
ة رة رة 3/ بهار 21399 اة سى و هفتم/ شمـــاة سى و هفتم/ شمـــا ة سى و هفتم/ شمـــرة سى و هفتم/ شمـــر رشد آموزش رياضى/ دو

رضا حيدرى قزلجه
عضو شوراى سردبيرى مجله

با ورود اولين دانش آموختگان نظام 6-3-3 به دانشــگاه در 
ســال تحصيلى جارى، مجدداً بحث در مــورد تغييرات برنامة 
درســى مدرسه اى در كانون توجه جامعة دانشگاهى كشور قرار 
گرفت. يكى از موضوع هاى مورد بحث، «انتگرال» بود كه حذف 
آن از كتاب هاى درســى نسبتاً جنجال آفرين گشت و بحث در 
مورد آن به سطح جامعه و رسانه هاى عمومى كشيده شد. البته 
ايجاد تغييرات در برنامة درســى رياضيات مدرسه اى در دنيا و 
در كشور ما موضوع جديدى نيســت، اما بايد توجه داشت كه 
در تدوين برنامة درســى رياضى دو ســؤال بسيار جدى و مهم 
مطرح است: قرار اســت دانش آموزان چه چيزى را بياموزند و 
چگونه بايد آن را بياموزند. در واقع پاســخ به اين دو سؤال در 
مورد چيستى مطالب مورد آموزش و چگونگى آموزش آن ها، 
تعيين  كننــدة روند تدوين محتوا و انتخاب روش در آن برنامة 
درسى خواهد بود. البته ايجاد تعادل و تناسب بين محتوا و روش 
در برنامة درسى همواره مورد تأكيد متخصصان اين حوزه است. 
در سال هاى پس از پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى، از نظر 
برنامه و كتاب هاى درسى رياضى دورة دوم متوسطة نظرى، سه 
نظام كامالً متمايز وجود دارد: «نظام قديم» (مهرماه 1358 تا سال 
1375)، «نظام جديد» (سال هاى 1371 تا 1395) و «نظام 3-6-
3» (مهرماه 1395 تاكنون). كاهش تدريجى محتوا در كتاب هاى 
درسى رياضى در اين سال ها مشهود است. براى نمونه كافى است 
بدانيم، تعداد كتاب هاى درسى رياضى براى رشتة رياضى ـ فيزيك 
در نظام هاى فوق به ترتيب 14، 10 و 8 و براى رشتة علوم تجربى 
8، 6 و 3 بــوده اســت. در نظام قديم، موضوع هايى مانند نظرية 
گروه ها، حلقه، ميدان، ايده آل، فضاى بردارى، جبر بول و ... 
وجود داشت كه تمامى اين مطالب و موارد بيشتر ديگرى در دورة 

بعدى از كتاب هاى درسى حذف شدند.
در مورد حذف انتگرال از دبيرســتان ابتدا الزم است به دو 

گزاره زير توجه كنيم:
● طول دورة دوم متوسطه عمًال از 4 سال به 3 سال كاهش پيدا 

كرده است.
● با توجه به اسناد كالن برنامة درسى، ساعات هفتگى اختصاص 
داده شده به درس هاى رياضى در پايه هاى متفاوت نسبت به قبل 

كمتر شده است.
توجه به همين دو گزارة كوتاه كافى اســت تا شخص قانع 

شود كه كاهش محتواى كتاب هاى درسى امرى اجتناب ناپذير 
بوده است. همان گونه كه در باال بحث شد، محتوا تنها يك بُعد 
از برنامة درسى است و از آن مهم تر، بُعد روش ارائة محتواست. 
كتاب هاى جديد بر اساس فعاليت دانش آموز و درگير ساختن او 
در فرايند ساخت دانش تنظيم شده اند. در اين كتاب ها به ندرت 
مى تــوان موردى را يافت كه يك رابطــه يا فرمول بدون اثبات 
يا دست كم توجيه مناســب و صرفاً به شكل قاعده گويى بيان 
شده باشد. دانش آموزان هنگام انجام فعاليت هاى كتاب درسى 
با فرايندهاى زيادى مانند حل مســئله، طرح مسئله، گفتمان 
رياضى، بازنمايى هــاى چندگانه، اثبات و اســتدالل، ارتباط و 
اتصاالت موضوعى، مدل سازى و ... درگير مى شوند كه در پرورش 

تفكر خالق آنان نقش عمده اى دارد.
هيچ كس نمى توانــد منكر اهميــت و كاربردهاى فراوان 
حســابان به عنوان يكى از شــاهكارهاى دانش بشرى باشد. اما 
تعيين زمان مناسب براى آموزش آن، موضوع جداگانه اى است. 
پژوهش هايى مانند پژوهــش حق جو و همكارانش1 (1397)  
نشان دهندة آن هستند كه نه تنها دانش آموزان در سال هاى قبل 
درك مناسبى از مفاهيم حسابان نداشته اند، بلكه دانشجويان هم 
فهم قابل قبولى از اين مفاهيم ندارند. پژوهش هايى از اين دست، 
حتى نوع آموزش حسابان در دانشگاه ها را نيز زير سؤال مى برد 

كه در جاى خود بايد به آن پرداخته شود. 
از آنجــا كه دانــش، فناورى، جامعــه، ارتباطــات، ... و البته 
دانش آموزان كه مخاطبان اصلى برنامه هستند، به شكل سرسام آورى 
در حال تغييرند، برنامة درسى نمى تواند ثابت بماند. مى توان پرسيد 
كه انتگرال در دبيرستان باشد يا نباشد؟ مى شود به بودن يا نبودن 
يك موضوع در برنامة رياضى مدرسه اى اعتراض كرد. اما مهم تر از 
اين ســؤال و اعتراض، آن است كه بپرسيم: اگر قرار باشد انتگرال 
يا هر موضوع ديگرى در رياضيات مدرســه اى وارد شود، نحوة ارائة 
آن چگونه بايد باشــد؟ با توجه به گستردگى برنامة درسى رياضى 
مدرسه اى، نوشتة حاضر در حد طرح موضوع است  و در آينده بايد 

با تفصيل بيشترى به آن پرداخته شود.
١. حق جو، سعيد؛ ريحاني، ابراهيم؛ كالهدوز، فهيمه (١٣٩٧). بررسي درك دانشجويان 
كارشناس از مفهوم مشتق براساس مدل تركيبي تحليل مفهومي تامسون و چارچوب 

زنديه، چهل ونهمين كنفرانس رياضي ايران، دانشگاه علم و صنعت، شهريور ١٣٩٧.
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روشاز برنامة درسى است و از آن مهم تر، بُعد روشاز برنامة درسى است و از آن مهم تر، بُعد از برنامة درسى است و از آن مهم تر، بُعد از برنامة درسى است و از آن مهم تر، بُعد از برنامة درسى است و از آن مهم تر، بُعد از برنامة درسى است و از آن مهم تر، بُعد از برنامة درسى است و از آن مهم تر، بُعد از برنامة درسى است و از آن مهم تر، بُعد روش ارائة محتواست. 
كتاب هاى جديد بر اساس فعاليت دانش آموز و درگير ساختن او كتاب هاى جديد بر اساس فعاليت دانش آموز و درگير ساختن او كتاب هاى جديد بر اساس فعاليت دانش آموز و درگير ساختن او كتاب هاى جديد بر اساس فعاليت دانش آموز و درگير ساختن او كتاب هاى جديد بر اساس فعاليت دانش آموز و درگير ساختن او 
در فرايند ساخت دانش تنظيم شده اند. در اين كتاب ها به ندرت در فرايند ساخت دانش تنظيم شده اند. در اين كتاب ها به ندرت در فرايند ساخت دانش تنظيم شده اند. در اين كتاب ها به ندرت 
مى تــوان موردى را يافت كه يك رابطــه يا فرمول بدون اثبات مى تــوان موردى را يافت كه يك رابطــه يا فرمول بدون اثبات مى تــوان موردى را يافت كه يك رابطــه يا فرمول بدون اثبات 
يا دست كم توجيه مناســب و صرفاً به شكل قاعده گويى بيان يا دست كم توجيه مناســب و صرفاً به شكل قاعده گويى بيان يا دست كم توجيه مناســب و صرفاً به شكل قاعده گويى بيان 
شده باشد. دانش آموزان هنگام انجام فعاليت هاى كتاب درسى شده باشد. دانش آموزان هنگام انجام فعاليت هاى كتاب درسى 




