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ریاضیات مجازی آموزش واقعیت های
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پیش روی چالش های به نگاه با کوتاه، نوشتار این در یده: چ
دوران در ابتدایی مقط در به ویژه مدرسه، در ریاضیات آموزش
ارهایی راه همچنین و مهم نکات است شده سع  کرونا، همه گیری

شود. ارائه چالش ها حل برای

مقدمه
آموزش کرونا، ویروس شیوع دوران در آمده به وجود خاص شرایط
این کشاند. برخط به صورت و مجازی فضای بستر به را مدرسه ای
با ریاض محتوای انواع تا است آورده فراهم را محیط شرایط،
لزوماً که شود تولید ریاض ران آموزش توسط ، شخص سلیقه های
تجاری اهداف با آن ها از تعدادی نیستند. درست و دقیق آن ها همۀ

نمایش معموال که م شود منتشر مجازی فضای در درآمد کسب و
با معلمان از عده ای م دهند. ارائه ریاضیات از ، سطح اما جذاب
برای و نیستند آشنا آن استانداردهای و مهارت ها مجازی، آموزش
که م روند پیش آزمون وخطا به صورت دروس، آموزش روند پیشبرد
ه بل معلم خود برای نه تنها زیادی، چالش های موارد از بسیاری در
عمق از صرف نظر م کند. ایجاد آن ها خانوادۀ و دانش آموزان برای

ریاض آموزش منابع که گفت م توان شده، آماده محتوای دقت و
ان هم اختیار در و شده  تدریس مختلف شیوه های با و آماده متنوع
و آموزش وزارت در مستقر کشوری دبیرخانۀ است. گرفته قرار

آموزش محتواهای و درس نامه ها مجازی، آموزش شروع با پرورش،
استان ها ریاض سرگروه های نظر زیر و کشور سراسر از را زیادی
به عالوه، است. کرده بارگذاری شاد سامانۀ در و نموده جم آوری
که ترونی ال محتواهای تولید آموزش جهت را زیادی وبینارهای
است. داده قرار معلمان اختیار در است، مجازی آموزش الزمۀ
حضور بدون و اضطراب بدون م توانند نیز دانش آموزان ر، از طرف دی

ریاض فراگیری به آموزش محیط در آن، از ناش خستگ و فیزی
بپردازند.

چالش ها
در ( اه دانش حدی تا (و مدرسه ای ریاضیات آموزش بااین حال،
مهم ترین که است بوده روبه رو زیادی جدی چالش های با ما کشور

شده اند: فهرست زیر در آن ها

آموزش روش های اساس بر ریاض غن محتوای تولید جهت . ١
دوره های برگزاری به نیاز معکوس، یادگیری مانند مجازی
عدم به علت که م باشد معلمان ویژۀ مهارت افزایی و آموزش
معلمان از عده ای همچنان دوره هایی، چنین منسجم برگزاری
آموزش به حضوری، دوران مخصوص سنت روش های با

هستند. مشغول اینترنت بستر در مدرسه ای ریاض
از دسته آن برای مجازی آموزش یادگیری، سب های بحث در . ٢
شنیداری» و تصویری «فعالیت های ازطریق که دانش آموزان
برای اما ساخته است، فراهم مناسبی شرایط م گیرند، یاد بهتر
«فعالیت های ازطریق را مفاهیم که دانش آموزان از دسته آن
بهتر گونیا و نقاله، چوب خط، چینه، مانند دست ورزی» و تعامل

است. کرده ایجاد جدی الت مش م گیرند، یاد
خانواده نقش ابتدایی، مقط در به خصوص مجازی، آموزش در . ٣
است. شده بیشتر حضوری آموزش با مقایسه در (والدین)
بیش از پیش مجازی، آموزش در معلمان رد عمل ازآنجایی که
جنبه های باید دارد، قرار والدین نقد و دید معرض در
معلمان توجۀ مورد قبل از بیشتر بچه ها با برخورد روان شناخت

باشد.
آنالین، کالس های در دانش آموزان ناکاف و پایین تمرکز . ۴
آموزش دارد. وجود مجازی آموزش در که است ری دی چالش
ایجاد به آن ها تا است کرده همراه خود با را والدین تمام مجازی
روند کامل شدن و برخط کالس های در بچه ها بیشتر تمرکز

کنند. کم معلمان به آموزش
به عالوه، ندارند. آموزش در کاف تخصص والدین عموم . ۵
برای کاف زمان نم توانند و هستند شاغل آن ها از عده ای
از خیل در دهند. اختصاص خود فرزندان آموزش به کم
و نیست همسو معلم روش های با والدین آموزش های موارد
ـ ابتدایی مقط در ریاضیات مفاهیم آموزش در دوگانگ این
در اختالل زمینۀ ـ است برخوردار هم زیادی حساسیت از که

م آورد. فراهم را بعدی مقاط در ریاض آموزش
دانش آموز و معلم بین تعامل محیط ایجاد مجازی آموزش در . ۶
و مجازی محیط در آموزش انات ام با آشنایی عدم به دلیل
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با این و نبوده ان پذیر ام عمال الزم زیرساخت های نداشتن
باید و هستند فعالیت محور عموماً که درس کتب سیاست های
شوند، تدریس معلم و دانش آموز بین تعامل محیط ی در

ندارد. سازگاری
اجرای روند بر دقیق نظارت معلم مجازی، آموزش شرایط در . ٧
در مؤثر و پویا یادگیری الزمۀ که دانش آموز فعالیت های
تمرین های و فعالیت ها از بسیاری ندارد. است، ریاضیات
یا و والدین غیرسازندۀ و اندازه از بیش کم با محول شده،

م شود. انجام والدین توسط تنهایی به
روش های و ماهیت که است کرده ایجاب مجازی آموزش . ٨
هستند، ریاضیات درست آموزش الزمۀ که ریاضیات استدالل
ی جا به صورت و تهیه شده قبل از متون و اسالید به صورت
فرصت دانش آموز بنابراین، گیرد. قرار دانش آموز اختیار در
ندارد. را برهان ها روند کردن کامل در معلم همراه کردن
م گیرد صورت مطالب کردن حفظ  به صورت بیشتر یادگیری
داشته توجه ای شایان اُفت ، ریاض مفاهیم از دانش آموز فهم و

است.
است، شده مقاط همۀ در بزرگ چالش دروس، ارزشیابی . ٩
اهمیت از متوسطه مقط در ریاض دروس ارزشیابی به ویژه
رتبۀ در نهایی آزمون نمرات زیرا است، برخوردار به سزایی
ادامۀ برای دانش آموزان آیندۀ بر این و داشته دخالت کنکور
موجود مجازی آموزش شرایط است. تأثیرگذار تحصیل
تأمین به سادگ را عادالنه و سالم مناسب، ارزشیابی نم تواند

نماید.
مجازی، آموزش نیاز مورد انات ام و وسایل مال هزینه های . ١٠
ابزارهای معلم ها و دانش آموزان تمام که است شده آن از مان
در مجازی آموزش برای یادگیری و تدریس جهت مناسب
چالش « آموزش «عدالت حیث، این از باشند. داشته اختیار

است. مجازی آموزش در ری دی مهم بسیار
سرمایه گذاری از مان پرورش و آموزش مال الت مش وجود . ١١
و دقیق مناسب، آموزش محتوای تولید زمینۀ در مناسب

است. گردیده مدیریت شده

پیشنهادی ارهای راه
فرصت م توان را دوران این مجازی، آموزش معایب همۀ کنار در

آموزش آورد. به حساب نیز مدرسه ای ریاضیات آموزش در گران بها
مهارت های کسب و توانایی ارتقای باعث آن چالش های و مجازی
تولید برای توانا معلمان از استفاده شد. والدین و معلمان در جدید
روی کیو‐آر کد از استفاده با ان هم دسترس در آموزش محتوای
برقراری به و کند ایجاد مناسبی آموزش انات ام م تواند درس کتب
ارهای راه از بعض نماید. کم کشور سط در آموزش عدالت

است: چنین اشاره شده، چالش های حل برای پیشنهادی

ریاضیات، مجازی تدریس روش های و مهارت ها معلمان به . ١
مهارت های و ریاض درس به مربوط نرم افزارهای و انات ام
رعایت با و طریق آن از تا شود داده آموزش آن ها، از استفاده
برسد. مناسبی سط به آموزش کیفیت ، آموزش استاندارهای

مشارکت خصوص در الزم مهارت های و آگاه ها والدین به . ٢
غیرسازنده دخالت از اجتناب به ویژه و ریاض آموزش فرایند در
از و شود داده معلم توسط درس برنامۀ اجرای روند در مفید و
فعالیت های به مربوط ابزارهای توان حد در شود خواسته آن ها
تعامل ایجاد کنند. فراهم خانه در را دست ورزی و تعامل
است. ضروری والدین و دانش آموز معلم، بین عمیق و مستمر

نیاز مورد ابزار و شود شناسائ کم بضاعت دانش آموزان . ٣
شرایط یا و گیرد قرار آنها اختیار در مجازی آموزش برای

رعایت با مدرسه در بتوانند دانش آموزان این که شود فراهم
ببینند. آموزش ویژه به صورت بهداشت پروتکل های

صورت تحصیل سال طول در مستمر به صورت ارزشیابی . ۴
روش های یادگیری به نیاز خصوص این در معلمان گیرد.

دارند. برخط، مصاحبه جمله از ارزشیابی، جدید
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