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ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ذﻫﻦ ،ﻫﻮش و آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :ذﻫﻦ ،ﻫﻮش ،آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ.

 1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺮ ﻧﻮع آﻣﻮزﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎﯾﺶ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﭙﺲ آن را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش
ﺻﺤﯿﺢ آﺷﻨﺎﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺘﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻢ ،ﻣﺴﯿﺮی ﭘﻮﯾﺎ اراﯾﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻠﻤﯽ آﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ در
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت و راﻫﮑﺎرﻫﺎی آن اﺳﺖ و اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
درﺳﯽ و ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻨﺒﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
ﻣﺎ ،آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ.
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ﺳﻢ ازده
ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻫﻮﺷﯽ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
 2ذﻫﻦ و ﻫﻮش
ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ از ذﻫﻦ و ﻫﻮش در ﮐﺘﺐ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ
ﮐﺮده ،ذﻫﻦ را ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻮش را ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن دو ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ذﻫﻦ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮش را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
در ذﻫﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﮑﺮار ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽ ﮔﺮدد و زاﯾﯿﺪه اﯾﻦ ﺗﮑﺮار ﻣﻼل و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ.
در ﻫﻮش ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻘﺶ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺸﻒ ﺑﻪ اﺑﺪاع ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و زاﯾﯿﺪه اﺑﺪاع ،ارﺿﺎ و
اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ.
ﭘﻮﻟﯿﺎ 1ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ،اﺑﺘﺪا راه ﺣﻞ ﻫﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﺸﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻫﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻠﻪ
و ﻫﻢ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ آن راه و رﺳﻢ درﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ذﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺗﮑﺮار ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻫﻮش ﺑﻪ اﺑﺪاع ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و اﺑﺪاع ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘﺲ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮش را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ذﻫﻦ اﺳﺖ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺴﯿﺮ ذﻫﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻزﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻟﺬا ﻣﺮدم رﯾﺎﺿﯽ را ﻋﻠﻤﯽ دﺷﻮار ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 3ﻫﻮش ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﻧﻮاع ﻫﻮش را ﺑﺎ دﯾﺎﮔﺮام زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻈﻮر از وﺟﻮد ﻣﺘﻌﻠﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮﯾﮏ از
اﻧﻮاع ﻫﻮش ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ و ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی
) درک ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻌﻨﻮان
ﺟﺰ از ﮐﻞ (

ﻫﻮش ﺧﻼق

ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

)اﺑﺪاع و آﻓﺮﯾﻨﺶ(

)اﻋﺘﻤﺎدو ﻋﺰت
ﻧﻔﺲ(

ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ

وﺟﻮد

) ﯾﺎدﮔﯿﺮی (

)ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺣﺴﺎﺳﺎت(

ﻫﻮش اﻗﺘﺼﺎدی

ﻫﻮش ﺟﻨﺴﯽ

)ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ(

)درک ﻫﻮﯾﺖ
ﻫﻮش ﺟﺴﻤﯽ
)درک ﻋﻈﻤﺖ
ﺟﺴﻢ(

ﺷﮑﻞ 1-3
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ﺧﻄﻮط واﺻﻞ از وﺟﻮد ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻫﻮش را ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﮐﺮده و ﻧﻘﺎط را ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﺘﻌﺎدﻟﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ داﯾﺮه اﺳﺖ و اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻌﺮف آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ
ﺑﻨﺎم ﻣﺪل ﭼﻬﺎر وﺟﻬﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ را ﺑﺎ دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻮق ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
رﯾﺎﺿﯽ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ

ﻓﻠﺴﻔﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﮑﻞ 2-3

آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮم ﻓﻮق ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد رﯾﺎﺿﯿﺎت در راس ﻫﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و از دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻮش ﺑﻪ دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻮق
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ارﺗﺒﺎط رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻫﻮش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻋﺎﻃﻔﻪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮان را ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺴﺮان در ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﻮﻓﻖ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺑﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﻪ ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان آﻧﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻی آﻧﺎن اﺳﺖ.
آﻧﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ﺳﺮﺷﺎری داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺑﺪاع و اﺑﺘﮑﺎر آﻧﺎن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﮐﯽ از ﻫﻮش ﺧﻼق و ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ و ﺑﻪ دور از ﺧﻄﺎ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﻮش
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻی آﻧﺎن اﺳﺖ.
آﻧﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﺎﮔﺮام اول در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ داﯾﺮه ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ اﻧﻮاع ﻫﻮش ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺪم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﺳﺖ.
در ﺷﮑﻞ  2-3ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺲ از دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ و ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل رﯾﺎﺿﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 4آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ
ﻓﺮض ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻢ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ) دﯾﺎﮔﺮام ﻫﻮش ( و ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ
) ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮش ( .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ درک درﺳﺘﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﻢ و اﯾﻦ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزش
رﯾﺎﺿﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،آزﻣﻮن ،ﺧﻄﺎ و در ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﻒ داﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دروﻧﯽ رﯾﺎﺿﯽ )ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ
ﻫﻢ( را ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ارﺗﺒﺎط رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت( آن ﭘﯿﻮﻧﺪ داده و اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل را ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻠﻢ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد

.3

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:2
 1-4ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ
 2-4اﺳﺘﺪﻻل ،ﮐﺸﻒ
 3-4ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﺎزی و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی
 4-4اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و ﻓﻨﺎوری
 5-4ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻋﺪدی
 6-4اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
 7-4اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺷﻬﻮد ﻫﻨﺪﺳﯽ
 8-4ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدی و ﻋﻤﻠﯿﺎت ذﻫﻨﯽ
 9-4اﻟﮕﻮﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﻟﺴﺎزی
 10-4ﺷﻤﺎرش
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﻧﻮاع ﻫﻮش در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮش را ﭘﯿﻤﻮده
اﺳﺖ ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 5ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺷﮑﻞ  1-3در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﺘﻌﻠﻢ و ﺳﻌﯽ در آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ داﯾﺮه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﯾﺮه ﺑﺎ ﺷﻌﺎع
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮش در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻠﻢ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ آﻣﻮزش
رﯾﺎﺿﯽ در ﺑﺨﺶ  4ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺻﻮرت اﺟﺮای آن دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻌﻈﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺿﻄﺮاب ،ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﻄﺤﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﯿﺰه و...
ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺠ ﻪ رﯾﺎ ﯿﺎت ﮐﺎر دی وا ﺪ ﻻ ﺠﺎن

ﺳﺎل ﮫﺎرم ،ﻤﺎره ،١٣ﺘﺎن ٨۶

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﮐﺎرا ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﻫﺪاف ﻓﻮق ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای داﻧﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
 6ﻣﻨﺎﺑﻊ
] [1ﭘﻮﻟﯿﺎ.ج.ﺧﻼﻗﯿﺖ رﯾﺎﺿﯽ
] [2ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ،راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ
] [3ﺻﻔﺮی.ا.روﺷﻬﺎ و ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﯾﺲ
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