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 سرمقاله

م برد؟ کجا به ره مدرسه ای ریاض درس ساعات کاهش
صال مصلحیان∗ محمد

از زیادی تغییرات دچار ایران در مدرسه ای ریاضیات درس برنامۀ
در پیشرفت ها تابع آن از بخش که است شده کیف و کم نظر
به آن از ری دی بخش و است آن آموزش شیوه های و ریاضیات

برم گردد. کشور آموزش سیاست گذاری های
سال ۶ و ابتدایی سال ۶ یعن ۶ ‐ ۶ آموزش نظام ١٣۴۶ سال از
سال سه ابتدایی، سال پن یعن ۵ ‐ ٣ ‐ ۴ آموزش نظام به دبیرستان
مدت به آموزش نظام این شد. تبدیل متوسطه سال چهار و راهنمایی
دهه های در شد. اجرا کشور مدارس در ١٣٧٠ اوایل تا سال ٢۵ حدود
«همه که سیاست و نگرش این از متأثر آموزش نظام ١٣٨٠ و ١٣٧٠
تغییرات دچار ندارند» عال آموزش تحصیالت به نیاز دانش آموزان

آموزش نظام ١٣٩٠ دهۀ در نهایتاً و گردید ساختار و محتوا در اساس
شد. اجرا ٣ ‐ ٣ ‐ ٣ ‐ ٣

به جدیدی موضوعات جهان در ریاضیات و علوم گسترش با
هم ریاضیات آموزش شیوه های و شد افزوده مدرسه ای ریاضیات
تغییر دانش آموز محور و فعال شیوه های به موضوع اصل روش از

هفتگ ریاض ساعات از نه تنها که بود ضروری بنابراین کردند.
همراه کتاب ها، مفهوم و عمیق آموزش به جهت ه بل نشود، کم

اندیشۀ تکوین نیز و مفاهیم، ل گیری ش در معلم با دانش آموزان
ناموزون کاهش اما شود. افزوده نیز ریاض درس ساعات به ریاض
و دروس سایر به نسبت ( ریاض (به ویژه علم دروس ساعات
در ساعت ١٢ از متوسطه آخر سال در مثال آن کاهش به خصوص
را عدیده ای الت مش حاضر، حال در ساعت ٧ به ١٣۵٠ دهۀ اول نیمۀ
تدریس برای کالس در کاف وقت معلمان به طوری که آورد، به وجود

سنت شیوۀ همان به گردیدند مجبور و نکردند پیدا نوین به شیوه
نمایند. عمل معلم محور

کنار در تست زن آموزش و سراسری کنکور ل مش ر، دی طرف از
از را ان ام این کنکور، در فرزندشان موفقیت برای خانواده ها فشار
گرفته ریاضیات مفهوم تدریس برای دغدغه مند و عالقه مند دبیران
صحیح آموزش سیستم کنکور، عظیم مؤسسه های به عالوه، است.
شرکت ان ام همچنین است. کرده منحرف و فل را کشور ریاض
کنکور، آزمایش گروه هر در متوسطه رشته های همۀ دانش آموزان

ریاض فیزی مانند پرزحمت رشته های در تحصیل از را محصلین
آن ها خانواده های و دانش آموزان درک به همراه که، است کرده دور
کشور، در پایه علوم دانش آموختگان اجتماع و شغل وضعیت از
شده کشور سراسر در رشته این در دانش آموزان تعداد کاهش موجب
رشته دانش آموز ی حت شهرستان ها بعض در به طوری که است،

نم شود. پیدا نیز ریاض فیزی
برای سودی هیچ که دارد وجود مطالبی مدرسه ای کتاب های در
طوط وار را آن ها صرفاً دانش آموزان و ندارد هیچ کس آینده یا حال
مدرسه ای آموزش  از و شناسایی باید موارد این م کنند. حفظ
دروس کردن کاربردی بر مبتن سطح نگرش اما شود. حذف
محتوای «حذف و دروس» ال چ «کاهش بر تکیه با ، ریاض
تربیت و مدرسه ها در ریاض به ویژه و پایه علوم آموزش بر سنگین»
گذاشته منف تأثیر باشند، داشته مسئله حل قدرت که دانش آموزان
ریاضیات استدالل محتوای کاهش شاهد به تدریج به طوری که است،
و محاسبات محتوای افزایش آن به جای و دبیرستان دروس در
برای بزرگ مانع این ها همۀ م رسد، به نظر هستیم. ریاض سب
است. شده توانمند دانش آموزان تربیت و ریاض تفکر ل گیری ش
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