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ضمن در شد. خواهد بررسی کیفی و کمی منظر دو از کشور ریاضی افت پدیده ابتدا مقاله، این در چکیده.

خواهد قرار بیشتر موشکافی مورد افت، پدیده این مختلف، تحقیقات نتایج و آمارها از استفاده با بررسی، این

می معرفی و شناسایی پرورش، و آموزش وزارت آمار آینه در و تیمز مطالعه آینه در افت نوع دو ادامه در گرفت.

اشاره بین المللی مطالعات در ایرانی آموزان دانش ضعیف عملکرد به اول) نوع (افت تیمز آینه در افت شوند.

تحصیل ادامه برای را دانش آموزان کم اقبال دوم)، نوع (افت پرورش و آموزش وزارت آمار آینه در افت و دارد

ناب ریاضی به توجه عدم را افت نوع دو این اصلی علت حاضر، مقاله می دهد. نشان ریاضی-فیزیک رشته در

راهکارهایی پایان، در شود. می ترسیم ناب“ ”ریاضی مفهوم ثغور و حدود و چیستی سپس می کند. معرفی

قومی، ریاضیات به توجه شامل پنجگانه راهکارهای این شد. خواهد ارائه ناب ریاضی آموزش تقویت برای

ریاضی، کردن عمومی با مرتبط نهادهای تقویت ریاضی، آموزش برای کاربرد و مدل سازی رویکرد از استفاده

برگزاری فرهنگیان، دانشگاه در ریاضی معلمان آموزش فرآیند در کشور توانمند استادان شدن درگیر به تشویق

است. ناب ریاضی با آنان آشنایی منظور به دانش آموزان و ریاضی معلمان برای مختلف آموزشی دوره های
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. معلمان آموزش ریاضی، کردن عمومی زمینه  مدار، ریاضی آموزش ناب، ریاضی ریاضی، افت واژگان. کلید
.٩٩/٧/٢٩ پذیرش ٩٩/۶/١ دریافت تاریخ:

است. شده ارائه چالش ها و ریاضی علوم سمینار دومین در حاضر مقاله کوتاه تر و اولیه نسخه *

١



رفیع پور ا. ٢

مقدمه .١

تحصیلی مختلف رشته های در کشور دانش آموزی جمعیت مورد در آموزش و پرورش وزارت آماری گزارش های

دانش آموزان تمایل که می دهد نشان نظری، متوسطه دوم دوره در انسانی) علوم و تجربی علوم (ریاضی-فیزیک،

در نظری١ متوسطه آموزش کل مدیر گفته به می یابد. کاهش سال به سال ریاضی-فیزیک، رشته انتخاب برای

برای را ریاضی-فیزیک رشته نظری، متوسطه دوره دانش آموزان از درصد ١٠ فقط پرورش، و آموزش وزارت

دانش آموزان درصد ۴١ که است حالی در این کرده اند. انتخاب ٩٩- ١٣٩٨ تحصیلی سال در تحصیل ادامه

تعداد کمی افت این بودند. کرده انتخاب را انسانی علوم رشته نیز دانش آموزان درصد ٢۶ و تجربی علوم رشته

آینده در کشور نیاز مورد کار نیروی خصوص در نگرانی هایی ایجاد باعث ریاضی-فیزیک، رشته در دانش آموزان

نشان واکنش مسئله، این به نسبت کشور، آموزش با مرتبط نهادهای و سازمان ها همه که گونه ای به است. شده

پدیده این جانبه همه بررسی منظور به مختلف سمینارهای برگزاری اصلی انگیزه افت، پدیده همین داده اند.

کاهش با ریاضی-فیزیک رشته دانش آموزان تعداد که نیست باری اولین این که است ذکر به الزم است. بوده

اندیشیدن با وقت مسئوالن که بود داده رخ نیز شمسی ١٣۶٠ دهه در پدیده همین مشابه می شود. مواجه جدی

البته .[٢] بدهند افزایش را ریاضی-فیزیک رشته در کشور دانش آموزی جمعیت توانستند تمهیدات، برخی

بلکه نیست کشور آموزشی نظام چالش تنها ریاضی-فیزیک رشته به ورودی دانش آموزان تعداد کمی افت پدیده

دانش آموزان ریاضی عملکرد آن در که کرد مشاهده تیمز٢ بین المللی مطالعه آینه در می توان نیز را دیگری افت

کنونی، وضعیت در نیست. مطلوب جهان، کشورهای سایر در همتایان شان ریاضی عملکرد با مقایسه در ایرانی

رشته در تحصیل ادامه به مایل که دانش آموزان کم تعداد سمت به متخصصان، و صاحب نظران از بسیاری توجه

عملکرد دهنده نشان (که ریاضی افت از دیگری جنبه به باید که حالی در است، شده معطوف ریاضی-فیزیک

از مقاله، این در شود. پرداخته نیز است)، جهان سطح در همتایان شان با مقایسه در ایرانی دانش آموزان ضعیف

استفاده بین المللی مطالعات در ایرانی دانش آموزان عملکرد ضعف پدیده به ارجاع برای اول“ نوع ”افت واژه

گرفته کار به دوم“ نوع ”افت واژه ریاضی-فیزیک، رشته در دانش آموزان تعداد کاهش پدیده برای است. شده

ادامه، در است. دوم نوع افت به اهتمام از مقدم تر و مهم تر اول نوع افت به توجه نگارنده، زعم به است. شده

شد. خواهند داده توضیح بیشتری بسط و شرح با افت نوع دو این

تیمز) مطالعه در ایرانی آموزان دانش ریاضی (عملکرد اول نوع افت .٢

٢٠١۵ تا ١٩٩۵ سالهای طی در تیمز بین المللی مطالعه در شرکت کننده ایرانی آموزان دانش نمره میانگین

شرکت کشورهای ریاضی درسی برنامه مبنای بر مطالعه یک تیمز مطالعه بود. بین المللی میانگین از پایین تر

https://www.medu.ir/fa/news/item/٩٠٨٨١٧١
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درسی برنامه می شود٣. برگزار هشتم، و چهارم های پایه در بار یک سال چهار هر که است مطالعه در کننده

تدوین مطالعه در کننده شرکت کشورهای ریاضی درسی برنامه مشترک نقاط اساس بر تیمز مطالعه ریاضی

میزان تیمز، مطالعه گزارش های طبق می شوند. طراحی درسی برنامه این اساس بر آزمون سواالت و می شود

باالی ایران، در تیمز مطالعه مجری طرف از شده اعالم ریاضی درسی برنامه با تیمز مطالعه سواالت هم پوشانی

چهارم پایه دو هر در تیمز مطالعه در کننده شرکت ایرانی دانش آموزن ریاضی عملکرد اما است، بوده درصد ٩٠

دانش آموزان ریاضی عملکرد میانگین نشانگر ١ جدول دارد. بین المللی میانگین با معناداری اختالف هشتم، و

نمره تغییر روند نیز ١ شماره نمودار است. ٢٠١۵ سال تا ١٩٩۵ سال از تیمز مطالعه در ایرانی چهارم پایه

ذکر به الزم می دهد۴. نشان ٢٠١۵ سال تا ١٩٩۵ سال از چهارم پایه در را ایرانی دانش آموزان ریاضی عملکرد

١ جدول اطالعات بنابراین می باشد. ١٠٠ استاندارد انحراف و ۵٠٠ تیمز مطالعه در نمرات میانگین که است

استاندارد انحراف یک حدود تیمز، مطالعه در کننده شرکت ایرانی دانش آموزان نمره میانگین که می دهد نشان

است. بین المللی میانگین از پایین تر

ابتدایی چهارم پایه ریاضی درس در ایران دانش آموزان عملکرد میانگین :١ جدول

٢٠١۵ ٢٠١١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣ ١٩٩۵ سال

۴٣١ ۴٣١ ۴٠٢ ٣٨٩ ٣٨٧ ریاضی نمره میانگین

.٢٠١۵ سال تا ١٩٩۵ سال از چهارم پایه در ایرانی دانش آموزان ریاضی عملکرد نمره تغییر روند :١ نمودار

که همان طور می دهد. نشان تیمز مطالعه در کننده شرکت کشورهای کل با مقایسه در را ایران رتبه ٢ جدول

شده دوم آخر از ایران و داشتند شرکت تیمز مطالعه در کشور شش و بیست ١٩٩۵ سال در می شود، مشاهده

المپیاد تیم شدن اول با نتیجه این و شد منتشر ١٩٩٨ سال در و بعدتر کمی ١٩٩۵ تیمز مطالعه نتایج است.

شود. مراجعه https://timssandpirls.bc.edu آدرس به تیمز مطالعه وبسایت به بیشتر، توضیحات ٣برای

بود. نشده منتشر ٢٠١٩ تیمز مطالعه نتایج ٢٠٢٠ اوت ماه ۴تا
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جامعۀ اعضای و رياضيدان ها از بسياری برای تیمز مطالعه نتایج زمان، آن در شد. همزمان ایران، ریاضی

المپیاد و تیمز مطالعه در ایرانی دانش آموزان نتایج که داشت توجه باید اما ،[۶] نبود باور پذیر ايران آموزشي

هستند. هم از جدا مقوله دو ریاضی

ابتدایی چهارم پایه ریاضی درس در ایرانی دانش آموزان رتبه :٢ جدول

٢٠١۵ ٢٠١١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣ ١٩٩۵ سال

۴٣ ۴٣ ٢٨ ٢٢ ٢۵ ایران رتبه

۴٩ ۵٠ ٣۶ ٢۵ ٢۶ کننده شرکت کشورهای تعداد

برگزاری سال های تمام در و نبود مطلوب تیمز مطالعه در نیز هشتم پایه ایرانی دانش آموزان ریاضی عملکرد

میانگین از پایین تر داشتند، شرکت تیمز مطالعه در که هشتم پایه ایرانی دانش آموزان نمره میانگین مطالعه، این

سال از تیمز مطالعه در ایرانی هشتم پایه دانش آموزان ریاضی عملکرد میانگین نشانگر ٣ جدول بود. بین المللی

پایه در را ایرانی دانش آموزان ریاضی عملکرد نمره تغییر روند نیز ٢ شماره نمودار است. ٢٠١۵ سال تا ١٩٩۵

می دهد. نشان ٢٠١۵ سال تا ١٩٩۵ سال از هشتم

هشتم پایه ریاضی درس در ایرانی دانش آموزان عملکرد میانگین :٣ جدول

٢٠١۵ ٢٠١١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣ ١٩٩٩ ١٩٩۵ سال

۴٣۶ ۴١۵ ۴٠٣ ۴١١ ۴٢٢ ۴١٨ ریاضی نمره میانگین

.٢٠١۵ سال تا ١٩٩۵ سال از هشتم پایه در ایرانی دانش آموزان ریاضی عملکرد نمره تغییر روند :٢ نمودار
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تیمز مطالعه در کننده شرکت کشورهای کل با مقایسه در را هشتم پایه ایرانی آموزان دانش رتبه ۴ جدول

تیمز مطالعه در کشور یک و چهل ،١٩٩۵ سال در می شود، مشاهده که همان طور می دهد. نشان هشتم) (پایه

است. شده پنجم آخر از ایران و داشتند شرکت

هشتم پایه ریاضی درس در ایرانی دانش آموزان رتبه :۴ جدول

٢٠١۵ ٢٠١١ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣ ١٩٩٩ ١٩٩۵ سال

٢٩ ٣٢ ٣۴ ٣۴ ٣٣ ٣٧ ریاضی رتبه

٣٩ ۴٢ ۴٩ ٣۶ ٣٨ ۴١ کننده شرکت کشورهای تعداد

دانش آموزان ریاضی عملکرد روند می شود، دیده (٢ و ١ همراه نمودارهای (به ٣ و ١ جدول های در که همانطور

ریاضی درسی کتاب های اخیر تغییر حتی است. نداشته چندانی تغییر تیمز مطالعه در کننده شرکت ایرانی

است. نگذاشته تیمز مطالعه در کننده شرکت ایرانی دانش آموزان ریاضی عملکرد بر معناداری اثر نیز مدرسه ای

که دالیلی برشمردند. ریاضی درسی کتابهای اخیر تغییر موفقیت عدم برای را دالیلی [١٣] غالم آزاد و گویا

این از برخی به باشد. تیمز مطالعه در کننده شرکت ایرانی دانش آموزان ضعیف عملکرد تداوم توجیه گر می تواند

است. شده اشاره ادامه در عوامل

ریاضی؛ درسی برنامه نظری انسجام عدم •

متناقض؛ گاهی و مختلف نظریه های به کار گیری و ترکیب •

درسی؛ کتاب های نوشتن در پژوهشی های یافته از سطحی استفاده •

خدمت)؛ ضمن (آموزش های اجرا در ریاضی معلمان از حمایت عدم •

فرهنگیان. دانشگاه در خدمت از پیش های آموزش ضعف •

ریاضی-فیزیک) رشته در آموزان دانش پایین (آمار دوم نوع افت .٣

تعداد پرورش) و آموزش وزارت مسئولین توسط رسانه ها در شده اعالم (آمار رسمی نیمه آمار اساس بر -١

انتخاب تحصیل ادامه برای را ریاضی-فیزیک رشته دوم، دوره متوسطه در دهم پایه آموزان دانش از کمی

۶٢١ و میلیون ٢ مجموع در پرورش، و آموزش وزارت نظری متوسطه آموزش دفتر مدیرکل گفته به می کنند.

آمار این هستند. تحصیل به مشغول ،٩٨- ٩٧ تحصیلی سال در متوسطه دوم دوره آموز دانش ۵١٧ و هزار

این از است. نظری و فنی- حرفه ای کاردانش، های شاخه همه در تحصیل به شاغل دانش آموزان همه شامل

و کار و ای فنی-حرفه شاخه در بقیه و نظری، شاخه در آموز دانش ٨٧٢ و هزار ٧١٣ و میلیون یک تعداد،

۴٣/۴٨ ریاضی، رشته در دانش آموزان از درصد ١۵/۴٩ نظری، شاخه در هستند. تحصیل به مشغول دانش

معارف و علوم رشته در درصد ٠/٧٩ و انسانی علوم و ادبیات رشته در درصد ۴٠/٢۴ تجربی، رشته در درصد
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می شود. نمایان دوم) نوع (افت افت از دیگری نوع اینجا در .( ایرنا۵ (خبرگزاری می دهند تحصیل ادامه اسالمی

انتخاب دهم پایه در خود تحصیل ادامه برای را ریاضی-فیزیک رشته ایرانی، دانش آموزان از اندکی تعداد اینکه

برشمرد. دوم نوع افت برای می توان را ذیل احتمالی دالیل می کنند.

اجتماعی)؛ منزلت و کار بازار (شامل جامعه اثر •

فرزندان؛ رشته انتخاب در خانواده ها نظر •

دانش آموزان). استعداد و عالقه (شامل فردی توانایی های •

عدم دوم و اول نوع افت ریشه ای علت و کشور ریاضی آموزش در اصلی مشکل حاضر، مقاله نگارنده زعم به

کلیدی نقش آنها اجتماعی و فردی آینده زندگی در که ریاضیاتی است. ناب ریاضی با دانش آموزان آشنایی

بخش در ناب ریاضی مورد در کرد. خواهد کمک شان واقعی دنیای مسایل حل در آنها به و داشت خواهد

نوع افت به اگر که شود داده پاسخ سوال این به است بهتر آن، از قبل اما آمد. خواهد مفصلی توضیح بعدی

افتاد؟ خواهد اتفاقی چه نکنیم، توجه ناب) ریاضی گرفتن (نادیده آن اصلی ریشه و دوم و اول

آینده در ریاضی-فیزیک، رشته در آموزان دانش تدریجی کاهش و وضعیت این تداوم صورت در •

به شد. خواهند مواجه انسانی نیروی کمبود با ریاضی-فیزیک رشته به مرتبط مشاغل همه نزدیک

خواهیم جهان کشورهای سایر متخصصان محتاج فنی نیروی و مهندسان داشتن برای ترتیب این

از پس [١۶] میلگرام که همانطور می دهیم. دست از آینده در را زیادی شغل های نتیجه در و شد

ریاضی عملکرد با آن مقایسه و تیمز در کننده شرکت آمریکایی دانش آموزان ریاضی عملکرد مشاهده

مشاغل از بسیاری آینده در که رسید بندی جمع این به آسیا، شرقی جنوب کشورهای دانش آموزان

امروزه گرفت. خواهند رونق آسیا شرق جنوب در آن جای به و رفت خواهند دست از آمریکا برای

رقابت امروزه که است ذکر به الزم اینجا در است. پیوسته وقوع به میلگرام گفته که هستیم آن شاهد

دنیا کشورهای رقابت بلکه نیست. دانش آموزان ریاضی عملکرد سطح بردن باال در فقط کشورها بین

تعامل نحوه با کودکان کردن آشنا و برنامه نویسی ساده زبان های توسعه طریق از جهان آینده تسخیر در

تفکر توسعه جهان پیشرفته کشورهای از بسیاری باالدستی اسناد در که طوری به است. ربات ها با

سه توافق به [١٨] استفان زمینه این در است. شده ذکر برنامه نویسی) و (الگوریتم نویسی محاسباتی

و تجارت اقتصاد، «وزارت و فناوری» و علوم ورزش، فرهنگ، آموزش، «وزارت ژاپنی وزارتخانه

ایجاد برای آموزان، دانش در الگوریتمی تفکر توسعه زمینه در ارتباطات» و کشور «وزارت و صنعت»

می کند. اشاره کشور، آینده بازار در پایدار اشتغال

یک چراکه دید. خواهد جدی آسیب کشور، در علم کلی روند ترتیب، این به و می شود نابود ریاضی •

پیشرفت جریان روی رکود این ادامه در و شد خواهیم ریاضی حوزه در عمیق علمی دستاورد بدون ملت

داشت. خواهد نامطلوبی اثر نیز فناوری، و علمی عرصه های سایر در کشور کلی

https://www.irna.ir/news/٨٣١۵۴۵٢٠۵
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چیست؟ ناب ریاضی .۴

برده نام دوم، و اول نوع افت دادن رخ اصلی علت عنوان به ناب ریاضی به توجه عدم از قبلی، بخش در

ناب ریاضی چیستی مثال، ضد و مثال با می شود تالش بخش این در چیست؟ ناب ریاضی این واقعاً اما شد.

در که می گردد باز ایران ریاضی انجمن راهبردی سمینار دومین به ناب ریاضی مفهوم گیری شکل شود. تبیین

و آموزش وزیر محترم معاون سمینار، این روزهای از یکی در گردید. برگزار خوانسار شهر در ١٣٩۴ ماه اسفند

پرورش، و آموزش وزیر محترم معاون حضور در و سمینار آن در داشت. شرکت نیز متوسطه آموزش در پرورش

با سریع ذهنی محاسبات سخنرانی، آن در کردم. ارائه سریع، ذهنی محاسبات بر نقدی عنوان با سخنرانی یک

بین مناظره جلسه یک خوانسار، سمینار از قبل کردم. نقد بود، شده شروع کشور در تازه که را چرتکه از استفاده

شد. برگزار اصفهان ریاضیات خانه در چرتکه از استفاده با محاسبه سریع آموزش برنامه منتقدان و طرفداران

جوامع برخی در فرهنگی ابزار یک عنوان به چرتکه پژوهشی، های گزارش به بنا که شد عنوان مناظره، جلسه در

(مثال جوامع همه برای ولی بوده مفید مسئله حل عملکرد سطح ارتقا در مالزی) مقیم های چینی جامعه (مثل

مالزی، مقیم چینی های جامعه در چراکه .([٩] الرتون و (کلمنتس است نبوده مفید مالزی) مقیم ماالیی های

قرار استفاده مورد مالزی، مقیم چینی کودکان والدین روزمره محاسبات در که است فرهنگی ابزار یک چرتکه

بنابراین، است. نمی شده محسوب ابزاری چنین چرتکه ماالیی، های خانواده سایر برای که حالی در گرفته؛ می

افزایش بر ژاپنی چرتکه اثرگذاری احتمال که گفت می توان ریاضی آموزش حوزه پژوهشی ادبیات اساس بر

ریاضیات خانه در سخنرانی یک نیز خوانسار سمینار از پس است. کم ایرانی، دانش آموزان مسئله حل توانایی

با سریع محاسبه آموزش که بود این سخنرانی ها این همه اصلی هسته نمودم. ارائه موضوع همین حول کرمان

دنبال کشور ریاضیات خانه های در که ناب ریاضی آموزش از و است انحرافی برنامه یک چرتکه، از استفاده

نظرات غیاب در (!) ژاپنی چرتکه از استفاده با سریع محاسبه روش این اما دارد. فاصله جدی طور به می شود،

نفوذ نیز ملی رسانه در که گونه ای به یافتند، رشد کشور سرتاسر در قارچ گونه طور به متخصصان کارشناسانه

گرفته کودک برنامه از جا همه در ژاپنی چرتکه با سریع محاسبه آموزش برنامه مجری موسسات تبلیغات و کردند

سریع واکنش عدم و ریاضی چیستی به نسبت والدین از برخی آگاهی عدم شد. منتشر جدید، عصر برنامه تا

ریاضی غیر روش های این سریع رشد دالیل از می توانند کشور سطح در ریاضی علمی انجمن های مناسب و

در ریاضی چیستی نیست! ریاضی ژاپنی، چرتکه از استفاده با سریع محاسبه آموزش باشند. کشور سطح در

است شده یاد علم زبان و الگوها مطالعه علم عنوان به ریاضی از آنجا در است. آمده ملی درسی برنامه سند

آموزش روش کشیدن چالش به در جدی سوال یک است. شده توجه واقعی دنیای در ریاضی کاربردهای به و

سریع محاسبه آموزش تحت که فردی بپرسیم خود از که است این ژاپنی، چرتکه از استفاده با سریع محاسبه

با بشود؟ میرزاخانی مریم همچون برجسته ریاضیدان یک آینده در دارد احتمال اندازه چه تا است، گرفته قرار

نزدیک احتمال این تصدیق برای صفر. به نزدیک احتمال با گفت می توان ریاضیدان ها ریاضی وار رفتار بررسی

از پس فاینمن می شود. اشاره زمینه، این در فیزیک، نوبل جایزه برنده فاینمن ریچارد از قولی نقل صفر به
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همه چون ندیدم علم (برزیل) کشور این در می گوید آنجا، در خود اقامت زمان در برزیل موسسات از بازدید

است این می شود مطرح که سوالی اکنون .([١۴] (هیگنسون نداشت وجود آزمایشی و تجربه و بود حفظی چیز

پایین پایه های به که سراسری کنکور امواج اثر در است؟ حفظی ما کشور در ریاضی و علوم اندازه چه تا که

آموزش موسسات است. یافته تنزل تکنیک و تست نکته، به ریاضی آموزش است، کرده نفوذ نیز ابتدایی دوره

با ذهنی سریع محاسبه روش مبلغان ادعای اما شده اند. علت بر مزید هم چرتکه از استفاده با سریع محاسبه

رخ فرد مغز در راست و چپ نیمکره هماهنگی و ارتباط روش این از استفاده با که است این چرتکه از استفاده

یک توان می حتی یافت. نیز ژاپنی چرتکه از غیر به دیگری دست سازه هر در می توان را ادعا این پاسخ می دهد.

ذهنی سریع محاسبه روش مبلغان کرد. انتخاب است، ایرانی جامعه با متناسب فرهنگی ابزار که را دست سازه

هوارد توسط شده معرفی چندگانه هوش های از هوش چند آنها روش که می کنند۶ ادعا چرتکه، از استفاده با

منطقی-ریاضی، هوش (شامل هوش انواع [١١] گاردنر چندگانه هوش نظریه می کند٧. فعال ذهن در را گاردنر

هوش فردی، بین هوش بدنی-جنبشی، هوش موسیقیایی، هوش دیداری-فضایی، هوش زبانی-کالمی، هوش

ادعای این کرد. معرفی هوش، از سنتی تعبیر جای به را هستی گرا) هوش طبیعت گرا، هوش درون-فردی،

دیدگاه [١٢] در گاردنر خود که می شود مطرح حالی در چرتکه، از استفاده با سریع محاسبه آموزش طرفدارن

را آینده“٨ برای ذهن ”پنج نظریه او است. کرده عبور خود چندگانه هوش نظریه از و نموده ارائه را جدیدی

محور، تخصص ذهن شامل ذهن پنج این است. آینده برای آموزشی سیاست گذاری یک بیشتر که کرد معرفی

روش های گفت می توان خالصه طور به هستند. اخالق مدار ذهن و احترام گذار ذهن خالق، ذهن ترکیب گر، ذهن

کنکور برای (آنچه میان بر راه یافتن برای نکاتی و ژاپنی، چرتکه از استفاده با محاسبه سریع، محاسبه انجام

و می کند تفکر به وادار را فرد که ریاضیاتی چیست؟ ناب ریاضی اما نیستند. ناب ریاضی می دانند) ضروری

زیباست که دارد وجود تعیین عدم حالت یک ریاضی مسئله حل فرآیند در چشاند. می او به را مسئله حل لذت

طعم به تعبیر آن از [١] پولیا که است حالتی همان این کرده اند. تجربه را آن کمتر ریاضی کاران از بسیاری ولی

ریاضی و کند ایفا را خود مرجعیت نقش ایران ریاضی انجمن که است الزم زمینه این در است. کرده تمشک

چرتکه از استفاده با سریع «محاسبه که نماید اعالم طور همین و کند معرفی مناسب مثال های ارائۀ با را ناب

نیست». ریاضی ژاپنی،

ناب ریاضی به دستیابی برای راهکارهایی .۵

مفهوم در افت نوع دو این اصلی علت و شد صحبت دوم و اول نوع افت مورد در قبلی های بخش در

اول راهکار دو است. آمده ناب، ریاضی به دستیابی برای راهکار پنج ادامه در شد. ریشه یابی ناب ریاضی

هستند. ضروری دقیق و عمیق تحقیق های نتایج ارائه ادعاها، این اثبات برای و شده اند مطرح ادعا سطح در ۶اینها

از اول هوش ٧ کم دست توانند می که دارند وجود اسکرتچ) برنامه با نویسی برنامه (همچون دیگری فعالیت های و ٧ابزارها

کند. درگیر را گاردنر چندگانه هوش  های

Five Mind for Future٨
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راهکار سه است. ریاضی آموزش در کاربردها و مدل سازی حوزه پژوهش های در نگارنده زیسته تجربه از برآمده

گوناگون، کارگاه های و خدمت ضمن دوره های مدرس عنوان به نگارنده علمی-اجرایی تجربیات اساس بر بعدی

خانه های شورای رییس نایب و کرمان ریاضیات خانه مدیر فرهنگیان، دانشگاه در مختلف درس های مدرس

است. کشور ریاضیات

عناصر شناسایی قومی ریاضی از منظور ناب ریاضی از مثالی عنوان به قومی ریاضیات از استفاده ١ .۵

برزیلی ریاضی دان دی آمبروسیو، توسط ١٩٨۴ سال در واژه این است. قومی مختلف های گروه در ریاضی

بررسی به که است برنامه ای شامل قومی ریاضیات [٨] بارتن عقیده به .([١٠] (دی آمبروسیو، شد ابداع

که می پردازد، فرهنگی مختلف گروه های در ریاضی شیوه های و مفاهیم بردن کار به و بیان فهمیدن، راه های

مولفه و مفاهیم از برخی اقوام همه در شود. شناسایی نیز ریاضی  جدید شیوه های عنوان به می تواند همچنین

می توان ریاضی، مولفه های این شناسایی و تحقیق انجام با و می شود برده کار به روزمره زندگی در ریاضی های

قومی ریاضی مسأله به داد. قرار استفاده مورد ریاضی یاددهی-یادگیری روند در را آن با مرتبط ریاضی مسایل

کنید. توجه ،([٧] پور، رفیع و زاده مرادعلی از (برگرفته است فرشبافی به مربوط که زیر

بر حاکم قواعد باید برساند فروش به مناسب قیمت با را خود کار مایه ی دست اینکه برای قالیباف یک •

قالی هایی در می داند قالیباف مثال عنوان به بداند. را است، مستطیل معموال که قالی هندسی شکل

همان اندازه، این اگر بود. خواهد متر ۵ قطر اندازه ی است، متر ۴ آن طول و متر ٣ آنها عرض که

این غیر در شده، رعایت قالیبافی اصول همه که است این دهنده ی نشان باشد آمده دست به اندازه

برابر قالی کل به قالی حاشیه اندازه دیگر مثالی عنوان به می گذارد. نماش به را قالی نقایص صورت

قالی. عرض ششم دو یا و قالی عرض نصف سوم یک با است

وجود قالی مختلف قسمت های بین شباهت هایی و است یکسره آن طرح و نقشه قالی ها، بعضی در •

انجام را بافت قالی کار نفر، یک معموال قالی ها این در ندارد). وجود قالی در تقارنی واقع (در ندارد

هستند. هم به شبیه عیناً قالی نیمه دو و می شود تهیه آن نقش نصف قالی ها، از بعضی در می دهد.

قالیبافان از یکی که ترتیب این به می شود. بافته نفر دو توسط همزمان طور به ها قالی این بافت

مرکزی نیمه ی از دیگر قالیباف و می بافد راست سمت به قالی مرکزی نیمه ی از و می کند نقشه خوانی

می بافد. چپ سمت به قالی

ناب ریاضی از دیگر مثالی عنوان به ریاضی آموزش در کاربرد و مدل سازی مسایل از استفاده ٢ .۵

واقعي دنياي موقعيت در که مسئله يک با که است فرآیندی ریاضی آموزش در کاربرد و مدل سازی از منظور

دنبال رياضي، مسئله يک به آن تبديل و واقعي دنياي مسئله صورت بندي با سپس می شود. شروع دارد، قرار

به رياضي دنياي در که جواب اين درنهایت می شود. حل رياضی دنيای در رياضي مسئله اين ادامه، در می شود.

ممکن قسمت اين در گردد. متناسب مسئله واقعي زمينه  با تا شود برده واقعي دنياي به بايد است آمده دست

واقعی دنیای در آن دقت میزان جواب، تفسیر از بعد باشد. داشته تفسير به نياز رياضي دنياي جواب است
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دست به  مسأله برای معنادار جوابی تا شود تکرار دوباره مدل سازی چرخه لزوم، صورت در تا می شود سنجیده

مسئله ای ،[۵] رفیع پور و ه پور عبدال مقاله از برگرفته زیر، مثال .([١۵] شوارتز و کیاسر و [١٩] (ورشافل آید

است. شده طراحی واقعی دنیای از تجربه یک اساس بر که می کند معرفی را

اعالم کرمان استانی شبکه خبری برنامه ،١٣٩٢ سال زمستان در محلی) نان و شهری نان (مسئله •

و می کنند مراجعه نانوایی ها به نان خرید برای مردم از کمی تعداد کرمان، جنوب رودبار در که کرد

پخت خانه در را خود نان مردم اکثر دیگر، طرف از هستند. مسافران نانوایی ها، مشتریان بیشتر

زبان به را خود دالیل محلی؟ نان پخت یا است صرفه تر به شهری نان خرید که کنید استدالل می کنند.

کنید. بیان ریاضی

نهادهایی از یکی ریاضیات خانه های پردازند می ریاضی کردن عمومی به که نهادهایی به توجه ٣ .۵

خانه های به بیشتری توجه است الزم کرده اند. کمک کشور، در ناب ریاضی آموزش شدن نهادینه به که هستند

قدر است الزم زمینه این در یابد. گسترش پیش از بیش آن مفید فعالیت های تا شود معطوف ریاضیات

سریع محاسبه مبلغ موسسات از بسیاری که چرا بگیریم، را احتمالی انحراف های جلوی و بدانیم را داشته هایمان

بودند، بیشتر سود کسب برای ریاضیات خانه های شهرت از سوءاستفاده دنبال به چرتکه از استفاده با ذهنی

ریاضیات خانه های شد. گرفته انحراف این جلوی کشور، ریاضیات خانه های شورای مسئوالن هوشیاری با اما

اما شده اند. کشیده تصویر به [۴ ،٣] مانند مختلف مقاالت در کارکردها این از بخشی دارند. مختلفی کارکردهای

قومی ریاضی با نزدیکی ارتباط که است جامعه فرهنگی سطح ارتقاء ریاضیات خانه های مهم کارکردهای از یکی

فرهنگ ریاضیات مردم، عموم بین در ریاضی تاریخ بیان با می توانند ریاضیات خانه های مثال، عنوان به دارد.

مشخصات با فرهنگ هر توسط که است ریاضیاتی مبنا، فرهنگ ریاضیات از منظور دهند. گسترش را مبنا

الرتون و کلمنتس در شده (نقل بیشاپ٩ توسط بار اولین برای فرهنگ بر مبتنی ریاضیات می شود. تولید خاص

در دنیا اقوام همه و نیست فرهنگ از مستقل ریاضیات که بود معتقد او شد، مطرح ١٩٩٨ سال در ،([٩]

ریاضیات در که است غربی ریاضیات فقط حاضر حال در که حالی در داشته اند، نقش ریاضی دانش توسعه

است. شده گنجانیده مدرسه ای رسمی

آشنا ناب ریاضی با معلمان آنکه از پیش فرهنگیان دانشگاه در ریاضی معلمان آموزش به توجه ۴ .۵

بیش است الزم کار این برای باشند. ناب ریاضی شناسایی به قادر دانش آموزان که داشت انتظار نمی توان شوند،

دانشگاه در را درس یک سالیانه کم دست و نمایند همکاری فرهنگیان دانشگاه با مجرب ریاضی اساتید پیش، از

از ریاضی مجرب اساتید گرفتن فاصله به منجر داده رخ اخیر سالهای در که اتفاقی نمایند. تدریس فرهنگیان

عرصه در کشور آینده نسل دهنگان پرورش آینده، ریاضی معلمان که حالی در است، شده فرهنگیان دانشگاه

این در شود. گماشته همت آینده ریاضی معلمان بهتر آموزش به توان حد در است الزم پس بود. خواهند ریاضی

Bishop٩
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انجمن و پرورش و آموزش با مؤثری ارتباط کشور، دانشگاهی ریاضی جامعه اعضای از یک هر است الزم زمینه

آشنایی نمایند. تالش ریاضی معلمان دانش ارتقا برای طریق این از و نمایند ایجاد استا ن ها ریاضی معلمان

ریاضیات خانه در این از پیش مسئله حل فرآیند در آنها کردن درگیر طریق از ناب ریاضیات با آموزان دانش

برگزار آبان) دهم تا (اول ریاضیات دهۀ در ریاضیات خانه جشنواره عنوان تحت فعالیت ها از مجموعه ای کرمان

آموزان دانش برای کارگاه چندین است، شده برگزار آن از دوره چندین کنون تا که جشنواره ها این در گردید. می

انتخاب استان سرتاسر از جشنواره این در کننده شرکت دانش آموزان گردید. اجرا و طراحی مختلف سنین در

کارگاه آموزی، دانش کارگاه های این حاشیه در گیرد. قرار همه اختیار در برابر فرصت ترتیب این به تا می شدند

ریاضی پژوهشی مرکز در کشوری پژوهشی طرح یک راستا این در می شد. برگزار هم ریاضی معلمان ویژه

مخاطبان برای مختلفی های بخش پژوهشی، طرح این در شد. تعریف کرمان باهنر شهید دانشگاه ماهانی،

آشنایی آن اصلی هدف و شده دیده تدارک ریاضی) معلمان و هایشان، خانواده دانش آموزان، جمله (از مختلف

از ریاضی مجرب اساتید پژوهشی، طرح این در کارگاه ها مجریان و طراحان است. ناب ریاضیات با مخاطبان

برخی با اولیه رایزنی های زمینه، این در دارند. را معلمان و آموزان دانش با کار تجربه که هستند کشور سرتاسر

است. شده انجام پژوهشی طرح این از مالی حمایت برای نهادها

پایانی سخن .۶

در ایرانی دانش آموزان ضعیف عملکرد به اول نوع افت شد. اشاره ریاضی افت نوع دو به مقاله این در

تمایل عدم به و بود یافته بازتاب رسانه ها در بیشتر دوم نوع افت و داشت اشاره تیمز المللی بین مطالعه

نوع دو هر ریشه نوشتار این در می شد. مربوط دهم پایه در ریاضی-فیزیک رشته انتخاب برای دانش آموزان

آینده شان زندگی برای را افراد که است ریاضیاتی همان ناب ریاضی شد. معرفی ناب ریاضی به توجه عدم افت،

آموزشی جامعه سطح در آنچه اما است. معنادار و بخش لذت یادگیرندگان برای مسئله ها حل کند، می آماده

که است دست این از مطالبی و میان بر نکات محاسبه، سریع های روش گرفتن یاد است، کرده پیدا رواج کشور

میان بر نکات و سریع محاسبه روش های این اینجا، در و می کند آماده غیر استاندارد های آزمون برای را فرد صرفاً

ناب ریاضیات با دانش آموزان آشنایی عدم نتیجه شده اند. معرفی ناب ریاضی برای ضدمثال هایی عنوان به

آن چراکه دارند، استرس ریاضی انجام در نتیجه در شود، می معنا بدون برایشان ریاضی یادگیری که است این

مفقوده) (حلقه اصلی چالش نگارنده، زعم به می یابند. واقعی شان زندگی با مرتبط غیر و کاربرد بدون علمی را

خانه های مانند نهادهایی است. ناب ریاضیات آموزش فقدان کشور، عمومی آموزش سطح در ریاضی آموزش

از استفاده با سریع محاسبه قبیل از انحرافی های برنامه هستند، ناب ریاضی ترویج دنبال به که ریاضیات

زندگی که چرا هستند، تفکر و مسئله حل قدرت تقویت دنبال به ریاضیات خانه های نمی کنند. تایید را چرتکه

گرفته پزشک و معلم از کنند. می نرم پنجه و دست ها مسئله با نوعی به مشاغل همه است. مسئله حل عرصه

را مان واقعی دنیای مسایل تفکر، و اندیشه با ناب ریاضی گرفتن یاد طریق از ”بیایید پس جمهور. رییس تا

کنیم“. حل
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