
 خسرو داودى

اشارهاشاره 
پس از پيروزى انقالب اسالمى و با آغاز انقالب فرهنگى، تدوين كتاب هاى درسى جديد به 
يكى از كانون هاى توجه تحوالت فرهنگى تبديل شد. با دگرگونى در ارزش ها و تغيير نيازهاى 
جامعه، كتاب هاى دورة گذشته به هيچ عنوان قابل استفاده نبودند. به يقين، نياز به تعويض 
نظير  موضوعاتى  از  بيشتر  فارسى  ادبيات  اجتماعى،  تاريخ،  مثل  درس هايى  در  بازنويسى  و 
علوم، رياضى، فيزيك، زيست شناسى، زمين شناسى و شيمى احساس مى شد، زيرا در مجموعة 
كتاب هاى علمى، ارزش ها و مفاهيم فرهنگى كمتر خودنمايى مى كردند، اما جالب است كه در 
اين دوره، برنامة درسى رياضيات دورة آموزش عمومى (ابتدايى – راهنمايى) با انسجامى قابل 
قبول به عنوان اولين برنامة درسى رسمى از سال 1361 رونمايى شد؛ برنامه اى كه تدوين و 
تأليف آن از سال 1359 آغاز شده بود. اكنون پس از گذشت سى سال؛ برنامة درسى رياضى 
دوباره تدوين شده و پس از تأليف كتاب رياضى اول دبستان، از سال تحصيلى 91- 1390 
نشان  راهنمايى  و  ابتدايى  رياضى  گذشتة  درسى  برنامة  سالة  سى  اقتدار  است.  شده  ارائه 
از انسجام و قابليت هاى آن دارد و گواهى مى دهد كه اقدام صورت گرفته در آن زمان كه از 
افتخارات وزارت آموزش وپرورش پس از پيروزى انقالب اسالمى به شمار مى رود تا چه اندازه 
درخور توجه بوده است. به بهانة تحولى كه در سال هاى اخير در برنامة درسى رياضى صورت 
گرفته است، در اين مقاله به بازخوانى و مرور پروندة برنامة گذشته مى پردازيم و ويژگى هاى 

برنامة جديد و تفاوت هاى عمده و تحوالت صورت گرفته را فهرست وار بيان خواهيم كرد.

رياضيـــــات ما
رياضى درسى سال گذشتهبررسى تاريخى تحوالت آموزش 
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1- بررسى برنامة درسى رياضى 

1-1- ويژگى هاى برنامة رياضى 
با صدور فرمان تشكيل شوراى عالى انقالب فرهنگى و تعطيلى دانشگاه ها، فرصت مناسبى براى 
اساتيد رياضى فراهم آمد و در اين ميان، گروه رياضى دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى حداكثر 
استفاده را از اين موقعيت برد و با دعوت از تعدادى اساتيد عالقه مند به امر آموزش و تشكيل شوراى 
برنامه ريزى درسى رياضى، كار تدوين برنامة درسى رياضى را آغاز كرد. تركيب اعضاى شورا كه 
عالوه بر اساتيد، معلمان مطرح درس رياضى آن دوره و كارشناسان و مؤلفان را نيز شامل مى شد 
با نزديك به چهل نفر آغاز به كار كرد. اگرچه از تالش هاى صورت گرفته در آن زمان جز تعدادى 
صورت جلسه و يك كتابچة ريزمحتواى مصوب آثار و اسناد باقى نمانده است، اما تأثيرات اين گروه 
از متخصصان را در تدوين كتاب هاى درسى و كتاب هاى راهنماى تدريس و در پى آن كتاب ها در 

روش تدريس رياضى ويژة تربيت معلم، مى توان مشاهده كرد.
اگرچه برنامة درسى ارائه شده در آن زمان با آنچه امروز به عنوان سند و راهنماى برنامة درسى 
خوانده مى شود تفاوت زيادى داشت، اما در دوره اى كه كتاب درسى محور برنامه ها بوده و در دروس 
ديگر به جز كتاب درسى كمتر ردپايى از برنامه ريزى را مى توان يافت، تدوين برنامة درسى رياضى 
يك تحول اساسى در آن مقطع زمانى به شمار مى رفت. اين برنامه در زمان اجرا و تدوين كتاب ها با 
يك چالش اساسى مواجه شد. با بازگشايى دانشگاه ها و وقت گذارى كمتر اساتيد و جداشدن تعدادى 
از مؤلفان و برنامه ريزان از شوراى برنامه ريزى، تأليف كتاب هاى درسى ابتدايى با اندكى افت مواجه 
شد، به طورى كه اين فراز و نشيب در محتواى كتاب هاى درسى رياضى دبستان قابل مشاهده و تا 

سال ها اين ناهماهنگى در شيوه هاى نگارش و ارائة مفاهيم پابرجا بود. 
تدوين كتاب هاى دورة راهنمايى با شيوه هاى مدرن در زمان خود با انسجام و هماهنگى بيشترى 
ارائة  كتاب ها،  اين  تدوين  مهم  بسيار  ويژگى هاى  از  شد.  انجام  ابتدايى  تحصيلى  دورة  به  نسبت 
اهميت  جهت  آن  از  كالس»  در  ابتكار «كار  بود.  رياضى  مجلة  و  كالس  در  كار  نام  به  بخشى 
داشت كه دانش آموزان را در فرايند آموزش در كالس درس فعال مى كرد و كالس رياضى را از 
ارائة  از  تا  مى داد  فرصت  معلم  به  آنكه  ضمن  مى كرد؛  خارج  حدى  تا  انتقال  و  يك سويه  آموزش 
نيز  و  خود  تدريس  روند  در  احتمالى  ابهامات  و  اشكاالت  رفع  به  و  بگيرد  بازخورد  خود  تدريس 
يادگيرى دانش آموزان بپردازد. اين شيوة ارائة درس در زمان خود، تحولى بزرگ به حساب مى آمد 
و از ويژگى هاى آن برنامة درسى بود. عالوه بر اين، اجراى آزمايشى كتاب هاى تدوين شده نيز از 
ويژگى هاى مهم ديگر اين برنامه به شمار مى رود. براى مثال كتاب آزمايشى رياضى اول راهنمايى 
به گونه اى نوشته شده بود كه معلم دورة آزمايشى با اطالع كافى از زمان بندى مورد نظر مؤلف، 
مى توانست از نحوة اجرا، بازخورد مناسبى به گروه مؤلفان بدهد. هر كار در كالس و ميزان ارائة 
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تدريس، زمان از پيش مشخص شده اى داشت و بدين وسيله مؤلفان قصد داشتند تناسب حجم و 
زمان را كنترل و بررسى كنند. توجه به اجراى آزمايش در زمانى كه شتاب براى تدوين و تغيير 

كتاب ها به چشم مى خورد از اهميتى شايان برخوردار است. 

2-1- مبانى آموزشى برنامه 
از ويژگى هاى حائز اهميت آن برنامه، توجه به استفاده از علوم آموزشى 
هنوز  كه  كشورى  در  بود.  كتاب ها  و  برنامه  تدوين  در  روان شناسى  و 
در بيشتر دروس رشته هاى تخصصى آموزشى وجود ندارد، توجه به 
توجه  عمق  از  نشان  زمانى  مقطع  آن  در  آموزشى  علوم  تحوالت 
بر  اساس  از  رياضى  درسى  برنامة  داشت.  برنامه ريزان  بيدارى  و 
و  اهداف  انتخاب  در  است.  شده  بنا  آموزش  خبرة  دو  نظريات  پاية 
سازمان دهى محتوا و مفاهيم، نظرية رشد ذهنى پياژه مورد توجه بوده 
پايه هاى  در  مختلف  موضوعات  گرفتن  قرار  و  مفاهيم  تأخر  و  و تقدم 
تحصيلى و نيز آموزش عدد، محيط، مساحت و حجم كه از دروس اصلى 
دورة ابتدايى است، براساس نظرات اين آموزشگر مشهور برنامه ريزى شده است. 
همچنين در شيوه هاى ارائة محتوا و تدوين كتاب ها نظرية برونر مورد توجه بوده است. آموزش از 
فعاليت هاى مجسم و دست ورزى آغاز، سپس به صورت نيمه مجسم با تصوير كتاب درسى يا ارائه 
روى تخته توسط معلم ادامه مى يافت و در پايان به صورت مجرد ارائه مى شد. اين ترتيب در ارائة 
كلية مفاهيم و محتواهاى رياضى در ابتدايى و راهنمايى قابل مشاهده بوده و در كتاب هاى راهنماى 

معلم و آموزش هاى ضمن خدمت معلمان مورد تأكيد قرار مى گرفت. 
يكى از ادعاهاى بزرگ مؤلفان كه در مقدمة كتاب هاى درسى و كتاب هاى راهنماى تدريس و 
همچنين آموزش دورة تربيت معلم بارها و بارها به چشم مى خورد، تأكيد بر پرهيز از قاعده گويى 
است. به عبارت ديگر، پرداختن به آموزش مفاهيم، مفهوم سازى، بيان داليل انجام كارها و عمليات، 
همراه با فهم و درك مراحل انجام محاسبات و ... به جاى بيان كليشه اى و قاعده اى مفاهيم و 
عمليات رياضى، كه در آن زمان مرسوم و متداول بوده است. اين موضوع يكى از تحوالت اساسى در 
روش تدريس معلمان بود كه برخاسته از برنامة درسى رياضى در آن زمان است. اگرچه اكنون با نگاه 
نقادانه مى توان موارد بسيار يافت كه مؤلفان و برنامه ريزان در اجرا و ارائة اين نظر خود چندان موفق 
نبوده اند، اما در مقايسه با گذشته، اقدام صورت گرفته را مى توان از تحوالت خوب آن دوران برشمرد.

3-1- برنامة درسى رياضى دبيرستان
در ادامة برنامة موفق رياضى در دورة ابتدايى و راهنمايى، كتاب هاى درسى رياضى در دبيرستان 

در 
ايران كتاب هاى 

رياضيات جديد با پرداختن به 
موضوعاتى مثل نظرية مجموعه ها 
منطق، جبرو ... باعث دردسر زياد 
براى معلمان و دانش آموزان شده 

بودند، و اغلب معلمان درس 
رياضيات جديد تسلط زيادى از 

نظر محتوايى بر آن درس 
نداشتند
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تغيير كرد و با حضور درسى به نام رياضيات جديد وارد يك دورة خاص و منحصربه فرد در آموزش 
رياضى شد؛ دوره اى كه با تحوالت آموزش رياضى در ساير كشورها هم زمان شده بود، ولى با آن 
تغيير و تحول ها به پايان نرسيد. نهضت آموزش رياضيات مدرن، رياضيات مجرد و غيركاربردى كه 
در بعضى از كشورها مثل آمريكا شروع شده بود به زودى فروكش كرد و با هجمه اى از انتقادات 
آموزشگران و حتى رياضى دانان مواجه شد و كتاب هاى قبلى به سرعت جمع آورى شدند. اما در ايران 
كتاب هاى رياضيات جديد با پرداختن به موضوعاتى مثل نظرية مجموعه ها، منطق، جبر مجموعه ها، 
براى  زياد  دردسر  ... باعث  و  بول  جبر  و  گراف، ماتريس ها  نظرية  بردارى،  فضاى  گروه ها،  نظرية 
معلمان و دانش آموزان شده بودند، به طورى كه يافتن معلم رياضى براى تدريس اين دروس بسيار 
مشكل بود و اغلب معلمان درس رياضيات جديد تسلط زيادى از نظر محتوايى بر آن درس نداشتند. 
از آنجا كه با شروع نظام جديد آموزش متوسطه در آغاز دهة هفتاد بساط اين كتاب هاى درسى 
در ايران نيز برچيده و پس از آن محتواى برنامة درسى رياضيات دبيرستان چندين مرتبه دستخوش 
تغيير شد، اما رياضيات ابتدايى و راهنمايى كماكان پابرجا بود تا اينكه برنامة جديد آموزش رياضى 
پس از سى سال از سال 1391 رونمايى شد. در اين مقاله از پرداختن به تغييرات و تحوالت آموزش 

رياضى دبيرستان خوددارى و به همين مختصر بسنده مى كنيم. 
و  (ابتدايى  عمومى  آموزش  بخش  بر  فقط  ساله  سى  دورة  اين  مرور  ضمن  مطلب  ادامة  در 
چگونگى  و  داليل  و  دوره  اين  در  صورت گرفته  مختصر  تغييرات  و  مى شويم  متمركز  راهنمايى) 
شكل گيرى برنامة درسى جديد رياضى را مورد توجه قرار مى دهيم و در پايان، ويژگى هاى برنامة 

تازه را مرور خواهيم كرد.

2- بررسى تاريخى تحوالت آموزشى 
از سال 1361 كه آغاز رسمى اجراى برنامة درسى رياضى ابتدايى و راهنمايى به حساب مى آيد 
تا سال 1391 كه شروع رسمى برنامة جديد رياضى است، شاهد سه دهه استقامت و پايدارى برنامة 
كشورهاى  و  ايران  آموزش وپرورش  در  كه  هستيم  تحوالتى  و  تغييرات  مقابل  در  رياضى  درسى 
جهان صورت پذيرفته است. تحوالت اين سى سال را در سه دهه به تفكيك بررسى خواهيم كرد. 
در اين مرور تاريخى، فقط به مسائل كالن تأثيرگذار در روند اجراى برنامة گذشته و توليد برنامة 
جديد خواهيم پرداخت. به يقين، عوامل مختلف اجرايى، تحوالت سياسى و تغيير افراد و مسئوالن 
و كارشناسان نيز تأثيراتى در اين روند داشته اند، اما بررسى جزئيات آن ها از حوصلة مخاطب اين 

مقال خارج است.

1-2- دهة شصت: تثبيت برنامه 
اين دهه با تثبيت برنامة آموزش رياضى، اجرا، آموزش معلمان و رفع اشكاالت جزئى برنامه آغاز 
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شد. به يقين اجراى برنامه بسيار دشوار و همراه با مسائل متعدد اجرايى بوده است. از چالش هاى 
تأثيرگذار در اين دوره كم شدن ساعات درس رياضى به ويژه در پاية پنجم دبستان بود، به طورى كه 
با اين كاهش ساعت ها، تعدادى از مفاهيم از كتاب هاى درسى كاسته يا جابه جا شدند. براى مثال 
آموزش محور اعداد و نمايش كسر و عدد مخلوط روى آن و محور مختصات دوبعدى از كتاب 
كالس پنجم حذف و تقسيم عددهاى اعشارى از كالس پنجم دبستان به رياضى اول راهنمايى 
منتقل شد. اين تغييرات در سال 1370 موجب بروز مشكالتى در محتوا و آموزش رياضى شدند و 
تغيير در كتاب هاى درسى رياضى باعث شد كتاب راهنماى معلم با صفحات كتاب درسى انطباق 
نداشته باشد و مرور اين كتاب ها به حاشيه بروند. همچنين در پايان اين دهه موضوع نظام جديد در 
دورة متوسطه مطرح و تدوين كتاب هاى درسى رياضى دبيرستان همراه با تحول اساسى و گسترده 

آغاز شد و تمام توجه و تمركز كارشناسان به كتاب هاى رياضى دبيرستان معطوف شد.

2-2- دهة هفتاد: عالئم هشدار
كم شدن  و  رياضى  درس  ساعات  كاهش  و  دبيرستان  رياضى  كتاب هاى  تحول  با  دهه  اين 
تعداد كتاب هاى درسى رياضى همراه بود. سه كتاب درسى رياضى اول دبيرستان (جبر، هندسه و 
رياضيات جديد) و چهار كتاب درسى رياضى دوم دبيرستان (جبر، هندسه، مثلثات و رياضيات جديد) 
به يك كتاب در هر پايه تبديل شدند! اين تغييرات و تحوالت باعث شد همة توجهات از ابتدايى 
و راهنمايى به سمت دبيرستان برود. اما در دورة ابتدايى شاهد سه تحول اساسى ديگر بوديم: اول 
آنكه درس علوم با ارائة نگرش تازه در حال تحول و تغيير اساسى بود؛ تحولى كه بعدها سرمنشأ 
تغييرات زيادى در برنامه هاى درسى ساير دروس و شيوه هاى آموزشى شد. در واقع همان نقشى 
را كه برنامة درس رياضى در آغاز دهة شصت داشت، برنامة علوم در آغاز دهة هفتاد ايفا كرد. اين 
روند تغيير دور از چشم كارشناسان گروه رياضى نبود و با توجه به اين تغيير رويكرد در هدف گذارى 
(هدف هاى مهارتى و نگرشى) و شيوه هاى تدريس (روش هاى فعال و فرايندمحور) و مطالبة معلمان 
ابتدايى براى همسويى روش هاى تدريس كتاب هاى علوم و رياضى، نخستين هشدار براى درس 

رياضى بود و برنامه ريزى جديدى را براى اين درس طلب مى كرد. 
با ارائة نتايج مطالعة بين المللى تيمز كه در درس هاى علوم و رياضى از سال 1995 آغاز شده 
بود، شوك بزرگى به نظام آموزشى كشور وارد شد. اين حقيقت تلخ در سال 1999 و سپس در 
سال 2003 نيز تكرار شد و عمق فاجعه را در آموزش رياضى و علوم در سطح كالن كشور بيشتر 
مشخص كرد. عده اى در ابتدا سعى در انكار و رد نتايج داشتند، اما رفته رفته با پذيرش آن به فكر 
چاره انديشى افتادند. در اينجا نيز تقاضا براى تغيير برنامة درس رياضى آموزش عمومى باال گرفت 
و احساس نيازها بيشتر شد. هم زمان با اين اتفاق، يك تحول بزرگ در دفتر برنامه ريزى و تأليف 
كتب درسى به وقوع پيوست. مفهوم برنامه ريزى و سند راهنماى برنامة درسى به شدت مورد توجه 
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امكان پذير  مصوب  درسى  برنامة  وجود  بدون  درسى  كتاب هاى  تأليف  كه  به طورى  گرفت،  قرار 
نبود. همچنين موضوع اعتباربخشى برنامه و تصويب آن و نيز اجراى آزمايشى كتاب هاى درسى و 
اعتباربخشى آن ها از ملزومات حتمى اجراى برنامه قرار گرفت و مسئلة تدوين برنامة كتاب درسى 
و اجراى آن را بسيار دشوار و البته با حساب و كتاب و دقيق كرد. به همين دليل، نخستين خيزش ها 

براى تدوين برنامة جديد درسى رياضى با چالش هايى جدى و اساسى مواجه شد و 
هر بار اين تالش ها را به بن بست كشاند.

در پايان دهة هفتاد و با تغيير رياست سازمان پژوهش و برنامه ريزى، 
توجه و تمركزها از آموزش متوسطه و دبيرستان به سمت دورة ابتدايى 
همراه  به  آن  اساسى  نقش  او  ابتدايى  دورة  به  توجه  لزوم  برگشت. 
موضوع چندتأليفى شدن كتاب هاى درسى ابتدايى مطرح شد. حاصل 
بررسى  و  نقد  همايش  برگزارى  سياست گذارى ها  در  چرخش  اين 

وسيعى  جمع  مشاركت  با  و  منظر  هفت  از  ابتدايى  درسى  كتاب هاى 
از كارشناسان و معلمان سراسر كشور بود و با صرف هزينه هاى زياد 26 

كتاب درسى دورة ابتدايى نقد و بررسى و با تجديدنظر همراه شد. كتاب هاى 
درسى رياضى ابتدايى در پايان دهة هفتاد و با توجه به برنامة كلى مورد تجديدنظر 

قرار گرفت. گرافيك و ظاهر كتاب ها به كلى تغيير كرد و تا حد امكان، تغييراتى در ارائة مفاهيم 
با حذف و اضافة تعدادى تمرين، مسئله و فعاليت به وقوع پيوست و بيشترين تغييرات در كتاب 

رياضى اول ابتدايى صورت گرفت. اما ساختار موضوعى و محتوايى كتاب ها همچنان پابرجا بود.
صالح  به  را  برنامه  كردن  پينه  و  وصله  و  بودند  مخالف  اقدامات  اين  با  كارشناسان  از  عده اى 
اين  و  بودند  موافق  نيز  تعدادى  مى دانستند.  محتوايى  ازهم گسيختگى  موجب  را  آن  و  نمى ديدند 
بعدى  تحوالت  زمينه ساز  را  آن  و  مى دانستند  ضرورى  جديد  درسى  برنامة  تدوين  تا  را  تغييرات 
برمى شمردند. به هر حال با انجام اين تغييرات، كتاب هاى معلم و روش تدريس از گردونه خارج و 

تقريبًا بى استفاده شدند.

3-2- دهة هشتاد: زمينه سازى براى برنامة جديد 
دهة هشتاد با يك اقدام مهم در برنامة رياضى آغاز شد. براساس تجربيات كسب شده در اجراى 
برنامة جديد آموزش علوم و نيز نقد و بررسى كتاب هاى رياضى دورة ابتدايى تصميم بر آن شد 
كه كتاب هاى رياضى دورة راهنمايى مورد تجديدنظر جدى قرار گيرند. تجربة تأليف هاى جديد 
كتاب درسى علوم حاكى از آن بود كه وقتى نگرش هاى تازه و جديد مؤلفان با دانش، تجربه و 
توانايى فعلى معلمان متفاوت است، برنامه ها در اجرا موفق نيستند و درواقع معلمان، كتاب هاى 
جديد را با همان روش هاى سابق درس مى دهند. تجربة نقد و بررسى كتاب هاى دورة ابتدايى و 

كتاب هاى 
درسى رياضى 

ابتدايى در پايان دهة هفتاد 
و با توجه به برنامة كلى مورد 

تجديدنظر قرار گرفت. گرافيك و 
ظاهر كتاب ها به كلى تغيير كرد و 
تا حد امكان، تغييراتى در ارائة 

مفاهيم به وقوع پيوست

139
1

37
/38

51



اصالحات آن ها بهانة خوبى بود تا به مرور، زمينه براى تغيير اساسى كتاب ها فراهم آيد، دوره هاى 
قديم  و  جديد  برنامه هاى  بين  تا  شود  آماده  معلمان  ذهن  و  بگيرد  رونق  خدمت  ضمن  آموزش 
آشنا  جديد  برنامة  خواسته هاى  و  اصطالحات  ادبيات،  با  حدى  تا  و  نكنند  احساس  زيادى  فاصلة 
شوند. چون بهترين شرايط تغيير كتاب ها اين است كه سال به سال و به تدريج برنامة 
كتاب هاى  تأليف  و  برنامه ريزى  شروع  با  شود،   قبلى  برنامة  جايگزين  جديد 
پاية  به  تغييرات  تا  مى انجاميد  به طول  زمان  سال  شش  حداقل  ابتدايى، 
اول راهنمايى برسد و تا رسيدن به پاية سوم راهنمايى نُه سال زمان نياز 
داشت. بنابراين تصميم گرفتند كتاب هاى دورة راهنمايى را تغيير دهند. 
در اين بازنگرى، چارچوب محتوايى و موضوعى هيچ تغييرى نكرد، اما 
تا  شد  تالش  آموزشى  فعاليت هاى  كردن  اضافه  با  ارائه  روش  نظر  از 
گامى به سوى روش فعال برداشته شود. همچنين آموزش هشت راهبرد 
حل مسئله در كتاب هاى اول و دوم راهنمايى گنجانده شد. براساس آن، كار 
تكرارى  تمرين هاى  شد.  سازمان دهى  مجدداً  مسئله ها  و  تمرين ها  كالس ها،  در 
و مشابه حذف و به جاى آن ها مسئله هاى جديد برگرفته از روش تميز و متناسب با مطالعات و 
پژوهش هاى او جايگزين شدند. سرگرمى ها و مطالب مجلة رياضى كه پيش از اين كمتر مورد 
توجه قرار مى گرفتند، در متن كتاب جاسازى شدند. رسم هاى كتاب درسى به صورت سازمان يافته 
و با يك الگوى مشخص، هر يك در يك صفحه ارائه شدند. كتاب از نظر فرم و نظام گرافيكى 
دوباره صفحه آرايى و طراحى شد و در اين بين از ساختارى منسجم از نظر فصل، موضوعات اصلى 
و عناوين دروس برخوردار شد. بخش مربوط به هندسه در دو قسمت براى هر نيمسال تنظيم و 
براى هر نيمسال تمرين دوره اى پيش بينى شد. عالوه بر اين تغييرات، براى هر پايه يك كتاب 
راهنماى معلم با ساختارى جديد و مدرن تهيه و ارائه شد. به همراه آن فيلمى در هشت قسمت 
براى آشنايى معلمان با تغييرات انجام شده و آموزش آن ها تهيه و با يك ويژه نامة خبرى به سراسر 

كشور ارسال شد. تمام اين تغييرات انجام شدند، ولى هنوز اساس برنامة درسى قبلى پابرجا بود.
هم زمان با اين تغييرات در كتاب هاى راهنمايى كه در فاصلة زمانى سه ساله از سال 82 تا سال 
85 انجام شدند، برنامة درسى جديد آموزش رياضى تدوين شد. اما تغييرات در مديريت سازمان 
پژوهش و برنامه ريزى آموزشى و دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى باعث شد تا روند اجراى 
آن متوقف شود. از ديگر سو، از همان سال ها تأكيد بر تدوين فلسفة آموزش وپرورش مبتنى بر 
مبانى اسالمى و دينى به جاى استفاده از منابع غربى و همچنين لزوم تحول گسترده در عرصة 
تدوين  و  توليد  كار  بدين ترتيب  مى رسيد.  گوش  به  رهبرى  معظم  مقام  طرف  از  آموزش وپرورش 
اسناد باالدستى از جمله سند تحول، فلسفة آموزش وپرورش و برنامة درس ملى آغاز شد. بيشتر 
برنامه ها و تغييراتى كه در ابتداى راه بودند موكول به اتمام، اعتباربخشى و تصويب اين اسناد شدند.

كتاب 
رياضى ششم 

دبستان آغازگر تغيير 
كتاب هاى درسى رياضى در 

پاية هفتم به بعد خواهد بود و 
موضوع تدوين كتاب ها و اجراى 

برنامه به صورت موازى در 
دبستان و متوسطه دنبال 

خواهد شد
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در پايان اين دهه، ضمن نگاه به برنامة درسى ملى و نگرش ها و اهداف آن، برنامة درسى جديد 
آموزش رياضى كه از پيش تدوين شده بود با يك بازنگرى كلى نهايى و براى تدوين كتاب هاى 
درسى آماده شد و براساس آن، تأليف كتاب رياضى اول ابتدايى با رويكردى جديد و كامًال متفاوت 
با قبل انجام و اولين محصول و خروجى اين برنامه در سال تحصيلى 91-1390 رونمايى و اجرا 
شد. در پى آن، با آغاز طرح تغيير نظام آموزشى و اجراى برنامة شش سالة دورة ابتدايى در سال 
بعد، كتاب رياضى دوم دبستان در امتداد كتاب رياضى اول و همچنين كتاب رياضى ششم ابتدايى 
تأليف و در سال تحصيلى 92-1391 به اجرا درآمدند. به اين ترتيب، كتاب رياضى ششم دبستان 
آغازگر تغيير كتاب هاى درسى رياضى در پاية هفتم به بعد خواهد بود و موضوع تدوين كتاب ها و 

اجراى برنامه به صورت موازى در دبستان و متوسطه دنبال خواهد شد.

3- ويژگى هاى برنامة جديد رياضى 
طبيعتًا فاصلة زمانى سى ساله ميان برنامة قبلى و برنامة جديد موجب شده است كه تفاوت هاى 
بين اين دو برنامه بسيار زياد و عميق باشد. البته اين مسئله به معناى ضعف برنامة قبلى يا قوت 
برنامة جديد نيست، بلكه به طور طبيعى در اين گذشت زمان تحوالت آموزشى زيادى اتفاق افتاده 
است و شاهد پيشرفت هاى تكنولوژيكى زيادى بوده ايم كه مسير و جهت آموزش ها را تغيير داده اند. 
لذا مقايسه بين اين دو برنامه، شايد قياسى مع الفارق باشد و بهتر است به جاى آن تنها ويژگى هاى 

اصلى برنامة جديد مرور شود. 

1-3- اهداف محتوايى 
يكى از تحوالت صورت گرفته در برنامة جديد، حضور محتوا و موضوعاتى است كه در برنامة 
قبلى كمتر ديده مي شد يا از درجة اهميت كمترى برخوردار بود. براى مثال آموزش مفاهيم احتمال 
از دوم دبستان و گسترده شدن آموزش مفاهيم آمار در دورة ابتدايى از ويژگى هاى برجستة برنامة 
جديد است. عالوه بر آن، تعدادى از موضوعات درسى در پايه هاى تحصيلى جابه جا شده اند. براى 
مثال مفاهيم مربوط به كسر، اندازه گيرى ها، واحدهاى استاندارد طول، زودتر از گذشته ارائه مى شوند 
و موضوعاتى مانند هندسة استداللى و استنتاجى (رويكرد اصل موضوعى به هندسه)، آموزش هاى 
نمادين مثل توان و ترسيم هاى هندسى با تأخير بيشتر مطرح شده اند. بعضى از روش ها و مفاهيم 
نيز با رويكردى تازه ارائه شده اند. براى مثال مى توان تغيير رويكرد در آموزش مفهوم عدد يا روش 

جمع و تفريق كردن را نام برد.
 

2-3- عناصر فرهنگى 
در برنامة جديد به فرهنگ اسالمى و ملى توجه ويژه شده است. در كتاب اول دبستان، طراحى 
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فرش، تقارن ها و الگوهاى موجود در آن بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در پاية دوم دبستان 
نيز موضوع كاشى كارى و معمارى اسالمى مورد توجه است و به اين ترتيب در هر پاية تحصيلى 
يكى از عناصر فرهنگى كشور ايران مورد توجه بيشتر قرار مى گيرد و عناصر قبلى نيز تقويت و 
تكميل مى شوند. توجه به مؤلفه هاى فرهنگى يكى از پايه هاى اساسى تدوين برنامه است كه در 
نوع چينش و ارائة محتواهاى رياضى تأثيرگذار خواهد بود. براى مثال پرداختن به الگوها و تقارن 
تا اين حد در برنامه هاى قبلى وجود نداشت. همچنين نگاه و رويكرد آموزش به تبديالت هندسى 
تحت تأثير اين عناصر فرهنگى تغيير كرده و به جاى پرداختن به روش هاى رسم و 
اثبات ها، به مشاهده و تجسم چگونگى تأثير اين تبديل به شكل هاى هندسى 

توجه شده است.

3-3- ارائة محتوا
يكى از ويژگى هاى مهم برنامة جديد نحوة ارائة محتوا و نقش دانش آموز 
روش  با  مفاهيم  و  محتوا  تا  است  شده  تالش  است.  يادگيرى  فرايند  در  
معلمان  آموزش  در  شود.  ارائه  دانش آموزان  به  فعاليت محور  قالب  در  و  فعال 
نيز بر اين مسئله تأكيد فراوان شده و از آن ها خواسته شده است تا حد امكان از 
انتقال يك سوية مفاهيم خوددارى كنند. با توجه به اينكه در حال حاضر دانش آموز محور 
آموزش است، به جاى آنكه نسخه اى واحد براى تمام آن ها ارائه شود (براى مثال در نظرية برونر در 
آموزش مجسم، نيمه مجسم و مجرد براى تمام دانش آموزان نسخه اى واحد ارائه مى شد) به سبك هاى 
يادگيرى آن ها توجه شده است. تالش مى شود تا هر مفهوم در سه سبك دست ورزى، تصويرى و 
كالمى ارائه شود. هر كس با توجه به سبك غالب خود، آن مفهوم را به يكى از اين سه روش فرا 

خواهد گرفت. 
شايد مهم ترين ويژگى برنامة جديد در ارائة محتوا براى دانش آموزان اين باشد كه از بيان يك 
روش خاص در محاسبات و اجبار دانش آموزان به فراگيرى آن اجتناب و سعى شده است براى هر 
مفهوم و موضوع محاسباتى، روش هاى متنوع و گوناگون مطرح شود. در تكميل اين روش ها، از 
دانش آموزان نيز سؤال مى شود و از شيوه هايى كه آن ها از قبل مى دانستند يا به ذهنشان رسيده 
است، پرسيده مى شود. در فعاليت كتاب درسى و از طرف معلم اين طور جمع بندى مى كنند كه هر 
كس هر روشى را مايل است انتخاب كند و در حل تمرين ها و مسائل به كار برد. معلم در مقايسة 
هر  كه  است  روشى  آن  بهتر  روش  نمى پردازد.  خاص  روش  يك  به  و  نمى كند  قضاوت  روش ها 
دانش آموز براى خودش پسنديده و با آن راحت است. اين رويكرد در ارزشيابى نيز قابل مشاهده 
است. ارزيابى دانش آموزان براساس يك روش خاص مورد تأييد نيست و از آموزگاران و دبيران 

خواسته شده است كه بر انجام يك روش مشخص در هنگام ارزشيابى تأكيد نكنند.

در حال حاضر كتاب 
رياضى پاية ششم موقتى 

است، زيرا از يك طرف بايد 
خود را با برنامة قبل همسو كند و 
هم زمينه را براى اجراى قطعى 

پاية هفتم فراهم سازد
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4-3- برنامه محورى 
راهنمايى  برنامه  اين  بلكه  مى شود،  انجام  درسى  برنامة  براساس  درسى  كتاب  تدوين  نه تنها 
است براى توليد ساير رسانه هاى برنامه، از جمله كتاب هاى كمك درسى و كمك آموزشى، توليد 
و  ديجيتالى  محتواى  توليد  و  اينترنتى  سايت هاى  راه اندازى  آموزشى،  وسايل  و  دست ورزى  مواد 
درسى  كتاب  دادن  قرار  محور  به جاى  تا  مى شود  تالش  آموزشى.  رسانه هاى  ساير  و  الكترونيكى 
كم كم فرهنگ برنامه محورى جايگزين شود. در اين ميان، تالش هاى خوبى صورت گرفته است، 
از جمله تغيير شيوه هاى آموزش معلمان و جايگزين كردن محتواهاى ديجيتالى در قالب تصويرى 
و محتواى سايت اينترنتى و عادت دادن تدريجى معلمان به مراجعه و دسترسى به سايت هايى كه 
قرار  مخاطبان  اختيار  در  را  رياضى  مفاهيم  آموزش  براى  تدريس  روش هاى  يا  تكميلى  محتواى 

مى دهند. 
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