غلبَ بر هطکالت ریاضی
دسط سیاضی ػوْهاً تشای تچَ ُا هؾکل ّ دتی ُوشاٍ تا تشط ّ ّدؾت اعت .ایي دس دالی اعت کَ سیاضی یکی اص چٌذ دسعی اعت
کَ دس تاص کشدى رُي داًؼ آهْص ّ آهْصػ چگًَْ اًذیؾیذى ًمؼ دسجَ اّل داسد...
دسط سیاضی ػوْهاً تشای تچَ ُا هؾکل ّ دتی ُوشاٍ تا تشط ّ ّدؾت اعت .ایي دس دالی اعت کَ سیاضی یکی اص چٌذ دسعی اعت
کَ دس تاص کشدى رُي داًؼ آهْص ّ آهْصػ چگًَْ اًذیؾیذى ًمؼ دسجَ اّل داسد .تغیاسی اص هؼلواى فشُیختَ کَ ُن تَ آهْصػ
سیاضی ػاللوٌذًذ ّ ُن اؽتیاق آهْختي آى سا تَ تچَ ُا داسًذُ ،وْاسٍ دًثال ساٍ ّ سّؽِایی ُغتٌذ کَ ایي دسط سا ؽیشیي ّ فِویذًی
کٌٌذ ّ دس ّالغ تچَ ُا سا تا سیاضیات آؽتی دٌُذ.
تیؼ اص  55دسصذ داًؼ آهْصاى هماعغ هختلف هؼوْالً دس دسط سیاضی هؾکالت اعاعی داسًذ .تغیاسی اص داًؼ آهْصاى دتی دس عادٍ
تشیي هغالة سیاضی هشتْط تَ عال ُای لثل اؽکال داسًذ .دس اتتذای عال تذصیلی هؼوْالً هؾکالت یادگیشی سیاضی تَ دلیل
فشاهْؽی هغالة پایَ تغیاس صیاد اعت ّ داًؼ آهْصاى کؾؼ الصم تشای یادگیشی سیاضی سا ًذاسًذ ّ ّلتی کَ هغالثی سا تذسیظ هی
کٌین ًوی فِوٌذ ّ تا دُاى تاص ّ چؾواًی گشد ؽذٍ تَ هؼلن ّ تختَ عیاٍ هی ًگشًذ!

علل بسیاری در پاییي بْدى ًورات اهتحاًی ًقص دارًذ .از جولَ آًِا:
 )1پایَ ضؼیف دس دسط سیاضی اص عال ُای لثل.
 )2لثْلی تا اعتفادٍ اص تک هادٍ دس خشداد عال لثل.
 )3لثْلی تا اعتفادٍ اص تملة ّ گفتَ ؽذى عۆاالت لثل اص اهتذاًات.
 )4کن ُْؽی ّ دیشآهْصی تؼضی اص داًؼ آهْصاى.
ً )5ذاؽتي اػتواد تَ ًفظ دس دسط سیاضی.
 )6هؾکالت جغوی تؼضی اص داًؼ آهْصاى ،عْء تغزیَ ،ضؼف چؾن.

اقذام ُایی کَ برای چٌیي داًص آهْزاًی هی تْاى اًجام داد بَ قرار زیر است:
ابتذا بایذ در چٌذ جلسَ اعتواد بَ ًفس داًص آهْزاى را تقْیت کرد .تشگضاسی اهتذاًات تَ صْست کتاب تاص ( open
 )bookهی تْاًذ اًجام ؽْد تا داًؼ آهْصاى اػتواد تَ ًفظ پیذا کٌٌذ .تایذ آًِا سا تؾْیك کشد کَ خْدؽاى هغالة سا یاد تگیشًذ ّ توشیي
ُا سا دل کٌٌذ ّ صّد ًااهیذ ًؾًْذ.
اگر داًص آهْزی توریٌی را حتی ًاقص حل کٌذ ،بایذ اّ را تطْیق کرد ّ ًوشات تیؼ اص دمؼ تَ اّ دادُ .ش تاس کَ تا
کْچک تشیي هغلثی یک ًوشٍ خْب تشای داًؼ آهْص گزاؽتَ ؽْد ،کن کن ایي داًؼ آهْص اص دسط سیاضی ّ هؼلن سیاضی خْؽؼ
هیآیذ .تایذ عؼی کشد ضؼف ُای داًؼ آهْص سا تَ سّیؼ ًیاّسد.

با ُن هطالعَ کردى یکی از رّش ُای ضٌاختَ ضذٍ ّ هْثر یادگیری در هیاى داًص آهْزاى است .پژُّؼ ُایی کَ
دستاسٍ اثشتخؾی اص سّػ هغالؼَ هؾاسکتی اًجام گشفتَ اعت ًؾاى دادٍ اًذ ،داًؼ آهْصاى ّ داًؾجْیاًی کَ تَ ایي عشیك هغالؼَ هی
کٌٌذ ،اص کغاًی کَ هغالة سا تشای خْدؽاى خالصَ هی کٌٌذ یا صشفاً تَ هغالؼَ هغالة هی پشداصًذ ،تیؾتش هی آهْصًذ ّ آهْختَ ُا سا
تشای هذت عْالًی تشی دس یاد ًگَ هی داسًذ.
بَ ُویي جِت گرٍّ بٌذی داًص آهْزاى دس کالط کَ هتؾکل اص داًؼ آهْصاى ضؼیف ّ لْی ّ هتْعظ تاؽذ ،دس سفغ اؽکاالت
دسعی آًاى تغیاس هؤثش اعتًْ .ؽتي چک ًْیظ ُن دس تغیاسی اص داًؼ آهْصاى کوک کٌٌذٍ اعت .توشیي ّ تکشاس دس صهاى ُای
هتفاّت ُن دس تَ خاعش عپاسی ّ یادگیشی هغالة سیاضی ًمؾی اعاعی داسًذ کَ هؼوْالً داًؼ آهْصاى ضؼیف اص آى غافل ُغتٌذ.
البتَ هی تْاى از راٍ ُای هختلف دیگر بَ یادگیری ریاضی در سطح هذارس کوک کرد کَ عبارتٌذ از:
الف) ایجاد اهکاًات الصم تشای افضایؼ عغخ فشٌُگی خاًْادٍ کَ تتْاًذ تغیاسی اص هؾکالت دسعی فشصًذ خْد سا تش عشف کٌذ.
ب) آهْصػ سّػ ُای جذیذ تذسیظ تَ هؼلواى ّ دزف سّػ ُای عٌتی.
ج) تِیَ ّعایل کوک آهْصؽی دس صهیٌَ تذسیظ.
ّ) عشح دسط هؼلن.
اگش هؼلن تشای خْد عشح دسط داؽتَ تاؽذ یؼٌی تذاًذ کَ دس ُش جلغَ چَ هغالثی سا هی خْاُذ دسط تذُذ ّ ایي هْضْع چَ
هؾکالتی داسد عؼی هی کٌذ کَ تا اعتفادٍ اص تجشتیات گزؽتَ دس دذالل صهاى ّ کوتشیي کالم ،دك دسط سا ادا ًوایذً .خغتیي گام ایي
اعت کَ دتیش تؼذاد صفذات کتاب سا تَ تؼذاد جلغات هفیذ ًْتت یا عال تمغین کٌذ ّ تثیٌذ دس یک جلغَ دلیماً چٌذ صفذَ تایذ تذسیظ کٌذ
ّ اگش الصم ؽذ اتضاس ّ ّعایل کوک آهْصؽی اص لثل تِیَ ؽذٍ سا تَ کالط تشدٍ ّ هْسد اعتفادٍ لشاس گیشد.
لغوتی اص ُوکاسی ّ ُویاسی تچَ ُا دس خاسج اص کالط یا دس هٌضل صْست پزیشد .هثالً تچَ ُا دس هٌضل اؽکالی سا سّی همْا تکؾٌذ
یا اجغاهی تغاصًذ یا اؽکالی تثشًذ یا جذّل ُایی سا تٌظین کٌٌذ هٌتِی تا پشعؼ ّ عۆال دس کالط داًؼ آهْص سا فؼال کشد .تایذ تْجَ
داؽت تا صهاًی کَ هؼلن سّ تَ تاتلْ ّ پؾت تَ تچَ ُا تٌذتٌذ فشهْل ًْؽتَ ،تختَ سا عیاٍ کشدٍ ّ پاک کٌذ ّ دس آخش دسط سّ تَ کالط
تشگشداًذٍ ّ تگْیذ :تچَ ُا دسط تشای سّص تؼذ اص فالى صفذَ توشیي دل کٌیذُ .وْاسٍ تچَ ُا دس سیاضی ضؼیف خْاٌُذ هاًذ .تا
صهاًی کَ هؼلواى سیاضی هخصْصاً دس هماعغ اتتذایی ٌُْص اص سّػ ُای لذیوی دفظی تشای تذسیظ سیاضی اعتفادٍ هی کٌٌذ ،تیؾتش
داًؼ آهْصاى اتتذایی اص سیاضی گشیضاى خْاٌُذ ؽذ.

ارائَ ًکردى هفاُین از سادٍ بَ پیچیذٍ
تیؾتش ؽکٍْ ُایی کَ داًؼ آهْصاى اص ًذٍْ تذسیظ ها هؼلواى داسًذ ،تَ ایي دلیل اعت کَ ٌُگام تذسیظٌُْ ،ص یک هفِْم تشای آًاى جا
ًیفتادٍ اعت ،تَ هثال ُای هؾکل سّی هی آّسین ّ تَ دل آًِا هی پشداصین ّ داًؼ آهْص سا دسگیش هذاعثات پیچیذٍ ّ عْالًی هی کٌین .دس

صْستی کَ تایذ تشای جا اًذاختي هفاُین هؾکل ،اص عؤاالت عادٍ تش ؽشّع کٌین.

ضعف در برقراری ارتباط
تشای ًفْر دس هخاعة ،تایذ عاص ّ کاس یادگیشی اّ سا ؽٌاخت ّ تا اّ استثاط تشلشاس کشد .تؼضی اًغاى ُا اص عشیك تصْیش ّ تؼضی
اص عشیك ؽٌیذى تِتش یاد هی گیشًذ.
اغلةً ،ؾاى دادى یک ؽکل ُوشاٍ تا یک هثال ؽِْدی هی تْاًذ ،تَ تفِین تِتش ّ تیؾتش هغالة کوک کٌذ .اگش استثاط دسعتی تا داًؼ
آهْص تشلشاس ًؾْد ،صهاى صیادی اص تذسیظ صشف آهْصػ یک هفِْم خْاُذ ؽذ.

برخی از ًوْدُای ارتباط صحیح ًذاضتي با داًص آهْز را در زیر هی آّرین:
عخي گفتي تا تختَ ّ دیْاسُا ّ کف اتاق ّ عمف ،تَ جای ًگاٍ کشدى تَ داًؼ آهْصاى ٌُگام عخي گفتي.
اعتفادٍ کشدى اص تشخی جولَ ُاً،ظیش :ایي هغلة عادٍ اعت ،تذیِی اعت ّ ّاضخ اعت.
ًؾاى ًذادى ُیجاى.
دائن تَ عاػت ًگاٍ کشدى.
تَ خاعش ًغپشدى ًام داًؼ آهْصاى.
تؾْیك ًکشدى داًؼ آهْصاى.
داؽتي سفتاس اُاًت آهیض ّ تذمیشکٌٌذٍ.

سپردى کارُا بَ ًحْ غیرهۆثر
الف) اغلة ها هؼلواى تشجیخ هی دُین توام لغوت ُای آهْصػ سا خْدهاى اًجام دُین ،دتی تؼضی اص هؼلواى تشجیخ هی دٌُذ ،تواهی
توشیي ُا سا خْدؽاى دل کٌٌذ .چشا کَ هؼتمذًذ ،داًؼ آهْصاى تغلظ کافی ًذاسًذ ّ اگش آًاى توشیي ُا سا دل کٌٌذ ،تخؾی اص ّلت کالط
گشفتَ هی ؽْد .دس صْستی کَ تَ جای ایٌگًَْ صشفَ جْیی ُا دس صهاى ،تایذ ساُکاسُای دیگشی یافت.

در ایي رابطَ هی تْاى بَ برخی از هْارد راُگطا اضارٍ کرد:
هؼشفی یک کتاب توشیي دس کٌاس دسط هی تْاًذ ،صهاى صیادی تشای آهْصػ تِتش رخیشٍ کٌذ .ایي کَ تذاًین کذام توشیي ُا سا دس کالط
دل کٌین خْد هغألَ ای هِن اعت کَ اص ساٍ تجشتَ تَ آى هیشعینّ .لی پشداختي تَ تشخی عۆاالت ّ آًِا سا تِتش ّ کاهل تْضیخ دادى ّ
ساٌُوایی کشدى ّ دادى جْاب ًِایی تَ توشیي ُا ،هیتْاًذ دس صهاى تذسیظ صشفَ جْیی کٌذ .دس هْسد دل توشیٌِا تایذ تْجَ داؽت کَ
هذت توشیي کْتاٍ تاؽذ ّ ،دس صْست لضّم تا فاصلَ تکشاس ؽْد .کاس توشیي تَ صْست ػادی هوکي اعت کغالت آّس ؽْد ّ اگش
عْالًی ًیض تاؽذ ،ػاللَ تَ هغلة سا اص تیي هی تشد .تأکیذ تش دسعتی جْاب هغألَ تاؽذ ًَ ،تش عشػت تَ دعت آّسدى آى.

بی تْجِی بَ سۆاالت داًص آهْزاى
یک عۆال دغاب ؽذٍ ّ هٌاعة هیتْاًذ ،صهیٌَ عاص یادگیشی یک هفِْم تاؽذ ،هیتْاًذ اًگیضٍ داًؼ آهْصاى سا ًغثت تَ آًچَ تَ اّ
آهْصػ دادٍ هیؾْد تاال تثشد ّ ُوچٌیي ،رُي کٌجکاّ سا تا هغألَ دسگیش کٌذّ .لی تؼضی اص اّلات دس استثاط تا هْضْع عۆال کشدى
تشخْسدُایی دس کالط هیؾْد کَ ظاُشاً تشای صشفَ جْیی دس صهاى تذسیظ اعت ّلی دس تاعي عشػت آهْصػ ّ یاددُی سا کاُؼ
هیذُذ.

هحبت بَ داًص آهْزاى
هؼلواى تایذ ػاللَ ّ هذثت خْد سا ُن تَ صْست کالهی ّ ُن اص عشیك اتضاسُای غیشکالهی چْى :تْجَ توام ّ کوال تَ داًؼ آهْصاى،
دفظ ّ تذاّم استثاط چؾوی تا آًاى ،لثخٌذ صدى ّ ایواء ّ اؽاسٍ ًؾاى دٌُذ.
ها اغلة فشاهْػ هی کٌین کَ تیؾتش داًؼ آهْصاى تشای هؼلواًی کَ هذثت هی کٌٌذ ّ هؼلواًی کَ آًِا سا هْسد ادتشام لشاس هی دٌُذ ُش
کاسی سا اًجام هی دٌُذ ،داضشًذ ُش کاسی تکٌٌذ تا تأییذ چٌیي هؼلواًی سا تَ دعت آّسًذ .آؽکاس اعت کَ هؼلواى تایذ دس اتشاص ػاللَ
ّ هذثت خْیؼ ًغثت تَ داًؼ آهْصاى صادق تاؽٌذ ّ ُشگًَْ ،ادتشام آًاىً ،ضد داًؼ آهْصاًی کَ سیاکاسی ّ دّ سًگی هی تیٌیذ ،سّ
تَ افْل هی گزاسد.

ًتیجَ گیری
هؼلواى تایذ تصوین تگیشًذ کَ دس هْسد تذسیظ ّ ًذٍْ یادگیشی داًؼ آهْصاى دس دسط سیاضی تغییشاتی ایجاد کٌٌذ ّ اص سّػ ُایی
اعتفادٍ کٌٌذ کَ داًؼ آهْصاى دس کالط فؼال تاؽٌذ ّ دس آًِا ایجاد اًگیضٍ ؽْد.
ًثایذ داًؼ آهْصاى تَ دفظ عْعی ّاس فشهْل ُا ّ هغالة ّاداس ؽًْذ .هؼلواى تذّى آگاُی اص سّاًؾٌاعی ،جاهؼَ ؽٌاعی سّػ ُای
آهْصؽی ،اصْل یادگیشیً ،ذٍْ اسصؽیاتی ّ عشح دسط ّ اعتفادٍ اص ّعایل کوک آهْصؽیً ،وی تْاًٌذ ّظیفَ خغیش خْد سا دس
ػصش کًٌْی تَ ًذْ ؽایغتَ اًجام دٌُذ.
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