
در یک قــرن اخير، تاریخ آمــوزش ریاضی 
جهان شاهد نقاط عطفی بوده كه عوامل سياسی، 
اجتماعی، نظامی یا فناورانه باعث دگرگون شدن 
فرایند آموزش و ایجاد بازنگری های اساســی در 
مؤلفه های آن شده است. دوران همه گيری بيماری 
كووید19 نيز یکی از همان برهه های تاریخی است. 
با تعطيلی ناخواستة مدارس، دانش آموزان بيشتر 
وقت خــود را در خانه انــد و از طریق كالس های 

تلویزیونی و فضای مجازی آموزش می بينند.
در آموزش های الکترونيکی، نياز اوليه نهادهای 
آموزشی و افراد، دسترسی به سخت افزار و نرم افزار 
مناســب اســت. اما مهمتر از این دو، پایبندی به 
اصول و نظریه های یادگيری اصيل اســت جهت 
ایجاد محتوا، متناســب با نيازهــای فراگيران و 
اهداف كلی نظام آموزشی. ریاضی هم از این قاعده 
مستثنی نيست. توليد محتوای الکترونيکی و ایجاد 
محيط های یادگيــری، به یژه در زمينة ریاضی كه 
آموختن مفاهيم و مهارت های آن شــدیداً وابسته 
به تعامل بين شــاگرد و معلم اســت، با سرعت 
روزافزونی در حال پيشرفت است. به عالوه، وجود 
انبوه داده های آموزشــی در شــبکه های گسترده 
موجود، امکان بهره مندی از پيشرفت های جدید در 
حوزه هایی مانند هوش مصنوعی و یادگيری ماشين 

را بيش از پيش فراهم آورده است. 
اما در دوران این بيماری، حوزة آموزش ریاضی 
به شکل های دیگری هم تحت تأثير قرار می گيرد 
كه بارزترین وجه آن، توجه دوباره به استانداردهای 
آموزش ریاضی و به طور مشــخص استانداردهای 
فراینــدی اســت. یک موضوع ثابت و مشــخص 
ریاضی كه حدود و ثغور آن تعيين شــده باشد را 
به گونه های مختلفی می توان ارائه داد؛ چه به عنوان 
یک مبحث در كتاب درسی یا به عنوان یک جلسه 
تدریس ریاضی. در واقع دشــواری كار در همين 
قسمت است كه پس از انتخاب محتوای مورد نظر، 
آن را چگونه سازماندهی و ارائه كنيم. استاندارد های 
چندی برای این منظور وجود دارد، كه پنج مورد 

معروف آن ها عبارت اند از »گفتمان ریاضی«، 
»بازنمایی های چندگانــه«، »ارتباط و اتصال 
موضوعــی«، »اثبــات و اســتدالل« و »حل 
مسئله«. پرداختن به هر یک از این استانداردها 
در چارچوب آموزش های الکترونيکی نيازمند 
پژوهشــی جداگانه است كه در اینجا فقط به 

طرح موضوع بسنده می شود.
در تدوین اولية اســتانداردهای فرایندی، 
فرض اساســی این بــوده كــه آموزش های 
غيرحضوری به عنوان ابزاری در كنار ابزارهای 
حضــوری در دســترس اند و شــاید لزومی 
بــه تمركز بر روش هــا و فرایندهــای كاماًل 
غيرحضوری حس نشده بود. اما اكنون عالوه 
بر لزوم بازتعریف روش های تدریس، ساختار 
كالس درس، شيوه های مشــاركت و تعامل 
گروهی، شيوه های پشتيبانی فردی و گروهی و 
مداخالت معلم، تدریس مشاركتی و...، می توان 
گفت جنبه های دیگری نيز اهميت یافته است. 
از جملــه، ارزشــيابی های فرایندی و مبتنی 
بر نقشة مفهومی و تلفيق بيشتر راهبردهای 
تدریس و ارزشيابی تکوینی، طرح پرسش های 
هدفمند و اســتخراج نحوة تفکر دانش آموزان 
و توجــه همزمان بــه فهم هــای مختلف و 
مهارت یابی های نادرست آن ها. با این شرایط، 
اســتاندارد »گفتمان ریاضی«، حتماً نيازمند 

تجدید نظر اساسی خواهد بود.
دو استاندارد »بازنمایی های چندگانه« و 
»ارتباط و اتصال موضوعی«، در شرایط اخير، 
هم اهميت بيشــتری می یابند و هم اینکه در 
فضــای مجازی امکانات بيشــتر و بهتری در 
زمينة آن ها در اختيار فراگيران قرار می گيرد. 
ابزارهــای مرتبط با »اثبات و اســتدالل« نيز 
نيازمند توجه پژوهشی و فنی بيشتری است. 
در استاندارد »حل مسئله« هم تمام جوانب، 
از چارچوب های مختلف حل مسئله گرفته تا 
فرایندهای طرح مسئله، همگی متأثر از فضای 

پی نوشت
1. آدرس زیــر پایه و منابع قابــل توجهی برای چنين 

هدفی گرد آورده است:
https://www.nctm.org/Research-and-
Advocacy/Moving-Forward---NCSM-and-
NCTM-Joint-Statement/

استانداردهای آموزش ریاضی در
جدید و مســتلزم اتخاذ تدابير ویژه از ســوی 
معلمان و توليدكنندگان محتوای آموزشــی 

خواهد بود.
باالخــره، اگــر بپذیریم كه نــگاه غالب 
اخيــر،  دهه هــای  ریاضــی  آمــوزش  در 
ایجاد و  »ساخت و ســاز گرایی« بوده اســت، 
ردگيری ساخت و ســازهای ذهنی در فرایند 
كامالً غيرحضوری، مستلزم دانش و مهارت هایی 
متفاوت و حتی نظریه پردازی هایی نوگرا است 
كه این نوجویی در عرصة آموزش ریاضی پيش 
از هر حوزه دیگری رخ می دهد. همچنين نقطة 
كليدی در بازنگری تدریس و آموزش ریاضی 
و استانداردهای آن، حركت به سوی مساوات 
آموزشی بيشتر با پر كردن شکاف دیجيتالی و 
پشتيبانی از تمام دانش آموزان برای دستيابی 

به آموزش باكيفيت ریاضی است .
اكنون كه ندای بازنگری در ســند تحول 
بنيادین آموزش و پرورش از سوی مقام معظم 
رهبری در سخنرانی 11 شهریور امسال طرح 
شده است، بی گمان یکی از جنبه های مهمی كه 
می تواند در این بازبينی مورد توجه واقع شود، 
پرداختن به آموزش های الکترونيکی اســت. 
ویروس كرونا یک مسئله است كه پرسش های 
تازه ای دربارة كليت نهاد مدرسه ایجاد كرده و 
بهانه ای است برای بازاندیشی دربارة هدف ها، 
محتوا و روش های آموزش ریاضيات مدرسه ای. 
مســلم آنکه، در هر نوع آمــوزش، حضوری 
یا غيرحضــوری، برخــورداری از فرصت های 
یادگيری غنی، »حِق« دانش آموزان اســت و 
»تکليف« نظام آموزشی، ادا كردن این حق به 

بهترین شکل ممکن می باشد.
در پایان قابل ذكر است كه مجلة »رشد 
آموزش ریاضــی« با حدود چهار دهه فعاليت 
ارزشمند، در دورة فعلی انتشار خود و با تركيب 
جدید هيئت تحریریه، از اعضای جامعة ریاضی 
كشــور از جمله معلمان، اســاتيد، دانشجو، 
معلمان و سایر عالقه مندان صميمانه دعوت 
به همکاری می نماید. چشــم انتظار آثار شما 
عزیزان هستيم تا با نوشته های خود پشتيبان 

ما باشيد.

رضا حیدری قزلجه

رشد آموزش ریاضی/ دورۀ سی و هشتم/ شمـــارۀ 1/ پاییز 21399


