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 یادداشت ها

غیرریاضیدان ها برای عموم ریاض
ارها راه و الت مش

میرزاوزیری∗ مجید

یده چ
کس بر علم برای زبان عنوان به ریاضیات یادگیری اهمیت

برای عموم ریاض دروس گذراندن اصوال نیست. پوشیده
علوم به ورود برای پیشنیازی عنوان به مهندس دانشجوی ی

اه دانش درس نظام که است عوامل مهم ترین از ی مهندس
که حدی در است؛ شده نهاده بنا آن بر مهندس رشته های در
کمتر خود تحصیل اول سال در معموال مهندس دانشجوی ی
سال در حقیقت در و م شود مواجه خود رشتۀ تخصص دروس با
از دانست. مهندس دانشجوی ی را او م توان که است دوم
ارائه گروه های طرف از کمتر ، عموم ریاض دروس ر دی سوی
برای سرویس دروس نام اطالق و م شود گرفته جدی دهنده

دارد. آنها بودن افتاده پا پیش از نشان درس واحدهای چنین
همواره دروس این گذراندن در مهندس دانشجویان ناکام
در چه طرف، دو هر از که افرادی و شده قلمداد حاد ل مش
هستند ل مش این درگیر ، مهندس دۀ دانش در چه و ریاض گروه
کوشش های بوده اند. آن برای حل راه یافتن دنبال به همیشه
بوده مؤثر اما اندک چند هر که است گرفته صورت نیز نافرجام
حل برای ارها راه ارائه و الت مش بررس م آید، آنچه است.

است. ل مش این

مقدمه ١
به باشید! مراقب است! مهم عموم ریاض دروس گذراندن
شوید! مشروط حت و بیفتید را درس این است ن مم سادگ
م دهد نشان گذشته سال آمار دارد! فرق دبیرستان با اه دانش

ریاض درس در افتادن دلیل به دانشجویان از زیادی تعداد که
اخراج ُشرف در خود، رشتۀ تخصص دروس انتخاب از قبل عموم

هستند! اه دانش از

همۀ بیت الغزل دست، این از جمالت و گزاره ها این
ترم دانشجویان و ده دانش مسئولین که است نصیحت هایـ
هفته دو ی از بعد البته دارند. اول ترم دانشجویان برای باالیـ
م رسد پایان به معارفه جلسات م خوابد، موج ها این ترم، آغاز از
م کنند. خودنمایـ به شروع اول ترم دانشجوی برای خطرات و
درس استادان م گیرد. صورت بین این در نیز کوشش هایـ
که ظلم نواخت سازی ی برای جلسه دو ی عموم ریاض
معاونت م پندارند. عدالت را آن و م گذارند دارند روا است قرار
درس استادان برای تدریس روش کارگاه برگزاری فکر به آموزش
است. خود سرطان بیمار برای ّن مس قرص دنبال به و م افتد
ما شدۀ استخدام تازه استادیار برای دروس این در ارزیابی نمرۀ
که آن خالصه م کند. پیدا اهمیت وی قرارداد تمدید منظور به
آن برای نوش دارویـ دنبال به و م نالند درد این از نوع به همه

هستند.
محل بی پناه، مهندس دانشجوی سرِ که است آن جالب

م شود. ریاض گروه دکتریِ دانشجوی ری آرایش یادگیری برای
اول های ترم  برای دکتری دانشجوی تدریس اولین که است حیف
دۀ دانش در را خود تدریس تجربۀ اولین او است بهتر و باشد ریاض
برای و کند شناسایـ را ضعف هایش آنجا تا کند سپری مهندس
درصد که دانشجویان شود؛ آماده ریاض دانشجویان به تدریس
نکرده انتخاب را ریاض خود اول اولویت چند در آنها از باالیـ

ندارند. درس یادگیری برای اشتیاق اصوال و بودند
مسئولین، صرفاً نم توان و دارد وجود طرف همه از ل مش
دانست؛ مقصر را اول ترم دانشجویان خود یا درس مدرسین گروه،
ناخوش آیند رویداد در مؤثری نقش عوامل، این از کدام هر گرچه
ترم دانشجویان که است آن بین این در مهم نکتۀ دارند. آمده پیش
دانش آموزی را آنها م توان و نشده اند دانشجو هنوز اصوال اول
دانشجو نام است، هفته دو ی شاید اخیراً، که دانست جهش یافته
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گرفته اند. خود به را
ضعف هایی اساس بر صرفاً م آید اینجا در آنچه م گردد تأکید
رشته های برای عموم ریاض تدریس در نگارنده که است
ساله بیست حدوداً وقفه ای از پس و است دیده خود در غیرریاض
آنها متوجه مجدداً ، مهندس دانشجویان برای درس این تدریس در

است. گردیده

ارها راه و الت مش ٢
غلط تجربۀ کسب و اول ها ترم ٢ ‐ ١

با نم دانند. بودن دانشجو از چیزی اول ترم در دانشجویان
جز را خود درس استاد اما م کنند مشورت باالیـ ترم دانشجویان
است. سرویس درس استاد ی او چون نم بینند درس کالس در
اتفاق دارد دانشجو که دروس تمام برای اول ترم در تقریباً این
است. غریبه کالس دانشجویان ر دی و خود استاد با او م افتد.
جدی را اه دانش درس های باید که م شنود ران دی از چیزهایـ
الزم شاید نم کند. درک خوبی به را گرفتن جدی عبارت اما یرد ب
م دهد، ارائه کالس در استاد توسط که ریاض درس کنار در باشد
خواندن ونه چ به اشاره ای کوتاه، چند هر و مداوم طور به جلسه هر
درس شیوۀ که کند تأکید مدوام طور به باشد. داشته نیز درس
که تجربه ای و است متفاوت بسیار دبیرستان با اه دانش در خواندن

نیست. درست لزوماً م شود صادر باالیـ ها ترم  از

مهمان استادان اتاق ٢ ‐ ٢
کالس از خارج در استاد مالقات که م داند مهندس دۀ دانش
وقت هیچ که م داند هم را این و است مفید دانشجو برای درس
درک را بودن استاد از دور مخاطرۀ هنوز که مهندس دانشجوی ی

ریاض دۀ دانش تا که نم دهد خود به را سخت این است نکرده
فردی را درس استاد او کند. مسیر ط استادش مالقات برای
است قرار ترم ی جلسات تعداد به حداکثر که م کند تلق مهمان
ل مش این رف برای باید طبیعتاً باشد. داشته حضور زندگ اش در
استادان برای را چایخانه ای مهندس دۀ دانش اندیشید. چاره ای
چایخانه، ی از بیشتر واقعاً اتاق این اما م کند. آماده مهمان

مهندس ده دانش در را متوال جلسۀ دو که استادان برای هم آن
م خواهند که مهمان استادان جم در ندارد. کاربردی دارند، درس
آن در کالس، از مجزا روزی در نه و خود، کالس دو بین فاصلۀ در

مجال بشنوند، و ویند ب گل ر دی ی با و باشند داشته حضور اتاق
معموال که ، اول ترم دانشجویـ با احساس ارتباط ایجاد برای

جز به اتاق باشد الزم شاید نم آید. وجود به هست، هم خجالت
حضور به موظف استادان و گردد مهیا مهمان استادان برای چایخانه
در استاد که مهم این بررس باشند. اتاق آن در مشخص ساعت در
بهتری مح شاید نه یا دارد حضور ال اش رف اتاق در ساعت آن

باشد. استادی چنین درس ارزیابی به نسبت

عموم ریاض بودن پیشنیاز ٢ ‐ ٣
و دروس گذراندن برای مهندس دروس ترتیب که نیست تردیدی
به نیل برای ن مم معبر تنها عنوان به عموم ریاض گرفتن قرار
گرفته ل ش جهان نگاه اساس بر ، مهندس تخصص دروس

درس که عموم ریاض باید چرا که گرفت ایراد نم توان و است
اما باشد. مهندس دروس برای مهم پیشنیازی است سرویس
به را الت مش جهت چند از بودن پیشنیاز این که م دانیم همه
از عبور عدم که است این آنها مهم ترین از ی م آورد. وجود
م کند. متوقف را راه ادامۀ در دانشجو تحصیل روند درس، این
به تا کند هم نیاز را دروس که افتد فکر به گروه است ن مم
این خود گرچه نیفتند. نصاب حد از بعدی کالس های حال هر
جدی هم چندان دروس، این بودن پیشنیاز که م کند اثبات مسأله

ریاض اه آزمایش مثل درس که باشد این شاید ر دی راه نیست.
کار عمل طور به دانشجویان تا شود ارائه عموم ریاض کنار در
بعدی دروس در تخصص طور به که گیرند فرا را نرم افزارهایـ با
پیشنیازِ ، ریاض اه آزمایش گذراندن و م شوند واق استفاده مورد
. عموم ریاض گذراندن نه باشد بعدی تخصص دروس برداشتن
به اصوال عموم ریاض جزوات که است این ابتدایـ ل مش البته
بر صرفاً و نشده اند فراهم بعدی تخصص دروس در استفاده منظور

گردیده اند. تدوین مهندس کاربرد نه و ریاض نگاه اساس

سرفصل ها نبودن کاربردی ۴ ‐ ٢
م خورد دردی چه به ریاضیات که این مورد در زیادی لطیفه های
دردی طنز، نگاه این پس در که پذیرفت باید است. شده درست
مشتق م پرسد خود معلم از دبیرستان دانش آموز است. نهفته تل
که است این م شنود که پاسخ م خورد. دردی چه به انتگرال و
و م گیرید فرا را آن محاسبۀ طرز و م آموزید را مفهوم فعال شما
ایراد خورد. خواهد دردی چه به م گویند شما به اه دانش در بعداً
باشد نداشته عالقه ای فردی است ن مم اصوال که است این اول
در بخواهد یا شود اه دانش وارد و دهد ادامه را خود تحصیالت که
برده آن در انتگرال و مشتق از نام که دهد تحصیل ادامۀ رشته ای
دارد قصد که دانش آموزی برای حت ذریم ب که این از نم شود.
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او داد. نخواهد رخ خاص اتفاق دهد، تحصیل ادامۀ مهندس در
عنوان به را انتگرال و مشتق نام دوباره عموم ریاض درس در
م شنود داده اند آزارش نیز قبال که وحشت آوری مجرد موجودات

پاس همان م خورد دردی چه به م پرسد خود استاد از وقت و
خود تخصص دروس در آینده ترم های در م شنود: را تکراری
چرا م کند. سلب او از را تحصیل به عالقۀ  این، دید. خواهید
آنچه بودنِ ناکارآمد تکرارِ در خود، جزوه های کردن پر برای باید

ریاض دروس که باشد بهتر شاید ورزیم؟ ابرام م دهیم آموزش
طور به مهندس استاد ی و ریاض استاد ی توسط عموم
کاربرد دوم م دهد درس را مفهوم اول وقت تا شود ارائه مشترک
دانشجویان برای وقت جاری ترم همین در وید. ب را آن ملموس
ضابطه ای چند توابع کردنِ ضابطه ای ی مسألۀ کامپیوتر مهندس
این که شدم حقیقت این متوجه اتفاق طور به م دادم درس را
است کامپیوتری برنامه های از if حذف شبیه دقیقاً ، ریاض مسألۀ
این وقت م گردد. تلق کامپیوتر علوم در مهم بسیار مسألۀ که
دادم توضیحات کتابخانه ای توابع مورد در و دادم توضیح را مسأله
لذت به چقدر دیدم. دانشجویانم چشم در را مضاعف درک از برق

اندیشیده ایم؟ شاگردانمان در یادگیری شوق مشاهدۀ تجربۀ

ر آرایش استاد و اول ترم دانشجوی سرِ ۵ ‐ ٢
کند. شروع را تدریس نقطه ای از باید ریاض دکتری دانشجوی ی
معلم تدریس، از خود تجربۀ اولین در کس هیچ نیست. ش این در
برای دانشجویان ندارد. وجود تردیدی نیز این در نیست. قابل
دهد درس آنها به م خواهد و دارد دانشجو عنوان خود که کس
دانشجوی است. قبول قابل حدودی تا نیز این نم کنند. خرد تره
دانشجوی با مقایسه در یادگیری به نسبت بیشتری شوق مهندس
پس که است این سؤال داریم. نظر اتفاق هم این بر دارد. ریاض
دانشجوی از مهندس اول ترم دانشجویان به تدریس برای چرا

اول ترم دانشجویان برای اما م کنیم استفاده ریاض دکتری
که م فرستیم کالس به را خود دکتری دانشجوی ما نه؟ ریاض
خوبی ارزیابی نمرۀ که داریم انتظار او از است. سخت خیل آن ادارۀ
یریم. ب تصمیم وی استخدام مورد در تا یرد ب خود دادن درس در
دانشجویان به هم و کالس دانشجویان به هم دوگانه ظلم این
کنار در که باشند موظف ما استادان نیست بهتر ماست. دکتری

دهند؟ ارائه نیز را سرویس درس خود، تخصص دروس

عدالت بهانۀ به نواخت ی ظلم ۶ ‐ ٢
در عموم ریاض گروه ١٠ از بیش مدرس است قرار که افرادی

کار تا م شوند جم هم دور ترم ابتدای در باشند مهندس دۀ دانش
متوجه را. کاری چه دقیقاً که است این سؤال کنند. نواخت ی را
نم کنند را کار این تدریس شدن نواخت ی برای آنها که شده ام
دهند، درس باید را بخش هایـ چه صوری طور به که این برای ه بل
چه در باید دوم و اول میان ترم در انتقام روز چیست، بخش ها آن نام
دادن درس احتمال که کنند طرح را سؤاالت ونه چ باشد، زمان
صحبت دست این از مطالبی و باشد کمتر آنها از  ی توسط آن
کار باید ما که است این دیرینه سنّت این اجرای انگیزۀ م کنند.
را خود درس گروه نکند هوس کس تا دهیم ارائه نواخت ی را خود
باید برگه ها دهد. تغیـیر استادها از ی بودن خوش نمره خاطر به
کدهای همۀ دانشجویان کل برگۀ و شوند تصحیح سؤال به سؤال
که است این سؤال شود. تصحیح نفر ی توسط باید شده ارائه
مشخص پاس و کرد خواهد تصحیح را برگه ها همۀ عادالنه او آیا
نفر ی را برگه ها همۀ چون نم شود روا ظلم حال هر به است:
که است موجه وقت آن پاس و سؤال این است. کرده تصحیح
که داریم توجه حتماً امتحان. نه شود برگزار مسابقه ای است قرار
فرد، بهترین و م شوند سنجیده ر دی ی با افراد مسابقه، ی در
سنجیده ری دی با کس نیست قرار امتحان ی در اما است اول
در متعارف، میزان به ما دانشجوی که بفهمیم ما است قرار شود.
را بعدی درس برداشتن اجازۀ تا است آموخته را، درس از نیم حد
سؤال ی در نواخت ی طور به مصحح اگر نه. یا باشد داشته
است بهتر رسیده ایم؟ هدف این به ما آیا بدهد صفر برگه ها تمام به
و آزمون در عدالت مفهوم ما، مدرسین تا گردد برگزار کارگاه هایـ

شوند. متوجه بهتر را گرفتن امتحان هدف و سنجش

متفاوت دنیایـ در نو تجربه ای ؛ اه خواب دانشجویان ٢ ‐ ٧
شهرهای از که دارند وجود افرادی ، کالس هر دانشجویان بین در
تجربۀ هنوز افراد این دارند. اقامت اه خواب در و آمده اند ر دی
ندارند. را هم اتاق تحمل نیاموخته اند. را مشترک زندگ
چه اه خواب در دانشجویان ر دی شب بیداری های برابر در نم دانند
هنوز و هستند خواب کالس سر در دهند. نشان باید عکس العمل

سرویس استاد ی نکرده اند. عادت خانواده از دور جدید محیط به
دانشجویانش سراغ ترم در بار چند و دارد توجه مسائل این به چقدر
استاد است ن مم که این از ذریم ب گرفت؟ خواهد اه خواب در را
این مهم مسألۀ اما باشد نداشته را فرصت چنین نیز اصل درس
برای اتاق وجود عدم و درس بودن سرویس به توجه با که است

محیط در م تواند کمتر درس استادِ مقصد، دۀ دانش در استاد
مخاطرات از را آنها و بزند گپ دانشجویانش با کالس از خارج
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دروس در ل مش این است ن مم سازد. آگاه دانشجویـ زندگ
است روزمره زندگ با مرتبط درس، صحبت موضوع که عموم
به را مجرد درس که استادی برای ول کند خودنمایـ کمتر
بیشتر کالس بیرون ارتباط لزوم م دهد، درس خش شیوه ای

م کند. جلوه
ایمیلم نشان همراهم، تلفن شمارۀ کالس، جلسۀ اولین در من
تخته پای در دانشجویانم برای را ارتباط ام راه های تمام و
من دریافت حقوق از بخش که م کنم گوشزد آنها به و م نویسم
احساس وقت هر باشم، شما غمخوار که است آن برای اه دانش از
کنید صحبت من با ، غیردرس حت موردی، در است الزم کردید

چندان مشغلۀ کار این که دارم تجربه دهید. انجام را کار این حتماً
نم کند. ایجاد برایم

استاد با معلم تفاوت ٢ ‐ ٨
دارند. ر دی ی با تفاوت هایـ استاد و معلم که دارم قبول را این من

ناگهان کوئیز در استاد و دادن مشق در معلم سخت گیری های
دانش آموز و م آموزد را دانش معلم است. متفاوت جنس از گرفتن
دانشجو، که دارد انتظار استاد م دهد. پس را آن امتحان جلسۀ در
درس عیناً آنچه از کم بخش استادها باشد. دانش جویندۀ خود
جای به دانشجو و م خواهند خود دانشجوی از امتحان در را داده اند
باید دانشجو بدهد. درس خود امتحان برگۀ در باید دادن پس درس
را یرند ب امتحان نواخت ی طور به است قرار که استادان همۀ جزوۀ
کالس های در تمرین حل مسئولین که مسأله هایـ تمام و بخواند
همۀ باشد. بلد را کرده اند حل درس مختلفِ کدهای برای مختلف
قابل است خود تحصیل دوم ترم در که دانشجویـ برای شاید اینها
است شده دانشجو تازگ به که دانش آموزی برای ول باشد هضم
معلم ، کم فقط ، کم استادان، است الزم نیست. روشن چندان
ترم دانشجویان به خود فرزند دید به استادان است الزم باشند.
معلم آنچه جنس از بازخواست هایـ اوقات گاه و کنند نگاه اول

باشند. داشته آنها از  م خواهد شاگردش از

خانواده طرف از کنترل عدم ٢ ‐ ٩
هر م کنند. شرکت مربیان و اولیا جلسات در خانواده ها مدرسه، در
فرزند تحصیل احوال و اوضاع و م زنند سر مدرسه به گاه از
مدرسه، سنین در کل طور به م شوند. جویا معلم چند از را خود
نام که همین اما دارند. خود فرزندان روی بیشتری کنترل خانواده ها
م کنند تصور گرفت قرار اه دانش قبول های فهرست در آنها فرزند
در اتفاق این شاید ندارد. کنترل به نیازی و شده بزرگ ر دی او که

تحصیل محل به مادر و پدر ر دی م دهد. رخ ماه ی از کمتر
مشروط ترم چند از پس شاید تنها و نم کنند مراجعه خود فرزند
آگاه ماجرا از را آنها که کنند دریافت اه دانش از را نامه ای وی، شدن
فرزندشان روی کامل کنترل اه دانش که م کنند تصور آنها سازد.
و خیر م توانند معلمان از بهتر اه دانش تجربۀ با استادان و دارد

شوند. متوجه را بچه ها صالح
مسأله های به اصال اه دانش استاد ی ر دی سوی از
را درسش او ندارد. کاری تربیت علوم و آموزش روانشناخت
م کند تصور و م دهد را نمره اش م گیرد، را امتحانش م دهد،
م شود حادتر وقت ل مش این است. کرده عمل وظیفه اش به
را کاربردش است، مجرد ندارد، جذابیت دانشجو برای درس که
ندارد تکالیف انجام و کالس در حضور برای انگیزه ای نم بیند،
شاید نم دهد. انجام را آن نم بیند اجباری را کاری هیچ چون و
ترم برای همایش ترم، شروع از ماه ی گذشت از پس باشد الزم
شرح آنها برای بیم این و گردد برگزار آنها اولیا حضور با اول ها
و م بینیم را اولیا ، فارغ التحصیل جشن در فقط شاید ما شود. داده

م گیریم. آنها با یادگاری عکس

مقط تغیـیر ٢ ‐ ١٠

اجتناب قابل این است. همراه تحصیل افت با مقطع تغیـیر هر
دروس با را تحصیلش اول سال که دانشجویـ برای نیست.
در او که چرا م یابد تشدید ل مش این م کند آغاز سرویس
را بودن دانشجو و بودن دانش آموز بین برزخ اول سال در حقیقت
نیستند او آکادمی زندگ اصل افراد وی استادان م کند. تجربه
نم دانند. مؤثر وی علم آیندۀ در را خود که هستند ذران ره و
از که را ریاض حقایق از مملو جزوه ای دارند قصد صرفاً آنها که این
برای آنها همت تمام و دهند انتقال دانشجویان به کرده اند آماده قبل
ل مش هر به کردن فکر از را آنها است، درست حقایق این ارائۀ
گروه در را درس وقت افراد همین شاید م سازد. دور ری دی
باشند خود شاگردان مقط تغیـیر مسألۀ متوجه م دهند ارائه خود
بزرگ خانواده ای اعضای شاگردانشان و خود م کنند احساس چون
ر دی ی کنار در ده دانش ی در را سال چند است قرار که هستند
به درس، سرویس گیرندۀ گروه از استادی نباشد بد شاید کنند. سر
وظیفه و شود تعیـین جدید ورودی دانشجویان مشاور استاد عنوان
این مورد در اول ترم دانشجویان با ترم طول در بار چند باشد داشته

نماید. برگزار را جلسات و کند صحبت الت مش گونه
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مختلف فرهنگ های مشاهدۀ ٢ ‐ ١١
که م بیند را افرادی خود کنار در دبیرستان، دانش آموز ی
با شد، دانشجو که همین اما هستند. او هم شهری و هم جنس
از است ن مم که م کند برخورد مختلف افراد از وسیع طیف

سن ردۀ به متعلق یا ر دی مذهبی ر، دی کشوری ر، دی شهری
در او م کند. گم در سر را او گاه تنوع، این باشند. متفاوت بسیار
حیطۀ در قبال که م کند توجه مختلف چیزهای به درس کالس
ابراز برای هم کالس ها بین در خودنمایـ نداشت. قرار وی نگاه
تمرکز است ن مم م کند مشغول را ذهنش که فکرهایـ و حضور

ریاض استاد ی نظر از ببرد. بین از را درس شنیدن برای او
درس سوم جلسۀ در را مشخص مطلب او که درست گزارۀ این
که باشد داشته انتظار تا است کاف است داده درس بار ی برای
در و باشد داده اهمیت آن به باشد، شنیده را صحبتش دانشجویش
سؤال به دادن پاس برای را مشخص مطلب آن بتواند امتحان جلسۀ
کالس جم میان در صرفاً او که آن از غافل ببرد. کار به امتحان
باشد الزم شاید است. بوده ری دی جای دلش و بوده نشسته درس
یا کنند ضبط را استاد صدای دانشجویان، که دهند اجازه استادان
را شده ویرایش نسخۀ و کند فیلم برداری درس کالس از اه دانش
مرور را درس بارها و بارها بتوانند تا دهد قرار دانشجویان اختیار در

کنند. جبران را کالس در خود بی توجه و کنند

آن از پس بی مسئولیت و کنکور با ورود سخت ٢ ‐ ١٢
بهتر ، ریاض دانشجوی ی با مقایسه در ، مهندس دانشجوی ی
از قبل سالِ ی در طبیعتاً و برآید کنکور غول پس از است توانسته
شده متحمل خواندن درس برای را زیادی فشار اه، دانش به ورود
عبور ، زندگ در وظیفه اش مهم ترین که م کند تصور او است.
او ندارد. ری دی مسئولیت آن از پس و است بوده کنکور سدّ از
در شده قبول دانشجوی ی از بهتر خیل را زن تست شیوه های

عموم ریاض درس موضوع م کند گمان و م داند ریاض رشتۀ
آمده بر آن انجام عهدۀ از باال توانایـ با او که است مطالبی همان نیز
م زنم اول ترم در مهندس دانشجویان برای من که مثال است.
دانشجوی به وقت است. متفاوت کامال معنای دو با شیر کلمۀ
آشنا مشتق و پیوستگ حد، با است قرار که م گویـیم مهندس
درست است. آموخته قبال را مطالب این که م دهد پاس او شود
قبال من بله، اوه، وید ب او و شیر ویـیم ب کس به که آن مثل
است قرار که است شیری این بار، این که آن از غافل خورده ام.
آخر سال های ریاض درس های بین اشتراک وجود بخورد. را او

تفاهم سوء  این باعث اه دانش عموم ریاض درس و دبیرستان
نیست. بیشتر تالش به نیازی و هستند تکراری مطالب که م شود
در اشتراک ی صرفاً این که شود تبیـین دانشجو برای است الزم

م باشد. محتوی در نه و نام گذاری

مهندس دانشجوی ی استادِ ، ریاض دانشجوی ی ٢ ‐ ١٣
معموال م شود قبول اه دانش ریاض رشتۀ در که کس م دانیم
اولویت شود. قبول بهتری رشتۀ در نتوانسته که است آن دلیل به
که کنیم پیدا را کس بتوانیم ندرت به شاید و نبوده ریاض او اول
انتخاب با و است بوده ریاض به عالقه مند صرفاً دبیرستان، دورۀ از
فردی م آید پیش گاه است. شده رشته این وارد قبل تصمیم و
خوبی حس م دهد تحصیل ادامۀ نیز ریاض دکتری مرحلۀ تا که

ریاض آموزش راه از گرچه و ندارد خود تحصیل رشتۀ به نسبت
نم داند دقیقاً نیز خود و نیست ریاضیات عاشق اما م کند ارتزاق

مهندس تخصص دروس در اه جای چه م دهد درس آنچه که
عموم ریاض مدرس فردی چنین که باشد قرار اگر داشت. خواهد

وجود به چندان ل مش باشد ر دی رشته ای در پایه علوم دانشجویان
رشته ای در عموم ریاض مدرس فرد، این که همین اما نم آید
به است قرار او م کند. فرق وض م شود مهندس دۀ دانش از
کنکور، با شدن مواجه و اه دانش به ورود در که دهد درس کسان
م توانند او از سریع تر خیل وی شاگردان بوده اند. وی از بهتر
حل را انتگرال و مشتق ، پیوستگ حد، به مربوط محاسبات سؤاالت
ریاضیات محض جنبه های بر مدرس چنین تأکید بنابراین کنند.
شاگردانش رخ به را خود درس اهمیت که آن برای و بود خواهد
معلمین شعبده بازی های با که م کند مطرح را سؤاالت شد، ب
دانشجویانش به م تواند او که اینجاست نیست. حل قابل کنکوری
نیست. ساده م کنید فکر که هم قدرها آن درس، که کند تفهیم
محض، ریاضیات از درک چنین به او درس دانشجویان واقعاً آیا اما
مسأله ای اگر دارند؟ نیاز آن م مستح شالوده های و آن بنیادهای
مطرح کالس در مهندس علوم از انتگرال یا مشتق کاربرد مورد در
آن در چیزی استاد و شاگرد که گفت م توان باال اطمینان با شود،

ریاض از جنبه این است، مهم تر بین این در آنچه نم دانند. مورد
نه و است مهم انتگرال و مشتق و حد محاسبۀ نه است. عموم
انجام نرم افزارها توسط پیچیده محاسبات امروزه، بنیادین. پایه های
شما آن اساس بر که گرفته صورت کوشش هایـ حت م شود.

تشریح حل راه کامپیوتر تا یرید ب عکس خود مسألۀ از م توانید
دارد بیشتری اهمیت مهندس ی برای آنچه دهد. ارائه را آن
نرم افزار ی به آن تحویل برای ریاض زبان به روز مسألۀ ترجمۀ
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عقب تر کنکور در که کس آیا است. نهایـ پاس یافتن منظور به
موضوع از تخصص شناخت به قادر تنهایـ به بوده خود شاگرد از
از استاد ی و ریاض استاد ی توسط درس ها است بهتر است؟

شود. برطرف ل مش این تا شوند ارائه سرویس گیرنده گروه

دبیرستان از استعدادیابی لزوم ١۴ ‐ ٢
مهندس دانشجوی ی شدن قبول بین برزخ سال ی وجود

وی توسط مهندس تخصص درس های شیرین طعم چشیدن و
که دانشجویـ شود. کشته دانشجو انگیزه های که م شود باعث
خود سرعت با دارد دوست و افتاده جلو خود رقیبان از قدرت با
دروس دچار خود تحصیل اول سال در برساند، روز علوم به را
برای او عطش علم، الفبای یادگیری این و م گردد عموم ریاض
برتر که دانش آموزی برای این اند. م خش را علم خودِ یادگیری
دانش آموز چنین اه دانش اگر م کند. جلوه مهل سم مانند بوده
دهد اجازه وی به و کند شناسایـ قبل سال دو ی از را مستعدی

ریاض مفاهیم یادگیری کنار در و بودن دانش آموز با همزمان که
اه دانش عموم ریاض درس گذراندن به دبیرستان، در عموم

این اول کرد. برداشت آن از م توان را خوب نتیجۀ چند بپردازد،
خود شهر در بزرگ اه دانش وجود از ما شهر خوب دانش آموز که
که این دوم م گردد. آشنا اه دانش استادان با و م شود خبردار
باز دید با خود تحصیل محل اه دانش و اه دانش رشتۀ انتخاب در

رسم غیر صورت به که دروس اگر که این سوم م کند. عمل
او گردند، تلق شده پاس واقعاً گذرانده خود دانش آموزی زمان در
شدن مهندس دانشجوی و دانش آموزی بین برزخ سال ی شر از
که کرده ایم تربیت را فردی ما که این آخر دست و م شود خالص

بود. خواهد جامعه برای مفیدتر بسیار عمل طور به

آموزش دایرۀ مرکز عنوان به ریاضیات ١۵ ‐ ٢
شتاب پر و قدرتمند ل ش به تکنولوژی است. کرده تغیـیر دنیا
سریع تر خیل تکنولوژی نسل های است. آمده آموزش یاری به
با ما شاگردان م گذارند. علم عرصۀ به قدم بشر نسل های از
هستند. خود معلم از باهوش تر آنها شده اند. آشنا حقیقت این
اخبار ، اجتماع ه های شب از استفاده با و مختلف شیوه  های به
م چرخد. دست به دست آن فیلم های و تدریس نوین روش های
بایستیم خود مرکز به دایره ای در که داریم اصرار ما حال این با
دوست و جذاب مهم، م گویـیم ما آنچه که داریم اذعان ناشیانه و
م خواهد وقت او نم پسندد. را این جوان نسل باشد. باید داشتن
در کردن کار برای نم رود. کالس به یرد ب یاد را جدید چیزی

امتحان او از کس و نم گذراند درس واحد اجتماع ه های شب
اشتراک به را عکس اینستاگرام در م تواند بفهمد که نم گیرد
م آموزد، خود او نه. یا دهد نشر را فیلم رام تل در یا ذارد ب
برنامه ریزی برای ما منتظر و م آموزاند خود م بندند، کار به خود
کار طرز و اجتماع ه های شب با آشنایـ منظور به جدید دروس

دستورالعمل یا شیوه نامه بخش نامه، قانون، هیچ نم ماند. آنها با
وسائل این اما است نشده نوشته هوشمند گوش های با کار برای
است: این طالیـ نکتۀ هستند. شدن همه گیر حال در سرعت به
برای آنجا است. ایستاده دایره ای چه مرکز در شما شاگرد ببینید
دهید. انتقال دایره آن داخل به را ریاضیات است. جذاب وی
کار از سخت تر عموم ریاض مفاهیم یادگیری باشید مطمئن
که اینجاست در نکته نیست. امروزی هوشمند ابزارهای با کردن
نه عموم ریاض بفهمند که شده اند باهوش قدر آن دانشجویان

کارآمد. نه و است جذاب

درس کم ساعات ١۶ ‐ ٢
است. مدرسه در بعدازظهر ٢ تا صبح ٧ از دبیرستان دانش آموز ی

طوالن ساعات این در و مدرسه در فراگیری که کرده عادت او
به را کوتاه زمان باید مدرسه از خارج احتماال و م گیرد صورت
است کاف نیز دادن امتحان برای ذراند. ب مشق هایش نوشتن
پس درس امتحان جلسۀ در و کند دوره گرفته فرا مدرسه در آنچه
در م تواند دارد، درس واحد ١۶ حداکثر اه دانش در او اکنون دهد.
درس های دانشجویان تعداد نکند، شرکت حل تمرین کالس های
صورت غیابی و حضور معموال که است گونه ای به سرویس
را کالس ها بعض که یرد ب تصمیم رأساً م تواند او و نم گیرد

عموم ریاض مثل درس یادگیری برای که م کند گمان و نرود
حضور کالس در احتماال و ذارد ب وقت هفته در ساعت ٣ که همین

خال ساعت های او، درس ساعات بین در است. کاف باشد داشته
پر برای مشخص برنامۀ هیچ م رود. هرز که دارد وجود زیادی
را مدت این که نم بیند نیازی نیز او و ندارد وجود زمان ها این کردن
آموزنده، ل ش به گروه، است الزم کند. سر مطالعه سالن در مثال
مرحله ای به هنوز او که بپذیریم باید کند. پر را او خال ساعات

بهایـ به را آن و دهد تشخیص را زمان متاع بودن گوهر که نرسیده
نفروشد. ناچیز

استادان توسط تربیت علوم دروس گذراندن عدم ٢ ‐ ١٧
و علم خوان هفت باید فرد اه، دانش در شدن استخدام برای
مقاالت، تعداد ، درس نمره های مورد در او از ذراند. ب را غیرعلم
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رزومه ای باید او و م شود سؤال مختلف مسائل و ارزشیابی نمرۀ
نم خواهند او از گاه هیچ اما کند. جم آوری مورد این در را قوی
شاگردش با باید ونه چ بداند تا ذراند ب روانشناس در را دوره ای که
دارد ظریف نکات چه معلم بداند که آن بدون او کند. برخورد
کامال مطالب همۀ انتقال دادن، درس از تصورش م شود. معلم
کالسش شاگردان او است. درس اش موضوع با مرتبط درستِ
این تک تک که کند درک نم تواند و م داند جم اسم ی را

وقت است. ری دی با متفاوت که دارند خود در دنیایـ افراد
تنبل دانشجویانم م گوید م کند صحبت شاگردانش مورد در
م کنند شلوغ دانشجویانم نم خوانند، درس دانشجویانم هستند،
هستند متفاوت شان های که آنها که نم کند توجه گاه هیچ و
که ندارد تجربه حت او مختلف. ناگفته های از سرشار درون با
چه باید م کند مشورت او با موضوع مورد در شاگردش وقت
تدریس سال ها که کس برای است ن مم کند. اتخاذ را موضع
تازه کار استادی برای ول باشد شده حاصل تجربه هایـ کرده
این بدهد، درس شده دانشجو تازه دانشجویان به است قرار که
، مدرسان چنین که است الزم حتماً م کند. جلوه عمیق تر ل مش
ل ش به ه بل ، کارگاه صورت به نه را تربیت مداوم دوره های

دریابند. را کار ظرافت های تا ذرانند ب درس واحدی

زیاد حجم کم، فرصت ٢ ‐ ١٨

آن معنای به این است. شده واحدی سه عموم ریاض درس های
هفتۀ در و م بیند را دانشجویش بار دو هفته ی در استاد که است
خوبی شاگردی و معلم رابطۀ نتواند که آن برای همین بار. ی بعد
حجم خاطر به عالوه به است. کاف باشد داشته دانشجویانش با
نکات مورد در خود کالس بین در نم تواند ر دی او درس، زیاد
بودن دانش جویندۀ به توجه اهمیت مطالعه، شیوۀ مانند ، غیردرس
وجود اول ترم دانشجوی اطراف در که خطرات دانشجو، توسط
سه که م شد خوب چقدر کند. صحبت دست این از مطالبی و دارد
دقیقه ای ۵٠ صورت به فاصله، با و مجزا ساعت سه در ، درس واحد
نیست عمل کار این که هستم واقف م شد. پخش هفته طول در
در که م کند ایجاد را ان ام این اول ترم دانشجوی برای ول
دل از باعث استاد، رفتن دیده از و ببیند را استادش بیشتری دفعات
هر که است این داد انجام م توان که ری دی کار نشود. رفتنش

آن جای به کالس دوم جلسۀ و شود برگزار کامل جلسۀ ی هفته
را جلسه از نیم ول باشد هفته هر گردد، یل تش میان در هفته که
گردد. اداره تمرین حل مسئول توسط ر دی نیم و بدهد درس استاد
تمرین حل مسئول م شود خارج کالس از استاد که همزمان یعن
بیشتر تمرین حل کالس اهمیت ترتیب این به شود. کالس وارد
که تفاوت این با داده درس را ساعت سه همان استاد و م شود

م بیند. را شاگردانش هفته هر در بار دو هفته ای
است نفهمیدن فهماندنِ هدف، ٢ ‐ ١٩

که نیست این آموزش از هدف متأسفانه ول باشد عجیب شاید
مفهوم که است آن دلیل به بیشتر این شود. فهمانده چیزی
کالس در که معلم اولین آیا است. شده تغیـیر دستخوش امتحان
نظر به بود؟ گرفتن امتحان فکر به آموخت چیزی شاگردش به
شاگردش که نبود این نگران وی که چرا باشد طور این نم رسد
بعد بفهمد. چیزی شاگردش که بود نگران بیشتر او نه. یا فهمیده
شاگردش بفهمد معلم که هدف این با آمد؛ وجود به امتحان آن از
امتحان ما است: کرده تغیـیر هدف امروزه نه. یا فهمیده چیزی
ما است. نفهمیده چیزی که بفهمانیم خود شاگرد به تا م گیریم
کجا از که هستیم آن فکر به بیشتر وی، برگۀ تصحیح هنگام در
و زندگ مسائل حل آموزش، از هدف اگر کرد. کم نمره ای م توان
گرفتن امتحان فلسفۀ باشد، چنین باید که باشد، دانش بستن کار به
او ببینیم و بدهیم شاگردمان به را مسأله ای ما که باشد این باید
باشد. محور مسأله  باید آموزش برود. کلنجار آن با م تواند ونه چ
برای مخصوصاً ، عموم ریاض آموزش در که است چیزی این

م گیرد. قرار توجه مورد کمتر ، مهندس رشته های

آخر کالم ٣
مربوط الت مش حل به مداوم طور به باید که آن کالم خالصۀ
این از مطالبی و موارد این و کنیم فکر عموم ریاض تدریس به
ما استادان باشد الزم شاید دهیم. قرار توجه مورد لحظه هر را دست
عالوه و ذرانند ب عموم ریاض دادنِ درس ونه چ برای را درس
نواخت ی فکر به برگه ها، تصحیح و امتحانات کردن نواخت ی بر

باشند. نیز تدریس شیوۀ کردن

مشهد فردوس اه دانش ∗
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