
ریاضی اندیشۀ و فرهنگ

٣۵ تا ١٣ صص. ،(١٣٩٨ زمستان و (پاییز ۶۵ شمارۀ ،٣٨ سال

کشور پایدار توسعۀ به عالقه مندان و ایران ریاضی جامعۀ به هشدار

رجالی علی و پروانه آزاده سیده

چکیده

انجمن دانش آموزی ریاضی مسابقات نهال شیرین میوه های اخیر سال های در حالی که در

ریاضیات جهان به شد، کاشته اصفهان صنعتی دانشگاه در ١٣۶٢ سال از که ایران ریاضی

متعددی عوامل و دالیل افت، این هستیم. رو به رو ریاضی شدید افت با هم باز می شوند، ارائه

سخنرانی موضوع مقاله، این از بخشی می کنیم. بیان را آنها از برخی مقاله، این در که دارد

١٣٩۶ سال پاییز در که است رو» پیش چالش های و ریاضی «آموزش همایش در دوم نویسندۀ

شد. برگزار یزد دانشگاه در

سرآغاز .١

و عمیق تر و بهتر تفکر به و دارد انکارناپذیر تأثیری زندگی، مختلف بخش های در ریاضیات بی شک

چیزی «ریاضیات اینشتین، آلبرت به گفتۀ چنان که می کند کمک زندگی رویدادهای درست ترِِ تحلیل و تجزیه

رشد «ریاضیات است، گفته وایت١ آلوین لسلی که آنچه اساس بر نیز و نیست» روزمره تفکر تصحیح جز

برمی گردد.» پیش سال میلیون ها در فرهنگ پیدایش و انسان خلقت زمان به آن آغاز که است اندیشه

و آموزش کیفیت به توجه زندگی، گوناگون جنبه های در ریاضیات اهمیت به توجه با (١۵ ص. ،[١٣])

جوانان توانمندی های و خوب سابقۀ علی رغم دیگر، سوی از است. ضروری کشوری هر برای آن یادگیری

مواجه ریاضیات یادگیری و آموزش در مهم چالش هایی با ایران ریاضیات، به کارگیریِ و یادگیری در ایرانی

وارد کشور پایدار توسعۀ بر جبران ناپذیری خسارت های می توانند نگیرند، قرار توجه مورد زودتر اگر که است

آموزشی. استانداردهای کنکور؛ ابتدایی؛ آموزش تیمز؛ مطالعۀ ریاضی؛ در کیفی و کمی افت کلیدی. کلمات و عبارات

١Leslie Alvin White

ایران) ریاضی (انجمن ١٣٩٨ ©
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سپس و می شوند کشیده تصویر به ایران در ریاضیات کیفی و کمی افت های نخست مقاله، این در سازند.

بیان آینده) در بیشتر افت های کنترل، عدم صورت در (و افت ها این ایجاد دالیل مهم ترین از برخی «تنها»

فرهنگستان ریاضیات پیشبرد کمیسیون در موجود، آموزشی مشکالت از برخی رفع به منظور می شوند.

رفع برای که بود پیشنهادهایی جلسات، آن نتیجۀ که گردید برگزار جلساتی ایران، اسالمی جمهوری علوم

توسط آنها به کارگیری امید به پیشنهادات، این مقاله، این در شدند. مطرح ریاضیات رویِ پیش چالش های

می شوند. مطرح کشور، آموزشی تصمیم سازان

ریاضی درس در دانش آموزان کیفی و کمی افت روند بررسی .٢

سال دو میزان این بود. درصد ٢٩ ریاضی فیزیک، رشتۀ دانش آموزان درصد شمسی، ١٣۵۴ سال در

دالیل بررسی برای یافت. کاهش درصد ۵/٣ به ١٣۶١ سال در و درصد ١٢ به ١٣۵۶ سال در یعنی بعد،

عوامل بررسی «کمیتۀ عنوان با کمیته ای ایران، ریاضی انجمن پیشنهاد به ١٣۶١ سال در کاهشی، چنین

.[١٩] شد تشکیل پرورش و آموزش وزارت برنامه ریزی و پژوهش سازمان نظر زیر ریاضی» به عالقه عدم

برگزاری گردید، ارائه ریاضیات به دانش آموزان ساختن عالقه مند برای زمان آن در که راه حل هایی جمله از

ریاضی المپیاد آن، به دنبال و شد برگزار اصفهان در ١٣۶٢ سال در آن نخستین که بود ریاضی مسابقات

زیادی تعداد تا گردید باعث مسابقات این گرفت. شکل بین المللی المپیادهای در ایران شرکت و ایران

موفق که میرزاخانی مریم همچون افرادی و آورند روی ریاضیات به مستعد، و عالقه مند دانش آموزان از

مریم .[١٢] کردند انتخاب خود تحصیل ادامۀ برای را ریاضی فیزیک رشتۀ شد، فیلدز مدال کسب به

کسب به موفق که است جهان زن ریاضیدان نخستین همچنین و ایرانی ریاضیدان نخستین میرزاخانی

در به ترتیب که ١٩٩۵ و ١٩٩۴ سال های المپیادهای دوره  دو در میرزاخانی مریم است. شده فیلدز مدال

طبق حالی که در گردید؛ المپیاد طالی مدال کسب به موفق شدند، برگزار کانادا و هنگ کنگ کشورهای

در متأسفانه .[۵] می کرد پیدا گرایش دیگر رشته هایی به نبود، ریاضی المپیاد اگر ایشان، خودِ اظهارت

آن، رفع برای ۶٠ دهۀ در که افتی شده ایم؛ رو به رو ریاضیات در دیگری شدید افت با اخیر سال های

اندیشۀ و فرهنگ و ریاضی نشر ریاضی، آموزش رشد همچون مجالتی و شد برگزار ریاضی مسابقات

کرد، تقسیم کیفی و کمی جنبۀ دو به را آن می توان که افت این از مصداق هایی .[٣] شدند منتشر ریاضی

شد. خواهند بیان بخش این در

ریاضیات. با مرتبط رشته های در تحصیل ادامۀ به عالقه مندان تعداد کاهش کمی: افت .٢ . ١

است. مدارس در ریاضی فیزیک رشتۀ انتخاب به عالقه مندان تعداد مجدد کاهش افت، وجود مصداق اولین

کمی افت مجدد پیدایش و ریاضی فیزیک رشتۀ انتخاب به عالقه مندان تعداد در موجود فرودهای و فراز

نیز نظری دانش آموزان کل به ریاضی فیزیک رشتۀ دانش آموزان درصد به توجه با می توان را مورد این در
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نظری، دانش آموزان کل به ریاضی فیزیک رشتۀ دانش آموزان درصد که می دهد نشان ١ شکل کرد. مشاهده

است بوده رو به رو توجه قابل افزایش با ،٧٩-٨٠ تا ۶١-۶٠ تحصیلی سال از متوسطه، دوم پایۀ برای

رشتۀ دانش آموزان درصد از و است رسیده درصد ٣١/۴ به درصد ۵/٣ از سال ها، این طی به طوری که

تحصیلی سال از مجدداً اما است. گرفته پیشی بود، داوطلبان عالقۀ مورد رشتۀ معموال که تجربی علوم

درصد ،٩-٩٧۶ تحصیلی سال در که به طوری  می شود مشاهده میزان این در نزولی روند تاکنون، ٨٠-٨١

این از کمتر بسیار که است شده درصد ١۵/٣ نظری، دانش آموزان کل به ریاضی فیزیک رشتۀ دانش آموزان
است.١ تجربی علوم رشتۀ برای رقم

کل به تجربی علوم و ریاضی فیزیک رشته های بزرگسال) (بدون دانش آموزان درصد .١ شکل
غیرانتفاعی) و (دولتی متوسطه دورۀ دوم پایۀ برای نظری، دانش آموزان

ریاضی فیزیک رشتۀ در تحصیل به عالقه مندان تعداد موضوع به هم جنسیتی تفکیک اساس بر بخواهیم اگر

دانش آموزان کل به ریاضی فیزیک رشتۀ پسر دانش آموزان درصد که می شود مشاهده ٢ شکل از بنگریم،

توجه قابل افزایش با ،٧٩-٨٠ تا ۶١-۶٠ تحصیلی سال از متوسطه، دوم پایۀ برای نظری، رشته های پسر

از همچنین است. مانده باال همچنان میزان این ٩٠-٩١ تحصیلی سال تا تقریباً و است بوده رو به رو

کل به ریاضی فیزیک رشتۀ پسر دانش آموزان درصد ،٩٠-٩١ تحصیلی سال تا ٧۶-٧۵ تحصیلی سال

دانش آموزان کل به تجربی علوم رشتۀ پسر دانش آموزان درصد از باالتر نظری، رشته های پسر دانش آموزان

رشتۀ پسر دانش آموزان درصد ،٧٩-٨٠ تحصیلی سال در که به طوری  است بوده نظری رشته های پسر

دانش آموزان درصد از بیشتر درصد ١٧ از بیش نظری، رشته های پسر دانش آموزان کل به ریاضی فیزیک
اطالعات کسب برای شد. حذف سال این داده های ۴ و ٣ ،٢ شکل های در بود، ناقص ٧٨-٧٩ تحصیلی سال اطالعات چون ١

شود. مراجعه ١ پیوست به بیشتر،
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تحصیلی سال از درصد این اما است. بوده نظری رشته های پسر دانش آموزان کل به تجربی علوم رشتۀ پسر

تحصیلی سال نصف از کمتر ٩-٩٧۶ تحصیلی سال در که به طوری است شده رو به رو جدی افتی با ٩١-٩٢

است. شده ٧٩-٨٠

تعداد به تجربی علوم و ریاضی فیزیک رشته های بزرگسال) (بدون پسر دانش آموزان درصد .٢ شکل
غیرانتفاعی) و (دولتی متوسطه دورۀ دوم پایۀ برای نظری، پسر دانش آموزان

ریاضی فیزیک رشتۀ دختر دانش آموزان درصد می شود، مشاهده ٣ شکل در که همان طور دیگر، سوی از

٧٩-٨٠ تا ۶١-۶٠ تحصیلی سال از نیز متوسطه دوم پایۀ برای نظری، رشته های دختر دانش آموزان کل به

دانش آموزان درصد اگرچه است. رسیده درصد ٢۴/۵ به درصد ٢/١ از و است داشته توجه قابل افزایش

دختر دانش آموزان درصد از همواره نظری رشته های دختر دانش آموزان کل به ریاضی فیزیک رشتۀ دختر

٧٩-٨٠ تحصیلی سال در است، بوده کمتر نظری رشته های دختر دانش آموزان کل به تجربی علوم رشتۀ

دانش آموزان درصد ،٧٩-٨٠ تحصیلی سال از اما بود. رسیده درصد ١٠ از کمتر به مقدار دو این اختالف

است شده رو به رو تدریجی افتی با نظری رشته های دختر دانش آموزان کل به ریاضی فیزیک رشتۀ دختر

رسیده درصد ١٠/٣ به درصد ٢۴/۵ از ،٩-٩٧۶ تحصیلی سال تا ٧٩-٨٠ تحصیلی سال از که به طوری

بررسی کمیتۀ توسط گرفته صورت تالش های شاید که می دهند نشان ٣ و ٢ ،١ شکل سه هر بنابراین است.

بوده ریاضی فیزیک رشتۀ انتخاب به عالقه مندان تعداد افزایش عامل سال ها تا ریاضی، به عالقه عدم عوامل

عالقه مندان تعداد بعد، به ٩١-٩٢ تحصیلی سال از به ویژه اخیر سال های در متأسفانه حال، این با است.

است) افزایش حال در تجربی علوم رشتۀ برای تعداد این (و است کاهش حال در ریاضی فیزیک رشتۀ به

رشتۀ کمتر، حتی یا و دانش آموزان درصد ۵ فقط مجدداً نشود، مشکل این رفع برای تالشی اگر چه بسا و

کنند. انتخاب تحصیل ادامۀ برای را ریاضی فیزیک
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به تجربی علوم و ریاضی فیزیک رشته های بزرگسال) (بدون دختر دانش آموزان درصد .٣ شکل
غیرانتفاعی) و (دولتی متوسطه دورۀ دوم پایۀ نظری دختر دانش آموزان تعداد

کنکور فنی و ریاضی آزمایشی گروه شرکت کنندگان تعداد که می دهد نشان ١ جدول دیگر، سوی از

آن نصف از کمتر ٩۶ سال در رقم این که است یافته کاهش حدی به ٩۶ تا ٨٠ سال های طی سراسری

داشته کاهش نیز شرکت کنندگان کل تعداد سال ها، این طی چون این، وجود با است. بوده ٨٠ سال در

مرتبط رشته های در تحصیل ادامۀ به عالقه مندان تعداد کاهش بر دلیلی را مسئله این نتوان شاید است،

فنی و ریاضی آزمایشی گروه در سراسری کنکور شرکت کنندگان درصد به نگاهی با دانست. ریاضیات با

طی (نظری) انسانی علوم و تجربی علوم فنی، و ریاضی آزمایشی گروه های شرکت کنندگان کل به نسبت
پی-مقدار٢ با نیز [٢١] ١ من-کندال آزمون می شود. دیده نسبت ها این در افت وجود ،٩۶ تا ٨٠ سال های

شرکت کنندگان درصد در نزولی شیب وجود از حاکی درصد، ٩۵ اطمینان با ،-٠/٧۶ سن٣ شیب و ٠/٠٠

با مرتبط رشته های در تحصیل ادامۀ به عالقه مندان تعداد در ترتیب این به و فنی و ریاضی آزمایشی گروه

.(۴ (شکل است ریاضیات

و ریاضی آزمایشی گروه داوطلبان ریاضی خام نمره های میانگین در افت کیفی: افت .٢ . ٢
با مرتبط رشته های و ریاضی فیزیک رشتۀ انتخاب به عالقه مندان تعداد که دیدید قبل، بخش در فنی.

است زمانی سری های در متغیر یک نزولی یا صعودی روند سازگاری تعیین برای ناپارامتری آزمون یک Mann-Kendall test١
است. استفاده قابل داده ها) بودن نرمال شرط بدون (حتی جمعیت ها تمام برای که

اشتباه از نشان آن بودن کم و است اولیه فرض پذیرش شرط به مشاهده شده، پیشامد دادنِ رخ احتمال فرض، آزمون یک ٢در

دارد. آن شدن رد نتیجه در و اولیه فرض بودن
برآورد سن شیب توسط می توان را واقعی زاویۀ ضریب یا شيب شد، مشاهده داده ها سری در معنادار روند اگر Sen’s slope٣

کرد. تعیین را سری بودن نزولی یا صعودی می توان شیب، این بودن منفی یا مثبت از نمود.
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کشور) آموزش سنجش (سازمان ٩۶ تا ٨٠ سال های طی سراسری کنکور شرکت کنندگان تعداد از اطالعاتی :١ جدول

ریاضی یادگیریِ کیفیت آیا که می رسد ذهن به سؤال این حال است. کاهش به رو دانشگاه ها) (در آن

به روشنی را سؤال این پاسخ دانشگاه ها ریاضی استادان و ریاضی معلمان گرچه است؟ یافته کاهش هم

بررسی دبیرستان در دانش آموزان ریاضی درس های نمره های نخست آماری، پاسخ ارائۀ برای می دانند،

نمره های لذا و نداد طریق این از را مطلب این شدن روشن اجازۀ ،[٧] نمره دهی» «پدیدۀ وجود اما شدند

میانگین روند در نزولی شیبی ،۵ شکل در گرفت. قرار توجه مورد دانشگاه ها ورودی آزمون های خام

توسط مسئله این بررسی می شود. مشاهده فنی و ریاضی آزمایشی گروه داوطلبان ریاضی خام نمره های

نزولی شیب وجود درصد، ٩۵ اطمینان سطح در ،-٠/۵۵ سن شیب و ٠/٠٠ پی-مقدار با من-کندال آزمون

بر عالوه بنابراین می کند. تأیید را فنی و ریاضی آزمایشی گروه داوطلبان ریاضی خام نمره های میانگین در

ریاضی خام نمره های میانگین ریاضیات، با مرتبط رشته های در تحصیل ادامۀ به عالقه مندان تعداد کاهش

است. یافته کاهش نیز داوطلبان

نظر به می کند. بیشتر را موجود نگرانی های آن، کمی افت با همزمان ریاضی کیفی افت وجود

با مرتبط دانشگاهی رشته های در فارغ التحصیلی از پس مناسب شغلی موقعیت تضمین نبودِ که می رسد

سمت به را خوب دانش آموزان دوباره دیگر، عوامل و مدارس در ریاضی آموزش مشکالت ریاضی فیزیک،

است. کشانده دیگر رشته های در تحصیل



١٩ ایران ریاضی جامعۀ به ١٩هشدار ایران ریاضی جامعۀ به ١٩هشدار ایران ریاضی جامعۀ به هشدار

کل به نسبت فنی و ریاضی آزمایشی گروه در سراسری کنکور شرکت کنندگان درصد .۴ شکل
٩۶ تا ٨٠ سال های طی انسانی علوم و تجربی علوم فنی، و ریاضی آزمایشی گروه های شرکت کنندگان

سال تفکیک به فنی و ریاضی آزمایشی گروه شرکت کنندگان ریاضی درس نمرۀ میانگین .۵ شکل



رجالی علی و پروانه آزاده سیده رجالی٢٠ علی و پروانه آزاده سیده رجالی٢٠ علی و پروانه آزاده سیده ٢٠

تیمز مطالعۀ پایین نمره های .٣

در پایین بسیار نمره های دارد، مدرسه ای ریاضیات چالش برانگیز وضعیت از نشان که دیگری دالیل از

همان طور است. شده آورده ٢ جدول در مطالعه، این به مربوط اطالعات از خالصه ای است. تیمز١ مطالعۀ

آورد. به دست بین المللی میانگین حد در حتی نمره ای نتوانسته سالی هیچ در ایران می شود، مشاهده که

روند وجود عدم از حاکی درصد، ٩۵ اطمینان با ،٠/٢٣ پی-مقدار با من-کندال آزمون بررسی نتیجۀ

این همچنین است. بین المللی میانگین به ایران چهارم پایۀ تیمز مطالعۀ ریاضی نمرۀ نسبت در افزایشی

و ٠/٠٢ پی-مقدار با بین المللی میانگین به ایران هشتم پایۀ تیمز مطالعۀ ریاضی نمرۀ نسبت برای بررسی

همچنین است. خفیف بسیار اما صعودی روندی وجود از حاکی درصد، ٩۵ اطمینان با ،٠/٠١ سن شیب

با ،(٠/۴٧) ٠/۴٨ پی-مقدار با نمره باالترین به ایران (هشتم) چهارم پایۀ تیمز مطالعۀ ریاضی نمرۀ نسبت

دارد. حکایت سال ها این گذر در ایران تیمز مطالعۀ نمره های در پیشرفتی هیچ گونه از درصد، ٩۵ اطمینان

تیمز مطالعۀ برگزاری دوره  شش طی ایران ریاضی تیمز مطالعۀ نتایج بررسی :٢ جدول

علوم) و ریاضیات آموزش روند بین المللی (مطالعۀ تیمز Trends in International Mathematics and Science Study١

ابتدایی چهارم پایه های در را آن در شرکت کننده کشورهای وعلوم ریاضیات پیشرفت روند بار یک سال چهار هر که است مطالعه ای
می کند. ارزیابی راهنمایی وسوم



٢١ ایران ریاضی جامعۀ به ٢١هشدار ایران ریاضی جامعۀ به ٢١هشدار ایران ریاضی جامعۀ به هشدار

ایران در ریاضی افت دالیل .۴

از: عبارت اند ایران در ریاضی افت دالیل مهم ترین از مورد چند

متقیان، موالی که بس همین ابتدایی مقطع اهمیت اثبات برای ابتدایی. مقطع به بی توجهی .١ . ۴
بود.» نخواهد امور راهبر و پیشگام بزرگی در نگیرد فرا دانش کودکی در که «کسی می فرمایند: (ع) علی

و برتری به بزرگسالی در تا بیاموزید علم خردسالی «در همچنین: (۶۴٩ ص. دررالکلم، و (غررالحکم
موری١ آرینوری (٢۶٧ ص. ،٩٨ کلمۀ ،٢٠ جلد ابی الحدید، ابن نهج البالغه (شرح آیید.» نائل سیادت

در دوم مقام به سوم مقام از باید ژاپن «کشور می گوید: ابتدایی آموزش مورد در ژاپنی، تجدّدگرایی معمار

همین به باشد. جهان کشورهای کل رهبریِ باید نیز هدف نهایت و یابد دست اول مقام به سپس و جهان

دورۀ آموزش در مستحکم بنیادی ایجاد برای ملّی انرژی صرف واال، هدف آن به نیل راه بهترین سبب،

ایران، چهارم پایۀ تیمز مطالعۀ پایین نمر ه های که است حالی در این (١٠ ص. ،[١٧]) است.» ابتدایی

دارد. ما کشور ابتدایی مقطع در یادگیری و آموزش پایین کیفیت از نشان

آموزگاران اهمیت به بی توجهی ایران، در ابتدایی مقطع در آموزش پایین کیفیت دالیل مهم ترین از یکی

رتبۀ حائز تیمز، مطالعۀ دوره های بیشتر در که است کشوری سنگاپور است. آنان جایگاه شمردنِ کوچک و

تیمز مانند بین المللی آزمون های در سنگاپور موفقیت علت بین المللی، علمی مجامع در است. شده اول

سنگاپور باالی کیفیت با معلمان که است معتقد آسیا٢ انجمن مثال، برای می دانند. آن معلمان معموال را

طبق هستند. بین المللی مطالعات در جهان کشورهای بهترین از آنها چرا که می دهند نشان معنادار به طور

پیشرفت آموزش، دقت، با انتخابِ به ترتیب، خود معلمان برای سنگاپور سیاست انجمن، این اظهارات

سنگاپور، آموزشی نظام برتری دلیل استرالیا، در گراتان٣ مؤسسۀ نظر طبق است. دادن پاداش و حرفه ای

توسط گزارشی عنوان .[١۶] است ... و حرفه ای پیشرفت و مشاوره همکاری، معلم، آموزش قویِ فرهنگ

نظر به بنابراین .[٢٠] می کند توصیف معلم» پیشرفت برای «الگویی را سنگاپور آمریکا، آسپن۴ مؤسسۀ

جهت در برنامه ریزی برای آن، از الگوگیری و سنگاپور در معلمان به مربوط سیاست های از اطالع که می آید

:[١۶] از عبارت اند سیاست ها این از برخی باشد. سودمند ایران، در معلمان پیشرفت و ارتقا

فارغ التحصیالن بهترین یک سوم میان از را آینده معلمان سنگاپور، پرورش و آموزش وزارت •

درصد ۶٠ دیدن، آموزش حین در معلم کارآموز هر می کند. استخدام و انتخاب متوسطه مدرسۀ

باشد تدریس خدمت به متعهد سال ٣ مدت برای باید و می کند دریافت را معلم یک حقوق

آموزش پرورش۵) و آموزش ملّی (مؤسسۀ سنگاپور در معلم تربیت مؤسسۀ یک در همه و

می بینند.
١Arinori Mori ٢Asia Society (AS) ٣Grattan Institute (GI) ۴Aspen Institute ۵ National Institute

of Education (NIE)



رجالی علی و پروانه آزاده سیده رجالی٢٢ علی و پروانه آزاده سیده رجالی٢٢ علی و پروانه آزاده سیده ٢٢

تأیید مورد موضوع یک در لیسانس مدرک باید پرورش، و آموزش ملّی مؤسسۀ کارآموزان همۀ •
آموزش سطح به برنامه ها این بگذرانند. را مؤسسه معلمان آموزش برنامه های از یکی و بگیرند

سال چهار تا دو بین است ممکن آن مدت طول و دارند بستگی ثبت نام هنگام در کارآموزان

سال یک حداقل و هستند موضوع بر بسیار تسلط دارای که کسانی تنها کلی، به طور باشند.

کنند. تدریس سنگاپور در می توانند می گذرانند، را تدریس فشردۀ آموزش

سنگاپور داخلی ناخالص تولید سرانۀ درآمد برابر دو اول متوسطۀ معلم یک حقوق حداکثر •
پنج تا سه هر دالر هزار ٣۶ تا دالر هزار ١٠ بین پاداش هایی می توانند موفق معلمانِ است.

آورند. به دست خود پایۀ حقوق از درصد ٣٠ تا عملکردی پاداش های و سال

دارند. را حرفه ای پیشرفت فرصت های از وسیعی طیف به دسترسی امکان سنگاپوری معلمان •
پرورش و آموزش ملّی مؤسسۀ در که دوره هایی طریق از ساعت ١٠٠ تا ساله هر می توانند آنها

کنند. شرکت حرفه ای پیشرفت برنامه های در معلمان١ شبکۀ طریق از یا و می شوند برگزار

و کارگاه ها کنفرانس ها، ارائۀ برای سنگاپور پرورش و آموزش وزارت توسط معلمان شبکۀ

حتی تحصیل ادامۀ به مایل که افرادی برای مطالعاتی فرصت اجرای و معلمان برای سمینارها

است. شده ایجاد هستند، مدرک اعطای با

شروع از قبل را عملی آموزش از باالتری سطوح متعدد، گزارش های طبق سنگاپوری، معلمان •
یادگیری و آموزش بین المللی بررسی طبق می گذرانند. کشورها از بسیاری به نسبت کار به

شدن تبدیل از قبل تا سنگاپوری معلمان از درصد) ٩٨) همه تقریباً ٣٢٠١٣ سال (تالیس)٢

میزان این بررسی، این طبق دیده اند. آموزش درس کالس واقعی سناریوهای در کامل، معلم به

در معلمان که کرد گزارش همچنین تالیس مطالعۀ است. جهانی میانگین از باالتر درصد ٩

دارند؛ حرفه ای۴ پیشرفت فعالیت های میانگین به نسبت باالتری مشارکت میزان سنگاپور

و بود تالیس) میانگین درصد ٧١ با مقایسه (در درصد ٩٣ رقم این کارگاه ها و دوره ها برای

است). درصد ۴۴ تالیس، (میانگین بود درصد ۶١ سمینارها، و آموزشی کنفرانس های برای

پرورش و آموزش وزارت آمار طبق است. باالیی رقم کالس در دانش آموزان تعداد سنگاپور در •
یک در دانش آموز ۴٠ تا سنگاپور متوسطۀ و ابتدایی عمومی مدرسه های کالس های سنگاپور،

وزارت می شود. کمتر یا دانش آموز ٣٠ شامل ابتدایی، دوم و اول کالس هرچند دارند؛ کالس

که است مطالعه ای یادگیری)، و آموزش بین المللی (بررسی تالیس Teaching and Learning International Survey٢

مدیران و معلمان از جهان، سراسر مدارس در کاری شرایط و یادگیری محیط درمورد را بین المللی درسطح مقایسه قابل داده های
می کند. جمع آوری مدارس آن

بخوانید. را [١٨] بیشتر، اطالعات برای ٣

١Teachers’ Network (TN) ۴Professional Development (PD)



٢٣ ایران ریاضی جامعۀ به ٢٣هشدار ایران ریاضی جامعۀ به ٢٣هشدار ایران ریاضی جامعۀ به هشدار

توجیه طریق این به را سنگاپور در کالس دانش آموزان زیاد تعداد سنگاپور، پرورش و آموزش

ندارد. چندانی اعتبار کالس دانش آموزان تعداد کاهش مزایای دربارۀ تجربی شواهد که می کند

دانش آموزان بهتر نتایج به دستیابی در عامل مهم ترین معلم کیفیت که است داده نشان مطالعات

معلمان کار کیفیت بردن باال روی سنگاپور پرورش و آموزش وزارت تمرکز این رو، از و است

افزایش با نمی کند تالش سنگاپور (یعنی یابد افزایش معلمان استخدام امکان وقتی حتی است

بکاهد). آنها شغلی کیفیت از معلمان تعداد

هستند. راضی بسیار خود شغل از سنگاپور معلمان ،٢٠١٣ سال در تالیس مطالعۀ به توجه با •
و هستند راضی خود شغل از سنگاپور معلمان از درصد ٨٨/۴ که می دهد گزارش مطالعه، این

می کنند. انتخاب را معلمی دوباره کنند، انتخاب را خود شغل بخواهند مجدداً اگر درصد ٨٢/١

است»؛ نشده جهت این در هم تالشی هیچ و ندارد وجود معلمی شغل به «عالقه ایران، جامعۀ در اما

ندارد»؛ مفهومی معلمی «مجوز نمی شود»؛ حمایت معلم تربیت برنامه های «از داریم»؛ کم ریاضی «آموزشگر

مشکل عمق به ما دانشگاهی علمی «انجمن های است»؛ اشکال از پر ما خدمت ضمن آموزش «برنامه های

می شود»؛ کشیده انحراف به می کنیم کاری «هر نمی بینند»؛ مدارس در را مشکالت حل ریشۀ و ندارند توجهی

در آن تأثیر و معلمان «تحقیقات به هستیم؛ رو به رو آموزشی» فناوری های از مناسب استفادۀ «عدم با

.[٢] نمی شود توجهی بهتر» آموزش

آموزشی مهم مشکالت از دیگر یکی کنکور پیش دانشگاهی). تا دبستان اول (از کنکور .٢ . ۴
وجود دکتری و تکمیلی تحصیالت دورۀ پایان تا ابتدایی مدارس از قبل از حاضر، حال در که است کشور

ترس اضطراب، ایجاد بر عالوه کنکورها این است. زده کشور در علوم آموزش به مهلکی ضربۀ این و دارد

و نشاط رفتن بین از و افسردگی دلسردی، باعث مختلف، مقاطع دانش آموزان و خانواده ها در وحشت و

شود، حل کنکور مسئلۀ اگر است. یافته رونق بدآموزی ها آن، دنبال به و است شده کشور جوانان عالقۀ

و سنجش روش تنها به عنوان کنکور، «حاکمیت برود. بین از نیز کشور آموزشی مشکالت از خیلی شاید

را پرورش و آموزش به ویژه و آموزشی نظام علمی، باالی مدارج به دستیابی برای برتر استعدادهای گزینش

مفاهیم درک بر محفوظات غلبۀ و تست زنی مهارت های کسب سمت به متوسطه، پایان تا ابتدایی دورۀ از

مافیای است. كرده آسیب پذیر به شدت را دقیق و عمیق یاددهی-یادگیریِ فرآیند و است داده سوق علمی

و درس از بردن لذت و منطقی تفکر بسط و علمی مفاهیم درک مانع محیطی، چالش یک به عنوان کنکور،

محفوظات گستردگی كه جایی در نیست. مستثنی قاعده این از هم ریاضی علوم و است شده درس خوانی

نشاط از بهره مندی و علم جویی لذت است، علمی موفقیت های در مؤثر عوامل از یكی تست زنی، مهارت و

،[١١]) می شود.» رانده حاشیه به تست زنی) سرعت برابر (در علمی تحمل و تأمل ریاضی، مسائل حل

(١٠٧-١٠٨ صص.



رجالی علی و پروانه آزاده سیده رجالی٢۴ علی و پروانه آزاده سیده رجالی٢۴ علی و پروانه آزاده سیده ٢۴

می برد: نام را کنکور آسیب های از برخی ،[٩] به ارجاع با نیز (١٨۶ ص. ،١٣٩۵) ملکی

مدارس؛ از نشاط بربستن رخت •
مدرسه ای؛ رسمی آموزش شدنِ رانده حاشیه به •

آموزش؛ اساس بر آزمون برگزاریِ نه و آزمون از آموزش شدن متأثر •
برای آمادگی هنگام دانش آموزان برای روحی-روانی آسیب های و اضطراب استرس، ایجاد •

کنکور؛

سرخوردگی به علت قبول نشده افراد و عالقه عدم به دلیل قبول شدگان برای روانی آسیب های بروز •
ضعف؛ احساس و

کنکور؛ کالس های در دانش آموزان شرکت برای خانواده ها دوش بر سنگین هزینه های تحمیل •
مفهومی روش های به آموزش کم ارزش شدنِ و تست زنی روش های آموزش تلقی شدنِ باارزش •

کاربردی؛ و

کنکوری. کالس های بازار گرفتن رونق و معلمی ارزش از کاسته شدن •

تنش، احساس «یک به صورت عموماً ریاضی١، از ترس ریاضی. درس های از ترس ایجاد .٣ . ۴
از «ترس می شود. تعریف [١۴] می گذارد» میان به پا ریاضیات با مواجهه هنگام که ترسی یا و هراس

مدت دراز و فوری شناختی پیامدهای که است [١۵] فوبیا یک با همراه جدی اضطرابی واکنش یک ریاضی

به عالقه افت عوامل جمله از ریاضی، به عالقه عدم عوامل بررسی کمیتۀ بررسی طبق .[١۴] دارد» آموزشی

به دلیل دانش آموزان از درصد ٣۵ کمیته، این بررسی طبق است. بوده ریاضی از ترس زمان، آن در ریاضیات

در ریاضی فیزیک رشتۀ اینکه به دلیل درصد ٢۵ و ریاضی از ترس به دلیل درصد ٢۵ ریاضی، به عالقه عدم

.[١٩] نمی کردند انتخاب را ریاضی فیزیک رشتۀ نمی شد، تدریس آنها منطقۀ

شرایط به توجه با ملتی «هر درسی. برنامه ریزی برای آموزشی استانداردهای نداشتن .۴ . ۴
سیاست های دارد، ایده آل انسان از که تعریفی به توجه با و خود فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی،

موضوع های با رابطه در پژوهشی یافته های به توجه با سپس می کند. تعیین ملّی سطح در را آموزشی کالن

می شوند» تبیین آموزشی ملّی هدف های تدریس، چگونگی و یادگیری روانشناسی درسی، برنامۀ درسی،

معیارهای و مقیاس ها قواعد، از «مجموعه ای را آن که «استاندارد» به توجه میان، این در .(١ ص. ،[٨])

یک در فنی و علمی منظم اصول اساس بر اقلیمی، شرایط و واقعیت ها به توجه با که دانسته اند مشخصی

و تدوین ذیصالح مراجع در امور پیشرفت میزان اندازه گیری و مکرر استفادۀ برای مشخص، زمانی بازۀ

استاندارد تدوین علمی و نظام مند «فرآیند یعنی «استانداردسازی»، و (٩۵ ص. ،[۶]) می شود» تصویب

انواع مشخصات یکسان سازی صحیح، قواعد و ضوابط برقراریِ مدرک، یا موضوع یک محتوای تهیۀ و
١math anxiety



٢۵ ایران ریاضی جامعۀ به ٢۵هشدار ایران ریاضی جامعۀ به ٢۵هشدار ایران ریاضی جامعۀ به هشدار

تأثیرگذار سندهای «از است. واجب امری ،(٩۵ ص. ،[۶]) آن» اجرای و نشر و علمی روش هر در مشابه

توسط که است مدرسه ای ریاضیات ارزشیابی و درسی برنامۀ استانداردهای دنیا، در مدرسه ای ریاضی بر

همۀ است الزم که است آمده سند این در است. شده تهیه شمالی آمریکای در ریاضی١ معلمان ملی شورای

چشم گیری به طور باید ریاضی تدریس و بگیرند یاد ریاضیات در متنوع تری و بیشتر مطالب دانش آموزان،

.(٣ ص. ،[٨]) گیرد» قرار باز نگری مورد

اهمیت از درسی کتاب آموزشی، متنوع رسانه های کمبود و آموزشی نظام تمرکز به دلیل ایران، «در

تهیۀ ایران، در ریاضی آموزش اعتالی ابزار قوی ترین از یکی واقع، در است. برخوردار سرنوشت سازی

مطرح نیازهای به توجه با متناسب درسی کتاب های تألیف و ریاضی مناسب ریزمواد و درسی برنامۀ

،[٨]) است» ضرورت یک ایران جامعۀ اجتماعی-فرهنگی ویژگی های به توجه راستا، این در است. شده

و بومی مؤلفه های که است شده تدوین زمانی در ایران، در مدرسه ای ریاضی درسی «برنامۀ .(٣٨ ص.

منطقه ای بومی، وسیع تغییرات گذشته، دهۀ دو طی بوده اند. متفاوت حال زمان با آن، بر تأثیرگذار جهانی

کودک برای پیشنیاز دانش است. شده موجب ریاضی آموزش به نسبت را جدیدی نیازهای جهانی، و

تغییرات دارد. فاصله فرسنگ ها قبل، دهۀ دو در مشابه کودک با ایران، در یکم و بیست قرن در دبستانی

کودک، یادگیریِ چگونگی دربارۀ پژوهشی جدید یافته های و اطالع رسانی منابع توسعۀ اجتماعی، عظیم

همۀ به نسبت را عمومی مطالبات سطح ریاضی، علوم و اجتماعی نظام های درسی، برنامه ریزی حوزۀ

به نیاز ملّی سطح در ریاضی درسی «برنامۀ .(۵-۴ صص. ،[٨]) است» برده باالتر درسی برنامه های

کند تربیت انسان هایی فرهنگی، و ملّی اجتماعی، فردی، منافع گرفتن نظر در با که دارد استانداردهایی

خویش، هویت حفظ با نیز و باشند داشته خود ریشه های و تاریخی–فرهنگی پیشینۀ به تعلق احساس که

قادر دانش آموزان این که بود امیدوار می توان حالتی، چنین در باشند. بین المللی جامعۀ در مؤثر عضوی

درک می رود، پیش قطعی وحدت یک طرف به که را دنیایی و باشند انسان ها فردی نیازهای تشخیص به

که شود شروع درونی سفر یک طریق از خودادرکی با باید فرآیند این «اما (٨٢-٨٣ صص. ،[٨]) کنند.»
است.»٢ خود از انتقاد تمرین و درونی تعمق و ریاضت دانش، نشانه هایش

معیاری و شوند تدوین سلیقه ای درسی، کتاب های که است شده باعث آموزشی استانداردهای نبودنِ

برنامه های چارچوب و استانداردها وجود صورت در دیگر، سوی از باشد. نداشته وجود آنها ارزشیابی برای

بخشی هر فرهنگِ مطابق و منطقه ای درسی کتاب های به زودی که بود امیدوار می توان مدرسه ای، ریاضیات

باشند. داشته را درسی کتاب انتخاب حق هم معلمان و شوند تدوین جامعه از

بدون تکمیلی تحصیالت دوره های نامعقول گسترش و دانشجویان تعداد بی رویۀ افزایش .۵ . ۴
در شمسی ١٣٠٣ سال در ایران در ریاضیات عالی «آموزش نیاز. مورد امکانات آوردن فراهم و آمادگی
١National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) ٢Delors et al., Learning: The Treasure

within, 1996, p. 19.



رجالی علی و پروانه آزاده سیده رجالی٢۶ علی و پروانه آزاده سیده رجالی٢۶ علی و پروانه آزاده سیده ٢۶

(سال ١٣١٣ سال در سرانجام و عالی دانشسرای به شمسی ١٣٠٧ سال در و شد آغاز عالی دارالمعلمین

تعمیق به منظور دانشکده، این در شد. واگذار تهران دانشگاه علوم دانشکده به تهران) دانشگاه تأسیس

نیز ١٣۵٠ سال در شد. راه اندازی ریاضی ارشد کارشناسی دورۀ ١٣٣٧ سال در ریاضیات، عالی آموزش

اعضای تأمین و بنیادی پژوهش های گسترش هدف با آن، به دنبال و شد تشکیل ایران ریاضی انجمن

تاریخچۀ به نگاهی با گردید. تأسیس ریاضی دکتری دورۀ ١٣۶٧ سال در کشور، دانشگاه های علمی هیئت

تأمین دانشگاهی، دوره های گسترش از اصلی هدف که می شود آشکار ایران، در ریاضیات عالی آموزش

کارشناسی دوره های ،٧۵ تا ۶٢ سال های در است. بوده دانشگاه تا دبیرستان مقطع از ریاضیات مدرس

عبارت دوره ها این اصلی محتوای شد. راه اندازی مدارس، ریاضی دبیران تربیت به منظور ریاضی دبیری

این عمومی. واحد ٢٠ و تربیتی درس های واحد ٣٠ محض، ریاضی درس های واحد ٩٠ حدود از بود

را راهنمایی دورۀ برای معلم تربیت وظیفۀ که معلم تربیت مراکز ریاضی کاردانی دوره های کنار در دوره ها

واحد ۴ تا ٢ تعداد بجز ابتدایی دورۀ در ریاضیات تدریس برای عمال می پرداختند. فعالیت به داشتند،

جدی فکری می شد، ارائه ابتدایی آموزش کارشناسی یا کاردانی دورۀ در که دبستان ریاضی مفاهیم آموزش

دورۀ ١٣٨٠ سال از معلمان، مدرکی ارتقای برای نیز پرورش و آموزش خدمت ضمن مراکز در بود. نشده

٣٠ و محض ریاضی درصد ٧٠ همچنان آن محتوای که گردید تأسیس ریاضی آموزش ناپیوستۀ کارشناسی

سپس و بهشتی شهید دانشگاه در ریاضی آموزش ارشد کارشناسی دورۀ ١٣٨٠ سال از بود. آموزشی درصد

هدف را ریاضی آموزش حوزۀ جدّی به طور که بود رشته ای تنها شاید که شد راه اندازی دیگر دانشگاه های در

بود.» ریاضی آموزش حوزۀ پژوهشگران تربیت و ریاضی معلمان آموزشگران تربیت به دنبال و بود داده قرار

(١٣۴-١٣٣ صص. ،[١])

كارشناسی آزمون در ریاضی مجموعۀ پذیرفته شدگان تعداد با قیاس در شرکت کنندگان تعداد ۶ شکل

حدی به شرکت کنندگان تعداد زمان، گذر در که می بینیم می دهد.١ نشان را ٩۶ تا ٧٣ سال های ارشد

افزایش با همچنین می رسد. ٨٨ سال در نفر ١٢١٧۴ به ٧٣ سال در نفر ٢٢٧٠ از که می یابد افزایش

می یابد کاهش شرکت کنندگان تعداد دوباره بعداً می شود. افزوده نیز پذیرفته شدگان تعداد بر شرکت کنندگان،

سال در که به طوری می ماند باال همچنان پذیرفته شدگان تعداد اما می رسد ٩۶ سال در نفر ۴۶٨٣ رقم به و

است! بوده نفر ٣۵٩٨ پذیرفته شدگان، و نفر ۴۶٨٣ شرکت کنندگان، تعداد ٩۶

دانشگاهی. فارغ التحصیالن بودنِ بی هدف و بیکاری جامعه، در حد از بیش مدرک گرایی .۶ . ۴
آنها جملۀ از که است داشته همراه به مشكالتی اخیر، سال های در عالی آموزش به كمی گرایانه نگاه «گسترش

پایان نامه فروش علمی، سرقت های مانند تخلّفاتی مدرك گرایی، بحران فارغ التحصیالن، بیكاری به می توان

گرفتن نظر در بدون ٩۶ سال برای و است شده ارائه ظرفیت تکمیل مرحلۀ نظرگرفتن در با اطالعات ٩۵ تا ٩٣ سال های برای ١

ببینید. را ٢ پیوست بیشتر، اطالعات کسب برای ظرفیت. تکمیل



٢٧ ایران ریاضی جامعۀ به ٢٧هشدار ایران ریاضی جامعۀ به ٢٧هشدار ایران ریاضی جامعۀ به هشدار

در ارشد كارشناسی آزمون در ریاضی مجموعۀ پذیرفته شدگان و شرکت کنندگان تعداد .۶ شکل
٩۶ تا ٧٣ سال های

بی رویۀ گسترش دانشجویان، و استادان بیشترِ هرچه شدن بی انگیزه علمی، ارزش های شدن کم رنگ مقاله، و

نتایج اساس بر كرد.»١ اشاره غیره و مردم میان در دانشگاهیان منزلت افت از نگرانی تكمیلی، تحصیالت

در به ترتیب فارغ التحصیالن و دانشجویان بیکاریِ نرخ ،١٣٩٠ سال در ایران آمار مرکز کارِ نیروی طرح

خاص به طور آمار، رشتۀ برای و است بوده درصد ٢۴ و ١١/١ ،١٣/٢ با برابر زنان و مردان برای کشور، کل

٢٩ تا ١۵ سنی گروه به مربوط درصد، ٣۵/۵ با بیکاری نرخ بیشترین یعنی [۴]؛ است بوده ٣ جدول طبق

می دهند. تشکیل را کشور اخیر سال های فارغ التحصیالن که است ساله

به می توان فرهنگیان دانشگاه ویژگی های از آینده. در بیشتر افت و فرهنگیان دانشگاه .٧ . ۴
کرد: اشاره زیر موارد

نیاز؛ مورد امکانات آوردن فراهم عدم و برنامه ریزی بدون راه اندازی •
معلمان؛ حرفه ای توانمندسازی برای به روز آموزشی برنامه های از استفاده عدم •

دانشگاه؛ این پردیس های از بسیاری در روح بدون بعضاً و خشک محیط وجود •
دانشگاه؛ آن در معلمی آموزش در توانمند و متخصص اساتید حضور عدم •

در موجود دانشگاهی متخصصان و دانشگاه ها دیگر با دانشگاه این پردیس های ارتباط نبودِ •
کشور؛

دانشگاه؛ این پردیس های تمامی تقریباً در آموزشی امکانات نبودِ •
١http://www.ettelaat.com/etiran/?p=251808



رجالی علی و پروانه آزاده سیده رجالی٢٨ علی و پروانه آزاده سیده رجالی٢٨ علی و پروانه آزاده سیده ٢٨

سنّی گروه های تفکیک به آمار رشتۀ فارغ التحصیالن و دانشجویان بیکاری نرخ و بیکاران و شاغالن تعداد :٣ جدول

دانشگاه ها. در پایه علوم رشته های توسعۀ بر منفی تأثیر •

آن در استخدام فرصت که کسانی عمدۀ پرورش، و آموزش وزارت جدید ضوابط «با که است حالی در این

(١٣۵ ص. ،[١]) می شوند.» فارغ التحصیل فرهنگیان دانشگاه از که هستند کسانی می یابند را وزارتخانه

ریاضی مخصوصاً علوم رشته های در دانشگاهی فارغ التحصیالن بیشتر بیکاری به جدی به طور موضوع این

می زند. دامن مدارس در ریاضیات آموزش کیفیت آمدن پایین نیز و

مشکالت حل به منظور علوم فرهنگستان در گرفته صورت تالش های از برخی .۵
آن ها پیشنهادات و کشور ریاضی آموزش

پیشنهاد به ایران، اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان علمی شورای ٩١/٠۴/١١ مورخ جلسۀ «در

حقوقی: اعضای با کشور ریاضیات پیشبرد کمیسیون تشکیل مهندسی، علوم و پایه علوم گروه های رؤسای

انجمن رئیس ریاضی، شاخۀ رئیس مهندسی، علوم گروه رئیس پایه، علوم گروه رئیس فرهنگستان، رئیس

ماراالنی، جبه دار پرویز دکتر بهزاد، مهدی دکتر حقیقی: اعضای و ایران آمار انجمن رئیس و ایران ریاضی

دکتر و دزفولی مخبر محمدرضا دکتر عارف، محمدرضا دکتر سهراب پور، سعید دکتر رجالی، علی دکتر

فرهنگستان محل در ٩١/٠٧/١۶ تاریخ در کمیسیون این جلسۀ اولین گردید. تصویب مضطرزاده فتح اله
گرفت.»١ صورت بررسی و بحث آتی برنامه های و کمیسیون فعالیت نوع و نحوه دربارۀ و گردید برگزار علوم

.٨ ص. ،١٣٩١ پاییز ،٧۶ پیاپی شمارۀ بیستم، سال ایران، آمار انجمن خبرنامۀ ریاضیات، پیشبرد کمیسیون تشکیل خبر ١



٢٩ ایران ریاضی جامعۀ به ٢٩هشدار ایران ریاضی جامعۀ به ٢٩هشدار ایران ریاضی جامعۀ به هشدار

پیشنهاداتی سرانجام، و آموزشی معضالت روی بررسی هایی انجام و کمیته ها تشکیل جلسات، این نتیجۀ

می شود. مطرح بخش این در که بود مشکالت این رفع برای

بهبود برای علوم فرهنگستان پرورش و آموزش کارگروه تخصصی کمیتۀ پیشنهادات .١ . ۵
بدون آموزش در برنامه هایی اجرای نامطلوب تأثیرات مطالعۀ از پس اساسی پیشنهاد ابتدایی. آموزش
یا طرح ها توفیق «به منظور اینکه از است عبارت ،۶-٣-٣ جدید برنامۀ خاص به طور و زمینه آماده سازی

پس و شود پیش بینی اجرا برای الزم زمان تصویب، از پس است الزم پرورش، و آموزش لیتحو اسناد

توصیه اداری و پرورشی آموزشی، طرح های از برخی آزمایشی انجام درآید. اجرا به مقدمات تمهید از

همچنین: می گردد.»

پرداخت دولت را بهره (مابه التفاوت فرهنگیان ذخیرۀ صندوق طریق از کم بهره وام پرداخت •
شود؛ انجام آموزگاران همۀ برای خانه وثیقۀ یا خانه خرید برای کند)

درآید؛ اجرا مرحلۀ به آموزگاران همۀ به مسکن حق پرداخت •
درصد ۵٠) منزلت کارت به عنوان آنها خانواده های و آموزگاران همۀ برای آموزگاری کارت •
زمینی و خارجی و داخلی هوایی مسافرت های اتوبوس، و مترو از استفاده هتل ها، در تخفیف

گردد؛ صادر باستانی آثار از بازدید و قطارها) و شهری بین (اتوبوس های

برابر در و گیرد صورت مدیریتی معیارهای حداقل بر مبتنی ابتدایی مدارس مدیران انتخاب •
گردد؛ منظور آنان برای بیشتری استقالل الزم، امتیازات

گردد؛ صادر آموزشی امکانات معیارهای حداقل داشتن با تنها دبستان تأسیس مجوز •
به ویژه و خاص مدارس به ورود آزمون های در شرکت برای دبستان دانش آموزان آماده سازی •

شود؛ ممنوع درخشان، استعدادهای مدارس

شوند طرح ریزی مدارس از خارج در خاص برنامه های دانش آموزان، اضافی اوقات برای •
استفاده مورد منظور این به می توانند هنری مراکز و ورزشی باشگاه های ریاضیات، (خانه های

گیرند)؛ قرار

ارتقای برای مدرکی به عنوان آموزگاری مهارتی و علمی صالحیت معیارهای گرفتن نظر در •
آنان؛

از یکی به عنوان مستمر خدمت ضمن آموزش کارگاه های و برنامه ها در آموزگاران فعال شرکت •
شود؛ گرفته نظر در آنان ارتقای برای مستندات

توانمندی های و علمی ارتقای شایستگی های دریافت با همراه برابر چند حد تا حقوق افزایش •
شود؛ گرفته نظر در آموزگاران برای مهارتی

آموزگاران؛ تربیت در مهارتی و علمی صالحیت معیارهای اتخاذ •
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شود؛ ایجاد پرورش و آموزش در ابتدایی آموزش کیفیت کنترل و ارزشیابی مرکز •

ریاضیات پیشبرد کمسیون نظر زیر دیگری کارگروه بزرگ، معضل این حل برای کنکور. .٢ . ۵
به عنوان بررسی از پس و تهیه طرحی شد قرار و گرفت شکل ایران اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان

مسئوالن سایر و فرهنگی انقالب عالی شورای اختیار در فرهنگستان طرف از کارگروه، این کار حاصل

گرفت: قرار توافق مورد موضوع سه قدم، اولین در گیرد. قرار اسالمی شورای مجلس و فرهنگی

پرورش؛ و آموزش سیستم در خاص مدارس به ورودی آزمون های حذف •
مختلف؛ مقاطع در کنکور برای سیما و صدا و مدارس در ناسالم تبلیغات از جلوگیری •

دانشجو. پذیرش برای دانشگاه ها به استقالل دادن •

شد: پیشنهاد همچنین

به دانشجو انتخاب و باشد دانشگاه ها به عهدۀ دکتری دورۀ برای دانشجو پذیرش مسئولیت •
و مستقل پذیرش برای دانشگاه ها تدریجی آماده سازیِ به منظور ولی شود واگذار دانشگاه ها

دانشجو پذیرش و سنجش شورای فعلی، شرایط در داوطلبان برای پذیرش روند ساده سازی

پذیرش و سنجش قانون دوم مادۀ اساس (بر دانشگاه ها در تکمیلی تحصیالت دوره های در

مسئولیت (١٣٩۵ اردیبهشت ١١ تاریخ به ابالغی تکمیلی تحصیالت دوره های در دانشجو

دانشگاه ها به دکتری دانشجوی پذیرش واگذاری اهداف به رسیدن برای برنامه ریزی و نظارت

گیرد؛ عهده به را

سایر و ضروری) مهارت های کسب و رسمی (تحصیالت دانشگاهی نهایی امتحانات نتایج •
دانشجو پذیرش و سنجش شورای توسط دانشجویان فوق برنامۀ فعالیت های با مرتبط معیارهای

تعیین شود؛ دانشگاه ها در تکمیلی تحصیالت دوره های در

عالوه آن نتایج و برگزار شود کشور آموزش سنجش سازمان توسط ابتدا در عمومی آزمون های •
سایر و استخدام ها برای عالی، آموزش مؤسسات و دانشگاه ها در پذیرش برای معیاری بر

و برگزار شود بار سه حداقل سال هر در آزمون ها این گیرد. قرار استفاده مورد ارزشیابی ها

باشد؛ داشته اعتبار سال دو یک، هر نتایج

نتایج آزمون، هر برگزاری از پس ماه یک حداکثر باشد موظف کشور آموزش سنجش سازمان •
دهد؛ قرار داوطلب اختیار در محرمانه کارنامۀ به صورت را آن

معیارهای دانشگاه ها، در تکمیلی تحصیالت دوره های در دانشجو پذیرش و سنجش شورای •
نیاز مورد مدارک تحصیلی، مختلف رشته های و تحصیلی مقاطع همۀ در دانشگاه هر پذیرش

دانشگاه هر و کند تعیین را رشته هر در دانشجو انتخاب نحوۀ و پذیرش برای ثبت نام جهت
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عمومی آزمون های نتایج جمله از خود اطالعات ارسال با داوطلب نماید. اعالم جداگانه

هنری یا علمی دستاوردهای مستندات و علمی توصیه نامه های کارنامه ها، سنجش، سازمان

ضوابط رعایت با دانشگاه ها و پذیرش نماید درخواست دارد، را آن شرایط که دانشگاهی به خود

دانشگاه ها، در تکمیلی تحصیالت دوره های در دانشجو پذیرش و سنجش شورای نظارت با و

اقدام نمایند؛ دکتری دورۀ دانشجویان پذیرش به نسبت مستقال

شود؛ پیاده دکتری دورۀ به ورود برای نخست رویه، سه این •
آن نحوۀ که باشند داشته سنجش امکان بتوانند باید هم شرایط واجد دیگرِ مؤسسات آینده در •

می کند؛ تعیین دانشجو پذیرش و سنجش شورای را

کارشناسی و ارشد کارشناسی مقاطع در پذیرش نحوۀ برای راهکار تهیه و نظر تبادل به منظور •
آموزش از نمایندگانی و دانشگاه ها رئیسان از نفر سه حداقل حضور با جلساتی در شد قرار نیز

نماید. تصمیم گیری ریاضیات پیشبرد کمیسیون کشور، آموزش سنجش سازمان و پرورش و

دانشگاه وضعیت بهبود برای علوم فرهنگستان ریاضیات پیشبرد کمیسیون توصیه های .٣ . ۵
دانشگاه مسئلۀ بررسی به نیز فرهنگیان دانشگاه سرپرست حضور با کمیسیون از کارگروهی فرهنگیان.

داد: ارائه را زیر پیشنهادهای و پرداخت فرهنگیان

پردیس های امنای هیئت در استان هر در دانشگاه ها رئیسان حضور بر عالوه می شود توصیه •
آموزشی معاونت حضور با فرهنگیان دانشگاه واحد هر در کاری کمیتۀ یک فرهنگیان، دانشگاه

(به انتخابِ استان دانشگاه های علمی هیئت اعضای از تعدادی فرهنگیان، دانشگاه واحد آن

(به انتخابِ استان معلمان علمی-آموزشی انجمن های از نمایندگانی مربوطه)، دانشگاه های

کل ادارۀ برنامه ریزی و پژوهشی معاون و استان) معلمان آموزشی علمی انجمن های دبیران

امکانات از بهره گیری و برنامه ریزی کیفیت بر نظارت درسی، برنامه ریزی برای پرورش و آموزش

شود؛ تشکیل مشترک

دانشگاه های از یکی با حداقل تا شود موظف فرهنگیان دانشگاه واحد هر که می شود توصیه •
اجرای آموزشی، امکانات علمی، نیروی تأمین در مشارکت برای همکاری قرارداد استان

امکانات و توانمند نیروهای از کند تالش و نماید منعقد فرهنگی و آموزشی مشترک برنامه های

نماید؛ بهره گیری خود دانشجویان کیفیت ارتقای جهت در دانشگاه آن محیطی

معلمی مجوز صدور مسئولیت اجرای بر مبنی خود آتی برنامه های مورد در فرهنگیان دانشگاه •
برای پرورش و آموزش وزارت جذب طریق از که دانشگاه ها در پایه علوم فارغ التحصیالن به

به آتی سال های در نیروها این تعداد پیش بینی و شد خواهند استخدام معلمی شریف شغل

نماید؛ اطالع رسانی سال، تفکیکِ
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و بررسی جهت فرهنگیان دانشگاه آموزگار تربیت و ریاضی علوم کارشناسی دوره های برنامۀ •
گیرد؛ قرار فرهنگستان ریاضیات پیشبرد کمیسیون اختیار در نظر، تجدید

کمیسیون اختیار در نظر اظهار برای سوم مورد برای فرهنگیان دانشگاه معلمی مدرک برنامۀ •
گیرد؛ قرار فرهنگستان ریاضیات پیشبرد

کار دستور در نیمه وقت قرارداد به صورت دانشگاهی توانمند نیروهای از بهره گیری مسئلۀ •
گیرد؛ قرار فرهنگیان دانشگاه

علمی-آموزشی انجمن های خدمتِ ضمن آموزش برنامه ریزی زمینۀ در فرهنگیان دانشگاه •
معلمان خدمت ضمن آموزش واحد نیز و تخصصی علمی انجمن های و دانشگاه ها معلمان،

نماید؛ برنامه ریزی پرورش و آموزش وزارت

قرار عنایت مورد داوطلبان معلمی) نظر (از حرفه ای توانمندیِ مسئلۀ مدرسان، جذب دربارۀ •
برنامه هایی فرهنگیان دانشگاه مدرسان، معلمی توانمندی هایِ ارتقای برای به عالوه، گیرد.

درآورد؛ اجرا مرحلۀ به دانشگاه ها به کمک و تدوین

مرحلۀ به سریع تر هرچه دیگر دانشگاه های و فرهنگیان دانشگاه سال سال-دو دو مشترک برنامۀ •
است)؛ همکاری آمادۀ زمینه این در فرهنگستان، ریاضیات پیشبرد (کمیسیون درآید اجرا

و برد به کار را الزم احتیاط تکمیلی تحصیالت دوره های راه اندازی در فرهنگیان دانشگاه •
پیشبرد (کمیسیون نماید طرح ریزی دوره ها این برای را معلمان حرفه ای ارتقای برنامۀ فقط

است). همکاری آمادۀ زمینه این در فرهنگستان، ریاضیات

تحقیقات مرکز کتابخانۀ همکاران پرورش، و آموزش معاونت حوزۀ از می دانیم الزم پایان در قدردانی: و تشکر
صنعتی دانشگاه کارشناسی دانشجوی اشتری امیرحسین آقای و کشور آموزش سنجش سازمان اصفهان، معلمان

کنیم. قدردانی نموده اند، همکاری نیاز مورد اطالعات و آمار تهیۀ در که اصفهان
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