
ریاضی پرداختند. در سخنرانی دوم كه آن 
هم قبل از مراسم اختتاميه صورت گرفت، 
جناب آقای دكتــر محمدرضا حیدری  
خواجه پور، اســتاد پيش كسوت فيزیک 
دانشــگاه تحصيالت تکميلــی علوم پایة 
زنجان، دربارة تجربه های خود از یادگيری و 
به خصوص یادگيری ریاضی صحبت كرد. 
ایشان بر یادگيری در همة جنبه ها، بدون 
درگير شدن با كليشه های رایجی چون »به 
درد بخور بودن مســئلة  مورد یادگيری« 
تأكيد داشــت. در مراســم اختتاميه نيز 
آقای دكتر منوچهر ذاكر، استاد دانشکدة 
ریاضی دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم 
پایة زنجان، دربــارة »الگوهای پيش فرض 

مغز در یادگيری ریاضی« سخنرانی كرد. 
عالوه بر برنامه های علمی، مدرســة 
تابستانی سال 1397 شــامل برنامه های 
تفریحــی نيز بــود. از جملــه می توان به 
شــركت كنندگان  ورزشــی  فعاليت های 
در ســالن ورزشــی و همچنين، تماشای 
فينال جام جهانی 2018 روسيه در سالن 
آمفی تئاتر دانشــکدة شــيمی اشاره كرد. 
تماشای فوتبال نيز برای دانش آموزان بسيار 

جذاب بود. 
نکته قابل ذكــر پایانی، حمایت های 
بســيار خوب علمــی و مالی دانشــگاه 
تحصيــالت تکميلی علوم پایــه زنجان و 
دانشکدة ریاضی و حمایت های معنوی دكتر 
ثبوتی بنيانگذار این دانشگاه از برگزاری این 
رویداد در چند سال اخير است. از این رو 
در برگزاری مدرســه در این سال ها، حق 
ثبت نام اندكی برای دانش آموزان در نظر 
گرفته شــد و حتی برخی از دانش آموزان 
نيز بدون پرداخت هزینه در این مدرســه 
شركت كردند كه به این وسيله از مسئوالن 

دانشگاه صميمانه قدردانی می شود. 
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ریچارد اسکمپ، یکی از بنيان گذاران 
»گــروه بين المللــی آمــوزش ریاضی«1 
)PME( است كه این گروه تاكنون حدود 
45 كنفرانس بين المللی ساالنه در زمينة 
روان شناسی آموزش ریاضی در كشورهای 

متفاوت برگزار كرده است.
اســکمپ معلــم ریاضــی و فيزیک 
مدرسه های انگلستان بود و از این موضوع 
كه دانش آموزان او مفاهيم ریاضی را خوب 
نمی آموختند، رنج می كشــيد. به همين 
دليل تصميم گرفــت برای ادامة تحصيل 
به دانشگاه بازگردد. او با خود اندیشيد كه 
ادامة تحصيل در رشتة ریاضی به او كمک 
چندانی نخواهد كرد كه بتواند مشکالت 
یادگيری شاگردان خود را كاهش دهد؛ چرا 
كه از نظر او یادگيری، موضوعی از جنس 
روان شناســی بود و نه ریاضی. به همين 
دليل تصميم گرفت، در رشتة روان شناسی 
ادامة تحصيل دهد. اما خيلی زود متوجه 
شد كه این رشته هم نمی تواند به او كمک 
چندانــی كند؛ چرا كه روان شناســی آن 
زمان در سيطرة دیدگاه »رفتارگرایی« قرار 

داشت.

 نوشتة ریچارد اسکمپ

معرفی کتاب

رضا حیدری قزلجه
استادیار دانشگاه فرهنگيان تهران

رفتارگرایی همان مکتبی اســت كه 
یادگيــری را تغيير رفتار تعریف می كند و 
در آموزش نگاه جزئی نگر دارد. به این معنا 
كه توصيه می كند: مفهوم یا مهارت مورد 
تدریس به قطعات كوچک تقسيم شود و 
گام های كوچکی برای آموزش آن تعریف 
شود. شکســتن هدف كلی به هدف های 
جزئی، و سپس هدف های رفتاری، بخش 
جدایی ناپذیــر این دیدگاه اســت. درواقع 
این مکتب مرز روشنی بين نوع یادگيری 
حيوان و انسان قائل نيست. به عبارت دیگر، 
رفتارگرایان همان گونــه كه با روش هایی 
مانند »شرطی سازی«، یک موش یا كبوتر 
را شــرطی می كنند كه برخی حركات را 
انجام دهد، انتظــار دارند كه فرایندهایی 
مانند محرك و پاســخ، باعث تغيير رفتار 
در دانش آموزان شود. این مطالب از جانب 

اسکمپ قابل پذیرش نبودند.
اسکمپ معتقد بود كه مسائل آموزش 
ریاضی از درون خود ریاضيات و توســط 
آن قابل حل نيســتند. به عبــارت دیگر، 
منحصراً با تغييرات محتوایی شتاب زده در 
سرفصل های درس های ریاضی، نمی توان 
مســائل آموزش ریاضی را حل كرد. بلکه 
برای حل این گونه مسائل، دیدگاه  جامع تری 
مورد نيازمند است كه به حوزه هایی مانند 
روان شناسی، جامعه شناسی و فلسفه نيز 

نظر داشته باشد.
با این شرایط، اسکمپ متوجه شد كه 
خودش باید دســت به كار شود. بنابراین 
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با همکاری روان شناسی به نام فیشباین2 
گروه بين المللی آموزش ریاضی را تأسيس 
كرد و با انتشار مقاله ها و كتاب های متعدد و 
ایراد سخنرانی های پرشمار در مؤسسه های 
متفاوت باعث شد كه حوزة جدیدی به اسم 
روان شناسی آموزش ریاضی پدید آید كه 
نوع یادگيری افراد را تجزیه و تحليل می كرد 
و به رفع موانع یادگيری ریاضی و ارتقای آن 

در دانش آموزان همت می گماشت.
كتاب »ریاضيات در دورة ابتدایی« یکی 
از كتاب های كالســيک در حوزة آموزش 
ریاضی اســت كه با وجود قدمت نســبی، 
مطالــب و نکات آن همچنان تازگی دارند. 
كتاب در دو بخــش و جمعاً 10 فصل به 

شرح زیر سازمان دهی شده:
بخش اول

فصل اول: چرا هنوز برای بسياری از 
افراد ریاضی موضوع دشواری است؟

فصل دوم: هوش و درك
فصل ســوم: شــکل گيری مفاهيم 

ریاضی
فصل چهارم: ساخت دانش ریاضی
فصل پنجم: فهم نمادهای ریاضی

بخش دوم
فصل ششم: دست به كار شدن

فصل هفتم: محتوا و ساختار ریاضيات 
مقدماتی

یادگيری  مدیریت  هشــتم:  فصل 
هوشمندانه

فصل نهم: تأثير احساسات بر یادگيری
فصل دهم: توسعة مستمر حرفه ای

در فصل های ده گانة كتاب، موضوع هایی 
ماننــد موارد زیر با جزئيات نســبتاً كافی 

تشریح شده اند:
é ســطوح متفــاوت درك و فهم در 

ریاضی؛
é ماهيت مفاهيم ریاضــی و فرایند 

شکل گيری آن ها در ذهن؛
é تعریف یادگيری و انواع آن؛

é نمادهای ریاضی و نســبت آن ها با 
مفاهيم ریاضی مرتبط؛

é محتــوا و ســاختار ریاضيات دورة 
ابتدایی؛

é قدرت دوگانة معلم در كالس؛
é تأثيــر عواطــف و احساســات بر 

یادگيری ریاضی؛
و ...

در كتــاب فقط به معرفــی نظریه ها 
اكتفا نشده، بلکه تلفيق نظریه و عمل به 
شکل هنرمندانه ای رخ داده است. با وجود 
آنکه بخش اول كتاب )پنج فصل نخست( 
بــه ارائة نظریه های مربوط در زمينة فهم، 
مفهوم، طرحواره های  هوش، شکل گيری 
ذهنی و نمادهای ریاضی اختصاص دارد، 
اما این گونه نيست كه مطالب كامالً نظری 
باشــند. بلکه برای درك عميق تر مباحث 
نظری، در سراســر این بخش، مثال های 
ملموس برآمــده از دل كالس های واقعی 
ریاضــی وجود دارند كــه باعث معنادارتر 
شدن متن برای خواننده می شود. همچنين 
در انتهای هــر فصل، بخشــی به عنوان 
»فعاليت های پيشنهادی برای خوانندگان« 
وجود دارد كه آنان را به شــکل فردی یا 
گروهی و به صورت عملــی با مفاهيم آن 

فصل درگير می كند.
به عــالوه، در بخــش دوم )پنج فصل 
انتهایی كتاب( كه بيشتر به كاربرد نظریه ها 
اختصاص دارد، شــاهد ارائة فعاليت های 
مبتکرانه و مرتبط با مفاهيم ریاضی دورة 
ابتدایی هســتيم كه بيشتر آن ها در قالب 
بازی هستند و همگی را می توان در كالس 
اجرا كرد. از نظر اسکمپ، استفاده از آن ها 
در جریان تدریس به یادگيری هوشمندانه 

در دانش آموزان منجر خواهد شد. 
بــا مطالعة كتاب دیده می شــود كه 
اســکمپ قلم روانی دارد و نوشته هایش 
سرشــار از مثال های عينی برآمده از دل 
كالس های درس واقعی و زندگی روزمره 

هستند و نشان می دهند، نویسنده، عامدانه 
ســعی دارد منظور خود را از طریق مثال 
تشریح و بيان كند. به همين دليل است كه 
انتظار می رود، خوانندگان و به ویژه معلمان، 
احســاس نزدیکی زیادی با دیدگاه مؤلف 

پيدا كنند.
این كتاب از زمان آغاز دورة كارشناسی 
ارشــد آموزش ریاضی در سال 1380 در 
كشورمان، در دانشگاه های متفاوت به عنوان 
منبع اصلی درس »روان شناســی آموزش 
ریاضی« مورد اســتفاده قرار گرفته است. 
به عالوه، فصل های این كتاب، بســياری 
از ســرفصل های درس »مبانــی آموزش 
ریاضــی« را در رشــتة آمــوزش ابتدایی 
دانشگاه فرهنگيان نيز پوشش می دهد كه 
از این نظر، كتاب می تواند منبع مناسبی 

برای این درس باشد.
این كتاب توســط دو دانش آموختة 
دكترای ریاضی با گرایش آموزش ریاضی، 
اســتادیار  حــق وردی،  مجید  دكتر 
دانشــگاه آزاد اسالمی واحد اراك، و دكتر 
رضا حیدری قزلجه اســتادیار دانشگاه 
فرهنگيان تهران، به فارسی ترجمه شده 
است. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی اراك 
آن را در سال 1397 چاپ و منتشر كرده 
و چاپ دوم آن هم در سال 1398 توسط 

همان ناشر انتشار یافته است.
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فصل های این كتاب، بسیاری از 
سرفصل های درس »مبانی آموزش 

ریاضی« را در رشتة آموزش 
ابتدایی دانشگاه فرهنگیان نیز 
پوشش می دهد كه از این نظر، 

كتاب می تواند منبع مناسبی برای 
این درس باشد.
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