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  سمیناراهداف و محورهاي 

   

ها و مشکالت آموزش و پژوهش علوم  هدف از برگزاري این سمینار بازنمایی وضعیت مطلوب و کنونی علوم ریاضی، شناسایی چالش

 .است هاي مناسبو ارائه راه حل ر ایران و تأثیر آنها بر توسعه پایدارریاضی د

 
 :محورهاي اصلی سمینار عبارتند از

 اي و دانشگاهی در ایران وضعیت کنونی ریاضیات مدرسه .1

 نقش علوم ریاضی در توسعه پایدار .2

 یاددهی و یادگیري ریاضیات يهاي ملی و جهانی پیش رو چالش .3

 اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی رشد آن هاي علوم ریاضی و زمینه .4

 یه علوم ریاضتربیت نیروي انسانی در حوز .5

 دانش ریاضی و توسعه علمی کشور .6

  هاي کالن نظام آموزشی گذاري علوم ریاضی و سیاست .7
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  اعضاي کمیته راهبردي

 دکتر محمدتقی احمدي، رئیس دانشگاه تربیت مدرس

 م جمهوري اسالمی ایراندکتر رضا داوري اردکانی، رئیس فرهنگستان علو

 ، عضو کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان علومدکتر مهدي بهزاد 

 دکتر حمید پزشک، رئیس انجمن آمار ایران

 ، عضو کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان علومدکتر مگردیچ تومانیان

 وم، عضو کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان علدار ماراالنیجبه دکتر پرویز

 دهقان، رئیس انجمن ریاضی ایران دکتر محمدعلی

 دکتر علی رجالی، دبیر علمی سمینار

 دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 دکتر محمدرضا عارف، رئیس کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان علوم

 دکتر محسن محمدزاده، دبیر سمینار

 وطنی، معاون توسعه فناوري معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوريدکتر علی 
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  اعضاي کمیته علمی

 محمدرضا انتظاري نژاد مسعود آرین اسداهللا آسرایی

 اسمعیل بابلیان عباس بازرگان مهدي بهزاد

  احمد پارسیان مگردیچ تومانیان دار ماراالنی پرویز جبه

 علی رجالی طاهر قاسم هنري زهرا گویا

 محسن محمدزاده محمدباقر منزوي محمود مهرمحمدي

 محمدمهدي نوید ادهم محمدقاسم وحیدي اصل

  

  مشاورین کمیته علمی

 محمود بهبودي محمد باقري طغیان انگشتري

 آرا سپیده چمن حسین پورکاظمی حمید پزشک

 فریبا حقانی محمدحسن حسینی بردیا حسام 

 پورعابوالفضل رفی مانی رضائی آرش رستگار

 عبدالعزیز عبدالهی محسن صدیقی مشکنانی سیاوش شهشهانی

 مقداد قاري محمدرضا فقیهی آزادسهیال غالم

 یداله محرابی علیرضا کیامنش محمدرضا کوشش

  زادهملیحه یوسف امید نقشینه ارجمند

  

  اعضاي کمیته اجرایی

  آبیار آمنه تابان باغفلکی سیدعلی پزشکی

 علی رجالی  حمدزادهمحسن م بهمن نصرتی 
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  ها دبیر سمینار علوم ریاضی و چالش دکتر محسن محمدزاده سخنرانی

  

که با و یاران باوفایشان  (ع)اباعبداهللا الحسین مظلومانهشهادت  ایام تاسوعا و عاشوراي حسینی و مناسبت به دارم عرض تسلیت

یستادگی دانگی، آزادگی، شهامت، شجاعت و ادرس مراي که  حماسه .شهادت خویش حماسه جاودانه و با شکوهی در تاریخ آفریدند

  در برابر ظلم و جور را به بشریت آموخت. امید است با معرفت و شعور حسینی از عزاداران پرشور حسینی باشیم.

دکتر  عرض سالم و ادب دارم به همه اساتید، معلمین، دانشجویان، حاضرین در جلسه و مهمانان گرانقدر به خصوص جناب آقاي

  رضا داوري اردکانی، رئیس محترم فرهنگستان علوم.

 ملل سازمان نین کمیسیون آماريچهم ریزي است، دهه اول آبان ماه دهه ریاضیات است.اول آبان ماه، روز ملی آمار و برنامه

- می تکرار یک بار سال پنج هر وگذاري کرده  را روز جهانی آمار نام 1394مهر  28مصادف با  2015 اکتبر 20 روز (UNSD) متحد

گذاري این روزها و توسعه علوم هاي موثري در راستاي اهداف نامداریم و امید است بتوانیم فعالیتگرامی میشود. همه این ایام را 

  ریاضی در کشور انجام دهیم.

شویم که در ریاضیات و کشورمان بنگریم با فهرست صدها دانشمند ایرانی مواجه می پر افتخار علمی اگر به سابقه و تاریخ

المللی صاحب نام بوده و ها در عرصه بیننجوم، فیزیک، شیمی، مکانیک، معماري، فلسفه و سایر زمینه کارگیري آن در علوم هب

  هستند.

محمدبن حسین کرجی دانشمند ایرانی قرن چهارم و پنجم هجري است که تحصیالت خود را در شهر ري که آن زمان مرکز 

مال محمدباقر زین العابدین یزدي از  .دکنتحصیالت به بغداد سفر می تکمیل و سپس براي هسالمی بود به اتمام رسانددانشمندان ا

عیون الحساب نام ایشان مهمترین اثر ریاضی بوده و شیخ بهایی  استاد وي .بود ریاضیدانان دوره صفویه و معاصر با شاه عباس اول

  .مشهور است  (Al-kashi)ب به الکاشیکه در غرکاشانی، الدین  یاث. غدارد

، سهل بن حبیب بن هانی، سهل طبري، ابوسعید جرجانی، جابرین حیان، عمربن خیام، وب بن طارققیع، ابوریحان بیرونی

، عبدالملک بن محمد شیرازي، ابوالرضا عباس بوزجانی، احمدبن محمد صاغانی، فضل بن حاتم نیریزي، محمدبن عیسی ماهانی

و صدها دانشمند دیگر که فقط ذکر نام آنها مستلزم وقت زیادي  قطب الدین شیرازي، نصیرالدین طوسی، بکر فارسیبن ابومحمد

  است چه رسد به معرفی آنها.

هاي مختلف مرتبط با ریاضی فعال بوده و هستند و امروز شاهد نشر و در دوران معاصر نیز دانشمندان زیادي در حوزه

اینکه صدها دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی  عالوه بهالمللی هستیم. هاي ملی و بینآنها در عرصهکارگیري تولیدات علمی  هب

 هاي مرتبط بافناوري در همه حوزه افزاري الزم براي توسعه علم وافزاري و سختو امکانات نرم ها دائر در سراسر کشور زیرساخت

دانان ایرانی در مراکز، مجامع و نشریات علمی ملی و . حضور پررنگ و فعال ریاضیاندعلوم ریاضی و کاربردهاي آن را فراهم آورده

اموزان و دانشجویان در المللی بیانگر توان باالي دانشمندان و محققان ایرانی در این حوزه است. اما بررسی وضعیت دانشبین
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-ها و خالقیت ها بیانگر افتی نگران کننده در توانایینشگاههاي ورودي داهاي داخلی و خارجی مانند تیمز، المپیادها و آزمونرقابت

   کارگیري آن در سایر علوم است. ههاي جوانان در زمینه ریاضیات و ب

علوم جمهوري اسالمی  فرهنگستان هاي علوم پایه و علوم مهندسی رؤساي گروه یشنهادبنا به پ 1391در سال  به همین جهت

هاي ریاضی و آمار ایران و جمعی از با ریاست جناب آقاي دکتر عارف و روساي انجمن کشورکمیسیون پیشبرد ریاضیات  ،ایران

کمیسیون بررسی و تحلیل وضعیت آموزش و پژوهش علوم ریاضی در سطوح  این هم وظایفاتشکیل شد. فرهنگستان اعضاي 

کارهاي کالن و راهبردي براي ارتقاي  رائه راهمختلف، بررسی و پیشنهاد ارتقاي جایگاه مدرسان و محققان علوم ریاضی در کشور، ا

ارتقا  برايهاي تخصصی  کارهاي مناسب بر اساس نقدها و ارزیابی جایگاه و ترویج علوم ریاضی در جامعه، ارائه رهنمودها و راه

  .آموزش و پژوهش علوم ریاضی در کشور است

انجمن آمار « ،»انجمن ریاضی ایران« توسط» کشورات کمیسیون پیشبرد ریاضی« ها با پیشنهادسمینار علوم ریاضی و چالش

هاي حوزهصاحب نظران  دست اندرکاران و هاي دو روزة این سمینارشود. طی نشستبرگزار می» دانشگاه تربیت مدرس«و » ایران

  .ادخواهند دمورد نقد و بررسی قرار را هاي رو در روي پیشرفت علوم ریاضی در کشور  ، چالشمختلف علوم ریاضی

نقش ، علوم ریاضی آموزش و پژوهش در مشکالت و مسائل هایی که در این سمینار به آن پرداخته خواهد شد،عمده چالش

ه و مسائل دانشگااز دبستان تا  مسائل و مشکالت آموزش آمار در مقاطع مختلف، هاي آنچالش و جامعه صنعت، در علوم ریاضی

  است. در کشور تربیت معلم ریاضی

مقاله از طریق سایت سمینار دریافت شد. پس از طی  82هاي اول و دوم، جمعا عالم محورهاي سمینار و فراخوانپس از ا

مقاله براي ارائه پوستر توسط کمیته علمی انتخاب شد و تعدادي از مقاالت نیز در زمره  7مقاله براي سخنرانی،  6مراحل داوري، 

  مدعوین ارائه خواهند شد قرار گرفتند. نفر از 32موضوعات میزگردهاي تخصصی که توسط

کارهایی اجرایی براي هر یک از مسائل تعیین و در اختیار  ها، راهامید است این سمینار بتواند پس از بحث و بررسی چالش

  هاي مسئول از جمله وزارتین آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوري قرار دهد. سازمان

اند اما مسلما این کار خالی اه تربیت مدرس تمام تالش خود را براي برگزاري این سمینار کردههرچند همکاران بنده در دانشگ

-هاي احتمالی پوزش میاز اشکال نیست. بنابراین پیشاپیش از شما مهمانان و شرکت کنندگان عزیز به دلیل کمبودها وکاستی

  طلبیم.

ها و نهادهایی که  نین از سازمانچراهبردي، علمی و اجرایی سمینار، همهاي دانم از همه اعضاي کمیته در پایان بر خود الزم می

دانشگاه و دانشکده علوم ریاضی و به خصوص  برگزاري این سمینار را مورد حمایت قرار دادند و از تمام همکاران محترم در

  .دانشجویان عزیز که امور اجرایی و فنی سمینار را به عهده داشتند قدردانی و تشکر نمایم

  والسالم علیکم و رحمت اهللا و برکاته

  محسن محمدزاده                                                                                                                     
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 خالصه سخنرانی دکتر رضا داوري اردکانی رئیس فرهنگستان علوم

  

ف فرهنگستان علوم به مناسبت برگزاري این سمینار از دانشگاه تربیت مدرس و از همکاران من وظیفه داشتم و دارم که از طر

اند و کردن مقدمات برگزاري سمینار و تهیه برنامه آن مشارکت داشتهعزیزم در فرهنگستان علوم و همه کسانی که در فراهم

  کنم.مخصوصاً از استادان گرامی آقایان دکتر محمدزاده و دکتر رجالی تشکر 

فلسفه، منطق و «دانستم که بیشتر به عنوان مهمان در این سمینار شرکت کنم و چیزي در باب مناسبت نمیعالقه داشتم و بی

یا درباره جایگاه ریاضیات در نظام علم جدید بگویم. فشار کارهاي گوناگون و مهمتر از آن ضعف پیري مرا از رسیدن به » ریاضیات

  کنم.ر مدرسه اکتفا میجهان کنونی و درس ریاضی د ه ذکر چند نکته در باب مقام ریاضیات دراین مقصود بازداشت. پس ب

ریاضیات اولین علمی است که در کتاب اصول اقلیدس صورت مدون منطقی پیدا کرده است. نیاکان ما نه فقط ریاضیات یونانی 

دیگر آنها را صورتی کم و بیش تازه بخشیدند و مخصوصاً در  هاي اقوامرا فراگرفتند بلکه با رجوع به ریاضیات هندیان و دانسته

  هاي نو پیش آوردند و به حل مسائل تازه راه یافتند.حساب و جبر طرح

شاید همه ریاضیدانان به فلسفه ریاضی اهمیت ندهند و بسیاري از آنان حتی آن را زائد بدانند اما فیلسوف وظیفه خود را انجام 

ود و ماهیت چیزها پرسش کند. علم هم یکی از آنهاست. البته فلسفه علم و از جمله فلسفه ریاضی به جهاتی دهد. او باید از وجمی

که مجال ذکر آن اینجا و اکنون نیست قدري دیر به وجود آمده است. این فلسفه وقتی به وجود آمد که ریاضیات از ذیل فلسفه 

توانست مدخل علم باشد بلکه صورت همه علوم بود. این منطق دیگر نمی بایست منطق علوم باشد و البتهبیرون آمده بود و می

خواهم بگویم ریاضیات به عنوان مدخل علم جانشین منطق شد. هر چه بود منطق قدیم با علم جدید چندان مناسبت نداشت نمی

  زیرا این علم بالذات ریاضی بود.

ریاضیات نیاز دارند و در محاسبات خود باید از ریاضیات بهره بگیرند. بودن علم جدید صرفاً این نیست که علوم به معنی ریاضی

کنیم. گالیله و دکارت جهان را علم جدید از آن جهت ریاضی است که جهان ریاضی شده است. ما جهان را با نظر ریاضی نگاه می

آفریده است. جهانی که ریاضی است جهان ریاضی یافتند و گالیله حتی گفت که خداوند مهندس است و جهان را با قلم ریاضی 

هایش هم باید ریاضی باشد. به عبارت دیگر با طرح ریاضی است که تکنولوژي فیزیک و شیمی و بیولوژي و اقتصاد و دیگر علم

شود و مگر تکنولوژي کنونی صورتی از تحقق ریاضیات نیست. اصالً کوشش براي یکی کردن آید و جهان مسخّر میجدید پدید می

  ق و ریاضی اثبات این قضیه بود که ریاضیات علمی در کنار علوم دیگر و مثالً باالتر از آنها نیست بلکه صورت همه علوم است.منط

طبیعی در جهان در حال توسعه اعتناي شود. یک امر شایع و شبهدر کشور ما متأسفانه به علوم پایه چنانکه باید اعتنا نمی

جا و تی کشوري طالب توسعه صنعتی و تکنولوژیک است به مهندس نیاز دارد. پزشک هم همهبیشتر به علوم کاربردي است. وق

همیشه مرجع نیاز مردم و مورد احترام آنها بوده است. پس اعتنا به پزشکی و مهندسی امري کامالً موجه است. منتهی اصل اینست 

ید خواهد بود که هماهنگ پیش بروند. پزشکی و مهندسی که علوم در تناسب با هم رشد کنند و در صورتی پیشرفتشان مؤثر و مف

گیرند که توانند از هم جدا باشند. این علوم در صورتی در برنامه جامع توسعه و پیشرفت قرار میو علوم پایه و دیگر علوم نمی

ر باید با طرح و تدوین برنامه جایگاه و کارکردشان در نسبت با علوم دیگر و با درك و فهم مردم و جامعه معین باشد و اگر این ام

  گیرد.و اجتماعی صورت نمی مدد علوم انسانیصورت گیرد کارش بی
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آموزان به شود و دانشبعضی از استادان و معلمان ریاضیات گله دارند که به درس ریاضیات در مدارس چنانکه باید اعتنا نمی

اعتنایی به ریاضیات نشانه خوبی نیست گله از جهاتی موجه باشد زیرا بیاي که باید داشته باشند، ندارند. شاید این این درس عالقه

آموزان افزایش آموزان به درس به چند نکته باید توجه کرد. یکی اینکه وقتی عدد دانشولی در مالحظه وضع مدارس و عالقه دانش

دانند که در یابد. آمارشناسان میزایش نمیآموزان افبه نسبت افزایش تعداد دانش تاًیابد تعداد عالقمندان به درس ضرورمی

شوند ضرب نمی 4و  3ضرب کنند اجزاء طرف دیگر یکسان در  4یا  3معادالت انسانی و اجتماعی اگر یک طرف معادله را مثالً در 

شرایطی که و ... ضرب شود. پس در نظام تعلیمات عمومی و اجباري و به طور کلی در  5و دیگري در  2بلکه ممکن است یکی در 

ها ثابت باشد. آموزان نسبت عالقمندان به درسیابد نیز نباید توقع داشت که با افزایش تعداد دانشآموزان افزایش میتعداد دانش

اعتقادي شایع در جهان است که گاهی در جاهایی روشن نبودن آینده شغلی هم بر نکته دیگر سرایت نوعی احساس بیهودگی و بی

آموزان باید خود را هاست که دانشهاي درسی از نظام کنکور دانشگاهنکته سوم پیروي دانسته و ندانسته برنامه شود.آن مزید می

ها الزم است و با چه روشی باید آموخته آماده کنکور کنند. در این وضع فکر اینکه چه باید آموخت و براي دبیرستان چه درس

  شود.شوند، منتفی می

آموزش و پرورش و استادان و معلمان فکر کنند که اگر ساعات درس افزایش یابد این نقص تدارك شاید بعضی از مدیران 

ظر من آموزش و پرورش را از این نگاه صنفی و جنگ اصناف دور باید داشت زیرا براي درس خواندن و علم آموختن نشود. به  می

رغبت نباشد هرچه بیاموزند چنانکه باید مرکوز ذهن  رغبت باید افزایش یابد و نه ساعات درسی و حجم کتاب درسی و اگر

آموزان با هاي احیاناً نامناسبند. براي اینکه دانشهاي گوناگون با کتابشود. وانگهی فرزندان ما در مدرسه گرفتار تراکم درس نمی

یا پنج درس که با هم نسبتی هم  آموزي که در روز ناگزیر باید چهاررغبت درس بخوانند باید قدري در انتخاب آزاد باشند. دانش

این گمان و تلقی کم و بیش شایع، که هرچه بیشتر بیاموزیم  .ندارند بخواند اگر آشفته و خسته و سرگردان شود بر او حرجی نیست

استادان  یک ازکنم هیچگیریم ناشی از نگاه مکانیکی به روح و روان و وجود آدمی و جامعه انسانی است و گمان نمینتیجه بهتر می

تعلیم و تربیت به هر حوزه فکري که تعلق داشته باشند آن را سفارش کنند. یکبار قرار شد تغییر بنیادي در نظام آموزش و پرورش 

» اندازه«تواند تغییر کند زیرا ما به هاي مدرسه نمیبه وجود آید که راه به جایی نبرد. اکنون هم برنامه یا بهتر بگویم انبوه درس

دانیم که در مواردي بیش از اندازه خواستن افراط است. داریم و نمیرا دوست می» بیش از اندازه«راضی نیستیم بلکه  معتقد و

ها بهتر درس بخوانند یک شرط آن و شرط مهم آن اینست که از بمباران ذهن آنها با خواهیم بچههذا باید گفت که اگر می مع

آموزان ما در مدرسه چهار یا پنج درس ته شده است خودداري کنیم. اگر هر سال دانشهایی که احیاناً بد نوشها و کتابدرس

کنند که ماند و فرصت پیدا میشان میاند در ذهن و حافظهشود و هم آنچه را که آموختهبخوانند هم رغبتشان به درس بیشتر می

  اندکی هم کتاب بخوانند.

آموزانش در هر روز هفته پنج درس داشته س کنیم که به جاي اینکه دانشاي تأسیتوانستیم براي آزمایش مدرسهکاش می

ها فکر کنند و هر کتابی که مناسب است یافتند درباره آن درسآموختند و فرصت میباشند در هر سال بیش از پنج درس نمی

اخالقی مناسب هم داشته باشد و به  بخوانند. البته مدرسه خوب عالوه بر برنامه خوب باید معلم خوب، کتاب خوب، فضاي مادي و

این جهت اجراي این آزمایش و فراهم کردن شرایط آن آسان نیست. فضاي بیرون مدرسه هم شاید آن را تاب نیاورد. به هرحال 

کند و شاید اثر منفی در وضع تحصیل افزایش تعداد ساعات درس ریاضی وضع آموزش و فراگیري ریاضیات را بهتر نمی

ها یا از آموزان در شرایط تراکم درسهاي دیگر و از تراکم برنامه درسی کاسته شود. دانشبگذارد مگر اینکه از درس آموزان دانش

هاي مدرسه را انجام دهند. این گروه نه فرصت دارد که آزادانه شوند یا باید از بامداد تا اواخر شب تکلیفدرس خواندن منصرف می

کنم و براي فکر کند. بار دیگر از برگزارکنندگان این مجلس تشکر می راف و جوانب مطالب درسیتواند به اطکتاب بخواند نه می

  ».استادان و همکاران عزیز آرزوي توفیق دارم. امیدورام این سمینار در بهبود وضع آموزش ریاضی در مدارس مؤثر باشد
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  ضیعلوم ریاایرانی  يها انجمن سخنرانی دکتر مهدي بهزاد رئیس اتحادیه

  اشاره به چند چالش علوم ریاضی در ایران معاصر در قالب چند خاطره: تحت عنوان

  

خان امیرکبیر تقریباً  ام . از زمان صدارت میرزا تقیبحث عمدتاً به پنجاه سال گذشته محدود است که در گذر زمان با آن همراه بوده

هاي یی همچون انجمنها تدایی تا دکتري از جمله تشکلهاي مختلف ابهمۀ مؤسسات پژوهشی، علمی ترویجی و آموزشی دوره

در این راستا ارتباط با معنی و  اند.هاي کشور با تقلید از مؤسسات مشابه خارجی شکل گرفتهها و پژوهشگاهفرهنگستان علمی،

 کشور را هدایت نکرده کوتاه، رهبري کاردان ارکستر بزرگ علمی تنگاتنگی بین این مؤسسات برقرار نشده و به جز در چند دورة

هاي نامهو مقررات و آیین ي نسنجیدهها ها و تنبیهتغییرات ناروا در نظام علمی کشور، تشویق اند. نیازها کمتر مدنظر بوده است.

  اند که رفعشان آسان نیست.اي پدید آوردههاي در هم تنیده و گاه ناشناخته نامناسب چالش

ي درونی و ها پژوهشی و فناوري موجود را به صورت آموزشی، هاي علمی،یک از سازمان هر ،بدواً الزم است متخصصان فن

فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران این کار را  (اخیراً هاي هر سازمان را در چند بخش برشمرند.بیرونی ارزیابی کنند و چالش

توان  میها فهرست کرده است.) با در دست داشتن این فهرستدرونی و بین المللی  ها را در سه بخش بیرونی،انجام داده و چالش

داوري هم کرد و چند شاید بتوان پیش نسخه پیچید. هایابی کرد و در جهت رفع آسیبها را ریشهآن هاي اصلی را شناخت، چالش

  چالش عمده را به شرح زیر برشمرد.

شناختی و   هاي جامعههاي علمی آموزهمقررات و آیین نامه ها، واصوالً علم و جامعه را نشناخته و در تدوین اساسنامه

 ایم.هاي مرجع غافل بودهو ارتباطات در هم تنیدة تشکل ها ایم، اما از فعالیتتقلید کرده ایم.شناختی را مد نظر قرار نداده روان

هاي اجرایی ها و دستورالعملنامه با آیین؟ کنندایاالت متحده آمریکا چه می راستی یکهزار و یکصد کارمند فرهنگستان ملی علوم

هاي تحصیالت تکمیلی به در ایجاد دوره هاي علمی حتی یکی دو کشور مطرح در جهان آشنایی کافی نداریم.چند مؤسسه شاخص

 ایم.یص ندادهها را هم به طور مساوي تخصبودجه ایم.را به کاردان نسپرده ایم و گاه کار هاي دکتري بینش کافی نداشتهویژه دوره

  ایم؟اي تغییر داده و در اجرا با مشکل مواجه شدهدر پنجاه سال گذشته چند بار نظام آموزش و پرورش مدرسه

ها و دست آوردهاي فراوان و امیدوارکنندة ریاضیات در ایران معاصر چیزي نگویم.پیشرفت ها،سخن کوتاه، برآنم از فرآوري
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  ها ري سمینار علوم ریاضی و چالشدالیل وجود افت ریاضی و برگزا

 
  سیده آزاده پروانه، علی رجالی

  و خانه ریاضیات اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان

a_rejali@cc.iut.ac.ir 
  

  

خود از آن  ي عادي و روزمره ندگیتمام افراد در ز علمی است که دهد و ریاضیات بنیان و اساس علوم دیگر را تشکیل می :چکیده

ي پایدار کشورها داشته باشد. بنابراین اگر ریاضیات یک  تواند تأثیر شگرفی در توسعه دانش ریاضی میهمچنین کنند.  استفاده می

ي پایدار را  توان نتیجه گرفت که سایر علوم آن نیز ضعیف هستند و آن کشور قدرت رسیدن به توسعه کشور ضعیف باشد، می

الدین جمشید کاشانی، خوارزمی و عمر خیام در گذشته و مریم  نخواهد داشت. از سوي دیگر وجود ریاضیدانان بزرگی همچون غیاث

اند و توانایی خود را در درك و حل  ي ریاضیات نقش داشته دهد که ایرانیان همواره در توسعه میرزاخانی در حال حاضر، نشان می

هاي خام ریاضی داوطلبان کنکور، کاهش تعداد  اند. با این حال با توجه به کاهش میانگین نمره مسائل ریاضی به اثبات رسانده

آموزان ایرانی در آزمون تیمز، کشور با  هاي مرتبط با ریاضیات و نتایج بسیار ضعیف دانش ي تحصیل در رشته مندان به ادامه عالقه

موانع رسیدن کشور به جایگاه واقعی خود در علوم ریاضیات، الزم بود  نوعی افت ریاضی روبرو است. براي رفع افت ریاضی و رفع

ي ریاضیات اصفهان در این راستا مطالعاتی را آغاز کرد و سپس طرحی را به کمیسیون پیشبرد  هایی برداشته شود. خانه قدم

طرح توسط کمیسیون و سپس ها ارائه کرد، که این  ریاضیات فرهنگستان علوم براي برگزاري سمینار علوم ریاضی و چالش

ي پایدار، به بررسی برخی از  فرهنگستان علوم مورد استقبال قرار گرفت. در این مقاله بعد از بیان اهمیت آموزش ریاضیات در توسعه

هاي صورت گرفته در جهت رفع افت  المللی، معرفی تالش هاي بین هاي وجود افت ریاضی در کشور، بررسی نتایج آزمون نشانه

ها و برخی از عوامل مؤثر در ایجاد چنین افتی در کشور  هاي مختلف و دالیل برگزاري سمینار علوم ریاضی و چالش ی در سالریاض

  شوند. بیان می

  ها المللی ریاضی، آزمون تیمز، سمینار علوم ریاضی و چالش افت ریاضی، المپیاد بیني پایدار،  توسعههاي کلیدي:  واژه

  

  مقدمه - 1

ها و در نتیجه با علوم ریاضی  گیري، حدس و تخمین کمیت هاي مختلف با محاسبه، اندازه ي خود به گونه دگی روزمرههر کس در زن

سر و کار دارد. همچنین براي تشخیص حق از باطل نیازمند نظم فکري، درست اندیشیدن و درست استدالل کردن است که خود 

هاي سنتی اسالمی نیز آموزش ریاضیات نه تنها براي برآوردن نیازهاي  روش شوند. در هایی دیگر از ریاضیات را شامل می جنبه

ي استدالل و ابتکار همواره مورد نظر بوده است. در  عبادي و مادي روزانه (تعیین ارث، خمس، زکات و غیره)، بلکه براي پرورش قوه

که امروزه فراگیري هیچ علم و فنی  ؛ به طوريعین حال نقش بنیادي ریاضیات در پیشرفت علوم و فنون مورد پذیرش همگان است

دهند که نباید از لزوم آموزش و  ). تمام این موارد نشان می1376پذیر نیست (رحمانی،  ي آن امکان بدون فراگیري ریاضیات ویژه

  یادگیري صحیح ریاضیات و رفع مشکالت پیش روي آن غافل بود. 
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ي پایدار  تواند تأثیر شگرفی روي دستیابی به توسعه و پرورش کشورها، می ترین درس در آموزش اي ریاضیات به عنوان پایه

اي درخشان در ریاضیات، امروزه با نوعی افت  ) و این در حالی است که ایران به عنوان کشور برخوردار از سابقه2داشته باشد (بخش 

آموزان و دانشجویان در علوم  آمدن توانمندي دانشها، صحبت از پایین  که در مدارس و دانشگاه ریاضی روبرو شده است؛ به طوري

آموزان و دانشجویان در درس ریاضی پایین آمده است؛  ریاضی مطرح است. تمام معلمان و اساتید باسابقه معتقدند که عملکرد دانش

هاي وابسته به  ت و رشتهي تحصیل در ریاضیا ي مدارکی براي اثبات این ادعا ضروري است. کاهش عالقه به ادامه با این حال ارائه

هاي داوطلبان کنکور سراسري گروه آزمایشی ریاضی، مدارکی هستند که وجود افت ریاضی را ثابت  آن و همچنین پایین آمدن نمره

). نتایج بسیار ضعیف در آزمون تیمز که آزمونی معتبر براي سنجش وضعیت آموزشی 1394کنند (خانه ریاضیات اصفهان،  می

). شناسایی و رفع مسائل و 4-2رود، دلیلی دیگر براي مناسب نبودن وضعیت ریاضیات کشور است (بخش  شمار می کشورها نیز به

اندرکاران مسائل آموزش ریاضی را بر  اي از دلسوختگان و دست هاست که عده معضالت مربوط به یاددهی و یادگیري ریاضیات، مدت

). یکی از این 5کارهایی مناسب باشند (بخش  ي راه جویی و ارائه بال چارهآن داشته است که طی جلسات و سمینارهایی، به دن

  ).5- 3گردد (بخش  برگزار می 1394ام مهرماه 30ام و 29هاست که در تاریخ  سمینارها، سمینار علوم ریاضی و چالش

راي اثبات وجود افت ریاضی در در این مقاله بعد از نگاهی کوتاه بر اهمیت دانش ریاضی و مروري اجمالی بر دالیل مطرح شده ب

ن شوند و در انتها نیز برخی از عوامل اجتماعی احتمالی که منجر به ایجاد چنی کشور، چندین تالش در جهت رفع آن معرفی می

  گردند. اند، مطرح می افتی شده

   

  ي پایدار تأثیر دانش ریاضی در رسیدن به توسعه -2

جدید و فاقد تفسیر  شود. این عبارت نسبتاً توسط سیاستمداران جهان استفاده میعبارتی است که به وفور  1ي پایدار توسعه

 زیست جهانی محیط یکنواختی است و تعریف آن دائماً در حال اصالح و گسترش یافتن است. بر طبق تعریفی که توسط کمیسیون

که نیازهاي نسل حاضر را بدون به خطر اي پایدار است  ارائه شده است، توسعه 1987در سال  2متحد ملل سازمان ي توسعه و

ي پایدار، آموزش و  هاي آینده براي رسیدن به نیازهایشان تأمین کند. از اهداف اجتماعی توسعه انداختن توانایی و امکانات نسل

شود،  یتر م شود و بخش خدمات متنوع اي که اقتصاد شهرها بیش از پیش جهانی می در زمانه ).Soubbotina, 2004پرورش است (

کند، آموزش  ها براي ارتباط با جهان نوین به سرعت توسعه پیدا می شوند و در نتیجه نیاز به افزایش آگاهی تر می ها تخصصی شغل

نماید  هاي گوناگون خصوصی و عمومی، ساختار الزم را براي پیشرفت فراهم  دهی مشارکت بین سازمان تواند از طریق شکل می

ي اقتصادي جهان، نه مواد اولیه، نه منابع نیروزا و نه سرمایه، بلکه آموزش و  جا که ناظران برجسته تا آن )؛1385(قرخلو و حسینی، 

  ).1383اند (خورشیدي،  دیده را عامل اساسی توسعه دانسته نیروي انسانی آموزش

شود.  ار علماي اقتصاد دیده میي انسانی در آث توجهی و غفلت نسبت به مفهوم سرمایه میالدي نوعی کم 1950ي  تا پیش از دهه

ها  توجهی آن سازند و این نشان از کم هاي خود وارد می ها نوعاً فرض تجانس نیروي کار را به عنوان فرضی پایه در تجزیه و تحلیل آن

رخوردار هاي مهارتی و تخصصی بیشتري ب توانند در اثر کسب تجربه و آموزش، از توانمندي ها می به این واقعیت است که انسان

) بودند که Marshall, 1908) و آلفرد مارشال (Smith, 1930شوند. با این وجود حتی در آن زمان هم عالمانی مانند آدام اسمیت (

گذاري تلقی کرد. به نظر آدام  توان نوعی سرمایه بسیار به اهمیت آموزش توجه داشتند. آدام اسمیت، معتقد است که آموزش را می
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تواند  آموزشی می هاي گذاري اي به شمار آورد، که جامعه با سرمایه هاي سرمایه آموزشی را باید از جنس هزینه هاي اسمیت، هزینه

هاي طبیعی را فراهم آورد. به نظر او  جویی بیشتر از ثروت ي بهره ي مردم را بارور کند و از این طریق زمینه استعدادهاي بالقوه

وري خواهد شد؛ زیرا از توان تولیدي بیشتر برخوردار است. به این  موجب ارتقاي سطح بهره یافته، دیده و مهارت نیروي کار آموزش

دیدگان با افزایش محصول و درآمد ملی تصور کرد.  ي مستقیمی بین افزایش سطح آموزش و تعداد آموزش توان رابطه ترتیب می

نیز در خور توجه است. از دیدگاه او، آموزش نوعی ي آموزش  نگاه آلفرد مارشال، اقتصاددان مشهور نئوکالسیک، به مسئله

تواند منشأ تحوالت اساسی در میان مردم باشد و از این رو معتقد است که هم دولت و هم  آید که می گذاري به شمار می سرمایه

تواند  د که آموزش میکن ها باید در این امر مشارکت نمایند. اما امروزه دیگر هیچ اندیشمندي در این باور تردید نمی خانواده

مندي بیشتر از درآمد  ي بهره گذاري بسیار پر اهمیتی براي هر فرد و جامعه تلقی گردد و تالش بیشتر در این جهت، به منزله سرمایه

  ).1383براي افراد و رشد و توسعه براي جوامع خواهد بود (خورشیدي، 

بخش واقع شده است و  یافته مانند ژاپن، نتیجه کشورهاي توسعهگذاري در آموزش و پرورش موضوعی است که در بیشتر  سرمایه

مسیر توسعه را فراهم کرده است. در ژاپن، اعتقاد بر این است که انسان هم هدف توسعه و هم عامل توسعه است و اگر کشوري 

رد، قادر نیست هیچ چیز ها و دانش مردمانش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو احسن بهره گی موفق نشود مهارت

ي ملی خود را به امر آموزش و  ي جنوبی از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بودجه دیگري را توسعه دهد. ژاپن و همچنین کره

ي  هاي مدرن براي نیل به توسعه گاه دولت اند. در واقع امروزه در دنیاي معاصر، سیستم آموزشی ابزار و تکیه پرورش اختصاص داده

هاي دشوار تغییرات اجتماعی گذر  ي در حال گذار ایران بتواند به سالمت از گردنه جانبه است و اگر قرار باشد که جامعه یدار و همهپا

تري را در خروج از  هاي جدي کند، بایستی نظام آموزش و پرورش، سهم و مسئولیت بیشتري در قبال جامعه به عهده گیرد و نقش

  ).1392پور،  ماید (کاشانی و رستمي مطلوب ایفا ن ن به جامعههاي کنونی و رسید بست بن

ي سایر علوم، نقش عمده دارد. این حقیقت که امروزه تمام علوم  در میان آموزش علوم متفاوت، آموزش ریاضیات به عنوان پایه

(رحمانی، پذیر نیست  آن امکان ي ي ریاضیاتی برخوردارند و بنابراین فراگیري هیچ علمی، بدون یادگیري ریاضیات ویژه از پایه

  ي پایدار کشورها دارد.  ، نشان از وجود اهمیت خاص دانش ریاضی در توسعه)1376

  

  آموزان و دانشجویان افت ریاضی بین دانش - 3

شده آموزان مردود  توان از دو جنبه مورد ارزیابی قرار داد: افت کمی و افت کیفی. افت کمی شامل نسبت دانش افت تحصیلی را می

هاي آموزشی  ها و روش ي آموزشی به کل ثبت نام شدگان آن دوره است. از طرفی ناتوانی برنامه کنندگان یک دوره و ترك تحصیل

هاي  ي عالیق و پرورش جنبه ها، توسعه ها، خالقیت بینی شده براي پرورش استعدادها، توانایی هاي پیش در تحقق کامل هدف

(پاشا  شود ها در امتحانات درسی، افت کیفی را شامل می نظر از پذیرفته شدن آن آموزان، صرف اعتقادي، اخالقی و معنوي دانش

توان  ها که بسیار آشکار است، نمی دهی در مدارس و دانشگاه ي نمره ). واقعیت این است که امروزه با توجه به پدیده1369شریفی، 

ها ثابت  آموزان یا دانشجویان و بررسی تعداد مردود شده هاي درسی دانش وجود یا عدم وجود افت را با آمار و ارقام و از روي نمره

ها هم آموزان این افت را بررسی کند، ولی به آناي دانشي ریاضیات اصفهان تالش کرد با استفاده از نمرات مدرسه کرد. البته خانه

آموزان ایرانی به نوعی در درس ریاضی افت  انشدهند که د هاي صورت گرفته نشان می دسترسی پیدا نکرد. با این وجود بررسی

  شود. اند و وجود این افت از چند جهت تأیید می داشته
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  هاي مرتبط با ریاضیات آموزان به رشته عدم تمایل دانش - 1-3

ه است آمار و ارقام حکایت از کاهش شمار داوطلبان کنکور گروه آزمایشی ریاضی دارد. این مسئله هم از نمودارها قابل مالحظ

، روند تغییر درصد 1). شکل 1394شود (خانه ریاضیات اصفهان،  و هم با استفاده از اطالعات و آمار به دست آمده اثبات می

 1393تا  1380هاي  داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی بین کل داوطلبان سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی را طی سال

 22به  1380درصد در سال  30شود، این میزان روندي نزولی را طی کرده است و از  ده میطور که مشاه . همان دهد نشان می

، گروه آزمایشی ریاضی 1393تا  1380هاي بین  دهد که در تمام سال مینیز نشان  2شکل  رسیده است. 1393درصد در سال 

توان نوعی افت ریاضی تعریف کرد  شی ریاضی را میکمترین شمار داوطلبان را داشته است. نزول تعداد داوطلبان کنکور گروه آزمای

  هاي مرتبط با ریاضیات است. که مربوط به کاهش عالقه به تحصیل در رشته

 

  
 1393تا  1380هاي  درصد داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی به کل داوطلبان سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی طی سال :1 شکل

 

  
  1393تا  1380هاي  هاي آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی به کل داوطلبان این سه گروه طی سال روه: درصد داوطلبان گ2 شکل
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  هاي خام ریاضی کنکور داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی کاهش میانگین نمره - 2-3

ي اخیر  ریاضی در دهههاي خام ریاضی کنکور داوطلبان گروه آزمایشی  پوشی در نمره ها از وجود کاهشی غیر قابل چشم روند نمره

هاي باالي  که در کنکور سراسري داوطلبان با رتبه ). به عنوان مثال، با توجه به این1394دارد (خانه ریاضیات اصفهان،  پرده برمی

ي عملکرد داوطلبان  اند، مقایسه دهند که بدون کسب آمادگی الزم در کنکور شرکت کرده ، عموماً افرادي را تشکیل می20000

هاي خام ریاضی  اي جالب توجه باشد. روند تغییر میانگین نمره تواند مسئله طی گذشت زمان، می 20000هاي زیر  دار از رتبهبرخور

طور که  همان شود. دیده می 3، در شکل 1393تا  1380هاي  گروه آزمایشی ریاضی طی سال 20000هاي زیر  داوطلبان حائز رتبه

 3/60که از  هاي خام ریاضی این دسته از داوطلبان، به شدت کاهش یافته است؛ به طوري هشود، میانگین نمر در شکل مشاهده می

    نزول کرده است. 1393در سال  3/25به  1380در سال 

  

 
  1393تا  1380هاي  گروه آزمایشی ریاضی طی سال 20000هاي زیر  هاي خام ریاضی رتبه : میانگین نمره3 شکل

 
  دانشجویان به درك مفاهیم ریاضی و توجه به حل مسائل آنآموزان و  عدم توجه دانش - 3-3

آموزان است و پرداختن به آموزش  هدف اساسی آموزش و پرورش، ایجاد و پرورش خالقیت و قدرت تجزیه و تحلیل در دانش

). این موارد در 1372ها و اصول و توجه به رشد ذهنی، نکات بسیار مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند (آرمند،  مهارت

آموزان و دانشجویانی نیازمند است که مفاهیم درسی را به درستی  ها نیز باید توجه شوند. در حقیقت جامعه به دانش دانشگاه

تواند کشور  آموزان و دانشجویانی می ها را در زندگی و محیط کار خود به کار گیرند و رشد چنین دانش فهمیده باشند، تا بتوانند آن

آموزان و دانشجویانی روبرو هستیم که مفاهیم ریاضی را  رغم اهمیت مسئله، امروزه عموماً با دانش علی ي پایدار برساند. توسعهرا به 

توانند مسائل ریاضی جدید را به راحتی حل کنند. در حقیقت تنها قدرت حل مسائلی را دارند که  اند و نمی به درستی درك نکرده

توانند مطالب آموزشی را در  اند، مسلماً نمی وار رشد کرده قبالً دیده باشند. این افراد که با آموزش طوطی عین یا حداقل مشابه آن را

عدم توجه  زندگی و کار خود به کار گیرند و در رویارویی با مسائل جدید جامعه، توان پردازش و تحلیل را داشته باشند.

توجه به حل مسائل آن، به دلیل عدم تحقق اهداف آموزشی در کشور، نوعی آموزان و دانشجویان به درك مفاهیم ریاضی و  دانش

  افت کیفی است که امروزه جامعه با آن روبرو شده است.
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هاي دقیق و جامع  پوشی کرد و الزم است تا بررسی با توجه به سه مورد فوق، هرگز نباید از وجود افت ریاضی در کشور چشم

گیرد که بدون توجه الزم و  آموزان و دانشجویانی شکل می یروي کار آینده، از همین دانشبراي رفع آن صورت گیرد. مسلماً ن

شوند و توان توسعه و سرعت پیشرفت کشور را بسیار پایین خواهند  تر نیز می ریزي درست، با گذشت زمان ضعیف و ضعیف برنامه

  کشید. 

  

 المللی هاي بین آزمونبررسی نتایج ایران در  - 4

ي عملکرد ایران نسبت  المللی ریاضی و مقایسه هاي بین دیگر سنجش عملکرد کشور در ریاضیات، بررسی نتایج آزمون هاي از روش

المللی  ي بین ) و مطالعهIMO( 3المللی ریاضی هاست. در این بخش به بررسی نتایج المپیاد بین به سایر کشورها در این آزمون

  شود. ی) پرداخته مTIMSS( 4روندهاي ریاضی و علوم

 
  المللی ریاضی المپیاد بین -1-4

آموزان دبیرستانی  در یکی از کشورهاي جهان بین دانش هي ریاضی جهانی است که هر سال المللی ریاضی، یک مسابقه المپیاد بین

فزایش یافته با حضور هفت کشور در کشور رومانی برگزار شد؛ که البته این تعداد ا 1959شود. اولین المپیاد در سال  برگزار می

هر سال  1985کنند. کشور ایران از سال  هاي مختلف در این المپیاد شرکت می کشور از قاره 100که امروزه حدود  است، به طوري

المللی ریاضی شرکت کرده است و در طی سی دوره حضور خود، بهترین درخشش را در  ، در المپیاد بین1986به استثناي سال 

نظر  به دست آورده است. ایران صرف 211و  217هاي به ترتیب  و نمره 1و  3هاي به ترتیب  کسب رتبه با 1998و  1997هاي  سال

 93/148ي  و نمره 7/11ي  هاي حضور خود به طور میانگین از رتبه ي آزمون، در تمام دوره کنندگان هر دوره از تعداد شرکت

  ).IMO websiteبرخوردار بوده است (

  

 
 المللی ریاضی طی سی دوره از حضورش ایران در المپیاد بین ي کشور : نمره4 شکل

                                                             
3 International Mathematical Olympiad 
4 Trends in International Mathematics and Science Study 
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هاي بسیار زیادي  المللی ریاضی کسب کرده است، با فراز و نشیب هایی که ایران در طی حضور خود در المپیاد بین  ها و رتبه نمره

، 36/0 مقدار- �با  2015تا  1987، 1985هاي  ایران در طی سال هاي نمره )Yue et al., 2002( 5کندال- روبرو بوده است. آزمون من

    شود. نیز مشاهده می 4این نتیجه در شکل .  6ها بوده است حاکی از عدم وجود روندي خاص در نمره

طور که در جدول  المللی ریاضی طی ده سال اخیر نیز موضوع جالب توجه دیگري است. همان نوع عملکرد ایران در المپیاد بین

ي ایران  است. نسبت نمره 2008اي که ایران به دست آورده است، مربوط به سال  دوره بهترین رتبه و نمرهشود، در این  دیده می 1

  ي عملکرد نسبتاً قابل قبول ایران است. دهنده اي که آن سال داشته است، نشان در هر سال به باالترین نمره

 ي اخیر المللی ریاضی طی دهه بیني ایران در المپیاد  : نمره و رتبه1 جدول

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  سال

  7  21  10  8  10  16  15  5  12  8  ي ایران رتبه

  104  101  97  100  101  97  104  97  93  90  کننده تعداد کشورهاي شرکت

  145  131  168  151  151  127  161  181  143  145  ي ایران نمره

  185  201  208  209  189  197  221  217  184  214  کسب شده ي باالترین نمره

  78/0  65/0  81/0  72/0  80/0  64/0  73/0  83/0  78/0  68/0  ي کسب شده ي ایران به باالترین نمره نسبت نمره

 
  تیمز -2-4

اي  در این المپیاد تنها عده المللی ریاضی حکایت از عملکرد نسبتاً خوب ایران دارد، اما باید به یاد داشت که اگرچه نتایج المپیاد بین

تواند توان علمی کشور را در درس ریاضی نشان دهد، آزمون تیمز  کنند. آزمون دیگري که بهتر و بیشتر می از نخبگان شرکت می

میالدي به طور منظم هر چهار سال  1995)، از سال IEA( 7المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است. این آزمون، توسط انجمن بین

شوند، به سنجش  گیري خاصی انتخاب می آموزان که از طریق طرح نمونه اي از دانش بار به اجرا در آمده است و با شرکت عدهیک 

ي سوم و  در جمعیت یک (پایه 1995ي  پردازد. مطالعه ي ریاضی و علوم می کننده در دو زمینه ي عملکرد کشورهاي شرکت نحوه

ي  ي مطالعه هاي منتشر نشده تم) و سال آخر دبیرستان به اجرا در آمد. از ترکیب سؤالي هفتم و هش چهارم)، جمعیت دو (پایه

ي هشتم انجام شد. در  شکل گرفت، که فقط در پایه 1999ي  هاي جدید طراحی شده، آزمون ریاضی و علوم مطالعه و سؤال 1995

). کشور ایران از جمله 1394جام گرفت (کیامنش، ي چهارم و هشتم ان در دو پایه 2011و  2007، 2003ي  ادامه هم سه مطالعه

و  2هاي  ي این آزمون شرکت داشته است و نتایجی به صورت جدول ي برگزار شده آید که در هر پنج دوره کشورهایی به حساب می

 ).NCES websiteبه دست آورده است ( 3

  

                                                             
5 Mann-Kendall 

  شود. درصد استفاده می 95در این مقاله براي گزارش نتایج آماري، مگر در صورت اعالم کردن سطح اطمینانی دیگر، از سطح اطمینان   6
7 International Association for the Evaluation of Educational Achievement 



  ها سخنرانی

١٨ 
 

  تیمزآزمون   ي ایران طی پنج دوره : رتبه2 جدول

  2011  2007  2003  1999  1995  آزمون

  )50( 43  )36( 28  )25( 22  -  )26( 25  کننده) ي چهارم (تعداد کشورهاي شرکت تیمز پایه

  )42( 32  )48( 34  )45( 33  )38( 33  )41( 38  کننده) ي هشتم (تعداد کشورهاي شرکت تیمز پایه

  

المللی است.  ي آن کمتر از میانگین بین رود و میانگین نمره میها از کشورهاي آخر به شمار  در حقیقت ایران در تمام سال

ي ایران  کمتر شده است و رتبه 1995نسبت به سال  2011ي ایران از باالترین میانگین نمره در سال  اگرچه اختالف میانگین نمره

آموزش ریاضی در کشورهایی که ایران آید که بهتر شده باشد، دقت به  کننده به نظر می با توجه به افزایش شمار کشورهاي شرکت

ي قوي ریاضی نیستند و  دهند که اکثر این کشورها صاحب پایه ها بهتر عمل کرده است هم مهم است. نتایج نشان می از آن

ي  ي تیمز پایه هاي ایران در پنج دوره مسابقه کندال روي میانگین نمره-آیند. نتایج آزمون من اي به حساب نمی کشورهاي پیشرفته

، 88/0و  66/0مقدار به ترتیب - �ي این پایه در هر دوره، با شیب صفر و  هشتم و همچنین اختالف آن از باالترین میانگین نمره

ي هشتم، طی پنج دوره حضورش بوده است. به طور  ي ایران در تیمز پایه گونه پیشرفتی در میانگین نمره حاکی از وجود هیچ

ي دوره  ي چهارم در چهار دوره و اختالف آن از باالترین میانگین نمره هاي تیمز پایه میانگین نمرهکندال براي - مشابه، آزمون من

ي چهارم دارد. بنابراین باید  ي ایران در تیمز پایه ، حکایت از عدم وجود روند در میانگین نمره1و  73/0 مقدار- �هم به ترتیب با 

  فتی در نتایج تیمز خود به دست نیاورده است.گونه پیشر اذعان داشت که ایران در مجموع هیچ

        

  آزمون تیمز در مقایسه با کشور حائز باالترین میانگین نمره  ي ایران طی پنج دوره : میانگین نمره3 جدول

  2011  2007  2003  1999  1995  عنوان

  ایران ي چهارم تیمز پایهي  میانگین نمره

  ن میانگین نمره)(اختالف از باالتری
429  

)196(  
-  

389  

)205(  

402  

)205(  

431  

)175(  

  کشور حائز باالترین میانگین نمره

  ي آن کشور) (میانگین نمره
سنگاپور 

)625(  
-  

سنگاپور 

)594(  

کنگ  هنگ

)607(  

سنگاپور 

)606(  

  491  473  495  -  529  المللی میانگین بین

  ایران ي هشتم تیمز پایهي  میانگین نمره

  ف از باالترین میانگین نمره)(اختال
428  

)215(  

422  

)182(  

411  

)194(  

403  

)195(  

415  

)198(  

  کشور حائز باالترین میانگین نمره

  ي آن کشور) (میانگین نمره
سنگاپور 

)643(  

سنگاپور 

)604(  

سنگاپور 

)605(  

چین تایپه 

)598(  

  کره

)613(  

  467  452  466  487  513  المللی میانگین بین
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هاي آزمون تیمز است. بر این اساس  مشخص است، اول بودن کشور سنگاپور در بیشتر دوره 3دیگري که از جدول  موضوع مهم

هایی دارد که باعث شده است تا در آزمون تیمز حتی از کشورهاي  رسد که نظام آموزشی سنگاپور چه ویژگی این سؤال به ذهن می

هاي  ، پژوهشگر سنگاپوري، در کشور سنگاپور دو مورد از باالترین رقم8جیت کاري دنیا بهتر عمل کند؟ به نقل از بریندر پیشرفته

کنند که در  ي ابتدایی تحصیل می آموزان طی شش سال در مدرسه ي دولت، به ترتیب مربوط به دفاع و آموزش است. دانش بودجه

تمرکز دارد. نظام آموزشی سنگاپور پویا و در ي درسی بر یادگیري انگلیسی، زبان مادري، ریاضیات و علوم  این شش سال، برنامه

هاي این نظام آموزشی که به عملکرد خوب آن در مسابقات تیمز کمک کرده است،  حال تحول و تکامل دائمی است. از ویژگی

  عبارتند از:

 ي درسی ) برنامه1

  حزب جنبش مردمیمیالدي بعد از به قدرت رسیدن  1959تأکید بر تحصیل ریاضی، علوم و دروس فنی از سال 

  تدریس کمتر، «میالدي و به دنبال آن، به کارگیري ابتکار  1997از سال » مدارس متفکر، ملت یادگیرنده«ایجاد دیدگاه

 ي تغییر تمرکز آموزش از کمیت به کیفیت است.) میالدي (این ابتکار درباره 2003از سال » یادگیري بیشتر

 هاي تفکر و  هاي ریاضی، استفاده از مهارت گیري مفاهیم، فراگیري مهارتي ریاضی و همچنین یاد تأکید بر حل مسئله

 اي ي درسی ریاضی مدرسه هاي حل مسئله در برنامه رهیافت

 هاي درسی ریاضی مدارس سنگاپور، توسط وزارت آموزش و پرورش این کشور و با همکاري  مرور و تجدید نظر در برنامه

  9یجهاي محلی دانشگاه کمبر سندیکاي آزمون

  ) معلم2

 هاي درسی قصد شده ي کاري خود براي اجراي برنامه آزادي معلمان در طراحی برنامه 

 کار تا خبره و بیشتر بودن حقوق در سطوح باالتر بندي معلمان از تازه سطح 

 هاي پایه توسط معلمان براي تعالی یا خبرگی در تدریس لزوم کسب شایستگی 

  ) یادگیرنده3

 تر آموزان با وضعیت اقتصادي پایین ی از تحصیل و مساعدت مالی دانشمحروم نبودن هیچ کودک 

 ها برابر بودن فقیر و غنی در نظام آموزشی سنگاپور و اعطاي پاداش بر اساس شایستگی 

 ها در طول سال تحصیلی گیري مستمر پیشرفت آنآموزان و پی ان و والدین از دانشانتظارات باالي معلم 

 آموزان با استعداد توسط معلمان فق و به چالش کشیدن دانشآموزان نامو کمک به دانش 

  ) محیط یادگیري4

 تا کنون 1959سازي از سال  پیشرفت قابل مالحظه در امر مدرسه 

 یابی تکنولوژي به مدارس و دسترسی همه به منابع مجازي و حقیقی راه 

 ارسوجود امکانات ورزشی با استانداردهاي باال و جدي گرفتن درس ورزش در مد 

 ها با غذاي مناسب و قیمتی قابل پرداخت براي همه در مدارس وجود رستوران 

                                                             
8 Berinderjeet Kaur 
9 The university of cambridge local examinations syndicate 
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 امن بودن مدارس 

اش دارد، مردمش هستند و به همین دلیل  افزاید که تنها منبع طبیعی که سنگاپور براي بقاي اقتصادي کار همچنین می

  ).1391ها دارد (کار،  گذاري سنگینی براي رشد آن کشورش سرمایه

  

  هاي تیمز المللی ریاضی با نمره هاي المپیاد بین بررسی ارتباط میان نمره -3-4

المللی ریاضی از  برخی معتقدند که اگرچه نتایج ایران در مسابقات تیمز بسیار ضعیف بوده است، اما همواره در مسابقات بین

در پاسخ به این افراد باید گفت که در  شود و بنابراین وضعیت آموزش ریاضی در ایران مطلوب است. کشورهاي قوي محسوب می

شوند، مورد ارزیابی قرار  اي از افراد یک کشور که مسلماً از نخبگان ریاضی هم محسوب می المللی ریاضی تنها عده المپیاد بین

تعدادي از  توان به دلیل نتایج خوب توان نتایج آن را به کل افراد آن کشور تعمیم داد؛ به عبارت دیگر نمی گیرند و نمی می

اند، ادعا کرد که  روند و براي مسابقات نیز از پیش آماده شده آموزان که برخالف آزمون تیمز از منتخبین کشور به شمار می دانش

دهند، کشورهایی که به آموزش و پرورش توجه  آموزان در درس ریاضی قوي هستند. اما در مورد تیمز نتایج نشان می کل دانش

هاي تیمز بهتري  اند، به نمره گذاري براي پیشرفت کشور خود قرار داده ي سرمایه هاي اولیه و آن را در اولویتاند  بیشتري داشته

در  2003و  1999، 1995هاي  سنگاپور است که در سال  . از جمله این کشورها)Rejali and Hematipour, 2013(اند  دست یافته

المللی ریاضی  ها در المپیاد بین ول را کسب کرده است، در عین حال در همین سالي هشتم درس ریاضی مقام ا ي تیمز پایه مسابقه

هاي  بین میانگین نمره )Lang and Secic, 2006(را کسب کرده است. نتایج ضریب همبستگی  36و  36، 26هاي  به ترتیب رتبه

کنندگان  جا که شرکت نیز در خور توجه است. از آنکننده در دو آزمون  المللی ریاضی کشورهاي شرکت هاي المپیاد بین تیمز و نمره

ي هشتم به  ي مذکور به دلیل نزدیکی پایه ها هستند، لذا بهتر است براي بررسی رابطه المللی ریاضی دبیرستانی المپیاد بین

ي هشتم  ي تیمز پایهها نتایج ضریب همبستگی بین میانگین نمره 4ي هشتم استفاده کرد. جدول  هاي تیمز پایه دبیرستان، از نمره

دهد. در هر سال اگر نرمال  المللی ریاضی براي کشورهایی که در هر دو مسابقه حضور داشتند را نشان می هاي المپیاد بین و نمره

درصد رد نشد، از ضریب همبستگی  90هاي تیمز کشورها با اطمینان  المللی و همچنین میانگین نمره هاي المپیاد بین بودن نمره

شود، نتایج حاکی از عدم  طور که دیده می استفاده شده است. همان 11صورت از ضریب همبستگی اسپیرمن و در غیر این 10پیرسون

  درصد بوده است.  90با اطمینان  2003و  1999، 1995هاي  وجود همبستگی میان این دو نمره در سال

    

  ی ریاضی در یک سالالملل هاي تیمز و المپیاد بین : نتایج همبستگی میان نمره4 جدول

  2011  2007  2003  1999  1995  بررسی همبستگی

  00/0  00/0  14/0  06/0  03/0  مقدار-�

  55/0  51/0  26/0  31/0  35/0  مقدار ضریب همبستگی

  

                                                             
10 Pearson correlation coefficient 
11 Spearman correlation coefficient 
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المللی ریاضی هر سال برگزار  که مسابقات بین شود، در حالی جا که مسابقات تیمز هر چهار سال یک بار برگزار می از آن 

المللی  هاي چهار سال المپیاد بین هاي تیمز و میانگین نمره فکر شد که بهتر است تا ضریب همبستگی بین میانگین نمره شود، می

اند را  هاي مورد بررسی شرکت داشته ي تیمز و سه سال قبل آن) براي کشورهایی که در تمام دوره ریاضی (سال برگزاري مسابقه

تواند  المللی ریاضی، می ستفاده از اطالعات بیشتري راجع به عملکرد کشورها در مسابقات بینبررسی کرد. این نوع بررسی به دلیل ا

طور  المللی ریاضی در اختیار قرار دهد. همان هاي تیمز و المپیاد بین تري از وجود یا عدم وجود ارتباط میان نمره نتایج بهتر و دقیق

المللی ریاضی وجود  هاي تیمز و المپیاد بین هیچ دوره همبستگی میان نمرهدرصدي، در  90آمده است، با اطمینان  5که در جدول 

  ندارد.

  
  المللی ریاضی هاي المپیاد بین هاي تیمز یک سال در مقابل میانگین نمره : نتایج همبستگی میان میانگین نمره5 جدول

 کننده در تمام مسابقات مورد بررسی چهار سال براي کشورهاي شرکت

  2011  2007  2003  1999  1995  بررسی همبستگی

  011/0  015/0  07/0  05/0  12/0  مقدار-�

  45/0  44/0  32/0  33/0  26/0  مقدار ضریب همبستگی

  

المللی ریاضی، نتیجه  هاي المپیاد بین توان با توجه به خوب بودن نمره در حقیقت چه از دید اجتماعی و چه از لحاظ آماري نمی

ي برگزاري  آموزان در تیمز و شیوه ي انتخاب دانش است؛ بلکه بر عکس، با توجه به نحوه گرفت که وضعیت ریاضی کشور مناسب

  دهد. هاي تیمز تصویر بهتري از وضعیت ریاضی کشور در اختیار قرار می این آزمون، واضح است که نمره

  

  ها ریاضی و برگزاري سمینار علوم ریاضی و چالشافت ي  ي مطالعه تاریخچه -5

توان به  ها می اند که از میان آن ها و سمینارهاي متعدد و متنوعی برگزار شده رسی و رفع افت ریاضی، تاکنون کمیتهدر راستاي بر

ها اشاره کرد. آخرین تالشی که قرار شده  هاي ورودي دانشگاه ها و مسائل آزمون ي بررسی افت ریاضی و سمینار بررسی روش کمیته

مربوط به یاددهی و یادگیري ریاضیات انجام گیرد، همین سمینار علوم ریاضی و  هاي است براي شناسایی و بررسی چالش

گردد. جزئیات این موارد و همچنین معرفی کلی طرح در حال انجام  برگزار می 1394مهرماه  30و  29هاست، که در تاریخ  چالش

  شود. ي خدمات به تولید، در ادامه مطرح می تبدیل آموزش از رده

  

  بررسی افت ریاضی ي کمیته - 1-5

 12به  1356درصد بود. این میزان دو سال بعد، یعنی در سال  29ي ریاضی،  آموزان رشته شمسی درصد دانش 1354در سال 

ي  اي تحت عنوان کمیته کمیته 1362درصد کاهش یافت. براي بررسی دالیل چنین کاهشی، در سال  7به  1362درصد و در سال 

بررسی دالیل کاهش عالقه به ریاضیات) با کمک انجمن ریاضی ایران در سازمان پژوهش و ي  بررسی افت ریاضی (کمیته

هاي دقیق،  ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت. اعضاي این کمیته تصمیم گرفتند تا براي انجام بررسی برنامه

ها در سراسر کشور توزیع کنند. طبق نتایج  ان آنآموزان راهنمایی و دبیرستانی و معلم هایی را بین تعدادي از دانش پرسشنامه

ي پزشکی چه از منظر اجتماعی و  هاي مربوط به ریاضیات در مقایسه با رشته هاي توزیع شده، پایین بودن جایگاه رشته پرسشنامه
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درآمد و جایگاه چه به لحاظ اقتصادي و همچنین فقدان انگیزه و عالقه در معلمان نسبت به شغل معلمی به دلیل پایین بودن 

  .)Rejali, 1989(آموزان بوده است  ي ریاضیات توسط دانش ترین دالیل اثرگذار در کاهش عالقه به مطالعه اجتماعی آن، مهم

ي آن برگزاري  و در نتیجه 1362هایی که در آن زمان ارئه گردید، برگزاري مسابقات ریاضی اصفهان در سال  از جمله راه حل

آموزان  المللی بود. این مسابقات باعث گردید تا تعداد زیادي از دانش شرکت ایران در المپیادهاي بینو  المپیاد ریاضی ایران

ي فیلدز شده  مند و مستعد، به ریاضیات روي آوردند و فردي همچون خانم دکتر مریم میرزاخانی که موفق به کسب جایزه عالقه

  ).1393نماید (تلگینی،  خابي تحصیل خود انت ي ریاضی را براي ادامه است، رشته

 40ي ریاضی در دنیاست که هر چهار سال یک بار به تعدادي از ریاضیدانان جوان زیر  جایزه فیلدز در واقع بزرگترین جایزه

). مریم میرزاخانی نخستین ریاضیدان ایرانی و IMU websiteشود ( ، اهدا میاي در ریاضی انجام داده باشند کار ارزندهسال که 

هاي  المپیادهاي سال  ین نخستین ریاضیدان زن جهان است که موفق به کسب این جایزه شده است. میرزاخانی در دو دورههمچن

که  کنگ و کانادا برگزار شدند، موفق به کسب طالي المپیاد گردیده بود؛ در حالی که به ترتیب در کشورهاي هنگ 1995و  1994

  ).1393زاده،  کرد (شهنی کرم ا میهایی دیگر گرایش پید بود، به رشتهطبق اظهارت ایشان، اگر المپیاد ریاضی ن

ي ریاضی، رشد آموزش ریاضی و غیره نیز از نتایج دیگر تشکیل  انتشار نشریات عمومی ریاضی، همانند فرهنگ و اندیشه

اي بسیار مورد توجه  مسئله ي عمومی کردن ریاضی، سازي ریاضی انجام شد. مسئله ي افت ریاضی بود که در راستاي عمومی کمیته

هاي مثبتی برداشته است  ي هفتاد، در این راستا قدم جوامع ریاضی جهان بوده است و انجمن ریاضی ایران نیز از شروع دهه

  ).1374(رجالی، 

  

  ها هاي ورودي دانشگاه ها و مسائل آزمون سمینار بررسی روش - 2-5

ي ریاضیات اصفهان برگزار شد را نیز  در خانه 1381ها، که در سال  دانشگاههاي ورودي  ها و مسائل آزمون سمینار بررسی روش

ي تحقیق در  رسانی و گسترش روحیه ي اطالع توان یک گام دیگر براي بررسی و رفع افت ریاضی دانست. هدف سمینار، مسئله می

هایی با هدف کشف  گردها و کمیسیون). در این سمینار، میز1382ها بود (گزارش نهایی،  هاي ورودي دانشگاه مسائل آزمون

ي آن، طرح سنجش و پذیرش  که نتیجههاي جدید تشکیل شدند،  حل ي راه ها و ارائه هاي ورودي دانشگاه هاي مختلف آزمون آسیب

عمالً ها شد. این طرح به مجلس شوراي اسالمی برده شد؛ ولی متأسفانه در مراحل آخر، به قانونی تبدیل شد که  دانشجو در دانشگاه

  غیر قابل اجرا بود.

  

  ها سمینار علوم ریاضی و چالش - 3-5

ها به  ها حاصل شد، این برنامه هایی که در ابتداي کار آن هاي پی در پی صورت گرفته و با وجود موفقیت با وجود تمام تالش

تر شد و اهمیت  رنگ ش، روز به روز کمکه به مرور زمان، راه المپیادها به بیراهه رفت. آموز ي کامل خود نرسیدند؛ به طوري نتیجه

توجهی به معلمان، استادان، مراکز آموزشی و پررنگ شدن کنکور  اي و ریاضی عمیق دانشگاهی به دالیل بی یادگیري ریاضی مدرسه

ضعف  آموختگان و تر شده است. خیل عظیم دانش ي وجود افت ریاضی عمیق در میان جوانان از بین رفت. در حقیقت امروزه مسئله

هاي ریاضی رویگردان شوند (رجالی،  آموزان و دانشجویان از رشته هاي اقتصادي و اشتغال نیز کمک کرده است تا دانش زمینه

ریزي  ). براي بررسی این موضوعات، تصمیم گرفته شد که سمیناري تحت عنوان سمینار افت ریاضی برگزار شود. براي برنامه1393

کاران در  گران و ریاضی شناسان، آمارشناسان، آموزش جلساتی با حضور تعدادي از معلمان، جامعه 1392سمینار افت ریاضی، از مهر 
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، تصمیم گرفته شد که نام سمینار عوض شود و به "افت ریاضی"ي ریاضیات اصفهان برگزار شد. به دلیل بار روانی عبارت  خانه

در کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان  1392ل سمینار در اسفند ي تشکی تغییر یابد. مسئله "ها سمینار علوم ریاضی و چالش"

، طرح تشکیل 1393ریزي سمینار در فرهنگستان تشکیل شد. در اردیبهشت  جلسات برنامه 1393علوم مطرح گردید و از فروردین 

اري سمینار تنظیم و در نیز طرح برگز 1393سمینار در کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان علوم تصویب شد و در مهر ماه 

ي  ي راهبردي برگزار گردید و بعد از آن هشت جلسه کمیته ي کمیته ، نخستین جلسه1393کمیسیون تصویب شد. در آبان ماه 

ي اجرایی برگزار شدند. در نهایت  ي پنج جلسه کمیته ي راهبردي، به اضافه ي دیگر کمیته ریزي و یک جلسه علمی، سه جلسه برنامه

به عنوان زمان برگزاري سمینار اعالم گردید. هدف از برگزاري سمینار، بررسی وضعیت کمی و  1394مهرماه  30و  29 هم، تاریخ

ي پایدار است. محورهاي  ها و مشکالت آموزش و پژوهش ریاضی در ایران و تأثیر آن بر توسعه کیفی علوم ریاضی، شناسایی چالش

  اصلی سمینار عبارتند از:

  آموزان و دانشجویان ریاضی و کیفی وضعیت دانشبررسی آمار کمی 

 بررسی کیفیت آموزش ریاضی در ایران 

 مسائل مرتبط به یاددهی و یادگیري ریاضی و نگرش به جایگاه و اهمیت آموزش ریاضی 

 هاي علوم ریاضی التحصیالن رشته مسائل مرتبط به جایگاه و شغل فارغ 

 وضعیت و جایگاه معلمان ریاضی 

 ضی و کاربردهاي آن در زندگی روزمره و علوم دیگراهمیت علوم ریا  

ي کمی و کیفی  هاي علوم ریاضی با استفاده از تجارب و مقایسه جا که سمینار کاربردي و در جهت شناسایی و حل چالش از آن

گیري  ظور بهرهي محورهاي فوق و به من ریزي شده است، به منظور شناسایی محققان در زمینه ها با وضعیت جهانی طرح این چالش

ها و تحقیقات خود را به  مندان نتایج یافته هاي بعد از سمینار، درخواست شده است که عالقه ها در میزگردها و زیرکمیته از آن

رود که نتایج  شوند. امید می صورت مقاله ارائه کنند، که برخی از این مقاالت به صورت پوستر در این سمینار به نمایش گذاشته می

  لوم ریاضیات در کشور را حل کنند.ي ع هایی شوند که مشکالت موجود براي توسعه ینار هم منجر به طرحاین سم

  

  ي خدمات به تولید طرح تبدیل آموزش از رده -5- 4

ي آموزش  ها براي توسعه ریزي علمی و دقیق و رعایت کیفیت ي خدمات به تولید و تالش در جهت برنامه تبدیل آموزش از رده

رود در این زمینه هم که  ). امید می1393گر پیشنهادي بود که ارائه شد؛ اما متأسفانه هنوز به جایی نرسیده است (رجالی، عالی، دی

  .هایی در آینده حاصل گردد فقط حمایت مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت را به همراه دارد، موفقیت

  

  دالیل مطرح براي وجود افت ریاضی در کشور - 6

برخی از این موارد، موضوع میزگردها گردند که  مالی متفاوت و متعدد مؤثري براي ایجاد افت ریاضی در کشور مطرح میعوامل احت

شود و تشریح  ترین این موارد نام برده می جا برخی از مهم ها نیز هستند. در این هاي سمینار علوم ریاضی و چالش و سخنرانی

  گردند: می

 انگاري آموزش در کشور  کوچک  
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 سازي ورود به مدارس به اصطالح تیزهوشان) و از سوي  ي کنکور از یک سو به اول دبستان (براي آماده گسترش سیطره

  ي دکتري دیگر به دوره

 هاي میلیاردي برخی از افراد با  هاي فوري و تأثیر فرهنگی اخبار اختالس تغییر هدف جوانان براي رسیدن به موفقیت

  هاي کم سن

  ي دانشجو رویه بیبیکاري و افزایش  

 مسائل تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان و کاهش جایگاه معلمان 

آموزان و حتی جامعه شده است. اکثر   ها، باعث پایین آمدن ارزش علم و معلم در بین دانش توجهی به معلمان و نیازهاي آن بی

توانند در اوقات بیکاري خود به مطالعه  نمی معلمان براي گذراندن زندگی، مجبور به داشتن شغل دوم هستند و به این دلیل

دانشگاهی  بپردازند تا در کالس درس با آمادگی بیشتري حضور یابند. در این میان، وجود کنکورهاي متعدد از اول دبستان تا پیش

زان و والدین آمو (چهارم دبیرستان) براي کسب آمادگی جهت ورود به تیزهوشان و سپس دانشگاه، مزید بر علت شده است. دانش

ها را نیز بیان  کنند که باید در کالس درس، نکات تستی و موارد الزم براي این نوع آزمون ها این فشار را بر معلمان وارد می آن

ریزي درست و اصولی در جهت رسیدن به اهداف آموزشی قصد شده را ندارند و  ي اجراي برنامه و در نتیجه معلمان اجازه 12کنند

  ي خود، سؤاالت کنکورهاي مختلف را نیز در نظر بگیرند.  که در برنامهمجبور هستند 

ي کارشناسی  گونه عالقه و آمادگی دوره ساز شده است. دانشجویانی که بدون هیچ ها نیز به نوعی دیگر مسئله کنکور در دانشگاه

کنند و به دلیل  ي دکتري شرکت می ترتیب در دورهي ارشد و به همین  اند، بالفاصله بعد از فارغ التحصیلی، در دوره خود را گذرانده

هاي تستی متنوعی که وجود دارند، بدون داشتن بار  هاي کنکور متعدد و کتاب ها و به کمک کالس هاي دانشگاه افزایش ظرفیت

ها  پس از ورود به این دورهشوند. این افراد  هاي باالتر پذیرفته می ي مورد نیاز، به راحتی در دوره علمی الزم و کافی و تغییر انگیزه

ي  رویه گردند. افزایش بی شوند و باعث افزایش درصد بیکاري در جامعه می دهی فارغ التحصیل می ي رایج نمره هم با کمک پدیده

هاي ریاضی و وابسته به آن بدون توجه به نیازهاي جامعه، توانی براي  آموختگان رشته دانشجو و تشدید بیکاري براي دانش

  ).1393گذارد (رجالی،  آموزان براي روي آوردن به ریاضیات واقعی نمی مندسازي دانش عالقه

هاي فوري است. امروزه هدف جوانان  ساز افت ریاضی، تغییر هدف جوانان براي رسیدن به موفقیت از دیگر عوامل زمینه

بخش چنین هدفی باشد.  تواند تحقق یاضیات نمیهایی است که بتوانند به سرعت به پول و ثروت برسند و خواندن ر دستیابی به راه

کنند. بازتاب خبرهاي اختالس میلیاردي اشخاصی با  کشند و مسیرهاي دیگري را دنبال می بنابراین از خواندن ریاضی دست می

فکر و  ويتواند ر اي که کمبود شغل پر درآمد در آن محسوس است، اثر منفی قابل توجهی را می هاي پایین آن هم در جامعه سن

  ي جوانان براي انتخاب مسیر زندگیشان باقی گذارد. اندیشه

التحصیالن دانشگاه فرهنگیان که  آموز و در عین حال انحصاري شدن شغل معلمی به فارغ تأثیر غیر قابل انکار معلم روي دانش

ت تحصیلی و به طور خاص، افت ریاضی و تواند در آینده منجر به تشدید اف امکانات محدودي دارد نیز از عواملی دیگر است که می

  عدم وجود انگیزه در دانشجویان ریاضی شود.
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  گیري نتیجهبحث و  - 7

هاي  ها، مانند طراحی مسجدها و سطح تاریخ فرهنگ ایران و دنیاي اسالم سرشار از افتخارات ریاضی است، که اهمیت بسیاري از آن

الدین  هاي جبري و کارهاي ریاضیدانانی چون خوارزمی، غیاث دسی براي قضیههاي هن ي اثبات ها، توسعه ي آن کاري شده کاشی

). ماهانی، کوشیار گیلی، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، 1376جمشید کاشانی و عمر خیام بر دنیاي غرب نیز پوشیده نیست (بیشاب، 

دهند  کی از ریاضیدانان بزرگ ایرانی را تشکیل میبوزجانی، ابوالفتح اصفهانی، عبدالملک شیرازي و محمدباقر یزدي تنها شمار اند

اند  که بسیاري از آثار این افراد چندین بار به زبان التین ترجمه شده اند؛ به طوري که آثاري شگرف در دنیاي ریاضی به انجام رسانده

ي امروز ایران با  ریاضیات، جامعه ي درخشانی در ). با وجود چنین سابقه1350شوند (قربانی،  داري می هاي غرب نگه و در کتابخانه

هاي خام ریاضی داوطلبان کنکور گروه آزمایشی  ي افت و ضعف در دانش ریاضی روبرو شده است. کاهش میانگین نمره مسئله

هاي تیمز بسیار پایین، همه نشان از افت و ضعف  ریاضی، کاهش تعداد داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و رتبه و میانگین نمره

ی در کشور دارند. خواندن سطحی ریاضیات و عدم توانایی کسب نگرش عمیق و به کارگیري آن نیز نشان از افت کیفی غیر ریاض

ي جایز  دهند. اما با این حال هنوز هم وجود افرادي مانند مریم میرزاخانی که نخستین زن برنده پوشی در ریاضیات می قابل چشم

ي استعداد ریاضی در وجود ایرانیان از میان نرفته است و  دهد که ریشه  ن است، نشان مینوبل ریاضی، یعنی جایز فیلدز در جها

  تر آن را بارور کرد.   هاي دقیق ریزي توان با برنامه می

ي افت ریاضی  ها کمیته ي آن ها و سمینارهاي مختلفی برگزار شدند که از جمله در راستاي رفع مشکالت و افت ریاضی، کمیته

(گزارش نهایی،  1381در سال  ها هاي ورودي دانشگاه ها و مسائل آزمون سمینار بررسی روشو ) Rejali, 1989(ی ایران انجمن ریاض

ها نیز دیگر سمیناري است که قرار است براي بررسی وضعیت علوم ریاضی  توان نام برد. سمینار علوم ریاضی و چالش ) را می1382

  آن تشکیل گردد.ها و مشکالت پیش روي  و شناسایی چالش

ها و سمینارهاي برگزار شده صورت گرفت، اما متأسفانه امروزه شاهد افت ریاضی  هایی که در کمیته با وجود تمام تالش

انگاري آموزش در کشور، وجود کنکورهاي متعدد، تغییر  توان به کوچک تر از قبل هستیم؛ افتی که از دالیل مهم وجود آن می عمیق

هاي فوري، بیکاري و در عین حال افزایش جمعیت دانشجویان و تربیت  وانان به سمت رسیدن به موفقیتجهت فکري و اهداف ج

کرد، که ایجاد دانشگاه فرهنگیان با امکانات بسیار محدود و  توجهی به آنان از سوي دیگر اشارهضعیف معلمان از یک سو و بی

  آینده خطرات بیشتري را در بر خواهد داشت.التحصیالن این دانشگاه، در  انحصار شدن معلمی به فارغ

  

  مراجع

 .168 ،انجمن اولیا و مربیان، ي پیوند ي ماهنامه نشریه، نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی، )1372. (آرمند، م .1

 ،12 ،ریاضی ي رشد آموزش مجلهپور و زهرا گویا،  ي روح اهللا جهان ي بین آموزش ریاضی و فرهنگ، ترجمه )، رابطه1376ج. ( بیشاب، آ. .2

50 ،11-3 . 

 .29-33، 74، ي رشد معلم مجلهها،  هاي برخورد با آن )، افت تحصیلی در آموزش ابتدایی؛ علل و راه1369پاشا شریفی، ح. ( .3

 ي انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان، تابستان. )، فرنود؛ نشریه1393تلگینی، م. ( .4

 .ها سمینار علوم ریاضی و چالشي اخیر،  افت ریاضی در دهه)، بررسی 1394خانه ریاضیات اصفهان ( .5

 .6 پژوهش، ي تحقیقات علوم انسانی طرح توسعه)، درآمدي بر اقتصاد آموزش عالی، 1383خورشیدي، غ. ( .6



  ها سخنرانی

٢٦ 
 

 ، جلد سوم.فرزانگی آیینعمومی کردن ریاضی، )، 1374رجالی، ع. ( .7

اضی انجمن ری 142 ي شماره ي هخبرنام، افت ریاضی ي ملی دربارهأت؛ نگاهی به فراز و فرود جایگاه ریاضیات در کشور)، 1393رجالی، ع. ( .8

 .4 ،36 ،ایران

 .53-55 ،52 ،شد آموزش ریاضیي ر مجله، نقشی در اعتالي ریاضیات دارد؟چه اهداف آموزش ریاضی چیست و )، 1376م. ( رحمانی، .9

 ي شماره ي هخبرنامیوسته در راهی دشوار؛ آن که آرزوي نویسندگی داشت و استاد ریاضی شد، آهسته و پ)، 1393زاده، ا.ع. ( شهنی کرم .10

 .4 ،36 ،انجمن ریاضی ایران 142

 .ي عالی دختران ایران مدرسه)، ریاضیدانان ایرانی از خوارزمی تا ابن سینا، 1350قربانی، ا. ( .11

 .157-177، 8 ،4، اي ي ناحیه ي جغرافیا و توسعه مجلهپایدار شهري،  ي هاي توسعه )، شاخص1385قرخلو، م. و حسینی، س.ه. ( .12

ي سهیال  آموزان سنگاپوري در تیمز و پیزا، ترجمه انداز خودي از عملکرد دانش )، آموزش ریاضی در سنگاپور؛ چشم1391کار، ب. ( .13

 . 4-11، 2، 30، ي رشد آموزش ریاضی مجلهآزاد،  غالم

- 89، 67 ،17 ،کتاب ماه علوم اجتماعیي پایدار،  ترین ابزار در مسیر توسعه )، آموزش و پرورش، حیاتی1392پور، م. ( کاشانی، م. و رستم .14

81. 

 :، قابل دسترس در وبگاهي درسی ي ایرانی برنامه دانشنامهالمللی)،  )، تیمز (مطالعات ارزشیابی بین1394کیامنش، ع. ( .15

http://www.daneshnamehicsa.ir/default.aspx?pagename=pages&id=91 

 .ي دانشگاه صنعتی اصفهان چاپخانهها،  هاي ورودي دانشگاه ها و مسائل آزمون )، سمینار بررسی روش1382گزارش نهایی ( .16

17. IMO website: http://www.imo-official.org 

18. IMU website: http://www.mathunion.org 

19. Lang, T.A. and Secic, M. (2006), How to Report Statistics in Medicine: Annotated Guidelines for Authors, 
Editors, and Reviewers, American College of Physicians, Second Edition. 

20. Marshall, A. (1908), Principles of Economics, Macmillan, London, Fourth Edition. 

21. National Center for Education Statistics (NCES) website: http://nces.ed.gov/timss 

22. Rejali, A. (1989), Lack of Interest of Students for Studying Mathematics, Mathematics, Education, and Society, 

UNESCO Document Series, 35, 146-147. 

23. Rejali, A. and Hematipour, N. (2013), Challenging Mathematics through the Improvement of Education, 
Mathematics Competitions, Vol. 26, 2, 34-41. 

24. Smith, A. (1930), The Wealth of Nations, Edited by Edwin Cannan, London, Fifth Edition. 

25. Soubbotina, T.P. (2004), Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development, The World 
Bank Washington D.C., Second Edition. 

26. Yue, S., Pilon, P. and Cavadias, G. (2002), Power of the Mann-Kendall and Spearman's Rho Tests for Detecting 

Monotonic Trends in Hydrological Series, Journal of Hydrolog, 259, 254–271. 

 

 
  

 
 

   



  ها سخنرانی

٢٧ 
 

   



  ها سخنرانی

٢٨ 
 

  ریاضیاتی تفکر کالمی، تفکر

 
  منصوري رضا

  شاندانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کا

mansouri@ipm.ir  

  

 که تفکر واقعیت این هنوز ما سنتی نخبگان براي حتی. ایم نبرده پی تفکر رشد در ریاضی ابزار قدرت به هنوز ایران در ما چکیده:

 انسان تفکر که داده است نشان ما به اما اخیر قران چند .است ناشناخته است زبان واژگان گسترش به وابسته و است کالمی انسان

 با مدنی توافقی مبناي بر و است خلق کرده مدنی بشر که است زبان نوع یک تنها اما کالمی یا واژگانی زبان. است او زبان به ابستهو

 تري ظریف مفاهیم و دارند، اي پیشرفته زبان که ییها انسان. خشکد می هم تفکرش شود گرفته بشر از اگر زبان. کند می صحبت آن

 خرد گسترده واژگانی زبان داشتن اختیار در با گذشته در که فیلسوفان است گونه این. است تر عمیق هم نتفکرشا اند کرده ابداع

 تعریف خوش روابط و متنوع يها نماد با مدرن، ریاضیات. نیست بشر ابداعی زبان واژگانی تنها زبان اما. اند داده بروز نیز تري وسیع

 مفاهیم. بشود واژگانی زبان از تر عمیق تواند می مراتب به که است بشر ابداع زبان از گريدی نوع مفاهیم مرتبط، و ها نماد این میان

 به شناخت سنتی بشر واژگانی تفکر از تر پیچیده و تر عمیق بسیار شود، می نامیده محاسبه که ،"ریاضیاتی زبانی يها بازي"نتایج  و

 کند، ابداع پیچیده کند، مفاهیم فکر تر پیچیده بسیار بشر که است کرده فراهم را امکان این ریاضی زبان شود می نزدیک ها واقعیت

 دنیاي درك از باشد نگرده رسوخ ریاضیاتی تفکر فرهنگ این آن در که اي جامعه. کند برقرار مفاهیم میان تري پیچیده روابط و

 را تفکر نوع دو این که بشر دیگر ابداع تنهاکنند.  میقکر  تر عمیق که بدهد ییها آن فرمان به تن است ناچار و است عاجز مدرن

  .دهد می تطبیق طبیعت با را ریاضیاتی تفکر از ناشی ممکن میان مفاهیم ارتباط که است فیزیکی علوم تجهیزات است کرده کامل

 تفکر و زبان -1

توسعۀ  ریزي برنامه در ها انحراف یاريبس منشأ سر این که تفکر، براي و علمی مفاهیم بیان براي شود می تلقی اي وسیله زبان معموالً

 خودرو که یا و نوشتن، براي است اي وسیله که مداد نظیر مصداقی ذهنمان در کنیم، تلقی وسیله را زبان ما وقتی. است علمی

و  ديفر تفکر در و دارد جامعه فرهنگ در پویا نقشی زبان. نیست وسیله تنها زبان اما. شود می تداعی ،است جایی جابه وسیلۀ

 .گذارد می تأثیر اجتماعی

زبان  منشأ دربارة نام به کتابش در 1 هردر از است؛ مطرح دنیا در تفکر و زبان ارتباط بحث که است سال دویست حدود

 پیدایش ارتباط با بیستم قرن در سپس و میدانی، نظریۀ یا اي حوزه نظریۀ این شناخت 2 هومبولت فون ویلهلم تا )1147/1768(

تأکید  شناخت روند در زبان فعال نقش بر ،4 گربِر وایس و 3 تریر خصوص به مکتب، این بانیان. گرفت خود به یديجد شکل

 نام بار به هایی مجموعه معتقدند بلکه دانند، نمی مستقل و مفرد کلمات آن از را اصلی نقش که تفاوت این با دارند؛ زبانی هاي بلوك

 را یا خود مفهومی هاي حوزه معنی رود، می کار به جمله یک در که اي کلمه. کشند می دوش به را انسانی هاي دیدگاه بر تأثیر فعال

 که شود، است می کار وارد نیز دیگري واقعیت بلکه نیست، واقعیت یگانه جمله یعنی آورد، نمی دست به جمله اجزاي روابط از تنها
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 براي( کند آن می مفهومی هاي حوزه پیدا معنا مفهومی حوزة این ضورح با تنها کلمه. شنونده و گوینده براي حاضر است نظامی

  .)[1] 4 فصل علم، معماري کتاب رك مبحث این جزئیات

 منظور از پس. است ویژه مقصد براي زبان نوع از علم در زبان. کرد نگاه توان می هم علم زبان جنبۀ از تفکر و زبان ارتباط به

 با ما هم طبیعی علوم مدل یک در. است نظر مورد علمی مدل خاص مفاهیم ریاضی، ابزار و عام، گانیواژ زبان بر عالوه علم، در زبان

 مثال .شوند می عوض هم مفاهیم مدل، تغییر با. آزمایشگاهی ابزار با هم و ریاضی، زبان با هم داریم، سروکار مفاهیم از اي مجموعه

 بسیار سادة زبانِ بیستم، قرن اوائل در کرد، بیان را خود خاص نسبیت ریۀنظ اینشتین که زمانی. است خاص نسبیت نظریۀ من اول

 نظر زمان به آن. کرد عوض را آنها محتواي ولی کاربرد به را جرم و طول مکان، زمان، چون الفاظی یعنی گرفت، کار به را روز همان

 را آن دانند و نمی جدیدي کار را اینشتین کار علم یسانِنو تاریخ از بعضی اینکه کما. باشد کرده پراهمیتی خیلی کار او که آمد نمی

 همان مفاهیم مینکوفسکی خاص، نسبیت نظریۀ ابداع از پس سال دو اما،. دانند می پوانکاره و لورنتس مثل دیگرانی کار تکرار

جدید از بیانِ این. ییمگو می مینکوفسکی هندسۀ آن به ما که هندسه زبان به یعنی کرد، بیان دیگري زبان به را خاص نسبیت 

 زبانی که به خاص، نسبیت که شود ایجاد فیزیک در اي العاده خارق بسیار پیشرفت که شد باعث نسبیت، جدید زبانِ این یا نسبیت،

 تماماً ها میدان نظریۀ و نسبیتی کوانتومی مکانیک آن تبع به و عام نسبیت. نداشت را زایایی چنین امکان بود، کرده بیانش اینشتین

  .کرد ابداع مینکوفسکی که است جدیدي زبان مدیون

 موضوع حرکت توانست می که کرد ابداع مکانیک براي جدید مفاهیمی با زبانی الگرانژ .زد توان می مکانیک از هم دیگري مثال

 کمیتی نردهاي عوض در داشت،ن وجود نیرو مفهوم آن در که زبانی کند؛ بیان جدید زبانی به اما نیوتونی مکانیک خوبی همان به را

 ارز مکانیک هم الگرانژي، مکانیک یعنی زبان، این ابتدا. آمد می دست به آن از دینامیکی روابط تمام که بود اصل الگرانژي نام به

 که دهد فیزیک می به چشمگیري رشد امکان مکانیک، از جدید بیانِ یا جدید، زبان این که شد معلوم بعد اما. شد تلقی نیوتونی

 از بیان الگرانژ یا الگرانژ، زبان وجود بدون را ها میدان نظریۀ توان نمی امروزه .نداشت را زایایی چنین حرکت از نیوتون بیان زبان

 جدید، به زبان پدیده یک کردنِ بیان یا پدیده، یک از جدید بیانِ که دهد می نشان علمی سادة مثال دو این .کرد تصور دینامیک،

 گاهی زبان کند که نمی توجه و داند می وسیله صرفاً را زبان که اي اندیشه آن. کند بشرکمک تفکر و علم پیشرفت به اندتو می چگونه

  .شود می جامعه تفکر رشد مانع بلکه برد، می بین از را فرهنگ زایایی و زند می لطمه زبان به تنها نه است، تفکر عین

 و علم خود که باشد زایا و پویا گونه همان که زبانی محیط یک به دارد احتیاج افتد؛ نمی اتفاق خأل در علمی توسعۀ و علم

 اي ویژه اهمیت پویا و زایا زبان یک به نیاز درك است، پایه دانش کشورها اقتصاد که اخیر، دوران در خصوص به. هست فرآیند آن

 قرن چند از پس دنیاست، پیشرفتۀ هاي زبان از یکی که زبان، این است؛ گذاشته سر پشت را پرتالطمی تاریخ فارسی زبان .دارد

 هم ایرانیان [2]. است داده نشان نوین مفاهیم بیان براي را خود هاي توانایی باره دو زبانی تحوالت با همراه اخیر قرن یک رکود، در

آن  از زنگارزدایی در پس آن از و اند داده رأي زبان و خط حفظ به مشروطه، دوران طوالنی هاي بحث از پس جدید، در دوران

  .اند بوده موفق تاکنون اند پرداخته زبانی ریزي برنامه به که هم اي زمینه هر در. اند کوشیده

در  هم و است مؤثر فرد فکر رشد در هم زبان که شود توجه نکته این به است الزم زبان، حفظ و گرایی ملی هاي جنبه از مستقل

الزم  دارند، عهده به اساسی نقش علم گفتمان و علمی اجتماع آن در که علم، نوین مفهوم در خصوص به. اجتماعی توسعۀ و رشد

باشد،  جدید مفاهیم بیان در ناتوان که زنگارزده فارسی اما ماست، زبان فارسی. شود توجه زبان مقولۀ به بیشتر دقت با است
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همین  بهد. شو می منسوخ و راکد ذهنی هاي قالب ماندن یدارپا موجب و کند، می سلب آن گویندگان از را تفکر اجازة خود خودي به

که  دلیل این به هم و طلبد می را توانایی این مدرن فناوري و علم که دلیل این به هم کرد، ویژه توجه باید جدید فنی زبان به دلیل

  شود. می وارد روزمره زبان در فنی هاي واژه از توجهی قابل درصد

  اهیممف نقش و مدرن تفکر - 2

بدون  و اعتقاداتش از مستقل مدرن، انسان. گرفت خود به دیگري شکل طبیعت با انسان نسبت فیزیکی علوم تکامل و رشد با

 این در مورد سازد؛ می جامعه یا طبیعت با ارتباط در را ییها مفهوم اش فاهمه قدرت از استفاده با اش، فیزیکی متا اعتقادات با تعارض

 یا گاهی تجهیزاتی ریاضی گاهی الزم، ابزار با همراه مدل یک در را مفاهیم کند؛ می تفاهم علمی اجتماع کی در هم با ها مفهوم

 انسان ابداع ها گونه مدل این. کوشد می ها پدیده بینی پیش و ها پدیده درك در مدل این با.  کند می تجمیع گیري، اندازه يها روش

 به بسته آن، روي اثر گذاري و جامعه، و طبیعت درك براي یعنی نیستند؛ یکتا ها مدل این که ایم دریافته تدریج به ما و. است مدرن

 و اجتماعی علوم در ها فرهنگ آن و افراد تعداد یا و طبیعی، علوم در زمانی یا طولی مقیاس الزم، انرژي جمله از گوناگون شرایط

 متفاوت کامال مجموعه مفاهیم با مدل چند یا دو بنابراین،. ساخت توان می متفاوت يها مفهوم با متفاوتی يها مدل سیاسی،

 طور همین کنم، می ي متفاوتها زبان تعبیر آن از من که رود کار به اجتماعی یا طبیعی يها پدیده مجموعه یک بیان براي تواند می

 که گونه همان باشد؛ متفاوت تواند کامال یم گیري، اندازه يها روش و تجهیزات و ریاضی زبان یا ابزار جمله از مدل، يها مولفه ي بقیه

 اما است انسانی يها جامعه یا با طبیعت مرتبط ما يها مدل در مفاهیم. شد داده توضیح قبلی بخش در فیزیکی علوم از مثال دو در

 دیگريد قراردا. ندشو می یکدیگر با بی ارتباط و متفاوت مفاهیم شرایط به بسته دلیل همین به است، ها انسان ما ذهن ي برساخته

 براي را ها مدل و مفاهیم ما که گوید می قراردادیگري .است ما مدرن علمی يها مدل در چندگانگی و آزادي همین بیان شناخت در

  .کنیم می وضع اجتماع علمی در قرارداد یک مبناي بر ها پدیده از خودمان شناخت و درك

 براي دانشمندان که است بوده بشر ذهن از ییها سوال گوي جواب و کرده کسب زیادي يها موفقیت رهیافت این با مدرن علوم

 نیز علم مدرن از که کنند می تقبیح را مدرن يها فناوري فقط نه که کسانی نیستند کم. است نبوده هم تصور قابل پیشامدرن

 است بشر نتیجه رشد که تفکر مدرن ابزار همین از استفاده جز اي چاره هم تفکر مدرن روش این نقد براي اما بگریزند؛ خواهند می

 را مفاهیم ذهن ما که واقعیت این پذیرش یکی. بود توجه بی آن به نباید که دارد اساسی ي مولفه دو تفکر روش این. ندارند

 مدل عیاجتما طبیعی و يها پدیده درك براي مفاهیم این کمک به سپس کنیم؛ می اجماع مفاهیم این روي ها انسان ما و سازد، می

 اصل در اما است، اجتماع علمی در کنونی بحث مورد این که باشد متفاوت است ممکن مختلف علوم در سازي مدل روش. سازیم می

 تر عمیق بسیار دهد می اجازه به بشر که ایم کرده ابداع ریاضیات نام به جدیدي زبان که این دیگر. دارد وجود اجماع هنوز سازي مدل

 تفکر در اساسی ي نکته دو این. است آن عاجز درك و ابداع از متعارف واژگانی زبان که بسازد تري انتزاعی بسیار مفاهیم و بکند فکر

 به بسته نیستیم؛ آشنا مدرن تفکر نوع فرهنگ این با هنوز که ها ایرانی ما. باشد اثر بی مردم عادي زندگی در تواند مین مدرن

 گفتمان و انتقاد وگرنه باشیم؛ کرده روشنی درك به را آن که آن بدون کنیم می انتقاد نآ از خودمان، اعتقادي یا بینشی تعلقات

  !گیریم می نقد اشتباه با را اعتقادي نفی! است تفکر همین فرایند از بخشی مدرن تفکر این با مرتبط
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عنوان  به بلکه مطلق، ابزاري وانعن به نه ،ها انسان ما ذهنی فعالیت از بخشی عنوان به سازي مفهوم بینیم می ترتیب این به

 آن به نفی که است کرده ایجاد بشر ذهن در انقالبی تجهیزاتی، و ریاضی زبان نقش به توجه با خاص، شرایطی براي سودمند ابزاري

و  زبان اهمیت به آنگاه نیست، پذیر امکان مفاهیم بدون تفکر باشیم متوجه که هم هنگامی. است بدویت در ماندگاري معنی

 پویاي دنیاي و زنده يها زبان در موجود علمی مفاهیم کنیم فراموش نباید. شویم می آگاه مدرن دنیاي به ورود براي آن ي توسعه

 به براي ورود را خود زبانی و ذهنی و تاریخی انجماد قرن چند از بعد که ما و است؛ ها انسان ذهنی تالش قرن چند ي نتیجه امروز

 این بیان درك و توانایی جهت در زبانمان و ذهن کردن آماده براي خاص يها روش محتاج کنیم می ادهآم جدید تفکر دنیاي این

  .هستیم مدرن ي پیچیده مفاهیم

  ها آن میان ارتباط و سازي مفهوم در ریاضی زبان نقش- 3

 جا یک قوطی در نخود چند بگوییم که این جاي به ها انسان میان ارتباط نوعی برقراري براي کنم می نگاه زبان مانند ریاضیات به

 مشتق جمله متفاوتی از مفاهیم تغییرات بیان براي. کند می ساده شدت به را زبانی بیان که ایم ساخته را حجم مفهوم گیرد می

. یاتریاض در تر مفاهیم پیچیده طور همین. است عاجز آن بیان از دیگر کالمی زبان که ایم ساخته را بیشتر و دوم و اول ي مرتبه

 به شد، مین ابداع مفاهیم میان این ارتباط برقراري چگونگی نیز و نماد ت صور به ریاضیات در ساده مفاهیم بیان يها روش اگر

 به تر پیچیده مفاهیم کرد، مین گذر این مفاهیم میان ارتباط دستور ي مرحله به مفاهیم تعریف ي مرحله از ریاضی زبان اگر عبارتی

 امکان بشر به که است گرفته عهده به را بسیار پیچیده مفاهیم با پیشرفته بسیار زبان یک نقش اکنون ضیاتریا. آمد مین وجود

 گونه همان است، آمده وجود به اجماع با ریاضیدانان اجتماع علمی در زبان این. دهد می را پیشامدرن بشر از تر عمیق بسیار تفکري

 ها آن میان ارتباط و ها آن بیان چگونگی و زبانی واحدهاي در تفاوت .است آمده وجود هب اجماع با بشر نوع میان در کالمی زبان که

 این. ببریم تري گسترده بسیار عمق به را ها انسان ذهن و بسازیم تري پیچیده بسیار مفاهیم است داده را امکان این ما به که است

 و ریاضی زبان کالمی، زبان مجموعه که هنگامی. است داده شانن را خود طبیعی در علوم سازي مدل چارچوب در ویژه به توانایی

 هیچ به که دهد می بشر به تفکري قدرت و امکان سازند می را مدل یک گیري اندازه و سازي هاي مدل روش با تجربی علوم تجهیزات

 براي. شود نمی فراهم ما رايب مدرنیت درك امکان نشود درك قدرت این چگونگی تا. نیست قیاس قابل صرفا کالمی تفکر با وجه

 نقش و مفاهیم در اجماع که این از کنیم پیدا عمیقی درك است کافی بلکه باشیم دان ریاضی نیست الزم این چگونگی درك

 و این! همین! باشد ها پدیده ماهیت دنبال به باید انسان که پیشامدرن روش این با دارد تفاوتی چه طبیعت درك براي سازي مدل

 تفکر است. این ابزار مستقل اعتقادي هر از و ندارد فلسفی تنگ هاي چارچوب در پیچیده مفاهیم با ارتباطی هیچ ادهس شناخت

 علم و مدرن نقد دنیاي براي. است اعتقادات از مستقل که است دیگر فناوري و صنعت هر یا نجاري مدرن ابزار شبیه اصل در مدرن

  !اعتقادي نفی و قهر مگر ندارد وجود نوین علمی زاراب همین از استفاده از گریزي هیچ مدرن
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  مقدمه  - 1

دروس ریاضی در مقاطع به   عالقهاز مشکالت مواجه است.  سري کها با ی در حال حاضر آموزش ریاضی در مدارس و دانشگاه

تواند مبناي لذت  میبه طور بالقوه ریاضیات  .وجود دارد این درسو گریز از  ترسنوع یک  در حال کاهش است ومختلف تحصیلی 

کالس  اما به طور بالفعل و نشاط آمیز براي یادگیرندگان به ارمغان آورد تواند ساعاتی سرشار میو آموزش مناسب ریاضیات باشد 

 شود. ما این رشته با استقبال زیاد مواجه نمیعمدتاً در نظام آموزشی و تحصیلی  شود و میمحسوب نساعات خوش ریاضیات جزء 

از . اگر علوم ریاضی بخواهد کنند میتفکر محسوب  و ورزي هاي مهم اندیشه ریاضی را یکی از پایهبسیاري از صاحب نظران، آشنایی با دانش 

در  ؟هایی باشد گیرد باید داراي چه ویژگیمبناي تفکر قرار بتوجه یادگیرندگان قرار گیرد و از سوي دیگر به عنوان  سو مورد استقبال و یک

مطرح گردد. این چارچوب مفهومی یک مدل  به عنوان مبناي تفکرریاضی چارچوبی مفهومی براي درك دانش  شود تا میاین مقاله تالش 

وضعیت بالفعل ه نقد اجازاز سوي دیگر  وکند  میبه مثابۀ یک دانش را توصیف  »ریاضیایدة «دو وجهی یا دو ساحتی است که از یک طرف 

دانش ریاضی را به عنوان یک صورت  این نوشتار با استمداد از پدیدار شناسی شناخت نئوکانتی، دهد. رشته را میآن به مثابۀ یک 

قلمروهاي مختلف فرهنگ، مانند کند.  میمحسوب » امر ممکن«و » امر واقع«ي دوگانه براي ارتباط با ها نمادین اندیشه با ظرفیت

ها و میزان  فرم فیزیک و شعر هر دو اما به شیوه وهاي گوناگون نمادین یا سمبلیک جهان هستند  اسطوره، دین، هنر و علم شیوهزبان، 

برابر نهادن فرم ریاضی  کنند. گوناگون دو بعد اندیشه نمادین درباره امر واقعی و امر آرمانی دنیاست که امکان تفکر درباره آنها را فراهم می

و  ها فرم ریاضی و فرم شعر هر دو اما به شیوه سازد. میرا فراهم » دوگانگی در شرایط بنیادي شناخت«ر امکان دریافت با فرم شع

ي تفکر دربارة آنها را ها ي گوناگون دولبۀ اندیشه نمادین در بارة امر واقعی و امر آرمانی و ثبات و تحول را بازنمایی و امکانها میزان

شرایط . به عبارت دیگر فرم فیزیک و فرم شعریا صورت متفاوت و در مواردي متعارض با همدیگر است: دو فرم داراي تفکر  سازند. میفراهم 

دانش ریاضی مبتنی بر دو فرم فیزیک تواند آن را فراهم کند.  میو فرم شعر  دو فرم فیزیکامکان شناخت وابسته به یک دوگانگی است که 

این ؛ در فقدان آموزان منتقل کند به دانشجویان و دانش - شرط تفکر و دانشبه مثابۀ  - ن دوگانگی راایباید آموزش ریاضی و  و شعر است

 نامطلوبی راپیامدهاي تواند  میبه عرصه اجتماعی  یافتن آنسري و تعمدتاً مبتنی بر فرم فیزیک  وساحتی  منطق ریاضی تکرشد  ،دوگانگی

  سازد: میاسخگویی به سواالت زیر را فراهم زمنیۀ پ چارچوب مفهومی این مقالهایجاد کند. 

 چگونه است؟ ،آموزش ریاضی داراي سازگاري با انتقال دوگانگی در شرایط بنیادي شناخت 

 یابد؟ مییی ها دانش ریاضی با فاصله گرفتن از دوگانگی درونی خود چه ویژگی 

 تسري منطق ریاضی تک ساحتی به قلمروهاي اجتماعی چه پیامدهایی دارد؟ 

 ؟چگونه استمی و زبانی ي کالها ظرفیت ر آموزش ریاضیات بر قدرت سخن گفتن وتاثی 
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 ي معنا سازي یادگیرندگان این دانش چگونه ها تاثیرآموزش ریاضیات بر توانایی اندیشمندي و قدرت تفسیر گرایی و ظرفیت

 ؟ است

 در ازي و گمان پردازي و ایماژ سازي و تخیل فرضیه س یا توانایی خیال ورزي،ي راست مغزي ها ظرفیتبر آموزش ریاضیات  تاثیر

 		؟چگونه استذهن دانش آموزان و دانشجویان 

 تاثیر آموزش ریاضیات بر توانایی دگربودگی،شک کردن و اعتراض چگونه است؟ 

  مبناي مفهومی ریاضیات به مثابۀ دانش دو فرهنگی  - 2

داند به آکادمی وارد نشود و از سوي دیگر  او گفت کسی که هندسی نمی .افالطون ریاضیات و شعر را به طور بنیادي از همدیگر تفکیک کرد

(شعر) و ریاضی  از نظر او دانش راستین مبتنی بر ریاضیات است و شعر موجب گمراهی است. اما هنر خواهان اخراج شاعران از آکادمی شد.

  ل دارد.ریاضیات مانند هنر نیاز به قدرت تخّی ي زیادي دارند.ها به همدیگر شباهت

به  به نظر او تفکیک میان واقع و ممکن از ضروریات شعور انسانی است. گوید. میسخن » دوگانگی در شرایط بنیادي شناخت«کانت از 

عقل انسان از  بلکه از زمرة مسایل معرفت شناختی است؛ حالت ممکن از مقولۀ مسائل متافیزیکی نیست و نظر او اختالف بین حال فعل و

به نظر کانت  بدون کمک مفاهیم درك کنیم. توانیم مینه  توانیم بدون تصویر فکر کنیم و ما نه می گردد. میتجانس تشکیل دو عنصر نام

طرح  با ). کاسیرر82- 81 :1360 ،(کاسیرر منشأ تفکیک میان عالم امکان و عالم واقع است همین دوگانگی در شرایط بنیادي شناخت،

و براي اندیشۀ سمبلیک  شناخت انسان فی حد ذاته شناختی سمبولیک است .به سمبل احتیاج دارد.، نسانشعور ا«افزاید:  میکانت  دیدگاه

تفکر سمبولیک با ظرفیت  ).82 :1360، کاسیرر( »بین امر بالفعل و امر آرمانی قایل به تفکیک گردد الزم است که بین واقع و ممکن، و

توانایی تجدید بناي پیوستۀ عالم را  به انسان«اقع و عالم امکان، عرصۀ وجود و عرصۀ معنا تفکیک و پیوند امر واقعی و امر آرمانی، عالم و

  ).89: 1360، کاسیرر( »بخشد می

دهد  میکند. او نشان  میاما کاسیرر ریاضیات را به عنوان یک فکر سمبولیک با توانایی پیوند دادن به کارکردهاي دوگانۀ زبان توصیف 

 دانان شد: دانان ومنطق باعث ایجاد سوء ظن در نزد ریاضی ن اعداد جدید براي حل مشکالت در دانش ریاضیکه چگونه به خدمت گرفت

خود لفظ غیرعقلی به معناي چیزي غیر قابل  (ایراسیونل) و خیالی دنبال کرد. توان در تاریخ اعداد منفی وغیر عقلی میهمین اندیشه را «

منفی براي اولین بار در قرن شانزدهم در کتاب حساب جامعه تالیف میکائیل استیفل آمده است و  غیر قابل گفتن است. مفهوم اعداد تفکر و

مدت مدیدي بزرگترین ریاضیدانان مفهوم اعداد خیالی را به منزلۀ معمایی غیر  در همین کتاب به عنوان اعداد خیالی نامگذاري شده اند.

ه رضایت بخشی از این مفهوم به دست داد و نظریۀ مستحکمی در بارة آن ساخت. گوس اولین کسی بود که توجی انگاشتند. میقابل حل 

همین تردید دوباره ظاهر  بولیه و ریمن به وجود آمدند، ي هندسی غیر اقلیدسی، یعنی سیستم لوباچوسکی،ها زمانی که اولین دستگاه

برخی  اما ناگهان مروي اندیشۀ روشن و مشخص است.قل شد که ریاضیات ي بزرگ عقلی این طور پنداشته میها در تمام سیستم گشت.

قبل از این که خصلت کلی  تاریکی و دام و کمین گاه است. مملو از ها عرصۀ آن مشخص نیستند و گفتند که مفاهیم ریاضی روشن و

 است، ها و تئوري سمبلمفاهیم ریاضی به وضوح شناخته گردد، و قبل از این که روشن گردد که ریاضیات نظریۀ مربوط به چیزها نیست 

  ). 85: 1360،(کاسیرر  »توانست از بین برود تاریکی مزبور نمی
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کارکرد شناختی و عینی و کارکرد احساسی  کند. عاطفی را در زبان از همدیگر تفکیک می ) کارکرد دوگانۀ ارجاعی و1383گیرو (

ي ضمنی ها و در داللت دوم در تنوعات سبکی این میان،کارکرد این دوکارکرد متضمن دونوع رمزبندي بسیار متفاوت هستند که از وذهنی.

یبایی زي ها حال آن که رمزگان ي ضمنی است،ها ي مبتنی بر داللتها سازي این تنوعات و ارزش خنثی هدف رمزگان علمی،. ریشه دارد

کارکرد دوگانۀ «). به نظر گیرو مفهوم 20- 21: 1383، گیرو( دهند پر و بال می ها بخشند و به آن را تحقق می ها شناختی این تنوعات و ارزش

او این دو  ».هستند ذهن و روح، دو قطب تجربۀ ما در واقع ، فهم و احساس،« ي داللتی گسترش داد:ها توان به تمامی شیوه را می» زبان

نسبتی معکوس با همدیگر دارند توصیف را به عنوان دو شیوة ادراك متضاد که  13ي بیانیها ي منطقی و نشانهها شیوة داللت مبتنی بر نشانه

میان علم وهنر،  میان دانایی و احساس، میان عقل و عاطفه، این تضاد آشکار میان تجربۀ عینی و تجربۀ ذهنی،). «1(جدول شمارة  کند می

  ).27 :1383، گیرو( »ویژگی اصلی فرهنگ علمی ماست

  )25: 1383رو ،منبع: گی( ي نشانۀ منطقی و نشانۀ بیانیها تفاوت - 1جدول 

  نشانۀ بیانی  نشانۀ منطقی

  قراردادي

  بخواهی دل

  هم ریخت

  عینی

  عقالنی

  انتزاعی

  عام

  گذرا

  گزینشی

  طبیعی

  انگیخته

  همانند

  ذهنی

  احساسی

  انضمامی

  خاص

  ذاتی

  جمعی

  

دو «شکاف بین سرچارلز اسنو فیزیکدان و رمان نویس بریتانیایی در نیمۀ قرن گذشته یکی از مشکالت فرهنگی جامعۀ خود را 

در یک  شود. اي به دو قطب تقسیم می حیات معنوي سراسر جامعۀ غرب به طور فزاینده«به نظر او  داند. علم و هنر می» فرهنگ

او از وجود شکاف عظیم میان این دوقطب که «به قول شوماخر ». و در قطب دیگر دانشمندان قطب روشنفکران ادیب قرار دارند

). 62: 1365 ،(شوماخر »کند و آرزو دارد که پلی بر این شکاف زده شود کدیگر است اظهار تاسف میموجب عدم درك متقابل ی

جهان اندیشه میان دو فیلسوف بزرگ یعنی  توان حتی در خود علوم انسانی نیز مشاهده کرد: دوگانگی مورد اشارة اسنو را می

هر چند اسنو دانش ریاضی را ترجیح دومی از زبان شعر مانده است.  و دکارت و هایدگر با تاکید اولی بر زبان ریاضی براي بیان جهان

مبتنی بر دو فرهنگی بودن علم و هنر است نیز دانش ریاضی یا ایدة روح توان گفت  دهد ولی در واقع می در طرف علم و تکنولوژي قرار می

و با واقعیت ریاضی آنچنانکه در  جنبه انتزاعی داردیدة ریاضی . اما ادارد و از سوي دیگر به هنر  یعنی از یک سو به علم و تکنولوژي توجه

این دو استاندارد سازي و عینیت صوري  ریاضیات گاه با غلبۀ الگوي الگوریتمیک، متفاوت است.شود  ها ارائه می دانشگاهمدارس و 

آموزش انجامد.  رد با موارد خاص میبه از بین بردن قوة داوري و قضاوت انسانی در برخو وش را فراموش کرده یفرهنگی بودن خو

                                                             
13 - Expressive 
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ریاضیات در این صورت  ریاضیات با این سبک موجود یکی از موانع تکوین و بروز خالقیت مهندسی و امکان تفکر ملموس مهندسی است.

اید قدرت تماس خود دان نب مبناي انتزاعی اندیشۀ مهندسی است بدون این که قادر به پیوند امر ملموس و امر انتزاعی باشد. هر چند ریاضی

با واقعیت را از دست بدهد ولی تفکر ریاضی بیش از پیوند با نگاه فیزیکی و تفکر به امر واقعی داراي جهت گیري به عرصۀ ممکنات محض 

وانایی استقرار سازد. ریاضیات به معناي رفت و آمد بین دو سطح ملموس و انتزاعی و ت است و توانایی تفکر به امور غیر واقعی را نیز فراهم می

   واقعیات و امکانات است. در دو حوزة

  

 پیامدهاي اجتماعی و سیاسی ریاضیات تک فرهنگی  - 3

وجود  -متمایز از اخالق آموزشی و پژوهشی -به معناي اخالق دانش ریاضی در ارتباط با جامعه  14آیا چیزي به نام اخالق ریاضیات

خود را  دانش گویند و دانش ریاضی سخن می 16و معصومیت 15گناهی ی ریاضیات، از بیدانان، با استناد به ذات انتزاع دارد؟ ریاضی

» 19کردار فرهنگی«ریاضیات به مثابۀ درك  دهند اما قرار می در فراز دعواهاي جاري 18فاقد منافع خاص و 17به مثابۀ یک دانش خنثی

(مقایسه  گردد گناه می ه عنوان یک علم خنثی، معصوم و بیموجب تردید در تلقی از ریاضیات ب و 20قدرت دانش ریاضی و باعث پیوند بین

حداقل از سوي دانش آموزان و دانشجویان  ). ریاضیات به عنوان یک رشته با ترس اجتماعی1996 ،؛ یاکل وکوب1987 ،کنید با ملین اولسن

خشونت «گویا در زبان ریاضیات یک  ؛گویند قدرت زبان ریاضیات سخن می و 21برساخت اجتماعی ترس از ریاضیات برخی از همراه است؛

 ). ریاضیات به2006 ،گوشتاین ؛2005 ،(گوشتاین و پترسون عدالت و توزیع قدرت در جامعه نسبت دارد با وجود دارد. ریاضیات» نمادین

درك است. در موارد قابل  22هوشمند و مستعد فقط براي افراد شود که این دانش کند و گفته می ي متفاوت جامعه را رده بندي میها شیوه

در  گیرد. مورد استفاده قرار می 23طرد یا شمول اجتماعی ي آموزشی و شغلی، ریاضیات به عنوان یکی از معیارهاي مهمها متعدد در نظام

اس نمرات بر اس ها و صالحیت شوند طبقه بندي می ي ریاضیها و ایده ها ي ریاضی یا متاثر از مدلها ي آزمونها با رویه افراد ها این نظام

مثال موقعی که براي  . است 24داراي قدرت شکل دادن به جهانریاضی  ).29: 1372 ،(مقایسه کنید با پستمن گردد توزیع می ها آزمون

موقعی که  .25سازد جهان را بر میبه این ترتیب کنند ریاضیات  گیري و طبقه بندي می ان اندازهشضریب هوشی نمرات اساس ر را بآدمیان 

سازید. این نگاه دکارتی یک نوع خطر تعرض تکنولوژیک به  ئید جهان چیزي نیست جز روابط بین اعداد، به نحوي جهان را بر میگو شما می

از جمله  ي دیگرها و دانش ها پدیده و کند پیدا میتمامیت گرایانۀ  يها و پوزیتیویستی، گرایش تک ساحتی ریاضیات. کند جهان را فراهم می

سریان یافتن منطق ریاضی تک فرهنگی به قلمروي نهادهاي اجتماعی ممکن آورد.  می تحت استعمار خودش در را علوم انسانی و هنر

ثبات وتحول  و با ناتوانی از آشتی دادن الزامات متعارض بینجامد» دو گانگی در شرایط بنیادي امکان جامعه« است به نادیده گرفتن

                                                             
14 - Ethic of mathematics  
15 - Guiltlessness   
16 - Infallibility 
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18 - Disinterestedness  
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21 - Social construction of mathematical fear 
22 - Gifted/Talented people 
23 - Social exclusion and social inclusion 
24 - Formatting power of mathematics 

25 - Mathematical construction of the world/the society  
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برتري بخشیدن به زبان به معناي  26بار آورد. یکی از این مشکالت تک زبان گراییزندگی عمومی به  اجتماعی، مشکالتی را براي

. استبداد اجتماعی و سیاسی از طریق استزبان ریاضی در  ها و تالش براي استحالۀ سایر زبان ي بشريها ریاضی نسبت به سایر زبان

د دیگري است که اغلب با گسترش بوروکراسی و ي سرکوبگرانه آن نیز پیامها تبدیل ریاضیات به علم نظم جامعه با داللت

تبدیل امر گفتگویی و تعاملی به امر فنی و  و ي کاذب و فرمول گونه براي مهندسی زندگی اجتماعیها تکنوکراسی یا ارائۀ راه حل

دي از مفاهیم اي براي ساختار جدی گام تعیین کننده» مقدار کمی قدرت تفکر انسانی«محاسباتی همراه است. تالش براي تعیین 

 ،پستمن (مقایسه کنید با ي رهایی بخش دانش استها جاي استفاده از ظرفیته ریاضی و یکی از منابع گسترش تکنوکراسی ب

1372 :29.(   

ي افالطون جستجوکرد. افالطون مانند فیثاغورث ها توان در اندیشه می راي سیاسی آن ها و داللت جامعه نظم علم به تبدیل ریاضیات

به نظر فیثاغورث اعداد اصل وجوهر اشیاء  شود. حاصل می ها کرد که از طریق شناخت ایده را در هماهنگی کیهانی جستجو میعدالت 

کند. به عقیدة افالطون خداوند مانند یک مهندس جاودان این جهان را بر اساس  هستند و عالم به تمامه از قوانین ریاضی تبعیت می

افالطون در مقابل گرایش دموکراتیکی که در جامعه وجود داشت، براي ). 46: 1357 ،(دورانت برد یمسنجش و هماهنگی عادالنه پیش 

مثلی قرار دارد  لمگفت: حقیقت در یک عا ،کردند ، که با همدیگر راجع به حقیقت صحبت میها خاموش کردن گفتگوي مردم در سر خیابان

این عالم حقیقت دست پیدا کنند و مردم نادان باید تحت حاکمیت نخبگان فیلسوف قرار توانند با سلوك طوالنی به  می ها که تنها ریاضیدان

دقت و یقین بر  عامۀ مردم، اندیشۀ خود را به جاي استدالل عقالنی، بگیرند و فیلسوف شاه را ابداع کرد که صداي مردم را خاموش کند.

ریاضیدانان اغلب در کنار  دهند. در دعواي بین اریستوکراسی و دموکراسی، ي تخیلی و فاقد قطعیت قرار میها و تمثیل ها شالودة استعاره

  کرده است. تامین می اند و آموزش ریاضی به کودکان اغلب نه فقط نظم ذهنی بلکه تداوم انتظام اجتماعی را قرار گرفته ها اریستوکرات

دهد: این سازمان  نام سازمان القاعده را توضیح می منشأ از قول یک دانشمند روسی» ریاضیات زیبا«تام سیگفرید نویسندة کتاب 

اقتباس کرده بود. اولین داستان  1950اثر ایزاك آسیموف در دهۀ » 27سه گانۀ بنیاد« تخیلی- تروریستی نام خود را از رمان مشهور علمی

م سازمانی است که قصد دارد تا امپراطوري در داستان آسیموف، نا بنیاد، ترجمه شده بود.» القاعده«سه گانۀ آسیموف به زبان عربی با نام 

تمدن براي سی هزار سال به تباهی کشیده  مرج و بی نظمی شده است و امپراطوري غرق در هرج و کهکشانی روبه زوالی را نجات دهد.

ر را فقط به هزار سال کند تا دوران تاریک در حال ظهو اي طراحی می مردي نقشه گویی زوال اجتناب ناپذیر امپراطوري، شود. با پیش می

تمهید او تاسیس بنیادي از محققان است تا دانش انسانی را براي حیات محتمل و مجدد تمدن حفظ کند. قهرمان داستان،  محدود کند.

بنیاد دو بنیاد تشکیل داد؛  او .به نام هري سلدون، انجمنی متشکل از دانشمندان عالقمند به دست کاري در آینده تاسیس کرد ریاضی دانی

کرد تا وقایع را همگام با  با دخالت در نقاط کلیدي تاریخ تالش می کرد و میاول در امور کهکشان دخالت داشت و دیگري محرمانه عمل 

روان «ریزي شده بود که آن را  مسیر انتخابی سلدون به پیش ببرد. طرح سلدون براي کنترل کار انسان بر اساس سیستمی ریاضیاتی پایه

اقتصادي و سیاسی را پیش بینی کند و با پیش گویی ظهور  ساخت تا تمایالت اجتماعی، این سیستم سلدون را قادر می نامید. می 28» تاریخ

  ها ودوران صلح پیشی بگیرد.  بر شروع جنگ ها و سقوط حکومت

                                                             
26 - Monolingualism 

27 - Foundation trilogy 

28 - Psychohistory  
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کنیم که سازمان  فکر اگر اما چندان هم بی راه نیست کنم که اسامه بن الدن، هري سلدون است؛ فکر نمی«: نویسد سیگفرید می

اند یا این که خود را منجی جامعه پنداشته و امیدوارند وقایع  دهندگان واقعی القاعده تمدن غرب را امپراطوري رو به زوالی در نظر گرفته

ي ها داستان ته باشند.ي سلدون را به کار گرفها بنابراین شاید بعضی از استراتژي منجر به نظم نوین جهان بر حسب میل آنها دستکاري شود.

دانشمندانی که در جستجوي اسرار روان تاریخ  که دانشمندان. ها نه تروریست آسیموف الهام بخش مقلدانی در جهان واقعی بوده است:

ه براي ریاضیات نش ک نش است. نه اسامه بن الدن بلکه جان فوربز او اگر هري سلدونی در جهان واقعی وجود داشته باشد، اند. سلدون بوده

آن جایزة نوبل دریافت کرد داستانی کامالً متفاوت است که هنوز آشکار نشده و در بارة فائق آمدن تالش علم بر پیچیدگی رفتار جمعی 

این  نهاد. میرا بنیان  ها اي منتشر کرد که اصول علمی نظریۀ بازي نش مقاله ي بنیاد را چاپ کرد،ها ست. زمانی که آسیموف کتابها انسان

خود تام سیگفرید ». سر و کار دارند ریۀ امروزه تقریبا در تمامی علوم جدید رخنه کرده است به ویژه در علومی که با طبیعت و رفتار انساننظ

حداقل این  کنم نهایتاً همه علوم در روان تاریخ آسیموف ادغام شوند. تصور می«  آسیموف قرار دارد:» روان تاریخ«هم تحت تاثیر مفهوم 

  ).13- 12: 1393 ،(سیگفرید. »ام ندازي است که در این کتاب در جست وجوي آن بوده چشم ا

  

 آموزش دو فرهنگی ریاضی  - 4

قدرت آموزش را باید در امکان رویکرد دوفرهنگی براي پل زدن بین این دو قطب اندیشه بشري جستجو کرد. آکادمی مطلوبِ 

صدر نشاند و شاعران را به جرم تخیل از بر  سویه هندسه دانان را اي یک به گونهآموزش دو فرهنگی بر خالف آرمان افالطونی، نباید 

گفت؛ شعرا را از  داند وارد نشود و از طرفی می گفت که بر سر در آکادمی بنویسید هر کسی هندسه نمی فالطون میا کند. آکادمی طرد

در مقایسه با زبان عقالنی زبان شعر به نظر افالطون، ل نیستند. آکادمی بیرون کنید. به دلیل اینکه شعرا خیال پردازند و اهل استدال

 خام است. بنابراین آکادمی محل ریاضی دانان است و نه محل شعرا. افالطون در واقع ریاضیات را تک ساحتی کرد وکودکانه  یزبانریاضیات، 

  ایجاد کرد. زیادي رااین الگوي تک ساحتی مشکالت  و

را پاس بدارد و امکان استقرار در دو اقنوم، رفت و آمد دانش بین دو » و گانگی در شرایط امکان تفکرد«آموزش دو فرهنگی باید 

سطح ملموس و انتزاعی، انتقال از یک مقیاس به مقیاس دیگر و ظرفیت تغییر چارچوب از یک موضوع به موضوع دیگر را بدون 

و در عین  یا ناتوانی از درك متمایز امر ممکن و امر واقع» وفرنیکفرهنگ اسکیز«آموزش باید بر  .سرگردانی و حیرت فراهم سازد

). آموزش دو فرهنگی باید ظرفیت 83-84: 1360،(مقایسه کنید به کاسیرر حال ارتباط برقرار کردن میان این دو فائق آید

پانلوژیسم فیزیکی یا  شعر را گسترش دهد و در عین حال از ساختنفرهنگ فیزیک و  اندیشیدن موازي و بدون تداخل به دو

  نحصاري نماد پردازي اجتناب ورزد.پانلوژیسم ادبی براي تبدیل هر یک از این دو فرم به منطق ا

یک دوگانگی درونی است که امکان تفکر به امر واقعی و امر آرمانی، و ثبات و تحول را به دانشجویان داراي دانش ریاضی دو فرهنگی 

بیندیشند. به امر آرمانی و به گونۀ تخیلی  امر واقعی فکر کنندطور همزمان به دهد که چگونه به  یاد می نیعنی به دانشجویابخشد.  خود می

ریاضیات مانند هنر به تخیل نیاز  تفکر در واقع باید بین این دو الیه حرکت کند. یعنی هم باید ثبات را در نظر داشته باشد و هم تحول را.

نادیده  شود. میریاضی بدون الیۀ هنري به فیزیک تبدیل  بیندیشد.» وضع متعلق به حوزة ممکنات«و » فرضیموارد «دارد تا بتواند در بارة 

کند و با تلقی صرف از ریاضیات به مثابۀ  گرفتن لبۀ شاعرانه زبان ریاضی، تصور امر خیالی یا ممکن را براي دانشجویان ریاضی ناممکن می

پیشبرد دانش ریاضی نیاز به سازد.  ان واقع، گسترش خالق این دانش را با مانع مواجه میي بیانگر محض جهها احکام جزمی و فرمول
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به مثابۀ » دوگانگی در شرایط بنیادي امکان دانش ریاضی«بدین ترتیب آموزش ریاضی باید بتواند پیوند دقت منطقی و ابهام هنري دارد. 

  دانش امر واقعی و امر مفروض را بازنمایی کند.

ي ریاضی به صورت ازلی وابدي مستقل از هرگونه آگاهی فردي یا اجتماعی ها (واقع گرایی) اعیان و مجموعه ن گراییدر افالطو

 در رویکرد برساخت گرایانه، ریاضیات به عنوان یک کردار فرهنگی و پذیرند. اند و تغییر نیز نمی این اشیاء خلق نشده وجود دارند.

بر اساس رویکرد برساخت  ).1998 ،(ارنست شود میحاصل و حامل فرهنگ بشري تلقی  و تاریخی و ي اجتماعیها داراي لبه

اش قابل تجدید نظر است. برخی از فیلسوفان و جامعه شناسان ریاضی در مقابل عالم  مفاهیم و ها گرایانه، ریاضیات تا ابد در برهان

ه وسیلۀ افراد بشر خلق شده و در ادراك مشترك آنها وجود گیرند که ب را در نظر می ها ها واندیشه جهانی از طرح مثل افالطونی،

همچون زبان یک محصول  بدین ترتیب ریاضیات نیز کنند. اجتماعی یاد می-فرهنگی- دارد و از آن با عنوان واقعیتی تاریخی

  یابند. که در درون جامعه معنا میقوانین ریاضی صرفاً قراردادهاي اجتماعی هستند  فرهنگی است و

ادبیات جدید در این قلمرو، مفهوم  مطرح شده است و 29ي پائولوفریره، آموزش انتقادي ریاضیاتها ، متاثر از آموزهامروزه

). در این 2011 ؛2005 ؛1994 ،اسکوسموس ؛1983 ،ي جدیدي از ریاضیات و آموزش آن به دست دهند (فرانکشتاینها پردازي

ریاضیات آزادي و  ). ریاضیات انسان گرا،1987 ،(ملین اولسن گیرد ر میمیان حتی لبۀ سیاسی آموزش ریاضیات مورد توجه قرا

دهد که اصول  در برابر ریاضیات انسانیت زدا و استبدادي رخ می تر ي انسانیها و جهان ها ریاضیات دگر اندیش با فرضیه برابري پویا،

 کند. گري تقویت می ي تائیدها بر اساس نقش را به جاي آموزش ریاضی تغییرگري ي اصالحگري وها شهروندي و نقش دموکراتیک

ریاضیات در فرایند تربیت  شود و ي فزایندة جهانی شدن مطرح میها ضرورت آموزش انتقادي ریاضیات براي مقابله با چالش

تبدیل  ریاضیات پرسشگري و تفکر تواند به می» حقیقت دو فرهنگی«گردد. ریاضیات به منزلۀ منظومۀ  وارد می» شهروند انتقادي«

شود و » ریاضیات تک هوشی«جایگزین  »هوش چندگانه« . در آموزش ریاضی باید ریاضیات مبتنی برها شود تا ریاضیات انبان پاسخ

  ریاضیات زمینه یابی به جاي ریاضیات زمینه زدایی آموزش داده شود. 

  

  نتیجه گیري  - 5

قربانی کردن برابري به نام کیفیت  و تعارضات کیفیت و برابري نست؛ امااز الزامات دوگانۀ فرم مدرسه دا توان کیفیت و برابري را می

ریاضیات به مبنایی براي توجیه نابرابري  با همدیگر در تعارض قرار گیرند و ریاضیات و عدالت اجتماعی اغلب باعث شده است که

بازتولید طبقاتی و اجتماعی  النه بیشتر بهجامعۀ همبسته و عاد بدین ترتیب آموزش به جاي تولید فرهنگ و اجتماعی تبدیل شود.

ایدة مدرسه  است.» ایدة مدرسه«تاکید بر ریاضیات یکی از موانع مهم تحقق  ).62: 1998 ،(داولینگ کند و فرهنگی یاري می

نیت، اساس فراهم ساختن برابري بین دانش آموزان و دست یافتن به دانش مشترك براي تنظیم یک زندگی عمومی مبتنی برعقالبر

و معادل گرفتن ریاضیات با »  30برابري یا کیفیت«اما نظام رسمی آموزش با طرح دوگانۀ  عدالت و همبستگی اجتماعی است.

مانع تحقق اتوپیاي برابري اجتماعی در مدرسه گردد. به عبارت دیگر تاکید  اتوپیاي کیفیت ریاضی گونه کیفیت باعث شده است که

به جاي تقویت آموزش به خنثی ساختن اتوپیاي  انجامیده است. آموزش کیفی مدرسه سایش آرمانبرابري به فر به ضرر بر کیفیت

آموزش  به جاي بیش آموزي ریاضیات به دانش آموزان دورة دبیرستان باید به مفهوم آموزش متنوع با آموزش منجر شده است.

                                                             
29 - Critical mathematical education 
30 - Equality or quality 
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زودرس در رشتۀ ریاضیات در آموزش دبیرستانی باید علوم پایه و بینش جامعه شناختی اندیشید. تخصص  هنر، ادبیات، ریاضی،

تر بدهد که در آن عالقمندان به ریاضیات اندکی بیش از بقیه با دروس ریاضی درگیر شوند. در  ي عمومیها خود را به آموزش جاي

در ایران نه  مراه گردد.جامعه شناسی و ....ه فلسفه، ي فرعی هنر، سینا،ها آموزش دانشگاهی هم رشتۀ اصلی ریاضیات باید با رشته

وجود دارد براي مثال به جاي بردن هنر به  ها شود بلکه گرایش به ریاضیاتی کردن سایر رشته تنها ریاضیات با هنر آمیخته نمی

  یعنی مهندسی کردن هنر. شود: ي مهندسی آموزش داده میها گاه رشتۀ معماري در درون دانشکده ي مهندسی،ها درون رشته

ریاضیات به عنوان زبان دقیق است تنها چرا که است. اعتبار فاقد هر دانشی که از ریاضیات استفاده نکند ش تک ساحتی، بر اساس گرای

ي ریاضی ها اقتصاد و مدیریت که با مدل ،ي علوم انسانیها را بیان کند. به همین دلیل است که در بین رشته ها پدیدهتواند مناسبات  که می

فیزیک و شوند. در رویکرد تک ساحتی  خته میبه رسمیت شنا شاعرانه و فلسفی ي ادبی،ها ادبیات یا فلسفه با زبان بیشتر ازکنند  کار می

فقط باید دانش را بشر است و امروز که بشر به رشد خودش رسیده است طفولیت زبان کودکانه و مربوط به دوره  زبان شعر و فلسفه ،ریاضی

انتخاب یکی از کنند و در این میان  ي متفاوتی را عرضه میها ي گوناگون ظرفیتها این زباندر حالی که  .قرار دادبر مبناي زبان ریاضیات 

اش در  باید در کنار رشتۀ اصلیاست. به همین دلیل است که دانشجوي ریاضی یک کردار جاهالنه ي دیگر ها و کنار گذاشتن زبان ها زبان

دانشجویان خودمان را از اندیشمندان محروم تاریخ و ادبیات نیز آموزش ببیند.  هنر، فلسفه، سینما، رشتۀ فرعی در ظاهر متفاوتی از قبیل

تکثر را بیاموزیم و با آنها ارتباط برقرار کنیم. بسیاري از مي ها آید. ما باید زبان نکنیم. اندیشیدن با یک نوع تک زبان بودن به دست نمی

هم هنرمندان بزرگی  و انفیلسوفدر عین حال دانان بزرگ جهان  د. بسیاري از ریاضیچند زبانه بودن عالم اندیشه،ي بزرگ ها شخصیت

  ند.ا هبود

را ۀ خالق اندیشامکان ي فرهنگ توجه کند این ظرفیت را دارد که ها که به دوگانگیهنگامی  ي زبانی،ها به عنوان یکی از بازيریاضیات 

و نه ریاضیاتی که در خدمت است  گرا ات آزادي و ریاضیات برابري پویا و انسانریاضی ،یاضیات دگروارهسازد. این ربراي انسان فراهم 

قدرت آموزش را باید در امکان رویکرد  مهندسین دنیاطلب و ثروت و قدرت قرار بگیرد براي استعمار انسان و براي ممتنع کردن تفکر.

مطلوبِ آموزش دوفرهنگی بر خالف آرمان افالطونی، دوفرهنگی براي پل زدن بین این دوقطب اندیشه بشري جستجو کرد. آکادمی 

کند. آموزش باید بر  نشاند و شاعران را به جرم تخیل تبعید نمی سویه هندسه دانان را به طور انحصاري بر صدر نمی به گونه اي یک

کردن میان این دو فائق آید.  و در عین حال ارتباط برقرار یا ناتوانی از درك متمایز امر ممکن و امر واقع» فرهنگ اسکیزوفرنیک«

گسترش دهد و در عین حال از  آموزش دو فرهنگی باید ظرفیت اندیشیدن موازي و بدون تداخل به دو فرم ریاضی و شعر را

ساختن پانلوژیسم ریاضی و پانلوژیسم ادبی براي تبدیل هر یک از این دو فرم به منطق انحصاري نماد پردازي اجتناب ورزد. آموزش 

را پاس بدارد و امکان استقرار در دو اقنوم، رفت و آمد دانش بین دو سطح » دو گانگی در شرایط بنیادي شناخت«هنگی باید دو فر

ملموس و انتزاعی، انتقال از یک مقیاس به مقیاس دیگر و ظرفیت تغییر چارچوب از یک موضوع به موضوع دیگر بدون سرگردانی و 

  حیرت را فراهم سازد.

دانش ریاضی به دلیل برخورداري از ویژگی سمبلیک داراي یک دوگانگی درونی است که امکان تفکر به امر واقعی از سوي دیگر 

» موارد فرضی«بخشد. ریاضیات مانند هنر به تخیل نیاز دارد تا بتواند در بارة  و امر آرمانی، و ثبات و تحول را به دانشجویان خود می

یشد. نادیده گرفتن لبۀ شاعرانه زبان ریاضی، تصور امر خیالی یا ممکن را براي دانشجویان بیند» وضع متعلق به حوزة ممکنات«و 

ي بیانگر محض جهان واقع، گسترش خالق این ها کند و با تلقی صرف از ریاضیات به مثابۀ احکام جزمی و فرمول ریاضی ناممکن می
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به مثابۀ دانش » دوگانگی در شرایط بنیادي دانش ریاضی«بتواند سازد. بدین ترتیب آموزش ریاضی باید  دانش را با مانع مواجه می

  امر واقعی و امر مفروض را بازنمایی کند.

ریاضیات براي این که به مبناي تفکر تبدیل شود باید دولبۀ هستی خود یا دوفرهنگی بودن خود را باز یابد در غیر این صورت 

و جسم آن به ابزاري در  از دست رفته است» روح ریاضی«هان معاصر گویا در ج ریاضیات مبناي جزم اندیشی و مانع تفکر است.

دست مهندسان دنیا طلب و صاحبان قدرت و ثروت براي گسترش استبداد و نابرابري و مستعمره کردن جهان و زندگی ما تبدیل 

انسان را به عبودیت  وح ریاضیات،روح خود به مراسم گرایی تبدیل شده است و کلیساي بی ر ریاضیات با از دست دادن شده است.

در فقدان  خواند. ) فرا میبه طور مطلق صحیح (حق محض و بدون تغییر در پاي مفهومی از ریاضی به عنوان دانش ایستا، کامل و

سریان یافتن منطق ریاضی به قلمروي نهادهاي  آموزش دو فرهنگی و در نبود توانایی براي دیدن دولبۀ زبان سمبلیک ریاضی،

بینجامد و بدین ترتیب زندگی عمومی را با مشکالتی  »دو گانگی در شرایط بنیادي جامعه« تماعی ممکن است به نادیده گرفتناج

  مواجه سازد. 
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  نگاهی به تجربه علوم ریاضی آموزشی درسی و ریزي تنوع و تکثر در برنامه
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  دانشگاه زنجان
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ي ها برنامه ریزي یکسان یا متنوع درسی و آموزشی براي تمام گسترة کشوري و تمام حوزة آموزش :چکیده

ي متفاوت ملی و جهانی موضوع نقد و تحلیل این نوشته ها اي و دانشگاهی در مقایسه با تجربه مدرسه رسمی

  هستند.

  مقدمه -1

تا » عدالت آموزشی«آموزشی، متنوع و گوناگونند از آرزوي تحقق و یکدست  ي یکسانها ي فکري تجویز برنامهها ها و زمینه خاستگاه

در محتواي آموزشی تا مالحظات الجرم نظام  »استاندارد گرایی«، از اعتقاد به »تمرکز گرایی«و تاریخی  کارهاي سنتی و ساز

  توجه دراین بحث هستند.مود  ي اصلیها مدخل ها بر همه چیز تحمیل کرده است. این» کنکور« ي  یی که پدیدهها ارزشیابی

  

  ها وپشتوانه ها زمینه - 2

ویژه در بخش آموزش عالی حتی در بین مسئولین رده باالي مدیریتی هم (الاقل در حد  هب» تنوع گرایی آموزشی«باید اقرار کرد که  

شوند از جمله آیین نامه  غ میابال ها یی با این زمینه فکري به دانشگاهها کلیات نظري) معتقدینی دارد براي همین هم گاهی مصوبه

همان نوع که اخیرا ابالغ  یا دو مصوبه اي از ]1ابالغ گشت [ 1379که در سال  »ها ریزي درسی به دانشگاه اعطاي اختیارات برنامه«

 که لوازمتا به حال تقریبا هیچ تحقق و مصداقی نداشته است براي آن است  ها ]. حال اگر استقالل آموزشی دانشگاه3 و2گشته اند [

درونی و ساختاري درگیر در این امرِ ظاهرا ساده، خود بسیار  فراهم نیست و واقعیت آن است که عوامل این امر و مقدمات انجام

ي حقوقی و قانونی، ها تا فراهم نبودن زمینه» تَکثر گرایی اجتماعی«ي فرهنگی مفاهیمی چون ها اند: از فقر بن مایه و متداخل متنوع

و  تمییز و تشخیص تا ضعف اعتماد به نفس ي ذیربطها و سازمان ها سوي این هدف در دانشگاه شد و بلوغی متناسب و همفقدان ر از

ي علمی و آموزشی ما به طور طبیعی رشد کرده و موجود باشند اما حضور سنگین ها حس مسئولیت انتخابی که باید در محیط

ي ساختاري و ها است، از دامنه قاهریت چانه ناپذیري که تمرکز گرایی ربودهقیمومیت تکلیفی تمام تاب و توان آن را  ها سال

ي علمی بلند پروازانه و روشنی ها شور و شوق آرزوها و آرمان ي آن در مراکز علمی آموزشی و دانشگاهی ایجاد کرده است تاها دنباله

  که اغلب خاموش شده اند.

که با نوعی سرپرستی و تولیت ساختاري، همۀ مخاطبین خود از معلم و ویژگی مهم و بارز تمرکز گرایی آموزشی آن است  

مختار، مستقل، خالق، جستجوگر، «خواهد و نه  تا مدرس و مدیران دانشگاه را کامال مطیع و در نتیجه منفعل می مدیر مدرسه
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ب تمرکز گرایی، همه منتطرند همین روست که درسیطرة فضاي غال از». ي تعریف شده)ها پرسشگر، پاسخگو و مسئول (در چارچوب

کار  و تا تکلیفشان در کار و تکلیف یا رفع تکلیف، معلوم و ابالغ شود. در این شرایط طبیعتا همۀ مسئولیت برعهده سازمان و ساز

از  عمل و خالقیت مستقلی ندارد. این نوشته پیگیر باز خوانی جدیدي متولی و آمر است و در نتیجه کسی هم حوصله دردسر ابتکار

گرفته است  نظریه تکثر گرایی آموزشی را (با شرط تعهد و التزام به حداقل مورد اجماعی از محورهاي ملی، ارزشی وعلمی) برعهده

اي مانند مسئولیت پذیري، متفاوت بودن، پیشقراولی، نوگرایی و تجربه  ي بلوغ گرایانهها فرصت تجربه به نحوي که در چارچوب آن

  آموزش علمی و فرهنگی کشور حذف نشود یا بیش از اندازه، محدود، محصور و مشروط نگردد.اندوزي از عرصه وسیع 

  

  ها تعریف واژه - 3

یی براي امکان انعطاف، تنوع و استقالل عمل شفاف در شرایط موضعی ها یعنی در نظر گرفتن فرصت» و تکثر آموزشی تنوع«

و تکثر آموزشی به برهم زدن استانداردها، ضایع شدن حقوق فردي و  آموزشی بنا بر اصل مسئولیت پذیري و پاسخگو بودن. تنوع

و نابسامانی علمی آموزشی راهی ندارد و مدلی را در مسیراعتالي نوعی  جمعی، زیر سوال بردن حق نظارت جمعی و هرج و مرج

آن باشد. درعرصه نظام  و انتخاب کند که اجماع نظر و تجربه محلی مبناي عمل بلوغ علمی اجتماعی کنترل شده دنبال می

در وحلۀ نخست از لحاط علمی و عمومی کامال  شناسد که ي مستقل اموزشی را وقتی به رسمیت میها دانشگاهی این رویکرد، تجربه

حال به معرفی و تشریح احوال چهار مرجع اصلی نظام  .صالحیتی قرار نگیرند باشند و در معرض شُبهه بی اعتمادي یا بی قابل دفاع

  پردازیم: ن ساز آموزشی مییکسا

  

  عدالت آموزشی  -4

 ، اغلبماست. این معیار در هر کشوري و از جمله درکشور ي عمومیها ریزي آموزش ي مهم برنامهها یکی از مدخل این مفهوم،

همۀ است با این استدالل ساده، طبیعی و موجه که  آموزش و انتظار تحصیلی »یکسان سازي«ي ها نظریه اصلی مبناياوقات 

و رفاه مادي و معنوي  مندي از حداقل آبرومندي از امنیت، عزت، احترام، آسایش طور که سزاوار بهره فرزندان یک سرزمین همان

 ي علمی آموزشی مورد نیاز و ضروري زندگی عصري و نسلی خود نیزها مندي برابر و یکسان دسترسی به فرصت هستند سزاوار بهره

ومی تحصیلی (از ابتداي دبستان تا پایان دوره متوسطه) متولی و مسئول انتقال چنین بخشی از ي عمها هستند. حال چون دوره

، به طور یکسان و بی ها کند تا این گونه آموزش حکم می» عدالت«ي نو است ها اي و اساسی به نسل ي پایهها فرهنگ و دانش

آموزشی یکسانی براي همه دانش آموزان فراهم شود  طتبعیض به همه عرضه شوند. براي اجراي این هدف هم ضروریست تا شرای

عمومی تحصیلی محتواي  (دولتی گرایی بی استثناء در مقطع آموزش عمومی). به این ترتیب طبیعی است که در چارچوب رسمی و

 در عین حال آموزش ملی واحدي تهیه، عرضه، ابالغ و تکلیف گردد. از طرف دیگر چون در دوران پیش از دانشگاه، آموزش عمومی

شود مسیر واحد و یکسان آموزشی، پشتوانه پیوندهاي فرهنگی زندگی و  مبنایی براي تحکیم پیوندهاي تاریخی و ملی هم تلقی می

خود دلیل دیگري بر تقویت دیدگاه تجویز یکسان ساز  سرنوشت مشترك و تاریخی همۀ متعلقین این سرزمین هم هست. این نیز

  محتواي آموزشی است.
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  ستاندارد گرایی ا - 5

تربیتی همه  فراهم سازي محتواي کمی و کیفی حداقل، براي پاسخ به حداقل نیازهاي تعلیمی و» استاندارد گرایی«بنیاد فکري 

و معیارهاي جدي  همیشه خود یکی از مالحظات» یکدست و یک شکل بودن«آحاد ساکن در هر گوشه و کنار کشور است. 

ي رسمی ( مثال در رشته ریاضیات که ها یکسان و یکدست بودن آموزش ي دانشگاهی، تجویز بهها رهاستاندارد گرایی است. براي دو

کانون توجه این نوشته است) به غیر از ارجاع به مفهوم عدالت آموزشی، از انگیزة جدي دیگري هم متاثر است و آن تلقی و تفسیر 

مورد نیاز براي دانش آموختگی از یک » داردهاي علمی و محتواییاستان«معمول مدیران براي تنطیم و تکلیف رعایت حداقلی از 

  رشته دانشگاهی مثال فیزیک، ریاضیات یا مهندسی عمران است. 

  

  تمرکز گرایی -6

ي متولی است. دلیل واستناد ها در مصادر و سازمان ها بر اصالت متمرکز بودن اتخاذ نوعی از تصمیم» تمرکز گرایی«مبناي نظري 

کامال ». ي حاکمیتی باید منبعث از رأي و ترجیح مصادر حاکمیتی باشدها تصمیم«طۀ نانوشتۀ این اعتقاد است که این امر احا

ي حاکمیتی هستند را زنده نگه ها یی از نوع تصمیمها کنار آمد اما اختالف بر سر اینکه چه تصمیم توان با این اعتقاد و حکم می

ي جامع آموزشی از جمله برنامه ریزي درسی و آموزشی را تماما در زمرة ها تصمیمداشت. تمرکز گرایی در حوزة آموزش، اکثر 

حواله و ارجاع این شأن حقوقی را به مجریان مستخدم خود بی معنی  صورت شمارد. در این حقوق، تکالیف و مسئولیت حاکمیت می

  کند.  و یا نوعی هرج و مرج تلقی می

  

  کنکور -7

الصالح  و عذر ظاهر بهانه آموزشی، عدالتست. بعد از آرمان اوخاموش یکدست سازي آموزشی  ي پنهانها یکی ازعلت» کنکور«

در سرفصل همه  »آزمون کنکور«حضور  موجه و طبیعی ساخته است آموزشی را ریزي و یکسان سازي تمرکز در برنامه کهدیگري 

نکور و فلسفه، فرهنگ و هنري که آرام آرام در پیرامون بنا بر راهبرد به تدریج وسعت یافته و پیچیده شدة ک مقاطع تحصیلی است.

و تحت یک محتوي و روش، آموزش ببینند تا به وقت هر سنجشی (کنکور) از  خود ساخته است، همه باید دقیقا به یک شکل

و یکسان و  حدبهانه این است که مبناي آزمون وا (عدالت آموزشی). ي یادگیري و آموزشی یکسانی برخوردار بوده باشندها فرصت

میسر  واحد و یکساندرسی ي ها و سرفصل و برنامه موادریزیکسان با واحد و ي آموزشی ها کنکور فقط به اتکاي دورهگریز ناپذیر 

اش بر  به غیر از مصائب بی حد و حصر آموزشی، روحی و مالی سنگین و بی بازده چند لبه است چرا که تیغۀاست. کنکور واقعا یک 

سیاست یکسان تحمیل شدة بی جایگزینش در عین حال  و اقتصاد کشور، با حضور به تدریج ء آموزش و پرورشگرده همۀ اجزا

و حتمی ساخته است.  ضروري از نظرانسانی و اخالقی بلکه حتی ی و تجربیاجرایاز نظر نه فقط را  گرایی آموزشی سازي و تمرکز

دانشگاه و در طول  را از مدرسه تا آموزشی علمی مسیر	یک یک فرایند و ،افراد کند که همه حضور کنکور ایجاب میوجود و در واقع
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 ضرورت بهبنا  ی در هر سرفصل تحصیلیآزمونچنین طی کنند تا امکان برگزاري دانشگاه در گذر از هر مرحله به مرحله دیگر 

  باشد.  آموزشی فراهم عدالت

 از یکی به کنکور و تسلیم ماندن در مقابل ماهیت مخرب آن، آمیز دالته عنگا در یک ارزیابی اجمالی نخست باید گفت که 

نظام ارزشیابی یک شکل، «انفعال تحمیلی خود با  در ي آموزشی در کشور است. کنکورها خالقیت تنگ شدن فضاي ات جديموجب

ي خالق ها فی و رقابتي کیها دار کم فروغی دراغلب فرایندهاي آموزشی، ارزشیابی ، عامل ریشه»اي اش سطحی، بی هویت و کلیشه

  و برانگیزاننده علمی در جامعه ماست.

 

  کوتاه یک ارزیابی  -8

ویژه در نظام  ه(ب ها ي اجراي آنها و شیوه ي یکسان ساز آموزشیها دیدگاه ارزش و اهمیت عدالت، باید توجه هم داشت که با همۀ

شود. در حوزة  مخاطبین میمجریان و ذیحق  در غفلت از تنوع و تفاوت ي متعدديها موجب بی عدالتی دانشگاهی) خود

قابل  يها آسیب وسیع عملی و اجرائیش، به غیر از فواید ،ریزي درسی یکسان اي و دانشگاهی برنامه ي رسمی مدرسهها آموزش

باید  .عدالت آموزشی باید به نحوي دیده و مراعات شوند شوند که بنا به همان اصل خدشه ناپذیر موجب می را هماحتراز چندي 

فرصت رشد و استقالل  ،به غیر از اینکه در برخی مواضع یه یکسان نگر آموزشیروقاطع و بی انعطاف  استیالي توجه داشت که

ر چشم انتظابه نوعی منفعل و مقلد و گیرد و همه را  میو مقتضیات موضعی  و آشنا با شرایطبالغ  مجریان مختار و مسئوالنه را از

سلب  ها ازخیلی از صاحبان صالحیت را و اعتماد ها فرصت تنوع و تکثر و گونه گونی تجربه ،سازد ولیان میمتو تفسیر تصمیم رأي و 

  .]4[ اي از رعایت عدالت است و این هم خود بخش شایسته کند می

  

  یی به یک تجربه ها اشاره - 9

برنامه  و گشت تا براي استقرار شرایطالب موجب در اوایل انق و تفسیرها از امر آموزش وعدالت اجتماعی ها گونه تلقی دقیقا همین

ي فرهنگی مستقل و آبرومند چندي (در مقطع آموزش متوسطه) با ها حیات گروه ] فرصت بقا و5و آموزشی [ درسییکسان 

ي فرهنگی آموزشی موفقی چون البرز، ها مجموعه ي علمی خوب و با صالحیتی سلب شود و به تدریجها و سازمان ها پیشینه

با  غالبا ها مضمحل یا منحل شوند. این مجموعه ها خوارزمی، مرجان و مانند آن در تهران و به طور مشابه در خیلی از شهر ،هدف

از فرهیختگانی مانند کریم مجتهدي، احمد بیرشک، پرویز شهریاري، ابولقاسم قربانی، عبدالحسین  بسیاري عشق و عالقه ،زحمت

 هایی طوالنی در طی سالها و مانند ایشان از صاحبان صالحیت علم و فرهنگ کشور  یعیهادي شف مصحفی، محمد حقوقی، محمد

و تعلیم و تربیت  آموزش امر	در و شجاعانه اي را پیشقراوالنه آموزشی هاي تجربههر یک و  شدند تشکیل شده یا اداره و تغذیه می

ي نادرست در منحل کردن ها پنج سال از تجربه آن تصمیم . امروزه بعد از گذشت سی ودي خود قرار داده بودنها سرلوحه فعالیت

ي غیر انتفاعی ها به رغم بازیابی نهاد مدارس و موسسات خصوصی آموزشی با نام مدارس و دبیرستان ي آموزشیها این مجموعه

ه فاصله زیادي ي فرهنگی منحل شدها ي اقتصادي مجموعهها ي سازمانی و سرمایه گذاريها هنوز تا رسیدن به سطح استاندارد
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و  ها در کاستن از سطح رقابت	کشور سطح آموزش کاهش معدل بلکه نبود »عدالت«اي  چنین تجربه اینفایده واضح است که  .داریم

  .پیشروي و متفاوت بودن بود، زدودن جسارت نوآوري

  

  دانشگاه -10

ي واحد و یکسان آموزشی در نام و ها نسخه تدریج،دقیقا همین رویه در امر آموزش دانشگاهی هم موجب گشت تا پس از انقالب به 

ریزي واحد و یکسان تا مرز  تدارك و ابالغ شود و برنامه ها و مواد درسی براي همه دانشگاه ها و ریز و درشت برنامه ها عنوان رشته

ب فرهنگی و سپس در زیر ي برنامه ریزي آموزشی نخست در ذیل ستاد انقالها ي واحد درسی هم پیش رود و کمیتهها انتشار کتاب

را بر عهده گیرند (گزارشی از این روند را البته با دیدگاه متفاوتی  ها ي وزارت علوم نقش قیم مآب آموزش در دانشگاهها مجموعه

 کند که قصد ] یکی از برنامه ریزان درسی ستاد انقالب فرهنگی نقل می7] ببینید. در مرجع [6ي ریاضی درمرجع [ها درباره برنامه

ي کشور مانند ها ریزان الاقل در بخش ریاضی، تمرکز و یکسانی نبوده است). درحالی که پیش از انقالب برخی از دانشگاه برنامه

(ملی سابق)، دانشگاه  (پهلوي سابق)، دانشگاه شهید بهشتی شیراز دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف تهران (صنعتی آریامهر سابق)،

ریزي درسی و آموزشی بودند و  اي در امر برنامه ي علمی مستقل ارزندهها ] و مانند آن داراي تجربه8[ مازندران (رضا شاه سابق)

شد. این روند یکسان سازي موجب نگشت که استقالل،  در سطح بین المللی کامال آبرومندي برگزار می ها تحصیل در این دانشگاه

لمی تقویت یا حمایت شود بلکه هر تفاوتی بر چیده شد تا آموزش براي مسئولیت پذیري علمی و پیشقراولی تجربی اینگونه مراکز ع

و براي یک طرد  دورافتاده و محروم دانشجوي نخبه یک دانشگاه شناخته شده همان باشد که براي دانشجوي ضعیف یک دانشگاه

ه ریاضی آمده همان باشد که براي که از سر ناچاري به رشت ي فنی مهندسی با احیانا نمره منفی ریاضی در کنکورها شده از رشته

و کاربردهاي تکنیکی و عملیاتی  ها هدفدار و شیفته ریاضیات و براي یک دانشجوي متقاضی کار آمدي دانشجوي عالقمند و یک

ریاضیات همان باشد که براي یک دلباخته ریاضیات انتزاعی و محض و دانشمندانه. هم اکنون آنچه از ماحصل آن تمرکز گرایی و 

سان سازي وسیع و بی انعطاف در سنت دانشگاهی امروز کشور موجود و ذخیره شده است ترس و نگرانی از نوآوري، بی تحرکی یک

ي اجتماعی ها ي علمی و حتی پذیرش مسئولیتها و نبود جسارت در پذیرش مسئولیت ها در تنوع بخشیدن به آموزش و رشته

به نحو غیر مستقیمی)  گزینۀ ورودي دانشجویی ( یب کامال طبیعی است که وقتیتربیت دانش آموختگان (ریاضی) است. با این ترت

تکلیفی است و برنامه آموزشی هم به نحو تام و تمامی تکلیفی است، سهم مسئولیت چندانی هم متوجه استاد و دانشگاه نباید باشد 

  که نیست!
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کشورهاي توسعه یافته هم یکسان و یک  هاي دانشگاهي درسی ها نامهبر به عنوان مثال آیا این است که پرسشطبیعتا یک  

و  مفاهیم ،یا معدلی از موضوعاتي مختلف آمریکا مانند هم هستند ها در دانشگاه اند؟ مثال آیا برنامه آموزشی رشته ریاضیات شکل

موجهی  دانشجوي ریاضی هر دانشگاهکه  دانشگاهی این کشور به نحوي حاضر است ي علمی در فرهنگ آکادمیک ریاضیاتها تجربه



  ها سخنرانی

٤٧ 
 

اي هم به اصالت تحصیل و آموزش  و همان معدل کافی است تا ضمن رعایت مالحظات موضعی، خدشه آموزد و می بیند می	را ها آن

ي ها سلیقه توانند بسیار متنوع باشند از سبک و سیاق و او به عنوان یک دانش آموخته ریاضی وارد نشود (مالحظات موضعی می

وزشی تا مالحظات تجربه شدة مربوط به بازار کار مورد انتظار دانش آموختگان تا فرصت بخشی به ذوق و نیازهاي در چارچوب و آم

  .مورد احترام متقاضیان)

ي ها هاز برنام سلبی تصویر سخت وهر از چند گاهی  متاسفانه ما در نظام دانشگاهی خود، به هنگام تجربه اندوزي و تأسی،

ي کشور، از صدر تا ذیل، در نظر ها براي همه دانشگاه برنامه واحد یک عنوان به منجمدينسخه یی را چون ها ویاي دانشگاهپ و	شناور

 و رخصت ماند تا یکی دو دهه بعد که مسئولی، به تصادف، فرصت کنیم. این برنامه هم می گیریم و آن را به همه تکلیف می می

به  .یستها برنامهچنین 	متکثر و متحول ،آزاد شخصیت ما از یادگیري آن اغلب غافلیمواقعا  آنچهدر این میدان  تغییري صادر کند.

 و تصویب تدوین در چند مقطع براي و وزارت علوم ستاد انقالب فرهنگیي ها کمیتهریزان  ي فراوانی که برنامهها رغم زحمت

مستقل  و هویت بلوغ ي امروزما،ها دانشگاه دراث این نگاه یادگار و میر بر عهده داشتند ها دانشگاه درسی یکنواختي ها برنامه

و ابالغ شده در سال  1388مصوب » ریاضیات و کاربردها«(از جمله برنامه اخیر رشته  ریزي درسی یکسان برنامه آموزشی نیست.

در  از جمله ما يها دانشگاه سطح تجربه و ترکیب نیروهاي علمی از مرحله اینبا  متناسب که ستها مدت ])9- 14[ 1389

   .دندارن قرار اي یابنده رشد و متحول سوي و در مسیر و سمت ییها برنامه چنینریاضی نیست. ایني علوم ها رشته

  

  پایان سخن  -12

جایی باشد که  این درجا زدن دو گام بعد از این حتی اگر، زدن استدرجا ، این روند نوعی رویم ما با یکسان سازي به پیش نمی 

 ي جدید کارشناسی علوم ریاضی در طی پنج سال گذشته طیها . این دقیقا همان فرایندي است که تکلیف برنامهتیمهس کنونا

] آمده اند مکمل نقد 18،19، 17، 15،16ي آمریکا در حدي که در مراجع [ها نگاهی به مستندات تنوع آموزشی دانشگاه کرده است.

   و نظر اجمالی مطرح شده در این نوشته هستند.
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  آسیب تا معضل و بحران و فاجعه مسئله و حساسیت و از ي رو در روي علوم ریاضی درکشورها چالش

  

  مسعود آرین نژاد

  دانشگاه زنجان

arian@znu.ac.ir 

  

هستند و  ها رشد و توسعه علوم ریاضی در کشور دقیقا چهي حضور، فعالیت، ها ي رو در روي ما در صحنهها چالش :چکیده

در کدامیک از مراحل ممکن رشد و بروز خود هستند؟ در این نوشته این دو درنگ  بر فرض تعیین وتشخیص، هر یک

  گیرند. مورد کنکاش و واکاوي قرار می ها ناگریز در بحث شناخت، بررسی، مهار و مدیریت چالش

  

  مقدمه -1

ي مهم، شناسایی ها ي علوم و از جمله علوم ریاضی یکی از نکتهها ي رو در روي هر یک از شاخهها عه و بررسی چالش. در مطال1 

ي حضور و نشو و نماي علم و توسعه علمی (اجرایی یا ها نشان و نقطه اثر آن چیزهایست که در گذر زمان در صحنه دقیق نام و

آورند. به این ترتیب است که به پشتوانه اجماعی از  اند یا می کار و نهانی را پیش آوردهآش» نگرانی«یا » رودررویی«، »تقابل« نظري)،

به  تري تر و تخصصی تا حدي شناسایی و معرفی کرد. توجه عمومی را ها توان مجموعه اي از چالش آراء افراد درگیر و اهل نظر، می

هر عنوانی به جاي خود با حوصله و مداقۀ کافی مطرح، تشریح، کاو ریز و موشکافانه هر یک، گام الجرم بعدي است تا  و کند

  ].1تحلیل، نقد و حتی گاهی برمال و افشا شوند [

شود و براي همین هم  هم، در جامعه علمی ما اغلب به چیزي گرفته نمی» اشاره«. باید گفت که خود این امر، حتی تا مرحلۀ 2 

مطالعه و تمرکز و پیگیري صد تصادفی و شفاهی و افواهی امور است و نه نتیجۀ اغلب فقط ناشی از ر ها شناسایی و تشخیص چالش

ي گذري و ها ي موردي و درددلها یا گپ و گفت ها سازي. این یعنی معموال همه چیز در این بحث، معموال به نشستو مستند

توان گرفت. بدون  نمی ها اغ چندانی از آنشوند و در نوشتگان و فرهنگ علمی و ثبت شدة ما سابقه و سر تفننی ارجاع و حواله می

تخصص، تجربه، حواس جمع،  تردید این خود، یک چالش خاموش و پنهان است! همین که کسانی در میان ما نیستند که با

و  ها پشتیبانی حقوقی و سازمانی و البته ذوق و عالقه فردي در کار رصد، مشاهده، تحقیق، تحلیل، نقد و نظر مستمر مسئله

ي علوم ریاضی در کشور باشند خود یک چالش است. اینکه در جامعه ها ي توسعه علمی و در این موضوع خاص، چالشها شچال

شود نیز خود یک چالش جدي وعمیق است.  نوشتارها وگفت و شنودهاي دقیقی در این باره دیده نمی علمی ما انتظار و نیاز به

ي مزمن موجود در مسیر توسعه علمی هستیم اما ها و معضل ها ، مسئلهها مشکل ي برون رفت از انبوهها همگی ما به دنبال راه

  ي رو در رو نداریم. ها عمیق و جامع انواع چالش تر از آن، اعتناي چندانی به شناسایی و درك دقیق و پیش

یین درجه و جنس التهاب و ، مرحله بعدي تعها . پس از مرحله مهم تعیین، شناسایی و اجماع بر نام و نشان و شناسنامۀ چالش3

به نحو بهتري تحلیل و تدبیر شوند. در  ي الجرم موجودها تشخیصی، رودررویی چنین توجه و ست تا به فراخورها دامنه اثر چالش
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ویژه رشته ریاضیات  هي رو در روي علوم ریاضی و بها این نوشته هر یک از این دو زاویۀ نگاه (تعیین و ارزیابی) دربارة چالش

گیرند. پیش از ورود به متن اصلی بحث، تامل کوتاهی بر واژه چالش شاید که راهگشا  و کاو قرار می شگاهی به اجمال مورد کنددان

  باشد.

  »:چالش«در معنا و کاربرد واژه  تاملی 

ه است و برخی از معنی شدضبط و ثبت و  هم ها نامه ولغت ها اي قدیمی است و در فرهنگ هر چند این واژه در ادبیات فارسی واژه

ي معنایی جدید از ها اند اما کاربردها و انتظار خود به کار بردهآثار مکرر آن را دربه طور  همشاعران کهن ایرانی مانند نظامی و مولوي 

  ].2[ حدود بیست سالدر چیزي قدمت چندانی ندارد:این واژه 

، »با ناز و کبر و غرور خرامیدن« :آمده است ن واژه چنینمعنی اصلی و سنتی ای دهخدا، معین و عمیدي ها رجوع به فرهنگ رد

ي ها نیز از ترکیب »چالش کنان«یا  مبارزه طلب به معنی »گرچالش«ترکیب ». خورد، کشمکش و زد«، »جوالن«، »جنگ و جدال«

و واژة » کلنجار«فارسی واژه معناي  تقریب زیادي با کاربرد امروزي این واژهالبته  ].5 و4 و3[ ستها قدیمی این لغت در فرهنگ نامه

با معناي  که ان این سرزمین استمردمي در حیات اجتماعی دارد و به نوعی بازگوي تجربیات اجتماعی جدید Challenge انگلیسی

. در این کاربرد متفاوت استبه کلی » با ناز و غرور خرامیدن« با معنی وقدري فاصله دارد » کردن و جوالن دادن جنگ و جدال« 

کند و این تقابل،  و موقعیت جدیدي، مناسبات و شرایط پیشین را تهدید می شود که شرایط به موقعیتی اطالق می» چالش«ید، جد

لزوما اشاره منفی ندارد و گاهی دعوتی » چالش«انگیزد. در این معنی  در دل خود نوعی تعارض، تکاپو، مبارزه و کشمکش را بر می

  ده شدن براي شرایط و نیازهاي نوین است.براي نو شدن، کنار آمدن یا آما

  تنازع انواع!

ي ها همواره این پیش فرض مفیدي است که سیر تکامل حیات و تکاپوي زندگی، درهمۀ عرصه ها در مسیر فهم و تحلیل چالش

 و تاریخی و غریزيي نو و تالش تدریجی ها و بحران ها ، چالشها هستی و جامعه، همیشه از رو در رویی و تکاپوي مستمر با مسئله

نزاعی براي  ها آید. خیلی اوقات رودررویی با چالش به دست آمده و می ها یا هوشمندانه براي گذر یا کنار آمدن یا فائق آمدن بر آن

ي ا تر. خیلی اوقات مبارزه تر، سازگارتر و منعطف ي چابکها ي اصلح است، رودررویی و نزاعی براي تداوم انواع و گونهها بقاي گونه

ي ممکن حیات است. خیلی اوقات فرصتی براي بروز ها بروز تنوع، تکثر و گونه گونگی براي فهم، پذیرش و کنار آمدن با فرصت

سوي یکی از نوامیس  هم اي در امتداد و ي ظهور و تجلی وجود و حیات زیستی یا اجتماعیست، مبارزهها و زمینه ها استعدادها، قوت

  تکامل. پر رمز و راز آفرینش یعنی

بخشی از شرایط ناگریز سرشت و طبیعت تکاملی زندگی  ها آن و رویارویی با ها با این تفاصیل پیداست که وجود وحضور چالش 

 دهد و این امري ي ملی، بومی و موضوعی خود را نیز خواه ناخواه به طریقی بروز میها ایست. روندي که اقتضاي ویژگی درهر جامعه

ي ها مطمئن بود که تب و تاب و تقالي حضور و قوت هر چالشی، در عین حال فرصت این رو باید آرام و کامال طبیعی است. از

  ي بیشتري را نیز در درون خود جاي داده است و این البته خود گاهی یک فرصت مغتنم و ارزنده است.ها نوشدن، زایش و برازندگی
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  وانواع! ها گونه

هر چالشی، تعیین اندازة دما و التهاب آن، صرفا تعبیر و تفسیري شخصی و تجربی از  معلوم بودن هر چند که پس از معین و

دراین شرایط فقدان یا قلت وجود مطالعات ثبت  ها تر چالش ي دقیقها اي براي دعوت به بررسی طرح آن تنها مقدمه ،موضوع است

حساسیت بر «ماي حضور و قلیان اثر خود جایی داد از ي متفاوتی از دها توان در مرحله را می ها از این منظر، چالش شده است:

به این ترتیب ». فاجعه«و در نهایت » بحران«، پس از آن »معضل«، »آسیب«تا رسیدن به نقطۀ » مسئله بودن«و » انگیختن

ند بسیار متفاوت توا ي ممکن ما در مواجهه و حتی کنار آمدن با هر یک میها کار پیداست که میزان نگرانی و هزینه و کاوش و راه

  باشد.

  رده بندي یا تشخیص و تعیین!

ویژه در  هو مصداق، چون موجی شناور و متغیرند و ب ي زمان، موقعیت، موضوعها (از هر نوعی) در عرصه ي اجتماعیها مسئله

ي قابل قبولی از تفاهم ها اي نیست) همیشه تا حدودي و با تقریب چون چاره با این وجود (و .ندا مرزهاي خود بی تَعین و متداخل

ي بحث و بررسی و تحلیل، نام و عنوان ها اي براي تمهید زمینه را برشمرد. از این رو به عنوان مقدمه ها توان به تفکیک، آن می

داري همراه با یک معرفی  سهم و نسبتشان با هم و بدون هیچ ترتیب معنی ي رو در روي علوم ریاضی در کشور، مستقل ازها چالش

  ] :5،6، 7[ آیند ي زیر میها ضیح حداقلی در ردیفو تو

گیران علوم ریاضی در برابر نیازي که  اي آموزشگران و آموزش ي شغلی و حرفهها انگیزه فقر (بحران)، ها چالش ضعف انگیزه .1

  اي دارد. ي باالي حرفهها رشد و شکوفایی ریاضیات به انگیزه

یع ورود و تحصیل در رشته ریاضی در دورة متوسطه عمومی در برابر نیاز به بی رغبتی وس (مسئله)، ریاضی آموزي چالش .2

  ي تفکر تحلیلی و انتقادي مورد توجه دنیاي مدرن و پیشرفته.ها رونق و دلبستگی به این رشته به عنوان یکی از پایه

ي ها درسی ریاضی براي دورهو منابع  ها تدوین محتواي کتاب چند و چون تنظیم و (مسئله و معضل)، . چالش کتاب نویسی3

  پیش از دانشگاه.

و جامعه علمی  ها رو در رویی تمایل وسیع دانشگاه (آسیب و بحران)، ها آموزشی براي دانشگاه ریزي متمرکز . چالش برنامه4

ذیر بروکراتیک ي فردي و شخصی از جانب نظام نقد ناپها براي گریز از تحکم مدارهاي حلزونی تمرکز گرایی و تکلیف و ابالغ سلیقه

  ي سازمانی مصادر رسمی. ها مستقر در الیه

تجربه و بلوغ حاضر درجامعه علوم ریاضی کشور پیروي تعبدي  ،»آمار و کاربردها«و » ریاضیات و کاربردها«برنامه . چالش 5

  ]. 10و  9کند [ تابد و به طرق مختلف تالش دارد صداي نقد و نظر خود را منعکس ي جدید ابالغی را برنمیها از برنامه

تقابل و واکنش وسیع و گسترده دانشگاهیان نسبت به تاسیس و ماموریت  . چالش دانشگاه فرهنگیان (آسیب و بحران)،6

ي علوم ریاضی، علوم ها ي سراسري براي تربیت نیروي متخصص در رشتهها دانشگاه فرهنگیان در برابر مسئولیت و ماموریت دانشگاه

  ي علوم انسانی مانند ادبیات، تاریخ و جغرافیا. ها بسیاري از رشته پایه و



  ها سخنرانی

٥٣ 
 

دار نظام کنکور با بسیاري از بنیادهاي توسعه علمی  تقابل ریشه(آسیب، بحران و فاجعه)،  مرز کنکور پایان و بی . چالش بی7

ي ها و نحیف آموزش ویژه در کیفیت آموزشی و انتظار تحصیلی. تقابل پیوستۀ روند گسترش یابندة کنکور با چرخ کند هکشور ب

  اصیل علمی و فرهنگی از جمله در حوزة تفکرات تحلیلی، توصیفی، تشریحی و گزارشی.

باوري به اصالت و ارزش نظام ارشدیت، تجربه، کارآمدي و  رویارویی باور و بی . چالش معیارهاي برتري و ارجحیت (بحران)،8

عیارهاي صوري و آماري برتري و امتیاز در نظام دانشگاهی. چالشی که ي غنی و محتوایی از علم درمقابل استناد به مها دریافت

   بسیاري از قراین آن متکی به ضوابط و مقررات رسمی نظام آموزش عالی است.

رویارویی تفخر گرایی پژوهشی با اصالت تنوع بخشیدن به فضیلت علمی و دانشگاهی. تقابل  . چالش اخالق علمی (بحران)،9

اداري. تقابل رشد و بلوغ اصیل کارآمدي و  صوري قانونی و يها و حتی فرصت طلبی ها نسانی درعلم با رفع تکلیفي عالی اها آرمان

  جامعیت در تنوع کارعلمی با بار خود بستن و گلیم خود از آب بیرون کشیدن.

ي علمی در ها ع فعالیترویارویی نظام ارزشیابی یکسان به تنوبحران)،  (آسیب و ها . چالش یکسان نگري به همه رشته10

ي مستند به ها ي علمی با رویکردها ي صرفا آماري رشتهها . چالش ارزشیابیها در مقابل اعتقاد به اصالت مستقل رشته ها دانشگاه

  ي این چالش است.ها ي یکسان نگر رسمی مبناي مهمی درتکاپوي تقابلها . آیین نامهها عرف رشته

علم براي علم، علم براي «در رویی تفسیرهاي رسمی و حقوقی مفاهیمی چون  روئله)، ي معنایی علم (مسها . چالش ارزش11

در تغییر و تحوالت ». علم براي تولید فناوري، علم براي ثروت آفرینی و علم براي کار آفرینی مفید بودن و حل مشکالت جامعه،

و انتظار از  ها گذاري یی مبناي سیاستها دها در دورهکشور، هر یک از این رویکر ي رسمی به علم در چند دهه اخیرها مکرر نگرش

  اند. دانشگران بوده

  در نظام آموزش عالی و تبعات آن. در رویی فضیلت یا ترجیح پژوهش یا آموزش رو . چالش آموزش یا پژوهش (مسئله)،12

هویت و ساختار سازي جامعه در رویی اعتقاد و بی اعتقادي به گفتگو و نقش آن در  رو چالش فقدان گفتگو (مسئله)، .13

رو در رویی خلوت گزینی و گوشه نشینی با  ي تخصصی.ها علمی. رویارویی گرایش به همسویی، تفرق یا استقالل درکار و فعالیت

  ي جمعی.ها همفکري براي تقویت همکاري گفتگو و

آموزشگاه. تحقیر ارزش و محتواي  چالش تمییز بین اصالت دانشگاه یا بحران)، . چالش دانشگاه یا آموزشگاه (آسیب و14

  تحصیالت دانشگاهی با گسترش بی اندازة نظام آموزشگاهی (دانشگاه آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی).

ي ها براي تحصیل در دوره ي کارشناسی با تشویق افراطیها اصالت دوره ارزش وبحران)، (ي کارشناسی ها . چالش دوره15

صلی عمومی شدن آموزش عالی تربیت کننده جمعیت تکنیکی، اجرایی، عملیاتی و نه نظري و شود. فلسفه ا تحقیر می تکمیلی

ي سازنده و موفق همه جوامع توسعه یافته حداکثر داراي مدرك کارشناسی ها و انسان است. غالب مدیران نظریه پرداز در هرکشور

  هستند.



  ها سخنرانی

٥٤ 
 

گذاري موجهی داغ کرده  ل، بازار تقاضاي تحصیلی را بدون هدفناچاري جوانان در یافتن شغ ،. چالش کار یا تحصیل (بحران)16

   آموزي. هستند نه تحصیل و علم است در حالی که بسیاري از متقاضیان تحصیل اصالتا نیازمند کار

در  اجتماعی براي نیل به یک آرزو و آرمان دروغین ي هدایت شدهها هیجان(بحران)،  . چالش تحصیالت عالی و تکمیلی17

  تحصیالت عالی و تکمیلی که رودررو با نیازهاي واقعی فردي و جمعی است. نیل به

ي واقعی توسعه علمی. تقابل ها ي دکتري با نیازمنديها بی هدف دوره تقابل توسعه کور و ي دکتري (بحران)،ها . چالش دوره18

تقابل  .ها نش آموختگان این دورهدا به گسترش رو تشدید تشویق عمومی براي نیل به درجه دکتري با روند بیکار ماندن

ي عصري به سوي روند تداوم کور تحصیلی تا درجۀ ها ي منطقی فردي و جمعی با سوق بهترین اوقات نسلی و سرمایهها حسابگري

  دکتري.

، رویارویی در تلقی و ارزشگذاري همزمان دستاوردهاي ملی و جهانی علم و علم . چالش جهانی گرایی در علم (مسئله)19

اند و همین امر  اي نرسیده روشن و تثبیت شده گذاران ما در فهم توامان این امر هنوز به اجماع و حتی سیاست شگی. جامعهپی

  ي کار دانشوران را سخت و گاهی گمراه کننده ساخته است.ها سنجش ارزش

گ علم. فقر تخصص و جامعیت در رویارویی اعتقاد یا بی اعتقادي در کار ترویج علم و فرهن . چالش ترویج علم (مسئله)،20

ي تاریخی ها یی صرف ابزاري و کاربردي. فهم و نشر ارزشها اي به علم به عنوان دستورالعمل نگاه کلیشه حوزة توسعه و ترویج علم با

  ت.گرایی و تعهد به صلح نیازمند جدي ترویج علم و فرهنگ علمی براي ارتقاء فرهنگ عمومی اس گرایی، اخالق مانند عقل بشر

ترین  ضعف شدید دانشجویان ورودي به رشته ریاضی به عنوان یکی از سخت . چالش ضعف دانشجویان ریاضی (بحران)،21

  ي علوم دقیق. گم شدن مخاطبین اصلی در آموزش ریاضیات دانشگاهی.ها رشته

کنند. این روند  مهاجرت می ها سوي آب دانشوران و ریاضی کاران خوب و جوان کشور اغلب به آن . چالش مهاجرت (بحران)،22

نیاز تاریخی و اجتماعی به این افراد با نیازها و حقوق  ي کشور یک موج رو به گسترش قوي است. رویاروییها در بسیاري از دانشگاه

  شخصی.

داري تحصیل در رشته ریاضی با فقدان  معنی رویارویی اشتیاق و. چالش اشتغال نخبگان و دانش آموختگان (بحران)، 23

  ي اشتغال.ها شدیدتر از عرف فرصت

ي میانی به دالیل متعدد اجتماعی ها ي دانشگاهی و خالء وجود نسلها سریع نسل تغییر (بحران)، ها . چالش تقابل نسل24 

ي متنوع دانشگاهی ها موجب بدفهمی فراوان مسائل متقابل شده است و همین موجب بسیاري از برخوردهاي ارزشی بین نسل

  است.

گذار دستاوردهاي علمی آحاد خود نیست.  جامعه علمی کشور، مرجع ارزشلش فقدان جامعه مرجع علمی (بحران)، . چا25

داند. رویارویی  اکتفا به استنادات صوري را ارجح بر هر گونه رجوع به جامعه ملی علم می ها نظام بروکراتیک اداري حاکم بر دانشگاه

  ي سازمانی در حوزة علم.ها و تمرکز گرایی تقادي، دیر باوريبی اع سازي جامعه علمی با تشکیل و هویت
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دانند و  و نیاز ارگانیک و زیستی خود به دیگري را نمی دانشوران ما هیچیک نسبت ، جامعه ما و. چالش علم و جامعه (بحران)26

  شناسند. این ناهمگرایی، بخشی از مشکل تاریخی کندي توسعه علمی در ایران است. نمی

ي علمی یکی از ها اعتقاد یا بی اعتقادي به اصالت و اهمیت فعالیت انجمن ي علمی (معضل)،ها اعتقاد به انجمن . چالش27

  و جوامع علمی کشور است.  ها ي جاري محیطها رویارویی

ویژه در بخش  هدلیل کاهش سطح آموزش تحصیالت دانشگاهی ب ها یکی از ده. چالش تحصیل پاره وقت (مسئله)، 28

ي آموزشی و از جمله تحصیل تمام ها ست. رویارویی استانداردها تکمیلی، پاره وقت بودن شاغلین به تحصیل در این دوره تحصیالت

  وقت با باري به هر جهت گذراندن اوقات تحصیلی.

همی در روشنایی سهم م ها تکمیل هر چه بهتر نام و نشان چالش توان و باید افزود و یقینا می ها بر سیاهه این عناوین ییش از این

  درجامعه ما دارد.  زندگی علمی این میدان از بخشیدن به

  

  مراجع 
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  ئل مبتالبه آمار مسا

  

  محمد قاسم وحیدي اصل

  دانشگاه شهید بهشتی

m-vahidi@sbu.ac.ir  

توان  وجود دارد که می "آرمانی"اي یک مدل ریاضی، یا در مورد خاص، آماري  شود گفت که براي تقریباً هر پدیده می چکیده:

ها سنجید. در مقالۀ حاضر با متصور شدن یک وضعیت آرمانی یا "مانده"ز طریق بررسی هایی معین به آن را ا"داده"میزان تقرب 

از این وضعیت مطلوب به عنوان مسائل مبتالبه آمار مورد بررسی  "ها دور شدگی"ها یا میزان "مانده"کامالً مطلوب براي رشتۀ آمار، 

  قرار گرفته است.

 

  مقدمه -1

اي که آن هم وضعیت کامال مطلوبی دارد، به معنی آن است  در جامعه شته یا دیسیپلین علمیکارکرد آرمانی یا کامالً مطلوب یک ر

هاي علمی  که رشته علمی مزبور واجد یکدستی کامل بوده، به درجه اعالیی از پیشرفت درونی نایل شده، ارتباط تنگاتنگی با رشته

وران از آن در جامعه یا  گذاري معقولی براي بهره آلی است، هدف ه درسی ایدهپذیرد برقرار کرده، واجد برنام و تأثر می که از آنها تأثیر

(به تبع از  موختگان رشته آ ترین کیفت ممکن برخوردارند، دانش هاي علمی انجام شده، داوطلبان تحصیل در آن از عالی دیگر رشته

نقض شدن حتی یکی از این موارد تأثیر  روشن است که .ارند و در جامعه ارج و قرب دارنددغدغه اشتغال ند آل بودن جامعه) ایده

(به فرض تقید آنها به کار خوب) برباد  بسیار منفی خود را بر برنامه درسی دانشگاهی مزبور گذاشته و زحمات مجریان رشته را

متخصصان رشته علمی مورد دهد. حال تصور کنید که برنامه درسی تدوین شده نیز، که برخالف سایر عوامل، تا حد زیادي تابع  می

  نظر است، وضعیت مطلوب و متوازنی نداشته باشد. 

اي بستگی دارد که این عوامل در مورد رشتۀ آمار دو چندان  توجه کنیم که تدوین یا ترمیم هر برنامۀ درسی به عوامل عدیده

تنیده شدن  هاي فکري متضاد ، اند به مشرب بوده توان وابستگی آماردانان تراز اول و آنها که بانی این علم است که دلیل آن را می

از نظر قرار داشتن در کدام دانشکده یا  هاي دانش بشري و تأثیر و تأثر بین آنها، تأثیر جایگاه بخش آمار آمار در تقریباً همۀ رشته

 مندي آنها به آمار و میزان عالقههاي دانشجویان ورودي  زمینه آموختگان در مراکز کار، پیش گذاري از نظر اشتغال دانش مرکز، هدف

ریزي و آموزش آمار، میزان و چگونگی  (یا نگرفتن) از متخصصان واجد شرایط برنامه (و به طور کلی به ادامۀ تحصیل)، بهره گرفتن

ین عوامل در معرض دانش آماري قرار گرفتن در دورة پیش از دانشگاه، و مسائلی از این قبیل دانست. حال عدم توجه به هریک از ا

و برهم خوردن تعادل بین آنها موجب تشتت و اختالل در برنامه و بنابراین موجب ظهور مسائل چالشی ریز و درشت در اجراي 

ها بوده و  نیز از عوامل مؤثر در تدوین برنامه "روش آماري"(و احتمال) و  شود. رویکردهاي مختلف به تعریف آمار برنامه می

هاي    هاي محاسباتی و در دسترس بودن کامپیوترهاي سریع و ارزان نوع برخورد با مسأله آور در زمینه ب هاي اعجا پیشرفت خصوص به
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ها  سازي امروزه دست باال را در مقاله هاي از راه شبیه"برهان"و  "حل عددي"را تغییر داده به طوري که  آنها "شیوة حل"آماري و 

هاي تحلیل  و تغییر نگرش "غیرسنتی"هاي بزرگ و  یدایش امکان ثبت و ضبط دادههمچنین پ هاي آماري پیدا کرده است. رساله و

هاي آماري به افراد غیرآماري به امر  هایی ازکار تحلیل هاي درسی را براي نسپردن ادارة بخش ، نیاز به بازنگري در برنامهها داده

شود و از  تفصیل پرداخته می ئل مبتالبه آمار در کشور ما بهها و به طور کلی مسا مبرمی بدل کرده است. در این مقاله به اهم چالش

آنجا که برخی از مسائل عام بوده و مختص کشور ما نیستند، در ابتداي هر بخش از این نوشتار اول این مسائل از دیدي کلی بررسی 

  شود.ها در کشور ایران پرداخته می شده سپس به همین مسائل و چالش

  

  ریزي برنامه نقش فلسفۀ آمار در - 2

که چند صباحی از عمر  فیلسوفی کنار دست ما بنشیند و از ما، ورود من به فلسفه آمار از این بابت نیست که اگر روزي روزگاري

 ي آمار و سؤاالتی از این قبیل،"اشیا"شناسی، ماهیت موضوع، روش ایم، درباره صرف کرده خود را در راه تحصیل یا برزش آمار

ایم که هدفی مشخص را از  هایی طوالنی را در کاري صرف کرده گر شویم که سال ز پاسخ درمانیم و به نظر چنین جلوهپرسش کند ا

شناسیم. آماردانانی همچون رانلد فیشر، جرزي  خوبی نمی هاي آماري را به ایم یا شاید ماهیت روش پیش براي آن متصور نبوده

اند، رویکردهاي خود را سرچشمه گرفته از  پردازي کرده متفاوتی از اندیشه آماري نظریه هاي کامالً در طیف نیمن، برونو دفینتی که

شناسیم؟ آیا  ). استدالل استقرایی چیست؟ چقدر آن را می2011 باندیوپادهیاي و فورستر،(اند  توصیف کرده "ستدالل استقراییا"

کند، از قواعد کلی آن تبعیت  ایی که علم آمار از آن متابعت میدر کارهاي روزانه خود در زمینه آمار از شیوه استدالل استقر

آیا علم  است؟ پس در این صورت (یا قیاسی) استدالل استنتاجی"کنیم؟ آیا علم آمار، ماهیتی متفاوت با ریاضیات دارد که تابع  می

  پس نسبت آن با علوم ریاضی چیست؟ در زمره علوم ریاضی نیست؟ آمار

شود. مسأله استقرا زمانی  کننده به دیوید هیوم، فیلسوف برجسته انگلیسی، داده می ه استقرا به سبکی مجاباعتبار تبیین مسأل

ها استنتاج صورت دهیم.  شده از داده ها بر اساس گروهی مشاهده نشده از داده خواهیم درباره گروهی مشاهده شود که می مطرح می

هایی  کنیم از داده تنتاج مورد بحث نیست زیرا ممکن است داده بعدي که مشاهده میبا این حال هیچ تضمینی بر معتبر بودن اس

 ا(ی عالوه فرض یکسان بودن آنها، به گفته هیوم، آن چیزي است که تازه باید ثابت کنیم ایم متفاوت باشد. به که قبالً گردآوري کرده

  ناشدنی بدل شده باشد. اي حل سألهمعنی شاید به م به قول منطقیون مصادره به مطلوب است). مسأله استقرا به این

 توانیم برخالف شیوه هیوم در مواجهه با مسأله در چارچوب قطعیت، امروزه عالقه به دانستن آن است که چگونه و آیا می

را در چارچوب قابلیت هاي بهتري به این معنی انجام دهیم که محتمالً در غالب موارد صادق باشند. به عبارت دیگر این کار  استدالل

  ).2011، باندیوپادهیاي و فورستر ( اعتماد انجام دهیم؟

هاي  هاي قابل اعتماد انجام دهیم نیاز به فرضیاتی اساسی درباره رابطه بین داده با این حال براي آنکه بتوانیم استدالل

مورد ایراد هیوم  شود و نامیده می "ختی طبیعتیکنوا"نشده داریم. یکی از چنین فرضیاتی، که گاهی فرض شده و مشاهده مشاهده

هایی تجربی درباره جهان در نظر  عالوه گاهی نیز فرض هاي گذشته خواهند بود. به هاي آتی شبیه داده قرار گرفت، آن است داده
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ه باشند که در تمام گیریم. فرضی از این نوع، ساده بودن جهان است، مثالً به معناي همسانگرد بودنی که قوانینی وجود داشت می

  ).2011 باندیوپادهیاي و فورستر،( کم در سرتاسر محدوده مورد نظر، اعمال شدنی باشند زمان، یا دست فضا و نقاط

هاي فلسفی است که ورود به آنها از دایره این بحث خارج است اما  نظرات له یا علیه رویکردهایی از این قبیل مبناي بحث

شده: استقراء، قیاس یا استنتاج از راه  نشده از امر مشاهده استنتاج امر مشاهده"توان در مقاله  این نوع را می هاي از اي از بحث  نمونه

هایی  یافت. اما این پایان ماجرا نیست. بحث داغی درباره اینکه چه نوع فرض )1391( نوشته سید علی طالقانی "بهترین تبیین؟

ها و رویکردهاي درست در  ها درباره فرض رض سادگی، مجازند، در جریان است. این بحثفرض یکنواختی طبیعت و، شاید ف جز به

 (محتملنمایی) (مثالً آمار کالسیک/خطا، بیزگرایی، درستنمایی آماري شخص (پارادایم) استدالل استقرایی در انتخاب سرمشق

م) همان قدر شیوع دارند که رویکردهاي کاربسته در ذکر کنی اي، اگر بخواهیم فقط چند مورد مهم را گرایی، یا چارچوب آکایکه

 ) یا گارفیلد2011( توان، مثالً به، باندیوپادهیاي و فورستر بیشتر می تفصیلاستدالل استقرایی خودکار در علوم کامپیوتر. براي 

  ) مراجعه کرد.2002(

همواره از پژوهشی نیز  ه بلکه جهاتهاي درسی نبود ریزي هایی از این گونه توجه به مبانی منحصر به برنامه دغدغه

گذاري درست امر تأمین منابع مالی براي  ها براي هدف از جمله تالش .پژوهشی عمده بوده استمراکز  هاي نهادها و نگرانی دل

شرکت با  (National Science Foundation)توان به برگزاري کارگاهی از طرف بنیاد ملی علوم آمریکا  پژوهشگران حوزة آمار می

بندي  جمع  اشاره کرد. "ها براي سدة بیست و یکم ها و فرصت آمار: چالش" ترین آماردانان جهان با عنوان حدود پنجاه نفر از برجسته

  ):2003(کتنرینگ و همکاران،  به شرح زیر است "اي حوزه درون"هاي  به پژوهش مشارکت کنندگان معطوف

شاید آن را، به دلیل فقدان اصطالحی بهتر، مغزه آمار بنامیم. این اصطالح به طور اي دارد که  یابنده آمار میراث معنوي بسط

رود و بنابراین الزم است که منظور خود از آن را به طور دقیق تعریف کنیم. تعریف ما از مغزه آمار  معمول در این حرفه به کار نمی

هاي  ، توجه دارد و نه به بیرون، به سوي نیازها به آمار در حوزهاي از فعالیت آماري است که به درون، به خود موضوع زیرمجموعه

پیشنهاد کرد. این کار انعکاسی از این واقعیت خواهد بود  را "حوزه درون"   توان واژه می "مغزه"علمی خاص. به عنوان مترادفی براي 

اي و هم  حوزه هاي درون همه آماردانان هم در فعالیت اي است. به این ترتیب تقریباً حوزه اي نقطه مقابل برون که این فعالیت مغزه

  اي مشارکت دارند. برون حوزه

ها  ها، و نظریه وابسته بر مبناي اصول کلی این رشته متمرکز است. هدف ها، روش تکوین مدل پژوهش در حوزه مغزه در

ي محاسباتی. فلسفه مرکزي این مغزه، گرچه هاي آماري، و ابزارها سازنده، مفاهیم، روش هاي یکی اند از خلق فلسفه عبارت

گونه که در، مثالً، ریاضیات مجرد معمول است)  (آن نگرانه، آن است که اهمیت یک مسئله تحت حاکمیت زیبایی ذاتی آن درون

اتر بردن درك ما تحت حاکمیت توانایی بالقوه آن به منظور کاربردهاي گسترده یا، به طور بدیل، به دلیل ارزش آن در فر نبوده بلکه

  هاي ما باشد. روش از اعتبار علمی

کند. تعریف آن براساس اتصال آن به،  از ترکیب این نگاه به درون و نگاه به بیرون، مغزه بسیار شبیه به یک مرکز اطالع عمل می

همزمان در دامنۀ پهناوري از  توان شناسی آمار می هاي علمی دیگر است. اینکه از مفاهیم و روش و همزمان کاربرد آن در، همۀ رشته

  بخشد. سرچشمۀ پرعظمتی از کارایی موجود در آمار است، و در نتیجه اعتبار واالیی به همۀ علوم می علوم و کاربردها استفاده کرد،
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که هاست  مقایسه کرد که بیشتر تحت تابعیت نیاز به تحلیل داده "پژوهش آماري با کاربرد مشخص"توان با  پژوهش مغزه را می

 هاي ابزارها ها در حوزة علمی خاصی پاسخ دهد. این پژوهش از دانش مغزه ازجهت ابزارها و نیز از جهت فهم محدودیت به پرسش

  کند. هاي آتی از طریق نیازهاي برآورده نشده فراهم می شود. این مغزه همچنین مواد خام براي پژوهش مند می بهره

اي  بر آیند، مستلزم برنامه "بیرون"و نیز برآوردن نیازهاي  "مغزه"دة پژوهش در که تربیت متخصصانی که از عه بدیهی است

آمار توجه کافی و وافی شده باشد و در غیر این صورت برنامۀ تهی از این  "فلسفه و منطق"یعنی  "اصول و مبانی"به  است که

  کیفیات، سرنوشت مطلوبی در پی نخواهد داشت. 

  

  مشکالت آموزش آمار  - 3

  

 دیدگاه فراموضعی - 3- 1

هاي آموزشی، و  هاي آمار، نوآوري بررسی جامعی در زمینه مطالعات انجام شده در مورد چالش) 2012( تیشکووسکایا و النکاستر

  هاي مطابق زیر فهرست کرد. اند. موضوعات کارهاي مربوط را در بخش راهبردهاي اصالحات را صورت داده

نیکی دانش آمار. این امر موجب آن هاي ریاضیاتی و مکا تمرکز بر جنبه

شود که دانشجویان صاحب توانایی به کارگیري محتواي دانش آماري  می

 مشخص نشوند. هاي برخاسته از زمینه مسائلدر حل 

   )2012( )؛ النکاستر و همکاران1995( گارفیلد

هاي  زمینه ، نگرش منفی به آمار، پیش"اضطراب آماري"، "ترسی ریاضی"

  ها. قدان عالقه کافی به آمار در دانشجویان دیگر رشتهضد آمار، ف

 )؛ ورهوون1995)؛ گارفیلد(1994( گال و گینزبرگ

)2006( 

هاي آحتمال و آمار براي دانشجویان دیگر  دشواري یادگیري ایده

    ها. رشته

  )2007( زوي )؛ گارفیلد و بن1995( گارفیلد

هاي  یاضی. ناکافی بودن مهارتهاي ر اي و زمینه نقص در دانش آماري پایه

 نیازي ریاضی و استدالل مجرد. پیش

  )1994( )؛ باتانرو و همکاران1988( گارفیلد و آلگرن

به وسیله کسانی که هیچ ارتباطی با  "هاي سرویسی درس"تدریس 

 ي خاص که آماردان نیستند.ا موضوع مورد بحث ندارند یا متخصصان رشته

 )؛ منگ2007( تاتسکی)؛ سمیت و اس2006( ورهوون

)2009( 

هاي  احساس نیاز به رویکردهاي بدیل ارزشیابی. فنون ارزشیابی سنتی راه

گیري معتبر و قابل اعتماد از نتایج کاري دانشجویان در خصوص  ازهدان

 آورند.  استدالل آماري را فراهم نمی

)؛ 1994، ()1997( گال و گارفیلد؛ )1994( گارفیلد

 )1999( گارفیلد و گال

ها و دروس در سطح تحصیالت تکمیلی براي تربیت مدرسان  فقدان برنامه

 آمار.

 )2008( زیفلر و همکاران
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فقدان سواد آماري و ناتوانی دانشجویان در به کار بردن آمار در زندگی 

 روزمره.

 )2006( )؛ ورهوون2004( )؛ شیلد2002( گال

هاي تفسیري و سواد  هارتهاي ارزشیابی براي ارزیابی م وجود نیاز به روش

 ها  کننده آتی داده آماري در دانشجویان به عنوان مصرف

 )1999( گارفیلد و گال

نقص در ابزارهاي ارزشیابی تفکر آماري سواد آماري جامعه و توانایی 

در  هاي گزارش شده اوردن از نتایج منتشر شده از مطالعات و بررسی سردر

 هاي کاري. ها یا محیط رسانه

 )2002( )؛ گال1997( سونوات

هاي  نمایی ریسک بزرگ ها. انعکاس نادرست مباحث ریسک در رسانه

نگاران از مباحث آماري در  ها. بدفهمی روزنامه اجتماعی در رسانه

 یل آکادمیک.  به مسا طهاي مربو بیانیه

)؛ 2008هالتر ( )؛ اسپگل2008( هالتر و ریش اسپگل

 )2008( ایکر گولد

 

ستخدام اگذاشتن آمار به عنوان یک موضوع مورد تدریس. رو به زوال 

 شود. وان به یک چالش عمده بدل میدانشجویان و اعضاي هیأت علمی ج

)؛ فرهنگستان 2005( هاي استرالیا آمار در دانشگاه

 )2007( )؛ اسمیت و استاتسکی2006( علوم استرالیا

وند. در ش به طور نسبی دانشجویان دکتري کمی جذب رشته آمار می

شود، و  بعضی کشورها نیاز این حرفه از طریق داوطلبان بومی برآورده نمی

 شوند.  بخش بزرگی از دانشجویان دکتري از خارج گرفته می

هاي  آمار در دانشگاه )؛2003( کتنینگ و همکاران

 )2010( )؛ آي.آر.آم.آس2005( استرالیا

ارآزموده به دلیل و کاهش کادر ک هاي کاري کمبود آماردانان در محیط

  بازنشستگی.

)؛ 2003( )؛ کتنینگ و همکاران2002( گزارش رابرت

)؛ فرهنگستان 2005( هاي استرالیا آمار در دانشگاه

 ) 2008( )؛ فوربس2006( علوم استرالیا

ها. مشکالت عمده در استخدام،  کمبود کادر هیأت علمی در دانشگاه

(در علوم ریاضی و از  رایطهاي خالی و حفظ پرسنل واجد ش پرکردن پست

(و محتمالً در استرالیا و بریتانیا رو به شدت هم  جمله آمار) آشکار است

 خواهد گذاشت).

)؛ 2004( آي.ر.ام. )؛2003( کتنینگ و همکاران

)؛ 2008)؛ فوربس(2006( فرهنگستان علوم استرالیا

  )2010( )؛ آي.آر.آم.آس2009( براون و کاس

، مشکالتی در تأمین به قدر کفایت کادر پژوهشی به طور خاص در بریتانیا

 زیادي هاي آتی در بریتانیا در بین است. ریسک بالقوه رهبران پژوهش

المللی برتر خود در آمار را از دست  وجود دارد که بریتانیا جایگاه بین

   بدهد.

 )2010( )؛ آي.آر.آم.آس2004آي.آر.آم. (

 

  ما خاص آموزش آمار در کشور مشکالت - 2-3

برشمرده در سطح جهان که آمار در کشور ما به قریب به اتفاق آنها مبتالست، مشکالت خاصی نیز  عالوه بر مسائل و مشکالت

  توان به قرار زیر دانست: گریبانگیر آمار کشور ماست که اهم آنها را می
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مند رصد و اشکاالت را، از طریق    نظامما افرادي متخصص در آموزش آمار که مسائل و مشکالت کشورر ما را به صورت  -3- 2-2

ها، گوشزد کنند، نداریم. البته، متأسفانه، این امر در کل علوم ریاضی صادق است و متخصصان یا مدعیان  ها یا گزارش نوشتن مقاله

موزش ریاضی ناچار مسائل آ تخصص داشتن در آموزش ریاضی، تقریباً همگی در دورة پیش از دانشگاه تخصص یا تبحر دارند و به

(و مدارس) به دست  ها هاي درسی دانشگاه یزي دانشگاهی مغفول مانده یا توجه به آنها در حد حرف است. به این ترتیب برنامه

ریزي دارند و ظرایف  اي شخصی در برنامه (یا ریاضی) یا تجربه هاي آمار گیرد که تخصصی صرفاً در یکی از شاخه افرادي صورت می

تر اینکه  هاي ما اغلب تقلیدي است. مهم گیرد و این است که برنامه ها مورد توجه قرار نمی ریزي سب در این برنامهتدوین برنامۀ منا

گیرد و افراد اغلب، به دلیل عادت، حتی با وجود علم به  موشکافانه قرار می ها پس از تدوین و اجرا کمتر مورد بازنگري برنامه

  دهند. ی گاهی در مقابل تغییرات مقاومت به خرج میاشکاالت کمتر مایل به تغییرند و حت

هاي درسی ما عمدتاً تقلیدي است و بنابراین کمتر به مقتضیات، شرایط، درجۀ  گونه که در باال گفته شد، برنامه همان -3- 3-2

مسائلی از این   انشگاه وو ددر دبیرستان  هاي آمار هاي به کارگیرندگان رشتۀ آمار، تناسب برنامه پیشرفت کشور، نیازهاي سازمان

 "نخستین درس آمار در دانشگاه"توان به مشکالت خاص  شود. به عنوان مثال و براي توضیح بیشتر این مطلب می قبیل توجه می

 )(عالوه بر مشکالتی دیگري که دارد و ذیالً به برخی از آنها اشاره خواهد شد دانشجویی که تازه وارد رشتۀ آمار شده است اشاره کرد.

مبانی احتمال نام دارد) با "(که عمدتاً آمار توصیفی است و از عجایب روزگار اینکه  اولین درس خود در آمار در برنامۀ فعلی در

دانشجوي تازه "(که یک  کند که کم و بیش ، از دبیرستان با آنها آشناست، و عالوه بر ناچالشی بودن درس مطالبی سرو کار پیدا می

اصطالح براي دیدن فیلمی به سینما رفته که   خواند که برایش تازگی ندارد و به انتظار آن را دارد) مطالبی را می "وارد دانشگاه شده

هاي درسی نخستین دورة آمار  اند. عدم توجه به نیازها هم بحث دیگري است. شاید بتوان برنامه قبال! داستانش را برایش تعریف کرده

تر  تدوین شد، از این جهت، موفق "مؤسسۀ آموزش عالی آمار"نوري براي  شادروان دکتر خواجه را که حدود پنجاه سال قبل به دست

  از برنامۀ فعلی دانست.

آورد که در  به حساب می "بازنده"شود خود را یک  آمار می استثنایی، دانشجویی که وارد دورة کارشناسی جز موارد کامالً به -3- 4-2

(اگر پسر عمه یا دختر عمویی که آمار خوانده  اي که شده است. رشته "قبول"او در کنکور بوده  "هفتاد شصت"اي که انتخاب  رشته

 دارد و مطمئنینیست. آیندة شغلی نا "با کالس"اي که  رشته ... . خورد یا داند به درد ادارة آمار و تبت احوال می نمی نداشته باشد)

کرده بد نیست، جزو درصد قابل توجهی از  که اول فکر می که رشته آن طورها... . پس تا کمی به وضعیت جدید خو بگیرد و بداند 

  اند.  اول و دوم را بدفهمیده گذشته هاي هاي سال شود که قافیه را باخته، مشروط شده، مفاهیم اساسی درس دانشجویان می

به این  اند"بار خاطر"باشند،  "ار شاطری"گنجانده شده در دورة متوسطه اغلب به جاي اینکه  "آمار و احتمال"هاي  درس -3- 5-2

آموز براي  اند و بالي آماده ساختن دانش اي (از لحاظ تخصص در رشته) اغلب غیرحرفه دلیل که (الف) مدرسان آمار در مدارس

 (ب) پور). یزدیان ،(نیز کند هاي آماري افتاده آنها را از محتوا تهی و مفاهیم را مثله می کنکور نیز، مانند هر درس دیگر، بر جان درس

شود. عالوه بر این محتوا و نحوة آموزش، به عنوان مثال، در مورد  هاي درسی این دورة هدف مشخصی دنبال نمی در تدوین کتاب

  (با ذکر تقریباً همۀ جزئیات): ) به شرح زیر است1394( پور اشکاالتی دارد که اهم آنها از زبان یزدیان "سازي آمار و مدل"کتاب 
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اي منطقی، کابردي و جذاب نگارش شده باشد در خواننده انگیزه ایجاد  انچه یک کتاب به شیوهندانیم چ طور که می همان

هایی هم در تألیف آن به  رغم نکات مثبتی که دارد نقطه ضعف سازي علی تر مطالعه کند، کتاب آمار و مدل کند که کتاب را دقیق می

  :رتند ازخورد که عبا چشم می

اي ارائه شده که  جود اینکه یکی از اهداف این درس پرورش قدرت استدالل و تفسیر است مطالب این کتاب به گونهبا و - الف

باشد ولی در متن کتاب فقط به یک تعریف مختصر و چند  سازي می شود. حتی عنوان روي جلد که آمار و مدل این مهم برآورده نمی

  شود. سازي نمی و از فصل دوم به بعد دیگر صحبتی از مدل کند سازي ریاضی اشاره می مثال محدود از مدل

تصاویر زیادي در هر فصل از کتاب هست که برخی از آنها هیچ ارتباطی با درس آمار ندارد و یا حتی خواننده را به تفکر  -ب

  ي در زمینه علم آمار استفاده کرد.توان از تصاویر بهتر ، می"کلمه زاریک نگاه بهتر از ه"دارد. با توجه به جمله معروف  آماري وانمی

باشد به دلیل اختیاري بودن  می Minitabافزار  قسمتهایی که با ترام صورتی رنگ در کتاب هست و مربوط به آشنایی با نرم -ج

  شود. در تمام مدارس بدون استفاده رها می

آموز درك بهتري از تفسیر  ي دارد تا دانشتر برخی از مطالب از جمله نمودارها نیاز به مثال بیشتر و تفسیرهاي کامل - د

هاي  هایی که شاخص نمودارهاي آماري داشته باشد و به اهمیت آمار پی ببرد، اما متأسفانه خیلی مختصر بیان شده و یا در بخش

توان کمک  میها در تفسیر اطالعات  مرکزي و پراکندگی بیان شده نیاز به توضیح بیشتر در ارتباط با اینکه چگونه از این شاخص

  شود. گرفت، احساس می

شود و با توجه به اینکه در کنکور  کتاب که شامل مطالب مفید و کاربردي است به دلیل اختیاري بودن رها می 8فصل  -ـ ه

رسد که اگر این فصل براي  شود. به نظر می سئوالی از این فصل نیست رغبتی به مطالعه و تدریس آن در مدارس دیده نمی

  ریاضی و تجربی اجباري شود، بسیار مفید خواهد بود. هاي رشته

به اندازه کافی نیست و به طور کلی نیاز به تجدید نظر در محتوا و تعداد  بخشدر مقایسه با کتب ریاضی میزان تمرینات هر  - و

  شود. تمرینات کتاب آمار به شدت احساس می

شود در حالی که هزینه قابل توجهی را براي ناشران  لعه رها میبا عنایت به مطالب فوق بخش قابل توجهی از کتاب بدون مطا

  تر به این مشکل رسیدگی شود. دارد که باید هر چه سریع

ترین ارکان امر آموزش چنانچه تسلط کامل بر مطلبی داشته باشد و مطلب را به  معلم: معلم به عنوان یکی از اساسی -1

تواند به مطالعه آن مطلب ترغیب نماید، اما متأسفانه در  آموزان را می انشترین د انگیزه اي جذاب بیان کند، حتی بی شیوه

 خورد: این زمینه مشکالت زیر به چشم می

التحصیل در رشته ریاضی هستند و نه آمار،  باشد که فارغ دبیران ریاضی می ةتدریس درس آمار اغلب به عهد(الف)  

باشد لذا در انتقال آن به  اش نمی ب ندارد و یا این درس مورد عالقهبنابراین گاهی اوقات خود معلم اشراف کامل بر مطل

  .شود اي و جانبی نگاه می عنوان یک درس حاشیه شود و عموماً به آمار به آموز موفقیت چندانی حاصل نمی دانش
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تاب است اما دارد که یکی از نقاط قوت ک در پایان هر مطلب معموالً بخشی به عنوان بحث کالسی و پروژه وجود )ب( 

شوند در حالی که پرداختن به این بخش کمک  دهند و از آن رد می مشاهده شده که معلمان به این بخش اهمیت نمی

  کند. آموز در ارتباط با لزوم آمار در زندگی ایفا می شایانی به درك و فهم دانش

ت که به یکی از سه روش زیر صورت خورد انتخاب دبیر آمار اس مشکل دیگري که در برخی از مدارس به چشم می )ج(

  گیرد: می

 اند را براي تدریس آمار در نظر  گاهی اوقات دبیرانی که تسلط کافی در ریاضی ندارند و چندان موفق عمل نکرده

 اي است و به دبیر توانمند نیازي ندارد. گیرند زیرا معتقدند آمار درس ساده می

 ه کاري سنگینی دارند جهت تعدیل در حجم و فشار کار و به عبارتی اما در برخی موارد دبیران توانمند که برنام

 شوند که این نگرش خود مشکالتی را در پی خواهد داشت. استراحتی براي دبیر براي تدریس آمار در نظر گرفته می

 اعت گردد تا دبیر فرصت داشته باشد از س در بعضی شرایط هم درس آمار و ریاضی همزمان به یک دبیر واگذار می

 درس آمار استفاده کرده و به تمرین بیشتر در درس ریاضی بپردازد.

اي به پروژه  شوند و با یک بررسی سطحی، نمره آموزان بهاي زیادي قائل نمی هاي دانش برخی از دبیران به پروژه )د(

 ند.شو دهند و در انتخاب موضوع پروژه، طراحی پرسشنامه و ... اهمیت چندانی قائل نمی اختصاص می

خوانند تا در کنکور موفق بشوند و کمتر به یادگیري و لذت یادگیري  آموزان درس می آموز: امروزه متأسفانه دانش دانش -2

آموزان هم  باشد پس دانش دهند. در ارتباط با درس آمار نیز چون تعداد سئواالت این درس در کنکور اندك می اهمیت می

کنند. همچنین از آنجایی که این درس نیاز به استدالل و تفسیر دارد  نگاه می اي به آن به عنوان یک درس فرعی و حاشیه

اند که در زمینه تفسیر و استدالل و تفکر منطقی ضعیف  اي تربیت شده گونه آموزان در سیستم آموزشی ما به و عموماً دانش

یابد  هاي آتی ادامه نمی نیاز دارد و در سالهستند، و این اولین درسی است که به تعبیر و تفسیر، کار گروهی و ارائه پروژه 

دهند بلکه در یک حالت  و فقط یک سال در برنامه درسی گنجانده شده، نه تنها رغبتی به مطالعه این درس نشان نمی

 برند. سر میه سردرگمی براي مطالعه و نحوه انجام پروژه ب
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   "صنعت"ارتباط با -4

   در سطح عام - 4- 1

اي براي  مختص کشور ما نبوده و این مسأله دغدغه "سایرین"یا به طور کلی ارتباط با  "ارتباط با صنعت "باید دانست که مشکل

توان در  اي از مباحثات مربوط را می شود. نمونه محسوب می (از نظر علم آمار) ترین کشورها آماردانان و راهبران علمی در پیشرفته

شوراي ملی "که از طرف کمیتۀ آمار کاربردي و نظري وابسته به  "ي نوین دانشگاهیا رشته آموزش آمار بین"هایی از نوع  همایش

میالدي برگزار شده است، مشاهده کرد. براي آنکه درجۀ جدي بودن این مسأله تشریح شود، فقط  1993(امریکا) در سال  "پژوهش

علوم کشور ایاالت متحده متشکل از فرهنگستان  هاي ملی فرهنگستان"بازوي اجرایی  "شوراي ملی پژوهش"توان یادآور شد که  می

ها،  هایی به منظور تعیین سیاست تهیۀ گزارش ملی علوم، فرهنگستان ملی مهندسی، فرهنگستان پزشکی است. وظیفۀ این شورا

ها  بحثهایی که طی این  اي علوم، مهندسی، و پزشکی است. از مهمترین چالش آگاه کردن افکار عمومی، و پیشبرد اهداف حرفه

ها) است.  (از جمله خود دانشگاه (در سطح دانشگاهی) و مراکز کار یا مراکز تربیت نیرو "آکادمیا"بین  "شکاف"شود،  مطرح می

  اندیشۀ آماري مراجعه کرد. 3-2اي ه ها در شماره توان به ترجمۀ تعدادي از این مقاله ت این مباحثات میئیابراي اطالع از جز

، بنیاد ملی علوم، 9895(گزارش  الخطاب دانست توان در این زمینه فصل می ) راOdom Report( "گزارش اودوم"رهنمود 

  :)2003کتنرینگ و همکاران،  و 1998

شدت گسترده شده است، و بنابراین همه جاپراکنده شدن سریع  تعامل بین محافل آکادمیک و کاربران در صنعت و حکومت به

هم در کاربردها و هم  اي سنتی به میان آمده است. رشته گیز برخاسته از کاربردها، و نیز کار بینهاي نظري و مسائل چالش بران ایده

هاي آماري و در کیفیت آموزش دانشمندان، مهندسان، متخصصان  استفاده از مدل اي مشکالتی جدي در سوء هاي چندرشته در طرح

کنند، براي  هاي بیشتري تولید می روز داده ز آنجا که مشاهدات روزبههاي آماري وجود دارد. ا علوم اجتماعی، و دیگر کاربران روش

  هاي تحقیقاتی حضور داشته باشند. رسد که آماردانان به عنوان روالی عادي در تیم حل و فصل این مشکل ضروري به نظر می

  در ایران  "صنعت"ارتباط با - 2-4

ها و مؤسسات گرفته تا  (و کاربردي) در کارخانه از سطح دانش نظري بسیار حادتر است. مشکالت مربوط به این بخش در کشور ما

را براي متخصصان آمار در سطوح مختلف بسیار تنگ کرده است. نسبت  هاي ادارة بسیاري از آنها، همه و همه جاي کار شیوه

کم کم توجهی) به  (یا دست توجهی ترین نهاد آماري کشور نشان آشکاري از بی ها در بزرگ آماردانان به متخصصان سایر رشته

ند مقالۀ اتو را می "عمل"ا ت "نظر"بار بین آمار از  تري از وجود گسستی تأسف موارد مشخص کاربرد هین نظم علمی در کشور است.

  مالحظه کرد. رامنش  صفوي

  

  وضع انفعالی آماردانان و تشکلهاي آماري - 5

پرهیز کرده فعالیت خود را محدود به  "اجتماعی"ز ورود به مسائل هاي علمی و از جمله انجمن آمار به طور سنتی ا انجمن

ها، گرچه در شرایط  اند. این نوع فعالیت ها و انتشار مجالت علمی محدود کرده از قبیل برگزاري همایش "اي رفته شسته"هاي  فعالیت
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ا و به طور خاص انجمن آمار در مواردي ه شوند، اما وارد نشدن انجمن کشور ما، کارهایی پرزحمت و تحسین برانگیز محسوب می

هاي اخیر براي آمار  بحثی رسمی مثالً در مورد برنامۀ تدوین شده در سال کم هاي درسی دانشگاهی یا دست مانند تدوین برنامه

 "آمارحال و آیندة "اثري در شکل دادن به  موجب آن شده است که این نهاد به صورت تشکل کم "آمار و کاربرد آن"تحت عنوان 

هاي  در دوره تدریس آمار در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت جلوه نماید. از این قبیل مسائل است اظهار نظرهاي علمی و مدون

ها بر امر آموزش در مقاطع مختلف، حجم "کنکور"ها، حاکمیت بالمنازع  پیش از دانشگاه، نحوة تألیف متون درسی براي این دوره

  ها و... . ها و رساله نامه حصیل در مقاطع مختلف مخصوصاً دورة دکتري، کیفیت پایانداوطلبان پذیرفته شده براي ت

ها  هاي تولید داده برخی از حوزه در نفوذ به هاي آماري نبوده و آماردانان نیز به دالیل مختلف به تشکل تحرکی منحصر این کم

آنها در رقابت با  عی است که این موضوع موجب به حاشیه رانده شدنطبی اند. کاوي) اقبال نداشته داده (به عنوان مثال در حوزه

(مواد استثنایی بحث دیگري دارند). یک فعالیت استثنایی پروژه  شود هاي آماري به طور کلی می مدعیان کاربرد آمار و انجام طرح

شود که در صورت موفیت هم تنها  می اي از فعاالن آماردان دنبال است که با مشارکت انجمن آمار و عده "نظام آمارشناسی"

  ئی از مشکالت مطرح شده را حل کند.تواند بخشی جز می
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  مانع تعالی و اثر بخشی علوم ریاضی هاي محیطی چالش

  

  نویدمهدي 

  شوراي عالی آموزش و پرورش

mahnavid@yahoo.com  

  

  

علی رغم تأثیرات فراوانی که علوم ریاضی در کیفیت زندگی فردي و اجتماعی و فراهم آوردن زمینه رشد علم و فناوري و دستیابی 

هاي فراوان روبرو است. فراوانی و تنوع و گستره این  زش علوم ریاضی در کشور، با چالشبه پیشرفت و توسعه دارد، متأسفانه آمو

نظران، کارشناسان، استادان و معلمان مجرب و دلسوز، کارایی و  رغم تالش قابل تقدیر صاحب ها، سبب شده است که علی چالش

  اثربخشی این علم تنزل یافته و کارآمدي آن کاهش یابد.

پرلز و جایگاه   و  اي، به ویژه امتحانات نهایی، واکاوي نمرات آزمون تیمز آموزان در امتحانات مدرسه اضی دانشبررسی نمرات ری

دیدگی  آموزان در کنکور سراسري ... همه و همه، نشان از آسیب ایران در طول سنوات گذشته در این آزمون، بررسی نمرات دانش

  قابل تأمل آموزش ریاضی در کشور دارد.

 عنوان نمونه نمرات درس ریاضی در جدول زیر قابل توجه می باشد:به 

  هاي تحصیلی دوره متوسطه ی در رشتهضدرس ریا نمرات

  رشته
  1393-1394خرداد   1392-1393خرداد 

  میانگین نمره ورقه  درصد قبولی  میانگین نمره ورقه  درصد قبولی

  11/7  48  79/8  37/59  علوم انسانی

  82/11  49/75  70/10  19/70  علوم تجربی

  ریاضی و فیزیک

  30/13  75/85  30/12  70/82  جبر و احتمال

  49/11  01/74  63/11  96/78  حسابان

  40/11  58/76  90/11  05/79  هندسه

  67/5  99/37  58/6  52/44  فنی

  42/9  59/71  66/10  63/76  (حساب، دیفرانسیل و انتگرال) دانشگاهی پیش

  

  2011تا  1995در ریاضیات پایه هشتم (سوم راهنمایی) تیمز آموزان ایران  روند عملکرد دانش

  ها تفاوت بین دوره
  دوره مطالعه  متوسط عملکرد

1955  1999  2003  2007  

3-  7-  4  12  415  2011  

↓15-  ↓19-  8-    403  2007  

7-  ↓11-      411  2003  

4        422  1999  

        418  1995  
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  2011تا  1995پایه چهارم تیمز آموزان ایران در ریاضیات  روند عملکرد دانش

  ها تفاوت بین دوره
  دوره مطالعه  متوسط عملکرد

1955  2003  2007  

↑44  ↑42  ↑28  431  2011  

↑15  ↑13    402  2007  

2      389  2003  

      387  1995  

  

  هاي آموزش ریاضی، به ویژه در آموزش و پرورش، به دو گروه قابل تقسیم است: بندي کلی، چالش در یک تقسیم

  هاي درونی نظام آموزشی: چالش   - الف

 موزشی علوم ریاضی را فراهم آورند. عواملی نظیرپذیري آ توانند زمینه آسیب ها و عناصر مؤثر در نظام آموزشی، می تمام مؤلفه

و تکنولوژي  هاي تدریس، ابزارها و تجهیزات هاي آموزشی، شیوه هاي معلمان و استادان، محتوي درسی و برنامه ها و صالحیت مهارت

  هاي ارزشیابی، زمان آموزش، مکان آموزشی، مدیریت آموزشی، انگیزه منابع انسانی و ... آموزشی، شیوه

باشد و  از این منظر، بسط و ارتقاي علوم ریاضی در جامعه، نیازمند ارتقاي کیفیت و افزایش کارایی یکایک عوامل مذکور می

  ید عوامل و عناصر مزبور را مدیریت کرده و اعتالء بخشید.هاي این حوزه، با براي فائق آمدن بر چالش

  هاي محیطی): هاي بیرونی نظام آموزشی (چالش چالش  -ب

را به صورت » علوم ریاضی«آموزش ریاضی و محیط حاکم بر » زمینه و بستر«ها، عناصر و عواملی هستند که  این گروه چالش

  رساند. ی و اثربخشی آن را به حداقل میمستقیم به چالش کشیده و پویای  مستقیم و یا غیر

هاي بیرونی نظام  ي درونی نظام آموزشی، به بررسی و واکاوي نقش چالشها در این مقاله، با پذیرش نقش و اهمیت چالش

  پردازد و این امر، به معناي نادیده انگاشتن نقش عوامل درونی نیست. آموزشی، با تأکید بر نظام آموزش و پرورش، می

  ز عوامل محیطی و بیرونی حاکم بر نظام آموزشی عبارتند از:برخی ا

 کاهش کارایی و اثربخشی نظام آموزشی در طول زمان: -1

در یک ارزیابی کلی، نظام آموزشی، از جمله آموزش و پرورش، به دالیل مختلف، به ویژه عدم همپایی با تحوالت محیطی، کارایی و 

اند و آموزش همه علوم در این مجموعه، از جمله آموزش علوم ریاضی، با  دست داده اثربخشی مناسب خود را در طول زمان از

نهاد انتقال دهنده، دانش، معلومات و مهارت به    کند. اگر در گذشته، نظام آموزشی، تنها هاي مختلف دست و پنجه نرم می چالش

فراوانی براي نظام آموزشی به وجود آمده است و نسل ها و تحوالت محیطی، رقباي  نسل جوان بود، امروزه با پیشرفت تکنولوژي

کنند. لذا نظام آموزشی در انجام وظایف خود، از جمله  هاي خود را از سایر مجاري هم دریافت می جوان اطالعات، معلومات و مهارت

وزشی مشکل آفرین شده است. آموزش علوم ریاضی، با رقباي توانمند و جذاب و به روز، روبرو است و این امر، براي کلیت نظام آم
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ها، مرزشکنی زمانی و مکانی سایر  مندي از هنر، تنوع و تکثر روش کند که جذابیت، بهره این آسیب زمانی بیشتر خودنمایی می

  اي و دانشگاهی مقایسه شوند. هاي خشک و یک سویه مدرسه مجاري آموزشی، با کالس

 آموزش و پرورش:» انگاري کوچک« -2

پندارد و  می» کوچک«وزش و پرورش را در فرایند پیشرفت و توسعه کشور و رشد و شکوفایی استعدادهاي انسانی، جامعه، نقش آم

شود. در نتیجه  هاي آن می هاي این نظام، از جمله آموزش علوم ریاضی و مولفه انگاري، شامل تمام عناصر و مؤلفه این کوچک

برتر به حرفه معلمی، تولید محتواي مناسب، ... در این نظام و در این رشته گذاري مناسب، جذب و نگهداشت استعدادهاي  سرمایه

گیران ارشد، هنوز به نقش بنیادین آموزش و پرورش در تولید و تربیت  با چالش روبرو شده است. تأمین کنندگان منابع و تصمیم

» کوچک انگاري«این  .پندارند اي و مصرفی می ینهگذاري در این نهاد را، هز اند و سرمایه سرمایه انسانی باور عملی پیدا نکرده

  زا شده است. آسیب

 هرم منزلت اجتماعی نظام آموزشی:» وارونگی« -3

ها و مدارس ابتدایی بنا نهاده  هاي اساسی و بنیادین آموزش و تربیت، در دوران کودکی و در خانواده و مهدکودك رغم اینکه پایه علی

هاي تحصیلی دارد، لیکن به  را نسبت به سایر دوره ،حتی بازدهی اقتصادي، دوره، بیشترین بازدهیگذاري در این  شود و سرمایه می

رغم  افتد و علی گذاري مالی و انسانی مناسب در دوره ابتدایی اتفاق نمی دلیل وارونگی هرم منزلت اجتماعی نظام آموزشی، سرمایه

افتد و بخش اعظم، تفکرات  ها در این دوره سنی اتفاق می ارها و نگرشگذاري اصیل باورها، رفت گیري شخصیت و پایه اینکه شکل

تر، حاضر به آموزش  شوند، لیکن برخی از معلمان و استادان با استعدادهاي برتر و توانمندي فزون آدمیان در این دوره بنا نهاده می

کنند و تدریس در  وح باالي آموزشی طلب میآموزان نیستند و منزلت باالتر و حقوق بیشتر را در سط این گروه سنی از دانش

از جمله تفکر ریاضی را در سنین کودکی، با منزلت اجتماعی خود سازگار   سازي تفکرات عمیق هاي ابتدایی و نهادینه دوره

  دانند. نمی

 هاي علمی و آموزشی: دیدگی رابطه موفقیت فردي و اجتماعی با تالش آسیب -4

پذیر شده است. کسب  هاي علمی و آموزشی آسیب موفقیت اقتصادي و اجتماعی با تالش در فرهنگ عمومی جامعه، رابطه

هاي آموزشی و طی مدارج باالي تحصیلی نیست. در  درآمدهاي باالي اقتصادي و منزلت اجتماعی، الزاماً نیازمند تحمل سختی

و برخی از  یابد ی، به حداقل کاهش میریاض نتیجه انگیزه یادگیري در تمام دروس، به ویژه درس به ظاهر سخت و سنگین علوم

کوشی فراوان، براي دستیابی به مراتب باالي علمی و پژوهشی نیستند و موفقیت  ها و سخت آموزان، آماده تحمل سختی دانش

  زندگی خویش را از طریق دیگر جستجو می کنند.

 تضعیف عقالنیت و خردورزي: -5

مند و عقالنی، و در نهایت  ها و حوادث، بسط اندیشه و رفتار نظام ولی بین پدیدهگسترش تفکر منطقی، فهم روابط علی و معل

اي عواطف و احساسات بر  باشد. اگر در جامعه حاکمیت نگرش علمی، از پیامدهاي بسط و گسترش علوم ریاضی در جامعه می

اوري صحیح و منطقی شود، علوم ریاضی، به گرایی و خداب عقالنیت و خودگرایی پیشی بگیرد و تقدیرگرایی افراطی، جایگزین عقل

کند و  رشد می» عقالنیت اجتماعی«در بستر » ریاضیات«شوند. به بیان دیگر،  صورت مستقیم و غیرمستقیم، به حاشیه رانده می

پذیر  هم آسیب» علوم ریاضی« و خردورزي آسیب دید، آموزش و گسترش» عقالنیت«شود. اگر  باعث گسترش و پایداري آن می

  شود. می
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 و فلج کردن نظام آموزشی:» کنکور«حاکمیت  - 6

حاکمیت کنکور، به عنوان تنها روش سنجش و گزینش استعدادهاي برتر براي دستیابی به مدارج باالي علمی، نظام آموزشی، به 

فوظات بر درك و غلبه مح» زنی هاي تست کسب مهارت«ویژه آموزش و پرورش را از دوره ابتدایی تا پایان متوسطه، به سمت 

  یادگیري عمیق و دقیق را به شدت آسیب پذیر کرده است. - مفاهیم علمی سوق داده است و فرایند یاددهی

لذا مافیاي کنکور، به عنوان یک چالش محیطی، مانع درك مفاهیم علمی و بسط تفکر منطقی و لذت بردن از درس و 

نی نیست. در جایی که گستردگی محفوظات و مهارت تست زنی، یکی خوانی شده است و علوم ریاضی هم از این قاعده مستث درس

تأمل و تحمل علمی (در برابر  - مندي از نشاط حل مسایل ریاضی هاي علمی است، لذت علم جویی و بهره از عوامل موثر در موفقیت

 سرعت تست زنی) به حاشیه رانده می شود.

 غلبه ریاضیات بر آموزش ریاضیات: -7

زند.  آورد و به تفکر منطقی و عقالنی دامن می کارگیري دانش ریاضیات و رشد علمی جامعه را فراهم می هزمینه ب آموزش ریاضیات،

توجهی به شرایط مخاطبان و نیازهاي جامعه، سبب شده  حاکمیت علم ریاضیات بر وجه آموزشی آن و دیسیپلین محوري و کم

آموزان و  لش روبرو گردد و وجه کاربردي ریاضیات براي عموم دانشاست بسط و گسترش ریاضیات در مواردي با کاستی و چا

چنین کاهش نقش ریاضی در علوم انسانی و تمرکز آن در رشته علوم ریاضی و تجربی، جامعه را از   رنگ شود، هم مخاطبان کم

  دستیابی به تفکر منطقی و ریاضی محروم ساخته است.

سازي علوم در نظام آموزشی، از  بیرونی و محیطی هستند که برگسترش و نهادینه الذکر و موارد مشابه آن، عوامل عوامل فوق

اند. به اعتقاد نگارنده این مقاله، دستیابی به علوم  جمله علوم ریاضی سایه افکنده و بسط و اثربخشی آن را با چالش مواجه ساخته

باشد و اندیشیدن به حل  بیرونی در نظام آموزشی می ریاضی کارآمد و مفید، نیازمند فائق آمدن بر هر دو نوع چالش درونی و

  هاي بیرونی، ره به جایی نخواهد برد. هاي درونی، بدون توجه به چالش چالش
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  ي اخیر بررسی افت ریاضی در دهه
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همه ساله از . بسیاري از کارشناسان استي  شجویان، دغدغهدانآموزان و  ي وجود افت در درس ریاضی بین دانش مسئله چکیده:

نسبت به  شوند که از قدرت حل مسائل کمتري ها می  روند و یا وارد دانشگاه ار میک فارغ التحصیالنی به بازار ،سیستم آموزشی

ي  سوس است و در گفتگوهاي خانهها کامالً مح هاي قبل خود برخوردارند. این موضوع براي معلمان و اساتید دانشگاه نوعان سال هم

شد و نیاز به اثبات  افت در ابتدا یک ادعا محسوب می با این وجود شد به طور مرتب مطرح می ،ریاضیات اصفهان با معلمان و اساتید

 گروه آزمایشی ریاضی که دانش و کنندگان شرکتسراسري  ونهاي خام ریاضی آزم آماري داشت. براي اثبات آن، میانگین نمره

مورد بررسی قرار  1393تا  1380هاي  ها ضروري است، طی سال از سایر گروهبیشتر  ها ي کاري آن هاي ریاضی براي آینده مهارت

ها  ي یافته ل بوده است، که در این مقاله خالصهسا 14ین ا طی کنندگان شرکتگرفت. تمام اطالعات حاکی از وجود افت در بین 

 د.ونش ارائه می

  کندال، رگرسیون خطی ساده، ضریب همبستگی پیرسون- افت، روند، آزمون من: هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه -1

اي است.  ترین عامل پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در هر جامعه امروزه بدون شک توجه بیشتر به امر تعلیم و تربیت، مهم

ا و استعدادهاي افراد براي پیشرفت جامعه بهره برد. لذا توجه ویژه ه کند تا بتوان از تمام ظرفیت اي را ایجاد می تعلیم و تربیت زمینه

به آن، بسیار حائز اهمیت است. از سویی دیگر در حال حاضر آموزش ریاضی در جهان به عنوان یک موضوع اصلی و محوري در 

نظم فکري، درست اندیشیدن، هاي مختلف مطرح و به عنوان ابزاري نیرومند براي پرورش  ریزي تحصیلی مدارس در دوره برنامه

آموزان مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل شناسایی نقاط ضعف  نوآوري و خالقیت در دانش توانتقویت دقت، تأمل، ابتکار، 

  در کشور باشد. تواند سنجشی براي وضعیت آموزش در این زمینه می

شود. فرهنگ معین و فرهنگ  عی و اقتصادي محسوب میي افت تحصیلی، یکی از معضالت مهم اجتما در حال حاضر مسئله

از دو جنبه مورد ارزیابی قرار اند و پژوهشگران افت تحصیلی را  به کار برده» کمی، نقصان«و » افتادن«ي افت را به معناي  عمید واژه

ي آموزشی به  ان یک دورهکنندگ آموزان مردود شده و ترك تحصیل اند: افت کمی و افت کیفی. افت کمی شامل نسبت دانش داده

بینی شده براي  هاي پیش هاي آموزشی در تحقق کامل هدف ها و روش نام شدگان آن دوره است. از طرفی ناتوانی برنامه کل ثبت

نظر از  آموزان، صرف هاي اعتقادي، اخالقی و معنوي دانش ي عالیق و پرورش جنبه ها، توسعه ها، خالقیت پرورش استعدادها، توانایی

 ریاضیواقعیت بیانگر این است که افت ). 1369(پاشا شریفی،  شود ها در امتحانات درسی، افت کیفی را شامل می یرفته شدن آنپذ

اي که با تمام تالش آموزگاران و معلمان و  هاي نظام آموزشی شده است؛ به گونه یکی از معضالت و آفت ،آموزان در کشور دانش
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ي یادگیري در این درس  آموزان از نتیجه ي درسی، هنوز بیشتر معلمان و دانش ضی در برنامهحتی با افزایش تعداد ساعات ریا

آموزان در یادگیري ریاضی ضعیف و توانایی حل مسائل  رضایت چندانی ندارند و همواره این سوال مطرح بوده است که چرا دانش

  ها هم ملموس است. البته این مسئله در دانشگاه را ندارند؟آن 

ها قبل بزرگانی همچون سازي ریاضی بود. از سال ي عمومی هایی که در جهت رفع افت ریاضی انجام گرفت، مسئله از تالش یکی

هاي استواري سازي ریاضی قدماستاد پرویز شهریاري، استاد عبدالحسین مصحفی و پروفسور محسن هشترودي در راه عمومی

ز ایرانیان به اهمیت علوم ریاضی و کاربردهاي آن شد از سوي دیگر اساتیدي چون ها آشنایی بسیاري ابرداشتند و تأثیر کار آن

مند همت گماردند، که حضور این معلمان باعث تولید دانشجویان و اساتید پروفسور فاطمی و دکتر مصاحب به تربیت معلمان عالقه

رنگ شدن تر شدند. اما امروزه به دلیل کمي جوانآموختگان، خود منشأ تربیت نیروهاتوانمند ریاضی شد و هر یک از این دانش

ي دانشجو بدون توجه به نیاز جامعه از سوي دیگر، که بیکاري را  رویه نقش معلمان و مدارس در آموزش از یک سو و افزایش بی

مندسازي  عالقهسازي ریاضی و هاي ریاضی و وابسته به آن همراه داشته است، توانی براي عمومیالتحصیالن رشته براي فارغ

التحصیالن و عدم تقویت و گسترش صنعت پیشرفته در  آموزان به روي آوردن به ریاضیات واقعی وجود ندارد. خیل عظیم فارغ دانش

توانند ي ریاضی بردارند و بسیاري از کسانی که کار دیگري نمی آموزان و دانشجویان روي از رشتهکشور نیز باعث شده است تا دانش

ها در این زمینه،  رغم تمامی پیشنهادات و تالش اکنون علی گزینند و لذا هم می ها را براي ادامه تحصیل برد، این رشتهانجام دهن

کند، بلکه تولید نیرو براي آموزش کشور مجدداً شاهد افت ریاضی است، افتی که نه تنها ریاضیات کشور را با مشکل روبرو می

  ).1393کرد (رجالی، صنعت و فناوري را نیز مختل خواهد 

ي ریاضی و در نتیجه افت ریاضی در سطوح مختلف، به عنوان موضوعی در جلسات  آموزان به رشتهي عدم تمایل دانش مسئله

با  1392ي ریاضیات اصفهان در سال  ي ریاضیات اصفهان مطرح گردید و پیرو آن شوراي افت ریاضی خانه معلمان و اساتید خانه

و آقایان محمدرضا احمدي، دکتر امیرمظفر امینی،  پور آزاده پروانه، دکتر فریبا حقانی، مریم قائمی و ندا همتیها سیده  حضور خانم

محمود تلگینی، دکتر علی دانایی، دکتر علی رجالی و دکتر علی زینل همدانی تشکیل شد. در این جلسات افت ریاضی به عنوان 

هاي هاي صالحیتی از نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در اصفهان و نتایج آزمونهای ي گزارش یک بیماري پنهان جامعه با ارائه

ي افت ریاضی، مشخص شد که شاخص و مستندات آماري براي  هاي مقدماتی در خصوص مسئله پایه مطرح شد. با انجام بررسی

ي افت ریاضی، وجود افت بر اساس  هاثبات آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد شد قبل از بررسی و تحلیل عوامل ایجاد کنند

هاي خام ریاضی آزمون سراسري اثبات شود. با  آموزان و نمره هاي امتحانات نهایی دانش هاي استاندارد آموزشی از جمله نمره آزمون

و پرورش و  دهی در سیستم ارزشیابی آموزش ي نمره هاي امتحانات نهایی و پدیده توجه به عدم وجود بانک اطالعاتی جامع از نمره

، ابتدا در این مقالههاي خام ریاضی آزمون سراسري اثبات شود.  آموزش عالی، تصمیم گرفته شد که وجود افت فقط بر اساس نمره

با تحلیل روي  شود و سپس هاي آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی پرداخته می کنندگان گروه به بررسی توزیع تعداد شرکت

مربوط به درس ریاضی، به بررسی وجود یا عدم  1393تا  1380هاي  سال هاي سراسري آزمونخام  يها نمرههاي میانگین  داده

  د.شو پرداخته می ها طی این سال وجود افت تحصیلی در این درس
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  ها مواد و روش - 2

  هاي مورد استفاده داده - 2- 1

و عدم دسترسی به اطالعات  آموزشی در کشور معتبر و استاندارد سیستم ارزشیابیبا توجه به عدم وجود طور که گفته شد،  همان

 هاي آزمونخام ریاضی  هاي نمره، بهترین ابزار در مدارس وجود افت ریاضی ي ، براي مطالعهموجود در وزارت آموزش و پرورش

  سراسري تشخیص داده شد. 

ریاضیات  ي ي افت ریاضی خانه میتهتوسط سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار ک ریاضی خام هاي به نمرههاي مربوط  داده

خام ریاضی است که به صورت  هاي نمرهکنندگان، میانگین و واریانس  اطالعات مربوط به تعداد شرکت، ها اصفهان قرار گرفت. داده

  اند: زیر تفکیک شده

 1393تا  1379( هاي مطالعه سال( 

 مرد) و جنسیت (زن 

 هنر) گروه آزمایشی (ریاضی، تجربی، انسانی، زبان و 

 ) ینو سایر 15001-20000، 10001-15000، 9001-10000، ...، 1001-2000، 101-1000، 1- 100رتبه( 

 ) شهید، شاهد و رزمنده ي سه، خانواده ي دو، منطقه ي یک، منطقه ي منطقهسهمیه( 

   شوند. نمره در نظر گرفته می 100هاي خام ریاضی، در قالب  الزم به ذکر است که نمره

آموزان مورد  دانش که شود. به این ترتیب استفاده می 1393تا  1380هاي  سراسري سال هاي آزمونهاي  ه از دادهدر این مقال

 1393تا  1380هاي  سال آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی طیهاي  هاي سراسري گروه کنندگان آزمون مطالعه در تحقیق، شرکت

آید و لذا وجود افت ریاضی در این گروه  ه آزمایشی ریاضی به حساب میترین درس گرو جا که درس ریاضی مهم از آن هستند.

  ي ضعف آموزش ریاضی در کشور باشد، توجه ویژه روي گروه آزمایشی ریاضی خواهد بود. دهنده تواند نشان آزمایشی می

  

  تحلیل -2-2

کنندگان در گروه آزمایشی ریاضی به دو گروه  هاي مربوط به نسبت تعداد شرکت براي اثبات وجود یا عدم وجود افت، نوع تغییر داده

شوند.  بررسی می 1393تا  1380هاي  هاي سراسري سال هاي خام ریاضی آزمون آزمایشی تجربی و انسانی و همچنین میانگین نمره

اند؟  خاصی را طی نکردهاند و یا اصالً روند  اند، یا افزایش یافته ها با گذر زمان کم شده گردد که آیا این داده در حقیقت بررسی می

   شود: هاي زیر استفاده می ، از روش05/0داري  دهی به این سؤاالت، با در نظر گرفتن سطح معنی براي پاسخ

 سنجد. مقدار این ضریب،  ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط خطی میان دو متغیر را می :1ضریب همبستگی پیرسون

ن این ضریب به معناي ارتباط مستقیم (معکوس) دو متغیر با یکدیگر است. کند. مثبت (منفی) بود تغییر می 1تا  - 1بین 

 Weinberg and(همچنین هرچقدر قدر مطلق این مقدار بزرگتر باشد، همبستگی خطی بین دو متغیر بیشتر خواهد بود 

, 2002Knapp(. 

                                                             
1 Pearson correlation coefficient 
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 شود. فرض صفر در این  ه میکندال استفاد-هاي زمانی از آزمون من براي بررسی روند در داده :2کندال- آزمون من

توان به  آزمون، عدم وجود روند و فرض مقابل آن وجود روند است. در صورت رد فرض صفر، براي بررسی نوع روند می

ي تاي) و یا مقدار شیب روند توجه کرد. اگر این مقادیر مثبت بودند، روند از نوع افزایشی و وقتی  ي آن (آماره مقدار آماره

 .)Yue et al., 2002(ند از نوع کاهشی است منفی بودند، رو

 :هاي زمانی، استفاده از رگرسیون خطی ساده است. بعد  هاي بررسی روند در داده یکی دیگر از راه رگرسیون خطی ساده

از بررسی صحت فرضیات بنیادي مدل رگرسیونی، یعنی نرمال بودن خطاهاي مدل، صفر بودن میانگین و ثابت بودن 

توان با در نظر گرفتن سال به عنوان متغیر مستقل، در صورت تأیید  و همچنین ناهمبسته بودن خطاها، می ها واریانس آن

همبستگی خطی بین دو متغیر مستقل و وابسته، با بررسی ضریب متغیر سال در مدل رگرسیونی در مورد وجود یا عدم 

 .)Pourahmadi, 2001(وجود روند و همچنین نوع روند (افزایشی یا کاهشی) نظر داد 

  

  هاي آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی کنندگان گروه شرکتبررسی توزیع تعداد  - 3

کنندگان در گروه آزمایشی  رسد این است که وضعیت تعداد شرکت براي بررسی وجود افت ریاضی، سؤالی که ابتدا به ذهن می

هاي آزمایشی ریاضی، تجربی  کنندگان گروه ت تعداد شرکت، نسب1کنندگان چگونه بوده است؟ جدول  ریاضی نسبت به سایر شرکت

طور که مشاهده  دهد. همان نشان می 1393تا  1380هاي  کنندگان این سه گروه را در هر یک از سال و انسانی به کل تعداد شرکت

شود  نیز دیده می 1کل کنندگان را داشته است. در ش ها گروه آزمایشی ریاضی، کمترین نسبت تعداد شرکت شود، طی این سال می

کنندگان بوده  کنندگان گروه آزمایشی ریاضی کمتر از سایر شرکت ، تعداد شرکت1382به جز سال  1393تا  1380هاي  که در سال

کنندگان گروه آزمایشی  رسد که این تعداد، روندي کاهشی هم داشته است. از سویی دیگر، تعداد شرکت است و البته به نظر می

که تعداد  دادند نیز کاهش یافته است؛ در حالی تشکیل می 1388کنندگان را تا سال  یشترین دسته از شرکتانسانی که ب

کنندگان مربوط  به بعد، بیشترین شمار شرکت 1389کنندگان گروه آزمایشی تجربی روندي افزایشی داشته است و از سال  شرکت

  به گروه آزمایشی تجربی بوده است.

  

 کنندگان سه گروه ریاضی، تجربی و انسانی به کل شرکت هاي آزمایشی گروهدر هرکدام از  کنندگان شرکت نسبت تعداد :1 جدول

گروه 

  آزمایشی

  سال

1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393  

  22/0 24/0 25/0 26/0 26/0 25/0 24/0 25/0 27/0 28/0 29/0 32/0 32/0 30/0  ریاضی

 52/0 48/0 44/0 41/0 38/0 37/0 36/0 35/0 34/0 32/0 32/0 32/0 32/0 33/0  تجربی

 25/0 27/0 31/0 33/0 36/0 38/0 40/0 40/0 40/0 40/0 39/0 36/0 36/0 37/0  انسانی

    

                                                             
2 Mann-Kendall test 
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  1393تا  1380هاي  هاي آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی طی سال کنندگان گروه شرکتتعداد  :1 شکل

  

هاي آزمایشی ریاضی و انسانی و افزایش  کنندگان گروه اثباتی توصیفی براي کاهش کمی نسبت تعداد شرکت 2یج جدول نتا

  است. 1393تا  1380هاي  کنندگان این سه گروه طی سال کنندگان گروه آزمایشی تجربی، به کل شرکت نسبت تعداد شرکت

  
 اضی، تجربی و انسانی به تعداد کلهاي آزمایشی ری هر یک از گروه دگانکنن شرکتکندال نسبت تعداد - : نتایج آزمون من2 جدول

 1393تا  1380هاي  کنندگان این سه گروه طی سال شرکت

  شیب روند  وجود روند  گروه آزمایشی

  -   01/0  ریاضی

    01/0  تجربی

  -   01/0  انسانی

  

هاي آزمایشی ریاضی،  کنندگان گروه شرکت کنندگان در گروه آزمایشی ریاضی به کل کاهش نسبت تعداد شرکت 3جدول 

کاهش این تعداد در جنسیت خاصی نبوده است و در هر دو گروه زنان و مردان شیب کاهشی  و دهد نشان میرا  تجربی و انسانی

  یکسان دارد.

  
 ریاضی، هاي آزمایشی کنندگان گروه گروه آزمایشی ریاضی به کل شرکت کنندگان شرکتکندال نسبت تعداد - : نتایج آزمون من3 جدول

 1393تا  1380هاي  تجربی و انسانی به تفکیک جنسیت طی سال

  شیب روند  وجود روند  جنسیت

  -   01/0  زن

  -  01/0  مرد
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هاي آزمایشی تجربی و  کنندگان گروه آزمایشی ریاضی نسبت به گروه نتایج نشان دادند که عالوه بر کمتر بودن شمار شرکت

، این تعداد با گذر زمان روندي کاهشی نیز داشته است. با قبول این حقیقت که کاهش 1393تا  1380هاي  انسانی در بیشتر سال

توان  هاي مرتبط با آن است، می کنندگان در گروه آزمایشی ریاضی، معادل با کاهش رغبت و عالقه به ریاضیات و رشته تعداد شرکت

هاي ریاضی در این گروه نیز همراه با  آید که آیا نمره حال این سؤال پیش می ي اخیر وجود دارد. گفت که نوعی افت ریاضی در دهه

کنندگان این گروه نیز اتفاق افتاده  کاهش عالقه به شرکت در آن کاهش یافته است؟ در واقع آیا افتی در کاهش عملکرد شرکت

  شود. هاي بعد، به این سؤال پاسخ داده می است؟ در بخش

  

  هاي خام ریاضی گین نمرهتحلیل توصیفی میان -4

کنندگان به تفکیک  هاي خام ریاضی کل شرکت بر اساس اطالعات به دست آمده از سازمان سنجش آموزش کشور، میانگین نمره

مشخص است، وجود تغییرات در  2و شکل  4طور که از جدول  اند. همان آورده شده 4در جدول  1393تا  1380هاي آزمون  سال

ها داراي  رسد در طی این سال ام ریاضی سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی محسوس است و به نظر میهاي خ میانگین نمره

  شود.  روندي خاص است، که در ادامه به توضیحات بیشتر و مباحث آماري دقیق آن پرداخته می

    

 1393تا  1380هاي  طی سال هاي خام ریاضی در سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی میانگین نمره :4 جدول

 گروه

  آزمایشی

  سال

1380 1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393 

  4  6  8  5  4  7  4/9  6/12  7  - 1/9  4/10  4/12  4/11  1/15  ریاضی

  3  4  5  4  2  3  3  4/6  6/4  - 5/13  8/3  2/3  4/5  7/7  تجربی

  1  1  1  0  1  1  6/1  4/2  1/1  - 7/16  6/1  8/2  5/2  8/0  انسانی

  

 
 1393تا  1380هاي  هاي خام ریاضی در سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی طی سال میانگین نمره :2 شکل
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در هر  1384هاي خام ریاضی در سال  گیر میانگین نمره مشخص است، کاهش چشم 2و شکل  4اي که با توجه به جدول  نکته

هاي خام ریاضی گروه آزمایشی  هاي مورد مطالعه است. براي بررسی علت این مسئله، میانگین نمره الي س سه گروه آزمایشی با بقیه

  رسم شده است.  3به تفکیک رتبه در شکل  1385تا  1383هاي  ریاضی طی سال

  

  
  1385و  1384، 1383هاي  هاي خام ریاضی در گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک رتبه طی سال میانگین نمره :3 شکل

    

، یعنی 20000هاي باالي   هاي خام ریاضی رتبه شود، این تغییر به دلیل منفی بودن میانگین نمره طور که مشاهده می همان

هاي خام ریاضی در  کنندگان این سال ایجاد شده است؛ زیرا میانگین نمره درصد شرکت 95هاي خام ریاضی حدود  میانگین نمره

، تفاوت خاصی نداشته است. این موضوع در دو گروه 1385و  1383هاي قبل و بعد آن یعنی  با سال 1384هاي سال  سایر رتبه

گیرد، تا بتوان  ها ابتدا به صورت کلی و سپس به تفکیک رتبه صورت می آزمایشی دیگر نیز وجود دارد. به این علت در ادامه تحلیل

  ریاضی اظهار نظر کرد.هاي خام  ي وجود روند در میانگین نمره تري درباره به طور دقیق

که بدون تالش  دهند را تشکیل میکنندگانی  شرکت ،20000هاي باالي  افراد داراي رتبه ها، معموالً دانشگاه سراسريآزمون در 

به  20000هاي زیر  کنندگان داراي رتبه شرکت هاي نمرهاند. به این دلیل توجه به  شرکت نموده آزمونبراي کسب آمادگی الزم در 

هاي خام  ، میانگین نمره4 شکل. هاي خام ریاضی را نشان دهد وجود تغییرات و روند در وضعیت نمرهتواند  می تري فافطور ش

دهد.  نشان می 1393تا  1380هاي  طی سال را و انسانی ، تجربیگروه آزمایشی ریاضی سهکنندگان در  ریاضی این دسته از شرکت

کاهشی براي گروه  ياز روند زیاد، هاي در عین داشتن فراز و نشیبهاي خام ریاضی  رسد، میانگین نمره طور که به نظر می آن

   هستند.برخوردار  آزمایشی ریاضی و افزایشی براي گروه آزمایشی تجربی
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  1393تا  1380هاي  طی سال ی ریاضی، تجربی و انسانیدر سه گروه آزمایش 20000یر زهاي  هاي خام ریاضی رتبه میانگین نمره :4 شکل

      

به  1/15هاي خام ریاضی گروه آزمایشی ریاضی از عدد  میانگین نمره 1393تا سال  1380دیده شد که از سال  1در جدول 

درصد رخ داده است. در گروه آزمایشی تجربی نیز کاهشی معادل  5/73کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر کاهشی معادل با  4عدد 

هاي خام ریاضی سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی نسبت به سال  تغییرات میانگین نمره درصد رخ داده است. درصد 61با 

شود، درصد تغییرات  طور که دیده می آمده است. همان 5(سال شروع بررسی روند)، در جدول  1380ي  قبل و نسبت به سال پایه

ها منفی و در گروه انسانی  روه ریاضی و تجربی در تمامی سال، در دو گ1380ي  هاي خام ریاضی نسبت به سال پایه میانگین نمره

که در هر سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی  1384مثبت بوده است. به غیر از سال  1390و  1384به جز دو سال 

ریاضی نسبت به سال  هاي خام ها رخ داده است، در گروه آزمایشی ریاضی بیشترین کاهش میانگین نمره بیشترین میزان افت نمره

و  1389هاي  و در دو گروه آزمایشی تجربی و انسانی به ترتیب متعلق به سال 1393و  1389هاي  متعلق به سال 1380ي  پایه

ها اتفاق افتاده  در دو گروه آزمایشی ریاضی و تجربی کمترین میزان کاهش میانگین نمره 1386است. همچنین در سال  1390

  است.

هاي آزمایشی مختلف، متفاوت است. در دو گروه  هاي خام ریاضی نسبت به سال قبل در گروه میانگین نمرهدرصد تغییرات 

هاي خام ریاضی نسبت به سال قبل را به ترتیب  آزمایشی ریاضی و تجربی، بیشترین کاهش و بیشترین افزایش میانگین نمره

، 5اند. نمودارهاي ارائه شده در شکل  داشته 1381و  1384هاي  الو در گروه آزمایشی انسانی به ترتیب س 1385و  1384هاي  سال

  دهند. این مسئله را بهتر نشان می

   
   

0

10

20

30

40

50

60

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

ی
ض

یا
 ر

ام
خ

ي 
ها

ره 
نم

ن 
گی

یان
م

ریاضی

تجربی

انسانی



  پوسترها

٨٠ 
 

 1393تا  1380هاي  هاي خام ریاضی سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی طی سال درصد تغییرات میانگین نمره :5جدول 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  هاي خام ریاضی در سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی نوع درصد تغییرات میانگین نمره :5 شکل

  

از بهتر است تر وجود یا عدم وجود افت ریاضی،  براي بررسی دقیق هاي خام ریاضی، توجه به تغییرات زیاد میانگین نمرهبا 

کنندگان گروه آزمایشی  س ریاضی نقش اساسی و محوري را بین شرکتجایی که در استفاده شود. همچنین از آنهاي آماري  آزمون

  شود. ها فقط براي این گروه آزمایشی بیان می ریاضی دارد، در ادامه جزئیات تحلیل
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 1380 ي سال پایهنسبت به  درصد تغییرات نسبت به سال قبل درصد تغییرات
  سال

 ریاضی  تجربی انسانی ریاضی تجربی انسانی

5/212 8/29 - 5/24 - 5/212 8/29 - 5/24 - 1381  

0/12 7/40 - 7/8 0/250 4/58 - 8/17 - 1382  

8/42 - 7/18 - 1/16 - 0/100 6/50 - 1/31 - 1383  

7/1143- 2/455 - 5/187 - 5/2187- 3/275 - 2/160- 1384  

5/106 0/134 9/176 5/37 2/40 - 6/53 - 1385  

1/118 1/39 0/80 0/200 8/16 - 5/16 - 1386  

3/33 - 1/53 - 4/25 - 0/100 0/61 - 7/37 - 1387  

5/37 - 0/0 5/25 - 0/25 0/61 - 6/53 - 1388  

0/0 3/33 - 8/42 - 0/25 0/74 - 5/73 - 1389  

0/100 - 0/100 0/25 0/100 - 0/48 - 8/66- 1390  

- 0/25 0/60 0/25 0/35 - 0/47 - 1391  

0/8 0/20 - 0/25 - 0/35 0/48 - 2/60 - 1392  

4/7 - 0/25 - 3/33 - 0/25 0/61 - 5/73 - 1393  
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 هاي خام ریاضی تحلیل آماري میانگین نمره - 5

 1380هاي  وه آزمایشی ریاضی طی سالهاي خام ریاضی گر رسد که روندي کاهشی در میانگین نمره ، به نظر می2با دقت در شکل 

هاي خام  کندال حاکی از وجود روند کاهشی در میانگین نمره-دهد که نتایج آزمون من نیز نشان می 6وجود دارد. جدول  1393تا 

هاي انجام شده بر اساس  است. همچنین طبق بررسی 1393تا  1380هاي  کنندگان گروه آزمایشی ریاضی طی سال ریاضی شرکت

روندي  1393تا  1380هاي  هاي آزمایشی تجربی و انسانی طی سال کنندگان گروه هاي خام ریاضی شرکت آزمون، میانگین نمره این

  را طی نکرده است. 

   
 هاي خام ریاضی گروه آزمایشی ریاضی کندال براي میانگین نمره- آزمون من: نتایج 6 جدول

  شیب روند  ي تاي مقدار آماره  وجود روند

  50/0 -  65/0 -  

  

هاي خام ریاضی گروه آزمایشی ریاضی، بین کل  مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سال و میانگین نمره

طور که مشخص  آمده است. همان 7، در جدول 20000هاي زیر  کنندگان حائز رتبه کنندگان و با در نظر گرفتن شرکت شرکت

  دار و مقدار آن منفی است. ین دو متغیر از نظر آماري معنیاست، در حالت دوم عدم صفر بودن همبستگی خطی ب

     
 هاي خام ریاضی در گروه آزمایشی ریاضی همبستگی بین دو متغیر سال و میانگین نمره :7 جدول

  ضریب همبستگی  غیر صفر بودن  رتبه

  -   34/0  ها تمامی رتبه

  -   90/0  20000هاي زیر  رتبه

    

ها، عدم صفر بودن همبستگی خطی بین  هاي خام ریاضی تمامی رتبه ظر گرفتن میانگین نمرهدهد که با در ن نشان می 7جدول 

هاي باالي  هاي خام ریاضی رتبه شود. علت ایجاد این مسئله، منفی بودن میانگین نمره هاي خام ریاضی و سال رد نمی میانگین نمره

که بدون در  منفی شود؛ به طوري 1384ریاضی در سال  هاي خام است که باعث شده است تا میانگین نمره 1384سال  20000

شود و مقدار ضریب همبستگی،  ، غیر صفر بودن همبستگی خطی تأیید می1384هاي خام ریاضی سال  نظر گرفتن میانگین نمره

توانند در تغییر  ها به تفکیک رتبه و عوامل دیگري که می تر روند نمره خواهد بود. بنابراین در بخش بعد به بررسی دقیق - 84/0

 شود. نتایج تأثیرگذار باشند، پرداخته می

  

  بررسی وجود روند با جزئیات بیشتر  -6

شود. مواردي که در  ها با جزئیات بیشتري مطالعه می هاي خام ریاضی، روند تغییر نمره هاي میانگین نمره تر داده براي بررسی دقیق

  عبارتند از:  شوند، تر آنها پرداخته می ادامه به بررسی دقیق

 کننده کسب شده توسط شرکت ي رتبههاي خام ریاضی به تفکیک  بررسی وجود روند در میانگین نمره  
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 کننده شرکت جنسیتهاي خام ریاضی به تفکیک  بررسی وجود روند و وجود تفاوت در میانگین نمره  

 دهکنن شرکت ي سهمیههاي خام ریاضی به تفکیک  بررسی وجود روند در میانگین نمره 

  

  هاي خام ریاضی به تفکیک رتبه بررسی وجود روند در میانگین نمره - 6- 1

هاي آزمایشی به تفکیک رتبه،  هاي خام ریاضی گروه تر هم دیده شد، بررسی وجود روند در میانگین نمره طور که پیش همان

هاي  ی ریاضی، روند کاهشی در میانگین نمرهبراي گروه آزمایش 6تري را در اختیار قرار دهد. با رسم شکل  تواند اطالعات دقیق می

  رسد. هاي رتبه به نظر می خام ریاضی تمامی طبقه

  

 
  1393تا  1380هاي  هاي خام ریاضی گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک رتبه طی سال میانگین نمره :6 شکل

  

 ي یون خطی سادهکندال و مدل رگرس- هاي متفاوت، از آزمون من براي بررسی آماري وجود روند در رتبه

 y
i
= β

0i
+β

1i
t,        i=1,2,…,14, 

ي  اي در طبقه کنندگان گروه آزمایشی ریاضی حائز رتبه هاي خام ریاضی شرکت ي میانگین نمره دهنده نشان ��، iکه در آن براي هر 

طور که  آمده است. همان 8ها، در جدول  ع بررسیشود. گزارش مربوط به این نو ي سال آزمون است، استفاده می دهنده نشان �ام و �

و  100هاي زیر  که این روند براي رتبه اند، در صورتی داشته 20000تا  101هاي بین  شود بیشترین شیب روند را رتبه مشاهده می

هاي خام ریاضی  مرهرسد عواملی که باعث ایجاد تغییر در میانگین ن شیب کمتري داشته است و بنابراین به نظر می 20000باالي 

باالي   هاي ي رتبه اند. گرچه شیب خط رگرسیون مربوط به طبقه ي باال و پایین رتبه را کمتر تحت تأثیر قرار داده اند، دو طبقه شده
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کندال وجود روند کاهشی را -نشده است؛ البته آزمون من  منفی است، ولی مدل رگرسیون مناسبی براي آن برازش داده 20000

  دهد.  ن طبقه نشان میبراي ای

  

 هاي خام ریاضی گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک رتبه کندال و برازش رگرسیون خطی روي میانگین نمره-اطالعات آزمون من :8 جدول

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20000تا  1000هاي باالي  هاي خام ریاضی رتبه کندال، میانگین نمره- هاي صورت گرفته بر اساس آزمون من طبق بررسی

ی گروه آزمایشی انسان 3000هاي باالي  گروه آزمایشی انسانی از روندي افزایشی و رتبه 1000هاي زیر  گروه آزمایشی تجربی و رتبه

 اند. از روندي کاهشی برخوردار بوده

  

  هاي خام ریاضی به تفکیک جنسیت بررسی وجود روند و تفاوت در میانگین نمره - 2-6

و  9در جدول  1393تا  1380هاي  هاي خام ریاضی در گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک جنسیت طی سال تغییرات میانگین نمره

ها  هاي خام ریاضی گروه مردان در بیشتر سال شود، میانگین نمره مشاهده می 7کل طور که در ش شوند. همان دیده می 7شکل 

هاي خام ریاضی در این  ، تفاوت میانگین نمره)1993Mendenhall ,(بیشتر از گروه زنان بوده است. البته بر اساس آزمون میانگین 

  دار نیست.  از نظر آماري معنی 1393تا  1380هاي  دو گروه طی سال

  رتبه
  رگرسیون خطی  کندال- من

  شیب خط R2مقدار  مناسب بودن مدل  شیب روند  ي تاي مقدار آماره  وجود روند

100-1   67/0 -  37/1 -  64/0  24/1 -  

1000-101   71/0 -  00/2 -  69/0  78/1 -  

2000-1001   69/0 -  95/1 -  70/0  96/1 -  

3000-2001   71/0 -  00/2 -  73/0  02/2 -  

4000-3001   71/0 -  02/2 -  76/0  08/2 -  

5000-4001   71/0 -  10/2 -  73/0  05/2 -  

6000 -5001   71/0 -  10/2 -  77/0  13/2 -  

7000-6001   71/0 -  10/2 -  78/0  12/2 -  

8000-7001   73/0 -  18/2 -  78/0  19/2 -  

9000-8001   74/0 -  18/2 -  79/0  16/2 -  

10000 -9001   77/0 -  23/2 -  82/0  20/2 -  

15000 -10001   78/0 -  16/2 -  82/0  14/2 -  

20000 -15001   82/0 -  23/2 -  84/0  15/2 -  

  -  55/0 -  7/0 -  11/0  49/0  سایر
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به ترتیب براي زنان و مردان، طی  01/0و  02/0مقادیر - �و  -53/0و  - 48/0ي  کندال با مقادیر آماره- اس آزمون منبراس

و  - 65/0هاي خام ریاضی هر دو گروه روندي کامالً کاهشی را طی کرده است و البته دو شیب روند  هاي مذکور میانگین نمره سال

هاي خام ریاضی  تقریباً یکسان است؛ به عبارت دیگر تأثیر عوامل بر تغییر میانگین نمره به ترتیب براي گروه زنان و مردان - 71/0

 اند.  دو گروه مشابه بوده

  

 1393تا  1380هاي  هاي خام ریاضی آزمون سراسري در گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک جنسیت طی سال میانگین نمره :9 جدول

   جنسیت
  سال

1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393  

  4  5  7  4  3  6  5/8  5/11  6  - 2/4  1/9  3/11  5/10  1/14  زن

  4  6  8  6  5  7  1/10  5/13  7/7  - 9/12  5/11  2/13  12  9/15  مرد

    

 
  1393تا  1380هاي  هاي خام ریاضی گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک جنسیت طی سال میانگین نمره :7 شکل

 
هاي  ها براي هر دو گروه زن و مرد، طی سال هاي خام ریاضی تمامی رتبه رسد که میانگین نمره ، به نظر می8با توجه به شکل 

صورت خطوط موازي  هاي خام ریاضی در دو گروه زن و مرد به  ست. تغییرات میانگین نمرهروندي کاهشی داشته ا 1393تا  1380

هاي پارامتري و  ي یکسان بودن شیب روند در هر دو گروه است. از طرف دیگر بر اساس آزمون است که به نوعی نشان دهنده

  داري وجود ندارد.  مردان از نظر آماري تفاوت معنیهاي خام ریاضی زنان و  ناپارامتري آماري، در تمام رتبه بین میانگین نمره

شود.  دیده می 10ي  در جدول شماره 1393تا  1380هاي  کندال به تفکیک جنسیت طی سال-شیب روند بر اساس آزمون من

ز نظر آماري ها و در هر دو گروه زن و مرد ا هاي خام ریاضی در تمامی رتبه کندال، روند کاهشی میانگین نمره-بر اساس آزمون من

  ها، قدر مطلق شیب روند گروه مردان بیشتر از زنان است. هاي رتبه دار است و در بیشتر طبقه معنی
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  1393تا  1380هاي  هاي خام ریاضی آزمون سراسري در گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک جنسیت و رتبه طی سال میانگین نمره :8 شکل

    
 1393تا  1380هاي  کنندگان گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک جنسیت و رتبه طی سال هاي خام ریاضی شرکت شیب روند تغییر میانگین نمره :10 جدول

  رتبه
  مرد  زن

  شیب روند  وجود روند  شیب روند  ندوجود رو

100-1    35/1 -    36/1 -  

1000-101   00/2 -   95/1 -  

2000-1001   88/1 -   00/2 -  

3000-2001   02/2 -   05/2 -  

4000-3001   00/2 -   12/2 -  

5000-4001   08/2 -   14/2 -  

6000 -5001   12/2 -   12/2 -  

7000-6001   12/2 -   14/2 -  

8000-7001   10/2 -   25/2 -  

9000-8001   17/2 -   14/2 -  

10000 -9001   17/2 -   22/2 -  

15000 -10001   13/2 -   25/2 -  

20000 -15001   16/2 -   24/2 -  

  -  66/0-   74/0  سایر

  

-20

0

20

40

60

80

100

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

ی
ض

یا
 ر

ام
خ

ي 
ها

ره 
نم

ن 
گی

یان
م

1-100زن 
1-100مرد 

101-1000زن 
101-1000مرد 

1001-2000زن 
1001-2000مرد 
2001-3000زن 
2001-3000مرد 
3001-4000زن 
3001-4000مرد 
4001-5000زن 
4001-5000مرد 
5001-6000زن 
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 1-100ها به جز  هاي رتبه کندال، در گروه آزمایشی تجربی در تمامی طبقه-هاي صورت گرفته بر اساس آزمون من طبق بررسی

گروه مردان، در هر دو گروه زن و مرد روندي افزایشی و در گروه آزمایشی  101- 1000گروه زنان و مردان و  20000و باالي 

 روندي کاهشی دارد. 20000تا  6000هاي باالي  هاي رتبه انسانی در تمامی طبقه

  

 هاي خام ریاضی به تفکیک سهمیه بررسی وجود روند در میانگین نمره -6- 3

 9در شکل  1393تا  1380هاي  هاي خام ریاضی در گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک سهمیه طی سال تغییر میانگین نمرهنوع 

دار داشته  ها به جز رزمنده، روند کاهشی معنی هاي خام ریاضی در تمامی سهمیه ، میانگین نمره11شود. با توجه به جدول  دیده می

 است. 

  

 
  1393تا  1380هاي  م ریاضی گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک سهمیه طی سالهاي خا میانگین نمره :9 شکل

  
  1393تا  1380هاي  هاي خام ریاضی در گروه آزمایشی ریاضی به تفکیک سهمیه طی سال کندال میانگین نمره- نتایج آزمون من :11 جدول

  کندال- منآزمون 
  سهمیه

  رزمنده  دشاه  ي شهید خانواده  3ي  منطقه  2ي منطقه  1ي  منطقه

             وجود روند

 - 36/0  - 48/0  - 45/0  - 54/0  - 52/0  - 48/0  ي تاي مقدار آماره

 - 37/0  - 52/0  - 53/0  - 59/0  - 64/0  - 67/0  شیب روند

  

هاي گروه  تمامی سهمیه 1393تا  1380هاي  هاي خام ریاضی سال دهند که میانگین نمره هاي انجام شده نشان می بررسی

اند. همچنین براي میانگین  ي شهید که روندي کاهشی داشته است، روندي را طی نکرده ي خانواده جز سهمیه آزمایشی تجربی به

  اي وجود روند خاصی اثبات نشد. هاي مذکور در هیچ سهمیه هاي خام ریاضی گروه آزمایشی انسانی طی سال نمره
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  گیري نتیجهبحث و  -7

ي پایدار، نیاز به ایجاد سیستمی استاندارد و جامع براي  قش آن در توسعهبا توجه به اهمیت بحث آموزش در یک کشور و ن

رشد و افت آموزشی به ویژه در آموزش ریاضی   ي اي و سنجش تأثیر عوامل مختلف بر آن، به منظور بررسی مسئله ارزشیابی دوره

کنندگان آزمون سازمان  توان اطالعات شرکت می هاي استاندارد براي ارزیابی آموزش در کشور را الزم است. در حال حاضر تنها داده

تواند شناخت عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش یک  رغم تالش براي سنجش استاندارد، نمی سنجش آموزش کشور دانست، که علی

شور تدوین شد، ي حاضر، بر اساس اطالعات سازمان سنجش آموزش ک کشور را ارائه نماید. با این حال به ناچار تمامی نتایج مطالعه

اساس تر ارائه کند. بر تر و جامع دقیقتوانست نتایجی بسیار  که در صورت دسترسی به اطالعاتی نظیر سختی سؤال، به طور یقین می

  هاي به کار گرفته شده در این تحقیق، به طور خالصه نتایج زیر به دست آمدند: ها و تکنیک روش

  ،کنندگان  کنندگان آن به کل شرکت با توجه به کاهش نسبت تعداد شرکتوجود افت ریاضی در گروه آزمایشی ریاضی

هاي خام ریاضی براي این گروه طی  سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی و همچنین به دلیل کاهش میانگین نمره

راسري مطرح اثبات شد. در این گروه آزمایشی، درس ریاضی به عنوان درس اصلی در آزمون س 1393تا  1380هاي  سال

است که   ي افت در آموزش ریاضی باشد. جالب توجه این تواند نشان دهنده شود و بنابراین وجود افت در این درس، می می

 ها نیز اتفاق افتاده است. هاي رتبه کنندگان، این افت در تمامی طبقه هاي شرکت ها بر اساس رتبه با تفکیک نمره

 هاي خام ریاضی اثبات نشد.  داري در میانگین نمره ی به طور کلی هیچ نوع روند معنیهاي آزمایشی تجربی و انسان در گروه

گروه آزمایشی تجربی  20000تا  1000هاي باالي  هاي رتبه ها بر اساس رتبه، در تمامی طبقه با این وجود با تفکیک نمره

روند کاهشی  3000هاي باالي  رتبه هاي وجود روندي افزایشی ثابت شد. همچنین در گروه آزمایشی انسانی، در طبقه

 دار اثبات شد. روند افزایشی معنی 1000دار و زیر  معنی

 داري مشاهده نشد و در هر دو  هاي خام ریاضی زنان و مردان تفاوت معنی هاي آزمایشی، بین میانگین نمره در تمامی گروه

 گروه سرعت و نوع روند تغییرات مشابه بود.

 ي رزمندگان، حاکی از  ها به جز سهمیه خام ریاضی در گروه آزمایشی ریاضی در تمامی سهمیههاي  بررسی میانگین نمره

ي شهید وجود  ي خانواده ي این بررسی براي گروه آزمایشی تجربی، فقط در سهمیه وجود روندي کاهشی بوده است. ادامه

داري مشاهده  ود هیچ نوع روند معنیاي وج روندي کاهشی را نشان داد و در گروه آزمایشی انسانی براي هیچ سهمیه

 نگردید.

  

  تشکر و قدردانی

ي ریاضیات اصفهان و برخی از همکاران محترم گروه آمار  ي افت ریاضی خانه در انتها الزم است از اعضاي محترم کمیته

مدیر کل دفتر  آسرایی،همچنین الزم است از زحمات جناب آقاي دکتر اسداهللا هاي اصفهان و صنعتی اصفهان تشکر شود.  دانشگاه

دفتر طرح و آمار سازمان سنجش  معاون ،و سرکار خانم زهرا شکوهی سنجی سازمان سنجش آموزش کشور سازي و روان آزمون

  .گرددشان تشکر و قدردانی ای ي هاي صمیمانه همکاري، به جهت آموزش کشور
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  کارها و راه ها دروس سرویسی آمار براي دانشجویان غیر آماري: چالش
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 دانشگاه شهید بهشتی 
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کارهاي  ها و راهن چالششود و همچنیبررسی دروس سرویسی آمار براي دانشجویان غیرآماري پرداخته می در این مقاله به :چکیده

گیرد. بررسی و توجه به این کارگیري علوم آماري مورد بررسی قرار مییادگیري و بهپیش رو براي جذب دانشجویان غیرآماري به

ي جذب دانشجویان دروس سرویسی آمار و همچنین نحوه ارئهي تدریس و نقش بسیار مهمی را در نحوه کارها ها و راهچالش

هاي علوم انسانی، علوم پایه و فنی کنند. در این مقاله با بررسی روي دانشجویان غیرآماري رشتهایفا می ه علم آمارغیرآماري ب

  گردد.  ارئهکارهاي مناسبی  است راه موجود پرداخته شده است و سعی شده هاهاي تهران، به بررسی چالشمهندسی دانشگاه

  هاي تهران.دانشجویان غیرآماري، دانشگاه کارها، راه ها،دروس سرویسی آمار، چالشهاي کلیدي:  واژه

 

  مقدمه  -1

فنی و مهندسی، پزشکی، علوم  و مدیریت، اقتصادي ها و مطالعات علوم مختلف از جمله علومکاربردن علم آمار در پژوهشبهامروزه  

در علوم  علم آمارروز افزون از ي هاستفاد صلیدلیل اشود. اجتماعی و روانشناسی و غیره به عنوان بخش مهم و اساسی محسوب می

. از سویی انجام شود اطالعات ي آمار وگیري است که باید بر پایهمدیریت علمی در فرایند تصمیم يهکار بستن شیوهلزوم ب یادشده،

وان دانشجویان غیر آماري که به عن هادیگر نیاز به دانستن علوم آماري و به کارگیري آن، براي هریک از دانشجویان این حوزه

 دانستن علوم آماري براي این دانشجویان، به آموزش صحیح و کارآمد آمار شوند از اهمیت باالي برخوردار است.محسوب می

از سویی دیگر یکی از اهداف دروس سرویسی آمار آن است که یک دانشجوي غیر آماري بتواند تفسیر مناسب و گردد.  برمی

  فهم مسایل مرتبط با رشته خود داشته باشد.صحیحی از آمار در 

هاي این دانشگاه در جهت فعالیت میالدي در دانشگاه آکسفورد مورد توجه قرار گرفت. 1870آموزش آمار، اولین بار در سال  

ن در حوزه بسیاري از محققا سطوح تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه بود. از سویی دیگر، آموزش آمار شامل آموزش آمار در تمامی

گلمن و نوالن  ) و1995( ها اشاره نمود. گارفیلدتوان به برخی از آنتحقیقات بسیار مهمی را انجام دادند که می آموزش آمار،

) و 2006)، (2005هاي یادگیري آمار براي دانش آموزان پرداختند. از سویی دیگر، گاردن و همکاران () به بررسی روش2002(

هاي گیرند و همچنین به بررسی ویژگیها دانشجویانی (دانش آموزانی) که تحت آموزش آمار قرار میژگی) به بررسی وی2009(

آمار پرداختند و نکات مهمی را درمورد دانشجوي (دانش آموز) و استاد (معلم) آماري خوب، بیان کردند. اورسون  استادان( معلمان)

پرداختند و به نوعی  موجود در فضاي مجازي وزش آمار با استفاده از امکاناتبررسی آم ) به2008) و اورسون و گاردفیلد (2006(

  را مورد بحث و بررسی قرار دادند.آموزش مجازي آمار 
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) ، به بررسی موضوع آموزش آمار براي 2009) و لنکستر و همکاران (2004اما بسیاري دیگر از محققان مانند گاردن (

و تدریس دروس آماري که تحت عنوان دروس سرویسی آمار براي  ارئهنحوه  ین تحقیقات،دانشجویان غیرآماري پرداختند. در ا

) نشان داد، دانشجویان 2006( توان از آن یاد کرد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سوويدانشجویان غیر آماري می

یز و تحقیقاتی بیان کنند و بیان کردن چنین توانند سواالت بحث برانگگذرانند ، میغیرآماري که دروس سرویسی آمار را می

اسب نقش بسیار مهمی در ایجاد کند تا ذات و اساس آمار را بفهمند. اگرچه محیط آموزش منسواالتی به دانشجویان کمک می

ه بررسی با استفاده از روش تحلیل ساختاري تاییدي ب )2010پاینده و امیدي ( از سویی دیگر،  کند.گونه سواالت ایفا می این

ي تدریس درس آمار و احتمال مهندسی پرداختند و با ترکیب دو سیستم آموزشی سنتی و مجازي در این درس، سیستم  نحوه

  جدیدي را معرفی نمودند.

توان نتیجه گرفت که امروزه آموزش آمار به دانشجویان غیر آماري مورد توجه بسیاري می با توجه به تحقیقات بیان شده،

دلیل مهمی که  هاي اخیر مقاالت بسیاري در این حوزه به چاپ رسیده است.برتر دنیا قرار گرفته است و در سال يها دانشگاه

، نقش مهم آن در شرایط حساس و  روزانه  تاثیر آمار در زندگی توان در مورد این موضوع به آن اشاره نمود اهمیت پیدا کردن می

موضوع آموزش  هاست. که این موضوع هنوز در کشورمان مورد توجه قرار نگرفته است.شو پژوهها  در بسیاري از تخصص  کاربرد آن

انجمن آمار  ) در خبر نامه1387و صادقی ( )1382رجالی ( )،1382آمار در ایران توسط استادان بزرگی همچون وحیدي اصل (

  محققان کشور ما قرار نگرفته است. به طور جدي مورد توجه  مطرح شد اما هنوز

هاي موجود براي جذب دانشجویان غیرآماري به ها و چالشه آنئي ارابررسی دروس سرویسی آمار، نحوهبه  ر این مقاله،د

 با انجام یک کار براي این منظور هاي علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی، پرداخته شده است.خصوص دانشجویان رشته

بررسی قرار گرفته است و سپس با انجام یک کار میدانی روي دانشجویان غیر آماري  ها مورد بحث واي، مهمترین چالشکتابخانه

 نتایج تحلیل عاملی، اي تصادفی انتخاب شده است و بر اساس نتایج توصیفی وهاي تهران، نمونهمشغول به تحصیل در دانشگاه

  کارهاي مناسب آن بیان شده است. راه ارئهها مورد نظر و چالش

شود. به بیان مفاهیم اساسی مورد نیاز در این مقاله پرداخته می ه صورت زیر سازماندهی شده است: در بخش دوم،این مقاله ب

هاي کلی پیش رو براي جذب دانشجویان غیر آماري به یادگیري و به کاربردن علوم آماري مورد بررسی قرار در بخش سوم، چالش

  شود.نی را در بخش چهارم و در نهایت در بخش پنجم، نتیجه گیري بحث بیان میگیرد. سپس نتایج به دست آمده از کار میدامی

  

  مفاهیم اساسی - 2

  دروس سرویسی آمار 2- 1

هاي مختلف علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی، دروس آمار گنجانده شده در برنامه چهار ساله دوره کارشناسی برخی از رشته

هاي شوند. به عنوان مثال در برنامه چهار ساله دوره کارشناسی رشتهویسی آمار نامیده میاین دروس تحت عنوان دروس سر است.
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در نظر گرفته شده  هاي مجموعه مدیریت، حسابداري، مجموعه اقتصاد و علوم سیاسی دروس سرویسی آمارعلوم انسانی مانند رشته

  است.  گردآوري شده 1شرح این دروس و تعداد واحدهاي آن در جدول  است که

  ي علوم انسانیها : شرح دروس سرویس آمار در رشته1جدول

  تعداد واحد   نام درس سرویسی امار رشته

  3  1آمار   مجموعه رشته مدیریت

  3  2آمار

  4  1آمار   حسابداري

  4  2آمار

  3  آمار  سیاسی و اقتصاد علوم

  

هاي ریاضی، علوم کامپیوتر، علوم زیستی و در نند رشتههاي علوم پایه ماهمچنین، در برنامه چهار ساله دوره کارشناسی رشته

شرح  در نظر گرفته شده است که نیز دروس آمار هاي فنی مهندسی مانند مجموعه مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک، صنایعرشته

  گردآوري شده است.  2این دروس و تعداد واحدهاي آن در جدول 

  علوم پایه و فنی مهندسی يها : شرح دروس سرویس آمار در رشته2جدول

  تعداد واحد  نام درس سرویسی امار رشته

  برق ، کامپیوتر مجموعه رشته مهندسی

  مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک

  3  و احتمال مهندسی آمار

  مهندسی صنایع

  3  1احتمال 

  3  تئوري احتمال

  3  مبانی احتمال

  ریاضی

  3  مبانی احتمال

  3  1احتمال 

  3  ي آماريها روش

  3  مبانی احتمال  علوم کامپیوتر

  2  آمار  علوم زیستی
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هاي هاي مشترك مجموعه رشته مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و حسابداري شامل آمار توصیفی و شاخصهمچنین، سرفصل

ها، توابع انواع آنتمرکز و پراکندگی مانند میانگین، نما، میانه و واریانس و همچنین مفاهیم اولیه احتمال، متغیرهاي تصادفی و 

هاي آماري، ماري، روشآي مهم ها جرم احتمال، توابع چگالی احتمال، تابع توزیع، میانگین و واریانس متغیرهاي تصادفی، توزیع

 ، آزمون فرض،ي، استنباط آماري، فواصل اطمینانمفهوم براورد و پارامترهاي آمار گیري تصادفی و اعداد تصادفی،مفهوم نمونه

هاي مشترك دروس شود. از سویی دیگر سرفصلریانس، همبستگی و رگرسیون براي یک ترم تحصیلی تدریس میوا تحلیل

هاي فنی و مهندسی و علوم پایه شامل آمار توصیفی، مبانی احتمال، مفاهیم متغیرهاي تصادفی و انواع آن، توابع سرویس رشته

ي مهم آماري، توزیع تابعی از متغیرهاي تصادفی، بردارهاي ها توزیع ر،د گشتاوچگالی و جرم احتمال و توابع توزیع، .توابع مول

هاي فرض و تحلیل واریانس براي یک ترم تدریس هاي شرطی، همبستگی و رگرسیون، فواصل اطمینان و ازمونتصادفی، توزیع

   هستند.

  دانشجویان غیر آماري 2-2

بایست هاي تخصصی خود (غیر از دانشجویان رشته آمار)، میرشتهدانشجویانی که براساس برنامه چهار ساله دوره کارشناسی 

  شوند. دروس سرویسی آمار را بگذرانند، دانشجویان غیر آماري نامیده می

  تدریس گروهی 2- 3

شامل یک استاد آمار و یک استاد  در این شیوه، براي تدریس یک درس سرویسی آمار مانند آمار و احتمال مهندسی از دو استاد

مسایل و مباحث  کنند و به ترتیبشود. در این روش دو استاد به صورت همزمان در کالس حضور پیدا میدسی، استفاده میمهن

شود. هاي آماري توسط استاد آمار بیان میاین مسایل به وسیله روش هايگردد و راه حل میمهندسی توسط استاد مهندسی طرح 

ه دهند. نکته قابل توجه در این شیوه، همزبانی و درك ئرانی مشترك و همزمانی را اراتوانند سخندر این شیوه هر دو استاد می

  ت.هاي دروس سرویسی اسمناسب هردو استاد در مورد سرفصل

  تدریس مجازي آمار 2- 4

تفاده از پست گیرد. در این روش نیاز است دانشجویان توانایی اسها صورت میدر این شیوه، آموزش آمار از طریق اینترنت و وبگاه

امکانات اینترنتی مناسب، داشته  الکترونیکی، توانایی استفاده از اینترنت، فراهم بودن تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب و

  باشند.

  نرم افزارهاي رایج آماري 5-2

هاي کاربردي مورد هشاست که در انجام پژو  SPSS ,SPLUS ,Rمنظور از نرم افزارهاي رایج آماري، نرم افزارهاي همچون

  گیرد.استفاده قرار می
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  تدریس سنتی دروس سرویسی آمار 2- 6

نامند. در این هاي مشخص دروس سرویسی آمار به صورت محض و غیر کاربردي را تدریس سنتی آن دروس میتدریس سرفصل

همچنین در  گیرد.د استفاده قرار نمیهاي نوین تدریس دروس سرویسی آمار مانند تدریس گروهی، آموزش مجازي مورشیوه، شیوه

گاهی اوقات شود. هاي کاربردي استفاده نمیحین تدریس از ابزارها و امکانات مناسب مانند نرم افزارهاي رایج آماري و انجام پروژه

چنین در این شود. همبه صورت ناقص و یا اصال تدریس نمی هابه دلیل کمبود زمان در طول ترم برخی از سرفصل در این شیوه،

 ارئههاي محضی هاي کاربردي مناسب مرتبط با رشته دانشجویان غیرآماري، وجود نداشته و صرفا مثالشیوه، استفاده از مثال

ها به خوبی ارتباط برقرار کند. در این شیوه، استادان به روز نبوده و مباحث این دروس مثال تواند با آنشود که دانشجو، نمی می

  گذارد.ها اثر منفی میو این موضوع روي نحوه تدریس آن شودتکراري میها براي آن

  ارزشیابی سنتی دروس سرویسی آمار 2- 7

و در بعضی  گرفتن امتحان میان ترم، پایان ترم نحوه ارزشیابی سنتی از دانشجویان در دروس سرویسی آمار ممکن است به صورت

شود و دانشجویان شود. در این شیوه سواالت تشریحی و بعضا تستی طراحی می اوقات تنها یک امتحان پایان ترم در نظر گرفته

  شوند.ها و روابط آماري سنجیده میتنها از نظر فرمول

  ارزشیابی نوین دروس سرویسی آمار 8-2

بلکه در این  شودنحوه ارزشیابی نوین از دانشجویان در دروس سرویسی آمار تنها گرفتن امتحان میان ترم، پایان ترم ختم نمی

هاي کاربردي در طول ترم انجام شیوه، بخشی از ارزشیابی به صورت کاربردي با استفاده از نرم افزارهاي رایج آماري و یا انجام پروژه

 شود.می

  هاي پیش رو براي جذب دانشجویان غیر آماريچالش - 3

اي، شوند. با استفاده از مطالعات کتابخانهپرداخته می هاي پیش رو براي جذب دانشجویان غیر آماريدر این بخش به بررسی چالش

 این سه به طور کلی سه چالش مهم و اساسی پیش رو براي جذب دانشجویان غیر آماري مورد شناسایی قرار گرفت. از سویی دیگر،

در  بنا نهاده شده اند. "دعامل استا "و  "عامل ساختارها و امکانات آموزشی"، "عامل دانشجو"چالش مهم بر اساس عواملی همچون 

  شود.ها پرداخته میادامه به بررسی این چالش

  بودن به دانشجویان غیرآماري در دروس سرویسی آمار مند نبودن و بی انگیزهعالقهچالش اول : 3- 1

الیل مختلفی وکلی نداشتن انگیزه وعالقه در دانشجویان غیرآماري است. عالقه نداشتن دانشجویان د هاي اساسییکی از چالش

  ها اشاره نمود:توان به برخی از آنممکن است داشته باشد که می

 تن اطالعات کافی از کاربرد علم آمار در دبیرستان نداش - ١

  داشتن تصویر خسته کننده و غیر قابل فهم از علم آمار - ٢

  داشتن خاطرات ناخوشایند از ریاضیات دبیرستان و دانشگاه - ٣
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  فی و علم آمارتفاوت قایل نشدن بین آمار توصی -٤

 ضعیف بودن در دروس ریاضیات دبیرستان و دانشگاه  -٥

  کاربرد علم آمار در رشته خود تن اطالعات کافی ازنداش -٦

شود و بهایی داده نمی آنبه آمار و معرفی کاربردهاي  توان گفت که در سطوح مختلف تحصیلی، میدر شرح دالیل بیان شده 

است و تنها به معرفی آمار  هاي آن ناکافیر و مدلسازي درنظر گرفته شده است که سرفصلتنها در دبیرستان درسی تحت عنوان آما

شده است و خبري از علم آمار و کاربردهاي آن نیست. دانش آموزان، از کاربردهاي علم آمار آگاهی و  توصیفی پرداخته پرداخته

آموزند. همچنین آموزش وانی و نمودارهاي آماري آن را میهاي فراکنند. از آمار تنها آمار توصیفی، جدولاطالعاتی پیدا نمی

شود که بسیار خسته کننده و کسل آور آمارتوصیفی نیز بدون استفاده از نرم افزارهاي رایج آماري و به صورت دستی، انجام می

م افزارهاي رایج آماري سبب ایجاد و انجام محاسبات آماري بدون استفاده از نر است. به بیان دیگر، بیان نکردن کاربردهاي علم آمار

آموزان، داشتن خاطرات شود. از سویی دیگر ممکن است در برخی از دانشتصویر خسته کننده و غیر قابل فهم از آمار می

  را ایجاد کند. ناخوشایند از ریاضیات دبیرستان، تصویر خسته کننده و غیر قابل فهم از آمار

طول دوران تحصیل خود تا قبل این که وارد دانشگاه شوند، آن طور باید و شاید از  طور که بیان شد دانشجویان درهمان

انگیزه شدن شوند و این خود اولین عامل بیشوند و بین علم آمار و آمار توصیفی تفاوتی قایل نمیآموزش آمار برخوردار نمی

(به ویژه براي  دبیرستان نشجویان در دروس ریاضیاتگردد. از سویی دیگر، ضعیف بودن دادانشجویان از دروس سرویسی آماري می

شود. به درك مفاهیم آمار معرفی می انگیزه شدن دانشجویان دربه عنوان دومین عامل در بی هاي علوم انسانی)دانشجویان رشته

شوند به دلیل لی روبه رو میاند وقتی با مفاهیم توابع چگاعنوان مثال دانشجویانی که دروس سرویسی آمار را در دانشگاه اخذ نموده

گیرند و در نهایت اگر آموزش آمار به ضعف در مفاهیم انتگرال و مشتق در ریاضیات دبیرستان، مفاهیم یادشده را به خوبی فرا نمی

و  یزگیانگگاه دانشجو احساس بیدانشجویان بدون استفاده و معرفی کاربردهاي علم امار در رشته مورد نظر دانشجو انجام نشود آن

  اي شدیدي در دروس آمار خواهد داشت. عالقهبی

  مناسب آموزشی و امکانات آموزشی وجود ساختارها چالش دوم : عدم 2-3

توان مطرح نمود، عدم وجود ساختارهاي آموزشی و امکانات آموزشی مناسب براي تدریس دروس و کلی دیگري که می چالش اصلی

  ها به شرح زیر است:چالش این هاست.سرویسی آمار در دانشگاه

هایی با تعداد دانشجویان زیاد است، که هاي دروس سرویسی آمار، کالسدلیل کمبود فضاهاي آموزشی، کالسهمواره به - ١

ي الزم را بازده شوند که دیگر استادهاي دروس عمومی تبدیل شوند میها به کالسشود این کالساین موضوع سبب می

ها در طول یک ترم براي استاد درس وارزیابی آن هايوع نداشته باشد و تدریس تمامی سرفصلبراي بیان موضوعات متن

 ناممکن گردد.

واحد)، نسبت به دروس تخصصی دانشجویان غیر  4یا  3، 2 ها تعداد واحد دروس سرویسی آمار (اغلب درهمه رشته - ٢

 ارئهواحد) که براي دانشجویان فنی مهندسی 3ی (عنوان مثال در درس آمار و احتمال مهندستر است بهآماري بسیار کم

هاي اماري واحد)، روش3(1واحد)، احتمال  3هاي چندین درس رشته آمار مانند مبانی احتمال(معادل سر فصل شودمی

واحد) است. بنابراین این موضوع سبب شده است که دانشجویان غیرآماري مباحث زیادي را در 3واحد)و رگرسیون(3(

ترم این مباحث را  4الی  3واحد در طول  12واحد بگذرانند، در صورتی که دانشجویان آمار در  4و 2،3م در طول یک تر
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دروس عمومی را دردانشجویان  کنند. از سویی دیگر کم بودن تعداد واحدهاي دروس سرویسی آمار، ذهنیتمطالعه می

 اند.ها دروس عمومی اخذ نمودهکند گویی آنغیراماري ایجاد می

عدم استفاده کرده از امکانات و ابزار مناسب آموزشی مانند استفاده از منابع معتبر و مناسب، استفاده نرم افزارها رایج  - ٣

شود که هاي حل تمرین سبب میها، آموزش از طریق انجام پروژه وکالسآماري، آموزش مجازي، آموزش از طریق رسانه

  این دروس از خود نشان ندهند. به ايدانشجویان غیر آماري انگیزه و عالقه

مانند تدریس گروهی استادان در دروس  هاي نوین تدریسنبود ساختارهاي آموزشی مشخص براي پیاده سازي شیوه -٤

 سرویسی آماري.

 هاي ارزشیابی نوین توسط استادان در دروس سرویسی آماري.پیاده سازي شیوه مشخص براي نبود ساختارهاي آموزشی -٥

 

  استاد دروس سرویسی آمار هاي مربوط بهچالش چالش سوم : 3- 3

توان ها را در موارد زیر میآمار است که این چالش در نهایت آخرین چالش اصلی و کلی مربوط به استاد دروس سرویسی

  خالصه کرد:

دان توان استاهاي مهم مربوط به استاد دروس سرویسی آمار است. میتدریس سنتی دروس سرویسی آمار یکی از چالش - ١

رشته آمار است ب) استادانی که  ها: الف) استادانی که تخصص آننمودتقسیم  را به دو گروه دروس سرویسی آمار

 اند.هاي خود، به مفاهیم آماري آشنایی پیدا کردهواسطه به کاربردن آمار در پژوهشها آمار نیست ولی بهتخصص آن

گیرد که کارایی الزم را براي جذب دانشجویان غیر آماري در می شیوه سنتی که توسط هر دو گروه مورد استفاده قرار

 ندارد. در رشته مرتبط کاربردن علوم آماريیادگیري و به

 هاي مهم مربوط به استاد دروس سرویسی آمار است.نیز یکی دیگر چالش هاي نوین آموزش آمارعدم استفاده از روش - ٢

مربوط به دروس سرویسی آمار است.  یس گروهی استادن در یک کالستدر هاي نوین آموزش آمار، شیوهیکی از شیوه

 و آموزش مجازي است که ها اخبار و رسانه هاي نوین تدریس استفاده از نرم افزارهاي رایج آماري،یکی دیگر از شیوه

  مورد توجه استادان قرار نگرفته است.

ه ارزشیابی سنتی از دانشجویان دروس سرویسی آمار هاي مهم مربوط به استاد دورس سرویسی، نحویکی دیگر از چالش - ٣

 هاي آماري است. ي نوین ارزیابی با استفاده از نرم افزارهاي رایج آماري و انجام پروژهها و عدم استفاده از شیوه

  

  ي تهران ها دورس سرویس دانشجویان غیرآماري دانشگاه کارکاربردي: بررسی -4

تهیه پرسشنامه  هاي علوم انسانی، فنی و مهندسی وعلوم پایه هستند باي تهران که داراي رشتههاي سراسربا درنظر گرفتن دانشگاه

اي، سه دانشگاه شهید بهشتی ، تهران و خواجه نصیر به عنوان خوشه هاي نمونه گیري خوشهگرفتن از روشو همچنین با بهره

ي علوم انسانی انتخاب ها رشته هید بهشتی، تهران و الزهرا برايهاي شو دانشگاه هاي فنی مهندسی و علوم پایهبراي رشته نمونه

نمونه به تصادف از دانشجویان  300با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی ساده حدود  ها شدند و در مرحله بعد درون این خوشه

دروس مبانی احتمال و  ري شده،تصادفی جمع آو در نمونهاند. اند انتخاب شدهغیرآماري که دروس سرویسی آمار را گذرانده

ي فنی و مهندسی به عنوان دروس سرویسی ها ي علوم پایه و آمار و احتماالت مهندسی براي رشتهها براي رشته 1احتمال

 ي علوم انسانیها براي رشته همچنین در نمونه تصادفی جمع آوري شده، درس آمار و کاربردها دانشجویان درنظر گرفته شده بود.
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با  ها موثرو مولفهتعداد زیادي متغیر  مدیریت وعلوم اقتصاد و علوم اجتماعی) در نظر گرفته شده است. در این تحقیق يها (رشته

  اي به دست آمد که این متغیرها به شرح زیر هستند: استفاده از مطالعه کتابخانه

  ت ؟هاي آماري چالش بیشتري را براي یادگیري داشته اس: کدام یک از سرفصل1متغیر 

  : آیا در حین تدریس نرم افزار آماري نیز آموزش داده شده است؟ 2متغیر 

     )براي درس سرویسی آمار در نظر گرفته شده بود؟TA: کالس حل تمرین (3متغیر 

  : میزان آشنایی استاد با مسایل روز مرتبط با رشته دانشجویان در هر رشته چگونه بوده است؟4متغیر 

  ي کاربردي در حوزه رشته دانشجو پرداخته است؟ها سی آمار ، استاد چه مقدار به مثال: در درس سروی5متغیر 

    استاد مربوطه چگونه بوده است؟ : نحوه تدریس6متغیر 

 : دروس سرویسی آمار تا چه اندازه دانشجو را در رشته مورد نظرش یاري کرده است؟7متغیر 

 سی آماري دانشجو چگونه بوده است؟و نمره دروس سروی 1،2: نمره دروس ریاضی 8متغیر 

  : تواتایی تدریس استاد در درس (دروس) سرویسی آماري چگونه بوده است؟9متغیر 

  : نحوه ارزیابی استاد دروس سرویسی چگونه بوده است؟10متغیر 

 : ابزار و امکانات مورد استفاده استاد براي تدریس دروس سرویسی چگونه بوده است؟ 11متغیر 

  ي علوم پایه و فنی مهندسیها فی مربوط به رشتهنتایج توصی 4- 1

 آمار و احتماالت مهندسی به صورت 1امکانات و ابزار مورد استفاده استاد براي تدریس دروس مبانی احتمال و احتمال - ۱

% به وسیله نرم افزار بوده است. همچنین تدریس 8/3% به وسیله پاورپینت و تنها 1/12% به وسیله جزوه دستی، 1/84

% به صورت تشریحی بوده است که 7/96هی در این دروس صورت نگرفته است. از سویی دیگر، نحوه ارزشیابی دروس گرو

% از چند روش (تشریحی ، تستی ، نرم افزار ، کنفرانس و ...) براي ارزشیابی و 2/2درصد خیلی زیادي از نمونه است و 

اي براي امتحان میان ترم % از نمونه تصادفی، هیچ نمره7/2 نین براياند. همچ% ازنرم افزار براي این کار استفاده کرده1/1

نمره براي امتحان میان ترم داشته اند، اختصاص  6% بیشتر از 33نمره و  6 تا 3% ،  9/59اختصاص داده نشده است و 

 داده شده است.

ایم. نتایج صورت جدا گانه بررسی نمودهمیزان آشنایی استاد با مسایل روز مرتبط با رشته دانشجویان را در هر رشته به  - ۲

% و در رشته مهندسی 30% و در رشته برق 63% و در رشته علوم کامپیوتر 45به این صورت است که در رشته ریاضی 

همچنین در مورد توانایی  اند که آشنایی استاد با مسایل روز رشته ي آنان ضعیف است .%، اعالم کرده75کامپیوتر 

% و در رشته مهندسی 63% و در رشته علوم کامپیوتر 46در رشته ریاضی  نیز نتایج به شرح زیر است: تدریس استاد درس

  %اعالم کرده اند که توانایی تدریس استاد ضعیف بوده است.72% و در رشته مهندسی کامپیوتر 50برق 

آید. رویسی به حساب میمورد نظر یک رکن اساسی و مهم در آن دروس س هاي کاربردي و مرتبط با رشتهحل مثال - ۳

% و 45% ، در رشته مهندسی برق 2% ، در رشته علوم کامپیوتر 19نتایج این موضوع به شرح زیر است: در رشته ریاضی 
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% از افراد  3/75را در سطح خوب دانسته اند. در کل  ها افراد نمونه میزان حل این مثال ز% ا1در رشته مهندسی کامپیوتر 

 هاي کار بردي در حوزه رشته شان به صورت ضعیفی پرداخته شده است.د که به مثالنمونه اعالم کرده ان

در سوالی که راجع به انتخاب مشکل ترین سرفصل از نظر دانشجویان بوده است ، تابع چگالی و تابع جرم احتمال با   -۴

این سوال به خود اختصاص داده را در  ها % به ترتیب باالترین درصد1/12% و آزمون فرض با 6/17، رگرسیون با  9/37%

 اند.

  آمار انجام شده است. کاربردي در درس سرویسی % از نمونه تصادفی، انجام کار پروژه 7/29 -۵

که نرم افزار آموزش داده شده است  ها % از نمونه تصادفی هیچ آموزش نرم افزاري نداشته اند و در بین سایر گروه9/65 -۶

 رین درصد را به خود اختصاص داده است.% ) باالت3/14( با  Spssنرم افزار 

  بوده است. 16% نمره درس سرویسی آماري باالي 2/41و  2% نمره ریاضی 6/38، 1% نمره ریاضی 1/40 -۷

% از 9توانند از آن استفاده کنندو تنها از نمونه ما کالس حل تمرینی وجود داشته است که دانشجویان به %5/66 براي  -۸

  رضایت کافی داشته اند. هادانشجویان از این کالس

% 3/36گزینه زیاد،  %9/15دان رشته دانشجویان نتایج به شرح زیر است در مورد مفید بودن دروس سرویسی آمار با - ۹

 اند. انتخاب نموده گزینه کم %8/47 ،گزینه متوسط

  

  هاي علوم انسانینتایج توصیفی مربوط به رشته 2-4

  نتایج به شرح زیر است:

، % به وسیله جزوه دستی7/80ر است: به شرح زی مورد استفاده استاد براي تدریس درس آمار و کاربردها امکانات و ابزار - ۱

% به صورت تشریحی 7/86% به وسیله نرم افزار بوده است. نحوه ارزشیابی دروس 7/14% به وسیله پاورپینت و تنها 7/4

% از نرم افزار براي این کار 3/7راي ارزشیابی و % از چند روش ب7/0بوده است که درصد خیلی زیادي از نمونه است 

اي  % از نمونه تصادفی، هیچ نمره3/19همچنین  اند و تدریس گروهی در این دروس صورت نگرفته است. استفاده کرده

نمره براي امتحان میان ترم  6% بیشتر از 7/20نمره و  6 تا 3%، 26 براي امتحان میان ترم اختصاص داده نشده است و

  اند. شتهدا

ایم. نتایج به میزان آشنایی استاد با مسائل روز مرتبط با رشته دانشجویان را در هر رشته به صورت جدا گانه بررسی نموده - ۲

اند که  % اعالم کرده63% و در رشته علوم اجتماعی 49% و در رشته علوم اقتصاد 56 ي مدیریتها در رشته شرح زیر است:

 ي آنان ضعیف است . در مورد توانایی تدریس استاد نیز نتایج به شرح زیراست: شتهآشنایی استاد با مسایل روز ر

اند که  % اعالم کرده49% و در رشته علوم اجتماعی 60% و در رشته علوم اقتصاد 51هاي مدیریت دانشجویان در رشته

  توانایی تدریس استاد ضعیف بوده است.

%، 2/17ي مدیریت ها اساسی و مهم در درس سرویسی است. در رشته هاي کاربردي و مرتبط با رشته یک رکنحل مثال - ۳

 اند. را در سطح خوبی دانسته ها % دانشجویان، میزان حل این مثال32، در رشته علوم اجتماعی %18در رشته علوم اقتصاد 

عیفی پرداخته شده شان به صورت ض ي کاربردي در حوزه رشتهها % از افراد نمونه اعالم کرده اند که به مثال69در کل 

  است. 

در سوالی که راجع به انتخاب مشکل ترین سرفصل از نظر دانشجویان بوده است ، تابع چگالی و تابع جرم احتمال با  -۴

را در این سوال به خود اختصاص  ها % به ترتیب باالترین درصد7/10% و آزمون فرض با 7/30%، رگرسیون با 3/37

 اند. داده
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  اند.ار پروژه در درس سرویسی آمار انجام داده% ار نمونه انجام ک38 -۵

که نرم افزار آموزش داده شده است  ها اند و در بین سایر گروه % از نمونه در این درس هیچ آموزش نرم افزاري نداشته80 -۶

 % ) باالترین درصد را به خود اختصاص داده است.4( با  Splus-spssنرم افزار 

  بوده است . 16% نمره درس سرویسی آماري باالي 39و  2یاضی % نمره ر5/42، 1% نمره ریاضی 34 -۷

% از 14از نمونه کالس حل تمرینی وجود داشته است که دانشجویان بتوانند از آن استفاده کنند و تنها  %44 براي -۸

 اند. ها رضایت کافی داشته دانشجویان از این کالس

  

  براساس نتایج توصیفی هامعرفی چالش 4- 3

هاي هاي موجود در دروس سرویسی آمار را براي دانشجویان غیرآماري مشغول به تحصیل در دانشگاهتوان چالشبه طور کلی می

  تهران به شرح زیر بیان کرد:

هاي تهران به مربوط به دانشجویان فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه تدریس دروس سرویسی آمار - ۱

تدریس همزمان دروس سرویسی به روش تدریس گروهی، جایی یگر، همچنین از سویی د صورت تدریس سنتی است.

ماري به دن همزمان از نرم افزارهاي رایج آهمچنین استفاده نکري ندارد. هاي تدریس دروس سرویسی آماردر روش

و  نکردن از اخبار استفاده و همچنین هاي مجازي آمارهمراه تدریس در کالس درس، استفاده نکردن از آموزش

هاي دانشجویی در تدریس این ها براي انجام پژورهها براي ایجاد انگیزه در دانشجویان و سمت و سو دادن آن رسانه

   باشد .هاي تهران مشهود میدروس در دانشگاه

 ، وضعیت خوبی ندارد.ي مورد بررسیها میزان آشنایی استاد با مسایل روز مرتبط در همه رشته - ۲

آمار است که توجه کافی از سوي  و مرتبط با رشته یک رکن اساسی و مهم در درس سرویسیهاي کاربردي حل مثال - ۳

  نشده است. درس به این موضوع استاد

استفاده از نرم افزارهاي رایج آماري در  ي به انجام کار پروژه درس سرویسی آمار، کالس حل تمرین و همچنینتوجه  -۴

 تدریس استاد نشده است.

) مشهود است و ارتباط مستقیمی با نمره 2 و1ان در دروس ریاضیات دانشگاه (ریاضیات عمومی دانشجوی ضعیف بودن -۵

 دروس سرویسی آمار دارد.

هاي تهران دروس وضعیت بررسی ساختارهاي و امکانات آموزشی براي تدریس دروس سرویسی آمار در دانشگاه -۶

سه واحد آموزشی  ه، دروس سرویسی آمارمناسبی نداشته است به طوري که در بخش فنی مهندسی و علوم پای

ي مهم علم آمار است که گاهی نیاز به بیان یک ها هاي این دروس بسیار زیاد و از قسمتشوند، سر فصلمحسوب می

ي دروس سرویسی ها دمه و پیش زمینه عمیق دارند اما معموال به علت کمبود وقت و جمعیت باالي کالسقم

راي مطرح کردن عمق و پایه مطالب کاري بس دشوار است.) معموال این (هماهنگ کردن یک جمعیت زیاد ب

 شوند. به صورت سطحی و بسیار سریع تدریس می ها سرفصل

 

  براساس تحلیل عاملی هامعرفی چالش 4- 4

هاي و مولفه متغیرهاي روابط بین (مانند ماهیت روابط بین متغیرهاي یک مجموعه معینکه  کلی است روش تحلیل عاملی

موثر  و شناسایی عواملبین این متغیرها یی هایافتن رابطهکند. هاي براي جذب دانشجویان غیر آماري) را تعیین میموثر بر چالش

باشد. تحلیل عاملی تکنیکی است که  بسیار مشگل و گاه ناممکن می موثر متغیرهاي خالصه کردن تر در آن تحقیق براساسو کلی
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هدف  .سازد ) امکان پذیر میها اي وابسته به هم را به صورت تعداد کوچکتري از ابعاد پنهان (عاملکاهش تعداد زیادي از متغیره

بر مبناي این  پردازد این روش به بررسی همبستگی تعداد زیادي از متغیرها می ست.اخالصه کردن متغیرهاي وابسته  اصلی آن

ه دو یا چند عامل که همان مجموعه متغیرها هستند محدود شوند که در نهایت ب بندي می اي دسته متغیرها به گونه ،روش

عبارت دیگر متغیرهاي مورد استفاده در تحقیق بر اساس صفات مشترکشان به دو یا چند دسته محدود شده و این به گردند،  می

یرهاي آن محاسبه شده و دست آمده و در هر عامل نیز روابط بین متغه ب ها روابط بین عامل پسشود و س میده عامل نامی ها دسته

که مراحل اجراي روش تحلیل عاملی در  شوند. محاسبه می ،در نهایت هدف اصلی تحقیق که روابط بین متغیرهاي تحقیق است

  پیوست بیان شده است.

هاي براي جذب دانشجویان غیر با اجراي روش تحلیل عاملی و بر اساس ماتریس همبستگی بین متغیرهاي موثر بر چالش

  شوند که این سه عامل به شرح زیر هستند:متغیر به سه عامل کلی تقسیم می 11 شود که میاستنباط  ي،آمار

  }8و متغیر  7، متغیر1عامل دانشجو {متغیر  - الف

  }11و متغیر  3عامل ساختارها و امکانات آموزشی{ متغیر -ب

  }10یر و متغ 9، متغیر6، متغیر  5، متغیر  4، متغیر2عامل استاد { متغیر  -ج

ها است. که این نتایج، مباحث مطرح شده در بندي فوق، نزدیک بودن ضرایب همبستگی متغیرها در هریک از عاملدلیل تقسیم 

  کند.بخش سوم را تایید می

  گیرينتیجهبحث و  - 5

، "دانشجو" این سه چالش مهم بر اساس محوریت به طور کلی سه چالش مهم براي جذب دانشجویان غیر آماري وجود دارد.

ساختن ساختارها و فضاهاي آموزشی مناسب نقش بسیار  شود. از سویی دیگر،خالصه می "استاد"و  "ساختارها و امکانات آموزشی"

باعث  هاي دروس سرویسی آمار متناسب با زمانو بازنگري مجدد سرفصل تنظیم کند.مهمی را در تدریس دروس سرویسی ایفا می

تواند بسیاري از کاربردن روش تدریس گروهی در این دروس میشود. از سویی دیگر، بهیان غیرآماري مییادگیري عمیق در دانشجو

استادان خبره و قوي براي تدریس دروس  همچنین وجود انگیزه بودن دانشجویان غیرآماري را برطرف نماید.هاي ازجمله بیچالش

ها کاربرد علم آمار را در رشته تخصصی لم آمار بسیار باال برد به طوري که آنتواند انگیزه دانشجویان را نسبت به عسرویسی آمار می

توانند علم آمار بسیار حس نمایند و اضطراب ناشی از دروس سرویسی آمار در این دانشجویان کاهش یابد و دانشجویان می خودشان

  هاي خود به کار برند.را به خوبی در پژوهش

  

  تشکر و قدردانی

  ، که حمایت الزم را در این تحقیق انجام دادند..دانشگاه شهید بهشتی درانی از گروه آمار دانشکده علوم ریاضیبا تشکر و ق
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  پیوست

  به شرح زیر است: مراحل اجراي تحلیل عاملی

  تولید ماتریس همبستگی براي تمامی متغیرهاي نمونه آماري: -اولمرحله الف)

بنابراین در استفاده از این روش باید ماتریس  ،ش تحلیل عاملی بر همبستگی بین متغیرها استوار استجا که اساس رو از آن

از تحلیل  ،متغیرهایی که با هیچ متغیري همبستگی الزم را نداشته باشند شود توصیه می همبستگی بین متغیرها نیز محاسبه گردد.

و  KMO مانند روش ییها روش ، همبستگی بین متغیرها نه از جهتنمو به تعیین و تشخیص مناسب بودنبراي  حذف گردند .

  شود. میقرار گرفته  استفاده روش بارتلت

   :انتخاب مدل تحلیل -دوممرحله ب) 

 "تحلیل عاملی مشترك"و "ي اصلی ها تحلیل مولفه"دو روش  ها ي مختلفی براي تحلیل عاملی وجود دارد که مهمترین آنها مدل

رود که هدف محقق تلخیص متغیرها و دستیابی به تعداد محدودي عامل براي  میي اصلی زمانی به کار ها لفهمدل تحلیل مو است.
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یا ابعادي باشد که  ها رود که هدف، شناسایی عامل میکار ه زمانی ب مدل تحلیل عاملی مشترك ،همچنین  اهداف پیش بینی باشد.

  به سادگی قابل شناسایی نیستند.

  :ها استخراج عامل روش -سوممرحله ج) 

اگرچه مبناي کمی دقیقی براي تصمیم  توان عامل استخراج کرد. میشود  میبه طور کلی به تعداد متغیرهایی که به تحلیل وارد 

در تصمیم گیري براي تعیین تعداد  ها ه نشده است اما ضوابطی وجود دارد که از آنیي استخراجی ارها گیري در مورد تعداد عامل

 شود. میستخراجی استفاده ي اها عامل

ست. بسیاري از آماردانان و محققان ها یکی از مفاهیم مهم در تحلیل عاملی ، چرخش عامل :ها چرخش عامل – چهارممرحله د) 

ي ها ها از ورود برخی از متغیرها در عاملي چرخش نیافته کافی نیستند زیرا چرخش عاملها معتقدند که در بسیاري از موارد ،عامل

بنابراین دلیل اصلی چرخش عاملها دستیابی به  دهد. می ارئهکند و ساختار عاملی مناسب و قابل تفسیرتري  میلف جلوگیري مخت

  ماتریس همبستگی ساده و از نظر تئوریکی معنادار و قابل تفسیرتر است.:

  :SPSSمحاسبه تحلیل عاملی با برنامه  -پنجممرحله 

   دستور کنیم سپس می تعریف را متغیرها عناوین و کرده وارد SPSSي مختلف ها نابتدا متغیرهاي مورد نظر را در ستو

Analyse - Data Reduction - Factor 

  کنیم. میکنیم در جدول ظاهر شده ابتدا متغیرها را انتخاب کرده و وارد  میرا اجرا 

  ي گوناگونی وجود دارد که به شرح زیر است:ها در این جدول قسمت

  کنیم. میانتخاب  ها را براي تشخیص مناسب بودن داده kmo & Bartletts: در این قسمت روش  Descriptivesقسمت 

هاي مختلف تحلیل عاملی مانند  توان روش می method شود که در قسمت : با زدن این کلید پنجره اي باز میExtractionقسمت 

ها نوشته شده است.  در پایین این جدول معیار انتخاب تعداد عامل ي اصلی یا تحلیل عاملی مشترك را انتخاب کرد.ها تحلیل مولفه

یعنی تعدادي عامل  براي آن نوشته شده است. 1همچنین اندازه  و ویژه مقدار ،معیار گزیده پیش طور هب Extractدر قسمت 

  را از قبل تعیین کرد. ها عامل تعداد توان می همچنین در قسمت بعدي شود که اندازه ویژه آنها بزرگتر از یک باشد. استخراج می

  در این قسمت میتوان نوع چرخش عاملی را مشخص کرد که از قبل واریماکس انتخاب شده است. :Rotation قسمت

ي بعدي نظیر رگرسیون استفاده کنید این قسمت را ها : چنانچه بخواهید مقادیر عاملی را محاسبه و در تحلیلScores قسمت

  شود. ظاهر می Data Editor قسمت در بلکه آید نمی outputن قسمت در نتایج ای .انتخاب کنید

باشد این  5/0: در صورتی که بخواهید بارهاي عاملی استخراج کنید که مقدار آن بزرگتر از عدد خاصی مانند optionsقسمت 

تنها بارهاي عاملی  به جاي آن، 5/0 نوشته شده است.با انتخاب 1/0 در پنجره به طور پیش گزیده عدد .انتخاب کنیدقسمت را 

  کند. تر می ار تحلیل کردن را راحتو این ک شوند در نتایج ظاهر می 5/0 بزرگتر از
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ها و استفاده از  ریزي ها و برنامه گیري هاي درست در تصمیم تحلیل ي ریزي و ارائه با توجه به نقش و جایگاه آمار در برنامه :چکیده

هاي اجرایی و ارتقاي سطح دانش و مهارت  ي آمار در واحدهاي آمار و اطالعات دستگاه التحصیالن رشته تخصص آماري فارغ

ي آمار در کشور، ضروري است. امروزه آمار و اطالعات  التحصیالن رشته آمارشناسان، شناخت وضعیت دانشجویان و فارغاي  حرفه

التحصیالن آمار و استخدام  ولی متاسفانه به دلیل عدم استخدام فارغ شود می گرداوريها  متعددي به صورت ثبتی در سازمان

در از طرفی شود.  شود و تنها به آمارهاي توصیفی بسنده می تحلیل نمیها  آن، نتایج هاي غیر مرتبط با آمار آموختگان رشته دانش

شوند و  هاي آماري در کشور توسط مجریانی فاقد تخصص الزم براي اجراي کارهاي آماري انجام می حال حاضر بسیاري از طرح

هاي نادرست از  گیري از داده هاي مذکور به دلیل بهره طرح رود، غالباً نظر از اینکه سالیانه مبالغ هنگفتی در این راه به هدر می صرف

انجامند. به همین دلیل لزوم  هاي اشتباه می شوند و به تصمیم گیري هاي آماري ناصواب به نتایج نادرست منتج می یک سو و تحلیل

ي  ها با رشته ه و ارتباط شغل آنو وضع فعالیت اقتصادي این گرو ي آمار التحصیالن رشته آشنایی با وضعیت دانشجویان و فارغ

که در این مقاله با استفاده از اطالعات سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  سزایی برخوردار است اهمیت به ، ازها تحصیلی آن

  شود. مرکز آمار ایران، به این موضوع پرداخته می 1390

  .، وضع فعالیت اقتصادي1390 فوس و مسکنالتحصیالن آمار، سرشماري عمومی ن دانشجویان و فارغ کلمات کلیدي:

  

  مقدمه -1

ها  و دانشگاههاي اجرایی  ي آمار در واحدهاي آمار و اطالعات دستگاه التحصیالن رشته فارغبا توجه به لزوم به کارگیري دانشجویان و 

هاي دانشجویان و  جمعیت و ویژگی آشنایی ازگیري در کشور،  ریزي و تصمیم هاي آماري درست و دقیق براي برنامه ي تحلیل و ارائه

ي تحصیلی آنان و توزیع جغرافیایی این گروه در کشور از  التحصیالن آمار، بررسی وضع اشتغال و میزان ارتباط شغل و رشته فارغ

د به بازار التحصیالن دانشگاهی در ورو هاي اخیر ناتوانی فارغ هاي مطرح شده در سال یکی از دغدغهسزایی برخوردار است.  اهمیت به

اما با نمایند.  هاي دانشگاهی با نیازهاي بازار کار عنوان می ترین دلیل این امر را عدم تطابق آموزش کارشناسان مهمکه کار است 

هاي اجرایی  صورت ثبتی، اجراي آمارگیري و ... در تمامی دستگاه ریزي است و آمار و اطالعات به ي برنامه توجه به اینکه آمار پایه

شود، لذا کاربرد این رشته در جامعه و نیاز بازار کار به این گروه وجود دارد. عدم شناخت و آگاهی از توانایی این قشر از  وري میگردا

هاي درست و بسیاري از عوامل اجتماعی و اقتصادي  ریزي گیري و برنامه هاي درست براي تصمیم ي تحلیل جامعه براي کمک به ارائه

وضعیت هاي بعدي به بررسی  خوبی جذب بازار کار نشوند. لذا در بخش التحصیالن این رشته نیز به که فارغو ... منجر شده است 

  شود. پرداخته می رشتهاین التحصیالن  دانشجویان و فارغ
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  ي آمار التحصیالن رشته دانشجویان و فارغهاي جمعیت  بررسی ویژگی - 2

دهد  نشان می 1390آمار براساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  ي توزیع نسبی دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته

درصد آنان را زنان  65٫4و  انمردرا درصد آنان  34٫6نفر بوده است که  34044ي آمار  التحصیالن رشته تعداد دانشجویان و فارغ

ها  تر از مردان است، ولی توزیع سنی آن یشبسیار ب ي آمار رشتهزن التحصیالن  دانشجویان و فارغاگرچه سهم د. نده تشکیل می

  تر از مردان است. سال براي زنان بیش 29-15دهد که این سهم تنها در گروه سنی  نشان می 2براساس نتایج شکل 

نفر در حال  11875درصد) و  1/65التحصیل ( نفر فارغ 22167ي آمار،  دانشجو و فارغ التحصیل رشته 34044از طرفی از 

 3در شکل آمار بر حسب وضع زناشویی ي  رشته التحصیالن دانشگاهی توزیع دانشجویان و فارغاند.  درصد) بوده 9/34تحصیل (

  اند. درصد هرگز ازدواج نکرده 48درصد آنان داراي همسر و حدود  51دهد حدود  نشان می

  

  

  

  

  

  

  ه تفکیک جنسیتي آمار ب التحصیالن دانشگاهی رشته توزیع نسبی دانشجویان و فارغ: 1شکل 

  
  هاي سنیگروهتفکیک  ي آمار به التحصیالن دانشگاهی رشته فارغ توزیع نسبی دانشجویان و: 2شکل 
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  وضع زناشوییتفکیک  ي آمار به التحصیالن دانشگاهی رشته توزیع نسبی دانشجویان و فارغ: 3شکل 

درصد در  74ي آمار، در مقطع کاردانی،  شگاهی رشتهالتحصیالن دان درصد دانشجویان و فارغ 14دهد  نشان می 4نتایج شکل 

  درصد در مقطع دکتري هستند.  1درصد در مقطع کارشناسی ارشد و تقریباً  11مقطع کارشناسی، 

ي آمار به تفکیک مدرك تحصیلی و وضع تحصیلی  التحصیالن رشته توزیع نسبی دانشجویان و فارغ 1براساس نتایج جدول 

، 63، 81د و دکتري و باالتر، به ترتیب التحصیالن مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارش نشجویان و فارغدهد از بین دا نشان می

ي آمار کاسته شده  التحصیالن رشته اند. به عبارت دیگر با باالرفتن مدرك تحصیلی، از سهم فارغ التحصیل شده درصد فارغ 6و  61

  اند. التحصیل شده درصد فارغ 6تحصیالن، تنها ال طوري که از بین دانشجویان و فارغ است به

  

  

  

  

  

 ي آمار به تفکیک مدرك تحصیلی التحصیالن دانشگاهی رشته توزیع نسبی دانشجویان و فارغ: 4شکل 

  

  ي آمار التحصیالن رشته هاي اشتغال دانشجویان و فارغ بررسی ویژگی - 3

  

، 14/59ترتیب  دهد که نسبت اشتغال مردان، زنان و کل به نشان می التحصیالن رشته آمار بررسی وضع فعالیت دانشجویان و فارغ

درصد بوده است که  22، 1390ي آمار در سال  التحصیالن رشته درصد است. همچنین نرخ بیکاري دانشجویان و فارغ 3/37و  8/25

، این نرخ 1390ار ایران در سال درصد است. براساس نتایج طرح نیروي کار مرکز آم 32و براي زنان  2/11این نرخ براي مردان 

درصد بوده است که نشان  24و  1/11، 2/13التحصیالن به ترتیب براي کل کشور ، مردان و زنان برابر  براي دانشجویان و فارغ

و  ي آمار است ولی این نرخ براي دانشجویان تر از رشته التحصیالن کل کشور بسیار پایین دهد نرخ بیکاري دانشجویان و فارغ می

ها یکسان است. الزم به ذکر استکه یکی از دالیل اصلی باالتر بودن نرخ بیکاري  التحصیالن مرد رشته آمار و سایر رشته فارغ

   ي آمار، سهم باالي زنان در این رشته است. التحصیالن رشته دانشجویان و فارغ

١٧٢۴١ 

۵٠٫۶۶٪ 

١٧۵ 

 ٠٫۵١٪ 
٢٨٩ 

٠٫٨۵٪ 

١۶٣٣١ 

۴٧٫٩٨٪ 

 دارای همسر

 بی همسر به دلیل فوت همسر

 بی همسر به دلیل طالق

 هرگز ازدواج نگرده

١۴٫٠٪ 

٧۴٫٢٪ 
١١٫١٪ 

٠٫٧٪ 
٠٫١٪ 

 کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری و باالتر

 سایر
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 مدرك تحصیلی و وضع تحصیلی ي آمار به تفکیک التحصیالن رشته : توزیع نسبی دانشجویان و فارغ1جدول 

  کل فارغ التحصیل  در حال تحصیل  شرح مدرك تحصیلی

  کاردانی

 4751 3834 917 تعداد

  100 81 19 درصد

  کارشناسی

 25265 16012 9253 تعداد

  100 63 37 درصد

 کارشناسی ارشد
 3766 2304 1462 تعداد

  100 61 39 درصد

 دکترا و باالتر

 244 15 229 تعداد

  100 6 94 رصدد

  سایر
 18 2 14 تعداد

  100 11٫11 77٫78 درصد

  مجموع
 34044 22167 11875 تعداد

  100  65٫11  34٫88 درصد

  

درصد بوده است.  24٫18و  13٫13، 14٫74ساله و باالتر) به ترتیب  15، نرخ بیکاري کل، مردان و زنان (5براساس نتایج شکل 

  ي آمار نسبت به نرخ بیکاري مردان کل کشور کمتر است. التحصیل رشته و فارغاز طرفی نرخ بیکاري مردان دانشجو 

تر کل  ساله و بیش 15درصد بسیار باالتر از نرخ مشارکت زنان  38با  رشته آمارزن التحصیالن  دانشجویان و فارغنرخ مشارکت 

درصد) کمتر  66٫59( رشته آمارمرد حصیالن الت دانشجویان و فارغدرصد). این در حالی است که نرخ مشارکت  6٫17کشور است (

در کل کشور با  التحصیالن رشته آمار دانشجویان و فارغتر کل کشور است و نرخ مشارکت  ساله و بیش 15از نرخ مشارکت مردان 

  درصد) است. 83٫83تر کل کشور ( ساله و بیش 15تر از نرخ مشارکت افراد  درصد بسیار پایین 47٫9

   



  پوسترها

١٠٧ 
 

 

    

  به تفکیک جنسیت التحصیالن رشته آمار دانشجویان و فارغي نرخ بیکاري و مشارکت کل کشور و  قایسه: م5شکل 

  

درصد غیرفعاالن  78درصد بیکاران و  76درصد زنان هستند و حدود  20/45درصد مردان و  80/54از بین شاغالن رشته آمار، 

درصد زنان این گروه، سرپرست خانوار  2درصد مردان و  56قریباً دهند. ت را زنان تشکیل می التحصیل رشته آمار دانشجو و فارغ

  ي تحصیلی شاغل هستند.  درصد زنان سرپرست خانوار این رشته 56٫5درصد مردان سرپرست و  5/82هستند که 

 5/35 ساله با 29-15به گروه سنی  التحصیالن رشته آمار دانشجویان و فارغترین نرخ بیکاري  ، بیش2براساس نتایج جدول 

رشته این التحصیالن  دانشجویان و فارغترین نرخ بیکاري  درصد بیش 6/11ساله با  34- 30درصد تعلق دارد. پس از آن گروه سنی 

  درصد را دارد. 5هاي سنی تقریباً نرخ بیکاري کمتر از  ي گروه را دارد. بقیه

  هاي سنی به تفکیک گروه حصیالن رشته آمارالت دانشجویان و فارغ: تعداد شاغالن و بیکاران و نرخ بیکاري 2جدول 

  نرخ بیکاري  تعداد شاغل  تعداد بیکار  گروه سنی

  35٫5  5432  2987  ساله15-29

  11٫6  3279  432  ساله30-34

  5٫3  1728  97  ساله35-39

  2٫9  969  29  ساله40-44

  3٫2  545  18  ساله45-49

  4٫7  364  18  ساله50-54

  2٫1  280  6  ساله55-59

  2٫5  119  3  تر شبیساله و  60

  22٫0  12716  3590  جمع

  

ترین سهم  درصد بیش 16/8و  56/9، 76/24هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي به ترتیب با  ، استان6براساس نتایج شکل 

سمنان و  هاي کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاري، التحصیالن رشته آمار در کل کشور را دربر دارند. استان دانشجویان و فارغ
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التحصیالن رشته آمار کل کشور را به خود اختصاص  ترین سهم دانشجویان و فارغ درصد کم 49/0و  23/0خراسان شمالی با سهم 

کنند.  التحصیالن رشته آمار در نقاط شهري و بقیه در نقاط روستایی زندگی می درصد از دانشجویان و فارغ 33/70داده است. 

، 44هاي کرمانشاه، گیالن و آذربایجان شرقی به ترتیب با  به استان ي آمار التحصیالن رشته جویان و فارغدانشترین نرخ بیکاري  بیش

درصد تعلق  6و  4، 3هاي هرمزگان، سمنان و چهارمحال بختیاري به ترتیب با  ترین نرخ بیکاري به استان درصد و پایین 31و  33

  درصد) است. 22گروه در کل کشور ( تر از نرخ بیکاري این ست که پاییندرصد ا 16دارد. نرخ بیکاري این گروه در تهران 

اند (نسبت  شاغل بوده 1390ي آمار در سال  التحصیالن رشته نفر از دانشجویان و فارغ 12716دهد که  نشان می 3نتایج جدول 

مزد و  ها درصد آن 28ش عمومی و ي آمار، مزد و حقوق بگیر بخ درصد شاغلین رشته 56درصد) که نزدیک  33/37اشتغال برابر 

  ر تمامی مقاطع تحصیلی وجود دارد.حقوق بگیر بخش خصوصی هستند. باال بودن این سهم در بخش عمومی و خصوصی د

  

  و نرخ بیکاري آنان به تفکیک استاني آمار  التحصیالن رشته توزیع نسبی دانشجویان و فارغ: 6شکل 

  

توزیع نسبی 

دانشجویان و 

التحصیالن فارغ

ی آماررشته  

 

نرخ بیکاری 

دانشجویان و 

التحصیالن فارغ

آماری رشته  
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  ي آمار به تفکیک مدرك تحصیلی و وضع شغلی التحصیالن رشته فارغ: توزیع نسبی دانشجویان و 3جدول 

  وضع شغلی

  مدرك تحصیلی

  کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی
 دکترا و

  باالتر
  درصد  جمع  سایر

  3/2  335  0  1  24  210  100  کارفرما

  3/7  929  1  2  58  567  301  کارکن مستقل

  9/55  7115  0  69  1290  4604  1152  مزد و حقوق بگیر بخش عمومی

  8/27  3536  1  30  447  2534  524  مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی

  2/0  25  0  0  2  16  7  مزد و حقوق بگیر بخش تعاونی

  8/2  355  0  0  22  296  37  بدون مزد

  3/3  421  1  5  72  264  79  اظهارنشده

  100  12716  3  107  1915  8491  2200  جمع

  

دهد. نتایج  ي آمار به تفکیک مدرك تحصیلی و شغل را نشان می التحصیالن رشته توزیع نسبی دانشجویان و فارغ 4نتایج جدول 

، بوده است و کارمندان امور دفتريي آمار در شغل سایر  التحصیل رشته ترین سهم شاغالن دانشجو و فارغ دهد که بیش نشان می

دهد  اند. نتایج این جدول نشان می ختصاص دادهترین سهم شاغالن این گروه را به خود ا درصد، بیش 8پس از آن، آمارشناسان با 

ها آمارشناس  درصد آن 6/3التحصیل رشته آمار داراي مدرك کارشناسی هستند که  درصد شاغلین دانشجو و فارغ 67تقریبا 

مارشناس ها آ درصد آن 33/15ها با مقطع کارشناسی ارشد و باالتر مشغول به کار هستند که  درصد آن 16هستند. همچنین تقریبا 

دهد که اگر  هستند. نتایج این جدول نشان می ها و سایر موسسات آموزش عالی متخصصان آموزش در دانشگاهدرصد آنان  22/25و 

متخصص آموزش در ي آمار در شغل آمارشناس یا  التحصیالن کارشناسی ارشد و باالتر رشته درصد دانشجویان و فارغ 41چه حدود 

مشغول به کار هستند ولی هنوز سهم قابل توجهی از این گروه با تحصیال عالی در شغل  آموزش عالی ها و سایر موسسات دانشگاه

  دهندي عدم تطابق نوع شغل و مدرك تحصیلی افراد است. نامرتبط مشغول به کار هستند که نشان

  گیري نتیجهبحث و  -4

نشان  1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  براساس نتایج ي آمار التحصیالن رشته دانشجویان و فارغبررسی وضعیت 

 4/65و  انمردرا درصد آنان  6/34که به طوري  نفر بوده است 34044ي آمار  التحصیالن رشته تعداد دانشجویان و فارغدهد  می

درصد در  9/34التحصیل و  درصد فارغ 1/65 ي آمار دانشجو و فارغ التحصیل رشته 34044. از دنده درصد آنان را زنان تشکیل می

درصد در مقطع  74ي آمار، در مقطع کاردانی،  التحصیالن دانشگاهی رشته درصد دانشجویان و فارغ 14اند.  حال تحصیل بوده

  درصد در مقطع دکتري هستند.  1درصد در مقطع کارشناسی ارشد و تقریباً  11کارشناسی، 
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درصد است. نرخ بیکاري  3/37و  8/25، 14/59ل به ترتیب دهد که نسبت اشتغال مردان، زنان و ک نتایج همچنین نشان می

 32و  2/11درصد بوده است که این نرخ براي مردان و زنان به ترتیب  22، 1390التحصیالن رشته آمار در سال  دانشجویان و فارغ

نرخ بیکاري مردان کل کشور  التحصیل رشته آمار نسبت به درصد بوده است. الزم به ذکر است که نرخ بیکاري مردان دانشجو و فارغ

درصد  78درصد بیکاران و  76درصد زنان هستند و حدود  20/45درصد مردان و  80/54کمتر است. از بین شاغالن رشته آمار، 

  دهند. را زنان تشکیل می التحصیل رشته آمار دانشجو و فارغغیرفعاالن 

ترین سهم دانشجویان و  درصد بیش 16/8و  56/9 ،76/24هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي به ترتیب با  استان

به  ي آمار التحصیالن رشته دانشجویان و فارغترین نرخ بیکاري  التحصیالن رشته آمار در کل کشور را در بر دارند. همچنین بیش فارغ

هاي هرمزگان،  ري به استانترین نرخ بیکا درصد و پایین 31و  44/33هاي کرمانشاه، گیالن و آذربایجان شرقی به ترتیب با  استان

  درصد تعلق دارد. 6و  3/4سمنان و چهارمحال بختیاري به ترتیب با 

دانشجو و درصد شاغالن  16درصد است. تقریبا  8ي آمار در شغل آمارشناس  التحصیل رشته سهم شاغالن دانشجو و فارغ

 22/25ها آمارشناس و  درصد آن 33/15کار هستند که ، با مقطع کارشناسی ارشد و باالتر مشغول به ي آمار رشته التحصیل فارغ

  هستند. ها و سایر موسسات آموزش عالی متخصص آموزش در دانشگاهدرصد آنان 

هاي جمعیتی و اقتصادي  از لحاظ شاخص ي آمار التحصیالن رشته دانشجویان و فارغبا توجه به وضعیت نه چندان رضایت بخش 

ي  ها و ارائه و دانشگاههاي اجرایی  ي آمار در واحدهاي آمار و اطالعات دستگاه التحصیالن رشته فارغلزوم استخدام دانشجویان و  و

ي  ریزي و ارائه گیري در کشور، الزم است مسئولین و مدیران با برنامه ریزي و تصمیم هاي آماري درست و دقیق براي برنامه تحلیل

  ز توان علمی این گروه داشته باشند. کارهاي مناسب، اقدامات مناسبی را جهت استفاده ا راه

  رجعم

  1390نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  ،)1392مرکز آمار ایران (
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  ي آمار به تفکیک مدرك تحصیلی و شغل التحصیالن رشته : توزیع نسبی دانشجویان و فارغ4جدول 

  عنوان شغلی

 مدرك تحصیلی

 ارشد  کارشناسی کارشناسی کاردانی
و  دکترا

 باالتر
 درصد جمع سایر

 10 1301 0 1 134 1003 163 سایر کارمندان امور دفتري

 8 1072 0 4 306 731 31 آمارشناسان

 6 777 0 3 90 657 27 حسابداران

 5 657 0 2 70 511 74 ها تحویل داران و سایر کارکنان باجه

 5 641 1 0 21 430 189 ها و معرفی کنندگان کاال فروشندگان فروشگاه

 5 626 0 1 107 473 45 راهنمایی و متوسطه ي متخصصان آموزش دوره

 4 547 0 74 436 30 7 سسات آموزش عالیؤها و سایر م متخصصان آموزش در دانشگاه

 3 318 0 1 42 201 74 هاي خدمات کار و کسب مدیران در فعالیت

 2 304 0 0 20 237 47 زراعتکاران و سبزیکاران

 2 294 0 1 18 152 123 پرسنل کادر)نیروهاي مسلح (

 2 283 0 1 51 201 30 بندي نشده در جاي دیگر سایر متخصصان و کارشناسان طبقه

 2 282 0 4 53 171 54 رؤساي اداره و مدیران عامل مؤسسات

 2 258 0 0 28 160 70 کمک کارشناسان امور اداري

 2 256 0 0 13 110 133 کمک حسابداران

 2 211 0 0 43 160 8 کارگزینی و امور پرسنلیمتخصصان امور 

 2 191 0 0 14 147 30 ها منشی

 1 167 0 4 37 104 22 هاي کامپیوتري گران سیستم طراحان و تحلیل

 1 165 0 0 16 121 28 بندي نشده در جاي دیگر سایر مدیران طبقه

 1 160 0 0 11 103 46 آماها هاي کامپیوتر و داده اپراتوري

 1 159 0 0 22 120 17 هاي فروش بلیط اران و متصدیان باجهد صندوق

 1 145 0 0 0 141 4 تراشکاران، صیقل کاران و تیزکنندگان ابزار

 1 144 0 2 28 104 10 هاي تعلیم و تربیت متخصصان روش

 1 143 0 0 9 115 19 ابتدایی ي متخصصان آموزش دوره

 1 127 0 0 3 65 59 رانندگان اتومبیل، تاکسی و وانت

 1 118 1 0 20 43 54 ها و کمک کارشناسان آمار و ریاضی تکنسین

 1 118 0 0 10 88 20 باغداران و موکاران

 1 109 0 0 14 77 18 فروشی فروشی و خرده هاي عمده مدیران در فعالیت

 3 344 1 5 64 214 60 اظهارنشده

 22 2799 0 4 235 1822 738 سایر

 100 12716 3 107 1915 8491 2200  جمع

   100 2/0 8/0 0/15 8/66 3/17  درصد
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  چالشی بین تحقیقات و عملکرد در حوزه آموزش ریاضی کارگیري آن هاز دانش تا مهارت ب

  

  حسن ملکی

  دانشگاه مالیر

maleki_hasan@yahoo.com 

  

 در ف بین تحقیقات و عملکرد در حوزه آموزش ریاضی در ایران است. حجم وسیع تحقیقاتهدف این مطالعه بررسی شکا: چکیده

 چگونگی و سو یک از پرورش و آموزش گذاران سیاست و مدارس مدیران  معلمان، عملکرد بر آنها تاثیر میزان و ریاضی آموزش

کارگیري آنها در  همسائل آموزش ریاضی و میزان ببا تحقیقات به روز مرتبط با  ریاضی آموزش اندرکاران دست و معلمان ارتباط

خود از دیگر سو مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. به این منظور معلمان، اساتید دانشگاه، مدیران مدارس و   عملکرد آموزشی

  .اند محققین مورد مصاحبه تمرکز یافته قرار گرفته

  یعملکرد آموزش ،یاضیآموزش ر قاتیتحق ،یاضیمعلمان ر ،یاضیرو عمل، آموزش  قیتحق نیشکاف ب هاي کلیدي: واژه

  مقدمه  -1

هاي آموزشی از یک سو و حوزه عملکرد و امور آموزشی از دیگر سو،  هاي اخیر، بررسی ارتباط بین حوزه تحقیقات و پژوهش در سال

و شکاف بین   شکاف بین نظریه و عمل چونهاي مهم و مورد توجه ادبیات پژوهشی تبدیل شده است. عناوینی هم به یکی از زمینه

شاید بتوان توجه و عالقه شدید   .   اند هاي اخیر مورد واکاوي و تحقیق عمیق قرار گرفته   از عناوینی هستند که در سال تحقیق و عمل

ندازه وسیع و متنوع نبوده این دلیل دانست که حوزه تحقیقات و پژوهش در گذشته تا به این ا این موضوع را در دوران معاصر به  به 

هاي علمی و تحقیقاتی متنوع و جدید مورد تجزیه و  ش  توان به وسیله رو است. در دوران معاصر هر نوع پدیده و موضوعی را می

تحلیل قرار داد و از آن طریق به شناخت بیشتر و حل مسائل مرتبط با آن رسید. چالش اصلی این است که چه ارتباطی بین حجم 

از یک سو و دست  به عبارت دیگر، چه ارتباطی بین محققان تحقیقات و امور آموزشی جاري در نظام آموزشی وجود دارد؟ انبوه

این مقاله   نگاه معلمین و دانش آموزان از دیگر سو وجود دارد؟ مدیران مدارس، ، مانند سیاست گذاران  و متولیان آموزشی  اندرکاران

ی و حوزه عملکردي مرتبط به آن اعم از محتواي درسی ریاضی در مقاطع مختلف، روش تدریس خصوصا به تحقیقات آموزش ریاض

گیرد  معلمان ریاضی، مسائل مربوط به ارزشیابی از دانش آموزان و هر آن چیزي که در امور مرتبط با آموزش ریاضی قرار می

موزش ریاضی و عملکرد متولیان و دست اندرکاران امور باشد. به عبارت دیگر، هدف اصلی ما بررسی چالش بین حوزه تحقیقات آ می

آنیم که بدانیم رابطه و برخورد متولیان، سیاست گذاران، دست اندرکاران  مرتبط با آموزش ریاضی است. به صورت ویژه در پی

موزش ریاضی کشور هاي تحقیقاتی به دست آمده توسط محققین آ سیستم آموزش و پرورش، معلمان و اساتید ریاضی کشور با یافته

گرفته در   صورت  هاي ي توان از تحقیقات ریاضی بهره برد؟ سیاست گذار میچگونه است؟ چگونه در آموزش ضمن خدمت معلمان 

ها چه میزان و چگونه تحت تاثیر تحقیقات آموزشی بوده است؟ حوزه تحقیقات آموزش ریاضی چه  آموزش ریاضی مدارس و دانشگاه

   یت آموزش ریاضی کشور است؟ میزان تحت تاثیر وضع
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اي درباره مفهوم تحقیقات آموزش بدانیم. شاید نتوان براي مفهوم تحقیقات آموزشی تعریف جامع و  ابتدا الزم است مقدمه

اهداف و   درباره طبیعت، .کند تحقیقات آموزشی را یک مفهوم مورد مناقشه قلمداد می )2004( از این منظر لوین مانعی پیدا کرد.

و  ) 2005(  نیس بت همچون  اي از محققین   کارگیري در تحقیقات آموزشی همچنان چالش و بحث وجود دارد. عده ههاي ب ش رو

توان از تحقیقات آموزشی در حوزه عمل راهنمایی و کمک و در تسریع روند پیشرفت در مدارس  بر این باورند که می )2008( مون

نگاه، به تحقیقات آموزشی به عنوان تحقیق درباره آموزش و تحقیق براي آموزش نگریسته  هاي آموزشی بهره گرفت. در این و محیط

 گیرد: در نظر می   چهار وظیفه اصلی را براي تحقیقات آموزشی) 2000ر (شود. مورتیم می

   مشاهد و ثبت سیستماتیک  .1

  تجزیه و تحلیل و استخراج نتایج .2

  ها انتشار یافته .3

  بهبود فرایندهاي آموزشی. .4

ترین هدف تحقیقات آموزشی  تولید دانش و بهبود عملکرد آموزشی را اصلی )2007(   و بائر و فیشر) 2000ه عالوه، مورتیمر (ب 

از تحقیقات آموزشی است که اساس آن بر این فرض  کنند این درکی ساده عده دیگري از محققین بیان می دانند. با این حال، می

از این منظر، یک خط مستقیم بین   . عملکرد و همچنین بین تحقیق و سیاست وجود دارد  است که یک رابطه خطی بین تحقیق و

هاي تحقیقاتی به روشنی  هاي آموزشی از طرف دیگر وجود دارد و یافته تحقیقات آموزشی از یک طرف و عملکرد و سیاست گذاري

را نشان دهد. با این همه به خاطر نتایج مهم و تاثیر گذار  ها، آموزشگران و دانش آموزان باید انجام دهند توانند آنچه که دولت می

. براي مثال در   اند گیري از تحقیقات آموزشی متمایل شده ها بیش از پیش به بهره هاي اخیر دولت ، در سال تحقیقات آموزشی

.  هاي جمعی قرار گرفت رسانههاي موسسه تربیت معلم، بررسی این موضوع مورد توجه جامعه پژوهشی و  انگلستان متعاقب فعالیت

آموزشی در   هیئت رسمی مشاوره شکل گرفت. در هلند  )2001(  اي در فرانسه متعاقب انتشار گزارش پراست هاي مشابه بحث

با اشاره به گزارش ائتالف ) 2004(  . در آمریکا لوین کند تحقیقات آموزشی در عمل اشاره می گزارش خود به کاربرد محدود نتایج

و  ها کند که تحقیقات آموزشی از کیفیت پائینی برخوردارند و تاثیر کمی بر سیاست سیاست گذاري مبتنی بر شواهد بیان می براي

گذاري و  اي به رابطه بین تحقیقات آموزشی، سیاست نیز توجه ویژه) 2007( اقدمات حوزه آموزشی دارند. کمیسیون اتحادیه اروپا

  مبتنی بر شواهد  و عملکرد  مبتنی بر شواهد  است و بر این باور است که سیاست گذاري عملکرد آموزشی از خود نشان داده

توانند اصالحاتی در سیستم آموزشی ایجاد کند. عملکرد مبتنی بر شواهد استفاده آگاهانه، روشن و درست از معتبرترین شواهد  می

عملکرد مبتنی بر شواهد به صورت وسیع مورد توجه موجود جهت تصمیم گیري درست براي عمل است. در ایران نیز موضوع 

هاي وسیع آموزشی در تحقیقات محققین  و دیگر محققین قرار گرفته است. به عالوه در حوزه آموزش ریاضی، یافته جامعه پزشکی

اف بین آموزشی ریاضی کشور وجود دارد که در مقابل حوزه عملی نظام آموزش و پرورش قرار گرفته و در نتیجه بررسی شک

تحقیقات و عملکرد در زمینه آموزش ریاضی موضوعیت دارد. هدف این مطالعه بررسی شکاف بین تحقیقات و عملکرد در حوزه 

آموزش ریاضی در ایران است. به این منظور معلمان، اساتید دانشگاه، مدیران مدارس و محققین مورد مصاحبه تمرکز یافته قرار 

باشد که هر کدام به نوعی قسمتی  ها و افرادي می قیقات آموزشی دربرگیرنده ساختارها، فرایندها، یافتهاند. در این مطالعه، تح گرفته

باشد  از رشد دانش مربوط به آموزش و پرورش هستند. از آن سو، عملکر آموزشی نیز شامل ساختارها، فرایندها، نتایج و افرادي می

  .  یرندکه هر کدام به صورت مستقیم در فضاي آموزشی درگ
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  پیشینه موضوع - 2

هاي اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بررسی اینکه چه  شکاف بین تحقیقات آموزشی و عملکرد آموزشی درسال

هاي علمی به دست آمده در تحقیقات از یک طرف و عملکرد آموزشی از طرف دیگر وجود داشته باشد به  ارتباطی باید بین یافته

دیل شده است که محققان را در مقابل متولیان و دست اندرکاران فضاهاي آموزشی از قبیل معلمان، مدیران چالشی جدید تب

این چالش تضاد   این موضوع در کشورهاي غربی طوالنی است. مدارس و سیاست گذاران حوزه آموزش قرار داده است. تاریخچه

روبرو هستیم که در مجالت علمی انتشار  با دانشی مبتنی بر تحقیقکند. از یک سو، ما  روشنی میان دو نوع دانش را آشکار می

 . بتس گیرد یابد و از سوي دیگر با دانشِ آموزشی معلمانی روبرو هستیم که هر روزه در کالس درس مورد استفاده قرار می می

درکاران و شاغلین فضاهاي کند که دست ان کند تنش بین محققین و دست اندرکاران آموزش زمانی بروز می بیان می) 2002(

هاي جدیدي هستند که ممکن  آموزشی براي مشکالت واقعی شان تقاضاي راه حل دارند در حالی که محققین در جستجوي دانش

چهار مساله اصلی که شکاف میان حوزه تحقیقات و حوزه ) 2007( و والترز است در عمل کمکی به حل آن مشکالت نکند. بروکمپ

 کنند: دهد اینگونه بیان می یعملکرد را نشان م

دهد. به عبارت بهتر، تحقیقات آموزشی نتایج معتبر و قابل اطمینانی  تحقیقات آموزشی نتایج قطعی ناچیزي به دست می  .1

  آورد. به بار نمی  که از طریق شواهد محکم و روشن تأئید شود،

  تر، تحقیقات آموزشی در عمل، کاربرد محدودي دارد.کند. به عبارت به آموزشی نتایج کاربردي ناچیزي ارائه میتحقیقات   .2

شاغلین و دست اندرکاران امر آموزش بر این باورند که تحقیقات آموزشی داراي قطعیت و قابل استفاده در عمل   .3

  آید. باشد. به عبارت بهتر، تحقیقات آموزشی براي معلمان قابل توجه و با ارزش به حساب نمی نمی

اران امر آموزش استفاده مناسب ناچیزي از تحقیقات آموزشی دارند. به عبارت بهتر، شاغلین و شاغلین و دست اندرک .4

  .کارگیري نتایج تحقیقات آموزشی را ندارند هدست اندرکاران سیستم آموزشی، مهارت ب

 

مساله چگونگی گردد و  مساله اول و دوم به روند تولید تحقیقات آموزشی و نقش محققین در ساحت آموزش و پرورش بر می

کارگیري تحقیقات آموزشی  هکند. از طرف دیگر، مساله سوم و چهارم به روند ب تولید دانش مفید و مناسب امر آموزش را متجلی می

هاي علمی در عمل و برخورد معلمان و دیگر دست اندرکاران سیستم آموزشی توجه دارد و به نوعی نبود دانش و مهارت  و یافته

کنند که تحقیقات آموزشی به  بیان می) 2007( الترز  بروکمپ و و کند. حاصل از تحقیقات آموزشی را یادآوري می کارگیري دانش هب

اند.  کارگیري در عمل و منسجم نبودن مورد نقد قرار گرفته ههایی همچون سخت بودن، نسبی بودن، داراي محدویت ب خاطر ویژگی

شهرت  اشاره کرد که آنها را به عنوان دارنده) 1993( توان به کاسل زشی میهاي انتقادي نسبت به تحقیقات آمو از دیدگاه

هایش  آید و از طرفی یافته داند که به سختی به کار می تحقیقات آموزشی را علمی می) 200( داند. همچنین برلینر می وحشتناك

 )1997(   ی در یک بحران قرار دارد. کنديکند که تحقیقات آموزش بیان می) 2003( داراي اعتبار چندانی نیست. همچنین بدلی

 و تارانت انگلرت» ایم. ایم این است که چیز یادي از آنها نگرفته مهمترین چیزي که از ما از تحقیقات آموزشی یاد گرفته« :  گوید می

معلمین و دانش آموزان هاي به دست آمده در تحقیقات آموزشی به جاي اینکه در اختیار  کنند که نوآوري نتیجه گیري می  )1993(

 کنند. اي دیگر از منتقدین تحقیقات آموزشی بر این باورند که محققان براي خودشان تحقیق می مانند. عده باقی می ها باشد در مجله
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شود، نویسندگان آن  یک تحقیق آموزشی در یک مجله دانشگاهی چاپ می کند هنگامی که اشاره می  )2004( براي مثال استیونز

داند که  روند. او علت را این می میهایشان به زندگی معلمین به سراغ تحقیق بعدي  به جاي تالش براي ارتباط دادن یافته مقاله

هاي به دست آمده از تحقیقات آموزشی در مجالت مرتبط با دست اندرکاران و متولیان سیستم آموزشی به لحاظ علمی  انتشار مقاله

هاي با ارزش تحقیقات آموزشی  کند که یافته گیرد. او همچنین بیان می شویق مورد توجه قرار نمیناچیز شمرده شده، در ارتقا و ت

هاي مثبت و  اي از محققین دیدگاه ز طرف دیگر، عدهود. اش براي استفاده معلمان و متولیان آموزشی بازنویسی و ترجمه نمی

و اقدامات آموزشی  ها دهی سیاست کند که تحقیقات در شکل می بیان) 2004(  اي نسبت به تحقیقات آموزشی دارند. لوین سازنده

هاي تحقیقات آموزشی در علوم اجتماعی به طور وسیعی  کند که یافته اشاره می )2001(   کنند. به عالوه لندري نقش مهمی ایفا می

، تاثیري  در نظر گرفته شود ه مستقیمبه جاي آنک  کند که تحقیقات آموزشی تأثیر بر عملکرد  بیان می شود. بتث به کار گرفته می

کنند که باید شکاف بین تحقیق و عملکرد را به  اشاره می) 2005و تیلمن (  پیچیده و غیر مستقیم است. در حالی که چافولس

در این کند.  عنوان فرصتی براي برقراري ارتباطاتی در نظر بگیریم که محققین را به متولیان و دست اندرکاران آموزشی مرتبط می

شود. به عالوه، متولیان آموزشی  ي ارتباطی بین محققین و متولیان آموزشی پیشنهاد داد میها برقراري خط  کار، به عنوان راه زمینه،

هاي پیش روي متولیان  کنند باید فرصت یان می) ب2007( ز و پیتر  دي وریز  شوند.  به شرکت در فرایند تحقیقات آموزشی تشویق می

هاي آموزشی را داشته باشند. کاسل  هاي تحقیقاتی و پیگیري ایده بیشتر باشد تا آنها امکان همکاري، انتشار یافتهو محققین 

توانند تحقیق و عملکرد را بوسیله شرکت دادن متولیان آموزشی در طراحی و اجراي  کند که محققین می بیان می) 1993(

وان این پیشنهاد را مطرح کرد که محققین براي رسیدن به درك درستی از ت تحقیقات آموزشی، به هم مرتبط کنند. همچنین می

مسائل و مشکالت اساسی مربوط به امور آموزشی، باید در فضاهاي آموزشی حضور مستمر و پر رنگ داشته باشند. با این همه، 

  .اند مورد واکاوي و تحقیق قرار گیردتو توان درباره این موضوع به سرعت و قاطعیت اظهارنظر کرد و چالش مذکور همچنان می نمی

 

 شواهد وجود چالش بین تحقیقات آموزش ریاضی و آموزش ریاضی  - 3

پردازیم که نشانگر وجود شکاف بین حوزه تحقیقات آموزشی و حوزه عملکرد و اقدامات آموزشی مرتبط با  در ادامه، به شواهدي می

  گیریم.  اي پی می ش مدرسهریاضی است. مسأله را در دو بعد آموزش عالی و آموز

 

  آموزش عالی  - 3- 1

ها  در بعد آموزش عالی، هدف اصلی این قسمت بررسی چگونگی ارتباط بین نقش آفرینان اصلی حوزه عملی آموزش ریاضی دانشگاه

د محققین و گیران، اساتید و مدرسان ریاضی از یک سو و نقش آفرینان حوزه تحقیقات آموزشی مانن گذاران، تصمیم مانند سیاست

گیران کالن آموزشی بررسی  گذاران و تصمیم باشد. ابتدا موضوع را درباره سیاست پژوهشگران عرصه آموزش ریاضی از دیگر سو می

  پردازیم. کنیم و سپس به اساتید و مدرسان ریاضی می می
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  گیران کالن آموزشی در آموزش عالی  گذاران و تصمیم سیاست  - 3- 1- 1

توان به شواهد مختلفی اشاره کرد که مبین شکاف بین تحقیق و عمل به حساب آید.  گیران می ان و تصمیمگذار درباره سیاست

کنند و اصالحات انجام شده در  گذاران اغلب طبیعت ریاضیات و آموزش آن را درك نمی سیاست«  کند: ) بیان می1990ترستن (

اي است براي اینکه ما بدانیم نیاز به درك بهتر مسائل و مشکالت  هاي آموزشی متفاوت برخالف جهت یکدیگرند. این نشانه نظام

بر همین اساس اقدامات، اصالحات و تغییرات صورت گرفته توسط » داریم نه صرفا تشخیص اینکه مشکالت وجود و اهمیت دارند.

است. به همین دلیل در ادامه  گذاران و مجریان هر نظام آموزشی خود مبین میزان درك آنان از مسائل و مشکالت آموزشی سیاست

پردازیم. آنچه مهم و در عین حال  بحث، به چگونگی انجام تغییرات آموزشی و اتخاذ تصمیمات کالن در نظام آموزش عالی می

گذاران را بتوان در زمره عملکردي مبتنی بر  آید این است که اگر اقدامات و تغییرات صورت گرفته توسط سیاست روشن به نظر می

هد و مستندات یا عملکردي مبتنی بر تحقیقات علمی آموزشی به حساب آورد، نتیجه کار یک نظام آموزشی کارا، با چشم انداز شوا

بلندمدت و با ثبات خواهد بود و همچنین اگر این اقدامات و تغییرات از پشتوانه تحقیقاتی محکم و معتبري برخوردار نباشد در 

ها و مشکالت جدید، دچار شکست و تغییر در روند روبه جلوي آن نظام آموزشی  بروز کاستیفاصله کوتاهی از انجام آن و با 

تواند دلیل روشنی  هاي اصلی هر نظام آموزشی می شود. به همین دلیل تغییرات سریع، متوالی و متضاد با یکدیگر در سیاست می

بود ثبات و  مع و کامل آموزشی نبوده است که اگر میبراي این ادعا به حساب آید که تصمیمات گرفته شده حاصل یک تحقیق جا

   3شد. ها دیده می گیري ها و تصمیم انداز بلندي در برنامه چشم

توان به روند گزینش دانشجو در مقطع دکتري تخصصی در کشور اشاره کرد. آرین نژاد  به عنوان مثالی براي بحث فوق، می 

ها به آرامی، مثل هرجاي دیگر دنیا و هم متناسب با  روه دکتري تخصصی دانشگاهطبق روال جاري، د:« کند که  ) بیان می1389(

ها معموال با برگزاري  اند. دانشگاه ها و هم نوع و حجم متقاضیان و نیروها و امکانات، در حال بسط و گسترش وزن و قدر این دوره

گزیند. حتی  ادي با مسئولیت، تخصص و تشخیص خود بر میهایی، از میان داوطلبین، افر هایی و پس از آن با انجام مصاحبه آزمون

برند و از این  هایی غیر آزمونی (مثال بررسی سوابق علمی و پژوهشی مستند) را براي پذیرش دانشجو به کار می گاهی هم روش

تصمیم مهمی  1390اما وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (عتف) در سال » شود. جهت مشکل مهمی در روال کارها دیده نمی

هاي دانشگاهی از جمله ریاضی و برگزاري کنکور سراسري براي  گیرد و آن متمرکزسازي آزمون دکتري تخصصی در رشته می

گیران اصلی  گذاران و تصمیم ) درباره دالیل چنین تصمیمی از سوي سیاست1389گزینش دانشجو براي آن مقطع است. آرین نژاد (

در پذیرش » عدالت محوري«شود گسترش  ها توجیهی که براي اتخاذ این تصمیم گاهی شنیده میتن« کند:  آموزش عالی بیان می

دانشجویان دکتري است. این لفظ نشانگر نگرانی برخی از مسئولین وزارت در عدم رعایت عدالت و بی طرفی یا آن طور که گفته 

در ادامه و در نقد چنین توجیهی » ان دکتري است.هاي فردي و شخصی استادان در امر گزینش دانشجوی شود اعمال سلیقه می

هایی که شاید در بعضی جاها رخ داده باشد یا رخ  ها و رویه بر فرض صحت برخی از این انتقادات درباره چنین روال« کند:  اضافه می

دکتري حالل مشکالت عدالت  هاي اجرایی این کار اندیشید، آیا برگزاري کنکور متمرکز توان به بهبود و شفافیت روش دهد و می می

هاي ظریف پذیرش دانشجو در این حوزه است؟ چنین گمانی به هیچ وجه صحیح نیست و قضاوت و ارزیابی نهایی آن  در همه جنبه

                                                             
توان اقدامات صورت گرفته را مردود و اشتباه دانست بلکه بحث اصلی  ذکر این نکته ضروري است که صرف مشاهده تغییرات مکرر در یک نظام آموزشی نمی ٣

هاي تحقیقات آموزشی محکم، معتبر  ز اجرا، باید از پشتوانهگذاران و مجریان  قبل ا این است که تغییرات و اقدامات کالن آموزشی انجام گرفته توسط سیاست

 و مورد تأیید اکثریت جامعه علمی کشور برخوردار باشد.



  پوسترها
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ها در  به عالوه، جامعه ریاضی دانشگاهی و بسیاري از اعضاي هیئت علمی دانشگاه» بر عهده دانشوران عالی مقام دانشگاهی است.

کنند. به هر ترتیب، این تصمیم عملی  ) به اتخاذ چنین تصمیم مهمی انتقادات فراوان و مهمی وارد می1389م بیانه دربند (بند سو

هاي آموزشی و تحقیقاتی کشور در مقطع دکتري هم نفوذ کرد. اما پس از گذشت چند  ترین بخش شد و کنکور سراسري به عالی

شریعتی نیاسر، (معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و گردد.  می ر قبلی خود برسال در عقبگردي واضح، وزارت عتف به مسی

برگزاري آزمون دکتري نتیجه همین رشد بی « کند: هاي اخیر بیان می ها در سال رویه و کمی دانشگاه فناوري) با اشاره به رشد بی

ها سپرده شده تا با هر مالکی که  مون به دانشگاهاختیار جذب دانشجوي دکتري پس از انجام آز 96-95رویه بوده اما از سال 

دانند از جمله ریز نمرات، معدل، مقاله یا هر مالك دیگري نسبت به جذب  کنند و به هر نحوي که خود می خودشان تعیین می

بررسی  در یک تحقیق آموزشی مفصل و مستند به) 1393ابوالفتح بیگی، افتخاري و نصیري (» .4دانشجوي دکتري اقدام کنند

ها و اقدامات وزارت عتف در حیطه   گذاري اند و موارد مهمی از سیاست وضعیت فعلی جامعه ریاضی دانشگاهی در ایران پرداخته

هاي دکتري ریاضی توسط وزارت عتف  اند. آنها در نقد سیاست توسعه دوره پژوهش و آموزش ریاضی را مورد نقد علمی قرار داده

دهنده آن است که سرانه اعطاي مدرك دکتري ریاضی در ایران دو برابر کشوري مانند آمریکا است...  نکته تکان« کنند: بیان می

تعداد زیاد دانشجویان دکتري تبعات متعددي دارد. در کنار موضوع خیل فارغ التحصیالن بیکار رشته ریاضی که همواره بزرگان 

اسب براي آنها نگاه داشته است، به نظر نویسندگان این نوشتار تبعات هاي شغلی متن جامعه ریاضی کشور را در نگرانی ایجاد فرصت

دهد که در شرایط  هاي انجام شده نشان می اي هم در خصوص الگوي پژوهش بر این مسأله مترتب است... مقایسه نگران کننده

اي که به نصف اندازه  آنها به گونهها وجود ندارد، بلکه محدود کردن نسبی  بیشتر این دوره ]کمیکنونی هیچ نیازي به توسعه [

هاي آموزشی وزارت عتف براي ایجاد زیربنایی براي  همچنین با بیان این مطلب که بعضی آئین نامه» کنونی برسند، مطلوب است.

  اند. فیت در نظام آموزش عالی شدههاي منتج به رشد کی گذاري هاي ریاضی، بلوغ الزم را ندارند، خواهان سیاست رشد کیفی پژوهش

گذاران از یک سو و  عالوه بر این شواهد دیگري در این زمینه وجود دارد که حکایت از فاصله عمیق بین مجریان و سیاست

محققین آموزشی و جامعه ریاضی کشور از سوي دیگر دارد. مواردي همچون تغییر و ابالغ برنامه جدید درسی دوره کارشناسی 

اي هیئت علمی و مباحثی همچون کم و کیف قوانین آموزشی دوره دکتري ریاضی و چگونگی ریاضی، تغییر آیین نامه ارتقاي اعض

ها و اقدامات  هاي دکتري از دیگر مواردي است که محققین آموزشی و جامعه ریاضی کشور، سیاست کیفیت و بررسی رساله

هاي مختلف براي مشکالت آموزشی پیش رو  دهند و در سمینارها و همایش گذاران کالن آموزشی را مورد انتقاد قرار می سیاست

رجوع شود. به عنوان ) 1389کنند. براي اطالعاتی در این باره به بیانه دربند ( کارهاي تحقیقاتی مستند و جدید ارائه می راه

  توان دو سوال مهم زیر را بیان کرد: گیري این قسمت می نتیجه

موزش ریاضی، حاصل کدام تحقیقات آموزشی بوده است که در تصمیمات مهم و کالن آموزش عالی، به خصوص درحیطه آ -1

  گیرند؟  هاي کوتاه مورد ابطال و بازبینی اساسی قرار می فاصله

اند و چه میزان  گیران اصلی نظام آموزشی عالی ریاضی تا چه میزان با محققین آموزشی خبره در ارتباط گذاران و تصمیم سیاست -2

  دهند؟  تحقیقات آموزشی بها می گیري به مستندات علمی و در تصمیم

                                                             
   باشد.  منبع این خبر وبگاه وزارت عتف می  4



  پوسترها
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کارهایی براي جواب  کند. در پایان درباره راه بررسی این دو سوال میزان شکاف و فاصله بین حوزه تحقیق و عمل را مشخص می

 دادن به این سواالت بحث خواهد شد. 

 اساتید و مدرسان ریاضی  - 3- 2-1

هاي درس اساتید با تجربه و به نام و آموختن و الگوبرداري از آنها  در کالسشد با حضور  از دیرباز، روش و هنر تدریس ریاضی را می

فرا گرفت. اساتید ریاضی قبل از شروع به تدریس موظف به گذراندن هیچ درسی درباره آموزش و تدریس مانند فنون روش تدریس، 

دانش مورد نیاز براي تدریس یک درس ریاضی در هاي ارزشیابی و غیره نیستند. به اعتقاد اکثر اساتید ریاضی  مدیریت کالس، روش

هاي شخصی، در چارچوب  هاي اساتید با تجربه به دست آورد و البته سالیق و روش توان از تجربه حضور در کالس دانشگاه را می

ضی به شکل وسیع موضوع آموزش ریا» آموزش ریاضی«تواند مورد استفاده قرار گیرند. با ظهور رشته  مقررات آموزشی نیز آزادنه می

) به نقل 1375اي از علوم به حساب آمد. آموزش ریاضی آنچنان که گویا ( و عمیقی مورد مطالعه قرار گرفت و خود به عنوان شاخه

هاي اساسی و  دهد که بحث شود. گویا ادامه می کند یعنی هر آنچه که مربوط به آموزش و یادگیري ریاضی می از شونفیلد بیان می

مطرح نمود که هر دو  6و چگونگی تدریس و یادگیري ریاضی 5توان با دو عنوان برنامه درسی ر در آموزش ریاضی را مینیروهاي مؤث

هاي فردي در یادگیري، ماهیت دانش ریاضی و بسیاري مباحث  یادگیري، تفاوت- عنوان، طبیعت ریاضی، محتوا، فرآیند یاددهی

پردازد. چهار وجه این مدل  مدل چهاروجهی براي مطالعه آموزش ریاضی می گیرد. گویا سپس به معرفی یک دیگر را در بر می

شناسی که آموزش ریاضی در قلب این هرم قرار دارد. براي اطالعات بیشتر درباره  عبارتند از ریاضی، فلسفه، روانشناسی و جامعه

  شود.  ] توصیه می6آموزش ریاضی مرجع [

هاي تحقیقی مورد پژوهش قرار  آموزش ریاضی مرتبط باشد را با آخرین روش محققان آموزش ریاضی هر آن چیزي را که به

کنند تا در دسترس همگان قرار گیرند. بدین سان ارتباط  هاي علمی منتشر می هاي تحقیقاتی خود را در مجله دهند و یافته می

توان زمینه چالشی  نها از دیگر سو را میهاي آ ها از یک سو و محققین آموزش ریاضی و یافته اساتید و مدرسان ریاضی دانشگاه

هاي متفاوتی در بین اساتید و مدرسان ریاضی نسبت به آموزش ریاضی  دانست که پیش از این در این نوشتار به آن پرداختیم. نگاه

هاي تحقیقاتی  هوجود دارد. بعضی اساتید ارتباط خوبی با این رشته جدید برقرار کرده و در باال بردن کیفیت تدریس خود از یافت

کنند که مانند  کنند. این اساتید به موضوع تدریس و آموزش به سان یک موضوع علمی و مهم نگاه می آموزش ریاضی استفاده می

هاي مورد نیاز دارد. بعضی دیگر از اساتید اعتقاد چندانی به این  هاي ریاضی نیاز به کسب دانش و مهارت بسیاري از دیگر شاخه

کنند. انتقاد این گروه  ندارند و بالطبع ارتباط چندانی با مباحث مطرح شده در تحقیقات آموزش ریاضی برقرار نمی رشته دانشگاهی

از اساتید به محققین آموزش ریاضی این است که چگونه محققین آموزش ریاضی بدون داشتن دانش تخصصی در دروس مختلف 

) از 1375گویا ( .توانند در تدریس آن دروس به آنها کمک کنند ی میریاضی مانند آنالیز، هندسه، جبر و دیگر دروس ریاض

در تدریس ریاضی تنها یک چیز داراي اهمیت اساسی است و آن چیز آن است که معلم باید « کند: ردي نقل میها ریاضیدان بزرگ

و بفهمد و بعد حقایق ریاضی را در خواهد درس بدهد خوب درك کرده  با تمام توان خود و صادقانه تالش کند تا موضوعی را که می

به نوعی در نگاه این اساتید براي تدریس یک » آموزانش، براي آنها توضیح داده و تفسیر کند. محدوده ظرفیت ذهنی و حوصله دانش
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کند و مباحث دیگري همچنین  درس ریاضی دانشگاهی صرفا داشتن دانش تخصصی آن درس یا عبارت بهتر، علم ریاضی کفایت می

توان از دیگر اساتید و همکاران فرا گرفت. به عبارت بهتر، در  ها و فنون جدید تدریس و مدیریت کالس را به صورت تجربی می وشر

مرکز علمی جامعه یعنی دانشگاه، بعضی از اساتید نگاه علمی و تخصصی به موضوع تدریس و آموزش ریاضی ندارند و صرفا با تکیه 

توان  شوند. می ط بر آن و به صورت کامال تجربی و بعضاً با الگوبرداري از دیگران، وارد این حوزه میبر دانش ریاضی هر درس و تسل

گرا  آفرینان اصلی مراکز علمی به مقوله آموزش ریاضی نگاهی علم گیري کرد که نگاه این گروه از اساتید به عنوان نقش اینگونه نتیجه

وي دیگر فعالیت محققین آموزش ریاضی نیز مورد سوال بوده و هست. محققین نیست و به نوعی، نگاهی غیر علمی است. از س

هاي اخیر  پردازند. در سال اي متمرکز شده و به مباحث آموزشی دانشگاهی کمتر می آموزش ریاضی بیشتر روي آموزش مدرسه

زشی در عمل کاربرد چندانی ندارند کمیت تحقیقات آموزشی بر کیفیت آنها پیشی گرفته است. به عالوه نتایج بعضی تحقیقات آمو

دهنده وجود چالش بین حوزه عمل و تحقیق در این  و به نوعی مرتبط با مشکالت اصلی آموزش ریاضی نیست. همه این موارد نشان

  قسمت است.

  اي  آموزش مدرسه  - 2-3

ی حوزه عملی آموزش ریاضی نظام اي، هدف اصلی این قسمت بررسی چگونگی ارتباط بین نقش آفرینان اصل در بعد آموزش مدرسه

گیران و آموزشگران ریاضی شامل معلمان ریاضی، آموزشگران معلمان، تهیه کنندگان برنامه  گذاران، تصمیم آموزشی مانند سیاست

اند از یک سو و نقش آفرینان حوزه  اندر کار امر تدریس ریاضی هاي درسی و سایر کسانی که دست درسی، نویسندگان کتاب

گذاران و  باشد. ابتدا موضوع را درباره سیاست ت آموزشی مانند محققین و پژوهشگران آموزش ریاضی از دیگر سو میتحقیقا

  پردازیم. کنیم و سپس به آموزشگران ریاضی می گیران کالن آموزشی بررسی می تصمیم

  اي گیران کالن آموزشی در آموزش مدرسه گذاران و تصمیم سیاست  - 3- 2- 1

توان به مسأله گزینش متمرکز دانشجو در دوره کارشناسی یا همان کنکور سراسري اشاره  ل روشنی در این مورد میبه عنوان مثا 

هاي جدي در سطوح مختلف جامعه بوده است. یکی از مهمترین مسائلی که  ها مورد چالش و مناقشه کرد. موضوعی که سال

ها، محققین  اند مسأله کنکور بوده است. در همه این سال ن درگیر بودهها با آ گذاران اصلی آموزش و پرورش در همه دولت سیاست

آموزشی، متخصصین تعلیم و تربیت و جامعه ریاضی کشور به انحا مختلف به این موضوع پرداخته و از زوایاي مختلف آن را مورد 

نان مسأله کنکور به عنوان یک مسأله باز در آموزش اند اما همچ کارهاي متفاوتی براي این معضل ارائه کرده اند و راه واکاوي قرار داده

ها و سواالتی اساسی درباره آن  کند و با همه اصالحاتی که در نحوه برگزاري آن انجام شده است، هنوز دغدغه کشور خودنمایی می

پرورش استان اصفهان در وجود دارد. خانه ریاضی اصفهان با همکاري دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان آموزش و 

هاي  ها و مسائل آزمون در سمیناري با حضور اساتید و متخصصین امر به صورتی جامع و کامل به بررسی روش 1381آذر ماه 

ترین و  ] به چاپ رسیده است. شاید بتوان گفت این بررسی، یکی از دقیق8ها پرداختند که حاصل آن در [ ورودي دانشگاه

هاي مختلفی  تحقیقاتی بوده است که به مسأله کنکور از زوایاي مختلف پرداخته است. کمیسون-علمی هاي ترین بررسی عمیق

متشکل از اساتید، دانشجویان و مختصصین برتر دانشگاهی به آسیب شناسی روانی، اجتماعی و اقتصادي کنکور مبتنی به شواهد 

توانست مورد  میآورند که  یک تحقیق آموزشی وسیع پدید میاي از  پردازند و نمونه علمی و مستند به تحقیقات آموزشی می

استفاده سیاست گذاران و مجریان آموزشی کشور قرار گیرد که این چنین نشد. چرا که پس از گذشت بیش از یک دهه و پس از 
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] 8هاي اشاره شده در [ انجام اصالحات فراوان در نحوه برگزاري کنکور، این مسأله همچنان یک مسأله باز است. بسیاري از آسیب

   ایم : ها را فهرست کرده شود. در زیر تعدادي از این آسیب هاي قبل دیده و لمس می هم اینک به مراتب شدیدتر از دهه

 رخت بر بستن نشاط از مدارس؛  

 اي؛ به حاشیه رانده شدن آموزش رسمی مدرسه  

 متاثر شدن آموزش از آزمون و نه برگزاري آزمون بر اساس آموزش؛  

 ازنده بودن قسمت عمده اي از شرکت کنندگان در کنکور؛ ب  

 هاي روحی روانی براي دانش آموزان در طول آمادگی براي کنکور؛  ایجاد استرس، ترس، اضطراب و آسیب  

 هاي روانی براي قبول شدگان به علت عدم عالقه و افراد قبول نشده به علت سرخوردگی و احساس ضعف؛ بروز آسیب  

 هاي کنکور؛ ها براي شرکت دانش آموزان در کالس ي سنگین بر دوش خانوادهها تحمیل هزینه  

 هاي مفهومی و کاربردي؛ شدن آموزش به روش زنی و کم ارزش هاي تست شدن آموزش روش با ارزش تلقی  

 8هاي کنکوري [ شدن ارزش معلمان و رونق گرفتن بازار کالس کاسته.[  

هاي  هایی که کمتر بنیان هاي آشکار در پرداختن به مسأله کنکور، ارائه طرح تناقض« کند: ) بیان می1381چنان که گویا (

هاي شتاب زده متأثر از فشارهاي اجتماعی، همگی بازگو کننده بروز یک بحران هستند  نظري منسجم دارند و خالصه جرح و تعدیل

هاي ماندگاري از خود به یادگار خواهد گذاشت که  ناپذیر منفی و آسیب که اگر به موقع به آن پرداخته نشود عوارض جانبی اجتناب

توان در عموم  آنچه می» هایی نظیر آنچه سازمان متولی کنکور اعالم کرده است، مثال روشنگري از بروز بحران است. ارائه طرح

م است که پس از ها یا پیشنهاداتی است که در مجموع فاقد پشتوانه پژوهشی محک تغیرات لحاظ شده در کنکور مشاهده کرد، طرح

هاي روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي ناشی از کنکور به قوت خود باقی مانده و هر سال  این همه سال همچنان آسیب

کنند. این اتفاق را شاید از این  متخصصین و اساتید حوزه تعلیم و تربیت و همچنین آموزش انتقادات زیادي به این پدیده وارد می

گیري آموزش در کشور، اتصال و ارتباط مناسبی با  گذاران کالن و مجریان اصلی حوزه تصمیم ریست که سیاستمنظر نیز بتوان نگ

هاي مهم آموزشی مانند کنکور آنچنان که باید و شاید از  اند و در بررسی پدیده محققین آموزشی متخصص و نخبه برقرار نکرده

و پتانسیل جامعه علمی کشور بهره نگرفته و این موضوع را به صورت کالن حوزه دانشی موجود در عرصه آموزش و تعلیم و تربیت 

  اند.  تحقیقاتی مورد مطالعه قرار نداده- و با دیدي علمی

  آموزشگران ریاضی  - 2-2-3

ي ها آموزشگران ریاضی کشور شامل معلمان ریاضی مدارس، آموزشگران معلمان، تهیه کنندگان برنامه درسی، نویسندگان کتاب

ترین کنشگران عرصه آموزش ریاضی هستند که در ارتباط  اند، اصلی اندر کار امر تدریس ریاضی و سایر کسانی که دست درسی

پردازند. از این رو، در همه جا باال بردن  آموز قرار دارند و به نوعی در متن اصلی فرایند آموزش به ایفاي نقش می مستقیم با دانش

هاي ضمن  گرو باال بردن کیفیت آموزشگران ریاضی به ویژه معلمان ریاضی بوده و هست. دوره اي در کیفیت آموزش ریاضی مدرسه

اند تا فرصتی در اختیار آموزشگران قرار گیرد تا مسائل و مشکالت آموزشی را مورد  خدمت نیز بر این اساس طراحی و اجرا شده

طوح دانشی خود را اعم از دانش تخصصی موضوعات مختلف ریاضی هاي تحقیقاتی، س بررسی قرار دهند و با استفاده از آخرین یافته
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هاي ارزشیابی،  مانند حساب دیفرانسیل و انتگرال، ترکیبیات و آمار و احتمال و دانش عمومی خود اعم از فنون روش تدریس، روش

باشد که ارتباط بین آموزشگران  میبرنامه و محتواي درسی، مدیریت کالس و غیره را ارتقا دهند. مسأله اصلی در این زمینه این 

هاي تحقیقاتی دارند و چگونه از آنها در کار خود استفاده  ریاضی و محققین آموزش ریاضی چگونه است؟ آنها چه نگاهی به یافته

عمل هاي آنها به چه میزان در  پردازند؟ یافته کنند؟ از طرف دیگر، محققین آموزش ریاضی به چه مباحثی در آموزش ریاضی می می

توانند کمک دهنده آموزشگران ریاضی به ویژه معلمان ریاضی باشند؟براي یافتن جواب این سواالت و به دست آوردن آمارهاي  می

توان اشاره  ها براي روشن شدن بحث می مستند نیاز به تحقیق جامعی در این زمینه است اما براي طرح موضوع به بعضی مالك

توان به میزان استفاده آنان از  ارتباط آنها با محققین و استفاده از نتایج تحقیقات آموزشی می کرد، از جمله در مورد معلمان و

هاي معتبر و مهم آموزش ریاضی نگاه کرد و همچنین ارتباط آنان با مراکز اصلی تحقیقات  ها و سایت مقاالت، مجالت، کتاب

د برجسته در آموزش ریاضی را مالك قرار داد. در مورد محققین هاي متشکل از اساتید و محققین آموزشی و افرا آموزشی، انجمن

توان ارتباط آنان با آموزشگران ریاضی را به عنوان معیاري مهم مورد بررسی قرار داد. در این  آموزش ریاضی نیز همین گونه می

جود انجمن ملی معلمان ریاضی حتی از و )AMS(7کندکه بسیاري از اعضاي انجمن ریاضی آمریکا  ) بیان می1990زمینه ترستن (

کند که ریاضیدانان  اند. او اشاره می آگاه AMSاز وجود  NCTMبا خبر نیستند و در مقابل تعداد کمی از اعضاي  )NCTM( 8آمریکا

شگاهی گونه ارتباطی با معلمان ریاضی ندارند مگر ازطریق فرزندانشان و از آن سوي، معلمان ریاضی نیز با جامعه دان دانشگاهی هیچ

تري با استناد به آمار و ارقام در داخل کشور به دست آورد. با این  توان در بررسی دقیق ارتباط چندانی ندارند. همه این موارد را می

   توان نشان از ارتباط کم و ناچیزآموزشگران و معلمان ریاضی با محققین آموزشی ریاضی به حساب آورد. همه، شواهد را می

  یشنهاديکارهاي پ راه  -4

  »آموزش ریاضی«آموزش   - 4- 1

یکی از دالیلی که ارتباط مناسبی بین محققین آموزش ریاضی و معلمان و مدرسان ریاضی وجود ندارد، نبود شناخت کافی از رشته 

زش خود به عنوان یک رشته جدید ریاضی نیاز به آمو» آموزش ریاضی«هاي مختلف است. به عبارت دیگر،  آموزش ریاضی در زمینه

شان حساس  و معرفی براي اساتید و معلمان دارد. محققین آموزش ریاضی باید نسبت به شنیدن صدایشان از طرف مخاطبین اصلی

  هاي علمی تعریف کنند.  بوده و براي آن کاري کنند نه اینکه وظیفه خود را صرفا انجام تحقیقات آموزشی و انتشار آن در مجله

  کارگیري دانش هضریب ب  - 2-4

هاي تحقیقاتی وجود دارد که در  هاي متفاوتی براي بررسی میزان کیفیت و کارایی مقاله سنجی و ارزیابی علمی راه ر بحث علمد

توان از عدد و کمیت کمک گرفت.  اند. بدین منظور به عنوان یکی از ابزارهاي علم سنجی می هاي اخیر مورد استفاده قرار گرفته سال

مجالت  9توان به ضریب تاثیر هاي علمی تعریف شده است. در میان معیارهاي کمی، می براي مجلهبراین اساس ضرایب مختلفی 

به وجود آمد  IFها و اتفاقاتی که براي شود. به علت نارسایی اشاره کرد که توسط موسسه تامسون رویترز منتشر می IFعلمی یا 

                                                             
7 American Mathematical Society 
8 National Council of Teachers of Mathematics 

9 Impact Factor 
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توان براي سنجش میزان به  ]. مشابه این روش را می1[ گرفتندتعریف و مورد استفاده قرار  AIو  MCQمعیارهاي دیگري همچون 

گذاران، مدیران  کارگیري دانش حاصل از تحقیقات توسط مجریان و کنشگران اصلی حوزه اجرایی آموزش ریاضی مانند سیاست

کمی میزان مدارس و معلمان ریاضی به کار بست و یک مالك عددي براي آن به دست آورد. مالك و معیاري که به صورت 

توان براي این موضوع ضریبی  هاي تحقیقاتی را نشان دهد. به طرق مختلف می تاثیرپذیري مجریان و کنشگران آموزشی از یافته

دهند  گذاران اصلی آموزش و پرورش متناسب با اقداماتی که در حوزه نفوذ خود انجام می تعریف کرد. به عنوان نمونه براي سیاست

چه میزان از این اقدامات مبتنی بر تحقیقات آموزشی بوده و حتی کم و کیف آنها را به دست آورد. در آخر  توان بررسی کرد می

ضریب «کند. این ضریب را  گذاران را با حوزه تحقیقات آموزشی بیان می توان به عددي دست پیدا کرد که ارتباط آن سیاست می

توان تعریف کرد که این خود نیاز به مطالعه و تحقیق  هاي مختلفی می نامیم. این ضریب را به گونه می» 10کارگیري دانش هب

اش را  در حوزه کاري �توان به طریق زیر عمل کرد: اگر تعداد کل اقدامات صورت گرفته توسط مجري  جامعی دارد. براي نمونه می

(�)���بنامیم حاصل  (�)�را  گیري و انجام شده است و تعداد اقداماتی که بر اساس تحقیق آموزشی تصمیم (�)�   =
�(�)

�(�)
را  

ی کور، دانش حاصل از تحقیقات آموزشدانست. منظور از دانش در عبارت مذ � توسط مجريکارگیري دانش  هضریب بتوان  می

آن تحقیقات  از نتایج آمده در �است که در مجالت علمی معتبر به چاپ رسیده باشند و اقدامات صورت گرفته توسط مجري 

با  �اي از ارتباط مجري  هایی داشته باشد اما به صورت کمی برآورد اولیه نارسایی 	(�)���آموزشی باشد. هرچند ممکن است 

کامال مبتنی بر  �دهد. در بهترین حالت اگر عملکرد مجري  اش از آنها به دست می حوزه تحقیقات آموزشی و میزان تاثیرپذیري

  شود.  می 1برابر  (�)���و علمی و کلیه اقدامات آن بر اساس تحقیقات آموزشی باشد شواهد تحقیقی 
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در این گزارش سعی بر آن داریم تا با ارائه وضعیت و حجم پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف رشته ریاضی، آینده شغلی  چکیده:

  ن این رشته چگونه است؟براي فارغ التحصیال

  

  مقدمه-1

ي کارشناسی، ها ي دپارتمانهاي ریاضی دانشگاههاي آمریکا و کانادا و برنامهها ) ، با مشاهده سایت1381ته ظهوري زنگنه (فبه گ

ي درسی این ها ي گذشته تغییرات محسوسی در برنامهها شود که نسبت به دوره میکارشناسی ارشد و دکتراي آنها، مالحظه 

محور » اصل پاسخگویی« ي گذشته، ها است. از جمله مهم ترین این تغییرات آن است که بر خالف دهه ارتمانها به وجود آمدهدپ

 ي درسی دپارتمانهاي ریاضی قرار گرفته است. ها اغلب برنامه

قید کرده است با گرفتن  کند که می) به مطالب سایت اینترنتی گروه ریاضی دانشگاه تورنتو کانادا اشاره 1381ظهوري زنگنه (

باید تحصیالت خود را تا دوره دکتري  مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد در ریاضی محض، هیچ شغلی در انتظار شما نیست و

ادامه دهید. در آن صورت ممکن است به مقام استادي در کالج یا دانشگاه دست یابید. او این رویکرد را یک تغییر اساسی نسبت به 

داند. چرا که در گذشته فرض بر این بود که وظیفه دانشگاه تولید علم است و ایجاد اشتغال  مینتی در مورد دانشگاه دیدگاه س

کند که با توجه به مسأله بیکاري وسیع  میمتناسب با شأن تخصصی فارغ التحصیالن ریاضی، جزء وظایف جامعه است. او اشاره 

فته، پاسخگویی به مسأله اشتغال جزء وظایف اصلی دانشگاهها شده است. به همین فارغ التحصیالن دانشگاهی در کشورهاي پیشر

  ي ریاضی در آمریکا و کاناداست.ها ي جدي دانشکدهها دلیل، ایجاد توانایی اشتغال براي فارغ التحصیالن، یکی از دغدغه

کند ، کم کم  میي مختلفی که دنبال ریاضیات به صورت فعلی خود، و راهها« ... )، پیش بینی کرد که 1350لطفعلی زاده (

ولی مسأله  شود که کامالً با ارزش است. میدهد و وارد یک نوع جد و جهد فکري  میارتباط خود را با دنیاي واقعی از دست 

مان توانید بگویید که دپارت میتوان در این توسعه، توجیه کرد. به عبارتی دیگر، شما  میاینجاست که بودجه مالی هنگفتی را ن

آورند. ولی  میي عمیقی به وجود ها کنند و فرضیه میکوچکی داریم و در آن عده محدودي در توسعه تئوریهاي زیبایی فعالیت 

  »استاد داشته باشید و دولت میلیونها دالر بودجه در اختیار شما بگذارد. 100یا  80توانید انتظار تشکیل دپارتمانی متشکل از  مین

شمسی به دانشسراي  1307در سال  آغاز شد وشمسی در دارالمعلمین عالی 1303در سال  ر ایرانآموزش عالی ریاضیات د

در این دانشکده، در  .واگذار شددانشگاه تهران (سال تأسیس دانشگاه تهران) به دانشکده علوم  1313عالی و سرانجام در سال 
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انجمن  نیز 1350در سال  رشد ریاضی راه اندازي شد،دورة کارشناسی ا 1337راستاي تعمیق آموزش عالی ریاضیات، در سال 

  ریاضی ایران از جمع متشکل اساتید ریاضی آن زمان تشکیل گردید.

دورة دکتري  1367ي کشور، در سال ها ي بنیادي و تأمین اعضاء هیات علمی دانشگاهها در پی آن، به منظور گسترش پژوهش

   ریاضی تاسیس گردید.

ي دانشگاهی، تامین مدرسین مختلف ها زش عالی ریاضیات در ایران، هدف اصلی گسترش دورهبا نگاهی به تاریخچه آمو

   ریاضیات از مقطع دبیرستان تا دانشگاه بوده است.

ي کارشناسی دبیري ریاضی به جهت تربیت دبیران ریاضی مدارس، تأسیس گردید. محتواي ها ، دوره 75تا  62در سالهاي 

در  ها واحد عمومی. این دوره 20واحد دروس تربیتی و  30واحد دروس ریاضی محض، 90از حدود  عبارت بود ها اصلی این دوره

پرداختند.  میي کاردانی ریاضی مراکز تربیت معلم که وظیفه تربیت معلم براي دوره راهنمایی را داشتند به فعالیت ها کنار دوره

واحد آموزش مفاهیم ریاضی دبستان که  4تا  2ه بود به جزء تعداد عمالً براي تدریس ریاضیات در دوره ابتدایی هم فکر جدي نشد

  شد. میدر دوره کاردانی یا کارشناسی آموزش ابتدایی ارائه 

دوره کارشناسی ناپیوسته آموزش  1380در مراکز ضمن خدمت آموزش و پرورش نیز براي ارتقاي مدرکی معلمان از سال 

  درصد اموزشی بود. 30درصد ریاضی محض و 70ریاضی تاسیس گردید که محتواي آن همچنان 

دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی در دانشگاه شهید بهشتی و سپس در دانشگاههاي دیگر راه اندازي شد که  1380از سال 

تربیت به دنبال تربیت آموزشگران معلمان ریاضی و  شاید تنها رشته اي بود که به جد حوزه آموزش ریاضی را هدف قرار داده بود و

هاي اساسی همراه بوده است که مواردي  پژوهشگران حوزه آموزش ریاضی بود. این دوره در کنار قوتهاي فراوان آن نیز با چالش

  ) در تحقیق خود بیان نموده اند.1388چند از آن را خاکباز و موسی پور (

اضی شده است، درست یا غلط ، فقط در حوزه همه موارد فوق را بیان کردیم که بگوییم تمام فکرهایی که در مورد آموزش ری

آموزش و پرورش بوده است. در حوزه آموزش عالی و تربیت مدرس ریاضی براي ریاضیات دانشگاهی هیچ فکري صورت نگرفته 

تعدادي دروسی صالحیت مدرسی ارائه  ها است. تنها دانشگاه تربیت مدرس به جهت ماهیت ابتدایی تأسیسش، براي کلیه رشته

  هد که اکنون از حالت اجباري به صورت اختیاري درآمده است و در استخدام فارغ التحصیالن نقش جدي ندارد.د می

در  1394شود که پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در رشته ریاضی در سال  میزیر معلوم  3تا  1با نگاهی به جداول 

  پذیرند چه وضعیتی دارد. میموسسات آموزش عالی که از طریق سازمان سنجش دانشجو 

دهد که  میدر مورد دانشگاه آزاد نیز چون اطالعات دقیق و شفافی وجود ندارد امکان اظهار نظر وجود ندارد. اما ظاهر امر نشان 

  نیز به دانشگاه آزاد اختصاص دارد. درصد این وضعیت 60تا  50حداقل حدود 

رفیت کاذب در دوره کارشناسی در موسسات آموزش عالی که وضعیت گردد که با ایجاد یک ظ میبا مشاهده جداول مشاهده 

و وضعیت علمی در آنها مشخص است تعداد زیادي از داوطلبانی که در دوره دبیرستان نه عالقه چندانی به  پذیرش دانشجو

ر تالش و زحمتی که شده شوند. به ه مینه خالقیت قابل توجهی در این زمینه داشته اند وارد دوره کارشناسی  ریاضیات داشته و
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شوند. با ضوابط جدید وزارت آموزش و پرورش  میاست این دوره را به پایان رسانده و با مدرك کارشناسی ریاضی فارغ التحصیل 

شوند که در  مییابند کسانی هستند که از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل  میعمده کسانی که فرصت استخدام در آن وزارتخانه را 

  گنجد. میکیفیت فارغ التحصیالن مراکز مختلف آن دانشگاه جهت تدریس در مدارس نیز سخن بسیار است که در این مجال نباب 

فارغ التحصیل  10000ي موسسات آموزش عالی مختلف، سالیانه حدود ها صندلی پس با احتساب دانشگاه آزاد و ضریب اشغال

دهد که شرکت کنندگان در آزمون تحصیالت  مینشان  1393ن سنجش در سال کارشناسی ریاضی در کشور وجود دارد. آمار سازما

نفر مرد بوده اند . از این تعداد  2426نفر زن و  5428نفر بوده است که از این ترکیب  8052 تکمیلی کارشناسی ارشد ریاضی

% بو  95/57ت به کل شرکت کنندگان نفر مرد بوده اند. در صد قبولی نسب 1576نفر زن و  3090نفر پذیرفته شده اند که  4666

  ده است.

نتیجه آنکه با توجه به ظرفیت باالي ایجاد شده در دوره کارشناسی ارشد ریاضی و تعداد شرکت کنندگان، راه براي ادامه 

یت ي گروه مدیرها باشد. این در حالی است که درصد قبولی در رشته میتحصیل براي دارندگان مدرك کارشناسی ریاضی میسرتر 

  باشد. می%  7/15که بیشتر کسنی که این روزها عالقمند به تغییر رشته براي کارشناسی ارشد هستند طبق همان گزارش فقط 

 2000تا  1500شوند که با تقریبی حدود  میگرایش مختلف کارشناسی ارشد ریاضی  4نفر وارد  4666بنا به گزارش مذکور، 

 نفر وارد دوره کارشناسی ارشد خواهند شد. 6000شوند. پس سالیانه حدود  میارشد ریاضی نفر هم در دانشگاه آزاد وارد کارشناسی 

نفر  750نفر وارد دوره دکترا خواهند شد که با احتساب دانشگاه آزاد به حدود  500، حدود 3ن تعداد با توجه به جدول شماره از ای

  خواهد رسید.

مرکز جذب اعضاي  1393ي شهریور و بهمن ها این است که در فراخوان کند میگزارش دیگري که مطالب فوق الذکر را کامل 

ها در خواست داده شده بود که با احتساب فراخوان دانشگاه آزاد این  هیات علمی دانشگاه نفر براي جذب در 60هیات علمی جمعاً 

  نفر در سال خواهد رسید. 100رقم به 

علوم پایه و .... نیروهاي تربیت  ي ریاضی ما، تعداد مراکز تحقیقاتیها نشکدهواقعاً با توجه به نوع دروس و شیوه آموزش در دا

  رود؟ میشده به چه کار خواهند آمد؟ عمر، هزینه و توان جوانان کشور و همچنین تالشهاي اعضاي هیات علمی به کجا 

می و یا استخدام در آموزش سوال دیگر قابل طرح آن است که همان کسانی که توان رد شدن از هفت خوان پذیرش هیئت عل

یابند آیا توان معلمی جدي را دارند؟ آیا توان انتقال مفاهیم به دانشجویان یا دانش آموزان را دارند؟ یا صرفاً مسئله  میو پرورش را 

  ي توانا در یک شاخه خاص و مقاله نویس حرفه اي در آن شاخه خاص هستند؟ها حل کن

هترین شغل براي فارغ التحصیالن آنها، تدریس در مراکز آموزشی در مقاطع مختلف از ي ریاضی که امروزه بها در دانشکده

ي تدریس و یاددهی و یادگیري ریاضیات قائل هستیم؟ و به طور کلی ها ابتدایی تا دانشگاه است چه ارزشی براي یاددهی شیوه

    جایگاه آموزش شیوه آموزش ریاضی براي متصدیان آینده آموزش ریاضی کجاست؟

  

  1393وضعیت ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ریاضیات و کاربردها آزمون سراسري  -1جدول 
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  مالحظات  تعداد  نوع پذیرش  ردیف

    3055  روزانه  1

    945  نوبت دوم  2

  بدون کنکور  5500  پیام نور  3

  بدون کنکور  720  غیر انتفاعی  4

    570  فرهنگیان ( دبیري ریاضی)  5

    10790  جمع

  1394هاي مختلف ریاضی در آزمون تحصیال ت تکمیلی  وضعیت پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد گرایش -2دولج 

  جمع  محاسبات نرم  ریاضی مالی  آموزش ریاضی  ریاضی کاربردي  ریاضی محض  نوع پذیرش  ردیف

  3145  31  61  36  1085  1932  روزانه  1

  824  8  26  8  287  495  نوبت دوم  2

  830  -  -  20  230  580  پیام نور  3

  300  20  80  20  140  40  غیر انتفاعی  4

  442  -  12  -  135  295  پردیس خودگردان  5

  240  -  -  -  160  80  مجازي  6

  640  -  -  -  200  440  مجازي پیام نور  7

  6421  59  179  84  2237  3862  جمع  

  

  1394کترا هاي مختلف ریاضی در آزمون د وضعیت پذیرش دانشجو در دوره دکترا گرایش - 3جدول

  جمع  ریاضی کاربردي  ریاضی محض  نوع پذیرش  ردیف

  380  130  250  روزانه  1

  58  22  36  نوبت دوم  2

  30  10  20  پیام نور  3

  60  23  32  پردیس خودگردان  4

  523  185  338  جمع  
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 شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار

  

  علی پارسیان

   دانشگاه تفرش

parsian@tafreshu.ac.ir 

  

تردگی انبوه نتایج، گس گردد.جدهم بررسی و با ریاضیات قرون پس از آن مقایسه میریاضیات قرن ه در این مقاله، :چکیده

هاي نو در این رشته از دانش بشري از جمله وجوه تمایز ریاضیات آن دوران است، در حالی که آنچه که در دستاوردها و بروز شاخه

گیرد این پرسشی که در این نوشتار مورد مداقه قرار می یابد همانا دقت و ژرف اندیشی است.قرون بعد رنگ می گیرد و قوام می

اي از نتایج چگونه به دست آمده است و در مورد ود مبانی منطقی در آن زمان، چنان مجموعۀ گستردهاست که با وجود کمب

پرداخته شود آنچه که در این میانه به ایفاي نقش میمی ها معلومشده است؟ از بررسیدرستی آنها چگونه اطمینان حاصل می

   .گرددبررسی میاست آنگاه، اهمیت نقش معرفت شهودي درآموزش ریاضیات  شهود

  .مقدار میانی، انتگرال معین، روش سقراطی قضیهشهود، هاي کلیدي:  واژه

  مقدمه  -1

هاي متناهی فقط به اند.روشرسد که ریاضیدانان قرن هیجدهم میالدي اعتقاد راسخی به نیروي نمادها داشتهچنین به نظر می 

هاي توانی نامتناهی با رفته است. حتی حقایق زیادي در مورد سريار میي نامتناهی به کها کمک نوشتن یک نماد در مورد فرایند

عادي به گرایی در تاریخ ریاضیات غیرهاي طوالنی و متناهی به دست آمده است.این اتکا به نمادايتصور آنها به صورت چند جمله

   رسد. ریاضیدانان آن دوره، از همانی مقدماتینظر می

(� �)(� �) = �� (� + �)� + ��																																																																																											(1) 

چرا  نامید.آن را قضیه اساسی جبر  بعدها گاوس اي کهاند! گزارهحکم داده nاي بودن هر معادله درجهریشهnبه  مشابه آن، یا

رفتند! در آمدند؟ زیرا تعمیمی از یک گزارة حسابی درست به شمار میهایی به نظر ریاضیدانان آن دوران درست میچنین عبارت

مورد عبارات نامتناهی وضعیت کم و بیش مشابه بود. از نگاه آنان فرایندهاي نامتناهی شبیه فرایندهاي متناهی بودند جز این که 

هاي دقیق اهمیت قائل بودند؟ چه عاملی آنان را در یافتند. چرا ریاضیدانان قرن هیجدهم براي نتایج، بیش از برهانبیشتر ادامه می

توان از این عامل در آموزش ریاضیات بهره برد؟ سر انجام، دلیل این که کاروان ریاضیات از داد؟ چگونه میکسب نتایج یاري می

ها حمل منطق قرون پس ازآن نشست چه بود؟ در این نوشتار به یافتن پاسخ این پرسشوادي نتایج قرن هیجدهم گذشت و بر م

  پردازیم. می
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  ریاضیات قرن هیجدهم - 2

انقالب داروینی در  انقالب کوپرنیکی در نجوم، اند، تغییر یافته بارمعیارهاي حقیقت در علوم طبیعی تا کنون چندین   

موضوعی کردن است؛ اصلریاضیات نیز چندین تغییر بزرگ روي داده در اند.از آن جمله انقالب اینشتینی در فیزیک شناسی، زیست

هاي نااقلیدسی در قرن نوزدهم میالدي و تکامل دانش حساب دیفرانسیل و انتگرال در قرون هیجدهم و هندسه و کشف هندسه

پذیرش ریاضیاتی با  رد ریاضیاتی مجهز به نتایج پربار ونوزدهم میالدي در زمره این تغییرات قرار دارند، تغییراتی که در راستاي 

تاریخ ریاضیات از نتایج  هدف اصلی ریاضیدانان قرن هیجدهم حصول نتیجه بود. تعاریف روشن و مفاهیم دقیق قرار داشتند.

اویلر را به همراه دارند انباشته  و تیلور نیز، برنولی، هوپیتال، اند و نام دانشمندانی مانند الیببسیاري که در این دوره به دست آمده

در این که اگر اویلر و معاصران او معیارهاي متداول  اند؟هاي امروزین به دست آمدههایی متفاوت با روشآیا این نتایج از روش است.

راي یافتن مجموع یافتند باید شک کرد. ماجاي خود دست میبردند باز هم با همان سرعت به نتایج افسانهزمان ما را به کار می

∑سري ����
اي � اي درجههاي چندجملهدانست که اگر ریشه. وي می (Polya, 1954)توسط اویلر در این باب خواندنی است ���

,��اعداد �	اي به صورتباشند، چندجمله ��, ∏ (� ��)
���
��� سینوس عدد ثابتی است. تابع   aتجزیه خواهد شد که درآن 

±,0به صورت اي نیست و صفرهاییچندجمله �,± ضرب دارد، با این حال او به آزمایشی ماجراجویانه دست زد و حاصل ,�2

 بینهایت عاملی

��(� �)(� + �)(� 2�)(� + 2�) = ��(�� ��)(�� 4��) 																																																		 (2) 

برابر ساخت؟ ����	ضرب را با،این حاصل� توان با انتخاب مناسبضرب براي او معنی داشت؟ آیامیدرنظر گرفت. آیا این حاصلرا 

 آشنایی داشت، ���� اویلر در آن زمان با سري تیلور با

���� = �
��

3!
+
��

5!
																																																																																																																																				(3) 

)�) با عبارت2در این عبارت برابر با یک و در ( �ضریب  ��)( �را مساوي  � است. وي برابر (��4 = �

�����(����)
 

  ) به گزارة زیر دست یافت،2ضرب (امل حاصلاختیار کرد و با توزیع عوامل آن در عو

���� = � �1
��

��
� �1

��

���
�																																																																																																																													(4) 

  ه سوم طرفین عبارات باال، برابري زیر را به دست آورد،هاي درجو سرانجام با مقایسه جمله

1 +
�

��
+

�

��
+ =

��

�
																																																																																																																																												(5) 

هاي اقلیدسی را ندارد، لذا بی درنگ مقادیر دو طرف برابري را با دقت زیاد محاسبه هان او اعتبار برهاندانست که براویلر می

هاي هاي ریاضی قرن هیجدهم و روشاي که بین پژوهشکرد تا اطمینان یابد که به حقیقتی تازه دست یافته است! تفاوت عمده

سانس (پایان قرن پانزدهم و نیمۀ اول قرن شانزدهم میالدي) به دست خورد در همین جا است. در زمان رنامروزي به چشم می

. گسترش دانش ریاضی به معناي یافتن نتایج جدید (Hall, 1966)آوردن اطالعات جدید یکی از اهداف اساسی همه علوم شده بود 

  کرد.یاق حصول نتایج نو را تشدید میگردید و ابداع دانش حساب دیفرانسیل و انتگرال دراواخر قرن هفدهم میالدي، اشتتلقی می
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کردند، حجم دستاوردها آمد قضاوت میریاضیدانان قرن هفدهم میالدي در مورد کارهاي خود از روي نتایجی که به دست می

طور جدي مورد نظر بود و شاید همین موضوع علت ظهور مباحث جدید مانند حساب تغییرات، معادالت با مشتقات جزئی و به

هاي موجود آن زمان، ازجمله نظریه احتماالت گردید. مبانی ریاضیات، موضوع مورد عالقۀ ریاضیدانان قرن برخی از نظریهتکمیل 

حتی در مقاالت تحقیقی مجالت علمی آن روزگار نیز، روي این شاخه از ریاضیات تاٌملی صورت نگرفته است و فقط  هیجدهم نبود،

 باره ریاضیات نوشته شده است. موضوعی که جاي آن در هایی در حد فهم عامه مردم، درلهها یا مقامباحثی در فصول اول کتاب

  .ریاضیات قرن نوزدهم و البته امروزه خالی است

از سرآمدان آنها بودند عباراتی دقیق در مورد حد، تقارب و پیوستگی  و کوشی بعضی از ریاضیدانان که بولزانو نوزدهم، قرن در

 جهت نوین در ریاضیات تنها به سبب اختالف در روش نبود، بلکه اختالف در شیوة پژوهش نیز در آن دخالت داشت. ارائه دادند.این

هاي کهنه شد؟ ریاضیات چگونه به ها به تکامل نیاز داشتند. چه چیزي باعث ایجاد تغییر در دیدگاههاي اثبات دقیق قضیهروش

  مسیر کنونی خویش افتاد؟

ریاضیات «آید آموزان به کار میکن است داده شود مانند همان چیزي است که امروزه براي توجیه دانشاولین توضیحی که مم

اما این، دقیقاً آن چیزي نیست که اتفاق افتاده  ».تر درآمدبراي پرهیز از اشتباهاتی که قبالً به وجود آمده بودند به شکل دقیق

طور به توان براي آنها دو دلیل برشمرد. اول، نتایجقرن هیجدهم وجود دارد که میآور در ریاضیات است، در واقع چند اشتباه شگفت

دوم، به علت مجهز نبودن ریاضیدانان آن  هاي دقیق سنجیده نمی شد.شدند و درستی آنها با روشمحاسباتی یا تجربی آزمایش می

هاي تنتاجات، با اتکاء به مفروضات غیر دقیق و استداللافتادند و اغلب اسدوره به تعاریف دقیق، آنان زود به خطا و اشتباه می

ها، یکدست شدن چنان حجم عظیمی از دستاوردهاي قرن هیجدهم به شالوده محکمی از ا همه این گردید. بمتزلزل بنا می

که روند دستیابی به  کردندتعدادي از ریاضیدانان فکر می ریاضیات اصل موضوعی و دقیق نیاز داشت، بعالوه در اواخر این قرن،

پنداشتند که وقت آن رسیده است که بنشینند و بر آنچه تا کنون انجام گرفته است نظر رو به کندي است و چنین می نتایج،

هاي ریاضی برانگیخت.عامل مهم . این احساس، برخی از ریاضیدانان را به صرف دقت بیشتر در برهان(Struik, 1967)افکنند 

تغییر اجتماعی مهمی  کرد و آن، نیاز ریاضیدانان به تدریس بود. در اواخر قرن هیجدهم،اد این تغییر دخالت میدیگري نیز در ایج

تماس بودند و کار ایشان  هاي سلطنتی درهاي این قرن، اغلب ریاضیدانان با خانوادهپیش از فرارسیدن آخرین دهه رخ داد،

(اواخر قرن هجدهم) اغلب آنان  خوداز این طریق بود. امااز زمان انقالب کبیر فرانسهپرداختن به ریاضیات و افزودن به شکوه و مقام 

. چگونه ممکن است شرایط ریاضیدانان، به القاي میزان دقت در ریاضیات (Struik, 1967)کردند زندگی خود را با تدریس تاٌمین می

موضوع درس به دقت بیندیشد. آثار الگرانژ، کوشی، کند به کمک کرده باشد؟ پاسخ ساده است، تدریس، معلم را وادار می

  .(Boyer, 1959)کردند نشاٌت گرفته است وایرشتراس و ددکیند در مبانی آنالیز، تماماً از دروسی که تدریس می

گی توان به سادجدهم ریشه دارد نمیریاضیدانان قرن هازاین واقعیت که شاخ و برگ شجره دقت ریاضیات قرن نوزدهم در آثار 

اند.اثبات کوشی از قضیه هاي قرن نوزدهم تبدیل شدهگذشت. بسیاري از کارهاي انجام شده در قرن هیجدهم به تعاریف و برهان

با  (�)�	و (�)�وي ، � هاي تقریبی قرن هیجدهم استوار است. براي تابع پیوستۀمقدار میانی براي توابع پیوسته، بر پایه روش

با فاصله  [�,�]در بازه  � قسمت برابر نتیجه گرفت که دست کم دو مقدار �به  [�,�] یار کرد و با تقسیمعالئم مختلف را اخت
���

�
 

ها عالئم مختلف دارند. سپس همین روش را در فاصله دو مقدار جدید تکرار کرد و دو (�)�از یکدیگر وجود دارند که براي آنها 
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مقدار جدیدتر با فاصله
���

��
اي بین به دست آورد، در حالی که قبل از او الگرانژ از این روش براي تخمین ریشه یک چند جمله  

پنداشتند کردند و چنین میسود جسته بود. همچنین در قرن هیجدهم، انتگرال را به عنوان عکس مشتق تعریف می � و � مقادیر

هاي معین به یک مجموع به دست آورد. کوشی به کار اویلر در مورد تقریب مقادیر انتگرال توان به صورتکه مقدار انتگرال را می

ها نگاهی نوین انداخت و انتگرال را به عنوان حد یک مجموع تعریف کرد. او وجود انتگرال یک تابع پیوسته را ثابت کمک مجموع

  (Boyer, 1959).  آوردکرد و برهان قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال را به دست 

  

   اهمیت معرفت شهودي در آموزش ریاضیات- 3

شاید بتوان قرن هیجدهم میالدي را آغاز دوران تجلی شهود در ریاضیات و قرون بعد از آن را دوران ظهور منطق نامید، هرچند 

هاي دقیق هم نیازمند ها و برهانشچنین تفکیکی به دشواري قابل تعریف است و ریاضیات نه تنها به نتایج، بلکه به تعاریف، رو

است. اما دور از انصاف ا ست که نقش شهود در آموزش ریاضیات را،با نقش شهود در در باروري این شاخه از دانش بشري متناسب 

تصور تنها از ها به ما بدهد،این تواند تصور کاملی از مجموعه همه دانشمنطق نمی«بر این عقیده بود که  نري پوانکارهها  ندانست.

  ). 1367(آدامار،  »آید و این داوري براي هر شاخه از دانش بشري درست استطریق معرفت شهودي به دست می

تواند موجب تکامل معرفت شهودي هاي آموزش ریاضی و نقشی که معلم دراین مورد دارد بیش از نقش دروس ریاضی میروش

اي مواجه است و ها است، یک ریاضیدان همواره با مساٌلهدي تجزیه و تحلیل مساٌلههاي تقویت معرفت شهومتعلم گردد. یکی از راه

ها را بیاموزد اما آموزان روش حل مساٌلهتر است،او باید به دانشکند ولی وظیفه معلم بسیار سنگینبراي یافتن راه حل آن تالش می

ها و نهادهایی که تواند از عهده انجام این وظیفه برآید؟ همه موسسهنداشته باشد چگونه می اگر خودش تسلط کافی بر موضوع

بینی العاده همه آنچه را براي تربیت معلمان نیاز دارند پیشمسئولیت آماده ساختن معلمان را به عهده دارند باید با هوشیاري فوق

توان هایی است که نمیایی را مطالبه کنند؟ اینها پرسشهآموزان چه خواستههایی را بخوانند؟از دانشکنند. معلمان باید چه درس

  براي آنها پاسخی فراگیر یافت و نیاز به اظهار نظر متخصصان دارد.

ها و تجزیه و تحلیل آنها خوشبختانه آنچه که امروزه در موقعیت پذیرش همگان قرار دارد این است که از کنار فرایند حل مساٌله

کنند عموماً هاي درسی خود به آنها برخورد میآموزان در کتاب. مسائلی که دانش(Voskoglou, 2007)نباید با بی تفاوتی گذشت 

تواند تاٌثیر  میبه تنهایی ن ها شوند.حل این مساٌلهها، تعاریف و مفاهیم حل مییکدست هستند و با کمک مجموعه کوچکی از گزاره

آموز اي یافت که دانشتوان مساٌله میي مدرسه به ندرت ها ه باشد.در کتابآموز داشتدانش عظیمی بر تقویت قدرت ادراك شهودي

هایی که اخیراً در همین را مجبور کند براي حل آن به جستجوي یک مدل ریاضی، هر چند ساده بپردازد، حتی بعضی از کتاب

اي یافتن پاسخ مساٌله براي هر جوینده گیرد!هاي درس مورد بحث و بررسی قرار نمیزمینه تدوین یافته است به درستی در کالس

ریاضیات از  با استفاده از ادراك شهودي و عقل سلیم زیبا است. یافتن پاسخ و ارائه شیوه حل مساٌله، درواقع کشف جوینده است و

تفکر وادار سازد،  آموز را بهکمک بگیرد تا دانش تواند در این مرحله از تجربۀ خویشها است. معلم میاین نگاه هنر کشف واقعیت

آموز در باره آنها به شیوه سقراطی و با هاي مساٌله را کم کند، مفروضات اضافی یا ناسازگار به مساٌله اضافه کند و از دانشداده

زیرا ذهن برخی از  (Parsian, 2014). هاي سنجیده و متوالی بپرسد تا در بیداري و تقویت قوه شهود او توفیق یابدپرسش
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آموزانی را که ) و استفاده از این روش، فراوانی جامعۀ آماري دانش1367موزان منطقی و برخی دیگر شهودي است (آدامار، آ دانش

اما باید به خاطر داشت تکیه بر مسائل تکراري شایسته نیست،  دهد.ممکن است استعداد آموختن ریاضی داشته باشند افرایش می

اموزد، درباره ساختن نقاط تاریک بحث باشد. متعلم باید نو بینوینی براي حل مساٌله یا روشنمگر اینکه مراد معلم، درخواست روش 

اگر متعلم براي نیل «نویسد: ابوریحان بیرونی می (Voskoglou, 2006).حدس بزند و در جستجوي جواب باشد  ،مسائل نو فکر کند

رسد محروم نماند. اگر ه دیگري برآید تا از نتایجی که به آن میخواست توفیقی نیافت، در جستجوي را میبه مقصود از راهی که 

انجامد، ام، براي آن است که متعلم ضمن دریافت اینکه همه آنها به یک نتیجه میهاي فراوان براي حل مسائل فراهم آوردهمن راه

  ).1355(بیرونی، » نمایندبازگشت میو بداند که چگونه همه آنها به یک نکته  آشنا شود و با گوناگونی آنها ممارست کند

ایجاد الگو، و برقراري روابط دقیق و زیرکانه میان اجزایی  شناسایی، کشف و با است و ریاضیات یک روش اندیشیدن قانونمند

ت و اي از حقایق نیسخالف آموزش سنتی مدارس، مجموعهگردد. ریاضیات بررسند نمودار میکه در ظاهر کامالً مجزا به نظر می

وار شود.آنچه که براي متعلم مهم است آن است که یاد بگیرد ریاضیگیري نمیهاي هوش و حافظه اندازهادراك ریاضی با آزمون

تواند دستگاهی باشد که درك الزم را برساند و توانایی تفکر را گسترش اي از ریاضیات میفکر کند و بداند که هر بخش عمده

هاي ناآگاهانه هاي منفرد توسط تمریناي از مهارتر چند به نظر مناسب باشد اگر به صورت مجموعهدهد.هیچ بخش از ریاضیات، ه

چنان آماده سازد که ریاضیات را هوشمندانه و موثر به کار گیرد. متعلم نباید ریاضیات آموز را آنتواند دانشآموزش داده شود نمی

کند که کشف آن پدیده براي یات کشف مجدد یک پدیده همان دگرگونی را ایجاد میرا بیاموزد، بلکه باید به آن بپردازد! در ریاض

ها و کاري، با ماهر شدن در ریزهبرند و از جهتیاولین بار ایجاد کرده است. ریاضیدانان لذت واقعی پیروزي دیگران را می

ی حاصل از درك واقعی یک مطلب با دگرگونی یک کنند. در ریاضیات، دگرگونهاي افکار دیگران، نوآوري را بازسازي می پیچیدگی

  کشف جدید قابل مقایسه است.

  گیري  نتیجهبحث و  -4

 گیرند.شوند و دیگربار مورد بررسی و تجدیدنظر قرار میشود، نتایج گذشته بازبینی میریاضیات با مرور زمان از نو ارزیابی می

ها نماید،اما آنچه که به این یافتههاي مختلف جلوه میت که به صورتشود شهود اسآنچه باعث خلق آثار جدید در ریاضیات می

آید. انقالبی که ریاضیات قرن زند منطق و استدالل است و ریاضیات در نهایت همان چیزي است که به وجود میمحک درستی می

اضیات باشند،احتمال وجود یک اشتباه توانند عامل رشد ریها هم میهم ممکن است تکرار شود.انقالب باز متحول کرد هیجدهم را

تواند نویدبخش یک پیشرفت اساسی در آینده باشد. با این همه، عاملی که رد پاي آن همواره در مسیر حرکت در حال حاضر می

این شهود، یک شهود عام نیست بلکه نوعی  خورد شهود است. شهود روح ریاضیات است و منطق کالبد آنریاضیات به چشم می

ها) در باره رفتاري است که ظاهراً ریاضیدان حق دارد از اشیاء ریاضی انتظار داشته باشد گویی مستقیم (پیش از همه استداللغیب 

اش با آن اشیاء، آنها را مانند اشیاء واقعی براي او ملموس کرده است. امروزه هر ساختاري، زبان خویش را به زیرا آشنایی دیرینه

ها با استفاده از شود که ساختار مورد نظر،از آن نظریههاي شهودي خاصی است که از نظریاتی استخراج مییدههمراه دارد و حامل ا

موضوعی به دست آمده است و کشف ناگهانی این ساختار براي شخص محقق در پدیده مورد عالقه وي مانند یک تغییر تحلیل اصل

کند و آید و این جریان را در جهتی غیر منتظره هدایت میر او پیش میناگهانی است که با یک ضربه در جریان شهودي تفک

گیریم که در ابتداي قرن سازد. پیشرفتی را در نظر میدورنمایی را که ریاضیدان به طرفش در حرکت است با نوري تازه روشن می
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ت از کشف یک ساختار مشهور توپولژیایی نوزدهم با نمایش هندسی اعداد موهومی حاصل شد. این پیشرفت از دیدگاه ما عبارت اس

که همان توپولژي صفحه اقلیدسی است در مجموعه اعداد مختلط با همه امکانات کاربردي که دارد.این موضوع در دستان گاوس، 

آمده است. هاي اخیر چنین مواردي مکرراً پیش اي به آنالیز بخشید. در سالدر کمتر از یک قرن زندگی تازه آبل، کوشی و ریمان

هایی که اعضایشان دیگر نقطه تر فضاهاي تابعی، ساختارهاي توپولژیایی را در مجموعهها، فضاهاي هیلبرت و به طور کلیخمینه

اي از نبوغ باعث شد ساختاري کند.این نمونه واضحی از پیشرفت ریاضی است و نقطه عطفی است که در آن جرقهنیستند برقرار می

ها داللت بر آن دارند که امروزه ریاضیات کمتر از همیشه به رسید. همه اینار شود که پیش از آن به نظر نمیاي آشکدر نظریه

فرمایی دارد. هاي مجرد است و بیش از همه، شهود ریاضیدان بر نیل به اکتشافات حکمصورت یک بازي مکانیکی صرف، با فرمول

ها آن شکل ها و استداللاند. قیاسموضوعی متحد شدهنون به وسیله روش اصلریاضیات قلمروهاي وسیعی را در بر دارد که اک

طور خالصه زبان اي که مطلب را براي دیگران قابل دستیابی کند و بهدهد، وسیلهخارجی هستند که ریاضیدان به افکارش می

   (Bourbaki, 1950). مناسب براي ریاضیات همین است و بس و نباید معناي دیگري براي آن در نظر گرفت

Journal of Basic and Applied Scientific Research 
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 ي آموزش و یادگیري ریاضیها فلسفۀ آموزش ریاضی و نقش آن در رفع چالش

  

  ري پورمرتضی گوه

  تهران -دانشکده رفاه

goharipour@gmail.com 
  

ریاضیات براي دانش آموزان بسیار دشوار است. اغلب اوقات معلمان از این موضوع گالیه دارند که دانش آموزان براي  :چکیده

ظام تعلیم و تربیت رسمی، یادگیري ریاضیات انگیزه ندارند و بیشتر دانش آموزان فاقد توانایی طرح و حلّ مسأله هستند. مسئوالن ن

ي تدریس تمرکز کرده اند. اما با وجود اهمیتی که الگوها، ها معموال براي حل این مشکل بر روي تغییر الگوها،راهبردها و روش

توانند داشته باشند، تغییر در آنها نتوانسته است مشکل بی انگیزگی دانش  میتدریس در آموزش مؤثر و مطلوب  ها راهبردها و روش

طرح و حل مسأله در آنها را رفع نماید. این در حالی است کههر گونه تغییر در برنامۀ درسی ریاضی  يها آموزان و فقدان توانایی

سرشت دانش  -1 ماند. فلسفۀ آموزش ریاضی با ارائۀ تلقیِ مناسبی از میبدون داشتن تلقیِ مناسبی از فلسفۀ آموزش ریاضی ابتر 

سرشت ارزشیابی؛ بر سیاستگذاري کالن در حوزة  - 5سرشت آموزش و  -4اهداف تربیتی،  -3، سرشت یادگیري - 2ریاضیات، 

آموزش ریاضیات و عملکرد معلمان در کالس درس تأثیر مستقیم دارد. هرگونه تغییر در برنامۀ درسی ریاضی و رفع مشکالت 

  ماند. میت آموزش و یادگیري ریاضی ناکام آموزش و یادگیري ریاضیات بدون توجه به موضوعات مورد اشاره، در رفع مشکال

  ، اهداف تربیتیها فلسفۀ ریاضی، فلسفۀ آموزش ریاضی، آموزش، یادگیري، ارزشیابی، چالش واژگان کلیدي:

  

  مقدمه -1

فاقد  اغلب اوقات معلمان از این موضوع گالیه دارند که دانش آموزان براي یادگیري ریاضیات انگیزه ندارند و بیشتر دانش آموزان

توانایی طرح مسأله و حلّ مسأله هستند. دست اندرکاران نظام آموزش رسمی، به منظور حل این مشکل اغلب بر روي الگوها، 

تدریس در آموزش مؤثر و مطلوب  ها شوند. اما با وجود اهمیتی که الگوها، راهبردها و روش میي تدریس متمرکز ها راهبردها و روش

  ي آنها را حل نمایند. ها غییر در آنها نتوانسته اند مشکل بی انگیزگی دانش آموزان و فقدان تواناییتوانند داشته باشند، ت می

دست اندرکاران تعلیم و تربیت رسمی کشور، علیرغم احساس وجود مشکل نتوانستند آن را به مسأله تبدیل نماید و به صورت 

ي ارائه شده، نه تنها در رفع مشکل باز ها باعث شده است تا راه حل بندي دقیق آن راه یابد. فقدان صورت بندي دقیق از مسأله،

بمانند، بلکه مشکالت جدیدتري نیز رخ نمایند که براي رفع آنها همین رویۀ نادرست تکرار شده است.هر گونه تغییر در برنامۀ 

 -1   ش ریاضی با ارائۀ تلقیِ مناسبی ازماند. فلسفۀ آموز میدرسی ریاضی بدون داشتن نگرش مناسبی از فلسفۀ آموزش ریاضی ابتر 

؛ بر 14سرشت ارزشیابی -5و  13سرشت آموزش -4اهداف تربیتی،  - 3، 12سرشت یادگیري - 2، 11سرشت دانش ریاضیات

                                                             
11 the nature of mathematics  
12 the nature of learning  
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سیاستگذاري کالن در حوزة آموزش ریاضیات و عملکرد معلمان در کالس درس تأثیر مستقیم دارد. هرگونه تغییر در برنامۀ درسی 

مشکالت آموزش و یادگیري ریاضیات بدون توجه به این موضوعات، در رفع مشکالت آموزش و یادگیري ریاضی ناکام  ریاضی و رفع

شود. عدم توجه به فلسفۀ آموزش ریاضی سبب بروز چند نقیصۀ عمده در برنمه ریزي درسی ریاضی و عملکرد معلمان شده  می

ور درستی از فلسفۀ آموزش ریاضی یا به عبارت دیگر مبانی نظریآموزش بی توجهی و فقدان تص - 1است. این نقایص عبارتند از: 

ي ها عدم تصور صحیح از رابطۀ پیچیدة میان مبانی نظري یا فلسفۀ آموزش ریاضی، اهداف، الگوها، راهبردها و روش -2ریاضی 

فقدان توانایی و  - 4ي تدریس ها وشتصورات پراکنده و نسنجیده از الگوها، راهبردها و ر -3آموزش ریاضی و نحوة ارزشیابی آن 

ي صحیح ها عدم آشنایی با رابطۀ وثیق بین ارزشیابی و آموزش و شیوه -5ي الزم براي طراحی و تدارك آموزش و نهایتا ها مهارت

   .15ارزشیابی

تگذاري کالن شود که عدم توجه به فلسفۀ آموزش ریاضی باعث بروز مشکالت اساسی از حوزة سیاس میدر این مقاله نشان داده 

  شود.  میي معلمان و اساتید در کالس درس ها آموزشی تا فعالیت

   فلسفۀ آموزش ریاضی - 2

    سرشت یادگیري، -2سرشت دانش ریاضیات یا فلسفۀ ریاضی،  - 1 پردازیم: میدر فلسفۀ آموزش ریاضی به پنج موضوع اساسی 

. در فلسفۀ ریاضی به این سؤاالت 16سرشت ارزشیابی - 5و  )xii – xiii، 2004سرشت آموزش (ارنست  - 4اهداف تربیتی،  -3

ي ریاضی و توسط چه کسانی گسترش ها توان به سرشت آن پی برد؟ کدام فلسفه میشود که ریاضیات چیست؟ چگونه  میپرداخته 

، چگونگی حصول )؟ همچنین یکی از مسائل مهم در فلسفۀ ریاضی و فهم سرشت معرفت ریاضیxii: 2004(ارنست  اند و رواج یافته

شود تا  می). از نظر برخی در فلسفۀ ریاضی تالش 3: 1984 ،(کیچر معرفت ریاضی مردم عادي و همچنین ریاضی دانان خبره است

، ها )؟ این پرسش6: 1984 ،(کیچر این دو پرسش پاسخ داده شود که اوال ریاضیات دربارة چیست؟ و ثانیا چگونه رشد کرده استبه 

ي تاریخِ ریاضیات است. لذا هم برنامه ها ریخی دارند و پاسخ مناسب به آنها در گرو تأمالت فلسفی و کاوشسرشتی فلسفی و تا

ریزان درسی و هم معلمان ریاضی باید نگرش مناسبی دربارة سرشت دانش ریاضی و اطالعات مفیدي درباب فلسفۀ ریاضیات داشته 

شود و نقش هر نگرش در برنامه  میفۀ ریاضی و سرشت دانش ریاضی اشاره باشند. در ذیل به اجمال به دو نگرش اساس درباب فلس

  گردد.  میریزي درسی و عملکرد معلمان به اختصار بررسی 

  فلسفۀ ریاضی - 3

فلسفۀ ریاضی با این مسائل سروکار دارد که سرشت دانش ریاضی چیست؟ ریاضیات دربارة چیست؟ آدمی چگونه به ریاضیات دست 

کند؟ پاسخ به همۀ این سؤاالت در خور کتابی  میي ریاضی از چه سنخی هستند؟ و ریاضیات چگونه رشد ها یافته است؟ راستی

                                                                                                                                                                                                    
13 the nature of teaching  
14 the nature of evaluation  

) عدم آشنایی معلمان با روش 2ی ه مبانی نظري عمل تربیت) بی توجهی ب1عبارت می دانند از: برخی از پژوهشگران چهار نقیصۀ اساسی در معلمان را 15

: 1393) عدم توانایی معلمان در طراحی و تدارك آموزش. ر. ك. رحیمی علیرضا 4ي تدریس و ها ) آموزش نسنجیده و نامنظم الگوها و روش3اساسی آموزش 

63 – 62   
16 the nature of evaluation  
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شود که نقش بیشتري در ایجاد یا رفع  مییی پرداخته ها مفصل دربارة فلسفۀ ریاضیات است. در این مقاله به اختصار به پرسش

  کنند.  میي آموزش ریاضی ایفا ها چالش

  باب ریاضیات رپیشین نگري د -4

ریاضی، متفاوت از دانشی است که ما در علوم طبیعی سراغ داریم.  مطابق فهم متعارف مردم و همچنین عموم فیلسوفان، دانش

تواند به عنوان معیاري در برابر سایر  میبراي مردم عادي و عموم فیلسوفان، ریاضیات نمونۀ روشنی از معرفت انسانی است، که 

ي ها رسد که نحوة رشد دانش ریاضیات همانند سایر بدنه میبراي سنجش آنها به کار گرفته شود. البته به نظر  ي بشري وها معرفت

رسد که ریاضی دانان چیزي را تجربه کنند یا انتظار نتایج حاصل از مشاهدات تجربی را داشته باشند.  میدانشبشري نیست. به نظر ن

ي پیشین آدمی قرار دارد.آموزة پیشین ها از تجربۀ ادراکی حاصل شود و در شمار معرفت ظاهرا دانش ریاضی باید از منبعی متفاوت

ي ها توان از آن به پیشین نگري درباب ریاضیات تعبیر کرد، به تفصیل از سوي مدافعانش در طول دوره میبودن ریاضیات را که 

. در نگاه رایج درباب ریاضیات، ریاضیات دربارة هویاتی مختلفی که دربارة ریاضیات غور کرده اند، به طرق مختلف بیان شده است

ي بشري رخ دهد، ریاضیات روند خود را ها ي تجربهها ي مختلف بشري است و هر اتفاقی که در حوزهها انتزاعی و مستقل از تجربه

آدمی، روند رو به رشد کند که صرف نظر از نیازهاي  میپیماید. این نگرش درباب سرشت دانش ریاضی، آن را دانشی معرفی  می

ي مختلف پیشین نگري درباب ریاضیات و ها همگی صورت 19و شهودگراها 18، صورت گراها17کند. منطق گراها میخود را طی 

ي سرراستی دربارة سرشت مفاهیم ریاضی و منشأ آنها و همچنین حقایق ها یی که پاسخها دربارة آن هستند. دیدگاه 20مطلق انگاري

و  21ي ریاضی نیز اموري ناتجربیها دهند. منشأ مفاهیم ریاضی مستقل از تجربه است و توجیه راستی میارائه  ریاضی و توجیه آنها

، مطلق، غیرقابل تجدید نظر و اصالح است.هیچیک از تقریرهاي 22مستقل از آن هستند. در این نگرش، ریاضیات دانشی خطاناپذیر

   ت ریاضی و چگونه رشد و تحول آن کامیاب نیستند.پیشین نگر در بارة ریاضیات در توضیح و تبیین سرش

همچنین پیشین نگران خود درباب سرشت دانش ریاضیات توافق نداشتند و مهم ترین منازعات در باب فلسفۀ ریاضیات در قرن 

رن حاضر ي درونی در بین پیشین نگران شکل گرفت و سبب بروز دیدگاه رقیب پیشین نگري در قها حاضر بر اثر اختالف دیدگاه

کند و  میي بنیادي پیشین نگري را رها ها شد. دیدگاه رقیب پیشین نگري درباب ریاضیات دیدگاهی است که به طور کلّی آموزه

  باب ریاضیات نامید.  در 24یا تجربه گرایی 23توان پسین نگري مینگاهی متفاوت به سرشت دانش ریاضی دارد. این نگرش بدیل را 
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  یاضیاتپسین نگري درباب ر - 5

نگرش جدیدي را دربارة فلسفۀ ریاضی مطرح  30و ارنست 29، هرش28، کیچر27، پاتنم26، کواین25اخیرا اندیشمندانی چون الکاتوش

و غیرقابل  31کند و خطاناپذیري، مطلق انگاري میکرده اند. این نگرش جدید، آموزة پیشین نگري درباب دانش ریاضیات را انکار 

به گواه شواهد  "32ها و ابطال ها اثبات"گذارد. الکاتوش در کتاب  میدن دانش ریاضیات را کنار تجدید نظر و غیرقابل اصالح بو

کند که حاکی از این است که روش اثبات احکام ریاضی نیز همانند سایر  میاز ریاضیات را حکایت  33تاریخی، چهره اي شبه تجربی

ي پژوهشی افرادي چون ها ، بر بنیاد یافته36و انتقادي 35و ابطال است. برساخت گرایان اجتماعی 34علوم تجربی، روش حدس

دانند که ریشه در رفع نیازهاي اجتماعی وي دارد و امکان تغییر  میالکاتوش، کواین، پاتنم و کیچر ریاضیات را برساخته اي بشري 

ي دانش بشري، ها دنه). در این دیدگاه ریاضیاتنیز مانند سایر ب42-43: 2004 ،و تجدید نظر در آن منتفی نیست(ارنست

، منعطف و قابل تغییر است که برآمده از نیازهاي آدمی و برساختۀ او براي پاسخگویی به این نیازهاست. این 37معرفتیخطاپذیر

نگرش دربارة نسبت بین سرشت دانش ریاضی، هدف از آموزش آن و لزوم یادگیري و نحوة آموزش آن توضیح روشن تري را ارائه 

). در این نگرش رابطۀ بین زبان و ریاضیات، بین نمادپردازي و ریاضیات و نقش زبان نمادي در رشد و 5: 1984 ،(کیچر کند می

ي قبلی درباب ریاضیات ها ي مختلف نگرشها کنند. این نگرش جدید، آمیزه اي از آموزه میتوسعۀ آن تبیین پذیرفتنی تري پیدا 

است. در این نگرش جدید به موضوع زبان به عنوان برساخته اي اجتماعی به است و نکات مثبت و روشن هر دیدگاه را اخذ کرده 

صورت جدي تري توجه شده است و نقش زبان نمادین ریاضیات به عنوان برساخته اي دیگر که بر اساس نظر صورت گراها به 

ات، نسبت به دیدگاه رقیب و سلف کند، نیز تأکید شده است. این نگرش جدید فلسفی درباب ریاضی میچیزي در عالم خارج اشاره ن

  رسد.  میخود، در توضیح سرشت ریاضیات و چگونگی رشد و تحول آن کامیاب تر به نظر 

  فلسفۀ ریاضی، برنامۀ درسی و آموزش ریاضیات -6

یاضی و یکی از مبانی برنامه ریزي درسی، توجه به نیازهاي اساسی اجتماعی و فردي افراد جامعه است. در برنامه ریزي درسی ر

شود. گو اینکه هر اتفاقی که  میي بازنگري شدة آن، معموال اثري از رابطۀ بین برنامۀ درسی با رفع نیازهاي اجتماعی دیده نها نسخه

کند. ریاضی  در جامعه بیفتد، دانش ریاضی بدون توجه و نسبتی با آنها، در غار افالتونی خود مراحل رشد و تحولش را سپري می

پردازند و آن را رشد  میوش ذوق، داراي ذهنی توانمند و البته پیچیده هستند که بنا بر قریحۀ ذاتی خود، به ریاضیات افراد خ ها دان

تواند به آن آسیبی  کنند. ریاضی دانشی با سپري محکم است که هیچ لرزه اي بر بدنۀ معرفت بشري، نمی میدهند و متحول  می
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بشري یکباره فرو بریزد، ریاضیات همچنان استوار و پابرجاست. این نگرش فلسفی به  و معارف ها برساند و حتی اگر تمام دانش

تواند افراد جامعه را قانع کند تا به آموختن و یادگیري ریاضیات روي  میریاضیات که از آن به پیشین نگري تعبیر شد، به سختی 

  آن ارائه دهد.  بیاروند و توجیه معقولی براي آموزش ریاضی و وجود برنامۀ درسی براي

ي سنّتی درباب معرفت ریاضی منکر ها گیریم. دیدگاه میو به طور خاص ریاضیات را از دیگران یاد  ها ما به طور معمول دانش

طرق معمول یادگیري نیستند، اما نسبتنگرش معرفت شناختی متداول به سرشت معرفت به طور کلی و ریاضیات به طور خاص با 

). بدیهی است که چنین نگرشی به سرشت ریاضیات، براي پاسخگویی به این 4: 1984 ،(کیچر یستیادگیري خیلی روشن ن

که ریاضیات چگونه رشد کرده است، چه مراحل تحولی را پشت سر گذاشته است، گذشتگان چرا و چگونه به یادگیري آن  ها پرسش

توان بین  مییی اساسی روبه روست. به ویژه به دشواري ها گماشتند و اینکه اکنون چرا باید ریاضیات آموخت، با چالش میهمت 

نیازهاي روزمرة زندگی دانش آموزان و دانشجویان با این تصور از سرشت دانش ریاضی پیوند برقرار نمود. همین امر در بی انگیزیگی 

  دانش آموزان براي یادگیري ریاضیات نقش مهمی دارد.

  

  سرشت یادگیري -7

ي شناختی اجتماعی، پردازش اطالعات ها ي رفتارگرا و نقدهاي جدي به آنها، نظریهها فی از نظریهي مختلها پس از طرح طیف

ي نظریه ها بر پایۀ پژوهش ها ، نگرش به ساختار و عملکردهاي ذهنی یادگیرندگان متحول شد. این نظریه38و برساخت گرایی

 پدید آمدند نر، ویگوتسکی و نیز فلسفۀ تربیتی جان دیوئیپردازان مختلفی از جمله بارتلت، روانشناسان گشتالت، پیاژه، برو

ي جدید دربارة حافظه، انواع مختلف آن و عملکردهاي ها ي چندگانۀ گاردنر، و همچنین نظریهها ). نظریۀ هوش48: 1995 ،(ولفولک

یادگیري و نقش و عملکرد  ي علوم اعصاب درها ي آنها را دگرگون نمود. پژوهشها آنف نگرش سنتی به هوش و حافظه و توانمندي

روانشناختی و عصب زیست شناختی تحوالت  –ي عصب ها ي مختلف مغز و اعصاب در یادگیري و همچنین پژوهشها بخش

شگرفی را درباب توضیح سرشت یادگیري موجب شد. یادگیري دیگر امري ساده و صرفا پاسخی از سوي یادگیرنده به یک محرك 

ي منشی فرد مرتبط است و برخی آن را تغییر شخصیت قلمداد ها عی با کل شخصیت و ویژگیشود. یادگیري به نو میلحاظ ن

رویدادي  )314: 1369، (شریعتمداري دهد می). یادگیري که اساس رفتار آدمی را تشکیل 232- 235: 1389 ،(رحیمی اند کرده

یادگیرنده خودش تجربه کند و در نتیجۀ تجربه، شود که  میدهد و وقتی محقق  میروانشناختی است که در ذهن و روان انسان رخ 

ي جدید، ها ). بدیهی است که در نگرش108: 1371، (اسمیت و هولفیش تغییراتی در افکار، عادات، تمایالت و اعمال او ظاهر شود

اهیم جدید یا ذهن فرد در هنگام یادگیري منفعل نیست؛ بلکه پویاست و با استفاده از توان خالقیت خود، به ابداع و خلق مف

کند تا مسائل مختلف  مییازد و تالش  میي قبلی و طرح و حل مسائل جدید دست ها ي جدید بین مفاهیم و گزارهها برقراري نسبت

  ذهنی خود را در پیوند با زندگی اش طرح و حل نماید. 

                                                             
38 Constructivism  
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قیت براي موارد مورد اشارة فوق این در حالی است که اگر بدنۀ دانش فاقد ساختاري منعطف نگریسته شود و امکان بروز خال

آید و براي اینکه چرا باید فالن موضوع و بهمان مفهوم را آموخت، پاسخ  مینباشد، اساسا انگیزه اي براي یادگیري به وجود ن

  شود.  میدرخوري براي دانش آموزان و دانشجویان بیان ن

نماییم، باید  مییی که ابداع ها کنیم و نظریه میر آن کسب به عبارت دیگر، همگام با دانش جدیدي که دربارة یادگیري و سازوکا

ي جدید دربارة یادگیري، ها را همساز نماییم. نظریه ها ي مناسب و جدیدتري از بدنۀ دانش بشري این یافتهها بتوانیم با ارائۀ تبیین

ي جدید در یک حوزه، در ها وجود یافته توان با میبه طور مستقیم بر نحوة نگرش ما به سرشت دانش و کسب آن تأثیرگذار است و ن

عرصۀ دیگر کماکان با هعمان نگرش سنتی ره پیمود. به بیان دیگر، تغییر در نگرش ما نسبت به یادگیري، موجب تغییر در نگرش 

 ي درسی و سیاستگذاري کالن آموزشی تاها توان در تغییر و تحول در برنامه میشود و ن میما نسبت به چگونگی رشد دانش 

  دهد، یکی را لحاظ نمود و از دیگري غفلت کرد.  مییی که معلم در کالس درس انجام ها فعالیت

  اهداف تربیتی -8

ي ها اهداف تربیتی برآمده از سه منبع اساسی هستند: فلسفۀ تربیتی، نیازهاي فردي و اجتماعی(که با فلسفۀ اجتماعی و ارزش

ي پایۀ آن از قبیل روانشناسی، زیست شناسی و ها اي جدید در علوم تربیتی و دانشحاکم بر جامعه پیوندي وثیق دارد) و دستاورده

جامعه شناسی و ... . این در حالی است که تغییر برنامۀ درسی ریاضی در ایران معموال بر اساس دستاوردهاي جدید در بخش بسیار 

ي تدریس ها ود به تغییر در الگوها، راهبردها و روشپذیرد که غالبا محد میي پایۀ آن صورت ها کوچکی در علوم تربیتی و دانش

شود. به عبارت دیگر، فلسفۀ تربیتی که در اینجا مقصود از آن فلسفۀ آموزش ریاضی است و نیازهاي فردي و اجتماعی در تغییر  می

ز نیازهاي یادگیرندگان ي درسی ریاضی تقریبا هیچ نقشی ندارند. طبیعی است که هدفگذاري در چنین شرایطی، برآمده اها برنامه

  نیست و لذا امکان ایجاد انگیزه براي یادگیري، بروز خالقیت، تولید دانش و ... اساسا فراهم نیست. 

بد نیست در این مقالۀ کوتاه نیم نگاهی اسالمی به سرشت یادگیري و تربیت و هدفگذاري تربیتی داشته باشیم. برخی از نظریه 

دانند و نافعیت  می(قرآن و احادیث معتبر) تربیت را یادگیري نافع  ا تکیه بر منابع موثق اسالمی) ب1389 ،(رحیمی پردازان جدید

). 233: 1389 ،(رحیمی یادگیري نیز برآمده از اهداف جامعه و خاستگاهش نیز فلسفه و چارچوب کلی فکري حاکم بر اجتماع است

بودن و یادگیري غیرنافع با غیرتربیتی بودن مقارن و متقارب تلقی مطابق این تلقی از مفهوم تربیت، یادگیري نافع با تربیتی 

). بر این اساس، اگر هدفگذاري تربیتی با نظر به اهداف، نیازها و فلسفۀ اجتماعی صورت نپذیرد، نه تنها نافع 234(پیشین:  شود می

ي کالن و جزئی تعلیم و تربیت رسمی، ها حوزهبه معناي اسالمی آن نیست، بلکه اساسا غیرتربیتی است و نتیجتا تغییرات جدید در 

  نه تنها در جهت رفع نیازها و حل مشکالت اجتماعی نیست، بلکه به دلیل غیرتربیتی بودن، خود مشکل زا و آسیب زاست. 
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  سرشت آموزش - 9

طرق یادگیري آنی است که توسط ي متفاوتی ممکن است؛ و یکی از ها توانند یاد بگیرند و اصوال یادگیري از راه میافراد از هر راهی 

شود. آن نوع از یادگیري که طراح آن معلم و استاد است و امکان دستکاري و دخل و تصرف در آن فراهم  میمعلم و استاد طراحی 

شود. آموزش مسیري است که معلم یا استاد براي یادگیري و حصول به اهداف مورد نظر، از پیش طراحی  میاست، آموزش نامیده 

اندیشد. به بیان دیگر،  میکند و از پیش دربارة حدود و ثغور آن، افت و خیزهاي آن، کنترل آن و نحوة اطمینان از تحقق آن  می

آموزش یک مسیر اندیشیده براي تحقق اهداف یادگیري، کنترل فرایند آن و حصول اطمینان از تحقق آن است که از سوي معلم یا 

و امکانات موجود، اعم از فکري، محیطی و  ها طراحی این مسیر، معلم یا استاد از همۀ ظرفیتشود. در  میاستاد طراحی و تدارك 

گیرد تا یادگیري نافع محقق شود. این تلقی از مفهوم آموزش، با مفاهیم مورد بحث قبلی پیوند وثیقی دارد. آموزش  میفناورانه بهره 

ر باب سرشت ریاضی یا نگرش او دربارة فلسفۀ ریاضی به طور کلی، ریاضی در این مفهوم، برخاسته از نگرش معلم یا استاد د

برخاسته از نگرش او درباب سرشت یادگیري، برخاسته از نگرش او درباب اهداف تربیتی، برخاسته از نگرش او درباب آموزش و 

شیابی است. به بیان دیگر، آموزش یی که باید هنگام تدریس انجام دهد و همچنین برخاسته از نگرش او در بارة سرشت ارزها فعالیت

مفهومی است که با همۀ مفاهیم مذکور پیوندي وثیق دارد و تغییر نگرش دربارة هرکدام از آنها، موجب تغییر در نگرش معلم یا 

  شود.  میاستاد دربارة مفهوم آموزش 
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به  39معلم یا استاد است. این نگرش، نگاهی محصول محور نگرش سنتی دربارة ارزشیابی، اطمینان از حصول نتیجۀ آموزش توسط

آموزش و امر تربیت دارد. نگرش سنتی امکان بررسی و کنترل فرایند آموزش و جریان یادگیري را ندارد و تنها در انتهاي کار و 

د بحث ما تاکنون است. شود. این نگرش برخاسته از انفکاك میان مفاهیم و فرایندهاي مور میحصول نتیجه وارد جریان تربیت 

ارزشیابی در این نگاه، هیچ نسبتی با تلقیِ ما از فلسفۀ ریاضی، سرشت یادگیري، آموزش و اهداف تربیتی ندارد. در اینجا فقط 

دستیابی به هدف مهم است و اگر دانش آموز یا دانشجو به هدف نرسد، خودش کوتاهی کرده است. زیرا معلم یا استاد هیچ ابزاري 

ندارد تا فرایند آموزش و یادگیري را بررسی و کنترل نماید و در مواقع مقتضی بازخوردهاي الزم و مناسبی را براي اصالح  در دست

  جریان آموزش و یادگیري بدهد. 

 ي بیان شده در باال از سایر مفاهیم اساسی مورد بحث سازگار و همسازها این در حالی است که اگر ارزشیابی قرار باشد با تلقی

محصول  باشد، باید بتواند نسبت مناسبی با آنها برقرار نماید. این امر نیز در گرو تغییر تلقی محصول محور صرف، به نگرش فرایند

است. در این نگرش جدید از طریق بازخوردهاي دریافتی از فرایند یادگیري دانش آموزان و دانشجویان و تطبیق آن با  40محور

شود تا به اصالح فرایند یادگیري  میشود تا به همۀ اهداف مرجله اي و کلی رسید، جریان آموزش اصالح یی که باید برداشته ها گام

پیشتر  منجر شود. در واقع حصول هدف بدون نظر به جریان یادگیري امکان پذیر نیست و اگر هم رخ دهد، اتفاقی و ناتمام است.

ۀ ریاضی ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند و این امر مستلزم آن است که مشاهده کردیم که آموزش، یادگیري اهداف تربیتی و فلسف

ارزشیابی نیز در پیوند با آنها لحاظ شود. زیرا اینکه اهداف برنامۀ درسی چیست و چگونه باید بدان رسید، با حصول اطمینان از 

                                                             
39 Product oriented  
40 Process – product oriented  



  پوسترها
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سی ریاضی نیز آمیزه اي منسجم و همساز از مرتبط است و برنامۀ در –یعنی ارزشیابی –اینکه اهداف برنامه درسی محقق شده اند 

  نگرش به فلسفۀ ریاضی، سرشت یادگیري، سرشت آموزش و اهداف تربیتی است. 

  گیري نتیجهبحث و  - 11

در این مقاله به اختصار اشاره شد که هرگونه تغییر در برنامۀ درسی ریاضی، در پیوند با فلسفۀ آموزش ریاضی است. فلسفۀ آموزش 

راند و تصور روشنی از آنها ایجاد  میفلسفۀ ریاضی، سرشت یادگیري، سرشت آموزش و سرشت ارزشیابی سخن  ریاضی نیز از

کند. فلسفۀ آموزش ریاضی در پیوند با فسفه و نیازهاي اجتماعی است و لذا تغییر تصور ما از آن از حوزة سیاستگذاري کالن در  می

  دهد.  میس درس را تحت تأثیر مستقیم خود قرار نظام تعلیم و تربیت رسمی تا عملکرد معلم در کال

ي تدریس و آموزش نامنظم و ها عدم توجه به فلسفۀ آموزش ریاضی، تغییر برنامۀ درسی ریاضی را محدود به تغییر در روش

سی مورد کند. تغییري که خودبه خود بدون تغییر در نگرش ما نسبت به سایر مفاهیم اسا میي تدریس ها پارکندة الگوها و روش

  آموزش ریاضی، آسیب زاست. بحث در فلسفۀ

در این نگرش، چارچوبی نظري براي آسیب شناسی تغییراتی که تاکنون در نظام تعلیم و تربیت رسمی انجام شده است، فراهم 

ر نبود آن شود، بلکه د میدهد که مسیري که ترسیم شده است به کجا منتهی  میکند. چارچوبی که فقدان آن نه تنها نشان ن می

  توان ارزیابی دقیقی از وضعیت فعلی نسبت به گذشته داشته باشیم.  مین
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   اي در ایرانل آموزش ریاضی مدرسهمسائ

  

  زهرا گویا

  دانشگاه شهید بهشتی

  

اص، با درپی، با دلیل یا بدون دلیل، آموزش عمومی به طور عام و آموزش ریاضی به طور خدر دهه اخیر، به دلیل ایجاد تغییرات پی

اي در ایران، مدرسهمسایل و مشکالت جدي در آموزش ریاضی گوناگونی مواجه شده است که این وضعیت، باعث ایجاد هاي چالش

 شده است.

  تغییر، تغییر و باز هم تغییر!

تغییري  تري به سويتغییر در یک بخش آشنا نشده، با حرکت سریع سود و زیانتغییر و  ضرورتتغییر،  منطقجامعه هنوز با 

ها، الزامی است. این نیازهایی الزم است که توجه به آن شود. در حالی که براي هر نوع تغییري، حداقل پیشتر پرتاب میبزرگ

 ها شامل موارد زیر است: حداقل

 کارهاي جدي مطالعاتی  •

 هاي اصولی کارشناسی •

 محرز شدن ضرورت ایجاد تغییر در بخشی از جامعه، •

 اجرافراهم کردن شرایط  •

 آمدها پذیرش مسئولیت پی •

 نگري. آمادگی براي دوباره •

زدگی، ضروري است. زیرا اندکی تأخیر در اجراي تغییر، و پرهیز از شتاباحتیاط با این وجود، و پس از رعایت این موارد، 

  دقت و خوب مطالعه نشده است. خسارتی به مراتب کمتر از پیامدهاي تغییرات بی

 تغییر نباشند، اگر نسبت به ضرورت خواهانشود. زیرا اگر مردم می مدتعث ایجاد التهاب حداقل در کوتاهتغییر براي تغییر، با

ها اگر  بینی نکرده باشند، و دهبرانِ تغییر، شرایط اجرا و الزامات آن را از قبل، پیشنشده باشند، اگر مجریان و نفع توجیهتغییر 

گذاري دیگر، تغییر تا سیاست تداومِ شکلیو  شکست معناییها، تقریباً  فرض ایت پیشدیگر در نظر گرفته نشده باشد، بدون رع

اي در ایران با سه چالش مهم روبروست مدرسهآموزش ریاضی عالوه بر این،  است. ترین چالش اصلیچنین اتفاقی، و  است قطعی

 که هر سه محوري هستند:
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 برنامه و کتاب درسی ریاضی .1

 اي معلمان ریاضیحرفه آموزش، ارتقا و شرایط .2

 ارزشیابی. .3

 شود.براي روشن شدن این بحث، به شرح مختصر هر یک از این سه چالش، پرداخته می

  چالش تغییر برنامه درسی -1

ها از هم، حتی اگر در عالم نظر هم  اند و جدایی آن هاي متمرکز آموزشی، تغییر برنامه و تغییرکتاب درسی، در هم تنیده در نظام

  ، در شرایط بومی ما، عملی نیست!شدنی باشد

  اي معلمان ریاضیآموزش، ارتقا و شرایط حرفه - 2

  واقع شده است.  بندي معلماننظام رتبهکننده تأثیر چالش نگراناي معلمان ریاضی که تحتآموزش، ارتقا و شرایط حرفه

 ارزشیابی - 3

جاد کرده است. از طرف دیگر، کسب و کارِ ایجاد شده آموزان و جامعه ایرا بین دانش رقابتی فرسایشیارزشیابی از یک طرف، 

  توسط ایجاد اضطراب در جامعه به بهانه موفقیت در ارزشیابی، چالش مهمی است که نیازمند چند مطالعه در سطح ملی است. 

  طرح مسئله

هاي  شدار نسبت به چالشها ضروري است. طرح مسئله و ه همراه نیست، ولی براي شناخت چالش طرح مسئله، الزاماً با حل آن

 برانِنفعسازان و به طور کلی، تمام گیرندگان، تصمیمگذاران، تصمیمتواند توجه پژوهشگران، متخصصان، سیاستاساسی، می

حل است و بدون چنین بخشی از راه ، شناخت مسئله است که خود،قدم اولجامعه را به خود جلب کند. براي این کار، معتقدم که 

  باشد. قدم اولهاي جامع، دشوار است. امید است که این همایش، حلرسیدن به راهادراکی، 
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  هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري مسائل آموزش در دوره

  هاي ورودي هاي آزمون و چالش

  طاهر قاسمی هنري

  دانشگاه خوارزمی

  

هاي ورودي  و مسائل و مشکالت آموزش علوم ریاضی و آزمون ها اي از چالش توان گوشه کوتاه فقط می در این بازة زمانی چکیده:

هاي  ها منحصر به علوم ریاضی نیستند و در بسیاري از رشته کرد. البته این چالش هاي اخیر بیان مقاطع مختلف دانشگاهی را در سال

 رند.شود کلیت دا هایی وجود دارند و لذا اغلب مطالبی که در اینجا بیان می دانشگاهی چنین چالش

شناسی، بیشتر به  شوند، لیکن در این بحث به منظور آسیب هاي مثبت هم فراوان یافت می البته در نظام آموزشی ما جنبه

ها  کارهایی هم براي برون رفت برخی از این چالش شود که راه هاي آموزشی و انتقاد از خود اشاره خواهیم داشت و سعی می چالش

  .ارائه شوند

  ي کارشناسی و کارشناسی ارشدها هاي دوره چالش

توجهی زیادي شده  هاي کارشناسی بی سال قبل تا کنون به دوره 10متأسفانه از حدود  هاي کارشناسی: توجهی به دوره بی  -1

اند، براي  اند یا در مراتب دانشیاري و استادي بوده است و اعضاي هیئت علمی، بخصوص آنهایی که سابقۀ تدریس بیشتري داشته

اند و  هاي تحصیالت تکمیلی و راهنمایی دانشجویان ( به عنوان استاد راهنما یا مشاور)، رغبت بیشتري نشان داده در دوره تدریس

اند یا آنکه  هاي کارشناسی غفلت کرده و آنها را به هیئت علمی جوان گروه یا دانشکده واگذار کرده در نتیجه از تدریس در دوره

 اند.  ناسی را کاهش داده و توان خود را صرف تحصیالت تکمیلی نمودهدانشجویان کارش  ظرفیت پذیرش

این سیاست غلط به بهانۀ رشد جمعیت و متعاقباً افزایش داوطلبان ورود به تحصیالت تکمیلی، متأسفانه توسط برخی از مسئولین 

هاي مادر و برتر کشور  اند که دانشگاه ردهگذاري شد و تا کنون هم ادامه دارد و بارها مطرح ک سال گذشته پایه 10وزارت علوم در 

هاي دیگر واگذار کنند و  هاي کارشناسی را به دانشگاه باید بیشترین توان خود را براي تحصیالت تکمیلی مصروف دارند و دوره

بندي  ثالً در رتبهاند. م ها قائل شده تر آنکه در راستاي حمایت از چنین دیدگاه غلطی، امتیازاتی هم براي اینگونه دانشگاه عجیب

ها، تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی امتیاز زیادي دارد یا اینکه بودجۀ دانشگاه تا حدي متناسب باتعداد دانشجویان  دانشگاه

گردد. مثالً هر دانشجوي دکتري معادل دو یا سه دانشجوي کارشناسی ارشد و هر دانشجوي کارشناسی ارشد معادل دو یا  تعیین می

 شود.  وي کارشناسی در نظر گرفته میسه دانشج

هاي اخیر، اغلب از  ها در سال هاي تحصیالت تکمیلی در بسیاري از دانشگاه نتیجۀ این سیاست غلط آن شده است که ورودي

مراکز  هاي نیمه دولتی، مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، مراکز تربیت معلم یا تر، دانشگاه هاي پایین هاي دولتی با رتبه دانشگاه

هاي برتر  شوند که از دانشگاه اند و به ندرت در میان آنها دانشجویانی دیده می اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش بوده فنی و حرفه

هاي برتر و افزایش نجومی  هاي کارشناسی در دانشگاه اند، که مسلماً یکی از دالیل آن کاهش ظرفیت دوره التحصیل شده کشور فارغ

 ها است. کارشناسی در سایر دانشگاههاي  دوره
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دانشگاهی، متأسفانه  چالش مهم دیگر آنکه در مدارس کشور از دبستان گرفته تا پایان دورة پیشپدیدة زشت آموزش تستی:  -2

اند و این روش ناپسند آنچنان رایج شده که به سادگی  شده آموزان با سرعت روز افزونی به سمت آموزش تستی سوق داده  دانش

هاي دیگري که توأم با بحث و استدالل مفهومی و تفکر منطقی است، جایگزین کرد. لذا دانشجویان ما در  را با روش توان آن نمی

اند، درس بخوانند و نمره بگیرند.  دورة کارشناسی نیز انتظار دارند که به همان روش حفظی و تستی که در مدارس آموزش دیده

متأسفانه با کمال تعجب مشاهده  شود. روش مفهومی کار کند باعث نارضایتی دانشجویان می درنتیجه اگر استادي بخواهد به

تواند برخالف آن  کنیم که در دانشگاه پیام نور این پدیدة امتحان تستی آنچنان رشد کرده و جا افتاده است که هیچ استادي نمی می

هاي  نطقی و استدالل و استنتاج نیاز مبرم دارد، باز هم آزموناي مثل ریاضی، که به برهان و تفکر م عمل کند و حتی در رشته

اند که غیر منطقی بودن آن براي همگان روشن است  تستی حتی در دورة کارشناسی ارشد جایگزین ارائۀ برهان و حل مسئله شده

 و نیازي به ارائۀ دلیل ندارد.

هاي دیگري در  سخنران هاي کنکور را در مدارس و کالس هاي تستی البته معضالت ناشی از آموزش سطحی ریاضیات و ارزیابی

  دهند.  همین سمینار مورد بحث و تبادل نظر قرار می

هاي موجود ارزیابی و سنجش معلومات دانش آموز یا دانشجو در  در اینجا هدف من نقد روش دهی: انگیز نمره پدیدة تأسف - 3

اي داشته باشم که چرا علیرغم آنکه معلم یا استاد ضعف بیش از حد  رهخواهم به این نکته اشا یک درس بخصوص نیست، بلکه می

دهد، باز هم نمرات خوب و عالی به چنین دانش آموز یا دانشجویی اهدا  میدانش آموز یا دانشجوي خود را در یک درس تشخیص 

 کند؟  می

ی ارزیابی و سنجش میزان یادگیري دانش ي جدید چگونگها شکی نیست که هر معلم یا استادي باید آگاهی کافی نسبت به روش

ها و چه بسا دقت در تشخیص سطح معلومات محصلین  آموزان یا دانشجویان خود داشته باشد، لیکن با وجود آگاهی از این روش

  یک درس، 

وند و در کار شوند که نمرات واقعی محصل توسط معلم یا استاد به نمرات صوري خوب! و عالی! تبدیل ش چه عواملی باعث می الف.

  نامۀ دانش آموز یا دانشجو درج گردند؟ 

  چه مصلحتی یا اجباري براي اتخاذ چنین روشی وجود دارد؟!  ب.

  ي بروز و ظهور چنین پدیدة زشتی چیست و چه مضراتی دارد؟ ها زمینه ج.

توان معلمان مدارس و استادان  می کارهایی براي برخورد با این روش ناپسند وجود دارد و چگونه و در چه بازة زمانی چه راه د.

که تبعات منفی کوتاه مدت و دراز مدت آن فراوان بوده و هست، خاتمه  ،برد–بازي ظاهراً برد  این ها را متقاعد کرد تا به دانشگاه

  دهند؟

  ام که قرار است به زودي منتشر شود. دهی مقالۀ دیگري تدوین نموده در زمینۀ پدیدة زشت نمره
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هاي سازمان سنجش آموزش کشور براي  ي موجود در کارنامهها بر اساس مطالعات انجام شده و آمارهاي ورودي:  زمونآ - 4

سال گذشته افزایش یافته  10شود که میانگین معدل دیپلم داوطلبان در خالل  ها، مشاهده می داوطلبان آزمون ورودي دانشگاه

 گیري داشته است. دروس ریاضی، کاهش چشم است، لیکن نمرات آزمون ورودي آنها، بخصوص در

پس از تصویب مجلس شوراي اسالمی براي حذف کنکور ظرف پنج سال و افزایش تدریجی ضریب تأثیر معدل دیپلم در آزمون 

ود ایم، که این خ ي دیپلم دانش آموزان در خالل چند سال اخیر بودهها گیر و صوري معدل ها، ما شاهد افزایش چشم ورودي دانشگاه

تر آنکه با توجه به همین امر، یعنی افزایش بی سابقۀ  بهترین گواه براي اهداي نمرات باالتر غیر واقعی به دانش آموزان است. جالب

هاي دیپلم، سازمان سنجش آموزش کشور بر خالف مصوبۀ مجلس شوراي اسالمی، نتوانسته است با افزایش تدریجی ضریب  معدل

ورودي دانشگاهها، در جهت حذف کامل کنکور اقدام کند و کماکان ضریب تأثیر معدل دیپلم همان  تأثیر معدل دیپلم در آزمون

اند، آنقدر  التحصیل شده به باال فارغ 19هاي دیپلم  آموزانی که با معدل % است و سالیانه افزایش نیافته است، زیرا تعداد دانش25

ها را تعیین  با اتکاء به معدل، رشته محل تحصیل داوطلبان ورود به دانشگاهاست که امکان ندارد بتوان فقط   نجومی افزایش یافته

  کرد.

ها کماکان وجود دارند و تا کنون علیرغم  سه دهۀ گذشته در مورد آزمون ورودي دانشگاه لذا همان انتقادها و مشکالت

 هم تحولی در این جهت حاصل نشده است.هاي متعدد توسط کارشناسان خبره در جهت بهبود روند برگزاري آزمون، باز  پیشنهاد

ها بود که در  هاي برنامۀ علوم ریاضی و کاربرد مسئلۀ دیگر نارساییبرنامۀ درسی دورة کارشناسی علوم ریاضی و کاربردها:  -5

دیگر ها به وجود آورد که به کندي برخی از آنها رفع شدند و برخی  خالل پنج سال گذشته مشکالت متعددي را براي این رشته

است.  1389کماکان وجود دارند. از جمله سه واحدي شدن دروس کارشناسی در برنامۀ درسی علوم ریاضی و کاربردها از سال 

اي  دقیقه 110یا  100اي نسبت به جلسات  دقیقه 75ها مزایایی هم دارد و برگزاري جلسات درسی  گرچه سه واحدي شدن درس

سال تحصیلی انتخاب  هایی که دانشجو در یک نیم ش واحد هر عنوان درسی، تعداد درسعلت کاه بازدهی بیشتري دارد، لیکن به

هاي  کند، افزایش یافته و این مطلب هم کار را براي دانشجویان دشوارتر کرده و هم براي هیئت علمی، که براي تکمیل واحد می

ها براي  عالوه در بسیاري از دانشگاه س کنند. بهسال تحصیلی تدری درس متنوع را در یک نیم 4تا  3موظف خود اغلب مجبورند 

شود، یعنی حتی  شود که یک جلسۀ آن یک هفته در میان تشکیل می واحدي کماکان جلسات دو ساعته برگزار می 3هاي  درس

  شود. واحدي منتفی می 3هاي  ز درسهمین دلیل ارائه شده در باال هم براي حمایت ا

واحدي هم براي دروس اصلی دوره، نظیر برخی از  4هاي  نظر برنامۀ کارشناسی، درس کنم که در تجدید لذا پیشنهاد می

 واحدي هم دارند، در نظر گرفته شوند. 5هاي پیشرفته که حتی درس  کشور

هاي درسی را  در خالل همین چند ماه اخیر مطلع شدیم که وزارت علوم تجدید نظر در برنامهبرنامۀ درسی: تجدید نظر در  - 6

ها را اجرا  هاي تدوین شده توسط یکی از این دانشگاه ها موظفند که برنامه هاي برتر محول کرده است و سایر دانشگاه نشگاهبه دا

ها باشد. لذا باید این  هاي برتر باشد دلیلی ندارد که دانشکدة علوم ریاضی آن هم جزء برتر کنند. اوالً اگر دانشگاهی جزء دانشگاه

ریزي درسی تمامی مقاطع  شد. ثانیاً بهتر بود مسئولیت سنگین برنامه ي برتر علوم ریاضی سپرده میها مسئولیت به دانشکده

بندي  ها رتبه هاي علمی تمامی رشته شد. در تشکیالت وزارت علوم انجمن هاي علمی برتر آن رشته واگذار می تحصیلی به انجمن

هاي علوم پایه کسب کرده  جمن ریاضی ایران که رتبۀ نخست را در بین رشتههاي علمی برتر، از جمله ان اند و لذا اینگونه انجمن شده
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هاي درسی قابل قبولی تدوین نمایند که ضمانت اجرایی  توانند از توان همۀ اعضاي فعال و با تجربۀ خود بهره برده و برنامه است، می

 ها بیشتر باشد.  آن هم در دانشگاه

سال  15بزرگ دیگر افزایش بی حد و حساب مؤسسات آموزش عالی در خالل مشکل   افزایش مؤسسات آموزش عالی: - 7

ها حرکت خوبی بوده است، ولی وقتی کیفیت فداي کمیت شود اصالً قابل دفاع نیست.  گذشته است که گرچه در بعضی رشته

ها شده است، به  این دورهمراتب بیش از حد نیاز کشور، باعث افت شدید کیفیت آموزشی  و به متأسفانه این گسترش غیر منطقی

هایی  اي در رشته هاي ریاضی بسیار ضعیف، ناخواسته و بدون هیچ عالقه یا انگیزه اي که بسیاري از داوطلبان کنکور با پایه گونه

، شوند که به پایۀ ریاضی قوي نیاز دارند. حتی برخی از آنها نه تنها در دروس پایۀ علوم ریاضی بسیار ضعیف هستند پذیرفته می

هاي خود، بنا به توصیۀ مشاوران انتخاب رشته، سر  اند، در آخرین انتخاب بلکه از آن بیزارند، ولی چون در رشتۀ دیگري قبول نشده

اند و این مسئله باعث شده که استادان علوم ریاضی از تدریس به چنین دانشجویانی احساس  هاي علوم ریاضی درآورده از رشته

ها استادان را هم دلسرد و افسرده کرده و شاید  ز حد دانشجویان و عدم انگیزه و عالقۀ آنها به این رشتهکنند و ضعف بیش ا خسران 

دهند که در تحصیالت تکمیلی  هاي کارشناسی نداشته باشند و ترجیح می شود که رغبتی براي تدریس در دوره همین امر باعث می

 وجود دارد. تدریس کنند، گرچه در تحصیالت تکمیلی هم همین وضع 

هاي علوم ریاضی در مدارس  باید در زمینۀ معرفی ماهیت واقعی رشته هاي علوم ریاضی: تالش براي معرفی ماهیت رشته -8

هاي مدونی طراحی شوند و تالش شود که داوطلبان دانشگاهی با شناخت دقیقی این  اي انتخاب رشته، برنامه کشور و مراکز مشاوره

ها نباشند یا توانایی کافی در درك و فهم ریاضی  اي خود منظور نمایند و بدانند که اگر عالقمند به این رشتهه ها را در انتخاب رشته

 نداشته باشند، در گذراندن این دوره دچار مشکالت فراوانی خواهند شد. 

د، کاهش یابد تا پذیرن باید تعداد مؤسسات آموزش عالی که در علوم ریاضی دانشجو می کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو: -9

ها بیش از این کاهش نیابد و  ها قبول شوند و ضمناً ارزش مدرك تحصیلی در این رشته داوطلبان بهتري در این رشته

یابی هم موفق باشند. من معتقدم که دانشگاه پیام نور نباید در هیچ مقطع تحصیلی  ها بتوانند در شغل التحصیالن این رشته فارغ

  علوم ریاضی که نیاز به حضور فعال دانشجو در بحث و استدالل و ارائۀ برهان دارد، دانشجو بپذیرد.  هایی نظیر براي رشته

خوشبختانه بر اساس اطالعات موجود، اخیراً به علت عدم استقبال داوطلبان، رشتۀ ریاضی بسیاري از مؤسسات آموزش عالی 

 اند.  م نور تعطیل شدهغیر انتفاعی و واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه پیا

هاي  نامه یکی دیگر از دالیل کم توجهی به امر تدریس، بخصوص در دورة کارشناسی، آنست که در آیینآئین نامۀ ارتقاء:  - 10

اند که باعث  نویسی قائل شده سال گذشته، امتیازات زیادي را براي کارهاي پژوهشی و مقاله 15یا  10ارتقاء هیئت علمی در خالل 

تر) کنند و همین امر  هاي پایین یئت علمی بخصوص جوانترها، بیشترین توان خود را صرف چاپ مقاله (ولو در مجالت ردهشده ه

کنم که براي رشد  باعث افت کیفیت تدریس در هر سه مقطع تحصیلی، بخصوص در دورة کارشناسی شده است. پیشنهاد می

گرفته شوند که عضو هیئت علمی جوان ما از این طریق نیز بتواند  هایی جدي براي این منظور در نظر مشوق کیفیت تدریس

امتیازهاي الزم را براي ترفیع سالیانه و تبدیل وضع استخدامی خود از پیمانی به رسمی کسب کند. مثالً هیئت علمی جوان ما در 
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ه کند و ضمناً وقت کافی براي کارهاي ابتداي استخدام تدریس کمتري داشته باشد تا بهتر بتواند خود را براي تدریس کیفی آماد

 پژوهشی هم داشته باشد. 

هایی براي تحقق این امر تدوین و اجرا نمایند و ضمناً چنین افرادي کامالً  نامه ها، آیین کنم وزارت علوم یا دانشگاه پیشنهاد می

 تحت نظر باشند که در سایر مؤسسات آموزشی تدریس نداشته باشند.

هاي ریاضی مشکل  هاي علوم ریاضی در اغلب دانشکده هاي خارج از رشته عدم اجراي کهاد اي ایجاد جذابیت:کارهایی بر راه -11

الشعاع خود قرار داده است. زیرا تا جایی که من اطالع دارم،  ها را تحت هاي مثبت برنامۀ ریاضیات و کاربرد دیگري است که جنبه

ها خود را موظف به همکاري در امر دایر کردن  بر اساس آن بقیۀ دانشکده اي صادر نکرده است که وزارت علوم هیچ بخشنامه

توانست باعث  برنامه هم، که می ها این جنبۀ تشویقی هاي ریاضی بدانند. بنابراین در اغلب دانشگاه هاي پیشنهادي دانشکده کهاد

 ه است.عالقمندي بیشتر داوطلبان یا دانشجویان در این رشته گردد، در عمل تحقق نیافت

کار اجرایی مدونی هم در نظام آموزشی  متأسفانه هیچ راه آموزان و دانشجویان مستعد به علوم ریاضی: جذب دانش -12

هاي  آموزان مستعد را از همان دورة دبیرستان شناسایی و تشویق کرد که جذب رشته کشور وجود ندارد که از طریق آن بتوان دانش

هایی مدون دانشجویان مستعد و عالقمند به علوم ریاضی را از  نامه ها بتوانند با آئین انشگاهعلوم ریاضی گردند. البته اگر د

هایی را نیز از علوم ریاضی بگذرانند و همزمان  هاي فنی و مهندسی جذب کنند که عالوه بر دروس رشتۀ خود، درس دانشکده

 هاي علوم ریاضی ایجاد کرد. اي براي رشته بهمدرك کارشناسی علوم ریاضی هم به آنها اعطا شود، شاید بتوان جاذ

هاي علوم ریاضی معضل اساسی دیگري است که  هاي کارشناسی در رشته آموختگان دوره یابی دانش عدم شغل بزرگتر:  چالش -13

ت آموزش و ها توصیف کرد. متأسفانه تأسیس دانشگاه فرهنگیان و سماجت مسئولین وزار این رشته  را بزرگترین چالش توان آن می

اي)، باعث  التحصیالن دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم و فنی و حرفه پرورش در امر تأمین نیروي مورد نیاز خود از بین فارغ

هاي برتر کشور هم باقی نماند و اگر این مسئله در سطح  ها حتی در دانشگاه اي براي ادامۀ تحصیل در این رشته شده که دیگر انگیزه

 ها خواهیم بود.  اي نزدیک شاهد خبرهاي ناگوارتري هم در این رشته عالی کشور حل نشود ما در آیندهمقامات 

آموزان و دانشجویان براي ادامۀ  ها در مورد ایجاد انگیزه در دانش ها و هیئت علمی دانشگاه : دبیران دبیرستانکاري دیگر راه -14

ا کنند. مثالً تدریس استادان پیشکسوت در دورة کارشناسی و بیان کاربردهاي توانند نقش مؤثري ایف ها می تحصیل در این رشته

هاي علوم و علوم مهندسی و حتی پزشکی در کالس درس یا از طریق  هاي مختلف ریاضی در سایر شاخه جالب گرایش

 تواند خیلی مفید واقع شود. آموزان و دانشجویان، می هاي عمومی براي دانش سخنرانی

اند که سطح توقعات خود را کاهش  مجبور شده هاي اخیر اعضاي هیئت علمی در سال فیت دورة کارشناسی:کاهش کی - 15

هاي  تر یا توزیع جزوه هاي مقدماتی ها (بدون اثبات) و انتخاب کتاب ها یا صرفاً بیان قضیه دهند و با حذف برخی از مواد سرفصل

اند که کیفیت  به دانشجویان براي مشروط نشدن و کسب معدل باالتر، باعث شده تر، ارفاق کیفیت پایین، برگزاري امتحانات ساده با

 هاي دانشگاهی به شدت کاهش یابد.  آموزش دروس کارشناسی در بسیاري از رشته
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چنانکه قبالً هم متذکر شدم به علت غفلت در تدریس کیفی دورة کارشناسی  هاي تحصیالت تکمیلی: کاهش کیفیت دوره -16

هاي کارشناسی ارشد نسبت به گذشته از ضعف  بیش از حد ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد، اغلب وروديو افزایش 

علمی باالیی بر خوردار هستند و ضمناً انگیزة چندانی هم براي ادامۀ تحصیل در این رشته را ندارند و در حقیقت از سر ناچاري و به 

 اند.  ر این رشته روي آوردهمناسب به ادامۀ تحصیل د  علت نیافتن شغل

دهند و به تبع ضعف دانشجویان، تدریس در  در چنین موقعیتی مسلماً اغلب استادان هم به تدریج انگیزة خود را از دست می

هاي  تري از کتاب و مطالب کمتر و ساده  ها نسبت به گذشته کاهش یافته شود و سر فصل ها نیز خیلی جدي گرفته نمی این دوره

شوند و متأسفانه به روال رایج، اغلب استادان هم در راستاي  شوند و امتحانات هم جدي برگزار نمی تر تدریس می ایینسطوح پ

شود  کنند و مشاهده می راحتی کار خود و در جهت کمک به دانشجویان نمرات باالیی که سزاوار آن نیستند به دانشجویان هدیه می

است، در حالی که در دورة کار  14یا  13معدل دورة کارشناسی علوم ریاضی حدود که در یک دانشگاه خوب کشور میانگین 

یابد و با وجود آنکه اغلب استادان از ضعف علمی دانشجویان خود  ارتقاء می 17یا  16شناسی ارشد همان دانشگاه این میانگین به 

شود و  به دانشجویان کارشناسی ارشد هدیه می ها نمرات خوب یا بسیار خوب مند هستند ولی سرانجام در اغلب دانشگاه گله

دهی استادان از طرف دانشگاه یا وزارت علوم وجود ندارد و با کیفیتی  متأسفانه هیچ نظارتی هم بر تدریس کیفی و چگونگی نمره

  شوند. التحصیل می پایین ولی با نمرات باالیی دانشجویان فارغ

هاي کارشناسی ارشد و چگونگی تدوین و دفاع از آنها  نامه متأسفانه محتواي پایان هاي کارشناسی ارشد: نامه محتواي پایان -17

شود که دانشجو و استاد راهنما وقت کافی  هاي کشور از کیفیت خوبی برخوردار نیست و به ندرت دیده می هم در اغلب دانشگاه

هایی که استاد راهنما و داوران در  و علیرغم همۀ ضعفشود  براي آن بگذارند. جلسۀ دفاع در اغلب موارد به صورت صوري برگزار می

  گردد. به باال به دانشجو اهدا می 18کنند، باز هم در اغلب موارد نمرة عالی در حد  جلسۀ دفاع دانشجو مالحظه می

هدف ظرفیت پذیرش دانشجو در  مسلماً افزایش بی هدف ظرفیت پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد: افزایش بی - 18

آموختگان کارشناسی،  یابی دانش دلیل عدم شغل هاي مهمی است که همۀ ما به آن معترفیم و به رشناسی ارشد هم یکی از چالشکا

در حقیقت ادامۀ تحصیل در کارشناسی ارشد تبدیل به نوعی اشتغال شده است، که نام آن اشتغال به تحصیل است، و اشتغال به 

التحصیل بیکار تحویل  همه فارغ هاي فراوان این دانم تا کی باید با صرف هزینه دازد. من نمیان کار را دو یا سه سال به تأخیر می

هایی کوتاه مدت و بلند  ها باشند و براي برون رفت از آن طرح جامعه داد؟ آیا مسئولین ذیربط وزارت علوم نباید جوابگوي این چالش

حد و حساب ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیالت  غیر منطقی و بیدانیم افزایش  مدت ارائه دهند؟ در حالی که همۀ ما می

ها هم  هاي وزارت علوم بوده است و البته در این مورد مدیران رده باالي دانشگاه سال گذشته از سیاست 10تکمیلی در خالل 

 اند.  وت توأم با موافقت داشتهتر اینکه اعضاي محترم شوراي عالی انقالب فرهنگی هم در این مورد سک اند و جالب تقصیر نبوده بی

هاي  کنم که انجمن ریاضی ایران و سایر انجمن پیشنهاد می کفی براي نمرات آزمون ورودي داوطلبان در دروس ریاضی: -19

هاي  وابسته به علوم ریاضی مصرانه از وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور بخواهند که براي ورود به دورة کارشناسی رشته

ریاضی کفی براي نمرات آزمون داوطلبان در دروس ریاضی در نظر گرفته شود تا داوطلبان با بنیۀ ریاضی برتر بتوانند در این  علوم

 ها قبول شوند.  رشته
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کنم سازمان سنجش آموزش کشور گروهی را مأمور بررسی معایب و محاسن  پیشنهاد می هاي تستی چند جوابی: آزمون - 20

هاي کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد از  جوابی کند. من خود چندین سال است که در برخی از درسهاي تستی چند  آزمون

ها داوطلب  ام. در اینگونه تست کنم و نتایج خوبی هم گرفته هاي تشریحی استفاده می هاي چند جوابی در کنار آزمون اینگونه تست

هاي کالس کنکور، که متأسفانه در صدا و سیماي  شگردهاي آموزشگاهها را مشخص کند و لذا  باید درستی یا نادرستی همۀ گزینه

هاي کالس  شوند، دیگر در این روش کارساز نیستند و داوطلب با شانس و اقبال و توسل به آموزه جمهوري اسالمی هم تبلیغ می

 تواند نمره بگیرد. کنکور نمی

 هاي دکتري هاي دوره چالش

هاي مهم دورة دکتري نحوة پذیرش دانشجوست که چندین سال است  الت و چالشیکی از معض نحوة پذیرش دانشجو: - 1

هاي این  ها شده است. گرچه آزمون تستی سازمان سنجش آموزش کشور غربال اولیۀ خوبی است براي ورودي گریبانگیر دانشگاه

  گیرد. قرار میالشعاع معایب آن  شود، مزایاي آن تحت دوره، ولی وقتی کار به افراط و تفریط کشیده می

توان  دانیم که توانایی داوطلبان دورة دکتري را نمی همۀ ما می ساعت: هاي علمی کمتر از نیم  آزمون تستی و مصاحبه -2

هاي گذشته، علیرغم مخالفت جمع کثیري از اعضاي هیئت علمی، شاهد  صرفاً با یک آزمون تستی ارزیابی کرد. ولی وقتی در سال

الشعاع این  درصد هم افزایش یافت، لذا مسلماًارزیابی علمی دانشگاه پذیرندة دانشجو تحت 50ن تستی تا آن بودیم که سهم آزمو

تر از این در  ها حق ندارند خود آزمون برگزار کنند. واقعاً نامعقول شد که دانشگاه گیرد. بخصوص گاهی اعالم می نمرة تستی قرار می

ر کشور از برگزاري آزمون ورودي براي داوطلبان دورة دکتري خود منع شود و تأکید آموزش عالی وجود ندارد که یک دانشگاه برت

اي! چندین برابر ظرفیت اعالم شده براي یک رشته از طرف  ها فقط به مصاحبۀ علمی اکتفا کنند، آنهم چه مصاحبه شود که دانشگاه

 (یک یا دو روز) مصاحبۀ علمی برگزار شود. شود که در روزهاي خاصی  سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه معرفی می

لذا مصاحبه کنندگان باید تعداد کثیري از داوطلبان را در یک یا دو روز مصاحبه کنند که گاهی به علت تعداد فراوان داوطلبان 

چنین دانم از طریق  توان به آنها اختصاص داد. من نمی معرفی شده از طرف سازمان سنجش، بیشتر از یک ربع ساعت نمی

  ان داوطلبان برتر را انتخاب کرد.تو اي چگونه می مصاحبه

شناسم که راسخ و استوار همان روش قدیمی خود را در پذیرش دانشجو  هایی را هم می البته با وجود چنین تنگناهایی، دانشگاه

برگزاري مصاحبۀ علمی بین یک تا  هاي امتحانی و متعاقباً ساعته و تصحیح دقیق برگه 6الی  3هاي کتبی  دنبال کردند و با آزمون

یک و نیم ساعت براي هر داوطلب، ارزیابی دقیق خود را در گزینش دانشجو انجام دادند. لیکن صد افسوس که مشاهده شد در 

هایی معرفی شدند  نهایت از طرف سازمان سنجش آموزش کشور برخی از دانشجویانی که براي دورة دکتري در چنین دانشگاه

هایی پذیرفته  در چنین دانشگاه کردند که میها کسب کرده بودند که حتی خود آنها هم تصور ن ار پایینی در این آزموننمرات بسی

 اي اندیشید؟! هاي آموزشی نیست و نباید براي درمان آنها چاره شوند. آیا اینها درد

سی ارشد داوطلبان دورة دکتري اعتماد کرد؟ توان به معدل کارشناسی و کارشنا آیا می ها قابل استناد هستند؟ آیا معدل - 3

ها  دهد که معدل هاي برتر کشور هم مدرك کارشناسی ارشد داشته باشند. تجربۀ چند سال گذشته نشان می حتی اگر از دانشگاه

خود بدهد تا  که نمرة باالتري به دانشجویان قابل استناد نیستند، زیرا گاهی دیده شده که سیاست فالن دانشگاه یا دانشکده آنست
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ها بهتر بتوانند در مقاطع تحصیلی باالتر پذیرفته شوند یا شغل یابی  التحصیالن سایر دانشگاه التحصیالن آنها در رقابت با فارغ فارغ

ردار ها برخو  التحصیالن آنها از صالحیت علمی باالتري نسبت به بقیۀ دانشگاه تر انجام گیرد و اینگونه القاء شود که فارغ آنها راحت

 هستند!!!

خوشبختانه مسئوالن ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سازمان سنجش آموزش کشور سرانجام متوجه  :GRE آزمون - 4

ریزي  هاي برنامه هاي این روش گزینش دانشجوي دکتري شدند و به اعتراضات و پیشنهادات اعضاي هیئت علمی و کمیته نارسایی

می ایران، پس از چند سال، توجه کرده و قرار است که روش گزینش دانشجوي دکتري را تغییر دهند هاي عل وزارت علوم و انجمن

اي  گیرد و در نهایت هر گروه یا دانشکده غربال اولیه انجام  GRE ) احتماالً از طریق آزمون1395- 96و براي سال تحصیلی آینده (

  کند.   خود تصمیم نهایی را در امر پذیرش دانشجوي دکتري اتخاذ

هاي اخیر گرایش استادان به  البته ناگفته نماند که یکی از دالیل عمدة نیمه متمرکز کردن گزینش دانشجویان دکتري در سال

شد. آمار پذیرفته شدگان  هایی در آن مشاهده می عدالتی التحصیالن گروه یا دانشکدة خودشان بوده است که گاهی بی پذیرش فارغ

فتاد تا صد در صد پذیرفته شدگان از دانشگاه خودشان بوده است. بنابراین باید ضوابطی در نظر گرفته داد که گاهی ه نشان می

وجود نداشته  دهد) میکه اختیارات بیشتري به دانشگاه پذیرنده روش جدید گزینش دانشجوي دکتري ( شوند که این نقیصه در

 رنگ باشد. باشد یا خیلی کم

گر، جدي نگرفتن مرحلۀ آموزشی دورة دکتري است. بر اساس اطالعات موثقی که از معضل دی :کیفیت دوره دکتري -5

ها وجود ندارد.  ام، تدریس سرفصل مشخصی براي یک درس دورة دکتري در بسیاري از دانشگاه هاي مختلف کسب کرده دانشگاه

کنند و استاد  حدهاي دورة دکتري منظور میرا جزء وا شوند و سپس آن هاي غیر متعارف تعریف می هایی غیر استاندار با نام درس

شود و اگر هم تشکیل شود منظم و به  کند و گاهی هم اصالً کالس درسی تشکیل نمی هم هر چه بخواهد و بلد باشد تدریس می

از چه  کند که شوند و استاد به جاي تدریس، آنها را راهنمایی می موقع و هفتگی نیست. گاهی در دفتر استاد دانشجویان جمع می

گوید که نگران نمرة خود  کند و حتی به صراحت به دانشجویان خود می منابعی استفاده کنند و چندین کتاب و مرجع را معرفی می

خواهم. حتی گاهی مشاهده شده که جناب استاد آنقدر زیاد تدریس دارد یا استاد راهنماي  فقط مقاله می نباشید و من از شما

 هاي امتحانی خود را هم ندارد.  ن کارشناسی ارشد و دکتري است که وقت کافی براي تصحیح برگهتعداد کثیري از دانشجویا

هایی  هاي تخصصی آن گرایش بگذراند، با گرفتن نمره طور واقعی دروس مشخصی را از منابع و کتاب لذا دانشجو بدون آنکه به

کند و امتحان جامع وي هم  تی نازل ولی بانمرات باالیی طی میبه باال، مرحلۀ آموزشی را با کیفی 19به باال و گاهی  18در حد 

و   ISC رسد تمام هم و غمش چاپ مقاله است، حتی در مجالت نامعتبر و شود و به مرحلۀ پژوهشی که می طورصوري برگزار می به

ها یا  هم، علیرغم همۀ اشکالشود و داوران  مجالت پولی، و به مجرد آنکه دو یا سه مقاله پذیرش گرفت، جلسۀ دفاع برگزار می

اند، در اغلب موارد و قریب به اتفاق آنها، نمرة  هایی که در رسالۀ دکتري وجود دارد یا در جلسۀ دفاع دانشجو مشاهده کرده نارسایی

 دهند نه به دانشجو. اد راهنما میدهند. گویا داوران نمره را به است عالی به دانشجو می

هاي الزم را در دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد و در مرحلۀ آموزشی دورة دکتري  خود آموزش التحصیلی که آیا چنین فارغ

 د مدرس خوبی براي دانشگاه باشد؟!توان ندیده است، چگونه می
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رود که به مبانی آن شاخه که  گیرد، انتظار می اي خاص مدرك دکتري می از دانشجویی که در شاخه فقدان سواد عمومی: - 6

التحصیالن  دهد، تسلط کافی داشته باشد. متأسفانه بسیاري از فارغ رشناسی و کارشناسی ارشد آن رشته را تشکیل میدروس کا

اند و آگاهی عمیق از مطالب  اي هستند که در آن مدرك دکتري گرفته هاي اخیر فاقد سواد عمومی در رشته هاي دکتراي سال دوره

هاي ریاضی هم  ظار آنست که نه تنها از رشتۀ تخصصی خود، بلکه تا حدي از سایر رشتهکالسیک رشتۀ خود ندارند. در حالی که انت

 اطالعاتی مختصر داشته باشند.

هدف ظرفیت پذیرش دانشجو در دورة دکتري  رویه و بی مسلماً افزایش بی ظرفیت پذیرش دانشجو: افزایش غیر منطقی - 7

آموختگان کارشناسی  یابی، خیل عظیمی از دانش دلیل عدم شغل یم و بههاي مهمی است که همۀ ما اطالع دار هم یکی از چالش

آورند. در حقیقت ادامۀ تحصیل در دورة دکتري هم، نظیر کارشناسی ارشد، تبدیل  ارشد به ادامۀ تحصیل در دورة دکتري روي می

 اندازد.  لی به تأخیر میبه نوعی اشتغال شده است، که نام آن اشتغال به تحصیل است، و اشتغال به کار را چند سا

همه  التحصیل بیکار با مدرك دکتري تحویل جامعه داد؟ آیا این همه فارغ هاي هنگفت این دانم تا کی باید با صرف هزینه من نمی

شوند؟! آیا مسئولین ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت  آموختۀ بیکار در آینده به معترضان نظام تبدیل نمی دانش

هایی کوتاه مدت و بلند مدت  ها باشند و براي برون رفت از آن طرح بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نباید جوابگوي این چالش

 ارائه دهند؟

: متأسفانه طرح جالب اعطاي پژوهانه به دانشجویان دکتري نه تنها از ابتدا درست اجرا نشد بلکه چند سالی است که پژوهانه -8

ها اعطاي پژوهانه یا وام  هاي امیدي مشاهده شده که قرار است وزارت علوم و دانشگاه ت. البته اخیراً گویا روزنهگویا متوقف شده اس

تواند در رشد  تحصیلی را تسهیل کنند. من معتقدم این یارانه یا وام تحصیلی و تأمین مسکنی مناسب براي دانشجویان دکتري، می

 هاي دکتري بسیار مؤثر باشد. کیفی دوره

است. به اعتقاد من   هاي مطالعاتی به دانشجویان دکتري هم چند سالی است که کمرنگ شده اعطاي فرصتفرصت مطالعاتی:  -9

تواند در بسیاري از  ماه تا یک سال می 6هاي خوب خارج از کشور به مدت  حضور دانشجویان دکتري داخل کشور در دانشگاه

آوردهاي جدید  ر پژوهشی مشترك با یک استاد متخصص در آن گرایش و آشنایی با دستها خیلی مفید واقع شود. نه تنها کا رشته

شود و با محیط آموزشی و  تواند خیلی مفید باشد بلکه در خالل این مدت زبان خارجی دانشجو هم تقویت می در آن شاخه می

در ادامۀ کارهاي آموزشی و پژوهشی وي تواند  شود، که می هایی هم آشنا می فرهنگ آموزشی و پژوهشی حاکم در چنین محیط

ها، که هزینۀ  کنیم که در جهت تسهیل این فرصت پس از بازگشت به ایران بسیار تأثیرگذار باشد. لذا از مسئولین ذیربط تقاضا می

 هاي مثبتی بردارند. هاي یک دانشجوي دکتري بورسیه خارج از کشور است، گام در صد هزینه 10آنها کمتر از 

هاي نیمه دولتی و  چالش دیگر مدرك گرائی برخی از کارمندان دولت یا بخش :گرائی برخی از کارمندان دولت ركمد -10 

هاي مختلف کشور است که در حین خدمت و بدون گرفتن مأموریت تحصیلی یا مرخصی از مؤسسۀ محل خدمت  مسئوالن رده

کنند و با ضوابط خاصی هم  و می  ورود پیدا کرده لمی)خود به دورة کارشناسی ارشد یا دکتري (اغلب بدون طی مراحل ع

اعتباري مدرك کارشناسی ارشد و دکتري در جامعه شده  شوند. لذا این روال غلط هم به نوبۀ خود باعث بی یا می  التحصیل شده فارغ
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هاي زیادي دارد،  ا که تالی فاسدهایی هرچه زودتر جلو این بی عدالتی آشکار ر با صدور بخشنامه مسئولین ذیربط است که امیدواریم

 بگیرند. 

هاي غیردولتی و نیمه دولتی یا غیر  هاي علوم انسانی دانشگاه البته باید در اینجا متذکر شد که این چالش بیشتر در رشته

 ایم.  بودههاي دولتی کمتر شاهد چنین مواردي  انتفاعی اتفاق افتاده است و کماکان هم وجود دارد ولی خوشبختانه در دانشگاه

هاي صوري و گاهی هم بدون  هاي دانشگاهی است که باآزمون چالش بزرگ دیگر تأسیس پردیس :هاي دانشگاهی پردیس -11

التحصیل  پذیرند و متأسفانه با کیفیتی بسیار نازل آنها را فارغ هاي کالن دانشجو می هاي پر طرفدار و با شهریه آزمون در برخی رشته

اند. امیدوارم  ها راه پیدا نکرده هاي علوم ریاضی هنوز به این پردیس ختانه تا جایی که من اطالع دارم رشتهکنند. البته خوشب می

 . ها دور کنند مسئولین ذیربط وزارت علوم هرچه زودتر این بلیه را از سر دانشگاه

  چند نکتۀ مهم

هاي علوم ریاضی نیستند و متأسفانه در  تص رشتههاي مذکور در بندهاي فوق مخ شوم که چالش باز هم بار دیگر متذکر می -1

نامه  هاي دانشگاهی این روال غیر منطقی رایج و عرف شده است، و به همین دلیل فروش مقاله و پایان اغلب قریب به اتفاق رشته

  هاي اخیر رواج یافته است. هم در سال

هاي فوق خیلی کم هستند و اعضاي هیئت  ها نارسایی دهبه این حقیقت هم باید توجه شود که خوشبختانه در برخی از دانشک -2

کنند و با دقت زیاد ارزیابی  ها را حفظ کرده و می گذاري زیاد کیفیت این دوره علمی آنها در تمامی مقاطع تحصیلی با وقت

کنند  می دانشجویان توجه میها فقط به صالحیت عل شود. اینگونه دانشکده  گیرد و نمرات واقعی به آنها داده می دانشجویان انجام می

اند، در ارزیابی  ها یا افرادي که از ادامۀ تحصیل محروم شده ها و انصرافی گیرند و تعداد مشروطی و تحت تأثیر عوامل دیگري قرار نمی

 التحصیالنی اعتماد کرد.  هاي چنین فارغ توان به معدل آنها هیچگونه دخالتی ندارند و لذا می

هاي آموزشی و پژوهشی کمال تشکر  هاي چنین استادانی در جهت حفظ کیفیت دوره دانم که از تالش می در اینجا برخود الزم

نشگاهی از هاي دا و قدردانی را داشته باشم و توفیق روز افزون آنها را در جهت تداوم این رفتار خوب علمی و اخالقی در محیط

  خداوند منان خواستارم.

کنم که در روش خود تجدید نظر کنند، تا  کنند، خواهش می اردهاي آموزشی را رعایت نمیهایی که استاند ولی از دانشکده

هایی تا کنون  اعتبار نشود، زیرا تداوم این امر به اعتبار هیئت علمی چنین دانشکده مدارك تحصیلی دانشگاهشان بیش از این بی

  لطمه زده و خواهد زد.

فاق آنها مختص علوم ریاضی نیستند و کلیت دارند) تنها اظهار نظر و قضاوت هاي مطرح شده (که اغلب قریب به ات چالش -3

هاي باالتر یا  هاي مختلف کشور (با رتبه شخصی من نیست. اینجانب با بسیاري از اعضاي هیئت علمی و دانشجویان ودانشگاه

و قریب به اتفاق آنها مطالب مطرح شده در اینجا  ام هاي مختلف، تبادل نظر کرده هاي زمانی متفاوت و به مناسبت تر) و در بازه پایین

  اند. را تأییدکرده
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انگیزه به  توانیم مانع ورود داوطلبان ضعیف و بی ما و مسئولین ذیربط نمی دهیم که بنا به مالحظاتی، فرض را بر این قرار می -4

 ا وجود دارد! هاي علوم ریاضی شویم، بخصوص وقتی اینهمه صندلی خالی در مؤسسات آموزشی م رشته

 شود که:  حال این سؤال مطرح می

هایی که دارند، باز هم موفق به دریافت  چرا باید به اینگونه دانشجویان در مراحل مختلف تحصیلی ارفاق کرد که علیرغم همۀ ضعف

  ؟!!!هاي باال با معدلمدرك شوند، آنهم 

التحصیالن در سطح کشور وجود دارد که باید به هر طریقی که شده  کند و چه نیاز مبرمی به اینگونه فارغ چه کسی ما را مجبور می

  به اینها نمره داد تا موفق به اخذ مدرك شوند؟!!!
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  کنفرانس ها و سمینارها

  

  منصور واعظ پور

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  

 توان یم  یول ستین شیب یاندک مییبگو آن وصف در هرچه که دارد يوافر يایمزا چنان یعلم ينارهایسم و ها کنفرانس يبرگزار

  :نمود اشاره ریز موارد به را ها نیمهمتر از

   علم کسب يبرا یدانشگاه یعلم جامعه يکاوشگر و يجستجوگر هیروح ياغنا يراستا در تالش -1

  دانش و علم عرصه در دیجد يها افتهی از اطالع -2

  ها شهیدان و آرا تضارب و مختلف يها دگاهید طرح يبرا يبسترساز -3

  محققان و پِژوهشگران اتیتجرب عیتجم -4

  مشترك يها تیفعال نهیزم جادیا و نیمحقق و پژِوهشگران يرودررو و میمستق ارتباط يبرقرار -5

  دانش يمرزها گسترش - 6

  .است یداخل و یالملل نیب يها کنفرانس يبرگزار ،یقاتیتحق یعلم مراکز و ها دانشگاه مهم يها تیفعال از یکی راستا نیا در

 ضعف و داد قرار یشناس بیآس مورد را آنها  نارها،یسم و ها کنفرانس نیا شتریب هرچه يور بهره جهت در که است الزم لذا

  .نمود مشخص را گردد یم يور بهره نیا آمدن نیپائ موجب که ییها

 به مناسب يها حل راه و شنهاداتیپ هارائ و یاضیر يها کنفرانس مناسب يور بهره عدم لیدال ییشناسا هدف زگردیم نیا در

  .است منظور نیا

  .میکن یم اشاره بحث شروع جهت ها بیآس از یبرخ به نجایا در

  .یتخصص ينارهایسم از زدن شاخه ریز و وانشعاب یاضیر مختلف يها شیهما و ها کنفرانس تعداد روزافزون يبرگزار -1

  نیپائ اریبس  تیفیک با و رانیا یاضیر انجمن با یهماهنگ بدون مختلف يها دانشگاه در و دیجد نیعناو با شیهما يبرگزار -2

  .باشند مدعو صورت به آنکه مگر ها، کنفرانس در شرکت از یاضیر شکسوتانیپ و نیمحقق استقبال عدم -3

 مطالب يآور جمع فقط نهاآ از یبعض متأسفانه( الزم یعلم اعتبار و امکان از ها یسخنران و مقاالت از ياریبس يبرخوردار عدم -4

  ).است گرید مقاالت از کردن یکپ ای

  داوران توسط مقاالت يداور نشدن گرفته يجد -5

 آنها استقبال عدم و آنها سفر نهیهز هیته و زا،یو اخذ لیقب از یخارج مطرح دیاسات از دعوت با رابطه در دهیعد مشکالت وجود - 6

  .رانیا به سفر از

  ها يریگ میتصم و گفتگوها و مباحث در يجد مشارکت يبرا آنها به ندادن دانیم و جوان يدادهااستع به یتوجه کم -7

  .شود یم یسخنران يها سالن ماندن یخال و يمواز صورت به ها یسخنران يزیر برنامه موجب که مقاالت، رشیپذ رفتن باال -8

  ... کنفرانس، یجنب يها برنامه  ه،یتغذ اسکان، لیقب از یتمشکال و ییاموراجرا جهت در کنفرانس نیمسئول وقت نیشتریب صرف -9

  يضرور ریغ يها نهیهز صرف -10
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  یعلم يها جنبه نه کنفرانس ظواهر يبرمبنا تنها کنندگان شرکت توسط کنفرانس یابیارز -11

  ".ردیگ قرار بحث مورد و مطرح کنندگان شرکت طرف از میدار انتظار که است مطرح زین يگرید موارد ها نیا بر عالوه

در پایان حضار نظراتی را در تایید صحبت اعضاي میزگرد مطرح نمودند و به مساله بی توجهی به شان ومنزلت و حتی حقوق 

معلمان که در امر آموزش ریاضی بسیار موثرند و نبود استانداردهاي آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و نیز مشکالت عدم 

 مطرح نمودند. Publish or Perish ده زشتاستقالل دانشگاه ها وپدی
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  مسائل و مشکالت آمار در مقاطع مختلف دانشگاهی

  

 عادل دولتی و دکتر علی پزشک، دکتر حمید زنگنه، دکتر بیژن ظهوري مشکانی، دکترمحمدرضا میزگرد با حضور آقایان دکتر 

ي خود را ارائه کردند. سپس برخی حاضران در ها قیقه دیدگاهنخست هر کدام از اعضاي میزگرد به مدت ده د محمدپور برگزار شد.

  جلسه نظرات خود را در مورد مسائل مطرح شده بیان نمودند.

 میزگرد:  مطالب فهرست

 محمدرضا مشکانی) (دکتر آمار یکارشناس مقطع مشکالت) الف

  ري زنگنه)بیژن ظهو (دکتر ي آنها ی آمار از نگاه آینده و چالشکارشناس مقطع يبرنامه) ب

 حمید پزشک) آینده آمار (دکتر) پ

 علی دولتی) و کاربردها (دکتر آمارکارشناسی  یآموزش يبرنامه نیتدو ندیفرا بر يمرور) ت

 عادل محمدپور) (دکتر ها داده علومآمار و رشته ) ث

 

 یپژوهش وآموزشی  مختلف کزمرا و ها دانشگاه مختلف، ادارات از که یدوستان ي همه خدمت! خدا نام به دکتر حمید پزشک:

مسولیت  .میکن یم شروع را یدانشگاه مختلف مقاطع در آمار مشکالت و مسائل زگردیمکنم.  میعرض  رمقدمیخ اندآورده فیتشر

 مقطع مشکالتدر مورد  راخود  بحث خواهشمندم یمشکان دکتر يآقا جناباستاد بزرگوار  ازاین میزگرد به بنده سپرده شده. ابتدا 

  نمایند. آغاز کاربردها و آمار یناسکارش

 

 ينقد ابتدا. دارند کار و سر آن به مرتبط يها برنامه و آمار آموزش با یخودمان جمع نیا ياعضا ي همه مشکانی: دکترمحمدرضا

 1392سال  35شماره  يآمار شهیاند يمجله درقبال  نقد نیا. کنم یم مطرحرا  »کاربردها و آمار يرشته« یکارشناس ي برنامه به

 نکات و اتیجزئ. است تفاوت یاندک با و البته مقالههمان  از ياخالصه و نهیزم همان در من امروز يها صحبت. ده استش چاپ

 را آن است قرار ی کهکسی و انسان منابع اول. دارد ینگران منبع سهدرسی  برنامه هر ببینید. یاصل متن خواندن با دیتوان یم را شتریب

 . اجرا طرز سوم و یآموزش يرشته يمحتوا یعنی یدرس يبرنامه دوم .آورد در اجرا به

 يها سال در. میهست رو به رو عمده یچالش با ما نجایا در هستند. یعلم ئتیه ياعضا موضوع، نیمهمتر یانسان منابع مورد در

 .اندشده کم یخط روند بایی بلکه نما لشک به نه ،یعلم ئتیه ياعضا تعداد و شده ادیز یینما صورت به انیدانشجو تعداد ریاخ

، در دوره دانشجو 120آمار جمعا تعداد یکارشناس دوره در که دمیشن یشفاه صورت به را ياعداد یبهشت دیشه دانشگاه در مثالً

 تیداه و ییراهنما یعلم ئتیه عضو 14توسط  دانشجو نفر 200 از شیب دانشجو داریم. 20 يدکتر دوره در و 70 ارشد یکارشناس

 گرید يگروهها به دیبا یعنهم باید ارائه کنند ی یسیسرو يها درس هم يادیز تعداد شوند. این تعداد عضو هیات علمی، البته می

 ئتیه عضو 14 با توان یم چطور را دکتري يدانشجو 20 دیکن تصور. است کننده نگران دانشجو به استاد نسبت بدهند. سیسرو

 ي هیات علمیاعضا از کدام هر یی تدوین کنند.ها پایان نامه دیبا هم ارشد یکارشناسدانشجوي  فرن 70. کرد لیالتحصفارغ یعلم

 ها ا و پایان نامهه رساله مشاوره يبرایی تقاضاها زین گروه رونیب از باشند؟ همزمان طور به رساله چند مشاور و راهنما استاد دیبا
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 يبرا استاندارد ساعت تعداد موجود، يها نامه نییآشده است. طبق  نینگس استادان يبرا هم سیتدر بار از سویی وجود دارد.

در  را عوامل مجموع اگر. مینیب یم کتاب و مقاله انتشار يبرازیادي نیز  فشار آن کنار درزیاد است.  استاد و اریدانش ار،یاستادتدریس 

 موظف ساعت تا بدهد رسچهار یا پنج د همزمانباید  نفر کی. میهست رو به رو یبیغر و بیعج يها تناقض با یمریبگ نظر در هم کنار

 وقت و روین چقدر مگر. کند تیهدا نیز را يدکتر رساله ي و سانسیل فوقحداقل چندین پایان نامه  حال نیع در .کند پر راخود 

 ایآ کند یم افتیدر که یحقوق مقابل، در است. شده مد یلیخ داًیجد که کند منتشرنیز  ISI ي مقاله نهایا ي همه کنار در که دارد

 دیبا میابی دست تیفیک به میبخواه اگر. میدار یانسان منابع ي درباره را مسائل نیا تمام سازد؟ یم فراهم را يو یزندگ مخارج

 دادتع رسد یم نظر به یبهشت دیشه دانشگاه در یول دانم ینم ها دانشگاه گرید ي درباره. میآور فراهم را دانشجو و استاد تناسب

 ي مؤسسه گذشته در. باشد یعلم ئتیه تعداد از ادتریز اریبس کنند یبانیپشت را یعلم ئتیه ياعضا است قرار که یکارمندان

با خودم  بودم من رشیمد که آموزش ي اداره .داشت سانسیل ي دوره يدانشجو 150 ای 140 باًیتقر وبود  وجودم آمار یعال آموزش

 يکارمند بخش ادیز تورم با! داده يجا خود در را کارمند نفر 10 حدود ما ي دانشکده آموزش ي ارهاد اآلن. اداشت کارمند دو فقط

 یعلم ئتیه ياعضا دوش بر را ینیسنگ بار مسئله نیا. هستند کم ی از نظر تعدادعلم ئتیه ياعضا و استاد یول میمواجه

  .دیایب نییپا کارشان تیفیک که شود یم نیا اش جهینت. گذارد یم

 ي ادامه را ندهیآ اگر. ستمین اتیجزئ انیجر در و ام شده بازنشسته است سال چند که کنم یم عرض صادقانه اجرا، مورد در

 عمدتاً که یآموزش ارانیدست ي مسئله. شد ینم توجه سودر کالس تیفیک به ادیز که بود نیچن گذشته در م،یبدان گذشته

 شانیا بر نظارت کنند. میتدریس  را یکارشناس ي دوره يها درس آنها. دارد يادیز تیاهم هستند سانسیل فوق و دکترا انیدانشجو

 یبعض صرفاً. بود نخواهند يا حرفه افراد آمار، ي رشته در بخصوص شده، تیتربدانشجویان  که شود یم نیا امدشیپ. است کم نسبتاً

  .ندیآ یبرنم مستقل رطو به یعمل يکارها ي عهده از یول اند گرفته ادی را ها روش و اصطالحات

 ي ندهیآ جهت هم را یکم ي عدهالزم است  کار، بازار يبرا يادیز ي عده تیترب یعنی خود يا توده ي فهیوظ کنار در يا رشته هر

 در که یغفلت. دهند ادامه را راه و برسند دکترا و سانسیل فوق يها دوره به تا دینما تیترب علم چراغ داشتن نگه روشن و خودش

  .است مشهود زین باالتر يها دوره در امدشیپ شود یم سانسیل ي دوره

 که یآدم یعنی. است يگر يا حرفه ام	کرده انتخاب من که ياریمع. میباش داشته اریمع کی است الزم موجود ي برنامه نقد يبرا

 در که دارد وجود ییها تیمحدود يا حرفه يها رشته در. است یتیوضع چه در يا حرفه لحاظ از مینیبب دیبا شود یم تیترب

 ي همه. است یعیوس يایدن ،یشناس ستیز. دیکن سهیمقا شناس ستیز کی با را پزشک کی. مینیب ینم یعموم دانش يها رشته

 که ستین دیمق چندان شناس ستیز. شود یم شامل را یماکروسکوپ و یکروسکوپیم موجودات و جانور اه،یگ از اعم زنده موجودات

 کی دیبا حتماً. ندارد یعمل يآزاد نیچنپزشک  یول شود وارد یکیبار اریبس ي حوزه در است ممکن. بخواند را یخاص بخش حتماً

 بر و است یمهم اریبس ي مسئله ،يگر يا حرفه. بسنجد را افراد فشار و ردیبگ نبض بتواند دیبا لزوماً مثالً. ردیبگ ادی مهارت يسر

ی شناس نیزم و یدندانپزشک آمار، ،یپزشکمانند  ها رشته یبعض. شود یم میتقس یاصل ي دسته دو به یدانشگاه آموزش آن اساس

 را یکل ییها دانش که است نیا مهم فقط و بخوانند یدرس چه که ستین مهم شانیبراو  محور دانشهستند و برخی  محور يا حرفه

 بتواند دیبا رود یم آمار مرکز به که یلیالتحص فارغ مثالً .رندیبگ عهده بر را يا فهیوظ ییجا در بعداً دیبا اول ي دسته چون .رندیبگ فرا

 گذارند یم اش عهده بر يا فهیوظ گرفت قرار گرید يجا هر ای بهداشت وزارت ،يکشاورز وزارت ،يمرکز بانک در اگر. کند کار آنجا

  .برساند انجام به یخوب بهباید  که
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 که ندارد وجود خیتار ي اداره اسم به ییجا داند یم ندهیآ در ردیگ یم ادی هنر خیتار ای خیتار ،یقیموس مثالً که یشخص 

 الزم يا حرفه آمارشناس هر. میکن دنبال یآمارشناس ي حرفه يبرا را یمشخص يها هدف دیبا. بگذارند يو ي عهده بر یتیمسئول

 ،یرسم آمار شامل تواند یم يدآورگر. کنند یم يگردآور چطور را ها داده بداند مثالً. کند کسب مهارت یخاص يها نهیزم در است

 روابط و کند استنباط د،ینما لیتحل و فیتوص را ها داده دارد ازین سپس. باشدغیره  و شیآزما ياجرا ند،یفرا بر نظارت ،يریگ نمونه

 ها شیآزما طرح ون،یرگرس ،یفیتوص يها روش ،يآمار يها روش درس چند قیطر از را ها مهارت نیا. آورد دست به را رهایمتغ نیب

 ،یاضیردروس پایه اي مانند  باید محصولاین  به دنیرس يبرا. ردیگ یم ادی یزمان يها يسر و رهیچندمتغ لیتحل ،يریگ نمونه و

 يهادرس. البته در برنامه الزم است خواندیم يترشرفتهیپ يها درس هم باالتر مقاطع يبراغیره را هم بگذراند.  و آمار احتمال،

 واقعاًی دوره کارشناسی فعلدرسی  يبرنامه. گردد کار بازار به ورود يآماده کندیم که یانتخاب به بنا کس هر که میبگذار ياریاخت

 ياجبار مختلف يهادرس. سازدینم منتقل کامل طور به را شمردم بر که ییهامهارت از کدام چیه. کندینم دنبال را یخاص هدف

  .بگذراند را ياپراکنده و مختلف يهادرس خاص، مهارت کی کسب بدون تواندیم ودانشج که شده میتقس يطور ياریاخت و

 یاضیر علومیک رشته  ي ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در قالبها ي رشتهسازکپارچهی بر يادیز دیتأکدر این برنامه فعلی 

 در را وتریکامپ یسینوبرنامه و يزیر برنامه ،آموزاندانش اغلب اآلن. است مضر بلکه ندارد يادهیفا تنها نه کار نیا من نظر به .شود یم

 علوم و یاضیر آمار، يهارشته نیب درس نیا. میاگذاشته »یسینوبرنامه اصول« نام به یدرس هم ما. رندیگیم ادی رستانیدب

 ریسا در. بخواند را ییابتدا اریبس درس دیبا (رشته علوم کامپیوتر) است رشته نیا متخصص که یکس. است مشترك وتریکامپ

 قبالً را اتیتجرب نیا. بخواند یاضیر یمبان خواهندیم آمار يدانشجو از وضع به همین منوال است. به عنوان مثال زین دروس

 در. دینرس ییجا به یول گذاشتنددر برنامه درسی رشته آمار  هم انقالب اول را یاضیر یمباندرس . نداشت ياجهینت و میاگذرانده

 دیشه دانشگاه در را شنهادهایپ نیهم. میگویم را آنها يخالصه فقط اآلن که بودم آورده ییهاهیتوصاي که اشاره کردم،  مقاله آن

 میبفهم تا میکن ینظرخواه خود انیمشتر يهمه از میتوانیم. دینرس کامل يجهینت به متأسفانه یول میکرد اجرا يحد تا یبهشت

 وجود به افراد در میخواهیم را مهارت 5 ای 4بینیم که  می میکن يبند جمع را هاافتهی تمام یوقت. دارند زمال آمار از راهایی زیچ چه

 ییجاها در جدا جدا را شانیازهاین شیپ میسینویم را هامهارت سرفصل یوقت. شودیم مشخصکم کم  ها مهارت جادیاروش . میآور

 جداگانه را کدام هر! ؟یعموم یاضیر از یمباحث چه یول هستند، یعموم یاضیر لزممست که میدار درس 4 مثالً. میکنیم ادداشتی

  .میگنجانیم یدرس در

 کپارچهی را یاضیر علوم است خواسته یفعل يبرنامه که نیا کالم يخالصه. کنمیم بسنده حد نیهم به محدود فرصت نیا در

 دکتر يآقا برنامه کارشناسی آمار را بازنگري کنند. خواهندیم ظاهرا ً .است شده دور آمار ياحرفه آموزش هدف از متأسفانه و کند

 دهیفا دندید اگر. ندیفرما توجه کردم که ییهاهیتوص به مندم تقاضا دهد. میاینکار را انجام  دارد اصفهان دانشگاه گفتند رانپناهیا

 !سالمت به را ما و ریخ به را شما واگرنه درآورند؛ اجرا به دارد

 . میهست زنگنه دکتر يآقا خدمت در اکنون. کرد خواهد يادیز کمک مقاله آن مطمئناً. ممنونم یلیخپزشک: دکتر 

چه که در این  با تشکر از برگزارکنندگان سمینار و زحمات زیادي که در برگزاري آن کشیدند. بخش اصلی آن زنگنه:دکتر بیژن 

دهمین سمینار احتمال و فرایندهاي «، در 1394یک ساعته در تابستان خواهم مطرح کنم، قبالً به صورت سخنرانی  میزگرد می

راهنماي  ي همچنین درباره .کنم مقطع کارشناسی علوم ریاضی می ي اي به برنامه ام. ابتدا اشاره ، در دانشگاه یزد ارائه کرده»تصادفی

احتمال و فرایندهاي تصادفی مطالبی مطرح کردم  در سمینار نمایم. دوره کارشناسی انجمن آمار آمریکا مطالبی عرض می ي برنامه
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ها بود. چون آقاي دکتر محمدپور قرار است در این مورد صحبت کنند، من این بخش را تکرار  که بخشی از آن مربوط به علوم داده

  دانشگاه صنعتی شریف گرفته شده است. ي ي علوم ریاضی تا حدودي از برنامهها برنامه درسی رشته کنم. نمی

شریف  یدانشگاه صنعت يریزها در کمیته برنامهنگري برنامهر این میزگرد، بعد از شرح مختصر مالحظاتی که در فرایند بازد

رسد که برنامه درسی پردازم، زیرا به نظر میاي می هاي ریاضی به عنوان یک مورد نمونهمورد توجه قرار گرفت، به برنامه رشته

  شده توسط آن کمیته دارد. هاي تدوینزیادي با خروجی برنامه هاي علوم ریاضی، مشابهت رشته

 مطالعه موردي: رشته ریاضی ،شریف یهاي درسی در دانشگاه صنعتنگري برنامهفرایند باز

کرده که  ریزي این بود که یک شهروند تحصیلبراي شروع برنامه یدرسی دانشگاه صنعتی شریف، سؤال اصل يریزدر کمیته برنامه

داشته باشد و با افراد جامعه داد و ستد علمی و اجتماعی برقرار نموده و به تخصص خود نیز مسلط  یبا جامعه رابطه مناسب بتواند

هایی باشد؟ در حقیقت، یک دانشجو که براي تحصیل در رشته ریاضی در یک دانشگاه وارد ها و مهارتباشد، باید داراي چه ویژگی

- د را براي زیستن در جامعه و ایفاي نقش شهروندي، پیداکردن شغلی که مناسب با توان و عالقهشود، نیازمند این است که خومی

هاي ک دانشجوي ریاضی، مهارتیشده در دانشگاه، استفاده کند، آماده نماید.  هایی که بتواند از دانش کسباش باشد و موقعیت

ابد که با دانشجویان سایر یکند و در هر کدام، به نوعی فرصت می هاي تخصصی، تمرین میشهروندي را در دانشگاه، دانشکده و گروه

هاي دانشگاه، دانشکده و گروه تخصصی خود، تعامل علمی داشته باشد تا به تدریج، با هم به یک زبان مشترك آکادمیک رشته

  اند.ته شدههاي متفاوت در نظر گرفهایی در سه سطح مختلف و با ماهیتبرسند. براي تحقق چنین هدفی، درس

  :سطح دانشگاه 

   واحد به شرح زیر است: 45رك و الزامی براي تمام دانشجویان، شامل تهاي مشدرس

، برنامه 2، فیزیک عمومی1، معادالت دیفرانسیل، فیریک عمومی2، ریاضی عمومی1الزامی دانشگاه: ریاضی عمومی- دروس پایه

 واحد، 25، به ارزش یکامپیوتر و رسم فن ینویس

 واحد،  20هاي گروه معارف، زبان فارسی، زبان انگلیسی و تربیت بدنی جمعاً به ارزش درساي عمومی: شامل هدرس

واحد آن، باید  12هاي انتخابی براي دانشجویان در سطح دانشگاه تعریف شده که واحد درس 15الزامی دانشگاه: -هاي انتخابیدرس

  شوند. مشترك دانشگاه نامیده می -شود. این دروس, دروس الزامیاز خارج از دانشکده محل تحصیل دانشجو گرفته 

 دانشکده علوم ریاضی  ،؛ مورد خاصسطح دانشکده

هاي اصلی رشته ریاضی و پیداکردن زبان و فرهنگ مشترك اي، همه دانشجویان براي آشنایی بیشتر با درسدر سطح دانشکده

 - آنالیز عددي  -احتمال و کاربرد  -آنالیز ریاضی : واحد است 16مجموعاً، گذرانند که واحدي زیر را می 4آکادمیک، چهار درس 

   جبر خطی و کاربردها.
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 :هاي تخصصیسطح گروه

هاي الزامی برنامه هر شود. تعداد درسارائه می» علوم کامپیوتر«و » ریاضیات صنعتی«، »ریاضیات نظري«در دانشکده، سه برنامه 

هاست. مثالً در برنامه ریاضیات نظري، تنها سه درس الزامی تعریف شده است، متناسب با ماهیت آنیک از این سه گروه، متفاوت و 

  درس الزامی است. 9در صورتی که برنامه ریاضیات صنعتی، داراي 

کنید برنامه مصوب کارشناسی علوم ریاضی مشابه این برنامه است یعنی به جاي لغت دروس پایه  طور که مالحظه می همان

هاي دانشکده علوم  مشترك رشته -  پایه به کار گرفته شده است و به جاي لغت دروس الزامی -دروس مشترك ،امی دانشگاهالز

آمار و "دروس الزامی مثال رشته  ،هاي مختلف مشترك (هسته) و به جاي واژه دروس تخصصی رشته برنامه - دروس الزامی ،ریاضی

  استفاده شده است. "کاربردها

ریز مواد، انتخاب نامناسب 	کردن آن یعنی نظر من ساختار این برنامه از این نظر مترقی و مناسب است، مشکل پیادهبنابراین به 

کنم. بنابراین بر عکس اقاي دکتر  باشد که در مورد آن صحبت می کردن سه واحدي بودن دروس و غیره می نام دروس، مطلق

  نکات مثبت برنامه فعلی است. ریاضی یکی از پارچگی علوم کنم یک مشکانی فکر می

هاي زیادي با این مقدمه، در این میزگرد به اختصار، راجع به رشته آمار توضیحاتی دارم، زیرا در حال حاضر، راجع به آن، بحث

  کند. ها، به تدوین یک برنامه منسجم، کارآمد و پویا، کمک میهاي مختلف و نقد آنجریان دارد و آشناشدن با دیدگاه

  اي در مقابل رویکرد آکادمیک: رد حرفهرویک

بودن یک رشته به معناي  ايبودن رشته آمار، الزم به توضیح است که در ادبیات برنامه درسی، حرفه اي یا آکادمیکدر مورد حرفه	

اي از ارتقاي حرفههاي مدت مانند کارشناسی ارشد ریاضیات مالی و برنامه هاي کوتاهآموزي است که از طریق دورهتأکید بر مهارت

   شوند.ا در حین دوره کارشناسی یا بعد از آن ارائه مییهاي پرستاري هاي قبل از خدمت معلمان و آموزشقبیل آموزش

ها، تغییر ماهیت هاي اجتماعی خاص که ناشی از انقالبریزي در جهان و ایران گواه این است که در بحرانالبته تاریخ برنامه

هاي باشند، براي رفع یک کمبود و پاسخ به نیازهاي عاجل، برنامه گهانی جمعیت، بالهاي طبیعی و نظایر آن میها، رشد ناحکومت

شوند. یکی از ها، متوقف میشوند و بعد از تغییر آن موقعیت، معموالً آن برنامههاي کوتاهی تدوین و اجرا میضربتی براي دوره

دوره کاردانی «اي داشت قالب فرهنگی در ایران تدوین و اجرا شد و عمدتاً ماهیت حرفههایی که با همین منطق در زمان انبرنامه

  است.  بود که براي مخاطبان این میزگرد ملموس» آمار

تولیدي نوشته شدند اي و خطها که تعدادشان هم قابل توجه بود، با یک نگاه کارخانهدر زمان انقالب فرهنگی، این نوع برنامه

نیازيِ مراتبی داشتند. یعنی ضرورت وجود هر درس، نقش پیشاي، رویکرد خطیِ سلسلهباشند و از نظر منطق برنامه که زودبازده

  اي نشد.بینی کرد، تقریباً توجهتوان براي هر درس پیشهایی که میآن، براي درس بعدي بود و به سایر نقش
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  هنگیریزي فنی ومهندسی زمان انقالب فر داستان کمیته برنامه

توان رجوع کرد. این کمیته  هاي مهندسی در کمیته فنی و مهندسی ستاد انقالب فرهنگی می ي رشته به عنوان نمونه به برنامه

ریزي مطالعه  ها درکمیته برنامه هاي کارخانه ي مختلف تربیت کرد، بنابرین حتی کاتولوگها معتقد بود بایستی مهندس براي کارخانه

خواهیم مهندسی تربیت کنیم که این کار مشخص را انجام دهد. براي این کار این دانشجویان  که ما می گفتند بودند و می	شده

ستی پیشنیاز آن را یاد بگیرند و براي یگرفته باشند، براي یادگرفتن این دروس با	ها را براي انجام این کار یاد ستی این درسیبا

هاي مورد نیاز قابل طرح هستند. هر رشته مهندسی تبدیل به  به عنوان پیشنیاز درس رو دروس فقط ها پیشنیاز آن و ....... از این آن

تعداد زیادي زیررشته مهندسی شد. براي هر زیررشته وگرایش مجددا ریزمواد ریاضی و فیزیک نوشته شده بود، مثال در گرایش 

ها در  اي نیاز ندارد. دانشگاه رد به مشتقات پارهک وجود نداشت ، چون کمیته فکر می 2کنترل در رشته مهندسی برق، درس ریاضی 

طول کشید تا این  ها هاي مختلف و این برنامه درهم ریخته چه کار کرد. سال حال بازشدن بود، بایستی با این همه ریاضی

 180ن زمان هاي مهندسی تبدیل به یک رشته شوند ، در آ ي مختلف رشتهها هاي ناهماهنگ یکی یکی ادغام شود و گرایش برنامه

  اي را به دلیل اینکه جاي دیگري باقی نمانده بود حذف کردند. واحد درسی برنامه نوشتند وتمام دروس اصلی وپایه

هاي مهندسی ایران که به طور سنتی داراي پایه و سواد ریاضی قوي بودند از این موهبت محروم  یک نسل از دانشجویان رشته

  	ي تجربی و آزمایشی انجام دهند.ها را در رشته شدند و مجبور شدند که تحقیقات خود

نگاه کمیته فنی و مهندسی نگاه مهندسی براي تربیت یک انسان بود، این کمیته تربیت انسان را با طراحی یک ماشین یکی 

ي مناسب ها را در جاها طور که از قبل طراحی شده ساخته شود، سپس آن کرد که اگر قطعات مختلف همان گرفت یعنی فکر می می

کردند که اگر یک مهندس همه آن چیزهایی را که براي انجام یک کار خاص  فکر می ها کند، بنابراین آن قرار دهند ماشین کار می

درصورتی که انسان موجودي بسیار پیچیده است  گردد. تواند مانند آن ماشین کار کند و یک مهندس مفید می الزم است، بداند می

کند، بنابراین اگر به جاي همه آن چیزهایی  سازد و تربیت می تر است، انسان خودش, خودش را می نیز پیچیدهو آموزش و تربیت او 

خود را آموزش دهد، در هر جایی که قرار  هاي او را طوري آموزش دهیم که بتواند و رشد توانایی هاي علمی که بایستی بداند، پایه

  .محیط جدید سازگار گردد تواند خودآموزي کند و با گیرد به راحتی می

نري پوالک یکی از آموزشگران موسسه آزمایشگاه بل معتقد است سرعت تغیر دانش آنقدر باال است که اگر یک فرد حتی یک ها 

اي نزدیک باقی بماند، بنابراین بایستی  معلوم نیست که آن کار خاص در آینده ،دیکارگر را براي یک کار خاص آموزش ده

علوم و «گوید:  او می کند آموزش داده شود که باعث توانایی و خالقیت دانشجو گردد. اي که بزودي تغیر نمی هاي پایه دانش

اي که ماندگار هستند  روند. هر علمی ده سال بیشتر طول عمر ندارد. بنابراین باید روي دروس پایه آیند و می هاي مختلف می رشته

یر و یریاضی یکی از دروسی است که ماندگار است و در تغ: گوید رسد می ه ریاضی میب و آخر سر وقتی» گذاري کنیم بیشتر سرمایه

  کند.  ها بزودي تغیر نمی تحول

شان، بسیار حجیم بودند و اي زمان انقالب فرهنگی به دلیل ماهیت خطی حرفه يها طور که گفته شد این نوع برنامه همان

ها، واحد براي دوره کارشناسی شدند. البته پس از بازگشایی دانشگاه 180یک به ها، مجبور به گذراندن نزددانشجویان تمام رشته

ها، به هاي دانشگاهی، به تدریج بروز کرد. با این وجود، علت ظهور و بروز این نوع برنامهمشکالت تعمیم این نگاه به تمام رشته
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ها را امري غیرضروري دانستند. ولی در هر بازنگريِ آن ها عادت کرده بودند،سرعت فراموش شدند و بسیاري، چون به این برنامه

هاي جدید به بازسازي کشور و افزایش چشمگیر جمعیت، باعث شد که صورت، با تغییر شرایط کشور، ثبات بعد از جنگ، نیازمندي

هاي و رسیدن به باالترین قله خواه، نه تنها براي رفع نیازهاي آنی، بلکه براي ادامه تحصیلجمعیت میلیونیِ مشتاق تحصیل و آرمان

هاي قبلی را بر هم زد و ضرورت بازنگري در تمام ابعاد ها شوند. حضور پر شور این نسل جدید، موازنهنظري، وارد دانشگاه -علمی

ن است نه التحصیال هاي فارغ هاي آموزش عالی و ایجاد تنوع در آن را، ایجاد نمود. امروزه نگاه آموزشی مدرن به تواناییبرنامه

التحصیل چه  ریزي درسی مدرن به جاي صحبت از اینکه دانشجو چه باید بداند، مساله این است که فارغ ها. در برنامه هاي آن دانسته

  هایی باید داشته باشد. توانایی

  ي الزم براي یک فارغ التحصیل کارشناسی آمار چیست؟ها ناییاتو

- ه آمار، انجمن آمار آمریکا در راهنمایی که منتشر کرده، تأکید نموده است که تواناییبه عنوان نمونه، در توصیف برنامه درسی رشت

هاي چنین در این راهنما، با تفصیل بیشتري به بعضی هدفالتحصیل دوره کارشناسی آمار چیست. همک فارغیهاي مورد انتظار از 

اشاره خواهد شد. عالوه بر این وجوه، برنامه دوره کارشناسی، از ها دوره کارشناسی آمار پرداخته است که به اختصار به بعضی از آن

ها به صورت زیر  ها برخوردار است. این تواناییها متناسب با ماهیت آنانعطاف بسیاري در تمام ابعاد، حتی تعداد واحدهاي درس

  است:

  ها ورزي با داده فهمیدن و دست 

 یات استنتاجیتوانایی در ریاضیات محاسباتی و آشنایی با ریاض

 شهود احتماالتی

 توانایی محاسباتی و کارکردن با نرم افزارهاي مختلف و برنامه نویسی کامپیوتر 

 آشنایی با یک دیسیپلین دیگر به عنوان کهاد : مانند بیولوژي, اقتصاد, جامعه شناسی و بازرگانی

 توانایی حل مساله 

  :نقد ریز مواد و سرفصل دروس برنامه

اي که بایستی به آن توجه کرد این است که  پردازیم، نکته طور مختصر به بررسی ریز مواد دروس مشترك می در این بخش به

 يآورد که ریز مواد یریزان به وجود م برنامه يبرا یهاي مختلف مسئولیت ریزي وتدریس دروس به دانشجویان رشته برنامه

در برنامه کارشناسی علوم ریاضی ریز مواد ریاضی عمومی نوید این مهم را  .گوناگون را براورده کند يها پذیر که نیاز رشته انعطاف

ها گذاشته شده است ولی  واحد به عهده دانشگاه 12تا  8نوشته شده و تعداد واحد آن  2و  1ریز مواد ریاضی عمومی  .دهد می

گردد، در این درس گر چه نوشته شده  بینی تبدیل به یاس می متاسفانه با دیدن ریز مواد درس معادالت دیفرانسیل این خوش

ها  به دانشگاه يها ولی ساعت تدریس هر مواد درس نوشته شده و در عمل هیچ اختیار واحد به عهده دانشگاه 4تا  3تعداد واحد 

	.پردازیم یها نم داده نشده است، ریز مواد مبانی آنالیز و مبانی آنالیز عددي معقول و متعارف است بنابراین ما به آن 	
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که در جاهاي » مبانی«اصطالح  اند؛ مثالً هاي نامانوسی است که در بسیاري عناوین به کار برده شده مشکل دیگر استفاده از لغت

چیزي دیگري است. تدریس 	یا	مختلف استفاده شده است و معلوم نیست که آوردن این نام به جاي آشنایی با .... به کاربرده شده

کسانی یهاي ریاضی و آمار  مختلف این حسن را دارد که به مخاطبان و دانشجویان گوناگون درس هاي دروس مشترك براي رشته

کنند. درس معادالت  افرادي باشند که درس را اخذ می ي بدهید ولی مسئولیتش را هم باید بپذیرید. باید مخاطبتان همه

گردد. به عنوان مثال  هاي علوم و مهندسی تدریس می هدهیم براي تمام رشت دیفرانسیلی که ما در دانشگاه صنعتی شریف یاد می

ها درس را تنظیم  دانم مخاطبینم چه کسانی هستند و براي آن نفر دانشجو در یک کالس درس داشته باشم می 200اگر من 

ها نیز در  آن ي ینههاي گوناگون، باید این مساله را هم در نظر بگیریم که پیش متأسفانه در هر درس غیر از مخاطبان رشته .کنم می

کند. نباید ریز مواد را طوري بنویسیم که باعث تحمیل یک روش خاص به استاد گردد و مثال دلیلی ندارد به  هر دانشگاه فرق می

  هایی سر کالس بیاورد. استاد تحمیل کنیم که چند ساعت درس بدهد و چه مثال

  تخصصی است. ریزي و تدریس دروس عمومی یک کار نوشتن ریز مواد برنامه

جبر « ي بینید. یک مطالعه درباره می درسی و ریز مواد دروس ي برنامه ي اگر گوگل را جستجو کنید تحقیقات عمیقی درباره  

سازي متن  اي براي آقاي دکتر رجبی در دانشگاه کرمان شد. موقع آماده انجام دادم که منجر به سخنرانی یک ساعته» خطی

اي راجع به  مقاله در مورد تدریس و یادگیري درس جبر خطی دیدم. مقاله ها و کاربردهاي آن, دهسخنرانی، در مجله جبرخطی 

انجمن ریاضی ایران و بعد هم در گلچین مقاالت ریاضی چاپ شد. این نوع  ي نوشتم که در خبرنامه» مبانی ریاضی به روایت تاریخ«

ریزي  ر مقابل کارهاي عمیق و بزرگی که در زمینه تدوین, برنامهمطالعات که در مورد آن در باال صحبت شد کار کوچکی است د

دروس و اینکه ریز مواد چه باشد, چگونه نوشته شود و چگونه تدریس گردد انجام شده است به خصوص در مقایسه با دروس پایه 

ه خصوص دروس عمومی بایستی در سطح جهانی و مبتنی بر کارهاي پژوهشی انجام شده. بنابراین براي نوشتن ریز مواد هر درس ب

  پردازیم.  در اینجا به نقد دروس مشخص می به مطالعه این ادبیات پرداخت.

  :نقد ریز مواد درس معادالت دیفرانسیل

تر است. متاسفانه با نوشتن این که براي هر مواد  نوشته شده است قدیمی 1358متاسفانه این ریز مواد از ریز موادي که در سال 

ها باشد قرار دارد. آموزش معادالت  واحد و در اختیار دانشگاه 4تا  3بایستی وقت گذاشته شود در تضاد با اینکه  (چند ساعت)

دیفرانسیل در چهل سال گذشته تغییرات زیادي پیدا کرده است. هدف تدریس در گذشته پیداکردن جواب صریح بود اما دیدگاه 

کیفی و حل عددي است (حل عددي در درس آنالیز عددي تدریس  ،هندسی ،میسیست ،سازي مدرن معادالت دیفرانسیل نگاه مدل

متاسفانه در این سرفصل تاکیدها بر مطالب قدیمی و  .کردن جواب بایستی رفتار معادله را بررسی کنیم شود). یعنی به جاي پیدا  می

 2نوشته شده است  ستم معادالت خطیشود مانند حل سی حل صریح است و جایی که نگاه رفتاري, هندسی و سیستمی مطرح می

  جلسه!
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  :نقد ریز مواد درس مبانی علوم ریاضی

با توجه به سنت این درس, واقعا مبانی علوم ریاضی نیست یعنی مطلبی که پایه اي در سه رشته ریاضی, آمار و علوم کامپیوتر دارد. 

دانشجو است. (رجوع شود به داستان مبانی ریاضی به هدف این درس آموزش اثبات ریاضی و نوشتن اثبات و ایجاد خالقیت در 

  اند از : اهداف این درس عبارت روایت تاریخ).

  هدف اصلی چنین درسی باید آموزش استدالل ریاضی, حل مساله ریاضی و نوشتن استدالل باشد.

هاي  ها و استحکام ساختمان تبه جاي تدریس مستقیم استدالل, باید بستر مناسبی فراهم شود تا از طریق آن دانشجویان ظراف

  استداللی را یاد بگیرند.

هاي درسی ریاضی در نظام جدید آموزش متوسطه و با  ریز مواد چنین درسی باید با مطالعه دقیق و در نظرگرفتن محتواي کتاب

  بار و در عوض پرداختن به توسعه منطقی آن محتوا باشد. پرهیز از تکرار کسالت

کند مانند اصل  ت هدف قرار گیرد و ریز موادي که براي دانشجویان سال اول ریاضی هدف را براورده نمیریز مواد بایستی در خدم

ات بیشتري در تمام برنامه گنجانیده شود و از آن به عنوان یهاي عددي با جزئ انتخاب و لم زورن حذف و به جاي آن مبحث دنباله

  مساله استفاده شود.یک ابزار آموزشی مناسب تدریس نوشتن استدالل و حل 

کدام از اصول باال را در نظر نگرفته و دقیقا عکس آن عمل کرده و وارث تمام مشکالت این  متاسفانه ریز مواد این درس هیچ

ها به نحوي به مدرس درس توهین نموده  کردن مثال باشد. این ریزمواد با ورود به جزییات و حتی مطرح درس بعد از انقالب می

شود بلکه با تکرار مطالب دبیرستان و ارائه تعداد زیادي لغات و اصطالحات  مواد نه تنها باعث هیچ خالقیتی نمی است. این ریز

شود. در  میدهد و باعث سرخوردگی او  کند و تنها دامنه محفوظات او را گسترش می اهمیت در دانشجو ایجاد عالقه نمی بی

مختلف براي آموزش استدالل و پرکردن خال  يها نوشته شده و در دانشگاه "اثبات ریاضی"هایی با نام  هاي اخیر, کتاب سال

اثبات "ها, کتاب  کی از این کتابیدانند نوشته شده است.  یادگیري استداللی براي دانشجویانی که تنها ریاضیات محاسباتی می

ریزي و  براي برنامه ،پینگ ژانگ نوشته شده است آلبرت پلیمنی و ،که به وسیله گَري چارترند "ریاضی, انتقال به ریاضیات پیشرفته

  است. تدریس در این درس مناسب

  :و جبر خطی ها نقد ریز مواد درس مبانی ماتریس

آمار و علوم کامپیوتر است. با  ،اند که این درس براي دانشجویان هر سه رشته ریاضی سندگان این ریز مواد توجه نکردهیمتاسفانه نو

) آمده است. متاسفانه مبحث اصلی درس جبر 2هایی از آن در دبیرستان و ریاضی عمومی ( اتی که قسمتاین درس بسیار مقدم

ساعت ) آمده است. این ریز مواد کامال ناقص است و مطالب جذاب و مدرن  3خطی ضرب داخلی است که در این ریز مواد در آخر (

 ،شود میتدریس  MITوسیله گیلبرت استرنگ در دانشگاه  ههاي جبرخطی که ب توان از درس جبر خطی در آن غایب است. می

 ،هاي متقارن ماتریس ،و روش گرام اشمیتمتعامد پایه  ،تقریب کمترین مربعات LUاستفاده کرد و تمام مطالب مهم مانند تجزیه 

هامیلتونی و یکانی,  هاي تجزیه ژردن و ماتریس ،کردن قطري و شبه قطري ،ه مقادیر تکینیتجز ،شده هاي مثبت تعریف ماتریس

 "دیوید لی"شده و بعضی از کاربردهاي آن به انتخاب استاد درس گفت. کتاب مناسب دیگر براي این درس کتاب  هاي افراز ماتریس
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کدام از آن مالحضات و  هاي اخیر تدریس و آموزش جبرخطی در دنیا متحول شده است. متاسفانه این ریز مواد هیچ است. در سال

ریزي جهانی را در نظر نگرفته است. یکی از مسایل مهمی که به آن بایستی توجه شود, چه ریز مواد  وزشی و برنامهتغییرات آم

است نیازي به پیشنیاز مبانی علوم ریاضی ندارد. چون یک درس کامال  نوشته شده و چه ریز موادي که اینجا پیشنهاد شده 

که در دوره دبیرستان مطرح شده باشد. به خصوص به این ریز مواد علوم  قدر نیست محاسباتی است و مقدار اثبات آن هم آن

  ریاضی نیاز ندارد.

  :2 و احتمال 1نقد ریز مواد درس مبانی احتمال, احتمال 

هاي علوم و مهندسی است. معموال  ها براي رشته ترین سرفصل نوشتن ریز مواد یک درس مقدماتی در احتمال یکی از سرراست

هاي مهندسی مانند رشته برق و یا مهندسی  (توابع چند متغیره) است. در برنامه اغلب رشته 2رس ریاضی عمومی پیشنیاز این د

) براي 2) و آمار و احتمال (1, دو درس آمار و احتمال (1358گردد. در برنامه مصوب سال  می ارئهصنایع این درس در سه واحد 

شد و در  ) معموال احتمال تدریس می1حد اجباري بود و در درس احتمال و آمار (وا 4هاي ریاضی و علوم کامپیوتر به ارزش  رشته

هاي دولتی  ها از دانشگاه گردید. این برنامه در تمام دانشگاه هاي آماري تدریس می ) آمار ریاضی و یا روش2درس احتمال و آمار (

یا  "راس"هاي اولین درس در احتمال  گردید. معموال کتاب هاي غیرانتفاعی تدریس می نور و موسسه گرفته تا دانشگاه آزاد و پیام

 "مبانی احتمال و فرایندهاي تصادفی"هاي اخیر ترجمه فارسی کتاب  نگ و یا در سالاچ "احتمال مقدماتی و فرایندهاي تصادفی"

گونه گزارشی از  چهی ،ها که تدریس آن با مشکل و چالش روبرو بود گردید. بر عکس خیلی از درس سعید قهرمانی تدریس می

هاي ریاضی و یا علوم کامپیوتر مشاهده نشد. شاید تنها مشکل در تدریس این درس انتخاب  مشکل تدریس این درس در رشته

شد. براي این درس مشاهده شده که به درس به عنوان پیشنیاز  هاي آمار ریاضی انتخاب می کتاب نامناسب بود که اغلب از کتاب

کردن از کتاب آمار ریاضی جان فروند براي تدریس احتمال). اما این انتخاب نامناسب که  است (مثال استفاده آمار ریاضی نگاه شده

فقط به آن بخشی از احتمال که پیشنیاز آمار ریاضی است توجه شده بود در عین حال به مطالب اساسی احتمال مقدماتی مانند 

هاي احتمال  توزیع ،امید شرطی ،امید ریاضی ،هاي چگالی و جرم احتمال تابع ،متغیرهاي تصادفی ،قضیه بیز ،احتمال شرطی

هاي چندمتغیره و  هاي قانون اعداد بزرگ و حد مرکزي و توزیع قضیه ،هاي نرمال  توزیع ،متغیر تصادفی پواسن ،پیوسته و گسسته

هاي ریاضی و علوم  راین دانشجویان رشتهاي غایب بود. بناب پرداخت. اگرچه یک نگاه تصادفی به مطالب تا اندازه توابع آن می

با احتمال مقدماتی بر پایه حسابان  ،شدند چون کارشناسی ارشد ریاضیات مالی می که وارد دوره کارشناسی ارشد هم زمانی ،کامپیوتر

  آشنا بودند.

در اروپا این درس را با  گردد. تدریس می "احتمال و کاربرد"هاي آمریکاي شمالی معموال با نام  این درس در تمام دانشگاه

دهند و یا با پیشنیاز نظریه اندازه در  درس می "احتمال و فرایند تصادفی گریمیت و استیرزاکر"پیشنیاز آنالیز ریاضی مانند کتاب 

تر است. حتی  کنند. در هر حال براي تدریس احتمال هر چه دانشجو ریاضی بیشتري بلد باشد آسان دوره کارشناسی تدریس می

  گردد. تر می تر و ساده نیز واضح هیم شهودي آنمفا

کردن از مفاهیم  هاي گسسته و در بخش احتمال هندسی(استفاده در دبیرستان, در درس جبر واحتمال, فضاي احتمال توزیع

پردازیم. درس ریاضیات گسسته  طول, سطح و حجم) با توزیع یکنواخت بدون استفاده از حسابان به تدریس احتمال می

  دهد. دانشگاهی نیز بدون استفاده از حسابان مطالب بیشتري از احتمال را پوشش می پیش
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 ،هاي علوم ریاضی بدون پیشنیاز حسابان آن هم در دانشگاه براي همه رشته "مبانی احتمال"تدریس یک درس احتمال به نام 

گیرند. وقتی به  و حتی همه درسی در آنالیز میکنند  گونه توجیهی ندارد چون تمام این دانشجویان ریاضی عمومی را اخذ می هیچ

احتمال "هایی مانند  تر و بخش دبیرستان ضعیف "جبر و احتمال"مقدار احتمال آن از ریز مواد  ،کنیم ریز مواد این درس نگاه می

آمار و "ب در درس گردد. مطالبی از آمار توصیفی که تمام آن مطال که داراي مسایل جالب و جذاب است را نیز شامل نمی "هندسی

خود یک درس متناقض است.  ،در یک درس مقدماتی "آمار"و  "احتمال"تلفیق دو مطلب  ،دوره دبیرستان آمده است "سازي مدل

آمار و "که نگاهی شهودي و استنتاجی دارد از درس  "جبر واحتمال"ریزي دروس ریاضی دبیرستان درس  به این دلیل در برنامه

اند.  جدا شد. این دو درس از دو سطح تجرید متفاوت بهره برده ،آن سطح به روش استقرایی تدریس گردد که باید در "سازي مدل

ها که  آوري داده کند و هم روحیه استقرایی و جمع ها و خالقیت احتمال خالی می بنابراین تلفیق این دو با هم, هم درس را از چالش

گردد و با توجه  گیرد. بنابراین وجود این درس باعث تنفر از احتمال و آمار می ن میالزمه یک درس بسیار مقدماتی آمار است را از آ

آن نیست. استفاده نکردن حسابان در این درس مانند آن است که یک دست  ارئهبودن کل مطالب آن هیچ توجیهی براي  به تکراري

ریزان و  ل این کار که دست و پاي او را بستیم هم براي برنامهو پاي دونده را با هم ببندیم و به او بگوییم بدو! جالب آن است که دلی

هاي ریاضی و  کند. بنابراین دانشجویان رشته المللی و ملی آن را توجیه نمی نویسندگان ریز مواد مشخص نیست و هیچ پژوهش بین

 ،شوند هاي کارشناسی ارشد می ارد دورهعلوم کامپیوتر را از دانستن احتمال به عمد محروم کردیم. دانشجویانی که از این برنامه و

  دانند که متغیر تصادفی چیست؟ حتی نمی ،اي از احتمال ندارند هیچ ایده

هاي آماري که ممکن است در  کند. بعضی از مطالب نظریه توزیع هم بسیار کند حرکت می 2و احتمال  1درس احتمال 

احتمال و "به این دو درس تزریق شده و مطالب کالسیک یک درس  مورد استفاده قرار گیرد بدون دلیل "آمار ریاضی"هاي  درس

گردد حذف گردیده است. متاسفانه در مراجع  مانند فرایندهاي پواسن که همیشه پس از متغیر تصادفی پواسن تدریس می "کاربرد

دکتر بهبودیان تا کتاب  "یآمار و احتمال مقدمات"هاي متضاد گنجانیده شده است از کتاب  هایی با ماهیت کتاب ،ها این درس

سعید  "مبانی احتمال"کتاب  ،(که داراي پیشنیاز آنالیز ریاضی است) آمده است. در مراجع "گریمیت و استیرزاکر"پیشرفته 

به  ،نیا براي انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ترجمه شده است قهرمانی که به وسیله مرحوم دکتر شاهکار و جناب آقاي دکتر بزرگ

رسد نویسنده و یا نویسندگان ریز مواد این کتاب و  جمه شاهکار از انتشارات دانشگاه مشهد معرفی شده است که به نظر مینام تر

یک درس احتمال و کاربردها با پیشنیاز  ،گاه ندیده بودند. پیشنهاد شخص من به جاي درس مبانی احتمال ترجمه آن را هیچ

شود و تمام ریز مواد معقول یک درس احتمال و کاربرد آن که همه جاي دنیا تدریس  (توابع چندمتغیره) نوشته 2ریاضی عمومی 

ها و توان خود این درس را در یک  ها با سنت بیاید. دانشگاه ،نگ و دورت آمده استاچ ،راس ،هاي قهرمانی گردد و در کتاب می

  ها). در اختیار دانشگاهواحد  6تا  3دهند و مانند ریاضی عمومی نوشته شود ( ارئهدرس یا دو درس 

مراجع مقدماتی مانند آمار و احتمال مقدماتی دکتر بهبودیان از مراجع حذف شود و از کتاب راس و قهرمانی شروع گردد و تا 

ها داده شود که در این سطح نوسان کنند). براي دیدن یک ریز  کتاب گریمیت و استیرزاکر ادامه یابد (یعنی این اختیار به دانشگاه

را مالحظه  "احتمال و کاربرد آن"اد مناسب و کالسیک به راهنمایی برنامه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف مراجعه و ریز مواد مو

  کنید.
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 يهمه به ابتداهستم.  مشتركبا دوستان  موضوع اصل در یول باشد متفاوت يقدر دیشا من يهاصحبت دکترحمید پزشک:

 بوده يدشوار کارنوشتن برنامه درسی همیشه . میگو یم دینباش خسته اندنوشته را یي درسها برنامه و دهیکش زحمت که یکسان

گفته شود.  قوت هم و ضعف نقاطهم  کهاست  معنا نیا بهالبته  یبررس و نقد. دارد وجود یمختلف يهادگاهیداست و همیشه هم 

 فوق و سانسیلدانشجویان . دارند یخاص يارهایمع ،کنند یم یابیارز ایدن در را آموزش تیفیک که موسسه آبت مثل یسساتؤم

. اما از رندیگ یم رشیپذ یخارج يکشورها از سرعت به گرفتن دکترا يبرا وپتانسیل بسیار خوبی دارند  ما يها دانشگاه سانسیل

 رانیا از دركم باشند حاضري مشترك خود با دانشگاههاي ما، هادوره در کهندارید  سراغ ایدن يجا چیه در یدانشگاه چیهطرفی 

 و روند یمکشور دیگري  به ماه 9 سانسیل فوق يبرا هستند دانشجویانی که و میدار یمختلف يقراردادها ست؟یچ علت .شود صادر

 که ي خارجیها دانشگاه بسیار نادر هستند یول ردیگ یم انجام نیا شابهم يکارهادهند.  میدر ایران ادامه  و گردند یم بر هم ماه 9

 یولکنند  میجذب  سرعت بهما را  انیدانشجو چرا میدان ینمشود.  صادر رانیا در مدرك که کنند ذکرخود  قرارداد در باشند حاضر

یخارج از ياگسترده لیس. گردند یماین موضوع  علت دنبال وزارتخانه از یمختلف يهاتهیکم. ندارند قبولصادر شده ما را  مدرك

 انجام یبررس دیبا جا کی. هستند مشترك يها پروژه ياجرا ای مشترك يهادوره يبرگزار دنبال که شده ریسراز رانیا سمت به ها

  . میده

 یعنی است. يمحور يمشتراین موسسات،  يگفته به بنا هایابیارز یاصل يدهیا .است يجد يامسئلهالبته  ،يمحور يمشتر

 يآقا يهاصحبت در. دارد مسئله حل ییتوانا چقدر دینیبب دیبا دیکن می لیالتحصفارغ یخاص مقطع در را نفر کی که نیا از بعد

  .باشد داشته مسئله حل ییتوانا دیبا فارغ التحصیل ما شد ذکر صراحت به زین یمشکان دکتر يآقا و زنگنه دکتر

 دییایباند. نموده  اشارهآن  بهموضوع بعدي سمت و سو و آینده ي علم آمار است که برخی از آماردانان برجسته از جمله افرون 

داده لیتحل در آمار کاربرد زماننوزدهم  قرن م؟یهست آماده 21 قرن يبرا مانیهابرنامه با ما ایآ مینیبب و میندازیب خود به ینگاه

 را چهارگانه عیوقا. میدار مرد چند زن، چند پسر، چند دختر، چند که نیا و يسرشمار مثالً. بود ساده يهاسؤال با بزرگ يها

 شرویپ در این زمینه تلهک آدولف مثل يافراد .خواستند یم ساده نسبتاً يهاسؤال يبرا را هاداده از یعیوس حجم و نددیسنج یم

 آمار انیبنفیشر، هتلینگ و نیمن  مثل يانابغه يهاآدم. دانست "آمار در مقیاس کوچک" دوران توان یم را ستمیب قرن. بودند

 آموزش به ازین کار نیا. کردند یم قضاوت تیجمع مورد در هانمونه یبررس با و دندیرس یم کل به جزء از آنها. ختندیر را ییاستقرا

 قرن به رجعت ینوع را بیست و یکم قرنبود.  کوچک هاداده حجم یول تريجد هاسؤال زمان نیا در داشت. ییهافن و هاکیتکن

. میدار یبیغر و بیعج يها مجموعه داده و دهیچیپ يهاسؤال. تندسین ساده گرید هاسؤالدانند اما  میي بزرگ ها نوزدهم و داده

 نیچن حل میکرد یم فکر و بود ستون 30 و سطر 30 يدارا ،طرح سیماتر کی قبالً. دارد تیاهم یلیخ نجایا مسئله حل ییتوانا

 لیس با. رسد یم تا هزار 3 ای 2 به اهستون و هزار 70 ای 60 بهها  ي ماتریس دادهسطرها تعداد اآلنکار بسیار مهمی است.  یسیماتر

روبرو  هادادهبا حجم وسیعی از  هیثان هر، دهند یم انجامها ژن مورد در یمختلف يارهاکه ک جاها یبعض. میمواجه هاداده از یمیعظ

 یمنسجم يها برنامه ایآ م؟یهست آماده خودمان ایآ. میکن آماده دیجد دوران يبرا را يافراد میخواه یم آمارگر عنوان به ماهستند. 

  .شد شناخته مستقل يارشته عنوان به ستمیب قرن يمهین از آمار يرشته م؟یده جواب میتوان یم را هاسؤال ایآ م؟یدار

 که کنند صحبت ها علوم داده مثل ییهارشته به راجع خواهند می محمدپور دکتر يآقا. شود یم عوض دارد شدت به تفکر طرز

 خود يها برنامه ینیبازب به ازین میباش آماده گذشته آن از سال 15 که 21 قرن يبرا میبخواه اگر. است وطمرب هاپرسش نیهم به

 تعداد نه و نگرند یم یینها محصول به يادیز مقدار که ستین جهتیب. میریبگ يجد را آبت مثل یسساتؤم یابیارز و میدار
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 شما محصل تاًینها بدانند خواهند یم. ندارد تیاهم اندگذرانده که یعتسا ای شده سیتدر کتاب نوع! ياجبار و ياریاخت يواحدها

  . باشند دآییم شیپ محض علوم یحت و جامعه در که ییهاسؤال يجوابگو تواند یم چقدر

 

براي . بودم گروه ریمدبنده  یزمانمصادف بود با  کاربردها و آمار ی کارشناسیآموزشاجراي برنامه  به نام خدا. :یدولتدکتر علی 

 یکس قتي زیادي پیرامون این برنامه مطرح شد و هیچ وها . از همان ابتدا پرسشمیدیکش يادیز يردسرهااجراي این برنامه د

دوره  يبرنامهدر حال حاضر برخی از همان پرسشهاست. تکرارکنم  میمطالبی که در اینجا بیان . نداد ی به این پرسشهاجواب

شود مورد توجه کمیته  میاست. امیدوارم نکاتی که اینجا مطرح  يبازنگر دانشگاه اصفهان در حال کارشناسی با محوریت گروه آمار

    بازنگري واقع شود.

 و جامعه يهايازمندین ،رشته مخاطبان رییتغ: مؤلفه سه ها ي درسی رشتهها در اصالح برنامه. بود يضرور دیجد يبرنامه نیتدو

برنامه اجازه تعریف دروس  نیا در. میگو یم را برنامه این مثبت نکات اول منظر گرفته شود. باید در ن ،دروس يمحتوا يروزآور به

! ياجبار ينسخه نه است، الگو و مدل کی نیا هاي داراي هیات ممیزه داده شده است. در برنامه اذعان شده کهدانشگاهبه  دیدج

 که یحال در کردند رو و ریز کامالً را یقبل يبرنامه کهاین است برنامه  نیا از نقاط ضعف. شد ادهیپ يگرید زیچ عمل در البته

  . باشد گام به گام است بهتر اصالحات

 میتصم همگان يبرا محدود اراتیاخت باو نامتوازن  مشترك يتهیکم کی در تصویب برنامه، که است نیا اشکاالت گرید از

صورت  يرأ گاه هر وبود  يریگيرأالزم به  جاها یبعض: «گفتند میعضو کمیته بودند  متخصص آمار که دوستان از یکی. گرفت می

  .»مینبود شتریب نفر سه چون میباختیمگرفت ما  می

 کامالً که یشتابزدگ و عجله. است یدرس موادتهیه  در متفاوت يهادگاهید و یجمع خرَد از استفاده عدم ،برنامه گرید بیع

 شیرایو کی .است بوده 26/2/88 برنامه بیتصو خیتار. از دیگر نقاط ضعف است داد خواهم نشان را شیهانمونه و است مشهود

ارسال نمودند و اعالم  ماه دویعنی  22/6/89 دیگري را در تاریخ شیرایوو  فرستادند ها دانشگاه يبرا 30/4/89 تاریخ در رابرنامه 

 در را اندکرده نام ثبت وریشهر 10 که یانیدانشجو شود یم گرم. »دیکن منطبق دیجد يبرنامه با را انیدانشجو ترم نیهم از« شد که

برنامه جدید. براي  طبق برنامه دوم ترم از وبرنامه قدیم درس داده شد  با انیدانشجوبه  اول ترم در م؟یده برنامه رییتغ وریشهر 22

با برنامه جدید گرفته بودند، با سخت که برخی از دروس را با برنامه قدیم و برخی را  89فارغ التحصیلی دانشجویان ورودي 

باید بکنیم. برنامه  کاره چ میدیفهم باالخره تا میخواندبارها و بارها  را برنامه ، مشکالت فراوانی داشتیم. اینآموزشه اداري ها گیري

: شده گفتهاین برنامه  ولا يصفحه در نمونه عنوان بهخورد.  میی در آن به چشم فراوان یپیتا اشکاالت، است میحج و یطوالن بسیار

 و بوده 79 مصوب سال یقبل يبرنامه. ندارد یخارج وجود چنین برنامه اي اصالً که یحال در »شود یم منسوخ 19/4/74 يبرنامه«

  .اندنکرده یدقت چیه

 را برنامه یشیماآز صورت به ها دانشگاه برخی بود قرار هاسرفصل در. بود سرفصل مفاد به یمتول يبندیپا عدم يبعد يمسئله

 يبرا یاصل یمدل عنوان به مدت یطوالن در برنامه نیا میآرزومند« شده ذکردر برنامه . شد يسراسر ناگهان یول کنند اجرا

 از ياریاخت شکل به و مرحله به مرحله صورت به یمل سطح در آن يسازادهیپ شود یم شنهادیپ و شود گرفته ها دانشگاه

 ستیبا می سال 4- 3 از بعد! بزرگ يها دانشگاه از ریغشدند  اجرا دانشگاهها مجبور به همه متأسفانه. »باشد بزرگ يها دانشگاه

  که این اتفاق نیفتاد. آمد یم در اجرا به مرحله به مرحلهبرنامه 
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و از  ی نبودهتخصص زبان سدر به ياعتقاد چیهظاهرا  است. »دروس یبرخ بهتدوین کنندگان برنامه  اعتقاد عدم« گرید رادیا

شود که خود تناقضی آشکار است.  میکارشناسی ارشد سوال داده  کنکوراین درس در  از که یحال درلیست دروس خارج شده است 

 باشد ياریاختدرسهاي  از یکی توانست یم حداقل ها و بسیاري از دروس دیگر مانند نظریه بازي احتمال و آمار خیتار و فلسفه درس

  .کردند حذفآنها را  یول

 یمبان درسکند. بیش از نیمی از  مین دنبال یمشخص هدف چیهدرس مبانی احتمال  گفتند هم زنگنه دکتر که طور همان

 محتوا درصد 70 ای 60 ندیب یم بدهد درس را نیا یکس اگر. اندگذاشته احتمال یمبان را آن اسم یول است یفیتوص آمار احتمال

 احتمال بخش به مربوط شده یمعرف آن يبرا که یمنابعتا از  4است اما  احتمال یبانم درصد 30 ای 20 صرفاً و است یفیتوص آمار

ی معرفی شده فیتوص آمار قسمت يبرا است) انیبهبود دکترفقط یک مورد (که کتاب آمار و احتمال مقدماتی تالیف  و است آن

  است.

در  منتها .کند ینم ی آن را ردکسو  است خوب دیجد درس فیتعراست.  »سودر فیتعر در ينگرجامع عدم« ایراد دیگر برنامه

در برنامه جزو دروس اختیاري تعریف  »رکوردها با ییآشنا درس« به عنوان مثال ي در نظر گرفته شود.نگرجامعتعریف درس باید 

  مناسب است تا دانشجوي کارشناسی. شده است که درسی کامال تخصصی و براي دانشجوي کارشناسی ارشد

به  نوشته شده است. ًسطر سهیا  دواز دروس در  یبعضسرفصل  است. يچندسطر و مبهمبرنامه ریز مواد درسی ایراد دیگر 

یا مثال سرفصل درس . کرد تمام توان یم جلسه سه درمطالب را  لعنوان نمونه سرفصل درس آمار بیزي را در برنامه ببینید. ک

معرفی شده  آمار يپژوهشکده توسط شده آماده يهازوهراي این درس جببینید. منبع معرفی شده ب را »یرسم آمار با ییآشنا«

ی در این زمینه کتاب میدهب سفارش است الزم؟ یا میکن یمعرف طور نیا دیبادر یک سرفصل  رادرسی  منبع ایآ جزوه؟ کدام است.

  است. شده نوشته عجله با صرفاً هدهد ک میهمه این موارد نشان  .میکن یمعرفنوشته شده استانداردي را  کتاب انوشته شود ی

 تنها نه یول اندکرده واحد 3 به لیتبد را يواحد 4 يهادرس یبعض. ستهادرسدیگر برنامه سه واحدي بودن همه  معضل

 جهینت است که افتهی شیافزا هم دروس تعداداست.  داشتهی نیز توجه قابل شیافزا در بعضی موارد بلکه نشده کمترحجم مطالب 

  اخراج بوده است. و یشروطو افزایش مشکالت آموزشی مانند م دانشجو بهمضاعف  رفشا آن

 موجود يرشته دو ای کی تههس دروس از« اندکرده فیتعر نطوریا است. کهاد را »هاکهاد مربوط به ابهامات« ایراد دیگر برنامه

 از ریغ به .دنباش کرده فیتعر هسته براي آن دروس که دیکن دایپرا  رشته کی دارد؟ هسته ما يرشته کدام. »دانشگاه در متفاوت

 کرد؟ خواهد فیتعر را آن یکس چه شود فیتعر هستهبراي رشته دیگري  است قرار اگر ی نوشته شده،اضیرعلوم  يبرابرنامه اي که 

 میخواست یمرا که  یسدر هر. مینوشت را »تیریمد کهاد« ،صنعتی تیریمدگروه  يهمکار با و میگذاشت وقت خودمانما در دانشگاه 

و  است خوب یلیخ یمال تیریمدگفتند درس  میهمکاران رشته مدیریت  مثالً چند پیش نیاز داشت. جزو دروس کهاد قرار بدهیم

برخی  میتوانست فقط تاًینها پیشنیاز آن هستند. 3 و 2 ،1 اتیعمل در قیتحق و تیریمد اصول دروس براي دانشجویان مفید است اما

  رشته مدیریت را در کهاد قرار بدهیم. اول يهاترم يافتاده پا شیپ يهادرس

 بارا  هدور کی انیدانشجوانجام نشد. خود ما  که اینکار هیچ وقت کنند اعالم ها دانشگاه بهنیز را کهاد ينامه نییآ بود قرارالبته 

 آنها ذکر نکرد. مدرك در را »تیریمد کهاد« تعباردانشگاه  آموزش ياداره مینمود تالش چه هر یول میکرد لیالتحصفارغ کهاد

  .»میده ینم انجام کاري را نیچن و نکرده اعالم ما به ي در این موردزیچ چیه وزارتخانه: «گفتند می
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 اصفهان است و این کار به دانشگاه يبازنگردوره کارشناسی در حال  برنامه خواهم اشاره کنم این است که مینکته آخري که 

ضمن  ،ي برنامهبازنگردر . شود رو و ریز دوباره کامال که نیا نه گردد، اصالح فقط برنامهت. توصیه من این است که محول شده اس

 استفاده ی و نظرات همه متخصصان و گروههاي آمار و همچنین فارغ التحصیالن آمارجمع خرد ازفعلی،  برنامه مثبت نکات حفظ.

 مداد با را هاسؤال جواب وقت چیه کنم یم هیتوص یاندانشجو به: «گفت یم. دز یم یخوب حرف ياریشهر زیپرو مرحوم .شود

 خط آن را بود اشتباه اگر که دیسیبنو خودکار با شوند. میفراموش  و دیکن یم پاك را خود يهااشتباه دیسیبنو مداد با اگر. دنسیننو

  .»رار نکنیدتا دوباره آن اشتباه را تک دیسیبنو را درست عبارت ي آنباال و دیبزن

کارهایی  این رشته است. باید براي جذب دانشجوي مستعد راه به انیدانشجو رغبت عدمی رشته آمار، فعل مشکالت از یکی

 و جغرافی نیز يکتابدار ي دیگري از جملهها باشد. رشته رشتهاندیشیده شود. به نظرم یکی از روشها شاید بازنگري در اسم این 

و جغرافی به اقلیم شناسی تغییر اسم دادند و به نظر برخی از  »یشناسدانش و اطالع علم« تابداري بهمشابهی داشتند. ک تمشکال

   نتایج خوبی از این تغییر حاصل شده است. ،ها همکاران در این رشته

  

ي  خواهم درباره یهاي مرا دیگر دوستان ذکر کردند. م بسم اهللا الرحمن الرحیم خوشبختانه بعضی از صحبتمحمدپور: دکتر عادل 

اندازي است و چند دانشگاه هم با همکاري  سرعت در حال گسترش است. در یک دانشگاه در ایران در حال راه اي بگویم که به هرشت

پردازم و وبه این سوال پاسخ میدهم که آیا این  هایشان آن را ارائه خواهند کرد. امروز به جزئیات می هاي خارجی در پردیس دانشگاه

توان در نمودار زیر  ) را میData Scienceها ( ي آمار است یا با آن فاصله دارد. اجزاي رشته علوم داده ه جدید مرتبط با رشتهرشت

  نشان داد.

صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با آمار است.  ها به درصد آن 80هاي خاصی تشکیل شده که حدود  ها از مهارت علوم داده

هایش کامالً مرتبط با آمار هستند. همچنین نیازمند  ا تغییرات جزئی مشابه اصول آمار است. بعضی درسبعضی اصول دارد که ب

ها آماري است. مشکل ما فقط در دو قسمت خواهد بود: یادگیري  هاي مختلف است که حداقل یکی از آن نویسی به زبان برنامه

گردد. شاید ما جزء  ي آمار اضافه کنیم کامالً مشابه علوم داده می شتهدرس را به سرفصل ر 4الی  2ها. یعنی اگر  ماشین و دادگان

ها مربوط به  طور نیست که علوم داده رسیم. لزوماً این ها می ها باشیم چون با کمترین تحرك به علوم داده ترین رشته خوش شانس

 در این زمینه شوند. متأسفانه ضعفتواند محقق  باشد. متخصص ریاضی، علوم کامپیوتري و مهندسی هم میمتخصصین آمار 

خواهم  هستم هنگامی که می متخصص آمارها باعث شده حتی خود من که  ي یادگیري ماشین و دادگان در حوزهمتخصصین آمار 

ي  تهي علوم کامپیوتر باشد و نه آمار! بیرون از دانشگاه، صنایع را به هر دو رش کسی را براي کار استخدام کنم ترجیح دهم از حوزه

ها داریم.  اند. این در حالی است که ما بیشترین نزدیکی را به علوم داده دهند یعنی از ما هم جلو زده آمار و علوم کامپیوتر ترجیح می

  اند. ها برسیم. بقیه گوي سبقت را از ما ربوده ایم به علوم داده درس نتوانسته 4فقط به دلیل کم تحرکی در 

شود که یکی  دانشکده درس داده کاوي ارائه می 4ده کاوي مثالی زدند. در دانشگاه ما هر ترم ي درس دا آقاي دولتی درباره

را » تن«گردد. افرادي مثل  ي دیگر که توسط اشخاص متفاوت و با رویکردهاي گوناگون ارائه می تا در سه دانشکده 3مربوط به ما و 

ي علم  داده کاوي ادامه«بینید در اولین صفحات نوشته  را نگاه کنید میعنوان متخصص داده کاوي قبول دارند. اگر کتاب او  همه به

کند آمار را خوب بدانند. باوجود این که  روي این موضوع تأکید دارد. هم اعتقاد دارد و هم دانشجویان را وادار می». کهن آمار است

، ولی به آن خیلی اعتقاد دارد. ما هم باید همانند او ي آمار نخوانده شود. آقاي تن هیچ گاه رشته ي علوم کامپیوتر حساب می رشته
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هاي آماري بدهیم تا به داده کاوي برسیم. فهم این تغییرات چندان  عمل کنیم ولی در جهت عکس. بعضی تغییرات را در روش

  نویسی آن هم دور از دسترس نخواهد بود. سخت نیست. برنامه

ها در حال تولید داده هستند. در  ها است. انواع و اقسام سامانه اش تولید سریع داده لیها افتاد؟ دلیل اص ها سر زبان چرا علوم داده

ي کارت کردند،  ها شروع به ارائه گیرد. روزي که بانک هاي بانکی صورت می میلیون تراکنش با کارت100هر روز در ایران حدود 

یرساخت الزم براي مقادیر خیلی باالتر هم فراهم گشته! شاید میلیون شده! ز 100گرفت. اآلن  هزار تراکنش انجام نمی 10بیش از 

گیري علوم داده، احساس نیاز به  ترین دلیل شکل در هیچ کشور اطراف خودمان تا این حد از کارت بانکی استفاده نکنند. مهم

کشیم. این نیاز باعث رشد سریعی ها بیرون ب خواهیم دانش را از دل داده ها بوده! می تحلیل داده و کشف و استخراج و حفاري داده

  در بازار کار آمریکا گشته!

ي علوم داده  سال آینده باید متخصص رشته 10میلیون نفر در  10گویند  ام. می اعداد و ارقام را از منابع غیررسمی شنیده

شوند قطعاً متخصصین هاي مختلف استخدام  باشند. البته عدد دقیقی نیست ولی به نسبت نیروي کاري که قرار است در رشته

هاي کشور در  دهند. یکی از دانشگاه ها را درس می هاي مطرح دنیا علوم داده اي همه جا خواهان دارند. در اکثر دانشگاه چنین حوزه

ن هاي بزرگ بلکه در روستاهاي آلما ي مشترك با دانشگاه یکی از روستاهاي آلمان است! یعنی نه تنها دانشگاه اندازي دوره حال راه

دانیم که وسعت شهر لزوماً به دانشگاه بستگی ندارد. دانشگاه استنفورد هم در  کنند. البته می ها را برگزار می ي علوم داده هم رشته

 هاي ما ناچیز است. یک روستا است ولی این دانشگاه آلمانی واقعاً کوچک است و تعداد اعضاي هیئت علمی آن در قیاس با دانشگاه

ها  ها وجود دارد. فقط مربوط به علوم کامپیوتر یا آمار نیست. خیلی از رشته یل دانشجویان چند رشته در علوم دادهامکان ادامه تحص

ها هستیم. مثالً انجمن آمار آمریکا  دهی علمی انجمن ها بروند. اخیراً شاهد تغییر جهت از جمله اقتصاد قادرند به سراغ علوم داده

ارد. با دو نفر از اعضاي هیئت تحریریه نشریه اصلی آن صحبت کردم. یکی از اعضا که قبالً د دهی جدیدي در نشریات خود جهت

ها،  داده دهی عوض شد. گفتند اآلن زمان مه ي ما را بیرون کردند چون جهت گفت همه و دیگري جدید. عضو قدیمی می عضو بوده

  بیاید و فقط روي این نوع تحقیقات تمرکز کنند. خواهد از حالت سنتی بیرون ها است. می چندي داده بعد داده کاوي و

او علوم کامپیوتر   کنید رشته اگر تحقیقات استاد دوم که در حال حاضر عضو هیئت تحریریه آن مجله است را ببینید فکر می

اند. اگر  شده هاي آماري در علوم کامپیوتر است و ربطی به آمار ندارد. هم خودش و هم اطرافیانش در دانشکده متمرکز بر روش

گرفت و از نظر  اي یادگیري ماشین قرار می کردیم قطعاً در حوزه ي او را رصد می تابلوي آمار نداشت و فقط از روي کارهایش رشته

ها از نظر خودشان کامالً متمرکز بر علم آمار  کنیم! آن ما ارتباط چندانی با آمار نداشت؛ البته از نظر ما که آمار سنتی کار می

ها براي رسیدن به  ایم. حرف جدیدي نیست. آماري ها را از قدیم برداشته د. قدم اول براي حرکت از آمار به سمت علوم دادههستن

ها  ها مطرح باشد از ریاضی عبور کردند. ما از اعداد عبور کردیم به امید این که به داده ها، بدون این که اسم علوم داده علوم داده

تدریج جدا و برنامه را عوض  ها را به ین گروه خودمان و گروه ریاضی در دانشکده درست کردیم. سپس درسبرسیم. اول یک دیوار ب

  کردیم، به امید این که با کاهش دروس ریاضی به آمار بهتري برسیم.

فی داریم ولی هاي تصاد دان و متخصصین قوي فرایند با جدا شدن از ریاضی، احتمال و فرایند را از دست دادیم. افراد احتمال

اي به نظرشان  طلبی ظاهري به نظر بعضی دیگر است. عده هاي آمار هستند. دلیلش ضعف ما در ریاضی و راحت ندرت در گروه به

رسد احتمال و ریاضی دروس سختی هستند. متأسفانه از ریاضی رد شدیم ولی به فنون آماري روز نرسیدیم. درجا زدیم. به  می

م برسیم. معلم کامپیوتر خیلی خوب نداشتیم. بهترین معلمین استنباط، احتمال و آمار را آوردیم ولی یادگیري ماشین نتوانستی
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کرد. کسانی را  معلم کامپیوتري که آمار بداند فراوان نبود. آموزشی که در آمار پیگیري کردیم نوعی دور باطل را طی می

س دادن به بقیه باشد. با این دور باطل هرگز قادر نیستیم از ریاضی کردیم مثل خودمان و بعداً فقط کارشان در التحصیل می فارغ

 ها برسیم. بگذریم و به علوم داده

  

  
جواب قشنگی دادند: ». کنید؟ چرا شما کتابی تألیف نمی«دهیم را ببینید. از دکتر مشکانی پرسیدند  هایی که درس می کتاب

ها اآلن در بازار  بعضی کتاب». هاي موجود دارد جدیدتر و بهتر از کتابنویسم که مطمئن باشم کتابم چیزي  من وقتی کتاب می«

اند که هر کس یک  اي آمار نوشته گذارم. بعضی اشخاص یک کتاب در حوزه می» واکسیناسیون آماري«موجودند که من اسمشان را 

جوري هم داریم! بعضی  هاي آمار این ود! معلمش گیرد. نسبت به آمار، واکسینه می دور آن را بخواند تا آخر عمرش هرگز آمار یاد نمی

ها ضربات مهلکی به آمار وارد  مند به آمار نشوند. متأسفانه این شوند دانشجویان هرگز عالقه زنند و باعث می معلمین، واکسن آمار می

  ها باشم. خوشبختانه هنوز کتابی ندارم. سازند. شاید خود من جزء آن می

» ها علوم داده«ي آمار ندارند. به قول دوستان کافی است اسم آمار را تغییر دهیم به  از رشتهدانشجویان هم درك صحیحی  

  شوند. غلط انداز است. مفهومش را متوجه نمی» آمار«مانند کتابداري که شد ... . جهش بزرگی خواهد بود. تعارف نداریم. 

ي جغرافیا را در نظر بگیرید.  جنبه غلط انداز است. رشتهکرد ولی آمار از دو  کتابداري یک رشته غلط را در ذهن تداعی می

آید؟ در فرانسه و تمام اروپا جغرافی جزء گروه برق است. کسی که جغرافی  چه چیزي به ذهنتان می» جغرافی«گویند  وقتی می
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دهیم ندارد. در مورد  کند. هیچ ربطی به چیزي که ما به اسم جغرافی درس می خواند اغلب روي پردازش تصاویر طیفی کار می می

خط بزنیم و بشماریم در صورتی که  کنند قرار است چوب بریم همه فکر می آمار نیز دقیقاً همین صادق است. وقتی از آمار نام می

دهند متکی  طور خالصه در حال حاضر یعنی یادگیري ماشین. هر کاري در یادگیري ماشین انجام می ها نیست. آمار به آمار اصالً این

  گذارند. می» آماري«هایش کلمه  ي روش ه علم آمار است و کنار اسم همهب

آیند.  ي آمار می تري به رشته اخیراً باکم شدن دانشجویان مواجهیم چون متقاضی کنکور کاهش یافته! دانشجویان ضعیف

ویان خود را از علوم کامپیوتر بگیرند. دهم دانشج عنوان معلم ترجیح می ها به ها نیز مزید بر علت است. بعضی افزایش تعداد دانشگاه

  زنند. براي یک استاد آمار تدریس یک درس بیند چگونه یک استاد با دانشجویان ضعیف سر و کله می سوزد که می دل هر کسی می

حمت درصد دروس آماري است و چند درصد هم باید به خود ز 70یا  60کاوي به دانشجویان غیر آماري کار دشواري نیست.  داده

  تر تدریس کنیم. هم و مطالب اضافهبد

ها،  نویسند، نه این که ریز جزئیات را! بعد از گذراندن این درس ها را می هاي خارجی، سرفصل درس ي درسی دانشگاه در برنامه

ر را عوض و ي آما ها تجربه دارد. پیشنهادها واضح هستند. باید عنوان رشته اي علوم داده شویم که در حوزه تبدیل به کسی می

حداقل چند درس را اضافه کنیم. یا اینکه یک رشته بین آمار و علوم کامپیوتر با ورودي دانشجویان علوم کامپیوتر تعریف کنیم. 

ها را الزم است کنار  دهند. خواندنشان ضرر دارد. آن ها بد آموزش می چین کنیم چون بعضی کتاب ها را نیاز داریم که دست کتاب

  بگذاریم.

هاي استادان خود را در کتابخانه  ها فیلم آن کند، تدریس باید بهبود یابد. مشابه کاري که دانشگاه صنعتی شریف میروش 

هاي  ي آمار دوره  گاه پژوهشکده تواند چنین کاري انجام گیرد. گه توانند استفاده کنند. براي آمار نیز می اند که همه می گذاشته

  تواند جهت سایر دروس جدید نیز استفاده شود.  کنند که می گزار میبازآموزي براي درس آمار رسمی بر

  از وقتی که به من اختصاص دادید ممنونم.

 

کار به این  روش. کند یم رییتغ دارد یکارشناس يبرنامه. ممنونم اریبس دوستان گرید و محمد پور دکتر يآقا ازدکترپزشک: 

 ییهاقدم از یکی. دهد یم شنهادیپ يابرنامهدیگر  يها دانشگاه يهمکار با وشود  میکار بازنگري  یمتول دانشگاه کصورت است که ی

 بازخورد به سایر دانشگاهها ارسال کرده است. برنامه پیشنهادي خود را براي گرفتن که بوده نیهم برداشته اصفهان دانشگاه که

 يشورا در راًیاخ که هم ما. باشند داشته را خود صخا يبرنامه کدام هر بزرگ، يها دانشگاه که است نیا علوم وزارت استیس

 اشاره جلسه کی در مور دکتر يآقا. بود خوب آلمان 50 يدهه يبرا متمرکز يبرنامه میدار اعتقاد میکن یم خدمت يزیر برنامه

 ها دانشگاه ییتوانا اساس بر دیبا ها برنامه است. شدهبین رشته اي و چند رشته اي  زیچ همه میندار رشته گرید اکنون« کردند

 طور نیمه. رندیبگ الگو کند، میتهیه  اصفهان دانشگاه برنامه اي که از که نندیبب الزم کوچکتر يها دانشگاهاز  يتعداد دیشا. »باشد

 نظر حتماً. ردیگ قرار بحث مورد شورا در که میکن یم جمعاست. بازخوردها را  دهینرس بیتصو به يزیچ چیه هنوز شد اشاره که

و دانشگاههاي کوچکتر  باشد داشتهنیز  را خود خاص يبرنامه هاي بزرگ اختیار داده شده کهدانشگاه البته به برخی از .دیدهب

 .رندیبگ الگوتوانند از آنها  می

 

 يادیز شهرت که بود چک اقتصاددان کی »النکه ادوارد. «دهم یم تذکر شد که ییهاصحبت يدرباره را نکته چند :دکتر مشکانی

 دیبخر یراهنیپ دیبخواه و دیبرو روستا کی به اگر. »دیسنج انتخاب حق با شود یم را یافتگیتوسعه: «زند یم یخوب حرف او. داشت
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 10 کوچک شهر در و دینیبب راهنیپ جور دو دیشا بخش کی در. ندارند راهنیپ ها فروشگاه. دینکن دایپ هم نهیگز کی یحت دیشا

 در. است ادتریز يتوسعه ينشانه باشد شتریب انتخاب چه هر. شود یم دایپ راهنیپ جور 1000 نتهرا مثل يشهر کالن در! جور

 دلش يزیچ هر کس هر. باشد توسعه ينشانه تا گرفت عیوس را انتخاب يدامنه توان یم زین هارشته ریسا و آمار يهادرس مورد

 و محمدپور دکتر يآقا که ییهاصحبت. میبده رونیب میخواه یم یمحصول چه میبدان دیبا حال نیع در یول دهد یم درس خواست

 طرح توانیم ایآ یادگیري ماشین در مثالً. داردی یک هسته علم هر .است مضر آمار يرشته يبرا ندیفرما یم زنگنه دکتر يآقا

 . میکن درست یطرح که نیا نه هاست،داده از يریادگی اساس بر چون! نه داد؟ درس را ها شیآزما

دیوید  .باشد چگونه دیبا 21 قرن در آمار نندیبب تا کرد جمع ایدن دور از را يادیز يعده 2002 سال در کایآمر بنیاد ملی علوم 

) scientist( دانشمند کی من« دیگو یم شده، برده اسم آمار يدانشنامه در يو از جا 100 کاکس از آماردانان معروف که بیش از

 ایآ یول! ایجغراف در یکی و شود یم دانشمند یادگیري ماشین در نفر کی. دارد مختلف يهاشتهر علم که میدان یم. »هستم

 یدانشگاه يرشته از افتمانیدر. میباش داشته آمار دانشمند میخواه یم! نه م؟یبده هارشته آن لیتحو را آمار علم تمام میخواه یم

ي ها داده ای ي با حجم کمها داده يرو اشقهیسل حسب بر است ممکن آمار دانشمند .کند یم تیترب آمار دانشمند که بوده نیا آمار

 ببرد یمتفاوت سمت به را آمار يرشته و کند ياری خود ظن از یکس هر خودمان يعالقه اساس بر اگر یول کند کار با حجم بزرگ

 البته و است »آمار يرشته« سمشا که میدار ساله 130 ای 120 يسابقه با یاصول يشده فیتعر يرشته کی. ستین درست

 دینبا راهسته  یول گذاشت یباق توان یم را هاانتخاب هست، ها دانشگاه در یکاف امکانات اگر! شده جادیا شیبرا یمختلف يها شاخه

 انجام يریگ نمونه خواهد یم نفر کی فردا دهد؟ یم یمعن نمونه گیري گرید ایآ دیکن ها علوم داده به لیتبد را آمار اگر. میببر نیب از

 يادیز اسناد روزید که دیدان یم دهد؟ انجام نمونه گیري چگونه نه؟ ای بخورد یمعدن آب فالن از ایآ یرانیا يجامعه بفهمد تا دهد

 د؟یفهم یمعدن آب به راجع را جامعه بازخورد شود یم ها علوم داده با ایآ. خورد دینبا را نهایا گفتند و کردند منتشر یمعدن آب هیعل

 نهایا. هستند آمار کار اساس ندهایفرا و ها شیآزما طرح ،يآمار طرح. دیباش بلد يآمار يریگنمونه يهاطرح است الزم حتماً! هرگز

 .بخواند کنارش هم ياریاخت يهادرس داشت دوست کس هر و دیبده ادی را

 ها آن نه؟ ای هست آمار ي ندهینما ایآ کایآمر آمار منانج. داردی مشخص تیماه آمار، دیفرمود شمای مشکان دکتري آقا دکتر زنگنه:

 اریبس دیبده ادی سانسیل انیدانشجو به راي آماري ها کیتکن تمام که دهیا نیا: «ندیگو یم. اند کرده مطرح رای مهم ي نکته

 قرار استفاده مورد را ها نیا بتوانند بعد و بشوند خالق و رندیبگ ادی خوب تا دییبگو را ها کیتکنی بعض فقط دیبا. است خطرناك

 قرار سانسیلي دانشجو. کند استفاده شان همه از ستین قادر دیزیبر فردي جلو رای گوشت چیپ و آچار مجموعه کی اگر». دهند

 از ویکی ام داده آمار انیدانشجو به شرفتهیپ احتمال درس بار نیچند مدرس، تیترب دانشگاه نیهم در. باشد متخصص ستین

 ها آن از بعضی يها ییتوانا متاسفانه که ام داشته باهوش اغلب و عالقمند بسیار دانشجویانی .است بوده من آموزشی نیغ هاي تجربه

 گذراندن و بودند  گرفته ها زمینه این در درس زیادي تعداد. بود نیافته پرورش ریاضی و تصادفی فرایندهاي احتمال، زمینه در

 احتمالی و تصادفی شهود انسجام به چندان نکردند استفاده تري عمیق ریاضی از بعدي مراحل در اینکه دلیل به مختلف دروس

 که ها آن از بعضی ، بود کرده محروم احتمال گرفتن یاد از را ها آن, تکراري و نامناسب درسی برنامه متاسفانه نکرد، کمک ها آن

 موفق تحسین قابل و فرسا طاقت زحمات با که گذراندند دياقتصا و اجتماعی آمار در را خود لیسانس فوق بودند هم باهوش خیلی

 حال هر در بود، خواهند موفقی آماردانان اهللا انشاء ها آن و بردم لذت ها آن پشتکار و تالش از من ، شدند احتمال گیري یاد به

 .نگذشت علمی پشتوانه بی يها هبرنام نوع این مسؤلیت از سرسري بایستی
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 نخواهد دکتر نیا! دینده درس او به يولوژیزیف و یشناسستیزاگر  یول دیکن تیتربپزشک  دیخواه یم شما :دکتر مشکانی

 ! ردیبگ نبض توانست

 

 دکتر يآقا خدمت در اکنون. میکن صحبت دیبا هم گرید يجلسه چند دهد یم نشان. است یمهم يهابحث نهایا دکتر پزشک:

  . میهست یبهشت دیشه دانشگاه استاد يدیوح

  

 نوشته. خواندم یم »لکیکران وستونیه« در را يامقاله شیپ وقت چند محمدپور، دکتر يآقا صحبت با رابطه در :يدیوحر دکت

 رییتغ دفعه کی و میریبگ دهیناد را آمار يرشته وجود که ستین نطوریا. »ستها علوم داده یکی ندهیآ پردرآمد شغل 10از : «بود

 همچنان آمار که کند یم معلوم. دادم نشان شما به را NSF گزارش. دارد اصالت خودش يابر آمار يرشته. میبده مذهب و مسلک

 مشکل. میباش داشته يدستاورد میبتوان عنوان رییتغ با ستمین معتقد. بود »یآت قرن يکردهایرو و هاچالش«آن  عنوان. است مهم

. است قهیسل به مربوط یول کند یم روشن را مسائل یضبع ردیگ یم صورت بزرگواران شما نیب که ییهابحث. است گرید يجا در

 يبازنگر اصفهان دانشگاه نیست. یفعل ای یقبل يبرنامه يصددرصد بودن اشتباه مشکلمان. بود قهیسل به یمتک زین یقبل يبرنامه

 متخصص همه نیا دانشگاه، همه نیا. است برنامه به کانهیشر نگاه در مشکل! نه؟ ای شود بهتر که میدان ینم لزوماً یول دهد یم انجام

 پزشک دکتر يآقا!». هست که است نیهم. دیبخور غذا واحد يکاسه کی از« گفتند یم آنها يهمه به. دارند وجود آمار يهاگروه و

 نشگاهدا 10 است. و شده متوجه را نیهم زین علوم وزارت خوشبختانه. کنند تنوع جادیا در تالش دیبا آمار انجمن یمتول عنوان به

 به پزشک دکتر يآقا دیشا که کنند فکر دیبا. سندیبنو را خود يها برنامه که اندگشته ریمخ بزرگ دانشگاه سه يعالوه به برتر

 نیهم داشته باشد. درسی برنامهیک  آمار انجمن خودفاصله بگیرند و  علوم وزارتي ها برنامه از يحد تا آمار، انجمن سیرئ عنوان

 انجمن. دارم اتاقم در هم هنوز را »مهاد و کهاد« يبرنامه نیهم. داشت برنامه انقالب از قبل رانیا یاضیر نجمنا امدهید که طور

 شیخو يبرا ییهارسالت دیبا خود يجا در گرید انجمن هر و یاضیر انجمن آمار، انجمن. نوشت انقالب از قبل را آن رانیا یاضیر

 . سندیبنو يبرنامه و باشند قائل

  )نایپا(

  

  ي حاضرین: ها و صحبت ها پرسش

آمار براي «ي ذهنی فلسفی دارم. آیا رسالت ما ي مسائل آموزشی مطرح شد. من یک دغدغهموارد زیادي درباره یکی از حضار: - 1

اند مشکلی آمار توانسته ISIاي اجرا کنیم که مشکلی از جامعه حل نماید؟ چند درصد از مقاالت است یا باید آمار را به گونه» آمار

سازي این نظام بیندیشند. توانند به بهینه شده است. انجمن آمار و سایر نهادها می ISIي هدف نوشتن مقاله را برطرف سازند؟ همه

 نویسند امتیازي در نظر گرفته شود.  الزم است براي کسانی که مقاالت ارزشمند و کاربردي می

  

ي درسی هاي دکتر محمدپور دارم. ایشان اشاره نمودند اهداف برنامهقد بر صحبتیک ن دکتر دست براورده از دانشگاه یزد: -2

ي کشورهاي خارجی بر اساس نیاز خودشان تعریف شده است و ما باید نیاز خودمان را بدانیم. باید بر اساس نیاز تعریف شود. برنامه
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توانیم در  ایم چطور میها را جبران نکردهماندگی اطالع داریم که در بعضی مسائل خیلی عقب هستیم. در حالی که هنوز عقب

 اند با آنها رقابت کنیم؟ علومی که دیگران پیشرو شده

 

اند. من این حرف را قبول کنیم که دانشجویان آمار ضعیف شده دائم تأکید می دکتر باغفلکی از دانشگاه تربیت مدرس: - 3

گردد  شوند ولی وقتی دانشجوي کارشناسی وارد دانشگاه می شگاه وارد میپذیرم که دانشجویان ضعیفی به دان ندارم. البته می

آید و استادان  دهیم. پس دارد از پایه باال می ي آمار را یاد میدانشگاه باید او را تقویت کند. ما به او ریاضی عمومی و دروس اولیه

گیرد نیازي به این نداریم که دائم به دانشجویان انگ ضعیف هستند که باید دانشجویان را باال بکشند. اگر این کار به درستی انجام 

 بودن بزنیم. 

 

همانطور که آقاي دکتر مشکانی فرمودند، نظرات دانش آموختگان هم باید فاکتور  دکتر ایران پناه از دانشگاه اصفهان: - 4

شوند. اگر پاي درد دل دانش  و مشغول کار می روند ها و مراکز مختلف می ریزي درسی باشد. اینها بعداً به سازمان مهمی در برنامه

کارشناسی یا کارشناسی ارشد، هنگام ورود به محیط کار احساس  يآموختگان بنشینیم، عمدتاً معتقدند بعد از گذراندن دوره

آقاي دکتر پرورده دهند.  ي کارشناسی را در دانشگاه اصفهان انجام میریزي دوره اند. جناب آقاي دکتر پزشک برنامهناتوانی داشته

و نقدهاي خود را به  اتنظر ایشان پیام فرستادند که دوستان هم قرار بود امروز بیایند ولی متأسفانه نتوانستند.دبیر کمیته بازنگري 

  به ایشان ارسال تا به کمیته منعکس کنند. صورت مکتوب 

اي را پیشنهاد برگزاري میزگرد آموزش آمار مدرسه ، این است که بندهاین میزگرد نداردکه ارتباط مستقیمی به ي سوم نکته

تنها متأسفانه  است. به سال دهم رسیده این نظام اآلنکه  شدصحبت  3- 3-6ي نظام دربارهامروز دادم ولی موافقت نشد. صبح 

ر را معرفی نف 4نیز  همکاري شد و انجمناست. از انجمن درخواست  ف شدنحال حذي دبیرستان نیز در ساز کتاب آمار و مدل

ي هاي کارشناسی، ارشد و دکترا همین است. افراد در دورهدورهتحصیلی در  اي نگرفتیم. یکی از دالیل افتنمودند ولی نتیجه

هاي سال نهم طراحی شده و بقیه هم در حال تدوین هستند. انجمن آمار باید حتماً در این باره  آیند. کتاب دبیرستان ضعیف بار می

 ي علم آمار در این مملکت روشن نخواهد بود. ي آمار بیایند قطعاً آیندههاي ضعیف از کنکور به رشتهورودي نظر بدهد. اگر

 

خواهم از دید یک دانشجو به موضوع بنگرم. تربیت  می آقاي خاورزاده دانشجوي دکتري آمار از دانشگاه تربیت مدرس: -5

کنند. دانشجویی که بیرون  رد ولی هیچ وقت از دید دانشجو به قضیه نگاه نمیگی آمار همیشه در مجامع مورد بحث قرار می دانشمند

ي درستی داشتند به تواند استفاده کند؟ دکتر محمدپور اشاره هایی که در دانشگاه یاد گرفته میرود در بازار کار از کدام تکنیک می

ند حرفی براي گرفتن در بازار کار داشته باشند. چگونه آی ها را به کدام سمت ببریم تا دانشجویانی که بیرون میاین که رشته

کردن حرفی براي گفتن داشته باشند و قادر به کار ها  سایر رشتهالتحصیالن آمار در مقابل دانش آموختگان پذیر است که فارغ امکان

متخصصین آمار و متوجه شدم که  دیدمرا هاي مختلفی  پروژهگذراندم اسپانیا  درفرصت مطالعاتی که  یک دوره خوشبختانه باشند.

گرفت. یک  خیلی مورد توجه قرار میها  اند. آشنایی دانشجویان آمار با پایگاه دادهآنجا روي مطالعات کاربردي مختلفی تمرکز کرده

س آماري براي درو کنیم میها آشنا باشد. وقتی چارت درسی را طرح دانشجوي آمار باید علوم داده را بشناسد و با ساختار داده

اند را به ما آموزش بدهند. متخصصین آمار عادت کرده C++یا  پاسکال، Rنرم افزارهاي کنیم. مثالً کدنویسی با  کدنویسی را نیز ذکر 

گذاریم باید  ها را همیشه در یک صفحه ببینند ولی در دنیاي واقعی اینطور نیست. وقتی کدنویسی را در چارت درسی میداده
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اهمیت  ها گنجند. دیدن ساختار پایگاه دادهي کتاب نمیهاي جدید کامالً متفاوت با قبل هستند. دیگر در دو صفحهبدانیم که داده

 ها بیاید.زیادي دارد و باید در درس

  

 ها:  ي اعضاي میزگرد به برخی پرسشها پاسخ

کردیم بهترین دانشجویان را بگیریم.  عی میریاضی داشتیم. س ياي در مورد رشتهما در دانشگاه صنعتی شریف تجربهدکتر زنگنه: 

گیریم ولی  نفر دانشجوي ریاضی از طریق کنکور می 20کردیم. اآلن فقط  شد پذیرش را کم می هر وقت دانشجوي ممتاز پیدا نمی

هاي  خوانند. درس هاي مهندسی ریاضی میاي و کهاد داریم که همزمان با برق، مکانیک و رشتهتعدادي هم به صورت دورشته

دهیم که واقعاً پربار هستند. مثالً  احتمال و غیره را یاد می يفرایندهاي تصادفی، احتمال، آنالیز تابعی کاربردي، نظریه يپیشرفته

 يآموزم که براي دورهها می هایی را به آن نفر دانشجوي لیسانس دارم. همان کتاب 40خواهم درس بدهم  احتمال را که می ينظریه

م. از ابتدا در دانشگاه صنعتی شریف این سنت وجود داشته که فقط یس هستند. علت این است که دانشجوي خوب دارفوق لیسان

اند. این مهندسی دیگري هم بروند. خودشان ریاضی را انتخاب کرده يتوانستند به هر رشته ریاضی بیایند که می يکسانی به رشته

اند باعث ناراحتی استادان هاي دیگر قبول نشدهو محلی براي کسانی باشد که در رشتهکه ریاضی همیشه در انتخاب دوم قرار گیرد 

لیسانس آمار  يچرا باید این همه وقت بگذارید که دوره«ک پیشنهاد به استادان آمار دادم و این سؤال را مطرح کردم: یاست. قبال 

بد که نه  يدستیاران تدریس را بفرستید براي اجراي یک برنامه آقاي دکتر مشکانی به درستی فرمودند که باید». را برگزار کنید؟

 دانشجو آن را دوست دارد و نه استاد! 

هاي فوق شود. معتقدم بهتر است روي دوره کارشناسی ارشد و دکترا محسوب می ياروپا، آمار فقط رشته يدر کشورهاي قاره

هاي گوناگون بگیریم. آن وقت است که آمار ارج پیدا ان را از رشتهلیسانس و دکتراي آمار متمرکز گردیم تا بهترین دانشجوی

علوم ریاضی و محاسباتی (ریاضی صنعتی ) را ایجاد کرده است که ما در دانشگاه صنعتی شریف  يکند. دانشگاه استنفورد رشته می

اد کردیم. دانشجویان در این رشته هم طور که اول میزگرد اشاره کردم بعد از بازنگري آن را با اسم ریاضیات صنعتی ایج همان

گیري  نمونه مثالً هاست. آموزند، هم آمار، هم دیتابیس و چیزهایی که دوست عزیزمان گفتند. آمار هم جزئی از دروس آن ریاضی می

  هاي آماري را دارند.و تمام درس

نفر دانشجوي دکترا در ریاضی محض  5آیند. پارسال  بهترین دانشجویان المپیادي دانشگاه صنعتی شریف به سمت آمار می

کردند. موقعی که من به  نفر از آنها به طور خاص در آمار فعالیت می 2نفر به سراغ احتمال و آمار آمدند.  3نفر  5گرفتیم. از این 

تی درس بعد از مد گرفتند. گونه محبوبیتی نداشت و دانشجویان بدون عالقه آن را می دانشگاه شریف آمدم درس احتمال هیچ

طور نیست که  اي است. این احتمال محبوب شد. اآلن هم آمار محبوبیت پیدا کرده! معتقدم روش جذب دانشجو، فرایند پیچیده

هایی را راه بیندازیم و بعد نتوانیم نظارت بکنیم و انتظار داشته باشیم خدا کمک کند که آن رشته حفظ شود. اآلن این صرفاً رشته

آموز  درسی مناسب. دانش ياند و نه برنامهشوند که نه استاد خوب داشته التحصیل میفارغ شهرهاي مختلفیهمه لیسانس آمار در 

دبیرستان هم فاقد هر شناختی از علم آمار است. بنابراین چگونه انتظار داریم که در کنکور براي ورود به دانشگاه رشته آمار را 

  انتخاب کند.
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اي انجام خواهد کار آمار حرفه ام. هر کسی که میرا معرفی نکرده دروس هسته آمارفتند که من یکی از دوستان گ دکتر مشکانی:

هاي زمانی را بداند. ضمناً مبانی آنها را ها، فرایندهاي تصادفی و سري گیري، طرح آزمایشها اعم از نمونهدهد باید طرز تولید داده

هاي دیگري هم الزم است. اگر بخواهید بروید کربال طبیعتاً نیازمند ین هدف، مهارتیاد بگیرد که بتواند تجزیه و تحلیل کند. براي ا

% 99ي آمار، اشاره کردند در رشته توانید به آنجا بپرید. مراحل خاص خود را دارد. دفعه نمی اتوبوس یا هواپیما خواهید بود. یک

شناسی باید خاکیها مصداق دارد. مثالً جامعهانم. در تمام رشتهد دارد. حرف شما را کامالً درست می» علم براي علم«مقاالت حالت 

کنند! چون  کنند؟ نمی ي ایران را بررسی میشناسی، آیا مسائل جامعهترین رشته باشد یعنی به جامعه بپردازد. اآلن استادان جامعه

حرف شما درست است که باید مسائل مملکت را هایی کار کنیم. خواهد در چنین زمینه از ما نمیکسی تقاضاي بیرونی وجود ندارد. 

ي لیسانس نیستم ولی حل نماییم ولی ارتقاي ما استادان وابسته به معیارهاي دیگري است. من موافق با تعطیل کردن دوره

 UC Davis ي آذري که اآلن در دانشگاهرویه بسیار خطرناك است. یادش بخیر همکارم آقاي دکتر عبدالرحمن ستارزادهگسترش بی

همین اتفاق دارد ». براي یک کنفرانس به اندونزي رفتم. بعضی افرادي که آنجا آمدند لیسانس اقتصاد بودند«گفت  است. ایشان می

شوند ولی کار برایشان  التحصیل میهاي غیرانتفاعی فارغ افتد. این همه لیسانس در دانشگاه آزاد، پیام نور و دانشگاه در ایران هم می

هاي بهتري را اي که واقعاً مورد نیاز هستند برسند. در آن صورت شاید بتوانیم ایدهتوانند به عده شرایط منقبض شود، مینیست. اگر 

ي ها دادهاي مثل من کارشان با محور عملی باشد. دیگران هم روي پیاده کنیم. یک عده به سبک این دوستمان عالم شوند و عده

هزار داده در روز را برایشان تحلیل کنید؟ در  100ها آمده که ه کسی به سراغ شما آماردانمتمرکز گردند. تا به حال چ حجیم

کنند کسی  کنند که از راه آمار پول در بیاورند. مثالً بررسی می را استخدام می داده کاوهاي بزرگ چندین نفر آمریکا در سوپرمارکت

 همبستگیخرد یا نه؟ براي اینها  دارد. آیا دستمال کاغذي را هم می خرد در کنارش چه محصول دیگري بر می که بطري آب را می

گذارند که آن شخص دنبالش نگردد. این کار برایشان پول  شوند را کنار یکدیگر می کنند. محصوالتی که با هم خریده می ایجاد می

کند؟ یک قصه بیش نیست غم  استفاده می شود اما چه کسی اي دارد؟ این همه داده تولید میآورد ولی براي ما چه فایده در می

  شنوم نامکرر است!  عشق وین عجب، کز هر زبان که می
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  يا مدرسه یاضیاتر ياستانداردها

  اسمعیل بابلیان

  دانشگاه خوارزمی

   مقدمه -1

 ياستانداردهاباشد، الزم است  مشخص و آموزشگران یمؤلفان کتب درس یزان،ر برنامه  یفآنکه تکل يبرا ی،آموزش یستمهر س در

 یدرس یزير برنامه"گردد.  یینهستند، تع یزکالن کشور ن یزير از برنامه مطلع که یاضی،ر یدرس یزير مورد توافق متخصصان  برنامه

کند  یتترب ییها انسان ی،فرهنگ و یمل ی،، اجتماعيدارد تا با در نظر گرفتن منافع فرد ییبه استانداردها یازن ی،مل سطح در یاضیر

باشند و هم بتوانند با حفظ  یشخو هاي یشهر يو در جستجو داشته خود فرهنگی -یخیتار ي یشینهاحساس تعلق به پ که هم

 ).1392 یا،گو( "باشند  المللی ینجامعه  ب در يعضو مؤثر یشخو یتهو

و تحول.  ییرتغ يها، ارتقا هدف کردنمشخص یفیت،از ک یناناستانداردها عبارتند از: اطم ي یهته يبرا یاساس یازن سه"

و  نمایند یم  یانها ب هم انتظارها را از هدف  کنند، یمحافظت م  یفیتک یب ي آموزشیها استانداردها، هم جامعه را از وجود محصول

دانش و حضور فعال   گوناگونی انتخاب محتوا در عصر]. 7["کنند یم یفارا ا یو آموزش یزير برنامه يها گروه یتهدا نقش هم

ما که  ي کار،  به خصوص در جامعه یناست. ا پرمسئولیت و یدهحساس، سنج یق،عم يکار ی،آموزش ي در عرصه يتکنولوژ

از  اي یاضیات مدرسهر ياستانداردها یهته. )1392 یا،گو(است  یاتیح یتاهم ياست، دارا یکسان سرتاسر کشور یدرس يها کتاب

مهم  از  ینصورت نگرفت.  قرار است  ا یاقدام ولی مطرح شد یدرس يها کتاب یفدفتر تأل یاضیگروه ر يبارها در شورا 1392سال 

 .شود  یگیريبه جد پ 1394زمستان 

  یراندر ا یاضیر یدرس یزير برنامه پیشینه

نظام  آموزش و پرورش، یدجد طرح .شروع شده است 40 ي عمدتاً از دهه یراندر ا یبرنامه درس یو تفحص در طراح تحقیق

 ینو مشکالت تدو ها یژگیاز و یبه برخ يمتوسطه  نظر یالتتحص اول سال يآن برا یلیو برنامه تفص] 2آموزش متوسطه [

 علت ].3[ "است یهمان کلمه مل کند، یم پیچیده راهایی که تدوین استاندارهاي ملی یکی از ویژگی"پردازد. می یمل ياستانداردها

  بندي یمتقس یچگونگ  ی،نظام آموزش فرهنگ، به توان یم آن جمله، که از سازند یرا م یواژه مل یاست که عناصر مختلف ینا

 یمل يها هر کدام از مؤلفه یبررس یجه،اشاره کرد. در نت ینظام آموزش يها هدف تر، مهم و از همه یلیتحص يها ها و رشته شاخه

و  یگوناگون یتممکن است رعا"است.  متعددي یاديبن يها پژوهش یازمندو ن یقعم يکار یاضی،ر یدرس یزير برنامه استانداردهاي

 برنامه یک یهاما  با ته یند،دو مقوله متضاد به نظر آ ی،درس ي در برنامه همزمان همه و به طور يبرا یلیتحص یتموفق  ینتضم

 نیدر چن ].2با هم عمل کنند [  هماهنگ توانند یم یدرس دو وجه برنامه ینا یفی،ک ياستانداردها يسر یکبر  یمبتن درسی

، )1990(هاوسون  ي و خطا وجود ندارد. به گفته آزمون وسیله محتوا به و انتخاب یمشخص يها عالقه يوقت برا ی،وضع

 یربا هم ز  مرتبط اما  یزدر خدمت سه هدف متما  یاضیشوند تا آموزش ر یهته يا به گونه یستیبا ریاضی، آموزش ياستانداردها"

 :یرندقرار گ
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روزانه را پاسخگو باشد، کوشش  زندگی يکه تقاضا یزانبه آن م یرانتوسط فراگ یاضیر یريفراگ  یندر جهت تضم یستیبا الف)

  .یمکن

 ییها در موضوع يکه مطالعات بعد هایی آن یا ینند،آموزش بب یستیبا یاضاف یاضیر یازهايکار در مشاغل با ن يکه برا ییها آن ب)

و بتوانند برآن،  یدداشته باشند تا  بعدها به  کارشان آ یاضیمستحکم در ر اي لودهشا یدانجام خواهند داد، با یو مهندس یزیکچون ف

  .یفزایندرا ب يبعد مطالب

 یتکنند. ماه یداپ ییآشنا »می بیندرا  آن یاضیدانآن گونه که ر یاضیاتر« ي یدهبا ا یستیبا یراناز فراگ یشتريتعداد هر چه ب پ)

که مردان  یاز سهم یندوقرون درك نما یرا در ط یاضیاتتکامل و گسترش ر یرتا س شود شود. به آنان کمک یدهفهم یاضیاثبات ر

  .گردند اند، آگاه کرده یفاتکامل ا ینگوناگون درا يها زنان از فرهنگ  اي یندهطرز فزا به و

که هنوز  ضی،یار یدرس موضوع هر يبرا یگر،متمرکز است. به عبارت د یراندر ا یآموزش یستمس دانید یطور که م همان

رابطه خواندان  ین. در اشود یم یهگروه، ته یکمرکز و توسط  یک کتاب،  آن هم در یکآن مشخص نشده است،  يبرا ياستاندارد

که در سال   شود می که در آن به صراحت ذکر کنم یم یهرا توص یفدفتر تأل یاضیگروه ر یربا مد یرضائ مانیدکتر يمصاحبه  آقا

مستخرج از  يدکتر يها ]، همانند رساله1نوشته شد [ آن با نوشتن سند مربوط به يمتوسطه به طور مواز اول یاضیکتاب ر 1386

  مقاله!

کشورها  دیگر به تجارب ی،بوم هاي یژگیعالوه بر  توجه به و  یستی،متمرکز و کارآمد با یآموزش سیستم یکداشتن  ياما برا

هر "که  رسد یم يجمع بند ینو پرورش  به ا آموزش یندف خود با عنوان فرآدر کتاب معرو 1963توجه کرد. برونر در سال  یزن

برونر   اعتقاد یهم خوان  "آموزش داده شود. یلیتحص یهو صادقانه در هر پا یارانههوش يها راه بعضی به طور مؤثر از تواند یم یموضوع

  .شد یکادر آمر یالديم 60در دهه  دیدج یاضیدوران ر یجادسبب ا یانصورت گرا یفلسف یدگاهبر ساختار دانش با د

شد که  یاصول در برنامه درس به سبب رجعت 1962در سال  یامشهور دن یاضیدانانتن از ر 75معروف امضا شده توسط  بیانیه

  که ید،جد یاضیبر ر یمبتن یالزم به ذکر است که برنامه درس(نشد  آمریکا دانش آموزان یاضیر ییتوانا يآن هم موفق به ارتقا

  !)شد یادهپ یراندر  ا یشمس 50قرار گرفته بود در دهه  صریح مورد انتقاد

هشتاد حل مسئله را قلب طپنده  ي دهه و در ادو کانادا به فکر چاره افت یکاآمر )NCTM( یاضیمعلمان ر یمل يشورا سرانجام

کتابش   یشگفتارسؤال برد! و در پ یرخود را ز يسال جمع بند 33برونر پس از  که اعالم کرد. البته، الزم به ذکر است یاضیآموزش ر

ساختار دانش را  توان یواقعاً  م آیا است و یروش صادقانه چه روش  داند ینم"فرهنگ آموزش و پرورش  اذعان کرد که   عنوان تحت

به  یگوتسکی،ثار  وآ ي همه جانبه ي پس از مطالعه  برونر " آموزش داد؟ کودکی به هر یلیتحص ي یهو در هر پا یدر هر موضوع

 یهاز عوامل مهم در ته یکی . بنابراین،بر نقش فرهنگ در آموزش و پرورش است، پرداخت تأکیدش خود، که ي یهنظر یمعرف

، نوع اقتصاد غالب  در آن )ها سنت(است که شامل زبان، آداب و رسوم  جامعه  توجه به فرهنگ یآموزش یستماستانداردها در س

 یناست، چند )متمرکز( يسراسر یبرنامه درس ياست. به عنوان مثال، در کشور ژاپن، که دارا ی)ماتخد صنعتی، ي،کشاورز(

 کنند. یم یدتول یشده، کتاب درس ي تعیینها شرکت،  براساس سرفصل
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 يشرکت، برا یک  يها کتاب گیرد. انتخاب یآنها نشأت م  يها  از فرهنگ مناطق مختلف آن و کارکرد اقتصاد کتاب ینا تنوع

صورت  ینبه هم یباًدر انگلستان هم تقر( گیرد یآن شهر  صورت م شهرداري در ییشهر، توسط شورا یکدانش آموزان   ي استفاده

  شود.) یعمل م

توجه  یزن )1997(رامبرگ  پیشنهادي الزم است به پنج مؤلفه يا مدرسه یاضیاتر ياستانداردها ینتدو يکه برا آید ینظر م به

 کنیم. می پنج مؤلفه آنها را ذکر ینا تیاهم یلشود. به دل

  به تمام دانش آموزان یاضیر یسـ تدر1

 .)1375 یاگو(هستند 1 یاضیسواد ر یازمندمولد در قرن حاضر ن يشدن به شهروند یلتبد يدانش آموزان برا تمام

گرفته شد که  یمتصم یستدر بهشد،  یادهپ یرانا هاي یرستاندر دب )عجوالنه( يواحد یترم یستمکه س یشمس 1370سال  در

ننمودن  یاو مه یستمس ینا يدر اجرا یشتابزدگ  یلبه دل . متأسفانهرا بگذرانند 2و  1 یاضیر یرستاندانش آموزان دب یتمام

 )که مناسب همه نبود هایی کتاب یفتأل یجهمؤلفان، و در نت يها برا مخاطبان کتاب هاي ییمثالً، مشخص نبودن توانا( مقدمات  الزم

 .متعدد شد هاي یمو ترم عدیده دچار اشکاالت  یستمس ینا س،مدار یریتمد ياکارآمدو ن

 یشینهآموزان الزم است در پ دانش به تمام یاضیر یسالزم  جهت تدر يو مشخص کردن استانداردها  یبرنامه درس یهته براي

 .استانداردها کرد یینتع به مبادرت یپژوهش هاي یافتهنمود و براساس   یقآن تحق

  یشترب یاضیـ ر2

توجه شده،   یتمیو الگور یمحاسبات دقیق به عنوان علم یاز آنچه به طور سنت یشترب یاضیاتیدانش آموزان  به ر ید،عصر جد در

، ضرورت دوباره یزیکی)تالش ف(فکر بر عمل  يعلوم و برتر يا ، رشد لحظه تکنولوژي یعسر ییرتنوع مشاغل،  تغ یرا،ز یازمندندن

  ).1378 یاگو( کند یم یجاباز گذشته ا یشرا ب یاضیر یدرس هاي یزير برنامه در  ينگر

  اغلب متفاوت یاضیـ ر3

 یاضیو متنوع است. ر یچیدهپ یح،صر غیر که اغلب ی)نه با اعداد  و مسائل ساختگ(سروکار دارد  یواقع يها با داده یواقع ریاضی

فقط موضوعات  یستندآموزان مجبور ن است. دانش یاضیاتیر ینمناسب چن بستر  يو تکنولوژ یعیطب هاي یدهساز  پد مدل  یواقع

 يپرداز و  احتمال و داده آمار ي،ساز مدل یبات،مانند ترک یاضینو در ر يها ها و موضوع بخش   یستیکنند بلکه با مطالعه را یسنت

 .شود یدهگنجان يا مدرسه یاضیر  یدر برنامه درس یزن

  یشترب یادگیريـ 4

استدالل  کردن به  ي،مدل ساز سازي، حدسیه ییتوسعه دارند. مثالً، توانا یتقابل یاضیکه توسط ر یفیک يها مهارت یجادراب تأکید

  .مختلف  و حل مسئله يها روش

                                                             
1 Mathematics Literacy  
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   شده ينگر دوباره یسـ تدر5

دانش آموزان، الزم است تمام  يبرا  متفاوت و اغلب یشترب یاضیاتر یادگیريمناسب و متناسب و به منظور  يها فرصت یجادا براي

است.  يجد هاي یبررس یازمندامر ن ینشوند و ا یادگیريبه اجتماعات   تبدیل شده و يدوباره نگر یاضیدرس  ر يها که کالس

دادن  یببا ترت ها کالس آموزش در  یستیاست و با یفراوان یايمزا يدارا یکه آموزش گروه دهند ینشان م زیادي يها پژوهش

  گیرد.  صورت ها) یمناسب صندل یدمانبا چ( يآموز دانشکوچک  يها گروه

]، 6اند [ انجام داده یراندر ا یاضیر آموزش ياستانداردها ینهدر زم یاکه توسط سرکار خانم دکتر گو يا ارزنده یقتوجه به تحق با

  کنیم. یم ذکر را یشانا یشنهاديپ ياستانداردها یردر ز

بر پژوهش وجود داشته باشد. در  مبتنی يا کامالً قانع کننده هاي یلدل یدبا  یاضی،ر یسدر ي حذف هر مفهوم  در برنامه يـ برا1

 .است بالمانع یصورت، وجود آن مفهوم در برنامه درس ینا یرغ

مورد  یاضیر یادگیري یشناسروان انتخابی، یاضیر ي متناسب با فلسفه یاضی،ر یدر برنامه درس ییريهر تغ یجادـ الزم است که ا2

  د.آن باش یتدر کل یاضیر  یبرنامه درس فلسفی آموزشی هاي یدگاهآن با د ي، و سازگارنظر

 یاضیر  یبرنامه درس  ییراتتغ به نسبت يکار یاسیزده و س شتاب اي، یقهسل ياز برخوردها تواند یدو استاندارد باال م رعایت

 ید.نما یريجلوگ  يتا حدود ي،ا مدرسه

  یشآنها افزا یو شغل یلیتحص  پذیري انعطاف تا یهمگان یقتمام  دانش آموزان از طر يناسب برامتنوع و م  يها فرصت یجادـ ا3

 یابد.

 یديتفکر تجر یاضی،ر یادگیري نهایت مهم در نظر گرفته شود که ي نکته ینالزم است ا  یاضی،ر یدرس يها برنامه ینـ در تدو4

 .شهود است یدي،کر تجربه تف رسیدن گاهقفو نه  تو گاهگذر یناست. اما بهتر

 .و علوم توجه شود ریاضی يها درس یرسا نیاز یشبه آنها به عنوان پ یدبا یاضی،ر یدرس يها برنامه ینـ در تدو5

 .است يضرور ریاضی، یدرس يها برنامه و نوشتن کتاب یندر تدو یو بوم اسالمی -ایرانیـ در نظر گرفتن فرهنگ 6

 یدرس يها ها و کتاب برنامه ینتدو در یو علوم تجرب یعلوم انسان يها دانش آموزان رشته یمومع يها ها و دانسته عالقه یتـ رعا7

 .است يدو رشته، ضرور ینا

دانش آموزان آنها در نظر  يبرا بالقوه یدانشگاه يها دو رشته، رشته ینا یاضیر یدرس يها است که برنامه و کتاب يـ ضرور8

 .دانش آموزان به حداقل برسد ینا دانشگاهی یاضیر و يا مدرسه یاضیر ینتا شکاف ب یردبگ

را  ینهشوند تا زم یهته يا به گونه ریاضی ي دانش آموزان رشته يبرا  یاضیر یدرس يها از برنامه  و کتاب ییها ـ الزم است بخش9

 .کنند فراهم ینده،آ  یاضیدانر یتشناخت و ترب يبرا
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ها را  تا دانش آموزان آن رشته شوند یطراح يا به گونه ينظر يها رشته یرسا يبرا یانتخاب یاضیر يها است که درس يـ ضرور10

 نمایند. یاريخودشان،  يا رشته يها به آرمان یدندر رس

براساس  یدرس يها کتاب یفو  تأل مناسب یبرنامه درس یک یهته يالزم به ذکر است که گرچه استانداردها شرط الزم  برا البته

معلم،  یتکه به ترب يبعد يها . در بخشیستندن ییها و کتاب ییها برنامه ینچن تضمین يبرا یجه  شرط کافو یچآنهاست، اما به ه

روشن  یشترنبودن استانداردها ب کافی علت شود یورود به آنها،  پرداخته م يو تنوع مدارس و کنکورها  یدرس يها کتاب تألیف

  شود. یم

  

 مراجع

مجله رشد  ،یتا کتاب درس یاضیر یبرنامه درس سند از ی،درس يها کتاب یفدفتر تأل  یاضیگروه ر یرگو با مد گفت ،)1392( .م رضائی، - 1

 .34- 26 ،112 ،یاضیآموزش ر

 .وزارت آموزش و پرورش ،نظام متوسطه ،)1350اسفند (، آموزش و پرورش  یدجد طرح - 2

 ی.درس یزير و برنامه یقاتمرکز تحق ،يمتوسطه نظر یالتتحص  در سال اول یلیبرنامه تفص ،)1350 اسفند( ،آموزش و پرورش یدطرح جد - 3

 .34- 32، 46 ،یاضیرشد آموزش ر مجله یس،در سوئ یاضیآموزش ر  المللی ینکنگره ب یناز هشتم  یگزارش )،1375( ز. گویا، - 4

 .56 ،یاضیمجله رشد آموزش ر، یرسردب یادداشت ،)1378( ز. گویا، - 5

 ي سطح باال در برنامه هاي یتفعال يبرا یاضیر آموزش همه و يبرا یاضیآموزش ر ینتعادل ب  یجادا  یگونگچ یبررس ،)1392( ز. گویا، - 6

  .وزارت آموزش و پرورش یدرس ي برنامه هاي ينوآور ي مؤسسه ،طرح ییگزارش نها ،يا مدرسه یاضیر یدرس

7- Howson, G. (1990), Mathematics Education: A Historical View, Impact of Science on Society, 160, 303-313. 

8- National Council of Teachers of Mathematics, (1991), Profesional Standard for Teaching Mathematics, Reston, 

V. A: Author.  

9- Romberg, T. A. (1997), School Mathematics: The Impact of International Comparisons on National Policy, 

International Comparisons in Mathematics Eduction, Edited by C. Haiser, E. Luna and Huntley, Y. Falmer Press. 
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  اي هاي درسی چالشی در آموزش ریاضی مدرسه کتاب

  

  آزاد سهیال غالم

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

  مقدمه -1

کنندة محتواي  کند. به طور معمول، این برنامه درسی است که تعیین وزشی بازي میدرسی نقشی حیاتی در عملکرد آم برنامه

از گیرد.  آموزان قرار می درسی، در قالب کتاب درسی در اختیار معلمان و دانش شود. تجلی برنامه باشد که تدریس می موضوعاتی می

هاي آموزشی نقشی  اي یادگیري است، در محیطدیر زمان کتاب درسی به عنوان سند مکتوبی که مشخص کننده چارچوب محتو

اند،  هاي آموزشی متعددي که به واسطه پیشرفت در فناوري گسترش یافته بی بدیل داشته است. امروزه، حتی با وجود رشد رسانه

  ها، همچنان محفوظ مانده است.  هاي آموزشی، باالخص در مدرسه جایگاه کتاب درسی در محیط

) کتاب درسی رسانۀ اصلی یادگیري است متشکل از متن و تصاویر که به منظور دستیابی به مجموعه 2005به تعریف یونسکو (

طراحی شده است؛ و به طور سنتی در قالب متنی چاپی شامل توضیحات و تعلیماتی براي تسهیل توالی  خاصی از نتایج آموزشی

ل دهی به شیوة تعام ها و قدرت شکل دانش، ایجاد مهارت هاي درسی قابلیت انتقال شود. کتاب هاي یادگیري ارائه می فعالیت

  یادگیرندگان با جهان را دارند.

هاي آموزشی نقش تعیین  هاي نظام شود و در تحقق هدف به این ترتیب، کتاب درسی یکی از ارکان اصلی آموزش محسوب می

آموزان مورد استفاده قرار گیرد  معلمان و دانشهاي درسی موجب شده تا به طور پیوسته توسط  اي دارد. نقش محوري کتاب کننده

  ).1991تبیج،  ؛ به نقل از آل1393درسی مورد تاکید معلم باشد (نوریان،  و حتی گاهی اوقات به عنوان تمام برنامه

رسی، د است. در واقع، در غیاب سند برنامه  اي برخوردار کتاب درسی از اهمیت ویژهدر نظام متمرکز آموزش و پرورش ایران، 

یادگیري صرفاً به اتکاي  - هاي درسی تنها وسیله آموزشی رسمی است که در اختیار معلم قرار گرفته و فرایند یاددهی محتواي کتاب

هاي تحصیلی و امتحانات بر اساس محتواي  پذیرد و همچنین انواع ارزشیابی هاي مطرح شده در آن صورت می مفاهیم و ارزش

  د.گیر هاي درسی انجام می کتاب

  هاي درسی ریاضی تاریخچۀ کتاب

هاي درسی عموماً ترجمۀ آثار  گردد. در آن زمان کتاب می به زمان تاسیس دارالفنون بر 2هاي درسی ریاضی در ایران تاریخچه کتاب

ایانی دهه تغییرات که در جامعه ایرانی طی سالهاي پها به سمت تالیف رفتند.  معلمان اروپایی دارالفنون بودند و پس از آن کتاب

ش و نیز تشکیل دانشگاه تهران از  1300ش رخ داد و رواج مدارس جدید در ایران، تشکیل شوراي عالی معارف در سال 1330

  اند. دیگر موقعیتهایی هستند که بر موضوع انتشار کتابهاي درسی در ایران تأثیر بسیاري داشته

                                                             
  ) استخراج شده است.1385) و (مدقالچی و سادات حسینی، 1392این بخش از منابع (قاسملو، مطالب  ٢
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رسید اجازه چاپ و  هر کتاب درسی که به تایید وزارت معارف می هاي درسی آزاد بوده و ش تالیف و ترجمۀ کتاب1317تا سال 

هاي وزارتی معروف شدند. در پی حوادث  یافت. در این دوره حدود هشتاد عنوان کتاب به چاپ رسید که به عنوان کتاب انتشار می

هاي درسی  ف و چاپ کتابهاي درسی وزارتی مختل شد و دورة جدیدي براي رقابت در تالی ش، چاپ کتاب1320ایران در سال 

عبارت بودند از: گروه آذرنوش، که  پرداختند هاي درسی می ها به تالیف کتاب هایی که در آن سال ترین گروه معروف جدید پا گرفت.

هاي درسی خود را با نام مجموعه علوم منتشر  کردند؛ گروه شهریاري، که کتاب هاي خود را با نام مجموعه خرد منتشر می کتاب

  کردند؛ و گروه قربانی. می

جویی براي انتشار کتابهاي درسی و رهایی از آشفته بازار پس از  ش، عیسی صدیق وزیر فرهنگ وقت به چاره1335در سال 

هاي درسی در وزارت فرهنگ تشکیل داد. برپایی این کمیسیون و  جنگ جهانی دوم پرداخت و کمیسیونی را براي انتشار کتاب

اي درسی در محلی واحد باعث باال رفتن تعداد چاپ آنها و در نتیجه کاسته شدن از قیمت تمام شده کتابها ه انتشار یک جاي کتاب

  شد.

هاي  هاي درسی به تصویب هیئت وزیران و شرکت سهامی طبع و نشر کتاب ش، اساسنامه سازمان انتشار کتاب1342در سال 

ولت تصویب کرد تعیین و اجازه تدریس کلیه کتابهاي درسی ش، د1346ش به وجود آمد. در سال 1342درسی ایران در سال 

ش نیز قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوسازي آموزشی در 1355انحصاراً در اختیار وزارت آموزش و پرورش است و در سال 

دار  موزشی عهدهریزي آ مجلس شوراي ملی وقت تصویب شد. در سالهاي پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز سازمان پژوهش و برنامه

تا به امروز  هاي درسی سطوح مختلف تحصیلی تا پیش از دوره آموزش عالی (دانشگاهی) شد، که این ماموریت تألیف کتاب

  همچنان ادامه دارد.

  دوره ابتدایی

  مولفان  تالیف سال  پایه   نام کتاب 

  خسرو داودي، آرش رستگار، وحید عالمیان  1390  اول  ریاضی اول دبستان

  خسرو داودي، آرش رستگار، وحید عالمیان  1391  دوم  ی دوم دبستانریاض

  فردوس حاجیان، خسرو داودي، آرش رستگار، وحید عالمیان  1392  سوم  ریاضی سوم دبستان

ریاضی چهارم 

  دبستان

  خسرو داودي، آرش رستگار، ابراهیم ریحانی، شفیقه صفاري آذر و وحید عالمیان  1393  چهارم

نیا و مجتبی  زهره پندي، خسرو داودي، زهرا رحیمی، محمد هاشم رستمی، ابراهیم ریحانی، شادي صفی  1394  پنجم  نریاضی پنجم دبستا

  قربانی

  خسرو داودي، آرش رستگار، احمد شاهورانی و وحید عالمیان  1391  ششم  ریاضی ششم دبستان

 

  دوره متوسطه اول 

  مولفان  سال تالیف  پایه   نام کتاب

زاده، خسرو داودي، آرش رستگار، ابراهیم ریحانی،  پذیر، علی ایرانمنش، محمدحسن بیژن بهمن اصالح  1392  هفتم  ریاضی

  احمد شاهورانی، وحید عالمیان و سید محمدکاظو نائینی

حمیدرضا امیري، زهره پندي، حسین خسرو آبادي، خسرو داودي، ابراهیم ریحانی، محمدرضا   1393  هشتم  ریاضی

  صدر سیدصالحی و میرشهرام

حمید رضا امیري، علی ایرانمنش، خسرو داودي، کبري دلشاد، ابراهیم ریحانی، محمد رضا سید   1394  نهم  ریاضی

  صالحی، هوشنگ شرقی و میرشهرام صدر

  



  اي مدرسه ریاضیات. 3   ها گزارش میزگرد

١٩٣ 
 

  هاي درسی ریاضی  کتاب توصیف وضعیت موجود 

)، 1390بنیادین آموزش و پرورش ( ساختار نظام تحصیلی آموزش و پرورش در جمهوري اسالمی ایران بر اساس مفاد سند تحول

سال دوره متوسطه (جمعاً دوازده سال) است. هر دوره تحصیلی نیز به دو دوره سه ساله تقسیم  6سال دوره ابتدایی و  6شامل 

 هاي درسی اقدام به ریزي و تالیف کتاب ، دفتر برنامه1390در راستاي اجرایی شدن ساختار جدید نظام تحصیلی در سال  شود. می

هاي درسی  ، کتاب1390تالیف پایه اول در سال  هاي درسی تازه تالیف نمود. به این ترتیب کتاب هاي درسی تازه و عرضه کتابتولید 

هاي درسی  ، کتاب1392هاي سوم و هفتم در سال  تالیف پایه هاي درسی تازه ، کتاب 1391هاي دوم و ششم در سال  تالیف پایه تازه

وارد نظام 1394هاي پنجم و نهم در سال  تالیف پایه هاي درسی تازه ، و کتاب1393هارم و هشتم در سال هاي چ یهتالیف پا تازه

، به همراه نام مولفان و تاریخ تالیف یا آخرین به روز 12هاي اول تا  هاي درسی ریاضی پایه اي شدند. فهرست کتاب آموزش مدرسه

 شود. ح آموزشی در زیر مالحظه میهاي زیر به تفکیک سطو ها در جدول رسانی این کتاب

  متوسطه دوم (شاخه نظري)

  مولفان  سال تالیف  رشته   پایه  نام کتاب

  علوم ریاضی  دوم متوسطه (دهم)  2ریاضیات 
1388  

علی ایرانمنش، محسن جمالی، حمیدرضا ربیعی، ابراهیم ریحانی، 

  علوم تجربی  احمد شاهورانی و وحید عالمیان

  علوم ریاضی  ه (دهم)دوم متوسط  1هندسه 
1374  

آزاد، جعفر نیوشا، بیژن ظهوري زنگنه، جواد  زهرا گویا، سهیال غالم

  علوم تجربی  پور اهللا جهانی بابایی و روح حاجی

آمار و 

  مدلسازي

  علوم ریاضی  دوم متوسطه (دهم)

1379  

  اله پاشا و آرش رستگار زاده، عین شهرناز بخشعلی

  م تجربیعلو  سوم متوسطه (یازدهم)

  علوم انسانی  دوم متوسطه (دهم)

  علوم ریاضی  سوم متوسطه (یازدهم)  حسابان
  

پذیز، ناصر بروجردیان، ابراهیم ریحانی، محمد تقی  بهمن اصالح

  طاهري تنجانی، وحید عالمیان

  پور و یداهللا ایلخانی بیژن ظهوري زنگنه، زهرا گویا، یحیی تابش  1373  علوم ریاضی  سوم متوسطه (یازدهم)  جبر و احتمال

  علوم ریاضی  سوم متوسطه (یازدهم)  2هندسه 

1375 

هاي      (فصل

1،2،3(  

بابایی،  آزاد، بیژن ظهوري زنگنه، جواد حاجی زهرا گویا، سهیال غالم

  محمد هاشم رستمی، جعفر نیوشا

1382  

  )4(فصل 

پذیر، ناصر بروجردیان، عزیزه رحمانی، محمد هاشم  بهمن اصالح

می، اسداهللا رضوي، بیژن ظهوري زنگنه، زهرا گویا، مرتضی رست

  میرمحمدرضایی.

  محمد هاشم رستمی، عبدالحمید عطوفی، محمد گودرزي  1373  علوم تجربی  سوم متوسطه (یازدهم)  3ریاضی 

ریاضی ویژه 

  علوم انسانی

  علوم انسانی  سوم متوسطه (یازدهم)
1379  

  زهرا گویا و مریم گویا

حساب 

و  دیفرانسیل

  انتگرال

  علوم ریاضی  دانشگاهی (دوازدهم) پیش

1386  

  زاده، وحید عالمیان، غالمعلی فرشادي محمد حسن بیژن

هندسه 

تحلیلی و جبر 

  خطی

  علوم ریاضی  دانشگاهی (دوازدهم) پیش

1380  

  محمد رضا پورنکی، یحیی تابش

ریاضیات 

  گسسته

  علوم ریاضی  دانشگاهی (دوازدهم) پیش
1374  

  لی رجالی، علی عمیدي و عباداهللا محمودیانمهدي بهزاد، ع
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  کو یوحنایی،    اله پاشا، که زاده، عین محمد حسن بیژن  1374  علوم تجربی  دانشگاهی (دوازدهم) پیش  ریاضی عمومی

  علوم انسانی  دانشگاهی (دوازدهم) پیش  ریاضی پایه
1374  

اهللا  حبابایی، رو زهرا گویا، مریم گویا، بیژن ظهوري زنگنه، جواد حاجی

  جهانی پور

  

) نیز در دستورکار 10- 12هاي  هاي مختلف (پایه هاي ریاضی دوره متوسطه دوم در رشته الزم به ذکر است که تالیف جدید کتاب

  هاي درسی قرار گرفته است.  ریزي و تالیف کتاب گروه ریاضیِ دفتر برنامه

  پیشینه پژوهشی

هاي تازه تألیف پایه اول در مدارس سرتاسر کشور، ارزشیابی از بسته آموزشی  همزمان با اجراي کتاب 1390- 91از سال تحصیلی 

برنامه ریاضی دوره  1390ریزي قرار گرفت. عالوه بر آنها در سال  هر درس از جمله ریاضی، در برنامه کاري سازمان پژوهش و برنامه

نیز مورد ارزشیابی پایانی قرار گرفت تا  2ریاضیات  و 1هاي اول تا سوم) و ریاضی دوره متوسطه شامل ریاضیات  راهنمایی (پایه

   هاي متوسطۀ اول و دوم مورد استفاده قرار گیرد. ریزي ریاضی دوره نتایج آنها براي برنامه

  شود. هاي مختلف در جدول زیر مالحظه می هاي درسی ریاضی پایه هاي انجام شده از کتاب فهرست ارزشیابی

ریاضی ه از برنامه درسیهاي انجام شد پیشینه ارزشیابی  

 زمان اجرا مجري برنامه مورد ارزشیابی

1390-91 مسعود کبیري ریاضی پایه اول  

آزاد سهیال غالم ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی  91- 1390  

1390-91 صادق نصري ریاضی دوره متوسطه  

1391 -92 مسعود کبیري ریاضی پایه دوم  

1391 -92 مسعود کبیري ریاضی پایه ششم  

  1392 -93 مسعود کبیري ریاضی پایه سوم

آزاد سهیال غالم ریاضی پایه هفتم  93- 1392  

  

ها  بینی شده بود نتایج ارزشیابی هاي درسی بوده است. در واقع، پیش هاي انجام شده ارتقاي کیفی برنامه هدف از ارزشیابی

آتی باشد. با توجه به محدودیت این گزارش، در اینجا به ارائه  هاي ریزي هاي تازه تالیف و برنامه مبنایی براي اصالحات کتاب

پردازیم؛ چرا که انتظار  هاي انجام شده، یعنی ارزشیابی ریاضی پایه سوم دبستان و ریاضی پایه هفتم، می هاي آخرین ارزشیابی یافته

  ز کیفیت باالتري برخوردار باشند.نتیجه اهاي قبلی استفاده شده و در  رفت در تالیف این دو کتاب از دستاوردهاي ارزیابی می
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هاي درس  هاي تازه تالیف، در سطح ملی، در دو عرصۀ ارزشیابی محتوایی کتاب و چگونگی اجراي آن در کالس ارزشیابی کتاب

از طریق نظرات ها  اطالعات مورد استفاده این پژوهش ها مورد تاکید است. اند. در این گزارش نتایج ارزیابی محتوایی کتاب انجام شده

آموزان، متخصصان ریاضی، متخصصان آموزش ریاضی، متخصصان برنامه درسی، متخصصان روانشناسی، متخصصان  معلمان، دانش

  ها گردآوري شده است.  هاي آموزشی استان هنري و گروه

  نتایج ارزشیابی از کتاب ریاضی سوم دبستان

است براي درك مفهومی  برخوردار بود، ولی مطالب ارائه شده نتوانسته محتواي کتاب درسی ریاضی پایه سوم از انسجام کافی 

  سیر تکوینی الزم رعایت نشده است.  ها اول، دوم و ششم دبستان، سازي کند. در ارائه مباحث کتاب ریاضی سوم، همانند کتاب زمینه

مناسب ولی در  "آموزان فعال نمودن دانش"و  "هاي کودك توجه به توانایی"عالوه بر آن کتاب ریاضی در توجه به رویکردهاي 

 "ایجاد شرایط بحث، بررسی و استدالل"، "هاي چالش برانگیز ایجاد موقعیت"، "ارتباط ریاضی با دنیاي واقعی"توجه به رویکردهاي 

  بوده است. نامناسب "شناخت رخدادها و بیان به زبان ریاضی"و 

که تنها بخشی از تصاویر کتاب جهت مقاصد آموزشی به کار رفته است و دهد  بررسی کارکرد آموزشیِ تصاویر کتاب نشان می

  موزشی بوده است.بیش از نیمی از تصاویر عمدتاً کارکرد تزئینی و یا افزایش انگیزه داشته و داراي اهداف هنري و نه آ

درگیري ذهنی مطلوب  هاي با ضریب هاي کتاب نشان داد که تنها دو فصل از هشت فصل کتاب داراي تمرین بررسی تمرین

گرفت. معلمان نیز عقیده داشتند که نسبت  میبودند و در باقی فصول درگیري ذهنی آنچنان باال بود که در محدوده مناسبی قرار ن

  تاب را بدون کمک معلم پاسخ دهند.هاي ک توانستند برخی از تمرین آموزان کالس نمی قابل توجهی از دانش

شان داد که متن نوشتاري آن بین سه تا چهار سال از پایۀ هدف باالتر است و مناسب بررسی وضعیت خوانایی کتاب ن

  آموزان پایه سوم ابتدایی نیست. همچنین، روال و سیر منطقی ساده به پیچیده شدن متن نوشتاري کتاب رعایت نشده است.  دانش

  نتایج ارزشیابی از کتاب ریاضی پایه هفتم 

سازماندهی محتواي  کند. آموزان را ایجاد نمی ساز درك مفهومی دانش هفتم در حد مطلوب زمینه محتواي کتاب درسی ریاضی پایه

هاي فعال یادگیري انجام شده است. مطالب ارائه شده از صحت  به روش این کتاب بر اساس نگاهی افراطی (بدون پشتوانه پژوهشی)

ل حل شده از مقبولیت این کتاب به عنوان یک منبع درسی کاسته و دقت ریاضی الزم برخوردار نیستند. کمبود متن آموزشی و مثا

  است. 

اختصاص یک فصل مجزا از کتاب درسی (فصل اول) به راهبردهاي حل مسئله بر اساس نظر کارشناسان به لحاظ نظري مردود 

هر فصل کتاب روندي  هر چند الگوي ظاهرياست و بر اساس نظر اکثریت معلمان به لحاظ عملی بازده مطلوبی نداشته است. 

کند، لیکن فراز و فرودهاي کتاب بسیار زیاد است و عمال از اهداف اعالم شده اولیه فاصله بسیار دارد. به عنوان  میمشابه را طی 

  نمونه در هیچ جایی از کتاب زمینه سازي الزم براي انجام کار گروهی وجود ندارد. 
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رشناسان نیازمند بازنگري است. اما محتواي هر فصل از توالی و انسجام نسبتاً هاي کتاب درسی از نظر معلمان و کا ترتیب فصل

هاي مختلف کتاب از توازن کافی برخوردار نیست. استفاده از کتاب درسی در  مناسبی برخوردار است. توزیع مباحث ریاضی در فصل

  ن کمک معلم) امکان پذیر نیست. آموزان، به صورت مستقل (بدو جهت شناخت و درك مفاهیم جدید ریاضی براي دانش

ها از نظر  هاي کتاب درسی مناسب ارزیابی شد؛ ولی این بخش در همه فصل» کار در کالس«و » فعالیت«هاي  وجود بخش

هاي ارائه شده در این کتاب، با ماهیت وجودي  »فعالیت«و ارتباط با هم نیازمند بازنگري کلی هستند.  نحوه طراحی، محتوایی

هاي »کار در کالس«است، همخوانی الزم را ندارند. » یجاد بستر مناسب براي کشف مفاهیم ریاضی توسط خود یادگیرندها«آنها که 

هاي ارائه شده در  »تمرین«در یادگیرنده است، همخوانی دارد. » ایجاد مهارت«ارائه شده در این کتاب، با ماهیت وجودي آنها که 

 یق یادگیري مطالب درس هستند.ساز تعم این کتاب، در حد متوسط زمینه

آموزان، توجه نشده است. همچنین، در طراحی محتواي  در این کتاب به ارتباط معنادار مباحث ریاضی با زندگی روزانه دانش

در این کتاب از منظر اشاعه مبانی فرهنگی جامعه برخوردي  این کتاب، به ارتباط ریاضی با سایر دروس توجه الزم نشده است.

ها و انتخاب تصاویر این کتاب مناسب نیستند و در بسیاري از موارد  سطحی صورت گرفته است. طراحی بسیاري از شکلبسیار 

حساب در آموزش و ارزشیابی پایانی این کتاب  آموزان باشند. تاکید بر استفاده از ماشین هاي دانش ساز بدفهمی توانند زمینه می

ساعت در هفته) همخوانی  4بینی شده براي تدریس آن ( محتواي کتاب درسی با زمان پیشمناسب ارزیابی نشد؛ و باالخره آن که، 

  ندارد.

  هاي موجود چالش

آموزي، به روز رسانی منابع آموزشی در نظام  با توجه به رشد سریع علم و فناوري و تغییرات فرهنگی و اجتماعی جمعیت دانش

ریزي و تالیف مجدد  اي، برنامه هاي درسی ریاضی مدرسه لذا عمر طوالنی کتاب تربیت رسمی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است.

اي در نظام تربیت رسمی ایران که به صورت  هاي درسی مدرسه سازد. ضمن آنکه، به روز رسانی کتاب ناپذیر می آنها را اجتناب

آموزشی از جمله کتاب درسی براي یک نظام کند از اهمیتی دو چندان برخوردار است. در واقع، تولید منابع  متمرکز عمل می

آموزان، و شرایط موجود (به لحاظ نیروي انسانی، و  انداز آینده کشور، نیازهاي مختلف دانش آموزشی متمرکز، توجه کامل به چشم

  طلبد.  امکانات فیزیکی) را می

ا مورد تاکید بوده است. در این راستا، اجراي ها و چگونگی اجراي آنه ) نیز پایش مستمر برنامه1391در سند برنامه درسی ملی (

هاي ملی از تولیدات جدید، از طریق فراهم آوردن اطالعات توصیفی و قضاوتی، تصویري روشن از وضعیت موجود و  ارزشیابی

د به نتایج دهد. در این نوشته، با استنا هاي پیش روي در اختیار تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران آموزش و پرورش قرار می چالش

هاي درسی ریاضی در جریان  هاي شناسایی شده که از طریق کتاب برخی چالش هاي انجام شده در چند سال اخیر به ارزشیابی

  شود. اند، اشاره می اي ایجاد شده آموزش مدرسه

 ود؛هاي آموزشی ش اي که موجب انسجام و هماهنگی تولیدات و فعالیت فقدان برنامه کالن آموزش ریاضی مدرسه  

 هاي درسی که منجر به نتایج عکس  برخوردي سطحی با دستاوردهاي پژوهشی و به کارگیري نادرست آنها در تولید کتاب

  شده است؛

 هاي درس؛ آموزان و کالس عدم هماهنگی محتوا با تجربیات واقعی دانش  
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 تولید شتابزده و بی برنامه کتاب درسی؛ 

 هاي فکري موجود؛ عدم استفاده از ظرفیت 

 اي در تالیف بدون پشتوانه پژوهشی یا پیشینه اجرایی؛  وردي سلیقهبرخ  

 عدم توجه به تنوع قومی و شرایط و امکانات موجود در سراسر کشور؛  

 کم توجهی به رعایت اصول اولیه نگارش کتاب درسی؛  

 بی اعتمادي معلمان به تولیدات جدید؛  

 درسی؛  هاي کمک زمینه سازي براي رشد کتاب  

 هاي درسی قبل از اجراي فراگیر آن در سطح کشور؛ مایشی کتابعدم اجراي آز  

 ها و بازخوردهاي کاربران. عدم توجه به نتایج ارزشیابی 

 مراجع

  . وزارت آموزش و پرورش.برنامه درسی ملی جمهري اسالمی ایران )،1391وراي عالی آموزش و پرورش، (ش - 1

  وزارت آموزش و پرورش. ،آموزش و پرورشسند تحول بنیادین  )،1390وراي عالی انقالب فرهنگی، (ش - 2

وزارت آموزش و  ریزي آموزشی، زمان پژوهش و برنامهسا ،ارزشیابی بسته آموزشی درس ریاضی پایه هفتم )،1393. (آزاد، س غالم - 3

  پرورش.

 المی.گزارش نهایی قرارداد پژوهشی به سفارش دانشگاه آزاد اس ،تاریخ ریاضیات در ایران معاصر )،1392. (قاسملو، ف - 4

وزارت آموزش  ،ریزي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ،ارزشیابی بسته آموزشی درس ریاضی پایه سوم دبستان )،1393. (کبیري، م - 5

 و پرورش.

، رشد آموزش ریاضی اي ریاضیات مدرسه در دوران معاصر،ه نگاهی به تاریخچۀ کتاب )،1385. (ا .و سادات حسینی، س .مدقالچی، ع - 6

 مک آموزشی.انتشارات ک ،84

 تهران، شورا. ،هاي درسی دورة ابتدایی راهنماي عملی تحلیل محتواي کتاب )،1393. (نوریان، م - 7

8- UNESCO (2005), A Comprehensive Strategy for Textbooks and Learning Materials, Education Sector, 
Division for the Promotion of Quality Education, Section of Education for Peace and Human Rights. 
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  مروري بر وضعیت مدارس کشور

  

  مانی رضائی

  دانشگاه شهید بهشتی

  مقدمه  -1

مدت عباس  هاي اصالحی کوتاه  هاي آموزش رسمی در ایران را باید در دوره قاجار و پس از تالش به اعتقاد بعضی از محققان، ریشه

 آن تأسیس دارالفنون است (رینگر، ترین هاي امیرکبیر جستجو کرد که شاخص نبال آن، تالشد ) و به247: 1377میرزا (فوران، 

) و 42قمري، شماره  هجري 1268). با تأسیس دارالفنون، معلمان اروپایی به ایران وارد شدند (روزنامه وقایع اتفاقیه، 87 :1381

تاریخ طوالنی آموزش  چنین محتواي مطالب درسی شد. درگیري فرهنگی خاص در آموزش و هم ورود این معلمان، منجر به شکل

همین دلیل،  کشور، دارالفنون نخستین آموزشگاهی است که دولت، تمام مخارج تأسیس، نگهداري و ادارة آن را بر عهده گرفت. به 

   .تواند مبدأ تحول در آموزش ایران باشد می

  پیشینه مدارس خصوصی و دولتی 

گردد که  خان سپهساالر برمی ش) در زمان صدارت حاج میرزا حسین  ه1290صی در ایران به سال (تاریخچه تأسیس مدارس خصو

مدرسه مشیریه را در تهران تأسیس کرد. بدین ترتیب، تاریخ مدارس خصوصی تقریباً به قدمت مدارس دولتی است. در زمان پهلوي 

  اسالمی مشغول فعالیت بودند.  نیز مدارس خصوصی با عنوان مدارس ملی تا پیش از پیروزي انقالب

کلیه مدارس خصوصی، دولتی اعالم شدند. روزنامه کیهان با انتشار این خبر  1359تیر  29ر پس از پیروزي انقالب اسالمی، د

کار خواهند شد و به علت از  هنوشت: دبیران و معلمان مدارس مشهور پایتخت به نسبت عادالنه در کلیه مدارس تهران مشغول ب

  .شود همه امکانات مدارس شمال شهر در دیگر نقاط پایتخت توزیع می ،رفتن مدارس ملی میان

آموزان که از اول مرداد  نام دانش  هاي قبلی در مورد ثبت پیرو اطالعیه«اي اعالم کرد:  وپرورش تهران با صدور اطالعیه آموزش

ها ملی  ها، مدارس راهنمایی و دبیرستان ک از دبستانی  هیچ 59-60جاري (سه روز دیگر) انجام خواهد شد، در سال تحصیلی 

نامه شوراي انقالب جمهوري اسالمی گرفته شده و کلیه مدارس با هر عنوان دولتی بوده و  نخواهد بود. این تصمیم بر اساس تصویب

  »نام خواهند کرد. برابر مقررات مدارس دولتی ثبت

دهیم که کادر آموزشی  آنان اطمینان می يآموزان و اولیا قاطعانه به دانش«چنین افزود:  پرورش در این اطالعیه هم و  آموزش

در  هاي قبل نخواهد بود و ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا کادر آموزشی مزبور در کلیه مدارس مخصوصاً مدارس مشهور به شکل سال

خدمات جنبی از قبیل ناهار، سرویس، یک از مدارس نیز  نشین توزیع گردد و در هیچ  مدارس نواحی جنوبی و مناطق مستضعف

 2کلیه مدارس (به استثناي مدارس  زبان بیگانه (غیر از مواد درسی و امور تربیتی مصوب قانونی) و غیره وجود نخواهد داشت. ضمناً

. بنابراین نخواهد بود 2تر از ساعت  هاي بعدازظهر نیز زود نوبته) ساعات درسی بین صبح و بعدازظهر توزیع و ساعت شروع کالس

آموزان  نام نمایند. در سال تحصیلی جاري دانش ترین مدرسه محل سکونت خود مراجعه و ثبت آموزان به نزدیک الزم است دانش
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ها نیز فقط شهریه دولتی  آموزان دبیرستان گونه وجهی نخواهند پرداخت و از دانش ها و مدارس راهنمایی براي ثبت نام هیچ دبستان

وپرورش تهران طی دستورالعملی به کلیه نواحی و مدارس ابالغ نموده است تا با  فت خواهد شد. اداره کل آموزشریال) دریا 1710(

همزمان با انتشار این  »نام کلیه مراجعین اقدام نمایند.  آموزان و با رعایت مقررات نسبت به ثبت توجه به آدرس محل سکونت دانش

ما در این بخشنامه کوشش «وگو با خبرگزاري پارس گفت:  وپرورش تهران در گفت اطالعیه، خوشنویسان، مدیرکل وقت آموزش

آموزان قرار دهیم و امیدواریم با  طور عادي در اختیار دانش چه بیشتر زحمت اولیا را کم کنیم و امکانات آموزشی را به ایم تا هر کرده

  »طور کلی مرتفع کنیم. هاي ذهنی اولیا را به اجراي صحیح آن نگرانی

 مجمع و اسالمی شوراي مجلس تصویب از 1367سال  در غیرانتفاعی مدارس سال بعد از این اطالعیه، قانون تأسیس 8حدود 

 بخش به آن و واگذاري وپرورش آموزش مالی بار کاستن به توان می مدارس، این تأسیس گذشت. از اهداف نظام مصلحت تشخیص

  کرد. ذکر را آموزشی نظام در پیشرفت و تحول ایجاد و نظام آموزشی در تنوع ایجاد خصوصی،

اند. شایان ذکر است که این  سیستم شده این آموزان جذب درصد از دانش10طبق آمار، از زمان تصویب این قانون تاکنون حدود 

  درصد است. 15درصد در شهر تهران حدود 

 به هر هستند درصدد و برخوردارند یکدیگر با ابترق ویژگی از خصوصی هاي بخش مؤسسه دیگر مانند غیرانتفاعی هاي آموزشگاه

اهداف  از که دارد وجود امکان کنند. به همین دلیل، این جذب شان فرزندان نام براي ثبت را بیشتري والدین توجه ممکن شکل

صادر  باال نمرات با هایی کارنامه آموزشی مناسب اهداف ارزیابی و دقیق ارزشیابی بدون اینکه جمله از بگیرند. فاصله خود آموزشی

 متحمل را زیادي هاي هزینه و کند می پیدا مدارس این در نام ثبت به تمایل مختلف دالیل به نیز ها خانواده دیگر، سوي کنند. از

  خواهند کرد.  خودداري بخش این در مشارکت از اند، نرسیده خود نظر مورد اهداف به ببینید صورتی که در و شوند می

  انواع مدارس 

   :کرد بندي طبقه گروه 3 قالب در را کشور مدارس توان می

   دولتی (عادي) مدارس -1

  دولتی  نیمه مدارس -2

   .غیردولتی مدارس -3

درپی، فعالیت برخی از این مدارس با اساسنامه مصوب  دلیل تغییرات پی در ادامه شرحی کوتاه بر این مدارس ارائه شده است. به

  خوش تغییرات کلی شده است. ها سازگار نیست یا دست آن

  دولتی عادي مدارس - 1

 امر این عمل در اما. است ممنوع آن در شهریه پرداخت ظاهراً و شود می پرداخت دولت توسط ها هزینه کلیه مدارس نوع این در

 والدین از... و اجباري داوطلبانه، صورت به مبالغی مربیان و اولیا انجمن تحصیلی، سال طول و اوایل شود و در نمی رعایت

  کنند.  دریافت می آموزان دانش
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   دولتی نیمه مدارس -2

  :شوند می گروه تقسیم 3 این مدارس به

  مردمی (نمونه دولتی) نمونه مدارس) الف

شد که با گزینش  هاي راهنمایی تحصیلی و متوسطه اطالق می مدارس نمونه دولتی به واحدهاي آموزشی و پرورشی در دوره

مستعد و بهره گرفتن از معلمان کارآمد و مجرب و تأمین امکانات مناسب زمینه ارتقاي آموزشی و پرورشی  آموزان دانش

  آورد. آموزان را با اولویت مناطق کمتر برخوردار فراهم می دانش

  شاهد ب) مدارس

 آموزان شهدا هستند و دانش هآموزان از خانواد دانش درصد 60تا 40دهد. حدود  میمدارسی که خانواده شهدا را تحت پوشش قرار 

 وزارت توسط این مدارس هزینه .شوند می برخوردار مدارس این در حضور مجوز از معمول شهریه پرداخت با نیز عادي

  .است اندك بسیار کشور سطح در مدارس نوع این تعداد. شود تأمین می شهید بنیاد و وپرورش آموزش

  درخشان استعدادهاي مدارس) ج

وپرورش و تحت سرپرستی سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان بودند ولی نظارت و  ابتدا زیر نظر آموزش این مدارس در

مدیریت این مدارس با فراز و فرودهاي متعدد همراه بود. این مراکز از طریق برگزاري کنکور سراسري تعداد محدودي از شاگردان را 

دهد که تا  هاي خاصی قرار می کنند و تحت آموزش پس متوسطه گزینش میبراي ورود به دوره راهنمایی (متوسطه اول) و س

  حدودي با مدارس عادي و غیرانتفاعی متفاوت است. 

 مرکز دو ،1362 تحصیلی سال از. شدند احداث برجسته و تیزهوش آموزان دانش تحصیل هدف با درخشان استعدادهاي مدارس

 »استثنایی کودکان آموزش دفتر« نظارت تحت کردند که مبادرت پسر و دختر انآموز دانش گزینش به تهران شهرستان در آموزشی

 کرد و کلیه فعالیت به آغاز امنا هیئت نظارت تحت درخشان استعدادهاي پرورش ملی ، سازمان1364 سال در. کردند می فعالیت

 مرکز 60 تقریبا کشور، شهر 29در  1387در سال . شد می پرداخت و تأمین وپرورش آموزش وزارت توسط مذکور سازمان هاي هزینه

 و میلیون1 هزار ریال تا500 بین درخشان استعدادهاي مدارس کرد. در آن زمان شهریه فعالیت می آموز دانش هزار15 از بیش با

ن مدارس طوري که تعداد ای ، سیاست توسعه این مدارس آغاز شد، به1390بود. با تغییر مدیریت در فروردین  متغیر ریال هزار400

 660به  92مدرسه، و در مهر  538به  1391مدرسه، در مهر  439، 1390مدرسه رسیده بود، در مهر  358، به 1389که در مهر 

، و بیش از 1391نفر در مهر  345هزار و 106، به 1388نفر در مهر  200هزار و 60آموزان نیز از  مدرسه افزایش یافت. آمار دانش

  ید. به همین میزان، شهریه این مدارس در حد مدارس غیرانتفاعی افزایش یافت. رس 1392هزار نفر مهر 150

  انتفاعی غیر مدارس - 3

شوند. مبناي کار در این مدارس آن است  وپرورش و توسط اشخاص دایر می مدارس غیرانتفاعی مدارسی هستند که زیر نظر آموزش

ارس عادي تدریس شود ولی از امکانات بیشتري نسبت به مدارس ها و مطالب مد وپرورش همان کتاب که مطابق برنامه آموزش

  شود.  هاي کمک درسی بیشتري معرفی و تدریس می عادي برخوردار باشند. در اکثر این مدارس، به جاي امکانات بیشتر، کتاب



  اي مدرسه ریاضیات. 3   ها گزارش میزگرد

٢٠٢ 
 

 از انقالب از سپ سال را چند خود مجدد فعالیت خصوصی مدارس و رسید تصویب به غیرانتفاعی مدارس قانون ،1367در سال

 محسوب مدارسی زمره در این مدارس اسالمی، شوراي مجلس مصوب غیرانتفاعی، مدارس تأسیس قانون 1ماده سر گرفتند. مطابق

 و وپرورش آموزش وزارت عمومی هاي دستورالعمل و ها برنامه ضوابط، اهداف، مطابق و مردمی هاي مشارکت از محل که شوند می

 حاصله درآمد انحصاري صرف مذکور مدارس بودن غیرانتفاعی از منظور. شوند می اداره و احداث کورمذ وزارتخانه نظارت تحت

 برخوردار بیشتري صراحت از شهریه، در خصوص اساسنامه 7ماده. است مدارس آتی توسعه و جاري هاي هزینه جهت در مدارس

 هاي ب) کمک. آموزان دانش اولیاي از دریافتی تحصیلی ریهشه) الف: پردازد می مدارس از دسته این مالی منابع معرفی به و است

 آموزان دانش اولیاي از مبالغی اخذ بر تأکید دلیل به ترتیب، این به خیریه. و مؤسسات خیر افراد آموزان، دانش اولیاي از دریافتی

  .است شده منظور معمول تحصیلی شهریه بر عالوه

. شود می تعیین وپرورش آموزش تأیید و مؤسسان یا مؤسس پیشنهاد به ساله هر آموزشی، هاي هزینه و سطح اساسنامه مطابق

 مدارس بود قرار آغاز در است. غیرانتفاعی مدارس به براي ورود نام ثبت اولیه شروط جمله از تحصیلی شهریه پرداخت بنابر این

 نیت با مذکور، مدارس مؤسسان که است دهدا نشان شواهد اما شوند، احداث مردمی یا شخصی سرمایه و هزینه با غیرانتفاعی

 واسطه به مذکور مدارس. اند گذاشته راه این به قدم وپرورش، آموزش وزارت از مختلف هاي کمک دریافت و بانکی بهره کم هاي وام

در  موظفند غیرانتفاعی مدارس ضمناً. شدند می احداث دولتی زمین خرید و کم هاي بهره با تومانی میلیون 100هاي وام دریافت

 بر عالوه. نیستند برخوردار شهریه پرداخت قدرت از کنند که نام را ثبت آموزانی خیر، دانش افراد یا دولت از دریافتی هاي کمک قبال

 منجمله بضاعت بی آموز دانش 4 باید از کنند، می در این مدارس تدریس که وپرورش آموزش رسمی هر معلم ازاي به این،

   .کنند نام ثبت شهریه تخفیف با یا رایگان طور به فرهنگیان، هاي هخانواد آموزان دانش

  چند نوع خاص از مدارس

بندي کرد. درصد این مدارس بسیار اندك است. این مدارس  ها را رده تواند در سه رده باال آن انواع دیگري از مدارس هستند که می

  شوند:  صورت اجمالی و فشرده معرفی می به

  هاي مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی  مدارس با مشارکت

هاي احداث و تجهیز آن توسط خیر یا خیرین تأمین شده است) و خیر  این مدارس دولتی و خیرساز هستند (حداقل نیمی از هزینه

ید اند که به درخواست شوراي مدرسه و تأی یا خیرین تمایل به مشارکت در اداره مدرسه و استمرار حمایت مالی را داشته

 شوند.  صورت هیئت امنایی اداره می وپرورش شهرستان یا منطقه به آموزش

  مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایري

اي  منظور بهبود مدیریت واحدهاي آموزشی و پرورشی و افزایش موفقیت و کارایی در مدارس مناطق روستایی و عشایري مجموعه به

اند، انتخاب شده و همگی را با مدیریت یکی از  عادي دولتی که در یک منطقه قرار گرفته گونه واحدهاي آموزشی و پرورشی از این

  شوند. این واحدهاي آموزشی و تحت پوشش قرار گرفتن بقیه توسط آن مدرسه اداره می
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  هاي دولتی و سایر نهادهاي عمومی دستگاه به و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته مدارس

ها و سایر نهادهاي عمومی، مدارس و مراکز آموزشی وابسته به  ها، دانشگاه ها، سازمان از مشارکت وزارتخانه منظور استفاده بهینه به

شود تا با مشارکت و استفاده از ظرفیت این نهادهاي عمومی در توسعه  هاي مختلف تحصیلی تأسیس می ها در دوره آن

  ي مذکور به امر آموزش یاري شود. ها وپرورش با اولویت براي فرزندان کارکنان دستگاه آموزش

  مجتمع آموزشی تطبیقی

آموزان ایرانی است که مدتی از عمر خود را خارج از کشور گذرانده و آشنایی الزم با زبان فارسی و  ها براي تحصیل دانش این مجتمع

ارس را به طور مستقل نداشته وپرورش امکان تأسیس این مد چه آموزش آمادگی انطباق با نظام آموزشی جاري را ندارند. چنان

  نماید.  هاي ضمیمه در سایر مدارس اقدام می باشد، از طریق تشکیل کالس

  شبانه روزي مدارس

هاي  جمعیت و توسعه آموزش آموزان روستاهاي پراکنده و کم با هدف توسعه و امکانات آموزشی و ایجاد فرصت تحصیلی براي دانش

چنین در اهداف  آموز دارد این مدارس تأسیس شدند. هم ز به حضور مستمر و مداوم دانشهایی که نیا اي در رشته فنی و حرفه

آموزان روستایی به مراکز شهري و تربیت نیروي  تأسیس این مدارس، پیشگیري از تبعات اخالقی و اجتماعی ناشی از مهاجرت دانش

  ز آمده است.آموزان بومی نی انسانی مورد نیاز مناطق محروم و عشایري از بین دانش

  دور راه از مراکز آموزش

صورت دولتی و  هاي متوسطه به هاي نیمه حضوري و غیرحضوري در دوره شود که در آن آموزش به موسسه آموزشی گفته می

  گیرد.  وپرورش صورت می غیردولتی با هماهنگی و همکاري آموزش

  مدارس ورزش

آموزان مستعد و ایجاد  شناخت، رشد و شکوفایی استعدادهاي ورزشی دانشمدارسی که در آن براي فراهم ساختن شرایط الزم براي 

زمینه مناسب براي رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر اساس قانون مدارس غیرانتفاعی یا به صورت دولتی (وابسته به سایر 

هاي مختلف  بر برنامه درسی رسمی دوره آموزان عالوه شود و در آن دانش اندازي می ها و مراکز غیروابسته) راه ها، سازمان وزارتخانه

  گیرند.  هاي ورزشی را فرا می تحصیلی، مهارت

  دبیرستان تربیت بدنی و علوم ورزشی

ها تربیت نیروهاي انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی کشور و تربیت نیروهاي مستعد و ایجاد پشتوانه براي  هدف این دبیرستان

ها در رشته تربیت بدنی  ملی و آماده کردن افراد براي ورود به مراکز تربیت معلم و دانشگاه اي و هاي ورزشی، محلی، منطقه تیم

وپرورش تأسیس  وپرورش استان و موافقت اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش است. این مدارس به پیشنهاد اداره کل آموزش

  شوند. می



  اي مدرسه ریاضیات. 3   ها گزارش میزگرد

٢٠٤ 
 

  مدارس ایثارگران

خاصی متناسب با نیازهاي عمومی ایثارگران (رزمندگان، جانبازان و آزادگان) تناسب ها نظام آموزشی  مدارسی هستند که در آن

هاي آنان برخوردار باشد و امکان تقویت بنیه علمی آنان را  ها و آمادگی بیشتري دارند و از انعطاف الزم براي انطباق با انواع توانایی

  براي ادامه تحصیل فراهم آورد. 

  ته بهیاريهاي کار دانش رش دبیرستان

چنین تأمین و تربیت نیروي کمکی در حرفه  براي تأمین و تربیت بهیاران جهت انجام وظیفه در مراکز بهداشتی و درمانی و هم

گونه  وپرورش این پرستاري بر اساس موافقت و شرایط مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب وزارت آموزش

  شود.  مدارس تأسیس می

  استثنایی)  آموزان با نیازهاي ویژه (مدارس اي خاص دانش اي و حرفه حرفه ارس پیشمد

آموزان به سبب نارسایی جسمی، ذهنی، روانشناختی، هیجانی یا اجتماعی در زمینه یادگیري یا  از آنجایی که تعدادي از دانش

دیده بینایی، معلولین  دیده شنوایی، آسیب آسیبتوان ذهنی،  آموزان کم سازگاري با محیط داراي مشکالتی هستند (شامل دانش

ها در مدارس عادي یا خاص وجود ندارد، لذا این مدارس تأسیس  جسمی حرکتی و چند معلولیتی) و امکان ادامه تحصیل آن

  شوند.  می

  مدارس قرآنی

ها و  ر در جداول مواد درسی دورهمند عالوه بر برنامه درسی و ساعات مقر آموزان مستعد و عالقه مدارسی هستند که در آن دانش

  گیرند. هاي تکمیلی قرآنی را فرا می ها و مهارت جلسه آموزشی در هفته، معارف، شایستگی 6هاي مختلف تحصیلی، حداکثر  رشته

  آمار مدارس 

سال تحصیلی  را در هاي درس کشور وپرورش تعداد کلی کالس ریزي، نیروي انسانی و فناوري اطالعات وزارت آموزش مرکز برنامه

درس ابتدایی،   کالس 46هزار و 310این آمار،  بر اساس اعالم کرده است.کالس درس  243هزار و 559ر مجموع د، 94-1393

درس   کالس 443هزار و 12درس دوره متوسطه دوم و   کالس 236هزار و 150درس دوره متوسطه اول،   کالس 518هزار و 86

کالس درس در دوره  446هزار و 34چنین  هم بر اساس آمار این مرکز، ود دارد.وپرورش استثنایی در کشور وج آموزش

اعالم شده مدرسه  171هزار و 107، مذکورتعداد کلی مدارس کشور در سال تحصیلی تشکیل شده است. در مجموع دبستانی  پیش

مدرسه دوره  186هزار و 21سطه اول، مدرسه دوره متو 79هزار و 23مدرسه ابتدایی،  346هزار و 61این آمار به تفکیک،  .است

دبستانی در  تعداد کلی مدارسی که دوره پیشاست. وپرورش استثنایی در کشور  مدرسه آموزش 560هزار و  متوسطه دوم و یک

  .شده استمدرسه عنوان  702هزار و 21شود  ها برگزار می آن
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  هاي مختلف  آموزان در سال تعداد دانش

  

   کنکور سراسري هاي یکنندگان و قبول شرکت

  

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

7,513 7,029 6,648 6,207 6,007 5,828 5,726 5,655 5,592 5,633 5,702
6,851 7,018

4,954
4,866 4,679

4,371 4,146 3,939 3,708 3,478 3,292 3,245 3,228
2,113 2,071

4,462
4,284

4,254
4,186 4,182 4,117 4,008 3,957 3,670 3,474 3,398 3,278 3,288

متوسطه دوم متوسطه اول ابتدایی

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

شرکت کنندگان     قبولی    

  ھزار نفر

  نفر ھزار
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   ارشد) (کارشناسی و کارشناسی  ظرفیت پذیرش رشته ریاضی

  

  

  ارشد) (کارشناسی  ظرفیت پذیرش رشته ریاضی

  

  بررسی اجمالی وضعیت موجود و چالش پیش رو 

ئز اهمیت است که ها و کاهش جمعیت متقاضی ورود به دانشگاه، تب کنکور باالست. این نکته حا رغم افزایش ظرفیت دانشگاه علی

هاي آموزشی در مدارس و  تواند کاهش یابد، اما در عمل، استیالي بنگاه هاي اجتماعی نسبت به آموزش می بسیاري از حساسیت

ویژه آموزش ریاضی شده است. حفظ فشار کنکور بر جامعه و باال  ها موجب تغییر مسیر در آموزش به نادیده گرفتن اثرات فعالیت آن

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

کارشناسی      کارشناسی ارشد     

168 182 232 289 301 355 457 479 558
744 879

1089
1284 1354

1972

2374

2880

4722

5057
4835

4666



  اي مدرسه ریاضیات. 3   ها گزارش میزگرد

٢٠٧ 
 

جویند و این باعث فشار بیش از حد  ها بیشتر بر والدین تأثیر گذاشته و گویا آنان تمام امیال خود را در آن می آزمون نگه داشتن تب

ها تأثیر این شکست در دوران جوانی به سختی قابل جبران است. این تب  شود که در صورت ناکامی در آزمون آموزانی می بر دانش

نگري والدین به راه  کند تا کاسبی پررونق خود را از راه سوءاستفاده از حس آینده هم میفرصت خوبی براي دالالن آموزشی فرا

  بیاندازند. 

تر هستند موجب شده است  ها نسبت به آموزش فرزندشان حساس آموزانی که والدین آن از سوي دیگر، جدا کردن دانش

آموزان براي درس خواندن  یجه، در مدارس دیگر انگیزه دانشخوانند به مدارس خاص بروند. در نت آموزانی که بیشتر درس می دانش

ها از مدارس دولتی  عالوه، بخشی از امکانات مالی این خانواده رود. به کمتر شده و روح رقابت و آموختن در این مدارس از بین می

  شود. هاي آموزشی بیشتر می برابريخارج شده و نا

آموزشی و انتظار باالي والدین از مدارس خاص موجب شده است این مدارس ضمن نقد دیگر آن است که در نتیجه این تفکیک 

ها و مفاهیمی  هاي عملی و علمی داشته باشند، به دنبال آموخته ریزي براي ارتقاي مهارت که برنامه رقابت با یکدیگر، بیش از آن

سازي  عالیت آموزشی این مدارس، صرف آمادههاي مختلف موفق سازند. بخش بزرگی از ف آموزان را در آزمون باشند که دانش

شود. در  هاي تشخیصی (مانند تیمز و پیزا) می هاي محلی، آزمون هاي خاص مانند المپیاد، رقابت آموزان براي سؤاالت آزمون دانش

ها نیز مشهود  گاهزش در دانشاین شرایط، یادگیري مفهومی جاي خود را به یادگیري براي عبور از آزمون بدهد که اثر این نوع آمو

  است.

تر با اختصاص منابع کافی  ریزي گسترده بررسی موشکافانه وضعیت آموزشی موجود، و ارائه طرحی جامع براي آن نیازمند برنامه

  است. 
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درسی که تحقق اهداف آموزش ریاضی رسمی کشور را  شناسی رفتار سوداگرانۀ ناشران کمک آسیب

  کشند به چالش می

  

  صابر قدمی، اسمیمحمد حسام ق

ghasemi.math91@gmail.com  
  

درسی ریاضی، کماکان شاهد وسعت دایرة نفوذ و هاي قانونی مسئول در حوزة تولید و نشر منابع کمکرغم نظارت نهادعلی چکیده:

حوزة خاص  درسی بر نظام آموزشی کشور هستیم. این سوداگري درتأثیرگذاري ناشران سودجوي فعال در صنعت نشر منابع کمک

نگاهی به انتظارات برنامۀ درسی آموزش ریاضی به بهانۀ برخی دالیل از نمود بیشتري برخوردار است. در این مقاله با داشتن نیم

هاي ناشی از عدم نظارت دقیق و تخصصی یابی از برخی آسیبریاضی و اهداف واالي آموزش و یادگیري ریاضی، به بررسی و علت

آموزي و معلمان ریاضی کشور حجم و بدون قید و منعِ این منابع در میان جامعۀ دانشع و توزیع فراگیر، پربر محتواي این مناب

هاي مسئول در جهت تواند براي نظارت و هماهنگی بیشتر بین نهادپردازیم که میهایی میکار پردازیم. در نهایت، به ارائۀ راه می

  اشند.ها، کارساز بکاهشِ اثرات این نوع آسیب

  .طلبی و سوداگريدرسی، آموزش ریاضی رسمی، اهداف آموزش ریاضی، منفعتناشران منابع کمکهاي کلیدي:  واژه

  

  مقدمه -1

تواند مفید و مکمل امر یادگیري و یاددهی اي آن، میرسمی ریاضی در کنار آموزش زیاضی به شکل رسمی و مدرسهآموزش غیر

ها، به تکمیل فرآیند هاي خاصی است که آموزشگران ریاضی با علم به این ویژگیي ویژگیرسمی داراریاضی باشد. آموزش غیر

ها، گستردگی آن و نگنجیدن آن در قید مکان و ترینِ این ویژگیکنند. از مهمرسمی تاکید میهاي غیریادگیري از مسیر آموزش

هاي نوین، در هر ظرفی از تکنولوژي جاي شود و جوابگوي رياي که این نوع از آموزش، قادر است در عصر فناوزمان است به گونه

هاي که کتاب هاي مختلفی خارج از مدرسه و کالس درس استها و نمودچنین این نوع آموزش داراي زمینههاي بشر باشد. همنیاز

هاي شش دستۀ کتاب آموزشی را بههاي کمکهاست. دفتر انتشارات کمک آموزشی، کتابدرسی تنها یکی از این نمودکمک

المعارف و درسی، فرهنگ و دایرهآموزان، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، کمکافرایی دانشافزایی معلمان، دانش دانش

هایی هستند که در چارچوب درسی، کتابهاي کمککتاب« تقسیم کرده است. بنا به تعریف این دفتر،  هاي جنبی و سرگرمیکتاب

هاي در ایران، آن چه که به عنوان کتاب». پردازند، به تکمیل، تعمیق و توسعۀ آموزش محتواي مورد نظر میبرنامۀ درسی مصوب

طور المسائل و کتاب نمونه سوال هستند که بههاي تست و کنکور، حلشود در اصل همان کتابدرسی ریاضی شناخته میکمک

درسی شناخنه ها به اشتباه به نام کمکگیرند. هر چند این کتابرار میاي در نظام آموزشی فعلی ایران مورد استفاده قگسترده

رسمی نامید. یک کتاب درسی براي تحقق اهداف آموزش ریاضی غیرها را کتاب کمکتوان آنشوند ولی در حقیقت نمی می

هاي ذهنی و عملی و منطبق بر درسی در صورتی که به منظور ایجاد انگیزه و توسعۀ یادگیري، افزایش دانش، پرورش مهارت کمک
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گري، خالقیت و اهداف عالی یادگیري ریاضی (مانند پرورش تفکر واگرا، استدالل کردن، حل مسئله، جستجوگري، پرسش

توان به معناي واقعی سازنده و مفید دانست. موضوع دیگر، باز بودنِ راه ناشران سودجو در تولید آفرینندگی و ...) باشد را می

بینند و به استاندارد و بازاري است که در مسیر خود، فقط فیلتر نظارت عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را میغیر هاي کتاب

هاي تخصصی وزارت آموزش و پرورش، آموزشگران ریاضی، متخصصان دانشگاهی و معلمان با تجربه، دست به دور از نظارت

هاي آموزشی رشد، آقاي محمد ناصري به عنوان مدیر کل دفتر شنوارة کتابزنند. در نشست خبري دهمین دورة جسوداگري می

درسی موجود در بازار، هاي کمکدرصد از کتاب 50فقط «کند که آموزشی وزارت آموزش و پرورش عنوان میانتشارات کمک

 و» آموزشی ندارداي کمکهوزارت ارشاد دقت و حساسیت الزم را در اعطاي مجوز به کتاب«و » مطابق استانداردها هستند

که این جمالت تنها گوشه اي  3»میلیون تومان براي تبلیغات به صدا و سیما پرداخته است 500ناشري را سراغ دارم که «چنین  هم

دهد. باید از خود بپرسم که ناشران فعال در این حوزه، چقدر با اصول و هاي مسئوالن مربوط به این بخش را نشان میاز دغدغه

رسمی، آشنایی دارند؟ آیا مسئوالن، این مسئله را به چشم یک اف آموزش ریاضی، چه به صورت رسمی و چه به صورت غیراهد

اندیشی هستند؟ چه هاي ناشی از آن آگاهند و به دنبال چارهبینند؟ آیا از آسیبچالش بزرگ پیش روي نظام آموزشی کشور می

طلبانۀ ناشران هایی هستند که سعی داریم با بررسی رفتار منفعتها سوالمفید است؟ این رفت از این وضعیت،کارهایی براي برون راه

  ها باشیم.سودجو، به دنبال پاسخی براي آن

  

  ها در تولید و نشرآن جایگاه تأمل برانگیز ناشران کمک درسی از نظر آمار و توانایی - 2

سر کشور راه اندازي شده و با حداکثر تامراکز دانشگاهی بسیاري در سر چند سالی است که مطابق با سند چشم انداز توسعۀ کشور،

به جذب و تربیت دانشجو مشغولند. انتظار این بود که با وجود شتاب در توسعۀ کمی  توان خود (یا حتی بیش از توان تعریف شده)

-آموزان و خانوادهو کاهش ترس و اضطراب دانشها و مراکز آموزش عالی کشور، شاهد رخت بربستن دیو کنکور از این دیار دانشگاه

هایشان از مواجهۀ با آن باشیم که نه تنها چنین نشد (چرایی آن، موضوع بحث ما نیست)، بلکه کماکان شاهد تداوم رونق بازار 

ن براي توجیه ورود هاي میلیاردي هستیم. جالب آن که خود ناشراها با هزینهناشران سودجو و تبلیغات گسترده و پر زرق و برق آن

کنند و حتی گاهی رسالت شغل شان به این حوضه، دالیل آموزشی و فرهنگی (و نه تولید ثروت و منافع مالی) را عنوان میگسترده

ترین دالیل ناشران دانند. از عمدههاي درسی میهاي درسی و محتواي کتابهاي موجود در برنامهخود را در راستاي جبران کمبود

توان به موارد است)، می ها هاي آنسی (که ادعا دارند همین دالیل هستند که موجب ترغیب دانش آموزان به تهیۀ کتابدرکمک

تواند براي هایی براي سودجویی و تولید ثروت بیشتر هستند و البته برخی از دالیل هم میها بهانهزیر اشاره کرد که برخی از آن

  باشد:نظران قابل تامل مسوالن و صاحب

 هاي درسی به ویژه دشوار بودن متون رسمی ریاضی،کم محتوا و مبهم بودن کتاب -1

هاي درسی و نظام سنجش و ارزیابی که به شدت رویکردي رقابتی دارد (کنکور عدم تناسب بین انتظارات مولفان کتاب -2

 سراسري و امتحانات نهایی)،

                                                             
  .30/10/1392به گزارش پایگاه خبري فرهنگ انقالب اسالمی(فرهنگ نیوز) در تاریخ  3
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 فهمیدن بیشتر،قائل بودن حقی براي دانش آموزان به نام حق دانستن و  -3

 هاي درسی به ویژه درس ریاضی،کننده بودن کتابنبود تنوع در منابع رسمی، یکنواخت و خسته -4

 آموزان،هاي رسمی براي پرداختن به جزئیات و پاسخگویی به همۀ سواالت دانشکافی نبودن زمان کالس -5

 در همۀ مناطق کشور،  اي معلمان و توزیع ناعادالنۀ امکانات آموزشییکسان نبودن توانایی حرفه - 6

هاي متعدد ریاضی( هندسه، جبر و احتمال، ریاضی، آموز در میان کتابیکسان نبودن عملکرد و یادگیري هر دانش -7

ریاضی پایه، حسابان، حساب دیفرانسیل، هندسۀ تحلیلی و جبر خطی، ریاضی گسسته، آمار، ریاضی عمومی، ریاضی پایه 

 اي خاص.وهو ...) و لزوم تدریس هر درس به شی

هایی پوچ براي توسعۀ کسب و کار این ناشران. اما در عین حال، شکی نیست که برخی از این دالیل چیزي نیستند جز بهانه

  اندیشی بیشتر دارد.اند که جاي تأمل و چارهبرخی از دالیل نیز، همچون مورد دوم، حقیقتی آزاردهنده

ناشر در حوضۀ نشر کتاب فعال بوده و به  5988، تعداد 1393ماه تا تیر 1390ال ، از ابتداي س4بنا بر آمار موسسۀ خانۀ کتاب

درسی و آموزشی بسیار فعال بوده و به طور معناداري در صدر ناشر کمک 15چاپ کتاب مبادرت داشته اند. از این تعداد، 

ب چاپ شده و داراي مجوز از وزارت ترین ناشران ایران قرار دارند. جدول زیر که فقط بر حسب تعداد عنوان کتاپرفروش

فرهنگ و ارشاد اسالمی است، خود گویاي حضور پررنگ این ناشران در نظام تعلیم و تربیت کشور است که طبعاً رتبۀ باالي 

آموزشی -ها به جامعه با نیات صرفاً فرهنگیتواند نشان دهندة خدمت آنهاي چاپ شده نمیها بر حسب تعداد عنوان کتابآن

  !باشد

کند که چه درسی ریاضی وجود ندارد و این جدول هم مشخص نمیهاي کمکهرچند آمار دقیقی از نسبت و سهم کتاب

-اند اما با این وجود و با توجه به تنوع موجود در موضوعات درسی کتابها در زمینۀ دروس ریاضی به چاپ رسیدهتیراژي از کتاب

درسی ریاضی سهم و آمار قابل توجهی را از نشر این هاي کمکان حدس زد که کتابتوهاي ریاضی به ویژه در مقطع متوسطه، می

  توان از جدول فوق دریافت کرد:اند. چند واقعیت را میحوزه به خود اختصاص داده

و نزدیک بودن تعداد کل عناوین با  7و  6هاي شمارة اختالف فاحش میان تعداد چاپ نخست و تجدید چاپ در ردیف -1

تواند نشانۀ آغاز فعالیت این ناشران باشد که موید وجود جاذبۀ مسحور کنندة این بازار اوین چاپ نخست، میتعداد عن

 است که باعث شده در گام اول با این تعداد عنوان به سوي آن خیز بردارند.

دم نوآوري متناسب روز نبودن و عنشانۀ به 15و  14هاي شمارة اختالف میان تعداد چاپ نخست و تجدید چاپ در ردیف -2

اي، آنچنان چون ریاضیات مدرسهبا شرایط بازار (و نه نوآوري به معناي محتوایی، زیرا ماهیت و محتواي یک علم هم

هاي محتوایی داشته باشد) و امید بستن و اتکا بر عناوین موفق و پرفروش دستخوش تغییر نیست که نیاز به نوآوري

دهد که چقدر مولفۀ تغییر در شکل و ظاهر و زار است. این موضوع، نشان میقدیمی براي فعال ماندن در این با

تواند در فروش (و نه ارتقاء کیفیت) هاي نوین تبلیغاتی، میها متناسب با شیوهکارگیري اسامی اغوا کننده در کتاب به

 موثر باشد.
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  اي مدرسه ریاضیات. 3   ها گزارش میزگرد

٢١٢ 
 

  

  

  

نیز نشانۀ خیز بلند این ناشر براي اختصاص سهم  1ف شمارة اختالف میان تعداد چاپ نخست و تجدید چاپ در ردی -3

بیشتري از این بازار به خود است. البته قرار گرفتن در رتبۀ نخست این جدول، به معناي داشتن سهم بیشتري از بازار 

اد عناوین این شود و نه تعداد عنوان! بزرگ بودن رقم تعدنیست زیرا این موضوع با مولفۀ تعداد تیراژ کتاب سنجیده می

ها و دروس تواند به این دلیل باشد که این ناشر، بیشتر در حوزة دروس دانشگاهی فعال است و این تنوع در رشتهناشر،می

بندي را انجام دانشگاهی است که باعث باال بودن تعداد عناوین این ناشر شده است. اگر بخواهیم از لحاظ تیراژ کار رتبه

دام ناشر موفق به تسخیر بخش عظیمی از بازار شده است، باید تنها یه یک ناشر اشاره کرد و دهیم و مشخص کنیم که ک

درسی قرار دارد (حداقل به است که از نظر تیراژ کتاب، نه تنها در ایران در رتبۀ نخست ناشران کمک 4آن ناشرِ ردیف 

یریت این انتشارات ارائه کرده است، این مدت شش سال منتهی به سال نگارش این مقاله)، بلکه مطابق آماري که مد

میلیون  5ها نیز حدود میلیون جلد کتاب که جمعیت جامعۀ خریداران آن 10انتشارات با چاپ و فروش سالیانه تقریبا 

  تجدید چاپ  چاپ نخست  هاتعداد عنوان کتاب  ردیف

1  3234  2754  480  

2  2877  344  2533  

3  2643  422  2221  

4  1995  116  1879  

5  1157  258  899  

6  897  896  1  

7  881  880  1  

8  763  98  665  

9  655  567  88  

10  562  355  207  

11  548  56  492  

12  387  64  323  

13  366  292  74  

14  275  16  259  

15  215  43  172  



  اي مدرسه ریاضیات. 3   ها گزارش میزگرد

٢١٣ 
 

هایی که هر سال به آموزان مناطق محروم و کتابکه به دانش میلیون کتابی 2دانش آموز است (البته در این آمار، تعداد 

شود و ظاهراً بیشتر با مقاصد تبلیغاتی و نفوذ در مدارس است، لحاظ نشده است)، لمان تحت عناوین مختلف اهدا میمع

 نظیر است.میانه نیز بیدر منطقۀ خاور

عنوان کتاب است. این آمار، از آن  2000و بعضاً  1000، رقمی باالي 5تا  1هاي هاي ناشران ردیفتعداد عناوین کتاب -4

برانگیز است که این ناشران، بیشتر در حوزة آموزش و پرورش فعال هستند و نه دانشگاه! به این معنا که با  جهت تأمل

رود که آمار تعداد عناوین هاي رسمی مدارس، عددي محدود و مشخص است و انتظار میوجود این که تعداد عنوان کتاب

کمی بیشتر از این باشد، اما چنین نیست. سوال اصلی نیز  هاي این ناشران نیز به همین تعداد محدود و یا تنهاکتاب

هایی با عناوین متعدد که فقط براي همین جاست؛ وجود این اختالف بیانگر چیست؟ پاسخ بسیار روشن است؛ چاپ کتاب

اگون، هاي گونها و ترفندهایی که مزین به اسامی عجیب و غریب و آغشته به رنگاند! کتابیک موضوع درسی تهیه شده

  شوند.چاپ و توزیع می

  هاآسیب - 3

هاي زیادي اشاره کرد که جامعۀ ریاضی کشور به ویژه آموزش و پرورش رسمی از ناحیه ناشران بازاري توان به رفتارهر چند که می

-ها و دانشنوادهآسیب وارده به اعتماد خاتوان به ها، میمسئولیت دچار خسارت شده است، اما از جملۀ مهمترینِ این آسیبو بی

آموزان به آموزش رسمی ریاضی، تحت الشعاع قرار گرفتن اهداف واال و سطح عالیِ آموزش و یادگیري ریاضی، آسیب به جو روانی 

هم زدن چنین براي تدریس ریاضی، اخالل در برنامۀ درسی ریاضی در حال اجرا در مدارس رسمی و همهاي حرفهکالس و شیوه

  اشاره کرد. تر تحصیلیتر و حساسورود سوداگران به سطوح پایینآرامش کودکان با 

 آموزان به آموزش رسمی ریاضی دارندها و دانشآسیب رسیدن به اعتمادي که خانواده - 1

هاي مورد نظر نظام سنجش و ارزشیابی سراسري ریاضی (به ویژه هاي ایرانی هنوز از تفاوت بین هدفبسیاري از خانواده

هاي تدریس و یادگیري ریاضی به شکل رسمی آن، شناخت دقیقی ندارند. سراسري) و فلسفه و هدف در موضوع کنکور

- ها نیز اطالع چندانی ندارند. این عامل باعث میپوشانی و تضاد بین این دو دسته از هدفها از میزان همچنین آنهم

ی (سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت آموزش هاي دولتیِ متولی امر آموزش و ارزشیابها، همۀ بخششود که خانواده

شوند فرزند جهت ببینند. والدین وقتی که متوجه میو پرورش) را در مسیر قبولی فرزندشان در کنکور سراسري، هم

ها در درس ریاضیات مدرسه، به درصد بسیار پایینی از سواالت درس ریاضی کنکور سراسري پاسخ داده کوشا و موفق آن

ها را به کم تقصیرها اگر به توانایی فرزند خود مطمئن باشند، کمگردند. آناست که به دنبال مقصر می است، طبیعی

یابند که اصالً آموزش رسمی در مدرسه، به دنبال اهداف میها دراندازند! آنگردن مدرسه، معلم و کالس درس می

اش، دل به نتایج خوبی ر و تضمین آیندة تحصیلیدیگریست و این اشتباه است که براي موفقیت فرزندشان در کنکو

کنند که باید دست به کار شوند و آموزش رسمی را که ببندند که در مدرسه برایش اتفاق افتاده است. بنابراین فکر می

ها چندان دلسوز، مقید و کارآمد نیست (درجهت موفقیت نهایی یعنی قبولی در یک رشتۀ سرنوشت ساز به تصور آن

شود و دیگر کسی به این هی)، دور بزنند. شوربختانه اینجاست که اعتماد به نظام رسمی آموزش دچار خدشه میدانشگا

» هاي درسی هستند و نه منابع دیگرمحور طرح سواالت، تنها کتاب«جملۀ مشهور مسئوالن سازمان سنجش کشور که 



  اي مدرسه ریاضیات. 3   ها گزارش میزگرد

٢١٤ 
 

هاي کنکور استفاده درسی یا کالسمنابع ناشران کمک گاه ازهیچ«هاي برتر کنکور که شدگان رتبهو یا این حرف قبول

نام در درسی و ثبتها، نه تنها منابع کمککند. این یک واقعیت تلخ است که بسیاري از خانواده، اعتنایی نمی»نکرده اند

ثمر بخشی تلقی هاي اصلی و ها را آموزشدانند بلکه آنهاي کنکور را مکملِ آموزش فرزندانشان در مدرسه میآموزشگاه

هاي درسی ریاضی آموزان نیز به کفایت کتاببخش آیندة تحصیلی فرزندانشان باشند. دانشتوانند نجاتکنند که میمی

هاي درسی توان تنها با اتّکا و اعتماد به کتابها بر این باورند که نمیاند. آنهاي سراسري مشکوكبراي توفیق در آزمون

 گذرد به نتیجۀ دلخواه دست یافت. س ریاضی میچه که در کالریاضی و آن

 

 الشعاع قرار گرفتن اهداف واال و سطح عالی آموزش ریاضیتحت -2

اي براي موضوعات هاي تازهها و نکتهها ارائۀ تکنیکدرسی که هدف از نگارش آنهاي کمکروشن است که کتاب

رسیدن به سرمنزل مقصود که همان اهداف متعالیۀ توانند به منزلۀ مرکبی براي گاه نمیمختلف ریاضی است، هیچ

آوردي براي پرورش خالقیت و هاي بازاري کنکور، چه دستآموزش ریاضی است، مورد استفاده قرار گیرند. کتاب

مسئله و خبرگی وار و واگرا اندیشیدن، استدالل کردن، انتزاعی فکر کردن، تجزیه و تحلیل کردن، حلآفرینندگی، ریاضی

هایی که حتی مجال کشف یک نکته را توسط خود اند؟ کتابگري پرداختن، داشتهو به جستجوگري و پرسشدر آن 

چنین اهداف واالیی باشند. اما زنگ خطر توانند مدعیِ داشتن دغدغۀ تحقق اینگاه نمیدهند هیچآموز، به او نمیدانش

الشعاع قرار گرفتن این اهداف عالی از سئوالن در برابر تحتبینیم مگاه که میوقتی است که به صدا در آمده است، آندیر

هاي موجود، به فراهم شدن ها و آسیبپوشی از ضعفجانب ناشران سوداگر، خاموش هستند و حتی گاهی با چشم

هاي ریاضی از اسب چاالك خالقیت و تفکر ها و نکتهافتادن مرکب چموش و بارکشِ تکنیکبستري مناسب براي پیش

  کنند!ضی کمک میریا

 

 هاي تدریس ریاضی معلمانصدمه به آرامش روانی کالس درس و تأثیر منفی بر روي روش - 3

ها آموران از آندهد این است که دانشهاي سوم و چهارم متوسطه را آزار میموضوعی که بیشترِ معلمان ریاضی پایه

آموزان از معلمان خود توقع دارند که براي ر دارند. دانششده، انتظاتدریسی متفاوت و یا فراتر از وظایف معمول و تعریف

کردن این انتظار اي همراه با نکات کنکوري ارائه کنند. برآوردهشود، سواالت چهارگزینههر موضوعی که تدریس می

ري متعارف هاي تدریس معلم و در نتیجه، اخالل در فرآیند یادگیها و روشریزيآموزان، مستلزم تغییر در برنامهدانش

آموز محدود و مرتبط نیست و گاهاً این مدیران مدارس و مسئوالن هاست. ایجاد چنین توقعی،تنها به دانشدر این پایه

آموزان آن مدرسه یا منطقه، فشاري مضاعف را محلی آموزش و پرورش هستند که با اشتیاق به افزایش آمار قبولی دانش

ند بسیاري از معلمان متأسفانه به این انتظار نابجا واکنش مثبت نشان داده و از کنند. هر چبر کالس و معلم تحمیل می

هاي آزمایشیِ آموزشگاه هستند، اما از وجود هایی متناسب با کنکور و آزموندرسابتداي سال تحصیلی به دنبال طرح

وقتی که زمانِ کالس درس،  رسند.چنین وضعیتی که موجب ایجاد این توقعات نامتعارف شده است، راضی به نظر نمی

توان به جرأت گفت که هاي کنکور سپري شود، میهاي موجود در کتابها و مقایسۀ تکنیکبیشتر به تحلیل تست

هایی جدي و آزاردهنده شده است که تأثیرات منفی خود را بر روي فرآیند یادگیري و آموزش رسمی دچار آسیب

 یاددهی حقیقی ریاضی، گذاشته است.



  اي مدرسه ریاضیات. 3   ها گزارش میزگرد

٢١٥ 
 

 

 ل در برنامۀ درسی ریاضی در حال اجرا در مدارس رسمیاخال - 4

هاي تدریس معلمان و فضاي حاکم گرفت، روشاي که مورد آسب قرار توان گفت که ناحیهدربارة آسیب شمارة قبل، می

هاي درسی، که بخشی حساس و ها و واحدبر کالس درس ریاضی بود، اما در مورد حاضر، توالی و نظم حاکم بر پایه

گیرد. به این معنا که برخی از هاي سودجو قرار میلیدي از هر برنامۀ درسی است، مورد آماج ناشران و آموزشگاهک

- نام و تدریس واحدآموز به پایۀ باالتر ورود پیدا کند به ثبتها، پیشاپیش و قبل از آن که دانشها در تابستانآموزشگاه

آموزانی که در کالس درس شما کنند. تصور کنید که دانشاقدام می هاي ریاضی،هاي اصلی آن پایه به ویژه واحد

که آن را رسماً پاس نکرده ها درس داده باشند ولو آناند، مطالب آن درس را قبالً جایی خارج از مدرسه به آننشسته

هایشان به ن و خانوادهآموزاباشند! علّت این معضل تازه ظهور کرده (هر چند هنوز فراگیر نشده است) واضح است؛ دانش

خرند! وقت و زمانی که به تصور ها، در عوض آن زمان میدهند و به قول این آموزشگاهرسمی پول میهاي غیرآموزشگاه

هاي بیشتري براي کار بر تواند به فرصتها قرار است در مدرسه و کالس رسمی به کندي و به بیهودگی بسوزد، میآن

اي شود که معلم در کالس با عدهها تبدیل شود. از دید ما، مشکل وقتی تازه شروع مینکتهها و ها، تکنیکروي تست

آورد و ها را به وجد نمیها تازگی ندارد، آنآموزِ خسته و خنثی مواجه است که مطالب آن درس دیگر براي آندانش

آموزان در کالس درس منفعل هستند و نشاي از دابینند عدهگویی است. معلمان وقتی که میسرتاسر تکرار و دوباره

-دانند و میشنوند که؛ آن چه را که قرار است در آن جلسه تدریس شود، میشوند، پاسخ میها جویا میعلت را از آن

بینی کنند. این موضوع براي معلمان بسیار آزاردهنده است. این پدیده توانند به درستی رفتار و گفتار بعدي معلم را پیش

  تواند باعث کاهش انگیزه و شوق در معلمان براي تدریس شود.میحتی 

 

 هم زدن آرامشی که الزمۀ این مقاطع استتر تحصیلی و برورود به سطوح پایین -5

دبستانی و دورة ابتدایی، که با تر، مانند پیشتر و حساسهاي پاییندرسی به پایهورود تنش آفرین ناشران منابع کمک

تواند موید رسالت فرهنگی مورد ادعاي این ناشران باشد. در این سطوح، براي والدین همراه است، نمی تبلیغات اغواکننده

ي فکري، تجربۀ آموزگاران دلسوز و ها هاي جذاب و سرگرم کنندة تدریس همراه با بازيمنابع آموزشی رسمی، شیوه

کند. اصوالً آموزش به کودکان در این د، کفایت میآموزشی مورد تأییها از منابع استاندارد و وسائل کمکاستفاده آن

مقاطع، بیشتر وابسته به فرآیندهاي یادگیري مبتنی بر اکتشاف و آفرینندگی توأم با آرامش و به دور از هر گونه رقابت 

شک همگی دلسوز و نگران آیندة کودکان ناسالم است. این یک آسیب جدي است که سودجویان، روانِ والدین (که بی

  شان هستند) را به بهانۀ کسب درآمد بیشتر، درگیر و پریشان کنند.خردسال

  درسیناشران منابع کمک هاي تبلیغاتی و بازاریابیشیوه - 4

هاي آموزش رسمی و درسی (توفیق در زمینۀ نفوذ بیشتر در الیهیکی از دالیل عمدة موفقیت تولیدکنندگان منابع کمک

  ها به شرح زیر است:هاي مختلف تبلیغاتی است. برخی از این شیوهکارگیري شیوه هب ها)،هاي خانوادهجذب سرمایه
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-هاي بیشتر، چندها و تکنیکهایشان از لحاظ پوشش دادن نکتهروز جلوه دادن کتابایجاد تنوع در نام، طرح، رنگ و به -1

ري! (با این رویکرد که از حساسیت هاي لحظۀ آخبندي و متأسفانه کتابهاي جمعجلدي کردن یک کتاب و تولید کتاب

 باالي چند روز مانده به کنکور، بتوانند کسب درآمد کنند!)،

 درسی به محض تغییر در کتاب درسی،هاي کمکتغییر در محتواي کتاب -2

 ها،نامی، اسم و برند برخی از ارگانسوء استفاده از خوش -3

صورت مشارکت هاي بازرگانی معمولی و چه بهدر قالب پیام نظیر رسانۀ ملی، چههاي کماستفاده از توانایی و ظرفیت -4

 ها،مالی با موسسات کنکور در ساخت برنامه

هاي یادگیري ریاضی و القاء نبود فرصت و زمان کافی در کالس براي پرداختن به ها و پیچیدگیبهانه قرار دادن دشواري -5

 هاي کمکی و ...،ر، نموداربهاي میانها، فرمولها، تکنیکچون نکتهجزئیات بیشتر هم

آموزان، تخفیف در فروش، استفاده از چون اهداء رایگان کتاب به معلمان و دانشهاي خاص و فصلی تبلیغ، همشیوه - 6

 هاي تبلیغاتی سطح شهر،هاي محلی و بیلبوردرسانه

 هاي برتر کنکور.شدگان رتبهسوء ِاستفاده از نام و اعتبار پذیرفته -7

- گذار هستند. همهایی فراگیر و تأثیرپردازیم، زیرا معتقدیم که این دو، شیوهمی 4و  3تر به نقد و بررسی موارد در ادامه، بیش

ها براي نظیر این نهاداند که در جهت سوء استفاده از توانِ کمجا پیش رفتهجو تا آنچنین اعتقاد داریم که موسسات و ناشران سود

درسی از دیوار مدرسه، کار هاي کمکز هیچ تالشی فروگذار نیستند. عبور فیزیکی و مجازيِ کتابتأثیرگذاري بر افکار مردم، ا

هاي حاکمیتی کشور (مانند هایی از نهادتر است که با پشتیبانی لجستیکی و تبلیغاتی بخشدشواري نیست. این کار وقتی آسان

نۀ ملی) همراه باشد. به ویژه در مورد صدا و سیما که گاهاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان سنجش آموزش کشور و رسا

اي خود، هاي توسعهگیري و سیاست مسئوالن و متخصصان حوزة آموزش و پرورش، صرفاً مطابق با منافع و سیاستبرخالف جهت

تی برخی از ناشران به شکل سوء هاي تبلیغاچنین در برخی از موارد، شیوهکند. همهاي گوناگون به رونق این بازار کمک میاز جنبه

ها، وابستگی این انتشارات را به خود رد دهند. هر چند این نهادنام، خود را نشان میهاي خوشاستفاده از برند برخی از نهاد

ر استفاده از کنند اما تداوم کار و آزادي عمل این ناشران دها معرفی میهاي خصوصی مجزا از این نهادها را جزو بخشکنند و آن می

هایی دیگر است. چگونه امکان دارد که تعاونی کارکنان یک ارگان دولتی که آن ارگان، ها، حاکی از وجود واقعیتبرند پرقدرت آن

هاي تست و کنکور با نام آن ارگان بپردازد؟ پاسخ خود مسئول طراحی و اجراي آزمون سراسري است، به تولید و فروش کتاب

؛ پاي منفعت مالی و تجارت در میان است ولو مدیران این ارگان این مسئله را تکذیب کنند. در مورد رسانۀ روشن و مبرهن است

هاي تبلیغات تواند براي توسعه و تضمین درآمدهاي خود، به شکل کامالً قانونی به پخش پیامملی نیز شکی نیست که این نهاد می

ف بپردازد، چه بسا که این موضوع امري مهم در توسعۀ فضاي کسب و کار و ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلمربوط به شرکت

هاي ویژة کنکور و موسسات قَدر و مشهور، کمک به تولدکنندگان است. اما در عین حال، بها دادنِ بیش از حد به برخی از برنامه

کشور و اهداف وابسته به آن و آسیب به  ها براي آموزش رسمیبدون پذیرفتن هیچ مسئولیتی در برابر مضرات پخش این برنامه

ها، پذیرفتنی نیست. واضح است که این بازي تبلیغاتی، براي رسانۀ ملی و موسسات کنکور یک بازي دو سر برد است. روان خانواده

ایی به دنبال آن هتوان دیگر اهدافی را که رسانۀ ملی ادعا دارد با پخش چنین برنامهبرد از لحاظ صرفاً مالی، چون به راحتی می

شناسانه در مورد فائق آمدن آموزان با کنکور و ابعاد مختلف آن، ارائۀ خدمات کارشناسی و رواناست (مانند کمک به آشنایی دانش
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هاي پاسخ به آن و ایجاد عدالت در دسترسی عموم ها و تکنیکهاي کنکور، ارائۀ نمونه سوال و آموزش نکتهداوطلبان بر دشواري

هاي آموزشی) را مردود دانست. در هیچ کدام از ن از طریق این رسانه به ویژه داوطلبان مناطق محروم کشور به نکتهداوطلبا

آموزان نیستیم. براي مثال، وقتی که مدرسِ مهمان در هاي مشارکتی کنکور، شاهد دلسوزي از جانب آن موسسه براي دانش برنامه

دهد اي فقط یک قطره از دریاي مباحث را در اختیار مخاطب قرار می، به طور هوشمندانهبرنامه، ظاهراً در حال تدریس ریاضی است

ها است که هاي یک موسسۀ خاص. لذا این گونه رفتارها و جزوهکند به خرید محصوالت، کتابو اشراف به بقیۀ آن را موکول می

دي فروش و توجه به اهداف واالي آموزش سوء یک ناشر سیکند که مسئوالن رسانۀ ملی، بین دو گزینۀ توجه به اهداف آشکار می

  کنند!یک را انتخاب میو پرورش، کدام

  هاي ناشی از سوداگري ناشران بازاريآسیبکارهایی در جهت کاهش اثرات منفی و  ارائۀ راه -5

کارهایی به شکل زیر پیشنهاد  هدر جهت کاهش اثرات ناشی از تجارت پرسود و همراه با مضرات فراوان براي نظام آموزشی، را

  شود: می

درسی ریاضی در هاي کمکویژه ناشران کتابتأسیس نهادي متولی در امر هدایت ناشران و فعاالن صنعت نشر کشور به -1

 ها و استانداردهاي تعریف شده.مسیر واقعی و متناسب با معیار

خود با ناشران و موسسات کنکور بکاهد و این فرصت و هاي تولید مشترك الزم است رسانۀ ملی از زمان و تعداد برنامه -2

کنندگی واجرا وزارت آموزش و پروش مشترك باشد. حتی براي جبران هایی اختصاص دهد که در تهیهزمان را به برنامه

 هاي آموزشی واقعی (هاي دولتی هر دو نهاد را براي تولید برنامهتوان بخشی از بودجهخسارت مالی رسانۀ ملی، می

ي ها شود) و نه آموزش تکنیکها از معلمان با تجربه و آموزشگران ریاضی به عنوان مهمان دعوت هایی که در آنبرنامه

 هایی بی محتوا، هزینه کرد.کنکوري ریاضی و ساخت برنامه

و چه از نظر  گزاريرنگ شود، چه از نظر قانونهر چند بارها تالش شده است که آزمون کنکور حذف شود و یا اثر آن کم -3

تأثیر نمرات کتبی امتحانات نهایی در نمرة تراز (البته با وجود شرایط فعلی حاکم بر نظام آموزشی کشور و جمعیت بیش 

هاي استاندارد نهایی صورت جدي، آزمونتوان بهاز هفتصد هزار نفري داوطلبان، ظاهراً حذف کنکور نشدنی است) اما می

ها، تشریحی و مطابق با اهداف تدوین شدة برنامۀ درسی براي اي که این آزموند به گونهرا براي دروس ریاضی طراحی کر

تواند ها و میانگین حاصل از نتایج، میآموزان در این آزمونها باشند. چگونگی عملکرد دانشهاي درسی این پایهکتاب

 تري براي سنجش باشند.معیار قوي

ریز است بین دفاتر نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفاتر تألیف و برنامه کار کوتاه مدت، الزم عنوان یک راهبه -4

 تر انجام شوند.تر و مسئوالنهها، تخصصیتري ایجاد شود تا نظارتهاي ارتباطی قويدرسیِ وزارت آموزش و پرورش، کانال

تواند به کاهش استفاده و بد. این کار، میالزم است آگاهی معلمان از رسالت واقعی یادگیري و آموزش ریاضی، افزایش یا -5

محور کمک کند (نویسندگان این مقاله بر این باورند که با وجود رشد سریع و بعدي و تکنیکهاي تککارگیري کتاي هب

هاي کالس ریاضی را بر تواند درباي، نمینامهچون امر و نهی بخشهاي سلبی همهاي نوین، روشفراگیر شدن تکنولوژي

 هاي کمک درسی غیر متعارف ببندد).ي کتابرو
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هاي کمک درسی بود( هر چند نبایست یکی از کارهاي مثبت انجام شده در صنعت نشر، حذف یارانۀ کاغذ براي کتاب - 6

هاي با کیفیت و استاندارد با دریافت یارانه تشویق یافت و الزم است که ناشران کتاباین مسئله به تمام ناشران تعمیم می

هاي قانونی ها نیز منع)، اما این کار به خودي خود کافی و مانع نیست و الزم است در مسیر پخش این کتابشوند

 بیشتري ایجاد شود.

ها به همۀ براي مدارس و تعمیم آن» هاي درسیفروش کتاب«و سامانۀ  5»کتابنامۀ رشد«هایی همچون تقویت سامانه -7

  ها. ارد از طریق این سامانههاي استانددرسی و معرفی کتابمنابع کمک

  گیرينتیجهبحث و  - 6

ها و اهداف یادگیري ریاضی است و خیل عظیم درسی حقیقی و استاندارد که منطبق بر معیارهاي کمکالزم است بین کتاب

چنین به د. همشوند، تفاوت قائل شها و براي عبور از یک آزمون منتشر میبعدي که فقط با رویکرد آموزش تکنیکهاي تککتاب

ریزي آموزشی، جامعۀ معلمان و آموزشگران رسد که مسئوالن متولی امر آموزش و پرورش به ویژه سازمان پژوهش و برنامهنظر می

ویژه سازمان آوري بهها به خصوص رسانۀ ملی، وزارت علوم، تحقیقات و فنریاضی، مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، رسانه

درسی و شناخت اي مشترك و هماهنگ، به منظور بررسی وضعیت کیفی منابع کمکشور، تنها با تشکیل کمیتهسنجش آموزش ک

هاي ناشی از آن، به هاي کاهش آسیبدرسی ریاضی، در مورد راههاي کمککننده براي سوداگري در حوزة کتابهاي هموارزمینه

  تبادل نظر بپردازند. 
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  هاي آن نقش علوم ریاضی در صنعت، جامعه و چالش

  

رگزار دکتر علی وطنی ب دار ماراالنی و پرویز جبهدکتر  مگردیچ تومانیان،دکتر  دکتر احسان بهرامی سامانی،آقایان  میزگرد با حضور

ي خود را ارائه کردند. سپس برخی حاضران در جلسه نظرات ها نخست هر کدام از اعضاي میزگرد به مدت ده دقیقه دیدگاه شد.

  خود را در مورد مسائل مطرح شده بیان نمودند.

  

  ر:تدوین محتواي دروس ریاضی و آما - الف

هاي  با مشارکت اساتید ریاضی و آمار با اساتید رشته هاي غیر ریاضی بهتر است منابع درسی دروس ریاضی و آمار رشته -1

 مربوط تهیه شود. 

هاي مربوط تهیه  هاي دروس سرویس ریاضی و آمار بهتر است با مشارکت اساتید ریاضی و آمار با اساتید رشته سرفصل -2

 شود. 

شوند، بلکه زبان مشترکی  میوم انسانی با یک یا دو درس ریاضی یا آمار متخصص این رشته نهاي عل دانشجویان رشته -3

 مفاهیم اصلی و کاربردها است. کنند تا با دیگر افراد صحبت کنند. بنا براین هدف جاانداختن پیدا می

شود و متقاعد شوند که  باید بینش و روح ریاضی را در دانشجویان تقویت کنیم تا دیدگاه آنها نسبت به ریاضی عوض -4

 هاي ریاضی است. ترین راه براي حل مسایل پیچیده روش ساده

 هاي دیگر بیشتر نمایان شود. هاي میان گروهی توسعه داده شود و نقش دروس ریاضی در رشته بهتر است رشته -5

فرق دارد و  هاي غیرریاضی یک مشکل فرهنگی است و با کشورهاي دیگر مشکل آموزش ریاضی به دانشجویان رشته - 6

 باید راه حل مناسب خاصی جستجو شود.

  مشکل اصلی تعداد زیاد دانشجو نیست بلکه مشکل اصلی کیفیت آموزش است که باید مورد توجه جدي قرار گیرد. -7

  ارائه دروس ریاضی و آمار: -ب

انگیزه و عالقه شود تا در ایجاد  ارئهدروس سرویس ریاضی و آمار بهتر است توسط اساتید با سابقه و توانمند  -8

 دانشجویان بیشتر موثر باشد. 

هاي نوین مشارکتی و تعاملی ارائه گردد و تعامل بیشتري در سر کالس با  روش تدریس باید با استفاده از روش -9

 دانشجویان ایجاد گردد.

و دیگري ي غیرریاضی بهتر است با مشارکت دو استاد تدریس شود، یکی استاد رشته غیرریاضی ها دروس ریاضی رشته -10

 استاد رشته ریاضی.

اي اداره شود که با کاربردهاي ریاضی در آن رشته آگاهی  کالس حل تمرین دروس سرویس توسط مربیان با سابقه -11

 هاي کاربردي ملموس عالقه و انگیزه دانشجویان را افزایش دهد. کامل داشته و با حل مثال
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اصلی ریاضیات به عنوان موتور اصلی حرکت به دانشجویان سوق داده شود تا نقش  سوي توسعه فناوري  ها به آموزش -12

 نشان داده شود.

 هاي ریاضی و آمار تدریس شود.  بهتر است دروس سرویس ریاضی و آمار در دانشکده -13

  انجام بازدیدهاي علمی براي دانشجویان به منظور آشنائی عملی با کاربرد ریاضیات در جامعه و صنعت. -14
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  یات کشوري پژوهشی ریاضها چالش

  

  3و ملیحه یوسف زاده 2، امیر هاشمی2، ساره گلی2، محمدرضا کوشش1سعید حیاتی

  گروه آمار، دانشگاه اصفهان1
  دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان2

  گروه ریاضی، دانشگاه اصفهان3

yousofzadeh2001@yahoo.com  

این در حالی از رشد قابل توجهی بر خوردار بوده است.  ي مختلفها نهزمی ي اخیر، درها ایران طی سال خوشبختانه پیشرفت علم در

یی ها این رشد دچار چالش ،ویژه در زمینه ي ارزیابی علمی در سطوح مختلف دانشگاهیه ب ،به دلیل وضع برخی قوانیناست که 

ي ها آیین نامهو ي دکتري  دورهبرگزاري کنکور ورودي براي نحوه  ،ي تحصیالت تکمیلیها شده است. براي مثال افزایش ظرفیت

ي ها مولفین متعددي از دیدگاه اند.از جمله مواردي هستند که باعث ایجاد مشکالتی در رشد کیفی علم در ایران شده  ،ارتقا

  اشاره کرد. ]1[توان به  میي اخیر پرداخته اند که به عنوان مثال ها مختلف به تحلیل وضعیت پژوهش در ریاضیات در سال

  ی و کیفی مقاالت ایران در زمینه ریاضیاترشد کم

کمی و کیفی  رشد روند ،ي اخیرها در سال مقاالت چاپ شده در رشته ریاضی وضعیت تعداد با مطالعه و سنجش طی این مقاله،در 

  .دهیم میریاضیات در کشور را از برخی منظرها مورد توجه و تحلیل قرار 

علیرغم این که  ي انجام شده است.ها ار حائز اهمیت است، کیفیت فعالیتي پژوهشی، آنچه که بسیها در بررسی فعالیت

بررسی کیفیت یک کار پژوهشی در زمینه ریاضیات، تکیه کردن به نظرات  نگارندگان این متن بر این باورند که بهترین روش براي

ي ها ماند و لذا باید از روش میشی ناکام باشد، اما با توجه به تعدد مقاالت، عمال چنین رو میمتخصصین و صاحب نظران به نام 

توان  میي کمی مختلفی در این زمینه موجود است که ها شده، استفاده کرد. معیار ارئهجایگزین براي پی بردن به کیفیت یک کار 

انجمن که توسط  MCQشود،  میرویترز منتشر - ) که توسط موسسه تامسونImpact Factor، به عبارت دیگر IFبه ضریب تاثیر (

قابل دسترسی است، اشاره  Eigenfactor.org ) که از طریق پایگاهAI )Article Influenceیابد و همچنین  میریاضی آمریکا انتشار 

ي غیر اخالقی، ها کرد. متاسفانه به علت ماهیت هر یک از این معیارها، متولیان برخی از مجالت بی کیفیت با به کارگیري روش

گردد چرا که در  AIشوند؛ در این بین شاید کمترین آسیب متوجه معیار  میمجله خود  MCQو یا  IFیر علمی موفق به باال بردن غ

گردند. آنچه که در این نوشتار مالك کیفیت  میمجله، به صورت وزن دار لحاظ  مربوط به یک مجله، ارجاعات به آن AIمحاسبه 

  ن مقاله در آن به چاپ رسیده است.به مجله اي است که آ مربوط  AIیک مقاله در نظر گرفته شده است نیز همان 

شوند؛ هر نویسنده یکی از این  میکدرشته دسته بندي  63ي مرتبط با ریاضیات در قالب ها کنیم تمامی گرایش مییادآوري 

آنچه ما  کند. میخاب را به عنوان کدرشته اصلی و حداقل یک کدرشته را به عنوان کدرشته ثانویه براي مقاله خود انت ها کدرشته

استفاده  �در یک بازه زمانی مفروض توسط نویسندگان با آدرس یک کشور  �یک کدرشته اصلی  براي سنجش مقاالت چاپ شده با
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براي مجموعه همه مجالت ریاضی باشد،  �تر اگر  در آن بازه زمانی براي آن کشور است؛ به طور دقیق ��میانگین وزنی  کنیم، می

�,�� باشد و �مربوط به مجله  ��، شاخص �(��) �، هر مجله
 �بازه زمانی مفروض باشد که کد اصلی آن  ، فروانی مقاالتی در �

  است، �کشور  چاپ شده است و آدرس حداقل یکی از نویسندگان آن �است، در مجله 

(���,�
� (��)�

�∈�

) (�f�,�
�

�∈�

)�  

  .شود می، در نظر گرفته �مجالت در آن بازه زمانی براي کشور  �� به عنوان میانگین وزنی

استخراج کرد؛ یکی از این  ها محققین را از آن ي پژوهشیها توان فعالیت میي اطالعاتی متعددي وجود دارند که ها بانک

ي ها اطالعات این بانک، مربوط به رشتهن ریاضی آمریکاست. ، مربوط به انجم Mathscinetي اطالعاتی، بانک اطالعاتیها بانک

استخراج  براي این مطالعه، ریاضی محض، ریاضی کاربردي، علوم کامپیوتر (مرتبط با ریاضی) و آمار (مرتبط با ریاضی) است.

ي دکتري ریاضی در اه سال گذشته، یعنی زمانی که دوره 16، طی  Mathscinetپایگاه اطالعات بر اساس اطالعات ثبت شده در

مقایسه مقاالت منتشره در سال اول و سال آخر بازه زمانی مذکور، حکایت از تغییر کد رشته  کشور توسعه یافت، پایه ریزي شد.

دوره مذکور، به دو  شده توسط برخی از ریاضیدانان کشور در طول این بازه دارد. بر این اساس، در ابتداي تحقیق، ارئهاصلی مقاالت 

، مورد بررسی قرار گرفت و سپس نتایج به دست آمده، مقایسه گردید. با توجه به تایج ها ساله تفکیک و در هر دوره، فعالیت 8 دوره

 2013تا  2006بنابراین بازه  داد. مینسبت به دوره اول، رشد چشمگیري را نشان  ي پژوهشی در دوره دومها کمیت فعالیت حاصل،

ي پژوهشی ها ي پژوهشی ریاضیدانان ایران را در این بازه با فعالیتها ه انتخاب کردیم و فعالیترا به عنوان بازه مورد مطالع

 19ساله، براي  4مقاالت را در هر دوره  AIتعداد مقاالت و میانگین  1کشور دیگر جهان، مقایسه کردیم. جدول  18ریاضیدانان 

  دهد. میکشور مورد مطالعه نشان 
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  1جدول 

country 

2006-2009 2010-2013 

Papers AI Mean Papers AI Mean 

Iran 
3759 0.87 8866 0.45 

US 
58483 1.23 64762 1.15 

UK 
15652 1.27 17904 1.15 

Russia 
12936 0.54 13541 0.54 

Germany 
16871 1.04 19258 0.97 

Australia 
5253 1.15 6321 1.14 

Japan 
11792 0.93 12528 0.87 

Turkey 
3335 0.89 6115 0.55 

France 
18468 1.12 21691 1.06 

Brazil 
4595 1.17 5666 1.11 

Hungray 
2403 0.77 2544 0.68 

South Korea 
5088 0.97 7574 0.78 

Poland 
6271 0.81 6966 0.82 

Netherlands 
3924 1.10 4453 1.05 

Sweden 
2571 1.27 2953 1.26 

India 
9046 0.63 14780 0.43 

China 
51818 0.79 69933 0.64 

Ukraine 
3892 0.41 3529 0.41 

Italy 
15002 1.04 15871 1.00 

  نقشه ریاضیات یک کشور

شوند و هر نویسنده یکی از این  میکدرشته دسته بندي  63ي مرتبط با ریاضیات در قالب ها تمامی گرایشهمانگونه که بیان گردید 

 کند. میو حداقل یک کدرشته را به عنوان کدرشته ثانویه براي هر یک از مقاالت خود انتخاب را به عنوان کدرشته اصلی  ها کدرشته

را به صورت یک گراف، به شرح زیر ترسیم  �توان در هر بازه زمانی، نقشه اي از ریاضیات یک کشور  میبا استفاده از این مطلب، 

، معرف فراوانی مقاالتی است که �مساحت دایره متناظر با  ،�ي کد رشته کنیم. به ازا میکرد: ابتدا به هر کد رشته، یک دایره نظیر 

و حداقل محل خدمت یکی از  �ثبت شده است به طوري که کدرشته اصلی آن،  Mathscinetدر بازه زمانی مذکور در پایگاه 

در بازه زمانی مذکور،  کنیم اگر میمتصل  را توسط یک یال به هم �و  �است. دو دایره متناظر با دو کدرشته  �نویسندگان، کشور 

را به عنوان  �و  �  ثبت شده باشد به گونه اي که یکی از Mathscinet، در پایگاه �حداقل یک مقاله با حداقل یک نویسنده از کشور 
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براي مثال در دو التی است. ، معرف فراوانی چنین مقا�و  �کدرشته اصلی و دیگري را به عنوان کدرشته ثانویه دارد. قطر یال بین 

  ، نقشه ریاضیات ایران به صورت زیر است:2013-2010و  2009- 2006بازه زمانی 

 

  2009تا  2006: مربوط به بازه زمانی 1 شکل

 

  2013تا  2010مربوط به بازه زمانی  :2 شکل

 قابل دسترسی است. کشور مورد مطالعه در دو بازه زمانی ذکر شده از طریق وبگاه 19نقشه ریاضیات براي 

  ي پژوهشیها هدفمندي فعالیت

ي پژوهشی جوامع ها و جوامع علمی در روند پژوهشی کشورها بی تاثیر نیست، اما بررسی فعالیت ها گرچه سیاست گذاري دولت

مورد  ي مختلفها توان از دیدگاه میي پژوهشی ریاضی یک کشور را ها ي مختلف حائز اهمیت است. فعالیتها علمی از دیدگاه

است. این مهم خود از دو منظر قابل تامل  ها سنجش قرار داد، یکی از مهمترین مسایل در این بین، هدفمند بودن این فعالیت

تغییر با مطالعه  ي کل جامعه ریاضی آن کشور.ها ي شخصی یک محقق و دیگر هدفمندي فعالیتها است؛ یکی هدفمندي فعالیت

ي پژوهشی او را مورد بررسی قرار ها توان عالقمندي و هدفمندي فعالیت می ي زمانی،ها در بازههر ریاضیدان  احتمالی گرایش اصلی

ي پژوهشی جامعه ریاضی یک کشور را به دست آورد و از ها جمع بندي این اطالعات، روند فعالیتداد و سپس از یک طرف، با 

مختلف  ها به عالقه جوامع ریاضی به گرایش انی مختلف،ي زمها با نگاهی دقیق در نقشه ریاضیات یک کشور در بازهطرف دیگر 

  ریاضی پی برد.
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شاخصی به شرح زیر نسبت داد: ابتدا  توان به میي پژوهشی یک ریاضیدان، در یک بازه زمانی، ها جهت دستیابی به روند فعالیت

دوره دوم  ترتیب تعداد مقاالت او در دوره اول و، به ��و  ��کنیم  میکنیم و فرض  میبازه مفروض را به دو دوره مساوي تقسیم 

گیریم و  میدوم در نظر  ، در دوره اول و دوره�به ترتیب تعداد مقاالت او با کد رشته اصلی را  ���و  ���، �براي هر کدرشته  باشد.

CIndex سپس شاخص = ∑ |
���

��

���

��
|��

ي ریاضی است). در ها ، تعداد کدرشته63کنیم  میدهیم (یادآوري  می را به او نسبت ���

شود. در صورتی که مقدار این شاخص نزدیک صفر  میي اصلی در دوره مقایسه ها این شاخص، نسبت مقاالت در هر یک از کدرشته

بوده است. بزرگ بودن مقدار این  باشد، به این معنی خواهد بود که نسبت مقاالت نویسنده در هر کد، در دو دوره تقریبا یکسان

  ت وي در دو دوره ایجاد شده است.شاخص، بیانگر این واقعیت است که تفاوت قابل مالحظه اي در کد اصلی مقاال

شاخص باال براي نویسندگان  و مقدار ، تقسیم2013- 2010و  2009-2006به دو دوره  2013- 2006بازه زمانی  در این مطالعه،

 ،، ثبت شده استها به نام آن Mathscinetیک از این دو بازه زمانی در پایگاه  مقاله در هر 4ی، که حداقل کشور انتخاب 19از 

سپس با انتخاب نقاط برش مناسب، نویسندگان براساس مقدار این شاخص به چهار دسته تقسیم شدند؛ محققینی  محاسبه گردید،

شوند و  میدگانی که در زمینه فعالیت خود ثابت مانده اند در نظر گرفته در ربع اول قرار دارد، به عنوان نویسن ها که نام آن

در ربع چهارم قرار دارد به عنوان ریاضیدانانی که گرایش تحقیقاتی خود را تغییر داده اند، در نظر گرفته  ها که نام آن محققینی

  اند. شده

 AIین جدول میانگین تعداد مقاالت و میانگین شاخص دهد. در ا میاین دو دسته از محققین را مورد مقایسه قرار  2جدول 

به چاپ رسیده به تفکیک دو دوره نمایش داده شده است. به عنوان مثال در سطر اول این جدول  ها مجالتی که مقاالت افراد در آن

بدان معنی  رد؛ اینخو میبه چشم  11.92 <-- 9.73 عبارت Authors not changing their codeاز ستون  Papers Meansبخش  در

است که میانگین تعداد مقاالت محققین ایرانی که بر اساس شاخص قید شده زمینه پژوهشی خود را تغییر نداده اند در دوره اول 

  بوده است. 92/11و در دوره دوم  73/9

ند به ترتیب محققین ایرانی، شود که در بین نویسندگانی که زمینه فعالیت خود را تغییر داده ا میباتوجه به این جدول مشاهده 

مقاالت این دسته از محققین در ایران و هند در  AIمیانگین  ترکیه اي و هندي بیش ترین رشد را در تعداد مقاالت داشته اند و

مقاالت محققین مشابه در دوره دوم افزایش  AIدوره دوم کمتر شده است، در حالی که در سایر کشورهاي مورد مطالعه، میانگین 

خورد.  در بین محققین ایرانی که زمینه فعالیت خود را تغییر نداده اند نیز به چشم می AIکاهش مقدار میانگین  افته است.ی

اند به ترتیب به  در بین محققینی که زمینه تحقیقاتی خود را تغییر داده AIترین افزایش میانگین  شود بیش میهمچنین مشاهده 

 و آمریکا تعلق دارد: کشورهاي سوئد، استرالیا، برزیل

  2جدول 
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  دست یابیم، به شرح زیر است: ها اطالعاتی که عالقمند هستیم در این تحقیق به آن

 ي ریاضی در یک کشور،  ها بررسی تعامل بین گرایش -1

 میزان عالقمندي نویسندگان براي خروج از یک گرایش و ورود به گرایشی دیگر،  -2

و یا از آن  ي پژوهشی افرادي که به یک گرایش واردها ایش، ارزیابی کیفیت فعالیتارزیابی میزان ورود و خروج به یک گر -3

 شوند،  میخارج 

ي ها کیفیت فعالیت شوند بر روي برآیند کلی میو یا به آن وارد  ي افرادي که از یک گرایش خارجها تاثیر گذاري فعالیت -4

 پژوهشی آن گرایش.

  

  کنیم: میاز قرارداد زیر استفاده به منظور ساده سازي در گفتار، در ادامه  

سال  4کند، هرگاه کد اصلی بیشترین مقاالت او در  میتغییر  �به کدرشته  � : گوییم گرایش یک نویسنده از کدرشته1قرارداد  

  باشد.  �سال دوم مورد مطالعه، کد  4و کد اصلی بیشترین مقاالت او در  �اول مورد مطالعه، کد 
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شود. پس از شناسایی بخشی از جامعه  میفراهم  ، امکان شناسایی تغییر گرایش تحقیقاتی محققینCIndexخص شا با استفاده از  

و  ها ي فعالیت قبلی و زمینه فعالیت جدید آنها ریاضیدانان به عنوان افرادي که تغییري در زمینه فعالیت خود داده اند، زمینه

و  �متناظر با کشور  به بیان دقیق تر، گردد. میتحقیقاتی، مطالعه و توصیف کیفیت مقاالت ایشان قبل و بعد از تغییر زمینه 

سه کد رشته اي باشند که بر اساس فراوانی مقاالت، اولین سه کد رشته اي هستند که براي هر  ��،��	،��، فرض کنید �کدرشته 

است و گرایش خود را از آن گرایش به  �نویسندگان آن، کشور  از، حداقل یک مقاله وجود دارد که آدرس حداقل یکی ها آن یک از 

اي هستند  اي در نظر بگیرید که بر اساس فراوانی مقاالت، اولین سه کد رشته سه کد رشته را ��،��	،�� تغییر داده است، همچنین �

است و گرایش خود را از  �نویسندگان آن، کشور  یکی از ، حداقل یک مقاله وجود دارد که آدرس حداقلها آن که براي هر یک از 

  توانیم نمودار زیر را در نظر بگیریم: میحال . به آن کدرشته تغییر داده است �

  

  ي درج شده روي این نمودار براساس قراردادهاي زیر در نظر گرفته شده اند:ها داده

  ، 	�,� : براي دو کدرشته2قرارداد 

با حداقل یک  �حداقل شامل یک مقاله با کد اصلی  سال مورد مطالعه، 8مجالتی است که در بازه زمانی  ��میانگین وزنی  : �,������

  .است �کشور  نویسنده از

��,�
حداقل با  �سال اول مورد مطالعه، حداقل شامل یک مقاله با کد اصلی  4مجالتی است که در بازه زمانی  ��میانگین وزنی  :�

  .است �کشور  یک نویسنده از

��,�
با حداقل  �سال دوم مورد مطالعه، حداقل شامل یک مقاله با کد اصلی  4مجالتی است که در بازه زمانی  ��میانگین وزنی  :�

  .است �کشور  یک نویسنده از

 که حداقل یکی از � که شامل حداقل یک مقاله با کد رشتهسال اول مورد مطالعه است  4مجالتی در  ��میانگین وزنی   : �,���

  تغییر کرده است. � به � است و گرایش او از � آدرس کشور با ها نویسندگان آن

 که حداقل یکی از �سال دوم مورد مطالعه است که شامل حداقل یک مقاله با کد رشته 4در  مجالت ��میانگین وزنی  :�,���

  تغییر کرده است. � به � است و گرایش او از � آدرس کشور با ها آن نویسندگان
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 (*)متناسب با برآورد  ها دهد و عرض این پیکان میتغییر زمینه تحقیقاتی نویسندگان را نشان  ي رسم شده نیزها جهت پیکان 

  بگیرید:ت زیر در نظر گرفته را به صور �,�� و �,���، �,�براي دو کدرشته  باشد: میبه شرح زیر 

است و  �	 آدرس کشور با ها نویسندگان آن مقاالت چاپ شده در چهار سال اول مورد مطالعه است که حداقل یکی از : تعداد�,���

  تغییر داده است. � به � گرایش خود را از

به چاپ  �دوره بیشترین تعداد مقاالتشان را با کدرشته اصلی  است که در هر دو �: رشد مقاالت نویسندگانی با آدرس کشور  �,��

اصلی  کد که سال اول مورد مطالعه باشد 4، در �فروانی مقاالتی از نویسندگانی با آدرس کشور  ��رسانده اند؛ به عبارت دیگر اگر 

 کد که سال دوم مورد مطالعه باشد 4، در �درس کشور فروانی مقاالتی از نویسندگانی با آ ��است و به طور مشابه   �آن مقاالت، 

�,��است،  �اصلی آن  = �
� ��⁄.  

  در این صورت 

(*)              �	�,�	
� ���,���,�  

که ریاضیدانان با آدرس ، در انتهاي بازه دوم مورد مطالعه است در صورتی  �در گرایش  �با آدرس کشور  تعداد مقاالت برآورد

  به چاپ برسانند.  �تغییر ندهند و مقاالت خود را با کد اصلی   �به  �گرایش خود را از  �کشور 

  عالقمندان با مراجعه به وبگاه

ایش نمودار زیر که مربوط به گر به عنوان مثال کد رشته ریاضی دست یابند. 63کشور مورد مطالعه براي  19توانند به نمودار  می

  گیریم: میرا در نظر  احتمال و فرایندهاي تصادفی براي کشور آمریکا است،

 

در دوره اول به  "احتمال و فرآیندهاي تصادفی"با توجه به شکل باال بخشی از ریاضیدانان آمریکایی، کد اصلی مقاالت خود را از  

به  ها التی با کد آمار و با آدرس آمریکا در دوره دوم در آنمجالتی که مقا AIدر دوره دوم تغییر داده اند. میانگین وزنی  "آمار"

  باشد.می 46/1چاپ رسیده است، برابر 

و به حوزه آمار وارد  مقاالت در دوره اول براي افرادي که از حوزه احتمال و فرآیندهاي تصادفی خارج AIدر این مثال، میانگین 

) کمتر است. در مقابل این افراد در 10/1مقاالت افراد فعال در این حوزه ( AIاست که در مقایسه با میانگین  56/0اند برابر  شده

بوده است که در مقایسه با میانگین  6/0 ها در مجالتی منتشر کرده اند که میانگین وزنی آن "آمار"دوره دوم مقاالتی با کد اصلی 
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AI  کمتر است. در سمت چپ نمودار 46/1ه دوم مطالعه (و آدرس کشور آمریکا در دور "آمار"مجموعه مقاالت منتشر شده با کد (

نیز سه کمان به دایره وارد شده است که نشان دهنده سه حوزه اي است که بیش ترین انتقال به حوزه احتمال و فرآیندهاي 

دوره دوم به حوزه احتمال اند و در بوده است. به عنوان مثال افرادي که در دوره اول در حوزه آمار فعال بوده ها تصادفی از آن زمینه

اند، در دوره اول مقاالتی با کد اصلی آمار منتشر کرده اند که در مقایسه با جامعه آماردانان و فرآیندهاي تصادفی تغییر گرایش داده

یندهاي احتمال و فرا ). این نویسندگان در دوره دوم به حوزه1.20در مقابل  1.36باالتري برخوردار بوده است ( AIنگین ااز می

حوزه نیز بیش تر بوده است  مقاالت در این AIدر مقایسه با میانگین  ها مقاالت آن AIتصادفی تغییر گرایش داده اند که میانگین 

 .)1.10در مقابل  1.61(

  مراجع

  

  ،در ایران و دغدغه ارتقاي کیفیت پژوهش ریاضی م.، و نصیري، .1، افتخاري س. ابوالفتح بیگی، - 1

http://math.ipm.ac.ir/~eftekhary/files/Math-Evaluation.pdf 
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  ي پژوهش ریاضی در کشورها چالش

  

رمهدي رجبعلی این جلسه با شرکت خانم دکتر ملیحه یوسف زاده، آقایان دکتر فریبرز آذرپناه، دکتر حسین حاجی ابوالحسن، دکت

پور، دکتر امیدعلی کرمزاده ودکتر رحیم زارع نهندي به عنوان اعضاي پانل و با حضور جمع قابل توجهی از شرکت کنندگان 

در سالن شهید مطهري دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در ابتداي جلسه، آماري که توسط  ها سمینار علوم ریاضی و چالش

یی از ها سف زاده، آقاي دکتر هاشمی، خانم دکتر گلی و آقاي حیاتی در زمینه مقایسۀ جنبهگروهی متشکل از خانم دکتر یو

ي پژوهشی در کشورهاي آمریکا، چین و ایران در چندسال اخیر، به صورت اسالید تهیه شده بود توسط خانم دکتر دکتر ها مقاله

  دقیقه صحبت کردند. 15برایشان محول شده بود به مدت یوسف زاده ارائه شد. سپس هر کدام از اعضاي پانل درباره محوري که 

دکتر زارع نهندي در رابطه با مسائل مورد پژوهش در زمینه ریاضیات در کشور بحث کردند و تاکید داشتند که محققین ریاضی 

کنند در مقابل در  میي اصلی و مهم ریاضی که در فرآیند رشد جامعه ریاضی ایران موثرند کار تحقیقاتی ها کشور کمتر در حوزه

ي فرعی که ریاضیدانان دنیا عالقه چندانی به آنها ندارند تعداد مقاالت منتشر شده توسط ایرانیان بسیار باالست آقاي دکتر ها زمینه

ي دکتري در کشور صحبت کردند و ضمن انتقاد از پذیرش تعداد بسیار زیاد و ها ي پژوهشی دورهها آذرپناه در مورد فعالیت

ي دکتري را به طور کلی نازل ها ي ریاضی در کشور، سطح پژوهشها ل دانشجویان دکتري در عده اي از گروهها و دانشکدهغیرمعقو

ارزیابی کردند. آقاي دکتر رجبعلی پور در مورد تعداد معقول انتشارات هر فرد محقق ریاضی در سال صحبت کردند که به هیچوجه 

کند و جامعه ریاضی کشور را به پرهیز از کثرت تباه کن  میع و ارتقاي دانشگاهها تطابق ني ترفیها با انتظارات باالي آئین نامه

مقاالت دعوت کردند. آقاي دکتر حاجی ابوالحسن با ارائه اسالیدهاي تکان دهنده از فساد حاکم بر مجالت ریاضی نامعتبر با 

ثال مجله اي متعلق به یکی از دانشگاههاي چین که در سال ي مادي پرده برداشتند. ایشان توضیح دادند که به عنوان مها انگیزه

دالر هزینه  640حدود سه هزار مقاله انتشار داده و براي چاپ هر مقاله  2013مقاله منتشر کرده بود در سال  83فقط  2010

مقاله نیز از جامعه ریاضی  30ایرانی در این مجله مقاله چاپ کرده اند که از این تعداد  2006دریافت کرده است! متاسفانه تا حال 

در فاصله کوتاهی براي چاپ پذیرفته  شوند و میداوري ن ها معتبر کشور. این مقاله ایران است حتی از بعضی از دانشگاههاي

  شوند. می

چاپ مقاله  150آقاي دکتر حاجی ابوالحسن دو مجله پولی مشابه دیگر نام بردند که در هر یک از جامعۀ ریاضی ایران بیش از 

 1800(یعنی  2010در سال  ها ي ایرانیها شده است. ایشان با آمار مستند اسالیدهایی را نشان دادند که طبق آنها، یک ششم مقاله

ي سیاه از مجالت ها مجله پولی (و البته بدون داوري) چاپ شده است. و توضیح دادند که دانشگاههاي کشور لیست 250مقاله) در 

ي سیاه هم چاره کار نیست. چون موسسات انتشاراتی ها تفاوت در هر دانشگاه). ولی مراجعه به این لیست تهیه کرده اند (با کمی

  ، هفتصد فقره مجله تاسیس کرده است!!2014اندازند. مثالً یک انتشاراتی در سال  میمجالت جدیدي راه 

دست اندرکاران باید آگاه شوند و چاره دکتر حاجی ابوالحسن گفتند وضعیت انتشار پژوهش در کشور بحرانی است و همه 

  اندیشی کنند.
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، جامعه ریاضی را به صداقت در تحقیقات دعوت ها ي اعضاي پانل و جمع بندي بحثها آقاي دکتر کرمزاده با تایید صحبت

  کردند.

ر عبداللهی ، ي خود را مطرح کنند که آقاي دکتر زنگنه، دکتر نامداري، دکتها سپس از حضار خواسته شد سئواالت و بحث

آقاي قابله ، دکتر آرین نژاد، دکتر الهی ، خانم دکتر طاهري، دکتر نیلی، دکتر تاجبخش و دکتر گل علی زاده مطالبی در رابطه با 

  پایان یافت. 13:  10ي پژوهش ریاضی در کشور بیان کردند. جلسه این میزگرد ساعت ها چالش
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  تربیت معلم ریاضی در دانشگاه فرهنگیان

  

دکتر مگردیچ تومانیان، دکتر ابراهیم ریحانی و دکتر محمود مهرمحمدي برگزار شد. آقایان  خانم دکتر زهرا گویا و زگرد با حضورمی

نخست هر کدام از اعضاي میزگرد به  .پور حضور نداشتند اله موسی جناب آقایان دکتر عباس صدري، دکتر رضا عامري و دکتر نعمت

ود را ارائه کردند. سپس برخی حاضران در جلسه نظرات خود را در مورد مسائل مطرح شده بیان ي خها مدت ده دقیقه دیدگاه

  نمودند.

ها که تربیت آموزگاران را بر عهده داشتند، تشکیل شد. این مراکز از دانشگاه فرهنگیان بر پایه مراکز تربیت معلم در استان

هاي درسی و هیأت علمی حائز شرایط تربیت دبیر تا مدرك هیزات، برنامهشدند و از نظر تجطرف وزارت آموزش و پرورش اداره می

  کارشناسی نبودند.

التحصیالن آن سطح و پس از تشکیل دانشگاه فرهنگیان، همه این مراکز جزء دانشگاه فرهنگیان شدند و طبیعی است که فارغ

از طرف دیگر با گشایش دانشگاه فرهنگیان،  عمق دانش موضوعی ریاضی به عنوان معلمان آینده کشور را نخواهند داشت.

توانستند، جذب آموزش و پرورش شوند، به خیل بیکاران تحصیل کرده افزوده هاي کشور که میالتحصیالن سایر دانشگاه فارغ

  شدند. می

ده است، از این رو، اختصاصی میزگردي براي بحث در مورد ابهاماتی که نسبت به آینده تربیت معلمان ریاضی بوجود آم

ها و دانشگاه فرهنگیان، جزء مصوبات کمیته علمی ها در قبال آن و کیفیت تعامل بین دانشگاههمچنین نقش و مسئولیت دانشگاه

اي در دفتر سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان تشکیل گردید. و برنامه زیر به تأیید شرکت سمینار در آمد. بدین سبب طی جلسه

  سید. شرکت کنندگان عبارت بودند از:کنندگان در این جلسه ر

 آقاي دکتر محمود مهرمحمدي، سرپرست دانشگاه فرهنگیان و عضو کمیته علمی سمینار  -1

 آقاس دکتر مگردیچ تومانیان، از طرف کمیسیون پیشبرد ریاضیات کشور و عضو کمیته علمی سمینار  -2

 و کمیته علمی سمینار خانم دکتر زهرا گویا، از طرف کمیسیون پیشبرد ریاضیات کشور و عض -3

 آقاي دکتر ابراهیم ریحانی، مسئول کارگروه بازنگري در برنامه کارشناسی ریاضی در دانشگاه فرهنگیان -4

 آقاي دکتر رضا ساکی، معاون پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان  -5

س از بحث و تبادل نظر برنامه پور، آقاي دکتر عباس صدري و آقاي دکتر عامري غایب بودند. پاهللا موسیدر این جلسه دکتر نعمت

 زیر مورد تصویب قرار گرفت و به اطالع اعضاي غایب نیز رسید.
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  1394مهر  30گزارش برگزاري میزگرد در روز 

آقاي دکتر عامري با اطالع قبلی حضور نداشتند. در نتیجه، تعداد اعضاي میزگرد به چهار نفر شامل دکتر مهرمحمدي (مسئول 

  نیان، دکتر ریحانی و دکتر گویا محدود شد.میزگرد)، دکتر توما

دکتر مهرمحمدي (مسئول میزگرد): ایشان به اجمال، راجع به ضرورت، مأموریت و مسئولیت  توسط آقايطرح موضوع  - 1

 دانشگاه فرهنگیان صحبت کردند و جایگاه ویژه آن را در تربیت معلمان در کشور، از جمله معلمان ریاضی تبیین نمودند.

پور، وقت ایشان به دکتر ریحانی داده شد. آقاي به دلیل غایب بودن آقاي دکتر موسیپیش از خدمت:  هايآموزش -2

هاي پیش از خدمت در دانشگاه فرهنگیان و ضرورت اعمال تغییرات پیشنهادي، صحبت دکتر ریحانی، راجع به برنامه

ان ریاضی در ایران و عدم انجام تحقیقات متنوع کردند. وي در ابتداي سخنان خود، به کمبود منابع در حوزه آموزش معلم

هاي تازه تدوین شده در کارگروه ترین موضوع مطرح شده در برنامهتطبیقی در این حوزه، اشاره نمودند. سپس مهم

معلمان ریاضی عنوان - هاي پیش از خدمت دانشجودر برنامه PCKهاي ریاضی دانشگاه فرهنگیان را، اضافه کردن درس

کرد. البته هاي آن صحبت میداد، حداقل یک ساعت راجع به مصداقایشان تأکید کردند که اگر وقت اجازه مینمودند. 

 مکتوبات یا فایلی که بتوان پیوست این گزارش نمود، توسط دکتر ریحانی ارائه نشد.

ن استفاده کردند و خانم دکتر گویا هم به دلیل غایب بودن آقاي دکتر صدري، از وقت ایشا هاي ضمن خدمت:آموزش - 3

هاي ترین بخش صحبتها و پیشنهادهاي خود را ارائه نمودند که فایل اسالیدها پیوست این گزارش است. مهمدغدغه

التحصیل آنها ها، متخصصان موضوعیِ فارغتواند با مشارکت حداکثري دانشگاهدکتر گویا این بود که دانشگاه فرهنگیان می

هاي ضمن تواند نقش و وظیفه مهم آموزشآماده کند. عالوه بر این، دانشگاه فرهنگیان می را براي گرفتن گواهی معلمی

چیزي که در ادبیات جاري آموزش  - خدمت و مرکز مشاوره تدریسی را براي معلمان ریاضی شاغل به تحصیل، ایفا نماید

 شود.، نام برده می»پژوهیدرس«هایی از قبیل معلمان، از آن با عنوان

آقاي دکتر تومانیان نیز با غایب بودن آقاي دکتر عامري، از وقت وي استفاده نمودند تا با تفصیل بیشتري، به  ر:ساختا - 4

-اي که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مستتر است، براي اصالح ساختار آن، استفاده شود. از جمله مهمامکانات بالقوه

هاي علوم پایه، توانایی مدرسان و رکت این دانشگاه با سایر دانشکدههایی که ایشان مطرح کردند، نوع مشاترین دغدغه

 استخدام اعضاي هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بود. ایشان به موارد زیر تاکید کردند:

ها، به خصوصی هاي تربیت معلم و با همکاري اعضاي هیئت علمی این دانشگاهمقررات برنامه آموزشی دانشگاه الف:

  زمی تهیه شود.دانشگاه خوار

آوري، مجاز هاي موجود وزارت علوم تحقیقات و فننامههریک از واحدهاي شهرستانی دانشگاه فرهنگیان مطابق آیین ب:

  هاي کارشناسی ریاضی باشند.به دائر کردن دوره

هاي مختلف، ههاي کشور و مطابق نیاز آتی آموزش و پرورش در رشتالتحصیالن دانشگاهدانشگاه فرهنگیان از فارغ پ:

  داوطلبانی را بپذیرد و پس از آموزش دوره دبیري و در صورت موفقیت، مدرك معلمی به آنان اعطا نماید. 

همانند برنامه سابق مراکز تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان در مراکز شهرستانهاي خود، براي تربیت آموزگاران دانشجو  ت:

  بپذیرد (در حد فوق دیپلم) 
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  رهنگیان همت خود را در بازآموزي معلمان و آموزش ضمن خدمت بگمارد.دانشگاه ف ث:

هاي بندي کوتاهی کردند و بعد، حاضران شرکت کننده در سالن، به طرح سؤالپس از این بخش، هماهنگ کننده میزگرد جمع

دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی اندازي ها یکی هم درباره چرایی و چگونگی راهخود از اعضاي میزگرد پرداختند. از جمله سؤال

در دانشگاه فرهنگیان با وجود کمبود شدید نیروي انسانی متخصص بود که چندبار توسط دو عضو میزگرد که از اطراف دانشگاه 

  فرهنگیان شرکت کرده بودند، بر آن تأکید شده بود.

ش کشیدند و پس از به پایان رسیدن مدت تعیین هاي خود را به چالهاي شرکت کنندگان، اعضاي میزگرد دیدگاهبعد از سؤال

  بندي ار به خانم دکتر گویا واگذار کردند.شده، مسئول میزگرد به دلیل سفري که در پیش داشتند، جمع

  بندي: جمع

  هاي مطرح شده در میزگرد تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیانترین چالشمهم

ریاضی توسط دانشگاه فرهنگیان، در حالی که چند برنامه مصوب توسط نگرانی از تغییر برنامه درسی دوره کارشناسی  -1

هاي اند؛ برنامهها استفاده کردههاست که از آن برنامهها، سالهاي ریاضی در دانشگاهوزارت علوم موجود است و گروه

، »گرایش دبیريریاضی با «، »ریاضی با گرایش کاربردي«، »ریاضی با گرایش محض«، »ریاضیات و کاربردها«درسی 

 ؛»کارشناسی ارشد آموزش ریاضی«و » برنامه از کاردانی به کارشناسی آموزش ریاضی«

 روشن نبودن ضرورت تغییر برنامه کارشناسی ریاضی توسط دانشگاه فرهنگیان؛ -2

هاي جدیدي که براي آموزش قبل از خدمت معلمان در نظر گرفته شده است از جمله تعریف نبودن ظرفیتخوش -3

 ؛»هایی درباره تدریسدرس«و » فرآیند یادگیري تدریس«، و تمایز قائل نشدن بین »روایت پژوهی«و » پژوهیدرس«

هاي سنجی براي اینکه داوطلبان معلمی، پس از گذراندن دوره کارشناسی خود در گروهتأکید بر ضرورت مطالعه امکان -4

هاي الزم را شوند و قبل از خدمت، آموزش (Teacher Certificate)ها، وارد دوره کارشناسی معلمی ریاضی دانشگاه

 ببینند؛

هاي ضمن خدمت و مستمر معلمان و ایجاد مرکزي براي هاي دانشگاه فرهنگیان به آموزشاختصاص بخشی از ظرفیت -5

 ؛(PCK)هاي موضوعی مطرح شده در حین تدریس پاسخگویی به سؤال

 ساختار)؛ - 4هنگیان؛ (موضوع بخش توجه به توسعه کیفی به جاي توسعه کمی دانشگاه فر - 6

آوري براي استخدام، ارتقا و توجه ویژه به جذب نیروي انسانی کارآمد و تبعیت از مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن -7

 تبدیل وضعیت اعضاي هیئت علمی؛

موزش معلمان در هاي قابل تفسیر و مستتر در آن، جهت ارتقاي کیفی آبازخوانی مجدد اساسنامه و استفاده از ظرفیت -8

 ایران.
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  بازتابی بر میزگرد

هاي متفاوت براي تربیت معلم، ها، به امکان استفاده از شیوهاريزبعد از سمینار، سرپرست دانشگاه فرهنگیان در مصاحبه با خبرگ

اسی علوم پایه را از هاي کارشنالتحصیالن دورهاشاره نمود. وي در ادامه این مطلب توضیح داد که دانشگاه، امکان پذیرش فارغ

هاي مختلف، که داوطلب ورود به حرفه معلمی هستند، در دست بررسی دارد، بدین معنا که داوطلبان تدریس در دوره دانشگاه

ا در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند و بعد، وارد حرفه معلمی شوند. ایشان البته، بر آموزش رمتوسطه، پس از پذیرش، دوره معلمی 

ایی از ابتدا تا گذراندن گواهی معلمی، تأکید کردند. اهمیت این خبر آن است که در صورت محقق شدن آن، یکی از معلمان ابتد

توان آن مطالبات جدي کمیته پیشبرد ریاضیات وابسته به فرهنگستان علوم ایران از دانشگاه فرهنگیان، به دست خواهد آمد که می

  اي آن در ایران، دانست.هرا از ثمرات سمینار علوم ریاضی و چالش
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 : مطالب فهرست

 مقدمه - الف

  یاضیرریغ يهارشته در آمار و یاضیر سیتدر يهاچالش -ب

  یاضیر علوم آموزش مشکالت و مسائل -پ

 یدانشگاه مختلف مقاطع در آمار آموزش مشکالت و مسائل -ت

  يامدرسه اتیاضیر -ث

  انیفرهنگ نشگاهدا در یاضیر معلم تیترب -ج

  ییگراتیکم يجا به ییگراتیفیک -چ

  کشور در یاضیر علوم پژوهش يهاچالش -ح

 

 مقدمه - الف

 ،هایسخنراناز  متعدد، جلسات در فعالتان حضور از تشکر با! یر ناصرٍ و معینإنّه خَ میالرح الرحمن اهللا بسم :(محمدزاده) مجري

، است مهم اریبس یکنون نشست. دیباش برده یکاف ياستفاده لحظه نیا تا دوارمیام میاشتد تاکنون که پوسترها يارائه و زگردهایم

 هم يبند جمع زگردیم که میاکرده يزیر برنامه. ندارد يادهیفا يبند جمع بدون ،رود یم شمار به يراهبرد ناریسم چون این یک

 سالن و سالن نیا يها برنامه تمام. ندیفرما ارائه را مطالب يخالصه قهیدق 7 تا 5 نیب هاگروه از کدام هر ندگانینما تا میباش داشته

 کنم یم دعوت »دارجبه دکتر يآقا« از اکنون. رندیگ یم قرار استفاده مورد و ندشویم ادهیپ ندهیآ در. اندشده ضبط يمطهر دیشه

 را خود نظرات و يبند جمع و اورندیب فیرتش »آن يهاچالش و جامعه صنعت، در یاضیر علوم نقش« زگردیم يندهینما عنوان به

 . ندیفرما ارائه

 

  یاضیرریغ يهارشته در آمار و یاضیر سیتدر يهاچالش -ب

 يهاچالش« آن یاصل محور است، »جامعه و صنعت در یاضیر علوم نقش« ما زگردیم اسم چه گر! میالرح الرحمن اهللا بسم دار:جبه

 ادیز کنندگانشرکت تعداد. برگزار گشت يمطهر دیشه تاالر در زگردیم نیاول. بود »یاضیر ریغ يهارشته در آمار و یاضیر سیتدر

 تا شود ارائه توانمند و باسابقه دیاسات توسط است بهتر آمار و یاضیر سیسرو دروس. «مینما یم انیب را هابحث يخالصه یول نبود

 مشارکت صورت به است بهتر یاضیرریغ يهارشته آمار و یاضیر یسدر منابع. باشد مؤثر انیدانشجو يعالقه و زهیانگ جادیا در

 دروس يهاسرفصل. رندیبگ نظر در را یاضیرریغ هم و یاضیر يهاجنبه هم که شود هیته هارشته آن دیاسات با یاضیر دیاسات

 نظر در را جنبه دو هر تا شود هیته گرید يهارشته دیاسات با آمار و یاضیر دیاسات مشارکت با است بهتر آمار و یاضیر سیسرو

 دایپ یمشترک زبان بلکه شوند ینم رشته نیا متخصص آمار و یاضیر درس دو ای کی با یانسان علوم يهارشته انیدانشجو. رندیبگ

. تاس یاضیر و آمار یاصل میمفاه انداختن جا مذکور يهادرس هدف نیا بر بنا و ندینما صحبت افراد گرید با بتوانند که کنند یم
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 شود حاصل کالس سر انیدانشجو با يشتریب تعامل تا کند رییتغ یتعامل و یمشارکت نینو يهاوهیش يسو به دیبا سیتدر يهاروش

 . »دهد شیافزا را آنها يزهیانگ و عالقه و

 مسائل حل اهر نیترساده. شود عوض یاضیر به نسبت آنها دگاهید تا میکن تیتقو انیدانشجو در را یاضیر روح و نشیب دیبا«

 با است بهتر یاضیرریغ يهارشته یاضیر دروس. دگرد حیتشر انیدانشجو براي ينحو به دیبا نیا. است یاضیر يهاروش ده،یچیپ

 سیسرو دروس نیتمر حل کالس. است یاضیر يرشته يگرید و یاضیرریغ يرشته از یکی که گردد سیتدر استاد دو مشارکت

 مورد رشته آن در یاضیر يکاربرد يهامثال و بماند ثابت یمرب کرد رییتغ هم استاد اگر که شود رهادا باسابقه انیمرب توسط دیبا

 . »ردیگ قرار بحث

 به که است حرکت موتور عنوان به اتیاضیر یاصل نقش و کند یم لیم يفناور يتوسعه يسو به یکل طور به ما يها آموزش«

رشته انیم يهارشته. گردد سیتدر یاضیر يهادانشکده در است بهتر زین یاضیر سیسرو دروس. شود داده نشان دیبا انیدانشجو

 يهارشته در یاضیر دروس نقش و شود داده توسعه است الزم هارشته گرید و یاضیر علوم نیب مشترك يهاحوزه بخصوص ،يا

 يکشورها با و است یفرهنگ مشکل کی یاضیرریغ يهارشته انیدانشجو به یاضیر آموزش مشکل. گردد انینما بهتر یاضیرریغ

 . »میکن جستجو نهیزم نیا در را خودمان فرهنگ خاص يهاحل راه دیبا. کند یم فرق گرید

 یاضیر استادان است الزم. ردیگ قرار توجه مورد دیبا که است آموزش تیفیک بلکه ستین دانشجو ادیز تعداد ،یاصل مشکل«

 حوزه همان میمفاه با توأم یاضیرریغ انیدانشجو به درس آن سیتدر تا گردند آشنا هم گرید يرشته کی با یاضیرریغ يهارشته

 . »ببرد باال را زهیانگ و باشد

 

 يبرا یاضیر سیتدر« مییگو یم. ستین گرید يهارشته به یاضیر سیتدر ما بحث. شد دهیچیپ یلیخ مسائل کنم یم فکر :1ن

! یمیش چه و یاضیر چه باشند، یمهندس يرشته چه. گذرانند یم همه را 2 و 1 یعموم یاضیر ف،یشر یصنعت دانشگاه در. »همه

. میآموز یم همه به را لیفرانسید معادالت. میده یم يو به یمشابه یاضیر درس هم باز یول دارند یتجرب پلمید یمیش يدانشجو

 در برق يهابچه شدم متوجه یول آوردم یم یکینمکا Vibration ای مدارها يحوزه از را لیفرانسید معادالت به مربوط يهامثال قبالً

 يهامدل از زنم یم لیفرانسید معادالت در که ییهامثال اآلن. Vibration در کیمکان يهابچه و آورند یم نمره بهتر مدارها مورد

 . رندیبگ ادی يسازمدل آنها که است نیا مهم. باشد کسانی همه يبرا که است تیجمع

 یکیمکان يساده مسائل از را شیهامثال اکثر باشد یم برق يرمجموعهیز گرچه. هستند آشنا کنترل يرشته با دکتر يآقا

 . سازد یم ترسخت را موضوع که شد مطرح يادهیچیپ یلیخ يهاهیتوص کنم یم فکر. آورد یم

 

 . کند یم فرق یلیخ ینانسا علوم انیدانشجو يبرا یاضیر سیتدر با یمهندس انیدانشجو يبرا یاضیر سیتدر دار:جبه

 . بردم نام »یمهندس و علوم« از هم من بله، :1ن

 ف،یشر دانشگاه يبرا دییگو یم شما که یمطلب. گنجند ینم جامع يها دانشگاه فیتعر در ریرکبیام و فیشر يها دانشگاه :2ن

 يهارشته به را یاضیر دروس. باشد هداشت مصداق تواند ینم »ها دانشگاه« يبرا یول است درست کامالً صنعت و علم و ریرکبیام

 يهاهیتوص یول امنبوده زگردیم در من. بدهند درس یمتفاوت شکل به دیبا عتاًیطب. دهند یم درس هم خیتار و یروانشناس ،یجغراف

 . دانم یم درس را شده مطرح
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 يدوره يواحد سه درس دو فقط جمن،ان ندگانینما و یدولت دکتر يآقا يهاگفته طبق آمار، سیسرو دروس نیب از :پناه رانیا

 دانشگاه. ندینما یم ارائه هارشته آن خود را هارشته ریسا يدکترا و ارشد یکارشناس واحد 500 از شیب. دهدیم آمار گروه را دکترا

 دیشه دانشگاه و اصفهان دانشگاه برعکس ند؛ینما یم ارائه خودشان را مورد 28 تمام دکترا، و ارشد یکارشناس درس 28 از سمنان

 را گرید يرشته کی استاد آمار، گروه که مگر بدهند گرید يهارشته به آمار استادان دیبا را آمار دروس اندگذاشته قانون که یبهشت

 . کند دییتأ کار نیا يبرا زین

 يدانشجو به. ستین درست اصالً جامع يها دانشگاه گرید با فیشر یصنعت دانشگاه اسیق گفتند، که همانطور :یمشکان

 دیبا آنها با برخورد طرز. میده یم درس یاضیر هم یشناسستیز و یشناسنیزم ا،یجغراف ،یتیترب علوم يدانشجو ،یشناس روان

 یصنعت دانشگاه در انقالب از بعد ترم کی من! فیشر یصنعت در یمهندس هم آن باشد؛ یمهندس انیدانشجو با متفاوت کامالً

کلمه کس چیه گفتم یم یاضیر آمار از چه هر یول میکن یم فیک یاشخاص نیچن به دادن درس از عاًواق دمید و دادم درس فیشر

 میگفت که ییهاهیتوص است بهتر. کردند یم حل یخوب به میگفت یم مسئله چه هر. »فهمم ینم و است سخت« که کرد ینم ذکر يا

 . ردیپذ انجام جامع يها دانشگاه مورد در

 

 »یاضیر علوم آموزش مشکالت و مسائل« زگردیم يندهینما عنوان به یرجال دکتر يآقا جناب از اکنون ما،ش از تشکر با مجري:

 . اورندیب فیتشر کنم یم دعوت

 

  یاضیر علوم آموزش مشکالت و مسائل -پ

 يدرباره. رفتمیذپ را تشیمسئول من که بود همان یتیریمد نظر از زگردیم نیبدتر ردیگ صورت ینظرسنج اگر کنم یم فکر رجالی:

 رو به رو تیریمد مشکل با شد یم مطرح که یمطالب یگستردگ لیدل به. میکرد صحبت یاضیر علوم آموزش مشکالت و مسائل

 يامدرسه یاضیر آموزش يدرباره یبخش. بود کالن مسائل انیب فقط هابحث از هدف. گشت یم بر هم من خود ضعف به که میگشت

 در یمدون يبرنامه نیهمچن. بود يامدرسه آموزش بر ریتأث و هادرس هم سر پشت و لیدلیب رییتغ بر آن یاصل دیتأک که میداشت

  .ردیگ ینم صورت استاندارد با یدرس کتب تألیف. میندار پرورش و آموزش

 را اشکاالتش و هگرفت انجام گرید يجاها در قبالً که یتجارب. است یفعل يجامعه مشکالت از یکی معلمان ياحرفه يارتقا روش

نمره يدهیپد يریگشکل و آموزش به یتوجهیب ارشد، یکارشناس و یکارشناس يهادوره يدرباره. میینما یم تکرار دوباره انددهید

 يهیرویب شیافزا. ندارند نقش آن در یعلم يهاانجمن و ردیگ یم انجام متمرکز صورت به یدرس يزیر برنامه. میهست شاهد را یده

دوره در آموزش کردن ارزشیب و یسینومقاله بر هیرویب تمرکز ،یاضیر يهارشته يبرا الزم يهاجاذبه نبود ،یعال آموزش اتمؤسس

 معلمان تیترب بر یمنف ریتأث هم ،یآموزش نظر از که میهست شاهد را انیفرهنگ يها دانشگاه مشکل نیهمچن و یکارشناس يها

 ! علوم کل و یضایر يهادوره آموزش بر هم و دارند

 سامان و سر خودش يهاکنفرانس به انجمن شد هیتوص. بود هاکنفرانس و نارهایسم مشکالت به مربوط زگردیم موضوع نیآخر

 ياعضا يهمه ییراهنما و کمک از استفاده با اهللا شاء ان. بود خواهد نیسنگ یلیخ ثیح نیا از انجمن دیجد يدوره تیمسئول. بدهد

 مقصر اشدرباره میتوان ینم را هیبق و است خودمان دست در مجموعه آن. میساز گذشته از پربارتر را هانفرانسک میبتوان انجمن

 دکتر يآقا به مربوط اول يهیتوص. کردند مطرح را ییهاهیتوص زین حاضر تیجمع. میکن جمع یلیخ را حواسمان است الزم. میبدان
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 مورد را معلمان که میهست آن از کوچکتر ما یول....» معلمان از تیحما يبرا« مودندفر. دادم رییتغ يقدر را آن که بود بازرگان

 . میده قرار یمال تیحما

 ) همگان قیتشو(

 

 موفق يکشورها با آن يسهیمقا و معلمان گاهیجا يمسئله گرید طرف از. ردیگ صورت یاضیر علم يتوسعه از تیحما دیبا رجالی:

 کمک با کار نیا. میکن یم کار دیتول به خدمات يرده از آموزش لیتبد طرح يرو میدار. است يضرور فنالند و سنگاپور کره، مثل

 را نکات یبعض مطمئناً. کند حل را مسائل از یلیخ دیشا برسد جهینت به و دیآ در اجرا به طرح آن اگر. ردیگ یم صورت هااقتصاددان

 . کنند اضافه نندتوا یم زگردیم حضار گرید که امانداخته قلم از هم

 شاهد را دفاع يبرا نیلفؤم حضور عدم. شد دهید یمنف نکات فقط معتقدم دالتألیفیجد کتب يدرباره! میالرح الرحمن اهللا بسم :3ن

 که یمطالب تمام. گشت قضاوت شانیهاتالش به راجع طرفه کی و اندنداشته حضور زگردیم در یول انددهیکش زحمت آنها. میهست

 کتب بیع صرفاً عنوان، نیهم با. است هاچالش انیب فقط هم ناریسم عنوان. بود کار راه بدون شد گفته »چالش« عنوان تحت

 خواندم صفحه به صفحه را هاکتاب از تا چند که یمعلم عنوان به یول دارد وجود یاشکاالت دانم یم هم من. گرفتند را دالتألیفیجد

 ختهیبرانگ را آموز دانش و معلم يپرسشگر و يکنجکاو ت،یخالق تفکر، يقوه انصافاً ،ییبتداا دالتألیفیجد یاضیر يهاکتاب میگو یم

 مییبگو را یمنف نکات صرفاً و میکن نقد فقط مینیبنش نیمؤلف ابیغ در که نیا. میگو یم یتعصب چیه بدون را نیا انصافاً. است

 . ستین درست

 قضاوت نجوریا. کرد ینم ذکر هاکتاب از را یمثبت ينکته نیکوچکتر یحت که کردند مطرح را ستیل کی »آزاد غالم« خانم

 . ستین حیصح کردن

 . نبودند ما زگردیم در آزاد غالم دکتر خانم! بوده گرید زگردیم کی به مربوط نیا رجالی:

 

 . دیفرمود انیفرهنگ دانشگاه به اشاره :3ن

 ! بوده گرید زگردیم کی به مربوط هم نیا رجالی:

 ! داشته یمنف ریتأث انیفرهنگ دانشگاه دیفرمود شما :3ن

 . مینیب یم يزود به را آن و دارد یمنف ریتأث حتماً رجالی:

 ! بوده شما زگردیم به مربوط هم موضوع نیا پس :3ن

 ! بله رجالی:

 يها دانشگاه نیمدرس که دارم اطالع استان 5- 4 مورد در حداقل. میبکن هم عمل آن به دیبا میده یم ییگراجوان شعار یوقت :3ن

 يهمه. میدار سانسیل مقطع به یتوجهیب ها دانشگاه در دیفرمود خودتان. اندبوده کشور یآموزش مراکز نیبهتر شاگردان ان،یفرهنگ

 حضور یکارشناس مقطع در. سندینو یم مقاله و رندیگ یم دکترا يدانشجو دارند یهمگ هستند مقتدر واقعاً که يبزرگوار استادان

 دیخواه یم چطور. است گرفته یدولت و نور امیپ آزاد، دانشگاه در همزمان طور به دکترا يدانشجو 10 از شیب کس هر. ندارند يجد

  د؟یکن اضافه آنها به زین را سانسیل يدانشجو تعداد نیهم
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 يعهده از يگرید شگاهدان چیه. بدهد انیدانشجو به خوابگاه سال 4 تواندیم که است نیا تشیمز حداقل انیفرهنگ دانشگاه

 یلیخ ما استادان اگر: «فرمودند پور یرجبعل دکتر يآقا. میکن استفاده دیبا که شده آماده يانهیزم و بستر. دیآیبرنم کار نیا

 بستر و تیظرف یلیتعط دنبال به چنانچه. »بزنند يسر انیفرهنگ دانشگاه به و رندیبگ سیالتدر حق که ندارد یبیع دارند دغدغه

 4 و دهد یم حقوق انشیدانشجو به باالخره. میینما بیتخر کامل را بستر دینبا. است مضاعف يضربه کی خودش م،یباش شده ادجیا

 . کند تیترب خوب معلم کی تواند ینم لزوماً خوب محقق کی. گذارد یم ارشانیاخت در خوابگاه هم سال

 یعمل يتجربه تا فرستد یم مدارس به ترم 5 را دانشجو هر اآلن. دارد پرورش و آموزش با تنگاتنگ يرابطه انیفرهنگ دانشگاه

 صورت نیا در رایز شود لیتعط تا دید را انیفرهنگ دانشگاه یمنف يهاجنبه صرفاً بایدن. افتاد بام نوریا از توان ینم. کنند کسب

 . میاکرده وارد خودمان به یخطرناک يضربه

 

دي که در اختیار داریم اگر نظري در خصوص کم و کیف مطالب جمع بندي شده دارید با توجه به وقت محدو خواهشمندم مجري:

یا مطالب  نظرات توانند یم دوستان .ردینگ صورت جدیدي بحث شد مطرحدر هر یک از میز گردها  که یمسائل يدرباره بفرمایید.

  مورد استفاده قرار خواهد گرفت.قطعا  .کنند ارائه ناریسم یعلم يتهیکم بهنیز  مکتوب صورت به را خودجدید 

 يبرا جلسه نیا اگر. کنم شیرایو را آن دانم یم الزم که دادند یخوب شنهادیپ زاده کرم دکتر يآقا و بازرگان دکتر يآقا آرین نژاد:

 رتبه حبصا که یانیفرهنگ يبرا شود سیتأس يازهیجا است الزم شده، لیتشک یاضیر ي خانواده ياعضا يهمه نیب وندیپ و الفت

 . باشد رانیا یاضیر انجمن در دیبا. گردد یم کشور یعموم فرهنگ بخش با یاضیر يجامعه وندیپ عامل بیترت نیبد. هستند

 

 . باشد آمار انجمن با مشترك تواند یم یحت. میکن یم هیتوص یاضیر انجمن به را نیا مجري:

 که میدانیم میبر یم نام »معلمان آموزش« از یوقت! نشده ذکر »يپداگوژ« که کردند اشاره زگردیم در بازرگان دکتر يآقا :4ن

 . بدهد لکچر نجایا در معلمان آموزش ياجزا تمام يدرباره یکس ستین قرار مسلماً. آنهاست آموزش از یجزئ هم يپداگوژ

 را رییتغ يفلسفه است مالز خواهند یم کمک ما از و بدهند خواهند یم يرییتغ گاه هر« گفتم راتییتغ به راجع رجبعلی پور:

 يازین اصالً که کردم عرض حیصر و ملموس طور به انیفرهنگ دانشگاه مورد در. »میینما کمک چطور میبدان تا کنند مطرح قیدق

 و ببندند را کرمان دانشگاه درب یعنی. »میشو استخدام آنجا میبرو دیبا: «گفتم. میبرو آنجا به سیالتدر حق صورت به ما ستین

. بروند انیفرهنگ دانشگاه به استادها يهمه و ببندند است ریدب تیترب فقط کارشان که را نیریسا و یمیش ک،یزیف ،یاضیر بخش

. میبده درس و میبرو آنجا به خودمان دیبگذار خوب ستند؟ین ما شاگردان از دهند یم درس انیفرهنگ دانشگاه در که یکسان مگر

 است ظلم نیا« گفتم هم یابیارزش مورد در. بگذارند محک به را آن وزارتخانه و دولت و شود نوشته حیصر جا کی مطلب نیا دیبا

 کهنوج در که 20 ينمره. دارند 1 بیضر نهایا يهمه. 2 بیضر البرز يمدرسه به و دیبده 5/0 بیضر کهنوج مدارس به مثالً که

 در نمره يمبنا بر ای کنکور بدون را انیدانشجو خواهند یم که هم یموقع و باشد کسانی دیبا البرز 20 ينمره با شود یم گرفته

 ،یکهنوج يآقا اول، سال در. کند رییتغ قانون دانشگاه در شدند دانشگاه وارد یوقت. باشد يمساو است الزم هانمره کنند وارد ییجا

 دیبگذار. »روند یم رونیب آنها نصف سال، آخر و اندشده رفتهیپذ تیظرف برابر دو. کنند رقابت هم با است الزم يمشهد و یتهران

 . دیکن ریتحق را یکهنوج يچارهیب يدانشجو که نیا نه کنند چالش هم با آنجا
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 ما. باشد داشته رادیا یخاص کتاب که مینکرد ذکر. »دارد مشکل رانیا در یدرس یسینوکتاب« شد اشاره هاکتاب مورد در رجالی:

 که گفتند ياجمله 82 سال در دانشگاه يرؤسا از یکی. دیداشت انیفرهنگ دانشگاه به اشاره .میسینو یم کتاب ياستاندارد چیه بدون

 . »میندار آنها و میندار کتابخانه م،یندار استاد فقط. ندارد یاشکال چیه ما دانشگاه: «کنم یم نقل

 ) همگان قیتشو(

 

 مختلف مقاطع در آمار آموزش مشکالت و مسائل« زگردیم يندهینما عنوان به یدولت دکتر يآقا شما، از تشکر با مجري:

 الزم یول امنگفته یرجال دکتر يآقااستاد ارجمند جناب  يهاصحبت خالف یمطلب هرگزمن تاکنون . آورند یم فیتشر »یدانشگاه

گویم واقعا ولی باید ب. »گشت زگردیم شدن یطوالن باعث شانبد تیریمد« فرمودند. میبگو را خالفش يجمله کی امروز دانم یم

 . دشو برگزار یخوب به ناریسماین  که بود شانیا یعال اریبس تیریمد

 

 یدانشگاه مختلف مقاطع در آمار آموزش مشکالت و مسائل -ت

 زگردیم. آمدم شانیا از یندگینما به من و داشتند جلسه ییجا در که بودند رشیپذ دکتر يآقا جناب ما پنل مسئول :یدولت

. شد یم یدرس يها برنامه شامل آنها محور که بود همراه يادیز يهابحث با مختلف مقاطع در آمار شآموز مشکالت و مسائل

 دنبال را یهدف نیچن موجود يها برنامه باشد يگرياحرفه آمار، آموختگان دانش یابیارز اریمع اگر: «میگو یم را مطالب يخالصه

 اتفاق يفور و شبه کی تحول که يطور باشد گام به گام است الزم برنامه راتییتغ و يبازنگر. دارند يبازنگر به ازین و کنند ینم

 یدرس ي برنامه در علوم وزارت يگريتصد. شوند ترفعال يقدر دیبا. کنند فایا نهیزم نیا در یفعال نقش توانند یم هاانجمن. فتدین

 يها برنامه تا شود داده اریاخت ها دانشگاه به دیبا. آنها يوامحت تا شود یم توجه ها برنامه يادار ساختار به شتریب و است ادیز یلیخ

 . »سندیبنو را خود

 موضوع نیا. میهست کجا ما و رود یم یسمت چه به دارد جهان میبدان که شود رصد یدرست به 21 قرن در آمار يسو و سمت«

 وزارت چارچوب از خارج یمستقل يها برنامه ندتوا یم انجمن. ستندین جوابگو یسنت يهاروش. شود گنجانده یدرس يها برنامه در

 بهره آن از کنند هیته مستقل يبرنامه توانند ینم خودشان که ییها دانشگاه تا سدیبنو را خود خاص يهاسرفصل و باشد داشته علوم

 . »شود گرفته نظر در مختلف مقاطع در ها برنامه یطراح به ازین و آموختگان دانش نظر. رندیبگ

 ییبها و است کمرنگ یلیخ اکنون که شد مطرح پرورش و آموزش يهااستخدام در آمار آموختگان دانش يریکارگ هب موضوع

 هم ،يسازمدل و آمار درس مثال عنوان به. است کمرنگ یلیخ هم یدانشگاه شیپ يهادوره در آمار نقش. «شود ینم داده

 یلیخ دوم گروه و سخت یلیخ اول گروه يبرا که خوانند یم را یمشابه کتاب یاضیر انیدانشجو هم و یانسان علوم انیدانشجو

 . »دیآ ینم آن از کنکور در یسؤال چون شود ینم گرفته يجد اصالً هم درس نیا. است ساده

 نیا. دارد ریتأث آنها کار یخروج يرو یعلم ئتیه ياعضا مشکالت: «بود یعلم ئتیه ياعضا مسائل به راجع بحث نیآخر

 ،یموظف ساعات شیافزا مقاله، انتشار يبرا استادان بر فشار دانشجو، شیافزا مثل یمعضالت. شود یم دهید هارشته تمام در مسئله

  . متشکرم. »ابدی کاهش یلیخ دیاسات یبازده شود یم باعث رساله چند و دکترا يدانشجو چند همزمان اخذ يبرا دیاسات به اجازه
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. بود آمار یکارشناس یدرس يبرنامه به مربوط شتریب میکرد آنجا که ییهابحث دیرس نظرم به ،یدولت دکتر يآقا از تشکر با: زنگنه

 مطرح اصالً ییزهایچ نیچن یول ستمین مخالف دیفرمود که يموارد با من. نداشت مطلب نیا به يااشاره دیفرمود شما که یمطالب

 . میپرداخت آمار یفعل یدرس يبرنامه یبررس و نقد به. نشد

 

 دارند و به وجود آمده اکنون آمار يتهیکم! گرفته صورت يادیز ينقدها آن يکاربردها و آمار یکارشناس يبرنامه يدرباره :یدولت

 در یفعال نقش همکاران، شد قرار. اندسپرده اصفهان دانشگاه به را یکارشناس ي برنامه يبازنگر اریاخت. کنند یم يبازنگر را برنامه

 طرح يبرا ییجا لیدل نیهم به. گردد یم يبازنگر دارد برنامه. میبرس يبند جمع به تا بدهند نظر و دباشن داشته رابطه نیا

 .دمیند هستند اصالح حال در که ییرادهایا

 نیریسا یول دیدان یم غلط را ياستراتژ نیا شما. داشت وجود زگردهایم از يمند بهره يبرا یخاص ياستراتژ که دیبود شاهد: 5ن

. دیدار اطالع يپردازهینظر يهایکرس يدرباره همه. هستم انجامش داوطلب هم خودم که دهم یم شنهادیپ کی. نددان ینم غلط

 منابع در چگونه و یکسان چه را شما يهافیتعر ستین مشخص. شوند ینم تا دو ای کی به محدود. هستند ادیز و عیوس اتینظر

. است هماهنگ و منسجم جامع، ،یکل يهینظر کی هدفمند، نظام. تمهس هدفمند نظام صاحبنظر کی من. گنجانند یم یدرس

 نیا اگر. امخواسته هم ریوز از را نیا. بروند کیاستراتژ يزیر برنامه و هدفمند تیریمد سمت به علوم وزارت و دانشگاه دارم شنهادیپ

 و قوت نقاط نمیبب صاحبنظر کی عنوان هب تا نمینش یم سشیتدر کالس سر که هستم ينفر نیاول خودم ندینما سیتدر را مهارت

 . اندچگونه آن ضعف

 

 فیتشر يامدرسه اتیاضیر زگردیم يندهینما عنوان به انیبابل دکتر يآقا جناب اکنون. ممنونم اریبس یدولت دکتر يآقا از مجري:

 . آورند یم

 

  يامدرسه اتیاضیر -ث

 ،یدرس کتب ،يامدرسه اتیاضیر ياستانداردها« مثل ییهامقوله. بود ياسهمدر اتیاضیر مورد در ما زگردیم! خدا نام به :انیبابل

 یول شود مطرح زگردیم نیهم در زین معلم تیترب يمسئله بود قرار. گرفتند قرار بحث مورد یدرس کمک يهاکتاب و مدارس تنوع

 اریاخت در شود چاپ یگزارش شد قرار اگر که مینوشت را مکتوب مطالب یبعض. دادند انتقال انیفرهنگ دانشگاه زگردیم به

 . میگذار یم

 که یزمان تا رایز گردد نیتدو حتماً يامدرسه اتیاضیر ياستانداردها که نیا بر شد دیتأک اوالً. گشت مطرح شنهادیپ چند

 از را موضوع اندد ینم! کند تألیف کتاب خواهد یم که یکس نه و است مشخص هیپا هر معلم فیتکل نه باشد نداشته وجود استاندارد

 و باشد یطیشرا چه با یکس چه ياهیپا هر معلم سازد یم مشخص يامدرسه اتیاضیر ياستانداردها. کند تمام کجا و شروع کجا

 . گردد استفاده هاتیظرف تمام از یدرس يهاکتاب تألیف در شد دیتأک! شود نیتدو صورت چه به مطالب

 مورد متخصص افراد توسط کتب نیا. داشتند اشاره زین همکاران از یکی که رمودندف نجایا در یمطالب آزاد غالم دکتر خانم

 مردود يجهینت دیبا شانیا نظر به. شد مردود هایابیارزش در هفتم یاضیر کتاب. گفتند را جینتا دکتر خانم و گرفته قرار یابیارز

 بد ای خوب يدرباره ندارد یلزوم. دهند ادامه را کار یقبل دافرا همان هم باز که نیا نه رد،یگ قرار استفاده مورد جا کی در شدن
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 نشان را يبد یلیخ جینتا Teams آزمون در ییابتدا چهارم تا اول يهاکتاب کردند اشاره ایگو دکتر خانم. میکن قضاوت کتب بودن

 . اندنبوده موفق دیجد يکردهایرو لذا. اندداده

 در ییهاجوان. کنم تألیف کتاب و میایب من خود دوباره که ستین نیا يمعنا هب موجود يهاتیظرف از استفاده شد دیتأک

 در ریدب ای آموزگار عنوان به که یکسان از يادیز يعده. بگذارند شیپ قدم کتاب تألیف يبرا توانند یم که هستند پرورش و آموزش

 و آموزش امور از ياریبس شود یم میبدان تیفیباک مه را آنها درصد 10 اگر. دارند دکترا مدرك کنند یم خدمت پرورش و آموزش

 نخواهد پرورش و آموزش وزارت در دانشگاه استادان یهمراه و ینظرخواه از مانع نیا. ساخت واگذار یاشخاص نیچن به را پرورش

 . بکند يامدرسه اتیاضیر به يترپررنگ نگاه پس نیا از رانیا اتیاضیر انجمن که است دیام. بود

 CD لزوم صورت در و یمعلم يراهنما کتاب کار، کتاب همزمان دیبا شود یم نوشته که یکتاب کردند اشاره آزاد غالم تردک خانم

 کتاب آن نیهمچن. میده آموزش را نیمعلم میکن منتشر يسراسر صورت به را کتاب که نیا از قبل و گردد هیته زین آن یآموزش

 . بودند کارها راه هم نهایا و میاگفته قبالً را هاچالش. گردد سیتدر مدرسه چند در یشیآزما صورت به ابتدا

 کی اآلن یول میداشت دانشگاه به ورود يبرا کنکور کی قبالً. ماست یآموزش يهاآفت از یکی مختلف، نیعناو با مدارس وجود

 ای یرانتفاعیغ به یدولت يمدرسه از او نفرستاد يبرا کنکور ای میدار شهر يباال ییابتدا يمدرسه به مانبچه فرستادن يبرا کنکور

 کمک يهاکتاب یعنی يبعد يمسئله و شده آفت به لیتبد نیا. میاگذاشته جداگانه کنکور کدام هر يبرا! زهوشانیت به یدولت از

 . زند یم دامن را یدرس

 در توانند ینم را یواقع سیرتد هامعلم. است گرفته قرار یدرس کمک يهاکتاب ریتأث تحت نیمعلم سیتدر روش متأسفانه

 یدرس کمک يهاکتاب يهیرویب چاپ از يریجلوگ يبرا يکار راه قتاًیحق پرورش و آموزش وزارت ایآ دانم ینم. دهند انجام کالس

 کارشناس که یلیرزاجلیم يآقا از میبکن يادی ستین بد. ستین مشکل بکند را کار نیا بخواهد پرورش و آموزش وزارت اگر ندارد؟

 ایآ که کردند یم یبررس نهایا اول ستیبا گردد چاپ بود قرار که یاضیر یآموزش کمک کتاب هر شان،یا زمان در! بودند تألیف دفتر

 . ندارم يگرید عرض. دادند یم چاپ ياجازه داشت اگر نه؟ ای دارد یدرس کتاب از شتریب يزیچ

 

 گشت مطرح نجایا که يانکته هر. کنم اضافه را یکوچک حیتوض انیبابل دکتر يآقا يهاصحبت يادامه در دانم یم الزم :آزاد غالم

 هاافتهی لذا امداده انجام خودم را یکی فقط که بود یمل يمطالعه 6 يدهیچک کردم عرض که ییزهایچ. داشت یپژوهش يپشتوانه

 یکس و نبود یپنهان يمسئله نیا! دهیرس اندهبود یدرس کتب تألیف اندرکار دست که یکسان اطالع به آنها جینتا. ستندین رانهیسوگ

 یمطلب اگر و نددمان یم کاش يا  .داشتند حضور زگردیم در زین افراد آن از نفر دو یکی. بزند یحرف شانیا ابیغ در خواست ینم

 . داندند یم حیتوض دانستند یم الزم مسائل شدن روشن يبرا

. زندیانگ یم بر را آموز دانش و معلم يکنجکاو. اندبوده جالب یلیخ و دیاواندهخ ورق به ورق را ییابتدا يهاکتاب دیفرمود شما

. دارد یمشخص حد یدرس کتاب يریدرگ بیضر یول کند ریدرگ را افراد ذهن تواند یم که شود یم نوشته یمتنوع يهاکتاب

 . دارد فیتعر یدرس کتاب. نباشد آن از استفاده به قادر معلم حضور بدون شخص که دیساز فعال آنقدر را کتاب دیتوان ینم

 نیا متأسفانه. دینما زیپره قهیسل اعمال از و باشد حداقل شیخطاها دیبا شود یم نوشته کشور کل يبرا که یدرس کتاب ضمناً

 در شهیهم رایز کردم مطرح حیصر را موارد. شود برطرف ضعف نقاط که میکن يفکر کمک هم کنار در همه میدواریام! افتاده اتفاق

 توان به بنا دینبا نیمعلم سیتدر يوهیش و ها کتاب کل تیوضع! نداده تیاهم آن به نسبت یاضیر يجامعه چرا که هست دلم
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 نظر گردند، ریدرگ همه که باشد يتلنگر نیا دوارمیام. موجودند يادیز اریبس يهاتجربه و هاتیظرف. باشد محدود ياعده يفکر

 شتریب حیتوض و خودشان بودند کاش يا  یول مینداشت را خاص ياعده بردن سؤال ریز قصد. ندکن یبررس را هاکتاب و بدهند

 هاحرف نیا که بود سال چند از بعد. است شده گذاشته بحث به مختلف جلسات در و ارائه شانیا به رسماً هاافتهی و جینتا. دادند یم

 . گفتم یم دوباره را

 

 يجا میگو یم داده درس یاضیر کشور نیا در گانیرا صورت به سال 50 که یکس عنوان به من شما، از تشکر ضمن: ییدانا

 . متشکرم! رهیغ و یاضیر يفلسفه ،یاضیر یروانشناس مثالً است؛ یخال ما کشور در اتیاضیپارار

 

 کی است خوب شد لیتشک انتها در که يزگردیم هم و یاضیر علوم آموزش زگردیم در هم! هستم يمحمود خدا، نام به :يمحمود

 گزارش پژوهش، سازمان ساختمان در گذشته سال. »مؤلفان ییپاسخگو يبرا يابزار ای ساختار جادیا: «دیکن اضافه را شنهادیپ

 دایپ رییتغ کتاب دیبا اساساً و موافقم نهایا تمام با من« گفت یدرس کتاب مؤلف ان،یپا در. دمید را آزاد غالم دکتر خانم يمطالعه

 تا زین یدرس کتب مؤلفان دینبا ایآ اما گردد یم مطرح یاضیر علوم يهاچالش! است استادان و کشور يهادغدغه از یکی نیا. »کند

 ای جلسات نیا در توانند ینم که است ادیز يقدر به شان مشغله ایآ باشند؟ داشته حضور نجایا دینبا ایآ باشند؟ داشته دغدغه يحد

 . ممنونم د؟ابنی حضور ساعت 6 ای 5 زگردهایم

 

 پرورش و آموزش یدرس کتب يزیر برنامه دفتر به دانشگاه استادان که بود یموقع از یدرس يها برنامه ادیز راتییتغ شروع :بابازاده

 »استاد« اسم هرگز! نوشتند یم کتاب آنها امثال و هایامام ها،یازگم ها،رشکیب که یزمان دور؛ يهاگذشته به دیبرگرد. کردند باز پا

 را او همه دانشگاه تا دبستان اول از ،یاضیر معلم کی عنوان به هم هنوز که بود »یفاطم پرفسور« فقط. آمد ینم آنجا در

 . شناسند یم

 سال کی یحت اکثرشان. اندداشته دست آن در دانشگاه استادان گروه کدام دینیبب و دیکن نگاه را گذشته سال یدرس کتب

 به را شیخو دیعقا و افکار اندکرده یسع یول ندیآ یم حساب به یخوب محققان و هستند خود يرشته عاشق. ندارند یمعلم يسابقه

 نظر دانشگاه استادان از آنها و ردیبگ کمک خود يزبده نیمعلم از پرورش و آموزش خواهشمندم. بگنجانند ها کتاب در ينحو

 . کند میتنظ را یدرس کتاب است قادر بهتر یلیخ دهید را هابچه و رفته کالس سر که یمعلم. رندیبگ میتصم خودشان یول بخواهند

 

 »انیفرهنگ دانشگاه در یاضیر معلم تیترب« زگردیم يندهینما عنوان به ایگو دکتر خانم سرکار از بابازاده، دکتر يآقا از تشکر با

 . اورندیب فیتشر کنم یم دعوت

 

  انیفرهنگ دانشگاه در یاضیر معلم تیترب - ج

 زمان که دییفرما توجه! دکتر يآقا. میبگو کردند مطرح دکتر يآقا که يانکته نیآخر يدرباره یمطلب دارم قصد! خدا نام به گویا:

 زمان به هایازگم. دیآ یم حساب به يجد تخصص کی هم آموزش خود آموزش، پوشش وسعت به توجه با. گردد یبرنم گذشته به

. گردد یبرنم عقب به زمان نیماش یول کرده کمک دهیآفر افتخار گذشته در که کس هر! شاد روحشان. داشتند تعلق خودشان

 . میکن يزیر برنامه است الزم جامعه يندهیآ ینیب شیپ و حال يازهاین به توجه با. هستند شیخو زمان به متعلق هاانسان
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 خدمت، از شیپ يها برنامه در. کردند صحبت خدمت از شیپ يهادوره مورد در یحانیر دکتر يآقا ابتدا معلم تیترب زگردیم در

 را سیتدر یچگونگ و محتوا انتقال دانش یعنی PCK و معلم آموزش ينحوه انگار که بود نیا یکی. شد مطرح يجد چالش چند

 یداخل مطالعات هم و شده حوزه نیا در اریبس یجهان قاتیتحق هم دارد؛ ادیز يسابقه خوشبختانه اما داند یم دیجد یموضوع

 آبشخور از اگر را معلم. کند یم فرق یپادگان آموزش با معلم آموزش که است نیا شود یم ذکر همچنان که یچالش! گسترده نسبتاً

 ثمر به که داده نشان جهان خیتار دهند، آموزش امکانات نیبهتر با یمعلم پادگان در و کنند جدا است یواقع يجامعه که خودش

 در. شود یم شروع مدارس از معلمان يها آموزش. »دینرس ثمر به اتفاقاً« مییبگو و میکن تجربه هدوبار ستین يازین. رسد ینم

. دیدان یم من از بهتر را رانیا نیدارالمعلم يسابقه. دادند یم آموزش معلم و کردند یم فیتعر را خود يازهاین مدارس، گذشته،

 تواند یم بلکه نبوده نیمعلم آموزش مبدع انیفرهنگ دانشگاه. است کتوبم خشانیتار. شدند یم داده آموزش هامعلم چگونه دینیبب

 . کند استفاده شکل نیبهتر به نیشیپ تجارب از

. ستین افراد به دادن مدرك يمعنا به تنها مستمر آموزش. کردم انیب مستمر يها آموزش مورد در من را يبعد چالش

 مستمر، آموزش مراکز است الزم کردند اشاره همکاران از یکی که طور نیمه. ردیگ صورت نینو نگاه با دیبا مستمر يها آموزش

 يبرا بار کی که نیا نه د؛یآ یم شیپ سیتدر يهاتیواقع در و افتد یم اتفاق لحظه در که یمسائل يبرا باشند معلمان يپاسخگو

 مثل درست. ندارد يادهیفا یفاتیتشر و یعتصن صورت به. میبرگرد گذشته روال به و میریبگ مدرك سال هر يبرا بار کی ای شهیهم

 و رندیبگ ادی گریکدی از معلمان که باشد ییجا دیبا د،یپرس یم را خود مشکالت و دیزن یم زنگ که یبانیپشت و خدمات تلفن مراکز

 خاطر به واقع در یول بودجه يبهانه به اغلب اما خواهد ینم یبیغر و بیعج يبودجه کار نیا! خودشان يقهیسل با بدهند ادی هم به

 . دهد یم جهت رییتغ کردهایرو نوع

 متصورند جامعه از یبخش ساختار، و اساسنامه يبهانه به که است نیا کردند اشاره انیتومان دکتر يآقا که يگرید مهم چالش

 وضوح و یدرست به را نامه نییآ از ییبندها انیتومان دکتر يآقا. ستین ارتقا قابل و کرد انیفرهنگ دانشگاه يبرا شود ینم يکار

 که شود یم خوب چه. هست بهبود يبرا جا اندازه چه و دارد انعطاف چقدر یزشیانگ عوامل از کدام هر داد یم نشان که خواندند

 چه میندان که شود یم جادیا یوقت یاصل چالش! میریبگ نظر در معلمان مستمر يها آموزش مرکز عنوان به را انیفرهنگ دانشگاه

 دیجد يها برنامه مثالً. است پرچالش یلیخ مسئله نیا. فرمودند باره نیا در انیرمحمدیم دکتر يآقا. میبسپار یکس چه به را يکار

 را »يکاربرد و محض اتیاضیر« يبرنامه قبالً یاضیر گروه يبرا. شود یم نوشته نو از دارد انیفرهنگ دانشگاه یکارشناس يهادوره

 موجود علوم وزارت در مدون يبرنامه 4 یوقت. میدار »یاضیر آموزش« يبرنامه نیهمچن و »کاربردها و اتیاضیر« ناآل یول میداشت

 دوباره و فیتعر نو از ازهاین يهمه ندارد یلیدل. میکن تربسته ای بازتر را موجود يهاتیظرف میتوان یم م؟یبساز نو از را چرخ چرا است

 . شود برطرف

 ياندازه به. بود معلمان آموزش يهاتیظرف از استفاده يبرا کارآزموده يروهاین خالء شد مطرح ام زگردیم در که يگرید چالش

 از یلیخ میببر فراتر را خود دگاهید يقدر اگر. میبنگر مذکور يهاتیظرف به ياهیزاو چه از که است نیا مهم. شد داده حیتوض یکاف

 جامع امتحان قیطر از دانشگاه یخروج که است نیا گرید مشکل« رمودندف يرمحمدیم دکتر يآقا. موجودند جامعه در هاتیظرف

 ایآ مثالً نه؟ ای گردد یم برگزار هم هاتیظرف نیترخرده از استفاده يبرا ییهاامتحان نیچن ایآ. شود یم دهیسنج اصلح نییتع يبرا

معلم ایآ معلمان، یابیارز بر عالوه یعنی شود؟ یم هدیسنج هرگز کنند تیترب را نیمعلم تا میاکرده دعوت آنها از که یکسان یخروج

 . است يزیبرانگ چالش بحث. »رند؟یگ یم قرار یابیارز مورد هم معلمان يها
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 يدوره ما یاضیر آموزش که فرمودند هم دکتر يآقا. شد کیآکادم با ياحرفه ارشد یکارشناس يهادوره نیب فرق بر دیتأک

 علوم وزارت در مصوب يبرنامه که شود یم محسوب ينظر و کیآکادم يدوره ها دانشگاه گرید در یاضیر آموزش یول است ياحرفه

 فیتعر ساله 6 ای 5 يدوره با را یمعلم یگواه به ختم يبرنامه ای »سیتدر سانسیل فوق« يبرنامه میتوان یم حال نیع در. دارد

 يجمهور معلم تیترب یمل يبرنامه به مربوط بحث نیآخر. میده رشییتغ میتوان ینم و است کیآکادم موجود، يدوره. میینما

 خانم. بود خواهد زیبرانگ چالش و دارد رتیمغا یمعلم يحرفه روح با اساس از يتمرکز نیچن سمت به رفتن. بود رانیا یاسالم

 دیبا اورندین فیتشر اگر. اورندیب فیتشر که شده دعوت فیتأل دفتر یاضیر گروه یاصل مسئوالن نفر سه از« فرمودند گویا دکتر

 . »اندامدهین چرا که ندیبگو خودشان

 

 من. هستند یاضیر آموزش متخصص شانیا. میبزن حرف مستند دیبا ما. کردند من يهاگفته به اشاره ایگو دکتر خانم کرم زاده:

 شما. باشد نطوریا که دیبزن مثال نمونه کی. آورد ینم دانشگاه استاد دبستان، کتب نیتدو يبرا يکشور چیه کنم یم ادعا

 دییفرما توجه اما بشوم هاقسمت نیا وارد خواستم ینم. دینما ثابت را نیا از ریغ که دیبده نشان یکتاب فردا دیتوان یم و دیمتخصص

 مطرح رانیا در که یاضیر آموزش. دیهست یاضیر آموزش متخصص خودتان. ستین well-defined ما کشور در یاضیر آموزش که

. باشد یم یاضیر يهادانشکده در درصد 25 تنها. شود یم داده ادی یتیترب علوم يهادانشکده در فقط کایآمر در آن درصد 75 است

 يهادانشکده یاضیر آموزش یول هستند رانیا مشابه گذارند یم یتیترب علوم يهادانشکده در که یاضیر آموزش. مهمند دو هر

 يهادانشکده در% 75 که یاول بخصوص. دندیمف دو هر. میندار رانیا در اصالً را Neogelfind Style و Tulia Style سبک به یاضیر

 یاضیر آموزش متخصص ما کینزد اقوام از یکی. کند ینم عمل ما مثل کایآمر یول باشد یم دتریمف شود یم داده درس یتیترب علوم

 کی عنوان به شانیا. داشت حضور امروز کاش يا  !رفته کایآمر در یاضیر يرشته به رانیا در يتوپولوژ يرشته از شانیا. است

Citizen فکر نیا به دینبا اصالً. بدهد درس برود که کردند یمعرف يو به را کودکستان 8 ای 7 کرد کار يتقاضا که یهنگام کایآمر 

دهیا. پرورانند یم را هابچه یاضیر فکر کودکستان از. ردیگ ینم انجام کودکستان در و است دانشگاه در فقط یاضیر آموزش که میکن

 آموزش متخصص. دارند یاخالق ارشاد نقش ینید سیتدر از ریغ ،ینید معلمان زین ما مدارس در. دهند یم نقش را یاضیر يها

 هر کس هر نگذارد و کند ارشاد را یاضیر نیمعلم است الزم دهد یم یاضیر درس که نیا از ریغ رستان،یدب و دبستان در یاضیر

 . ردیبگ امتحان بود لشیم یشکل هر و بدهد درس خواست دلش طور هر تواند ینم یکس هر. بدهد درس خواست که طور

 بخواهد اگر هم یانسان علوم يهارشته و محض يهارشته يرابطه. برند یم نام ادیز دانشگاه و صنعت ارتباط از که دیادهید حتماً

. کنند یم نقش يفایا رهیغ و یشناسستیز زبان، ،یاضیر يها آموزش در. است پرورش و شآموز آنها صنعت شود، برقرار صنعت با

 یلیخ دهند یم انجام پرورش و آموزش در آنها که یخدمت. بروند پرورش و آموزش به دیبا یانسان علوم النیالتحصفارغ درصد 90

 کوچک را پرورش و آموزش گفتند، دوستان گرید که طور نیهم متأسفانه. ردیگ یم صورت ها دانشگاه در که است یخدمت از باالتر

 شتریب یلیخ رستانیدب و ییراهنما و دبستان اتفاقاً. میبده درس دانشگاه در دیبا حتماً میگرفت دکترا اگر میکن یم فکر. میشمار یم

 . میکن تیتقو را یاضیر فکر دیبا آنجا. دارند ازین یاضیر متخصص به

 سیرئ دفعه کی. »یمیکر يآقا« نام به میداشت معلم کی. میبود نشسته درس کالس سر. بوم رستانیدب اول کالس دارم ادی به

 درس به« گفت معلم به. »است پرورش و آموزش بازرس شانیا« گفتند و شد داخل يشلوار و کت يآقا کی با ما رستانیدب

 اگر داد یم نشان! مانده ادمی به هم سؤال هنوز. دهد ابجو را هندسه سؤال تا برد تخت يپا را نفر کی معلم. »دیده ادامه خودتان
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 نتوانست بچه آن. است ثابت يمقدار مجموعش م،یکن عمود ساق دو به و میریبگ نظر در نیالساق يمتساو مثلث يرو نقطه کی

! هابچه: «گفت هم ممعل. »دیبده جواب شما! معلم يآقا: «گفت یمیکر يآقا به. بود یخیمشا يآقا بازرس اسم. دهد جواب را سؤال

. »ارتفاع با است برابر مجموعش شهیهم میکن عمود ساق دو به و میریبگ نظر در قاعده يرو را يانقطه هر کنم یم ثابت من اآلن

 نیا يجا را من. خواهم یم عذر! یمیکر يآقا: «گفت. داشت یاضیر تخصص خودش که بود معلوم یخیمشا يآقا. کرد ثابت سپس

 هیقض نیا یخواست یم اگر شما! معلم يآقا شود؟ یم ارتفاع با يمساو آنها مجموع که دیدیفهم مقدمه بدون کجا از .دیبگذار هابچه

 سپس. گذارم یم B را اسمش و رمیگ یم نظر در قاعده يرو نقطه کی من هابچه: یگفت یم آموز دانش به ابتدا ستیبا یکن اثبات را

 پس! است ارتفاع با يمساو آنها مجموع پس! صفر شود یم هم یکی و ساق آن فاعارت شود یم یکی. کنم یم عمود ساق دو به

 سپس و بده آموز دانش به مسئله از يریتصو ابتدا. است ارتفاع با يمساو شهیهم و ندارد یبستگ نقطه محل به مقدارش میفهم یم

 کتب در که دارد تیصالح یشخص نیچن. ندک انقالب پرورش و آموزش در تواند یم یاضیر آموزش متخصص. »برو اثبات سراغ به

سابقه چیه بدون دهد یم درس یعموم اتیاضیر و شده دانشگاه در یاضیر متخصص که یکس صرفاً که نیا نه کند؛ دخالت یدرس

 یدرس کتب در که بزنند مثال را کشور کی من اطالع يبرا خواهشمندم ایگو خانم از! سدیبنو یدرس يبرنامه و دیایب سیتدر ي

 . رمیگ یم پس را حرفم آنگاه. اندداده نقش را دانشگاه استادان رستان،یدب ای دبستان

 

 داغ تلفن ای Hotline را اسمش یگاه. کنم صحبت کردند اشاره دکتر خانم که یتلفن خط يدرباره خواهم یم اجازه :12ن

 ریدرگ چون کنند فایا را ینقش نیچن توانند یم آنها! اتیاضیر يهاخانه نام به دیدار کشور در داغ تلفن کی اآلن شما. گذارند یم

 يهاخانه و بدهند افتخار یاضیر آموزش دلسوزان و استادان اگر. است بازتر دستشان و ستندین پرورش و آموزش يهاتیمحدود

 با میمستق یول ترنییاپ سطح در را کنفرانس نیهم مشابه مثالً. داد انجام توان یم یمهم يکارها کنند، تیحما يقدر را اتیاضیر

 به تهران از استاد کی دارند تقاضا واقعاً معلمان از یلیخ. بود خواهند ازهاین يپاسخگو صورت نیا در. ندینما یم برگزار معلمان

 هاماه تا میفرست یم شهرستان به را نفر کی که یگاه. دهد جواب را هاسؤال یبعض و کند صحبت ساعت 2 که میبفرست شهرستان

 میزد یخوب يهاحرف امروز. دهد انجام یبزرگ کار تواند یم نفر کی همان دیکن باور. »بود خوب یلیخ« ندیگو یم و کنند یم رتشک

 . دینرس یمعلم چیه گوش به یول

 ملکان شهرستان در اتیاضیر يهاخانه یعموم مجمع با همزمان ماهید در را ییابتدا و رستانیدب در سیتدر يهاچالش شیهما

 . گردند یم مندبهره شما اطالعات و دانش از نیمعلم د،یاوریب فیتشر و دیبده افتخار اگر. کرد میخواه اربرگز

 

یخروج چه نهایا« مییگو یم دائم. شوند یم ما شاگرد و ندیآ یم دانشگاه به مختلف مدارس و هارستانیدب يهایخروج :یعبدالله

 نیا. دادند یم درس هارستانیدب در و رفتند یم خودمان يهالیالتحصفارغ میکرد یم تیترب ریدب که هم یزمان!».  هستند؟ ییها

 دیاکرده لیالتحصفارغ که ینیمعلم« گفتند یم ياعده. میانداخت یم گریهمد گردن را مشکل شهیهم و کردند یم دایپ ادامه کلیس

 فیضع فرستند یم دانشگاه به مدارس که یآموزانشدان« میگفت یم ما و »دهند پرورش خوب را مدارس آموزاندانش توانند ینم

 جدا با را ارتباط نیا ش،یپ سال چند. شود شتریب یلیخ دیبا دانشگاه استادان با مدارس نیمعلم نیب ارتباط رسد یم نظر به. »است

 . میساخت کمرنگ یلیخ را ارتباط. گشت ییواگرا به منجر نیا. میبرد نیب از یاضیر کنفرانس از یاضیر آموزش کنفرانس کردن

 فال به را نیا. کنند لیتبد ییهمگرا به خواهند یم را ییواگرا که دانست امروز ناریسم دیبا را یرجال دکتر يابتکارها از یکی

 آموزش ازین با منطبق ما يهالیالتحصفارغ یوقت. دیبده حق هم پرورش و آموزش به انیفرهنگ دانشگاه با رابطه در. رمیگ یم کین
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 ما استادان از یلیخ که گفتند درست زمانیعز دوست. بپردازند معلم پرورش به خودشان گردند یم مجبور شوند ینم رشپرو و

 دو هر میکن یسع و میبرو ییهمگرا سمت به دیبا. شوند یسینومقاله مشغول آموزش، يمسئله به پرداختن از شیب دهند یم حیترج

 . کنند کار یمنطق و یاصول شکل به جنبه

 

 که امدهید را گرید يکشورها یرستانیدب کتاب 60 یال 50 حداقل خودم. گشتند یم نقض مثال دنبال به زاده کرم دکتر يآقا :13ن

 که است یکسان از یکی Ann Anderson. اندنوشته هم را دانشگاه اسم یحت. شود یم دهید وفور به آنها در دانشگاه استادان نام

 . زنم یم مثال تا هزار تانیبرا دیبخواه اگر. باشد یم UVC دانشگاه استاد و نوشته را ییتدااب پنجم و چهارم یاضیر کتاب

 

  است؟ یکس چه کایآمر K12 یاضیر آموزش مسئول دیدان یم شما ایآ کرم زاده:

 . دانم ینم که من :يمجر

 یمل يشورا« دییبگو دیخواهیم ای! ندبگذار کار همه يبرا را مسئول کی ما مثل که ستین يمتمرکز نظام. ندارد مسئول گویا:

 . »قیتحق یمل يشورا« ای »یاضیر معلمان

 

 در هاسال یول رود یم شمار به شگاهیآزما استاد که است درست. دیبخوان را يو گراند بک دیبرو. است من يرشته هم او کرم زاده:

 استخدام فیشر دانشگاه در است سال 2 تازه که مینک یم لیدخ یدرس کتاب فیتأل در را یکسان نجایا در! داده درس رستانیدب

 ! باشد؟ داشته یاضیر يریدب يتجربه یکم دینبا ایآ یول بوده یفعال آدم و برجسته يدانشجو که است درست. اندشده

 

 و بودند تاداس نهایا! گرانید و رشکیب آذرنوش، ،ياریشهر زیپرو ،یازگم مثل میداشت یبزرگ نیمعلم انقالب، از قبل :پور يطاهر

تجربه بودم آمده کانادا از تازه که 1355 سال. داشتند شهرت و نوشتند یم یخوب يها کتاب. کردند یم فرق یلیخ یمعمول رانیدب با

 آمدند سراغم یقاسم دکتر و یحسن دکتر مثل یکسان معلم تیترب از ای داد دستور من به بهزاد دکتر يآقا دانم ینم. کردم کسب يا

 هم تو! سپرده ما به را یدرس کتاب اصالح تیمسئول پرورش و آموزش« گفتند. کردند یدرس کتاب فیتأل در يهمکار درخواست و

. داشتم یم نگه را آن کاش. داشت غلط یلیخ دیرس نظرم به استاد، کی دید از. برداشتم را جبر يها کتاب از یکی. »کن کمک ایب

 معلم چشم به یول شود یم دهید خوب یلیخ یاضیر استاد کی دید از نکات یضبع. میکرد رها کارهمهین و شد انقالب 57 سال

 نیمعلم را کتاب اگر! ییتنها به معلم نه و ییتنها به استاد نه. باشد مشترك محصول دیبا شهیهم یاضیر کتاب معتقدم. دیآ ینم

 . کنند تیفعال ناظر استادان از ياعده نظر ریز دیبا سندینو یم

 

  کشور در یاضیر علوم ژوهشپ يهاچالش - چ

 ياستفاده یقبل يزگردهایم جینتا از! مینگرفت را گریهمد يقهی فقط! دیدید امروز که است نیهم هاچالش از یعنی کرم زاده:

 آن یبان که محمدزاده دکتر بخصوص کردند، برگزار را امروز ناریسم و دندیکش زحمت که یهمکاران و دوستان از. میکرد يادیز

 دیمف ییهاحرف یسادگ به رنگارنگ، يپوسترها و مقاالت طرح يجا به. بود يپربار یلیخ ناریسم معتقدم. کنم یم تشکر بودند

 که یقاتیتحق داشتند اعتقاد دوستان یبعض. بود مملکت در ریاخ يدهه دو یکی قاتیتحق روند به مربوط ما زگردیم يعمده. میزد

 يایدن در که جیرا اتیاضیر با جهت هم یعنی است لیراصیغ ردیگ یم انجام رهیغ و يکترد يهادوره در رانیا ریاخ يهاسال در
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 یمهم کار یول شود یم مقاله به لیتبد و میکن یم یسینودوباره را کشورها گرید میمفاه ما. ستین ردیگ یم قرار استفاده مورد یواقع

توانسته يمحدود يعده رانیا در که گرفت نظر در دیبا هم را تیواقع نیا یول است درست یجهات از صحبت نیا. میده ینم انجام

. اندداده درس محدود يهاتخصص در يدکتر انیدانشجو به دوباره هم آنها. برسانند انیپا به يدکتر مقطع در را یاضیر تخصص اند

 . میریبگ لهفاص هاتیواقع با که است یعیطب. میکن یم کار هاسوژه از یکوچک فیط يرو فقط مملکتمان در

 يهارشته در قاتیتحق بخوانند درس رانیا خارج در هم ياعده که میرفتیپذ یم اگر میکرد شروع را يدکتر يهادوره که یزمان

 بود یمثبت حرکت ابتدا در يدکتر يهادوره جادیا انقالب، از بعد که رفتندیپذ حضار يهمه. گرفت یم صورت يترعیوس و ترمتنوع

 يهامثال. برد نیب از و کرد منحط کامالً را یاضیر آموزش که يطور رفت ییگراتیکم سمت به و شد حرفمن يزود به یول

 درس نیا به اصالً من: «داده پاسخ. »د؟یده یم درس کالس در چطور شما: «دندیپرس استاد کی از مثالً. آوردند یبیغر و یبیعج

 غیتبل ياعده. »؟يدار ISI تا چند« پرسند یم گریهمد از همه. »شمیاند یم سمینو یم دارم که يامقاله به فقط. کنم ینم فکر

  . دینیب یم را یغاتیتبل نیچن تهران دانشگاه يجلو. »شود یم داده آموزش ISI یسینومقاله« کنند یم

: اندنوشته IF و ISI به راجع برجسته دانیاضیر تا چهار سه Notices در. دیکن نگاه شد برده نام که یجهان جوامع نیهم به

 اندازه مجله نام با یحت و آنها با را یکس کار اصالت دینبا اصالً یول دهند یم یخوب اطالعات که هستند) Marker( ییمارکرها نهایا«

. کردند اشاره خوب يهاوهیش یبعض به زنگنه دکتر. »گردد نیتدو یسنجتیفیک جهت یاضیر در يبهتر يهاوهیش است الزم. گرفت

نیمز از. دارم تیعضو زهیمم ئتیه در است سال 38 بنده. دارد وجود يترمناسب يترفندها دانشگاه، يزهیمم ئتیه عوض در

. دانند ینم را یاضیر يالفبا یحت یاشخاص نیچن. هست آنها نیب در یانسان علوم متخصص و جانورشناس شناس،ستیز تا شناس

 مقاالت يمحتوا به يکار». 5/4 دیبکن. است ادیز« ندیگو یم داده 5 را نفر کی ينمره دانشکده نندیبب اگر. دارند یکم نگاه فقط

 . ندارند

 و علوم وزارت که امگفته بارها. کنند اعالم وزارتخانه به و نیتدو يانامهوهیش شد خواسته فرهنگستان و یاضیر انجمن از

. کنند اکتفا صفحه 3 به صرفاً دینبا سندینو یم بخشنامه گاه هر. گردند ها دانشگاه در ارتقا يوهیش اتیجزئ وارد دینبا یعال آموزش

 3 هر که ندینما نیتدو بخشنامه صفحه 20 ای 15 و بکشند زحمت فرهنگستان و یاضیر انجمن کمک با دیبا. دارند کارشناس آنها

 را يامقاله یکس اگر ما دانشگاه رد. دارد فرق يگرید با رشته هر يهاتیفعال و هاسنت .باشد جداگانه يرشته کی يبرا اشصفحه

یم ییتنها به را مقاله که یکس! نکرده ییخطا کار بقبوالنم که میداشت مشکل شیپ يهفته تا. رندیپذینم يو از سدیبنو ییتنها به

 از ای رندیبگ نامه انیپا از ستیبا ای را مقاله گفته وزارتخانه چون باشد معلوم منبعش دیبا« گفتندیم. دادند ینم ازیامت يو به نوشت

 باالخره شیپ هفته کی. کنند ینم قبول »است سندهینو يفکر تراوشات از مقاله نیا« مییبگو اگر. »گرید منابع از ای یقاتیتحق طرح

 دکتر يآقا. گردد علم شیافزا به منجر تواند یم هم ییتنها به يفکر تراوش اسم به يزیچ که کردند قبول یاضیر يرشته يبرا

 ندارند تیصالح صاحب یعلم ئتیه کادر ها دانشگاه يهمه چون دینسپار ها دانشگاه به را زهایچ نیا: «گفتند جلسه آن در اهآذرپن

 قاًیدق فرهنگستان و یاضیر انجمن کمک با ستیبا وزارتخانه یول شود یم داغان و درب مقاالت تیوضع. بگذارند يقو يارهایمع که

انجمن و هافرهنگستان با هم گرید يهارشته. بگذارد یاضیر يرشته جمله از مختلف يهارشته Promotion يبرا ییهانامه نییآ

 طور به یول است فیضع شانییاجرا قدرت هم LMS و AMS. »ندارد ییاجرا قدرت یاضیر انجمن« گفتند!». خودشان يها

 آن در دولت. باشد یاضیر انجمن زبان از دیبا شود یم گفته ممالک در یاضیر به راجع يزیچ هر رندیپذ یم مملکت و دولت ،یعیطب
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 موارد یبعض در. سندینو یم بخشنامه که دارد کارشناس یمشت فقط بکند؟ تواند یم چکار مگر وزارتخانه. ستین قدرتمند حوزه

  بسپارند؟ انجمن به را خودشان انتخاب که دارد یاشکال چه. ندیایب کمک به که کنند یم دعوت ياعده از خاص

 از شیب سال، چند یط کرد یم معلوم که دادند نشان ییهانتیپاورپو ابوالحسن دکتر يآقا. ندارد قدرت هنوز ما یاضیر يجامعه

 مقاالتمان تا میاداده پول دالر ونیلیم 1 به کینزد! گشته خرج دالر 600 از شیب کدامش هر يبرا و شده چاپ رانیا از مقاله هزار2

 است یقالب میدانست یم که را ISI يمقاله کی نمونه، يبرا. هستند شاهد ينامدار دکتر يآقا. برسد چاپ به راعتبایب يهاژورنال در

 Har Che: مینوشت یسیانگل به را نیهم »خواهدیم دلت چه هر: «گذاشت نطوریا ينامدار دکتر يآقا را مقاله عنوان. میکرد انتخاب

Delat Mikhahad .صورت نیا به میگذاشت یساختگ فرد کی هم را سندهینو اسم :Folani Va Bahmani .آن از یراحت به مقاله نیا 

. دارد گاهیجا ما مملکت در فقط IFI و ISI مثل ییهانشان. »یبده دالر 400 دیبا« گفتند او به فقط. گرفت رشیپذ ISI ژورنال

  ؟.»What is ISI: «پرسدیم شما از. دیکن صحبت ISI يدرباره يگرید مملکت در یحساب و درست دانیاضیر کی با است یکاف

 و درست يهانامهوهیش که بسپارد انجمن به وزارتخانه دیبا. میکن کار IF و ISI با میتوان ینم فعالً که میدیرس جهینت نیا به

 یسخت یلیخ کار. کند بالغا ها دانشگاه به زین وزارتخانه تا بدهند وزارتخانه به آمار و يکاربرد یاضیر يهارشته يبرا اقالً ،یحساب

! شده دایپ X مقدار شما، طرح انیپا در: «گفتند یم. رفتندیپذ ینم را یاضیر يهاطرح اصالً ها دانشگاه در ش،یپ سال 30. ستین

 یاضیر یپژوهش طرح زمان آن در یدانشگاه چیه ایآ دینیبب. دیبگرد را ها دانشگاه تمام. »د؟یبگرد يزیچ چه دنبال دیخواه یم گرید

. دارد معنا ،قیتحق هم یاضیر در که دندیفهم ریاخ سال چند در خوشبختانه. کنم یم عوض را اسمم دیکرد دایپ اگر داشته؟

 هارشته تفاوت که کنندینم هم مطالعه. ندارند اطالع و ستندین کیآکادم جنس از ما یدانشگاه يجامعه نیمسئول یبعض أسفانهمت

 ! افتهی يتسر هم هادانیاضیر خود به هیقض نیهم. بدانند را

 سال صد: «کردم عنوان هستند ریسردب که یصارم دکتر يآقا به و رفتم آنجا به بار کی. هستم یاضیر انجمن بولتن عضو من

. است طور نیهم زین اقتصاد. سدینو یم الفبا حسب بر را یاسام که کنند یم استفاده را »دوتلویل يهارد« روش یاضیر در که است

 نظر در را هااسم تیاولو که یمیش يهارشته در! بوده نیهم شود یم علوم گرید به نسبت یاضیر ییبایز باعث که یتفاوت اصالً

 یاشکال. آورند یم مقاله در را آورده یم يچا شانیبرا که هم بخش مستخدم اسم یحت یگاه که باشد یم لیدل نیا به رندیگ یم

 در که ياجهینت هر یول ندارم نیتوه قصد. ماند یم يبند ماست مثل یمیش يکارها ثراک. کشد یم زحمت هم او باالخره! ندارد

. شوند سهیمقا هم با دینبا. دارد فرق یاضیر با آنها علم. گردد Article به لیتبد تواند یم ،یمنف ای مثبت چه رند،یبگ شیآزما

 نیا شورا میتصم عمده. »کند اعمال هم یدامپزشک و یاضیر يبرا سدینو یم یمیش يبرا که يانامه نییآ همان ستیباینم وزارتخانه

 انجام آن مطابق یاضیر يهارشته Promotion تا بدهند وزارتخانه به و سندیبنو يانامهوهیش فرهنگستان، و یاضیر انجمن که بود

 به. بشوند راهنما استاد و گردند انتخاب Qualified افراد تا بدهد نظر انجمن هم تعدادشان و يدکتر انیدانشجو مورد در. ردیگ

 . میرو یم ترتیفیباک و بهتر کار سمت به جیتدر

 يهاField Medalist از کدام چیه. کنند یم ذکر» ISI دانشمند« عنوان به را افراد اسم که دینیب یم یگاه رانیا يهاروزنامه در

 ISI يمقاله 13 فقط »زانویم انیمار. «بشوند ISI دانشمند توانند ینم ایدن يهادانیاضیر نیبزرگتر و هایبورباک از کدام چیه و ایدن

 ستین کننده نییتع هامقاله تیکم. بفهمد را قیحقا نیا دیبا وزارتخانه. کنند یم چاپ ISI مقاله 40 یسال هایبعض رانیا در. دارد

 را هانامه نییآ و مقررات آنها که اندسپرده ستانفرهنگ و یاضیر انجمن به را کار يعمده خوشبختانه. دارد تیاهم آنها يمحتوا بلکه

 . بفرستد ها دانشگاه به زین وزارتخانه و بدهند وزارتخانه به و کنند نیتدو
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  ییگراتیکم يجا به ییگراتیفیک - ح

 تیروا یاهدانشگ هر معتقدم یبهشت دیشه دانشگاه استاد عنوان به شخصاً. کنم یم تشکر شد مطرح که یخوب يهاصحبت از گویا:

 بها خوب يهاکنفرانس در دمانیجد يهادهیا يعرضه و مشارکت به که برود یسمت به مثبت قدم نیا دوارمیام. دارد را خود خاص

 ها دانشگاه! میریبگ نظر در ییایجغراف عرض و طول به بنا را کدام هر يصرفه فقط که نیا نه! خوب يهاکنفرانس در البته. میبده

 . باشد تعداد نه و محتوا اساس بر است الزم هامقاله سنجش د،یفرمود که همانطور. بدهند تیاهم هافرانسکن به است الزم

چاره کنم یابیارز را شیخو همکار خواهم یم یوقت نقاد، کی عنوان به ینوع من که است نیا کردم مشاهده که یاساس مشکل

 فقط ایآ ندارد؟ وجود نییپا در خدا ایآ ؟»اندگفته باال از« مییگویم دائم چرا. مبگذار اجرا به را هاییباال دستور که نیا جز ندارم يا

 ایآ شود عوض مانیهاساختمان اگر! باال در رؤسا ساختمان و گرفته قرار نییپا در ما دانشگاه در یاضیر علوم يدانشکده باالست؟

 ییجا تا! شده بیعج بحران کی به لیتبد ست؟یچ نییپا و باال داستان باالخره ها؟ییباال هم باز ای ؟»اندگفته هاینییپا« مییگویم

 آن به نسبت یحس چیه که دیباش يامقاله يسندهینو دیکن تصور. اندگذاشته ترجمه يمقاله يبرا مرکز کی خودمان دانشگاه در که

 ییکارها به نسبت دهند یم تیارجح شده جمهتر مقاالت به منتقد، همکاران نیهم د؟یینما دفاع مقاله از دیخواه یم چطور. دیندار

 ! ياکرده کمک اتجامعه به چقدر که نیا یعنی Impact Factor! است اثربخش جامعه داخل در که

 

 از استفاده لیتسه: دیکن اضافه اهداف به زین را گرید مورد کی دانمیم الزم دیفرمود که ییبایز يهاصحبت از تشکر با :9ن

 و بود جالب یلیخ میبرا آنها از یبعض کنم یم مطالعه را شده مقاله به لیتبد که ییهانامه انیپا یوقت. هستم ریدب خودم! قاتیتحق

 امشده عضو یمل کتابخانه در که است سال 3. نداشت وجود میبرا یامکان نیچن کنیل باشم داشته یدسترس آن اصل به خواستم یم

 تمام. ماست يدردها از یکی نیا. کردند ینم قبول مرا يریدب کارت یحت. رفتندیپذ را تمیعضو کتاب فیتأل لیدل به فقط یول

 اگر. گردم شانیا يارتقا باعث و دهم قرار گرانید اریاخت در بتوانم که ردیپذ یم انجام آن يبرا هانامه انیپا و قاتیتحق ها، پژوهش

 یساعت باشد مجبور کند استفاده بخواهد ییدانشجو هر و میکن یگانیبا مختلف مراکز و ها دانشگاه در را مطالعات تمام میبخواه

 . دیباش داشته مدنظر اهدافتان در را نیا خواهشمندم. است دردناك یلیخ بپردازد تومان 2500

 

 و ياریدانش به افراد يارتقا یعنی Promotion کانادا، و کایآمر در. میبگو جمع به را خود يشنهادهایپ دانمیم الزم :زنگنه

 Associated Professor که یکس: «ندیگو یم. باشند گرفته ازیامت 12 ای 15 که ستین نیا فشیتعر. دارد یخاص فیتعر ياریاداست

 از نفر 7 ،یبررس يبرا. بشناسند استاد کی عنوان به را يو یمل يجامعه در یعنی .»باشد داشته National Recognition دیبا است

 شما که یموقع. مهمند یلیخ هاکنفرانس گفتند، که همانطور. سنجند یم را شما يپرونده و ندشو یم انتخاب رشته آن نیمتخصص

 گرانید یسخنران به راجع ينظر اظهار صرفاً و دینده ارائه يامقاله اصالً دیشا. دیکن یم دایپ شهرت دیبرو مختلف يهاکنفرانس در

 تانیبرا جلسه در حاضر افراد از یکی. کند یم یمعرف سنج نکته دانیاضیر کی عنوان به را شما د،یگفت که يانکته همان یول دیبکن

 دیبا گردد) Professor( استاد بخواهد که یکس. دیشو یم اریدانش به لیتبد نامههیتوص اساس بر و سدینو یم نامههیتوص

International Recognition مجبور. باشند داشته قبول جهان سطح در مذکور، يرشته استاد عنوان به را يو یعنی باشد داشته 

 چیه و شوند پنهان بسته در يهااتاق در افراد صرفاً که ستین نطوریا. ابدی حضور یالملل نیب يهاکنفرانس تمام در شود یم

 اداست که کنند Recommend و دهند قرار Review مورد را شما دیبا نفر 10. گردند استاد به لیتبد ناگهان و نروند یکنفرانس
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 کرم دکتر يآقا که همانطور. شود هارشته تمام در يعدد يهاوهیش نیگزیجا تواند یم و است سالم روش کی نیا من نظر به. دیگرد

 شانیا. کردم یم صحبت خواند یم درس کشور از خارج که دخترم با. دارند گوناگون يهاسنت مختلف يهارشته فرمودند، زاده

 به Senior باشند آخر ای اول که یکسان. اندداده انجام را یاصل کار دیایب وسط اسمشان که یکسان ،یپزشک يهارشته در: «گفت یم

 . میبده رییتغ روز هر را قاعده کی شود ینم. »ندیآ یم حساب

 چیه و باشد يمساو ازهایامت و رندیبگ نظر در را ییالفبا حروف یاضیر يبرا که میکن بیتصو فیشر دانشگاه در که نیا يبرا ما

 فقط مسئله نیا که کردند بیتصو يزیمم يتهیکم در باالخره. میدیجنگ هاسال گردد، یتلق دوم ای اول يسندهینو تواندینم کس

 دستورالعمل و نامه نییآ با. میکن نگاه کیآکادم دیبا. است درست زاده کرم دکتر يآقا صحبت. بود خواهد یاضیر يرشتهمربوط به 

 . ندیایب يگرید يعده و میکن حذف را ياعده تا میسینو یم دیجد ينامه نییآ کی روز هر. میرس ینم ییجا به يباز

 

. میبکن هم مزاح کی جلسه آخر در دیبگذار! ندیآ یم دیجد افراد و کنند یم حذف را ياعده شود عوض ریوز که بار هر بله، رجالی:

 سؤال شیبرا جامعه کل دیکن استناد کایآمر به دیبخواه اگر یول است خوب یلیخ من نظر به دیگفت کایآمر يدرباره که یروش

 باهنر يآقا. زنم یم حرف مستند شهیهم من. ندارد یاشکال کار نیا که میبگو خواهم یم. میریبگ الگو کایآمر از چرا که شود یم

 يشورا ياعضا ستیبا: «گفت يامصاحبه در ش،یپ ماه کی شانیا. است پور یرجبعل يآقا يهمشهر و مجلس در کرمان يندهینما

 استناد کایآمر به دائم چرا. »نطورندیهم زین کایآمر یعال وانید ياعضا چون چرا؟. ندارد یمعن انتخابات. باشند العمر مادام خبرگان

 به را نیا .موافقم واقعاً شما صحبت با من! بد یگاه و است خوب یگاه کایآمر به کردن استناد. است بزرگ طانیش کایآمر د؟یکن یم

 . گفتم مزاح عنوان

 

 و فراز يهمه با ناریسم نیا. دانم یم حیتوض به الزم را نکته چند! شما يهمه فعال مشارکت و حضور از متشکرم اریبس :يمجر

 يتهیکم با تشکیل و شد شروع اتیاضیر شبردیپ ونیسیکم از آن فکر. دیرس انیپا به باالخره داشت روز 2 در که ییهابینش

 کمک مقاالت يداور به جمع مشاوران نیز .افتی ادامه کار تا به امروز داوران ئتیه و ییاجرا يتهیکم ،یعلم يتهیکم ،يهبردرا

 . کنمها قدردانی میاعضاي کمیته يهمهو پشتیبانی  زحمات ازلذا  .دیرس انجام به ناریسم باالخره امروز. کردند

 مدرس تیترب دانشگاهمحترم  استیر. بود نخواهد ریپذامکان یبانیپشت و تیحما دونب یینارهایسم نیچن يبرگزار که دیدان یم

 عضوکه  شانیا. کردند اعالم ییهاتیفعال نیچن از تیحما به را اعتقادشان خود یسخنران در هم روزید. نمودند تیحما قوا تمام با

ها و نهادهایی که از سازمان .مینما تشکر دانم یم الزم. کردند کمک و مشارکت زین جلسات در و بودندسمینار هم  يراهبرد يشورا

 خانم و مدیر محترم گروه زاده یگلعل دکتر يآقا ،دانشگاه تربیت مدرس آمار گروه همکاران از کنم.حمایت مال کردند تشکر می

 دوش بر زحمات تمام. کنم یم ژهیو تشکر و زحمات زیادي کشیدند، اندوستهیپ ما گروه به تازه که یجوان استادان از یباغفلک دکتر

 . دندیکش یم زحمت وقفهیب که دیدید امروز زین شما يهمه. بود یباغفلک دکتر خانم

. کشد یم زحمت که است سال کی اریآب خانم. گرفت انجام یاضیر و آمار هايگروه انیدانشجو کمک با ناریسم نیا کار يعمده

. باشند مدرس تیترب دانشگاه در وقت تمام طور به ریاخ ماه کی داد اجازه يو به آمار انجمن است، آمار انجمن پرسنل جزء چند هر

 ،ینوده ،يریجهانگ زاده،یلق هاخانم. دارم شانیا از ياژهیو یقدردان. کردند یم تالش همتا دیر وقت  شب و جمعه و شنبه پنج یحت

و  ارشد مقطع انیدانشجو ههم یرزاق ،یباران مترجم، خاورزاده، ،يرجعف ،یاسالم یانآقاصادقی و  ،یئهکمر ،يناصر ،یآب ،یمیابراه

 .نمودند کمک ما به که هستند آمار و یاضیردکتراي 
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 ،يصابر ،ينادر خاکسار، یانآقا. بود شانیا يعهده بر یرساناطالع يعمده. هستند دانشگاه یعموم روابط ریمد ینصرت يآقا

 جزء میرح و يطاهر ،ییخدا هاخانم و خدابنده ،يدالوند ،يمحمود شهروزوند، ،يعربگر ،پورگیب ،یژنیب رضانژاد، ،یفیس خوشگو،

 . نداهکرد ي در کارهاي اجرایی سمینارادیز کمک که هستند دانشگاه انهمکار

 اًقطع داشته یبیع هر نار،یسم نیا. کردند يداور حوصله با را مقاالت از يادیز تعداد که یداوران از کنم یم ژهیو تشکر

 مسائل در دقت و هايزیر برنامه در بخصوص باشد، داشته یحسن هر. است به عنوان دبیر سمینار بنده شخص يعهده بر تشیمسئول

  . دیکن ژهیو قیتشو را شانیا لطفا .است یرجال یعل دکتر يآقا کمیته علمی سمینار و جناب به مربوط یعلم

 . مینما یقدردانآقاي دکتر محمدزاده  زمیعز دوست زحمات از حضار، يهمه بجان از که دهم یم جرأت خود به هم من :کرم زاده

 

 به و کند يبند جمع تا دهد یم ادامه خود کار به یعلم يتهیکم. باشد ناریسم انیپا تواند ینم امروز واقعاً که دیدان یم :يمجر

 خارج در دوستان که میگو یم یرجال دکتر يآقا قول از .دفراهم نمای ییاجرا يها دستگاه رايب یی راهاهیتوص و برسد ییکارها راه

 فرم کی. کنند لیمیا یعلم يتهیکم ای یرجال دکتر يآقا آدرس به توانند یم دندیرس يشنهادیپ ای جهینت هر به هم ناریسم

 را یمطالب خنرانس نیآخر عنوان به هم بهزاد دکتر يآقا. باشد استفاده مورد يبعد ينارهایسم يبرا تا میده یم هم ینظرسنج

 . ندیفرما یم

  

. خوانند یم Association عنوان به را يگرید و Society نام به را یکی که دارد وجود کایآمر در بزرگ یاضیر انجمن دو: بهزاد

 که گرفت انجام قبل سال صد یعنی 1900 سال کنفرانس از دیتقل به آنها 2000 سال کنفرانس. شناسند یم را آنها هایلیخ

 The Challenges of The 20th« گذاشتند را ناریسم اسم. کرد مطرح آورچالش مسائل عنوان به را نشده حل يمسئله 23 لبرگیه

Century .«دانشمندان نیبزرگتر که کردند دعوت را یجالب و مهم افراد و گذاشتند یمشابه ناریسم 21 قرن يبرا بعد، سال صد 

 خوب یلیخ میکن برگزار مشابه يهاکنفرانس گریکدی کمک با میتوانست یم اگر که افتادم آن ادی به. بودم شنونده آنجا هم من. بودند

  . بود
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  ها تحلیل نظرسنجی سمینار علوم ریاضی و چالش

  

  زهرا ناصري، تابان باغفلکی

  دانشگاه تربیت مدرس

  

 180. در این سمینار حدود ارائه شده است اه کنندگان در سمینار علوم ریاضی و چالش اي از نظرات شرکت در این گزارش خالصه

سؤال درباره  6اصلی و  الؤس 11نظرسنجی در قالب نفر در نظرسنجی شرکت کردند.  112نفر شرکت کردند که از این تعداد، 

  کنندگان به این سؤاالت ارائه شده است. که در زیر گزارشی از پاسخ شرکت انجام شد میزگردها

 مل موارد زیر است:سؤاالت اصلی نظرسنجی شا 

 رسانی پیش از سمینار نحوه اطالع .1

 زمان برگزاري سمینار .2

 کیفیت محل برگزاري .3

 نحوه اجراي مراسم افتتاحیه .4

 کیفیت اجرایی برگزاري سمینار .5

 نحوه پذیرایی در سمینار .6

 نحوه برخورد تیم اجرایی سمینار .7

 کیفیت علمی پوسترهاي سمینار .8

 کیفیت میزگردها .9

 دهاکیفیت میزگر .10

 بندي میزگردها و اختتامیه جلسه جمع .11

صورت سواالت فوق مطرح شده است. نکته قابل  دهد که به کنندگان از سمینار را نشان می ارزیابی کلی شرکت 1شکل  

بندي میزگردها و اختتامیه در آنها  هایی است که سؤال مربوط به نظرسنجی درباره جلسه جمع نامه توجه تعداد پرسش

  ها قبل از برگزاري این جلسه است.  آوري تعداد زیادي از این فرم علت این مورد جمع سفید است،
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  کنندگان به هر سؤال : نمودار مربوط به پاسخ شرکت1شکل 

  

 کارهایی براي بهبود میزگردهاي آتی ارائه شده است. و راه 1اي از اطالعات موجود در شکل  در زیر خالصه

 میناررسانی پیش از س نحوه اطالع -1

 71٪ رسانی را خوب و عالی ارزیابی کردند. پاسخگویان نحوه اطالع 

 هاي  رسانی با ارسال دعوتنامه به پست الکترونیکی افراد، ایجاد سایت، قراردادن اطالعیه در وبالگ و سایت اطالع

م کوتاه براي کاربران هاي مختلف و در آخر ارسال پیا ها و سازمان مختلف مانند ایسنا و ...، نصب پوستر در دانشگاه

 نام شده در سایت انجام شده است. ثبت

 هاي اجتماعی مانند تلگرام که بیشتر افراد به آن دسترسی دارند. پیشنهاد : استفاده از شبکه 
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 زمان برگزاري سمینار -2

 71٪  ضعیف ارزیابی کردند. ٪12پاسخگویان زمان برگزاري سمینار را خوب و عالی و 

 شنبه، نزدیک بودن به روزهاي عزاداري تاسوعا و 5شنبه، روز تعطیل 4مینار در روز کاري با توجه به برگزاري س

 عاشورا، زمان فشرده و میزگردهاي موازي در سمینار ممکن است از عوامل ارزیابی ضعیف باشند.

 هاي خاص برگزار نشود و میزگردها موازي نباشند. پیشنهاد : سمینار همزمان با تاریخ 

 زاري سمینارکیفیت محل برگ -3

 93٪  ضعیف ارزیابی کردند . ٪7پاسخگویان کیفیت محل برگزاري را خوب و عالی و 

 .علت نارضایتی برخی از شرکت کنندگان بدلیل فاصله زیاد دو تاالر برگزاري سمینار و میزگردها است 

 هم باشند. هاي برگزاري میزگردها نزدیک به پیشنهاد : سالن 

 کیفیت اجراي مراسم افتتاحیه -4

 78٪ ناراضی بودند ٪3 پاسخ و فقط بی ٪19، از اجراي مراسم افتتاحیه راضی. 

  .سخنرانی آقاي دکتر داوري و محتواي برنامه از مهمترین عوامل رضایت افتتاحیه بوده است 

 هاي مجري ممکن است از عوامل نارضایتی افراد باشد. طوالنی بودن صحبت 

 کیفیت اجرایی برگزاري سمینار -5

 84٪ یان کیفیت اجرایی برگزاري سمینار را خوب و عالی ارزیابی کردند.پاسخگو 

  جابه جایی میزگرد روز دوم، عدم اطالع از محل سالن مطهري، مشکل در ثبت نام و عدم هماهنگی بین سازمان

 مربوطه و مسئولین سمینار از عوامل ارزیابی ضعیف بوده است.

 ،صورت بنر در سالن نصب شود. به پیشنهاد: برنامه سخنرانی و میزگردهاي هر روز 

 نحوه پذیرایی در سمینار - 6

 85٪  ،ضعیف ارزیابی کردند. ٪3متوسط و فقط  ٪12پاسخگویان نحوه پذیرایی را خوب و عالی 

 کیفیت برخورد تیم اجرایی سمینار -7

 94٪ .پاسخگویان کیفیت برخورد تیم اجرایی را خوب و عالی ارزیابی کردند 

 مند از نکات مثبت سمینار است. کادر اجرایی متشکل از دانشجویان عالقه برگزاري سمینار با همکاري 
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 مند استفاده شود. پیشنهاد: در امور اجرایی سمینار بعدي حتما از همکاري دانشجویان عالقه 

 کیفیت علمی پوسترهاي سمینار -8

 67٪  ،ضعیف  ٪1و فقط  پاسخ بی ٪13متوسط،  ٪19پاسخگویان کیفیت علمی پوسترهاي سمینار را خوب و عالی

 ارزیابی کردند.

 .ممکن است پذیرفته نشدن مقاله برخی از پاسخگویان باعث ارزیابی ضعیف یک درصدي باشد 

 هاي سمینار کیفیت سخنرانی -9

 77٪ متوسط ارزیابی کردند. ٪16ها را خوب و عالی و  پاسخگویان کیفیت سخنرانی 

 از کیفیت ارائه مقاالت باشد. تواند دلیل رضایت دقت کمیته علمی در داوري مقاالت می 

 طور کلی میزگردهاي سمینار به -10

 69٪ را عالی و خوب ارزیابی کردند.  پاسخگویان این جلسه 

 :زمان بیشتري براي مطرح کردن سواالت، انتقادات و پیشنهادات شنوندگان درنظر گرفته شود.  پیشنهاد 

 بندي میزگردها و اختتامیه جلسه جمع -11

 32٪ ل پاسخ دادند.به این سوا افراد 

  توان اشاره کرد. ها عالی و خوب بود که به مدیریت خوب می پاسخگویان از این جلسه ٪84ارزیابی 

 بندي حضور داشته باشند، زمان بیشتري به این بخش اختصاص داده  پیشنهاد: مسئولین پاسخگو در جلسه جمع

 شود.

کنندگان در  و تعداد شرکتکه نمودار مربوط به هر میزگرد  دسته دوم سؤاالت فرم نظرسنجی مربوط به کیفیت میزگردها است

:هستندکه موارد زیر قابل توجه  ندا نشان داده شده 3و  2در شکل میزگردهاي موازي به ترتیب   

 .افراد در میزگردهاي موازي بنا به عالقه و نیاز شرکت کردند 

 هاي با فاصله نسبتا زیاد از هم برگزار شد. میزگردها در سالن 

 ریاضی شرکت کردند که به طور موازي با میزگرد نقش علوم آموزش مشکالت و میزگرد مسائل عداد افراد بیشتري درت 

 آن برگزار شد. هاي چالش و صنعت، جامعه در ریاضی علوم
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  : نمودار مربوط به سؤاالت کیفیت میزگردها2شکل 

  

  بندي میزگردهاي موازي) (با دستهتعداد شرکت کنندگان در هر میزگرد : نمودار مربوط به 3شکل 

کنندگان براي برگزاري سمینارهاي آتی به صورت زیر اعالم شده  همچنین در پرسشنامه انتقادات و پیشنهادات شرکت
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 .زمان سمینار دیر اعالم شد 

 شد.  کاش از نخبگان و پیشکسوتان نیز سوال می 

  .اکثر اعضاي میزگردها پیش آمادگی الزم را نداشتند 

 ها و نتایج آن نشد. جمع بندي خوبی از بحث مربوط به چالش 

 شد. هاي خالی با مدیریت بهتر باید سازماندهی می صندلی 

 صورت عمومی و تخصصی تقسیم شود  و میزگردها به سمینار حداقل به صورت دو ساالنه برگزار شود. 

 کارها بپردازد سمینار بعدي به راه. 

 ي به طور ویژه پرداخته شودا به موضوع چالش ریاضیات مدرسه. 

 ي ریاضی در سمینار. حضور افرادي خارج از جامعه 

 برگزاري سمینار در ساعات و روزهاي کاري و دانشگاهی. 

 تر بررسی شود هاي آموزش پرورش عمیق چالش. 

  .براي سمینارهاي بعدي حتما زمان پرسش به مخاطبانتان را مدنظر قرار دهید 

 علت کمبود استاد متبحر توجه شود. ن دانشگاه فرهنگیان بهبه کیفیت تحصیلی دانشجویا 

  با توجه به اینکه تیر مشکالت ریاضی بسوي معلمان نشانه رفت، هیچ نظر و مشارکتی از معلمان در این سمینار دیده

 نشد. ضمن اینکه نوع برخورد اساتید با این جایگاه علمی اصال مناسب حال ایشان نبود.

 ید انتقاد کنید در سطح ملی، براي دفاع حداقل یک نماینده از آن در جلسه حضور داشته باشد خواه از کسانی که می

 .هایش شنیده شود و انتقاد را منتقل کند تا حرف

 در سایت دانشگاه قرار گیرد ها اسالیدهاي میزگردها و سخنرانی. 

  ها دلیل موازي بودن برگزاري آن مشکل انتخاب شرکت در میزگردها به.  

  انی و تشکرقدرد

که  به ویژه ندا صادقیدانشگاه تربیت مدرس  94ورودي آمار ریاضی و دانشجویان کارشناسی ارشد  با تشکر از آمنه آبیار

  در تهیه گزارش همراه بودند.
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