
.past ,present and futureMathematics education research  
 

   (به نام خدا    )                                    

 
 آموزش رياضي       

 بهاره نيك بخش طهراني : ترجمه  

 

تحقيق آموزش رياضي شامل مباحث تحقيقاتي در زمينه هاي طراحي و اجرا و 

 .تفسير و گزارشات تحقيقاتي در حوزه آموزش رياضي است

چگونه فردي "ادن به سواالتي نظير تحقيق آموزش رياضي محدود به پاسخ د

رويكرد آموزش "يا  "اعداد كسري را به يك بچه كالس ششم آموزش دهد

مثلثات بر اساس دايره اي به شعاع يك بهتر است يا رويكرد آموزش آن از طريق 

 .نيست "مثلث قائم الزاويه

 هر چند چنين سواالت محتوايي مي تواند اساس منطق بررسي هاي تحقيقاتي را

اما در حال حاضر متون تحقيقاتي آموزش رياضي در سطح بين ، شكل دهد

اري حوزه هاي غير محتوايي مي شود نظير المللي و گسترده مربوط به بسي

ارائه راه حل هاي حل  ، (به لحاظ جنسيت و طبقه)اجراي عدالت در كالس درس

هاي مشاركت در آموزش  ، امكان ارائه انتقاد ساخت و سازگرايي، مسئله

نقش و ، و موارد مربوط به زبان و اثرات فرهنگي در امور آموزش( تيمي)گروهي

 ....اثر تكنولوژي هاي نوين 

منطقه آسياي جنوب )توسعه سريع اقتصادي و تكنولوژي در اغلب ملل منطقه 

و تنوع زبان ها و فرهنگ ها در سطح ملي و بين المللي ( شرقي و اقيانوسيه

زوم ايجاد و پياده سازي تجارب متفاوت با بافت هاي مختلف منطقه حاكي از ل

 .مختلف اجتماعي است
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هر راهبردي به دانش رياضي كه فرض بر اين دارد كه رياضيات مدرسه بايد 

بيشتر مربوط  به آماده كردن دانش آموزان براي مطالعات رياضيات باالتري كه 

اي پيشرفته مانند در كشوره( پيش دانشگاهي)دانش آموزان سال آخر دبيرستان

 .احتماال غير قابل قبول استد مي كند و در پيش مي گير مطالعهآمريكا و ژاپن 

البته اين خود جاي بحث دارد كه بسياري از كشورهاي منطقه آسيا واقيانوسيه 

نامه هاي رياضي و تجربه هاي آموزش ، ياد بر( يا اغلب نا آگاهانه) آگاهانه

را وارد كرده و پذيرفته اند ،اتخاذ  ناسب نيستندگيري،ياد دهي و ارزيابي كه م

 .(Ridgway & Passey 1993).كرده ند

سال گذشته متخصصين نه تنها خود در  02نيز مي توان بحث كرد كه طي 

آموزش رياضي دچار اشتباه بوده اند بلكه اين اشتباهات را به سيستم معادالت 

 (كرده اند وارد)هاي آموزشي در سراسر جهان تزريق كرده اند
Altbach,Arnove,Kelly(1992),Carnoy(1974), 

Zachariah, Silva(1980) 

ملي در كشورهاي مختلف  مدرسه اي  همگي بحث كرده اند كه سيستم هاي

نا مساوي بين قدرت  روابط  بين واقع شده  به عنوان سيستم هايي كه است نياز 

 .ديده شوند  المللي

شرايط و محيط تاريخي و  ،از طريق طراحي ها kitchen(1995)بر اساس نظريه 

كشورهاي صنعتي غربي،بر سيستم توزيع نا عادالنه منابع مادي و معنوي،

آموزشي كشورهاي كمتر صنعتي شده تسلط يافته اند و به استيالي سيستم 

 .هاي اقتصادي و آموزشي كشور هاي غير صنعتي ادامه دادند

Coombs(5891) اي تاريخي اين روابط نا برابر به دوره استدالل نمود كه ريشه ه

هاي استعماري بر مي گردد،زماني كه بسياري از كشور هاي جهان سوم مدل 

بدون توجه به )هاي آموزشي خود را بر اساس مدل هاي كشور هاي صنعتي 

به طور غير عادي (تجانس و بدون در نظر گرفتن نيازهاي واقعي و شرايط و منابع

 .داري كردندو به اشتباه الگو بر
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اظهار داشتند كه استفاده گسترده و مستمر از Passey(1993),Ridgway بويژه 

دهنده  امتحانات كتبي تدوين شده در كشورهاي خارجي در رياضيات نشان

بقاياي قدرت استعماري است و حتي اگر اين امتحانات در داخل انجام شود به 

 .عنوان موسسات وابسته ي امپرياليسم فرهنگي عمل مي كنند

امتحانات طراحي شده در خارج از كشور  Passey , Ridgwayبر اساس نظريه 

دانشگاه ها مشخصا به درد اعضاي مرفه جامعه مي خورند كه توانايي دستيابي به 

در سراسر دنيا را دارند و نيز براي برخي ديگر هم ممكن است زمينه دستيابي به 

 .كارهاي تخصصي را فراهم سازد

بحث درباره نتايج تحقيقات در رابطه با مقاصد اين كتاب،بايد توجه شود كه هر 

كشوري در ناحيه اقيانوسيه به جز تايلند،اگر بخواهيم از نقطه نظر سياسي 

( در هر مقطعي در تاريخ يكصد سال گذشته )كنيم، در يك زماني صحبت

 .مستعمره بودند

لذا از اين نظر بسياري از كشور هاي مستعمره در حقيقت روند مستعمر بودن 

خود را بويژه در بسياري از جنبه هاي جامعه حفظ كرده اند،از جمله آموزش 

 .رياضي و تحقيقات آموزش رياضي
  

 آموزش رياضيرياضيات و  فرهنگ،

 

در ساختار آموزش رياضي اجتناب از تحميل خارجي يا پذيرش داخلي تجارب 

 .استعماري،گفتنش آسان تر از انجام دادن آن است

Secada(1990)   ضمن ارج نهادن به فضيلت مردماني كه خود موضوعات

مورد نظرشان را به روش خودشان ،از نظر خودشان، با استفاده از عبارت خود 

هيچ ملتي نمي تواند از ديگر ملل منزوي  05ف مي كنند،اما در قرن تعري

 .نمي تواند بدون ارتباط با ساير انجمن ها باشدباشد،هيچ انجمني 
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همواره كشورها تحت تاثير دنياي بيروني خود خواهند بود و لذا احتمال اين كه 

براي  مردمان آن كشور بتوانند تصميمات مربوط به نحوه آموزش رياضي مدارس

كودكانشان را فارغ از برنامه آموزشي ارائه شده در كشورهاي تراز اول بكار بندند 

آن شكل از رياضيات چيزي است كه فكر مي كنند در اين رياضيات يك  .، نيست

 .رمزي بوده است كه باعث شده است كشورهاي غربي پيشرفت كنند

فرزندانشان براي سر و  به عالقه و ظرفيت نسبت اغلب اعتقاد نابه جائيوالدين 

رياضيات رسمي و از عهده بر آمدن آنها (مجرد)كار داشتن با تقاضاهاي محض

اين موضوع كار را مشكل مي كند كه سياست هاي مبتني بر تحقيق در .دارند

از سوي ديگر معلمان و مديران موسسات  .رابطه با آموزش رياضي را رشد دهد

ه مشخص مي كند چه كساني بايد آموزشي در صدد هستند، سياست هايي ك

اجازه دهند چه  چيزهايي در رياضي بايد خوانده شود و به چه شكلي مطالعه  و 

 .در چه سطحي آموزش داده شود، را رشد دهند و بكار گيرند

در موقعيت هاي محدود محلي احساسات و ارزش ها و سياست ها معموال  

در رابطه با تصميماتي ( داللمبتني بر است)موثرتر اند از قضاوت هاي مستدل

درباره ي شكل هايي از آموزش رياضي كه در دسترس ياد گيرندگان قرار مي 

بدين دليل تحقيق آموزش رياضي نياز دارد يك محدوده اي از روش    .گيرد

 .شناسي ها را در بر گيرد

يك راهبرد شناختي يا هر راهبرد ديگري به خودي خود فقط يك بخشي از 

آنچه مورد نياز است نوعي ديدگاه مردم شناسانه  .را شرح مي دهدتصوير كلي 

اي است كه از محيط هايي كه يادگيري آموزش رياضي اتفاق مي افتد،نفوذ مي 

بر فرهنگ هاي مدارس و ساير موسسات آموزشي (  به طور خاص)كند و بويژه

ير مي رسمي كه در آنها برنامه هاي آموزش رياضي بايد بنيان گذاشته شود تاث

البته وظيفه بزرگ و غير ممكني است،گرچه اين كتاب توجه خاص اش را  .گذارد

 www.unesco.org             .به آموزش در منطقه آسيا و اقيانوسيه دارد
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