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گفت وگو

 زهره پیرهادي

 بهزاد قباخلو از دانشسرای مقدماتي شروع کرده است. اکنون مدرس ریاضي  است و در علوم تربیتی 
دکترا دارد. درباره ی الگوی برنامه ي درسی و آموزش ریاضي چند جلد کتاب نوشته است. همه ی 
قسمت های دوره ی ابتدایی را، از مدیریت تا معلمي عشایر و چندپایه، تجربه کرده و چند سال نیز 
رئیس گروه ریاضی اداره ي کل شهر تهران بوده است. در حال حاضر مدیر یک مدرسه ی ابتدایی 
است. با توجه به اینکه این روزها تجربه ی تدریس ریاضي ابتدایي در تلویزیون را دارد، با وي درباره ی 

آموزش تلویزیوني و مسائل تدریس برخط گفت وگو کرده ایم.

نشان دادن تقارن ها، زاویه ها و اندازه گیری طول و 
غیره حائز اهمیت است. یا در بیان کردن، استفاده 
از داستان واره ها یا ضرب المثل های ریاضی مهم 
است. به عنوان مثال، وقتی می گوییم فالنی کسر 
آورد، از همان کم آوردن و ناقص بودن و مفهوم 

جزء به کل کسر حرف مي زنیم.
 ب( استفاده از نرم افزارهای جذاب و ساده در 
تولید محتوای تدریس. در این زمینه، نرم افزارهای 
غیره  و  جئوجبرا  پویانمایی سازی  پاورپوینت، 
می توانند بسیار کارساز باشند. البته استفاده از هر 
یک از این ها به موضوعات دانش موضوعی و 
پایه های مربوطه نیز بستگی دارد. مثاًل در پایه ی 
اول در پویانمایی سازی کاربرد فراوانی دارد، اما 
در پایه ي ششم فقط در تشریح فرایند یک رابطه 

یا فرمول جئوجبرا کاربرد بیشتری دارد.
در  تـدریـس.  در  وسـایـل  بـه کـارگیری  پ( 
کتـاب هاي  و  یادگـیری  جـدید  رویـکردهـای 
نونگاشت، چیستی و چگونگی وسایل آموزشی 
با گذشته کاماًل متفاوت است. در گذشته وسایل 
همچنین،  بودند.  هزینه بر  و  ساخته شده  قبل  از 
یک  تشکیل  فرایند  ریاضی،  آموزش  وسیله ي 
دیگر،  طرف  از  می داد.  نشان  کمتر  را  فرمول 
بود  داده  قرار  تحت الشعاع  را  آموزشی  عدالت 
و این به مصداق این جمله بود که شهری ها یا 
مرکزنشین ها امکانات آموزشی دارند و بقیه نه. 
اما در نگاه نو، استفاده از وسایل در دسترس و 

به کارگیری وسایل دورریز مطرح است. در واقع، 
در همان موقعیتی که هستید باید تدریس کنید 
کنید.  استفاده  تدریس  برای  خود  اطراف  از  و 
همچنین، استفاده از تجربه های محیطی و زندگی 
را  موضوعی  دانش  یک  به  نسبت  دانش آموز 
می توان به عنوان ابزار و فعالیتي آموزشی استفاده 
کرد، چرا که دانش آموزان تجربه ي این فعالیت ها 
را در منزل و زندگی خود دارند و این به تسریع 
به  لذت بخشیدن  و  ریاضی  معنادار  آموزش 
کتاب ریاضی کمک فراوانی می کند. اگر کامل تر 
زندگی  تمام  در  را  ریاضی  دانش آموز  بگوییم، 

خود حس  مي کند و به آن عالقه مند می شود.

  بـا تـوجـه به تجربه ي شمـا در تــدریس 
تلویزیوني، آماده سازی امکانات پخش چگونه 

باید باشد؟
در این قسمت عوامل صدا و سیما، کارگردان، 
فني  لحاظ  از  باید  عوامل  همه ي  و  تهیه کننده 
این است که در  اما مهم  باشند.  آمادگی داشته 
استرس  بدون  کاماًل  مدرس  شرایط  فضا،  این 
باشد تا بیننده و دانش آموز هم احساس راحتي 
بداند  را  مجری  با  تعامل  نحوه ي  باید  او  کند. 

ریاضی تلویزیونی
با بهزاد قباخلو، مدرس و مؤلف محتوای ریاضی ابتدایی

 به عنوان مدرس آموزش ریاضي، بگویید آموزش 
مجازی ریاضی دوره ي ابتدایی، با توجه به استعداد 
و توان دانش آموز، باید بر چه مقدمات و عواملی 

بنا شود؟
همه ی امکانات و مقدمات باید طوری باشند که 
فرصت یادگیری معنادار دانش ریاضی را براي 
اکثر دانش آموزان فراهم کنند. در واقع، امکانات 
انعطافي  ارزشیابی  و  یادگیری  جریان  در  باید 
چند  در  مقدمات  این  باشد.  داشته  باال  بسیار 

مقوله قابل بحث هستند:
 الف( وضعیت فیزیکی و ویژگی های جسمی 
و حرکتی. زبان بدن در تدریس ریاضی بسیار 
برای شمارش،  با دست  بازی  مثاًل  است.  مهم 
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اجرا  حین  در  فیلم برداری  اولیه ي  اصول  و 
باشد.  فراگرفته  را  زنده  به صورت  هم  آن  و 
با  ربین ها  دو شدن  جابه جا  نحوه ي  بداند  مثاًل 
تصویر و حرکت مدرس چگونه است. فضای 
حرکتی در سطح صحنه کجاست. او باید معني 
اشاره ها و کدگذاری های مجری رابط ناشنوایان، 
صدابردار و همه را بداند. همچنین، آگاهی از 
برخی مهارت ها در حوزه ي گفتمان و چگونگی 
دادن  ح  توضی فنون  و  سؤاالت  به  پاسخ  دادن 
سخنرانی را در بربگیرد و این به مصداق کم گوی 

و گزیده گوی است.

  به نظرشما، اآلن روند آموزش مجازی و 
آنالین این درس چه نقاط قوتي دارند؟

می توان گفت، مهم ترین نقطه ی قوت، استقرار 
است.  آموزشی  نظام  یک  در  آموزشی  عدالت 
تعلیم وتربیت  حوزه ي  اندیشمندان  آرزوی  این 
است. در واقع، همه ي دانش آموزان و آموزگاران 
روستایی، عشایری و شهری، تحت پوشش واحد 
قرار گرفته اند. همچنین، استفاده از مدیریت زمان 
در تدریس، پیامي جدی را در تدریس مجازی در 
نظر داشته است. از سوی دیگر، به کارگیری وسایل 
آموزشی، منبعي مهم در روش های تدریس جلوه 

کرده اند. 
و  تدریس  در  مجازی  فضای  کاربرد  امروزه 
شکل  تدریس،  در  فناوری  انواع  از  استفاده 
از طرف دیگر،  جدی تری به خود گرفته است. 
عرصه ی  در  بنیادین  تحول  سند  از  بندهایی 
داد،  نشان  نتایج  و  شد  اجرا  به وضوح  عمل، 
درس پژوهی با مقیاس بزرگ کشوري به نمایش 
گذاشته  شده است. این جریان، به اشتراک گذاری 
نتایج یادگیری و همین طور تجربه هاي آموزشی 
را گسترش داده است. دست اندرکاران سازمان 
پژوهش و مؤلفان به مشاهده و بررسی کتاب ها 
حاکم  ضعف های  که  به طوری  پرداخته اند، 
در  کتا ب هاي درسی  تألیف  رموز  و  تدوین  بر 
اتصاالت  و  محتوا  چیدمان  و  تألیف  حوزه ی 
از  شده اند.  آشکار  غیره  و  موضوعی  دانش 
رسانه ی  از  جدید  و  کامل  نقشي  دیگر،  طرف 
ایجاد  برای آموزش در کشور  تلویزیون  بزرگ 
آموزش  مرزهای  ترتیب،  این  به  شده است. 

درهم  درس  کالس  چهاردیواری  و  رسمی 
آسان تر  و  وسیع تر  یادگیری  دنیای  و   شکسته 
شده است. از طرف دیگر، نقش بیش از پیش اولیا 
بیشتر  در فرایند یاددهی- یادگیری شفاف تر و 
اینکه، مهارت های  شده است. آنچه مهم است 
اساسی الزم برای آموزش های مجازی، در نزد 
مسئوالن بلندپایه ي وزارت آموزش وپرورش و 
سیاست های آموزشی و معلمان، آشکار شده اند.

  از نقاط ضعف هم بگویید.
دانش آموز  و  آموزگار  بین  ارتباطات  و  تعامالت 
فضای  است.  افتاده  مخاطره  به  جدی  به طور 
آموزش رسمی مدرسه و فضای حاکم بر آن در 
مناسبات آموزشی بیگانه شده است. همچنین، به 
دلیل آماده نبودن نسبي زیرساخت های مخابراتی و 
اینترنت، مشکالتي جدی در اجرای آموزش های 
مجازی در کشور ایجاد شده اند. هیچ گونه آموزش 
تخصصی در خصوص اجرای زنده و تدریس برای 
مدرسان تدارک دیده نشده است و همین موضوع 
تجربه ي استرسي شدید در حین اجرا را سبب شده 
است. از طرف دیگر، در حین اجرا، به علت کمبود 
شدید و غیرمتعارف زمان، خیلی از عناصر یادگیری 
و یاددهی مانند ارزشیابی مغفول واقع شده اند و 
این موضوع، یادگیری را تحت الشعاع قرار می دهد. 
براي مثال، در دوره ی دوم ابتدایي، انتظارات جدی 
اولیا و همکاران حل تمرین به تمرین است، در 
ریاضی،  تدریس های  در  مفهوم سازی  که  حالي 

جایگاهي واقعی پیدا نمی کند.
پاورپوینتی  رفتم،  تدریس  برای  که  اول  روز   
آماده کرده بودم. فکر می کردم باید روی تصویر 
هم،  اسالیدها  بود.  زنده  اجرا  اما  دهم.  توضیح 
به دلیل قدیمي بودن دستگاه، نشان داده نشدند. 

نیست.  تصویري  هیچ  شدم  متوجه  یکباره  من 
کارگردان، تهیه کننده و خود خانم مجری به طور 
دائم اشاره می کردند ادامه بده. بنابراین در جلسه ي 
اول حدود 25 دقیقه کاماًل از خودم و از ریاضی 
تعریف کردم. برنامه که تمام شد، آقای کارگردان 
با وجود کرونا،  تهیه کننده گفتند عالي بود و  و 
پیشانی ام را بوسیدند. کارگردان می گفت هر کس 

به غیر از شما بود، نمی توانست ادامه بدهد.
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تجربه ي استرسي شدید در حین اجرا را سبب شده 
است. از طرف دیگر، در حین اجرا، به علت کمبود 
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این موضوع، یادگیری را تحت الشعاع قرار می دهد. 
براي مثال، در دوره ی دوم ابتدایي، انتظارات جدی 
اولیا و همکاران حل تمرین به تمرین است، در 
ریاضی،  تدریس های  در  مفهوم سازی  که  حالي 

پاورپوینتی  رفتم،  تدریس  برای  که  اول  روز   
آماده کرده بودم. فکر می کردم باید روی تصویر 
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پیشانی ام را بوسیدند. کارگردان می گفت هر کس 
به غیر از شما بود، نمی توانست ادامه بدهد.


