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 چکیده

آموز انجام نفر دانش 26. با فراوانی ........در پایه دوم مدرسه.... ............................... تحصیلی سال در حاضر هشژوپ

آموزان یادشده درانجام فعال بودن اغلب دانشتوجهی و غیرگی، بیعالقهه ی مورد نظر، بیشده است. مسأل

های درس ریاضی و رضایت بخش نبودن نتایج آزمون های عملکردی آنان بوده و هدف از انجام این فعالیت

های آن و انجام فعالیتآموزان پایه دوم دبستان یاد شده به درس ریاضی مندی دانشتحقیق، افزایش میزان عالقه

های های علمی به منظور کسب دادهدردرس مورد نظر بوده است. بر این اساس، پژوهشگر با استفاده از روش

-آموزان و والدین آنالزم، از منابع گوناگون تحقیق مانند: همکاران و مدیر، سرگروه آموزشی درس ریاضی، دانش

 و تجزیه به شده، برگزار هایآزمون نتایج ارزیابی و تحصیلی یرنامهکا بررسی  ها، مجالت، اینترنت،ها، کتاب

 به سپس. پرداخت پیشنهادی هایحلراه له و یافتنمسأ ایجاد در موثر عوامل شناسایی جهت هاآن تحلیل

 توسط بخشی اعتبار از پس گاه آن. ورزید مبادرت پیشنهادی هایحل راه میان از عملی راهکار چندین انتخاب

 یابیارزش منظور به جدولی تنظیم. 0: از بودند عبارت که نمود اقدام انتخابی هایحلراه اجرای به پژوهش، وهگر

 یابیارزش فرم تنظیم. 3 دانریاضی کودکان انجمن تشکیل  .2تکوینی و تعیین روش تدریس و تشخیصی

 اجرای از پس است، ذکر به الزم. نکودکا یویژه تلوزیونی یشبکه تنظیم آموزاندانش عملکردی هایفعالیت

نفر  1مفاهیم ریاضی را از  یادگیری به مندعالقه آموزاندانش فراوانی تا گردید موفق پژوهشگر فوق، هایحلراه

ایان سال تحصیلی برساند.در پایان این نتیجه به دست آمد که، استفاده از پنفر در 04در اوایل سال تحصیلی به 

آموزان با توجه به های عملکردی به دانش، متناسب با هدف هر درس، ارائه فعالیتهای متنوع تدریسروش

های مناسب، تقویت حافظه دیداری و شنیداری، پرورش دقت و های فردی، نیازها و عالیق آنان و تشویقتفاوت

-و انجام فعالیت مندی آنان به درس ریاضیتوجه فراگیران، در قالب بازی های هدفدار، در افزایش میزان عالقه

  های عملکردی آن، بسیار مؤثر بوده است.
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 :ها واژه کلید 

 آموزان، پایه دوم یابی، دانشمندی، ارزشهای عملکردی، عالقهدرس ریاضی، فعالیت 

 

 

 

 

 

  مقدمه

ل ( به نق0381باشد. به طوری که مبینی) مفاهیم ریاضی، یکی از اثربخش ترین و کارآمد ترین مواد درسی می   

های اندیشه ی آدمی است که  ریاضیات یکی از عالی ترین تراوش»گوید:  انت، در این زمینه میکور ریچارد از 

ی بشر ی میزان عالقهچنین بیان کنندهی سیر عقل و برهان و همی انسان و نشان دهندهی ارادهمنعکس کننده

یر علوم و فنون نیز مورد پذیرش همگان است، نقش بنیادی علم ریاضی در پیشبرد سا« به کمال و زیبایی است.

ی ریاضی موجب ضعف ، ناتوانی و دست نیافتن به اهداف های آموزشی در زمینه به طوری که نرسیدن به هدف

 (.05،ص0381مربوط به پیشرفت علوم و فنون دیگر خواهد بود) مبینی،

ریاضی در زندگی انسان به چه میزان دارای گردد که نقش و جایگاه درس  با توجه به مطالب یاد شده، آشکار می

آموزان به درس ریاضی  ی کمی از دانشباشد آن است که، چرا عده اهمیت است. اما سؤال مهمی که مطرح می

یابی درس ریاضی اغلب فراگیران رضایت بخش نمی باشد؟ چرا بعضی از مند می باشند؟ چرا نتایج ارزشعالقه

شوند؟ چرا بعضی از آموزگاران در تدریس این درس  ار اضطراب و نگرانی میآموزان در زنگ ریاضی دچ دانش

 ها چیست و عوامل آن کدامند؟ موفقیّت چندانی ندارند؟ به راستی دلیل این ناکامی

چگونه توانستم با ایجاد محیطی »( در اقدام پژوهی که با عنوان 0388برخی از پژوهشگران، هم چون عزیزخانی)

« آموزان کالس سوم مدرسه شهیدین فاطمی را در درس ریاضی افزایش دهم؟  یادگیری دانش شاد و فعال میزان

توان با ایجاد محیط شاد و  های گوناگون تحقیق ، به این نتیجه رسید که می انجام داده بود، با استفاده از روش

 اد.مندی آنان را در درس ریاضی افزایش د آموزان، میزان عالقه افزایش نشاط در دانش
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شک، مهم ترین عاملی که در موفقیت یا ناکامی برخی از معلمان در تدریس ریاضی ، نقش بسزایی دارد، بی

آموزان به درس یاد شده و چگونگی ایجاد انگیزه و ارائه مطالب  [ آنان در عالقه مند کردن دانش0مربوط به روش]

 باشد. درسی به آنان می

آموزان پایه دوم به مندی دانشهای افزایش عالقهکارراه »ر این است: حاض پژوهشبر این اساس، عنوان 

و هدف اصلی آن، ایجاد انگیزه و افزایش عالقه در  « آن عملکردی هایفعالیت انجام درس ریاضی و 

آموزان یاد شده نسبت به درس ریاضی و انجام فعالیت های عملکردی آن و پیشرفت فراگیران در آزمون  دانش

 کاغذی درس مورد نظر می باشد.-دادهای م

آموزان پایه دوم دبستان به درس  مندی دانش از سوی دیگر، این تحقیق در پی آن بود تا عالوه بر افزایش عالقه

های خارج از مدرسه، ارتقا بخشد. هم  های عملکردی و فعالیت ریاضی، میزان مهارت آنان را نیز در انجام آزمون

میزان کاربرد مفاهیم ریاضی را در زندگی روزمره ی فراگیران افزایش داده، و به دلیل  چنین سعی بر آن داشت تا

های دیگر )فارسی، علوم، هنر و آموزان در یادگیری درس تلفیق درس یادشده با سایر دروس، موفقیت دانش

 غیره( را نیز امکان پذیر سازد.

 وضع موجودبیان 

........... تحصیلی سال در خدمت، ی سابقه سال......  ت کارشناسی در رشته........ واینجانب ............با میزان تحصیال

 سواد، میزان چنینهم و فرهنگی و اقتصادی نظر از به عنوان آموزگار پایه دوم مشغول به تدریس بودم .

کالس اینجانب نیز با  آموزان اساس، دانش این بر. داشتند قرار خوبی نسبتاً وضعیت در آموزان دانش های خانواده

آموزان این آموزشگاه  نفر، از این قاعده مستثنی نبوده و دارای وضعیت خانوادگی مشابه با دیگر دانش 26فراوانی 

آموزشگاه، اتاق بودند. از نظر وضعیت فیزیکی؛ آموزشگاه مذکور با بنای قدیمی شامل دو طبقه بوده؛ دفتر

 ذهن آنچه اما،. داشت قرار دوم ی طبقه در وآزمایشگاه نمازخانه کالس،. . امورتربیتی، ..کالس در طبقه ی اول،

 :است زیر شرح به ، بود کرده مشغول خود به را پژوه اقدام

کرد. بدان آموزان در زنگ ریاضی، توجه مرا به خود جلب می در اوایل سال تحصیلی یاد شده، همواره رفتار دانش

ی آنان بودم. بعضی از دانش آموزان در این زنگ با درهم رفته و بی حوصلههای معنا که در این زنگ، شاهد چهره

-گرفتند، چند تا ازدانشی بیرون رفتن از کالس را میکردند، برخی از آن ها بی مورد اجازهیکدیگر صحبت می

هنگام آوردند و شان را نمیآموزان سرشان را روی میز خود گذاشته چرت می زدند.گاهی اوقات کتاب ریاضی

تحرکی و کرد، کم رفتند. در واقع آن چه بیش از هر چیز مرا متعجّب میها، دائم در کالس راه میانجام تمرین
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 دادن انجام برای و بودند تحرّکپر های دیگر فعال و ها در زنگتوجهی آنان نسبت به درس ریاضی بود، زیرا آنبی

های مورد نظر را به خوبی، داده و فعالیت زیادی از خود نشان ی دیگر میل و رغبت هادرس به مربوط های فعالیّت

 مربوطه هایفعالیت و تکالیف بودند، فعالغیر که این بر عالوه ریاضی درکالس  دادند، اماکامل و تمیز انجام می

و  شد، کسی داوطلب نمیکالس، یتخته روی تمرین حل برای چنین،هم! دادند نمی انجام مرتب و کامل نیز را

زدم تا تمرینی را حل کند، چندان رغبتی برای انجام تمرین از خود نشان نمی  آموزی را صدا میزمانی که دانش

های انجام  داد! فراگیران یاد شده نه تنها به تمرینداد. در صورت نوشتن پاسخ نادرست هم، هیچ کس نظری نمی

های ناصحیح را  ود هم توجهی نداشتند تا پاسخی کالس توجهی نکرده بودند، بلکه به کتاب خشده روی تخته

اصالح کنند. این امر نشان دهنده ی آن بود که اصالً دقت و توجه کافی را نداشتند. با توجه به تذکرات زیادی 

که به آن ها می دادم، باز هم شاهد پاسخ های نادرست و ناقص تمرین های ریاضی بودم. از این رو، وضعیت 

فعّال بوده و یا تحرک و غیررنج آور بود. مگر می شود فراگیران در درس ریاضی این قدر بی موجود واقعاً برایم

کاغذی نیز رضایت -ها نداشته باشند؟ از نتایج آزمون های مداد که هیچ اعتراضی به جواب نادرست تمریناین

اقص یا نادرست می نوشتند، با چندانی نداشتم، به جز تعداد اندکی، بقیه دانش آموزان، پاسخ سؤاالت آزمون را ن

شد، ولی باز هم بی دقتی یا عدم یادگیری مفاهیم ریاضی کامالً که بیشتر سؤاالت در کالس، تمرین میاین

دقت حوصله، بیکردم که بیشد تا انجام دهند، مشاهده میهای عملکردی ارائه میمشهود بود. زمانی که فعالیت

شدم. احساس  توجه بودند، متأثر میها این قدر نسبت به درس ریاضی بی که آنو نامرتب انجام می دهند. از این 

-بیش مسأله این به توجهم دلیل همین به هستند، اعتنابی   نظر کردم حتماً مشکلی هست که به درس موردمی

 .شد جلب تر

درس، منجر به ناتوانی عالقه به این  شود، عدم با توجه به این که درس ریاضی یکی از علوم پایه محسوب می

شود، بلکه به سرزنش و تحقیر  یادگیری شده، در نهایت، نه تنها باعث افت تحصیلی و اتالف بودجه می

شان را نیز به آموزان، تشکیل خودپنداره ی ضعیف و کاهش عزت نفس آنان انجامیده و سالمت روان دانش

اعی ناموفق بکشاند. این مشکالت، از مدرسه و های دف اندازد. و چه بسا آنان را به مکانیزم مخاطره می

پراکند و حاصل  آموزان، به خانه و خانواده کشانده شده و اضطراب و ناخشنودی را در همه فضای زندگی می دانش

 (.1،ص0384تبریزی،)شود می وارد جامعه روانی بهداشت به که است سختی آسیب ها،این ی همه

آموزانم  یر الهی و تعهد شغلی خود و احساس مسئولیتی که در برابر دانشی خطاز این رو، و بر اساس وظیفه

طور که پزشک ابتدا بیمار را به خوبی معاینه نموده و بر داشتم، سعی کردم مانند یک پزشک عمل کنم. همان

ان در ای که دارد، علت بیماری را تشخیص داده و از طریق آزمایشات پاراکلینیکی به اطمیناساس علم و تجربه

کند، من نیز تصمیم گرفتم ابتدا علل تشخیص خود، دست یافته و پس از آن، درمان صحیح را آغاز می
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 به من یانگیزه. ورزم مبادرت آن حل به سپس و نموده یابیریشه ریاضی درس به نسبت را گی آنان  عالقه بی

متعال و استفاده از نقطه نظرات همکاران، به ین بود که با استعانت از خداوند ا ابتدایی دوم پایه آموزگار عنوان

کارهای ابتکاری، های گوناگون، تجربیات و راه مندی از روشچنین با بهرهبررسی موانع ایجاد شده پرداخته و هم

هایی را در رابطه با این درس مهم ایجاد کنم و  مندی آنان به درس ریاضی، مهارت عالوه بر ایجاد و افزایش عالقه

مندی آنان در به کار گیری مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره  های مناسبی را جهت عالقه ها و طرح روشهمچنین 

های کالس،  آموزان در فعالیت شد این بود؛ با توجه به محور بودن دانش ای که برایم مطرح میفراهم نمایم.مسأله

آموزان به  مندی دانش ائه نمود تا میزان عالقهتوان ار کارهای عملی را میچه راه پژوهش در راستای هدف این 

توان، هایی میتر، با استفاده از چه روشهای مربوط به آن بیشتر شود؟ به عبارت روشن درس ریاضی و فعالیت

های مربوط به درس ریاضی فراهم نمود؟ بنابراین،  ی مناسبی برای شرکت فعال فراگیران در انجام فعالیتزمینه

 جمع به علمی معتبر ابزار از استفاده با تا بودم آن پی در است، بوده عمل در پژوهش  که از نوع در تحقیق حاضر

 حل برای نیاز مورد های حلراه به یابیدست و مسأله ایجاد بر مؤثر عوامل شناسایی هدف با الزم یها داده آوری

 ا بپردازم.ه عتبار بخشی مناسب، به اجرای آنا و انتخاب از پس تا پرداخته، آن

 اهداف تحقیق

 اصلی :هدف 

های درس  آموزان به انجام فعالیت مندی دانشبر این اساس، هدف کلی از پرداختن به این پژوهش، افزایش عالقه

ریاضی بوده است. به بیان روشن تر، هدف این بود که پس از اجرای طرح، میزان عالقه مندی دانش آموزان به 

درصد، میزان عالقه مندی به انجام تکالیف بدون کمک  41درصد به  92/26یادگیری مفاهیم درس ریاضی از 

 11درصد به 11/23درصد، میزان عالقه مندی به انجام فعالیت های عملکردی از  51درصد به  23/09اولیا از 

 درصد افزایش یابد.

 جزئی :اهداف 

 و انجام فعالیت های آن ضیعلل بی عالقگی دانش آموزان پایه دوم به درس ریابررسی 

 فعالیت های عملکردی آنروش هایی جهت عالقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی دوم و بکارگیری 
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 با وضع مطلوب :مقایسه 

ضع مطلوب بایستی دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی آن عالقمند شوند . و مقایسه با ودر 

 نمرات آنها افزایش یابد .

 آوری اطالعاتجمع 

 از ها، داده گردآوری جهت.......................... تحصیلی سال اوایل در شده، ذکر ی مسأله کردن مشخص منظور به 

 .نمودم استفاده کمّی و کیفی های شاخص

 موجود وضع کیفی های شاخص. الف       

 یدوره در ریاضی آموزش اهداف بر مروری دانم، می الزم خود بر کیفی های شاخص به پرداختن از قبل       

 تدایی داشته باشم.اب

 ثبت نام به ایدفترچه ریاضی، درس به نسبت آموزاندانش یعالقه میزان از تربیش آگاهی منظور به      

 آموزان دانش که هنگامی و دادم اختصاص آموزیدانش به را آن ورق هر و نموده تهیه ریاضی های فعالیت

یادداشت  ادند، با دقت، رفتار آنان را مشاهده نموده ود می انجام کالس در فردی و گروهی مختلف های فعالیت

 کردم. بعد از دو ماه و چند روز: می

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

 یاضی دریافتم:ر

 .بودند ناراضی شده یاد درس کاغذی-مداد های آزمون نتایج از        ·

  .کردند می گیعالقهبی ابراز ریاضی درس به نسبت       ·

 .بود همراه اولیا نارضایتی و تأخیر با منزل، در ریاضی تکالیف انجام       ·

 می شد. انجام خود ترهایبزرگ کمک با ریاضی تکالیف        ·

 :دریافتم ریاضی درس به نسبت آنها یعالقه میزان مورد در آموزان دانش از سنجینظر با       

 رس ریاضی نگرش مثبتی نداشتند.د یادگیری به نسبت       ·
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 .بود کننده خسته ریاضی زنگ آموزان دانش از تن چند از نقل به       ·

 :دریافتم آذرماه ریاضی آزمون از حاصل نتایج بررسی با چنینهم       

 .دادندنمی انجام دقت با را عملکردی های آزمون     ·

 .نداشتند عملکردی های آزمون انجام به ایعالقه      ·

 .نبود بخشرضایت چندان عملکردی هایآزمون نتایج     ·

 :دریافتم نیز ها آن گذشته سال تحصیلی پیشرفت کارنامه بررسی با       

 .نبود بخش رضایت چندان آنان از برخی گذشته سال تحصیلی پیشرفت کارنامه در ریاضی درس زیابیار     ·

 های کمّی وضع موجود ب. شاخص

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

 گردد: زیر ارائه می

 آذر اواخر در ریاضی درس کاغذی –بررسی نتایج آزمون مداد  به متمرکز ی مشاهده روش از استفاده با    

 :بود چنین آمده دست به نتایج. پرداختم ماه

 امتیاز --- خوب:  50 باالی امتیاز  ---: بسیار خوب  58امتیاز باالی  ---: عالی 64مقیاس درجه بندی: امتیاز 

 ضعیف:  45 از تر پایین امتیاز --- متوسط:  45 باالی

: جدول درصد فراوانی نتایج آزمون ریاضی آذرماه بر اساس مقیاس درجه بندی 1جدول شماره 

 در اوایل سال تحصیلی

 ها مؤلفه

    فراوانی
 ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی

جمع 

     آموزان دانش

 کالس

 26 4 03 4 3 2 مطلق
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 011 38/05 51 38/05 53/00 69/1 درصد

  
آموزان، همه ی سؤاالت آزمون ریاضی آذر ماه نفر از کل دانش 2دهد که فقط نشان می 0جدول و نمودار شماره 

نفر در حد  03نفر در حد خوب، پاسخ داده،  4نفر در حد بسیار خوب و  3را، صحیح و کامل انجام داده بودند! 

اه که از سال تحصیلی می گذشت و با توجه به تمرینات م 3نفر ضعیف بودند. متأسفانه، بعد از  4متوسط و 

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

ام به موقع تکالیف انج عدم از آنان نارضایتی اظهار و کالسم به آموزان دانش اولیای مکرر مراجعات بررسی با   

نفر بدون کمک اولیا در منزل تکالیف ریاضی را  5آموز کالسم فقط نفر دانش 26زل، پی بردم از ریاضی در من

 دادند. انجام می

نفر به یادگیری مفاهیم  1ای در وقت آزاد، دریافتم فقط احبهمص سؤاالت به آموزان دانش پاسخ بررسی با   

 ت مصاحبه چنین بود:ریاضی عالقه مند بودند. سؤاال

 چرا؟ دارید؟ دوست تر بیش را درسی کتاب کدام       *

 دهیم؟ انجام را درس کدام به مربوط فعالیت آزاد وقت در دارید دوست       *

 دانان( را بخوانیم؟ی ریاضینامههای ریاضی) مانند زندگی غت، دانستنیفرا اوقات در مایلید آیا       *

    ریاضی، مفاهیم مند به یادگیری نفر عالقه 1آموزان کالسم،  نفر دانش 26دست آمد که از بنابراین چنین به 

های عملکردی بودند  فعالیت انجام به مندعالقه نفر 6 اولیا، کمک بدون ریاضی تکالیف انجام به مندعالقه نفر 5 

 مند به حذف درس ریاضی بودند!نفر هم عالقه 8و 

یری مفاهیم ریاضی، یکی از اهداف اصلی آموزش ریاضی در مقطع ابتدایی می باشد، با نظر به این که یادگ   

مند به یادگیری مفاهیم درس مورد نظر رضایت آموزان عالقه، فراوانی دانش2توجه به جدول و نمودار شماره

توانایی برآورد راه بخش نبود. در ارتباط با هدف ایجاد توانایی درک محتوای ریاضی و حل مسائل آن و در نتیجه 

-مند به انجام تکالیف ریاضی بدون کمک اولیا، نیز اندک بود. همآموزان عالقهی، فراوانی دانشحل مسائل روزمره

ها می باشد، که متأسفانه چنین یکی دیگر از اهداف آموزش ریاضی، پرورش نظم فکری و به کار بردن آموخته

م فعالیت های عملکردی در راستای رسیدن به هدف مورد نظر نیز، چندان مند به انجاآموزان عالقهفراوانی دانش

مند به حذف آموزان عالقهرضایت بخش نبود. با توجه به اهمیّت درس ریاضی که قبالً ذکر شد، فراوانی دانش

 موجب تأسف و تأثر بود.درس ریاضی، 
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 محترم معاون از را آموزانم دانش اول کالس لیست قبل، سال در آنان ضیریا فعالیت از آگاهی منظور به    

های  ای ویژه با گویهنامهشخص نمودم، سپس پرسشم را آنان قبل سال آموزگار و کالس کرده، دریافت دبستان

ه های این پرسش نام پس از بررسی پاسخ. مورد نظر تنظیم نموده و در اختیار آموزگاران مربوطه قرار دادم

 آموزان نیز، از وضعیت درس ریاضی آنان چندان راضی نبودند. دریافتم که آموزگاران سال قبل اغلب دانش

 حاصل زیر نتایج ریاضی درس بررسی منظور به آنان، گذشته سال تحصیلی پیشرفت یکارنامه یمشاهده با 

 :شد

یج حاصل از بررسی کارنامه ارزش یابی پیشرفت : جدول درصد فراوانی نتا2جدول شماره 

 آموزان پایه دوم تحصیلی درس ریاضی کالس اول دانش

 ها مؤلفه

    فراوانی
 ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی

جمع 

     آموزان دانش

 کالس

 26 4 1 5 1 3 مطلق

 011 38/05 92/26 23/09 92/26 53/00 درصدی

  

نفر بودند که از نظر  3آموزان در سطح عالی) مقیاس درجه بندی( فقط د دانش، تعدا2با توجه به جدول شماره 

نفر بوند که باز هم رضایت چندانی  1آموزان در سطح بسیار خوب نیز فقط من رضایت بخش نبود و تعداد دانش

همیّت مفاهیم آموزان در سطح خوب و متوسط نیز مورد رضایت من نبود، زیرا با توجّه به انداشتم. و تعداد دانش

ریاضی در پایه اول و پیش نیاز بودن آن در یادگیری بسیاری از مفاهیم پایه دوم، انتظار می رفت وضعیت 

   ها بهتر باشد.تحصیلی آن

ده بود. ها با دقّت الزم و تمیز انجام نش کار کالس اول آنان، متوجه شدم بسیاری از فعالیتبا بررسی پوشه   

آموزان نسبت به درس ریاضی به سال قبل نیز گی دانش عالقه رسید که بی ضمن بررسی عوامل متعدد، به نظر می

 شود. مربوط می
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یابی آنان آموزانم به درس ریاضی و رضایت بخش نبودن نتایج ارزش گی دانش عالقه پس از محرز شدن مسأله بی

ها اقدام  آوری دادهبه جمع مسأله، این کنندهایجاد علل یی علت یا در درس یاد شده، تصمیم گرفتم برای شناسا

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

مشکل  طور که ذکر شد، دریافتم کههای انجام شده، همان ی آنان نسبت به من وغیره. ولی با بررسیعالقه

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

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

 را نیز بیایم. مسأله های حل راه بتوانم طریق این از ات کنم، استفاده  ها های علمی گردآوری داده بود از روش

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

 در و «اند؟عالقهبی ریاضی درس به نسبت آموزان دانش اغلب چرا نظرشما به»: نموده تنظیم سؤال این با اینامه

نفر از آنان، آموزگاران سال  3نفر آموزگاران شاغل در آموزشگاه که  09و آموزان دانش اولیای از نفر 26ختیارا

ها  ها را بررسی کردم. )برخی از پاسخ ها را جمع آوری و پاسخ نامهبعد از چند روز، پرسش .گذشته بودند، قرار دادم

 دین شرح بودند:های اولیا ب مشترک و تکراری بود( که فراوانی پاسخ

گی  عالقه فراوانی پاسخ اولیا به پرسش نامه ی بررسی علل بی : جدول درصد 3جدول شماره

 آموزان نسبت به درس ریاضی دانش

         
 ها مولفه

 فراوانی

یکنواخت بودن 

روش تدریس 

 آموزگاران

با نشاط 

نبودن فضای 

 کالس ریاضی

مشکل بودن 

 درس ریاضی

جذاب نبودن 

 وسایل

کمک 

 موزشیآ

عدم آگاهی اولیا از 

وضعیت فعالیت 

ریاضی فرزندشان 

 در کالس

  

 جمع اولیا

 26 1 5 3 6 5 مطلق

           
 درصد

23/09 11/23 53/00 23/09 92/26 011 

 :بود چنین مذکور ی نامه پرسش به نیز همکاران پاسخ فراوانی 
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گی  عالقه مه ی بررسی علل بی: جدول درصد فراوانی پاسخ همکاران به پرسش نا 4جدول شماره

 آموزان نسبت به درس ریاضی دانش

        
 ها مولفه

 فراوانی

عدم توجه به 

های فردی و  تفاوت
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 را آموزانمدانش فعالیت چگونگی و کرده تهیه ایدفترچه تحصیلی سال اوایل از شد، اشاره نیز قبالً که طورهمان 

 ایجاد در مؤثر عوامل خود، پژوهشی روزانه های یادداشت بررسی از پس. نمودم می یادداشت ریاضی زنگ در

م نگرش مثبت آنان نسبت به یادگیری درس عد تدریس، هنگام آموزان دانش دقتّی بی: یافتم چنین را مسأله

 های پیش نیاز. آموزان در آموخته ضعف اغلب دانش ریاضی،

 

  چنین را ریاضی درس به نسبت آموزان دانش گی عالقه بی دالیل مختلف، های کتاب یمطالعه با چنین،هم     

ناسب با هدف درس نیست. ثانیاً: مت ریاضی درس در آموزگاران از برخی تدریس روش و نوع: اوالً که دریافتم،

: عدم آشنایی شود، ثالثاً آموزان به درس ریاضی، منجر به ناتوانی آنان در انجام تکالیف می عدم دقّت و توجّه دانش

 می ی آنان را به درس یادشده کاهشفراگیران با کاربرد مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره، میزان رغبت و عالقه

 ها در فهرست منابع و مأخذ ذکر شده است. تابازک برخی نام. ) دهد

        ها تفسیر دادهو تحلیو تجزیه

آموزان به سؤاالت  نامه، بررسی پاسخ دانشؤاالت پرسشهای اولیا و همکاران به س پس از جمع آوری پاسخ

دبستانی آنان،به تجزیه و تحلیل و تفسیر مصاحبه، تبادل نظر با مدیر، معاونین و آموزگاران کالس اول و پیش

آموزان نسبت به درس ریاضی به ترتیب  گی دانش عالقه ها پرداخته و دریافتم که عوامل مؤثر در ایجاد بیپاسخ

 )تعداد نظرات( به شرح زیر بود:اولویت

 ؛(نفر 11)ریاضی کالس فضای نبودن نشاط با      .1

 ؛(نفر 01)ریاضی مفاهیم از بعضی شدن فراموش      .2

 ر(؛نف 01()ریاضی درس یادگیری به نسبت آموزاندانش مثبت نگرش عدم)ریاضی درس بودن مشکل      .3

 ؛(نفر 1)کالس در فرزندشان ریاضی الیتفع وضعیت از اولیا اغلب آگاهی عدم      .4

 ؛(نفر 6)نیازپیش مفاهیم یادگیری در شاگردان ضعف      .5

 ؛(نفر 6)ریاضی تکالیف انجام بودن گیر وقت      .6

 ؛(نفر 5)روزمره زندگی در ریاضی مفاهیم کاربرد با فراگیران آشنایی عدم      .1

 ؛(نفر 5)آموزان دانش به یکسان تکالیف یارائه و فردی های وتتفا به آموزگاران از برخی توجّه عدم      .8
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 ؛(نفر 5)آموزشی کمک وسایل نبودن جذاب      .9

 نفر(؛ 5موزگاران)آ از برخی تدریس روش بودن یکنواخت  .01

 (.نفر 3)کالس های نیمکت و میز نامناسب چیدمان  .00

منابع گوناگون، دریافتم که عدم دقّت و توجّه  هم چنین با بررسی مطالب به دست آمده از طریق مطالعه ی

های درس آموزان هنگام تدریس مفاهیم ریاضی، منجر به ناتوانی آنان در انجام تکالیف و فعالیتبعضی از دانش

 گی آنان نیز می شود.عالقهمورد نظر شده، در نهایت موجب بی

 ها حلها جهت ارائه راه گرد آوری داده  

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

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

 الف. مصاحبه

 از داشتیم، آزاد وقت که مختلف های زنگ در و کرده تنظیم را سؤال چند تر،مفید اطالعات کسب منظور به 

 :بود چنین سؤاالت پرسیدم، می نآموزا دانش

 کنیم؟ نشاط با را ریاضی کالس توانیم می هایی روش چه با شما نظر به .0

 ده و آسان کنیم؟سا را ریاضی درس یادگیری توانیم می چگونه .2

ز آموزان، چنین بود: استفاده از تصاویر زیبای مرتبط با مفهوم درس ریاضی و استفاده ا چند نمونه از پاسخ دانش

 شعر در تدریس .

 ب. مشاهده باز

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

های ورزش، که مربی داشتیم و وقت من آزاد  خود را، از طریق مشاهده به دست آوردم. بدین طریق که در زنگ

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

آموزان نسبت به درس  مندی دانش ه و نکاتی که به نظرم، منجر به ایجاد عالقهآموزان را مشاهده نمود دانش
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یابی آموزان و ارزش کردم، مانند: استفاده از روش ایفای نقش توسط دانش شد، را یادداشت می ریاضی می

 تشخیصی جهت تعیین نقطه ی شروع تدریس.

 ج. پرسش نامه

تری از نظرات ی گستردهدهد تا به ابراز دامنه دهنده اجازه میه پاسخپاسخ بی بازنامهبا توجه به این که، پرسش

ای که نامههای مناسب جهت حل مسأله، پرسش حلخواهی از اولیا، برای کسب راهخود بپردازد. به منظور نظر

 نظرات تا دادم قرار نفر(  26آموزان ) ی دانششامل سؤاالت زیر بود، را تنظیم نموده، سپس در اختیار تمامی اولیا

 ن مکتوب نمایند. سؤاالت بدین گونه بود:آ در را خود

 باشیم؟ داشته شاداب و نشاط با ریاضی کالس توانیم می هایی روش چه با شما نظر به .0

 دهید؟ هایی را پیشنهاد می . جهت آگاهی از وضعیت درس ریاضی فرزندتان چه روش2

آموزان روی دیوار،  های دانش خواهی، چنین بود: نصب فعالیتنامه نظرچند نمونه از پاسخ اولیا به پرسش

 آموزان در دفتر فعالیت ریاضی آنان. یادداشت نتایج فعالیت کالسی دانش

نامه بازپاسخ دیگر نیز، ویژه همکاران شاغل در آموزشگاه، طراحی نموده و در اختیار عالوه بر این، یک پرسش

 مه، چنین بود:ناایشان قرار دادم. سؤاالت این پرسش

 نمود؟ جذاب دوم پایه آموزان دانش برای را آموزشی کمک وسایل توان می چگونه .0

 برد؟ بین از ریاضی درس یادگیری به نسبت را آموزان دانش منفی نگرش توان می چگونه شما نظر به .2

آموزان، استفاده  انشنامه، چنین بود: ساخت وسایل کمک آموزشی توسط دای از پاسخ همکاران به پرسشنمونه

 ها و تکالیف عملکردی، استفاده از روش بارش فکری در تدریس برخی از مفاهیم ریاضی. از فعالیت

 موضوع ادبیات 

برخی از آثار صاحب نظران و پژوهشگران را در رابطه با درس ریاضی شناسایی نموده و با در نظر گرفتن هدف 

ها استفاده نمایم. بر  نقد نمودم تا در راستای پژوهش حاضر، از آن ها را بررسی، تحلیل و پژوهش خود، آن خاص

های دیگران، در دو بخش نظری و عملی  اساس، نتایج بررسی و مطالعات خود را در خصوص پیشینه و یافته این

  ام.ارائه نموده
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 نظری پیشینه: الف 

آموزش ریاضیات قبل »عنوان  ( تأکید زیادی بر نظم و دقّت دارد. وی در کتاب خود تحت0381مبینی)

ها، استعدادها و عالیق، همراه با  چنین بیان داشته است که با تدریس ریاضیات به شناخت توانایی« دبستان از

ها، قطعاً با پرورش نظم و  ها دست خواهیم یافت. رشد و پرورش این توانایی سعی در جهت رشد و پرورش آن

وجه به اطراف، نظم و دقّت در شنیدن، نظم و دقّت در دیدن، در گفتار و دقّت آغاز خواهد شد؛ نظم و دقّت در ت

 ها، نظم و دقّت در توانایی حل مسائل روزمره. ها، تصمیم گیری ها و مسئولیت رفتار، در اجرای بازی

ای هه در عصر فناوری و ارتباطات، نظاممعتقدندک( 0383.)ژ.و استوت، و. ا.ژ دوژونج، دبیلیو،. برور،ای      

و از سوی دیگر، « تسلط بر سواد رایانه ای»سازی برنامه ی درسی برای اندیشی و بازآموزشی از یک سو به باز

تجدید حیات و غنی سازی محیط یادگیری برای برقراری تعامل میان یادگیرنده و منابع یادگیری، الزام دارند. از 

-های نو، برای تجهیز یادگیرنده به مهارتها با شیوهنهای سنتی تدریس و جایگزینی آاین رو، بازنگری در شیوه

 های شناختی ضرورت دارد.

-ی دو منبع ذکر شده، دریافتم که با غنی سازی محیط یادگیری و تقویت دقّت و نظم، تا حدودی میبا مطالعه

ط یادگیری، با وسایل مند نمود. ولی آیا با غنی سازی محیهای ریاضی عالقهآموزان را به انجام فعالیتتوان دانش

های گوناگون، می توان این امر مهم را به درستی انجام داد؟ پس نقش آموزگار چه پیشرفته و استفاده از رسانه

 کردم.شود؟ بنابراین باید عوامل دیگری را نیز جستجو میمی

قه مند نمودن با بررسی نظرات و عقاید نویسندگان و محققان یاد شده، چنین نتیجه گرفتم که: برای عال

شدم، مند میهای متنوع تدریس بهره های درس ریاضی، عالوه بر این که، باید از روشآموزان به فعالیت دانش

استفاده از امکانات مناسب و غنی سازی محیط یادگیری را، جهت آموزش مفاهیم ریاضی، مد نظر قرار 

-دادم. این نکات مهم، کلی بوده و باید روشرورش میود، دقّت و تمرکز فراگیران را نیز پب الزم چنینهم داده،

ی چند پژوهش مرتبط بردم. پس الزم بود به مطالعههای گوناگون را، جهت انجام هر یک از این موارد به کار می

 کرذم.پرداخته و نتایج حاصل از پژوهش و تحقیقات قبلی را بررسی میبا پژوهش خود، 

 پیشینه ی عملی:

 گردد. های در عمل اشاره می ها و نتایج پژوهش برخی از عناوین، یافتهدر این بخش به 
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های آموزان به درس ریاضی و داشتن نگرش مثبت نسبت به فعالیتبا توجه به این نکته، که اهمیت دادن دانش

اری از شود، توجه بسیها میهای اجتماعی و خالقیّت در آنآن منجر به افزایش اعتماد به نفس، افزایش همکاری

 اند.آموزگاران به این امر مهم جلب شده است، به طوری که این موضوع را مورد تحقیق و پژوهش قرار داده

 دبستان پنجم پایه در ریاضی درس به عالقه افزایش کارهایراه» عنوان با پژوهشی( 0385)زرندی ابراهیمی 

-کارهای مختلف از قبیل: استفاده از فناوریاهانجام داده است. وی پس از اجرای ر« کرمان استان شاهد پسرانه

بندی فراگیران، آموزش تلفیقی ریاضی با های فعال تدریس، گروههای مختلف، استفاده از روشهای جدید، بازی

آموزان یاد شده به درس ریاضی، میانگین مندی دانشدروس دیگر و استفاده از تشویق، توانست عالوه بر عالقه

 نان را نیز افزایش دهد.نمرات امتحانی آ

 مختلفی هایرسانه به که جدید فناوری از استفاده ولی. بود اجرا قابل مختلف مدارس در ایشان کارهایراه اغلب 

های سانهر نیز، ما آموزشگاه در. نبود اجرا قابل باشد، نمی پذیر امکان مدارس بعضی برای آن، تهیه و داشته نیاز

 اجرا توان می مختلف هایکتاب یمطالعه با و تغییر اندکی با را، هاحلراه بقیه ولی. نداشت وجود نظر مورد 

   .نمود

-دانش چگونه توانستم ضعف ریاضی»( در تحقیقی از نوع پژوهش در عمل با عنوان 0381عالوه بر این، نوری)

آموزان در غیب دانشکارهای ترله و فرم برطرف کنم و راهمسأ حل آموزش با رابطه در را سوم کالس آموزان

کارهای مختلفی مانند: استفاده از بازی و سرگرمی در زنگ ریاضی، توانست با اجرای راه« درس ریاضی را بیابم ؟

های نوین شعر و نمایش در حل مسأله، عینی کردن مسائل ریاضی با مسائل روزمره زندگی و استفاده از روش

آموزان و فعّال نمودن آنان موجب های دانشابد که تقویت مهارتارائه تکالیف خالقانه، به این نتیجه دست ی

 شود.یابی درس ریاضی میپیشرفت آنان در ارزش

( به این نتیجه رسیده بود که با توجه به مقتضیات 0381( هم عقیده بودم، ایشان مانند آریافر)0381با نوری)

 من باشد. در مورد استفاده از شعر؛ به نظر میتر سن کودکان، عینی کردن مسائل ریاضی برای آنان قابل فهم

 .نمود استفاده کوتاه داستان از باید اوقات، گاهی پس. گفت شعر توان نمی ریاضی، مفاهیم یهمه برای

( انجام 0388)بابایی توسط ریاضی درس به آموزاندانش مندی عالقه افزایش چگونگی مورد در دیگری پژوهش 

مندی دانش  کارهای افزایش میزان عالقهراه »وهش در عمل تحت عنوان شده، وی تحقیقی از نوع پژ

 قم  3آموزان آموزشگاه سمیه ناحیه  نفر از دانش 32بر نمونه ای با حجم «  آموزان پایه پنجم به درس ریاضی

افزایش افزایش سطح دانش ریاضی فراگیران و  و انگیزه ایجاد پژوهش، این انجام از ایشان هدف. درآورد اجرا به

کارهای گوناگون مانند: برگزاری نمایشگاه ریاضی، مندی آنان به درس ریاضی بوده است، وی با اجرای راه عالقه
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 درس به مندعالقه آموزان دانش فراوانی توانست، غیره و فشرده لوح از استفاده دانان،ریاضی ینامهزندگی خواندن

درصد در پایان سال تحصیلی افزایش دهد و در پایان  02/18به  درصد در اوایل سال تحصیلی 0/28، از را ریاضی

آموزان به درس ریاضی، به عوامل مختلفی از جمله: عوامل مربوط به  به این نتیجه دست یابد که عدم عالقه دانش

 یادگیرنده و عوامل مربوط به نظام آموزشی بستگی دارد.

دانان، در حد فهم ی ریاضیباشد. خواندن زندگی نامهکارهای اجرا شده توسط ایشان، جالب و علمی میراه

-ها نسبت به درس ریاضی از بین برود و دریابند که ریاضیآموزان باعث می شود تا نگرش منفی اغلب آندانش

کردند، فقط تالش و همّت زیادی داشتند. ولی استفاده از لوح فشرده، در دانان نیز مانند بقیه افراد، زندگی می

ود ویدئو پروژکشن امکان پذیر می باشد، زیرا ) متأسفانه( در اغلب مدارس ما، کمبود امکانات الزم، صورت وج

  مانع از استفاده از فناوری می شود.

 تجزیه و تحلیل

های درس ریاضی، آموزان به انجام فعالیتمند نمودن دانشهای یاد شده، جهت عالقه با مطالعه و بررسی پژوهش

 دریافتم که:

 .شود استفاده ریاضی مفاهیم تدریس جهت عینی و ملموس های مثال از .0

 با و گروه در  .برای انجام فعالیت های درس ریاضی، دانش آموزان گروه بندی شده تا فعالیت های مورد نظر را2

 .دهند انجام یکدیگر همکاری و مشورت

 .روش های فعال تدریس به کار برده شود.3

 .شوند تشویق گوناگون های روش با آموزان دانش .4

 .جهت ایجاد نشاط در دانش آموزان، بازی های مختلف)هدفدار( انجام شود.5

 .شود شناسایی آموزان دانش قوت و ضعف نقاط فردی، های تفاوت .6

 .تکالیف متنوع و خالقانه به دانش آموزان ارائه شود.1

چنین ای نکرده بودند. همری و شنیداری اشارهی دیداو تقویت حافظه دقّت پرورش به ها آن از یک هیچ ولی 

 باشد.اهمیت داشتن طرح درس را، در نظر نگرفته بودند، در حالی که این دو مقوله، بسیار مهم و اساسی می
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 های پیشنهادی راه حل

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

 با 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

 ایجاد شادی و نشاط در زنگ ریاضی .۱

ی است. نقطه شروع به ی هر شروعی، ایجاد ارتباط مطلوب و فضاساز( معتقد است که الزمه0386خانی)فضلی

آموزان به وجود آورد. وی با اقتباس از ای توأم با هدفمندی و نشاط در دانشهنرمندی خاص نیاز دارد تا انگیزه

ها به ودیعه بگذارید و هرگاه از نشاط ها نشاط یافتند، علم و کمال را در آنهنگامی که دل»بهار االنوار می گوید: 

« ی فراگیری علم نیستند.ها در چنین حالتی آمادهرا وداع کنید؛ زیرا دلها تهی و گریزان شدند، آن

توان ( نیز پس از انجام پژوهش خود، به این نتیجه رسیده بود که با ایجاد محیط شاد، می0388عزیزخانی)

 آموزان را به درس ریاضی، افزایش داد.مندی دانشعالقه

 زئین کالس توسط آنانآموزان روی دیوار جهت تنصب فعالیت دانش .۲

 آموزان روی دیوار کالس، عالوه بر مرور مفاهیمهای دانشبه پیشنهاد چند تن از اولیا، نصب برخی از فعالیت

 گردد.آموزان نیز میریاضی، زیبا و جذاب شدن کالس، باعث ایجاد خودپنداره ی مثبت در دانش

 هاکاربرد شعر مرتبط با بعضی از فعالیت .۳

 برخی یادگیری برای را شعر کاربرد است، آورده دست به خود پژوهش از که ایتجربه اساس بر( 0381)نوری    

آموزان به منظور با نشاط شدن زنگ ریاضی نیز، پیشنهاد  برخی از دانش چنینهم نماید، می پیشنهاد مفاهیم

 برده شود.دادند که شعرهای کوتاه ساختگی یا داستان مرتبط با فعالیت مورد نظر به کار 

  های درس ریاضیآموزان برای انجام فعالیتایجاد انگیزه در دانش .۴

های ی آمادگی( از تحقیق خود به دست آورد، نتیجه0381افر)آری که نتایجی و( 0381)مبینی نظر به توجه با    

ی به آرامش و یابشود، حل مشکالت و دستآموزان انجام میهایی که از سوی دانشفکری و جسمی و فعالیت

ساز و تعیین کننده چگونگی آورد که در آینده زمینهباشد، همگی آثار و نتایجی را به بار میتعادل روانی می

     آموزان خواهد بود.های دانشگیریها و تصمیمی نگرش و فعالیتبرخورد با مشکالت و نحوه
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 آموزاندانش توسط نقش ایفای روش از استفاده .۵

آموزان سهم هایی که در تکوین شخصیت فردی و اجتماعی دانش( یکی از روش0386خانی)لیطبق نظر فض

آموزان نسبت به کاربرد بسزایی دارد، روش ایفای نقش است. در حین ایفای نقش، عالوه بر تثبیت نگرش دانش

-تر میاضی عمیقهای کالمی و ارتباط اجتماعی نیز تقویت شده و یادگیری مفاهیم ریمفاهیم ریاضی، مهارت

 شود.

 آموزاناطالع رسانی به اولیا جهت آمادگی از پیشرفت درس ریاضی دانش  .۶

آموزان بتوانند از که اولیای دانش( و چند تن از اولیا، برای این0388)محمدی حاجی یتجربه اساس بر   

بر کنترل و نظارت تکالیف و  ای تدارک داده شود تا عالوهپیشرفت درس ریاضی فرزندشان مطلع باشند، برنامه

 های کالسی آنان نیز آگاه شوند.ها در منزل، از فعالیتفعالیت

 ی آغاز تدریسیابی تشخیصی از مفاهیم پیش نیاز جهت تعیین نقطهانجام ارزش .۷

 یابیارزش است، شایسته تدریس اجرای یمرحله به شدن وارد از قبل همکاران، از برخی یتجربه طبق 

 آموزاندانش قبلی یزمینه کجاست؟ معلم، کار شروع ینقطه که شود مشخص و بگیرد صورت تشخیصی

های مختلف، های شفاهی و تمرینگیری مانند: پرسشاندازه ابزار یک طریق از معلم که جاست این چیست؟

 آن نتایج و کندمی مطرح را تدریس موضوع های زمینهپیش و سنجدمی را آموزاندانش         های دانستهپیش

            . دهدمی قرار توجه مورد تدریس اجرای طول در را

 آموزان در دروس ریاضیهای ابتکاری جهت پرورش خالقیت دانشطرح استفاده از  .۸

 خلّاق و درخشان استعدادهای پرورش که، است عقیده این بر خود، تحقیق از حاصل نتایج در( 0382)کفاشی    

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

ی جوامع بشری به عهده ها هستند که پیشرفت تمدن را در همه و آن هاست آن های کوشش مدیون گوناگون

از آینده ی خلّاق داشته  آموزان را پرورش دهیم و تصاویر مثبتی دارند. برای آن که بتوانیم قدرت تصور دانش

ها را پرورش دهیم. بر این اساس و به منظور پرورش خلّاقیّت وافزایش توانایی حل مسئله  باشیم، باید خلّاقیّت آن

 های قبل می باشد، را پیشنهاد نمودم:های زیر را که حاصل تجربیات خود در سالآموزان، فعالیت در دانش

 انتشکیل انجمن کودکان ریاضی د .۹  
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-فعالیت صحیح انجام به نسبت آموزاندانش تربیش یعالقه و انگیزه ایجاد و خالقیّت دقّت، پرورش منظور به    

آموزان دیگر، گاهی طراح چند سؤال و حتی یل شود تا عالوه بر نظارت و کنترل فعالیت دانشتشک انجمنی ها،

توانند جهت آموزش به دوستان اعضای این انجمن می ها و تکالیف ریاضی نیز باشند. ی نوع فعالیتتعیین کننده

های معین تنظیم نموده تا  شان، معلم افتخاری شوند. البته قبل از انتخاب اعضای انجمن، قراردادی با شاخص

 آنان با وظایف خود آشنا شوند.

 ها انتخاب راه حل

 :است زیر شرح به انتخابی های حل راه     

 یابی تکوینی و ...؛یابی تشخیصی، تعیین روش تدریس، ارزشزش.تنظیم جدولی به منظور ار0

 آموزان در درس ریاضی جهت اطالع رسانی به اولیا؛ های عملکردی دانش یابی فعالیت.تنظیم فرم ارزش2

 دان جهت ایجاد خالقیّت و خود پنداره ی مثبت در دانش آموزان؛. تشکیل انجمن کودکان ریاضی3

عملی ریاضی جهت ایجاد توانایی درک محتوای ریاضی و انجام  -کارگاه علمی تبدیل کالس ریاضی به 4

 های زیر: فعالیت

  آموزان به منظور کاربرد مهارت ها و مفاهیم آموخته شده؛ .ساخت وسایل کمک آموزشی توسط دانش4-0

ت مهارت تنظیم شبکه ی تلویزیونی ویژه کودکان ریاضی دان، جهت پرورش ذهن خالق و آزاد و تقوی.4-2

 ارتباط با دیگران؛

  

های انتخابی به میزان باالیی مورد تأیید اساتید فن، همکاران گرامی و مدیر محترمه حلبه لطف الهی، راه

 ی اجرا درآورم. های انتخابی را به مرحلهتر توانستم راه حلآموزشگاه قرار گرفت. بنابراین با اطمینان بیش

 های انتخابیاجرای راه حل

های دیگر ارائه نمودم، ایشان نیز از  باشد و به همکارانم در پایهمی پژوهشترین بخش یک ها، مهمحلای راهاجر

این جدول استقبال کردند، سپس با اندکی تغییر، آن را چاپ کرده و قبل از هر فعالیتی، ابتدا جدول مذکور را 

شدم. با استفاده از جدول یاد شده، روش  س حاضر مینمودم، بعد با آگاهی و آمادگی کامل در کال تکمیل می
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ی شروع چنین، نقطهتدریس متناسب با هدف و مفهوم مورد نظر، نکات مورد نظر در ارزشیابی تشخیصی و هم

های جمع و تفریق از روش سفر خیالی، کشیدن نقاشی و بارش  نمودم. برای حل مسأله تدریس را مشخص می

فریق را روی تخته کالس می نوشتم،دانش آموزان در گروه مشورت کرده و مسأله ای فکری) مثالً: یک جمع یا ت

 متناسب با آن را روی ورق می نوشتند.(

-در این طرح که سال های قبل نیز انجام می دادم، تعدادی از دانش دان:تشکیل انجمن کودکان ریاضی -

نفر بودند را، انتخاب کرده و انجمن کودکان  55که های مربوط به آن مند به درس ریاضی و فعالیتآموزان عالقه

دان تشکیل دادم. در این انجمن افراد وظایفی داشتند که به صورت قرارداد نوشته و امضا کردیم. مواد این ریاضی

. ارائه گزارش پیشرفت 2های عملکردی ریاضی؛ ها برای انجام فعالیت. راهنمایی گروه0قرارداد به شرح زیر بود: 

. 4سؤال آزمون مداد ـ کاغذی در پایان هر هفته تحت نظر آموزگار مربوطه؛  5. طرح 3ها در درس ریاضی؛ هگرو

آموزان در کاغذی یا بررسی سؤاالت آزمون یادشده، از نظر فراوانی اشتباهات دانشهای آزمون مدادـتصحیح ورقه

افتخاری. اجرای این طرح باعث شد تا فراوانی . پذیرش مسئولیت آموزگار 5هر سؤال، زیر نظر آموزگار مربوطه؛ 

دان افزایش یابد. به طوری که تا پایان سال تحصیلی یاد شده، تعداد اعضای آنان از اعضای انجمن کودکان ریاضی

نفر فزونی یافت. نظارت بر اجرای راه حل همانطور که ذکر شد اعضای انجمن موظف بودند، به  21نفر به  5

مایی آنان در درس ریاضی نیاز داشتند کمک کنند، بنابراین دقت داشتم، تا افراد انجمن، افرادی که به راهن

کردم.  های درسی عقب نمانند. از این رو، همواره به وضعیت درسی آنان، رسیدگی میخودشان از انجام فعالیت

نجمن، ورقه های آزمون رساندم. زمانی که اعضای اهم چنین، در طراحی سؤاالت نیز، به اعضای انجمن یاری می

را بررسی می کردند، از آن ها می خواستم که اشکاالت دوستان شان را برای یکدیگر بازگو نکنند. هم چنین 

مراقب بودم که اعضای انجمن دچار غرور کاذب نشوند و در صورت نیاز، دوستانه و خصوصی، تذکرات الزم را، 

یم سؤاالت آزمون، نیاز به کمک بیش تری داشتند ولی با توجه ارائه می دادم. در ابتدای اجرای طرح، جهت تنظ

 به نظر یکی از همکاران، این مورد از وظایف اعضای انجمن حذف شد.

کردم. ولی ای و جایزه استفاده میهای مختلف کالمی، اشارهآموزان از روشجهت تشویق دانشتشویق ژتونی: -

های درسی افزایش دهد؟ از این رو، آموزان را به انجام فعالیتی دانشتوانست انگیزهاهدای جوایز تا کی می

های  کم اهدای جایزه را حذف کنم و تشویق ژتونی را جایگزین آن نمایم. بر این اساس، کارتتصمیم گرفتم کم

آموزان قرار گذاشتیم که به ازای هر فعالیت خوب و دقیق، همکاری در تشویقی خاصی را تهیه کردم و با دانش

های ریاضی، امتیاز داده شود و ها و کسب نتایج عالی و بسیار خوب در آزمون روه، مرتب و تمیز نوشتن تمرینگ

 توانند جایزه خود را انتخاب کنند. امتیاز کسب کردند، می 21هر وقت که
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 بعد از اجرا  )نقاط قو ت (ارزیابی 

آموزان در درس  ب دانشدر اواخر سال تحصیلی یاد شده و بعد از اجرای طرح، و مقایسه وضع موجود و مطلو

های مربوط به آن، نشان داده شده، بیانگر این ادعاست که به هدف موردنظر خود، که در ابتدای  ریاضی و فعالیت

 پژوهش حاضر به آن اشاره کرده بودم، رسیده ام.

 ضعف :نقاط 

 زیاد کتاب ریاضی و وقت کم حجم 

 نتیجه گیری:

برای محاسبات عددی و  ی ابتدایی، ایجاد تواناییبا توجه به این که هدف اساسی از آموزش ریاضی در دوره

باشد، شایسته است آموزگاران با کمک  چنین پرورش ذهنی خالق میها، هم ها و مهارت کاربرد صحیح آموخته

هایی نمایند، تا از این طریق به هدف اصلی آموزش دست یابند. بنابراین  ابزار دقیق علمی، اقدام به انجام فعالیت

های گوناگون تدریس، با تشخیص  اصول و مراحل اجرای روش بجا و شایسته است که پس از آشنایی با

های  آموزان و بر حسب نوع مفهوم درس، تلفیقی از روش ی دانشها و عالقه ها و با توجه به توانایی موقعیت

آموزان پایه دوم مندی دانش کارهایافزایش عالقهتدریس را به کار ببرند. در تحقیق حاضر که عنوان آن، راه

ی تر از وجود مسألههای عملکردی آن، بوده است، به منظور آگاهی بیشبه درس ریاضی و انجام فعالیتدبستان 

های گوناگون  های کسب شده از منابع و روش آموزان نسبت به درس ریاضی، به بررسی داده گی دانش عالقهبی

زان، مصاحبه با اولیای آنان، برگزاری آمو های دانش ی فعالیتهای پژوهشی روزانه، مشاهده علمی، مانند: یادداشت

نامه ویژه آموزان، پرسش ی پیشرفت تحصیلی و پوشه کار سال قبل دانشکاغذی، بررسی کارنامه-های مدادآزمون

آموزان، به تبادل تجربه با مدیر و همکاران محترمه پرداخته  آموزگاران سال گذشته آنان و نظرسنجی از دانش

( ارائه گردید. سپس جهت شناسایی عوامل مؤثر 0بخش توصیف وضع موجود ) شواهدشد که گزارش آن نیز در 

آموزان،  ی اولیا و همکاران، مصاحبه با دانشی ویژههای کسب شده از پرسش نامه در ایجاد مسأله، داده

یل قرار ها، مجالت و مقاالت اینترنت، مورد بررسی و تجزیه و تحل ی خود و کتابهای پژوهشی روزانه یادداشت

های پیشنهادی، بار دیگر از ابزارهای معتبر علمی )مشاهده کالس همکاران، حلیابی به راهگرفت. به منظور دست

های  ها، مجالت، اینترنت، پژوهش ی کتابنامه ویژه اولیا و همکاران، مطالعهآموزان، پرسش مصاحبه با دانش

های ها، راه حله پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر دادههای دیگران( استفاده شد. در ادام همکاران و یافته
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های ارائه شده، بر اساس اهداف آموزش حلپیشنهادی گوناگون برای حل مسأله به دست آمد. پس از بررسی راه

ی اجرا درآمد. در اواخر ها انتخاب و پس از اعتبار بخشی الزم، به مرحلهحلی ابتدایی، برخی از راهریاضی دوره

-که فراوانی دانششدی وضع موجود و مطلوب(، مشاهده تحصیلی یاد شده و بعد از اجرای طرح، با )مقایسهسال 

مند به انجام درصد(، عالقه 46/38نفر) 01درصد( به 92/26نفر) 1مند به یادگیری مفاهیم ریاضی از آموزان عالقه

های مند به انجام فعالیتد (، عالقهدرص 51نفر) 03درصد( به  23/09نفر ) 5تکالیف بدون کمک اولیا از 

مند به حذف درس آموزان عالقهدرصد( و فراوانی دانش 92/16نفر ) 21درصد( به 11/23نفر) 6عملکردی از 

درصد( در اوایل سال تحصیلی به صفر در اواخر سال تحصیلی یاد شده، رسیده است. 16/31نفر ) 8ریاضی، از 

مندی به یادگیری مفاهیم ریاضی و انجام تکالیف بدون موزان، عالوه بر عالقهآالزم به ذکر است که بیش تر دانش

دهند، ضمن آن که در انجام ی زیادی از خودشان نشان میهای عملکردی نیز، عالقهکمک اولیا، به انجام فعالیت

کنند. استفاده می ها، از دقت خوبی برخوردار شده و از قدرت خالقیت و نوآوری خود نیز تا حدودی زیادیفعالیت

نفر  2های مداد ـ کاغذی: از بندی آزمونآموزان در مقیاس درجهکه فراوانی دانشدشی میچنین، مشاهدههم

درصد( بسیار خوب  53/00نفر) 3درصد(، از 92/26نفر) 1به  91-89درصد( عالی در ابتدای سال تحصیلی 69/1)

درصد( متوسط به  51نفر) 03درصد(، از 92/26نفر) 1ب بهدرصد( خو 38/05نفر) 4درصد(، از 60/34نفر) 01به 

اند. نتایج به درصد( ضعیف به صفر در اواخر سال تحصیلی یاد شده رسیده 38/05نفر) 4درصد( و از 16/1نفر ) 2

آموزان، بازدید همکاران از نمایشگاه کاغذی، نظرات همکاران و اولیای دانش -دست آمده از آزمون های مداد

ی کار ریاضی آنان، توسط مدیر محترم آموزشگاه،)گواه ا و وسایل دست ساز فراگیران و بررسی پوشهفعالیت ه

های کمی و کیفی  مطلوبیت این طرح در رسیدن به هدف مورد نظر می باشد. در پایان و با توجه به شاخص

نین نتیجه گرفت، که: توان چ شده، میتهیه  هایموفقیت طرح و هم چنین شواهد موجود در قالب فیلم و عکس

مندی دانش آموزان به انجام های متناسب با هدف هر درس، در ایجاد عالقه های تدریس و نوع فعالیت تنوع روش

که در اجرای راه کارها اشاره شد، هریک از پژوهشگران، راه های ریاضی تأثیر بسزایی دارد. همان طورفعالیت

اجرا کرده بودند و به نتایج مطلوبی دست یافته بودند. هم چون کارهایی را جهت رسیدن به هدف مورد نظر 

های فردی و استفاده از تمامی  ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده بود که توجه به تفاوت0388آقایی)

باشد، من نیز پس از اجرای طرح، به این نتیجه دست آموزان مؤثر میامکانات موجود، در حل مشکالت دانش

های فردی، در  آموزان، عالوه بر توجه به تفاوت های عملکردی به دانش ی تکالیف و فعالیترای ارائهیافتم که ب

-مند نمودن فراگیران به درس ریاضی و انجام فعالیتنظر گرفتن نیازها و عالیق آنان نیز، تأثیر زیادی در عالقه

های دانش آموزان ست آورد، تقویت مهارت( از تحقیق خود به د0381ای که نوری)های آن دارد. بر اساس نتیجه

یابی درس ریاضی فراگیران می شود و و فعال نمودن آنان، موجب افزایش سطح یادگیری و پیشرفت در ارزش

( نیز پس از انجام پژوهش خود، چنین نتیجه گرفت که عالقه مندی دانش آموزان به 0385ابراهیمی زرندی)
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آزمون های درس مورد نظر می شود، من، نیز به این نتیجه رسیده ام که  درس ریاضی، منجر به پیشرفت آنان در

های عملکردی و کاربردی متنوع و جذاب، عالوه بر تعمیق یادگیری مفاهیم ریاضی در  ارائه تکالیف و فعالیت

که تقویت  تر نیز، افزایش می یابد. هم چنین به این نتیجه دست یافتمی آنان به یادگیری بیشفراگیران، انگیزه

حافظه دیداری و شنیداری، و پرورش دقت و توجه دانش آموزان، در قالب بازی های هدفدار، تأثیر بسزایی در 

 افزایش عالقه مندی آنان به انجام فعالیت های عملکردی درس ریاضی دارد.

 کارهاها و راه پیشنهاد

های  آموزان به انجام فعالیت د کردن دانشمنبا توجه به مراحل اجرای طرح و رسیدن به وضع مطلوب که عالقه

کارها، به شرح زیر ارائه ریاضی بود، و بر اساس تجارب کسب شده در این زمینه، نکاتی در قالب پیشنهادها و راه

 گردد.می

های گردد: با توجه به محور بودن دانش آموزان در فعالیت الف. به مسئوالن محترم آموزش و پرورش پیشنهاد می

های مناسبی می باشد. های نوین تدریس، نیاز به میز و صندلیبه صورت گروهی یا فردی و اجرای روش کالسی

 گردد، مسئولین محترم ، امکانات مورد نیاز در این زمینه را، مورد توجه قرار دهند.بر این اساس، پیشنهاد می

های  دید از مدارس مختلف، روششود :هنگام باز های آموزشی گرامی درس ریاضی توصیه می ب. به سرگروه

های بدیع و خالق درس ریاضی را، به همکاران ارائه نموده و از این طریق، تبادل تجربه نمایند.  تدریس و فعالیت

های آن را،  هم چنین، از اداره ی مربوطه، برگزاری فراخوان ساخت پاور پوینت مربوط به درس ریاضی و فعالیت

ها، به صورت  ق، تجارب ارزنده ی خود را، در این زمینه ارائه دهند، و بهترین آندرخواست کنند تا همکاران خال

 لوح فشرده در اختیار دیگر آموزگاران، قرار گیرد.

گردد:به اهمیت و تأثیر مثبت داشتن طرح درس قبل از تدریس، توجه داشته  ج. به همکاران ارجمند پیشنهاد می

یابی تشخیصی که نقطه ر، روش تدریس مناسب را برگزینند و به ارزشباشند و بر اساس هدف و مفهوم مورد نظ

آموزان، تکالیف و  باشد، اهمیت خاصی بدهند. هم چنین با توجه به نیازها و عالیق دانش ی آغازین تدریس می

های فردی  های عملکردی ملموس و عینی، متنوع و خالقانه را در نظر بگیرند. ضمن این که به تفاوت فعالیت

های ریاضی را بدهند تا آنان با تالش فکری خود، به حل مسائل  آموزان فرصت کشف رابطه وجه دارند، به دانشت

 بپردازند.

گردد:همواره سعی کنند در انجام تکالیف فرزندشان، به عنوان یک راهنما عمل  د. به اولیای عزیز پیشنهاد می

و در صدد حل آن برآیند. زیرا از این طریق یادگیری  کرده و اجازه دهند تا آنان خود، با مسایل درگیر شده

 تر خواهد بود.تر و پایدارفرزندشان، عمیق
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 فهرست منابع و مآخذ

(.چگونه توانستم دیدگاه منفی یکی از دانش آموزان در درس ریاضی را به نگرش 0388. آقایی، محمد مهدی.)2

 مرکز تحقیقات.مثبت تبدیل نمایم؟)اقدام پژوهی(. چاپ نشده. قم: 

مندی دانش آموزان به درس ریاضی)اقدام پژوهی(. چاپ نشده. (. راهکارهای افزایش عالقه0388.بابایی، زینب.)4

 قم: مرکز تحقیقات.

(. به سوی یادگیری برخط )الکترونیکی(، گذر از تدریس 2110.بروور،ای.دبیلیو.،دوژونج، ژ.ا. و استوت، و.ژ)5

 (. تهران: موسسه انتشارات آگاه.0383آن. ترجمه مشایخ، فریده و بازرگان، علی)سنتی و راهبردهای ارتباطی 

مند کردن دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی به درس های عالقه(.روش0388.حاجی محمدی، سکینه.)1

 ریاضیات)اقدام پژوهی(. چاپ نشده. قم: مرکز تحقیقات.

کالس ریاضی اول راهنمایی حصرت رقیه)س( نشاط به وجود  (.چگونه توانستم در0381. رضوانی، راضیه.)01

 آورم؟. مجموعه مقاالت اقدام پژوهی.قم: طلوع مهر.

 (، اقدام پژوهی)پژوهش حین کار( ، تهران: عابد، چاپ اول.0384. سیف اللهی، وجه اهلل)00

شرفته. تهران: رشد. (. آموزش ریاضی به کودکان دبستانی با روش کشورهای پی0389. صفوی، امان اهلل. )03

 چاپ دوم.

(.چگونه توانستم با ایجاد محیطی شاد و فعال میزان یادگیری دانش آموزان کالس 0388. عزیزخانی، سکینه.)04

 سوم شهیدین فاطمی را در درس ریاضی افزایش دهم؟)اقدام پژوهی(. چاپ نشده. قم: مرکز تحقیقات.

های فعال و اکتشافی در آموزش. تهران: آزمون نوین. روش(. راهنمای عملی 0386خانی، منوچهر.). فضلی05

 چاپ دوم.

 (. آموزش ابتدایی در شکل گیری مفاهیم ریاضی.0388. کریمی دستگردی، علی.)06

 (. روان شناسی تربیتی. تهران: سمت. چاپ چهارم.0389لطف آبادی، حسین.). 01

 . مشهد: آستان قدس رضوی.(. آموزش ریاضیات قبل از دبستان0381. مبینی، محمدتقی.)09
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(. چگونه نوانستم ضعف ریاضی دانش آموزان کالس سوم را در رابطه با آموزش حل 0381نوری، زهرا.). 21

مسأله و فرم برطرف کنم و راهکارهای ترغیب دانش آموزان در درس ریاضی را بیابم؟ مجموعه مقاالت اقدام 

 پژوهی.قم: طلوع مهر.

 


