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 :تشكر و قدرداني

 

 

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی اينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشسانی كه طی اين سانی كه طی اين سانی كه طی اين دانيم كه از همه كدانيم كه از همه كدانيم كه از همه ك

ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در 

   داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 
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 چکیده  

 محسوب حصيلت دردوران بنيادي و مهم دروس زمرة در كه است اساسی مهارتهاي جمله از رياضی درس

 كاربرد و جامعه توسعه و رشد بين پويايی ارتباط كه اند داده نشان مطالعات و تحقيقـات.  شـود مـی

 در تحصيلی باالي اُفت از حكايت رياضی درس مادر موجود وضعيت آنكه حال.  است داشته وجود رياضيات

 بار چندين و ها تبصره كمك با يا و ايينپ نمرة با آموزان انش د از اي مالحظه قابل تعداد و دارد؛ درس اين

 به مناسـب تشخيـصی آزمونهـاي نبودن دسترس در.  يابند می ارتقاء باالتر كالس به درامتحان شركت

 ت قو به راكماكان معضل اين جديد درسی ريزيهاي برنامه قالب در آنها رفع و مشكالت شناسايی منظور

 اي پايه مفاهيم درك از شاگردان درونی يتنريمان عدم چون عياتیواق همچنين.  است داشـته نگاه باقی خود

 ، تحصيلی زندگی در رياضی قواعد و اصول و ها ،آموخته مفاهيم كـاربرد در آنـان ناتوانی و رياضی درس در

 تشويق از است عبارت ناتوانيها اين از ناشی پنهـان اثرات.  است بسيارتأثرانگيز ، روزمره زندگی حتی و شغلی

 ناتوانی احساس ايجاد و آنـان نفـس بـه اعتماد رفتن بين از وار، طوطی يادگيري به آموزان دانش ترغيب و

 راههـاي از يكـی  1731، بازرگـان  بـرد بين از را اثرات اين بعدي آموزشهاي با توان می ندرت به كه

 . است رياضی درس در انآموز دانش وضعف قوت نقاط شناسايی و بررسی مذكور، مشكالت از پيشگيري

را به درس رياضی عالقه مند  كم شنوا تالشم بر اين است كه در اقدام پژوهی فوق دانش آموز   اينجانب 

 نمودم و در اين درس موفق گردانم.
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  مقدمه

 سنين)  جامعه هر در مدرسه سنين آموزان دانش تمامی از صد در 5 حدود كلی طور به اينكه به توجه با

 اين از توجهی قابل تعداد ، هستند شنوايی اختالالت داراي نحوي به( سال 11 الی 3 يا و سال 13 الی6

 كم شنوا و ناشنوا آموزان دانش كل تعداد به نگاهی.  اند گرفته جاي عادي هاي كالس و مدارس در كودكان

 هاي كالس به يا قيهب كه است حقيقت اين بيانگر است گرفته قرار استثنايی آموزش رسمی پوشش تحت كه

 پرورش و آموزش از و نكرده نام ثبت استثنايی يا عادي اي مدرسه درهيچ اصل آنكه يا و اند يافته راه عادي

 در زياد احتمال به كه يابند حضور خود كالسهاي در فرض اين با بايد همواره معلمان لذا.  برند نمی اي بهره

 يا و)  شنوند می بسختی كه باشند شاگردانی يا شاگرد تاس ممكن نفري 15-55 كالس يك شاگردان ميان

 با ها زمينه اين در كالس معلم كه است ضروري ( بنابرين … و هستند ذهنی يا و بصري هاي نارسايی دچار

 وقضاوت رفتار و روابط به و برده پی آموزانی دانش چنين احتمالی حضور به كالسی و ساده وارزيابی بررسی

 می معلم. نمايد حاصل اطمينان االمكان حتی شاگردان ويا شاگرد مختلف ويژگيهاي و عداداست پيرامون خود

 وبدون داشته توجه است شاگرد در شنوايی اختالل از هايی نشانه احتماال كه وعالئمی حاالت به بايست

 تكرار براي لممع از مكرر تقاضاي ، پاسخ در تاخير. نمايد اجتناب شاگرد مورد در نادرست قضاوتهاي از جهت

 شيطنت يا و هوش وكندي ذهنی ماندگی عقب به بايست نمی همواره بازيگوشی و توجهی بی گاه و مطالب

 از رابطه اين در. باشد همين در اشكال و شنود نمی بخوبی شاگرد شايد.  شود تداعی … و اخاللگري و

 كالس فضاي براي معلم صداي آنكه با وزآم دانش: از عبارتند شنوايی اختالل احتمالی عالئم و رفتارها جمله

 خود دست كنار همكالسی از يا و كند می را مطالب تكرار تقاضاي معلم از غالبا است شنيدن قابل و مناسب

 سرو نمايد می سعی كند گوش مطلبی به خوب خواهد می وقتی  … و«  چی« »  گفت چی»  پرسد می

 صحبت در آموز دانش.  گذارد می گوشش كنار را شدست يا و بچرخاند كننده صحبت طرف به را گوشش
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 اموز دانش. كند می صحبت آهسته يا و بلند معموال ، نيست برخوردار مناسب آهنگ يك از همواره كردن

 . ندارد فعال شركت ، كالس و گروهی فعاليتهاي در و شود می عالقگی بی دچار گاهی

 

 را مخاطب صحبتهاي از بخشی آنكه براي ، روبروست كلمش با معموال ديگران و معلم سئواالت به پاسخ در

 مختلف اي شيوه به گزير نا كرده درك كه ناقصی سئواالت مقابل در و نمايد نمی ودرك نشنيده بخوبی

 بخواهد اش همكالسی يا معلم از مرتب اينكه از گاهی ، است حساس بسيار او.  دهد می نشان العمل عكس

 خودش اگر  حتی واقع در)  كشد می خجالت ، نمايد صحبت تر بلند يا و دنماي تكرار را ومطلبش سئوال

 او كه شوند متوجه دوستانش كه نيست مايل بسادگی است اشكال دچار شنوايی نظر از كه باشد كرده قبول

 كه است كافی جمله همين كه زيرا«  است سنگين گوشم»  كه بگويد خودش اينكه يا و شنود نمی خوب

 يا و شنوايی نقص مشخصه با و نبينند خود همچون ديگر را او كه گيرد قرار اي عده استهزاء مورد احتماال

 از نه درست نا پاسخهاي چنين دليل و دهد می نادرست پاسخهاي گاهی نتيجه در( .  كنند صدايش كري

.  است سئوال نشدن متوجه درست دليل همان به معموال بلكه لجاجت نه و است ذهنی وكند تنبلی بابت

 موجب خود كه گويد می مطلوب نا گاه و مربوط نا كامال مطالبی شود می او از كه سئواالتی پاسخ در زمانی

 و كالس ترتيب و نظم خوردن بهم در است عاملی خود اين كه شود می شاگردان ديگر خنده يا و تعجب

 شوند می يافت درس كالس در شاگردانی(  بندرت خيلی)  هم گاهی البته.  معلم حاد احتمال العمل عكس

 قبيل اين اول نگاه و ظاهر در است ممكن ،و بينايی ضعف هم و هستند شنوايی اختالل دچار هم كه

 . باشند نداشته تفاوتی گونه هيچ شاگردان

 می معلمان عهده بر آموزان دانش ارزيابی و شناسايی با رابطه در خطيري هاي مسئوليت و وظايف برين بنا

 ،(  لزوم صورت در سمعك از واستفاده)  پزسكی الزم مراقبتهاي به نياز آموزان دانش قبيل اين.  باشد

 وغيره(  كالس در تحصيلی اشكاالت رفع جهت)  انفرادي آموزش هاي برنامه احتماال ، وراهنمايی مشاوره
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 است بديهی.  دباش داشته مهول را الزم هاي دقت آموزان دانش اين صحيح گزينی جاي در بايد معلم دارند

 جايگزين كالس جلوي رديفهاي در است بهتر ، هستند مشكل دچار مطالب شنيدن در كه آموزانی دانش

با توجه به آنچه گفته شد .  نباشند شاگردان ديگر براي مانعی باشد بلند قدمشان اگر كه نحوي به.  شوند

تمام سعيم بر اين بود كه به كمك روش روبرو شدم كه  كم شنواامسال من هم در كالسم  با يك دانش آموز 

 هاي جذاب وي را به در س رياضی عالقه مند ساخته و او را در اين درس موفق گردانم. 

  مسأله بیان 

.  است نگرديده ارائه ناشنوايی از ذيصالح مراجع كليه براي قبول قابل و مانع و جامع و دقيق تعريف كنون تا

 ، عبارت به.  است فردي امر يك زيادي حدود تا ناشنوايی كه است ابتب اين از تعريفی چنين فقدان علت

 عوامل جمله از شنوايی اختالل درجه و ميزان و ناشنوايی نوع ، ناشنوايی علت ناشنوايی وقوع سن ديگر

 هاي ريزي برنامه در العاده فوق نقش و گشته محسوب ناشنوا افراد و ناشنوايی تعريف در مهمی بسيار

 آموزان دانش از گروهی براي مناسب و صحيح ريزي برنامه يك عهده از آنكه براي واقع در.  رنددا آموزشی

 به.  دهيم قرار ارزيابی مورد كامل و جداگانه طور به را آنان فرد فرد بايست می الجرم ، آئيم فائق بخوبی

 زبانی تجربه كمترين و تناشنواس گفتن سخن سنين از قبل يا و تولد زمان از كه آموزي دانش مثال عنوان

 طبيعی طور به را زبانی مهارتهاي و شنود می و گويد می مدتها آنكه از پس كه آموزي دانش ديگر با ندارد

 ريزي برنامه در تفاوت اين و بوده متفاوت هم با كامال گردد می شنوايی نقص دچار آنگاه و نمايد می كسب

 كه هستند كسانی ناشنوا افراد كه گفت توان می كلی طور به اام.  است  دخيل العاده فوق آنان آموزشی هاي

 شنوايی حس آنكه با كه هستند كسانی كم شنوا افراد و گيرند نمی اي بهره زندگی در خود شنوايی حس از

 اين از تواند می حدودي تا سمعك بدون يا و سمعك با حال هر در ولی باشند می اختالالتی داراي آنان

)  مختلفی درجات با آنان شنوايی نارسايی آنكه دليل به كم شنوا آموزان دانش و كودكان. كنند استفاده حس
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 زبان از شنوايی كمك وسايل از استفاده بدون ويا استفاده با قادرند معموال باشد می( شديد تا تخفيف از

 . باشند هم كردن صحبت به قادر شنوايی طريق واز گردند بهرمند

بوجود می آيد عدم عالقه به درس و مشاركت در فعاليت هاي  كم شنوادانش آموزان  يكی از مشكالتی كه در

كالس می باشد . كه ممكن است در دروس مختلفی اين بی عالقگی بوجود بيايد . در سال تحصيلی اخير 

 داشتم كه در درس رياضی بسيار ضعيف و بی عالقه شده بود كه بنده تصميم گرفتم اين كم شنوادانش آموز 

 بی عالقگی را در وي ريشه كن ساخته و او را به اين درس شيرين عالقه مند نمايم.

 

 موجود وضع توصیف

سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت می باشم و هم اكنون در   .............مدت  ............اينجانب 

تدريس به دانش آموزان هستم. در بين دانش در حال  ..........در سمت  .......شهرستان   .........آموزشگاه 

عالقه زيادي قرار می گرفت وي  كم شنوادر رديف دانش آموزان وجود داشت كه  نريمانآموزانم فردي به نام 

به درس رياضی نداشت و همواره سطح كيفی و علمی وي در اين درس ضعيف بود و همواره از اين درس 

م گرفتم او را به اين درس عالقه مند نموده و راهكار هاي مختلفی را گريزان بود. به همين دليل بنده تصمي

 براي ايجاد انگيزه و عالقه وي در درس رياضی به مرحله اجرا در بياورم.

.  اند داشته رياضی درس در تلخ تجربه يك حداقل تحصيل، دوران درطول افراد بيشترهمانطور كه می دانيم 

 را رياضی اضطراب از درجاتی آموزان دانش از درصد 55از عتقدندبيشم محققين از برخی ارتباط درهمين

 می وضعيت اين.  برند نمی لذت رياضی ازدرس و بوده تنش دچار اغلب آموزان دانش اين.  كنند می تجربه

 . دهد قرار تأثير تحت جدي بطور را شان اي حرفه آيندة و سازد محدود را آنها تحصيلی هاي فرصت تواند
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 به كه كرد اشاره توان می شخصيتی و ذهنی محيطی، متعدد عوامل به رياضی، اضطراب منشأء زا بحث در

 نقش عوامل، اين ازجمله.  باشند مؤثر رياضی اضطراب ايجاد در توانند می تعاملی رابطه يك در يا تنهايی

 به ابتدايی قطعم در بخصوص معلمان:  است گرفته قرار تأكيد مورد بسيار مؤثر عامل يك عنوان به معلم

 می هستند، برخوردار بااليی گذاري تأثير قدرت از و دارند آموز دانش با را تعامل بيشترين كه افرادي عنوان

 كه رسد می نظر به چنين اوقات از بسياري در.  شوند واقع مؤثر رياضی اضطراب تشديد يا ايجاد در توانند

 كه معلمانی همچنين.  كنند می تربيت رياضی ضطرابا داراي آموزان دانش رياضی اضطراب داراي معلمان

 روش.  سازند می منتقل خود آموزان دانش به را نگرش اين است، منفی رياضی درس به نسبت آنها نگرش

 ازجمله نيز شود قايل خود پسر و دختر آموزان دانش بين وي است ممكن كه هايی تفاوت و معلم تدريس

 موارد از بسياري در اينكه توجه جالب نكته.  دهد می قرار تأكيد مورد را معلم مؤثر نقش كه است مواردي

 می نقل رياضی درس به نسبت شان فعلی اعتقاد و نگرش روي شان معلمان منفی اثرات از خاطراتی معلمان

 معيوب دور”  ترتيب اين به.  دهند می ادامه آموزان دانش با را رفتارها اين آنها خود كه درحالی كنند،

ي من نيز از موضوع اضطراب رياضی رنج كم شنوادانش آموز . يافت خواهد ادامه همچنان“  رياضی طراباض

می برد و به دليل مشكالتی كه داشت می بايست اين اضطراب را به طرق مختلف در وي ريشه كن می 

 نمودم.

  ایران در كم شنواو   ناشنوا كودكان پرورش و آموزش تاریخچه

. است شده نامگذاري ناشنوايان جهانی هفته عنوان به جهانی مجامع سوي از سال هر سپتامبر 75 تا 21

 و ها دولت آگاهی و اشاره زبان از هايی دانسته  ناشنوايان، با ارتباط فرهنگ ارتقاي نامگذاري اين از هدف

 . هستند روبرو آن با قشر اين كه است مشكالتی از مردم عموم همچنين

 آنكه با ،"ايسكانيوز" ايران دانشجويی خبرنگاران باشگاه پرورش و آموزش خبرنگار يكشنبه روز گزارش به

 تربيتی و آموزشی كار ناشنوايان دنيا در يافته انسجام طور به سال 255 و پراكنده طور به سال 155 حدود
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 و آغازگر. آورد حساب به علمی طريق به ناشنوايان آموزش آغاز توان می را 1757 سال ايران در اند كرده

 آن شروع محل و( بان باغچه) عسگرزاده جبار ياد زنده ايران در ناشنوا كودكان تربيت و منريمانت پيشگام

 .بود تبريز

 با مدرسه اين 1776 سال و شده زده آباد يوسف در ناشنوايان ويژه ساختمان نخستين كلنگ 1771 سال در

 جنوبی ضلع در ديگري ساختمان 1711 سال رد. شد برداري بهره و افتتاح آموز دانش 125 ظرفيت

 و ناهارخوري  اجتماعات، سالن  شنوايی، سنجش كلينيك صوت، ضد كالس بيست با طبقه چهار در آموزشگاه

 .رسيد نفر 225 به آموزان دانش تعداد و شد برداري بهره آماده كتابخانه

 به ماه ۹ از بيش بان، باغچه اشنوايانن آموزشی دوران در بان باغچه استاد تالش سراسر زندگی متاسفانه

 باغچه مدارس مديريت و بست فرو جهان از چشم سالگی 15 در 1715 آذرماه چهارم در و نينجاميد طول

 .سپرد خود جوان و كرده تحصيل فرزند به را بان

 به ار بان باغچه دو شماره واحد كه بود نشده تاسيس استثنايی كودكان آموزش دفتر هنوز 1713 سال در

 با آنان تدريس هاي روش و ناشنوايان خاص درسی هاي كتاب. سپرد خود جوان و كرده تحصيل فرزند

 تربيت برنامه و شد می توزيع ناشنوايان مدارس در و تكثير و چاپ بودجه و برنامه سازمان هزينه و موافقت

 و تاسيس استثنايی آموزش دفتر 1713 سال در. گرفت قرار استثنايی كودكان آموزش دفتر نظر تحت معلم

 .شد كشور در استثنايی آموزش متولی

 و تهران آموزشی نواحی بين نفر 75 حدود ساله هر ناشنوايان متخصص و ديده دوره معلمان 1711 سال از

 فعاليت مشغول شده تاسيس پيش از آموزشی مراكز در معلمان اين. شدند می توزيع كشور هاي شهرستان

 سال تا. شدند ضميمه كالس ايجاد به موفق عادي مدارس در پرورش و آموزش كل ارهاد حمايت با يا شدند

 مهرماه در كه داشت وجود كشور سراسر در ناشنوايان خاص ضميمه كالس 11 و آموزشگاه باب يازده 1755
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 دانش تعداد سال چهار طول در واقع در. يافت افزايش خاص كالس 115 و آموزشگاه باب 21 به 51 سال

 سال از تهران ناشنوايان مدارس.رسيد نفر ۹76 و هزار يك عدد به و برابر چهار پوشش تحت ناشنواي زانآمو

 پرورش و آموزش سازمان تشكيل زمان در و گرفتند قرار بان باغچه آموزشی مجموعه پوشش تحت 1767

 .داشتند فعاليت ناشنوايان خاص آموزشگاه باب 23 حدود استثنايی

 و آموزش سازمان تاسيس ابتداي از آموزشی هاي گروه ساير همچون ناشنوايان بخشی توان و آموزش گروه

 استثنايی، كودكان آموزش دفتر فعاليت ساله 27 دوران طول در و كرد كار به آغاز استثنايی پرورش

 سنجش امر سازمان، تشكيالتی ساختار در پيگيري و سنجش مديريت ايجاد با.بود آموزشی واحد كارآمدترين

 پيش از پيش دبستان به ورود بدو كودكان سنجش طرح اجراي با و بيشتري گسترش آموزان دانش شنوايی

 گام استثنايی، پرورش و آموزش سازمان تاسيس با.كرد كمك ناشنوا آموزان دانش جذب و آموزش توسعه به

 در كه شد برداشته ناشنوايان جمله از استثنايی مختلف هاي گروه خاص درسی كتب تاليف براي علمی هاي

 .كرد پيدا ادامه درسی كتب سازي مناسب و شد توزيع و آماده دبستانی پيش نوآموزان براي نخست مرحله

 اين با است بوده تلفيقی محور با ناشنوايان جمله از استثنايی كودكان رسمی آموزش شروع آنكه با

 آموزش با عادي آموزش شنايیناآ خاطر به اما شود تشكيل عادي مدارس در خاص كالس كه خصوصيت

 به استثنايی آموزش  مدارس، در آموزشی استانداردهاي رعايت عدم و مناسب امكانات فقدان و استثنايی

 11 حدود ايران در آن آموزشگاهی شكل به ناشنوايان آموزش آغاز از اينك.رفت پيش تجميع و تمركز سوي

 می سال 255 از بيش آن شروع از كه جهان در موزشآ نوع اين سابقه مقابل در مدت اين. گذرد  می سال

 با اينك استثنايی پرورش و آموزش سازمان در ناشنوا آموزان دانش آموزشی گروه. نيست طوالنی زياد گذرد

 فعاليت مشغول كشور در كالس 176 و هزار دو در كم شنوا و ناشنوا آموز دانش 266 و هزار 11 تعداد

 شدن نزديك و جامعه بر مبتنی بخشی توان و آموزش سازي  يكپارچه تسياس به توجه با همچنين.است

 بهره از كه كم شنوا آموز دانش نفر 213 و هزار پنج تعداد اينك هم   عادي، جامعه به استثنايی آموزان دانش



 اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان 0222  فقط قيمت با اقدام پژوهي

 www.asemankafinet.ir .  کنيد

13 
 

 تحصيل مشغول و تلفيق عادي آموزان  دانش بين ضوابطی طی برخوردارند خوبی تحصيلی استعداد و هوشی

  .نماند آموزش بدون استثنايی كودك هيچ و نباشد تكلم بدون ناشنوايی هيچ كه روزي اميد به.هستند

 اهمیت موضوع :

 خوبی تحصيلی پيشرفت از تلفيقی شنواي كم آموزان دانش كه گفت توان می كلی بندي جمع يك در

 بهره آموزشی امكانات از و بپردازند رقابت به خود عادي هاي همكالسی با توانند می خوبی بـه و برخودارنـد

-:  از عبارتند اهميـت؛ ترتيـب به عوامل اين.  است زيادي عوامل نتيجه افراد اين آموزشـی پيشرفت.  ببرند

 خدمات دريافت 7- معلم؛ تجربه و تدريس سابقه 2- سمعك؛ همچون شنيداري كمك وسايل از استفاده 1

 كم به ابتال سن 5- شنوايی؛ افـت ميـزان 1- نی؛درمـا گفتـار و شنوايی تربيت همچون بخشی توان

 معلم شغلی يتنريمان 1- و معلم نگرش 3- خانواده؛ اقتصادي - اجتماعی وضعيت – 6شنوايی؛

 و شده تقويت شنيداري تحريكات از استفاده با گفتاري زبان دريافت در بايد شنوايی آسيب به مبتال فرد هر

 آسيب به مبتال فرد اگر.  شود پيروز خويش آسيب بر گفتارخوانی از حاصل بينايی اطالعات از گرفتن كمك

 هدف.  گذارد می اثر او آموزشگاهی عملكرد و زبان اكتساب روي ادراكی مبارزه باشـد، كـودك شـنوايی

 يادگيري براي صوتی عالئم از كودك مؤثر استفاده توان افزايش ، شنوايی وتربيـت شـنيداري مداخلـة نهايی

 . است آموزشگاهی مهارتهاي كـسب و كارآمـد اطی ارتبـ برقراري، زبان

 (1 شواهد) گرد آوری  

 بـه آمـوزان دانش نيازروزافزون ، آوري فن و علم زمينه در سريع تغييرات و كنونی دنياي با انسان مواجهة

 مـی تقويت را خويش منطقی تفكر قدرت آن كمك به آموزان دانش ، چه.  طلبد می را رياضـيات دانـش

 می فراهم را باالتر هاي دوره مفاهيم اكتساب براي الزم مقدمات ، خـويش زنـدگی نيازهـاي ضـمن و كننـد

 ميان در سابقه با همكاران از جمعی با را رياضی درس به م راآموز دانش مندي عالقه عدم مساله سازند

 و كردند شركت بحث در بسيار ي عالقه با همكاران ي همه. پرداختيم گفتگو و بحث به هم با و گذاشته
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 ايشان گذاشتم ميان در را موضوع نيز شهرمان نظر صاحب اساتيد از يكی با. نمودند ارايه مفيدي نظرات

 گوناگون نشريات و ها كتاب به مراجعه با. نمودند بيان را خود نظر و مطالعه را شده نوشته مطالب مشتاقانه

 ضعف علل ي زمينه در بسيار هاي گفتگو از پس يافتم دست زمينه اين رد توجه قابل و جالب مطالب به هم

 تحليل و تجزيه مورد شده آوري جمع مطالب رياضی درس در آموزان دانش از تعدادي يادگيري مشكالت و

 آموزان دانش فردي هاي ،تفاوت معلم تدريس روش ،نظير داشت وجود باره اين در كه مشكالتی گرفت قرار

 . گرديد فهرست...  و كالس فيزيكی ،محيط آموزشی كمك ،مسائل

        موجود وضع کیفی های شاخص .الف

 رياضی، درس به نسبت نريمانو به خصوص  آموزاندانش يعالقه ميزان از تربيش آگاهی منظور به      

 و دادم اصاختص آموزيدانش به را آن ورق هر و نموده تهيه رياضی هاي فعاليت ثبت نام به ايدفترچه

 را آنان رفتار دقت، با دادند، می انجام كالس در فردي و گروهی مختلف هاي فعاليت آموزان دانش كه هنگامی

 :روز چند و ماه دو از بعد. كردم می يادداشت و نموده مشاهده

 هروزان هاي يادداشت بررسی و رياضی زنگ در نريمانو به خصوص  آموزانم دانش هاي فعاليت يمشاهده با

 خود از رياضی درس به مربوط گروهی هاي فعاليت در شركت براي نريمان:دريافتم چنين خود، پژوهشی

 درس عملكردي هاي فعاليت انجام در نداشت را كافی دقّت رياضی هاي تمرين انجام در. داد نمی نشان رغبتی

 وسايل به. نبود كوشا دانچن رياضی كتاب داشتننگه تميز در. كرد نمی همكاري خود دوستان با رياضی،

  .نداشت توجه رياضی تدريس هنگام آموزشی كمك

 از:دريافتم رياضی درس با رابطه در فرزندش از مندي گله و كالسم، به نريمانمادر  مكرر مراجعات بررسی با

 ردك می گیعالقهبی ابراز رياضی درس به نسبت.  بود ناراضی شده ياد درس كاغذي-مداد هاي آزمون نتايج
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 ترهايبزرگ كمك با رياضی تكاليف. بود همراه اوليا يتینريماننا و تأخير با منزل، در رياضی تكاليف انجام.

 . شد می انجام خود

 درس يادگيري به نسبت: دريافتم رياضی درس به نسبت او يعالقه ميزان مورد در نريمان از سنجینظر با

  .  نداشت مثبتی نگرش رياضی

 دادنمی انجام دقت با را عملكردي هاي آزمون:  دريافتم رياضی آزمون از حاصل نتايج سیبرر با چنينهم

 . نبود بخشيتنريمان چندان عملكردي هايآزمون نتايج.  نداشت عملكردي هاي آزمون انجام به ايعالقه

 نشان دخو از رغبتی رياضی درس مفاهيم يادگيري به نسبت آموزاندانش از بعضی نيز گذشته سال در

 و تكاليف آنان از برخی كه شد مشخص هم فراگيران قبل سال كارپوشه بررسی با چنينهم. دادند نمی

 . بودند نداده انجام دقت با را خود هاي فعاليت

  موجود وضع کمّی های شاخص. ب

 به مّیك هاي شاخص قالب در قسمت اين در كه شد استفاده نيز ارقام و اعداد از موجود وضع تعيين براي

 درس كاغذي – مداد آزمون نتايج بررسی به متمركز ي مشاهده روش از استفاده با: گردد می ارائه زير شرح

 با و گذشت می تحصيلی سال از كه ماه 7 از بعد متأسفانه، بود چنين آمده دست به نتايج. پرداختم رياضی

 به قبول قابل امر اين نريمانات توصيفی با توجه به نمرشد، می انجام كالس در كه زيادي تمرينات به توجه

 .   رسيد نمی نظر

 : اولیه های یافته خالصه

 با بايد پايه پنجم در مخصوصا كه رياضی درس و هستند وحده متكلم درس كالس در معموال ما معلمين -

 و مدل از ،استفاده عينی هاي مشاهده و ،تجربه مثال از تشريحی،تشبيهی،استفاده گوناگون هاي روش

 . است شده محدود گويی قاعده و زبانی روش به شود تدريس...( و كاوشگري
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 در آن از بتواند كه نيست آشنا يادگيري اصول با مثال طور به نديده را الزم آموزش بايد كه طور آن معلم- 

 . گيرد بهره تدريس امر

 دانش و معلم اختيار در یكاف حد به دارند رياضی مفهوم ارائه در مهمی نقش كه آموزشی كمك وسايل-

 . نيست آموز

 كالس در جمعيت حد از بيش تراكم-

 مختلف هاي پايه در رياضی ارتباط عدم-

 هوش و جسمی رشد نظر از مفاهيم گيرايی در آموز دانش خود نقش-

  ها داده گردآوری

 مسأله شدن زمحر از پس رياضی درس به نسبت نريمان گی عالقه بی ايجاد در مؤثر عوامل شناسايی جهت

 شده، ياد درس در يابیارزش نتايج نبودن بخش يتنريمان و رياضی درس به آموزانم دانش گی عالقه بی

 ابتدا. نمايم اقدام ها داده آوريجمع به مسأله، اين كنندهايجاد علل  يا علت شناسايی براي گرفتم تصميم

 عدم آموزان،دانش براي تدريسم روش دننبو جذاب: مثالً بودم، كرده يادداشت خود براي را فرضياتی

 مشكل كه دريافتم شد، ذكر كه طورهمان شده، انجام هاي بررسی با ولی. وغيره من به نسبت آنان يعالقه

 شده، ياد درس از آنان داوريپيش حتی و قبل هاي سال به مربوط رياضی درس به نسبت آنان گی عالقه بی

 باشد، می زمينه آن در الزم اطّالعات داشتن فعاليّتی هر در موفقيّت هر لعام كه، اين به توجه با. گرديد می

 نيز را مسأله هاي حل راه بتوانم طريق اين از تا كنم، استفاده  ها داده گردآوري علمی هاي روش از بود الزم

 همين به. است تحقيق هاي داده كسب براي رايج ابزار از يكی نامهپرسش كه،اين به توجه با.      بيايم

 رياضی درس به نسبت آموزان دانش اغلب چرا نظرشما به: »نموده تنظيم سؤال اين با اينامه پرسش منظور

 از نفر 7 كه آموزشگاه در شاغل آموزگاران نفر 5و آموزان دانش اولياي از نفر 25اختيار در و «اند؟عالقهبی
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 را ها پاسخ و آوري جمع را ها نامهپرسش روز، چند از بعد. دادم قرار بودند، گذشته سال آموزگاران آنان،

 مورد در آموزان دانش از نظرسنجی جهت چنين، هم( بود تكراري و مشترك ها پاسخ از برخی. )كردم بررسی

 آنان از مناسب هاي زمان در و كرده تنظيم را زير سؤاالت رياضی درس به آنان گیعالقهبی علت

 انجام به آموزان دانش از بعضی چرا ندارند؟ عالقه رياضی درس به آموزان دانش از بعضی چرا. پرسيدم می

 آموزان دانش گی عالقه بی داليل مختلف، هاي كتاب يمطالعه با چنين،هم اند؟عالقهبی رياضی فعاليت

 رياضی درس در آموزگاران از برخی تدريس روش و نوع: اوالً كه دريافتم،  چنين را رياضی درس به نسبت

 در آنان ناتوانی به منجر رياضی، درس به آموزان دانش توجّه و دقّت عدم: ثانياً. نيست درس هدف با ناسبمت

 و رغبت ميزان روزمره، زندگی در رياضی مفاهيم كاربرد با فراگيران آشنايی عدم: ثالثاً شود، می تكاليف انجام

 شناسايی جهت ها داده تفسير وليلتح وتجزيه با. دهد می كاهش يادشده درس به را آنان يعالقه

 همكاران و اوليا هاي پاسخ آوري جمع از پس رياضی درس به آموزان دانش گی عالقه بی ايجاد بر موثر عوامل

 و معاونين مدير، با نظر تبادل مصاحبه، سؤاالت به آموزان دانش پاسخ بررسی نامه،پرسش سؤاالت به

 در مؤثر عوامل كه دريافتم و پرداخته هاپاسخ تفسير و تحليل و هتجزي به آنان، سال هاي قبل آموزگاران

 نبودن نشاط با. 1: بود زير شرح به اولويت ترتيب به رياضی درس به نسبت آموزان دانش گی عالقه بی ايجاد

 مثبت نگرش عدم)رياضی درس بودن مشكل. 7رياضی مفاهيم از بعضی شدن فراموش. 2رياضی كالس فضاي

 فرزندشان رياضی فعاليت وضعيت از اوليا اغلب آگاهی عدم. 1 رياضی درس يادگيري به نسبت آموزاندانش

 عدم. 3رياضی تكاليف انجام بودن گير وقت. 6نيازپيش مفاهيم يادگيري در شاگردان ضعف. 5كالس در

 هاي تفاوت هب آموزگاران از برخی توجّه عدم. 1روزمره زندگی در رياضی مفاهيم كاربرد با فراگيران آشنايی

 بودن يكنواخت. 15آموزشی كمك وسايل نبودن جذاب. ۹آموزان دانش به يكسان تكاليف يارائه و فردي

 مطالب بررسی با چنين كالسهم هاي نيمكت و ميز نامناسب چيدمان.  11آموزگاران از برخی تدريس روش

 آموزاندانش از بعضی توجّه و دقّت عدم كه دريافتم گوناگون، منابع ي مطالعه طريق از آمده دست به
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 در شده، نظر مورد درس هايفعاليت و تكاليف انجام در آنان ناتوانی به منجر رياضی، مفاهيم تدريس هنگام

 . شود می نيز آنان گیعالقهبی موجب نهايت

   ها حلراه ارائه جهت ها داده آوری گرد      

 در كه است پژوهی اقدام از ايمرحله اطالعات، و هاهداد گردآوري كه است باور اين بر( 1711)اللهی سيف

 تالش مطلوب وضع به موجود وضع تبديل هدف با حل،راه چند يا يك كردن پيدا جهت محقق آن،

 پی در رياضی، درس به نسبت نريمان گی عالقه بی ايجاد در مؤثر عوامل شناسايی از پس بنابراين،. كندمی

 جهت در مسأله، يكننده ايجاد عوامل نمودن برطرف ضمن گوناگون، هاي روش از استفاده با تا بودم آن

 اين بر. بردارم مؤثري گام نيز آن هاي فعاليّت و رياضی درس به شده ياد آموز دانش مندي عالقه افزايش

 با اطالعات، و ها داده آوريجمع به مجدداً مسأله، حل براي كارهايیراه به يابی دست منظور به اساس،

 : باشد می شرح بدين آن توضيح كه پرداختم علمی هاي روش از تفادهاس

  تر،مفید اطالعات کسب منظور به  مصاحبه. الف

 سؤاالت پرسيدم، می آموزان دانش از داشتيم، آزاد وقت كه مختلف هاي زنگ در و كرده تنظيم را سؤال چند

 چگونه.      2 كنيم؟ نشاط با را رياضی سكال توانيم می هايی روش چه با شما نظر به.      1: بود چنين

: بود چنين آموزان، دانش پاسخ از نمونه چند   كنيم؟ آسان و ساده را رياضی درس يادگيري توانيم می

 . تدريس در شعر از استفاده و رياضی درس مفهوم با مرتبط زيباي تصاوير از استفاده

  مشاهده. ب 

 از برخی ها، آن پيرامون محيط و آموزان دانش با مستقيم باطارت و همكاران كالس در حضور لحاظ به 

 بود، آزاد من وقت كه ورزش، هاي زنگ در كه طريق بدين. آوردم دست به مشاهده طريق از را، خود اطّالعات

 فعاليت و ايشان تدريس روش و رفتم می ها آن كالس به و كردم می هماهنگ مختلف هاي پايه در همكارانم با
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 درس به نسبت آموزان دانش مندي عالقه ايجاد به منجر نظرم، به كه نكاتی و نموده مشاهده را زانآمو دانش

 يابیارزش و آموزان دانش توسط نقش ايفاي روش از استفاده: مانند كردم، می يادداشت را شد، می رياضی

 . تدريس شروع ي نقطه تعيين جهت تشخيصی

     نامه پرسش. ج

 تريگسترده يدامنه ابراز به تا دهد می اجازه دهندهپاسخ به پاسخباز ينامهپرسش ،كه اين به توجه با 

 مسأله، حل جهت مناسب هاي حلراه كسب براي اوليا، از خواهینظر منظور به. بپردازد خود نظرات از

 آموزان شدان ياوليا تمامی اختيار در نموده سپس تنظيم را بود، زير سؤاالت شامل كه اينامهپرسش

 هايی روش چه با شما نظر به.      1: بود گونه بدين سؤاالت. نمايند مكتوب آن در را خود نظرات تا دادم قرار

 رياضی درس وضعيت از آگاهی جهت.      2 باشيم؟ داشته شاداب و نشاط با رياضی كالس توانيم می

: بود چنين نظرخواهی، نامهپرسش به اوليا پاسخ از نمونه چند دهيد؟ می پيشنهاد را هايی روش چه فرزندتان

 فعاليت دفتر در آموزان دانش كالسی فعاليت نتايج يادداشت ديوار، روي آموزان دانش هاي فعاليت نصب

 طراحی آموزشگاه، در شاغل همكاران ويژه نيز، ديگر بازپاسخ نامهپرسش يك اين، بر عالوه. آنان رياضی

 كمك وسايل توان می چگونه.      1: بود چنين نامه،پرسش اين سؤاالت. ادمد قرار ايشان اختيار در و نموده

 منفی نگرش توان می چگونه شما نظر به.      2 نمود؟ جذاب سوم پايه آموزان دانش براي را آموزشی

 نامه،پرسش به همكاران پاسخ از اينمونه برد؟ بين از رياضی درس يادگيري به نسبت را آموزان دانش

 عملكردي، تكاليف و ها فعاليت از استفاده آموزان، دانش توسط آموزشی كمك وسايل ساخت: بود چنين

 . رياضی مفاهيم از برخی تدريس در فكري بارش روش از استفاده

   مطالعه. د
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 نمودم مشورت رياضی، درس به آموزان دانش كردنمندعالقه چگونگی مورد در محترم اساتيد از تن چند با

 به كه نكاتی نظر، مورد هاي كتاب يمطالعه و تهيه از پس. كردند معرفی زمينه، اين در هايی تابك ايشان و

 .  گردد می اشاره ها آن به پيشنهادي هاي حلراه در كه نموده يادداشت را بود مفيد و مناسب نظرم

 گروهی طور به و يگريكد همكاري با آموزان دانش آن، طريق از و است اجتماعی فرايند يك رياضيات آموختن

 توجيه توضيح، جمعی، گفتگوي راه از نيز يادگيري هاي فرصت و سازند می را خود رياضی هاي مهارت و دانش

 پرداختن از كلی هدف اساس، اين بر( 25،ص171۹ صفوي،) آيد، می پديد مفهوم، و معنا ي درباره مذاكره و

 بيان به. است بوده رياضی درس هاي فعاليت نجاما به آموزان دانش منديعالقه افزايش پژوهش، اين به

 درس مفاهيم يادگيري به آموزان دانش مندي عالقه ميزان طرح، اجراي از پس كه بود اين هدف تر، روشن

 درصد 27/1۹ از اوليا كمك بدون تكاليف انجام به مندي عالقه ميزان درصد، 15 به درصد ۹2/26 از رياضی

 و يابد افزايش درصد 35به درصد 53/27 از عملكردي هاي فعاليت انجام به ديمن عالقه ميزان درصد، 55 به

 رياضيات كه اعتقاد اين با و. يابد كاهش صفر به درصد 36/75 از رياضی درس حذف به مندي عالقه ميزان

 است، مفيد و مؤثر اي وسيله گيريتصميم توانايی رشد براي هم و انتقادي و خالق تفكر رشد براي هم

 نگرش ايجاد رياضی، مفاهيم عميق يادگيري رياضی، زنگ كردن نشاط با و جذاب: جمله از مقطعی افاهد

 پرورش مذكور، درس در آنان يابیارزش نتايج بهبود رياضی، درس يادگيري به نسبت آموزان دانش در مثبت

 زندگی در يادشده درس مفاهيم كاربرد توانايی ايجاد رياضی، هاي فعاليت و ها تمرين انجام در آنان دقت

 يادگيري طريق از انديشيدن درست توانايی فكري، نظم پرورش خالقيّت، و ابتكار يقوه تقويت روزمره،

 . است بوده مدنظر نيز رياضی، مفاهيم
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   پیشنهادی های حل راه

 ها،امهنپرسش شده، انجام تحقيقات و مجالت ها، كتاب مطالعه طريق از الزم هايداده گردآوري از پس  

 تجربه تبادل ضمن پرداخته، ها آن تحليل و تجزيه به همكاران، كالس يمشاهده و آموزاندانش با مصاحبه

 :يافتم دست زير پيشنهادي هايحل راه به همكاران با

        شنیداری و دیداری حافظه تقویت و دقّت پرورش.   1 

 خوب ابتدا در بايد پس آوريم، خاطر به توانيمنمی نبينيم خوب را چيزي تا است معتقد( 171۹) بيگی ميرزا

 تمركز. است الزم كنجكاوي و كامل ذهنی حضور شنيدن، خوب و ديدن خوب براي. دهيم آموزش را ديدن

 راه بايد فقط باشد، دقت و تمركز داراي تواندمی فردي هر و بوده اكتسابی بلكه نيست ارثی يا ذاتی حواس،

 پرورش جهت الزم كارهايراه كه آن مگر افتدنمی اتفاق مهم اين و ببرد كار به بگيرد، ياد را آن روش و

 .گيرد قرار فرد رويپيش تمركز و دقّت

   هدفدار تمرینی هایبازی اجرای.   2 

 و اعتماد پذيري، مشاركت آموزان،دانش اجتماعی روابط بازي، در كه است معتقد( 1716)خانیفضلی

 حل آموزي، تجربه مشاهده، چونهم يادگيري فرآيندهاي رشد بازي،. شودیم تقويت تعاون يروحيه

 آموزان دانش براي را يادگيري همه، از مهمتر و كندمی تقويت آموزاندانش در را خالقيت و مسأله

 كه، بودند كرده كسب را ايتجربه چنين نيز،( 1715)ابراهيمی و(  1713)رضوانی. سازدمی بخشلذّت

 . دارد آموزان دانش رياضی درس يادگيري ميزان در بسزايی تأثير تخصصی، هايبازي اجراي

  ریاضی زنگ در نشاط و شادی ایجاد.   3  
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 نقطه. است فضاسازي و مطلوب ارتباط ايجاد شروعی، هر يالزمه كه است معتقد( 1716)خانیفضلی

. آورد وجود به آموزاندانش در نشاط و هدفمندي با توأم ايانگيزه تا دارد نياز خاص هنرمندي به شروع

 وديعه به هاآن در را كمال و علم يافتند، نشاط هادل كه هنگامی: »گويد می االنوار بهار از اقتباس با وي

 يآماده حالتی چنين در هادل زيرا كنيد؛ وداع را هاآن شدند، گريزان و تهی نشاط از هرگاه و بگذاريد

 با كه بود رسيده نتيجه اين به خود، پژوهش انجام از پس نيز( 1711)خانیعزيز.« نيستند علم فراگيري

 .داد افزايش رياضی، درس به را آموزاندانش منديعالقه توانمی شاد، محيط ايجاد

      ریاضي دروس در آموزاندانش خالقیت پرورش جهت ابتکاری هایطرح از استفاده. ۴

 و درخشان استعدادهاي پرورش كه، است عقيده اين بر خود، تحقيق از حاصل نتايج در( 1712)كفاشی

 هاي پيشرفت كه هستند كسانی خلّاق افراد كه چرا. است بوده مدارس هدف تاريخ، از اي دوره هر در خلّاق

 جوامع يهمه در را تمدن پيشرفت كه هستند ها آن و هاست آن هاي كوشش مديون گوناگون علوم عظيم

 آينده از مثبتی تصاوير و دهيم پرورش را آموزان دانش تصور قدرت بتوانيم كه آن رايب. دارند عهده به بشري

 . دهيم پرورش را ها آن خلّاقيّت بايد باشيم، داشته خلّاق ي

 كه را زير هايفعاليت آموزان، دانش در مسئله حل توانايی وافزايش خلّاقيّت پرورش منظور به و اساس اين بر

 : نمودم پيشنهاد را باشد، می قبل هايالس در خود تجربيات حاصل

 تربيش يعالقه و انگيزه ايجاد و خالقيّت دقّت، پرورش منظور به دان رياضی كودكان انجمن تشكيل

 فعاليت كنترل و نظارت بر عالوه تا شود تشكيل انجمنی ها،فعاليت صحيح انجام به نسبت آموزاندانش

 نيز رياضی تكاليف و ها فعاليت نوع يكننده تعيين حتی و لسؤا چند طراح گاهی ديگر، آموزاندانش

 از قبل البته. شوند افتخاري معلم شان، دوستان به آموزش جهت توانندمی انجمن اين اعضاي. باشند

 .   شوند آشنا خود وظايف با آنان تا نموده تنظيم معين هاي شاخص با قراردادي انجمن، اعضاي انتخاب
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 : جدید های راه اجرای چگونگی 

 امر در نمودم سعی ابتدا نريمان يادگيري مشكل رفع و آمده دست به هاي حل راه دقيق اجراي منظور به

 بيشتر يادگيري براي شدم متوجه و نمايم درگير يادگيري موضوع با را نريمان مستقيما مفهوم هر يادگيري

   دارد، مفهوم آن با رابطه در تر ساده نیذه هاي فعاليت سري يك انجام به احتياج نريمان ، رياضی مفاهيم

.   

 : ( 2شواهد)  اطالعات گردآوری

 توسط شده ارائه نظرات از استفاده با يا خود ابتكار به درس كالس در بيش و كم كه هايی طرح با گرچه

 درون در اي مالحظه قابل پيشرفت نمودم اجرا گوناگون هاي كتاب مطالعه از بردن بهره با يا همكاران

 تمركز درجه افزايش به موفق زيادي نسبت به كه نمودم مشاهده مقايسه اين در شد ايجاد نريمان يادگيري

 به دروس تمام در يادگيري اساس كه موضوعی - ام شده مطلب يك روي بر آموزان دانش اين حواس

  باشد می رياضی درس در خصوص

 : نتایج

 . داد می نشان ازخود چشمگيري فعاليت رياضی زنگدر و شده مند عالقه رياضی درس به نريمان -

 آورد وجود به همكاران بين فكري هم و بحث براي اي زمينه -

 گرفت می صورت پايدارتر و تر عميق يادگيري -

 كردند می يتنريمان ابراز شان فرزند پيشرفت از والدين -

 . يافت افزايش مالحظه قابل حد در نريمان رياضی نمرات ميانگين -
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 : گیری نتیجه

 كودكان كه فعال و تحقيقی نظام يك به و نباشد استوار آموزان دانش به معلومات انتقال بر تدريس پايه اگر

 ذهنی هاي فعاليت با را رياضی آموزش مطالب محتواي اگر. شود توجه باشند رياضی عمل انجام اصلی محور

 راهنمايی با و خود تالش با آموزان دانش هك شود اداره طوري رياضی درس كالس اگر سازند منطبق كودك

 پذيرد می صورت تر آسان و بهتر يادگيري شوند نائل آموزش اهداف به معلم

  ها حل راه به بخشی اعتبار  

 يهمه. باشدمی پژوهی اقدام يك بخش ترينمهم ها،حلراه اجراي انتخابی هايحل راه اجراي 

 اين در هاكارراه اجراي كه جاآن از. دارد مؤثر هاي حلراه اجراي به بستگی پژوه اقدام زحمات و هاتالش

 اجرا به فراوان، نظر دقّت با را، هاحلراه تك تك تا شدم آن بر بود، بسيار توجّه نيازمند تحقيق، از نوع

 :باشدمی زير شرح به آن گزارش كه درآورم

   غیره و تدریس روش تعیین یصي،تشخ ارزشیابي منظور به جدولي تنظیم.  1 

 در همكارانم به و كرده تنظيم را جدولی تمرين، تا تدريس از فعاليت هر انجام براي آمادگی منظور به

 و كرده چاپ را آن تغيير، اندكی با سپس كردند، استقبال جدول اين از نيز ايشان نمودم، ارائه ديگر هاي پايه

 حاضر كالس در كامل آمادگی و آگاهی با بعد نمودم، می تكميل را كورمذ جدول ابتدا فعاليتی، هر از قبل

 در نظر مورد نكات نظر، مورد مفهوم و هدف با متناسب تدريس روش شده، ياد جدول از استفاده با. شدم می

 . نمودم می مشخص را تدريس شروع ينقطه چنين،هم و تشخيصی ارزشيابی

 درس به ايعالقه تحصيلی سال اوايل در نريمان شد، اشاره دموجو وضع توصيف بخش در كه همانطور  

 گذاشته شده ياد درس ارزيابی نتايج در منفی تأثير امر اين و   نداشت آن به مربوط هايفعاليت و رياضی
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 اجراي از پس و شده ياد تحصيلی سال پايان به مربوط كه مطلوب وضع يعنی قسمت اين در اما. بود

 : گرددمی ارائه زير شرح به كمی و كيفی هاي شاخص قالب در حاصله نتايج باشد،می هاحلراه

 خود، يروزانه هاي يادداشت بررسی با تحصيلی سال اواخر در مطلوب وضع كيفی هاي شاخص. الف

 و اسفند دي، هايماه در كاغذيـمداد هايآزمون بررسی و نريمان عملكردي هاي فعاليت يمشاهده

 سؤاالت به اوليا پاسخ بررسی مصاحبه، سواالت به آموزاندانش پاسخ نديب جمع ارديبهشت،

 درس پيشرفت و نريمان رياضی وتكاليف ها فعاليت انجام چگونگی مورد در نظرسنجی ينامهپرسش

 و رياضی كاريپوشه از بازديد هنگام همكاران، از تن چند بازخورد بررسی  طرح احراي از پس يادشده،

 ، نريمان هاي فعاليت مورد در همكاران، از تن چند نظر بررسی چنين هم نريمان ملكرديع هايفعاليت

 رياضی، كار پوشه كالس، از بازديد از بعد آموزشگاه  محترم مدير بازخورد بررسی و نمايشگاه از بازديد هنگام

 كاغذي ـ مداد نآزمو نتايج. 1: كه گرديد نظرمالحظه مورد درس كاغذي -مداد هاي آزمون و ها فعاليت

 تكاليف انجام در نريمان. 2. باشدمی رياضی درس در نريمان بسيارخوب پيشرفت نشانگر و بوده قبول قابل

 نتايج از. 1. ددهمی نشان وافري يعالقه آن هايفعاليت و رياضی درس به. 7. ددار را الزم دقت رياضی

 رياضی تكاليف. 6. ددهمی انجام دقت به را يعملكرد هايفعاليت. 5. هستند راضی كاغذي ـ مداد آزمون

 ثبت دفتر. 1. هست آشنا دانانرياضی زندگی با حدودي تا. 3. دهدمی انجام اوليا از گرفتن كمك بدون را

 درس به مربوط آموزشی كمك وسايل ساخت به. ۹. استداشته نگه مرتب و تميز را، خود هايفعاليت

. شودمی حاضر رياضی عملی -علمی كارگاه در شاد، يروحيه با. 15. دهدمی نشان زيادي عالقه رياضی

 تا زندگی در رياضی كاربرد با. 12. كنندمی خرسندي ابراز آنان رياضی درس پيشرفت از نريمان اولياي. 11

. 11. دهدمی ارائه نو هايايده رياضی، تكاليف و هافعاليت انجام در. 17.  هست آشنا زيادي حدودي

 . دنكمی كمك يكديگر به رياضی هايفعاليت نجاما هنگام

 مطلوب وضع کمّي های شاخص. ب
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 به كمّی هاي شاخص قالب در قسمت اين در كه شد استفاده نيز ارقام و اعداد از مطلوب وضع تعيين براي 

 زانهرو هاي يادداشت بررسی و مصاحبه سواالت به آموزاندانش پاسخ بررسی از س: گردد می ارائه زير شرح

 افزايش به آموزان، دانش هاي فعاليت از باز، ي مشاهده روش از استفاده با و طرح اجراي زمان طول در خودم

 سؤاالت.. بردم پی شده ياد درس در فراگيران ارزيابی سطح ارتقاي و رياضی درس به آنان منديعالقه

 در موافقيد آيا. 2 بخوانيم؟ ضیريا هاي دانستنی آزاد وقت در داريد دوست آيا. 1: بود چنين مصاحبه

  كنيم؟ تمرين و بررسی را رياضی مفاهيم اضافی، هايوقت

  حاضر پژوهش انجام از حاصل نتایج

 هايفعاليت انجام و رياضی درس به نريمان مندي عالقه افزايش كارهايراه آن، عنوان كه حاضر تحقيق در 

 اوليا، كمك بدون تكاليف انجام و رياضی مفاهيم ادگيريي به منديعالقه بر عالوه است، بوده آن، عملكردي

 انجام در كه آن ضمن دهد،می نشان خودشان از زيادي يعالقه نيز، عملكردي هايفعاليت انجام به

 استفاده زيادي حدودي تا نيز خود نوآوري و خالقيت قدرت از و شده برخوردار خوبی دقت از ها،فعاليت

 بازديد آموزان،دانش اولياي و همكاران نظرات كاغذي، -مداد هاي آزمون از دهآم دست به نتايج. كندمی

 مدير توسط آنان، رياضی كار يپوشه بررسی و فراگيران ساز دست وسايل و ها فعاليت نمايشگاه از همكاران

 .    باشد می نظر مورد هدف به رسيدن در طرح اين مطلوبيت گواه آموزشگاه محترم

 هر هدف با متناسب هاي فعاليت نوع و تدريس هاي روش تنوع: كه گرفت، نتيجه چنين وانت می پايان در 

 در كهطور همان. دارد بسزايی تأثير رياضی هايفعاليت انجام به آموزان دانش منديعالقه ايجاد در درس،

 كرده اجرا نظر مورد هدف به رسيدن جهت را كارهايی راه پژوهشگران، از هريك شد، اشاره كارها راه اجراي

 بود رسيده نتيجه اين به خود پژوهش در( 1711)آقايی چون هم. بودند يافته دست مطلوبی نتايج به و بودند

 مؤثر آموزاندانش مشكالت حل در موجود، امكانات تمامی از استفاده و فردي هاي تفاوت به توجه كه

 هاي فعاليت و تكاليف يارائه براي كه يافتم دست نتيجه اين به طرح، اجراي از پس نيز من باشد،می
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 تأثير نيز، آنان عاليق و نيازها گرفتن نظر در فردي، هاي تفاوت به توجه بر عالوه آموزان، دانش به عملكردي

 نتيجه اين به چنين هم. دارد آن هايفعاليت انجام و رياضی درس به فراگيران نمودن مندعالقه در زيادي

 هاي بازي قالب در آموزان، دانش توجه و دقت پرورش و شنيداري، و ديداري ظهحاف تقويت كه يافتم دست

 .   دارد رياضی درس عملكردي هاي فعاليت انجام به آنان مندي عالقه افزايش در بسزايی تأثير هدفدار،
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