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چکیده :آموزش ریاضی به عنوان یک دیسییلیی
مستقل دانشگاهی ،زاییده نیازهیا بیه ودیود آمیده از
اواسط قرن بیستم است .در ایی مقاهیه ،ابتیدا بیه اییده
دانشگاه و تفاوت آن با آموزش عمومی ،اهزامات تأسیس
دیسیلیی ها دانشگاهی و بیه صویو  ،ویی ییهیا
«بی رشته ا » بودن یک رشته پرداصته میشود .بعد از
آن ،ماهیت دیسیلیی آموزش ریاضیی بیه عنیوان ییک
مورد صا «بی رشتها » ،مورد بررسی قرار می ییرد.
آن اه ،با اشاره به سیر تاریخی شیلل ییر دورههیا
کارشناسی ارشد و دکتر آموزش ریاضی در دهان ،بیه
همی سیر در ایران ،توده میشود .ایی رونید از سیال
 1373شروع شد و تا تویوی برنامیه دوره کارشناسیی
ارشد در سال  ،1378که به عنوان یلی از اوهی رشته-
ها بی رشتها در حوزه عیوم پایه ،به تووی رسیید،
ادامه مییابد .پیس از آن ،رراینید بیازنگر ایی دوره و
حرکت به سو تأسیس دوره دکتر آموزش ریاضی ،با
در نظر ررت مالحظات فته شده ،بازصوانی میشود.
واژگان کلیدی :دیسیلیی دانشگاهی -دیسیلیی
آموزش ریاضی -برنامه درسی بی رشتها  -سیر
تاریخی شلل یر دورهها کارشناسی ارشد و دکتر
آموزش ریاضی.
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Abstract: Mathematics education as
an independent discipline at the
graduate level was developed as the
response to the specific needs of mid
20th century. In this paper, we first
have a glimpse of the idea of university
and its distinction with schooling. The
authors then, discuss the necessary
characteristics of a discipline and in
particular an interdisciplinary one. For
this purpose the development process
of the discipline of “mathematics
education” is considered as a sample.
Finally, the formation of the master
and doctoral programs of mathematics
education in Iran would be discussed
as one of the first interdisciplinary
graduate programs that was established
at the basic science branch of higher
education in Iran in 1999.
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 .1مقدمه
در مورد نقش و دایگاه ریاضی در آموزش سخ بسیار است .امروز دیگر ریاضیات تنها بیه عنیوان
یک موضوع درسی با اهداف محدود مطرح نیست ،بیله بسییار از محققیان بیر ایی باورنید کیه
ریاضیات ،دریان طبیعی تفلر بشر است .متخووان به ای نتیجه رسیده اند که از همان زمیان
که کودک با شعف اهگوها ساده ریاضی را در حی باز تشخیص میدهید ،در میورد وگیونگی
عمیلرد آنها نیز حدسهایی میزند و در واقع ،از همیان ابتیدا بیه شییوه طبیعیی بیه نخسیتی
تجربیات صود از درک ریاضی دست مییابد.
مردم عاد به طور روزمره ریاضیات را به کار میبرند و برا انجام کارها صود به آن نیاز دارنید.
بسیار از رشتهها درسی از عیوم انسانی ،رنی و مهندسی و عیوم پاییه همیه بیه ریاضییات بیه
عنوان قاه تفلر و تعامل وابستهاند ،بسیار متخووان بر ای باورند که دیر یا زود ،همه مشاغل
در دنیا امروز به آموزش ریاضی بعد از دبیرستان نیازمند صواهند بود .به عبارت دیگر ،مییتیوان
فت که تقریباً همه ارراد با تودیهات مختییف ،نییاز روزارزونیی بیه ییاد یر ریاضییات دارنید.
ریاضیات ماهیتاً قدرت صالقیت و توان استدالل را در انسان تقویت میکند ،نظم رلر بیه ودیود
میآورد و حس زیباشناسی را در بشیر رعیال مییکنید .هیر انسیان دارا هیوش متعیارف ،تیوان
رهمیدن ،یاد یر و هذت بردن از ریاضی را در هر سطحی داراسیت .بنیابرای  ،وظیفیه هیر نظیام
آموزشی ،رراهم نمودن شرایط مناس تدریس و یاد یر ریاضیات و ایجاد انگیزه در مردم بیرا
ررا یر آن است .ریاضیات شعور ررهنگی دامعه را اریزایش مییدهید و بیرا ارتقیا ررهنی
دامعه باید آن را در سطح دامعه عمیومی کیرد و در پیی شیناصت اهمییت و درمیان اصیتالالت
یاد یر آن برآمد.
امروز ریاضیدانها بردسته دنیا و عیما تعییم و تربیت کیه دسیتانیدرکار آمیوزش و پیرورش
دواناناند ،نیاز دامعه را به یک نظام مشخص در آموزش ریاضی احساس کردهاند و درصدد ایجاد
تشلیالتی منسجم و پویا در ای زمینه میباشند ،به طور که املان آموزش ریاضیی را در تمیام
مراحل زند ی و مقاطع آموزشی از ابتدایی ررته تا باالتری سطح آمیوزش عیاهی ریراهم سیازند.
طرح دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی در ایران امی در ای دهت و بر اساس ایی ضیرورت
ادتماعی است.
ضرورت ایجاد دیسیلیی آموزش ریاضی در ایران نیز ،سالها بود کیه توسیط اندیشیمندان عییوم
تربیتی و استادان ریاضی کشور ،مطرح شده بود و مسئوالن تعییم و تربیت ،برنامهریزان آموزش و
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پرورش و دانشگاهها نیز ،آن را پذیررته و بر آن تأکید داشتند .ایی موضیوع ،ونیدی بیار نییز در
کنفرانسها ریاضی کشور مطرح شده بود و وند طرح نیز به عنوان تربیت مدرس دانشیگاهی و
نظایر آن ،تهیه شده بود .وهی به دهیل عدم املانات ادراییی ،نداشیت متیوهی و کمبیود اسیتادان
متخوص ای رشته ،کار به تعویق ارتاده بود .تا آن که در 25امی کنفرانس ریاضی ایران که از 8
تا  11رروردی  1373در دانشگاه صنعتی شریف بر زار شد ،طرحی پیشنهاد بر اساس مطاهعیه
وند طرح که قبالً در ایران تهیه شده بود و دمعآور اطالعات از دورههیا مشیابه در دانشیگاه
ها بزرگ دهان و بررسی ضرورتها برا تأسیس دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی ،تیدوی
ردید .ای طرح با ادازه مسئوالن کنفرانس ،در وهارصد نسخه تلثیر و در اصتیار اعضا دامعه
ریاضی قرار ررت تا از آنان ،بازصورد ررته شود .با توده به پیشنهادها رسییده از دانشیگاههیا،
آن طرح ترمیم شد و وند ماه بعد ،به عنوان برنامه پیشنهاد «دوره کارشناسیی ارشید آمیوزش
ریاضی» ،به روه ریاضی «شورا عاهی برنامهریز » ارائه شد .ای برنامه ،پس از موارقیت اصیوهی
روه ریاضی شورایعاهی برنامهریز با برنامه پیشنهاد  ،به دهیل ماهیت بی رشتها آن بیا عییوم
تربیتی ،بیش از یک سال نیز طی دیساتی که هر دو هفته یک بار به ریاست زنیدهییاد عییمحمید
کاردان و اعضا مشترکی از روه ریاضی و روه عیوم تربیتی ،در محل دانشیلده روانشناسیی و
عیوم تربیتی دانشگاه تهران تشلیل شد ،نقید و ارزییابی شید .بیاالصره برنامیه کارشناسیی ارشید
آموزش ریاضی به اتفاق آراء ،تأیید شد و از طرف روه ریاضی شورایعاهی انقیال ررهنگیی در آن
زمییان ،بییه «شییورا عییاهی برنامییهریییز » ارسییال شیید .اییی برنامییه «طبییق ر صییادره در
سیودوهشتادوسومی دیسه شورا عاهی برنامهریز » در تاریخ « ،1378/8/9با اکثریت آراء بیه
تووی رسید» و برا ادرا ،به دانشگاهها وادد شرایط ،ابالغ شد (برا دزییات برنامه ،میتوان
به پورتال وزارت عیوم ،تحقیقات و رناور  :عتف ،مرادعه نمود) .بیا حفیچ ویاروو ابیالغ شیده،
دانشگاههایی که دارا روهها /دانشلدهها عیوم ریاضیی و عییوم تربیتیی بودنید ،مییتوانسیتند
متقاضی بر زار ای رشته شوند .همچنی  ،دانشگاههایی که هیئت ممیزه دارنید ،ادیازه دیرح و
تعدیل برنامهها ابالغی را با حفچ واروو کیی دارند .بدی سب  ،روه ریاضیِ دانشگاه شیهید
بهشتی ،پس از تغییراتی در ترکی درسها که عمدهتری آن ،اضیاره نمیودن ییک درس اهزامیی
ریاضی بود ،برنامه دوره کارشناسی ارشد آمیوزش ریاضیی را در سیال  1379تأسییس نمیود و در
نیمسال اول تحوییی  ،1380اوهی دوره را با شش دانشجو ،شروع کرد .با عناییت بیه تجربیه 12
سال ادرا برنامه در ایران و با در نظر ررت تغییرات وسیع در ارکان مختیف آموزش عاهی و به
طور صا  ،تغییرات در ترکی دمعیتیی و بیازار کیار ،برنامیه «دوره کارشناسیی ارشید آمیوزش
ریاضی» ،ضرورت دوباره نگر در برنامه احساس شد .عالوه بر ای  ،با توده به ای که برنامیه دوره
دکتر آموزش ریاضی تهیه نشده بود ،متقاضیان ،مجبور بودند که برا ادامه تحوییل در رشیته
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مورد عالقه صود ،دوباره تغییر مسیر دهند و از طرییق آزمیون ورود و شیرایط دوره دکتیر در
دانشلدهها /روهها ریاضی ،وارد و رارغاهتحویل شوند .در ادرا ،ای شییوه بیا مشیلالت دید
روبرو شد .ذراندن تمام پیشنیازها دوره دکتر ریاضی ،وقت کاری برا ادامه راه و عمییقتیر
شدن در دیسیلیی آموزش ریاضی را به عنوان ییک «بیی رشیتها ِ» بیه شیدت میورد نییاز ،بیه
دانشجویان نمیداد .از همه مهم تر ای که ا روه ای رشته ،ریشه در ریاضی و عیوم تربیتیی دارد
و در ایران ،محل ریزیلیِ بر یزار آن ،دانشیلدههیا /یروههیا ریاضیی هسیتند ،وهیی ررهنی
دیسیلیینیِ ای رشته با هر دو وده فته شده تفاوتها دد دارد .ای در حاهی است که تا بیه
حال ،رارغاهتحوییی در دوره «دکتر ریاضی با رایش آموزش ریاضی» ،بر اساس سنت ،ررهن
و ضوابط سییقها دانشلدهها /روهها ریاضی بوده است .ایی مشیلل ،باعید شید تیا اهمییت
دوبارهنگر در برنامه دوره کارشناسی ارشد و تأسیس دوره دکتر آموزش ریاضی ،برا انجمی
ریاضی ایران و سلس برنامهریزان آموزش عاهی ،محرز شود .بدی مناسبت ،کمیتیها بیا ترکیی
وند متخوص آموزش ریاضی و متخوص ریاضیِ آشنا به ای رشته ،تشیلیل شید کیه صرودیی
حدود سه سال و نیم کار دد  ،دو برنامه کارشناسی ارشد دوبارهنگر شیده و دکتیر آمیوزش
ریاضی است که یلی از هدفها اصیی ،متناس نمودن برنامههیا بیا نیازهیا ددیید در دامعیه
ایرانی بود ،هم اکنون و پس از طی مراحل قانونی و تووی نهایی ،در پورتال وزارت «عتف» ،قابل
دسترسی است .نویسند ان ای مقاهه ،به عنوان دو آموزشگر ریاضی که هیر دو از ریاضیی شیروع
کردهاند و معیمی و آموزش ریاضی ،دغدغه اصییشان بوده ،احساس کردنید کیه الزم اسیت سییر
تلامیی ای رشته در دهان و در ایران ،تا دایی که املان دارد ،با دقت روایت شود تا مسیر بیرا
تأسیس دیسیلیی ها بی رشتها در ایران ،هموارتر ردد.
 .2پیشینه
در ای بخش ،ابتدا اشاره مختور به ماهیت دانشگاه و تفاوت آن با آمیوزش عمیومی مییشیود.
سلس مالحظات الزم برا تأسیس یک رشته دانشگاهی میرور مییشیود .بعید از آن ،بیه مفهیوم
«بی رشتها » در آموزش عاهی پرداصته شده و آنگاه ،سیر تحول رشته آموزش ریاضی در دهیان
و ایران ،به عنوان یک دیسیلیی دانشگاهی که ماهیتی«بیی رشیتها » دارد ،میورد بررسیی قیرار
می یرد .در دمعبند ای بخش ،واروو مورد استفاده در طراحی برنامهها کارشناسی ارشد
و دکتر آموزش ریاضی در ایران ،ارائه میشود .با ای حال ،محدودة بحد در تمام زییربخشهیا،
ریاضی و آموزش ریاضی است و در نتیجه ،به همه آنها ،از ای دریچه نگریسته شده است.
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-1-2ماهیت دانشگاه و تفاوت آن با آموزش عمومی

یاسلرس ( ،)1959در مقدمیه کتیا تیاریخی معیرورش بیا عنیوان «اییده دانشیگاه» ،دانشیگاه را
«ادتماعی از پیوهشگران و دانشجویان» میداند که «به کارِ دستجو حقیقت ،میپردازنید» کیه
ماهیتی «مستقل» دارد (تردمه پارسا و پارسا .)23 . ،1394 ،از نظر یاسیلرس ،تفیاوت اصییی
دانشگاه با مدرسه ای است که در آن ،دانشجو تنهیا آمیوزش نمییبینید ،بیلیه «بایید رعاالنیه در
پیوهش مشارکت کند و به واسطة ونی تجربها  ،باید تربیت و انضباط رلر به دست آورد کیه
در تمام زند یاش ،در او باقی مانَد» ،زیرا «ایدهآل ای است که دانشجو به طور مستقل بیندیشد،
به طور انتقاد وش دهد و در قبال صیود ،مسیئول باشید» .بیدی سیب  ،او معتقید اسیت کیه
دانشجو« ،در یاد یر آزاد است» و ا ر نخواست ،میتواند از «امتیاز» بودن در دانشگاه صرفنظر
کرده و آنجا را ترک کند.
ای در حاهی است که آموزش عمومی« ،حق» همگان است و تمام دانشآموزان ،نه تنها به صیاطر
صود ،بیله برا بقا دامعه ،نیازمند باسواد شدن با هیر تعرییف حیداقیی ییا حیداکثر هسیتند
( ویا .)1389 ،در نتیجه ،درده «استقالل» مدرسه با دانشگاه ،متفاوت است .در حقیقت ،اهیداف
ه ر یک از دو نظام با دیگر ررق دارند و عدم توده به آن ،منجر به ای مییشیود کیه مدرسیه و
دانشگاه ،یلدیگر را به ناتوانی در تحقق اهداف صود ،متهم کنند .به فتة ویا (« ،)1385یلیی از
اساسیتری انتقادها آموزش عاهی» ای است که «محوول آموزش متوسیطة عمیومی کشیور»،
کارآیی الزم را برا آموزش دانشگاهی ندارد .در همی حال ،آموزش مدرسها « ،آموزش عاهی را
مسب اصیی انحراف برنامهها صود» به دهییل «کنلیور» مییدانید کیه «توسیط آمیوزش عیاهی
سیاست ذار و بر زار میشود» ( .)74 .
در هر صورت ،دانشگاه بدون «استقالل» ،تنوع و تلثیر صیود را از دسیت مییدهید و صواسیته ییا
ناصواسته ،تداوم آموزش متوسطه صواهد بود .در واقع ،ددایی و عدم شناصت مدرسه و دانشگاه از
هم ،صسارتها دبرانناپذیر بر پیلر هر دو زده و باعد شده که هر کدام ،به صورت دزییرها
مستقل عمل کنند.
 -2-2الزامات هر رشته دانشگاهی

با توده به تفاوت ماهیتیِ آموزش عمومی با آموزش عاهی ،در ادبیات پیوهشیِ حوزه اصیر ،بحید-
ها بسیار دربارة اهزامات هر رشته دانشگاهی ،انجام شده است .با ای حال ،در ای مقاهه ،تنهیا
از منظر آموزش ریاضی ،به آنها پرداصته میشود.
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شهشهانی ( )11394توضیح میدهد که «به طورکیی ،ریسفة ریاضیات مشتمل برمقوهه ها ودود
(هستی شناسی ،)2معررت( 3شناصت شناسی) و روششناسی 4است» .به فتة و « ،مقوهة ودود
در ریسفة ریاضی ،به بررسی اشیاء (مفاهیم) ریاضی و نحوة ودود آنها ،اصتوا دارد .در مقوهیه-
ها معررت و روششناسی ،مسائیی از قبیل ماهیت اثبات ریاضی ،منشأ اعتقاد ما به قضیههیا
5
ریاضی و ررآیند رشد نظریهها ریاضیی ،میورد فتگیو قیرار میی ییرد» .سیریرام و انگیییش
( ) 2010نیز ،موضع مشابهی در همی رابطه داشته و پس از طرح طییف وسییعی از ریسیفههیا و
نظریهها آموزش ریاضی ،تأکید نموده اند که هر یک ،نیازمند شفاریت در سه مقوهة باال هسیتند
تا بتوان بر اساس آنها ،مبانی ریسیفی حیوزه آمیوزش ریاضیی را تبییی نمیود .در همیی راسیتا،
شهشهانی ( )1394قید میکند که ای سه مقوهه« ،تفلیک شده» نیستند و ملت هیا ریسیفی
ریاضی ،موظفند در برابر سؤالهایی که صاستگاهشان ای مقوهههاست ،مواضیع منسیجمی اتخیا
کنند .و برا نمونه ،به مسئیة «یقی  »6و منشأ آن ،کیه یلیی از اساسییتیری مسیائل ریسیفة
ریاضی است ،اشاره میکند .شهشهانی با بیان ای که بسیار بر ای باورنید کیه ریاضیی« ،تنهیا
رشتة معررت بشر » است که در آن« ،حقیقت مطیق» معنا دارد ،ای سؤال را مطرح میکند که
«منشأ ای دردة یقی ویست؟ آیا احلام ریاضی ،به درستی بیانگر حقیقت مطیق هسیتند و ییا
ای که در ای احلام نیز ،نوعی نسبیت ودود دارد؟ آیا درستی احلام ریاضی صیرراً وابسیته بیه
ماهیت صور آنها است و یا ای که ای احلیام ،دارا محتیوا صبیر هسیتند»؟ ایی بحید،
موضوع محور کتا مشهور موریس کالی  )1982( 7با عنوان «ریاضی :از دست رریت یقیی »8
است .مسئیة دیگر نیز که شهشهانی طرح کرده است ،مسئیة دو انگی « سسته» و «پیوسیته»
در ریاضی و ددال بر سر «تقدم» و «تأصر» یلی بر دیگر است که هلاف و نونز )2000( 9هم در

 1ای مقاهه ابتدا به صورت سخنرانی ،در سال  1359ارائه شد و بعد ،در نشریه ررهن و اندیشه ریاضی واپ شد.
در سال  1394نیز به دهیل اهمیت بسیار آن در توسعه رشتهها ریاضی و آموزش ریاضی ،مجدداً واپ شد .نلته
مهم ای است که اغی منابع ارداعی در ای مقاهه ،بعد از  )1980( 1359میالد است.
2
Ontology
3
Epistemology
4
Methodology
5
Sriraman, B. & English
6
Certainty
7
Morris Kline
8
Mathematics: The loss of Certainty
9
George Lakoff & Rafael Nunez
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کتا دنجاهی صود با عنوان «ریاضی از کجا آمده است :وگونه هی ِ تجسیم یارتیه ،بیه ریاضیی
هستی میبخشد ،»1بدان پرداصتند.
ارزون بر اینها ،هینلی و وبا ،)1994( 2دید اهشان ای است که هر نظرییه آموزشیی و از دمییه
آموزش ریاضی ،باید قادر باشد که به سؤالها زیر ،پاسخ دهد:





واقعیت ویست؟ یا آن که ماهیت دنیا اطرارمان ویست؟ (سؤالهایی که تمیایز بیی
واقعیت و توور ،میموس و مجرد ،مودود و غیر مودود ،مستقل و وابسته و نظیایر آن را
مطرح میکند) (سؤالها هستیشناسانه)
وگونه دنیا اطرارمان را میشناسیم؟ (سیؤالهیا روششناسیی کیه ررصیت تبییی
روشها را برا دیسیلیی ها دیگر ،ایجاد میکند( ).سؤالها روششناسانه)
وگونه میتوانیم نسبت به «حقیقت» ویز که میدانیم ،مطمئ شویم؟ (سیؤالهیا
معررتشناسانه)

با اندکی تأمل در ای دید اه ،روش میشود که عمالً ،همة ای پیوهشگران ،تودیه بیه ایی سیه
مقوهه را برا تبیی نظر هر دیسیلیی دانشگاهی یا هر حوزه معررتی ،ضرور میدانند .با ای
ودود ،شهشهانی ( )1394ادعا میکند که «هر یک از سه ملتی غاهی ریسیفة ریاضیی ،یعنیی
منطق رایی ، 3شهود رایی 4و صورتگرایی ،5با رو ردانیدن از تجربة عینی ریاضییکیاران ،بیه
مقوهها مستقل از ریاضیات تبدیل شده است که دوابگو کنجلاو ها ریسفی ریاضییدانیان
حررها نیست .بدی سب  ،سریرام و انگییش ( ،)2010پس از بحد پیرامون طییف وسییعی از
ریسفهها و نظریهها آموزش ریاضی ،تأکید نموده اند که هر یک ،نیازمند شیفاریت در رابطیه بیا
سه مقوهه هستیشناسی ،معررتشناسی و روششناسی هستند تا بتیوان بیر اسیاس آنهیا ،مبیانی
ریسفی آموزش ریاضی را تبیی نمود .آنان معتقدند که برا حرکت به دیو و توسعه ایی رشیته،
الزم است که تحقیق و عمل در آموزش ریاضی ،مبتنی بر نظریه باشد.
ای در حاهی است که کیلپاتریک ( ،2010نقل شده در سریرام و انگییش ،)2010 ،اظهار میی-
دارد که بر صالف ای دو یا دیگرانی که به دنبال یک نظرییه بیرا آمیوزش ریاضیی هسیتند ،و
معتقد به «نظریه پرداز و ایجاد نظم نظر و تبیی ویاروو هیا نظیر » اسیت .سیریرام و
1

Where Mathematics Comes from: How the Embodied Mind Brings Mathematics
into Being
2
Lincoln & Guba
3
Logicism
4
Intuitionism
5
Formalism
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انگییش بر ای باورند که آموزشگران ریاضی ،باید پیوهش و عمل را در یک نظام منسجم دانشیی،
به هم متول کنند تا هر یک ،توضیحدهنده دیگیر باشید (کییلپاترییک .)2010 ،از نظیر آنیان
( ،) 2010هر نظریه تفلر ،یاد یر و تدریس ،بر یک ریسفه دانش استوار شده است ،همچنان که
آموزش ریاضی ،از پیوند بی «آموزش» و «ریاضی» ایجاد شده است .ای در حاهی اسیت کیه بیه
عقیدة آنان ،مؤهفه ها متعدد دیگر بر هر یک از ای دو ،تأثیر ذارند و به همی دهییل ،توسیعه
نظریههایی برا تعریف آموزش ریاضی ،کار پیچیدها است.
-3-2آموزش ریاضی به مثابه یک دیسیپلین «بینرشتهای»
در دهان ددید ،مرزها صی دیسیلیی ها عیمی ،به تدریج در حال ادغیام شیدن در یلیدیگر
هستند و برا حل مسائل پیچیده دنیا کنونی ،ای مرزها مجبور بیه عقی نشیینی هسیتند .در
حال حاضر ،در اکثر دیسیلیی ها کارآمد ،مورد نیاز و هیجانانگیز ،کمرن شدن مرزها نمودارتر
است .برا مثال ،برا حل مسائل وندی بُعد آموزشی ،تقریبیاً هییی ییک از دیسییلیی هیا
کالسیک به تنهایی ،قادر به پاسخ ویی نیستند .بدی سب ( ،صرسند طاسلوه )1387 ،توضییح
میدهد که «در ماهیت دانش و کارکرد فتمانی که قرنها بر شیناصتشناسییِ دانیش حلمفرمیا
بوده است ،تغییراتی رخ داده است».
از نظر نیوول و تاملسون کالی (« ،)1997بی رشتها » یا «مییانرشیتگی» ،بیه معنیا رراینید
«پاسخگویی به پرسش ها ،شناصت و حل مسئیه ییا مشیلل ،و نییز تجزییه و تحیییل موضیوع ییا
موضوعات پیچیدها » است « که با اسیتفاده از دانیش ،روش و تجیار ییک رشیته ییا تخویص،
املانپذیر نباشد» (  ،393.نقل شده در صرسیند طاسیلوه .)1387 ،عیالوه بیر ایی « ،مرکیز
تحقیقات و نوآور ها آموزشی» 1آمریلا« ،بی رشتها » بودن را «تعامل میان دو یا وند رشته
مختیف» دانسته که «از تبادل سادة نظرها تا همگرایی متقابیل مفیاهیم ،روششناسیی ،روییههیا،
معررتشناسی ،اصطالحشناسی ،داده ها و سازماندهی تحقیق و آموزش در عرصها سترده را در
بر یرد» (نقل شده در صورسند طاسلوه.)1387 ،
2
در «راهنما برنامه درسی برا رشتهها عیوم ریاضیی( » 2015 CUPM :زورن ،)2015 ،بیه
د ردیسیِ محتوا و رویلرد برنامه در هزاره ددید و دالیل آن ،اشاره شده اسیت -اتفیاقی کیه هیر
وند سال یک بار و با تغییر شرایط ،رخ میدهد .در ای راهنما ،بر ضرورت داشت رویلرد تیفیقی
و بی  -رشتها  3به طراحی برنامه درسی ریاضی ،توده به نیازمند ها بازار کار ،در نظر ررت
1

Center for Educational Research and Innovation
2015 CUPM Curriculum Guide to Majors in the Mathematical Sciences
3
Interdisciplinary
دوروینامه مطاهعات برنامه درسی آموزش عاهی ،سال  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1395
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تغییرات برنامه درسی ریاضی در مدرسه ،و تواناییها دانشآموزانی که داوطی ِ ورود به آمیوزش
عاهی هستند ،تأکید شده است .نلتها که اهمیت زیاد دارد ،ای است که دمعیت هیدف ایی
راهنما ،روهها ریاضی دانشگاههاست تا هر یک ،با توده به مخاطبیان صیود ،و در نظیر یررت
شرایط صا و مأموریتی که دانشگاه و روه درسی آنان دارد ،برنامه صیویش را بیا انعطیاف الزم،
تدوی کنند ( ویا.)1395 ،
 -4-2سیر تحول رشته آموزش ریاضی به عنوان یک دیسیپلین دانشگاهی در جهان و ایران

رورینگتی ،ماتوس و منگینی ،)2013( 1سیر تحول رشته آمیوزش ریاضیی در دهیان و وگیونگی
تأسیس رسمی آن را ،تشریح نمودهاند .مسئیه مهم ای است که اعیالم نییاز بیرا تأسییس ایی
رشته و استقالل تدریجی آن به عنوان یک دیسیلیی آموزشیی -پیوهشییِ دانشیگاهی ،از سیو
دامعه ریاضی و ریاضیدانها بوده و در ای بی  ،مشلل اصییِ ریاضیدانها که ررع آن در اوهویت
بوده ،آموزش معیمان و برنامه درسی ریاضی دوره متوسطه بوده است .در حقیقت ،ای مقاهیه کیه
در «سومی دانشنامه بی اهمییی آموزش ریاضی »2واپ شده ،به صیراحت نشیان داده اسیت کیه
«ریاضی و آموزش ریاضی ،الزم و میزوم یلدیگرند» و هر برنامها که بیرا ایی رشیته طراحیی
شود ،الزم است به ای حقیقت توده نموده و «نزدیلی معنادار دو رشتة از درون به هیم پیوسیتة
ریاضی و آموزش ریاضی» را یلی از مؤهفهها اصیی برنامه در نظر ررت.
بدی سب در دنیا پر شتا و پر نیاز امروز ،هدف آموزش عاهی ،تنها رراهم کردن املان رشید
و رعاهیت «نخبگان» برا توهید عیم نیست ،بیله تربیت نیرو برا مقاصد مختیف و بهیرهبیردار
کردن از توهیدات عیمی همان تعداد اندک «نخبگان» نیز ،از اهمیت صاصیی برصیوردار اسیت .در
حقیقت ،ا ر هرمی را توور کنیم که در ر س آن ،نابغهها ،تیزهوشان و به طیور کییی «نخبگیان»
عیمی قرار دارند ،قاعده هرم را همه شهروندان دامعه تشلیل میدهند .هیمونیی  ،در حرکیت از
ر س به قاعده یا برعلس ،باید ارراد با مهارتها مختیف ودود داشته باشند تا بتوان از رویلرد
صطی و ایستا به «عیم» و «حرره» و «اشتغال» ،به سمت رویلردهیا پوییا ،منعطیف و ترکیبیی،
تغییر مسیر داد .در یک ونی پیچید یِ مثالزدنی ،با هر تلنوهوژ نوی یا کشف و صیق عیمیی
تازه ،ودود تعداد بسیار از مشاغل و رشتهها دانشگاهی ،دیگر قابل دراع نیست و بقا حرریه-
ا و شغیی ارراد ،در رو میزان توانمند آنان در ایجاد « ونا ونی »3در تخویصهیا عیمیی و
1
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حررها شان است .در دنیا رعیی ،شغلها دائم در تغییرند و بدی سب  ،رشیتههیا دانشیگاهی
مجبور به دوبارهنگر ها مداوم در برنامیههایشیان هسیتند تیا دانیشآموصتگیان آنیان ،بتواننید
پاسخگو نیازها دامعه ددید با زیرسیاصتهیا عیمیی -رنیاور باشیند .بیه طیور مشیخص،
متقاضیان ورود به آموزش عاهی ،دارا اوهویتها ،تواناییها ،سییقهها و املانات متفاوتیاند و برا
بازار کار آماده میشوند که پیوسته ،در حالِ تحول است.
در ایران نیز مانند سایر نقاط دهان ،تقاضا برا داشت املانی که بتواند آموزش معیمیان ریاضیی
را سامان بخشد ،برنامهها درسی ریاضی مدرسها را تدوی کند و بیر رراینید آمیوزش ریاضیی
نظارت داشته باشد ،همیشه ودود داشیته اسیت کیه نمونیه تیاریخی و قابیل دریاع آن ،تأسییس
«داراهمعیمی مقدماتی و عاهی» بوده است .با ای ودود ،به دهیل عدم توده به اهزاماتی کیه بحید
شد ،آموزش ریاضی بیشتر به عنوان وند درس و ررایند یاد یر یا در حقیقت ،وگونگی تدریس
ریاضی توور مییشید .تیا آن کیه در سیال  ،1373پیشینهاد مشخویی مبنیی بیر تأسییس دوره
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی ،به عنوان یک رشیته مسیتقل دانشیگاهی کیه هوییت الزم را بیه
عنوان یک دیسیلیی  ،در درون صود ایجاد کرده است ،مطرح شد و در سال  ،1378برنامیه بیرا
ادرا ،به دانشگاهها ابالغ شد .هدف از ایجاد دوره و نوع دانشآموصتگان آن ،در برنامه بدی صورت
قید شده بود (برنامه در پورتال وزارت عتف ،قابل دسترسی است):


تعییم و تربیت متخووان آموزش ریاضی در آن حد که قادر باشند ریاضی را آن ونیه
که هست و باید باشد بیاموزند و ررا یر آن را در دامعه رواج داده و شیوهها صحیح
یاد یر و آموزش ریاضی را توسعه دهند؛



تربیت مدرس آموزش ریاضی برا مراکز تربیت معیم؛



بهبود کیفیت عیمی معیمان ریاضی در کییه مقاطع تحوییی؛




تأمی نیروها متخوص برا برنامهریز درسی ریاضی با توده بیه روشهیا عیمیی
تدریس؛
تربیت پیوهشگران آموزش ریاضی در سطح کشور.

واحد های درسی دوره کارشناسی ارشدآموزش ریاضی قبل از بازنگری

واحدها درسی ای برنامه و سایر ودوه آن ،دهت دستیابی به اهداف دوره ،در واروو متمرکز
وزارت عتف تعریف شدند .ای برنامه در زمان صود ،دارا نوآور هایی شاصص بود .بیرا نمونیه،
درسها ترکی متعادهی از هر دو دیسیلیی «عیوم تربیتی» با تأکید بر ریاضی و «ریاضیی» بیود.
تعداد واحدها درسها اهزامی (هسته اصیی) و انتخابی و تعادل بی آنها ،وشمگیر بود و بیرا
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سمینار و پایاننامه نیز ،سررولها پیشنهاد نوشته شده بود .برنامهرییزان تودیه داشیتند کیه
متقاضیان ورود به ای رشته ،عمدتاً از رشته ریاضی میآیند و درسهایی با ماهیت عییوم انسیانی/
تربیتی ،برایشان دش وار است و برا تسهیل ییاد یر آنیان ،الزم اسیت وقیت و انیرژ مضیاعفی
ذاشت .همچنی  ،دهت یر اصیی دوره کارشناسی ارشد ،ونان که در اهیداف و ضیرورت دوره
بیان شد ،ررع نیازها دامعه ریاضی و آموزشی ،به حل مسائل عینی و میموس بیود و بیرا ایی
کار ،دانشجویان با انجام پایاننامه ،به تمری ِ پیوهش و حل مسئیه میپردازند .نوآور دیگیر ایی
برنامه که با سختی بسیار پذیررته شد« ،اصتیار» در ررت درسها «اهزامی» ریاضی بود .یعنی
دانشجویان آموزش ریاضی ،میزم به ررت درسها ریاضی ،اما از بی تمام درسها تحویالت
تلمییی رشته ها ریاضی بودند.
-5-2برنامه بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد و برنامه تدوین شده دکتری آموزش ریاضیی
در ایران

با عنایت به تجربه  12سال ادرا ای برنامه در ایران و با در نظر ررت تغییرات وسیع در ارکان
مختیف آموزش عاهی و به طور صا  ،تغیییرات در ترکیی دمعیتیی و بیازار کیار ،برنامیه «دوره
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی» ،نیازمند دوبارهنگر بود .بدی مناسیبت ،کمیتیها بیا ترکیی
وند متخوص آموزش ریاضی و متخوص ریاضیِ آشنا به ای رشته ،برپا شد و بعید از حیدود دو
سال ،برنامه دوبارهنگر شده به کمیته ریاضی درتر سترش وزارت عتف ،تحوییل شید .بیه طیور
مواز  ،کمیته مشابهی نیز برا تدوی برنامه دوره دکتر آموزش ریاضی ،تشلیل شید .اهمییت
بازنگر و تدوی هم زمان ای دو برنامه ای بود که در راسیتا توسیعه رشیته آمیوزش ریاضیی،
برنامه دکتر ای رشته هم ،از صورت رایشی از برنامه دکتر ریاضی ،به سمت دورها مستقل
حرکت کرد و برا اوهی بار ،هر دو برنامه در یک پیوستار دیده شدند و سست قبیی بیه معنیا
ای که دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش ریاضی ،با برنامه یک رشته مسیتقل آمیوزش دییده و
رارغاهتحویل میشدند ،وهی برا ادامه تحوییل در دوره دکتیر  ،مجبیور بودنید کیه مجیدداً ،از
طریق کنلور د کتر ریاضی وارد شده و با قوانی و مقررات آن دوره ،به عنوان «دکتر ریاضی با
رایش آموزش ریاضی» ،رارغاهتحویل شیوند .در دوبیارهنگیر و تیدوی دو برنامیه ،یارتیههیا
پیوهشی معاصر و نیازها ددید دامعه ایرانی ،به طور وییه ،هحاظ شدند .نلته آصر ای که در هر
دو برنامه قید شده که ددول درسها اصتیار تحویالت تلمییی (پیوست اهف) ،بسته نیست و
بنا به شرایط و املانات و تقاضاها ،قابل سترش است .همچنی  ،دانشجویان میتوانند درسهیا
انتخابی صود را از حوزهها زیر نیز ،بگیرند:


درسها انتخابی دورهها تحویالت تلمییی آموزش ریاضی
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درسها موو دورهها تحویالت تلمییی عیوم ریاضی



درسها موو دورهها تحویالت تلمییی عیوم تربیتی



درسها موو دورهها تحویالت تلمییی روانشناسی



درسها موو دورهها تحویالت تلمییی عیوم شناصتی



درسها موو دورهها تحویالت تلمییی ریسفه



درسها موو دورهها تحویالت تلمییی دامعه شناسی

 .3چارچوب نظری طراحی برنامههای ارشد و دکتری آموزش ریاضی
در دوبارهنگر برنامه کارشناسی ارشد و تدوی برنامیه دوره دکتیر آمیوزش ریاضیی ،تودیه بیه
مقوههها هستیشناسی ،معررتشناسی و روششناسی که بیرا تبییی ریسیفی و نظیر ییک
دیسیلیی دانشگ اهی ضرور است ،واروو طراحیی برنامیه را تشیلیل دادنید .عیالوه بیر آنهیا،
شونفیید ( ،646 . ،2000نقل شده در سریرام و انگییش )2012 ،هشت ضابطه را بیان نموده
است که از دید اه و  ،هر نظریه یا واروو نظر در آموزش ریاضی ،باید نشان دهد که آنها را
داراست .ای هشت ضابطه شامل «قدرت توصییف»« ،قیدرت توضییح»« ،وشیمانیداز»« ،قیدرت
پیشبینی»« ،دقت و تخویص»« ،ابطالپذیر »« ،قابییت تلرارپذیر » و راستیآزمایی از طرییق
«منابع متعدد اطالعات (مثیثیساز )» هستند.
با توده به نیازها ددید ادتمیاعی و تحیوالت دمعیتیی و سیاصتار در اییران ،برنامیه مودیود
کارشناسی ارشد دوباره نگر شد و برا تلمیل آن ،برنامه دوره دکتر آمیوزش ریاضیی نییز بیه
عنوان یک رشته مستقل و نه رایشی از دکتر ریاضی ،تهیه و به تووی رسید .هنگیام برنامیه-
ریز  ،توده به سه مقوهه بحد شده رادع بیه هسیتیشناسیی ،معرریتشناسیی و روششناسیی؛
همچنی در نظر ررت هشت ضابطها که شونفیید ( )2000معرری کیرد ،در ایجیاد تعیادل در
برنامهها ،مؤثر بودند .انتظار میرود کیه ریارغاهتحوییالن ایی دو دوره ،اریزون بیر اسیتقالهی کیه
یاسلرس ( )1959بر آن تأکید دارد و اساس دانشگاه را متیأثر از آن مییدانید ،بتواننید در دامعیه
آموزشی و در سرنوشت ریاضی دامعه ،نقشآررینی کنند.
 .4مختصات برنامههای جدید
به دهیل نیاز دامعة در حال توسعه ایران به تحلیم و سترش عیوم پایه و در ر س آن ریاضی بیه
عنوان یلی از سن بناها آموزش مدرسها و دانشگاهی ،و با توده به تنوع نیازها عمومی به
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دانشها و رناور ها نوی  ،تأسیس دورة دکتر آمیوزش ریاضیی ییک ضیرورت تشیخیص داده
شده است .ای دوره قادر است و میباید ،که نیازها عیمی دامعه را به هیأت عیمی توانمنید بیه
هحاظ آموزشی و پیوهشی ،برا رعاهیت در دانشگاهها و سایر مراکیز آموزشیی تیأمی کنید .هیم-
ونی  ،تربیت پیوهشگر آموزش ریاضی برا انجام پیوهشهیا بنییاد و کیاربرد بیه منظیور
ایجاد تغییرات مناس و متناس با ضرورتها دار در سطح بومی و بی اهمییی ،از مسئوهیت-
ها و مأموریتها ای دوره است .عالوه بر ای ها ،مشارکت ریارغاهتحوییالن ایی دوره ،در تمیام
امور مربوط به برنامهریز و سیاست ذار در حوزة آموزش ریاضی در وزارت آموزش و پرورش و
وزارت عیوم ،تحقیقات و ر آور  ،از اهمیت وییه و بدون دایگزینی برصوردار است.
برا تهیه سررولها ،مطاهعة طوالنی انجام شید .برنامیههیا درسیی دورههیا ارشید و دکتیر
بسیار از دانشگاهها طراز اول دهان که رشته آموزش ریاضی دارند ،مورد بررسی قرار ررتنید
و درسها و سررولهایشان نوشته شدند .بعد هر یک از درسها ،در قاه برنامهها وزارت عتف،
سامان یارتند (پیوست ) .نلته قابل توده ای است که منابع پیشنهاد  ،تمام موارد را که در
سررولها آمده پوشش میدهند و قابل دسترس هستند و هیی یک ،تزیینی نیستند .نمونههیایی
که در ادامه میآیند ،شامل یک درس اهزامیی دوره کارشناسیی ارشید ،ییک درس اصتییار دوره
کارشناسی ارشد و یک درس اهزامی دوره دکتر آموزش ریاضی است .در ای سه نمونه ،دزئیات
شلیی و منابع ،نیامده است و تنها ،محتوا اصیی آنها معرری شده است.
الف) یک درس الزامی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی
عنوان :روانشناسی آموزش ریاضی
نوع واحد :اصتیار  ،تعداد واحد ،3 :پیش نیاز :اصول آموزش ریاضی
اهداف درس :تیفیق موضوعات ریاضی و نقش آنها در توسعه مفاهیم ریاضیی ،دانیش مفهیومی و دانیش
اهگوریتمی و بررسی نقش هر یک در یاد یر ریاضی ،نقش ملت ها مختیف روانشناسی و نگرشهیا
مختیف مودود به ماهیت ریاضی در تبیی روشها تدریس ریاضی ،تجزیه و تحییل نوعِ یاد یر دانیش
آموزان و تأثیر آن ها بر آموزش و یاد یر ریاضی ،آشنایی با ساصت و ساز رایی ،آشنایی با عییل بیدرهمی
یاد یرند ان ریاضی ،معرری و نقد دهانبینی ساصت و ساز رایی در آموزش ریاضی.
سرفصلهای درس:
وگونگی شلل یر مفاهیم ریاضی در ه از دید اه ملات مختیف روانشناسی ،در نظر ررت تأثیر
عوامل مختیف در یاد یر ریاضی از دمیه رضا آموزشی ،نوع تدریس ،نوع رابطه بی معییم و دانیش-
آموزان ،هنجار ادتماعی در کالس درس یا ررهن

کالس ،تلیه بر شناصت دانش آموزان به عنوان محور

و مسئول اصیی یاد یر .
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) یک درس اصتیار دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی
عنوان درس :اصول آموزش ریاضی
نوع درس :اهزامی ،تعداد واحد ،3 :پیشنیاز :ندارد
اهداف درس :ارائه نگرشی وسیع در صوو تحوالتی که منجر به ایجاد ونی رشیتها در دهیان
شده اند ،آشنایی با نظام ها آموزشی دنیا ،بررسی عیل تغیییر کیفیی برنامیههیا ریاضیی در نقیاط
مختیف دهان.
سرفصل درس:
آشنایی با تشلیالت عمده آموزش ریاضی ،شرایط و عوامل مؤثر در تغییرات کیفیی برنامیههیا
ریاضی ،مقایسه نظام ها آموزشیی مختییف ،شیرایط ادتمیاعی ،سیاسیی و ررهنگیی در زمیان
تغییرات برنامهها ریاضی ،آشنایی با ارزیابیها بی اهمییی ریاضی ،روند تیاریخی در تحقیقیات
آموزش ریاضی از  1950تا  ،1980روند نوی در تحقیقات آموزش ریاضی بعد از ،1980تحقییق
و کالس درس ریاضی.

پ) یک درس الزامی دوره دکتری آموزش ریاضی
عنوان درس :ریشهها ریسفی و روانشناسی آموزش ریاضی
نوع درس :اهزامی ،تعداد واحد ،3 :پیشنیاز :ندارد
اهداف درس :شناصت مبد پیدایش ریاضی ،شناسایی ریشهها ریسفی آموزش ریاضی ،شناسایی
ریشهها روانشناسی آموزش ریاضی.
سرفصلهای درس:
وگونگی شلل یر مفاهیم ریاضی ،رویلردها غاه ریسیفی ریاضیی :ارالطیونی ،شیهود رایی،
ررماهیسم ،تالش انسانی
مواضع معررت شناسانه نسبت به ریاضی ،ماهیت دانش ریاضی از منظر دید اهها غاهی ریسیفی
ریاضی ،نقد دید اه مطیق رایی در ریاضی ،اثبیات و ابطیال در ریاضیی از دیید اه الکیاتوش ،انیواع
رویلردها ساصت و ساز رایی (کالسیک ،ارراطی ،ادتماعی) به عنوان یک دید اه ریسفی ریاضیی،
ریسفه ریاضی تجسم یارته ،نقش استعارهها در ریاضی ،نقش ارزشها در ریاضی ،نقش دیید اه هیا
ریسفی ریاضی بر وگونگی تدریس و یاد یر ریاضی ،نقش رویلردهیا مختییف روانشناسیی بیر

وگونگی تدریس و یاد یر ریاضی.
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 .5جمعبندی
بررسی سیر تحول برنامهها درسی کارشناسی ارشد و دکتر آموزش ریاضی در دهان و اییران،
نشان داد برا ای که «آموزش ریاضی» بتواند یک دیسیلیی مستقل دانشگاهی باشید ،اهزامیاتی
دارد که به مهمتری آنها اشاره میشود.


آموزش ریاضی به عنوان یک دیسیلیی دانشگاهی ،ماهیتی «بی رشتها » دارد.



آموزش ریاضی ،بر دو دیسیلیی قو «عیوم تربیتی» و «ریاضی» استوار است.



بحرانها ایجاد شدة تاریخی برا رشته ریاضی ،تقاضا بیرا تأسییس رشیته آمیوزش
ریاضی را از طرف دامعه ریاضی در سطح دهان ،ایجاد کیرد و مجیدداً ،ایی تقاضیا بیه
اشلال مختیف ،از طرف دامعه ریاضی در حال مطرح شدن است.



آموزش ریاضی نیز مانند هر دیسیلیی دانشگاهی ،باید معررتشناسی ،هستیشناسی و
روششناسی صود را داشته باشد تا بتواند به تبیی ها ریسفی منسجم و تبیی نظریه-
ها یا نظریهپرداز ها معتبر بلردازد.

 .6منابع مقاله
طاسلوه ،عیی .)1387( .فتمان میانرشتها دانش .پیوهشلده مطاهعات ررهنگی و

صورسند
ادتماعی .تهران.
ظهور زنگنه ،بیین .)1381( .دکتر آموزش ریاضی در دانشگاهها آمریلا .ررهن و اندیشة
ریاضی .شماره پیاپی  ،29پائیز  ،1381صص 31 .تا  .54انجم ریاضی ایران.
شهشهانی ،سیاوش .)1394( .سیر تاریخی ریسفة ریاضیات( .واپ اول .)1359 ،ررهن و اندیشة
ریاضی .شماره  ،59پائیز و زمستان  ،1395صص7 .تا .27انجم ریاضی ایران.
یاسلرس ،کارل .)1959( .ایدة دانشگاه .تردمة مهد پارسا و مهرداد پارسا ( .)1394انتشارات
ققنوس.
ویا ،زهرا .)1385( .تعییم و تربیت کثرت را .در عیی صورسند ؛ نظام ارتباطی آموزش در ایران:
آموزش متوسطه و آموزش عاهی با تأمیی بر عیوم انسانی ( .)1385انتشارات پیوهشلده مطاهعات ررهنگی و
ادتماعی.
ویا ،زهرا .)1395( .ریاضی و آموزش ریاضی :الزم و میزوم یلدیگر .ررهن و اندیشة ریاضی .شماره
 ،58بهار و تابستان  ،1395انجم ریاضی ایران.
ویا ،زهرا .)1394( .برنامه درسی ریاضی دانشگاهی؛ حوزه پیوهشی غفیت شده در ایران .دو روینامه
مطاهعات برنامه درسی آموزش عاهی .سال ششم ،شماره  ،12پائیز و زمستان  ،1394صص 7 .تا .12
انجم مطاهعات برنامه درسی ایران.
47

دکتر سهیال غالم آزاد _ دکتر زهرا ویا
. از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی.)2013( .منگینی.  و ام، ماتوس. ام.  دی، رورینگتی. اف
 وییه آموزش ریاضی و: ررهن و اندیشة ریاضی.)1394(  زهرا ویا و امیرحسی آشنا:بر ردان
 انجم ریاضی.52  تا9 . صص،1395  بهار و تابستان،58  شماره. رامیداشت زندهیاد پرویز شهریار
.ایران
 درتر انتشارات کمک.99  شماره. مجیه رشد آموزش ریاضی. حق یا امتیاز: مدرسه.)1389( . زهرا،ویا
.3  و2 . صص. وزارت آموزش و پرورش، سازمان پیوهش و برنامهریز آموزشی،آموزشی
Kline, Morris. (1980). Mathematics: The Loss of Certainty. Oxford
University Press.
Lakoff, George. & Nunez, Rafael. (2000). Where Mathematics Comes
from: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Beingasic Books.
Sriraman, B. & English, L. (2010). Theories of Mathematics Education:
Seeking New Frontiers. Springer.

منابع پیشنهادی برای درسهای کارشناسی ارشد و دکتری آموزش ریاضی
Alro, H.; Ravn, O. & Valero, P. (2010). Critical Mathematics Education: Past,
Present, Future. Sense Publishers.
Ball, D. L. & Evens, R. (2009). The Professional Education and Development of Teachers of
Mathematics. The ICMI 15 Study. Springer.

Bikner-Ahsbahs, A.; Knipping, C. &Presmeg, N. (2014). Doing Qualitative
Research Methodologies and Methods in Mathematics Education. Advances in
Mathematics Education Series, volume12.
Blömeke, S.; Jui Hsieh, F.; Kaiser, G. & Schmidt, W. H. (2013). International
Perspectives on Teacher Knowledge, Beliefs and Opportunities to Learn. Advances in
Mathematics Education Series, volume 6.
Carpenter, T. P.; Dossey, J. A. & Koehler, J. L. (2004). Classics in Mathematics
Education Research. National Council of Teachers of Mathematics. The Author.
Clarkson, F. &Presmeg, N. (2008). Critical Issues in Mathematics Education.
Springer.
Clements, K. &Ellerton, N. (1996). Mathematics Education Research: Past,
Present and Future.
UNESCO.
Cohen, L.; Manion, L. & Morrison, K. (2005). Research Methods in Education; 5 th
Edition (1st published in 2000). Taylor & Francis e-Library
Clemens, M. A.; Bishop, A. J.; Keitel, C.; Kilpatrick, K. & Leung, F. (2013). Third International
handbook of Mathematics Education. Springer.

Creswell, J. W. (2012) Educational Research: Planning, Conducting and
Evaluating Quantitative and Qualitative Research. (Fourth edition). Pearson.
Ernest, P. (1991). The philosophy of mathematics Education. London:
RoutledgeFalmer.
1395  پاییز و زمستان،14  شماره،7  سال،دوروینامه مطاهعات برنامه درسی آموزش عاهی

48

...شلل یر و تلوی یک برنامه بی رشتها دوره تحویالت تلمییی
Ernest, P. (Ed.) (1994). Constructing Mathematical Knowledge: Epistemology and
Mathematics Education. London. The Falmer Press.
Fauvel, J. & van Maanen, J. (2002). History in Mathematics Education: The ICMI
Study. Kluwer Academic Publishers.
Francous, K. & Van Bendegem, J. P. (Eds). (2007). Philosophical Dimensions in
Mathematics Education. Springer.
Hart, L. C.; Alston, A. & Murata, A. (Eds.) (2011). Lesson Study Research and
Practice in Mathematics Education: Learning Together. Springer.
Hanna, G.; de Villiers, M.; Lin, F. L. &Jui Hsieh, F. (2009). Proof and Proving in
Mathematics Education (vols. 1 & 2). ICMI Study19. Springer.
Kaiser, G.; Blum, W.; Borromeo, F. R. &Stillman, G. (2011). Trends in Teaching
and Learning of Mathematical Modeling. Springer.
Krulik, S. &Reys, R. E. (1980). Problem Solving in School Mathematics. National Council
of Teachers of Mathematics. The Author.
Lakoff, G. & Nunez, R. E. (2000). Where mathematics come from: how the
embodied mind brings mathematics into being. New York, Basic Books.
Li, Y.; Silver, E. & Li, S. (2014). Transforming Mathematics Instruction Multiple approaches and practice. .Advances in Mathematics Education Series,
volume11.
Li, Y. & Lappan, G. (2014). Mathematics Curriculum in School Education: Advancing
Research and Practice from an International Perspective. Advances in Mathematics Education
Series, volume 9.

Mcknight, M. A. &Mcnight, M. (2000). Mathematics Education Research: A
Guide for the Research Mathematician. American Mathematical Society (AMS).
National Council of Teachers of Mathematics. (1970). History of Mathematics
Education in US and Canada: 32nd Yearbook. The Author.
National Council of Teachers of Mathematics. (2012). Professional Collaborations in
Mathematics Teaching and Learning. 74th NCTM Yearbook. The Author.
National Council of Teachers of Mathematics. (2013). Implementing the Common Core
State Standards through Mathematical Problem Solving, Grades 6-8.
National Council of Teachers of Mathematics. (2014). Teaching Children Mathematics:
1994 to 2014 (Vols. 1- 20).The Author.

National Council of Teachers of Mathematics. (2012). Mathematics Curriculum: Issues,
Trends and Future Directions. 72nd Yearbook. The Author.
National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School
Mathematics. The Author.
Noddings, N. (1998). Philosophy of Education. Westview Press.
National Council of Teachers of Mathematics. (2012). Defining Mathematics Education
– Presidential Yearbook Selections 1926-2012. The Author.

Schoenfeld, A.H. (1985).Mathematical Problem Solving Academic Press.
Schoenfeld, A.H. (Ed.) (1994). Mathematical Thinking and Problem Solving. Lawrence
Erlbaum Associates Publishers.
Stanic, G. M. A. & Kilpatrick, J. (2003). A History of School Mathematics (Two
Volume Set). National Council of Teachers of Mathematics. The Author.
Skemp, R.R. (1971). The Psychology of Learning Mathematics. Penguin books.
49

دکتر سهیال غالم آزاد _ دکتر زهرا ویا
Skemp, R.R. (1981).Mathematics in the Primary School. Routledge.
Sriraman, B. & English, L. (2010). Theories of Mathematics Education: Seeking
New Frontiers. Springer.
Strauss & Corbin (1990).Basics of Qualitative Research: Grounded Theory,
Procedures and Techniques. Sage.
Tall, D. & Thomas, M. (2002). Intelligence, Learning and Understanding in
Mathematics: A Tribute to Richard Skemp. Post Pressed.
Tall. D. (1991). Advanced Mathematical Thinking. Kluwer Academic Publishers.
Yackel, E.; Gravemeijer, K.; Sfard, A. (Eds.) (2011). A Journey in Mathematics
Education Research: Insights from the work of Paul Cobb. Springer.

. راطمی، تهران.)1382 ، واپ هفتم،  صالقیت ریاضی (تردمه پرویز شهریار.)1962( . ج،پوهیا
).1392 ، زیر واپ، وگونه حل کنیم؟ (تردمه مسعود بهرامی بیدکیمه.)1945( . ج،پوهیا
 روشها تحقییق کمییی و کیفیی در عییوم.)1996( . پی. دی، و ال،. آر. دبییو، بورگ،.  د. ام،ال
 سیازمان مطاهعیه و، تهیران.)1389 ، واپ پنجم،تربیتی و روانشناسی (تردمه احمد رضا نور و هملاران
.تدوی عیوم انسانی دانشگاه ها (سمت) و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

1395  پاییز و زمستان،14  شماره،7  سال،دوروینامه مطاهعات برنامه درسی آموزش عاهی

50

شلل یر و تلوی یک برنامه بی رشتها دوره تحویالت تلمییی...

پیوست الف
جدول درسهای انتخابی دورههای تحصیالت تکمیلی آموزش ریاضی
کد

نام درس

تعداد

تعداد ساعت

واحد

دمع

نظر

عمیی

11

مبانی برنامه درسی با تاکید بر ریاضی

3

48



-

01

12

روانشناسی آموزش ریاضی

3

48



-

01

13

روشها تحقیق کیفی

2

32



-

01

14

نظریهها یاد یر ریاضی

2

32



-

01

15

روندها ددید در تدریس و یاد یر
ریاضی

2

32

-

01

16

روشها نوی تدریس ریاضی

2

32



-

01

17

تلنوهوژ و آموزش ریاضی

2

32



-

01

18

تازهها تحقیق در آموزش ریاضی
ابتدایی

2

32

-

01و 03

19

تازهها تحقیق در آموزش ریاضی
متوسطه

2

32

-

01و 03

20

توهید و ارزشیابی برنامه درسی ریاضی

2

32



-

01

21

آموزش و توسعه حررها معیمان ریاضی

2

32



-

01

22

سیر تاریخی آموزش ریاضی در دهان

2

32



-

01

درس






پیشنیاز

23

مدلساز ریاضی

2

32



-

01

24

مباحثی در آموزش ریاضی

2

32



-

با ادازه روه

25

روشها پیشررته آمار در تحقیقات
آموزشی

3

48

-

03

26

زمینهها تخووی تحقیق در آموزش
ریاضی

3

48

-

03

27

نظریهها یاددهی و یاد یر ریاضی و
حل مسئیه

3

48

-

 01و 02
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پیوست ب
جدول درسهای الزامی دوره دکتری آموزش ریاضی
نام درس

تعداد

تعداد ساعت

واحد

دمع

نظر

عمیی

نظریهها آموزش ریاضی

3

48



-

01

رویلردها معاصر پیوهشی در آموزش ریاضی

3

48



-

 01و 03

ریشهها ریسفی و روانشناسی آموزش ریاضی

3

48



-

01

جمع واحدها

9

52

پیشنیاز
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