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قدردانی
برنامه درسی آموزش عالی"
هیئت تحریریه "دوفصلنامة مطالعات
وظیفة خود میداند از هم اران گرامی كه زحمات داوری مقا ت
این شماره را برعهده داشته و با راهنماییهای ارزندة خویش بر
اعتمی علمی مجله افزودهاند ضمن درج اسامی آنها ،سپاسگزاری
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سخن سردبیر
برنامه درسی ریاضیِ دانشگاهی :حوزه پژوهشیِ غفلت شده در ایران
از زمان تأسیس و توسعه آموزش عالی در جهان كه مبتنی بر ضرورتهای علمـی و انت ـارات
فزاینده اجتماعی بود ،ی ی از دغدغههای اصلی این نهاد ،طراحـی و تولیـد برنامـههـای درسـی و
روش های تدریسی بود كه پاسخگوی نیازهای متنوع و واقعـی جوامـا بـومی و جهـانی باشـد .در
ادامه و با گسترش پوشش آموزش عالی در جهان و تنوع رشتههای دانشگاهی ،اهمیت این مسئله
بیشتر و بیشتر شده است .زیرا از یک طرف ،آموزش عالی تنها در انحصار «نخبگـان» نیسـت و از
طرف دیگر ،با تحو ت علمی و توسعه خیرهكننده ت نولوژی ،جامعه بشری با سـرعت زیـادی ،بـه
سوی آیندهای با زیرساختهای متفاوت و به شدت پیچیده و پررقابت ،در حركت اسـت .طبیعـی
است كه وجود شهروندان با دانش ،خمقیت ،نوآوری و روحیه مشاركتپـذیری ،عامـ مـؤثری در
تسریا این حركت هستند .در واقا در دنیای كنـونی ،اگرچـه ماننـد همیشـه« ،نخبگـان» بـدون
مناقشه ،صدرنشین دنیایِ علماند و با نبوغشان ،دنیا را متحول كرده و میكننـد ،ولـی متقاضـیان
ورود به دورههای بعد از آموزش عمومی ،تنها كسانی نیستند كه جوینده علم بوده و «علـم بـرای
علم» را به هر قیمتی ارج نهند .بدین سبب در دنیای پر شتاب و پر نیـاز امـروز ،هـدف آمـوزش
عالی ،تنها فراهم كردن ام ان رشد و فعالیت «نخبگان» برای تولید علم نیست ،بل ه تربیـت نیـرو
برای مقاصد مختلف و بهرهبرداری كردن از تولیدات علمی همان تعداد انـدک «نخبگـان» نیـز ،از
اهمیت خاصی برخوردار است .در حقیقت ،اگر هرمـی را تصـور كنـیم كـه در رنس آن ،ناب ـههـا،
تیزهوشان و به طور كلی «نخبگان» علمی قرار دارند ،قاعده هرم را همه شهروندان جامعه تش ی
میدهند .همچنین ،در حركت از رنس به قاعده یا برع س ،باید افـرادی بـا مهـارتهـای مختلـف
وجود داشته باشند تا بتوان از روی رد خطی و ایستا به «علم» و «حرفه» و «اشت ال» ،بـه سـمت
روی ردهای پویا ،منعطف و تركیبی ،ت ییر مسیر داد .این ت ییر ،یـک ضـرورت اجتنـابناپـذیر در
«عصر جدیدِ» باز هم جدیدتری است! عصری كـه بـر خـمف شـروع دوران صـنعتی كـه چـارلی
چاپلین با آیندهنگری ت اندهندهای به تصویرش كشید ،جای پیاده و سواره معلوم نیست! در یک
چنین پیچیدگیِ مثالزدنی ،با هر ت نولوژی نـوین یـا كشـف و خلـق علمـی تـازه ،وجـود تعـداد
بسیاری از مشاغ و رشتههای دانشگاهی ،دیگر قاب دفاع نیست و بقای حرفهای و شـ لی افـراد،
در گرو میزان توانمندی آنان در ایجاد «گوناگونی »2در تخصصهای علمی و حرفهایشـان اسـت.
Diversity/ Diversifying
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در دنیای فعلی ،ش ها دائم در ت ییرند و بدین سبب ،رشتههای دانشـگاهی مجبـور بـه دوبـاره-
نگریهای مداوم در برنامههایشان هستند تا دانشآموختگـان آنـان ،بتواننـد پاسـخگوی نیازهـای
جامعه جدید با زیرساختهای علمی -فناوری باشند .به طور مشخص ،متقاضیان ورود به آمـوزش
عالی ،دارای اولویتها ،تواناییها ،سلیقهها و ام انات متفاوتیاند و برای بازار كاری آماده میشـوند
كه پیوسته ،در حالِ تحول است .این تحول ایجاب میكند كـه روی ـرد آمـوزش افـراد بـرای بـه
اشت ال نیز متحول شده و از دانستن و ماهر شدن و قابلیت ح مسئله در یک شـاخه خـاب بـه
من ور حفظ یک ش به مدت طو نی ،به سمت ایجاد مهارتهای طرح مسـئله و كـارآفرینی در
آنان ،ت ییر كند.
با ویژگیهایی كه آموزش عالی دارد ،درسهای ریاضی همیشه نقشی اساسی در تحقق اهداف
آن داشته و دارد .بدین سبب ،توجه به برنامه درسی ریاضی در دورههـای كارشناسـی و بـا تر ،از
چند جنبه دارای اهمیت است .اول این كه درسهای ریاضی بـه طـور عـام ،در همـه رشـتههـای
دانشگاهی ،از علوم انسانی گرفته تا مهندسی و علوم پایه ،از هنر تـا تربیـت بـدنی ،از سیاسـت تـا
اقتصاد و از همـه جـا تـا همـه چیـز ،حضـور چشـمگیری دارد و زم اسـت كـه ریاضـیدانـان و
آموزشگران ریاضی ،فعا نه در طراحی درسهای ریاضی برای چنین طیف گستردهای از نیازهـا و
اولویتها ،مشاركت كنند .دوم این كه آموزش عالی ،مسئولیت مسـتقیم آمـادهسـازی معلمـان را
برای تدریس در دورههای عمومی و تخصصی و بعد از آن ،طراحی و اجـرای آمـوزشهـای ضـمن
خدمتِ آنان را دارد و صِرف داشتن تجربه ،مجوزی برای برنامهریزی یا تدوین برنامههای آمـوزش
معلمان ریاضی نیست .از این گذشته ،تربیت برنامهریزان درسی ریاضی برای آموزش مدرسهای ،از
وظایف آموزش عالی است.
سوم این كه مسئولیت برنامهریزی درسی و طراحی درسهای ریاضی دورههای كارشناسی در
سطح دانشگاه و تدوین برنامه درسی ریاضی برای دوره كارشناسی ریاضـی (و بـه همـین ترتیـب،
دورههای كارشناسی ارشد و دكتری ریاضی) ،به عهده ریاضیدانان و پژوهشگران آمـوزش ریاضـی
است .این كار ،امر خطیری است ،زیرا مؤلفههای بسیاری بر آن تأثیرگذارنـد كـه از جملـه مهـم-
ترینشان ،میتوان به توسعه ریاضی و ابداعات شگفتآور در آن ،سرعت غاف گیركننده ت نولـوژی
كه ریاضی ،زبان و بستر توسعه آن است ،و ت ییر مخاطبان اشـاره كـرد .هـمچنـین ،قابلیـتهـای
ریاضی برای مدلسازی پدیدههای طبیعی ،توانایی ایجاد مهارتهـای اسـتد لی در دانشـجویان و
دهها و دهها دلی دیگر ،باعث شده تا میزان نیازمندی رشتههای دیگر به ریاضی ،افزایش یابد.
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به دلی چنین اهمیتی ،از اوائ تأسیس «انجمن ریاضی آمری ا »2در سال  2321كـه ی ـی از
قــدیمیتــرین و اثرگــذارترین انجمــنهــای ریاضــی در دنیاســت« ،كمیتــه برنامــه ریاضــی دوره
كارشناسی »1نیز ،ش گرفت .از ن ر تاریخی ،تش ی این كمیته بسیار قابـ تأمـ اسـت ،زیـرا
نشان میدهد كه برنامهریزی برای دوره كارشناسی ،آنقدر اساسی است كه معـروفتـرین انجمـن
علمی ریاضی در آمری ا ،از ابتدای تش ی خود ،آن را در دستور كار خویش قرار داده و عـموه بـر
آن ،طراحی برنامه درسی ریاضی را برای سایر حوزهها نیز ،جزو مأموریتهای اصلی خـود دانسـته
است .برای آشنایی بیشتر با ضرورتهایی كه باعث ایجـاد ت ییـر در برنامـههـای درسـی ریاضـی
دانشگاهی شدهاند ،مراجعه به «راهنمای برنامه درسـی بـرای رشـتههـای علـوم ریاضـیCUPM :
( »32115زورن )1021 ،كه شوماخر و سیگِ مسئو ن 1آن بودند ،مفید است .در این راهنما ،بـه
دگردیسیِ محتوا و روی رد برنامه در هزاره جدید و د ی آن ،اشاره شده اسـت -اتفـاقی كـه هـر
چند سال یک بار و با ت ییر شـرایط ،رخ مـیدهـد .در راهنمـای برنامـه درسـی سـال  ،1021بـر
ضرورت داشتن روی رد تلفیقی و بین -رشـتهای 1بـه طراحـی برنامـه درسـی ریاضـی ،توجـه بـه
نیازمندی های بازار كار ،در ن ر گرفتن ت ییرات برنامه درسی ریاضـی در مدرسـه ،و توانـاییهـای
دانش آموزانی كه داوطلبِ ورود به آموزش عالی هستند ،تأكید شـده اسـت .ن تـهای كـه اهمیـت
زیادی دارد ،این است كه جمعیت هدف این راهنما ،گروههای ریاضی دانشگاههاست تا هر یک ،بـا
توجه به مخاطبان خود ،و در ن ر گرفتن شرایط خاب و مأموریتی كـه دانشـگاه و گـروه درسـی
آنان دارد ،برنامه خویش را با انعطاف زم ،تدوین كنند .اما ن تـهای كـه بـرای برنامـهریـزیهـای
غیرمتمركز میتواند راهگشا باشد ،وجود بخش الزامی هر برنامه است كه نشـاندهنـده «ریاضـی»
بودن مدرک كارشناسی فارغالتحصیمن باشد .به ایـن دلیـ اسـت كـه در ایـن راهنمـای برنامـه
درسی ،از برنامهریزی برای موضوعهای درسی ریاضی در دو سال اول دوره كارشناسی ،بـا عنـوان
«هسته اصلی برنامه » نام برده شده است .من ور این است كه در هر دورهكارشناسی ریاضـی ،بـا
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هر نوع مخاطب و هر درجه انعطافی كه داشته باشد ،داشتن یک برنامـه حـداقلی بـرای دو سـال
اول ،الزامی است .سپس در این راهنما ،وظیفه گروهها /دانش دههای ریاضی در تدوین برنامه برای
دو سال بعد و با توجه به واقعیتها و مخاطبان آن ،مورد بحث واقا شده و چنـد توصـیه عملـی و
كاربردی عرضه شده است .این توصیههـا ،شـام توجـه بیشـتر بـه ریاضـیات كـاربردی -كمـی-
محاسبهای 2از جمله «علوم دادهها« ،»1احتمال» و «ریاضیات گسسته» ،چگـونگی ارائـه خـدمات
حرفهای ن یر آموزشهای ضمن خدمت به معلمان ریاضی دوره متوسطه و معلمان دوره ابتـدایی
كه ریاضی هم تدریس میكنند ،تربیت مدرس برای دانشگاه و دهها موردِ مرتبط دیگر با ریاضیات
دانشگاهی است .با خره در این راهنما ،در مورد تدوین برنامـه بـرای «كِهـاد»9هـای متنـوع ،كـه
مسئله جدی گروههای ریاضی در ایران هم هست ،پیشنهادهای جامعی داده شده است.
آنچه كه گفته شد ،به این معناست كه برنامه درسی ریاضیِ دانشگاهیِ دوره كارشناسی ،یـک
حوزه فعال پژوهشی در جهان است كه در ایران ،مورد غفلت واقا شده است .شـاید دلیـ عمـده
این باشد كه محور این برنامهریزی« ،ریاضـی» اسـت و نیازمنـد پژوهشـگرانی اسـت كـه ریاضـی
خوانده و بعد ،وارد حوزه آموزش ریاضی شده باشند .لبته در ایران ،با وجودی كه چند پژوهش در
آموزش عالی انجام شده كه در آنها ،از «ریاضی» اسـتفاده شـده ،ولـی بـا توجـه بـه ماهیتشـان،
حقیقتاً نمیتوان آن پژوهشها را در حوزه آموزش ریاضیِ دانشگاهی به شـمار آورد ،زیـرا بیشـتر
مباحث عمومی آموزش دانشگاهی مورد ن ر بوده ،تا جایی كه اگـر بـه جـای «ریاضـی» ،موضـوع
درسی دیگری انتخاب شده بود ،باز هم توسط همان پژوهشگران ،قاب انجام بـود .ولـی بـا كمـال
خوشوقتی ،تعداد محدودی پژوهشگر كه در این حوزه مش ول فعالیتاند ،طـی یـک سـال و نـیم
گذشته ،مقالههای برآمده از پژوهشهای خود را به تدریج ،در سایت دوفص نامه بارگـذاری كـرده
بودند .بدین سبب با موافقت جناب آقای دكتر كورش فتحی واجارگاه ،سردبیر محترم دوفص نامه
برنامه درسی آموزش عالی ،قرار شد كه مقالههای پذیرفته شده مـرتبط بـه حـوزه برنامـه درسـی
ریاضی ،همگی در یک شماره چاپ شوند.
در هر صورت ،امید است كه این شماره ،بتواند به عنوان مرجعی برای پژوهشگران عمقـهمنـد
به این حوزه كه در شروع كارشان هستند ،مورد استفاده واقا شود .ن ته جالب توجه در كه تنـوع
مطالب این شماره ،این است كه تا حد زیادی ،با توصیههای «راهنمای برنامه درسی ریاضـی دوره
كارشناسی» ،سازگار است .این هماهنگی نشان میدهد كه با وجود غفلت نسبت به ایـن حـوزه از
تحقیقات آموزش ریاضی ،پژوهشگران عمقهمندی هستند كه با دقت و تعمق ،تحقیقات جدی در
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این حوزه انجام دادهاند و از واژههای «آموزش عالی»« ،دانشگاه» و «ریاضی» ،بـا درایـت اسـتفاده
كردهاند .برای نشان دادن این ادعا ،در مورد سازگاری هر یک از مقالهها با توصیههای این راهنما،
توضیح مختصری ارائه میشود.
 .2مقاله آقای یونس كریمی فردینپور و دكتر زهرا گویا كـه مسـتخرج از رسـاله دكتـری
ریاضی نویسنده اول با گرایش آموزش ریاضی است ،راجا به ی ـی از مهـمتـرین درسهـای
«هسته اصلی برنامه» درسی ریاضی برای دو سال اول دوره كارشناسی ریاضی و تمام دوره-
های كارشناسی رشتههای مهندسی و علوم پایه یعنی «معاد ت دیفرانسی » است.
 .1مقاله آقای دكتر مانی رضایی ،به «استد ل تركیبیاتی» پرداخته است كه هم تركیبیات
ی ی از مباحث موضوعیِ مهم در برنامه درسی ریاضی دوره كارشناسیِ ریاضی اسـت ،و هـم
«استد ل» ،از اصلیترین مهارتهایی است كه انت ار میرود توسط ریاضی ،در افراد ایجـاد
شود .این درس ،از جمله مباحثی است كه در این راهنما ،به عنوان «ضرورت توجه بیشتر به
ریاضیات گسسته» مورد بحث واقا شده است.
 .9خانم دكتر ع یمهسادات خاكباز ،مسئله «تربیت مدرس ریاضی برای دانشگاه» را مورد
بحث قرار داده و بر تخصصی بودن این امر ،تأكید كرده است.
 .1مقاله خانم دكتر نرگس مرتاضی مهربانی و خـانم دكتـر سـهیم غـمم آزاد ،مربـو بـه
چگونگی تبیین الگویی برای «ارائه آموزشهای ضمن خدمت به معلمان دوره ابتدایی» است
كه ریاضی هم تدریس میكنند.
 .1مقالـه آقـای دكتـر بیـژن ظهـوری زنگنـه ،بررسـی «سـیر تحـول برنامـه درســی دوره
كارشناسی ریاضی در ایران» ،از من ر «دانشجوی دیروز و اسـتاد امـروز» دانشـگاه صـنعتی
شریف است .این مقاله نشان میدهد كه بسیاری از ظرافتهای پیشنهادی برای برنامه دوره
كارشناسی ریاضی در ایران ،با توصیههای ایـن راهنمـا همسـویی دارد .بـه طـور مشـخص،
«ضرورت اتخاذ روی رد بین -رشتهای به طراحی برنامه درسی ریاضی ،توجه بـه نیازمنـدی-
های بازار كار ،تناسب برنامه با ویژگیهـا متنـوع و ام انـات موجـود در گـروههـای ریاضـی
دانشگاهها ،توجه به هسته اصلی برنامه و تدوین برنامـه بـرای كِهادهـای متننـوع» ،در ایـن
مقاله مورد بحث واقا شده است و میتواند راهنمای مشـابهی بـرای برنامـه درسـی ریاضـی
دوره كارشناسی ریاضی در ایران باشد.
 .6مقاله خانم دكتر فرشته زینیوند ،بر تف ر و فلسفه ریاضی متمركز است كـه مـیتوانـد
مرجعی برای تبیین چارچوبهای ن ری مناسب برای طراحی درسها و برنامههـای درسـی
ریاضی دانشگاهی باشد.
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 .1مقاله آقای دكتر ابوالفض رفیاپور ،تجربه عملیِ با ارزشی از طراحی و اجرای یک درس
مدلسازی ،برای دورههای كارشناسیِ رشـتههـای علـوم پایـه و مهندسـی اسـت كـه دارای
پشتوانه ن ری قاب دفاعی است و در این راهنما ،از آن به عنـوان «طراحـی برنامـه درسـی
ریاضی برای سایر حوزهها و به عنوان درسهای اختیاری» ،یاد شده است.
تمركز این مقالهها ،و همسوییشان با دستاوردهای جدیدی كه در راهنمـای  1021بـه آنهـا
اشاره شده ،بیانگر این واقعیت است كه جواما علمی در نقا مختلـف جهـان ،بـه هـم نزدیـک و
نزدیکتر شده و اغلب ،دغدغههای مشترک دارند .پس میتوان از هم آموخت و آموختههای خـود
را با دیگران ،به اشتراک گذاشت .این انجمن معتقد است كه در هیچ صـورتی ،ام ـان تهیـه یـک
برنامه درسی متمركز وجود ندارد و نیازی هم به این كار نیست .طبیعی است كه تنها بـا دور هـم
نشستنِ عده معدودی ریاضیدانیا دانشآموختـه رشـته برنامـه درسـی ،حتـی تـدوین راهنمـای
برنامههای درسی جاما و منعطف نیز برای همه دانشگاهها و مراكـز آمـوزش عـالی وجـود نـدارد.
كاری كه انجمن ریاضی آمری ا ،از زمان تأسیس خود تا كنون انجام داده ،این است كه این حـوزه
را جزو مسئولیتهای اصلی خود دانسته و میداند و آن را به غیر ،واگذار ن رده و نمـیكنـد! ایـن
انجمن به طور مستمر؛ با اختصاب بودجه و حمایت از ریاضیدانهای عمقـهمنـد و دارای بیـنش
آموزشی برای ورود به این عرصه ،برنامههای دوره كارشناسی ریاضی را متناسب با شرایط موجـود
و بر اساس نتایج نیازسنجیها ،دائم دوبارهنگری میكنـد .در همـین حـال ،هشـدار مـیدهـد كـه
«ت ییرات برنامهای ،با كندی رخ میدهند( »2ب 2 .راهنمای )1021
حرف پایانی این است كه برنامه درسی ریاضی دوره كارشناسی ،یک حوزه تحقیقی مسـتق و
در ضمن ،بخشی از یک دیسیپلین وسیا دانشگاهی به نام «آموزش ریاضی» است كه دارای چند
مجله معتبر علمی -پژوهشی است كه در ایران ،نسبت به آن غفلت شده است .باز هـم از فرصـتی
كه سردبیر و هیئت تحریریه محترم این دوفص نامه برای معرفی این حوزه به جامعه علمی كشور
در اختیار اینجانب قرار دادند ،سپاسگزارم .همچنین ،جا دارد تش ر ویژه خـود را از سـركار خـانم
اكرم دهباشی -مدیر داخلی دوفص نامه -كه با حوصله و دقت ستودنی ،كارها را پیگیـری كردنـد،
ابراز دارم.
زهرا گویا ،استاد آموزش ریاضی /برنامه درسی
سردبیر میهمان

Curricular change occurs slowly
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