
در نشست بایدها و نبایدهای کتاب های ریاضی مطرح شد:

فراگیر شدن آموزش های مخرب ریاضیات

یادگیــری ریاضــی همــواره یكی از 
در  دانش آموزان  و  والدیــن  دغدغه های 
متأسفانه  است.  طول سال های تحصیلی 

به کارگیــری روش های  دلیــل  بــه  غالباً 
آموزشی سخت و خشک و ایجاد نشدن عالقه 

و انگیزة الزم در دانش آمــوزان، یادگیری ریاضی 
در تمامــی پایه های تحصیلی، بــرای دانش آموزان توأم با 

استرس و نگرانی است. همین موضوع زمینه را برای تبلیغ انواع 
روش های آموزش ریاضی فراهم کرده اســت. از این رو، در کنار 
حجم انبوه فعالیت مؤسســه های آموزشی گوناگون، شاهدیم که 
از سطح مهدکودک تا مدرسه ، افرادی با ادعای نابغه کردن بچه ها 
در یادگیری ریاضی، به دنبال اشــاعۀ فعالیت های خود هستند. 
تبلیغاتــی که در آن ها، هر یک از مبلغان خود را اولین و معموالً 
تنها ترین مؤسسۀ نوع خاصی از آموزش ریاضی می داند که ضمن 
نابغه کردن فرزند شــما، همۀ اســتعدادها و توانایی های او را به 

یكباره شكوفا می کند! 
»چرتكه« یكی از این روش هاســت که پیــش از این مؤلفان 
کتاب های ریاضی دبستان نسبت به اختالل در یادگیری ریاضی 
دانش آموزانی که در کالس های چرتكه شرکت کرده اند، هشدار 
داده انــد. به اعتقــاد صاحب نظران، این کالس هــا بر پایۀ روش 
تدریس کتاب های ریاضی در کشــورهایی است که با کتاب های 
ریاضی کشــور ما انطباق ندارند و به همین دلیل دانش آموزانی 
که در این کالس ها شرکت می کنند، دچار اختالل یادگیری در 

درس ریاضی می شوند.
دکتر زهرا گویا، چهرة برجستۀ آموزش ریاضی و استاد دانشگاه 
شهیدبهشتی، در نشستی با عنوان »بایدها و نبایدهای کتاب های 
ریاضی« در »دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی« ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش که همراه با فریبا 
کیا، معاون دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی و تنی چند از 
معلمان ریاضی و کارشناســان این دفتر برگزار شــد، با تأکید بر 
تأثیــرات مخرب انواع روش های آموزشــی، مانند چرتكه که در 

سال های اخیر رواج یافته است، به آسیب شناسی آن پرداخت.

آفت چرتکه
وی با تشــریح چگونگی گسترش این 
نــوع از آموزش ریاضیــات گفت: »آفت 
چرتكه ها از شــش ســال پیش کشــور را 
گرفته است. وقتی خبرهای خوش حال کنندة 
کاذب از موفقیــت یــک دانش آمــوز در فــالن 
مسابقات ریاضی در مالزی، یا موفقیت فالن دانش آموز در 
یكی دیگر از مسابقات کشورهای خارجی شنیده می شود، زمینه 

برای گسترش هر چه بیشتر این مؤسسه ها فراهم می  آید.« 
دکتر گویا تصریح کرد: »این مؤسسه ها فعالیت خود را از چند 
سال پیش در شهرهای کوچک آغاز کردند و امسال زمینه برای 
فعالیت آن ها در تهران فراهم شــد. ســؤال اینجاست: کسی که 
اصــاًل تخصــص الزم را ندارد، چگونه یک باره از یک شــهر دور 
افتاده، دلش برای دانش آموزان ما می سوزد و چنین روش هایی 

را ترویج می دهد؟«
وی ادامه داد: »در بررســی فعالیت این مؤسسه ها باید متوجه 
نكاتی باشــیم: اول اینكه آیا کســانی که این روش ها را ترویج 
می کننــد، تخصص الزم را برای آمــوزش ریاضی دارند یا خیر؟ 
متأســفانه تخصص این افراد با کاری کــه انجام می دهند، هیچ 
ارتباطی ندارد. ما در مراجعه به پزشک متخصص برای سالمتی 
جسممان وسواس به خرج می دهیم، اما در مورد روحمان و آنچه 

یاد می گیریم حساسیت الزم را نداریم.«
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی گفت: »دوم آنكه،  
این مدعیان، طرفداران و یارانی در سطح جهانی ندارند. استفاده 
از روش هایی مانند چرتكه در خیلی از کشــورها، حتی کشوری 
مانند مالزی که خود جزو اشــاعه دهندگان آن بوده اند، به دلیل 

کارامد نبودنشان ممنوع شده است.«
وی با تشــریح شــگردهای مبلغان آمــوزش ریاضی به روش 
چرتكه و آموزش هایی از این دســت تأکید کــرد: »این افراد با 
این ادعا که چرتكه ذهن را قوی می کند و اســتفاده کنندگان از 
آن در رشــته های تاپ دانشگاهی قبول می شوند! مردم را فریب 
می دهند. حال چگونه به یک باره روان شناســان تشخیص دادند 
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که چرتكه، نیم کرة راست و چپ مغز را با هم هماهنگ می کند؟! 
یا چگونه جامعۀ ما، عقب افتادة جســمی، روانی و ذهنی شــد و 
روش هایی مانند محاســبه با چرتكه، معجزه گر شدند؟! سؤاالتی 
هســتند که باید به طور جدی از مبلغان این روش ها پرســیده 

شود.«
به گفتۀ این اســتاد دانشــگاه، جامعۀ هدف این افراد والدین 
هستند؛ والدینی که متأســفانه به خیال خودشان، برای سرامد 
شــدن فرزندانشــان هر قدر که الزم باشــد، برای این کالس ها 

هزینه می کنند.

حال بد ریاضی
دکتر گویا با انتقاد جدی و تند از گســترش این روش ها اظهار 
داشــت: »به اعتقاد من، باید در یک فراخوان عمومی نسبت به 
گسترش فعالیت های مخرب این روش ها، بحران اعالم کنیم. من 
امســال به کنفرانس ریاضی درخواســت دادم که یک سخنرانی 
عمومی داشــته باشــم در مورد آنكه: چرا حال ریاضی ایران بد 

است، و چرا حال علوم انسانی ایران بد است؟«
وی افزود: »زمانی اســتاد صافی از من پرســیدند که چرا هر 
چه ما بــرای درس های ریاضی و زبان خــرج می کنیم، باز هم 
حال آموزش این رشته ها بد است؟ گفتم استاد، شما در ریاضی 
هر عددی را که جابه جا کنید،  می توانید ادعا داشــته باشید که 
یک کتاب جدید نوشته اید. در علوم انسانی هم هر واژه ای را که 
جابه جا کنید، می توانید ادعای نوشتن یک کتاب جدید را داشته 
باشــید. به همین دلیل هرکس با هر ادعای نسنجیده و مخربی 

وارد این رشته ها می شود.«

این چهرة برجســته آموزش ریاضیات کشور، با تأکید بر ایجاد 
انگیــزة یادگیری ریاضی در دانش آموزان، گفت: »باید ریشــه ها 
و زمینه هــای این بحران  را تحلیل کرد. در ســال 1363 درصد 
کمی از بچه ها به رشــتۀ ریاضی عالقه مند بودند. با ایجاد زمینۀ 
الزم و انگیــزه در آن ها، میزان عالقه مندی به رشــتۀ ریاضی در 
دانش آموزان به مرز 3۰ درصد رســید، اما اکنون باز هم در این 

زمینه دچار بحران هستیم.«
ضرورت هوشمندی مســئوالن آموزش و پرورش و آگاه سازی 
آنــان، به منظــور برخــورد با مبلغــان روش های آموزشــی 
فریب دهنــده در ریاضیــات، از نــكات دیگری بــود که دکتر 
گویا با تأکید بر آن افزود: »بســیاری از مســئوالن از تأثیرات 
مخرب چنین روش هایی مطلع نیســتند و از حرف های قشنگ 
خوششــان می آید. ضمن ایجاد آگاهی الزم در مسئوالن، باید 
جرئت مندانه به این افراد بگوییم که کارشناســان ما روش های 
شــما را بررســی کردند و به این نتیجه رســیدند که به درد 
آموزش عمومی نمی خورد. اما متأســفانه اکنون جسارت الزم 
برای این برخــورد وجود ندارد و همچنان ما خط قرمزی برای 

رد این ادعاها نداریم.«
وی تأکید کرد: »باید در مجامع علمی به طور جدی دربارة این 
موضوع طرح مســئله کنیم و در سیاست گذاری ها نیز مقابل این 
افراد بایســتیم. برای طرح مســئله می توانیم از ظرفیت سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اســتفاده کنیم. برای مثال، 36 
مجلۀ رشــد در این سازمان منتشر می شود. باید از ظرفیت همۀ 
این مجله ها در اعالم یک فراخوان عمومی و اطالع رسانی نسبت 

به تأثیرات مخرب این روش ها استفاده کنیم.«
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دکتر گویا با نقد شــیوة ارزشــیابی نظام آموزشی کشور گفت: 
»متأســفانه شــیوة ارزشــیابی ما به گونه ای طراحی شده که به 
مبلغــان و مدعیان انواع روش های آموزشــی اجازة عرض  اندام 
می دهد. از ســوی دیگر، از آنجا که روش های آموزشــی مانند 
چرتكه، دارای ُمهر خارجی اســت و ما هــم بعضاً از محصوالت 
خارجی در هر شــكل آن استقبال می کنیم، این چنین در حال 
گسترش یافتن است. باید دید چه کسانی زمینه را برای تبلیغ و 

گسترش این روش ها در کشور فراهم می کنند.«

زاویه های پنهان تخریب
وی بــا تحلیل زاویه های پنهان تأثیــرات مخرب این روش ها 
بر جریان آموزشــی گفت: »متأســفانه اکنون بســیاری از این 
روش ها، از سوی مدارس خاص تبلیغ می شوند و از آنجا که این 
مدارس برای مدارس عادی الگوســازی می کنند، کم کم به همه 
جا نفوذ و سایر مدرسه ها را هم درگیر می کنند. به باور من باید 
آمایشی از سرزمین آموزش و پرورش انجام و ریشه یابی شود که 
آموزش های جانبی از چه زمانی شــروع شده اند و چه چیزهایی 
به این جریان کمک می کنند که در همه جای آموزش و پرورش 

ریشه بدواند.«
دکتــر گویا با بیــان اینكه مبلغان این روش ها حتی ناشــران 
خوش نــام را هم گاهی فریــب می دهند و این ناشــران بدون 
داشــتن آگاهی کافی، ایــن روش ها را تبلیــغ می کنند، گفت: 
»بررســی و هشدار نســبت به آفت روش های نادرست آموزش 
ریاضی باید از سطح بررســی توسط کارشناسان باالتر رود و به 
سطح سیاست گذاران برســد. در کنار آن، انجمن روان شناسان 
ایران باید این ادعا را جدی بگیرد که می گویند: محاسبۀ ذهنی 
نیم کرة چپ و راســت مغز را با هم هماهنگ می کند. این ادعا را 
شــاید والدین به راحتی بپذیرند، اما یک روان شناس باید صدها 
دلیــل بیاورد که این ادعا صحیح اســت یا غلط. مدعیان چنین 
ادعایــی تاکنون یک مقالۀ علمی مرتبط برای اثبات ادعای خود 

نداشته اند.« 

به دنبال نابغه پروری
وی با تشــریح عوامل زمینه ساز گســترش این روش ها گفت: 
»نابغه پروری یكی از مهم ترین این عوامل اســت.  نابغه پروری به 
قــدری برای جامعۀ ما اهمیت دارد کــه مبلغان انواع روش های 
آمــوزش ریاضی، با سوء اســتفاده از این نقــص فرهنگی که ما 
متأســفانه به آن مبتال هستیم، این طور به والدین القا می کنند 
که فرزندان شان با اســتفاده از این روش ها نابغه می شوند. پس 
از مــرگ مرحوم مریــم میرزاخانی، آقایــی را مالقات کردم که 

می خواست »خط تولید مریم میرزاخانی!« راه بیندازد و به قول 
خودش نابغه پروری کند! در حالی که در هر قرنی ما بیش از یكی 
دو نابغه نخواهیم داشــت و اصاًل این موضوع شدنی نیست. باید 

تلنگری به جامعه زد و مردم را از این توهم بیرون آورد.«
وی افزود: »نكتۀ دیگری که به گسترش این مؤسسه ها کمک 
می کند، اشــتغال والدیــن  و زندگی بســیاری از خانواده ها در 
آپارتمان های کوچک اســت. خانواده ها از خدا خواسته و با کمال 
میل می پذیرند که فرزندشــان را چند ساعتی به این مؤسسه ها 

بسپارند و شب هم تحویل بگیرند!«
خانم گویــا در یک جمع بنــدی کلی تأکید کرد: »در شــأن 
آموزش و پرورش نیست که این روش ها به جریان آموزشی کشور 
آســیب بزنند. اگر این جریان ها از آموزش و پرورش ناامید شوند، 
سراغ کار دیگری می روند. متأسفانه در کشور ما چهره های پشت 
ســر این روش ها شناخته شده نیســتند. باید در شناسایی این 
چهــره ها و برخورد با آن ها با ســرعت و قاطعیت عمل کنیم و 
متوجه باشــیم، کافی اســت یكی از این روش ها جا بیفتد، بقیۀ 

روش ها هم جای خود را پیدا می کنند.«
فریبا کیا، معاون دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی هم در ســخنانی، با اشــاره به 
اقدامات کارشناســان دفتر در رد این روش ها و اطالع رسانی در 
مورد آ ن ها گفت: »این موضوع به همان اندازه که بزرگ اســت، 
راه حل های بزرگ هم می طلبد. یكی از نكاتی که باید مورد توجه 
قرار گیرد، شــرایط آموزش ریاضی و منابع انسانی ماست، اینكه 
معلمان ما چقدر متخصص آموزش ریاضی هستند و چرا چنین 

بستر مساعدی برای تقاضا و پذیرش این روش ها وجود دارد.«
وی افزود: »نكتۀ دیگر نظام ارزشــیابی ماســت که متأسفانه 
شــرایط را برای تبلیغ روش های گوناگون آموزش ریاضی فراهم 
می کند. حل این مشــكل نیازمند آن اســت که بیش و پیش از 
همه، این موضوع به دغدغۀ مشــترک تمامی سیاســت گذاران 
تبدیل شود. در شــرایط کنونی، سیاست گذاران قرائت یكسانی 
از موضــوع ندارند. در ســطح مدیران، برخی به دلیل نداشــتن 
آگاهی های کافی، نگاه مثبتی به موضوع دارند و خواهان اشــاعۀ 
این روش ها در ســطح مدرســه ها هســتند. البته برخی هم از 
مضرات آن ها آگاهی دارند و خواهان جلوگیری از گســترش این 

روش ها هستند.
معاون دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی در پایان بر بهره گیری هر چه بیشتر از 
نظرات اســتادانی مانند دکتر گویا در مقابله با سودجویان نظام 
آموزشــی و آگاهی خانواده ها در خنثا کردن ترفندهایشان برای 

رشـــد جوانـــهبه دام انداختن دانش آموزان، تأکید کرد.  
شــــــمارة ۶۲ 
زمــستان 1397
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ریشه بدواند


