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  کالم نخست
  

های ترويج علم، ايجـاد نهادهـايي       يکی از راه  
در جامعه است کـه افـراد براسـاس دلبـستگی و            

اين . شوندها به فعاليت مشغول اعتقاد خود در آن  
های دولتـی   نهادها وابسته به مؤسسات و سازمان     

ــت در چــارچوب    ــه حرک ــور ب ــه مجب ــستند ک ني
 ايـن   نمونـه . هـا باشـند   هـای آن سـازمان    فعاليت

هـای  های علمی در رشته     نهادهای مردمی انجمن  
ــاگون هــستند کــه در کــشورهای پيــشرفته   گون

انـد نقـش    نمايند و توانسته    هاست فعاليت می    سال
بسزايي در پيشرفت آن علم در آن کشور و جهان        

های علمی کشورهای خود ريزی داشته و در برنامه
  . مشارکت فعال داشته باشند

 ۴۰سـت، شـايد بـيش از        در ايران نيـز سالها    
هـای علمـی يکـی پـس از      سال است، اين انجمن   

ــده  ــشکيل ش ــری ت ــاران  ديگ ــب همک ــد و اغل ان
دانشگاهی و يا معلمان آموزش و پـرورش تـالش          

اند ضمن بررسی وضعيت موجود، راهکارهاي کرده
های آموزشی و پژوهـشی  پيشرفت و توسعه برنامه 

ای هـ  و با برگزاری همـايش     هندمناسب را ارائه د   
های ساالنه در اين راه عظيم، گوناگون و کنفرانس 

  . قدم بردارند،با همه مشکالت سر راه
هـا معمـوالً بـه وضـعيت      در ايران اين انجمن   

آموزش عالی در آن رشته توجه داشته و کمتر به          
اند و يا در آموزش و      سازی پرداخته مقوله فرهنگ 

پرورش اگرچه در آغاز راهند ولی مسايل آموزشی 
سـال  . قـرار دارد  ها  آنلمان بيشتر مورد توجه     مع

ــانی رياضــی  ــيالدی و ســال ۲۰۰۰ســال (جه  م
منـدان بـه    ای بود تـا عالقـه     بهانه)  شمسی ۱۳۷۹

بار ديگر تالش نماينـد حرکتـی       رشته رياضي يک  
فرهنگی در اين زمينه را شروع نماينـد و الگـويي    

المللی بنـا   های محلی، ملی و بين    جديد در عرصه  
  د؟  ننه

های سـتاد ملـی سـال جهـانی         يکی از برنامه  
 خانه رياضـيات  هايي به نـام     رياضي ايجاد مکان  

خـوانی،  بود که هدف آن گسترش فرهنگ رياضی      
کارگروهی و پژوهش و در نهايـت انديـشيدن در          
ــب از    ــتفاده مناس ــان و اس ــان و معلم ــين جوان ب

های نـوين در امـر آمـوزش و پـژوهش و            فنآوری
  . موزش رياضی استهای نوين آتجربه روش

خانه رياضـيات   ،  ۱۳۷۷در بهمن ماه سـال      
 به همت استادان و دبيران رياضـی ايـن          اصفهان

شهر و با حمايت شـهرداری اصـفهان بـه عنـوان            
نخستين خانه رياضيات کشور تأسـيس و پـس از        
آن طی يکـی دو سـال شـهرهای ديگـری نظيـر             

ــان و    ــشابور، کرم ــز، ني ــيس  ... تبري ــاهد تأس ش
  .اضيات خود بودندهای ري خانه

خانه رياضـيات اصـفهان کـه چنـدی پـيش           
دهمين سالگرد تأسـيس خـود را جـشن گرفـت،           

ای از اين نهادهای علمی اسـت کـه نـسبتاً           نمونه
ای از  تـوان گوشـه   موفق عمل نموده اسـت و مـی       

  :بندی کردرا چنين دستههای آن موفقيت
  

  محلی : لفا
هــای آموزشــی، پژوهــشی برگــزاری کارگــاه

ويـژه در مقطـع     آموزان به ی که برای دانش   متعدد
متوسطه شهر اصفهان برگزار شد، نه تنهـا منجـر          
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به پرورش افرادی شده است که بـسياری از آنـان    
در حال حاضر در داخل و خارج کشور با موفقيت          

ارشد و دکترا  مشغول تحصيل در سطح کارشناسی
هـا چنـدين جـايزه    هستند، بلکه طـی ايـن سـال    

عالوه . خوارزمی نيز دريافت کردندجشنواره جوان 
های آمار،    بر آن چندين مسابقه گروهی در زمينه      

رياضی و مدلسازی رياضی در اين خانه تعريـف و          
  .به اجرا درآمده است

هـای  برای دانشجويان و معلمان نيـز کارگـاه       
هــای هفتگــی و تــشويق بــه آموزشــی، ســخنرانی

 های خانـه  های گروهی محور اصلی برنامه    فعاليت
تــوان هــا مــیرا تــشکيل داده اســت، کــه بــر آن

هـای عمـومی کـه      های خانه و سخنرانی     جشنواره
  . اند را افزودهريک در ترويج علم نقش داشته

  

  ملی : ب
های رياضيات ايـران بـا      تشکيل شورای خانه  

همکاری مسئولين چنـدين خانـه و تـالش بـرای         
های رياضيات جديد در سطح کشور،  تشکيل خانه 

های علمی مرتبط، نظير انجمن با انجمنهمکاری 
ــه    ــران و اتحادي ــار اي ــن آم ــران، انجم رياضــي اي

هـای علمـی، آموزشـی معلمـان رياضـی و        انجمن
ــرانس ــزاری کنف ــوزش همکــاری در برگ هــای آم

. هـای ملـی خانـه اسـت       رياضی از جمله فعاليـت    
برگزاری چندين سمينار راهبردی نظيـر سـمينار    

هــای ورودی، هــا و مــسائل آزمــونبررســی روش
ــای    ــمينار راهکاره ــه، س ــبکه مدرس ــايش ش هم

ها با سـازمان پـژوهش، سـمينار        همکاری انجمن 
هـای  مدرسه و فناوری اطالعات، برگزاری کارگـاه      

های آمـوزش ابتـدائی و آمـار و      آموزشی در زمينه  
مدلسازی در چندين شهر کشور از ديگر خدمات         

  . ملی خانه رياضيات اصفهان است
  

  
  

  للی المبین: پ
عالوه بر ايجاد ارتبـاط بـا نهادهـايی کـه در            
زمينه آموزش و آموزش رياضـی فعاليـت دارنـد،          
نظير انستيتو فرودنتال و مؤسسه فونتيس هلنـد،        

NCTM ،يونسکو و آيسـسکو ،ICMI  و IASE 
های مشترک با برخی از آنـان و     و برگزاری کارگاه  

تبادل همکار و دانشجو، خانه رياضـيات توانـسته         
هـای موجـود در     ه عنـوان يکـی از چـالش       است ب 

زمينــه آمــوزش بيــرون و درون کــالس درس در 
  .  شناخته شودICMIمطالعات شانزدهم 

مسلماً چنين حرکتی از يک طرف در قالـب         
يک سازمان دولتی در يک نهـاد و وزارتخانـه و از    
طرف ديگر بدون مشارکت همکارانی اعم از عـضو   

 ايـن برنامـه     هيئت علمی و دبير و دانشجو که به       
اعتقاد داشته و توقع مـالی چنـدانی نيـز نداشـته            

البتـه  . گونـه جلـو رود    توانـسته ايـن    نمـی  ،باشند
های نهادهايی نظيـر شـهرداری اصـفهان،          حمايت

ــات و   ــوم، تحقيق ــفهان، وزارت عل ــتانداری اص اس
فناوری و وزارت آموزش و پرورش در ايـن مـورد           

  .قابل تقدير است
ت اصـفهان بتوانـد بـا       اميدواريم خانه رياضيا  

کــارگيری همــه عوامــل در آينــده بــا ســرعت  بــه
  .بيشتری به خدمات خود ادامه دهد

 ریاضی اصفهان که از بدو تأسیس       معلمانانجمن  
 در کنـــار آن بـــوده و در بـــسیاري از ،خانـــه ریاضـــیات

 هاي آن به عنوان همکار حـضوري فعـال داشـته           برنامه
د را بـه صـورت      ، برآن شد تا این شماره مجله فرنو       است
هاي خانه  اي به مناسبت آغاز دهه دوم فعالیت      نامهویژه

ریاضیات اصفهان منتشر نماید تا گامی دیگـر در جهـت           
      .برداشته شودگسترش این حرکت فرهنگی 

  هيئت تحريريه
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  دانیم؟یدانیم؟ و چگونه میما چه م
  ٧ پاریس - پاریس دیدرومیشل آرتیگ، دانشگاه

   کیلپاتریک، دانشگاه جورجیایجرم
  نخانه ریاضیات اصفها: ترجمه

  

ريـزي يـازدهمين    المللـي برنامـه   کميته بين 
) ICME-11(المللي آموزش رياضـي     کنگره بين 

هاي علمي اين کنگره    پيشنهاد کرد که ما فعاليت    

را با گفتگو روي مـسايل مهـم آمـوزش رياضـي،            
  :ر آغاز کنيممانند مسائل زي

  

ــ و سرپرســت مــشترك برنامــه   2 7 اســتاد بخــش ریاضــی دانــشگاه پــاریس  1انم پروفــسور میــشل آرتیــگ خ
بعـد از دریافـت    .  اسـت  3المللی آموزش ریاضـی   ن دانشگاه و رئیس کمیسیون بین     آلیسانس آموزشی در      فوق

اددهی و یـ . دکتري در منطق، او به تحقیقات در زمینه آموزش ریاضـی در سـطوح ابتـدایی تـا دانـشگاه پرداخـت         
  . هاي الکترونیکی موضوع اصلی تحقیق ایشان در ده ساله اخیر استیادگیري ریاضیات با استفاده از تکنولوژي

قبل از عضویت در .  در آمریکاست5 استاد آموزش ریاضی دانشگاه جورجیا  4آقاي پروفسور جرمی کیلپتریک   
 کالیفرنیا تـدریس  7 از آن در دبیرستانی در برکلی   و قبل  6دانشگاه جورجیا، ایشان در کالج معلمان دانشگاه کلمبیا       

لیـسانس از دانـشگاه کالیفرنیـا در برکلـی و دکتـري خـود را از دانـشگاه               جرمـی لیـسانس و فـوق      . کـرده اسـت   می
  . سوئد دریافت نموده است 9 اخذ نموده و یک دکتري افتخاري نیز از دانشگاه گوتنبرگ8استانفورد

او . هاي اروپا و آمریکاي التـین هـم تـدریس کـرده اسـت      در دانشگاهاو دروس زیادي در آموزش ریاضی    
از اعـضاء کمیـسیون    . باشـد  بـراي کارهـایش در نیوزیلنـد، اسـپانیا، کلمبیـا و سـوئد مـی                10برنده جـوایز فولبرایـت    

المللی آموزش ریاضـی بـوده و سـردبیر سـري     آموزش علوم ریاضی آمریکا و دو دوره هم معادن کمیسیون بین         
ت مسکو در زمینه روانشناسی یادگیري و یاددهی ریاضی، مجله تحقیقات در آموزش ریاضی و سـردبیر یـا              مطالعا

ایـشان در یـازدهمین کنگـره    . سـت هاي آموزش ریاضی بـوده ا عضو هیئت تحریریه مطالعات متعددي در زمینه    
المللـی آمـوزش    ینمیـسیون بـ    ک 11 2007لمللی آموزش ریاضی نیز به دریافت مدال فلیکس کالیـن سـال             ا  بین

  .ریاضی نایل آمد
  متن زیر که با دریافت اجازه خاص براي ترجمه و انتـشار در مجلـه فرنـود آمـاده شـده اسـت، بـه عنـوان                          

ایـن  . المللی آموزش ریاضی یازدهم توسـط ایـن دو گوینـده ارائـه شـد      سخنرانی عمومی نخستین روز کنگره بین 
  .آزاد ویرایش شد ترجمه و توسط خانم دکتر غالممرز با همکاري اینجانب متن توسط خانم اصل

 علی رجالی
__________________________________ 
1 Michele Artigue     2 University Paris- Diderot- Paris 7. 
3 ICMI       4 Jeremy Kilpatrik  
5 University of Georgia     6 Teacher College, Columbia University 
7 University of California at Berkeley   8 Stanford University  
9 Gothenburg University    10 Fulbright Awards  
11 2007 Felix Klein Medal     
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 ۱۰دانيم که در زمينه آموزش رياضي چه مي •
و چگونه به آن  دانستيمسال پيش نمي

  ايم؟دســت يافته
 چه نوع شواهد و مستنداتي قابل دسترسي  •

 و در آموزش رياضي بايستي در است
  جستجوي  چه بود؟

انتظارات اجتماعي از رشته و زمينه کاري ما  •
تظارات چگونه چيست و ما خود را با اين ان

  دهيم؟تطبيق مي
و  هاي ياددهي و يادگيري رياضياتديدگاه •

تواند از شواهد مربوط به آن تا چه حدي مي
  فرهنگي و  محتواي آموزشي ١چندگونگي
         فرا تر رود؟

هاي امروزه آموزش رياضي با چه چالش •
  اساسي روبرواست؟ 

نظـرات    سخنراني مـشترک، بـا ارائـه       ايندر  
ــود از  ــته و خ ــوالت رش ــل و  تح ــي عوام  بررس

نيروهاي موثر در اين زمينـه و نتـايج حاصـل در            
ايـم   سال اخير، مـا سـعي کـرده     ١٥ الي   ١٠طول  

چنين گفتگويي را آغاز نموده و نظرات خود را در 
هاي اساسي که امروزه با آن روبرو       رابطه با چالش  

هـا  هستيم و چگونگي رويارويي و برخـورد بـا آن         
اين مقاله که براي گزارش     .  دهيم مورد بحث قرار  

کنگره يازدهم نوشته شده است، ايـن بحـث را از           
دو جنبه محتوايي و شـکل ظـاهري آن مـنعکس         

  .کندمي
  

  دانیم و چگونه؟یما چه م: یتوضیحات مقدمات
  

  :میشل
تواند تصور کنـد،    کسي مي   که هر  گونههمان

. وال بـسيار دشـوار اسـت   ئپاسخ دادن به ايـن سـ      
 هنگام تالش براي پاسخگويي به اين مشکالتي که

شـويم خـود سرچـشمه       بـا آن روبـرو مـي       سئوال
                                                

1 Diversity 

نگرشي نو بـراي درک رشـته آمـوزش رياضـي و            
ايـن زمينـه     کـه دانـش در    پويايي آن است و اين    
  .کندچگونه  پيشرفت مي

تواند بر اسـاس مفهـومي کـه         مي سئوالاين  
شود و بـر اسـاس      براي آموزش رياضي منظور مي    

تجربه شخصي فـرد در ايـن زمينـه، از     موقعيت و   
هاي متفاوتي مورد بررسي قرار     ها و موقعيت  جنبه
وابـسته   من شخصاً يک عضو هيئت علمـي      . گيرد

به بخش رياضي و به تدريس رياضيات و تعلـيم و        
اولـين زمينـه     . رياضيات مـشغول هـستم     ٢تربيت

پژوهشي من منطق بود، اما در حال حاضر زمينه         
ــيم و تر ــشي تعل ــال  پژوه ــيات را دنب ــت رياض بي

تجربه پژوهشي من به طـرز چـشمگيري       . کنم مي
ثير فرهنگ تعليم و تربيت کشوري که در        أتحت ت 

مـن در  . کـنم شـکل گرفتـه اسـت       آن زندگي مي  
بـه عـالوه، شـکي      . کـنم فرانسه زندگي مي   کشور

نيست که ديـدگاه مـن در آمـوزش رياضـيات در         
دهه اخير بـا شـرکت در جلـسات تحـت نظـارت             

 ICMI)(سيون بين المللي آمـوزش رياضـي       کمي
  .به طرزي قابل توجه تحت تاثير قرار گرفته است

 سـئوال سازي اين سخنراني، اولـين      ر آماده د
مطرح شده را براي دوستان و همکـاران خـود در         
کشورهاي مختلـف مطـرح کـردم، کـه مـايلم در         

هاي الهام بخشـشان    ها به خاطر پاسخ   اينجا از آن  
رفــت  گونــه کــه انتظــار مــيهمــان. تــشکر کــنم

. هايي که دريافت کردم بسيار گوناگون بودند پاسخ
ها روندهاي مشترکي را    با اين حال، اين گوناگوني    

هـا بـه مـن در درک بهتـر          پاسخ. کردنددنبال مي 
چه که سعي در بيان کردن آن داشـتم کمـک            آن

 به تفـصيل بيـان   سئوالکه حتي اگر    کردند و اين  
 به مفهوم گروهي استفاده  ما شده باشد و از کلمه

  .کنم، پاسخ من الزاماٌ يک پاسخ فردي خواهد بود
  

                                                
2 Didactics 
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  :یجرم

هاي من نيز، بسيار مـشروط و محـدود         پاسخ
 ٥٠مـن در مـدت   . به موقعيت و تجربه من اسـت   

ام، و در حـال     ياضـي بـوده    ر سال يـک آموزشـگر    
حاضر در يک دانشسراي تعليم و تربيت در بخش         

. مشغول تدريس هـستم    آموزش رياضيات و علوم   
هــاي مــن بــه دانــشجويان کارشناســي، کــه دوره

کنند و دانشجويان دوره آمادگي دبيري را طي مي
دکتري آموزش رياضي، ولي بيشتر به دانشجويان       

مـن در هـر نـوع    . دهـم دوره دکتري آموزش مـي    
ذشته از حل مسئله    گفعاليت تحقيقاتي ازکارهاي    

، تدوين برنامه   گرفته تا کارهاي اخير در ارزشيابي     
  .امدرسي و تاريخ آموزش رياضيات شرکت داشته

مـان بـه نـوعي مـرا     عالقه من به تاريخ رشته    
ــود  ــاخته ب ــون س ــي. مظن ــب م ــه اغل ــنيدم ک ش
 دانـيم  اکنـون مـي   "گويند،   آموزشگران رياضي مي  

. گوينـد دانيم مي چه را اکنون مي   ، و بعد آن   ..."که  
ر  د سـال  ٣ يـا    ٢از   برخي از ما که کمـي بيـشتر       

خـوب، در واقـع قـبالٌ       "گوييم،  ايم، مي صحنه بوده 
بنـابراين،  ". دانـستند را مـي  اند که اين  کساني بوده 

داشــتن يــک ديــدگاه تــاريخي در زمينــه کــاري 
پاسخ من نيـز هماننـد      . خودمان مفيد خواهد بود   

ميشل، فردي خواهد بـود و احتمـاالٌ وابـسته بـه            
نماينـده  من قطعاٌ خـود را      . امهاي شخصي ويژگي

هاي گونـاگون   اياالت متحده که مکاني با فرهنگ     
  .دانماست نمي

  

 سـال  ١٠دانـیم کـه   یما در آموزش ریاضیات چه م    
  ایم؟دانستیم و چگونه به آن دست یافتهیقبل نم

  
  

  :میشل
 کـه مـا در زمينـه        سـئوال در پاسخ به ايـن      
 ١٥ و يا حتي  ١٠دانيم که   آموزش رياضي چه مي   

تيم، قطعــاٌ برخــي پاســخ دانــس ســال پــيش نمــي

گونـه کـه شـما تـصور        همان ".هيچ"خواهند داد،   
 سال ١٥نگاهي به  با. کنيد اين نظر من نيست  مي

، )ماتـر گرفتـه   من زمان را اندکي طوالني    (گذشته  
بينم که در آن اي از دانش را مي زمينه من شخصاً 

ــن . پيــشرفت آشــکاري صــورت گرفتــه اســت  اي
نه تنها  : ني بوده است  پيشرفت داراي ابعاد گوناگو   

اي مورد نظر با مباحث رياضي که به طور گسترده
يـا   انـد، ماننـد اعـداد، جبـر و        هاي علمي پژوهش

هندسه مرتبط بوده است، بلکه در مباحثي نيز که 
ــيش اهميــت خــود را در رياضــيات و   ــيش از پ ب

انـد ماننـد احتمـاالت و آمـار،     آموزش نـشان داده  
ايـن کـه کميتـه      . تپيوند خود را نشان داده اسـ      

 چند سال پيش اعالم کـرد زمـان         ICMIاجرائي  
آن رسيده است که يک مطالعه اين کميسيون در 
آموزش آمار را آغاز کند بـه هـيچ وجـه تـصادفي        

همايش مربوط به اين مطالعه اخيـراً       . نبوده است 
  .در مونتري برگزار شد

حتي زماني که تمرکز روي مباحـث رياضـي         
ه کردم بود، پيشرفت زمينـه      چه که اشار  مانند آن 

ها مورد نظر، کامالً به تکامل جهاني آن، به ساخت
هايي که تدريجاً معرفي و اصالح شـده و         و ديدگاه 

هاي انجام شده در دهه اخير که به منظـور          تالش
هـاي آموزشـي ظـاهراً    درک اين که چرا پـژوهش   

اينقدر غير موثر بوده، و اين که چرا در عمل تاثير 
نظـر  از نقطـه  . انـد اشته اسـت، وابـسته    چنداني ند 

جهاني و وراي سطح، مايل هستم سه عامل اصلي    
  :اين پيشرفت را در اينجا يادآور شوم

هـاي فرهنگـي    ها همبـستگي روش   اولين آن 
ماهيـت طبيعـت انـساني در آمـوزش          اجتماعي و 

کنم اين موضوع به ما     من فکر مي  . رياضيات است 
هتري از بعد   کمک کرده است تا درک و ديدگاه ب       

پذير واقعيـت آموزشـي کـه آن را مطالعـه           اُسلوب
  اين موضوع بـه مـا کمـک    . کنيم داشته باشيم  مي
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٦  

هـايي کـه آمـوزش را در        کرده است تا محدوديت   
اين اصطالح اولـين بـار       (٣قطعيتسطوح مختلف   

 معرفـي 2007 ,1999]  [ ٤توسـط ايـوز شـواالرد   
ــيم، از ، شــکل مــي)شــده اســت دهــد، درک کن

يي که در سطح مباحث رياضـي هـستند تـا         ها آن
 بـه مـا   . انـد  هايي که در اوج تمدن قرار گرفتـه       آن

هــاي ديــدگاه کــه محــدوديتزمــاني درســت در
شد، نگرشـي نـو در       آشکار مي  ٥وسازگراييساخت
اين مـسئله   . روندهاي آموزشي ارائه نمود    طبيعت

کـه چگونـه    تصاوير جديدي براي رسيدن به ايـن      
در فراينـد يـادگيري هـدايت و        توانند  معلمان مي 

اي قصد داشتند راهنمايي کنند، در زماني که عده
توانند فقـط نقـش      فراموش کنند که معلمان نمي    

آموزانشان  بـا    تشکيالتي براي ايجاد ارتباط دانش    
هـا بايـد آمـوزش      آن. دانش رياضي داشته باشـند    

گويند، طور که همکاران ژاپني ما مي     دهند؛ همان 
  ".راه را نشان دهند"ها بايد آن

نکتــه دوم رشــد پــژوهش پيرامــون باورهــا، 
سـازي و   ها، دانش، تجربه آماده   ، شيوه ٦هابازنمايي

اي معلمان بوده است که به عنوان       پيشرفت حرفه 
 و  ٧مجلـه آموزشـي معلمـان رياضـي       مثال انتشار   

.  مويـد آن اسـت     ٨اخيراً يک کتـاب مرجـع ويـژه       
علم به عنـوان     سال اخير، م   ١٥توانم بگويم در     مي

ساز در روابط تعلـيم و تربيتـي،     يک بازيگر مشکل  
آموزان دو دهـه قبـل مطـرح بـوده          همانند دانش 

اين منجر بـه جـستجو در مـورد نيازهـاي           . است
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 توســط ۲۰۰۸ کــه در ســال رســاله آموزشــي معلمــان رياضــي ۸
انتشارات سنس چاپ شده است و حاوي چهار جلد است که بـه    

، دينـا تيـروش و      )۱ج  (ترتيب توسط پيتر سوليوان و تـري وود         
ــري وود  ــرو تــري وود    )۲ج (ت ــراد کرين ، باربــارا  )۳ج (، کن

 .نگارش شده است ) ۴ج (جاورسکي و تري وود 

هاي آن با رياضي الزم براي حرفه معلمي و تفاوت     
ايـن مـسئله    . اي شـد  دانان حرفـه  نيازهاي رياضي 

 معلمان و   ايمنجر به شناسايي طبيعت کار حرفه     
هاي تعلـيم و    داليلي که بيانگر علت انتخاب روش     

تربيتي خاص خودشان براي درک معقـول بـودن         
مـن فکـر    . هاي تجـارب معلمـي آنـان شـد        شيوه

کنم در نتيجه اين پـژوهش، مـا امـروز، درک            مي
هاي تحقيقاتي بـر    بهتري از تأثيرات محدود طرح    

ــيوه ــم ش ــي داري ــؤثر آموزش ــاي م ــاهد . ه ــا ش م
هــاي  هــاي آشــکار بــسياري از برنامــهمحــدوديت

داراي درک   سـازي معلمـان هـستيم و نيـز        آماده
هـا را   توان ايـن برنامـه    بهتري از اينکه چگونه مي    

تواند در کتاب منتـشر     خواننده مي . بهبود بخشيد 
  لعـــه پـــانزدهم کنگـــره  اشـــده توســـط مط 

(Even & Ball, 2008)  اطالعات بيـشتري در 
ام شـده در ايـن   هـاي انجـ   زمينه آخرين پيشرفت  

  . موضوع را بيابد
    نکته سـوم توجـه روزافزونـي اسـت کـه بـه             

ــتداللي روش   ــذاري و اسـ ــاد نمادگـ ــايابعـ        هـ
ــي  ــي داده مــــــــ ــودرياضــــــــ   شــــــــ

(Saenz-Ludlow & Presmeg, 2006) .
اين کامالً با اولين نکته مطرح شده در باال مرتبط          

اين توجه روزافزون ارتباط منطقي موجـود       . است
زنمايي نمادين و ادراک  دانـش رياضـي را          بين با 

اين ما را نسبت به اهميت نقـش        . سازدآشکار مي 
اي نمادگذاري در پيشرفت دانـش رياضـي        واسطه

حساس نموده است و نيز ما را به سـمت توسـعه            
هاي شناخته  دستگاه نمادگذاري خارج از دستگاه    

ها مثالً شده پيشين راهبري نموده است که در آن
 نيز مورد توجه الزم قرار     ٩)ژست(اي  نهحرکت نشا 

پژوهش در تکنولوژي از کارهاي اوليه جيم       . گيرد
ــاپوت  ــدترين  (Kaput, 1992)کـ ــا جديـ  تـ
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 ها اثر آميخته شـده در مطالعـه هفـدهم         پيشرفت
ICMI (Hoyles & Lagrange)  در حـال ،

انتشار، در اين تکامل نقش به سزايي داشته است         
البتـه  . مند بوده است  و بالعکس ازاين تکامل بهره    

 ١٥جهـاني در    هاي ايـن تکامـل      ريشه بسياري از 
 و بدون شـک غيـرممکن       سال پيش آشکار بودند   

شـود را    اي که امروز مهـم تلقـي مـي        است نظريه 
معين کنيم و ادعا کنـيم در آن زمـان در جـايي             

ها پيشرفت کرده اما اين ريشه. وجود نداشته است
ــد وو منتــشر شــده تــر و رکــزيداراي نقــش م ان

هـا بـا    بررسي علمي آن  . اندتري شده بخشرضايت
اي از مطالعات تجربي تغذيـه شـده        تعداد فزاينده 

ـ   . است آيـد کـه   وجـود مـي  هاين احساس در من ب
امروزه بسياري از ما به آموزش رياضي به عنـوان           
ــلوبي     ــه اس ــک زمين ــشي و ي ــه پژوه ــک زمين ي

ن،  سال پيش از اي١٥توانيم چنان بنگريم که  نمي
  . کرديمآن را مشاهده مي

  

  :یجرم
طور که خواهيد ديـد، مـن بـا تحليـل           همان

گذاران ايـن گفتگـو     اگر پايه . ميشل بسيار موافقم  
انتظار نظرات اساساً متفاوتي را دارنـد، متأسـفانه         

طور کـه ميـشل     همان. ها مأيوس خواهند شد   آن
 که ما در    سئوالبيان کرد، پاسخ هر کسي به اين        

دانيم بستگي به مفهوم آموزش ه ميحال حاضر چ
 و در   پژوهـشي و اين يـک رشـته       . رياضي دارد 

هم پـژوهش و    . است عمليعين حال يک رشته     
تواننـد يـا بـه تعلـيم        هم عمل و شـيوه کـار مـي        

يا به تعليم آموزش رياضـيات مربـوط         رياضيات و 
سازي کساني که   اين رشته در مورد آماده    _. شوند

کنند، داراي يک   يا مي معلمان را براي آموزش مه    
  .صفت بازگشتي است

دانيم که قبالً  که ما اکنون چه ميسئوالاين 
المللـي آمـوزش    هاي بـين  دانستيم، در کنگره  نمي

من .  جالب توجه و دائمي استسئوالرياضي يک 
 اغلب  سئوالاين  .  را بارها شنيده بودم    سئوالاين  

هـاي  شـود کـه همـايش     توسط کساني مطرح مي   
ــين ــب ــي  الملل ــال م ــيات را دنب ــد و ي رياض کنن

ديد در آنجا چگونه    هاي ج خواهند بدانند يافته   مي
ها در مورد   توان گفت آن   و يا مي   اعالم شده است  

هايي از معالجات جديـد و مـؤثر کـه          دارو و روش  
هراز گاهي توسط پژوهـشگران  بهداشـتي اعـالم          

                                                                                                                                                 .                                   کنندشود فکر ميمي
آموزش رياضـي همـواره بـا خـود رياضـي و            
همچنين شايد حتي اغلـب اوقـات بـا علـم طـب             

انـش  ها، پيشرفت د  در اين رشته  . شودمقايسه مي 
خيلي نزديک  البته اگر از_ رسدبديهي به نظر مي
اما اين پيشرفت بسيار متفاوت     . به آن نگاه نکنيد   

از حــالتي اســت کــه در آمــوزش رياضــي اتفــاق  
ت سـئواال افتد چرا کـه در ايـن رشـته همـان          مي

رسـد  شوند و به نظر مي  هميشگي مرتب تکرار مي   
بخــش يــا نهــايي دريافــت هرگــز پاســخ رضــايت

ت سئواالرسد که   به نظر من چنين مي    . ندکن نمي
در زمينه آموزش رياضي در منتهـاي مراتـب بـه           

 و با هـر نـسل نـو    شوندطور موقت پاسخ داده مي   
طـور کـه در   همـان . دوباره مطـرح شـوند     بايستي

ام، ايــن مــسائل هماننــد جـايي ديگــر نيــز گفتــه 
هيواليي اسـت کـه مرتـب شـبانگاهان از خـواب            

شويم قلب آن وقت موفق نميخيزد و ما هيچبرمي
تـوان،   هـا مـي  طور که در ساير رشـته     را کامالً، آن  

  .مورد هدف قرار دهيم
هاي علمي آموزش رياضي همانند ساير رشته

بهتــر اســت بگــوئيم کــه نــوعي از علــوم . نيــست
فلــيکس کاليــن، در ســخنراني . اجتمــاعي اســت

 ، به يک ١٨٧٢افتتاحيه خود در ارالنگن در سال      
هاي علمي م بين رياضيات و ساير زمينهتفاوت مه

بايست ما را از تـالش در       اشاره کرده است که مي    
هـر  "او اظهار داشـت،     . جهت اين مقايسه باز دارد    
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هـاي  نسل رياضيات، بر اساس دستاوردهاي نـسل  
کـه در   شود، در حالي  گذاري مي ماقبل خود بنيان  

که ساختارهاي  هاي ديگر اغلب، پيش از آن     رشته
هـاي ماقبـل آن     ريـزي شـوند، سـاختمان     يـه نو پا 

ــي ــي م ــوندمتالش ــسي از راو، " (ش ــه انگلي ترجم
رسد که  قطعاً چنين به نظر مي    ). ١٣٦، ص ١٩٨٥

در آموزش رياضي نيز، ما ساختارهاي قبلي را در         
هايمـان  ها و فعاليت  که براي اهداف، ارزش   صورتي

ما هميـشه کـامالً از   . بريممفيد نباشند از بين مي  
 کنـيم، بلکـه بـه طـور       امـل شـروع نمـي     حذف ک 

سـازي انجـام   زمان هم تخريب و هم ساختمان    هم
  . دهيممي

خواهم با افزودن چنـد     در هرصورت، من مي   
نکته و مثال از خودم، عوامل پيشرفتي که ميشل         

در مورد مسئله . معرفي کرده است را تصديق کنم
ي گـ و رويکردهاي فرهن   شناسيرويکردهاي مردم 

وجـه  يچهـ   رشـته خودمـان، مـن بـه       اجتماعي در   
هاي ميشل و ديگران کـه      توانم براي همکاري   نمي

انـد شـرح    را توسعه داده   پيدايش ابزاري  ساختار
 روشــي کــه توســط آن .بيــشتري داشــته باشــم

کنند شـکل   کاربران به مصنوعاتي که استفاده مي     
و  دهنددهند و مصنوعات به کاربران شکل مي      مي

خواهم  بلکه من مي  . شوندگونه حاصل مي  ابزار اين 
ـ  اذعان کنم که اين ساختار     اي از  عنـوان نمونـه    هب

پيشرفت که بـر اسـاس درک مـا از تعامـل بـين              
اشخاص يادگيرنده و ابزارهايـشان سـاخته شـده          

ــوده اســت  ــسيار مفيــد ب ــدن . اســت، ب مــن خوان
ــار ابتکــاري کــه بــا ايــن   گزارشــات جديــد در آث

کـنم و   يگيرنـد را دنبـال مـ      ها صورت مي  انديشه
  . ها ادامه يابدانتظار دارم تأثير و نفوذ آن

خواهم اين نظر ميشل که در رشته ما من مي
پژوهشگران،  يار و احتماالً بيشترين توجهتوجه بس

ــي  ــا ١٠در ط ــخاص  ١٥ ت ــته از اش ــال گذش  س

يادگيرنده به اشخاص ياد دهنده تغيير جهت داده 
هـاي  در حال حاضـر پـژوهش     . است را تأئيد کنم   

اي در زمينه دانـش، طـرز نگـرش و       ابل مالحظه ق
مـن فرصـت    . شـود طرز عمل معلمان انجـام مـي      

خواهم پرداختن به دو مورد آخر را ندارم، ولي مي        
خاطرنشان کنم که امروزه تعداد بسيار انـدکي از         

دانـش  آموزشگران رياضي در جستجوي سـاختار       
که چند سال پيش توسط لـي        ١٠پداگوژي محتوا 

معرفي شـد، هـستند و      ) ١٩٨٧ ،١٩٨٦(شولمان  
ــد  ــم آن دارن ــد  . ســعي در فه برخــي ســعي دارن

را در آموزش رياضـي بـه       کار بردن آن  هچگونگي ب 
برخي ديگر در جستجوي سـاختار      . تصوير بکشند 

 (MKT)١١دانش رياضي براي آمـوزش    چه که    آن
 و سـعي در فهميـدن آن        شود هـستند  ناميده مي 

 مربـوط   هـاي ديگـر   که چگونه به دانش   اين. دارند
شود؟ با دانش پداگوژي محتـوا چـه ارتبـاطي          مي

هاي ديگري که آمـوزش    دارد؟ با کليه انواع دانش    
هاســت چــه ارتبــاطي دارد؟  رياضــي نيازمنــد آن

خصوص، مـن مايـل هـستم آثـار دبـورا بـال و               هب
ــاس  ــايمن ب ــاس، (ه ــال و ب را ) ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٠ب

يادآوري کنم، که سعي داشـتند بـه مـا در درک            
عنوان يک نوع خاص از   ه معموالً ب MKT که اين

شود، کمک کنند و رياضيات کاربردي انگاشته مي
گونـه  کنم بهتر است در مورد آن ايـن   من فکر مي  

  .فکر کرد
هـاي  رشته ما در دهه اخير نسبت بـه شـيوه         

در اين  . آموزشي توجه زيادي مبذول داشته است     
هـاي آمـوزش، کـه      وئي کـالس  يروند، مطالعه ويد  

هـاي  مطالعه دقيق و جزء بـه جـزء کـالس         امکان  
ها رياضيات تدريس و آموختـه      متداولي که در آن   

کنـد، بـسيار سـودمند بـوده        شود را فراهم مي   مي
المللـي مطالعـات   ما در سـطح ملـي و بـين      . است
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نـه تنهـا مطالعـات    _ايم وئي گوناگوني داشته  يويد
 و ديگر LPS١٣  بلکه مطالعه TIMSS١٢وئي يويد

مـوزش در کـشورهاي مختلـف را        مطالعاتي کـه آ   
ايــن مطالعــات منجــر بــه . مقايــسه کــرده اســت

که هـر کـشوري     نظرياتي شده است مبني بر اين     
دارد، نظراتي که من     روش آموزشي خاص خود را    

ـ       فکر مي  شـدت مـورد    هکنم در چند سال اخيـر ب
 سـئوال هر دو سـوي ايـن   . بحث قرار گرفته است 

اي هـ کـه آمـوزش ويژگـي      ايـن . قابل بحث اسـت   
ــا   ــايي دارد و ي ــاي جغرافي ــشترکي وراي مرزه م

 سـئوال محدود به آن است، به نظر من شبيه اين          
است که بپرسـيم آيـا مـثالً يـک برنامـه درسـي              

طــور کــه اســتاندارد بــراي رياضــيات مدرســه آن
TIMSS   و PISAندارند وجود دارد    مي هر دو  ١٤

المللي باشد و يا حتي در سطح ملي بتوان     که بين 
  ا نمود؟را اجر آن

هـاي آموزشـي در کـشورهاي       مطالعه شـيوه  
متفاوت کار بـسيار مـشکلي اسـت، چـرا کـه مـا              
ــراي گفتگــو در مــورد آمــوزش را   واژگــان الزم ب

گونه که براي برنامه درسي داريـم، در اختيـار           آن
کـه مـا در مـورد برنامـه درسـي           هنگـامي . نداريم

ــيم، واژهصــحبت مــي هــاي شــناخته شــده و کن
هـا  اضـي وجـود دارنـد کـه از آن         پذيرفته شده ري  

وقتي در مورد آموزش صـحبت      . کنيماستفاده مي 
ـ  مي اي از اصـطالحات    اجبـار وارد دسـته    ه  کنيم ب

شويم کـه ممکـن اسـت در کـشورهاي          خاص مي 
به عنوان يـک    . ديگر همان مفهوم را نداشته باشد     

                                                
12 (Trends in International Mathematics and 

Science Study), (Hiebert et al., 2003; 
Stigler, Gonzales, Kawanaka, Knoll, & 
Serrano, 1999)   

13 Learner’s Perspective Study (Clarke, 
Emanuelsson, Jablonka, & Mok, 2006; 
Clarke, Keitel, & Shimizu, 2006) 

 
14 (Programme for International Student 

Assessment) 

را در  " آموزش متمرکز بر يادگيرنده   "مثال عبارت   
هاي گوناگوني تعبير شده نظر بگيريد، که به روش

 .تواند معاني بسيار متفاوتي داشته باشداست و مي
نهايتاً، مايل هستم سخن خود را متوجه کـاربران         
تکنولوژي، مزاياي آن و برخي مشکالتي که براي        

کار گرفتـه   همزاياي آن ب  . آفريند نمايم  معلمان مي 
ولـي  . دانيمها بيشتر ميشوند و ما در مورد آن    مي

خواهم اين موضوع را مورد بحث قرار شل مياز مي
  .دهد

  

  :میشل
بسيارخوب، تاکنون سخن مـن نـسبتاً کلـي         

اکنون مايل هستم با بررسي دو مثـال        . بوده است 
ها  تر کنم و توسط اين مثالرا ملموس شخصي آن

هاي حاصل از   خواهم بيان کنم که همبستگي    مي
شناسـي،   رويکردهاي فرهنگي اجتمـاعي و مـردم      

. گاه شخصي مرا تحت تـأثير قـرار داده اسـت          ديد
" ١٥هـاي کـاذب   غلبـه بـر دوئيـت     "اولين مثـال را     

هـا  شکي نيست کـه دوگـانگي     . امگذاري کرده  نام
هنگام سخن گفتن از آموزش رياضي بيشتر ظاهر 

خطرنـاک   ها سـاده و   در حالت کلي، آن   . شوند مي
  . هستند

ها، دوگانگي در مقابـل مفـاهيم و        يکي از آن  
شـود عمـل آمـوزش روي     يتصور م . ا است هروش

درحـين  . هـا متمرکـز باشـد   اولين يـا دومـين آن     
    هاي خود، با کمـک همکـاران فرانـسوي        پژوهش

ــروش، و  ــوک تــ ــژ، لــ ــست الکرانــ         ژان باپتيــ
   بـسياري ديگــر، در زمينـه تکنولــوژي ديجيتــال،   

ــ ــستم هب ــصوص سي ــامپيوتر  خ ــري ک ــاي جب   ه
 (CAS; e.g., Artigue, 2002)  من نـسبت ،

، ١٩٩٠در اوايـل دهـه      . به آن واقعاً حساس شدم    
کـه  پژوهش در آن زمينه، با وانمـود کـردن ايـن           

آمـوزان  ، توسط آزادکردن دانش   CASاستفاده از   
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دهد روي مفـاهيم و     ها اجازه مي  از بار فني، به آن    
. ها تفکر کنند، بر دوگانگي تأکيد داشـت درک آن 

زمان انجـام   ولي مشاهدات کالسي که من در آن        
. داداين مطلب گواهي نمي    وجه بر هيچ دادم به مي

را در کرديم آن سعي اين ما را به فکر فرو داشت و
چارچوب رويکرد ابـزاري کـه خـود ايجـاد کـرده            

  .بوديم، درک کنيم
براي درک بهتر اين دوگانگي، بـر آن شـديم        

گرايانـه و   يکـي شـناخت   ،  هـا دو ارزش   به تکنيک 
يـک ارزش   . ه منـسوب کنـيم    گرايانـ ديگري عمل 

ها ها عملي هستند و از آنگرايانه، چرا که آنعمل
شــــود و يــــک ارزش نتــــايج حاصــــل مــــي

 چرا که به درک ما از موضوعات        ١٦شناسانه معرفت
يک نکته مهـم در     . کنندمربوط به آنان کمک مي    

هـاي رياضـي    اين ديدگاه اينست که اگر تکنيـک      
رت شــوند، فقــط بــه علــت قــدآمــوزش داده مــي

ــل ــه آن عم ــستگرايان ــا ني ــ،ه ــدرت ه ب ــل ق دلي
براي يک لحظـه    . ها نيز هست  شناسانه آن  معرفت

به تکنيک يک تقسيم طـوالني، کـه امـروزه بـين      
دانـان يـک موضـوع    آموزشگران رياضي و رياضـي   

مورد بحث برنامه درسي در آموزش رياضي اسـت        
  .فکر کنيد

اين حرکت براي من يک نتيجه روشنگرايانه       
 در مـورد    سئوالمانند قبل    راي من ديگر  ب. داشت

استفاده آموزشي از تکنولـوژي ديجيتـال مطـرح         
ــود ــال   . نب ــوژي ديجيت ــر تکنول ــت در براب مقاوم
صوص، بازگـشت بـاورنکردني مـذاکرات در        خ  هب_

ــين   ــتفاده از ماش ــورد اس ــاطع  م ــساب در مق ح
توانست به عنوان يک توازن شکسته       مي _ابتدايي

شناسانه ايانه و معرفتگرهاي عمل شده بين ارزش 
اســتفاده . هــاي معمــول تعبيــر شــوددر تکنيــک

ــدرت    ــش ق ــال نق ــوژي ديجيت ــول از تکنول معم
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 انجـام   .دهـد گرايانه تکنولوژي را نمايش مي     عمل
کار بيشتر بـا سـرعت بيـشتر زيـر سـايه قـدرت              

چه که استفاده از يک     ولي آن . شناسانه آن  معرفت
تواند تنها  کند، نمي تکنيک را در مدرسه مجاز مي     

گرايانه آن باشد که يک تفاوت اساسي  قدرت عمل
مجـاز کـردن    . بين مدرسه و دنياي بيـرون اسـت       

تکنولــوژي و مفيــد کــردن آن از جنبــه رياضــي، 
مستلزم وجوه به هم پيوسته عناصر آن است کـه          

گرايانـه و   يک تـوازن منطقـي بـين قـدرت عمـل          
هاي ابزاري شده را فـراهم      شناسانه تکنيک معرفت

را اين توازن، که تحقيقات بـا شـواهد آن        . آوردمي
اثبات کرده است، نيازمند وظايف و شرايطي است  

را به استفاده ساده از قلم و کاغـذ      توان آن که نمي 
را نيـز   و اين وظايف، که تحقيقـات آن      . تقليل داد 

کـه ماننـد بـسياري از       اثبات کرده است، هنگامي   
وارد دنيـاي   معلمان، شما با فرهنگ قلم و کاغـذ         

ــه  ــدان ســاده برنام ــوژي شــويد، چن ــزي تکنول ري
  ). ٢٠٠١البورد، (شوند  نمي

اين فقط يک مثال خاص اسـت کـه خيلـي           
لحظات نادر   ما با يکي از    ا .خالصه بيان شده است   

کـردم  کـه احـساس مـي     در زندگي من، هنگـامي    
ام، عنوان يک پژوهشگر يک چيز مهـم آموختـه       هب

کـرد بـه    دار مـي   چيـزي کـه مـرا وا       .مربوط است 
اي گونـه هـاي آموزشـي، بـه معلمـان بـه         مقاومت

متفاوت بنگرم و اين همچنين مرا وادار کـرد کـه           
ــ  ــا ب ــه م ــابعي را ک ــراي همن ــوان پژوهــشگر، ب عن

 سئوالکنيم، زير   آموزگاران و مؤسسات فراهم مي    
توانم ايـن   کردم مي عالوه، من احساس مي  هب. ببرم

را ي بيان کرده و آنتردانش را به زبان نسبتاً ساده
براي جامعه خارج از جامعه محققـين قابـل درک       

  .کنم
ــي ــوط م ــال دوم مرب ــرات  مث ــه تغيي شــود ب

مـن نـسبت بـه ايـن واقعيـت،          ). شغلي( سازماني
نامه دکتري خانم بريژيت ژروگـن      که پايان  زماني
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او . کـردم، حـساس شـدم     را نظارت مـي   ) ١٩٩٥(

ان در  آمـوز  مايل بود علت ناتواني عمـومي دانـش       
درس جبر هنگام ورود به دبيرستان پس از اتمام         

او . آميز يک برنامـه شـغلي را پيـدا کنـد          موفقيت
خواست تعابير متداول از اين ناتواني را که بـر           مي

ها که اين ناتواني_گرفت اساس اين ايده شکل مي
آموزان نسبتاً عادي است    براي اين دسته از دانش    

وزان شـاغل از    آمـ داننـد دانـش   چرا که همـه مـي     
 _منـد هـستند    استعداد کمتري در رياضيات بهره    

آمـوزان  او نـشان داد کـه دانـش       .  ببرد سئوالزير  
موزان دبيرستان اگر چـه موضـوع       آشاغل و دانش  

واحدي را دنبال کرده و از زبان يکساني اسـتفاده          
کنند اما در واقع، دو نوع متفـاوت از فرهنـگ           مي

فـــاوت، ايـــن ت. دهنـــدجبـــري را انتقـــال مـــي
کـه در سـازمان     آموزان را در فهميـدن ايـن       دانش

رود و معلمـان را     ها چه انتظاراتي مي   جديد از آن  
آموزانـشان و بنـا     در تشخيص دانش جبري دانش    
بـه محـض    . کـرد کردن بر آن، دچار مـشکل مـي       

هاي نامرئي بين دو سازمان، دو       که ناپيوستگي  اين
فرهنــگ، شــناخته شــد تــدابير آموزشــي جديــد 

آميز بـودن خـود را      و موفقيت . نديافتني شد دست
ـ      در موقعيت  کـار بـردن    ههاي آموزشي و هنگـام ب

  .اثبات نمودند
ــاري    ــا همک ــين روش را ب ــن هم ــپس م س

، در تحقيـق در مـورد       )٢٠٠٠(فردريک راسـلون    
ــه    ــتان ب ــع دبيرس ــذر از مقط ــاليز در گ درس آن

ــ ــشگاه، ب ــردمهدان ــراي مــدتي طــوالني، . کــار ب ب
وزان در اين گذر به تحقيـق در        آممشکالت دانش 

هاي تفکر رياضي در سطح پيشرفته،       مورد ويژگي 
ــت  ــع معرف ــايي موان ــشکالت شناس ــانه و م شناس

براي نظرات (شناختي در اين گذر منجر شده بود 
پيـشرفت  ). ١٩٩٦،  ١٩٩١ترکيبي تال را ببينيد،     

ايـن  ) شغلي(شناسي و سازماني    هاي مردم ديدگاه
لکـه مـا را وادار نمـود کـه          نظريه را مردود نکرد ب    

 يعني گذر   ،تري قرار دهيم  را در دامنه گسترده    آن
آموز بنابراين نقطه توجه از دانش    . بين دو سازمان  

به سازمان انتقال پيدا کرد، بر مبناي اين اصل که 
آموزان آن چيـزي خواهـد بـود کـه           آگاهي دانش 

ها اجازه  ها هستند به آن   هايي که تابع آن   سازمان
دهند و بـراي درک مـشکالت       را مي تن آن يادگرف
آموزان در گذر شـغلي، ابتـدا بايـد دانـست           دانش

هــا و آمــوز در هــر دو ســازمان، پيوســتگيدانــش
هـا، در   ها و نحوه برخورد با آن     هاي آن ناپيوستگي

هاي رياضي قـرار خواهـد      معرض چه نوع تکنيک   
عالوه، ايـن انتقـال بـسيار پربـار بـود و            هب. گرفت

ــدگاه ــديـ ــي   هـ ــراي بررسـ ــدي را بـ اي جديـ
هاي اين گذر شغلي نه تنهـا بـراي مـا          ناپيوستگي

بلکه براي پژوهشگران ديگـر کـه از آن زمـان در            
مـن  . کردند عرضه داشت  همين راستا فعاليت مي   

نامـه  تـوان از پايـان  عنوان مثال مي هکنم ب فکر مي 
ــرژه   ــا ب ــين  ) ٢٠٠٨( آنالي ــين و همچن از آرژانت

بوش، فونـسکا و    (مان  نياييکارهاي همکاران اسپا  
  .نام برد) ٢٠٠٥گاسکن، 

  

 اسـت و در     یابـل دسترسـ   ی ق چه شـواهد و مـدارک     
   به دنبال چه بود؟ی بایستیآموزش ریاض

  

  :یجرم
که در رشته مـا  من سخن خود را با بيان اين      

در کـافي مـدارک     در بسياري از موضوعات بـه قـ       
 مـا در واقـع در    . کـنم آغاز مـي   معتبر وجود ندارد  

اي از  نه تعداد اندکي از موضـوعات، مجموعـه       زمي
تـوان گفـت    تحقيقات انجام شده داريـم کـه مـي        

هر مدرکي  . دهداجازه ادعاهاي محکمي به ما مي     
بايـد بـه    ) ١: (بايد از معيارهاي زير تبعيـت کنـد       

) ٢(کنـيم مربـوط باشـد؛       تي که مطرح مي   سئواال
بايــد تــا ) ٣(، يعنــي معتبــر باشــد؛ صــحيحبايــد 
 باشد يعني قابل تعميم بـه يـک     عمومي،  اي اندازه

اي در اگــر مطالعــات چندگانــه. تــرزمينــه وســيع
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١٢  

 همگـرا اي داريم، بايد به نـوعي       موضوع داده شده  
هـا،  ها بايد در نهايت به سمت موقعيـت   آن. باشند

هـا همگـرا    هـا و روش   شرايط، پژوهشگران، گـروه   
کـنم  شوند و حتي مهمتر از هر چيز، من فکر مي         

يد در يک محدوده شبکه مانند که مفهوم        ها با آن
. نظري و هم عـام داشـته باشـد قـرار گيرنـد             هم
هـا معيارهـايي بودنـد کـه مـا در تحقيـق در               اين

 ١٧هـا   جمـع آموختـه  يادگيري رياضيات که کتاب   
کيلپاتريک، سوافورت، و فيندل،    (ست   ا حاصل آن 
  .، مورد استفاده قرار داديم)٢١-٢٤  ، ص٢٠٠١

محـدودتر کنـيم چـه اتفـاقي        اگر معيارها را    
هايي در دست انجـام اسـت کـه         افتد؟ کوشش مي

پژوهش پيرامون آمـوزش رياضـي بـا معيارهـاي           
مـثالً،  . بسيار محدودي را تحت مطالعه قرار دهـد       

وقتي که شما اصـطالحاً اسـتاندارد طاليـي را در           
بريـد،  کار مي ههاي کنترل شده تصادفي ب     آزمايش

يابيـد کـه مـا      رمـي شـما د  . شويدوارد مسايل مي  
 که با ايـن اسـتاندارد       تقريباً هيچ تحقيقي نداريم   

 و در نتيجه شما تقريباً هيچ مدرکي        مطابقت کند 
ت پژوهشي بسياري سئواال. براي کار کردن نداريد

هـاي  هـا يـا آزمـايش     وجود دارد که در مـورد آن      
کنترل شده تصادفي غيرممکن خواهـد بـود و يـا      

ــت  ــب الزم اس ــه مناس ــک مطالع ــن  ي ــه در اي ک
هــا، مــداخالت را، هــر چــه کــه هــستند،  کنتــرل

هاي کنترل شده تصادفي،     آزمايش. غيرواقعي کند 
زنـد، صـراحتاً    هـا را تقريـب مـي      يا چيزي که آن   

هـاي اتفـاقي    بگوئيم درصورت استفاده از استنتاج    
درهر صـورت، مـا در زمينـه        . ١٨مورد نياز هستند  

 خودمان موضوعات بسياري داريم کـه بـه چنـين     
ــدارد  ــاز ن ــواهدي ني ــامي. ش ــاي هنگ ــه معياره ک
شـوند، چيـزي کـه اتفـاق        محدودي بکار برده مي   

                                                
17 Adding it Up 

عه يافته در مورد استنتاج هاي اتفـاقي، بـه    براي يک نظريه توس ۱۸
  ).۲۰۰۴(ماکسول مراجعه کنيد 

 سـت  ا  ايـن  _امدر مواردي که من ديده    _اُفتد  مي
و تجارب فردي بسياري     که نظرات آزمايش نشده   

از داوري جامعـه متخصـصين و       . باقي مانده است  
  .ها به اندازه کافي استفاده نشده استتجارب آن

ــه   ــا ب ــيش از آن م ــدارکي ب ــم  م ــه داري چ
به نظـر مـن، بايـد ثابـت شـود، تنهـا             . نيازمنديم

که چه زماني ما در بيان اين. مداخله کارآيي ندارد
رسـد و  و به چه دليل ايـن مداخلـه بـه ثمـر مـي            

چيــست بــه کمــک " کــارآيي"کــه منظــور از  ايــن
مـا همچنـين بـه شـواهد توصـيفي و           . نيازمنديم

موزشي رياضي حتي   هاي آ تحليلي در مورد روش   
ـ     " مداخلـه "هـا   اگر اين روش   طـور  هنباشـند امـا ب

. طبيعي در يک محيط ظـاهر شـوند، نيازمنـديم         
تشبيه نمـودن بـا علـم پزشـکي بـراي مـا الزامـاً               

هـاي  مناسب نيست، اما حتي علم طـب آزمـايش        
کنتــرل شــده تــصادفي را کــه بــا تعــداد زيــادي 

گرايانـه قبـل از آن آزمـايش         عملکردهاي کـاوش  
گيـرد، از جملـه مطالعـه       ده باشد بر عهده نمي    نش

ها، مطالعات انجام شده توسط همکـاران، و        حالت
  .آزمايشات باليني

  

   :میشل
 بـراي   من در مجموع با شما موافق هـستم و        

 بـه عالقـه خـود در        شما در ابتـدا   . حضار متأسفم 
مـن  . زمينه تاريخ آموزش رياضي اشـاره نموديـد       

 نکتـه، جالـب اسـت       کنم، در رابطه با اين    فکر مي 
اگــر يــک نگــاه بازتــابي بــه تــاريخ ايــن موضــوع 

 آمـوزش رياضـي سـعي       ١٩٦٠از دهـه    . بياندازيم
داشته است خود را به عنوان يک موضـوع علمـي    

گذاري کند و اين البته به همان سـند مـورد           پايه
در بسياري از کـشورها،  . جستجو شکل داده است   

 اين موضوع سـعي نمـود در مراحـل اوليـه خـود            
هاي الهـام يافتـه از علـوم        توسط استفاده از روش   

تجربي، مثالً روانشناسي تجربي در آن زمـان، بـه          
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هاي کنترل و تجربي، گروه. وضعيت علمي راه يابد

مـا  . ها متـداول بودنـد    آزمونها و پس  آزمونپيش
هـا را کـه در      هاي اين روش  توانيم محدوديت نمي

د، شـدن هـاي آموزشـي مـشاهده مـي       مورد پديده 
ــيم فرامــوش از ســويي، متغيرهــاي مربوطــه . کن

شـدند و از    چندان ساده شناسايي و کنتـرل نمـي       
هـا قـادر بودنـد      سوي ديگر، حتي اگر ايـن روش      

هــا دسترســي بــه هــا را نــشان دهنــد، آنتفــاوت
ها اين پديده . آوردندمکانيسم زيربنا را فراهم نمي    

 هـا کـه امـروزه حکمفرمـا اسـت،         به توسعه روش  
 ١٩سـازي که مدرک اساسـاً توسـط مثلـث       هنگامي

تحليـل   اي از اطالعات و تجزيـه و      منابع چندگانه 
  .شود، منجر شدجستجو مي

ها کارآيي خود را بـراي شناسـايي        اين روش 
هـا، بـراي   هاي تعلـيم و تربيتـي و درک آن     پديده

آشـــکار کـــردن منطـــق نهفتـــه در رفتارهـــاي 
 آموزان و معلمان و قابل فهم کردن پويـايي         دانش

کــالس درس و مــسيرهاي يــادگيري، بــه اثبــات 
مثالً در کشور فرانسه، تحقيقات کالسي      . رساندند

هميشه يک نقش اساسي را در ايـن زمينـه ايفـا            
ين به علت ديدگاه مـوقعيتي و       قطعاً ا . کرده است 

هـاي تعلـيم و     دار موجود در نظريه موقعيـت     نظام
، که )١٩٩٧(تربيتي ابداع شده توسط گاي بروسو    

اين .  مؤثر بوده و هست، است     راين زمينه بسيا  در  
 بـه توسـعه يـک روش    ١٩٨٠نظريه از اوايل دهه    

خاص براي تحقيق کالسي موسوم بـه مهندسـي         
تعليم و تربيتـي منجـر شـد کـه شـديداً الگـوي              

کرد و به   گروهي کنترل بر مبناي تجربه را رد مي       
دنبال مدرک کميتي و کيفيتـي توسـط مقايـسه          

هـاي تعلـيم و تربيتـي        موقعيـت  چه ما در  بين آن 
ناميم، بـوده  آناليز بر مبناي قياس و يا استقراء مي 

شکي نيست که مهمترين    ). ١٩٩٢آرتيگ،  (است  

                                                
19 Triangulation 

هاي تعليم و تربيتي    ها در نظريه موقعيت   پيشرفت
از مورد استفاده قراردادن اين روش حاصل شـده         

، توسعه پـژوهش در زمينـه       ١٩٩٠در دهه   . است
ــ هــاي کمتــر ه توســعه روشعملکــرد معلمــان ب

ــه اســتفاده روزافــزون  تهــاجمي نيــاز داشــت و ب
هـا  البتـه ايـن   . کـرد مشاهدات طبيعي هدايت مي   

منابع ديگـري از شـواهد را مـورد اسـتفاده قـرار             
دهند ولي همواره از همان فلسفه کلي تبعيت         مي
  .کنندمي

شناسـي، بـه دليـل      ها در اُسلوب  اين پژوهش 
گـويي  يـروي پـيش   توضيحات روشنگر و گـاهي ن     
کننـد، پربـار بـوده و       کننده دانشي که توليد مـي     

هـاي  ها ابزاري اساسي بـراي پـژوهش      آن. هستند
بنيادي در آموزش رياضي هستند، ولي در ارتباط        

کننـــد بـــا نـــوع شـــواهدي کـــه فـــراهم مـــي 
يک مسئله اساسـي در     . هايي نيز دارند   محدوديت

 اي که به فرهنگ و ديرينه وابستگي زيـادي    رشته
ــت   ــت اس ــسئله عمومي ــات، . دارد، م ــب اوق  اغل

ــات   ــي از مطالعـ ــوزش رياضـ مـــستندات در آمـ
چه آن. شودموشکافانه و دقيقاً موضعي نتيجه مي     

آورنـد  طور صـريح فـراهم مـي   هکه اين مطالعات ب 
توان حـدس   مي. نوعي از قضاياي وجودي هستند    

دسـت  هزد کــــه پديده شناسايي شده و نتايج ب       
هستند، اما ايـن     تري برخوردار امآمده، از ارزش ع   

وجـه توسـط خـود تحقيـق        هـيچ تر بـه  ارزش عام 
) ٢٠٠٧( طور که شوانفلد  همان. شودتضمين نمي 

طور نمونه نويـسندگان    به"خاطرنشان کرده است،    
ـ      صـورت ضـمني يـا      هبـــه عموميت يک پديده ب

صريح، با بيان خاص بودن شرايط مورد بحـث در          
مــا اشــاره کــردن بــر ا. کننــدمطالعــه اشــاره مــي

نمودن مدرک محکم    عموميت يک چيز، و فراهم    
ايـن  ). ٩٣ص " (بـراي آن، چيـزِ ديـــگري اسـت    

هـاي ادعـا    واقعيت باعث شد که او بين عموميـت       
ـ           عنـوان  هشده، ضمني، بـالقوه و تـضمين شـده، ب
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يـک   مسيرهايي براي تفکـر در حيطـه عموميـت        
ريـه  من با او در ايـن نظ      . مطالعه، تمايز قايل شود   

  . کامالً موافق هستم
هـاي آموزشـي    تـوانيم از پـژوهش    آيا ما مـي   

انتظار بيشتري داشته باشيم؟ من اميدوارم چنين       
باشد، چرا که شکي نيست که حتي اگر پـژوهش          

هايي که تا کنون ارائه کرده اسـت  در نتيجه روش 
آورد، بـه پيـشرفت     و نوع مستنداتي که فراهم مي     
انتظـارات اجتمـاعي    ادامه دهد اين بـراي تـأمين        

کافي نخواهد بود و نيز بـراي توسـعه پيونـدهاي           
سودبخش بين پژوهش و عملکرد، براي باال بردن        

آمـدهاي مثبـت در شـرايط واقعـي در        ميزان پـي  
 سـئوال سطح محلي، کافي نيست و ايـن مـرا بـه       

  .کندبعدي رهنمون مي
  

  ما چیستی از رشته و زمینه کاریانتظارات اجتماع
  کنیم؟ یها چگونه برخورد مو ما با آن

  

  :میشل
ــسياري از    ــروزه در ب ــه ام ــست ک ــکي ني ش
ــساس    ــي ح ــي از اهميت ــوزش رياض ــشورها آم ک

آموزش رياضي با کيفيت مناسب،     . برخوردار است 
يــشرفت علمــي و پعنــوان يــک شــرط بــراي هبــ

اقتصادي و همچنين براي پيوستن و عـضويت در         
. شـود جوامع مـدرن و دمکراتيـک محـسوب مـي         

 از انتقال ميراث فرهنگي کـه از بزرگتـرين         جداي
چـه کـه    وردهاي جامعه انـساني اسـت، آن      آدست

جامعه از آموزش رياضي انتظار دارد، از يک طرف  
اطمينان از فراهم آوردن يـک سـطح منطقـي از           

آمــوزان اســت ســواد رياضــي بــراي کليــه دانــش
ها را قادر سازد در زمان مقتضي به که آن طوري هب

و در صورت نياز به تفکر در دنيـاي         دانش رياضي   
واقعي مجهز شوند و از طـرف ديگـر نيـروي کـار             
مورد نياز و از لحاظ رياضي واجد شرايط را بـراي           

در دنياي پيچيده و در حال . جوامع ما فراهم آورد
چـه کـه از     کنـيم، آن  تغييري که ما زنـدگي مـي      

کنـد امـا    رود تغيير مـي   آموزش رياضي انتظار مي   
کند و بـه طـور کلـي        ه کاهش پيدا نمي   وجهيچهب

هـاي آموزشـي در     تأييد شده است که اغلب نظام     
 سـال   ٥٠تحقق بخشيدن اين انتظارات، هماننـد       

که دوره جديد اصالحات رياضـي      گذشته هنگامي 
  .اندشروع شد، ناکام مانده

حتي اگر به همان دليل، پژوهش در آموزش        
رياضي توسعه کرده باشـد، بـا سـعي در سـاختن            
دانش مورد نياز براي بهبود بخشيدن شرايط، مـا         

هـاي آن هرچـه     بايد تصديق کنيم کـه پيـشرفت      
ـ    . وجـود نيـاورده اسـت   هباشد، در جهان تغييري ب

پژوهش در آموزش رياضـي، نقـش محـدودي در          
حمايـت از تــصميمات اتخــاذ شـده در رابطــه بــا   

هـاي  محتواي برنامه درسي و سازماندهي، ديدگاه     
ــدريس، روش ــاي ت ــادهارزشه ــابي و آم ــازي ي س

و  را کـم فايـده    و اغلب آن   معلمان ايفا کرده است   
. کننــدداراي پـشتوانه علمــي محــدود تلقــي مــي 

رود  امروزه از پژوهش در زمينه آموزش انتظار مي       
که نـوع شـواهد و مـستنداتي کـه در پزشـکي و              

هــاي تــصادفي، ميــزان داروشناســي بــا آزمــايش
متـداول اسـت،      و تجربيات وسـيع      تأثيرات عيني 

خـصوص در ايـاالت متحـده وضـع     هب. فراهم آورد 
  .چنين است ولي تنها خاص آن کشور نيست

 و اعتبار که توسط مقايسات      ٢٠صوير عينيت ت
ــين ــي ماننــدب ســازمان توســعه و (PISA  الملل

شود و صفحه   داده مي ) ٢٠٠٣همکاري اقتصادي،   
ها را به خود اختصاص داده است، ميل        اول رسانه 

. أثير عظيمي روي جوامـع مـا اعمـال کنـد          دارد ت 
 قطعاً ما بـه عنـوان يـک انجمـن، و بـا همکـاري              

ICMI        بايد يک وضيعت انتقادي در مورد عقايد ،
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هايي که جامعه مايل است به ما تحميـل         و ارزش 

مـا بهتـر از ديگـران قـادر         . کند را توسعه بـدهيم    
 ببـريم، در    سـئوال هستيم دعاوي عينيت را زيـر       

راتي که در آمـوزش رياضـي فاقـد      مقابل نقطه نظ  
معنــي اســت واکــنش نــشان دهــيم و ابزارهــاي  

که چه  گيري مورد استفاده را در تعيين اين       اندازه
شود و چه چيز نه، مـورد       چيز دانش محسوب مي   

همچنين ما بايد تأکيـد کنـيم       .  قرار دهيم  سئوال
که دانش رياضي با چندگونگي صُوري که داراست 

بعـدي  ر يـک سـاختار تـک      تواند به سادگي د   نمي
تـوانيم  هـا، مـا نمـي     اما با تمـام ايـن     . تصرف شود 

ها را در مورد ت آنسئواالهاي اجتماعي و خواسته
ايم و که چگونه اقدامات پژوهشي را انجام داده    اين
را خارج از جامعه محققين     که چگونه نتايج آن   اين

ايـم، ناديـده    اين موضوع، پخـش و توزيـع نمـوده        
 دو چـالش اساسـي، کـه نـسبتاً بـه            مـن . بگيريم

يکديگر وابسته هـستند را بـراي آينـده نزديـک،           
  :کنمبيني ميپيش
سنجش  گذاري ياگرفتن مسائل مقياسجدي •

ت سئواالعنوان  ها بهو در نظر گرفتن آن
ها نيازمند پژوهشي واقعي که راه حل آن

 ساختارها و خصوص است، توسعههدانش ب
متخصصين  مشارکت،يژهو هاي شناسياُسلوب

متخصصين موجود در اين  ديگر عالوه بر
و معرفي همکاران جديد و انواع جديد  رشته
تر از هاي تعليم و تربيتي، قويطرح

محصوالت تصنعي که معموالً توسط 
  . شودمحققين ساخته مي

هايي براي قابل درک نمودن يافتن روش •
نتايج تحقيقات انجام شده در آموزش رياضي 

عنوان  هب. بردنکارها براي بهفيد نمودن آنو م
سعي دارد توسط مجموعه ICMI  مثال،

 براي تحقق بخشيدن به ICMI مطالعات

اين مطالعات که . اين تالش همکاري کند
زودي هصورت کتاب در دسترس است، ب هب

ها، از سال از انتشار آن۳پس از گذشت 
طريق اينترنت براي همگان قابل دسترس 

اما هنوزکارهاي بيشتري در . ودخواهد ب
  .روي داريمپيش

  

  :یجرم
 انتظـارات اجتمـاعي در هـر        سئوالدر مورد   

ــشان    ــه فرزندان ــد ک ــار دارن ــردم انتظ ــه، م جامع
لـه اول بـراي   هرياضيات را در سطح بـااليي، در و      

کـه هـر    يعنـي ايـن   _استفاده شخصي خودشـان     
کودکي الزم است براي عملکرد در جامعه رياضي        

راگيرند اما يک نياز اجتماعي نيز ايجـاب         ف _بداند
. کند که مردم از دانش رياضي برخوردار باشندمي

اين مجموعه از انتظارات دوگانه، براي ما مـسائل         
يکي از مهمتـرين مـسائلي      . کندزيادي مطرح مي  

که در تالش براي تغيير رياضيات در جامعه با آن        
شويم اينـست کـه عامـه مـردم مايلنـد           روبرو مي 

اند گونه که خود در مدرسه آموختهاضيات را آنري
. تعريف کنند و اين اغلب مانعي براي تغيير اسـت         

کـه رياضـيات   گويد، تغييـر ايـن  و تجربه به ما مي 
تـر از تغييـر   چگونه آموخته شود، احتماالً مـشکل     

هـر  _شوند، خواهد بود    موضوعاتي که تدريس مي   
  ._دها اقداماتي دشوار هستنچند که هر دو اين

جامعه همچنين انتظار دارد کـه تحقيـق در         
هايي قطعي در مـورد     آموزش رياضي بتواند پاسخ   

تـالش   . دوريادگيري و ياددهي رياضيات فـراهم آ      
ــوع     ــک موض ــات روي ي ــتن تحقيق ــراي آميخ ب

. کننده بوده اسـت    مفروض، تقريباً همواره مأيوس   
گذاران مايلند بتوانند ادعاهـايي در مـورد    سياست

 بودن اقدامات آموزشي متفـاوت، ابـراز        علت مؤثر 
کنند، اما داليل ضعيفي وجود دارد که باور کنيم         

تواند به طور يکـسان در همـه   يک اقدام يگانه مي 
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آمـوزان مـؤثر    مباحث، همه معلمان و همه دانـش      
گذاران بايد از مقايسه پژوهشگران و سياست. باشد

هـايي کـه اقـدامات      هميانگين ميزان عملکرد گرو   
کننـد،  يمي ابتکاري و جـايگزين دريافـت مـي        تعل

ها بايستي بـه واريـانس و نـه بـه           آن. دوري کنند 
کـه در چـه موضـوعاتي       اين. ميانگين، توجه کنند  

تفاوت وجود دارد؟ براي کدام معلمان؟ براي کدام 
  آموزان؟گروه از دانش

هاي متفاوت بسياري بـراي دسـتيابي بـه         راه
تحقيـق هنگـام    مسئله آهسته به جريان انداختن      

.  اعمــال پيــشنهادات مــورد نظــر وجــود دارد    
طور که قبالً در بحث شواهد اشـاره کـردم،           همان

 را منتشر کـرد     هاجمع آموخته انجمني که کتاب    
، نظر سـخاوتمندانه و     )٢٠٠١،  .کيلپاتريک، و آل  (

توانـد بـه مـا      چه که تحقيقـات مـي     معقولي به آن  
وسيعي بگويد انداخته است و توانسته است طيف        

فرهنگـستان تعلـيم و     . از شواهد را بررسـي کنـد      
تربيت اياالت متحده در حـال جـاري، اصـطالحاً          

کار گرفته است تا براي ههاي سفيد را بابتکار برگه
دولت آينده و مجلس بهتـرين       گذاران در سياست

مدارک و شواهد قابل دسـترس در مـورد مـسائل      
ا هاي آموزشي انتخاب شده ر    مربوط به خط مشي   

گروهـي کـه روي سياسـت آمـوزش          .فراهم آورد 
کند، مانند کميتـه مطالعـه    رياضي و علوم کار مي    

اي بـراي  يادگيري رياضيات، شبکه نسبتاً گسترده 
گـذاران را آگـاه     آوري اطالعات که سياسـت    جمع

در مقابل، يکـي از مـسايل       . سازد داير کرده است   
مطرح شده توسط هيئت ملي مـشاوره رياضـيات         

در گزارش اخير خود، استفاده از معيـار        ) ٢٠٠٨(
بسيار دقيق، براي بررسي کيفيت مدارک بررسـي        

اين رويکرد خارج از نظريـه بـر مبنـاي          . شده بود 
ورد انـدکي در    آتجربه شخصي، هيئت را با دسـت      

که فرهنگ در موضـوعات مختلـف چـه         مورد اين 
هاي قطعـي بـراي اغلـب    پاسخ. گويد، رها کرد مي

را دارد  معـه انتظـار جـواب آن      هايي که جا  پرسش
ممکن نيست، اما در هر صورت محققـين برآننـد          

هـا  هاي بهتري براي بررسـي ايـن پرسـش        که راه 
هرگز مدرک کافي وجود نـدارد و مـن بـا           . بيابند

ــاس   گــذاري و ســنجش  ميــشل در مــورد مقي
هايي براي انتشار آن    تحقيقاتمان و پيدا کردن راه    

  .صورتي روشن ومفيد، موافقمهب
          

ات و شـواهد     ریاضی ی آموزش و یادگیر   یهادیدگاه
 یتوانـد از چنـدگونگ    ی مـ  یمربوط به آن تا چه حـد      

   فراتر رود؟ی آموزشی و مفادهایفرهنگ
  

   :یجرم
ــا مــي چنــدگونگي، آن ــوانيم چــه را کــه م ت

چه که ما يک جامعـه يکـسان   عنوان اعضاي آن  هب
. دکنـ پنداريم، به يکديگر بگوئيم مشروط مـي      مي

" برنامه درسي "و يا   " جبر"گوئيم  که ما مي  هنگامي
، "يادگيرنده محور "ام  طور که قبالً گفته   و يا همان  

هـا،  ها و حتي در داخـل فرهنـگ       در بين فرهنگ  
عالوه تالش بـراي موضـعي     همنظورمان چيست؟ ب  

. آميز نبوده اسـت   کردن رياضيات همواره موفقيت   
ر رياضـيات   مثالً کار با ارزش اوبـي دامبروسـيو د        

ــسياري از   قــومي، در برنامــه درســي رياضــيات ب
اي نفوذ کرده است ولي     کشورها، به طرز گسترده   

مـردم  . در جاهاي ديگر اثر چنداني نداشته اسـت       
کننـد عموميـت    چه که فکر مي   خواهند به آن  مي

نـوعي بـراي    هدهند و در عين حال ما بايـستي بـ         
ور هايي پيدا کنيم که بـه طـ       رياضيات مدرسه راه  

  .جدي به شرايط قومي توجه کند
گـرديم بـه مـسئله مطالعـات تطبيقـي          برمي

 بايد توجه . PISA  و TIMSS المللي مانند بين
گونه مطالعـات بـه نـوعي بـه برنامـه           کرد که اين  

جـا متعـارف    درسي رياضيات مدرسـه کـه در آن       
عنوان الگويي براي هتواند باست وابسته است و مي

ــ  ــابي برنام ــنجش و ارزي ــشورهاي  س ــي ک ه درس
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ايـن برنامـه    . مختلف، مورد اسـتفاده قـرار گيـرد       

اي نيـست کـه     آل برنامـه  درسي متعارف يـا ايـده     
بلکـه، يـک    . را در کـشور خاصـي يافـت       بتوان آن 

ساختار فرضـي اسـت کـه بـراي ممکـن نمـودن             
هـاي  اي مـشترک از پرسـش     استفاده از مجموعـه   

ارزيابي در سراسر مرزهـاي ملـي، طراحـي شـده           
در نتيجــه ). ١٩٩٩کايتــل و کيلپاتريــک، (اســت 
المللي، مسئله  گذاران مطالعات تطبيقي بين   بنيان
ها و متون آموزشي را با کنـار        ونگي فرهنگ گچند
ت توصيفي و تنها شـرايط موضـعي را     سئواالزدن  

آموزان بررسي کردن، به اين پرسش که آيا دانش       
بي امحتويات احتماالً ارزي  " فرصت براي يادگيري  "

 انـد، هـاي ارزيـابي را داشـته       توسط پرسـش   شده
ها ما هنوز با اين مشکل که مدت      . دهندتقليل مي 

معرفـي  ) ١٩٧٥(پيش توسط هـانس فرويـدنتال       
شده است، يعني ساختن ابزارهاي ارزشيابي که از   

ارز بـوده و در عـين حـال        المللـي هـم   لحاظ بـين  
شرايط محلي را نيز در نظر گرفتـه باشـند روبـرو          

هاســت کــه وزشــگران رياضــي مــدتآم. هــستيم
عنوان برنامه درسي ارائه    هچه ب اند آن اعتراف کرده 

مي شود، شباهت اندکي به برنامه درسـي رسـ        مي
 و قطعاً درب دمصوب وزارت آموزش و پرورش دار

تواند مانع سهمگيني براي تغييـر  کالس درس مي  
هـاي   همچنين جالب است بدانيم که نظـام      . باشد

کنيم متمرکز  که ما فکر مينانچمتمرکز اغلب آن
طور که عمومـاً  هاي غيرمتمرکز آننيستند و نظام  

هاوسـون،  (شـود غيرمتمرکـز نيـستند       تصور مـي  
ها قبل، مدت). ٢٠٠٨/١٩٨١کايتل، و کيلپاتريک، 

ها يک برنامه درسي ملـي      که انگليسي پيش از آن  
  داشته باشند، يک بازرس آموزشي فرانسوي يـک       

کـنم   ابراز کرد، که من فکـر مـي        بار عقيده زير را   
  :کندفقط در مورد فرانسه و انگلستان صدق نمي

سـت کـه تمـام       ا در فرانسه، فـرض بـر ايـن       
معلمان در زمان يکسان کار يکساني انجام دهنـد       

انگلـستان، کـه     کس چنـين نيـست و در      اما هيچ 
ست که هر کسي به روش خود عمل  افرض براين 
                         .   طور نيستکس اينکند، هيچ

  :میشل
ها پيش چنين مدت. من با شما موافق هستم

 و امروزه هيچ بازرس فرانسوي جـرأت گفـتن          بود
  . را ندارد اين

مــن مايــل هــستم بــه چنــدگونگي از زاويــه 
طــور کــه در مراســم همــان. ديگــري نگــاه کــنم

تـوان از ديـد     افتتاحيه گفـتم، بـه گونـاگوني مـي        
ي در راه نوع شواهد کلي کـه        عنوان مانع همنفي، ب 

رشته آموزش رياضي، اگر يک زمينه علمي واقعي     
بـه نظـر مـن،    . بايست تهيه کند، نگاه کرد  بود مي 

ــدگاه کــامالً نادرســت اســت  ــن يــک دي ــن . اي م
خواهم روي جنبه مثبت گوناگوني در آموزش        مي

 سـال گذشـته، زمينـه       ١٥در  . رياضي تأکيد کنم  
هاي بسيار زيـادي    کاري ما از چندگونگي واقعيت    

  .را فرا گرفته است
ــ طــور غيرمــستقيم از هيــک مثــال جالــب ب

المللي که چند لحظـه پـيش مـورد         مقايسات بين 
 توجـه  TIMSS . شود انتقاد قرار دادم، نتيجه مي

اي ماننـد   خود را به سمت برخـي منـاطق ناحيـه         
ــه در آن  ــيا، ک ــايج    آس ــشور نت ــدين ک ــا چن ج

اي غربي در   تري نسبت به بيشتر کشوره     درخشان
دست آورده بودند   ه، ب TIMS هاي پيشرفت آزمون

هـاي تکميلـي،    معطوف کرده اسـت و بـا بررسـي        
انــد داليــل ممکــن بــراي محققــين تــالش کــرده

در . هاي مشاهده شـده را شناسـايي کننـد        تفاوت
 بـا يـک جلـد کتـاب زيبـا           ICMIها  اين بررسي 

، همـراه بـا     )٢٠٠٦رييـل،   -لونگ، گـراف و لـوپز     (
. ، همکـاري کـرده اسـت      ICMIيزدهم  مطالعه س 

 و آمـوزش     منتشر شـد   ٢٠٠٦اين کتاب در سال     
هاي فرهنگي متفاوت را مقايـسه       رياضي در سنت  

به طور دقيقتـر بگـوئيم، ايـن کتـاب          . کرده است 
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ــوزش رياضــي در کــشورهاي آســياي شــرقي   آم
وابسته به سنت کنفوسيوس را با آموزش رياضـي         

. رده اسـت  در برخي از کشورهاي غربي مقايسه ک      
ها آموختيم واقعاً جالب چه که ما از اين بررسيآن

دهـد تفـاوت اساسـاً نـه از       است چرا که نشان مي    
شود و نـه از تعـداد       شکل برنامه درسي نتيجه مي    

شود و نه ساعاتي که در مدرسه وقف رياضيات مي
بلکـه تفـاوت    . آموزان بـه رياضـيات    ازعالقه دانش 

ه رياضي در يـک     چه که تحصيل کرد   عميقاً از آن  
دهد، ارتبـاطي کـه     فرهنگ کنفوسيسي معني مي   
هـايي کـه   کنـد و راه با دانش و مدرسه ايجاب مي     

هاي آموزشي  معلم و موقعيت   -ارتباط دانش آموز  
دانـشي کـه    . شوددهد، ناشي مي  آنان را شکل مي   

کنند، هر نـوع تالشـي را       ها عرضه مي  اين بررسي 
 رياضـي  براي بهبود بخشيدن به وضعيت آمـوزش     

در هر کشوري، بـا صـرفاً پـرداختن بـه سـطح و              
هاي اداري، هر چند هم مهم باشند، فاقـد         يگويژ

دانـد و مـسير را بـه سـوي بازتـابي            صالحيت مي 
ــوت و   ــاط قـ ــا تـــالش در درک نقـ ــارتر، بـ پربـ

هاي انتخاب آموزشي نـسبي خـود، بـا          محدوديت
ــرار دادن آن ــي ق ــک ســاختار کل ــا در ي ــا ه ــر ب ت

گي قوي و اسـتفاده از ايـن درک         هاي فرهن  مؤلفه
براي تفکر در مـورد جـايگزيني و تغييـر، همـوار            

ــي ــا اســت کــه     . کنــد م ــين وظيفــه م همچن
گذاران را از اين امر آگاه کنـيم چـرا کـه             سياست

خود آگاه نيستند و در انتظار  خوديهها اغلب بآن
حـل بـراي مـسئله      يک معجزه و يا ارزانتـرين راه      

  .هستند
 پديـدار جالـب توجـه نيـز         چه که در اين   آن

هست ايـن واقعيـت اسـت کـه چـشم بيگانگـان،             
هاي اصـيل بـا پتانـسيل تعلـيم و          شناسايي طرح 

هاي طبيعي در عنوان واقعيتهتربيتي مهم را که ب
ها موجـود بـوده اسـت، مجـاز کـرده           اين فرهنگ 

 کـه در    بررسي دروس به عنوان مثال، نظام     . است

ي اسـتفاده   اژاپن براي پيشرفت تخصصي و حرفه     
شد، توسط اين مطالعات تطبيقي آشکار شد و         مي

از آن زمان خود يک موضوع تحقيق شده است را          
  .توان نام بردمي

هاي بـسيار ديگـري در مـورد        توانم مثال  مي
. ام را نام ببـرم    چه که از چندگونگي ياد گرفته     آن

تنها مثال ديگـري کـه بيـشتر شخـصي اسـت را             
اي با مطالعات مقايسه  . کنمطور خالصه ذکر مي    به

پيرامــون يــادگيري و يــاددهي جبــر کــه توســط 
ستيـسي،  ( روي اين موضـوع      ICMIهاي  بررسي

انجـام شـده بـود، مـن        ) ٢٠٠٤چيک، و کنـدال،     
هاي آموزشي که در    نسبت به گوناگوني استراتژي   

آمـوزان بـا    سطح جهاني براي آشنا نمودن دانـش      
 در نتيجه اين .رود، آگاه شدمکار ميهدنياي جبر ب

هـاي  بررسي، من الزامـات نـسبي ايـن اسـتراتژي     
متفاوت را در مورد مشکالت حاصل از گـذر بـين        

شـکي  . کردمدروس حساب و جبر، بهتر درک مي     
) ١٩٩٥(نامه خانم بريژيت گروژن    نيست که پايان  

که در باال به آن اشاره کردم مرا نـسبت بـه ايـن              
ــود  ــرده ب ــساس ک ــات ح ــ . الزام ــدون اي ــا ب ن ام

اي، من فاقد نوع شواهدي که      هاي مقايسه  بررسي
هـاي  توسط تجزيه و تحليل استفاده از اسـتراتژي      
شـود،  آموزشي متفاوت در مقياس وسيع تهيه مي      

  .  بودم
 روبرو ی اساسیها با چه چالشیامروز آموزش ریاض

  ؟است
  

  :میشل
در فرصت باقيمانده دادن يک پاسخ منطقي       

ا مـا سـه چـالش        مشکل اسـت، امـ     سئوالبه اين   
  .ايماساسي را انتخاب کرده

  یچالش تکنولوژ •
هـاي   سال در فعاليت  ٢٠من به مدت بيش از    

ــوژي    ــا تکنول ــاط ب ــي در ارتب ــشي و آموزش پژوه
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ام، لذا نسبت به آن خيلي حـساس        سروکار داشته 

هاي آموزشي هنوز بـا     واضح است که نظام   . هستم
هايي کـه هنگـام اسـتفاده از محـصوالت          دشواري

. کننـد، درسـتيزند   ها برخورد مـي   لوژي با آن  تکنو
هـا  تـرين تکنولـوژي   اين مشکالت نه تنها به تـازه      

که بـيش از دو     هائيشود بلکه حتي آن   مربوط مي 
هاي حساباند، مانند ماشيندهه قبل توسعه يافته

افزار هندسـه ديناميـک را نيـز در         گرافيکي و نرم  
 را وارد   اما امروزه تکامل تکنولوژي مـا     . گيردبرمي

دوره جديدي کرده است که در آن تکنولوژي نـه          
هايي که  ها و روش  تنها اشياء رياضي، بازنمايي آن    

هـا را اداره    تـوانيم ايـن بازنمـايي     ها مي توسط آن 
کرده و به يکديگر مرتبط کنيم را تحت تأثير قرار        

تر داده است، بلکه تعامالت تعليم و تربيتي و کلي        
ي بــه اطالعــات را نيــز هــاي دسترســ بگــوئيم راه

امــروزه تکنولــوژي . تــأثير قــرار داده اســت تحــت
چـه ازراه   _تواند از کارهاي مشترک     ديجيتال مي 

آموزان، بين معلم و     بين دانش  _دور و چه نزديک   
ــين معلمــان و  دانــش ــين معلمــان و ب آمــوزان، ب

هـا را پـرورش     پژوهشگران، پشتيباني کـرده و آن     
ينـد  آوانـد بـر فر    تنتايجي که ايـن کـار مـي       . دهد

تکامل عملکرد معلمان و     آموزان و يادگيري دانش 
اي آنان داشته باشد، قطعاً يکـي از        پيشرفت حرفه 

ابعاد اساسي است که تحقيقات آموزشي بايـستي        
. را کـشف کنـد    طور سيستماتيک آن  هدر آينده، ب  

در تکنولـوژي ديجيتـال      ICMمطالعه هفـدهم    
کــه )٢٠٠٦هــويلس، الگرانــژ، ســان و ســينکلر، (
) هويلس و الگرانژ، در حال چاپ     (صورت کتاب    هب

در سال آينده ظاهر خواهد شد، در بررسـي ايـن           
  .چالش همکاري خواهد داشت

  

  :یجرم 
    ٢١چالش انسجام •

                                                
21 Coherence 

را مهـم  دو آن  انسجام چالشي است که ما هر     
هرگونـه چالـشي کـه در آمـوزش         . کنيمتلقي مي 

دو جنبه گيرد، داراي رياضيات در برابر ما قرار مي
داخلي و خـارجي اسـت و ايـن در مـورد چـالش              

از جنبـه داخلـي، حـوزه       . انسجام نيز صادق است   
آموزش رياضي الزم است بهتر از قبل، با گسترش 

ها و ساختارهايي که راهنماي کار روزافزون نظريه 
برخـي از ايـن نظريـات،       . رو شـود  هما هستند روب  

در زمينـــه  ) ١٩٩٧(ماننـــد نظريـــه بروســـو    
هاي تعليم و تربيتي يا نظريه وان هييـل          تموقعي

ــن  ) ١٩٨٤( ــر رياضــي، در درون اي ــدل تفک در م
هاي ديگـر، ماننـد     نظريه. اندحوزه گسترش يافته  

که به کارهاي پياژه و  ويگوتسکي مربوط        هائيآن
شوند، از خارج وارد شده و در حوزه ما اقتباس مي

 هاي مـورد  ما انسجام بيشتري بين نظريه    . اندشده
  .استفاده خود نيازمنديم

من . ما داراي گسترش ساختارها نيز هستيم     
ها، مانند دانش پداگوژي محتوا را در       برخي از آن  

توانــستم تعــداد ام، ولــي مــيبــاال معرفــي کــرده
هـاي   يـا نـرم    ٢٢بيشتري، مانند شناخت جايگزين   

ايـن سـاختارها   .  را نـام ببـرم  ٢٣رياضي اجتمـاعي  
ي با چندين معني    امروزه توسط آموزشگران رياض   
 و اين معاني    گيرندمتفاوت مورد استفاده قرار مي    

نظـر  از نقطه . به تحليل، انتقاد و توضيح نياز دارند      
عنـوان يـک جامعـه در برقـراري     هالمللي، ما ب  بين

هـاي بـومي خـود هنـوز مـشکل         ارتباط بين زبان  
که ما از يک واژه با معاني متفـاوت   هنگامي. داريم

  .شود ، اين مشکل بزرگتر ميکنيماستفاده مي
در بسياري موارد نوع ديگر چالش داخلي، از        

شـود،  شکاف بين پژوهشگران و معلمان ناشي مي      
هر چند که من براين باورم که حرکت به سـمت           

که به معلمان بـيش از پژوهـشگران بهـا داده           اين
                                                

22 Situated Cognition 
23 Sociomathematical norms 
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با . شود درکاهش دادن اين شکاف مؤثر بوده است
 زيادي هست که همه     هايوجود اين، هنوز تالش   

 بايستي براي توسـعه     _خصوص پژوهشگران هو ب _
يک رويکرد منسجم در پژوهش، توسـط اسـتماع         

  . دقيق و همکاري نزديکتر با يکديگر انجام دهند
کـه خـارج از     هـائي از نقطه نظر خـارجي، آن     

ــا هــستند ــدمــي تکــهتکــه راآن رشــته م  .پندارن
ي از ندرت بـا صـداي واحـد     هرياضي ب  آموزشگران

. گوينـد آورد در آموزش سـخن مـي       اهميت دست 
تحقيقات بنيادي در رشته مـا برخـي اوقـات بـه            
عنوان هدايتگر به نتايج متضاد و حمايت کننده از 

اغلـب  . عملکردهاي کامالً متفاوت تعبير مي شود     
دانان و آموزشـگران رياضـي را       عامه مردم، رياضي  

براي حل مسايل آمـوزش رياضـي در حـال ارائـه      
در واقـع، ممکـن     . بيننـد متعارض مي  يشنهاداتپ

است اين پيشنهادات با همديگر ناسازگار باشـند،        
کـه مـردم    کـنم اگـر قبـل از آن       ولي من فکر مي   

ها شده و رأي صادر کنند، ايـن       متوجه اين تفاوت  
تضادها با مصالحه حل شوند، به نفع رشته خواهد       

  .بود
 طور جدي بههاگر قرار باشد آموزش رياضي ب    

عنوان يک رشته علمي و عملـي محـسوب شـود،       
دهـد از   بايستي در مباحثاتي که خود توسعه مـي       

. تـر باشـد   هر دو جنبه دروني و بيرونـي منـسجم        
 دهـد کـه در اروپـا آموزشـگران        ميشل خبـر مـي    

ــال ــي در س ــسيرها  رياض ــن م ــر در اي ــاي اخي ه
هــاي پــروژه. ٢٤انــدهــايي را شــروع کــرده تــالش

هـاي  است که از ديدگاه   گوناگوني در دست انجام     
                                                

ها  توسط  يک گروه که بطـور خـاص           عنوان مثال، اين تالش   به ۲۴
، در ت کــرده اســتســئواالخــود را وقــف پاســخگويي بــه ايــن 

کنفرانس هاي اخير انجمن اروپا يي پژوهش در آموزش رياضـي           
. (CRME4, CERME5, CERME6) اثبات شده است 

صورت  که به  ERMEبراي اطالعات بيشتر به مجموعه مقاالت         
موجـود  /http://ermeweb.free.fr آناليـن در سـايت  

  . است، مراجعه کنيد

کننده روشن کنند و منسجم و ائتالفي حمايت مي    
ايــن نــوع . هــا هــستندوجــوه مــشترک و تفــاوت

توانـد باشـد و نيازمنـد    ها کار فردي نمـي   پژوهش
. المللي و ساختارهاي مناسـب اسـت      همياري بين 

 ICMI ها مسائلي هستند که سازماني مانند اين
  . و کمک کندتواند در بررسي آن همکاري مي

  

  :میشل
 سال اخير روي برقراري ٥تجاربي که من در   

سـازي بـين    يک نوع ائتالف نظري يا الاقل شبکه      
هـاي  هـاي نظـري در محـدوده فعاليـت        چارچوب
 که در باال به آن اشاره شد يـا   CERMEگروهي  
هاي مربوط به جامعه اروپا با تمرکـز بـر          در پروژه 

ــو   ــتفاده از تکنول ــاي اس ــر مبن ــوزش ب ژي در آم
که ايـن    ست ا ام، نشان دهنده آن   رياضيات داشته 

اما من بـا جرمـي در       . ها قابل ستايش است   تالش
ها براي توسعه و پيشرفت، اين مورد که اين تالش

المللي نيازمند است   دهي و ساختار بين   به سازمان 
براي من، اولين گـواه کـه از ايـن تـالش            . موافقم

        تنهــا شــود ايــن واقعيــت اســت کــه نتيجــه مــي
هاي محققان کـه در يـک بافـت     با خواندن نوشته  

ــدگي مــي  ــدديگــر، يــک فرهنــگ ديگــر زن            کنن
   تـوان دريافـت    و رويکردهاي ديگري دارنـد، نمـي      

ــه عمــالً روي کــار   ــان چگون کــه رويکردهــاي آن
عمل  پژوهشي آنان و ادعاهاي آنان در مورد شيوه

نـوعي شـيوه     دکـار بايـ    براي اين . گذاردتأثير مي 
دهـد بـين    مـي  توسعه داد کـه اجـازه     مشترک را   

وارد فراينـد عملکـرد      رويکرد نظري و شيوه عمل    
ه پــروژه در اروپــا بــ   چوب دوردر چــا. شــويم

، مــن ايــن ReMath٢٦ و TELMA٢٥هــاي نــام

                                                
۲۵ TELMA        هسته بـه شـبک     يک تيم پژوهشي در اروپا است که واب 

هـاي آن روي آمـوزش توسـعه      اروپايي کاليدوسکوپ است، فعاليـت    
 از طريـق    TELMانتـشارات    .تکنولوژي در رياضيات متمرکز است    

  :دسترس است ابل قسايت اينترنتي آن
org.kaleidoscope-noe.telma://http  
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اي توسط يـک  که در چنين شيوه فرصت را يافتم  

      که از ٢٧هاي متقابلمبني بر آزمايش شناسيروش
  کـرد همکـاري کـنم     ات سختي پيروي مي   دستور

 .(Artigue et al., 2007)  
کنم  سال، احساس مي   ٥اکنون، پس از گذشت     

تـوانم برخـي مقايـسات را انجـام دهـم،          بهتر مـي  
ســازي در کجــا مفيــد و در کجــا کــه شــبکه ايــن

غيرمفيد است، چه چيز مکمل است و چـه چيـز           
ها ديدگاه ديگري نسبت     اين تالش . سازگار نيست 

کـه چگونـه    دهـد، امـا ايـن      ه موضوع به شما مي    ب
توانيم دانشي را که به صورت جمعـي در ايـن            مي

هاي مربوط به اروپـا بـا مخـاطبين بيـشتر،           پروژه
ايم با هم سهيم شـويم، بـراي مـن          دست آورده  هب

  .  هنوز يک مسئله باز است
  

  چالش مساوات
جا قطعاً همـه مـا عقيـده داريـم کـه            در اين 

زش رياضيات با کيفيت، يک حق   دسترسي به آمو  
انساني است و آموزش رياضي بايستي در خـدمت     

دانيم که امروزه   اما همه ما مي   . داعي تساوي باشد  
حتي عقيده رياضيات براي    . استوضع غير از اين     

ي رياضــي دو آرزوي  و پــرورش اســتعدادهاهمــه
وجــه يــک چهــي و ايــن بــهمخــالف هــم هــستند

موزش رياضـي در    آ. اي نيست گيري حاشيه  موضع
بسياري از نقاط جهان به تفاوت اجتماعي کمـک         

. کند و حتـي خـود سرچـشمه تبعـيض اسـت      مي
تحقيقات شواهد بسياري را در اين مـورد فـراهم          

ويــژه از زمــان پــژوهش ابــداعي هآورده اســت، بــ

                                                                 
26 ReMath (Representing Mathematics with  
    Digital Media) 

يـک پـروژه در     ) هـاي تبليغـاتي ديجيتـال      رياضيات با دستگاه   هنمايند(
   طرف زاکشور اروپا 

 (Information Society Technologies 
Programme IST4-26751)  

 توان از طريق سايت  را ميReMathاطالعات در مورد پروژه . است 
.cti.remath.www://http  آورد به دست.  

27 Cross-experiments 

 بــا (1987 ,1985) کـاراهر، کـاراهر و شــيلدمن  
داد فروشندگان خياباني برزيلـي، کـه نـشان مـي         

سه نتوانسته است از دانش و تجاربي که ايـن          مدر
دسـت  ههاي خارج از مدرسه ب    شاگردان از فعاليت  

تجــارب و مطالعــات . آورده بودنــد اســتفاده کنــد
مـثالً پـژوهش توسـعه       _انجام شده در دهه اخير    

ــولر   ــو ب ــط ج ــه توس در   (2008 ,2002)يافت
ــه     ــده، البت ــاالت متح ــپس در اي ــستان و س انگل

 نـشان   _ري هـم وجـود دارد     هاي بسيار ديگ   مثال
نتـايج  . دهد که وضعيت جاري وخـيم نيـست       مي

ها، امروز قضاياي وجودي را براي حاصل از کار آن
من واقعـاً اميـدوارم کـه       . ما به ارمغان آورده است    

 روي ياد دادن و ياد گرفتن       ICMI مطالعه جديد 
هاي چند زبانه، اساساً به تفکر و  رياضيات در بافت  

  .دامنه کمک کندانديشه در اين 
اي از سـرمقاله    من سخن خـود را بـا جملـه        

 خبرنامـه  درICMI رئـيس  خانم جيل آدلر نائـب 
ICMI او . رســانمبــه پايــان مــي)  ٢٠٠٨( ژوئــن
ه ي کــه در مــاه مــارس در نشــست روم بــســئوال

 مطرح شـده بـود را تکـرار         ICMIمناسبت سده   
دهـيم،  کارهـايي کـه مـا انجـام مـي         : "کرده است 

ميلينيوم در مورد جهاني    ) پروژه(دف  چگونه به ه  
، کمـک   ٢٠١٥کردن آمـوزش ابتـدايي تـا سـال          

در ايـن سـرمقاله، او اظهـار اميـدواري          " کند؟ مي
هـاي   بـا فعاليـت   ICME-11 کـرده اسـت کـه   

گوناگون خود و مورد توجه خاص قرار دادن ايـن          
هـايي محکـم    چالش، به ما کمک خواهد کرد گام      

، ٢٠١٢که در سال    ريطوهدر اين راستا برداريم ب    
 در سئول برگـزار  کهICME  در کنفرانس بعدي

هاي قابل  خواهد شد، بتوانيم شواهدي از پيشرفت     
اي در اين راسـتا را بـا خـود بـه ارمغـان              مالحظه

کـنم و   من در اين اميد با او همراهـي مـي         . ببريم
  .مطمئن هستم جرمي نيز همين احساس را دارد
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  یالمللنابع بین در مخانه ریاضیات یشناسائ

  
المللي  در شانزدهمين مطالعه کميسيون بين    

 بـه   اصـفهان ، خانـه رياضـيات      ٢٨آموزش رياضـي  
هاي مهم براي توسعه دانش      عنوان يکي از چالش   

آمــوزان و  رياضــي و ايجــاد انگيــزه در دانــش   
 تـا  ٨٨در صـفحات     .دانشجويان مطرح شده است   

   . آمده است٢٩ کتاب اين مطالعه٩٢
  

   چیست؟تخانه ریاضیا
هــايي از معلمــان و    گــروه١٣٧٧از ســال 

هاي رياضيات را در سراسر  دانشگاهيان ايران خانه
هاي رياضيات    هدف خانه . اندازي نمودند  کشور راه 

آموزان و معلمان در      هايي براي دانش    ايجاد فرصت 
بـا اسـتفاده از     مقاطع مختلف تحصيلي است کـه       

 مــسايل و ابزارهــايدرگيــري بــا و کــار گروهــي 
 را تــر از مفــاهيم رياضــيات درک عميــقرياضــي 

ــد  ــه کنن ــوژي   . تجرب ــامل تکنول ــا ش ــن ابزاره اي
اطالعـــات، مطالعـــات مـــستقل، درک مفـــاهيم 
رياضيات و يـادگيري تـاريخ و کاربردهـاي علـوم           

هاي بـين     هاي رياضي و مطالعه ايده      رياضي، بازي 
اي مانند رياضيات و هنـر، رياضـي و تـاريخ             رشته

ــي، رياضــيات و ژنتيــک،  امعمــاريتمــدن و  يران
رياضيات و علـوم اجتمـاعي و علـوم پزشـکي يـا             

  . باشندمهندسي ميو رياضيات 
ــي،     ــسابقات الکترونيک ــي، م ــسابقات تيم م
استفاده از رياضيات در زندگي روزمره، مطالعه در        

هاي تـاريخ رياضـيات، ارتبـاط رياضـيات و            زمينه
                                                

28 (ICMI) International Commission on  
Mathematical Instruction  

29 Challenging Mathematics In and Beyond 
the Classroom: The 16th ICMI Study 
2009 (New ICMI Study Series) edited by 
Edward J.  Barbeau and Peter J. Taylor, 
Springer 

هـا،    هاي عمومي، نمايـشگاه     علوم ديگر، سخنراني  
ــاه ــاي    کارگ ــاتي، اردوه ــي و تحقيق ــاي آموزش ه

ــي ــشنوارهآموزش ــي از     و ج ــاليانه برخ ــاي س ه
 در زمينـه    هـا   هاي غيرکالسيک اين خانـه      فعاليت

  . سترياضي ا
هـا بـه آگـاهي عمـومي در مـورد             اين خانـه  

آمـوزان   رياضيات مخصوصاً در ميان خانواده دانش  
ها رياضيات را از      آن. کنند  و دانشجويان کمک مي   

وسـيله بـازي بـا        ق تفـريح و لـذت بـردن بـه         طري
ابزارهاي رياضي، يادگيري کاربردهاي رياضيات و      

هـاي رياضـي در هنـر و سـاير            مشاهده توانمندي 
علوم، تکنولوژي، علوم اجتماعي و پزشکي وابسته       

  . دهند به زندگي ارائه مي
هاي رياضي  توانند توانمندي ها مي اعضاء خانه 

 دهنــد و نمــايش هــاي فکــري خــود را و مهــارت
د ايـن اسـتعدادها را شناسـايي        ننـ توا  ها مـي    خانه

آموزان و دانشجويان از محـيط کـار          دانش. نمايند
برنـد    ها لذت مي    گروهي و انتقال تجارب اين خانه     

هاي   و مهارت شود که دانش ميخود موجب و اين 
  . ها ارتقاء پيدا کند رياضي آن

آموزان و دانـشجويان مـستعد        معلمان، دانش 
هاي خانه و يا بر حسب        توانند در تمام فعاليت     مي

هاي خاص آن شرکت نماينـد و از          مورد در برنامه  
اين طريق افراد مـستعد بـراي بـه دسـت آوردن            

و تربيت  هاي بيشتر و بهتر تحت حمايت         موفقيت
  . گيرندقرار ميها خانه

خانه رياضيات يک ميـدان و مرکـزي بـراي          
 و هـدف آن     ايجاد امکانات خـوب چالـشي اسـت       

گويي به نيازهاي چالشي در زمينه آمـوزش          پاسخ
هـاي ضـروري      خانه در چـالش   . رياضي اسـت  
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نگام ه  آموزان، دانشجويان و معلمان به      دانش

  .کند عمل مي
 ایـن   در مقدمـه     ٣٠آقایان پروفسور تیلـور و بـاربو      

  : اند کتاب نوشته
هاي رياضيات در ايـران و      پيتر تيلور از خانه   "

 در بلگراد بازديد داشته و موافقت بنياد ارشميدس
فــرد از هــاي منحــصر بــهدارد کــه هــر دو مثــال

مؤسسات بسيار مفيد هستند که جامعه خود را به 
  " کنندهاي مفيد و قابل توجه حمايت مي روش

 ٣١خـانم پروفـسور آرتيـگ     عالوه بر آن،    

 رئيس کميسيون بين المللي آموزش رياضي     
       در تـاريخ   در مراسم اهـداء جـايزه پـاول ارديـش         

  :گويد مي در مکزيک٢٠٠٨ ژوئيه ٨
بايــد از فدراســيون جهــاني مــسابقات ملــي "

مـن  .  تبريـک گفـت    ورياضي در مـورد انتخـاب ا      
دانـم، ولـي در      نمي  به خوبي  کارهاي ديگر علي را   

فرصت کوتاهي که در سفرم به ايران پيش آمد از          
اين خانه  . خانه رياضيات اصفهان بازديدي داشتم    

قع محلي بـراي گـسترش دانـش رياضـي و           در وا 
محيطي براي ايجاد چالش رياضي در بين جوانان        

ساختمان جديد خانـه رياضـيات      . و معلمان است  
هاي   اصفهان ساختار مناسبي براي توسعه فعاليت     

ست که اميدوارم   در جهت توسعه رياضيات ا    خانه  
هرچه زودتر در اختيار خانه رياضيات اصفهان قرار 

   “.گيرد
  

ای پروفسور هوخندایک اسـتاد تـاریخ ریاضـیات         آق
 ٣٢ایهـای اترخـت و لیـدن هلنـد در مقالـه      دانشگاه

  : اند نوشته

                                                
30 Professor Peter Taylor and Professor Ed 

Barbeau, Editors of the 16th study o f 
ICMI 

31 Professor Artigue, The President of ICMI 
32 Hogendijk, Jan. P., History, Ancient and 

modern secrets of Isfahan, Nieuw Archief 

يک رمز جديد در اصفهان، خانـه رياضـيات         "
ــان     ــيات را در مي ــاهي رياض ــه آگ ــت، ک آن اس

هايي تيم. کندها ترويج مي  آموزان دبيرستان   دانش
ــان  ــتان و  (از داوطلبـ ــان دبيرسـ ــامل معلمـ شـ

آموزان با يکديگر و با دانش) ها ويان دانشگاهدانشج
هاي آموزشـي   ها در زمينه اجراي پروژه      دبيرستان

بعضي اوقـات شـرايط     . کننداي همکاري مي  ريشه
آيـد کـه    بسيار سـخت اسـت، ولـي بـه نظـر مـي            

تـر  مسئولين خانه بيشتر ترغيب شـده و خالقانـه        
ــي ــدعمــل م ــدي . کنن آموزشــگران رياضــي هلن

يران مطالـب زيـادي يـاد بگيرنـد و     توانند در ا    مي
قراردادهاي رسمي همکاري بين خانه رياضيات و       
انــستيتو فردونتــال دانــشگاه اترخــت و دانــشگاه  

. انـد هوان منعقد شده  تربيت معلم فونتيز در آيدن    
گروهي از دانشجويان ما به گرمي مورد اسـتقبال         

کـه بيـشتر    (مسئولين خانـه رياضـيات اصـفهان        
ريـزي  مـا را در ايـران برنامـه       هاي علمـي    فعاليت
  ”.قرار گرفتند) کردند
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  های دهمین سال برنامه
  تأسیس خانه ریاضیات اصفهان

  

 دنبال توافق بـه عمـل آمـده بـين وزارت            به
ــت   ــالی وق ــوزش ع ــگ و آم ــوم، (فرهن وزارت عل

سـتاد  به عنـوان دبيرخانـه      ) تحقيقات و فنآوری  
شـهرداری  بـا   ملی سال جهـانی رياضـيات       

به نيابـت   ( و تائيد استاندار وقت اصفهان       فهاناص
خانـه رياضـيات    ) از طرف شورای شـهر اصـفهان      

معلمـان رياضـی و     ای از   اصفهان با همت عـده    
های اصـفهان و    اعضاء هيئت علمی دانشگاه   

 در اصفهان آغاز   ۱۳۷۷ در سال    صنعتی اصفهان 
کار کرد و در حال حاضر به عنـوان يـک نهـاد             به

ــی  ــا  تو) NGO(غيردولت ــاء و ب ــت امن ســط هيئ
ــورای     ــر ش ــفهان زيرنظ ــهرداری اص ــت ش حماي

بــه عنــوان يکــی از (هــای رياضــيات ايــران  خانــه
ــن ــسيون    انجم ــد کمي ــورد تأيي ــی م ــای علم ه

بـه  ) های وزارت علوم، تحقيقات و فنـآوری   انجمن
المللـی  خدمات خود در سطوح محلی، ملی و بين       

  . دهدادامه می
ضيات در  به دنبال تشکيل نخستين خانه ريا     

های رياضيات ديگری در ايران نيـز       اصفهان، خانه 
هـای رياضـيات ايـران بـه        تشکيل و شورای خانه   

صورت انجمنـی خودجـوش و مردمـی بـا تأييـد            
 ۱۳۸۲وزارت علوم، تحقيقات و فنـآوری از سـال          

  .کار خود را آغاز کرد
مراسم دهمين سال تأسـيس ايـن خانـه، در          

های   با برنامه  ۱۳۸۸ اسفند ماه    ۱۶ تا   ۱۳روزهای  
زير و با حـضور دبيـران رياضـی اسـتان، اسـاتيد             

های اسـتان،   رياضی، علوم، آموزش و هنر دانشگاه     
مديره انجمن آمار ايران و نمايندگان      اعضاء هيئت 

ــده وزارت   ــران، نماين رســمی انجمــن رياضــی اي
، )مديرکل دفتـر ارتقـاء وزارت     (آموزش و پرورش    

 رياضـيات   هـای اعضاء هيئت مديره شورای خانـه     
هـای رياضـيات سراسـر      ايران و نمايندگان خانـه    

هـای  کشور، اعضاء شورای اجرايي اتحاديه انجمن     
که ريشه در (علمی آموزشی معلمان رياضی ايران 

حرکت آغاز شده در نخستين کنفـرانس آمـوزش         
رياضي ايران دارد، نخـستين کنفـرانس آمـوزش          

 در اصـفهان برگـزار      ۱۳۷۵رياضی ايران در سال     
هـای معلمـان رياضـی      ، نماينـدگان انجمـن    .)شد

های مختلف، نمايندگان انستيتو فرودنتال و استان
مرکز تربيت معلم فونتيز هلند و مسئولين استان        
و نمايندگانی از وزارت علوم، تحقيقات و فنـآوری         
بــا همکــاری شــهرداری اصــفهان، دانــشگاه هنــر 
اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان به شـرح زيـر          

  : ر گرديدبرگزا
 برگـــزاری ۱۳/۱۲/۸۷ روز چهارشـــنبه -۱

ــدگار     ــره مان ــاهرالنقش چه ــتاد م ــخنرانی اس س
معماری ايران در زمينه گره کشی در هنر ايرانـی        
همراه با اجـرای کارگـاه اسـطرالب زورقـی، کـار            
ابوسعيد احمدبن محمد سـجزی، توسـط آقايـان         

گراف از دانشگاه پروفسور هوخندايک و وليفرد دی
  ند در دانشگاه هنر اصفهاناترخت هل

  : های مراسم بزرگداشت با پخش پيام-۲
المللـی   رئيس و مـديرکل کميـسيون بـين        -

  )ICMI(آموزش رياضی 
  )IASE ( رئيس اتحاديه آموزش آمار-
 رئيس فدراسـيون جهـانی مـسابقات ملـی          -

  )WFNMC (رياضی
   نماينده انجمن رياضی ايران-
   نماينده انجمن آمار ايران -
های علمی آموزشی اينده اتحاديه انجمن  نم -

  معلمان رياضی ايران
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   نماينده انستيتو فرودنتال هلند -

و با سخنرانی ضبط شده پروفـسور کينـدت از          
انستيتو فرودنتال هلند، خيرمقدم رئيس شـورای       

هــای رياضــيات ايــران، ســخنرانی شــهردار خانــه
اصفهان، سـخنرانی مـديرکل دفتـر ارتقـاء وزارت          

و  پرورش، اهداء جـوايز مـسابقات آمـار       آموزش و   
A-Lympiad و معلمان رياضی محقق و همکار 

خانه و در پايان سـخنرانی اسـتاد دکتـر مهـرداد            
شهشهانی استاد سابق دانشگاه استانفورد از مرکز       

  :های بنيادی تحت عنواندانش
"Statistics: A New Frontier in  

Applied Mathematics" 
 از ســاعت ۱۴/۱۲/۸۷شــنبه بعــدازظهر روز چهار(

ــا ۱۸:۱۵ ــزی  ۱۹:۰۰ ت ــه مرک ــالن کتابخان  در س
  ) شهرداری اصفهان

های علمی   مجمع عمومی اتحاديه انجمن    -۳
آموزشی معلمان رياضی ايران همزمان با شـورای        

 صبح  ۱۲ تا   ۸اجرايي انجمن آمار ايران از ساعت       
ــزی ۱۵/۱۲/۸۷روز پنجــشنبه  ــه مرک  در کتابخان

  هان دانشگاه صنعتی اصف
هـای   جلسه مشترک نماينـدگان انجمـن      -۴

هـای رياضـيات    رياضی و آمار ايران، شورای خانه     
هــای علمــی آموزشــی ايــران و اتحاديــه انجمــن

عـدازظهر   ب ۱۳:۳۰معلمان رياضی ايران از ساعت      
 در کتابخانه مرکزی دانشگاه ۱۵/۱۲/۸۷پنجشنبه 

  صنعتی اصفهان
ــزاری -۵ ــاتيد  ۳ برگ ــط اس ــخنرانی توس  س
وت آموزش رياضی کشور به شرح زيـر از         پيشکس
 در  ۱۵/۱۲/۸۷ روز پنجشنبه    ۱۶:۳۰ تا   ۱۵ساعت  

   دانشگاه صنعتی اصفهان ۸تاالر 
 کيـامنش از دانـشگاه      رضا استاد دکتر علی   -

تحقيق : " تربيت معلم تهران، تحت عنوان    
روشي بـراي   : در عمل يا اقدام پژوهي    

  " اصالح آموزش توسط آموزشگران

جــواد بهبوديــان از دانــشگاه  اســتاد دکتــر -
نگـاهی تـازه بـه      " شيراز، تحت عنـوان     

  "تفاضل متقارن
 استاد دکتر مگـرويچ تومانيـان از دانـشگاه          -

مشتق گسـسته و    " تبريز، تحت عنـوان     
  "معادالت بازگشتی

 کارگاه موازی به شرح زير در       ۸ برگزاری   -۶
 هایکتابخانه مرکزی و دانشکده صنايع و سيستم      

 ۱۹:۴۰ تـا    ۱۸ی اصفهان از ساعت     دانشگاه صنعت 
  ۱۵/۱۲/۸۷روز پنجشنبه 

؛ سـهيال   )بـديل ( کارگاه ارزيابی غير سنتی      -
  آزادغالم

دهـي     تدريس مشاركتي، تشكيل و سامان      -
  هاي يادگيري؛ فريبا حقاني گروه

ــار؛ احمــد پارســيان و فرشــته  - ــاه آم  کارگ
  بحرينيان

  و  کارگاه آموزشی تابع؛ فاطمه هانی طبائی      -
  ان خردپژوه فروز

ــد انيميــشن- ــاه تولي ــای آموزشــی؛  کارگ ه
  سيدرضا حسينی

حـساب؛ شـرکت     کارگاه استفاده از ماشين    -
  )دايا سيستم(کاسيو 

ــا کــاربرد هندســه- در ) ۱(آمــوز  آشــنايي ب
  آموزش رياضیِ مدارس؛ طغيان انگشتری

های رياضيات  مجمع عمومی شورای خانه-۷
 در  ۱۶/۱۲/۸۷ روز جمعه    ۱۲ تا   ۸ايران از ساعت    

  محل کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان 
 عمومی، سـاير    مجمع همزمان با جلسات     -٨

کننــدگان در بازديــدی علمــی از مــسجد شــرکت
جامع اصفهان با علوم رياضی و هندسـه بـه کـار            
رفته در معمـاری اسـالمی ايـران توسـط آقايـان            

و زمـانی   ) اسـتاد دانـشگاه هنـر     (مهندس منتظر   
  .آشنا شدند) ی اصفهاندبير رياض(

 هيئت تحريريه
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  المللی آموزش ریاضیپیام تبریک از طرف کمیسیون بین
  میشل آرتیک و برنارد آر هادسون

  

ــيس      ــالگرد تأس ــين س ــبت دهم ــه مناس ب
 مـارس   ٤هاي رياضيات ايران که قرار اسـت        خانه
 برگزار شود، ما افتخار آن را داريـم کـه از            ٢٠٠٩

آموزش رياضي تبريکـات    المللي  طرف کميته بين  
ــي   ــه رياض ــه جامع ــود را ب ــميمانه خ ــان و ص دان

آموزشــگران رياضــي ايرانــي بــه دليــل موفقيــت 
  .چشمگير اين شبکه تقديم کنيم

ــن، در    ــيش از اي ــال پ ــد س ــر دو، چن ــا ه م
هـاي متفـاوتي فرصـت يـافتيم از خانـه           مناسبت

کيفيـت و ابتکـار     . رياضيات اصفهان ديدن کنـيم    
پرورش و توسعه آمـوزش     عمل اين مؤسسه براي     

رياضي و همچنين تنوع و پربـار بـودن مطالـب و           
آموزان و معلمان ارائه    هايي که براي دانش   فعاليت

ما خيلي . شدت تحت تأثير قرار دادشد ما را بهمي
هاي رياضيات  سريع متقاعد شديم که شبکه خانه     

طور اصولي در بـين مـردم ايـران، بـه           تواند به مي
تــري از رياضــيات، ر و قــويســاختن تــصوير بهتــ

هـاي هماهنـگ مبنـي بـر        ويژه توسط فعاليـت    به
عالوه مـا از    به. سازي رياضيات، کمک کند   عمومي

ــروه   ــشترک گ ــالش م ــد   ت ــاوت، مانن ــاي متف ه
دانان، آموزشـگران رياضـي، معلمـان، هـر          رياضي

تمام . زده شديمگروه با تخصص ويژه خود، شگفت
قيقـت کـه    اين عناصر تشکيل دهنده، بـه ايـن ح        

 ها و مسائلي که برايهاي رياضيات به ارزشخانه
  . کنندکميسيون اهميت باالئي دارد، اشاره مي

هاي رياضيات شرايطي اسـتثنائي بـراي       خانه
کنند که موجب پربار    تحقيق و آموزش فراهم مي    

درک اين . شودها و دانش رياضي ميشدن مهارت 

ت تواننـد در خـدم    هـا مـي   واقعيت که ايـن بافـت     
اي  اهــداف متعــالي قــرار گيرنــد از اهميــت ويــژه

ــه. برخــوردار اســت هــا، در حــين ارائــه ايــن خان
هـايي بـراي سـرگرمي و تفـريح و تقويـت             فرصت

هـاي   خصوص خانوادهروحيه، آگاه نمودن مردم به    
آمـوزان نـسبت بـه اهميـت علـوم رياضـي،            دانش
آمـوزان   دانش پرورش و   شناسايي براي هاييمکان

يـک نتيجـه    . اي درخشان نيز هستند   با استعداده 
توانــد ترغيــب هــا مــياحتمــالي از ايــن فعاليــت

آموزان بيشتري به ادامه تحـصيل در رشـته         دانش
رياضيات در سطوح باالتر باشد، ولي اصوالً هـدف         

 و رشد اساسـي در آمـوزش رياضـي          توسعهکلي،  
وهمچنين بهبود تصوير رياضيات در درون جامعه       

هـايي کـه    وني انواع فعاليـت   عالوه، گوناگ به. است
و همچنـين   _آموزان جوان   شود به دانش  ارائه مي 

هاي دهد که در پروژه اين اجازه را مي_به معلمان
ها پژوهشي در سطح خود مشارکت داشته و يافته      

و نتايج مطالعات خود را ارائه دهنـد و همچنـين           
روي يک وظيفه داده شده، همکاري و همياري را       

يـاد گـرفتن    . ه تجربـه نماينـد    در درون يک گـرو    
همکاري با گروه، بدون شک يک عنصر اساسي در 

تـوان  وسيله آن می  آيد که به  شمار مي يادگيري به 
  .وجود آورددر آموزش تغييرات اساسي به

يــک تجربــه خــاص و مــؤثر کــه مــا هــر دو 
 بـا کارهـايي بـود کـه خانـه           ارتبـاط داشتيم، در   

ابينـا انجـام    آموزان ن دانش رياضيات اصفهان براي  
انجام اقدامات الزم براي فـراهم نمـودن        . داده بود 

لوازم آموزشي مورد نياز براي اين افراد مسئوليتي   
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هاي آموزشي در سراسـر     است که بسياري از نظام    

کـه  مـا واقعـاً از ايـن      . پردازنددنيا کمتر به آن مي    
ها چنين چالشي را جزء رسـالت خـود قـرار           خانه
  .ديم، خوشحال شبودندداده 

هـاي رياضـيات در     اثربخشي که شبکه خانـه    
ايران روي يادگيري و آموزش رياضيات در حـال         

تـوان بـه    دارد را مـي وجـود بـه حاضر و در نهايت  
بخـشي از ايـن     . هاي گوناگوني توصيف کرد   روش

هـايي کـه از ايـن     اثربخشي با حمايت و همراهـي     
آيد، مرتبط است، مـثالً دربـاره       وجود مي طريق به 

ي در آموزش، اسـتفاده از فنـآوري، مـسايل          نوآور
سـازي  سـازي معلمـان، عمـومي     مربوط به آمـاده   

رياضيات در مناطق مختلف و يا ارتباط رياضيات        
هـاي  امـا اساسـاً خانـه     . هاي علمي ديگـر   با زمينه 

توانند به عنوان ابزاري بـراي اصـالح        رياضيات مي 
که طوريتصور عمومي از رياضيات کمک کنند، به

 مردم به رياضيات به عنوان يک دانش مهم،  عموم
فـرد در آمـوزش بـه مفهـوم         اساسی و منحصر بـه    

 در خدمت ترقی کمک کرده، کهاينگسترده آن و 
و در نتيجه در خدمت ترقـي و پيـشرفت جامعـه            

هاي رياضيات از اين نقطه نظر، خانه. است، بنگرند
 ايران به عنوان نمونه و سر مشق، سزاوار تقـدير و          

  .المللي هستند ش و معرفي در سطح بينستاي
ما از اين که در مفـاد شـانزدهمين مطالعـه            

هـاي رياضـي در   چـالش کميسيون که به موضوع     
 اختصاص داده شده داخل و خارج از کالس درس

هاي رياضيات ايران به عنوان يک      بود، شبکه خانه  
برنامه برتر معرفي شدند بـسيار خرسـند شـديم،          

 و واقعي در بهبـود  ملموسار چرا که به بياني بسي 
مـا از  . اندآموزش رياضي در ايران مشارکت داشته    

 ICMIبـر  که عـالوه     هستيماين موضوع نيز آگاه     
المللـي ديگـري ماننـد اتحاديـه        هاي بين سازمان

 ICMIالمللي رياضـيات کـه سـازمان مـادر    بين
ها هم پشتيباني علمي و هم معنوي       است، از خانه  

اي در اين دانشمندان برجستهاند، و به عمل آورده
هــا را بــه اشــکال متفــاوتي تــشويق  خانــهزمينــه

ما اميدواريم که به رسميت شناختن اين . اند کرده
ويژه توسط انتـشار    هاي آن، به    عمل و عمق برنامه   

، بتواند در خارج از مرزهاي ايران ICMIمطالعات 
هـا سرچـشمه      بهتر شـناخته شـود و ايـن  خانـه          

ــام ــراي اله ــد بخــشي ب ــر باش ــشورهاي ديگ و .  ک
هـايي را بـراي افـزايش تبـادل و برنامـه و              فرصت

هـايي در خـارج از کـشور کـه          ارتباط با سـازمان   
کننـد  هاي مشابهي را دنبـال مـي      اهداف و آرمان  

  . فراهم آورد
هـاي  هـاي خانـه   تمام افرادي کـه در برنامـه      

اند را بايستي رياضيات ايران همکاري جدي داشته
ــه د  ــوح، ب ــه وض ــه  ب ــشمگيري ک ــايج چ ــل نت لي

اند در اين مدت ده سـال کـسب نماينـد،            توانسته
گونـه کـه از   همان. مورد تقدير و ستايش قرار داد     

 ICMIنکاتي که در باال اشاره کرديم روشن است 
. گويـد صميمانه پيشرفت اين شبکه را تبريک مي      

و اميدواريم که اين مراسـم صـرفاً فرصـتي بـراي            
 بلکه فرصتي باشد براي     ستايش و قدرداني نباشد   

هـا در جهـت بهبـود آمـوزش         که اين فعاليـت   اين
رياضي در ايران و خـارج، بهتـر شـناخته شـده و             

  .مورد توجه قرار گيرد
  !سالگرد بر شما مبارک باد

  
  
  

المللی  رئيس کميسيون بينگميشل آرتي
   آموزش رياضی

  
  
  

المللی  برنارد آر هادسون مديرکل کميسيون بين
  اضیآموزش ري
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  المللی آموزش آمارپیام تبریک انجمن بین
  

وسيله ايـن   من بسيار خوشحال هستم که به     
 المللـي آمـوزش آمـار     نامه از طـرف انجمـن بـين       

(IASE) ــميمانه ــرين   ص ــات و بهت ــرين تبريک ت
آرزوهاي خـود را بـه مناسـبت دهمـين سـالگرد            

  . تأسيس خانه رياضيات اصفهان ابراز نمايم
نه رياضيات اصفهان بسيار رسالت و اهداف خا

مهـم و تحـسين برانگيـز بــوده و شـما بـه دليــل      
های بسيار زياد براي پيـشبرد      درگيری در فعاليت  

آگـاه  . اين اهداف بايستي مورد تقدير قرار گيريـد       
ــايي و    ــيات، زيب ــاريخ رياض ــان از ت ــودن جوان نم

ــه  ــاختن جامع ــه س ــاي آن، ب ــر و کاربرده اي بهت
ر براي آن جوانـان  همچنين ايجاد يک زندگي بهت   

  .کمک خواهد نمود
مؤسسه من موظف اسـت بـه مـردم سراسـر           

هـا  جهان کمک کند تا در مورد آمار و نقش داده         
ويـژه از   ما به . تر باشند در زندگی مدرن امروز آگاه    

بينيم آموزش جوانـان در مـورد آمـار و    که مي اين
آشنا نمودن آنان بـا ذوق و هيجـاني کـه تحليـل            

دهد از اهداف خانه رياضـيات       مي ها به دست  داده
  .اصفهان است، بسيار خشنود هستيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که تابستان گذشته در کنفرانـسي      من از اين  
ــي (IASE)کــه توســط ــين الملل  و کميــسيون ب

ــوزش رياضــي   ــود  )ICMI(آم ــشکيل شــده ب  ت
در ايــن . شــرکت کــردم بــسيار خرســند هــستم 

کنفــرانس دکتــر علــي رجــالي در مــورد برخــي  
اي انجام شده در مورد توسعه دانش آمـار         ه تالش

سخنراني ايـشان حـاوي     . در ايران صحبت کردند   
. هاي خانه رياضيات اصفهان بـود     برخي از فعاليت  

هــاي هــا و فعاليــتمــن از دانــستن ايــن برنامــه
آور خانه، بـسيار خوشـحال شـده و تحـت            شگفت

  .تأثير قرار گرفتم
المللي آموزش آمـار،    من از طرف انجمن بين    

دهمين سالگرد تأسيس خانه رياضيات اصفهان را       
هـای  گويم و آرزوي توفيق بـرای دهـه       تبريک مي 

  .هاي مؤثر براي جوانان را دارممتمادي با پيشرفت
  

  با تقديم احترام
  
  

المللي  آلن جي روسمان، رئيس انجمن بين
  ٢٠٠٧-٢٠٠٩، (IASE)آموزش آمار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ٢٩  

ود
فرن

- 
ان

صفه
ن ا

ستا
ی ا

اض
 ري

ان
علم

ی م
زش

آمو
ی 

علم
ن 

جم
ه ان

شري
ن

  

  
  سابقات ملی ریاضی پیام تبریک فدراسیون جهانی م
WFNMC  

  
 بخشي از يک نظام اصفهانخانه رياضيات 

هايي است که در سطح مؤثر، متشکل از سازمان
هاي رياضي و پربارسازي جهاني در زمينه چالش

  .کنددستاوردها و تجارب فعاليت مي
در اين بافت جهاني واضح است که خانه 

اي دارد، چرا که رياضيات اصفهان امتياز ويژه
ها و تجارب گوناگون و اي مؤثر از فعاليتآرايه

جذاب ارائه کرده است که رشد و توسعه در 
رساني را هم براي رياضيات، آمار و اطالع

آموزان و هم دانشجويان و همچنين معلمان  دانش
  .فراهم آورده است

هاي خانه رياضيات تنوع و کيفيت فعاليت
 مورد تواند به عنوان يک استاندارداصفهان مي

هاي مطالعه قرار گيرد و توسط بسياري از سازمان
ديگر که اصول و اهداف مشابهي را دنبال 

  . کنند، به کار گرفته شود مي
گزاران و شده توسط پايهاهداف تعيين

فرد، به منتهاي رهبران اين سازمان منحصر به
انداز اهداف آموزشگراني است که با درجه طنين

ها کنند ديدگاهالش ميبصيرت و کوشش مدام ت
و امکانات رشد عقالني جوانان قرن بيست و يکم 

  .را تقويت کنند
گزاران خانه رياضيات اصفهان، در بين پايه

اي دارد و پروفسور علي رجالي امتياز ويژه
المللي هاي قابل توجهي با کميته بيندرهمکاري

دانان و معلمان رياضي در فراهم نمودن رياضي
موزشي سازنده و مناسب براي هاي آفرصت
آموزان با استعدادهاي ويژه و ايجاد انگيزه دانش

در آنان براي مطالعه ملکه تمام علوم يعني 

رياضيات، فعاليت داشته است؛ کاري که او را 
سزاوار دريافت جايزه پال ارديش، جايزه 
فدراسيون جهاني مسابقات ملي رياضي 

(WFNMC)نمود  .  
بقات ملی وظيفه خود فدراسيون جهانی مسا

ها ساختاري داند بين اين آرايه از سازمانمي
اي براي يادگيري و اي ايجاد کند، شبکهشبکه

رشد که از ابتکارات و دستاوردهاي مهم در سطح 
ها حمايت رسانی نموده و از آنجهاني اطالع

ها به اهداف رياضي نمايد تا بتوان با استفاده از آن
ده و آنها را نه تنها براي خود جامه عمل پوشان

هائي که انگيزه محکم دارند و استعداد و آن
نمايند، هاي رياضي مينيروي خود را وقف چالش

آموزان، در واقع براي تمام بلکه براي تمام دانش
اعضاي جامعه در سراسر جهان، بيش از پيش 

  .تر نمودتر، پربارتر و انگيزه بخشغني
ترين نهمن از طرف فدراسيون صميما

گزاران خانه و تمام تبريکات خود را به بنيان
هاي که در طول اين ده سال در فعاليتکساني

آن، در پيشرفت رياضيات، يادگيري و آموزش 
اند تقديم رياضيات تالش و همکاري داشته

دارم؛ رياضياتي  که شايسته، مطابق روز، زيبا  مي
  .والهام بخش است

  
يس فدراسيون ماريا فالک دو لوزادا، رئ

  جهانی مسابقات ملی رياضی
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  پیام انجمن ریاضی ایران

  

  ها، آقایان، سروران گرامی خانم
  

  با سالم و درود 
لگرد تأسيس خانه رياضيات ادهمين س

را از سوی   ايرانرياضياتاصفهان، اولين خانه 
خود و اعضای انجمن رياضی ايران، به 

الی هنرمند و اندرکاران و اهگذاران، دست بنيان
بخش اصفهان تبريک هنردوست شهر زيبا و الهام

  . کنمعرض می
همگان شاهديم که نهالِ ضعيف ده سال 

ناپذير وقفه و خستگیهای بیپيش، با تالش
اندرکاران به درخت تناور امروز تبديل شده دست

سار آن رياضی پيشگان اصفهان است که در سايه
ايرانيان بهره آرمند و از ثمرات آن تمام می
  . برند می

در اين خصوص تنها به ذکر اين واقعيت 
نمايم که تعميم رياضيات با جذب تعداد اشاره می

آموزان اصفهانی به اين کثيری از معلمين و دانش
های رياضيات در سراسر خانه و تأسيس خانه

ايران با الگو قرار دادن خانه رياضيات اصفهان 
  . اين خانه زيباستهای بخش کوچکی از موفقيت

خانه رياضيات اصفهات با برقرارنمودن ارتباط 
های مشابه در خارج از کشور و شرکت با مؤسسه

در المپياد رياضی شهرهای دنيا مرزهای 
 بخشی از جغرافيايي را درنورديده و عمالً نماينده

  .رياضيات رو به رشد ايران در جهان شده است
دن به اين انجمن رياضي ايران ضمن ارج نها

های مشترک ها، خانه رياضيات را خانهموفقيت
شناسد و خود را پيشگان ايرانی میتمام رياضی

ها از داند ضمن مراعات آداب اين خانهملزم می

ها در جهت ارتقاء علمی جامعه های آنفعاليت
  . ايران در حد توان خود پشتيبانی نمايد

انجمن رياضی ايران بر اين باور است که 
بخش در رياضيات عالوه بر ايفای نقش وحدت

های بشری، زبانی است برای تفاهم و  تمام دانش
دوستی تمام ملل عالم و از اين روست که تعميم 
رياضيات يکی از وجوه همت آن است و بنابراين 

های رياضيات را در جهت اهداف های خانهفعاليت
  .کند بلندمدت خود ارزيابی می

داند که  نيک میانجمن رياضي ايران
های های رياضيات در زمينههای خانهفعاليت

مرتبط با رياضيات نظير تاريخ رياضيات، هنر 
معماری و غيره، منجر به تربيت نسل جديدی از 

شود که با تلفيق رياضيات و هنر رياضيدانان می
دارد های بلندی برای اعتالی کشور خود برمیگام

   اث علمی وو با آگاهی بيشتر به کشف مير
نحو گمارد و از آن بههنری اجداد خود همت می

بنابراين پيشنهاد . نمايدحفاظت می مناسب
  های های رياضيات با گروهخانه"نمايد که  می

ها ارتباط معماری دانشگاه و شناسی هنر، باستان
  ." تحقيقاتی برقرار نمايند

های مالی اميد است کمبودها و نارسايي
االن خانه رياضيات را تنزل سطح احتمالی، فع

  . ها سوق ندهدعلمی و پايگاه اجتماعی اين خانه
بــا آرزوی موفقيــت بــرای تمــام فعــاالن 

. های رياضيات به ويژه خانه رياضيات اصفهانخانه
  . سرفراز باشيد

  محمد جلوداری ممقانی
  نماينده انجمن رياضی ايران
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  انجمن آمار ایران پیام
  

   و خردجان به نام خداوند
 را، از  رياضياتسيس خانه أدهمين سال ت

امنا، ئتبه هي طرف خود و انجمن آمار ايران،
 اندرکاران، اجرائي و همه دست  و شوراي علمي

  .گويم  دوستداران اين نهاد تبريک مي و اعضا
ويژه جاي خوشحالي فراوان هبراي اينجانب ب

 است که از ابتدا، از حدود دوازده سال پيش که
هاي گيريستاد سال ملي رياضيات به همت پي

مداوم زنده ياد استاد احمد بيرشک،شکل گرفت، 
 ميالدي به ۲۰۰۰و هدف از آن بزرگداشت سال 

به عنوان عضو   رياضيات بود، عنوان سال جهاني
در  اين ستاد،  آمار در حقوقي و نماينده انجمن

که  سسه قرار داشتم و با اينؤسيس اين مأجريان ت
 بسيار مدون و  هاي در آن زمان برنامه تاد مليس

و تا حد  مفصلي براي اين منظور تدارک ديده بود
مرحله اجرا در آمد، به  ها به زيادي نيز اين برنامه

توان گفت که ماندگارترين، همسوترين،   ت ميئجر
   اعالم سال جهاني هداف اهدف از و اثرگذارترين

يان مردم بردن  کردن و به م رياضيات، که عمومي
  ي از نوع همين يها تشکيل سازمان  بود، رياضيات

خانه رياضيات بود که به همت تني چند از 
و ديار شکل  اغلب همين شهر بزرگان معتقد 

نماند و به دنبال  به اين خطه محدود   گرفت اما
  هاي همين دوستان، آن و باز اغلب با رهنمون

  
  
  
  
  
  

 سر رديگهاي ديگري در شهرهاي  نمونه
از طرف خود و همکارانم  اجازه دهيد  .آوردندبر
در انجمن آمار ايران اين اقدام نيک و اين همت  

اين خانه پر رونق  نم، صفابلند شما را تحسين ک
دانشگاهيان، نشگاهيان، پيشاد اتصال را که حلقه

ش رياضي است، ستاي ويژه، معلمان فرهيخته و به
ي  و اجرائ ت علميئهياز  کنم؛ واين انتظار خود را

باز گويم که يک بار ديگر  اصفهان خانه رياضيات
 رياضيات، دايره  با انديشه دراهداف سال جهاني

 را از کنند و پا  ترگسترده  ار هايتفعال اين
عمومي کردن رياضيات، که با تشکيل اين خانه 

 سازي  سمت مردميهمحقق شده است ب
ردن آن رياضيات و ب  ) کردنهريزواليپاپ(

 طريق زاقشار بيشتري از مردم، به خصوص ا بين
انواع نشريات و انتشارات، کاغذي، يا از انواع 

،   راايرانانجمن آمار و دست  همت گمارندرديگ
فشرده  ، او، در حد مقدورات به عنوان يک حامي

  . کننداسحسادر دست خود 
به  ر ديگر اين روز بزرگ راايک ب در پايان

داوند خگويم و توفيق همه را از   شما تبريک مي
  .دارم منان آرزو

  
  اصلمحمدقاسم وحيدی

  انجمن آمار ايرانرئيس 
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  های علمی آموزشی معلمان ریاضی ایرانپیام اتحادیه انجمن
  

العـالمين  الرحمن الرحيم، الحمدهللا رب   ... ابسم  
و الصلوه و السالم علی سيدنا ابوالقاسم المصطفی        

ر مـاه هجـرت آن نبـی مکـرم          کـه د  ) ص(محمد  
  .ايماسالم قرار گرفته

ــا ســالم و عــرض ادب محــضر انديــشمندان،   ب
الخـصوص رياضـيدانان و حـضار       فرهيختگان علی 

گرامی، بـرای اينجانـب مايـه بـسی خوشـحالی و            
مسرت است که در جمع فرزانگان عرصـه علـم و           

شهر اصفهان، شهر علم و هنر، شهر       ادب در کالن  
صنعتی و پايتخت غرورآفرين    سياحتی، مذهبی و    

  . امفرهنگی کشورهای اسالمی قرار گرفته
زاده دبيـر محتـرم     مقرر بود کـه آقـای شـهاب       

هــای علمــی آموزشــی معلمــان اتحاديــه انجمــن
. رياضي ايران در اين جمع فرزانگان حضور يابنـد        

اما به لحاظ حـضور ايـشان در سـمينار رئوسـای            
جانب بـه  های آموزش و پرورش کشور، اين   سازمان

نيابت از ايشان خدمت رسيدم، ضمن ابالغ تحيت        
دبير محترم اتحاديه و عذرخواهی ايشان به سبب        

  .شومعدم حضور، حقير دقايقی مصدع می
اساتيد، همکاران و بزرگـان حاضـر در جلـسه،          
ــواره     ــصانه هم ــقانه و مخل ــت عاش ــالش و هم ت

ای ساز سرافرازی و عزت و افتخـار جاودانـه          زمينه
غلب به دست آزادانديـشان و متفکـران        است که ا  

خورد که نمود عينی اين واژگان در تاريخ        رقم می 
نمونه بارز آن فيثاغورسيان هـستند      . فراوان است 

دان نـامی   که در رأس آن چهـره آشـنا و رياضـی          
فيثاغورس قرار دارد که انجمن علمی و اخوت که        

 سال قبل از ميالد     ۵۰۰تشکيل داده بودند حدود     
علمی و هنری عصر خويش درخشيدند و بر تارک 

پابرجا بودند، و اين همان عزتی است که همـواره          

بخشی از رياضيات يعنی هندسه با نام آن آميخته 
  .شده است

کنايــه و مفهــوم ايــن جملــه بــرآن اســت کــه 
هـای  نهاد و تشکل  های مردم گذاران سازمان   بنيان

های علمی،  ها همانند انجمن  )NGO(غيررسمی  
توانند های رياضيات و امثالهم می     خانه آموزشی و 

  .آفرين باشندجاودان، ماندگار و عزت
به خوبی مطلعيم کـه بعـد از پيـروزی انقـالب            

هـای مختلـف    ها، انجمن اسالمی و پايداری دولت   
علمــی در کــشور بــه همــت دلــسوزان و فعــاالن 

در علوم . اندازی شدهای علمی به تدريج راه   عرصه
های مـرتبط و وابـسته نيـز         رياضی و آمار و شاخه    

های زيادی به صورت خودجوش پا گرفتند انجمن
که مـواردی را در ذيـل بـه استحـضار حاضـرين             

  .رسانم می
هـای   سـال پـيش، اتحاديـه انجمـن        ۸ قريب   -

علمی آموزشی معلمان رياضي ايران با همت       
برخـــی از اعـــضای مخلـــص و دورانـــديش 

 دوره ۴های فعال شکل گرفت که طی  انجمن
اليت، اکنون به نهادی منسجم مبدل شده       فع

است و با اهدافی که برای آن متصور گرديده         
با همدلی و مساعدت همکاران در حال رشد        
و انسجام بيشتر است و اينک تفاهم و تعامل         

ها و مراکز علمی و مـسئولين    خوبی با انجمن  
به ويژه آموزش و پرورش ايجاد کرده است و         

ژوهش، نـوآوری و    های تأليف، پ  دارای کميته 
باشـد کـه   آوری می و فن ITخالقيت به ويژه    

اميد اسـت در آينـده نزديـک شـاهد آثـار و             
حـضور  . ها باشـيم  توليدات علمی اين کميته   

هـای  پررنگ اتحاديه در برگـزاری کنفـرانس      
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های ديگری  آموزش رياضی از جمله موفقيت    

  . است که حصول شده است
ی علمـی   هـا  سال است که انجمن    ۱۵ بالغ بر    -

آموزشی معلمان رياضی در کشور ما پاگرفته       
ها دارای  و اکنون قريب به اتفاق مراکز استان      

بايـد اذعـان    . انجمن معلمان رياضی هـستند    
های علمی آموزشـی رياضـی،      کرد که انجمن  

در بين فرهنگيان، اساتيد و مسئوالن نهادينه 
اند و به لحاظ فعاليت     شده) تعميق و تثبيت  (

ضای فکـری خـوبی در جامعـه        هـا، فـ   انجمن
رياضيات بين فرهنگيان به وجود آمده است،       

که به لحاظ حضور پررونق معلمـان و        کمااين
ای، اسـتانی و    اساتيد در سمينارهای منطقـه    

های رياضی، ملی و تشکيل جلسات و گفتمان
ها و نشريات به منظور استفاده و انتشار بولتن

ضور برداری از تجربيـات همکـاران و حـ        بهره
هـای  پرشمار متقاضيان شرکت در کنفـرانس     

آموزشی و ارسال مقاالت ارزشـمند بـا رشـد          
هــا از نظــر کمــی و کيفــی در روزافــزون آن

ــرانس ــت کنفـ ــه موفقيـ ــا از جملـ ــا و هـ هـ
هاسـت کـه    دستاوردهای علمی ايـن انجمـن     

قطعــاً بــه لحــاظ کيفــی در فراينــد تــدريس 
  . همکاران نيز تغييراتی حاصل شده است

هـاي رياضـيات از جملـه نهـاد          خانـه   شورای -
ديگری است کـه بـه عنـوان تـشکل علمـی            
معتبر در سـطح کـشور پذيرفتـه شـده و در            
نقشه علمی کشور نيز از آن نـام بـرده شـده            

مـردان و  است که اين هـم بـه همـت بـزرگ          
انديــشمندانی اســت کــه همــواره جــاودان و 

  . پايدار خواهند ماند
 نهادهـايي   های رياضـيات نيـز از جملـه        خانه -

هستند که با همت و تعصب برخی از عزيزان         
مخلص در چند شهر کشور عزيزمـان ايجـاد         
شــده و بــه صــورت مطلــوب فعــال و موفــق 

ها نيز به سـبب حـضور       اين موفقيت . هستند
پــرفيض نخبگــان و رياضــيدانانی اســت کــه 

کننـد  عاشقانه و مخلصانه در آنجا فعاليت می      
  . و هدايت را برعهده دارند

خانـه رياضـيات    هـا،   مونه ويژه اين خانـه     ن -
 است که امروز در دهمين سال تولد اصفهان

با همـت و    . گيريمآن قرار داريم و جشن می     
تالش صادقانه بزرگان و فرزانگان و با کمـک         

ريـزی    نهادهای علمی و فرهنگـی، بـا برنامـه        
ای درست و اصـولی، آنچنـان رشـد فزاينـده         

که اکنون داشته و منسجم و فعال شده است   
از ســطح ملــی فراتــر رفتــه و در عرصــه     

المللی جـايي بـاز کـرده اسـت و تعامـل              بين
. خوبی با مراکز علمی داخلی و خـارجی دارد        

ــب   ــا آنجــا کــه اطــالع حاصــل شــده، مرت ت
ــخنرانی  ــمينارها و س ــالس س ــا و ک ــای ه ه

های علمی پژوهشی در آن     آموزشی و کارگاه  
رای گردد و باالخره مأمن خـوبی بـ    برگزار می 

  . دوستان استپژوهان و دانشدانش
ساختمان بسيار مطلوبی کـه بـرای آن تـدارک        
ديده شده و با طراحی جالبی که برای آن منظور          
ــی دوران     ــای علم ــده تاالره ــداعی کنن ــده ت ش

بايـد اقـرار کـرد کـه        . بطلميوس در اذهان اسـت    
فعاليت خانه رياضـيات اصـفهان الگـوی موفـق و           

 است که نـه بـرای       نمونه عينی يک تشکل علمی    
اصفهان بلکه برای دبيران موجب عـزت و افتخـار          

البته اين بـدان معنـا نيـست کـه فعاليـت            [است  
.] های رياضيات ديگر شهرها را ناديده بگيريمخانه

  .و ارتباط مناسبی با مراکز و نهادهای علمی دارد
ــبکه  ــک ش ــه   اين ــين اتحادي ــه ب ــی ک ای علم

ضي ايران و های علمی آموزشی معلمان ريا انجمن
هـای  های آمـار و رياضـی و شـورای خانـه          انجمن

ــان،     ــت بزرگ ــه هم ــده ب ــاد گردي ــيات ايج رياض
خردمندان و انديـشمندانی همچـون دکتـر علـی          
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رود خدای  رجالی و همکارانشان است که اميد می      
بزرگ به موفقيتشان بيفزايد و پيوسته سـالمت و         

  . سرافراز و ماندگار باشند
انـدرکاران کـه تمـام      در خاتمه از همـه دسـت      

اندازی خانه رياضيات تـا     مساعی خويش را در راه    
انـد تـشکر    برپايي دهمين سال تولد به کار گرفته      

ــی ــه     م ــان و هم ــه آن ــشن را ب ــن ج ــنم و اي ک
بـا  . گويم  پژوهان و مردم اصفهان تبريک می       دانش

  آرزوی موفقيت بيـشتر بـرای فرزنـدان سـرزمين          
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  با فرهنگ ايران اسالمیبزرگ و
خواهم که ساعاتی را که در      از خدای بزرگ می   

جــزء . ايــماينجــا بــرای علــم و تحقيــق گردآمــده
  ... انشاءا. ها قرار بدهدعبادات و ذخاير عاقبت

  ...اوالسالم عليکم و رحمه
  

  پناهاحمد هدايت
های نماينده اتحاديه انجمن

  علمی آموزشی معلمان رياضي ايران
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  ریاضیات و هنر خانه ریاضیات اصفهان
  

باعث خوشوقتي و افتخار من و دانشجويم آقاي        
 اسـت کـه امـروز در دهمـين          گرافويلفرد دی 

من .  حضور داريمخانه رياضياتسالگرد تأسيس 
از ابتدا در جريان تأسيس خانه رياضيات بوده ام و 

  .اين دهمين ديدار من است
 بسيار خشنود و خانهالمللي يت بينمن از موقع

تواند براي همه پربـار     سپاسگزارهستم چرا که مي   
هاي ايـن خانـه در زمينـه آمـوزش          فعاليت. باشد

هـاي  گونه که در توافقنامه   رياضي، درهلند، همان  
هـا و   رسمي منعکس شده اسـت توسـط دانـشگاه        

طور جدي مورد توجـه قـرار       مؤسسات آموزشي به  
هاي مشترک بسيار جـذابي در      پروژه. گرفته است 
المللي، توسط خانه انجام شده است که       سطح بين 

تـوان بـه کنفـرانس هنـر و         به عنـوان مثـال مـي      
 دانشجوي هلندي ٨که   (٢٠٠٦رياضيات در سال    

ــتند ــاره نمــود) در آن شــرکت داش ــيش از . اش ب
آمـوز در هلنـد، روي مـسائلي کـه           هزار دانش ٤٠

. انـد  کار کرده  توسط خانه رياضيات تهيه شده بود     
آمـوزان نـه تنهـا رياضـيات          در نتيجه اين دانـش    

. انـد اند بلکه با کشور ايران نيز آشنا شـده        آموخته
ها براي جامعه مـا از ارزش وااليـي         گونه پروژه اين

  . برخوردار است
ــه رياضــيات در اصــفهان، کــه يــک شــهر   خان

هــاي کــارياســتثنايي و داراي زيبــاترين کاشــي
اين يک  . جهان است قرار دارد   اسالمي در سراسر    

تصادف در ذهن من است، وگرنه خانه رياضـيات          
اما اين  . ها تأسيس نشده است   کاريدليل کاشي به

هاي مثالً  کاريکاشي. العاده است ي فوق هم آينده 
امام نه تنها زيبا هستند بلکـه    جمعه و درب  مسجد

کاريهاي کاشي. رياضيات عميقي را نيز در بر دارند
هـاي    کـاري   ن بسيار جالبتر از، مثالً کاشـي      اصفها

متأسـفانه بـسياري از     . آلهابرا در اسـپانيا هـستند     
امـا  . مردم در دنياي امـروز از رياضـيات متنفرنـد         

هـاي اصـفهان را دوسـت       کاريتقريباً همه کاشي  
تـوان  هـا مـي   کاريدر نتيجه، از اين کاشي    . دارند

ـ . براي معرفي رياضيات به مردم استفاده کرد       ن اي
يکي از کارهايي است که خانه رياضيات اصـفهان         
سعي در انجام آن دارد و مـا اميـدواريم کـه ايـن           
ــطح      ــک پــروژه گــسترده در س ــرانجام در ي س

المللي، با برجاگذاردن يک تـأثير اساسـي در          بين
  . آموزش رياضيات، توسعه يابد

من از صـميم قلـب اميـدوارم کـه ايـن تـالش              
فرصـت مطلـوب    مثمرثمر باشد، چرا که بـه يـک         
مـن فکـر    . شـود براي شهر اصفهان نيز منجر مـي      

توان از  هاي رياضي، مي  کنم که حتي در کتاب    مي
ها براي رساندن اين پيام که اصـفهان        کاريکاشي

  .يک مرکز فرهنگي مهم است استفاده شود
اميــدوارم کــه طــي بيــست ســال آينــده اکثــر 

 هاي هندسه در اُروپا و آمريکا مباحثي را به         کتاب
بـا  . هـا و اصـفهان اختـصاص دهنـد        کـاري   کاشي

آموزان نه تنها در    هايي، دانش مطالعه چنين کتاب  
مورد هندسه بلکه در مورد اصفهان نيـز مطـالبي          

آموزند، و اين منجر به منافع اقتـصادي بـراي          مي
شهر اصفهان به فرم گسترش گردشگري و ديدار         

خواهد بود کـه وجهـه و        دانشجويان از اين شهر   
  .را افزايش خواهد دادالمللي آنبينشأن 

مايلم سخن خود را با تبريک دهمـين سـالگرد      
خانه رياضيات به پايان ببرم، براي خانه رياضيات        
و همچنــين شــهر اصــفهان آينــده درخــشاني را  

   .آرزومندم
  يان هوخندايک



 

 

ود
فرن

- 
ان

صفه
ن ا

ستا
ی ا

اض
 ري

ان
علم

ی م
زش

آمو
ی 

علم
ن 

جم
ه ان

شري
ن

  

٣٦  

  ٣٣)یمنسوب به رجال( واقعی یآموزش ریاض
  )انستیتو فرودنتال هلند(مارتین کیندت 

  

تقريبـاً دو سـال و نـيم قبـل از تأسـيس خانـه       
رياضيات اصفهان بود که من براي اولين بار علـي          

ايـن مالقـات در سـال       . رجالي را مالقـات کـردم     
المللي آموزش رياضي، در  در کنفرانس بين١٩٩٦

العـاده در اسـپانيا اسـت         خـارق سلويا که شـهري     
تغييـر برنامـه    "ما هر دو در گروه      . وقوع پيوست   به

کرديم و موضوعی که علي ارائه شرکت مي" درسي
ــيات    ــرار دادن درس رياض ــورد ق ــود در م داده ب
. گسسته در برنامه درسي دبيرستان در ايران بـود     

منـد بـه    رسيد که او مانند مـن عالقـه       به نظر مي  
بــدون شــک مفــاهيم . اشــدرياضــيات گســسته ب
تـر و قابـل     طور کلـي واقعـي    رياضيات گسسته به  

. است" رياضيات پيوسته "تر از مفاهيم در     دسترس
اين دليل اصلي بود که من با علي در مورد ارتباط 

هـايي از رياضـيات گسـسته در        کاربردن بخـش  به
طـور قـوی توافـق      دوره راهنمايي و دبيرستان بـه     

ــ . داشــتم ــن از م ــابراين م ــروه بن شارکت او در گ
در خاتمه کنفـرانس مـا بـا تمـام          . خوشحال بودم 

کنندگان گروه تغيير برنامه درسـي بحـث          شرکت
ــر در  جالــب و الهــام بخــشي در مــورد نقــش جب

چرا مـا بايـستي اينقـدر       . آموزش رياضي داشتيم  
کـار را انجـام     جبر درس بدهيم و چگونه بايد اين      

اسـی  دهيم و مانند آن، که هنوز يـک مـسئله اس          
خـوبي  من مشارکت علي را در اين بحث به       . است

  ٣٣:که او اظهار کردخصوص هنگاميبه ياد دارم به
جبر نيز ابـزاري اسـت بـراي اثبـات احکـام و             "

پيام او اين بود که بايـستي       ". قضايا پيرامون اعداد  

                                                
ــه   ٣٣ ــه مقال ــه ترجم ــن مقال ــته Re(j)alistisc Mathاي  نوش

Martin Kindt   ــفحات ــه در ص ــت ک ــا ۴۱ اس ــه ۴۵ ت  مجل
Nieuwe Wiskrant, June 2009چاپ شده است .  

به اين جنبه از رياضيات در آموزش رياضي بيشتر 
  .توجه شود

ه فرودنتال در مدتي پيش من در مجله مؤسس
مورد برخي خواص دنباله معروف فيبونانچي 

در اين مقاله من برخي نکات . اي نوشتممقاله
آموزشي را مطرح کردم که معتقدم اين نکات در 

را به اعماق صحبت علي موجود بودند که اآلن آن
  .دهمشما نشان مي

ما همه با دنباله اعداد فيبونانچي آشنا 
  :هستيم

... ،١، ١، ٢، ٣، ٥، ٨، ١٣، ٢١، ٣٤، ٥٥ 
توانيد دنباله را در مفهوم اصلي خود شما مي

نمايش دهيد و يا هر چيز ديگر، اما ) با خرگوش(
آموزان جوان ساده است که دانش. الزم نيست

را به چالش بکشيم تا سعي )  ساله١٢ يا ١١مثالً (
اگر اين قانون . کنند قانون تعميم را پيدا کنند

طمئن هستم اين اتفاق و من م(کشف شود 
توانيد قدم به قدم گاه شما مي،  آن)خواهد افتاد

  .بيني کنيدتا هر جا که بخواهيد نتيجه را پيش
هاي متشکل از پنج اکنون من روي زيردنباله

شوم،  عدد متوالي در دنباله فيبونانچي متمرکز مي
 ٥، ٨، ١٣، ٢١، ٣٤:                               مثالً

  :موع اولين و آخرين عدد توجه کنيدبه مج
 برابر عدد وسط ٣ که دقيقاً ٥ + ٣٤= ٣٩

اما واقعاً تعجب . آور نباشدشايد تعجب. است
خواهيد کرد اگر پنج عضو متوالي را در نظر 

  !بگيريد، اين خاصيت هنوز برقرار است
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آموزان البته ايده خوبي است که از دانش

ري را، حتي با اعداد هاي بيشتبخواهيم زيردنباله
که تمرين خوبي در حساب (بزرگ بررسي کنند 

  ).ساده است
:  مطرح خواهد شدسئوالواضح است که اين 

آيا در هر زيردنباله متشکل از پنج عضو متوالي در 
دنباله فيبونانچي مجموع اولين و آخرين عضو با 

  سه برابر عضو وسط برابر است؟
رس جبر آموزان هنوز با دفرض کنيد دانش

  .آشنايي ندارند
ها کمي کمک بنابراين شما الزم است به آن

 کنيد، مثالً يک عدد فيبونانچي دلخواه را با يک
  . نمايش دهيدمشکیخط قطعه پاره

  
توان با قطعه عدد بعدي در دنباله را مي

  . نمايش دادخاکستریخط بزرگتري به رنگ  پاره

  
ر را توانيد پاره خط بزرگ تدر واقع شما مي

 برابر پاره خط کوچکتر بگيريد، ٦/١کمي بيش از 
سپس از دانش آموزان . اما اين راز معلم است

بخواهيد سه عدد بعدي را رسم کنند و نتيجه 
  :چنين خواهد بود

  
  
  
  

 و پنجمين مشکیبه مجموع اولين قطعه 
 و سه قطعهمشکی قطعه که شامل سه قطعه 

 برابر ٣که دقيقاً .  است، نگاه کنيدخاکستری
و يک اي است که شامل يک قطعه مشکی قطعه

اين واقعاً اثبات خوبي .  استخاکستریقطعه 
دانان يوناني در دوره  و به سبک رياضي! است

دانان يوناني از اعداد براي رياضي. اقليدس است

تواند کردند، اما اين نميبيان مقادير استفاده نمي
  .ما را از چنين کاري باز دارد

  
  
  
  
  

  :اي طبيعي کوتاه کردنگونها بهي
a     b     a + b     a + 2b     2a + 3b  

  :حال اثبات ما با اتحاد زير معادل خواهد بود
a + (2a + 3b) = 3(a + b).  

اين نقطه شروع مناسبي خواهد بود براي 
را در اينجا آموزش رياضي به سبکي که من آن

    : چنين خواهم ناميد
  

  ی رجالرویکرد منسوب به
عنوان و توسط آن منظور من آموزش جبر به

ابزاري براي تعميم از يک تعداد متناهي به يک 
تعداد نامتناهي محاسبات و اثبات يک خاصيت 

به اين طريق است که . عددي کلي است
را واقعاً تجربه خواهند " قدرت جبر"آموزان  دانش

من بايد خاطر نشان کنم که ويژگي کشف . کرد
خاص دنباله فيبونانچي نيست؛ مثالً شده  فقط 

براي دنباله لوکاس هم برقرار است که هرکس 
  .تواند بررسی کندمی

... ،١، ٣، ٤، ٧، ١١، ١٨، ٢٩، ٤٧، ٧٦، ١٢٣  
اي که هر در واقع اين خاصيت براي هر دنباله

عضو آن مجموع دو عضو ماقبل آن باشد برقرار 
  .است

هاي قدر کافي تمرينات ممکن در دنبالهبه
  باله فيبونانچي وجود دارد، مثالًمشابه دن

يک زيردنباله از نه عضو متوالي در نظر  •
در اين صورت مجموع اولين و . بگيريد

 . برابر عضو وسط است۷آخرين عضو 
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مجموع هر شش عدد متوالي در دنباله،  •
 . برابر عدد پنجم۴دقيقاً برابراست با 

• .... 
 باشد آموزان تمرين جالبيشايد براي دانش

هاي مشابه دنباله هاي جالب دنبالهکه خود ويژگي
  .فيبونانچي را کشف و اثبات کنند

خواهم خاطر نشان کنم که نهايتاً من مي
دنباله فيبونانچي يک منبع بسيار غني براي 

هاي رياضي، نه تنها در زمينه جبر بلکه در فعاليت
و هندسه !) رياضيات گسسته(زمينه ترکيبيات 

  .هم هست
خواهم از خانه رياضيات اصفهان حال مي

ام و براي من من قبالً به آنجا نرفته. بازديد کنم
من . تصور شکل ساختمان آنجا مشکل است

تالش کردم شکل خانه را با يک نقاشي ساده 
    .دست آوردمنمايش دهم و اين چيزي است که به

  
  
  
  
  
  
  
  

عالوه بر لوگوی زيباي آن، شما ترکيب مربع، 
. بينيديم دايره و بخشي از يک دايره را مييک ن

را به يک خانه هلندي تبديل با دو مرحله من آن
  :کنممي

  
 

  
  
  
  

  :اندازم سپس نگاهي به داخل آخرين شکل مي
  
  
  
  
  
  
  

کنيد، بنابراين حاال شما دو مربع مالحظه مي
    ترتيب يکي بزرگ و يکي کوچکتر با اضالع به

S و sو اقطار ، Dو  .dات اينکه چهارضلعياثب 
از .  است مشکل نيستکايتسمت راست يک 

عالوه به . D=S+sگيريم که اين نتيجه مي
S=s+d و البته D/S=d/s .  اکنون من اين

  :گيرمنسبت را در نظر مي

s
ds

S
DSQ +

=
+

=  
 Dکه  است چون٢اين نسبت بيشتر از 

اما جالبترين نکته اين است .   استSبزرگتر از 
  . برابر استQ  با عکس ٢که تفاوت آن با 
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  : دم خود را گاز بگيردQحال اجازه دهيم 
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  :و يک بار ديگر
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  نهايت و به همين ترتيب تا بی
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  :بنابراين ما داريم
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  نهايتتا بی 
  

انتهاست، شبيه يک اين يک داستان بي
  :ي نويسنده آرژانتيني بورگيس"ياور"

در يک مکان دور افتاده در ايران يک برج 
سنگي قرار گرفته است که خيلي بلند نيست، و 

در تنها اتاقي که آنجا . هيچ در و پنجره اي ندارد
 با کفي خاکي که به شکل دايره و(وجود دارد 

در . يک ميز چوبي و يک نيمکت قرار دارد) است
اي شکل، مردي که به من اين سلول دايره

فهمم در حال شباهت دارد با عالئمي که من نمي
نوشتن يک شعر بلند است در باره مردي که در 
سلول دايره شکل ديگري است و او نيز در حال 

ل نوشتن يک شعر در باره مردي است که در سلو
اين .... ای شکل ديگري قرار دارد و او نيزدايره

تواند  روند بدون وقفه ادامه دارد و هيچکس نمي
  .ها مي نويسند را بخواندآنچه که آن

  

  
  .برگرديم به رياضيات

توانيم نشان دهيم که با الگوريتم اقليدسي مي
طور  توان بههر نسبتي از دو عدد طبيعي را مي

  از کسرهايمتناهيد فردي با تعدا منحصر به
aaaaمسلسل شامل اعداد طبيعي  n ,,,.....  با 12

  :صورت زير نمايش داد بهna<1شرط 
  

n
n a
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a
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مسلسل  توسط يک کسر Qجايی که از آن
 Qدانيم که شود، ما مي نمايش داده مينامتناهي

شد، لذا يک تواند نسبت دو عدد طبيعي بانمي
هاي خط پاره: به عبارت ديگر. است" نسبت گنگ"

S+D و Sناپذير هستند  مقايسه.  
گويد که وجود اين افسانه به ما مي

 سال پيش، ٢٥٠٠ ناپذير،هاي مقايسه خط پاره
وجود شوک بزرگي در مکتب فيثاغورسيان به

شايد اولين کشف اين واقعيت در متون . آورد
 عنوان مثال در مطالعه به.هندسي روي داده باشد

يک مستطيل که طول و عرض آن داراي 
 با استفاده از دو مربع، . هستند١ به  Qنسبت
بينيد، ساختن چنين طور که در شکل می همان

  .مستطيلي ساده است
  
  
  
  
  
  

االضالع  با يک قطر از هر مربع من يک متوازي
قطرهاي . وضوح يک لوزي استسازم، که بهمي

 يکديگر عمود هستند، بنابر اين با اين لوزي بر
 که(سازند خطوط افقي و عمودي زواياي برابر مي

  ): شده استمشخص IMHبا لوگوی 
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٤٠  

 

  
  
  
  
  

توان نتيجه گرفت که از اين تساوي مي
مستطيل کوچک رنگي مشابه مستطيل بزرگ 

 ١به Q است، بنابراين نسبت طول و عرض نيز 

:توانيم نتيجه بگيريم است و ما مي
Q

Q 12 +=.  

کار بردن شباهت بازگشتي، ما اين شکل با به
  :آوريمدست ميرا به

  
  
  
  
  
  

مستطيل سفيد کوچکي که در وسط قرار 
دارد مشابه مستطيل اصلي است و دو مربع 

که بازهم ( و يک مستطيل سفيد خاکستری
در اينجا گنجانده ) مشابه مستطيل اصلي است

آخرين مستطيل سفيد دو مي شوند، و در درون 
  و يک مستطيل سفيد که مشابهتيره رنگمربع 

مستطيل اصلي است گنجانده مي شوند و 
  .طور اين روند تکرار مي شود همين

امروزه ما ناچار هستيم براي يافتن فرمول 
  :بازگشتي از جبر استفاده کنيم

  
  
  
  

رياضيات يعني به نظم درآوردن تعميم ها، و 
 مربع n مربع را با ٢من با اين نقطه نظر 

  .کنم جايگزين مي
  چه اتفاقي خواهد افتاد؟

حال فرمول بازگشتي به شکل 
Q

nQ 1
+= 

  ). نشانگر نسبت طول و عرض استQ(خواهد بود
اگر من اين معادله را با روش خوارزمي حل 

  :کنم، خواهم داشت
22

4
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  :جه اين استو نتي
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  نهايتبيتا 
  

لذا اين کسرهاي مسلسل تناوبي کامل با 

24اعداد گوياي به فرم
2
1

2
1 nn   ، براي++

...., ١، ٢، ٣ n =متناظر هستند .  
توانم يک  من مي=n ٣مثالً براي حالت 

 مستطيل بسازم که شامل سه مربع مساوي و يک
مستطيل کوچک که مشابه مستطيل اصلي است، 

  .باشد
13

2
1

2
3

+=Q 
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، همان نسبت طاليي معروف را به =١nحالت 

  .دهد ما مي
  
  
  
  
  

  
  

بنابراين مستطيل طاليي شامل يک مربـع و        
  خاکستریيک مستطيل طاليي کوچکتر است که

 را   خاکـستری  اگر من مـستطيل   . رنگ شده است  
ــع ســفيد  ٩٠ ــدهم، در درون مرب  درجــه دوران ب

  گنجانده خواهد شد
  
  
  
  

  

اري و توانيد اين را با دو کارت اعتب شما مي
کارت افقي از قطر . يک خط کش نشان بدهيد

در . کند رأس سمت راست کارت عمودي عبور مي
شکل يک کارت اعتباري همان شکل : واقع

  .مستطيل طاليي است
را مي توان با کسر مسلسلی نسبت طاليي 

  :مرکب از فقط واحد نمايش داد

.......
11

11

11

115
2
1

2
1

+
+

+
+=+  

  تا بي نهايت
  
محاسبه کسرهاي جزئي اين نمايش  با

  :خواهيم داشت
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  الي آخر.... 
رسـد بـه دنبالـه فيبونـانچي          حال به نظر مـي    

  .ايم برگشته
ه دارد، طور ادامکه اين روند هميناثبات اين

  . مثالی از استقراء رياضي است
: هاي متوالي از اعداد در دنباله ما نسبت زوج

. کنيم ، را مقايسه مي١, ١ , ٢ , ٣ , ٥,  ٨, ... 
  .  است١=١/١اولين نسبت

  :براي هر دو عدد متوالي داريم
  
  
  

  و بنابراين 

Q
Q 11+=∗  

اين فرمول صحت حدس ما را تضمين 
   و اين دوباره نمايشي از قدرت جبر است.کند مي

اگر : تواند اين باشد گيري ديگر مي يک نتيجه
ها با چسباندن مربعات ساخته شوند، و  مستطيل

 هايي شروع کنيم، مستطيل١ در ١با يک مربع 
ها آوريم که نسبت طول و عرض آنبه دست مي

  .کندبه سمت نسبت طاليي ميل مي
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ست و من به انتهاي اکنون دايره بسته شده ا
  .رسمسخن خود مي

من فلسفه وجود خانه رياضيات اصفهان را 
را تبريک کنم و اولين دهه تولد آنتحسين مي

هاي جديد بسياري شبيه گويم و اميدوارم خانهمي
مانند يک فرايند مسلسل که ! آن تولد يابند

عالوه من اميدوارم به. انتهاي آن قابل رؤيت نيست
بين خانه  روع شده و تبادل نظراتکه همکاري ش

رياضيات شما و مؤسسه فرودنتال ما در آينده 
توانم  من متأسفم از اينکه نمي. بسيار پرثمر باشد

   کنم، امادر اصفهان در جشن تولد شما شرکت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کنم، اما واقعاً اميدوارم همين امسال از 
  . اصفهان ديدن کنم

ره نقاشي خود از خانه در آخر من دوبا
  :دهمرياضيات اصفهان را تغيير شکل مي
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  اصالح آموزش توسط آموزشگرانی را بیروش: یتحقیق در عمل یا اقدام پژوه
   کیامنشرضاعلی

  دانشگاه تربیت معلم تهران
  مقدمه 

رفتاري عالوه بر پيچيـدگي    هاي علوم پژوهش
شايد به  . و تنوع از نظر روش نيز گوناگون هستند       

همين دليل است كه در منابع مختلف تخصـصي،    
هـاي مختلـف     صـورت  هـاي رفتـاري بـه     پژوهش

ــسيم ــدهتقـ ــدي شـ ــدبنـ ــن . انـ ــي از ايـ در يكـ
ــسيم ــدي تق ــژوهش  بن ــا، پ ــه  ه ــاري ب ــاي رفت ه
تقسيم   ٣٦ و انتقادي  ٣٥ كيفي ،٣٤هاي كمي  پژوهش

  . اندشده
(McNiff & Whitehead, 2002; 
Sarantakos, 1998). 

ها از ابعاد مختلف نظري همچون اين پژوهش
 و  ٣٩، ماهيـت علـم    ٣٨، درك انسان  ٣٧واقعيتدرك  

ــق ــدف تحقيـ ــد ٤٠هـ ــاوت دارنـ ــم تفـ ــا هـ .  بـ
(Sarantakos, 1998).    اين سه شـيوه از نظـر

كار گرفته شده براي انجام پژوهش از هاي به روش
جملــه مفــاهيم كليــدي، اهــداف، تــدوين طــرح  

گيري، ارتبـاط پژوهـشگر بـا       پژوهش، داده و داده   
ها با هـم    موضوع پژوهش و در نهايت تحليل داده      

  .تفاوت دارند
هاي كمـي كـه خـود حاصـل نظـام           شپژوه

گرايـي هـستند، بـر       يا اثبات  ٤١فلسفي پوزيتيويزم 
آن چيزي اسـت كـه در       » واقعيت«اين باورند كه    

بيرون فرد وجود دارد و از طريق حواس به صورت 

                                                
34 Quantitative 
35 Qualitative 
36 Critical 
37 Perception of reality 
38 Perception of beings 
39 Nature of secince 
40 Purpose of rescarch 
41 Positivism 

بـر اسـاس ايـن بـاور،        . عيني قابل مشاهده اسـت    
دار خواهـد   دانش فرد از جهان بيرون زماني معني      

. هده بتوان آن را اثبات كـرد      بود كه از طريق مشا    
ها هاي حاصل از نظريه   در اين شيوه تفكر، فرضيه    

توان به صورت عيني مورد آزمايش قرار داد          را مي 
هاي بيروني ثابت بوده و و به اين دليل كه واقعيت  

هـا حكمفرماسـت، هـر فـرد        قوانين خاصي بر آن   
گيري از شيوه صـحيح و مناسـب        تواند با بهره   مي

پژوهـشگر  . را مورد شناسايي قرار دهـد     ها  واقعيت
داوري و دخالـت در    گونـه پـيش   كمي بدون هـيچ   

هـاي مـورد بررسـي را آن        جريان پژوهش، پديده  
كنـد و آنچـه     چنان كه هست ثبـت و ضـبط مـي         

هـاي مختلـف   شود در زمـان و مكـان  مشاهده مي 
  .ثابت است

هاي كيفي يا تفسيرگرايان    طرفداران پژوهش 
ي اثبـات گرايانـه بـر ايـن         هـا ضمن رد باورداشت  

است و بـه    » ذهني«اي  سازه» واقعيت«باورند كه   
كه در بيرون فرد باشد، در ذهن فرد و از          جاي آن 

. گـردد طريق تعامل اجتماعي ساخته و تفسير مي      
هاي غير قابـل    بر اساس اين باور، با بررسي پديده      

توان دانـش كـسب كـرد و همـه          مشاهده نيز مي  
گـر  هـاي فـرد مـشاهده     رشمشاهدات الجرم از از   

هاي پژوهش كيفي اگرچـه     روش. پذيرندتأثير مي 
متنوع و گوناگون هستند، ولي در موارد ذيـل بـا           

  :هم مشابهت دارند
حضور پژوهشگران در ميدان عمـل بـراي        . ۱

  انجام پژوهش 
هــاي حــسي فــرد بــه اســتفاده از گيرنــده. ۲

مـشاهده همـراه بـا      (گيري  عنوان ابزار اندازه  
   )مشاركت
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هاي طبيعـي و    كسب اطالعات از موقعيت   . ۳
  به صورت مستقيم 

ها يا چندگانه و متعدد نسبي بودن واقعيت. ۴
ها كه مـستقل از ادراك فـرد   دانستن واقعيت 

  .ها نيستنددهنده واقعيتتشكيل
ها بدون  آوري داده استقرايي بودن و جمع   . ۵

درنظر گرفتن مفاهيم نظري از قبـل تعيـين         
هـا و يـا مـسأله    سـئوال ر اساس شده و تنها ب 
  .مورد بررسي

تدوين طـرح پـژوهش در جريـان اجـراي          . ۶
پـذير بـودن طـرح تـدوين        پژوهش و انعطاف  

  ) ۱۳۷۲كيامنش، (شده 
ــژوهش  ــر و پ ــداران تفك ــادي طرف ــاي انتق ه

هـا  آن. نگرنـد را از زاويـه ديگـري مـي       » واقعيت«
همچون تفسيرگرايان، واقعيـت را امـري بيرونـي         

ه نه از طريق عمل فـرد، بلكـه توسـط           دانند ك مي
صـاحبان  . شـود افراد صاحب قـدرت سـاخته مـي       

كاري شـرايط و شستـشوي      قدرت از طريق دست   
افراد جامعه را به سـمت و       . كنندمغزي تالش مي  

چنان كه مورد نظر سويي سوق دهند تا دنيا را آن
ها به عبارت ديگر، واقعيت. هاست، درك نمايند آن

 در راستاي خواسـت خـود       توسط صاحبان قدرت  
انتقادگرايان واقعيت و آنچه    . شودها ساخته مي  آن

امور . دانندشود را يكي نمي   كه در ظاهر ديده مي    
هـاي  هـا و تنـاقض    ظاهري اغلـب تـضادها، تـنش      

هاي واقعيت. دهندموجود در جامعه را نشان نمي      
تحريف شده در نهايـت درك افـراد از واقعيـت را         

ها را از درك توانايي واقعي و سازد و آنمشكل مي
بديهي است كه افراد تا     . داردبالقوه خويش باز مي   

كه ناعادالنه و غيرواقعي بودن شرايط حاكم       زماني
بر زندگي خود را درك نكننـد، بـه آزادي واقعـي            

  .دست نخواهند يافت
هدف پژوهشگر انتقادي ضمن روشن كـردن       

مزهاي ها و راز و ر    ها و برطرف كردن تحريف    ابهام

نهفته در القائات صـاحبان قـدرت، آن اسـت كـه            
افراد را در شـناخت شـرايط تـاريخي و فرهنگـي            

هايي براي خلـق  خويش و سرانجام پيدا كردن راه   
هــاي اجتمــاعي و شخــصي يــاري دهــد واقعيــت

(McNiff & Whitehead, 2002) . بــدين
ترتيب پژوهشگران انتقادي واقعيت و آنچه كه بر        

كنند و از ذارد را با هم بررسي ميگواقعيت اثر مي
كننــد تــا زمينــه رشــد، ايــن طريــق تــالش مــي

  .تواناسازي و آزادسازي افراد جامعه را فراهم آورند
اگر چـه سـابقه پـژوهش كيفـي در حـوزه علـوم              

هاي كمي بيـشتر اسـت،   رفتاري از سابقه پژوهش 
ولي با رشد روش علمي در حوزه علـوم و كـاربرد            

 دانش علمي و تأثير مثبت آن در بسط و گسترش
هاي علمي بر زندگي بشر، پژوهشگران علوم       يافته

هاي علمي روي   گيري از روش  رفتاري نيز به بهره   
هـاي  گذشت زمان نشان داد كه پـژوهش      . آوردند

كمـي انجـام شـده درحـوزه علـوم رفتـاري و بـه        
هـاي  خصوص علوم تربيتي كه با تأكيد بـر طـرح         

دون تماس نزديك   پژوهشي از قبل تدوين شده، ب     
ــا   ــژوهش و ب ــا موضــوع پ ــت پژوهــشگر ب و دخال

ــره ــورت     به ــي و روا ص ــاي عين ــري از ابزاره گي
گيرد، در عمل از كارآمدي مطلوب برخـوردار          مي

ضمن نقـد و بررسـي      ) ۱۹۸۹ ( ٤٢هوسن. نيستند
هـاي  دارد پـژوهش  هاي تربيتي اظهار مي   پژوهش

 سال گذشته بر حسب سنت علـوم        ۵۰تربيتي در   
گرايــي آزمايــشي و هــاي اثبــاتز شــيوهطبيعــي ا

بـه نقـل از     (انـد   قياسـي اسـتفاده كـرده     _فرضي  
هاي آزمايشي و كمي    وي روش ). ۱۳۷۱كيامنش،  

پـذير در   هـاي تعمـيم   را براي فراهم آوردن پاسخ    
ريـزي مناسـب    مـشي و برنامـه    زمينه مسائل خط  

داند؛ ولي براي مسائل واقعي مربوط به كالس         مي
هاي تطبيقي و خاص، پژوهشآموزان درس، دانش
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يادگيري در كشورهاي  -يا مقايسه فرآيند ياددهي

  .كندهاي كيفي را معرفي ميمختلف روش
ــه   ــث بـ در صـــورت محـــدودكردن دامنـــه بحـ

هاي انجام شده در حوزه علـوم تربيتـي و           پژوهش
هـا  آموزش، عقيده بر اين است كه ايـن پـژوهش         

بيشتر جبنـه آكادميـك و دانـشگاهي دارنـد كـه            
توسط افراد دانشگاهي و متخصص در يك حـوزه         
خاص با هـدف بـسط دانـش، شـناخت و كـشف             

در بسياري  . آيندها به اجرا درمي   روابط بين پديده  
ها، پژوهـشگران بـا محـيط واقعـي     از اين پژوهش 

پــژوهش يعنــي مدرســه و كــالس درس ارتبــاط 
مستقيم ندارند و يـا در بهتـرين حالـت فقـط در             

عات و براي انجـام آزمـون،     آوري اطال مرحله جمع 
نامه، مشاهده و مصاحبه در محيط      تكميل پرسش 

هاي ايـن قبيـل     يافته. كنندواقعي حضور پيدا مي   
مطالعات به علت بيگانه بودن با محـيط واقعـي و           
به خصوص عدم شركت صـاحبان اصـلي مـسئله          
ــه و    ــسئولين مدرس ــان، م ــي معلم ــژوهش يعن پ

. گيردار نميآموزان در عمل مورد استفاده قر دانش
هـاي  شايد بتوان داليـل عـدم اسـتفاده از يافتـه           

  :الذكر را به شرح ذيل بيان كردهاي فوق پژوهش
a   ــن ــي در اي ــورد بررس ــسائل م ــا م ــسئله ي  م

ها به دليل عدم ارتباط مستقيم با بافت       پژوهش
واقعي مدرسه و كالس درس، مسئله و مـشكل         

كنندگان و مخـاطبين اصـلي پـژوهش        استفاده
ها و پيشنهادهاي ارائـه     حل درنتيجه راه  .نيست

خـواني  كنندگان هم   شده نيز با نيازهاي مصرف    
  .ندارد
a      هـاي دانـشگاهي و      نتايج حاصـل از پـژوهش

تخصصي در قالب گزارش پـژوهش و در تيـراژ          
بسيار اندك و يا در قالب مقاله تخصـصي و در            

در حالـت اول    . شودتيراژ نسبتاً زياد منتشر مي    
هـا، دسترسـي بـه    د بودن نـسخه به علت محدو 

نتايج عمالً مـشكل اسـت و در حالـت دوم بـه             

دليل معيارها و ضوابط نشريات، مقاله با زبـاني         
كامالً تخصصي و در چارچوبي مشخص نگارش       

زبان و چارچوبي كه بـراي بـسياري از         ؛  يابدمي
ــتفاده ــي  اس ــاطبين واقع ــدگان و مخ در _ كنن

  .نيستقابل فهم و استفاده _ صورت دسترسي
a         حتي در صورت امكان دسترسي، قابل فهم و 

هـا و پيـشنهادهاي ارائـه       حلكاربردي بودن راه  
هـا،  كننـدگان واقعـي ايـن يافتـه       شده، مـصرف  

گيـري از  دانش، امكانات و منابع الزم براي بهره  
  .نتايج را در اختيار ندارند

هـاي كمـي و آزمايـشي را در بهتـرين           پژوهش
ي فرض كرد كه هـدف      هايتوان پژوهش حالت مي 

ــت پــيش آن ــين و در نهاي ــي هــا تفــسير، تبي بين
هـايي بـراي    حـل هاي خاص است و اگر راه      پديده

دهنـد، شـخص پژوهـشگر در       بهبود امور ارائه مي   
كارگيري آنچه پيشنهاد كرده نه مسئوليتي بـه         به

كـار  . كنـد عهده دارد و نه عمالً نقـشي ايفـا مـي          
 انتشار آن در پژوهشگر با تدوين گزارش و احتماالً

هـا و چـاپ آن در نـشريات تخصـصي           گردهمايي
. (Stringer, 1999)گردد پايان يافته قلمداد مي

عمل اين پژوهشگران با توجه به نقشي كه بـراي          
كمـك بـه بـسط و    «يعني _كنند خود ترسيم مي 

ــسترش ــسير    گ ــصي، تف ــش تخص ــاي دان  مرزه
گيــري از هــاي اجتمــاعي و احتمــال بهــره پديـده 

. پـذيرفتني اسـت   _ »هاي پژوهش در آينده   يافته
اين گـروه مـستقيم يـا غيرمـستقيم، صـريحاً يـا             
تلويحي بر اين باورند كه عاليق سياسـي و عمـل           

ها عمل آن. پژوهشي را بايد از هم جدا نگه داشت       
دانند اجتماعي و تغيير را وظيفه سياستمداران مي

و وظيفه خود را به ايجـاد دانـش بـراي جامعـه و        
هاي اجتمـاعي، نـه اصـالح جامعـه،         پديدهتفسير  

  .(Sarantakos, 1998)سازند  محدود مي
نقطه مقابل اين تفكر كه ريشه در شـيوه تفكـر    
تفسيرگرايي و انتقادي دارد، معتقد است پژوهش       
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٤٦  

ــد و بايــد در خــدمت تغييــر و بازســازي  مــي توان
بـه  ) (۱۹۴۸ (٤٣كـرت لـوين   . اجتماعي قرار گيرد  

معتقـد اسـت   ) Choen et al., 2000نقـل از  
پژوهشي كه فقط به يك سـند نوشـتاري جهـت           
فهم و تفسير جهان تبديل شـود، كـافي نيـست؛           

اي بـراي تغييـر و      بلكه پـژوهش بايـد بـه وسـيله        
پژوهش بايد با درگير ساختن . اصالح تبديل گردد

تمام افراد ذينفع و ذيربط در فرآيند تحقيق، عمل 
 چنـين   در. پژوهش را با عمل سياسي همراه كند      

عمل سياسي، ايجـاد    (» عاليق سياسي «شرايطي  
هـاي  هم به سياستمداران و گروه    ) تغيير و اصالح  

. شود و هم بـه پژوهـشگران      ذي عالقه مربوط مي   
هــايي كــه اتخــاذ پژوهــشگران از طريــق تــصميم

كنند و ميزاني   هايي كه انتخاب مي   كنند روش  مي
پذيرنـد، بـه   هاي حاميان خـود را مـي      كه خواسته 

بع مستقيم يـا غيرمـستقيم مـؤثر بـر بررسـي            من
   .(Sarantakos, 1998)شوند تبديل مي

  

  تاریخچه و مفهوم تحقیق درعمل 
ــل را    ــق در عم ــدايش تحقي ــاز و پي ــه آغ نقط

هـاي موجـود    توان به صورت دقيق در نوشته      نمي
كه منـشأ تحقيـق   گروهي ضمن آن  . مشخص كرد 

 مـيالدي و  ۱۹۳۰ در  ٤٤در عمل را به جان ديويي     
دهنـد، بـر ايـن       نسبت مـي   ۱۹۴۰كرت لوين در    

باورند كه معرفي مفهوم تحقيق در عمل به جامعه 
 و همكاران   ٤٥آموزش و علوم تربيتي توسط كوري     

 در كالج تربيت معلـم دانـشگاه        ۱۹۴۹او در سال    
  .(Beverly, 1993)كلمبيا انجام گرفته است 

 ٤٦ تــاگرتنويــسندگاني چــون كمــيس و مــك
بـه نقـل از     ) ۱۹۹۳ (٤٧ريتاسك_و زوبر   ) ۱۹۸۸(
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Masters) ۱۹۹۵ (  ــل را ــق در عم ــشأ تحقي من
ــوين مــي روان . داننــدشــناس آمريكــايي كــرت ل
، كـوهن  )۱۹۹۹(چنين افرادي چون استربنگر   هم

ــران  ــز)۲۰۰۰(و ديگ ــز و ) ۲۰۰۰ (٤٨، برن و آدام
تحقيق «بر اين باورند كه نظريه      ) ۱۹۹۸ (٤٩اسلتر

رائـه   ا ۱۹۴۰توسط كرت لوين در سـال       » در علم 
تحقيـق در   «لـوين بـراي اولـين بـار         . شده اسـت  

اي را يـك فعاليـت حلزونـي چنـد مرحلـه          » عمل
او معتقـد بـود بـراي درك و         . معرفي كرده اسـت   

ايجــاد تغييــر در مــسائل اجتمــاعي، دانــشمندان 
هـاي  اندركاران واقعي فعاليت  اجتماعي بايد دست  

. مورد نظر را در تمام مراحل مطالعه شركت دهند  
يت به ايـن واقعيـت كـه تحقيـق در عمـل             با عنا 

كـه يـك روش پـژوهش باشـد يـك      بيـشتر از آن 
توان تعريف مشخص راهبرد براي تغيير است، نمي

با توجه به نـوع     . و قابل قبولي براي آن ارائه نمود      
هـاي خاصـي از ايـن     تأكيد صاحبنظران بر جنبـه    

. روش، تعاريف مختلفي براي آن ارئه شـده اسـت         
ريف با استفاه از منابع مختلف به       بعضي از اين تعا   

  .اندصورت مختصر در اين بخش ارائه شده
تعريف ارائه شده توسط مك نيـف و همكـاران          

 بر عمل تأكيد دارد و عمـل را نيـروي           ٥٠)۱۹۹۶(
هـا  آن. دانـد   انگيزشي بـراي انجـام پـژوهش مـي        

معتقدند ارتباط دو واژه عمـل و تحقيـق ويژگـي           
ـ . اصلي تحقيق در عمل هـستند      ان تحقيـق در    آن
داننـد كـه توسـط      عمل را نـوعي از تحقيـق مـي        

هـاي  شاغلين يك حرفه و با هدف بهبود فعاليـت        
هاي مختلف شغلي به اجـرا در       تخصصي در جنبه  

به عبارتي، افراد خود در مورد حرفه خود        . آيد  مي
اگر تحقيق در عمـل بـه خـوبي         . كنندتحقيق مي 

مل انجام گيرد، به رشد شخصي فرد، بهتر شدن ع
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اي كـه فـرد در آن       اي فرد، بهبـود مؤسـسه     حرفه

كند و افزايش سهم فرد در بهبود نظم        خدمت مي 
  .اجتماع كمك خواهد كرد

ويژگي عمده تحقيق در عمل از ديد مك نيـف          
انجـام دادن كـاري جهـت       ) ۱۹۹۶(و همكاران او    

هاي رسيدن به اهدافي است كه فرد براي فعاليت       
تحقيق در عمـل    آنان  . خويش درنظر گرفته است   

قـصد پژوهـشگر    «: كننـد گونه تعريـف مـي    را اين 
تحقيق در عمل توصيف، تفـسير و تبيـين وقـايع          

 و )عمل(و تالش براي تغيير     ) جستجو و پژوهش  (
  » .است) هدف(بهبود وضعيت 

تحقيـق در    ٥١)۱۹۸۹(از ديد كوهن و مانيون   
عمل نوعي مداخله در مقياس كوچك در محـيط         

 اثر اين مداخلـه از نزديـك        واقعي و بررسي دقيق   
بـه  ) ۱۹۸۵ (٥٣و ابـوت  ) ۱۹۸۵ (٥٢هاپكينز.  است

تحقيق در عمل ) ۲۰۰۰(نقل از كوهن و همكاران 
ريـزي، عمـل، مـشاهده، تعمـق     را مستلزم برنامـه   

تر از آنچه كه معموالً در      تر و جدي  تر، منظم دقيق
همچنـين  . دانندگيرد مي زندگي روزمره انجام مي   

به نقـل از همـان      ) (۱۹۹۲(كميس و مك تاگرت     
اعتقاد دارند كه تحقيق در عمـل بـه طـور           ) منبع

يكسان بـه تغييـر در افـراد و تغييـر در فرهنـگ              
ها، مؤسسات و جوامعي كه اين افراد بـه آن          گروه

  .نمايدتعلق دارند، توجه مي
تحقيق در عمـل    ) ۲۰۰۲(مك نيف و وايت هد      

 دانند كه توسط افـراد در هـر       را نوعي تحقيق مي   
اي بدون توجه به موقعيـت يـا پايگـاه آنـان            حوزه

شرط انجـام چنـين تحقيقـي آن        . گيردانجام مي 
دهـد،  است كه فرد در مورد آنچه كـه انجـام مـي          

بنابراين تحقيـق در عمـل نـوعي        . دقيق فكر كند  
فعاليت فكورانه است كه توسط خود فرد در مورد         
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مك نيـف و    . گيردمسائل شخصي وي صورت مي    
تحقيـق  «تحقيـق در عمـل را       ) ۲۰۰۲(وايت هد   

هـا معتقدنـد چـون      آن. انـد نيز ناميـده  » آموزشي
تحقيق در عمل مستلزم يادگيري است و هميشه        
با يادگيري سروكار دارد و يادگيري با آمـوزش و          
رشد ارتباط دارد، بسياري از افراد تحقيق در عمل 

تحقيـق  . داننـد را شكلي از تحقيق آموزشـي مـي       
 كـه توسـط معلـم صـورت         آموزشي يـا پژوهـشي    

بر گسترش  ) به عنوان پژوهشگر  _معلم  (گيرد   مي
يادگيري و تدريس -نقش معلم در فرآيند ياددهي  

ايـن شـيوه    . هدفمند در كالس درس تمركز دارد     
دهـد تـا دانـش و       تحقيق به معلمان فرصـت مـي      

هـاي  ها و كاربرد يافتهمهارت الزم در زمينه روش  
فهـم خـود را در      پژوهش را فراگيرند و در نهايت       

. زمينه فرآيند تدريس و يادگيري افـزايش دهنـد        
چه كـه   يادگيري حاصل از تحقيق در عمل بر آن       

چه كه در نظام تر بر آندر كالس و در شكلي كلي
 ٥٤بـورلي . گـذارد دهـد، اثـر مـي     آموزشي رخ مـي   

بــه ايــن نكتــه اشــاره دارد كــه معلمــان ) ۱۹۹۳(
ند، ولـي   ده  آموزان خود نمره مي   هميشه به دانش  

به ندرت بـه عمـل خـود در كـالس درس نمـره              
آنان از طريق فرآيند و بازده تحقيق در        . دهند مي

گيرند كـه ايـن دو را بـا هـم انجـام             عمل ياد مي  
  .دهند

ــد اســترينگر  ــل ) ۱۹۹۹(از دي ــق در عم تحقي
خصوصيات فردي و مشاركتي دارد، منصفانه است 
و بــراي همــه مــردم ارزش يكــسان قائــل اســت؛ 

بخش است و به رهاسازي انسان از سـتم و          يرهاي
شرايط ناعادالنه توجه دارد و به تمام افراد فرصت         

هاي بالقوه خـود  گيري از توانايي دهد تا با بهره  مي
در اين پژوهش   . زندگي خويش را تحكيم بخشند    

تمام افرادي كه زندگي آنان تحت تأثير موقعيـت         
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٤٨  

گيــر دار قــرار دارد، در فرآينــد تحقيــق درمــسأله
اين افراد در يك فرآيند پژوهش جـدي        . شوند مي

كننـد  كننـد، اطالعـات كـسب مـي       مشاركت مـي  
كنند ها فكر مي، در مورد داده  )هاآوري داده جمع(
و درك خود را در مورد مـسأله        ) تجزيه و تحليل  (

فهـم  ). پـردازي نظريه(كنند  مورد بررسي بيان مي   
جديد حاصل از مسأله براي طراحي حـل مـسأله          

و اين به نوبـه خـود       ) عمل(شود  به كار گرفته مي   
ــراي آزمــون فرضــيه  هــاي حاصــل از زمينــه را ب

  .آوردفراهم مي) ارزشيابي(پردازي گروه  نظريه
با توجه به شـيوه انجـام تحقيـق، ايـن روش را             

تــوان تحقيــق مــشاركتي، تحقيــق گروهــي، مــي
، يـادگيري عملـي و تحقيـق        ٥٥تحقيق رهابخشي 
با اين وجود، تحقيـق     . ريف كرد زمينه مدار نيز تع   
تــوان يــادگيري از طريــق انجــام در عمـل را مــي 

اي در  يك گروه با مـسأله    .  نيز تعريف كرد   ٥٦دادن
شـوند،  حوزه شغلي و يا محيط كار خود روبرو مي        

هـاي  حـل پردازند، راه براي حل آن به فعاليت مي     
احتمالي پيدا شده براي حل مشكل را در عمل به  

ند، مؤثر بودن عمل خود را مشاهده آوراجرا در مي
كنند، در صورت ناموفق بودن، فرآينـد انجـام         مي

ويژگي عمده اين تحقيق    . كنندگرفته را تكرار مي   
با هم ياد گرفتن و همكاري مستقيم پژوهشگر با          
ديگر افراد سازمان يا مؤسسه در ارتباط با مـسأله         

  .مورد بررسي است
توان گفـت   با توجه به روند اجراي پژوهش، مي      

فرآيند . تحقيق در عمل يك فرآيند است نه بازده       
انجام تحقيـق هميـشه بـه صـورت مـارپيچي يـا             

كمـيس و مـك تـاگرت       . گيـرد حلزوني انجام مي  
اين فرآيند  ) ۱۹۹۹(به نقل از استرينگر     ) ۱۹۸۸(

ريزي، اجرا، اي از مراحل برنامه حلزوني را مجموعه
ود از  كننـد كـه خـ     نظارت و ارزشيابي معرفي مي    
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» فکر کنيـد  «،  »نگاه كنيد «مراحل حلزوني شكل    
رونـد اجـراي    . تشكيل شده است  » عمل كنيد «و  

  :تحقيق در عمل در اين شيوه به شرح ذيل است
a» نگاه کنید«:  

آوري  اطالعات مربوط بـه موضـوع را جمـع    -
  )هاآوري دادهجمع. (كنيد

وضـعيت  .  تصويري از وضعيت را رسم كنيد  -
 )تعريف و توصيف(. را توصيف كنيد

  

a» فکر کنید«:  
در اينجا چه اتفاقي    :  كشف و تحليل كردن    -

  )تحيل(دهد؟ دارد رخ مي
چگونه و چرا وقـايع     :  تفسير و تبيين كردن    -

 )پردازينظريه(چنين هستند؟ 
  

a» عمل کنید«:  
  ريزي  برنامه-
  اجرا -
  ارزشيابي -

در نموردار شماره يك فرآيند حلزوني تحقيق 
  . ارائه شده استدر عمل

  فرآیند حلزونی انجام تحقیق در عمل: ١نمودار شماره
  
  
  
  

  
  

  ۱۹، ص)۱۹۹۹(برگرفته از استرينگر 
  

ــك    ــل را يـ ــق در عمـ ــز تحقيـ ــوين نيـ         لـ
ــه  ــي چندمرحل ــت حلزون ــرده فعالي ــي ك    اي معرف

، »ريـزي طـرح «است كـه مراحـل آن عبارتنـد از         
   و اجرا  يابيحقيقت

 نگاه کردن

 عمل

 فکر کردن
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 )McNiff & Whitehead, 2002به نقل از ( 

تـر  اين شيوه در گذشت زمان بـه صـورت جـامع          
، و  »مشاهده«،  »عمل كردن «،  »ريزي  طرح«يعني  

  .مورد پذيرش قرار گرفته است» تعمق«
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  مشاهده 
از ديد برنـز تحقيـق در       ) ۱۹۹۸(ساران تاكس   

يابي در حل مسائل عمـده      عمل را كاربرد حقيقت   
 با هدف بهبود كيفيـت      در يك موقعيت اجتماعي   

داند كـه مـستلزم همكـاري و مـشاركت          عمل مي 
اندركاران عمل و افـراد عـادي       پژوهشگران، دست 

  .است
تحقيق در عمـل را فرآينـد كلـي         ) ۲۰۰۰(برنز  

دار تـشخيص   داند كه در آن موقعيـت مـسأله       مي
شود، عمل ترميمي يا جبراني طراحـي و        داده مي 

بـا  . شـود رسي مي آيد و اثرات آن بر    به اجرا درمي  
توان به چند ويژگي عمده     توجه به تعريف باال مي    

  :تحقيق در عمل اشاره كرد
a      اسـت؛ در يـك   ٥٧ تحقيق در عمـل مـوقعيتي 

موقعيت خاص يك مـسأله شناسـايي و تـالش          
شود تا مسأله در همان موقعيـت بررسـي و          مي

  .راه حل آن شناسايي گردد
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a      اسـت و تمـام      ٥٨ تحقيق در عمـل مـشاركتي 
 گروه بـه صـورت مـستقيم در اجـراي آن            اعضا

  .شركت دارند
a    است و با همكـاري      ٥٩ تحقيق در عمل جمعي 

اندركاران به اجرا و همياري پژوهشگران و دست
  .آيددر مي
aاست؛ تغييرات ٦٠ تحقيق در عمل خودارزيابانه 

حاصل از اجراي عمل بـه طـور مـستمر بـراي            
ه كار گرفته شد هاي بهتعيين مؤثر بودن راه حل

ــرار  توســط ا ــورد ارزشــيابي ق ــروه م ــضاي گ ع
  .گيرند مي
a           تحقيق در عمل فرآيندي است كه بـه توليـد 

  .گردددانش منجر مي
a        پـردازد كـه     تحقيق در عمل به مـسائلي مـي

  .هاي واقعي دارندريشه در فعاليت
a          تحقيق در عمل يك عمل آموزشي است كـه 

  .گرددبه يادگيري منجر مي
a    دي حلزوني اسـت كـه       تحقيق در عمل فرآين

ــع ــامل جمـ ــق در شـ ــازخورد و تعمـ آوري، بـ
   (Hampshire, 2000)هاست  داده

اي و حلزونـي شـكل   بر اسـاس فرآينـد مرحلـه      
تحقيق در عمل و نكات مشترك در تعاريف ارائـه         

توان شـش عنـصر عمـده را در فرآينـد           شده، مي 
  :تحقيق در عمل به شرح ذيل شناسايي كرد

aان در تحقيق كنندگ تواناسازي شركت  
aانــدركاران از  همكــاري پژوهــشگران و دســت

  طريق شركت در پژوهش
a كسب دانش   
a تغييرات اجتماعي   
a حل مسائل در عمل   
a تالش براي تدوين نظريه   
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٥٠  

هاي ذكـر شـده در      با توجه به تعاريف و ويژگي     
توان به طور مشخص نشان داد هاي قبل ميبخش

  .»ه نيستچ«و » چه هست«كه تحقيق در عمل 
a تحقيق در عمل آن چيزي كه معموالً معلمان 

اندركاران يك فعاليت در مورد تدريس      يا دست 
دهند، نيست؛ بلكه تالش يا شغل خود انجام مي

آوري منظم و هدفمندي است كه مستلزم جمع      
شواهد در زمينه يك موضوع و تعمق و تفكر در 

  .مورد شواهد است
a        و از   نيست تحقيق در عمل فقط حل مسأله 

بررسي يك مسأله به عنوان يك درد يا مشكل         
؛ بلكه عالوه بر حـل بـه طـرح          شودنميشروع  

پردازد و انگيزه پژوهشگر درك و      مسأله نيز مي  
بهبود دنياي پيرامون خود از طريق ايجاد تغيير 

  .در آن است
a         تحقيق در عمل مطالعه در مورد افـراد ديگـر 

 عنوان منبـع     و به افراد مورد مطالعه به      نيست
؛ كنـد نمـي اطالعات جهت پژوهش خود نگاه      

بلكه تحقيقي است كـه توسـط خـود افـراد در            
مورد مسأله و مشكل خـود از جملـه چگـونگي         
كار با يكديگر و با ديگران و بـه منظـور بهبـود             

  .گيرددهند، صورت ميآنچه انجام مي
a             تحقيق در عمـل فقـط فرضـيه آزمـايي و يـا 

 براي رسيدن بـه نتيجـه و        هاگيري از داده  بهره
ــا    ــم و ي ــدريس معل ــي در ت ــاربرد روش علم ك

؛ بلكه ضمن  تفـسير      نيستفعاليت كارگزاران   
موقعيت به تغيير آن توجه دارد؛ فعاليتي اسـت        
ــر    ــه تغيي ــت ب ــه در نهاي ــد ك ــنظم و هدفمن م

كننده در پـژوهش و  پژوهشگران و افراد شركت   
كننـد  هـا در آن فعاليـت مـي       موقعيتي كـه آن   

  .گرددمنجر مي) مان، كالس و مدرسهمعل(
تمركز پژوهش بر تغييـر  «هاي ترتيب ويژگي بدين

افراد شركت كننده در پژوهش به افرادي آگـاه و          

چه در جريان پـژوهش  مند به استفاده از آن    عالقه
تمركز بر حل مسائل واقعـي      » و نيز «اند  فراگرفته

تحقيـق در عمـل را از       » هـاي شـغلي   در موقعيت 
هاي موجود در علوم رفتاري متمـايز         يقساير تحق 

  .سازدمي
  

   های پژوهشیاوت تحقیق در عمل با دیگر روشتف
نقش پژوهشگر در تحقيق در علم با نقـش وي          

هدف پژوهـشگر   . در تحقيقات ديگر متفاوت است    
در تحقيق در عمل از يك طرف حـل مـسائل در            
محيط واقعي در جريـان عمـل اسـت و از طـرف             

طالعاتي است كـه بـراي انجـام        آوري ا ديگر جمع 
عمل و رشد او و همچنين عاليق علمي ضـروري          

در تمام مراحل پـژوهش، پژوهـشگران و        . هستند
اندركاران نقش يكساني بـه عهـده دارنـد و           دست

. تمام افراد در پژوهش همكاري و مشاركت دارند       
بــه عبــارتي، تحقيــق در عمــل بــا رد فرآينــد دو 

لـه پـژوهش   اي پـژوهش كـه در يـك مرح     مرحله
جداي از دنيـاي واقعـي و حـوزه اصـلي پـژوهش             
توسـط افــرادي خــارج از محــيط واقعــي صــورت  

گيرد و در مرحلـه ديگـر دانـش توليدشـده و             مي
هاي حاصل از پژوهش توسط افرادي ديگـر         يافته

کــه در محــيط واقعــي و ميــدان اصــلي تحقيــق  
گيـري از خـدمت   كننـد، بـدون بهـره    خدمت مـي  

كـار گرفتـه     در عمـل بـه     پژوهشگر و پژوهشگران  
شود، دو فعاليت مستقل پژوهش و عمل را بـا          مي

  .كندهم تلفيق مي
بـا توجـه بـه ويژگـي تلفيـق پـژوهش و عمـل        

هـا را   هاي تحقيق در عمل با ساير پژوهش      تفاوت
  :توان به شرح ذيل بيان كردمي
a   ــورت ــرادي ص ــط اف ــل توس ــق در عم  تحقي

وردنظر طور مستقيم با موقعيت مگيرد كه به  مي
پژوهشگر اين احساس را دارد كه      . ارتباط دارند 

بـه عبـارتي مـشكل و      . چيزي بايد تغييـر كنـد     
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مسأله را شخصاً درك كرده و ضرورت حـل آن          

  .را احساس كرده است
a     گيـري عمـل گرايانـه       تحقيق در عمل جهـت

هـاي  ها و شيوه  دارد؛ اگرچه از بسياري از روش     
گيرد، ه مي مورد استفاده در ديگر تحقيقات بهر     

ها و ولي هميشه هدف آن است كه از اين روش 
هـا در شـرايط واقعـي و محـدود محـيط            شيوه

  .گرددشغلي بهترين بهره حاصل مي
a هاي تحقيق به طور مستقيم و با هـدف          يافته

رواسـازي  . شودتغيير در عمل به كار گرفته مي      
ــرات   ــق ارزشــيابي اث تحقيــق در عمــل از طري

نـي ارزشـيابي مـستمر،      تحقيق انجام شـده، يع    
آوري اطالعــات، تحليــل كــردن، فرآينــد جمــع

ــل و     ــرا درآوردن عم ــه اج ــسير، ب ــق، تف تعم
  .گيردارزشيابي از بازده عمل صورت مي

a   ــگ و ــشه در فرهنـ ــل ريـ ــق در عمـ  تحقيـ
هاي گروه دارد؛ گروهي از اعضاي آن هم         ارزش

شــركت كننــده در پــژوهش و هــم پژوهــشگر 
  .(Smoekh, 1995)پژوهش هستند 

a           تحقيق در عمل به دنبـال پيـداكردن دانـش 
تازه و اضافه كردن آن به حوزه تخصصي مـورد          

هـاي تحقيـق      نظر از طريق چاپ و انتشار يافته      
هدف و عالقه تحقيق در عمل بهبـود و         . نيست

  .بهتر انجام دادن فعاليت است
a          تحقيق در عمل مسئوليت بـه اجـرا درآوردن 

نـدركاران عمـل    اهاي پژوهش را به دست    يافته
يعني كساني كه همراه با پژوهشگر در اجـراي          

انـد و صـاحبان   پژوهش مشاركت فعـال داشـته     
  .سپارداصلي مسأله هستند، مي

a    هـا كـه بـا هـدف      برخالف بسياري از پژوهش
هـاي توصـيف شـده بـه اجـرا در           تبيين پديده 

آيند، در تحقيـق در عمـل پژوهـشگر خـود           مي
توانـد ايـن    مـي  او   سئوالمركز پژوهش است و     

تـوان وضـعيت حاضـر را       چگونه مـي  «باشد كه   

توان فهم خود را از چگونه مي«و » بهبود بخشم
پژوهشگر هم موضوع   . »اين مسأله بهبود بخشم   

او مسئول عمل خود    . و هم هدف پژوهش است    
هاي خـود   در پژوهش، مسئول قضاوت و داوري     

چنين مـسئول گزارشـي اسـت كـه تهيـه       و هم 
ارت ديگـر، تحقيـق در عمـل بـا          به عب . كند مي

عمل فرد و افـراد شـركت كننـده در پـژوهش            
  .سروكار دارد، نه عمل افراد ديگر

a           تحقيق در عمل به يك مسأله خاص در يـك 
موقعيت خاص توجه دارد؛ لذا به كنترل دقيـق         

هـا توجـه    گيري و تعميم يافتـه    متغيرها، نمونه 
  .چنداني ندارد

a  فـسير و   هاي نظـري توصـيف، ت      هدف تحقيق
گونه قضاوت  ها بدون هيچ  تبيين وقايع و پديده   

هدف ارزشيابي توصيف، تفـسير     . و داوري است  
هاست به منظور رسيدن    و تبيين وقايع و پديده    

ها؛ ولي هـدف  به قضاوت ارزشي در مورد پديده   
تحقيق در عمل ضمن توصيف، تفسير و تبيين        

ها، تالش براي ايجـاد تغييـر بـه         وقايع و پديده  
بايـد دقـت   . هاستور بهبود و اصالح پديده   منظ

 ٦١داشت كه در منـابع مختلـف از جملـه ولـف           
ــامنش، ) (۱۹۸۴( ــه كيـ ــراي ) ۱۳۸۱ترجمـ بـ

ارزشيابي كاركرد اقدام عملي براي تغير و بهبود 
در چنين وضـعيتي    . شودنيز در نظر گرفته مي    

تعاريف ارائه شده براي ارزشـيابي و تحقيـق در          
ــد شــد  ــشابه خواهن ــ. عمــل م ــن وجــود، ب ا اي

هاي ديگر از جمله موقعيتي، مشاركتي و  ويژگي
جمعي بودن خاص تحقيق در عمل اسـت و در         

ها چندان مورد توجه قرار     ارزشيابي اين ويژگي  
  .گيردنمي

) ۱۹۹۶(به طـور كلـي مـك نيـف و همكـاران             
معتقدند كه پژوهش در عمل ضمن تفاوت داشتن 

                                                
61 Wolf 
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٥٢  

 بـا   هـاي مـشابهي نيـز     ها، ويژگي با ديگر پژوهش  
ها دارد؛ از جمله ايـن روش نيـز ماننـد ديگـر              آن

بـراي  . گرددها به خلق دانش تازه منجر مي      روش
حمايت از دانش به وجود آمده شـواهدي فـراهم          

آورد، فرآيند پژوهش براي رسيدن بـه دانـش         مي
بـا دانـش    صريح و روشن اسـت و دانـش تـازه را            

  .سازدموجود مرتبط مي
ــق در  ــه تحقي ــر اســت ك ــايان ذك ــل از ش  عم

هاي پـژوهش كمـي و نيـز پـژوهش كيفـي             روش
متناسب با موقعيت و مسأله مـورد بررسـي بهـره           

ــردمــي ــر  . گي ــت اصــول حــاكم ب در هــر دو حال
هاي كيفي بايد در اجراي     هاي كمي يا روش    روش

پژوهش به صورت روشن و دقيق مورد توجه قرار         
  .گيرد

  

   تحقیق در عمل ی اجرایچگونگ
 در عمــل در منــابع فرآينــد اجــراي تحقيــق

مختلف كم و بيش با مختصر تغييراتـي از شـيوه           
ــه  ــار مرحل ــي   چه ــوين يعن ــرت ل ــي ك اي حلزون

گيـري در زمينـه چگــونگي   ريـزي، تـصميم   طـرح 
برخورد با مسأله، به اجرا در آوردن عمل و تحليل    

هاي حاصل از اجراي عمل و بازسازي طـرح         بازده
 مـك نيـف و    . كنـد براي مرحله بعدي پيروي مـي     

مراحل اساسي فرآيند تحقيـق     ) ۱۹۹۶(همكاران  
  :انددر عمل را به شرح ذيل بيان كرده

aهاي خود را در محيط واقعي ها و عمل فعاليت
  .كار بررسي كنيد

aــالح دارد و   آن ــر و اص ــه تغيي ــاج ب ــه احتي چ
  .خواهيد اصالح كنيد را مشخص نمائيد مي
a   هـا يـا رفتـار مـورد نظـر           براي اصالح فعاليت

  .ي را تدوين كنيدطرح
aطرح تدوين شده را به اجرا در آوريد .  
aدهــد را  آنچــه در اثــر اجــراي عمــل رخ مــي

  .مشاهده و ثبت كنيد

a   هاي حاصل از مشاهده، طـرح       بر اساس يافته
تدوين شده را اصالح كـرده و بـه عمـل ادامـه             

  .دهيد
aعمل اصالح شده را ارزشيابي كنيد .  
a        خود يعنـي تغييـر و       تا زماني كه از انجام كار

ايـد،  اصالح مسأله مورد نظر رضايت پيـدا نكـرده        
  .مراحل بيان شده را تكرار كنيد

 در يك فرآيند سه     ٦٢)۱۹۹۷(کانه و كويگلي    
اي به صـورتي جـامع و بـا ذكـر جزئيـات،             مرحله

ــشخص   ــق درعمــل را م ــونگي اجــراي تحقي چگ
آنها براي انجام تحقيق در عمل بـه يـك    . اند  كرده

) ريزي، عمـل و تعمـق  طرح(اي  مرحلهفرآيند سه 
كه در مجموع از شش گام تـشكيل شـده اسـت،            

  :اين مراحل عبارتند از. كننداشاره مي
ريزي؛ اين مرحله خود از سه گام   طرح: مرحله اول 

  :تشكيل شده است
aشناخت و درك مسأله:  گام اول  
aمشخص كردن پروژه :  گام دوم  
aگيري هاي اندازهتعيين شاخص:  گام سوم  

  

 عمل؛ اين مرحله از يك گام تـشكيل         :مرحله دوم 
  :شده است
aاجراي عمل و مشاهده نتايج:  گام چهارم  

  

تعمق؛ اين مرحله از دو گام تـشكيل        : مرحله سوم 
  :شده است
aارزشيابي نتايج:  گام پنجم  
aتعمق در مورد پروژه:  گام ششم  

در دنباله بحث، مراحل اجراي تحقيق در عمل به         
و نوشـتاري   ) ۲نمـودار شـماره     (موداري  صورت ن 

  .ارائه شده است

                                                
  طالب ارائه شده در دنباله بحث از مقاله  در تدوين م۶۲

Kuhne and Quigley) ۱۹۹۷ ( استفاده شده است.  
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 گام اول مسأله مورد مطالعه و چگونگي و         در
بررسي . گرددزمان مداخله در مسأله مشخص مي     

هـاي الزم، گفتگـو بـا    و شناخت مسأله و مداخلـه    
افراد آشنا با مسأله، بارش مغزي و بررسي پيشينه 

در گـام اول بايـد      . مرتبط با مسأله ضروري اسـت     
پذير بودن، قابل حل بودن و با ارزش بودن تحقيق

بـراي ايـن    . أله براي پـژوهش مـشخص شـود       مس
هاي زير ضـروري    سئوالمنظور پيدا كردن پاسخ     

  :است
aمسأله اصلي چيست؟   
aچرا اين مسأله وجود دارد .  
a   ــه ــر را چگون ــورد نظ ــسأله م ــر م ــراد ديگ  اف

  بينند؟ مي
a         آيا مسأله قبالً بررسي شده است؟ پيشينه آن 

  كدام است؟
aاســت كــه اي آيــا ايــن واقعــاً همــان مــسأله 

خواهيد وقت خود را صرف حـل كـردن آن           مي
بكنيد؟ آيا افـراد ديگـر تمايـل دارنـد در ايـن             

  فعاليت با شما همكاري كنند؟
aداليل عمده و بارز وجود اين مسأله كدامند؟   

گيـري بهتـر   با خاطر داشته باشيد كه براي نتيجه 
هـاي ممكـن بـراي مداخلـه را         بايد تمـام ايـده    

  .فهرست كنيد
 دوم چگونگي سـازمان دادن مداخلـه و         در گام 

 بيـان   ايجاد تغييـر در مـسأله بـه صـورت دقيـق           
بدون روشن شدن مسأله اصلي و تمركـز      . شود مي

روي طرح عملي كه از مداخله مورد نظر حمايـت     
توان نوع مداخله را بـه صـورت مفيـد و         كند، نمي 

  :براي اين منظور. كارآمد مشخص كرد
aا عبــارت كلــي مداخلــه پيــشنهاد شــده را بــ :

توصيف كنيد؛ زماني كـه مداخلـه وارد خواهـد          
. شد و علت تعيـين ايـن زمـان را بيـان كنيـد             

ــي  ــا م ــه آي ــد ك ــروژه را مــشخص كني ــوان پ ت

هاي اي به اجرا در آورد كه بتوان فعاليت        گونه به
  .مورد نظر را مشاهده كرد

a مواد و وسايل مورد نياز براي اجراي فعاليت و 
  .ص كنيد را مشخچرايي آن
a      هـا بـراي اجـراي      كساني كه بايد موافقـت آن

  .فعاليت كسب شود را مشخص كنيد
a        چگونگي شركت افراد در پروژه، مطلع كردن 
  .ها را معلوم كنيدها و كسب نظر موافق آنآن
a          همكاراني كه تمايل دارند در جريـان اجـراي 

فعاليت شما را ياري دهنـد و اجـراي پـروژه را            
و كـساني كـه بايـد در پايـان          ارزشيابي كننـد    

ــل را    ــراي عم ــل از اج ــايج حاص ــيابي نت ارزش
  .ارزشيابي كنند مشخص نمائيد

  

گيـري، معيارهـاي    هـاي انـدازه   گام سوم شـاخص   
بندي شده براي مداخله    گيري و برنامه زمان   اندازه

 زمـاني   تحقيق در عمل به برنامه    . گيردرا دربرمي 
 آزمـايش يـا مداخلـه چـه         (براي اجراي مداخلـه     

، زمــان مناســب بــراي )كــشد؟مــدت طــول مــي
ارزشيابي چه موقـع    (ارزشيابي از تأثيرات مداخله     

و معيــار مناســب بــراي ) انجــام خواهــد گرفــت؟
بازده موفق در اين پروژه كدام      (ارزشيابي از پروژه    

پس از تعيين معيارهاي مناسب     . نياز دارد ) است؟
ت مداخلـه انجـام     گيري سـطح موفقيـ    براي اندازه 

  :گرفته، بايد مشخص كرد كه
a           خط پايه كدام است و راهبرد جديـد چگونـه 

  با راهبرد قديم مقايسه خواهد شد؟
a معيارهــاي موفقيــت كــدام هــستند و دليــل 

  انتخاب معيارها چيست؟
a     آوري هـايي بـراي جمـع      از چه روش يا روش

اطالعات، مـشاهده و ثبـت اطالعـات اسـتفاده          
  خواهد شد؟

ــا روشجمــ هــاي مختلــف ع آوري اطالعــات ب
دار بودن و روايـي بيـشتر       ، به معني  )سازيمثلث(
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توان مي. كند  هاي تحقيق در عمل كمك مي     يافته

آوري اطالعـات   هاي مختلفي جهت جمـع    از روش 
هـاي مـؤثر اسـتفاده ار    يكـي از روش  . بهره گرفت 
هـاي روزانـه بـراي    نگاري يا يادداشـت روش واقعه 

ثبـت  . هاسـت هـا و بـازده    فعاليـت گيري دقيق   پي
اطالعات و مقايسه فراواني وقوع اعمال و رفتارهـا         

ــي    ــل م ــق در عم ــروري تحقي ــش ض ــدبخ . باش
نامه، هاي ميداني، تحليل محتوا، پرسش    يادداشت

گيـــري از ضـــبط صـــوتي و تـــصويري و بهـــره
آزمـون بـراي تعيـين ميـزان          آزمـون و پـس      پيش

آوري تغييرات ايجاد شـده از ديگـر منـابع جمـع          
  .آينداطالعات در اين روش به شمار مي

در مرحله دوم يعني مرحله عمل، مداخله يا عمل       
آيد و نتايج حاصـل از آن  مورد نظر به اجرا در مي     
ايـن مرحلـه، گـام      . گيـرد مورد مشاهده قرار مـي    

براي اجراي دقيق ايـن     . گرددچهارم را شامل مي   
  : پاسخ داده شودسئوالمرحله بايد به چند 

a آيا طرح و برنامه واقعي در حال اجرا است؟  
a  هـا بـه همـان صـورتي كـه در طـرح              آيا داده

  شوند؟آوري ميبيني شده، جمعپيش
aگيري آوري اطالعات براي پيها جمع آيا شيوه

  آنچه در حال اجرا است، مناسب هستند؟
a        آيا به منظور كسب حمايت همكاران پژوهش 

 و دريافت نظر    در مورد آنچه در حال اجرا است      
آنان براي آنچه كه بايد در مرحله ديگر صورت         
  گيرد، ارتباط سازنده و مفيد برقرار شده است؟

مرحله سوم يا مرحله تعمق در برگيرنده دو گام 
هـاي حاصـل از اجـراي       است؛ ارزشـيابي از بـازده     

گيري در ها و تصميممداخله، تعمق در مورد بازده  
هـاي  س يافتـه  هـاي بعـدي بـر اسـا       مورد فعاليت 

  .حاصل از اجراي پژوهش
در گام پنجم پس از اجراي مداخلـه زمـان آن           

ش رسـد كــه همـراه بــا همكـاران پــژوه   فـرا مــي 

. آوري شده مورد بررسي قرار گيرندهاي جمع داده
  :هاي عمده در اين گام عبارتند ازسئوال
a آوري شـده در مـورد مـسأله و    هاي جمع  داده

  دهد؟يمداخله چه چيزي را نشان م
a   تا چه ميزان معيار تعيين شده براي موفقيـت 

  حاصل شده است؟
aهاي كسب شده قابل توجه كدامند؟ يافته  
aكنند؟ ديگران در مورد پروژه چگونه فكر مي  

هـاي حاصـل از مطالعـه بـه         كه داده پس از آن  
صورت مناسب مورد ارزشـيابي قـرار گرفـت و از           

ي طريق قـضاوت عينـي ارزش و شايـستگي نـسب      
يعني تعمق در _نتايج مشخص گرديد، گام ششم    

هاي اصلي در   سئوال. شودشروع مي _ مورد پروژه 
  :اين مرحله عبارتند از

a    چـه را كـه مـورد انتظـار بـوده            آيا پـروژه آن
  برآورده كرده است؟

a          ًآيا تغييرات مشاهده شده بيانگر آنچـه واقعـا 
  رخ داده هستند؟

a  عه بعـد بهتـر     توان اين پروژه را دف     چگونه مي
  انجام داد؟

aديگري از تحقيق ضروري است؟ آيا مرحله   
اگر مداخله در عمل نتيجه مثبت به بـار آورده          
باشد، تكرار مداخله، در صـورت همـراه بـودن بـا            

. دهـد تكرار نتيجه، روائي مطالعـه را افـزايش مـي    
چنين، اگر فرد ديگري همين مطالعه را تكـرار   هم

سد، سطح روايـي مطالعـه      اي بر و به نتيجه مشابه   
توصيف روشن و مـشخص  . يابدباز هم افزايش مي   

از پروژه تحقيق در عمل ضـمن آنكـه ديگـران را            
هـاي ديگـر    براي استفاده از مطالعـه در موقعيـت       

دهد، زمينه را براي بسط روشـن حـوزه         ياري مي 
  .آوردتخصصي نيز فراهم مي
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پـژوهش كيفـي يـا      ). ۱۳۷۲(رضا   كيامنش، علي  -
فرآيند مستمر افزايش دانش تخصـصي، نـشريه        

، انجمـن   »پژوهش در مسائل تعلـيم و تربيـت       «
، ص  ۲ و   ۱ايراني تعليم و تربيت، تهران شـماره        

۳۱-۱۳.  
هاي ارزشيابي  روش). ۱۳۷۱( كيامنش، عليرضا    -

» علـوم انـساني   «كيفي، مجله علمي و پژوهشي      
، ۶ و   ۵سال دوم، شـماره     دانشگاه الزهرا، تهران،    

  .۴۳-۵۱ص 
: ارزشيابي آموزشـي  «). ۱۹۸۴. ( ولف، ريچارد ام   -

، ترجمه  »مباني سنجش توانايي و بررسي برنامه     
: ، چاپ چهارم، تهـران    )۱۳۸۱(عليرضا كيامنش   
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   آنیمشتق توابع گسسته و کاربردها
  یچ تومانیاندمگر

  
  :مقدمه

) را در بازه     xمتغير   )ba,  نامنـد   پيوسته مي
هرگاه تمام مقادير در اين بازه را بپذيرد، در غيـر           

توانـد  اين گسستگي مي  . صورت گسسته است  اين
با اين . در يك نقطه، چند نقطه يا تمام نقاط باشد

توصيف، در جهان فيزيك منظور جهان خـارج از         
رياضي، متغير پيوسته وجود ندارد و اين به دليل         

 طول  xمثالً اگر . گيري است ندازهوسايل موجود ا  
تواند مقـدار   نمي x باشد،   ۱۰۰،۲۱۰قد و در بازه     

 را بپـــذيرد و برحـــسب ۱۲۵,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸
  . تعريف، متغير پيوسته نيست

  

  : تابع گسسته-١
ــسته را   ــر گسـ ــث متغيـ Nnدر ايـــن مبحـ ∈ 

RNfم و گيـــري مـــي را تـــابع گســـسته :→
  . ناميم مي

  
دنباله حقيقي، دنباله مختلط، دنباله توابع      ) ۱مثال

هـا و غيـره   اي از ماتريسحقيقي و محتلط، دنباله  
ــستند   ــسته هــ ــع گســ ــورت توابــ ــه صــ . بــ

( )32: ×→ MNf با ضابطه   

( ) 








+
−

=
nn

nnn
nf

11
1

2

2

  

  . تابع ماتريسي گسسته است
  

تصاعد حـسابي، تـصاعد هندسـي، اعـداد         ) ۲مثال
  . اندفيبوناتچي مقادير حاصل از توابع گسسته

  

  :  مشتق توابع گسسته-٢
ــته     ــابع پيوس ــشتق ت ــرای م ــف ب ــسب تعري برح

RRf)  حقيقي(    داريم :→
( ) ( ) ( )

h
xfhxfxf

h

−+
=′

→0
lim.  

در اينجا صفر كـوچكترين عـدد حقيقـي از نظـر            
از ( به معني ميل كردن h→0و قدرمطلق است 

به صورت پيوسته به سـمت صـفر        ) چپ يا راست  
  . است

ــي    ــسته حقيق ــابع گس ــال در ت RNfح →: 
 و ميــل كــردن فاقــد معنــي ۱كــوچكترين عــدد 

 بـه   fبنابراين مشتق گسـسته تـابع       . خواهد بود 
با اقتبـاس از تعريـف      (شود  صورت زير تعريف مي   

  ) مشتق تابع پيوسته
( ) ( ) ( )nfnfnf −+=′ 1  

به دليـل سـاده بـودن تعريـف مـشتق گسـسته،             
  .گونه فرمولي مورد نياز نخواهد بود هيچ

هاي زياد در مشتق تابع پيوسته، بـه علـت         فرمول
  . شوندوجود حد در تعريف مشتق ظاهر مي

  
RNfاگر    ) ۱) ۳مثال  تـابع ثابـت باشـد        :→

( ) λ=nf  
  برحسب تعريف 

( ) ( ) ( ) 01 =−=−+=′ λλnfnfnf  
)براي تابع هماني  ) ۲ ) nnf =  

)برحسب تعريف   ) 11 =−+=′ nnnf  
RNfبــــراي تــــابع ) ۳  بــــا ضــــابطه :→

( ) nanfRn =∈ ,   
( ) ( ) nnn aaaanf 11 −=−=′ +  

  ، a=2حالت خاص  
( ) ( ) nn nfnf 22 =′⇒=  

ــي و   ــابع حقيقــــ ــشيني تــــ ــه جانــــ کــــ
پيوسته ( ) ( ) nenfe ==   .است2.

RNfبـــراي تـــابع  )  ۴  بـــا ضـــابطه   :→
( ) 2nnf =  

( ) 12 +=′ nnf  
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ــابع) ۵ ــراي تـ )بـ ) knnf ــف برحـــسب=  تعريـ

( ) rk
k

r

r
n nCnf −

=
∑=′

1
  

RNfبــــراي تــــابع  ) ۶ ــابطه  :→ بــــا ضــ
( ) ( ) ( )nVnUnf =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )nVnUnVnUnVnUnf +′+′=′
ــل بــــه     ) ۷ ــف تــــوان فاكتوريــ ــا تعريــ بــ

)صورت ) ( ) ( ) ( )1...1 +−−== knnnnnf k  
)خواهيم داشت  ) )1( −=′ nknnf  

)براي سري تيلور    ) ۸ )nf    0 طول نقطهn   داريم 

( ) ( )( )( )k

k

k

nn
k
nfnf 0

0

0

!
−=∑

∞

=

  
طبيعي اسـت كـه انتگـرال تـابع گسـسته بـه         ) ۹

)صورت   ) ( )∑∫
=

=
n

nt

n

n

tfdttf
00

 است که در اينجـا       

dt خواهد بود۱ مقدار ثابت  .  
  

   از مشتق گسسته ی کاربرد-٣
  بازگشتیحل معادالت : الف

اي چنان باشد كه هر جمله آن برابر        ه دنباله هرگا
تركيبي از جمـالت قبـل يـا بعـد آن باشـد يـك               

ــثالً معادلـــه بازگـــشتي ايجـــاد مـــي شـــود، مـ
032 12 ≥−= ++ naaa nnn  ــا  يـــــــــــــ
daa nn +=+1 ، nn qaa  تـــــــصاعدهاي 1+=

  . كنندحسابي و هندسي را توليد مي
  

  : هاتعریف
باالترين انديس و كـوچكترين انـديس       تفاوت  ) ۱

ــه     ــه معادل ــشتي را رتب ــه بازگ ــود در معادل موج
  . نامند مي
هرگاه در معادلـه بازگـشتي ضـرايب جمـالت          ) ۲

ــديس ــت باشــند آندار ثاان ــت ب ــا ضــرايب ثاب را ب
صــورت بــا ضــرايب متغيــر درغيــراين. نامنــد مــي
  . نامند مي
دار، جمــالت هرگــاه غيــر از جمــالت انــديس) ۳

 موجود نباشند، معادله را همگن يا بـدون         ديگري
نامند، در غير اينصورت ناهمگن يـا       طرف دوم مي  

  . با طرف دوم خواهد بود

دار درجـه اول باشـند،      هرگاه جمالت انـديس   ) ۴
  . نامندمعادله را خطي مي

هــر معادلــه بازگــشتي يــك معادلــه ديفرانــسيل 
  مثالً معادله مرتبه اول ناهمگن . گسسته است

naa nn +=+1  

naa
naaa

nn

nnn

=−′
+=−

+

+

2
2

1

1  

  
تـوان از   در نتيجه براي حل معادله بازگشتي مـي       

  : قواعد معادله ديفرانسيل كمك گرفت
اگر معادله بازگـشتي بـا طـرف دوم باشـد، ابتـدا             

مثالً برای . كنيممعادله بدون طرف دوم را حل مي
012حل معادله   =++ ++ nnn aaa βα  

ــواب ــايي را ج ــورت ه ــه ص nب
n ra ــستجو =  ج

  .كنيم مي
00 22 =++⇒=++ βαα rrrr nn ــه  كــــ

ــي  ــسر م ــه مف ــان معادل ــدهم ــر . باش  2r و 1rاگ
هــــاي معادلـــــه مفــــسر باشـــــد    جــــواب 

( ) nnh
n BAra 21 ς+=جواب عمومي خواهد بود  .  

 داشـته باشـد،     rاگر معادله مفسر جواب تكراري    
ــواب عمـــــــومي بـــــــه صـــــــورت   جـــــ

( ) ( ) nnh
n rBAa   . خواهد بود=+

  
بـــراي حـــل معادلـــه بازگـــشتي    ) ۴مثـــال

065 12 =+− ++ nnn aaa داريم   
0652معادله مفسر  =+− rr  

( ) ( )nn
n BAa

r
32

3,2
+=

=
  

  
 كه  اگر دو شرط اوليه داده شوند، مقـادير ثابـت          

A   و B  بـراي حـل   .  قابل محاسبه خواهنـد بـود
معادله بازگـشتي بـا طـرف دوم، هماننـد معادلـه        
ديفرانسيل ابتدا، معادله بازگشتي بدون طرف دوم 

كنيم، سپس يك جواب خصوصي براي      را حل مي  
معادله بازگـشتي بـا طـرف دوم، هماننـد معادلـه        

 مطابق جدول زير، ايجـاد و نتيجـه را           ديفرانسيل
  كنيمبا جواب معادله همگن، جمع مي
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  . دقيقاً آنچه در معادالت ديفرانسيل وجود دارد
  

نوعي باكتري داراي رشدي به نسبت هـر        ) ۵مثال
 باكتري در ۳۰۰۰هفته، سه برابر هفته قبل است، 

 بـاكتري  ۳۵۰۰اختيار گرفته، پس از يـك هفتـه         
 بـاكتري بــراي تكثيــر در  ۲۰۰.  كــرديمشـمارش 

ايـن عمـل هـر هفتـه        . محل ديگر منتقل كرديم   
 هفتــه چنــد بــاكتري nپــس از . تكــرار  گرديــد

  . موجود خواهد بود
       در نتيجه                                         

  
  
  
  
  

  جواب همگن،
  جواب خصوصي 

  )  صه است، جواب معادله مشخ۱چون (
( ) ( )
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ــال ــه )۶مثـــــــــــ  در مجموعـــــــــــ

{ }nSnSn ,...,3,2,10,0 =≥=⇒= φ
هايي كه شامل دو عدد متـوالي       تعداد زيرمجموعه 

ــداد جــواب  ــد اســت؟ تع ــستند، چن ــا را ني  naه
  : گيريم مي

ــر  ــت رخ  ⊃SAاگ ــد دو حال ــواب باش ــك ج  ي
  . دهد مي

ــت اول An: حالــــ ــت ∋ ــن حالــــ ، در ايــــ
{ } ( ) AnnA ∉−−   . قرار داردna−2 در ,1

 Aتوانـد در     مـي  na−1پس  . ∌naA: حالت دوم 
  . باشد

221بنابراين   ≥+= −− naaa nnn    كه معادلـه 
  .  فيبوناتچي استبازگشتي

ــه    ــرط اوليــ ــا شــ 10بــ =a ،21 =a داراي 

.جواب
2
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تايي از ارقـام صـفر و       nهاي  تعداد دنباله ) ۷مثال
اگر . يك كه دو صفر مجاور هم نباشند چند است        

  :گاه بناميم، آنnaها را تعداد حالت
  در خانه آخر صفر باشد: حالت اول

  
  

صورت، در خانه ماقبل آخر الزاماً بايد يـك     در اين 
  .  خواهد بودna−2ها قرار گيرد، و تعداد اين حالت

  در خانه آخر صفر نباشد: حالت دوم
  

  

صورت در خانه ماقبل آخـر صـفر يـا يـك            در اين 
 خواهـد  na−1هـا  باشد و تعداد اين حالت تواند  مي
  .بود
1,0نتيجه    در 1021 ==+= −− aaaaa nnn 

  .كه مجدداً معادله بازگشتي فيبوناتچي است
  

___________  
  :منابع
رياضـيات گسـسته، م تومانيـان،       ای بر   مقدمه) ۱

  ۱۳۸۰، سال دانشگاه امام حسين
ه دکتر ، ترجمرياضيات گسسته، گريمالدي) ۲

  محمدعلی رضوانی و دکتر بيژن شمس

١     ٠ 

٠      ١ 

  طرف دوم  جواب خصوصی
  Aثابت 
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٦٠  

   تازه به تفاضل متقارنینگاه
  جواد بهبودیان
  دانشگاه شیراز

  

هاي درسي و دانشگاهي تنها     در برخي كتاب  
در ايـن   . شودبه تعريف تفاضل متقارن بسنده مي     

هاي تفاضل متقارن و ارتبـاط آن بـا         گفتار ويژگي 
مفهوم . دشواي بررسي ميهاي مجموعهساير عمل

عضويت در تفاضل متقارن چنـد مجموعـه بيـان          
سرانجام ساختار تفاضل متقارن از نظـر       . گردد  مي

آناليز رياضي و جبر نو در ارتباط با متريك و گروه 
  .شودمطالعه مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

   مقدمه
 يك مجموعه نـاتهي دلخـواه،       Sفرض كنيد   

ــه مرجــع، و  }:{مجموع SAAP ــه=⊃  ، مجموع

,,... را با حـروف      Sاعضاي  .  باشد Sتوان   ba  و 
,,... را با حروف Pاعضاي  BAدهيم نشان مي.  

اي كــه روي هـاي مجموعـه  دانـيم عمــل مـي 
ها اعضاي  دهند و با انجام آن     انجام مي  Pاعضاي  

Pآيند عبارتند ازدست مي به:  
AB، اجتمـاع    ∪BAعمل دوتائي متقارن    ) ۱ , ،

BAرا با كه آن    .دهيم هم نشان مي+
AB، اشـتراك ∩BAتقـارن  عمل دوتائي م ) ۲ , ،

  .دهيم  هم نشان ميBAكه آن را با 
BAعمل دوتـائي نامتقـارن    ) ۳  از  B، تفاضـل    −
A.  
 كه برابر است بـا      A، مكمل   ′Aعمل يكتائي   ) ۴

AS −.  
BA BA برابر است با − ′∩.  

عمل دوتائي متقارن ديگري به نام تفاضل متقارن       
 نـشان داده    ∆به صورت زيـر تعريـف و بـا نمـاد            

  :شود مي
BABAABUBABA ′+′=−−=∆ )()(  

BAبه مجموعه    گويند و به   جمع بول هم مي   ∆
، B يـا در     A اسـت كـه در       Sمعناي اعضائي از    

  .ولي نه در هر دو هستند
هاي دوتائي باال بـه منزلـه يـك    هر يك از عمل 

),(ره  تابع دو متغي   BAf     با دامنـه PP  و بـرد    ×
Pباشد  مي.  

 ∆هــاي درســي معمــوالً بــه تعريــف در كتــاب
هـاي آن كمتـر توجـه    شود و به ويژگي   بسنده مي 

هــاي كمــك البتــه در برخــي كتــاب. گــرددمــي
 ∆هاي   حدودي ويژگي  المسائل تا   آموزشي و حل  

  .ممكن است يافت شوند

BA∆  

CBA ∆∆  
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گذرد بـه شـرح زيـر در        آنچه در اين گفتار مي    

  :باشدچهار بخش مي
  .ايهاي مجموعه با ساير عمل∆ ارتباط -۱
ــركت-۲ ــذيري  ش ــضويت در ∆پ ــوم ع  و مفه

  . عهتفاضل متقارن چند مجمو
  .P روي ∆ ساختار يك متر يك با -۳
 بـه   ∆ به عنوان يـك گـروه بـا          P ساختار   -۴

  .عنوان عمل ضرب
  

  ایی مجموعهها با سایرعمل∆ ارتباط-١
ــاط   ــر ارتب ــط زي ــا ســاير عمــل ∆رواب ــاي  را ب ه

  :كننداي بيان ميمجموعه
)()( BABABA ∩−∪=∆  

)()()( CBCACBA ∩∆∩=∩∆  
)()( BABABA ′∪′∩∪=∆  

BABA ′∆′=∆  
  :در ضمن داريم

φ=∆ AA  
SAA =′∆  

AA =∆φ  
گونـه  ايـن . شـوند ط ديگر هم يافت مـي     البته رواب 

شـوند، بـه    ها ديده مـي   روابط، كه در برخي كتاب    
 و تساوي دو مجموعه، به آسـاني        ∆ياري تعريف   

براي تنوع به اثبـات رابطـه كمـي         . شوندثابت مي 
  .پردازيمزير مي دشوارتر

)()()()( 22112121 BABABBAA ∆∪∆⊂∪∆∪

  
 طـرف چـپ،     دهـيم كـه   براي اثبـات نـشان مـي      
، ∩ و  ∪به جـاي نمـاد      . زيرمجموعه راست است  

براي آساني، به ترتيب نماد جمع و ضرب به كـار           
  حال از تساوي . بريممي

YXYXYX ′+′=∆  
XYبراي هر مجموعه     ، قانون دمرگان و قـانون      ,

  : نويسيمكنيم و مييپخش استفاده م

  طرف چپ
)()()()( 21212121 BBAABBAA +′++′++=

)()()()( 21212121 BBAABBAA +′′+′′+=

221121212211 BAABAABBABBA ′′+′′+′′+′′=

      22221111 BABABABA ′+′+′+′⊂         
    )()( 2211 BABA ∆+∆=               
)()( 2211 BABA ∆∪∆=               

  

هـوم عـضویت در تفاضـل       و مف  ∆ پذیری شرکت -٢
  متقارن چند مجموعه 

   يعني رابطه ∆پذيري ركتش
)()()( ∗∆∆=∆∆ CBACBA  

  .توان ثابت كردرا به دو طريق مي
، بـا   ∆با استفاده از تعريف و معنـاي        ) طريق اول 

 از ∗)(شود كه طرف چپ اندكي تعمق، معلوم مي
CBAهائي كه تنها در يكي از       xمجموعه يا در  ,,

طرف راست هم   ). در تعدادي فرد  (هر سه هستند    
بنابراين دو طرف برابرنـد و      . همين ويژگي را دارد   

CBAاز اين به بعد هـر طـرف را بـا              نـشان   ∆∆
  .دهيممي

بــراي آســاني، تفاضــل متقــارن هــر ) طريــق دوم
XY    را با P در ,

YxYXYX ′+′=∆ \  
 را به ياري اين     ∗)(حال دو طرف    . دهيمنشان مي 

خـواهيم  . دهـيم رابطه و قانون دمرگان بسط مـي      
  داشت 

CBACBACBACBA
CBACBA

+′′+′′+′′=
∆∆=∆∆ )()(  

پـذيري و مفهـوم    ا درسـتي شـركت    هـ اين تساوي 
CBAx ــق∋∆∆ ــاي تعل ــه معن ــه xرا ب  تنهــا ب

CBAتعداي فرد از    .كنند بيان مي,,
nAAAاينك دنباله متنـاهي      .,..,,  را در نظـر     21

جــاي هــا را بــهگيــريم و تفاضــل متقــارن آنمــي

nAAA ∆∆∆ i با   21...
n

i
A

1=
بـا  . دهيم نشان مي  ∆
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٦٢  

iتوان ثابت كرد استقراي رياضي مي
n

i
AX

1=
 به ∋∆

هـا  iA به تعدادي فرد از      xمعناي اين است كه     
  .تعلق دارد

پـذيري  هاي زير بـر اسـاس شـركت       حال به مثال  
  .پردازيم مي

},,,,,,,{ فرض كنيد )۱مثال hgfedcbaS =  
},,,,{},,,,{,},,,{ gfdbaCfcbaBdcbaA ===

CBA مجموعه    . را بيابيد∆∆
CBAهر عضو: حل CBA تنها در يكي از ∆∆ ,, 

يــــا در هــــر ســــه هــــستند، بنــــابراين     
},,,,{ gecbaCBA =∆∆  

ــال ــ۱در مثــال  )۲مث )(ه ، مجموع ′∆∆ CBA را 
  .بيابيد

)(هر عـضو    : حل ′∆∆ CBA       در هيچكـدام يـا در 
CBAتنها در دوتا از    :بنابراين داريم.  هستند,,

},,{)( hfdCBA =′∆∆  
},,,,{كه دقيقاً مكمل  gecbaباشد مي.  

ــال )( )۳مث ′∆∆ CBAــل ر ــسب عم ــاي ا برح ه
  .اي بسط دهيدمجموعه

  : داريم۲توجه به مثال با : حل
CBACBACBACBACBA ′′′+′+′+′=′∆ )(  

   نشان دهيد كه )۴مثال
CBCABA =⇒∆=∆  

 بيـان  ∆اين مثـال قـانون حـذف را بـراي عمـل       
  .كند مي
  :نويسيمبراي اثبات مي :حل

ACAABA ∆∆=∆∆ )()(  
)()( AACAAB ∆∆=∆∆  

φφ ∆=∆ CB  
CB =  

   نشان دهيد كه )۵مثال
)()( CBBACA ∆∆∆=∆  

 ∆بــراي ) بــا تــساوي(ايــن يــك رابطــه مثلثــي 
  .باشد مي
كنيم تا طرف چـپ     طرف راست را ساده مي     :حل

  . دست آيدبه
   طرف راست

CACABBCA ∆=∆∆=∆∆∆= φ)()()(  
  

  Pی رو∆ ساختار یك متر یك با -٣ 
تـوان   مـي  ∆خواهيم ببينيم بـا     در اين بخش مي   

 سـاخت، يعنــي فاصــله دو  Pيـك متريــك روي  
BAمجموعه   نقطـه، بـا يـك      را، مانند فاصله دو     ,

  .عدد نامنفي بيان كرد
 را بتـوان    Aكنيم هر مجموعـه     نخست فرض مي  

)(نحوي با عدد نامنفي     به Am      به نام انـدازه ،A ،
 يك ناحيه متنـاهي     Sمثالً اگر   . گيري كرد اندازه

)( باشـد،    S زير مجموعه    Aاز صفحه و     Am  را 
 يـك مجموعــه  Sاگـر  . گيـريم  مـي Aمـساحت  

)(شماراي متنهاي باشـد،    Am   را تعـداد اعـضاي 
A اگر  . گيريم ميS       فضاي نمونه يـك آزمـايش 

ــصادفي ــد،   Aو  ت ــشامد باش ــك پي )( ي Am را 
 mبنابراين معقول اسـت   . پنداريم مي Aاحتمال  

  .را تابع اصول زير فرض كنيم
   نامنفي است m -الف 
  =)(φm -ب 
∩=φپذير اسـت يعنـي بـراي      جمع m -ج   BA 

  :داريم
)()()( BmAmBAm +=∪  

  :با اين اصول به آساني داريم
)()()( BAmAmABm ∩−=−  

)()( BmAmBA ≤⇒⊂  
)()()()( BAmBmAmBAm ∩−+=∪  
)()()()( BAmBmAmBAm ∩−+=∆ 2  

)()()( BmAmBAm +≤∆  
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)()()( CBmBAmCAm ∆+∆≤∆  

).()(حال تابع دوتائي     BAmBAd  بـا دامنـه     =∆
PP  بـا   dتابع  . گيريم را درنظر مي   R+ و برد    ×

هاي زير  داراي ويژگيmاي  توجه به روابط باال بر    
  :است

≥),()1( BAd  
),(),()( ABdBAd =2  

=⇒= ),()( BAdBA3  
),(),(),()( CBdBAdCAd +≤4  

),(آيا   dP       يك فضاي متريك است؟ پاسخ منفي 
)(,)(,)(است زيرا    ريـك  هاي يك مت   از ويژگي  124

),(=.  يك طرفه اسـت    3)(باشد، ولي مي BAd 
BAمستلزم    بلكه داريم . باشد نمي=

( )
)()(),(

0,
BmAmBAd

BAd
=⇒

⇒=  

، mبراي اثبات با اسـتفاده از روابـط مربـوط بـه             
=∆=                    : داريم  )(),( BAmBAd  

=∆−+ )()()( BABmAm 2  
=∆−+∩− )()()()( BAmBmBAmAm  

)()()( BAmBmAm ∩==  
  :بنابراين داريم

BABmAmBAd =≠>=⇒= )()(),(   
)()(هـاي   را با ويژگـي  dمعموالً   41  يـك شـبه   −

ارزي بطـه هـم   اگـر را  . نامنـد  مـي  Pمتريك روي   
BA~  ــه صـــورت ∆= را بـ )( BAm روي P 

توان يك فضاي متريك بـا      تعريف كنيم، آنگاه مي   
  .دست آورد بهdاين 
 يـك مجموعـه شـماراي       Sفرض كنيـد     )۶مثال

),(ن دهيـد    نـشا . متناهي باشد  dP     يـك فـضاي 
)(باشـد در صـورتي كـه        متريك مي  Am   تعـداد 

  . باشدAاعضاي 
  :كافي است نشان دهيم :حل

BABAd =⇒= ),(  

  در باال ثابت كرديم 

)()()(
)(),(

BAmBmAm
BAmBAd

∩==
⇒=∆⇒= 

  
 شته باشـيم هاي آخر اين است كه داالزمه تساوي 

BA =.  
  

 بـه عنـوان     ∆ به عنوان یك گروه با       P ساختار   -۴
  عمل ضرب 

 بـا  Pخواهيم نـشان دهـيم كـه     در اين بخش مي   
BA BA به عنـوان حاصلـضرب       ∆  يـك گـروه     ,

  :شود كه مالحظه مي. دهدتشكيل مي
BAبراي هر   ) ۱( ، مجموعه منحـصر بـه      P در   ,

BAفرد    ).بسته بودن( است P در∆
ــر  ) ۲( ــراي هــــــــ CBAبــــــــ  ،P در ,,
)()( CBACBA   )پذيريشركت (∆∆=∆∆
ــر ) ۳( ــراي هـــــ ــمP در Aبـــــ :  داريـــــ

AAA =∆=∆ φφ) φعضو واحد يا خنثي (  
∆=φ:  داريـم    P در Aبراي هـر    ) ۴( AA) A 

  )Aوارون 
),(بنابراين  ∆Pيك گروه است .  

 يـك مجموعـه شـماراي       Sفرض كنيـد    ) ۷مثال
ــر مجموعــهQمتنــاهي و   باشــند Sهــائي از  زي

 داري تعـدادي زوج     Q در   Aطـوري كـه هـر         به
),(نشان دهيـد    . عضو باشد  ∆Q     زيرگـروه، گـروه 

),( ∆Pاست .  
BAاگر  : حل )(,)( باشند   Q در   , AmBm در   و 

)(نتيجه   BAm ، يعني Qبنابراين .  زوج هستند∆
 بسته است يعنـي     ∆، تحت عمل    Pزيرمجموعه  

),( ∆Q زير گروه ),( ∆Pاست .  
  

  :خالصه
 را تنها   ∆هاي  ا ويژگي در اين مقاله سعي شد ت     

ناگفتـه  . ها شـرح دهـيم    به ياري تئوري مجموعه   
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٦٤  

توان نماند كه به ياري تابع نشانگر و جبر بول مي         
 بيان و ∆هاي ديگر براي هاي باال و ويژگي ويژگي
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