
 

               دانستنيهايی برای معلم
   

             نکاتی در باره آموزش رياضی
 

 بحث انتقادي درباره ي روش هاي تدريس جبر و اعداد
روش هاي تدريس جبر و اعداد را به طور كلي به سه دسته مي توان تقسيم 
كرد: تدريس شفاهي، تدريس به كمك تصاوير و اشكال و با استفاده از 

 وسايل سمعي و بصري، تدريس از راه عمل و تجربه.
 الف ـ روش هاي زباني

صفت بارز اين روش ها آن است كه در آن به گفتار معلم و نوشته ي كتاب و 
به طور كلي به عالئم قراردادي اهميت زياد داده مي شود. تدريس با 

تعريفي چند آغاز مي شود؛ سپس حقايق و روابط رياضي از تعاريف مذكور 
با روش منطقي استنتاج و به كمك الفاظ و عبارات به شاگرد منتقل 

۰Fمي شود. 

 معلمي كه به روش زباني تدريس مي كند تقريبًا هميشه متكّلم ˺
وحده است. بهترين شاگرد از نظر او كسي است كه خوب گوش بدهد، 

گفته هاي معلم و نوشته هاي كتاب را حفظ كند و در موقع لزوم عينًا 
 تكرار نمايد.

روش هاي زباني را از لحاظ توجهي كه هنگام تدريس به تفهيم مطالب 
مي شود به دو دسته ي متمايز مي توان تقسيم كرد: روش ماشيني و روش 

 استداللي.
معدودي از معلمان برآنند كه در مراحل اولّيه ي تدرس نبايد درباره ي 

تفهيم مطالب حساب اصرار ورزيد. همين اندازه كه كودك اعداد را 
بشناسد و بتواند اعمال اصلي حساب را صحيح و سريع انجام دهد كافي 

است. زيرا اوالً درك عميق مفاهيم و روابط رياضي از عهده ي كودكاني كه 
 تازه به دبستان آمده و حداكثر هفت سال دارند خارج است.

به همين جهت بهتر است در اين سن به اجراي صحيح و سريع اعمال اكتفا 
شود و از اتالف وقت براي رسيدن به هدفي كه گرچه مطلوب است ولي كودك 

هنوز براي وصول به آن آمادگي ندارد صرف نظر شود. ثانيًا بسياري از 
اطفال امروز حساب را در زندگي فقط براي رفع حوائج روزانه به كار 
خواهند برد و تقريبًا هيچ وقت احتياجي به درك عميق روابط نخواهند 

داشت. به كار بستن روش ماشيني اجازه مي دهد مطالبي را كه براي همه ي 
دانش آموزان ضرورت قطعي دارد به سهولت و سرعت بياموزيم و اوقات 
صرفه جويي شده را به تعليم مواد الزم تر اختصاص دهيم. ثالثًا تكرار 
اعمال رياضي ولو از روي عادت و ماشين وار باشد به تدريج كودكان 

عالقمند و با استعداد را به فهم و درك حقايق و روابط رهبري خواهد 
 كرد.

هرگاه مقّدمات فوق را بپذيريم كار تدريس به غايت آسان مي شود: معلم 
قواعد را ديكته مي كند، براي هريك مثالي چند مي آورد، سپس به كمك 

تمرين هاي متعدد مي كوشد اجراي اعمال به  صورت انعكاس مشروط درآورده 
 انجام صحيح و سريع آن ها را از اين راه ميسر سازد.

نظر به اهميتي كه تمرين و تكرار در اين نوع يادگيري دارد، در 
كتاب هايي كه در اوايل قرن حاضر راجع به روش تدريس حساب نوشته شده 

                                                 
) كتاب حسابي كه در اوايل قرن حاضر نوشته شده است چنين شروع مي شود: «حساب علمي ۱(

است كه به كاربردن اعداد را مي آموزد. عدد يك، يا واحد، پايه ي تمام اعداد است و 
ساير اعداد از آن به كمك عمل جمع به دست مي آيد. بدين طريق، دو عددي است كه از 

افزودن يك بر يك حاصل مي شود. سه عددي است كه از جمع يك و دو به دست مي آيد. چهار 
 عددي است كه از اضافه كردن يك و سه حاصل شود ... تا آخر.



 

است مكرر به عباراتي از اين قبيل بر مي خوريم:«تنها تمرين هاي پي درپي 
روزانه، هفتگي و ماهانه حقايق و قضايا را در حافظه ي نقش توانند 

كرد.» «بايد به كمك هزاران هزار تمرين طرز اجراي اعمال را در مراكز 
حركتي ثبت كرد ... تربيت قبل از هر چيز ايجاد اعمال غير ارادي و 
سريع و مطمئن به كمك تمرين هاي متعدد و متوالي است. هرچه درباره ي 
اجراي اعمال محض و تشكيل عاداتي كه زائيده ي تمرين هاي پيگير باشد 

۱Fتأكيد كنيم حّق مطلب را چنان كه بايد ادا نكرده ايم.» 

˻ 
معايب چنين روشي پر آشكار است: اوالً طرفداران اين روش جانب پرورش را 

به كلي نديده مي گيرند. سرعت و صحت اجراي اعمال را، بدون آن كه به 
درك قبلي مفاهيم و روابط متكي باشد، هدف تعليم قرار دادن در شأن يك 

معلم وظيفه شناس نيست. مربي واقعي و دل سوز به هيچ عنوان حاضر نيست 
از فرزند آدم ماشيني بي شعور بسازد و مقام انسان را تا حّد جماد تنزل 
دهد. ثانيًا ارزش عملي اين نوع يادگيري هم به غايت ناچيز است. زيرا 

اعمالي كه نفهميده ياد گرفته شده و ماشين وار اجرا شوند تنها در 
صورتي قابل استفاده هستند كه به صورت مشخص و در قالب معيني به 
يادگيرنده عرضه شوند. مختصري تغييري در چگونگي تنظيم معلومات، 
يافتن مجهول را براي كسي كه قواعد را حفظ كرده و ماشين وار اجرا 

 مي كند غير ممكن مي سازد.

                                                 
 ) عبارات معروف«الّدرسَ حرٌف و الُتكرار الف» مؤيد همين معني است.۲(



 

- در آزمايشي از دانش آموزان سال هاي اول و دوم راهنمايی ۱مثال 
600018خواسته شد در تساوي   به جاي نقطه ها عددي بگذارند به طوري كه ×=

 نفر ۵۰تساوي مذكور درست باشد. تقريبًا همه ي دانش آموزان مورد آزمايش(
پسر و دختر) ابتدا عقيده داشتند كه تساوي مذكور به اين صورت غلط 
است. با وجود توضيحاتي كه از طرف آزمايش  كننده داده مي شد، تنها 
دوازده درصد دانش آموزان توانستند عامل مذكور را حساب كنند. اين 

ناتواني نتيجه ي مستقيم تدريس به روش مكانيكي است. زيرا اگر اعمال 
حساب با توجه كامل به روابط موجود بين عوامل درس داده شده و تحركي 

را كه جزء ذات آن ها است كسب كرده بودند، محاسبه ي يكي از عوامل 
) اين همه براي ۶) و حاصل ضرب(۱۸ضرب(عامل مجهول) به كمك عامل ديگر(
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- به تجربه ثابت شده است كه بعضي از دانش آموزان دوره ي اول ۲مثال 
راهنمايی نمي توانند روي خط موربي كه در جهت قطر صفحه ي كاغذ رسم شده 

باشد مستطيلي بسازند. علت آن واضح است: مؤلفان در كتاب هاي درسي و 
معلمان در مثال هايي كه در كالس مي آورند هميشه مستطيل را به طور افقي 

 رسم مي كنند. گوئي افقي بودن طول مستطيل جزء مشخصات مستطيل است.
ثالثًا به كار بستن روش مكانيكي در تدريس قدرت هوش كودك را به تدريج 

) طبيب و روان شناس Ed. Claparedeضعيف مي كند. به عقيده ي كالپارد (
سويسي«باهوش كسي است كه بتواند به سهولت و سرعت خود را بر وضعي كه 
برايش بي سابقه است منطبق سازد.» دو مثالي كه در باال ذكر شد به خوبي 

 نشان مي دهد كه  اين امكان براي بسياري از دانش آموزان وجود ندارند.
رابعًا معلوماتي كه بدين طريق كسب شده باشد با يك ديگر ارتباط نداشته 
زود فراموش مي شود و چون دانش آموز در ايجاد يا جمع آوري آن ها سهمي 

نداشته است نمي تواند به كمك تأّمل و تفّكر مطالب فراموش شده را از نو 
 به خاطر بياورد.

متأسفانه نمونه ي اين نوع تعليم را در خانواده ها، كودكستان ها و 
مدارس(از ابتدائي گرفته تا متوسّطه و عالي) بسيار مي توان ديد. 
بسياراند كودكاني كه قبل از ورود به دبستان يا كودكستان شمردن 

اعداد را تا بيست يا سي و گاهي بيشتر ياد گرفته اند. چه بسا كه پدر 
و مادر و احيانًا مربي كودكستان هم اين امر را نشان استعداد رياضي 
آنان پنداشته آن ها را به حفظ كردن و شمردن اعداد تشويق و ترغيب 
كنند. با اين همه به تجربه  ثابت شده است كه كودك تا حدود سن شش 

سالگي فقط سالي يك عدد ياد مي گيرد و تنها در حدود هفت سالگي است كه 
درك و فهم اعداد به صورتي كه در حساب موردنظر است براي او ممكن 

مي شود. آزمايش ساده ي زير به خوبي نشان مي  دهد كه شمار لفظي و كتبي 
به صورتي كه در باال به آن اشاره شد چيزي جز يك مشت الفاظ پوچ و 

 بي معني نيست.
آزمايش ـ شش دكمه ي قرمز رنگ را جلوي كودك به فاصله ي چند سانتي متر 
از يك ديگر، رديف كنيد. بعد از او بخواهيد از جعبه اي كه در دسترس 
اوست به همان اندازه دگمه ي سياه برداشته روي ميز بگذارد. بسته به 
اين كه كودك مورد آزمايش داراي چه سّني باشد، عكس العمل هاي زير را 

 مشاهده خواهيد كرد: 
 ساله براي برقراري تساوي بين دگمه هاي سياه و قرمز به ۵- ۴كودكان 

ايجاد يك رديف دگمه ي سياه تنها از نظر درازا با رديف دگمه هاي قرمز 
 مساوي  است اكتفا مي كنند.

اين جا شكل  
 دارد.
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 ساله به عكس سعي مي كنند در مقابل هر دگمه ي قرمز يك ۶ – ۵كودكان 
 دگمه ي سياه بگذارند و بدين ترتيب تساوي بين دگمه ها را برقرار سازند.

 
 
 

اكنون دگمه هاي سياه را در حضور كودك قدري جابه جا كنيد به طوري كه 
 درازاي رديف سياه بيش تر يا كم تر از رديف قرمز شود.

 
 
 
 

آن گاه سؤال خود را درباره ي تساوي يا عدم تساوي دگمه ها تكرار كنيد. 
با كمال تعجب خواهيد ديد كه همان كودك تساوي آن ها را انكار مي كند. 

 از او بپرسيد: 
 سؤال ـ آيا دگمه هاي سياه برابر دگمه هاي قرمز نبود؟

 جواب ـ چرا.
 سؤال ـ آيا من چيزي بر دگمه هاي سياه افزودم؟ 

 جواب ـ نه.
 سؤال ـ آيا چيزي از دگمه هاي قرمز كم كردم؟

 جواب ـ نه.
 سؤال ـ آيا دگمه هاي سياه بيش تر است يا دگمه هاي قرمز؟

 جواب ـ دگمه هاي سياه.
از كودك بخواهيد دگمه هاي سياه و قرمز را جداگانه بشمارد. كودك 

مي شمارد و جواب مي دهد كه دگمه هاي قرمز شش تا است و دگمه هاي سياه هم 
 شش تا است.

 سؤال ـ آيا دگمه هاي قرمز و سياه مساوي اند؟
 جواب ـ نه دگمه هاي سياه بيش تر است.

دگمه ها را در حضور كودك جابه جا كنيد به طوري كه از نو مقابل يك ديگر 
). كودك تساوي آن ها را تصديق مي كند. ولي به محض ۲قرار گيرند(شكل 

اين كه در حضور او يك رديف را فشرده تر بگذاريد كودك از نو تساوي 
 دگمه ها را انكار مي كند.

نتايج آزمايش هايي از اين قبيل بايد معلم را در كارش هوشيار ساخته، 
از به كار بستن روش مكانيكي در تدريس برحذر دارد. تدريس مطالبي كه 
دانش آموز ناچار باشد آن ها را نفهميده حفظ نموده و طوطي وار تكرار 

 كند جز اتالف وقت معلم و شاگرد نتيجه اي ندارد.
 
 
 

 بر گرفته از کتاب حساب و هندسه استاد شکوهی
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