
94مهرماه 29چهارشنبه
وچالش هاسمینار علوم ریاضی 

ای همدرسمسايل و مشکالت آموزش رياضي 
در ايران

دانشگاه شهید بهشتی-زهرا گویا



چالش های اصلي

درپیپیدر دهه اخیر در ایران، به دلیل ایجاد تغییرات 

دلیلدلیل یا بدون با 

عمومی به طور عام و آموزش ریاضی به طور خاص، آموزش 

.گوناگونی مواجه شده استهای با چالش



! تغییر، تغییر و باز هم تغییر

ن سود و زیاتغییر و ضرورتتغییر، منطقهنوز با جامعه 

ه سوی تری بتغییر در یک بخش آشنا نشده، با حرکت سریع

.شودتر پرتاب میتغییری بزرگ



حداقل پیش نیازهای الزم برای تغییر

مطالعاتیجدی کارهای •

های اصولیکارشناسی•

جامعهایجاد تغییر در بخشی از محرز شدن ضرورت •

فراهم کردن شرایط اجرا•

پذیرش مسئولیت پی آمدها•

آمادگی دوباره نگری•



با همه این ها؛

!احتیاط



ضرورت احتیاط

مدتاهکوتحداقل در التهاب باعث ایجاد تغییر برای تغییر، 

زیرا. شودمی

نباشندمردم خواهان تغییر اگر •

نشوندتغییر توجیه به ضرورتاگر نسبت •

نگذارندتغییر، دل در گرو آن برانِ نفعمجریان و اگر •

. . .  اگر و ده ها اگر دیگر•



چالش  اصلي 

وشکستِ معنایی بدون رعایت پیش فرض ها، 

ر، گذاری دیگتغییر تا سیاستتداومِ شکلی 

رین چنین اتفاقی، اصلی ت! استقطعیتقریباً 

.چالش است



سه چالش مهم

سه چالش مهم ای در ایران با مدرسهآموزش ریاضی 

:روبروست که هر سه محوری هستند

ریاضیو کتاب درسی برنامه •

ریاضیای معلمان ، ارتقا و شرایط حرفهآموزش•

ارزشیابی •



چالش تغییر برنامه 

تاب در نظام های متمرکز آموزشی، تغییر برنامه و تغییرک

درسی، در هم تنیده اند و جدایی آن ها از هم، اگر در عالم 

! نظر هم شدنی باشد، در شرایط بومی ما، عملی نیست



بندی معلمان نظام رتبه

-که تحتریاضی ای معلمان ، ارتقا و شرایط حرفهآموزش

ع شده واقبندی معلمان نظام رتبهکننده تأثیر چالش نگران

. است



رقابت فرسايشي

-را بین دانشفرسایشی رقابتی ارزشیابی از یک طرف، 

.  استآموزان و جامعه ایجاد کرده 

ب ایجاد شده توسطِ ایجادِ اضطراکسب و کار از طرف دیگر، 

ت در جامعه به بهانه موفقیت در ارزشیابی، چالش مهمی اس

.  که جای پرداختنش، این میزگرد نیست



طرح مسئله

برای نیست، ولی همراه آنحل ، الزاماً با مسئلهطرح 

.  شناخت چالش ها ضروری است



طرح مسئله

اند توطرح مسئله و هشدار نسبت به چالش های اساسی، می

-گذاران، تصمیمتوجه پژوهشگران، متخصصان، سیاست

ن جامعه براسازان و به طور کلی، تمام نفعگیرندگان، تصمیم

.  را به خود جلب کند



چالش / شناخت مسئله: قدم اول

حل است و بدونشناختِ مسئله، بخشی از راه

های جامع، حلچنین ادراکی، رسیدن به راه

.  دشوار است



.امید است که اين همايش، قدم اول باشد

متشکرم


