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نتایج رتبه بنــدی بین المللی تایمز ۲۰۱۹ در 
آسیا اعالم شد و نتایج نشان دهنده رشد چشمگیر 
۶۰ درصدی حضور دانشــگاه های کشور در این 

رتبه بندی است.
به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، 
محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از 
معتبرترین نظام های رتبه  بندی بین المللی است که 

دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند.
وی افــزود: در گــزارش اخیــر رتبه بنــدی 
دانشــگاه های آسیایی ســال ۲۰۱۹ از جمهوری 
اسالمی ایران تعداد ۲۹ دانشگاه وجود داشته که 
۴ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا 

قرار گرفته اند.
دهقانــی گفــت: رتبه بندی آســیایی تایمز 
در ســال ۲۰۱۹، تعداد ۴۱۷ دانشــگاه را از ۲۷ 
 کشــور در بــردارد. در این رتبه بندی دانشــگاه

 Tsinghua University از کشــور چیــن 
رتبه اول را در بین دانشــگاه های آسیایی به خود 
اختصاص داده اســت. دانشــگاه ملی سنگاپور و 

دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ به ترتیب رتبه 
دوم و ســوم را دارند. این برای اولین بار است که 
یک دانشگاه از چین رتبه اول را در این رتبه بندی 
کسب می کند. کشور ژاپن بار دیگر با ۱۰۳ دانشگاه 
بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد 
و بهترین دانشــگاه آن دانشــگاه توکیو با رتبه ۸ 

می باشد.
وی گفت: ۲۹ دانشــگاه از کشــور ایران در 
این رتبه بندی حضور دارند که دانشــگاه صنعتی 
نوشــیروانی بابــل با کســب رتبــه ۴۳ در بین 
دانشــگاه های ایران رتبه اول را دارد و دانشــگاه 
صنعتی امیرکبیر و دانشــگاه صنعتی شریف به 
ترتیب با رتبه های ۸۰ و ۸۶ رتبه های دوم و سوم 
ایران را دارند. جدول زیر دانشگاه های ایرانی حاضر 

در این رتبه بندی را نشان می دهد.
سرپرست ISC گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز 
یکــی از نظام های معتبر بین المللی اســت که از 
ســال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سرتاســر 
جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده اســت. 
این رتبه بندی از ۱۳ شــاخص در قالب ۵ معیار 

کلی آموزش بــا وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن 
۳۰ درصد، اســتنادات بــا وزن ۳۰ درصد، وجهه 
بین المللی با وزن ۷/۵ درصد و ارتباط با صنعت با 

وزن ۲/۵ درصد بهره گرفته است.
دهقانی افزود: سه دانشگاه آکسفورد و کمبریج 
)از انگلیس( و استنفورد )از آمریکا( در رتبه بندی 
ســال ۲۰۱۹ به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و 
نیز دانشگاه های MIT، صنعتی کالیفرنیا، هاروارد، 
پرینستون، ییل و کالج لندن به ترتیب دررتبه های 
۴ الی ۱۰ دنیا قرار گرفته اند. در بین ۱۰ دانشگاه 
برتر جهان سه دانشــگاه از کشور انگلستان و ۷ 

دانشگاه از ایاالت متحده بوده اند.
وی گفت: کشــور آمریکا با ۱۷۲ دانشــگاه، 
انگلیس ۹۸ دانشگاه، آلمان ۴۷ دانشگاه، استرالیا 
۳۵ دانشــگاه، فرانسه ۳۴ دانشــگاه و کانادا ۲۷ 
دانشــگاه در این رتبه بندی داشــته اند. دانشگاه 
سوربن فرانسه با کسب رتبه ۷۳ باالترین رتبه را 
 )newcomer( در میان دانشگاه های تازه وارد

در رتبه بندی دارد.
دهقانی اضافه کرد: در منطقه آسیا کشور چین 

معاون وزیر و رئیس  ســازمان امور دانشــجویان گزارش عملکرد اهم فعالیت های سازمان امور 
دانشجویان در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، معاون وزیر و رئیس ســازمان امور دانشــجویان 
در ارائه گزارش عملکرد اهم فعالیت های سازمان امور دانشجویان در سال ۱۳۹۷ به نظام آموزش 
عالی شایسته محور، توانمند و کارآمد اشاره کرد و تأمین امکانات رفاهی مناسب برای دانشجویان 
از طریق توسعه برنامه عملیاتی وام ویژه دانشجویان دکتری، کمک به اجرای احداث خوابگاه های 
دانشجویی، اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی در باز پرداخت ها، افزایش کیفیت خدمات تغذیه 
و حمایت از کارگاه های مهارت محور را در این راستا از برنامه های راهبردی این سازمان برشمرد.

 وی بر توسعه مشارکت و همکاری های بین المللی سازمان امور دانشجویان تاکید کرد و افزود: 
عملیاتی سازی سامانه سجاد در بخش دانشجویان بین المللی، هدفمند کردن پذیرش دانشجویان غیر 
ایرانی در رشته های با اولویت، تمرکززدایی امور کنسولی و آموزشی، پذیرش دانشجوی خارجی در 
مناطق آزاد، طراحی و به کارگیری سامانه الکترونیک، نظارت مستمر و ارزیابی مراکز زبان فارسی، 
بازنگری شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور با توجه به سیاست های 
جدید بانک مرکزی و مشکالت اعتباری ارزی و ریالی، ارائه تسهیالت مختلف دانشجویی از طریق 
سامانه )تاک( و ثبت پایان نامه ها و رساله های تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور در سامانه 

ایرانداک از جمله فعالیت های انجام شده در این سازمان است.
نامبرده تصریح کرد: با توجه به سیاست های مذکور، تعداد دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل 

در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.
به گفته معاون وزیر علوم، همچنین ۱۸۱۱ نفر از دانشجویان دکتری داخل در سال ۱۳۹۷ از 

امکان فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج و داخل استفاده کردند.
رئیس  ســازمان امور دانشجویان در ادامه خاطرنشان کرد: برای توسعه زیرساخت های کلیدی 
و شــتاب بخش، برنامه راهبردی سازمان امور دانشــجویان، بهبود و توسعه سامانه رایانه خدمات 
الکترونیکی به منظور تســهیل فرآیندهای اداری و مدیریتی از طریق ســامانه سجاد و راه اندازی 

سامانه دانش آموختگان دانشگاه ها از جمله فعالیت ها بوده است.
وی به نظام فرهنگی انسان ساز و اخالق مدار در این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: ارتقای 
برنامه های سالمت جسمی، روحی، مشاوره ای و اجتماعی دانشجویان، با تأکید بر توانمندسازی و 
پیشگیری از طریق تدوین برنامه جامع بهداشت روانی، اجرای برنامه دانشگاه های عاری از دخانیات، 
برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی، توسعه و حمایت از فعالیت کانون های همیاران 
سالمت، اجرای کارنامه سالمت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ها و انعقاد تفاهم نامه 
با ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور فعالیت هایی بوده که در این چارچوب انجام شده است.
معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: گسترش فعالیت های فوق برنامه دانشجویان برای 
انجام فعالیت های سالم با هدف افزایش نشاط و امید دانشجویان از طریق اجرای برنامه های ورزش 
همگانی، قهرمانی و فوق برنامه و افزایش بهره وری و استفاده بهینه از فضاهای ورزشی از برنامه های 
راهبردی در نظام فرهنگی انسان ساز و اخالق مدار است. در این راستا ۲۷ پروژه تجهیز زمین چمن 
مصنوعی دانشگاه ها اجرا شد که بیش از نیمی از آنها تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری رسید و مابقی 

در نیمه اول سال ۹۸ به اتمام می رسد.
رئیس  سازمان امور دانشجویان درخصوص سایر فعالیت های این سازمان گفت: فرصت کوتاه مدت 
تحقیقاتی، احکام بورس داخل، احکام بورس خارج ، تسهیالت دانشجویی و معرفی به بانک برای 
دریافت ارز دانشــجویی، آزمون زبان MSRT، بورس دول، دانشنامه های صادره دانش آموختگان 
خارج از کشور، انتقال از خارج به داخل، شورای بررسی موارد خاص و میهمانی و انتقال در سامانه 

از سایر فعالیت های انجام شده سازمان امور دانشجویان در سال ۹۷ است.
وی افزود: طراحی و اجرای فاز یک طرح جامع خدمات دانشــجویی در دانشــگاه ها، تنظیم و 
تصویب سند راهبردی سازمان، تأمین یارانه ویژه به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به غذای 
دانشجویان، تأسیس و راه اندازی ۱۰۳ غذاخوری مکمل دانشجویی در ۵۳ دانشگاه، ارائه تسهیالت 
مختلف دانشجویی به ۵۴ هزار و ۶۷۰ نفر از دانشجویان خارج از کشور، از طریق سامانه »تاک«، 
تهیه شناســنامه خدمت برای ۴۳ خدمت سازمان و ارائه آن به سازمان امور استخدامی از طریق 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تفویض امضای الکترونیکی دانشنامه های تحصیلی دانش آموختگان 

نیز از دیگر فعالیت های انجام شده در این سازمان )برای اولین بار( است.

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه، تشکل های دانشجویی
 دانشجویان و طالب محترم

»صفحه دانشــگاه« از اخبار، بیانیه ها، مقاالت، یادداشــت ها و تحلیل های فرهنگی یا سیاسی 
مرتبط با مقوالت دانشجویی استقبال می کند. عالقه مندان می توانند فایل حروفچینی شده مطالب 
مدنظــر خود را به رایانامه Daneshgah.Kayhan@iran.ir یا نمابر 33111120 ارســال 
نموده و یا برای کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۲۰۲۱۸۱ تماس حاصل نمایند. بدیهی 
اســت که »سرویس علمی/آموزشــی روزنامه کیهان« در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم انتشار 

متون ارسالی، آزاد است.

* متن زيــر گاليه نامه اي از طرف جمعي از دانشــجويان 
افغانستانی شاغل به تحصيل در ايران است كه به دليل مشكالت 
ارزي و هزينه هاي باالي تحصيل، اكنون با معضل شهريه هاي 
نجومي دانشگاه هاي علوم پزشكي، دست و پنجه نرم مي كنند! 
ضمن انتشــار بی كم و كاست اين گاليه نامه، »سرويس علمي/ 
آموزشي كيهان« آمادگي خود را جهت انعكاس جوابيه احتمالي 

از سوي مسئولين و دست اندركاران مربوطه، اعالم مي دارد.
»ما جمعی از دانشجویان افغانستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
که ساکن ایران هستیم، در دوره ای که نرخ دالر ۳۵۰۰ تومان بود، در 
این دانشگاه ثبت نام نمودیم. اکنون که نرخ ارز حدود ۵ برابر شده است 
توان پرداخت شــهریه ۷۰۰۰ الی ۷۵۰۰ دالری از عهده ما خارج شده 
است. در این شرایط دانشگاه علوم پزشکی تهران با وجود اینکه حدود 
۱۰۰۰ دانشجوی خارجی دارد و از تمامی آنان شهریه به دالر دریافت 
می کند و چندین برابر شدن نرخ ارز سود دانشگاه را هم چندین برابر 
افزایش داده است، بارها درخواست ما را برای دریافت شهریه با ریال و 
معادل دالر ۴۲۰۰ تومانی که در بخشنامه ای از طرف وزارت بهداشت 
به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده بود، رد کرده است و در ابتدای 
ترم بهمن ۹۷، تمامی دانشجویان افغانستانی را موظف به پرداخت ۲۰ 
درصد شهریه ترم با دالر براساس ارز آزاد نموده و از آنان تعهد گرفت 
بقیه شهریه را بعد از تعطیالت نوروز تسویه نمایند. الزم به ذکر است، 
این درحالیســت که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیرو دریافت 
بخشنامه از وزارت بهداشت، هم اکنون شهریه دانشجویان افغانستانی 

ســاکن ایران را با ریال محاسبه و دریافت می کند. این وضعیت بغرنج 
برای ما دانشجویان افغانستانی در شرایطی است که اگر می خواستیم از 
طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه شویم، بایستی حدود ۲۵ میلیون 
تومان شهریه ساالنه پرداخت  نماییم که رقمی به مراتب کمتر از میزان 
شهریه های نجومی دالری اخیر خواهد بود! با این وجود، اگر اوضاع به 
همین منوال پیش برود، ما مجبور به انصراف از ادامه تحصیل خواهیم 
شد که در آن صورت هم دانشگاه اجازه خروج را تا تسویه حساب کامل 
به ما نمی دهد، و هم اقامت تمدید نخواهد شد و بالتکلیف خواهیم ماند.«

گفتنی است،  اشاره دانشجویان افغانستانی در متن فوق به بخشنامه 
شماره ۱۰۱/۲۳۵۱ از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خطاب به تمامی واحدهای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور است 
که در متن آن صراحتاً قید شده است: »پیرو نامه های شماره ۱۰۱/۲۱۳۹ 
مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ و ۱۰۱/۲۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ با توجه به سؤاالت و 
ابهامات مطرح شده درخصوص مشمولین دستور مقام محترم وزارت به 
اطالع می رساند، دانشجویانی مشمول پرداخت شهریه براساس ارز با نرخ 
رسمی )۴۲۰۰۰ ریال( می باشند که دارای والده ایرانی بوده و یا والدین 
آنان افغانی باشند و بخشی از تحصیل )دانش آموزی یا دانشگاهی( خود 
را در ایران گذرانده باشند. در ضمن این دستور در کلیه مقاطع تحصیلی 
و از تاریخ پذیرش آنان قابل اجرا می باشد. لذا سایر دانشجویان افغانی 
غیر از موارد فوق همانند دانشجویان سایر کشورها مانند عراق، لبنان 
و... که در دانشگاه های علوم پزشکی تحصیل می کنند مشمول پرداخت 

شهریه براساس ضوابط تعیین شده قبلی می باشند.«

اهمیت و کاربرد دانش ریاضیات در زندگی، در 
عصر حاضر برای همگان واضح است. زندگی مملو 
از مسئله هاست و ایده های خالقانه برای حل مسائل 
ریز و درشت در زندگی، عمدتاً از ریاضیات نشأت 
می گیرد. بنابراین کیفیت آموزش این دانِش مادر 

برای خانواده ها بسیار مهم است.
در کشــور ما اما هر بحث آموزشــی در دوره 
دبیرستان، کنکور سراسری را در کانون خود خواهد 
داشــت چراکه این آزمون بزرگ تاثیر مستقیمی 
در سرنوشــت فارغ التحصیالن دبیرســتانی دارد 
و دانش آموزان، رشــته تحصیلی، شــغل و مسیر 

زندگی شان را با این آزمون تعیین می کنند.
این در حالی است که شیوه ارزشیابی در کنکور 
باعث شده سرعت در حل مسئله، مهمترین اولویت 

دانش آموزان باشد.
این نگرش، آموزش ریاضی را تحت الشعاع خود 
قــرار داده آن گونه که دانش آموزان و اولیای آنها، 
متقاضی یادگیرِی روش های حل مسائل ریاضی 
با سرعت باال شده اند و آموزش کالسیک ریاضی 

را برای کنکور ناکارآمد می دانند.
در راستای این دیدگاه، قانون »عرضه و تقاضا« 
در بــازار به حیطه آموزش وارد شــده و با تغییر 
ماهیت ریاضی، آموزش ریاضی را از مسیر طبیعی 
خود خارج کرده و دســتخوش تغییرات بنیادین 

ساخته است.

تریبون آزاد

دیدگاه اساتید

مشکالت
 دانشجویان افغانستانی

 با نوسانات ارزی در ایران!

وقتی»ریاضیات«بهپای»کنکور«قربانیمیشود!

تشــکیل این بازار پُرمشــتری، کارشناسان 
رشــته های مختلف را جــذب تدریس ریاضی و 
حتی نگارش کتاب های متنوع کمک درســی و 
چهارگزینــه ای ریاضی با نکته های پرتعداد کرده 

است.
اغلب این افراد که فارغ التحصیالن رشته های 
مهندســی یا علوم پایه بوده و با رشته تخصصی 
آموزش ریاضی آشــنایی کافی ندارند، در رسانه 
ملی، فضای مجازی و همایش های دانش آموزی 
و... با مهارت و ســرعت باال )آنچنان که متقاضی 
می خواهد نه آنگونه که باید باشد( به حل سؤاالت 
چهارگزینه ای می پردازند و به شیوه های مختلف و 
عجیب گوی سبقت را از هم ربوده و برای جذب 

مشتری، ثانیه به ثانیه زمان حل سؤاالت ریاضی 
را کاهش می دهند.

در این جامعه، آمــوزش ریاضی به اندازه ای 
سقوط کرده است که مدرس از نکته ها و ُکدهای 
خودســاخته، شعر می ُســراید و در قالب آهنگی 
معروف در همایش ها بــا دانش آموزان همخوانی 

می کند!
طبق آمار منتشــر شــده از طرف ســازمان 
ســنجش، میانگین نمره خام دانش آموزان رشته 
ریاضی در درس ریاضی از ۳۳/۴درصد  در ســال 
۸۱ به ۷درصد  در سال ۹۷ سقوط کرده است. این 
کاهش در این ۱۷ ســال به تدریج بوده و در دهه 
نود، میانگین یک رقمی شــده است و پائین ترین 

رقم آن ۴/۶درصد  در سال ۹۴ است.
بدیهی اســت که عوامل زیــادی در این اُفت 
شریکند اما یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار، رویکرد 
مدرسان کنکور در دهه اخیر )دهه میانگین های 
یک رقمی( به تغییر ماهیت ریاضی و خلق نکته ها 
و ُکدهای میانبر و آموزش آنهاست. نکته هایی که 
سؤاالت ریاضی خاص توسط آنها با سرعت باال حل 
می شوند بدون آنکه اثری از مفاهیم ریاضی در آنها 

وجود داشته باشد.
در واقع نکته فروشی مدرسان ریاضی همراه 

با آنتن فروشی صداوســیما، دست به دست هم 
داده اند و کمر به نابودی دانش ریاضی داوطلبان و 
علم آموزش ریاضی بسته اند. محور این تبلیغات آن 
است که آموزش ریاضی با متد کتاب های درسی 
زمانبر بــوده و حجم عملیاتی زیادی را می طلبد 
و بهتر اســت دانش آموزان از روش های میانبر و 

نکته ها، استفاده کنند.
حجم باالی این تبلیغات در دهه اخیر استقبال 
دانش آموزان را از کتاب های درسی کاهش داده و 
به سمت نکته ها سوق داده است و به قول خودشان 

کتاب ها و پک های آنها پرفروش ترینند.
لذا شایســته اســت که خالقان نکته ها نتایج 
ضعیف داوطلبان را هم به عهده بگیرند و تقصیر 

را به گردن مدرســه و کتاب های درسی نیندازند 
چرا که به ادعای خودشان، دانش آموزان از منابع 

آنها استقبال کرده اند.
مشــتریان اصلی این بــازار را دانش آموزان 
متوســط و خوب تشکیل می دهند که بیشترین 
تعــداد را نیز دارند و اکثر قربانیان از همین طیف 
می باشــند. این دانش آموزان کــه میانگین نمره 
ریاضی آنها در سه سال آخر دبیرستان بین ۱۲ تا 
۱۸ می باشــد اکثراً نمی توانند در سؤاالت ریاضی 
کنکور، نمره خام بیشتر از ۱۰درصد  کسب کنند.

با نگاهی به آمار ســازمان سنجش مشاهده 
می شــود در دهه نود که دهه هجــوم نکته ها و 
ُکدها به حیطه آموزش ریاضی می باشــد حدود 

۷۵درصد  شــرکت کنندگان رشته علوم ریاضی، 
۷۸درصد  شــرکت کنندگان رشته علوم تجربی 
و ۸۹درصد  شــرکت کنندگان رشته علوم انسانی 
نتوانسته اند ده درصد سؤاالت ریاضی را پاسخ دهند 
و این یعنی مرگ تدریجی ریاضی و علم آموزش 

ریاضی در جامعه.
متأســفانه دانش آموزان کم حوصله و ناتوان 
از مطالعــه که فقط به دنبــال فراگیری ریاضی 
با ســرعت بــاال می باشــند، نکته هــا و ُکدهای 
خلق شــده را تنها منجی خــود در عبور از این 

گــذرگاه می دانند و به علم آمــوزش ریاضی که 
خمیرمایه حل مسئله هاســت، پشــت کرده و به 
دنبال میانبرهــا می روند تا در مدت زمانی کوتاه 
بر ریاضیات دبیرستان مسلط گردند و به سرعت 
تســت ها را حل کنند غافل از اینکه تکرار نکته ها 
بدون مفهوم، دانش ریاضی را افزایش نمی دهد و 
هرچقدر تعداد آنها بیشتر شود فضای فکر کردن 
برای حل مسئله تنگتر شده و قدرت تحلیل بسیار 

ضعیف تر می گردد.
بواقــع، ســرعت و دقت باال در حل مســئله 
می تواند آخرین مرحله ای باشد که یک دانش آموز 
با تمرین و تکرار زیاد به آن دست یابد و در واقع 

نوعی مهارت است نه علم.
در ایران رشــته آموزش ریاضی با تأســیس 
دانشــگاه فرهنگیان جانی تازه گرفت و رسماً به 

عنوان رشته ای مستقل معرفی شد.
تالش هــای اســاتید و دانش آموختگان این 
رشــته در دهه حاضر منجر به نگارش کتاب های 
جدیدالتالیف ریاضی در دوره های متوسطه اول و 
دوم دبیرستان گردید که به حق می توان ردپای 
علم آموزش ریاضی را در البالی فعالیت های آن 

مشاهده کرد.
بــه نظر نگارنــده این کتاب ها بــه دو دلیل 
می توانند ، داروی شفابخش بیماری باشند که به 

جان ریاضی و آموزش ریاضی کشور افتاده است:
۱- در کتاب هــای جدیدالتألیــف علیرغــم 
کاستی های ســلیقه ای و اشکاالت جزیی، سعی 
شــده است تا حد امکان مفاهیم ریاضی با اصول 

آموزش ریاضی نگاشته شود.
در این کتاب هــا در مرحله اول، آموزش یک 
موضوع، با فعالیت آغاز می شود و ماهیت آن به این 
صورت است که از دانش آموز به صورت هدفمند 
سؤاالتی پرسش می شود و دانش آموز به ترتیب 
با پاسخ دادن به آنها، قدم به قدم به کشف مفهوم 

مورد نظر نائل می گردد. 
۲- همچنانکه اشاره شد کنکور سراسری در 
سرزمین ما مهم ترین آزمون دانش آموزان به شمار 

می رود. مطابق پژوهش هایی که از نحوه طراحی 
ســؤاالت ریاضی کنکور برای سال های ۹۱ تا ۹۷ 
توســط نگارنده صورت گرفته است، کتاب های 
درسی همواره به عنوان یک منبع اصلی، مدنظر 
طراحان کنکور بوده و طراحی سؤاالت به صورت 
آســان، ترکیبی و پیچیده و حتی چینش آنها با 

محوریت کتاب های درسی صورت گرفته است.
براســاس این پژوهش در دهــه نود به طور 
متوسط هر سال حدود ۴۵درصد  سؤاالت بدون 
تغییر ساختار از کتاب های درسی مطرح شده اند 
که رقمی قابل تأمل است و اکثریت جامعه آموزشی 

ما از آن بی اطالع اند.
در کتاب هــای رایج چهارگزینــه ای ریاضی، 
روش غالب آن اســت که تعاریف و روابط مربوط 
به موضوع با عنوان درسنامه در قالب چند جمله 
خبری، تیتر وار نوشــته می شــود و سپس مثال 
یــا مثال هایی از موضوع به صــورت مرحله ای و 
آموزشــی حل می گــردد و ســرانجام انبوهی از 
سؤاالت چهارگزینه ای مطرح می شود که در پایان 
کتاب یا در کتابی مجزا پاسخ کاماًل تشریحی آن 

نوشته می شود.
نقطــه قوت ایــن کتاب ها نبوغی اســت که 
نویسنده در طراحی سؤاالت متنوع آن بکار برده 
است که یک دانش آموزِ مسلط به مفاهیم می تواند 
بــا اســتقامت در تفکر و حل آنهــا با روش های 
خودساخته و سپس تمرین و تکرار زیاد به سرعت 
و مهارتی که مدنظرش می باشــد، دست یابد. اما 
نقدی که می توان کرد آن است که در این کتاب ها 
کوچکترین فضایی برای فکر کردن و ایده ساختن 
دانش آموز وجود ندارد و تمامی منفذها برای حل 

مسئله با افکار نویسنده یا مولف پر شده است.
درســنامه های اخباری، مثال های حل شده 
مرحله ای و پاســخ نامه های کاماًل تشــریحی و 
در دسترس، ســبب شده اســت که بازه زمانی 
دانش آموزان برای فکر کردن روی یک مســئله 
بسیار کمتر شــود و آنها ایده ها و روش های حل 
نویسنده را به صورت الگوریتمی به خاطر سپرده 
و تکرار کنند و برای مســئله ای هر چند ساده که 

ساختاری ناآشنا دارد نتوانند ایده ای بسازند.
بالیــی که »ریاضیات در چند ثانیه« بر ســر 
سواد ریاضی دانش آموزان و آموزش ریاضی کشور 
در دهه اخیر آورده اســت در آمار منتشر شده از 

سازمان سنجش قابل مشاهده است.
طبق این آمار هر هفت سال)۹۱ تا ۹۷( کمتر 
از ۲درصد  داوطلبان هر سه رشته توانسته اند نمره 
خام باالی ۵۰درصد  کســب کنند و بیش از یک 
سوم شرکت کنندگان هم نمره خام منفی کسب 
کرده اند و میانگین نمره خام همه شرکت کنندگان 

در هر سه رشته، یک رقمی است.
علت های زیــادی می توان به این آمار و ارقام 
تأمل برانگیز برشمرد که در این مقال نمی گنجد 
اما از منظر آموزشــی می توان گفت از یک طرف 
چون اکثر دانش آمــوزان در مطالعه برای کنکور 
به کتاب های درســی اعتمــادی ندارند و با آنها 
بیگانه اند، نتوانسته اند سؤاالت کاماًل مشابه با آن را 

)در حدود نصف سؤاالت( تشخیص داده و دستکم 
حل تشریحی نمایند و از طرف دیگر چون به دنبال 
»ریاضیات در چند ثانیه« بوده و حوصله رفتن به 
دنبال علت ها را نداشته اند، در اثر اضطراب ناشی 
از آزمون، نکته ها و کدها را فراموش کرده و قافیه 

را باخته اند.
در واقع می توان گفت در جامعه ما اقلیت بسیار 
کوچکی از دانش آموزان ممتاز، مفاهیم ریاضی را به 
خوبی می دانند و انبوهی از سؤاالت چهارگزینه ای 
را پرتکرار حل کرده و به مهارت و ســرعت الزم و 
درصد ریاضی باال دست می یابند و متأسفانه پس 

از چند سال کشور را ترک می کنند.
عده ای دیگر با تکیه بر توان مالی خانواده راهی 

تحصیل در کشورهای همسایه می شوند و اما بخش 
بزرگی از این جمعیت آماری که توان خروج کشور 
را ندارند و در این کشور می مانند و آینده کشور را 
باید بسازند، اغلب با مفاهیم زیبای ریاضی همچون 
منطق، تطبیق، مدل سازی، خالقیت و حل مسئله 
بیگانه اند تا حدی که ممکن اســت توانایی حل 
مسائل ساده پیش آمده در زندگی روزمره را هم 
نداشــته باشــند یعنی با مرگ ریاضی و آموزش 
ریاضی متاسفانه آینده کشور نمی تواند زیبا باشد.
* افشين خاصه خان
مدرس و پژوهشگر رياضی

گزارشفعالیتهایسازماناموردانشجویان
درسال۹۷منتشرشد

نتایج رتبه بندی تایمز ۲۰۱۹ اعالم شد؛
رشد ۶۰ درصدی دانشگاه های ایران در تایمز

با ۷۲ دانشگاه و کســب رتبه جهانی ۲۲ توسط 
دانشگاه تسینگ هوا )Tsinghua( بهترین رتبه 
جهانی در میان دانشگاه های آسیا معرفی شده و 
کشور سنگاپور با دو دانشگاه و کسب رتبه جهانی 
۲۳ توسط دانشگاه NUS در جایگاه بعد قرار دارد. 
کشور ژاپن با ۱۰۳ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه 
و دانشــگاه توکیو رتبه جهانی ۴۲ را کسب کرده 
اســت. کشور چین ۷ دانشگاه، ژاپن ۲ دانشگاه و 

سنگاپور نیز ۲ دانشگاه رتبه زیر ۲۰۰ داشته اند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
گفت: از نظر تعداد دانشگاه ها، جمهوری اسالمی 
ایران با ۲۹ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته 

اســت. از سایر کشورهای اسالمی کشور ترکیه با 
۲۳ دانشگاه، مصر ۱۹ دانشگاه، مالزی ۱۱ دانشگاه، 
پاکستان ۹ دانشگاه و عربستان و الجزیره هرکدام 
با ۶ دانشگاه، اندونزی ۵ دانشگاه، مراکش، اردن و 
امارات متحده عربی هرکدام ۴ دانشگاه، قزاقستان ۲ 
دانشگاه و سایر کشورهای عراق، عمان، نپال، تانزانیا، 
جامائیکا، قطر و کویت با یک دانشگاه در رتبه بندی 

سال ۲۰۱۹ قرار گرفته اند.
وی گفــت: در رتبه بندی امســال تایمز برای 
اولین بار دانشگاه هایی از کشورهای عراق، جامائیکا، 
نپال، تانزانیــا و قزاقســتان در رتبه بندی حضور 
داشته اند. در مجموع از کشورهای اسالمی حدود 

۱۴۱ دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته اند.
دهقانی افزود: در میان دانشگاه های برتر کشورهای 
اسالمی، عربستان سعودی در بازه ۲۵۰-۲۰۱، مالزی و 
امارات متحد عربی در بازه ۳۵۰-۳۰۱، ایران، ترکیه و 
اردن در بازه ۴۰۰-۳۵۱ بهترین رتبه جهانی را کسب 
کرده اند. در مجموع از میان کشورهای اسالمی تنها 

۱۱ دانشگاه رتبه زیر ۵۰۰ داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که طبق 

برنامه ۱۰ ساله علم، نوآوری و فنآوری کشورهای 
اسالمی عضو OIC )مصوب ۲۰۱۷ در قزاقستان( 
الزم اســت تا ســال ۲۰۲۶ تعداد ۵۰ دانشگاه از 
کشورهای اســالمی در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر 
دنیا قرار گیرند. بــه همین دلیل باید تالش های 
جدی همراه با تهیه برنامه راهبری و نقشــه راه 
مناسب توسط دانشگاه های این کشورها صورت 
گرفته تا عالوه بر افزایش تعداد دانشگاه ها، رتبه و 
جایگاه مناسب را در سطح بین المللی کسب کنند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم درباره 
رتبه بندی آســیایی ۲۰۱۹ تایمز گفت: ایران نیز در 
سال ۲۰۱۹ دارای ۲۹ دانشگاه در بین دانشگاه های 

برتر آسیایی بوده است که این تعداد در سال ۲۰۱۸ 
برابر با ۱۸ دانشــگاه و در ســال ۲۰۱۷ برابر با ۱۴ 
دانشــگاه بوده اســت. ایران نه تنها به لحاظ تعداد 
دانشگاه، بلکه به لحاظ جایگاه نیز در سال ۲۰۱۸ رشد 
قابل مالحظه ای داشته است. دانشگاه نوشیروانی بابل 
که برترین دانشگاه کشور در رتبه بندی تایمز معرفی 

شده است توانسته جایگاه ۴۳ آسیا را اخذ کند.
وی افزود: در سال ۲۰۱۹ ایران گوی سبقت را از 
ترکیه ربوده است و با ۲۹ دانشگاه نسبت به ترکیه که 
۲۳ دانشگاه در رتبه بندی حاضر دارد پیشی گرفته 
است، این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ جایگاه 
ایران به لحاظ تعداد دانشــگاه برتر، بعد از کشــور 
ترکیه کشورهای اسالمی در منطقه قرار گرفته بود.

دهقانی خاطرنشــان کرد: در بین کشورهای 
اســالمی منطقه، کشــورهای مالزی، پاکستان و 
عربســتان به ترتیب با ۱۱، ۹ و ۶ دانشــگاه پس 
از ایران و ترکیه بیشــترین تعداد دانشــگاه را در 
این رتبه بندی داشته اند. در این رتبه بندی کشور 
ترکیه ۵، عربستان ۴ مالزی ۲ دانشگاه با رتبه زیر 

۱۰۰ داشته است.


