرکز   کنترل د

-بره تابند که برا  لحظره اند   ديگر برنمیبه سردت   چابکی    سعت تکنولوژ  دادت کرده

برنامره  کرردن بره   نظیرر  بررا  نگراه   شان، نسخه دريافت کنند. کر نا فرصت بیيادگیر  هلحظ

 است   اين فرصت، نبايد ای دست بر د.    نو ايجاد کردهارياضی ای یا يه درسی

 سخن پایانی  

ها  آمویشری  ها  اصلی نظا ، يکی ای دغدغه14-گیر  کو يددر شرايط ايجادشده توسط همه

آمویان ای د  سر طیف است؛ يک سر طیف آنهايی هسرتند کره ای   تحصیل دانشدر جهان، ترک

المللری ای  هرا  برین  ردار نیستند   بنا به آمرار سرایمان  مجای  برخوامکانات الی  برا  آمویش

-کار تبديل شده   در خطرر تررک  جمله يونسکو   يونیسف، به دلیل تعطیلی مدار ، به کودک

که شرامل    1کنداند. اما سر ديگر طیف نیز جامعه را با خطر بزرگی تهديد میتحصیل همیاگی

دار   برخوردار جامعه هستند،  لی ای جزمیت برخورها  نیمهآمویانی است که جز  طبقهدانش

باشند. ايرن سرر طیرف هرم در      0يادگیرنده-اند   د ست دارند که خودها  درسی خستهبرنامه

ر نرد.  هرا  درسری تجرويز  نمری    هستند   یيربار  برنامه -نه ترک تحصیل -مدرسهخطر ترک

                                                 
 پر رش دالی آمویشصورت مجای  برا  شورا بار، در سخنرانی آاا  دکتر محمد سرکارآرانی که بهاين هادار را ا لین . 1

 ه شد، شنید .ارائ

2. Selt-learner 
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-  جامعه اسرت   برنامره  خوردن تعادل مدرسه   آمویش تحصیل، برهم خطر هر د  نو  ترک

 درسی، پاشنه آشیل اين خطر هستند. ها 

که تکرارش کنیم   دنیا را بفهمیم  لری  اين مطالعه ناان داد که ای تاريخ بیامویيم، بد ن آن

توان تبديل به يرک برنامره درسری    ها  کالسیک داناگاهی را نمیتقلید نکنیم. بدانیم که در 

آمویانی کرد که طری  فرين   پاسخگو نسبت به نیایها  دانشآمنسجم، با دات، چابک   انرژ 

گیر    آشنايی با فضا  مجای    یيستن در آن، سرط  انتظاراتاران   همه هحد د د سال تجرب

رياضی به دلیرل پیونرد    برنامه درسیها  رسمی است. در اين میان، اتفاااً بسیار فراتر ای برنامه

  آمویان اين د ران دارد. برا  جذ  دانشکه با تکنولوژ  دارد، شانس بیاتر  

 منابع 

 پر رش.   دالی آمویش (. شورا 1141ايران. ) اسالمی جمهور  ملی درسی برنامه

ريرز   (. سرایمان پرژ هش   برنامره   1144. )1رياضریات  يادگیر  حویه تربیت   درسی برنامه راهنما 

 .آمویش   پر رشآمویشی،  یارت 

 ايزد ، رياضی. همکاران اصلی: مهد  يادگیر  حویه درسی برنامه راهنما (. 1147ريحانی، ابراهیم. )

 فهیمه باشیان، مین هاد  امیر ، حمیدرضا دا د ، خسر  صالحی، سید محمدرضا ، رحیمی یهرا

آمرویش    ريرز  آمویشری،  یارت   معینی. سایمان پژ هش   برنامره  میر ساداتسمیه کالهد ی   

 .پر رش

 . 0دالی انقال  فرهنگی(. شورا 1144. )آمویش   پر رش نبنیادي تحول سند

آمنره احمرد .   (. ادتبارسنجی برنامه درسی حویه يرادگیر  رياضریات. نراظر:    1144آیاد، سهیال. )غال 

اسرتاد رياضری    ،موسری  ايررد  محر تهران؛  پر رش   آمویش ؛ معلم ابتدايی،ايرانی مريمهمکاران: 

 سرایمان  آرا، آمویشگر رياضی   سرردبیر برهران متوسرطه ا ل،   چمن سپیدهبهاتی؛  شهید داناگاه

 دانارگاه  ؛ اسرتاد رياضری  حسرینی  آری آمویشی )در یمان انجرا  مطالعره(؛    ريز برنامه   پژ هش

 دفترر  فرهنگیان )در یمران انجرا  مطالعره(.    استاد آمویش رياضی  داناگاه ؛رضايی مانیفرهنگیان؛ 

                                                 
 کنندگان نوشته ناده است.ر   اين سند، نا  تهیه . 1

 شود.شناخته می(« 1144سند تحول بنیادين )سند ماهد مقد ، آذر »اين سند، به دنوان  . 0
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ريرز   سرایمان پرژ هش   برنامره   نظرر .   متوسطه   ابتدايی یدرس ها کتا  تألیف   ريز برنامه

 . آمویش   پر رشآمویشی،  یارت 

(. کمک کنیم کودکان رياضی ياد بگیرند )نسرخه خالصره   0441پاتريک، جرمی   سوافورد، ج ین. )کیل

 (. انتاارات فاطمی، تهران.  1125توسط شورا  ملی تحقیق(. ترجمه مهد  بهزاد   یهرا گويا )

نقد   بررسی حویه يادگیر  رياضی در سند برنامه درسی ملی جمهور  اسرالمی  (. 1124يا، یهرا. )گو

. انجمن مطالعات 146تا  165، ص . 12ايران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال پنجم، شماره 

 برنامه درسی ايران.
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 پیوست الف

 )(9311، 06و  02ابزارها )صص. از استفاده و گیریاندازه(
 محتوا استاندارد تحصیلی دوره ارتمه خرده اساسی مهارت

 

 

 

 

 

 

 و گیریاندازه

 از استتتفاده

 ابزارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و گیریاندازه

 واحدها

 

 

 

 ابتدایی اول دوره

 

 

 موردنظر کمیت تمايز تاخی  .1

 کمیت برا  شواهد   مصداق بیان .2

 حوا  کمک به مقدار د  مقايسه .3

 غیراستاندارد  احدها  ای استفاده .4

 دارداستان  احد انتخا  .5

  احدها تبديل .6

 ابتدایی دوم دوره

 

 

 

 

 

 گیر اندایه ابزارها  ای استفاده   مهارت کسب .1

 ای درسرت  درک داشرتن     احد برا  مصداق بیان .0

 آنها

 گیر اندایه برا  مناسب  احد انتخا  .1

 سط    طول گیر اندایه محاسبه ر ابط ای استفاده .6

 حجم  

 گیر اندایه به مربوط ها مسئله حل .7

 

 

دوره اول 

 متوسطه

 

 تقريبری  مقردارها     هرا اندایه بین رابطه برارار  .1

 دددها

 برردن  کرار  به   گیر اندایه ها فرمول جبر  بیان .0

 آنها

 

دوره دوم 

 متوسطه

 

 

 هاکمیت ديمانسیون تاخی  .1

 هاکمیت  احدها   مقايسه .0

 دلو  ساير   رياضی متییرها   احدها  تبديل .1

 

 

 گیر استفاده ای ابزارها  اندایه دوره اول ابتدایی

 گیر اندایه مناسب ابزار انتخا  دوره دوم ابتدایی
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 محتوا استاندارد تحصیلی دوره ارتمه خرده اساسی مهارت

 

-ابزارهای اندازه

 گیری

 

دوره اول 

 متوسطه

 خط محاسبه   گیر اندایه ابزارها  دات تاخی  .1

 ابزار ای استفاده انسانی خطا  کاهش ها ر ش .0

دوره دوم 

 متوسطه

 

 

ابزارهتتتتتتتای 

 دیجیتالی

 

 

 

 

 ديجیتالی   انگلیسی دددها  نوشتن   خواندن .1 وره اول ابتدایید

 در سراده  محاسربات  برا  حسا ماشین ای استفاده .0

 مسئله حل

-ماشرین  ای اسرتفاده  بررا   مناسرب  یمران  تاخی  .1 دوره دوم ابتدایی

 حسا 

 ای بعضری  درک بررا   حسرا  ماشرین  ای اسرتفاده  .0

 اوادد   مفاهیم

دوره اول 

 متوسطه

 گیرر  انردایه  بررا   حسرا  ماشرین  ای اسرتفاده  .1

 هامسئله حل   موضودات

 هندسی ها ترسیم افزارها نر  ای استفاده .0

 مناسب افزارنر  انتخا  .1

دوره دوم 

 متوسطه

 آمار محاسبات در حسا ماشین بردن کار به .1

 آمار  افزارها نر  ای استفاده .0

 دينامیکی افزارها نر  ای استفاده .1

 
 

 


