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 مقدمه

روش،گذاردتاثیرمیرياضیآموزشوضعیتدردرنتیجهوگیرييادهايفراينددرکهازعواملیيکی    

جهتهمینبه،يابدمیافزايشثانیههرعلمرشدسرعتامروزه.استدرساينگیرييادودهیيادهاي

انتظاراتوهانیاز،ساليقتغییرهمچنینتکنولوژي،تحولورشدهمینازمتاثرآموزشیهايروش،

بهراکردنتجربهوآموختنهايروشبايدمعلميکامروزعصردربنابراين.کندمیتغییرآموزاندانش

روشهايبايدپس.بپردازدهاآنوخودبینروابطواطالعاتانتقالبهکهايننهدهديادآموزاندانش

.شودگذاريپايهاساساينبرجديديونوين

اشيیاازاتيیتصوّر،رياضیمفاهیمازبسیارييعنی،استانتزاعیوذهنیمفاهیمباعلمی،رياضیات

رياضیاتعلمبودنانتزاعی.نیستمیسرواقعیدنیايدرذهنیصورتهمانبههاآنترجمانکههستند

کيهطيوريبهاستکردهسختراآنگیرييادوآموزشنتیجهدرودشواررامفاهیمشاحساسامکان

تياباشندداشتهکاربرديحالتبايدابتدادرآموزشیهايروش.طلبدمیراخاصیآموزشیهايروش

توانمیهابررسیبهتوجهبا.نمايندايجادخوددرراهاآندرکبرايالزمتوانايیبتوانندآموزاندانش

تيواننمیدقیقاًاماداردوجوددهیيادهايروشوگیرييادهايروندبینشديديوابستگیکهگفت

.شودمیگرفتهيادچگونهرياضیاتکهکردمشخص

رياضیاتآموزشبرايراخودخاصهايروشتواندمیمعلم،نیستعلميکگیريياد–دهیيادچون

آنيوسیلهبهبتوانکهشوندابداعوريزيبرنامهطوريبايدهاروشاين.ببردکاربهابتدايیيدورهدر

،دورهاييندررياضیآموزشدرديگرعبارتبه.دادپرورشرارشدحالدرکودکدرونیمنابعتمامها

وفکيررشدباعث،کندتقويترااموزاندانشرياضی–ذهنیتوانايیکهبردبهرههايیروشازبايد

.نمايدايجادفعالگیرييادنتیجهدروشودآنانذهندرايده

پژوهشبهاوساختنآمادهشهود،وکشفراهبهآموزدانشکشاندنبابايدرياضیاتبرايآموزشيشیوه

هميراهاوذهنساختنخالقباوگريجستجووپرسشگريبهاوتشويقمنطقی،تفکربهاودادن،عادت
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شکلوعدد)علمايندرسیهايموضوعچوبچارازرياضیات،امروزيکاربردهايکهجاآنازوباشد

ازايآموزندهوجديهاينمونهباراشدهذکرهايمهارتتوانمی،استگذاشتهفراترپا(هندسی

.داديادآموزاندانشبهراهاآنبعدوکردتلفیقرياضیاتکاربرد



 بیان مساله

سالتحصييیلیمييیباشييم....................آموزگييارپايييهششييمابتييدايیدبسييتان......................اينجانييب

درحالیشروعشدکهسالگذشتهپايهششمابتدايیبهجمعپايههايابتدايیاضافهشددانش91-92

درسالهايپیشآموزانباکتابهايجديديآشناشدندکهمطالبآنهادرحالیکهبیانکنندهتمامآنچهکه

،کمیبرايدانشآموزانوحتیمعلماننیزيادگرفتهبودند،بودبلکهباتغییراتیاساسیدرمحتواومفهوم

مشکالتیايجادنمودچراکهحجممطالبزيادوروشهايتدريسهرکداممتفاوتبوددراينمیانکتاب

وقتیازمسئلهايبهمسئلهديگررجوعمیکنیمرياضیازهمهبیشتردچارتغییرشدهبودبهطوريکه

آموزگارمربوطهبايدتدريسمجدديانجامدهدتادانشآموزبتواندمسئلهموردنظرراحلنمايد.باتوجهبه

،نیازبهتغییرروشهايتيدريسرادرکيالسناکارآمدبودنروشتدريسسنتیدرکتابرياضیششم

ب رآنشدمتاباتغییرروشتدريسمازسنتیبهروشنوينفعالوبررسيیدرسماحساسمینمودملذا

م،تاثیراينتغییراتبررويدانشآموزانم موضوعراموشکافینمودهونتايجآنرادرقالبيکتحقیقاقدا

پژوهیمنتشرنمودهودراختیارهمکارامعزيزمقراردهم.

تدريسسنتیواستفادهازروشهاينوينتدريسدرکيالسباتغییرکتبدرسینیازبهتغییرروشهاي

وپرجنيبوآميوزشفراينددرآموزاندانشکهاستاينهدف،روشتدريسدردرساحساسمیشود

وفعالمعلمسخنرانی،روشدرمثال،براي.نیستغیرفعالمحضطوربهروشیهیچالبته،.باشندجوش

وکنندمیگوشمعلمسخنانبهزيرافعالند؛ذهنیطوربهحقیقت،دراماغیرفعالندظاهراًآموزاندانش

.دارندبرمیيادداشتوانديشندمیآنمطالبدرباره



 

1 

 

درامرآموزدانش.است«محورآموزدانش»فعالروشاست«محورمعلم»کهمنفعلهايروشبرخالف

بهمعلمراهنمايیباوکندمیفکرآنهاحلبهراجعشود،میمواجهمسايلبادارد،فعالشرکتيادگیري

دانيشکهاستصورتايندر.بردمیپیمفاهیمبهخودش،آموزشیکارهاياثردر.پردازدمیآنهاحل

همبستگیدرسبهاوتسلطومعلممهارتبهروش،اينموفقیت.گرددمیمندعالقههامسالهحلبهآموز

.دارد

مطالببهکهداردفرصتوگیردمیيادخودسرعتبهرامطالبآموزدانشهرفعالروشبهآموزشدر

شاهدآنکهجايبهوبردمیپیمفاهیمبهتدريجبهفراينديطیمساله،حلطريقازآموزدانش.کندفکر

هيايتوانيايیبهبردنپیبا.آموزدمیوکندمیتمرينرارفتنراهقدمبهقدمخودباشدمعلمرفتنرا

سيهیمقواعدکشفوهانتیجهآوردندستبهدرچونشودمیتقويتنفسبهاعتمادحساودرخود،

درشيود،ميیباوراودرافزايیدانشبهمیلوکندمیمالکیتوعالقهاحساسمطالببهنسبتواست

معليموظيايفروشاييندر.کندمیتقويترامنطقیتفکروکندمیرشدآموزدانشفعال،کارجريان

وکاربهآنهاکردنمندعالقهالزم،موارددرراهنمايیدادنوآموزاندانشيکايککاربهتوجهازعبارتست

بيردنپيیشقيدمبهقدممهمترهمهازوآنهاتوانايیبهبردنپیوآموزاندانششناختدرسی،فعالیت

وفهالیتهمآموزدانشوظیفه.آنمختلفمراحلطیجديددرسیمطلبيکيادگیريبرايآموزدانش

.باشدمیخودتوانايیحددرکاوشگريوکارآموزي

است،بودهمطرحرياضیتدريسکههنگامیاز.شودنمیمنحصرمازمانبهرياضیتدريسروشدربحث

کهکنیممیمالحظهپرورش،وآموزشتاريخمطالعهبا.استبودهمطالعهوبحثموردنیزآنتدريسروش

هايگذشتهدرکهسنتی،تدريسهايروشاول،دسته.اندداشتهقرارهمدرمقابلآموزشنوعدوهمواره

قرنازعمدهطوربهکهاستروانشناسیهاييافتهبرمبتنیروشهايدوم،دستهواندرفتهمیکاربهدور

روشازتوانمیسنتیهايروشمیاناز.دارندشهرتجديدروشهايبهوانديافتهتکوينبعدبهبیستم

تدريسدرجديدهايروشاز.بردناماسالمیکشورهايديگروايراندرايخانهمکتبروشوسقراطی
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کالس،دربحثروشمساله،حلروشاکتشافی،روشسخنرانی،روشتوضیحی،روشبهتوانمیرياضی

.بردنامفراشناختیهايمهارتآموزشاستقرايیوقیاسیروشفعال،روشپاسخ،وپرسشروش



 :فعال روش به آموزش اصل سه

بيراياصيلسيه.کندانتخابراثمربخشهايراهوداردجريانچگونهيادگیريروندکهبداندبايدمعلم

:ازعبارتندکهداردوجودثمربخشتدريس

آنچهالبته(:مناسبهايفعالیتانجامضمنآموزدانشخودتوسطموضوعکشف)فعاليادگیرياصل-1

دانشتوجهموردکهاستچیزيآن،ازترمهمبارهزارولیدارد،اهمیتاستملعمتوجهموردکالسدر

نقشباتوانمیرامعلمنقشمیانايندر.بیايدبیرونآموزدانشخودذهنازبايدهاانديش.استآموز

.کردمقايسهقابلهوماما

درسيت.استنتیجهبهترينباآموزششکلبهترينسقراطی،گفتگوي.استسقراطرسمینصیحتاين،

هميهروشايينباکهاستمحدوداند،گذاشتهدرسیمادههربرايمدرسه،درکه،تیوقمیزانکهاست

با:»گويدمیکهاستباقیخودقوتبهماقديمیاصل،هااينهمهباولینمودارائهتواننمیراهادرس

کشيف،جريياندرآميوزان،دانشخودتابريد،کاربهراخودتالشحداکثرداريد،کههايیامکانهمین

.«باشندداشتهشرکت

خواهيدفعيالترخیلیباشد،داشتهشرکتکند،حلبايدکههايیمسالهصورتتنظیمدرآموزدانشاگر

باعثچونکندطرحراخودشهايمسالهبتواندآموزدانشکهآوردفراهمراشرايطیبايدمعلم.کوشید

.شودشکوفااوخالقیتنیرويکهشدخواهد

میکهرارياضیاتیازمقداريخواهدمیکهبداندايواسطهراخودشبايدمعلم:انگیزهبهتريناصل-2

کااليشوشودروبرومشکلیباخودجنسعرصهدرايواسطهاگر.دهدقرارآموزاندانشاختیاردرداند،
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به.بیندازدخريدارانگردنبهراتقصیرنبايدزنند،سربازاوکااليخريدازخريدارانيابمانددستشروي

زند،میسربازرياضیاتيادگرفتنازکهآموزيدانش.استخريدارباحقمعموالًکه،باشیدداشتهخاطر

خیليیبلکه.باشدهوشکمياتنبلشما،شاگردکهنداردوجوددلیلیهیچ.باشدداشتهحقاستممکن

بهشما،وظیفه.استجالبچیزهايازپرمادنیايآخر،.باشدمندعالقهديگريچیزبهاستممکنساده،

بهراآموزدانشکهاستاينببرد،باالراديگرانآگاهیخواهدمیکهکسیعنوانبهومعلميکعنوان

وبردکاربهآنتنظیمومسالهانتخابدرراخودتوجهتمامیبايدمعلمبنابراين،.کنیدمندعالقهرياضیات

موضعازبلکهمعلم،موضعازتنهانهبايدمساله.کندعرصهآموزاندانشبهممکن،صورتبهترينبهراآن

بهراآنوکردطرحشاگردانروزانهتجربهبارابطهدررا،درسبشودکهبهترچه.باشدجالبهم،شاگرد

کهبهترچهواستروشنآموزاندانشبرايکهکردآغازموضوعیباتوانمیرامساله.درآوردمعماصورت

خالقیتنیرويخواهیممیاگر.باشدعمومعالقهموردموضوعیياومسالهعلمیکاربردامکانموضوع،اين

عبثوبیهودهآنهاتالششوندمطمئنتابگذاريمآنهااختیاردرمبنايینبايددهیمپرورشراآموزاندانش

.نیست

نبايدکهداردوجودهمديگريهايانگیزهولی،.استکاردراوانگیزهبهترينآموز،دانشعالقهخصوص،به

کيهآموزيدانشرا،آنازبخشیولوبزند،حدسرانتیجهکهبخواهیمآموزدانشاز.داددستازراآنها

واوستفرضیهگرودراواحساسوحیثیتاست،کردهوابستهآنبهراخودواقعدرکند،ارائهراايفرضیه

کارومسالهسرنوشتبهاشتیاقبااونه،يااستدرستاوحدسببیندکهاستآنانتظاردرصبريبیبا

.کردنخواهدجلبخودبهرااوتوجهديگريچیزهیچهالحظهآندروشودمیمندعالقهکالس

درموجودهايمسالهمهتقريباًکهاستدراينرياضیهايکتاباصلیعیب:هامرحلهتسلسلاصل-1

کههستندهايیمسالهعادي،هايمسالهازمنظور.استشدهانتخابعاديومتعارفهايصورتازآنها،

بيرايمناسبهايتمرينوکنندمیخدمتقانونيککردنروشنبهتنهاودارندکمتريکاربردمیدان

وجودآنهادرآموزشمهممرحلهدوولیهستندالزمهمومفیدهمهامثالاينالبته.هستندقانونيک

بارابررسیموردمسالهکهاستاينمرحلهدواينهدف.فراگیريمرحلهوپژوهشوبررسیمرحله:ندارد
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منظوردواينعادي،هايمساله.کندمیمربوطايم،آوردهدستبهقبالکههايیآگاهیباوموجودشرايط

تنهاآنها،اهمیتواندشدهطرحمعینیقانونشدنروشنبرايکهاستمعلومقبلاززيراآورند،برنمیرا

توجههمديگريهايقانونياقانونبهها،مسالهايندرگاهیالبته،.استقانونهمینبهکردنخدمتدر

کنياردرباييدکيهاستاينحقیقت.آيندمیحساببهمفیدتريهايمسالهصورت،ايندرکهشودمی

هايیمسالهشود،دادهآموزاندانشبههمتريعمیقهايمسالهگاه،بهگاهکمدستعادي،هايمساله

میوقتی.آوردفراهمراعلمیترجديکارهايبهآموزاندانشورودامکانباشدداشتهتريغنیزمینهکه

مقدماتیپژوهشوبررسیيکابتدا،همانازدهیدقراربحثموردکالسدرراهايیمسالهچنینخواهید

.کندمیتحريکجواببهرسیدنومسالهحلدرراآنهااشتهايکاراين.کنیدپیشنهادآموزاندانشبه

آمدهدستبهکهاينتیجهدربارهبحثبرايرا،کالسوقتازمقداريکهنکنیدفراموشهمرامطلباين

فاز.زندمیگمانوحدسآموزدانش:اولفاز:پذيردمیصورتفازسهتوسطيادگیري.بگذاريدباقیاست

.دهدانجامممارستوتمرينيادگیريتثبیتبراي:سومفاز.آوردمیدرکلماتصورتبهراآن:دوم

:فعال روش محاسن

.کندمیدرکرامفاهیمآموزدانش-1

احساستدريجبهوکندمیايجادعالقهاودراينوداندمیسهیمهانتیجهآوردندستبهدرراخود-2

.شودمیآموزدانشدرنفسبهاعتمادحسآمدنوجودبهموجبخوداينکهکندمیتوانايی

دانشدرشخصیترشدموجبوسازدمیبرآوردهراخالقیتوپويايیکنجکاوي،بهنیازآموزشاين-1

.شودمیآموز

 :فعال روش معايب

هيايسيئوالبهپاسخوکالسدرکارهايتمرينحلطريقازآموزدانشتاشدخواهدصرفمدتی-1

.ببردپیهاقاعدهبهوبفهمدکیيکیرامفاهیممناسب



 

7 

 

.دادآموزشفعالروشباتواننمیرامفهومیهر-2



 تعريف واژگان و اصطالحات

دادهييادبايدچهآنيدربارهمعلمصريحبیان»جملهازاستشدهگفتهمختلفیتعاريفتدريسبراي

فعالیتواعمالانجام»ياو«درسکالسدرمعلموآموزدانش،محتوابینمتقابلورزيهم»يا«شود

رفتياريياتعاملازاستعبارتتدريسديگرعبارتبه.«خاصاهدافیاساسبروعمديطوربههايی

.آموزاندانشرفتاردرتغییرايجادبرايمعلمهدفدارومنظمطراحیاساسبر،آموزدانشومعلممتقابل

کينشتيدريسکيهحالیدرشودمیحاصلمحیطباآموزدانشتعاملاثربرکهاستتغییرييادگیري

بهراتغییرمطلوبشرايطمیکندتالشريزيبرنامهبامعلم،تعاملايندر.استآموزدانشومعلممتقابل

.هستندجدافراينددويادگیريوتدريسپس.آوردوجود

معلميانمياکافیسيت.انيدهزينيهکمهايیروششودمیگفتهادامهدرتفصیلبهکههايیروشبیشتر

تغییرينتیجهمنتظرصبرکمیباوکنیمايجادتغییراتیرياضیکالسبهنسبتخودنگرشدربخواهیم

درمتفاوتفضايیايجادباعثتدريس،روشدرتغییر.باشیمآموزاندانشوکالسدرخودتدريسروش

ترعمیقيادگیريموجبنهايتدروشودمیرياضیدرسوکالسبهآموزاندانشمنديعالقهوکالس

.شدخواهدآناندررياضی

:گیرندمینظردررازيربنیادييمرحلهچهارآنبرايوکردهتلقیفرايندنوعیراتدريس،متخصصان

ترتیبوتدريسروشوباشدداشتهکاملتسلطدهدارائهخواهدمیکهمطالبیبهبايدمعلم:آمادگی-1

رسیدنبرايکههايیفعالیتودرسطرحنوشتن)کندآمادهکالسبرايوتنظیم،قبلازرامطالبارائه

دررغبتوانگیزهايجادوتوجهجلبآمادگیمرحلهدرهدفنخستین.(.شوندمیتنظیمخاصیاهدافبه

.شودپیشنهادمیزيرراههايهدفاينتحققبراي.استآموزاندانش
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عليوم،اقتصيادوزندگیمحیطوطبیعیهايپديدهسازيمدلدر)درسموضوعکاربردهايبیان-الف

(هابازيياومهندسی

آنبامرتبطدانانرياضیودرسموضوعسرگذشتوتاريخیسیربیانورياضیاتتاريخازاستفاده-ب

درسموضوعباارتباطدرآموزاندانشتجربیاتودانشازگیريبهره-ج

آموزشیکمکوسايلازاستفاده–د

آنبهنیازضرورتبه،کندبیانآموزاندانشيآيندهمشاغلبرايرادرسمطالبکاربردبتواندمعلماگر

وعالقگیبیبهمنجرفوقمفاهیمبهتوجهعدم.دهندمیفراگوشمطالببهمشتاقانهوبرندمیپیدرس

.شدخواهدکالسمحیطکنندگیکسلنیزوارتباطعدم

انتخيابراهيايیروشيياروش،تدريسمختلفهايروشبینازمعلممرحلهايندر:مطالبارائه-2

استبهتر.دهدمیارائهرادرسمحتوايومطالب،کالسدرآموزاندانشتعدادگرفتننظردرباوکرده

گیرندمیيادبهترديدنطريقازآموزاندانشازبعضیزيراکرداستفادهنیزبصريوسمعیهايشیوهاز

:بايدمعلممرحلهايندر.کردنحسياشنیدنطريقازبرخیو

.دهدتوضیحآموزاندانشبرايدقیقاًراخودکارروش-الف

.کنداستفادهتدريسروشترينمناسباز-ب

.بپردازدجديدمطالبارائهبه-ج

.کندتحلیلوتشريحراهادانشوهامهارت-د

کاربست)کاربرد-1 معلموکالسبهگرفتهيادکهراهايیمهارتومطالببايدآموزدانشمرحلهايندر(:

چنانونشوندعلمیلغزشوغلطيادگیريدچارتاکندمیکمکآموزاندانشبهمعلم.دهدارائهخود

بيهوشيودسينجیدهآموزاندانشادراکبايدمختلفسواالتطرحبا.کندتکراررادرسباشدالزمچه
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،شيدهکسبذهنیمهارتازآموزاندانشادراکواسنتباطينشانه.شوددادهپاسخآنانهايپرسش

.استکارآنصحیحانجاميامسالهحلباردوکمدست

هيیچنبايدقبليمرحلهبرخالفوشوندمیارزيابیآموزاندانشآخرمرحلهدر:سنجشوامتحان-4

:مثلشودمیمنجرنتايجیبهکلیطوربهآموزاندانشسنجش.بشودآموزاندانشبهکمکیگونه

کاربردودرک،دانشسطحواندگرفتهفرارامطالبحدچهتاآموزاندانشکهشودمیتعییندقیقاً-الف

.استحدچهتاآنان

.شودمیروشنمعلمبرايآموزاندانشضعفنقاط-ب

.شودمیاندگرفتهفراآموزاندانشچهآنتقويتموجب-ج

.شودمیمحسوبانگیزشعامليکخودجايدر-د



 تدريس هاي روش

:جملهازکردبنديدستهنظرچندازتوانمیرارودمیکاربهپرورشوآموزشدرکهتدريسیهايروش

وپیيدايشزمياناساسبربنديتقسیماين(:نوينهايروشوتاريخیهايروش)تاريخینظراز-1

هايروش.گرددمیبازاخیرقرونبهزمانینظرازنوهايروش.استشدهانجامهاروشتاريخیکاربرد

سخنرانیتوضیحی،هايروشمانندنوينهايروشوسقراطیروشياايخانهمکتبروشمانندتاريخی

،فيرديييادگیريکوچيک،هايگروه،کارواحد،پاسخوپرسش،ايمباحثه،مسالهحل،اکتشافی،

روشتلفیقوتمرينفن،استقراوقیاسطريقازآموختن،نقشايفاي،علمیگردش،نمايش،آزمايش

نوينونیستتاريخیروشیسخنرانیمانندروشیشودمیبیاناشتباهبهکهچهآنخالفبرپس.هاست

.نیستبرخوردارموثريادگیريايجادبرايالزمکارايیازهمیشهاماباشدمی



 

11 

 

...(ونقشايفايتوضیحی،تدريسهايروشقبیلاز)هاقالبحسببر-2

مسيتقیمروشدر:مسيتقیمغیرومستقیمصورتبهآموزشاهدافبهپرداختنومطالبارائهنظراز-1

ارائيهمستقیمغیرهايروشدراماسخنرانیوتوضیحیهايروشمانندشودمیارائهمستقیماًمطالب

هايبازيونقشايفايروشمانندشودمیانجاممستقیمغیرصورتبهنگرشتغییرودانشانتقال،پیام

آميوزش،درتنيوعداشيتنوجذابیتدلیلبه....وگیرندهيادعاليقبرمبتنیفعالهايروش،آموزشی

.دادآموزشراانسانیواخالقیمفاهیمتوانمیروشاينبابیشترامااستمفیدنوجوانانوکودکان

بهيادگیرندهکهنقشیبهتدريسبودنبخشاثروفايده:گیرندهيادبودنفعالغیريافعالنظرنظراز-4

دراهدافجهتدروتواممنديعالقهباکهاستمفیدزمانیهافعالیتاينوداردبستگینیزداردعهده

فکروخواندنبلکهشودنمیمحدودفیزيکیهايجنبهبهفقطيادگیرندهبودنفعال.باشدشدهگرفتهنظر

هاآنترينمعروفکهاستگوناگونیانواعدارايفعالهايروش.شودمیشاملنیزرادادنگوشوکردن

واحد)پروژهونقشايفاي،علمیگردش،گروهیبحث،اکتشافی،مسالهحلهايروش:ازاستعبارت

(.کار

حل.بردکاربهرياضیدرسکالسيکدرتوانمیکهاستفعالهايروشيجملهازمسالهحلروش

حيلراهيياهيدفييکبهکههايیراهصحیحترتیبوتوالیکشفبرايکهاستفراينديمسالهکردن

برايآموزدانشقبلیتجربهکاربرد،مسالهکردنحلدراصلیعامل.شودمیبردهکار،بهشودمیمنتهی

مختلفیهايراهمسالهکردنحلبراي.استدانستهنمیراآنقبالًکهاستپاسخیوحلراهبهرسیدن

کهديويیروش-4تحلیلیروش-1بینشروش-2خطاوآزمايشروش-1:ازعبارتندکهداردوجود

-2مسالهمعرفیوبیان-1:استگرفتهنظردرمسالهحلبرايرامرحلهپنجديويی،ديويیروشدرمثالً

گیرينتیجهواستنتاج-1فرضیه(آزمودن)آزمون-4فرضیهتدوين-1اطالعاتآوريجمع
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 ا ( -گرد آوري اطالعات ) شواهد

صورتگرفتهتعداددانش.....................ششمابتدايیدبستاناينپژوهشتنهابررويدانشآموزانکالس

باتوجهبهناکارآمدبودنروشتدريسسنتیدررياضیپاييهششيمومیباشد.نفر21آموزاناينکالس

روشتدريسراازسنتیبهفعال92انماهازاولآبهمچنینتنوعمطالبدرسیطرحشدهدراينکتاب،

تغییردادماماقبلازتغییرمشاهداتمرابهشرحزيريادداشتنمودم:

 دانشآموزاننمیتوانستندبسیاريازمفاهیمرياضیرادرکنمايند. -1

 نوعیبیانگیزگیدردانشآموزانبهدلیلعدميادگیريمباحثسنگینرياضیپیشآمدهبود. -2

 غیبتدانشآموزانزيادشدهبودکهنشانازفرارآنهاازکالسدرسرياضیداشت.تعداد -1

 نتیجهارزشیابیمهرماهآنهااصالرضايتبخشنبود. -4



 (1) شواهد هاي داده تفسیر و تحلیل تجزيه،

درريشهيابیکهازدلیلعدميادگیريمباحثرياضیتوسطدانشآموزاندرمهرماهوجودداشت -1

 استفادهازروشتدريسسنتیوفعالنبودندانشآموزاندرکالسبود.بدلیل

چوندانشآموزاننمیتوانستندمفاهیممورداستفادهدرکتابرياضیرادرکنماينددرنتیجيه -2

 نوعیبیانگیزگیجهتيادگیريايندرسدردانشآموزانايجادشدهبود.

 ازکالسدرسوغیبتدانشآموزانزيادشدهبود.بدلیلترسازارزشیابیدرسنیاموختهفرار -1

 وقتیمفهومیتوسطدانشآموزدرکنشودارزشیابیازآنمفهومیندارد. -4
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 انتخاب راه جديد به صورت موقت 

 تغییرروشتدريسازسنتیبهفعالمانندحلمساله،بحثگروهی،الکترونیکیو... -1

 گروهبنديدانشآموزانبهشکلمناسب -2

 تغییرچیدمانکالس -1

 توجهبهتفاوتهايفرديدانشآموزاندرهنگامارزشیابی -4

استفادهازفناوريهاينوينمانندلپتاپوويدئوپروژکتورونرمافزارهايآموزشیتولیدشدهدر -1

 زمینهبحثموردتدريس

 ارائهمثالهايمتعدددرهنگامتدريس -6



 اجراي طرح جديد و نظارت بر آن

 و...تغییرپیداکرد.گروهیبحث،اکتشافیدريسازسنتیبهفعالازجملهمشارکتی،روشت -1

 دانشآموزانبراساسمیزانتوانمنديهردانشآموزدرگروههاييکسانطبقهبنديشدند. -2

گروههادرکالسباهموبصورتجمعچیدمانشدنددرصيورتمشيکلازگروههيايديگيرنیيز -1

 استفادهمیکردند.

 میزانپیشرفتهرفردباخودشسنجیدهشد.،درهنگامارزشیابی -4

موجيودبيوددبسيتاندرهنگامتدريسدرحدتوانوازتمامامکاناتیکهدرجهيتتيدريسدر -1

 استفادهشد.

جهتدرکبهترمطالبتوسطدانشآموزانازکتابهايکمکآموزشیبیشترياسيتفادهشيد -6

 بههربحثدرکالسارائهشد.مثالهايکاربرديومتنوعمربوط

جهتجلوگیريازخستگیدانشآموزاندرخياللتيدريسلحظياتیرابيهاسيتراحتوتفيريح -7

 اختصاصداديم.
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جهتتکمیلفرآينديادگیريبعدازهرجلسهتمرينیبههردانشآموزمتناسبباتوانايیهيايش -8

 ارائهشد.

 (2گردآوري اطالعات)شواهد

ناتديماه،برايسنجشاقداماتصورتگرفتهاقدامبهارزشیابیازدانشاموزاننمودمقبلازشروعامتحا

تاهممیزانيادگیريآنهاموردسنجشقرارگیردوهمتاثیرتغییرروشتدريسبررسیشيودکيهنتيايج

حاصلنشانمیداد:

 بهبودچشمگیريدريادگیريدانشآموزانحاصلشدهبود. .1

ازکالسدرسکهبهدلیلعدميادگیريوترسازارزشیابیبودبسیارکاهشغیبتدانشآموزان .2

 يافتهبود.

 بنديباعثشددانشآموزانضعیفترنیزفعالشوند.تغییرگروه .1

 کالسرياضیجذابترشدهبود. .4

 دانشآموزانشادابترازگذشتهسرکالسحاضرمیشدند. .1

انشآموزانديگر،خالصهجزواتمورداستفادهخودرابرخیازدانشآموزانجهتبهرهمنديد .6

 تکثیرنمودهودراختیارسايردوستانخودقراردادهبودند.

 ارزشیابی تاثیر اقدام جديد و تعیین اعتبار

(1181)لواسانیفتحعلیو(1182)اديبيوسف نتايجاينپژوهشرابانتايجپژوهشمحققانبهنامیچون

همچنینوکردمپیدادسترسیيکسانینتايجبهکهنمودممقايسه(1182)همکارانوخانیفضلمنوچهرو

دانششورپرحضورازحاکینیزخودمشخصیمشاهداتوآموزاندانشاولیاوهمکارانهايگفتهطبق

.آنهاستچشمگیرتحصیلیپیشرفتهمچنینورياضیکالسدرآموزان
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 : بخشی اعتبار

براياينکهمطمئنشومطرحبندهمفیدواقعشدهازدبیرانديگرمرتبطبااينکالسنیزپرسوجونمودم

آنهانیزبیاننمودندکهروحیهدانشآموزاناينکالسبهترشدهدردرسهاباانگیزهترشدهاندودرکل

وضعیتتتحصیلآنهابهترشدهاست.

 پیشنهادات

رياضیاتآزمايشگاهبارياضیاتمخصوصيهاکالس:مدارسدررياضیاتمخصوصهايکالسايجاد-1

.بردبهرهنیزمحروممدارسدرتوانمیهاکالساينازکهدارندراتفاوتاين

برايدانشآموزانابتدايیباحضورنخبگانايندرسدرسطحمنطقهرياضیکارگاههايبرگزاري-2

آموزانبرتردرزمینهرياضیاتتجلیلازدانش-1

همکارانیکهبهنحويباابداعروشینويندرتدريسسعیدرهموارکردنتدريسايندرستجلیلاز-4

شیريندارند.

فراخوانمقاالترياضیباموضوعروشهاينوينتدريس-1

درسهوشمندسازيکالسهاي-6

منطقهفعالترکردنسرگروههايدرسی-7

هايمدارسونشرتجاربهمکارانباتجربهبازديددورهايازکالس-8
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 منابع و مأخذ

جمهوريسیمايوصداانتشارات،(سیارپرويز)،ديداري_شنیداريآموزشیسويبه.ل،پورشه-1

.1166،اولچاپ،ايراناسالمی
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