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کیفی از نوع  حاضر با روش پژوهش مقاله :چکیده
 برنامه درسی هایمؤلفهويژگی سنتزپژوهی با هدف شناسايی 

انجام شد. منابع مورد مطالعه رويکرد شناختی رياضی با 
باشد که با شامل کلیه مقاالت علمی معتبر در اين زمینه می

های اطالعاتی براساس توجه به جستجوی منظم در پايگاه
مقاله علمی شناسايی و در  060 معیارهای ورودی تعداد

هت تحلیل مقاله ج 10 نهايت براساس معیارهای خروجی
نهايی انتخاب شد. برای فراهم آوردن اطالعات ازکاربرگ 

شده توسط محقق برای گزارش و ثبت اطالعات طراحی
ها از يافته گرديد و جهت تحلیلهای اولیه استفادهپژوهش

شد. طبق  روبرتس استفادهای سنتزپژوهیمرحله الگوی شش
برنامه هگانه های دهای مؤلفهآمده ويژگیهای به دستيافته

ارائه گرديد. همچنین نتايج رويکرد شناختی رياضی با  درسی
رويکرد شناختی رياضی با  برنامه درسیبه نشان دادند 

ای مرتبط با زندگی واقعی فراگیران است که در آن برنامه
مسئله، استدالل و فعالیت فراگیر بسیار ی تفکر، حلهامهارت

های توان از راهکاریحائز اهمیت است. در اين برنامه م
انعطافی استفاده نمود که براساس آموزشی متعدد و قابل

 ها باشد.های ارائه شده در رابطه با هريک از مؤلفهويژگی

 ،رويکرد شناختی، رياضی، برنامه درسیهای مؤلفه ها:واژهکلید
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Abstract:  This research was conducted using a 
qualitative research method of synthesis research 
with the aim of identifying the components trait 
of mathematics curriculum with a cognitive 
approach. The studied sources include all valid 
scientific articles in this field. Through regular 
searches in databases, 384 scientific articles were 
identified based on input criteria and finally 24 
articles were selected based on output criteria for 
final analysis. To provide information, a 
worksheet designed by the researcher was used 
to report and record the information of the initial 
research, and to analyze the findings, a six-step 
Roberts’s synthesis model was used. According 
to the findings, the characteristics of the ten 
elements of the Mathematics course was 
presented with a cognitive approach. The results 
also generally showed that the mathematics 
curriculum with a cognitive approach is a 
program related to the real life of learners in 
which the skills of thinking, problem solving, 
reasoning and learning activities are very 
important. In this program, various and flexible 
educational solutions can be used based on the 
characteristics provided in relation to each of the 
elements. 
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  مقدمه

هزاره سوم شاهد رشد شتابان علوم و فناوری و تحوالت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ناشی 

است.  های جديدی مواجه ساختههای آموزشی جهان را با چالشآن است. اين امر نظام از

های مهم فنآوری، تجارت و اقتصاد و ساير جنبه ای درالعادهعلمی عامل جهش فوق تحوالت

عمر اطالعاتی ر گرديده و آن را متحول کرده است. پديده انفجار دانش و مسئله نیمزندگی بش

 ضرورت تغییر جوامع از حالت اتکاء به منابع اولیه و خام و بنای زيرساخت اقتصادی را بر

وضعیت کنونی جهان ايجاب  .است محوری بجای تولیدمحوری ايجاب نموده اساس دانش

تنها بتوانند خود کنند که نهای تربیتآموزان خود را به گونهی دانشهای آموزشکند که نظاممی

و  هامهارتها، را با تغییرات و تحوالت سريع جامعه بشری هماهنگ سازند بلکه به دانش

آهنگ در ايجاد عنوان تولیدکنندگان دانش بروز و نو، پیشهايی مجهز شوند که بتوانند بهنگرش

درسی که به عنوان مؤلفه  هایبايست برنامهايجاد اين تحوالت میتحوالت جديد باشند. جهت 

تربیت از نقشی مهم و اساسی  و اصلی و هسته مرکزی هر نظام آموزشی، در فرايند تعلیم

 باشند، با دانش جديد و نو بروزرسانی و اصالح شده و با تغییرات و نیازهایبرخوردار می

 جديد هماهنگ شوند.جامعه در عصر

گرفته درسی در بسیاری از کشورهای جهان صورت هایهای اخیر اصالح برنامهر سالد 

درسی از  هایو کتاب برنامه درسیاست. در ايران نیز تغییرات محتوايی در قالب تغییر 

های پايه جديد تمام کتاب تألیفملی با  برنامه درسی، قبل از تصويب سند 2074-2072سال

 (.2077 ،)غالم آزاد های پايه دوازدهم رسیدبه تغییر کتاب 2079-2076اول آغاز شد و تا سال 

چگونه  2المللی مانند تیمزدر چند دهه گذشته شاهد آن بوديم که نتايج مطالعات بینهمچنین 

-ها و اذهان عمومی را متوجه عملکرد دانشگذاران آموزشی و همچنین رسانهنظر سیاست

درسی رياضی مدرسه کشورها  هایوجب تحوالتی در برنامهآموزان و معلمان رياضی نمود و م

 2775تیمز در سال « المللی رياضی و علومسومین مطالعه بین»شد. ايران نیز از اولین باری که 

شود شرکت شمسی( اجرا شد، در اين مطالعه که هر چهارسال يکبار برگزار می 2090میالدی )

-رياضی مدرسه برنامه درسیالمللی در تغییرات لعه بینآمده از اين مطااست. نتايج بدست کرده

                                                 
1. Trends In International Mathematics And Science Study 
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المللی تیمز و های بینآمده از آزمون(. نتايج بدست2077 ،غالم آزاد)داشته است  تأثیرای 

آموزان دانش ، میانگین نمره1427و  2775های بین سالنشان داده است مطالعات انجام شده 

 است. در سال ارتقاء يافته 000 به 069اضیات ازري اسالمی ايران در چهارم جمهوری پايه

بوده  1425سال  تر ازنمره بیش 21آموزان مقطع چهارم در رياضیات میانگین دانش ، نمره1427

)نتايج  باشدتر مینمره پايین 59باشد می 544وسط مقیاس تیمز که  است اما هنوز از نقطه

 تأکیداند و شاهد درسی رياضی تغییر يافته هایحالی است که کتاب اين در (.1427تیمز، 

حال هنوز در بااين بسیار زياد مدارس، معلمان و والدين در يادگیری درس رياضی هستیم؛ اما

 شود که آموزش رياضی برسطح جهانی عملکرد قابل قبول را نداريم. در واقع مشاهده می

کند. هزاره سوم است برآورده نمی هايی را که نیاز هر شهروندهای جاری قابلیتاساس برنامه

فکری و گری، نقادی، حل مسأله، خالقیت، خود تنظیمی، استقاللهايی چون انتخابقابلیت

  .(2070نويدی ) العمرمادام يادگیری

های ها به عنوان قابلیتهايی که در پژوهششود بسیاری از قابلیتهمانطور که مشاهده می 

های اند. ديدگاههای روانشناسی نشأت گرفتهاست از ديدگاهان شدهآموزان عنومورد نیاز دانش

آورند و در نهايت به عنوان يادگیری به وجود می ها، مواد و غالباًروانشناسی مبنايی برای روش

روند. يکی از رويکردهای غالب بکار می برنامه درسیمحرک برای بسیاری از تصمیمات 

- هایتربیتی و طراحی برنامهويکرد مسلط بر روانشناسیهای طوالنی رروانشناسی که سال

معلم محوريت اصلی آموزش  ،رفتارگرايی بود که در اين رويکرد شد رويکرددرسی تلقی می

آموزان های محدودی برای کنجکاوی و يادگیری توسط خود دانشبود. اين رويکرد فرصت

گرفت و به پیشروی خود ادامه  انقالب شناختی شتاب2754ساخت. در اواخر دهه فراهم می

داد. اين انقالب به تغییرات اساسی در باورهای نهادينه شده درباره شناخت و رشد شناختی، 

است. بطوريکه با  داشته آموزش و پرورششگرفی در  تأثیرتفکر داللت دارد که  يعنی توانايی

به الگوهای ذهنی و  های درسیدرسی بايد از دانش رسمی و کتابهایاين انقالب برنامه

اساس اين ديدگاه  آموزان تغییر يابند. برتفکر دانش راهبردهای فراشناختی برای بهبود شیوه

 يافته شايستگی تولید دانش موردشود بطوريکه فرد تربیتافراد ساخته می دانش توسط خود

فزون جامعه به رو با توجه به نیاز روزا(. از همین2074تلخابی، ،نیاز خود را دارد )خرازی

نیاز خود باشند، ضرورت در بازنگری  کنندگان دانش مورد بايست تولیدافرادی که خود می
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رويکرد های متعددی در زمینه ناپذير است. پژوهشدرسی به اين سمت اجتناب هایبرنامه

( در پژوهشی با 1449) 2اينگلیشو آموزش رياضی صورت گرفته است از جمله شناختی 

آن در گذشته و آينده اذعان داشت که  تأثیرنشناسی شناختی و آموزش رياضی و عنوان روا

ها و با رياضی به صورت مدل یگیرد فاصله زيادآموزش رياضی که در مدارس صورت می

-ما را به اين اطمینان خواهند رساند که دانشرويکرد شناختی فرايندها دارد. آموزش رياضی با 

روزمره خود رسید و رياضی را پیوسته در زندگی رياضی خواهندمشابهی از  آموزان به درک

رساند که  هايی از رياضی خواهدبه رياضی، ما را به جنبهرويکرد شناختی پیاده خواهندکرد. 

 باشد. مدارس می برنامه درسیفراتر از رياضی کنونی به عنوان 

های شتند که تجربهدا هايی اذعان( در پژوهش2075) (، فرجی و بیدل2070) نويدی 

گیری اين تجارب آموزان از رياضی از اهمیت زيادی برخوردار است و چگونگی شکلدانش

آينده  تواند تعیین کنندهشود و میآموزان عرضه میای است که به دانشمتأثر از نوع برنامه

 های قابلها باشد. بدين سبب در چند دهه اخیر پژوهشگران شناختی پژوهشرياضی آن

(، 2072(، تاراج )2072اند از جمله غالم آزاد )توجهی در رابطه با آموزش رياضی انجام داده

را به عنوان يکی از رويکردهای مطرح و قابل دفاع در رويکرد شناختی ( که 2070رضايی )

های ذکر شده ها و تدريس رياضی جهت ارتقای قابلیت، طراحی فعالیتبرنامه درسیتدوين 

( در پژوهشی با عنوان آموزش شناختی در فرايند 1411) 1يوريويچ پیگارف ند.امعرفی کرده

-تدريس رياضی اذعان داشت که آموزش شناختی درس رياضی باعث بهبود حافظه فعال می

های که ارتقای توانايی با يک بررسی اکتشافی نشان دادند( 1414) 0کیس و کنیاشود. 

نیز در  (1427، )0گیرای، برچ و کپک گذارد.می یرتأثها مسئله آنفراشناختی بر روند حل

 تأکیدی رياضی جهت بهبود يادگیری رياضی هامهارتپژوهش خود بر يادگیری شناختی 

جهت بررسی ارتباط ای ( در مطالعه1427، )2، ام کلند6، بیکر9، دونکان8، کیم5کردند. کامرون
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ی شناختی بايد هامهارتکه آموزش  داشتند تأکیدی شناختی با هم به اين نکته هامهارتبین 

برنامه اولیه  تأکیدرغم علیهمچنین اذعان داشتند  .در دوران دبستان و قبل از آن آغاز شود

ی شناختی نیز برای آموزش درس رياضی هامهارتی آموزشگاهی، هامهارترياضی بر  درسی

ه معنای ارتباط متقابل ی آکادمیک و شناختی، بهامهارتمهم است. عالوه بر اين ارتباط بین 

سازد تا وظايف يادگیری را با موفقیت انجام دهند. بین فرآيندهايی است که کودکان را قادر می

شناختی و کارکردهای مغزی است که دانش کنونی درباره علوم( عنوان داشته1428) 1بروان

تحت ای مقاله( در 1446) 0و پرورش خواهد داشت. گراهام و نیسبتشگرفی بر آموزش تأثیر

به مطالعه نتايج جلسات، مقاالت و  برنامه درسیشناسی شناختی و توسعه روان عنوان

اند، پرداختند سال برگزار شده 5شناختی طی  و علوم برنامه درسیسمینارهايی که در رابطه با 

 يادگیری و و بطور کلی برای آموزش برنامه درسیو در نهايت يک مبنای نظری برای توسعه 

باشد و می ارائه کردند. به اذعان ايشان بیشترين تمرکز اين رويکرد بر دروس رياضی و علوم

شناختی رويکردهای داد که چگونه تحوالت روانشناسی دستاوردهای اصلی اين مجموعه نشان

 .است شکل داده برنامه درسیهای نوينی را در جديد و بینش

ه و تحوالت و تغییرات روزافزون در شرايط و های صورت گرفتبا توجه به نتايج پژوهش

درسی اجتناب  هایهای آموزشی در سطح جهانی و ملی، ضرورت بازنگری در برنامهنیاز

ی شناختی مورد نیاز يادگیرندگان در عصر هامهارتشناختی به ناپذير است. ازآنجا که علوم

در نتیجه شود و قلمداد می برنامه درسینمايد، از موضوعات عمده مطالعات جديد توجه می

رياضی از اهمیت زيادی  برنامه درسیبه رويکرد شناختی شناسايی و توجه به اقتضائات 

رويکرد . با وجود اينکه تحقیقات مرتبط در ايران در زمینه آموزش رياضی با برخوردار است

و  های آزمايشیصورت گرفته است و اهمیت آن بارها توسط محققان در پژوهششناختی 

به صورت رويکرد شناختی اما تا بحال برنامه درسی رياضی با  قرار گرفته تأکیدکیفی مورد 

های برنامه درسی های هر يک از مؤلفهيک الگو طراحی نشده است. چراکه هنوز ويژگی

 شناسايی ويژگی هدف اين پژوهش اند.رياضی با اين رويکرد بصورت کامل شناسايی نشده

سنتزپژوهی است.بدين  استفاده از روش شیوه درسی رياضی شناختی با برنامههای مؤلفه

                                                                                                                   
1. Mcclelland 

2. Brown 

3.Graham&Nisbet 
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برنامه های داخلی و خارجی معتبر در زمینه تحلیل و تلفیق نتايج پژوهش ،صورت که با بررسی

هايی که شیوه اجرايی اين رويکرد را در بر پژوهش تأکیدبا رويکرد شناختی رياضی با  درسی

های هر يک از مؤلفه اين برنامه استخراج شده اند، ويژگیادهدرس رياضی مورد بررسی قرار د

مورد استفاده قرار گیرند. رويکرد شناختی است تا جهت طراحی الگوی برنامه درسی رياضی با 

بايست الگوی مورد ابتدا میرويکرد شناختی رياضی با  برنامه درسیهای قبل از استخراج مؤلفه

هايی است که از مقوله برنامه درسیهای مؤلفه مبحثنظر جهت استخراج مشخص شود. 

دهد در ارائه می برنامه درسیدر تعريفی که از  2تغییرات چندانی را تجربه کرده است. دکر واکر

ها، محتوا و سازماندهی محتوای يادگیری اشاره کرده تنها به سه عنصر يعنی، هدف آن، عمالً

را  برنامه درسیاست،  برنامه درسیهای حوزه لیتکه پیشگام نظام بخشیدن به فعا 1است. تايلر

 0دانست. هیلدا تابامی دارای چهار عنصر هدف، تجربیات يادگیری، سازماندهی و ارزشیابی،

ها، برنامه آموزشی، عناصر چهارگانه تايلر را به هفت عنصر نیازها، هدفانديشمند ديگر حوزه 

زماندهی تجربیات يادگیری و ارزشیابی سا ،تجربیات يادگیری ،سازماندهی محتوا ،محتوا

نیز در يک تقسیم بندی ديگر عناصر برنامه درسی را شامل هدف، محتوا،  0آيزنر .گسترش داد

داند. و می يادگیری، سازماندهی محتوا، روش ارائه و روش پاسخ و ارزشیابیهای انواع فرصت

يادگیری، های و منابع، فعالیت برنامه درسی را مشتمل بر نه عنصر هدف، محتوا، مواد 5کالين

 داند.می راهبردهای تدريس، ارزشیابی، گروهبندی، زمان و مکان

عنصر مورد توجه قرار  24براساس الگوی فرانسیس کالين عناصر برنامه درسی را در  8اکر

در ساير عناصر با الگوی کالين مشترک « منطق يا چرايی برنامه درسی»داده که به غیر از عنصر 

 .(2066 )فتحى واجارگاه، ندهست

، استفاده از الگوی تار عنکبوتی اکر دارای محاسن متعددی برنامه درسیدر شناسايی عناصر 

 است:

 کند.ريزی روشن میرا در الگوی تبیین برنامه برنامه درسینقش محوری منطق و چرايی  -

                                                 
1. Decker F. Walker 

2. Tyler 

3. Hilda Taba 

4. Eisner 

5. Clyne 

6. Acker 

https://www.amazon.com/Decker-F-Walker/e/B001K8G8L6/ref=dp_byline_cont_book_1
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 پردازد.می نسبت به ساير الگوها برنامه درسیاين الگو به معرفی عناصر بیشتری از  -

 کشد.را به تصوير می برنامه درسیاين الگو، ارتباطات موجود بین عناصر متفاوت  -

را مورد  برنامه درسیکل و موجوديت  ،دهد که کیفیت پايین هر يک از عناصرمی نشان -

 (2066 ،دهد )فتحی واجارگاهتهديد قرار می

تر تشخیص ( جامع1440)2الگوی اکرپس از بررسی الگوهای مختلف طراحی برنامه درسی 

 گرديد. استفادهرويکرد شناختی رياضی با  برنامه درسیطراحی  داده شد و از آن برای

 روش پژوهش

با رويکرد شناختی رياضی با  برنامه درسیهای مؤلفهپژوهش حاضر با هدف شناسايی ويژگی 

تمام الش شد ت شده است. برای انجام اين پژوهشسنتزپژوهی انجام روش کیفی و با شیوه

مورد بررسی رويکرد شناختی رياضی با  برنامه درسیمقاالت علمی معتبر در دسترس در زمینه 

 0استفاده شد. مارش 1ای سنتزپژوهی روبرتسمرحله 8ها از الگوی قرارگیرد. جهت تحلیل يافته

ترين فرايند برای اجرای سنتزپژوهی و روش سنتزپژوهی روبرتس را دارای جامع (2071)

قابل ( 2اين فرايند در شکل ) .داندها میآمده از پژوهشتفسیر و تلفیق اطالعات بدست

  .باشدمشاهده می

                                                 
1. Acer 

2. Roberts 

3. Marsh 
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 (2071روبرتس )مارش،ای : الگوی شش مرحله 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها به ها و نتايج پژوهشها، يافتهها با استفاده از اين روش، دادهآوری دادهپس از گرد

آمده از با ترکیب و تلفیق نتايج بدستو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند و تفکیک استخراج 

در يک ساختار رويکرد شناختی با  برنامه درسیهای مختلف های مرتبط جنبهتحلیل پژوهش

های هر يک از مؤلفه ،2در جدول گانه اکر ارائه شد. دههای کلی در قالب هر يک از مؤلفه

 .استط به آن آورده شدهدهگانه اکر با پرسش مربو

 (1440دهگانه اکر )اکر،های : مؤلفه 2جدول 

 پرسش مؤلفه ردیف

 گیرند؟چرا فراگیران ياد می  منطق يا پنداره چرايی  1 

 گیرند؟برای رسیدن به چه اهدافی فراگیران ياد می  هاها و هدفغايت  2 

 گیرند؟فراگیران چه چیزی ياد می  محتوا  3 

 گیرند؟فراگیران چگونه ياد می  های يادگیرییتفعال  4 

 مرحله اول: شناسايی نیاز

 تمرحله دوم :اجرای پژوهش به منظور بازيابی مطالعا

 

 مرحله سوم :گزينش پااليش و سازماندهی مطالعات

 

چارچوب ادراکی و متناسب ساختن آن با تهیه مرحله چهارم :

 اطالعات حاصل از تحلیل

 

های مرحله پنجم :پردازش ترکیب و تفسیر در قالب فرآورده

 ملموس

 
 مرحله ششم: ارائه نتايج
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 پرسش مؤلفه ردیف

 کند؟مربی چگونه يادگیری را تسهیل می  نقش مربی  5 

 آموزند؟فراگیران با چه ابزارهايی می  مواد و منابع  ۶ 

 گیرند؟فراگیران با چه کسانی ياد می  گروهبندی فراگیران  ۷ 

 گیرد؟فرگیران کجا ياد می  مکان  ۸ 

 آموزند؟فراگیران در چه زمانی می  زمان  ۹ 

 توان از پیشرفت يادگیری مطمئن شد؟می چطور  ارزشیابی  1۱

 مراحل انجام پژوهش 

پژوهی روبرتس و با توجه به هدف پژوهش، جهت شناسايی  گانه سنتزبا توجه به مراحل شش

مراحل  ،1جدول  هر يک از مراحل انجام شد. در ،رويکرد شناختیبا  برنامه درسیهای مؤلفه

  .انجام پژوهش حاضر با روش سنتزپژوهی روبرتس شرح داده شده است
 : مراحل انجام پژوهش با روش سنتزپژوهی روبرتس1جدول

مراحل سنتزپژوهی 

 روبرتس

 اقدامات انجام شده با توجه به موضوع پژوهش 

شناسایی  مرحله اول:

 نیاز 

توجته ختاپ پژوهشتگران ايتن     ياضی مورد ربه آموزشرويکرد شناختی در چند دهه گذشته 

ها حاکی از کارآمدی اين رويکترد آموزشتی در   ست. نتايج بسیاری از اين پژوهشحوزه بوده ا

پژوهتی و  استت بته روش ستنتز    در پژوهش حاضر سعی شدههای آموزشی است. ريزیبرنامه

لف در اين زمینه های مختترکیب تحقیقات مرتبط يک الگوی جامع با استفاده از نتايج پژوهش

  .در درس رياضی ارائه گرددرويکرد شناختی با  برنامه درسیاز 

اجرای  مرحله دوم:

پژوهش به منظور 

 بازیابی مطالعات

اين مرحله به جستجوی منابع مربوط به نیاز اصلی پژوهش اختصاپ دارد از اين رو ابتدا کلیه 

برنامه ، رياضیرويکرد شناختی ز قبیل هايی امقاالت علمی معتبر از طريق جستجوی کلید واژه

هتای اطالعتاتی   از طريق پايگتاه  يادگیری شناختی رياضی، ،رويکرد شناختیرياضی با  درسی

، پرتال جامع علوم انسانی، پژوهشگاه علوم و Sid،Noormagas،Magiran داخلی از جمله

العاتی در ختارج  اطهای فناوری اطالعات ايران و جويشگر فارسی علم نت و همچنین پايگاه

 از جمله:

Google, Emerald, Scopus, Science Direct, ProQuest, Springlink, 

Worldscientific, Google Scholar, Eric, Wiley 

و بررسی ارجاعات هريک از منابع شناسايی شد. سپس با توجه به هدف تحقیق منتابع مترتبط   

جتوی مقتاالت   ودن کیفیتت کتار، جستت   حفظ و منابع غیر مرتبط حذف شد. به منظور بتاالبر 

جوی منابع اطالعاتی داشتتند  وجستهای توسط پژوهشگر و دو نفر که آشنايی کامل به روش

 به صورت جداگانه انجام شد.
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مراحل سنتزپژوهی 

 روبرتس

 اقدامات انجام شده با توجه به موضوع پژوهش 

مرحله سوم :گزینش 

پاالیش و سازماندهی 

 مطالعات

 . استشده پرداخته شدهدر اين مرحله به گزينش مطالعات با توجه به معیارهای مشخص

 معیار گزینش مطالعات:

 های شناختی و آموزش رياضی.های چاپ شده در حوزهمقاالت و پژوهش .2

(، لتذا  4142، 2وکار دارد )رينتگ سرهای کیفی با داده از آنجايی که روش سنتزپژوهی صرفاً. 1

-های کیفی مناسب از قبیل: مصاحبه، مشاهده، مرور نظامند، کتابخانته هايی که با روشپژوهش

های کیفی و همچنین مقتاالت کمتی از جملته مقتاالت پیمايشتی، تجربتی و       ی و ساير روشا

رويکترد شتناختی   همبستگی که دارای نتايج کیفی بودند و به تعريف عملیاتی از شیوه اجرای 

 در آموزش رياضی پرداخته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. 

پتژوهش، گتزارش کترده     هتدف ارتباط بتا   ها و اطالعات کافی را درتحقیقات بايستی داده. 0

در رويکرد شتناختی  هايی مورد بررسی قرار گرفتند که شیوه اجرايی باشند، از اين رو پژوهش

 آموزش رياضی را پوشش داده بودند.  برنامه درسی

 به توصیف  هايی که صرفاًپژوهش .2های خروج اين مطالعه شامل موارد زير است: مالک

هتايی کته فاقتد کیفیتت     پژوهش. 1ه نحوه اجرای آن پرداخته بودند. نه برويکرد شناختی 

 الزم علمی بودند و در مجالت غیرپژوهشی منتشر شده بودند. 

تدوین  مرحله چهارم:

چهارچوب ادراکی و 

متناسب ساختن آن با 

اطالعات حاصل از 

 تحلیل

يتن رو چتارچوب   شتوند. از ا آمده در پیرامون آن ترکیتب متی  در اين مرحله اطالعات بدست

رويکترد  رياضی بتا   برنامه درسیدهگانه اکر در های گزينش شده در اين پژوهش حول مؤلفه

  .گیردانجام میشناختی 

مرحله پنجم :پردازش، 

ترکیب و تلفیق و تفسیر 

های در قالب فرآورده

 ملموس

ها از طريق مؤلفههای حاصل از تحقیقات مرتبط با هدف پژوهش، ابتدا کلیة باتوجه به يافته

اساس  ها برفرايندکدگذاری باز استخراج و سپس براساس فرايندکدگذاری گزينشی کلیه مؤلفه

ها در اين بخش به رو با توجه به نتايج کدگذاریشوند؛ از اينبندی میمشترک دسته مفاهیم

 شود.اکر پاسخ داده می برنامه درسیهای هريک از سواالت الگوی مؤلفه

های علمی در يک موضوع خاپ در از آنجا که هدف سنتزپژوهی ترکیب و تلفیق يافته ارائه نتایجمرحله ششم: 

های حاصل قالب ساختاری منسجم است، با توجه به يافته چارچوب ادراکی و رسیدن به يک

از تحقیقات مرتبط با هدف پژوهش، پس از تحلیل کلیه مفاهیم، ابتداويژگی هر يک از 

های گردد و سپس هر يک از مؤلفهارائه میرويکرد شناختی رياضی با  درسیبرنامه های مؤلفه

 شود. بندی کلی توضیح داده میدهگانه اکر در قالب يک جمع

                                                 
1. Ring 
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 هایافته

پژوهش خارجی و  11شامل  پژوهش 10 های علمیبرای تحلیل نهايی در اين پژوهش از يافته

های اين تحقیقات براساس ويژگی 0استفاده گرديد که در جدول شماره  پژوهش داخلی 1

بطور خالصه  1شکل های پژوهش ارائه شده است. عنوان مقاله، نام محقق، سال انتشار و يافته

 روند انتخاب را نشان داده است.

 ها برای ورود به مطالعه: روند انتخاب پژوهش1کلش

   

 

 

 

 

 

 

 

ای از روند اجرای ابتدا خالصه 0نظر، در جدول های موردپس از گزينش مقاالت با مالک

آمده از هر يک از مقاالت آمده از پژوهش، و سپس کدهای بدستپژوهش و نتايج کلی بدست

 با استفاده از فرايند کدگذاری، ارائه شده است.
 : عناوين تحقیقات مورد بررسی و ارائه نتايج اصلی تحقیقات 0جدول 

 شماره و عنوان

 مقاله

نویسنده و 

 رسال انتشا

 هاکدگذاری های پژوهشیافته

تووان  .آیا می1
برخووووووووی 

هوووای مؤلفوووه
فراشووناخر را 
در کوووووالس 
درس ریاضووی 
 توسعه داد ؟ 

 2کیس و کنیا
(1414) 

هتای فراشتناختی   در اين پژوهش با يک بررسی اکتشتافی فعالیتت  
های که ارتقای توانايی شده و نتايج نشان دادندآموزان بررسیدانش

 گذارد. می تأثیرها مسئله آنحلفراشناختی بر روند 
-آموزان متوجه نمتی است که دانشدر اين پژوهش نشان داده شده 

حل داشته باشد و فقط با يک شوند يک مسئله ممکن است چند راه
آمتوزان معتقدنتد کته مستائل     پردازند. دانشمسئله میروش به حل

ستت  رياضی فقط يک پاسخ صحیح دارند و تغییر اين باور دشوار ا
رياضتی تغییتر    کالس درس های شناختی دردر نتیجه آغاز فعالیت

 مسائل رياضی است.آموزان نسبت به حلباور دانش

ريتتتزی برنامتتته
 فرايند يادگیری

 تغییر باور
مستتتتائل حتتتتل
 رياضی

مستتتتتتئله  درک
-توستتط دانتتش 

 آموزان

                                                 
1. Kiss & Konya 

 حذف تحقیقات نامرتبط

N=221 

  

مرتبط حذف تحقیقات نا

پس از بررسی چکیده 

  N=126  مطالعات

حذف تحقیقات نامرتبط پس از 

 بررسی متن کامل

N=13 

 مطالعات مرتبط با کلیدواژه ها 

N=384 

 
 تحقیقات مورد بررسی

N=163 

 
 تحقیقات مرتبط با متن کامل

N=37 

 

 تحقیقات نهایی

N=24 
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 شماره و عنوان

 مقاله

نویسنده و 

 رسال انتشا

 هاکدگذاری های پژوهشیافته

هوای  . تفاوت2
فووووووردی در 
فراینووووودهای 
اساسی شناختی 
و خووودتنظیمی 
 یرتأثیادگیری و 

متقابل آنهوا بور   
ریاضی  عملکرد
هووای و تفوواوت
 فردی

 ،موستتتتتتو 

 ،بوکارستتتت

 ،ستتتتگردس

کاستتتتکاالر 
2(1427) 

و  0توجته اجرايتی   ،1اين پژوهش رابطه بین ظرفیتت حافظته فعتال   

هتا تتا حتدی ستهم     يافتته  .کندتحلیل می و را تجزيه 0خودتنظیمی

-ترياضی و نقش تفاو بینی عملکردهای شناختی را در پیشفرايند

 کند. فردی را در يادگیری تأيید میهای

 فعالحافظه

 توجه اجرايی

 خودتنظیمی

 فردیهایتفاوت

 

. مبوووووووانی 3
شووناختی بوورای 
-بهبود یادگیری

 ریاضی

گیرای، بترچ  
، 5و کپتتتتتک

(1427)  

 شده در پژوهش:تأکیدراهبردهای شناختی 
، آموزش در جهت تقويت 9، يادگیری اکتشافی8تمرکز بر حل مساله

، تمرينات نگهداری اطالعتات در حافظته، توجته بته     6فعال حافظه
، 22، تقويتت توانتايی استتدالل   24بر هوش سیال تأکید، 7کاریحافظه

هتای واقعتی   حل مسايل بصورت انتزاعتی و درک آن در موقعیتت  
  زندگی

 مسألهحل
 يادگیری اکتشافی

 فعالتقويت حافظه
تمتترين نگهتتداری 
اطالعتتتتتتتات در 

 حافظه
 هوش سیال

 تداللتقويت اس
حتتتل مستتتائل در 
موقعیتتت واقعتتی  

 زندگی
های همکاری .4

در حال توسعه 
و دو جانبووووه 

، 21کتتتتامرون
، 20کتتتتتتتیم
، 20دونکتتتتان

در اين مطالعته ارتبتاط بتین چهتار مهتارت شتناختی و آکادمیتک        
، مشتکالت کتاربردی در   0حرکتتی ، ادغتام بینتايی  0عملکرد اجرايی

-)خواندن و نوشتن( بررسی شده8 و دانش کلمه و حروف5رياضی 

ادغتتتام بینتتتايی  
 حرکتی

تقويتتتتتتتتتتت 

                                                 
1. Musso,Boekaertsc,Segersd,Cascallare 

2. Working Memory Capacity,Executive Attention &Self-Regulated Learning 

3. Executive Attention  

4. Self-Regulated 

5. Geary,Berch & Koepk 

6. Problem Solving 

7. Discovery Learning 

8. Active Memory 

9.Working Memory 

10. Fluid Intelligence 

11. Reasoning Ability 

12. Cameron 

13. Kim 

14. Duncan 
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شناختی ریاضی 
و سواد آموزی 
در دوران 

 کودکستان

، ام 2بیکتتتتتر
 ،  1کلند

(1427) 

 است.
بتر   برنامته درستی  اولیته   تأکیدرغم علیهمچنین اذعان شده است 

ی شناختی نیز بترای آمتوزش و   هامهارتی آموزشگاهی، هامهارت
ی آکادمیک و هامهارتپرورش مهم است. عالوه بر اين ارتباط بین 

ی، به معنای ارتباط متقابل بین فرآيندهايی است که کودکتان  شناخت
 سازد تا وظايف يادگیری را با موفقیت انجام دهند. را قادر می

ی سواد آموزی در اوايل کودکی و موفقیت رياضی نیز بتا  هامهارت
 کند.هم در ارتباط هستند و از عملکردهای بعدی پشتیبانی می

ی هتتتارتمهتتتا
 شناختی

 عملکرد اجرايی
رويکتترد توستتعه 

در شتتتتتتناختی 
 اوايل کودکی

 

.چگونوووووووه 5
 ،خالقیووووووور
خودمختووواری و 
استدالل بصوری  
در یوووووادگیری 
شوووناختی بوووه  
یووادگیری درس 
 ریاضی مبتنی بر

۷STEAM  و
خالقیر کمو   

 کند؟می

 ،تتتتتتونبرگ

 ،ستتتتتتلمی 

 6بتتتتتتتوگنر

(1426) 

-اختن شتکل و ساز عملی و سبا استفاده از ساخت در اين پژوهش

ختود   ،آموزان،استتدالل بصتری  های هندستی توستط ختود دانتش    

مختاری و خالقیت تقويت شده است. در اين پژوهش رياضتی بتا   

-مهارت و خالقیت آمتوزش داده متی   ،هنریهای استفاده از مؤلفه

 شود.

 خالقیت
 خودمختاری

 مهارت
هتتتای فعالیتتتت

 هنری

.چگونوووووووه ۶
آمووووووووزش، 

ی هوووامهوووارت
شناختی را بهبود 

بخشوود؟ بووا مووی
بور زموان    تأکید
 .آموزش

 7دهمتتتتتتان

(1429) 

پردازد کته از طريتق آنهتا    هايی میاين پژوهش به بررسی مکانیسم

بگتذارد.   تأثیرآموزان ی شناختی دانشهامهارتتواند بر آموزش می

زمتان در   مؤلفته های مورد بررسی در اين پژوهش يکی از مکانیسم

تواند تتا حتدودی   وزش میباشد ؛ افزايش زمان آممی برنامه درسی

 ی شناختی را بهبود ببخشد.هامهارت

افتتتزايش زمتتتان 
 آموزش

بهبتتتتتتتتتتتتود 
ی هتتتامهتتتارت

 شناختی
تقويتتت هتتوش  

 سیال

                                                                                                                   
3. Executive Function 

4. Visuo-Motor Integration 

5. Mathematics with Applied Problems 

6. Letter-Word Knowledge 

1. Becker 

2. Mcclelland 

7. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics Education 

8. Thuneberg, Salmia, Bognerb 

9.Dahmann 
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هایی از بینش .۷
شناختی در علوم

یووووووادگیری 
ریاضی، کسوب  

ی هووامهووارت
پیچیده حسواب  
و مفوووووواهیم 
 پیشرفته ریاضی

، بتی  2گیرای

، 1بتتتتتتتريچ
0اوچسندورف

 0کوپتتتتتک، 

(1429) 

 شناختی در يادگیری رياضی:ز علومبینش ا

از تجارب شخصی بصورت ضتمنی و صتريح کته     5دانش پیشین 2

 کننده يادگیری باشد هم مانع يادگیریتواند تسهیلهم می

های شناختی با استفاده از حافظه فعال باعث ايجاد رابطه . توانايی1

شود و حل مستائل رياضتی را تستهیل    يادگیری با دنیای واقعی می

 بخشد.می

بتتر دانتتش  تأکیتتد
 پیشین
بتتر تجربتته  تأکیتتد

 شخصی
بتر حافظته    تأکید
 فعال
بر يادگیری  تأکید

 در دنیای واقعی

هوای  . چالش۸
ریاضوووووووی 

 شناختی

آلکتتتتتتوک، 

 ،انصتتتتتاری

بچلتتتتتور و 

 8همکتتتتاران

(1428) 

های روانشناستی و علتوم اعصتاب بته     اين پژوهش به بررسی جنبه

ای از رياضتی  دهرياضی شناختی پرداخته استت و رويکترد گستتر   

ات عوامل محیطی و عاطفی و عوامل شتناختی  تأثیرشناختی شامل 

و مداخالت آموزشی مطرح ساخته و بیان کرده رياضی شتناختی از  

هتای  يابتد و روش کند و توستعه متی  نوزادی تا بزرگسالی رشد می

توانند عملکترد مغتز در   رسمی و غیررسمی در آموزش رياضی می

قترار دهنتد. ايتن     تأثیرشناختی را تحت يادگیری رياضی بصورت 

پژوهش به ارائه سواالتی در رابطه با رياضی شناختی پرداخته است 

و از پژوهشگران دعوت به عمتل آورده کته در تحقیقتات رياضتی     

 .ها پاسخ دهندشناختی شرکت کنند و به پرسش

 عوامل محیطی
 عوامل عاطفی

 عوامل شناختی
 عملکرد مغز

های . ویژگی۹
ی و شووووناخت

نظوووووارتی و 
عملکوووووورد 
ریاضووووی در 

آموووزان دانووش
 دبیرستان

موروستتتانوا، 
 ،فومینتتتتتتتا

کتتتتتتواس، 
بوگتتتتتدانوا 

9(1428) 

های شناختی را در سطح باال بررسی کرده است. اين مطالعه ويژگی
و سرعت  24، حافظه فضايی7، توانايی مکانی6عددیهای حسیجنبه

ورد ها بته وستیله يتک پتردازش کتامپیوتری مت      آزمودنی 22پردازش
بررسی قرار گرفته است و در نهايت فعالیت يتادگیری آنتان متورد    

های شناختی با نتايج نشان داد که ويژگی .سنجش قرار گرفته است

 رياضی مرتبط هستند. عملکرد

-رابطتته ويژگتتی

های شتناختی و  
 عملکرد رياضی

                                                 
1. Geary 

2. Berch 

3. Ochsendorf 

4. Koepke 

5  . Prior Knowledge 

6. Alcock, Ansari, Batchelor 

7. Morosanova, Fomina, Kovas, Bogdanova 

8. Measure Aspects of Number Sense 

9. Spatial Ability 

10. Spatial Memory 

11. Processing Speed 
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 توووووأثیر. 1۱

آموووووووزش 

شووناختی بوور  

عملکوووووورد 

شووووووناختی 

 معلمان 

 2کتتتتتوزلین

(1425) 

-معلم دبیرستان در آفريقتای جنتوبی روش   64پژوهش به در اين  

ها شتامل متوراد زيتر    های آموزش شناختی آموزش داده اين روش

 بود:

 1آموزش مهارت تفکر  (2

 0ی حل مساله هامهارتآموزش  (1

 0ی تعلیمی محتواگراهامهارتآموزش  (0

 5ی استدالل ترکیبی کالمیهامهارت (0

 آموزش
  مهارت تفکر-
ل ی حهاهارتم-

  مساله،

ی هتتتامهتتتارت-
 تعلیمی محتواگرا

ی هتتتامهتتتارت-
استتتدالل ترکیبتتی 

درک  کالمتتتتتتی
مستتتئله بوستتتیله 

 تفکر

ارزش . 11
 آموزش ریاضی

 8لگنتتتتتتتتر

(1420) 

 عبارتنداندازهای متفاوت که ياضی را از چشمدر اين مقاله ارزش ر

ارزش استتتدالل رياضتتی و  ،از: ارزش عملتتی در زنتتدگی روزمتتره

گیتری ايتن   دارد کته انتدازه  متی  یتان لنگر ب .ارزش فرهنگی رياضی

ها به طور کمی ممکن نیستت؛ امتا اهمیتت نستبی آنهتا بته       ارزش

 تجارب و عقايد شخصی خوانندگان بستگی دارد. 

آمتوزش رياضتی بايتد بصتورت      گیری لنگر ايتن استت کته   نتیجه

هتا روی  متفاوتی صورت پذيرد بطوريکته تمرکتز بیشتتر آمتوزش    

بترروی   تأکیدهود رياضی باشد و مسئله، بینش و شی حلهامهارت

 های ساده کمتر شود. های حافظه مدار و کاربرد الگوريتمفرمول

ارزش رياضتتی در 
 زندگی واقعی

ارزش استتتتتدالل  
 رياضی

ارزش فرهنگتتتتی 
 رياضی

آمتتوزش رياضتتی  
 بصورت متفاوت

آمتتتتتتتتتتتوزش 
ی حتتل هتتامهتارت 

 مسأله
آمتتوزش بیتتنش و  

 شهود رياضی
 .زمینووووووه12

 کالس، 

 انتظارات معلوم 
 و سطح 
 شناختی،
بینوووی پووویش

قضوووواوت در 
مووورد توانووایی 
 ریاضی کودکان 

 

بوهلمتتتان و 

 9وينستین

(1420) 

آمتوزان از  داد کته درک دانتش  نتايج حاصل از اين پتژوهش نشتان  
توانايی خود در درس رياضی همبستگی مثبت با انتظارات معلم در 
کالس درس دارد. يکتی از متواردی کته در ايتن پتژوهش دربتاره       

فردی های های شناختی مورد بحث قرار گرفته است تفاوتنايیتوا
-دهد هر فرد به اندازه توانايی رياضی خود میباشد که نشان میمی

های شناختی درکالس تواند انتظارات معلم را برآورده سازد. تمرين
آمتوزان بتا توجته بته میتزان      ای باشد کته دانتش  درس بايد به گونه

کنند و بتوانند رفتار يادگیری مناسبی را از  توانايی خود آن را درک
آموزان از توانتايی  دانش 6بینانهخود بروز دهند. خود ارزشیابی واقع

 سازد.پذير میهای رشد را امکانخود نیز فرصت

-بر تفاوت تأکید

 های فردی
آمتوز  درک دانش

 خوداز توانايی
انتظارات معلم از 

 آموزاندانش
خودارزشتتتتیابی 

ه توسط واقع بینان
 آموزاندانش

                                                 
1. Kozulin 

2. Thinking Skills 

3. Problem Solving Skills 

4. Content-Oriented Didactic Skills 

5. Verbal Combinatorial Reasoning 

6. Legner 

7. Bohlmann&Weinstein 

8. Realistic Self-Rating 
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. اثووووورات 13
-مقیاس هووش 

وکسوولر بوورای  
 کودکان 
هووای توانووایی

شووناختی بوورای 
 پیشرفر ریاضی

پتتتتارکین و  

 ،2بیوجین

(1421) 

های شناختی برای پیشرفت رياضی در اين پژوهش براساس توانايی

، پتردازش  0، استتدالل ستیال  1دانش شامل درک (2778نظريه کتل )

العمتل و  ، سرعت عکس8مدتفظه کوتاه، حا5عمومی، دانش0بصری

  باشد.می 9گیریتصمیم

هتتتتای توانتتتتايی
شتتتناختی بتتترای  

 پیشرفت رياضی
 درک دانش

 استدالل سیال
 پردازش بصری

 دانش عمومی
 مدتکوتاهحافظه

-سرعت تصتمیم 

 گیری

رویکووورد  .14

بووه شووناختی 

آموووووووزش 

 ریاضی 

سهیال غتالم  

 (2072ازاد )

حتوای رياضی دوره ابتدايی مبتنی در اين پژوهش ساختار تولید و م

های تدريس متناسب بتا آن معرفتی   فهم رياضی و روش و بر درک

ستازی  است. اين پژوهش بر آموزشی تکیه دارد که ضمن زمینهشده

درک مفهومی رياضی، يادگیرندگان فعال، مستتقل و جستتجوگر را   

 باشند. دهد که در يادگیری خود نقش داشتهپرورش می

-هتا شتکل متی   های اولیه آموزش آنرشد شناختی از سال هایپايه

 گیرد.

 يادگیرندگان فعال
 يادگیرنده مستقل

يادگیرنتتتتتتتتتده 
 جستجوگر

تدريس رياضی از 
 مسألهطريق حل

يتادگیری معنتادار   
 رياضی

درگیتری مستتقیم   
آمتتوزان بتتا دانتتش

 مسألهفرايند حل
يتتتتتتتادگیری در 

 زندگی واقعی
-يادگیری تجربته 

 محور
زمتتتان آمتتتوزش 

 اختیشن

.اجووووورای 15

 برناموه درسوی  

ریاضوووووووی 

گرایانوه  سازنده

توسط معلموان  

 ،شتتتتتیوچیو

 6وايتبتتتتتترد

(1422) 

 گرايانهدر رياضی سازنده
توانند مسائل رياضی را گیرند و میياد می اآموزان استدالل ردانش 

 به وسیله استدالل و تفکر حل کنند.
 گیرند.می تجارب متعدد و متنوع قرار آنها در معرض

بته وستیله    آمتوزان يابتد؛ دانتش  ها ذهنی رياضی توسعه متی عادت 
 کنند.توانند موارد مشابه را به درستی حلاستدالل کردن می

 ياضیاستدالل ر
 تفکر
 دارمعنیدرک
 خالقتفکر

 اکتشاف
تعامتتل معلتتم و  

 آموزدانش

                                                 
1. Parkin&Beaujean 

2. Comprehension Khowledge 

3. Fluid Reasoning 

4. Visualprocessing 

5. General Knowledg 

6. Short Tern Memory 

7. Processing Speed Reaction&Decision 

8. Shiuchiu&Whitebread 
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 شماره و عنوان

 مقاله

نویسنده و 

 رسال انتشا

 هاکدگذاری های پژوهشیافته

 تایوانی

)نحوووه حوول  

مسائل شناختی 

 و عاطفی(

گیری، ارتباط و استدالل با مفهتوم  سه هدف رياضی شامل تصمیم 
 گرايی سازگار است. سازنده

 باشد.گلستان شامل چهار ويژگی میرياضی ملی ان برنامه درسی
دار که بر کاربرد رياضی يادگیری رياضی به صورت درک معنی .2 

 دارد. تأکیددر تجارب شخصی 

بتر تنتوع    تأکیتد اکتشاف که مربوط بته   و تفکر خالق، استدالل 1 
آموزانی صورت های مختلف است و توسط دانشحلها و راهروش

 س بزنند و آزمون کنند. شوند حدگیرد که تشويق میمی
آموزان يادگیری مستقل که شامل حساس بودن به نیازهای دانش 0 

 کند.ها را فعال میاست و ذهن رياضی آن
های متنوع برای خود تمرکز تعامل اجتماعی که بر ايجاد فرصت 0 

آمتوزان بتا هتم    آموز و دانشتواند بین معلم و دانشدارد. تعامل می
   باشد.

 

 توووووأثیر. 1۶
آموووووووزش 
راهبردهووووای 
شووووناختی و 
فراشناختی بوا  
-روش خوووود

آموووووزی در 
-عملکرد حول 

له ریاضوی  ئمس
 آموزاندانش

 باباخی،

(1422) 

 2های موردنیتاز فراشتناختی، ختود تنظیمتی    يکی ديگر از استراتژی

باشتد کته فترد از    ل مستاله اينگونته متی   است. خود تنظیمی در حت 

تواند مساله را درک پرسد مشکل کجاست و چگونه میخودش می

 کند.کند و راه حل مناسب را پیدا میکند پس بر آن نظارت می

 خودتنظیمی
 خودآموزی

 مسألهحل
 درک مسئله

. حافظووووه 1۷
)کواری(   فعال

و ریاضووووی: 
موووروری بووور 
رویکردهوووای 
-رشد، تفواوت 

های فوردی و  
رویکوووووورد 

 شناختی 

 ،رگوبتتتتتتار

 ،بتتتتتارنتس 

، 1هچتتتتتت 

(1424) 

است که مبنای پردازش اين پژوهش بصورت آزمايشی بررسی کرده

 چیست. 0رياضی و حافظه فعال

هتای مختلتف استت کته از نظتر ابعتادی       حافظه فعال دارای متدل 

 متفاوت است.

در اين پژوهش تقويت حافظه فعال در درس رياضی به عنوان يکی 

  قويت شناختی موردتوجه بسیار قرار گرفته است.از ارکان ت

 حافظه فعال
هتتتای تفتتتاوت

 فردی
هتتتای سیستتتتم

فرعتتی حافظتته  
 فعال

 

                                                 
1. Self _ Regulation 

2. Raghubar , Barnes , Hecht 

3  . Working Memory 

https://www.vesalcenter.com/tag/working-memory
https://www.vesalcenter.com/tag/working-memory
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 شماره و عنوان

 مقاله

نویسنده و 

 رسال انتشا

 هاکدگذاری های پژوهشیافته

-اسووتراتژی. 1۸

هووووووووووای 
خووووودتنظیمی 
بووورای بهبوووود 

مسوووئله حووول
-ریاضی دانوش 

آمووووزان بوووا  
 ناتوانی یادگیری

 2مونتتتتتتاگ

(1446) 

 باشد: می مراحل رياضی شناختی شامل موارد زير
 0ريزی، برنامه0، تلفیق 1ترجمه 
های مورد نیاز برای حل موفقیت آمیز مستائل  فرايندها و استرانژی 

، تعیتین  8، فرضیه ستازی 5رياضی عبارتند از: استراتژی درک مطلب
، 6، برآورد يا پیش بینی نتیجه 9ريزی برای حل مسالههدف و برنامه

 7محاسبه 

مراحتتل رياضتتی  
 ،ترجمه، شناختی
-برنامتتته، تلفیتتتق

درک ، ريتتتتتتزی
-فرضتتیه، مطلتتب

-هتتدف، ستتازی

، بینیپیش، گذاری
 محاسبه

روانشناسی .1۹

شووووناختی و 

آموووووورزش 

 ریاضی

هوایی  )بازتاب

از گذشوووته و 

 آینده(

 24اينگلتتتیش

(1449) 

 است که آموزش رياضی که در متدارس صتورت  اينگلیش اذعان داشته
هتا و فراينتدها دارد.   با رياضی به صتورت متدل   یگیرد فاصله زيادمی

 ما را به اين اطمینان خواهد رستاند رويکرد شناختی ی با آموزش رياض
آموزان به درک مشابهی از رياضی خواهند رسید و رياضتی را  که دانش

کترد. گنجانتدن مستائل     پیوسته در زندگی روزمره خود پیاده خواهنتد 
ستازی الزمته   آمتوزان، استتدالل و متدل   رياضی در دنیای واقعی دانتش 

هتای  همچنین رشد فناوری باشد.آموزش رياضی بصورت شناختی می
است که بتا ستاخت   تر کردهای وسیعجديد، دانش رياضی را وارد پهنه

و  هتا و محتواهتای الکترونیکتی   افتزار های شناختی و انواع نترم فناوری
هتای زيتادی را در اختیتار    دسترسی به منابع متعدد و گسترده، فرصتت 

به دانش رياضی بصورت جهانی  دهد تاآموزان قرار میمعلمان و دانش
 يابند. المللی دستو با استفاده از تجارب بین

رياضتتتتتتتی در 
 زندگی روزمره

يادگیری رياضی 
 در دنیای واقعی

 رياضیاستدالل
 سازیمدل

هتتتای فنتتتاوری
 ديدج
 

و  11بازتوواب .2۱

فراشوووناخر در 

آموزش ریاضوی  

ابزارهوووووایی  –

بووورای بهبوووود  

 کیفیر تدریس

 21کائونتتتتته 

(1448) 

بنتدی شتده و نشتان    های فراشناختی طبقهدر اين پژوهش ابتدا فعالیت
توان به يتک فعالیتت فراشتناختی    داده است تا چه اندازه بازتاب را می

ای دقیتق و بررستی   قايسته بازتاب را به عنوان م 20جاستاس .ربط داد
گیرد که از طريق تمتايز  هدايت شده برای موضوع مورد نظر درنظر می

توان به عنوان يک فرايند تفکر شناختی شود. از بازتاب میمشخص می
بازتتاب را بته    20پاتريکسطح باال استفاده کرد. در سخنرانی اصلی کیل

 ست.اعنوان يک قسمت اصلی برای درک رياضی در نظر گرفته

تصويرستتتازی و 
 بازتاب

 

                                                 
1. Montague 

2.Translation 

3. Integration 

4. Planning 

5. Comprehension Strategy 

6. Hypothesizing 

7. Goal Setting And Planning To Solve The Problem 

8. Estimate Or Predict The Result 

9. Computing 

10. English 

11.Reflection 

12. Kaune 

13. S.Jast 

14. Kilptrick 



...یاضير یبرنامه درس یمولفه ها يیشناسا یبرا یاستفاده از روش سنتزپژوه  

88 

 

 شماره و عنوان

 مقاله

نویسنده و 

 رسال انتشا

 هاکدگذاری های پژوهشیافته

مساله . حل 21
ریاضوی بورای   

آموووزان دانووش
 دارای معلولیر

 2مونتتتتتتاگ

(1448) 

مونتاگ حل مساله رياضی را فرآيندی شامل دو مرحله تعريف کرد. 
. بدون بازنمايی و نمتايش مناستب   0، اجرای مساله1بازنمايی مساله

مستاله   آمتوز از پتس درک دانتش   .مساله حل آن امکان پذير نیست
 بسیار مهم است. 

 بازنمايی مسئله
 اجرای مسئله

بازنمايی و نمايش 
 مسئله

 درک مسئله
.یووووادگیری 22

تفکوور ریاضووی: 
مسوووئله، حووول

فراشوووناخر و 
ایجاد احسواس  

 در ریاضی

 ،0استتچونفلد

(2771) 

مسئله شامل پتنج  اينکه فرايند حل کند محققان براسچونفلد ادعا می

های . استراتژی1 5.دانش پايه2ارند. جنبه شناختی است اتفاق نظر د

 7عملکردها .5 6اتتأثیرباورها و  .0 9نظارت و کنترل .0 8مسئلهحل

 

 های شناختیجنبه
 دانش پايه
-های حلاستراتژی

 مسئله
 نظارت و کنترل

 باورها
 عملکرد

ازماندهی سوو .23

شوووووناختی در 

 کالس درس

، 24کورنتتتتتو

(2762) 

هتای درس  شناختی در کتالس در اين پژوهش مدلی برای سازماندهی 
، 22هايی چون هوشیاری شخصیمؤلفهابتدايی ارائه شده است مدل کلی 

و 20، ستتاختارهای ذهنتتی 21جمتتع آوری اطالعتتات و استتتفاده از آن  
را مورد توجه قرار داده است. فراينتدهای شتناختی در کتالس    20محیط
آموزان و معلمان اشاره دارد. هوشتیاری در کتالس   به تفکر دانش درس

 س شبیه به حالت فیزيولوژيکی برانگیختگی يا احستاس کنجکتاوی  در
 شود.باشد که از تغییرات در جريان اطالعات و نشانه ها ناشی میمی

هوشتتتتتتتتتیاری 
 شخصی

آوری جمتتتتتتتتع
 اطالعات

 ساختارذهنی
 ساختار محیط

 آموزتفکر دانش
احستتتتتتتتتتاس 

 کنجکاوی

. چگونووووه 24

مسئله را حول  

 کنیم؟

 ،25پولیتتتتتتا

(2759) 

ک مدل کلی را تعريف کرد که هدف آن پیشبرد روند ي 2759پولیا 

مستئله استت. متدل پولیتا شتامل چنتدين مؤلفته        آمیز حلموفقیت

. درک 2فراشناختی است است مراحل اصلی الگوی وی عبارتند از 

. برگشتت  0 1اجرای يک برنامته  .0 2طراحی يک برنامه .1 28مسئله

 0به عقب 

 مسئله درک
طراحتتتی يتتتک 

 برنامه
 مهاجرای برنا

 برگشت به عقب

                                                 
1. Montague 

2. Problem Representation 

3. Problem Execution 

4. Schoenfeld 

5. The Knowledge Base 

6. Problem Solving Strategies 

7. Monitoring&Control 

8. Beliefs And Affects 

9. Practices 

10. Corno 

11. Alert Person 

12. Information Acquleltion 

13. Mental Structures 

14. Environment 

15  . Polya 
16. Understanding The Problem 
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 نتایج

، ابتدا 0های حاصل از کدگذاری تحقیقات مرتبط با هدف پژوهش در جدول با توجه به يافته

، تمام 0کدهای باز از طريق تحلیل مطالعات منتخب، استخراج و سپس مانند نمونه در جدول 

های سپس ويژگی بندی شدندآمده از مقاالت براساس مفاهیم مشترک دستهکدهای بدست

تمامی  گزينشیاکر، با توجه به نتايج حاصل از کدگذاری برنامه درسیهای هريک از مؤلفه

دهگانه ارائه های بندی ويژگی مؤلفهدر قالب جمع 5مقاالت منتخب بدست آمد و در جدول 

 شدند.
 بندی مفاهیم مشترک از طريق کدگذاری با توجه به شماره مقاله: نمونه دسته0جدول 

 مفاهیم مشترک الهشماره مق

 يادگیری مبتنی بر زندگی واقعی فراگیران 3-۷-11-14-1۹

 درک مسئله 1-1۱-13-15-1۶-1۸-21

 خودتنظیمی 2-5-1۶

 های شناختی از دوران دبستانزمان شروع آموزش 12-13-14-1۶

 
 رويکرد شناختی اکر از ديدگاه  برنامه درسیهای مؤلفه: ويژگی 5 جدول

 بندی مفاهیم مشترکها و دستهاستخراج شده از کدگذاریرویکرد شناختی گی ویژ مؤلفه ردیف 

 آموزان با تجربه شخصیرشد دانش  منطق 1

 واقعیآموزش در زندگی 

 خودساخت دانش 

 و فهم درک 

                                                                                                                   
1  . Devising A Plan 

2. Carrying Out The Plan 

3. Looking Back 
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 بندی مفاهیم مشترکها و دستهاستخراج شده از کدگذاریرویکرد شناختی گی ویژ مؤلفه ردیف 

 هدفی مرتبط با زندگی   اهداف 2

  حفظ تمامیت ذهن و مغز 

 های فردیاستفاده از توانايی 

 آموزاندانش توسط خود دانش درونی برای ساختهایمحرک،  

 مسئول بودن فرد در يادگیری 

 ريزیخودتنظیمی و برنامه 

 مشارکت فراگیر در فرآيند يادگیری 

  ی تفکرهامهارتآموزش 

 مسئلهی حلهامهارت 

 استدالل  

 تقويت حافظه فعال 

 دانش رياضی مرتبط با زندگی   محتوا 3

 ه گونبرانگیز و مسئلهحاوی موضوعات رياضی چالش 

 ی يادگیری رياضی مبتنی بر ذهن و تفکرهامهارت  های يادگیریفعالیت 4

 هدف و  مفهومی، تعیینهايی چون: توجه، خودتنظیمی، درکفعالیت

دار مفاهیم های به موقع، اکتشاف، درک معنیالعملريزی، عکسبرنامه

های مختلف در حلکردن راهشخصی، آزمونرياضی با توجه به تجارب

رياضی، حدس زدن، تجسم، تمرينات نگهداری اطالعات در  لمسائ

مسائل رياضی بصورت انتزاعی و درک و درگیر کردن آن در حافظه، حل

های رياضی تقويت شده های واقعی زندگی، تصويرسازی فعالیتموقعیت

بواسطه هنر، شبیه سازی، تعامالت گروهی در يادگیری موضوعات 

 رياضی.

 هنما و تسهیل کننده را دارد. نقش را  نقش معلم  5

  بخشد.ی فکری، ذهنی و میان فردی را بهبود میهامهارتمعلم 

های رياضی در زندگی واقعی )به عنوان مثال آموزش اشکال هندسی مدل  منابع   ۶

 آموزان(های موجود در زندگی واقعی دانشبا استفاده از مدل

 های هندسی هنری و شکلهای مؤلفه 

 ر مستقیم و چالش برانگیز برای حل مسائل رياضیاطالعات غی 
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 بندی مفاهیم مشترکها و دستهاستخراج شده از کدگذاریرویکرد شناختی گی ویژ مؤلفه ردیف 

 های همیار گروه  گروهبندی ۷

 های شخصی يکديگراستفاده از تجربه 

 های متفاوت در حل مسائل رياضیحلرسیدن به راه 

 های يکديگر در حل مسائل رياضیروبرو شدن با استدالل 

 محیط زندگی واقعی  مکان ۸

 موزشی غیر مستقیمهای آمکان يادگیری غنی از تجربه 

 آموز هوشیاری دانش  زمان ۹

 آمادگی از لحاظ روحی و جسمی 

 های اولیه دبستانسال 

 خودارزشیابی   ارزشیابی 1۱

 آموزان بصورت انفرادی با توجه به نیازهای فردی ارزشیابی دانش

 يادگیرنده

 ها مسئله توسط آنسنجیدن فرايند تفکر و فرايند حل 

 های کالسی و آزمايشگاهی کار و فعالیت، پوشهکاغذیهای مدادآزمون 

های های سنتزپژوهی در يک نمای کلی مؤلفهو باتوجه به فرآوده 5 باتوجه به نتايج جدول 

رياضی شناختی مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت سنتزپژوهی استخراج  برنامه درسی

برنامه های ه هريک از مؤلفهگرفته به اين شکل که ابتدا توضیحات مربوط بصورتهای مؤلفه

های از طريق کدگذاری مطالعات منتخب شناسايی و سپس ويژگی هريک از مؤلفه درسی

سنتزپژوهی، از آنجا که هدف سنتزپژوهی ترکیب کلیه استخراج شد. سپس در قسمت فرآورده

های علمی در يک موضوع خاپ و رسیدن به يک انسجام واحد است، با مرور مجدد يافته

موارد همپوشی و قرابت معنايی باهم ترکیب شده و به صورت يک کل جديد و  ،های اولیهدهدا

 شناختی ارائه شده است.رياضی مبتنی بر علوم برنامه درسیهای انسجام يافته در رابطه با مؤلفه

 .منطق :1

ران آموزد.چرايی يادگیری فراگیاساس اين رويکرد فراگیر چگونگی يادگیری رياضی را می بر

کنند و شخصی خود رشد میکه با تجربهآموزانی استدر اين رويکرد، تربیت و پرورش دانش
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اند در زندگی واقعی خود در جهت رشد و رياضی آموزش ديدههر آنچه را که از موضوعات

 دهند.میشکوفايی فردی مورد استفاده قرار

برنامه بر  تأکیدباشد و میدر اين رويکرد رياضی به عنوان يک دانش ساختنی مورد نظر 

آموزشی و دانش فهم است که درآن مفاهیم رياضی از طريق تجارب و رياضی با درک درسی

 پذيرد.قبلی يادگیرنده صورت می

 .اهداف:2

-با توجه به منطق اين درس مشخص میرويکرد شناختی رياضی مبتنی بر  برنامه درسیهدف 

آموزان موضوعات رياضی را در رياضی، دانش یبرنامه درسگردد. همانطور که در منطق 

هدف اين برنامه نیز مرتبط با زندگی است  دهند،زندگی واقعی خود مورد استفاده قرار می

آموزند. آموزان دانش رياضی مرتبط با زندگی واقعی خود را میبراساس اين رويکرد دانش

با زندگی واقعی باشد الزمه فهم معتقد است مسائل چالش برانگیز که مرتبط ( 1449گالبرايت )

بیش از حد و کشف دوباره قواعد در دسترس « تکرار»عمیق مفاهیم رياضی است؛ در حالی که 

رياضی، مانعی برای رويارويی دانش آموزان با مسائل چالش برانگیز رياضی است. حتی اگر 

بیش  شود استفادهمیبه تکرار و تمرين باشد، تصور نبرای تثبیت بعضی از مفاهیم رياضی نیاز 

اعداد، جبر و اعمال توجیه پذير های از حد از مسائل ساده، برای مفاهیم ارائه شده در سرفصل

 (.2079)دری و همکاران، باشد

-هایهای فردی، محرکباشد. توانايیذهن و مغز می حفظ تمامیت برنامه درسیهدف اين 

سئول بودن فرد در يادگیری درس آموزان، مدانش توسط خود دانش درونی برای ساخت

ی تفکر، هامهارترياضی، خودتنظیمی، مشارکت فراگیر در فرآينديادگیری رياضی، آموزش 

های مسئله رياضی، استدالل رياضی، تقويت حافظه فعال و استفاده از فناوریی حلهامهارت

 باشد.مهم اين برنامه میهای شناختی در آموزش رياضی نیز از هدف

 وا:محت .3

رياضی در اين رويکرد بايد باعث رشد عاطفی اجتماعی جسمی و  برنامه درسیمحتوای 

اخالقی فراگیران شود موضوعات رياضی در اين برنامه بايد دانشی خوشايند و مرتبط با زندگی 

رياضی بايد حاوی  برنامه درسیرا ارائه دهند تا باعث برانگیختن انگیزه فراگیر شوند. محتوای 

- برانگیز و مسئله گونه باشد و فرد را در معرض کاوش، جستجو و ساختچالش اطالعات
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های حل حلدانش قراردهد. محتوا در اين برنامه نبايد بصورت کامل تمامی اطالعات و راه

دهد بلکه ابتدا فراگیر را در موقعیت ناشناخته قرار  مسائل رياضی را در اختیار فراگیران قرار

ها ز با راهنمايی معلم بتواند به درک کامل مسائل رياضی و سپس حل آنآمودهد و سپس دانش

 نائل گردد. 

 های یادگیری:فعالیر .4

ی رياضی مبتنی بر ذهن و تفکر بايد مورد توجه هامهارتای از مجموعه برنامه درسیدر اين 

رياضی، هايی چون: توجه، خود تنظیمی، درک مفهومی موضاعات و مسائل قرار گیرد. فعالیت

دار با توجه به های به موقع، اکتشاف، درک معنیالعملريزی، عکستعیین هدف و برنامه

زدن، تجسم، مسائل رياضی، حدسهای مختلف حلحلتجارب شخصی، آزمون کردن راه

کردن از آن در نگهداری اطالعات در حافظه، حل مسائل بصورت انتزاعی و استفاده تمرينات

شده بواسطه هنر، شبیه سازی، های تصويرسازی تقويتزندگی، فعالیت های واقعیموقعیت

 گروهی.تعامالت

 نقش معلم:.5

مسائل های حلحلکننده را دارد و اطالعات و راهمعلم در اين برنامه نقش راهنما و تسهیل

های تدريس منتخب دهد. روشآموزان قرار نمیرياضی را بصورت کامل در اختیار دانش

يادگیری متفاوت فراگیران توجه نمايد. معلم مسئولیت يادگیری هایلم بايد به سبکتوسط مع

فردی را در يادگیری ی فکری، ذهنی و میانهامهارتکند. معلم آموزان واگذار میرا به دانش

 بخشد.رياضی بهبود می

 منابع: .۶

های موجود در لهای رياضی در زندگی واقعی )آموزش اشکال هندسی با استفاده از مدمدل

آموزان های زندگی روزمره دانشموقعیت آموزان( که مسائل انتزاعی را درزندگی واقعی دانش

-آموزان ساخته میهای هندسی که توسط خود دانشهنری و شکلهای قابل درک سازد. مؤلفه

موزان آشوند. اطالعات هم بايد شامل مواردی باشد که دانش را بطور مستقیم در اختیار دانش

تواند برای رسیدن به آموز میدار قرار دهد. دانشقرار ندهد بلکه فرد را در موقعیت مسئله

دهد استفاده کند. منابع قابل در اختیار او قرار می برنامه درسیکه معلم و پاسخ مسائل از منابعی
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قشی نرويکرد شناختی تواند در آموزش رياضی با دسترسی توسط فناوری اطالعات نیز می

 اساسی ايفا کند. 

 بندی:.گروه۷

های همیار قرار توانند در گروهرياضی مورد نیاز خود می آموزان برای ساخت دانشدانش

تواند استحکام بیشتری به بگیرند و تفکر جمعی و حل مسائل رياضی به کمک يکديگر می

مسئله يادگیری لآموزان با فرآيندهای حکنند ببخشد. درگیری مستقیم دانشآنچه کشف می

هايشان آموزان حاصل از تجربههای دانشسازد که راه حل هر مسئله از ايدهمعناداری می

کنند با همفکری ابتدا مسئله را درک کنند و های چند نفره سعی میآيد. افراد درگروهبدست می

اردی که کیس و (. يکی از مو1422 ،بر آن نظارت کنند و راه حل مناسب را پیدا کنند )باباخانی

شوند يک مسئله ممکن آموزان متوجه نمیعنوان کردند اين مسئله بود که دانش 1414کنیا 

آموزان در هر گروه توان از دانشاست چند راه حل داشته باشد و برای تغییر اين باور می

 باهای مختلف را امتحان کنند تا به يک نتیجه واحد برسند. همچنین خواسته شود تا راه حل

، هر فرد دارای استدالل شناختی متفاوت است. 1421توجه به پژوهش بوهمان و وينستین، 

های فردی را برجسته نموده و تواند تفاوتهای گروهی در کالس درس میاستفاده از روش

 های متعدد به جواب خود برسند.آموزان به کمک استداللدانش

 مکان: .۸

تواند از باشد. محیط يادگیری نمیرويکرد، کالس درس نمیتنها مکان يادگیری رياضی در اين 

ها در محیط واقعی زندگی فراگیران مجزا باشد. اما با توجه به اينکه بخش زيادی از آموزش

آموزان را جهت اجرای اين رويکرد بايد  پذيرد، مکان و فضای يادگیری دانمدارس صورت می

ور شوند و با ارب آموزشی تدارک ديده شده غوطهغنی سازی نمود. بطوری که فراگیران در تج

 تجربه شخصی و تفکر و خودتنظیمی به يادگیری نائل شوند.

 :زمان .۹

  .گیردزمان يادگیری در دو بعد زمان آموزش و سن آموزش مورد بررسی قرار می

- آموز بايد در شرايطدانش ،باشدآموز میمستلزم هوشیاری دانشرويکرد شناختی اجرای 

باشد. آمادگی از لحاظ روحی و جسمی در اين برنامه  ناسب و هوشیاری کامل قرارداشتهم

بايد در ساعاتی صورت پذيرد که رويکرد شناختی بسیار حائز اهمیت است. آموزش رياضی با 
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( 1429دهمان )برد. همچنین آموز در هوشیاری و آمادگی جسمی و روحی کامل بسر میدانش

داند و می برنامه درسیی شناختی را مؤلفه زمان در هامهارتمؤثر در های يکی از مکانیسم

ی هامهارتشود رياضی تا حدودی باعث می برنامه درسیدارد که افزايش زمان در اذعان می

 يابد. آموز بهبودشناختی در زمان بیشتری توسط معلم و خود دانش

که در زمینه آموزش رياضی با های متعددی از نظر سن يادگیری نیز با توجه به پژوهش

ها صورت پذيرفته ی موفق اين آموزشهای اولیه دبستان و تجربهاز سالرويکرد شناختی 

 گیرد.میابتدايی مورد استفاده قرارکه اين رويکرد از دورهتوان گفتاست؛ می

 ارزشیابی:. 24

ساخت دانش توسط  بر خوديادگیری و تأکیدکه رويکرد شناختی رياضی با  برنامه درسیدر 

-های ارزشیابی در اين رويکرد میباشد، خودارزشیابی نیز يکی از روشآموزان میخود دانش

پردازند و رياضی می های مختلف به حل مسائلحلآموزان با استفاده از راهباشد. چرا که دانش

پاسخ صحیح  ها از طريق تحلیل مراحل رسیدن بهاز موفقیت خود و عدم آن اطالع دارند؛ آن

اصالح آن بپردازند.  صورت نیاز به دهند و در را مورد ارزشیابی قرار توانند خودمسائل می

آموزان بصورت انفرادی با توجه به نیازهای فردی يادگیرنده، معلمان نیز با ارزشیابی دانش

های مداد مسئله توسط آنها و همچنین با استفاده از آزمونسنجیدن فرايند تفکر و فرايند حل

 دهند.های کالسی و آزمايشگاهی آنها را مورد ارزشیابی قرار میکار و فعالیتکاغذی، پوشه

 گیری:نتیجه

های کلی بررسی، ويژگی گرفته در زمینه موضوع مورد حاضر با بررسی تحقیقات صورت مقاله

-ه بررسی پژوهشرا ارائه نمود. با توجه برويکرد شناختی رياضی با  برنامه درسی هایمؤلفه

رياضی با  برنامه درسیکه  توان دريافتهای انجام شده و نتايج حاصل از اين پژوهش می

کند. آموزشی که  ای ايجادرياضی مدرسهعظیمی در آموزش تواند تحولمیرويکرد شناختی 

شود فراگیران به صورت آموزان، باعث میتفکر ودرک مفهومی رياضی برای دانش ضمن ايجاد

ال، مستقل و جستجوگرانه به يادگیری درس رياضی بپردازند. مفاهیم رياضی وقتی با استفاده فع

-کردن، استدالل و با درنظر گرفتن زندگی واقعی فراگیران آموزش داده میزدن، تجربهاز حدس

دانش مورد نیاز خود در اين درس نقشی اساسی داشته باشند. اين  توانند در تولیدشود آنها می
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دارد، محیط يادگیری ( همخوانی دارد. همانطور که او اذعان می2762، )2کورنويج با پژوهش نتا

باشد. محیطی که فرد با استفاده از در اين رويکرد محیطی غنی شده برای آموزش رياضی می

و منجر به کشف و  .پردازدمسائل رياضی میدانش و حلکنجکاوی خود به ساختحس

 برد. میفراگیر از آن در زندگی روزمره خود بهره شود کهساخت دانشی می

آموزان را در معرض دانشرويکرد شناختی رياضی با  برنامه درسیبرانگیز محتوای چالش

های يادگیری مبتنی بر دهد و استفاده از اين محتوا به فعالیتدانش قرار می تفکر و ساخت

 مسئله و درکساخت دانش، فرد را به حلدر حین  هامهارتشود که اين ذهن و تفکر منجر می

( نیز 1426) 1بوگنر ،سلمی ،تونبرگدهد. و فهم و درگیر کردن فراگیر در يادگیری سوق می

ساز عملی وهنری برای ساختهای های يادگیری مانند استفاده از مؤلفهاذعان داشتند، فعالیت

-شود میو استدالل بصری می آموزان که منجر به خالقیتهای هندسی توسط خود دانششکل

 بسزايی داشته باشند.  تأثیرتوانند در ساخت دانش توسط خود فراگیر 

های آموزان با قرار گرفتن در گروهدانشرويکرد شناختی رياضی با  برنامه درسیدر 

کنند مسائل را کشف میهمیاری و با استفاده از تفکرجمعی به کمک يکديگر راه رسیدن به حل

های يادگیری به رشد تفکر زنند. فعالیت درگروهت دانش مورد نیاز خود دست میو به ساخ

-های شخصی در حلگذاشتن تجربهفکری و به اشتراکها با همکند و آنمی آموزان کمکدانش

 کنند. مسائل با يکديگر مشارکت می

برنامه مان در ی شناختی را مؤلفه زهامهارتهای مؤثر در ( يکی از مکانیسم1429) 0دهمان

-رياضی تا حدودی باعث می برنامه درسیدارد که افزايش زمان در داند و اذعان میمی درسی

همچنین  .آموز بهبود يابدی شناختی در زمان بیشتری توسط معلم و خود دانشهامهارتشود 

-در بررسیهای فیزيولوژيکی در نظر دارد. او ( بعد زمان را با توجه به مؤلفه2762کورنو، )لین

آموزان است که هوشیاری و آمادگی جسمی و روحی دانشهای خود به اين نتیجه دست يافته

بسیار مؤثر است. بطوريکه زمان يادگیری رياضی بايد رويکرد شناختی در آموزش رياضی با 

روحی و  ،هايی صورت گیرد که فراگیر بطور کامل آمادگی الزم را از نظر جسمیدر زمان

اکثر پژوهشگران از جمله  ،رويکرد شناختیو از نظر سن يادگیری با  .ی داشته باشدفیزيولوژيک

                                                 
1.  Corno 

2.  Thuneberg, Salmia, Bognerb 

3. Dahmann 
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( 1420)1(، بوهلمان و وينستین1421، )2(، پارکین و بیوجین1422(، باباخانی)2072) آزادغالم

ی شناختی مورد نیاز در آموزش رياضی هامهارتهای که آموزش دارند تأکیدبر اين مسئله 

بیشتری بر پرورش  تأثیرکودکان گنجانده شود تا  برنامه درسیدبستان در  بهتر است از سنین

های ها داشته باشد. نتايج پژوهش حاضر نیز در رابطه با ويژگیهای ذهنی آنتفکر و فعالیت

 زمان با تحقیقات انجام شده همخوانی دارد. مؤلفه

يوريويچ د همانطور که باشهای مهم اين رويکرد میتقويت حافظه فعال نیز يکی از ويژگی

( در پژوهشی با عنوان آموزش شناختی در فرايند تدريس رياضی اذعان داشت 1411) پیگارف

 شود.که آموزش شناختی درس رياضی باعث بهبود حافظه فعال می

تواند خود را با توجه به رسیدن به پاسخ صحیح مسائل پیش رو، در اين رويکرد فراگیر می

صورت کالس درس رياضی فرصتی برای تکرار عمل توسط  در اينخودارزشیابی نمايد. 

صورت موفقیت احساس  يادگیرندگانی که دنبال کشف هستند و در باشد.يادگیرنده می

پردازند. خودارزشیابی شخص را خرسندی و رضايت دارند و هنگام شکست به جبران آن می

با توجه به عملکرد و فعالیت خود به  دارد تا برای کار خود مالک و معیار قراردهد وبرآن می

در نتیجه اين امر باعث رشد و تعالی فردی در يادگیری درس رياضی  قضاوت فردی بپردازد.

 خواهد شد.

 0همانطور که اينگلیش ،رويکرد شناختیرياضی با  برنامه درسیدر يک نگاه کلی به  

به رياضی ما را به د شناختی رويکرکرد که  توان به اين نکته اشاره( اذعان داشت می1449)

باشد و می برنامه درسیکنونی به عنوان هايی از رياضی خواهد رساند که فراتر از رياضیجنبه

استدالل و مدل سازی الزمه آموزش  ،آموزانگنجاندن مسائل رياضی در دنیای واقعی دانش

رويکرد رياضی با  برنامه درسیباشد. نتايج حاصل از اين پژوهش، رياضی بصورت شناختی می

ئل زندگی واقعی زيادی بر يادگیری رياضی در بستر مسا تأکیدکلی که  يک نمای را درشناختی 

 دهد. مینشانآموزان دارد دانش

 

                                                 
1.  Parkin & Beaujean 

2.  Bohlmann & Weinstein 

3.  English 
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