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 گروه هاي آموزشي
 خانه هاي رياضيات 
و مسابقات رياضي

مسابقات  رياضيات،  خانه هاي  آموزشي،  گروه هاي  كليدواژه ها: 
رياضي.

مقدمه
در كوران برنامه ريزي و تأليف كتب رياضي ابتدايي و راهنمايي (۶۸-
۱۳۵۹)، كه قسمتي از آن در زمان َفترت دانشگاه ها۱ و بيشتر با همكاري 
بروشور  اعضاي هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم صورت مي گرفت، 
برگزاريICME۵ ۲ كه در آن شرايط ثبت نام، تاريخ و محل برگزاري آن 
را مشخص ساخته بود، به دفتر برنامه ريزي و تأليف رسيد. در اين هنگام، 
هيئت برنامه ريزان و مؤلفان، تأليف بعضي از كتب مربوطه را به پايان رسانده 
مشغول بازآموزي معلمان بودند. لذا، فكر كردند كه شركِت جمعي از اين 
هيئت در اين كنفرانس بين المللي رياضي مي تواند در كار بهبود برنامه ريزي 

و تأليف هاي جديد و بازآموزي ها تأثير مثبت گذاشته و مفيد واقع شود.
درخواست آنان از طريق گروه رياضي، به اطالع مقامات مسئول 
رسانده شد، خوشبختانه با اين پيشنهاد موافقت گرديد و قرار شد يك گروه 
۵ نفري از شوراي تأليف و برنامه ريزي درسی رياضي در اين كنفرانس 

شركت كنند.
مؤلفان، ضمن تحقيق نيز دريافتند كه مسير اين مسافرت عبارت خواهد 
بود: ايران، چين، ژاپن، سنگاپور، استراليا كه محل برگزاري اين كنگره 
بود. بنابراين انديشيدند كه مناسب خواهد بود كه اين هيئت در برگشت از 
استراليا، در ژاپن توقفي داشته با مقامات آموزشي آن كشور هم نشست هايي 
داشته باشند و از چگونگي و نحوه ي آموزش، برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي 

رياضي در ژاپن نيز اطالعاتي كسب نمايند.

ميرزا جليلي، عضو هيئت تحريريه ي مجله
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از طرف سازمان پژوهش، نامه اي در اين زمينه به سفارت ايران در 
ژاپن نگاشته شد و از طريق وزارت امور خارجه ارسال گرديد تا در تاريخ 
ذكر شده در نامه، ترتيب برگزاري جلساتي با مسئولين برنامه ريزي و تأليف 

آن كشور با هيئت ايراني داده شود.

گروه هاي آموزشي
قابل ذكر است كه از كشور ژاپن در حدود صد نفر از تمام دوره هاي 
تحصيلي و دانشگاه ها، همراه با خبرنگاران و فيلمبرداران در كنگره ي در 
شهر آداليد استراليا شركت كرده بودند؛ آن ها به گرو ه هاي مختلف تقسيم 
شده در تمام جلسات اصلي و سوكمسيون ها (جلسات فرعي) كنفرانس حاضر 
مي شدند و ضمن فيلمبرداري، مذاكرات را ضبط مي كردند تا در برگشت 

آن ها را ترجمه و به نظر و سمع همه ي معلمان كشور برسانند.۳
در ژاپن ما با مدير كل برنامه ي درسي و تأليف و ساير دست اندركاران 
آموزشي آن كشور جلساتي داشتيم و از آن ها خواستيم تا نحوه ي برنامه ريزي 

و تأليف و بازآموزي معلمان را در ژاپن تشريح كنند.
توضيح داده شد كه شوراي برنامه ريزي متشكل از كارشناسان،  (كه خود 
كار دانشگاهي نيز دارند) و نماينده ي معلمان تشكيل مي شود و كار شورا 
به طور پيوسته و دايمي ادامه دارد و هيچ گاه تعطيل نمي شود و اعضا نيز با 
ابالغ رسمي وزير انتخاب مي شوند. زماني كه برنامه ريزي جديد مطرح است 

جلسات هفته اي يكي دو بار و بعدًا با فاصله هاي بيشتر برگزار مي شود.
پس از پايان كار، برنامه هاي جديد از طريق روزنامه ها به اطالع تمام 
معلمان مي رسد و از آن ها خواسته مي شود ظرف مدت معيني كه تعيين 

شده، نظرات خود را در اين مورد به مركز ارسال دارند.
مؤلفان جديد نيز از ميان همين برنامه ريزان انتخاب مي شوند كه 
معموًال دو نفر از مؤلفان قبلي ثابت مانده و بقيه از بين جوانان مستعد و 
عالقه مند برگزيده مي گردند، البته ضمن تأليف، ساير اعضاي برنامه ريزي 
نيز به آن ها كمك مي كنند. هم چنين اضافه كردند كه كتب و برنامه ها در 
همه ي مدارس و كالس ها يكسان نيست؛ دانش آموزاني كه قصد ورود 
به دانشگاه هاي درجه اول مثل دانشگاه توكيو را دارند، بايد رياضيات 
پيشرفته تري بخوانند تا شايستگي پذيرش در آن دانشگاه ها را دارا شوند 
و كساني كه به دانشگاه هاي درجه ۲ يا كالج ها خواهند رفت، رياضي 
متوسط تري فرا مي گيرند و افرادي كه وارد بازار كار خواهند شد، حداقل 

از رياضي بهره مند مي شوند.
سؤال بعدي اين بود كه وقتي كتاب جديدي تأليف مي شود، معلمان 
را چگونه آموزش مي دهيد و با هدف و شيوه هاي تدريس آن كتاب آشنا 

مي سازيد؟

در جواب گفته شد كه ما به معلمان آموزش نمي دهيم و كالس هاي 
خاصي در اين زمينه تشكيل نمي شود؛ بلكه، اين خود معلمان هستند كه به 
هم آموزش مي دهند، بدين صورت كه معلمان هر ناحيه، منطقه يا شهرستان، 
به طور سنتي و عالقه ي ذاتي و مسئوليت شغلي همواره، خاصه در آغاز 
تدريس يك تأليف جديد، در مدرسه و حتي گاهي در خانه هاي يكديگر دور 
هم جمع مي شوند و جلسه ای تشكيل مي دهند و كتاب جديد را با توجه 
به كتاب معلم همراه كه در آن هدف و شيوه هاي تدريس و مطالب جديد 

تشريح شده است، مورد بررسي و انتقاد قرار مي دهند.
معلمان قديمي تجربيات كاري خود را در اختيار دبيران جوان قرار 
مي دهند و دبيران جديد مطالب تازه اي را كه در آخرين مراحل پيشرفت و 
تحول رياضي و آموزش در دانشگاه ها ياد گرفته اند، به اطالع دبيران قديمي 
مي رسانند. كساني كه در اين جلسه ها شركت مي كنند، معموًال كتاب جديد 
را همراه با كتاب معلم، قبًال خوب مطالعه كرده و نظرات خود را يادداشت 
نموده اند. سپس در اين جلسه ها، صفحه به صفحه ي كتاب درسي مطرح 
و مطالب آن مورد بحث واقع مي شود؛ و به نكات بسياري از جمله موارد 

زير توجه مي گردد:
ـ آيا كتاب، يا مقررات موجود در مدارس، قابل پياده شدن است؟

ـ آيا محتواي كتاب هدف ها را مي پوشاند؟
ـ آيا روش هاي جديد ارايه شده با توجه به قوانين جاري مدارس 

قابل اجرا است؟
ـ آيا دانش آموزي كه قصد ورود به دانشگاه خاص را دارد پس از 

خواندن اين كتاب، توانايي ورود به دانشگاه را پيدا مي كند؟
ـ آيا دانش آموزي كه وارد بازار كار مي شود، آن چه ياد گرفته است 

رفع نياز او را مي كند؟
ـ آيا مطالب تنظيم شده با وقت محدود كالس هم آهنگي دارد؟

ـ آيا مثال هاي هر بخش كافي و جامع است و مطالب و مفاهيم مطرح 
شده در آن بخش را روشن مي سازد؟ مسايل و تمرينات چطور؟

معلمان قديمي تجربيات كاري خود را در اختيار دبيران جوان قرار 
مي دهند و دبيران جديد مطالب تازه اي را كه در آخرين مراحل 
پيشرفت و تحول رياضي و آموزش در دانشگاه ها ياد گرفته اند، 

به اطالع دبيران قديمي مي رسانند
كساني كه در اين جلسه ها شركت مي كنند، معموالً كتاب جديد 
را همراه با كتاب معلم، قبًال خوب مطالعه كرده و نظرات خود را 

يادداشت نموده اند

معلمان قديمي تجربيات كاري خود را در اختيار دبيران جوان قرار
مي دهند و دبيران جديد مطالب تازه اي را كه در آخرين مراحل
پيشرفت و تحول رياضي و آموزش در دانشگاه ها ياد گرفته اند،

به اطالع دبيران قديمي مي رسانند
كساني كه در اين جلسه ها شركت مي كنند، معموالً كتاب جديد
را همراه با كتاب معلم، قبًال خوب مطالعه كرده و نظرات خود را

يادداشت نموده اند
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ـ آيا رياضي ارايه شده در سطح استانداردهاي بين المللي هست؟
ـ ...

اگر اتفاق افتاد كه معلمان يك منطقه در مورد يكي دو مطلب كتاب با 
هم اختالف نظر داشتند يا نتوانستند در رد يا قبول مطالبي تصميم بگيرند، 
آن گاه از مركز خواسته مي شود كه يك نفر از برنامه ريزان به منطقه اعزام 

گردد تا جوابگوي آن مشكالت باشد.
در آخر هر سال، اين شوراهاي منطقه اي نظرات و انتقادات خود را در 
مورد كتاب جديد جمع بندي و از طريق آموزش و پرورش محل به كميته ي 
برنامه ريزي ارسال مي د ارد تا آن چه از آن ها كه به جا و درست است در 

چاپ سال بعد تأثير داده شود.
شوراي برنامه ريزي و تأليف نيز موظف است نظرات و پيشنهادات 
شوراهاي محلي را مطالعه و مورد امعان نظر قرار دهد و نكاتي كه موّجه است 
بپذيرد و اعمال كند و نكاتي كه مردود و قابل دفاع است با ذكر دليل به هر 

منطقه جواب دهد. كتاب ها معموًال بين ۵ تا ۷ سال يك بار تغيير مي كنند.
گردهمايي معلمان نيز به طور پيوسته ادامه دارد و هيچ گاه تعطيل 
نمي شود و تنها فاصله هاي زماني بين هر دو شورا در زمان هاي مختلف 

تغيير مي كند.
در هنگامي هم كه بحث كتاب هاي جديد مطرح نباشد، مطالبي از اين 

قبيل مورد مطالعه قرار مي گيرند:
ـ چه كار كنيم تا آموزش رياضي در منطقه بهتر شود؟

ـ چگونه مي توان همه ي دانش آموزان را به رياضي عالقه مند كرد؟
ـ چگونه والدين مي توانند در آموزش رياضي به فرزندان خود كمك 

كنند؟
ـ  آيا از تجربه ي موفق يك معلم در يك كالس يا يك مدرسه مي توان 

در ساير مدارس استفاده كرد؟
ـ آيا معلمان به شيوه هاي آموزش توصيه شده توسط مؤلفان تا آخر كار 

توجه مي كنند يا بعد از مدتي هر كس به راه خود مي رود؟

ـ آيا كار معلم تنها تدريس است يا او هم مي تواند تحقيق كند؟
ـ ...

در برگشت از ژاپن، اينجانب نتيجه ي كنگره ي استراليا و توصيه هاي 
سخنرانان در مورد كمّيت و كيفّيت رياضي مدرسه اي و هم چنين خبر 
نشست هاي آموزشي ژاپن را كتبًا به مقامات مسئول گزارش دادم و به 
ويژه بر گردهمايي هاي خصوصي معلمان ژاپن تأكيد كرده از آن ها به نام 

«گردهمايي هاي آموزشي» ياد نمودم.
اين گزارش به آموزش و پرورش تهران ارجاع گرديد و قرار شد اين 
شكل گردهمايي هاي آموزشي معلمان ابتدا در چند ناحيه تهران اجرا شود 
تا در صورت موفقيت و مفيد واقع شدن، در ساير نواحي و شهرستان ها 

نيز پياده گردد.
بنده در شوراي مسئوالن ضمن خدمت مناطق استان تهران شركت 
كرده توضيحات الزم و كافي در مورد چگونگي كار اين گردهمايي ها و 

برنامه هاي آن ها در ژاپن ارايه دادم.
بعد از اين كه اين گردهمايي ها درچند ناحيه ي آموزشي تهران شروع 
به كار كرد، در جلسات اين نواحي نيز شخصًا شركت كردم تا جريان امر را 
از نزديك مشاهده كنم. در آن جا ديدم كه در اين گردهمايي ها به سخنراني 
چند دبير باتجربه در مورد اداره ي كالس ها يا شيوه ي آموزش يك مطلب 
يا تدريس يك موضوع خاص رياضي بسنده و اكتفا مي شود و حاضران 

در جلسه تنها مستمع اند.
آموزشي،  اين گردهمايي هاي  برگزاري  از  دادم كه هدف  توضيح 
سخنراني هاي فردي نيست بلكه نظر، بحث و گفتگو، بررسي  و تبادل 
ايده هاي مختلف همه ي شركت كنندگان در مورد كالس، مدرسه، كتاب، 
برنامه ها و ساير مسائل و مشكالت آموزشي موجود است و مطالبي را كه 
در صفحات قبل در مورد گروه هاي آموزشي در ژاپن ذكر شد؛ عينًا يادآوري 
كردم و اضافه نمودم كه الزم است در آخر اين نظرات را جمع بندي و به 
ادارات مسئول در هر قسمت، از جمله دفتر برنامه ريزي و تأليف ارسال گردد 
تا نسبت به آن ها رسيدگي به عمل آيد. بعد از تهران، اولين استاني كه اين 
طرح در آن پياده شد اصفهان بود كه آقاي دكتر علي رجالي استاد رياضي 
دانشگاه صنعتي اصفهان در ساماندهي، هدايت و ترغيب دبيران براي شركت 
در اين گونه گردهمايي ها نقش مؤثري ايفا كردند و معلمان را متقاعد ساخته 
كه تشكيل اين جلسات و شركت در آن ها به نفع خود دبيران است و به باال 
بردن سطح آموزش رياضي استان كمك مي كند. استان سوم شيراز و بعد 

مشهد و ... و به ترتيب در همه ي كشور اين طرح اجرا گرديد.
چون اين گردهمايي ها متولي رسمي نداشت، تصميم گرفته شد در 
ادارات آموزش و پرورش هر ناحيه، يك پست سازماني به نام «گروه های 

دانش آموزاني كه قصد ورود به دانشگاه هاي درجه اول 
مثل دانشگاه توكيو را دارند، بايد رياضيات پيشرفته تري 
بخوانند تا شايستگي پذيرش در آن دانشگاه ها را دارا 
شوند و كساني كه به دانشگاه هاي درجه ۲ يا كالج ها 
خواهند رفت، رياضي متوسط تري فرا مي گيرند و افرادي 
كه وارد بازار كار خواهند شد، حداقل از رياضي بهره مند 

مي شوند
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آموزشي» به وجود بيايد و يك دبير قديمي به طور پاره وقت (مثًال ۸ ساعت 
در هفته) وظايف و كارهاي مربوط را انجام دهد.۴

دفتر برنامه ريزي و تأليف نيز ضمن بخشنامه اي به همه ي مناطق كشور، 
اطالع داد كه از اين پس برنامه هاي فردي افراد در مورد كتاب ها پاسخ 
داده نمي شود؛ بلكه الزم است نظرات هر دبير ابتدا در شوراهاي آموزشي 
منطقه مطرح و در صورت رسيدن به جواب از طريق همان شورا به مركز 

ارسال گردد تا مورد بررسي واقع شود.

خانه هاي رياضيات
چون محل تشكيل اين گردهمايي ها نامعين و متغير و در مدارس 
مختلف برگزار مي شد و معموًال اطالع رساني از محل تشكيل شورا به 
همه ي معلمان مشكل بود، استان اصفهان تصميم گرفت كه مكان و 
محل ثابتي براي برگزاري اين شوراها درنظر گرفته شود و به اين ترتيب 

«خانه ی  رياضيات» معرفي و موجوديت پيدا كرد.۵
معموًال، در خانه ي رياضيات يكي دو نفر افراد وارد و عالقه مند هميشه 

هستند تا به سؤاالت و مشكالت مراجعه كنندگان پاسخ دهند. 

مسابقات رياضي
اما مسابقات رياضي، به دنبال ُافت دانش آموزان در رشته ي رياضي 
موجوديت پيدا كرد، بدين ترتيب كه اين مسابقات ابتدا بين دانش آموزان چند 
دبيرستان و بعد دبيرستان هاي شهرستان و در مرحله سوم بين دانش آموزان 
يك استان انجام مي پذيرفت و در نهايت، به صورت كشوري درآمد كه 
نتيجه ي آن «المپياد رياضي» بود كه دانش آموزان طبق دو مرحله انتخاب 
مي شدند. در شروع، اين مسابقات در استان برگزار مي شود و برگزيدگان 
استان ها در مسابقات كشوري شركت مي كنند كه از بين شركت كنندگان، ۵ 
نفر انتخاب (۲ نفر هم رزرو) به مسابقات المپياد جهاني كه هر سال در يك 
كشور برگزار مي شود اعزام مي گردند، اين افراد بدون كنكور وارد دانشگاه 
شده  به رشته ي مورد عالقه خود ادامه مي دهند. در آغاز، اين مسابقات 
و تشكيل كالس براي آن ها به عهده ي گروه رياضي دفتر برنامه ريزي 
و تأليف بود كه در اداره ي كالس، از اساتيدي چون دكتر كرمزاده، دكتر 

اسداهللا رضوي و مرحوم غيور، و... استفاده مي شد.
به  المپياد جهاني (دركوبا)  به  اين مسابقات  اولين هيئت اعزامي 
سرپرستي آقاي دكتر محمد علي نجفي و دستياری اينجانب صورت گرفت 
كه روز آن مسابقات آقاي «علي اصغر خانبان» مدال برنز گرفت و موجب 
تعجب ساير كشورها شد كه كشوري مثل ايران كه براي اولين بار در اين 

مسابقات شركت مي كند، موفق به اخذ مدال برنز گردد.
گروه رياضي از رهگذر اين مسابقات و مسافرت ها كلي تجربه مي آموخت 

كه متأسفانه چند سال بعد، اين فعاليت ها را از گروه رياضي گرفتند.
در حاشيه ي مسابقات رياضي قابل ذكر است كه استان اصفهان 
مدعي بود كه ما قبل از شروع مسابقات در اين كشور در استان خود اين 

مسابقات را برگزار مي كرديم.
شايد خواننده اي تعجب كند كه چگونه بنده بعد از گذشت اين همه 
سال از اصل موضوع، هنوز مطالب جزيي و كلي را به خاطر دارم و دقيق 
مي نويسم؛ بايد دانست كه اينجانب در زماني كه در دفتر برنامه ريزي و 
تأليف فعال بودم اين مطالب را در مناطق و شهرهاي مختلف بارها و بارها 

ذكر كرده ام؛ از اين جهت در ذهنم باقي مانده است.
موضوع در مورد ساير مطالبي كه قبًال نيز نگاشته ام عينًا همين طور 

بوده است.
از طرفي، چون ما در سال هاي ۱۳۵۶-۱۳۵۳، سخت درگير و مشغول 
آموزش كتب رياضي پايه هاي اول تا چهارم به دبيران سراسر كشور بوديم 
که در آن ها از مطالب كامًال مورد بحث قرار مي گرفت. بدين صورت كه 
آموزش دبيران شهرستاني در تمام طول تابستان ها و به صورت گروه هاي 
۲۰۰ نفري و هر گروه به مدت دو هفته و براي دبيران تهراني در سه گروه 
و هر گروه ۲ شب در هفته در طول سال تحصيلي انجام مي داديم؛ لذا بنده 
معضالت و مشكالت آموزش معلمان كشور را هنوز خوب به خاطر داشتم 
كه اين شيوه ي جديد آموزش معلمان در ژاپن را شنيدم؛ در نتيجه كامًال 

به مطالب توجه كرده يادداشت برمي داشتم.

پي نوشت
۱. در آن زمان به دانشگاهيان فقط گواهي انجام كار داده و حق الزحمه اي به كسي 

پرداخت نمي شد.
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۳. اين مطلب، ضرورت اعزام يك هيئت آموزشي زيادي را به اين گونه كنفرانس ها خاطر 
نشان مي سازد چه واقعًا هزينه ي آن هم به سود و نفع آن مي ارزد و ما هميشه در کوران 

رياضي روز كه در جهان مي گذرد قرار خواهيم گرفت.
۴. به قول آقاي دكتر كرمزاده استاد دانشگاه اهواز، هر طرحي كه ما از هر كجا بگيريم به 
مرور زمان در اجرا مسخ شده چيز ديگري از آب بيرون مي آيد؛ اكنون شنيده مي شود كه 
در بعضي ادارات آموزش و پرورش كار گروه هاي آموزشي بيشتر طرح سؤاالت امتحاني 

است و به ساير مطالب كمتر توجه مي شود.
۵. از وجود خانه ي رياضيات در ساير استان ها مطمئن نيستم.




