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مجله ی رشد آموزش رياضی نوشته ها و گزارش تحقيقات پژوهشگران و متخصصان تعليم و تربيت، به ويژه معلمان دوره های تحصيلی مختلف را در 
صورتی که در نشريات عمومی درج نشده و مرتبط با موضوع مجله باشد، می پذيرد. الزم است در مطالب ارسالی موارد زير رعايت شود:

� مطالب يک خط در ميان و در يک روی کاغذ نوشته و در صورت امکان تايپ شود.
� شکل قرار گرفتن جدول ها، نمودارها و تصاوير، پيوست و در حاشيه ی مطلب نيز مشخص شود.

� نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت شود.
� برای ترجمه ی مقاله، نخست اصل مقاله و منبع دقيق آن، به همراه ترجمه ی يک بند از آن، به دفتر مجله ارسال شود تا مورد بررسی هيئت تحريريه  

    قرار گيرد و پس از تصويب مقاله و ترجمه ی ارايه شده، سفارش ترجمه به فرستنده ی مقاله داده خواهد شد. در غير اين صورت، مجله می تواند   
    سفارش ترجمه ی مقاله را به مترجم ديگری بدهد.

� در متن های ارسالی تا حد امکان از معادل های فارسی واژه ها و اصطالحات استفاده شود.
� پی نوشت ها و منابع، کامل و شامل نام اثر، نام نويسنده، نام مترجم، محل نشر، ناشر، سال انتشار و شماره ی صفحه ی مورد استفاده باشد.

� چکيده ای از اثر و مقاله ی ارسال شده در حداکثر ۲۵۰ کلمه، همراه مطلب ارسال شود.
� در مقاله های تحقيقی يا توصيفی، واژه های کليدی در انتهای چکيده، ذکر شود.

    هم چنين:
� مجله در پذيرش، رد، ويرايش يا تلخيص مقاله های رسيده مجاز است.

� مطالب مندرج در مجله، الزامًا مبين نظر دفتر انتشارات کمک آموزشی نيست و مسئوليت پاسخ گويی به پرسش های خوانندگان، با خود نويسنده يا     
    مترجم است.

� مقاله های دريافتی در صورت پذيرش يا رد، بازگشت داده نمی شود.
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در دو دهة اخير، نظريه پردازی های متنوع و قابل تأملی در 
حوزة آموزش معلمان رياضی انجام شده است. علت اصلی اين 
امر هم اين است که به داليلی که بارها به طور مفصل مورد بحث 
قرار گرفته اند، رياضی يکی از دروس ضروری، الزامی و پر فراز و 
فرود مدرسه ای است و موفقيت دانش آموزان در آن، به عوامل 
بسياری وابسته است که ازجمله مهم ترين آنها، عوامل فراشناختی 
و عاطفی و روان شناسانه هستند. به طور مثال می توان به باور، 
انگيزه، خود ـ باوری، عزت نفس، خود ـ کارآمدی، اعتمادبه نفس، 
خود ـ تنظيمي، عشق، نفرت، ترس، هيجان، اضطراب و اطمينان 
رياضی،  تدريس  که  است  طبيعی  اوصاف،  اين  با  نمود.  اشاره 
ويژگی های منحصربه فردی دارد و آموزش معلمان آن، مستحق 
تالش های نظری و عملی بسيار است. چرا که هدف تدريس، 
يادگيری است و در رابطه با رياضی، اين يادگيری تنها با پيروی 
تدريس  روش های  از  استفاده  و  آموزشی  مقررات  و  قواعد  از 
کليشه ای و قالبی امکان پذير نيست. اين ويژگی باعث شده است 
که معلمان رياضی به طور مستمر، هم در طول سال تحصيلی و 
هم در تابستان ـ به شرط داشتن فراغت الزم از تدريس و وظايف 
معلمی ـ آموزش های معنادار و متکی بر يافته های جديد آموزشی 
قوای  تجديد  برای  مناسبی  زمان  تابستان  بدين سبب،  ببينند. 
آموزشی معلمان و يادگيری های غير رسمی و خارج از کالس ـ 

اما به شدت ضروری دانش آموزان به حساب آمده است.

اين در حالی است که رقابت های آموزشی در سال های اخير، 
باعث شده اند که بسياری از معلمان و دانش آموزان، از تابستان 
آن طوری که انتظار می رود، استفاده نکنند و باز هم در فضاهای 
را  خود  اوقات  رسمی،  ارزشيابی  و  آزمون  به  منجر  و  رسمی 
بگذرانند و در مهرماه، با روح و جسمی خسته و بی استراحت و 
بدون داشتن وقت کافی برای بازتاب بر آن چه که آموخته بودند 
و آموزش داده بودند، به مدرسه قدم نهند و به طور تجمعی، 
به تنش ها و اضطراب ها و گاهی دلزدگی های خود بيفزايند. و 
و  کيفيت  ارتقای  از  مستمر،  طور  به  چرا  که  اينجاست  سؤال 
کميت يادگيری دانش آموزان صحبت می شود و به طور مستمر، 
قرار دادن خود در کليشه های  با  انتظار می رود که  از معلمان 
تجويزی، باعث اين ارتقا شوند؟! با وجودی که يافته های پژوهشی 
اين حوزه، افزون و افزون تر می شود و سازوکارهای جديدی برای 
آموزش های قبل و ضمن خدمت معلمان رياضی ابداع می شود. 
اما در عالم واقع، انگار نه انگار که اين حوزه، چنين ويژگی هايی 
دارد و گاهی تصور می شود که با عقد قرارداد با يک معلم رياضی، 
ارتقای کميت ـ نمره ـ و کيفيت ـ که معلوم نيست چه هست ـ 
موفقيت تحصيلی دانش آموزان آنها تضمين می شود. درحالی که 
يافته های تحقيقی، مدت هاست که بر بی اثری و بی ثمری چنين 
بيشتر  آشنايی  برای  نموده اند.  تأکيد  صراحت،  به  روش هايی 
خوانندگان محترم و سخت کوش مجله كه عمدتًا معلمان رياضی 
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تکراری  احتماًال  اطالعات  اين  هستند،  رياضی  آموزشگران  و 
است زيرا خود آنها از جمله طرف های چنين قراردادهايی در 
سال تحصيلی گذشته بوده اند. اما بعضی اوقات، بيان چيزی که 
اکثراً می دانند الزم است زيرا معلمان، با وضوح بيشتری متوجه 
حساسيت های حرفه ای خود می شوند. اين آشنايی، کمک می کند 
ارتقای معنادار کيفيت  و  ارتقای حرفه ای خود  برای  با هم،  تا 
با طرح سؤال های  يادگيری دانش آموزان چاره انديشی کنيم و 
مناسب، واقع بينی نسبت به آموزش معلمان رياضی را افزايش 

دهيم و موفقيت تحصيلی دانش آموزان را معنا کنيم.
برای اين که بحث در سطح انتزاعی باقی نماند، مثالی عينی 
می زنم. در سال تحصيلی ۹۰-۱۳۸۹ که به پايانش رسيديم، چند 
بخشنامه به معلمان و مدارس داده شد که دغدغة آنها، افزايش 
کيفيت و کميت نمرة رياضی دانش آموزان متوسطه به خصوص 
در رابطه با کتاب های درسی تازه تغيير يافته بود. مثًال عنوان 

يکی از اين بخشنامه ها (فرم شمارة ۱) اين بود:
”عقد قرارداد فی مابين مدير مدرسه و دبيران محترم دورة 
متوسطة نظری و مهارتی“ که در آن، ضمن تشکر از «زحمات 
انتظار  جناب عالی  «از  که  بود  شده  تصريح  محترم»  همکاران 
می رود در سال تحصيلی جاری، اهتمام الزم را در درس های 
ذيل که جناب عالی عهده دار تدريس آنها می باشيد به عمل آورده 
تا ميانگين نمرات و درصد قبولی دروس طبق جدول زير افزايش 
«ميانگين  که  است  قيد شده  شده،  ارايه  در جدول  «و  يابد... 
دروس مورد توافق (حداقل ۲ نمره) در سال ۹۰-۸۹» و «درصد 
قبولی مورد توافق (حداقل ۰/۵) در سال ۹۰-۸۹» و در انتهای 
تاريخ  و درج  دبير  و  امضای مدير دبيرستان  برای  فرم، محلی 

گذاشته شده است.
در برگة ديگری، عنوان قرارداد اين است: 

«قرارداد ارتقاي سطح کيفی و کمی آموزش و رشد ميانگين 
نمرات دانش آموزان دورة متوسطة نظری» و 

«قرارداد مدير با دبيران» 
سپس در اين قرارداد، پس از تذکار جانگداز در رابطه با افت 
افت  از  ناشی  خسارات  اينکه  به  «نظر  است:  آمده  تحصيلی 
سال  فارغ التحصيلی  در  تأخير  اول،  پايه  (مردودی  تحصيلی 
سوم و پيش دانشگاهی) همه ساله هزينه های جبران ناپذيری را 

بر دستگاه آموزش و پرورش و خانواده های محروم جامعه وارد 
می سازد، معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در 
همين راستا و به منظور جبران بخشی از خسارات ناشی از اين 
افت، با ادارة کل آموزش و پرورش استانها و به تبع آن، ادارة کل 
آموزش و پرورش نيز با شهرستان ها، نواحی و مناطق و همچنين 
ادارة آموزش و پرورش منطقه با اين دبيران قرارداد کاهش افت 

و ارتقاء سطح کيفی دانش آموزان را منعقد نموده است... . 
لذا به موجب اين قرارداد؛ شاخص های آموزشی مورد انتظار در 
سال تحصيلی ۹۰-۸۹ به شرح ذيل به حضور اعالم می گردد...» 

که از جملة آن شاخص ها، می توان به موارد زير اشاره نمود:
«با به کار بستن برنامه های آموزشی متنوع و مؤثر در کالس 
درس  طرح  از  استفاده  مستمر،  پرسش های  ازجمله:  درس 
روزانه، استفاده از کارگاه IT و نرم افزارهای آموزشی در تدريس 
و همچنين تجهيزات کمک آموزشی و آزمايشگاه ها و...، زمينة 

توسعة کيفی امر آموزش فراهم گردد.»
نکتة اصلِی فراموش شده در اين توصيه ها و ابداع سازوکارها، 

معلم است که کليد حل اين ماجراست. 
زيادی  شباهت های  دستورالعمل ها،  و  فرم ها  اين  انواع 
برای  ميالدی   ۷۰ و   ۶۰ دهه های  در  انجام شده  تالش های  به 
ماشينی کردن تدريس و محدود کردن اختيارات معلمان دارد. 
تالش هايی که خوشبختانه هيچ وقت به ثمر نرسيد و در تقابل 
با آن تالش ها، نظريه پردازی های اشاره شده در مورد چرايی و 
چگونگی آموزش ثمربخش معلمان انجام شد. اما مطالعات نسل 
جديد نشان داد که معلم تحت چنين شرايط محدودکننده ای، 
نمی تواند به آموزش با کيفيت بپردازد و بندهای فشارهای بيرونی 
برای افزايش کميت يا نمره، فرصت ابداع و خالقيت و توسعة 

حرفه ای معنادار معلمان را از آنها گرفته است. 
را  معلمان  است  ممکن  کوتاه مدت،  در  توصيه هايی  چنين 
عمل گرا كند تا برای حفظ موقعيت خويش در مدرسه، امضای 
به  معلمان  ميان مدت،  در  اما  بپذيرند،  را  قراردادهايی  چنين 
آموزش هايی درگيرانه، ثمربخش، عميق و رشد يابنده نيازمند 
هستند. تنها از اين طريق است که می توان اميدوار بود که کيفيت 
اما کيفيت چيزی نيست که  يابد.  ارتقا  يادگيری دانش آموزان 

بتوان از قبل، ميزان آن را تعيين نمود!
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سير تحول و شکل گيری
 برنامه های درسی رياضی مدرسه ای 

در ايران

چکيده
به مناسبت تغييرات پيش بينی شده در برنامة درسی در سطح ملی، 
مجلة رشد آموزش رياضی با توجه به رسالت و مأموريتی که در رابطه 
دارد، در  برنامة درسی رياضی  به طور خاص،  برنامه های درسی و  با 
شماره های پيشين و در حد توان، به اين مهم پرداخته است. در ادامة 
اين تالش، در اين مقاله سير تحول و شکل گيری برنامه های درسی 
مدرسه ای در ايران با تأکيد بر دورة ابتدايی مورد بررسی قرار گرفته 
است. انتظار می رود که اين روند ادامه يابد تا بتوانيم تصوير دقيق تری 
از تاريخ پرفراز و فرود برنامة درسی مدرسه ای را در ايران، در اختيار 

خوانندگان گرامی قرار دهيم.

کليدواژه ها: برنامة درسی رياضی، تاريخ برنامة درسی، برنامة 
درسی رياضی دورة ابتدايی.

بررسی اسناد تاريخی مرتبط با سير تحول آموزشی نشان می دهد 
که در طول تاريخ، ايرانی ها نسبت به آموزش و تربيت انسان ها و توليد 
و توسعة علمی مشتاق و حساس بوده اند و به طور پراکنده ـ و نه نظام وار ـ 
توليدات درخشان علمی نيز داشته اند. با اين وجود، از شروع قرن تمام شده 
در ايران، موضوع آموزش رسمی به معنای الزامی بودن آن برای همة 

واجب التعليم ها به طور جدی پيگيری شد.
تعليم و  از قرن ها پيش،  که  بود  بيرشک (۱۳۷۷) معتقد  مرحوم 
تربيت به شکل های مختلف در جامعة ايران جريان داشته است «اما با 
شکل گيری فرآيند نوسازی تمدنی از اوايل قرن گذشتة ميالدی، تمدنی 
شروع به از بين رفتن و تمدن ديگری شروع به جايگزين شدن شد». 
وی توضيح می دهد که اين دوران مصادف با انقالب مشروطيت بود و 
در ايران نيز آموزش دچار تغييرات اساسی شد. به گفتة بيرشک، تا زمان 
فتحعلی شاه قاجار دولت هيچ مداخلة مستقيمی در امر تعليم و تربيت 

زهرا گويا
دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي

له
قا
م
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نداشت و کسانی که طالب 
سطح  در  بودند،  آموزش 
مکتب خانه ها  در  پايين 
می پرداختند  تحصيل  به 
امروزی،  اصطالح  به  که 
گوشه ای از تالش بخش 
خصوصی شمرده می شد 

و آموزش در سطح باالتر، به عنوان شاگردی نزد دانشمندان يا به صورت 
آموزش دينی در مساجد و مدارس انجام می شد و به همت مردمان خير 
يا با پولی بود که مؤمنان به پيشوايان و رهبران دينی [برای امر آموزش] 

می پرداختند. بيرشک (۱۳۷۷) در ادامه شرح می دهد که؛
اگر گاهی وزير دانش پروری چون نظام الملک به ايجاد نظاميه ها 
می پرداخت و بزرگان به او تأسی يا تقليد می کردند... يا اگر پادشاهانی 
برای عالمان مدارس می ساختند، همة اين، جنبة خصوصی و شخصی 
داشت. دولت به مفهوم امروزی که قدرت خود را منبعث از نيروی مردم 
بداند و خود را خدمتگزار مردم بشناسد... به وجود نيامده بود. پس انتظار 

هم نمی رفت دولت هايی چنان، کاری چنين کنند (ص ۲۴۷).
در اين دوره به دنبال افزايش ارتباطات با جهان غرب و درک فاصله با 
آن، توجهات بيشتری به سوی تعليم و تربيت جلب شد. محمدعلی اميری 
(۱۳۷۹) يکی از رئيس های پيشين سازمان پژوهش و برنامه ريزی وزارت 

آموزش و پرورش، علت و جهت اين توجه را توضيح می دهد:
کشور ما از نيمة دوم قرن ۱۹ به دنبال احساس نيازی که از طرف 
جامعه مطرح شده بود، به طرف اشاعة آموزش و پرورش جديد رفت. درست 
پس از شکستی که از روس ها خورديم، دريافتيم که جنگ ما در تکنولوژی 
ضعيف است. پس سراسيمه شروع به جبران اين نقيصه کرديم. اگر به تاريخ 
دوران قاجار بنگريم، می بينيم که از زمان مرحوم قائم مقام و بعدها در دورة 
ناصرالدين شاه، تعداد زيادی از شاهزادگان و نيز برخي از فرزندان اشراف 
را برای تحصيل به خارج اعزام کردند. وقتی به آستانة انقالب مشروطيت 
می رسيم، گسترش مدارس جديد به صورت يک آرمان سياسی درمی آيد و 
همة مشروطه خواهان، طالب گسترش آموزش و پرورش می شوند.... آموزش 
و پرورش نوين در آن زمان، با آرزوهای سياسی ملت ها آميخته شده بود. 
منتهی نحوة شکل گيری آن از ابتدا به صورت تقليدی شکل گرفت... از همان 
ابتدا، شروع به تقليد از تعليم و تربيت غرب کرديم... وقتی چيزی به صورت 

تقليدی از جای ديگر گرفته 
می شود، طبيعی است که با 
شرايط و مقتضيات درونی 

همخوانی نداشته باشد.
 (۱۳۸۱) مصحفی  اما 
اين فرايند را حتی به شکل 
ارزيابی  مثبت  آن،  تقليدی 
می کند و به خصوص در رابطه با برنامة درسی رياضی، اين حرکت را منشأ 

اثرات ماندگار می داند:
جنگ های ايران و روس نياز جامعة ما را به رياضياتی باالتر و 
روزآمدتر آشکار ساخت و درپی آن چند نفری برای تحصيل به خارج 
اعزام شدند. مدرسة فنی ـ نظامی دارالفنون بنيان يافت و ديری نگذشت 
که مدرسه های ابتدايی و متوسطه به سبک جديد، يکی پس از ديگری 
تأسيس شدند. بنا به نوشته ها و روايات تاريخی، رياضيات روز را در 
دارالفنون و در بعضی از مدرسه هايی که کميسيون های مذهبی خارجی 
و  می کردند  تدريس  فرانسوی  معلمان  ابتدا  در  بودند،  کرده  تأسيس 
کتاب های درسی هم برگزيده از کتاب های درسی چاپ فرانسه بود. 
ديری نپاييد که فارغ التحصيالن دارالفنون و از فارغ التحصيالن اعزامی 
به خارج، عده ای جای معلمان خارجی را گرفتند و عده ای تدريس در 
مدرسه های تاره تأسيس را عهده دار شدند و لزوم تهية کتاب های درسی 
رياضی به زبان فارسی، پيش آمد. در مرحلة نخست، به انتخاب سرپرست 
دارالفنون، کسانی به ترجمة کتاب های درسی از فرانسه به فارسی مأمور 
شدند و در دارالفنون، چاپخانه ای برای چاپ اين ترجمه ها فراهم آمد.

درواقع، آموزش نوين در ايران با دارالفنون، وارد مرحلة جديدی 
شد و مقدمات آموزش رسمی در ايران، آماده گرديد. تاريخ آموزش و 
پرورش (۱۳۵۴) و قانون اساسی معارف (دورة دوم، بند سوم) مصوب 
دهم ذيقعده ۱۳۲۹ قمری، نشان می دهد که قبل از آموزش رسمی، 
تأکيد بر موضوع های درسی يکی از جهت گيری های اصلی برنامه های 
درسی بود. اين جهت گيری از داليل عمدة جذب افراد به مدرسه و 
ايجاد اعتماد در جامعه نسبت به مدرسه بوده است. افراد بايد قانع 
می شدند که بين مدرسه رفتن و مدرسه نرفتن، تمايز وجود دارد زيرا در 
شروع قرن بيستم، يکی از وظايف مهم مدرسه، انتقال دانش و حقايق 
علمی به دانش آموزان بود. در آن زمان و در غياب رسانه های عمومی و 

تا زمان فتحعلی شـاه قاجار دولت هيچ مداخلة مستقيمی در 
امر تعليم و تربيت نداشـت و کسانی که طالب آموزش بودند، 
در سـطح پاييـن در مکتب خانه ها به تحصيـل می پرداختند 
کـه به اصطالح امروزی، گوشـه ای از تـالش بخش خصوصی 
شمرده می شد و آموزش در سـطح باالتر، به عنوان شاگردی 
نزد دانشمندان يا به صورت آموزش دينی در مساجد و مدارس 

انجام می شد
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ارتباطات کنونی، هم چنين 
به داليل محدوديت منابع 
و کم بودن حجم اطالعات، 
مدرسه اين مهم را به خوبی 
انجام می داد و اين تمايز 
د  يجا ا طبيعی،  به طور 
گذشته،  اين  از  می شد. 
پس از انقالب مشروطيت 

و تأسيس سازمان های دولتی به شيوة اروپايی و وسعت يافتن تشکيالت 
آن ها، نياز به وجود افراد تحصيل کرده  فزونی يافت. در آن زمان، ديده 
می شد که هر سازمانی مدرسة وابسته به خود را تأسيس می کند و به 
تربيت افراد مورد نياز خود می پردازد. در چنين مدارسی، هدف به طور 
بومی تعيين می شد و موضوع های درسی با توجه به نياز مشخص شده، 
انتخاب می گرديد. پس از اين دوران، حرکت به سمت آموزش رسمی 

شتاب بيشتری گرفت.

سير تاريخی آموزش رسمی در ايران
گويا (۱۳۷۸) توضيح می دهد که «در برنامة سال ۱۲۹۰ خورشيدی، 
از سه نوع تربيت در آموزش رسمی نام برده شده است. تربيت علمی 
(تدريس مواد برنامه در کالس ها)، تربيت اخالقی (سخنرانی در خالل 
گردش ها) و تربيت بدنی (ورزش و مسابقه). درواقع، هدف آموزش رسمی 
تربيت دانش آموزانی با توانايی های علمی، اخالقی و بدني عنوان شده 
بود. برای تربيت شهروندانی با توانايی های فوق، تعداد دبيرستان ها 
باسواد  افراد  به  نياز  به علت  اين حال، جامعه  با  و  افزايش می يافت 
تقاضای افزايش باز هم بيشتری را داشت» (ص ۶۵). در همان ايام، 
مصلحان آموزشی راجع به چرايی اين تقاضا بحث می کردند و به عنوان 

نمونه، ميرزا علی اصغرخان حکمت (۱۳۰۶) بيان نمود که:
در دوران کنونی، پيشرفت هايی نصيب ايران شده است که نياز به 
فارغ التحصيالن دانشگاه را روزبه روز زيادتر می کند. از هر سو، مردم و 
ادارات و بنگاه ها درپی مهندس و دبير و پزشک و حقوق دان هستند 
و به واسطة نداشتن آدم، ناچارند يا از بيگانه ياری جويند يا از توسعه 
خودداری کنند. برای افزودن شمارة کسانی که وارد دانشگاه می شوند، از 
سال گذشته وزارت فرهنگ نه تنها ۳۵ کالس متوسطه جديد داير نموده، 

بلکه شالودة ۲۵ دبيرستان 
تازه را نيز ريخته است.

افزايش  با  هم زمان 
تقاضا  دبيرستان ها،  تعداد 
برنامه های  تغيير  برای 
نوشته های  در  نيز  درسی 
مختلف ابراز می شد. برای 
گلچين  علی اکبر  نمونه، 
(۱۳۱۶) معتقد بود که «برای پيشرفت منظور مقدس فرهنگ برای 
همه، بايد در برنامة سنگين و رنگين دبستان ها و دبيرستان ها تجديدنظر 
شود، زيرا تاکنون در کشور ما برنامه های استعماری تدوين می شد که 
حتی در سومالی و سوماترا و جث و زنگبار هم نظير آن نبوده است و 
با اين طرز تدريس است که تحصيل کرده های ما، همه چيز خوانده اند 
ولی هيچ چيز نمی دانند». کليات برنامه ای که مورد نقد قرار گرفته بود 

چنين بود:
برنامة تحصيالت شش سالة ابتدايی و سه سالة دورة اول متوسطه 
برای عموم نوباوگان يکی است: (با مختصر تفاوتی برای دوشيزه گان 
راجع به امور خانه داری). پس از کالس ۹، دانش آموزان به چند دسته 
تقسيم می شوند. عده ای از آن ها به هنرستان صنعتی، موسيقی، دواسازی 
و مقدماتی داخل شده، اين دسته به خرج دولت به مدت دو سال تحصيل 
کرده و پس از خاتمه، با رتبة آموزگاری در دبستان ها به خدمت معارف 
مشغول می شوند. باالخره قسمتی از دانش آموزان که تحصيالت عاليه را 
آرزو دارند، سه سال دورة متوسطه را خاتمه داده و پس از اخذ گواهينامة 

متوسطه، به دانشگاه وارد می شوند (سالنامة تعليم و تربيت، ۱۳۰۶).
يکی از علت های اصلی انتقادهای وارد شده بر اين برنامه، سنگينی 
و حجم زياد مطالب آن بود. به گفتة عيسی صديق (۱۳۴۷)، «در سال 
۱۳۱۷ در سازمان و برنامة دبيرستان ها تغييرات نامطلوبی داده شد که 
باعث سنگينی دستور تحصيالت و رعايت نکردن ذوق شاگرد شد و 
مواردی منظور گرديد که در زندگی مورد حاجت نيست. دورة تحصيالت 
متوسطه که تا آن زمان به دو دورة سه ساله تقسيم شده و دورة دوم 
دارای چند شعبه بود و شاگرد در انتخاب هريک از آن ها آزادی داشت، 
از آن پس به سه دوره مبدل گرديد: دورة اول سه ساله، دورة دوم دو ساله 
که دنبالة دورة اول و برای تمام دانش آموزان اجباری بود و دورة آخر يک 

وقتي به آستانة انقالب مشروطيت می رسيم، گسترش 
مدارس جديد به صورت يک آرمان سياسی درمی آيد 
و  آموزش  گسترش  مشروطه خواهان، طالب  و همة 
پرورش می شوند.... آموزش و پرورش نوين در آن 
زمان، با آرزوهای سياسی ملت ها آميخته شده بود. 
منتهی نحوة شکل گيری آن از ابتدا به صورت تقليدی 

شکل گرفت...
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ساله که به سه شعبة ادبی، 
تقسيم  طبيعی  و  رياضی 
 (۱۳۷۸ ) گويا  می شد». 
«مجموع  که  می افزايد 
پنج سال اول دورة متوسطه 
که دارای برنامة تحصيلی 
يکسان برای همگان بود، 
به  نهايی  امتحان  يک  با 

ديپلم علمی يا ديپلم ناقص ختم می شد. فارغ التحصيالن در اين دوره، 
پس از گذراندن يک سال آخر متوسطه و موفقيت در امتحان نهايی به 
دريافت ديپلم کامل متوسطه در هريک از سه شعبة ادبی، رياضی يا 

طبيعی نايل می آمدند» (ص ۶۷).
مصحفی (۱۳۸۱) با وجودی که تقليد با تفکر و بسترساز را پيش 
از شکل گيری و در اوايل آموزش رسمی تأييد می کند، اما معتقد به تقليد 
آموزشی بدون نقد و بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعی و فرهنگی 
نيست و نگرانی خود را از اين که تقليد به يک سنت آموزشی تبديل 
شود، ابراز نگرانی می کند. به گفتة وی، «بسياری از تغييرات که در 
برنامه ريزی درسی کشور ما پديد آمد، به تقليد از نظام آموزشی ساير 
کشورها بوده است. مثًال، نظام رشته ای (علوم رياضی، علوم تجربی، 
علوم انسانی) که سال هاست در کشور ما پياده می شود، به تقليد از 

نظامی است که قبًال در فرانسه رايج بود.
برنامة درسی هم تقريبًا منطبق با نظامی است که در آنجا وجود 
داشت. مثالً  وزن دروس رياضی در رشته های رياضی، علوم تجربی و 
علوم انسانی، مانند آنچه که قبًال در فرانسه بود، تقريبًا تغييری نکرده 
است. در ابتدا تقليدی صورت گرفت و اين تقليد، کم کم به شکل يک 
سنت درآمد». درواقع، تاريخ نشان می دهد که نگرانی مصحفی (۱۳۸۱) 
نسبت به نهادينه شدن تقليد و تبديل آن به سنت تا چه اندازه به جا 
بود. تغييرات سريع برنامة درسی رياضی از ابتدای دهة ۱۳۵۰ که ماهيت 
اساسی آن تقليدی بود، اين نگرانی را معنای تازه ای بخشيد. به خصوص 
آن که بيشترين خسارت اين تقليد، ايجاد عدم تعادل در برنامة درسی 
رياضی و افت شديد متقاضيان ورود به رشتة رياضی ـ فيزيک تا کمتر 

از ۷ درصد در سال ۱۳۶۳ بود (حداد عادل، ۱۳۶۳).
کتاب های  توليد  چگونگی  به  هم چنين،   (۱۳۸۱ ) مصحفی 

گذشته  در  رياضی  درسی 
و  تأليف  که  می پردازد 
ترجمة کتاب های درسی از 
ابتدای تشکيل مدارس به 
شکل مدرن تا سال ۱۳۱۷، 

آزاد بود:
سی  ر د ب  کتا هر 
تازه تأليف که به تأييد وزارت 
معارف می رسيد، اجازة چاپ و پخش می يافت... در سال ۱۳۱۷، تأليف 
کتاب های درسی در انحصار وزارت فرهنگ درآمد. اين وزارت، امر آموزش از 
ابتدايی تا سطح عالی را زير نظر داشت... نخبگان و استادان دانشگاه تهران، 
به تأليف کتاب های درسی دبيرستان مأمور شدند، کتاب های پرمحتوا و دقيق 
در موردهايی بسيار فشرده فراهم آمد که در آن ها، به جای اصطالح های 
متداول و مأنوس، اصطالح های فارسی و ناب و نامأنوس به كار رفته بود... 
پس از شهريور ۱۳۲۰، تاحدود يك دهه، تحت تأثير جو سياسي آشفته كه 
در كشور حاكم بود، نظام آموزشي، برنامه ها و كتاب هاي درسي هم، وضعي 
كم و بيش ناپايدار داشت (وباالخره)، كار چاپ كتاب هاي درسي وزارتي 
مختل شد. يك دورة تازة رقابت براي تأليف و چاپ و نشر كتاب هاي 
درسي جديد پا گرفت. گروه ها و تشكل هاي فرهنگي به وجود آمدند و كار 
تأليف گروهي كتاب هاي درسي را آغاز كردند. اما كتاب هاي درسي كه به 
بازار آمدند، بيشترشان ويرايش هاي جديدي يا از كتاب هاي وزارتي يا از 

كتاب هاي رايج پيش از آن بود.
اوضاع  نابساماني  و  بي ثباتي  دوران  با  ايام كه مصادف  اين  در 
اقتصادي كشور نيز بود، مؤسسه هاي دولتي و خصوصي، توانايي استخدام 
فارغ التحصيالن دبيرستان ها را نداشتند. از اين رو، دولت با مسئله حاد 
ديپلمه هاي بيكار روبه رو شد و اين شرايط دشوار، نوعي شتاب زدگي 
از  گروهي  جز  آورد.  وجود  به  آموزشي  برنامه هاي  در  را  قضاوت  در 
كارشناسان علوم تربيتي، سياستمداران هدف دورة متوسطه را كه آماده 
كردن نوجوانان را براي ورود به اجتماع در درجة اول و آماده كردن آنان 
براي ورود به دانشگاه در درجة دوم بود، با مسئله تربيت متخصص درهم 
آميختند و تصميم هاي شتاب زده گرفتند. اميري (۱۳۷۹) به گوشه هايي 

از اين دوره اشاره مي كند:
ايران مسئلة  در سال ۲۶-۱۳۲۵، در  از جنگ جهاني دوم  پس 

در ابتدا معلمان فرانسوی تدريس می کردند و کتاب های 
درسی هم برگزيده از کتاب های درسی چاپ فرانسه بود. ديری 
نپاييد که فارغ التحصيالن دارالفنون و از فارغ التحصيالن اعزامی 
به خارج، عده ای جای معلمان خارجی را گرفتند و عده ای 
تدريس در مدرسه های تاره تأسيس را عهده دار شدند و لزوم 

تهية کتاب های درسی رياضی به زبان فارسی، پيش آمد
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يزي  مه ر نا بر ت  ر و ضر
اجتماعي و اقتصادي مطرح 
الزم  تجربة  چون  و  شد 
وجود نداشت، از يك عده 
نام  مشاوران آمريكايي به 
ماوراء  مشاوران  گروه 
بحار استفاده كردند. آن ها 

آمدند و روي مدارس، روستاها، كشاورزي و... مطالعه كرده و گزارش 
دادند... آن ها [آمريكايي ها] به نظام تعليم و تربيت ايران سه ايراد اساسي 
گرفته بودند. يكي اين كه تكيه زيادي روي سنت دارد، دوم اين كه روي 
دين تكيه دارد و سوم اين كه بيشتر نظري است تا عملي. اين گزارش 
آرام آرام در ذهن تصميم گيران آن زمان جا افتاد و در برنامة اول عمراني 
و هم چنين برنامه دوم عمراني، توجه زيادي به آموز ش هاي فني حرفه اي 
شد. در دوران برنامه سوم عمراني در آن روزگار، تعداد زيادي مدارس 
فني حرفه اي ساخته شد و هدف برنامه اين شد كه جلوي توسعة نظري 
را بگيرند، البته بدون در نظر گرفتن مكانيسم هاي اجرايي آن. بر مبناي 
اين برنامه، امكانات كمتري به مدارس متوسطه اختصاص دادند، ولي 
از طرف ديگر، اقبال مردم به رشته هاي نظري هم چنان وجود داشت. 
در عمل، آموزش و پرورش مجبور شد مدارس و معلمان خوب ابتدايي 
را به مدارس متوسطه اختصاص دهد. به عبارت ديگر، يك تصميم 
نابجا يا تصميمي كه مكانيسم هاي اجرايي خود را پيش بيني نكرده بود، 

موجب شد تا هم ابتدايي تضعيف شود و هم متوسطه.
عالوه بر اين، نيمة دوم دهة ۱۳۳۰ مصادف بود با تغيير ديگري در 
نظام آموزشي كشور. در بخشنامه اي كه با امضاي وزير آموزش وقت _ 
دكتر محمود مهران- صادر شده بود، طبق بخشنامة شمارة ۳۴۴۰۱/۸۴ 

مورخ ۱۳۳۴/۶/۴ ادارة مطالعات و برنامه ها، تذكر داده شده بود كه:
براي پيشرفت امور تعليم و تربيت، تنظيم برنامه تنها به منزلة مقدمه 
الزمي به شمار مي رود. آنچه كه كمال اهميت را دارد اين است كه آقايان 
دبيران، روش كار خود را با قواعد و قوانين تعليم و رشد و نمو كودكان 
تطبيق دهند... توجه داشته باشند كه برنامة جديد، هم چنان كه كار تحصيالت 
را ماليم تر كرده و به احتياجات زندگي نزديك تر ساخته است، به همان 
ميزان زمينة فعاليت را براي آقايان دبيران و اولياي دبيرستان ها وسيع تر 
كرده است. (برنامة تحصيالت دورة اول متوسطه و جدول ساعات هفتگي، 

ادارة كل تعليمات متوسطه، 
پرورش،  و  آموزش  وزارت 

فروردين ۱۳۴۷).
افزايش  مقايسة  از 
ساعت هاي  كاهش  و 
درس هاي مختلف در اين 
تغيير نظام آموزشي نسبت به 
برنامة  قبلي، مي توان اين استنباط را كرد كه اين گونه تغييرات در برنامه هاي 
درسي، بيشتر در جهت تأمين نيازهاي شهروندي و عملي – كاربردي 
بوده است و شايد انتظار مي رفت كه همين حركت، به ماليم تر شدن كار 
تحصيالت كمك كند كه تاريخ خالف اين را نشان مي دهد. شايد اجازة 
تأسيس مدارس ملي كه در همين ايام به افراد واجد شرايط از طرف 
آموزش وپرورش داده شد، در راستاي چنين تعديلي بود. البته توجيه صدور 
اين مجوز، خواست پدران و مادران تحصيل كرده اي اعالم شد كه انتظارات 
بيشتري از نظام آموزشي داشتند. ميرهادي (۱۳۷۹) كه از مؤسسان يكي از 
معروف ترين مدارس ملي به نام فرهاد بود، هدف از «تجربة خاص» خود 

را دگرگون كردن برنامه هاي آموزشي بيان مي كند:
زماني كه ما شروع به كار كرديم، كتاب هاي دورة ابتدايي، هيچ گونه 
ارتباطي با واقعيت زندگي نداشتند و در واقع، جاي علوم جديد در آن ها خالي 
بود. با رياضيات جديد بيگانه بودند و دروس فارسي و زبان، در قالب متوني 
خشك ارايه مي شدند. در ابتداي كار، با خودمان چند عهد كرديم؛ يكی 
اين كه كًال كتاب هاي درسي و روش تدريس را دگرگون كنيم. البته ما اين 

كار را تحت پوشش نظام عمومي آموزش وپرورش انجام مي داديم.
وي در ادامه، به اراية چند نمونه مي پردازد كه مي توان از آن ها، 

راهبردهاي نوآورانه اي استخراج نمود:
مثًال كتاب اول دبستان را با كمك خود دانش آموزان كالس اول 
نوشتيم. بعدها اين كتاب را در اختيار خانم ثمينه باغچه بان گذاشتيم. وي 
در تنظيم اين كتاب با روشي كه پدرشان بنيانگذار آن در ايران بود، آن را 
كامل و نواقصش را برطرف كرد. كتاب علوم سوم دبستان را نيز با كمك 
دانش آموزان همان كالس نوشتيم. سپس اين كتاب را به سازمان كتاب هاي 
درسي ارايه داديم و اين كار، سرآغاز جدا كردن كتاب هاي علوم تجربي 
از كتاب هاي فارسي شد. با همين ديدگاه، وارد حوزة كتاب هاي فارسي 
ابتدايي شديم. باز با همكاري خود دانش آموزان، روي موادي كه مورد عالقة 

درواقع، آموزش نوين در ايران با دارالفنون، وارد مرحلة 
جديدی شد و مقدمات آموزش رسمی در ايران، آماده گرديد. 
تاريخ آموزش و پرورش (۱۳۵۴) و قانون اساسی معارف (دورة 
دوم، بند سوم) مصوب دهم ذيقعده ۱۳۲۹ قمری، نشان می دهد 
که قبل از آموزش رسمی، تأکيد بر موضوع های درسی يکی از 

جهت گيری های اصلی برنامه های درسی بود
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آن ها بود كار كرديم و كتاب 
نوشتيم. بعدها، نويسندگان 
كتب درسي از اين تجربه 
استفاده كرده و به اين شكل 
در برنامه ريزي كتب شش 
سالة ابتدايي شركت كرديم 
توانستيم  زمينه،  اين  در  و 

برنامة پيشرفته تري نسبت به برنامة قبلي تنظيم كنيم.
در همين زمينه، معصومه و يحيي مافي (۱۳۷۰) نيز از طريق تأسيس 
مدرسة ابتدايي مهران، تالش نمودند تا براي رفع نواقص آموزشي و 
نارسايي هاي درسي به خصوص رياضي، تدبيرهاي خالقانه اي بيانديشند 

كه نمونه هاي زير نمايان گر ماهيت اين فعاليت هاست:
در ايامي كه ما دبستان را داير كرده بوديم (دبستان مهران در 
۱۳۳۴)، در برنامة درسي ابتدايي، هيچ درسي سرگردان تر و نابسامان تر 
از درس رياضي نبود. روش آموزش اين درس، روش حفظي بود. معلم 
آن را حفظي آموخته بود و به  همان صورت هم به شاگردان منتقل 
مي كرد... اگر مادربزرگي دفترچة پاكنويس حساب خود را نگه داشته 
بود، مي توانست با مطالب همان دفترچه به نوه هاي خود حساب درس 
بدهد. يعني نزديك به ۱۵ يا ۲۰ سال مطالب همان مطلب بود و روش 
تدريس همان روش... در همان ايام، وزارت آموزش وپرورش با پياده 
كردن نظام جديد آموزشي، به تهيه و چاپ كتاب هاي درسي جديد براي 
دبستان ها اقدام كرد و سازمان كتاب هاي درسي نيز به وجود آمد. در اين 
سازمان، معلمان برجسته و دانشمندي كه هر يك در كار و رشتة خود 
ازمهارت و سواد كافي برخوردار بودند، به ترجمه و تأليف كتاب هاي 
درسي پرداختند. كتاب هاي رياضي دبستان، تا حدودي ترجمة كتاب هاي 
رياضي (غربي) بود. معلم ايراني با روش سنتي خو گرفته بود و تدريس 

از روي كتاب هاي جديد، دشوار مي نمود (ص۸۱).

تحول تاريخي برنامة درسي رياضي دورة ابتدايي
پس از تصويب قانون اساسي معارف در سال ۱۲۹۰، دورة تعليمات 
ابتدايي تأسيس شد. اما سؤال اين است كه قانون اساسي معارف در توليد 
راهنماي برنامة درسي و به تبع آن، كتاب هاي درسي به خصوص رياضي، 
چه نقشي داشت؟ بررسي تاريخي موضوع تعليمات ابتدايي كه در 

جلسة ۲۷ شورايعالي معارف 
 ۱۳۰۲ جوزاي  برج  مورخ 
رسيد،  تصويب  به  شمسي 
امكان پاسخ گويي را به طور 

نسبي فراهم مي كند.

موضوع تعليمات ابتدايي
در سند مربوط به اين موضوع قيد شده است كه «مقصود از تعليمات 
ابتدايي آن است مطالبي را كه دانستن آن ها بر هر كس الزم است كه 

به اطفال بياموزند» و در ادامه، آن مطالب معرفي شده اند: 
� خواندن و نوشتن و حساب كردن.

� شناختن اشيايي كه انسان را احاطه كرده و دانستن فوايد آن ها.
� آموختن اصول احكام اسالمي و حب ديانت و معرفت اين كه فوق 
زندگاني جسماني و مادي، زندگاني ديگري هست كه حاوي لذايذ و 

تمتعات سرمدي است.
� دوستي خانواده و ابناء نوع و وظايف انسانيت.

� حب وطن و علل و نتايج آن مخصوصًا شناختن مقامي را كه وطن 
در اين كره جايز است و مساعي و مجاهداتي را كه براي اعالء و ترفيع 

آن به كار برد.
� دانستن وقايع مهمة تاريخي كه سبب تشكيل اوطان مختلف شده 
و طرقي را كه اهل هر مملكت براي ارتقاء به درجات عالية عظمت و 

ثروت و تمدن پيموده و مي پيمايد.
� فوايد حفظ الصحه و ورزش بدن كه باعث تقويت قواي جسماني و 

روحاني مي شود.
(حسيني روح االميني، ۱۳۸۰)

در اولين برنامة تعليمات ابتدايي، برنامه هاي تفصيلي سال هاي اول 
تا چهارم آورده شده و به تدريج، برنامه هاي تفصيلي سال هاي بعدي 
اضافه شده اند. در اين برنامه، ريز مواد تفصيلي هر موضوع درسي و 
چگونگي تدريس آن شرح داده شده است. مثًال در برنامة تفصيلي سال 

اول آمده است كه:
تعليمات سال اول به غير از درس فارسي كه كتاب «الف با» قرائت 
الزم دارد، باقي همه شفاهي است و نبايد از روي كتاب باشد. مواد 

هدف آموزش رسمی تربيت دانش آموزانی با توانايی های 
علمی، اخالقی و بدني عنوان شده بود. برای تربيت شهروندانی 
با توانايی های فوق، تعداد دبيرستان ها افزايش می يافت و با 
اين حال، جامعه به علت نياز به افراد باسواد تقاضای افزايش 

باز هم بيشتری را داشت
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مذكوره در پروگرام را معلم 
و  صحبت  ضمن  در  بايد 
مذاكرات شفاهي به اطفال 
بياموزد و در موارد ضرورت 
از  مطالب  تفهيم  براي 
تصاوير و اشكال و كره و 
ساير آالت و ادوات مدرسه 

استمداد نمايد و كتاب را براي تذكر و استفادة خود تخصيص دهد.
قابل  درسي  برنامة  نظر  از  مهم  مقولة  چندين  برنامه،  اين  از 
استخراج اند كه براي نمونه، مي توان به تأكيد ويژه بر درس فارسي 
به عنوان زبان وحدت بخش و رسمي مردم ايران، شفاهي بودن دروس 
در اولين سال آموزش، روش تدريس گفت وگويي و محاوره اي، استفاده 
از ابزار كمك آموزشي در صورت لزوم، استفاده از ابزار دنياي واقعي 
مدرسه يا چيزي كه به عنوان زمينه مداربودن برنامة درسي از آن ياد 
مي شود، و باالخره توصيه به معلمان در مورد چگونگي استفاده از 

كتاب درسي توجه نمود.
اگرچه پرداختن به برنامه هاي درسي تمام سال هاي تحصيلي با 
اهميت است، اما با توجه به اين كه تمركز اين مقاله بر برنامة درسي 
رياضي دورة ابتدايي است، تنها به معرفي برنامة درسي رياضي چهار 
سال اول دورة ابتدايي پرداخته مي شود (حسيني روح االميني، ۱۳۸۰).

برنامة رياضي سال اول تا چهارم ابتدايي
براي آشنايي با اولين برنامة درسي رياضي در آموزش رسمي ايران، 
استخراج  برنامه  ويژگي هاي  سپس،  و  مي شود  ارايه  برنامه  محتواي 

مي گردند.

سال اول
حساب: اصول اوليه؛ شمار لفظي و خطي تا ده.

سال دوم
حساب: اصول؛ شمار لفظي و خطي تا هزار و تقسيم آن به حاد و 
عشرات و مآت – جمع وو تفريق و ضرب حالت اول و دوم در همان حدود 

– طريقة تشخيص ساعت – مسايل و تمرينات شفاهي و كتبي.

سال سوم
حساب: شمار لفظي 
چهارم  طبقة  تا  خطی  و 
اعداد – چهار عمل اصلي 
ايران  صحاح – مقياسات 
سال  از  مفصل تر  قدري 
قبل – مسايل و تمرينات 
شفاهي و كتبي در هر يك از چهار عمل اصلي بايد به يك امتحان 
اكتفا شود. از اين قرار: امتحان جمع عكس ترتيب – امتحان تفريق 
عمل جمع – امتحان ضرب تغيير محل دو عامل – امتحان تقسيم 

عمل ضرب.

سال چهارم
به اضافة چهار  حساب: تكرار مواد سال قبل و تكميل آن ها 
عمل اعشار و تعريف كسر متعارفي و بيان كشور تسعه – اصول سلسله 

مطري – مسايل و تمرينات شفاهي و كتبي.
هندسه: مساحت اشكالي كه سال قبل خوانده شده – شناختن احجام 

عمدة هندسي بدون مساحت – مساحت و تمرينات شفاهي و كتبي.
سياق: جمع و تفريق نقدي و جنسي.

رسم: تقسيم خط مستقيم به اجزاي متساويه – ترسيم صور عمدة 
هندسي اشكال ستاره – كثيراالضالع.

۲-۳. ويژگي هاي اولين برنامه درسي رياضي دورة 
ابتدايي در ايران

از تحليل برنامه هاي درسي رياضي چهار پاية اولين برنامة درسي 
رسمي تعليمات ابتدايي در ايران، رويكردهاي زير قابل شناسايي اند:

� تفصيلي بودن؛
� تدريجي بودن؛
� حلزوني بودن؛

� زمينه مدار بودن؛
� كاربردي بودن؛

از شهود به تجريد حركت كردن. �

علی اکبر گلچين (۱۳۱۶) معتقد بود که برای پيشرفت منظور 
مقدس فرهنگ برای همه، بايد در برنامة سنگين و رنگين دبستان ها 
و دبيرستان ها تجديدنظر شود، زيرا تاکنون در کشور ما برنامه های 
استعماری تدوين می شد که حتی در سومالی و سوماترا و جث 
و زنگبار هم نظير آن نبوده است و با اين طرز تدريس است که 

تحصيل کرده های ما، همه چيز خوانده اند ولی هيچ چيز نمی دانند
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۱۰۴

جمع بندي
تحول  سير  بررسي 
نشان  ايران  در  آموزشي 
و  اصول  كه  مي دهد 
اغلب  كه  استانداردهايي 
تدوين  بودند،  نوشته  نا
برنامه ها و جهت تغييرات 

عمده  تالش هاي  از  يكي  واقع،  در  مي كردند.  هدايت  را  برنامه اي 
مقاله اين بود كه با اندكي تأمل در اين سير تاريخي، البالي سطور 
و نانوشته هاي تاريخ آموزش رياضي در ايران خوانده شود و با نقد 
و بررسي و درس گرفتن از آن ها، شرايط الزم براي تغييرات مطلقًا 
ضروري، فراهم گردد. اين درحالي است كه به گفتة هاوسون (۱۳۷۵)، 
هر برنامة درسي، ...، به زودي پس از گذشت اندك زماني كهنه و 
منسوخ خواهد شد. تكنولوژي نيازهاي جديدي نسبت به رياضي براي 
به كارگيرندگان آن به وجود مي آورد و نيازهاي سنتي را منسوخ مي 
سازد. تمامي اين تغييرات در هدف ها، نيازها و امكانات، بدان معني اند 
كه مقايسة اهداف و اصول آموزش رياضي امروز با گذشته، دشوار 
است. الزم است كه با توجه به ويژگي هاي جديد مخاطبان اصلي 
تبيين اهداف  نيازهاي آن ها،  آموزش وپرورش يعني دانش آموزان و 
برنامة درسي و انتخاب و چينش محتوا به گونه اي متحول و به روز 
شوند تا در جهت تسهيل يادگيري براي زندگي با يكديگر، يادگيري 
براي دانستن، يادگيري براي انجام دادن، و باالخره يادگيري براي 

زيستن باشند (دلور و همكاران، ۱۹۹۶).

منابع
كهنه  آموزشي  نظام  تحقيق  بدون  ارديبهشت ۱۳۷۹).   ۴) اميري، محمدعلي.   .۱

مي ماند – روزنامة فتح.

۲. برنامة تحصيالت دورة اول متوسطه و جدول ساعات هفتگي دروس. (۱۳۴۷). 

ادارة كل تعليمات متوسطه، وزارت آموزش وپرورش، فروردين ۱۳۴۷.

مؤسسه   .(۱۳۵۴) ايران.  متوسطه  دوره  در  عالي  آموزش  مقدمات  بررسي   .۳

تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي مركز و برنامه ريزي – گروه 

برنامه ريزي آموزش.

۴. بيرشك، احمد. (۱۳۷۷). بيرشك نامه. گردآورنده، موسي اكرمي – انتشارات 
دانشگاه شهيد بهشتي. ص ۲۴۷. 

آموزش  رشد  مجلة  سردبير،  يادداشت   .(۱۳۶۳) غالمعلي.  عادل،  حداد   .۵
و  پژوهش  سازمان  درسي.  كتب  تأليف  و  برنامه ريزي  دفتر   .۱ شمارة  رياضي. 

برنامه ريزي آموزشي، وزارت آموزش وپرورش.
ابتدايي  درسي  برنامه هاي  تحول  سير   .(۱۳۸۰) جميله.  روح االميني،  حسيني   .۶
تابستان  آموزش وپرورش،  عالي  شوراي  دبيرخانة   .(۱۳۸۰ تا   ۱۳۰۱) راهنمايي  و 

۱۳۸۰، چاپ چهارم.
۷. حكمت، ميرزااصغرخان. تقويم معارف ۱۳۰۶. مطبعه مجلس.

۸. صديق، عيسي. (۱۳۴۷). تاريخ فرهنگ ايران. شركت سهامي طبع كتاب، 
چاپ چهارم.

۹. قانون اساسي معارف. (ذيقعده ۱۳۲۹). دورة دوم و سوم، مصوب دهم.
۱۰. گلچين، علي اكبر. (۱۳۱۶). در فرهنگ چه خبر است؟

۱۱. گويا، زهرا. (۱۳۷۸). سير تحول و شكل گيري برنامة درسي آموزش متوسطه 
در ايران. فصلنامة تعليم وتربيت. پژوهشكدة تعليم وتربيت. وزارت آموزش وپرورش. 

صص. ۵۹ تا ۹۶.
۱۲. گويا، زهرا. (۱۳۷۸). يادداشت سردبير. مجلة رشد آموزش رياضی. شمارة 
۵۶. دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی. سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 

وزارت آموزش و پرورش.
۱۳. مافي، معصومه؛ سهراب (ماني) و مافي، يحيي. (تابستان ۱۳۷۰). تجربه هاي 

مدرسه داري مديران مدرسه فرهاد.
۱۴. مصحفي، عبدالحسين. (۱۳۸۱). تاريخچه تأليف كتاب هاي درسي در ايران، 
آموزشي،  كمك  انتشارات  دفتر   .۶۷ شماره  رياضي.  آموزش  رشد  مجلة 

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، وزارت آموزش وپرورش.
۱۵. ميرهادي، توران. (۲۸ فروردين ۱۳۷۸). مدرسه فرهاد تجربه اي قابل تكرار. 

روزنامه فتح.

يکی از علت های اصلی انتقادهای وارد شده بر اين برنامه، 
سنگينی و حجم زياد مطالب آن بود. به گفتة عيسی صديق 
(۱۳۴۷)، «در سال ۱۳۱۷ در سازمان و برنامة دبيرستان ها 
تغييرات نامطلوبی داده شد که باعث سنگينی دستور تحصيالت 
و رعايت نکردن ذوق شاگرد شد و مواردی منظور گرديد که در 

زندگی مورد حاجت نيست
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ديويد سوآرز
ترجمة نرگس مرتاضي مهرباني

از  دارند،  قرار  توانايي  طيف  انتهاي  دو  در  كه  دانش آموزاني 
طريق آموزش در سطوح متفاوت۱ مي توانند در كالس درس رياضي 

موفق شوند.

به  دانش آموزانم  حقيقي  و عالقة  تدريس  به  اشتياقم  وجود  با 
رياضي، متعجب بودم كه چرا در مورد خيلي از دانش آموزان رياضي 
مفهوم  آن كه  از  بعد  حال،  هر  به  رفته ام.  خطا  به   راهنمايي  دورة 
ديدگاه  و   (۱۹۸۶) ويگوتسكي۳  واسطه۲»ي  با  يادگيري  «دامنة 
سيكسزنت ميهالي۴ را در مورد چگونگي ايجاد جمع با جرياني شاد 
در يادگيري كنار هم قرار دادم، پويايي كالس درسم را بهتر درك 
يادگيري «در  در  لذت  ميهالي (۱۹۹۰)،  به گفتة سيكسزنت  كردم. 
مرز بين بي حوصلگي و نگراني ظاهر مي شود؛ زماني كه چالش هاي 
موجود با ظرفيت فرد براي اقدام، متعادل شده باشند.» با درك اين 
واقعيت، نمي توانستم آن چه را كه واضح بود ناديده بگيرم. آن دسته 
از دانش آموزان من كه عملكرد ضعيفي داشتند، يا بي حوصله بودند 

يا از پاي درآمده.
وقتي در «مدرسة بين المللي جاكارتا» در اندونزي، تدريس در 
كالس هاي تلفيقي هندسهـ  جبر را به دانش آموزان پاية هشتم شروع 

كردم، تصميم گرفتم كالس درسم را به گونه اي سازمان دهي كنم 
كه دانش آموزان بتوانند دامنة يادگيري با واسطه را انتخاب كنند و 
تكاليفي را براي يادگيري برگزينند كه به اندازة كافي چالش برانگيز 
بين المللي، خصوصي  بين المللي جاكارتا، مؤسسه اي  باشند. مدرسة 
و ۱۲ پايه اي بود كه در دورة راهنمايي (سال ششم تا هشتم) تقريبًا 
۶۵۰ دانش آموز داشت. اين دانش آموزان، هم شامل افرادي بودند 
كه به كالس هاي جبراني رياضي نياز داشتند و هم كساني كه بيشتر 
برنامة درسي رياضي سال آينده را بلد بودند. اين سؤال كه چگونه 
مي توان در اين گروه متنوع به هر كدام از دانش آموزان فرصتي براي 

رشد داد، ذهنم را به خود مشغول كرده بود. 
در حالي كه تالش مي كردم براي اين كالس، با اين همه تفاوت، هدف 
يادگيري مشترك و مناسبي را انتخاب كنم، به اين نتيجه رسيدم كه يك 
هدف نهايي مناسب نمي تواند وجود داشته باشد. به جاي آن ، به اتفاق يكي 
از معلمان همكارم،  در سال ۲۰۰۵ برنامة آموزش در سطوح متفاوت را توليد 
كرديم، كه دانش آموزان را قادر مي سازد، محتواي يكساني را در سطوح 
متفاوتي مطالعه كنند. ما اجراي اين روش را در سال تحصيلي ۷-۲۰۰۶ با 
دانش آموزان رياضي پاية هشتم شروع كرديم و استفاده از رويكرد مشابهي 

را نيز در علوم پاية هشتم مورد بررسي قرار داديم.
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يا خيلي آسان،  انتخاب تكاليف خيلي سخت  �
ايده آل»  به «سطوح تنش  را  ممكن است آن ها 
كافي  اندازة  به  كه  تكاليفي  نكند؛  هدايت 
چالش برانگيز باشند و يادگيري را جالب كنند، نه 

تكاليفي كه شما را از پاي درآورند

گونه اي  به  را  درسم  كالس  گرفتم  تصميم  �
دامنة  بتوانند  دانش آموزان  كه  كنم  سازمان دهي 
يادگيري با واسطه را انتخاب كنند و تكاليفي را 
براي يادگيري برگزينند كه به اندازة كافي چالش 

برانگيز باشند

آماده سازي براي آموزش در سطوح متفاوت 
ما دريافتيم كه سودمندترين رويكرد در سنجش از سطوح متفاوت، 
سازمان دهي واحدهاي مطالعه به شكل واحدهاي «موضوعي»۵ است 
كه براي آن ها، پيامدهاي مهارتي خاصي در نظر گرفته شود. براي 
مثال، در يك واحد موضوعي در مورد رسم نمودار، پيامدهاي مهارتي 
عبارت اند از: تبديل بازنمايي هاي نموداري، عددي و نمادين اطالعات 
به يكديگر، و تجزيه و تحليل توابع و الگوها. استفاده از اين واحدهاي 
گسترده، ما را قادر ساخت تا در پايان هر واحد موضوعي، به جاي 
سنجش جداگانة هر مهارت، تعداد سنجش هاي سنتي پاياني را در 

سطح قابل كنترلي نگه داريم.
قدم بعدي اين بود كه بين سطوح درك ابتدايي، متوسط و پيشرفتة 
هر مهارت رياضي، تمايز قائل شويم. در انجام اين كار، هر سطح تسلط 
را با يك رنگ مشخص كرديم. دانش آموزان براي هر واحد موضوعي، 
رنگ سطح موردنظرشان را انتخاب مي كنند و اين فرصت را دارند كه 

انتخاب هاي خود را از واحدي به واحد ديگر تغيير دهند.
تكاليف «سطح ـ سبز» معرف۶ استاندارد موردنظر در رياضيات 
پاية هشتم در مدرسة بين المللي جاكارتا است. تكاليف «سطح آبي»، 
مهارت هاي معمولي را به مهارت هاي پيچيده تر توسعه مي دهد. براي 

بايد قادر باشند نكات  موفقيت در تكاليف سطح آبي، دانش آموزان 
ظريفي را شناسايي كنند كه يك مسئله را پيچيده تر مي سازند و نيز 
بايد در آن مهارت ها به تسلط برسند. چالش هاي «سطح سياه»، از 
خيلي  دانش آموزان  براي  و  پيچيده ترند  سطح ها  ساير  چالش هاي 
با استعداد و با انگيزه مناسب هستند. اين چالش ها به كاربردهاي 
خالق و توسيع مهارت ها نياز دارند و گاهي مستلزم آن هستند كه 
دانش آموزان تكاليف ناآشنا را انجام دهند. جدول ۱، مثال هايي از 

تكاليف در هر سطح از چالش را نشان مي دهد.

قدرت انتخاب دانش آموز 
و  تكاليف  متفاوت  سطوح  هندسه،  ـ  جبر  كالس  شروع  در 
خواستم  دانش آموزان  از  كدام  هر  از  و  دادم  توضيح  را  سنجش ها 
آن ها  فردي  يادگيري  براي  كه  كنند  انتخاب  را  از چالش   سطحي 
مناسب تر است. همين طور، آن ها را ترغيب كردم تا سطحي را انتخاب 
كنند كه به آن ها در بهينه كردن سرعت و كيفيت يادگيري شان كمك 
كند. با كمك گرفتن از كار جنسن (۱۹۹۸) در مورد تأثير تنش بر 
يادگيري، به آن ها توضيح دادم كه انتخاب تكاليف خيلي سخت يا 
خيلي آسان، ممكن است آن ها را به «سطوح تنش ايده آل» هدايت 

جدول ۱. نمونه اي از تكاليف دانش آموز در سطوح متفاوت چالش

موضوعات 

درسي

تكاليف سطح سبز 

(پايه)

تكاليف سطح آبي 

(متوسطه)

تكاليف سطح سياه

(پيشرفته)

حل مسئله با 

معادالت خطي

اختالف سن دو نفر، ۸ سال است. 

سن يكي، سه برابر سن ديگري 

است. هر يك چند سال دارند؟

طول مستطيلي از نصف عرض آن ۳ واحد كم تر است. اگر 

محيط آن ۱۸ باشد، طول و عرض آن را پيدا كنيد.

وقتي از يك استاد طرح مسئله، ساعت را پرسيدم، او 

گفت: «اگر از زمان فعلي، يك ششم زماني را كه از 

حاال تا ظهر فردا باقي است، كم كني، دقيقًا يك سوم 

زماني را به دست مي آوري كه از ظهر تا حاال گذشته 

است.» ساعت چند بود؟

دو درك شيب خط از  كه  بيابيد  را  خطي  شيب 

نقطة (۶ و۴-) و (۲ و ۳) بگذرد.

a را طوري بيابيد كه خط گذرنده از دو نقطة (۵ و ۳) و (۳- و ۲-) 

با خط گذرنده از (۴- و ۰) و (a و ۶) موازي باشد.

اگر a> ۱ باشد، b بايد چگونه باشد تا خط گذرنده از 

نقاط (۳- و ۱) و (b و a) داراي شيب منفي باشد؟
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من از وجود اين فرصت ها براي تداوم كاوش در آموزش و سنجش در سطوح متفاوت، بسيار  �
هيجان زده ام. تالش انجام شده تا به اين جا، اين احساس را در من ايجاد كرده است كه به هدفم، 

يعني مطابقت با نيازهاي دانش آموزان به عنوان يادگيرندگان رياضي، نزديك تر شده ام

��

نكند؛ تكاليفي كه به اندازة كافي چالش برانگيز باشند و يادگيري را 
جالب كنند، نه تكاليفي كه شما را از پاي درآورند.

از  يا  هستند  بي حوصله  يا  ضعيف،  دانش آموزان 
پاي درآمده 

طبق نظرية انتخاب گالسر (۱۹۸۶) اجازه دادن به دانش آموزان 
در انتخاب سطح موردنظرشان، سه مزيت دارد: 

براي  غالبًا  كه  مي كنند؛  پيدا  انتخاب  انگيزة  �دانش آموزان 
دانش آموزان دورة راهنمايي كليد موفقيت است.

� دانش آموزان از فرصت داده شده، براي تصميم گيري سود مي برند. 
يادگيري تأمل در مورد يادگيري فردي و انطباق تكاليف با آن، مهارتي 

مهم براي دانش آموزان دورة راهنمايي است.
� دانش آموزان نمي توانند نتيجه گيري كنند كه تصميم گروهي در 

مورد آن ها، ناعادالنه يا نامناسب است.
انجام  مناسبي  انتخاب هاي  پايدار،  به شكلي  من  دانش آموزان 
دادند و با اشتياق اين مسئوليت را قبول كردند. يكي از دانش آموزان 
انتخاب ها  سطح،  سه  بين  از  كردن  «انتخاب  نوشت:  روث  نام  به 
به چالش  را  تا خودم  دارد  قرار  اختيارم  در  بيشتري  و فرصت هاي 
وادارم... احساس مي كنم در سطحي كه رياضي ياد مي گيرم، قدرت 

تصميم گيري بيش تري دارم.»

كالس  در  چگونه  متفاوت،  سطوح  در  آموزش 
درس عملي مي شود 

يك روز معمولي در كالس درس من، با دورة خالصه اي از آموزش 
به كل كالس شروع مي شود و هدف آن، روشن كردن نكات اصلي 
درس و فهم آن است. سپس، دانش آموزان تكاليف عملي را در سطح 
چالشي موردنظر، انتخاب مي كنند. آن ها به مدت تقريبًا ۴۰ دقيقه اين 

تكاليف را انجام مي دهند و بقية كار را در خانه كامل مي كنند. اگر 
دانش آموزان مايل باشند، مي توانند هر روز سطح متفاوتي را انتخاب 
كنند و روش هاي اجراي خود را تغيير دهند. بعضي از يادگيرندگان 
دوست دارند، هميشه در سطح چالشي يكساني كار كنند؛ حال آن كه 

ديگران غالبًا بين سطوح، تغيير وضعيت مي دهند.
تمرين در كالس، از آن رو مهم است كه به دانش آموزان فرصت 
مي دهد، با ديگران كه به چالش هاي مشابهي عالقه مندند، كار كنند. 
به عالوه به من اين فرصت را مي دهد كه به همه كمك كنم. بيشتر 
كار  مشابه  مسائل  روي  كه  افرادي  با  كردن  كار  از  دانش آموزان 
در جست وجوي  دانش آموزان  وقتي  معموًال  مي برند.  لذت  مي كنند، 
شركايي براي حل مسئله هستند، يا سعي دارند به دانش آموزي كه 
گير افتاده است، كمك كنند، در محيط كالس همهمه وجود دارد. 
دانش آموزان را در قالب گروه هاي ناهمگون دور ميزها اسكان مي دهم، 
اما آن ها آزادند كه در صورت نياز و هنگام حل تمرين فردي در اتاق 

جابه جا شوند.
جدول ۲، سه سطح متفاوت از تكاليفي را نشان مي دهد كه براي 
اين  كرده ام.  آماده  مثلث»  «ويژگي هاي  درس  از  بعد  دانش آموزان 
درس، يكي از چندين درس موجود در يك واحد موضوعي مربوط 
به روابط بين زواياست. در پايان واحد درسي، دانش آموزان در مورد 
روابط بين زوايا، در سطح چالش انتخابي خود، يك ارزش يابي پاياني 

را برمي گزينند.
به دانش آموزان اجازه مي دهم به نتيجة ارزيابي ها نگاه و آن ها 
را با يكديگر مقايسه كنند و به انتخاب بپردازند. آن ها حتي مي توانند 
يك ارزيابي را شروع كنند و اگر زمان اجازه بدهد، به سطح ديگري 
از امتحان بپردازند. دانش آموزي كه عملكرد ضعيفي در ارزيابي سطح 
باالتر داشته باشد، مي تواند برگردد و ارزيابي سطح سبز را انتخاب 

كند تا حداقل مهارت پاية تحصيلي را نشان دهد.

عكس العمل والدين نيز خيلي مثبت بود. والدين دانش آموزان پيشرفته احساس كردند كه بچه هايشان  �

در كالس به چالش رسيده اند، در حالي كه والدين دانش آموزاني كه در انتهاي ديگر طيف آمادگي قرار 
داشتند، اشاره مي كردند: «اين اولين بار است كه فرزندمان در رياضي، احساس موفقيت مي كند.»
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جدول ۲. آموزش در سطوح متفاوت براي يك درس در مورد ويژگي هاي مثلث

تكاليف سطح سبز
(پايه)

تكاليف سطح آبي
(متوسط)

تكاليف سطح سياه
(پيشرفته)

در مثلث ABC، زاوية A سه برابر زاوية C است و x را پيدا كنيد.
زاوية B دو برابر مجموع زاويه هاي A و C است. 

اندازة هر زاويه را پيدا كنيد.

در مثلث ABC، نقاط E و D نقاط روي ضلع هاي 
 BF CADˆ و  نيم ساز   AF هستند.   BC و   AC

CBEˆ است. ثابت كنيد:  نيم ساز 
mAEB+mADB= ۲mAFB

 

X

2X+1567

A

F
D

E

C

B

دانش آموزي كه عملكرد ضعيفي در ارزيابي سطح باالتر داشته باشد، مي تواند برگردد و  �
ارزيابي سطح سبز را انتخاب كند تا حداقل مهارت پاية تحصيلي را نشان دهد

 

جدول ۲

نتايج
۱. پيشرفت بيشتر 

معلماني كه آموزش رياضي سطوح متفاوت را اجرا كرده اند، از نتايج 
آن، بسيار راضي هستند. دانش آموزاني كه در سطوح باالتري از موفقيت 
عمل مي كنند، با انگيزه ترند و مسئوليت بيشتري را در يادگيري خودشان 
مي پذيرند. آن چه موجب تعجب ما مي شود آن است كه اگرچه رياضيات 
پاية هشتم را به عنوان سطح سبز «آغازين»، قرار داديم ـ سطحي 
از آن نيست ـ عملكرد  به فراتر رفتن  كه هيچ دانش آموزي مجبور 

دانش آموزان با توجه به نمرات متفاوت، افزايش نشان مي داد.
به نظر مي رسد كه در مدرسة ما دانش آموزان براي كسب سطوح 
عالي +B يا -A، صرف نظر از سطح سنجشي كه انتخاب كرده اند، 
تالش مي كنند. بنابراين، اگر آن ها در امتحان هاي مشكل تر در چنين 
سطحي نمره بياورند، آن ها پيشرفت كرده اند. تا اواسط سال تحصيلي 
از ميان  پاية هشتم مي خواستند،  از دانش آموزان  ۷-۲۰۰۶، معلمان 

سطوح سنجش رياضي، ۸۸۳ انتخاب انجام دهند و دانش آموزان در 
بيشتر مواقع، امتحان هاي سخت تر از سطح پايه را انتخاب كرده بودند. 
تنها در ۳۳ درصد موارد، دانش آموزان، امتحان هاي سطح سبز را انتخاب 
كردند. اين امتحان ها مشابه سنجش از كل كالس بود كه قبل از 
معرفي روش سطوح متفاوت برگزار مي شد. آن ها در ۵۹ درصد موارد، 
ارزيابي سطح آبي (باالتر از استاندارد صالحيت) و در ۸ درصد موارد، 
امتحان هاي سطح سياه را انتخاب كردند. بنابراين، حاال دانش  آموزان 

نسبت به گذشته از پس چالش هاي بزرگ تري برمي آمدند.
در عين حال، نمره هاي امتحاني در مقايسه با نمرات سال هاي قبل، از 
يكنواختي و استمرار بيشتري برخوردار بودند. اين استمرار نشان مي دهد كه 
پيشرفت كلي تحصيلي، ارتقا يافته است. در سال ۶-۲۰۰۵، دانش آموزان 
در هندسه ـ جبر پاية هشتم معدل ۹۰ را در سنجش كل كالس كسب 
كرده بودند (كه از نظر سختي در سطح سبز بود). طي اولين سال آموزش 
در سطح متفاوت، دانش آموزان در اين كالس، معدِل كمي پايين تر از ۹۰ 

بعضي از يادگيرندگان دوست دارند، هميشه در سطح چالشي يكساني  �
كار كنند؛ حال آن كه ديگران غالبًا بين سطوح، تغيير وضعيت مي دهند

قبل از اين كه آموزش در سطوح متفاوت را عملي كنيم، دانش آموزاني كه در ابتداي طيف آمادگي  �
قرار داشتند، معدل نمره هاي امتحان رياضي را پايين مي آوردند. حاال اين دانش آموزان به جاي آن كه 
معدل كالس را در سنجش كل كالس پايين بياورند، در سطحي نمره مي آورند كه قابل مقايسه با 

دانش آموزاني است كه امتحان هاي سخت تر سطح آبي و سياه را انتخاب مي كنند
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دانش آموزي كه عملكرد ضعيفي در ارزيابي سطح باالتر داشته باشد، مي تواند برگردد و  �
ارزيابي سطح سبز را انتخاب كند تا حداقل مهارت پاية تحصيلي را نشان دهد

بعضي از يادگيرندگان دوست دارند، هميشه در سطح چالشي يكساني  �
كار كنند؛ حال آن كه ديگران غالبًا بين سطوح، تغيير وضعيت مي دهند

�

��

را در سنجش هاي سطح سبز، آبي و سياه كسب كردند. 
كنيم،  عملي  را  متفاوت  سطوح  در  آموزش  اين كه  از  قبل 
دانش آموزاني كه در ابتداي طيف آمادگي قرار داشتند، معدل نمره هاي 
امتحان رياضي را پايين مي آوردند. حاال اين دانش آموزان به جاي آن كه 
معدل كالس را در سنجش كل كالس پايين بياورند، در سطحي نمره 
مي آورند كه قابل مقايسه با دانش آموزاني است كه امتحان هاي سخت تر 
سطح آبي و سياه را انتخاب مي كنند. وقتي مي بينم كه دانش آموزان در 

سطح سبز، عملكردشان را ارتقا داده اند، خوش حال مي شوم.

۲. يادگيرندگان مشتاق
وقتي به دانش آموزان حق انتخاب دادم، آن ها به طور مرتب انگيزة 
بيشتري نشان مي دادند. اگر دانش   آموزان، خود را پايين تر از ميانگين بپندارند، 
در سنجش كل كالس، عمومًا پايين تر از ميانگين عمل خواهند كرد. از 
سوي ديگر، دانش آموزاني كه معتقدند سنجش براساس سطح آمادگي آن ها 
طراحي شده است، از خودشان انتظار دارند كه موفق شوند. يادگيري در 

سطوح متفاوت، قدرت «پيش گويي كام بخش» مثبت را تقويت مي كند.

۳. چشم اندازهاي مثبت 
هر دو دسته از دانش آموزان، چه آن هايي كه سابقة موفقيت هاي 
درخشان در كالس رياضي دارند و چه آن هايي ك با مهارت هاي پايه 
شروع مي كنند، با روش آموزش در سطوح متفاوت، احساس راحتي 
مي كردند. گبي، كه مايل بود تكاليف سطح سبز را انتخاب كند، اشاره 
مي كند: «انتخاب كردن را دوست دارم، چون مي توانم تصميم بگيرم 
كه آيا براي يك چالش سخت تر آماده هستم يا نه.» دانش آموزان ديگر 
مشتاقانه از عهدة سطح هاي بي سابقة موفقيت برمي آمدند. بعد از برگزاري 
يك ارزيابي در سطح سياه، واـ  لي با پوزخند گفت: «اين سخت بود!» 
وقتي از جانسون در مورد احساسش در مورد ارزيابي سطح سياهي كه 

قرار است برگزار شود پرسيدم: جواب داد: «عالي است».
در پايان هر واحد، از دانش آموزان مي خواهيم تا در مورد آساني يا 
سختي تكاليف انتخابي خود، عكس العمل نشان دهند. اكثر قريب به 

اتفاق دانش آموزان از مناسب بودن آن ها خبر مي دادند. در ۸۸ درصد 
هشتم،  پايه  دانش آموزان  توسط  شده  تكميل  كتبي  بازتاب هاي  از 
دانش آموزان گزارش دادند كه به شكل مناسبي، «به سمت بهينه كردن 
يادگيري هاي خود» سوق داده شده اند. تنها در ۷ درصد از اين بازتاب ها، 
دانش آموزان، سنجش هاي انتخابي خود را «خيلي آسان» برآورد كردند 

و تنها ۶ درصد آن ها به اين سنجش برچسب خيلي سخت زدند.
آموزش در سطوح متفاوت، به دليل فراهم كردن امكان انتخاب، 
به دانش آموزان اجازه مي دهد تا در تصميمات آيندة خود، اصالحات 
الزم را وارد كنند؛ به شرط آن كه در تفكر مجدد دريابند، سنجش 
انتخاب شده توسط آن ها، بيش از حد آسان يا دشوار بوده است. با 
اين سازمان دهي، رشد و موفقيت هر دانش آموز در رياضي، در گرو 
ربودن فرصت از ديگران حاصل نمي شود. در واقع، فرهنگ مثبتي در 

كالس درس به وجود آمده است.
وقتي دانش آموز در مواجهه با چالش ها و انتخاب سطح باالتر، 
احساس غرور مي كند، در اين صورت، فشار رقابت با هم سن و سال ها 

تأثير مثبت خواهد داشت.
وقتي دانش آموزانم با سؤال هايي در مورد «چه چيز براي آن ها 
بهترين است؟» دست و پنجه نرم مي كنند، در مورد خودشان چيزهاي 
زيادي ياد مي گيرند و با بصيرت جديدي حركت مي كنند. پاسخ هاي 
دانش آموز به سؤال هاي «چگونه سطح چالش را انتخاب كردي؟» 
بودند.  انتخابت راضي هستي؟» گوياي اطالعات مهمي  از  و «آيا 
ويشالي مي نويسد: «كار در سطح آبي، تكليفي بود كه با آن راحت بودم. 
مي دانم كه در سطح آبي، توانا هستم. من از انتخابم راضي هستم، 
زيرا چيزهاي جديد زيادي ياد گرفتم و آن را درك كردم. مي دانم اگر 

سطح سياه را انتخاب مي كردم، آشفته مي شدم.»
تانيشا هم مي گويد: «روش انتخاب سه رنگ به ارتقاي يادگيري 
كمك مي كند. زيرا با اين روش، احساس مي كني كه هيچ كس مجبورت 
نكرده است كاري را انجام دهي كه ممكن است آن را خيلي پرتنش 
بيابي. هم چنين، اين روش در مورد اين كه چگونه مستقل باشي و در مورد 
همه چيز براي تو تصميم گيري نشده باشد، فكر بهتري ارائه مي دهد.»
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من از وجود اين فرصت ها براي تداوم كاوش در آموزش و سنجش در سطوح متفاوت، بسيار هيجان زده ام.  �
تالش انجام شده تا به اين جا، اين احساس را در من ايجاد كرده است كه به هدفم، يعني مطابقت با نيازهاي 

دانش آموزان به عنوان يادگيرندگان رياضي، نزديك تر شده ام

��

دانش آموزان  والدين  بود.  مثبت  خيلي  نيز  والدين  عكس العمل 
پيشرفته احساس كردند كه بچه هايشان در كالس به چالش رسيده اند، 
در حالي كه والدين دانش آموزاني كه در انتهاي ديگر طيف آمادگي قرار 
داشتند، اشاره مي كردند: «اين اولين بار است كه فرزندمان در رياضي، 
احساس موفقيت مي كند.» مادري با شور و هيجان مي گفت: «اين 
روش باعث شده است دخترم در مورد يادگيري اش فكر كند. به او 
فرصت داده شده است تا تصميم گيري را تمرين كند. اين دقيقًا همان 

چيزي است كه بچه ها بايد در مدرسة راهنمايي انجام دهند.»

يك كار در حال پيشرفت 
من و همكارانم متوجه شديم كه تالش هايمان، كاري در حال 
در  سنجش  و  يادگيري  در  ما  رويكرد  داده اند.  شكل  را  پيشرفت 
سطوح متفاوت، واقعًا بر موفقيت دانش آموزان تأثير گذاشته است و 
دانش آموزان و والدين هر دو، اين روش را بر برنامة درسي قبلي ما 
ترجيح مي دهند. در عين حال، مي خواهم براي مدارسي كه به دنبال 
تالش هاي مشابه هستند، در مورد انگيزش، تشويق و احتياط هاي 

الزم، چند كلمه اي توضيح دهم: 
اول، فرايند تدوين سنجش در سطوح متفاوت و تفاوت گذاري در آموزش 
آن ها، با گذشت زمان، آسان تر مي شود. اگر در آن چه انجام مي دهيد، مصمم 

هستيد، پيش برويد و خود را با دلواپسي، متوقف نسازيد.
دوم، براي يافتن مسائل رياضي چالش  برانگيز هوشيار باشيد. در 
كتاب هاي درسي سنتي، مسائل مربوط به سطح پايه به وفور يافت 
مي شوند. ما دريافتيم كه تكاليف از نوع حل مسئله هاي سطح باال، 
كتاب هاي  با  همراه  كه  چالشي  تكميلي  جزوه هاي  كمياب هستند. 
درسي و به عنوان مطالب كمكي براي معلمان تدارك شده اند، نقطة 
خوبي براي شروع هستند. هم چنين، براي يافتن مسائل چالش برانگيز، 

كتاب هاي رياضي و وب سايت ها را از نظر دور نداريد.
سوم، نظامي از رتبه بندي را توسعه دهيد كه با رويه هاي جداكردن 
شاگردان، سازگار باشد و دانش آموزان و والدين آن ها را در اين مورد 

توجيه كنيد. ما در اولين سال آموزش در سطوح متفاوت، با توجه به 
سطح چالش هاي انتخابي دانش آموزان، رتبه بندي وزن دار را آزمايش 
كرديم. به هر حال، در سال جاري تحصيلي، مدرسة بين المللي جاكارتا 
عملكرد  ما  مي كند.  استانداردها» تالش  بر  مبتني  «گزارشي  براي 
دانش آموزان را در كنار اهداف يادگيري فردي آن ها گزارش مي دهيم 
(به جاي گزارش كلي از دوره) و براي هر هدف يادگيري، هم درجة 
سختي انتخاب شده توسط دانش آموز (به عنوان سطح عملكرد) و هم 
صحت آن را كه تسلط دانش آموز را نشان مي دهد (به عنوان رتبة 
حرفي) گزارش مي دهيم. مثًال يك دانش آموز در تكليفي با هر سطح 

و هر هدف خاص، ممكن است الف، ب يا ج را كسب كند.
هم چنين به اين موضوع مي انديشيم كه چه موقع و چه قدر بايد به 
دانش آموزان در تصميم گيري كمك كرد، چگونه بايد در جريان آموزش 
عمل تفكيك كردن را بهبود بخشيد، و چگونه بايد با موقعيتي روبه رو شد 
كه در آن، سطح سبز از سطح آمادگي دانش آموز باالتر است. من از وجود 
اين فرصت ها براي تداوم كاوش در آموزش و سنجش در سطوح متفاوت، 
بسيار هيجان زده ام. تالش انجام شده تا به اين جا، اين احساس را در من 
ايجاد كرده است كه به هدفم، يعني مطابقت با نيازهاي دانش آموزان 

به عنوان يادگيرندگان رياضي، نزديك تر شده ام.

پي نوشت 
1. Tiered
2. David Suarez

۳. منظور ويگوتسكي از اين اصطالح، مشخص كردن تفاوت بين مطالبي است كه فراگير 
بدون كمك ديگران ياد مي گيرد و آنچه به كمك ديگران ياد مي گيرد. (مترجم)

4. Vygotsky
5. Mihaly Csikszentmihalyi
6. Thematic
7. Meet
8. Jensen
9. Glasser
10. Ruth
11. Self-fulfilling Prophecy
12. Gabi
13. Wa-Lee
14. Vishali

�آموزش در سطوح متفاوت، به دليل فراهم كردن امكان انتخاب، به دانش آموزان اجازه مي دهد تا در تصميمات 
آيندة خود، اصالحات الزم را وارد كنند؛ به شرط آن كه در تفكر مجدد دريابند، سنجش انتخاب شده توسط 

آن ها، بيش از حد آسان يا دشوار بوده است
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«شورای ملی معلمان رياضی» در نشست مارس ۲۰۰۷، ميزگردی 
توافق  از  آمريکا  رياضی  معلمان  و  دانش آموزان  «آيا  عنوان  با  را 
برده اند؟»  منفعت  رياضيات  ملی  درسی  برنامة  استانداردهای  روی 
برنامه ريزی کرد. من يکی از شرکت کنندگان در ميزگرد بودم و طرح 
يعنی  نشست،  اين  برگزارکنندة  زيرا  شد،  حيرتم  موجب  سؤال  اين 
شورای ملی معلمان رياضی، آن را مطرح کرده بود. من فکر می کنم 
وقتی شورای ملی معلمان رياضی، در سال ۱۹۸۹ «استانداردهای 
برنامة درسی و ارزش يابی» را منتشر کرد، همگی روی استانداردهای 
رياضی  «جامعة  ازجمله  رياضی،  نهادهای  داشتيم.  اتفاق نظر  ملی 
اين  بر  کم وکاست  بی هيچ  آمريکا»  رياضی  «انجمن  و  آمريکا» 

استانداردها صحه گذاشتند.
بنابراين چه اتفاقی افتاده بود؟ در سال ۱۹۹۶ گروه کوچکی از 
رياضی دانان، نگران شده بودند که استانداردهای ۱۹۸۹ نتواند نظرات 
آن ها را دربارة رياضی نشان دهد. لذا با ساير رياضی دانان متفق شده 
و بر عليه استانداردهای شورای ملی معلمان رياضی اعتراض کرده 
بودند. جامعة آموزشگران رياضی تصور کرده بودند که توافق عمومی 

وجود دارد، ولی چنين نبود.
واقعيت اين است که حتی اگر استانداردهايی محکم و استواری 
داشته باشيم، کسانی خواهند بود که با آن موافق نباشند و ممکن 
است اجماع صورت نپذيرد. البته فقدان اجماع دليل بر آن نيست که 
شواهد قابل قبولی عليه استانداردهای فعلی وجود دارد. من معتقدم 
که استانداردها کمک می کنند تا خطوطی راهنما در اختيارمان باشد 
و بتوانيم کاری را که در مدرسه انجام می دهيم يا می خواهيم انجام 

دهيم، با آن بازبينی کنيم.
فقدان  مورد  در  بود،  روبه رو  آن  با  ميزگرد  که  بنابراين، سؤالی 
استانداردهای ملی برنامة درسی رياضيات نبود، زيرا آن ها را در اختيار 
داشت. ما نمونه های متفاوتی از استانداردها را در کلية موضوعات 
درسی ديده بوديم. به نظر می رسد که اغلب بحث کنندگان عالقه دارند 
نوعی چارچوب برای بحث در اختيار داشته باشند، حتی اگر با جزئيات 
آن موافق نباشند. سؤال به طور دقيق تر اين بود: آيا اياالت متحده 
بايد استانداردهای ملی تجويزی داشته باشد؟ يعنی مجموعة واحدی 
از استانداردهای مورد توافق ايالت ها، همراه با سنجش های مربوطه 

زلمان يوسيسکين
ترجمة مانی رضائی
زلمان يوسيسکين
مانی رضائی ترجمة
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داشتن مجموعه ای از استانداردهای ملی در رياضيات 
ضمانتی برای بهبود عملکرد دانش آموزان نيست

واقعيت اين است که حتی اگر استانداردهای محکم 
و استواری داشته باشيم، کسانی خواهند بود که با آن 

موافق نباشند و ممکن است اجماع صورت نپذيرد

که به توليد برنامة درسی و آزمون های يکسان منجر شود.
برای داشتن مجموعة واحدی از استانداردهای ملی رياضيات، 
استدالل هايی شده بود و من به پنج استدالل اصلی آن توجه کردم. 
دو استدالل مربوط به يکی از مسائلی بودند که ظاهرًا استانداردهای 
ملی بايد آن را حل کنند. من بر اين باورم که گرچه بررسی رابطة بين 
مسائل مورد بحث و جواب آن ها، ضروری است، اما تاريخ گذشته و 
حال و بررسی هريک از استدالل های پيشنهادی نشان می دهد که 

حفظ استانداردهای ملی از حل اين مسائل مهم تر شده است.

استدالل شمارة ۱
اين  دارد.  ضعيفی  عملکرد  بين المللی  ارزيابی های  در  آمريکا 
باالترين  که  کشورهايی  می اندازد.  مخاطره  به  را  اقتصاد  موضوع 
ملی  آزمون های  و  ملی  درسی  برنامه های  دارای  دارند،  را  عملکرد 
متمرکز هستند. درنتيجه، داشتن استانداردهای ملی به احتمال زياد 

به بهبود عملکرد آمريکا در رياضی و به اقتصاد آن کمک می کند.
رد استدالل: در دو مرحله می توان به اين استدالل جواب داد: 
نخست، ميزان ارتباط بين برنامه های درسی ملی و عملکرد بين المللی؛ 
دوم، ميزان ارتباط بين عملکرد بين المللی و اقتصاد. در مورد اول، 
حال  اين  با  هستند،  ملی  درسی  برنامه های  دارای  کشورها  بيشتر 
برخی از اين کشورها پايين ترين عملکرد را بين کشورهای دنيا دارند. 
بنابراين، ارتباط بين برنامة درسی ملی و عملکرد کشور در رياضيات 

در بهترين حالت، کم است.
به عالوه، می توان شباهت های زيادی را از دل برنامة درسی ملی 
بسياری از ايالت های آمريکا و ديگر کشورها بيرون کشيد. چندين دهه 
است که هريک از ايالت ها، برنامة درسی خود را دارد و هيچ ايالتی 
سخت تر از کاليفرنيا تالش نکرده است تا کتاب های درسی خود را 
مطابق با يک برنامة درسی متمرکز، تهيه کند. با اين وصف، عملکرد 
رياضی در کاليفرنيا در انتهای ديگر توزيع نرمال قرار دارد. کاليفرنيا، 
درخالل ۱۵ سال گذشته، در «برنامة ملی ارزيابی آموزشی» حتی به 
زور هم نتوانست نمرات دانش آموزان پاية هشتم خود را باالتر از بقية 
ايالت ها نگه دارد. به طور کلی، در مطالعة آمرين و برلينير (۲۰۰۲) 

نشان داده شده است، ايالت هايی که آزمون های سخت گيرانه ای را 
پايه ريزی کرده اند، عمومًا نتايج بهتری کسب نکرده اند.

ذکر اين نکات، ما را به گام دوم تقابل با اين استدالل می رساند؛ 
يعنی ارتباط بين عملکرد بين المللی و اقتصاد. در «مطالعة بين المللی 
(و  شد  برگزار   ۱۹۶۳-۶۴ سال های  در  که  رياضيات»  در  پيشرفت 
بعدًا اولين مطالعة بين المللی رياضيات خوانده شد)، اياالت متحده 
دانش آموزان سال های  برای  پايين ترين سطح عملکرد کشوری  در 
پايانی دبيرستان و نفر دوم از پايين ترين عملکرد کشوری در سطح 
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بيشتر کشورها دارای برنامه های درسی ملی هستند، 
با اين حال برخی از اين کشورها پايين ترين عملکرد 
را بين کشورهای دنيا دارند. بنابراين، ارتباط بين 
برنامة درسی ملی و عملکرد کشور در رياضيات در 

بهترين حالت، کم است

وجود  بسياری  ناهماهنگی های  آمار،  و  هندسه  در 
اين  رياضيات،  حوزه های  ديگر  به  نسبت  و  دارند 
حوزه ها به رهنمودهای بيشتری نياز دارند. اما کسانی 
که به عملکرد دانش آموزان اهميت می دهند، به اين 

حوزه ها چندان اهميت نمی دهند

دانش آموزان ۱۳ ساله قرار گرفت. در سال ۸۱-۱۹۸۰ و در دومين 
مورد  پاية  دو  هر  در  متحده  اياالت  رياضيات،  بين المللی  مطالعة 
بود. علی رغم اين  پايين  مطالعه، ازجمله کشورهای دارای عملکرد 
نتايج، چيزی به اقتصاد آمريکا، چه در کوتاه مدت چه در بلندمدت، 
تحميل نشد. درواقع، عملکرد آمريکا در «سومين مطالعة بين المللی 
رياضيات و علوم» که بعدها «مطالعة روندها در رياضيات و علوم» 
ناميده شد، بهتر از هر زمان ديگر بود. به نظر می رسد که روش های 
آماری به کار رفته در مقايسه های بين المللی، تأثيری اندک و يا هيچ 

تأثيری بر عملکرد ملی در اقتصاد نداشته اند.

استدالل شمارة ۲
و  انتظارات  از  وسيعی  تنوع  نشان دهندة  ايالتی  استانداردهای 
هم چنين تنوع وسيعی در پايه های تحصيلی برای انتظارات مشترک 
ارائة  و  درسی حجيم  کتاب های  توليد  موجب  موضوع  اين  هستند. 

مطالب غيرضروری و ناکارامد شده است.
رد استدالل: اين واقعيت که استانداردهای ايالتی تنوع وسيعی را 
نشان می دهند، گواه آن است که افراد فرهيخته در مورد آن چه که بايد 
در برنامة درسی باشد يا زمان تدريس آن، به توافق نرسيده اند. ولی حتی 
استانداردهای ملی ما نيز نشان دهندة اختالف نظرات است. در حال حاضر 
سه سند چشم انداز، حاصل تالش های استانداردهای ملی ماست: «اول، 

هستة مرکزی برنامة درسی برای پيش دبستان تا پاية هشتم» (۲۰۰۶) 
که ظاهرًا بر پاية سند اصول و استانداردهای هستة مرکزی برنامة 
درسی برای رياضيات مدرسه ای نوشته شده است (۲۰۰۰)، اما درواقع 
اختالف های فاحشی با آن دارد. دوم، سند دانشگاهی «استانداردهای 
آمار  انجمن  موفقيت دانشگاهی» (۲۰۰۶). سوم، سند «رهنمودهای 
آمريکا برای ارزيابی و تدريس در آموزش آمار» از پيش دبستانی تا پاية 
۱۲ (۲۰۰۵). هم چنين، پيش نويس سندی منتج از «پروژة دست يابی» با 
عنوان «انتظارات از رياضيات دبيرستانی» (فورگيون و اسلوور، ۲۰۰۷) 
که دست به دست می گردد و براساس خط پاية رياضی در سند قبلی 
با عنوان «آماده ای يا نه: توليد ديپلمی که ارزش داشته باشد» (پروژة 

ديپلم آمريکايی، ۲۰۰۴) نوشته شده است.
هر يک از اين سندها، توسط هيئتی تهيه شده است که به ظاهر 
منتخب نمايندگان ديدگاه های مختلف يا عقايد کامًال متفاوتی هستند 
و هريک، نشان دهندة نوعی توافق عام است و اجازة طرح ديدگاه های 
واقع در دو انتها را نمی دهد. از سوی ديگر، به دليل اختالف در مبانی 
فکری افراد، اين سندها به کلی با يکديگر متفاوت اند. برای مثال، در 
حالی که «هسته ی مرکزی برنامة درسی» بر فناوری تأکيد دارد، سند 
دانشگاهی، توصيه هايی برای پذيرش فناوری ارائه می دهد، «انجمن 
آماری مفروض  برای کارهای  را  فناوری  از  استفاده  آمريکا»،  آمار 
می داند و طرح تحقيقی «دست يابی»، به فناوری ماشين حساب نگاه 
سلبی دارد. با توجه به اين برداشت های متفاوت و توافق آن ها در مورد 
اسناد مورد نظر، شواهدی در دست است که نشان می دهد، در حال 
حاضر در مورد استفاده از فناوری در رياضيات مدرسه توافقی وجود 

ندارد که اين خود يکی از مباحث کليدی زمان حاضر است.
چرا اين تفاوت ها وجود دارند؟ چون تحقيقات انجام شده، از نحوة 
قرار گرفتن فعلی موضوعات درسی در پايه ها حمايت نمی کنند. اين 
نکته از نظر چشم انداز سياست گذاری بسيار مهم است: اگر رهبران 
ملی و ايالتی موافق مطلبی باشند که بايد درس بدهيم، به نظر منطقی 
می رسد که آن توافق را در استانداردهای ملی بگنجانيم. اما چنين 
توافقی وجود ندارد و هر مجموعه از استانداردهای ملی، به مخالفان 
خود آزادی اظهارنظر نمی دهد. درواقع، هيچ موضوع درسی به اندازة 
برنامة درسی در رياضی تعيين شده نيست. با اين وصف، گرچه ايالت ها 
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هر استاندارد ملی که هدف ها را با توجه به 
پايه ها تنظيم کند، به مردودی تعداد زيادی 

از دانش آموزان می انجامد

بدون ترديد ما در حال تغيير هستيم، ولی 
قضاوت دربارة شرايط بين المللی و انطباق 
آن که موجب  به جای  آن،  با  برنامة درسی 
سرعت  کاهش  موجب  باشد،  پيشرفت 

می شود

می توانند در انتخاب پايه ای که کسرها را تدريس می کنند، تفاوت 
داشته باشند، ولی نمی توانند در اين مورد که کسرها تدريس شوند يا 
نه، با يکديگر تفاوت داشته باشند. مقايسة اين مورد با سوابق درسی 
تاريخ آمريکا يا علوم جالب است. تفاوت در برنامة درسی رياضی، در 

مقايسه با ساير دروس، بسيار جزئی است.
عصر  در  اياالت متحده،  سراسر  در  حساب  درسی  برنامة 
ماشين حساب، به طور قابل توجهی يکسان است. درواقع، وقتی تغيير 
تدريس  مانند  می شود،  پيشنهاد  حساب  درسی  برنامة  در  کوچکی 
الگوريتم متفاوت برای تقسيم های متوالی، مردم با آغوش باز از آن 
توسط  که  کتاب جبری  از  رياضی دانان،  از  يکی  استقبال می کنند. 
بود،  شده  تهيه  مدرسه ای»  رياضيات  «طرح  در  شيکاگو  دانشگاه 
انتقاد کرد، زيرا در اين کتاب از سر واژة «FOIL» برای تدريس 
حاصل ضرب دوجمله ای ها استفاده شده است. مثالی در مورد يکسان 
بودن برنامة درسی حساب آن است که هر معلم جبر، در هر جايی از 
اياالت متحده، می تواند فرض کند که عموم دانش آموزان، صرف نظر 
از ايالتی که در آن زندگی می کنند، چه مقدار حساب خوانده اند. در 
داشته  فرضی  مورد هندسه چنين  در  نمی تواند  معلم  اين  که  حالی 
باشد. درواقع، در هندسه و آمار، ناهماهنگی های بسياری وجود دارند 
و نسبت به ديگر حوزه های رياضيات، اين حوزه ها به رهنمودهای 
بيشتری نياز دارند. اما کسانی که به عملکرد دانش آموزان اهميت 

می دهند، به اين حوزه ها چندان اهميت نمی دهند.
در بيشتر کتاب های درسی، اين استانداردها می توانند در عمل 
به معلمان کمک کنند تا مطالب درسی را به گونه ای تعديل کنند که 

پاسخ گوی دانش آموزان متفاوت کالس آنها باشد.

استدالل شمارة ۳
است.  نابرابر  متحده  اياالت  در  دانش آموزان،  برای  فرصت ها 
استانداردهای ملی می توانند تضمين کنند که همة دانش آموزان از 

امکانات برابری برخوردار خواهند بود.
رد استدالل: بعضی از مردم بحث عدالت را به عنوان بحثی مرتبط 
با استانداردهای ملی تلقی می کنند. تجربه نشان داده است که اين 
استدالل نيز نادرست است. دانش آموزان ورودی پاية اول، در بعضی 

از مناطق، دو سال زودتر از دانش آموزان مناطق ديگر وارد مدرسه 
می شوند. تفاوت بين دانش آموزان، تنها به نظام آموزش رسمی مربوط 
نيست، بلکه به غنی بودن محيط پيرامون آن ها هم بستگی دارد. آيا 
داد؟  آموزش  يکسان  روشی  به  دانش آموزان  اين  همة  به  می توان 
حدود پاية هفتم، تفاوت در اشتياق دانش آموزان به انجام مشق شب 
به عامل مهمی در عملکرد دانش آموز تبديل می شود. آيا می توان اين 

موضوع را ناديده گرفت؟
چند سال پيش در شيکاگو، تصميم بر آن بود که همة دانش آموزان 
بايد برای فارغ التحصيل شدن، درس جبر را بگذرانند. اين موضوع 
دو راه پيش روی معلمان گذاشت: درس جبر را به صورت استاندارد 
آموزش بدهند و سه چهارم کالس مردود شوند، يا درس را در سطح 
دانش آموزان ارائه دهند که در آن صورت جبر نبود. هر استاندارد ملی 
که هدف ها را با توجه به پايه ها تنظيم کند، به مردودی تعداد زيادی 

از دانش آموزان می انجامد.
باال،  عملکرد  دارای  کشورهای  که  می شود  گفته  گاهی 
دانش آموزان خود را طبقه بندی نمی کنند. اين گفته، با توجه به اين 
واقعيت است که در برخی از اين کشورها، تقريبًا همة دانش آموزان 
ظاهرًا درس های يکسانی را پشت سر می گذارند. البته، دانش آموزان مورد 
بحث اين درس ها را در مدارس مختلف و با طيف وسيعی از انتظارات 
متفاوت می گذرانند و حتی ممکن است اين درس ها را در سنين متفاوتی 
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ما می توانيم از نقاط قوت و خالقيت های معلمان کشور 
بهره بگيريم؛ افرادی که، به جای دريافت حمايت دولت 
مرکزی و مداخله های او، در مدارس در حال از بين رفتن 

هستند

بدون ترديد، زمانی می توان بهترين عملکرد دانش آموزان 
را به دست آورد که خود آن ها در يادگيری شان درگير شده 
باشند. هم چنين می دانيم، بهترين عملکرد معلمان وقتی 
حاصل می شود که آن ها در مورد آن چه تدريس می کنند، 

رأی و نظری داشته باشند

فراگرفته باشند. در سنگاپور، کندترين دانش آموزان در پاية چهارم، يک 
سال به عقب برده می شوند. در سنگاپور، ژاپن و چين، دانش آموزان از 
پاية هفتم از طريق طبقه بندی در مدارس متفاوتی قرار می گيرند. درس 
جبری که در يک مدرسه تدريس می شود، ممکن است با درس جبری 
که در مدرسة ديگری تدريس می شود، متفاوت باشد؛ همان گونه که در 
آمريکا دارای درس جبر معمولی و پيشرفته هستيم. به عالوه، تحصيل 
در اين مدرسه ها، مجوز ورود به کالج ها و دانشگاه های بهتر است. اين 
کشورها، با برگزاری آزمون های ورود به دبيرستان ها، به طبقه بندی 
شديدتری نسبت به اياالت متحده دست می زنند. به همين دليل، برگزاری 
آزمون های ملی در پايان پاية ششم، که موجب طبقه بندی دانش آموزان 

می شود، منبعی است برای فشار و مطالعة بيشتر.

استدالل شمارة ۴
اياالت متحده در حال تغيير است، ولی مدارس غالبًا در تحوالت 
کند و آهسته هستند. به کمک استانداردهای ملی می توانيم برنامة 

درسی را خيلی سريع تر تغيير دهيم.
رد استدالل: بدون ترديد ما در حال تغيير هستيم، ولی قضاوت 
دربارة شرايط بين المللی و انطباق برنامة درسی با آن، به جای آن که 
موجب پيشرفت باشد، موجب کاهش سرعت می شود. با وجود آن که 
برنامة درسی در ژاپن، سنگاپور، چين و کره توسعة چندانی نيافته است، 

غالبًا شاهد عملکرد باالتر آن ها هستيم. پيشرفت در کشورهايی مشاهده 
می شود که دارای برنامه های درسی متمرکز و قدرتمندی نيستند. وقتی در 
جست وجوی داليل عملکرد باال به اين کشورها نگاه می کنيم، درمی يابيم 
که آن ها برای بهبود رويه های آموزشی خود، در جست وجوی افکار نو 
در آمريکا هستند. در اياالت متحده، به طور سنتی، بر آموزش نظارت 
محلی وجود دارد. اين عامل از جمله عواملی است که نوآوری و بهبود در 
برنامة درسی و پداگوژی را تقويت می کند. در اتريش و هلند، برنامه های 
درسی توسعه يافته ای وجود دارند، اما هيچ برنامة قوی و متمرکزی وجود 
ندارد. سنت قوی توسعة برنامة درسی رياضيات در انگلستان، با استقرار 

برنامة درسی ملی در سال ۱۹۸۸ از بين رفت.
طور  به  معموًال  می رسد،  نظر  به  خوبی  سياست گذاری  آن چه 
خودبه خودی به عمل تبديل نمی شود. تغيير متفکرانه نيازمند آن است 
که انواع مدارس، فرصت مناسبی برای محک زدن مطالب درسی جديد 
داشته باشند. دست اندرکاران توسعة برنامة درسی در آمريکا، در تشويق 
مدارس به استفاده از مطالب جديد، همواره در ايالت هايی با مشکل 
روبه رو بوده اند که در آن ها، برنامة درسی به شدت تحت تأثير بخش های 
ِاعمال  کمتری  کنترل  مورد  اين  در  که  ايالت هايی  تا  است  ايالتی 
می کنند. معلمان به طور طبيعی به تدريس آن چه که در برنامة درسی يا 
در آزمون های ايالتی نيست، رغبتی نشان نمی دهند. بدون ترديد، اگر 
ما دارای يک برنامة درسی ثابت بوديم، من هرگز نمی توانستم حرفه ای 
۴۰ ساله در توسعة برنامة درسی رياضيات داشته باشم، زيرا، نه من و نه 

هيچ کس ديگر نمی توانست به دنبال توسعة چنين حرفه ای برود.

استدالل شمارة ۵
هستند.  ضعيف  معموًال  محلی  و  ايالتی  درسی  برنامه های 
استانداردهای ملی که با کمک بهترين افراد متخصص توليد شده باشند، 

به ما اطمينان می دهند که برنامة درسی خوبی در اختيار داريم.
رد استدالل: اين استدالل در ظاهر مقبول به نظر می رسد. نظام 
بعدي،  رييس جمهور و است.رونالد ريگان  سياست زده  ما  آموزشی 
جورج بوش، هر دو با دادن وعده هايی برای رهايی وزارت آموزش 
و پرورش از مشکالت، به اين ِسَمت انتخاب شدند. در عوض، جرج 
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چند  طی  که  را  آيزنهاور»  تجربه  تبادل  ملی  «سازمان های  بوش 
دهه و براساس مجموعه ای از تحقيقات فعاليت می کردند، منحل 
از  کرد. وزارت آموزش و پرورش مملو از کميسيون هايی متشکل 
رياضيات  در  هيچ تخصصی  است که  افرادی  و  رياضی  مشاوران 
از  استفاده  عليه  بی محابا  که  هستند  کسانی  و  ندارند  مدرسه ای 
فناوری، آموزش مشارکتی و کاربردهای رياضيات در برنامة درسی 

سخن می گويند.
با گسترش کنترل برنامة درسی رياضيات بر ايالت ها و مناطق 
محلی، ممکن است در بعضی از مناطق با مشکالتی روبه رو شويم، 
ولی از وقوع فاجعه در سطح ملی جلوگيری می شود. ما می توانيم خود 
را با تفاوت های بسيار زياد دانش آموزانی که از اين مناطق می آيند 
ما  دهيم.  وفق  مناطق  اقتصاد  و  ايالت ها  زياد  بسيار  تفاوت های  و 
می توانيم از نکات قوت و خالقيت های معلمان کشور بهره بگيريم؛ 
افرادی که، به جای دريافت حمايت دولت مرکزی و مداخله های او، 

در مدارس در حال از بين رفتن هستند.

مسئلة اعتماد
در مراسم افتتاحية نشست ۲۰۰۷ شورای ملی معلمان رياضی، 
قوت  نکات  دربارة  مدعو،  سخن ران  فريدمن،  توماس  و  نگارنده 
ارتباط های  به جای  حاضر،  شرايط  در  افراد  ميان  افقی  ارتباط های 
فريدمن،  زمان گذشته، صحبت کرديم.  پايين  به  باال  از  و  عمودی 
دائره المعارف بريتانيکا را با «ويکی پديا»۱۶ مقايسه کرد تا قدرت افراد 

را در کمک به يکديگر در عصر اطالعات نشان داد.
بدون ترديد، زمانی می توان بهترين عملکرد دانش آموزان را به 
دست آورد که خود آن ها در يادگيری شان درگير شده باشند. هم چنين 
می دانيم، بهترين عملکرد معلمان وقتی حاصل می شود که آن ها در 
مورد آن چه تدريس می کنند، رأی و نظری داشته باشند. استانداردهای 
ملی تجويزی، دارای اين پيش فرض ضمنی هستند که نمی توان به 
معلمان در تصميم گيری برای انتخاب بهترين برنامة درسی کالسشان 
اعتماد کرد. اين استانداردها، شامل دستورالعمل هايی برای جلوگيری 
از بروز فاجعه، نسخه هايی برای بيرون راندن معلمان از حرفة خود، 

و توصيه هايی است که اجرای طوالنی مدت آن ها به پايمال شدن 
قدرت تدريس می انجامد و ضعيف تر شدن عملکرد دانش آموزان را 

به دنبال دارد.
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4. The American Mathematical Society (AMS)

۵. ولف، ۱۹۹۸.
۶. متوسط آمريکا ۸/۳ و متوسط سوئد بعد از آمريکا پايين ترين و ۱۲/۶ بود. متوسط 

بقية کشورها الاقل ۲۰/۷ بود.
۷. متوسط آمريکا ۱۷/۸ و متوسط سوئد ۱۵/۳ بود. متوسط ۹ کشور از ۱۲ کشور 

شرکت کننده، بيشتر از ۲۱ بود.
۸. هوسين، ۱۹۶۷.

۹. مک نايت و همکاران، ۱۹۸۷؛ روبيتال و گاردن، ۱۹۸۹. برای ۱۳ ساله ها، از ۲۰ 
کشور شرکت کننده، متوسط آمريکا رتبة ۸ در آمار، رتبة ۱۰ در حساب، رتبة ۱۲ 
در جبر، رتبة ۱۶ در هندسه، و رتبة ۱۸ در اندازه گيری (همة واحدهای اندازه گيری 
از ۱۵ کشور  رياضی»،  آموزش  به  متعهد  ساله ها «هنوز  برای ۱۷  بود.  متريک) 
شرکت کننده، متوسط آمريکا، رتبة ۱۲ در نظرية اعداد، رتبة ۱۳ در جبر، رتبة ۱۲ 

در هندسه، و رتبة ۱۲ در حسابان و توابع بود.
10. Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS)

۱۱. موليس، مارتين و فوی، ۲۰۰۵.
۱۲. ريز، ۲۰۰۶.

13. First, Outside, Inside, Last (FOIL)
۱۴. يوسيسکين و ويلمور، ۲۰۰۷.

که  هستند  سازمان هايی   ،Eisenhower National Clearinghouses  .۱۵
و  درسی  برنامة  مطابق  درس  طرح  انواع  می دهند:  ارائه  قبيل  اين  از  خدماتی 
علوم؛  و  رياضيات  درسی  برنامة  مورد  در  تحقيق  برای  راهنماهايی  استانداردها؛ 
ايده هايی برای مطالعه و تدريس؛ آخرين اخبار آموزشی؛ توسعة حرفه ای ابزارهای 
 www.goENC.org به  بيشتر  اطالع  برای  معلمان.  فعاليت های  و  آموزشی 

مراجعه کنيد [م].
۱۶. دايره المعارف اينترنتی آزاد.
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چکيده
درگير شدن  نيازمند  پايه ای  هر  در  رياضيات  درک  و  يادگيری 
دانش آموزان با موضوع است و حضور فعال آنان را می طلبد. استفاده از 
دست سازه ها و اشيای فيزيکی يکی از روش های مؤثر در فعال نمودن 
دانش آموزان در فرايند يادگيری است که به درک روابط و مفاهيم 
رياضی کمک می کند. انجمن ملی معلمان رياضی (NCTM)، استفاده 
ازدست سازه ها را در آموزش رياضيات در چندين دهه، مورد تشويق قرار 
داده است. ارزش دست سازه ها از سال ها پيش مشخص شده است. اما 
بعضی معلمان به استفاده از آن ها در تدريس بی ميل هستند. در اين 
مقاله، تاريخ و تکامل دست سازه ها، تعريف دست سازه ها و روش های 
صحيح به کارگيری آن ها توضيح داده شده است.هم چنين، به نتايج  
مثبت چندين مطالعه تحقيقاتی و نتايج تحقيق نويسندگان که در رابطه 

با نقش دست سازه در تدريس مثلثات بوده، اشاره شده است.
کليدواژه ها: آموزش رياضی ـ دست سازه ـ حل مسئله ـ درس 

مثلثات سال دوم دبيرستان، معلم رياضی.

۱. مقدمه
برحسب اصول و استانداردهای رياضيات مدرسه ای (۲۰۰۰، نقل 
شده در سی فلدت و اسيک، ۲۰۰۶)، پاية پيشرفت رياضی کودکان، 

در سال های اوليه پايه گذاری می شود. برای دانش آموزان حائز اهميت 
است که ابزارهای متنوعی برای دست ورزی داشته باشند تا فرصتی 
برای مرتب کردن، طبقه بندی کردن، اندازه گرفتن و کشف کردن آنچه 
که آن ها با آن دانش رياضياتی خود را می سازند فراهم شود. بدين 
منظور، دانش آموزان نيازمند تجربيات دست اول در ارتباط با رياضی، 
تعامل با ساير دانش آموزان و بزرگساالن و فرصتی برای بازتاب بر 
اين تجربيات هستند. تحقيقات آموزشی نشان می دهد که ماندگارترين 
يادگيری زمانی رخ می دهد که دانش آموزان فعاالنه فهم رياضی خود 

را می سازند و اين اغلب از طريق دست سازه ها به انجام می رسد.
تعريف  دست سازه،  تاريخچه  بر  اجمالی  مروری  مقاله،  اين  در 
دست سازه، چگونگی به کارگيری دست سازه و باالخره  تحقيقات انجام 
گرفته در رابطه با دست سازه ها می شود. سپس تحقيقی که با استفاده 
از دست سازه ها در تدريس مثلثات انجام گرفته، توضيح داده می شود. 

مقاله با يک نتيجه گيری به پايان می رسد.

۲. تاريخچه دست سازه ها 
از زمان های قديم، مردم در تمدن های مختلف، از اشيای فيزيکی 
به منظور کمک به حل مسائل رياضی روزانة خود، استفاده می کردند. 
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تمدن های قديمی جنوب غربی آسيا، از تخته های شمارش که از چوب 
يا سينی های ُرسی که با الية نازکی از شن پوشانده می شد، استفاده 
می کردند. کاربران تخته های شمارش، عالئمی را برای حساب کردن 
موجود يا هرچيز ديگری که نيازمند به شمارش بود، بر روی سنگ 
می کشيدند. روميان قديم اولين چرتکه جهان را اختراع کردند. اين 
چرتکه از دانه های لوبيا يا سنگ هايی ساخته شده بود که در شيارهايی 
از سنگ يا چوب يا فلز، حرکت می کردند. چرتکه چينی که قرن ها بعد 
به وجود آمد، ممکن است الهام گرفته از چرتکه روميان باشد (بوگان، 

هارپر و وايت مير، ۲۰۰۹).
بعد از دهه ۱۸۰۰، اختراع اولين دست سازة واقعی ديده شد که 
به چندين حس متفاوت مربوط می شد و به ويژه برای تدريس مفاهيم 
فردريک  آلمانی،  مربی   ،۱۸۳۷ سال  در  بود.  شده  طراحی  رياضی، 
فروبل، اولين مهد کودک جهان را معرفی کرد. او انواعی از وسايل 
بازی آموزشی طراحی کرد که به عنوان فروبل گيفت شناخته شدند 
و شامل بلوک هايی با ساختمان هندسی برای فعاليت رياضی بودند 
(فروبل، ۲۰۰۹). سپس در اوايل دهه ۱۹۰۰، مربی ايتاليايی، ماريا 
رياضی مهم  آموزش  در  را که دست سازه ها  ايده  اين  مونته سوری، 
ابتدايی  دانش آموزان  برای  وسيله  چندين  او  داد.  گسترش  هستند 
طراحی کرد که ايده های اساسی رياضی را ياد بگيرند. از دهة ۱۹۰۰، 
دست سازه ها به عنوان يک ضرورت در تدريس رياضی ابتدايی مورد 

توجه قرار گرفتند.
در قرن نوزدهم مربی مطرح سوئيسی جان پستالوزی (۱۸۲۷ ـ 
۱۷۴۶)، استفاده از دست سازه های گوناگون را مانند بلوک ها، برای 
کمک به دانش آموزان در درک مفاهيم انتزاعی از قبيل درک اعداد 
به وسيله اشيای محسوس مورد حمايت قرار داد. در اوايل قرن بيستم 
ميزبانی  و  کرد  تأسيس  مدارسی  ـ۱۸۷۰)   ۱۹۵۲) مونته سوری  نيز، 
پيروانی را پذيرفت که بر اهميت تجربيات يادگيری عينی و معتبر تأکيد 
می کردند. او معتقد بود که دانش آموزان با استفاده از دست سازه های 
تهيه شدة مناسب، ميل فطری و درونی خود را با يادگيری از طريق 
خود جهت دهی اکتشافی، واقعی می کنند (به نقل از وارد، ۱۹۷۱). در 
بين سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰، پيدايش دست سازه ها در کالس های 
ابتدايی بر اساس نظرية ذلتان ديينز برای تصديق استفاده از آن ها، 

به سرعت افزايش يافت.  

۳. تعريف دست سازه ها
اغلب  و  می شوند  ظاهر  متنوعی  شکل های  در  دست سازه ها 
ابزارهای  به عنوان  که  می شوند  تعريف  فيزيکی  «اشيای  به صورت 
با يادگيری  تا دانش آموزان را  تدريس مورد استفاده قرار می گيرند 
عملی رياضی درگير کنند. (بوگان، هارپر و وايت مير، ۲۰۰۹). بنابراين، 
دست سازه ها می توانند از يک فروشگاه خريداری شوند، يا از خانه آورده 
شوند يا اينکه توسط معلم و دانش آموز ساخته شوند. از نظر اسميت 
(۲۰۰۹)، يک دست سازة خوب می تواند مانند پلی، فاصله بين رياضيات 
رسمی و رياضيات غيررسمی را پر کند. کندی (۱۹۸۶) دست سازه ها 
را اشيائی معرفی می کند که می توانند چندين حس را درگير کنند، 
به اين معنا که اين اشيا توسط دانش آموزان لمس می شوند، حرکت 
داده می شوند، مرتب می شوند ، دست ورزی های ديگری روی آن ها 
انجام می شوند. از ديدگاه موير (۲۰۰۱)، دست سازه ها ابزارهايی هستند 
که ايده های انتزاعی رياضيات را به طور صريح، روشن و محسوس 
نمايش می دهند. استين و بووالينو (۲۰۰۱) نيز دست سازه ها را به عنوان 
يکی از راه هايی که رياضيات را برای دانش آموزان با معنا می کنند، 

معرفی کرده اند.
دست سازه ها به سه شکل يافت می شوند:

� دست سازه های ساخته نشده که با ابزارهای در دسترس، توسط 
معلم و دانش آموز ساخته می شوند.

صنايع  شرکت های  توسط  که  شده  ساخته  دست سازه های   �
آموزشی تهيه می شوند.

� دست سازه های مجازی که شباهت زيادی به دست سازه های 
رايانه يافت می شوند (مارشال و سوان،  فيزيکی دارند و در محيط 

  .(۲۰۰۵

می تواند  يک دست سازة خوب 
مانند پلی، فاصله بين رياضيات 
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به کارگيری  چگونگی   .۴
دست سازه ها

هدف از به کارگيری دست سازه ها 
آوردن  فراهم  رياضی،  کالس های  در 
مدل ها عينی از ايده های مجرد رياضی 
يک  مستقيم  نمايش  که  زمانی  است. 
ابزارهای  از  استفاده  با  رياضی  مفهوم 
دست ورزی شده واقعًا غيرممکن است، 
برای يادگيرنده اين احتمال وجود دارد 
مناسب  کاربرد  طريق  از  بتواند  که 
دست سازه در يک محيط کاری معنادار، 
يک مفهوم رياضی بسازد يا يک رابطة 
رياضی را کشف کند. عالوه بر تدريس 
دست سازه  از  می توان  جديد،  مفاهيم 
برای شناخت درک جاری دانش آموزان 
هم  نمود.  استفاده  رياضی  مفاهيم  از 
چنين، دست سازه می تواند برای بهبود و 
پالودن تعاريف رياضی دانش آموزان مفيد 

واقع شود (اولکان و تولوک، ۲۰۰۴).
کلمنتس (۱۹۹۹) اشاره می کند که «بايد در  ديدگاه های رايج 
دربارة استفاده از دست سازه ها تجديد نظر شود. معلمان و دانش آ موزان 
نبايد بدون دقت از آن استفاده کنند. ماهيت فيزيکی يک دست سازه، 
معنای رياضی يک ايده را دربر نمی گيرد. دست سازه ها برای تضمين 
عادت های  ايجاد  به صورت  اغلب  و  نيستند  کافی  معنادار  يادگيری 
رفتاری از آن ها استفاده می شود. دست سازه ها بايد در زمينه ای از 
کارهای آموزشی که فعاالنه، دانش آموزان را با راهنمايی های معلم 
تشويق به تفکر می کنند، به کار برده شوند. دانش آموزان ممکن است 
در ابتدا برای ساختن معانی، نيازمند اشيای عينی و محسوس باشند، 
اما آن ها بايد با بازتاب آنچه که بر روی دست سازه ها انجام می دهند، 
به درک معانی نايل شوند،... زمينه ای که يک دست سازه مورد استفاده 
قرار می گيرد، نيازمند اين است که هم از نظر محتوا و هم از نظر 

بيان درس، مورد توجه قرار گيرد.»
اسميت (۲۰۰۹) ادعا کرد که به همان ميزان که تدريس بدون 

دست سازه صورت می گيرد، به همان اندازه نيز روش های اشتباه و 
نادرست بسياری در تدريس با دست سازه ها وجود دارد. دست سازه های 
رياضی بايد برای دانش آموزان مناسب باشند و به گونه ای انتخاب شوند 
که هدف های ويژه و اهداف برنامة رياضی را در نظر بگيرند. برای 
معلمان اين نکته مهم است که به دانش آموزانشان اجازه دهند تا زمانی 
برای بازی با دست سازه ها داشته باشند. بعد از اين که دانش آموزان 
پی به دست سازه ها بردند، وسايل و مواد، ديگر سرگرمی نيستند و در 

برنامة درسی، در جايگاه حقيقی شان به حساب می آيند.
استين و بوالينو (۲۰۰۱) يادآور شدند که «اگر دست سازه ها در 
هنگام تدريس به دقت مورد استفاده قرار نگيرند، آن گاه آن ها کوچک تر 
از اشيای پشت ويترين می شوند که فقط برای نگاه کردن و بازی 
خوب هستند، اما برای يادگيری غيرضروری می شوند.» استفاده از 
دست سازه ها در محيطی که معلم از آن ها به عنوان عاملی برای تشويق 
کردن تفکر دربارة يک موضوع استفاده می کند، می تواند به حق و 
به جا باشد. عالوه بر اين، دانش آموز بايد دربارة اين تفکر صحبت کند 
تا معلمان به اين که آيا دانش مورد نياز ساخته شده است يا خير، 
پی ببرند. مشاهدة دقيق کار دانش آموزان با دست سازه ها يک ابزار 
مفيد و مؤثر برای تصميم گيری درباره اين است که آيا يادگيری رخ 

داده است يا خير.
عالوه بر اين ها، اسکمپ (۱۹۸۶) مشاهدات دانش آموزان را هنگام 
استفاده از دست سازه که به عنوان بصيرت و بينش آن ها شرح داد. 
و بيان کرد که: «اين موضوع مثل اين است که تفکر آن ها خارج 

می شود و بر روی ميز قرار می گيرد.»

۵. تحقيقات انجام گرفته در رابطه با دست سازه ها
استفاده از دست سازه ها توسط NCTM توصيه شده است، چرا 
که هم نظرية يادگيری و هم تحقيقات آموزشی در کالس درس از 
آن حمايت می کنند. «دست سازه ها به دانش آموزان کمک می کنند 
که از طريق حرکت از تجربيات حسی به استدالل های انتزاعی، به 
يادگيری بپردازند. وقتی دانش آموزان با اشيا دست ورزی می کنند، آن ها 
اولين گام را به سوی فهميدن مراحل و روش های رياضی برمی دارند. 
استفادة مؤثر از دست سازه ها می تواند به داشن آموزان در ارتباط دادن 
ايده ها و تصحيح دانِش مورد نظر کمک کند به طوری که آن ها درک 

که  ميزان  همان  به   
دست سازه  بدون  تدريس 
همان  به  می گيرد،  صورت 
اندازه نيز روش های اشتباه و 
نادرست بسياری در تدريس 
با دست سازه ها وجود دارد. 
دست سازه های رياضی بايد 
برای دانش آموزان مناسب 
باشند و به گونه ای انتخاب 
شوند که هدف های ويژه و 
اهداف برنامة رياضی را در 

نظر بگيرند

مطالعات بسياری نشان 
که دست سازه ها،  می دهند 
بلند  و  مدت  کوتاه  حافظه 
در  را  آموزان  داشن  مدت 

رياضی افزايش می دهند
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عميقی از مفاهيم رياضی به دست آورند.
بيش از چندين دهه گذشته، محققان کاربرد دست سازه ها را در 
پايه های مختلف و در کشورهای متفاوت مورد مطالعه قرار دادند. 
اکثر مطالعات داللت بر افزايش دستاورد رياضی مبنی بر به کارگيری 
خوب دست سازه ها دارند. هم چنين، مطالعات بسياری نشان می دهند 
که دست سازه ها، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت داشن آموزان را در 

رياضی افزايش می دهند.
استفاده  که  می کند  اشاره   (۱۹۹۶) کاستون  ـ  کاين  تحقيقات 
از دست سازه ها، به بهتر شدن محيط در کالس های رياضی کمک 
می کند. زمانی که دانش آموزان با دست سازه ها کار می کنند و سپس 
فرصتی برای ارائه تجربياتشان داده می شود، نه تنها يادگيری رياضی 
آن ها افزايش يافته بلکه اضطراب رياضی آن ها نيز به طور چشم گيری 

کاهش می يابد. 
پوچنر، تايلر، ادونل و فيک (۲۰۰۸)، موردی شامل چهار کالس 
از  استفاده  تأثير  تا  گرفتند  نظر  در  مطالعه  برای  را  ابتدايی  درس 
که  ابتدايی  دورة  دانش آموزان  رياضی  پيشرفت  در  را  دست سازه ها 
از  بيش  گرفتند  تصميم  محقق  چهار  اين  دهند.  قرار  بررسی  مورد 
اين که عملکرد رياضی دانش آموزان را بررسی کنند، روش  معلمان را 
در به کارگيری دست سازه ها مطالعه کنند. نتيجة پژوهش نشان داد که 
در يک کالس از چهار کالس مورد مطالعه، کاربرد دست سازه، بيش 
از آن که به يادگيری دانش آموزان کمک کند، عامل بازدارنده بود. 
محققان به اين جمع بندی رسيدند که اين امر، به سبب توجه گسترده و 
عميق به رويه ها و عملکرد دانش آموزان در آموزش رياضی مدرسه ای 
معلمان  که  دريافتند  چنين  هم  محققان  است.  داده  رخ  آمريکا  در 
نيازمند حمايت هستند تا برحسب کاربرد دست سازه ها تصميم بگيرند 
که چه زمان و چگونه از دست سازه ها استفاده کنند تا هم خودشان 
و هم دانش آموزانشان، دربارة ايده های رياضی به روشنی فکر کنند. 
از  که  دانش آموزانی  که  کردند  اشاره   (۱۹۸۸) هايبرت  و  ورن 
دست سازه ها به عنوان يک عادت رفتاری بدون کمترين و يا حتی هيچ 
درکی از مفاهيم رياضياتی استفاده می کنند، درگير رويه ها هستند. ۹ 
دانش آموز از پايه چهارم، ۱۰ دانش آ موز از پايه پنجم و ۱۰ دانش آموز 
از پايه ششم دربارة مفهوم اعشار که از اشيائی همچون ده بلوک پايه 
به عنوان منبع استفاده می شد، آموزش ديدند. بيشتر دانش آموزان بين 

بلوک ها و نمادهايی که تقريبًا برای عالمت گذاری عموميت داشت، 
ارتباط برقرار کردند.

و  جمع  ياددهی  برای  مختلف  روش  سه  تأثير   (۱۹۷۱) بيسيو 
تفريق کسرها را تحليل کرد. در روش اول، معلمان و دانش آموزان 
از دست سازه  استفاده نکردند، در روش دوم تنها معلم برای نشان 
دادن مفاهيم به دانش آموزان از دست سازه استفاده کرد. در روش 
سوم معلمان و دانش آموزان از دست سازه استفاده کردند. اگرچه بيسيو 
دريافت که استفادة منفعل از دست سازه به وسيله معلم در روش دوم 
تأثير يکسانی در استفادة فعال به وسيلة دانش آموز دارد، اما هر دو روش 

 معلمان نيازمند حمايت هستند تا برحسب 
کاربرد دست سازه ها تصميم بگيرند که چه زمان 
و چگونه از دست سازه ها استفاده کنند تا هم 
خودشان و هم دانش آموزانشان، دربارة ايده های 

رياضی به روشنی فکر کنند

مؤثرتر از روش آموزشی بودند که از دست سازه  استفاده نشده بود.
در همين راستا، فينما در سال ۱۹۷۲، تحقيقاتش را بر روی استفاده 
از ميله های کوئيزنر خالصه کرد که حساب را در مقايسه با روش های 
سنتی تدريس کند. او دريافت که استفاده از دست سازه برای کالس 
اولی ها مطلوب است، اما استفاده از ميله ها برای کالس های دوم 
و سوم نتيجه کمتری می دهد. فينما نتيجه گرفت که «نشانه هايی 
وجود دارد که هنگامی که محيط آموزشی شامل تمرينات برتری با 
مدل های مناسب با سطح شناخت دانش آموزان است، آن ها مطالب 
را بهتر می آموزند و توصية او اين بود که معلمان از دست سازه در 
کالس های پائين تر استفاده کنند و سپس به تدريج استفاده از دست 
سازه را کاهش دهند و به دانش آموز اجازه دهند مفاهيم را بيشتر به 

شکل نمادين درک کند.
هم چنين، سويدام و هيگنز (۱۹۷۷) فرا تحليلی از ۴۰ مطالعة انجام 
شده دربارة استفاده و تأثير دست سازه ها بر روی پيشرفت رياضی 
دانش آموزان انجام دادند. ۶۰٪ از مطالعات نشان داد که استفاده از 
دست سازه تأثير مثبتی بر روی يادگيری رياضی دارد، ۳۰٪ تأثيری 
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از پيشرفت نشان نداد و ۱۰٪ روش های سنتی بدون دست سازه را 
مورد تأکيد قرار دادند.

در يک کار مشابه، سوول (۱۹۸۹) فرا تحليل ديگری از ۶۰ تحقيق 
در رابطه با تأثير روش های گوناگون دست سازه ها بر يادگيری رياضی 
دانش آموزان سال دوم انجام داد. در پايان اين فراتحقيق، او متوجه 
شد که استفاده از دست سازه ها باعث پيشرفت در رياضيات در يک 
دوره تحصيلی می شود. سپس او تحقيق ديگری انجام داد. مطالعه 
بود  فيزيکی  مدل های  با  يا طوالنی تر  ساله  يک  آموزش  شامل  او 
که يادگيری دانش آموزان را افزايش می داد. آزمايشات کوتاه مدت 
نشان داد که تفاوتی در استفاده از دست سازه ها 
و بدون استفاده از آن وجود ندارد. بلکه مطالعات 
حاکی از آن بود که يادگيری عميق در آموزش 
توسط  تدريس  در  دست سازه ها  از  استفاده  با 
آموزش های  با  معلمانی  يا  دانشگاه  محققان 
طوالنی مدت برای چگونگی استفاده از ابزار، 

صورت می گيرد.
کرامر و همکاران (۲۰۰۲) هم در مطالعات 
دانش آموزان  از  نفر   ۱۶۰۰ روی  بر  جديد 
بين  مقايسه ای  پنجم،  و  چهارم  کالس های 
درسی  برنامه  که  دانش آموزانی  پيشرفت 
به  نسبت  داشتند  کسرها  آموزش  برای  سنتی 
دانش آموزانی که برنامه درسی ويژه ای با تأکيد بر روی استفاده از 
دست سازه داشتند، انجام داد. دانش آموزانی که در دوره آموزشی آن ها، 
تدريس با استفاده از دست سازه ها بود، از نظر آماری نمرات باالتری 

در امتحانات و آموزش های پيشرفت تحصيلی کسب کردند. 

نقش  با  رابطه  در  انجام شده  تحقيقات 
دانش آموزان  رياضی  يادگيری  در  دست سازه ها 

کم توان و دارای اختالل در يادگيری
در   (۲۰۰۱) عمومی  درسی  برنامة  دستيابی  ملی  مرکز 
مروری از ۱۴ مطالعه، به اين نتيجه رسيد که استفاده از دست سازه ها 
در مقايسه با آموزش های سنتی تأثير مثبتی بر دستاورد دانش آموزان 

داشته است. به ويژه برای دانش آموزان کم توان و دارای اختالل در 
يادگيری رياضی و تبحر محدود در زبان انگليسی و دانش آموزانی با 
موفقيت تحصيلی پايين، مفيد واقع شده است (نقل شده در روزيک 

و اوکونل، ۲۰۰۱).
که  بودند  داده  نشان  قبًال  نيز   (۱۹۸۶) ويلموت  و  سورنتون 
دست سازه ها، ابزارهای مؤثری در ارتقای درک رياضياتی دانش آموزان 

کم توان هستند.
قبًال هم مارتينز (۱۹۸۷) ادعا کرده بود که دست سازه ها برای 
دانش آموزانی که دارای اضطراب رياضی هستند، به عنوان يک راه 
چاره است. دست سازه ها به عنوان يکی از منابع بهبود ياددهی رياضی 
برای تمامی سطوح دانش آموزان، از گسترة دانش آموزان کندذهن تا 

باهوش پيشنهاد شده است (پيترسن، مرکر و اشا، ۱۹۸۸).
تأثير سه مرحلة مختلف  باالخره، ميلر و مرکر در سال ۱۹۹۳، 
آموزش محسوس، نيمه محسوس، انتزاعی را بر روی مهارت محاسباتی 
دانش آموزان دارای اختالل يادگيری انجام دادند. در مرحلة محسوس، 
کردند.  معرفی  محسوس  دست سازه های  از  استفاده  با  را  مفاهيم 
مرحلة نيمه محسوس شامل تمرين يا بازنمايی های تصويری از اشيا 
بود. مرحلة انتزاعی تنها کار با نمادهای انتزاعی را به دانش آموزان 
پيشنهاد می کرد. دانش آموزان در دو مرحلة اول پيشرفت بيشتری در 

درک مفاهيم نشان دادند.

۶. نقش دست سازة رياضی در تدريس مثلثات
برای اهميت درس مثلثات، تنها به گفتة شهرياری (۱۳۷۹) بسنده 
می کنيم که «اگر بگوييم که مثلثات در تمام زمينه های دانش بشری 
(از علوم نظری گرفته تا صنايع و فنون) ريشه دوانيده و بدون استفاده 
از آن، همة رشته های علمی دچار نوعی توقف می شوند، سخنی به 
اغراق نگفته ايم». هم چنين، با توجه به بيان ضرورت وجود مثلثات در 
 ،NCTM) برنامة درسی رياضی توسط شورای ملی معلمان رياضی
۲۰۰۰)، چنين استنباط می شود که الزم است به اين موضوع توجه 
فعاليت های  که  می دهند  نشان  انجام شده  تحقيقات  شود.  ويژه ای 
توابع  از  درستی  فهم  نتوانسته اند  رياضی  کالس های  در  تدريسی 
مثلثاتی را ايجاد کنند (ربانی فرد و گويا، ۱۳۸۸). درنتيجه، با توجه به 
غلبة تدريس سنتی مثلثات بر بسياری از کالس های درس رياضی، 

نشانه هايی وجود دارد 
محيط  که  هنگامی  که 
آموزشی شامل تمرينات 
مدل های  با  برتری 
مناسب با سطح شناخت 
دانش آموزان است، آن ها 
مطالب را بهتر می آموزند
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مثلثات  يادگيری  در  دست سازه ها  نقش  بررسی  به  تحقيق،  اين  در 
پرداخته شد تا شايد راهی در جهت بهبود درک مفاهيم مثلثات در 

دانش آموزان پيدا شود.
اهداف اين تحقيق شامل بررسی نقش دست سازه ها بر عملکرد 
در  آنان  مسئلة  مهارت حل  تقويت  بررسی  و  دانش آموزان  رياضی 
درس مثلثات، تشويق دانش آموزان به ساخت دست سازه برای برخی 
و  مطالب  به  دانش آموزان  تمرکز  و  توجه  هدايت  رياضی،  مفاهيم 
مفاهيم درسی، هدايت دانش آموزان به يادگيری مفهومی و باالخره، 
اعتقاد  آموزش  در  وسايل  اين  تأثير  به  که  بود  معلمانی  جلب نظر 

چندانی نداشتند.
اين پژوهش دارای دو فرضية اصلی و شش فرضية فرعی بود. 
(نحوة  بود  مثلثاتی  دايره  دست سازة  تحقيق  اين  در  مستقل  متغير 
تهيه و ساخت آن در شمارة ۱۰۲ مجله آمده است)، عملکرد رياضی 
دانش آموزان و تقويت مهارت حل مسئله به عنوان متغير وابسته بود.

جامعة آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلية دانش آموزان 
سال  در  که  ايران  شهرهای  از  يکی  دبيرستان  دوم  پاية  در  دختر 
تحصيلی ۸۹-۸۸ مشغول به تحصيل بودند تشکيل داد. نمونة تحقيق 
شامل دو کالس ۳۰ نفری از دانش آموزان دختر سال دوم دبيرستان 
در رشتة رياضی بود. نمونه گيری با روش چندمرحله ای انجام شد. (در 
اين روش، افراد جامعه با توجه به سلسله مراتبی از واحدهای بزرگ 
به واحدهای کوچک تقسيم می شوند و نمونه گيری در هر مرحله از 

واحد مورد نظر انجام می گيرد.)
اين پژوهش از نوع طرح های نيمه آزمايشی بود که در آن ها، امکان 
کنترل يا دست کاری کامل متغير يا متغيرها وجود ندارد. با توجه به 
همسانی ميانگين نمرات نيمسال اول دو کالس در درس رياضی، 
کالس الف به عنوان گروه آزمايش و کالس ب به عنوان گروه کنترل 
انتخاب شد. برای گروه آزمايش يک جلسه برای آشنايی با دست سازه 
و آموزش نحوة ساخت و حرکت اجزاء و جلسة دوم برای رفع اشکاالت 
و سؤاالت دست سازه های ساخته شده توسط دانش آموزان اختصاص 
يافت. زمان تدريس، انجام فعاليت های کالسی و برگزاری آزمون در 

هر دو گروه، يکسان بود.
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش سه سری سؤاالت پيش آزمون و 
پس آزمون بود که مربوط به سه مبحث رسم زوايا در موقعيت استاندارد، 

کاهش يا افزايش مقادير سينوس و 
کسينوس در چهار ناحيه، تعيين مقادير 
تمامی  برای  کسينوس  و  سينوس 
زوايای درس مثلثات بود. نتايج اين 
پژوهش در دو بخش آمار توصيفی و 

استنباطی تحليل گرديد.
يافته های پژوهش نشان می دهد 
عملکرد  به  مربوط  قسمت  در  که 
در  زوايا  رسم  مبحث  در  رياضی 
ميانگين  تفاوت  استاندارد،  موقعيت 
نمرات گروه آزمايش و کنترل ۲۲/۹ 
کاهش  يا  افزايش  مبحث  درصد، 
مقادير سينوس و کسينوس در چهار 
تعيين  مبحث  و  درصد،   ۱۳/۲ ناحيه 
برای  کسينوس  و  سينوس  مقادير 
است.  درصد   ۲۹ /۸ زوايا  تمامی 
هم چنين در قسمت مربوط به مهارت 
حل مسئله، اختالف ميانگين نمرات 
گروه آزمايش و کنترل در مبحث رسم 

زوايا ۱۶/۵ درصد، مبحث افزايش يا 
درصد،   ۱۳/۴ ناحيه  چهار  در  کسينوس  و  سينوس  مقادير  کاهش 
 ۳۱ زوايا،  تمامی  برای  کسينوس  و  سينوس  مقادير  تعيين  مبحث 
درصد به دست آمد. به طور کلی، با استفاده از نتايج آماری بيان شده 
و مشاهدات محققان، می توان نتيجه گرفت که بين نمرات پس آزمون 
از  استفاده  و  دارد  وجود  معناداری  تفاوت  آزمايش  و  کنترل  گروه 
دست سازة دايرة مثلثاتی متحرک بر عملکرد رياضی و مهارت حل 

مسئله در دانش آموزان تأثير مثبتی داشته است.

۷. نتيجه گيری
بنا به نظر مرکر (۱۹۹۲)، معلمان بايد مفاهيم رياضی و مراحل 
تدريس منطقی آن ها را بدانند و درک کنند. انتظار اوليه از دست سازه ها 
اين است که می توانند مفاهيم  رياضی را با اشيا و فرايندهای آشنا 
برای دانش آموزان، پيوند دهند و آن ها می توانند به ساخت رياضياتی 

با  ن  ا ز مو نش آ ا د
دست سازه  از  استفاده 
ياد  رياضی  به راحتی 
معلم  بلکه  نمی گيرند، 
آشکاری  به طور  بايد 
نحوة استفاده از آن را به 
دانش آموزان نشان دهد و 
به آن ها در کشف و تمرکز 
رياضی  مفاهيم  روی  بر 
کمک کند. از اين گذشته، 
خود  ذهن  در  بايد  معلم 
هدف مشخصی را برای 
فعاليت ها داشته باشد و با 
طراحی سؤاالت مناسب، 
اجازه  دانش آموزان  به 
دهد که آن ها دانش مورد 

نياز خودشان را بسازند
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درنتيجه،  باشد.  دسترسی  قابل  دانش آموزان  برای  که  کنند  کمک 
جذاب تر  دانش آموزان  برای  را  رياضی  اين چنين  که  می رود  انتظار 
کند و آن ها را قادر سازد که بين نمادهای رياضی و مفاهيم مشاهده 

شده، ارتباط معناداری برقرار کنند.
سخن پايانی اين که توجه داشته باشيم دانش آموزان با استفاده 
از دست سازه به راحتی رياضی ياد نمی گيرند، بلکه معلم بايد به طور 
آشکاری نحوة استفاده از آن را به دانش آموزان نشان دهد و به آن ها 
در کشف و تمرکز بر روی مفاهيم رياضی کمک کند. از اين گذشته، 
معلم بايد در ذهن خود هدف مشخصی را برای فعاليت ها داشته باشد 
و با طراحی سؤاالت مناسب، به دانش آموزان اجازه دهد که آن ها 

دانش مورد نياز خودشان را بسازند.
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علي زماني
كارشناس ارشد رياضي محض، دامغان

مقدمه
تجربه كار و شركت در كالس هاي درس و ضمن خدمت حسابان 
جديدالتأليف، اين نتيجه سودمند را برايم به ارمغان آورد كه دريافتم 
نگاه دانش آموزان از يك سو و دبيران رياضي از سوي ديگر، به اين 
كتاب متفاوت است. هر چند كه ديدگاه هاي دبيران رياضي نسبت به 
اين كتاب بسيار قابل احترام است، اما دانش آموزان راحت تر و زودتر 
خود را با اين كتاب وفق داده اند. (شايد علت اين باشد كه اين كتاب 

تجربه اول آموزشي هر دو گروه است) البته نامگذاري اين كتاب با 
نام حسابان از آنجا كه بحث انتگرال در آن مطرح نشده است جاي 

سؤال دارد.
مطالب  كتاب جديدالتأليف حسابان۱،  در  كه  است  اين  حقيقت 
و  بيشتر  را  دانش آموزان  بيان شده است كه  گونه اي  به  مفاهيم  و 
بهتر درگير مسائل مي كند و همين امر شايد براي دبيران رياضي در 
كالس هاي درس خوشايند نباشد چرا كه از يك سو، نگراني كمبود 
دبيران معموًال عادت كرده و  ما  ديگر  از سوي  و  دارد  وقت وجود 
دوست داريم خود، مستقيمًا گوينده و ارائه دهنده مفاهيم و قضاياي 
رياضي باشيم تا اينكه دانش آموزان را به سمتي هدايت كنيم كه خود 

به درك مفاهيم و قضايا برسند.
به جرأت مي توان گفت يكي از تفاوت هاي عمده كتاب حسابان 
قديم و جديد نوع و چيدمان فعاليت ها، تمرين ها و وجود مسائل باز 
ـ پاسخ آن است كه بررسي، تفكر و تجزيه و تحليل آنها از سوي 
دبيران و دانش آموزان مي تواند آثار پربار و گرانبهايي را به همراه 
داشته باشد. البته اين مهم، خود يكي از اهداف تغيير كتب درسي 
رياضيات دبيرستاني است كه سنگ بناي آن از سال هاي قبل با تأليف 

كتابهايي از جمله هندسه ۱ و ۲ گذاشته شده است.
همان طور كه مي دانيم مسئله ها قلب رياضيات و حل مسئله قلب 
ابزارهاي  و  روش ها  با  مسئله  يك  حل  مي باشد.  رياضي  يادگيري 
متفاوت و استفاده از استراتژي «تغيير ديدگاه»، ذهن را پويا نموده و 

سبب بروز ابتكار و خالقيت در بين دبيران و دانش آموزان مي شود.
در ادامه  مسئله اي از كتاب حسابان جديدالتأليف مطرح مي شود كه 
با روش هاي مختلف حل شده است. بكوشيد مزايا و معايب هر روش 

را يافته و خودتان به روش يا روش هاي ديگر آن را حل كنيد.

اشاره
به دليل اهميت نقش معلم، برنامه های آموزش معلمان از 
اهميت ويژه ای برخوردار است. مجلة رشد آموزش رياضی 
در نظر دارد که اين مهم را به عنوان يکی از وظايف اصلی 
خويش بداند. به همين منظور، ستونی در مجله با عنوان 
روايت های معلمان رياضی باز شده است تا از طريق آن، 
بتوانيم رابطة نزديک تری با معلمان رياضی برقرار کنيم. اين 
روايت ها برای محققان و معلمان محقق فرصت ارزنده ای 
به وجود می آورد تا به تبيين نظريه های آموزشی و تدريس که 
از دل کالس درس و عمل معلم می جوشد، بپردازند. آن گاه 
نظريه ها به عمل درمی آيند و مجدداً عمل به نظريه کشانده 

می شود و اين فرآيند هم چنان ادامه پيدا می کند.
از همکاران گرامی انتظار می رود که روايت های خود را 
برای ما بفرستند. علم زمانی ارزشمند است که در اختيار 
عموم قرار گيرد، زيرا که زکات علم نشر آن است. معلمان 
عزيز بايد به اهميت تجربه های خود واقف شوند و با پويايی 

به غنی تر کردن آن ها بپردازند.
رشد آموزش رياضی

كارشناس ارشد ري

اشا
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مسئله (تمرين ۱۲ صفحه ۲۴ كتاب حسابان) كمترين مقدار 
f را به ازاي مقادير مثبت x پيدا كنيد؟ (x) x

x
= +

2 تابع 

y f (x)= x بنابراين 0< حل: در همه روش ها چون 0<

روش اول: روش جبري (سهمي)

min
yy x x yx x

x
= + ⇒ − + = ⇒ =22 2 0                                                  سهمي دهانه به باال2

yy
y

⇒ = +
2

2
2

             

miny y⇒ = ⇒ =2 8 2 2     

روش دوم: روش جبري (اتحاد مربع دو جمله اي)

f (x) x ( x ) x
x x x

= + = − + ×22 2 22

( x )
x

= − +22 2 2
                        

همواره مثبت
                                    

) لذا  x )
x

− =22 كمترين مقدار f(x) زماني رخ مي دهد كه 0
miny = 2 2 minx و  = 2

روش سوم: روش جبري (مربع كامل كردن)
y yy x x yx (x )

x
= + ⇒ − + = ⇒ − − + =

2
2 22 2 0 2 02 4

y y(x )⇒ − = −
2

2 22 4      

لذا  است  صفر  برابر  فوق  تساوي  چپ  سمت  مقدار  كمترين 

 min
min

y
x − =02

miny همچنين  = 2 2 miny بنابراين 
− =

2
2 04

. minx = 2 پس 

روش چهارم: روش جبري (دلتا)
y به ازاي مقادير مثبت  x

x
= +

2 چون به دنبال كمترين مقدار 
 x yx− + =2 2 x هستيم بنابراين معادله درجه دوم حاصل يعني 0

بايد دلتاي نامنفي باشد اما 
( y) ( )( ) y yΔ = − − ⇒ − ≥ ⇒ ≥2 24 1 2 8 0 2 2

miny = 2 2 بنابراين 

روش پنجم: روش جبري (بازگشتي)
 x فرض كنيم k كمترين مقدار f(x) باشد لذا بايد براي هر 0<

f اما  (x) k≥ داشته باشيم ⇔
f (x) k x k x k x

x
≥ ⇔ + ≥ ⇔ − + ≥22 2 0

مي خواهد  فوق  نامساوي  و  مي باشد   f مقدار  كمترين   k چون 
x) باشد.  a)− ≥2 x همواره برقرار باشد بايد به فرم 0 براي هر 0<

بنابراين 
x kx (x a) x kx x ax a− + = − ⇔ − + = − +2 2 2 2 22 2 2

a k
k a

⎧ =⎪⇔ ⇒ =⎨
− = −⎪⎩

22 2 2
2

      

روش ششم: روش زير مسئله ها (مسئله هاي كمكي)
 b a و 0< طبق قضيه صفحه ۲۳ كتاب جبر و احتمال اگر 0<

a بنابراين  b ab+
≥2

آنگاه 

min

x
xf (x) x x y

x x

+
= + = × ≥ × × = ⇒ =

2
2 22 2 2 2 2 22

روش هفتم: روش زير مسئله ها (مسئله هاي كمكي)
a

a
+ ≥

1 a آنگاه 2 بنابر تمريني در جبر و احتمال اگر 0<
بنابراين 

min
xf (x) x ( ) y

x x
= + = + ≥ × = ⇒ =

2 22 2 2 2 2 2 2
2

روش هشتم: روش زير مسئله ها (مسئله هاي كمكي)
باشد  آنها  بين  زاويه   θ و  برابر  دو   v

�
و   u
�

اگر  كه  مي دانيم 
آنگاه 

cosu.v u v cos u.v u vθ ≤= θ⎯⎯⎯⎯→ ≤1� � � � � � � �

(نامساوي كوشي ـ شوارتز) 

 v ( , x )
x

=
2�

و   u ( x , )
x

=
2�

مي دهيم  قرار  اكنون 
بنابراين 

u.v x x
x x

u v x
x

⎫
= × + × = ⎪

⎪
⎬
⎪= = + ⎪⎭

2 2 2 2

2

� �

� �

minx x x y
x x x

⇒ ≤ + × + ⇒ ≤ + ⇒ =
2 2 22 2 2 2 2 2
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روش نهم:  روش تنظيم جدول (حذف حالت هاي نامطلوب)
 است را در نظر 

x
2 مستطيل هايي كه طول و عرض آنها x و 

مي گيريم. واضح است كه مساحت آنها مقدار ثابت ۲ است چرا كه 
x = عرض × طول = مساحت 

x
× =

2 2

f نصف محيط چنين مستطيل هايي است. (x) x
x

= +
2 اما 

 y ۲ و   y ۱ و جمع کردن   y
x

=2
2 و   y۱=x نمودارهای رسم  با 

 f (x) y y x
x

= + = +1 2
2 مشاهده می شود که کمترين مقدار تابع 

در محل تالقی دو نمودار y ۱ و y ۲ رخ می دهد لذا 

قطع
                                                                  

min min
min

y x
x x

xy
x

= ⎫
⎪⇒ = ⇒ =⎬

= ⎪⎭

1

2

2 22

                           miny⇒ = + =
22 2 2
2     

 
روش يازدهم: روش هندسی (مربع)

تقسيم بندی  روبه رو  شکل  مطابق  را   x
x

+
2 ضلع  به  مربع 

می کنيم.

طولعرضمساحتنصف محيط

4/521
2

4

/�7 5 3 135
22

5
5

3212
/�5 3 2 883

22
3

3

/�17 2 836
24

3
1/5

/�2 2 2 82222

با توجه به جدول باال مشاهده می شود که کمترين نصف محيط 
وقتی رخ می دهد که مستطيل، مربع باشد لذا

min عرض= طول
min

x
x

⇒ =
2

minx⇒ = 2

ymin=نصف کمترين محيط = + =2 2 2 2 بنابراين 

روش دهم: راهبرد رسم شکل

y

x

y=x
+ x
2

y=x1

y=2 x
2

2

x
2

x
2

x
2

x
2

A B

CD

x

x

x

x

مساحت ۴ مستطيل توليد شده برابر ۲ است و واضح است که به 
خاطر وجود مستطيل کوچکی در مرکز مربع داريم:

مربع  مساحت   ≥ شده  توليد  مستطيل  مساحت   ۴ مجموع 
ABCD

min(x ) x y
x x

⇒ + ≥ × = ⇒ + ≥ ⇒ =22 24 2 8 2 2 2 2

توجه داريم که کمترين مقدار f(x) زمانی رخ می دهد که مساحت 
مستطيل کوچک که در مرکز قرار دارد برابر صفر باشد و آنوقتی است 

. minx = 2 x يعنی 
x

=
2 که 
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روش دوازدهم: روش هندسی (مثلث قائم الزاويه)

 x
x

−
2 x و طول يک ضلع 

x
+
2 مثلث قائم الزاويه ای با وتر 

را در نظر بگيريد بنابر رابطة فيثاغورس داريم:

  X
 +

x2

C

A

B
OH

2xx
4

مساوي با شعاع نيم دايره است. بنابراين
minx y

x
+ ≥ ⇒ =
2 2 2 2 2

روش چهاردهم: روش مشتق (اکسترمم تابع)

) پيوسته و مشتق پذير  , )+∞0 f روی  (x) x
x

= +
2 می دانيم که 

. اما f (x) x
x

′ = − = ⇒ =2
21 0 2 است و داريم: 

lim f (x)

x

f ( )

lim f (x)
x

+

= +∞⎧
⎪

→⎪
⎪⎪ = + =⎨
⎪
⎪ = +∞
⎪

→ +∞⎪⎩

0
22 2 2 2
2

. miny = 2 2 بنابراين 

پي نوشت
۱. به گفتة دكتر ريحاني (از مؤلفين كتاب) در كارگاه آموزشي حسابان شاهرود 
(آبان ماه ۸۹) يكي از اهداف تغيير در كتاب حسابان، استفاده بيشتر از مسائل 

باز ـ پاسخ است.

منابع
بهمن.  اصالح پذير،  محمدتقی؛  طاهری،  وحيد؛  عالميان،  ابراهيم؛  ريحانی،   .۱

(۱۳۸۹). حسابان. شرکت چاپ و نشر کتب درسی.
حل  هنر  آموزش   (۱۳۸۳) جواد.  حاجی بابايی،  آرش؛  رستگار،  يحيی؛  تابش،   .۲

مسئله. شرکت چاپ و نشر کتب درسی.
و  جبر   (۱۳۸۸) يداهللا.  ايلخانی پور،  يحيی؛  تابش،  زهرا؛  گويا،  بيژن؛  زنگنه،   .۳

احتمال. شرکت چاپ و نشر کتب درسی.
۴. پوليا، جرج. (۱۳۶۹) چگونه مسئله را حل کنيم. ترجمه: آرام؛ احمد. انتشارات کيهان.

A

BC

  X
 + x
2

  X
 -

x2

اگر از هر نقطة دلخواه A روی محيط نيمدايره به دو سر قطر 
. اندازة ارتفاع AH برابر است با: Â = �90 وصل کنيم آنگاه 

AH BH CH x AH
x

= × = × = ⇒ =2 42 8 2 2

واضح است که به ازای هر نقطة دلخواه AH ،A كمتر از يا 

BC AC AB (x
x

= − = + +2 2 2 2
2
4 4) (x )

x
− + − =2

2
4 4 8

BC⇒ = 2 2

لذا   x
x

+ ≥
2 2 2 بنابراين   AC BC≥ که  است  واضح 

. miny = 2 2

روش سيزدهم: روش هندسی (دايره)

x) را در نظر بگيريد. ) x
x x

+ = +
2 42 2 نيم دايره ای به قطر 

مسئله ها قلب رياضيات و حل مسئله قلب 

مسئله  يك  حل  مي باشد.  رياضي  يادگيري 

از  ابزارهاي متفاوت و استفاده  با روش ها و 

استراتژي «تغيير ديدگاه»، ذهن را پويا نموده 

و سبب بروز ابتكار و خالقيت در بين دبيران 
و دانش آموزان مي شود
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پيش درآمد
علت ترجمة اين مقاله که بسيار قديمی است، موضوعی است 
انواع  حل  آن،  و  دارند  مشکل  آن  با  دانش آموزان  هم چنان  که 
آموزش حل  به  مقاله،  اين  در  معادالت مختلف است. جيمز ويرت 
در  هنوز  که  مسئله ای  است ـ  پرداخته  عمليات  ترتيب  و  معادله 
اغلب کتاب های درسی رياضی، به وضوح و با جزئيات به آن پرداخته 
به  مقاله  اين  ترجمة  آموزش،  اين  خالی  به سبب جای  است.  نشده 
همکاران تقديم می شود. باز هم تأکيد می شود که اهميت اين مقاله، 
در جدی کردن موضوعی است که ساليان متمادی، سهل ممتنع بوده 
است و اکثرًا، دانش آموزان در البه الی سطور کتاب های درسی رياضی 
و به طور پراکنده، با آن آشنا می شوند و معلمان محترم، بارها ترتيب 
عمليات را به شکل های مختلف آموزش داده اند، اما هنوز هم شاهد 

مشکالت يادگيری دانش آموزان در اين مورد هستيم.

کليدواژه ها: حل معادله، ترتيب عمليات.

وقتی جبر يا مثلثات را به دانش آموزان تدريس می کنم، اغلب 
مانند  معادالتی  به راحتی  اگرچه  آن ها،  می بينم  اين که  از  ناخرسندم 
۳x+۲=۵ را حل می کنند، اما حتی دانش آموزان قوی تر هم برای شروع 
log(x مشکل دارند. در  )+ − + =3 5 2 6 به حل معادالتی نظير 
حالی که اصول حاکم برای حل اين معادله، دقيقًا با اصول حاکم بر معادلة 
خطی باال يکی است. بدين جهت، به ذهنم رسيد که ممکن است تقصير 

اين کار برعهدة تقسيم بندی سنتی معادالت به انواع زير است:
۱. خطی

۲. درجة دو
۳. چندجمله ای های با درجات باالتر

۴. متعالی
راه ديگری با همين اهميت، برای تقسيم بندی معادالت وجود دارد.

۱. معادالتی که در آن ها، مجهول فقط يک بار ظاهر می شود؛
۲. معادالتی که در آن ها، مجهول بيش از يک بار ظاهر می شود.

چند توصيه برای تدريس چگونگی حل معادله به 
دانش آموزان متوسط و ضعيف

جيمز. اف. ويرت، دانشگاه کارولينای شرقی
ترجمة زهرا گويا

ف

له
قا
م
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چون به نظر می رسد که اين دو نوع اخير عنوان ندارند، نوع اول را 
«معادالت کامل» و نوع دوم را «معادالت شکسته» می نامم. اهميت 
اين تقسيم بندی در اين حقيقت نهفته است که تمام معادالت شکستة 
معادالت  به  تعمير می شوند)  (يعنی  تبديل می شوند  اول  قابل حل، 

کامل و بعد حل می شوند.

اصل هدية عيد

من آموزش حل معادالت کامل را ـ هرچند هم که پيچيده باشند، 
برای دانش آموزانم حل کردم. برای اين کار، از «اصل هدية عيد» 
و «دور باز کردن» [کاغذ از هديه] استفاده کردم. اولی، صرفًا يک 
بصيرت است؛ دومی مهارتی است که دانش آموزان با تمرين، بايد 

آن را کسب کنند.
x را در نظر بگيريد. − + =2 5 3 5 معادلة پيچيده ای مانند 

طبق اصل هدية عيد، اين معادله، ما را با موقعيت زير مواجه 
می کند.

کاغذ  با  را  آن  و   (x مجهول  (يعنی،  گرفته  را  ما  هدية  کسی 
کادوهای متعدد پيچيده است. تکليف ما اين است که کاغذها را از 

دور هديه باز کنيم، همين.

پس در مثال باال، هدية عيد (x) در کاغذهای زير پيچيده شده بود:
۱. مربع شده بود؛

۲. ۵ از آن کم شده بود؛
۳. از آن جذر گرفته شده بود؛

۴. ۳ به آن اضافه شده بود؛
۵. باالخره، دوباره از آن جذر گرفته شده بود.

که  است  مهم  نکته  اين  بردم،  کار  به  که  تمثيلی  به  توجه  با 
تشخيص دهيد چه موقعی شروع به باز کردن کاغذهای هدية خود 
کنيد. شما نيازی نداريد که تمام نکته ها را در مورد بسته بندی هدية 
خود بدانيد، به جای آن، همان طور که هر کودکی می داند، شما کاغذ 
کادويی آخری را اول پاره می کنيد. بعد اگر باز هم بسته بندی ديگری 
بود، آن را پاره می کنيد و به همين ترتيب ادامه می دهيد تا به هديه 

برسيد. حاال می توانيم اصل هدية عيد را اعالم کنيم:

يک بسته، با ترتيِب مخالفی که بسته بندی شده، باز می شود، و 
اين کار، گام به گام انجام می شود و از اليه های بيرونی شروع می شود 

تا به آخرين الية درونی برسد.

دور باز کردن

به کارگيری اصل هدية عيد برای حل يک معادله، مستلزم مهارت 
تشخيص و مهارت عمل است. اول، دانش آموز بايد تشخيص دهد 
که آخرين اليه (کاغذ پيچيده شده دور هديه) يعنی «آخرين کاری 
که روی مجهول انجام شده» کدام است. سپس بايد ياد بگيرد که 

دور باز کردن را به طريق زير اجرا کند:
است،  شده  انجام  مجهول  به  نسبت  که  را  کاری  آخرين   .۱

مشخص کند؛
۲. به معکوس آخرين کار انجام شده فکر کند؛

۳. آن معکوس را نسبت به دو طرف معادله اعمال کند (قانون 
طاليی).

اين دور، بارها و بارها تکرار می شود تا معادله حل شود.
ُکندترين  حتی  که  دريافته ام  من  دور،  اين   ۲ گام  با  رابطه  در 
دانش آموزان حقايقی را مانند کم کردن پنج، معکوس اضافه کردن 
است»،   ۶ بر  تقسيم  عمل  معکوس   ،۶ در  «ضرب  يا  پنج است، 
گاهی  (اگرچه  می دانند  است».  کردن  مجذور  معکوس  جذرگيری  و 
اوقات، به جای معکوس، از واژة برعکس کردن استفاده می کنم و 
دانش آموزان بهتر متوجه می شوند). گاهی يک لحظه سردرگم می شوند 
(و گاهی مبهوت) ـ که کشف کنند که عوض کردن عالمت، برعکس 

عوض کردن عالمت است و معکوس کردن برعکس است.
می کند،  اجرا  را  دور  اين   ۳ گام  دانش آموزی  وقتی  هم چنين، 
باز کردن  گام، هميشه  اين  دهد  است که تشخيص  مهم  او  برای 
بيرونی ترين قسمت بسته بندی است که x (هديه) در آن پنهان شده 

است. حاال اگر با معادلة
(x )+ =22 3
مواجه شود، نبايد اين گونه عمل کند که

(x )+ = ±22 3
بلکه بايد تشخيص دهد که برعکس کردن آخرين عملی که روی 
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x انجام شده، توان را لغو می کند و معادلة زير را می دهد:
x + = ±2 3

مثالی از تمرين برای دور باز کردن، در زير داده شده است:
x+ + =3 2 6

دور ۱

۱. معلم: آخرين کاری که روی اين معادله انجام شده چيست؟
دانش آموزان: ۲ به آن اضافه شده است.
۲. معلم: معکوس اضافه کردن ۲ چيست؟

دانش آموزان: کم کردن ۲
انجام  معادله  طرف  دو  برای  را  معکوس کردن  عمل  معلم:   .۳

دهيد. چه به دست می آيد؟
. x+ =3 4 دانش آموزان: (چون ۴=۲-۶ است) 

دور ۲

۱. معلم: آخرين کاری که انجام شده چيست؟
دانش آموزان: جذرگيری

۲. معلم: معکوس جذرگيری چيست؟
دانش آموزان: مجذور کردن

۳. معلم: عمل معکوس را برای دو طرف معادله انجام دهيد.
۳+x=۱۶ (چون ۱۶=۴۲ است) :دانش آموزان

دور ۳

۱. معلم: آخرين کاری که انجام شده چيست؟
دانش آموزان: اضافه کردن ۳ (بعد از کمی ترديد).

۲. معلم: معکوس اين عمل چيست؟
دانش آموزان: کم کردن ۳

۳. معلم: عمل معکوس را برای دو طرف معادله انجام دهيد.
x=۱۳ (چون ۱۳=۳-۱۶ است) :دانش آموزان

توقف

ترتيب عمليات

که  است  کاری  آخرين  تعيين  باز کردن،  دور  در  گام  اولين 
بعضی  است.  شده  انجام  بسته بندی)  الية  (آخرين  مجهول  روی 
آن قدر  معادله  معنی  فهميدن  در  است  ممکن  دانش آموزان،  از 
دارد  احتمال  باشد.  مشکل  آن ها  برای  گام  اين  که  باشند  ضعيف 
برای  بگيرند.  ياد  اول  به  آخر  از  را  عمليات  ترتيب  اين ها،  که 
شروع، آن ها ياد می گيرند که آخرين کاری که انجام شده، هرگز 
مانند  معادله ای  با  وقتی  بنابراين،  نمی شود.  پيدا  پرانتز  داخل 
۵=۶(x۲-۳) روبه رو می شوند، از عالمت منفي غفلت مي كنند، زيرا در 
را فهميدند، دانش آموزان  اوليه  پرانتز است. وقتي اين اصل  داخل 
ضعيف تر مي توانند قانون ترتيب عمليات را (برگردان از آخر به اول 

آن را) به شكل زير ياد بگيريد: 
وقتي كه دنبال آخرين عمل انجام شده در يك فرمول (معادله) 

مي گرديد،
۱. به جاي ضرب يا تقسيم، جمع يا تفريق را برداريد؛

۲. به جاي به توان رساندن، ضرب يا تقسيم را برداريد؛
۳. به جاي استفاده از توابعي مانند لگاريتم، سينوس، كسينوس 

و نظاير آن، به توان  رساندن را انتخاب كنيد.
اول، اگرچه معكوس «تقسيم بر ۵»، «ضرب كردن در ۵» است، 
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چيز غريبي موقع «تقسيم به وسيلة ۵» اتفاق مي افتد. در حقيقت، 
معلم بايد دانش آموزان را قانع كند كه معكوس «تقسيم به وسيلة ۵»، 
دوباره «تقسيم به وسيلة ۵» است! اين يك مفهوم ناآشنا اما قوي 

است. براي مثال، در معادلة 

x
=

−2
6 2

5
آخرين كاري كه روي مجهول انجام شده، «تقسيم به وسيلة ۶» 
 x − =2 5 3 است. حاال، يك دور باز كردن، نتيجه مي دهد كه 

چون ۲ كه به وسيلة ۶ تقسيم شود، ۳ مي شود.
دومين قانون معكوس، شامل معادالتي از نوع زير است

x+ =2 310 6
توجه كنيد كه اين، يك معادلة كامل است. آخرين عمل انجام 
شده كه به نوعي شكسته بسته است اين است «از توان ۱۰ استفاده 
شده» و معكوس آن «گرفتن لگاريتم از طرفين است»! پس يك دوِر 

بازكردن را كه به كار بريم نتيجه مي دهد كه
x log /+ = ≈2 3 6 6 02

به طور طبيعي، از دومين قانون معكوس «گرفتن لگاريتم» نتيجه 
مي شود كه بايد، «از توان ۱۰ استفاده شود». حاال دانش آموز مي تواند 

از عهدة مثالي كه در ابتدا بيان شد، برآيد: 

log(x )+ − + =3 3 2 6
آخرين عمل را با كم كردن ۲، معكوس مي كنيم: 

log(x )+ − =3 3 4
سپس مجذور مي كنيم: 

log(x )+ − =3 3 16
آن گاه ۳ را از طرفين كم مي كنيم 

log(x )− =3 13

چون آخرين عملي كه انجام شده، لگاريتم گيري بوده، با «استفاده 
از توان ۱۰» معكوس مي شود؛ 

x − = 133 10
و باالخره، با اضافه كردن ۳ به دو طرف معادله،

x / / / / / .= + =1310 3 10 000 000 000 000 003

معادالت شكسته 

وقتي دانش آموزي بتواند با موفقيت از عهدة معادالت كامل برآيد، 
مواجه شدن با معادالت شكسته اي مانند 

x x+ = − +23 7 7 5

براي او كمتر مرموز مي شوند. تمام تكنيك هايي كه به كار مي بريم، 
توجيهي براي تعمير معادالت شكسته به گونه اي است كه بتوان 
از روش باز كردن استفاده نمود. چند نمونه از روش هاي تغيير يك 
استفادة  چگونگي  از  مثال هايي  با  كامل  معادلة  به  شكسته  معادلة 

آن ها، از اين قرارند: 
۱. كامل كردن مربع

معادلة شكسته: 
x x+ + =2 6 7 0  

معادلة تعمير شده: 
(x )+ − =23 2 0  

۲. جمع كردن عبارت هاي يكسان در يك طرف
معادلة شكسته:  

x x+ = −5 3 7 4
معادلة تعمير شده:  

x− + = −2 3 4
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۳. از بين بردن كسرها به وسيلة ضرب كردن [طرفين 
وسطين كردن]

معادلة شكسته: 
x

x
−

=
+

2 1 53
 

حذف كسر:  

x x− = +2 1 5 15
معادلة تعمير شده:  

x− − =3 1 15
بر «كامل كردن   ۲ درجه  معادلة  فرمول حل  از  استفاده  اگرچه 
مربع» ارجحيت دارد، تنها به اين دليل است كه آن فرمول، نسخة 

خودبه خودي كامل كردن مربع است.
تعميري ديگر، «جدا كردن عامل هاي صفر» است  يك روش 
كه روشي بسيار قوي است كه سزاوار بحث  بيشتري است. هرگاه 

دانش آموزي معادله اي به شكل 
۰ = حاصل ضرب عامل ها

ديد، بايد بالفاصله مسئلة اصلي را به مسئله هاي جدا بشكند؛
۰ = حل عامل اول 
۰ = حل عامل دوم 

و نظاير آن.
معادالت نتيجه شده هميشه ساده تر از معادلة اوليه هستند. در 
نياز به تعمير ندارند.  حقيقت، آن ها اغلب معادالت كامل هستند و 
البته، جداسازي فقط يك كاربرد باستاني از «تفرقه بنداز و حكومت 

كن» در جبر است.
يك امتياز اضافي ديگر، فرصت مرور ايدة اجتماع مجموعه هاست، 
زيرا مجموعة جواب معادلة اوليه، اجتماع مجموعه جواب هاي معادالت 

جدا شده است. 
بايد متذكر شد كه اصل جداسازي نه تنها در مسايل سنتي مانند 

(x )(x )(x )− − + =1 3 2 0
دخيل است، بلكه به سادگي، مي توان معادالت پيچيده تر را نيز 

با آن، ساده تر كرد. به طور مثال، معادلة 

( x )( )
x

− + =
−

2 15 3 5 02 3

 
x

+ =
−
1 5 02 3 x و  − =25 3 را مي توان به دو معادلة كامل 0

جدا كرد. كه هر كدام به سادگي و با استفاده از تكنيك دور بازكردن، 
حل مي شوند.

تعمير  براي   (No Royal Rood) شاهانه اي  مسير  هيچ  البته، 
معادالت وجود ندارد، زيرا اين كار، تركيبي از عمل سليم و حقه هاي 
به هر حال، روش اساسي  مانند كامل كردن مربع است.  گوناگوني 

تعمير، طبيعي است:
۱. مانعي را كه دو نسخه از مجهول را از هم جدا كرده بيابيد؛

۲. مانع را برداريد يا مجهول را اطراف آن حركت دهيد؛
۳. اين كار را تكرار كنيد تا تعمير كامل شود.

خوشبختانه، روش باال اغلب شكست مي خورد، زيرا در آن صورت، 
رياضي جالب تر است.

مزايا 

يك مزيت مهم در آموزش روش حل معادله عالوه بر اين مزيت 
آشكار كه دانش آموزان مي توانند با آن، معادالت پيچيده و مشكل 
را حل كنند، وجود دارد. ايدة «انجام كاري» روي مجهول، مفهوم 
شهودي تابع است. يعني دانش آموزان بدون آن كه تابع را بدانند، آن 
را ياد مي گيرند. به طور مشخص، ايدة «معكوس عمل انجام شده»، 
مقدمه اي براي مفهوم معكوس تابع (تابع معكوس به) است. بعد از 
آن كه دانش آموز، بر روش بازكردن مسلط شد، آمادگي يادگرفتن 
اين حقيقت سردرگم كننده را دارد كه بعضي اعمال، داراي چندين 
x جذر مي گيريم  =2 9 معكوس پاره اي هستند. بنابراين، وقتي كه از 

. x = ±3 (الية آخري را باز مي كنيم)، بايد بنويسيم 
من اين روِش تدريس حل معادله را طي چندين سال تدريس 
تدوين كردم و آن را بسيار اثربخش يافتم. البته با وقت كافي، براي 
آموزش آن سرمايه گذاري كردم و با تمرين، دور بازكردن، در وجود 

دانش آموزان نهادينه شده است.

منبع اصلي
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چكيده
مفاهيم  فهم  و  درك  در  مي توانند  هنري  و  هندسي  الگوهاي 
روش هاي  كارگاه  اين  در  اين رو  از  باشند.  مؤثر  هندسي  و  رياضي 
ابوالوفاء بوزجاني (قرن ۴ هجري/ ۱۰ ميالدي) براي تقسيم يك مربع 
به چند مربع، و ساختن يك مربع از تركيب چند مربع مورد بررسي 
قرار گرفته و كاربرد آن در هنرهاي اسالمي موجود در شهر اصفهان 
شناسايي شده است. از لحاظ آموزش رياضي، مي توان با طرح چنين 

الگوهايي، خالقيت دانش آموزان را پرورش داد.
هنرهاي  مربع ها،  تركيب  مربع ها،  تقسيم  كليدواژه ها: 

اسالمي.

مقدمه
تا تدريس و يادگيري رياضيات يك فعاليت خالقانه  چه كنيم 
و  دروني  ارتباط هاي  ايجاد  و  هنري  الگوهاي  مطالعه ي  با  باشد؟ 
بيروني مي توان به اين نياز پاسخ داد. پژوهش ها نشان مي دهد كه 
گوناگون  چشم اندازهاي  و  مختلف  ديدگاه هاي  با  فراگيرنده  وقتي 
 .(۲۰۰۰ ،NCTM) آماده ي يادگيري آسانتر و اثربخش تر خواهد بود

تلفيق هنر و رياضيات از اين ايده حمايت مي كند  و به پرورش تفكر 
انتقادي و خالقانه منجر مي شود. هندسه داراي يك جاذبه ي ديدارِي 
فوري براي افراد در همه ي سطوح است و به توسعه ي بينش رياضي 
افراد مي انجامد. الگوهاي هنري به ويژه هنرهاي اسالمي مي تواند 
گنجينه ي بسيار ارزشمندي در تدريس رياضيات باشد. چنان چه در 
سال هاي اخير، توجه معلمان سراسر دنيا به اين موضوع مهم جلب شده 
و بسياري از معلم هاي هندسه به الگوهاي مربوط به هنرهاي اسالمي 

به عنوان منبعي براي فعاليت هاي كالس درس توجه دارند.

نرگس عصارزادگان
دبير رياضي اصفهان
كارگاه ارايه شده در يازدهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران  ـ محمودآباد مازندران

نرگس عصارز
دبير رياضي اص
ا ا آ ا ا ا آ ا ك ا ا ا گا كا

مربوط به الگوهاي هندسِي موجود در هنرهاي اسالمي 
شهر اصفهان له

قا
م
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در بسياري از هنرهاي اسالمي، يك واحد تكراري جهت پوشاندن 
يك سطح به طور كامل به كار مي رود. بيشتر اين واحدها با سازه هاي 
مبتني بر دايره ايجاد مي شوند. دايره يك نقطه ي شروع اساسي به 
عنوان نشانه ي توحيد و يگانگي است. دايره نشانگر ابديت است: نه 
آغاز دارد و نه پايان. شكل هاي ستاره اي با تقسيم پيرامون دايره به 
۵، ۶، ۸، ۱۰ يا ۱۱ نقطه به دست مي آيند. تنها تجهيزات مورد نياز 

يك چوب صاف (نه لزومًا مدرج) و پرگار است.

درك رياضيات به وسيله ي هنر/ آفرينش هنر به 
وسيله ي رياضيات

هنرمند اسالمي كه به دنبال معني دادن به حيات و توجيه زندگي 
قيود  با  كه  را  هندسه  توحيد،  تجسم  بيان  در  است،  خود  هدف دار 
اعتقادي خود سازگار است، برگزيده و به مدد آن نقش هاي زيبايي 
را خلق مي نمايد. نمونه هاي بسياري  وجود دارد كه نشانگر نقش 
هندسه معماري هنرهاي اسالمي است. در معماري اسالمي هر عدد 
بنابر ارتباط نزديكي كه با اشكال هندسي دارد، هويتي دارد، مثًال عدد 

چهار كه با مربع بستگي دارد، نمودار پايداري است.
دهم  هجري/  چهارم  قرن  رياضي  نابغه ي  بوزجاني  ابوالوفاء 
ميالدي در باب نهم كتاب ارزشمند خود درباره ي كاربرد هندسه در 
عمل، دستورالعمل هايي جهت بريدن بعضي اشكال به چند قسمت 
و مرتب كردن آن ها به صورت شكل اوليه براي اهل هنر و صنعت 
شرح داده است. از جمله روش هايي براي تقسيم يك مربع به چند 
مربع و ساختن يك مربع با تركيب چند مربع بيان داشته است. وي 
هم چنين، با شركت در جلساتي كه با حضور هنرمندان و رياضي دان ها 
برگزار مي شد راه حل هايي براي پرسش هاي هنرمندان ارايه مي داد. 
شواهدي وجود دارد كه مستندات گردآوري شده توسط ابوالوفاء تنها 
به قرن چهارم در بغداد محدود نبوده بلكه يك پديده ي گسترده در 

جهان اسالم بوده است.
يكي از مطالب مهم درباره ي بوزجاني در كتاب اعمال هندسي۱ 
حل كامل و بديع مسئله ي تقسيم يك مربع به عده ي معلومي مربع 
به وسيله ي پهلو به پهلو قرار دادن آن ها و بدون استفاده از قضيه ي 
فيثاغورس است. وپكه معتقد است مطالعه ي اين مبحث از كتاب 
اعمال هندسي بوزجاني، تأثيري را كه بررسي كتاب ديوفانتين۲ در 
وي داشته است، ظاهر مي سازد و از طرزي كه بوزجاني مسئله را 
مطرح مي كند و آن را مورد بحث قرار مي دهد مي توان دانست كه 

نسبت هايي كه بين اين مسئله ي هندسي و بعضي از مطالب نظريه ي 
اعداد موجود است، از نظر وي پوشيده نبوده است. [۲]

نمونه هاي بيان شده در كتاب ابوالوفاء بيانگر نوعي ارتباط بين 
هنرمندان و مهندسان است. ابوالوفاء بوزجاني برهان هاي ترسيمي را 
براي ايجاد ارتباط بين هندسه ي نظري و كاربردي آورده است كه 

در نوع خود بي نظير است.
هدف از برگزاري اين كارگاه، بررسي روش هاي به كار رفته توسط 
بوزجاني براي تقسيم يك مربع به چند مربع و هم چنين تركيب چند 
مربع براي ساخت يك مربع است. از سوي ديگر قصد دارم برخي 
و  كاشي كاري ها  در  را  مربع ها  تقسيم  به  مربوط  هندسي  الگوهاي 
كنده كاري هاي چوبي و آجري در مسجد جامع، مسجد امام، مدرسه ي 
چهارباغ، مسجد خان و مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان مورد بررسي قرار 

دهيم و به طور آشكار كاربرد هندسه در عمل را مشاهده كنيم.
از ديدگاه آموزش رياضي، از آن جا كه هندسه جاذبه ي ديداري 
فوري دارد مي توان با بهره گيري از چنين موضوع هايي، در دانش آموزان 
نسبت به رياضي و هندسه عالقه ايجاد كرد، و مهم تر اين كه با بيان 

چنين الگوهايي مي توان خالقيت يادگيرندگان را پرورش داد.

روش هاي بيان شده تسط ابوالوفاء بوزجاني براي 
ادغام و تقسيم مربع ها

ابوالوفاء معتقد است دانستن مقدمه ي كوتاهي از علم حساب براي 
اهل هنر و صنعت الزم است. به زعم ابوالوفاء اعداد بر دو نوع هستند: 
مربع و غير مربع. عدد غير مربع خود بر دو نوع است: اول آن كه از 
دو مربع تشكيل شده باشد مثل سيزده: ۴+۹=۱۳ يعني دو مربع به 
ضلع هاي ۲ و ۳ يا ۴۱ كه ۲۵+۱۶=۴۱ و عبارت است از جمع دو 
مربع به ضلع هاي ۵ و ۴؛ دوم آن كه عدد تركيب دو مربع نباشد مثل 
۷. حال اگر عدد مربع باشد يا از جمع دو مربع تشكيل شده باشد، 
تبديل آن به مربع هاي كوچك تر آسان  تر است و در غير اين صورت، 

كار دشوارتر است.
در اين كارگاه، روش هاي ابوالوفاء بوزجاني براي ادغام و تركيب 

مربع ها در چارچوب چند فعاليت ارايه مي شود:

ابزار مورد نياز
۱- مقواي رنگي

۲- صفحه اي مخصوص چسباندن مربع ها
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۳- قيچي
۴- چسب

۵- خط كش
۶- مداد و پاك كن

۷- پرگار

فعاليت ۱: با استفاده از قيچي، مربع هايي به طول ضلع هاي ۲ 
و ۳ واحد را به چند مربع هم نهشت تقسيم كنيد.

فعاليت ۴: با داشتن دو مربع هم نهشت به طول ضلع ۲ يك 
مربع بسازيد. ۲۲+۲۲=۸

(دو مربع به ضلع ۲ بسازيد، آن ها را از روي قطر به دو نيمه تقسيم 
مي كنيم، قطر اين مربع ها ضلع مربع جديدي است كه مي خواهيد 

بسازيد).

فعاليت ۲:  با ۱۶ مربع هم نهشت (يا هر عدِد مربع ديگري) 
يك مربع بسازيد.

با تعدادي مربع كه تعداد آن ها برابر مجموِع دو 
مربع باشد، يك مربع بسازيد.

الف: حالتي كه دو مربع مساوي باشند؛
فعاليت ۳: با استفاده از دو مربع هم نهشت، يك مربع بسازيد. 

(۲=۱۲+۱۲)
(هريك از مربع ها به ضلع ۱ واحد را از روي قطر به دو نيم كنيد، 

قطر اين مربع ها ضلع مربع جديدي است كه مي خواهيد بسازيد.)

ب: حالتي كه دو مربع مساوي نباشند؛
هم نهشت  مربع   ۱۳ داشتن  با   ۱۳=۴+۹=۲۲+۳۲  :۵ فعاليت 

يك مربع بسازيد.
(چون ۱+۶+۶=۱۳ ابتدا دو مستطيل به ابعاد ۲ در ۳ و يك مربع 
واحد رسم كنيد و ببريد، سپس قطر مستطيل ها را رسم كرده و از روي 
قطر برش دهيد، آن گاه مثلث هاي هم نهشت حاصل را به صورت زير 
دور مربع واحد قرار دهيد، به گونه اي كه قطر مستطيل ها به عنوان 

ضلِع مربع جديد منظور شود.)
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آيا مي توانيد الگوهاي زير را از الگوهاي باال به دست آوريد؟ در 
صورتي كه چهار مثلث ديگر، هم نهشت با مثلث هاي ايجاد شده رسم 
كنيم و به طور متقارن اطراف مربع شكل ۷ قرار دهيم الگوهاي زير 
حاصل مي شوند (هر دو مثلث يك چهارضلعي كايت مانند تشكيل 

مي دهند).

فعاليت ۶: با ۱۰ مربع هم نهشت يك مربع بسيازيد.
 ۳ در  ابعاد ۱  با  دو مستطيل  و  به ضلع ۲  مربعي   ۱۰=۳+۳+۴
بسازيد. قطرهاي آن ها را رسم كرده، بنابراين چهار مثلث هم نهشت 
ايجاد مي شد، آن ها را به گونه اي كه وترشان ضلع مربع جديد باشد 

دور مربعي به ضلع ۲ قرار دهيد:

فعاليت ۷: با ۲۰ مربع هم نهشت يك مربع بسازيد:
۲۲+۴۲=۴+۱۶=۲۰، از طرفي ۴+۸+۸=۱۶ هم چون مثال هاي 

قبلي، مربعي به ضلع ۲ و مستطيل هايي به اضالع ۴ در ۲ رسم كنيد 
(شكل ۷)

فعاليت ۸: از تعدادي مربع هم نهشت كه مربع كامل نباشند و 
از تركيب دو مربع نيز به دست آيند يك مربع بسازيد. براي نمونه با 

استفاده از ۳ مربع هم نهشت، يك مربع بسازيد.
در اين جا ابوالوفا خاطر نشان مي كند به خاطر دشواري كار، اهل 
صنعت و هنر به اشتباه افتاده اند. هندسه دان چون با برهان كار مي كند 
خطا ندارد اما هنرمند و اهل صنعت چون بدون برهان كار مي كنند 
كارشان به خطا آلوده مي شود. در ادامه، ابوالوفا چند راه نادرست را 
كه هنرمندان استفاده مي كرده اند بيان داشته تا ديگران آن را به كار 

نگيرند و در نهايت خود راه حل درست تر را اين گونه بيان مي دارد:
ضلع  بر  را  هريك  و  مي كنيم  نصف  قطر  با  را  مربع  دو  ابتدا 
بر  به گونه اي كه يك گوشه ي هر مثلث  مربع سوم قرار مي دهيم 
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يك گوشه ي مربع منطبق باشد. به اين ترتيب زاويه ي نيم قائمه ي 
هر مثلث در مجاورت زاويه ي قائمه ي مربع سوم و قطر آن بر ضلع 
مربع قرار مي گيرد، لذا قسمت اضافي هر مثلث از طرف ديگر ضلع 
مربع پيش زدگي پيدا مي كند. پس رئوس مثلث هاي چهارگانه را با 
بزرگ  مربع  اضالع  خط ها  اين  مي كنيم،  وصل  هم  به  راست  خط 
هستند، زيرا مثلث هاي اضافي با مثلث هاي ايجاد شده توسط خط 
راست هم نهشت هستند. پس مقدار كم و زياد شده با زاويه ي قائمه 
با هم مساوي هستند در نتيجه زاويه ي قائمه ثابت مي ماند و چهار 
ضلع نيز به همين ترتيب با هم مساوي اند و اين راه حل به صواب 

نزديك تر است.

فعاليت ۹: مي خواهيم از چند مربع نامساوي يك مربع بسازيم. 
چون روش ساخت مربع كلي است، براي تركيب دو مربع شرح مي دهيم 
و بقيه به طور مشابه انجام مي شود. ابتدا دو مربع را بر يكديگر به 
گونه اي قرار مي دهيم كه يك رأس مربع كوچك تر بر يك رأس مربع 
بزرگ تر قرار گيرد، سپس قسمت اضافي از مربع بزرگ تر را از آن  
جدا مي نماييم. بعد از يك طرف اين قسمت مستطيل شكل، با ضلع 
كوچك تر مربع كوچك تري جدا مي كنيم و بقيه ي آن را كه يك طولش 
مساوي ضلع مربع كوچك اوليه است، با آن مربع تركيب مي نماييم. 
مربع  ضلع  مساوي  آن  طول  يك  كه  مستطيل  مربع  دو  نتيجه  در 
كوچك و طول ديگرش مساوي ضلع مربع بزرگ است، به اضافه ي 
يك مربع كوچك تر كه هر ضلعش مساوي تفاضل اضالع دو مربع 

فعاليت ۱۰: مي خواهيم از مربعي با ضلع معلوم مربعي به اندازه ي 
مشخص جدا كنيم. اول به قطر هريك از اضالع مربع نيم دايره هايي 
مي كشيم و سپس پرگار را به اندازه ي ضلع مربعي كه مي خواهيم 
بسازيم باز مي كنيم و به هر گوشه از مربع روي نيم دايره ها نشان 
مي كنيم و بعد اين نقاط را به چهار گوشه ي مربع اتصال مي دهيم 
تا چهار مثلث و مربعي در وسط به دست آيد. البته اين مربع از مربع 
خواسته شده كوچك تر مي باشد. حال اين قسمت ها را جدا مي كنيم 
و از هر دو مثلث مستطيلي مي سازيم و بعد روي هريك از آن ها را 
به اندازه ي طول مربع وسط نشان و آن را جدا مي كنيم. آن چه باقي 
مانده، مربع موردنظر است و از بقيه، يعني مربع مستطيل شامل دو 
مثلث و مربع وسط و باقي مستطيل اول مربع ديگري مي سازيم به 

است به دست مي آيد. حال مربع كوچك به دست آمده را وسط قرار 
مي دهيم و دو مربع مستطيل را بر قطر تقسيم مي كنيم و آن ها را در 

اطراف مربع كوچك قرار مي دهيم. (شكل ۱۰)



۴۵
دوره   28
شماره 4

 تابستان90

۱۰۴

اين ترتيب:
به الگوي زير كه از كتاب كاربرد هندسه در عمل انتخاب شده 
است (مسئله ي ۳۵) توجه كنيد. به مربع ها و مثلث هاي درون شكل 
دقت كنيد. با بررسي كاشي كاري ها، كنده كاري درهاي چوبي و ساير 
هنرهاي اسالمي در ابنيه تاريخي شهر گنبدهاي فيروزه اي اصفهان، 

مي توان نمونه هايي از اين طرح را پيدا كرد.

قرن اخير در آن مطالعه نمود.
به مربع هاي روي ديوارهاي كناري در بناي زير توجه كنيد.

در  بحث  مورد  هندسي  طرح هاي  از  تابلوهايي 
ابنيه ي تاريخي اصفهان

مسجد جمعه اصفهان
نمونه ي بارز پيوند هنر و رياضيات در مسجد جمعه (جامع) اصفهان 
به چشم مي خورد. قدمت مسجد جمعه (جامع) اصفهان كه در ميدان 
قديم اصفهان واقع شده است، به دوران سلجوقيان باز مي گردد. اين 
مسجد مجموعه اي از صنايع معماري و هنرهاي زيباي اسالمي است 
و يادگارهايي از سلسله ها، پادشاهان و حكام ايرانِي بعد از اسالم را 
در بردارد و مي توان تحوالت معماري اسالمي را در ايران در چهارده 

كاشي كاري باال در صفه صاحب قرار دارد، كه دورنماي كلي آن 
را مشاهده مي كنيد:

در كاشي كاري زير، از الگوي ۸ استفاده شده است.

عكس ۱: ايوان شمالي مسجد جمعه اصفهان

عكس ۲: مسجد جمعه اصفهان
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در بناي زير در قسمت هاي كناري مي توان دو جفت كاشي كاري 
قرينه از همين نوع پيدا كرد.

كاشي كاري مربعي زير خود با طرح هاي زيباي هندسي پوشيده 
شده است.

در كاشي كاري مربعي زير كه در قسمت بااليي همان بنا در دو 
طرف به طور قرينه قرار دارد، درون چهارضلعي هاي كايت مانند با 

كلمه ي علي پوشيده شده است.

عكس ۴: ايوان غربي مسجد جمعه اصفهان، معروف به صفه ي استاد در قرن ۶ هجري 
(۱۲ ميالدي) ساخته شد، در دوران شاه سلطان حسين صفوي (۱۷ ميالدي) تعمير 

و با كتيبه هايي تزئين شده است.

عكس ۳: ايوان جنوبي، معروف به صفه صاحب مسجد جمعه اصفهان كه 
براساس آن در قرن ۶ هجري (۱۲ ميالدي) و تزئينات آن در قرن هاي 

۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ (۱۴، ۱۵،۱۶ و ۱۷ ميالدي) ساخته شده است.

عكس ۵: ايوان غربي مسجد جمعه اصفهان

عكس ۶: ايوان غربي مسجد جامع اصفهان
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در كاشي كاري بعدي كه در مسجد جامع اصفهان قرار دارد، 
در چهارضلعي هاي ايجاد شده شعري به خط بنايي درباره ي حضرت 

علي موالي مسلمانان نگاشته شده است.
چون نامه جرم ما به هم پيچيدند
بردند و به ميزان عمل سنجيدند

بيش از همه كس گناه ما بود ولي
ما را به محبت علي بخشيدند

مسجد شيخ لطف اهللا
نمونه ي زير كنده كاري روي چوب، و در واقع تقسيم بندي منتظم 
صفحه با الگوي شكل ۱۳ است كه در مسجد شيخ لطف اهللا، ميدان 
امام اصفهان قرار دارد. اين مسجد در قرن ۱۱ هجري قمري (هفدهم 
ميالدي) به فرمان شاه عباس اول ساخته شد. يكي از باستان شناسان 
بنا را  اين  بنا چنين گفته است: «به سختي مي توان  اين  درباره ي 

محصول دست بشر دانست.»

كاشي  بنايي،  خط  به  كتيبه  غربي.  ايوان  اصفهان،  جامع  مسجد   :۸ عكس 
كاري معرق برجسته.

عكس ۷: نماي نزديك كاشي كاري كه با نام حضرت علي(ع) پوشيده شده است. 

كاش ا خط ك غ ا ا ا ف ا ا ۸ عكس ۹: كنده كاري روي چوب روي دري در مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان ك
(ميدان نقش جهان)

شكل ۱۳
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مسجد خان
ساخت اين مسجد نيز به دوران شاه سليمان صفوي (۱۰۹۰ هجري 

قمري/ هفدهم ميالدي) باز مي گردد.

مسجد جامع عباسي اصفهان
اين مسجد در دوره ي صفويان بنا شده است. ساخت مسجد در 

۱۰۲۰ هجري قمري (حدود هفدهم ميالدي) آغاز شده است.

عكس ۱۱: نماي نزديك تزئينات آجري مسجد خان

عكس ۱۰، تزئينات آجري مسجد خان

اصفهان  عباسي  جامع  مسجد  در  موجود  كاري هاي  كاشي   ،۱۲ عكس 
(ميدان نقش جهان)

عكس ۱۳، دورنماي كاشي كاري
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۳. سيف، علي اكبر. (۱۳۷۸). روش تهيه ي پژوهش نامه. تهران: دوران.
۴. حيدرنيا، محسن. (۱۳۸۱). نابغه ي بوزجان، گزيده ي مقاالت سمينار بين المللي 

۵. ابوالوفاي بوزجاني: تهران: انتشارات بين المللي الهدي.
۶. قرباني، ابوالقاسم. (۱۳۵۰). رياضي دانان ايراني از خوارزمي تا ابن سينا. تهران.

۷. گروه مرمت. دانشكده ي معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي. (۱۳۷۲). 
۸. گزارشي درباره ي به كارگيري هندسه در هنرهاي اسالمي.

9. Ozdural, Alpay. (1995). ABUL WAFA, Artisans, and 
Ornamental Arts. The Genius of Buzdgan Seminar. Iran.

عكس ۱۵: كاشي كاري مربعي واقع در مدرسه چهارباغ

پی نوشت
۱. نام كامل اين كتاب «فيما يحتاج اليه الصانع من اعمال الهندسه» و به زبان 

عربي است، و در فارسي كاربرد هندسه در عمل ناميده مي شود.

2. Diophante

منابع
۱. جذبي، سيد علي رضا. (۱۳۶۹). هندسه ي ايراني، كاربرد هندسه در عمل. تهران: 

سروش. (تاريخ نسخه ي اصلي قرن چهارم هجري قمري).
(ترجمه حسين علي  بويه.  آل  دوره  در  اصفهان  (۱۳۵۶). مسجد جامع  اوژن.   .۲

سلطان زاده). تهران: سازمان ملي حفاظت آثار باستاني.

عكس ۱۴، تابلوهايي كه به طور قرينه در قسمت هاي كناري دو بناي فوق در ضلع شرقي و غربي مسجد قرار گرفته اند.

مدرسه چهارباغ
مهم ترين و زيباترين بناي سلطنت شاه سلطان حسين (۱۱۱۶-

۱۱۲۶ هجري قمري/ حدود هفدهم ميالدي) است.
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چکيده
حل مسئله نوعی از يادگيری پيچيده است. مسئله و تالش برای 
حل آن، جزئی از زندگی هر فرد است. تمايل به حل مسئله، به خودی 
خود ثمربخش است زيرا می تواند سرانجام، منجر به تصميمی جدی 
شود که بدون ترديد، موجب تغيير در تفکر افراد خواهد شد. بعد از 
آموزش های  می گيرد،  فرا  خانواده  محيط  در  فرد  که  آموزش هايی 
به عنوان آموزش دوره عمومی  ابتدايی  رسمی و در شروع، آموزش 

شروع می شود. 
يک حل کننده مسئله، اغلب کسی است که سؤال می کند، جستجو 
می کند و راه حل هايی را برای مسائل می يابد، يعنی درک و فهم خود 
را از مسئله، با يافتن يک راه حل نشان می دهد. به وسيلة اين درک 
و فهم است که راه حل های به دست آمده را در موقعيت های مختلف 
به کار می برد. بدين سبب شايسته است که کودکان را تشويق كنيم 
تا با درگير شدن در فعاليت های معمولی رياضی که در زندگی روزمره 
وجود دارد مانند اندازه گيری، وزن کردن، شمارش اعداد و مقايسه 

قيمت های اجناس خريداری شده، توانايی حل مسئله آنها افزايش 
يابد تا بدين ترتيب، دانش آموزان به سمت روش های آموزشی فعال 

هدايت شوند.
کليدواژه ها: حل مسئله، انواع مسئله، آموزش حل مسئله. 

يادگيری توسط مسائلی که نياز به حل شدن دارند انجام می شود 
به گفتة جوناسن۱ (۲۰۰۳)، سؤال هايی از قبيل اين که چگونه برای 
عمليات  يک  چگونه  بپردازم»،  آن را  پول  جديد،  ماشين  يک  خريد 
جديد بازاريابی را برای دستيابی به اهداف بازارمان طراحی می کنيم» 
از  حمايت  برای  «چگونه  باشيم؟»  دوست  دشمنانمان  با  «چگونه 
خدمات شهری، سطح سرمايه گذاری ها را باال ببريم؟» همگی مسايلی 

هستند که نيازمند حل اند.
در وب سايت گروه رياضی و علوم کامپيوتر دانشگاه سنت لوئيس۲ 
(۲۰۰۴) آمده است که «هر حرفه و شغلی را می توان از راه های خاص 

نسترن طاهرزاده بروجنی ـ کارشناس ارشد برنامه ريزی آموزشی
مهدی ربيعی ـ کارشناس ارشد برنامه ريزی آموزشی و
آموزگار شهرضا
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قواعد و دستورهايی  به طور خالصه، مجموعة  داد.  ياد  يا  يادگرفت 
که برای رسيدن به هدفی به کار گرفته می شود روش نام دارد. در 
رياضيات هم مانند هر علم و فنی برای آموزش و ياد دادنش روش های 
روش های  عنوان  تحت  روش ها  اين  از  ما  دارد.  وجود  خاصی 

تدريس رياضی ياد می کنيم.
بسياری از معلمان از به کاربردن واژه مسئله خودداری می کنند؛ 
زيرا يک مسئله راه حل های گوناگونی را می تواند در برداشته باشد. 
بسياری از مسائلی که مردم هر روز در زندگی روزانه خود با آنها روبرو 
می شوند از نوع بد سازمان يافته هستند که معموًال مبهم اند، مانند 

مسائل علمی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی (شعبانی، ۱۳۸۶).
داد  نشان  (تيمز)  علوم  و  رياضيات  بين المللی  مطالعة  سومين 
که دانش آموزان در اغلب مسئله های آزمون کتبی، عملکرد پايينی 
داشته اند. در واقع، گويا و رفيع پور (۱۳۸۳) مدعی اند که دانش آموزان، 
توانايی يا مهارت حل مسئله را ندارند، بيشتر دانش آموزان از حل 
مسئله گريزانند و دليل عمده آن عدم آموزش صحيح در دوره های 

ابتدايی و راهنمايی است.
به طور مثال فالح (۱۳۸۶)، مشاهده کرده است که اغلب معلمان، 
متوجه نقش دانش آموزان و فعاليت او در جريان يادگيری نيستند. 
را  به آن  را طرح و مطالب مربوط  تنهايی مسئله  به  معموًال معلم، 
جمع آوری می کند، سپس آن را سازمان دهی می کند و با پيدا کردن 
راه حل، شخصًا به حل مسئله می پردازد. درحالی که به اعتقاد وی، 
برای ياد گيری بامعنا، دانش آموز بايد شخصًا در مقابل مسائل قرار 
گيرد، ذهن خود را به کار اندازد و برای حل مسائل اقدام کند. فالح 
در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است که يکی از داليل ناتوانی 
دانش آموزان در درس رياضی، فقدان طرحی برای آموزش مهارت های 
حل مسئله به آنهاست يا به عبارتی ديگر، معلمان به دانش آموزان ياد 

نداده اند که چگونه مسئله حل کنند.

مسئله چيست؟

مسئله جست وجوی آگاهانه برای رسيدن به هدفی روشن ولی در 
بدو امر غيرقابل دسترس است. (پوليا، ۱۳۸۲). طاهرزاده (۱۳۸۸) معتقد 
است که مسئله زمانی پديد می آيد که از موضوعی باخبر شويم و در 
آغاز، راه حلی برای آن نيابيم. آن گاه اين موضوع به مسئله ای تبديل 
می شود که آرامش ما را برهم می زند و وادار می شويم که آگاهانه در 

جست وجوی راه يا وسيله ای برای حل آن برآييم و تا زمانی که آن 
راه حل يا وسيله را پيدا نکنيم، به آرامش کلی نمی رسيم.

جوناسن (۲۰۰۳) در تعريف مسئله به دو جنبه توجه دارد؛ اول 
زمينه ها است. دوم،  بعضی  در  ناشناخته  ماهيتی  اين که هر مسئله، 
حل آن به منزلة يافتن ناشناخته هايی است که بايد ارزش اجتماعی، 
فردی  اگر  وی،  به گفتة  باشند.  داشته  روانی  و  ذهنی  يا  فرهنگی 
موقعيت های مسئله ای و ناشناخته را درک و مشاهده نکند، مسئله ای 

برايش وجود ندارد.

انواع مسئله

جوناسن (۲۰۰۳) مسائل را به دو دستة داستانی و اشکال يابی 
تقسيم می کند.

مسائل داستانی: مسائل داستانی معمول ترين مسائلی هستند 
که مورد استفاده قرار می گيرند. راه حل مرسوم اين نوع مسائل اين 
است که مسئله حل کن ها ابتدا لغات کليدی را در صورت (داستان) 
مسئله يافته، سپس راه و روش مناسبی را برای حل مسئله می يابند 
و آنگاه آن  راه و روش را به کار برده و در پايان، پاسخ های خود را به 
اميد اين که درست خواهند بود، وارسی می کنند. مسائل داستانی فقط 
نيازمند محاسبات درست نيستند بلکه مستلزم فهم درست اطالعات 
معنايی  ساختار  تشخيص  داده ها، صالحيت  تجسم  متن، صالحيت 
مسئله، صالحيت توالی درست فعاليت های راه حل يابی صالحيت در 

ارزشيابی روش هايی اند که برای حل مسئله به کار رفته اند.
جوناسن (۲۰۰۳) همچنين معتقد است که يک تحليل شناختی از 
شرايط الزم برای حل مسائل ، نشان می دهد که يادگيرندگان بايستی 

 در رياضيات هم مانند هر علم و فنی برای آموزش و ياد 
دادنش روش های خاصی وجود دارد. ما از اين روش ها 

تحت عنوان روش های تدريس رياضی ياد می کنيم

اغلب معلمان، متوجه نقش دانش آموزان و فعاليت او در 
جريان يادگيری نيستند. معموالً معلم، به تنهايی مسئله را 
طرح و مطالب مربوط به آن را جمع آوری می کند، سپس 
آن را سازمان دهی می کند و با پيدا کردن راه حل، شخصًا به 

حل مسئله می پردازد
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کارهای زير را انجام دهند:
و  مسئله  عبارت  خواندن  يعنی  جمله،  ترکيبات  و  اجزا  تعيين    �

تفکيک اجزاي مسئله.
�   تالش برای طبقه بندی کردن نوع مسئله از طريق:

حل  قبًال  که  مسائلی  با  مسئله  محتوای  سطح  مقايسة   (۱
شده اند.

۲) مقايسه وابستگی های ساختاری شرح داده شده در مسئله با 
الگوهای مسئله يا مسائل حل شده قبلی.

يا
�   ايجاد يک بازنمايی ذهنی از مسألة حل شده توسط:

۱) شناسايی ماهيت مسئله از طريق تعيين سطح محتوا.
۲) طرح نقشه به منظور يافتن الگويی ساختاری برای مسئله.

�  تخمين ميزان درستی راه حل و مناسب بودن واحدهای انتخاب 
شده (مسافت، طول و...)

�  حل با استفاده از فرمول ها (فونت معمولي)
�  يادآوری محتوای مسئله و توجه به ساختار ماهوی مسئله مطابق 

با نوع مسئله.

۲. مسائل اشکال يابی

انواع  معمول ترين  که  مسائلی اند  جمله  از  اشکال يابی  مسائل 
تجارب حل مسئله را در دنيای حرفه ای دارا هستند. از اشکال يابی 
يک مودم گرفته تا يک سيستم سرد کننده در يخچال يک فروشگاه 
مدرن و تالش های اشکال يابی برای يافتن عيب و نقص در بعضی 

از سيستم های عامل، همگی در اين دسته قرار دارند.
و  رويه ای  دانش  مفهومی،  دانش  نيازمند  اثربخش  اشکال يابی 

دانش رهيافتی است. 

حل مسئله

يکی از مشکالتی که در پژوهش های مربوط به حل مسئله است، 
وجود تعاريف بسيار از واژة «حل مسئله» است. 

به گفتة سيف (۱۳۸۲)، حل مسئله نوعی از يادگيری بسيار پيچيده 
است که برخی از صاحبنظران، آن را نوعی يادگيری تازه می دانند 
و برخی ديگر، آن را انتقال يادگيری به حساب می آورند که در آن، 
دانش و مهارت های قبًال  آموخته شده در موقعيت های جديد مورد 

استفاده قرار می گيرد.
در همين راستا، جوناسن (۲۰۰۳) مدعی است که زمانی مفيد 
است که بتوان آن را در وضعيت های خاص به کار برد و اين توانايی 
به کارگيری رياضيات در وضعيت های متفاوت است که «حل مسئله» 
ناميده می شود و يکی از اهداف اساسی و اصلی رياضيات، آموزش 

چگونگی حل مسئله به کودکان است (جوناسن، ۲۰۰۳).
کرکلی (۲۰۰۳) ابراز می دارد که در زمان حال، حل مسئله شامل 
مجموعه ای از مؤلفه های پيچيدة شناختی، رفتاری و نگرشی است. 
هم چنين، جوناسن (۲۰۰۳)، مدل های ذهنی را شامل دانش (علم) در 
مورد ساختار مسئله، دانش در مورد چگونگی انجام آزمون ها و ديگر 
فعاليت های مرتبط با حل مسئله، حل مسئله های ذهنی و شناخت 
به کاربردن  کيفيت  و  زمان  به  نسبت  آگاهی  و  آن  اصلی  ساختار 

روش ها می داند. 
کاربرد رياضيات همواره با فرض وجود يک مدل همراه است. 
مدل سازی فرايند برگرداندن يک مسئله از موقعيت واقعی به يک 
مدل رياضی است. مدل رياضی جنبه های خاصی از يک مسئله در 
موقعيت واقعی را به نمايش می گذارد. بنابراين، مدل سازی مهم ترين 

بخش برقراری ارتباط بين رياضيات و دنيای واقعی است.

حل مسئله و زندگی واقعی

دانش آموزان برای حل مسألة پيچيده بايد اطالعات حاصل از منابع 
را مورد بررسی  تلفيق کرده، ديدگاه های متفاوت  با هم  را  مختلف 
قرار دهند؛ فرضيه های مختلف را با هم تلفيق کنند، فرضيه ای جديد 
بسازند و به آزمايش گذاشته و به راه حل بديع و تازه برسند و آن 

راه حل را مورد ارزشيابی قرار دهند (شعبانی، ۱۳۸۶).

کاربرد رياضيات همواره با فرض وجود يک مدل همراه 
از  برگرداندن يک مسئله  فرايند  است. مدل سازی 
موقعيت واقعی به يک مدل رياضی است. مدل رياضی 
جنبه های خاصی از يک مسئله در موقعيت واقعی را به 
نمايش می گذارد. بنابراين، مدل سازی مهم ترين بخش 

برقراری ارتباط بين رياضيات و دنيای واقعی است
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از سمت روش های آموزش سنتی به سمت آموزش رياضی مبتنی بر 
حل مسئله هدايت کرد.
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معلم می تواند توسط درگير کردن دانش آموزان در فعاليت های 
رياضياتی عادی روزمره (مانند، اندازه گيری، حساب کردن هزينه های 
خانواده و مقايسة قيمت های اجناس) دانش آموزان را تشويق می کند 

تا مسئله حل کن های خوبی شوند.
ديويی به عنوان يک تجربه گرا معتقد بود که دانش، خود تجربه 
است و تجربة واقعی در عمل نهفته است و عمل پيش از دانش است. 
در نظر وی، تعليم و تربيت جريانی مداوم است که مسؤليت اصلی 
آن، بازسازی تجارب اندوخته شدة فرد است. ديويی مدرسه را جايی 
می داند که يادگيرنده از طريق تجربة خود با ديگران، ياد می گيرد. 
وی معتقد است که هر مقدار که دانش آموز، مدرسه را مؤسسه ای 

برای رشد بيشتر بداند خالق تر و بانشاط تر خواهد بود. 
تنها در صورتی که مدرسه به صورت بخش کوچکی از جامعه يعنی 
محلی برای درگير شدن فرد با موقعيت ها و مسائل اجتماعی واقعی، 
درآيد، وی می تواند خود را در موقعيت های اجتماعی حس کند که 
نيازمند حل مسئله است و اين مصداق گفتة معروف ديويی است که 
مدرسه دربارة زندگی نيست، بلکه خود زندگی است ـ يعنی فرايند 

زندگی کردن است به آماده شدن برای زندگی آينده.

بحث و نتيجه گيری

به نظر می رسد، نگرش ها و رويکردهای فعلی آموزش در مدارس 
بايستی مورد توجه و تجديدنظر اساسی قرار گيرد. می توان درها را 
به سوی تحول و تجارب جديد فراگيران و معلمان بازکرد و با اتخاذ 
راهبردها و روش های جديد حاصل از پژوهش ها، معلمانی انديشمند 
با نقش راهنما و فراگيرانی جست وجوگر و فعال و آماده برای تحول 
تربيت کرد تا آنان بتوانند راه های خالق، مبتکرانه و انديشمند برای 

مواجهه شدن با مسائل جهان در قرن حاضر بيابند.
ارتقای آموزش در  ايجاد و  برای  را  بايستی زمينه های مساعد 
طول عمر در آموزش ابتدايی و ارتقای پيشرفت تحصيلی از طريق 
آموزش به طريق حل مسئله فراهم آورد. اجرای آموزش های مناسب 
در زمينة حل مسئله در محيط آموزشی فعال و پويا، دانش آموزان را 
به سمت يادگيری های خالق و نوآورانه سوق می دهد. با آموزش های 
مناسب مانند حل مسئله می توان به ارتقای پيشرفت تحصيلی و به 
تبع آن موفقيت در تمام زمينه های زندگی پرداخت و دانش آموزان را 

بخش  به صورت  مدرسه  که  صورتی  در  تنها 
کوچکی از جامعه يعنی محلی برای درگير شدن 
فرد با موقعيت ها و مسائل اجتماعی واقعی، درآيد، 
وی می تواند خود را در موقعيت های اجتماعی حس 
کند که نيازمند حل مسئله است و اين مصداق 
گفتة معروف ديويی است که مدرسه دربارة زندگی 

نيست، بلکه خود زندگی است
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چکيده
کسانی را، حتی در خود آموزش و پرورش می شناسم که معتقدند اگر کسی 
رياضی نداند در زندگی با مشکلی مواجه نخواهد شد. آسيبي که نظام هاي 
آموزشی به رياضيات می زنند فراتر از اينهاست. قبل از هر مقدمه ای اجازه 
دهيد منظره ای را برايتان ترسيم کنم: در يکی از کالس های رياضی اول 
دبيرستان، وقتی تمام فعاليت های کتاب انجام شد، از يکی از دانش آموزان 
خواستم آخرين مثال را برای کالس حل کند و او از انتهای کالس جواب 
داد، «اجازه! من نفهميدم. من رياضيات را دوست ندارم. نمی دانم چرا بايد 

بعد از دورة دبستان، رياضی بخوانم.»
از شروع کالس حواسم بود، او از آن دسته است که رغبتی به انجام 
فعاليت های کالسی نشان نمی دهند. چرا او احتياج زيادی به يادگيری رياضی 
احساس نمی کند؟ و چرا از بودن در کالس رياضی رنج می برد؟ نمی دانم. 
فقط می توانم بگويم برنامة آموزشی، او را در جايی قرار داده است که مجبور 

است در کالس رياضی باشد!؟
را که  انديشه هايم  و  واداشت  به فکر  با چنين موقعيتی مرا  مواجهه 
فقط متکی بر تجربه بوده اند و بايد مورد نقد و بررسی قرار گيرند، به همراه 
سؤاالتی برايتان می نويسم تا کسی از همکاران يا مجلة رشد آموزش رياضی 
منابعی را برای پاسخ به اين سؤاالت به من معرفی کنند، چرا که اگر معلم 
به عنوان مجری آموزشی بداند برنامة آموزشی، از او مي خواهد چه عملی 
انجام دهد و چرا، با عالقة بيشتری به سوی آن جذب می شود و اين باعث 

پيشرفت رياضيات خواهد شد.

کليدواژه ها: نظام جديد، رياضی، دبيرستان، دانش آموز، يادگيری.

چرا دانش آموزان
 از ابتدای ورود به دبيرستان 

انتخاب رشته نمی کنند؟

اشاره
مجله ي رشد آموزش رياضي، تداوم معنادار خود را مديون 

تعامل و تبادل نظر دائمي با مخاطبان اصلي خود كه معلمان رياضي 

به  مي داند.  هستند،  رياضي  معلمان  آموزش  دست اندركاران  و 

همين دليل، بيش ترين تالش اعضاي  هيئت تحريريه ي مجله، 

جست و جو براي پيدا كردن راه هاي مختلف ايجاد چنين تعامل و 

تبادل نظري بوده است. خوشبختانه از سال ۱۳۸۱ كه به همت 

توزيع  و  توليد  كمك آموزشي،  انتشارات  دفتر  محترم  مسئوالن 

مجله، نظم بيش تري يافته و تيراژ آن نيز باالتر رفته است، معلمان 

برقرار كرده اند و  با مجله ي خودشان  ارتباط بيش تري  محترم 

بيش تر از گذشته، ديگاه هاي خود را براي چاپ، ارسال كرده اند. به 

همين دليل، آرزوي ديرينه ي دفتر انتشارات كمك آموزشي و هيئت 

تحريريه ي مجله ي رشد آموزش رياضي مي رود تا تحقق يابد. 

درنتيجه، با نظر هيئت تحريريه ي مجله، قرار شد تا ديدگاه هاي 

ارسالي عينًا و بدون ويرايش چاپ شوند. درضمن، از خوانندگان 

محترم استدعا داريم كه پاسخ گو و منتقد ديدگاه ها باشند و تعامل 

كارآمدتر  و  معنادارتر  آن ها،  بر  بازتاب  از طريق  را  تبادل نظر  و 

كنند. 

رشد آموزش رياضی

عزيزه احمدی
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هر انسانی بر طبق آيين الهی و نيز قوانين بشری گرامی داشته 
دانش آموزان  اينجا  در  من  بحث  مورد  چون  دارد.  حقوقی  و  شده 
دبيرستانی هستند، بياييد سعی کنيم به طور خاص، مروری بر حقوق آنها 
در کالس رياضی داشته باشيم. دانش آموز حق دارد توقع داشته باشد در 
يادگيری رياضی توسط معلم کمک شود.  وی حق دارد خودش را فردی 
با قابليت های باال در يادگيری رياضی بداند. اما نبايد هيچگاه خود را 
فردی ناموفق در رياضيات بداند و از اين جهت احساس شرمندگی 
کند. وی حق دارد با سرعتی که خاص خودش است، پاسخ مسائل 

را ارايه دهد و....
معلم رياضی با وضعيت کنونی کالس، چقدر قادر است اين حقوق 
را رعايت کند؟ اگر بخواهيم اين بندها رعايت شود بايد بيشتر وقت 
کالس صرف دانش آموزانی شود که حتی با مفاهيم ابتدايی تر درگيرند 
يا شتاب کم تری دارند. چطور می توان در کالس تعادلی ايجاد کرد و 
مديريت مناسبی نسبت به کندترها و تندترها (از نظر يادگيری) داشت؟ 
متأسفانه روال معمول آن است که قوت يا ضعف نظام آموزشی را 
فقط به معلمان نسبت می دهند و به راحتی زحمات دوستانم را در اين 
مسير ناديده می گيرند. من بارها شاهد بوده ام که برخی از معلمان 
رياضی چقدر بيش از آنچه وظيفه شان است زحمت می کشند و فقط 

به نتيجة خدمت فرهنگی شان ايمان دارند.
نبايد شرايط  آيا  اما  بتواند معجزه هم بکند.  شايد معلم رياضی 
کالس طوری باشد که بتوان با معجزه آن را به چيز بهتری تبديل کرد؟ 
دانش آموزان کندتر يک روی سکه اند. روی ديگر آن تندترها هستند. 
تکليف آنها چيست که مجبورند مسائل تکراری کالس رياضی را تحمل 
کنند و کالس رياضی براي آنها کسالت آور شود، هم برای کندترها 
هم برای تندترها! مطمئنًا، وضع کنونی کالس رياضی، انگيزه و شوق 
مديريت را از معلم هم می گيرد و اين داستان از ديرباز در کالس های 
رياضی تکرار شده است و بعضي از دانش آموزان، هرچه بدی است 
برای رياضی تصور می کنند و از رياضيات غولی می سازند. باور کنيد 

ترس از رياضيات کم کم دارد به صورت يک «فرهنگ» درمی آيد.
وقت آن رسيده که ببينيم برنامة نظام جديد آموزشی چقدر در 
اين مشکل سهم دارد. زيرا هر کاری نياز به آزمودن دارد تا بتواند 
نقاط قوت و ضعف خود را نشان دهد. در ابتدا کلياتی از برنامة نظام 

جديد برای درس رياضی را يادآور می شوم.
در حال حاضر، چند رشته در شاخة نظری دبيرستان داريم و من 

فقط می خواهم به درس رياضی مربوط به اين شاخه ها بپردازم.
رياضی سال اول برای تمام دانش آموزان دورة متوسطه اجباری 
تمام  در  استفاده  مورد  کتاب  و  بوده  عمومی  آن  رياضيات  و  است 
هنوز  دوره،  اين  در  كه  است  اين  بر  است. فرض  يکسان  شاخه ها 
عاليق و استعداد دانش آموزان شناخته نشده است. گويا هشت سال 
توانايی ها  برای کشف  راهنمايی)  دورة  ابتدايی + ۳ سال  (۵ سال 
کافی نيست که متأسفانه يک سال ديگر هم به اين دورة عمومی 

افزوده می شود.
از سال دوم، دانش آموزان به سمت شاخه های مختلف تحصيلی 
و  رياضی  شاخه هاي  دانش آموزان  سال،  اين  در  می شوند.  هدايت 
تجربی، يک کتاب مشترک را می گذرانند و شاخة انسانی کتاب رياضی 
ندارد و فقط آمار مشترک با ساير رشته ها را می گذراند. در سال سوم 

دبيرستان، تمام شاخه ها رياضيات خاص شاخة خودشان را دارند.
غرض و هدف اصلی از اشاره به اين موضوع اين است که ببينيم 
برنامة نظام جديد آموزش متوسطه چقدر ما را به هدف نهايی آموزش 
و پرورش يعنی يادگيری نزديک کرده است. چون اگر در کيفيت اين 
يادگيری خللی وارد آيد، درحقيقت زحمات و کوشش ها، اوقات گرانبها 
و هزينة همه تلف شده اند. در جواب اين سؤال ها که معلم برای چه 
می کوشد؟ دانش آموز چرا به مدرسه می رود؟ مدارس برای چه تأسيس 
شده اند و غيره، بدون ترديد بايد گفت برای اين که يادگيری انجام شود 
و نسل های جامعه به صورت افرادی توانمند درآيند. البته درصورتی که 
اين يادگيری ها عميق و پايدار باشد، نه از نوع سطحی و طوطی وار 

به خاطر امتحان دادن و نمره گرفتن.
امروزه اين نظر مورد قبول خاص و عام است که آموزش و پرورش 
بدون توجه به مختصات سنی و مراحل رشد و توجه به استعدادها و 

دانش آموز حق دارد توقع داشته باشد 
در يادگيری رياضی توسط معلم کمک 
شود. وی حق دارد خودش را فردی با 
قابليت های باال در يادگيری رياضی بداند. 
اما نبايد هيچگاه خود را فردی ناموفق در 
رياضيات بداند و از اين جهت احساس 
شرمندگی کند. وی حق دارد با سرعتی 
که خاص خودش است، پاسخ مسائل را 

ارايه دهد و....
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عاليق يادگيرنده کاری بيهوده است و اين حقيقتی است که عمًال 
صحت آن معلوم شده و روزبه روز به اهميت آن افزوده می شود.

اما با عجله ای که نظام آموزشی نظام جديد برای ارائة مفاهيم و 
قراردادهای رياضی کتاب سال اول دارد، ديگر برای دانش آموزانی که 
از نظر عالقه و توانايی رياضی ضعيف ترند و معموًال به شاخة انسانی 
می روند، مجالی جهت درک مفاهيم باقی نمی گذارد و به اين ترتيب 
هرچه آموزش مفاهيم رياضی پيشتر می رود، بر درجة ابهام آن افزوده 
می شود و تا آنجا پيش می رود که برای وی به صورت درسی وحشتناک 
جلوه می کند. تازه وقفه ای که در سال دوم برای رياضی شاخة انسانی 
پيش می آيد فاجعه ای ديگر است. با نگاهی به سرفصل های کتاب آمار 
دوم دبيرستان مي توان به اين نتيجه می رسيد که نمی شود جای خالی 
رياضيات سال دوم را با اين کتاب پر کرد. برای اين مشکل هم بايد 
چاره ای انديشيد چه در غير اين صورت، بحث دربارة مفاهيم کتاب 

سال سوم برای دانش آموز شاخة انسانی بيهوده است.
اما در مورد دانش آموزان شاخة رياضی، اگرچه هميشه از ايشان 
توقع داريم زودتر از ديگران رياضيات را درک کنند، اما با وضع کنونی 
فقط خواسته ايم به سرعت کاستی های سال اول را در سالهای دوم و 
سوم جبران کنيم و فرصت کافی برای درونی کردن مفاهيمی چون 

حد و مشتق و... و مفاهيم جبر و هندسه را از آنها گرفته ايم.
بنا به آنچه گفته شد، پيشنهاد می شود جهت اعادة وضع مطلوب، 
به  دبيرستان،  اول  از سال  اجازه دهند دانش آموزان هرچه سريع تر 
رفع  بر  عالوه  تغيير  اين  زيرا  شوند،  هدايت  نظر  مورد  شاخه های 
تمام  برای  نيز  ديگری  دست آوردهای  شد،  اشاره  که  مشکالتی 

شاخه هاي نظري دارد که در زير، به چند مورد آن اشاره می کنم.
۱. با استفاده از فرصت های به دست آمده در اين روش، چه بسا 
دانش آموز رشتة رياضی بتواند به يک متخصص رياضی تبديل شود 

نه فقط يک رياضی خوان.
مثل  است،  متفاوت  سطحی  هر  برای  رياضی  قابليت های   .۲
با  حسابداری.  رشتة  رياضيات  با  رياضی  رشتة  رياضيات  تفاوت 

تغييرات مورد نظر، عالئق و نيازهای هر سه شاخه در تدوين برنامه 
و کتاب های درسی ايشان مدنظر قرار خواهد گرفت، چرا که آموختن 
دانش به صورت انباشته ای از اطالعات الزم و غير الزم کاری است 
که ژان ژاک روسو آن را «انباشتن مغزها» می نامد که بيشتر، اتالف 

اوقات نسل جوان اين جامعه خواهد بود.
۳. صددرصد موفقيت در هر سطحی تعريف مجزايی دارد و با 
انطباق هر فرد با جايگاه مناسب، موفقيت هم منطبق با آن سطح 
به  ُکند  تعريف می شود. چه بسا کسانی که در يک موقعيت  برايش 
حساب می آيند، با انتقال به موقعيت مناسب تر، تند محسوب شوند. 
با توجه به نياز شديد دانش آموزان در اين سنين به تأييد، کمترين 

موفقيت اين تغيير، برآورده شدن اين نياز دانش آموزان است.
۴. از آنجا که رويکرد اعالم شده در کتب تازه  تأليف رياضی اول 
و دوم دبيرستان، ايجاد فرصت يادگيری از طريق انجام فعاليت های 
کالسی است، با تغيير وضعيت موجود و هماهنگ شدن دانش آموزان 

کالس، اجرای روش فعال آسانتر خواهد شد.
۵. محدوديت زمان در کالس رياضی معنايی نخواهد داشت. زيرا 
برنامه ها مطابق با سرعت دانش آموزان هر شاخه تدوين می شوند و 
زمان کافی برای بحث علمی و درگير کردن واقعی تمام دانش آموزان 

در امر يادگيری همين طور برای تمرين رياضی فراهم است.
۶. ارزشيابی به معنای واقعی خود نزديک می شود، زيرا علمای 
آموزشي و ارزشيابی، معتقدند که ارزشيابی معتبر به همراه آموزش معتبر 
امکان پذير است. مادامی که آزمون های پايانی دانش آموزان، معياری 
برای ارزيابی آموخته های آنها و قضاوت دربارة کار معلم تلقی شود، 
موفقيت در آزمون های پايانی محور همة فعاليت های آموزشی می شود 
و نقش ارزشيابی مستمر بسيار کم رنگ می شود. با تغيير پيشنهاد شده، 
نتايج يادگيری با معيارهای خشک و ضوابط پيش ساخته اندازه گيری 

نمی شوند.
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اين داستان از ديرباز در کالسهای رياضی 
دانش آموزان  از  بعضي  و  است  شده  تکرار 
هرچه بدی است برای رياضی تصور می کنند و 
از رياضيات غولی می سازند. باور کنيد ترس از 
رياضيات کم کم دارد به صورت يک «فرهنگ» 
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پايان نامه  چكيده 
كارشناسي ارشد آموزش رياضي 

عنوان: آموزش هندسه با استفاده از دست سازهاي آموزشي و مقايسه 
آن با روش تدريس سنتي در مدارس راهنمايي تحصيلي دخترانه ناحيه 

۱ كرمان در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۸۹

دانشجو: مريم دهقان پور 
استاد راهنما: دكتر محمدرضا فدائي
استاد مشاور: دكتر محمود فرهاديان

داوران: دكتر يوسف بهرام پور، دكتر محمدرضا مواليي
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

تاريخ دفاع: شهريور ۸۹

چكيده 
پژوهش حاضر تحت عنوان روش تدريس هندسه دوره راهنمايي با 
استفاده از دست سازه هاي آموزشي و مقايسه آن با روش تدريس سنتي در 

مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه يك كرمان انجام شده است.
نمونه گيري  روش  به  كنترل  و  آزمايش  گروه  دو  تحقيق  اين  در 

خوشه اي، شامل ۴۰ نفر از دانش آموزان دختر، در نظر گرفته شد. در يك 
گروه با استفاده از دست سازه هاي آموزشي و در يك گروه به روش سنتي 
تدريس شد. سپس براي بررسي فرضيه هاي تحقيق، مباحث قضيه تالس 
و شكل هاي متشابه براي اجراي آزمون ها انتخاب گرديد و پرسشنامه ها 
و آزمون هاي مختلف در اختيار دانش آموزان قرار گرفت. نگرش معلمان 
درباره اثر دست سازه هاي آموزشي بر دانش آموزان توسط پرسشنامه محقق 

ساخته اندازه گيري شد.
در اين پژوهش عالوه بر آمار توصيفي همچون ميانگين و واريانس از 
آزمون t گروه هاي مستقل و X۲ استفاده گرديد، و پس از بررسي و تحليل 

داده ها نتايج زير به دست آمد.
۱. به كارگيري دست سازه ها در آموزش رياضي در مقايسه با روش 
تدريس سنتي بر افزايش ميزان يادگيري، بهبود نگرش مثبت دانش آموزان 
نسبت به اين درس، لذت بيشتر بردن از رياضي، كاستن ترس و اضطراب 
از اين درس، افزايش انگيزه، افزايش مهم و سودمند دانستن رياضيات، 
در  فراشناخت  ميزان  افزايش  و  رياضي  مسئله  حل  توانايي  افزايش 

دانش آموزان مؤثر است.
از  استفاده  درباره  مناسبي  ديدگاه   (٪۸۰) معلمان  اكثريت   .۲

دست سازه هاي آموزشي دارند.
۳. بين مدرك تحصيلي معلمان و ديدگاهشان درباره دست سازه هاي 

آموزشي رابطه معناداري وجود ندارد.
۴. بين سابقه تدريس معلمان در رياضي دوره راهنمايي و ديدگاهشان 

درباره دست سازه هاي آموزشي رابطه معناداري وجود ندارد.
رياضي،  آموزش  سنتي،  تدريس  روش  دست سازه،  كليدواژه ها: 

فراشناخت، حل مسئله، نگرش. 
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عنوان: بررسي ميزان به كارگيري طرح پيشنهادي پوليا براي 
حل مسئله توسط معلمان رياضي مدارس راهنمايي شهر 

كرمان در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۸۹

دانشجو: حميده عسكرپور
استاد راهنما: دكتر محمدرضا فدائي

استاد مشاور: دكتر نعمت ا... موسوي پور
داوران: دكتر محمود فرهاديان، دكتر محمدرضا مواليي

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرمان
تاريخ دفاع: شهريورماه ۱۳۸۹

چكيده
تحصيلي  سال  ز  ا راهنمايي،  دورة  رياضي  كتاب هاي 
۸۳-۸۲ دچار تغيير و تحوالت اساسي شده اند كه اساس اين تغييرات، رويكرد 
حل مسئله براساس «مدل پيشنهادي جورج پوليا براي حل مسئله» است 
كه بخشي با عنوان «حل مسئله» به اين كتاب ها اضافه شده است. براي 
اجراي برنامه هاي آموزش وپرورش نيروي انساني نقش محوري دارد، پس 
معلم در نظام آموزشي داراي نقشي محوري است، به همين دليل، اين 
سؤال مطرح است كه آيا واقعًا بعد از اين همه تالش در جهت تغييرات 
و بهبود كتاب هاي درسي، روش حل مسئله در كالس هاي درس رياضي 
دوره راهنمايي به كار گرفته مي شود و معلمان به چه ميزان با روش حل 
مسئله آشنايي و تا چه ميزان براي اجراي آن تمايل دارند؟ اين پرسش از 
آن جهت مهم و بررسي آن ضروري است كه فهم معلمان از روش حل 
مسئله و آشنايي آنان با اين روش و تمايل آنان در به كارگيري روش موجب 
اقبال آنان از اين روش است. بنابراين محقق، بر آن شد كه با توجه به اين 
سؤاالت و سؤاالتي مشابه با آن و پس از حصول اطمينان از اين كه تحقيقي 
به طور خاص به اين مهم نپرداخته است، ميزان به كارگيري طرح پيشنهادي 

پوليا براي حل مسئله توسط معلمان رياضي راهنمايي را بررسي نمايد.
در اين تحقيق، از مصاحبه، براي جمع  آوري داده هاي مورد نياز استفاده 

شده است.
محقق از انجام اين پژوهش به اين نتيجه دست يافت كه ميزان 
به كارگيري طرح پيشنهادي پوليا براي حل مسئله، توسط معلمان رياضي 
مدارس راهنمايي شهر كرمان در سطحي بسيار پايين تر از سطح مطلوب 

و مورد انتظار است.
كليدواژه ها: چارچوب پوليا. حل مسله. آشنايي معلمان باحل مسله.

عنوان: تأثير فعاليت هاي يادگيري چند رسانه اي براساس 
مدل فن هيلي بر توسعه تفكر هندسي دانش آموزان دوره 

پيش دبستاني

دانشجو: شعله سعيدپور پاريزي
استاد راهنما: دكتر محمدرضا فدائي
استاد مشاور: دكتر محمود فرهاديان

داوران: دكتر اسفنديار اسالمي ـ دكتر محمود محسني مقدم 
تاريخ دفاع: شهريورماه ۱۳۸۹

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه شهيد باهنر كرمان

چكيده 
استفاده از فناوري اطالعات و روش هاي جديد در آموزش وپرورش 
يكي از موضوعات مهم آموزش وپرورش است. كارشناسان در سرتاسر جهان 
روش هاي متعدد و متنوعي براي يادگيري و بهبود كيفيت آن ارائه كرده اند 
كه يكي از اين روش ها آموزش مبتني بر كامپيوتر است. هدف از انجام اين 
پژوهش طراحي و تهيه نرم افزاري چند رسانه اي براي آموزش هندسه به 
كودكان پيش دبستاني بوده است. اين طراحي براساس اصول برنامه ريزي 
درسي دوره پيش دبستاني و مدل پيشنهادي هندسي فن هيلي ارائه گرديد. 
مدل فن هيلي شامل مراحل تشخيص، ديداري، تجزيه، طبقه بندي، استدالل 
و دقت مي باشد. كودكان پيش دبستاني قادر به پيشرفت تا مرحله چهارم يعني 
طبقه بندي مي باشند با توجه به اين موضوع نرم افزاري جهت آموزش كودكان 
تا اين سطح طراحي و توليد شد. نرم افزار ياد شده در مهدكودك هايي كه 
به طور تصادفي از نواحي يك و دو شهر كرمان انتخاب شده بودند به مرحله 
اجرا درآمد. بعد از گذشت دو هفته آزموني از كودكاني كه با نرم افزار آموزش 
ديده بودند (گروه آزمايش) و كودكاني كه سنتي آموزش ديده بودند (گروه 

كنترل) به عمل آمد. نتايج نشان داد: 
در مرحله تشخيص بين دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت چنداني 
وجود نداشت يعني ميانگين نمرات آزمودني در هر دو گروه نزديك به 
هم بود. در مرحله ديداري بين ميانگين نمرات دو گروه تفاوت معنادار 
بود. در دو مرحله تجزيه و طبقه بندي اين تفاوت بسيار زياد و كامًال 
مشهود بود يعني ميانگين نمرات گروه آزمايش بيشتر از گروه كنترل 
بود. اين موضوع اهميت روزافزون استفاده از تكنولوژي و كامپيوتر را 

در آموزش هندسه براي كودكان پيش دبستاني گوشزد مي كند.
كليدواژه ها: فناوري اطالعات، مدل فن هيلي، تفكر هندسي.
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عنوان: استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي آموزش 
رياضي و مقايسه آن با روش هاي سنتي.

دانشجو: رحيم ميرزائي
استاد راهنما: دكتر محمدرضا فدائي
استاد مشاور: دكتر محمود فرهاديان

داوران: دكتر محمود محسني مقدم، دكتر اسفنديار اسالمي
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه شهيد باهنر كرمان

تاريخ دفاع: شهريورماه ۱۳۸۹

چكيده 
از جمله ويژگي هاي عصر جديد كه عصر فناوري اطالعات و ارتباطات 
ناميده مي شود، ورود فناوري هاي جديد در بخش اطالعات و ارتباطات 
مي باشد كه نتايج آن، افزايش حجم و تنوع اطالعات، تغيير كاربردهاي 
اطالعات، تغيير كانال هاي ارتباطي و افزايش ميزان دسترسي به اطالعات 
مي باشد. بنابراين آشنايي با فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و استفاده از 
آن ها كه «سواد اطالعاتي» ناميده مي شود، فراتر از «سواد سنتي» است و 

بايستي با ظهور فناوري هاي نوين مورد توجه تمامي افراد قرار گيرد.
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي اينكه چگونه با استفاده از تكنولوژي 
مي توان به بهبود آموزش رياضي كمك كرد. روش تحقيق توصيفي، 
آزمايشي و ابزار آن پرسش نامه و نرم افزار ميپل۱ مي باشد. اين تحقيق 
 ۲ (IT) يافته هاي مطالعه اي را ارائه مي دهد كه تأثير فناوري اطالعات
و فناوري اطالعات و ارتباطات (ICT) ۳ در اثربخشي آموزش رياضيات 
(درك شهودي) را بيان مي كند. در اين تحقيق تالش شده است تا نقش 
فناوري اطالعات و ارتباطات در سرعت، كيفيت و پويايي انتقال مفاهيم، 

در فرايندهاي ياددهي و يادگيري رياضيات بيان شود.
كليدواژه ها: فناوري اطالعات، فناوري اطالعات و ارتباطات، آموزش 

رياضيات و نرم افزار رياضي ميپل.

پي نوشت 
1. Maple software
2. Information Technologe
3. Information and Communication Technologe

عنوان: تأثير آگاهي دانش آموزان از كاربرد رياضي بر پيشرفت 
تحصيلي آنان. (در بين دانش آموزان سال دوم دبيرستان هاي 

شهرستان ني ريز در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۸۹)

دانشجو: مهدي جمالي
استاد راهنما: دكتر محمدرضا فدائي
استاد مشاور: دكتر محمود فرهاديان

داوران: دكتر يوسف بهرام پور، دكتر محمدرضا مواليي
محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرمان

تاريخ دفاع: شهريورماه ۱۳۸۹

چكيده 
هدف تحقيق۱ بررسي تأثير آگاهي دانش آموزان از كاربردهاي رياضي بر 
يادگيري رياضي آن ها است و اين تأثير به وسيلة يك طرح تمام آزمايشي (تجربي 
حقيقي)۲ سنجيده شده است. جامعة آماري تحقيق شامل دانش آموزان سال 
دوم دبيرستان هاي شهرستان  ني ريز واقع در استان فارس در سال تحصيلي 
۱۳۸۹-۱۳۸۸ است. نمونه آماري۳ كه به صورت تصادفي ساده۴ انتخاب 
شده، يك كالس ۳۰ نفري به عنوان گروه آزمايشي يا تجربي۵ و كالس 
۳۰ نفري ديگري به عنوان گروه گواه يا گروه كنترل۶ است. آموزش 
مطالب رياضي براي گروه آزمايشي همراه با تاريخچه و كاربرد آن ها بوده 
و براي گروه گواه از آموزش معمول كالسي استفاده شد. از پيش آزمون۷ و 
پس آزمون۸ براي سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و آزمون تي، براي 
تحليل داده ها به كار برده شد. نتايج نشان مي دهد، تفاوت معناداري بين دو 
گروه وجود دارد، ميزان يادگيري و ماندگاري مفاهيم در ذهن دانش آموزان 

گروه آزمايشي به مراتب بيشتر از گروه گواه بود.
حقيقي،  تجربي  تحقيق  روش  رياضي،  كاربردهاي  كليدواژه ها: 

يادگيري رياضي.

پي نوشت 
1. Research
2. True Experimental research method
3. Statistical sample
4. Simple random sampling
5. Experimental group
6. Control group
7. Pre test
8. Post test
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دکتر يحيی تابش
 برندة جايزة جهانی

پال ارديش ۲۰۱۰

دکتر يحيی تابش عضو هيئت علمی دانشکدة علوم رياضی دانشگاه 
صنعتی شريف، در تاريخ ۳۰ جوالی ۲۰۱۰ مصادف با ۱۳۸۹/۵/۸، از سوی 
پروفسور پيتر کندراو، رييس کميتة جوايز، فدراسيون جهانی مسابقات 
در سال ۲۰۱۰  پال ارديش  نشان جهانی  برندة  به عنوان  ملی۱  رياضی 

معرفی شدند.
ضمن تبريک به دکتر تابش مختصری از پيشينة فعاليت های ايشان 
به نقل از سايت خانة رياضيات اصفهان که ترجمه ای از متن سايت اين 

فدراسيون است، آمده است:
يحيی تابش در سال ۱۳۳۹ در تهران متولد شد. وی در رشتة مهندسی 
کامپيوتر از دانشگاه صنعتی شريف فارغ التحصيل شد و مدرک دکتری خود 

را در رياضيات کاربردی از دانشگاه سيراکيوس آمريکا اخذ کرد.
وی به مدت ۱۱ سال در دانشگاه صنعتی اصفهان و پس از آن در 
دانشگاه صنعتی شريف مشغول به کار شد. او همچنين به مدت ۴ سال 
رييس دانشکدة علوم رياضی در دانشگاه صنعتی شريف و پس از آن به عنوان 

معاون مرکز کامپيوتر آن دانشگاه منصوب گرديد.
دکتر تابش به مسابقات رياضی و انفورماتيک عالقة زيادی دارد. وی 
يکی از برگزارکنندگان اوليه مسابقة رياضی اصفهان بود ـ مسابقه ای که 
راه را به سوی المپيادهای رياضی ايران و بسياری المپيادهای علمی ديگر 
در ايران باز کرد. او از طراحان و مؤسسان خانه های رياضيات در ايران 
است. همچنين نويسنده و ويراستار نخستين مجلة انجمن رياضی ايران 
(فرهنگ و انديشة رياضی) می باشد. يحيی تابش در ايجاد تحرک در بسياری 
از دانش آموزان و دانشجويان به منظور انتخاب رياضيات و علوم کامپيوتر 
به عنوان رشتة تحصيلی نقش بسزايی دارد. وی در سال های متمادی درگير 
آماده سازی تيم های ايرانی برای شرکت در المپيادهای رياضی بود. تابش 

يکی از برگزارکنندگان بسياری از کارگاه ها و سمينارهای رياضی، علوم 
کامپيوتر و ICT در جريان کنفرانس های داخلی در ايران بود. دکتر تابش 
توسط وزارت آموزش و پرورش ايران به عنوان رييس کميتة توسعة برنامة 
۱۲ ساله (۱۳۷۲-۱۳۷۶) و عضو کميتة توسعة برنامة تحصيلی رياضی و 

کامپيوتر (۱۳۷۶-۱۳۷۷) منصوب شد.
برخی از سمت های دکتر تابش به شرح زير است:

� رئيس انجمن ترويج علم (۱۳۷۸-۱۳۷۶)
� عضو کميتة المپياد رياضی ايران (۱۳۶۶- تاکنون)

ايران  رياضی  المپيادهای  در  ايرانی  تيم های  سرپرست  قائم مقام   �
(۱۳۷۷-۱۳۷۴)

-۱۳۷۸) ايران  رياضی  المپيادهای  در  ايرانی  تيم های  سرپرست   �
(۱۳۸۰

� سرپرست تيم های ايرانی در المپياد بين المللی انفورماتيک (۱۳۶۸-
(۱۳۷۰

� مدير اجرايی مسابقات منطقة غرب آسيا (۱۳۸۲- تاکنون)
� مدير و برگزارکنندة مسابقات مدارس ايران (۱۳۸۶- تاکنون)

 -۱۳۸۷) ايران  در  کانگورو  رياضی  مسابقة  برگزارکنندة  و  مدير   �
تاکنون)

يحيی تابش هسته يک شبکة عظيم از دانشمندان و مهندسان 
جوان ايرانی است، کسی که از بينش و خوش بينی هميشگی او در کار، 

دانش آموزان توانمند بهره می برند.

پی نوشت
1. World Federation of National Mathematics Competitions 
(WFNMC)
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سهيال غالم آزاد
مؤسسة پژوهشى برنامه ريزى درسى و نوآورى هاى آموزشى

استدعای  آمريکايی،  بی نظير  مدرسه ای  نظام  زندگی  و  مرگ  کتاب 
صادقانة يکی از معروف ترين کارشناسان آموزش و پرورش آمريکا جهت 
حفظ و نوسازی آموزش عمومی در اين کشور است. دايان رويچ، نويسندة 
کتاب، معاون وزير سابق آموزش و پرورش و يکی از رهبران تالش برای 
تربيت در  تعليم و  پروفسور  آمريکا،  برنامة درسی در سطح ملی در  توليد 
دهه  چند  در  خود  فعاليت های  بررسی  او ضمن  است.  نيويورک  دانشگاه 
به طور  زمانی  انکار مواضعی که  به  آموزشی،  به منظور اصالحات  گذشته، 
بی شائبه مورد حمايت قرار داده بود می پردازد. رويچ، با مرور بيش از چهل 
سال تحقيق و تجربه، محبوبترين ايده های مطرح برای بازسازی مدارس، 
شامل خصوصی سازی۱، آزمون های استاندارد شده۲، پاسخگويی تنبيهی۳، 
و تکثير بی اثر مدارس چارتر۴ را مورد انتقاد قرار می دهد. او به طور قطعی 
نشان می دهد که چرا يک مدل تجاری راه مناسبی برای بهبود مدارس 
نيست. رويچ با ارائة نمونه هايی از شهرهای بزرگ مانند نيويورک، فيالدلفيا، 
شيکاگو، دنور، و سن دياگو اين معضل را که امروز آموزش عمومی در خطر 

جدی است، مورد بحث قرار می دهد.
رويچ آموزش را کليد توسعة انسانی می داند و اذعان می دارد که ماهيت 
سيستم آموزشی ـ خواه عالی يا قرون وسطی ايی ـ تأثير عميقی بر جامعه 
خواهد داشت. او تأثير آموزش را نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر حيات فرهنگی 
و مدنی انسان ها مورد تأکيد قرار می دهد. از اين رو چالش اصلی نسل فعلی 

را خلق رنسانس ای در آموزش می داند. رنسانسی که فراتر از مهارت های 
پايه ای مورد تأکيد دولت باشد.

رويچ معتقد است اگر ما فقط برای آنچه آزمون ها اندازه گيری می کنند 
ارزش قائل شويم ديگر مدارس پيشرفت نخواهند کرد. او ضمن اشاره به 
اطالعات مفيدی که آزمون ها در زمينة پيشرفت دانش آموزان در خواندن و 
رياضی فراهم می کنند، تأکيد می کند که اين آزمون ها نمی توانند آنچه را 
که در آموزش از همه مهم تر است، اندازه گيری کند؛ چرا که هر آنچه مهم 
در  دانش آموزان  توانايی  مانند  نيست  دقيق  اندازه گيری  قابل  الزامًا  است 
جست وجوی توضيحات بديل، توانايی آنها در طرح سؤاالت مختلف، دنبال 
کردن دانش به طور مستقل، و باالخره توانايی مستقل فکر کردن. به نظر 
رويچ اگر برای فردگرايی ارزش قائل نشويم روح نوآوری، جست وجوگری، 
تصور و تخيل را از دست خواهيم داد و درنتيجه، از آنچه که می تواند به طور 

قوی موجب موفقيت جامعه در حوزه های مختلف شود جدا خواهيم شد.
رويچ ضمن تصريح اين نكته كه همه آموزشگران واقفند كه پاسخ واحدي 
براي پيشرفت و بهبود آموزش وجود ندارد، در اين کتاب رويچ نسخة تجويزی 

روشنی برای بهبود مدارس آمريکا ارائه می دهد که عبارت است از:
نه  آموزشگران،  به عهدة  مدارس  مورد  در  تصميم گيری  واگذاری   �

سياستمداران و تجار
� تدبير يک برنامة درسی ملی واقعی که مشخص کند کودکان در هر پايه 

چه چيزی بايد ياد بگيرند
� توقع از مدارس چارتر برای آموزش کودکانی که به کمک بيشتر نياز 

دارند، نه برای رقابت با مدارس عمومی
� پرداخت دستمزد عادالنه به معلمان برای کار خود، نه پرداخت براساس 

شايستگی مبتنی بر نمرة آزمون های عميقًا ناقص و غير قابل اعتماد.
� تشويق خانواده ها به مشارکت در آموزش کودکان از سال های اوليه.

پي نوشت
1. Privatization
2. Standardized testing
3. Punitive accountability
4. The feckless multiplication of charter schools

برای خانواده ها  آمريکا هستند که  در مدارس  نوآوری  نوعی   charter مدارس
ايجاد انتخاب کرده و پاسخگويی بااليی در قبال نتايج دارند.

مؤسسة پژوهشى برنا

را خلق رنسانس ای در آمو

نام کتاب:
 The Death and Life 
 of the Great American
School System
  Diane Ravitch        :نويسنده
Basic Books               :ناشر
سال انتشار:                    2010
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي

در  در جوالی ۲۰۰۴  روسيه Russian Presentation که  روز  در 
يازدهمين کنگرة بين المللی آموزش رياضی در مسکو برگزار شد، بروشوری 
برای معرفی رياضيات روسيه در اختيار بازديدکنندگان قرار گرفت. در اين 
بروشور، (صفحه ۳ جلد) يک نقاشی از يکی از مدارس روستايی روسيه 

در سال ۱۸۹۵ چاپ شده بود که زير آن نوشته شده بود:

بوگدانوف ـ بلسکی، ۱۹۸۵، حساب ذهنی
مدرسة روستای اس. راچينسکی

آيا می توانيد اين مسئله را در ذهن خود، بدون کاغذ يا کامپيوتر 
حل کنيد؟

جامع  دانشگاه  رياضی  مدرس  کامياب،  زهرا  خانم  سرکار 
علمی ـ کاربردی دو راه حل ذهنی برای اين مسئله ارايه داده اند که 
از ايشان تشکر می کنيم و منتظر راه حل های ديگر شما همکاران 

عزيز معلم هستيم.
سردبير

(a ) (a ) a (a ) (a )− + − + + + + +2 2 2 2 22 1 1 2
365

(a a ) (a a ) a (a a ) (a a )− + + − + + + + + + + +
=

2 2 2 2 24 4 2 1 2 1 4 4
365

a a+ +
= =

2 25 10 2
365 73

( )+ + + + +
⇒ = =

2 2 2 2 2 210 11 12 13 14 12 2 2 1365 73
+ + +

⇒
2 2 2 211 12 13 14 ( )+ +

=
2 215 13 2 2365 73

پاسخ (از زهرا كامياب):

در يازدهمين کنگرة
بين المللی آموزش رياضی
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