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 مقدمه

روش،گيذاردتياثیرمیرياضيیآموزشوضعیتدردرنتیجهوگیرييادهايفراينددرکهازعواملیيکی    

جهتهمینبه،يابدمیافزايشثانیههرعلمرشدسرعتامروزه.استدرساينگیرييادودهیيادهاي

انتظياراتوهيانیاز،ساليقتغییرهمچنینتکنولوژي،تحولورشدهمینازمتاثرزشیآموهايروش،

بهراکردنتجربهوآموختنهايروشبايدمعلميکامروزعصردربنابراين.کندمیتغییرآموزاندانش

روشيهايباييدپس.بپردازداهآنوخودبینروابطواطالعاتانتقالبهکهايننهدهديادآموزاندانش

.شودگذاريپايهاساساينبرجديديونوين

اشيیاازاتيیتصيورر،رياضيیمفياهیمازبسیارييعنی،استانتزاعیوذهنیمفاهیمباعلمی،رياضیات

اترياضیعلمبودنانتزاعی.نیستمیسرواقعیدنیايدرذهنیصورتهمانبههاآنترجمانکههستند

کيهطيوريبيهاسيتکردهسختراآنگیرييادوآموزشنتیجهدرودشواررامفاهیمشاحساسامکان

تياباشيندداشيتهکياربرديحالتبايدابتدادرآموزشیهايروش.طلبدمیراخاصیآموزشیهايروش

تيوانميیهابررسیبهتوجهبا.نمايندايجادخوددرراهاآندرکبرايالزمتوانايیبتوانندآموزاندانش

تيواننميیدقیقيا اماداردوجوددهیيادهايروشوگیرييادهايروندبینشديديوابستگیکهگفت

.شودمیگرفتهيادچگونهرياضیاتکهکردمشخص

رياضيیاتآموزشبرايراخودخاصهايروشتواندمیمعلم،نیستعلميکگیريياد–دهیيادچون

آنيوسيیلهبهبتوانکهشوندابداعوريزيبرنامهطوريبايدهاروشاين.ببردکاربهابتدايیيدورهدر

،دورهاييندررياضيیآميوزشدرديگيرعبارتبه.دادپرورشرارشدحالدرکودکدرونیمنابعتمامها

وفکيررشيدباعي ،کنيدتقويترااموزاندانشرياضی–ذهنیتوانايیکهبردبهرههايیروشازبايد

.نمايدايجادفعالگیرييادنتیجهدروشودآنانذهندرايده

پيووهشبيهاوساختنآمادهشهود،وکشفراهبهآموزدانشکشاندنبابايدرياضیاتبرايآموزشيشیوه

هميراهاوذهينسياختنخيال باوگريجستجووپرسشگريبهاوتشويقمنطقی،تفکربهاودادن،عادت
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شيکلوعيدد)علمايندرسیهايموضوعچوبچارازرياضیات،امروزيکاربردهايکهجاآنازوباشد

ازايآموزنيدهوجيديهياينمونهباراشدهذکرهايمهارتتوانمی،استگذاشتهفراترپا(هندسی

.داديادآموزاندانشبهراهاآنبعدوکردتلفیقرياضیاتکاربرد



 بیان مساله

سالتحصيييیلیميييیباشيييم....................آموزگيييارپاييييهششيييمابتيييدايیدبسيييتان......................اينجانيييب

درحالیشروعشدکهسالگذشتهپايهششمابتدايیبهجمعپايههايابتدايیاضيافهشيددانيش91-92

شناشدندکهمطالبآنهادرحالیکهبیانکنندهتمامآنچهکهدرسالهايپیشآموزانباکتابهايجديديآ

،کمیبرايدانشآموزانوحتیمعلماننیزيادگرفتهبودند،بودبلکهباتغییراتیاساسیدرمحتواومفهوم

یانکتيابمشکالتیايجادنمودچراکهحجممطالبزيادوروشهايتدريسهرکداممتفاوتبوددراينم

رياضیازهمهبیشتردچارتغییرشدهبودبهطوريکهوقتیازمسئلهايبهمسئلهديگيررجيوعميیکنيیم

باتوجهبيه.آموزگارمربوطهبايدتدريسمجدديانجامدهدتادانشآموزبتواندمسئلهموردنظرراحلنمايد

هتغییيرروشهيايتيدريسرادرکيالس،نیازبيناکارآمدبودنروشتدريسسنتیدرکتابرياضیششم

درسماحساسمینمودملذابرآنشدمتاباتغییرروشتدريسيمازسينتیبيهروشنيوينفعيالوبررسيی

موضوعراموشکافینمودهونتايجآنرادرقالبيکتحقیيقاقيدام،تاثیراينتغییراتبررويدانشآموزانم

.امعزيزمقراردهمپووهیمنتشرنمودهودراختیارهمکار

باتغییرکتبدرسینیازبهتغییرروشهايتدريسسنتیواستفادهازروشيهاينيوينتيدريسدرکيالس

وپرجنيبوآميوزشفراينيددرآميوزاندانيشکهاستاينهدف،روشتدريسدردرساحساسمیشود

وفعيالمعليمسيخنرانی،روشدرمثال،براي.نیستغیرفعالمحضطوربهروشیهیچالبته،.باشندجوش

وکننيدميیگيوشمعلمسخنانبهزيرافعالند؛ذهنیطوربهحقیقت،دراماغیرفعالندظاهرا آموزاندانش

.دارندبرمیيادداشتوانديشندمیآنمطالبدرباره
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دراميرآميوزدانش.است«محورآموزدانش»فعالروشاست«محورمعلم»کهمنفعلهايروشبرخالف

بيهمعليمراهنمايیباوکندمیفکرآنهاحلبهراجعشود،میمواجهمسايلبادارد،فعالشرکتيادگیري

دانيشکيهاسيتصيورتايندر.بردمیپیمفاهیمبهخودش،آموزشیکارهاياثردر.پردازدمیآنهاحل

همبستگیدرسبهاوتسلطومعلممهارتبهروش،اينموفقیت.گرددمیمندعالقههامسالهحلبهآموز

.دارد

مطاليببيهکيهداردفرصتوگیردمیيادخودسرعتبهرامطالبآموزدانشهرفعالروشبهآموزشدر

شياهدآنکهجايبهوبردمیپیمفاهیمبهتدريجبهفراينديطیمساله،حلطريقازآموزدانش.کندفکر

هيايتوانيايیبيهبيردنپيیبيا.آموزدمیوکندمیتمرينرارفتنراهقدمبهقدمخودباشدمعلمرفتنرا

سيهیمقواعيدکشيفوهيانتیجيهآوردندستبهدرچونشودمیتقويتنفسبهاعتمادحساودرخود،

درشيود،ميیبياوراودرافزاييیدانيشبهمیلوکندمیمالکیتوعالقهاحساسمطالببهنسبتواست

معليموظيايفروشاييندر.کنيدميیتقوييترامنطقیتفکروکندمیرشدآموزدانش،فعالکارجريان

وکياربهآنهاکردنمندعالقهالزم،موارددرراهنمايیدادنوآموزاندانشيکايککاربهتوجهازعبارتست

بيردنپيیشدمقيبيهقيدممهمتيرهمهازوآنهاتوانايیبهبردنپیوآموزاندانششناختدرسی،فعالیت

وفهالیيتهيمآموزدانشوظیفه.آنمختلفمراحلطیجديددرسیمطلبيکيادگیريبرايآموزدانش

.باشدمیخودتوانايیحددرکاوشگريوکارآموزي

اسيت،بيودهمطرحرياضیتدريسکههنگامیاز.شودنمیمنحصرمازمانبهرياضیتدريسروشدربح 

کهکنیممیمالحظهپرورش،وآموزشتاريخمطالعهبا.استبودهمطالعهوبح موردنیزآنتدريسروش

هيايگذشيتهدرکهسنتی،تدريسهايروشاول،دسته.اندداشتهقرارهمدرمقابلآموزشنوعدوهمواره

قيرنازعميدهطوربهکهاستروانشناسیهاييافتهبرمبتنیروشهايدوم،دستهواندرفتهمیکاربهدور

روشازتيوانميیسنتیهايروشمیاناز.دارندشهرتجديدروشهايبهوانديافتهتکوينبعدبهبیستم

تيدريسدرجدييدهيايروشاز.بردناماسالمیکشورهايديگروايراندرايخانهمکتبروشوسقراطی
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کيالس،دربحي روشاله،مسحلروشاکتشافی،روشسخنرانی،روشتوضیحی،روشبهتوانمیرياضی

.بردنامفراشناختیهايمهارتآموزشاستقرايیوقیاسیروشفعال،روشپاسخ،وپرسشروش



 :فعال روش به آموزش اصل سه

بيراياصيلسيه.کنيدانتخيابراثميربخشهايراهوداردجريانچگونهيادگیريروندکهبداندبايدمعلم

:ازتندعبارکهداردوجودثمربخشتدريس

آنچيهالبتيه(:مناسبهايفعالیتانجامضمنآموزدانشخودتوسطموضوعکشف)فعاليادگیرياصل-1

دانيشتوجيهميوردکهاستچیزيآن،ازترمهمبارهزارولیدارد،اهمیتاستملعمتوجهموردکالسدر

نقيشبياتيوانمیرامعلمنقشمیانايندر.بیايدبیرونآموزدانشخودذهنازبايدهاانديش.استآموز

.کردمقايسهقابلهوماما

درسيت.اسيتنتیجيهبهتيرينباآموزششکلبهترينسقراطی،گفتگوي.استسقراطرسمینصیحتاين،

هميهروشايينبياکيهاسيتمحدوداند،گذاشتهدرسیمادههربرايمدرسه،درکه،تیوقمیزانکهاست

بيا»:گوييدمیکهاستباقیخودقوتبهماقديمیاصل،هااينهمهباولینمودارائهتواننمیراهادرس

کشيف،جريياندرآميوزان،دانيشخيودتيابريد،کاربهراخودتالشحداکثرداريد،کههايیامکانهمین

.«باشندداشتهشرکت

خواهيدفعيالترخیليیباشيد،داشيتهشيرکتکند،حلبايدکههايیمسالهصورتتنظیمدرآموزدانشاگر

باعي چيونکنيدطرحراخودشهايمسالهبتواندآموزدانشکهآوردفراهمراشرايطیبايدمعلم.کوشید

.شودشکوفااوخالقیتنیرويکهشدخواهد

ميیکيهرارياضيیاتیازمقداريخواهدمیکهبداندايواسطهراخودشبايدمعلم:انگیزهبهتريناصل-2

کيااليشوشيودروبرومشکلیباخودجنسعرصهدرايواسطهاگر.دهدقرارآموزاندانشختیارادرداند،
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بيه.بینيدازدخرييدارانگردنبهراتقصیرنبايدزنند،سربازاوکااليخريدازخريدارانيابمانددستشروي

زنيد،ميیسيربازرياضيیاتنيادگرفتازکهآموزيدانش.استخريدارباحقمعموال که،باشیدداشتهخاطر

خیليیبلکيه.باشيدهيوشکيمياتنبلشما،شاگردکهنداردوجوددلیلیهیچ.باشدداشتهحقاستممکن

بيهشيما،وظیفه.استجالبچیزهايازپرمادنیايآخر،.باشدمندعالقهديگريچیزبهاستممکنساده،

بيهراآميوزدانيشکيهاستاينببرد،باالراديگرانآگاهیخواهدمیکهکسیعنوانبهومعلميکعنوان

وبيردکاربهآنتنظیمومسالهانتخابدرراخودتوجهتمامیبايدمعلمبنابراين،.کنیدمندعالقهرياضیات

موضيعازبلکيهمعلم،موضعازتنهانهبايدمساله.کندعرصهآموزاندانشبهممکن،صورتبهترينبهراآن

بيهراآنوکيردطيرحشياگردانروزانهتجربهبارابطهدررا،درسبشودکهبهترچه.باشدجالب،همشاگرد

کيهبهترچهواستروشنآموزاندانشبرايکهکردآغازموضوعیباتوانمیرامساله.درآوردمعماصورت

خالقیيتنیرويخواهیممیراگ.باشدعمومعالقهموردموضوعیياومسالهعلمیکاربردامکانموضوع،اين

عبي وبیهودهآنهاتالششوندمطمئنتابگذاريمآنهااختیاردرمبنايینبايددهیمپرورشراآموزاندانش

.نیست

نبايدکهداردوجودهمديگريهايانگیزهولی،.استکاردراوانگیزهبهترينآموز،دانشعالقهخصوص،به

کيهآميوزيدانيشرا،آنازبخشيیوليوبزند،حدسرانتیجهکهبخواهیمآموزدانشاز.داددستازراآنها

واوستفرضیهگرودراواحساسوحیثیتاست،کردهوابستهآنبهراخودواقعدرکند،ارائهراايفرضیه

کيارومسيالهسرنوشيتبهاشتیا بااونه،يااستدرستاوحدسببیندکهاستآنانتظاردرصبريبیبا

.کردنخواهدجلبخودبهرااوتوجهديگريچیزهیچهالحظهآندروشودمیمندعالقهکالس

درموجيودهيايمسالهمهتقريبا کهاستدراينرياضیهايکتاباصلیعیب:هامرحلهتسلسلاصل-1

کيههسيتندهايیسالهمعادي،هايمسالهازمنظور.استشدهانتخابعاديومتعارفهايصورتازآنها،

بيرايمناسيبهيايتمرينوکنندمیخدمتقانونيککردنروشنبهتنهاودارندکمتريکاربردمیدان

وجيودآنهيادرآميوزشمهممرحلهدوولیهستندالزمهمومفیدهمهامثالاينالبته.هستندقانونيک

بيارابررسيیموردمسالهکهاستاينمرحلهوداينهدف.فراگیريمرحلهوپووهشوبررسیمرحله:ندارد
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منظوردواينعادي،هايمساله.کندمیمربوطايم،آوردهدستبهقبالکههايیآگاهیباوموجودشرايط

تنهياآنهيا،اهمیتواندشدهطرحمعینیقانونشدنروشنبرايکهاستمعلومقبلاززيراآورند،برنمیرا

توجههمديگريهايقانونياقانونبهها،مسالهايندرگاهیالبته،.استقانوننهمیبهکردنخدمتدر

کنياردرباييدکيهاسيتايينحقیقيت.آيندمیحساببهمفیدتريهايمسالهصورت،ايندرکهشودمی

يیهيامسيالهشيود،دادهآموزاندانشبههمتريعمیقهايمسالهگاه،بهگاهکمدستعادي،هايمساله

ميیوقتی.آوردفراهمراعلمیترجديکارهايبهآموزاندانشورودامکانباشدداشتهتريغنیزمینهکه

مقيدماتیپيووهشوبررسیيکابتدا،همانازدهیدقراربح موردکالسدرراهايیمسالهچنینخواهید

.کنيدميیتحرييکجواببهرسیدنومسالهحلدرراآنهااشتهايکاراين.کنیدپیشنهادآموزاندانشبه

آميدهدسيتبهکهاينتیجهدربارهبح برايرا،کالسوقتازمقداريکهنکنیدفراموشهمرامطلباين

فياز.زندمیگمانوحدسآموزدانش:اولفاز:پذيردمیصورتفازسهتوسطيادگیري.بگذاريدباقیاست

.دهدانجامممارستوتمرينيادگیريتثبیتبراي:سومفاز.آوردمیدرکلماتصورتبهراآن:دوم

:فعال روش محاسن

.کندمیدرکرامفاهیمآموزدانش-1

احسياستيدريجبهوکندمیايجادعالقهاودراينوداندمیسهیمهانتیجهآوردندستبهدرراخود-2

.شودمیآموزدانشدرنفسبهاعتمادحسآمدنوجودبهموجبخوداينکهکندمیتوانايی

دانيشدرشخصيیترشيدموجيبوسازدمیبرآوردهراخالقیتوپويايیکنجکاوي،بهنیازآموزشاين-1

.شودمیآموز

 :فعال روش معايب

هيايسيئوالبيهپاسيخوکيالسدرکارهايتمرينحلطريقازآموزدانشتاشدخواهدصرفمدتی-1

.ببردپیهاقاعدهبهوبفهمدکیيکیرامفاهیممناسب
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.دادآموزشفعالروشباتواننمیرامفهومیهر-2



 تعريف واژگان و اصطالحات

دادهييادباييدچيهآنيدربيارهمعلمصريحبیان»جملهازاستشدهگفتهمختلفیتعاريفتدريسبراي

فعالیيتواعميالانجيام»ياو«درسسکالدرمعلموآموزدانش،محتوابینمتقابلورزيهم»يا«شود

رفتياريياتعاميلازاسيتعبيارتتيدريسديگرعبارتبه.«خاصاهدافیاساسبروعمديطوربههايی

.آميوزاندانشرفتاردرتغییرايجادبرايمعلمهدفدارومنظمطراحیاساسبر،آموزدانشومعلممتقابل

کينشتيدريسکيهحيالیدرشيودميیحاصلمحیطباآموزدانشاملتعاثربرکهاستتغییرييادگیري

معلممتقابل بيهراتغییرمطلوبشرايطمیکندتالشريزيبرنامهبامعلم،تعاملايندر.استآموزدانشو

.هستندجدافراينددويادگیريوتدريسپس.آوردوجود

معلميانمياکافیسيت.انيدهزينيهکيمهيايیروششودمیگفتهادامهدرتفصیلبهکههايیروشبیشتر

تغییيرينتیجيهمنتظرصبرکمیباوکنیمايجادتغییراتیرياضیکالسبهنسبتخودنگرشدربخواهیم

درمتفياوتفضيايیايجيادباع تدريس،روشدرتغییر.باشیمآموزاندانشوکالسدرخودتدريسروش

تيرعمیقيادگیريموجبنهايتدروشودمیرياضیدرسوسکالبهآموزاندانشمنديعالقهوکالس

.شدخواهدآناندررياضی

:گیرندمینظردررازيربنیادييمرحلهچهارآنبرايوکردهتلقیفرايندنوعیراتدريس،متخصصان

ترتیيبوريستدروشوباشدداشتهکاملتسلطدهدارائهخواهدمیکهمطالبیبهبايدمعلم:آمادگی-1

رسيیدنبيرايکههايیفعالیتودرسطرحنوشتن)کندآمادهکالسبرايوتنظیم،قبلازرامطالبارائه

دررغبيتوانگیيزهايجادوتوجهجلبآمادگیمرحلهدرهدفنخستین.(.شوندمیتنظیمخاصیاهدافبه

.ودشپیشنهادمیزيرراههايهدفاينتحققبراي.استآموزاندانش
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عليوم،اقتصيادوزنيدگیمحيیطوطبیعيیهايپديدهسازيمدلدر)درسموضوعکاربردهايبیان-الف

(هابازيياومهندسی

آنبامرتبطدانانرياضیودرسموضوعسرگذشتوتاريخیسیربیانورياضیاتتاريخازاستفاده-ب

درسموضوعبااطارتبدرآموزاندانشتجربیاتودانشازگیريبهره-ج

آموزشیکمکوسايلازاستفاده–د

آنبيهنیيازضرورتبه،کندبیانآموزاندانشيآيندهمشاغلبرايرادرسمطالبکاربردبتواندمعلماگر

وعالقگیبیبهمنجرفو مفاهیمبهتوجهعدم.دهندمیفراگوشمطالببهمشتاقانهوبرندمیپیدرس

.شدخواهدکالسمحیطکنندگیکسلزنیوارتباطعدم

انتخيابراهيايیروشيياروش،تيدريسمختليفهيايروشبینازمعلممرحلهايندر:مطالبارائه-2

اسيتبهتير.دهدمیارائهرادرسمحتوايومطالب،کالسدرآموزاندانشتعدادگرفتننظردرباوکرده

گیرندمیيادبهترديدنطريقازآموزاندانشازبعضیزيراکرداستفادهنیزبصريوسمعیهايشیوهاز

:بايدمعلممرحلهايندر.کردنحسياشنیدنطريقازبرخیو

.دهدتوضیحآموزاندانشبرايدقیقا راخودکارروش-الف

.کنداستفادهتدريسروشترينمناسباز-ب

.بپردازدجديدمطالبارائهبه-ج

.کندتحلیلوتشريحراهادانشوهامهارت-د

معليموکالسبهگرفتهيادکهراهايیمهارتومطالببايدآموزدانشمرحلهايندر(:کاربست)کاربرد-1

چنيانونشيوندعلميیلغزشوغلطيادگیريدچارتاکندمیکمکآموزاندانشبهمعلم.دهدارائهخود

بيهوشيودسينجیدهآميوزاندانيشادراکباييدمختليفسواالتطرحبا.کندتکراررادرسباشدالزمچه
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،شيدهکسيبذهنيیمهيارتازآموزاندانشادراکواسنتباطينشانه.شوددادهپاسخآنانهايپرسش

.استکارآنصحیحانجاميامسالهحلباردوکمدست

هيیچنباييدقبيليمرحليهبرخالفووندشمیارزيابیآموزاندانشآخرمرحلهدر:سنجشوامتحان-4

:مثلشودمیمنجرنتايجیبهکلیطوربهآموزاندانشسنجش.بشودآموزاندانشبهکمکیگونه

کاربردودرک،دانشسطحواندگرفتهفرارامطالبحدچهتاآموزاندانشکهشودمیتعییندقیقا -الف

.استحدچهتاآنان

.شودمیروشنمعلمبرايآموزاندانشضعفنقاط-ب

.شودمیاندگرفتهفراآموزاندانشچهآنتقويتموجب-ج

.شودمیمحسوبانگیزشعامليکخودجايدر-د



 تدريس هاي روش

:جملهازکردبنديدستهنظرچندازتوانمیرارودمیکاربهپرورشوآموزشدرکهتدريسیهايروش

وپیيدايشزمياناسياسبيربنديتقسیماين(:نوينهايروشوتاريخیهايروش)تاريخینظراز-1

هيايروش.گرددمیبازاخیرقرونبهزمانینظرازنوهايروش.استشدهانجامهاروشتاريخیکاربرد

سخنرانیتوضیحی،هايروشمانندنوينهايروشوسقراطیروشياايخانهمکتبروشمانندتاريخی

،فيرديييادگیريکوچيک،هيايگيروه،کيارواحد،پاسخوپرسش،ايمباحثه،مسالهحل،اکتشافی،

روشتلفیيقوتمرينفن،استقراوقیاسطريقازآموختن،نقشايفاي،علمیگردش،نمايش،آزمايش

نيوينونیسيتتاريخیروشیسخنرانیمانندروشیشودمیبیاناشتباهبهکهچهآنخالفبرپس.هاست

.نیستبرخوردارموثريادگیريايجادبرايالزمکارايیازهمیشهاماباشدمی
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...(ونقشايفايتوضیحی،تدريسهايروشقبیلاز)هاقالبحسببر-2

مسيتقیمروشدر:مسيتقیمغیيرومسيتقیمصيورتبيهآموزشاهدافبهپرداختنومطالبارائهنظراز-1

ارائيهمسيتقیمغیيرهيايروشدراماسخنرانیوتوضیحیهايروشمانندشودمیارائهما مستقیمطالب

هايبازيونقشايفايروشمانندشودمیانجاممستقیمغیرصورتبهنگرشتغییرودانشانتقال،پیام

آميوزش،دروعتنيداشيتنوجيذابیتدلیيلبيه....وگیرندهيادعاليقبرمبتنیفعالهايروش،آموزشی

.دادآموزشراانسانیواخالقیمفاهیمتوانمیروشاينبابیشترامااستمفیدنوجوانانوکودکان

بيهيادگیرندهکهنقشیبهتدريسبودنبخشاثروفايده:گیرندهيادبودنفعالغیريافعالنظرنظراز-4

دراهيدافجهيتدروتيواممنديعالقهباکهاستیدمفزمانیهافعالیتاينوداردبستگینیزداردعهده

فکيروخواندنبلکهشودنمیمحدودفیزيکیهايجنبهبهفقطيادگیرندهبودنفعال.باشدشدهگرفتهنظر

هاآنترينمعروفکهاستگوناگونیانواعدارايفعالهايروش.شودمیشاملنیزرادادنگوشوکردن

واحيد)پروژهونقشايفاي،علمیگردش،گروهیبح ،اکتشافی،مسالهحليهاروش:ازاستعبارت

(.کار

حيل.بيردکاربهرياضیدرسکالسيکدرتوانمیکهاستفعالهايروشيجملهازمسالهحلروش

حيلراهيياهيدفييکبيهکيههيايیراهصحیحترتیبوتوالیکشفبرايکهاستفراينديمسالهکردن

بيرايآموزدانشقبلیتجربهکاربرد،مسالهکردنحلدراصلیعامل.شودمیبردهکار،بهشودمیمنتهی

مختلفيیهيايراهمسالهکردنحلبراي.استدانستهنمیراآنقبال کهاستپاسخیوحلراهبهرسیدن

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

-2مسيالهمعرفیوبیان-1:استگرفتهنظردرمسالهحلبرايرامرحلهپنجديويی،ديويیروشدرمثال 

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

صورتگرفتيهتعيداددانيش.....................ششمابتدايیدبستانويدانشآموزانکالساينپووهشتنهابرر

باتوجهبهناکارآمدبودنروشتيدريسسينتیدررياضيیپاييهششيمو.میباشدنفر21آموزاناينکالس

بيهفعيالروشتدريسراازسينتی92ازاولآبانماههمچنینتنوعمطالبدرسیطرحشدهدراينکتاب،

:تغییردادماماقبلازتغییرمشاهداتمرابهشرحزيريادداشتنمودم

 .دانشآموزاننمیتوانستندبسیاريازمفاهیمرياضیرادرکنمايند -1

 .نوعیبیانگیزگیدردانشآموزانبهدلیلعدميادگیريمباح سنگینرياضیپیشآمدهبود -2

 .کهنشانازفرارآنهاازکالسدرسرياضیداشتتعدادغیبتدانشآموزانزيادشدهبود -1

 .نتیجهارزشیابیمهرماهآنهااصالرضايتبخشنبود -4



 (1) شواهد هاي داده تفسیر و تحلیل تجزيه،

درريشهيابیکهازدلیلعدميادگیريمباح رياضیتوسطدانشآموزاندرمهرماهوجودداشيت -1

 .النبودندانشآموزاندرکالسبودبدلیلاستفادهازروشتدريسسنتیوفع

چوندانشآموزاننمیتوانستندمفاهیممورداستفادهدرکتابرياضيیرادرکنماينيددرنتیجيه -2

 .نوعیبیانگیزگیجهتيادگیريايندرسدردانشآموزانايجادشدهبود

 .زيادشدهبودبدلیلترسازارزشیابیدرسنیاموختهفرارازکالسدرسوغیبتدانشآموزان -1

 .وقتیمفهومیتوسطدانشآموزدرکنشودارزشیابیازآنمفهومیندارد -4
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 انتخاب راه جديد به صورت موقت 

 ...تغییرروشتدريسازسنتیبهفعالمانندحلمساله،بح گروهی،الکترونیکیو -1

 گروهبنديدانشآموزانبهشکلمناسب -2

 تغییرچیدمانکالس -1

 ايفرديدانشآموزاندرهنگامارزشیابیتوجهبهتفاوته -4

استفادهازفناوريهاينوينمانندلپتاپوويدئوپروژکتورونرمافزارهايآموزشیتولیدشدهدر -1

 زمینهبح موردتدريس

 ارائهمثالهايمتعدددرهنگامتدريس -6



 اجراي طرح جديد و نظارت بر آن

 .تغییرپیداکرد...وگروهیبح ،اکتشافیکتی،روشتدريسازسنتیبهفعالازجملهمشار -1

 .دانشآموزانبراساسمیزانتوانمنديهردانشآموزدرگروههاييکسانطبقهبنديشدند -2

گروههادرکالسباهموبصورتجمعچیيدمانشيدنددرصيورتمشيکلازگروههيايديگيرنیيز -1

 .استفادهمیکردند

 .رفردباخودشسنجیدهشدمیزانپیشرفته،درهنگامارزشیابی -4

موجيودبيوددبسيتاندرهنگامتدريسدرحدتوانوازتميامامکانياتیکيهدرجهيتتيدريسدر -1

 .استفادهشد

جهتدرکبهترمطالبتوسطدانشآموزانازکتابهايکميکآموزشيیبیشيترياسيتفادهشيد -6

 .مثالهايکاربرديومتنوعمربوطبههربح درکالسارائهشد

جلوگیريازخسيتگیدانيشآميوزاندرخياللتيدريسلحظياتیرابيهاسيتراحتوتفيريحجهت -7

 .اختصاصداديم
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جهتتکمیلفرآينديادگیريبعدازهرجلسهتمرينیبههردانشآموزمتناسببياتوانيايیهيايش -8

 .ارائهشد

 (2شواهد)گردآوري اطالعات

گرفتهاقدامبهارزشیابیازدانشاموزاننمودمقبلازشروعامتحاناتديماه،برايسنجشاقداماتصورت

تاهممیزانيادگیريآنهاموردسنجشقرارگیردوهمتاثیرتغییرروشتيدريسبررسيیشيودکيهنتيايج

:حاصلنشانمیداد

 .بهبودچشمگیريدريادگیريدانشآموزانحاصلشدهبود .1

يوترسازارزشیابیبودبسيیارکياهشغیبتدانشآموزانازکالسدرسکهبهدلیلعدميادگیر .2

 .يافتهبود

 .بنديباع شددانشآموزانضعیفترنیزفعالشوندتغییرگروه .1

 .کالسرياضیجذابترشدهبود .4

 .دانشآموزانشادابترازگذشتهسرکالسحاضرمیشدند .1

اسيتفادهخيودرابرخیازدانشآموزانجهتبهرهمنديدانشآموزانديگر،خالصهجزواتميورد .6

 .تکثیرنمودهودراختیارسايردوستانخودقراردادهبودند

 ارزشیابی تاثیر اقدام جديد و تعیین اعتبار

(1181)لواسيانیفتحعلیو(1182)اديبيوسف نتايجاينپووهشرابانتايجپووهشمحققانبهنامیچون

همچنيینوکردمپیدادسترسیيکسانینتايجبهکهنمودممقايسه(1182)همکارانوخانیفضلمنوچهرو

دانيششيورپرحضورازحاکینیزخودمشخصیمشاهداتوآموزاندانشاولیاوهمکارانهايگفتهطبق

.آنهاستچشمگیرتحصیلیپیشرفتهمچنینورياضیکالسدرآموزان
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 : بخشی اعتبار

انديگرمرتبطبااينکالسنیزپرسوجونميودمبراياينکهمطمئنشومطرحبندهمفیدواقعشدهازدبیر

آنهانیزبیاننمودندکهروحیهدانشآموزاناينکالسبهترشدهدردرسهاباانگیزهترشدهانيدودرکيل

.وضعیتتتحصیلآنهابهترشدهاست

 پیشنهادات

رياضيیاتآزمايشگاهبارياضیاتمخصوصيهاکالس:مدارسدررياضیاتمخصوصهايکالسايجاد-1

.بردبهرهنیزمحروممدارسدرتوانمیهاکالساينازکهدارندراتفاوتاين

برايدانشآموزانابتدايیباحضورنخبگانايندرسدرسطحمنطقهرياضیکارگاههايبرگزاري-2

تجلیلازدانشآموزانبرتردرزمینهرياضیات-1

ويباابداعروشینويندرتدريسسعیدرهموارکيردنتيدريساييندرسهمکارانیکهبهنحتجلیلاز-4

.شیريندارند

فراخوانمقاالترياضیباموضوعروشهاينوينتدريس-1

درسهوشمندسازيکالسهاي-6

منطقهفعالترکردنسرگروههايدرسی-7

هايمدارسونشرتجاربهمکارانباتجربهبازديددورهايازکالس-8
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 منابع و مأخذ

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

.1166،اولچاپ،ايراناسالمی
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