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 مقدمه 
 

آساي  زيست محيطي و همچنين رشد برق تغييرات و تحوالت سريع در عوامل مقدمه
اين تحوالت باعث . زندگي آحاد بشر اثرگذاربوده است هاي نوين، در كليه شئونات آوري فن

هاي موفقي  هاي قبل انسانهايشان در سال مهارتها وواسطه قابليت به گرديده كه افرادي كه
 جوامع. رو افراد موفقي نباشنددر جهان پيش لزوماً ها و استعدادهااند، با همان مهارتبوده

اين مقاله  .هاي متفاوتي هستند دنياي نوين براي رشد و تعالي خود نيازمند افرادي با مهارت
هاي موفق در جوامع سكو پارامترهاي انسانمعيارهاي تعريف شده يون سعي دارد بر اساس

ويژه مباحث  به- هاآن هاي آموزشي و محتوايسيستم همچنين نگاهي به .تصوير سازد نوين را
  .اندازدمي در دنيا -رياضي رياضي و مسابقات

 
 دنياي در حال تغيير 
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وامع مختلف بشردر ج هاي اصلي و شرايط كنوني زندگيمختصر به آمار تغييرات شاخص نگاهي
هم  آن كشورها، هاي نوين و شرايط جهاني شدننظير جمعيت، منابع طبيعي، محيط زيست، فناوري

  .گوياي مطالب بسياري است با سرعت و شتاب روزافزون
 

 محيط زيست – منابع طبيعي – جمعيت
 

 بيني وضعيتها براي پيشترين شاخصترين و مهمرشد آن در هر جامعه از بزرگ جمعيت و
نيمي از  ميليارد نفر است كه بيش از 6/6 حدود 2007تا سال  جمعيت جهان. زندگي است

 1 سال، 12هر  2050دهد و به اين جمعيت تا سال مي  سال تشكيل25تر از ها را افراد كمآن
 ميليارد نفر از سوء 2مزمن و حدود   ميليون نفر از گرسنگي852. شودميليارد نفر اضافه مي

  .تقريبا متناسب با رشد كل جمعيت است برند كه رشد اين ارقام نيزميتغذيه رنج 
طوري  به طبيعي در دنيا با رشد منفي زيادي در حال كاهش است؛ است كه منابع حالي ين درا

 30رسد و جمعيت جهان به حدود منابع طبيعي در دنيا به اتمام مي  سال آينده300كه ظرف 

 .ميليارد نفر خواهد رسيد
  است هاي قابل كشت از بين رفتهزمين درصد از 50سال گذشته،  50 ظرف فقط 

 
مردان در كليه كشورها ريزان و دولتنگراني بسياري از برنامه اوضاع موجود و آينده، باعث 

نيازهاي اساسي هر جامعه مانند تغذيه و اشتغال براي اين جمعيت رو به رشد از . است گرديده
ابع طبيعي و كشاورزي از طرف ديگر، موضوعات اصلي و نهادي طرف و محدود شدن من يك
آوري عامل مهم ديگري  اين فنارتباطات آوري اطالعات و فن.دهدها را تشكيل مينگراني اين

اين ابزار قدرتمند در علوم . ايفاء نموده است اين تغييرات عمده، نقش عظيمي را در است كه
دنيا، بشر را به سمت يك دنياي مجازي  عادي مردمهاي شغلي و حتي زندگي مختلف، فعاليت
هاي شغلي خود را تواند اكثر فعاليتحضوردر محل كارشان مي افراد بدون .سوق داده است

توانند بدون مي -دولتي چه خصوصي و چه- دهندگانسرويس توليدكنندگان و.دهند انجام
 مراتب مربوطه، اخذ ردنك كليه مراحل فرآيند پذيرش درخواست، طي مشتريانشان، حضور

 نيروهاي امنيتي و نظارتي بسيار. مورد نظر را انجام دهند و نهايتا انجام خدمات... هاتأييديه

جامعه بدون  فرد و. هايشان را انجام دهندتوانند فعاليتتر ميگسترده دقيق، موثر و بسيار
هاي عادي و روزمره اليتهر كس فع .توانند با هم در تعامل باشندمي مالقات حضوري يكديگر
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تماس با خانواده و دوستان، : الكترونيكي انجام دهد تواند از داخل منزل به صورتمي خود را
 رواديد شهري و شهروندي، ثبتي، امالك و مستغالت، خريد و فروش، خدمات بانكي، آموزش،

 ه در آيندهك نمودار زير گوياي اين مطلب است.پزشك  بيمه، خدمات درماني وحتي تماس با

 خواهديافت هاي جسمي بشر تا چه حد كاهشنزديك فعاليت

 
: http://www.cs.wvu.edu/~jalali/semidown/4th_wave%20oct%2023_02_part.ppt 

دليل دسترسي بسيار سريع و موثر به آخرين دستاوردهاي علمي و دانش  از طرف ديگر به 
صصان در اقصا نقاط جهان از طريق اين ارتباط قدرتمند بين افراد و متخ بشري و ايجاد
 2006طبق آمار يونسكو در سال . است گيري در رشد دانش بشر داشتهچشم فناوري، تاثير

دانش  ،(ترجمه مجيد شمس «در آموزش معلمان فن آوريهاي اطالعات و ارتباطات» كتاب)
 جهاني:فزايش استحال ا شود و اين رشد با شتاب زيادي در سال دو برابر مي3 تا 2بشر، هر 

ها و ايجاد تشكل. جوامع، پديدهء جهاني شدن است دليل ديگر تغييرات عمده درشدن
ازمنابع طبيعي، حفظ محيط  المللي جهت استفاده بهينهبين ها و تعريف استانداردهاياتحاديه

بين المللي، رعايت حقوق  زيست، تعريف موازين اخالقي و جرم و احكام كيفري و قوانين
محصوالت و ارايه خدمات  ، ثبات صلح بين المللي، تعريف استانداردهاي توليد و عرضهبشر

گيرندگان محصوالت مختلف و  از يك طرف و گسترش دامنه خريداران و سرويس... در جهان
ارتباطات،  واسطه وجود فناوري عرصه به شدن مرزهاي جغرافيايي در ايناز ميان برداشته

و موثرتر و  ت موازين تعريف شده جهاني براي ارتباط هر چه بهتركشورها را موظف به رعاي
سازد كه باعث تغييرات ساير كشورها مي خود در تر بازار براي محصوالتگسترش سهم بيش

تصوير شد  دنيايي كههاانسان موفقيت.شودشرايط اجرايي و حتي قانوني كشورها مي عمده در
موفقيت براي   به وضوح فاكتورها و پارامترهاي.جهاني سراسر تغييرات عمده و سريع است

پروفسور  آقاي فرد ديويد به نقل از .ماندمحيطي، ثابت نمي ها نيز مطابق با اين شرايطانسان
آور تغييرات در سرعت سرسام)):گويدخود مي «مديريت استراتژيك» هندرسون در كتاب

 هاي متداول و سنتي در ادارهوشاست دنيايي بسيار پيچيده شكل يابد كه ر جهان باعث شده

 .ها را تضمين كندآن ها را رشد دهد و حتي بقاءتواند آننمي (و به تبع آن جوامع(ها سازمان

گر و مجهز به خالق، تحليل هايشان احتياج به افرادي پويا،فعاليت ها براي موفقيت درآن
از ديدگاه جهاني  انسان موفق-موفق  جامعه((.نحوه استفاده از آن دارند فناوري اطالعات و
هاي اقتصادي، فرهنگي، شاخص مفهوم دارد كه «توسعه» هاهستند و در آن كشورهايي موفق
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 آحاد يك جامعه رو به رشد بايد.رفاه عمومي و كيفيت زندگي رشد يافته باشد اجتماعي،

روزافزون سالم و از لحاط كاري باعث رشد و موفقيت  هاي از لحاظ اجتماعي و فرديانسان
باعث رشد، تعالي، توسعه و سربلندي محيط اطرافش  كسي كه بتواند. محيط كار خود شوند
 يا ضريب هوشي، عددي است كه EQ)IQو (IQ فاكتورهاي موفقيت .شود انساني موفق است

افراد را  گيري قدرت ادراك و استدالل منطقي از روي دانش قبلي و توان فراگيري ميزان اندازه
توانايي تركيب احساسات در استفاده از  يا ضريب هوش احساسي، ميزان EQ.كند مشخص مي

خصوصياتي از قبيل درك شهودي، خالقيت،  هوش احساسي. كند گيري مي معلومات را اندازه
 به عنوان مثال استفاده از .است... اعتبار تغييرپذيري و انعطاف، روابط عمومي، شخصيت و

براي  اك حسي و رابطه قوي و موثر براي متعاقد كردن يك نفرمعلومات با ابزار شهود و ادر
استفاده از قدرت استدالل براي متعاقد كردن فرد  و استفاده از معلومات با EQ انجام كاري را

دوران بارداري و  وابسته به تغذيه مناسب مادر در IQ درصد بسيار ناچيزي از .نامند IQ را
 IQ توان گفت مي است و تقريبا)  سالگي2ژه قبل از به وي( سالگي 6تغذيه كودك قبل از 

بسيار ناچيزي از آن ذاتي و  دقيقا وارونه است يعني درصد EQ اما در مورد.است تماما ذاتي
  درصد از20جالب است بدانيد .كند مي رشد EQ مابقي اكتسابي است و با آموزش مناسب،

 درصد 80پس . است EQ ها وابسته به  درصد آن80و  IQ فاكتورهاي موفقيت افراد وابسته به
  .شود هاي صحيح محقق مي افراد يك جامعه اكتسابي است و با آموزش عامل موفقيت

توانا در اين  يعني پروردگار. باال دارد IQ هايي با از جهان است كه بچه ايران جزء مناطقي
 اما در خصوص. است  به ما بيش از ديگران بخشيده-ها مانند بسياري ديگر از نعمت-مورد نيز 

EQ نوين فاكتورهاي موفقيت در دنياي چطور؟آموزش است كه در رابطه مستقيم با – 

 المللي آموزش رياضيبين امين مطالعه كميسيون-17هاي كنفرانس سخنراني در يكي ازيونسكو

(ICMI)  پايتخت ويتنام برگزار گرديد، نماينده يونسكو سندي از   در هانوي2006كه دسامبر
اين . پيش رو با توجه به تغييرات اساسي در دنيا ارايه نمود صوصيات افراد موفق در جهانخ

اي از خالصه. است هاي آموزشي كشورهاي پيشرفته شدهدر سيستم سند مبناي تغييرات عمده
 است اين خصوصيات به شرح زير

 كردن مثبت فكر    

راد و تفكر دوستانه نسبت به محيط زيست دوستانه و ارتباط خيرخواهانه و سالم با اف تفكر بشر
 منابع طبيعي، خصوصيات اصلي افراد موفق است تا بتوانند اعتماد محيط خود را به خود و

         باشند هايشان با ديگران از شخصيت و اعتبار مناسبي برخوردار جلب نموده و در فعاليت
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 گري پذيري و تالش مسووليت روحيه

سوزانه و با وجدان كار  شناسي، صحيح و دقيق و كامل و دل  وقتگري، تالش كوشي و سخت 
داشتن يا نداشتن اين خصوصيت مهم، ريشه در . دهد خصوصيت را تشكيل مي كردن اين
مثال . گذار باشد تواند روي آن تاثير آن جامعه دارد و علل مختلفي مي ها و فرهنگ آموزش

ادعا و قانعي دارند و روحيه  هستند افراد كمشرقي كه از منابع طبيعي محروم  كشورهاي آسياي
در ژاپن به فردي كه از . تر است ها بيش پذيري در آن و به تبع آن، حس مسووليت گري تالش
        گيرد هايش استفاده كند پاداش تعلق مي مرخصي همه

 هاي كار تيمي با ديگران و مهارت ارتباط نيكو 

 
تحقيقاتي به -هاي علمي ها، حتي پژوهش ها و مجموعه مانهاي ساز نوين اكثر فعاليت در دنياي 

 هاي ارتباط با ديگران مانند احترام به ديگران و عقايد مهارت. پذيرد تيمي انجام مي صورت

 ، خوب و كامل گوش دادن، قدرت ارايه و استدالل در جمع،-حتي به عقيده مخالف-ها  آن

 ري است كه نياز افراد موفق در كار تيميهاي ضرو از جمله مهارت... منصف بودن در مباحث

 دهد را تشكيل مي

 مطالعه روحيه 

نوين با توجه به حجم دانش بشر و همچنين رشد روزافزون آن، كسي كه عالم به  در دنياي 
سرعت خوب نداشته  هم با آن-  را زيادي داشته باشد ولي مهارت و توان افزايش آن اطالعات

. شود اعتبار خارج مي شود زيرا كه خيلي زود دانش او از  نمي انسان با ارزشي محسوب-باشد
را پيدا كنند و آن را سريعا  در دنياي نوين افرادي كه بتوانند خيلي سريع مطلب مورد نظر خود

هاي  وايجاد روحيه مطالعه دايمي و شيوه بنابرين ترويج. تري هستند هاي موفق فراگيرند انسان
 شود هاي آموزشي نوين تعريف مي سيستم دادن از اركان گوشسريع و موثر خواندن و موثر 

 گر تحليل تفكر پويا و 

. رسد هاي فراگيري به تنهايي ارزشمند نيست و به نتيجه مطلوب نمي مطالعه و مهارت افزايش 
 گيرد بسنده كند به منزله ماشيني است كه از امكانات خود كه به اطالعاتي كه فرا مي فردي

 فراگيري و كسب. تواند خود و محيطش را رشد دهد كند ولي نمي كار مياستفاده و خوب 

گرداني  هم اطالعات نياز بايد با بستري پژوهشي و ذهني پويا و تحليلگر همراه باشد تا بتواند با
استدالل و استنتاج،  نمايي، بحث و سازي و كالن ها، خالصه اين اطالعات، بررسي و وارسي آن

اذهان تحليلگر و پويا  افرادي كه. ه مبدل به دانش تحليل شده گرددموضوعات فراگرفته شد
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آنها همواره مسايل را . نيستند دارند عموما در برابر مشكالت و معضالت محيط خود بي تفاوت
مي نگرند و   ابعاد مختلف آنها را با نگاههاي متفاوت نسبت افراد عادي جامعه ميكنند و از

 ندذهن خود را درگير آنها ميكن

 مديريت مشاركتي 

اجرا كنندگان موفق آن   يكي از موثرترين روشهاي مديريتي در دنياست كه ابداع كنندگان و
كارمندان و كارگران جزء و حتي  در اين روش، از مديران ارشد گرفته تا. ژاپني ها بوده اند 

ه پيشنهاد دهد و ميتواند براي بهبود مجموع  هر كسي مشتريان و افراد بدنه خارجي آن مجموعه،
صورت تاييد متناسب با تاثير آن در بهبود برايش  پيشنهاد وي در يك كميته بررسي شده و در

افرادي با ذهن و تفكر پويا و تحليلگر هستند كه  هنده افراد پيشنهاد د. جايزه تعيين ميشود
      تشخيص داده و آنرا رشد دهند ميتوانند ناهنجاريهاي محيط خود را

 خالقيت
 شود همراه با فراگيري و تحليل اوضاع، ذهن خردمند بتواند با خالقيت و نوآوري باعث مي 

ها در يك  اين ايده .كارهاي مناسب و زيبا و موثر را ارايه دهد هاي جديد، راه ارايه ايده
هاي بزرگ در جهت  و دگرگوني تواند باعث تصميماتي شود كه منجر به تغييرات مجموعه مي
افرادي با ذهن پويا و خالق دارد تا  جوامع نوين احتياج به.  آن مجموعه گرددرشد و تعالي

هايي  تحليل نموده و با تفكر خالق، ايده هاي خود را ها ومعضالت مجموعه بتوانند پيچيدگي
. شوند افراد خالقي هستند جامعه باعث كارآفريني مي عموما افرادي كه در. سازنده ارايه كنند

در جامعه وجود دارد كار و شغل جديد بيافرينند و با معضل  ند از شرايطي كها ها توانسته آن
مثال در آلمان . هاي برنامه ريزان كليه كشورهاست مبارزه كنند دغدغه كاري كه يكي از بي

شد  هاي فرسوده ساخته مي اي از كارهاي دستي كه مواد اوليه آن با الستيك موزه فردي توانست
در فرانسه فردي . زرگي را عايد خود، همكارانش و دولت خود كنددهد و درآمد ب ترتيب
كم  ها نيز كردند و تعداد آن ها گدايي مي اي براي افرادي كه در خيابان از توريست ايده خالق،

هايي براي  آموزش ها بسيار مشكل و پر هزينه بود ارايه داد؛ به اين ترتيب كه نبود و مهار آن
اين ايده هم درآمد  ها ايجاد كرد و با  ابزاري مانند رقص عروسكها با كردن توريست سرگرم

داد و هم به جاي هزينه براي  ها را از آزار گدايان نجات اين افراد را افزايش داد، هم توريست
      نمود دولت، درآمد خوبي از محل اخذ ماليات از اين افراد ايجاد

 پذيري و انعطاف تغييرپذيري 
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ها را  همه چيز از جمله انسان، نياي نوين است و اين طوفان تغييرات ذات د تغييرسريع، 
دهد و آن دسته از افرادي كه در اين تغييرات منعطف نباشند و  خود قرار مي الشعاع تحت

هايشان موفق نيستند بلكه  را با سرعت مناسبي همراه نمايند نه تنها در فعاليت نتوانند خود
 شايد شنيده باشيد كه بعضي از كشورها افراد. نيز ببيننداست به لحاظ شخصي آسيب  ممكن

 ها و رفتارهاي يك سازمان و پذيري يعني فراگيري سريع روال سيستم. پذيري دارند سيستم

 پذيري سيستم. ها در محيط كار مو و دقيق آن به ها و اجراي مو همراه شدن سريع با آن

. شود  سبب پويايي و رشد نميخصوصيت خوبي است ولي به تنهايي كافي نيست زيرا
مثال هندوستان به واسطه همين خصوصيت . پذيري دارند آسياي شرقي مردم سيستم كشورهاي
هاي نرم افزاري كه از اياالت متحده  افراد خود توانسته است از لحاظ اجراي پروژه قوي و بارز

رين كشور بزرگت شود، مي (Outsource) كشورهاي اروپايي به اين كشور سپرده و يا
 كند محسوب شود و ميلياردها دالر در سال از اين راه براي كشورش درآمد كسب

 نفس در رويارويي با مسايل جديد عتماد بها
 رو شوند و شهامت مبارزه با مسايل گوناگون را كه افراد آن نتوانند با مشكالت روبه اي جامعه 

است  هاي فردي و خانوادگي اولين عارضه اين جامعه، بحران. نداشته باشند، رو به زوال است
به نفس با  گونه مسايل، مشكالتي است كه فرد قبال تجربه آن را نداشته و عدم اعتماد زيرا اين

روحي و  ترين مساله، شديدا آسيب بيند و سالمت شود فرد با كوچك مسايل جديد باعث مي
اي  تغييرات عمده و پيچيده اين موضوع با توجه به .ن جسمي خود را از دست بدهدمتعاقب آ

ها اشاره شد، مشابها در محيط كار نيز  آن هاي بشر اتفاق افتاده و به ها و فعاليت كه در سازمان
هاي محيط كار توسط كاركنان،  مشكالت و چالش افتد و عدم مبارزه و رويارويي با اتفاق مي

 گردد مي د آن مجموعهباعث عدم رش
 ها و فعاليت يريت زمانمد 
افراد يك جامعه بتوانند براي هر مرحله شغلي و حتي زندگي شخصي خود هدف داشته  كه اين 

اجرا  بندي و آن مرحله را فاز بندي كنند، برنامه اجرايي طراحي كنند و آن برنامه را زمان باشند،
و براي بهبود  يرند و بتوانند بازخوردها را ارزيابيكنند، حين اجرا از كاركرد خود بازخورد بگ

انسان امروز  هايي است كه عملكرد خود در برنامه، تصميمات جديد بگيرند از جمله مهارت
آموزشي كشورهاي  هاي اين مهارت نيز اساسا اكتسابي است كه در سيستم. هاست نيازمند آن

چگونه اتاق خودشان  گيرند دكان ياد ميكو. شود پيشرفته، حتي از بدو دوران كودكي آغاز مي
كنند، چگونه براي تماشاي  ريزي هايشان برنامه را مرتب كنند، چگونه براي نظافت اتاق و لباس
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در سنين باالتر چگونه براي . داشته باشند بندي ريزي و زمان تلويزيون يا كار با كامپيوتر برنامه
ريزي و  برنامه...  سفرهاي علمي و سياحتيتفريحات، ها، انجام درس خواندن و انجام پروژه

 اجرا چگونه مراحل كارهايشان را بهبود بخشند بندي داشته باشند و در حين زمان
 مستندات تهيه  
هايشان همچون نوشتن  هاي فعاليت موفق نيازمند مهارت در مكتوب كردن كليه اليه هاي انسان 

ارايه  يك .آوردها هستند تجربيات و دستها،  گيري، درج تحليل ها، گزارش برنامه اهداف و
باشد، قطعا در  كسي كه در اين مهارت ضعيف. خوب نيازمند مستندات منسجم و معتبر دارد

 شود مي هاي خود به محيط اطرافش دچار مشكل نمايش و ارايه فعاليت
  آموزشي هايسيستم.

اتفاق فاكتورهاي موفقيت به  گونه كه مشاهده شد، اكثريت قريبهمانهاي ماآموزش در مدرسه
كمي تعمق و  با .قابل رشد است ي افراد بوده و با آموزش صحيحEQ ذكر شده، در رابطه با

شرايط و  توان اين تحليل را داشت كهمي تك فاكتورهاي موفقيت كه ذكر شدبررسي تك
 .دهدميزان رشد مي يك از اين فاكتورها را و به چهكدام هاي آموزشي در كشور،شيوه

است باعث  بندي اجرا كامال از قبل مشخصزمان اي كه در آن محتوا وهاي كليشهآموزش
ها، ذهن تحليلگر و پويا، فعال، مديريت زمان و فعاليت شود فاكتورهاي مطالعه موثر ومي

سيستم . تر رشد يابدواعتماد به نفس در رويارويي با مسايل با موضوعات جديد، كم خالقيت
هاي كار گروهي و دي و مسابقه سرنوشت ساز كنكور باعث عدم رشد در مهارتانفرا فراگيري

ها در فرزندساالري بچه شرايط جديد .شوددوستانه ميكمك كردن و انسان روحيه به هم
مشكالت دنياي  ها در بستري بدون توجه بهاين بچه. زندمي هايشان نيز به اين امر دامنخانواده

در  هاست،آن هايي كه متوجه شخصمسووليت مشاركت در حداقلگونه واقعي و بدون هيچ
آمدش، خورد و  آموزي كه پدر و مادر براي رفت ووضوح دانش به .حال رشد هستند

كنند و بندي و اجرا ميريزي، زمانخوراكش، لباس پوشيدنش، و حتي درس خواندنش برنامه
هستند، اميدي  ق مسلم خود اوستهايي كه حترين فعاليتكوچك به جاي او نگران و مسوول

هايش در او را فعاليت گري و مديريت زمان وپذيري، تالشبراي رشد فاكتورهاي مسووليت
 در 20اين اوليا اين است كه تنها هدف خود را رسيدن فرزند به معدل  مشكل. نبايد داشت

 خودتان .انددهدانشگاه تصوير كر آل فرزندي با يك رشته خوب درايده كارنامه و در حالت

با   هستند،-كه با نگاه خودشان اوليايي فداكار و دلسوزي- توانيد قضاوت كنيد كه اين اوليامي
بلكه با  كنند،نمي نه تنها به فرزندانشان خدمت در مدرسه، همكاري سيستم ضعيف آموزشي
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 كه در آنها، افرادي را در حال تربيت هستند هاي رشد در فاكتورهاي موفقيتفرصت گرفتن
ها و پيچيدگي ها و مراحل زندگي واليه توان رويارويي با هاست،انتظار آناي كه چشمجامعه

رديفان خود از غافله نداشته و در رقابت با هم  را-چه شخصي و چه اجتماعي– مصائب آن
 آنها نيز در رقابت با ساير جوامع متوقف مي مانند و به تبع آنها، جامعهمي عقب
يونسكو در  گونه كه صحبت شد، سند همانمدرن هاي جديد در مدارس گذاريسياست.شود

در مدارس  هاي جديد رو منجر به تدوين استراتژي فاكتورهاي موفقيت افراد در جهان پيش
شكل زير تعريف  ها بهاستراتژي صورت خالصه اين به. مدرن كشورهاي پيشرفته گرديده است

 اندشده
       Self Accessed 

خود منابع مختلفي از قبيل  همراه با گروهش براي موضوع درس آموزهر دانش ن معنا كهبدي
دارد و به اختيار خودشان اين منابع را  ها، اينترنت و غيره در اختيارCD ها، مجالت،كتاب

 كنند انتخاب مي
        Self Pace 

 پيشرفت خودش فرا گام با سرعت نوا و هم درسي را هم بدين معنا كه دانش آموز مطالب 
آموز ديگري قرار  تر از دانش آموزي عقب رقابتي كه دانش هاي تر درگير محيط گيرد و كم مي
 شود درسي و آموزشي كه خارج از توان و استعدادش است نمي شود و درگير مواد گيرد مي مي

        Self Directed 
تر درگير  مند هستند بيش ر عالقهت كه بيش در مباحثي گروهشان در دانش آموزان مجاز هستند 

آموز در يك  تر عميق شوند و از درگير شدن دانش كم تري دارند، جايي كه عالقه كم شوند و آن
ريزي و اجراي سيستمي به شرط برنامه چنين.شود مي اي يكسان حذر سيستم منجمد و كليشه

 روحيه همكاري و كار بر زمان و فعاليت و هاي مطالعه موثر و پويا، مديريتمهارت موفق،
ها و استعدادهاي متفاوت آموزان با قابليتكه امكان رشد دانشضمن اين دهد،تيمي را رشد مي

 هاي رياضي در مقطعآموزش نگاهي به.كندها را كشف ميدهد و آنهاي مختلف را ميشاخه در

صحيح و كاملي تحصيلي تحليل  هاي رياضي در مقاطع مختلفآموزش اگر بخواهيم ازدبيرستان
داريم و در هر مقطع، كارشناسان و  داشته باشيم پر واضح است كه احتياج به مطالعه بسياري

بنياد  پيترتيلور رييس پروفسور اما بياييد نگاهي به نظر. طلبدمي نظران مربوطه خود راصاحب
در  سال، 15مدت  رياضيات استراليا و متصدي برگزاري المپيادهاي رياضي در جهان به

 Often we overlook the...":بيندازيم هاي رياضي در مقطع دبيرستانآموزش خصوص

fact what we are teaching students is 'how to think' … It is time to 
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address this issue various aspects of enriching mathematics education 
to graduate students who are well equipped to encounter real 

issues."« 
 ي هاآموزش كنيم كه هدف ازمي ريزان و مجريان آموزش فراموشبرنامه گاهي اوقات ما

ما بايد براي تقويت . است چگونه فكر كردن افزايش مهارت مفهومي شبيه رياضي در مدرسه
 ا از اين مقطعآموزش رياضي، رويكردهاي مختلفي را اعمال كنيم تا بتوانيم افرادي ر سيستم

براي رويارويي با مسايل واقعي زندگي را داشته  التحصيل كنيم كه توانايي كافيفارغ
با مسايل  گر نداشته باشد توان روياروييمهارت فكر كردن و ذهن تحليل كسي كه«.باشند

 .زندگي، نه شخصي و نه اجتماعي را ندارد
 هن دانش آموز را به چالش وامي دارد،رياضيات كه ذ  پروفسور تيلور معتقد است مباحثي از

بايد در سيستم .... آميزيرنگ ناپذير، تغييرناپذيري، زوجيت،پذير و پايانپايان نظير فرآيندهاي
توان دريافت مي با كمي دقت .لحاظ شود و بعضا جايگزين مباحث محض و مجرد شود درسي

به چند  .اد يا ترنمنت شهرهاستهاي المپيآزمون هاي حل مسايلي نظيرتكنيك كه نظر ايشان
تا  C  و1تا  B تا صفر، A        •:كنيد ها دقتانگيز آنمثال از اين دست مسايل و حل چالش

ها  كنيم و به جاي آن هر بار دو عدد نامساوي را پاك مي. يك تابلو نوشته شده است  روي2
  روي تابلو1يك كنيم و   را پاك مي2مثال يك صفر و يك . (نويسيم سوم را مي عدد

 ، مطمئنC و A، B هايي از در چه حالت. دهيم و اين فرآيند را مرتب ادامه مي). نويسيم مي

مساله  )83  اصفهان سال-مرحله اول آزمون ترنمنت شهرها(رسيم؟  هستيم به يك عدد تنها نمي
 فادهنمونه بارز از يك مساله زيباست كه براي حل آن از زوجيت و تغييرناپذيري است فوق

سومي  شود و بهمي يك واحد كم A، B، C هر بار انجام فرآيند، از دو تا از مقادير. شود مي
. شود هر سه عدد عوض مي آيند زوجيتبنابراين هر بار انجام فر .شوديك واحد اضافه مي

 ،A شروع حال اگر در(شود مي يعني براي هر كدام، اگر زوج باشد فرد و اگر فرد باشد زوج(
B، C يا هر سه فرد باشند، در خالل اجراي فرآيند اين خصوصيت كه همواره يا  هرسه زوج

پس در اين حالت مطمئنيم به يك عدد تنها . ماند هر سه فردند ثابت مي هرسه زوجند يا
 ملخ 13        •.تا زوج و يك فرد كه غير ممكن است2عدد تنها يعني حالت  رسيم زيرا نمي

به هم  رنگ هر بار دو ملخ ناهم. اي در يك بركه وجود دارند ملخ قهوه 15 ملخ سبز و 14قرمز، 
از  آيا ممكن است پس. شود ها به رنگ سوم مبدل مي كنند و رنگ هر دوي آن برخورد مي

آموزان با چنين دانش درگير شدن(خواننده حل كند(رنگ شود؟  ها هم مدتي رنگ همه ملخ
 زيرا اين مسايل. شود مبارزه با مسايل جديد ميرشد ذهني، خالقيت و شهامت سواالتي باعث
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رياضيات  خانه. هاي نو و ذهن خالق استها نياز به ايدهآن اي هستند و براي حلتر كليشهكم
 خواسته است)  نفره3هاي تيم(اصفهان با برگزاري آزمون ترنمنت شهرها به صورت گروهي 

 در اينهاي جديدآزمون . آزمون رشد دهدكنندگان اينشركت هاي كار گروهي را نيز درمهارت

 تري از فاكتورهاي موفقيت افرادرشد تعداد بيش خواهيم آزمون جديدي را كه بهقسمت مي

 90نام دارد، در بيش از  (A-lympiad) ليمپياد-كه ا اين آزمون. انجامد معرفي كنيممي
ست و در پي پيمان در هلند توسط موسسه فرودنتال اين كشور در حال برگزاري ا مدرسه

موسسه با خانه رياضيات اصفهان، قرار است اين آزمون از امسال در مدارس  همكاري اين
هاي خاصي دارد كه ابتدا به تعدادي از اين  اين آزمون ويژگي. برگزار گردد اصفهان نيز

واالت، تيپ س         -.شود مي آزمون به صورت گروهي انجام         -:كنيم اشاره مي ها ويژگي
ها، مراكز پژوهشي و يا مشكالت  ها، شركت از هر جايي نظير سازمان عموما مسايل واقعي

- .و معموال اين سواالت واقعا در جايي مطرح شده است عمومي يك جامعه است

شود و با يك ايده خاص  مساله، يك مدل رياضي ارايه مي عموما براي ارايه حل براي         
بسيار متنوع باشند و ممكن است  توانند هاي ارايه شده مي ايده         -.شود مي روي آن بحث

مثال ممكن است . درصد حل نكنند 100كدام مساله را  هر كدام مشكالتي داشته باشند و هيچ
ممكن . درصد خوب برآورد شود 80هايي هم داشته باشد و  يك ايده بسيار خوب، نقطه ضعف

وجه  شود و اين دو ايده هيچ  درصد خوب برآورد70اله است يك ايده ديگر براي همين مس
هاي زيادي دارند  هستند و فرض ها طوالني عموما صورت مساله         -.اشتراكي نداشته باشند

ها نيز  حل مساله         -.استفاده نكند ها و ممكن است يك حل براي يك مساله، از همه فرض
چه از نظر -از دارد كه از اين باب، مهارت نوشتن هاي تحليلي ني عموما بحث كوتاه نيست و

شود و قسمت قابل   بسيار اهميت داده مي-چيدمان مطالب و چه از نظر نحوه استدالل مهارت
مهارت  خواسته بعضي از مسايل صرفا         - .دهد از امتياز را به خود اختصاص مي يتوجه

ها و  آن عات مساله، استنتاج و تحليلگرداني اطال هاي مساله و سپس هم خواندن موثر فرض
آزمون و مقايسه آن  بگذاريد تحليلي از خصوصيات اين .ارايه يك خروجي تحليل شده است

ها با فاكتورهاي آن بررسي خصوصيات شهرها و تر شبيه المپياد يا ترنمنتهاي قديميبا آزمون
   . داشته باشيم دنياي نوين كه قبال ذكر شد، در موفقيت افراد

نمي  خوريم كه در دنياي واقعي اتفاقسواالتي برمي هايي شبيه المپياد عموما بهدر آزمون  -1
 افتد ويا حتي وقوع آن غيرممكن است كه گاها انگيزه فكر كردن را از دانش آموز سلب

اصال !! رنگشان قرمز شود؟ اي و سبز به هم برخورد كنند وشود دو ملخ قهوهمگر مي: كندمي
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 با سايت فكرنو به سرزمين خالقيت سفركنيد

اليمپياد ماهيت سواالت،  خورد؟به اين لحاظ كه در آزمون مساله به چه دردي ميحل اين
 برند و براي مبارزه براي حلتري ميها لذت بيشها از برخورد با آنبچه مسايلي واقعي است؛

سواالت در اين آزمون مسايلي واقعي  اين موضوع كه ماهيت. دارند تريها رغبت بيشآن
مسايلي كه در  شوند، نسبت به دنياي واقعي ومي رادي كه با آن درگيرشود افاست، باعث مي

مكاني را با نگرش يك  تفاوت نبوده و هر آشفتگي در هربينند بيجاي جاي جامعه خود مي
ها به صورت كنند و ذهن تحليلگر و خالق آن توان براي بهبودش ايده داد نگاهمساله كه مي
 .شود دايمي فعال

را در يك مدت زمان  آموزان هر گروه، بايد اين متوندانش ا طوالني است وهمتن سوال-2 
ها رشد موثرخواندن آن معقول به صورت موثر بخوانند و مهارتهاي زمانبندي كردن و با هم و

 هاي مساله،حجم از داده گرداني، استنتاج و تحليل اينبايد با هم در اين آزمون ضمنا. كندمي

گر و ديدگاه نيز ذهن پويا، تحليل هاي مناسب ارايه دهند كه از اينايده هبتوانند براي مسال
 .كندها رشد ميخالق آن

تر تر و پوياگسترده هاي با دامنه بسيارسواالت و ارايه ايده به لحاظ تنوع وسيع در ماهيت   -3
 الت اين آزموناي بودن سواكليشه هاي المپياد، غيرنسبت به آزمون براي حل مسايل اين آزمون

 آموزان را به ميزانخالق دانش نگر و چندوجهي و نهايتا پويا وجانبه تر بوده و ذهن همهپررنگ

 . دهدتري رشد ميبيش
بتواند از آن دفاع كند و در صورت  اي داشته باشد كه در گروهشتواند ايدههر كس مي -4

هاي كار مهارت  كه به اين ترتيبرا بهبود بخشد هايش آنگروهياش از طرف همايده نقد،
هاي شيوه ها، شيوه مباحثه و استدالل،ارتباط با ديگران و احترام به آن گروهي از قبيل نحوه
 .كندها رشد ميدر آن... رعايت انصاف تحليل، نقد و پيشنهاد،

هاي مستندسازي داده خاصي به نحوه نوشتن و شيوه اين موضوع كه اين آزمون اهميت -5
مكتوب نمودن و به تحرير درآوردن ساختمان ذهني دانش آموزان رشد قابل  ، مهارتاست

    .مينمايد توجهي
**** 
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