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 .(03032 ح ،0202 ص ،3 ج شهري، ري محمد الحكمه، ميزان: ك.ر)

 تشکر و قدردانی

 به علم آسمان كه است كيميايي معرفت شهودي هاي جلوه تجلي و بديع معاني كشف و علم پوياي رمز و راز

 مي حضور معراج به را خاك دربند انسان سلم، و آله و عليه اهلل صلي مكرم نبي نوراني ي سيره و سيما بركت

 و عطر به پرنيانش قباي كه دانشي زيبا چه و شود سيراب معارف ي چشمه از كه علمي خرم چه و. خواند

 ريشه آن فرهنگ و هويت سنگ كه بنايي باشكوهي، معماري چه و شود معطر محمدي گلستان بوي

 راهنماياني محتاج پيش از بيش او پيام مفهوم و معنوي سروش به علم آباد كاخ امروز و.بيابد النبي درمدينه

 .نمايند محبت خويش فرزندان به آن اعتالي راه در آن آباداني حفظ بر عالوه كه است

پژوهش به من ياري رساندند تشكر و قدر داني  در اينجا بر خود الزم مي دانم از كليه كساني كه در انجام اين

 .نمايم
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  کیدهچ

 فرد كه هايي آموزش از بعد. است ابتدايي آموزش رسمي، طور به انساني هر براي تربيت و آموزش دوره اولين

دانش . شود مي شروع عمومي  دوره آموزش عنوان به رسمي هاي آموزش گيرد، مي فرا خانواده محيط در

 به تربيت و آموزش سال 6 طي از پس و شوند مي رسمي تربيت و تعليم عرصه وارد سالگي 2 سن از انآموز

 در ديگري كشور با كشور هر التعليم الزم اندانش آموز. شوند مي وارد تحصيلي راهنمايي يعني بعدي دوره

 الزم اندانش آموز از بسياري معموالً دارند، فرهنگي فقر كه كشورهايي. دارند تفاوت ابتدايي مدارس به ورود

 زمينه در كه جديدي حركت به توجه با ابتدايي  دوره. شوند مي محروم آموزش و تحصيل از ها آن التعليم

. اند شده قائل زيادي اهميت ابتدايي آموزش به است شده ايجاد اخير قرن در رياضي علوم برنامه توسعه

 مدارس استاندارد درسي هاي برنامه در كه است، ميزاني از بيش ابتدايي دوره آموزان دانش يادگيري قدرت

 آشنا آن هاي پديده و جهان با را اندانش آموز ابتدايي دوره در مختلف، دروس هاي آموزش.ستا شده منظور

 گوي جواب ابتدايي رياضي سنتي آموزش. است دروس اين از يكي ابتدايي دوره در رياضي آموزش. سازند مي

 و رياضي كتب و يابتداي دوره هاي برنامه در دگرگوني و تغيير. بود نخواهد امروز آموزان دانش نيازهاي

 مفاهيم فراگيري و آموزش در سزايي به نقش ابتدايي  دوره در تدريس هاي روش اساسي تغيير همچنين

 چندان ها آموزش نتايج ولي يافت تغيير ابتدايي در رياضي درسي كتب و ها برنامه چند هر.دارد رياضي

 و فعال روش دو به رياضي آموزش هشيو ايران جمهوري پرورش و آموزش نظام كليات طرح در. نشد مطلوب

همه ي معلمان و .است يادگيري در گيرنده ياد تالش متوجه فعال صفت كه است شده تدوين غيرفعال



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

7 
 

ونحوه ي آموزش اين  درس رياضي   كهمي كنند اذعان   را تدريس مي كنند، پايه اولهمكاران من كه 

م پژوهي حاضر بنده تصميم گرفتم به اين موضوع بنابر اين در اقدا .بحثي بسيارمهم است  كاربراي آنها

 … دبستان در اول پايه  در وبيشتري كمتر عالمت استفاده از شناسايي در رياضي يادگيري ارتقاي :بپردازم 

 :مقدمه

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

ي همانند ادبيات و موسيقي كه از مهمترين افتخارات آدمي است در جامعه امروزي به هر از نظمي فكر

اي از علوم كه بنگريم به طور مستقيم يا غير مستقيم تأثير و دخالت رياضي را مي بينيم و كمترين  شاخه

يم احتياج به اين شاخه از علوم نيز همانند تعل. تأثيري كه مي توان داشته باشد ايجاد نظم افراد است 

و . امروزه اگر علمي را نتوان به زبان رياضي بيان كرد علم نمي باشد . يادگيري مفاهيم ابتدايي و پايين دارد 

مندي  مي رسد با يهره نظر پس به  فراگيران مي باشد  اقتصادي و اخالقي حق علوم  چه از لحاظ  اين علم 

دانش هاي متنوع و جذاب  ش توسط آموزگاران و با روشهاي مناسب آموز از امكانات و به كار بستن شيوه

 . ان را به ارزش و اهميت اين درس عالقمند و مطلع نمودآموز

قبل از آنكه به آموزش رياضيات و راهكارهاي آن بپردازيم الزم است كه به معرفي رياضيات بپردازيم 

ش آهنگ دانش هاست هر كس كه رياضيات پي.رياضيات چيست و با چه ديدي بايد رياضيات را درك كنيم

علماي رياضي و . مي خواهد درست بينديشد و بهتر فكر كند ناگزير است كه با رياضيات آشنا شود

بر . دانشمندان در رشته هاي مختلف بر اين باورند كه هر علمي كه زير بناي دانش رياضي نباشد علم نيست 

ن راستا حائز اهميت بسيار خواهد بودتا بتوانند بستر اساس اين انديشه بزرگ باور فرهنگي مربيان ما در اي

در چنين شرايطي نظام تعليم و تربيت مي تواند مدعي و منادي .الزم را براي تعميق اين مؤلفه فراهم نمايند

در . احياء دانش رياضي بعنوان زيرساخت و مفروضه اصلي در تمامي دروس علوم پايه هاي تحصيلي باشد
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آموزش رياضيات نه تنها يك علم .اضي به منزله خون در پيكره عظيم ساير علوم مي باشددنياي امروز علم ري

ذهن هاي خالق ، مبتكر ،جسور به منظور پاسخگويي .است بلكه الگويي است براي آموزش صحيح ساير علوم 

را  به سؤاالت پيرامون خود بي شك منتج از يك نظام يافتگي است كه ماهيت دانش رياضي اين توانايي

فتح كرات آسماني ، پرتاب سفينه ها ، ساخت زير دريايي هاي هسته اي و .خواهد داشت تا آن را احيا كند

ورود به دنياي فرا پيچيده با برخورداري از دهها ، صدها و هزارها تكنولوژي مدرن كه هر كدام پاسخگوي 

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

 .بنابرين آموزش رياضيات از اهميت زيادي برخوردار است. رياضي يعني آموزش صحيح همه علوم

 اهداف تحقيق

  به سبك بازي هاي كودكانه رياضيآموزش 

 ثبات وپايداري يادگيري محوربه سبك بازي 

  با ابزار هاي رياضي آموزش ويادگيري جذاب 

 آموزشاحساس رضايت دروني معلم از 

 بانشاط سازي آموزشي كالس درس 

 احساس شادي دروني دانش آموزان دريادگيري 

 بيان مسئله

 قرار محور طريق از مسئله حل بر تاكيد با تربيتي ـ فرهنگي رويكرد يك برنامه اين بر حاكم اصلي رويكرد

  .باشد مي اكتشاف هاي مهارت راه از تجربه مستمر بازسازي در يادگيرنده دادن
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 و داشته غيرفعال بر او فعال بُعد تقدم بر مبني دانش آموز طبيعت در موجود قانون به ويژه توجه برنامه اين

 هايي توانايي از عبارتست آن و داند مي اساسي نيازي را اندانش آموز در تفكر هاي مهارت رشد راه در تالش

: مانند دارند، وجود اننش آموزدا در رسمي آموزش از برخورداري بدون عقالني سطح ترين پايين در كه

 اين بين هماهنگي. دهد مي نشان ها پژوهش. . .  و متناظر امور تشخيص كردن، رديف بندي، طبقه مشاهده،

 گيري، اندازه محاسبه، نوشتاري، نمادهاي گشايي رمز: چون اكتشاف هاي مهارت با فكري اوليه هاي توانايي

 در تواند مي گيرد مي قرار اندانش آموز توجه مورد مدرسه سن در كه ها داده به بخشيدن نظم و شكل ترسيم

 هاي ويژگي همچنين و دهد مي رخ علمي فرايند در چه آن فهم و درك به را آموزان دانش دبستان دوره پايان

  .نمايد  هدايت فيزيكي نظام يك در عناصر بين تعامل

 شاگرد شدن فعال و تجربه سايه در كه است اين ورمنظ شود مي معنا تجربه راه از رفتار تغيير يادگيري اگر

 كه هنگامي شود مي حاصل فرد دانش برخورد شيوه و تمايالت ها، گرايش ها، عادت در اساسي تغييرات

 هاي حدسيه و ها تخمين كند برخورد پژوهشگر يك مانند شاگرد و شود طرح مسئله صورت به درسي موضوع

 و مفاهيم ارتباط برقراري به ها يافته سازماندهي و كردن مرتب ضمن و دهد قرار بررسي مورد را خود

 و كار روش آموزشي فرايند اين در و آيد مي وجود به علمي هاي عادت او در تدريج به بپردازد موضوعات

 .گيرد مي فرا را مدرسه هاي يادگيري طريق از زندگي روزمره مسائل حل چگونگي و ديگران با همياري

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

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

 ...استفاده ازروشهاي فعال تدريس نبوده ويا
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اين درس رابه خوبي يادگرفته و براي هميشه به  اززماني كه معلم شده ام دوست داشتم كه دانش آموزانم

ذهن بسپارند زيراتنهادرسي كه اگرآن رايادگرفتي ديگر نيازي به خواندن وپيداكردن اضطراب در شب 

 .امتحان آن نداري ولي متأسفانه امروزه چنين نيست

ي رايادگرفته ازاين رو تصميم گرفتم با روشهاي مختلف آموزش ويادگيري قسمت هاي مختلف درس رياض 

لذا تصميم گرفتم كه ازهرطريق ممكن اين .وبراي دانش آموزان آن راباروشهاي شيرين وجذاب بيان نمايم 

 .مطالب راباروشهاي مختلف يادداده وتأثير آنرانيز ببينم

 وضعيت موجود توصيف 

ول خدمت سال است كه در آموزش و پرورش مشغ.... آموزگار پايه اول ابتدايي مدت  …………اينجانب 

البته تعدادي نيزازآنهامدارج باالي علمي . داراي سوادمحدودي هستند ي دانش آموزاناكثر اوليا.هستم 

كه به نوبه ي خود .راگذرانده اندوسطح مالي خانواده ها متوسط است البته برخي نيز سطح مالي پاييني دارند

ووسايل آزمايشگاه وكمك .نيز وجودندارددرضمن فضايي براي آزمايشگاه .فقر فرهنگي رانيز شامل مي شود 

البته بعضي ازوسايل كمك آموزشي .كه دسترسي به آنها قدري زمان گيرومشكل است .آموزشي درانبارهستند

 .باكمك مديردركمدهاي كالسي قرارداده شده اند

ب كه بسيارفعال وپرجنب وجوش بوده واگرروش تدريس جذا.نفردانش آموزداشتم  .... من دركالس خود

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

غيرمستقيم اززيربارمسئوليت وگوش دادن درس ودرنتيجه يادگيري آن شانه خالي كرده وباعث ضعفي 

 در يرياض يادگيري ارتقايدرسال تحصيلي اخير تصميم گرفتم به مسئله .مي شوند  دركالس درس

 .بپردازم علوي دبستان در اول پايه  در وبيشتري كمتر عالمت استفاده از شناسايي
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 .آن چه الزم است تغييريابد

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

دگي ازاين كالسها برداشته مشكل ترمي شوند ودراين حين الزم است كه اين كسالت وروحيه خسته كنن

 .شودوبه جاي ان روحيه شادوسرزندگي قرارگيرد

درضمن هميشه تمامي چيزهايي كه مابراي تدريس خودنيازداريم دردسترس مانيست واين هنرماست كه 

ازنبودوسايل الزم براي تدريس فعال غول نسازيم بلكه ازكمترين آنها بيشترين استفاده راببريم وقبل ازاينكه 

 .ش آموزان راخالق كنيم خودخالق كارهاي زيبا باشيمدان

 ( :1شواهد )گردآوری اطالعات   

را با  ( عالمت كوچكتر و بزرگتر)و مبحث فوق الذكر  مساله عدم عالقه مندي دانش آموزان به درس رياضي 

ران با عالقه ي همه ي همكا.جمعي از همكاران با سابقه در ميان گذاشته و با هم به بحث و گفتگو پرداختيم 

با مراجعه به كتاب ها و نشريات گوناگون هم به ..بسيار در بحث شركت كردند و نظرات مفيدي ارايه نمودند

مطالب جالب و قابل توجه در اين زمينه دست يافتم پس از گفتگو هاي بسيار در زمينه ي علل ضعف و 

جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل مشكالت يادگيري تعدادي از دانش آموزان در درس رياضي مطالب 

قرار گرفت مشكالتي كه در اين باره وجود داشت ،نظير روش تدريس معلم ،تفاوت هاي فردي دانش آموزان 

 .فهرست گرديد ... ،مسائل كمك آموزشي ،محيط فيزيكي كالس و 

بايد با  ه اولپايمعلمين ما معموال در كالس درس متكلم وحده هستند و درس رياضي كه مخصوصا در  -

روش هاي گوناگون تشريحي،تشبيهي،استفاده از مثال ،تجربه و مشاهده هاي عيني ،استفاده از مدل و 

 .تدريس شود به روش زباني و قاعده گويي محدود شده است ( …كاوشگري و
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از آن در معلم آن طور كه بايد آموزش الزم را نديده به طور مثال با اصول يادگيري آشنا نيست كه بتواند -

 .امر تدريس بهره گيرد 

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

 عدم ارتباط رياضي در پايه هاي مختلف--.آموز نيست 

 نقش خود دانش آموز در گيرايي مفاهيم از نظر رشد جسمي و هوش-

 : نکاتی چند در باره آموزش رياضی

در حين مطالعه و جمع آوري اطالعات در پي مطالبي بودم كه مرا در امر تدريس و رفع مشكالت يادگيري 

ان راهنما باشد كه به نظريه اسكينر در كتاب نظريه هاي يادگيري برخوردم او معتقد است دانش آموز

 يادگيري در صورتي به بهترين وجه انجام مي گيردكه

 .ست آموخته شوند در گام هاي كوچك ارائه گردداطالعاتي كه قرار ا( الف 

يعني بالفاصله پس از يك تجربه . به يادگيرندگان درباره ي يادگيري شان بازخورد فوري داده شود( ب 

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

 .سرعت متناسب خود ياد بگيرند يادگيرندگان بتوانند با( ج

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

 برانگيزد ،
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ثانيا هدف درس را روشن نمايد ،ثالثا معلومات قبلي دانش آموزان را بررسي كرده و مطالب جديد را بر پايه 

معلم درس تازه را عرضه مي كند و به اصطالح موضوع جديد را با :ه عرض.معلومات قبلي او تدريس كند 

 .توجه به هدف هايي كه پيش بيني كرده است به دانش آموزان تدريس مي كند 

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

يس رياضيات معلم در اين مرحله به قاعده دست پيدا مي كند و اصول كلي دست پيدا مي كنند در تدر

 .تعاريف را به دست مي آورد 

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

در اين . وابط رياضيمانند حل مسائل رياضي بعد از يادگرفتن قاعده ر: كاربرد و تطبيق.،تعميم داده مي شود 

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

تدريس رياضيات ابتدايي هستند كه در چند سال اخير بر اثر تحوالت به وجود آمده در علم و هم چنين 

در كشورهاي پيشرفته جهان در زمينه تدريس پيشرفت هاي روان شناسي و تعليم و تربيت به وجود آمده و 

طرفداران روش شهودي عقيده دارند سهم عمده يادگيري به خصوص . رياضيات مورد استفاده قرار گرفته اند

در اين روش وسايل كمك آموزشي نقش مهمي در تدريس . در مورد انسان از طريق بينش انجام مي گيرد 

مي كند كه دانش آموزان با مشاهده مراحل به   ري تنظيم و ارايهپيدا مي كنند و معلم مراحل درس را طو

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

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

 ايجاد انگيزه در دانش آموزان -



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

14 
 

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

نخستين هدف معلم كارآمد اين است كه در دانش آموزان انگيزه ايجاد . رياضيات را پايه اي ياد نمي گيرند

استفاده كنند و تنها به معلم متكي نباشند كند كه تالش كنند در يادگيريشان از منابعي كه در اختيار دارند 

و دانش آموزاني كه بتوانند به چنين استقالل فكري برسند پس از اتمام تحصيل قادر خواهند بود بدون معلم 

معلم باتجربه . و آنهايي كه تنها به معلم متكي بوده اند قادر به انجام اين كار نيستند. به تحصيل ادامه دهند

نا باشد در دانش آموزان انگيزه ايجاد كند بايد مطالب بسياري عالوه بر كتاب هاي درسي مي داند كه اگر ب

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

 .و بدون درك مطلب نيز عالقه بوجود نخواهد آمد

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

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

مايل خاصي به كجروي دارد ، كه دهد و سعي كند دانش آموزان را بشناسد خواهد ديد كه هر دانش آموز ت

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

كمي ابتكار نشان دهد بخوبي مي تواند از آن بعنوان وسيله اي كه دانش آموز را به درس بكشاند استفاده 

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

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

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

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

حس اعتماد و رضايت مي دهد و اين نمونه اي است كه مي توان بي حوصلگي و بي عالقگي را به شور و 

 اشتياق و انگيزش براي يادگيري بيشتر تبديل كرد

 مشاركت دانش آموز مهم ترين روش ايجاد انگيزه -
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رس به اندازه كافي سؤال وجود داشته باشد و فرصت مناسب جهت بحث و تبادل نظر پيش اگر در كالس د

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

در چنين كالسي دانش آموز درك مي كند كه فهميدن .نگرشي مثبت ، واقع گرايانه و منطقي خواهد بود

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

 .محصل خود را يك ابزار مي بيند آنهم ابزاري كه بايد تسليم باشد

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

يم كه فكر خود را بكار گيرند تا حس كنجكاويشان برانگيخته شود و در بحث پاسخ از دانش آموزان بخواه

در طول تجربه ، روش پرسش و پاسخ را يكي از روشهاي مفيد در .پرسش و پاسخ مشاركت داشته باشند

روش پرسش و پاسخ يكي از . مي دانم بايد به دانش آموز فكر كردن و انديشيدن آموخت   آموزش رياضي

ي است كه باعث مي شود دانش آموز با حس كنجكاوي در پي اين جواب باشد و بتواند روشهاي مفيد

 .انديشيدن را فرا گيرد

 فراهم كردن فضا و محيط آموزشي مناسب -0

يكي از مشكالتي كه دبيران رياضي و دانش آموزان با آن سر و كار دارند پرجمعيت بودن كالس هاي درس 

يري دانش آموزان دارد به اين دليل بايد فضايي براي دانش آموزان فراهم مي باشدكه تاثير مستقيم در يادگ

الزم به ذكر . شود كه در آن فضا بتوانند آزادانه فكر كنند و فعاليت هاي فردي را در روش اجرايي به كار برند

ني كالس علي رغم تمامي تالشها در ارتقاء سطح آموزش و فرايند يادگيري اگر فضاي عاطفي و روا   است كه

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

آميز به عنوان فردي براي كمك و مساعدت و يادگيري دانش آموزان به اثبات نرساند ، يادگيري شكل اجبار 

 .مي گيرد  و تحميلي به خود
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 :راه های پيشنهادی برای تدريس رياضی 

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

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

ف درس را براي دانش آموزان قبل از تدريس هد.مطالب جديد را بر پايه معلومات قبلي او استوار نمايد 

روشن نمايد تا بچه ها با بينش و بصيرت به يادگيري مفاهيم رياضي بپردازند با ايجاد انگيزه قوي رغبت 

دانش چون .يادگيري از آسان به مشكل صورت بگيرد .دانش آموزان را نسبت به موضوع درس برانگيزد 

ند براي يادگيري يك مفهوم الزم است كه از اشيا و ان در اين مقطع در مرحله ي رشد تفكر عملي هستآموز

ان فراهم شود تا دانش آموزدر كالس بايد موقعيت هاي مختلف براي .وسايل عيني بيشتري استفاده كنند 

 .آن ها بتوانند اشيا را دستكاري كنند ،بازي قسمت اصلي كار است

 بتدايـیااول راهکـارهــايی در مـــورد رياضـــی دوره ابتدايی پايه 

بسياري از . درصد دانش آموزان مقاطع مختلف معموالً در درس رياضي مشكالت اساسي دارند 22بيش از 

در ابتداي سال . دانش آموزان حتي در ساده ترين مطالب رياضي مربوط به سال هاي قبل اشكال دارند

زياد است و دانش آموزان تحصيلي معموالً مشكالت يادگيري رياضي به دليل فراموشي مطالب پايه بسيار 

علل بسياري . كشش الزم براي يادگيري رياضي را ندارند و وقتي كه مطالبي را تدريس مي كنيم نمي فهمند

پايه ضعيف در درس رياضي از سال هاي قبل ،كم : از جمله آن ها. در ضعف رياضي دانش آموزان نقش دارند

تماد به نفس در درس رياضي، مشكالت جسمي بعضي هوشي و ديرآموزي بعضي از دانش آموزان، نداشتن اع

اقدام هايي كه براي چنين دانش آموزاني مي توان انجام داد به قرار .از دانش آموزان، سوءتغذيه، ضعف چشم

 :زير است
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برگزاري امتحانات به صورت كتاب باز . ابتدا بايد در چند جلسه اعتماد به نفس دانش آموزان را تقويت كرد

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

اگر دانش آموزي تمريني را حتي . خودشان مطالب را ياد بگيرند و تمرين ها را حل كنند و زود نااميد نشوند

كه با كوچكترين مطلبي يك هر بار . ناقص حل كند، بايد او را تشويق كرد و نمرات بيش از حقش به او داد

نمره خوب براي دانش آموز گذاشته شود، كم كم اين دانش آموز از درس رياضي و معلم رياضي خوشش مي 

 .بايد سعي كرد ضعف هاي دانش آموز را به رويش نياورد. آيد

 با هم مطالعه کردن

هش هايي كه درباره پژو. يكي از روش هاي شناخته شده و موثر يادگيري در ميان دانش آموزان است

اثربخشي از روش مطالعه مشاركتي انجام گرفته است نشان داده اند، دانش آموزان كه به اين طريق مطالعه 

مي كنند، از كساني كه مطالب را براي خودشان خالصه مي كنند يا صرفاً به مطالعه مطالب مي پردازند، 

 .در ياد نگه مي دارند بيشتر مي آموزند و آموخته ها را براي مدت طوالني تري

به همين جهت گروه بندي دانش آموزان در كالس كه متشكل از دانش آموزان ضعيف و قوي و متوسط 

نوشتن چركنويس هم در بسياري از دانش آموزان كمك . باشد، در رفع اشكاالت درسي آنان بسيار موثر است

رسپاري و يادگيري مطالب رياضي نقشي تمرين و تكرار در زمان هاي متفاوت هم در به خاط. كننده است

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

مثالً بچه ها در منزل . قسمتي از همكاري و همياري بچه ها در خارج از كالس يا در منزل صورت پذيرد

را تنظيم كنند منتها با پرسش اشكالي را روي مقوا بكشند يا اجسامي بسازند يا اشكالي ببرند يا جدول هايي 

بايد توجه داشت تا زماني كه معلم رو به تابلو و پشت به بچه ها . و سؤال در كالس دانش آموز را فعال كرد
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بچه : تندتند مطالب را نوشته، تخته را سياه كرده و پاك كند و در آخر درس رو به كالس برگر دانده و بگويد

 .همواره بچه ها در رياضي ضعيف خواهند ماند. ه تمرين حل كنيدها درس براي روز بعد از فالن صفح

 ارائه نکردن مفاهيم از ساده به پيچيده

بيشتر شكوه هايي كه دانش آموزان از نحوه تدريس ما معلمان دارند،به اين دليل است كه هنگام تدريس، 

م و به حل آنها مي پردازيم و هنوز يك مفهوم براي آنان جا نيفتاده است، به مثال هاي مشكل روي مي آوري

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

 .مشكل، از سئواالت ساده تر شروع كنيم

 ضعف در برقراری ارتباط

بعضي انسان ها از طريق . براي نفوذ در مخاطب، بايد سازوكار يادگيري او را شناخت و با او ارتباط برقرار كرد

اغلب، نشان دادن يك شكل همراه با يك مثال شهودي . تصوير و بعضي از طريق شنيدن بهتر ياد مي گيرند

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

 .زيادي از تدريس صرف آموزش يك مفهوم خواهد شد

غلب ما معلمان ترجيح مي دهيم تمام قسمت هاي آموزش را خودمان انجام دهيم، حتي بعضي از معلمان ا

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

ه به جاي اينگونه صرفه در صورتي ك. و اگر آنان تمرين ها را حل كنند، بخشي از وقت كالس گرفته مي شود

دراين رابطه معرفي يك كتاب تمرين در كنار درس مي .جويي ها در زمان، بايد راهكارهاي ديگري يافت

 .تواند، زمان زيادي براي آموزش بهتر ذخيره كند
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 :بی توجهی به سؤاالت دانش آموزان

مي تواند انگيزه دانش  يك سؤال حساب شده و مناسب مي تواند، زمينه ساز يادگيري يك مفهوم باشد،

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

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

 .كردن است

 تجزيه وتحليل داده ها

ما مكرر در كالسهاي آموزشي، جلسه ها، گردهماييها، كتابها . بقيه اش را مي دانيد« ... چون كه با كودك » 

اما آيا تا به حال به ابعاد . و نشريات ويژه معلمان، اين بيت دلنشين و پرمعني را مي شنويم و مي خوانيم

ت و چگونه بايد زبان گوناگون زبان كودكي فكر كرده ايم، در واقع آيا ميدانيم اين زبان چگونه زباني اس

 :بگشاييم كه كودكان حرفهاي ما را درك كنند؟ با كودكان به زبان هاي گوناگون مي توان حرف زد

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

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

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

هنگام بازي، . بازي، مؤثرترين و پرمعناترين راه يادگيري كودكان است. مشكالت خويش را حل مي كنند

تجربه مي كند، پرورش فكري، عاطفي، كودك فكر مي كند، برنامه ريزي مي كند، راه هاي تازه اي مي يابد، 

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

» و تحقق هدف هاي آموزشي و پرورشي و به شكل هوشمندانه و برنامه ريزي شده مورد توجه قرار گيرند، 
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از آنها در فرايند ياددهي ـ يادگيري به شكل شايسته اي ناميده مي شوند و مي توان « بازي آموزشي 

 .استفاده كرد

 «بازي تفكر كودك است»وخالصه اينكه 

 تفسيراطالعات 

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

 .ه درآن شركت نمايندازروشهايي استفاده گرددتاخودشان محورتدريس قرارگيرندوفعاالن

 :انتخاب راه جديد به صورت موقتی 

در اين مرحله تصميم گرفتم بوسيله ابزار هاي آموزش رياضي كمك شاياني به درك رياضي در دانش آموزانم 

  . نمايم

 كتاب در. شودمي عرضه مختلف هايجنس و ها اندازه ها، رنگ ها، طرح با گوناگون هاي شابلون بازار در

 كه خاص طرح نوع يك از آنها ي اندازه و هندسي هاي شكل دستي يك حفظ جهت به دبستان وّلا رياضي

 با مطابق دارد، قرار بسته اين در كه شابلوني. است شده استفاده است، مشخص ي اندازه با شكل چهار داراي

 دارد، شابلون اين هب نياز آنها در آموزدانش كه صفحاتي تمام با و شده طراحي كتاب در شده ارائه تصوير

 .دارد همخواني
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 ابزاري براي مقايسه اعداد 

 ضرورت اجرای طرح 

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

ايين هاي يادگيري پايين مي آيد ودرضمن باتوجه به نظر بسياري ازهمكاران كه، دانش آموزان پايه هاي پ

الزم « بازي تفكركودك است» بيشترتمايل به بازي دارند وهمچنين باتوجه به سخن بسياري ازبزرگان كه

 .ديدم كه اين دروس ومطالب ديگرراتامي توانم فعال وپرجنب وجوش نمايم

درس رابه طور عميق تري يادگرفته وبرايشان شيرين تر   وهمچنين در بازي هاي آموزشي دانش آموزان 

 .ترخواهد بود وجذاب

 :يك بازي كه در كالس جهت اين كار اجرا نموديم

باشد كه ساخته شده و معموال يك جعبه لگو جزء وسايل بازي  يكي از محبوبترين اسباب بازي هايي مي لگو

روشهاي مختلفي براي بازي با لگو وجود دارد در اينجا ما آموزش رياضي عالمت بزرگتر يا .شود ها پيدا مي بچه

گيرند  آموزش ميروش بصری هايي كه به  خصوصا براي بچه بازیاين .كنيم  تر با لگو را معرفي ميكوچك

 .خيلي مفيد است
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 :چه نياز داريد

 لگو 

 مداد 

 هاي كوچك كاغذ برگه 

” و ” بزرگتر ” و عالمت  02تا  0ها را در اندازه واحد كوچك قيچي كنيد و اعداد  كاغذ:روش انجام کار 

 .يدرا بنويس” كوچكتر

 00  ها را  ها و عالمت لگو رنگ ديگر همراه با صفحه پايه لگو و كاغذ شماره 00عدد لگو يك رنگ و

 .آماده كنيد كار تمام شد

 عدد را انتخاب كند و يكي از عددها را سمت راست صفحه پايه لگو  0تان بخواهيد  حاال از دانش آموز

 .و ديگري را سمت چپ قرار دهد

 از ديگري است و عالمت مناسب را انتخاب كرده، بين اعداد  عدد بزرگتردام حاال بايد حدس بزند ك

 .قرار دهد
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 براي اينكه بهتر متوجه شود آيا جوابش صحيح است يا نه شروع به ساختن برج با لگوها كند. 

  به تعداد عدد سمت چپ، لگو از يك رنگ را برروي صفحه پايه لگو بچيند و همينطور عدد سمت

 .رنگ ديگر لگوها به تعداد، بر روي هم بچيندراست هم از 

 تواند  تان مي يك نمايش كامال شفافي از معادله رياضي بدست خواهد آمد و براحتي دانش آموز

 .تشخيص دهد كه جواب صحيح بود يا نه
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همگي طرح  پس ازاجراي طرح درخصوص ميزان موفقيت طرح باهمكاران صحبت شد

راه حل اجرايي همه متفق القول معتقدبودندكه تااين گام اجرا طرح موفق راموردتمجيدقراردادندودرمورد 

 .بوده است

 گردآوری داده ها،درباره ی تأثيراقدام بهينه 

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

وناگون اجرا نمودم پيشرفت قابل مالحظه اي در روند همكاران يا با بهره بردن از مطالعه كتاب هاي گ

ان ضعيف ايجاد شداما همچنان الزم بود مقايسه اي بين دو گروه در قالب ارزشيابي از دانش آموزيادگيري 

دانش آموزاني كه به نظر من از ابتدا مشكل بودن مفاهيم رياضي را درك مي كردند و دانش آموزاني كه 

احتياج به تمرين خاص داشتند انجام گيرد و در اين مقايسه مشاهده نمودم كه به  ضعيف قلمداد مي شدند و

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

 .كه اساس يادگيري در تمام دروس به خصوص در درس رياضي مي باشد 

  (2)شواهد گردآوری 

عالقه مند شده و درزنگ رياضي فعاليت  و مبحث اعداد بزرگتر و كوچكتر به درس رياضي دانش آموزان - 

 .مي دادند  چشمگيري ازخود نشان

 .زمينه اي براي بحث و هم فكري بين همكاران به وجود آورد - 

 .يادگيري عميق تر و پايدارتر صورت مي گرفت - 

 .ردندوالدين از پيشرفت فرزندانشان ابراز رضايت مي ك - 
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 .رابابازي بسيارشيرين يادگرفته اند رياضي  ـ بچه ها بادقت  

 ارزشيابي واعتباربخشي  

درپايان ،نتيجه ي طرح رادرمعرض ارزيابي كليه همكاران وصاحب نظران وكارشناساني كه مي شناختم 

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

نظرات خودراعنوان نمودندوبا همكار هم پايه خودم نيز صحبت كردم وكه بادانش آموزانش دراين رابطه 

 .مشكل داشت وبه او اين روش راپيش نهادداده واونيز دركالس خودانجام دادونتيجه ي مطلوبي بدست آورد

امي كه ازايشان پرسيدم بچه ها چگونه مدرسه ديگري نيزبه كالسم آمدهنگ اولودربازديدي كه معلم پايه 

بودند ايشان ازحاضرجواب بودن وفهميدن مطالب رياضي توسط انها تعجب كرده وبسيارتشكركرد، كه شما 

 .توانسته ايد روحيه شادي رادركالس خودبوجود بياوريد

فترآمدگفت هنگامي كه به د.طي گذشت مدتي ازمديرمدرسه نيز خواستم كه ازكالسم بازديدي داشته باشد 

 وبسيارخوشحال بود.راخوب تفهيم كنيد رياضي شماتوانسته ايد به ضعيف ترين دانش آموز كالس نيز 

 يك پيشنهاد

درپايان ازتمامي همكاران خود مخصوصاً كساني كه درمقطع ابتدايي تدريس مي كنند مي خواهم كه سعي 

« ديو»اده كرده تا خمير مايه ذهن بچه هاكنند كمبود وسايل رابهانه نكرده وازهرروشي كه مي تواننداستف

 .رياضي بلكه درس شيريني باشد كه براي زندگي شان وتمام مراحل آن كاربردي است

 .زيرا من باروش هاي بازي ومسابقه توانستم كاري كنم كه براي زنگ رياضي لحظه شماري كنند 
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 نتيجه گيری 

دانش ستوار نباشد و به يك نظام تحقيقي و فعال كه اگر پايه تدريس بر انتقال معلومات به دانش آموزان ا

اگر محتواي مطالب آموزش رياضي را با فعاليت هاي .ان محور اصلي انجام عمل رياضي باشند توجه شود آموز

منطبق سازند اگر كالس درس رياضي طوري اداره شود كه دانش آموزان با تالش خود و با  دانش آموزذهني 

 .پذيرد ف آموزش نائل شوند يادگيري بهتر و آسان تر صورت ميراهنمايي معلم به اهدا
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