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سير تحول و شکل گيری
 برنامه های درسی رياضی مدرسه ای 

در ايران

چکيده
به مناسبت تغييرات پيش بينی شده در برنامة درسی در سطح ملی، 
مجلة رشد آموزش رياضی با توجه به رسالت و مأموريتی که در رابطه 
دارد، در  برنامة درسی رياضی  به طور خاص،  برنامه های درسی و  با 
شماره های پيشين و در حد توان، به اين مهم پرداخته است. در ادامة 
اين تالش، در اين مقاله سير تحول و شکل گيری برنامه های درسی 
مدرسه ای در ايران با تأکيد بر دورة ابتدايی مورد بررسی قرار گرفته 
است. انتظار می رود که اين روند ادامه يابد تا بتوانيم تصوير دقيق تری 
از تاريخ پرفراز و فرود برنامة درسی مدرسه ای را در ايران، در اختيار 

خوانندگان گرامی قرار دهيم.

کليدواژه ها: برنامة درسی رياضی، تاريخ برنامة درسی، برنامة 
درسی رياضی دورة ابتدايی.

بررسی اسناد تاريخی مرتبط با سير تحول آموزشی نشان می دهد 
که در طول تاريخ، ايرانی ها نسبت به آموزش و تربيت انسان ها و توليد 
و توسعة علمی مشتاق و حساس بوده اند و به طور پراکنده ـ و نه نظام وار ـ 
توليدات درخشان علمی نيز داشته اند. با اين وجود، از شروع قرن تمام شده 
در ايران، موضوع آموزش رسمی به معنای الزامی بودن آن برای همة 

واجب التعليم ها به طور جدی پيگيری شد.
تعليم و  از قرن ها پيش،  که  بود  بيرشک (۱۳۷۷) معتقد  مرحوم 
تربيت به شکل های مختلف در جامعة ايران جريان داشته است «اما با 
شکل گيری فرآيند نوسازی تمدنی از اوايل قرن گذشتة ميالدی، تمدنی 
شروع به از بين رفتن و تمدن ديگری شروع به جايگزين شدن شد». 
وی توضيح می دهد که اين دوران مصادف با انقالب مشروطيت بود و 
در ايران نيز آموزش دچار تغييرات اساسی شد. به گفتة بيرشک، تا زمان 
فتحعلی شاه قاجار دولت هيچ مداخلة مستقيمی در امر تعليم و تربيت 

زهرا گويا
دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي

له
قا
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نداشت و کسانی که طالب 
سطح  در  بودند،  آموزش 
مکتب خانه ها  در  پايين 
می پرداختند  تحصيل  به 
امروزی،  اصطالح  به  که 
گوشه ای از تالش بخش 
خصوصی شمرده می شد 

و آموزش در سطح باالتر، به عنوان شاگردی نزد دانشمندان يا به صورت 
آموزش دينی در مساجد و مدارس انجام می شد و به همت مردمان خير 
يا با پولی بود که مؤمنان به پيشوايان و رهبران دينی [برای امر آموزش] 

می پرداختند. بيرشک (۱۳۷۷) در ادامه شرح می دهد که؛
اگر گاهی وزير دانش پروری چون نظام الملک به ايجاد نظاميه ها 
می پرداخت و بزرگان به او تأسی يا تقليد می کردند... يا اگر پادشاهانی 
برای عالمان مدارس می ساختند، همة اين، جنبة خصوصی و شخصی 
داشت. دولت به مفهوم امروزی که قدرت خود را منبعث از نيروی مردم 
بداند و خود را خدمتگزار مردم بشناسد... به وجود نيامده بود. پس انتظار 

هم نمی رفت دولت هايی چنان، کاری چنين کنند (ص ۲۴۷).
در اين دوره به دنبال افزايش ارتباطات با جهان غرب و درک فاصله با 
آن، توجهات بيشتری به سوی تعليم و تربيت جلب شد. محمدعلی اميری 
(۱۳۷۹) يکی از رئيس های پيشين سازمان پژوهش و برنامه ريزی وزارت 

آموزش و پرورش، علت و جهت اين توجه را توضيح می دهد:
کشور ما از نيمة دوم قرن ۱۹ به دنبال احساس نيازی که از طرف 
جامعه مطرح شده بود، به طرف اشاعة آموزش و پرورش جديد رفت. درست 
پس از شکستی که از روس ها خورديم، دريافتيم که جنگ ما در تکنولوژی 
ضعيف است. پس سراسيمه شروع به جبران اين نقيصه کرديم. اگر به تاريخ 
دوران قاجار بنگريم، می بينيم که از زمان مرحوم قائم مقام و بعدها در دورة 
ناصرالدين شاه، تعداد زيادی از شاهزادگان و نيز برخي از فرزندان اشراف 
را برای تحصيل به خارج اعزام کردند. وقتی به آستانة انقالب مشروطيت 
می رسيم، گسترش مدارس جديد به صورت يک آرمان سياسی درمی آيد و 
همة مشروطه خواهان، طالب گسترش آموزش و پرورش می شوند.... آموزش 
و پرورش نوين در آن زمان، با آرزوهای سياسی ملت ها آميخته شده بود. 
منتهی نحوة شکل گيری آن از ابتدا به صورت تقليدی شکل گرفت... از همان 
ابتدا، شروع به تقليد از تعليم و تربيت غرب کرديم... وقتی چيزی به صورت 

تقليدی از جای ديگر گرفته 
می شود، طبيعی است که با 
شرايط و مقتضيات درونی 

همخوانی نداشته باشد.
 (۱۳۸۱) مصحفی  اما 
اين فرايند را حتی به شکل 
ارزيابی  مثبت  آن،  تقليدی 
می کند و به خصوص در رابطه با برنامة درسی رياضی، اين حرکت را منشأ 

اثرات ماندگار می داند:
جنگ های ايران و روس نياز جامعة ما را به رياضياتی باالتر و 
روزآمدتر آشکار ساخت و درپی آن چند نفری برای تحصيل به خارج 
اعزام شدند. مدرسة فنی ـ نظامی دارالفنون بنيان يافت و ديری نگذشت 
که مدرسه های ابتدايی و متوسطه به سبک جديد، يکی پس از ديگری 
تأسيس شدند. بنا به نوشته ها و روايات تاريخی، رياضيات روز را در 
دارالفنون و در بعضی از مدرسه هايی که کميسيون های مذهبی خارجی 
و  می کردند  تدريس  فرانسوی  معلمان  ابتدا  در  بودند،  کرده  تأسيس 
کتاب های درسی هم برگزيده از کتاب های درسی چاپ فرانسه بود. 
ديری نپاييد که فارغ التحصيالن دارالفنون و از فارغ التحصيالن اعزامی 
به خارج، عده ای جای معلمان خارجی را گرفتند و عده ای تدريس در 
مدرسه های تاره تأسيس را عهده دار شدند و لزوم تهية کتاب های درسی 
رياضی به زبان فارسی، پيش آمد. در مرحلة نخست، به انتخاب سرپرست 
دارالفنون، کسانی به ترجمة کتاب های درسی از فرانسه به فارسی مأمور 
شدند و در دارالفنون، چاپخانه ای برای چاپ اين ترجمه ها فراهم آمد.

درواقع، آموزش نوين در ايران با دارالفنون، وارد مرحلة جديدی 
شد و مقدمات آموزش رسمی در ايران، آماده گرديد. تاريخ آموزش و 
پرورش (۱۳۵۴) و قانون اساسی معارف (دورة دوم، بند سوم) مصوب 
دهم ذيقعده ۱۳۲۹ قمری، نشان می دهد که قبل از آموزش رسمی، 
تأکيد بر موضوع های درسی يکی از جهت گيری های اصلی برنامه های 
درسی بود. اين جهت گيری از داليل عمدة جذب افراد به مدرسه و 
ايجاد اعتماد در جامعه نسبت به مدرسه بوده است. افراد بايد قانع 
می شدند که بين مدرسه رفتن و مدرسه نرفتن، تمايز وجود دارد زيرا در 
شروع قرن بيستم، يکی از وظايف مهم مدرسه، انتقال دانش و حقايق 
علمی به دانش آموزان بود. در آن زمان و در غياب رسانه های عمومی و 

تا زمان فتحعلی شـاه قاجار دولت هيچ مداخلة مستقيمی در 
امر تعليم و تربيت نداشـت و کسانی که طالب آموزش بودند، 
در سـطح پاييـن در مکتب خانه ها به تحصيـل می پرداختند 
کـه به اصطالح امروزی، گوشـه ای از تـالش بخش خصوصی 
شمرده می شد و آموزش در سـطح باالتر، به عنوان شاگردی 
نزد دانشمندان يا به صورت آموزش دينی در مساجد و مدارس 

انجام می شد
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ارتباطات کنونی، هم چنين 
به داليل محدوديت منابع 
و کم بودن حجم اطالعات، 
مدرسه اين مهم را به خوبی 
انجام می داد و اين تمايز 
د  يجا ا طبيعی،  به طور 
گذشته،  اين  از  می شد. 
پس از انقالب مشروطيت 

و تأسيس سازمان های دولتی به شيوة اروپايی و وسعت يافتن تشکيالت 
آن ها، نياز به وجود افراد تحصيل کرده  فزونی يافت. در آن زمان، ديده 
می شد که هر سازمانی مدرسة وابسته به خود را تأسيس می کند و به 
تربيت افراد مورد نياز خود می پردازد. در چنين مدارسی، هدف به طور 
بومی تعيين می شد و موضوع های درسی با توجه به نياز مشخص شده، 
انتخاب می گرديد. پس از اين دوران، حرکت به سمت آموزش رسمی 

شتاب بيشتری گرفت.

سير تاريخی آموزش رسمی در ايران
گويا (۱۳۷۸) توضيح می دهد که «در برنامة سال ۱۲۹۰ خورشيدی، 
از سه نوع تربيت در آموزش رسمی نام برده شده است. تربيت علمی 
(تدريس مواد برنامه در کالس ها)، تربيت اخالقی (سخنرانی در خالل 
گردش ها) و تربيت بدنی (ورزش و مسابقه). درواقع، هدف آموزش رسمی 
تربيت دانش آموزانی با توانايی های علمی، اخالقی و بدني عنوان شده 
بود. برای تربيت شهروندانی با توانايی های فوق، تعداد دبيرستان ها 
باسواد  افراد  به  نياز  به علت  اين حال، جامعه  با  و  افزايش می يافت 
تقاضای افزايش باز هم بيشتری را داشت» (ص ۶۵). در همان ايام، 
مصلحان آموزشی راجع به چرايی اين تقاضا بحث می کردند و به عنوان 

نمونه، ميرزا علی اصغرخان حکمت (۱۳۰۶) بيان نمود که:
در دوران کنونی، پيشرفت هايی نصيب ايران شده است که نياز به 
فارغ التحصيالن دانشگاه را روزبه روز زيادتر می کند. از هر سو، مردم و 
ادارات و بنگاه ها درپی مهندس و دبير و پزشک و حقوق دان هستند 
و به واسطة نداشتن آدم، ناچارند يا از بيگانه ياری جويند يا از توسعه 
خودداری کنند. برای افزودن شمارة کسانی که وارد دانشگاه می شوند، از 
سال گذشته وزارت فرهنگ نه تنها ۳۵ کالس متوسطه جديد داير نموده، 

بلکه شالودة ۲۵ دبيرستان 
تازه را نيز ريخته است.

افزايش  با  هم زمان 
تقاضا  دبيرستان ها،  تعداد 
برنامه های  تغيير  برای 
نوشته های  در  نيز  درسی 
مختلف ابراز می شد. برای 
گلچين  علی اکبر  نمونه، 
(۱۳۱۶) معتقد بود که «برای پيشرفت منظور مقدس فرهنگ برای 
همه، بايد در برنامة سنگين و رنگين دبستان ها و دبيرستان ها تجديدنظر 
شود، زيرا تاکنون در کشور ما برنامه های استعماری تدوين می شد که 
حتی در سومالی و سوماترا و جث و زنگبار هم نظير آن نبوده است و 
با اين طرز تدريس است که تحصيل کرده های ما، همه چيز خوانده اند 
ولی هيچ چيز نمی دانند». کليات برنامه ای که مورد نقد قرار گرفته بود 

چنين بود:
برنامة تحصيالت شش سالة ابتدايی و سه سالة دورة اول متوسطه 
برای عموم نوباوگان يکی است: (با مختصر تفاوتی برای دوشيزه گان 
راجع به امور خانه داری). پس از کالس ۹، دانش آموزان به چند دسته 
تقسيم می شوند. عده ای از آن ها به هنرستان صنعتی، موسيقی، دواسازی 
و مقدماتی داخل شده، اين دسته به خرج دولت به مدت دو سال تحصيل 
کرده و پس از خاتمه، با رتبة آموزگاری در دبستان ها به خدمت معارف 
مشغول می شوند. باالخره قسمتی از دانش آموزان که تحصيالت عاليه را 
آرزو دارند، سه سال دورة متوسطه را خاتمه داده و پس از اخذ گواهينامة 

متوسطه، به دانشگاه وارد می شوند (سالنامة تعليم و تربيت، ۱۳۰۶).
يکی از علت های اصلی انتقادهای وارد شده بر اين برنامه، سنگينی 
و حجم زياد مطالب آن بود. به گفتة عيسی صديق (۱۳۴۷)، «در سال 
۱۳۱۷ در سازمان و برنامة دبيرستان ها تغييرات نامطلوبی داده شد که 
باعث سنگينی دستور تحصيالت و رعايت نکردن ذوق شاگرد شد و 
مواردی منظور گرديد که در زندگی مورد حاجت نيست. دورة تحصيالت 
متوسطه که تا آن زمان به دو دورة سه ساله تقسيم شده و دورة دوم 
دارای چند شعبه بود و شاگرد در انتخاب هريک از آن ها آزادی داشت، 
از آن پس به سه دوره مبدل گرديد: دورة اول سه ساله، دورة دوم دو ساله 
که دنبالة دورة اول و برای تمام دانش آموزان اجباری بود و دورة آخر يک 

وقتي به آستانة انقالب مشروطيت می رسيم، گسترش 
مدارس جديد به صورت يک آرمان سياسی درمی آيد 
و  آموزش  گسترش  مشروطه خواهان، طالب  و همة 
پرورش می شوند.... آموزش و پرورش نوين در آن 
زمان، با آرزوهای سياسی ملت ها آميخته شده بود. 
منتهی نحوة شکل گيری آن از ابتدا به صورت تقليدی 

شکل گرفت...

 

 



۷
دوره   28
شماره 4

 تابستان90

۱۰۴

ساله که به سه شعبة ادبی، 
تقسيم  طبيعی  و  رياضی 
 (۱۳۷۸ ) گويا  می شد». 
«مجموع  که  می افزايد 
پنج سال اول دورة متوسطه 
که دارای برنامة تحصيلی 
يکسان برای همگان بود، 
به  نهايی  امتحان  يک  با 

ديپلم علمی يا ديپلم ناقص ختم می شد. فارغ التحصيالن در اين دوره، 
پس از گذراندن يک سال آخر متوسطه و موفقيت در امتحان نهايی به 
دريافت ديپلم کامل متوسطه در هريک از سه شعبة ادبی، رياضی يا 

طبيعی نايل می آمدند» (ص ۶۷).
مصحفی (۱۳۸۱) با وجودی که تقليد با تفکر و بسترساز را پيش 
از شکل گيری و در اوايل آموزش رسمی تأييد می کند، اما معتقد به تقليد 
آموزشی بدون نقد و بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعی و فرهنگی 
نيست و نگرانی خود را از اين که تقليد به يک سنت آموزشی تبديل 
شود، ابراز نگرانی می کند. به گفتة وی، «بسياری از تغييرات که در 
برنامه ريزی درسی کشور ما پديد آمد، به تقليد از نظام آموزشی ساير 
کشورها بوده است. مثًال، نظام رشته ای (علوم رياضی، علوم تجربی، 
علوم انسانی) که سال هاست در کشور ما پياده می شود، به تقليد از 

نظامی است که قبًال در فرانسه رايج بود.
برنامة درسی هم تقريبًا منطبق با نظامی است که در آنجا وجود 
داشت. مثالً  وزن دروس رياضی در رشته های رياضی، علوم تجربی و 
علوم انسانی، مانند آنچه که قبًال در فرانسه بود، تقريبًا تغييری نکرده 
است. در ابتدا تقليدی صورت گرفت و اين تقليد، کم کم به شکل يک 
سنت درآمد». درواقع، تاريخ نشان می دهد که نگرانی مصحفی (۱۳۸۱) 
نسبت به نهادينه شدن تقليد و تبديل آن به سنت تا چه اندازه به جا 
بود. تغييرات سريع برنامة درسی رياضی از ابتدای دهة ۱۳۵۰ که ماهيت 
اساسی آن تقليدی بود، اين نگرانی را معنای تازه ای بخشيد. به خصوص 
آن که بيشترين خسارت اين تقليد، ايجاد عدم تعادل در برنامة درسی 
رياضی و افت شديد متقاضيان ورود به رشتة رياضی ـ فيزيک تا کمتر 

از ۷ درصد در سال ۱۳۶۳ بود (حداد عادل، ۱۳۶۳).
کتاب های  توليد  چگونگی  به  هم چنين،   (۱۳۸۱ ) مصحفی 

گذشته  در  رياضی  درسی 
و  تأليف  که  می پردازد 
ترجمة کتاب های درسی از 
ابتدای تشکيل مدارس به 
شکل مدرن تا سال ۱۳۱۷، 

آزاد بود:
سی  ر د ب  کتا هر 
تازه تأليف که به تأييد وزارت 
معارف می رسيد، اجازة چاپ و پخش می يافت... در سال ۱۳۱۷، تأليف 
کتاب های درسی در انحصار وزارت فرهنگ درآمد. اين وزارت، امر آموزش از 
ابتدايی تا سطح عالی را زير نظر داشت... نخبگان و استادان دانشگاه تهران، 
به تأليف کتاب های درسی دبيرستان مأمور شدند، کتاب های پرمحتوا و دقيق 
در موردهايی بسيار فشرده فراهم آمد که در آن ها، به جای اصطالح های 
متداول و مأنوس، اصطالح های فارسی و ناب و نامأنوس به كار رفته بود... 
پس از شهريور ۱۳۲۰، تاحدود يك دهه، تحت تأثير جو سياسي آشفته كه 
در كشور حاكم بود، نظام آموزشي، برنامه ها و كتاب هاي درسي هم، وضعي 
كم و بيش ناپايدار داشت (وباالخره)، كار چاپ كتاب هاي درسي وزارتي 
مختل شد. يك دورة تازة رقابت براي تأليف و چاپ و نشر كتاب هاي 
درسي جديد پا گرفت. گروه ها و تشكل هاي فرهنگي به وجود آمدند و كار 
تأليف گروهي كتاب هاي درسي را آغاز كردند. اما كتاب هاي درسي كه به 
بازار آمدند، بيشترشان ويرايش هاي جديدي يا از كتاب هاي وزارتي يا از 

كتاب هاي رايج پيش از آن بود.
اوضاع  نابساماني  و  بي ثباتي  دوران  با  ايام كه مصادف  اين  در 
اقتصادي كشور نيز بود، مؤسسه هاي دولتي و خصوصي، توانايي استخدام 
فارغ التحصيالن دبيرستان ها را نداشتند. از اين رو، دولت با مسئله حاد 
ديپلمه هاي بيكار روبه رو شد و اين شرايط دشوار، نوعي شتاب زدگي 
از  گروهي  جز  آورد.  وجود  به  آموزشي  برنامه هاي  در  را  قضاوت  در 
كارشناسان علوم تربيتي، سياستمداران هدف دورة متوسطه را كه آماده 
كردن نوجوانان را براي ورود به اجتماع در درجة اول و آماده كردن آنان 
براي ورود به دانشگاه در درجة دوم بود، با مسئله تربيت متخصص درهم 
آميختند و تصميم هاي شتاب زده گرفتند. اميري (۱۳۷۹) به گوشه هايي 

از اين دوره اشاره مي كند:
ايران مسئلة  در سال ۲۶-۱۳۲۵، در  از جنگ جهاني دوم  پس 

در ابتدا معلمان فرانسوی تدريس می کردند و کتاب های 
درسی هم برگزيده از کتاب های درسی چاپ فرانسه بود. ديری 
نپاييد که فارغ التحصيالن دارالفنون و از فارغ التحصيالن اعزامی 
به خارج، عده ای جای معلمان خارجی را گرفتند و عده ای 
تدريس در مدرسه های تاره تأسيس را عهده دار شدند و لزوم 

تهية کتاب های درسی رياضی به زبان فارسی، پيش آمد
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يزي  مه ر نا بر ت  ر و ضر
اجتماعي و اقتصادي مطرح 
الزم  تجربة  چون  و  شد 
وجود نداشت، از يك عده 
نام  مشاوران آمريكايي به 
ماوراء  مشاوران  گروه 
بحار استفاده كردند. آن ها 

آمدند و روي مدارس، روستاها، كشاورزي و... مطالعه كرده و گزارش 
دادند... آن ها [آمريكايي ها] به نظام تعليم و تربيت ايران سه ايراد اساسي 
گرفته بودند. يكي اين كه تكيه زيادي روي سنت دارد، دوم اين كه روي 
دين تكيه دارد و سوم اين كه بيشتر نظري است تا عملي. اين گزارش 
آرام آرام در ذهن تصميم گيران آن زمان جا افتاد و در برنامة اول عمراني 
و هم چنين برنامه دوم عمراني، توجه زيادي به آموز ش هاي فني حرفه اي 
شد. در دوران برنامه سوم عمراني در آن روزگار، تعداد زيادي مدارس 
فني حرفه اي ساخته شد و هدف برنامه اين شد كه جلوي توسعة نظري 
را بگيرند، البته بدون در نظر گرفتن مكانيسم هاي اجرايي آن. بر مبناي 
اين برنامه، امكانات كمتري به مدارس متوسطه اختصاص دادند، ولي 
از طرف ديگر، اقبال مردم به رشته هاي نظري هم چنان وجود داشت. 
در عمل، آموزش و پرورش مجبور شد مدارس و معلمان خوب ابتدايي 
را به مدارس متوسطه اختصاص دهد. به عبارت ديگر، يك تصميم 
نابجا يا تصميمي كه مكانيسم هاي اجرايي خود را پيش بيني نكرده بود، 

موجب شد تا هم ابتدايي تضعيف شود و هم متوسطه.
عالوه بر اين، نيمة دوم دهة ۱۳۳۰ مصادف بود با تغيير ديگري در 
نظام آموزشي كشور. در بخشنامه اي كه با امضاي وزير آموزش وقت _ 
دكتر محمود مهران- صادر شده بود، طبق بخشنامة شمارة ۳۴۴۰۱/۸۴ 

مورخ ۱۳۳۴/۶/۴ ادارة مطالعات و برنامه ها، تذكر داده شده بود كه:
براي پيشرفت امور تعليم و تربيت، تنظيم برنامه تنها به منزلة مقدمه 
الزمي به شمار مي رود. آنچه كه كمال اهميت را دارد اين است كه آقايان 
دبيران، روش كار خود را با قواعد و قوانين تعليم و رشد و نمو كودكان 
تطبيق دهند... توجه داشته باشند كه برنامة جديد، هم چنان كه كار تحصيالت 
را ماليم تر كرده و به احتياجات زندگي نزديك تر ساخته است، به همان 
ميزان زمينة فعاليت را براي آقايان دبيران و اولياي دبيرستان ها وسيع تر 
كرده است. (برنامة تحصيالت دورة اول متوسطه و جدول ساعات هفتگي، 

ادارة كل تعليمات متوسطه، 
پرورش،  و  آموزش  وزارت 

فروردين ۱۳۴۷).
افزايش  مقايسة  از 
ساعت هاي  كاهش  و 
درس هاي مختلف در اين 
تغيير نظام آموزشي نسبت به 
برنامة  قبلي، مي توان اين استنباط را كرد كه اين گونه تغييرات در برنامه هاي 
درسي، بيشتر در جهت تأمين نيازهاي شهروندي و عملي – كاربردي 
بوده است و شايد انتظار مي رفت كه همين حركت، به ماليم تر شدن كار 
تحصيالت كمك كند كه تاريخ خالف اين را نشان مي دهد. شايد اجازة 
تأسيس مدارس ملي كه در همين ايام به افراد واجد شرايط از طرف 
آموزش وپرورش داده شد، در راستاي چنين تعديلي بود. البته توجيه صدور 
اين مجوز، خواست پدران و مادران تحصيل كرده اي اعالم شد كه انتظارات 
بيشتري از نظام آموزشي داشتند. ميرهادي (۱۳۷۹) كه از مؤسسان يكي از 
معروف ترين مدارس ملي به نام فرهاد بود، هدف از «تجربة خاص» خود 

را دگرگون كردن برنامه هاي آموزشي بيان مي كند:
زماني كه ما شروع به كار كرديم، كتاب هاي دورة ابتدايي، هيچ گونه 
ارتباطي با واقعيت زندگي نداشتند و در واقع، جاي علوم جديد در آن ها خالي 
بود. با رياضيات جديد بيگانه بودند و دروس فارسي و زبان، در قالب متوني 
خشك ارايه مي شدند. در ابتداي كار، با خودمان چند عهد كرديم؛ يكی 
اين كه كًال كتاب هاي درسي و روش تدريس را دگرگون كنيم. البته ما اين 

كار را تحت پوشش نظام عمومي آموزش وپرورش انجام مي داديم.
وي در ادامه، به اراية چند نمونه مي پردازد كه مي توان از آن ها، 

راهبردهاي نوآورانه اي استخراج نمود:
مثًال كتاب اول دبستان را با كمك خود دانش آموزان كالس اول 
نوشتيم. بعدها اين كتاب را در اختيار خانم ثمينه باغچه بان گذاشتيم. وي 
در تنظيم اين كتاب با روشي كه پدرشان بنيانگذار آن در ايران بود، آن را 
كامل و نواقصش را برطرف كرد. كتاب علوم سوم دبستان را نيز با كمك 
دانش آموزان همان كالس نوشتيم. سپس اين كتاب را به سازمان كتاب هاي 
درسي ارايه داديم و اين كار، سرآغاز جدا كردن كتاب هاي علوم تجربي 
از كتاب هاي فارسي شد. با همين ديدگاه، وارد حوزة كتاب هاي فارسي 
ابتدايي شديم. باز با همكاري خود دانش آموزان، روي موادي كه مورد عالقة 

درواقع، آموزش نوين در ايران با دارالفنون، وارد مرحلة 
جديدی شد و مقدمات آموزش رسمی در ايران، آماده گرديد. 
تاريخ آموزش و پرورش (۱۳۵۴) و قانون اساسی معارف (دورة 
دوم، بند سوم) مصوب دهم ذيقعده ۱۳۲۹ قمری، نشان می دهد 
که قبل از آموزش رسمی، تأکيد بر موضوع های درسی يکی از 

جهت گيری های اصلی برنامه های درسی بود
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آن ها بود كار كرديم و كتاب 
نوشتيم. بعدها، نويسندگان 
كتب درسي از اين تجربه 
استفاده كرده و به اين شكل 
در برنامه ريزي كتب شش 
سالة ابتدايي شركت كرديم 
توانستيم  زمينه،  اين  در  و 

برنامة پيشرفته تري نسبت به برنامة قبلي تنظيم كنيم.
در همين زمينه، معصومه و يحيي مافي (۱۳۷۰) نيز از طريق تأسيس 
مدرسة ابتدايي مهران، تالش نمودند تا براي رفع نواقص آموزشي و 
نارسايي هاي درسي به خصوص رياضي، تدبيرهاي خالقانه اي بيانديشند 

كه نمونه هاي زير نمايان گر ماهيت اين فعاليت هاست:
در ايامي كه ما دبستان را داير كرده بوديم (دبستان مهران در 
۱۳۳۴)، در برنامة درسي ابتدايي، هيچ درسي سرگردان تر و نابسامان تر 
از درس رياضي نبود. روش آموزش اين درس، روش حفظي بود. معلم 
آن را حفظي آموخته بود و به  همان صورت هم به شاگردان منتقل 
مي كرد... اگر مادربزرگي دفترچة پاكنويس حساب خود را نگه داشته 
بود، مي توانست با مطالب همان دفترچه به نوه هاي خود حساب درس 
بدهد. يعني نزديك به ۱۵ يا ۲۰ سال مطالب همان مطلب بود و روش 
تدريس همان روش... در همان ايام، وزارت آموزش وپرورش با پياده 
كردن نظام جديد آموزشي، به تهيه و چاپ كتاب هاي درسي جديد براي 
دبستان ها اقدام كرد و سازمان كتاب هاي درسي نيز به وجود آمد. در اين 
سازمان، معلمان برجسته و دانشمندي كه هر يك در كار و رشتة خود 
ازمهارت و سواد كافي برخوردار بودند، به ترجمه و تأليف كتاب هاي 
درسي پرداختند. كتاب هاي رياضي دبستان، تا حدودي ترجمة كتاب هاي 
رياضي (غربي) بود. معلم ايراني با روش سنتي خو گرفته بود و تدريس 

از روي كتاب هاي جديد، دشوار مي نمود (ص۸۱).

تحول تاريخي برنامة درسي رياضي دورة ابتدايي
پس از تصويب قانون اساسي معارف در سال ۱۲۹۰، دورة تعليمات 
ابتدايي تأسيس شد. اما سؤال اين است كه قانون اساسي معارف در توليد 
راهنماي برنامة درسي و به تبع آن، كتاب هاي درسي به خصوص رياضي، 
چه نقشي داشت؟ بررسي تاريخي موضوع تعليمات ابتدايي كه در 

جلسة ۲۷ شورايعالي معارف 
 ۱۳۰۲ جوزاي  برج  مورخ 
رسيد،  تصويب  به  شمسي 
امكان پاسخ گويي را به طور 

نسبي فراهم مي كند.

موضوع تعليمات ابتدايي
در سند مربوط به اين موضوع قيد شده است كه «مقصود از تعليمات 
ابتدايي آن است مطالبي را كه دانستن آن ها بر هر كس الزم است كه 

به اطفال بياموزند» و در ادامه، آن مطالب معرفي شده اند: 
� خواندن و نوشتن و حساب كردن.

� شناختن اشيايي كه انسان را احاطه كرده و دانستن فوايد آن ها.
� آموختن اصول احكام اسالمي و حب ديانت و معرفت اين كه فوق 
زندگاني جسماني و مادي، زندگاني ديگري هست كه حاوي لذايذ و 

تمتعات سرمدي است.
� دوستي خانواده و ابناء نوع و وظايف انسانيت.

� حب وطن و علل و نتايج آن مخصوصًا شناختن مقامي را كه وطن 
در اين كره جايز است و مساعي و مجاهداتي را كه براي اعالء و ترفيع 

آن به كار برد.
� دانستن وقايع مهمة تاريخي كه سبب تشكيل اوطان مختلف شده 
و طرقي را كه اهل هر مملكت براي ارتقاء به درجات عالية عظمت و 

ثروت و تمدن پيموده و مي پيمايد.
� فوايد حفظ الصحه و ورزش بدن كه باعث تقويت قواي جسماني و 

روحاني مي شود.
(حسيني روح االميني، ۱۳۸۰)

در اولين برنامة تعليمات ابتدايي، برنامه هاي تفصيلي سال هاي اول 
تا چهارم آورده شده و به تدريج، برنامه هاي تفصيلي سال هاي بعدي 
اضافه شده اند. در اين برنامه، ريز مواد تفصيلي هر موضوع درسي و 
چگونگي تدريس آن شرح داده شده است. مثًال در برنامة تفصيلي سال 

اول آمده است كه:
تعليمات سال اول به غير از درس فارسي كه كتاب «الف با» قرائت 
الزم دارد، باقي همه شفاهي است و نبايد از روي كتاب باشد. مواد 

هدف آموزش رسمی تربيت دانش آموزانی با توانايی های 
علمی، اخالقی و بدني عنوان شده بود. برای تربيت شهروندانی 
با توانايی های فوق، تعداد دبيرستان ها افزايش می يافت و با 
اين حال، جامعه به علت نياز به افراد باسواد تقاضای افزايش 

باز هم بيشتری را داشت
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مذكوره در پروگرام را معلم 
و  صحبت  ضمن  در  بايد 
مذاكرات شفاهي به اطفال 
بياموزد و در موارد ضرورت 
از  مطالب  تفهيم  براي 
تصاوير و اشكال و كره و 
ساير آالت و ادوات مدرسه 

استمداد نمايد و كتاب را براي تذكر و استفادة خود تخصيص دهد.
قابل  درسي  برنامة  نظر  از  مهم  مقولة  چندين  برنامه،  اين  از 
استخراج اند كه براي نمونه، مي توان به تأكيد ويژه بر درس فارسي 
به عنوان زبان وحدت بخش و رسمي مردم ايران، شفاهي بودن دروس 
در اولين سال آموزش، روش تدريس گفت وگويي و محاوره اي، استفاده 
از ابزار كمك آموزشي در صورت لزوم، استفاده از ابزار دنياي واقعي 
مدرسه يا چيزي كه به عنوان زمينه مداربودن برنامة درسي از آن ياد 
مي شود، و باالخره توصيه به معلمان در مورد چگونگي استفاده از 

كتاب درسي توجه نمود.
اگرچه پرداختن به برنامه هاي درسي تمام سال هاي تحصيلي با 
اهميت است، اما با توجه به اين كه تمركز اين مقاله بر برنامة درسي 
رياضي دورة ابتدايي است، تنها به معرفي برنامة درسي رياضي چهار 
سال اول دورة ابتدايي پرداخته مي شود (حسيني روح االميني، ۱۳۸۰).

برنامة رياضي سال اول تا چهارم ابتدايي
براي آشنايي با اولين برنامة درسي رياضي در آموزش رسمي ايران، 
استخراج  برنامه  ويژگي هاي  سپس،  و  مي شود  ارايه  برنامه  محتواي 

مي گردند.

سال اول
حساب: اصول اوليه؛ شمار لفظي و خطي تا ده.

سال دوم
حساب: اصول؛ شمار لفظي و خطي تا هزار و تقسيم آن به حاد و 
عشرات و مآت – جمع وو تفريق و ضرب حالت اول و دوم در همان حدود 

– طريقة تشخيص ساعت – مسايل و تمرينات شفاهي و كتبي.

سال سوم
حساب: شمار لفظي 
چهارم  طبقة  تا  خطی  و 
اعداد – چهار عمل اصلي 
ايران  صحاح – مقياسات 
سال  از  مفصل تر  قدري 
قبل – مسايل و تمرينات 
شفاهي و كتبي در هر يك از چهار عمل اصلي بايد به يك امتحان 
اكتفا شود. از اين قرار: امتحان جمع عكس ترتيب – امتحان تفريق 
عمل جمع – امتحان ضرب تغيير محل دو عامل – امتحان تقسيم 

عمل ضرب.

سال چهارم
به اضافة چهار  حساب: تكرار مواد سال قبل و تكميل آن ها 
عمل اعشار و تعريف كسر متعارفي و بيان كشور تسعه – اصول سلسله 

مطري – مسايل و تمرينات شفاهي و كتبي.
هندسه: مساحت اشكالي كه سال قبل خوانده شده – شناختن احجام 

عمدة هندسي بدون مساحت – مساحت و تمرينات شفاهي و كتبي.
سياق: جمع و تفريق نقدي و جنسي.

رسم: تقسيم خط مستقيم به اجزاي متساويه – ترسيم صور عمدة 
هندسي اشكال ستاره – كثيراالضالع.

۲-۳. ويژگي هاي اولين برنامه درسي رياضي دورة 
ابتدايي در ايران

از تحليل برنامه هاي درسي رياضي چهار پاية اولين برنامة درسي 
رسمي تعليمات ابتدايي در ايران، رويكردهاي زير قابل شناسايي اند:

� تفصيلي بودن؛
� تدريجي بودن؛
� حلزوني بودن؛

� زمينه مدار بودن؛
� كاربردي بودن؛

از شهود به تجريد حركت كردن. �

علی اکبر گلچين (۱۳۱۶) معتقد بود که برای پيشرفت منظور 
مقدس فرهنگ برای همه، بايد در برنامة سنگين و رنگين دبستان ها 
و دبيرستان ها تجديدنظر شود، زيرا تاکنون در کشور ما برنامه های 
استعماری تدوين می شد که حتی در سومالی و سوماترا و جث 
و زنگبار هم نظير آن نبوده است و با اين طرز تدريس است که 

تحصيل کرده های ما، همه چيز خوانده اند ولی هيچ چيز نمی دانند
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۱۰۴

جمع بندي
تحول  سير  بررسي 
نشان  ايران  در  آموزشي 
و  اصول  كه  مي دهد 
اغلب  كه  استانداردهايي 
تدوين  بودند،  نوشته  نا
برنامه ها و جهت تغييرات 

عمده  تالش هاي  از  يكي  واقع،  در  مي كردند.  هدايت  را  برنامه اي 
مقاله اين بود كه با اندكي تأمل در اين سير تاريخي، البالي سطور 
و نانوشته هاي تاريخ آموزش رياضي در ايران خوانده شود و با نقد 
و بررسي و درس گرفتن از آن ها، شرايط الزم براي تغييرات مطلقًا 
ضروري، فراهم گردد. اين درحالي است كه به گفتة هاوسون (۱۳۷۵)، 
هر برنامة درسي، ...، به زودي پس از گذشت اندك زماني كهنه و 
منسوخ خواهد شد. تكنولوژي نيازهاي جديدي نسبت به رياضي براي 
به كارگيرندگان آن به وجود مي آورد و نيازهاي سنتي را منسوخ مي 
سازد. تمامي اين تغييرات در هدف ها، نيازها و امكانات، بدان معني اند 
كه مقايسة اهداف و اصول آموزش رياضي امروز با گذشته، دشوار 
است. الزم است كه با توجه به ويژگي هاي جديد مخاطبان اصلي 
تبيين اهداف  نيازهاي آن ها،  آموزش وپرورش يعني دانش آموزان و 
برنامة درسي و انتخاب و چينش محتوا به گونه اي متحول و به روز 
شوند تا در جهت تسهيل يادگيري براي زندگي با يكديگر، يادگيري 
براي دانستن، يادگيري براي انجام دادن، و باالخره يادگيري براي 

زيستن باشند (دلور و همكاران، ۱۹۹۶).
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يکی از علت های اصلی انتقادهای وارد شده بر اين برنامه، 
سنگينی و حجم زياد مطالب آن بود. به گفتة عيسی صديق 
(۱۳۴۷)، «در سال ۱۳۱۷ در سازمان و برنامة دبيرستان ها 
تغييرات نامطلوبی داده شد که باعث سنگينی دستور تحصيالت 
و رعايت نکردن ذوق شاگرد شد و مواردی منظور گرديد که در 

زندگی مورد حاجت نيست

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


