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در مدل  .مدل رقابتي پيشنهاد مي شود موزشي در كالس درس يكوري آ هدر اين مقاله به منظور دستيابي به حداكثر بهر - چكيده
فرد كه ه يك سو و دانش آموزان كالس با دارا بودن ويژگي هاي منحصر باز روش تدريس تصميم ساز استراتژي  عنوانبه  معلمپيشنهادي 

و  معلمتكاملي بين بازي مدل پيشنهادي يك مدل . به رقابت مي پردازند ،به دو گروه با عاليق متفاوت تقسيم شده اند از سوي ديگر
دلي در اين بازي نشان مي دهد كه تحت چه نتايج حاصل از محاسبه شرايط تعا. مي باشد در يك كالس درس هاي دانش آموزي گروه

  .اتفاق مي افتد معلمي بهينه محض در تصميم سازي ژشرايطي استرات

  .استراتژي بهينه –نظريه بازي ها  –فردي هاي تفاوت  - آموزشيوري  بهره - كليد  واژه

  مقدمه. 1

. به دليل پيچيدگي هاي شرايط آموزشي و وجود تفاوت هاي فردي دانش آموزان كاري سخت و دشوار است فرآيند آموزش

به همين دليل يادگيري در كالس هاي . وجود تفاوت هاي فردي در بين دانش آموزان امري بديهي و غير قابل انكار است
دانش آموزان كالس از يك سو و ويژگي هاي مشترك توجه به تفاوت هاي فردي . اي مختلفي اتفاق مي افتدهدرس با سرعت 

اجراي يك روش تدريس و يا استفاده از يك .  گشا خواهد بودراه قطعاًآنها از سوي ديگر در رسيدن به نتايج آموزشي بهتر 
ج و نتاي ها بازخوردآموزشي خاص با توجه به بهره هوشي، شرايط خانوادگي و تفاوت هاي شخصيتي دانش آموزان  وسيله

داشتن يك ارتباط تعاملي صحيح با دانش آموزان الزمه دستيابي به اهداف آموزشي  .]1[گوناگوني را به همراه خواهد داشت
س مانند سن ، دانش آموزان كال مشتركاتصرف نظر از . ها استو آشنايي با ويژگي هاي رفتاري آناست و اين امر در گر

كمك خواهد تا با  معلمآگاهي از تفاوت هاي فردي به . ها از لحاظ يادگيري داراي تفاوت هاي زيادي هستندآن... جنس، زبان و
درس هاي  كالسدريكي از مشكالت شايع  .، به طور عملي و موثرتر در راه آموزش گام برداردتخاب روش تدريس مناسبان

حل تمرين زياد به و مطالب از دانش آموزان با تكرار روهي كه گآن مواجه هستند اين است با كه بسياري از معلمان  رياضي
 محدود بعد از حل چند تمريندر همين كالس گروه ديگري از دانش آموزان اما  ،يابند رد انتظار دست مي موآموزشي هدف 

تكرار و  ، بطوريكه حل تمرين بيشتر . دكن مييكنواختي پيدا كننده و  حالت كسلبرايشان الس و كاده تمركز خود را از دست د
رسيدن به حداكثر يادگيري در بنابر اين معلم براي  .]1[ شودمي زدگي آنها در يادگيري  باعث دل ياد آوري محتواي آموزشي

سوالي كه مطرح مي شود اين است كه با استفاده از كدام روش . دارد متفاوت تدريس هاي كالس نياز به استفاده از روش
  در مجموع دانش آموزان به يادگيري بهتري دست مي يابند؟ ، تدريس
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را رياضيات  ي و به تبع آن كالس هاي آموزشاين روزها اكثر كالس هاي آموزش بحث داغي كه اي ديگربه عنوان نمونه  
كه هاي اجتماعي ، مانند استفاده از وب سايت ها ، شب. درگير گرده است، استفاده از تكنولوژي و ابزارهاي جديد آموزشي است

كاربرد اين گونه ابزار و  كه در مورد  مزاياييعليرغم ..... توليد محتواي آموزشي و و تخصصيتخته هاي هوشمند، نرم افزارهاي 
تنها براي گروهي از دانش آموزان عاملي براي يادگيري بهتر مي باشد ي جديد ها ي تكنولوژمي شود، استفاده از  عنوان محتوا

ممكن است  تا جايي كه شودعنوان يك عامل بازدارنده در آموزش محسوب  بهمي تواند  گروه ديگري از آنهادر حالي كه در 
در اين مقاله قصد نداريم تا به معايب و محاسن اين قبيل . ]2[در بعضي از موارد تهديدي براي فعاليت هاي خالقانه آنها باشد

با توجه به كالس خود و شرايط فراگيران بتواند روشي را براي  معلمتا ه دهيم ئداريم مدلي ارا قصدفعاليت ها بپردازيم، بلكه 
  .اتفاق افتد در آن آموزشيوري  بهرهآموزش انتخاب كند كه بيشترين 

توان يك قانون كلي براي همه پديده ها در زندگي روزمره بيان   ، نميويژگي خاص خود را دارداز آنجايي كه هر پديده اي 
نيز به با همين استدالل براي تصادم . كرد؛ اما مي توان با توجه به ويژگي هاي هر پديده مدلي رياضي براي آن تعريف كرد

بر  .مي نامند بازيبه طور كلي ،مدل هاي رياضي شرايط تصادم را . مدلي رياضي معرفي كردمي توان عنوان يك پديده ، 
رخ ) بازيكنان(افراد تصميم گيرنده ، توصيفي از تعامالت استراتژيكي است كه بين ، بازي و اسبور  اساس نظريه رابينشتن

از نظريه بازي ها ، نظريه بازي ها مطالعه مدل هاي رياضي تعارض و همكاري بين تصميم    طبق تعريف مايرسون .ميدهد
از نظريه بازي ها  با عنوان ديگري نظير تحليل تعارض يا نظريه تصميم گيري  گيرندگان عاقل و هوشمند است؛ به همين دليل

  .تعاملي نيز ياد مي كنند

در مواردي استفاده مي كند كه دو نفر يا بيشتر، ملزم به جزيه و تحليل هاي نظريه بازي ها از روش هاي رياضي به منظور ت
  .تصميم هر يك از طرفين بر پيامد طرف ديگر تاثير گذار استتصميم گيري در شرايطي هستند كه 

  :عناصر اصلي در هر بازي عبارتند از

 .فرد يا گروهي از تصميم گيرندگان: بازيكنان - 1

 :موارد زيرشامل   ،قواعد بازي - 2

  .هر بازيكن چه زماني بايد حركت كند - 

  .هر يك از بازيكنان در زمان حركت ، چه انتخاب هايي دارند - 

  .نتخاب عمل خود چه اطالعاتي داردهر بازيكن در زمان ا - 

 .ر اثر انتخاب بازيكنان رخ مي دهددچه اتفاقاتي  :خروجي ها - 3

  .]3[شود خ دادن هريك از خروجي ها چه مقدار سود عايد بازيكنان مي از ر :پيامدها - 4

 از ي ا جامعه براي بازي،  يك خواص مستقيم تحليل جاي بهكه . ستابازيها  تحليل براي متفاوت روشي بازيها،  تكاملي  نظريه

 آنها تكامل چگونگي تعيين طبيعي انتخاب روش مشابه روشهايي از و شده سازي شبيه مختلف، استراتژيهاي با بازيكنان

  .شود مي استفاده
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  ئه مدل پيشنهاديارا .2

زماني متفاوت را در يك دوره  روشنفره دو  	ي براي يك كالس معلمفرض كنيم  ، ون محدوديت در موضوع تدريس.بد
 2و استراتژي خالص شماره  1نام اين دو روش را استراتژي خالص شماره  .در نظر گرفته باشدمشخص براي تدريس خود 

  .ن كالس به دو گروه تقسيم مي شوندبا توجه به اين دو استراتژي دانش آموزا . ناميم  مي

تواي حدرصد موفقيت بيشتري در يادگيري م براي آموزش ، معلمتوسط 1 كه با انتخاب استراتژي    دانش آموزاني: گروه اول
  . آموزشي مورد نظر دارند

تواي ح، درصد موفقيت بيشتري در يادگيري مبراي آموزش معلمتوسط  2 كه با انتخاب استراتژي  دانش آموزاني: گروه دوم
  .آموزشي مورد نظر دارند

  :مورد نظرمان پارامترهاي زير را معرفي مي كنيمپيشنهادي به منظور ايجاد مدل رقابتي 

  آموزان گروه اول تعداد دانش:    

  تعداد دانش آموزان گروه دوم:  − 

  2از استراتژي  معلمدر صورت استفاده  1درصد موفقيت دانش آموزان در گروه : ′  1از استراتژي  معلمدر صورت استفاده  1درصد موفقيت دانش آموزان در گروه :  

 1از استراتژي  معلمدر صورت استفاده    2درصد موفقيت دانش آموزان در گروه : 

 2از استراتژي  معلمدر صورت استفاده    2درصد موفقيت دانش آموزان در گروه : 

خواهد شد  حداكثركدام استراتژي برآيند آموزش در كالس مورد نظر مطرح مي شود اين است كه با انتخاب اكنون سوالي كه 
  ؟و يادگيري بيشتري اتفاق خواهد افتاد

  :نمودمي توان مفروضات باال را در جدول زير خالصه 

  دانش آموزان

  1گروه  2گروه

  معلم  1استراتژي 

  2يژاسترات 

از هر كدام از اين روش ها نتايج به دست آمده براي هر دانش آموز بستگي به گروهي دارد كه دانش در صورت استفاده معلم 
 .]1[ آموز  به آن تعلق دارد

      :انتظار ميرود كه شدكه در باال بيان با توجه به ويژگي اعضاي گروه ها بايد توجه داشت 
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   			(∗)														 ≤ ′ 						,										 ≥ ′  

)در كالس را با  1مد حاصل از اتخاذ استراتژي پيا )  .نشان مي دهيم  ( به معناي تعداد دانش آموزاني است كه با  (
در  2پيامد حاصل از اتخاذ استراتژي به طور مشابه . يادگرفته اند زشي مورد نظر را به طور كامل محتواي آمو  1، اتخاذ استراتژي

)كالس را با  )  :خواهيم داشت .دهيممي نشان  ( ) = × + ( − ) × 													 ( ) = × + ( − ) × ′  

)  :اگر خواهد بوداستراتژي غالب  1استراتژي  ) > ( ) 

×  :و اين نامساوي زماني برقرار است كه داشته باشيم + ( − ) × 	 > 	 × + ( − ) ×  ⇒ × + × 	 − × 	 > × + × − ×  ⇒ × − × − × 	 + × > × − × 	 ⇒ × ( − 	) − × ( − ) > × ( − 	) ⇒ × [( + ) − ( 	 + )] > × ( − 	) 

⇒ > × ( − 	)[( + ) − ( 	 + )] 

  :برقرار نباشد و داشته باشيم  باالنامساوي  اگر

< × ( − 	)[( + ) − ( 	 + )] 
  :چنانچه داشته باشيم.بود، استراتژي غالب خواهد  2در اين صورت استراتژي 

= × ( − 	)[( + ) − ( 	 + )] 
 .بر عهده معلم خواهد بودآن خروجي يكساني خواهد داشت و انتخاب  2و  1استفاده از استراتژي 

  .مخرج كسر باال هرگز صفر نخواهد شدبديهي است كه (*) نابرابري هاي  به   با توجه



١٣٩٣شھريور  ٢٠الی ١٧ –سيزدھمين کنفرانس آموزش رياضی ايران   
 دانشگاه شھيد رجايی و انجمن رياضی ايران

 

13thUnion I ranian Mathematical Education Conference 

25 

 

  گيري نتيجه. 3

مثال گروهي كه در اثر . با توجه به برخي از ويژگي ها به دو گروه متفاوت افراز شده اندكالس پيشنهادي اعضاي مدل اين در 
يا گروهي كه با . دارند و گروهي كه با تكرار زياد تمركز و انگيزه خود را از دست مي دهنديادگيري بهتري  ،تر بيش رتكرا

امتحانات زياد صورت برگزاري در  ي كه دست مي يابند و گروه تري پايداربرگزاري امتحانات مكرر و هميشگي به يادگيري 
گروهي كه با استفاده از تكنولوژي هاي آموزشي . دهند را براي تعميق يادگيري از دست ميشده و آرامش خود اضطراب  دچار

ستفاده از تكنولوژي هاي جديد با عالقه و شوق به يادگيري مطالب عنوان شده مي پردازند و گروهي كه در صورت ا در كالس
  هر حال هر معلم  در... و  پيشرفتي در آموزش براي آنها اتفاق نخواهد افتادو يا به هر دليلي  خواهند پرداخت  به بازيگوشي

 تقسيم بنديمتفاوت دانش آموزان را به دو يا چند گروه   ،با توجه به شرايط كالس و محتواي آموزشي مورد نظر خودتواند مي 

به با توجه به عاليق دانش آموزان خود  ، سوالي كه مطرح مي شود اين است كه معلم با انتخاب كدام روش تدريس .نمايد
سعي كرده ايم در اين مقاله به كمك مفاهيم نظريه بازي ها پاسخي براي اين سوال  .وري آموزشي خواهد رسيد بهرهبهترين 
تحت شرايط نقطه تعادلي بازي نقطه مرز جمعيتي استراتژي ها محاسبه شد و مشخص گرديد تحت چه شرايطي كدام  . بيابيم

  .دارد  يك از استراتژي ها الويت
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