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  به نام خدا

  رياضيات چالش برانگيز، درون و فراي كالس

  سازماني  رويكردمنابع و  - درسي هاي فراي كالسچالش: 2فصل 

  .ويچ، و پيتر تيلورميشله ماسكيِتو، دجورد كاديهكارين ريشتر، بارتوليني بوسي، والريا پاندليوا، . پيتر كندروف، علي رجالي، ماريا جي

  

هاي هر نوع از آنها هاي رياضي فراي كالس را در نقاط مختلف دنيا مورد بررسي و تفحص قرار داده، درمورد ارزشانواع خاصي از چالشاين فصل وجود 
هايي است كه به طور دهنده تنوع بسيار برنامهشود كه نشانهاي بيشماري ارائه ميهمچنين مثال. كندبحث كرده و مشخصه خاص هر كدام را توصيف مي

  . شوندوفقيت آميزي در نقاط مختلف دنيا اجرا ميم

  مقدمه   1.2

امروزه . دهدهاي زيادي رخ ميمختلف و در مكان اطالعات و دانش به اشكال انتقال و يا كسب فرايند. تنها يكي از مهدهاي آموزش است كالس درسي
، راديو، تلويزيون و شبكه )كتاب، مجله و روزنامه(محصوالت منتشرشده . ود داردگرفتن و گذر كردن از كالس درسي وجهاي بسيار كارآمدي براي ناديدهروش

كه با رياضيات را در فضايي  آموزش فوق برنامهآموزان دانشبسياري از . كنندجهاني وب منابع اطالعاتي قدرتمندي هستند كه به موازات مدارس عمل مي
غير با مدرسان  اي از بيش از يك مدرسه هستند كهخاص دعوت شدههاي گروهعبارتي، كه به  شوند، شود، متقبل ميشناخته مي "حلقه"يا  كلوب عنوان

  . كنندبرخورد ميشان دانش رياضي يعجهت توس وابسته به مدارس

 .باشددر برخي كشورها مي "هآموزش فراي مدرس"كننده شود نيز عرضهآموزان داده ميبه دانش "خانهدر آزمون "يا  "تكليف منزل"تكاليفي كه به عنوان 
هايي از فعاليت. جريان دارد، انديشيدآموزان كه در خارج از ساعات معمول كالس درسي هاي مختلف فوق برنامه دانشنقش آموزشي فعاليت بايست بهاما مي
والدين، وابستگان و دوستان تر، همنشينان باتجربهط و تعامل با ارتباوسيله بهبه عالوه، نبايد از اثر عميق يادگيري . هاي رياضي يا اردوهامسابقات، خانهقبيل 

بخشند كه كامل را صورت مي "آموزش فراي مدرسه"شوند، نوعي تمام اين عوامل، در كنار هم قرار دادهدرصورتيكه . دغافل ش و ديگر داوطلبانخاص 
  . يدآكننده، توسعه دهنده و غني كننده دانشي است كه در كالس درس بدست مي

سيستم آموزش مدارس در اكثريت كشورها جهت . شايسته است بطور جداگانه و صريح ذكر شوددارد كه  ينقش خاص و مهم "آموزش فراي مدرسه"
اي به گونهنيازهاي آموزشي و استانداردها . دهندكالس را تشكيل مي اكثريتآموزان با حد متوسط توانايي طراحي شده است، زيرا كردن نياز دانش هبرآورد

آموزان در كالس كمتر از دانشبسياري از اين بدان معناست كه . فراگيرندبتوانند آن را  ،باالبا تالش  ، حتيترآموزان با توانايي پايينكه حتي دانش تنظيم شده
كنند، الزاماً به نسبت كساني كه كالس سختي را تجربه مي هاي باالتر،آموزان با قابليتبه عالوه، دانش. گيرند، چيز ياد ميدهدشان اجازه ميتواناييآنچه كه 

  . همان ميزان توجه را از معلمشان جلب نخواهند كرد

كار براي بهآنها . نخواهد بود ترقويآموزان دانشراه  واقعي در يا چالشمانع كننده يك بيان مدارس سرفصل آموزشي متداول و نيازهاي برنامه درسي در 
 و ، تواناييدسترس است تكيه كنند قابلدر كالس فقط چه به آن اگر آنها كالً ،در نتيجه. نخواهند شد آموزش برانگيخته فراينددر جريان بردن تالش بيشتر 

  . ماندشف نشده و پرورش داده نشده باقي بكتواند مياستعداد آنها  حتي

متكي بر شناسايي،  گرياياين نوع حرفه. تماعي داردو علوم اج اقتصاد، هاي علومزمينهتمام رتبه در اي نياز به متخصصين باال، هر جامعهاز طرف ديگر
آنها قابل پرورش كساني كه استعداد و توانايي  كشيدن چالش بهتحريك مداوم و  قيرطاز اين امر . باشدمي افراد با توانايي باالتر و مستعدانتربيت و پرورش 
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، شايستگي و استعداد اينگونه وندشميكشف و استفاده پنهان هستند و باالخره زماني ، كه معدنيكانسارهاي ي از قبيل بر خالف منابع .رسداست، به انجام مي
    . نشود براي هميشه پنهان خواهد ماندو پرورش داده كشف، استفاده در مقطع زماني خاصي افراد اگر 

به طور خاص به  موردين ا. باال و مستعد تواناييهاي با ذهن يدنچالش كشبه : و غير قابل جايگزين دارداينجاست كه آموزش فراي مدرسه نقشي برجسته 
نقش آموزش فراي اين . الش ميسر خواهد بودگذاري ثابت و يكپارچه از زمان و سعي و تكه بينش و فهم آن در نتيجه يك سرمايه كندشاره ميرياضيات ا

شده براي به چالش طراحيهاي يتلفعااز مؤثر  گونهيك وجود محرك له اين مسأ. خوبي تشخيص داده شده استبه مدرسه امروزه در خيلي از كشورها
   . اال خواهد بودهاي با موفقيت بهنكشيدن ذ

هاي ها شكلاين رقابت. باشدمي هاي رقابتي گوناگونمسابقات و فعاليت ه،يافته فراي كالسي از اين گون گسترشهاي ترين فعاليتترين و قديميمعروف
ه گونه دانان قدرتمندي وجود دارد كه ممكن است بهاي رياضيهاي كل نسلهاي زيادي از پيروزيكنند، اما داستانمتفاوتي در كشورهاي مختلف اتخاذ مي

  . هاستاين فعاليتشوند، نشان از موفقيت ها ميموزاني كه ساالنه وارد رقابتآتعداد زياد دانشو همچنين  ديگري پرورش نيافته باشند،

. دندهآموزان ميبرداري كرده و فرصت نشان دادن توانايي و استعدادها را به دانشوجود انسان بهرهدر به رقابت با ديگران از ميل طبيعي  مسابقاتاين 
ترتيب  هاين مسأله، ب .كنندتحريك مي در ميان برندگان حضورتر و سخترا براي فعاليت و رويدادهاي رقابتي  اتمسابق بعديكنندگان همچنين شركت

  . شودهاي رقابتي ميتر شدن دانش رياضي و بهبود مهارتموجب عميق

لذت از آن و كنند احساس تند كه رياضيات را نيافها هرگز مجال آموزان زيادي وجود دارند كه رياضيات را دوست ندارند، زيرا آندانشكه معروف است 
  . كندمهمي ايفا مي نقشهم آموزش فراي كالس در اينجا . قرار گيرند مناسب يتا در معرض تدريس اندخوش اقبال نبودهد، يا شايد چون آنها نبرب

مورد استفاده شده و در خيلي از كشورها كه تاكنون آزموده  پردازيمش فراي كالس ميآموز مرتبط با هايدر اين فصل به تشريح انواع متعددي از فعاليت
بروز و د، جايي كه جوانان قادر به خواهد دا تشكيل) الملليدر سطح ملي و بين( "برانگيزچالش"ها، يك محيط ين فعاليتدر كنار هم قراردادن ا. ندگيرقرار مي

ها يك اين برنامه. لذت برنداز آن  ،توانند با مشاهده و احساس ماهيت و زيبايي رياضياتمييشان در زمينه رياضيات هستند، همچنين هاپرورش توانايي
  .آورندوجود ميافتد را بهكه در آن به چالش كشيدن اتفاق مي، يك زيربنا "محتوا"

- مان را به سمت سهمي كه فنتوجه 3 كه در فصلدرحالي هاي جوان را مطرح كرديم،، محتواي رياضيات مناسب جهت به مبارزه طلبيدن ذهن1در فصل 

  . كنيمگيز داشته باشد، معطوف مينبراچالش هايتواند در توليد محيطآوري اطالعات و ارتباطات مي

  فعاليت به شكل فردي و در قالب تيم 1.1.2

 يي هر دو مورد نقشبه طور مستدل. يگروه ردي كار كنند يافبه صورت آموزان بايد دانشآيا هاي رياضي اين است كه رقابت در ارتباط بايك موضوع مهم 
فردي استوارند، اما  المللي بر پايه رقابتاكثر مسابقات بين. دباشآينده مهمي براي زندگي  پايه و اساسو  ودهمند بتواند ارزشيقيناً يادگيري گروهي مي. دارند

قبالً آموزان دانشاگر اند كه هدريافتبرخي كشورها، مانند ايران، . گروهي انجام شودصورت بهاي طور سودمندانههتواند بمي ها براي اين مسابقاتآموزشبرخي 
هاي گروهي به طور رقابت بر اين اساس. آميزتري داشته باشندهاي فردي نمايش موفقيتتوانند در رقابتميباشند، آموزش داده شده به صورت گروهي 

  . آنها شده است برنامهاي جزئي از ايندهزف

 كاردر گروهي كه دربرگيرنده كل كالس است  1، در رقابت كاپ آبلآموزاندانش. گسترش داده استهاي گروهي موفق را نمونه ديگري از رقابت ژونر
  . كنندمي

  

 

                                                            
1. Kapp Abel 
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  معلمان كردن درگير 2.1.2

هاي كامالً جديد طراحي شدند تا اين مسأله روشرو ازاين .نددهمتعهدشده، اهميت مياندك به جز تعداد معلمان قدرتمند بقيه درگيركردن به اكثر كشورها 
آموزان و سرپرستي سازي دانشي براي آمادهمسائلآنها به ارائه ده و شبندي بدست آمده از معلمان رتبهنتايج است كه نياز . را با موفقيت بيشتري همراه كنند

معلمان بدون نياز يي دارد كه رويدادها نتايج ثبت شده خوبي در توانايي سازماندهيطور خاص به) 2003رجالي، (ان مثال، ايران به عنو .داوطلبان ترغيب شوند
تجربه مستقيم . ستبراي مسابقات آمار به كار گرفته شده ابه طور مشابه  اين شيوه .شوندر آن درگير مييا اساتيد دانشگاه، دمسائل ان با تجربه خالقحضور به 

غالباً تجربه چنين جوي اثر بسيار مثبتي بر روي معلمين  .افزوده شودآنها  گريايحرفهمهارت و به ي، اعمده طوربه تواندهايي ميچنين فعاليت معلمان در
  . دارد

  چالش برانگيز رياضيات براي يهايمحيط 2.2

- عموميطور مستدل بهتعداد شركت كنندگان در سرتاسر جهان  علتهنوز هم بهفراي كالس بوده و محتواي در  چالشترين نوع بتداييامسابقات رياضي 

بر  در اصلباشد كه مي WFNMC(3( هاي ملي رياضياتجهاني رقابت فدراسيون ،ICMI 2به  وابسته مطالعاتيهاي گروهيكي از  .شودها شمرده ميترين آن
ي رياضي، )هايا حلقه(ها كلوپ هايي از قبيلكردن فعاليتاحاطه ويبه سخود را هاي مورد توجه زمينهپس از آن نهاده شد، اما  نبنياپايه توجه به مسابقات 

  ). را ببينيد WFNMC 2002( .دادگسترش  اردوها و روزهاي رياضي، و مجالت

بهترين . باشدمي WFNMCشده فدراسيون ذكرخارج از توجهات هاي فراي كالسي وجود دارد كه چالش برانگيز بوده و اگرچه تعداد ديگري از فعاليت
  . دوجود دارن يموارد منحصر به فرددر آن رياضي است، كه  هايگاهنمايش الًاحتمامثال آن 

  . آن كه توسط نويسنده ديده شده، تهيه شده است اشاراتي بر قدرت اصليدر اينجا ليست برخي از منابع اصلي به همراه 
 المپيادهاي  طور نوعي باهاي انحصاري بودند كه بهمسابقات اصلي، رقابت به طور سنتي. باشندمي اصليقسم  ها بر دورقابت. هاي رياضيرقابت

 كنندگان از صدهاهاي فراگيري بوده است كه باعث پيشرفت تعداد شركتاما نيمه دوم قرن بيستم، شاهد برخاستن رقابت. شدندميالمللي مشخص ملي و بين
رقابت ( .باشدهاي آن در آمريكا، كانادا، استراليا و اروپا ميمثال. آموزان متوسط بوجود آورده استرا بين دانش چالشو اين مسأله،  گرديده ان نفربه هزار نفر

رياضي و هاي مسابقات انحصاري به علت قدرت در تشخيص قابليت). ها شركت كننده داردكه برپايه يك مدل استراليايي است، ساليانه ميليون 4كانگرو
، درحاليكه گيرندمورد مالحظه قرار ميهاي باال، افراد با موفقيتپرورش  مسيرهايي در ايجادو  ي رياضيهاسازي دانش و مهارتهاي تفكر، غنيمهارت
 . دنباشرياضي و ترفيع آگاهي عمومي از رياضيات مي از طريقهاي فراگير بوجودآورنده سرگرمي و بازي رقابت

 هاي رياضي و پرورش مستعداندانش و مهارت سازيمخصوصاً به جهت توسعه و غني اين منابع .ها و ديگر منابع رياضيمجالت، كتاب، 
 . شوندقدرتمند ديده مي

  همچنين دانعنوان رياضيآنها تجربه زندگي به  دادناين موارد در تربيت مستعدان، . هاهاي شبه تحقيقي و پروژهها و كنفرانسفعاليت ،
 .شوندمهم ديده ميهاي رياضي، رتاسايي و تقويت مهشنا
 به مذكور موارد . و مراكز علوم و رياضيات يهاي تاريخشيهاي رياضي، نماهاي رياضي، اتاقگاههاي رياضي، تفريحنمايشگاه

اما آنها يقيناً بوجودآورنده محيطي  ،درسننظر مي بهدرباره رياضيات، قدرتمند دليل ميسرسازي سرگرمي و بازي از طريق رياضيات و برانگيختن آگاهي عمومي 
 . پردازد، نه تنها كساني كه برتري رقابتي دارندميآموزان هاي مختلف دانشنمونهبه شناخت چالش برانگيز خواهند بود كه بعضاً 

                                                            
2. International Commission on Mathematical Instruction 
3. World Federation of National Mathematics Competitions 
4. Kangaroo, or Kangourou 
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 آمدهوجود بدانش و مهارت آنها به سطوح باالتر  توسعهآموزان مستعد و پرورش دانشها عموماً به منظور اين نمونه. هاي رياضيها و حلقهباشگاه -

  .ندا
 باشند و به دليل سازي دانش و مهارت رياضي هستند كه فراهم كننده تفريحات و سرگرمي ميها، محيطي جهت غنياين مكان. هاي رياضيخانه
 . ندباشميموزان مستعد آهايي جهت شناسايي دانشهمچنين مكانها اين خانه. باشندبرنده آگاهي و درك عمومي از رياضيات مي، باالمشخص فيزيكي وجود

 باشدموزان مستعد ميآبوجودآورنده مكانيسمي جهت تقويت و پرورش دانشمختلف،  اشكال به منبعاين . هاي رياضيسخنراني.   

 ها باعث اين رويداد .عمومي ها و مجالتها، تلويزيون، كتابصاصي در روزنامه، مجالت، فيلمتهاي عمومي، ستون اخسخنراني
 .شودعمومي شدن رياضيات و بوجود آوردن سرگرمي و تفريحات رياضي در بين عامه مردم در سطح وسيع مي

 كننده هدايت شوند، باعت اگر به طور معمول به سمت ايجاد جوي سرگرم .ها و مراكز علميهاي رياضي و مجالس عمومي در دانشگاهروز
 . آموزان با استعداد باشدد تشخيص دهنده و تقويت كننده دانشنتواند، همچنين ميونشيمارتقاي درك عمومي 

 تر آن آموزان و كمك به فهم عميقهاي رياضيات به دانشدر سطوح مختلف، معرفي كننده جذابيتاين منبع  .سازي رياضياتهاي مدلبرنامه
 . خواهد بود

 چالش آموزان در هر سطحي همه دانشبراي تواند است و مي مناسبدور مناطق آموزان صاً براي دانشصوخم هااين برنامه .هاي مكاتباتيبرنامه
 . ايجاد كند

 تواند ارزش وسيعي داشته باشد، ميقابل اجراهاي بسته به برنامه .هاي كوتاه مدتو نمايشگاه هامعما ها،اي، بازيي بين رشتههاكارگاه. 

 ند، تا آنهايي كه دسترسي و يادگيري شوموجب ميالمپيادي را گونه هاي سازي برنامهغنيكه  آنهاييها، از سايترنج وسيعي از وب  .وب سايت
 . دنكنند، وجود دارفراهم ميدر هر سطحي آموزان اطالعات را براي همه دانش

 آموزان پيشرفته در نظر نشتوانند براي داميشان، بسته به موضوع اين دسته از منابع. هاي رياضي، مدارس تابستانه و مؤسسات رياضياردو
 .دانان، براي مثال، بررسي شيوه زندگي معمول رياضيبپردازند يتربه موضوعات وسيعتوانند ميگرفته شوند، يا 

 كننده و تفريحي داردگيرد و رهيافت سرگرماين موضوع در حوزه عمومي قرار مي. خانوادگي برنامه رياضيات . 

 گيردمجدداً جنبه سرگرم كننده دارد و در حوزه عمومي قرار مي .ها و وقايع اجتماعيشگاهيضيات در نماحضور ريا . 

  . پردازيمها با جزئيات بيشتري ميبه بحث درباره برخي از آن ما اكنون. جامعليستي به موضوعات است نه كننده صرفاً اشاره اين ليست 

  مسابقات رياضي 1.2.2

، گزارش نهايي از نقش و گستره مسابقاتي كه هم اكنون در حال برگزاري است، و همچنين )2007(و كندروف ) 2006(بايد توجه شود كه در كندروف  اابتد
  . تهيه شده است هاتاريخچه آن

ارس رياضي مديك مسابقه 1885در اوايل سال ) 2004(بريند . بر اساس و. آسان نيستآموزان مدرسه  دانشرياضي براي يابي كردن مسابقات ريشه
  . پسر اعطاء گرديد 9دختر و  2جايزه به  11شركت كننده در بخارست روماني برگزار شد و  70با  ابتدايي

براي ) و فيزيك(پيشرو مسابقات معاصر رياضيات ) 1894(در مجارستان  5پذيرفته شده است كه مسابقات اوتفوس وارددر بسياري مبا اين حال، امروزه 
به صورت انفرادي  حل سه مسألهشركت كنندگان براي  به .گيرداي مورد استفاده قرار ميالگوي آن هنوز به طور گسترده. باشدمي دبيرستانآموزان دانش

كشيدن و امتحان كردن چالشطور خاص براي بهل مسابقه اوتفوس بهمسائ. شدساعت وقت داده مي 4) آموزان و معلمانبدون اجازه صحبت با ديگر دانش(
                                                            
5. Eötvös 
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شد به سؤاالت جواب صحيح دهند، بلكه خواسته ميتنها آموزان نه هاي تكنيكي؛ از دانشمهارت حصولشدند، نه فقط ميخالقيت و تفكر رياضي طراحي 
  . شود، آورده مي1894مسأله از يكي از اولين مسابقات اوتفوس در سال ، سه مثالبه عنوان . شان داشته باشندبايست برهاني جهت جواب صحيحمي

,نشان دهيد مجموعه : 1مسأله  : پذيربخش است 2  بر17  3 ,بر مجموعه     : پذيربخش است 9 بر17  5   
  .باشدمنطبق مي

را به نحوي درنظر بگيريد كه  رئوس بر روي دايره  و با وتر   الزاويهمثلث قائم. داخل آن داده شده است ,و دو نقطه  دايره : 2مسأله 
  اين كار امكان پذير نيست؟  , كدامبراي . قرار داشته باشد بر روي ضلع  و  بر روي ضلع   

2مثلثي با طول اضالع : 3مسأله  ,  1در صورتيكه . پيدا كنيد و  بر حسب طول اضالع و زوايا را  . وجود دارد و مساحت  ,
  . هاي عددي را بيابيدجواب 6و 

  . پيدا كرد) 2001(و ليو ) ب1963(، راپاپورت )الف1963(توان در راپاپورت مجموعه كاملي از مسائل اين مسابقه را مي

تر باشد، سنجش بهتري به چه مبناي مسابقات وسيعبنابراين، هر. ديگران استهاي تواناييهايتان در مقايسه با واناييرقابت كردن به معناي سنجيدن ت
اوتفوس  هايقابتر .باشدالمللي ميهاي شهري، ملي و بيناي به سمت رقابتهاي مدرسهيك نيروي محرك در انتقال طبيعي رقابت اين مسأله. آيدعمل مي

شيوه اداره كردن مسابقات و هم به تر از قبل شد، هم به لحاظ اين ايده از يك كشور به كشور ديگر كوچ كرد و هر بار غني. شروع يك توسعه قابل توجه بود
  . لحاظ محتواي رياضي

آموزان بايد اين رويداد از اين لحاظ كه دانش. دهي شدسازمان) هم اكنون در سنت پترزبورگ، روسيه(، يك المپياد رياضي در لنينگراد شوروي 1934در سال 
  . گذاري شدالمپياد مسكو بنيان كمي بعدتر .)و هنوز هم هست(يكتا بود  ارائه كنند يشفاهبطور هاي خود را حلبرخي از راه

كنندگاني ، اولين المپياد در روماني با شركت1959در سال . متولد شد IMO(6(المللي رياضيات دار مسابقات رياضي، المپياد بينپرچمدر اواسط قرن بيستم، 
المپياد دوم نيز . برگزار شد) USSR(روماني و اتحاد جماهير شوروي لهستان، ، مجارستاناز هفت كشور بلغارستان، چكاسلواكي، جمهوري دموكرات آلمان، 

كه المپيادي برگزار  1980 زبه ج(هاي مختلف ميزباني شده است هر ساله توسط كشورن تاكنواز آن زمان سازماندهي شد و  1960توسط روماني در سال 
  ). نشد

در سال . شديت ميآموز دبيرستاني به مسابقات را داشت كه توسط يك سرپرست و نايب آن هداارسال تيمي شامل هشت دانش اجازهدر ابتدا، هر كشور 
- ميآموز به همراه سرپرست و نايب آن تشكيل ، هر تيم ملي از شش دانش1983از سال . نفر كاهش پيدا كرد 4موزان در هر تيم ملي، به آ، تعدا دانش1982

  . شدميكشور انجام  93 ي ازكنندگانالمپياد ويتنام با حضور شركت 2007كننده افزايش يافت و در سال هاي شركتها تعداد كشوردر طور سال. شد

كنندگان، انتخاب شركت: باشدبت ميهاي يك رقاكننده تمام جنبهدارد كه كنترل ضيات تحت قوانيني رسمي و سخت قرارالمللي رياالمپياد بين رهبري
توان در سايت رسمي مسابقات شرح كامل و ديگر اطالعات اين المپياد را مي. ها، و خيلي ديگر از جزئيات ضروريها، توزيع مدالسوأالت، ارزيابي جواب

www.imo‐official.org/ پيدا كرد .  

المللي كه از مسائل توسط يك هيئت داور بين. ساعت وقت براي حل سه مسأله دارند 5/4آموزان در هر روز دانش. ان داردمسابقه دو روز پيايي جريخود 
آموزان ندارد، ولي مسائل براي دانشسرفصل رسمي براي اين المپياد وجود . شودها و نمايندگان كشور ميزبان تشكيل شده، انتخاب ميسرپرستان تيم

جواب هر مسأله داراي ارزش . نياز به درجه بااليي از نبوغ مبتكرانه و خالقيت دارد آنها مسائل سخت هستند و حل. قابل وصول استنيز  بيرستاندداد استعبا
  . نمره است 42بنابراين امتياز كامل . اي استهفت نمره

                                                            
6. International Mathematics Olympiad 
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هاي مختلف بحث كرده يكديگر آشنا شده، در مورد جواب توانند باكه آنها ميطوريبهكنندگان وجود دارد عي براي شركتامتجا، يك برنامه مسابقهبعد از 
آموزان و يا آماده سازي دانش "المپيادي"خلق مسائل جديد  بارههاي مفيد درتجارب و ممارستهمچنين سرپرستان . گذارندبهاي آينده را به اشتراك طرح و

  .دهنداختيار يكديگر قرار ميرا در 

ين اساس همشوند و بر بندي ميكنندگان برحسب نمره حاصل شده درجهشركت. يك رقابت انفرادي استبه طور رسمي، المللي رياضيات المپياد بين
بندي ردهگروه بدست آمده، با هم جمع شده و  يي كه توسط اعضاي يكهاهاي المپيك، امتياز و مدالطور غير رسمي، شبيه به بازيبه. دنشوها توزيع ميمدال

  .المللي خواهد بودفرصتي جهت سنجش بينفراهم كننده آيد كه كشورها بدست مي

مسابقات به  گسترش نظامبراي موفقيت در اين رقابت، كشورها مجبور به . المللي استالمللي رياضيات، امروزه معتبرترين رقابت رياضي بينالمپياد بين
المللي رياضيات منجر به المپياد بينوجود كه  باشداين مسأله قابل توجه مي. آموزان باقابليت و برانگيختن آنها جهت كار سخت شدندشناسايي دانشمنظور 

المللي المپياد بينتحت حمايت يونسكو اولين  1989در سال . ه استشد -فيزيك، شيمي و بيولوژي -المللي در ديگر علوم پايهسازماندهي المپيادهاي بين
وجود دارند، اگرچه به ) هايا زيررشته(هاي علمي محدودتر همچنين المپيادهاي جديدي در برخي رشته. در بلغارستان برگزار شد) علوم كامپيوتر(انفورماتيك 

ها را به توجه ها، آنوه، امكانات خيلي از كشوربه عال. دنباشو در همه كشورها نيز شناخته شده نمي ندپنج المپياد علمي ذكر شده نيستترين اصليوسعت 
  .كندمحدود ميگسترده صرف به پنج المپياد علمي اصلي 

  يا مشمول فراگيرهاي رقابت 1.1.2.2

صدها . باشدمي والدين، مقامات آموزشي، ناشران و ان محققدانآموزان، معلمان، رياضيها نفر از دانشنده ميليوناحاطه كنهاي رياضي امروزه دنياي رقابت
در اين زمينه شكل المللي چشمگيري همكاري و شراكت بينبه تدريج . شودالمللي در هر سال برگزار مياي و بينبا اعتبار ملي، منطقهه مسابقه و شبه مسابق

  . يددتوان مي آيدبا گزارشي كه در ادامه مينحوه كاركرد اين مجموعه را . گرفت

سپس دانشگاه واترلو . همه آزاد بود، برگزار كردي اكه براي به طريقه چند گزينهيك رقابت ملي  MAA(7(رياضي آمريكا انجمن ، 1950در ابتدا در سال
آموزان با مسائلي براي دانش هايي بابرگه). را ببينيد cemc.uwaterloo.caسايت ( به پيروي از آن پرداخت، با مسابقه مشابهي 1963در سال كانادا 
   .شد، نمره داده ميخواندستگاه كارت باها خواندن برگه جواب از طريقكامپيوتر و  توسط، وناگونهاي گتوانايي

برد، اين رويداد را در دانشگاه واترلو به سر مي 1973-1972كه براي يك فرصت مطالعاتي در سال تحصيلي زماني 8دان استراليايي، پيتر اُ هالورانرياضي
در كانبرا به وقوع پيوست و  1976براي اولين بار در سال  اتفاقاين . مشاهده كرده و به شناسايي عوامل بالقوه جهت برگزاري چنين رقابتي در استراليا پرداخت

سايت ( .شد 9)AMC( چنان عموميت پيدا كرد كه تبديل به رقابتي ملي تحت عنوان مسابقات رياضي استراليا
www.amt.edu.au/eventsamc.html را ببينيد .(اين رقابت توسط اتحاديه رياضيات استراليا(AMT) 10 )شود اداره مي) مستقر در دانشگاه كانبرا

با  ، مسابقات اروپان راستادر همي .باشدكنندگان مسابقات رياضي كانادا مي، كه اين تعداد بيشتر از شركتكند، درگير ميرا بيش از نيم ميليون شركت كننده كه
كه ) را ببينيد /www.mathkang.orgسايت ) (مدل برداري شده AMCهمانگونه كه از نام آن مشخص است، از مسابقات ( 11نام رقابت رياضي كانگرو

   .كردهاي مختلف درگير آموز را از كشور، سه و نيم ميليون دانش2005در دهه نود آغاز شد، در سال 

سايت (در برزيل آغاز به كار كرد  2004آموزان مدرسه كه در سال رياضي همگاني دانش المپياد. بزرگ است واقعاً ملي نيز مسابقاتبرخي از 
www.obmep.org.br/ دوازده ميليون شركت كننده داشت ييبه تنها 2006، در سال )را ببينيد!  

                                                            
به  MAA. وجود دارد American Mathematical Societyو  Mathematical Association of Americaهاي در آمريكا دو انجمن رياضي به نام. 7

  م. بيشتر شامل رياضيات دانشگاهي و پيشرفته است AMSدر حاليكه زمينه فعاليت . پردازدمي) غير آكادميك(رياضيات سطوح پايين 
8. Peter O’Halloran  
9. Australian Mathematical Competition  
10. Australian Mathematical Trust 
11. Le Kangourou des Mathémetiques  
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هاي مشخصه قرن بيستم است و شايسته است كه دربـاره آن مطالعـه و   رياضي يكي از پديدهگويي نخواهد بود اگر بگوييم طلوع و گسترش مسابقات گزافه
ــه  ــلو تجزي ــه    تحلي ــرد، اگرچ ــام گي ــياري انج ــاي بس ــته ــاده مأموري ــتس ــر   . اي نيس ــالي ب ــاه اجم ــك نگ ــاني ي ــت جه ــي  فهرس ــابقات رياض  12مس

)www.amt.edu.au/wfnmccom.html ( ــا ــتيباني بـــــ ــتراليا  پشـــــ ــيات اســـــ ــه رياضـــــ ــارات اتحاديـــــ  MathProو انتشـــــ
)www.mathpropress.com/competitions.html) (شـود پشتيباني مي 13استانلي رابينويتز كه توسطهاي مرتبط با مسابقات ليستي از سايت( 

  . ها استآنبندي دستهجهت هر تالشي مانع مسابقات است كه  ي درو تنوعگوناگوني چنان آشكاركننده 

  " 15آزاد"و  " 14فراگير"هاي عبارت
شود، به اين معناست كه تعداد ي كه در اينجا بكار برده ميصداقبه م) WFNMC 2002( "فراگير"عبارت . يك تمايز بين اين دو عبارت وجود دارد

اند وارد آن شود، بطوريكه توهستند، بدان معنا كه هر كسي مي "آزاد"مسابقاتي وجود دارند كه  اما. باشندكننده ميشركت آموزان با هر عياريزيادي از دانش
چالش رياضيات براي يك مثال خوب آن،  .دقرار داتوجه مورد  "فراگير" يبه عنوان رقابترا اما نبايد آن  خواهد داشت، به لحاظ تعداد،اي حضور گسترده

  . كندآموز را جذب ميدانش 15000حدود رياضيات استراليا اداره شده، و براي همه آزاد است و ساليانه  است كه توسط اتحاديه 16جوانان استراليايي

اي بوده و به طور معمول از يك مسئله ساده آموزان سه هفته فرصت براي بحث راجع به مسائلي دارند كه مرحلهبدين صورت است كه دانش ويداداين ر
توانند از مشورت افراد آموزان مياز آنجا كه دانش. خواهد بود ترپيشرفته سمت چيزيمرحله به مرحله به صورت بهموضوعي ، اما شكل دهنده شودشروع مي

خوشنودي حل مسائل اي رضايت و هطور بالقوبهكنند، و با خود رقابت ميماهيتاً آموزان اي وجود ندارد و دانشمختلف از جمله معلمان بهره بگيرند، جايزه
  . آورندميبدست را گيز نالش براچ

توان به عنوان رقابتي درصد بااليي افراد با توانايي زياد هستند، و بنابراين اين رقابت را نمي 20تا  10در ميان  بودنكنندگان، نامزد شركت ه هر حالب
  .در نظر گرفت "فراگير"

  انواع مختلف مسابقات 2.1.2.2

 " 17انحصاري"هاي ت، رقابتي متفاوت قابل توجه اسهاآموزان با تواناييدانشبراي رنج وسيعي از ، )مشمول براي همه(ول مدر حاليكه مسابقات مش
انتخاب يك كه جهت است هايي المللي رياضيات و رقابتمثال نوع دوم، المپياد بين. (دهدآموزان مستعد را مورد هدف قرار ميدانش) حضور از طريق دعوت(

بوده بطوريكه هر مسئله به همراه تعدادي جواب ممكن ارائه شده، و از  "ايچندگزينه"هايي وجود دارند كه رقابت.) دشومي هدايتاين المپياد تيم ملي براي 
در . يك جواب صحيح است) يا حدس زدن، از آنجا كه نياز به هيچ توجيهي جهت جواب صحيح نيست(طريق آن هر شركت كننده مجبور به پيدا كردن 

به صورت ) اثبات(به ارائه استدالل آموزان ملزم دانش) المللي رياضياتيا المپياد بين هاي اوتفوسشبيه به رقابت( "سبك كالسيك"هايي به بترقادر ، قابلم
آموزان نياز به دانش) www.amt.canberra.edu.au/imtot.html(ها شبيه به تورنمنت شهر "ايمكاتبه"هاي در رقابت. باشندمي مكتوب

با توجه به عدم نياز به سفر، برگزاري اين ( .دهندو سوأالت خود را در شهر خود تحت نظارت سازمان برگزاركننده جواب مي مالقات حضوري يكديگر ندارند
  .) را ببينيد 2.2.2بخش ( .شودمي دهينسازماي از مجالت بسيارتوسط  همچنين ييهاچنين رقابت). تر استها ارزانرقابت

 حتي. نددر مسابقه شركت كن يشود همه در شرايط يكساناين امر باعث مي. پردازندكنندگان در حضور سايرين به رقابت ميهاي حضوري، شركتدر رقابت
 "فردي"همچنين ممكن است برخي مسابقات به صورت . باشداي ميهاي با نوع تركيبي وجود دارند، كه مرحله اول حضوري و مراحل بعدي مكاتبهرقابت

                                                            
12. World Compendium of Mathematics Competitions 
13. Stanley Rabinowitz  
14. Inclusive  
15. Open  
16. Mathematics Challenge for Young Australians  
17. Exclusive  
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مسائل با حل  فرايندتوانند در ميموزان آاست و دانش هدفباشد، جاييكه نمره كل تيم  "رقابت تيمي"يا ) مانند المپيادهاآموزان، بندي دانشبراي رده(بوده 
  . هم مشاركت داشته باشند

همچنين . متفاوت باشند) ها و مؤسسات علميدانشگاهآموزان ابتدايي، دبيرستان، دانشجويان دانش(كنندگان توانند به لحاظ سن شركتها ميرقابت
مسابقاتي در سراسر چندين مدرسه يا تمام مدارس يك شهر، از يك مدرسه،  ي ازآموزاندانش: آموزان متفاوت خواهند بوددانشنوع تعلق مسابقات به لحاظ 
  . گيرندها قرار نمينوع رده بندياگرچه برخي مسابقات نيز وجود دارند كه در اين . الملليبين كشور و مسابقات

  . براي مثال، ايران برگزار كننده مسابقات آمار است و استراليا مسابقات پوستر آماري دارد. با موضوعات خاصي در رياضيات وجود دارندنيز هايي رقابت

  : شودآورده مي )تعداد زيادي ميان از(چند نمونه در اينجا 
ــاو    .1 ــبك محــ ــه ســ ــاري بــ ــت انحصــ ــك رقابــ ــابقه . ايرهيــ ــك  Euromathمســ ــاميــ ــايي   جــ ــي اروپــ ــترياضــ . اســ

(www.cijm.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=8  هر تيم از در اين مسابقه . (
بـراي  هاي منطقـي،  بدست آمده در بازيبراساس نتايج شش تيم برتر . زرگسالآموزاني از مقطع ابتدايي تا دانشگاه و يك فرد بدانش: نفر تشكيل شده است 7

براي بردن، يك تـيم نيـاز بـه سـرعت عمـل و داشـتن       . كنندها در حضور تماشاگران رقابت ميدر رقابت نهايي، تيم. شوندانتخاب ميشركت در رقابت نهايي 
 . باشدمي l’esprit d’équipeاما مهمترين چيز . رياضي استباالي معلومات 

 14آموزان يك رقابت شمال اروپايي براي دانش )www.kappabel.com/index_eng.html( كاپ آبل .فراگير ابتمدلي ديگر از يك رق .2
در طول زمان . شودشده و توسط معلم دانلود مي توزيعدو دور اول شامل مسائلي است كه در اينترنت . است كه تمام اعضاي يك كالس يك تيم هستند ساله
پروژه كالسي با   .گردددور سوم به دو بخش تقسيم مي. كنندگيري ميهر سوأل تصميم راجع به مسائل بحث كرده و در مورد جواباي، كل كالس دقيقه 90

عنوان پسر به 2دختر و  2 به صورت تعويضي توسط، و بخش حل مسĤله كه )با يك گزارش، يك ارائه و يك نمايش به عنوان نتيجه(موضوع داده شده 
 در، رياضيات )2000(صنايع دستي محلي  هاي مربوط بهسنت هاي اخير عبات بودند از رياضيات وموضوعات داده شده در سال. شوداجرا مي نماينده كالس

، و )2005(، رياضيات و ارتباطات )2004(، رياضيات و موسيقي )2003(، رياضيات و تكنولوژي )2002(ها رياضيات و ورزش، )2001(بازي و سرگرمي 
هاي راه ر ديگر تيموحض درشوند كه مرحله حل مسأله مسابقه در روز بعد براي رقابت نهايي حاضر ميسوم سه تيم برتر دور ). 2006(رياضيات در تعطيالت 
 ). www.kappabel.com/overskriftside‐eng.html(. اشدبمينيافته به رقابت نهايي 

- دانش 4ها شامل تيم. شوداجرا مي ايناحيه به صورتابتدا در  و است 8-7هاي سالموزان آاين يك رقابت تيمي براي دانش. المپيك رياضي اُنتاريو .3

معموالً . پردازندتكاليف مختلف رياضي مي تكميلكه تمام روز را به ، باشندمي )اُم 8سال از نفر  2، اُم 7از سال نفر  2پسر،  2دختر،  2(سه ريك مد از آموز
در طي وقفه بين . شودمي اعالمنتايج در پايان روز . اي براي بعدازظهر وجود دارددقيقه 15در صبح و سه يا چهار فعاليت  ايدقيقه 30چهار فعاليت تيمي 

، در المپيك رياضي ايالتي تيم برتر از هر ناحيه 2. گيردكنندگان را در بر ميشود كه همه شركتريزي ميبرنامه رياضي هايها و سرگرميها، بازيفعاليت
 . شودميزباني ميدر ماه ژوئن دو روز بيش از هاي اونتاريو به مدت از دانشگاه برخيكه در  كنندشركت مي

هاي مختلف در اي است كه شهرشهرها يك رقابت رياضي به روش حل مسألهالمللي بينتورنمنت . شهرهارياضي المللي تورنمنت مسابقات بين .4
هاي هزينه كمترين ملشاپردازند كه آموزان در شهر محل اقامتشان به رقابت ميدانش. كننده آن باشندتوانند شركتهاي يكسان، ميسراسر دنيا با پايه
 . استهاي اجرايي مسافرت و هزينه

طور به صورت جداگانه بهكه  "A" يك سطح و "O"برگه دارد، يك سطح دو  رحلههر م. پاييز و بهار -شوداجرا مي مرحلهسال در دو ر هاين تورنمنت 
كننده هاي شركتآموزان و شهردانش. اما نمره بيشتري دارد ،ري استتالت سختأحاوي سو Aهاي سطح برگه .دنشوتقريبي با يك هفته اختالف برگزار مي

  . حضور داشته باشند رحله، يا هر دو سطح و هر دو مرحلهتوانند در هر سطح يا ممي
آيد و امتياز ساليانه، بهترين نمره آنها از جمع سه نمره بهترين مسائل حل شده در هر برگه بدست مي. آزاد استدبيرستاني آموزان تورنمنت براي تمام دانش

  .برگه ممكن است 4بدست آمده از  نمره
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دو سال آخر دبيرستان در نظام آموزشي ( 11و  10هاي آموزان سالدانش .رها معروف استتهاي ارشدترها و كوچكبه برگهكه هر برگه دو نسخه دارد، 
آموزان كه جهت جلوگيري از زيان دانش .كنندهاي ارشدترها كار ميند و بنابراين بر روي برگهوشبندي ميها دستهارشدتركنندگان شركتبه عنوان ) روسيه
5، نمره آنها در 10سال 

دهي براي اطمينان از اينكه نمره. كنندهاي كوچكترها كار ميبر روي برگهتر و پايين 9هاي آموزان سالدانش. شودضرب مي 4
4در عدد  8آموزان سال نمره دانش، باشدآموزان منصفانه براي همه سطوح دانش

3در عدد  7آموزان سال ، دانش3
و پايينتر در  6آموزان سال ، و دانش2

  . شودضرب مي 2عدد 
كميته برگزاري محلي . نامه از آكادمي علوم روسيه دريافت خواهند كردشده را كسب كنند، به عنوان جايزه يك دانشآموزاني كه حداقل نمره تعييندانش

  . شود كه زيرمجموعه آكادمي علوم روسيه استتوسط يك كميته مركزي در مسكو مديريت مي تورنمنتاين . نيز جايزه خود را به آنها اعطاء خواهد نمود
هاي براي همه جمهوري(در آن زمان، المپياد ملي . گرددبرميدر اتحاد جماهير شوروي ميالدي  70هاي دهه تاريخ برگزاري اين مسابقه به اواخر سال

  .داداز قبيل روسيه و اكراين، مي هاي بزرگترآموزان جمهوريبر پايه نظامي بود كه به نسبت مجال كمتري را براي دانشكه  شددر شوروي برگزار مي) متحد
كنندگان به تعداد شركت. برگزار شد 1980-1979شناخته شد كه در سال تحصيلي ) مسكو، لنينگراد و ريگا(تحت عنوان المپياد سه شهر  تورنمنتاولين 

  . پيدا كردنام به شكل امروزي تغيير  تورنمنتو سرعت رشد كرد 
زماني كه  1984ريج افزون شد و در نهايت در سال داما شهرت آن به ت. هاي اوليه داشتبه رسميت شناختن قانوني در سالدر مشكالتي  تورنمنتاين 

نتيجه آن  .المللي شودبين تورنمنتحمايت اين آكادمي باعث شد كه تبديل به يك . ته شدرسميت شناخ بهزيرمجموعه آكادمي علوم شوروي سابق گرديد، 
  . ص بلغارستان بود كه يك كميته ملي براي اين منظور تشكيل داده بودصوخباز اروپاي شرقي و ابتدا جديد  يكنندگانشركتجذب 

از . كنندگان گرديدو يكي از شركت شد دعوتها به اين رقابتشهر كانبرا تا اينكه  ،انحصار كشورهاي بلوك شرقي درآمده بود در 1988تا سال  تورنمنت
شهرهاي جديد در مسابقات اخير شامل بوينس آيرس و . كننده داردشهر شركت 100كه اخيراً بيش از جاييتا دادبه رشد خود ادامه  تورنمنتآن زمان، اين 

هايي نظير آلمان، آمريكا، اسپانيا، استراليا، كنندگان از كشورديگر شركت. ندهست) يوگوسالوي(و سابوتيتسا ) بورگلوكزام( ، لوكزامبورگ)آرژانتين(باهيا بالنكا 
  . باشنداسرائيل، اسلواني، انگلستان، ايران، كانادا، كلمبيا، نيوزلند و يونان مي

پنج جلد از مسائل . بوده و منبع مناسبي براي مسائل كالسيك رياضيات در دوران دبيرستان است سيار چالش برانگيز، بتورنمنتمسائل ارائه شده در 
وب سايت . منتشر شده است) 2005(و استروژف ) 1998( 19، تيلور و استروژف)1994، 1993، 1992( 18ها تاكنون توسط تيلورشهرها و راه حل آن تورنمنت
  . اشدبمي www.amt.edu.au/imtot.html تورنمنت

5. مسابقهمؤسسه فرويدنتال  .رياضيات 20ليمپياد- ا آموزي براي يك روز كامل در هاي دانشدر دور اول، تيم. ليمپياد را داير كرد كه شامل دو دور است- ا
مركز كنفرانس در پارك ملي  هفته كامل در يكتعطيالت آخر تيم براي يك  16باشد، حدود المللي ميبينرقابتي در دور دوم كه . كنندرسشان رقابت ميامد

 .پردازندهلند به رقابت مي
اين يك مسابقه . باشدها ميسازي از طريق اختصاص تكاليف مناسب جهت تمرين اين مهارتهاي حل مسأله و مدلروش آموزشهدف اصلي اين رقابت، 

اي تفكر سطح باال و ديدگاه حل مسأله مندكنند كه نيازميكار با پايان آزاد بر روي تكليفي  هاتيم. باشدآموز ميسه يا چهار دانش هايي شاملبا تيم رياضي
  . باشدمينتيجه اين تكليف يك گزارش نوشته شده . استهاي دنياي واقعي جهت تحليل وضعيت

در هلند  21دانشگاه اوترخت دنتالمؤسسه فروي. در نظر گرفته شده است) سال 18تا  16( 12و  11هاي آموزان دبيرستان در سالاين رقابت براي دانش
)www.fi.uu.nl/alympiad/en/welcome.html ( برانگيز براي كار اين رقابت يك فضاي چالش. سال پيش آغاز كرد 10اين رقابت را از حدود

  . كندموزان دبيرستان مهيا ميآسازي رياضي براي دانشتيمي بعالوه تجربه مدل
  
  

                                                            
18. Taylor  
19. Storozhev  
20. A‐Lympiad  
21. The Freudenthal Institute of Utrecht University   
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  برخي توضيحات كلي 3.1.2.2

اين مجله، مجله فدراسيون . شودمنتشر مي 22مسابقات رياضيمسابقات به طور منظم در مجله  وابسته بههاي مربوط به مسابقات رياضي و فعاليتاطالعات 
  ).www.amt.edu.au/wfnmc.html(است  23هاي ملي رياضياتجهاني رقابت

‐ICMEدر  16ظره، شماره ااين موضوع به خالصه مقاالت گروه من. آورندبوجود ميهايي در اين زمينه كه بحث وجود دارندهاي رياضي مخالفاني با رقابت

  . ارجاع شده است) 2004و سايرين  تيلور( 10

هاي رياضي امكان رقابت. مطابق خواست همگان نيست ويكي از مشكالت كالس درسي اين است كه برنامه آموزشي مدارس بيش از پيش محدود شده 
مسابقات به . كندهاي جديد فراهم ميهايشان در موقعيتبراي بكاربردن مهارتزمينه را آورد و آموزان بوجود ميهاي رياضيات را به دانشنماياندن ديگر جنبه

  . كنندفراگير شركت مي هايرقابتپردازد كه در آموزي ميها دانشهاي يادگيري صدها هزار، و در واقع ميليونسازي تجربهغني

آموزان در ميان دانش بعدي ناظراتجهت ايجاد م توان به عنوان ابزاري براي فراهم كردن انگيزهدر رياضيات را مي سازيغنيهاي ر فعاليتمسابقات و ديگ
به تواند مي "مباحثه بعد از رقابت"ين ا، )هاحقايق يا روش(رياضي  از ديدگاه كشف دانش. در نظر گرفت) يشانهاهمچنين براي معلمان، دوستان و خانواده(

 "داالن رياضي"دانان بخش مهمي از دانش خود را مديون همين بسياري از رياضي .باشدداراي اهميت سازي قبلي و يا خود رقابت اصلي همان ميزان آماده
  . كندشود، اهميت مضاعفي را ايجاد ميدهي ميها سازمانهاي اجتماعي كه در كنار رقابتاز اين ديدگاه، برنامه. اندبوده

  )شامل اينترنت(ها، و ديگر محصوالت منتشرشده مجالت رياضي، كتاب 2.2.2

 هاييتمز .برانگيز باشندهاي چالشتوانند حد اعالي موقعيتها خود به تنهايي مي، رقابتمهم هستندهاي رياضي جهت تشخيص توانايي اين موارداگرچه 
هاي دانش و مهارت ء دهندهارتقا هك ،اندرياضيات بوده سازيغنيهاي متحمل اين دورهبا صرف زمان و سعي بسيار، كه  گيردميني تعلق آموزاآن به دانش
  . رياضي است

هاي رياضي، و اردو هاها، باشگاههايي از قبيل حلقهفعاليت: آموزاني، به اشكال مختلف پديدار شدندترغيب چنين دانشبرانگيختن و جهت هايي حمايت
- ها و نرميهاي فشرده، بازديسكها، وب سايت(مجالت و محصوالت الكترونيك  ،ايمكاتبه مشاوره از طريق تماس شخصي ومحصوالت آموزشي جذاب، 

  ). افزار

اين نام مخفف نام ( .استباشد قابل توجه مي KöMalاز آن جهت كه شاهد تولد مجله معروف رياضيات با نام  1894مسابقات اوتفوس، سال  نضمامابه 
و معلم دبيرستان در شهر گيور مجارستان يك  24اين مجله توسط دانيل آراني ).باشدمي "مجله دبيرستاني رياضيات و فيزيك"مجارستاني اين مجله به ترجمه 

و از اختصاص يافته به مسائل و حل مسئله  هشمارهر حدود يك سوم . بوجود آمد آموزان و معلمان براي مسابقات رياضيسازي دانشجهت آماده در اصل
ذكر شده است،  25توسط برزسنيي) 1999(همانگونه كه در مقدمه كتاب ُااله و سايرين . هاي خود را براي مجله بفرستندشد راه حلخوانندگان درخواست مي

در  شانندگانيسها و نام نوحلبهترين راه. شدمي دريافتا حل براي آنهراه 3000تا  2500مسأله در اين مجله چاپ و حدود  150تا  120حدود هر ساله 
  . شدبعدي چاپ مي هايشماره

ها خيلي از آن. شان بپردازندهاي رياضيمندان جوان كمك كرد تا به كشف و توسعه تواناييبه خيلي از عالقه در طول سال، هااين نوع از رقابتوجود 
  . مراجعه كنيد) www.komal.hu(كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به وب سايت مجله براي  .مندان مشهوري شدندبعدها دانش

                                                            
22. Mathematics Competitions  
23. World Federation of National Mathematics Competitions   
24. Dániel Arany  
25. Berzsenyi  
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، مجله Gazeta Matematicăاولين شماره مجله ماهيانه . ي در كشور همسايه مجارستان يعني روماني رخ دادهدر حدود همان زمان، توسعه مشاب
آن  بنديبلاقكه طي ساليان  دادترتيب ميآموزان مدرسه مجله يك رقابت رياضي براي دانشاين . منتشر شد 1895مهم رياضيات روماني، در سپتامبر سال 

  . بهبود يافته و در نهايت باعث پيدايش المپياد ملي رياضيات در لهستان شد

تبديل شد و در سال بعد،  1909سال آگوست در  انجمن رياضي گازتاقانوني، اين مجله به  به لحاظ. كننده نقش مهم ديگري بوداين مجله همچنين ايفا
  ). 2004 ،برينده(پارلمان روماني وجود قانوني انجمن جديد را تصويب كرد كه به عنوان نقطه پيدايش انجمن رياضي روماني قابل توجه است 

اين مجالت . ريزي شدند، وجود داردآموزان به رياضيات در نقاط مختلف دنيا طرحهاي زيادي از مجالت مختلفي كه جهت برانگيختن عاليق دانشمثال
هايي درباره مسائل همچنين شامل گوشهرياضيات معاصر، از قبيل قضيه چهار رنگ، قضيه آخر فرما،  اي، مقاالت توصيفي در مباحثشامل مقاالت تاريخچه

هايي از چنين مثال .باشداند، مياي خود را ارائه نمودههآموزاني كه راه حلجديد طرح شده، مسائل جاري المپيادها كه مورد بحث قرار گرفته است، و دانش
هاي در غرب مثال. باشندمي) روسيه( Kvantو ) مجارستان( KöMalتري وجود دارد، مجالت قديمي هايسنتمجالتي در اروپاي شرقي، جايي كه 

، )انگلستان( Mathematical Spectrum، )آمريكا( Mathematics Magazine،)كانادا( Crux Mathematicorumمجالت  ،برجسته
Parabola  وFunction )استراليا( و ،Mathematical Digest )هستند) آفريقاي جنوبي .  

توانيم پيداكنيم كه را مي جواني دانكدام رياضي. پردازندمي موزان به رياضياتآكشيدن عالقه دانشچالشبهو  توسعهانتشارات زيادي وجود دارند كه به 
 Mathematicalاز كورانت، يا مقاالت و مسائلي كه در مجالت  رياضيات چيست؟هايي از قبيل كتاب. هاي توصيفي رياضيات نباشدتأثير كتابتحت 

Intelligencer  ياAmerican Mathematical Monthly  ياMathematics Magazine و 26انجمن رياضي آمريكا. شوديافت مي 
   .باشندزبان انگليسي مي بهانتشارات منبعي عظيم و شمار زيادي از داراي  راليااستهمچنين اتحاديه رياضيات 

، ديگر انتشاراتانتشارات كانگرو و در زبان فرانسوي، . شوداه فضايي مير چاپ ميگكه به طور سنتي در ايست، يك منبع خيلي غني وجود دارد نيز در روسيه
  . گونه استدسترس دارند، همانطور كه مؤسسه آموزشي رياضي چيو چانگ به زبان چيني، ايندر را انگيزي از چنين منابعي فهرست شگفت

برانگيزاننده هاي مختلف در دنيا وجود دارند كه ، درحاليكه ديگر مجالت رياضي به زباناشاره داردهاي اصلي زبانمعدودي از تعداد ليست ذكرشده تنها به 
آموزان دانش توجهمورد  ،ارائه مسائلي بدون راه حل به خاطر، كه اشتوجود د يكانبراي مثال، در ايران يك مجله توصيفي با نام . ندهستآموزان دانش

 برنامهپرداخت، زماني كه شد، ميناميده مي هارياضيات جديد و نظريه مجموعهكه ه آنچه باما مقاالتي نيز در اين مجله وجود داشت كه ! قرار گرفتدبيرستان 
   . شدها را شامل نميتحصيلي دبيرستان نظريه مجموعه

انتشار ديگر مجالت توصيفي پيشنهاد توان به ، مي)1989رجالي (آموزان هاي مورد عالقه دانشاز نتايج قابل مشاهده و مؤثر اين مجله ايراني، در زمينه
  . رياضي اشاره كرد و امروزه در ايران تعدادي زيادي از اين مجالت وجود دارند

هاي هايي در سايتتوان از طريق لينكولي مي. غيرممكن استو اطالعات مرتبط با آنها منابع مهم منتشرشده  تمامفهرست كردن 
www.mathkang.org/ksf/index.html )فرانسه ( ياwww.amt.edu.au )استراليا(  ياwww.maa.org/ )به منابع غني در اين ) آمريكا

  .دست يافتزمينه 

. انجام گرفت برنامه سقراطمطابق با چهارچوب اين پروژه تحت حمايت اتحاديه اروپا . باشدمي يك پيشرفت نسبتاً جديد ،MATHEUدستورالعمل انتشار 
در طي اين پروژه سعي و تالش و ). /www.matheu.eu(است  " 27مدارس اروپاتشخيص، تهييج و حمايت مستعدان رياضي در "نام كامل اين پروژه 

  . آموزان با توانايي باال در رياضيات به اشتراك گذاشته شدتجربيات كشورهاي مختلف در كاركردن با دانش

                                                            
26. MAA  
27. Identification, Motivation and Support of Mathematical Talented in European Schools  
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هاي جهت به چالش كشيدن ذهناست كه به  "هانردبان"يك دنباله از شامل  است، MATHEU نتيجه پروژه  كه) MATHEU 2006( دستورالعمل
تواند توسط هر نردبان يك متن مستقل رياضي است كه بر مبحثي خاص در رياضيات متمركز شده است، كه مي. طراحي شده است) و معلمين(آموزان دانش

 . در بيرون از كالس درس مورد استفاده قرار گيردهايشان آموزان در فعاليتمعلمين يا دانش

كه سطح دشواري آن به آهستگي باشد كه به ترتيبي منظم شده االتي جهت خودآزمايي ميسؤنردبان توالي مسائل رياضي، توضيحات و در اصل يك 
وانند تبا استفاده از نردبان آنها مي. توانند دانش رياضي خود را ارتقاء بخشندآموزان و همينطور معلمان، ميبا كار بر روي متن نردبان، دانش. افزايش يابد

  .تر كرده و بيازمايندساخته، عميق اي خاص از رياضي غنيآگاهي خود را در زمينه

ها، ، هر يادگيرنده مسائل رياضي، تعريفها "مرحله"در . باشدهاي پاييني نردبان بر پايه محتواي مورد مطالعه سرفصل درس معمول در كالس ميبخش
بسته به  .به آنها تسلط يابد، وضوعاتيابي به سطوح باالتر درك ممنظور دست دارد كه بهيي در دست هاو ديگر چالش هايي از اطالعاتبخشتوضيحات، 

-دانشتوانايي باالتر ميزان پيشرفت، نشان دهنده . باال روندهاي مختلفي به ارتفاعيا به عبارتي از نردبان كنند ميآموزان پيشرفت دانشهاي فرديشان، توانايي

   .آيندكار ميبهآموزان مستعد نيز دانشتشخيص براي  هاين نردبانبنابرا. آموز است

بيشتر آموزان جهت صرف وقت و انرژي نده دانشتحريك كنكننده و جذبو چالش برانگيز باشد، سائل جالب به خوبي طراحي شود و شامل م نردباناگر 
  . مطالعه رياضيات خواهد بود براي

  هاي رياضيها و جشنوارهكنفرانسهاي شبه تحقيقاتي، فعاليت  3.2.2

- اگرچه، توانايي تنظيم كردن پرسش. پردازدرح شده توسط ديگران مياالت و مسائل مطسؤبه  گوييپاسخ توانايي پرورشهاي معاصر، به اكثريت رقابت

  . در تحقيقات علمي از اهميت برخوردار است خصوص، بههاهايي متناسب با مسائل و موقعيت

زمان مجاز محدود  توجه بهبا . از اشكاالت مسابقات كالسيك اين است كه موفقيت نه فقط به داشتن ذهني خوب، بلكه به داشتن ذهني سريع مربوط است
بايد مسائل را به آنها نه تنها . دباشميكنندگان توجهي بر شركتكننده فشار رواني قابلها تحميلكه معموالً سه يا چهار ساعت است، رقابتمسابقات در 

  . درستي حل كنند، بلكه بايد به سرعت و در حضور ديگر رقيبان، اين كار را انجام دهند

يا حتي تنها (در روز بعد هاي جديد و باارزشي ايدهمعموالً چنين كساني . خواهند داشتآموزان خالق زياي وجود دارند كه تحت فشار نمايش موفقي ندانش
  . د، كه در آن زمان تشويق يا پاداشي نخواهند داشتكرخواهند مطرح از پايان رقابت ) پنج دقيقه بعد

موضوع اين است كه در . واهند شدآموزان و مخترعين موفقي خبرخي از آنها دانش هرچندآموزاني خواهد بود، هاي سنتي نقطه ضعف چنين دانشرقابت
االت، خلق، ارزيابي و نپذيرفتن حدسيات، و سؤغالباً، مهم توانايي تنظيم . باشدمي درت نياز به حل سريع مسائل مشكل مطرح شده توسط ديگرانعلوم به ن

ها يا در اينترنت كتابخانهها نياز به زمان فراوان براي تفكر، دسترسي به منابع اطالعاتي در همه اين فعاليت. باشدهاي جديد و غير معمول ميمطرح كردن ايده
  . هاي مشابه دارد كه هيچ كدام از آنها در مسابقات سنتي مجاز نيستها، متخصصين كار در زمينهردهو ارتباط با هم

يعت بايست منعكس كننده طبهايي ميچنين رقابت. هايي مورد نياز استهاي مسابقات جهت تشخيص، ترغيب و پرورش چنان ذهنمشخصاً ديگر نمونه
  . باشدمي -طور دقيقي، چنانچه در علوم حقيقي استبه -هاردههايي جهت ارائه نتايج به همواقعي تحقيق، شامل يك فاز شبه تحقيقي، در كنار ديگر فرصت

-طراحي شده) اضينه فقط ري(اكنون موجود است آموزان متمايل به تحقيقات علمي كه همحقيقت امر اين است كه چنين مسابقاتي جهت تشخيص دانش

  .اند
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  ، آلمان و سوئيس)يجوانتحقيق (يوگند فُرشت  1.3.2.2

سال است كه به  21آموزان زير اين پديده يك رقابت ساليانه براي دانش. برگزار كرد 2005سالگي خود را در سال  40جشن در آلمان،  28يوگند فرشت
 شودشوند و به برندگان جوايزي اعطاء ميهاي خاصي ارائه ميها در دورهپروژه. كنندهاي خود كار ميتنهايي يا به صورت گروهي بر روي پروژه

)www.jugend‐forscht.de.(  

هاي رقابت تمام جنبهاين . شودتأسيس شده، هدايت مي 1970كه در سال  29تحقيق جواني سوئيس بنياد دارد كه ساليانه توسطسوئيس رقابت مشابهي 
   ).www.sjf.ch( .دربرداردعلوم انساني را  علمي شامل علوم اجتماعي و

  ، آمريكاRSI( 30(مؤسسه تحقيقات علوم  2.3.2.2

هايي در آمريكا، كه اي از چنين برنامهما تنها به ذكر نمونه. برداري شده است در آمريكا الگو "هاي علومنمايشگاه"بسياري از در حقيقت از  فُرشتيوگند 
  . هاي مشابه در ديگر كشورها بوده استالمللي داشته و نمونه موفقي براي برنامههاي بينكنيم، زيرا كه مشخصهرياضيات تأكيد دارد، اكتفا ميبر 

  CEE مركز در اين مركز، مؤسسه  رويدادترين اصلي .بنيان نهاده شد 32توسط آدميرال ريكوور 1983در سال ) www.cee.org(در ويرجينيا  31
و ديگر كشورها انتخاب شده و در يك برنامه آنها از آمريكا . ندوشهفته دور هم جمع مي 6آموز براي دانش 75هر تابستان حدوداً . بود) RSI(تحقيقات علوم 

  .ندكنآكادمي سخت با تأكيد بر رياضيات، علوم و مهندسي، شركت مي

هاي تخصصي برنامه مؤسسه با يك سري از سخنراني. ندوشد، براي اين برنامه آموزشي پذيرفته ميانت انتخاب شدهآموزان برجسته، كه به دقتنها دانش
شان گروه دو نفره هاي تحقيقاتي مورد عالقهآموزان با دانشمندان باتجربه و مربياني در زمينهدانش. دوشدرباره رياضيات، بيولوژي، فيزيك، و شيمي شروع مي

هاي عصر، روزهاي اين برنامه با تحقيقات، سخنراني. پردازندداده و به تقسيم كردن لذت و هيجان ناشي از جستجو در قلمروهاي جديد علمي ميتشكيل 
وشته شده آموزان به ارائه تحقيق خود به صورت شفاهي و ندر پايان برنامه، دانش. دوشآخر وقت پر مي 33هايي نظير ورزش و بازي فريسبيهمچنين سرگرمي
  ). /www.cee.org/rsi(شود هايي به بهترين كارها اعطاء ميپرداخته، و جايزه

RSI با آموزان دانشبراي  ياين جريان يك شرايط منحصر به فرد. آموزان از ديگر كشورها هستندتقريباً يك سوم دانش: المللي استيك برنامه بين
 RSIآشنايي و ارتباطاتي كه توسط برنامه . كندو كار با يكديگر را در يك دوره زماني نسبتاً طوالني فراهم مي استعداد از نقاط مختلف دنيا جهت ديدار، زندگي

  . هاي آينده آنها را مثمر ثمر سازدتواند همكاريشناسند، مياين حقيقت كه آنها يكديگر را مي. باشدكنندگان مهم ميآينده شركت توسعه، جهت شودايجاد مي

  آموزان دبيرستان، بلغارستانرياضيات و انفورماتيك دانشمؤسسه  3.3.2.2

آموزان دبيرستاني هاي بلغارستان تطبيق شد و مؤسسه رياضيات و انفورماتيك دانشبا شرايط و سنت 2000در ويرجينيا، در سال  RSIمدل مركز 
)HSSIMI(34 را بوجود آورد .  

در رياضيات يا انفورماتيك ) اييا پروژه(بر روي موضوعي  در اين برنامه، شده درگير) 12تا  8هاي سال(آموزان دبيرستاني در طي يك سال تحصيلي، دانش
يك معلم، يك دانشجو، يك خويشاوند و يا يك متخصص به صورت فردي و يا تيمي و تحت سرپرستي كه به طور آزادانه انتخاب شده است، ) علوم كامپيوتر(

                                                            
28. Jugend Forscht  
29. Swiss Youth Quest  Foundation 
30. Research Science Institute   
31. Center for Excellence in Education  
32. Admiral H. G. Rickover  

33 .)Frisbee (پردازندديسك پالستيكي كه براي سرگرمي، چند نفر به پرتاب كردن آن براي يكديگر مي.  
34. High School Students’ Institute for Mathematics and Informatics  
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كه اكنون دانشجوي  HSSIMI پيشينهاي اخير اين برنامه، توسط شركت كنندگان در حقيقت، برخي از پروژه. كنندميپروژه كه مايل به كمك باشد، كار 
  . دانشگاه هستند، به طور موفقيت آميزي سرپرستي شده است

آموزي در ماه ژانويه ين كنفرانس دانشاول. شبه رقابتي و يك مدرسه تابستانهآموزي دانشدو كنفرانس . پردازداين مؤسسه به سازماندهي سه رويداد مي
اين . باشددر ماه آپريل مي UBM(35( ستاندانان بلغاردر كنفرانس ساالنه بهاره اتحاديه رياضي) و از طرفي منظم( ستبخش خودكفاكه برقرار شده و دومي 

 آموزانو دانش هااساتيد دانشگاه، محققان، معلمان، خانوادهبطوريكه مورد توجه . دهدبه خود اختصاص مي UBMبخش بيشترين بازديدكننده را در كنفرانس 
  . گيردديگر مدارس قرار مي

متخصصان به . دهندشان را ارائه ميهاينتايج كار ه همراهب) شدهيا نرم افزار توليد(شده ب نوشتهآموزان يك مطلدر طي شركت در اين رويدادها، دانش
و هم محتوا و هم  دهندارائه ميكنفرانس يشان را در هايافتهان آموزدانش. پردازنداصالحات مي اتي جهتتوا و پيشنهادشده، ارزيابي محارائههاي داوري پروژه

كه در باال  RSIجهت شركت در برنامه به عنوان جايزه ويژه، دو نفر از برندگان . كنندبرندگان جوايزي دريافت مي. شودارائه، توسط هيئت داوران بررسي مي
  .شوندذكر شد، به آمريكا اعزام مي

در طي دو هفته اول، متخصصان برجسته دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي . شونداي دعوت ميها به يك مدرسه تابستانه سه هفتهنويسندگان بهترين پروژه
  .دهندارائه ميهايي به همراه دروس عملي در رياضيات و انفورماتيك هاي نرم افزاري، سخنرانيو شركت

جديد  يمسائل عرضهشان و همچنين كنندگان در موضوعات مورد عالقههاي مشابه، هدف اصلي اين تعليم اوليه، گسترش دانش شركتشبيه به برنامه
هاي كرده و به ارائه مختصر ايدهآموزان دبيرستاني برگزار كنندگان يك كارگاه براي دانش، شركتدر هفته سوم. باشدپذير و ميسر ميامكانهاي براي پروژه

  . پردازندهاي جديد ميخود براي پروژه

در نظام مسابقات سنتي در بلغارستان شد و همانگونه ) در جوامع نسبتاً متراكم(بعد از گذشت زمان نسبتاً كوتاهي، اين برنامه تبديل به يك متمم با ارزش 
  .كردندهاي سنتي شركت نميبه طور معمول در رقابت آموزاني بود كهكننده دانشرفت، جذبكه انتظار مي

  هاي رياضي، ايرانجشنواره 4.3.2.2

گيرند كه چگونه ياد ميشوند، ي در مدارس، يا بيرون از مدرسه ميتدرگير مطالعه و انجام تحقيقات مشاركشان هاي تحصيلدر طول سالموزاني كه آدانش
آموزان، محققان جوان موفقي در طول كارهاي دانشگاهي هاي مدرسه، از دانشتجربه انجام تحقيقات در سال. تحقيق كرده و رياضيات را مشتاقانه بياموزند

  . وردآبوجود مي

اي براي هر ساله جشنواره. بپردازنددر رياضيات خود  ياتتوانند به ارائه مقاالت يا كشفآموزان جوان ميهاي زيادي وجود دارد كه دانشدر ايران، جشنواره
محققان جوان امكان ارائه كشفيات و مقاالت خود را در اين . هاي متفاوتي داردبخش جشنواره خوارزمي. ها وجود داردآن هاييابيو دست هاائه موفقيتار

  . جشنواره معتبر دارند

اين . هاي كهن در اصفهان، ارائه كردندساختمانهاي مشاهده شده در آموزان دبيرستاني كشفيات خود را درباره فركتال، گروهي از دانشهاسال ي ازيكدر 
اين گروه نتيجه خوبي را در جشنواره خوارزمي . انجام شده بودبا مشاركت و راهنمايي معماران  IMH(36(كار به عنوان يك پروژه در خانه رياضيات اصفهان 

هاي مختلفي از محاسن تحقيقات ارائه شده در گزارش. ي رياضيات شدندآموزان بيش از پيش مشتاق به يادگيرفقيت، اين دانشوبعد از اين م. بدست آوردند
آموزان دبيرستاني فارس همگي بوجود آورنده ها از قبيل جشنواره خانه رياضيات اصفهان و جشنواره دانشديگر جشنواره. هاي اوليه تحصيل وجود داردسال

  . باشدكشور ميآموزان رياضي در سرتاسر محيطي چالش برانگيز براي دانش

                                                            
35. Union of Bulgarian Mathematicians  
36. Isfahan Mathematics House  
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آموزان هايي كه به دانشهاي شبه تحقيقاتي و فرصتكند كه فعاليتو ديگر مؤسسات در سرتاسر دنيا، ثابت مي) IMH(تجربه خانه رياضيات اصفهان 
  . شودت ميباعث يادگيري رياضيااست كه  چالش برانگيزشود، بوجود آورنده فضايي ها و نتايج مطالعاتشان داده ميبراي ارائه يافته

شود، باعث آورد، يا در يك جشنواره شناخته ميآموزان امكاني جهت ارائه يك سخنراني در يك كنفرانس ملي يا محلي بدست ميزماني كه يك دانش
را  هاي بعديريچالش برانگيز براي تشويق به يادگي ها محيطيهمه اين فعاليت. شوداو جهت يادگيري بيشتر و كسب نتايج بهتر در آينده مي برانگيختن
  .سازدفراهم مي

  هاي رياضينمايشگاه 4.2.2

ها از نمايشگاه. اي رايج شده استبطور فزاينده، مردم با آنها و ارتباط برقرار كردن بازديدآوري محصوالت در كنار يكديگر، براي ها، به لحاظ جمعنمايشگاه
هاي مختلف توان آنها را در مكانهمچنين مي. باشندميآموزان بلكه براي عموم توانند نه فقط براي دانششوند ميبرگزار مي آنجا كه معموالً خارج از كالس

  . ي بازهاهاي خريد تا فضامكانو رو پياده يابرپا كرد، از مدرسه گرفته تا موزه 

ن معناست كه دااين ب. باشدارائه رويدادهاي علمي به شيوه فيزيكي و دستي مي ،ايده مراكز علمي. پردازيمبه ذكر چند نمونه از آنها ميدر اينجا 
ن در كانبرا، ستاكُوِكُ(براي مثال، استراليا  ،هابرخي كشور. كنندميتالش در درك آن  پسهاي واقعي به چالش كشيده شده و سبازديدكنندگان توسط آزمايش

www.questacon.edu.au/ ( و اسرائيل) هايفا، علوم، تكنولوژي و فضا در اسرائيل، موزه مليwww.MadaTech.org.il (كز ملي علوم امر
  . رياضي است هايد كه شامل آزمايشندار

در ) /Mathematikum )www.mathematikum.deاند، از جمله همچنين مراكز علمي وجود دارند كه منحصراً به رياضيات اختصاص يافته
 Giardino، يا )گيردمورد بحث قرار مي 2.4.2.2كه با جزئيات در بخش (آلمان  di  Archimede 

)web.math.unifi.it/archimede/archimede/index.html ( در ايتاليا ياAtractor  در پرتغال)بهكه اين مراكز دائمي، ). 2006 خاوِس 
ها، ها و وسايل مربوط به موزهدستگاه. مالقات كننده در سال است ارصدها هزو  هاكننده دهجذب ،شوندبازديد ميبهترين شكل راهنما به يك همراه 

  . قيمت باشندمراكز رياضي ممكن است بسيار گرانها يا آزمايشگاه

 هايازينمايش فرهنگي و بمثالي از اين نمونه، در پاريس با نام . كنداي وجود دارند، كه محتواي آن سال به سال تغيير ميهاي ساليانههمچنين نمايشگاه
وجود دارند  38تجربه رياضيالمللي جمله نمايشگاه بين از ،گاه نيزبههاي گاهعالوه، نمايشگاهبه. كندبازديدكننده را در روز جذب مي ها هزارده 37رياضي

)www.mathex.org/MathExpo/EnHomePage ( كه تحت حمايت يونسكو وICMI )ًدر  2004ها، در سال به همراه ديگر گروه) مشتركا
  . گيردمورد بحث قرار مي 2.4.2.2مطلب در بخش  اين. ارائه شده بود) ICMI‐10( 39المللي آموزش رياضيكنگره رياضيات اروپا و در دهمين كنگره بين

هاي نمايان كننده ماشين كهتوانند موضوع خاصي داشته باشند، از جمله نمايشگاهي در دانشگاه مودنا و شهر رجيو اميليا در شمال ايتاليا، ها مينمايشگاه
ها يك كپي از ادوات تاريخي هستند كه شامل تجهيزات اين ماشين). www.mmlab.unimore.it/on‐line/Home.html( .باشدميرياضي 

هاي رياضي با جزئيات بيشتر به عنوان يك مورد مطالعاتي در در مورد نمايشگاه ماشين. باشندوات رسم سه بعدي، و ابزارآالت حل مسائل ميرسم منحني، اد
  . بحث خواهد شد 5فصل 

  رنماي تاريخيود 1.4.2.2

-وسايل و مدلام باشد، جايي كه 17در قرن ) هاي كوچك كنجكاوياتاق( Wunderkammernهاي رياضي ممكن است جايي با نام ريشه نمايشگاه

. آمدبه نمايش در مي) شامل مخلوقات غيرمحتمل ساختگي از اجزاء مختلف حيوانات( "انگيزشگفت"ي رياضي در كنار ديگر محصوالت مصنوعي علمي ها
                                                            
37. Salon Culture et Jeux Mathématiques  
38. Experiencing Mathematics 
39. International Congress on Mathematical Education  
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زادگان براي متحير كردن ديگران و نمايش بود، بلكه پادشاهان و نجيبكه براي عموم ن )1984بالتروسائيتيس ( بود هاي سه بعدييك مثال معروف اتاق
  . قدرتشان به بازديدكنندگان، آن را ترتيب داده بودند

شامل هيچ طرحي از زيرا  )افتدسازي علوم اتفاق ميهمانگونه كه معموالً در عمومي(آن داشتند  ارهبدردانان آن زمان، واكنش مبهمي دانشمندان و رياضي
  . شد، در اولين موزه علوم گشوده استميها در آنجا نمايش داده هاي مكاني كه شگفتيها و طاقچههنوز قفسهعمومي سازي حقايق علمي نبود؛ 

هاي قرن نوزده و اوايل قرن بيستم متداول بود، هايي كه در دانشگاهدر بخش رياضيات، آنها به تدريج به گسترش نمايش ابزارآالت رياضي و مدل
در نيمه دوم . ها ارتباطي با آموزش پيدا كردندبدين ترتيب نمايشگاه. ندشتجويان اجازه حضور ندادانان و دانشعموم مردم بجز رياضينيز در اينجا . پرداختند

  . دن بيشتر بازديدكنندگان وجود داشتنموهاي متعدد جهت درگيرت نمايشگاهتمايل به ثبهاي رياضي افزايش پيدا كرده و قرن بيستم، تعداد نمايشگاه

  . شوندبندي ميها بسته به اهدافشان در سه نوع مختلف دستهنمايشگاه

ارائه آموزان و جامعه عمومي شامل معلمان و دانش ها به سمتنمايشگاهاين . هاي رياضيفرايندها و دادن ايدههايي جهت نشاننمايشگاه .1
 . شونديگيري مهدفدانان هستند، دهندگاني كه معموالً رياضي

باشد، در حاليكه چالش براي بازديدكنندگان، بدون ارائه نادرست آن ميهاي مجرد رياضي كردن با مفاهيم و ايدهايجاد چالش براي ارائه دهندگان، ارتباط 
  .است اتهايشان به سمت رياضيتوجه دوباره به گرايش

به شكل حل يك  اتدن رياضيبيدر به مبارزه طلها و مشقت بايد در نظر داشت كه سختيشود، هاي بازديدكنندگان صحبت ميبه چالش عكه راجزماني
ايستاده است، كه يك نفر براي چند دقيقه در جلوي نمايشگاهي درون يك اتاق شلوغ هنوز چالش مسئله حل كردن، زماني. مسئله رياضي، وجود نداشته باشد

قرار نظر  مد، ارتباط با بازديدكنندگان حتي اگر چند ثانيه به طول بينجامد، بايد شوندبرقرار ميهايي كه در مراكز خريد در نمايشگاه. تواند مؤثر باشدخيلي نمي
  . رديگ

، و مراكزي از قبيل )از جمله مراكز علمي در پراگ، بوستون، و سانفرانسيسكو(مراكز علمي هاي رياضي در هايي شامل گوشههاي چنين نمايشگاهمثال
Mathematikum  ،ن آلماندر گيسMathematica  viva  ،در ليسبونGiardino  di  Archimede  ،در فلورانسMatemilano ،
Matetrentinoباشندهاي خاص، ميو ديگر رويداد 200040هاي مربوط به سال اه، و ديگر موارد در ايتاليا، نمايشگاه يونسكو در پاريس، نمايشگ .  

به سمت  طور خاصشان بهشوند، اما كانون توجهمي برگزارها جهت عموم مردم اين نمايشگاه .هاي تدريسهايي جهت نشان دادن روشنمايشگاه .2
 .ندهستبرگزاركنندگان مربيان رياضي . معلمان و مربيان است

شناسي با نيازهاي تعليمي و ادراك شناسي كننده تحليل شناختتركيبدهندگان محيطي جهت ياددهي و يادگيري است كه ها، چالش ارائهنمايشگاهدر اين 
  . هاي معيني راجع به نحوه ياددهي رياضي استباشد، در حاليكه چالش بازديدكنندگان ايدهمي

  . باشدها در اُپورتو ميهاي رياضي در مودنا و نمايشگاه آينهماشينهايي، نمايشگاه هايي از چنين نمايشگاهمثال

آموزان و شامل معلمان، دانش(ها، به هدف نمايش عمومي اين نمايشگاه. هاي آموزشيهايي براي نشان دادن محصوالتي در نوآورينمايشگاه .3
 . آموزان و برخي مواقع والدين باشندتوانند معلمان، دانشه دهندگان ميارائ. هاي محلي وجود دارندو به طور خاص براي والدين و انجمن) مربيان

هاي خودشان باشد، در حاليكه براي بازديدكنندگان ديدگاهكنندگان در اينجا پركردن فاصله بين مدرسه و تجارب خارج از مدرسه ميي ارائهبرا هاچالش
  . درباره رياضيات مدرسه است

همچنين خواننده را به . شودتوسط اما كاستلنُو است كه در اكوال دكرُلي در بلژيك برگزار مي Matematica nella realtàيك مثال نمايشگاه 
  . دهيمبه فصول مربوط به آموزش رياضي، ارجاع مي طور خاص، و به41سازي رياضياتبا نام عمومي ICMIانتشارات از  5مطالعه جلد 

  : گيرديك انتخاب از ميان دو مورد زير انجام مي!) اينكه فضاي نمايشگاه و زمان بازديدگنندگان نامحدود باشدبه فرض (در هر نمايشگاهي 

                                                            
  .م. سال جهاني رياضيات. 40

41. Popularization of Mathematics, ICMI Study 5.  
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 يك موضوع خاص؛ يا  متمركز شدن بر روي 

  هاي رياضيي از ايدهبسياركاوش . 

اما . را دارد هاي رياضي در سطوح ريزه جريانشبكتصويركشيدن اولي قصد نمايش عمق تجارب رياضي و همينطور به. هدف در هر مورد، متفاوت است
  .باشدميسطوح ريز در هاي رياضي شبكه جرياننمايش دادن دومي نشان دادن وسعت تجارب رياضي و همچنين نيت 

و نمايشگاهي ) مودنا(هاي رياضي در ايتاليا، و ماشين) Giardino di Archimedeفراي حدود، توسط ( Oltra il compassoمثال اولي شامل 
  .باشنددر پاريس مي la Villetteدرباره پرسپكتيو در 

  . و يونسكو است Mathematikumمثال دومي 

ــال    ــي مثــــ ــاره برخــــ ــث دربــــ ــل از بحــــ ــاي قبــــ ــاهــــ ــفحات  خــــ ــه صــــ ــاب ص، بــــ ــاغي در حســــ ــايت   42بــــ در ســــ
web.math.unifi.it/archimede/archimede_NEW_inglese/presentazione2.htmlبحثي دربـاره  در آنجا كنيم، كه ، اشاره مي

  . ارائه شده است توانند داشته باشند،چه معنايي مياز ديدگاه فلسفي هاي رياضي اينكه نمايشگاه

  هاهايي از نمايشگاهمثال 2.4.2.2

  . پردازيمهاي معروف با جزئيات بيشتر مياكنون به بررسي برخي از نمايشگاه

  ). در گيسن( Mathematikumرياضيات عملي در : 1.2مثال 
، )گيسنپروفسور رياضيات در دانشگاه ( 43اشپاشرآلبرشت بويتل1993در سال  .گرددسال پيش برمي 10به بيش از  Mathematikumايده مركز علمي 

  .آغاز كرد عمليها را در رياضيات به همراهي گروهي از دانشجويان رياضي خود، اولين فعاليت

رياضي هاي مند كردن همه مردم به رياضيات، يا حتي نه فقط جذب كردن، بلكه بوجود آوردن مجال كشف زيباييعالقه: ساده داشت اين پروژه يك هدف
  . عملي هايربهتجي توسط اجرا

   ".هاي رياضي استبدست آوردن رازمتحير شدن اولين گام در ": اشپاشر گفته استپروفسور بويتل

هاي مختلف آلمان با حمايت پروفسور نمايشگاه رياضيات عملي در شهر 100، اين پروژه به بيش از 1994سال  نمايشگاه هندسه در كمي تعدادبا با شروع 
  . به اوج رسيد 2002در نوامبر سال  Mathematikumفعاليت ايشان در بازگشايي مركز علمي . ش، گسترش پيدا كردگروهبويتل اشپاشر و 

يك موزه رياضي يا يك نمايشگاه به  تراما اين مركز بيش. شگاه بزرگ رياضيات عملي است كه در ساختمان خود مستقر استاكنون اين مركز يك نماي
شان براي يادگيري رياضيات با استفاده از هايو خانواده آنها آموزان، معلمان، دانش"يادگيري از طريق عمل"با توجه به شعار . معناي سنتي و رايج است

  . را كشف كننداسرار آن  بيانديشند وهاي رياضي و رويداد بشوند، تا به تجار، به اين مركز دعوت مييشاندستها

  : ها عبارتند ازاين فعاليت. دهدهاي زيادي پيوند ميهاي رياضي را با فعاليتنمايشگاه آزمايش ،خاص اين مركز رياضي
 تابستان "درباره رياضيات مثلث پاسكال با عنوان  2006از قبيل كارگاه سال (آموزان در زمينه مسائل خاص رياضي ها يا دانشهايي براي بچهكارگاه
 ؛)"اعداد
 "هايي براي كودكان با موضوعات رياضي مرتبط با زندگي روزمره، طبيعت و دنياي اطراف ما؛سخنراني: "رياضي براي كودكان 

 "دانان مدعو؛ آموزان و رياضيشگفتگوي رياضي بين دان: "نيمكت رياضي 

                                                            
42. Il Giardino di Archimede  
43. Albrecht Beutelspacher  
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 هاي علمي؛ آخر هفته 

 ويژه؛ سيراتف: هنر در رياضيات 

  : عبارتند ازآن هاي مهم آموزشي جنبه
 ها از طريق آزمايش ها، سعي در پي بردن به راه حلارائه يك محيط خالقانه جهت پرداختن به رياضيات؛ ارائه مسائل با موضوعات واقعي، درك وضعيت

 از طريق عمل كردن؛ فهم و 

 دوست داشتن رياضيات؛   -دنفهمي –عمل كردن : آموزانبراي همه دانش 

 هاي رياضي با مفاهيم نظريتوأم كردن آزمايش. 

  . باشدمي www.mathematikum.deوب سايت آن  .شعارش زنده است اساسبر  Mathematikumبنابراين، 

  . 2004در سال  ICMIنمايشگاه تحت حمايت يونسكو و : 2.2مثال 
 تجربه رياضي ها در نمايشگاهكاري و تقارندر قسمت كاشي. اجازه دهيد به توصيف مثالي از اين نمايشگاه بپردازيم

)www.mathex.org/MathExpo/TilingsSymmetries( بر روي يك پوستر ، تعدادي اشكال چوبي رنگي همراه با يك پيغام خيلي كوتاه
  . دوشعرضه مي

  كاريكاشي هايتكنيك
  بدون ايجاد شكاف يا همپوشاني فرش كرد؟  ،هر شكلي ههايي بتوان كف اتاق را با كاشيآيا مي

، به شوندميتكرار حركت انتقالي صورت متناوب بوسيله كاري، كه بهالگوهاي كاشي. ، پنج ضلعي منتظممثالًاشكال مناسب است اما نه همه، خيلي از 
  . سازدالگوي مختلف را ميسر مي 17تقارن آنها، خوبي شناخته شده است و 

-تري به كاشياگر بخواهيم به صورت آزادانه. بوجود آمد 44گيرد كه توسط اواريستا گالواها انجام ميهايشان براساس نظريه گروهمطالعه انواع آن و تقارن

يك شكل انجام گيرد؟ استفاده از تنها با  شي كردنبنابراين آيا ممكن است كا. فتگاه پايان نخواهد پذيرمطالعه آن هيچ –يعني بدون تناوب  -كاري بپردازيم 
   .پيدا كرده است هاو ديگر زمينهفيزيك ذرات، كدها، كاري كاربردهايي در رياضيات، كريستال شناسي، الگوهاي كاشي! اين يك معماست

را حل كنند، بلكه رياضي  همسئليك دهند، اين انتظار وجود ندارد كه را خودشان انجام ميها كه بازديدكنندگان تمرينزماني. شوندها تنها ارائه ميچالش
  : كندهاي مختلف وسعت پيدا ميديدگاهشان نسبت به رياضي از جنبه

 شناسي داشته باشد؛ زيباييي از هايرياضيات ممكن است جنبه 

  رياضيات يك جسم يخ زده نيست و هنوز حاوي راز و رمز و معماهاست؛ 

  ؛ )هاكاري كف اتاقكاشي در(رياضيات ممكن است كاربردهايي داشته باشد 

 رياضيات ممكن است به اشياء فيزيكي نيز مربوط باشد . 

درباره رياضياتي كه آنها ممكن است كنندگان ممكن است دريابند كه برخورد و ديدگاه منفي  بازديد. است) و دائمي(اين يك مثال از يادگيري غير رسمي 
  .تواند برعكس شودگسترش داده باشند، مي

  : ندكنبيان ميبرگزار كنندگان اهداف خود را به وضوح 

                                                            
44. Evariste Galois  
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هدف حضور جوانان، والدين و معلمانشان برقرار است، اما  باگاه اين نمايش. ما اميدواريم اين مكان براي شما فرح بخش باشد. به نمايشگاه رياضيات خوش آمديد
  . هاي آن براي همه كساني كه خواهان يادگيري بيشتر علوم، به طور كلي و رياضيات، به طور خاص هستند، جذاب باشدرود انديشهاميد آن مي

تواند تحت راهنمايي يك متصدي دستگاه كه مي –هاي وابسته شگاهيزماآدر خود نمايشگاه يا در  –محتواي مشابهي ممكن است مورد استفاده قرار گيرد 
فهم ها جهت زاويهكند به كه پيشنهاد ميشود جايگزين ميهاي مستقيمي بررسي ، توسطريزي نشدههاي برنامهكاوش. داشته باشد فكرپيشنهاداتي براي ت

در بعضي موارد، كه استفاده عملي از دست براي برخي اشياء فيزيكي ممكن است،  .شود اينكه چه شكلي ممكن است كاشي كف باشد يا نباشد، توجه بيشتري
ي از يك آموزش غير ياهنمونهها زمينهاين ). كاري، وجود داردباب كاشي هاي دردر خيلي از وب سايت چنان كهآن(شود ميبا فيلم يا انيمشين جايگزين 

  . ندارند نيازسنجش مرحله ، قدرتمند نيستند و معموالً به اينگونه استرسمي است، بطوريكه اهداف آموزشي همچنان كه در سيستم مدارس 

 درسي رياضيات،هاي روشني با برنامه با پيوندممكن است در كالس درسي، تحت كنترل معلم، ) هاي چندگانهشايد در كپي(، نمايش مشابه سرانجام
گيري شود به اندازهبراي مثال، از آنها خواسته مي. داده شود هاها و قاعدهها، مسائل چالش برانگيزي به منظور يافتن نظمممكن است به بچه. استفاده شود

  . شدبا ايجاد شده "بي نقص"كاري جستجوي الگوها باشند، وقتي كه يك كاشي درزوايا به وسيله نقاله بپردازند و 

  نمايشگاه ابزار و ادوات علمي:  45)ايتاليا(ي تاريخچه علوم فيرِنزه  سسه و موزهؤم 3.2مثال 

، اكتشاف و روش استفاده ابزارآالت چهتاريخباره و محصوالت آموزشي در هاشامل نمايشگاه) را ببينيد /Galileo.imss.firenze.itسايت (اين موزه 
  : مواردي از قبيل. است رياضي تاريخي بوده

 ابزارآالت؛امكانات توليد دوباره اين  محصوالت و 

 و در تاريخچه ابزارآالت؛) هندسه(اي در رياضيات محصوالت آموزشي محاوره 

 سايت (اي ي چندرسانهمحصوالت كاربردBrunelleschi.imss.fi.it/esplora/compass/index.html ؛)را ببينيد 
 و رياضيات نهفته در آن؛  آنها ها درباره ابزارآالت، تاريخچهي براي بچهيهارانينسخ 

 هامحصوالت توزيع شده در ميان بچه . 

 :شامل هاي خاصويژگي
 هاي آن الين؛نمايشگاه 

 يادگيري آن الين؛ 

 سايت ( يي از مدارسهاهاي آموزشي براي گروهفعاليتwww.imss.fi.it/espo/index.html را ببينيد .( 

  داستان اعداد: موزه رياضي شهرداري رم: 4.2 مثال
  : باشدميهاي رياضي است كه شامل موارد زير و مدلتاريخي ابزارآالت  بارهاين يك نمايشگاه با محصوالت آموزشي در

 ها؛ ابزارآالت و مدل دررك مفاهيم نهفته رياضيات محصوالتي براي د 

 سايت (ها هايي براي بچهسخنرانيhttp://www2.comune.roma.it/museomatematica/ را ببينيد .( 

  هاها يا دبيرستانهاي رياضي تاريخي در دانشگاهكلكسيون: 5.2مثال 
  . باشندمي 47يا هاله 46هاي گوتينگنهاي رياضي در دانشگاهها شامل كلكسيونمثال

                                                            
45. Istituto e museo di storia della scienza Firenza  
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 : باشندهاي رياضي تاريخي شامل اين موارد ميمدل، اكتشافات و موارد استفاده وسايل و چهتاريخدرباره ها و محصوالت آموزشي نمايشگاه

 ها؛ اقالم توزيع شده جهت توليد مجدد مدل 

 اي؛ محصوالت آموزشي محاوره 

 اي؛محصوالت كاربردي چند رسانه 

 ها و تاريخچه رياضي آن؛ هاي خاص، درباره رياضيات اين مدلهايي در مورد مدلسخنراني 

  هاابزارآالت و مدلحل مسائل تاريخي مرتبط با . 

  هاي رياضيات خانه 5.2.2

. اندهاي رياضيات را در سراسر كشور تأسيس كردههايي با نام خانهها، مكانهايي شامل معلمان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه، در ايران، تيم1999از سال 
درك درگيرشدن در  از طريقجهت تجربه كار گروهي فرصتي آموزان و معلمان در همه سطوح، براي دانشبه اين منظور بوجود آمدند كه هاي رياضيات خانه

تكنولوژي اطالعات و مطالعات مستقل، لمس ماهيت رياضي و يادگيري  ايجاد كنند، از جملهگوناگون  هايدر طي استفاده از واسطهمفاهيم رياضي  ترعميق
ها و ميراث اي از جمله رياضيات و هنر، مطالعه رياضيات و بناهاي ميان رشتهايدههاي رياضي و مطالعه زيهاي علوم رياضي، انجام باتاريخچه و كاربرد

  . تاريخي ايراني، رياضيات و ژنتيك، رياضيات و علوم اجتماعي، و رياضيات مهندسي و پزشكي

ها از قبيل هنر و مطالعه تاريخ رياضيات، ارتباط بين رياضيات و ديگر زمينههاي الكترونيكي، استفاده از رياضيات در دنياي واقعي، هاي تيمي، رقابترقابت
ها هاي غير سنتي رياضيات در اين خانههاي ساليانه، برخي از فعاليتها، اردوهاي تابستانه و جشنواره، كارگاههانمايشگاههاي عمومي توصيفي، علوم، سخنراني

  . ها را بخوانيدخانهدر مورد اين  1.4.2براي كسب اطالعات بيشتر ضميمه . هستند

همچنين ارائه دهنده . باشندآموزان ميدانش هايخانواده برايي جهت ارتقاء آگاهي عمومي رياضي، بخصوص مجالنده ايجاد كنهاي رياضيات خانه
سهم رياضيات در هنر و ديگر علوم،  توجه بههاي رياضي و كاربرد آموزشرياضيات از طريق تفريح و سرگرمي با استفاده از بازي با ابزارهاي رياضي، 

  . باشدهاي اجتماعي و پزشكي زندگي، ميتكنولوژي و جنبه

. ها باشدتواند تشخيص دهنده اين تواناييو خانه رياضيات مي را نشان دادهتفكرشان  هايمهارتشان و هاي رياضيتوانند تواناييها مياعضاي خانه
- كمك مي شانهايو مهارترياضي دانش  سازيغنيبه امر اين برند و لذت مي هادر اين خانهاطالعات  رد و بدل كردنموزان از فضاي كار گروهي و آدانش

  . كند

ها به اي است كه خانهطريقهاين هاي خاص آن شركت كنند و ها و يا در بعضي از برنامههاي خانهتوانند در تمام فعاليتآموزان بااستعداد ميمعلمين و دانش
  . پردازندميتقويت موفقين 

- مسائل مربوط به چالش حوزه است و هدف آن جواب دادن به همه سوأالتي كه در ايجاد زيربناي چالش برانگيزرياضيات يك تفريحگاه و يك مركز  خانه

- هاي ضروري براي معلمان و دانشدر ارتباط با هنر ايجاد چالش توضيحاتجديدترين كننده  خانه رياضيات فراهم. باشد، ميهاي آموزش رياضي مطرح است

  . باشدآموزان مي

كه در بخش  48، از قبيل خانه آدام رايسخانه رياضيات است مفهومفهرست شده در اين بخش مشابه با ديگر هاي برخي فعاليتكنيم كه در اينجا ذكر مي
  .به آن اشاره شده است 2.13.2.2

                                                                                                                                                                                                
46. Göttingen  
47. Halle  
48. Adam Ries House  
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هايي مشابهي در نظر گرفت، اما تفاوت سسهؤمعنوان بهآن، مداوم فيزيكي  حضورخاطر توان بهيا را ميب، در سر)2.4.2ضميمه ( 49ارشميدس رياضي سسهؤم
  . در فلسفه اين دو سازمان وجود دارد، شايد به خاطر شخصيت فعاالني كه بوجودآورنده آن بودند

  هاي رياضيسخنراني 6.2.2

 و. پردازدهاي جديد ميو معرفي يافته شد كه به تبادل دانشهاي جديد ارائه ميهايي درباره ايدهرياضي در دنيا، هر هفته سمينارهاي حوزهدر بسياري از 
- تآورنده جوي رقابهمچنين بوجود. دخواهد بوهاي جديد العاتي مشترك و معرفي زمينهط، شروع كارهاي مهاي تحقيقاتييك ابزار مناسب در تقويت فعاليت

هاي مختلف هايشان و توسعه يادگيري شاخهان براي ارائه ايدهآموزسازي دانشبرانگيز براي سخنرانان و در نتيجه شنوندگان است كه به آمادهجويانه و چالش
  .كندكمك مي اترياضي

- كه عمدتاً معلمان و دانش(به حاضرين  تواندمي هاي رياضي ارائه شده توسط افراد مناسب،، سخنرانيهاي گروهينشستها و در بسياري از مدارس، حوزه

اين سمينارها ممكن است توسط . ها و مفاهيم رياضي كمك كندهاي مختلف آموزش، كاربردها و تجارب و يادگيري متددر تبادل ايده) آموزان بودند
-ده فضاي چالشت و كار بر روي موضوعاتي كه بوجودآورنطرح سوأالايراد شود، و با ) آموزانمعلمين يا حتي دانش(ها و مدارس سخنرانان مدعو از دانشگاه

  . برانگيز جهت يادگيري و كار رياضي باشد، پيگيري شود

هاي عصر يكشنبه در مؤسسه سلطنتي كانادا رانينسخدر انگلستان و انجمن سلطنتي  هايي درسخنرانيوجود دارند؛  ياگستردهبطور هايي چنين سخنراني
شامل يك يا دو سخراني رياضي در هر طور معمول ر ساله وجود داشته و اخيراً بهه 1849از سال  مثال دوم. هايي هستندهايي از چنين برنامهمثال در تورنتو
  . هاي علمي هستند كه شامل مباحث رياضي استخطابهكننده ها نيز برگزاربسياري از موزه. باشندفصل مي

به عنوان يك مثال از يك نمونه بسيار . الهام بخش بسياري از محققين آينده بوده استنقاط دنيا، سراسر د پائول اردوش در داناني ماننهاي رياضيسخنراني
‐www‐history.mcs.st(به رياضيات ديد  اورا در گرايش  50ونگلرهاي فورتنامه كورت گودل، تأثير سخنرانيتوان در زندگيبرجسته، مي

andrews.ac.uk/Biographies/Godel.html .(  

  هاي رياضي هدايت و حمايت ذهن 7.2.2

آموزان شده با پتانسيل همه دانش بنا نهاده، كم كردن فاصله بين سطح يك هدف از چنين هدايتيبحث شده است، ) 2006(چنانچه در شفلر و گاوين 
ها تمرين را هاي ملي اغلب ماهبراي مثال، اعضاي تيم. هاي پيشرفته مسابقات دارندآموزان براي دورهمهياسازي دانشهايي در مهها برنابسياري از كشور. است

  ). 2004كارول و كارول ( .اندهآميز بودموفقيت هاييوجود دارد كه چنين برنامه شواهدي. گذارندالمللي پشت سر ميبراي المپياد بين

  ستانهبمدارس تا هاي رياضي،اردو 8.2.2

ي است كه همه شركت كنندگان براي كل دوره همراه هم خواهند مكانمدارس و اردوهايي كه براي چند روز و برخي مواقع، يك يا دو هفته داير هستند، 
اجتماعي و تفريحي هاي فعاليتيا بزرگ، هاي تحقيقاتي كوچك هاي دوستانه، تجسسها، رقابتها، كارگاهرانيناز قبيل سخ هاي رياضي،فعاليت كنار در. بود
  . وجود دارند نيز

  : مزاياي آن عبارتند از

                                                            
49. Archimedes 
50. Furtwängler  
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 چنان آموزان براي دانش) يا كميته علمي هستندكه معموالً جزو كميته برگزاري (برجسته و مربيان دانان فرصت مالقات و دسترسي به برخي رياضي
هاي بعدي قوي جهت پيشرفت انگيزهكه يك  بخشدو امتياز خاص مي برتريت شناختن، احترام و يها احساس به رسماست كه به آن آيند و مهيجخوش
 . است

 دانش. كندهاي آينده، كمك ميها در سالايجاد ارتباط و دوستي بين آنيطي غير رسمي، بهتر شناخته كه اين امر به آموزان همديگر را در محدانش -

 . يكديگر در آينده خواهند بود تقويت كنندهحرك و ممانند و در نتيجه باقي ميدر تماس با يكديگر شان يهاي بعدها و كارجهت تبادل ايدهوب موزان خآ

 تحقيق اختصاص دهند، اجرا كردن يك برنامه ساعات زيادي را به يك موضوع يا توانند ميجنس و مشابه بوده و آموزان نسبتاً همدانش از آنجا كه گروه
 . شودهاي طوالني مدت ميآموزان در كاركردسازي دانشباعث غني ايبه طور عمدهباكيفيت و سخت ممكن خواهد بود و 

  . شودآورده ميي بعدي هابخشدر  ييهامثال

  المللي شهرهابين تورنمنتاردوي تابستانه  1.8.2.2

  . دشونمياردو دعوت آن به  هايك اردوي تابستانه دارد كه برندگان رقابت به آن اشاره شد، 2.1.2.2ها كه در بخش تورنمنت شهر

آموزان، تعدادي مسائل جامع براي در زمان ورود دانش. د كه هر بار محل آن متفاوت از قبل خواهد بودوشر ميگزاكشور بريك اين اردو در مكاني درون 
است، تا قسمت پاياني كه  ايدهيك دهنده گسترش است، و  انجامهمراه خواهد بود كه به سهولت قابل  هاييفعاليتشروع مسئله با  .ردوجود دا هاارائه به آن
   .مانندباقي مي هاي برگزاري اردو، در مكان اردوگاهاي هستند كه در هفتهبا تجربهمسائل نويسندگان، مؤلفان . استحتي براي نويسنده ناشناخته  وعيبه طور ن

 بايست يك گزارش رسمي از پيشرفتدر اواسط هفته مي. كنندتوانند به صورت فردي كار كرده ولي معموالً به صورت تيمي فعاليت ميآموزان ميدانش
   .اندباز معروف شدهحل كردن يك مسأله آموزان به جهت گاهي اوقات دانش. ها جوايزي اهداء خواهد شدو در اواخر هفته به بهترين راه حل نندشان ارائه ككار

هاي بدون برنامه د، و تعدادي سخنرانينغير رياضي باش ندتوانها مياين فعاليت. دوشكه همزمان اجرا مي است هاي ديگرياين اردو برگزاركننده فعاليت
   .شودارائه ميشده  مطرحمسائل نه فقط مرتبط با جالب 

  رياضي كانگروالمللي اردوي تابستانه بين 2.8.2.2

هاي براي يك هفته، گروه. شودبرگزار ميملي برنده شده در مسابقه اروپايي كانگرو  هايجايزه تيمعنوان بهاين اردو هر ساله در يكي از كشورهاي اروپايي 
كننده و سفرهاي كوتاه هاي سرگرمدوستانه، فعاليت برخي مسابقاتهاي مختلفي كه شامل كار گروهي، موزان گرد هم جمع شده و در فعاليتآالمللي دانشبين

   .كننداست، شركت مي

   +UMجشنواره مدرسه تابستانه  3.8.2.2

توسط هر سال در ماه جوالي براي چند روز مدرسه است كه  7تا  4هاي آموزان مستعد بين سالبراي دانش +UMجشنواره دور نهايي مسابقات ملي اين 
  . شودبرگزار مي Mathematics PLUSمجله رياضي بلغاري 

ها توجه كرده و آموزان به سخنرانيدانشجشنواره، طي در . شوندانتخاب مي ،ايسه دور مسابقه مكاتبهبعد از آموزان كنندگان از ميان بهترين دانششركت
  . كنندشود، شركت ميدانان ارائه ميهايي كه توسط معلمان برجسته و رياضيدر كارگاه

در پراوتز بلغارستان برگزار  WFNMCدومين كنفرانس  هايبرنامه طيدر  +UMآغاز شد، زماني كه اولين جشنواره  1994ره از سال اين جشنوا رسم
  . هالوران را داشتند. پائول اردوش و پيتر اُ مانندرياضيات هاي اسطورهبا  مستقيم مالقات افتخاركنندگان اولين شركتبعد از آن، . شد
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  كاناداييسمينار  4.8.2.2

-دانش. شودمسابقات فراگير ملي كانادا هستند، در دانشگاه واترلو براي مدت يك هفته در ماه ژوئن برگزار ميآموز كه برنده دانش 50اين اردو، براي حدود 

، جلسات حل مسئله، و برخي مدعو دانانهاي رياضيرانين، شامل سخهافعاليتتعدادي از تجربه در كسب يابند و به دانشگاه حضور مي ي درآموزان در كالج
  . پردازندهاي تفريحي ميفعاليت

  اردوي تابستانه اصفهان 5.8.2.2

- عالقه ، به طور معمول به گسترش)را ببينيد www.math‐house.orgسايت (كنند آموزاني كه در اردوي تابستانه رياضي اصفهان شركت ميدانش

كساني كه در اين اردوها يا مدارس تابستانه . پردازنديادگيري بيشتر رياضيات ميها به در طي آن فعاليتهاي خانه رياضيات و هاي خود در ساير فعاليتمندي
ده كنناين اردوها و مدارس تابستانه فراهم. گيرندها، بودن در كنار يكديگر و لذت بردن از زندگي اجتماعي ياد مي، رياضيات را در جريان بازيحضور دارند

  . گرددمي كنندگانشركت هاي اجتماعيپرورش و تقويت مهارتباعث ، بلكه است ابزارهاي مفيد و مؤثري است كه نه فقط براي يادگيري رياضيات

  مؤسسه مطالعات پيشرفته در آمريكا 6.8.2.2

  .)را ببينيد  www.admin.ias.edu/ma/1999/index.htmlسايت( هايي دارداين سازمان تاريخچه طوالني در اجراي چنين برنامه

  هاي مكاتباتيبرنامه 9.2.2

كه خيلي از آنها در مناطق دورافتاده زندگي كند را فراهم ميمند آموزان عالقهبرانگيز براي رنج وسيعي از دانشهاي چالشها دسترسي به فعاليتاين برنامه
آموزان مجموعه مسائل ها متنوع است، به طور معمول دانشاز آنجا كه شكل و جزئيات برنامه. تعليم داده شوندتوانند به صورت رو در رو كنند و نميمي

  . ها را در يك مهلت مقرر از يك هفته تا يك ماه، حل كنندبايست آنكنند و ميرا دريافت ميمعمولي 

هاي قبلي مسابقات محتواي دوره. كنندها ارسال مينمونه جواب اي ازمجموعه كناردر شود كه آنها توضيحاتي ها براي متخصصاني فرستاده ميحلاين راه
آموزان مستعدي كه امكان ها به شناخت دانشاين برنامه. تواند به عنوان مرجعي جهت خودآموزي و تمرين مورد استفاده قرار گيرددر دسترس است و مي

  . كندبرانگيز را ندارند، كمك ميهاي چالش حضور در مسابقات و ديگر فعاليت

  . ندكنفراهم ميرياضيات چالش برانگيز  گسترشاي بسيار مفيد هستند و فرصت خوبي براي هاي مكاتبهها و دورهبرنامه

  : ها شامل موارد زير استهايي از اين برنامهمثال
 هاي رياضي برنامه مكاتباتي المپياد)Olymon( در كانادا ،)هاي سايتwww.cms.math.ca/Competitions/MOCP/   و

www.math.utoronto.ca/barbeau را ببينيد .( 

  مسابقه ملي براي مستعدان جوانUM+كه توسط مجله رياضي بلغاري 7تا  4هاي آموزان سال، براي دانش ،Mathematics PLUS  در بلغارستان
ها را براي اين حلآموزاني كه بهترين راهدانش. دوشكنندگان ارسال ميو ده مسأله براي شركتده شبرگزار مكاتباتي اين مسابقه در سه دور . شودبرگزار مي

 . شوندالذكر دعوت ميفوق +UMاردوي سه روزه در مسائل ارائه دهند، جهت شركت 

 كه توسط مجله رياضي بلغاري  7تا  5هاي آموزان سالمسابقه ملي براي دانشMATEMATHKA اين رقابت در تعدادي مرحله . شودبرگزار مي
 . كنندآموزان در دور نهايي كه رقابت رو در رو است شركت ميبهترين دانش. شوداي در طول سال اجرا ميمكاتبه

 اين . س شدآموزان سراسر كشور تأسيبراي دسترسي دانش) 2006استانكوس و كازوبا (آموزان دبيرستاني كه در ليتوانيا اي براي دانشمدرسه مكاتبه
 براي. شديز حمايت مياداناني در دانشگاه ويلنوبه فعاليت مشغول بود، توسط رياضي 1989تا  1969هاي مدرسه، كه در ابتدا در دوران شوروي سابق در سال

آموزان اي از آن توسط دانشزيدهسپس مسائل در يك روزنامه ليتوالنيايي منتشر، گ. شدآموزان اين مدرسه در ابتدا يك پيش زمينه نظري ارائه ميدانش
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آموزان، هاي متعدد، معلمان و دانشتر با مشاركت دانشگاهوسيع ايپايهبا  1998اين مدرسه در سال . شدهاي آن براي نمره دهي ارائه ميانتخاب شده و جواب
رقابت است كه يك فضاي مناسب براي چالش رياضي را فراهم  ،فعاليت اصلي اين مدرسه. و انجمن رياضي ليتواني نيز در آن درگير شدشد تجديد و احياء 

 . سازدمي

 دهدرخ ميالمللي رياضيات در آن هاي اصلي المپياد بينهايي كه تمرينآموزان از شهرهاي استراليا، به دليل دور افتادگي برخي از دانشدر برخي ايالت ،
آموزان مناسب تيم المپياد موفقيت آميز اند، كه غالباً در تشخيص دانشاي معادل جايگزين كردهاتبههاي مكآموزش رو در رو را با برنامه آن ايالت ينمسئول

 . بردكننده را باال ميآموزان شركتها و ظرفيت دانش، قالبحالاست؛ كه در هر 

 تماس مداوم با پژوهشگران ايراني يا خارجي  شان، درهاي تحقيقاتيدر ايران، دانشجويان اعضاي خانه رياضيات اصفهان، به منظور توسعه مهارت
 ). www.mathhouse.org(هستند كه در دورن كشور يا خارج از آن اقامت دارند 

 مكاتباتي گلفاند  اتدر آمريكا برنامه رياضي)GCPM(51  اين برنامه توسط اعضاي هيئت علمي و كارمندان . بنا نهاده شد 1990توسط گلفاند، در سال
براساس تجارب مدرسه تابستانه مسكو اين برنامه اگر چه . آموزان دبيرستاني از تمام آمريكا آزاد استدانششود و براي رياضي دانشگاه راتگرز اداره مي بخش
ادامه آموزاني كه قصد براي دانش GCPMشركت در برنامه . باشدسازگار اي طراحي شده كه با آموزش و پرورش آمريكايي به گونهولي ريزي شده است، پايه

هدف اين برنامه تنها آموزش دانشمندان آينده نيست، بلكه باال بردن . رياضيات يا ساير علوم بر پايه رياضيات را دارند، بسيار با ارزش است تحصيل در
-براي بيشتر دانش .اندشان انتخاب نكردهزندگي ادامهخاصي را براي  شاخههيچ آموزاني مفيد است كه آموزان است و براي دانشهاي ذهني دانشتوانايي

يك عامل تسريع بخش براي  بعدهاارتباط دوطرفه با مربيان، معلمان و دانشمندان است، كه اين مسئله، آموزان مهمترين مؤلفه يك مدرسه مكاتباتي، 
 ).gcpm.rutgers.edu/more.html( كندفراهم ميگيز خارج از كالس درسي نبرارياضيات چالش

 ايده اصلي، به چالش . تركيب شده استها سمينارها و اردوها يا آخر هفته است كه بايك برنامه مكاتباتي  52آموزان رياضي اليپزيكانجمن دانش
 . دانان استهاي مختلف تحت هدايت رياضيبا فعاليتو عالقمند به رياضيات با استعداد آموزان دانشكشيدن 

. شونددر كنار يكديگر، با رياضيات مشغول  بتوانندكه آنها دهد ارائه ميهاي مختلفي برنامهآموزان با استعداد و عالقمند به رياضيات براي دانشاين انجمن 
- مي دانان دانشكده رياضي رهبريو توسط دانشجويان و رياضي شودبرگزار ميسمينارهايي است كه به طور مرتب در دانشگاه اليپزيك اصلي انجمن فعاليت 

   .دهدرا مورد هدف قرار ميدر ناحيه اليپزيك  12تا  5هاي آموزان دبيرستاني بين سالاين سمينارها عمدتاً دانش. شود

. شودارسال مي آنها تحصيلي هايي متناسب با سطحتمرين وهايي با محتواي درسي توانند در جلسه حاضر شوند، نامهمندي كه نميبه شاگردان عالقه
كه  دهندميكنندگان نمره هاي شركتحلها را تهيه كرده و به راهاساتيد راهنما نمونه جواب. گردانندها را برميو آن نمودهها را آماده گان جوابكنندشركت

هر سال در طول زمان . ندپردازشود، به بحث در مورد آنها ميمجدداً براي آنها ارسال شده و طي سه تا چهار جلسه بعدي كه در سال تحصيلي برقرار مي
  . كندبه همراه آموزش رياضي برگزار مي مخصوص تابستانياين انجمن يك اردوي  تعطيالت تابستان

يك برنامه در هر سال ( هاي آكادميكبا مشخصههايي همراه با سمينارهاي ها يا آخر هفته، هفته12تا  9هاي آموزان سالبه عالوه اين انجمن براي دانش
ها و سخنراني) دانشكده رياضي دانشگاهدانان دانشجويان و رياضي(آموزان دانشراهنمايان  در آنجا. دهدترتيب مي) شركت كننده 20براي حدود تحصيلي 

   . دهنداي در رياضيات دانشگاهي ارائه ميرفهاهاي معمباحثي در سطوح پيشرفته رياضيات و كالس
  شامل . اي رياضيمكاتبهاي لهأمستركيب شده با مسابقات  ايآموزي يا محتومجالت رياضي دانشDie Wurzel )مقطع(آموزي مجله رياضي دانش 

، 54زت، تحت حمايت دانشگاه ماين)12تا  5 مقطع(آموزي مجله رياضي دانش( Monoid، و )53، تحت حمايت دانشگاه يِنا)12تا  5
www.mathematik.uni‐mainz/monoid( .ي ديگرمثال  Problems of the Month )يك برنامه مكاتباتي است كه تحت )مسائل ماه ،

                                                            
51. Gelfand Correspondence Program in Mathematics  
52. Leipziger Schülergesellschaft für Mathematik  
53. University of Jena  
54. University of Mainz   
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 Hamburgerحمايت  Schülerzirkel  Mathematik شود براي همه مدارس هامبورگ برگزار مي
)www.hh.schule.de/ifl/mathematik/zirkel.htm .( 

 در ي ديگربه عنوان مثال ،MATh.en.JEANS ) كار مي محقق دانشگاهييك ، هر تيم با همكاري )شودنيز درباره آن صحبت مي 5.3.5در بخش-

حتي ( ،دنكنميبر روي آن كار آموزان براي مدت طوالني ارائه كرده است كه دانش ،اش باشدآل مرتبط با موضوع تحقيقيكه به طور ايده ايكند كه مسئله
 ).براي يك سال درسي كامل

  MATh.en.JEANS  بوده و براي همه از كميته علمي يك رياضي است كه تحت توجه و حمايت ) هايو تجسس(تحقيقات  مجازييك آزمايشگاه
 : دهدميآنها اجازه به ها آزاد بوده و ايي، آماتورها يا حرفهاغير حرفهجمله كنجكاوان 

 

  اي بپردازند؛ حرفهدانان رياضي بررسيبهتر مسائل تحت و درك ه يادگيري ب ) الف(
) به عبارت ديگر هنوز جواب كامل آن شناخته شده نيست( حل نشدهطور كامل بهكه هنوز  وألسيك كه با  يصورت جلسه تحقيقاتيك به پيگيري   )ب(

  ردازند؛پ، ب)با عباراتي قابل فهم مطرح شده يعني( است دسترسقابل و آغاز شده 
  

هاي جواب. فرستندهايشان را براي متخصصين رياضي ميحلو راهشوند مي، دعوت داده شده در سطوح مختلفآموزان به حل كردن مسائل رياضي دانش
-جنبه). را ببينيد www.mjc‐andre.org/pages/amej/ accueil.htmسايت(. شوندمنتشر مي MATh.en.JEANSدر مجله  خوبخيلي 

  : ن برنامه وجود دارد، از جملههاي آموزشي مهمي در اي
  

  ، و )صورت منفردبه بخش و از نظري نهش آرامدر فضايي ( منزليادگيري رياضي از طريق حل مسائل جالب در  )الف(
  : شامل )از طريق مكاتبه(ها حل بحث درباره راهو مسئله حل )   ب(

 ؛ حل مسئله 

 ها براي يك متخصص؛ ها، يا شايد تنظيم كردن پرسشحلتنظيم كردن راه 

 هاي يك متخصص؛ جواب فهم 

 ها؛ فكر كردن درباره جواب 

 هاي يك متخصصشروع به حل مسائل از طريق راهنمايي . 

  هاوب سايت 10.2.2

خواهد با جزئيات بحث  3مورد در فصل اين در هاي رياضي است؛ يك رسانه عالي جهت گسترش و ترويج چالش)  ICT55(تكنولوژي اطالعات و ارتباطات 
هاي تر، كتابآموزان جوانبه طور خاص براي دانش. برنداندوختن اطالعات رياضي لذت مي درآموزان هر دو از استفاده از اينترنت معلمين و دانش. شد

توانند جهت برانگيختن ميمالحظه كرده بود كه كامپيوترها ) 2006(پوستنياكوف . ها ابزارهاي مهمي براي يادگيري هستندالكترونيكي، مسابقات و وبالگ
  . آموزان مورد استفاده قرار گيرندتحقيقات دانش

توانند با همه دنيا ارتباط برقرار كرده، به اشتراك گذاري مندان به حل مسائل ميسازد كه از طريق آن عالقهوب امكان گپ زدن اينترنتي را فراهم مي
آموزان خود به خود برانگيخته شده و بدون نياز به بطور قابل توجهي در چنين محيطي، دانش. دهند پرداخته و مسائل مختلف را به يكديگر ارائه هانكته

  . گيرندمعلمين، از يكديگر چيز ياد مي

                                                            
55. Information and Communication Technology   
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ميان  ترين سايت درو محبوب ترينعموميه اگر چ. كننداستفاده ميرياضيات  تعليم برايها و حتي مدارس از وب سايت خود ها، سازمانخيلي از انجمن
كه ) www.artofproblemsolving.com(است  "لهمسأهنر حل " المللي هستند، سايتهاي ملي و بينآموزاني كه مشتاق به رقابت در المپياددانش

  . بنيان نهاده شده است 56توسط ريچارد روزچِك

  عمومي هايي در روزنامه و مجالت، فيلم، كتاب، مجالتهاي عمومي، ستونسخنراني  11.2.2

  . ي نيستكاربردهاي گيرياما متأسفانه، براي خيلي از مردم، چيزي جز محاسبات و اندازه. انگيز و جالب توجه باشدتواند جذاب، هيجانت ميرياضيا

امر اين . باشدكند، ميدانان چه ميهاي رياضي افزايش آگاهي عمومي در مورد اينكه رياضيات چيست و رياضيها به سوي ترويج چالشيكي از اولين قدم
و  ،هااز طريق رسانه) تحقيقات، آموزش، كاربردها و غيره(ها رياضي در همه زمينهمربوط به رويدادهاي  عموميت يافتن بهبودبا مرتبط نزديكي  طور خيليبه

هاي رياضي اتفاق افتاده است، در آزمايشگاهانگيزي كه در مؤسسات و تاكنون هر چيز شگفت. باشد، ميسهل الوصول ساختن آن براي عده زيادي از مردم
د، بيايرسانه  بهدم، راگر چيزي براي توجه عمومي م. در وحله اول تنها براي گروه نسبتاً كوچكي از كارشناسان شناخته شده استقرنطينه نگه داشته شده و 

سازي و ارائه اخبار رياضيات در ميان مردم، به شيوه عي در پروسه آمادهمتخصصان اجتمادرگير كردن . تواند سوء تفاهم در ميان نويسندگان را ايجاد كندمي
  .تواند مفيد باشدعاميانه، جذاب و مختصر، مي

دهنده مجرد است و قابل كاربرد نيست، را كاهش خواهد داد، بلكه نشان ر چيزي، نه تنها هراس از طبيعت رياضيات به عنوان چيزي كه بيش از هامراين 
زندگي  بدر ارتباط با تجاربه نظر آيد به عنوان نتيجه، پتانسيل بيشتري خواهد داشت تا . شودائل و موضوعاتي است كه رياضيات را شامل ميگوناگوني مس
  .استروزمره مردم 

همچنين گرايش . اي به رياضيات وجود داشته استتمايل فزاينده) ذهن زيبا، اثبات، كد داوينچييك قبيل  از(ها كتاب و هاها، بازيفيلمبرخي در دورنماي 
 مثال پوشش قابل براي. وجود دارد سابقه برندگانگزارش از فيلدز و  هاياز قبيل اعالن مدال ييرويدادهاو اخبار  ،)فرما، پوآنكاره(به سمت اثبات قضايا 

  .است هدبووجود مهاي جالبي راجع به آنها داستان، و همچنين IMOمدال طالي اسبق ، برندگان 58و تاو 57اي از اخبار مدال فيلدز براي پرلمانمالحظه

  هاآموزان مدرسه، در دانشگاهها و رويدادهاي تبليغاتي براي دانشروزهاي رياضيات، خانه 12.2.2

  :چنين رويدادهايي عبارتند از هايي ازمثال
 ي، دانش. ترتيب داده شده استهاي اونتاريو كه توسط برخي از دانشگاهتقويتي ي كوتاه هاورهدآموزان دبيرستاني در هر ساله در طول هفته اول ماه م
ها و مراكز تحقيقاتي آموزان اين فرصت را دارند تا آزمايشگاهدانش. شودكنند كه توسط اساتيد دانشگاه تدريس ميگوناگوني شركت مي تقويتي هاي كوتاهدوره

دهند و اين امر را تنها به آموزان را افزايش ميآنها دانش و عالقه دانش. ار روزانه دانشمندان و محققين بدست آورندرا مشاهده كرده و درك دست اولي از ك
 .كنندهاي باال محدود نميآموزان توانا و با موفقيتدانش
 ي، دانشكده رياضيات دانشگاه اتاوا، به همراه انجمن رياضي كانادادر طي هفتهآموزان ارشد هاي رياضي را براي دانش، روز افقهاي آموزش در ماه م

در طول صبح، در يك . كنندآموز در اين مراسم شركت ميدانش 4مدرسه، هركدام با تيمي متشكل از  30حدود . كنندبرگزار مي) 11 مقطع(دبيرستان 
- بعدازظهر آنها در يك رقابت تيمي شركت مي. يابندضور ميشود، حسخنراني درباره موضوعي برگزيده در رياضيات كه توسط اعضاي هيئت علمي ارائه مي

سه تيم ). راني رياضي معروف استبه مسابقه قايقكه (له تقسيم شده است مسأ 5 نوبتله را حل كنند، كه به دو نوبت، هر مسأ 10اي از كنند، كه بايد دنباله
مراجعه  www.mathstat.uottawa.ca/community/outreach_enبراي اطالعات بيشتر به سايت . كنندبرتر نشان پيروزي دريافت مي

 .كنيد

                                                            
56. Richard Rusczyk  
57. Perelman 
58. Tao   
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 هاي رياضينمايشگاه 13.2.2

آموزان اي، براي دانشهاي محاورهها و تجربهها، نمايشهاي رياضي را به شكل سخنرانياند تا برخي تجربهاين رويدادها رقابتي نيستند و طراحي شده
  .ايجاد خواهد كردهايي را ميسر سازند، كه قطعاً چالش زيادي

 59مدل كانادايي اندي ليو  1.13.2.2

هاي آن را روشن كلمه مخفف، مشخصه. ريزي شده استاست، كه توسط اندي ليو در ادمونتون كانادا پايه SNAPيك مثال خيلي خوب، نمايشگاه رياضي 
 (All‐inclusive)براي همه، فراگير  (Non‐competitive)، غير رقابتي(Student‐centered)آموز محوري سازد؛ دانشمي له پايه مسأ،  

(Problem‐based) .توان در وب سايت هاي نمونه را ميتوضيحات به همراه نمايشگاهwww.mathfair.com پيدا كرد.  

ما به . وا برگزار كرده استهايي در كولينگ وود، تورنتو، و اوتاباشد، كه نمايشگاهمي 60هايي در اونتاريو، تانيا تامپسون يك حامي فعال چنين نمايشگاه
تواند جهت خلق محيطي اي ميهاي ميان رشتهنشان دهيم چگونه پروژه و -آموزان سال هفتمنمايشگاهي شامل دانش -پردازيماتاوايي مي تشريح نمونه

اري كه به همراه يك گرگ، بزغاله و كلم برگ در حال دبرخي مانند مثال مزرعه(له و معما و آزمون مسأاز حدود پنجاه . چالش برانگيز مورد استفاده قرار گيرد
  .كننديكي را انتخاب مي) آموزانيا گروهي از دانش(آموز شود، كه هر دانشتوسط معلم ارائه مي) گذر از رودخانه است، سنتي هستند

امكان آموزان له باشد، و پوستري بسازند كه به ديگر دانشمسأكننده با استفاده از شخصيتي از ماجراي جادوگر شهر اٌز، داستاني بنويسند كه بيان بايد آنها
آموزان جهت شركت اي كه والدين، معلمين و ديگر دانشها در يك نمايشگاه مدرسهپروژه انجام، اينپس از . دهدرا ميله مسأ بارهدركردن استدالل  تالش در

بايست اشارات و پيشنهاداتي كنند كه ميآموزان ارائه كننده، نقش يك راهنماي توانا را ايفا ميدانش. شوندآموزان ارائه مياند، توسط دانشدر آن دعوت شده
  . له دارند، داشته باشندمسأبراي كساني كه سعي در حل 

 )5تا  1هاي سال(تر هاي جوانخانه رياضيات براي بچه 2.13.2.2

دهد تا به كشف تاريخچه آموزان جوان اين فرصت را ميگ آلمان، به دانشمدرسه حساب مستقرشده در خانه تاريخي معلم حساب، آدام رايز، در آنابر
  . ، بپردازندرياضيتاريخي  هاي خاصرياضيات و همچنين تكنيك

  :آموزان در بيرون از كالس درس عبارتند ازهاي دانشگروه ويژههاي فعاليت

 بدون چرتكه؛آموزان درباره حساب آدام رايز، با و هاي دانشها و كارگاهسخنراني 

 آموزان درباره دوران حساب آدام رايز؛هاي دانشها و كارگاهسخنراني 

 هايي درباره مسائل تاريخي رياضي در دوران آدام رايز؛كارگاه 

 هايي درباره تاريخ رياضيات در دوران آدام رايز؛كارگاه 

  : عبارتند از ي آنهاي مهم آموزشجنبه

  تاريخي؛) يژهو(مضمون ) يك(يادگيري رياضيات با 

 اي رياضيات از طريق استفاده از آنها در مسائل تاريخي؛ هاي پايهفهم تكنيك 

 درك ارتباط بين رياضيات و تاريخ از طريق مسائل خاص؛ 

                                                            
59. Andy Liu   
60. Tanya Thompson 
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 امكان انجام كار تيمي؛ 

  .باشدمي  www.adam‐ries‐bund.deوب سايت آن 

 هاروز رياضيات در دانشگاه  3.13.2.2

گونه از هاي مجردتر و رقابتبا روزهاي رياضيات با برنامه ،هااين برنامه. باشدهاي كايزرسالترن و هامبورگ ميدانشگاههايي در هاي چنين برنامهمثال
-هاي رياضي از دانشدر اين رويدادها، دانشكه. متفاوت است) 12.2.2بخش (قبيل دانشگاه كانبرا و دانشگاه ملي استراليا در كانبرا و همچنين دانشگاه اولم 

  : از قبيل. بپردازند ييهاكند تا از دانشگاه بازديد كرده و به كشف رياضيات در طي فعاليتيموزان در همه سطوح دعوت مآ

 ي؛فعلآموزي با موضوعات رياضي مرتبط با تحقيقات رياضي هاي دانشسخنراني 

 پيرامون ما؛ آموزي با موضوعات رياضي مرتبط با زندگي روزمره، طبيعت و دنيايهاي دانشسخنراني 

 هاي تيمي رياضي،رقابت 

 هايي درباره مسائل رياضي خاص؛كارگاه 

 شب طوالني رياضيات در يك دبيرستان، در كارلسرهه 4.13.2.2

  .هاستداناني از دبيرستانهايي در مسائل يا موضوعات جذاب رياضي ارائه شده توسط رياضياين فعاليت شامل سخنراني

  :ازعبارتند آن هاي مهم آموزشي جنبه

 يادگيري و انجام رياضيات در مضامين تحقيقاتي تقريباً معتبر؛ 

 دانان؛ بدست آوردن تجارب در حل مسائل و مباحثه در باب مسائل با رياضي 

 در سطوح مختلف؛ قادر بودن به كار 

 هند 5.13.2.2

با توجه به وب سايت آن . اندمعروف Macfairهاي رياضي و كامپيوتر را برگزار كرده است كه به مدرسه مونتسوري در لوكنو، يك سري از نمايشگاه
(www.cmseducation.org/macfair)  هاي سخت اي از رقابتفردا در طي مجموعه خصص شناسيت"، هدف آنها در معرض قراردادن جوانان به

تا يك جو رقابتي خلق كند كه آزاد از هرگونه كوشش دارد "بر پايه اين اعتقاد كه رقابت يك جزء اساسي از آموزش است، اين رويدادها . باشدمي "و جذاب
  ".داوري و تمايز يا رجحان باشدمحدوديت، پيش

 هاي رياضيآزمون 14.2.2

) به صورت فردي يا تيمي(نوع خاصي از مسابقه  -هاي كوچك رياضيتواند توسط آزمونيادگيري رياضيات مي هايسازي رياضيات و رشد انگيزهعمومي
االتي نياز به تفكر سريع و خيلي دقيق دارد، و سؤجواب دادن به چنين . ترقي داده شود -كندثانيه قابل حل است، استفاده مي 30 تا 10كه از مسائلي كه بين 

  . دارند سهمهمچنين در پرورش و استدالل ورزي رياضي نيز 

- قبيل موزه ا ديگر رويدادها ازبد اجراي بسيار مناسبي در تركيب ننتوايابند يا اينكه ميتوانند رويدادهايي باشند كه به تنهايي وقوع ميهايي ميچنين آزمون

  .باشندداشته  هاهاي رياضي يا نمايشگاه
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 ارشميدس موسسه رياضي  1.14.2.2

هشيار "درميان آنها آزمون . اين سازمان تاكنون بيش از صد آزمون رياضي را عمدتاً در طي اردوها و اجراهاي رياضي زمستانه و تابستانه ترتيب داده است
. بودخوشايند ندگان كندهندگان و همينطور شركت رقابتبراي اين آزمون . شدكه داراي هفت قسمت بود، در يك ايستگاه راديويي برگزار  "كردن ذهنتان

تعداد سواالت معموالً . كنندثانيه حل مي 30تا  10نفره از سطوح مختلف است كه اكثر مسائل را بين  5تا  3تيم  4يا  3زمون ارشميدس معموالً دربرگيرنده آ
طرح شده ، )2006(ويچ و مارينكويچ كه توسط كاديه) آموزان بزرگترتر و يكي براي دانشآموزان جوانيكي براي دانش(دو آزمون . باشدعدد مي 15تا  10بين 

  .آيددر اينجا مي
  ثانيه 10: زمان). ، يك عبارت بنويسيد كه برابر با صفر باشد3با استفاده از سه بار تكرار رقم (بيان كنيد  3تا عدد  3عدد صفر را با استفاده از . 

 ). 3-3( ×3يا ) 3-3/ (3: جواب

 بايد حداقل چه تعداد توپ به صورت تصادفي از جعبه بيرون آورده شود تا ). به تعداد كافي از هر رنگ(هاي آبي، سبز و قرمز است اي شامل توپجعبه
 . توپ 10: جواب. ثانيه 20: حداقل چهار توپ از يك رنگ باشند؟ زمان

هستند، بايد در درس كه تكاليف مربوط به آزمون رياضي، كه مستقيماً براي به چالش كشيدن در بيرون از كالس  دهدتجربه كلوپ ارشميدس پيشنهاد مي
  . آموزان داده شودشناسانه همه دانشثر و ادراكؤمبردن  اي به آموزش رياضي به جهت سودكالس نيز مورد استفاده قرار گيرند، براي اينكه نيروي تازه

 كننده قدرتمنديك فاكتور تحريك –لوده به چالش كشيدن شا: مالحظات پاياني 3.2

يا رويداد (شود، شركت در هرگونه رقابتي تا آنجا كه به رياضيات مربوط مي. ها را دوست دارندها و رقابتآنها چالش. جو هستندطور طبيعي رقابتجوانان به
  :شودآورده ميها از اين مزيت كاملاينجا يك ليست نا در .مزاياي زيادي در پي دارد) ايگونهرقابت
 دورنآوجود ميبهعيار خود ها فرصتي براي مقايسه خود با ديگران و باال بردن رقابت. 
 دنسازورزي، ارتباط و استقالل را ميهاي زندگي مانند پشتكار، استداللها و مهارتها، مشخصهرقابت . 

 هاي واقعي بدست انگيزاند، زيرا كه آنها قادرند اهداف ممكن و فايدهسازي و تمرين كردن برميآمادهآموزان را جهت فعاليت سخت براي ها دانشرقابت
 .آمده از اين تالش را ببينند

 آموزي، مالقات با دوستان سفرهاي دانش –دهد ها، اردوها و مدارس رياضي فرصت جالبي را براي اجتماعي شدن به دست ميتمرين در برخي از رقابت
هاي خيلي مهم از گونه در اين جنبههاي رقابتبدين ترتيب، فعاليت. هاي آيندهانگيز و ساخت يك شبكه ارتباطي براي تماسهايي هيجانلحظه، تجربه جديد
  .دارد سهمشان به عنوان يك نوجوان، زندگي
 و ارتقاء آكادميك و بدست آوردن نتايج قابل توجه سوق ميها خودشان را به سمت يادگيري در سطوح باالتري از پيچيدگي ،آموزان از روي ميلدانش -

اگر اين يك واژه مناسب باشد، از (بخش سالم فشار رواني . يادگيري و تمرين براي يك رقابت غالباً سودمندتر از خود رقابت است فراينددر دراز مدت، . دهند
 .است فراينديك نيروي مثبت قدرتمندي در اين .) بيشتري دارد ت تشريفاتيوضعيهاي معمول است كه آنجا كه بدون هر گونه فشار رواني ارزيابي

 هاي منفي در وضعيتي كه برنده نيستند برآيند و آموزند چگونه از عهده احساسگيرند كه فشار رواني را چگونه مديريت كنند و ميآموزان ياد ميدانش
 .اينكه چگونه از اشتباهاتشان درس گرفته و سود ببرند

 احترام و اعتبار به خود و . آوردثر كار و شناخت توسط جامعه را به همراه ميؤمست و لذت موفقيت، سربلندي انجام يك فعاليت مفيد و اثربخش ا اين
 . آوردهاي آينده را بوجود ميانگيزه كوشش

 رسد به نظر مي .دنوربيادركي از رياضيات بدست هستند، در دوره ابتدايي  كهدرحاليكه كودكان شود، زمانيفوايد مسابقات حتي بيشتر قابل توجه مي
 . آوردهاي جديدي را بوجود ميتر مناسب است در حال افزايش است و فرصتآموزان جوانهايي كه براي دانشتعداد رقابت
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د با هر سطحي از نتوانها ميچالش. استكنندگان، مهم آموزش شركتنحوه با توجه به نوع و پيچيدگي منطبق بر سن و سال، توانايي و  ،انتخاب چالش
ها ريزيآنها از ابتدا در جستجوها و طرح. هاي چالش برانگيز سود ببرندتوانند از محيطهاي محدود ميحتي كساني با توانايي. دنيابي وفق داده شودست

ها و مديريت فشارها بهبود هايشان را با شركت در آزمونا مهارت، آنهمنفعتبه عنوان . آورندرياضيات بدست ميحقايقي در درگير خواهند شد و در نتيجه 
 .بخشندمي

كننده آموزان، صرفاً شركتها و براي برخي از دانشدر برخي از رقابت. آموز داراي اهميت استاهداف قابل دسترس براي هر دانش وضع كردنهمچنين 
و ارائه بهترين به هر كسي اجازه شركت . استپنهان شده هاي رياضي المپيك درقدرتمندي  طورهاي المپيك بهاصل بازي. بودن موفقيت بزرگي است

جوهر آن تا حد زيادي رقابت كردن، احترام گذاشتن به ديگر رقبا و اما . شودداده مي رنده شدناجازه ب) در روز مسابقه(شود و فقط به بهترين عملكرد داده مي
  .حلقه دوستان است استفاده از وقايع در گسترده كردن

  ضميمه  4.2

در كنار حضور فيزيكي مداوم، هاي اخير، به خاطر كوشش و پشتكار تعداد اندكي از معلمين متعهد، پردازيم كه در دههسسه ميؤمما در اينجا به توصيف دو 
  .اندبرگزار كردهرا  درتمنديهاي قبرنامه

ند، از قبيل آنچه كه در اتحاديه رياضيات استراليا اسازي داشتههاي غنيرا براي رنج وسيعي از برنامههاي برجسته در سرتاسر دنيا شالوده و زيربنايي سازمان
توان با منابع مالي دهد چگونه مياند كه نشان ميشوند كمتر شناخته شدهاما مؤسساتي كه در اينجا توصيف مي وجود دارد، و در دانشگاه واترلو در كانادا

  . يدمحدود به موفقيت رس

تواند از چيزي كه مي به طريقه الگوييبه هر حال آنها . هايي نيز دارندهايي بين اين دو مؤسسه وجود دارد، اما به لحاظ فلسفه حاكم بر آنها، تفاوتشباهت
  .كننددر جايي حاصل شود، عمل مي

 خانه رياضيات چيست؟: ايران 1.4.2

نمونه ايراني اين اي از در اينجا سابقه. باشندهايي از طرف شوراهاي شهر ميمتفاوتي از حمايت هاي رياضيات در ايران، مؤسسات متمايزي با انواعخانه
  .دهيم كه نسبتاً جديد است ولي به سرعت رشد يافته استارائه مي

اد يك زيربنا جهت كاوش در جآنها اياحكام . هاي رياضيات در ايران متمايز هستندذكر كرديم، اما خانه  2.2اگرچه ما مراكز رياضي زيادي را در بخش 
طور آموزان با اثرهاي ضميمه آن در سيستم آموزش، بلكه بهرياضيات چالش برانگيز، خارج از كالس درس است، نه تنها براي منفعت معلمين و دانش

  . شوندتوسط شوراهاي شهر حمايت مي اياندازهتا آنها  واقع در. اي براي عموم مردمگسترده

، با كمك شهرداري اصفهان تأسيس 2000اي از برنامه سال جهاني رياضيات، سال ، به عنوان پروژههااز اين خانه، اولين نمونه 61اضيات اصفهانخانه ري
. باشندمند ميداناني است كه به جوانان، رياضيات و آموزش عالقهعملكرد آن در اين شهر تاريخي و فرهنگي ثمره همكاري بين رياضي. شد  

 تاريخچه 1.1.4.2

تشكيل  1996در اصفهان در سال ) IMEC 63 اولين(، اولين شوراي آموزش رياضيات در ايران 62) (WMYسازي براي سال جهاني رياضياتجهت آماده
-دانشسازي آموزش رياضي و تدارك امكانات تكنولوژي اطالعات براي معلمين و شد كه منجر به تأسيس انجمن معلمان رياضي در سرتاسر ايران، غني

                                                            
61. Isfahan Mathematics House 
62. World Mathematical Year 
63. Iranian Mathematics Education Council 
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به عنوان  1997شد، انجام گرديد و در سال مأموريت بزرگي كه توسط رئيس جمهور ايران براي برگزاري سال جهاني رياضيات رهبري مي. آموزان آنها شد
  . به عنوان مراكز تحقيقاتي اتخاذ گرديدهاي رياضيات جهت فعاليت يكي از اهداف، ايجاد خانه

  .ن افتتاح شددر اصفها 1997ر سال اولين آنها د

  : اهداف آن عبارت بودند از

 سازي رياضيات؛ عمومي .1

 تفحص در تاريخ رياضيات؛ .2

 تفحص در كاربردهاي رياضيات، آمار و علوم كامپيوتر؛ .3

 توسعه تكنولوژي اطالعات؛ .4

 آموزان جوان؛گسترش علوم رياضي در بين دانش .5

 آموزان و معلمين؛ ترويج كار تيمي در بين دانش .6

  از طريق

 ؛متداولسازي امكاناتي جهت آموزش غير فراهم 

 هاي جديد تعليمي؛ معرفي تكنيك 

 داير كردن بانك اطالعاتي علمي؛ 

 تشويق به انجام تحقيقات مشترك و مشاركتي؛ 

 رياضي؛ بردن علم كارسازي و بهمدل 

 هاي بديع و شايسته؛پذيرفتن ايده 

براي تنظيم . نداآباد افتتاح شدهد، كرمان، خمين، كاشمر، سبزوار، بابل، زنجان، قزوين، گنبد و نجفهاي رياضيات در اصفهان، نيشابور، تبريز، يزتاكنون خانه
  www.mathhouse.orgوب سايت خانه رياضيات اصفهان . ها تأسيس شده استمربوط به زنجيره خانه بين اين مراكز، يك كميته فوقانيمشاركت 

  .باشدمي

  استفاده كنندگان 2.1.4.2

هاي تاريخچه رياضيات و مكاني براي آشنا سازي جوانان با شاخه اطالعاتي، و مركزي متداولها به عنوان مكاني خاص براي آموزش غير خانهاز آنجا كه 
 از جملههايشان، آموزان در همه سطوح و خانوادهرود، آنها درخدمت عموم مردم، دانشعلوم رياضي از طريق مشاهده، مشاركت و دسترسي به منابع بكار مي

  . باشندجويان تحصيالت تكميلي محققين و هنرمندان ميمعلمين و حتي اساتيد دانشگاه، دانش ،مستعدنابينا و آموزان دانش

  ها فعاليت 3.1.4.2

  )موضوعات عمومي و خاص(ها سخنراني .1
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هاي و جهت نمايش دادن تاريخ و حوزه آماتورهاست ها وايهاي عمومي است كه معطوف به حرفهاي از سخنرانيهاي اصلي، رشتهيكي از فعاليت
هاي پنج يا شش سخنراني توصيفي و همچنين سخنراني) IMH(هر ساله در خانه رياضيات اصفهان . رياضيات و اهميت آن در زندگي طرح ريزي شده است

  . شودآموزان، معلمين و اعضاي خانه رياضيات برگزار ميهاي خاصي از دانشتخصصي براي گروه

  .استو معماري باستاني  اي جهت نمايش پيشرفت علومدرباره رياضيات و معماري است، چنانچه اصفهان نمونه ويژه طور خاصهاي عمومي بهسخنراني

ها در كند از اين ايدههاي مختلف كمك ميهاي خاص در رياضيات و كاربردهايش توسط پژوهشگران ايراني و خارجي، به گروهسخنرانيبرگزاري 
هاي جديد آموزشي آگاه شوند و كند به پيشرفتها در آموزش رياضي به معلمان كمك ميها و كارگاهسخنراني. هايشان استفاده كنندو بررسي تحقيقات

  . هايشان بيابندمحيط يادگيري بهتر در كالس لهايي را جهت حصوروش

 هاي رياضيات و تكنولوژي اطالعاتنمايشگاه .2

دهد فرصتي را جهت تجربه از طريق ابزارهاي رياضي جهت آموزان اجازه ميهاي بازي به مشاهدان و خاصاً دانشاتاق هاي رياضي و آمار وسخنراني
كه در آن خلق محيطي چالش اي وجود دارند ي ويژه"هاهفته"و  "روزها". هاي مختلفش و كاربردهايش داشته باشندپرورش حس كردن رياضيات و شاخه

  . آيدهايشان، به نمايش در مينندگان، خاصاً كودكان و خانوادهبرانگيز براي بازديد ك
افزارها استفاده كرده و آن را توسعه دهند، به اينترنت دسترسي توانند از نرمسازند بطوريكه شركت كنندگان ميها امكانات كامپيوتري را فراهم مياين خانه

مسابقات الكترونيك و نكات آموزشي وب سايت اختصاصي با صفحاتي درباره آمار،  هابسياري از خانه. اي الكترونيك رياضيات را فرا بگيرندداشته و به شيوه
  . دارند

  آموزان دبيرستانهايي براي دانشفعاليت 4.1.4.2

-جهت آشنا كردن آنها با مفاهيم رياضي برگزار ميآموزان و هاي توصيفي رياضيات به طور منظمي جهت ترغيب به تحقيق گروهي درميان دانشكارگاه

  . شوند

 هاي تحقيقاتي گروه 

هاي گوناگون كار كرده و نتايج تحقيقات خود را در آنها در زمينه. شوندآموزان دبيرستاني عضو خانه رياضيات به يك گروه تحقيقاتي ملحق ميدانش
 . دهندهاي ساليانه و يا در انتشارت ارائه ميجشنواره

  مسابقات تيمي رياضي 

آموزان اصفهاني به صورت كند؛ بر خالف ديگر شهرها، دانشالمللي شهرها سازماندهي ميآموزان را در تورنمنت بينشركت دانشخانه رياضيات اصفهان 
 .، يك رقابت تيمي جديد آمار نيز برگزار شد2006در اكتبر . يابنددر مسابقه حضور مي به جاي انفراديتيمي 
 كه مدارس اصفهان شب 

س را به منظور برقرار كردن ارتباط الكترونيكي مدارس و فراهم سازي تكنولوژي اطالعات جهت آموزش و تحقيقات، خانه رياضيات اصفهان شبكه مدار
  . داير كرد
  كارگاه رباتيك 

 . آموزي برقرار شده استهاي رباتيك دانشموزان با رباتيك و تشكيل تيمآشناسازي دانشآهايي جهت كارگاه

 هاي حل تمرين اردوها و كارگاه 

هاي چالش برانگيز جهت برانگيختن يادگيري سازي موقعيتبه جوانان از طريق فراهمگسترش تجر سازي رياضيات وها به منظور عمومياين فعاليت
  . ريزي شده استرياضي طرح
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  هايي براي دانشجويان دانشگاه فعاليت 5.1.4.2

  روز آمار 

 .گيردها مورد مالحظه قرار ميهاي علمي دانشجويان جهت گسترش كار تحقيقاتي در ميان آنفعاليت هر ساله با كمك انجمناين 
 هاي تحقيقاتي گروه 

ج از با محققين ايراني خارهاي تحقيقاتي دانشجويي به منظور كمك به دانشجويان براي شركت در تحقيقات جمعي از طريق ارتباطات الكترونيكي گروه
 .اي و تحقيقات، عملكرد اصلي آن استمطالعات ميان رشته. كشور تشكيل شده است

  كار آفريني 

 .ها و نرم افزارها بپردازندجويان دانشگاه اين فرصت را دارند كه به طراحي وب سايتدانش
 اي هاي معارفهكارگاه 

  .شوندمي افزارهاي رياضي و آمار منجردانشجويان در استفاده از نرم

 هايي براي معلمينفعاليت 6.1.4.2

 هاي تحقيقاتي گروه 

هاي تحقيقاتي معلمين را در آموزان راهنمايي و دبيرستان در تحقيقات، خانه رياضيات اصفهان گروهجهت برانگيختن و حمايت معلمين، همچنين دانش
 . انجام شده استنيز هاي رياضيات خانهاين امر همچنين توسط برخي از ديگر . هاي آموزشي گوناگون تشكيل داده استزمينه

 هاي تكنولوژي اطالعات كارگاه 

هاي علمي، براي معلمين جهت تمرين دادن آنها در استفاده از تجهيزات مدرن آموزشي و جهت آشنايي آنها با تكنولوژي با ارتباط با انجمن ييهاكارگاه
 . شوداطالعات برگزار مي

 هاي معلمينكارگاه 

براي . در مدارس ابتدايي براي معلمين بوده استدرباره اهداف، استانداردها و مفاهيم آموزشي رياضي هايي ت اصفهان هدايت كننده كارگاهخانه رياضيا
  . شودهاي آموزشي جديد و تكنولوژي اطالعات برگزار ميهايي در دورهمعلمين دبيرستان كارگاه

  ها ديگر فعاليت 7.1.4.2

-ها با مشاركت دانشگاههاي ورودي دانشگاهها ميزبان سمينارهايي براي مطالعه مسائل و مشكالت آزمونباال ذكر شد، خانههايي كه در جداي از فعاليت

هاي خود را در ميان يكديگر ها همچنين ايدهخانه. پذيرش دانشجو شده است فرايندهاي آموزشي بوده است، كه منجر به اصالحاتي در هاي بزرگ و سازمان
نجوم اديب، انجمن رياضي ايران، انجمن آمار ايران، انجمن معلمان  مؤسساتي از قبيل مركز. كنندهاي تخصصي مبادله مير تعدادي از سازمانو همينطو

  . رياضي اصفهان، انجمن معلمان رياضي ايران، انجمن علمي توسعه ايران مدرن، مركز آموزش ابابصير و بنياد دانش و هنر

  كتابخانه 8.1.4.2

بطور . هاي تخصصي هستند كه دسترسي به ديگر منابع اطالعاتي در كشور را نيز فراهم ساخته استها، حافظ كتابخانهرياضيات اصفهان و ديگر خانهخانه 
  . در تهران) مركز تحقيقات بنيادي( IPMخاص كتابخانه مركز تحقيقات معلمان و همينطور كتابخانه 
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  ها آزمايشگاه 9.1.4.2

در خانه رياضيات . سازندآموزان و معلمين در سطوح مختلف فراهم ميمار و علوم فيزيكي امكانات خوبي را براي بازديد دانشهاي رياضي، آآزمايشگاه
 يشان در استفاده از امكانات كامپيوتري استاندارد و دسترسي به اينترنتسازي نابينايان جهت فراخاني فراست شنوايياصفهان، گروهي از محققين در حال آماده

 .  باشندافزاري ميهاي نرمو بسته

  ها  دستيابي 10.1.4.2

هاي آنها ايده .اصالح گرديدندهاي جديد به معلمين توانند رياضي ياد بگيرند و معرفي شيوهآموزان مياينكه چگونه دانش ها دربارهدر يك دوره كوتاه، خانه
آموزان و معلمين، به نمايش گذاشتند و از موفقيت تكنولوژي اطالعات بين دانشالمللي جهت گسترش دانش رياضي و ترويج جديدي را در سطح ملي و بين

  . در آموزش رياضيات و علوم كامپيوتر به نابينايان برخوردار شدند

هايي از خانه تيم. داي از پنجمين دور از جوايز ترويج علم در ايران را دريافت كردنهاي رياضي اولين جايزه و به رسميت شناختن ويژه، خانه2002در سال 
-اي در سطح بينفزايندههاي هاي رياضيات در حال رسيدن به شناختخانه. برنده جشنواره ملي خوارزمي بودند 2002و  2001هاي رياضيات اصفهان در سال

  . باشندالمللي مي

  ارشميدسسسه رياضي ؤم: صربستان 2.4.2

، بسيار مالقاتمكاني است براي  سسهؤماين . آموزان عملكرد بااليي داردن دانشبه چالش كشيد دراي وجود دارد كه دهفريبندر بلگراد صربستان، مؤسسه 
رياضي بسيار قابل توجه و برجسته اي وابسته و تحت نفوذ معلم داراي يك ساختار باز و دموكراتيك است اما به طور گسترده. هاي رياضيات ايرانشبيه به خانه

ساختماني در مركز بلگراد وجود دارد كه به . سسه كرده استؤم باشد كخ خود را وقف اينمي 64نام بوگولجاب  مارينكويچ اختصاص يافته به اين مركز به
آموزاني مركز تمرين دانش در اصلو كند ، اين كلوب اكثر معلمان ماهر را جذب ميآموزان مهيا شده استدر سطحي استاندارد براي دانشعنوان خانه رياضي 

-مي) 2006(ويچ و مارينكويچ آيد بر اساس اثر كاديهاطالعاتي كه در ادامه مي. دهندرا تشكيل مياست كه هسته تيم المپياد بين المللي رياضي صربستان 

  . باشد

هايش و نتايج فعاليت ، به خاطرارشميدس. باشدمي www.arhimedes.co.yuشود و وب سايت آن ناميده ميارشميدس اين مؤسسه، كلوپ رياضي 
براي . باشدمي بيش از يك كلوپ معمول معلمان رياضي ضمن خدمت تخصصيرياضيات چالش برانگيز فراي كالس درسي و پرورش  در ارائهقابل مالحظه 

بديهي در ميان بهترين حل كنندگان اند، به طور بهبود دادهارشميدس آموزاني كه دانش و مهارت رياضي خود را در مدارس و اردوهاي رياضي مثال دانش
دولت و ديگر طرف فقيت مداومي، حمايت مالي از ورغم چنين ميعل. اندالمللي بودهاي، كشوري و بينمسائل در امتحانات محلي و در مسابقات رياضي ناحيه

   .دهددامه مي، ولي غالباً با حمايت داوطلبانه معلمان توانا به عملكرد خود امقاالت محلي حداقل بوده است

 30بر پا شده بود، براي بيش از  ICMI 16اي هاي مباحثهبا اغلب سؤاالتي كه از پروندهارشميدس نگيز فراي كالس درسي، ادرباره رياضيات چالش بر
ها آموخته اي كه از اين فعاليتعمدههاي هاي كلوپ و درسبه منظور توجيه اين عبارت ما در ادامه به جمع بندي برخي از فعاليت. سال سر و كار داشته است

  . پردازيمشود ميمي

  ها فعاليت 1.2.4.2

  . و با اهداف اصلي شامل موارد ذيل بنيان نهاده شد 1973در سال ارشميدس كلوپ 

  سازماندهي مدارس رياضي و همچنين اردوهاي رياضي تابستانه و زمستانه؛ 

                                                            
64 Bogoljub Marinković 
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  عمومي سازي رياضيات و علوم در ميان همگان؛ 

  سازماندهي مسابقات رياضي؛ 

  معلمان رياضي؛  ضمن خدمتسازماندهي پرورش تخصصي 

 تشكيل يك كتابخانه تخصصي شامل برخي از انتشارات سر آمد ملي و بين المللي؛ 

  ها و مجالتها، جزوهمتون، كتاب(انتشار محصوالت گوناگون در زمينه آموزش رياضي .( 

. باشندمندان رياضي و ديگر بزرگساالن مجذوب ميآموزاني از همه سطوح آموزشي و همچنين عالقهمعلمان رياضي و دانش ارشميدساعضاي كلوپ 
. باشندها و ديگر مؤسسات هستند، بلكه معلمان برجسته و متمايزي از مدارس ابتدايي و دبيرستان نيز ميمعلمان ارشميدس نه تنها متخصصاني از دانشگاه

  . شودعضو هيئت مديره مديريت مي 11سط توارشميدس 

  ) 2007-1973(آمارهاي پايه 

 درس ايراد  44000حدود (اردو  95آموز در دانش 10000و حدود ) مختلف لنس 33(آموز در مدارس دانش 22000بيش از : مدارس و اردوهاي رياضي
 ؛ )شده

 عرضه شده به، )ها و غيرهها، نمايشگاهآزمون( هانمونه ديگر از گردهمايي 200به و قريب سخنراني يا ارائه عمومي  75: عمومي سازي رياضيات و علوم 
 نفر؛  23000

 ؛ )آموزدانش 15000حدود (آموز دانش 5يا  4شامل ) هر تيم به ازاي هر مدرسه(تيم  3400رقابت با بيش از  62: مسابقات تيمي رياضي 

 آموزان صربي در كنفرانس پاياني تابستان؛ خش عادي و دانششركت تيم بلگراد در ب: تورنمنت بين المللي شهرها 

 شركت كننده؛  14000و  7000به ترتيب با حدود  2007و  2006هاي هاي شبيه به رقابت كانگرو در سالرقابت 

 ينارها و ديگر رويدادهاي در سم(سخنراني براي معلمين رياضي و انفورماتيك دبستان و دبيرستاني /ارائه 1330: معلمان پرورش تخصصي ضمن خدمت
 ؛ معلم 55000حدود  عرضه شده به) تخصصي

 حدود سه (هاي كمياب ها به همراه بسياري از نشريهشماره از مجالت و ژورنال 5500عنوان كتاب و حدود  25000حدود : كتابخانه تخصصي رياضي
 ؛ )آموزان استها در دسترس معلمين و دانشچهارم از اين نشريه

  ميليون نسخه چاپ شده؛  2هاي گوناگون منتشر يافته با بيش از عنوان از نشريه 300حدود : نشريهتوليد 

 نفر اعضاي فعال در هر سال 1000الي  800آموزن و درصد شاگرد و دانش 90عضو؛ بيش از  77000حدود : اعضاي ثبت نام شده . 

  دروس آموخته شده  2.2.4.2

  . ر يك مسير پيوسته خوب طراحي شده سازماندهي شودبايست درياضيات چالش برانگيز مي
دو برنامه براي عميق سازي و توسعه . هفته دارند 30تا  25اي در هر هفته و به مدت دقيقه 90دروس ارشميدس آموزان در مدارس در هر مقطعي، دانش
- براي دانش .وجود دارد يك برنامه استاندارد د،تمايل به مسابقه ندارند ولي باشنمي قمندآموزاني كه به رياضيات عالبراي دانش. دانش رياضي وجود دارد

هر برنامه توسط يك آزمون . اند، يك برنامه پيشرفته وجود داردرا گذرانيدهارشميدس آموزاني با حد نصاب خوب در مسابقات رياضي كه امتحان ورودي 
  . شودسنجيده مي
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خيلي از (شوند ميكنند، بلكه آنها توسط معلمين برجسته تدريس هايي يكنواخت كار ميآموزان در گروهدانش ها بسيارخوب است، زيرا نه تنهانتايج آزمون
هاي رياضي براي كانديداهاي همچنين استفاده مداوم خوب طراحي شده از چالش. )اندپرورش و بسط دادهارشميدس هاي خود را از طريق كلوپ آنها مهارت

ترين اعضاي اين سازد موفقرا قادر ميارشميدس آموزان ركت در مسابقات بين المللي رياضي ترتيب داده شده است، بطوريكه دانشمسابقات ملي به منظور ش
  . ها باشندتيم

  . اي و پيشرفته دانش رياضي باشندبايست مستلزم هر دو سطح پايهمسابقات رياضي مي
شود، تركيب خوب تيمي و رقابت خوب فردي سازماندهي ميارشميدس كه توسط ) مسابقات آزاد تيمي مدارس دبيرستاني صربستان(تيم رياضي مسابقات 

هر تيم . است تنظيم شده) 12تا  9 مقاطع(هاي باالتر و سال) 8تا  4 مقاطع(تر هاي پايينها براي سالاين رقابت. در سطح ملي را به اثبات رسانيده است
  . آموز در هر مقطع استشامل يك دانش

- آموزان در هر مقطع بر دو گروه از تكاليف كار ميطور پيشرونده و موفقيت آميز، دانشبهها، آموزان به منظور سرو كله زدن با چالشجهت كمك به دانش

- مي مكملاز سرفصل رياضي در حاليكه دومي حاوي تكاليفي غير مرسوم گروه اول دربرگيرنده تكاليفي منعكس شده از سرفصل رسمي رياضيات است : كنند

جالب به  )3(هاي خوب رياضي در پس آن، با ايده) 2(غير معمول، ) 1(گيرد، معموالً مورد استفاده قرار ميارشميدس تكاليفي كه در  ).2004مارينكويچ (باشد 
آموزان به جزئيات توجه ها كه نياز است دانشبا نماي كلي كوتاه از جواب) 5(شايد غير منتظره، و هاي مطلوب و با جواب) 4(لحاظ فرمول بندي و محتوا، 

  . دباشداشته باشند، مي

  . ولي به لحاظ محتوا متفاوت في استفاده كند كه به لحاظ رياضي متناظرندبايست از تكاليگيز مينرياضيات چالش برا
. نها در آموزش رياضي باشدآ تزريقاگر تكليف چالش برانگيزي به طور مناسب حل نشده باشد، استفاده مجدد از آن امكان دارد يك مانع قابل توجهي به 

چنين . ولي به لحاظ محتوا متفاوت، يافت شود ،هايي از مسائل به لحاظ رياضي متناظريك روش و رهيافت مقتضي ممكن است در خلق و استفاده از مجموعه
- هايي از تكاليفي است كه روش حلداشتن مجموعه ،ديگر شق. تواند شامل تكاليفي باشد كه شمايل رياضي خيلي شبيه يا متناظر داردهايي ميمجموعه

اتخاذ ) 2006(ويچ و مارينكويچ رياضي يكسان است كه از كاديه اي از تكاليفي با مطلبآيد نمونهچيزي كه در ادامه مي. هايشان خيلي شبيه يا يكسان است
  . شده است

 آموز به طور صحيح حل آموز دست كم پنج تكليف را به طور صحيحي حل كرده، بطوريكه هر تكليف دقيقاً توسط چهار دانشدر يك آزمون هر دانش
5با : راهنمايي[ليف؟ اتكان بيشتر بود يا آموزدر اين آزمون تعداد دانش. شده بود  .]شروع كنيد 4

 شناسدساراب را مي 8ماراب و  6 ،شناسد، درحاليكه هر سارابساراب را مي 7ماراب و  9 ،هر ماراب. كنندها در يك كشور زندگي ميها و سارابماراب .
7از : راهنمايي[؟ هابيشتر است يا تعداد ساراب ر اين كشور وجود دارنديي كه دهاآيا ماراب  .]استفاده كنيد 6

  . اي چالش برانگيز معلمان رياضي داردرياضيات چالش برانگيز نياز به توسعه حرفه
را ضمن خدمت يك برنامه پرورش تخصصي پيوسته و خوب طرح ريزي شده ارشميدس جهت كمك به معلمين براي تماس با رياضيات چالش برانگيز، 

تا  6و همچنين ) هاي ژوالي و آگوستيكي در هر ماه به جز ماه(ارائه در هر سال /سخنراني 10اين پرورش مبتني بر . براي معلمان رياضي ترتيب داده است
- حتي چنين برنامه پرورش تخصصي مداوم و خوب برنامه با اين وجود. باشدارائه سازماندهي شده در طي سمينار سنتي يك روزه زمستاني مي/سخنراني 8

  . هاي رياضي در كالس درسي داشته استدر استفاده از چالش يراسري كوچكاثر س تنهاريزي شده، 

با ارشميدس آموزان با شيوه ترويج شده توسط درصد از همه دانش 10تا  5تنها حدود ، احتماالً ارشميدسبا توجه به نتايج گرفته شده از مسابقات رياضي 
بيشتري برانگيز پرورش تخصصي چالشارشميدس بهبود سازي مطلب، به اين نياز دارد كه يك روش نويد بخش جهت . اندهاي رياضي برخورد كردهچالش
  .را مهيا كندشود، شرح داده مي 3پذير، چنانچه در فصل معلمان رياضي داشته باشد، بطوريكه استفاده از برخي ابزارهاي ديجيتال فراگيرنده و تطبيقبراي 

  


