
ریاضی» آموزش در نوپدید چالش های «میزگرد گزارش

میزگرد) (هماهنگ کنندۀ علیخانی∗ سعید

ریاضی انجمن همکاری با و یزد دانشگاه ریاضی علوم دانشکدۀ پیشنهاد به ریاضی، آموزش در نوپدید چالش های میزگرد

بودند عبارت میزگرد اعضای شد. برگزار وبینار طریق از ١۴٠٠ دی ماه ٩ پنج شنبه روز بعدازظهر یزد ریاضیات خانۀ و ایران

میرزاوزیری مجید دکتر مشهد)، فردوسی دانشگاه استاد و ایران ریاضی انجمن (رئیس صال مصلحیان محمد دکتر آقایان از

انجمن اجرایی شورای (عضو عبدالهی فرشید دکتر مشهد)، فردوسی دانشگاه استاد و ریاضی انجمن اجرایی شورای (عضو

دانشگاه استاد و میزگرد مسئول ایران، ریاضی انجمن (نماینده علیخانی سعید دکتر شیراز)، دانشگاه استاد و ایران ریاضی

یزد). ریاضیات خانۀ مدیرۀ هیئت عضو و یزد ریاضی پیش کسوت (دبیر منتظری محمدجواد آقای و یزد)

طول در آن ها تعداد که حضار و مدعوین حضور از تشکر و خوش آمدگویی از پس علیخانی سعید دکتر میزگرد، ابتدای در

جدیدی مسئلۀ ریاضی آموزش در موجود «چالش های گفت: و پرداخت میزگرد برنامۀ تشریح به رسید، نفر ١٣۵ به برنامه

که است نیاز جمعی پشتکار و اراده واقع در و گردد؛ حل نفر چند دست به بتواند چالش ها این که نیست این طور و نبوده

امیدواری اظهار و نمود تقسیم بندی درونی و کالن چالش های نوع دو به را چالش ها وی آمد.» فائق آن ها از برخی بر بتوان

و سیاست گذاران به آن راهکارهای ارائۀ و تأثیرگذار و مهم چالش  های از برخی طرح باعث میزگردها این برگزاری که کرد

نمود: تقسیم بندی زیر صورت به را میزگرد این محورهای وی باشد. برنامه ریزان
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ویروس شیوع به خاطر و اخیراً که ریاضی آموزش نوپدید چالش های به ادامه در یزد دانشگاه در ریاضی انجمن نمایندۀ

زمینۀ نبود و کالس در دانش آموزان و دانشجویان حضور عدم کرد. اشاره است شده پررنگ تر آموزش ها، شدن مجازی  و کرونا

چگونگی به آن ها آشنایی عدم و متعلمین نوشتاری وظایف شدید کاهش معلم، و استاد سوال های مورد در تفکر برای الزم

و استادان بهینه استفادۀ عدم و آموزش گیرنده و آموزش دهنده در موجود زیاد بی انگیزگی ریاضی نویسی، و ریاضی خوانی

استفاده است. نوپدید چالش های این جمله از ریاضی آموزش برای موجود سخت افزاری و نرم افزاری امکانات از معلمان

دیگر از مصوب شده اخیراً که عزیز معلمان برای استاد-معلم و دانشیار-معلم استادیار-معلم، مربی-معلم، مرتبه های از

دکتر دارد. مقاله چاپ جمله از امتیازاتی به نیاز معلم قانون، طبق عناوین، این کسب برای که است نوپدید چالش های

و شود متمرکز مهم عنصر این روی باید او و باشد آموزش باید معلم هر فکری مشغلۀ مهم ترین که داشت اظهار علیخانی

آموزش برنامه های جزء باید می دهند انجام پژوهشی کار که معلمانی تشویق البته باشد. ارتباط این در مطالعه اش و تحقیق

این در پژوهش در علمی بدرفتاری های و بی اخالقی  چون مشکالتی بروز باعث که نشود عمل به گونه ای اما باشد، پرورش و

شود. فرهیخته قشر

است. فرهنگیان دانشگاه در موجود عدیدۀ مشکالت نمود، اشاره آن به یزد دانشگاه استاد این که چالش هایی دیگر از

استان، فرهنگیان دانشگاه های در معین دانشگاه های ریاضی برتر استادان حضور از بهره مندی عدم می توان آن ها جملۀ از

فوق و جانبی فعالیت های بودن کم رنگ و فرهنگیان دانشگاه های در ریاضی تدریس شدۀ مطالب سطح و حجم شدید کاهش

برد. نام را غیره) و ریاضی آزمایشگاه های مسابقات، برگزاری دیواری، نشریات انتشار (مانند برنامه

١۴٠٠ دی ماه ریاضی، آموزش نوپدید چالش های ميزگرد كنندگان شركت از تعدادی عكس

ریاضی آموزش در موجود چالش های برخی مورد در ایران، ریاضی انجمن ریاست صال مصلحیان، محمد دکتر ادامه، در

سال های در تکمیلی تحصیالت دانشجوی اندازۀ و حد از بیش پذیرش کرد. ایراد صحبت هایی تکمیلی تحصیالت دورۀ

کمک هزینۀ یا و حقوق پرداخت عدم دانشگاه ها، تکمیلی تحصیالت آموختگان دانش برای مناسب شغل وجود عدم اخیر،
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فارغ التحصیالن برخی ورود حتی و دوره ها این به پایین بسیار علمي سطح با دانشجویان ورود دانشجویان، این برای مناسب

فرار جمله از دالیل برخی به خاطر (صرفا ریاضی علوم تکمیلی تحصیالت دوره به انسانی!) علوم (حتی مرتبط غیر رشته های

و است شده حافظه محور آموزش متاسفانه که کرد بیان ادامه در ایشان بودند. شده اشاره چالش های جمله از سربازی)، از

دانست. ریاضی آموزش کیفیت افت عوامل از یکی را مسئله حل بر مبتنی خالقانه تدریس های وجود عدم

دکترا مدرك اخذ با برابر مقاله چاپ که می برد گمان دکترا دانشجوی که را موضوع این صال مصلحیان دکتر همچنین،

شاخه های در صاحب نظر و خالق افرادی تربیت دکترا، نیروی تربیت از هدف که کرد بیان و دانست ناپسند بسیار است

از تنها مثال که سطحی پژوهش های اینکه نه و دهند انجام تاثیرگذار و عمیق کارهاي بتوانند که افرادی است. تخصصی

دهند. انجام است دیگران موجود کارهای برخی سادۀ تعمیم

پرداخت خود صحبت های بیان به ایران، ریاضی انجمن اجرایی شورای عضو میرزاوزیری، مجید دکتر میزگرد، ادامۀ در

گفت. سخن مناسب حل راه به رسیدن برای چالش درست تعریف اهمیت مورد در و

به منجر است ممکن شود بیان غیرالزم اضافی شرایط با مسئله یک صورت وقتی که کرد نشان خاطر میرزاوزیری دکتر

که کرد کید تأ کردن، پرواز برای وسیله ای اختراع تاریخچۀ و آدمی نزد پرواز آرزوی به اشاره با وی گردد. مسئله حل ناپذیری

چالش این برای پاسخی نه تنها ازاین رو، است، بوده گرفته صورت زدن بال طریق از پرواز انجام بر ابتدا در مسئله طرح چون

«ممکن گفت: مقدمه این از نتیجه گیری با وی داده اند. دست از راه این در را خود جان نیز افرادی بلکه است نشده پیدا

که صورتی در است ریاضیات ارائه نبودن جذاب یا محتوا نبودن جذاب در ریاضی آموزش مشکل که کنیم گمان ما است

جسد، تشریح مانند غیرجذاب مسائلی وجود با پزشکی رشته در تحصیل آیا است. دیگری چیز اصلی مسئله حقیقت در

پزشکی که چیزی است؟ جذاب دانش آموز، یک برای آن به وابسته شب بیداری های و بیمارستان در طاقت فرسا کار انجام

از زندگی ضروری حداقل های فراهم آمدن و شغلی امنیت می کند، جذاب دانش آموزان برای مشکالت این همه علی رغم را

است.» شغل این به پرداختن طریق

ریاضیات ترویج و ایثار بی چشم داشت، کار انجام خودگذشتگی، از با خود خیال به «ما افزود: ادامه در میرزاوزیری دکتر

مسئله همین حقیقت در اما آوریم، فراهم خود شاگرد برای را روشن آینده ای تا می سوزیم شمع چون عام المنفعه، طور به

می داند او ورزند. اجتناب رفته ایم ما که راهی ادامه دادن از و نسازند خود زندگی الگوی را ما شاگردانمان، که می شود باعث

وجود فعلی ریاضیات در می پسندد او که شکلی به شغلی امنیت که می داند و است ساختن و سوختن راه، این پایان که

جهتی در کامال متأسفانه اما برمی داریم گام دارد انتظار ما از ما شاگرد که برداری راستای در دقیقاً ما حقیقت در ندارد.

یک زندگی در را حیات ضروری حداقل های با همراه دردسر بی زندگی یک او امروزه می رویم. پیش به او انتظارات با خالف

مسکن، تأمین خانواده، تشکیل که داریم توجه است. بوده خرد و دانش اهل که فردی زندگی در تا می بیند بیشتر سلبریتی

دارد.» جوان یک که است معقولی انتظار حداقل مناسب، زندگی یک برای وسائل آوردن فراهم و مناسب شغل به رسیدن

صرفاً نه ما امروز مسئله حقیقت «در گفت: آموزش امر در نوپدید چالش های درست تعریف بر کید تأ با پایان در او

دانش به پرداختن با تا است جوانان برای راهی نقشه ترسیم بلکه ریاضیات، جذاب ارائه یا آموزشی محتوای بودن جذاب
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کنند.» تضمین را خود اجتماعی و خانوادگی فردی، زندگی و شغلی آیندۀ خرد، و

ایشان بود. شیراز، دانشگاه استاد عبدالهی، فرشيد دکتر آقای پرداخت، سخنرانی ایراد به میزگرد این در که چهارمی نفر

دانست: نوع دو از را انگیزش ایشان پیوند.» و ارزیابی تعامل، محتوا، «انگیزه، نمودند: تقسیم دسته پنج به را آموزش ارکان

انجام به را فرد آن نظایر و جایزه پول، نمره، مانند خارجی، عامل یک درونی انگیزش در بیرونی. انگیزش و درونی «انگیزش

فکری تالش های و کنجکاوی روان شناختی، نیازهای از و خودانگیخته طور به درونی، انگیزش در بر می انگیزد. خاص کاری

”این کار گفتن با می کنند، خودمختاری و شایستگی احساس و می شوند مشغول کارهایی به افراد وقتی می شود. حاصل

می کنند.» ابراز را خود درونی انگیزش می برم“ لذت آن دادن انجام از ”من یا و است“ تفریح ”این کار است“، جالب

در بیرونی انگیزش کم رنگ شدن الکترونیکی، آموزش دلیل به ،١٩ کوید بیماری ظهور از بعد نوپدید چالش های از یکی

پرسش های پاسخ به راحتی می تواند نرم افزارها از استفاده با یا و اینترنت در جستجو کمی با فراگیر است. آموزش نوع این

این در بیرونی انگیزش دلیل به همین کند؛ کسب درس از خوبی نمرۀ تالش کمترین با و آورد به دست را تکالیف یا امتحانی

که نمود بیان وی می شود. احساس پیش از بیش فراگیر در درونی انگیزش ایجاد به نیاز و دارد کمتر اثرگذاری آموزش نوع

خألهای به فراگیر توجه جلب از: عبارت اند آن ها از بعضی که دارد وجود متفاوتی راه های درونی، انگیزه های بردن باال برای

ایجاد دهد، سوق مطرح شده مسئله در الگویی کشف به را فراگیر که ساختگی موقعیت یک تنظیم دانسته هایش، در موجود

یک بیان تفریحی، ریاضیات از استفاده ریاضی، دروس از کاربردهایی بیان عجیب، نتایج با مسائلی ارائه فراگیر، در چالش

متفاوت. درس های بین پیوند برقراری فراگیر، کنجکاوی حس برانگیختن مرتبط، داستان

شود سعی بايد كه می آیند به دست مختلف امتیازات وجود به توجه با بیرونی انگیزش های که کرد بیان همچنین وی

به شيراز دانشگاه استاد این كه ديگری چالش های از باشد. امكان پذير نیز امتيازات اين به دانشجويان دستيابی امكان

را آن ها بازنگری و بود متوسطه دورۀ آخر سال دو و كارشناسی دورۀ اول سال دو دروس هماهنگي عدم کرد اشاره آن

اساسی مشکالت از دیگر یکی عنوان به را دیگری متن هر یا و ریاضی نوشتن در فراگیران ضعف همچنین دانست. الزم

استفاده گردند. کتبی گزاش های ارائه به ملزم فراگیران است الزم مشکل این رفع برای که کرد تاکید و نمود مطرح آموزشی

و باشند مؤثر آموزش در می توانند غیره و Matlab ،Maple ،CDF Wolfram ،Geogebra مانند آموزشی، نرم افزاهای از

می کند. ریاضی آموزش به زیادی کمک نرم افزاها این از استفاده در فراگیران تشویق

جامعه، در معلم اقتدار کاهش همچون چالش هایی به یزد، ریاضی پیش کسوت دبیر منتظری، جواد محمد آقای ادامه در

منتظری، آقای نظر از دانست. استادان و معلمان در مهم بسیار عنصر دو را مقبولیت و محبوبیت ایشان کرد. اشاره

مقبولیت و کاری انضباط و نظم و خوب تدریس منطقی، خواست های بودن، دلسوز چون عناصری توسط معلم محبوبیتِ

است. کافی مطالعه و بودن به روز خوب، سواد و معلومات چون عواملی تاثیر تحت معلم هر

سیما، و صدا حتی و کنکور مؤسسات در ریاضی آموزش نادرست شیوه های مانند عوامل برخی که نمود بیان ایشان

که گفت وی است. شده نیز معلم اقتدار کاهش باعث عوامل همین موارد برخی در و شده ریاضی خواندن سطحی باعث

مطالب که معلمی با و داده یاد را سطحی خوانی و تست زنی روش های که می کنند توجه معلمانی به بیشتر مدارس متاسفانه

۴



خانه مدیره هیئت عضو این نمی شود. مناسب برخورد است، آموز دانش اندیشیدن خواهان و می کند تدریس عمیق به طور را

روزبه روز و است کرده پیدا تنزل بسیار دانشگاهی و درون مدرسه ای آزمون های سؤاالت سطح که کرد بیان یزد، ریاضیات

پیش کسوت، دبیر این دانست. موجود چالش های دیگر از را خاص مدارس وجود و مدارس تقسیم بندی ایشان می شود. بدتر

اصولی مقابله دبستان)، معلمان (به ویژه معلمان به صحیح آموزش تبین صحیح، آموزش مورد در خانواده ها به دادن گاهی آ

و نرم افزارها به کارگیری برای الزم آموزش های و دانشگاه ها در دانشجو پذیرش شیوۀ تصحیح آموزش، ناصحیح تبلیغات با

دانست. چالش ها برخی حل جهت مناسب راهکارهای جمله از را معلمان به مجازی آموزش های برای موجود امکانات

آن ها از برخی به که کردند بیان را خود نظرات و سؤاالت شرکت کنندگان از برخی میزگرد، اعضای سخنان بیان از پس

این از برخی در اشتباهات وجود و متوسطه دورۀ ریاضی کتب نبودن خودخوان البرز، شهر دبیر آقایی، آقای می شود: اشاره

برشمرد. دانشگاه از قبل ریاضی آموزش چالش های جمله از را دوازدهم و نهم سال ریاضی جمله از کتب،

پایه علوم معلمان دیگر که کردند بیان و ندانست محتوا بحث در تنها را چالش ها وجود علت حسینی امین دکتر آقای

آموختن و آموزش الزمۀ را صبر ایشان دارند. دروس این آموزش در زیادی چالش های نیز شیمی، و فیزیک معلمان مانند

توسط بیشتر مناظرات و جلسات تشکیل او دانست. مهم این مغایر را امروزی نگرش های و سیاست ها و دانست ریاضی

کرد. ارزیابی مفید را ایران ریاضی برتر استادان

حجم و کرد اشاره تکمیلی تحصیالت دورۀ در استادان برخی تدریس شیوۀ به ریاضی، دبیران از دیگر یکی کریمی، آقای

داد. پیشنهاد را ریاضی عمیق تدریس و دانست اساسی چالشی را دوره ها این در دروس باالی

سودمند دانشگاهی ریاضی پایه ای دروس در را ریاضی مفاهیم کاربردهای تدریس پیشنهاد پور مسلمی علی دکتر آقای

نیست. امکان پذیر تقریباً کار این دروس باالی حجم به توجه با داشت عقیده اما دانست،

برخی آموزش و شد درسی کتب مؤلفین و ریاضی برتر صاحب نظران و استادان بین بیشتر تعامل خواستار الیوردی خانم

دانست. مناسب دانش آموزان و معلمان دبیران، برای را نرم افزارها

آموزان دانش برخی زندگی رفاه و کیفیت باالی سطح است، غیرانتفاعی مدارس ابتدایی مقطع معلم که نعمتی، خانم

و سعی بی انگیزگی عامل را دانش آموزان نوع این توسط معلمان، زندگی سطح با والدین درآمد سطح و زندگی مقایسۀ و

دانست. دروس یادگیری برای تالش

دروس تدریس و ریاضی دبیری کارشناسی دورۀ از تخصصی دروس برخی حذف کاشان، دانشگاه از عسکری، دکتر آقای

کرد. پیشنهاد را جدید نرم افزارهای و جدید رشته ای بین

برگزاری از حمايت جهت يزد رياضيات خانه و يزد دانشگاه رياضی علوم دانشكدۀ در همكارانم از می دانم الزم پايان در

وقت و پذيرفتند را دعوت كه ميزگرد محترم اعضای همۀ از می دانم  الزم برخود همچنين كنم. سپاسگزاری ميزگرد اين

در كوچكی گام تالش، اين اميدوارم كنم. ابراز را خود قدردانی نهايت و نمایم تشكر گذاشتند، اختيار در را گران بهايشان

باشد. كشور رياضی آموزش اعتالی جهت

یزد ∗دانشگاه
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