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 :تقدیر وتشکر

 من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 

كه با دلسوزی و شهيدعبدالخالق كردوجي اودك  رسه وهمه ی پرسنل محترم مدرسهاز مدیریت محترم مد

 . متحمل زحمات فراوان گردیده اند تشکر مي نمایم راهنمایي هایشان در مدت تحقيق 
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 چکیده 

مبحث در درس ریاضي  كهمي كنند اذعان   همه ی معلمان و همکاران من كه پایه دوم را تدریس مي كنند،

بحثي بسيارمهم است  برای دانش آموزان ونحوه ی آموزش این كاربرای آنها.... ساعت ،محور، اعدادزوج وفرد و

همه ی همکاراني كه دراین پایه تدریس داشته اندمعتقدبودندكه این مباحث تاسالهای بعدی نيزبدرددانش .

نظرات آنها رایادداشت نمودم سپس به مطالعه .تندآموزان مي خورندوبرخي تجربه های عملي مفيدی داش

ازبچه ها نيزنظرسنجي كردم كه .چندكتاب واستفاده ازمطالب یکي دو سایت آموزشي اینترنتي پرداختم

تدریس درمحيط كالس بهتراست یا حياط مدرسه سپس با مدیرمدرسه هماهنگي كردم كه كدام زنگ 

 .تا تدریس رادرحياط انجام دهم.ورزش ندارند 
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 :مقدمه

ریاضيات بزرگترین ميراث بشریت مي باشند ، و ایجاد و ابداع آن صرف نظر از قواعد علمي و موارد استعمار  

از نظمي فکری همانند ادبيات و موسيقي كه از مهمترین افتخارات آدمي است در جامعه امروزی به هر 

ستقيم تأثير و دخالت ریاضي را مي بينيم و كمترین ای از علوم كه بنگریم به طور مستقيم یا غير م شاخه

این شاخه از علوم نيز همانند تعليم احتياج به . تأثيری كه مي توان داشته باشد ایجاد نظم افراد است 

و . امروزه اگر علمي را نتوان به زبان ریاضي بيان كرد علم نمي باشد . یادگيری مفاهيم ابتدایي و پایين دارد 

مندی  مي رسد با یهره نظر پس به  فراگيران مي باشد  اقتصادی و اخالقي حق علوم  از لحاظ  چه این علم 

های متنوع و جذاب كودكان  های مناسب آموزش توسط آموزگاران و با روش از امکانات و به كار بستن شيوه

 . را به ارزش و اهميت این درس عالقمند و مطلع نمود

سابقه آموزش ریاضي . مربوط به آموزش و یادگيری ریاضيات مي شودآموزش ریاضي یعني هر چيزی كه 

بعنوان یك رشته دانشگاهي به كمتر از یك قرن مي رسد زمان شروع این رشته از هنگامي بود كه آموزش 

 .معلمان به دانشگاهها برده شد 

اضيات بپردازیم قبل از آنکه به آموزش ریاضيات و راهکارهای آن بپردازیم الزم است كه به معرفي ری

ریاضيات پيش آهنگ دانش هاست هر كس كه .ریاضيات چيست و با چه دیدی باید ریاضيات را درك كنيم

علمای ریاضي و . مي خواهد درست بيندیشد و بهتر فکر كند ناگزیر است كه با ریاضيات آشنا شود
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بر . ش ریاضي نباشد علم نيست دانشمندان در رشته های مختلف بر این باورند كه هر علمي كه زیر بنای دان

اساس این اندیشه بزرگ باور فرهنگي مربيان ما در این راستا حائز اهميت بسيار خواهد بودتا بتوانند بستر 

در چنين شرایطي نظام تعليم و تربيت مي تواند مدعي و منادی .الزم را برای تعميق این مؤلفه فراهم نمایند

در . و مفروضه اصلي در تمامي دروس علوم پایه های تحصيلي باشداحياء دانش ریاضي بعنوان زیرساخت 

آموزش ریاضيات نه تنها یك علم .دنيای امروز علم ریاضي به منزله خون در پيکره عظيم سایر علوم مي باشد

ذهن های خالق ، مبتکر ،جسور به منظور پاسخگویي .است بلکه الگویي است برای آموزش صحيح سایر علوم 

پيرامون خود بي شك منتج از یك نظام یافتگي است كه ماهيت دانش ریاضي این توانایي را به سؤاالت 

فتح كرات آسماني ، پرتاب سفينه ها ، ساخت زیر دریایي های هسته ای و .خواهد داشت تا آن را احيا كند

كدام پاسخگوی ورود به دنيای فرا پيچيده با برخورداری از دهها ، صدها و هزارها تکنولوژی مدرن كه هر 

از این رو مي توان گفت آموزش صحيح .بخشي از معضالت جامعه بشری در این هزاره شگرف مي باشد

 .بنابرین آموزش ریاضيات از اهميت زیادی برخوردار است. ریاضي یعني آموزش صحيح همه علوم

 

 اهداف تحقیق

 آموزش ساعت ودقيقه به سبك بازی های كودكانه 

 ی محوربه سبك بازیثبات وپایداری یادگير 

 آموزش ویادگيری جذاب بحث اعدادزوج وفرد 

 احساس رضایت دروني معلم ازآموزش 
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 بانشاط سازی آموزشي كالس درس 

 احساس شادی دروني دانش آموزان دریادگيری 
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 بیان مسئله

ب اززماني كه دانش آموزبوده ام درس ریاضي راخوب جواب داده ولي دربعضي ازمواردكه یاتدریس معلم خو

این مسئله كه درزمان های گذشته . نبوده دچارمشکل شده وتمامي این مسائل به این مطلب برمي گشت

 ...استفاده ازروشهای فعال تدریس نبوده ویا

اززماني كه معلم شده ام دوست داشتم كه دانش آموزانم این درس رابه خوبي یادگرفته و برای هميشه به 

ن رایادگرفتي دیگر نيازی به خواندن وپيداكردن اضطراب در شب ذهن بسپارند زیراتنهادرسي كه اگرآ

 .امتحان آن نداری ولي متأسفانه امروزه چنين نيست

ازاین رو تصميم گرفتم با روشهای مختلف آموزش ویادگيری قسمت های مختلف درس ریاضي رایادگرفته  

 .وبرای دانش آموزان آن راباروشهای شيرین وجذاب بيان نمایم 

مسائلي كه درپایه دوم ازنظر تمامي همکاران مشکل بوده ویاددهي آن نيازبه حوصله وزمان بيشتری  ازجمله

 .است ( آموزش ساعت وآموزش محورواعداد زوج وفرد)داردبحث 

 .لذا تصميم گرفتم كه ازهرطریق ممکن این مطالب راباروشهای مختلف یادداده وتأثير آنرانيز ببينم
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 بیان وضعیت موجود

تدریس  علي آبادكتولدرشهرستان واقع   شهيدعبدالخالق كردوجي اودك دردبستان  ، اعظم زرندیاینجانب 

مدرك تحصيلي من فوق دیپلم . ماه است كه در خدمت آموزش و پرورش هستم  4سال و  02مدت .مي كنم

دی نيزازآنهامدارج البته تعدا. دارای سوادمحدودی هستند ی دانش آموزاناكثر اوليا.است  ادبيات فارسي

كه به .باالی علمي راگذرانده اندوسطح مالي خانواده ها متوسط است البته برخي نيز سطح مالي پایيني دارند

 .نوبه ی خود فقر فرهنگي رانيز شامل مي شود 

كه دسترسي .ووسایل آزمایشگاه وكمك آموزشي درانبارهستند.درضمن فضایي برای آزمایشگاه نيز وجودندارد

البته بعضي ازوسایل كمك آموزشي باكمك مدیردركمدهای كالسي .ها قدری زمان گيرومشکل است به آن

 .قرارداده شده اند
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 مربوط به آن مالك ها ونشانگرهاي  

كه بسيارفعال وپرجنب وجوش بوده واگرروش تدریست جذاب .نفردانش آموزداشتم  16 من دركالس خود

ی دونفره هنگام تدریس ویامشغول كردن خودبه مسائلي یواشکي به صورت نباشد چه بسا باصحبت كردن ها

غيرمستقيم اززیربارمسئوليت وگوش دادن درس ودرنتيجه یادگيری آن شانه خالي كرده وباعث ضعفي 

 .مي شوند  دركالس درس

 .آن چه الزم است تغييریابد

دانش آموزان پایه های پایين كالس های ریاضي به خودی خودكسالت آوروخسته كننده هستند وبرای  

مشکل ترمي شوند ودراین حين الزم است كه این كسالت وروحيه خسته كنندگي ازاین كالسها برداشته 

 .شودوبه جای ان روحيه شادوسرزندگي قرارگيرد

درضمن هميشه تمامي چيزهایي كه مابرای تدریس خودنيازداریم دردسترس مانيست واین هنرماست كه 

زم برای تدریس فعال غول نسازیم بلکه ازكمترین آنها بيشترین استفاده راببریم وقبل ازاینکه ازنبودوسایل ال

 .دانش آموزان راخالق كنيم خودخالق كارهای زیبا باشيم
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 ( :1شواهد )گردآوري اطالعات 

يان گذاشته و با مساله عدم عالقه مندی دانش آموزان به درس ریاضي را با جمعي از همکاران با سابقه در م 

همه ی همکاران با عالقه ی بسيار در بحث شركت كردند و نظرات مفيدی .هم به بحث و گفتگو پرداختيم 

با مراجعه به كتاب ها و نشریات گوناگون هم به مطالب جالب و قابل توجه در این زمينه دست ..ارایه نمودند

کالت یادگيری تعدادی از دانش آموزان در یافتم پس از گفتگو های بسيار در زمينه ی علل ضعف و مش

درس ریاضي مطالب جمع آوری شده مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت مشکالتي كه در این باره وجود داشت 

... ،نظير روش تدریس معلم ،تفاوت های فردی دانش آموزان ،مسائل كمك آموزشي ،محيط فيزیکي كالس و 

 .فهرست گردید 

كالس درس متکلم وحده هستند و درس ریاضي كه مخصوصا در پایه دوم باید با معلمين ما معموال در  -

روش های گوناگون تشریحي،تشبيهي،استفاده از مثال ،تجربه و مشاهده های عيني ،استفاده از مدل و 

 .تدریس شود به روش زباني و قاعده گویي محدود شده است ( …كاوشگری و
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ندیده به طور مثال با اصول یادگيری آشنا نيست كه بتواند از آن در معلم آن طور كه باید آموزش الزم را -

 .امر تدریس بهره گيرد 

وسایل كمك آموزشي كه نقش مهمي در ارائه مفهوم ریاضي دارند به حد كافي در اختيار معلم و دانش -

 عدم ارتباط ریاضي در پایه های مختلف--.آموز نيست 

 يم از نظر رشد جسمي و هوشنقش خود دانش آموز در گيرایي مفاه-

 :نکاتی چند در باره آموزش ریاضی 

در حين مطالعه و جمع آوری اطالعات در پي مطالبي بودم كه مرا در امر تدریس و رفع مشکالت یادگيری 

كودكان راهنما باشد كه به نظریه اسکينر در كتاب نظریه های یادگيری برخوردم او معتقد است یادگيری در 

 ترین وجه انجام مي گيردكهصورتي به به

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

یعني بالفاصله پس از یك تجربه . به یادگيرندگان درباره ی یادگيری شان بازخورد فوری داده شود( ب 

 .آن لحاظ اشکاالتي دارندیادگيری به آنان گفته شود كه اطالعات مورد نظر را درست یادگرفته اند یا از 

 .یادگيرندگان بتوانند با سرعت متناسب خود یاد بگيرند( ج

او در رابطه با . او با تجربه ی دست اول متوجه شد كه این اصل در كالس های درس به كار برده نمي شوند 

 00در »:به عمل آورد چنين اظهار نظر كرد  0915دیداری كه از یکي از كالس های درس دخترش در سال 
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نوامبر من به عنوان پدری كه از كالس درس فرزندش دیدار مي كند در صندلي آخر یك كالس درس 

 ناگهان وضعيت كامال مبهم به نظر رسيد درآن جا بيست موجود.ریاضي نشسته بودم 

دانيم مي  فوق العاده با ارزش وجود داشتند معلم كالس تقریبا بر خالف تمامي آنچه كه ما درباره یادگيری

قابل ذكر است كه معمول ترین روش یادگيری روش سخنراني است و در این روش هر سه اصل .عمل كرد 

در زمان حال و در بعضي از مدارس فعلي ما نيز غالبا از كودكان مدارس ابتدایي .باال زیر پا گذاشته مي شود 

عداد و نيز تفهيم مفاهيم به خواسته مي شود به جای یادگيری مفاهيم ریاضي از طریق بررسي ماهيت ا

در امر تدریس هر مفهوم .كمك معلم مجموعه های تازه ،لغات و اعمال ریاضي جدید را به ذهن بسپارند 

 :درس ریاضي سير تفکر دانش آموز را نيز باید مدنظر قرار داد كه مراحل آن به شرح زیر مي باشد

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

 برانگيزد ،

ثانيا هدف درس را روشن نماید ،ثالثا معلومات قبلي دانش آموزان را بررسي كرده و مطالب جدید را بر پایه 

 .معلومات قبلي او تدریس كند 

كه پيش بيني معلم درس تازه را عرضه مي كند و به اصطالح موضوع جدید را با توجه به هدف هایي :عرضه 

 .كرده است به دانش آموزان تدریس مي كند 

ارتباط بين معلومات قبلي و درس برقرار و مقایسه به عمل مي آید و در این مقایسه است كه به : مقایسه 

اصول كلي دست پيدا مي كنند در تدریس ریاضيات معلم در این مرحله به قاعده دست پيدا مي كند و 

 .رد تعاریف را به دست مي آو
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نتایج به دست آمده در مرحله سوم كه در ریاضي قاعده گفته مي شود در مواقع مقتضي و همانند : تعميم 

در این . مانند حل مسائل ریاضي بعد از یادگرفتن قاعده روابط ریاضي: كاربرد و تطبيق.،تعميم داده مي شود 

ودی و فعال ، از جمله روش های جدید جا الزم است به این موضوع نيز توجه داشته باشيم كه روش های شه

تدریس ریاضيات ابتدایي هستند كه در چند سال اخير بر اثر تحوالت به وجود آمده در علم و هم چنين 

پيشرفت های روان شناسي و تعليم و تربيت به وجود آمده و در كشورهای پيشرفته جهان در زمينه تدریس 

فداران روش شهودی عقيده دارند سهم عمده یادگيری به خصوص طر. ریاضيات مورد استفاده قرار گرفته اند

در این روش وسایل كمك آموزشي نقش مهمي در تدریس . در مورد انسان از طریق بينش انجام مي گيرد 

مي كند كه دانش آموزان با مشاهده مراحل به   پيدا مي كنند و معلم مراحل درس را طوری تنظيم و ارایه

 .پي به حل مسئله مي برند كه منجر به یادگيری مفاهيم درس مي شود  هم پيوسته كار آموزش

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

 ایجاد انگیزه در دانش آموزان -

 .مي كنند از آن فرارآیا تا كنون به این فکر كرده اید كه چرا دانش آموزان به ریاضيات عالقه نداشته و 

نخستين هدف معلم كارآمد این است كه در دانش آموزان انگيزه . چرا ریاضيات را پایه ای یاد نمي گيرند

ایجاد كند كه تالش كنند در یادگيریشان از منابعي كه در اختيار دارند استفاده كنند و تنها به معلم متکي 

تقالل فکری برسند پس از اتمام تحصيل قادر خواهند بود نباشند و دانش آموزاني كه بتوانند به چنين اس

. و آنهایي كه تنها به معلم متکي بوده اند قادر به انجام این كار نيستند. بدون معلم به تحصيل ادامه دهند

معلم باتجربه مي داند كه اگر بنا باشد در دانش آموزان انگيزه ایجاد كند باید مطالب بسياری عالوه بر كتاب 

در مدارس هميشه با دانش آموزاني مواجه مي شویم كه نياموخته اند چگونه .درسي آموزش دهدهای 

 .بخوانند كه بفهمند و بدون درك مطلب نيز عالقه بوجود نخواهد آمد
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نمایش صامت ، ایفای نقش بازی و .راههای بسياری وجود دارد كه معلم مي تواند این انگيزش را بوجود آورد

اگر معلم حوصله به خرج . مونه از شيوه هایي هستند كه مي توان مورد استفاده قرار داد تقليد تنها چند ن

دهد و سعي كند دانش آموزان را بشناسد خواهد دید كه هر دانش آموز تمایل خاصي به كجروی دارد ، كه 

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

كمي ابتکار نشان دهد بخوبي مي تواند از آن بعنوان وسيله ای كه دانش آموز را به درس بکشاند استفاده 

بعنوان مثال اگر در كالسي متوجه شدیم كه دانش آموزی در عقب كالس وقت خود را بيهوده مي . كند

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

مي شود كه موضوعي كه در كالس  را تشویق كرد كه در قالب درس طراحي كند و همين موضوع سبب

آموخته مي شود بهتر بفهمد و این واقعيت كه چنين نقش مهمي را در كالس ایفا مي كند به دانش آموز 

ي توان بي حوصلگي و بي عالقگي را به شور و حس اعتماد و رضایت مي دهد و این نمونه ای است كه م

 اشتياق و انگيزش برای یادگيری بيشتر تبدیل كرد

 مشاركت دانش آموز مهم ترین روش ایجاد انگیزه -

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

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

يدن در چنين كالسي دانش آموز درك مي كند كه فهم.نگرشي مثبت ، واقع گرایانه و منطقي خواهد بود

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

 .محصل خود را یك ابزار مي بيند آنهم ابزاری كه باید تسليم باشد



برای خرید فایل قابل . ایل فقط برای مشاهده است ف ینا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 

17 
 

از طریق پرسش و . ناخواسته گوش مي كند و نفهميده یادداشت بر مي دارد و اجباراً به خاطر مي سپارد 

آموزان بخواهيم كه فکر خود را بکار گيرند تا حس كنجکاویشان برانگيخته شود و در بحث  پاسخ از دانش

در طول تجربه ، روش پرسش و پاسخ را یکي از روشهای مفيد در .پرسش و پاسخ مشاركت داشته باشند

ز روش پرسش و پاسخ یکي ا. مي دانم باید به دانش آموز فکر كردن و اندیشيدن آموخت   آموزش ریاضي

روشهای مفيدی است كه باعث مي شود دانش آموز با حس كنجکاوی در پي این جواب باشد و بتواند 

 .اندیشيدن را فرا گيرد

 فراهم كردن فضا و محیط آموزشی مناسب -2

یکي از مشکالتي كه دبيران ریاضي و دانش آموزان با آن سر و كار دارند پرجمعيت بودن كالس های درس 

ستقيم در یادگيری دانش آموزان دارد به این دليل باید فضایي برای دانش آموزان فراهم مي باشدكه تاثير م

الزم به ذكر . شود كه در آن فضا بتوانند آزادانه فکر كنند و فعاليت های فردی را در روش اجرایي به كار برند

ی عاطفي و رواني كالس علي رغم تمامي تالشها در ارتقاء سطح آموزش و فرایند یادگيری اگر فضا   است كه

اگر معلم حضور خود را در فضایي دوستانه و محبت .مناسب نباشد معموالً نتيجه چندان مفيد نخواهد بود

آميز به عنوان فردی برای كمك و مساعدت و یادگيری دانش آموزان به اثبات نرساند ، یادگيری شکل اجبار 

 .مي گيرد  و تحميلي به خود

 :تدریس ریاضی  راه هاي پیشنهادي براي

تا بتواند از آن معلومات در مواقع الزم بهره .دانش آموز باید در كسب معلومات ریاضي خویش سهيم باشد 

معلم باید قبل از تدریس یك مفهوم جدید معلومات قبلي دانش آموز را محك زده و تدریس . برداری كند 

ل از تدریس هدف درس را برای دانش آموزان قب.مطالب جدید را بر پایه معلومات قبلي او استوار نماید 
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روشن نماید تا بچه ها با بينش و بصيرت به یادگيری مفاهيم ریاضي بپردازند با ایجاد انگيزه قوی رغبت 

چون كودكان در .یادگيری از آسان به مشکل صورت بگيرد .دانش آموزان را نسبت به موضوع درس برانگيزد 

عملي هستند برای یادگيری یك مفهوم الزم است كه از اشيا و وسایل این مقطع در مرحله ی رشد تفکر 

در كالس باید موقعيت های مختلف برای كودكان فراهم شود تا آن ها بتوانند .عيني بيشتری استفاده كنند 

 .اشيا را دستکاری كنند ،بازی قسمت اصلي كار است
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 یی پایه ابتدایـیراهکـارهــایی در مـــورد ریاضـــی دوره ابتدا

بسياری از . درصد دانش آموزان مقاطع مختلف معموالً در درس ریاضي مشکالت اساسي دارند 51بيش از 

در ابتدای سال . دانش آموزان حتي در ساده ترین مطالب ریاضي مربوط به سال های قبل اشکال دارند

یه بسيار زیاد است و دانش آموزان تحصيلي معموالً مشکالت یادگيری ریاضي به دليل فراموشي مطالب پا

علل بسياری . كشش الزم برای یادگيری ریاضي را ندارند و وقتي كه مطالبي را تدریس مي كنيم نمي فهمند

پایه ضعيف در درس ریاضي از سال های قبل ،كم : از جمله آن ها. در ضعف ریاضي دانش آموزان نقش دارند

نداشتن اعتماد به نفس در درس ریاضي، مشکالت جسمي بعضي هوشي و دیرآموزی بعضي از دانش آموزان، 

اقدام هایي كه برای چنين دانش آموزاني مي توان انجام داد به قرار .از دانش آموزان، سوءتغذیه، ضعف چشم

 :زیر است

برگزاری امتحانات به صورت كتاب باز . ابتدا باید در چند جلسه اعتماد به نفس دانش آموزان را تقویت كرد

(open book )باید آنها را تشویق كرد كه . مي تواند انجام شود تا دانش آموزان اعتماد به نفس پيدا كنند

اگر دانش آموزی تمریني را حتي . خودشان مطالب را یاد بگيرند و تمرین ها را حل كنند و زود نااميد نشوند

هر بار كه با كوچکترین مطلبي یك . ناقص حل كند، باید او را تشویق كرد و نمرات بيش از حقش به او داد

نمره خوب برای دانش آموز گذاشته شود، كم كم این دانش آموز از درس ریاضي و معلم ریاضي خوشش مي 

 .باید سعي كرد ضعف های دانش آموز را به رویش نياورد. آید

 با هم مطالعه كردن

پژوهش هایي كه درباره . است یکي از روش های شناخته شده و موثر یادگيری در ميان دانش آموزان

اثربخشي از روش مطالعه مشاركتي انجام گرفته است نشان داده اند، دانش آموزان كه به این طریق مطالعه 
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مي كنند، از كساني كه مطالب را برای خودشان خالصه مي كنند یا صرفاً به مطالعه مطالب مي پردازند، 

 .والني تری در یاد نگه مي دارندبيشتر مي آموزند و آموخته ها را برای مدت ط

به همين جهت گروه بندی دانش آموزان در كالس كه متشکل از دانش آموزان ضعيف و قوی و متوسط 

نوشتن چركنویس هم در بسياری از دانش آموزان كمك . باشد، در رفع اشکاالت درسي آنان بسيار موثر است

در به خاطرسپاری و یادگيری مطالب ریاضي نقشي تمرین و تکرار در زمان های متفاوت هم . كننده است

 ..اساسي دارند كه معموالً دانش آموزان ضعيف از آن غافل هستند

مثالً بچه ها در منزل . قسمتي از همکاری و همياری بچه ها در خارج از كالس یا در منزل صورت پذیرد

دول هایي را تنظيم كنند منتها با پرسش اشکالي را روی مقوا بکشند یا اجسامي بسازند یا اشکالي ببرند یا ج

باید توجه داشت تا زماني كه معلم رو به تابلو و پشت به بچه ها . و سؤال در كالس دانش آموز را فعال كرد

بچه : تندتند مطالب را نوشته، تخته را سياه كرده و پاك كند و در آخر درس رو به كالس برگر دانده و بگوید

 .همواره بچه ها در ریاضي ضعيف خواهند ماند. فالن صفحه تمرین حل كنيد ها درس برای روز بعد از

 ارائه نکردن مفاهیم از ساده به پیچیده

بيشتر شکوه هایي كه دانش آموزان از نحوه تدریس ما معلمان دارند،به این دليل است كه هنگام تدریس، 

ی مي آوریم و به حل آنها مي پردازیم و هنوز یك مفهوم برای آنان جا نيفتاده است، به مثال های مشکل رو

در صورتي كه باید برای جا انداختن مفاهيم . دانش آموز را درگير محاسبات پيچيده و طوالني مي كنيم

 .مشکل، از سئواالت ساده تر شروع كنيم
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 ضعف در برقراري ارتباط

بعضي انسان ها از طریق . رقرار كردبرای نفوذ در مخاطب، باید سازوكار یادگيری او را شناخت و با او ارتباط ب

اغلب، نشان دادن یك شکل همراه با یك مثال شهودی . تصویر و بعضي از طریق شنيدن بهتر یاد مي گيرند

اگر ارتباط درستي با دانش آموز برقرار نشود، زمان . مي تواند، به تفهيم بهتر و بيشتر مطالب كمك كند

 .اهد شدزیادی از تدریس صرف آموزش یك مفهوم خو

اغلب ما معلمان ترجيح مي دهيم تمام قسمت های آموزش را خودمان انجام دهيم، حتي بعضي از معلمان 

چرا كه معتقدند، دانش آموزان تسلط كافي ندارند . ترجيح مي دهند، تمامي تمرین ها را خودشان حل كنند

ر صورتي كه به جای اینگونه صرفه د. و اگر آنان تمرین ها را حل كنند، بخشي از وقت كالس گرفته مي شود

دراین رابطه معرفي یك كتاب تمرین در كنار درس مي .جویي ها در زمان، باید راهکارهای دیگری یافت

 .تواند، زمان زیادی برای آموزش بهتر ذخيره كند

 :بی توجهی به سؤاالت دانش آموزان

هوم باشد، مي تواند انگيزه دانش یك سؤال حساب شده و مناسب مي تواند، زمينه ساز یادگيری یك مف

آموزان را نسبت به آنچه به او آموزش داده مي شود باال ببرد و همچنين، ذهن كنجکاو را با مسأله درگير 

نيمي از علم و یادگيری در خوب سؤال « حسن السؤال نصف العلم»از فرمایشات معصومين ماست كه . كند

 .كردن است
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 ها تجزیه وتحلیل داده

ما مکرر در كالسهای آموزشي، جلسه ها، گردهمایيها، كتابها . بقيه اش را مي دانيد« ... چون كه با كودك » 

اما آیا تا به حال به ابعاد . و نشریات ویژه معلمان، این بيت دلنشين و پرمعني را مي شنویم و مي خوانيم

ن زبان چگونه زباني است و چگونه باید زبان گوناگون زبان كودكي فکر كرده ایم، در واقع آیا ميدانيم ای

 :بگشایيم كه كودكان حرفهای ما را درك كنند؟ با كودكان به زبان های گوناگون مي توان حرف زد

اما بهترین و گویاترین زباني كه همه كودكان در سنين گوناگون و با ... زبان قصه، زبان شعر، زبان متل و 

 .آن را درك كنند، زبان بازی است بهره های هوشي متفاوت مي توانند

در بازی، كودكان استقالل دارند، نظر مي دهند و . بازی، جوهر زندگي و پنجره ای به دنيای كودك است

هنگام بازی، . بازی، مؤثرترین و پرمعناترین راه یادگيری كودكان است. مشکالت خویش را حل مي كنند

های تازه ای مي یابد، تجربه مي كند، پرورش فکری، عاطفي، كودك فکر مي كند، برنامه ریزی مي كند، راه 
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بازی هایي كه در كالس درس و محيط مدرسه و براساس برنامه های درسي ... جسمي و اجتماعي مي یابد و 

» و تحقق هدف های آموزشي و پرورشي و به شکل هوشمندانه و برنامه ریزی شده مورد توجه قرار گيرند، 

ده مي شوند و مي توان از آنها در فرایند یاددهي ـ یادگيری به شکل شایسته ای نامي« بازی آموزشي 

 .استفاده كرد

 «بازی تفکر كودك است»وخالصه اینکه 

 

 

 

 

 تفسیراطالعات 

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

 .حورتدریس قرارگيرندوفعاالنه درآن شركت نمایندازروشهایي استفاده گرددتاخودشان م

 :انتخاب راه جدید به صورت موقتی 

به منظور اجرای دقيق راه حل های به دست آمده و رفع مشکل یادگيری این كودكان ابتدا سعي نمودم در 

يری بيشتر امر یادگيری هر مفهوم مستقيما آنان را با موضوع یادگيری درگير نمایم و متوجه شدم برای یادگ
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مفاهيم ریاضي ، این كودكان احتياج به انجام یك سری فعاليت های ذهني ساده تر در رابطه با آن مفهوم 

 .دارند،كه اگرآن رابابازی انجام دهند درذهن شان بصورت دایمي وجودخواهدداشت

 .به عنوان مثال درپایين چندمثال راكه باتوجه به مواردباال انجام داده ام ر امي آورم

 تدریس ساعت درپایه دوم-الف

دوتا ویا سه تا سه   دانش آموز باید یادبگيرددو تا  صفحه قبل ازتدریس ساعت 1تا1دركتاب پایه دوم ابتدایي 

برای تدریس این مطلب دانش آموزان رادرحياط آورده وآن ها رابه صورت .تا ودرنهایت پنج تا پنج تا بشمارد

چند روز بعدآن ها رابه بيرون آورده وبازهم دایره .دهم  كارراانجام ميدایره وار مي گذارم وبا بازی این 

نفررادرروی خطوط دایره قرارداده وبه آن هامي گویيم مي خواهيم كارساعت راانجام  01وارقرارداده و

وسپس یك شماره هم مخفيانه به هرنفرداده تادرجيب .مي دهيم 01تا 0وبه هرنفریك شماره از.دهيم

 .ه همان شماره های دقيقه هاهستندك.خودقایم كند

( برای نشان دادن ساعت)سپس یك نفررادرمركزدایره قرارداده وباطناب ورزشي دونفردیگررانيزباطناب كوتاه 

وهربارجای ساعت ودقيقه راعوض كرده وسپس .قرارمي دهيم ( برا ی نشان دادن دقيقه )وباطناب بزرگ 

ت مي گویند ولي برای دقيقه چندبار باید تکرار كنيم كه معموال درس.ازبچه ها ساعت رامي پرسيم 

 وبعدازهربارپرسيدن از نفری راكه طناب عقربه شماردرروی شماره او ایستاده است

 .مي خواهيم بعداز جواب بچه ها عددی را كه درجيب خود مخفي كرده است نشان دهد 
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ومرحله ی بعدی هردانش .قت مي كننداگر درست بود دانش آموزان تشویق مي شوند واگر غلط بود بيشترد

ویك ساعت نيزدركالس نصب كرده وهرروز .آموزیك ساعت درست كرده وباخودبه كالس مي آورد

 .ازچندنفرمي پرسيم تادیگر تمامي آنها یادبگيرند

 آموزش محور-ب 

ه برای انجام این تدریس اول دركالس مسابقه پرش مي گذاریم ودرروی زمين دركالس خطي مي كشيم ك

مقدارپرش آنها باجمع حساب مي شود دانش .هردانش آموز برای تدریس جمع باید دوباربپرد.شماره دارد

 .آموزاني كه بتوانندبيشتربپرند برنده هستند

درپایان دانش آموزان بدون . ودرمرحله بعددرروی تابلو آموزش داده مي شودواین بارآقاخرگوشه مي پرد

 .احل مي كنندكمك معلم خودشان صفحه مورد نظرر

 تدریس اعدادزوج وفرد-پ 

بچه ها این دانه ها .ابتدابه دانش آموزان دانه های یکي ده تایي رابه صورت گروهي دراختيارآنان مي گذاریم 

تا آیا مي توانم آن هارا جفت كنم ویك دسته دوتایي درست كنم؟ بله 1چندتا هستند؟جواب مي دهند 

قرارمي دهم وهمان سؤالهای قبلي   دانه رادراختيار آن ها 2وهمين طور تادانه  6تا دانه وهمين طور 4سپس 

ومي .تایي رادراختيار آنان مي گذارم 9تایي و 7تایي و 5تایي و 1حاال دانه های .وجواب بله است .رامي پرسم 

 ونتيجه مي گيریم هرعددی كه یکان.گویم بچه هااین عددها راكه دوتادوتامي شدند برایم بگو

 .دارد زوج یا دوتایي است(1،1،4،6،2) 
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ودرمرحله بعدی جدولي به صورت بازی لي لي دركالس رسم كرده وسپس دانش آموزان رامي گویيم روی 

بچه هابا شوق تمام این بازی رادنبال .اعداد زوج باید بپری واشتباه نکني واگراشتباه نکرد برنده خواهدشد

 .كرده وحواسشان به طرف بازی جلب شده است 

تاباعث تکرارمکررات .بعضي وقت هاهم اعداد راعوض مي كنيم.له بعددانش آموز باید روی اعداد فرد بپردمرح

 .وبچه هاازروی دیگران این كارراانجام ندهندوبه فکركردن وادارشوند.نشود 
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 ضرورت اجراي طرح 

ی پرسش وپاسخ ميانگين  باتوجه به این كه بعضي ازدانش آموزان بسيارپرجنب وجوش هستند،وبا روش ها

های یادگيری پایين مي آید ودرضمن باتوجه به نظر بسياری ازهمکاران كه، دانش آموزان پایه های پایين 

الزم « بازی تفکركودك است» بيشترتمایل به بازی دارند وهمچنين باتوجه به سخن بسياری ازبزرگان كه

 .جنب وجوش نمایمدیدم كه این دروس ومطالب دیگرراتامي توانم فعال وپر

  

درس رابه طور عميق تری یادگرفته وبرایشان شيرین تر   وهمچنين در بازی های آموزشي دانش آموزان

 .وجذاب ترخواهد بود

 توافق راه حل هاي اجرایی 

پس ازاجرای طرح درخصوص ميزان موفقيت طرح باهمکاران صحبت شدهمگي طرح 

ي همه متفق القول معتقدبودندكه تااین گام اجرا طرح موفق راموردتمجيدقراردادندودرمورد راه حل اجرای

 .بوده است
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 (2شواهد) گردآوري داده ها 

گرچه با طرح هایي كه كم و بيش در كالس درس به ابتکار خود یا با استفاده از نظرات ارائه شده توسط 

قابل مالحظه ای در روند  همکاران یا با بهره بردن از مطالعه كتاب های گوناگون اجرا نمودم پيشرفت

یادگيری كودكان ضعيف ایجاد شداما همچنان الزم بود مقایسه ای بين دو گروه در قالب ارزشيابي از دانش 

آموزاني كه به نظر من از ابتدا مشکل بودن مفاهيم ریاضي را درك مي كردند و دانش آموزاني كه ضعيف 

نجام گيرد و در این مقایسه مشاهده نمودم كه به نسبت قلمداد مي شدند و احتياج به تمرین خاص داشتند ا

موضوعي كه  -زیادی موفق به افزایش درجه تمركز حواس این دانش آموزان بر روی یك مطلب شده ام 

 .اساس یادگيری در تمام دروس به خصوص در درس ریاضي مي باشد 

رابدون كمك حل مي كردند واین رضایت ...... دانش آموزاني كه قبال ضعيف بودند نيز مطالب ساعت ،محور ،و

 .بخشي نسبي برای من بسيارلذت بخش بود
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 تأثیراقدام( 2)تحلیل شواهد

 دانش آموزان به درس ریاضي عالقه مند شده و درزنگ ریاضي فعاليت چشمگيری ازخود نشان - 

 .مي دادند 

 .زمينه ای برای بحث و هم فکری بين همکاران به وجود آورد - 

 .یادگيری عميق تر و پایدارتر صورت مي گرفت - 

 .والدین از پيشرفت فرزندانشان ابراز رضایت مي كردند - 

 .رابابازی بسيارشيرین یادگرفته اند...... ـ بچه ها بادقت ساعت ومحورو 
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 ارزشیابی واعتباربخشی

وكارشناساني كه مي شناختم درپایان ،نتيجه ی طرح رادرمعرض ارزیابي كليه همکاران وصاحب نظران 

تعدادی ازآن هاضمن صحه گذاشتن برطرح ، نقطه .قبالًبا آنها پيرامون طرح مصاحبه كرده بودم، قراردادم 

نظرات خودراعنوان نمودندوبا همکار هم پایه خودم نيز صحبت كردم وكه بادانش آموزانش دراین رابطه 

 .ز دركالس خودانجام دادونتيجه ی مطلوبي بدست آوردمشکل داشت وبه او این روش راپيش نهادداده واوني

ودربازدیدی كه معلم پایه دوم مدرسه دیگری نيزبه كالسم آمدهنگامي كه ازایشان پرسيدم بچه ها چگونه 

بودند ایشان ازحاضرجواب بودن وفهميدن مطالب ریاضي توسط انها تعجب كرده وبسيارتشکركرد، كه شما 

 .دركالس خودبوجود بياوریدتوانسته اید روحيه شادی را

هنگامي كه به دفترآمدگفت .طي گذشت مدتي ازمدیرمدرسه نيز خواستم كه ازكالسم بازدیدی داشته باشد 

 وبسيارخوشحال بود.راخوب تفهيم كنيد... شماتوانسته اید به ضعيف ترین دانش آموز كالس نيز ساعت و

 .(روی آنها داشتچون این كالس سال گذشته كالس خودش بودوشناخت كافي )
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به دخترم گفته بودم كه اگرساعت راخوب یادگرفتي برایت :چندروز بعدیکي ازاوليا به مدرسه آمدوگفت 

وبرایش ساعتي گرفته .واالن مي بينم كه هرچه ازاوساعت رامي پرسم كامل جواب مي دهد.ساعتي مي خرم

 .ام وبه مدرسه آورده ام كه شما به ایشان بدهيد

  بپرسم حتي دانش آموز ضعيفم نيزبرای پای تابلو آمدن.... ي كه مي خواستم ساعت،محور وخودم نيز هنگام

ومن نيز خوشحال مي شدم كه توانسته ام .ازمن بپرسيد:راجواب دادن عجله داشت ومي گفت ....وساعت و

 .باروش بازی مطالب مهم را به آنها بياموزم

  

 یك پیشنهاد

وصاً كساني كه درمقطع ابتدایي تدریس مي كنند مي خواهم كه سعي درپایان ازتمامي همکاران خود مخص

« دیو»كنند كمبود وسایل رابهانه نکرده وازهرروشي كه مي تواننداستفاده كرده تا خمير مایه ذهن بچه ها

 .ریاضي بلکه درس شيریني باشد كه برای زندگي شان وتمام مراحل آن كاربردی است

 .قه توانستم كاری كنم كه برای زنگ ریاضي لحظه شماری كنندزیرا من باروش های بازی ومساب 
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 نتیجه گیري 

اگر پایه تدریس بر انتقال معلومات به دانش آموزان استوار نباشد و به یك نظام تحقيقي و فعال كه كودكان 

هني اگر محتوای مطالب آموزش ریاضي را با فعاليت های ذ.محور اصلي انجام عمل ریاضي باشند توجه شود 

كودك منطبق سازند اگر كالس درس ریاضي طوری اداره شود كه دانش آموزان با تالش خود و با راهنمایي 

 .پذیرد معلم به اهداف آموزش نائل شوند یادگيری بهتر و آسان تر صورت مي
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