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 چكيده

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

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

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

 کند می ایفا عمومی نقش ریاضی به عالقه و یادگيری در مخصوصا که انگيزه بهترین و است انگيزه ایجاد

 که گفت توان می خالصه طور به.باشد می ریاضی پيشرفت در ریاضيات تارخ بيان و تاریخی های ریشه بيان

 از یكی ریاضيات  که طوری به. باشد می درسی مواد ینتر کارآمد و ترین اثربخش از یكی ریاضی، مفاهيم

 سير یدهنده نشان و انسان یاراده یکننده منعكس که است آدمی ی اندیشه های تراوش ترین عالی

 علم بنيادی نقش  .است زیبایی 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 ریاضی

 فنون و علوم پيشرفت به مربوط اهداف به نيافتن دست و ناتوانی ، ضعف موجب ریاضی یزمينه در آموزشی

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

 استرس و ترس دچار درس این از چنان ریاضی مفاهيم یادگيری در دشواری و تمرینی کم والدین، ایفشاره

. دهند انجام توانند نمی هم را ریاضی اعمال ترین ساده گاهی که دهند می نشان مقاومت خود از و شوند می
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 روشهای و ...... کالس ریاضی درس  در عالقه و ایجادانگيزهفوق راهكارهای چگونگی پژوهش اینجانب ..... در

را   درس این مسائل آسان حل و آموزانم دانش ریاضيات درس یابی ارزش در  استرسبرای کاهش   خالق

 مورد بررسی قرار داده ام. 

 نكات کليدی :

 راهكارها -استرس  –دانش آموز 

 

 

  مقدمه

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

 از و شوند می استرس و ترس دچار درس این از چنان ریاضی مفاهيم یادگيری در دشواری و تمرینی کم

 که حالی در.دهند انجام توانند نمی هم را ریاضی اعمال ترین ساده گاهی که دهند می نشان مقاومت خود

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

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

 موجب ریاضی استرس. است گوناگون های مثال و ها تمرین ارائه و ریاضی علم اوليه مبانی بر تاکيد مفاهيم،

 این. شود می آموزان دانش سردرگمی و نگری منفی ریاضی، عمليات انجام برای ذهنی یندهایفرآ ضعف

 از فراوان تشویش و استرس و ریاضی های ارزشيابی انجام در ناتوانی ریاضی، کالس از اجتناب با گروه

 دخترها به نسبت پسرها یا است مادرزادی ریاضی استعداد که تصور این. روند می طفره درس این یادگيری

 عقب موجب خالقيت درس نه است، منطق درس ریاضی درس یا و دارند ریاضی درس در بهتری عملكرد

 . شود می ریاضی علم یادگيری از آموزان دانش از برخی مقابله و نشينی
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 زوا پایه علوم در ویژه به افراد، علمی عملكرد بر هيجانی و روانی عوامل تأثير بودن جدی رغم به متأسفانه

 و شناخت که حالی در. نيست موجود فارسی زبان به باره این در توجهی خور در مطالعه ، ریاضيات جمله

 توجه مورد ریاضی های فعاليت ميدان در فراگيران بازدارنده یا برنده پيش(  بيرونی و درونی)  عوامل کنترل

 .  است پژوهشگران و مربيان والدین،

 و آموزشی مختلف های وضعيت با مقابله در فراگيران آشكار ی ها ختگیبرانگي و روانی های حالت تغيير

 برانگيختگی و هيجانی تأثيرات تا سازد می تر مصمم را ریاضی آموزش پژوهشگران به ریاضيات، یادگيری

 و علمی کنترل برای و شناخته – دانشجو یا آموز دانش خواه – ها یادگيرنده ریاضی رفتار بر را روانی های

 .آیند بر چاره پی در آن عملی

 بيرونی و درونی عوامل تأثير تحت که است مختلف های موقعيت در فرد ریاضی دانش بروز چگونگی بر ناظر

 ریاضی رفتار بازدانده و کننده تسهيل بردارهای نقش ترتيب به بيرونی عوامل و درونی عوامل. شود می واقع

 نمانده نصيب بی ، استرس یعنی ، بيستم قرن عمده مشخصه این از نيز ریاضيات دنيای. کنند می ایفا را

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

 که است مناسب ، ریاضی استرس به پرداختن از قبل اینک. سازد می محتمل علوم ی ها شاخه سایر از بيش

 شناسی روان متون در ؟ چيست استرس.  باشيم داشته کلی طور به استرس قولهم از روشن تصویری ابتدا

 که است نامطلوبی هيجانی حالت بيانگر استرس کلی طور به. است رفته کار به گوناگون معانی با استرس

.  است آینده حوادث وقوع از ترس آن بارز مشخصه و باشد می افراد روانی های کشمكش و فشار محصول

 در افراطی صورت به یا و نباشد معينی چيز به وابسته و بوده پراکنده و مبهم تشویش، و ترس این چنانچه

 .  گویند نوروتيک استرس را آن آید
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 خود های توانایی اعمال از احتمالی وخطرهای مشكالت با رویارویی در که گيرد قرار وضعيتی در فرد هرگاه

 ارزشيابی در شرکت یا لغزنده سطح روی رانندگی مانند. شود می قلمداد مضطرب او گاه آن باشد، نامطمئن

 عالوه به. است مضطرب افراد های ویژگی از یكی کارها نتيجه از ناخوشایند انتظار به تمایل اصوالً... و ریاضی

 افراد که طوری به ؛ مربوطند یكدیگر به نحوی به افسردگی و استرس گرفته انجام های پژوهش بنابر ،

 . هستند مضطرب الباًغ افسرده

 بيان مسئله

 در ، هستند آن از ناشی عوارض و استرس دچار نحوی به که کسانی بسيارند که اینست، توجه قابل نكته 

 به حال. آیند نمی بر آن بهبود صدد در طبعاً و ندارند خویش روانی وضعيت از درستی شناخت که حالی

 می پرداخته ریاضيات یادگيری و آموزش در استرسو انیرو فشار یعنی اصلی بحث عناوین و ها پرسش طرح

 آموزش موقعيت در چه ، ریاضی محتوای با رویارویی هنگام به که است روانی وضعيتی ریاضی استرس. شود

 معموالً وضعيت این. آید می پدید افراد در ریاضی رفتار سنجش یا و ریاضی مسائل حل در چه ، یادگيری و

 می تفكر ایست نتيجه در و روانی وتنش تحميلی افكار ، فكری نابسامانی و اختالل ، زیاد نگرانی با توأم

 را نامربوط افكار هجوم و پرتی حواس ميزان تواند می ویژه طور به ریاضی استرسو کلی طور به استرس.باشد

 تحریف جبمو اطالعات پردازش فرآیندهای و ذهنی های ساختار در اختالل ایجاد با و دهد افزایش ذهن به

 افراد وعملكرد استرس درباره گرفته انجام های پژوهش. شود ریاضی های مقوله و ها پدیده از افراد ادراکات

 کاهش موجب روانی فشارهای کلی طور به و افسردگی ، استرس که است واقعيت این بر نيرومندی گواه

 خواسته تكاليف که هنگامی ویژه به ، دشو می گوناگون های واقعيت با مقابله در اشخاص مؤثر و مفيد رفتار

 ای پدیده مثابه به را ریاضی کالس در باال استرس وجود. باشند بيشتری فكری های گام دارای شده

 جمله از)  قوی های هيجان چگونه که کند می بحث و پذیرد می مدت دراز تأثيرات با مهم بسيار و خطرناک

 و بشوند فرد مفيد عملكرد در نقصان و استدالل قدرت و اییتوان ایست موجب توانند می(  ریاضی استرس
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 گرفتار آنها در مضطرب شخصی که است باطلی دورهای نمایشگر زیر شكل. سازند گرفتار باطل دوری در اورا

 از است عبارت( Z-demands) آن فكری های گام یا تكليف یک پيچيدگی  جانستون این بنابر.شود می

 یک آميز موفقيت حل برای اش قبلی های آموزش اساس بر ، آموز دانش ترین توان کم که هایی گام تعداد

 تواند نمی نتيجه در شده استرس دچار ریاضی های فعاليت درانجام آموز دانش.  کند می طی ، تكليف

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

 . ندارد همراه به او برای را ریاضی مفاهيم دار معنا یادگيری زیاد تالش این که حالی

 در موفقيت عدم از نگرانی و بيم و شود می وافسردگی نااميدی دچار دور ین ا در شدن گرفتار با ترتيب بدین

 همزمان باطلی دورهای آنگاه و دهد می افزایش چشمگير ای گونه به را او ریاضی استرس ميزان ، ارزشيابی

 می ریاضی از اجتناب موجب که داند می عاملی مثابه به را ریاضی استرس  لئون. داد خواهند رخ هماهنگ و

 و معكوس ارتباطی فرد ریاضی پيشرفت و ریاضی دانش زمينه با ریاضی استرس ميزان که است معتقد و شود

 . دارد مستقيم ارتباطی ریاضی از اجتناب با

 ریاضی پيشرفت در کننده بينی پيش عامل عنوان به تواند می افراد در ریاضی استرس سطح ميزان ینا بنابر

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

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

 یعنی " است تكليف در پيچيدگی متوسط حد ، تكليف یک حل برای انگيزه ميزان بهترین "  شده

 با متوسط حد در پيچيدگی اما ، دارند منفی همبستگی انگيزه ميزان با زیاد پيچيدگی یا کم پيچيدگی

 . دهد می نشان مثبت همبستگی انگيزه ميزان

 ریاضی استرس بيماری به ابتال معرض در را فراگيران است ممكن چگونه ، والدین و علمانم ریاضی دانش

 رفتار جمله از مختلف های فعاليت انجام برای را معتدل استرس نوعی  پژوهشگران از برخی ؟ دهد قرار
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 کلی طور به یادگيری و کار عرصه در پایين استرس با افراد که ومعتقدند دانند می ضروری و مناسب ریاضی

 فراهم را پيشرفتشان موجبات هرگز مالیم استرس این که جایی تا هستند تفاوتی وبی خونسردی نوعی دچار

 .آورد نخواهد

 ها هدف به نيل برای طبيعی ای مقوله و بشر حيات پویایی الزمه معتدل و شده کنترل استرس که چند هر

 یابنده رشد و سالم تفكر جریان مخل که است مرضی ساستر یا باال استرس از سخن اما ، است بشر تكامل و

 به را استرس چنانچه. گيرد می قرار او علمی های فعاليت برابر در جدی مانعی صورت به و باشد می فرد در

 فراگيران از بسياری تردید بدون ، بدانيم ریاضيات یادگيری و آموزش عرصه در ناپذیر اجتناب عاملی مثابه

 .شد خواهند خود ریاضی عملكرد در نیناتوا و عجز دچار

 توصيف وضع موجود

آموزشگاه  دبير ریاضی  است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم. و هم اکنون  ...........اینجانب 

 شده، یاد تحصيلی سال اوایل در: است زیر شرح به ، بود کرده مشغول خود به را مرا ذهن آنچههستم.  ..........

 شاهد زنگ، این در که معنا بدان. کردمی جلب خود به مرا توجه ریاضی، زنگ در آموزان دانش اررفت همواره

 صحبت یكدیگر با زنگ این در آموزان دانش از بعضی. بودم آنان یحوصله بی و رفته درهم هایچهره

 آموزاندانش از تا چند گرفتند،می را کالس از رفتن بيرون یاجازه مورد بی ها آن از برخی کردند،می

 هنگام و آوردندنمی را شانریاضی کتاب اوقات گاهی. زدند می چرت گذاشته خود ميز روی را سرشان

آنها در ارزشيابی هایی که به عمل می آوردم دچار استرس . رفتندمی راه کالس در دائم ها،تمرین انجام

 به نسبت آنان توجهیبی و تحرکیمک کرد، می متعجّب مرا چيز هر از بيش چه آن واقع درمی شدند. 

 های فعاليّت دادن انجام برای و بودند تحرّکپر و فعال دیگر های زنگ در هاآن زیرا بود، ریاضی درس

 کامل خوبی، به را نظر مورد هایفعاليت و داده  نشان خود از زیادی رغبت و ميل دیگر هایدرس به مربوط

 مربوطه هایفعاليت و تكاليف بودند، فعالغير که این بر عالوه ریاضی درکالس  اما دادند،می انجام تميز و
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 مشاهده دهند، انجام تا شدمی ارائه عملكردی هایفعاليت که زمانی!  دادند نمی انجام مرتب و کامل نيز را

 ضیریا درس به نسبت قدر این ها آن که این از. دهند می انجام نامرتب و دقتبی حوصله،بی که کردممی

 اعتنابی   نظر مورد درس به که هست مشكلی حتماً کردممی احساس. شدم می متأثر بودند، توجهبی

 علوم از یكی ریاضی درس که این به توجه با شد جلب تربيش مسأله این به توجهم دليل همين به هستند،

 افت باعث تنها نه نهایت، در شده، یادگيری ناتوانی به منجر درس، این به عالقه عدم شود، می محسوب پایه

 و ضعيف ی خودپنداره تشكيل آموزان، دانش تحقير و سرزنش به بلكه شود، می بودجه اتالف و تحصيلی

 به را آنان بسا چه و. اندازد می مخاطره به نيز را شانروان سالمت و انجاميده آنان نفس عزت کاهش

 و شده کشانده خانواده و خانه به آموزان، دانش و مدرسه از مشكالت، این. بكشاند ناموفق دفاعی های مكانيزم

 به که است سختی آسيب ها،این  یهمه حاصل و پراکند می زندگی فضای همه در را ناخشنودی و استرس

 تعهد و الهی خطير یوظيفه اساس بر و رو، این از( 7،ص1114تبریزی،.)شود می وارد جامعه روانی بهداشت

 را  آنان گی عالقه بی علل ابتدا کردم سعی داشتم، آموزانم دانش برابر در که ئوليتیمس احساس و خود شغلی

 شد می مطرح برایم که ایمسأله.  ورزم مبادرت آن حل به سپس و نموده یابیریشه ریاضی درس به نسبت

 چه شپژوه این هدف راستای در کالس، های فعاليت در آموزان دانش بودن محور به توجه با بود؛ این

 های فعاليت و ریاضی درس به آموزان دانش مندی عالقه ميزان تا نمود ارائه توان می را عملی کارهایراه

 استفاده با تر،روشن عبارت به ؟دانش آموزان در این درس کاهش یابد  استرسو  شود بيشتر آن به مربوط

 به مربوط های فعاليت انجام در اگيرانفر فعال شرکت برای مناسبی یزمينه توان،می هاییروش چه از

 بودم آن پی در است، بوده عمل در پژوهش  نوع از که حاضر تحقيق در بنابراین، نمود؟ فراهم ریاضی درس

 مسأله ایجاد بر مؤثر عوامل شناسایی هدف با الزم یها داده آوری جمع به علمی معتبر ابزار از استفاده با تا

 به مناسب، بخشی اعتبار و انتخاب از پس تا پرداخته، آن حل برای نياز مورد های حلراه به یابیدست و

و نگرانی را در  استرسچگونه توانستم : » است این حاضر پژوهش  عنوان اساس، این بر. بپردازم ها آن اجرای
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 در قهعال افزایش و انگيزه ایجاد آن، اصلی هدف و«  یادگيری درس ریاضی دانش آموزانم کاهش دهم؟

 در فراگيران پيشرفت و آن عملكردی های فعاليت انجام و ریاضی درس به نسبت شده یاد آموزان دانش

 . باشد می نظر مورد درس های ارزشيابی

 گزارش :اهداف 

 اصلی :هدف 

 استرس دانش آموزان در درس ریاضیکاهش 

 جزئی :اهداف 

 سترس دانش آموزان در درس ریاضی علل ابررسی 

 روش هایی جهت کاهش استرس دانش آموزان در درس ریاضیبكارگيری 

 با شاخص  :مقایسه 

 مقایسه با شاخص بایستی استرس دانش آموزان در درس ریاضی کاهش و یادگيری آنها افزایش یابد .در 

 اهميت موضوع

 ریاضی رفتار دهی شكل در مؤثر ای گونه به تواند می برونی عاملی مثابه به مناسب آموزشی شيوه اتخاذ

 تقابل و تعامل محصول پویا و یابنده رشد ریاضی رفتار که آنجایی از. نماید عمل ویاندانشج و آموزان دانش

 عوامل به توجه بدون ریاضی های ومهارت مفاهيم آموزشی شيوه این بنابر ، است درونی و برونی عوامل مؤثر

 در را لوبمط وری بهره طبعاً و است علمی غير امری ها یادگيرنده فردی های تفاوت ویژه به ، درونی

 . داشت نخواهد همراه به ریاضيات یادگيری
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 است اهميت خور در شاگردان روحی و هيجانی حاالت به نسبت ریاضی مربيان و معلمان بينش ميان این در

 مطلوبتر و بيشتر مشارکت زمينه ، شایسته کالسی هاب فعاليت و آموزشی مناسب روش انتخاب با تا

 و تدریس در آنان آموزشی شيوه و معلمان علمی اقتدار تردید بدون پس .آورند فراهم را خود فراگيران

 کلوت. بشود آن زدایی تنش یا و درافراد ریاضی استرس تشدید موجب تواند می ریاضی های فعاليت هدایت

 به ؛ دارد وجود آموزشی شيوه اتخاذ و ریاضی استرس  بين معناداری ارتباط و تعامل که برد پی پژوهشی در

 در ، برند می بيشتری سود آموزش در توصيفی شيوه از ریاضی باالی استرس سطح با دانشجویان که طوری

 .اند یافته تر مفيد را اکتشافی شيوه پایين استرس با دانشجویان که حالی

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

 با محيطی در روشن، ساختارهای با وتدریس آموزش به توصيفی نگرش ، رو این از. هستند ریاضی گيری یاد

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

 با جدل و بحث و علمی ایه مناقشه به زیادتری تمایل باالتر ریاضی اطمينان از برخورداری با اندک استرس

 که هایی کشمكش چنين با شدن درگير از ریاضی اطمينان فاقد فراگيران که حالی در ، دارند خود معلمان

 موجب که ، اکتشافی آموزش شيوه که رسد می نظر به منطقی این بنابر.  بيزارند هستند زا استرس طبعاً

 ریاضی اطمينان از که است تر مناسب فراگيرانی رایب شد، خواهد آور دلهره محيطی شرایط  بسط  و ایجاد

 انجام برای کاری کوچک های گروه تشكيل ضمناً. برخورداند کمتری ریاضی استرس نتيجه در و باالتر

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

 و کند ایجاد ها کالسی هم ميان در مشارکتی های یادگيری برای را مناسبی صتفر تواند می گروه ، معلم

 گان یادگيرنده ریاضی دانش نتيجه در. شود افراد ذهنی های آمادگی و مفهومی  های طرحواره رشد موجب

 . شود می تر گسترده



 

اهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش فایل فقط برای مشاین 

و پژوهشی آسمان مراجعه ی تخصصی دبیر ریاضی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علم

 www.asemankafinet.irکنید .

13 
 

 و یابد افزایش نفراگيرا ریاضی اطمينان و اتكایی خود شاید دغدغه بی نسبتاً محيطی در ترتيب بدین

 وکار ریاضی فهم نسبی قابليت و توانایی که شود ایجاد باور این باالتر استرس با افراد از متجانس درگروهی

 کالس روانی وضعيت و ها قابليت به توجه با که کند می اقتضا معلمی هنر و تجربه ، دانش. دارند را ریاضی

 پروژه انجام و کارگروهی ، اکتشافی ، توصيفی روش لشام آموزشی های شيوه از ومتناسب متعادل تلفيقی

 که است بدیهی. اورد می فراهم  را ریاضی رفتار بخشی لذت موجبات ، درس حوصله در علمی کوچک های

 ای مالحظه قابل نحو به ریاضی استرس تخفيف و کنترل در ریاضی کار شدن بخش مسرت از ناشی لذت

 .است مؤثر

 گرد آوری شواهد یک

 به که است مسأله بيان از مهمی بخش ،1 شواهد یا موجود وضع توصيف است، معتقد( 1114)اللهی سيف 

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

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

 .  نمودم استفاده کمّی و کيفی

 موجود وضع کيفی های شاخص. الف      

        مشاهده - 1

و همچنين ميزان  ریاضی درس به نسبت آموزاندانش یعالقه ميزان از تربيش آگاهی منظور به      

 ورق هر و نموده تهيه ریاضی های فعاليت ثبت نام به ایدفترچه ،این درس ارزشيابی های آنها در  استرس

 در فردی و گروهی مختلف های فعاليت آموزان دانش که هنگامی و دادم اختصاص آموزیدانش به را آن

 :روز چند و ماه دو از بعد. کردم می یادداشت و نموده مشاهده را آنان رفتار دقت، با دادند، می انجام کالس
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 چنين خود، پژوهشی روزانه های یادداشت ررسیب و ریاضی زنگ در آموزانم دانش های فعاليت یمشاهده با

 نشان رغبتی خود از ریاضی درس به مربوط گروهی های فعاليت در شرکت برای آموزان دانش:دریافتم

 ریاضی، درس عملكردی های فعاليت انجام در. نداشتند را کافی دقّت ریاضی های تمرین انجام در. دادند نمی

 . نداشتند توجه ریاضی تدریس هنگام آموزشی کمک وسایل به.. دکردن نمی همكاری خود دوستان با

 مصاحبه با اوليا – 2

 درس با رابطه در فرزندشان از مندی گله و کالسم، به آموزان دانش اوليای از بعضی مكرر مراجعات بررسی با

 گیعالقهبی برازا ریاضی درس به نسبت. بودند ناراضی شده یاد درس های ارزشيابی نتایج از:دریافتم ریاضی

 کمک با ریاضی تكاليف. بود همراه اوليا نارضایتی و تأخير با منزل، در ریاضی تكاليف انجام.کردند می

 . شد می انجام خود ترهایبزرگ

 صحبت با دانش آموزان – 3

آنها در این درس  استرسو همچنين ميزان  آنها یعالقه ميزان مورد در آموزان دانش از سنجینظر با

 زنگ آموزان دانش از تن چند از نقل به. نداشتند مثبتی نگرش ریاضی درس یادگيری به نسبت: ریافتمد

 . بود کننده خسته ریاضی

 انجام دقت با را عملكردی های ارزشيابی:  دریافتم ریاضی ارزشيابی از حاصل نتایج بررسی با چنينهم

 چندان عملكردی هایارزشيابی نتایج. نداشتند عملكردی های ارزشيابی انجام به ایعالقه. دادندنمی

 . نبود بخشرضایت

 بررسی سوابق تحصيلی  – 4

 پيشرفت کارنامه در ریاضی درس ارزیابی: دریافتم نيز ها آن گذشته سال تحصيلی پيشرفت کارنامه بررسی با

 . نبود بخش رضایت چندان آنان از برخی گذشته سال تحصيلی
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: آمد دست به زیر هاییافته نيز گذشته سال انمعلم یویژه نامهپرسش پاسخ بررسی  با این، بر عالوه

 گذشته سال در.  نداشتند چندانی رضایت ازآنان برخی ریاضی های فعاليت انجام از نيز گذشته سال انمعلم

 ينچنهم. دادند نمی نشان خود از رغبتی ریاضی درس مفاهيم یادگيری به نسبت آموزاندانش از بعضی نيز

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

 . بودند نداده انجام دقت

  موجود وضع کمّی های شاخص. ب

 ارزشيابی نمرات – 5

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

 ریاضی درس ارزشيابی نتایج بررسی به متمرکز ی مشاهده روش از استفاده با: گردد می ارائه زیر شرح

 را، ریاضی ارزشيابی سؤاالت ی همه آموزان،دانش کل از نفر 2فقط: بود چنين آمده دست به نتایج. پرداختم

 حد در نفر 11 داده، پاسخ خوب، حد در نفر 4 و خوب بسيار حد در نفر 1! بودند داده انجام کامل و صحيح

 تمرینات به توجه با و گذشت می تحصيلی سال از که ماه 1 از بعد متأسفانه،. بودند ضعيف نفر 5 و متوسط

 .   رسيد نمی نظر به قبول قابل امر این شد، می انجام کالس در که زیادی

   نامه پرسش. 6

 تریگسترده یدامنه ابراز به تا دهد می اجازه دهندهخپاس به پاسخباز ینامهپرسش که، این به توجه با 

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

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

 هایی روش چه با شما نظر به.      1: بود گونه بدین سؤاالت. نمایند مكتوب آن در را ودخ نظرات تا دادم قرار

 ریاضی درس وضعيت از آگاهی جهت.      2 باشيم؟ داشته شاداب و نشاط با ریاضی کالس توانيم می
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: بود چنين نظرخواهی، نامهپرسش به اوليا پاسخ از نمونه چند دهيد؟ می پيشنهاد را هایی روش چه فرزندتان

 فعاليت دفتر در آموزان دانش کالسی فعاليت نتایج یادداشت دیوار، روی آموزان دانش های فعاليت نصب

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

 کمک وسایل توان می چگونه.      1: بود چنين نامه،پرسش این سؤاالت. دادم قرار ایشان اختيار در و نموده

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

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

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

 . ریاضی مفاهيم از برخی تدریس در فكری

 ادبيات تحقيق – 7

    ریاضی استرس در ارزشيابی در درس  ایجاد در موثر عوامل -الف 

 :والدين فشارهاي ـ1

 گروهی.است   انكار غيرقابل و موثر بسيار سهمدر و درس از اندانش آموز استرس در والدین نقش است بدیهی

 فرزندشان به را خود نگرش   و احساس این اند بوده کند و ضعيف ریاضی درس در خود که مادرهایی و پدر از

 و ترس دچار را آنان فرزندشان توان از خارج   توقعات و فشارها با نيز دیگر گروهی یا کنند می منتقل نيز

 . کنند می استرس

 :انمعلم آموزش   شيوه  ـ2

 های توانایی و ها استعداد ميزان و آموزان دانش روانی -ذهنی موقعيت   گرفتن نظر در بدون انمعلم از گروهی

  گونه این در. است خارج کالس شاگردان بيشتر عهده از که کنند می طرح کردن حل برای   مسائلی آنان،
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 وازده و بدبين خود   عملكرد و استعداد به نسبت و کنند می انیناتو و کفایتی بی احساس آموزان دانش موارد، 

 . شوند می

 :رياضي هاي كتاب محتواي  ـ3

 سخت   ریاضی، مفاهيم یادگيری که است ای گونه به ریاضی های درس ترتيب و کتاب محتوای نيز   مواردی در

 .شود می آموزان دانش سردرگمی و گيجی موجب و کند می جلوه

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

 . فهمند  نمی چيزی که کنند می احساس آنان زیرا شود، می ریاضی درس از آموزان دانش بيزاری 

 :منفي تجارب  ـ4

 اشتباه، تدریس های روش گير،سخت و جدی انمعلم ذهنی،   های زمينه پيش ریاضی، درس از پایين های نمره

 موجب توانند می همگی درپی، پی پيچيده های ارزشيابی و اندانش آموز   ذهنی رشد مراحل به نكردن توجه

 . شوند ریاضی درس به   نسبت آموزان دانش بدبينی

    ریاضی آموزش اشتباه های شيوه -ب 

 داشته نياز کردن حفظ به که آن از   بيش هک است درسی ریاضی:یادسپاری به بر اندازه از بيش تاکيد ـ1

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

 . باشد مدنظر نخست وهله در باید درس

 درک به نياز ریاضی درس سواالت   به دادن پاسخ و کردن حل مساله:گویی پاسخ در سرعت بر تاکيد  ـ2

 را مشكلی توان نمی دهيد، پاسخ سریع که آموزان   دانش بر آوردن فشار با پس. دارد معلم پرسش و مساله
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 و کفایتی بی احساس کند، می عمل دیگران از کندتر قدری که آموزی   دانش موارد، گونه این در.کرد حل

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

 نشوند، متوجه آموزان دانش و کند تكرار بار چند را درسی   که این از یمعلم که آید می يشپ مواردی در

 را ریاضی مفاهيم تر آهسته و دهد تغيير را خود روش معلم همين اگر اما. شود می سرخوردگی و ناکامی 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 اختییكنو  -1

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

 فروشگاهی. کنند حل را الهمس آن که باشد داشته   انتظار و دهد قرار زندگی روزمره عينی شرایط در را آنها

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

 آن درباره تصوری هيچ دانش آموز که ذهن، از دور مثالی تا است تر درک قابل   و عينی ملموس، بسيار ابتدایی

   . ندارد ذهن در

 آسـان   و مسالـه درک بـرای نـيسـتند، انتزاعی مسائل درک به قادر هنوز شان نیذه رشد دليل به   آنها

 . کرد استفاده ملموس های روش از باید آن سازی

 :زندگی در ریاضی کاربرد از درست درک نداشتن  ـ4

 عالقه د،بندن کار به و بشناسند روزمره زندگی در را ریاضی   از استفاده موارد آموزان دانش اگر است بدیهی

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

    فردی عوامل - ج

 :نفس به اعتماد کاهش ـ1
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 به اعتماد کاهش موجب آن حل راه و مساله درک ریاضی، اوليه   و اصلی عمل چهار انجام بر نداشتن تسلط

 از بيزاری و عالقگی بی ندانستن،) ضعيف چرخه این و شود می ریاضی درس   یادگيری در آموز دانش نفس

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

 . شود می آینده   در( غيره

 :کمبود و ضعف حساس ا  ـ2

 تصور آنها. هراسند یم سياه تخته پای کردن اشتباه از ندارند، عالقه ریاضی   درس به که آموزانی دانش اغلب

  قرار هایشان کالسی هم خنده و تمسخر مورد دهند، جواب درست را سوالی پاسخ نتوانند اگر   کنند می

 .گيرند می 

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

    انمعلم ونقش ریاضی استرس 

 درس   از آموزان دانش استرس بروز در معلم( غيرکالمی و کالمی) آشكار و پنهان هایرفتار   است بدیهی

 موجب ترشرویی و آميز توهين   جمالتی با یا کند می اخم ناخودآگاه معلم که زمانی. دارد زیادی تاثير ریاضی

 در .  دارد بازمی مساله یا پرسش نهایی جواب   به دستيابی از را او شود، می شاگرد نفس به اعتماد کاهش

 معلم تدریس های شيوه ضعف موجب آموزان دانش به ریاضی درس صحيح آموزش   از استرس نيز، مواردی

 کنند می   تصور نيز انمعلم از گروهی. آورد می وجود به آموزان دانش در را استرس های ریشه   و شود می

 .بفهمند   را آن باید انآموز دانش تمامی که است ساده قدری به ابتدایی مقطع ریاضی

. داشت نخواهند آنها از را   مورد بی انتظار این باشند، آشنا اندانش آموز ذهنی رشد مراحل با اگر که حالی در

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

 .است ریاضی آموزش های گام نخستين تقسيم
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 بي عالقگي به رياضي

 ترس از امتحان

 عدم اعتماد به نفس

ترس  دانش آموز 

 از معلم

 صميمت كم با دانش آموز
 روش نامناسب تدريس

 معلم

 سرعت تدريس

 شاداب نبودن كالس و مدرسه

اولياي 

 مدرسه

 ز ناظم و مديرترس ا

 حجم زياد كتب

روش تدريس 

نامناسب و 

ترس و عدم 

اعتماد به نفس 

 دانش آموز

 اولياي دانش آموز

 توقع زياد

 فشار روي فرزند براي نمره

 دانش آموزان

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

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

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

 تجزیه  تحليل اطالعات

 برای تجزیه و تحليل اطالعات با استفاده از نمودار استخوان ماهی به تجزیه و تحليل اطالعات پرداختم :

 

 

 

 

 

با توجه به نمودار باال فشار زیاد روی دانش آموزان از سوی والدین و روش تدریس نامناسب و حجم کتب  

 در ارزشيابی و امتحان درس ریاضی می باشد . درسی از دالیل اضطراب دانش آموزان
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   پيشنهادی های حل راه

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

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

 :یافتم دست زیر پيشنهادی هایحل راه به همكاران اب

        شنيداری و دیداری حافظه تقویت و دقّت پرورش.   1 

 خوب ابتدا در باید پس آوریم، خاطر به توانيمنمی نبينيم خوب را چيزی تا است معتقد( 1119) بيگی ميرزا

 تمرکز. است الزم کنجكاوی و کامل ذهنی حضور شنيدن، خوب و دیدن خوب برای. دهيم آموزش را دیدن

 راه باید فقط باشد، دقت و تمرکز دارای تواندمی فردی هر و بوده اکتسابی بلكه نيست ارثی یا ذاتی حواس،

 پرورش جهت الزم کارهایراه که آن مگر افتدنمی 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 اجتماعی روابط بازی، در که است معتقد( 1116)خانیفضلی

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

 آموزان دانش برای را یادگيری همه، از مهمتر و کندمی تقویت آموزاندانش در را خالقيت و مسأله

 که، بودند کرده کسب را ایتجربه چنين نيز،( 1115)ابراهيمی و(  1117)رضوانی. سازدمی بخشلذّت

 . دارد آموزان دانش ریاضی درس یادگيری ميزان در بسزایی تأثير تخصصی، هایبازی اجرای

  یاضیر زنگ در نشاط و شادی ایجاد.   3  

 نقطه. است فضاسازی و مطلوب ارتباط ایجاد شروعی، هر یالزمه که است معتقد( 1116)خانیفضلی

. آورد وجود به آموزاندانش در نشاط و هدفمندی با توأم ایانگيزه تا دارد نياز خاص هنرمندی به شروع
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 ودیعه به هاآن در را کمال و لمع یافتند، نشاط هادل که هنگامی: »گوید می االنوار بهار از اقتباس با وی

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

 با که بود رسيده نتيجه این به خود، پژوهش انجام از پس نيز( 1111)عزیزخانی.« نيستند علم فراگيری

 .داد افزایش ریاضی، درس به را آموزاننشدا مندیعالقه توانمی شاد، محيط ایجاد

      رياضي دروس در آموزاندانش خالقيت پرورش جهت ابتكاری هایطرح از استفاده. 4

 و درخشان استعدادهای پرورش که، است عقيده این بر خود، تحقيق از حاصل نتایج در( 1112)کفاشی

 های پيشرفت که هستند کسانی خلّاق افراد که اچر. 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 مثبتی 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، می قبل هایسال در خود تجربيات حاصل که را زیر هایفعاليت آموزان، دانش در مسئله حل توانایی

 : نمودم پيشنهاد را

 تربيش یعالقه و انگيزه یجادا و خالقيّت دقّت، پرورش منظور به دان ریاضیدانش آموزان  انجمن تشكيل

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

 نيز ریاضی تكاليف و ها فعاليت نوع یکننده تعيين حتی و سؤال چند طراح گاهی دیگر، آموزاندانش

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

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

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

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

 راه اثربخشی توان و قدرت به بستگی شد،می حاصل موجود وضعيت در که تغييری و موفقيت ميزان

 پيشنهادی، هایلح راه ميان از ریاضی آموزش اهداف به توجّه و دقّت با اساس، این بر. داشت هاحل

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

 چند یا یک زیر، هایحل راه از کدام هر بطن در چنين، هم. نمودم ارائه حل راه یک قالب در و کرده ادغام

 به نوعی به کدام هر که چرا. نداشت زمانی ترتيب يز،ن هاآن انجام و بود شده نهفته ریاضی آموزش هدف

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

 ؛... و تكوینی یابیارزش تدریس، روش تعيين تشخيصی، یابیارزش منظور به جدولی تنظيم.       1 

 به رسانی اطالع جهت ریاضی درس در آموزان دانش كردیعمل های فعاليت یابیارزش فرم تنظيم.       2 

 اوليا؛

 ؛ ریاضی های فعاليت انجام از درونی لذّت و انگيزه ایجاد جهت ژتونی تشویق.       1 

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

 آموزان؛

 و ریاضی محتوای درک توانایی ایجاد جهت ریاضی عملی -علمی کارگاه به یاضیر کالس تبدیل.       5 

 :زیر های فعاليت انجام
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 آموخته مفاهيم و ها مهارت کاربرد منظور به آموزان دانش توسط آموزشی کمک وسایل ساخت.      5-1 

 شده؛

 آموزان دانش عالیق و ازهاني فردی، های تفاوت براساس تكاليف و عملكردی های فعاليت یارائه.   5-2 

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

 دروس سایر با

 با همراه( سنجی والدین و سنجی همسال سنجی، خود)  ای الیه روش به ها فعاليت یابی ارزش.   5-1 

 پذیری؛ انتقاد یروحيه تقویت و اندیشيدن درست توانایی رمنظو به مناسب هایبازخورد یارائه

 شنيداری و دیداری ی حافظه تقویت و دقت پرورش منظور به هدفدار تمرینی های بازی انجام.   5-4 

 ها؛آن در نشاط وایجاد فراگيران

 ایجاد منظور هب آموزان، دانش توسط ساز دست وسایل و عملكردی های فعاليت از نمایشگاه برگزاری.   5-5 

 .   نياز حد در تخمينی و ذهنی محاسبات انجام در توانایی ایجاد چنينهم ساز، دست وسایل ساخت به عالقه

  ها حل راه به بخشی اعتبار  

 و هاتالش یهمه. باشدمی پژوهش یک بخش ترینمهم ها،حلراه اجرای انتخابی هایحل راه اجرای 

 از نوع این در هاکارراه اجرای که جاآن از. دارد مؤثر های حلراه اجرای به یبستگ پژوهشگر زحمات

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

 :باشدمی زیر شرح به آن گزارش

   غيره و تدریس روش تعيين تشخيصی، ارزشيابی منظور به جدولی تنظيم.  1 
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 در همكارانم به و کرده تنظيم را جدولی تمرین، تا تدریس از فعاليت هر انجام برای آمادگی منظور به

 و کرده چاپ را آن تغيير، اندکی با سپس کردند، استقبال جدول این از نيز ایشان نمودم، ارائه دیگر های پایه

 حاضر کالس در کامل آمادگی و آگاهی با بعد نمودم، می يلتكم را مذکور جدول ابتدا فعاليتی، هر از قبل

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

 از مفهوم، هر تدریس برای. نمودم می مشخص را تدریس شروع ینقطه چنين،هم و تشخيصی ارزشيابی

 به را گویی داستان و فكری بارش روش متر، سانتی و متر معرفی برای: مثالً ردم،ک می استفاده خاصی روش

  بردم می کار

       آموزان دانش توسط نقش ایفای روش از استفاده.   1-1 

 یک بار هر ،. نمودممی استفاده نقش ایفای روش از ریاضی، مفاهيم از بعضی یادگيری تسریع و تسهيل برای

 ایفای فرصت طریق،  این از تا کنم انتخاب پانتوميم، اجرای جهت را نفر یک و نمایش یاجرا برای را گروه

 چنين،هم. شود فراهم یكسان طور به آموزاندانش یهمه برای اجتماعی، ارتباط و یادگيری تعميق نقش،

 هنگام سات،جل از یكی در.. کردممی راهنمایی را ها آن نياز، صورت در پانتوميم، و نمایش اجرای هنگام

 و ببينند را آموزاندانش نمایش و آمده ما کالس به تا نمودم درخواست گرامی انهمكار از نمایش، اجرای

 . نمایند ارائه را خود نظر روش، این اجرای چگونگی مورد در

 ()نقاط قوت   مطلوب وضع توصيف

 به ایعالقه تحصيلی سال اوایل در آموزاندانش شد، اشاره موجود وضع توصيف بخش در که همانطور 

 شده یاد درس ارزیابی نتایج در منفی تأثير امر این و نداشتند آن به مربوط هایفعاليت و ریاضی درس

 اجرای از پس و شده یاد تحصيلی سال پایان به مربوط که مطلوب وضع یعنی قسمت این در اما. بود گذاشته

 : گرددمی ارائه زیر شرح به کمی و يفیک های شاخص قالب در حاصله نتایج باشد،می هاحلراه



 

اهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش فایل فقط برای مشاین 

و پژوهشی آسمان مراجعه ی تخصصی دبیر ریاضی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علم

 www.asemankafinet.irکنید .

26 
 

 خود، یروزانه های یادداشت بررسی با تحصيلی سال اواخر در مطلوب وضع کيفی های شاخص. الف

 دی، هایماه در کاغذیـمداد هایارزشيابی بررسی و آموزان دانش عملكردی های فعاليت یمشاهده

 سؤاالت به اوليا پاسخ بررسی مصاحبه، سواالت به آموزاندانش پاسخ بندی جمع اردیبهشت، و اسفند

 درس پيشرفت و آموزان دانش ریاضی وتكاليف ها فعاليت انجام چگونگی مورد در نظرسنجی ینامهپرسش

 عملكردی هایفعاليت از بازدید هنگام همكاران، از تن چند بازخورد بررسی  طرح احرای از پس یادشده،

 بازدید هنگام آموزان، دانش های فعاليت مورد در همكاران، از تن چند نظر بررسی چنين هم آموزاندانش

 و ها فعاليت ریاضی، کار پوشه کالس، از بازدید از بعد آموزشگاه محترمه مدیر بازخورد بررسی و نمایشگاه از

 شانگرن و بوده قبول قابل ارزشيابی نتایج. 1: که گردید مالحظه  نظر مورد درس کاغذی -مداد های ارزشيابی

 دقت ریاضی تكاليف انجام در آموزاندانش. 2. باشدمی ریاضی درس در آموزاندانش بسيارخوب پيشرفت

 ارزشيابی نتایج از. 4. دهندمی نشان وافری یعالقه آن هایفعاليت و ریاضی درس به. 1. دارند را الزم

 تربيش. 6. دهندمی انجام دقت به را عملكردی هایفعاليت. 5. هستند راضی کاغذی ـ مداد

 زندگی با حدودی تا. 7. دهندمی انجام اوليا از گرفتن کمک بدون را ریاضی آموزان،تكاليف دانش

 ساخت به. 9. اندداشته نگه مرتب و تميز را، خود هایفعاليت ثبت دفتر. 1. هستند آشنا دانانریاضی

 کارگاه در شاد، یروحيه با. 12. دهندمی نشان زیادی عالقه ریاضی درس به مربوط آموزشی کمک وسایل

 خرسندی ابراز آنان ریاضی درس پيشرفت از آموزاندانش اوليای. 11. شوندمی حاضر ریاضی عملی -علمی

 تكاليف و هافعاليت انجام در. 11. هستند آشنا زیادی حدودی تا زندگی در ریاضی کاربرد با. 12. کنندمی

 . کنندمی کمک یكدیگر به ریاضی هایفعاليت انجام هنگام. 14. ددهنمی ارائه نو هایایده ریاضی،

 مطلوب وضع کمّی های شاخص. ب

 به کمّی های شاخص قالب در قسمت این در که شد استفاده نيز ارقام و اعداد از مطلوب وضع تعيين برای 

 روزانه های یادداشت بررسی و مصاحبه سواالت به آموزاندانش پاسخ بررسی از  :گردد می ارائه زیر شرح
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 افزایش به آموزان، دانش های فعاليت از باز، ی مشاهده روش از استفاده با و طرح اجرای زمان طول در خودم

 مجموع از زیرا. بردم پی شده یاد درس در فراگيران ارزیابی سطح ارتقای و ریاضی درس به آنان مندیعالقه

 مفاهيم یادگيری به مندعالقه نفر 12شد معلوم آنان با بهمصاح از پس ،مورد مطالعه آموزاندانش نفر 26

 بخوانيم؟ ریاضی های دانستنی آزاد وقت در دارید دوست آیا. 1: بود چنين مصاحبه سؤاالت. اندشده ریاضی

 یمشاهده با چنين،هم کنيم؟ تمرین و بررسی را ریاضی مفاهيم اضافی، هایوقت در موافقيد آیا. 2

 نفر 27 از که شد مشخص مربوطه، ليست چک بررسی و ریاضی درس در فراگيران دیعملكر هایفعاليت

 را مذکور هایفعاليت دقت با و هستند عملكردی هایفعاليت انجام به مندعالقه نفر 21، آموزاندانش

 یکم هافعاليت از بعضی انجام در ولی اندشده مندعالقه نيز آموزاندانش بقيه البته. دهندمی انجام

 از که دریافتم نيز سنجی نظر ینامهپرسش به اوليا پاسخ بررسی با راستا، این در. کنندمی دقتیبی

 اغلب البته. دهند می انجام  را شان تكاليف خود اوليای کمک بدون منزل، در نيمی آموزانم،دانش مجموع

 و تكاليف کمكی، گونه هيچ بدون تعداد این ولی دهندمی انجام را منزل تكاليف خودشان شاگردان

 فراگيران کار یپوشه بررسی با این، بر عالوه. دهندمی انجام دقت با و خوبی به را منزل هایفعاليت

 که داشتند اظهار چنين آنان شده،  انجام هایفعاليت یمشاهده و همكاران از تن چند توسط

 ریاضی، درس به آنها یعالقه افزایش بر عالوه امر، این. اندداده انجام را هافعاليت عالقه با آموزاندانش

 .        باشدمی نيز شده، یاد درس در فراگيران عميق یادگيری بيانگر

 ضعف :نقاط 

 وقت و حجم زیاد کتب درسیکمبود 

 نتيجه گيری

از بين بردن  و ریاضی درس به آموزاندانش مندی عالقه افزایش کارهایراه آن، عنوان که حاضر تحقيق در 

 یادگيری به مندیعالقه بر عالوه آموزان،دانش تر بيش ت،اس بوده ، استرس در ارزشيابی های این درس
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 از زیادی یعالقه نيز، عملكردی هایفعاليت انجام به اوليا، کمک بدون تكاليف انجام و ریاضی مفاهيم

 خالقيت قدرت از و شده برخوردار خوبی دقت از ها،فعاليت انجام در که آن ضمن دهند،می نشان خودشان

 در آموزاندانش فراوانی شود می مشاهده چنينهم. کنندمی استفاده زیادی حدودی تا زني خود نوآوری و

 سال ابتدای در عالی( درصد 69/7) نفر 2 از: کاغذی ـ مداد  هایارزشيابی بندیدرجه مقياس

 4از ،(درصد 61/14)نفر 12 به خوب بسيار( درصد 51/11)نفر 1از ،(درصد 92/26)نفر 7 به 92-91تحصيلی

 4از و( درصد 76/7) نفر 2 به متوسط( درصد 52)نفر 11از ،(درصد 92/26)نفر 7به خوب( درصد 11/15)رنف

 از آمده دست به نتایج. اندرسيده شده یاد تحصيلی سال اواخر در صفر به ضعيف( درصد 11/15)نفر

 ها فعاليت نمایشگاه زا همكاران بازدید آموزان،دانش اوليای و همكاران نظرات کاغذی، -مداد های ارزشيابی

 گواه آموزشگاه همحترم مدیر توسط آنان، ریاضی کار یپوشه بررسی و فراگيران ساز دست وسایل و

 .    باشد می نظر مورد هدف به رسيدن در طرح این مطلوبيت

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

 در کهطور همان. دارد بسزایی تأثير ریاضی هایفعاليت انجام به آموزان دانش مندیعالقه ایجاد در س،در

 کرده اجرا نظر مورد هدف به رسيدن جهت را کارهایی راه پژوهشگران، از هریک شد، اشاره کارها راه اجرای

 بود رسيده نتيجه این به خود وهشپژ در( 1111)آقایی چون هم. بودند یافته دست مطلوبی نتایج به و بودند

 مؤثر آموزاندانش مشكالت حل در موجود، امكانات تمامی 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،می

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

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

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

 .   دارد ریاضی درس عملكردی های فعاليت انجام به آنان مندی عالقه افزایش در بسزایی ثيرتأ هدفدار،
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 و فكری انسجام و نظم اختالل موجب طبعاً ریاضی ارزشيابی و کالس آور دلهره شرایط و ریاضی استرس 

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

 باال ریاضی استرس با فرد که ، رسد می نظر به عالوه به. آورد نمی یاد به نيز را ابتدایی مسائل و بدیهيات

 در را واطالعاتی خبری قطعه پردازش که خود مرکزی محاسبه ظرفيت یا فعال 7 حافظه از تا قادرند کمتر

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

 پردازش توانایی و عقالنی ظرفيت از مهمی بخش ، ها استرس و ها نگرانی از ناشی نامربوط و مزاحم افكار

 در. آورند می فراهم را علمی عملكرد ضعف و بازدهی نقصان وموجبات دهند می قرار تأثير تحت را اطالعات

 ، هادفيلد ولی ، است نشده انجام چندانی کار چند هر استرس و ناختیش های سبک بين ارتباط بررسی

 با هایی گروه ميان در تا افتد می اتفاق بيشتر ، وابسته ميدان افراد ميان در باالتر استرس که است معتقد

 استرس چگونه که شود بررسی تا است الزم زیادی مطالعات حال عين در.  ناوابسته ميدان شناختی سبک

 های ظرفيت از استفاده و علمی اطالعات پردازش های فرایند نيز و افراد شناختی های سبک با یریاض

 .گيرد می قرار تعامل در آنان عقالنی

 اطمينان)  ریاضی یادگيری توانایی به اعتماد بين داری معنا ارتباط که اند داده نشان بسياری های پژوهش

 ریاضی رفتار ، باالیریاضی اطمينان با افراد که طوری به ، دارد وجود ریاضيات در پيشرفت با(  ریاضی

 ولی نيرومند ارتباطی ریاضی اطمينان با ریاضی استرس که اند داده نشان  شرمن و فنما. دارند  نيز مطلوبی

 کلی رویكرد دارای مسائل در که هستند کسانی( Field – dependent) وابسته ميدان افراد.دارد منفی

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

 شناخت و جداسازی در بيشتری قابليت و بوده تحليلی رویكرد دارای ناوابسته ميدان افراد که حالی در ؛

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

 انجام برای ریاضيات در کافی زمينه فقدان که ،دریافتند پژوهشگران از برخی. دهند تشخيص دهنده عالمت
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 این بنابر. شد خواهند ریاضی استرس تقویت موجب ریاضی در نفس عزت کمبود و ریاضی های فعاليت

 فرد ، مختلف های موقعيت در ریاضی اسبمن های فعاليت انجام به نسبت توانایی در تردید یا فقدان احساس

 شود نهادینه یادگيرنده در احساس این هرگاه و داد خواهد قرار ریاضی استرس تقویت بروز معرض در را

 خواهد ایجاد او در کل در ریاضيات به نسبت نيز منفی تقلی طرز نوعی، ریاضی استرس به ابتالی بر عالوه

 ریاضی اطمينان احساس فقدان دليل به ریاضی خوب نسبتاً جویاندانش حتی که شود می مشاهده گاه. شد

 .شوند می استرسو هراس دچار شرایط در تغييری اندک با ، مناسب
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