
 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

1 
 

 باسمه تعالي

 جمهوری اسالمي ایران

 .......  آموزش و پرورش استان  اداره كل 

 .......... شهرستان   اداره آموزش و پرورش

 

 عنوان اقدام پژوهي :

 مشکل یادگیری مبحث کسرها و مفاهیم آن  را توانستم چگونه

  ؟برطرف نمایم  دبستان پنجم کالس آموزان دانش برای

 مولف اول/مجری اصلي : نام و نام خانوادگي

..... 

  پست سازماني :

  رشته تحصیلي : 

   آخرین مدرک تحصیلي : 

    دوره تحصیلي :

   سمت فعلي :

    شماره پرسنلي :

 

 



 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

2 
 

 

 مطالبفهرست 

 3 ....................................................................................................................................................................................... چكيده

 4 ........................................................................................................................................................................................مقدمه

 6 .............................................................................................................................................................................. مسئله انيب

 8 .............................................................................................................................................................. موجود وضع توصيف

 01 ..................................................................................................................................................................... موضوع تياهم

 00 ......................................................................................................................................................... کی شواهد یآور گرد

 04 ................................................................................................................................................................... ها داده یگردآور

 04 ......................................................................................................................    ریاضي اضطراب ایجاد در موثر عوامل

 01 .......................................................................................................................... ها حلراه ارائه جهت ها داده یآور گرد

 01 ....................................................................................................................................................... یشنهاديپ یها حل راه

 10 ................................................................................................................................................................. ها حل راه انتخاب

 11 ................................................................................................................................................................. ها حل راه یاجرا

 18 ........................................................................................................................................................................... یزیر برنامه

 18 ...................................................................................................................................................................... يکل اهداف

 18 ............................................................................................................................................................... يپژوه اقدام هدف

 11 ................................................................................................................................................................. يعاطف طهيح

 11 ................................................................................................................................ (  ویسنار)  درس طرح یها يژگیو

 31 ......................................................................................................................................................... اجرا نحوه بندی زمان

 31 .................................................................................................. ها آن با مقابله یبرا یراهكارها و رو فرا یها چالش

 33 ................................................................................................................................................................................... سیتدر

 33 .................................................................................................................................................... ازين مورد امكانات نييتع

 33 ...................................................................................................... ها آن با مقابله یبرا راهكارها و رو فرا یها چالش

 33 ................................................................................................................................................. ها حل راه به يبخش اعتبار

 34 ............................................................................................................................................................. 1 شواهد یآور گرد

 33 ......................................................................................................................................................................... گيری نتيجه

 38 ........................................................................................................................................................................... مآخذ منابع



 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

3 
 

 

 چکیده

 و علم این یادگيری برای بيشتری ضرورت جدید تكنولوژی و علوم بر ریاضي رشته تسلط به توجه با امروزه

 در سازی ساده دارند، آن دانستن به نياز انمعلم آنچه رو این از. شود مي حس آن قوانين درک و فهم

 اینها همه از تر ومهم است گوناگون های مثال و ها تمرین ارائه و ریاضي علم اوليه مباني بر تاکيد مفاهيم،

 کند يم ایفا عمومي نقش ریاضي به عالقه و یادگيری در مخصوصا که انگيزه بهترین و است انگيزه ایجاد

 که گفت توان مي خالصه طور به.باشد مي ریاضي پيشرفت در ریاضيات تارخ بيان و تاریخي های ریشه بيان

 از یكي ریاضيات  که طوری به. باشد مي درسي مواد ترین کارآمد و ترین اثربخش از یكي ریاضي، مفاهيم

 سير یدهنده نشان و نسانا یاراده یکننده منعكس که است آدمي ی اندیشه های تراوش ترین عالي

 علم بنيادی نقش  .است زیبایي و کمال به بشر یعالقه ميزان یکننده بيان چنينهم و برهان و عقل

 های هدف به نرسيدن که طوری به است، همگان پذیرش مورد نيز فنون و علوم سایر پيشبرد در ریاضي

 فنون و علوم پيشرفت به مربوط اهداف به تننياف دست و ناتواني ، ضعف موجب ریاضي یزمينه در آموزشي

 ناموفق، های تجربه ،معلم تدریس شيوه جمله از گوناگون دالیل به آموزان دانش از بسياری  بود خواهد دیگر

 و ترس دچار درس این از چنان ریاضي مفاهيم یادگيری در دشواری و تمریني کم والدین، فشارهای

 توانند نمي هم را ریاضي اعمال ترین ساده گاهي که دهند مي شانن مقاومت خود از و شوند مي اضطراب

 ریاضي درس  در عالقه و انگيزه ایجاداینجانب ..... در اقدام پژوهي فوق راهكارهای چگونگي . دهند انجام

را  مورد بررسي قرار داده ام. اميد به خصوص در مبحث کسر ها   درس این مسائل آسان حل و پنجم کالس

 ش مذکور بتواند در جهت پيشبرد اهداف آموزشي مورد قبول واقع شود.است پژوه
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  مقدمه

 والدین، فشارهای ناموفق، های تجربه ،معلم تدریس شيوه جمله از گوناگون دالیل به آموزان دانش از بسياری

 از و شوند مي اضطراب و ترس دچار درس این از چنان ریاضي مفاهيم یادگيری در دشواری و تمریني کم

 که حالي در.دهند انجام توانند نمي هم را ریاضي اعمال ترین ساده گاهي که دهند مي نشان مقاومت خود

 و علم این یادگيری برای بيشتری ضرورت جدید، تكنولوژی و علوم بر ریاضي رشته تسلط به توجه با امروزه

 در سازی ساده دارند، آن نستندا به نياز انمعلم آنچه رو این از. شود مي حس آن قوانين درک و فهم

 موجب ریاضي اضطراب. است گوناگون های مثال و ها تمرین ارائه و ریاضي علم اوليه مباني بر تاکيد مفاهيم،

 این. شود مي آموزان دانش سردرگمي و نگری منفي ریاضي، عمليات انجام برای ذهني فرآیندهای ضعف

 یادگيری از فراوان تشویش و اضطراب و ریاضي های آزمون نجاما در ناتواني ریاضي، کالس از اجتناب با گروه

 عملكرد دخترها به نسبت پسرها یا است مادرزادی ریاضي استعداد که تصور این. روند مي طفره درس این

 و نشيني عقب موجب خالقيت درس نه است، منطق درس ریاضي درس یا و دارند ریاضي درس در بهتری

 . شود مي ریاضي علم یادگيری از زانآمو دانش از برخي مقابله

 واز پایه علوم در ویژه به افراد، علمي عملكرد بر هيجاني و رواني عوامل تأثير بودن جدی رغم به متأسفانه

 و شناخت که حالي در. نيست موجود فارسي زبان به باره این در توجهي خور در مطالعه ، ریاضيات جمله

 توجه مورد ریاضي های فعاليت ميدان در فراگيران بازدارنده یا برنده پيش(  بيروني و دروني)  عوامل کنترل

 .  است پژوهشگران و مربيان والدین،
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 و آموزشي مختلف های وضعيت با مقابله در فراگيران آشكار ی ها برانگيختگي و رواني های حالت تغيير

 برانگيختگي و هيجاني تأثيرات ات سازد مي تر مصمم را ریاضي آموزش پژوهشگران به ریاضيات، یادگيری

 و علمي کنترل برای و شناخته – دانشجو یا آموز دانش خواه – ها یادگيرنده ریاضي رفتار بر را رواني های

 .آیند بر چاره پي در آن عملي

 بيروني و دروني عوامل تأثير تحت که است مختلف های موقعيت در فرد ریاضي دانش بروز چگونگي بر ناظر

 ریاضي رفتار بازدانده و کننده تسهيل بردارهای نقش ترتيب به بيروني عوامل و دروني عوامل. شود مي واقع

 نمانده نصيب بي ، اضطراب یعني ، بيستم قرن عمده مشخصه این از نيز ریاضيات دنيای. کنند مي ایفا را

 را فراگيران پذیری آسيب ، بشری معرفت و دانش از شاخه این طبيعي و خاص های ویژگي دليل به و است

 است مناسب ، ریاضي اضطراب به پرداختن از قبل اینک. سازد مي محتمل علوم ی ها شاخه سایر از بيش

 روان متون در ؟ چيست اضطراب.  باشيم داشته کلي طور به اضطراب مقوله از روشن تصویری ابتدا که

 نامطلوبي هيجاني حالت بيانگر ضطرابا کلي طور به. است رفته کار به گوناگون معاني با اضطراب شناسي

 آینده حوادث وقوع از ترس آن بارز مشخصه و باشد مي افراد رواني های کشمكش و فشار محصول که است

 صورت به یا و نباشد معيني چيز به وابسته و بوده پراکنده و مبهم تشویش، و ترس این چنانچه.  است

 .  گویند نوروتيک اضطراب را آن آید در افراطي

 خود های توانایي اعمال از احتمالي وخطرهای مشكالت با رویارویي در که گيرد قرار وضعيتي در فرد هرگاه

 امتحان در شرکت یا لغزنده سطح روی رانندگي مانند. شود مي قلمداد مضطرب او گاه آن باشد، نامطمئن

 عالوه به. است مضطرب افراد های ویژگي از یكي کارها نتيجه از ناخوشایند انتظار به تمایل اصوالً... و ریاضي

 افراد که طوری به ؛ مربوطند یكدیگر به نحوی به افسردگي و اضطراب گرفته انجام های پژوهش بنابر ،

 . هستند مضطرب غالباً افسرده
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 بیان مسئله

 در ، هستند آن از ناشي عوارض و اضطراب دچار نحوی به که کساني بسيارند که اینست، توجه قابل نكته 

 به حال. آیند نمي بر آن بهبود صدد در طبعاً و ندارند خویش رواني وضعيت از درستي شناخت که حالي

 پرداخته ریاضيات یادگيری و آموزش در واضطراب رواني فشار یعني اصلي بحث عناوین و ها پرسش طرح

 موقعيت در چه ، اضيری محتوای با رویارویي هنگام به که است رواني وضعيتي ریاضي اضطراب. شود مي

 وضعيت این. آید مي پدید افراد در ریاضي رفتار سنجش یا و ریاضي مسائل حل در چه ، یادگيری و آموزش

 تفكر ایست نتيجه در و رواني وتنش تحميلي افكار ، فكری نابساماني و اختالل ، زیاد نگراني با توأم معموالً

 افكار هجوم و پرتي حواس ميزان تواند مي ویژه طور به ریاضي واضطراب کلي طور به اضطراب.باشد مي

 اطالعات پردازش فرآیندهای و ذهني های ساختار در اختالل ایجاد با و دهد افزایش ذهن به را نامربوط

 اضطراب درباره گرفته انجام های پژوهش. شود ریاضي های مقوله و ها پدیده از افراد ادراکات تحریف موجب

 رواني فشارهای کلي طور به و افسردگي ، اضطراب که است واقعيت این بر يرومندین گواه افراد وعملكرد

 که هنگامي ویژه به ، شود مي گوناگون های واقعيت با مقابله در اشخاص مؤثر و مفيد رفتار کاهش موجب

 ابهمث به را ریاضي کالس در باال اضطراب وجود. باشند بيشتری فكری های گام دارای شده خواسته تكاليف

 قوی های هيجان چگونه که کند مي بحث و پذیرد مي مدت دراز تأثيرات با مهم بسيار و خطرناک ای پدیده

 فرد مفيد عملكرد در نقصان و استدالل قدرت و توانایي ایست موجب توانند مي(  ریاضي اضطراب جمله از) 

 در مضطرب شخصي که است اطليب دورهای نمایشگر زیر شكل. سازند گرفتار باطل دوری در اورا و بشوند

 عبارت( Z-demands) آن فكری های گام یا تكليف یک پيچيدگي  جانستون این بنابر.شود مي گرفتار آنها

 موفقيت حل برای اش قبلي های آموزش اساس بر ، آموز دانش ترین توان کم که هایي گام تعداد از است

 نمي نتيجه در شده اضطراب دچار ریاضي های عاليتف درانجام آموز دانش.  کند مي طي ، تكليف یک آميز

 ؛ پردازد مي بيشتر تالش و کار به غالباً رو این از ؛ دهند سازمان را خود های دانسته و بياندیشد درست تواند

 . ندارد همراه به او برای را ریاضي مفاهيم دار معنا یادگيری زیاد تالش این که حالي در
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 در موفقيت عدم از نگراني و بيم و شود مي وافسردگي نااميدی دچار دور ین ا در شدن گرفتار با ترتيب بدین

 و همزمان باطلي دورهای آنگاه و دهد مي افزایش چشمگير ای گونه به را او ریاضي اضطراب ميزان ، امتحان

 مي اضيری از اجتناب موجب که داند مي عاملي مثابه به را ریاضي اضطراب  لئون. داد خواهند رخ هماهنگ

 معكوس ارتباطي فرد ریاضي پيشرفت و ریاضي دانش زمينه با ریاضي اضطراب ميزان که است معتقد و شود

 . دارد مستقيم ارتباطي ریاضي از اجتناب با و

 ریاضي پيشرفت در کننده بيني پيش عامل عنوان به تواند مي افراد در ریاضي اضطراب سطح ميزان این بنابر

 که ریاضي تر پيچيده  تكالليف انجام برای و است انگيزه کم و افسرده ، مضطرب فرد صوالًا. آید شمار به آنان

 پذیرفته قانون اساس بر زیرا ؛ است برخوردار کمتری های قابليت از باشد مي بيشتر فكری های گام نيازمند

 یعني " است تكليف در پيچيدگي متوسط حد ، تكليف یک حل برای انگيزه ميزان بهترین "  شده

 با متوسط حد در پيچيدگي اما ، دارند منفي همبستگي انگيزه ميزان با زیاد پيچيدگي یا کم پيچيدگي

 . دهد مي نشان مثبت همبستگي انگيزه ميزان

 ریاضي اضطراب بيماری به ابتال معرض در را فراگيران است ممكن چگونه ، والدین و معلمان ریاضي دانش

 رفتار جمله از مختلف های فعاليت انجام برای را معتدل اضطراب نوعي  انپژوهشگر از برخي ؟ دهد قرار

 کلي طور به یادگيری و کار عرصه در پایين اضطراب با افراد که ومعتقدند دانند مي ضروری و مناسب ریاضي

 را پيشرفتشان موجبات هرگز مالیم اضطراب این که جایي تا هستند تفاوتي وبي خونسردی نوعي دچار

 .آورد نخواهد فراهم

 ها هدف به نيل برای طبيعي ای مقوله و بشر حيات پویایي الزمه معتدل و شده کنترل اضطراب که چند هر

 رشد و سالم تفكر جریان مخل که است مرضي اضطراب یا باال اضطراب از سخن اما ، است بشر تكامل و

 چنانچه. گيرد مي قرار او علمي یها فعاليت برابر در جدی مانعي صورت به و باشد مي فرد در یابنده
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 بسياری تردید بدون ، بدانيم ریاضيات یادگيری و آموزش عرصه در ناپذیر اجتناب عاملي مثابه به را اضطراب

 .شد خواهند خود ریاضي عملكرد در ناتواني و عجز دچار فراگيران از

 توصیف وضع موجود

 پنجمآموزگار پایه خدمت هستم. و هم اکنون  است که در آموزش و پرورش مشغول ...........اینجانب 

 تحصيلي سال اوایل در: است زیر شرح به ، بود کرده مشغول خود به را مرا ذهن آنچههستم.  ..........آموزشگاه 

 این در که معنا بدان. کردمي جلب خود به مرا توجه ریاضي، زنگ در آموزان دانش رفتار همواره شده، یاد

 یكدیگر با زنگ این در آموزان دانش از بعضي. بودم آنان یحوصله بي و رفته درهم یهاچهره شاهد زنگ،

 از تا چند گرفتند،مي را کالس از رفتن بيرون یاجازه مورد بي ها آن از برخي کردند،مي صحبت

 را شانریاضي کتاب اوقات گاهي. زدند مي چرت گذاشته خود ميز روی را سرشان آموزاندانش

در مبحث مفاهيم کسر ها مشكال ت  .رفتندمي راه کالس در دائم ها،تمرین انجام هنگام و دآوردننمي

 توجهيبي و تحرکيکم کرد، مي متعجّب مرا چيز هر از بيش چه آن واقع در مشابهي را مشاهده نمودم .

 دادن انجام ایبر و بودند تحرّکپر و فعال دیگر های زنگ در هاآن زیرا بود، ریاضي درس به نسبت آنان

 به را نظر مورد هایفعاليت و داده  نشان خود از زیادی رغبت و ميل دیگر هایدرس به مربوط های فعاليّت

 و تكاليف بودند، فعالغير که این بر عالوه ریاضي درکالس  اما دادند،مي انجام تميز و کامل خوبي،

 تا شدمي ارائه عملكردی هایفعاليت که زماني!  دادند نمي انجام مرتب و کامل نيز را مربوطه هایفعاليت

 قدر این ها آن که این از. دهند مي انجام نامرتب و دقتبي حوصله،بي که کردممي مشاهده دهند، انجام

 درس به که هست مشكلي حتماً کردممي احساس. شدم مي متأثر بودند، توجهبي ریاضي درس به نسبت

 که این به توجه با شد جلب تربيش مسأله این به توجهم دليل همين به هستند، اعتنابي   نظر مورد

 شده، یادگيری ناتواني به منجر درس، این به عالقه عدم شود، مي محسوب پایه علوم از یكي ریاضي درس

 تشكيل آموزان، دانش تحقير و سرزنش به بلكه شود، مي بودجه اتالف و تحصيلي افت باعث تنها نه نهایت، در
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 و. اندازد مي مخاطره به نيز را شانروان سالمت و انجاميده آنان نفس عزت کاهش و ضعيف ی دپندارهخو

 و خانه به آموزان، دانش و مدرسه از مشكالت، این. بكشاند ناموفق دفاعي های مكانيزم به را آنان بسا چه

 ها،این  یهمه حاصل و دپراکن مي زندگي فضای همه در را ناخشنودی و اضطراب و شده کشانده خانواده

 اساس بر و رو، این از( 1،ص0384تبریزی،.)شود مي وارد جامعه رواني بهداشت به که است سختي آسيب

 کردم سعي داشتم، آموزانم دانش برابر در که مسئوليتي احساس و خود شغلي تعهد و الهي خطير یوظيفه

.  ورزم مبادرت آن حل به سپس و نموده یابيشهری ریاضي درس به نسبت را  آنان گي عالقه بي علل ابتدا

 در کالس، های فعاليت در آموزان دانش بودن محور به توجه با بود؛ این شد مي مطرح برایم که ایمسأله

 آموزان دانش مندی عالقه ميزان تا نمود ارائه توان مي را عملي کارهایراه چه پژوهي اقدام این هدف راستای

 ؟و اضطراب دانش آموزان در این درس کاهش یابد  شود بيشتر آن به مربوط های يتفعال و ریاضي درس به

 در فراگيران فعال شرکت برای مناسبي یزمينه توان،مي هایيروش چه از استفاده با تر،روشن عبارت به

 عمل در پژوهش  نوع از که حاضر تحقيق در بنابراین، نمود؟ فراهم ریاضي درس به مربوط های فعاليت انجام

 شناسایي هدف با الزم یها داده آوری جمع به علمي معتبر ابزار از استفاده با تا بودم آن پي در است، بوده

 و انتخاب از پس تا پرداخته، آن حل برای نياز مورد های حلراه به یابيدست و مسأله ایجاد بر مؤثر عوامل

 چگونه: » است این حاضر پژوهي اقدام عنوان اساس، این بر. بپردازم ها آن اجرای به مناسب، بخشي اعتبار

 برطرف دبستان پنجم کالس آموزان دانش برای را  آن مفاهيم و کسرها مبحث یادگيری مشكل توانستم

 و ریاضي درس به نسبت شده یاد آموزان دانش در عالقه افزایش و انگيزه ایجاد آن، اصلي هدف و«   ؟ نمایم

 مي نظر موردو مخصوصا مبحث  درس های آزمون در فراگيران پيشرفت و آن عملكردی های فعاليت انجام

 . باشد
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 اهمیت موضوع

 ریاضي رفتار دهي شكل در مؤثر ای گونه به تواند مي بروني عاملي مثابه به مناسب آموزشي شيوه اتخاذ

 تقابل و تعامل حصولم پویا و یابنده رشد ریاضي رفتار که آنجایي از. نماید عمل دانشجویان و آموزان دانش

 عوامل به توجه بدون ریاضي های ومهارت مفاهيم آموزشي شيوه این بنابر ، است دروني و بروني عوامل مؤثر

 در را مطلوب وری بهره طبعاً و است علمي غير امری ها یادگيرنده فردی های تفاوت ویژه به ، دروني

 . داشت نخواهد همراه به ریاضيات یادگيری

 است اهميت خور در شاگردان روحي و هيجاني حاالت به نسبت ریاضي مربيان و معلمان بينش ميان این در

 مطلوبتر و بيشتر مشارکت زمينه ، شایسته کالسي هاب فعاليت و آموزشي مناسب روش انتخاب با تا

 و ستدری در آنان آموزشي شيوه و معلمان علمي اقتدار تردید بدون پس. آورند فراهم را خود فراگيران

 کلوت. بشود آن زدایي تنش یا و درافراد ریاضي اضطراب تشدید موجب تواند مي ریاضي های فعاليت هدایت

 به ؛ دارد وجود آموزشي شيوه اتخاذ و ریاضي اضطراب  بين معناداری ارتباط و تعامل که برد پي پژوهشي در

 در ، برند مي بيشتری سود آموزش در توصيفي شيوه از ریاضي باالی اضطراب سطح با دانشجویان که طوری

 .اند یافته تر مفيد را اکتشافي شيوه پایين اضطراب با دانشجویان که حالي

 برای تر شفاف طراحي با و یافته سازمان خوب مباحث بر تكيه و بيشتر آرامش نيازمند مضطرب، افراد درواقع

 با محيطي در روشن، ساختارهای با سوتدری آموزش به توصيفي نگرش ، رو این از. هستند ریاضي گيری یاد

 فراگيران غالب شد بحث قبالً که طوری همان ، برعكس. است سودمند آنها اضطراب کاهش در آرام و نشاط

 جدل و بحث و علمي های مناقشه به زیادتری تمایل باالتر ریاضي اطمينان از برخورداری با اندک اضطراب با

 که هایي کشمكش چنين با شدن درگير از ریاضي اطمينان فاقد راگيرانف که حالي در ، دارند خود معلمان با

 موجب که ، اکتشافي آموزش شيوه که رسد مي نظر به منطقي این بنابر.  بيزارند هستند زا اضطراب طبعاً

 ریاضي اطمينان از که است تر مناسب فراگيراني برای شد، خواهد آور دلهره محيطي شرایط  بسط  و ایجاد
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 انجام برای کاری کوچک های گروه تشكيل ضمناً. برخورداند کمتری ریاضي اضطراب نتيجه در و باالتر

 آگاهانه هدایت با و گشوده آنان بين در را نظر اظهار و بحث ميدان فراگيران، ميان در ریاضي های فعاليت

 و کند ایجاد ها سيکال هم ميان در مشارکتي های یادگيری برای را مناسبي فرصت تواند مي گروه ، معلم

 گان یادگيرنده ریاضي دانش نتيجه در. شود افراد ذهني های آمادگي و مفهومي  های طرحواره رشد موجب

 . شود مي تر گسترده

 و یابد افزایش فراگيران ریاضي اطمينان و اتكایي خود شاید دغدغه بي نسبتاً محيطي در ترتيب بدین

 وکار ریاضي فهم نسبي قابليت و توانایي که شود ایجاد باور این التربا اضطراب با افراد از متجانس درگروهي

 کالس رواني وضعيت و ها قابليت به توجه با که کند مي اقتضا معلمي هنر و تجربه ، دانش. دارند را ریاضي

 پروژه انجام و کارگروهي ، اکتشافي ، توصيفي روش شامل آموزشي های شيوه از ومتناسب متعادل تلفيقي

 که است بدیهي. اورد مي فراهم  را ریاضي رفتار بخشي لذت موجبات ، درس حوصله در علمي کوچک های

 ای مالحظه قابل نحو به ریاضي اضطراب تخفيف و کنترل در ریاضي کار شدن بخش مسرت از ناشي لذت

 .است مؤثر

 

 

 گرد آوری شواهد یک

 به که است مسأله بيان از مهمي بخش ،0 شواهد یا موجود وضع توصيف است، معتقد( 0384)اللهي سيف 

 به اساس، این بر. است نامطلوبي وضع بيانگر که پردازد مي محقق نظر از موجود وضع توصيف و تبيين

 های شاخص از ها، داده گردآوری جهت تحصيلي سال اوایل در شده، ذکر ی مسأله کردن مشخص منظور

 .  نمودم استفاده کمّي و کيفي
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        موجود وضع کیفی های شاخص. الف      

و همچنين ميزان  ریاضي درس به نسبت آموزاندانش یعالقه ميزان از تربيش آگاهي منظور به      

 به را آن ورق هر و نموده تهيه ریاضي های فعاليت ثبت نام به ایدفترچه ،اضطراب آنها در این درس 

 انجام کالس در فردی و گروهي مختلف های فعاليت آموزان دانش که هنگامي و دادم اختصاص آموزیدانش

 :روز چند و ماه دو از بعد. کردم مي یادداشت و نموده مشاهده را آنان رفتار دقت، با دادند، مي

 چنين خود، پژوهشي روزانه های یادداشت بررسي و ریاضي زنگ در آموزانم دانش های فعاليت یمشاهده با

 نشان رغبتي خود از ریاضي درس به مربوط گروهي های فعاليت در تشرک برای آموزان دانش:دریافتم

 ریاضي، درس عملكردی های فعاليت انجام در. نداشتند را کافي دقّت ریاضي های تمرین انجام در. دادند نمي

 . نداشتند توجه ریاضي تدریس هنگام آموزشي کمک وسایل به.. کردند نمي همكاری خود دوستان با

 درس با رابطه در فرزندشان از مندی گله و کالسم، به آموزان دانش اوليای از بعضي مكرر اتمراجع بررسي با

 گيعالقهبي ابراز ریاضي درس به نسبت. بودند ناراضي شده یاد درس های آزمون نتایج از:دریافتم ریاضي

 کمک با ریاضي ليفتكا. بود همراه اوليا نارضایتي و تأخير با منزل، در ریاضي تكاليف انجام.کردند مي

 . شد مي انجام خود ترهایبزرگ

و همچنين ميزان اضطراب آنها در این درس  آنها یعالقه ميزان مورد در آموزان دانش از سنجينظر با

 زنگ آموزان دانش از تن چند از نقل به. نداشتند مثبتي نگرش ریاضي درس یادگيری به نسبت: دریافتم

 . بود کننده خسته ریاضي

. دادندنمي انجام دقت با را عملكردی های آزمون:  دریافتم ریاضي آزمون از حاصل نتایج بررسي با نينچهم

 . نبود بخشرضایت چندان عملكردی هایآزمون نتایج. نداشتند عملكردی های آزمون انجام به ایعالقه
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 پيشرفت کارنامه در ریاضي سدر ارزیابي: دریافتم نيز ها آن گذشته سال تحصيلي پيشرفت کارنامه بررسي با

 . نبود بخش رضایت چندان آنان از برخي گذشته سال تحصيلي

: آمد دست به زیر هاییافته نيز گذشته سال انمعلم یویژه نامهپرسش پاسخ بررسي  با این، بر عالوه

 گذشته سال رد.  نداشتند چنداني رضایت ازآنان برخي ریاضي های فعاليت انجام از نيز گذشته سال انمعلم

 چنينهم. دادند نمي نشان خود از رغبتي ریاضي درس مفاهيم یادگيری به نسبت آموزاندانش از بعضي نيز

 با را خود های فعاليت و تكاليف آنان از برخي که شد مشخص هم فراگيران قبل سال کارپوشه بررسي با

 . بودند نداده انجام دقت

  موجود وضع کمّی های شاخص. ب

 به کمّي های شاخص قالب در قسمت این در که شد استفاده نيز ارقام و اعداد از موجود وضع عيينت برای

. پرداختم ریاضي درس آزمون نتایج بررسي به متمرکز ی مشاهده روش از استفاده با: گردد مي ارائه زیر شرح

 و صحيح را، ریاضي ونآزم سؤاالت ی همه آموزان،دانش کل از نفر 1فقط: بود چنين آمده دست به نتایج

 و متوسط حد در نفر 03 داده، پاسخ خوب، حد در نفر 4 و خوب بسيار حد در نفر 3! بودند داده انجام کامل

 که زیادی تمرینات به توجه با و گذشت مي تحصيلي سال از که ماه 3 از بعد متأسفانه،. بودند ضعيف نفر 3

 .   رسيد نمي رنظ به قبول قابل امر این شد، مي انجام کالس در
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  ها داده گردآوری

    ریاضی اضطراب ایجاد در موثر عوامل

 و موثر بسيار مدرسه و درس از اندانش آموز اضطراب در والدین نقش است بدیهي:والدین فشارهای ـ0

  و احساس این اند بوده کند و ضعيف ریاضي درس در خود که مادرهایي و پدر از گروهي.است   انكار غيرقابل

 توان از خارج   توقعات و فشارها با نيز دیگر گروهي یا کنند مي منتقل نيز فرزندشان به را خود نگرش 

 . کنند مي اضطراب و ترس دچار را آنان فرزندشان

 :انمعلم آموزش   شيوه  ـ1

 های ایيتوان و ها استعداد ميزان و آموزان دانش رواني -ذهني موقعيت   گرفتن نظر در بدون انمعلم از گروهي

  گونه این در. است خارج کالس شاگردان بيشتر عهده از که کنند مي طرح کردن حل برای   مسائلي آنان،

 وازده و بدبين خود   عملكرد و استعداد به نسبت و کنند مي ناتواني و کفایتي بي احساس آموزان دانش موارد، 

 . شوند مي

 که است ای گونه به ریاضي های درس ترتيب و کتاب توایمح نيز   مواردی در:ریاضي های کتاب محتوای  ـ3

 .شود مي آموزان دانش سردرگمي و گيجي موجب و کند مي جلوه سخت   ریاضي، مفاهيم یادگيری

   موجب نكند، تر راحت را آموزش و ندهد خرج به خود از تالش و درایت کمي هم معلم   اگر مواردی چنين در

 . فهمند  نمي چيزی که کنند مي احساس آنان زیرا شود، مي ریاضي درس از آموزان دانش بيزاری 

 های روش سختگير، و جدی انمعلم ذهني،   های زمينه پيش ریاضي، درس از پایين های نمره:منفي تجارب  ـ4

 همگي درپي، پي پيچيده های آزمون و اندانش آموز   ذهني رشد مراحل به نكردن توجه اشتباه، تدریس

 . شوند ریاضي درس به   نسبت آموزان دانش بدبيني جبمو توانند مي

    ریاضی آموزش اشتباه های شیوه - ب 
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 داشته نياز کردن حفظ به که آن از   بيش که است درسي ریاضي:یادسپاری به بر اندازه از بيش تاکيد ـ0

 این تدریس برای که است موضوعي ریاضي مفاهيم و   قوانين درک. دارد نياز کردن درک و فهميدن به باشد،

 . باشد مدنظر نخست وهله در باید درس

 درک به نياز ریاضي درس سواالت   به دادن پاسخ و کردن حل مساله:گویي پاسخ در سرعت بر تاکيد  ـ1

 را مشكلي توان نمي دهيد، پاسخ سریع که آموزان   دانش بر آوردن فشار با پس. دارد معلم پرسش و مساله

 و کفایتي بي احساس کند، مي عمل دیگران از کندتر قدری که آموزی   دانش موارد، هگون این در.کرد حل

 .ماند مي عاجز مساله درک و یادگيری   از و کند مي ضعف

 نشوند، متوجه آموزان دانش و کند تكرار بار چند را درسي   که این از يمعلم که آید مي پيش مواردی در

 را ریاضي مفاهيم تر آهسته و دهد تغيير را خود روش معلم همين اگر اام. شود مي سرخوردگي و ناکامي دچار

 . گرفت خواهد بهتری نتيجه حتم طور به بيندازد، جا آموزان دانش   برای

 و ها   مساله دارند دوست آموزان دانش اغلب:تدریس شيوه در انمعلم نداشتن ابتكار و یكنواختي  -3

 آموزان، دانش واداشتن فكر   به برای تواند مي معلم مثال، برای. هندد پاسخ را بخش لذت و متنوع های پرسش

 فروشگاهي. کنند حل را مساله آن که باشد داشته   انتظار و دهد قرار زندگي روزمره عيني شرایط در را آنها

 اندانش آموز برای کاال فروش و خرید صحنه تجسم و مختلف های قيمت با ها جنس از ای مجموعه با خيالي

 آن درباره تصوری هيچ دانش آموز که ذهن، از دور مثالي تا است تر درک قابل   و عيني ملموس، بسيار ابتدایي

   . ندارد ذهن در

 آسـان   و مسالـه درک بـرای نـيسـتند، انتزاعي مسائل درک به قادر هنوز شان ذهني رشد دليل به   آنها

 . کرد استفاده ملموس های روش از باید آن سازی

 :زندگي در ریاضي کاربرد از درست درک نداشتن  ـ4
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 عالقه بندند، کار به و بشناسند روزمره زندگي در را ریاضي   از استفاده موارد آموزان دانش اگر است بدیهي

 . داد خواهند نشان خود از درس این   یادگيری به نسبت بيشتری

    فردی عوامل - پ

 :نفس به اعتماد کاهش ـ0

 به اعتماد کاهش موجب آن حل راه و مساله درک ریاضي، اوليه   و اصلي عمل چهار انجام بر تننداش تسلط

 از بيزاری و عالقگي بي ندانستن،) ضعيف چرخه این و شود مي ریاضي درس   یادگيری در آموز دانش نفس

 و مثلثات جبر، ترسيم، هندسه،» ریاضي با مرتبط های درس کليه از گزیدن دوری  موجب( ریاضي درس

 . شود مي آینده   در( غيره

 :کمبود و ضعف حساس ا  ـ1

 تصور آنها. هراسند مي سياه تخته پای کردن اشتباه از ندارند، عالقه ریاضي   درس به که آموزاني دانش اغلب

  قرار هایشان کالسي هم خنده و تمسخر مورد دهند، جواب درست را سوالي پاسخ نتوانند اگر   کنند مي

 .يرندگ مي 

 .  شود ها صحنه گونه   این بروز مانع گوناگون های روش اتخاذ با دارد وظيفه معلم که حالي در

    انمعلم ونقش ریاضی اضطراب 

 درس   از آموزان دانش اضطراب بروز در معلم( غيرکالمي و کالمي) آشكار و پنهان رفتارهای   است بدیهي

 موجب ترشرویي و آميز توهين   جمالتي با یا کند مي اخم ناخودآگاه معلم که زماني. دارد زیادی تاثير ریاضي

 .  دارد بازمي مساله یا پرسش نهایي جواب   به دستيابي از را او شود، مي شاگرد نفس به اعتماد کاهش
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 تدریس های شيوه ضعف موجب آموزان دانش به ریاضي درس صحيح آموزش   از اضطراب نيز، مواردی در 

 مي   تصور نيز انمعلم از گروهي. آورد مي وجود به آموزان دانش در را اضطراب های ریشه   و شود مي معلم

 .بفهمند   را آن باید آموزان دانش تمامي که است ساده قدری به ابتدایي مقطع ریاضي کنند

. داشت نخواهند آنها از را   مورد بي انتظار این باشند، آشنا اندانش آموز ذهني رشد مراحل با اگر که حالي در

 و ضرب مفهوم درک و تفریق و جمع   عمل فهم تر، کوچک و تر بزرگ درک عددنویسي، اعداد، شناخت

 .است ریاضي آموزش های گام نخستين تقسيم

 حل   راه درک مساله، بودن فهم قابل مساله، طرح شيوه مساله، درک باید معلم مفاهيم، این   آموزش کنار در

 و تر فهم قابل آموزان دانش  برای مساله هرچه. بياموزد آموزان دانش به نيز را مساله حل شيوه بيان و مساله

 .بود خواهد تر  راحت آنان برای نيز مساله حل راه یافتن باشد، تر ملموس

   ها حلراه ارائه جهت ها داده آوری گرد       

 در که است پژوهي اقدام از ایمرحله ت،اطالعا و هاداده گردآوری که است باور این بر( 0384)اللهي سيف

 تالش مطلوب وضع به موجود وضع تبدیل هدف با حل،راه چند یا یک کردن پيدا جهت محقق آن،

 در ریاضي، درس به نسبت آموزان دانش گي عالقه بي ایجاد در مؤثر عوامل شناسایي از پس بنابراین،. کندمي

 جهت در مسأله، یکننده ایجاد عوامل نمودن برطرف ضمن اگون،گون های روش از استفاده با تا بودم آن پي

 این بر. بردارم مؤثری گام نيز آن های فعاليّت و ریاضي درس به شده یاد آموزان دانش مندی عالقه افزایش

 با اطالعات، و ها داده آوریجمع به مجدداً مسأله، حل برای کارهایيراه به یابي دست منظور به اساس،

 : باشد مي شرح بدین آن توضيح که پرداختم علمي های روش از استفاده
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  تر،مفید اطالعات کسب منظور به  مصاحبه. الف

 سؤاالت پرسيدم، مي آموزان دانش از داشتيم، آزاد وقت که مختلف های زنگ در و کرده تنظيم را سؤال چند

 چگونه.      1 کنيم؟ نشاط با را ریاضي کالس توانيم مي هایي روش چه با شما نظر به.      0: بود چنين

    کنيم؟ آسان و ساده را ریاضي درس یادگيری توانيم مي

  مشاهده .ب 

 از برخي ها، آن پيرامون محيط و آموزان دانش با مستقيم ارتباط و همكاران کالس در حضور لحاظ به 

 با بود، آزاد من وقت که ،یيها گزن در که طریق بدین. آوردم دست به مشاهده طریق از را، خود اطّالعات

 فعاليت و ایشان تدریس روش و رفتم مي ها آن کالس به و کردم مي هماهنگ مختلف های پایه در همكارانم

 درس به نسبت آموزان دانش مندی عالقه ایجاد به منجر نظرم، به که نكاتي و نموده مشاهده را آموزان دانش

 یابيارزش و آموزان دانش توسط نقش ایفای روش از استفاده: نندما کردم، مي یادداشت را شد، مي ریاضي

 . تدریس شروع ی نقطه تعيين جهت تشخيصي

     نامه پرسش. ج

 تریگسترده یدامنه ابراز به تا دهد مي اجازه دهندهپاسخ به پاسخباز ینامهپرسش که، این به توجه با 

 مسأله، حل جهت مناسب های حلراه کسب برای اوليا، از خواهينظر منظور به. بپردازد خود نظرات از

 آموزان دانش یاوليا تمامي اختيار در سپس نموده تنظيم را بود، زیر سؤاالت شامل که اینامهپرسش

 هایي روش چه با شما نظر به.      0: بود گونه بدین سؤاالت. نمایند مكتوب آن در را خود نظرات تا دادم قرار

 ریاضي درس وضعيت از آگاهي جهت.      1 باشيم؟ داشته شاداب و نشاط با ریاضي سکال توانيم مي

: بود چنين نظرخواهي، نامهپرسش به اوليا پاسخ از نمونه چند دهيد؟ مي پيشنهاد را هایي روش چه فرزندتان
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 فعاليت دفتر در آموزان دانش کالسي فعاليت نتایج یادداشت دیوار، روی آموزان دانش های فعاليت نصب

 طراحي آموزشگاه، در شاغل همكاران ویژه نيز، دیگر بازپاسخ نامهپرسش یک این، بر عالوه. آنان ریاضي

 کمک وسایل توان مي چگونه.      0: بود چنين نامه،پرسش این سؤاالت. دادم قرار ایشان اختيار در و نموده

 را آموزان دانش منفي نگرش توان مي چگونه شما نظر به.      1 نمود؟ جذاب آموزان دانش برای را آموزشي

 ساخت: بود چنين نامه،پرسش به همكاران پاسخ از اینمونه برد؟ بين از ریاضي درس یادگيری به نسبت

 بارش روش از استفاده عملكردی، تكاليف و ها فعاليت از استفاده آموزان، دانش توسط آموزشي کمک وسایل

 . ریاضي ممفاهي از برخي تدریس در فكری

   مطالعه. د

 نمودم مشورت ریاضي، درس به آموزان دانش کردنمندعالقه چگونگي مورد در محترم اساتيد از تن چند با

 به که نكاتي نظر، مورد های کتاب یمطالعه و تهيه از پس. کردند معرفي زمينه، این در هایي کتاب ایشان و

 .  گردد مي اشاره ها آن به پيشنهادی های حلراه در که نموده یادداشت را بود مفيد و مناسب نظرم

   پیشنهادی های حل راه

 ها،نامهپرسش شده، انجام تحقيقات و مجالت ها، کتاب مطالعه طریق از الزم هایداده گردآوری از پس  

 جربهت تبادل ضمن پرداخته، ها آن تحليل و تجزیه به همكاران، کالس یمشاهده و آموزاندانش با مصاحبه

 :یافتم دست زیر پيشنهادی هایحل راه به همكاران با

        شنیداری و دیداری حافظه تقویت و دقّت پرورش.   1 

 خوب ابتدا در باید پس آوریم، خاطر به توانيمنمي نبينيم خوب را چيزی تا است معتقد( 0381) بيگي ميرزا

 تمرکز. است الزم کنجكاوی و کامل ذهني رحضو شنيدن، خوب و دیدن خوب برای. دهيم آموزش را دیدن

 راه باید فقط باشد، دقت و تمرکز دارای تواندمي فردی هر و بوده اکتسابي بلكه نيست ارثي یا ذاتي حواس،
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 پرورش جهت الزم کارهایراه که آن مگر افتدنمي اتفاق مهم این و ببرد کار به بگيرد، یاد را آن روش و

 .گيرد قرار فرد رویپيش تمرکز و دقّت

 

   هدفدار تمرینی هایبازی اجرای.   2 

 و اعتماد پذیری، مشارکت آموزان،دانش اجتماعي روابط بازی، در که است معتقد( 0386)خانيفضلي

 حل آموزی، تجربه مشاهده، چونهم یادگيری فرآیندهای رشد بازی،. شودمي تقویت تعاون یروحيه

 آموزان دانش برای را یادگيری همه، از مهمتر و کندمي تقویت نآموزادانش در را خالقيت و مسأله

 که، بودند کرده کسب را ایتجربه چنين نيز،( 0383)ابراهيمي و(  0381)رضواني. سازدمي بخشلذّت

 . دارد آموزان دانش ریاضي درس یادگيری ميزان در بسزایي تأثير تخصصي، هایبازی اجرای

  ریاضی زنگ رد نشاط و شادی ایجاد.   3  

 نقطه. است فضاسازی و مطلوب ارتباط ایجاد شروعي، هر یالزمه که است معتقد( 0386)خانيفضلي

. آورد وجود به آموزاندانش در نشاط و هدفمندی با توأم ایانگيزه تا دارد نياز خاص هنرمندی به شروع

 ودیعه به هاآن در را کمال و علم فتند،یا نشاط هادل که هنگامي: »گوید مي االنوار بهار از اقتباس با وی

 یآماده حالتي چنين در هادل زیرا کنيد؛ وداع را هاآن شدند، گریزان و تهي نشاط از هرگاه و بگذارید

 با که بود رسيده نتيجه این به خود، پژوهش انجام از پس نيز( 0388)عزیزخاني.« نيستند علم فراگيری

 .داد افزایش ریاضي، درس به را آموزاندانش مندیعالقه توانمي شاد، محيط ایجاد

      ریاضی دروس در آموزاندانش خالقیت پرورش جهت ابتکاری هایطرح از استفاده. ۴
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 و درخشان استعدادهای پرورش که، است عقيده این بر خود، تحقيق از حاصل نتایج در( 0381)کفاشي

 های پيشرفت که هستند کساني خلّاق افراد که چرا. است بوده مدارس هدف تاریخ، از ای دوره هر در خلّاق

 جوامع یهمه در را تمدن پيشرفت که هستند ها آن و هاست آن های کوشش مدیون گوناگون علوم عظيم

 آینده از مثبتي تصاویر و دهيم پرورش را آموزان دانش تصور قدرت بتوانيم که آن برای. دارند عهده به بشری

 وافزایش خلّاقيّت پرورش منظور به و اساس این بر. دهيم پرورش را ها آن خلّاقيّت باید ،باشيم داشته خلّاق ی

 باشد، مي قبل هایسال در خود تجربيات حاصل که را زیر هایفعاليت آموزان، دانش در مسئله حل توانایي

 : نمودم پيشنهاد را

 تربيش یعالقه و انگيزه ایجاد و يّتخالق دقّت، پرورش منظور به دان ریاضيدانش آموزان  انجمن تشكيل

 فعاليت کنترل و نظارت بر عالوه تا شود تشكيل انجمني ها،فعاليت صحيح انجام به نسبت آموزاندانش

 نيز ریاضي تكاليف و ها فعاليت نوع یکننده تعيين حتي و سؤال چند طراح گاهي دیگر، آموزاندانش

 از قبل البته. شوند افتخاری معلم شان، دوستان به موزشآ جهت توانندمي انجمن این اعضای. باشند

 .   شوند آشنا خود وظایف با آنان تا نموده تنظيم معين های شاخص با قراردادی انجمن، اعضای انتخاب

        ها حل راه انتخاب  

 به رو، ینا از. داشت خاصي دقّت به نياز گوناگون، پيشنهادی هایحل راه ميان از حل راه چندین انتخاب

 شک، بدون. کنم بررسي را ریاضي آموزش اهداف دیگر بار ها،حل راه انتخاب از قبل دیدم، شایسته و جا

 راه اثربخشي توان و قدرت به بستگي شد،مي حاصل موجود وضعيت در که تغييری و موفقيت ميزان

 پيشنهادی، هایحل راه نميا از ریاضي آموزش اهداف به توجّه و دقّت با اساس، این بر. داشت هاحل

 هم در را، بودند مرتبط یكدیگر با که ها حل راه از بعضي است، ذکر قابل. نمودم انتخاب را هاآن از برخي

 چند یا یک زیر، هایحل راه از کدام هر بطن در چنين، هم. نمودم ارائه حل راه یک قالب در و کرده ادغام
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 به نوعي به کدام هر که چرا. نداشت زماني ترتيب نيز، هاآن انجام و بود شده نهفته ریاضي آموزش هدف

 :است زیر شرح به انتخابي های حل راه. بودند شده تنيده هم در و مرتبط یكدیگر

 ؛... و تكویني یابيارزش تدریس، روش تعيين تشخيصي، یابيارزش منظور به جدولي تنظيم.       0 

 به رساني اطالع جهت ریاضي درس در آموزان دانش عملكردی های فعاليت یابيارزش فرم تنظيم.       1 

 اوليا؛

 ؛ ریاضي های فعاليت انجام از دروني لذّت و انگيزه ایجاد جهت ژتوني تشویق.       3 

 دانش در مثبت ی پنداره خود و خالقيّت ایجاد جهت دانریاضي دانش آموزان انجمن تشكيل.       4 

 آموزان؛

 و ریاضي محتوای درک توانایي ایجاد جهت ریاضي عملي -علمي کارگاه به ریاضي کالس تبدیل.       3 

 :زیر های فعاليت انجام

 آموخته مفاهيم و ها مهارت کاربرد منظور به آموزان دانش توسط آموزشي کمک وسایل ساخت.      3-0 

 شده؛

 آموزان دانش عالیق و نيازها ردی،ف های تفاوت براساس تكاليف و عملكردی های فعاليت یارائه.   3-1 

 رابطه در نظر مورد ریاضي آموزش و روزمره مسائل حل راه برآورد توانایي مبتكر، و خالق ذهن پرورش جهت

 دروس سایر با

 با همراه( سنجي والدین و سنجي همسال سنجي، خود)  ای الیه روش به ها فعاليت یابي ارزش.   3-3 

 پذیری؛ انتقاد یروحيه تقویت و اندیشيدن درست توانایي منظور به مناسب هایبازخورد یارائه
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 شنيداری و دیداری ی حافظه تقویت و دقت پرورش منظور به هدفدار تمریني های بازی انجام.   3-4 

 ها؛آن در نشاط وایجاد فراگيران

 ایجاد منظور به وزان،آم دانش توسط ساز دست وسایل و عملكردی های فعاليت از نمایشگاه برگزاری.   3-3 

 .   نياز حد در تخميني و ذهني محاسبات انجام در توانایي ایجاد چنينهم ساز، دست وسایل ساخت به عالقه

 راهكار های انتخابي  

 . کينم استفاده شكل مربع رنگي کاغد قطعه یک از توانيم مي کسرها مبحث آموزش برای

 کنيم مي باز دوباره و زنيم مي تا دیگر قطر از دوباره کنيم، مي باز و زنيم مي تا قطر قسمت از ابتدا را غذ کا یک

 مربع واقع در. کنيم مي باز و زنيم مي تا دیگر طول از سپس و کنيم مي باز و زنيم مي تا طول از سوم بار برای. 

 وچکک مربع شكل به که زنيم مي تا طوری سپس. شود دیده تقارنش محور چهار که زنيم مي تا طوری را

 . درآید

 تا دوباره کنيم، مي دوال و کنيم مي بازش و شود جمع مثلث بصورت که زنيم مي تا را مربع این طرف دو

 از یكي مثالً.  برگردانيم را مثلث چهار این توانيم مي. درآید مثلث تا چهار شكل به که کنيم مي باز و زنيم مي

 یک دهد مي پاسخ او است؟ رنگي شكل از قسمت چه مپرسي مي آموز دانش از و برگردانيم را ها مثلث این

 . داریم مثلث 4 ، دهد مي پاسخ او ؟ داریم مثلث تا چند کنيم مي سؤال باز و قسمت

 ( . 4/0) گوید مي پاسخ در ؟ است رنگي شكل این از کسری چه پس

 او از سپس.  گردانيم برمي را شكلها از تا دو دهيم آموزش آموز، دانش به را( 4/1) چهارم دو بخواهيم اگر

 دو و است چهارقسمت زیرا 4/1 دهد مي پاسخ آموز دانش. است رنگي شكل این از کسری چه کنيم مي سؤال

 . است رنگي آن قسمت
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 کل پس. است رنگي آن قسمت چهار برگردانيم را همه اگر. است رنگي 4/3 برگردانيم را قسمت سه اگر

 . شود مي رنگي 4/4 شكل

 سپس. کند درست را ایم کرده درست را که شكلي این از(  عدد 4 مثالً)  عدد چند خواهيم يم آموز دانش از

 . بچسباند مقوا روی را آنها

  ؟ دارد وجود مثلث تا چند کينم مي سؤال آموز دانش از

 . داریم مثلث 06 هم روی پس. داریم مربع تا چهار و مثلث تا چهار مربع هر در

 . است قرمز تا 8 <-------؟است قرمز اینها از تا چند

 . است قرمز 06/8 <------- است؟ قرمز کسرش چه

 . دارد هنری و آموزشي جنبه بعدی فعاليت   

 و زنيم مي تا قطرش از ابتدا. کنيم مي عمل قبل حالت مانند. کنيم مي آماده را رنگي شكل مربع کاغذ یک 

 طرف دو از. آید درمي کوچک مربع شكل به زنيم مي تا عرضش و طول از سپس زنيم مي تا دیگر قطر از بعد

 چهار.  کنيم مي باز زنيم، مي باال طرف دو از هم باز و(  بریم مي باال مثلث صورت به. )بریم مي باال سمت به

 هر تا. کنيم مي قيچي را وسط خط این دارد وسط خط یک ها مثلث این از کدام هر که ایم کرده درست مثلث

 .  شكل همين به نيز بعدی مثلثهای و د شو تبدیل کوچكتر مثلث دو به کناری ایمثلثه این از کدام

  بودند؟ مثلثي نوع چه مثلثها بزنيم برش اینكه از قبل کنيم مي سؤال آموز دانش از

 . است الساقين متساوی مثلث که گویند مي و دهند مي قرار هم روی را ساق دو آموز دانش جواب در

 .  زنيم مي تا ميان در یكي که یمدار مثلث 8 اینجا در
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 : داریم مثلث تا چند:  آموز دانش از سوال

  تا 8: جواب

 . آید  مي بدست کسری چه است؟ قرمز تا چند کنيم باز را یكي:  آموز دانش از سؤال

  8/1:  جواب

 .(  کنيم مي سؤال و کنيم مي باز را مثلها ترتيب همين به) 

 سؤال توانيم مي. آید مي دست به مربع یک ، چسبانيم مي چسب با و زنيم مي تا ميان در یكي را مثلثها این

  4/8 است؟ سفيد کسری چه و 8/4 ؟ است قرمز کسری چه االن که کنيم

 که فرمي هر به و بگذارد هم کنار و قرمز  آبي، زرد، مختلف رنگهای با کند، درست مربع تا چهار تواند مي

 .  بچيند هم کنار خواست دلش

 زنيم مي تا را قطرها قبل حالت مانند. کنيم مي استفاده شكل مربع کاغذ یک از نيز بعدی فعاليت شروع ایبر

 دو. شود درست مربع یک سپس و شود ایجاد مثلث چهار که زنيم مي تا عرض و طول از بعد و کنيم مي باز و

  ببرد را مثلثها این که خواهيم مي آموز دانش از.  کنيم مي باز بعد و بریم مي باال مثلث صورت به را مربع طرف

  دارند؟ هم به نسبت حالتي چه مثلثها این:  آموز دانش از سؤال

 .  هستند مساوی هم با که بينم مي دهيم قرار هم روی اگر: جواب

 با مثلثها این مساحت که کنند تجربه خودشان آموزان دانش تا دهيم قرار اوليه مربع روی را مثلثها تواینم مي

 کنار در برعكس را مثلثها سپس و چسبانيم مي را مربع ، است برابر گرفته قرار وسط در که مربعي مساحت

 .  چسبانيم مي آنها
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  است؟ گل بزرگ مربع از کسری چه است، وسط در که مربعي: آموز دانش از سؤال

 مثلثهای که شود مي متوجه تاس برابر هم با اینها که کرده امتحان و است داده انجام را برشها  قبالً چون

 .  است بزرگتر مربع مساحت نصف وسطي مربع مساحت بنابراین. است برابر وسط مربع با کناری

 . آید بدست بزرگتر مربع تا دهد قرار هم کنار در و کند درست شكل همين به چند تواند مي آموز دانش

 از تا 1 تا سر روی بریم مي کالس وسط را زآمو دانش پنج. دارد وجود کسرها یادگيری برای دیگری روشهای

  دارد؟ سر بر قرمز کاله آموز دانش از کسری چه پرسيم  مي حال. دهيم مي قرار قرمز کاله آنها

  3/1: جواب

  ؟ هستند کالس وسط در آموز دانش چند

  آموز دانش 3:  جواب

  دارند؟ برسر قرمز کالس آموز دانش چند

  آموز دانش 1:  جواب

  دارند؟ برسر قرمز کاله آموزان دانش از یکسر چه

  3/1: جواب

 : بپرسيد دیگری آموز دانش از و بگوید اکبر اهلل بار 6 و... ا سبحان بار 3 صلوات، بار 3 بخواهيد آموز دانش از

  ؟ بوده اکبر اهلل کسری چه بوده، الحمداهلل ذکرها این از کسری چه

 .  کند مي فعال را یاضير هوش تواند مي هم دیني تعليمات درس پس
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 چه که کنيم سؤال آموز دانش از و بچسبانيم کاغذ روی و کنيم تهيه را مثلثهایي مختلف رنگهای به توانيم مي

 یا 1/4 شود مي است قرمز آنها تای 4 و هستند عدد 1 تعدا به مثلثها اگر مثالً. هستند قرمز مثلثها از کسری

 کاغذ روی و....  مربع ، مثلث ، االضالع متوازی ذوزنقه، مثالً کنيم، يهته را مختلفي هندسي اشكال توانيم مي

 .  بپرسيم را مختلفي سؤاالت توانيم مي آموز داش از.  چسبانيم مي

 روی بر اشكال از کسری چه هستند؟ مربع شكلها این از کسری چه هستند؟ قرمز شكلها ازاین کسری چه

  دارند؟ تقارن محور ود اشكال از کسری چه و شوند مي منطبق هم

 .  پرسيد توان مي نيز دیگری سؤاالت ترتيب همين به

 اجرای راه حل ها

 هم و شود يم يمتفاوت یها وهيش از استفاده ازمندين یيابتدا یها هیپا در کودکان آموزش مسأله که جا آن از

 و( … و هيفرض يبررس کردن، ينيب شيپ کردن، مشاهده) ها مهارت از یا مجموعه از يدرس یمحتوا و نيچن

 فهم و مشهود جینتا به معطوف يعقالن کنش بروز به را کودکان تینها در که شود يم يسازمانده معلومات

 چگونه ما که بود نیا حوزه نیا در گروه یرو شيپ یها چالش لذا. دهد يم سوق ها ارزش و ها دانش قيعم

 به ستهیشا يصورت به را درس تياهم و هکرد عمل موثر صورت به مرتبط دروس سیتدر در ميتوان يم

 سیتدر کالس در ویسنار تاًینها آن، ينيبازب و( ویسنار) هياول درس طرح یاجرا از پس. ميبفهمان آموزان دانش

 .شد گذاشته ليتحل و نقد و و

 ای حرفه معلم یک بعنوان.  است تدریس عمل پيرامون جمعي پژوهش و مطالعه ساده زبان به اقدام پژوهي

 .  دارد وجود تدریس برای بهتری روش حتما! کن تامل خود تدریس روش در و ياب
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 و یها یدشوار به توجه با.است پرورش و آموزش سطح در خاص و جالب اقدامات از يكی اقدام پژوهي

 از استفاده و همكاران ی همه مشارکت و یهمكار دارد وجود آموزش و سیتدر راه سر در که يمشكالت

 .باشد يم مدارس سطح در گرفته صورت اقدامات نیبهتر از يكی گریهمد یها شهیاند

بررسي ویژگي های نظام آموزش و پرورش کشورهای مختلف نشان مي دهد که آموزش دوره ابتدایي در 

اغلب آنها از اهميت خاص برخوردار است و مهم ترین مقطع تحصيلي به شمار مي رود به همين دليل در 

ين آموزشي همگاني که شامل آموزش و پرورش دوره ابتدایي نيز هست، حق برخورداری قانون اساسي و قوان

همه کودکان برای پرورش کامل استعدادهایشان در اغلب ممالک شناخته شده است امروزه ضرورت و نقش 

ن دوره آموزش و پرورش را فقط در توسعه مهارت ها و قابليت ها شناختي به طور عام و آموزش و آماده کرد

کودکان برای ورود به مدارج تحصيلي باالتر خالصه نمي کنند بلكه آن را به طور خاص عامل و اساس 

 هرگونه تحول آغازین در عرصه رشد و توسعه اجتماعي فرهنگي و اقتصادی مي دانند.

 

 برنامه ریزی 

 آشنایي کامل دانش آموزان با مفهوم کسر ها   و برطرف شدن اشكاالت

 : اهداف کلی

 یادگيری –ایي کامل دانش آموزان با مفهوم کسر ها و  ایجاد تفكر و خالقيت در فرایند یاد دهي آشن

 : هدف اقدام پژوهی

 ایجاد تفكر در دانش آموزان -0

 پرورش قوه تخيل در دانش آموزان -1
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 تثبيت یادگيری با کمک تقویت تفكر -3

 : حیطه عاطفی

 باال بردن قوه تفكر در دانش آموزان -0

 دانش آموزان برای شرکت در کار گروهيایجاد عالقه در  -1

 ایجاد نگرش مثبت در فراگيران و تاکيد بر خواندن  و یادگيری -3

این درس به روش پرسش و پاسخ و روش نوین بارش مغزی انجام گرفت که با توجه به استفاده ی از 

تفاده ی معلم از و روزمره ی دانش آموزان و بيان آن ها به روش های مختلف و اس  تجربيات ساده و شخصي

بيانات و ایده های دانش آموزان و بازخورد آن توسط دانش آموزان ، به خوبي توانست معلم را به اهداف 

 .   تعيين شده ، برساند

 (  ویژگی های طرح درس ) سناریو    

 توجه ویژه به تفاوت های فردی در بين دانش آموزان        ·

 با دانش آموز  اهميت نحوه ی رفتار معلم         ·

 ایجاد جو دوستانه جهت جلوگيری از خستگي دانش آموزان          ·

 استفاده ی بهينه از حداقل امكانات          ·

 و کم حرف .  توجه به دانش آموزان ویژه         ·

 دانش آموزان جهت تدریس .  استفاده از تجربيات نو و به روز و در دسترس         ·
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 ارکت کليه ی دانش آموزان در امر تدریس .مش         ·

 تقویت هوش بينایي ، شنوایي و گویایي در دانش آموزان با طرح پرسش های گوناگون          ·

 زمان بندی نحوه اجرا 

سالم و احوالپرسي و حضور و غياب و توجه به حاالت روحي و رواني دانش آموزان و آماده کردن جو 

 دقيقه  ( 3رسي تكاليف   )  کالس برای شروع درس و بر

 دقيقه (  3ارزشيابي تشخيصي :  ) 

 و راهکارهای برای مقابله با آن ها روچالش های فرا 

 مشكالت در آموزش دانش آموزان دیر آموز 

 کمبود وسایل کمک آموزشي 

 نبودن زمان کافي برای بررسي موضوع 

 تاریخ ارائه درس:   ابتدایي  ام کالس:ن    نام معلم:                 نام مدرسه:              

  تعداد دانش آموز           عنوان موضوع : کسرهای مساوی                   درس: ریاضي پنجم نام 

 مكاشفه ای-روش تدریس : پرسش وپاسخ                     الگوی تدریس:تفكر استقرایي

 وسایل وموادآموزشي تخته سياه –ن گچ پاک ک –طلق شفاف  -مقوای سفيد   -کاغذ رنگي 

 هدفهای کلي درس دانش آموزان با کسرهای مساوی آشنا مي شوند

از شكلهای مختلف برای -دانش آموزان مفهوم کسرهای مساوی را درک مي کنند 

دانش آموزان مي توانند:یک کسر مساوی برای -کسرهای مساوی استفاده مي کنند 

چگونه نوشتن کسر -ای دو کسر مساوی شكل بكشندبتوانند بر -کسر داده بنویسند

 اهداف شناختي 
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 مساوی را بيان کنند

کاغذی را طوری تا کنند که نشان  –بتوانند شكل یک کسر را روی کاغذ رسم کنند

بتوانند از اعداد بزرگتر در نوشتن کسرهای مساوی نيز –دهنده کسر مساوی باشد 

 استفاده کنند

 اهداف مهارتي

مدت 

 ()دقيقه

به نوشتن  -آموخته های خود را در زندگي روز مره به کار مي گيرند

بتوانند مثالي برای کسرهای  -کسرهای مساوی عالقه مند مي شوند

 مساوی در زندگي شان بيان کنند

 اهداف نگرشي

  رسيدگي به –حضور وغياب -سالم واحوال پرسي با دانش آموزان 3

حله ایجاد انگيزه داستاني در مر -وضعيت روحي وجسمي دانش آموزان

بدین صورت تعریف مي کنيم: مادر علي ومریم کيكي برای آنها پخته بود 

.کيک را از وسط برید وصفش را به علي ونصف دیگرش را به مریم 

داد.علي ومریم کيک هایشان را نيم کردند تا نيم دیگر را فردای آن روز 

  بخورند

 آمادگي وایجاد انگيزه

برای کسرهای  –را در دو شكل متفاوت نشان دهيد کسر یک دوم  01

 کوچكتر ،مساوی وبزرگتر از واحد مثال بنویسيد

ارزشيابي 

 ورودی)تشخيصي(

کاغذی را که در آن دایره کشيده ام یک دوم آن را رنگ کرده ام در تخته  11

سياه نصب مي کنم واز دانش آموزان مي پرسم این شكل چه کسری را 

یند یک دوم بعد زیر آن مي نویسم یک دوم.بعد نشان مي دهد؟مي گو

روی کاغذ در تخته  یک طلق شفاف را که روی آن یک خط کشيده ام 

قسمت مساوی تقسيم کند  4سياه نصب مي کنم بطوریكه دایره را به 

 ارائه درس
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وکسر دو چهارم را نشان دهدو دانش آموزان ببينند.بعد از آنها مي پرسم 

مي گویند دو چهارم.بعد جلوی  حاال شكل چه کسری را نشان مي دهد

کسری که یک دوم نوشته ام دو چهارم را مي نویسم بعد مي پرسم آیا 

مقدار رنگي بيشتر شده؟جواب :نه سوال مي کنم آیا مقدار رنگي کمتر 

شد؟جوب :نه پس مقداررنگي همان است .پس یک دوم برابر دو چهارم 

دارند وتا کنند وبعد است بعد از دانش آموزان مي خواهم یک ورق کاغذ بر

را نشان بدهد. بعد از روی   نصف آن را هاشور بزنند تا کسر یک دوم

قسمت تاشده دوبار تا کنند تا کسر دو چهارم را نشان بدهد.بدین طریق 

دانش آموزان خودشان بصورت عملي مفهوم کسر مساوی را درک مي 

رم تبدیل مي پرسم چطوری یک دوم به دو چها  کنند بعداز دانش آموزان

مي شوداگر روش تبدیل را یک دانش اموز گفت او را تشویق ميكنندو 

ضرب کرده ایم تا یک  1توضيح مي دهم که صورت وخرج کسر را به عدد 

 دو چهارم بدست آمد. 

برای هر کسری مي توان یک کسر مساوی نوشت .در نوشتن کسر مساوی  3

 عدد ضرب مي کنيم برای یک کسر صورت ومخرج آن را در یک

جمع بندی ونتيجه 

 گيری

چند کسر روی تخته سياه نوشته واز یكي دو نفردانش آموز مي خواهم که  3

 برای هر کدام یک کسر مساوی بنویسند. 

 ارزشيابي پایاني

کتاب را در خانه مينویسيد .بعد چند کسر را روی  14تكاليف صفحه  3

در دفتر ریاضي بنویسند ودر خانه تخته سياه نوشته واز آنها ميخواهم تا 

 برای هر کدام کسر مساوی بنویسند.

 تعيين تكليف
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 تدریس

 گروه بندی دانش آموزان 

 سالم و احوال پرسي و حضور و غياب -0

 ایجاد انگيزه  -1

 توضيح راجع به  مناسبت های اخير  -3

 بررسي تكاليف دانش آموزان  -4

 ارزشيابي از قبل -3

 تعیین امکانات مورد نیاز

ه به این که این درس یک درس مهم مي باشد و همچنين تفاوت های فردی که در کالس با توج -

وجود دارد در مدت زمان محدود و عدم یادگيری دانش آموزان و رساندن دانش آموزان به اهداف 

 مورد نظر 

 ابزارهای الزم جهت نقد و بررسي انجام گرفته -

 برای تدریس هماهنگي های الزم انجام گرفت -

 و راهکارها برای مقابله با آن ها روی فرا چالش ها

 مشكالت در آموزش دانش آموزان دیر آموز 

 کمبود وسایل کمک آموزشي 

 نبودن زمان کافي برای بررسي موضوع 

  ها حل راه به بخشی اعتبار

 یهمه. باشدمي پژوهي اقدام یک بخش ترینمهم ها،حلراه اجرای انتخابي هایحل راه اجرای 

 این در هاکارراه اجرای که جاآن از. دارد مؤثر های حلراه اجرای به بستگي پژوه اقدام زحمات و هاتالش



 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

34 
 

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

  . درآورم

 2گرد آوری شواهد 

 به ایعالقه تحصيلي سال اوایل در آموزاندانش شد، هاشار موجود وضع توصيف بخش در که همانطور 

 نتایج در منفي تأثير امر این و نداشتندو مخصوصا مبحث کسر ها  آن به مربوط هایفعاليت و ریاضي درس

 تحصيلي سال پایان به مربوط که مطلوب وضع یعني قسمت این در اما. بود گذاشته شده یاد درس ارزیابي

 زیر شرح به کمي و کيفي های شاخص قالب در حاصله نتایج باشد،مي هاحلراه یاجرا از پس و شده یاد

 : گرددمي ارائه

 عملكردی های فعاليت یمشاهده خود، یروزانه های یادداشت بررسي با تحصيلي سال اواخر در

 پاسخ بندی جمع اردیبهشت، و اسفند دی، هایماه در کاغذیـمداد هایآزمون بررسي و آموزان دانش

 چگونگي مورد در نظرسنجي ینامهپرسش سؤاالت به اوليا پاسخ بررسي مصاحبه، سواالت به آموزاندانش

 بازخورد بررسي  طرح احرای از پس یادشده، درس پيشرفت و آموزان دانش ریاضي وتكاليف ها فعاليت انجام

 از تن چند نظر بررسي چنين هم آموزاندانش عملكردی هایفعاليت از بازدید هنگام همكاران، از تن چند

 محترمه مدیر بازخورد بررسي و نمایشگاه از بازدید هنگام آموزان، دانش های فعاليت مورد در همكاران،

  نظر مورد درس کاغذی -مداد های آزمون و ها فعاليت ریاضي، کار پوشه کالس، از بازدید از بعد آموزشگاه

 درس در آموزاندانش بسيارخوب پيشرفت نشانگر و بوده قبول قابل آزمون نتایج. 0: که گردید مالحظه

 و ریاضي درس به. 3. دارند را الزم دقت ریاضي تكاليف انجام در آموزاندانش. 1. باشدمي ریاضي

. 3. هستند راضي کاغذی ـ مداد آزمون نتایج از. 4. دهندمي نشان وافری یعالقه آن هایفعاليت

 کمک بدون را ریاضي آموزان،تكاليف دانش تربيش. 6. دهندمي انجام دقت به را عملكردی هایفعاليت

 هایفعاليت ثبت دفتر. 8. هستند آشنا دانانریاضي زندگي با حدودی تا. 1. دهندمي انجام اوليا از گرفتن
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 یزیاد عالقه ریاضي درس به مربوط آموزشي کمک وسایل ساخت به. 1. اندداشته نگه مرتب و تميز را، خود

 اوليای. 00. شوندمي حاضر ریاضي عملي -علمي کارگاه در شاد، یروحيه با. 01. دهندمي نشان

 تا زندگي در ریاضي کاربرد با. 01. کنندمي خرسندی ابراز آنان ریاضي درس پيشرفت از آموزاندانش

. 04. دهندمي ائهار نو هایایده ریاضي، تكاليف و هافعاليت انجام در. 03. هستند آشنا زیادی حدودی

 . کنندمي کمک یكدیگر به ریاضي هایفعاليت انجام هنگام

 نتیجه گیری

مبحث کسر  و ریاضي درس به آموزاندانش مندی عالقه افزایش کارهایراه آن، عنوان که حاضر تحقيق در 

 کمک بدون رهاکس و ریاضي مفاهيم یادگيری به مندیعالقه بر عالوه آموزان،دانش تر بيش است، بوده ها 

 در که آن ضمن دهند،مي نشان خودشان از زیادی یعالقه نيز، عملكردی هایفعاليت انجام به اوليا،

 زیادی حدودی تا نيز خود نوآوری و خالقيت قدرت از و شده برخوردار خوبي دقت از ها،فعاليت انجام

  هایآزمون بندیدرجه مقياس در آموزاندانش فراواني شود مي مشاهده چنينهم. کنندمي استفاده

 3از ،(درصد 11/16)نفر 1 به تحصيلي سال ابتدای در عالي( درصد 61/1) نفر 1 از: کاغذی ـ مداد

 11/16)نفر 1به خوب( درصد 38/03)نفر 4از ،(درصد 60/34)نفر 01 به خوب بسيار( درصد 33/00)نفر

 در صفر به ضعيف( درصد 38/03)نفر 4از و( درصد 16/1) نفر 1 به متوسط( درصد 31)نفر 03از ،(درصد

 و همكاران نظرات کاغذی، -مداد های آزمون از آمده دست به نتایج. اندرسيده شده یاد تحصيلي سال اواخر

 یپوشه بررسي و فراگيران ساز دست وسایل و ها فعاليت نمایشگاه از همكاران بازدید آموزان،دانش اوليای

 مي نظر مورد هدف به رسيدن در طرح این مطلوبيت گواه آموزشگاه هترممح مدیر توسط آنان، ریاضي کار

 .    باشد

 هر هدف با متناسب های فعاليت نوع و تدریس های روش تنوع: که گرفت، نتيجه چنين توان مي پایان در 

 در کهطور همان. دارد بسزایي تأثير ریاضي هایفعاليت انجام به آموزان دانش مندیعالقه ایجاد در درس،
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 کرده اجرا نظر مورد هدف به رسيدن جهت را کارهایي راه پژوهشگران، از هریک شد، اشاره کارها راه اجرای

 بود رسيده نتيجه این به خود پژوهش در( 0311)آقایي چون هم. بودند یافته دست مطلوبي نتایج به و بودند

 مؤثر آموزاندانش مشكالت حل در ،موجود امكانات تمامي از استفاده و فردی های تفاوت به توجه که

 های فعاليت و تكاليف یارائه برای که یافتم دست نتيجه این به طرح، اجرای از پس نيز من باشد،مي

 تأثير نيز، آنان عالیق و نيازها گرفتن نظر در فردی، های تفاوت به توجه بر عالوه آموزان، دانش به عملكردی

 نتيجه این به چنين هم. دارد آن هایفعاليت انجام و ریاضي درس به انفراگير نمودن مندعالقه در زیادی

 های بازی قالب در آموزان، دانش توجه و دقت پرورش و شنيداری، و دیداری حافظه تقویت که یافتم دست

 .   دارد ریاضي درس عملكردی های فعاليت انجام به آنان مندی عالقه افزایش در بسزایي تأثير هدفدار،

 و فكری انسجام و نظم اختالل موجب طبعاً ریاضي امتحان و کالس آور دلهره شرایط و ریاضي اباضطر 

 گاه وی که جایي تا شود مي آموز دانش در حافظه مؤثر نقش و اطالعات پردازش فرآیند شدن مختل

 باال ریاضي طراباض با فرد که ، رسد مي نظر به عالوه به. آورد نمي یاد به نيز را ابتدایي مسائل و بدیهيات

 در را واطالعاتي خبری قطعه پردازش که خود مرکزی محاسبه ظرفيت یا فعال 1 حافظه از تا قادرند کمتر

 مربوط و یافته سازمان های اندیشه جای به واقع در. کند گيری بهره مطلوبي نحو به ، دارد برعهده لحظه هر

 پردازش توانایي و عقالني ظرفيت از مهمي بخش ، ها اضطراب و ها نگراني از ناشي نامربوط و مزاحم افكار

 در. آورند مي فراهم را علمي عملكرد ضعف و بازدهي نقصان وموجبات دهند مي قرار تأثير تحت را اطالعات

 ، هادفيلد ولي ، است نشده انجام چنداني کار چند هر اضطراب و شناختي های سبک بين ارتباط بررسي

 با هایي گروه ميان در تا افتد مي اتفاق بيشتر ، وابسته ميدان افراد ميان در ترباال اضطراب که است معتقد

 اضطراب چگونه که شود بررسي تا است الزم زیادی مطالعات حال عين در.  ناوابسته ميدان شناختي سبک

 های ظرفيت از استفاده و علمي اطالعات پردازش های فرایند نيز و افراد شناختي های سبک با ریاضي

 .گيرد مي قرار تعامل در آنان عقالني
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 اطمينان)  ریاضي یادگيری توانایي به اعتماد بين داری معنا ارتباط که اند داده نشان بسياری های پژوهش

 ریاضي رفتار ، باالیریاضي اطمينان با افراد که طوری به ، دارد وجود ریاضيات در پيشرفت با(  ریاضي

 ولي نيرومند ارتباطي ریاضي اطمينان با ریاضي اضطراب که اند داده نشان  نشرم و فنما. دارند  نيز مطلوبي

 کلي رویكرد دارای مسائل در که هستند کساني( Field – dependent) وابسته ميدان افراد.دارد منفي

 اند مشكل دچار(  ساختارها تحليل و تجزیه)  خود اصلي بافت و محيط اجرا و عناصر جداسازی در و هستند

 شناخت و جداسازی در بيشتری قابليت و بوده تحليلي رویكرد دارای ناوابسته ميدان افراد که حالي در ؛

 و مربوط عناصر از را مزاحم اجزای و اطالعات توانند مي بهتر نتيجه در ؛ دارند سامانه یک سازنده عناصر

 انجام برای ریاضيات در کافي زمينه فقدان که ،دریافتند پژوهشگران از برخي. دهند تشخيص دهنده عالمت

 این بنابر. شد خواهند ریاضي اضطراب تقویت موجب ریاضي در نفس عزت کمبود و ریاضي های فعاليت

 فرد ، مختلف های موقعيت در ریاضي مناسب های فعاليت انجام به نسبت توانایي در تردید یا فقدان احساس

 شود نهادینه یادگيرنده در احساس این هرگاه و ادد خواهد قرار ریاضي اضطراب تقویت بروز معرض در را

 خواهد ایجاد او در کل در ریاضيات به نسبت نيز منفي تقلي طرز نوعي، ریاضي اضطراب به ابتالی بر عالوه

 ریاضي اطمينان احساس فقدان دليل به ریاضي خوب نسبتاً دانشجویان حتي که شود مي مشاهده گاه. شد

 .شوند مي واضطراب هراس دچار شرایط رد تغييری اندک با ، مناسب

 

 

 

 

 



 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

38 
 

 

 

 

 مآخذ منابع

 .فاطمي انتشارات شهریاری پرویز ترجمه پوليا، جرج ریاضي، خالقيت ـ0

 .فر دانش اضغر علي ـ جعفری اکبر علي ـ بهروش محمد ریاضي، تدریس روش ـ1

 .پرورش و آموزش وزارت به نشر ریاضي رشد مجالت ـ3

 .مرکز نشر ملكي، ناهيد ترجمه 0111 دهه در مدرسه ریاضيات( 0186) ویلسون وب هاوسون ـ4

 .ریاضي آموزش رشد مجله مدرسه ریاضيات مقدمات آموزش های روش بر نقدی مقاله ـ3

 .ریاضي آموزش رشد مجله مدرسه ریاضيات درسي برنامه محتوای تغيير زهرا، گویا ـ6

 .کرمانشاه ری،کشو ریاضي آموزش کنفرانس دومين مقاالت مجموعه ـ1

 .مشهد کشوری، ریاضي آموزش کنفرانس ينپنجم مقاالت مجموعه ـ8

 چيست؟ ریاضي آموزش اهداف مهدی، رحماني، ـ1

 آموزان دانش ریاضي یادگيری در ناتواني غالرضا، تبریزی، ـ01

 .ریاضي آزمایشگاه هراتي، قدیری، ـ00

 

 

 

 



 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

39 
 

 

 

 


