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 توسعه کشورپیشرفت علمی و نقش ریاضیات در 

 

حل مسائل سروکار سازی برای مدلمحاسبات و ها، الگوریتمای از دانش بشری است که با اعداد، ریاضیات رشته

وهره جابزارهای فکری که در  .انجامدتحلیل بهتر امور جامعه میطبیعت و  حاکم برکشف الگوهای  به و کاربرد آن دارد

شری نتیجه آن افزایش دانش بامل بسیار مؤثری برای تحلیل اطالعات تجربی هستند که وع علوم ریاضی نهفته است،

خورد، رقم می یاقتصادبنیان و رشد های نوین، صنایع دانشفناوری اساسکه بر  هاتوسعه پایدار کشورپیشرفت و . است

های زندگی وارد شود و به استحکام بخشتقریباً تمام سته است به ناین علوم امروزه توا .علوم ریاضی داردریشه در 

وهوا آب بینی عددی وضعیتپیش هوش مصنوعی وارتباطات الکترونیکی امن، کاوی، مانند دادههای نوین فناوری قابلیت

 .بیانجامد

همگان  برای غیر رسمیحتی  و ح تربیت رسمی عمومیودر سط علوم ریاضییادگیری و آموزش صحیح  عالوه بر این، 

 ، درک صحیح از زندگیحل بهینه مسائل برای ایجاد ساختار تفکر منطقی یک ضرورت است، چرا که این آموزش به

 حاد جامعه با داشتنآ .انجامدمی مندی هوشمندانه از آنبهره برای شناخت بایسته طبیعتو  هاپرهیز از ناهنجاری برای

دریافتی،  اطالعاتها و دادهاستفاده از روابط آماری نهفته در  و با  یابنددست می هاپدیدهبهتر  درک ، بهتفکر منطقی

 میسرق تفکر خالاندیشیدن و  این مهم در پرتو. دنریزی کنبرنامه اند زندگی بهتری را برای خود و اطرافیانشنتوانمی

با حل مسئله و تمرین از طریق کار با ریاضیات به روش رت است و وکه برای هر شهروند موفق یک ضر شودمی

و شدند، از یک سآموزان به آن تشویق میشود. با ممارست در حل مسائل ریاضی که در گذشته دانشمحقق میصحیح 

سائل ها و تحلیل مافراد در فهم دادهپشتکار آید و از سوی دیگر، دست میگیری بهبرای نتیجهحوصله  مهارت صبر و

 گذارد. روابط اجتماعی بر جای میسالمتی و بهبود شود که خود تأثیر غیرقابل انکاری بر وزمره زندگی تقویت میر

که برای حل مسائل اجتماعی هم قابل  سازندرا فراهم میهایی حل مسئله در ریاضیات، روشمختلف های رهیافت

 لهای حتوانند روشمی آحاد مردم، بلکه وجوانان و  نوجوانانهای صحیح حل مسئله، با تمرین روش. استفاده هستند

آموزش نطقی، متفکر تربیت  از این طریق بهکه بدیهی است  مسلط شوند. فرا بگیرند و بر آنرا مسائل اجتماعی  نهبهی

ای هآسیب جلوگیری ازسبب یابیم که دست می ارتقای هوش اجتماعی افراد جامعه و صبر و پایداری در حل مسائل

 .در جامعه خواهد شدهای جبران ناپذیر تهای قضائی و کاستن از خسارپروندهکاهش اجتماعی، 

 سازیو تصمیم عمیق تفکر به و دارد یانکار ناپذیر تأثیر زندگی، مختلف هایبخش در ریاضیات توان گفتمی تردیدیب  

دهد. یک اقتصاددان که به میها را بهتر تشخیص داند، بیماریکند. یک پزشک که ریاضی خوب میمنطقی کمک می

 تواندمی  و کندمی درک  تردقیق  بازارها را  رفتار المللی و بین ملی و اقتصادی  روابط   ریاضی مجهز است،   دانش

 



 

 

 

 

 

 

جامعه  تحلیل مسائلو برای بررسی ریاضی  از قدرت تفکرکه  سازی مناسب داشته باشد و یک سیاستمدارتصمیم

های و وعده بودکشور خواهد اداره ریزی صحیح، مسئول بهتری برای ، عالوه برتوانمندی برنامهبرخوردار باشد

 خواهد داد.ای به مردم بینانهواقع

 یمیمستق ۀرابطبر آن عالوه و  کندایفا می های نویندر توسعه علوم و فناوری اساسی بسیار نقش یاضیاتر که آنجا از

 یسطوح مختلف آموزش در یاضیر علوم جایگاه به باید ،آحاد جامعه وجود دارد یتوسعه زندگ و یاضیآموزش ر ینبنیز 

آفرینی نقش، ، مشارکت اجتماعییاکار پو یطبهتر، مح یآموزان را برای زندگاست دانش الزم. شود معطوف کافیتوجه 

 آفرینان آینده برایآموزان امروز، نقشدانش .کرد تربیت جانبه کشوربرای توسعه همه توانمندو  یجامعه علم یکدر 

وار، یاضیکه چگونه ر یرندبگ یاد توانندمی دانش آموزان یاضی،های رییتوسعه توانااداره بهتر کشور خواهند بود. با 

 یاضیعه تفکر رتوس یو چگونگ ییچرا یستی،چ بایدمنظور  ینا یبرا. بپردازندمسائل به حل منطقی و چگونه  بیاندیشند

 شود.  یینتب هاآن برای

ازی تربیت دانشجویان و توانمندس به منظورهای وابسته آن در سطح آموزش عالی نیز نباید از نقش علوم ریاضی و دانش

از  ها یکی دیگر. همچنین تربیت ریاضیدانان جوان در دانشگاهبودها غافل آنها برای حل مسائل علمی در سایر رشته

 ویاروییرتواند خوب فکر کند، و با استفاده از توان تجریدی که در ریاضیدان میضروریات کشور در حال و آینده است. 

با . درسمیی سازی مسائل پیچیده اجتماعی و انسانمهارت درک و مدلبه ، آوردمیبا مسائل و مفاهیم ریاضی به دست 

ها دادهماری آتحلیل با استفاده از  کیفی دنیای واقعی پرداخت و بط کمی وروا کشفتوان به اندیشه ریاضی می فکر و

در حاکمیت  بلندمدتراهبردی های امکان ارائه برنامه وشود ممکن می یهای علمسازیتصمیم، و اطالعات مرتبط

 .کشور فراهم خواهد شداقتصادی   و ی، سیاسعلمی، فرهنگی، اجتماعی مختلف های حوزه

آموزان دانش. شوداست و به آموزش ریاضیات نیز توجه نمی نابسامان بسیاردر کشور  آموزش یندااما اینک متأسفانه فر

شوند بسیار سطحی برای پیروزی در کنکور سوق داده می هایهای حل مسئله، به سمت آموزشبه جای فراگیری مهارت

امع هر چند در سند نقشه ج .نیستیم روروبهپرورش  و چندان بهتری نسبت به آموزشها نیز با وضعیت و در دانشگاه

در ردیف  علوم ریاضیهایی از ، شاخهی و علمیهای آموزشریزیعلمی کشور به عنوان مهمترین مرجع برای برنامه

هایی مبتنی بر را برای اجرای برنامه هدفمندیحرکت ه اند، اما دریغ کفناوری کشور نام برده شدهعلم و های اولویت

رار ق بهتر کشور ادارهبرای پیشرفت و از توجه جدی  دورهمچنان ای این رشته پایهو  کنیممشاهده نمیها این اولویت

  دارد.

و قرارگیری آن در ردیف کشورهای توانمند که سالمتی، رفاه، آرامش، ثروت و پیشرفت  برای توسعه پایدار کشور

تدالل اسو  که قدرت اندیشیدنخصوص جوانانی تربیت شوند و به شهروندانزنند، ضروری است مردمان خود را رقم می

 برخوردقابلیت  نیز عمومی جامعه وها در سپهر بروز این توانمندی ریزی و تفکر خالق داشته باشند.برنامهتوان منطقی، 

 دستهب گسترش اندیشه ریاضی در جامعه  ترویج واز طریق  سیاسی اجتماعی و  فرهنگی،در تعامالت  موثر و منطقی

اشته باشد، ددربرتواند آثار گرانبهایی می، گیران ارشد کشورعمیق به این موضوع از سوی مدیران و تصمیم باورآید. می

 این  یعین  دور نخواهد بود که نتایج  در اجرای نقشه جامع علمی کشور،  از توجهات بایسته به ریاضیات  و با شروع



 

 

 

 

 

 

نتایج مطالعات کشورهای پیشرفته در خصوص  .شاهد باشیمآن  جانبههمه جامعه سالم و توسعهتوجهات را در بالندگی  

های علوم ریاضی شاخهگذاری در همه باید به سرمایهحاکمیت ها و اهکند که دانشگمیوضعیت کنونی ریاضیات بیان 

  در بلند مدت به رشد و تعالی خود ادامه دهد.بتواند تا کل جامعه علوم ریاضی  بپردازند

های بینو دستاوردهای اخیر دانشمندانش در عرصه است بوده در جهانایران مهد توسعه ریاضیات ، خبه گواه تاری

انمندی ذاتی ایرانیان در نشان از تو های علوم ریاضی، صصان حوزهو متخ همت معلمان توانمند و عالقمندالمللی به 

مسابقات  درایرانی  آموزان و دانشجویاناما بررسی نتایج و رتبه دانش .علوم ریاضی داردو توسعه کارگیری ه ب یادگیری،

تلف در سطوح مخافت ریاضی که کشور عزیزمان با کند بیان میمتاسفانه ، های اخیر سال المللیبین علمی المپیادهای و

دهد را نشان میوضعیت هشدار دهنده آموزش و پژوهش ریاضیات در کشور  . این افت ریاضی[1] ستشده ا روبرو

یات ینده ریاضآید. در واقع با روند کنونی، نه تنها آبه شمار میدر آینده توسعه پایدار کشور جدی برای  یتهدید که

های ما نیز از سواد ریاضی و تفکر استداللی برای حل مهندسی دانشگاه آموختگاندانشکشور بحرانی خواهد بود، بلکه 

سازان آموزشی، علمی تصمیم مسئوالن واگر بهره خواهند شد. واضح است که کشور بیمورد نیاز مسائل فنی و صنعتی 

ه بار خواهد ببرای حال و آینده کشور بزرگ  تیاخسار، مهم نپردازندبررسی و حل این مسئله به اکنون سیاسی کشور  و

 . آمد

جامعه  علمی، آموزشی و فرهنگیهای استفاده از ظرفیت و همفکریبا  های ایرانی علوم ریاضیاتحادیه انجمن

اقدام ، اندازدآینده کشور را به خطر می تمام توان خود برای حل این معضل که که با ستا به دنبال آنریاضی ایران 

های علمی فعال در مشارکت انجمنبا . این اتحادیه کنداین خصوص مطالبه میدر امر را والن ئو حمایت مس نماید

ایران، ریاضی آموزشی معلمان -های علمیهای مختلف علوم ریاضی شامل انجمن ریاضی ایران، اتحادیه انجمنحوزه

، انجمن های فازی ایران، انجمن رمز ایران، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، انجمن علمی سیستمانجمن آمار ایران

یات ایران تشکیل شده است و بهبود های ریاضو شورای خانه انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایرانفیزیک ایران، 

های عضو و مصمم است تا از همه مقدورات انجمنکند و های مختلف دنبال میوضعیت ریاضیات کشور را از جنبه

کشور و بازگشت آن به دوران  علوم ریاضیه راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء سطح های موجود برای ارائفرصت

الزم  تواند ابزارهایاطمینان دارد که ریاضیات می های ایرانی علوم ریاضیاتحادیه انجمن سرآمدی گذشته استفاده نماید.

برای اداره بهتر کشور را فراهم سازد و توجه اصولی به آن باعث خواهد شد ابزارهای برآمده از علوم دیگر نیز با سرعت 

 .[2] و کارآمدی بیشتر برای آبادانی و پیشرفت کشور بکار گرفته شوند.
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