
معلم پراكنــده در  مهارت آمــوز و دانشــجوـ 
اســتان هاى مختلف كشــور، در ارتباط مداوم 
بودم و به طور هفتگى گزارش آن ها را از كالس 
درس خودشان يا كالس معلمان راهنمايشان 
دريافت مى كردم. براساس مشاهدات اين تجربة 
ميدانــى محدود، اكثر معلمان اين كالس ها نه 
تدريس برخط (آنالين)، بلكه تدريس برون خط 
(آفالين) داشتند. به اين معنا كه محتوايى را از 
قبل آماده مى كنند كه ممكن است ويديو، فايل 
صوتى يا توضيحاتــى روى «پى دى اف» كتاب 
يا اساليدهايى مرتبط با موضوع مورد تدريس 
باشد كه آن را از قبل در اختيار دانش آموزان قرار 
مى دهند تا ببينند. سپس، در ساعات آموزش 
غيرحضورى، به سؤاالت آن ها جواب مى دهند و 
به اصطالح، «رفع اشــكال» مى كنند. غالباً هم 
تالشى براى ايجاد ارتباط قوى تر با دانش آموزان 
صورت نمى گيرد. به عبارت ديگر، تعامل دوسويه 
رفت و برگشتى و خصوصاً ايجاد تعامالت گروهى 
و كالسى بين دانش آموزان ديده نمى شود. در 
واقع مهم ترين مشكل تدريس برون خط همين 
فقدان يا نقصان تعامل بين معلم و دانش آموز و 
نيز بين خود دانش آموزان است. اين نوع تدريس 

شباهتى به كالس درس واقعى نخواهد داشت.
از مشــكالت عمدة آموزش هاى مجازى 
فعلى، بمباران اطالعاتى دانش آموزان توســط 
منابــع مختلف مثل معلم، تلويزيون، شــبكة 
شاد و ســايت ها و برنامه هاى جانبى و ... است 
كه باعث سردرگمى و ايجاد اضطراب در آن ها 
مى شود. مشكل ديگر آن است كه گويا اين نوع 
آموزش ها از جانب دانش آموزان چندان جدى 
گرفته نمى شوند. شــايد الزم باشد كه اوليا و 
دست اندركاران مدرسه با تأكيد بيشترى، جدى 

بودن فضاى آموزش هــاى غيرحضورى را به 
دانش آموزان گوشزد كنند. 

 از طرف ديگركندى پيام رسان ها يا  اينترنت 
و قطعى مداوم ارتباط، گاهى ساعت ها به طول 
مى انجامد و باعث كاهش تمركز دانش آموزان 
مى شــود. عالوه بــر اين هــا،  بى توجهى و يا 
به اصطــالح عاميانــه، بازيگوشــى برخى از 
دانش آموزان كــه در زمان حضور فيزيكى در 
مدارس هم وجود داشت و نيازمند مديريت از 
سوى معلمان بود، با آموزش غيرحضورى بيشتر 
شــده است، به صورتى كه برخى از آن ها هيچ 

توجهى به كالس و درس مجازى ندارند. 
حتى اگر فرض كنيم كه محتواى آموزشى 
با كيفيت باال در بستر آموزش هاى مجازى وجود 
دارد، مى توان گفت دانش آموزان در اين شكل از 

آموزش ها به سه دسته كلى تقسيم مى شوند: 
 گروه اول كسانى هستند كه تجهيزات 
الزم و اينترنت قابل قبولى در دســترس دارند 
و همچنين از مســئوليت پذيرى و انگيزة الزم 
براى دنبال كردن مباحث درسى در اين بستر 
(هرچند به كمك خانواده) نيــز برخوردارند. 
انتظار مى رود اين گروه، آموزش هاى الزم را تا 

حدود قابل قبولى فرا بگيرند. 
 دستة دوم دانش آموزاني هستند كه به 
دليل دسترسى نداشتن به سخت افزار، نرم افزار يا 
اينترنت مناسب، نمى توانند آموزش هاى مجازى 
را تعقيب كنند و طبيعتاً  حل اين معضل براى 
نزديك شــدن به مســاوات آموزشى و كاهش 

«شكاف ديجيتالى» ضرورى است. 
 اما در ميانة دو طيف فوق، دسته سومى 
از دانش آموزان هســتند كــه هرچند ابزارهاى 
الزم مانند لپ تاپ، تبلت و يا گوشى هوشمند و 
همچنين اينترنت مورد قبول براى برخوردارى از 
اين گونه آموزش ها را در اختيار دارند، اما انگيزة 
الزم و يا مسئوليت پذيرى كافى براى تعقيب اين 
آموزش ها را ندارند. حتى با فرض حضور والدين 
در خانه، چه بسا آنان نيز واجد فرصت، توان يا 

انگيزة كافى براي كمك به آن ها  نيستند. 
به هر حال در مورد آموزش هاى از راه دور 
نبايد اين مطلب را فراموش كنيم كه پيش از 
شــيوع جهانى كوويد-19، دانشگاه ها و ساير 
نهادهاى آموزشى، اين گونه آموزش ها را براى 
داوطلبان و افراد عالقه مند و غالباً بزرگســال 
طراحى كرده بودند. اكنون كه اين شــكل از 
آموزش ها در ســطح همگانى و براى كودكان 
هم مورد اســتفاده قرار مى گيــرد، حتماً الزم 
است براى ايجاد عالقه و انگيزه در فراگيرندگان 
فكر كرد و برنامه داشــت. سؤال اين است كه: 
«به عنوان يك معلم چه كارهايى مى توانيم انجام 

تعطيل     شــدن مدارس در ايــام همه گيرى جهانى 
(پاندمى) «كوويد-19»، احتماالً اندكى از نگرانى والدين 
در مورد سالمتى فرزندان شان كم كرده باشد، اما نگرانى ها 
بابت كيفيت آموزش هاى غيرحضورى را   افزايش داده است. 
در واقع، نشاندن دانش آموزان پاى لپ تاپ، تبلت يا تلفن 
همراه براى شــركت در كالس و يا انجام تكاليف درسى 
توسط آن ها به يكى از دغدغه هاى مهم خانواده ها تبديل 
شده است. «صندوق كودكان سازمان ملل متحد» اعالم 
كرده است كه در پى شــيوع كرونا و تعطيلى مدارس، 
يك سوم دانش آموزان جهان از امكان دسترسى به آموزش 
از راه دور مناسب محروم هستند. ازهمين رو دربسيارى 
ازكشورها، آخرين مراكزى كه براثرشيوع پاندمى تعطيلى 

مى شود مدارس آن ها هستند.
شگفت آنكه تا چندى پيش ورود هر نوع گوشى تلفن 
همراه به مدارس ما ممنوع بود. اما امروزه دسترسى تمام 
14/5 ميليون جمعيت دانش آموزى كشور به اين وسيله 
آن هم از نوع هوشــمند، اجبارى تلقى مى شود؛ چرا كه 
اين ابزار، در دسترس ترين وسيله براى انجام آموزش هاى 
الكترونيكِى هم زمان يا ناهم زمان محسوب مى شود. اكنون 
سؤال اين است كه: «آيا حضور دانش آموزان در شبكه هاى 
پيام رسان براى دسترسى به آموزش هاى مجازى مى تواند 
خأل حضور آنان در مدرســه را پــر كند و ضامن خلق 
فرصت هاى يادگيرى اثربخش برايشان باشد؟» صرف نظر 
از موضوعات مهمى مانند رشد عاطفى و هيجانى كودكان 
و همچنين پرورش مهارت هاى ارتباطى و اجتماعى آن ها 
كه در جاى خود بايد بررســى شود، الزم است روش ها، 
فرايندها و استانداردهاى آموزش و يادگيرى و تعامالت 

كالسى نيز مورد توجه قرار گيرد.
در ســال تحصيلى جارى به واسطة داشتن درس 
كارآمــوزى مهارت آمــوزان دبيــرى رياضى دانشــگاه 
معلمان  فرهنگيان، و همچنين درس كارورزى دانشجوـ 
رشــتة آموزش رياضى اين دانشــگاه، با بيــش از 40 
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دهيم تا آموزش مجازى ما اثرگذارتر شــود؟» 
البته كه معلمان ما براى اين شــرايط آموزش 
مناسب نديده اند. بنا بر گزارش هاي بين المللي، 
بيش از دوسوم معلمان دنيا با اين چالش مواجه 
هستند كه از سال 2020 براى اولين بار درگير 

آموزش هاى الكترونيكى شده اند. 
در فضاى مجــازى براى دســت يابى به 
آمــوزش و يادگيرى با كيفيــت، تنها فراهم 
ساختن دسترسى به متون درسى و محتواى 
علمى كافى نيست. يك آموزش مجازى موفق 
نيازمند فعاليت پويا و كارآمــد دانش آموزان، 
نظارت و همراهى خانواده ها، و البته نوآورى هاى 

معلمان و سازمان هاى آموزشى است. 
در مــورد آموزش هاى الكترونيكى گاهى 
اين باور غلط وجود دارد كه ســاخت محتواى 
الكترونيكى پايان كار تدريس است و مى شود 
يك محتواى الكترونيكى توليد شــده را بارها 
و بارها اســتفاده كرد. البته كه در نگاه اول اين 
كار، از نظــر اقتصادى مقرون بــه صرفه و به 
نوعى نيز صرفه جويى در زمان است. اما بيشتر 
و پيش تــر از آن، در آموزش هاى غيرحضورى 
و الكترونيكى، پايــش فراگيرندگان و در واقع 
رديابى و رصدكــردن دانش آموزان و بازخورد 
گرفتن از آن ها و نيز بازخورد دادن به ايشــان 
اهميت ويژه اي دارد. همچنان كه در كالس هاى 
حضورى «همة دانش آموزان» بايد «به حساب 
بيايند» و صدايشــان شنيده شود، اين مطلب 
حتمــاً در آموزش هــاى غيرحضورى اهميت 

دوچندان پيدا مى كند. 
كــه  كالنــى  امكانــات  از  صرف نظــر 
پيشرفت هاى فناورى از جمله هوش مصنوعى 
در اختيارگذاشــته، ما معلمان نيز مى توانيم 
از تمام امكانــات ســخت افزارى و نرم افزارى 
موجود و شــيوه هاى ممكن كمك بگيريم تا 
تدريس ما با كالس واقعى و حضورى شباهت 
و تطابق بيشترى داشته باشد. براى مثال، اگر 
دانش آمــوزان تصوير ما را ببيننــد، اثرگذارى 
تدريس، بيشتر از آن است كه تنها صدايمان را 
بشنوند و اگر به تناوب بتوانيم صدا يا تصويرى 
از آن ها دريافت و بررسى كنيم، حتماً تدريس 
ما موفقيت آميزتر خواهد بود. در جريان تدريس، 
حتماً الزم است پرســــش هاى متوالى براى 
دانش آموزان طرح شــود و پاسخ آن ها، از افراد 
داوطلب و بقيه، خواسته شود، به طورى كه طرح 
پرسش از اكثر دانش آموزان با مخاطب قرار دادن 
تك تك آنان به اسم، صورت پذيرد. كار گروهي 
دانش آمــوزان  نيز بايد بخش مهمي از فرايند 
تدريس باشد. شايد بهتر باشد، گاهى كالس را 
به دانش آموزان  واگذار كنيم، تا با هم در مورد 

موضوع مورد تدريس بحث كنند و ما هدايتگر 
بحث يا حتى فقط نظاره گر باشيم. 

پرداختــن به مســائل و مشــكالت باال، 
البتــه در حوزة آموزش رياضى كــه در آن با 
فرايندهاى مهمى مثل حل مسئله و استدالل 
مواجه هستيم، اهميت دوچندان پيدا مى كند. 
در سراســر جهان، رياضيات نقش مهمى در 
دســت يابى به آرمان هاى آموزشــى و توسعة 
جوامع دارد. رياضيات مدرسه اى بايد به بسترى 
بــراى پيونــد دادن مطالب مــورد تدريس با 
مهارت هاى حل مسئله در زندگى واقعى تبديل 
شود و در نگاه كالن، فراهم كنندة  زمينة رشد 
و بالندگى همه جانبة كودكان باشد. تالش براى 
آموزش رياضى به شكل مناسب و مؤثر با هدف 
ايجاد خالقيــت و افزايش توانايى به كارگيرى 
آموخته ها از جانب فراگيرندگان، چالشى مداوم 
براى اكثر كشورهاست. اكنون نيز درك عميق تر 
چگونگــى فرايند يادگيرى رياضيات توســط 
دانش آموزان در بستر آموزش هاى الكترونيكى، 
همراه با كاربردهاى مؤثر رياضيات، مى تواند به 

يادگيرى معنادار اين درس منجر شود.
از انتهاى ســال تحصيلى قبل و با وجود 
غيرمترقبه بودن حادثه و فقدان تجربة قبلى، 
وزارت آموزش وپــرورش كشــورمان كارهايى 
را در ايــن زمينه انجام داد كــه از آن جمله، 
اســتفادة گسترده از پيام رســان شاد (شبكة 
اجتماعى دانش آموز) بود. البته الزم است بين 
«پيام رسان» و «سامانة يادگيرى الكترونيكى» 
(LMS) تمايز قائل شد. از پيام رسان نمى توان 
انتظــار خيلى زيادى داشــت. محدوديت ها و 
كاركردهاى آن مشــخص اســت و اصوالً كار 

پيام رسان «آموزش الكترونيكى»  نيست. 
الكترونيكــى،  يادگيــرى  ســامانه هاى 
تعاملى تر ند و بــراى مثال، تكاليف ارســالى 
دانش آموزان به شــكلى طبقه بندى شــده در 
آن ها ذخيره مى شود و معلم راحت تر مى تواند 
پيگير كار شاگردان خود باشد. يا اينكه امكان 
گروه بندى دانش آموزان در آن فراهم اســت. 
ولى در پيام رسان ها اين موارد به خوبى مقدور 
نيست. ابزارها و سامانه هاى يادگيرى الكترونيكى 
داخلى متعددند و همچنين نمونه هاى خارجى 
آن موجودند. بيشــتر دانشــگاه ها نيز از اين 
دست سامانه ها اســتفاده مى كنند و هر كدام 
مى كوشند با خالقيت هايشان، بر كيفيت تعاملى 
آموزش هــاى الكترونيكى بيفزايند؛ آن هم در 
سطح دانشــجويان كه نسبت به دانش آموزان 

احتماالً مسئوليت پذيرتر و البته با تجربه ترند.
در ايــن مدت، معلمــان و مديران مراكز 
آموزشــى نيز به فراخور انگيزه، دانش و ذوق 

خود كارهاى پراكنــده اى در اين حوزه انجام داده اند كه الزم 
است چنين تجربياتى مدون شود و داده هاى حاصل، در قالب 
پژوهش هاى  اصيل تجزيه و تحليل شوند و نتايج آن در كنار 
يافته هاى ساير پژوهش هاى جهانى و بومى در اين زمينه مورد 
استفاده قرار گيرند. به اين ترتيب،  از آزمونـ  خطاهاى بعدى 

بى نياز خواهيم شد. 
اكنون تغييرات مرتبط با اين نوع آموزش، تأثيرات خود 
را بر تمام ابعاد نظام آموزشــى و ذى نفعان گذاشته است و در 
آينده نيز خواهد گذاشت؛ از دانش آموزان كه به نظر مى رسد 
مشكالت كمترى در استفاده از ابزارهاى نوين داشته باشند، اما 
مسئوليت پذيريشان جاى ترديد دارد، تا معلمان كه بايد بيش از 
پيش خود را با شرايط جديد تطبيق دهند، و توسعه دهندگان 
برنامه هــاى درســى و همچنين انواع روش هــاى تدريس و 
ارزشيابى.  حتى به نظر مى رسد بايد در تعاريفى كه از يادگيرى 
در ذهــن خود داريم نيز تجديدنظر كنيم. در عصر ديجيتال، 
نظريه هاى يادگيرى رياضي، ضمن باز تعريف مفاهيم قبلى بايد 

نگاه نوينى به فرايند يادگيرى اين علم داشته باشند.
همان گونه كه در برخورد بــا دوران رياضيات جديد در 
دهة 60 ميالدى، واكنش هاى متفاوتى از جانب كشــورهاى 
مختلف در زمينة تدوين برنامة درســى رياضيات مدرسه اى 
هر كشور صورت گرفت، اكنون نيز شاهديم كه مواجهة اوليه 
نظام هاى آموزشــى مختلف با همه گيرى هاى اخير از تنوعى 
چشم گير برخوردار است. البته اين مسئلة نوپديد باعث شده 
اســت، آموزش هاى الكترونيكى به طور جدى در كانون توجه 
متوليان آموزش قرار گيرد. تهديدهاى همه گيرى جهانى كرونا 
براى كيفيت آموزش زياد بوده، اما فرصت هايى هم پديد آورده 
است. چالش هاى كرونا در آموزش وپرورش مى تواند به بيدارى 

و بهره گيرى از فرصت هاى نو منجر شود. 
اميدواريم كه معلمان و آموزشگران عزيز رياضى سراسر 
كشــور، تجربيات خود را از تدريس هاى كارآمدشان در اين 
دوران مستندكرده و براى مجله ارسال كنند. اشتراك گذارى 
اين تجربيات مى تواند موجى از هم افزايى و يادگيرى بيشتر از  

يكديگر را به دنبال داشته باشد.

نقشى بر آب مى زنم از گريه حاليا
تا كى شود قرين حقيقت مجاز من

                                         (حافظ)

 خبر: زماني كه اين شماره از مجله نهايي و تقريباً 

بسته شده بود، مطلع شديم كه جامعة آموزش 
رياضي كشــور يكي از معلمان سرآمد خود را 
از دست داده اســت. استاد غالمرضا ياسي پور، 
قرآن پژوه، اديب، مؤلف، مترجم، محقق و استاد 
منطق و فلســفة رياضي به ديار باقي شتافت. 
درگذشت اين استاد جليل القدر را از طرف خود و 
اعضاي هيئت تحريرية مجله به خانوادة ايشان و 

جامعة رياضي كشور تسليت مي گويم.

رضا حيدرى قزلجه
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