
مقد مه 
توسعة همه  جانبة علمی كشور، یکی 
از  هدف هایی است كه به تصریح در اسناد 
باالدستی بر آن تأكيد شده است. با توجه 
به اینکه پيشــرفت در بيشــتر حوزه های 
علوم، به ویژه علــوم كاربردی، مبتنی بر 
علوم پایة قوی و كارآمد اســت، بنابراین 
داشتن چشم انداز برای توسعة علوم دیگر، 
بدون در نظر گرفتن زیرساخت های الزم 
برای توســعه و شکوفایی علوم پایه عملی 
نيست. برای ایجاد توسعة پایدار بی تردید 
نيروی انسانی متخصص، مهم ترین نقش 
را داراســت. بدین منظور و برای دستيابی 
به آنچه در ســند راهبردی توسعة علوم 
پایه و فراتر از آن، ســند چشم انداز 1404 
آمده اســت، نياز مبرمی به ارتباط نزدیک 
دانشگاه و مدرســه وجود دارد كه بتوانند 
از توانایی های خود برای حل مشــکالت 
و پاسخ گویی به نيازهای یکدیگر استفاده 
كنند. یکی از برنامه هایی كه در سال های 

اخير در جهت برقراری ارتباط علمی بين 
دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایة زنجان 
و آموزش و پرورش به اجرا درآمده، برگزاری 
برنامة »مدرسة تابستانی ریاضی« است كه 

موفقيت  قابل توجهی كسب كرده است. 

هدف ها 
به  تابســتانی ریاضی ساالنه  مدرسة 
منظور برقــراری ارتباط هر چه بيشــتر 
دانشگاه و مدرســه و ترویج علوم ریاضی 
برگزار می شــود. هدف های این مدرسه از 

سال 1395 به قرار زیر است: 
 شناساندن زیبایی های علوم ریاضی؛ 

 تبيين كاربردهای ریاضيات؛ 
 تشویق و تمرین كار گروهی؛ 

 كمک به فرایند هدایت تحصيلی؛ 
 تمرین درست اندیشيدن. 

 برنامه ها 
برنامه های مدرسه عبارت اند از: 

é بازدید از محيط دانشگاه؛ 

علی طاهرخانی، سعاد ورسایی
 اعضای هيئت علمی دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایة زنجان 

)از طرف كميتة برگزاری مدرسة تابستانی ریاضی(

دانشکدة ریاضی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایة زنجان 

é انجام بازی های فکری؛ 
é حضور در كارگاه نرم افزار ریاضی؛ 

é شركت در كارگاه حل مسئله؛ 
é حضور در سخنرانی ها؛ 

é اجرای برنامه های دانش آموزی. 
در تمامی این برنامه ها سعی می شود 
دوستی های علمی شکل بگيرند و تقویت 
شوند. این دوستی ها كه مبنای آن عالقه به 
ریاضيات است، گام نخست در »همکاری 
گروهی« و تمرین در جهت آن اســت. در 
این محيط، دانش آموزان فرا می گيرند كه 
چگونه نظــرات خود را ابراز كنند، به آرا و 
نظرات دیگران گــوش دهند و با دیگران 

گفتمان درستی داشته باشند. 

ویژگی های آموزشی در 
مدرسة تابستانی 

1. عالقه، مبنای آموزش: برنامه های 
آموزشــی مدرسه در جهت تعميق عالقة 
دانش آموزان به ریاضی و تشویق و تمرین 
درست اندیشيدن طراحی شده اند. به این 
منظــور در همة برنامه ها بــر زیبایی های 

ریاضی و كاربردهای آن تأكيد می شود. 
2. آموزش ریاضی به عنوان یک 
علــم كاربردی و مرتبــط با زندگی 
روزمره: در برنامه های آموزشــی مدرسه، 
آموزش از طریق بازی و با مشاهدة دوبارة 
واقعيت های ملموس پيرامونی و با به چالش 
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مدرسة تابستانی ریاضی 
ساالنه به منظور برقراری 

ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه 
و مدرسه و ترویج علوم ریاضی 

برگزار می شود. 

كشيدن دانسته های معمول دانش آموزان 
صورت می پذیرد. 

از  آموزشی  استفادة  بر  تأكید   .3
رایانه و فضای ســایبری: نرم افزارهای 
ریاضی و فضای ســایبری برای ارتباط با 
مخاطب، تهية محتوای آموزشی، و به عنوان 
وسيلة كمک آموزشــی مورد استفاده قرار 

می گيرند. 
4. تأكید بــر كارگروهی: در  همة 
برنامه های آموزشــی مدرسه سعی بر آن 
اســت كه یادگيری به صورت كار گروهی 
انجام شود و دانش آموزان با همراهی مربی 
و هم گروهی های خود، با طرح ســؤال  و 
به شيوة استقرایی، خود به پاسخ مطلوب 

دست یابند. 

 جامعة هدف 
در شــرایط كنونی، تحت فشار افکار 
عمومی، اقبال به رشــتة ریاضی كاهشی 
محســوس و نگران كننده یافته است. لذا 
مدرســة تابســتانی، با هدف تأثيرگذاری 
موضعی و كمک به دانش آموزان عالقه مند 
به ریاضی، در جهت انتخاب مطمئن رشتة 
ریاضــی و دنبال كــردن عالقه های خود، 
 دانش آموزان دبيرستانی دورة اول متوسطه 
را به عنوان جامعة هدف مدرسه برگزیده 
اســت. بنابراین مطالب آموزشی مدرسه 

متناسب با آنان تنظيم می شود. 
ظرفيت مدرسه برابر با 80 دانش آموز 
است كه از ميان دانش آموزان عالقه مند به 
ریاضی از استان زنجان و تهران و با توجه 
به كارنامة تحصيلی آنان انتخاب می شوند. 
از سال 1396 به بعد، تمام دانش آموزان به 
مدت 3 روز و 2 شــب در خوابگاه دانشگاه 
اقامت می یابنــد و عالوه بر شــركت در 
برنامه های مدرســه، زندگی دانشجویی را 
نيز تجربه می كنند. ســعی می شود سهم 
دانش آموزان دختر و پســر در این مدرسه 

حتی االمکان یکسان باشد.   
قبــل از آغــاز برنامه های مدرســه، 
دانش آموزان به گروه های پنج نفری تقسيم 
می شــوند و هر گروه به سرپرســتی یک 
دانشجوی تحصيالت تکميلی در برنامه ها 

شــركت می كند. همراهی دانشجویان با 
گروه های دانش آموزی، موجب آشــنایی 
ســریع تر با محيط جدید، اجرای هرچه 
بهتر برنامه ها، و نيل به هدف های آموزشی 

مدرسه در جوی صميمی تر می شود. 

عوامل اجرایی 
عوامل اجرایی شــامل اعضای كميتة 
مدرسه و دانشجویان تحصيالت تکميلي 

منتخب از ميان عالقه مندان است. 

ë ساختار كمیتة مدرسه 
ساختار كميتة مدرسه شامل چهار یا 
پنج عضو  هيئت علمی، سه تا چهار دبير 
آموزش و پرورش، و سه تا چهار دانشجوی 

دكتراست. 
هستة ثابت كميتة مدرسه به ترتيب 
حروف الفبا عبارت اند از: محمود اعجازی 
)دبير از تهــران(، جعفر زنجانی )معاون 
آموزش متوسطة ادارة كل آموزش و پرورش 
زنجــان(، علیرضا شمسیان )دانشجوی 
دكتــرا(، بالل صفت پناه )دانشــجوی 
دكترا(، علــی طاهرخانی )عضو هيئت 
علمی(، سعید كرمی )عضو هيئت علمی(، 
دكترا(،   پســا  )محقق  محمدی  محمد 
مهدی مفیدی )دبير از زنجان(، خدیجه 
ندایی اصل )عضو هيئت علمی(، و سعاد 

ورسایی )عضو هيئت علمی(. 
كميتة مدرســه هر دو هفته یک بار 

تشکيل جلسه می دهد. 

ë وظایف كمیتة مدرسه 
عبارت اند از: 

é تصميم گيــری و برنامه ریزی برای 
مدرسه و بررسی برنامه های پيشنهادی در 

طول سال به مثابه اتاق فکر؛ 
é هماهنگی بــا دانشــگاه و ادارات 
آمــوزش و پــرورش اســتان ها و اجرای 
برنامه های مدرســه با كمک دانشجویان 
دكترا با هدف باال بردن كيفيت برنامه ها و 

نيز انتقال تجربه؛
é نظارت بر حسن اجرای برنامه های 

مدرسه و جریان منظم امور اجرایی. 
é نحوة بررسی و انتخاب برنامه ها 

توســط  معموالً  جدید  برنامه هــاي 
اعضای كميته با رعایت هدف های مدرسه 
و ویژگی های آموزشــی آن تهيه می شوند 
و محتــوای آن هــا از نظــر هماهنگی با 
درس های دبيرســتان بررســی می شود. 
سپس مجری هر برنامه با اجرای آزمایشی 
آن، طرح و توانایی های خود در اجرای آن 
به نمایش می گــذارد. در این مرحله، در 
صورت تأیيد یک طرح، برنامه و مجری آن 
مورد نقد جدی قرار می گيرند و برای رفع 
ضعف ها پيشنهادهایی ارائه می شوند. عالوه 
بر برنامه هایي كه براي اجرا در مدرسه مورد 
بررسي قرار مي گيرند، برنامه یا موضوع های 
دیگري هم در طول سال براي بررسي به 
كميتة مدرسة تابستاني پيشنهاد مي شود 
و كميته نيز كمک  و پشــتيباني علمي و 
فکري الزم را برای این برنامه ها و طرح ها 

ارائه مي دهد.  معرفی برنامه ها 
در ادامه، گزارش برنامه های آموزشی 

ثابت مدرسه، به تفکيک ارائه می شود: 

بازی های فکری
یکــی از برنامه هایی كه در مدرســة 
تابســتانی ریاضی با توجه به نظر كميتة 
برگزاری، برگزار می شود، برنامة بازی های 
فکری اســت. هدف های اصلی این برنامه 
عبارت انــد از ایجــاد شــور و نشــاط در 
ميــان دانش آموزان به كمــک بازی هایی 
كه پيشــينة مرتبط با ریاضيــات دارند، 
و همچنين واداشــتن دانش آمــوزان به 
بهره بــردن از قدرت تفکــر و هوش خود 
در حين رقابت با دوســتان و دانش آموزان 
دیگــر. در این مرحله، معموالً از بازی هاي 
هگز، نيم، سيم و دوز استفاده می شود. ابتدا 
این بازی ها و پيشينة تاریخی و علمی آن ها 
برای دانش آموزان بيان و ســپس از آن ها 
خواسته می شود، در گروه های متفاوت به 
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كمک استادان و دانشجویان به بازی با هم 
بپردازند. سپس در زمانی حدود یک ساعت، 
در جوی رقابتی و بسيار شاد، مسابقه هایی 
ميان دانش آموزان برگزار می شود. در پایان 
به هشــت نفر اول این رقابت جوایزی به 

عنوان یادبود اهدا می شود. 
é آموزش نرم افزار و استفاده از فضای 

مجازی برای یادگيری ریاضيات: 
بــا توجه بــه اینکــه امــروزه اغلب 
دانش آموزان با اینترنت و رایانه آشــنایی 
دارنــد، در قالــب یــک كارگاه ریاضی، 
تالش می شــود از این ظرفيت در راستای 
هدف های علمی-آموزشــی و به ویژه در 
جهت آمــوزش بهتر ریاضيات اســتفاده 
می شود. در این كارگاه كه در محل سایت 
دانشــگاه برگزار می شــود، دانش آموزان 
آموخته های ریاضی خود را در كتاب های 
درسی به وسيلة نرم افزار آزمایش می كنند 
و با یادگيری نحوة استفاده از یک نرم افزار 
ریاضی برای حل مسئله، مثال هایی را حل 
می كنند. سعی بر این است كه دانش آموزان 
در گروه های دو یا سه نفره، خود دستورات 
مربوطه را توليــد و وارد كنند و نتيجه را 
ببينند. همچنين با توجه به بررسی های 
صورت گرفته و به دليل آنکه  وبگاه »ولفرام 
آلفا«1  در دســترس اســت، یــک موتور 
جست وجوی محاسباتی قوی در خود دارد، 
و كار با آن آســان است، این وبگاه مبنای 

آموزش در كارگاه قرار گرفته است. 
گفتنی است، هرساله با توجه به نياز، 
می توان از نرم افزارهای دیگر و به خصوص  
»جئوجبرا«2 استفاده كرد. از آنجا كه این 
مدرســه مخصوص دانش آموزان دورة اول 
متوسطه  اســت، در كارگاه نرم افزار سعی 
بر این اســت كه مثال هایی در حد كتاب 
درسی این دوره انتخاب، و بيشتر جنبه های 
جذاب و تصویری و رسم نمودارها با نرم افزار 

تجربه شوند. 
 در انتهــای برنامه، پــروژه ای مطرح 
می شود كه به محاسبه های بسياری نياز 
دارد و از این رو دانش آموزان با استفاده از 
دستورات معرفی شده در این كارگاه، خيلی 

سریع تر و با دقت بيشتر محاسبه ها را انجام 
می دهند. در پایان به گروه های برتر در این 

زمينه نيز جوایزی اهدا می شود.
 

é حل مسئله 
این كارگاه با هدف تقویت مهارت های 
حل مسئله با تأكيد بر راهبرد چهارمرحله ای 
جورج پوليا تشــکيل می شود. چند تن از 
آموزش و پرورش  ریاضی  محترم  همکاران 
نيــز در كارگاه حضور دارند و مجری را در 

اجرای برنامه كمک می كنند. 
در روز اول، پــس از مرور راهبردهای 
حل مسئله و نيز مرور مراحل چهارگانة آن، 
بر مرحلة چهارم )بازگشت به عقب( تأكيد 
بيشتری می كنيم و همراه دانش آموزان از 
یک مسئله ساده با بحث و بررسی، به یک 
مسئله نسبتاً پيچيده می رسيم و سعی بر 
آن است كه آن مسئله را حل كنيم. مرحلة 
بعد، رقابت بين گروه ها در حل مسائلی است 
كه به صورت های چندگزینه ای، كوتاه پاسخ 
و صحيح-غلط تقسيم شده اند. مرحلة سوم 
به حل مسئلة  تشریحی اختصاص دارد و 
دانش آموزان حل ناقص یک مســئله را با 

استدالل های خود تکميل می كنند. 
روز دوم به تشــریح روش استفاده از 
رایانه  برای پژوهش های علمی اختصاص 
دارد و یک یا دو مســئله  نيز از كتاب های 
درسی ریاضی با اســتفاده از نرم افزارهای 
»ميپل« و جئوجبرا حل می شوند. مراحل 
دوم و سوم نيز دقيقاً مشابه روز اول انجام 
می گيرند و با تغيير مسائل، همان فعاليت ها 

انجام خواهند شد. 

 گزارش برگزاری یکی از 
سال ها 

همچنان كه ذكر شد، مدرسة ریاضی از 
سال 1395 تا سال 1398 در چهار دوره به 
طور منظم در تابستان هر سال برگزار شده 
است. اما در سال 1399، با وجود تشکيل 
مرتب جلسات هماهنگی آن، برگزاری این 
دوره به دليل شــيوع ویروس كووید-19 
استثنائاً لغو شد. در اینجا گزارش مختصر 
برگزاری یکی از سال ها)ســال 97(، برای 

نمونه ذكر می شود. 
سومين مدرسة تابســتانی ریاضی از 
23 تا 25 تيرماه سال 1397 در »دانشگاه 
تحصيالت تکميلی علوم پایة زنجان« برگزار 
شد. در این مدرسه 60 دانش آموز شركت 
داشتند. با توجه به بحث های صورت گرفته 
در جلسه های كميتة برگزاری مدرسه كه 
به صورت منظم و هر دو هفته یک بار بعد 
از برگزاری مدرسه های سال های 1395 و 
1396 برگزار شده بود، تصميم گرفته شد 
شــركت كنندگان در مدرسة سال 1397 
دانش آموزان خوب مدرســه های معمولی 
از شــهرهای تهران و زنجان باشــند. 35 
دانش آموز دورة اول متوســطه از تهران و 
25 دانش آموز از دبيرستان های زنجان در 
این مدرسه حضور داشتند. عالوه بر اعضای 
كميتة برگزاری مدرســه، هشت مربی از 
تهران و سه مربی از زنجان به برگزاری آن 

كمک كردند. 
افتتاحية مدرســه، آقــای دكتر  در 
حســین فضلی، معــاون آموزشــی و 
پژوهشی دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم 
پایة زنجان، آقای محمود شهبازی، معاون 
آموزش متوسطة ادارة كل آموزش و پرورش 
استان زنجان، آقای دكتر جعفر زنجانی، 
رئيس ادارة تکنولوژی، و گروه های آموزشی 
متوســطة این ادارة كل و برخی از اعضای 
هيئت علمی دانشــکدة ریاضی دانشگاه 
تحصيالت تکميلی علــوم پایة زنجان، و 
از آموزش و پرورش  همچنين همکارانــی 
زنجــان و مناطــق 4 و 7 تهــران حضور 

داشتند.
برنامه های اصلی مدرسه، همان گونه كه 
پيش از این نيز ذكر شــد، مانند دوره های 
دیگر عبارت بودند از آشنایی با نرم افزارهای 
ریاضی، بازی های فکری و حل مســئله. 
عالوه بر این برنامه ها، سه سخنرانی علمی 
نيز طی برگزاری این مدرســه برگزار شد. 
ســخنرانی اول در روز اول مدرسه و قبل 
از افتتاحية رســمی مدرسه، توسط آقای 
دكتر مهدی افشــار ارائه شد. ایشان در 
این ســخنرانی به بيان كاربردهایی از علم 
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ریاضی پرداختند. در سخنرانی دوم كه آن 
هم قبل از مراسم اختتاميه صورت گرفت، 
جناب آقای دكتــر محمدرضا حیدری  
خواجه پور، اســتاد پيش كسوت فيزیک 
دانشــگاه تحصيالت تکميلــی علوم پایة 
زنجان، دربارة تجربه های خود از یادگيری و 
به خصوص یادگيری ریاضی صحبت كرد. 
ایشان بر یادگيری در همة جنبه ها، بدون 
درگير شدن با كليشه های رایجی چون »به 
درد بخور بودن مســئلة  مورد یادگيری« 
تأكيد داشــت. در مراســم اختتاميه نيز 
آقای دكتر منوچهر ذاكر، استاد دانشکدة 
ریاضی دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم 
پایة زنجان، دربــارة »الگوهای پيش فرض 

مغز در یادگيری ریاضی« سخنرانی كرد. 
عالوه بر برنامه های علمی، مدرســة 
تابستانی سال 1397 شــامل برنامه های 
تفریحــی نيز بــود. از جملــه می توان به 
شــركت كنندگان  ورزشــی  فعاليت های 
در ســالن ورزشــی و همچنين، تماشای 
فينال جام جهانی 2018 روسيه در سالن 
آمفی تئاتر دانشــکدة شــيمی اشاره كرد. 
تماشای فوتبال نيز برای دانش آموزان بسيار 

جذاب بود. 
نکته قابل ذكــر پایانی، حمایت های 
بســيار خوب علمــی و مالی دانشــگاه 
تحصيــالت تکميلی علوم پایــه زنجان و 
دانشکدة ریاضی و حمایت های معنوی دكتر 
ثبوتی بنيانگذار این دانشگاه از برگزاری این 
رویداد در چند سال اخير است. از این رو 
در برگزاری مدرســه در این سال ها، حق 
ثبت نام اندكی برای دانش آموزان در نظر 
گرفته شــد و حتی برخی از دانش آموزان 
نيز بدون پرداخت هزینه در این مدرســه 
شركت كردند كه به این وسيله از مسئوالن 

دانشگاه صميمانه قدردانی می شود. 
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ریچارد اسکمپ، یکی از بنيان گذاران 
»گــروه بين المللــی آمــوزش ریاضی«1 
)PME( است كه این گروه تاكنون حدود 
45 كنفرانس بين المللی ساالنه در زمينة 
روان شناسی آموزش ریاضی در كشورهای 

متفاوت برگزار كرده است.
اســکمپ معلــم ریاضــی و فيزیک 
مدرسه های انگلستان بود و از این موضوع 
كه دانش آموزان او مفاهيم ریاضی را خوب 
نمی آموختند، رنج می كشــيد. به همين 
دليل تصميم گرفــت برای ادامة تحصيل 
به دانشگاه بازگردد. او با خود اندیشيد كه 
ادامة تحصيل در رشتة ریاضی به او كمک 
چندانی نخواهد كرد كه بتواند مشکالت 
یادگيری شاگردان خود را كاهش دهد؛ چرا 
كه از نظر او یادگيری، موضوعی از جنس 
روان شناســی بود و نه ریاضی. به همين 
دليل تصميم گرفت، در رشتة روان شناسی 
ادامة تحصيل دهد. اما خيلی زود متوجه 
شد كه این رشته هم نمی تواند به او كمک 
چندانــی كند؛ چرا كه روان شناســی آن 
زمان در سيطرة دیدگاه »رفتارگرایی« قرار 

داشت.

 نوشتة ریچارد اسکمپ

معرفی کتاب

رضا حیدری قزلجه
استادیار دانشگاه فرهنگيان تهران

رفتارگرایی همان مکتبی اســت كه 
یادگيــری را تغيير رفتار تعریف می كند و 
در آموزش نگاه جزئی نگر دارد. به این معنا 
كه توصيه می كند: مفهوم یا مهارت مورد 
تدریس به قطعات كوچک تقسيم شود و 
گام های كوچکی برای آموزش آن تعریف 
شود. شکســتن هدف كلی به هدف های 
جزئی، و سپس هدف های رفتاری، بخش 
جدایی ناپذیــر این دیدگاه اســت. درواقع 
این مکتب مرز روشنی بين نوع یادگيری 
حيوان و انسان قائل نيست. به عبارت دیگر، 
رفتارگرایان همان گونــه كه با روش هایی 
مانند »شرطی سازی«، یک موش یا كبوتر 
را شــرطی می كنند كه برخی حركات را 
انجام دهد، انتظــار دارند كه فرایندهایی 
مانند محرك و پاســخ، باعث تغيير رفتار 
در دانش آموزان شود. این مطالب از جانب 

اسکمپ قابل پذیرش نبودند.
اسکمپ معتقد بود كه مسائل آموزش 
ریاضی از درون خود ریاضيات و توســط 
آن قابل حل نيســتند. به عبــارت دیگر، 
منحصراً با تغييرات محتوایی شتاب زده در 
سرفصل های درس های ریاضی، نمی توان 
مســائل آموزش ریاضی را حل كرد. بلکه 
برای حل این گونه مسائل، دیدگاه  جامع تری 
مورد نيازمند است كه به حوزه هایی مانند 
روان شناسی، جامعه شناسی و فلسفه نيز 

نظر داشته باشد.
با این شرایط، اسکمپ متوجه شد كه 
خودش باید دســت به كار شود. بنابراین 
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