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چکیده
حوزه های از یکی که آن آغازی وضعیت از را ریاضی آموزش گسترش تاریخ فصل این در
مستقل، پژوهشی و علمی حوزۀ یک به عنوان آن تولد تا می رفت به شمار ریاضی دانان کاری
کنفرانس های و مجله ها رشد طریق از ریاضی۵ ارتباطات نقش مقاله این در می کنیم. مرور
بین المللی  همکاری های جلب برای شده انجام اقدامات می گیرد. قرار تحلیل مورد پژوهشی
ریاضی۶ تدریس مجلۀ به ارجاع با ریاضی، آموزش و تدریس به مربوط مسائل با مواجهه در
ایجاد باعث که روشی  و درسی برنامه  های اصالحات بررسی این در می شود. بررسی ICMI و
این پذیرش با است. شده گرفته نظر در شد، بیستم قرن در مدرسه ای ریاضیات در تغییرات
گزینه های دربارۀ بحث بر سنتی تمرکز از بیش چیزی ریاضی آموزش در پژوهش که مطلب
شناسایی را تخصصی خوشۀ چند است، مختلف سطوح در درسی برنامه های برای مختلف
این سپس کرده ایم. مطرح جهانی سطح در را ریاضی آموزش به مربوط خاص مباحث و
روان شناسی، از عبارت اند حوزه سه این کرده ایم. گروه بندی اصلی  حوزه سه در را خوشه ها

ریاضی. آموزش برای ارائه شده نظریۀ تناسبِ و سیاسی و فرهنگی اجتماعی، مطالعات
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تحت غالباً که خطیر امری به عنوان آن آغازیِ وضعیت از ریاضی آموزش تحول سیر به فصل این در
از را خود داستان می پردازیم. پژوهشی علمی حوزه ای به مثابۀ آن تولد تا است، بوده ریاضی دانان نظارت
دولت های یافتند، دست جدیدی سازماندهی به قدیم دولت های که زمانی یعنی می کنیم، آغاز نوزدهم قرن
در ایجاد شوند. نو از یا شده به روز آموزشی نظام های که بود الزم و گرفتند دست در را امور ادارۀ جدید
زبان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی، فلسفه، (روان شناسی، متعدد حوزه های در پژوهشگران داستان، این
بوده اند. ریاضی معلمان و حرفه ای ریاضی دانان اصلی بازیگران اما داشته اند نقش غیره) و انسان شناسی
و ریاضی معلمان و ریاضی دانان بین رابطۀ شدن شفاف به و گرفته صورت طوالنی مسیری طی گذار، این
برگزاریِ طریق از رسماً استقالل این است. انجامیده ریاضی دانان از ریاضی آموزشگران استقالل نتیجه  در
شناخته رسمیت به (ICMI) « ریاضی١ تدریس بین المللی «کمیسیون اجرایی کمیتۀ برای جدید انتخابات
عمومی مجمع توسط ،(٢٠٠۶ آگوست ٢٠-١٩) Compostela de Santiago در مصوبه این و شد
مجمع از ICMI اجرایی کمیتۀ انتخابات پس، آن از و گرفت صورت (IMU) « ریاضی٢ جهانی «اتحادیۀ

.[۴٨] شد منتقل ICMI عمومی مجمع به IMU عمومی
کرد: خواهیم تمرکز زیر مهم نکات بر مسیر، این در شده برداشته گام های تفصیلی شرح به منظور

تدریس مجلۀ طریق از بیستم قرن آغاز در جهانی سطح در ریاضی آموزش از ناشی پیشرفت •
؛ ریاضی تدریس بین المللی کمیسیون و ریاضی

ریاضی؛ درسی برنامۀ تغییرات اصالحات/ •
و دانشگاهی رشته ای به را آن که ریاضی آموزش به جدید رویکرد از ناشی مستقل ابتکارات •

کرد. تبدیل جدید پژوهشی حوزۀ یک
از خالصه ای است، بوده دیگر حوزه های با تعامل تأثیر تحت جدید رشتۀ این شکل گیری که آنجا از
بیستم، قرن آغاز در همبستگی و جهانی شدن ارتباطات، جنبش می کنیم. ارائه را تعامل ها اثرگذارترین
بودند. دخیل رخداد این در جهان سراسر از متعددی کشورهای و داد ریاضی آموزش به بین المللی جنبه ای
دانشگاهی رشته ای به ریاضی آموزش تبدیل و توسعه ایجاد، در سهیم افرادِ و رویدادها بیشتر چون اما
می شود. مربوط منطقه دو این به عمدتاً کرده ایم بررسی که تاریخی بودند، شمالی آمریکای و اروپا به متعلق
عطف و ریاضی دانان از استقالل از پس و پیش ریاضی آموزش گسترش مسیرهای دیگر دربارۀ بحث

است. آمده دانشنامه این از دیگری فصل  در جهان، دیگر مناطق به توجه
١International Commission on Mathematical Instruction ٢International Mathematical Union
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باقی برایمان اسنادی باستان، تمدن های است. بوده همزمان بشر پیدایش با ریاضی آموزش آغاز
است فرهنگ این انتقال به مربوط مسائل و ریاضی فرهنگ توسعۀ بین درهم تنیدگی گواه که گذاشته اند
ریاضی آموزش تحول با همراه که سیاسی و اقتصادی اجتماعی، رویدادهای پهناور عرصۀ در .[۵۶ ،۵٣]
که است پانزدهم قرن در چاپ صنعت اختراع اول می کنیم. مطرح را اثرگذار و مهم پیشرفت دو بوده اند،
این بعد، قرن  چند طی آورد. فراهم بیشتری افراد به را ریاضی دانش آسان انتقال و جهانی سواد امکان
قبل سال ۶٠٠ که ریاضی نتیجه، در همگانی. آموزش برای مدارسی ایجاد شد: دیگری پیشرفت باعث امر

می کردند. مطالعه را آن جهان دانش آموزان تمام عمال که شد بدل موضوعی به بود، اسرارآمیز موضوعی
که به تدریج داشت. همپوشانی زیادی میزان به ریاضی پژوهشگران و ریاضی معلمان نقش قرن ها،
پژوهش که شد منتقل دانشگاه ها در ریاضی استادان به همپوشانی این شدند، پیشرفته ریاضی موضوعات
بین تفکیک متوسطه، و ابتدایی مدارس در حال این با می دادند. انجام خود، حرفۀ از بخشی به عنوان را
در نوشته ها و مقاالت تولید در تنوع به تمایز این و شد آشکارتر ریاضی در پژوهش و ریاضی آموزش
مدرسه ای ریاضی آموزش خاص به طور هدفشان که درسی کتاب های سو یک از انجامید. ریاضی زمینۀ
استروییک گفتۀ به ریاضی. در پژوهش  جدید نتایج گزارش های دیگر سوی از و می شدند منتشر بود،
صنعتی انقالب سال های در علمی پژوهش های به واسطۀ ریاضی، پژوهشگران شدنِ حرفه ای فرآیند [٩٢]
نسبت جدید دیدگاهی با جدید اجتماعی «طبقات شکل گیری باعث که انقالبی گرفت. زیادی شتاب
دیدگاه های بین، این در .(١۴١ (ص. شد حرفه ای» فنی- آموزش های و علم به عالقه مند و زندگی به
علیه نقدهایی کرد؛ حمله آکادمیک زندگی به » بود، فرانسه انقالب از گرفته نشأت که نوین دموکراتیک
.(١۴٢ (ص. می شدند» نوسازی و اصالح باید دانشگاه ها و مدارس شد؛ مطرح منسوخ شده تفکر طرز
در معموال آن ها نبود، علمی فرهنگستان های در عضویت تنها ریاضی دانان اصلی «مشغلۀ نوزدهم، قرن در
.(١۴٢ (ص. می کردند» نیز پژوهش تدریس، حرفۀ کنار در و بودند فنی مدارس یا دانشگاه ها استخدام

به تازه ای شکل متوسطه، و ابتدایی سطح در ریاضی معلمی حرفۀ نوزدهم قرن اواسط در تقریباً
در نیز جدید اجتماعی اتفاقات بروز و ظهور با بلکه داشت ربط ملت ها نوگرایی به تنها نه که گرفت خود
و اجتماعی و سیاسی جنبش های جدید، کارگری اتحادیه های و انجمن ها قالب در به تدریج که بود ارتباط
عهدۀ بر و خصوصی مسئله ای ریاضی، دانش انتقال دیگر حال می یافتند. نمود همبستگی جهت اقداماتی
در بود. شده تبدیل دولت ها مسئولیت جزو و عمومی کاری به بلکه نبود مذهبی گروه های یا خانواده ها
اصلی مسئلۀ شد. آغاز قدیمی و جدید کشورهای در جدید آموزشی ملی نظام های تأسیس بعد، سال های
آموزش به مربوط مشکالت حل و مناسب درسی کتاب های تهیۀ درسی، برنامه های تولید فرآیند، این در
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این ذاتی مشکالت بر تأمل ضرورت اتفاقات، همه این از پس کوتاهی مدت بود. معلمان استخدام و
در ما داستان که است شرایطی چنین در شد. ویژه اتحادیه های و مجله ها آمدنِ پدید موجب کلی ساختار

می شود. آغاز ریاضی» «آموزش به ریاضی» و «آموزش از گذار مورد

ریاضی ارتباطات .٢
کرده اند. نیاز احساس خود پژوهش های نتایج انتقال به همیشه دانشمندان، تمام مانند ریاضی دانان
دیگر ریاضی دانان با خود خصوصی ارتباطات بر طوالنی مدت های هدف، این به دست یابی برای آن ها
فعالیت های گزارش  انتشار و تدوین به به تدریج انجمن ها، و فرهنگستان ها تأسیس از پس اما بودند، متکی
صنعتی انقالب نتیجۀ که اجتماعی و فرهنگی محیط های در شده ایجاد تغییرات پی در پرداختند. خود علمی
آمدند. پدید ریاضی تخصصی مجله  های اولین و شد ایجاد جدیدی ارتباطی ابزارهای بود، فرانسه انقالب و
فرانسه در ١ کاربردی و محض ریاضی سالنامۀ مجلۀ مانند که این یا نداشتند دوامی ابتدا در مجله ها این
برخی که شدند منتشر مهمی دوره ایِ نشریه های به زودی اما .(١٨١٠-١٨٣٢) آوردند دوام دهه چند تنها
و محض ریاضی باب در نشریه ای مجلۀ ١٨٢۶ سال در مثال برای می شوند. منتشر هم هنوز آن ها از
توسط ۴ کاربردی و محض ریاضی مجلۀ ،١٨٣۶ سال در و کریل٣ لئوپلد آگوست همت به ٢ کاربردی
تنها نه بودند، دسترس در زمان آن در که آن ها مشابه انواع و مجله ها این گشت. منتشر لیوویل۵ ژوزف
چکیده های و ریاضی برجستۀ آثار از مستخرج یادداشت های بلکه بودند اصیل پژوهشی مقاالت حاوی
در به راحتی که مهم آثار و جدید نتایج ارائۀ با یعنی طریق این از و می شدند شامل نیز را مهم مقاالت
شدند. سهیم ریاضی پیشرفت در می گرفت، قرار تازه کار) پژوهشگران جمله (از خوانندگان همۀ دسترس
نوع نوزدهم، قرن اواسط در حدوداً داشتند. بین المللی خوانندگان و بودند پژوهشی عمدتاً مجله ها این
گونه این محتوای که آمد پدید می شد، اطالق (واسط)٧ بینابینی۶ مجله آن به معموال که مجله از دیگری
١٨٨١ تا ١٨٧٧ سال های بین مثال، برای بود. دانشگاهی و متوسطه دورۀ ریاضیات به مربوط مجله ها
مجلۀ به ١٨٨٢ سال در و شد منتشر ( بورگت٩ جاستین سردبیریِ (به ٨ ویژه و مقدماتی ریاضی مجلۀ
از برخی مخاطب داد. نام تغییر ( النچامپ١١ دو گوهیر آلبرت گاستون سردبیری (به ١٠ ویژه ریاضیات
آماده خاص مدارس به ورود برای که بودند ریاضی دانش آموزان و معلمان صرفاً بینابینی مجله های این

است. مجله مأموریت و شأنیت بلکه نیست، مجله رتبه بندی واژه، این از ٧منظور

١Annales deMathematiques Pures et Appliquees ٢Journal fur die Reine undAngewandteMathematik
٣August Leopold Crelle ۴Journal de Mathematiques Pures et Appliquees ۵Joseph Liouville
۶Intermediate Journal ٨Journal de Mathématiques Élémentaires [et Spéciales] ٩Justin Burget
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داشت. قرار دانشگاه و دبیرستان بین سطحی در آن ها در چاپ شده مقاالت ریاضی محتوای و می شدند
سال در آن اول شمارۀ که ٢ بانوان سالنامۀ یا ١ بانوان روزنامۀ نظیر دوره ای مجالت بریتانیا، در پیشتر
دانش رشد در نحوی به یک هر می شد، منتشر ١٩٢٩ تا ١٨۴٧ از که آموزشی٣ تایمز و شد منتشر ١٧٠۴
انجام غیرحرفه ای  خوانندگان برای ریاضی پرسش های طرح طریق از را کار این و داشتند سهم ریاضی
معلمان انجمن محصول ،(١٨۴٩) بود ارتباط در معلم تربیت مرکز با که آموزشی تایمز مجلۀ می دادند.
و بود شده تأسیس متوسطه مدارس آموزش استانداردهای بهبود برای انجمن این .(١٨۴۶) بود ریاضی
.(۴٣ (ص. می داد» قرار دانش آموزان و معلمان اختیار در را الزم معلومات «ابتدا [۵٢] هاوسون گفتۀ به
١٨۶۴ سال های بین و گرفت نشأت مجله این از آموزشی» تایمز از ریاضی راه حل های و «مسائل نشریۀ

میلر۴). کالرک جان ویلیام سردبیریِ (به می شد منتشر ١٩١٨ تا
شناسایی آمدند، پدید نوزدهم قرن در که مختلف ماهیت های با مجله هایی رنگارنگ دنیای در
نشانه ای واقع در است. دشوار بپردازند، متوسطه دورۀ ریاضی آموزش به خاص به طور که مجله هایی
در «مقدماتی» واژۀ است، متوسطه دورۀ ریاضیات به معطوف مجله یک محتوای فهمید می شد آن از که
این نمونه های بود. متفاوت مختلف، مجله های در هم اصطالح این معنای اگرچه بود؛ مجله ها این عنوان
ووبرت۶، هنری سردبیریِ (به ۵ مقدماتی ریاضی مجلۀ عنوان های با فرانسوی نشریۀ سه مجالت، نوع
،(١٨٨٢ سال در انتشار النچامپ، سردبیریِ (به مقدماتی ریاضی ایتالیایی مجلۀ ،(١٨٧۶ سال در انتشار
ایتالیایی مجلۀ و ،(١٨٩٨ سال در انتشار ووبرت، هنری و گریس٨ ژان (سردبیران ٧ ریاضی آموزش
مسئول مدیران گاهی بودند. (١٨٧۴ سال شروع تاریخ ماسا١٠، جیووانی سردبیریِ (به ٩ مقدماتی ریاضی
ریاضی ایتالیایی مجلۀ نویسندگان اغلب مشخص، به طور و بودند مدارس معلمان مجله ها، این سردبیران و
مربوط مجله های که می دهد نشان مجله ها این انتشار تاریخ بودند. متوسطه دورۀ مدارس معلمان ایتالیا در
قابل تأخیر این البته شدند. متولد ریاضی پژوهشی مجله های از دیرتر متوسطه سطح در ریاضی آموزش به
مختلف، کشورهای در آموزشی نظام های تأسیس زمان در که متوسطه و ابتدایی معلمان زیرا است توجیه

بودند. مجله ها نوع این اصلی خوانندگان بودند، خود برای هویت سازی و حرفه ای گری تدارک در
در و بود ریاضی معلمان انجمن های همکاری با اغلب ریاضی آموزش مختص مجله های آمدنِ پدید
سال در مثال، برای می شدند. حرفه ای انجمن های تأسیس سبب دوره ای مجالتِ برعکس، موارد برخی
ریاضی١٢ آمریکایی ماهنامۀ مسئولیت ( آمریکا١١ ریاضی (جامعۀ MAA آمریکا، متحدۀ ایاالت در ١٩١۵
١ The Ladies’ Diary ٢Woman’s Almanack ٣The Educational Times ۴William John ClarkeMiller
۵Journal de Mathématiques Élémentaires ۶Henri Vuibert ٧L ’ Éducation Mathématique ٨Jean

Griess ٩Rivista di Matematica Elementare ١٠Giovanni Massa ١١Mathematical Association of

America ١٢American Mathematical Monthly



١۴ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ١۴از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ١۴از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
می شد. منتشر خصوصی به طور ١٨٩۴ سال از و بودند ریاضی معلمان مخاطبانش که گرفت عهده به را
ریاضی١» «معلم نام با فصل نامه ای انتشار مریلند، و میامی ایالت های ریاضی معلمان انجمن این بر عالوه
سال در (NCTM) ریاضی٢» معلمان ملی «شورای تأسیس با همزمان که کرد آغاز ١٩٠٨ سپتامبر در را

شد. انتخاب شورا این رسمی مجلۀ به عنوان ،١٩٢٠
معلمان ملی انجمن رسمی ارگان به و تأسیس ١٨٨۶ سال در ریاضی٣ فصل نامۀ مجلۀ ایتالیا در
به ریاضی معلمان انجمن تأسیس نیز دیگری موارد در شد. تبدیل ایتالیا ریاضی علوم و ریاضی
در ١٨٩١ سال در مثال شد. منتهی نو ایده های و اطالعات پخش هدفِ با جدید مجله های انتشار
آموزش راهنمای مجلۀ آن به دنبال و تأسیس آلمان ۴ ریاضی و علوم آموزش از حمایت انجمن آلمان
که (AIGT) هندسه۶ آموزش بهبود انجمن بریتانیا در گشت. منتشر ١٨٩۵ سال در علوم۵ و ریاضی
انتشار به انجمن این شد. تبدیل ریاضی انجمن به ١٨٩٧ سال در بود، شده تأسیس ١٨٧١ سال در
فرانسه، در داد. ادامه بود، شده آغاز ١٨٩۴ سال از آن چاپ که The Mathematical Gazette مجلۀ
١٩١٠ سال در را خود بولتن انتشار و فعالیت ها ( عمومی٧ آموزش در ریاضی معلمان (انجمن APMEP

کرد. آغاز
جامعۀ رشد با دیگر) علوم با همراه گاهی (و ریاضی مختص مجله های طریق از ارتباطات ایجاد
کاتالوگی در ریاضی فصل نامۀ ١٨٢ از برخی فهرست شد. همراه ریاضی آموزشگران سپس و ریاضی دانان
جدید موارد از بسیاری و است موجود هم هنوز بود شده تهیه (١٩١٣) بریتانیا در ریاضی انجمن توسط که
می پرداختند ریاضی آموزش به هم برخی و بودند پژوهشی مجله ها این از بعضی شود. اضافه آن به باید نیز
فهرست در که به طوری کردند پیدا توجهی قابل رشد بیستم قرن در ریاضی آموزش به مربوط مجالت که
[۴۶] در آن ها از برخی و می خورد چشم به عنوان ٢۵٣ [٨٠] ریشتر٩ و شوبرینگ٨ توسط گردآوری شده

گرفتند. قرار بررسی مورد [۴٧] و
ریاضی معلمان ملی انجمن های مهم ترین ،١٩٠٠ سال از قبل دهه های در کردیم اشاره که همان طور
کمک ریاضی معلمان هویت به دادن شکل و ارتباط ارتقای به مجله هایشان و انجمن ها این شدند. تأسیس
گرفته صورت اصالحاتِ هدایت و انگیزه  ایجاد به لحاظ خاص، به طور انجمن ها این نقش کردند. زیادی
روندهای با همسو مدرسه ای ریاضی به روزرسانی راستای در اصالحات، این بود. اهمیت حائز دوره آن در
١TheMathematics Teacher ٢National Council of Teachers ofMathematics ٣Periodico diMatematica
۴Deutscher Verein zur Förderung des Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Unterrichts
۵Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften ۶Association for Improvement of

Geometrical Teaching ٧Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public
٨Schubring ٩Richter



منگینی ام. و ماتوس، ام. جی. فورینگتی، اف. منگینی١۵ ام. و ماتوس، ام. جی. فورینگتی، اف. منگینی١۵ ام. و ماتوس، ام. جی. فورینگتی، اف. ١۵

صنعتی نوآوری عصر نیازمندی های با متناسب ریاضی درسی برنامه های تولید به منظور و پژوهشی جدید
شخصیت های با اغلب اصالحات روح که است درست ، [۶٨] نابوناند١ مشاهدات طبق بود. فناورانه و
در بورله۴ کارلو ارنست امیل چارلز و آلمان، در کالین٣ فلیکس بریتانیا، در پری٢ جان نظیر قدرتمندی
نقش آفرینان به عنوان معلمان اتحادیه های همکاری با که اصالحات برنامه های اما یافت، تجسم فرانسه

گشت. منتشر و شد اجرا گرفت، قرار بحث مورد مهم
أکید ت و شد تأسیس ١٨٨٨ سال در (AMS) آمریکا۵ ریاضی انجمن آمریکا، متحدۀ ایاالت در
سخنرانی ای در مور۶ هستینگز الیاکین هست. و بوده متوسطه) از بعد دوره های (در پژوهش بر آن همیشگی
خشم این (١٩٠٣ (مور کرد، دفاع پری عقاید از نمود، ارائه ١٩٠٢ سال در AMS رئیس به عنوان که
بعدها و (AIGT) هندسه آموزش بهبود انجمن بریتانیا در برانگیخت. را AMS اعضای از بسیاری
پیشنهاد به  سوئیس در شد. متولد هندسه درسی برنامۀ  در اصالحات از حمایت هدف با ریاضی، انجمن
١٩٠۶ سال در شدند. مطرح توابع نموداریِ تعریف برای جدیدی برنامه های ریاضی، معلمان جامعۀ
مطالعۀ مسئول کمیسیونی مجارستان، معلمان انجمن ساالنۀ نشست در بیک٧ امانوئل سخنرانی از پس
اولین به عنوان را بِیک و شد انجمن همان توسط متوسطه ریاضی آموزش کلی تغییرات و اصالحات
مهم نقش است، شده تبدیل حاشیه ای موضوعی به ریاضی تدریس که گاهی نمود. منصوب خود رئیس
انجمن هدف ایتالیا در مثال برای است. بوده مشهود ریاضی، آموزش از دفاع در معلمان انجمن های
آن افول مقابل در ریاضی تدریس از حمایت شد، تأسیس ١٨٩۵ سال در که Mathesis ریاضی معلمان
ادامه خود حیات به هم هنوز اغلب شان که انجمن ها این بر عالوه بود. شده آغاز ١٨٩٠ دهۀ از که بود
و بولتن مجله، آن ها از بسیاری و شده اند تأسیس نیز جدیدی انجمن های هستند، سرپا کامال و می دهند

می کنند. سازماندهی را دیگر فعالیت های و ملی نشست های و منتشر خبرنامه
ابتکارهایی داشتند. مشارکت ابتکاری فعالیت های این در حرفه ای ریاضی دانان هم و معلمان هم اغلب،
در ایتالیا، در مثال برای اتفاق این دادند؛ سروسامان را آن ها به تنهایی متوسطه دورۀ معلمان که بود هم
ریاضی دانان آن در که زد مثال فرانسه در می توان را دیگر مورد داد. رخ معلمان انجمن های آغازین دورۀ
این بین رابطۀ مشکل کردند. هدایت را اصالحی جنبش های و گرفتند به دست را ابتکارات این دانشگاهی
دورنمای در همیشه اختیارات، و مسئولیت ها تقسیم به نیاز و ریاضی) معلمان و (ریاضی دانان گروه دو

است. بوده  دخیل دانشگاهی، رشته  یک به آن تبدیل و ریاضی آموزش توسعۀ
١Nabonnand ٢John Perry ٣Felix Klein ۴Charles E’mile Ernest Carlo Bourlet ۵American

Mathematical Society ۶Eliakin Hastings Moor ٧Emanuel Beke



١۶ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ١۶از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ١۶از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از

مرز بدون ریاضی آموزش .٣
اطالعات و ایده ها انتشار در مهمی ابزار به کشورها، از بسیاری در معلمان انجمن های و ملی مجله های
کردند. اثبات ریاضی معلمان هویت به دادن شکل در را خود حیاتی اهمیت و شدند تبدیل معلمان بین
در ملی آموزشی نظام های به مربوط بیشتر آن ها در شده مطرح مضمون های که این به توجه با همچنین
و همکاران اغلب که ندارد تعجبی می دادند، تشکیل معلمان همان نیز را آن ها خوانندگان و بود کشورها
مشکالت به پرداختن به محدود عمدتاً معلمان انجمن های اقدامات و بودند کشور همان از آن ها، حامیان
اندک بسیار خارجی مؤلفان مشارکت داشتند، اختصاص ریاضی آموزش به که مجله هایی در می شد. ملی
مجالت این از بسیاری بودنِ ملی وجود با می شد. ترجمه محلی زبان های به ایشان نوشته های عموماً و بود
آغاز در ریاضی تدریس مشکالت بر تأمل با می توانیم کشور، هر بومی مسائل به پرداختن و انجمن ها و
درسی برنامۀ سازمان دهی به مربوط بحث های اکثر کنیم. شناسایی را مشترک زمینه های برخی بیستم، قرن

بود: استوار اصلی مضمون سه بر

برنامه ها؛ بخش های بین رابطه •
شهود؛ مقابل در دقت •

علمی. دیگر رشته های و ریاضی بین رابطه •

و شد آشکار درسی برنامه ها ی مجدد سازماندهی به مربوط مباحث از رفتن فراتر به نیاز بین، این در
شوند: گرفته نظر در زیر مالحظات با تدریس جدید روش های است الزم که شد داده تشخیص

آزمایشگاه؛ و آزمایش مشاهده، بر مبتنی تدریس» به عملی «رویکردهای •
کودکان؛ فکریِ رشد مورد در تازه یافته های •

کاربردها. بر تمرکز •

مزایای پذیرفتن و مختلف کشورهای در ریاضی آموزش مسائل بین متعدد مشترک ویژگی های وجود به دلیل
سایر و تدریس به مربوط مشکالت حل به رسیدن راستای در حرکت هایی بین المللی، همکاری های محتمل
در زیادی میزان به که پرداخت خواهیم اصلی ابتکار دو تشریح به ادامه در شد. ایجاد آموزشی مسائل

بودند. سهیم شدن١ جهانی این جریان
١Internationalism



منگینی ام. و ماتوس، ام. جی. فورینگتی، اف. منگینی١٧ ام. و ماتوس، ام. جی. فورینگتی، اف. منگینی١٧ ام. و ماتوس، ام. جی. فورینگتی، اف. ١٧
١ ریاضی تدریس مجلۀ .۴

حمل سرعت داشت. جریان جامعه وجوه از بسیاری در جهانی شدن اندیشۀ نوزدهم، قرن دوم نیمۀ در
شرایطی چنین در می کردند. تسهیل را دور راه ارتباط فناوری، پیشرفت های و بود افزایش حال در نقل و
تولیدات نمایش امکان که جایی نداشت؛ تعجبی جهانی نمایشگاه های و جشنواره ها برگزاری ایدۀ ظهور
لندن در جهانی نمایشگاه اولین می شد. فراهم پروژه ها و دیدگاه ها تبادل و جدید فناوری های و صنعتی
ادامه ملبورن، و فیالدلفیا وین، پاریس، در نمایشگاه هایی برپایی با سال ٣٠ از پس و شد برگزار (١٨۵١)
کرده پیدا سرایت ریاضی آموزش و مطالعه جمله از زندگی جنبه های تمام به جهانی شدن اندیشۀ کرد. پیدا
ریاضی جهانی سازیِ سنگ بنای شیکاگو، در ١٨٩٣ سال در ریاضی دانان جهانی کنگرۀ برگزاریِ با بود.
یکی .(١٨٩٧ سال از (شروع گذاشته شد (ICM) ریاضی دانان٢ جهانی کنگره های همیشگی برگزاری و
او فرهنگی دیدگاه که بود الزان٣ آنگ چارلز فرانسوی ریاضی دان کنگره ها، این برپایی سنتِ مروجان از
وی مشوق بشر، ابناء بین همبستگی  و برادری دربارۀ اجتماعی اش آرمان های و ریاضی ماهیت دربارۀ

.[٣٨] بود کار این برای
(به استثنای شده اند برگزار بار، یک سال چهار هر کنگره ها این ،١٩٠٠ سال در پاریس کنگرۀ از پس
جامعۀ هویت شکل گیریِ به زیادی میزان به منظم، نشست های این جهانی). جنگ دو از ناشی وقفۀ
و شد تأسیس ١٩٢٠ سال در (IMU) ریاضی جهانی اتحادیۀ کرد. کمک پژوهشگر ریاضی دانان جهانی
عمومی مجمع اولین ١٩۵٢ سال در و برقرار مجدداً ١٩۵١ سال در ،١٩٣٢ سال در انحاللش وجود با

شد. تشکیل جدید اتحادیۀ
(الف) نبود: ریاضی آموزش حوزۀ به انتقال قابل به آسانی جهانی شدن، ایدۀ روشن، دلیل دو به اما
به ویژه است متفاوت ریاضی دانان با ریاضی معلمان موقعیت (ب) و هستند؛ ملی عمدتاً آموزشی مسائل
این وجود با دارند. هم با ارتباط برقراری و سفر برای کمتری مالی منابع و فرصت ها معلمان، که این
و شد راه اندازی فهر۴ هنری سوییسی، ریاضی دان و الزان همت به ١٨٩٩ سال در ریاضی تدریس مجلۀ
نشریه این چشم انداز و مأموریت گرفت. قرار جهانی شدن تأثیر تحت نیز ریاضی آموزش ترتیب بدین
همبستگی، جنبش به ریاضی آموزش پیوستن شد، اعالم آن تحریریۀ هیأت سوی از اول شمارۀ در که

بود. زمان آن در ارتباطات و جهانی شدن
امر به که بود مجله هایی دیگر و مجله این بین تفاوت نشانگر ریاضی، تدریس مجلۀ بودنِ جهانی
ریاضی آموزش وضعیت مورد در مقاالتی چاپ به اقدام بالفاصله مجله این می پرداختند: ریاضی تدریس
١L’Enseignment Mathematique ٢International Congresses of Mathematicians ٣Charles-Ange

Laisant ۴Henry Fehr



١٨ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ١٨از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ١٨از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از

ریاضی تاریخ دانان و ریاضی دانان مجله، تحریریۀ هیأت اعضای بین در نمود. مختلف کشورهای در
(خصوصاً ریاضی تدریس مشکالت به نسبت را خود خالصانه عالقۀ این از پیش که می خوردند چشم به
(Acta Mathematica مجلۀ سردبیر لفلر١ ــ میتاگ یوستا (به ویژه ریاضی جامعۀ در ارتباطات و کالین)

بودند. کرده ابراز
این است. شده تشریح [٣٧ ،٣۴] فورینگتی توسط ریاضی تدریس مجلۀ توسعۀ و آغازین سال های
می شد. تلقی خاص مجله ای بود، کرده ترسیم که قلمرویی علت به بلکه بودنش جهانی به سبب تنها نه مجله
(تدریس)     “enseignement” واژۀ آنان نظر از که کردند  اعالم تحریریه هیأت ،(١٩٠۴) ششم شمارۀ در
از یکی واقع در و معلمان به تدریس تا گرفته دانش آموزان به تدریس از دارد؛ گسترده ای خیلی معنای
دادن اختصاص برای را خود هدف صریحاً دلیل، همین به باشد. داشته وجود نمی تواند دیگری بدون آن ها
باید معلمان آن ها، نظر از کردند. بیان تاریخی و روش شناختی فلسفی، مسائل طرح به بیشتر فضایی

می دادند. گسترش کشورشان آموزشی نظام و درس کالس های برنامۀ از فراتر را خود دید افق های
یعنی می کرد، تدریس ژنو در فهر اما بود. ریاضی جامعۀ و محیط محصول ریاضی تدریس مجلۀ
این از آن ها بودند. فعالیت حال در فلورنوی٣ تئودور و کالپارد٢ ادوارد یعنی به نام، روان شناسان که جایی
توسط ریاضی محتوای تولید چگونگی بررسی هدفش که کردند استفاده پرسش نامه ای اجرای برای مجله
شناختی صرفاً که داشت اشاره جنبه هایی به که بود اهمیت حائز دلیل این به مطالعه این ریاضی دانان بود.
نظیر پژوهشگری ریاضی دانانِ دیگر سوی از می شود. گفته عاطفی حوزۀ آن به امروزه که حوزه ای - نبودند
ریاضی در اکتشاف ماهیت به مربوط جنبه های بر که کردند منتشر مجله این در مقاالتی پوانکاره، آنری

بود. متمرکز

اولیه ICMI جهانی: پروژه ای پیشرفت و پیدایش .۵
حمایت به آن در که کرد منتشر ریاضی تدریس مجلۀ در مقاله ای اسمیت۴ یوجین دیوید ،١٩٠۵ سال در
هدف که پرداخت ریاضی جهانی کنفرانس هر در کمیسیونی تشکیل و بین المللی همکاری های گسترش از
چهارمین در مقاله این .[٨٧] باشد مختلف کشورهای در ریاضی تدریس مشکالت و مسائل مطالعۀ آن،
(رم، نمود فراهم ریاضی تدریس بین المللی کمیسیون تشکیل برای را زمینه ریاضی دانان، جهانی کنگرۀ
شکل کالین، فلیکس ریاست به ریاضی۵» تدریس بین المللی «کمیسیون اولین ترتیب، بدین و (١٩٠٨
در ریاضی۶) تدریس بین المللی (کمیسیون CIEM نام با حیاتش اول دهه های در کمیسیون این گرفت.
١Gustaf Mittage-Leffler ٢Edouard Claparede ٣Theodore Flournoy ۴David Eugene Smith
۵International Commission on the Teaching of Mathematics ۶Commission Internationale de l ’
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کمیسیون، این اگرچه می شد. شناخته آلمان در ( ریاضی١ آموزش جهانی (کمیسیون IMUK یا فرانسه
هم هنوز است، شده زیادی دگرگونی های دچار چشم اندازها و اجتماعی جایگاه نظر از تاکنون زمان آن از

نمود. تلقی ICMI اولین را آن می توان
که است این اهمیت حائز نکتۀ است. سازمانی ساختار یک ایجاد از فراتر ICMI تأسیس اهمیت
به توجه با بود. ریاضی تدریس توجه اش، اصلی کانون که داشت اشاره جهانی جامعۀ یک وجود به ICMI
بودند، دانشگاهی ریاضی دانان عمدتاً کشورها آن نمایندگان و بودند کشورها ICMI اولیۀ اعضای که این
می گرفت. صورت ریاضی دانان جامعۀ درون طوالنی، مدتی برای ICMI فعالیت های که نداشت تعجبی
آتی فعالیت های برای دستوراتی و می کرد ارائه را خود گزارش های کمیسیون این ICMI نشست های طی
مربوط ملی گزارش های ICMI اصلی دستاوردهای نخست، سال های در [۶۵ ،٣٨ ،٣۵] می نمود دریافت
تدریس دربارۀ مهم موضوع های مورد در بین المللی تحقیقات و مختلف کشورهای در ریاضی تدریس به
رسمیت به را ریاضی تدریس سطوح تمام ICMI کالین[۵٨] صریح ادعای بنابر اگرچه بود. ریاضی
معلمان آموزش و دانشگاه / مدرسه٢ از بعد آموزش متوسطه، سطوح به اصلی توجه عمال اما می شناخت،
سال های بین ICMI توسط گرفته صورت فعالیت های فهرست در زیر اولویت های به توجه بود. معطوف

است: مشهود ١٩١۵ و ١٩٠٨
ریاضی؛ تدریس روش های و سازمان این فعلی وضعیت •

ریاضی؛ تدریس در جدید رویکردهای •
ریاضی؛ متعدد شاخه های انفجار و متوسطه اول سال های در ریاضی تدریس در دقت نقش •

تجربی؛ علوم و طبیعی علوم رشته های دانش آموزان به ریاضی تدریس •
دانشگاهی؛ فیزیک دانان به ریاضی تعلیم •

متوسطه؛ دورۀ ریاضی تدریس در آزمایش و شهود •
اول دورۀ باالتر سال های در انتگرال و دیفرانسیل حساب گنجاندن دربارۀ آمده به دست نتایج •

متوسطه؛
حرفه ای؛ ــ فنی پیشرفتۀ آموزش های در ریاضی نقش و جایگاه •

مختلف. کشورهای در متوسطه  دورۀ ریاضی معلمان آموزش دربارۀ تحقیق •

و شد عمومی بحرانی متحمل اول جهانی جنگ طی نیز ICMI دیگر علمی مؤسسات از بسیاری مانند
دوم، جهانی جنگ پایان از پس بود[٧٩]. ICMI فعالیت های رکود زمان جهانی، جنگ دو مابین دورۀ
١Internationale Mathematische Unterrichts kommission ٢Tertiary



٢٠ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٢٠از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٢٠از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
دائمی زیرکمیسیون به ICMI پس آن از و شد برگزار رم در ١٩۵٢ سال در IMU عمومی مجمع اولین

شد. تبدیل IMU
تحقیقات بر مبتنی که قدیمی کار دستور ١٩۶٠ و ١٩۵٠ دهه های در و کرد تغییر اوضاع حال، این با
به منظور همچنین می رسید. نظر به ناکافی جدید، وضعیت با رویارویی برای بود، ملی گزارش های و
گیرد. صورت تجدیدنظر ریاضی دانان، با رابطه مورد در که بود الزم آموزشی، مشکالت به مؤثرتر رسیدگی

بیستم قرن در درسی برنامۀ اصالحات .۶

برنامه ها ی تولید به مربوط موضوعات ICMI تولد با همزمان بیستم. قرن آغاز در اصالحات .١ . ۶
ریاضی درسی برنامۀ مشترک مسائل به تنها نه بحث  ها، این شد. کشورها از بسیاری در داغ بحث درسی،
در هم مثال، برای می گرفت. بر در نیز را کشورها خاص مسائل بلکه می پرداخت، مختلف کشورهای در
است مناسب هندسه تدریس برای اقلیدس» اصول » کتاب آیا که این سر بر بحث ایتالیا، در هم و بریتانیا
برای ( هندسه١ آموزش بهبود (انجمن AIGT ،١٨٧٠ دهۀ اوایل در بود. شده مناقشه  برانگیز بسیار خیر، یا
دانشگاه های در ورودی امتحانات برای تکراری تمرین های از استفاده سنت کشیدنِ چالش به و رسیدگی
و شد پیشنهاد متعددی جایگزین  های درسی کتاب های برای مباحث، این پی در شد. تأسیس بریتانیا،
«انجمن مدعوِ سخنران سخنان ١٩٠١ سال در اما گرفت. صورت ورودی آزمون های در نیز تغییراتی
به پری گذاشت. اثر جهان سراسر در ریاضی آموزش بر به نوعی پری٣ جان ،« بریتانیا٢ علوم پیشرفت
کاربردهای آن ها، عالیق کودکان، ذهن وی ادعای به که کرد حمله زمان) آن (در ریاضی آموزش نظام کلیتِ
ریاضیات ایدۀ بود. نشده گرفته نظر در آن در ریاضی مختلف حوزه های بین اتصال و ارتباط و ریاضی
دانش آموزان هندسه، با برخورد اولین در که بود این شد، گرفته به کار هندسه درس برای که پری کاربردی
باعث « پری۴ «نهضت انگلستان، در بشوند. قیچی و گونیا نقاله، پرگار، خط کش، با کردن کار درگیر باید
این .[۵٠] شد متوسطه ریاضی آموزش بازسازی به نیاز و ریاضی درسی برنامۀ مورد در زیادی بحث های
مدت پری که ژاپن به می  توان جمله آن از که داد قرار تأثیر تحت نیز را دیگر کشورهای از بسیاری جنبش،
گفتیم، پیش  تر که همان طور که نمود اشاره آمریکا متحدۀ ایاالت و ،[٨٢] بود کرده تدریس آنجا در کوتاهی

.[۶٧] بود پذیرفته ریاضی آموزش با رابطه در را پری ایده  های و استدالل ها آنجا در مور
١Association for the Improvement of Geometrical Teaching ٢British Association for the Advance-

ment of Science ٣John Parry ۴Parry movement
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درسی کتاب اولین به عنوان اقلیدس١ اصول کتاب از اقتباسی ایتالیا، در ١٨۶٧/١٨۶٨ سال در
محض ایدۀ از که بودند مشهوری ریاضی دانان کتاب، این مؤلفان شد. منتشر ، اتحاد٢ از پس ایتالیا
ایتالیایی اصالح طلبان می کردند. دفاع بریتانیا، و ایتالیا در شده ابراز انتقادات مقابل در هندسه بودنِ
ایتالیا، در داشتند. أکید ت اقلیدسی روش اساس بر مناسب راهنماهای انتشار و آماده سازی اهمیت بر
درسی کتاب های تألیف در مهم، پژوهشگران از بسیاری و می گرفت رونق داشت هندسه حوزۀ در پژوهش
بر که شد متداول شهودی هندسۀ تدریس متوسطه، دورۀ در پایین تر سطح مدارس برای داشتند. مشارکت

بود. مبتنی تجربی و مشاهده ای فعالیت های
تا شد منصوب نفره» ده «کمیتۀ آمریکا، متحدۀ ایاالت در نوزدهم، قرن پایان به شدن نزدیک با
.[۵۵] کنند ارائه آمریکا، مدارس درسی برنامۀ روش های و محتوا استانداردسازی مورد در توصیه  هایی
تولید دبیرستان تا گرفته ابتدایی دورۀ   از ریاضی درسی برنامۀ برای را توصیه  ها از طیفی ریاضی، زیرکمیتۀ
و دانش  آموزان» ذهنی فعالیت    های تقویت » کرد: خالصه زیر کلیدی واژه های در را آن ها می توان که کرد

جزمی.» شکلی به نه آیند، به دست ٣ استقرایی به طور باید ریاضی «قواعد که این
اعالم بود، دبیرستان هدفش خاص، به طور که فرانسه در ١٩٠٢ سال در شده انجام اصالحات از یکی
خواستار اصالح طلبان، بود. ریاضی جمله، از بشری جدید ذهنی فعالیت های ضرورت به نسبت نیاز
.[۴٢] شدند زیستی علوم برای زیادتر کاربردهای دادنِ نشان   و مدرسه  ای ریاضی در بیشتری واقع گرایی
بود. متوسطه دورۀ در انتگرال و دیفرانسیل حساب از مقدماتی گنجاندن اصالحات، این مهم وجوه از یکی

بود. ریاضی آنالیز در پیشتاز کشوری فرانسه دوره، این طی که داریم یاد به
درسی برنامۀ به حسابان درس ورود بر أکید ت خواهان که پری نهضت هم و فرانسوی اصالحات هم
جمله از شدند. انگیزه  بخش کالین، رهبریِ به آلمان در اصالحات نهضت برای  بودند، متوسطه دورۀ
حساب مطالب از برخی انتقال تابعی»، «استدالل کلیدی عبارت با کالین اصالحی نهضت اصلی اهداف
به محدود اصالحات، این محتوای حال، این با بود. متوسطه دورۀ به دانشگاهی انتگرال و دیفرانسیل
را معلمان از بسیاری و شروع می شد پایین تر پایه  های از اصالحات بلکه نبود مدرسه پایانی سال های
و آموزش مفهومی سنگ بنای به  عنوان تابع مفهوم بر که أکیدی ت حاضر، حال در .[٧٧] می نمود درگیر
به طور برنامه آن در [٩۶] است آلمان در اصالحی نهضت همان یادآور می شود،  هندسه و جبر یادگیری
جبرِ و هندسه بین پیوندی نتیجه، در و بود شده خاطرنشان توابع، مطالعۀ در تحلیلی هندسۀ نقش خاص،

است. رفتن کل به جزء از و تجربی استقرای ٣منظور

١Euclid’s Elements ٢Unification



٢٢ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٢٢از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٢٢از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
ثابت خواصی مطالعۀ به مثابۀ را هندسه که « کالین١ ارالنگر «برنامۀ این بر عالوه شد. ایجاد مدرسه  ای
تدریس در هندسی تبدیالت روی عمیق تر کار برای انگیزه ای می کرد، توصیف تبدیل ها از گروهی تحت

آورد. فراهم ریاضی
کمیسیون این رئیس اولین به عنوان ١٩٠٨ سال در بود، ICMI مؤسس که کالین که آن از پس
مقایسۀ شد. آلمانی اصالحات ایده  های اساس بر و جهانی سطح در اصالحاتی مروج شد، برگزیده
ترویج راستای در بود، آن شکل گیری آغاز از ICMI کاری برنامۀ  از بخشی که درسی برنامه های بین المللی
از بسیاری هم باز نکردند، شرکت فعاالنه طرح، این در کشورها تمام اگرچه .[٧٨] بود کالین پیشنهاد
،[٧٧] شوبرینگ به گفتۀ دادند. انجام خود درسی برنامه  ها ی اصالح جهت چشمگیری فعالیت های آن ها،
متحدۀ ایاالت و سوئد مجارستان، بریتانیا، آلمان، فرانسه، دانمارک، بلژیک، اتریش، شامل کشورها این

بودند. آمریکا
تا که کرد   هم  صدا [۵١] هاوسون با را ما مختلف، کشورهای در درسی برنامه  ها ی محتوای تحلیل
مدرسه  ای، درسی برنامۀ در جبر از منظور که داشت وجود این  باره در زیادی توافق ،١٩۵٠ دهۀ اواخر
متغیرها یا اعداد دادنِ نشان برای حروف از ابتدا مدرسه  ای، جبر از اتفاق مورد تعبیرِ این در چیست.
به صورت معادالت نوشتن از بعد و می  رسید٢ جبری فرمول های ساخت به نوبت سپس می  شد. استفاده
و خطی معادالت دستگاه دوم، درجۀ معادالت خطی، معادالت برای راه حلی یا فرمول به ترتیب، جبری،
تدریس در قابل توجهی تفاوت های مقابل، در می  شد. ارائه سوم و دوم درجۀ معادله  های ریشه های خواص
ابزارهای از استفاده دقت، سطح اقلیدس، اصول به نزدیکی میزان از ناشی که می خورد چشم به هندسه
وجود با بود. فضایی هندسۀ به توجه و هندسی تبدیل های از استفاده شهودی، یا تجربی تحلیلی، یا جبری
قضیه های از تعدادی به توجه هندسه، تدریس در که داشت وجود نظر اتفاق این کشورها اغلب در این،
قضیه های ، تقاطع٣ یا تالس قضیۀ فیثاغورس، قضیۀ شامل قضیه ها این است. ضروری هندسی، کالسیک

بود. تشابه خواص و هم نهشتی  ها و دایره به مربوط

دهۀ در بین المللی اصالحات دومین که است این عمومی تصور جدید. / مدرن ریاضیات .٢ . ۶
به بورباکی گروه عالقۀ دادند. شکل ١٩٣٢ سال در بورباکی نام تحت ریاضی دانان از جمعی را ١٩۶٠
CIEAEM جهانی کمیسیون به آن اعضای از برخی که زمانی یعنی شد، آغاز ١٩۵٠ دهۀ در ریاضی آموزش

است. جبری به صورت معادالت نوشتن منظور ٢

١Klein’s Erlanger Program ٣Intercept theorem
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و مطالعه هدف با و گاتنگو٢ کالب توسط که پیوستند ( ریاضی١ تدریس بهبود مطالعۀ جهانی (کمیسیون
بود مختلف پیشینه های با افرادی از متشکل کمیسیون، این .[٣٠] بود شده تأسیس ریاضی تدریس بهبود
اقدامات متوسطه). معلمان و معرفت شناسان روان شناس  ها، تربیت، و تعلیم متخصصان (ریاضی دانان،
ریاضی٣، کردنِ مردم ساالری کرد: خالصه صورت این به می توان را اولیه سال های در CIEAEM اصلی
به می توان پژوهشی، گروه این ریاضی دانان بین از معلمان. واقعی مشارکت و ، فعال۴ تدریس روش
کتابی در سه، هر که کرد اشاره لیکنروویچ٨ آندره و ، شوکه٧ گوستاو ، دیودونه۶ ژان نظیر بورباکی۵ هوادارانِ
شده ویرایش CIEAEM توسط کتاب دو از یکی که داشتند نقش نیز نوشتند [٧٣] همکاران و پیاژه٩ که
در اصالحات ایجاد با رابطه در فرصت هایی جدید، ریاضیات که کردند تصریح مؤلفان کتاب، آن در بود.
انتزاعی نمادهای با کردن استدالل ریاضی، جوهرۀ که کرد ادعا دیودونه و است کرده ایجاد ریاضی تدریس

است.
آمریکا متحدۀ ایاالت در موازی به طور که جنبشی با آمد، پدید اروپا در که جدید» «ریاضی نهضت
مکس توسط ،١٩۵٠ دهه اوایل در جدید ریاضی نهضت .[۶۶] داشت مشترک ریشه های شد، آغاز

شد. آغاز (UICSM) ایلینویز١١ دانشگاه در مدرسه  ای ریاضی کمیتۀ تأسیس با و ببرمن١٠
ریاضی مطالعاتی گروه آمریکا، ریاضی انجمن ،١٩۵٧ سال در اسپاتنیک١٢ پرتاب از پس بالفاصله
،١٩۵٨ سال در کند. تدوین دبیرستان برای جدیدی درسی برنامۀ  تا داد تشکیل را (SMSG) مدرسه  ای١٣
در . [١٠٠ ،۴٣] شد منصوب گروه این مدیریت به بود، ییل دانشگاه در زمان آن که بگل١۴ جی. ادوارد
شدند، پیشنهاد آمریکا متحدۀ ایاالت در جدید ریاضی دورۀ طی که درسی برنامه های زیاد بسیار تعداد بین
برنامۀ  تولید برای که دیگری متعدد گروه های و گروه این تجارب بود. آن  ها اثرگذارترین SMSG شاید
بهره روان شناسی علم از همگی که می داد نشان بودند، گرفته شکل زمان همان در تقریباً ریاضی درسی

.[۵۵] برده اند
سیاسی حزب یک یا ایدئولوژیک نحلۀ یک به مثابۀ را آن که داشتند تعصب آن به نسبت چنان آن بورباکی گروه اعضای ۵
متعصب تر یعنی معروف تر، همه از سه این آن ها، میان در که می گفتند Bourbakists هوادارانش، به دلیل، این به و می دانستند

بودند. گروه به وفادارتر یا
سابق، شوروی جماهیر اتحاد توسط ١٩۵٧ اکتبر ۴ در ماهواره اولین که بود ماهواره ها از سه تایی مجموعۀ یک ١٢اسپاتنیک،
بود. فضایی مسابقۀ و فضا عصر آغازگر زمین، مدار به اسپاتنیک پرتاب شد. پرتاب زمین مدار به بایکونور فضایی پایگاه از

است. مسافر کلمۀ روسی معادل اسپاتنیک
١Commission Internationale pour l’Étude et l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques
٢Caleb Gattengo ٣ Democratization of Mathematics ۴Active Pedagogy ۶Jean Dieudonné
٧Gustave Choquet ٨André Lichnerowicz ٩Piaget ١٠Max Beberman ١١Illinois Committee

on School Mathematics ١٣School Mathematics Study Group ١۴Edward G. Begle



٢۴ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٢۴از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٢۴از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
یک در ١٩۵٩ سال در جدید، یا مدرن ریاضیات به مربوط اصالحات مختلف جریان های این تمام
توسط کنفرانس این آمدند. هم گرد شد، برگزار پاریس نزدیکی در رویامونت١ در که جهانی کنفرانس
ICMI وقت رئیس استون٣ مارشال و شد سازماندهی اروپا)٢ اقتصادی همکاری (سازمان OEEC
متوسطه مدارس از گذار با رابطه در که دیودونه خصوصاً CIEAEM اعضای داشت. عهده به را آن ریاست
دورۀ (در هندسه آموزش شروع که بود معتقد دیودونه کردند. ایفا مهمی نقش کرد، سخنرانی دانشگاه به
اشیاء از مجموعه ای روی عملیات انجام برای قواعدی ایجاد با سپس باشد. حقیقی اعداد از باید متوسطه)
به کمک طولی روابط آن، از پس شود. ایجاد برداری فضای ساختار یک تا می  رود پیش تعریف  نشده۴
اصل موضوعی، روش به درس سه در می  توان را اقلیدسی هندسۀ تمام می شوند. معرفی اسکالر، ضرب

.(١٩۶١ ،OEEC) ندارند نقشی مثلث  ها ویژگی های هندسه، ارائۀ شیوۀ این در کرد. ارائه
علوم، آموزش بهبود کلی  تر هدف با هول۵ وودز کنفرانس ،١٩۵٩ یعنی سال همان در که کردیم اشاره
آمدند هم گرد بقیه و روان شناسان ریاضی دانان، دانشمندان، آن در و شد برگزار آمریکا متحدۀ ایاالت در

.[١٧]
ایاالت چون بود، اروپا در ریاضی درسی برنامۀ اصالحات تحقق رویامونت، کنفرانس هدف اگرچه
اصالحات که کرد استدالل می شود بودند، شده دعوت آن در شرکت برای هم کانادا و آمریکا متحدۀ
١٩۶٢ سال در که بود این کنفرانس این عملی نتیجۀ بود. نظر مورد اروپایی، کشورهای از فراتر بین المللی
در ریاضی تدریس برای پیشرفته ای برنامۀ تا شدند جمع خبرگان از گروهی٧ یوگسالوی، دوبروونیک۶ در
١-١٨۵ سنی گروه دانش  آموزانِ برای هندسه درسی برنامۀ یک کمیسیون، این در کنند. تولید متوسطه، دورۀ
اسکالر، ضرب با دوبعدی برداریِ فضای یک به عنوان دکارتی مختصات صفحۀ برنامه، آن در شد. تولید
اصول طریق از مفاهیم این که شد قرار ، (١٩۶٢ ،OEEC) شوکه٨ پیشنهادهای با همسو شد. تعریف
ریاضی دان پیشنهادهای راستای در ساله، ١۵ تا ١١ کودکان برای این، وجود با شوند. معرفی موضوع
مربوط جبر به که برنامه  ای در شد. توصیه هندسه تدریس برای شهودی تری رویکرد لیبوا٩، پل بلژیکی،
اعداد، نظریۀ با آشنایی حقیقی، اعداد بر مقدمه  ای کاربردها، و توابع مجموعه ها، شامل محتوا می شد،
استاندارد مباحث به این ها، از برخی که بود ماتریس ها و خطی عملگرهای ساختارها، و گروه ها ترکیبیات،
نظریۀ برنامه  ها، این در هماهنگ  کننده اصلی مضمون است. شده تبدیل درسی برنامه های از بسیاری در

کمیسیون یک قالب ٧در

١Royaumont ٢Organisation for European Economic Co- operation ٣Marshall Stone ۴A set of

undefined objects ۵Woods Hole Conference ۶Dubrovnic ٨Choquet ٩Paul Libois
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شدند، نوشته جدید ریاضی برای که را درسی کتاب  های در رفته به کار زبان به شدت، که بود مجموعه ها
داد. قرار تأثیر تحت

دورۀ به بعد، و می شد آغاز دانشگاه از نوآوری مسیر آمریکا، متحدۀ ایاالت در هم و اروپا در هم
برای و داشت حضور آموزشی سطوح تمام در مجموعه ها نظریۀ می رفت. پس ابتدایی، سپس و متوسطه
در شدند. معرفی ابتدایی، دورۀ اول پایه  های همان از طبیعی اعداد ترتیبی١ و شمارشی جنبه های مثال،
تصویب نسخۀ رسیدند. تصویب به رسمی، به طور جدید ریاضیات درسی برنامه های کشورها، از بسیاری

بود. بورباکی  گروه دیدگاه های راستای در کامال بلژیک و فرانسه در برنامه  ها این شدۀ
شد قوی نقدهای برانگیختن موجب زود خیلی مدرن/جدید، ریاضی به مربوط نهضت های اگرچه
سکوی مدرسه  ای، ریاضیات تغییرات مورد در فراوان مباحثه  های همین ،([٩٣ ،۵٩ ،١] مثال (برای
ریاضی «پروژۀ بریتانیا، در شد. میالدی ١٩۶٠ دهۀ در بعدی منسجم ترِ اصالحات انجام برای پرتابی
استفاده محبوبیت باعث ،« نافیلد۴ «پروژۀ و بیگز٣ ادیت تالش  های و شد آغاز ١٩۶١ سال در « مدرسه٢
شدند. بریتانیا در ابتدایی دورۀ مدارس ریاضی برنامه های در آزمایشگاهی روش های و ملموس مواد از
دانمارک، کشورهای (شامل « مدرسه  ای۵ ریاضیات نوسازیِ برای اسکاندیناوی «کمیته  ،١٩۶٧ سال در
شناخته  شده  ترین از یکی کردند. تهیه جدید ۶ ریزمواد یک جدید، ریاضی از الهام با سوئد) و نروژ، فنالند،
کارلسروهه « ریاضی٨ آموزش «مرکز ،١٩۶٨ سال در بود. دانمارکی کریستیانسن٧ بنت کمیته، این اعضای
در آن، به دنبال شد. تأسیس آلمان در کارلسروهه١١ شهر در ، کانل١٠ هاینز و اشتاینر٩ گئورگ هانس توسط
هاینریش و اوته١٣ مایکل اشتاینر، توسط بیله فلد در ١٢ (IDM) ریاضی» آموزش «مؤسسۀ ،١٩٧٣ سال
سال در کند. ترکیب نظری ِپژوهش با را مدرسه  ای تدریس که شد تأسیس هدف این با و بائرسفلد١۴
و پاریس لیون، در ١۵(IREM) ریاضی» تدریس پژوهشی «مؤسسات سری اولین فرانسه، در ١٩۶٩
،« ریاضی١۶ آموزش در پژوهش برای مشارکتی «گروه ،١٩٧٠ دهه اوایل در شدند. تأسیس استراسبورگ،
تشکیل توایتس١٧ بریان و هاوسون جفری همکاری با همپتون ساوث   دانشگاه ریاضی آموزش مرکز در
ابتکار نهاد. بنا را ١٩(IOWO) ریاضی تدریس توسعۀ «موسسۀ فرودنتال١٨ هانس ،١٩٧١ سال در شد.

می شود.) گفته نیز دروس سرفصل آن، (به Syllabus۶

١Cardinal and ordinal aspects of natural numbers ٢School Mathematics Project: SMG ٣Edith

Biggs ۴Nuffield Project ۵Nordic Committee for theModernization of SchoolMathematics ٧Bent

Christiansen ٨Zentrum für Didaktik der Mathematik (Centre for the Didactics of Mathematics)
٩HansGeorg Steiner ١٠HeinzKunle ١١Karlsruhe ١٢Institut für Didaktik derMathematik ١٣Michael

Otte ١۴Heinrich Bauersfeld ١۵Institute de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques:

IREM ١۶Collaborative Group for Research in Mathematics Education ١٧Bryan Thwaites ١٨Hans

Freudenthal ١٩Institut Ontwikkeling Wiskunde Onderwijs: IOWO (Institute for the Development

of Mathematics Teaching)



٢۶ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٢۶از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٢۶از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
ارنفست-آفانسیوا٢ تاتیانا توسط ،١٩٣۶ سال در که داشت « ریاضی١ کاری «گروه در ریشه عمل، این
نهضت ایجاد در گام اولین آن، پی در و می کرد شرکت گروه این نشست های در فرودنتال بود. شده تأسیس
. داشت[٨۶] عهده بر فرودنتال را آن رهبری آغاز، در که شد برداشته واقع گرا» واقعیت-مدار «ریاضیات
ماتریس ها تبدیل ها، بردارها، مثل می  پسندیدند، بورباکی گروه هواداران که آن  هایی مانند جدید مباحثی
بیشتر أکید ت و شد گنجانده متعدد کشورهای در مدرسه  ای ریاضی درسی برنامه  ها ی در مجموعه ها، نظریۀ و
گزارش در پروژه ١۵ ارائۀ و بود زیادی پروژه های باروری سال های ،١٩٧٠ دهۀ کرد. پیدا آمار، و احتمال بر
شد، برگزار کارلسروهۀ آلمان در ١٩٧۶ سال در که (ICMI − ٣) ریاضی٣ آموزش جهانی کنگرۀ سومین
مطالعات مجلۀ ویژۀ شمارۀ در ریاضی، آموزش حوزۀ در دیگر تغییرات و موارد این ادعاست. این گواه
آگاهی: و ایده ها -١٩۵٠ دهۀ اواخر از ریاضی آموزش حوزۀ در «تغییرات عنوان با ریاضی۴ در آموزشی

است. شده بازگو ،(١٩٧٨) « ۵ ICMI گزارش
مدرسه  ای، ریاضی درسی برنامه  ها ی در قوی نوآوری های این بر عالوه خزنده۶. اصالحات .٣ . ۶
یادگیری و تدریس روش های بر هم و برنامه  محتوای بر هم که گرفت صورت نیز خزنده ای اصالحات
نهضت  های و جدید آموزشی کمک  ابزارهای روان شناسان، تجربی تحقیقات بود. اثرگذار مدرسه  ای، ریاضی
که [١۵] آورد پدید ریاضی آزمایشگاه های به نسبت ریاضی دانان بین در عالقه ای بیستم، قرن اوایل اصالحی
استفاده ، دست  ورزی  ها٧ و محاسبه ماشین  های ترسیمی، ابزارهای از فعال، شکلی به دانش آموزان آن  ها، در
کمکی الگوی ٢٠٠ از بیش تروتلین٨ پیتر نام به آلمانی ریاضی دان یک بیستم، قرن آغاز در می کردند.
تولیدکنندگان و سازندگان توسط الگوها این بیستم، قرن اواسط در .[٩٧] کرد تدوین هندسه تدریس برای
و تولید الیپزیک١٢) بعد و هاله (در شیلینگ١١ مارتین و ( (دارمشتات١٠ بریل٩ لودویگ نظیر مشهوری

گرفتند. قرار استفاده مورد آلمان فنی دانشکده های و دانشگاه ها در گسترده  ای به شکل و شدند توزیع
در شد. گرفته سر از زمینه ها، از بسیاری در ملموس مواد از استفاده دوم، جهانی جنگ از پس
ترسیمی و اندازه  گیری ابزارهای به ،١٣ (NCTM) ریاضی» معلمان ملی «شورای سالنامۀ ،١٩۴۵ سال
بود گاتگنو١۴ حوزه، این فعال مروجان از یکی شد. داده اختصاص سه بعدی، فیزیکی الگوهای ایجاد و
مواد از استفاده .[۴١] بود کرده متمرکز ملموس مواد از استفاده بر را CIEAEM اولیۀ فعالیت های که
١MathematicsWorking Group ٢Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa ٣International Congress onMath-

ematics Education ۴Educational Studies in Mathematics ۵Change in Mathematics Education

Since the Late 1950s—Ideas and Realisation: An ICMI ۶Creeping Reforms ٧Manipulatives
٨Peter Treutlein ٩Ludwig Brill ١٠Darmstadt ١١Martin Shilling ١٢In Halle and then Leipzig
١٣National Council of Teachers of Mathematics: NCTM ١۴Gattegno
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داشت. کاستل  نووا١ اما نام با معلمی کارهای بر مهمی آموزشی تأثیرات تأخر، و تقدم یک با ملموس
نظیر دست  ورزی  ها از استفاده از به شدت روان شناس، و ریاضی دان ، دیینز٢ زلتان و گاتگنو همچنین،
ICME-١ در دیینز حضور حمایت کردند. کالسی، فعالیت های در منطقی۴ بلوک های و کوییزنر٣ میله  های

بود. ملموس مواد از استفاده به ICMI عالقۀ بر گواهی ،١٩۶٩ سال در فرانسه لیون در
به [٧۵] پرایس۶ و [٩٩] ویلمور۵ بودند. اثرگذار نهضت این بر پیاژه، ژان مثل دیگری روان شناسان
در مواد این از لیبوا٧ کردند. اشاره ریاضی یادگیری و تدریس مورد در تفکر طرز تغییر در امر این اهمیت
حامی به شدت (ATM) « ریاضی٩ معلمان «انجمن بریتانیا، در و کرد استفاده بروکسل در دکرولی٨ کول ا
در آزمایش و شهود برای ابزاری به مواد، این بود. ملموس مواد از استفاده ارتقای در گاتگنو ابتکارات
آماده ریاضی، فناوری حوزۀ در بعدی نوآوری های پذیرفتن برای را مدرسه محیط و شدند تبدیل درس کالس
فیلم هایی و شمارش مقدماتی مفاهیم آموزش برای نوآورانه ای نرم افزارهای مؤلف گاتگنو، .[٧۶] کردند
.[٧۴] بود شده داده بسط ، نیکوله١٠ ژان فیلم های مضامین از برخی آن  ها، در که بود هندسه آموزش برای
شد، برگزار ١٩۶٩ سال در که (ICME-١) ریاضی» آموزش بین  المللی کنگرۀ «اولین گزارش  در
کالس در استفاده برای ملموس مواد و آموزشی اسالیدهای فیلم ها، کاربرگ ها، بازی ها، به اشاره شاهد
کالسی، فعالیت های جدید روش  شناسی با آموزشی مواد این از استفاده بین رابطۀ موضوع هستیم. درس
مربوط مباحث به ورود حال در رایانه ها زمان، آن در شد. مطرح نیز کالسی، بحث و گروهی کار جمله از
ریاضی مورد در به ویژه و مدرسه  ای ریاضی در رایانه ها نقش به صریح اشارۀ بودند. ریاضی آموزش به
پاپی١٢ فردریک و گرفت صورت ICME-١ عمومی سخنرانان از یکی ، تویتس١١ برایان سوی از کاربردی،
گسسته، ریاضیات یا الگوریتمی جنبه های به اولیه عالقۀ .[٧٢] کرد صحبت «ریزرایانه »ها به راجع نیز

.[۴٠] کرد ایجاد بیشتر، دقت به رسیدن ابزار به عنوان برنامه نویسی برای جایگاهی
آن، نمونه که شد معطوف خُرد جهان های یا آموزشی محیط های به توجه ،١٩٨٠ و ١٩٧٠ دهه  های در
برای .[٧١ ،٧٠ ،۴٩] شد ارائه ICME-٢ در پاپرت١۴، سیمور توسط که بود « الک پشت١٣ «هندسۀ برنامۀ
او، نام به معلم این بزرگداشت به مناسبت « ریاضی تدریس بین المللی «کمیسیون جایزه جدیدترین Emma Castelnuovo١

شد. تأسیس
(Logo Programming Language) لوگو برنامه نویسی زبان بر مبتنی (Turtle Geometry) الک پشتی» «هندسه ١٣
می شود. استفاده دکارتی مختصات صفحۀ یک روی است، الک پشت یک برنامه این در که نشانگر یک از هندسه، این در است.
در حرکت آغاز نقطۀ از فاصله، و است جهت دار یعنی است، برداری الک پشت حرکت که است این نرم افزار این در مهم نکتۀ

می شود. گرفته نظر
٢Zoltan Dienes ٣Cuisenaire rods ۴Logic blocks ۵Willmore ۶Price ٧Libois ٨Ecole Decroly
٩Association of Mathematics Teacher ١٠Jean Nicolet ١١ Bryan Thwaites ١٢Frédérique Papy
١۴Seymour Papert



٢٨ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٢٨از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٢٨از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
بخش هایی احیای به که پویا هندسۀ در پیشگام نرم افزارهای جمله از می شد ارائه نرم افزار ریاضی تدریس
برنامه  های تغییر برای ابزاری به مثابۀ فناوری کردند. کمک اقلیدسی هندسۀ و اثبات ها مانند ریاضی از
داده ها پردازش یا الگوسازی به کمک هم ریاضی، فعالیت  های و شد گرفته نظر در تدریس عمل و درسی
در پژوهش  هایی شود. تقویت می  توانست تجسم، یا تصویرسازی و کردن آزمایش توسط هم و آمار، در
پژوهش  ها، این در شد. اجرا و طراحی هندسه تدریس برای آن به  کارگیری چگونگی و فناوری نقش مورد
دیگر نظری دیدگاه های سپس گرفت. قرار استفاده مورد آن، عام مفهوم به ساخت وساز گرایی دیدگاه ابتدا
قرار توجه مورد نیز می گرفت، صورت آن ها طی یادگیری که اجتماعی١ تعامالت دیدگاه خاص، به طور و
سطوح و ساز گرایی ساخت و بین میانجی یک به عنوان « پویا٢ هندسۀ «نرم افزار از استفاده .[۶١] گرفت

.[١۴] شد أکید ت دقیق، درسی برنامۀ  ساختن٣ به نیاز بر و گرفت قرار بررسی مورد دیگر، نظری
ماشین حساب های و علمی ماشین حساب های معمولی، ماشین حساب های به دسترسی قابلیت افزایش
جنبه های به توجه سو، یک از شد. تدریس امر در جالب تجربی رویکردهای شکل گیری موجب گرافیکی،
بحث مانند مباحث، بعضی به پرداختن چگونگی دیگر، سوی از و [٢٧] بود شده معطوف الگوریتمی
.[۴۵] گرفت قرار تحقیقات موضوع می کردند، استفاده جدید فناوری از که متوسطه ای مدارس در تابع،
نقش بررسی به صریح، به طور کاری گروه یک شد، برگزار اکستر در که ICME-٢ در این، از پیش البته
پنج ارائۀ با فناوری به پرداختن کارلسروهه، در ICME-٣ در بودند. پرداخته ریاضی تدریس در فناوری
تشریح به بوداپست، در ICME-۶ در [٣١] فی توسط ارائه شده مروری۴ مقالۀ شد. انجام رسمی، فعالیت
مجموعۀ از شماره اولین دارد. اختصاص پیشگامانه دورۀ این طی فناوری از استفاده در پیشرفت ها
.[٢١] داشت اختصاص « اطالعات۵ نظریۀ و «رایانه ها به شد، انجام ١٩٨۴ سال در که ICMI مطالعات

ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از .٧
تغییر ریاضی در پژوهش  هم ،١٩۵٠ دهۀ در ریاضی. آموزش در جدید رویکردهای ظهور .٧ . ١
رقابت  های با سیاست ارتباط و فناوری در پیشرفت  شد. متحول جامعه در ریاضی نقش هم   داد، جهت
را ریاضی آموزش در توانمندی دولت ها، شد. ریاضی از استفاده ارتقای باعث ، آهنین٧ پردۀ و فضایی۶

دارد. غرب و شرق بلوک دو بین فضایی رقابت های شروع و سابق شوروی توسط ١٩۵٧ سال در اسپاتنیک پرواز به ۶اشاره
شوروی (متحدان شرقی اروپای و آمریکا) (متحدان غربی اروپای به اروپا تقسیم برای تمثیلی آهنین»، «پرده Iron Curtain٧
سال در برلین دیوار فروریختن با به تدریج و افتاد اتفاق سرد، جنگ شروع و دوم جهانی جنگ پایان از بعد که بود سابق)

پیوست. تاریخ به ،١٩٩١ سال در که آن تا شد نازک تر پرده این ،١٩٨٩
١Social interactions ٢Dynamic geometry software ٣Construction ۴Survey ۵1st ICMI Study:

Computers and Informatics (1984)
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جمعیتِ با رویارویی آمادۀ تا شد خواسته مدارس از میان، این در می نگریستند. جهانی قدرت به چشم
حال در آموزشی مسائل پیچیدگی به توجه با شوند. آن از ناشی آموزشی مشکالت و افزایش به رو به سرعت
ICMI اصلی فعالیت های جزو که درسی و آموزشی برنامه های مقایسۀ و صرف مطالعۀ که شد معلوم بروز،
آموزش به نوین رویکردهای تا بود ضروری نیست. کافی وضعیت، این با مقابله برای می آمد، شمار به
سازمان های .[۴٠] گیرد قرار توجه مورد باشند، جدید ریاضی و اجتماعی شرایط مناسب که ریاضی
بین همکاری بر آمریکا، متحدۀ ایاالت در درسی برنامه ریزی گروه های و CIEAEM نظیر تأسیس تازه
ترتیب، بدین داشتند. أکید ت ریاضی معلمان و ریاضی معلمان آموزشگرانِ روان شناسان، ریاضی دانان،
پیشگام٢» «پژوهش را آن اصلی جنبۀ ،[۶٠] کریگوسکا١ که می شد حس جدیدی حرفه ای تخصص به نیاز

رسمیت شناخت. به مستقل، علمی شاخۀ یک به عنوان را ریاضی آموزش که پژوهشی حوزه  ای نامید؛  
جنبۀ از ناشی صرفاً نباید را مشکالت و مسائل است کرده ثابت تاریخ که بود معتقد [٣٣] فرودنتال
به مربوط مباحث از پژوهشی عالیق ،١٩۶٠ دهۀ گرفتن پایان با دلیل، همین به دانست. سازماندهی
شد. معطوف درسی، برنامه ها ی مختلف ابعاد به راجع گسترده تر مطالعات سمت به درسی، برنامه   های
به می  توان مثال برای که شد آغاز درسی برنامه های در مداخله قلمرو گسترش سمت به روندی نتیجه در
همچنین، کرد. اشاره بزرگساالن آموزش و حرفه  ای فنی- پیش دبستانی، دوره  های برای درسی برنامۀ تولید
به مربوط جدی مورد یک شد. اعالم ریاضی، آموزش حوزۀ در علمی دقیق  تر تحقیقات انجام ضرورت
آن در که بگل کرد. مطرح شد، برگزار ١٩۶٩ سال در که ICME اولین در بگل را تجربی پژوهش اهمیت
تجربی٣ تحقیق روش اهمیت از مقتدرانه خود، عمومی سخنرانی در بود، استانفورد دانشگاه استاد زمان

:[۴] بگل گفتۀ به گفت. سخن
که پاسخ هایی اغلب ... کرده  ایم. غفلت ( (حقایق۴ یقینی جنبه های از بحث  هایمان، تمام در ...»
در پرسش هایمان برای که پاسخ هایی از بسیاری که دارم تردید دارند. اندکی تجربی توجیه کرده  ایم، ارائه
حد از بیش معموال پاسخ ها آن معتقدم بلکه باشند. غلط کامال کرده ایم، ارائه ریاضی آموزش با رابطه
که است آن از پیچیده تر بسیار واقعی دانش آموزانِ ریاضی دستاوردهای و رفتارها و بوده اند ساده انگارانه

«.(٢٣٣ (ص. باورانده  اند ما به پاسخ ها این
حال در ریاضی آموزش حوزۀ در تجربی پژوهش  های به نسبت عالقه  مندی آمریکا، متحدۀ ایاالت در
خطر با ایران، ریاضی جامعۀ حال، این با دارند. و داشته اهمیت همیشه تربیتی، علوم در (empirical) تجربی روش های ٣
بر جدی نظارت و الزم دقت رعایت بدون که است مواجه ریاضی» «آموزش به اصطالح تحقیقات در روش این نام از استفاده

بسازد! دیگری چیز ریاضی، آموزش از تا می رود آن ها، انجام چگونگی
١Krygowska ٢Frontier research ۴Factual



٣٠ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٣٠از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٣٠از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
ریاضی آموزش پژوهشی اولویت های با رابطه در کنفرانس چندین ١٩۶٠ دهۀ اواسط تا و بود گسترش

شد. برگزار
ویژه٢» عالقۀ با «گروه یک آموزشی١»، تحقیقات آمریکایی «جامعۀ درون در نیز، ١٩۶٨ سال در
مورد تجربی پژوهش  های که این وجود با .[۵۵] گرفت شکل ریاضی، آموزش با رابطه در پژوهشی
دیدگاه این بین المللی، پژوهشی مراکز و مجله ها تعداد افزایش اما نبود، دیگر کشورهای از بسیاری اقبال
توسط که ریاضی۴ آموزش در جدید روندهای کتاب در [٢٩] گلیمان٣ و فر کرد. دگرگونی دستخوش را

کردند: عنوان را موضوع این شد، منتشر یونسکو
آموزشی عملکرد بهبود اخیر، دهۀ دو در مدرسه  ای ریاضی درسی برنامۀ در اصالح نهضت اصلی «هدف
طراحی ریاضی آموزش حوزۀ در پژوهشی مطالعات کیفیت یا تعداد افزایش برای نهضت، این هرچند بود.
از که دلیل این به یکی کرد؛ ترغیب پژوهش هایی چنین انجام به را افراد زیادی، میزان به بود، نشده
در تغییراتی ایجاد باعث می تواند کارشان که دهند نشان تا بود شده خواسته درسی  برنامه  های مصلحان
می تواند صورتی در آتی تغییرات که داده  اند تشخیص مصلحان این که دلیل این به دوم شود؛ درس کالس
که سبب این به سوم و باشیم؛ داشته ریاضی یادگیری و تدریس از بیشتری درک که شود مدیریت بهتر
آموزش در موجود مشکالت و مسائل مطالعۀ جذب را جدید پژوهشگران از بسیاری درسی، برنامۀ هیجان 

«.(١٢٧ (ص است کرده ریاضی
حال در دانشگاهی جامعۀ در ریاضی آموزش متخصصان پذیرش به نسبت فزاینده  ای تمایل همچنین
شده گرفته مفروض امر این (١٩۶٩) « ریاضی۵ آموزش جهانی کنگرۀ اولین «قطع  نامه در بود. شکل گیری
با که دارد را خود خاص مسائل و است علم یک به شدن تبدیل حال در خودش ریاضی آموزش که بود
جایگاهی که بود شده درخواست ICME کنگره این در مربوط  اند. [پداگوژی] آموزش و ریاضی محتوای
آن  ها ریاضی دانشکده های که دانشگاه  هایی یا پژوهشی مؤسسه  های در ریاضی آموزش جدید علم برای

شود. گرفته نظر در هستند، رشته این مناسب
بعضی در که اصطالحی - ریاضی۶ آموزگاریِ یا ریاضی آموزش مستقل هویت دربارۀ بحث این
مثال، برای یافت. ادامه شد، برگزار ١٩٧٢ سال در که ICME-٢ در - است پسند مورد بیشتر کشورها،

همین با «گروپ» یا «سیگ» چندین نیز، ایران درسی برنامۀ مطالعات انجمن در Special Interest Group ∶ SIG ٢
است. شده ایجاد هدف،

١American Educational Research Association: AERA ٣Glaymann ۴New Trends in Mathematics

Teaching ۵Resolutions of the First International Congress on Mathematical Education ۶Didactics

of Mathematics
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مسئولیت که متوسطه» دورۀ آینده٢ معلمان آموزش برای معلم تربیت کاری «گروه در ، کریگوسکا١ زوفیا آنا
ایده های تحلیل کرد: شناسایی را ریاضی آموزش از جنبه  چهار داشت، عهده به اشتاینر٣ را آن هماهنگی
تجربۀ و کودک؛ وضعیت و ماهیت پژوهش؛ بر مقدمه ای مناسب؛ محیطی و فرهنگی آموزشی، ریاضی،
وی، نظر از شد. قائل تمایز ریاضی، آموزگاریِ و ریاضی آموزش بین [٢٠] کریستنسن۴ بنت .[۴٩] عملی
ریاضی آموزش که حالی در است، کالس دانش آموزان و معلمان بین تعاملی فرآیندی ریاضی آموزگاریِ
اشاره و می دانست جدیدی علمی شأنیت یک را ریاضی آموزش کریستنسن است. فرآیند این خودِ مطالعۀ
درس  های ارائه به باید می نامند، ریاضی» «آموزشگران را آن  ها که کسانی رشته، این متخصصان که نمود

عمومی. آموزشگران نه و بپردازند آن

که ریاضی آموزش روش های و نقش مورد در بازنگری ریاضی. آموزش در تازه ابتکارات .٧ . ٢
در بازنگری شامل که داشت دنبال به را فراگیری بحث  های گرفت، صورت ١٩۶٠ و ١٩۵٠ دهه  های در
بین ارتباط جدید روش های تدوین برای برنامه ای و ریاضی، آموزشگران و ریاضی دانان بین رابطۀ مورد
هاینریش – شدند روبه رو مسائل این با خاصی انرژی با ICMI رئیس دو بود. ریاضی آموزشگران خودِ
با مدیریتی روابط تا کوشید ،١٩۵٠ دهۀ در ICMI دوبارۀ تولد از پس بنکه .[٣٩] فرودنتال و بنکه۵
برای جدید اختیارات حوزۀ و اهداف دنبال به و کند فصل و حل را مالی مسائل جمله از ریاضی دانان،
فرودنتال توسط کار این و بود ضروری ریاضی دانان با فرهنگی گسست نبود: کافی این اما بود. ICMI
کنفرانس های و مجله ها شد: انجام می  شدند ، شناخته ریاضی جامعه به وابستگی مشخصۀ که جنبه دو از

داد. انجام ریاضی  ) بین  المللی (اتحادیۀ IMU از مستقل را ابتکار دو هر فرودنتال ریاضی.
به شدن تبدیل حال در بود، آن تأسیس زمان از ICMI رسمی ارگان که ریاضی تدریس مجلۀ
دیگر، سوی از داشت. اختصاص آموزشی مسائل به اندک فضایی آن، در که بود ریاضی مجله  ای
چاپ برای چشم اندازشان، و مأموریت به توجه با و بودند محلی ریاضی، تدریس حرفه  ایِ مجله های
مجلۀ فرودنتال ،١٩۶٨ سال در دلیل همین به نبودند. مناسب آموزش، دربارۀ پژوهشی مقاله  های
به ابتکار، این [۴۶] هانا گفتۀ به .[٣۶] کرد تأسیس را (ESM) ریاضی۶ در آموزشی مطالعات
مثال برای کنند. منتشر ریاضی آموزش حوزۀ در پژوهشی مجله های تا داد انگیزه هم دیگر گروه های
می گذرانند، که را دوره هایی معموال که هستند معلمان - دانشجو teachersهمان prospective آینده» «معلمان از منظور ٢
تدوین حال در فرهنگیان دانشگاه طرف از که جدیدی سیاست گذاری های با چه اگر معروف اند. خدمت» از قبل «دوره های به

یابند. تغییر است ممکن ایران، در اصطالحات و نام ها این همۀ است،
١Anna Zofia Krygowska ٣Steiner ۴Bent Christiansen ۵Heinrich Behnke ۶Eductional Studies

in Mathematics



٣٢ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٣٢از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٣٢از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
ریاضی١) آموزش بین المللی مجلۀ (اکنون Zentralblatt f ür Didaktik der Mathematik(ZDM)
پژوهش مجلۀ و بودند) اشتاینر و روهرل٢ امانوئل آن سردبیران (اولین شد منتشر ١٩۶٩ سال در ابتدا
بود). جانسون۴ سی. دیوید آن سردبیر (اولین شد منتشر ١٩٧٠ سال از (JRME) ریاضی٣ آموزش در
«آموزش رشته  در پژوهش و روش ها پرسش ها، که شدند بدل مهمی ابزارهای به معاصر مجله های و ESM

گرفت. قرار بحث مورد و شد گزارش یافت، توسعه آن ها طریق از ریاضی»
در ICMI بخشیدند. سرعت ریاضی آموزش توسعۀ به نیز جهانی سطح به رسیدن جدیدِ روش های
پاریس کنفرانس و (١٩١١) میالن کنفرانس  که کرد حمایت مهمی کنفرانس های از شکل گیری  اش، آغاز
آن، از پس و اول جنگ  جهانی طی کنفرانس ها برگزارنشدن دلیل به اما زد. مثال می  توان را (١٩١۴)
جهانی «کنگرۀ در بخش هایی ریاضی، آموزش به مربوط مسائل طرح برای برنامه ریزی شده مکان تنها
ریاضی آموزش به بخش هایی کنگره  ها، این در می  شود. برگزار بار یک سال چهار هر که بود ریاضی دانان»
این سازماندهی می گرفت. بر در نیز را منطق و تاریخ ریاضی، فلسفۀ معموال که می شد داده اختصاص
کمیته  های نظر به بستگی آن ها، تفکیک یا شدن ارائه هم با ولی داشت، مختلفی شکل های موضوعات
اختصاص ریاضی آموزش به عمومی سخنرانی یک هیچ  وقت کنگره  ها، این در داشت. اجرایی علمی-
متحدۀ ایاالت در مهمی نشست های تشکیل باعث جدید» «ریاضیات نهضت ،١٩۶٠ دهۀ در نیافت.
این از برخی سازماندهی در ICMI بود. ریاضی آموزش در پژوهش بر تمرکزشان که شد اروپا و آمریکا
نیز را معلمان و می یافت گسترش مخاطبان طیف گاه  گاهی، داشت. همکاری یونسکو با کنفرانس ها،
در (ICME) ریاضی آموزش جهانی کنگرۀ برگزاری سنت تثبیت به موفق فرودنتال، می گرفت. بر در
ارائۀ به صورت سنتی الگوی طبق لیون)، در ١٩۶٩) کنفرانس ها این از مورد اولین شد. منظم تاریخ های
گروه های ،١٩٧٢ سال در (بریتانیا) کستر۵ ا در کنفرانس دومین در اما یافت. سامان سخنرانی، چندین
زمان از شد. ارائه ایده  ها، به راجع بحث برای فرصت ایجاد هدف با پروژه هایی و شدند سازماندهی کاری

می  شود. برگزار یک  بار سال چهار هر ICME نشست های بعد، به (١٩٧۶ (کارلسروهه، ICME − ٣
گرفت. شکل نیز ریاضی دانان جامعه درون از ریاضی آموزش به نگرش در تازه  ای دیدگاه های همچنین
بر گواهی رسید، ICMI ریاست به ١٩٧٩ سال در که ریاضی  دانی ، ویتنی۶ هاسلر سخنرانی پایانی جملۀ

بود: یادگیرنده به توجه شدن معطوف
یاد را آن چطور کودکان که این و کرده ایم عادت درسی موضوع  های مورد در کردن فکر به نیز «ما

هستند.» چه واقعاً آن ها ببینیم تا کنیم آغاز کودکان با را خود کار باید می گیرند.
١The International Journal on Mathematics Education (former ZDM) ٢Emmanuel Röhrl ٣Journal

for Research in Mathematics Education ۴David C. Johnson ۵Exter ۶Hassler Whitney
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HPM - شدند تأسیس ICME به وابسته مطالعاتی گروه های اولین کارلسروهه، در ICME − ٣ در
آموزش روان شناسی بین المللی (گروه PME و ریاضی١) آموزش و تاریخ بین رابطه  بین المللی (گروه
آن  ها گزارش  های منظم انتشار و نشست ها٣ از جدیدی دورۀ گروه ها، این تشکیل با .[٣٨] ریاضی٢)

بود. ریاضی آموزش حوزۀ پژوهشگرانِ از پشتیبانی و تکاملی سیر از نشان کار، این شد. شروع

ریاضی آموزش «دیسیپلین»  در خاص مباحث از خوشه  هایی .٨
سطح در واضح تر شکلی به را خود قبلی، بخش در شده گفته جدیدِ تمایالت ،١٩٧٠ دهۀ اواسط تا
آموزش برای [مناسب] سوی و سمت یافتن برای تالش شد معلوم که آن از پس دادند. نشان جهانی،
تحصیلی مختلف سطوح و پایه  ها تفکیک به درسی برنامه های دربارۀ بحث از بیش چیزی مستلزم ریاضی،
جلد تهیۀ برای  را زمینه تا کردند مالقات یونسکو اعضای با ICMI مقامات ،١٩٧۴ سال پایان در است،
در مهمی گام کار، این کنند. فراهم ، ریاضی تدریس در جدید روندهای کتاب های مجموعه از چهارم
شناسایی تنها نه کار، این از هدف بودند. شده مطرح این از پیش که بود مسائلی دربارۀ بحث  ها تعمیق
در که بود تغییراتی شدت و جهت گیری پایش و هدایت بلکه ریاضی، آموزش زمینۀ در عمده مشکالت
فصل های در عمیق مباحث با متناسب روش  شناسی .[٨٩] بودند وقوع حال در ریاضی آموزش حوزۀ
نتیجۀ از .[٢۴] شد ریاضی آموزش مشکالت به نسبت گسترده تری رویکردهای طرح به منجر کتاب،
شد رونمایی شد، برگزار کارلسروهه در ١٩٧۶ سال در که ICME سومین در کتاب، این دقیق آماده سازیِ

می آید. به شمار ریاضی آموزش تاریخ در برجسته فصلی این و
فصل هایی شامل تازه، روندهای کتاب از جلد چهارمین که بود این عمیق رویکرد این پیامدهای از یکی
از بودند؛ یافته اختصاص مختلف سطوح در درسی برنامه  های به مربوط مشکالت دربارۀ بحث به که بود
این نمود. اشاره فناوری از استفاده و دانشگاهی سطح در تدریس بزرگساالن، آموزش به می  توان جمله
فرآیند منتقدانۀ تحلیل و تجزیه و گرفتند قرار بحث مورد قبل، از عمیق تر به مراتب سطحی در مسائل
کتاب این در آموزشی، مواد و معلمان دانش آموزان، ارزشیابی به مربوط مباحث و درسی برنامه  های تولید
آن، از و گرفت قرار توجه مورد در سی، برنامه  های به مربوط مباحث از رفتن جلوتر اهمیت شد. عرضه
فرآیند در تعیین کننده  عامل دو از یکی بر تنها توسعه، هم و تحقیق هم اواخر، همین «تا شد: استقبال
امروز، به تا کدامشان هر تشکیل زمان از که است این مهم نکتۀ و هستند همایش  و سمینار کنفرانس ، شامل نشست ها این ٣

است. شده برگزار منظم به طور بود، شده گرفته نظر در برایش تأسیس زمان در که تناوبی هر با
١ The International Group on relations between History and Pedagogy of Mathematics ٢The Inter-

national Group for the Psychology of Mathematics Education



٣۴ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٣۴از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٣۴از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از

گرفته نادیده آن  ها، در تدریس کلی زمینۀ یا معلم تأثیر و بود متمرکز درسی، برنامۀ یا دانش آموز یادگیری:
دربارۀ دیگر فصلی و ریاضی معلمان حرفه ای زندگی دربارۀ فصلی شامل همچنین کتاب این [٢] می شد.»

بود. ریاضی آموزش اهداف
آغاز نقطۀ تازه، روندهای کتاب از جلد چهارمین انتشار و کارلسروهه در ICME سومین برگزاری
شد. جهانی سطح در ریاضی آموزش خاص مشکالت به پرداختن برای تخصصی شاخۀ چندین شکل گیریِ
ابعاد مطالعۀ (ب) روان شناسی؛ با ارتباط (الف) کرده  ایم: دسته  بندی حوزه سه بستر در را شاخه ها این ما

ریاضی. آموزش نظریه های داشتن موضوعیت (ج) و سیاسی؛ و فرهنگی اجتماعی،

به مربوط مسائل برای پاسخ یافتن نوزدهم، قرن اواخر از ریاضی. آموزش و روان شناسی .٨ . ١
علوم شایستگی  های تلفیق است. می شده دنبال ریاضی از خارج حوزه هایی در ریاضی، یادگیری و تدریس
سهم پزشکی، و فلسفه روان شناسی، پداگوژی، مانند دانشگاهی علمی حوزه  های سایر و مختلف تربیتی
نیازهای دارای دانش آموزانِ به شد، انجام حوزه این در ابتدا در که کارهایی است. داشته امر این در مهمی
با مواجهه برای موارد، این در رفته به کار روش های که شد آشکار زود خیلی اما می شد. مربوط خاص
ریاضی محتوای مناسب  اند. نیز ابتدایی مدارس در عادی کودکان یادگیریِ و آموزش به مربوط مشکالت
بود. اثرگذار نیز هندسه تدریس بر ملموس، مواد از استفاده اما بود، حساب به مربوط عمدتاً بررسی، مورد
هدف با که مدارسی پرداختند؛ عملی١ مدارس در معلمان - دانشجو آموزش کار به آموزشگران،
به شدت عملی کار مدارس، این در می  شد. اداره و شده تأسیس جدید تدریس روش های کردن آزمایش
دغدغۀ یکی بود: گرفتن نسج حال در مختلف پژوهشی جریان دو گونه، این و بود درآمیخته پژوهش با
[حین دانش آموزان رفتار مشاهدۀ به عالقه  مند دیگری، و داشت را تدریس روش های مورد در پژوهش
مغز ذهن/ در بداند می خواست که داشتند یادگیری نظریه های در ریشه هم جریان، دو هر بود. یادگیری]
دربارۀ بحث به که داشتند تدریس نظریه های در ریشه هم و پیاژه) نظریۀ مثال) می گذرد چه یادگیرنده

برونر). نظریۀ (مانند می پرداخت یادگیری فرآیند حین کودک رفتارهای
یک مستقیم نظارت تحت آینده معلمان آن، در که است مدارسی منظور Practice Schools / restorative practice ١
تدریس» فنون و «اصول آموختن و کارآموزی به مدرسه، همان در کالس معلم و عالی آموزش مؤسسه یک یا دانشگاه از مربی
جمله از حرفه ای آموزش های مدل های مرسوم ترین و قدیمی ترین از یکی الگو، این می پرداختند. پداگوژی وسیع تر، معنای به یا
مسئوالن کنترل و نظارت با و طراحی شده فضاهای در معموال آموزش نوع این است. تدریس امر و مهندسی  نظامی، پزشکی،
ارتباطی مدارس، این که است این مهم دارند. متفاوتی نام کدام هر مختلف، حوزه های در و می گیرد صورت کارورزی یا کارآموزی
تجربی مدارس تأسیس زمزمۀ سهوی، یا عمدی ایران، در ولی ندارند. بود، آن مبلغ و مبتکر دیویی جان که تجربی» «مدارس با
فراوان ناگوار تبعات مطلب، خلط این و است عملی مدارس یعنی اول، مورد منظور که می شود شنیده آینده معلم تربیت برای

است. علم هر تاریخ شناخت ضرورت بر دوباره ای أکید ت این ها همۀ دارد.
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نوزدهم قرن ابتدای در احتماال ریاضی، آموزش بر روان شناسان و پداگوژی١ متخصصان کارهای تأثیر
تدریس بر پستالوزی کارهای شد. آغاز پستالوزی٢ هاینریش یوهان نام به سوییسی آموزشگر یک توسط و
اثرگذار [١٨] آمریکا متحدۀ ایاالت و ([۵٢ ،٢۵]) اروپا ابتدایی مدارس در هندسه و حساب یادگیری و
آلمان در سازمان   یک به صورت کودک۴ مهد مؤسس فروبل٣ فردریش نام به وی پیروان از یکی بودند.
بلوک های از او واداشت. دیگر فعالیت های و بازی طریق از یادگیری به را دانش  آموزانش فروبل بود.

می  کرد. استفاده هندسه تدریس برای ملموس هندسی اشیاء و حساب تدریس برای چوبی
گذاشت. تأثیر مدارس در ریاضی تدریس شیوۀ بر که بود دیگری اندیشمند هربارت۵ فردریش یوهان
مختلف کشورهای در را معلمان آموزش و ابتدایی دورۀ در تدریس هربارت ایده  های ،١٩٠٠ سال حدود
می  کرد، ترغیب تدریس۶ مراحل رعایت به را معلمان هربارت، که این وجود با .[۵٠] داد قرار تأثیر تحت
ساخت وسازگرایی به عنوان بعدها که چیزی با یادگیری و تدریس بین رابطۀ مورد در دیدگاه هایش اما
و انسانی تعامل  های بر مبتنی زیادی حد تا همچنین وی دیدگاه های است. بوده سازگار شد، شناخته

است. بوده اجتماعی
جان نوشته  های از متأثر کودکان آموزش به عالقه  مندی توسعۀ آمریکا متحدۀ ایاالت در دیگر، طرف از
سال در دیویی کرد. تأسیس آزمایشگاهی٨ مدرسۀ یک شیکاگو دانشگاه در ،١٩٨۶ سال در او بود. دیویی٧
در را یادگیری فرآیند کل دیویی کرد. سپری آنجا در را کاری اش دوران بقیۀ و رفت کلمبیا دانشگاه به ١٩٠۴
که بود این او اولیۀ فرض های از یکی ریاضی، یادگیری مورد در مثال، برای می نگریست. عمل چارچوب
آثار در فعال٩ یادگیری ایدۀ همین .[٩١] می کند درک را کمیت مفهوم عملی، مسائل حل نتیجۀ در کودک
آرمیتاژ١٢» «مدرسۀ مؤسس ، دِکرولی١١ اُوید و رم در کودکان برای مدرسه ای مؤسس مونته  سوری١٠ ماریا

در دلیل همین به ندارد. وجود تقریباً باشد، داشته را «پداگوژی» جامعیت که مناسبی واژۀ انگلیسی، یا فارسی زبان های در ١
را یادگیری تا می شود واقع درس کالس در که چه آن هر و تدریس فنون و اصول به اشاره برای التین واژۀ همین از زبان دو هر

می شود. استفاده بخشد، ارتقاء
مهد است. شده انگلیسی زبان وارد نام همین با کانادا و آمریکا در و است کودکان» «باغ معنای به Kindergarten واژه ۴

است. جدید مدنی سازمان یک کودک
نویسندگان اما دارد. منافات سازگرایی و ساخت  روح با سلسله مراتبی دیدگاه یک از پیروی ظاهر، در که است آن تذکر این علت ۶
اساسی اصول با بود، داده پیشنهاد هربارت که تدریسی ماهیت و اجتماعی - انسانی وجوه که داده اند نشان تاریخ، استناد به

دارد. قابل مالحظه ای همسویی ساخت وسازگرایی،
داشتند، انسان روان و جسم به نسبت که بینشی و آگاهی اساس بر دو هر دِکرولی و مونته سوری École de l′Ermitage١٢
باشد) «آرمیتاژ» تسمیه وجه شاید (که شهر هیاهوی از دور مرکزی دِکرولی، مشخص به طور کردند. اقدام کودکان تربیت به
← کودکان عالئق آن ها محوریت و بود کرده ابداع خود که روش هایی با «غیرطبیعی» کودکان تربیت به آن، در و کرد درست
٢Johann Heinrich Pestalozzi ٣Friedrich Fröbel ۵Johann Friedrich Herbart ٧John Dewey
٨Laboratory school ٩Active learning ١٠Maria Montessori ١١Ovide Decroly



٣۶ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٣۶از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٣۶از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
با کار از گرفته ریشه آن ها آموزش روش های و بودند پزشک دو این می خورد. چشم به نیز بروکسل در
مونته  سوری اما بود، پیرامون جهان مشاهدۀ بر مبتنی دِکرولی روش بود. جزئی ناتوانی های دارای کودکانِ
یادگیریِ توان ایجاد به کمک هدفشان که کرد تولید (materiale strutturato) خاصی آموزشی مواد
روان شناسان توسط اغلب متعددی روان شناسی آزمایشگاه های دوره، این از پس بود. کودکان در مستقل
دارد شهرت آزمون  سازی و هوش نظریۀ  در خدماتش به سبب که فرانسوی روان شناس بینه١، آلفرد نظیر
و بینه آزمایشگاه های در شد. تأسیس اروپا در سوییسی، کودک روان شناس و عصب شناس کالپارد٢، و

می گرفت. قرار مطالعه مورد ریاضی یادگیری برای کودکان تالش معموال کالپارد،
روان شناس تورندایک٣ لی ادوارد توسط ریاضی یادگیری زمینۀ در پژوهش آمریکا، متحدۀ ایاالت در
ریاضی آموزشگر روان شناس، معلم، ۴ برونل ویلیام و داشت ریاضی یادگیری به زیادی عالقۀ که رفتارگرا
هر متفاوت، نظری دیدگاه های داشتن وجود با تورندایک، و برونل گرفت. صورت تربیتی روان شناس و
کتاب تورندایک ،١٩٢٢ سال در بود. آموزش۵ علم ایجاد پی در که بودند بزرگتر نهضتی به معتقد دو
چاپ به را (١٩٢٣) جبر٧ روان شناسی کتاب نیز، بعد اندکی و کرد منتشر را خود حساب۶ روان شناسی
تقویت قصدشان و بودند «ارتباط گرایانه» دیدگاهی در پیوندگرایی٨ نظریۀ بر مبتنی کتاب دو این رساند.
رفتاری  تر دیدگاه  های مقابل در بود. نوشته تورندایک که بود مدرسه  ای ریاضی درسی کتاب های مجموعۀ
«یادگیری اهمیت بر جاد٩ اچ. چارلز خود، راهنمای استاد ایده  های کردنِ دنبال با برونل تورندایک،

.[۵٧] کرد أکید ت «طوطی  وار١١» روش های مقابل در « معنادار١٠
یافته توسعه حیوانات روی آزمایش طریق از که («رفتارگرایی١٢») رفتاری روان شناسی نظریه های
مرتبط مدرسه  ای، یادگیریِ با اسکینر١٣ فردریک بوریس توسط ١٩۵٠ تا ١٩٣٠ سال  های طی بعداً بودند،
شکل گیری اساس که کرد أکید ت تقویت١۵» «فرآیندهای طریق از کنشگر١۴ «شرطی شدن بر اسکینر شدند.
آموزش طریق از می تواند رفتار در تغییر رفتارگرایی، بر مبتنی تدریس نظریۀ طبق می  شوند . تلقی رفتار

کنید: مراجعه زیر نشان و نام با تناسب» و آموزش «بین کتاب به بیشتر اطالعات برای پرداخت. بود،
Depaepe، Marc. .(٢٠١٢) Between Educationalization and Appropriation: Selected Writtings on the
History of Modern Educational Systems. Leuven University Press
انگلیسی تلفظ به «تورندایک» که حالی در است، شده ترجمه «ثورندایک» به نام این فارسی، در Edward Lee Thorndike ٣

است. نزدیک تر آن
استفاده نیز عامل» «شرطی سازی معادل از فارسی، زبان به شده ترجمه روان شناسی کتاب های در Operant conditioning١۴

است. شده
١Alfred Binet ٢Claparède ۴WilliamBrownell ۵Science of Education ۶Psychology of Arithmetic
٧ Psychology of Algebra ٨Theory of Associations in a “connectivist” perspective ٩Charles H. Judd
١٠Meaningful learning ١١Rote ١٢Behaviourism ١٣Burrhus Frederic Skinner ١۵Reinforcement

processes
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به کمک «یادگیری و « تسلط١ حد در «یادگیری آن به بعداً که چیزی (یا بگیرد صورت برنامه ریزی شده
نظریۀ در به ویژه و [٨۴] ریاضی تدریس در گسترده ای بسیار کاربردهای ایده  ها این شد). گفته « رایانه٢

داشتند. رایانه از زودهنگام استفادۀ هوادارِ
پیاژه ژان سوییسی، روان شناس جانب از ریاضی آموزش بر روان شناختی تأثیر عمده  ترین  حال، این با
کرد ابداع را روش هایی شناختی»، «مراحل شناسایی و بالینی به روش کودکان رفتار مطالعۀ طی پیاژه بود.
با موازی پیاژه، شناختی مراحل شدند. ابتدایی دورۀ در ریاضی آموزش به مربوط مباحث گسترش باعث که
می کند، اشاره [۵۵] کیل پاتریک که همان طور اما بود. آمریکا متحدۀ ایاالت در برونر جروم تدریس مراحل
به دسترسی مشخصه   اش، که دورانی ،١٩۶٠ و ١٩۵٠ دهه های در شناختی روان شناسی ورود از «پس تنها
آموزش پژوهشگران بود، برونر جروم توسط مجددشان تفسیر و آن  ها انگلیسی ترجمۀ طریق از پیاژه آثار
(ص. دادند» نشان روان شناسان با بیشتر همکاری و روان شناختی نظریه های به عاقالنه  تری توجه ریاضی

.(١٨
دهۀ در شدند، متولد سال یک در پیاژه و روسی ویگوتسکی٣ سمنوویچ لو هرچند دیگر، سوی از
آثار نشدن  ترجمه از ناشی تأخیر، این شد. آغاز ریاضی آموزش بر ویگوتسکی ایده  های تأثیر که بود ١٩۶٠
به ویژه ویگوتسکی، دیدگاه های بود. حوزه این در اجتماعی دیدگاه به عالقه فقدان و انگلیسی] زبان [به وی
(ZPD) توسعه۴» تقریبی «دامنۀ میانۀ در یادگیرندگان راندنِ جلو در اجتماعی تعامل مهم نقش با رابطه در
فرآیندهای طریق از و شده ساخته اجتماعی به طور دانش تمام ویگوتسکی، نظر از داشت. بسیاری اهمیت
این از می شود. درونی می  گذارند، اشتراک به هم با را خود شخصی تجربه های یادگیرندگان، که مشترکی
طبق دارد. فرد دانش رشد در مهمی نقش حامیانه، و نزدیک روابط که می  شد نتیجه  گیری چنین ایده
توسعه نشانه ها و (مصنوعات) ابزارها از استفاده با کودک، در معانی جهانِ فرهنگی، میانجی گری دیدگاه
است شده برده به کار ریاضی آموزش در گسترده  ای به طور ویگوتسکی نظریۀ گذشته، سال ٢۵ طی می  یابد.
بوده فرد، یک به جای یادگیرنده نفر دو دست کم یا یادگیرندگان از گروهی ریاضی فعالیت  های بر تمرکز و

.[۵] است
ریاضی در هم که فیشباین۶، افرایم و اسکمپ۵ ریچارد دینز، زلتان گاتگنو، کالب نظیر اندیشمندانی
تربیتی علوم و ریاضی آموزش بین رابطه ایجاد در مهمی سهم بودند، دیده آموزش تربیتی علوم در هم و
تدریس در روان  شناختی عوامل نقش دربارۀ تفکر برانگیختن موجب فیشباین و اسکمپ کارهای داشته اند.

است. شده استفاده چیرگی» حد در «یادگیری معادل از فارسی، ترجمه های بعضی در Mastery learning١

٢Computer-assisted learning: CAL ٣Lev Semënovič Vygotsky ۴Zone of Proximal development
۵Richard Skemp ۶Efraim Fischbein



٣٨ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٣٨از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ٣٨از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
تمایز ،« رابطه  ای٢ «درک و « «ابزاری١ درک بین [٨٣] اسکمپ شد. باالتر پایه های در ریاضی یادگیری و
است. آن ها فوری کاربرد و قضیه ها قواعد، مکانیکی یادگیری نتیجۀ ابزاری درک وی، نظر از شد. قائل
ایده  های و مسئله  ها موقعیت  ها، اشیاء، با یادگیرنده شخصی درگیرشدن نتیجۀ رابطه  ای، درک که صورتی در
ریاضی آموزش در دقت و شهود بین تعامل   مورد در فیشباین عمیق کارهای مدیون ما است. ریاضی
« ریاضی٣ آموزش روان  شناسی بین  المللی «گروه مؤسسان جزو فیشباین، هم و اسکمپ هم .[٩۵] هستیم
میزگردی ICME − ١ در بود. آن رئیس دومین اسکمپ و PME رئیس اولین فیشباین بودند. (PME)
در و می کرد اداره را آن فیشباین که شد سازماندهی ریاضی آموزش در  روان  شناختی مسائل مورد در
که اهمیتی بر [۴٩] هاوسون ICME − ٢ گزارش مقدمۀ در یافت. ادامه وی مدیریت با نیز ICME-٢
در که افرادی تعداد که کرد اشاره او کرد. أکید ت داشت، ابتدایی دورۀ ریاضی با رابطه در پیاژه روان شناسی
آن در دیگر کاری گروه  های تمام از بیش بودند کرده شرکت « ریاضی۴ یادگیری «روان شناسی کاری گروه
و تمام » شد، گذاشته بحث به میزگرد دو این در که موضوعی [۴٩] هاوسون گفتۀ به است. بوده کنگره

.(١۵ (ص. صحه گذاشت» ریاضی، آموزش بر کمال،
پژوهشی تحلیل یک شد، منتشر ١٩٩٠ سال به که « ۵ICMI مطالعات «مجموعۀ مقدمۀ در فیشباین
روان  شناسانۀ «مسائل که شد مدعی آن در و کرد۶ تدوین PME برای ریاضی آموزش روان  شناسی حوزۀ در
مرتبط ریاضی آموزش با واقعاً حال، عین در و هیجان انگیز علمی به لحاظ ریاضی، استدالل و یادگیری
ریاضی آموزشگران و روان شناسان بین تعامل سده یک از بیش تجلی جمله، این .(۴ (ص. هستند»
جامعه شناسی، پزشکی، فلسفه، روان شناسی، نظیر دانش حوزه های از بسیاری اگرچه حقیقت، در است.
توسعۀ اصلی حامی مفهومی، نظر از اما خورده  اند، پیوند ریاضی آموزش با مردم شناسی، و زبان شناسی

است. بوده روان شناسی ریاضی، آموزش
آموزش به اختصاص یافته فصل در ،١٩٧٢ سال در سیاسی. و فرهنگی اجتماعی، ابعاد .٨ . ٢
شامل که شد پیشنهاد پژوهشی حوزۀ سه ،[٢٩] ریاضی٧ تدریس در تازه روندهای سوم جلد در ریاضی
سال چهار بود. معلمان و تدریس و یادگیرنده، و یادگیری آموزشی، مواد و روش ها درسی، برنامه های
این چهارم جلد در مبحث همان به مربوط فصل در کارلسروهه، در ICME-٣ برگزاری زمان تا بعد
شد. داده بسط پژوهشی، تازۀ حوزۀ پنج کردن فهرست با پژوهشی فعالیت های انجام امکان [٢] کتاب
١Instrumental ٢Relational Understanding ٣The International Group for the Psychology of Math-

ematics Education: PME ۴The Psychology of Learning Mathematics ۵ICMI Studies Series
۶Fischbein, E. (1990). Introduction. In P. Nesher & J. Kilpatrick (Eds.), Mathematics and cogni-

tion: A research synthesis by the International Group for the Psychology of Mathematics Education,

(pp. 1–13). Cambridge, UK: Cambridge University Press. ٧New Trends in Mathematics Teaching
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پژوهشی عالیق واقعی، درس   کالس های وضعیت مطالعۀ تعامل  ها، بررسی از بودند عبارت حوزه  ها این
در شده ارائه دیدگاه های و رویدادها نظری. جهت گیریِ و پژوهش، روش های مجموعه١ توسعۀ معلمان،
شدند. آن به نسبت جامع تری دیدگاه های اتخاذ باعث و بودند سودمند ریاضی آموزش در ICME − ٣
ریاضی نقش و جایگاه به مربوط ابعاد از وسیع تری درک با آینده  نگر، پژوهشی عالئق گسترش همچنین
عوامل اهمیت به نسبت به  رشدی رو عالقۀ ،١٩٧٠ دهۀ اواخر در بود. همراه جامعه، در ریاضی آموزش و
عوامل مداخلۀ چگونگی در چه و درسی  برنامه  های در ریاضی نقش به مربوط بحث  های در چه اجتماعی،
مبنی می شد ایجاد رشدی به رو باور می خورد. چشم به ریاضی، یادگیری و تدریس در فرهنگی و اجتماعی
ریاضی آموزش به بلکه درس، کالس در تعامل فرآیند شناخت به باید تنها «نه ریاضی٢ آموزش که این بر
توسعه دل در ریاضی، آموزش توسعه «فرآیند یعنی بپردازد»؛ نیز اجتماعی رفتارهای از جنبه ای به مثابه
که تمهیداتی در .[٧] بود شده ابراز نیز دیگری جای در دیدگاه این . [٢] دارد» جای آموزشی، نظام کلیت
تمایل بازتاب گرفت. قرار توجه کانون در مضمون این به نسبت قبلی تمایل دو بود، شده ICME-٣ برای
دیده ریاضی، آموزش کلی مقاصد و اهداف بر می کرد، دفاع آن از [٢٢] آمبروسیو٣ دی اوبیراتان که اول
تعامل  ها مطالعۀ اهمیت می  کرد، جانبداری آن از دیگر موارد کنار در [٢] بائرسفلد که دیگری تمایل شد.

بود. یادگیری - تدریس فرآیند در
و تدریس اجتماعی و فرهنگی پایگاه  های مورد در وسیع دیدگاه یعنی حوزه دو این ١٩٨٠ دهۀ در
شرح بودند. قابل توجهی پیشرفت های شاهد آن ها، در پژوهش دامنۀ توسعۀ آن به تبع و ریاضی یادگیری
گسترده تر دیدگاهی به بود، شده تهیه ICME-٣ برای که ریاضی آموزش اهداف دربارۀ دی  آمبروسیو اولیۀ
بود باری اولین این، و [٢۴ ،٢٣] شد ارائه آدالید۴ در ICME-۵ در وی عمومی سخنرانی در و شد بدل
پیشنهاد او شد. مطرح ریاضی، آموزش در جهانی بزرگ رویداد یک در « قومی۵ «ریاضیات مفهوم که
اجتماعی «گروه های بین فرهنگی تمایز و فرهنگی تلقی  های طرز گوناگونی باید ریاضی، آموزش که کرد
[حفظ] و امنیت احساس و طبقاتی تضاد و ساختار مالکیت، و تولید شیوه های فرهنگی، ریشه های که
ریاضی که گوناگونی شیوه های به توجه .[٢٣] شود گرفته درنظر دارند»، شده تعریف کامال فردیِ حقوق
ریاضی، آموزش بر توجه این پیامدهای بازتاب و شده آمیخته متمایز، اجتماعی محافل و فرهنگ ها با
به پژوهش  ها، این از بسیاری که شد موجب امر این زد. دامن رابطه، این در تابی و تب پر تحقیقات به
داده آن  ها به بهایی که بپردازند اجتماعی حرفه  های و گروه ها روزانۀ زندگی در ریاضی فعالیت  های بررسی
می کنند. استفاده Didactics از Education، به جای آلمان، و فرانسه جمله از اروپایی کشورهای از بسیاری در Didactics٢
می شود. گفته هم تربیت» و «تعلیم تناسب، به ولی شده معروف «آموزش» به هستند، هم معادل که واژه دو این فارسی، زبان در
١Repertoire ٣Ubiratán D’Ambrosio ۴Adelaide ۵Ethnomathematics



۴٠ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ۴٠از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ۴٠از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
برانگیخته موجب پژوهش، نوع این شود. پرده برداری مختلف، فرهنگ  های در نهفته ریاضی از و نشده

شد. آن  ها با مرتبط آموزشی شیوه  های بر بیشتری تأمالت و مطالعات شدن
و تدریس اجتماعی ابعاد به که گرفت شکل پژوهشی مسیر دو اروپا، در نیز زمان همان در تقریباً
تعامل   در « «پنهان١ اجتماعی ابعاد مورد در را خود اولیۀ اثر [٣] بائرسفلد نهاد. ارج ریاضی یادگیری
در پژوهش سنت در نیز [١۶] بروسو٢ گی کرد. منتشر ریاضی، درس کالس  در دانش آموزان و معلم بین
ریاضی دانش به علمی ریاضیات تبدیل (تله  ها) مخاطرات به توجه برای نظریه  ای و شد غوطه ور فرانسه
تا بودند. عمده ای پیشرفت های شاهد مطالعاتی، مسیر دو هر بعد، سال های در نمود. تبیین مدرسه  ای،
فرهنگی و اجتماعی ابعاد تأثیر دربارۀ شده انجام پژوهش  های نتایج پیوسته، به طور ،١٩٨٠ دهۀ پایان
ارائه ریاضی، آموزش پژوهشی نشریه  های در ریاضی، یادگیری و تدریس و ریاضی درسی برنامه  ها ی بر
تطابق عدم مورد در بحث از پس کرد، منتشر ١٩٨٧ سال در که کتابی در اُلسن٣ - ملین استیگ می شد.
حوزۀ پژوهشگران که کرد استدالل روزانه، زندگی و مدرسه در دانش آموزان ریاضی صالحیت  های۴ بین
اجتناب ناپذیر، شکلی به سیاسی، ابعاد که بودند [واقعیت] این شناختن به  رسمیت نیازمندِ ریاضی، آموزش

.[۶۴] داشت قرار ریاضی یادگیری و تدریس مرکز در
در پژوهش   توسعۀ در کلیدی سالی ،١٩٨٨ سال که برد پی مسئله این به می توان بازاندیشی به کمک
«مطالعات به را خود ویژۀ شمارۀ ریاضی، در آموزشی مطالعات مجلۀ سال، آن در بود. ریاضی آموزش
بود۵. نوشته موضوع این در هم کتابی [٩] بیشاپ داد. اختصاص ریاضی» آموزش در اجتماعی-فرهنگی
به جامعه۶»، و آموزش ریاضی، دربارۀ پنجم روز ویژۀ «برنامۀ شد، برگزار بوداپست در که ICME − ۶ در
دوازدهمین عمومی سخنرانی در همچنین .[۵۴] یافت اختصاص ریاضی» آموزش سیاسی ابعاد «بررسی
جزئیات گزارش، این بود. داده انجام تیم یک با که داد ارائه پژوهشی گزارشی ، نونز٧ زینا ترِ PME کنفرانس
کار برزیل شهرهای خیابان های در دوره  گرد فروشندۀ به عنوان که را بی  سوادی کودکان ریاضی صالحیت  های
«ظهور از حاکی اجتماعی، چرخش این ،[۶٢] لرمان٨ استفان تعبیر به .[١٩] کشید تصویر به می کردند،
فعالیت  های محصول را، استدالل و تفکر معنا، که بود ریاضی آموزش پژوهشی جامعۀ در نظریه هایی
تحلیل نیز آموزشی منظرِ از اجتماعی، چرخش این در می توانیم .(٢٣ (ص. می کردند» تلقی اجتماعی
در دی آمبرسیو اولیۀ بازتاب  های طنین که کاری بگنجانیم؛ جامعه در را ریاضی آموزش و ریاضی نقش

است. شده استفاده نیز «شایستگی» معادل از ترجمه ها، بعضی در Competency۴

١Hidden ٢Guy Brousseau ٣Stieg Mellin-Olsen ۵ Bishop, A. J. (1988b). Mathematical Encultur-

ation. A cultural perspective on Mathematics Education. Dordrecht, The Netherlands: D. Reidel.
۶Fifth Day Special Programme ٧Terezinha Nunes ٨Stephen Lerman
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بحث به ([٨۵]) اسکوفس  موز١ اوله ،١٩٩٠ دهۀ اواسط در .[٢٢] است ریاضی آموزش اهداف مورد
معاصر، جوامع در ریاضی قدرت بر أکید ت با وی پرداخت. شهروندی و جامعه ریاضی، بین روابط دربارۀ
دیدگاه یک طرح فرصت آن، در که کرد مطرح ریاضی آموزش در را انتقادی موضع یک اتخاذ پیشنهاد
کنش  ها/ برای مبنایی به عنوان ریاضی، کاربردهای و محتوا جهانی شدن، مباحث دادن پیوند برای جامع

شود. فراهم ریاضی، سواد طریق از جامعه کردن قدرتمند و اجتماعی عمل  های

نظریه دغدغۀ .٩
دانشگاهی فعالیت های حوزۀ در مناسب جایگاهی دنبال به باید ریاضی آموزش که نکته این درک
IMCE اولین در که قطع  نامه  هایی از یکی .[۵۵] بود محسوس نیز بیستم قرن آغاز در این از پیش باشد،
از .(۴١۶ (ص. بود « ریاضی٢ آمورش «نظریۀ  یک به نیازمندی به مربوط رسید، تصویب به (١٩۶٩)
IDM در که استاینر شد. بارزتر نظریه  ای چنین تبیین برای تالش ICME-٣ از بعد و ١٩٧٠ دهۀ اواسط
گرفت. عهده به را آن بر بازتاب و نظریه تبیین برای فشار جریان یک رهبری بود، مستقر بیله فلد دانشگاه در
١٩٩٢ سال تا که داد تشکیل را (TME) ریاضی آموزش نظریۀ  به نام بین المللی مطالعاتی گروه  یک او
مورد در گروه این توسط مناظره  هایی بود. جهانی کنفرانس های ثابت ویژۀ گروه و کرد برگزار کنفرانس پنج
گرفت صورت علمی، حوزۀ یک به عنوان ریاضی آموزش مشروعیت و ثغور و حدود امکان  ها، ماهیت،
کشور، چندین از را برجسته ای پژوهشگران و ( و[٢] مثال[۴] (برای داد بسط را قبلی بحث  های و [٨٨]
جامعه شناسی، تربیتی، علوم (روان شناسی، دانش حوزه های سایر و ریاضی آموزش بین رابطۀ کرد. درگیر
خانگی، محلی۵ بومی/ نظریه های اعتبار۴ روایی/ رقیب، پارادایم  های٣ تبیینی قدرت غیره)، و ریاضی
بود. گروه این متعدد خدمات جمله از درسی، برنامه   های تغییرات بر تأمالتی و عمل و نظریه بین رابطۀ
اصول مورد در [٨٩] فرماندل و استاینر توسط یکی که بود کتاب دو گروه، این تولیدات دسترس ترین در
سایر دید از ریاضی آموزش بر جامع مروری ارائۀ [۶] دیگری و شد تألیف ریاضی آموزش روش  شناسی و
ریاضی آموزش حوزۀ در پژوهش تنوع توجیه صدد در کتاب چندین بود. جهان در ریاضی آموزشگران
این توصیف برای تالش در دانشنامه). سومین کتاب این خصوصاً و [٨١ ،۴۴ ،٢٨ ،١٣ ،١٢]) برآمده اند
و فرهنگی پیشینه  تربیت، نتیجۀ که نمود معطوف پژوهشی سنت های به را توجه [١١ ،١٠] بیشاپ تنوع،
سنت سه ویژگی  های توصیف برای را خود سازه۶ بیشاپ ،١٩٩٢ سال در .[١٠] بودند پژوهش» آموزش
جامعیت هیچ کدام ولی است شده انتخاب پارادایم برای نیز دیگری معادل های و ذهنی نمونه های مدل ها، الگوها، Paradigms٣

ندارند. را واژه این
١Ole Skovsmose ٢Theories of Mathematics Education ۴Validity ۵Home- grown ۶Construct



۴٢ ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ۴٢از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش ۴٢از ریاضی آموزش تا ریاضی، و آموزش از
آموزشی، عمل و پژوهش بین رابطۀ بر بازتاب برای پیشینه ای به عنوان آن از بعدها و گرفت به کار مختلف
ارج معلمانی نقش به که است پداگوژی همان یا تدریس فنون سنت  ها، این از یکی .[١١] کرد١ استفاده
نمود است. مشاهده و کردن آزمایش آن، کلیدی مؤلفه  های و دارند بازتاب خود تدریس عمل بر که می نهد
کرد مشاهده شد، ارائه ICME-١ در ١٩۶٩ سال در که بگل مقالۀ در می  توان را علمی٢ تجربی- سنت
شد.» آن ها کمی غالباً تحلیل و شواهد کسب روش های متوجه پژوهش، فرآیند و دانش گنج درِ «کلید و
تحلیل، و تجزیه بر مبتنی که است « مدرسی٣ فیلسوفان - فیلسوف «اندیشمندان سنت سوم، [١٠]مورد

است. نظری پیشنهادهای این ِناقص تجلی تدریس، حقیقتِ است. نقادی و منطقی نظریه پردازیِ
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