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 ن دبیر ریاضی مشغول  به تدریس بودم .چیزی که مرا از همان اوابلسال تحصیلی قبل به عنوادر 

بنابراین  آزار می داد بی روح بودن دانش آموزان و نداشتن انگیزه یادگیری ریاضی در آنها بود .

تصمیم گرفتم با بررسی این موضوع و ارائه راخهکارهایی انگیزه یادگیری را در دانش آموزان باال 

 ببرم .
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 مقدمه

را متـاثر از عوامـل بازدارنده  یـریادگی ی( رفتـارها1331،ی)به نقل از داوود یو راول چینورو  

بر نگرش و  مـایو.... دانستند که مستق یتیمثـل فشار دوستان و خانواده ،احسـاس خودکفـا یخارج

گفت:  انتو یم یاثر خواهـد گذارد .به عبـارت یو یلیفرد نسبـت به عملکرد تحص یذهن یهنجـارها

خانواده ،  ـلیعوامل مشکل زا از قب یمشکل ندارد و خـود قربـان شیـدایدر پ یتیرضـا چیشـاگرد ه

معلم  سیروش تدرو  رفتار و   یوروان ی، عادت، سالمت جسم یلیدوستان، جلب توجه، سابقه تحص

 شود  یم

 نیبه ا یجمع بنـد کی( وملسون و ساپ )همان منبع(در 1331 ،یمی)کر زیکوپت قاتیتحق جینتا

 یهـا یبا توانائ اتیاضیکسب شـده در ر تیموفق نیب یدار ینکتـه اشاره داردکه:ارتباط معن

و  ی، عـاطف یـزشیعوامـل انگ یـلیتحص شـرفتیدانش آمـوز وجـود دارد. در پ یو ادراک یشنـاخت

از  یکینگرش  یکننده هستند ؛ به عبـارت نییتع گریکدیدر تعامل  یو شنتاخت یادراک یها یائتوانـ

 است. یلیتحص شرفتیکننده پ ینیب شیپ یـرهایمتغ

( در مـورد نگرش دانش 1334، یدریو همکارانش)به نقل از ح  یکه استـود ولسـک یقـاتیتحق در

 جیاز نتـا یکیدو سـال انجـام دادند ؛ یطـ یو علـوم اجتمـاع یاضیپنجـم به درس ر آموزان کالس

عـامل مهـم در شکل  کی یاست که تجارب آموزش نیا ـانگریب یاضیر نهیبدست آمده در زم

 است. یدرس ی، افکار و نگرش دانش آموزان به محتوا یریادگی

بر  یمنـف ایعـواطف مثبـت  ــری( تاث1331دانـا، ـسیو همکارانش )به نقـل از رئ  فـروگاس

که کودکان  افتنـدیقرار دادند. آنها در یو حافظه و رونـد پردازش اطالعات، را مورد بررس یریـادگی

و  استکودکان مهـم  یبرا یو عاطف یـزشیانگ جیآورند؛ نتا یم ادیرا به  یشتریب اتیخوشحال جزئ

 آنها را آسان تر و بهتر یریادگی

پردازش اطالعات به کار برند. به  یرا برا یمطمئن تر یشود استـراتژ یامر سبـب م نیکنـد. ا یم 

 . اثر دارد یریادگیمغز به هنگام  یبر چگونگ یجو عاطف یعبارت
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 توصیف وضع موجود

 هشتم هشتم پایه به عنوان دبیر ریاضی مدرسه .................... در   91-97لی ـدر سال تحصی

 به تدریس شدم . مشغول

 روشن ویل ابالغ به مدرسه رفتم .مدرسه ای نو ساز با کالس هائی بزرگ وـروز بعد جهت تح

 خرسندی این خیلی باعثداشتند و  صندلیبه جای نیمکت،تمام کالس های مجاور دفتر آموزشگاه،

اما  اعالم کردم؛ را نهمطی گفتگوئی با مدیر آموزشگاه ،آمادگی خود برای تدریس در پایه  1من بود.

  .را برای تدریس من در نظر گرفته بودند هشتمان پایه ـایش

 در هر کالس،حضور پیدا کردم.هشتم کالس در هر سه  طی سه زنگ، ،در روز اول مدرسه

با صحبت از سر فصل های ، غیاب معمول حضور و معارفه و بعد از سالم واحوال پرسی ، طبق روال ،

ائی یاد می گیریم را،برای بچه ها تشریح ـاتی که در کتاب ریاضی دوم راهنمـکتاب درسی ،موضوع

ا نمودم. ـال های بعد آشنـیز با کاربرد آنها در سـاحث و نـمباز های این ـو آنها را با پیش نی مکرد

موفقیت  مر وـا برای کسب نمره مستـونگی تالش آنهچگ اط کالس وـاز انضب در خالل صحبت،

آزار  اما، آنچه در هر سه کالس به طور .شدمبیشترشان در سال تحصیلی نیز، نکاتی را یاد آور 

ور در کالس بود .بی حوصلگی بچه ها ـبی میلی دانش آموزان از حض ؛ دهنده ای، غیر قابل انکار بود

خمیازه کشیدن های  شان، ای مکرر آنها به ساعت های مچی،رشته کالم را از من می ربود؛نگاه ه

صالً مرا به برخی ا همه گویای آن بود که حضور مرا در کالس نمی خواهند. پی در پی اکثرشان و....

 هم نمی دیدند.« هیچ»

 چنین به پایان  را این اولین باری بود که روز اول سال تحصیلی م ،ـهای خدمت در طول سال 

 د بی روح وـدا کرده ام تا این حـی که در آن حضور پیهائ را کالسـچ ؟مشغول بود! منذه می بردم.

                                                 
1

 .پژوهش( م کار گروهی بسیار مفید است)نظر اقدامصندلی در آراستگی کالس هنگا 
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دانش آموزان از  ایدـش ه بودم؟ـگرفت راض جمعی قرارـمورد یک اعت« ورمنـحض»آیا  ؟ندمخمور بود

 قبل خود ناراضی هستند؟ ....تعویض معلم سال 

ق ـطب اده می کردم.ـآم هشتمهای  ن به کالسـود را برای رفتـاید خـروز دومی بود که ب

کلی در  ازـپایه و پیش نی بـتکرار مطال رور وـال را به مـجلسه اول س 3 تا 2 برنامه کاریم، معموالً

ائی بیشتر ـآشن ای برای زمینه ، بـمطال این اد آوریـمی پردازم تا ضمن یائی ـدوره راهنماضی ـری

اری برای ـمعی همچنین، دا کنم؛ وـپی ( های فردی اوتـاتی به تفـپی بردن مقدم ) با دانش آموزان

 و وزانـدانش آم دیـگروه بنت ـجه می کالسـعل حـن سطـتعییون ـواالت آزمـراحی سـط

ه اسف بار ـنتیج ا این انگیزه جلسه دوم را هم به پایان بردم .ـب .ه باشمـداشت ،ه درسـارائ ونگیـچگ

 کالس وجود نداشت. من و هیچ ارتباط موفقی بین تر از جلسه اول بود.

 دیرآمدن سه تا از دانش آموزان، این فرصت را به من داد تا ضمن بررسی مجدد جلسه سوم ،

کنم. شیوه کالس داری دوستانه  جوئی ان پرس وـاولش سالریاضی  از دبیر کالسم، قوانین انضباطی

در تمام مدت گفت  دست.، و سواالتی از این ریاضی کالس اضی وـورد وی با درس ریـاو ،نحوه برخ

نکته  ن متهم تلقی نشود.ـیافت ل برـحمز یا ـک بر انگیـسواالت ش د کالس وـو مراقب بودم رونـگ و

هیچ کس جهت گیری مثبت یا حتی منفی در رابطه با ور من ـجالب توجه این بود که بر خالف تص

اعات ـس در ؟...را نمی دهدتباط به من اجازه برقراری ار«کالس»پس...... چرا   دبیر سال قبل نداشت.

 رم.ـون تعیین سطح می گیـد آزمـه بعـوم به دانش آموزان اطالع دادم که جلسـه سـانی جلسـایـپ

 واد امتحان چیست؟ـحتی از من نپرسیدند م ر هیچ کس عکس العملی نشان نداد؛ـسه نف ،به جز دو

 تعیین سطح برای چی؟.....

 وش آمد.کالس مرده ی من به خر زنگ خورد؛
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ر ـباید پاسخ این سوال را هرچه سریعت واقعاًکالس ریاضی برای بچه ها جدی نبود.چرا ؟چرا؟...

ا من ـدی نمی گرفتند امـرا در کالس جـاید مـدرست است که بچه ها ریاضی یا ش کردم. دا میـپی

 .باید یک سال خوب تحصیلی را با آنها به پایان می بردم

 

 

 1 جمع آوری شواهد 

 :نچه واضح بوداما آ اطالعاتم بسیار گنگ بود. تم ؛سی آنچه یافته بودم پرداخبه برر

 «چه بسا او نیز وضعی مشابه مرا تجربه کرده «من جای معلم سال قبل را اشغال نکرده بودم

 بود.

  موضع گیری آنها  برای یاد گیری درس ریاضی احساس نمی کردند.« ازیـنی»دانش آموزان

« ه های موفقیت در این درسـدرک زمین»و « ریاضی ب نمرهـی کستالش برا»در رابطه با 

 قبل)که یاساله در این محرک بزرگی بود کهدر حالی که  حتی در عرصه رقابت خنثی بود.

ول ـوقتی از فص همینطور ؛مه بودبهره برد به خوبی از آن  تدریس داشتم( در مدارس خاص

های بعد صحبت  نیاز بودن آنها برای سال کتاب و وابستگی آنها با مباحث سال قبل یا پیش

گوئی اصال هیچ کاربردی برای ریاضی در  تحرکی در آنها نمی دیدم! هیچ انگیزه ومی کردم 

  ندارد و نخواهد داشت. نداشته، آنها وجود ذهن و آینده

وق ـله های شـا شعـردم تـدا می کـاز  راهی پیـدم نیـا بررسی علل این عـت بـپس می بایس

   .آموختن را در وجود آنان روشن کندبه 
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هر ساعتی که می گذشت  .بود«ان ـزم»اسی من ـمشکل اس ،دهـآزار دهن« درد» ز اینـبه ج 

یک  به قول یکی از همکاران)) معلم در سیستم فعلی آموزشی عمالرا از دست می دادم.« زمان»من 

  1((پیمانکار است

 

« انـزم»یعنی سرمایه ام  با ارزشابع ـیکی از منن وان یک پیمانکار، از دست دادـمن به عن و

 .ه اصلیم باشدغد غباید د

  نمودم:م را بر دو پایه طبقه بندی عملکردشیوه  و افکار پس

 روابط متقابل کالس از نظر علمی و پذیرش و پیشبرد درس ریاضی به تناسب (1

 یافتن راهی برای تغییرآن  و موزان نسبت به درس ریاضیآدانش  علیف«نگرش»وجود بررسی علل (2

سرکار خانم  رگروه آموزش ریاضی ناحیه،ـمشکل را با س ،نه رسمی انه ،ـدر یک نشست دوست

 اه باـکری کوتـدر یک همف ریح کردم.ـان تشـود را برایشـوضع موج . ان گذاشتمـدر می« اضتیـری»

عدم انگیزه کافی در »را  یکی از علل اصلی این بی رغبتی زـایشان نی ،جمع بندی تجربیات شخصی 

 « ؟عدم انگیزه در چیست»اما ریشه این  عنوان نمودند .« یاد گیری درس ریاضی

لی ـدم بی رغبتی و بی میـد؛ متوجه شـران که در مهر برگزار شـورای دبیـدر اولین جلسه ش

 د.ـص کالس ریاضی نمی باشـه است و مختـدمی در این مدرسـومی و اپیـوزان دردی عمـدانش آم

آمد درکالس،نوع ایجاد  )درشکل نشستن،حرکت و رفت و بی اعتنائی به حضور معلم در کالس درس

ات ـوابی از خصوصیـاضر جـاخی و حـآ گستـو بعض ( لم و....ـور معـحض بام کالسی ها ـاط با هـارتب

                                                 
1

در مدت سال « اتمام کتاب درسی در این کالس»که در مهر ماه پروژه یک پیمانکار است؛پیمانکاری  معلم در سیستم فعلی آموزشی عمال  
پروژه را تمام کرده  ،تر است که  پیمانکاری موفق ،تحصیلی با امکانات موجود را به او محول می کنند؛و در خرداد ماه هنگام تحویل پروژه

 باشدتعداد قبولی بیشتری را داشته  ،در کارنامه کاری خود وحتی زودتر از موعد 

 ( 7/11/31-این درس موزان درآ)نظر یکی از دبیرا ن در جمع بندی جلسه کارگاه آموزشی درس ریاضی و افت تحصیلی دانش 
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ی می داد دوارـاس ساده به من امیـات تلخ در یک قیـاین واقعی د.ـدانش آموزان این مدرسه ذکر ش

 که در لمس این درد تنها نبوده ام و از آن مهم تر به من قوت قلب می داد که باید کاری کرد.

ربه ـها تج الـاز همکاران هم رشته می باشندکه س مقابل( نوبت) آموزشگاه 2مدیر نوبت

 اضی،ـد ریـی از اساتیـن یکنواـان به عـات پدرشـربیـری از تجـگیه ز بهرـنی اضی وی وـدریس ریـت

 هم در میان گذاردم.ایشان نیز ماوقع را با او ائی برای مشکل فعلی من باشد. پسـمی توانست ره گش

 مدـش هـمتوجصحبت  اشاره نمودند. البته در خالل «ری ریاضیـزه کافی در یادگیـدم انگیـع»به

 اون است.ـدیر ومعـم دی برایـز یک مشکل جـنی 2اگردان در نوبت ـاخی شـگستل ـمعض

ه ای که دانش ـط و منطقـیعنی، محی ؛وم هستندـایه سـوزان پـدانش آم ،اسیـوص مشکل اسـبخص

تاثیر پذیری مثبتی از مدرسه نداشته اند. به عبارتی این  آموزان این مدرسه در آن تربیت شده اند؛

اج ـا احتیـکه به یک راهنماج به یک معلم ندارند ؛بلـادگیری فقط احتیـدانش آموزان در حوزه ی

ازمند ـا نیـاید ها ؛ آنهـاید ها و نبـوعه ای از بـد یا مجمـت و پنـائی نه از جنس نصیحـدارند. راهنم

اید نتیجه یک تکرار بی انجام بود؛ و این خود ـه دلزدگی شتربه ای نو با شکلی نو بودند.  این همـتج

 بود .  دلیلی دیگر ، برای شروعی نو

  

 ئی مشکل وعلل آنشناسا

رفت ـوامل موثر در پیشـع بررسی» با عنوان(1334)حیدری ایج حاصل از پروژه پایان نامهـنت

وزان در این ـدانش آم رشـه و نگـعالق «اضیـال در درس ریـس 14 اـت 11وزان ـکرد دانش آمـعمل

ت تاثیر ـوز در محیط آموزشی تحـدانش آم ارـرفت قیده ویبه ع .ان می کندـدرس را عاملی موثر بی

به  د.....ـوزند تغییر می کنـمی آم هـاربردی بودن آنچـالب و کـوای مطـط، محتـرش وی به محیـنگ

وانند ـوخت. تا بتـل باید روش های صحیح مطالعه  و یادگیری و حل مسئله را به آنان آمـهمین دلی
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ت ـایت به نگرشی مثبـی یادگیری آموزه ها بهتر بهره ببرند و در نهای شخصی خود براـه از مهارت

رات ـاد به نمـدم اعتمـع ؛ده بودـاره شـن اشآواردی که در این پروژه به ـمچنین از مه د.ـدست یابن

رات ـده است که نمـه شـود متوجـدر بررسی خ ققـمحال تحصیلی است. ـان سـایـده در پـاعالم ش

 لذا د؛ـوزان در این درس نمی باشکاربردی دانش آمره واقعی سطح علمی و ـنمده ـاختصاص داده ش

 اعتماد کامل کرد. به نتایج نمی توان 

موزان در آزمون آدانش  عملکرد منحصر به فرد»در تایید یافته های پژوهش فوق می توان به 

ران ـمل تیمز در رابطه با اییکی از داده های قابل تا (1331، )رفیع پور، گویا اره نمود.ـنیز اش «تیمز

وزش رسمی ـائی که برای آن آمـوم راهنمـآن بود که ،سواالتی وجود داشت که دانش آموزان پایه س

عملکرد  ده بودند،ـدیـزش را نوـائی که این آمـدوم راهنمه ـده بودند، نسبت به دانش آموزان پایـدی

وق ـاله فـدی مقـدر جمع بنرد بود. ـبه ف رـا منحصـود در دنیـد و این در نوع خـضعیف تری داشتن

اشاره « آنچه واقعا یادگرفته است»با « آنچه قصد داریم دانش آموز یاد بگیرد»نویسنده به فاصله بین 

  1نموده است.

 دادمپایه دوم انجام  از قبل از ادامه تدریس اعداد صحیح درـدر آزمونی که به صورت پیش نی

    بدست آوردم. ایجی در تایید مطالب فوق ـنت

اص داده ـداد صحیح در پایه اول اختصـزان نمره ای که به مبحث اعـمی الزم به توضیح است،

احث کتاب ریاضی ـدار نمره در مبـنمره است؛یعنی باالترین مق 3می شود در نوبت خرداد و شهریور 

نمرات  ،ادهـاس سـقی؛ در یک ازـون پیش نیـدانش آموزان به آزمه به وضع پاسخگوئی ـا توجـب اول؛

ور ـبه نوعی حتی متص ولی را برای ریاضی اول دانش آموزانم در کارنامه تصور نمی کردم؛ وـابل قبـق

همینطور از  بسیاری از آنها با تک ماده قبول شده اند. احتماال کالس تجدید شده اند و ی ازنیم بودم

 است. حتما مردودیضع خاصش ،ان ،به دلیل ونظر تحصیلی فکر می کردم یکی از  دانش آموز

                                                 
1

 مراجعه کنید. 81اسفند  2بهمن تا  31ی برای دستیابی به اطالعات بیشتر به مجموعه مقاالت ارائه شده در کنفرانس ششم ریاض  
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 درورات کمک گرفتن از متصدی امور دفتری آموزشگاه بود. ـرین راه برای محک این تصـبهت

درخواست کردم در  ان گذاردم وـان در میـه با ایشـانه مشکلم را به صورت سر بستـیک دیدار دوست

تعداد تجدیدی  نمرات و ال گذشته ،میانگینـرات ریاضی پایه اول سـفرصتی ضمن بررسی لیست نم

را در اختیار من  و اسامی دانش آموزانی که از تک ماده استفاده کرده اند، (3و2و1)اول در هر کالس

به کمک لیست ثبت شده در  ال قبل را نیز جویا شدم.ـار مردودی پایه دوم سـهمچنین آم بگذارند.

این خیلی  ال نداریم.ـدوم امس کامپیوتر مطمئن شدیم که هیچ مردودی از سال قبل در کالس های

ادی یکی ـر عـارهای غیـل رفتـبه دلی  1اعت اول در دوم ـروز اول در س اًـزیرا دقیق تعجب آور بود.

در زنگ  دم به همین دلیل نامش را به خاطر سپردم.ـاو ش« خاص بودن»وجه ـمت از دانش آموزان ،

ان ـوز را بر زبـان دانش آمـام همـرتب نـو مده بود ـآم 1اری که از دومـراض همکـاعت ریح دوم،ـتف

ایر بچه ها ـاون پرورشی نیز با او همزبان شود و از مزاحمت های او برای سـمی آورد باعث شد تا مع

 . بوداو دانش آموزی مشکل دار  به عبارتی شکایت نماید.

آموزشگاه سال قبل هم در همین  اعی کهـر علوم اجتمـم ورزش و دبیکاشی که از معلـکن در

ل مشکلی که ـوشی پائین به دلیـره هـوز عالوه بر بهـمتوجه شدم این دانش آم ،معلم پایه اول بودند

ده است و متاسفانه برخورد ـدید شـد نویسی شـال به کنـود آمده مبتـش بوجـدر کودکی برای دست

را به « او»ی دامن زده وف جسمـبر این ضع ،رس او، با این مسئلهااء مدـاال  اولیـغلط والدین و احتم

وردی که به طور اتفاقی ـدر برخ تبدیل کرده است. عادی دـموز ناسازگار و پائین تر از حآیک دانش 

که  ظار داردـد از مدرسه و معلمین انتـبیش از ح ؛ل سال با مادر او داشتم متوجه شدمیدر همان اوا

 ـود ،کمک و توجه بیشتر را حق فرزندش کنند و بـا بیـان مکرر مشکل فرزنـد خ هـتوج به فرزنـدش

ال ـدم این ذی حق بودن را همکاران سـوجه شـموز متآادر دانش ـان صحبت های مـاز می می داند.

)برای این دانش آموز  .دـبیشتر دامن زده ان م خود،ـاس ترحـبا احس اال گذشته تر(ـه )واحتمـگذشت

ات را ـرکالس نکـاز دانش آموزان موظف بوده تا سهر بار یکی  ده است،ـجداگانه امال خوانده می ش
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 رـریع تـب را سـالـرای او مطـی بـم می آورد یکـت کـون وقـان آزمـایـر در پـاگ د،ـویسـبرای او بن

 گرفته است.  « نمره قبولی»می نوشته و...( و خالصه ،دیگر تعجبی نداشت که چرا او در ریاضیات 

ه ـباز هم نتیجه با آنچ افت کردم.ـا که خواسته بودم دریاری رـآم ،ریـک متصدی دفتـبه کم

از آنجائی که این اطالعات مربوط به دبیر دیگری است از ذکر  ورمی کردم تفاوتی فاحش داشت.ـتص

نفر تجدید ریاضی داشتیم  4همین بس که در سه کالس اول فقط  خودداری می کنم؛مستقیم آن 

ازمند استفاده از تک ماده ـنی ر هر سه کالس اول فقط یک نفرد . انی خیلی کمـایـره پـآن هم با نم

 شده بود.  

می توانست عدم انگیزه آنان  ،به عبارتی یکی از علل عدم رغبت دانش آموزان به درس ریاضی

ان که با ـچه آن دند،ـهمه به قله رسی اضی،ـود از کوه ریـزیرا در صع .دـباشبرای تالش در این درس 

ر گذاشتند و چه آنان که زحمتی به خود ندادند ـکوه پر فراز و نشیب را پشت س تالش و زحمت این

هم از  ؛ و فاجعه اصلی زمانی است که همه بارفتند نوک قلهبه  لف ،باالخرهـدد باالبرهای مختـبه م و

 .بهرمند شدند نعمت قبولی در درس ریاضی 

دانش آموزان در « لیـبی می»و  «دم انگیزهـع»علل  ه گفته شد می توانـنچآپس با توجه به 

 :به شکل زیر دسته بندی نمود درس ریاضی را

فرهنگ، خانواده ، دوستان ،.... و شیوه تدریس معلم به عنوان عوامل باز دارنده بر تاثیر  .1

  )به نقل از نورویچ و راولی(. «1رفتارهای یادگیری»چگونگی 

دانش آموز  «2ادراکی و توانائی های شناختی»موقعیت کسب شده در ریاضیات با  .2

 )به نقل از جمع بندی نتایج تحقیقات کوپتیز و ملسون( ارتباط معنی داری دارد.

 )به.یک عامل مهم در شکل یادگیری افکار و نگرش دانش آموز است «تجارب آموزشی» .3

 نقل از ولسکی(

                                                 
1
 Percephon/concephion 

2
 Ability/power 
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)به نقل از .فرایند مغزی به هنگام یادگیری موثر استبر چگونگی  «جو عاطفی» .4

 اس(فروگ

در سطح دانش  «توانمندی های مهارتی و آموزشی»عدم خود باوری در بهره گیری از   .5

 .یک عامل بازدارنده مهم است و زندگی؛

  دربیان سطح علمی وکاربردی دانش ریاضی «واقعی نبودن نمرات» .1

 

 راه حل های پیشنهادی  

ان به ـت تاثیر نگرش آنـشی تح: رفتار دانش آموزان در محیط آموز(1335)راد، هایت نظربه 

 .ایجاد انگیزه می کند محتوای مطالب دروس مختلف از همان بدو ورود به مدرسه، محیط ،

د که از ـالی دیگر را می طلبـبه طور جامع خود مج« عوامل بازدارنده یادگیری»البته بررسی 

 «است بس حـرفیک کس است اگر انهـدر خ»دی ـش خارج است؛ و به قول سعـحوصله این پژوه

نمره ریاضی شما چند  »وقتی به عنوان یک والد در برخورد با وضع درسی فرزندانمان اولین سوال  

ات و کسب ـطبیعی است ریاضی است؛«نمره ریاضی »یا در کارنامه چشممان فقط به دنبال « شده ؟

آن دست و پنجه ای ه شود تا با ـود که بعضا بهتر است نا دیده گرفتـنمره موفق در آن غولی می ش

)بخصوص محاسبات  2«قدرت محاسبه»و «1هوش ریاضی»همچنین برداشت غلطی که ازنرم کنیم !؟

اعث ـب که  انهـاوت های عامیـو در قض ود داردـامعه وجـدر ج داد زیاد(ـتع داد بزرگ وـا اعـذهنی ب

د ـدر تایی معموال عوام ) .نان می شودآدلسردی  وری وـایت دلخـدر نه راد، وـاح و تمسخر افـاستیض

دم توانائی محاسبه مالی ـع به داستان انیشتین و ه گذاردن به آن بالفاصلهـبرای صح عملکرد خود و

                                                 
1
 Math intelligence 

2
 accounting 
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ال آنکه هوش ـ.ح«دی!ـانیشتین نش هخوب ،واد ریاضیـبا این س »:دـمی گوین و اره می کنندـوی اش

 تعمیم آن . و و در نهایت تحلیل ریاضی یعنی قدرت درک و توانائی حل مساله،

 (115،ص 1333) دکتر شعاری نژادگفته  بهچیست ؟«  اـم »ی وظیفه عحال در چنین اوضا

ت ـدرس .« آموزش در کالس و راهنمائی ده است:ـومی تعیین شـعم وظیفه کلی و برای معلم دو» 

توانائی  یا در برخی موارد بضاعت ما است که ما نمی توانیم خیلی از دردهای جامعه را درمان کنیم؛

گیری مثبت از آنچه ه اما حداقل می توانیم با بهر د کنیم!ـکه روند رو به زایش آن را کن آن را ندارد

با  مستمراط ـارتب هرا منطقی ترینشاید ا ـدر این راست .این درد کهنه  برای مـامی باشیـداریم التی

   .ان باشدو درگیر کردن مستقیم آنان با مشکل فرزندانشاولیاء دانش آموزان 

ارائه ی  د.نبا یکدیگر تفاوت دار ر توانائی های ذهنی،ـدانش آموزان از نظم ،ـمی دانیاز طرفی 

خود می تواند یکی  تاکنون ناموفق بوده است و  ها ان در کالسـان به طور همزمـبرنامه درسی یکس

لذا  .موزان کم توان شودآ ائی ادراکی باال یا سر درگمی دانشـاز دالیل دلزدگی دانش آموزانی با توان

اوتهای ـه تفـرح درس بـی طـطراح ه وـدر تهیر است ـبهت( 15 ص،1331ا )ـر رئیس دانـا بر نظـبن

 .ردی دانش آموزان توجه بیشتری شودـف

ائی های زیادی در دانش آموزان ـتوان معتقد است،( 23،ص31)اشتری ،مهرنـن راسمـمارتی

که ـای اینـاورد تا به جـود بیـی در آن ها به وجـزه های مثبتـنگیاید اـط بـم فقـمعل ود دارند.ـوج

ز دست به ـمن هرگ»د:ـای این که بگوینـبه ج و« مـچرا نتوانی» بگویند:« یمـنمی توان ما »بگویند:

لم ـرا معر ـو این پیغام آخ «بگذار شانس خود را امتحان کنم. » بگویند: «ن کاری نخواهم زدـچنی

  «بیائید شانس خود را امتحان کنید.»به دانش آموزان یاد آوری کند: ر کند وباید مرتبا تکرا

ه ـلم گرسنـر معـهن » ه:ـت اعالم داشتـز با صراحـنی (44،ص 31ر ـد،مهـ)راصل شارتیهـامی

به کوشش  ،ر کردن ذهنـا برای سیـود شخصـخ اس گرسنگی،ـبا احس تا او ؛کردن فکر کودک است

عاطفی می تواند بر تعمق تفکر دانش آموز اثر  ه معلم با ایجاد فضائی سالم ودر اینجاست ک «بپردازد
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ا ـاند؛ یـت بکشـه ی پاسخ درسـاو ذهنی و باال خره ارائـدوکـکنی و ـبررس ور و ـغ او را به ذارد وـبگ

 برعکس با ایجاد تنش و اضطراب، امکان هر گونه فکر و تحلیل و یادآوری را از او سلب کند.

است و محیطی  «اسب یادگیریـایجاد محیط من »ه گفته شد مستلزم ـی به همه آنچابـدستی

مقررات باید کامال  ور واقعی بر آن حاکم باشد.ـبه ط « مقررات »شود که ی اسب تلقی مـالم و منـس

ول و چه ـزی در کالس قابل قبـد، چه چیـبه طوری که دانش آموزان  بدانن د؛ـصریح و مشخص باش

ما خود به آنچه  اگردان می بینندـاجرای مقررات تاثیر موجی دارد . وقتی ش شده است. رفتاری منع

ن به ابل تخلفات هر یک از دانش آموزاـن نیستیم یا در مقآتی از خَمی گوئیم معتقدیم و حاظر به تَ

 آرامش محیطی خود را بر هم زنند. طور قاطع عکس العمل نشان می دهیم،کمتر کاری می کنندکه

اعمال شیوه های پیشگیرانه  رفتارهای نادرست دانش آموزان، طی وباضرین راه جلوگیری از بی انبهت

 است. 

 دی را به صورت زیر عنوان نمود:ادر یک جمع بندی کلی می توان راه حل های پیشنه

 .تدوین منشور آرامش .1

 ارتباط با خانواده ها به صورت جمعی و فردی .2

  .روح پرسشگریو تقویت های فردی به تفاوت با توجهارائه طرح درس  .3

   در جهت رسیدن به خود باوریاعمال شیوه های تدریسی  .4

 مشارکت وکار گروهی .5

 درک رابطه میزان تالش  با کسب موفقیت .1
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 اجرای راه حل های پیشنهادی

ه ای و ـطرح درس هفت انه که تحویل دفتر آموزشگاه داده بودم؛ـای طرح درس سالیـبر مبن

اما قبل  سب میزان پیشبرد اهداف تدریس با توجه به زمان بندی سالیانه تنظیم نمودم.روزانه را برح

 دانش آموزان کالسم  نسبت به ریاضی و« تفاوت دیدگاه من»از هر اقدامی باید دانش آموزان متوجه 

 «در کالس دیده می شدم»به عبارتی باید  می شدند.

وری ـن تعیین سطح را به طـوود نمی توانستم آزمگرچه به دلیل شرایط موج :جلسه چهارم

ه قبل از ـن همـبا ای را کنم؛ـاج (سداف تدریـدن به اهـ)معیاری برای رسی مـد نظر داشتـکه م

 ،در یک طرف م کردم.ـه تقسیـدا کردم تخته را به دو نیمـور پیـدانش آموزان در کالس حض

داد ـاع کسر، ب،ـتناس پایه ریاضی مثل تقسیم،و ه سوال از مباحث اولیپنج سواالت آزمونم را نوشتم 

در  وشیده شد؛پسوال به سوال  ام سواالت ،ـاندم تا تمـامه پوشـوال را جداگانه با روزنـهر س صحیح.

ور ـگام ورود به کالس از حضـوزان هنـدم. دانش آمـوزان شـمآر دانش ـمنتظ ون ،ـپایان پشت تریب

کل تخته ـود من در کالس، شـعالوه بر وج اه با تکمیل کالس،رـم همـم کـکردند ک ب میـمن تعج

ون بعد از چند جلسه برای اولین بار ـال بودم چـخوشح د.ـوال برانگیز شـز برای دانش آموزان سـنی

  .ودـارج شـط از یکنواختی خـم که محیـمن توانسته بودم کاری کن. دـده می شـالیتم دیـبود که فع

این شروع خوبی  و وزانم سوالی ایجاد شودـذهن دانش آمده بودم در ـمن باعث ش

 (   21ص1پیوست).بود

.. امروز چه کاری را باید انجام می دادیم ؟ ... غیاب از دانش آموزان پرسیدم: بعد از حضور و

برخی به  ان بگیرید.ـامتح«اول »سکوت...منتظر شدم یکی از حاشیه کالس آهسته گفت: قرار بود از 

به وال ـن سـاولی امه ـزناز کردن روـن بـو در حی ؛وت کردمـدند.کالس را به آرامش دعاو اعتراض کر

من به  اید آن را فراموش کرد.ـود نبـه شـا کسی قراری گذاشتـر اخالقی اگر بـاز نظبچـه ها گفتـم: 

ت به ـن صحبـحیر د وال اول را جواب بدهید.ـاال الوعده وفا، سـان داده بودم، و حـول امتحـا قـشم
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من حرفی را می زنم که توانائی  »مـاوت بنویسـسعی کردم با خطی متف م وـه رفتـرف دیگر تختـط

 بله  قرار پاسخ دادم: د خانم همینطوری کنار هم بشینیم!ـه ها پرسیـیکی از بچ «رای آن را دارمـاج

ان با ـهم زم ست؛ان بلد اـدر دوستمـکه چقـ، نه ایند هستیمـان چقدر مطلب بلـم خودمـبدانی است

زان دانش و ـک میـان راهی برای محـون و امتحـآزم»  ل نوشتمـقب پاسخی که می دادم زیر جمله

 ( 21ص 1پیوست )«تالش من است پس برگزاری یک آزمون سالم به نفع من است.

 داوطلب شود. ،ه حل ـبرای ارائ کسید. از دانش آموزان خواستم تا ـام شـان سوال اول تمـزم

کامل را در مکانی که در  راهنمائی پاسخ صحیح و با کمی کمک و از بچه ها جلوی تخته آمد ویکی 

 نام او را پرسیدم.زیر دو جمله قبلی که بر تخته نوشته بودم ، ،نظر گرفته بودم نوشت.قبل از نشستن

و با « شرکت داوطلبانه در مسائل کالس نمره ای خاص دارد و پاسخ صحیح نمره ای دیگر » نوشتم:

منظور  جداگانه نمره دو د در دفتر کالسی برای اوـدای بلند به طوری که برای همه مشخص باشـص

 کردم.

شتری دست بینوبت به سوال دوم رسید. زمانی که داوطلبی برای ارائه راه حل خواستم تعداد 

ناسب در نظر بلند کردند. الزم به ذکر است در هنگام ترکیب بندی سواالت، سوال دوم را از مبحث ت

بررسی بقیه  ث بیشتر است.ـربه می دانستم ورزیدگی دانش آموزان در این بحـق تجـزیرا طب گرفتم؛

هر سه  دانش آموزان وردـبرخ ،جالب .همراه با کالس انجام دادیم ب تا آخرـه همین ترتیسواالت را ب

 راتـج از دانش آموزان یکیره ـباالخ ،انـاوت کمی در زمـا تفـب ؛ ه بودـقسمت دوم تخت  کالس  با

سعی  سوال کند. ه شده بود،ـجمالتی که در آن قسمت نوشت ومـو مفه هـتخت می کرد از طرف دوم 

 .ار نظر کنمـدانش آموزان را وادار به اظه م(ـو حاکـر کالس و جـور هـبه فرا خوال)ـکردم با طرح س

جمع  و ارکت دانش آموزانـبا مشهایت ار نظر داشته باشند و در نـالم که همه قدرت اظهـائی سـفض

با  ، راکالس ریاضی رعایت کنیم تا موفق تر باشیم درمقرراتی را که باید  قوانین و بندی نظرات آنان

در آخر دفتر ریاضیات خود با  را هر دانش آموز این مقررات شماره های مشخص روی تخته نوشتیم.
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ضمن در دسترس بودن، همواره مقررات تا ؛ ردیادداشت ک« منشور آرامش در کالس ریاضی»عنوان 

 در پائین رار شدـق ؛ در ضمنت تری داشته باشیمـراح ود یاد آوری کنیم تا کالس بهتر وـرا برای خ

، در صورت لزوم ، تا به فراخور موقعیت های بوجود آمده نگه داریمد خطی را آزاد ـمنشور چن صفحه

« منشور آرامش»عد یکی از دانش آموزان با خطی خوش جلسه ب .مقررات جدیدی به آن اضافه کنیم

ه ـکسی ک ب کرده بود. او وـ)دیوار روبروی کالس( نص هـوار تختـار دیـه و کنـوائی نوشتـرا روی مق

  (3و  1)عمل به راهکارهای پیشنهاد نصب آن بر روی دیوار را داده بود ؛ نمره مثبت گرفتند.

تجربه دانش آموزان از کار گروهی در حد  ، ه بودمدـشمتوجه  ، انه در کالسـدوست یبحثدر 

 معلم می شود، دستیاربه عبارتی در کار گروهی یک دانش آموز قوی  سر گروه و زیر گروه می باشد؛

 خالصه کار گروهی یعنی کند و اق می کند، تنبیه میـرد، ارفـان می گیـف را می بیند، امتحـتکالی

به  در موقعیت فعلی کالس، ،ران آو عنوان مقررات ع کار گروهی شروبه همین دلیل «. معلم بازی »

 صالح ندیدم. 

ق ریاضی ـاحث منطـاز مب وعه هاست کهـبا مبحث مجم ائیـدوم راهنم اب ریاضیـشروع کت

نوعی   ه و بهـائی کافی نداشتـق ریاضی آشنـل آن برای افرادی که با منطـد و درک و تحلیـمی باش

به همین دلیل طرح  ث خسته کننده ای خواهد بود.ـمبح ق آنها ضعیف است؛اـقدرت تحلیل و انطب

داد صحیح ،که جزء سرفصل های ـدی تغییر دادم و با فصل دوم یعنی اعـدرس خود را از نظر زمانبن

ه ـث در پایه اول، از نیمـالزم به ذکر است، تدریس این مبح ه دادم.ـتدریس را ادام اب اول استـکت

 ا پایان فروردین ادامه می یابد.ت بهمن آغاز و

 اًتقریب به طور غیر رسمی برگزار کردم ، که در جلسه چهارم«پای تخته ای»با توجه به آزمون 

لذا طرح درس خود را  ابل اطمینانی ندارند.ـدریافته بودم که دانش آموزان در این مبحث اطالعات ق

 .آموزان طرح ریزی نمودم توام با مشارکت دانش بر مبنای تدریس کامل این مبحث ،
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 برگزار می کردم. یک نمره ای سوال 5در پایان هر جلسه تدریس یک آزمون تکوینی در حد 

دا نکرده ـوز دانش آموزان انگیزه کافی برای تالش را پیـاید چون هنـش دان مطلوب نبود.ـایج چنـنت

 بود. قبل به نوعی هنوز ذهنشان متاثر از تجارب سال های د وبودن

از دانش آموزان  ،میانگین ن حل یکی از مسائل مربوط به درصد وـدرحی ،انـهفته دوم آب در

اسبه ـد را محـورده انآبدست  ی کالسیزمون هاآرات ریاضی که از ـدرصد نم خواستم تا میانگین و

شوری در کالس برقرار شد  د.نود در این درس را مورد سنجش قرار دهـوضعیت تحصیلی خ کنند و

ره و وضع ـاوری نمـا بـهزاء و نـادی با استـداد زیـتع در فکر، ده بودند وـرات خود شرمنـز نمبرخی ا

 اوت منتظر حرکت بعدی وـوز بودند عده ای که بی تفـشرح می دادند و هن خود را برای دوستانشان

ایمان ه تهموخآنکه ارزیابی بهتری ازآآموزان شرح دادم برای  برای دانشدرنهایت پایان کالس بودند.

 24یک امتحان  بهتر است  انی،ـائی بیشتر با نمونه های سوال امتحـشنآهمچنین  و مـه باشیـداشت

به  ده وـع شتت آورده اید جمـانگین های نمراتی که بدسـره آن با میـنم تا ؛نیز برگزار شودنمره ای 

رات در ـتند :یعنی همین نمبرخی با ناباوری می گف .منظور گرددان ـآب ر وـنمره مستمر مهوان  ـعن

ره امتحان ـوان می کردند اگر نمـدوار عنـانه  و امیـعده ای دیگر ملتمس کارنامه ما وارد می شود؟ و

ای ـت ها گویـهمه این صحب ره ها را تاثیر ندهید؟ـود این نمـریم می شـره ای را خوب بگیـنم 24

دیم که: دانش آموزانی که ـبه این نتیجه رسیگو ـتجارب قبلی آنها از نمره مستمر بود. با بحث وگفت

را  آنهازمون ها ی آرین نمره ـد ،کمتـنمره بیشتر باش 2 آزمون ها انگینـز میا اـان آنهـره امتحـنم

نمره  4دانش آموزی که نمره امتحانیش  در نظر بگیرم. دیگرون ـمیانگین را با سه آزم و نمحذف ک

در آخر کسی که  ود وـمثبت هم داده ش امتیـازدو از قبلی به او ـعالوه بر امتی الف داشته باشد،ـاخت

ذف و به ـره هستند حـنمره اختالف و بیشتر را کسب کند ، دو آزمون که دارای کمترین نم 1بتواند 

آنچه توافق کرده بودیم در  مثبت به باال داده شود. امتیـازار ـاسب اختالف کسب شده به آنها چهـتن

وان تاریخ ـان به عنـآب 19شنبه  ،ق کالسـدر ضمن به تواف م .ـداد نوشتیـش با مور آرامـگوشه منش
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موزان تشریح کردم آدر همان جلسه برای دانش  برگزاری امتحان در اول دفتر کالسی یادداشت شد.

اد نکنیم ـود و مزاحمتی برای سایر دروس ایجـون گرفته شـوال از همه آزمـبرای اینکه یک نمونه س

 تر اید از زنگ های تفریح کمک بگیریم و با خارج نشدن ازکالس برای گرفتن نتیجه مطلوبچگونه ب

 یکدیگر را یاری دهیم.

و همکاری همه دانش  ( ظهر نوزدهم با یاری دو معاون آموزشگاه )معاونین آموزشی وپرورشی

ان ـس برای امتحرایش کالآل از ورود من ـحتی در یکی از کالس ها قب د.ـان برگزار شـآموزان امتح

ح است که در این ـالزم به توضی د.ـت داده شـاز مثبـل کالس یک امتیـپس به ک ود.ـرده بـتغییر ک

دید کالس ـو جـاینان کسانی بودندکه هنوز ج ق را نقض کرده بودند.ـارکت ، فقط چند نفر توافـمش

 ریاضی را باور نداشتند.

وان سوال ـره به عنـنم 2 واالتـر در طراحی سرات بهتـب نمـزه مثبت وکسـاد انگیـبرای ایج

همراه با نظر سرگروه در نظر گرفته شده بود) 22 ون ازـزمآیعنی نمره ؛مودـاری منظور نمـاختی

  ( 27صفحه  2 شماره پیوست موزشی درآ

ر برگ ها به ـدر س کردم.و برای جلسـه بعد آمـاده ه برگه ها را تصحیح ـراوان همـبا تالش ف

   (نمره کسب شده از سواالت اختیاری2     24(نمره برگه از 1   :یادداشت شدندن نمره ها تفکیک ای

 .ائیـ(نمره نه5        ازی که توافق شده بود ـ(میزان اختالف وامتی4       انگین نمرات آزمونـ(می3

 ویلـرا تح دانش آموزان وقتی برگه ها ر کالس خواندم.ـد نمرات را به ترتیب نزولی سـه بعـدر جلس

 .می گرفتند باورشان نمی شد تا این حد به توافق ها پایبند بوده ام 

نمره باعث افزایش و در ازای  5/4ت برابر ـهر مثب ز توافق شد،ـازات مثبت نیـبرای تاثیر امتی

به توافق جمع درج امتیازات  نمره کم شود. 1خطا یا نقض قوانین و کسب نمره منفی هر سه منفی 

 (1و  4و  3)اجرای راهکارهای .شد آبان اعمال 22بعد از تاریخمنفی از 
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 2گردآوری شواهد 

 :نتایج بدست آمده از این آزمون به شرح زیر است

 (1)بررسی نمرات امتحان 1جدول شماره 

 شعبه وکالس

 نمره

 نفر( 23)3دوم نفر( 27)2دوم نفر( 23)1دوم 

 25/2 3 5/2 کمترین نمره

 5/11 11 25/11 بیشترین نمره

 38/9 21/8 87/8 میانگین

 14 15 13 10تعداد نمرات زیر 

 

واست ـاز اولیاء درخ م وـه ای دست نویس گذاشتـد نامـبودن 14ر از ـروی برگه هائی که کمت

  دانش آموز 73متاسفانه از  نامه من بود. در پاسخ گوئی بهشکل برخورد  ،تاسف باریاری کردم. نکته 

نامه ای که بر روی برگه ها گذاشته بودم برخی   42گرفته بودند. از 14کمتر از  و  14نمره  ،43نفر

دگی و آن را ـد که به مشکل رسیـول داده بودنتان قـانب فرزندانشـکر از جـد خطی ضمن تشـبا چن

اعالم کرده  یا در یک جمله عدم رضایت خود را تعدادی فقط امضاء کرده بودند و برطرف می نمایند.

شد عده ای اصال نامه را ندیده انجام پیگیری های الزم .برگه هیچ پاسخی به من ندادند  21 و بودند.

اجرای .)ه کردندئتعداد بیشتری ضمن عرض شرمندگی خود را با بهانه های معمول تبر بودند و

 ( 2راهکار 

لی ـع تحصیـده ها از وضانواـجهت آگاهی خد، ـاد شـپیشنه ران آبانـورای دبیـه شـدر جلس

امه ای موقت تنظیم شود. لذا از ـ، کارنات نوبت اولـه ها برای امتحانـاده شدن بچـان و آمـفرزندانش
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اند،  موزان کسب کردهآنمرات مستمری که در این مدت دانش  ه بهـد، با توجـخواسته ش کارانـهم

معاون مدرسه کارنامه ای تحت تا هند؛ تحویل در آموزشگاه ـآبان به دفت 23حداکثر تا نمره ای را، 

   نمایند.دانش آموزان ء اولیا تحویلو به تفکیک پایه  وان نمره مستمر مهر و آبان تنظیمـعن

 طول .در تماماولیاء دانش آموزان تحویل داده شد به مدو پایه کارنامه،آذر 1پنج شنبهدر روز  

وئی مرا به دفتر ـیا مدیر مدرسه برای جوابگ ،ومـش موزانم روبروآاء دانش ـه انتظار داشتم با اولیـهفت

 ماندهذر از معاون مدرسه آمار کارنامه هائی که باقیآدر هفته دوم  د.نشری ـاما هیچ خبد. نار کنضاح

  :از ایشان پرسیدم .ندبود نفر از اولیاء برای گرفتن کارنامه ها نیامده12به گفته ایشان؛ بود را پرسیدم

ن ـدن به چنیـه برای رسیـدر این مدرس ان گفتند:ـ؟ ایشراض کرده اندـه ای هم اعتا به نمرـآیا اولی

ان خواستم تا قبل از نوبت ـاز ایش و مغتنم شمردهخیلی باید کار فرهنگی کرد. موقعیت را  انتظاراتی

ز جمله اسفانه به دالیل بسیار اـاما مت ایشان موافقت کردند. اء دوم داشته باشمـجلسه ای با اولی ،اول

ق به ـموف .... و ءراـت اجـموافقب ـکسائل دیگر ،ـوع در البالی مسـگم شدن این موض تداخل زمانی،

 برگزاری این جلسه تا قبل از نوبت اول نشدم .

 ق توافق انجام شدهـطب ،جدید با عنوان نمره تکوینی نوشته شده تدر لیسکه  نمرات مستمر

 درست است کنم. ل میـمی دانستم برخالف روند جاری عمخودم  وارد لیست شد. با دانش آموزانم

را مورد ـمظر بودم تا هر لحظه مدیر مدرسه ـا منتـ، اماست الیت دانش آموزانـنمره فع ها، رهـنمکه 

از  .بود 11ور متوسط ـموزان به طآرات مستمر نوبت اول دانش ـرا میانگین نمـزی ،خطاب قرار دهد 

 دیـا یک هفته متصـبعد ازتقریب .را کسب کرده بودند14نمره زیر نفر 25موزان دوم آنفر دانش  73

 الس ـی که در کـه زحمتـبرای آنکد ـاز من خواستن انه،ـدر صحبتی دوست د وـمآری به کالسم ـدفت

الف ـان بود ولی بر خـحق با ایش م.ـدید نظر کنـتج ت داده شده  راـدر نم م به هدر نرود،ـمی کش

اومت کردم و همکارم را ـموزانم بود. پس مقآام شده با دانش ـات انجـش و توافقرامآقوانین منشور 

 نتیجه این بحث را به شکلی دیگر با دانش آموزانم در میان گذاردم. اعد نمودم.ـمتق
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آذر  13امتحان ریاضی در برنامه نوبت اول ،اولین امتحان در نظر گرفته شد ومورخ سه شنبه 

  نتایج بدست آمده از این امتحان به شرح زیر بود: ار گردید.در راهرو و کالس ها برگز

 

 ((نوبت اول)2)بررسی نمرات امتحان 2جدول شماره 

 شعبه وکالس

 نوبت اول نمره

 نفر( 23)3دوم نفر( 27)2دوم نفر( 23)1دوم 

تکو

 ینی

پایان

 ی

میان

 گین

تکو

 ینی

پایان

 ی

میان

 گین

تکو

 ینی

پایان

 ی

میان

 گین

 1 5 8 5/4 5/3 5/5 5/3 2 5 نمره کمترین

 20 بیشترین نمره

 1فقط 

 مورد

20 

 1فقط 

 مورد

20 

 1فقط 

 مورد

20 

 1فقط 

 مورد

20 

 1فقط 

 مورد

20 

 1فقط 

 مورد

20 

 1فقط 

 مورد

20 

 1فقط 

 مورد

20 

 1فقط 

 مورد

/73 5/12 میانگین

10 

83/

11 

37/

11 

12/

10 

97/

10 

02/

12 

41/

10 

21/

11 

بررسی نمرات 

 10زیر 

ن14 نفر 7

 فر

ن14 نفر 9 نفر 9

 فر

ن13

 فر

 نفر 9 نفر11 نفر 7

 

  نمرات را بدون هیچ تغییری در لیست ریز نمرات وارد کردم.

مدیر  انجام تشریفات معمول و مقدماتی، در جلسه شورای دبیران دی ماه بعد از قرائت قرآن و

مه تجدید داریم؟ باال خره را در درس ریاضی این هـموزشگاه در خطابی مستقیم از من پرسیدند: چآ

س دستور جلسه شورا قرار گرفته بودم کمی متعجب بودم أد از اینکه در رـهرچن انتظار به سر رسید.
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موزان آکرد دانش ـموزشگاه را در جریان عملآمدیر  ورا وـش ،ق دفتر یادداشت نمراتمـبا این همه طب

آنچه بر من در آن جلسه گذشت فقط یک نتیجه اما  تشریح کردم.را انهآروند روبه بهبود  قرار دادم و

اقت ـو مرا به دلیل حم اه توصیف کردندـکرد من راکامال اشتبـهمه با دلسوزی خواهرانه عمل داشت،

نقدر بی مقدمه انگشت اتهام به عملکرد من اشاره آنها بود چون آحق با  مرتکب شده سرزنش کردند.

ای به جای من باشد را در ذهن نخواهد پروراند.اما  که هیچ عقل سلیمی حتی تصور اینکه لحظه،شد

 آنچه قرار داد کرده بودیم دفاع می کردم. باید از موزانم توافق کرده بودم وآمن با دانش 

آموزشگاه در جلسه شورای دبیران دیدم با آن همه انتظاری که من کشیده بودم  آنچه از مدیر

ه مبادا از خانواده ها کسی معترض شده باشد؟پس در ور برایم ایجاد شد کـهمخوانی نداشت. این تص

آموزشی وجود این  ناظردر کنترول لیست نمرات توسط  ل ماجرا پی بردم.ـاده به اصـیک کنکاش س

ده نشده است پس از مدیر آموزشگاه خواسته ـدی دیدی در نوبت اول به صالح بازده مدرسهـهمه تج

آنها در نظر گرفته شود.به همین دلیل کار من مورد توجه ده تا سریعا کالس فوق برنامه ای برای ـش

 .ه بودمدیر قرار گرفت

کالس ریاضی  «منشور آرامش »فاصله زمانی که گذشت توانسته بودم با عمل به مقررات  در

نسبتا سالمی را بوجود آورم.کالسی که قوانین انضباطی در آن به خوبی رعایت می شد،چه با حضور 

ل بهداشت ـی مثعدر این کالس بسیاری از قوانین اجتما حضورم به هر دلیلی. من در کالس یا عدم

ل به قوانین ـایت می شد زیرا عمتیادآوری رع ،احترام به دیگران و ... بدون تذکر و فردی و محیطی

 ،محدودیت نیست راهی برای رسیدن به آرامش است. در این کالس دانش آموزان درک کرده بودند

ره از دانش و تجربه گذشته ،عملی جدید را ـیزی که نمی دانند باید فکر کنند ، با بهه با چهدر مواج

تجربه کنند. ما می توانیم با تجسم و تصویر کردن هر سوال و موقعیتی راهی برای رسیدن به جواب 

را  در حـل مسالهارـرای شیوه های همیـیعنی این کالس آمادگی شروع کار گروهی و اج پیدا کنیم .

دا کرده است. با این انگیزه بر اساس نمرات نوبت اول و توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان را پی
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اعضاء گروه را حد اکثر  . تعداددی کردمـگروه بن نفـره  1الـی 5در گروه هـای  ه ایـوه زنگولـبه شی

اعضاء گروه، اب کردم تا در پوشش ضعف اطالعات یکدیگر موفق تر باشند.بعد از مشخص شدن ـانتخ

گروهی قوانین را بررسی و با بحث در کالس آنها را  لذاباید قوانین کار گروهی را مشخص می کردیم 

 یادداشت کردیم. ،در ادامه قوانین منشورسپس قوانین بدست آمده را  و ندجمع بندی کرد

. کردممی باید شروع به تدریس مبحث چهار ضلعی ها  .طبق برنامه زمان بندی،بهمن ماه بود

 . گردداین مبحث در پایه چهارم ابتدائی، در حد اطالعات اولیه مطرح و در دوم راهنمائی تکمیل می 

 عمال می کنم، ا چهار ضلعی ها مبحث تدریسدر طرح درسی که به شیوه همیار،برای به طور کلی  

االضالع  ازیازطرح چند سوال وبه چالش کشیدن گروه ها،تدریس رابا چهارضلعی مادریعنی متو بعد

تمام خصوصیات را به صورت  1م به گونه ای که ابتدا دانش آموزان ، خود با تلق و مقواـادامه می ده

اسی نیز به اثبات این ـبه صورت قی به قوانین ریاضی اـشهودی تجربه می کنند و سپس با تبدیل آنه

ر ضلعی ها به صورت در ادامه کار ضمن بررسی خصوصیات سایر چها و 2.خصوصیات دست می یابند

د که به کمک آن تارت چهارضلعی ها دست می یابنـبه یک الگوی ذهنی به نام چ شهودی و قیاسی،

 تمام ارتباط های خاصیتی این خانواده را می توانند کشف و بیان کنند.

نتیجه کار را در کالس های دوم با گروه های مشخص شده شروع کردم. هطبق طرح گفته شد

ا ـراهنم د از آنکه مسیر راه را برای گروه ها مشخص کردم، در طی مسیر من فقط یکـعالی بود، بـع

الیت فردی در حد کسب ـائی که نمره گروه وابسته به تالش تمام اعضاء گروه بود و فعـبودم . از آنج

ش امتیاز مثبت ، همه اعضا سعی می کردند، در جهت ارتقاءنمره گروه یا به نوعی نمره بهتر خود تال

پیشرفت نمره  مناسب، وب وـطرح سواالت خ ارکت وهمیاری،ـکار و خالقیت، مشـن ابتـکنند. داشت

 اد مزاحمت برای سایر گروه ها ،ـگروهی برای کل اعضاء امتیاز ویژه داشت؛ و برعکس مشاجره ، ایج

                                                 
1

 قبال کار با تلق ومقوا را دانش آموزان به صورت انفرادی تجربه کرده اند.  
2

 نطقه را به خود اختصاص داد ه استرتبه برتر م 86-87معلم پژوهنده سال  برنامهکه در می باشداین تجربه ای موفق   
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ز منفی به دم فعالیت کافی اعضا، کم شدن دو بار متوالی نمره گروهی ،برای همه اعضاءگروه امتیاـع

 همراه داشت.

کافی  ود هر جلسه تکالیف را کنترل کنم یا آزمون سنجش بگیرم.ـد دیگر الزم نبـبا این ترفن

ق بیشتری ـکنم. به نوعی کار گروهی به من این فرصت را داد تا با تعم نظـارتگروه ها را  بر کار بود

سواالت تکمیلی و فراتر از کتاب، حتی آزمون ،ارائه  برگزاری به تفاوت های فردی نگاه کنم .در شیوه

د کالس ـ. می توانستم بدون آنکه خللی در رونـماب قدرت مانور بهتری داشتـدر تدریس مطالب کت

ایجاد شود، با هر دانش آموز در حد توانائیش در درس ریاضی برخورد کنم؛ بدون آنکه نگران کمبود 

 وقت و تمام کردن کتاب باشم.

داشتم موضوع را های با شکوه احتیاج به دوربین عکاسی و فیلمبرداری ت این لحظه ـبرای ثب

د موضوع در شورای مدرسه مطرح شود. متاسفانه با استفاده ـری درمیان گذاردم. قرار شـبا کادر دفت

    ؛ که جای بحث در این جا نیست.دوربین در کالس مخالفت شد از

بهمن را به  27شنبه  به توافق دانش آموزانان آن بود که یک آزمون ارزیابی داشته باشم ـزم

ون ـره این آزمـقی که برای نمـادداشت کردیم.در توافـر کالسی یـون در اول دفتـاریخ آزمـوان تـعن

امتیاز مثبت  1ره فردیش از میانگین گروهی بیشتر شود،فقط ـد به هر کس که نمـرار شـق داشتیم،

 25/4نی گروه بیشتر شود به ازاء هر ونی گروه از میانگین آزمانگین نمره امتحاـاما اگر می ود.ـداده ش

انگین امتحان گروه از نمره ـبرعکس اگر نمره می امتیازمثبت به کل اعضاء گروه داده شود. 1افزایش 

 امتیاز منفی از همه اعضاءکم شود. 3نمره  5/4میانگین آزمون گروه کمتر شود به ازاء هر 

د. نتایج ـدی برگزار ش 27همکاری دانش آموزان در ظهر روز  باان شیوه قبل ـان به همـامتح

  :بدست آمده به شرح زیر است
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 (  3)بررسی نمرات امتحان  3جدول شماره 

 شعبه وکالس

 نمره

 نفر( 23)3دوم نفر( 27)2دوم نفر( 21)1دوم 

 1 5 8 کمترین نمره

 ( مورد 1فقط )  20 ( وردم 1فقط )  20 ( مورد 2 فقط)  20 بیشترین نمره

 21/13 92/12 57/13 میانگین

 نفر 5 نفر 1 نفر 7 10تعداد نمرات زیر 

 یکی انتقالی و دیگری ترک تحصیل بوده -از آمار حذف شده اند 1نفر از دانش آموزان دوم  2تذکر:

 

 ده بودم .ـی را دیک نوروزـبود . پیخرین جلسه از سال آ پنچ شنبه هفته آخر اسفند بود . 

الب درسی را فراموش ـام نوروز مطـد نبود اما برای آنکه دانش آموزان در ایـمطالب ریاضی آن ب

ن کاربردی بودن می توانست برای بچه ها جالب ـیک سری تکلیف که به نظر خودم در عی ،نکنند

سوال   13 فته بودم.باشد و در ضمن به تکرار وتمرین مفاهیم کتاب درسی نیز کمک کند در نظر گر

 اما به دلیل عدم حضور دانش آموزان موفق به این کار نشدم. سوال. 1، یعنی شبی 

اولین جلسه سال جدید بود.وقتی وارد کالس شدم متوجه توده ای از کاغذ ها روی  شنبه

 د بود.ـعیمشق  دم. بعد از سالم و احوال پرسی وتبریک سال جدید ،آنها را بررسی کردم.ـتریبون ش

یکی از قوانین منشور آرامش قرار دادن تکالیف یا تحقیق ها ی انجام شده ،قبل از ورود معلم 

تمرین عالوه بر  3بهمن قرار شد به توافق گروه شبی  27د از آزمون ـبود. همچنین بعون ـروی تریب

اء می شد. سپس، امض تکالیف محوله،بنویسیم.این تکالیف هر روز در گروه توسط خود اعضا بررسی و
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سه شنبه که با من کالس داشتند، همه آنها، برای تصحیح و نمره گذاری،به تفکیک  روزهای شنبه و

 گروه، روی میز گذاشته می شدند.

 ار یا تحمیل و حتی توصیه وـم. بدون آنکه اجبـدی خود را گرفتـبزرگترین عی   آری من در 

حتی چند نفری که همیشه از قافله عقب  انجام داده بودند. کار خود راتوافقی در میان باشد آنها 

 هستند، نیز تقاضای فرصت کردند تا تکالیف خود را در جلسه بعد به من تحویل دهند.

وال کالس و ـه از احـآنچ ه فضائی باقی مانده بود.ـفقط فصل هندس هفته اول اردیبهشت بود.

وس ـت به ریاضی تغییری محسـان نسبـآن« نگرش»ن بود که در آای ـگوی می دیدم،م ـدانش آموزان

 ، ایجاد شود. بود که روی نمره آنها هم تغییری حال زمان آن ایجاد شده است.

ود داشت که در سنوات گذشته دفتر ـمحیط آموزشگاه اتاق نسبتا بزرگی در طبقه دوم وج در

 اده ای از آن نمی شد.ـتفار مطروکه هیچ اسـو در سال جاری به صورت یک انب آموزشگاه بوده است

ان برای تبدیل این انبار به کارگاه ریاضی را ـت ایشـداشتم، موافق 2طی صحبتی که با مدیر شیفت 

ان گذاردم . قرار شد،سرایدار مدرسه جائی برای ـهم در می 1ری نوبت ـگرفتم. موضوع را با کادر دفت

م و به عنوان کارگاه ریاضی از آن استفاده ـنیبعد از ان بالفاصله  آن را تجهیز ک وسایل آن پیدا کند،

در ایام  4ای مظفری رئیس آموزش و پرورش ناحیه ـبه طور اتفاقی در یکی از بازدید های آق کنیم .

وان ـان را زیارت کنم .بعد از معرفی خود به عنـتوانستم حضوری و بدون ضوابط مرسوم ایشر ـده فج

 ی از موقعیت و عملکرد دانش آموزان در کالس ریاضی،مختصرو شرح  1دبیر ریاضی مدرسه رضوی 

ول همکاری ـق ت تجهیز کارگاه ریاضی نمودم.ـت جهـنیمک 14دلی یا ـصن 23ان درخواست ـاز ایش

آنچنان صمیمانه بود که من مژده تشکیل کارگاه را در زمانی بسیار نزدیک به دانش آموزانم دادم. اما 

من که با نوشتن نامه ای از طرف مدیر مدرسه و پیگیری مداوم ر رسمی ـاسفانه به درخواست غیـمت

دد رئیس اداره و مالقات معاونت مالی و مسئول تجهیز مدارس، کامال ـآن توسط خودم و  دیدار مج

 .رسمی شده بود، ترتیب اثری داده نشد
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ـوزشی آم به توصیـه نـاظر ود بودجه نتوانسته بودـل کمبـاسفانه مدرسه به دلیـمتاز طرفی  

ت ـکارگاه ریاضی می توانس. ف کالس فوق برنامه ترتیب دهدـبرای دانش آموزان ضعی عمل کنـد و

 حداقل مکانی باشد که درآن بدون مزاحمت برای نوبت مقابل،کالس فوق برنامه در آن تشکیل شود.

ی باید ایت قوانین منشور کتاب را دوره می کردم .به نوعـ. باید ضمن رعدیگر زمانی باقی نبود

امه در مکان ـد جلسات فوق برنـرار شـره دانش آموزان کار می کردم. با توافق هر دو مدیر قـروی نم

جهت  برگزار شود. 2در زمان نوبت 1ـل یا بعـد از پایان نوبتانه روز های شنبه و سه شنبه قبـنمازخ

.لذا با یک دعوتنامه رسمی مد دانش آموزان الزم بود با اولیاء جلسه ای داشته باشم آ کنترول رفت و

ه ـانه حضور داشتـاز خـدر محل نم فروردین 29 شنبه پنج د در تاریخـاز همه اولیاء دوم  خواسته ش

از دانش آموزانم کمک گرفتم و  همحضور پیدا کنند بازباشند. برای آنکه حتما اولیا  در جلسه 

ا ـا شخصـآموزانی که  اولیای آنه اد آوری کردم دانشـا یـت تشکیل جلسه به آنهـان علـن بیـضم

اده از کالس را ـاء نکنند؛حق استفـان در کالس های فوق برنامه را امضـایت نامه حضور فرزندشـرض

 ندارند.

تا نیمه از مادرهای دانش آموزان پایه دوم پر شده بود. برای  نماز خانه مدرسه بعد از ظهر

ودند در سال تحصیلی جاری اولین باری است که این ب آور بود و عنوان نمـمعاون مدرسه تعج

ال با برخی از اولیاء با نامه یا حضوری ـقب د.ردندا می کـاء سر وقت در جلسه حضور پیـداد از اولیـتع

ان نسبت به سختگیری های ـم از جانب فرزندانشـاط برقرار کرده بودم ، با این همه انتظار داشتـارتب

ا را ـتک تک وضع آنه ود سوال می کردند وـد .وقتی از فرزندان خـین نشا چنـمن اعتراض کنند. ام

د ـایت قبول کردند چگونگی رفت و آمـ. به راحتی و با رضد بودـان خوشآینـریح می کردم برایشـتش

ات کالس فوق برنامه را به عهده بگیرند و با ایجاد محیطی مناسب در منزل  ـاعـود در سـفرزندان خ

ت دانش ـدر ادامه جلسه وضعی د.ـبدهندر یک مـاه باقی مانده ود فرصت تالش کردن ـبه فرزندان خ

 کردم. شان تشریح ،به طورخصوصی برای اولیائنامناسبی در نمره ریاضی داشتند آموزانی راکه وضع
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برنامه  د.ـانند کالس درس به صورت گروهی انجام می شـوق برنامه همـکار در کالس های ف

اب را به بخش های مشخصی برای ـ،اوال کت ک ماه باقی مانده به این صورت بود کهاب در یـدوره کت

ود، ـب خـوال تکلیف هر شـرح سه سـه ها برای طـه ای تقسیم کردیم .به گونه ای که بچـدوره هفت

داگانه، برای خود حل کرده ـگروه ج اءـام سواالتی که هریک از اعضـد. از بین تمـمبنائی داشته باشن

ر کافی پیدا ـهمه اعضاء، در چگونگی حل آن تبح ده وـسوال به عنوان سوال مهم گزینش ش دهبود؛

ان ـسپس از می تای آن تمرکز می کردند(ده سوال بر روی  هیجدهیا  پانزده)یعنی از بین  می کردند

 رـتدف واالت پایانی درـبه عنوان س اب شده وـوال انتخـوال گزینش شده هر گروه یک یا دو سـس ده

ارتی ـتا بود . به عب 4تا ویکی از کالس ها  5شدند. تعداد گروه ها در دو کالس  یادداشت می ریاضی

 )یعنی اری تکراری بودندـده بود که بسیـوال گزینش شـسپنجـاه یا  چهـلایت در هر کالس ـدر نه

والی که در ـس ده تا پنـجبررسی کرده بودند( از حدود  گروه ها اءـرا اعضاکثر سوال ها  چگونگی حل

د. آزمونی که نمره آن میانگین نمرات ـونی گرفته می شـزمآادداشت شده بود در جلسه بعد ـر یـدفت

جلسه رسمی  ششدر  طی سه هفته باقیمانده تا امتحانات ابـبه این ترتیب کل کت اعضاء گروه بود.

 دوره شد.در شیفت مقابل ، جلسه فوق برنامه  پنج مدرسه و در

 7:34اعت ـس  جلسه بعد ان ریاضی بود. در ـدومین امتحرداد ـانات خـامه امتحـدر برن

دقیقه نیمه  3:34دود ساعت ـبه پایان رسید. البته ح 9ا ساعت ـان شروع و تقریبـقه امتحـدقی

ده بود فقط بیست دقیقه اول رفع اشکال ـپ شـه شده بود. چون سواالت تایـبیشتر جلسه تخلی

 پیوست در  )نمونه سوال.برای حفظ آرامش جلسه به هیچ سوالی پاسخ داده نشدآن د از عب و کردم

    (  31تا  34ص4 شماره

 بعد از جلسه همه دانش آموزان خوشحال بودند و امتحان خود را خوب ارزیابی می کردند. 



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

این اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irآسمان مراجعه کنید .

31 

 

  :نتایج امتحان پایانی به شرح زیر است

 

 (( مورخدوم)نوبت  4امتحان )بررسی نمرات  4جدول شماره 

 شعبه وکالس

 نوبت نمره

 2دوم با ضریب  

 نفر( 23)3دوم نفر( 27)2دوم نفر( 21)1دوم 

تکو

 ینی

پایان

 ی

میان

 گین

تکو

 ینی

پایان

 ی

میان

 گین

تکو

 ینی

پایان

 ی

میان

 گین

/5 5/20 24 کمترین نمره

22 

17 11 18 24 14 20 

 40 بیشترین نمره

 3فقط 

 مورد

40 

 1 فقط

 مورد

20 

 2فقط 

 مورد

20 

 1فقط

 وردم

20 

 1فقط 

 مورد

20 

 1فقط 

 مورد

20 

 3فقط 

 مورد

20 

 1فقط 

 مورد

20 

 2فقط 

 مورد

/41 میانگین

31 

92/

32 

37/

32 

29 5/31 22/

30 

18/

31 

87/

31 

5/31 

بررسی نمرات 

 (2)با ضریب 20زیر 

 1 ندارد ندارد

مورد 

کسر

ی 

 نمره

2 

 مورد

و17)

17) 

2 

 مورد

و11)

18) 

2 

ورد م

تجد

 یدی

 2 ندارد

 مورد

و18)

14) 

مور3

 د

کسر

 ی

 نمره
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به همراه بقیه نمرات مستمر آموزشگاه در  ت وارد شده وـدر لیست نمرات مستمر ـالزم به ذکر اس

 .توسط ناظر آموزشی ناحیه مسدود و غیر قابل تغییر گردید 25/2/37تاریخ 

 

 ( یابیارز) تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده

 :آنها، شواهد حاصل را به دو دسته تقسیم نمودم ارزیابیو جهت بررسی نتایج بدست آمده 

 شواهد آماری وتحلیل عددی آنها .1

 شواهد عملکردی به استناد فعالیت دانش آموزان .2

 اعتباریابی در آمار بدست آمده 

ائی که اطالعات در ـآنج استفاده نموده ام. از 4و  3و  2و 1داول ـتحلیل آماری از ج جهت بررسی و

 اری در آن پراکنده می باشد .ـتنظیم شده است؛ داده ها ی آم به ترتیب زمان برگزاریداول ـاین ج

اص به مقایسه و تحلیل نتایج ـبه طور خ 4و  3،  2،  1داول زیر از جدول های ـراج جـپس با استخ

 آماری بدست آمده می پردازیم.

 چهار نمره ای، از میانگین 24ات میانگین پایانی چهار آزمون عالوه بر ثبت نمر در جدول زیر

نیز استفاده  ده است ؛ـداگانه برگزار شـدر هر کالس جل از تاریخ ـکه تا قب نمره ای ، 5آزمونه ی 

 شده است.
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 )مقایسه و بررسی میزان پیشرفت نمرات پایانی ( 5جدول شماره 

 کالس وشعبه

 تاریخ آزمون  

میانگین نمرات هر سه  3دوم  2دوم  1م دو

 کالس

 میانگین آزمونه ها

 (19/2/91)قبل از 

94/3 21/3 93/3 71/3 

 1میانگین امتحان 

(19/2/91) 

73/7 21/7 37/3 73/7 

 2میانگین امتحان 

)نوبت اول 

13/9/91) 

83/11 97/10 21/11 34/11 

 3میانگین امتحان 

(27/14/91) 

53/13 92/12 21/13 23/13 

 4میانگین امتحان 

نوبت دوم) 

31/2/91) 

19/11 12/15 85/15 13/15 

با توجه به زمان آزمون ها ، در بررسی میانگین نمرات هر سه کالس ،در یک نگاه ،روند رو به 

 رشد نمرات کامال پیداست.

 ثـکه باعـده عالوه بر آنـل های ارائه شـرای راه حـم اجـدر بررسی کالس به کالس می بینی

ت ـان نوبت نیز تاثیر مثبـد نمرات میـبر رون، شده است )اول و دوم( افزایش نمرات نوبت های پایانی
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اد انگیزه برای امتحانات رسمی دلیلی برای ـفوق توانسته عالوه بر ایج طرحیعنی اجرای . داشته است

هر سه کالس در به گونه ای که روند پیشرفت در میانگین نمره  تالش مستمر در درس ریاضی باشد.

 است. 1حدود دو برابر امتحان  3امتحان 

  زمون داریم:آ در بررسی تعداد تجدیدی ها به تفکیک کالس و

 )بررسی تعداد و کیفیت )نوع( تجدیدی ها به تفکیک کالس و زمان آزمون( 1جدول شماره 

 8تعداد نمرات زیر  10تا  8تعداد نمرات  10تعداد نمرات زیر  نوبت کالس

 

 1 دوم

 

 نفر4 نفر9 نفر13 1امتحان

 3 1 9 2امتحان

 2 1 7 3امتحان

 - - - 4امتحان

 

 

 2دوم

 1 13 9 1امتحان

 12 11 13 2امتحان

 2 3 1 3امتحان

 - ( 5/7و  25/7)   2 2 4امتحان

 

 3دوم

 

 

 7 1 14 1امتحان

 4 5 9 2امتحان

 - 5 5 3امتحان

 - - - 4امتحان
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د ـوح رونـ، به وضونـزمآ دیدی به تفکیکـداد دانش آموزان تجـمقایسه تع دول فوق ازـدر ج

ره ـب نمـزه الزم برای کسـج انگیـبه تدری مـدر می یابی ارتیـبه عب د.ـرو به کاهش مشخص می باش

ز، ـند کمتری دارند، نیـبهتر و رسیدن به موفقیت در دانش آموزان ضعیف ،که معموال تجارب خوشای

هی بیانگر موفق بودن سبک تکلیف د می تواند 4همچنین مقایسه آماری در امتحان ت.موثر بوده اس

 و کارگروهی در ارتقاء نمرات به صورت کیفی می باشد.

ر روی برگه کسب ـ)که در امتحان آخ رات تکوینی )مستمر( با نمرات پایانیـجهت مقایسه نم

را به طور معنی دار معین کردم.یعنی اگر می شود( در هر نوبت ،برای هر دانش آموز، میزان اختالف 

ده باشد میزان اختالف با نمره منفی نشان داده شده است ـنمره پایانی نسبت به نمره تکوینی کم ش

 و اگر نمره پایانی نسبت به نمره تکوینی افزایش داشت میزان اختالف با نمره مثبت بیان شده است.

نی با نمرات پایانی به تفکیک پایه و نوبت پرداخته شده در جدول زیر به مقایسه اختالف نمرات تکوی

 است:

 )بررسی اختالف نمرات پایانی و تکوینی در نوبت اول و دوم ( 8جدول شماره 

نو 

 بت

 میزان

کل افزایش 

 نمره

 میزان

کل کاهش 

 نمره

اختال

 ف

 

میان

گین 

اختال

 ف

مقایسه کمترین وبیشترین 

 اختالف

 بدون ضریب

 صفرنودو

 

5/54- 5/54

- 

اختالف نمره  کمترین -3/1

 تکوینی به پایانی

4 
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 م

1 

بت 

او

 ل

اختالف نمره بیشترین 

 تکوینی به پایانی

4- 

نو

 بت

دو

 م

53+ 

 با ضریب دو

15- 

 با ضریب دو 

5/33

+ 

 با 

ضری

 ب دو

با 4/1

 بضری

بد8/0

 ون

      

 ضریب

اختالف نمره  کمترین

 تکوینی به پایانی

75/

1- 

نمره اختالف بیشترین 

 تکوینی به پایانی

25/

4+ 

دو

 م

2 

نو

بت 

او

 ل

 صفر

 

25/45- 25/

45- 

 

17/1

- 

اختالف نمره  کمترین

 تکوینی به پایانی

4 

اختالف نمره بیشترین 

 تکوینی به پایانی

4- 

نو

 بت

دو

 م

5/49+ 

 با ضریب دو

5/11- 

 با ضریب دو 

33+ 

 با 

ضری

 ب دو

با 4/1

 بضری

بد8/0

 ون

       

ختالف نمره ا کمترین

 تکوینی به پایانی

75/

1- 

اختالف نمره بیشترین 

 تکوینی به پایانی

4+ 
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 ضریب

دو

 م

3 

نو

بت 

او

 ل

 صفر

 

37- 37- 

 

اختالف نمره  کمترین -1/1

 تکوینی به پایانی

4 

اختالف نمره بیشترین 

 تکوینی به پایانی

3- 

نو

 بت

دو

 م

57+ 

 با ضریب دو

25- 

 با ضریب دو

32+ 

 با 

ضری

 وب د

39/1

 ضریببا

بد1/0

 ون 

       

   ضریب

اختالف نمره  کمترین

 تکوینی به پایانی

5/3

- 

اختالف نمره بیشترین 

 تکوینی به پایانی

5/4

+ 

 

 

 در جدول فوق داریم:

ره پایانی نداشته حتی با توجه ـچ کالسی)دانش آموزان( تالشی در جهت افزایش نمـدر نوبت اول هی

موزان هنوز به این آارتی دانش ـاین عدد همواره منفی است .به عب «ختالفامیزان کاهش »به بخش 

در الزم به ذکر است  ارج از کالس هم تالش داشته باشند.ـاور نرسیده اند که برای موفقیت باید خـب

تشخیص داده شده است. آزمون مناسب  سـواالت نوع توسـط سـرگروه آمـوزشی، واالتـابی سـارزی

 (  29و  23  ص  3شماره  پیوست)
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 انگر بهبود تالش دانش آموزانـار به وضوح بیـرات نوبت دوم می بینیم که آمـایسه نمـدر مق

ش ـزان کاهـمی »ون ـود اختالف های منفی در ستـهمچنین وج ر است.ـب موقعیت بهتـبرای کس 

ش مستمر دانش بیانگر تال« میزان افزایش اختالف »و تفاوت معنی دار آن با نمره ستون «  اختالف

 آموزان می باشد. 

می بینیم آمار نشان دهنده کاهش فاصله میزان فعالیت کالسی « میانگین اختالف»در مقایسه

مار می تواند آتالش برای آزمون نهائی است. به عبارتی این )فاصله تا امتحانات پایانی( با  در بین ترم

داقل برای کسب نمره بهتر ـتالش مستمر، ح بیانگر آن باشد که در دانش آموزان انگیزه کافی جهت

 ایجاد شده است.

اد انگیزه ـرات تکوینی به شکل واقعی یکی از دالیل ایجـد کردن نمـش هدفمنـدر این پژوه

مقایسه فوق صحتی است بر این  ده است جدول وـوان شـری ریاضی عنـاگیرمثبت برای تالش در ف

شماره        پیوست دربا حذف نام دانش آموزان  2ات دوم مچنین مقایسه فرد به فرد لیست نمر.همدعی

مونه نشده است.دلیل انتخاب این لیست از بین سه کالس به عنوان لیست  آورده 34و  33صفحه 1

 به شرح زیر است:

وزی که روی برگ امتحان پایانی نمره ـ(دو دانش آم2ار را تا پایان سال داشته است.  ـباالترین آم(1

زه در این کالس ـف و بی انگیـوزان ضعیـدانش آم دادـتع ردند در این کالس بودند.ـکسب ک 14زیر

وم بود که این ـبسیار مرس 1ارکتی((!ـگوئی مشـو حاکم در کالس ))پاسخـل جـ(به دلی3 بیشتر بود. 

ن استفاده آبه صورت مثبت از  روند در ادامه سال تحصیلی و با برگزاری امتحانات گروهی کنترول و

 کامال مشاهده کنید( 1. )این مورد را می توانید در جدول شد

ح و ـائی به طور هماهنگ در دو نوبت صبـوزش راهنمـآزمونی از طرف آم 31/ 9/11 در تاریخ

بعداز ظهر،از پایه اول و دوم به تفکیک به عمل آمد؛که باید ضمن تصحیح سواالت میزان پاسخ گوئی 

                                                 
1

 بکار می بردند.« تقلبکردن»اصطالحی که دانش آموزان برای  
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م آنکه آموزشگاه غسی و مشخص می گردید.در این امتحان علی ردانش آموزان به هر سوال ، نیز برر

به پائین درجه بندی می شود ؛دانش آموزان پایه دوم توانستند به  مورد نظر جزء مدارس معمولی رو

آنچه  این آمار درمقایسه با مدارس خوب ناحیه نتیجه ای قابل قبول است. % سواالت پاسخ دهند.51

آموزان  سوالی است که دانش،استناد است عالوه بر نظر سرگروه آموزشی زمون برای من قابلآدراین 

 (  32ص 5 پیوست شماره)بعد از پایان جلسه از من می پرسیدند که آیا طراح سواالت من بودم؟

 

 سی روند عملکردی دانش آموزان راعتبار یابی با بر

البته نام  می باشد. 2دوم  موزان کالسآدانش  فعالیت نیز نمونه های ارائه شده از این بخشدر

 مشخصات مشخص نشده است. و

اد انگیزه با پیدا شدن تجارب مطلوب قوت می گیرد. یکی از نشانه های تجربه مثبت در ـایج

درس ریاضی مقدار زمانی است که دانش آموزان برای انجام تکالیف خود صرف می کنند.وقتی انجام 

وع را می توان با شکل ـاین موض. یشتری صرف آن می شودزمان ب تکالیف توام با میل و رغبت باشد،

 ظاهری تکالیف متوجه شد.

در ادامه این پژوهش چند نمونه از تکالیف دانش آموزان مشخص)که اتفاقی انتخاب شده اند( 

. الزم به ذکر است از آنجائی که اجازه استفاده از دوربین در کالس یب زمانی آورده شده استتبه تر

  41تا 37ص   7شماره )پیوست لذا همه این تصاویر در خارج از مدرسه مستند شده است.را نداشتم 

) 
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                        نتیجه گیری

زها را ـرین چیـان بیشتـرین زمـکه در کمت تـوب کسی نیسـوزگار خـآم« روسو» گفتهبه          

در  ر دانش آموز بر می انگیزد.وزد ، بلکه کسی است که شوق به آموختن و فهمیدن را دـمی آم

عامل اصلی محسوب می شود. انگیزه درونی تحت تاثیر «انگیزه درونی»فرایند یاددهی و یادگیری 

 ضعف می یابد. شدت و عوامل باز دارنده و محرک

ای افزایش انگیزه در دانش آموزان ـه می توان راه ش،ـاصل از این پژوهـایج حـه به نتـبا توج

 ریاضی را چنین جمع بندی کرد:بخصوص در درس 

 «رراتـمق»ه قبول ـنتیج درادر باشد و نظم ـ( کالس موفق کالسی است که در آن نظم متب1

ه ـچ ول  وـاری قابل قبـم چه رفتـبه گونه ای که بدانی ،صـریح و مشخـ. مقرراتی صایجـاد می شود

دها ونباید ها و باورها وقتی به بار بای هنجارها، یادمان باشد همیشه ارزش ها، رفتاری منع شده است.

و چیزی در  باشد. مورد قبولواضح و  ،دلیل آنهاعلت و دیل می شوند که ـمی نشینند و به ارزش تب

ل ـبه آن عم اد داشته باشیم وـرام قرار می گیرد که واقعاٌ به آن اعتقـورد احتـجمع پذیرش دارد و م

  کنیم. 

کر دانش آموز اثر بگذارد و او را ـتف عمقعاطفی می تواند بر اد فضائی سالم و ـ(  معلم با ایج2

ور و  بررسی و کندوکاو ذهنی و باال خره ارائه ی پاسخ درست بکشاند؛ یا برعکس با ایجاد تنش ـبه غ

 و اضطراب، امکان هر گونه فکر و تحلیل و یادآوری را از او سلب کند.

می تواند  »د ـد که دانش آموز مطمئن باشـاکم بر کالس باید به گونه ای تغییر کنـ( جو ح3

شکست »دانش آموز باید یاد بگیردو در درک نتیجه کسب شده از این تجربه تنها نیست.«تجربه کند

ا را ـه ای که دیگر آن خطـبه گونردازد؛ـه به بررسی علل آن بپـط آنکرـبه ش «ه پیروزی استـمقدم

 .مرتکب نشویم
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موفقیت یا عدم  نه ای باشد که دانش آموزان مطمئن شوند:(شیوه عملکرد کالس باید به گو4

 نه عواملی مانند شانس و استعداد و .... میزان تالش اوست؛ به موفقیت هر فرد  وابسته

اوت های ـه به تفـود که عالوه بر توجـب درسی به گونه ای تنظیم شـمطال ف وـ(باید تکالی5

مشارکت  راه ها، استفاده از از یکیند. در این راستا بحث ایجاد ک فردی جذابیت الزم را برای حل و

ویت ـباید تکالیف در جهت تق در طراحی سوال، حل و بررسی پاسخ صحیح می باشد.دانش آموزان 

 حس اعتماد به نفس دانش آموزان باشد.

( کالس همانند یک خانواده است و خانواده وقتی به موفقیت می رسد که همه اعضا وظیفه 1

ار ـه خوبی بدانند و با مشارکت در اداره خانواده در راه رسیدن به زندگی بهتر تالش کنند.کخود را ب

 گروهی نمونه ای از مشارکت در خانواده است.

اد انگیزه ـوثر در ایجـور مستقیم یکی از عوامل مـمشارکت آنان به ط (ارتباط با خانواده ها و7

    است.
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