رﯾﺎﺿ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﺎﭘﺎ )ﭼﺎﭘﯽ( ،٢٣۴۵-۶۴٩٣ :ﺷﺎﭘﺎ)اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ (٢٣۴۵-۶۵٠٧ :
ﺟﻠﺪ  ،۴ﺷﻤﺎره  ،(١٣٩٨) ٢ﺻﺺ۴٧-۵۶ .
http://www.ui.ac.ir
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روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎﺳ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿﯿﺎت در آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ

∗∗

ﺟﺎﺳﻤﯿﻨﺎ ﻣﯿﻠﯿﻨﮑﻮوﯾ و دراﮔﺎﻧﺎ ﺑﻮﮔﺎواک
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن :ﻣﻬﺴﺎ ﻣﯿﺮزرﮔﺮ ∗ و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎد رﺷﺎدﺗ
ﭼ ﯿﺪه .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾ ﻗﯿﺎس ﻧﻈﺮی از روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری و روش آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ را اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ .ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻌﻠ ﺑﺮای
آﻣﻮزش ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ روﯾ ﺮدی در ﯾ ﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی آﻣﻮزﺷ اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘ و ﺳﺎزﻧﺪه ،داﻧﺶ ﺑﺎ
رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺎ داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧ اﺳﺖ .ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری روﺷ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و ﻗﺪرت
ذﻫﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺤﺮک اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﺷﺨﺼﯿﺘ ﺧﻼق ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه را
ﭘﺮورش ﻣ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی در ﻫﺮ دو روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری و روش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی آﻣﻮزش ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺳﺎزﮔﺎر و ﯾ ﺴﺎن در ﻫﺮ دو روش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری
در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻﻟ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از روش
ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ اﺻﻠ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ در ﻣﺪارس ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی و وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه در
اﯾﻦ دو روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿ ﺗﻮﺟﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺎ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
در ﻫﺮ دو روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری و روﯾ ﺮد ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿ دارﻧﺪ.
در آﺧﺮ ﺑﺮﺧ از ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸ آﻣﻮزﺷ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی را ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری
ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و ﺿﺮوری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ را در ﺑﺮ دارد .ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻫﺮ دو
روش در ﮐﻨﺎر ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ از داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و روﯾ ﺮدی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﻮدک را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن
در ﺣﺪود ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،زﻧ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮد .ﻣﺎرﯾﺎ
ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری  ١در ﺳﺎل  ١٨٧٠در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠ اش در ﺳﺎل  ،١٨٩۶وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ درﺟﻪ ﭘﺰﺷ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻠﯿﻨﯿ روان درﻣﺎﻧ رم ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ آﻣﻮزش
و درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧﺎن آﻏﺎز
ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ .روش ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮری ،روﯾ ﺮد ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت.
∗ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
دﺑﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼ راﺑﻂ :اﻣﯿﺪﻋﻠ ﮐﺮمزاده
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ١٣٩٧/١١/١١ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش١٣٩٨/١٠/١۵ :
∗∗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ اﺳﺖ:
J. Milinkovic and D. Bogavac, Montessori method as a basis for integrated mathematics learning, Metodicki obzori, 11 (2011) 135–142.
http://dx.doi.org/10.22108/msci.2020.114965.1313
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ج .ﻣﯿﻠﯿﻨﮑﻮوﯾ

و د .ﺑﻮﮔﺎواک ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن:م .ﻣﯿﺮزرﮔﺮ و م .س .رﺷﺎدﺗ  ،ﻧﺸﺮﯾﻪ رﯾﺎﺿ و ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﺟﻠﺪ  ،۴ﺷﻤﺎره ۴٧–۵۶ (١٣٩٨) ٢

ﮐﺮد و ﺗﻮﺟﻪ ﻣ ﮐﺮد ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ .او ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و روﺷ را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد روﺷ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪرو و اﻓﺮاﻃ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪ ،وی ﻧﺎم اﯾﻦ روش را ”روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری“ ﻧﺎﻣﯿﺪ .دﮐﺘﺮ
ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ذﻫﻦ و دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ .او ﻣﺤﯿﻄ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل
از راه دﺳﺘﮑﺎری وﺳﺎﯾﻞ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ،از ﻣﺤﯿﻂ ﻣ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺻﻠ اﯾﻦ روش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺳﺎده اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣ آﻣﻮزﻧﺪ .در اﯾﻦ روش آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰی از ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮد ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ،اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ،ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻣﻮﺛﺮ
ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎ ،اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﭼﻮﺑﯽ ،ﻓﻠﺰی و ﭘﺎرﭼﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻤ ﭼﻮن
اﻧﺪازه ،ﺷ ﻞ ،وزن ،ﺑﺎﻓﺖ ،رﻧﮓ و ﺻﺪا ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠ روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ارﺗﻘﺎی ”ﮐﻞ“ ﯾ
ﮐﻮدک اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدک ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﺗﻮانﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد در ﻫﻤﻪی ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﺑﺮﺳﺪ
و در ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻤﺮ ﯾ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزﺷ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﺷﺪ
ﻫﯿﺠﺎﻧ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋ  ،ﻓﯿﺰﯾ و ﺗﺤﺼﯿﻠ ﮐﻮدک را رﻗﻢ ﻣ زﻧﺪ .ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﻣ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺲ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،دﯾ ﺮان و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔ را در ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﺪ .اﯾﻦ روش ﻣﺒﺘﻨ
ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺑﺰار آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﯿﻂ را
ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿ در روش آﻣﻮزش
ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ )ﺗﻠﻔﯿﻘ ( ﻧﯿﺰ ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﯾﻌﻨ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی
درﺳ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺳﻨﺘ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺰا از ﯾ ﺪﯾ ﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺪف
آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ،اﺗﺼﺎل و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾ ﭙﺎرﭼ در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روش ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻟ ﻮﺳﺎزی ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣ  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾ ﺮ ،در اﯾﻦ روش ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ از اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی
واﻗﻊ ﻧﻘﺶ اﺻﻠ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮا از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ  ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘ  ،رﯾﺎﺿ و اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮرﺳ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪای اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﭼ ﻮﻧﮕ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ در روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری و
روش آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
 .١ﻣﻘﺪﻣﻪ
در آﻏﺎز اﯾﺪه اﺻﻠ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻓﺮض
را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ داﻧﺶ ،ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .رﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﺮ و ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺶ در ﯾ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺻﻮرت
ﻣ ﭘﺬﯾﺮد و اﯾﻦ دو ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷ ﻞ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾ ﺪﯾ ﺮ و دﯾ ﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻫﺮ دو روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری و روﯾ ﺮد ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ از ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺪف از ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫ
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از
اﺑﺘﺪای ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﻨﺎد ﻣﻠ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳ ﻣﺪارس و رﯾﺎﺿﯿﺎت
دﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﻫﺪاﻓ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ در داﻧﺶآﻣﻮزان ”ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ،
ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ“ را در ﻣﯿﺎن آﻣﻮزش دﯾ ﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻋﻠﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ”ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن اﻫﻢ از ﻣﻬﻢ را در ﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺑﺤﺚ،
اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﻫﺎ  ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻮم از روﯾ ﺮد ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻓﯿﺰﯾ  ،ﻓﻦ آوری و ﻏﯿﺮه( را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ“ ] .[٨اﺳﻨﺎد ﻣﻠ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ
۴٨
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روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎﺳ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿﯿﺎت در آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ رﯾﺎﺿ و ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﺟﻠﺪ  ،۴ﺷﻤﺎره ۴٧–۵۶ (١٣٩٨) ٢

ﻣﺪارس وﺟﻮد دارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾ ﺮد ﺗﺪرﯾﺲ از ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ رﯾﺎﺿﯿﺎت در روش آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ روی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ،ﺑﺎ ﯾ دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻊ از آﻣﻮزش ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ ﯾ ﻫﺪف ﺧﺎص ﻫﻤﺨﻮاﻧ دارد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳ ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ دﯾﺪ ﮐﻠ از دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺪاﻋ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻨﮕﺎﻣ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای
درک و ﯾﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ] .[١۶در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ،ﯾ ﻣﻮﺿﻮع )ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی واﻗﻌ (
اﯾﻦ اﻣ ﺎن را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮاﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻬﺘﺮ درک
ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در آن ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راهﺣﻠ ﺑﺮای دوﺑﺎره ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺴﺮ
اﺳﺖ] .[٧ﻫﺪف اﺻﻠ در روﯾ ﺮد ﯾ ﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی آﻣﻮزش ،ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻧﺴﺠﺎم و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ] .[٧اﯾﻦﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﺎل ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﯾ ﻓﺮض ﺳﺎده
اﺳﺖ” .روش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح درس دارد ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ دروس رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﮐﯿﺪاً
روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ“ )ﻓﻼﻣﻨﺪ ) ٢رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮی((.
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎل دﯾﺪن و درک ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻫﺪاف
ﺷﺨﺼ ﻣ رﺳﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣ آﻣﻮزﻧﺪ .ﺑ ﺬارﯾﺪ ﯾﺎد آوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ در روش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾ دﯾﺪﮔﺎه ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ] [١٠ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ” :ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای ﺑﻮدن ﮔﺮاﯾﺶ دارد“ .در اﺻﻞ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﺎ دﯾ ﺮ ﻋﻠﻮم ،از
ﺗﻤﺪن ﻗﺪﯾﻤ ﯾﻮﻧﺎﻧ ﻫﺎ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻗﻠﯿﺪس در ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ ،ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ از اﺻﻮل ﻫﻨﺪﺳﻪ اﻗﻠﯿﺪس ،٣
اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﻨﺪﺳ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻋﺪاد زوج ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﻮﻧﺪ( .اﻣﺎ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ داﻧﺶ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣ ﺷﺪ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺟﺪا ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ
روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺑﺎره ﻣﯿﺎن
درسﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﯾ ﺴﺎن در ﻋﻠﻮم دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻨ
ﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ داﻧﺶ ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ داﻧﺶ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪارس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی درﺳ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ اﺗﻔﺎق ﻧﻤ اﻓﺘﺪ .ﺣﺘ اﮔﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع در ﯾ زﻣﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﻗﺮار ﺑ ﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ دو درس ﻣﺨﺘﻠﻒ را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﯾ اراﺋﻪ ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ از دو درس ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﺪه رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ در دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ] ،[۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺗﺪرﯾﺲ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧ داده ﻧﻤ ﺷﻮد و دﻟﯿﻞ آن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪن اﯾﻦ
روش اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ روش آﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد ﯾ ﭙﺎرﭼ در ﯾ ﺳﻄﺢ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﯾ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎص در درس ،واﺣﺪ،
رﺷﺘﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺎوس  ۴در ] [١ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ
ﺟﺎﻣﻊ رﯾﺎﺿﯿﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن:
House
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Euclid’s Elements

3

Flamand
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 .١ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی رﯾﺎﺿ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .٢رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿ و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ آﺷ ﺎر ﺷﻮد .در ادﻏﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ رﯾﺎﺿ ،
ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾ ﭙﺎرﭼ از ﻃﺮﯾﻖ:
اﻟﻒ( ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﻔﻬﻮم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺪل ﺳﺎزی رﯾﺎﺿ
ب( ادﻏﺎم ﺑﺎ دﯾ ﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﮐﻤ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ رﯾﺎﺿ از دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف
ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آنرا از آﻏﺎز ﺗﺎ روشﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺑﻠ ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻃﺮح را ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ] [٩ ،١٢ﻧﺎم ﻣ ﺑﺮﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣ  ۵اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﺎ
ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ”ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺳﺎﺳ “ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه واﺣﺪﻫﺎی درﺳ
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﯾﺎﺿ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی
ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،را ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ  ۶ﯾ ﺳﺮی ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮای ”ﯾﺎدﮔﯿﺮی
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣ و درک آن از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ“ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﺮح ] [٩ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای درﺳ را ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪل ﺳﺎزی رﯾﺎﺿ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌ  ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮادﻧﺘﺎل  ٧ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ در آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎ واﺣﺪﻫﺎی درﺳ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪلﺳﺎزی رﯾﺎﺿ دارﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺎ ﯾ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد و از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺎﺿ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﺑﺮرﺳ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾ ﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی در
آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ] [١۵ﻣﺒﺎﺣﺜ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی
آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم از ﮐﻼسﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ارﺋﻪ داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾ
ﺳﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ درسﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﮐﻼس درس اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .در ] [٧ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻠﻔﯿﻖ
رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را در ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ .داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﮐﺴﺐ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿ ﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳ ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی در ﯾ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﮐﻼس ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﯾ ﺮی از آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ در
دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﻣ ﺗﻮان در ﮐﻼسﻫﺎی دو زﺑﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی رﯾﺎﺿ  ،ﻣﻮﺳﯿﻘ  ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧ
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دروسﺷﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ در ﮐﻼسﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸ در ﻣﺪرﺳﻪای  ٨واﻗﻊ در
ﺑﻼﮔﺮد اراﺋﻪ داده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﻼسﻫﺎی اول و دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﺑﻼﮔﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ را ﯾﺎد ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ دﯾ ﺮ را در زﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ آﻣﻮزش ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
 .٣رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری
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ﻓﻀﺎی ﺧﻮب آﻣﻮزﺷ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮔﺮدد:

روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ
دﺳﺘﺮﺳ
آزادی در ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﻓﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌ و واﻗﻌ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻫﺎرﻣﻮﻧ .
Starina Novak
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ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ و
آزاداﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی ﺷﺨﺼ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳ  ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷ
در دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﺑﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻓﺰودن اﻣ ﺎن ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ،ﺳﺒﺪﻫﺎ ﯾﺎ در
ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﺑﺰارﻫﺎی آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ روی آنﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣ ﺎن ،ﻧﻮﯾﺪ
دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ داﻣﻨﻪ از آزادی ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد
ﮐﻪ آزادی ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﮐﯿﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در ﯾ زﻣﺎن ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾ روز اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود
ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدک ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزی ﺑﺎ ﯾ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی آﻣﻮزﺷ ﺧﺎص ،ﺑﺎزی ﮐﺮدن دﯾ ﺮان را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻫﻤ ﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻞ ﮔﺮوه ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻋﻼﻗﻪی
ﺷﺨﺼ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾ ﺮ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻞ ﮔﺮوه ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﻋﻀﺎی ﯾ ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﻫﺮ
ﮐﻮدک و ﻋﻼﯾﻖ ﺧﺎص او اﺣﺘﺮام ﻣ ﮔﺬارﯾﻢ .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﺑﻪ ﮐﻮﭼ ﺘﺮﻫﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  ،٩اﯾﻦ
اﻣﺮ در واﻗﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ﮐﻤ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﻮﭼ ﺘﺮﻫﺎ در ﺑﺎزی آﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد .ﯾ
ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،اﯾﺪه ﻋﻠﻤ و ادراﮐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷ  ١٠ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی
ﮐﺎوﺷ ﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻬﻢ ﯾ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷ دﻟﻨﺸﯿﻦ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻫﺎرﻣﻮﻧ و ﺳﺎدﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣ ﺷﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎ از آن ﻣﺤﯿﻂ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺣﺘ ﺑﺮای
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﯾﺎ ﺧﺎﺻ دارﻧﺪ ،وﺳﯿﻠﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای
ﮐﺸﻒ اوﻟﯿﻪ رﯾﺎﺿ و ارﺗﺒﺎط رﯾﺎﺿ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر رﺷﺪ اﺳﺘﻌﺪاد رﯾﺎﺿ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آﻣﻮزﺷ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻣﺸ ﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﻣﻮزﺷ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و رﯾﺎﺿ ﮐﻤ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ
در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ داﻣﻨﻪ ﺧﺎﺻ از ﻋﻠﻢ و ﯾﺎ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص از داﻧﺸ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻟ در زﻣﺎﻧ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ داﻧﺶ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
داﻧﺶ را ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزﯾﻢ .ﻫﯿﭻ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺒﻬﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﺮد
آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﮐﻤ از ﻣﻌﻠﻢ ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎﻧ ( .روش آﻣﻮزﺷ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﺰء ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ :ﮐﻮدک ،ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺤﯿﻂ .ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری اﺻﺮار ﺑﺮ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎور ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄ ﮐﻪ ﺧﻮب و اﻣﻦ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘ و ﺑﺼﺮی اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی رﯾﺎﺿ  ،ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻄ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟ ﻮﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن و ﻣﻘﺪار ﺳﻨﺠ ﮐﺮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿ  ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﻧﺘﺰاﻋ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﯾ ﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از
 ٩در روش ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮری ،ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻼسﻫﺎی ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧ  ۶-٣ﺳﺎل ،دوره اول دﺑﺴﺘﺎن  ٩-۶ﺳﺎل ،دوره دوم دﺑﺴﺘﺎن  ١٢-٩ﺳﺎل و دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ١۵-١٢
ﺳﺎل .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
١٠وﺳﺎﯾﻞ و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرتﻫﺎ ،اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﭼﻮﺑﯽ ،ﻓﻠﺰی و ﭘﺎرﭼﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻤ ﭼﻮن اﻧﺪازه ،ﺷ ﻞ ،وزن ،ﺑﺎﻓﺖ ،رﻧﮓ و ﺻﺪا ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری
دﻗﺖ و ﻧﻈﺎرت زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار داﺷﺖ .
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ج .ﻣﯿﻠﯿﻨﮑﻮوﯾ

و د .ﺑﻮﮔﺎواک ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن:م .ﻣﯿﺮزرﮔﺮ و م .س .رﺷﺎدﺗ  ،ﻧﺸﺮﯾﻪ رﯾﺎﺿ و ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﺟﻠﺪ  ،۴ﺷﻤﺎره ۴٧–۵۶ (١٣٩٨) ٢

داﻣﻨﻪ ﻋﻠﻮم دﯾ ﺮ ،اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮج ﺻﻮرﺗ  ١١ﺑﭽﻪﻫﺎ
را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﮐﺸﻒ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮان دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن اﺷ ﺎل از ﻗﻔﺴﻪ
ﻫﻨﺪﺳ  ١٢را ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷ ﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳ و ﻗﺮار دادن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﺪدا ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل ،ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻨﺠ ﮐﺮدن از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟ ﻮﯾﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ذﮐﺮ ﯾ ﻣﺜﺎل دﯾ ﺮ ،اﺑﺰاری
ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﻮبﻫﺎی رﯾﺎﺿ  ١٣رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﭘﺮورش ﻣ دﻫﺪ.
ﺑﺎرﺑﺎرا آﯾﺰاک  ١۴در ﺳﺎل  ٢٠٠٧رﯾﺎﺿﯿﺎت را در روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد] .[٢ﺟﺪولﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻗﻪ اﯾﻦ اﯾﺪهی آﻣﻮزﺷ در اﺗﺼﺎل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷ ﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺟﺪول اول و دوم ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﺪاد و ﭼ ﻮﻧﮕ ﺷﻤﺎرش را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﺟﺪول ﺳﻮم ،اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷ ﺎل ،ﻓﻀﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ.
ﺟﺪول  :١ﺟﺪول ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﺪاد
اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش
ﮐﻮدﮐﺎن :در زﻣﯿﻨﻪای آﺷﻨﺎ از ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺳﯿﻠﻪﻫﺎ و اﺷﯿﺎی روزﻣﺮه را ﺑﻪ درﺳﺘ
ﺗﺎ ده ﻣ ﺷﻤﺎرﻧﺪ.
ﻋﺪدﻫﺎی از ﯾ ﺗﺎ ﻧﻪ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

از اﯾﺪهﻫﺎی رﯾﺎﺿ در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻠﻤ را ﺣﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.

 ،Pink Tower ١١ﺑﺮج ﺻﻮرﺗ از ده ﻣ ﻌﺐ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﯾ

ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری
ﮐﻮدﮐﺎن :در ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و از ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺷﻤﺎرش اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻔﺶﻫﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺿﺮ در
ﻃﻮل روز و ﻫﻔﺘﻪ را ﻣ ﺷﻤﺎرﻧﺪ.
ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی اﻋﺪاد ،ﮔﯿﺮهﻫﺎ ،ﺟﻌﺒﻪ ﻣﯿﻠﻪ ،ﺷﻤﺎرﻧﺪهﻫﺎ و دﯾ ﺮ
اﺷﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ را ﻣ ﺷﻤﺎرﻧﺪ.
از ﻋﺪدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻮب ،ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺪاد،
ﺟﻌﺒﻪ اﺳﭙﯿﻨﺪل  ، ١۵ﭼﻮبﻫﺎی ﮐﻮﭼ در رﻧﮓ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ روﻧﺪ .رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﭘﺮورش ﻣ دﻫﺪ .و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺑﺎزی ﻣﺎر  ١۶اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی دهﺗﺎﯾﯽ
ﻋﺪدﻫﺎ را درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،دوﻣﯿﻨﻮ ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎرن ،ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه و ﺑﯽﻗﺎﻋﺪه ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﮐﻤ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﻨﺪ اﮔﺮ اﺷﯿﺎ دوﺑﻪ دو ﺟﻔﺖ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ ﻣ اﻓﺘﺪ.

ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮﻣ ﻌﺐ ﺗﺎ ده ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﻣ ﻌﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ده را ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﺪ.

 ،Geometriacl Cabinet ١٢ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻫﻨﺪﺳ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ای ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺶ ﮐﺸﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از رﻧﮓ ﻫﺎی زرد و آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻧﻮاع ﺷ ﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳ در ﮐﺸﻮﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.
 ،Arithmetic Sticks ١٣ﭼﻮبﻫﺎی ﮐﻮﭼ در رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ روﻧﺪ.
 ،Barbara Isaacs ١۴ﺑﺎرﺑﺎرا آﯾﺰاک ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن روش ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮری اﺳﺖ.
 ،Spindle Box١۵ﯾ ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ده ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻧﻪ و  ۴۵ﻣﯿﻠﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺷﺒﯿﻪ دوک ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺟﺎی ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 ،Snake Game١۶ﺑﺎزی ﻣﺎر از ﻣﯿﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻬﺮه رﻧﮕ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ را ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﺪ.
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ﺟﺪول  :٢ﺟﺪول ﭼ ﻮﻧﮕ ﺷﻤﺎرش
ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری
ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠ و ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﮐﻼس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی و
از واژﮔﺎن ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻠﻮک ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻋﺪد از واژﮔﺎن ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺷﻖﻫﺎ ،ﮐﺸﻤﺶﻫﺎ و ﺑﯿﺴ ﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در
”ﺑﯿﺸﺘﺮ“ ﯾﺎ ”ﮐﻤﺘﺮ“ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎن ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﯾﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮرده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و
در ﺗﻤﺎﻣ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻼس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ.
از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ،ﻣﯿﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﯿﺎن اﻋﺪاد ﯾ ﺗﺎ ده ﯾ
١٧
ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪدی ﺧﺎص و ﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻧﮕ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﺨﺘﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش
و اﮐﺘﺸﺎف اﻋﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
آن را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﮔﺮوه اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺑﺎزی ﻣﺎر ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ را ﺑﺎ ﺟﺪاﮐﺮدن آنﻫﺎ از و ﺑﺎزیﻫﺎی ﺷﻤﺎرﺷ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزی ﻣﯿﻮه ﺳﺒﺰ  ١٨اﻧﺠﺎم
ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﻫﻢ رﺑﻂ ﻣ دﻫﻨﺪ
ﺟﺪول  :٣ﺟﺪول اﺷ ﺎل ،ﻓﻀﺎ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﺷ ﻞ ،ﻓﻀﺎ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻤﯿﺖﻫﺎ از واژﮔﺎﻧ
ﭼﻮن ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﮐﻮﭼ ﺗﺮ ،ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﯾﺎ
ﺳﺒ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺑﺎره ﻃﺮحﻫﺎ و اﻟ ﻮﻫﺎی ﺳﺎده
ﺣﺮف ﻣ زﻧﻨﺪ ،آنﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷ ﻞ و اﻧﺪازه ﺣﺠﻢﻫﺎ
و اﺷ ﺎل ﻣﺴﻄﺢ از واژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
داﯾﺮه و ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری
از وﺳﯿﻠﻪﻫﺎی ﺣﺴ اﺳﺘﻔﺎده و آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻮل ،ﻋﺮض ،ارﺗﻔﺎع و ﻋﻤﻖ را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ .در
ﻃ ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰی ﮐﺮدن ،ﭼﯿﺪن ﻣﯿﺰ ﯾﺎ
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧ از واژﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻃﺮح از ﻣﻮزاﯾﯿ ﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺜﻠﺚ و اﺑﺰارﻫﺎ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼژ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎزل ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺑﻠﻮکﻫﺎ ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
١٩
اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻠﻮکﻫﺎ
ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری
ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﻀﺎی آزاد در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎزی و ﻫﻨﮕﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘ و ﺣﺮﮐﺘ ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

 .۴ﺑﺤﺜ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو روش آﻣﻮزﺷ
روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی روش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ در ﻣﺪارس ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠ ﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﺪارس ﺗﺮوﯾﺞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه،
ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل از روش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ را ﻧﺎم ﻣ ﺑﺮﯾﻢ :ﯾ ﻣﺜﺎل ﺟﺎﻟﺐ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻪ در روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺣﺴﺎب و ﻫﻨﺪﺳﻪ اﺳﺖ .ﯾ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﻮزش ارزشﻫﺎی ﻣ ﺎﻧ رﻗﻢﻫﺎی ﯾ ﻋﺪد ﭼﻨﺪ رﻗﻤ اﺳﺖ و
١٧ﺗﺨﺘﻪ ای ﺷﻄﺮﻧﺠ ﺑﺎ ﻣ ﻌﺐﻫﺎﯾﯽ در دو رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ را آﻣﻮزش ﻣ دﻫﺪ
 Greengrocers١٨ﻧﻮﻋ ﭘﺎزل اﺳﺖ.
Games Mapping١٩
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۵٣

ج .ﻣﯿﻠﯿﻨﮑﻮوﯾ

و د .ﺑﻮﮔﺎواک ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن:م .ﻣﯿﺮزرﮔﺮ و م .س .رﺷﺎدﺗ  ،ﻧﺸﺮﯾﻪ رﯾﺎﺿ و ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﺟﻠﺪ  ،۴ﺷﻤﺎره ۴٧–۵۶ (١٣٩٨) ٢

ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾ ﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ ،ﺧﻄﻮط و ﺳﻄﺢﻫﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ؟ و ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮد؟ ﻣﺸ ﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ارزش ﻣ ﺎﻧ اﻋﺪاد و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺑﻌﺪﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم وﺟﻮد دارد ،در روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻣﻬﺮهﻫﺎی
ﻃﻼﯾﯽ )ﻣﯿﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ده ﻣﻬﺮه ﻃﻼﯾﯽ در ﻫﺮ ﮐﺪام ﻗﺮار دارد( ،ﺑﺮﻃﺮف ﻣ ﺷﻮد .در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻤ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎرش و اﻧﺪازهﻫﺎ ﮐﻪ در روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺑﺎ ﺑﺎزی ﭼﻮبﻫﺎی رﯾﺎﺿ اﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ دادهاﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎﻫﺎﯾﻤﺎن را درﺑﺎره ﺗﻠﻔﯿﻖ اﻫﺪاف و ﻣﻌﺎﻧ در روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری و
روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .ﻫﺪف ﻫﺮ دو روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ و رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق اﺳﺖ .ﭘﯽرﯾﺰی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ،ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺮف ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ دارد .ﻫﺪﻓ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺲ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ذاﺗ و ﻃﺒﯿﻌ را در اﻓﺮاد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﯿﺰ ﯾ از اﻫﺪاف روش ﻣﻮﻧﺘﻪ
ﺳﻮری اﺳﺖ .ﯾ از اﯾﺪهﻫﺎی اﺻﻠ ﻣﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در روش
ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻮاسﭘﺮﺗ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺤﯿﻄ اﻧﮕﯿﺰﺷ
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺤﯿﺎ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎره ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺮک ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﮐﻤ ﺳﻄﻮﺣ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗ
ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮری در ﺳﻄﺢ اول ،ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗ اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ دوم،
ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺎ روش آﻣﻮزﺷ ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاسﭘﺮﺗ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻄ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .وﻟ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﯾ ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌ  ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای
ﺣﻞ آن ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ روﯾ ﺮد ﮐﺎوشﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذﻫﻨ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻮاسﭘﺮﺗ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ادراک ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺮرﺳ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ در
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ دارد .ﺳﭙﺲ ﮐﻮدک اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﮐﺘﺸﺎف ،ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن
در ﺑﻌﻀ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻗﻪای ﺑﺮای اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .وﻟ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸ ﻞ اﺻﻠ در روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ،در وﺿﻌﯿﺖ ﯾ زﻧﺪﮔ واﻗﻌ و اﻣﻮراﺗﺶ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻓﺮدی در آن ،ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت اﺳﺖ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ از ﺧﻮد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﯾ ﺣﺴ از آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﺪ” .ﻣﻦ ﯾﺎد ﻣ ﮔﯿﺮم ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد آنرا ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ و اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ روش
ﺧﻮدم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ آن را دارم“ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزﺷ  ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎندﻫﯿﻬﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮﯾﻬﺎ را در ﺳﻄﺢ دوم و ﺳﻮم
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣ آورد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اول و دوم اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻤ
در ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در روش آﻣﻮزﺷ ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎن
وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﮐﺮدن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺎ ﻫﻤ ﺎری ﻣﻌﻠﻢ ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷ ﮐﻪ درون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧ و ﻣﺪارس وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻫﺪف ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در
ﻣﻮرد اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ ﻋﻤﻮﻣ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺪاف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷ روزاﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ را از ﺟﺪول ﯾ  ،دو و ﺳﻪ ﻗﯿﺎس ﮐﻨﯿﻢ .وﻟ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﭽﻪﻫﺎ دارد
و اﻫﺪاﻓ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دارﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﯾ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺪﻓ را ﺑﺮای آﻣﻮزش ﯾ
ﺷ ﻞ ﻫﻨﺪﺳ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ اﺷ ﺎل ﻫﻨﺪﺳ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﯾ ﻣﺮﺑﻊ را ﻣ ﺗﻮان از دو ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﯾﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿ ﻪ ﻫﺪف ﮐﻮدک ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾ ﻗﺎﯾﻖ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾ ﺮ اﺷ ﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺰوم ﻫﻤﺴﺎﻧ اﻫﺪاف
ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﻫﺪاف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و اﺳﺘﺪﻻﻟ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ﻓﺮد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
واﻗﻌ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،از ﺳﻄﺢ آﻏﺎزﯾﻦ
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۴٧–۵۶ (١٣٩٨) ٢  ﺷﻤﺎره،۴  ﺟﻠﺪ/ ﻧﺸﺮﯾﻪ رﯾﺎﺿ و ﺟﺎﻣﻌﻪ،روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎﺳ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿﯿﺎت در آﻣﻮزش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ

 در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪارس ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻞ ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌ در،ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری و در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ
، آﯾﺎ روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری: در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد، زﻧﺪﮔ
ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در روش ﯾ ﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی آﻣﻮزش در ﻣﺪارس اﺳﺖ؟ آﯾﺎ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای روش ﻣﻮﻧﺘﻪﺳﻮری در ﻣﺪارس ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ در ﻣﺪارس ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ دارد؟ ﯾﺎ ﺑﻪ
 ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از داﻧﺶ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟،ﻋﺒﺎرت دﯾ ﺮ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎ
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ﻣﻬﺴﺎ ﻣﯿﺮزرﮔﺮ
 ﻣﺤﻼت اﯾﺮان، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻣﺤﻼت،داﻧﺸ ﺪه ﻋﻠﻮم
m.mirzargar@gmail.com
 وارد ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿ ﻣﺤﺾ١٣٧٨  وی در ﺳﺎل. در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ١٣۶٠ ﻣﻬﺴﺎ ﻣﯿﺮزرﮔﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺮداد ﻣﺎه
 او.داﻧﺸ ﺎه ﮐﺎﺷﺎن ﺷﺪ و ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی را ﻧﯿﺰ در داﻧﺸ ﺎه ﮐﺎﺷﺎن و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺷﺮﻓ ﮔﺬراﻧﺪ
. از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ”ﺑﺮرﺳ ﮔﺮاف ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ و ﮔﺮاف ﺗﻮان در ﮔﺮوهﻫﺎ“ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﺎﻟ دﻓﺎع ﮐﺮد١٣٩١ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه
 وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ. ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت و آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ اﺳﺖ،ﻋﻼﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺸ وی در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ
.ﻣﺤﻼت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﺤﻤﺪﺳﺠﺎد رﺷﺎدﺗ
داﻧﺸ ﺪه ﻋﻠﻮم ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻣﺤﻼت ،ﻣﺤﻼت اﯾﺮان
rmohammadsajjad@yahoo.com
ﻣﺤﻤﺪﺳﺠﺎد رﺷﺎدﺗ ﻣﺘﻮﻟﺪ دی ﻣﺎه  ١٣٧۵در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .وی در ﺳﺎل  ١٣٩۴وارد ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ .ﻋﻼﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺸ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ وی در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ –
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ژرف و ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ.
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