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 نوشته ها

!؟ زندگ مهارت های / انتگرال دوگانۀ تقابل
دبیرستان ریاضیات از انتگرال حذف بحث بر گذری

∗ آرین نژاد مسعود

هزار ی سال ماه آخرین از غریب، و ناگوار روزگاری در اشاره:
و نگران ها آن، از پس و شمس هجری هشت و نود و سیصد و
دنیا همه مردمان روز و حال چنان ، جهانشمول فاجعه بداحوال های
و خود فردای بقای و سالمت از که کرد دل آزرده و پریشان و آشفته را
مالل های کنار در بودند. هراس و بیم و خوف در نیز خویش خانواده
علم اهال از برخ نزد در مطرح دغدغه های از ی ایام، آن بیشمار
«انتگرال/ جعل و عجیب دوگانه با جنگ ما، کشور در فرهنگ و

سع عده ای فاجعه، آغاز از پیش چندی که بود « زندگ مهارت های
از گزارش نوشته این داشتند. مدرسه آموزش فضای در آن القاء در

است. آن فرجام و تقابل این ماجرای چون و چند
تیترهای از ی ١٣٩٨ سال ناجور و نامراد ماه های آخرین در . ١
«ماجرای بود: این کشور، روزنامه های و خبرگزاری ها از برخ جالب
«انجمن اتبه م موضوع به اشاره ای عنوان این .«! جنجال حذف ی
و آموزش درس کتاب های تألیف دفتر ریاض بخش با ایران» ریاض
درس های از «انتگرال» سرفصل حذف چرایی از پرسش برای پرورش
از موج به تبدیل زود خیل ساده اتبۀ م این بود! دبیرستان ریاض
گشت رسانه ها در داغ و تند گاه مصاحبه های و نوشته ها اظهارنظرها،
طرح قابل گفتن های و ایت ها ش دل ها، درد از خیل آن ط در که
و بیان فرصت کشور مدارس در عموم آموزش و ریاضیات دربارۀ
محتوای خالل از رخداد این بر گذری یادداشت این یافتند! انتشار
تارنمای روزنامه ها، در شده منتشر رسانه ای مصاحبه های و نوشته ها
تیترهای زیر در و باره این در شخص وبالگ های حت و خبرگزاری ها
خطر در ایران ریاضیات «پای بست است: این مانند تابی و آب پر
وقت؟!»، کمبود یا شد سلیقه اعمال قربان «انتگرال است!»، ویران
انتگرال صالحیت «رد است!»، دوچندان خُسران انتگرال، «حذف
در بی قاعده و بی پناه ، ریاض آموزش جدی «مسائل ،«! زندگ برای

انتگرال!». «خداحافظ و گرفته اند» قرار تخریب معرض
و جذاب تر خیل وقت از رسانه ها در موضوع این بازتاب . ٢

آموزش برنامه ریزی و پژوهش سازمان وقت رئیس که شد جالب تر

حذف از پشتیبان و تایید ضمن ذوعلم عل حجه االسالم جناب
فرمودند درس سرفصل های از بیشتری حذف های حت و انتگرال
شود». باز زندگ سب و مهارت برای جا تا بروند کنار این ها «باید
بر مشاجرۀ این جنبانان سلسله به هم دبیرستان دانش آموزان از برخ
به «نه نام با مجازی دنیای در پویش راه اندازی با و پیوستند دمیده باد
شیطنت آمیز خواه های سهم برای جبهه ای « زندگ به آری انتگرال،

گشودند! دعوا این فرجام در خود
١٣٩٨ ماه دی اواخر در که شد آغاز آنجا از داستان . ٣

ریاض بخش مدیر به نامه ای ط در ایران ریاض انجمن رئیس
و آموزش وزارت درس کتاب های تألیف و برنامه ریزی دفتر

برخ حذف دربارۀ اه دانش اران هم پرسش و نگران پرورش،
درس کتاب های از «انتگرال» جمله از ریاض سرفصل های از

اطالع برای امر این دالیل تا کرد درخواست و مطرح را دبیرستان
بخش مدیر ماه بهمن اوایل گردد. اعالم اه دانش اران هم به
فرستاد: انجمن برای مضمون این با کوتاه پاس مزبور دفتر ریاض
محتوای به مفاهیم برخ شدن اضافه و حذف موضوع با ارتباط «در
این مبنای که م رساند استحضار به ، ریاض درس کتاب های
لذا است. درس برنامه بر حاکم ردهای روی و شایستگ ها تغییرات،
متناسب ، درس کتاب های محتوای تعیین معیارهای از ی اینکه با
موجود معیار تنها این اما است، اه دانش رشته های اهداف با آن بودن
اهداف بر مدرسه ای درس برنامه نظر مد اهداف طبیعتا و نیست
الزم انتگرال، مفهوم مورد در مشخصا اما دارد. اولویت عال آموزش
کامل طور به که است مفاهیم از ی مفهوم این که است ذکر به

دارد». قرار عال آموزش سرفصل های در
جانب از واکنش هیچ موجب و بود تامل قابل پاس این البته . ۴
ترتیب، این به نگشت. موضوع یری پی رسان اطالع جز انجمن

رام تل کانال و اه وب در شده دریافت پاس و انجمن نامه محتوای
توجه مورد زود خیل پاس و پرسش این اما شد. داده قرار انجمن
و بازخوردها نوشته ها، موضوع به و م گیرد قرار عموم رسانه های
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استادان از برخ و روزنامه نگاران جانب از متنوع نظرهای اظهار
م گردد بدل پرورش و آموزش مدیران و صاحب نظران و اه دانش
که م شود کشیده انتقادهایی وسیع تر دامنه به حت آن حواش و
از درس کتاب های تالیف و تهیه عموم سیاستگذاری های دربارۀ
این تاریخ! درس کتاب داغ موضوع در جمله از بود مطرح پیش مدت
و کرونایی هشدارهای و ماه اسفند اوایل تا حرارت و شور با بحث ها
چه و م یابد ادامه ها اه دانش و مدرسه ها تعطیل و قرنطینه ها آغاز
دو ی از بیش خیل آن، دامنۀ نم آمد پیش کرونا مصیبت اگر بسا

م یافت! ادامه بود جریان در که ماه
سال حسابان کتاب تغییرات آخرین در موضوع: سابقۀ اما . ۵
سرفصل ١٣٩٧ سال در دوازدهم کالس یا متوسطه دوم دورۀ چهارم
هم ابتدا همان از کار این و شد حذف آن» کاربردهای و «انتگرال
مدرسه آموختگان دانش از نسل اولین گرفت. قرار انتقاد مورد
سال ماه مهر در بودند خوانده را حسابان کتاب از ویرایش این که
که بود زمان این از و شدند اه  دانش وارد دانشجو عنوان به ٩٨
این چراکه م گیرد قرار بیشتری توجه و حساسیت مورد مسأله این
ترم درس های از برخ در «انتگرال» از کاربردهایی به دانشجویان
خود از پیش دانشجویان نسل خالف بر که برم خوردند اه دانش ی
البته نداشتند. مدرسه ای آموزش در آن با برخوردی و آشنایی هیچ

ی آن» کاربردهای و «انتگرال عنوان معمول، و جاری روال طبق
که است اه دانش «١ عموم «ریاض درس اصل سرفصل های از
ترم همان اواسط در را آن مهندس و پایه علوم رشته های دانشجویان
، آموزش برنامۀ از زودتر قدری مفهوم این چون ول م خوانند اول
نا م رود کار به ١ فیزی مانند ریاض غیر درس های از برخ در
مربوطه استادان رنجش و گالیه وارد، تازه دانشجویان کامل آشنایی

گشت. موجب را
موضوع دربارۀ طرح قابل نظرهای و نقد دامنۀ که هرچند . ۶
چندان نم توانند طبیع طور به انتگرال حذف چون معین و خاص
اما بپردازند مدرسه در ریاض آموزش آسیب های و مسأله ها ریشه به
مدرسه دربارۀ را مفیدی و خوب گفتگوهای بهانه مجموع در رخداد این
بودند، مغتنم که ساخت فراهم مدرسه گمشدۀ اصالت های از خیل و
تدوین مهم بسیار حوزۀ سیاستگذارهای چندوچون از پرسش جمله از
برنامه های تحوالت و تغییر از پرسش ، درس کتاب های تالیف و
در ریاضیات آموزش زمان کاهش احیانا و تخصیص نحوۀ و درس
هدف گذارهای از پرسش اخیر، سال های ط در مختلف پایه های
اه، دانش با آن ارتباط و مدرسه اجتماع و تربیت ، علم مستقل
اه دانش و مدرسه در ریاض به شدید کم تمایل سبب های از پرسش

مغتنم هم که ر دی همانند بحث های از بسیاری و اخیر سال های در
بودند.

مهم نکته این تجربه این لیوان پر نیمۀ بر قدرگذاری همۀ با . ٧
سیاست شدت به و هیجان فضای در تنها نه که گفت باید هم را

علم نقد ی نم توان جامعه ای و کشور درهیچ ه بل ما جامعه زدۀ
و عموم رسانه های فضای در را مشفقانه و هدایتگرانه تخصص
میوۀ آن ماحصل از که کرد مطرح نحوی به ژورنالیست ادبیات با
که نبود مناسب چندان شاید رو این از آید! دست به شیرین و سودمند
کشیده خبرگزاری ها و رسانه ها صحنه به منزه و موجه بحث چنین
هیجان و مسیر در ، علم دوستانۀ و آرام گفتگوی ی طرفین تا شود
نادقیق امواج محمل بر را خود آراء روزنامه نگاران، درخواست و دعوت
به و برسانند مقابل طرف اطالع به رسانه ای واژه های احساسات و
و مبهم گاه دادخواه های مخاطب را عموم عرصه نامنتظری ل ش
شدن باز باعث انتگرال، حذف «مسأله ویند: ب مثال و دهند قرار تندی
جاکندن از مشغول که است دهه ی از بیش که است شده دمل سرِ
ایران در اه دانش ریاض آن، تبع به و مدرسه ای ریاض ریشه و رگ

خیل شنیدن حرف های هم بسیاری که هرچند حال .«[۴] است شده
م رفت انتظار که همانطور گفتگویی چنین مجموع از اما زدند خوبی
دو آنکه  جز نیامد دست به کارکردگرایی ایجابی و مثبت نتیجۀ هیچ
خود شعاری گاه و افواه دیدگاه های خدشۀ بدون صحت بر طرف
حیثیت از بخش را خود مواض احیانا و شدند مصمم تر و مطمئن تر

پنداشتند! خویش سازمان و علم
حت و افشاگرانه نوع از گفتگوهایی چنین که پیداست . ٨

قرارشان که روزمره اجتماع و سیاس مسائل در رایج روشنگرانۀ
زیرکشیدن به و برمالگویی و پرده دری بر رسانه ای، مجادالت در
دربارۀ رسانه ای آمیز مجادله گفتگوهای رو این از نیستند. است،
تفاهم های و تقریب ها به کم هیچ معموال علم حساس مسائل
«انجمن نام شدن مطرح نم کنند. نیاز مورد عملیات و اجرایی
هرچند بحث، این چرای و چون رسانه ای پژواک در هم ایران» ریاض
و معنوی سرمایۀ که چرا نبود سربلندی و خشنودی موجب ناخواسته،
موردی نسبت به بحث های چنین سر بر نباید انجمن این اجتماع
موضوع و مسأله ده ها حین، همین در آنکه حال شود خرج خُردی و
مدیریت های و سیاستگذاری ها دامنۀ سرتاسر در راهبردی و کالن
نظر و نقد تیررس در اه دانش و مدرسه دربارۀ منزلت و محتوایی
و عالیقدریست انجمن چنین عالمانۀ یری پی و همفکری انتظارِ و
جبهه گیری که است آن نکته نیست. غافل هم آن ها ادای از البته

درس عنوان ی نابجای یا بجا حذف چون مسأله ای دربارۀ انجمن
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این موجب است ن مم مدرسه ای، ریاضیات سرفصل های تدوین در
و اصل کشور، ریاض جامعه که شود گمراه کننده و غلط انداز تصور
در و درست به را خود نقدهای و ارزیابی ها معلول و علت و فرع
حوزه های چاره اندیش و مطالعه بر و نم شناسد خود موقعیت و جا
حاشیه هایی چنین به که ندارد کاف تمرکز خود نظر و نقد مورد کالن

نیست. واردی نگران این یقینا و البته ول م پردازد
انتگرال موضوع دربارۀ که اخیری گفتگوهای البالی در . ٩
و بحث مورد توجه قابل متمایز مدخل های و محورها درگرفت،
استخراج برای آنها تفکی و تمییز که گرفتند قرار جدل گاه
محورها این از برخ است. مفید اجتماع تجربه این دستاوردهای
مانند مشخص طور به دارند. محدودی و موضع بسیار جنبه های
کاربرد اهمیت و انتگرال خاص بحث تشریح به که مواضع آن همۀ
اما پرداختند. روز علوم ر دی و اه دانش ریاضیات آموزش در آن
که داشتند بسط قابل و خوب عموم جنبه های محورها از برخ
هر در نظر تبادل و گفتگو مورد مستمر و مستقل طور به م توانند
عمق ی به زمان مرور در و گیرند قرار اه دانش و مدرسه بخش دو
که آنچه همۀ مانند مشخص طور به برسند، نیاز مورد شدت به نظری
هدفگذاری های و سیاستگذاری ها و اه دانش و مدرسه رابطه دربارۀ
هدف گذاری های با آن نسبت و درس برنامه ریزی در ی هر مستقل
چنین به حساسیت و توجه شد. گفته کشور کالن و خرد اجتماع
کل گفتمان خالءهای از برخ ارسازی آش و کشف عنوان هایی،

ژورنالیست تجربه این در که است کشور پرورش و آموزش فضای
مغتنم البته جهت این از و یافتند بروز مواض اعالم از نوع عنوان به
ریاضیات از انتگرال بحث حذف چرایی طرح اگرچه رو این از بودند.

ی هیچ برای روشن چندان ماحصل داد رخ که ل ش به مدرسه ای
روشنگری و بحث آن دستاوردهای از ی اما نداشت طرف ها از
آوار بار زیر در که بود وت مس و مهم مسأله های از برخ دربارۀ
پنهان که سال هاست اه دانش و مدرسه عمیق و مزمن روزمرگ های

مانده اند: گفتگو بی و متروک و شده
. عموم آموزش محتوای به مل حساسیت های الف.

مدرسه ای. ریاضیات در درس برنامه ریزی ب.
سرفصل های و محتوا باره در اه دانش موض گیری شأن پ.

مدرسه ای. ریاضیات
ریاض رشته انتخاب به کم اقبال بحران و مدرسه ای ریاضیات ت.

اه. دانش و دبیرستان در
آزمون داوطلبین درصد کاهش بحران و مدرسه ای ریاضیات ث.

. ریاض کنکور
در اخیر دهه در دانشجویان ریاض مفرط ضعف ریشه یابی ج.

ای. مدرسه ریاضیات آموزش
با مرتبط یا مستقل مدرسه ای آموزش کالن هدفگذاری های چ.

. اه دانش اهداف
مدرسه ای. آموزش و کنکور ح.

موارد همۀ با « ریاض «آموزش اه دانش رشتۀ نسبت و نقش خ.
گفته! پیش

بی عالقگ رشد به رو روند اینکه تصور کوتاه. جم بندی ی
آزمون داوطلبین شدید کاهش و مدرسه ریاض رشته به دانش آموزان
کم اسفناک وضعیت بدتر همه از و اخیر سال چند در ریاض کنکور
ضعف عالوۀ به اه ها دانش ریاض رشتۀ ورودی دانشجویان کیف و
کتب تدوین ونگ چ مسأله به مدارس در ریاض آموزش کیفیت
دهه در مدرسه ریاض کتاب های مولفین و است مربوط ریاض درس
و واق بینانه تلق البته هستند بزرگ آسیب این مقصرین زمرۀ از اخیر
مطرح ناصواب تلق های از بخش این متاسفانه ول نیست درست
چنین بود! انتگرال دربارۀ اخیر رسانه ای گفتگوهای فضای در شده

مقط مسئولیت های از جمع هیچ بر ایت ش و اتهام بار و حجم
نیست وارد ما کشور در آموزش مجری و سیاستگذار مستمر حت و
و مدرسه پیوستۀ هم به و نزدی بخش دو هر در ما همه که چرا
نتیجه که م کنیم عمل راهبردهایی استیالی و القا دامنۀ در اه دانش
و هستند تاریخ بلند برد ی در کالن اجتماع شرایط بازخورد و
و اندیشه ها دامن مبهم ناکجای در هست اگر تقصیرهایی و تقصیر
در که است آن واقعیت گردد! جستجو باید بزرگتری مسئولیت های
نوع از تحوالت و تغییر تاکنون مدرسه ریاض کتاب های تدوین سابقۀ
وجود همیشه متنوع سرفصل های و مفاهیم کردن اضافه یا حذف
در نیست. جدیدی اتفاق ، درس کتاب در اخیر تغییرات و است داشته
پایه ها همه در ریاض آموزش ساعات کاهش به نسبت البته حال عین
باید آموزش کیفیت ارتقاء برای معلمین آموزش برنامه های ضعف و
نقد به یا وت س معن به سخن این بود. ر پرسش و حساس همیشه
محمل از بویژه اه دانش ول نیست درس برنامه تغییرات نکشیدن

علم مسئولیت و ماهیت بر بنا و « ریاض «آموزش رشته فعال حضور
و گیرد قرار حوزه این روز تحوالت مستند جریان در م تواند رشته این
توصیه ای و تجربی دیدگاه های و حساسیت ها رشته، همین محمل از

آموزش و علم جامعه همفکری و نظر تبادل معرض در را خود
استادانِ و دبیران تجربه از بهره گیری تردید بدون دهد. قرار مدرسه



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۵ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

و درس سرفصل های پخته تر هرچه انتخاب برای اندوخته تجربه
و حرفه ای سنت سازی برای درس برنامه های محتوای نسبی ثبات
آموزش سط ارتقاء در مهم نقش معلمین، آموزش به بخش فرصت

دارد. اه دانش ریاضیات آن تبع به و مدرسه ای ریاضیات
انتگرال، حذف گالیۀ ابراز انگیزۀ کاش ای پیشنهاد. ی

علم مستمر نشست های برای دعوت پیام موجب ابتدا همان در
تالیف دفتر اعضای و انجمن نمایندگان شرکت با صمیمانه ای
بیش خیل م تواند دیدارهایی چنین م شد. ریاض کتاب های
ثمربخش و مفید رسانه ای هیجان گاه و دورادور گفتگوهای از
اندیشید نشست هایی چنین دادن ترتیب به م توان هم اکنون باشند.
نظر و نقد و متولیان گزارش بیان فرصت آن ط در که نحوی به
مشروح گزارش و شود فراهم میزگردهایی احیانا و صاحب نظران
یابد. بازتاب « ریاض آموزش «رشد و انجمن» «خبرنامه در هری
هدف گذاری ی برای تقریب و تفاهم به نیل ایجابی راه کار ی این
مدرسه ریاض کتاب های تالیف سازی تصمیم در اصالح گَرانه مثبت

است.
: مراج

، آموزش جدید نظام در چرا ، جنجال حذف ی چالش های . ١
١۶ کیهان، روزنامه شد؟!، حذف درس کتب از «انتگرال»

. ٨ صفحه ،٩٨ بهمن
. ٩٨ بهمن ٩ ایسنا، خبرگزاری ،! جنجال حذف ی چالش های . ٢
در ایران ریاضیات پای بست ، جنجال حذف ی چالش های . ٣

. ٩٨ بهمن ١٩ ایسنا، خبرگزاری است!، ویران خطر
، ریاض آموزش جدی مسائل / جنجال حذف ی چالش های . ۴
خبرگزاری گرفته، قرار تخریب معرض در بی قاعده و بی پناه

. ٩٨ بهمن ٢٠ ایسنا،
بر «انتگرال» حذف تاثیر / جنجال حذف ی چالش های . ۵
٢٢بهمن ایسنا، خبرگزاری اه، دانش در فیزی درس یادگیری

. ٩٨
خیل گذشت، که ترم در / جنجال حذف ی چالش های . ۶

خبرگزاری برخوردیم، ل مش به فیزی درس در شدیم، اذیت
. ٩٨ ٢٣بهمن ایسنا،

نم رسد، نظر به ضروری که درس سرفصل انتگرال؛ . ٧
. ٩٨ اسفند ٣ ایسنا، خبرگزاری

تسنیم، خبرگزاری ، «انتگرال» حذف از دانش آموزان استقبال . ٨

. ٩٨ بهمن ٣٠
در « زندگ به آری انتگرال به «نه پویش راه اندازی . ٩

. ٩٨ بهمن ٣٠ ایران، اسپوتنی ایران، دبیرستان های
خبرگزاری ، بد؟! یا خوب م گویند؛ «انتگرال» حذف از معلمان . ١٠

بهمن. ٢٩ تسنیم،
از «انتگرال» حذف درباره خوزستان برجسته ریاض دان نظر . ١١

. ٩٨ بهمن ٢٩ ایسنا، خبرگزاری دبیرستان، کتب
حذف نبایدهای و بایدها / ریاض تدریس روش به انتقاد . ١٢

. ٩٨ بهمن ٢٨ ایسنا، خبرگزاری انتگرال،
مدارس، معلمان دغدغه ، ریاض کتاب های از انتگرال حذف . ١٣

. ٩٨ بهمن ٢٧ ایرنا، اه، دانش استادان دردسر
و آموزش توضیح در ریاض تغییرات و انتگرال حذف ماجرای . ١۴

. ٩٨ بهمن ٢٣ ایسنا، پرورش،
صفحه ،٩٨ بهمن ٢٠ ایران، روزنامه انتگرال، ، خدام انه ی . ١۵

. ٢٠
٢۴ ایران، روزنامه است، بوده غیرکارشناس «انتگرال» حذف . ١۶

. ۵ صفحه ،٩٨ بهمن
است، غریب هم معلمان برای که درس هایی ، هاشم هدی . ١٧

. ١۴ صفحه ، اسفند ٧ ایران، روزنامه
روزنامه ، زندگ برای انتگرال صالحیت رد عالمه زاده، امیرعل . ١٨

. ٢٠ صفحه ،٩٨ بهمن ٢۴ همشهری،
. ٨ صفحه بهمن، ٢۶ شهروند، ، ارتباط مهارت های فقر . ١٩

بهمن ١۶ ، اعتماد روزنامه نبود، انتگرال لياقتت عزيزم، مشتق . ٢٠
. ١۶ صفحه ،٩٨

. ٣ صفحه ،٩٨ بهمن ١۵ ابتکار، روزنامه انتگرال، حافظ خدا . ٢١
بهمن ٢٠ ، سازندگ روزنامه پرورش، و آموزش تازۀ تصمیمات . ٢٢

. ٩٨
اصغری، امیر ، زندگ برای درس انتگران، حذف داستان . ٢٣

وبالگ.
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