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 چکیده

 داشته فعالیت پايه دراين كه همکاراني تمامي نظر به وباتوجه راگرفتم مدو بازپايه سال بعدازچندين كه وقتي

 ي ونحوه آموزان دانش براي...... و وفرد اعدادزوج ،محور، ساعت مبحث اندكه كرده اذعان آنها ي وهمه اند،

 اند داشته تدريس پايه دراين كه همکاراني ي همه. است بسیارمهم هابحثي آن كاربراي اين آموزش

 مفیدي عملي هاي تجربه خورندوبرخي مي آموزان نیزبدرددانش بعدي تاسالهاي مباحث اين دبودندكهمعتق

 آموزشي سايت ـدو يکي ازمطالب واستفاده چندكتاب مطالعه به سپس نمودم رايادداشت آنها نظرات.داشتند

 سپس مدرسه اطحی يا بهتراست كالس درمحیط تدريس كه كردم نیزنظرسنجي ها ازبچه.پرداختم اينترنتي

 .دهم انجام رادرحیاط تدريس تا. ندارند ورزش زنگ كدام كه كردم هماهنگي مديرمدرسه با
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 :مقدمه

 استعمار موارد و علمي قواعد از نظر صرف آن ابداع و ايجاد و ، باشند مي بشريت میراث بزرگترين رياضیات 

 هر به امروزي جامعه در است آدمي افتخارات نمهمتري از كه موسیقي و ادبیات همانند فکري نظمي از

 كمترين و بینیم مي را رياضي دخالت و تأثیر مستقیم غیر يا مستقیم طور به بنگريم كه علوم از اي شاخه

 به احتیاج تعلیم همانند نیز علوم از شاخه اين.  است افراد نظم ايجاد باشد داشته توان مي كه تأثیري

 و.  باشد نمي علم كرد بیان رياضي زبان به نتوان را علمي اگر امروزه.  دارد پايین و ابتدايي مفاهیم يادگیري

 از مندي هرهب با رسد نظرمي  به پس  باشد مي فراگیران  علوم حق اخالقي و اقتصادي  لحاظ از چه  علم اين

 را كودكان جذاب و متنوع هاي روش با و آموزگاران توسط آموزش مناسب هاي شیوه بستن كار به و امکانات

 نمود مطلع و عالقمند درس اين اهمیت و ارزش به

 رياضي آموزش سابقه. شود مي رياضیات يادگیري و آموزش به مربوط كه چیزي هر يعني رياضي آموزش

 آموزش كه بود هنگامي از رشته اين شروع زمان رسد مي قرن يك از كمتر به دانشگاهي رشته يك بعنوان

 . شد برده دانشگاهها به معلمان

 بپردازيم رياضیات معرفي به كه است الزم بپردازيم آن راهکارهاي و رياضیات آموزش به آنکه از قبل

 كه كس هر هاست دانش آهنگ پیش رياضیات.كنیم درك را رياضیات بايد ديدي چه با و چیست رياضیات

 و رياضي علماي. شود آشنا رياضیات با كه است ناگزير كند فکر بهتر و بینديشد درست خواهد مي

 بر.  نیست علم نباشد رياضي دانش بناي زير كه علمي هر كه باورند اين بر مختلف هاي رشته در دانشمندان
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 بستر بتوانند بودتا خواهد بسیار اهمیت حائز راستا اين در ما مربیان فرهنگي باور بزرگ انديشه اين اساس

 منادي و مدعي تواند مي تربیت و تعلیم نظام شرايطي چنین رد.نمايند فراهم مؤلفه اين تعمیق براي را الزم

 در. باشد تحصیلي هاي پايه علوم دروس تمامي در اصلي مفروضه و زيرساخت بعنوان رياضي دانش احیاء

 علم يك تنها نه رياضیات آموزش.باشد مي علوم ساير عظیم پیکره در خون منزله به رياضي علم امروز دنیاي

 منظور به ،جسور مبتکر ، خالق هاي ذهن. علوم ساير صحیح آموزش براي است الگويي بلکه است

 اين رياضي دانش ماهیت كه است يافتگي نظام يك از منتج شك بي خود پیرامون سؤاالت به پاسخگويي

 هاي دريايي زير ساخت ، ها سفینه پرتاب ، آسماني كرات فتح.كند احیا را آن تا داشت خواهد را توانايي

 كدام هر كه مدرن تکنولوژي هزارها و صدها ، دهها از برخورداري با پیچیده فرا دنیاي به ورود و اي هسته

 آموزش گفت توان مي رو اين از.باشد مي شگرف هزاره اين در بشري جامعه معضالت از بخشي پاسخگوي

 .است خورداربر زيادي اهمیت از رياضیات آموزش بنابرين. علوم همه صحیح آموزش يعني رياضي صحیح

 اقدام پژوهی اهداف

 كودكانه هاي بازي سبك به ودقیقه ساعت آموزش 

 بازي سبك محوربه يادگیري وپايداري ثبات

 وفرد اعدادزوج بحث جذاب ويادگیري آموزش

 ازآموزش معلم دروني رضايت احساس

 درس كالس آموزشي سازي بانشاط
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 مسئله بیان

 خوب معلم ياتدريس ازمواردكه دربعضي ولي داده جواب راخوب رياضي درس ام آموزبوده دانش كه اززماني

 گذشته هاي درزمان كه مسئله اين. گشت برمي مطلب اين به مسائل اين وتمامي شده دچارمشکل نبوده

 ........ويا نبوده تدريس فعال ازروشهاي استفاده

 به همیشه براي و يادگرفته خوبي رابه درس اين آموزانم دانش كه داشتم دوست ام شده معلم كه اززماني

 شب در اضطراب وپیداكردن خواندن به نیازي ديگر رايادگرفتي اگرآن كه زيراتنهادرسي بسپارند ذهن

 .نیست چنین امروزه متأسفانه ولي نداري آن امتحان

 رايادگرفته رياضي درس مختلف هاي قسمت ويادگیري آموزش مختلف روشهاي با گرفتم تصمیم رو ازاين

 . نمايم بیان وجذاب شیرين راباروشهاي آن آموزان دانش وبراي

 بیشتري وزمان حوصله نیازبه آن وياددهي بوده مشکل همکاران تمامي ازنظر دوم درپايه كه مسائلي ازجمله

 . است( وفرد زوج محورواعداد وآموزش ساعت آموزش) داردبحث

 .ببینم آنرانیز وتأثیر يادداده تلفمخ راباروشهاي مطالب اين ممکن ازهرطريق كه گرفتم تصمیم لذا

 موجود وضعیت بیان

سال سابقه كار داشته و در    هستم كه حدود  شهرستان        آموزگار سال دوم ابتدايي مدرسه    اينجانب 

 سوادمحدودي داراي آنها اولیا نفر دانش آموز دارم كه تعدادي از آنها دير آموز هستند و  11اين آموزشگاه 

 البته است متوسط ها خانواده مالي اندوسطح راگذرانده علمي باالي نیزازآنهامدارج تعدادي لبتها. هستند

 . شود مي شامل رانیز فرهنگي فقر خود ي نوبه به كه.دارند پايیني مالي سطح نیز برخي
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 آن به مربوط  ونشانگرهاي ها مالك

 جذاب تدريست واگرروش بوده جوشو وپرجنب بسیارفعال كه. آموزداشتم نفردانش 11خود دركالس من

 صورت به يواشکي مسائلي خودبه كردن ويامشغول تدريس هنگام دونفره هاي كردن باصحبت بسا چه نباشد

 ضعفي وباعث كرده خالي شانه آن يادگیري ودرنتیجه درس دادن وگوش اززيربارمسئولیت غیرمستقیم

 .باشندتعدادي از آنها نیز دير آموز مي  شوند مي  درس دركالس

 .تغییريابد است الزم چه آن

 پايین هاي پايه آموزان دانش وبراي هستند كننده آوروخسته خودكسالت خودي به رياضي هاي كالس

 برداشته كالسها ازاين كنندگي خسته وروحیه كسالت اين كه است الزم حین ودراين شوند ترمي مشکل

 .قرارگیرد شادوسرزندگي روحیه ان جاي شودوبه

 كه هنرماست واين مانیست دردسترس خودنیازداريم تدريس مابراي كه چیزهايي تمامي میشهه درضمن

 ازاينکه وقبل راببريم استفاده بیشترين آنها ازكمترين بلکه نسازيم غول فعال تدريس براي الزم ازنبودوسايل

 .باشیم زيبا كارهاي خودخالق كنیم راخالق آموزان دانش

 :( 1 شواهد) اطالعات گردآوري

 و گذاشته میان در سابقه با همکاران از جمعي با را رياضي درس در  آموزان دانش دير آموزي بعضي  مساله 

 مفیدي نظرات و كردند شركت بحث در بسیار ي عالقه با همکاران ي همه. پرداختیم گفتگو و بحث به هم با

 دست زمینه اين در توجه قابل و جالب مطالب به هم گوناگون نشريات و ها كتاب به مراجعه با..نمودند ارايه

 در آموزان دانش از تعدادي يادگیري مشکالت و ضعف علل ي زمینه در بسیار هاي گفتگو از پس يافتم

 داشت وجود باره اين در كه مشکالتي گرفت قرار تحلیل و تجزيه مورد شده آوري جمع مطالب رياضي درس

...  و كالس فیزيکي ،محیط آموزشي كمك ،مسائل آموزان دانش فردي هاي ،تفاوت معلم تدريس روش ،نظیر

 . گرديد فهرست
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 با بايد دوم پايه در مخصوصا كه رياضي درس و هستند وحده متکلم درس كالس در معموال ما معلمین -

 و مدل از ،استفاده عیني هاي مشاهده و ،تجربه مثال از تشريحي،تشبیهي،استفاده گوناگون هاي روش

 . است شده محدود گويي قاعده و زباني روش به شود دريست( …و كاوشگري

 در آن از بتواند كه نیست آشنا يادگیري اصول با مثال طور به نديده را الزم آموزش بايد كه طور آن معلم-

 در كافي حد به دارند رياضي مفهوم ارائه در مهمي نقش كه آموزشي كمك وسايل-. گیرد بهره تدريس امر

 . نیست آموز انشد و معلم اختیار

 مختلف هاي پايه در رياضي ارتباط عدم--

 هوش و جسمي رشد نظر از مفاهیم گیرايي در آموز دانش خود نقش-

 : ریاضی آموزش باره در چند نکاتی

 يادگیري مشکالت رفع و تدريس امر در مرا كه بودم مطالبي پي در اطالعات آوري جمع و مطالعه حین در

 در يادگیري است معتقد او برخوردم يادگیري هاي نظريه كتاب در اسکینر نظريه به كه باشد راهنما كودكان

 گیردكه مي انجام وجه بهترين به صورتي

 .گردد ارائه كوچك هاي گام در شوند آموخته است قرار كه اطالعاتي(  الف

 تجربه يك از سپ بالفاصله يعني. شود داده فوري بازخورد شان يادگیري ي درباره يادگیرندگان به(  ب

 .دارند اشکاالتي لحاظ آن از يا اند يادگرفته درست را نظر مورد اطالعات كه شود گفته آنان به يادگیري

 .بگیرند ياد خود متناسب سرعت با بتوانند يادگیرندگان( ج

 پا زير باال اصل سه هر روش اين در و است سخنراني روش يادگیري روش ترين معمول كه است ذكر قابل.

 خواسته ابتدايي مدارس كودكان از غالبا نیز ما فعلي مدارس از بعضي در و حال زمان در. شود مي ذاشتهگ
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 معلم كمك به مفاهیم تفهیم نیز و اعداد ماهیت بررسي طريق از رياضي مفاهیم يادگیري جاي به شود مي

 رياضي درس مفهوم هر يستدر امر در. بسپارند ذهن به را جديد رياضي اعمال و ،لغات تازه هاي مجموعه

 :باشد مي زير شرح به آن مراحل كه داد قرار مدنظر بايد نیز را آموز دانش تفکر سیر

 درس موضوع به نسبت را آموزان دانش رغبت اوالً كوشد مي معلم تدريس از مرحله اين در:  آمادگي

 ، برانگیزد

 پايه بر را جديد مطالب و كرده بررسي را انآموز دانش قبلي معلومات ،ثالثا نمايد روشن را درس هدف ثانیا

 . كند تدريس او قبلي معلومات

 بیني پیش كه هايي هدف به توجه با را جديد موضوع اصطالح به و كند مي عرضه را تازه درس معلم: عرضه

 . كند مي تدريس آموزان دانش به است كرده

 به كه است مقايسه اين در و آيد مي عمل به مقايسه و برقرار درس و قبلي معلومات بین ارتباط:  مقايسه

 و كند مي پیدا دست قاعده به مرحله اين در معلم رياضیات تدريس در كنند مي پیدا دست كلي اصول

 . آورد مي دست به را تعاريف

 همانند و مقتضي مواقع در شود مي گفته قاعده رياضي در كه سوم مرحله در آمده دست به نتايج:  تعمیم

 اين در. رياضي روابط قاعده يادگرفتن از بعد رياضي مسائل حل مانند: تطبیق و كاربرد. شود مي ادهد ،تعمیم

 جديد هاي روش جمله از ، فعال و شهودي هاي روش كه باشیم داشته توجه نیز موضوع اين به است الزم جا

 چنین هم و علم در هآمد وجود به تحوالت اثر بر اخیر سال چند در كه هستند ابتدايي رياضیات تدريس

 تدريس زمینه در جهان پیشرفته كشورهاي در و آمده وجود به تربیت و تعلیم و شناسي روان هاي پیشرفت

 خصوص به يادگیري عمده سهم دارند عقیده شهودي روش طرفداران. اند گرفته قرار استفاده مورد رياضیات

 تدريس در مهمي نقش آموزشي كمك وسايل شرو اين در.  گیرد مي انجام بینش طريق از انسان مورد در
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 مراحل مشاهده با آموزان دانش كه كند مي       ارايه و تنظیم طوري را درس مراحل معلم و كنند مي پیدا

 . شود مي درس مفاهیم يادگیري به منجر كه برند مي مسئله حل به پي آموزش كار پیوسته هم به

 .گردند مي نايل آموزشي اهداف به معلم راهنمايي با و خود تالش با آموزان دانش فعال روش در

 آموزان دانش در انگیزه ايجاد -1

 چرا.كنند فرارمي آن از و نداشته عالقه رياضیات به آموزان دانش چرا كه ايد كرده فکر اين به كنون تا آيا

 ايجاد انگیزه وزانآم دانش در كه است اين كارآمد معلم هدف نخستین. گیرند نمي ياد اي پايه را رياضیات

 نباشند متکي معلم به تنها و كنند استفاده دارند اختیار در كه منابعي از يادگیريشان در كنند تالش كه كند

 معلم بدون بود خواهند قادر تحصیل اتمام از پس برسند فکري استقالل چنین به بتوانند كه آموزاني دانش و

 باتجربه معلم. نیستند كار اين انجام به قادر اند بوده متکي معلم به تنها كه آنهايي و. دهند ادامه تحصیل به

 درسي هاي كتاب بر عالوه بسیاري مطالب بايد كند ايجاد انگیزه آموزان دانش در باشد بنا اگر كه داند مي

 بفهمند كه بخوانند چگونه اند نیاموخته كه شويم مي مواجه آموزاني دانش با همیشه مدارس در.دهد آموزش

 .آمد نخواهد بوجود عالقه نیز مطلب درك بدون و

 و بازي نقش ايفاي ، صامت نمايش.آورد بوجود را انگیزش اين تواند مي معلم كه دارد وجود بسیاري راههاي

 خرج به حوصله معلم اگر.  داد قرار استفاده مورد توان مي كه هستند هايي شیوه از نمونه چند تنها تقلید

 كه ، دارد كجروي به خاصي تمايل آموز دانش هر كه ديد خواهد بشناسد را وزانآم دانش كند سعي و دهد

 معلم اگر اما كند جلوه نامربوط شود مي داده آموزش كه درسي موضوع با كجروي اين است ممکن ظاهر در

 هاستفاد بکشاند درس به را آموز دانش كه اي وسیله بعنوان آن از تواند مي بخوبي دهد نشان ابتکار كمي

 مي بیهوده را خود وقت كالس عقب در آموزي دانش كه شديم متوجه كالسي در اگر مثال بعنوان. كند

 او باشد داشته عالقه طراحي به اگر مثالً دارد عالقه موضوعي چه به آموز دانش اين كه كنیم بررسي گذراند

 سبب موضوع همین و كند طراحي درس قالب در كه كرد تشويق را
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 در را مهمي نقش چنین كه واقعیت اين و بفهمد بهتر شود مي آموخته كالس در كه وعيموض كه شود مي

 بي توان مي كه است اي نمونه اين و دهد مي رضايت و اعتماد حس آموز دانش به كند مي ايفا كالس

 كرد تبديل بیشتر يادگیري براي انگیزش و اشتیاق و شور به را عالقگي بي و حوصلگي

 انگیزه ايجاد روش ترين مهم وزآم دانش مشاركت -

 پیش نظر تبادل و بحث جهت مناسب فرصت و باشد داشته وجود سؤال كافي اندازه به درس كالس در اگر

 خودش اطراف جهان به نسبت محصل نگرش ، شود مي فهمیده خوب درسي مطلب آنکه بر عالوه آيد

 فهمیدن كه كند مي درك آموز دانش يكالس چنین در.بود خواهد منطقي و گرايانه واقع ، مثبت نگرشي

 نشود مطرح منطقي هاي بحث و باشد نداشته وجود سؤال درس كالس در اگر.  است ارزش نوع بهترين

 .باشد تسلیم بايد كه ابزاري آنهم بیند مي ابزار يك را خود محصل

 و پرسش طريق از.  سپارد مي خاطر به اجباراً و دارد مي بر يادداشت نفهمیده و كند مي گوش ناخواسته

 بحث در و شود برانگیخته كنجکاويشان حس تا گیرند بکار را خود فکر كه بخواهیم آموزان دانش از پاسخ

 در مفید روشهاي از يکي را پاسخ و پرسش روش ، تجربه طول در.باشند داشته مشاركت پاسخ و پرسش

 از يکي پاسخ و پرسش روش.  آموخت انديشیدن و كردن فکر آموز دانش به بايد دانم مي  رياضي آموزش

 بتواند و باشد جواب اين پي در كنجکاوي حس با آموز دانش شود مي باعث كه است مفیدي روشهاي

 .گیرد فرا را انديشیدن

 مناسب آموزشی محیط و فضا كردن فراهم -2

 درس هاي السك بودن پرجمعیت دارند كار و سر آن با آموزان دانش و رياضي دبیران كه مشکالتي از يکي

 فراهم آموزان دانش براي فضايي بايد دلیل اين به دارد آموزان دانش يادگیري در مستقیم تاثیر باشدكه مي

 ذكر به الزم. برند كار به اجرايي روش در را فردي هاي فعالیت و كنند فکر آزادانه بتوانند فضا آن در كه شود
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 كالس رواني و عاطفي فضاي اگر يادگیري فرايند و موزشآ سطح ارتقاء در تالشها تمامي رغم علي   كه است

 محبت و دوستانه فضايي در را خود حضور معلم اگر.بود نخواهد مفید چندان نتیجه معموالً نباشد مناسب

 اجبار شکل يادگیري ، نرساند اثبات به آموزان دانش يادگیري و مساعدت و كمك براي فردي عنوان به آمیز

 .گیرد يم  خود به تحمیلي و

 

 : رياضی تدريس براي پیشنهادي هاي راه

 بهره الزم مواقع در معلومات آن از بتواند تا. باشد سهیم خويش رياضي معلومات كسب در بايد آموز دانش

 تدريس و زده محك را آموز دانش قبلي معلومات جديد مفهوم يك تدريس از قبل بايد معلم.  كند برداري

 آموزان دانش براي را درس هدف تدريس از قبل. نمايد استوار او قبلي لوماتمع پايه بر را جديد مطالب

 رغبت قوي انگیزه ايجاد با بپردازند رياضي مفاهیم يادگیري به بصیرت و بینش با ها بچه تا نمايد روشن

 در كودكان چون. بگیرد صورت مشکل به آسان از يادگیري. برانگیزد درس موضوع به نسبت را آموزان دانش

 وسايل و اشیا از كه است الزم مفهوم يك يادگیري براي هستند عملي تفکر رشد ي مرحله در مقطع اين

 بتوانند ها آن تا شود فراهم كودكان براي مختلف هاي موقعیت بايد كالس در. كنند استفاده بیشتري عیني

 .است كار اصلي قسمت ،بازي كنند دستکاري را اشیا

 ها داده وتحلیل تجزيه

 كتابها گردهمايیها، ها، جلسه آموزشي، كالسهاي در مکرر ما. دانید مي را اش بقیه« ...  كودك با كه ونچ »

 ابعاد به حال به تا آيا اما. خوانیم مي و شنويم مي را پرمعني و دلنشین بیت اين معلمان، ويژه نشريات و

 زبان بايد چگونه و است زباني چگونه زبان اين میدانیم آيا واقع در ايم، كرده فکر كودكي زبان گوناگون

 :زد حرف توان مي گوناگون هاي زبان به كودكان با كنند؟ درك را ما حرفهاي كودكان كه بگشايیم
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 با و گوناگون سنین در كودكان همه كه زباني گوياترين و بهترين اما...  و متل زبان شعر، زبان قصه، زبان

 .است بازي زبان كنند، درك را آن توانند مي متفاوت هوشي هاي بهره

 و دهند مي نظر دارند، استقالل كودكان بازي، در. است كودك دنیاي به اي پنجره و زندگي جوهر بازي،

 بازي، هنگام. است كودكان يادگیري راه پرمعناترين و مؤثرترين بازي،. كنند مي حل را خويش مشکالت

 عاطفي، فکري، پرورش كند، مي تجربه يابد، مي اي هتاز هاي راه كند، مي ريزي برنامه كند، مي فکر كودك

 درسي هاي برنامه براساس و مدرسه محیط و درس كالس در كه هايي بازي...  و يابد مي اجتماعي و جسمي

»  گیرند، قرار توجه مورد شده ريزي برنامه و هوشمندانه شکل به و پرورشي و آموزشي هاي هدف تحقق و

 اي شايسته شکل به يادگیري ـ ياددهي فرايند در آنها از توان مي و وندش مي نامیده«  آموزشي بازي

 .كرد استفاده

 «است كودك تفکر بازي» اينکه وخالصه

 تفسیراطالعات

  بهتراست باشندو مي وجوش وپرجنب فعال همگي هستندو ونشاط سرشارازانرژي كودكان چون دركالس 

 .نمايند شركت درآن رگیرندوفعاالنهقرا محورتدريس گرددتاخودشان استفاده ازروشهايي

 : موقتی صورت به جديد راه انتخاب

 در نمودم سعي ابتدا كودكان اين يادگیري مشکل رفع و آمده دست به هاي حل راه دقیق اجراي منظور به

 بیشتر يادگیري براي شدم متوجه و نمايم درگیر يادگیري موضوع با را آنان مستقیما مفهوم هر يادگیري امر

 مفهوم آن با رابطه در تر ساده ذهني هاي فعالیت سري يك انجام به احتیاج كودكان اين ، رياضي اهیممف

 .وجودخواهدداشت دايمي بصورت شان درذهن دهند انجام رابابازي اگرآن دارند،كه

 .آورم امي ر ام داده انجام مواردباال به باتوجه راكه چندمثال درپايین مثال عنوان به
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 دوم درپايه اعتس تدريس-الف

 سه تا سه ويا دوتا  تا يادبگیرددو بايد آموز دانش  ساعت ازتدريس قبل صفحه 1تا2 ابتدايي دوم پايه دركتاب

 صورت رابه ها وآن آورده رادرحیاط آموزان دانش مطلب اين تدريس براي.بشمارد تا پنج تا پنج ودرنهايت تا

 دايره وبازهم آورده بیرون رابه ها بعدآن روز چند.دهم  يم كارراانجام اين بازي وبا گذارم مي وار دايره

 راانجام كارساعت خواهیم مي گويیم هامي آن وبه قرارداده دايره خطوط نفررادرروي 12و وارقرارداده

 تادرجیب هرنفرداده به مخفیانه هم شماره يك وسپس.دهیم مي 12تا 1از شماره هرنفريك وبه.دهیم

 .هاهستند دقیقه هاي شماره همان كه.كند خودقايم

( ساعت دادن نشان براي) كوتاه دونفرديگررانیزباطناب ورزشي وباطناب قرارداده نفررادرمركزدايره يك سپس

 وسپس كرده راعوض ودقیقه ساعت وهربارجاي. دهیم قرارمي(  دقیقه دادن نشان ي برا) بزرگ وباطناب

 كنیم تکرار بايد چندبار دقیقه براي ليو گويند مي درست معموال كه. پرسیم رامي ساعت ها ازبچه

 است ايستاده او شماره شماردرروي عقربه طناب راكه نفري از وبعدازهربارپرسیدن

 .دهد نشان است كرده مخفي خود درجیب كه را عددي ها بچه جواب بعداز خواهیم مي 

 هردانش بعدي ي حلهومر.كنند مي بیشتردقت بود غلط واگر شوند مي تشويق آموزان دانش بود درست اگر

 وهرروز كرده نصب نیزدركالس ساعت ويك.آورد مي كالس وباخودبه كرده درست ساعت آموزيك

 .يادبگیرند آنها تمامي تاديگر پرسیم ازچندنفرمي

 محور آموزش-ب

 كه كشیم مي خطي دركالس زمین ودرروي گذاريم مي پرش مسابقه دركالس اول تدريس اين انجام براي

 دانش شود مي حساب باجمع آنها مقدارپرش.دوباربپرد بايد جمع تدريس براي آموز دانشهر.دارد شماره

 .هستند برنده بتوانندبیشتربپرند كه آموزاني
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 بدون آموزان دانش درپايان. پرد مي بارآقاخرگوشه شودواين مي داده آموزش تابلو بعددرروي ودرمرحله

 .كنند مي نظرراحل مورد صفحه خودشان معلم كمك

 وفرد اعدادزوج تدريس-پ

 ها دانه اين ها بچه. گذاريم مي دراختیارآنان گروهي صورت رابه تايي ده يکي هاي دانه آموزان دانش ابتدابه

 بله كنم؟ درست دوتايي دسته ويك كنم جفت هارا آن توانم مي آيا تا2 دهند مي هستند؟جواب چندتا

 قبلي سؤالهاي وهمان دهم قرارمي  ها آن رادراختیار دانه 8 طور وهمین تادانه 6 طور وهمین دانه تا4 سپس

 ومي. گذارم مي آنان رادراختیار تايي1و تايي 7و تايي 5و تايي 1 هاي دانه حاال. است بله وجواب. پرسم رامي

 يکان كه هرعددي گیريم مي ونتیجه.بگو برايم شدند دوتادوتامي راكه عددها هااين بچه گويم

 .است دوتايي يا زوج دارد(0،2،4،6،8) 

 روي گويیم رامي آموزان دانش وسپس كرده رسم دركالس لي لي بازي صورت به جدولي بعدي ودرمرحله

 رادنبال بازي اين تمام شوق هابا بچه.خواهدشد برنده نکرد واگراشتباه نکني واشتباه بپري بايد زوج اعداد

 . است شده جلب بازي طرف به وحواسشان كرده

 تکرارمکررات تاباعث.كنیم مي راعوض اعداد هاهم وقت بعضي.بپرد فرد اعداد روي بايد آموز بعددانش مرحله

 .وادارشوند فکركردن ندهندوبه كارراانجام اين ديگران هاازروي وبچه. نشود

 طرح اجراي ضرورت

 میانگین وپاسخ پرسش ي ها روش هستند،وبا وجوش بسیارپرجنب آموزان ازدانش بعضي كه اين به باتوجه

 پايین هاي پايه آموزان دانش كه، ازهمکاران بسیاري نظر به باتوجه ودرضمن آيد مي پايین يادگیري هاي

 الزم «است تفکركودك بازي »كه ازبزرگان بسیاري سخن به باتوجه وهمچنین دارند بازي به بیشترتمايل

 .نمايم وجوش وپرجنب فعال توانم ديگرراتامي ومطالب دروس اين كه ديدم
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 تر شیرين وبرايشان يادگرفته تري عمیق طور رابه درس  آموزان دانش آموزشي هاي بازي در وهمچنین

 .بود ترخواهد وجذاب

 اجرايی هاي حل راه توافق

 راموردتمجید طرح همگي شد صحبت باهمکاران طرح موفقیت میزان درخصوص طرح ازاجراي پس

 .است بوده موفق طرح اجرا گام تااين كهمعتقدبودند القول متفق همه اجرايي حل راه قراردادندودرمورد

 بهینه تأثیراقدام ي ها،درباره داده گردآوري 

 توسط شده ارائه نظرات از استفاده با يا خود ابتکار به درس كالس در بیش و كم كه هايي طرح با گرچه

 روند در اي مالحظه قابل پیشرفت نمودم اجرا گوناگون هاي كتاب مطالعه از بردن بهره با يا همکاران

 دانش از ارزشیابي قالب در گروه دو بین اي مقايسه بود الزم همچنان شداما ايجاد ضعیف كودكان يادگیري

 ضعیف كه آموزاني دانش و كردند مي درك را رياضي مفاهیم بودن مشکل ابتدا از من نظر به كه آموزاني

 نسبت به كه نمودم مشاهده مقايسه اين در و گیرد انجام داشتند خاص تمرين به احتیاج و شدند مي قلمداد

 كه موضوعي - ام شده مطلب يك روي بر آموزان دانش اين حواس تمركز درجه افزايش به موفق زيادي

 . باشد مي رياضي درس در خصوص به دروس تمام در يادگیري اساس

 رضايت واين كردند يم حل كمك رابدون...... ،و ،محور ساعت مطالب نیز بودند ضعیف قبال كه آموزاني دانش

 .بود بخش بسیارلذت من براي نسبي بخشي

 ( 2)شواهد تحلیل

 .دادند مي نشان ازخود چشمگیري فعالیت رياضي درزنگ و شده مند عالقه رياضي درس به آموزان دانش - 

 .آورد وجود به همکاران بین فکري هم و بحث براي اي زمینه - 

 .گرفت يم صورت پايدارتر و تر عمیق يادگیري - 
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 .كردند مي رضايت ابراز فرزندانشان پیشرفت از والدين - 

 .اند يادگرفته بسیارشیرين رابابازي...... ومحورو ساعت بادقت ها بچه ـ 

 واعتباربخشی ارزشیابی

 شناختم مي كه وكارشناساني نظران وصاحب همکاران كلیه ارزيابي رادرمعرض طرح ي ،نتیجه درپايان

 نقطه ، برطرح گذاشتن صحه هاضمن ازآن تعدادي. قراردادم بودم، كرده مصاحبه طرح ونپیرام آنها قبالًبا

 رابطه دراين آموزانش بادانش وكه كردم صحبت نیز خودم پايه هم همکار نمودندوبا خودراعنوان نظرات

 .وردآ بدست مطلوبي ي دادونتیجه خودانجام دركالس واونیز نهادداده راپیش روش اين او وبه داشت مشکل

 چگونه ها بچه پرسیدم ازايشان كه آمدهنگامي كالسم نیزبه ديگري مدرسه دوم پايه معلم كه ودربازديدي

 شما كه وبسیارتشکركرد، كرده تعجب انها توسط رياضي مطالب وفهمیدن بودن ازحاضرجواب ايشان بودند

 .بیاوريد خودبوجود رادركالس شادي روحیه ايد توانسته

 دفترآمدگفت به كه هنگامي. باشد داشته بازديدي ازكالسم كه خواستم نیز رمدرسهازمدي مدتي گذشت طي

 وبسیارخوشحال.كنید تفهیم راخوب................ و ساعت نیز كالس آموز دانش ترين ضعیف به ايد شماتوانسته

 بود

 .(داشت آنها روي كافي بودوشناخت خودش كالس گذشته سال كالس اين چون)

 برايت يادگرفتي راخوب اگرساعت كه بودم گفته دخترم به: آمدوگفت مدرسه به ازاولیا بعديکي چندروز

 گرفته ساعتي وبرايش.دهد مي جواب كامل پرسم رامي ازاوساعت هرچه كه بینم مي واالن.خرم مي ساعتي

 .بدهید ايشان به شما كه ام آورده مدرسه وبه ام
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 تابلو پاي نیزبراي ضعیفم آموز دانش حتي بپرسم........... ....و ساعت،محور خواستم مي كه هنگامي نیز خودم

 كه شدم مي خوشحال نیز ومن.بپرسید ازمن: گفت ومي داشت عجله دادن راجواب........و وساعت  آمدن

 .بیاموزم آنها به را مهم مطالب بازي باروش ام توانسته

 پیشنهاد يك

 سعي كه خواهم مي كنند مي تدريس ابتدايي قطعدرم كه كساني مخصوصاً خود همکاران ازتمامي درپايان

 «ديو»ها بچه ذهن مايه خمیر تا كرده تواننداستفاده مي كه وازهرروشي نکرده رابهانه وسايل كمبود كنند

 هاي باروش من زيرا.است كاربردي آن مراحل وتمام شان زندگي براي كه باشد شیريني درس بلکه رياضي

 .كنند شماري لحظه رياضي زنگ براي كه كنم كاري توانستم ومسابقه بازي
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