
  

ریاضیات مدرسه ای ما را به کجا می برد؟

محمد صال مصلحیانمحمد صال مصلحیان

گروه ریاضی محضگروه ریاضی محض

دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی مشهد



بر مبنای یک کار 

 مشترک با
دکتر قدیر صادقیدکتر قدیر صادقی

دکتر ابوالفضل صنمیدکتر ابوالفضل صنمی

دکتر علی مرصعیدکتر علی مرصعی

دکتر مجید میرزاوزیریدکتر مجید میرزاوزیری

دکتر محسن نوغانی دخت بهمنیدکتر محسن نوغانی دخت بهمنی

دکتر مهدی وثوقدکتر مهدی وثوق



تاریخ مختصر نظام آموزشی در ایرانتاریخ مختصر نظام آموزشی در ایران  

آموزش محدود بود به علوم دینی که در حوزه های علمیه به طالب آموزش محدود بود به علوم دینی که در حوزه های علمیه به طالب  هجری شمسی،  هجری شمسی، ۱۲۳۰۱۲۳۰ تا  تا 

می  مالباجی هDا  و  میرزاهDا  توسDط  و  خانه هDا  مکتDب  در  هDا  بچDه  آنچDه  و  می شDد  می تدریDس  مالباجی هDا  و  میرزاهDا  توسDط  و  خانه هDا  مکتDب  در  هDا  بچDه  آنچDه  و  می شDد  تدریDس 

آموختند که به خواندن و نوشتن، حساب مقدماتی و شرعیات دینی محدود بود. آموختند که به خواندن و نوشتن، حساب مقدماتی و شرعیات دینی محدود بود. 



تاریخ مختصر نظام آموزشی در ایرانتاریخ مختصر نظام آموزشی در ایران  

 را  شروع نظام نوین آموزشی در ایران قلمداد می کنند.  را  شروع نظام نوین آموزشی در ایران قلمداد می کنند. ۱۲۳۰۱۲۳۰افتتاح دارالفنون در سال افتتاح دارالفنون در سال   



تاریخ مختصر نظام آموزشی در ایرانتاریخ مختصر نظام آموزشی در ایران  

  شیوه های نویDن آموزشی   شیوه های نویDن آموزشی ۱۲۳۰۱۲۳۰عDد از عDد از بب

میرزا  شد.  ظاهر  فرنDگ   سDبک  میرزا بDه  شد.  ظاهر  فرنDگ   سDبک  بDه 

حسDن رشدیDه اولیDن مدرسDه بDه سبک حسDن رشدیDه اولیDن مدرسDه بDه سبک 

نویDن را در تDبریز بنیاد نهاد. همچنین نویDن را در تDبریز بنیاد نهاد. همچنین 

اولیDن کتاب هDای درسDی بDا چاپ سنگی اولیDن کتاب هDای درسDی بDا چاپ سنگی 

انتشار یافتند. پDس از مدرسDه رشدیه، انتشار یافتند. پDس از مدرسDه رشدیه، 

و  کرمانشاه  در  محتشمیه  و مدرسDه  کرمانشاه  در  محتشمیه  مدرسDه 

افتتاح  بیرجند  در  شوکتیDه  افتتاح مدرسDه  بیرجند  در  شوکتیDه  مدرسDه 

شدند و به تدریDج گسترش یافتند.شدند و به تدریDج گسترش یافتند.



تغییرات نظام آموزشیتغییرات نظام آموزشی

تغییرات تاریخ 

 سال ۶ سال دبستان + ۶اساسا 
متوسطه

قبل از 
۱۳۴۶

 سال ۳ سال ابتدایی + ۵
 سال متوسطه۴راهنمایی + 

۱۳۴۶-
۱۳۷۰

تبدیل دوره متوسطه به ترمی 
واحدی و سپس سالی واحدی، 

ایجاد و تفکیک دوره پیش 
دانشگاهی از مدارس متوسطه و 

بعد حذف پیش دانشگاهی

۱۳۷۰-
۱۳۹۲

 سال ۳ سال ابتدایی اول+ ۳
 سال متوسطه ۳ابتدایی دوم+ 

 سال متوسطه دوم۳اول+ 

از  ۱۳۹۲
تاکنون



چالش های آموزش مدرسه ایچالش های آموزش مدرسه ای



چالش حافظه محوریچالش حافظه محوری

فرزندان م1ا در ش1ش ی1ا هف1ت سالگی فرزندان م1ا در ش1ش ی1ا هف1ت سالگی 

با شور و شوق وارد مدرس1ه م1ی شوند با شور و شوق وارد مدرس1ه م1ی شوند 

تحصیل،  های  س1ال  ط1ی  در  س1پس  تحصیل، و  های  س1ال  ط1ی  در  س1پس  و 

ارضای بجای بجای  و  خالقیتشان  ارضای ارتقای  و  خالقیتشان  ارتقای 

لذت  نیز  و  کنجکاویشان  لذت ح1س  نیز  و  کنجکاویشان  ح1س 

طبیعت فه1م  و  اکتشاف  از  طبیعتبردنشان  فه1م  و  اکتشاف  از  ، ، بردنشان 

محفوظات تبدی1لتبدی1ل از  انباری  به  محفوظات   از  انباری  به   

از دوازده س1ال یک  از دوازده س1ال یک می شون1د و بع1د  می شون1د و بع1د 

و  نمره  به  بدون هوی1ت موس1وم  و عدد  نمره  به  بدون هوی1ت موس1وم  عدد 

رتب1ه کنکور هوی1ت آنه1ا را معی1ن می رتب1ه کنکور هوی1ت آنه1ا را معی1ن می 

کند.کند.



ریاضیات سخت نیستریاضیات سخت نیست

چیزی ک
ه ب
ه ی
ک دان
ش آموز کمک چیزی ک
ه ب
ه ی
ک دان
ش آموز کمک 

م
ی کن
د ای
ن اس
ت ک
ه  بدان
د توا
نایی م
ی کن
د ای
ن اس
ت ک
ه  بدان
د توا
نایی 

یادگیری را دارد.یادگیری را دارد.

اکثر مردم )ب
ه ویژ
ه وا
لدی
ن( فک
ر می اکثر مردم )ب
ه ویژ
ه وا
لدی
ن( فک
ر می 

اش  ریاضی  ی
ا  بچ
ه  ی
ک  ک
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اش کنن
د ریاضی  ی
ا  بچ
ه  ی
ک  ک
ه    
کنن
د

ندارد.  توا
نایی  اص
ال  ی
ا  اس
ت  ندارد. خوب  توا
نایی  اص
ال  ی
ا  اس
ت  خوب 

نگرش منفی وا
لدین، اعتماد به نفس نگرش منفی وا
لدین، اعتماد به نفس 

کند. 
ی 
م نابود  را  آموز  
ش 
کند.دان 
ی 
م نابود  را  آموز  
ش 
دان

د
ان
ش آموز ب
ا گفت
ن ای
ن ک
ه من یاد د
ان
ش آموز ب
ا گفت
ن ای
ن ک
ه من یاد 

نمی گیرم خودش را راحت می کند.نمی گیرم خودش را راحت می کند.



آموزش ریاضی باید لذت بخش باشدآموزش ریاضی باید لذت بخش باشد

آموزش باید در قالب آموزش باید در قالب 

کارگروهیکارگروهی

مسابقهمسابقه

بازیبازی

اکتشافاکتشاف

برای رشد برای رشد 

خالقیتخالقیت

شهودشهود

قدرت حل مسألهقدرت حل مسأله

صورت پذیرد که منجر به صورت پذیرد که منجر به 

 )یعنDی یافتDن مشابهDت ها در اختالف ها و  )یعنDی یافتDن مشابهDت ها در اختالف ها و بصDیرتبصDیرت

یافتن اختالف ها در مشابهت ها( شود.یافتن اختالف ها در مشابهت ها( شود.



آموزش شهودی ریاضیآموزش شهودی ریاضی

چیسDDت؟  پDDی  چیسDDت؟ عدد  پDDی  عدد 

نسبت محیط دایره به قطر آننسبت محیط دایره به قطر آن



فکر ریاضی مریم میرزاخانی، بصری بودفکر ریاضی مریم میرزاخانی، بصری بود



آیا مدرسه ها خالقیت را نابود می کنند؟آیا مدرسه ها خالقیت را نابود می کنند؟

 سال بعد  سال بعد ۵۰۵۰کن رابینسون: دانش آموز مدرسه  امروز قرار است حدود کن رابینسون: دانش آموز مدرسه  امروز قرار است حدود 

بازنشسته شود. ما هیچ ایده ای نسبت به آن زمان نداریم. نسبت به این بازنشسته شود. ما هیچ ایده ای نسبت به آن زمان نداریم. نسبت به این 

که دنیا در آن موقع چگونه خواهد بود و مردم چگونه زندگی خواهند که دنیا در آن موقع چگونه خواهد بود و مردم چگونه زندگی خواهند 

کرد. ما تالش می کنیم با دانسته های امروز خود، فرزندانمانD را برای کرد. ما تالش می کنیم با دانسته های امروز خود، فرزندانمانD را برای 

دنیایی که نمی شناسیم آماده کنیم!دنیایی که نمی شناسیم آماده کنیم!



خالقیت، سواد آینده است!خالقیت، سواد آینده است!

کن رابینسون: نداشتن خالقیت با بی سواد بودن یکی است. کن رابینسون: نداشتن خالقیت با بی سواد بودن یکی است. 

کودکان نمونه های بارز افراد خالق هستند که اگر حس کنجکاوی آن ها ارضا نشود کودکان نمونه های بارز افراد خالق هستند که اگر حس کنجکاوی آن ها ارضا نشود 

و بدتر از آن، سرکوب شود به افرادی منفعل تبدیل می شوند.و بدتر از آن، سرکوب شود به افرادی منفعل تبدیل می شوند.



ریاضیات یک نقشه یک پارچه از مفاهیم و ارتباط بین آن ها است.ریاضیات یک نقشه یک پارچه از مفاهیم و ارتباط بین آن ها است.

تقسیمتقسیم

درصددرصد

نسبتنسبت

عدد گویاعدد گویا

همه یک چیزند.همه یک چیزند.

Sin سینوس زاویه سینوس زاویه  x Sin x::

تعبیر هندسیتعبیر هندسی

تعبیر تحلیلیتعبیر تحلیلی

انتگرال:انتگرال:تعبیر تابعیتعبیر تابعی

پاد مشتقپاد مشتق

سطح زیر منحنیسطح زیر منحنی

رابطه سرعت با شتابرابطه سرعت با شتاب



نمره به یادگیری عمیق کمک نمی کندنمره به یادگیری عمیق کمک نمی کند

یعن1ی آن قدر بص1یرت، خالقی1ت، و نوآوری داشت1ه باش1ی ت1ا بتوان1ی مس1أله ح1ل کنی، یعن1ی آن قدر بص1یرت، خالقی1ت، و نوآوری داشت1ه باش1ی ت1ا بتوان1ی مس1أله ح1ل کنی، 

ریاضیاتی جدیدخلق کنی، ویا ارتباطات نهان بین مفاهیم ریاضی را کشف کنی.ریاضیاتی جدیدخلق کنی، ویا ارتباطات نهان بین مفاهیم ریاضی را کشف کنی.



چالش کنکورچالش کنکور

دانش  ورود  
ه 
ک 
د 
می رس 
ر 
نظ 
ه 
دانش ب ورود  
ه 
ک 
د 
می رس 
ر 
نظ 
ه 
ب
استعداد  »مدارس  
ه 


ب استعداد آموزان  »مدارس  
ه 


ب آموزان 

درخشان« و »دانشگاه« هدف اصلی درخشان« و »دانشگاه« هدف اصلی 
عموم و حت
ی خود نظام آموزشی شده عموم و حت
ی خود نظام آموزشی شده 

است.است.
« 
د 

بای »هدف  
د 

بای شهروندان هدف  شهروندان تربیت  تربیت 

»توانمن
دتوانمن
د و   »« و  و «  نقادانه  تفک
ر  و رش
د  نقادانه  تفک
ر  رش
د 
« دانش آموزان باشد.« دانش آموزان باشد.خالقانهخالقانه

كالس
 هاي درس ریاض
ي در مدرسه ها كالس
 هاي درس ریاض
ي در مدرسه ها 
به  تدری
س مفهوم
ی ریاض
ی  به ب
ه جای  تدری
س مفهوم
ی ریاض
ی  ب
ه جای 
و  ماشینی  روش های  آموزش  و س
مت  ماشینی  روش های  آموزش  س
مت 
غیراس
تاندارد موفقیت در آزمون های غیراس
تاندارد موفقیت در آزمون های 
..تیزهوشان و کنکور کشیده شده استتیزهوشان و کنکور کشیده شده است



چالش افت دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیک چالش افت دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیک 

دبیرستان های  در  فیزیDک  و  ریاضDی  رشته   متقاضیان  تعداد  دبیرستان های تنزل  در  فیزیDک  و  ریاضDی  رشته   متقاضیان  تعداد  تنزل 

درصد دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیک به درصد دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیک به  روند نزولی  روند نزولی متوسطه دوم متوسطه دوم 

  ۱۳۸۰۱۳۸۰کل دانش آموزان دوره نظری در پایه دوم متوسطه از سال کل دانش آموزان دوره نظری در پایه دوم متوسطه از سال 

کاهش نسبت تعداد شرکت کنندگان در گروه آزمایشی ریاضی و فنی به کاهش نسبت تعداد شرکت کنندگان در گروه آزمایشی ریاضی و فنی به 

 درصد بوده  درصد بوده ۲۵۲۵ برابر  برابر ۱۳۸۹۱۳۸۹کDل شرکDت کنندگان در کنکور کDه در سDال کDل شرکDت کنندگان در کنکور کDه در سDال 

  ۱۳۹۸۱۳۹۸ درصد در سال  درصد در سال ۱۵۱۵است به است به 

گروه  داوطلبان  ریاضی  خام  نمرات  کDه  چنان  آموزشDی  کیفیDت  گروه افول  داوطلبان  ریاضی  خام  نمرات  کDه  چنان  آموزشDی  کیفیDت  افول 

آزمایشی ریاضی  و فنی روندی کاهشی دارد.آزمایشی ریاضی  و فنی روندی کاهشی دارد.



الش افول یادگیری ریاضیاتالش افول یادگیری ریاضیاتچچ

::۲۰۱۹۲۰۱۹( سال ( سال TIMSTIMSبر اساس گزارش بین المللی تیمز )بر اساس گزارش بین المللی تیمز )

۶۱۶۱ دبستان چهارم  پایDه  ایرانDی  دانش آموزان  درصDد  دبستان   چهارم  پایDه  ایرانDی  دانش آموزان  درصDد   
نتوانسته اند به نمره معیار بین المللی برسند.نتوانسته اند به نمره معیار بین المللی برسند.

 ۵۸۵۸در آموزش و یادگیری ریاضیات در پایه چهارم، در میان در آموزش و یادگیری ریاضیات در پایه چهارم، در میان  
جایگاه  در  آزمون  در  شرکت کننده  جایگاه کشور  در  آزمون  در  شرکت کننده  میان ۵۰۵۰کشور  و  میان   و   ۱۲۱۲  

 قرار گرفته ایم.  قرار گرفته ایم. ۹۹کشور همسایه در جایگاه کشور همسایه در جایگاه 

 ی داشتهDه یادگیری ریاضی روند کاهشDش آموزان بDه دانDی داشته عالقDه یادگیری ریاضی روند کاهشDش آموزان بDه دانDعالق
است. است. 

مDا  کشور  مDا در  کشور  چهارم ۱۰۹۱۰۹در  پایه  در  ریاضیات  آموزش  بDه  چهارم سDاعت  پایه  در  ریاضیات  آموزش  بDه  سDاعت 
در   این عدد  در حالDی کDه  اسDت  داده شده  در  ابتدایDی تخصDیص  این عدد  در حالDی کDه  اسDت  داده شده  ابتدایDی تخصDیص 

 ساعت است. ساعت است.۱۵۱۱۵۱، و ژاپن ، و ژاپن ۱۵۲۱۵۲، هنگ کنگ ، هنگ کنگ ۲۱۱۲۱۱سنگاپور سنگاپور 



مظفرالدین شاه قاجار

همه چیزمان باید به 
همه چیزمان بیاید



الش افول سواد خواندنالش افول سواد خواندنچچ


ز  
پرل 
زآزمون 
پرل در   ((PIRLZPIRLZ))  آزمون  
ه 
در ک 
ه 
  ۲۰۱۶۲۰۱۶ک

خواندن  سواد  س
نجش  ب
ه  و  ش
د  خواندن برگزار  سواد  س
نجش  ب
ه  و  ش
د  برگزار 

دان
ش آموزان پای
ه چهارم مقط
ع ابتدای
ی می دان
ش آموزان پای
ه چهارم مقط
ع ابتدای
ی می 

رتب
ه  در  ایران  رتب
ه پردازد،  در  ایران  ۴پردازد،  ۵۴ بی
ن ۵ در  بی
ن   در   ۵۰۵۰  

کش
ور ش
رک
ت کننده قرار گرف
ت و نس
بت به کش
ور ش
رک
ت کننده قرار گرف
ت و نس
بت به 

.. نمره افت داش
ت نمره افت داش
ت۳۰۳۰دوره قبل حدود دوره قبل حدود 



الش محتوای کتاب های ریاضیالش محتوای کتاب های ریاضیچچ

محتوای کتاب های درسDی ریاضDی بDا هدف افزایش محتوای کتاب های درسDی ریاضDی بDا هدف افزایش ●

انگیزه یادگیری، سDاده تر شده انDد  امDا موجDب ضعف در انگیزه یادگیری، سDاده تر شده انDد  امDا موجDب ضعف در 

نگرش عمیق ریاضی در دانش آموزان شده است.   نگرش عمیق ریاضی در دانش آموزان شده است.   

سرفصل ● و  مطالDب  بیDن  منDد  نظام  ارتباط  سرفصل فقدان  و  مطالDب  بیDن  منDد  نظام  ارتباط  فقدان 

دروس ریاضDی در دوره دبیرسDتان و دروس ریاضی در دروس ریاضDی در دوره دبیرسDتان و دروس ریاضی در 

ایDن زمینDه یکی  ایDن زمینDه یکی دانشگاه هDا و فقدان نقشDه جامDع در  دانشگاه هDا و فقدان نقشDه جامDع در 

دیگر از چالش های موجود است.دیگر از چالش های موجود است.



الش آماده سازی معلمانالش آماده سازی معلمانچچ

سازی  آماده  بDا  کتاب هDا  در  سازی تغییرات  آماده  بDا  کتاب هDا  در  تغییرات 
از طریق برگزاری کارگاه های از طریق برگزاری کارگاه های   معلمان معلمان 

متعدد و موثDر و تهیDه کتاب های راهنما  متعدد و موثDر و تهیDه کتاب های راهنما  
همراه نبوده است و نظارت الزم  هم در همراه نبوده است و نظارت الزم  هم در 
آموزش کتاب های جدیDد صورت  آموزش کتاب های جدیDد صورت حیDن  حیDن 

نگرفته است.نگرفته است.



 دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیانالشالشچچ

دانشگاه های فرهنگیان عمومًا در استان های کم برخوردار دانشگاه های فرهنگیان عمومًا در استان های کم برخوردار •
زیرساخت های الزم برای تربیت علمی نیروی انسانی متخصص را زیرساخت های الزم برای تربیت علمی نیروی انسانی متخصص را 

ندارند.ندارند.

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به دلیل استخدام در بدو ورود به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به دلیل استخدام در بدو ورود به •
دانشگاه، احساس نیاز برای شکوفایی استعداد های خود و ارتقای دانشگاه، احساس نیاز برای شکوفایی استعداد های خود و ارتقای 

شغلی نمی کنند.شغلی نمی کنند.

سطح کیفی آموزش معلمان در دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با سطح کیفی آموزش معلمان در دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با •
دانشگاه های سطح یک وزارت علوم پایین است. دانشگاه های سطح یک وزارت علوم پایین است. 

متخصصان رشته آموزش ریاضی باید اول مسلط به دانش ریاضی متخصصان رشته آموزش ریاضی باید اول مسلط به دانش ریاضی •
باشند و بنابراین به محتوای قوی ریاضی ضمن آموزش  معلمی باشند و بنابراین به محتوای قوی ریاضی ضمن آموزش  معلمی 

محتاجند.محتاجند.

بهتر است آموزش تخصصی به عهده دانشگاه های جامع کشور بهتر است آموزش تخصصی به عهده دانشگاه های جامع کشور •
گذاشته شود و پس از برگزاری آزمون استخدامی  و مصاحبه، آموزش گذاشته شود و پس از برگزاری آزمون استخدامی  و مصاحبه، آموزش 

دوره های مهارتی معلمی توسط دانشگاه فرهنگیان صورت پذیرد.دوره های مهارتی معلمی توسط دانشگاه فرهنگیان صورت پذیرد.



 معطوف به معلمان معطوف به معلمانالشالشچچ

توجه جدی به دغدغه های معیشتی معلمان توجه جدی به دغدغه های معیشتی معلمان   •
برای ایجاد ارتقای رضایت شغلی برای ایجاد ارتقای رضایت شغلی 

 اجرای طDرح مسیDر ارتقDای شغلDی  اجرای طDرح مسیDر ارتقDای شغلDی •
معلDمان معلDمان 

برگزاری جدی دوره های ضمن خدمتبرگزاری جدی دوره های ضمن خدمت•
تقویت انگیزه تدریس از طریق ارزشیابی تقویت انگیزه تدریس از طریق ارزشیابی •

منظم و دقیق از کار معلمانمنظم و دقیق از کار معلمان
اقدام پژوهی یعنی درگیر ساختن معلمان با اقدام پژوهی یعنی درگیر ساختن معلمان با •

مسائل آموزشی برای افزایش مشارکت آن ها  مسائل آموزشی برای افزایش مشارکت آن ها  
در آموزش و پرورشدر آموزش و پرورش







با تشکر از توجه شمابا تشکر از توجه شما


