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 کیده  چ

 محسوب تحصیل دردوران بنیادی و مهم دروس زمرة در که است اساسی مهارتهای جمله از ریاضی درس

 کاربرد و جامعه توسعه و رشد بین پویایی ارتباط که اند داده نشان مطالعات و تحقیقـات.  شـود مـی

 در تحصیلی باالی فتاُ از حکایت ریاضی درس مادر موجود وضعیت آنکه حال.  است داشته وجود ریاضیات

 بار چندین و ها تبصره کمك با یا و پایین نمرة با آموزان انش د از ای مالحظه قابل تعداد و دارد؛ درس این

 به مناسـب تشخیـصی آزمونهـای نبودن دسترس در.  یابند می ارتقاء باالتر کالس به درامتحان شرکت

 ت قو به راکماکان معضل این جدید درسی ریزیهای برنامه قالب در آنها رفع و مشکالت شناسایی منظور

 ای پایه مفاهیم درك از شاگردان درونی یتنریمان عدم چون واقعیاتی همچنین.  است داشـته نگاه باقی خود

 ، تحصیلی زندگی در ریاضی قواعد و اصول و ها ،آموخته مفاهیم کـاربرد در آنـان ناتوانی و ریاضی درس در

 تشویق از است عبارت ناتوانیها این از ناشی پنهـان اثرات.  است بسیارتأثرانگیز ، وزمرهر زندگی حتی و شغلی

 ناتوانی احساس ایجاد و آنـان نفـس بـه اعتماد رفتن بین از وار، طوطی یادگیری به آموزان دانش ترغیب و

 راههـای از یکـی  2374، بازرگـان  بـرد بین از را اثرات این بعدی آموزشهای با توان می ندرت به که

 . است ریاضی درس در آموزان دانش وضعف قوت نقاط شناسایی و بررسی مذکور، مشکالت از پیشگیری

را به درس ریاضی عالقه مند نمودم و  کم شنوا فوق دانش آموز  پژوهشتالشم بر این است که در   اینجانب 

 در این درس موفق گردانم.
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  مقدمه

 سنین)  جامعه هر در مدرسه سنین آموزان دانش تمامی از صد در 1 حدود کلی طور به کهاین به توجه با

 این از توجهی قابل تعداد ، هستند شنوایی اختالالت دارای نحوی به( سال 21 الی 7 یا و سال 27 الی6

 کم شنوا و ناشنوا آموزان دانش کل تعداد به نگاهی.  اند گرفته جای عادی های کالس و مدارس در کودکان

 های کالس به یا بقیه که است حقیقت این بیانگر است گرفته قرار استثنایی آموزش رسمی پوشش تحت که

 پرورش و آموزش از و نکرده نام ثبت استثنایی یا عادی ای مدرسه درهیچ اصل آنکه یا و اند یافته راه عادی

 در زیاد احتمال به که یابند حضور خود السهایک در فرض این با باید همواره معلمان لذا.  برند نمی ای بهره

 یا و)  شنوند می بسختی که باشند شاگردانی یا شاگرد است ممکن نفری 42-12 کالس یك شاگردان میان

 با ها زمینه این در کالس معلم که است ضروری ( بنابرین … و هستند ذهنی یا و بصری های نارسایی دچار

 وقضاوت رفتار و روابط به و برده پی آموزانی دانش چنین احتمالی حضور هب کالسی و ساده وارزیابی بررسی

 می معلم. نماید حاصل اطمینان االمکان حتی شاگردان ویا شاگرد مختلف ویژگیهای و استعداد پیرامون خود

 وبدون داشته توجه است شاگرد در شنوایی اختالل از هایی نشانه احتماال که وعالئمی حاالت به بایست

 تکرار برای معلم از مکرر تقاضای ، پاسخ در تاخیر. نماید اجتناب شاگرد مورد در نادرست قضاوتهای از تجه

 شیطنت یا و هوش وکندی ذهنی ماندگی عقب به بایست نمی همواره بازیگوشی و توجهی بی گاه و مطالب

 از رابطه این در. شدبا همین در اشکال و شنود نمی بخوبی شاگرد شاید.  شود تداعی … و اخاللگری و
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 کالس فضای برای معلم صدای آنکه با آموز دانش: از عبارتند شنوایی اختالل احتمالی عالئم و رفتارها جمله

 خود دست کنار همکالسی از یا و کند می را مطالب تکرار تقاضای معلم از غالبا است شنیدن قابل و مناسب

 سرو نماید می سعی کند گوش مطلبی به خوب دخواه می وقتی  … و«  چی« »  گفت چی»  پرسد می

 صحبت در آموز دانش.  گذارد می گوشش کنار را دستش یا و بچرخاند کننده صحبت طرف به را گوشش

 اموز دانش. کند می صحبت آهسته یا و بلند معموال ، نیست برخوردار مناسب آهنگ یك از همواره کردن

 . ندارد فعال شرکت ، کالس و گروهی ایفعالیته در و شود می عالقگی بی دچار گاهی

 

 را مخاطب صحبتهای از بخشی آنکه برای ، روبروست مشکل با معموال دیگران و معلم سئواالت به پاسخ در

 مختلف ای شیوه به گزیر نا کرده درك که ناقصی سئواالت مقابل در و نماید نمی ودرك نشنیده بخوبی

 بخواهد اش همکالسی یا معلم از مرتب اینکه از گاهی ، است سحسا بسیار او.  دهد می نشان العمل عکس

 خودش اگر  حتی واقع در)  کشد می خجالت ، نماید صحبت تر بلند یا و نماید تکرار را ومطلبش سئوال

 او که شوند متوجه دوستانش که نیست مایل بسادگی است اشکال دچار شنوایی نظر از که باشد کرده قبول

 که است کافی جمله همین که زیرا«  است سنگین گوشم»  که بگوید خودش اینکه یا و شنود نمی خوب

 یا و شنوایی نقص مشخصه با و نبینند خود همچون دیگر را او که گیرد قرار ای عده استهزاء مورد احتماال

 از نه درست نا پاسخهای چنین دلیل و دهد می نادرست پاسخهای گاهی نتیجه در( .  کنند صدایش کری

.  است سئوال نشدن متوجه درست دلیل همان به معموال بلکه لجاجت نه و است ذهنی وکند تنبلی ابتب

 موجب خود که گوید می مطلوب نا گاه و مربوط نا کامال مطالبی شود می او از که سئواالتی پاسخ در زمانی

 و کالس ترتیب و نظم خوردن بهم در است عاملی خود این که شود می شاگردان دیگر خنده یا و تعجب

 شوند می یافت درس کالس در شاگردانی(  بندرت خیلی)  هم گاهی البته.  معلم حاد احتمال العمل عکس
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 قبیل این اول نگاه و ظاهر در است ممکن ،و بینایی ضعف هم و هستند شنوایی اختالل دچار هم که

 . باشند نداشته تفاوتی گونه هیچ شاگردان

 می معلمان عهده بر آموزان دانش ارزیابی و شناسایی با رابطه در خطیری های تمسئولی و وظایف برین بنا

 ،(  لزوم صورت در سمعك از واستفاده)  پزسکی الزم مراقبتهای به نیاز آموزان دانش قبیل این.  باشد

 هوغیر(  کالس در تحصیلی اشکاالت رفع جهت)  انفرادی آموزش های برنامه احتماال ، وراهنمایی مشاوره

 است بدیهی.  باشد داشته مهول را الزم های دقت آموزان دانش این صحیح گزینی جای در باید معلم دارند

 جایگزین کالس جلوی ردیفهای در است بهتر ، هستند مشکل دچار مطالب شنیدن در که آموزانی دانش

ا توجه به آنچه گفته شد ب.  نباشند شاگردان دیگر برای مانعی باشد بلند قدمشان اگر که نحوی به.  شوند

روبرو شدم که تمام سعیم بر این بود که به کمك روش  کم شنواامسال من هم در کالسم  با یك دانش آموز 

 های جذاب وی را به در س ریاضی عالقه مند ساخته و او را در این درس موفق گردانم. 

  مسأله بیان 

.  است نگردیده ارائه ناشنوایی از ذیصالح مراجع کلیه یبرا قبول قابل و مانع و جامع و دقیق تعریف کنون تا

 ، عبارت به.  است فردی امر یك زیادی حدود تا ناشنوایی که است بابت این از تعریفی چنین فقدان علت

 عوامل جمله از شنوایی اختالل درجه و میزان و ناشنوایی نوع ، ناشنوایی علت ناشنوایی وقوع سن دیگر

 های ریزی برنامه در العاده فوق نقش و گشته محسوب ناشنوا افراد و ناشنوایی فتعری در مهمی بسیار

 آموزان دانش از گروهی برای مناسب و صحیح ریزی برنامه یك عهده از آنکه برای واقع در.  دارند آموزشی

 به.  دهیم قرار ارزیابی مورد کامل و جداگانه طور به را آنان فرد فرد بایست می الجرم ، آئیم فائق بخوبی

 زبانی تجربه کمترین و ناشنواست گفتن سخن سنین از قبل یا و تولد زمان از که آموزی دانش مثال عنوان

 طبیعی طور به را زبانی مهارتهای و شنود می و گوید می مدتها آنکه از پس که آموزی دانش دیگر با ندارد

 ریزی برنامه در تفاوت این و بوده متفاوت مه با کامال گردد می شنوایی نقص دچار آنگاه و نماید می کسب
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 که هستند کسانی ناشنوا افراد که گفت توان می کلی طور به اما.  است  دخیل العاده فوق آنان آموزشی های

 شنوایی حس آنکه با که هستند کسانی کم شنوا افراد و گیرند نمی ای بهره زندگی در خود شنوایی حس از

 این از تواند می حدودی تا سمعك بدون یا و سمعك با حال هر در ولی اشندب می اختالالتی دارای آنان

)  مختلفی درجات با آنان شنوایی نارسایی آنکه دلیل به کم شنوا آموزان دانش و کودکان. کنند استفاده حس

 بانز از شنوایی کمك وسایل از استفاده بدون ویا استفاده با قادرند معموال باشد می( شدید تا تخفیف از

 . باشند هم کردن صحبت به قادر شنوایی طریق واز گردند بهرمند

بوجود می آید عدم عالقه به درس و مشارکت در فعالیت های  کم شنوایکی از مشکالتی که در دانش آموزان 

کالس می باشد . که ممکن است در دروس مختلفی این بی عالقگی بوجود بیاید . در سال تحصیلی اخیر 

داشتم که در درس ریاضی بسیار ضعیف و بی عالقه شده بود که بنده تصمیم گرفتم این  م شنواکدانش آموز 

 بی عالقگی را در وی ریشه کن ساخته و او را به این درس شیرین عالقه مند نمایم.

 

 موجود وضع توصیف

ی باشم و هم اکنون در سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت م  .............مدت  ............اینجانب 

در حال تدریس به دانش آموزان هستم. در بین دانش  ..........در سمت  .......شهرستان   .........آموزشگاه 

عالقه زیادی قرار می گرفت وی  کم شنوادر ردیف دانش آموزان وجود داشت که  نریمانآموزانم فردی به نام 

علمی وی در این درس ضعیف بود و همواره از این درس به درس ریاضی نداشت و همواره سطح کیفی و 

گریزان بود. به همین دلیل بنده تصمیم گرفتم او را به این درس عالقه مند نموده و راهکار های مختلفی را 

 برای ایجاد انگیزه و عالقه وی در درس ریاضی به مرحله اجرا در بیاورم.
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.  اند داشته ریاضی درس در تلخ تجربه یك حداقل تحصیل، دوران درطول افراد بیشترهمانطور که می دانیم 

 را ریاضی اضطراب از درجاتی آموزان دانش از درصد 12از معتقدندبیش محققین از برخی ارتباط درهمین

 می وضعیت این.  برند نمی لذت ریاضی ازدرس و بوده تنش دچار اغلب آموزان دانش این.  کنند می تجربه

 . دهد قرار تأثیر تحت جدی بطور را شان ای حرفه آیندة و سازد محدود را آنها یتحصیل های فرصت تواند

 به که کرد اشاره توان می شخصیتی و ذهنی محیطی، متعدد عوامل به ریاضی، اضطراب منشأء از بحث در

 نقش عوامل، این ازجمله.  باشند مؤثر ریاضی اضطراب ایجاد در توانند می تعاملی رابطه یك در یا تنهایی

 به ابتدایی مقطع در بخصوص معلمان:  است گرفته قرار تأکید مورد بسیار مؤثر عامل یك عنوان به معلم

 می هستند، برخوردار باالیی گذاری تأثیر قدرت از و دارند آموز دانش با را تعامل بیشترین که افرادی عنوان

 که رسد می نظر به چنین اوقات از سیاریب در.  شوند واقع مؤثر ریاضی اضطراب تشدید یا ایجاد در توانند

 که معلمانی همچنین.  کنند می تربیت ریاضی اضطراب دارای آموزان دانش ریاضی اضطراب دارای معلمان

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

 ازجمله نیز شود قایل خود پسر و دختر آموزان دانش بین وی است ممکن که هایی تفاوت و معلم تدریس

 موارد از بسیاری در اینکه توجه جالب نکته.  دهد می قرار تأکید مورد را معلم مؤثر نقش که است مواردی

 می نقل ریاضی درس به نسبت شان فعلی اعتقاد و نگرش روی شان معلمان منفی اثرات از خاطراتی معلمان

 معیوب دور”  ترتیب این به.  دهند می ادامه آموزان دانش با را رفتارها این آنها خود که درحالی کنند،

ی من نیز از موضوع اضطراب ریاضی رنج کم شنوادانش آموز . یافت خواهد ادامه همچنان“  ریاضی اضطراب

ی می برد و به دلیل مشکالتی که داشت می بایست این اضطراب را به طرق مختلف در وی ریشه کن م

 نمودم.
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 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 مشکل یادگیری درس ریاضی در دانش آموز کم شنواحل 

 جزئی :اهداف 

و بکارگیری راهکارهایی جهت عالقمند سازی و افزایش یادگیری دانش آموز کم شنوا در درس بررسی 

 ریاضی

 با وضع مطلوب :مقایسه 

مقایسه با وضع مطلوب بایستی دانش آموز کم شنوا به درس ریاضی عالقمند و یادگیری در او افزایش در 

 یابد .

  ایران در کم شنواو   ناشنوا کودکان پرورش و آموزش تاریخچه

. است شده نامگذاری ناشنوایان جهانی هفته عنوان به جهانی مجامع سوی از سال هر سپتامبر 32 تا 14

 و ها دولت آگاهی و اشاره زبان از هایی دانسته  ناشنوایان، با ارتباط فرهنگ ارتقای نامگذاری این از هدف

 . هستند روبرو آن با قشر این که است مشکالتی از مردم عموم همچنین

 آنکه با ،"ایسکانیوز" ایران دانشجویی خبرنگاران باشگاه پرورش و آموزش خبرنگار یکشنبه روز گزارش به

 تربیتی و آموزشی کار ناشنوایان دنیا در یافته انسجام طور به سال 122 و پراکنده طور به سال 422 حدود

 و آغازگر. آورد حساب به علمی طریق به ناشنوایان آموزش آغاز توان می را 2323 سال ایران در اند دهکر

 آن شروع محل و( بان باغچه) عسگرزاده جبار یاد زنده ایران در ناشنوا کودکان تربیت و منریمانت پیشگام

 .بود تبریز
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 با مدرسه این 2336 سال و شده زده بادآ یوسف در ناشنوایان ویژه ساختمان نخستین کلنگ 2334 سال در

 جنوبی ضلع در دیگری ساختمان 2342 سال در. شد برداری بهره و افتتاح آموز دانش 212 ظرفیت

 و ناهارخوری  اجتماعات، سالن  شنوایی، سنجش کلینیك صوت، ضد کالس بیست با طبقه چهار در آموزشگاه

 .رسید نفر 112 به موزانآ دانش تعداد و شد برداری بهره آماده کتابخانه

 به ماه 9 از بیش بان، باغچه ناشنوایان آموزشی دوران در بان باغچه استاد تالش سراسر زندگی متاسفانه

 باغچه مدارس مدیریت و بست فرو جهان از چشم سالگی 12 در 2341 آذرماه چهارم در و نینجامید طول

 .سپرد خود جوان و کرده تحصیل فرزند به را بان

 به را بان باغچه دو شماره واحد که بود نشده تاسیس استثنایی کودکان آموزش دفتر هنوز 2347 لسا در

 با آنان تدریس های روش و ناشنوایان خاص درسی های کتاب. سپرد خود جوان و کرده تحصیل فرزند

 تربیت برنامه و شد می توزیع ناشنوایان مدارس در و تکثیر و چاپ بودجه و برنامه سازمان هزینه و موافقت

 و تاسیس استثنایی آموزش دفتر 2347 سال در. گرفت قرار استثنایی کودکان آموزش دفتر نظر تحت معلم

 .شد کشور در استثنایی آموزش متولی

 و تهران آموزشی نواحی بین نفر 32 حدود ساله هر ناشنوایان متخصص و دیده دوره معلمان 2341 سال از

 فعالیت مشغول شده تاسیس پیش از آموزشی مراکز در معلمان این. شدند می توزیع کشور های شهرستان

 سال تا. شدند ضمیمه کالس ایجاد به موفق عادی مدارس در پرورش و آموزش کل اداره حمایت با یا شدند

 مهرماه در که داشت وجود کشور سراسر در ناشنوایان خاص ضمیمه کالس 44 و آموزشگاه باب یازده 2312

 دانش تعداد سال چهار طول در واقع در. یافت افزایش خاص کالس 222 و آموزشگاه باب 11 به 14 سال

 سال از تهران ناشنوایان مدارس.رسید نفر 936 و هزار یك عدد به و برابر چهار پوشش تحت ناشنوای آموزان



 

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

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

11 
 

 پرورش و آموزش سازمان تشکیل زمان در و گرفتند قرار بان باغچه آموزشی مجموعه پوشش تحت 2363

 .داشتند فعالیت ناشنوایان خاص آموزشگاه باب 17 حدود استثنایی

 و آموزش سازمان تاسیس ابتدای از آموزشی های گروه سایر همچون ناشنوایان بخشی توان و آموزش گروه

 استثنایی، کودکان آموزش دفتر فعالیت ساله 13 دوران طول در و کرد کار به آغاز استثنایی پرورش

 سنجش امر سازمان، تشکیالتی ساختار در پیگیری و سنجش مدیریت ایجاد با.بود آموزشی واحد کارآمدترین

 پیش از پیش دبستان به ورود بدو کودکان سنجش طرح اجرای با و بیشتری گسترش آموزان دانش شنوایی

 گام ی،استثنای پرورش و آموزش سازمان تاسیس با.کرد کمك ناشنوا آموزان دانش جذب و آموزش توسعه به

 در که شد برداشته ناشنوایان جمله از استثنایی مختلف های گروه خاص درسی کتب تالیف برای علمی های

 .کرد پیدا ادامه درسی کتب سازی مناسب و شد توزیع و آماده دبستانی پیش نوآموزان برای نخست مرحله

 این با است بوده تلفیقی محور با ناشنوایان جمله از استثنایی کودکان رسمی آموزش شروع آنکه با

 آموزش با عادی آموزش ناآشنایی خاطر به اما شود تشکیل عادی مدارس در خاص کالس که خصوصیت

 به استثنایی آموزش  مدارس، در آموزشی استانداردهای رعایت عدم و مناسب امکانات فقدان و استثنایی

 14 حدود ایران در آن آموزشگاهی شکل هب ناشنوایان آموزش آغاز از اینك.رفت پیش تجمیع و تمرکز سوی

 می سال 122 از بیش آن شروع از که جهان در آموزش نوع این سابقه مقابل در مدت این. گذرد  می سال

 با اینك استثنایی پرورش و آموزش سازمان در ناشنوا آموزان دانش آموزشی گروه. نیست طوالنی زیاد گذرد

 فعالیت مشغول کشور در کالس 436 و هزار دو در کم شنوا و واناشن آموز دانش 166 و هزار 21 تعداد

 شدن نزدیك و جامعه بر مبتنی بخشی توان و آموزش سازی  یکپارچه سیاست به توجه با همچنین.است

 بهره از که کم شنوا آموز دانش نفر 117 و هزار پنج تعداد اینك هم   عادی، جامعه به استثنایی آموزان دانش

 تحصیل مشغول و تلفیق عادی آموزان  دانش بین ضوابطی طی برخوردارند خوبی تحصیلی داستعدا و هوشی

  .نماند آموزش بدون استثنایی کودك هیچ و نباشد تکلم بدون ناشنوایی هیچ که روزی امید به.هستند
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 اهمیت موضوع :

 خوبی یلیتحص پیشرفت از تلفیقی شنوای کم آموزان دانش که گفت توان می کلی بندی جمع یك در

 بهره آموزشی امکانات از و بپردازند رقابت به خود عادی های همکالسی با توانند می خوبی بـه و برخودارنـد

-:  از عبارتند اهمیـت؛ ترتیـب به عوامل این.  است زیادی عوامل نتیجه افراد این آموزشـی پیشرفت.  ببرند

 خدمات دریافت 3- معلم؛ تجربه و تدریس قهساب 1- سمعك؛ همچون شنیداری کمك وسایل از استفاده 2

 کم به ابتال سن 1- شنوایی؛ افـت میـزان 4- درمـانی؛ گفتـار و شنوایی تربیت همچون بخشی توان

 معلم شغلی یتنریمان 1- و معلم نگرش 7- خانواده؛ اقتصادی - اجتماعی وضعیت – 6شنوایی؛

 و شده تقویت شنیداری تحریکات از استفاده با گفتاری زبان دریافت در باید شنوایی آسیب به مبتال فرد هر

 آسیب به مبتال فرد اگر.  شود پیروز خویش آسیب بر گفتارخوانی از حاصل بینایی اطالعات از گرفتن کمك

 هدف.  گذارد می اثر او آموزشگاهی عملکرد و زبان اکتساب روی ادراکی مبارزه باشـد، کـودك شـنوایی

 یادگیری برای صوتی عالئم از کودك مؤثر استفاده توان افزایش ، شنوایی وتربیـت یشـنیدار مداخلـة نهایی

 . است آموزشگاهی مهارتهای کـسب و کارآمـد اطی ارتبـ ،برقراری زبان

 آوری اطالعاتجمع 

 ـهب آمـوزان دانش نیازروزافزون ، آوری فن و علم زمینه در سریع تغییرات و کنونی دنیای با انسان مواجهة

 مـی تقویت را خویش منطقی تفکر قدرت آن کمك به آموزان دانش ، چه.  طلبد می را ریاضـیات دانـش

 می فراهم را باالتر های دوره مفاهیم اکتساب برای الزم مقدمات ، خـویش زنـدگی نیازهـای ضـمن و کننـد

 میان در سابقه با همکاران از جمعی با را ریاضی درس به م راآموز دانش مندی عالقه عدم مساله سازند

 و کردند شرکت بحث در بسیار ی عالقه با همکاران ی همه. پرداختیم گفتگو و بحث به هم با و گذاشته

 ایشان گذاشتم میان در را موضوع نیز شهرمان نظر صاحب اساتید از یکی با. نمودند ارایه مفیدی نظرات

 گوناگون نشریات و ها کتاب به مراجعه با. نمودند بیان را خود نظر و مطالعه را شده نوشته مطالب مشتاقانه
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 ضعف علل ی زمینه در بسیار های گفتگو از پس یافتم دست زمینه این در توجه قابل و جالب مطالب به هم

 تحلیل و تجزیه مورد شده آوری جمع مطالب ریاضی درس در آموزان دانش از تعدادی یادگیری مشکالت و

 آموزان دانش فردی های ،تفاوت معلم تدریس روش ،نظیر داشت وجود باره این در که مشکالتی گرفت قرار

 . گردید فهرست...  و کالس فیزیکی ،محیط آموزشی کمك ،مسائل

        موجود وضع کیفی های شاخص .الف

 ریاضی، درس به نسبت نریمانو به خصوص  آموزاندانش یعالقه میزان از تربیش آگاهی منظور به      

 و دادم اختصاص آموزیدانش به را آن ورق هر و نموده تهیه ریاضی های فعالیت ثبت نام به ایدفترچه

 را آنان رفتار دقت، با دادند، می انجام کالس در فردی و گروهی مختلف های فعالیت آموزان دانش که هنگامی

 :روز چند و ماه دو از بعد. کردم می یادداشت و نموده مشاهده

 روزانه های یادداشت بررسی و ریاضی زنگ در نریمانو به خصوص  آموزانم دانش های فعالیت یمشاهده با

 خود از ریاضی درس به مربوط گروهی های فعالیت در شرکت برای نریمان:دریافتم چنین خود، پژوهشی

 درس عملکردی یها فعالیت انجام در نداشت را کافی دقّت ریاضی های تمرین انجام در. داد نمی نشان رغبتی

 وسایل به. نبود کوشا چندان ریاضی کتاب داشتننگه تمیز در. کرد نمی همکاری خود دوستان با ریاضی،

  .نداشت توجه ریاضی تدریس هنگام آموزشی کمك

 از:دریافتم ریاضی درس با رابطه در فرزندش از مندی گله و کالسم، به نریمانمادر  مکرر مراجعات بررسی با

 کرد می گیعالقهبی ابراز ریاضی درس به نسبت.  بود ناراضی شده یاد درس کاغذی-مداد های نآزمو نتایج

 ترهایبزرگ کمك با ریاضی تکالیف. بود همراه اولیا یتینریماننا و تأخیر با منزل، در ریاضی تکالیف انجام.

 . شد می انجام خود
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 درس یادگیری به نسبت: دریافتم ریاضی درس هب نسبت او یعالقه میزان مورد در نریمان از سنجینظر با

  .  نداشت مثبتی نگرش ریاضی

 دادنمی انجام دقت با را عملکردی های آزمون:  دریافتم ریاضی آزمون از حاصل نتایج بررسی با چنینهم

 . نبود بخشیتنریمان چندان عملکردی هایآزمون نتایج.  نداشت عملکردی های آزمون انجام به ایعالقه

 نشان خود از رغبتی ریاضی درس مفاهیم یادگیری به نسبت آموزاندانش از بعضی نیز گذشته سال در

 و تکالیف آنان از برخی که شد مشخص هم فراگیران قبل سال کارپوشه بررسی با چنینهم. دادند نمی

 . بودند نداده انجام دقت با را خود های فعالیت

  موجود وضع کمّی های شاخص. ب

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

 درس کاغذی – مداد آزمون نتایج بررسی به متمرکز ی مشاهده روش از استفاده با: گردد می ارائه زیر شرح

 با و گذشت می تحصیلی الس از که ماه 3 از بعد متأسفانه، بود چنین آمده دست به نتایج. پرداختم ریاضی

 به قبول قابل امر این نریمانبا توجه به نمرات توصیفی شد، می انجام کالس در که زیادی تمرینات به توجه

 .   رسید نمی نظر

 : اولیه های یافته خالصه

 با باید پایه پنجم در مخصوصا که ریاضی درس و هستند وحده متکلم درس کالس در معموال ما معلمین -

 و مدل از ،استفاده عینی های مشاهده و ،تجربه مثال از تشریحی،تشبیهی،استفاده گوناگون های روش

 . است شده محدود گویی قاعده و زبانی روش به شود تدریس...( و کاوشگری

 در آن از بتواند که نیست آشنا یادگیری اصول با مثال طور به ندیده را الزم آموزش باید که طور آن معلم- 

 . گیرد بهره ریستد امر
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 دانش و معلم اختیار در کافی حد به دارند ریاضی مفهوم ارائه در مهمی نقش که آموزشی کمك وسایل-

 . نیست آموز

 کالس در جمعیت حد از بیش تراکم-

 مختلف های پایه در ریاضی ارتباط عدم-

 هوش و جسمی رشد نظر از مفاهیم گیرایی در آموز دانش خود نقش-

  ها داده گردآوری

 مسأله شدن محرز از پس ریاضی درس به نسبت نریمان گی عالقه بی ایجاد در مؤثر عوامل شناسایی جهت

 شده، یاد درس در یابیارزش نتایج نبودن بخش یتنریمان و ریاضی درس به آموزانم دانش گی عالقه بی

 ابتدا. نمایم اقدام ها داده آوریجمع به مسأله، این کنندهایجاد علل  یا علت شناسایی برای گرفتم تصمیم

 عدم آموزان،دانش برای تدریسم روش نبودن جذاب: مثالً بودم، کرده یادداشت خود برای را فرضیاتی

 مشکل که دریافتم شد، ذکر که طورهمان شده، انجام های بررسی با ولی. وغیره من به نسبت آنان یعالقه

 شده، یاد درس از آنان داوریپیش حتی و قبل های سال به مربوط ریاضی درس به نسبت آنان گی عالقه بی

 باشد، می زمینه آن در الزم اطّالعات داشتن فعالیّتی هر در موفقیّت هر عامل که، این به توجه با. گردید می

 نیز را مسأله های حل راه بتوانم طریق این از تا کنم، استفاده  ها داده گردآوری علمی های روش از بود الزم

 همین به. است تحقیق های داده کسب برای رایج ابزار از یکی نامهپرسش که،این به توجه با.      مبیای

 ریاضی درس به نسبت آموزان دانش اغلب چرا نظرشما به: »نموده تنظیم سؤال این با اینامه پرسش منظور

 از نفر 3 که آموزشگاه در شاغل نآموزگارا نفر 1و آموزان دانش اولیای از نفر 12اختیار در و «اند؟عالقهبی

 را ها پاسخ و آوری جمع را ها نامهپرسش روز، چند از بعد. دادم قرار بودند، گذشته سال آموزگاران آنان،

 مورد در آموزان دانش از نظرسنجی جهت چنین، هم( بود تکراری و مشترك ها پاسخ از برخی. )کردم بررسی
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 آنان از مناسب های زمان در و کرده تنظیم را زیر سؤاالت ریاضی درس به آنان گیعالقهبی علت

 انجام به آموزان دانش از بعضی چرا ندارند؟ عالقه ریاضی درس به آموزان دانش از بعضی چرا. پرسیدم می

 آموزان دانش گی عالقه بی دالیل مختلف، های کتاب یمطالعه با چنین،هم اند؟عالقهبی ریاضی فعالیت

 ریاضی درس در آموزگاران از برخی تدریس روش و نوع: اوالً که دریافتم،  چنین را یاضیر درس به نسبت

 در آنان ناتوانی به منجر ریاضی، درس به آموزان دانش توجّه و دقّت عدم: ثانیاً. نیست درس هدف با متناسب

 و رغبت میزان روزمره، دگیزن در ریاضی مفاهیم کاربرد با فراگیران آشنایی عدم: ثالثاً شود، می تکالیف انجام

 شناسایی جهت ها داده تفسیر وتحلیل وتجزیه با. دهد می کاهش یادشده درس به را آنان یعالقه

 همکاران و اولیا های پاسخ آوری جمع از پس ریاضی درس به آموزان دانش گی عالقه بی ایجاد بر موثر عوامل

 و معاونین مدیر، با نظر تبادل مصاحبه، سؤاالت به آموزان دانش پاسخ بررسی نامه،پرسش سؤاالت به

 در مؤثر عوامل که دریافتم و پرداخته هاپاسخ تفسیر و تحلیل و تجزیه به آنان، سال های قبل آموزگاران

 نبودن نشاط با. 2: بود زیر شرح به اولویت ترتیب به ریاضی درس به نسبت آموزان دانش گی عالقه بی ایجاد

 مثبت نگرش عدم)ریاضی درس بودن مشکل. 3ریاضی مفاهیم از بعضی شدن فراموش. 1ریاضی کالس فضای

 فرزندشان ریاضی فعالیت وضعیت از اولیا اغلب آگاهی عدم. 4 ریاضی درس یادگیری به نسبت آموزاندانش

 عدم. 7ریاضی تکالیف انجام بودن گیر وقت. 6نیازپیش مفاهیم یادگیری در شاگردان ضعف. 1کالس در

 های تفاوت به آموزگاران از برخی توجّه عدم. 1روزمره زندگی در ریاضی مفاهیم کاربرد با فراگیران ییآشنا

 بودن یکنواخت. 22آموزشی کمك وسایل نبودن جذاب. 9آموزان دانش به یکسان تکالیف یارائه و فردی

 مطالب بررسی با نچنی کالسهم های نیمکت و میز نامناسب چیدمان.  22آموزگاران از برخی تدریس روش

 آموزاندانش از بعضی توجّه و دقّت عدم که دریافتم گوناگون، منابع ی مطالعه طریق از آمده دست به

 در شده، نظر مورد درس هایفعالیت و تکالیف انجام در آنان ناتوانی به منجر ریاضی، مفاهیم تدریس هنگام

 . شود می نیز آنان گیعالقهبی موجب نهایت
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   ها حلراه ارائه جهت ها داده آوری گرد      

 آن، در که است پژوهش از ایمرحله اطالعات، و هاداده گردآوری که است باور این بر( 2314)اللهی سیف

. کندمی تالش مطلوب وضع به موجود وضع تبدیل هدف با حل،راه چند یا یك کردن پیدا جهت محقق

 تا بودم آن پی در ریاضی، درس به نسبت نریمان گی عالقه بی ایجاد در مؤثر عوامل شناسایی از پس بنابراین،

 افزایش جهت در مسأله، یکننده ایجاد عوامل نمودن برطرف ضمن گوناگون، های روش از استفاده با

 به اساس، این بر. بردارم مؤثری گام نیز آن های فعالیّت و ریاضی درس به شده یاد آموز دانش مندی عالقه

 از استفاده با اطالعات، و ها داده آوریجمع به مجدداً مسأله، حل برای کارهاییراه به یابی دست منظور

 : باشد می شرح بدین آن توضیح که پرداختم علمی های روش

  تر،مفید اطالعات کسب منظور به  مصاحبه. الف

 سؤاالت پرسیدم، می آموزان دانش از داشتیم، آزاد وقت که مختلف های زنگ در و کرده تنظیم را سؤال چند

 چگونه.      1 کنیم؟ نشاط با را ریاضی کالس توانیم می هایی روش چه با شما نظر به.      2: بود چنین

: بود چنین آموزان، دانش پاسخ از نمونه چند   کنیم؟ آسان و ساده را ریاضی درس یادگیری توانیم می

 . تدریس در شعر از استفاده و ریاضی درس مفهوم با مرتبط زیبای تصاویر از استفاده

  مشاهده. ب 

 از برخی ها، آن پیرامون محیط و آموزان دانش با مستقیم ارتباط و همکاران کالس در حضور لحاظ به 

 بود، آزاد من وقت که ورزش، های زنگ در که طریق بدین. آوردم دست به مشاهده طریق از را، خود اطّالعات

 فعالیت و ایشان تدریس روش و رفتم می ها آن کالس به و کردم می هماهنگ مختلف یها پایه در همکارانم با

 درس به نسبت آموزان دانش مندی عالقه ایجاد به منجر نظرم، به که نکاتی و نموده مشاهده را آموزان دانش
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 یابیرزشا و آموزان دانش توسط نقش ایفای روش از استفاده: مانند کردم، می یادداشت را شد، می ریاضی

 . تدریس شروع ی نقطه تعیین جهت تشخیصی

     نامه پرسش. ج

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

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

 آموزان دانش یاولیا تمامی اختیار در نموده سپس تنظیم را بود، زیر سؤاالت شامل که اینامهسشپر

 هایی روش چه با شما نظر به.      2: بود گونه بدین سؤاالت. نمایند مکتوب آن در را خود نظرات تا دادم قرار

 ریاضی درس وضعیت از گاهیآ جهت.      1 باشیم؟ داشته شاداب و نشاط با ریاضی کالس توانیم می

: بود چنین نظرخواهی، نامهپرسش به اولیا پاسخ از نمونه چند دهید؟ می پیشنهاد را هایی روش چه فرزندتان

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

 طراحی آموزشگاه، در شاغل همکاران ویژه نیز، دیگر پاسخباز نامهپرسش یك این، بر عالوه. آنان ریاضی

 کمك وسایل توان می چگونه.      2: بود چنین نامه،پرسش این سؤاالت. دادم قرار ایشان اختیار در و نموده

 منفی نگرش توان می چگونه شما نظر به.      1 نمود؟ جذاب سوم پایه آموزان دانش برای را آموزشی

 نامه،پرسش به همکاران پاسخ از اینمونه برد؟ بین از ریاضی درس یادگیری به نسبت را آموزان دانش

 عملکردی، تکالیف و ها فعالیت از استفاده آموزان، دانش توسط آموزشی کمك وسایل ساخت: بود چنین

 . ریاضی مفاهیم از برخی تدریس در فکری بارش روش از استفاده

   مطالعه. د
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 نمودم مشورت ریاضی، درس به آموزان دانش کردنمندعالقه چگونگی مورد در حترمم اساتید از تن چند با

 به که نکاتی نظر، مورد های کتاب یمطالعه و تهیه از پس. کردند معرفی زمینه، این در هایی کتاب ایشان و

 .  ددگر می اشاره ها آن به پیشنهادی های حلراه در که نموده یادداشت را بود مفید و مناسب نظرم

 گروهی طور به و یکدیگر همکاری با آموزان دانش آن، طریق از و است اجتماعی فرایند یك ریاضیات آموختن

 توجیه توضیح، جمعی، گفتگوی راه از نیز یادگیری های فرصت و سازند می را خود ریاضی های مهارت و دانش

 پرداختن از کلی هدف اساس، این بر( 12،ص2319 صفوی،) آید، می پدید مفهوم، و معنا ی درباره مذاکره و

 بیان به. است بوده ریاضی درس های فعالیت انجام به آموزان دانش مندیعالقه افزایش پژوهش، این به

 درس مفاهیم یادگیری به آموزان دانش مندی عالقه میزان طرح، اجرای از پس که بود این هدف تر، روشن

 درصد 13/29 از اولیا کمك بدون تکالیف انجام به مندی عالقه میزان درصد، 42 به درصد 91/16 از ریاضی

 و یابد افزایش درصد 72به درصد 27/13 از عملکردی های فعالیت انجام به مندی عالقه میزان درصد، 12 به

 ریاضیات که اعتقاد این با و. یابد کاهش صفر به درصد 76/32 از ریاضی درس حذف به مندی عالقه میزان

 است، مفید و مؤثر ای وسیله گیریتصمیم توانایی رشد برای هم و انتقادی و خالق تفکر رشد برای هم

 نگرش ایجاد ریاضی، مفاهیم عمیق یادگیری ریاضی، زنگ کردن نشاط با و جذاب: جمله از مقطعی اهداف

 پرورش مذکور، درس در آنان یابیارزش نتایج بهبود ریاضی، درس یادگیری به نسبت آموزان دانش در مثبت

 زندگی در یادشده درس مفاهیم کاربرد توانایی ایجاد ریاضی، های فعالیت و ها تمرین انجام در آنان دقت

 یادگیری طریق از اندیشیدن درست توانایی فکری، نظم پرورش خالقیّت، و ابتکار یقوه تقویت روزمره،

 . است بوده مدنظر نیز ریاضی، مفاهیم
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   پیشنهادی های حل راه

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

 تجربه تبادل ضمن پرداخته، ها آن تحلیل و تجزیه به همکاران، کالس یمشاهده و آموزاندانش با مصاحبه

 :یافتم دست زیر پیشنهادی هایحل راه به همکاران با

        شنیداری و دیداری حافظه یتتقو و دقّت پرورش.   1 

 خوب ابتدا در باید پس آوریم، خاطر به توانیمنمی نبینیم خوب را چیزی تا است معتقد( 2319) بیگی میرزا

 تمرکز. است الزم کنجکاوی و کامل ذهنی حضور شنیدن، خوب و دیدن خوب برای. دهیم آموزش را دیدن

 راه باید فقط باشد، دقت و تمرکز دارای تواندمی فردی هر و ودهب اکتسابی بلکه نیست ارثی یا ذاتی حواس،

 پرورش جهت الزم کارهایراه که آن مگر افتدنمی اتفاق مهم این و ببرد کار به بگیرد، یاد را آن روش و

 .گیرد قرار فرد رویپیش تمرکز و دقّت

   هدفدار تمرینی هایبازی اجرای.   2 

 و اعتماد پذیری، مشارکت آموزان،دانش اجتماعی روابط بازی، در هک است معتقد( 2316)خانیفضلی

 حل آموزی، تجربه مشاهده، چونهم یادگیری فرآیندهای رشد بازی،. شودمی تقویت تعاون یروحیه

 آموزان دانش برای را یادگیری همه، از مهمتر و کندمی تقویت آموزاندانش در را خالقیت و مسأله

 که، بودند کرده کسب را ایتجربه چنین نیز،( 2311)ابراهیمی و(  2317)رضوانی. سازدمی بخشلذّت

 . دارد آموزان دانش ریاضی درس یادگیری میزان در بسزایی تأثیر تخصصی، هایبازی اجرای

  ریاضی زنگ در نشاط و شادی ایجاد.   3  
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 نقطه. است فضاسازی و بمطلو ارتباط ایجاد شروعی، هر یالزمه که است معتقد( 2316)خانیفضلی

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

 ودیعه به هاآن در را کمال و علم یافتند، نشاط هادل که هنگامی: »گوید می االنوار بهار از اقتباس با وی

 یآماده حالتی چنین در هادل زیرا کنید؛ وداع را هاآن ند،شد گریزان و تهی نشاط از هرگاه و بگذارید

 با که بود رسیده نتیجه این به خود، پژوهش انجام از پس نیز( 2311)عزیزخانی.« نیستند علم فراگیری

 .داد افزایش ریاضی، درس به را آموزاندانش مندیعالقه توانمی شاد، محیط ایجاد

      ریاضی دروس در آموزاندانش خالقیت پرورش هتج ابتکاری هایطرح از استفاده. ۴

 و درخشان استعدادهای پرورش که، است عقیده این بر خود، تحقیق از حاصل نتایج در( 2311)کفاشی

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

 جوامع یهمه در را تمدن پیشرفت که هستند ها آن و هاست آن های شکوش مدیون گوناگون علوم عظیم

 آینده از مثبتی تصاویر و دهیم پرورش را آموزان دانش تصور قدرت بتوانیم که آن برای. دارند عهده به بشری

 . دهیم پرورش را ها آن خلّاقیّت باید باشیم، داشته خلّاق ی

 که را زیر هایفعالیت آموزان، دانش در مسئله حل توانایی افزایشو خلّاقیّت پرورش منظور به و اساس این بر

 : نمودم پیشنهاد را باشد، می قبل هایسال در خود تجربیات حاصل

 تربیش یعالقه و انگیزه ایجاد و خالقیّت دقّت، پرورش منظور به دان ریاضی کودکان انجمن تشکیل

 فعالیت کنترل و نظارت بر عالوه تا شود تشکیل منیانج ها،فعالیت صحیح انجام به نسبت آموزاندانش

 نیز ریاضی تکالیف و ها فعالیت نوع یکننده تعیین 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 تنظیم معین های شاخص با قراردادی انجمن، اعضای انتخاب
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 : جدید های راه اجرای چگونگی 

 امر در نمودم سعی ابتدا نریمان یادگیری مشکل رفع و آمده دست به های حل راه دقیق اجرای منظور به

 بیشتر یادگیری برای شدم متوجه و نمایم درگیر یادگیری موضوع با را نریمان مستقیما مفهوم هر یادگیری

   دارد، مفهوم آن با رابطه در تر ساده ذهنی های فعالیت سری یك انجام به احتیاج نریمان ، ریاضی مفاهیم

.   

 بعد از اجرای طرحارزیابی 

 توسط شده ارائه نظرات از استفاده با یا خود ابتکار به درس کالس در بیش و کم که هایی طرح با گرچه

 روند در ای مالحظه قابل پیشرفت نمودم اجرا گوناگون های کتاب مطالعه از بردن بهره با یا همکاران

 تمرکز درجه افزایش به موفق زیادی نسبت به که نمودم مشاهده مقایسه این در شد ایجاد نریمان یادگیری

 به وسدر تمام در یادگیری اساس که موضوعی - ام شده مطلب یك روی بر آموزان دانش این حواس

  باشد می ریاضی درس در خصوص

 قوتنقاط 

 . داد می نشان ازخود چشمگیری فعالیت ریاضی درزنگ و شده مند عالقه ریاضی درس به نریمان -

 آورد وجود به همکاران بین فکری هم و بحث برای ای زمینه -

 گرفت می صورت پایدارتر و تر عمیق یادگیری -

 کردند می یتنریمان زابرا شان فرزند پیشرفت از والدین -

 . یافت افزایش مالحظه قابل حد در نریمان ریاضی نمرات میانگین -
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 ضعف :نقاط 

 وقتکمبود 

 : گیری نتیجه

 کودکان که فعال و تحقیقی نظام یك به و نباشد استوار آموزان دانش به معلومات انتقال بر تدریس پایه اگر

 ذهنی های فعالیت با را ریاضی آموزش مطالب محتوای اگر. شود توجه باشند ریاضی عمل انجام اصلی محور

 راهنمایی با و خود تالش با آموزان دانش که شود اداره طوری ریاضی درس کالس اگر سازند منطبق کودك

 پذیرد می صورت تر آسان و بهتر یادگیری شوند نائل آموزش اهداف به معلم

  ها حل راه به بخشی اعتبار  

 و هاتالش یهمه. باشدمی پژوهش یك بخش ترینمهم ا،هحلراه اجرای انتخابی هایحل راه اجرای 

 از نوع این در هاکارراه اجرای که جاآن از. دارد مؤثر های حلراه اجرای به بستگی پژوه اقدام زحمات

 که درآورم اجرا به فراوان، نظر دقّت با را، هاحلراه تك تك تا شدم آن بر بود، بسیار توجّه نیازمند تحقیق،

 :باشدمی زیر شرح به آن گزارش

   غیره و تدریس روش تعیین تشخیصی، ارزشیابی منظور به جدولی تنظیم.  2 

 در همکارانم به و کرده تنظیم را جدولی تمرین، تا تدریس از فعالیت هر انجام برای آمادگی منظور به

 و کرده چاپ را آن تغییر، اندکی با سسپ کردند، استقبال جدول این از نیز ایشان نمودم، ارائه دیگر های پایه

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

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

 . نمودم می مشخص را تدریس شروع ینقطه چنین،هم و تشخیصی ارزشیابی
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 درس به ایعالقه تحصیلی سال اوایل در نریمان شد، اشاره موجود وضع توصیف بخش در که همانطور  

 گذاشته شده یاد درس ارزیابی نتایج در منفی تأثیر امر این و   نداشت آن به مربوط هایفعالیت و ریاضی

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

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

 خود، یروزانه های یادداشت بررسی با تحصیلی سال اواخر در مطلوب وضع کیفی های شاخص. الف

 و اسفند دی، هایماه در کاغذیـمداد هایآزمون بررسی و نریمان عملکردی های فعالیت یمشاهده

 سؤاالت به اولیا پاسخ بررسی مصاحبه، سواالت به آموزاندانش پاسخ بندی جمع اردیبهشت،

 درس پیشرفت و نریمان ریاضی وتکالیف ها فعالیت انجام چگونگی مورد در نظرسنجی ینامهپرسش

 و ریاضی کاریپوشه از بازدید هنگام همکاران، از تن چند بازخورد بررسی  طرح احرای از پس یادشده،

 ، نریمان های فعالیت مورد در همکاران، از تن چند نظر بررسی چنین هم نریمان عملکردی هایفعالیت

 ریاضی، کار پوشه کالس، از بازدید از بعد آموزشگاه  محترم مدیر بازخورد بررسی و نمایشگاه از بازدید هنگام

 کاغذی ـ مداد آزمون نتایج. 2: که گردید نظرمالحظه مورد درس کاغذی -مداد های آزمون و ها فعالیت

 تکالیف انجام در نریمان. 1. باشدمی ریاضی درس در نریمان بسیارخوب پیشرفت نشانگر و بوده قبول قابل

 نتایج از. 4. دهدمی نشان وافری یعالقه آن هایفعالیت و ریاضی درس به. 3. ددار را الزم دقت ریاضی

 ریاضی تکالیف. 6. ددهمی انجام دقت به را عملکردی هایفعالیت. 1. هستند راضی کاغذی ـ مداد آزمون

 ثبت دفتر. 1. هست آشنا دانانریاضی زندگی با حدودی تا. 7. دهدمی انجام اولیا از گرفتن کمك بدون را

 درس به مربوط آموزشی کمك وسایل ساخت به. 9. استداشته نگه مرتب و تمیز را، خود هایفعالیت

. شودمی حاضر ریاضی عملی -علمی کارگاه در شاد، یروحیه با. 22. دهدمی نشان زیادی عالقه ریاضی

 تا زندگی در ریاضی کاربرد با. 21. کنندمی خرسندی ابراز آنان ریاضی درس پیشرفت از نریمان اولیای. 22
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. 24. دهدمی ارائه نو هایایده ریاضی، تکالیف و هافعالیت جامان در. 23.  هست آشنا زیادی حدودی

 . دنکمی کمك یکدیگر به ریاضی هایفعالیت انجام هنگام

 مطلوب وضع کمّی های شاخص. ب

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

 روزانه های یادداشت بررسی و مصاحبه سواالت به آموزاندانش پاسخ بررسی از س: گردد می ارائه زیر شرح

 افزایش به آموزان، دانش های فعالیت از باز، ی مشاهده روش از استفاده با و طرح اجرای زمان طول در خودم

 االتسؤ.. بردم پی شده یاد درس در فراگیران ارزیابی سطح ارتقای و ریاضی درس به آنان مندیعالقه

 در موافقید آیا. 1 بخوانیم؟ ریاضی های دانستنی آزاد وقت در دارید دوست آیا. 2: بود چنین مصاحبه

  کنیم؟ تمرین و بررسی را ریاضی مفاهیم اضافی، هایوقت

 و پیشنهادیجه نت

 هایفعالیت انجام و یریاض درس به نریمان مندی عالقه افزایش کارهایراه آن، عنوان که حاضر تحقیق در 

 اولیا، کمك بدون تکالیف انجام و ریاضی مفاهیم یادگیری به مندیعالقه بر عالوه است، بوده آن، عملکردی

 انجام در که آن ضمن دهد،می نشان خودشان از زیادی یعالقه نیز، عملکردی هایفعالیت انجام به

 استفاده زیادی حدودی تا نیز خود نوآوری و قیتخال قدرت از و شده برخوردار خوبی دقت از ها،فعالیت

 بازدید آموزان،دانش اولیای و همکاران نظرات کاغذی، -مداد های آزمون از آمده دست به نتایج. کندمی

 مدیر توسط آنان، ریاضی کار یپوشه بررسی و فراگیران ساز دست وسایل و ها فعالیت نمایشگاه از همکاران

 .    باشد می نظر مورد هدف به رسیدن در طرح این طلوبیتم گواه آموزشگاه محترم

 هر هدف با متناسب های فعالیت نوع و تدریس های روش تنوع: که گرفت، نتیجه چنین توان می پایان در 

 در کهطور همان. دارد بسزایی تأثیر ریاضی هایفعالیت انجام به آموزان دانش مندیعالقه ایجاد در درس،
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 کرده اجرا نظر مورد هدف به رسیدن جهت را کارهایی راه پژوهشگران، از هریك شد، اشاره اکاره راه اجرای

 بود رسیده نتیجه این به خود پژوهش در( 2311)آقایی چون هم. بودند یافته دست مطلوبی نتایج به و بودند

 مؤثر آموزاندانش مشکالت حل در موجود، امکانات تمامی از استفاده و فردی های تفاوت به توجه که

 های فعالیت و تکالیف یارائه برای که یافتم دست نتیجه این به طرح، اجرای از پس نیز من باشد،می

 تأثیر نیز، آنان عالیق و نیازها گرفتن نظر در فردی، های تفاوت به توجه بر عالوه آموزان، دانش به عملکردی

 نتیجه این به چنین هم. دارد آن هایفعالیت جامان و ریاضی درس به فراگیران نمودن مندعالقه در زیادی

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

 .   دارد ریاضی درس عملکردی های فعالیت انجام به آنان مندی عالقه افزایش در بسزایی تأثیر هدفدار،

---------------- 

 مآخذ منابع

 .فاطمی انتشارات شهریاری پرویز ترجمه پولیا، جرج ریاضی، خالقیت ـ2

 .فر دانش اضغر علی ـ جعفری اکبر علی ـ بهروش محمد ریاضی، تدریس روش ـ1

 .پرورش و آموزش وزارت به نشر ریاضی رشد مجالت ـ3

 .مرکز نشر ملکی، اهیدن ترجمه 2992 دهه در مدرسه ریاضیات( 2916) ویلسون وب هاوسون ـ4

 .ریاضی آموزش رشد مجله مدرسه ریاضیات مقدمات آموزش های روش بر نقدی مقاله ـ1

 .ریاضی آموزش رشد مجله مدرسه ریاضیات درسی برنامه محتوای تغییر زهرا، گویا ـ6

 .کرمانشاه کشوری، ریاضی آموزش کنفرانس دومین مقاالت مجموعه ـ7

 .مشهد کشوری، ریاضی آموزش فرانسکن پنجمین مقاالت مجموعه ـ1

 چیست؟ ریاضی آموزش اهداف مهدی، رحمانی، ـ9



 

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

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

27 
 

 .ابتدایی آموزان دانش ریاضی یادگیری در ناتوانی ،نریمانغال تبریزی، ـ22

 .ریاضی آزمایشگاه هراتی، قدیری، ـ22

 

 


