
 دكتر ثمر بخش
 

 ادب و سالم و بـا عـرض تشـكر از دكتـر رجـالي و همكارانشـان از خانـه رياضـيات اصـفهان جنـاب آقـاي نويـد                  با عرض 
 محترم آموزش و پرورش و دوستان و اساتيد ديگر كه در اينجا تشريف دارند و جناب آقاي دكتر صفوي كه ايشان        مسوول

دارند خوشحال و بهره مند هستيم و همچنين از فرمايشات آقاي دكتر ابطحـي              در دانشگاه اصفهان و دانشگاه شيراز فعاليت        
 .هم لذت برديم 

 كشور را كه افغانستان ، ايران ، پاكستان و تركمنستان اسـت را زيـر پوشـش دارد و معاونـت                      4منطقه يونسكو در تهران     
 به عهـده مـن اسـت و خوشـبخت     بخش آموزشي كه از مهد كودك تا آموزش عالي و همچنين آموزشهاي فني حرفه اي        

. خيلي سريع اول تشكر مي كنم از اينكه زمان هر چند كوتاه را به عهده مـن گذاشـته انـد                      . هستم كه در جمع شما حاضرم       
 وجـود دارد  Elearning زمينـه هـاي     درمفهـومي   نـا   همانطور كه دكتر صفوي عرض كردند اينطور به نظـر مـي آيـد كـه                 

.Elearning الكترونيكـي  با استفاده از محتواي يعني آموزشي است . Elearning ، Virtual Learning 
 ،Distance Learning ،  و آموزش هاي ديگر همه با هم قاطي شده و بطور كلي اين روشي كه در همه نقطـه 

مجـازي  ها و آموزشها مي توان از آن استفاده شود و بطور كلي مثل اينكه همه اينها در زبان فارسي به عنوان آمـوزش                        
 مـيالدي در اروپـا و در سـطح بـين     80بنده البته به عنوان كسي كه در ابتداي دهـه  . ترجمه شده است و استفاده مي شود   

المللي در اين زمينه كار كردم و به نتايجي هم رسيديم و توانستيم با استفاده از محتواي الكترونيكي بتـوانيم آهسـته آهسـته        
بي وارد بكنيم و خيلي هم خوشحال هستيم كه از اين تجربه ها در ايران استفاده بكنيم و                  در نظامهاي آموزشي اروپايي و غر     

 . براي آموزش عالي  وآموزش و پرورشدر همچنين 
خيلي سريع اميدوار هستيم كه آن ابزاري كه در اختيارمان است از سازمان يونسكو كه در اين زمينه كـار مـي كننـد بتـوانيم      

با نظرگرفتن اينكه نظام و روش تحقيقي       . م آموزش و پرورش و آموزش عالي بتوانيم پياده بكنيم           با همكاري اساتيد محتر   
 هنـوز  متأسـفانه و روش آموزشي و اصًال كار تحقيقات بطور كلي از همان ابتدا و از همان اول دبستان شروع مي شود و            

ي كـه محتـوا در آن ريختـه    ز بـه عنـوان ظرفـ   هنوبينش در بعضي كتابهاي آموزشي و آموزش و پرورش جا نيفتاده است و    
نه اينكه مفهومي را فرا گيرد يا يك مهارتهايي را ياد بگيـرد و فـرد مفيـدي در جامعـه قـرار بگيـرد و از        . شود تلقي مي شود     

  ICT در ايران مطرح است و فكر مي كنيم كه روش دسترسـي بـا                ICTطرف ديگر يك رابطه نزديك بين رياضيات و         
 .  چيزي نيست چنينريق رياضيات است كه فقط از ط

ICT     يك نوع ابزار است مگر آنكه كسي بخواهد از طريق ICT      تحقيقاتي را انجام دهـد و خـوب اينكـار ، كارهـايي را كـه 
اآلن تيم تحقيقات بين دانشجويان و آقاي دكتر صفوي و آقاي دكتر كاردان و آقاي تابش و ديگران دارند در اين زمينـه                    

 . ند يونسكو با اينها همكاري مي كند كار مي كن
ما تمـام كوشـش و      . من نكته اي شنيده ام كه دفتر يونسكو بيشتر فعاليتش با نظام آموزش عالي است و اينطور نيست                   

فشار خود را گذاشتيم روي نظام آموزش و پرورش از پيش دبستاني تا دبيرستان و همچنين فني حرفه اي چون كسي كـه       
از طرف ديگـر بـه عنـوان        . قاتي را از ابتدا فرا نگيرد نمي تواند به نتايج تحقيقاتي مثبت و خوبي برسد                بينش و روش تحقي   



مسئول سازمان ملل براي بخش همكاريهاي سـازمان ملـل بـا ايـران در زمينـه هـاي تقويـت سـازي تحقيقـات ايـران                           
و آن چالشـي را كـه وجـود دارد          . كنـيم   خوشبخت هستم كه در خدمت شما هستم و ما مي توانيم اين همكاري را تقويت                

بين روشهاي تحقيقاتي و نظام تحقيقاتي در آموزشها در ايران و آموزشـي كـه در دنيـا ميگـذرد را بـا يـك همكـاري و يـك                              
 .در چهار چوب امكانات محدود كه ما داريم . پشتكار بتوانيم حلش كنيم و بتوانيم جلو ببريم 

يك بينش در رياضي فقط همين نيست كه يك مسئله را حـل             . حركتي است   بينش يك بينش    . بينش يك بينش است     
چگونگي حل يك مسئله مهم است و آن چيزي كه ما الزم داريم كه نظام آموزشي را به بچه ها ياد بدهيم كه وقتـي     . كني  

. ند آن مهم نيسـت    حتي اگر براي آن به نتيجه مطلوبي نرس       . با يك مسئله روبرو مي شوند چگونه آن مسئله را حل كنند             
در آموزش و پرورش به طور كلي روشها به صورت زنده هسـتند       . ولي راه حل آن و از روش آن بتوانند به آن برسند             

 . و بتوانيم بطور آهسته آهسته اين هم با كمك آقاي نويد و همكارانشان قابل حل شود 
انيم آنها را تغيير ندهيم و آن نياز به اين اسـت  چون آموزش و پرورش و تحقيقات هر روز تغيير مي كند و ما نمي تو        

به هر حال ما در خدمتتان هستيم و مفتخر هستيم كـه            . كه روشهاي جديد آموزشي را در اختيار اساتيد و معلمين قرار بگيرد             
           .            بتوانيم در فعاليتهايي كه شما مي كنيد مثمر ثمر قرار بگيريم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


