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 چکیده

امروزه منجر به بروز چالش هايی در جوامع در حال توسعه  GLOBALZATIONامروزه بحث جهانی شدن   

شده است. اين بحث شرايط ويژه اي را در نظام هاي تعلیم و تربیت جهانی پديد آورده است. بدين صورت اگر 

ل نمايند، می توانند در برابر آن دست به انتخاب نظام هاي آموزشی، موقعیت کنونی را به درستی درک و تحلی

درست بزنند و تهديدهاي مبهم را به فرصت هاي ممتاز تبديل نمايند و در غیر اين صورت با مشکالت فرهنگی، 

اجتماعی اقتصادي متعددي روبرو خواهند شد که جوامع ساده و اولیه را زمین گیر خواهد نمود. در اين مقاله 

 بررسی  قرار گرفته است.موارد زير مورد 

 بررسی تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و فلسفی روند جهانی شدن. -0

چهارمین گزارش يونسکو در زمینه ي ))معلمان و تدريس در جهان در حال تغییر(( در باب ))ناتوانی نظام  -1

 هاي آموزش و پرورش(( در جهت افزايش منزلت معلمان.

 و ويژگی هاي رهبران فرهنگی در عصر جهانی شدن. نقش نظام هاي آموزشی -3

 ابعاد تربیت انسان در عصر جهانی شدن. -4

 تحول در کالس درس -5
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 مقدمه

درس رياضی ، يکی از ارکان مهم تدريس و يکی از پايه هاي بنیادين در سطوح مختلف تحصیلی می باشد که 

جامعه  می باشد  که  هر زمان  بـايد  مورد  اهمیت   مقدمه ورود به سالهاي بعدي براي نیل به اهداف مهم

خاصی  از  سوي  معلمین  و  دست اندرکاران آموزش و پرورش در تمامی پايه ها و مراکز قرار گیرد که با 

شاخص قرار دادن اين درس ، انتظار می رود جوامع در سالهاي آتی نه تنها در اين درس به مشکلی برخورد 

بتوانند از عهده انجام مسئولیتهاي محوله در رابطه با اين  درس  برآيند .  با اين  مقدمه  کوتاه نکرده باشند بلکه 

می خواهم در تحقیق خود از علل ضعف دانش  آموزان ابتدايی در درس رياضی بپردازم که امیدوارم که مورد 

 اهمیت قرار گیرد.

 کلی گزارشهدف 

 چالش ها و مشکالت تدريس رياضی و ارائه راهکار براي آنبررسی 
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  گزارشجزئی  ف اهدا

 چالش هاي موجود در نظام معلمی

 بودن شأن و مقام معلمی در اجتماعالف ( پايین 

 اي آنان ب ( پايین بودن سطح دانش و مهارت حرفه

 ج ( پايین بودن حقوق و مزاياي معلمی.

اين سه چالش نیز خود در به ثمر نرسیدن تحول بنیادين در آموزش و پرورش تأثیرگذار است و علت ديگر آن 

ست. بايد معلم را با فرهنگ جديد سر کالس فرستاد و به توجهی به فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ا بی

گیرد. تا به امروز درباره نقش اساسی دستگاه تعلیم و تربیت به عنوان  اين صورت است که تحول شکل می

زيرساخت توسعه پايدار شعارهايی داده شده اما هنوز نقش آن باور نشده است در حالی که بايد گفت آموزش و 

عه جامعه است و اگر اين را بپذيريم، نگاهها به اين دستگاه تغییر خواهد کرد. اما اگر جايگاه پرورش موتور توس

آموزش و پرورش به عنوان جايگاه نخست در راه تعالی جامعه تلقی نشود، اتفاق خاصی در آن نخواهد افتاد و به 

 همین شکل فعلی به فعالیتش ادامه خواهد داد.

به انجام سوم متوسطه و چندين کالس ، علی الخصوص کالس خودم ، کالس در پژوهشی که در چند مدرسه 

سال است که 11حدود » رسانده ام به نتايجی برخورد کرده ام که ذکر آن در اين مطلب خالی از لطف نمی باشد.

 به تدريس اشتغال دارم . در اين مدت درس رياضی چندان به نظر من پرنشاط و فعال نیست. از روشهاي مختلف

تدريس و از وسايل کمك آموزشی و رسانه اي مختلفی براي تدريس اين درس استفاده می کنم و در اين میان 
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از اولیاي دانش آموزان و کتابهاي مختلفی که در اين زمینه باشد کمك گرفته ام. پس از تدريس درس مربوطه ، 

ی می خواهم پاي تخته بیايند تا تمرين از تك تك دانش آموزان يا بصورت گروهی به نوبت و از روي دفتر اسام

مربوط به درس امروز را حل کنند . دانش آموزان هم اين کار را انجام می دهند و من هم به طور نظري و هم از 

جنبه ي عملی نمره اي براي آنها منظور می کنم.در حین نوشتن تمرين می خواهم که همگی توجهشان را به 

معموال اين کار به صورت فعال و از روي عالقه انجام نمی گیرد. برخی با هم روي تخته سیاه جلب کنند ولی 

برخی جدول حل می کند يا گروهی می  –برخی درس ديگر می خواند  –برخی می خوابند  –حرف می زنند 

 «خندند. به هر طريق اين کالس معموال بدون فعالیت موثر و يادگیري اکثر دانش آموزان طی می شود. 

یت چندان براي من و دانش آموزان خوب نبود تصمیم گرفتم تا آنجا که می توانم در اين وضعیت اين وضع

نامطلوب کالس رياضی تغییر و تحولی ايجاد کنم براي اينکار فکر کردم بهتر است نخست از خود دانش آموزان 

گرفتم در چنین وضعیتی  بپرسم که چرا کالس درس رياضی اين اندازه بی روح و ناکارآمد است. يك روز تصمیم

موضوع را با خود آنان در میان بگذارم . روبه آنان ايستادم ، چند دقیقه اي سکوت کرده و نظاره گر حرکات و 

رفتارشان شدم ؛ چند دقیقه که به اين صورت گذشت . کالس آرام شد همه سکوت کردند. از دانش آموزان 

حثی که می خواستم مطرح کنند و همه نیز قبول کردند.روبه خواستم تمام وسايل روي میز خود را جمع و در ب

بچه ها گفتم : بچه ها همان گونه که خود شما هم شاهد هستید زنگ رياضی شما مثل ساير زنگها فعال و موثر 

نیست . بلکه يك کالس بی روح و کسل کننده است و نتیجه الزم نیز عايد و مطلوب نیست. من فکر می کنم 

اين موضوع را با خود شما در میان بگذارم پرسشی را مطرح کردن تا از نظرهاي مختلف دانش  بهتر است نخست

آموزان راجع به درس رياضی و وضعیت آنها آشنا شوم.بچه ها نیز با عالقه خاص پذيرفته و در بحث راجع به 

يکی از درسهاي موضوع شرکت جستند. گفتم : بچه ها پرسش من از شما انی است : چرا به درس رياضی که 
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مهم پايه و اساسی هر درس توجه الزم و کافی را مبذول نمی فرمايید. اگر می خواهید در هر رشته مهم 

دانشگاهی شرکت کنید و وارد بازار کار شويد و به جامعه خود خدمت کنید بايد اين درس مهم و پايه را در نظر 

ي است اگر می خواهید دکتر و مهندس و ... شويد و قرار دهید. چون دانستن اين درس براي شما الزم و ضرور

در جامعه نقش داشته باشید بايد حتما درس رياضی را بلد باشید. موافقید نظرتان را راجع به اين درس جويا 

شويد که در اين موقع  شور و هلهله اي راه افتاد : سخنان بسیاري گفته شد خالصه آنچه گفته شد به شرح زير 

 است :

 ول ابتدايی تاکنون بسیار از معلمان ما درس رياضی را جدي نگرفته اند.از ا -0

 بسیاري از معلمان راه و روش تدريس درس رياضی را بلد نیستند. -1

 از وسايل کمك آموزشی مناسب و کافی استفاده نمی شود. -3

 درس رياضی خیلی سخت است و نیاز به تمرين و تمرکز زيادي است. -4

 آن طور که بايد معلمان خود بها نمی دهند و از اهمیت آن ما را آگاه نکرده اند. به درس رياضی -5

اکثر مطالب گفته شده را يادداشت کردم . با دانش آموزان قرار گذاشتم گاهی اوقات در باره نحوه بهبود کالس 

یرسد در شیوه تدريس اين درس براي باال بردن کیفیت و هاي رياضی صحبت کنیم و راههايی را که به نظر م

 بهبود آن بیان کنند تا به نتیجه اي برسیم.
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 گردآوري اطالعات 

براي اين که بتوانم در باره پرسشی که مطرح کرده بودم اطالعات دقیق تري به دست آورم تصمیم گرفتم عالوه   

 ر اين زمینه صاحب نظر هستند در میان بگذارم.بر دانش آموزان موضوع را با همکارانی که د

در زنگ تفريح اين موضوع را با بعضی از همکارانم در میان گذاشتم و از آنانی که احساس می کردم عالقه مندتر 

و آماده تر هستند تقاضا کردم روزي پس از پايان وقت کالس در اين باره که اتفاقا موضوع تحقیق بنده نیز می 

در درس رياضی بود که آن را مطرح متوسطه یم. در آن جلسه موضوع علل ضعف دانش آموزان باشد صحبت کن

کردم. هر يك از همکاران نظراتشان را اعالم کردند من نیز از نکات عمده حرفهاي همکارانم يادداشت برداري می 

از آن ، روي هم رفته قرار کردم. برخی از مطالب شبیه نظرات دانش آموزان بود. برخی نیز پخته تر و اساسی تر 

 شد يك جلسه اي را با مدير مدرسه در میان بگذارم.

مدير ضمن تشويق ، به ادامه کار و مطالعه بیش تر  پیشنهاد کرد اگـر    مدير مدرسه پیشنهاد بنده را پذيرفت ،

را انجام داديم. نتايج  صـالح می دانیم موضوع را با چند نفر از والدين دانش آموزان در میان بگذاريم. همین کار

صحبتها را يادداشت کردم. يکی از والدين اطالعات و اسناد قابل توجهی در اين زمینه در اختیار ما قرار داد. اين 

 اسناد بین همکاران تقسیم شد و در جلسه مطرح شد.

 تجزيه و تحلیل اطالعات

يند مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت، اشکاالت پس از مطالعه اسناد و مدارک و بحثها ، اطالعات حاصل از اين فرا

و کاستی هاي کالس هاي درس رياضی تعیین شد. راههاي مناسبی براي تقويت بچه ها فهرست شد و خالصه 

 يادداشت برداري شد.
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 خالصه يافته هاي اولیه

 برخی علل ضعف دانش آموزان در درس رياضی به اين شرح است:

 به فنون و نحوه تدريس درس رياضی ) روش تدريس رياضی( آشنا نبودن برخی از معلمان -0

 دوره کارورزي بدون گذراندن  لیسانسآموزش نديدن برخی از معلمان در اين زمینه ) معلمانی که با مدرک  -1

و روشهاي تدريس و نحوه بررسی کتب درسی استخدام شده اند طبیعی است که در تدريس اين درس به مشکل 

 ده باشند.اساسی برخورد نمو

 فقدان ارزيابی کار معلمان در اين زمینه. -3

 –گانه گانیه (  9روش  –بی توجهی معلمان به طرح درس ) شیوه جديد  -4

 تمرين نکردن ، بی توجهی به دفتر تمرين درس رياضی. -5

اده تنوع نداشتن تدريس درس رياضی ، استفاده از روشهاي قديمی و سنتی و حل در تخته سیاه و استف -1

 نکردن معلمان از روشها و شیوه هاي نوين تدريس درس رياضی )به کارگیري مواد آموزشی و ... . (

آشنا نکردن دانش آموزان با اهمیت درس رياضی و ناشناخته ماندن قلمرو و اهداف درس رياضی در اين  -7

 سطح.

 .دانش آموزانذهنی ناآشنايی برخی از معلمان درس رياضی به روان شناسی تربیتی و شناخت  -8

 نداشتن معیار مشخص در ارزشیابی درس رياضی. -9
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 دانش آموزانبی توجهی معلمان به راههاي شکوفا سازي خالقیت هاي  -01

 بی توجهی به عاليق و انگیزه ها و توان فکري دانش آموزان به هنگام تدريس درس رياضی. -00

 ن به تکالیف و تمرينات درس رياضی.بی سوادي و کم سوادي برخی از اولیا در نرسید -01

 با شاخصمقايسه 

 :در تدريس درس رياضی مثل ساير دروس بايد اصول و مبانی ويژه اي را در نظر گرفت از آن جمله

 تنها ذوق و عالقه و استعداد براي اين درس کافی نیست بايد قواعد و روشهايی را نیز ياد بگیريم. -0

س اين درس از مبانی و روشهاي اساسی و شیوه هاي مناسب تدريس استفاده و از وسايل کمك بايد در تدري -1

 آموزشی مخصوص استفاده شود تا کارآيی الزم در اين زمینه حاصل شود.

هر کسی نمی تواند معلم رياضی باشد. معلم رياضی نخست بايد آموزش کافی ببیند و قدرت تدريس داشته  -3

 اين درس اشتغال داشته باشد. باشد ، سپس به تدريس

تا عالوه بر کالس در خانه نیز به   از اولیا دانش آموزان براي بهبود و پیشرفت اين درس کمك خواسته شود ، -4

 تکالیف و تمرينات بچه ها رسیدگی شود.

 براي ارزشیابی درس رياضی بايد معیارهاي روا و مشخص علمی تعیین کرد. -5

شیوه  در  تدريس اين درس استفاده کرد بلکه بايد از تمامی شیوه هاي نوين و وسايل و   نبايد  تنها  از  يك -1

 کاربرد مواد آموزشی مناسب در اين درس کمك گرفت.
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 شرکت در کالسهاي تقويتی و تابستانی براي باال بردن مهارت و بهبود و تقويت آنان در اين درس. -7

 معیارهاي ارزشیابی

در نظر گرفتن اصول و مبانی ويژه اي بايد در نظر داشت همین گونه است به هنگام در تدريس درس رياضی 

 نمره دادن به اين درس از آن جمله :

توجه به دفتر تمرين درس رياضی و اهمیت قرار دادن و نظم و ترتیب و با سلیقه و منظم نگاه داشتن دفتر  -0

 رياضی هر دانش آموز.

 وال  و  پرسش  کردن  و  جواب دادن  هر  يك از دانش آموزان.س  –توجه  به  هنگام تدريس   -1

 پرورش نظم فکري دانش آموزان. -3

توجه به اين مطلب که هر دانش آموزي آيا بعد از تدريس بالفاصله در خانه نیز تکرار و تمرين می کند يا نه  -4

 ؟

 داشتن خالقیت و مهارت و استعداد ويژه در اين درس. -5

 

 راه جديد چگونگی اجراي

من آموزش گزارش نويسی مصاحبه را برعهده گرفتم ، در آغاز آموزش ضمن اشاره به انواع گزارش و شرايط آن 

دانش آموزان را با اصول مصاحبه و نحوه يادداشت يا ضبط کردن مطالب آشنا کردم؛ پس از آن در سر کالس هر 
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توجه به معیارهايی که قبال ذکر شد اين گزارش ها  کس گزارش خود را ارائه نمود. پس از تهیه گزارش نهايی با

 توسط سه نفر از معلمان مودر ارزشیابی قرار گرفت.

با همکاري دانش آموزان  و  مسئوالن  مـدرسه  بـرخی  از  آن ها  را  در  روزنامه  ديواري  مدرسه  منتشر 

ر مدرسه و ديگر همکاران از اين طرح در زنگ هاي تفريح آنها اين گزارشات را می خواندند ، مدي  کرديم  ،

 استقبال کردند و نتیجه گرفتیم با چنین شیوه اي نشاط به کالس درس رياضی بازگشته است.

 بعد از اجراي راه حل هاگرد آوري اطالعات 

براي اينکه دقیقا مشخص شود که روشهاي به کار گرفته شده موثري بوده است يا نه تصمیم گرفتم اطالعات 

 ري کنم ، يك جلسه اي را براي اين منظور ترتیب داديم که نتايج آن از آن جمله است :عینی و موثق جمع آو

 مقايسه نمرات دانش آموزان در درس رياضی پیش از آموزش و پس از آن . -0

نظر خواهی از والدين متخصص و اهل فن در باره ي اين موضوع و روش به کار گرفته شده براي از بین بردن  -1

 زان.ضعف دانش آمو

 نظر خواهی کتبی از دانش آموزان ، والدين در باره تاثیر روش جديد آموزش درس رياضی و نتايج آن . -3

 ارزشیابی از درس رياضی براساس معیارهاي پیش بینی شده و ... . -4

ار راه  پیشنهادي مناسب است و دانش آموزان از آنها اظه  4شـواهد جمع آوري  شـده  نشـان  داد کـه هـر  

 رضايت می کردند.



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی این 

سمان مراجعه کنید هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آ 2با قیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

13 

 

 

 

 عملکرد :ارزيابی 

 در تحقق اهداف موجودموانع 

 کم درس رياضی و حجم زياد آنزمان  – 0

 امکاناتکمبود  – 1

 همکاري بعضی از والدينعدم  – 3

 و نقاط قوت :مزايا 

 شدن دانش آموزان به درس رياضیعالقمند  – 0

 والدين و ديگر همکاران در تحقق اهدافهمکاري  – 1

 ضعف :نقاط 

 کم درس رياضی و حجم زياد آنزمان  – 0

 امکاناتکمبود  – 1

 همکاري بعضی از والدينعدم  – 3
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 و پیشنهادات راه کار ها

 در راستاي ايجاد تحول بنیادين در آموزش و پرورش بايد چند نکته لحاظ شود.

اول آنکه آموزش و پرورش براي تبديل وضعیت نیازمند يك فضاي فرهنگی مناسب، و طرح و برنامه اي می باشد 

ن بحث عمدتا بین کارشناسان مطرح است. در واقع اين که به يك روح جمعی تبديل شود، در شرايط فعلی اي

 ارتباط بايد به يك فرهنگ تبديل بشود. مدير مدرسه، معلم، حتی خانواده را نیز بايد دخالت داد.

دوم اينکه آموزش وپرورش سؤاالت بنیادي خود را که بايد به وسیله حوزه هاي علمیه پاسخ داده شود استخراج 

 قرار دهد. کرده و در اختیار حوزه

سوم اينکه يك اتاق فکر قوي تشکیل بشود و انديشمندان عالقه مند و معتقد به اين کار در آنجا جمع شوند و به 

 سؤاالت مطروحه از طرف آموزش وپرورش پاسخ دقیق و کارشناسی بدهند.

 

 

 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی این 

سمان مراجعه کنید هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آ 2با قیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

15 

 

 

 

 

 نتیجه گیري 

درس رياضی مواجه شديم و به اين نتیجه با اطالعات جمع آوري شده و تجزيه تحلیل آن ها ، با انواع راه تدريس 

 د. معلمان از راههاي گوناگون به توفیق هايی دست يافته اند .اررسیديم که درس رياضی نیاز به آموزش ويژه د

تصمیم گرفتیم از راههاي گـونـاگـون با اين موضوع بپردازيم تا علت ضعف دانش آموزان در اين درس برطرف 

 رات پیشنهادي با توجه به اصول و مبانی گفته شده به دانش آموزان آموزش دهیم.شود ، قرار شد در باره نظ
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