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 جناب آقاي دکتر یوسف نوري 

 وزیر محترم آموزش و پرورش 

 با اهداي سالم،

در کشور و ارائه پیشنهادهاي سازنده در رساند در راستاي رصد وضعیت آموزش ریاضیات احتراماً به استحضار می

خورد، بیانیه مشترك دو انجمن فیزیک و هاي مهمی که در مقاطع مختلف تحصیلی به چشم میخصوص چالش

فهوم انتگرال در دوره دوم ضرورت آموزش م «پایه هستند در خصوص هاي اصلی در علومریاضی کشور که انجمن

 شود. ن تدوین شده است، جهت بهره برداري تقدیم حضور مینظراکه توسط جمعی از صاحب» متوسطه

 خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص پیشنهادات ذکر شده اقدام مقتضی معمول فرمایند.   

 

 اي:آموزش مدرسه بیانیه مشترك انجمن ریاضی ایران و انجمن فیزیک ایران در مورد

 »متوسطه ضرورت آموزش مفهوم انتگرال در دوره دوم  «

ئه هاي جدید ارااي در کتابهاي ریاضی نظام آموزشی پیشین با تغییر رویکرد قابل مالحظهمفاهیم موجود در کتاب

ید آموزان و عدم تأکشده است. خوشبختانه این تغییر رویکرد، در اکثر موارد با تمرکز بر ایجاد درك مفهومی در دانش

به این  زنیهاي تستت. هرچند الزم به ذکر است کنکور سراسري و آموزشبر یادگیري الگوریتمی و ماشینی بوده اس

 هاي جدي وارد کرده است.  رویکرد آسیب

با پیشرفت علم، الزم است تغییرات اساسی در مباحث درسی در تمام سطوح تحصیلی داده شود. بسیاري از  

اند و مباحثی که قبالً در دانشگاه تدریس همفاهیم نوپدید در عالم ریاضیات به سرفصل دروس دانشگاهی اضافه شد
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یابند. متأسفانه اخیراً با حذف انتگرال از آموزش ریاضی ها انتقال میشده است، با زبانی ساده ولی دقیق، به مدرسهمی

 اي این اصل مهم نادیده گرفته شده است.مدرسه

هاي حل مسأله و آموزان مهارته دانشطبق استانداردهاي جهانی، هدف از آموزش ریاضی در مدرسه این است ک

تجزیه و تحلیل آنها، استدالل و همچنین مهارت به کارگیري ریاضیات در حل مسائل دنیاي واقعی را کسب کنند. 

ي و اآموزان نباید همه مطالب ریاضی را در مدرسه بیاموزند اما سرفصل دروس باید مباحث پایهروشن است که دانش

  اساسی را پوشش دهد. 

ت اي اسشده هاي جزئی، داراي ساختار نسبتاً منسجم و شناختهاي با وجود تفاوتسرفصل ریاضیات مدرسه 

، 1هاي آموزشی کشورهاي توسعه یافتهتوان آن را دستخوش تغییر کرد.  با مقایسه تطبیقی نظامکه به راحتی نمی

انه است. متأسف» انتگرال«هاي آنها مفهوم صلتوان مشاهده کرد که یکی از مفاهیم ریاضی مشترك در بین سرفمی

بدلیل کاهش ساعات اختصاصی دروس ریاضی در دوره دبیرستان، مؤلفین کتب درسی ریاضی مجبور به حذف برخی 

ی نظران ریاضاند که مفهوم انتگرال یکی از آنهاست. به نظر اکثریت صاحبمفاهیم ریاضی از دوره دبیرستان شده

تواند یشک میرکارشناسی و ناشی از عدم شناخت کافی و مناسب از مفهوم آن بوده است که بیکشور، حذف انتگرال غ

 هاي فراوانی در آموزش ریاضی کشور به وجود آورد. در آینده، چالش

دهد که مفهوم انتگرال از جایگاه مهمی برخوردار است و حذف آن از بررسی تاریخ تکوین ریاضیات نشان می 

اي خواهد شد.  روند ان، منجر به ایجاد حفره عمیقی در روند آموزش حسابان در ریاضیات مدرسهکتب درسی دبیرست

اي است که چرایی تدریس آنها با مفهوم انتگرال در آموزش مفاهیم تابع، حد و مشتق در مقطع متوسطه دوم به گونه

گیري و عمل ند، زیرا عمل مشتقکهم تنیده است.  آموزش مفهوم انتگرال کمک زیادي به درك مفهوم مشتق می

گیري پاد یکدیگرند و ارتباط دو طرفه دارند. این مبحث نگاهی ژرف و بدیع به مسایل ساده دارد و پاسخی به انتگرال

نشده در درس هندسه است که  در آن مفاهیم طول یک منحنی، آموزان دربارة سواالت حلذهن پرسشگر دانش

شود. از بُعد تاریخی نیز، ابداع مفهوم انتگرال منجر به حل مسائل مهمی ح میقاعده مطرسطح و حجم اجسام بی
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آید. از طرف دیگر همچون محاسبه مساحت اشکال هندسی پیچیده شده است که پیشرفت بزرگی به حساب می

 پایه دانشگاه ضروري است. مفهوم انتگرال براي مفاهیم اصلی در دروس مهندسی و علوم

آموزان متوسطۀ دوم، مشکالتی جدي را در دروس سال اول هاي درسی دانشل از کتابحذف مبحث انتگرا 

هاي اولیه هاي مختلف دانشگاهی ایجاد کرده است، زیرا وقتی دانشجویان، انتگرال معین ندانند و با روشرشته

ز که در بسیاري ا توانند مباحث مطرح شده در دروسی مانند فیزیک و شیمی راگیري آشنا نباشند، نمیانتگرال

ا ب شوند به درستی درك کنند و این موضوع، فرآیند یادگیري آنان راهاي دانشگاهی در نیمسال اول ارائه میرشته

 سازد.نشدنی روبرو می هاي مهم و تعویقی جبرانچالش

 عمقطبه این ترتیب و از نظر استانداردهاي آموزشی، بازگرداندن مبحث انتگرال به کتب درسی ریاضی  

 ناپذیر است. متوسطه دوم ضروري و اجتناب 

 
 مرجع:

1 .The California Common Core State Standards: Mathematics, 2014, ISBN 978-0-

8011-1748-8, https://www.cde.ca.gov./ 
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