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مقدمه

رویکرد حاکم بر برنامۀ درسی ریاضی دهم فني و حرفه اي
اخالقی  و  عملی  علمی،  ایمانی،  عقلی،  یکپارچۀ  تربیت  درسي  برنامه هاي  کلي  هدف 
هنرآموزان است به گونه ای که بتوانند موقعیت خود را نسبت به خود، خدا، دیگر انسان ها 
و نظام خلقت به درستی درک کرده و توانایی اصالح مستمر موقعیت فردی و اجتماعی 
خویش را کسب نمایند)سند برنامۀ درسي ملي جمهوري اسالمي ایران(. در برنامۀ  درسي 
ملي یازده حوزۀ تربیت و یادگیری مشخص شده اند که حدود محتوایی، روش ها، فرایندها، 
و عناصر کلیدی یادگیری را روشن می سازند. در برنامۀ درسي ملي، ریاضیات به عنوان 
زبانی دقیق  از سازگاری درونی،  برخوردار  و  دارای نظم  ارتباطات  و  الگوها  علم مطالعۀ 
برای تعریف دقیق اصطالحات و نمادها و ابزارکار در بسیاری از علوم و حرفه ها در جهت 
توانمندسازي انسان براي توصیف و کنترل موقعیت هاي پیچیده یکي از حوزه هاي تربیت و 
یادگیري قلمداد شده است. درگذشته برنامۀ درسی ریاضی به عنوان مجموعه ای از دانش 
و رویه ها فرض می شد و نقش آموزشگران ریاضی در واقع انتخاب مجموعه ای از عناوین 
بود که فرض می شد هنرجویان را برای زندگی آینده شان آماده می سازد. هنرجویان رویه ها 
را در قالب انجام و تکرار تمرینات ریاضی یاد می گرفتند و سپس مسائل کالمی به آنها 
معرفی می شد. این گونه مسائل معموالً به گونه ای بودند که فقط یک مفهوم ریاضی در 
آنها مشاهده می شد. در دوره های بعدی مهارت های حل کردن مسئله ارزش بسیاری پیدا 
کردند  و حل مسائل مرتبط با زندگی و مسائل کاربردی مورد توجه برنامه های درسی قرار 
گرفت. لکن هنوز به حل مسئله و تحقیق اغلب به عنوان فعالیت های جانبی نگاه می شد 
ـ   یادگیری. نگاه دیگری به ریاضی، ریاضی را  و نه جزیی تفکیک ناپذیر از فرایند یاددهی  

مجموعه ای از فرایندها می داند.
چگونه  بفهمند  تا  است  هنرجویان  به  کمک  ریاضی  آموزشگران  وظیفۀ  نگاه  دراین 
ریاضی سازی کنند. در این وضعیت به جای تصمیم گیری در مورد »کدام عناوین ریاضی« 
به تصمیم گیری در مورد »کدام فرایندها« پرداخته می شود. لذا تجاربی که به هنرجویان 
کمک می کنند تا این فرایندها پرورش داده شوند، مورد بررسی قرار می گیرند. در چنین 
وضعیتي، ریاضیات به عنوان یک موضوع مجرد و منفک از زندگی دیده نمی شود بلکه 
با تجربیات مخاطب، با دیگر موضوعات درسی و حوزه های یاددادنی و زندگي روزانۀ وي 



پیوند داده می شود. به هنرجویان فرصت مدل سازی وضعیت های واقعی داده می شود تا 
با درک ریاضی بتوانند تجارب زندگی خود را تفسیر کنند. لذا ریاضیات شامل منطق، 
بر تجربیات  ایده های مجرد ریاضی متکی  ایده هاست و درک  تبادل  بررسی،  و  تحلیل 
و تفکر و بازتاب نسبت به آنهاست. هنرجویان در حین مواجهه با وضعیت های جدید، 
تجربه کردن آنها و تعمق و بازتاب نسبت به آنها دنیای واقعی خود را به گونه ای بازسازی 
می کنند که شامل درک آنها از ریاضیات باشد. سطح درک مخاطب از ایده های ریاضی 
و توانایی او در به کارگیری مفاهیم و مهارت ها بسته به وضعیت اجتماعی که فرد در آن 
رشد پیدا کرده است متفاوت است. برای مثال فرزندی که در خانه فرصت کمک کردن 
به پدرش در ساختن یک قفسه چوبی و اندازه گیری قطعات الوار را دارد، نسبت به فردي 
که اندازه گیری را فقط در مدرسه تجربه می کند، احتماالً درک بهتری از اندازه گیری و 

اهمیت دقت در اندازه گیری و انتخاب ابزار خواهد داشت. 
ولی هدف از آموزش و پرورش چیست؟ هدف، پرورش متخصص ریاضی نیست. بلکه هدف 
پرورش قدرت تفکر و تعقل است. لذا هدف اصلی برنامه ریاضی پرورش مهارت های تفکر 
پرورش  برای  بستری  و  در خدمت  ریاضی  فرایندهای  و  محتوا  بنابراین  است.  تعقل  و 
مهارت های تفکر هستند. در چنین وضعیتی مبنای انتخاب و مدیریت فرایندها و محتوای 

ریاضی اهداف ذیل می باشند:
1 آموزش موضوعاتی که مبنای پایه درک علمی از جهان پیرامون است.

2 آموزش روش های تولید علم و رسیدن به حقایق و شناخت در علوم
٣ رشد توانایی های عقالنی در درک و تجزیه و تحلیل مسائل

4 پرورش روحیۀ حقیقت جویی و درک آن
5   تقویت ارزش های الهی به منظور رشد شخصیتی

6 پرورش صداقت علمی و روحیۀ نقادی در پذیرش مطالب
7 پرورش باور مثبت نسبت به توانمندی های خود برای کشف مطالب جدید

8 آموزش روابط اجتماعی و برخوردهای صحیح اجتماعی
همان گونه که در زندگی، فرد با ابتال و مواجهه با مسائل، در جهت حل این مسائل ـ و 
با سعی و تالش در ایجاد نظم منطقی بین تجربیات گذشته خود و با به کارگیری تفکر 
وتعقل و انتخاب راهبـرد صحیح، توانمنـدی های خـود را رشد می دهد، یـادگیری نیز 



در برخورد ساخت شناختی ذهن انسان با وضعیت مسئله ای جدید و با سعی در حل آن 
شکل می گیرد. در این مسیر داشتن صبر و استقامت در حل مسئله و روحیۀ حقیقت جویی 
و نقادی است که او را همراهی می کند پس فرصت های آموزشی باید به گونه ای باشند که 
با ایجاد موقعیت مسئله ای و درگیری هنرجو با مسئله، وی را مجبور کند تا با یک فعالیت 
علمی  / ذهنی وضعیت جدید را تحلیل کند و راه حل مناسب را بیابد و ساخت شناختی ذهن 
خود را توسعه داده و یا اصالح کند. وضعیت های مسئله ای می توانند ساخت شناخت علمی یا 
ارزش را به چالش کشیده و لذا موجب رشد علمی یا ارزشی مخاطب شوند. با توجه به اینکه 
یادگیری در خأل صورت نمی گیرد. محیط های آموزشی باید به گونه ای باشند تا فرصت هایی 
برای رشد توانمندی های مخاطب فراهم کنند. در چنین محیط هایی هنرجو باید برای بیان 
نظرات و افکار خود احساس امنیت نموده و برای افکار دیگران احترام قائل شود. پذیرش یا 
عدم پذیرش نظرات پس از طی فرایند گفتمان و نقد و بررسی و تحلیل و با هدایت فردی 

آگاه )دبیر( شکل می گیرد.
لذا دبیر باید نسبت به توانمندی ها، نیازهای مخاطبش، نسبت به موضوع مورد گفتگو و 
اهداف آن آگاهی داشته و با ایجاد فضای مناسب گفتمان یا طرح مسئله در وضعیت های 
مناسب و زیر نظر داشتن فعالیت های هنرجو و راهنمایی او هدایت و مداخلۀ صحیح و به 

موقع فرصت تحلیل و تصمیم گیری را برای هنرجو فراهم کند. 

اصول و استانداردهای حاکم بر برنامه درسی ریاضی
زمانی، در دیرباز  ، فرض بر این بود که ریاضیات برای گروه خاصی از افراد جامعه است یا 
ریاضیات را همه نمی توانند »یاد بگیرند«. این گفتارها مربوط به زمانی بوده است که ریاضیات 
به عنوان مجموعه ای از اصول و رویه ها در نظر گرفته می شد و یادگیری آن را فقط برای 
گروهی که قصد تحصیل در رشته های مرتبط با ریاضی و رشته های فنی داشتند، ضروری و 
الزم می دانستند. با تغییر هدف آموزش ریاضی و تغییر نگاه نسبت به آنچه محتوا و کار ریاضی 
خوانده می شود، ضرورت آموزش ریاضی برای همگان درک می شود. لذا » ریاضیات برای همه« 
معنا پیدا می کند. برای برقراری عدالت آموزشی نباید سطح آموزش ریاضی را پایین بیاوریم 
بلکه باید فرصت های برابر برای رشد مهارت ها و توان ریاضی برای همگان فراهم کنیم و با 
توجه به نیازهای فردی مخاطب، وي را در رسیدن به اهداف آموزشی  / تربیتی یاری دهیم. 



یادگیری ریاضیات 
فرد در مواجهه با مسائل و تجربه و بازسازی ساخت شناختی ذهن خود یاد می گیرد، 
درک عمیق، توانایی به کارگیری و به کار بستن فرایندها، مفاهیم رویه ها و روش ها الزمۀ 
دانستن  و  یادگرفته هاست  از  کوچکی  بخش  فقط  دانش  است. کسب  ریاضی  یادگیری 
اینکه چه زمان، چگونه و چرا از آنچه می دانند باید استفاده کنند است که یادگیری را 

می نماید.  ارزشمند 
زمانی که هنرجو از طریق فعالیت ها به چالش کشیده می شود، در توانایی برخورد با مسائل 
مطالب جدید  مکاشفه  در  و  پیدا می کند  توانمندی خود  به  نسبت  بیشتری  مثبت  باور 
انعطاف بیشتری برای یافتن راه حل های جایگزین از خود نشان می دهد. یادگیری زمانی 
ارزشمند است که درک معنادار یا درک مفهومی در تعامل با درک رویه ای باشد. یعنی 
دانستن در کنار دانستن چگونگی، درک در کنار عملکرد الگوریتمی، دانش مفهومی در کنار 
دانش رویه ای و یا دانش معنادار در کنار دانش مکانیکی رشد کرده و در تعامل با یکدیگر 
ـ همدیگر را تقویت کنند. دانش یا فهم رویه ای )ابزاری( به معنای دانستن قوانین بدون 
دلیل و به کارگیری آنها بدون دانستن چرایی آن است. در مقابل دانش مفهومی )رابطه ای( 
به این معنا است که هنرجو از چرایی آنچه انجام می دهد آگاه باشد. در این وضعیت او 
خود می تواند قانون ساز باشد و برای موقعیت های مسئله ای خود قاعده و قانونی کشف کرده 
یا بسازد. در واقع تمرکز درک و فهم ابزاری بر چگونگی انجام دادن و تمرکز درک و فهم 
رابطه ای بر چرایی انجام دادن است. مفاهیم، طرح واره یا تصویرهای ذهنی، در ساخت 
شناختی ذهن وجود دارند. یادگیری معنادار زمانی شکل می گیرد که بین این طرح واره ها 
رابطه و اتصال برقرار شود. هرچه ارتباطات پیچیده تر باشند،  یادگیری عمق بیشتری دارد.

یاددهی ریاضیات 
یاددهی مؤثر ریاضی نیازمند شناخت و ارزیابی ساخت شناختی مخاطبان است. یعنی 
باید  به آنچه مخاطبان  برای رسیدن  باید آنچه مخاطبان می دانند را شناسایی کرده و 
انجام دهند، آنها را به چالش کشیده و در این مسیر مخاطب را هدایت و حمایت کرد. 
وظیفه یاد دهنده فراهم کردن محیط و وضعیت های مسئله ای است تا مخاطبان از طریق 



درگیر شدن با مسئله و تجربه کردن یاد بگیرند. دبیران باید با چالش ها یی که ممکن است 
بتوانند  تا  با آنها روبرو شوند، آشنایی داشته باشند  هنرجویان به هنگام یادگیری مفهوم 
برای مقابله با آنها از قبل برنامه ریزی و طراحی کنند. دبیران باید از شیوه ها و ابزار ارزیابی 
آگاهی داشته باشند تا بتوانند درک و شناخت مخاطبان را به منظور طراحی بهتر آموزشی 

و هدایت مؤثر تر منطبق با نیازهای فردی آنها مورد ارزیابی قرار دهند.
دبیران باید در کنار دانش موضوعی از دانش پداگوژیکی و دانش پداگوژیکی محتوا نیز آگاهی 
داشته باشند تا بدانند چگونه و چه سؤال هایی را چه زمان مطرح کرده و باید با پاسخ ها چگونه 

روبرو شوند.

فناوري
اکثر آموزشگران بر تأثیر مثبت فناوری آموزشی بر یادگیری توافق دارند. اّما استفادۀ مؤثر 
از فناوری بستگی به دبیر و انتخاب مناسب فناوری دارد. فناوری باید در راستای رسیدن 
به اهداف آموزشی/ تربیتی باشد. توانایی گرافیکی و امکان دسترسی به مدل های دیداری و 
امکان برقراری تعامل و پویایی برخی محیط های پویا )مانند GEOGEBRA( فرصت هایی 

غنی برای رشد مهارت های تفکر فراهم می آورند.

اثبات و استدالل، ارتباطات و حل مسئله 
استدالل ریاضی روش مؤثری برای رشد بصیرت نسبت به پدیده های مختلف در اختیار 
قرار می دهد. افرادی که استدالل می کنند به شکل تحلیلی فکر می کنند، به الگوها، ساختار 
یا نظم و ترتیب موجود در وضعیت های دنیای واقعی توجه مي کنند. آنها سؤال می کنند، 
حدس می زنند و اثبات می کنند. لذا مهم است که به هنرجویان کمک کنیم تا با توجه 
به تجربیات اولیه خود با ریاضیات، به دنبال دلیل باشند. سؤاالتی از قبیل »فکر می کنید 
چرا این درست است؟«، »کسی فکر می کند که جواب مي تواند چیز دیگری باشد؟ اگر بله، 
چرا؟« به یادگیرندگان کمک می کنند درک کنند تا هر آنچه را بیان می کنند، باید با شواهد 

برای پشتیبانی یا رد همراه باشد. 
انجام دادن کار ریاضي شامل کشف است. کشف کردن با فرضیه سازي )حدس آگاهانه( همراه 

است. دبیران مي توانند فرضیه هاي قبلي مخاطبان را به چالش کشیده تا آنها را اصالح کنند. 



هنرجویان از طریق گفتگو در کالس مي توانند استدالل کردن و روش هاي مختلف آن را بهتر 
یاد بگیرند. ایده هاي خود را با ایده هاي دیگران مقایسه کرده و شیوه هاي استدالل خود را 
تقویت کنند. هنگامي که فرد، تفکر و استدالل خود را براي دیگران به طور شفاهي یا کتبي 
بیان مي کند، یاد مي گیرد تا دیگران را متقاعد کنند و بیان خود را شفاف کنند. براي این 
منظور باید تفکرات خود را منسجم کرده و بین مفاهیم ارتباط برقرار کنند. برقراري ارتباط با 
توضیحات کالمي با نمادین رسم شکل، استفاده از اشیا و غیره همراه است که به رشد درک 
معنادار آنها کمک مي کند. حل مسئله یعني درگیر شدن با وضعیت هایي که راه حل آن از قبل 
در دسترس نیست و یادگیرنده در مسیر حل آنها درک و فهم خود از ریاضي را رشد مي دهد. 
مسئله حل کن هاي خوب از آنچه انجام مي دهند به خوبي آگاهي داشته و بر آن نظارت 
و اصالح  ارزیابي  را  فرایندها، عملیات خود  دارند و همواره در طي حل مسئله  و کنترل 
مي کنند. مهارتي که فراشناخت نام دارد. نقش دبیران، پرورش این مهارت از طریق فراهم 
کردن فرصت هاي حل مسئله است. این کار را مي توان با طرح پرسش هاي مداخله گر چون 
»پیش از اینکه ادامه دهید، آیا مطمئن هستید؟«، »راه دیگري نیز تا اینجا داشتید؟« »چرا 
کاري که تا اینجا کردید درست است؟ « انجام داد. این گونه پرسش ها به یادگیرنده کمک 

مي کنند تا عادت کنند تفکر خود را کنترل کرده و درک و فهمشان را ارتقا بدهند.

پیوندها و اتصالت
برقراري پیوند و ارتباط از الزمه هاي یادگیري معنادار است. ارتباطات و پیوندها در ریاضي 

به چند دسته تقسیم مي شوند:
بین مفاهیم، ارتباط  از مفاهیم است که  بین مفاهیم: ساخت شناختي ذهن شبکه اي  ارتباط   1  
 عمق و پیچیدگي هاي آن را تعیین مي کند. هرچه بین مفاهیم ریاضي ارتباط برقرار شود، درک آن

 مفاهیم عمیق تر است.
فراهم را  امکان  این  ریاضي  شاخه هاي  بین  ارتباط  برقراري  ریاضي:  شاخه هاي  بین  ارتباط   2  
 مي سازند تا ابعاد مختلف از یک مفهوم، یک مسئله مورد بررسي قرار گیرند. ارتباط بین شاخه هاي

ریاضي به درک ریاضي به عنوان یک کل منسجم کمک مي کند.
رشد به  مستقیماً  ارتباط  برقراري  گونه  این  مسئله:  یک  روش هاي حل  بین  اتصال  و  ارتباط   ٣  
 تفکر واگرا کمک مي کند و تحلیل روش هاي مختلف موجب پرورش مهارت ساخت رویه هاي جدید



مي شود که به پرورش تفکر خالق نیز کمک مي کند.
4 ارتباط و اتصال بین بازنمایي هاي چندگانه مفاهیم: این نوع ارتباط به معرفي یک ایده یا مفهوم  
 به شکل هاي مختلف اشاره دارد. توانایي ترجمه بازنمایي هاي مختلف یک مفهوم به هم و حرکت از
 یکي به دیگري از نشانه هاي یادگیري عمیق و معنادار است و کمک مي کند تا از طریق تشخیص
 ارتباطات بین بازنمایي هاي معادل و تشخیص خواص مشترک آنها مفاهیم مجرد و فرایندها شکل
 بگیرند. با استفاده از مدل هاي ریاضي یا بازنمایي هاي کالمي، نموداري)تصویري(، عددي )جدولي(،
 جبري و فیزیکي و.... هنرجویان مي توانند مسائل و مفاهیم و رویه ها را بررسي کرده و به تحلیل بهتر
 وضعیت ها بپردازند. توانایي ایجاد ارتباط بین بازنمایي ها و کسب اطالعات از هریک از نمایش ها و

ترجمۀ آن به نمایشي دیگر موجب مي شود تا درک عمیق تري از مفهوم شکل بگیرد.
از طریق ریاضیات مي توان  تعمیم دادن در  به منظور  ریاضي  بین روش هاي  اتصال  و  ارتباط    5  

داد. تعمیم  بافت هاي مختلف  را در  رویه  کاربرد یک  مفاهیم،  و  رویه ها  بین  ارتباط   برقراري 
6 برقراري ارتباط بین ریاضي با حوزه هاي آموزشي دیگر و با زندگي روزمره که کمک مي کند تا  

هنرجویان ریاضي را در بافت هاي مختلف و مورد عالقه تجربه کنند.

آموزش ریاضي از طریق حل مسئله
رویکردهاي آموزش ریاضي در گذشته بر آموزش براي حل مسئله و بر شیوه هایي از تدریس 
چنین  در  داشتند.  تأکید  کرد  استفاده  کردن  حل  مسئله  براي  آن  از  بتوان  که  ریاضي 
وضعیتي مسئله به گونه اي طراحي مي شد تا بتوان از آخرین آموخته هاي ریاضي براي حل 
آنها استفاده کرد. امروزه آموزش ریاضیات به این امر اشاره دارد که از مفاهیم و رویه ها 
نباید فقط به عنوان ابزاري براي حل مسائل ساختار یافته استفاده کرد بلکه به آنها به عنوان 

وضعیت ها و راه هایي براي تفکر و چگونگي سازمان دهي تجربیات نگریست.
همچنین نباید به حل مسئله به عنوان فعالیتي نگاه کرد که هنرجو را ملزم به استفاده از 
آنچه آموخته مي کند. بلکه این فرایند را به عنوان ابزاري براي کسب دانش ریاضي جدید و 
فرایندي براي به کارگیري آنچه که قباًل آموخته شده، در نظر گرفت. امروزه آموزش ریاضیات 
براي حل مسئله به آموزش ریاضیات از طریق حل مسئله تغییر یافته است. آموزش مفاهیم 
و موضوعات ریاضي در بسترهاي حل مسئله و محیط هاي آمیخته با پرسشگري به فراگیران 
کمک مي کند به درک عمیقي از مفاهیم، موضوعات و ایده هاي مختلف ریاضي دست پیدا 



کنند. در آموزش ریاضي از طریق حل مسئله تأکید بر درگیري فرد در فعالیت هایي است که 
به تولید فردي و شخصي دانش منجر مي شوند. رویکرد یادگیري ریاضي از طریق حل مسئله 

چنین تبیین مي شود: 
 در تمام وضعیت هاي آموزشي هنرجویان درگیر حل مسئله هستند.

 حل مسئله کمک مي کند تا هنرجویان مهارت هاي تجزیه و تحلیل و استدالل را در خود رشد دهند.
  حل مسئله هنرجویان را مجبور مي کند تا از طریق مواجهه با مسائل جدید، فرایند تفکر خود را

ارزیابي کرده و با کسب اطالعات جدید آن را اصالح کنند.
 حل مسئله فرصتي فراهم مي آورد تا هنرجویان روشي براي حل آن طراحي کنند.

  حل مسئله درک و یادگیري را افزایش مي دهد.
  در رویکرد آموزش از طریق حل مسئله، هنرجویان با درگیر شدن در انجام فعالیت هاي ریاضي،
 ابتکار و خالقیت، حدس زدن، الگویابي، نقد و بررسي راه حل ها، و جواب ها بین مفاهیم و موضوعات

ریاضي اتصال و ارتباط برقرار مي کنند.
درچنین وضعیتي انتخاب و طرح وضعیت مسئله اي براي شروع از اهمیت بسیاري برخوردار 
انجام  با  واقعي  دنیاي  از  مسئله  یک  حل  با  مسئله  حل  فعالیت هاي  دارد  امکان  است. 
پروژه هاي کوچک و تحقیقات انجام شده توسط هنرجویان شروع شود. از هنرجویان انتظار 
مي رود که صرفاًً راه حل خود را بیان نکنند بلکه فرایندها و رویکردهایي را که براي رسیدن 

به پاسخ به کار گرفته اند را نیز گزارش دهند.

اهمیت گفتمان ها و بحث هاي کالسي 
یکي از ویژگي هاي بحث ها و گفتمان هاي کالسي، هدایت هنرجویان، نظارت، کنترل، طرح 
پرسش هایي هدفمند به منظور ایجاد ارتباط و اتصال بین مفاهیم و ایده هاي ریاضي است. 
ارتباطات وسیله اي براي در میان گذاشتن عقیده ها و ایده ها و مورد نقد واقع شدن آنها 
و در نهایت اصالح و توسعه آنهاست. تدریس ریاضی باید بر پایه گفتگو بین یاددهنده با 
یادگیرنده یا یادگیرندگان با هم به منظور بررسی و کاوش ایده ها و درک یکدیگر شکل 
گیرد. فراهم کردن فضایی که در آن بحث ها و گفتگوها و مقابله هاي مرتبط با ریاضی، به 
شکلی که زنده و در جریان باشند، بسیار ایده آل است. در چنین فضایی یادگیرنده ها ایده ها 
و تفکرات خود را با شهامت بیان کرده و به نقد ایده ها و تفکرات دیگران پرداخته و خود 



نیز مورد نقد قرار می گیرند. هنرجویان یاد می گیرند که در صورت اشتباه کردن می توانند 
به اصالح اشتباهات خود بپردازند. در چنین فضایی نگاه دبیر به ریاضی می تواند بر نگرش 

هنرجو نسبت به ریاضی تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.
یاددهنده باید هنرجویان را به اتخاذ تصمیم دعوت کرده و آنها را تشویق کند تا روش خود 
براي حل کردن )مدل ریاضي خود( را به کار ببرند. تعامل و گفتمان بین اعضاي گروه را 

تشویق کرده و در صورت لزوم با پرسش هاي مداخله گر نقش میانجي را ایفا کند. 
درتمام این مراحل باید بر ادامه و ابرام در حل مسئله تأکید شود. نه بر سرعت انجام آن. 
در حین انجام کاِر گروهي، هنرجویان باید تشویق شوند تا با یکدیگر در تعامل بوده و با هم 
همکاري کنند. اندیشه هاي خود را به اشتراک بگذارند و همگام با تکمیل و بهبود اندیشه ها 

در گروه، تفکرات و راهبردهاي خود را ارزیابي کنند. 
دبیر به عنوان هماهنگ کننده، تسهیل کننده و مداخله گر مي تواند همواره سؤاالتي براي 
مي شد؟  چه  اگر..............  مانند:  سؤاالتي  کند.  مطرح  کار  تکمیل   ، کار ادامه  کار،  شروع 
چرا؟................ چه کار دیگري مي توان کرد؟ و غیره و بدین ترتیب هنرجویان را به تحقیقات 

بیشتر ترغیب کرده تا مدل خود را توسعه دهند.
درچنین شرایطي اگر به هنرجویان فرصت داده شود تا خود به طرح مسئله بپردازند و سؤال 

کنند، مفاهیم را بهتر و عمیق تر درک کرده و یادگیري معنادارتر مي شود. 

پرسش های مؤثر مداخله گر
پرسش ها می تواند خأل بین آنچه که هنرجو یاد گرفته و آنچه باید یاد بگیرد را پر کنند. 

پرسش های مؤثر می تواند فرصت هایی از قبیل فرصت های زیر را فراهم آورد:
 رویارویي با چالش های متناسب با نیازهای فردی هنرجو

 ارزیابی
 ارتقای مهارت های تفکر در سطوح باالتر

 ایجاد فرصت تأمل و تعامل بین هنرجو با ایده های آموزش داده شده
 فراهم کردن فرصت تفحص و بررسی پیدا کردن توضیحات

 بحث و گفتگو با دبیر
 کنترل خود یادگیری



ICT به کار گیری
ا باید توجه داشت هدف  بسیاری از دبیران با تأثیر مثبت ICT در یادگیری موافق هستند اّمّّ
مثال  برای  باشد.  یادگیری  با هدف  باید متناسب  ابزار  فناوری.  نه  و  یادگیری است  اصلی 
برای بررسی الگوهای عددی می توان از Excel و استفاده آن و الگوهای عددی را در صفحه 
گسترده ها بررسی کرد. آشنایی با امکانات ICT به هنرجو امکان می دهد تا به فرضیه سازی 

و پیش بینی کردن پرداخته و مهارت های استدالل کردن خود را توسعه دهند.
به کارگیری رایانه می تواند به هنرجویاني که سبک یادگیری آنها دیداری است کمک بسیاری 
این عمل به دو  ICT به عنوان یک منبع یاددهی استفاده می شود.  از  اوقات  کند. برخی 

روش انجام می شود:
1 نمایش، ارائه و مدل سازی یکی از ابعاد ریاضی

2 تمرکز بر گفتمان ها و بحث های ریاضی، تفسیر کردن، پیش بینی کردن یا تعمیم دادن 
در هر دو حالت دبیر می تواند با گروهی از هنرجویان و یا با کل کالس کار کند. به طور 
مثال می توان با اجرای فایل یا برنامه ای در یک رایانه با صفحه نمایش بزرگ یا یک برنامه 
در  سؤاالتی  می تواند  معلم  کرد.  استفاده  گفتگو  و  بحث  برانگیزاننده  عنوان  به  تلویزیونی 
با  یا  کند.  طرح  شده،  داده  نمایش  آنچه  زمینه  در  دشواری  و  پیچیدگی  مختلف  سطوح 
استفاده از نرم افزارهای پویا و تعاملی چون GEOGEBRA وضعیت هایی را نمایش داده 
تا هنرجویان به پیش بینی کردن و حدس  زدن بپردازند و آنها را مورد آزمایش قرار دهند.

نقش مثال
به هنگام ارائه مثال ها باید توجه داشت تا نمونه هایی از نامثال ها نیز ارائه شوند. با این کار 
تا حدی ارتباط دادن ویژگی های نامربوط توسط هنرجو جلوگیری می شود. ارائۀ مثال های 
مختلف این امکان را فراهم می سازد تا هنرجو به تصویرسازی ذهنی بپردازد. لذا بسیار مهم 
است مثال هایی انتخاب شوند تا ابعاد مختلف یک مفهوم را نمایش داده و در عین حال مخاطب 

را دچار بدفهمی نکند.

ارزیابی و ارزشیابی
ارزیابی و ارزشیابی جزئی تفکیک ناپذیر از چرخۀ فرایند یاددهی ـ یادگیری است و باید 



به گونه ای طراحی شود تا شواهدی معتبر در ارتباط با توانایی های مخاطبان در رسیدن و 
دستیابی به اهداف آموزشی و همچنین در ارتباط با طراحی های آموزشی دبیران در اختیار 
توانایی های مخاطبان و بهبود و اصالح طرح های  ارتقای  برای رشد و  بتوان  تا  قرار دهد 
جزئی  رسمی  غیر  شکل  به  و  مدت  کوتاه  در  ارزیابی  داد.  انجام  مناسب  اقدام  آموزشي 
طبیعی از فعالیت های کالس درس است و می تواند در قالب مشاهده کردن، گوش دادن 
به هنرجویان، سؤال کردن و شرکت در بحث و گفتگوها و تصحیح نوشته های هنرجویان 
در حضور او یا بدون حضور او انجام شود. از این نوع ارزیابی ها می توان خیلی سریع در 
جمع بندی ها، رفع بدفهمی ها و یا بیان نکات آموزشی استفاده کرد. ارائه بازخوردها به شکل 
مثبت و همراه با راهکارهای رفع اشکاالت در رشد هنرجویان مفید است. خود ارزیابی یکی 
از شیوه هایی است که موجب می شود تا هنرجو نسبت به دانسته ها و تفکر خود مدیریت 
پیدا کرده و آنها را رشد دهد. در میان گذاشتن معیارهای ارزشیابی با هنرجویان کمک 

می کند تا عملکرد خود را ارزیابی کنند و لذا یادگیری خود را استحکام بخشند. 

ارزشیابی عملکردی                             
ارزشیابی عملکردی مشاهده مستقیم و نظام دار و ارزشیابی از عملکرد هنرجویان است. در 
این شیوه از هنرجویان خواسته می شود تا با عملکرد خاص یا تولید چیزی مهارت و تبحر 

خود را نمایش دهند. از این شیوه می توان برای ارزشیابی مهارت های زیر استفاده نمود:
 طراحی و اجرای یک طرح

  نوشتن مقاالت و مطالبی که نیاز به تلفیق و به کارگیری اطالعات دارد.
 نشان دادن تبحر الزم در به کارگیری ابزار یا تکنیک

  مدل سازی
 تهیه و تفسیر نمودار

  جمع آوری اطالعات و غیره

طراحی آزمون های عملکردی 
برای طراحی آزمون های عملکردی )کتبی یا عملی( باید مراحل زیر طی شود: 

 فهرست کردن مهارت ها و دانستني ها و نگرش های مورد انتظار



  کدام مهارت های شناختی را هنرجویان باید کسب کنند؟
  کدام مهارت های اجتماعی را هنرجویان باید کسب کنند؟
  چه مهارت های اجتماعی را هنرجویان باید کسب کنند؟

  چه مهارت های فراشناختی را هنرجویان باید کسب کنند؟
 چه نوع مسائلی را هنرجویان باید حل کنند؟

 چه اصول و مفاهیمی را هنرجویان باید به کار ببرند؟
 طراحی تکالیف و آزمون هایی که امکان بروز عملکرد مورد نظر را فراهم کند

با مهارت های شناختی، اجتماعی انجام شده، مهارت مورد نظر چقدر    در طراحی 
دیگر مربوط است و تا چه حد روی آنها اثر می گذارد؟

 در طراحی انجام شده، مهارت های مورد نظر تا چه حد با اهداف برنامه ها مربوط هستند؟
  ماهیت و اهمیت مهارت ها چگونه و تا چه اندازه است؟ آیا قابل آموزش هستند یا

توسط هنرجویان باید کسب شوند؟
  چقدر زمان برای انجام فعالیت / تکلیف الزم است؟

توصیه  :) گیری  اندازه  قابل  و  وضوح  قابل  )معیارهای  ارزشیابی  معیارهای  تعیین    
 می شود تا برای هنرجویان مثال هایی آورده شود تا انتظاراتی که از آنها است را درک

کنند.


