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چکیده :
در سال تحصیلی قبل به عنوان دبیر ریاضی مشغول به تدریس بودم .چیزی که مرا از همان اوابل
آزار می داد بی روح بودن دانش آموزان و نداشتن انگیزه یادگیری ریاضی در آنها بود  .بنابراین
تصمیم گرفتم با بررسی این موضوع و ارائه راخهکارهایی انگیزه یادگیری را در دانش آموزان باال
ببرم .

نکات کلیدی :
دانش آموزان – ریاضی – انگیزه یادگیری
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مقدمه
نورویچ و راولی (به نقل از داوودی )1331،رفتـارهای یادگیـری را متـاثر از عوامـل بازدارنده
خارجی مثـل فشار دوستان و خانواده ،احسـاس خودکفـایتی و ....دانستند که مستقیمـا بر نگرش و
هنجـارهای ذهنی فرد نسبـت به عملکرد تحصیلی وی اثر خواهـد گذارد .به عبـارتی می توان گفت:
شـاگرد هیچ رضـایتی در پیـدایش مشکل ندارد و خـود قربـانی عوامل مشکل زا از قبیـل خانواده ،
دوستان ،جلب توجه ،سابقه تحصیلی  ،عادت ،سالمت جسمی وروانی و رفتار و روش تدریس معلم
می شود
نتایج تحقیقات کوپتیز (کریمی )1331 ،وملسون و ساپ (همان منبع)در یک جمع بنـدی به این
نکتـه اشاره داردکه:ارتباط معنی داری بین موفقیت کسب شـده در ریاضیات با توانائی هـای
شنـاختی و ادراکی دانش آمـوز وجـود دارد .در پیشـرفت تحصیـلی عوامـل انگیـزشی  ،عـاطفی و
توانـائی های ادراکی و شنتاختی در تعامل یکدیگر تعیین کننده هستند ؛ به عبـارتی نگرش یکی از
متغیـرهای پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی است.
در تحقیقـاتی که استـود ولسـکی و همکارانش(به نقل از حیدری  )1334،در مـورد نگرش دانش
آموزان کالس پنجـم به درس ریاضی و علـوم اجتمـاعی طـی دو سـال انجـام دادند ؛یکی از نتـایج
بدست آمده در زمینه ریاضی بیـانگر این است که تجارب آموزشی یک عـامل مهـم در شکل
یادگیری  ،افکار و نگرش دانش آموزان به محتوای درسی است.
فـروگاس و همکارانش (به نقـل از رئیـس دانـا )1331،تاثیــر عـواطف مثبـت یا منـفی بر
یـادگیری و حافظه و رونـد پردازش اطالعات ،را مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتنـد که کودکان
خوشحال جزئیات بیشتری را به یاد می آورند؛ نتایج انگیـزشی و عاطفی برای کودکان مهـم است و
یادگیری آنها را آسان تر و بهتر
می کنـد .این امر سبـب می شود استـراتژی مطمئن تری را برای پردازش اطالعات به کار برند .به
عبارتی جو عاطفی بر چگونگی مغز به هنگام یادگیری اثر دارد .
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توصیف وضع موجود
در سال تحصیـلی  91-97به عنوان دبیر ریاضی مدرسه  ....................در پایه هشتم هشتم
مشغول به تدریس شدم .
روز بعد جهت تحـویل ابالغ به مدرسه رفتم .مدرسه ای نو ساز با کالس هائی بزرگ و روشن
تمام کالس های مجاور دفتر آموزشگاه،به جای نیمکت،صندلی داشتند و این خیلی باعث خرسندی
من بود 1.طی گفتگوئی با مدیر آموزشگاه ،آمادگی خود برای تدریس در پایه نهم را اعالم کردم؛ اما
ایشـان پایه هشتم را برای تدریس من در نظر گرفته بودند.
در روز اول مدرسه ،طی سه زنگ ،در هر سه کالس هشتم حضور پیدا کردم.در هر کالس،
طبق روال  ،بعد از سالم واحوال پرسی  ،معارفه و حضور و غیاب معمول ،با صحبت از سر فصل های
کتاب درسی ،موضوعـاتی که در کتاب ریاضی دوم راهنمـائی یاد می گیریم را،برای بچه ها تشریح
کردم و آنها را با پیش نیـاز های این مبـاحث و نـیز با کاربرد آنها در سـال های بعد آشنـا نمودم.
در خالل صحبت ،از انضبـاط کالس و چگونگی تالش آنهـا برای کسب نمره مستـمر و موفقیت
بیشترشان در سال تحصیلی نیز ،نکاتی را یاد آور شدم .اما ،آنچه در هر سه کالس به طور آزار
دهنده ای ،غیر قابل انکار بود ؛ بی میلی دانش آموزان از حضـور در کالس بود .بی حوصلگی بچه ها
،رشته کالم را از من می ربود؛نگاه های مکرر آنها به ساعت های مچی شان ،خمیازه کشیدن های
پی در پی اکثرشان و ....همه گویای آن بود که حضور مرا در کالس نمی خواهند .برخی اصالً مرا به
«هیچ» هم نمی دیدند.
در طول سال های خدمتـم  ،این اولین باری بود که روز اول سال تحصیلی را چنین به پایان
می بردم .ذهنم مشغول بود!؟ چـرا کالس هائی که در آن حضور پیـدا کرده ام تا این حـد بی روح و

 1صندلی در آراستگی کالس هنگام کار گروهی بسیار مفید است(نظر اقدام پژوهش).
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مخمور بودند؟ آیا «حضـورمن» مورد یک اعتـراض جمعی قرار گرفتـه بودم؟ شـاید دانش آموزان از
تعویض معلم سال قبل خود ناراضی هستند؟ ....
روز دومی بود که بـاید خـود را برای رفتـن به کالس های هشتم آمـاده می کردم .طبـق
برنامه کاریم ،معموالً  2تا  3جلسه اول سـال را به مـرور و تکرار مطالـب پایه و پیش نیـاز کلی در
ریـاضی دوره راهنمـائی می پردازم تا ضمن یـاد آوری این مطالـب  ،زمینه ای برای آشنـائی بیشتر
با دانش آموزان ( پی بردن مقدمـاتی به تفـاوت های فردی ) پیـدا کنم؛ و همچنین ،معیـاری برای
طـراحی سـواالت آزمـون تعییـن سطـح علـمی کالس جهـت گروه بنـدی دانش آمـوزان و
چگـونگی ارائـه درس ،داشتـه باشم .بـا این انگیزه جلسه دوم را هم به پایان بردم  .نتیجـه اسف بار
تر از جلسه اول بود .هیچ ارتباط موفقی بین من و کالس وجود نداشت.
جلسه سوم  ،دیرآمدن سه تا از دانش آموزان ،این فرصت را به من داد تا ضمن بررسی مجدد
قوانین انضباطی کالسم ،از دبیر ریاضی سال اولشـان پرس و جوئی دوستانه کنم .شیوه کالس داری
او ،نحوه برخـورد وی با درس ریـاضی و کالس ریاضی ،و سواالتی از این دست .در تمام مدت گفت
و گـو مراقب بودم رونـد کالس و سواالت شـک بر انگیـز یا حمـل بر یافتـن متهم تلقی نشود .نکته
جالب توجه این بود که بر خالف تصـور من هیچ کس جهت گیری مثبت یا حتی منفی در رابطه با
دبیر سال قبل نداشت .پس ......چرا «کالس»به من اجازه برقراری ارتباط را نمی دهد؟ ...در سـاعات
پـایـانی جلسـه سـوم به دانش آموزان اطالع دادم که جلسـه بعـد آزمـون تعیین سطح می گیـرم.
به جز دو ،سه نفـر هیچ کس عکس العملی نشان نداد؛ حتی از من نپرسیدند مـواد امتحان چیست؟
تعیین سطح برای چی؟.....
زنگ خورد؛ کالس مرده ی من به خروش آمد.

6

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش
این اقدام پژوهی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی
آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
واقعاًکالس ریاضی برای بچه ها جدی نبود.چرا ؟چرا؟ ...باید پاسخ این سوال را هرچه سریعتـر
پیـدا می کردم .درست است که بچه ها ریاضی یا شـاید مـرا در کالس جـدی نمی گرفتند امـا من
باید یک سال خوب تحصیلی را با آنها به پایان می بردم.

جمع آوری شواهد1
به بررسی آنچه یافته بودم پرداختم ؛ اطالعاتم بسیار گنگ بود .اما آنچه واضح بود:
« من جای معلم سال قبل را اشغال نکرده بودم»چه بسا او نیز وضعی مشابه مرا تجربه کرده
بود.
 دانش آموزان «نیـازی» برای یاد گیری درس ریاضی احساس نمی کردند .موضع گیری آنها
در رابطه با «تالش برای کسـب نمره ریاضی» و «درک زمینـه های موفقیت در این درس»
حتی در عرصه رقابت خنثی بود .در حالی که این محرک بزرگی بود که در سالهای قبل(که
در مدارس خاص تدریس داشتم) به خوبی از آن بهره برده بودم؛ همینطور وقتی از فصـول
کتاب و وابستگی آنها با مباحث سال قبل یا پیش نیاز بودن آنها برای سال های بعد صحبت
می کردم هیچ انگیزه و تحرکی در آنها نمی دیدم! گوئی اصال هیچ کاربردی برای ریاضی در
ذهن و آینده آنها وجود نداشته ،ندارد و نخواهد داشت.
پس می بایسـت بـا بررسی علل این عـدم نیـاز راهی پیـدا می کـردم تـا شعـله های شـوق
به آموختن را در وجود آنان روشن کند.
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به جـز این« درد» آزار دهنـده ،مشکل اسـاسی من «زمـان »بود .هر ساعتی که می گذشت
من «زمان» را از دست می دادم.به قول یکی از همکاران(( معلم در سیستم فعلی آموزشی عمال یک
پیمانکار است))

1

و من به عنـوان یک پیمانکار ،از دست دادن یکی از منـابع با ارزش سرمایه ام یعنی «زمـان»
باید دغ دغه اصلیم باشد.
پس افکار و شیوه عملکردم را بر دو پایه طبقه بندی نمودم:
 )1پیشبرد درس ریاضی به تناسب و پذیرش کالس از نظر علمی و روابط متقابل
 )2بررسی علل وجود«نگرش»فعلی دانش آموزان نسبت به درس ریاضی و یافتن راهی برای تغییرآن
در یک نشست دوستـانه  ،نه رسمی ،مشکل را با سـرگروه آموزش ریاضی ناحیه ،سرکار خانم
«ریـاضتی» در میـان گذاشتم  .وضع موجـود را برایشـان تشـریح کردم .در یک همفـکری کوتـاه با
جمع بندی تجربیات شخصی ،ایشان نیـز یکی از علل اصلی این بی رغبتی را «عدم انگیزه کافی در
یاد گیری درس ریاضی» عنوان نمودند  .اما ریشه این «عدم انگیزه در چیست؟»
در اولین جلسه شـورای دبیـران که در مهر برگزار شـد؛ متوجه شـدم بی رغبتی و بی میـلی
دانش آمـوزان دردی عمـومی و اپیـدمی در این مدرسـه است و مختـص کالس ریاضی نمی باشـد.
بی اعتنائی به حضور معلم در کالس درس (درشکل نشستن،حرکت و رفت و آمد درکالس،نوع ایجاد
ارتبـاط با هـم کالسی ها با حضـور معـلم و ) ....و بعضـآ گستـاخی و حـاضر جـوابی از خصوصیـات

 1معلم در سیستم فعلی آموزشی عمال یک پیمانکار است؛پیمانکاری که در مهر ماه پروژه «اتمام کتاب درسی در این کالس» در مدت سال
تحصیلی با امکانات موجود را به او محول می کنند؛و در خرداد ماه هنگام تحویل پروژه ،پیمانکاری موفق تر است که  ،پروژه را تمام کرده
حتی زودتر از موعد و در کارنامه کاری خود ،تعداد قبولی بیشتری را داشته باشد
(نظر یکی از دبیرا ن در جمع بندی جلسه کارگاه آموزشی درس ریاضی و افت تحصیلی دانش آموزان در این درس) 31/11/7-
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دانش آموزان این مدرسه ذکر شـد .این واقعیـات تلخ در یک قیـاس ساده به من امیـدواری می داد
که در لمس این درد تنها نبوده ام و از آن مهم تر به من قوت قلب می داد که باید کاری کرد.
مدیر نوبت 2آموزشگاه (نوبت مقابل) از همکاران هم رشته می باشندکه سـال ها تجـربه
تـدریس ریـاضی وی و نیـز بهره گیـری از تجـربیـات پدرشـان به عـنوان یکـی از اساتیـد ریـاضی،
می توانست ره گشـائی برای مشکل فعلی من باشد .پس ماوقع را با او نیز در میان گذاردم.ایشان هم
به«عـدم انگیـزه کافی در یادگیـری ریاضی» اشاره نمودند .البته در خالل صحبت متوجـه شـدم
معضـل گستـاخی شـاگردان در نوبت  2نیـز یک مشکل جـدی برای مـدیر ومعـاون است.
بخصـوص مشکل اسـاسی ،دانش آمـوزان پـایه سـوم هستند؛ یعنی ،محیـط و منطقـه ای که دانش
آموزان این مدرسه در آن تربیت شده اند؛ تاثیر پذیری مثبتی از مدرسه نداشته اند .به عبارتی این
دانش آموزان در حوزه یـادگیری فقط احتیـاج به یک معلم ندارند ؛بلکه به یک راهنمـا احتیـاج
دارند .راهنمـائی نه از جنس نصیحـت و پنـد یا مجمـوعه ای از بـاید ها و نبـاید ها ؛ آنهـا نیـازمند
تجـربه ای نو با شکلی نو بودند .این همته دلزدگی شـاید نتیجه یک تکرار بی انجام بود؛ و این خود
دلیلی دیگر  ،برای شروعی نو بود .

شناسائی مشکل وعلل آن
نتـایج حاصل از پروژه پایان نامه حیدری()1334با عنوان «بررسی عـوامل موثر در پیشـرفت
عملـکرد دانش آمـوزان  11تـا  14سـال در درس ریـاضی» عالقـه و نگـرش دانش آمـوزان در این
درس را عاملی موثر بیـان می کند .به عقیده وی رفتـار دانش آمـوز در محیط آموزشی تحـت تاثیر
نگـرش وی به محیـط ،محتـوای مطـالب و کـاربردی بودن آنچـه می آمـوزند تغییر می کنـد .....به
همین دلیـل باید روش های صحیح مطالعه و یادگیری و حل مسئله را به آنان آمـوخت .تا بتـوانند
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از مهارت هـای شخصی خود برای یادگیری آموزه ها بهتر بهره ببرند و در نهـایت به نگرشی مثبـت
دست یابنـد .همچنین از مـواردی که در این پروژه به آن اشـاره شـده بود؛ عـدم اعتمـاد به نمـرات
اعالم شـده در پـایـان سـال تحصیلی است .محـقق در بررسی خـود متوجـه شـده است که نمـرات
اختصاص داده شـده نمـره واقعی سطح علمی و کاربردی دانش آموزان در این درس نمی باشـد؛ لذا
نمی توان به نتایج اعتماد کامل کرد.
در تایید یافته های پژوهش فوق می توان به «عملکرد منحصر به فرد دانش آموزان در آزمون
تیمز» نیز اشـاره نمود( .رفیع پور ،گویا  )1331،یکی از داده های قابل تامل تیمز در رابطه با ایـران
آن بود که ،سواالتی وجود داشت که دانش آموزان پایه سـوم راهنمـائی که برای آن آمـوزش رسمی
دیـده بودند ،نسبت به دانش آموزان پایـه دوم راهنمـائی که این آمـوزش را نـدیـده بودند ،عملکرد
ضعیف تری داشتنـد و این در نوع خـود در دنیـا منحصـر به فـرد بود .در جمع بنـدی مقـاله فـوق
نویسنده به فاصله بین «آنچه قصد داریم دانش آموز یاد بگیرد» با «آنچه واقعا یادگرفته است» اشاره
نموده است.

1

در آزمونی که به صورت پیش نیـاز قبل از ادامه تدریس اعداد صحیح در پایه دوم انجام دادم
نتـایجی در تایید مطالب فوق بدست آوردم.
الزم به توضیح است ،میـزان نمره ای که به مبحث اعـداد صحیح در پایه اول اختصـاص داده
می شود در نوبت خرداد و شهریور  3نمره است؛یعنی باالترین مقـدار نمره در مبـاحث کتاب ریاضی
اول؛ بـا توجـه به وضع پاسخگوئی دانش آموزان به آزمـون پیش نیـاز؛ در یک قیـاس سـاده ،نمرات
قـابل قبـولی را برای ریاضی اول دانش آموزانم در کارنامه تصور نمی کردم؛ و به نوعی حتی متصـور
بودم نیمی از کالس تجدید شده اند و احتماال بسیاری از آنها با تک ماده قبول شده اند .همینطور از
نظر تحصیلی فکر می کردم یکی از دانش آموزان ،به دلیل وضع خاصش ،حتما مردودی است.
1

برای دستیابی به اطالعات بیشتر به مجموعه مقاالت ارائه شده در کنفرانس ششم ریاضی  31بهمن تا  2اسفند  81مراجعه کنید.
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بهتـرین راه برای محک این تصـورات کمک گرفتن از متصدی امور دفتری آموزشگاه بود .در
یک دیدار دوستـانه مشکلم را به صورت سر بستـه با ایشـان در میـان گذاردم و درخواست کردم در
فرصتی ضمن بررسی لیست نمـرات ریاضی پایه اول سـال گذشته ،میانگین نمرات و تعداد تجدیدی
در هر کالس (اول1و2و )3و اسامی دانش آموزانی که از تک ماده استفاده کرده اند ،را در اختیار من
بگذارند .همچنین آمـار مردودی پایه دوم سـال قبل را نیز جویا شدم .به کمک لیست ثبت شده در
کامپیوتر مطمئن شدیم که هیچ مردودی از سال قبل در کالس های دوم امسـال نداریم .این خیلی
تعجب آور بود .زیرا دقیقـاً روز اول در سـاعت اول در دوم  1به دلیـل رفتـارهای غیـر عـادی یکی
از دانش آموزان  ،متـوجه «خاص بودن» او شـدم به همین دلیل نامش را به خاطر سپردم .در زنگ
تفـریح دوم ،اعتـراض همکـاری که از دوم 1آمـده بود و مـرتب نـام همـان دانش آمـوز را بر زبـان
می آورد باعث شد تا معـاون پرورشی نیز با او همزبان شود و از مزاحمت های او برای سـایر بچه ها
شکایت نماید .به عبارتی او دانش آموزی مشکل دار بود .
در کنـکاشی که از معلم ورزش و دبیـر علوم اجتمـاعی که سال قبل هم در همین آموزشگاه
معلم پایه اول بودند ،متوجه شدم این دانش آمـوز عالوه بر بهـره هـوشی پائین به دلیـل مشکلی که
در کودکی برای دستـش بوجـود آمده مبتـال به کنـد نویسی شـدید شـده است و متاسفانه برخورد
غلط والدین و احتمـاال اولیـاء مدارس او ،با این مسئله ،بر این ضعـف جسمی دامن زده و«او» را به
یک دانش آموز ناسازگار و پائین تر از حـد عادی تبدیل کرده است .در برخـوردی که به طور اتفاقی
در همان اوایل سال با مادر او داشتم متوجه شدم؛ بیش از حـد از مدرسه و معلمین انتـظار دارد که
به فرزنـدش توجـه کنند و بـا بیـان مکرر مشکل فرزنـد خـود ،کمک و توجه بیشتر را حق فرزندش
می داند .از میـان صحبت های مـادر دانش آموز متـوجه شـدم این ذی حق بودن را همکاران سـال
گذشتـه (واحتمـاال گذشته تر) با احسـاس ترحـم خود ،بیشتر دامن زده انـد( .برای این دانش آموز
جداگانه امال خوانده می شـده است ،هر بار یکی از دانش آموزان موظف بوده تا سـرکالس نکـات را
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برای او بنـویسـد ،اگـر در پـایـان آزمـون وقـت کـم می آورد یکـی بـرای او مطـالـب را سـریع تـر
می نوشته و )...و خالصه ،دیگر تعجبی نداشت که چرا او در ریاضیات «نمره قبولی» گرفته است.
به کمـک متصدی دفتـری ،آمـاری را که خواسته بودم دریـافت کردم .باز هم نتیجه با آنچـه
تصـورمی کردم تفاوتی فاحش داشت .از آنجائی که این اطالعات مربوط به دبیر دیگری است از ذکر
مستقیم آن خودداری می کنم؛ همین بس که در سه کالس اول فقط  4نفر تجدید ریاضی داشتیم
آن هم با نمـره پـایـانی خیلی کم  .در هر سه کالس اول فقط یک نفر نیـازمند استفاده از تک ماده
شده بود.
به عبارتی یکی از علل عدم رغبت دانش آموزان به درس ریاضی ،می توانست عدم انگیزه آنان
برای تالش در این درس باشـد .زیرا در صعـود از کوه ریـاضی ،همه به قله رسیـدند ،چه آنـان که با
تالش و زحمت این کوه پر فراز و نشیب را پشت سـر گذاشتند و چه آنان که زحمتی به خود ندادند
و به مـدد باالبرهای مختـلف ،باالخره به نوک قله رفتند؛ و فاجعه اصلی زمانی است که همه با هم از
نعمت قبولی در درس ریاضی بهرمند شدند.
پس با توجه به آنچـه گفته شد می توان علل «عـدم انگیزه» و «بی میـلی» دانش آموزان در
درس ریاضی رابه شکل زیر دسته بندی نمود :
 .1تاثیر فرهنگ ،خانواده  ،دوستان  ....،و شیوه تدریس معلم به عنوان عوامل باز دارنده بر

چگونگی «رفتارهای یادگیری(. »1به نقل از نورویچ و راولی)
 .2موقعیت کسب شده در ریاضیات با «توانائی های شناختی و ادراکی »2دانش آموز

ارتباط معنی داری دارد( .به نقل از جمع بندی نتایج تحقیقات کوپتیز و ملسون)
« .3تجارب آموزشی» یک عامل مهم در شکل یادگیری افکار و نگرش دانش آموز است(.به
نقل از ولسکی)
Percephon/concephion
Ability/power
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« .4جو عاطفی» بر چگونگی فرایند مغزی به هنگام یادگیری موثر است(.به نقل از
فروگاس)
 .5عدم خود باوری در بهره گیری از «توانمندی های مهارتی و آموزشی» در سطح دانش
و زندگی؛ یک عامل بازدارنده مهم است.
« .1واقعی نبودن نمرات» دربیان سطح علمی وکاربردی دانش ریاضی

راه حل های پیشنهادی
به نظر هایت(راد :)1335 ،رفتار دانش آموزان در محیط آموزشی تحـت تاثیر نگرش آنـان به
محیط  ،محتوای مطالب دروس مختلف از همان بدو ورود به مدرسه ،ایجاد انگیزه می کند.
البته بررسی «عوامل بازدارنده یادگیری» به طور جامع خود مجـالی دیگر را می طلبـد که از
حوصله این پژوهـش خارج است؛ و به قول سعـدی «در خـانه اگرکس است یک حـرف بس است»
وقتی به عنوان یک والد در برخورد با وضع درسی فرزندانمان اولین سوال « نمره ریاضی شما چند
شده ؟» یا در کارنامه چشممان فقط به دنبال « نمره ریاضی»است؛ طبیعی است ریاضیـات و کسب
نمره موفق در آن غولی می شـود که بعضا بهتر است نا دیده گرفتـه شود تا با آن دست و پنجه ای
نرم کنیم !؟همچنین برداشت غلطی که از«هوش ریاضی »1و«قدرت محاسبه»( 2بخصوص محاسبات
ذهنی بـا اعـداد بزرگ و تعـداد زیاد) در جـامعه وجـود دارد و در قضـاوت های عامیـانه که بـاعث
استیضـاح و تمسخر افـراد ،و در نهـایت دلخـوری و دلسردی آنان می شود ( .عوام معموال در تاییـد
عملکرد خود و برای صحـه گذاردن به آن بالفاصله به داستان انیشتین و عـدم توانائی محاسبه مالی

Math intelligence
accounting
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وی اشـاره می کنند و می گوینـد «:با این سـواد ریاضی ،خوبه انیشتین نشـدی!».حـال آنکه هوش
ریاضی یعنی قدرت درک و توانائی حل مساله ،و در نهایت تحلیل و تعمیم آن .
حال در چنین اوضاعی وظیفه « مـا » چیست ؟به گفته دکتر شعاری نژاد (،1333ص )115
« برای معلم دو وظیفه کلی و عمـومی تعیین شـده است :آموزش در کالس و راهنمائی»  .درسـت
است که ما نمی توانیم خیلی از دردهای جامعه را درمان کنیم؛ یا در برخی موارد بضاعت ما توانائی
آن را ندارد که روند رو به زایش آن را کنـد کنیم! اما حداقل می توانیم با بهره گیری مثبت از آنچه
داریم التیـامی باشیـم برای این درد کهنه  .در این راستـا شاید منطقی ترین راه ارتبـاط مستمر با
اولیاء دانش آموزان و درگیر کردن مستقیم آنان با مشکل فرزندانشان باشد.
از طرفی می دانیـم ،دانش آموزان از نظـر توانائی های ذهنی ،با یکدیگر تفاوت دارند .ارائه ی
برنامه درسی یکسـان به طور همزمـان در کالس ها تاکنون ناموفق بوده است و خود می تواند یکی
از دالیل دلزدگی دانش آموزانی با توانـائی ادراکی باال یا سر درگمی دانش آموزان کم توان شود .لذا
بنـا بر نظـر رئیس دانـا (،1331ص  )15بهتـر است در تهیـه و طراحـی طـرح درس بـه تفـاوتهای
فـردی دانش آموزان توجه بیشتری شود.
مارتیـن راسمـن(اشتری ،مهر،31ص )23معتقد است ،توانـائی های زیادی در دانش آموزان
وجـود دارند .معلـم فقـط بـاید انگیـزه های مثبتـی در آن ها به وجـود بیـاورد تا به جـای اینـکه
بگویند «:ما نمی توانـیم» بگویند« :چرا نتوانیـم» و به جـای این که بگوینـد«:من هرگـز دست به
چنیـن کاری نخواهم زد» بگویند « :بگذار شانس خود را امتحان کنم ».و این پیغام آخـر را معـلم
باید مرتبا تکرار کند و به دانش آموزان یاد آوری کند«:بیائید شانس خود را امتحان کنید».
امیـل شارتیه(راصـد،مهـر ، 31ص )44نیـز با صراحـت اعالم داشتـه « :هنـر معـلم گرسنـه
کردن فکر کودک است؛ تا او با احسـاس گرسنگی ،خـود شخصـا برای سیـر کردن ذهن ،به کوشش
بپردازد» در اینجاست که معلم با ایجاد فضائی سالم و عاطفی می تواند بر تعمق تفکر دانش آموز اثر
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بگـذارد و او را به غـور و بررسـی و کنـدوکـاو ذهنی و باال خره ارائـه ی پاسخ درسـت بکشـاند؛ یـا
برعکس با ایجاد تنش و اضطراب ،امکان هر گونه فکر و تحلیل و یادآوری را از او سلب کند.
دستیـابی به همه آنچـه گفته شد مستلزم « ایجاد محیط منـاسب یادگیری» است و محیطی
سـالم و منـاسب تلقی می شود که « مقررات » به طـور واقعی بر آن حاکم باشد .مقررات باید کامال
صریح و مشخص باشـد؛ به طوری که دانش آموزان بداننـد ،چه چیـزی در کالس قابل قبـول و چه
رفتاری منع شده است .اجرای مقررات تاثیر موجی دارد  .وقتی شـاگردان می بینند ما خود به آنچه
می گوئیم معتقدیم و حاظر به تَخَتی از آن نیستیم یا در مقـابل تخلفات هر یک از دانش آموزان به
طور قاطع عکس العمل نشان می دهیم،کمتر کاری می کنندکه آرامش محیطی خود را بر هم زنند.
بهترین راه جلوگیری از بی انضباطی و رفتارهای نادرست دانش آموزان ،اعمال شیوه های پیشگیرانه
است.
در یک جمع بندی کلی می توان راه حل های پیشنهادی را به صورت زیر عنوان نمود:
 .1تدوین منشور آرامش.
 .2ارتباط با خانواده ها به صورت جمعی و فردی
 .3ارائه طرح درس با توجه به تفاوتهای فردی و تقویت روح پرسشگری.
 .4اعمال شیوه های تدریسی در جهت رسیدن به خود باوری
 .5مشارکت وکار گروهی
 .1درک رابطه میزان تالش با کسب موفقیت
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اجرای راه حل های پیشنهادی
بر مبنـای طرح درس سالیـانه که تحویل دفتر آموزشگاه داده بودم؛ طرح درس هفتـه ای و
روزانه را برحسب میزان پیشبرد اهداف تدریس با توجه به زمان بندی سالیانه تنظیم نمودم .اما قبل
از هر اقدامی باید دانش آموزان متوجه «تفاوت دیدگاه من» نسبت به ریاضی و دانش آموزان کالسم
می شدند .به عبارتی باید «در کالس دیده می شدم»
جلسه چهارم :گرچه به دلیل شرایط موجود نمی توانستم آزمـون تعیین سطح را به طـوری
که مـد نظر داشتـم (معیاری برای رسیـدن به اهـداف تدریس) اجـرا کنم؛ با ایـن همـه قبل از
دانش آموزان در کالس حضـور پیـدا کردم تخته را به دو نیمـه تقسیـم کردم .در یک طرف،
سواالت آزمونم را نوشتم پنج سوال از مباحث اولیه و پایه ریاضی مثل تقسیم ،تناسـب ،کسر ،اعـداد
صحیح .هر سـوال را جداگانه با روزنـامه پوشـاندم تا تمـام سواالت  ،سوال به سوال پوشیده شد؛ در
پایان پشت تریبـون  ،منتظـر دانش آمـوزان شـدم .دانش آمـوزان هنـگام ورود به کالس از حضـور
من تعجـب می کردند کـم کـم همـراه با تکمیل کالس ،عالوه بر وجـود من در کالس ،شـکل تخته
نیـز برای دانش آموزان سـوال برانگیز شـد .خوشحـال بودم چـون بعد از چند جلسه برای اولین بار
بود که فعـالیتم دیـده می شـد .من توانسته بودم کاری کنـم که محیـط از یکنواختی خـارج شـود.
من باعث شـده بودم در ذهن دانش آمـوزانم سوالی ایجاد شود و این شروع خوبی

بود(.پیوست1ص) 21
بعد از حضور و غیاب از دانش آموزان پرسیدم :امروز چه کاری را باید انجام می دادیم ؟ .....
سکوت...منتظر شدم یکی از حاشیه کالس آهسته گفت :قرار بود از «اول »امتحـان بگیرید .برخی به
او اعتراض کردند.کالس را به آرامش دعـوت کردم؛ و در حیـن بـاز کردن روزنـامه اولیـن سـوال به
بچـه ها گفتـم :از نظـر اخالقی اگر بـا کسی قراری گذاشتـه شـود نبـاید آن را فراموش کرد .من به
شمـا قـول امتحـان داده بودم ،و حـاال الوعده وفا ،سـوال اول را جواب بدهید .در حیـن صحبـت به
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طـرف دیگر تختـه رفتـم و سعی کردم با خطی متفـاوت بنویسـم« من حرفی را می زنم که توانائی
اجـرای آن را دارم» یکی از بچـه ها پرسیـد خانم همینطوری کنار هم بشینیم! پاسخ دادم :بله قرار
است بدانیـم خودمـان چقدر مطلب بلـد هستیم ،نه اینـکه چقـدر دوستمـان بلد است؛ هم زمـان با
پاسخی که می دادم زیر جمله قبـل نوشتم «آزمـون و امتحـان راهی برای محـک میـزان دانش و

تالش من است پس برگزاری یک آزمون سالم به نفع من است(».پیوست  1ص) 21
زمـان سوال اول تمـام شـد .از دانش آموزان خواستم تا کسی برای ارائـه حل  ،داوطلب شود.
یکی از بچه ها جلوی تخته آمد و با کمی کمک و راهنمائی پاسخ صحیح و کامل را در مکانی که در
نظر گرفته بودم نوشت.قبل از نشستن ،نام او را پرسیدم.زیر دو جمله قبلی که بر تخته نوشته بودم ،
نوشتم « :شرکت داوطلبانه در مسائل کالس نمره ای خاص دارد و پاسخ صحیح نمره ای دیگر» و با
صـدای بلند به طوری که برای همه مشخص باشـد در دفتر کالسی برای او دو نمره جداگانه منظور
کردم.
نوبت به سوال دوم رسید .زمانی که داوطلبی برای ارائه راه حل خواستم تعداد بیشتری دست
بلند کردند .الزم به ذکر است در هنگام ترکیب بندی سواالت ،سوال دوم را از مبحث تناسب در نظر
گرفتم؛ زیرا طبـق تجـربه می دانستم ورزیدگی دانش آموزان در این بحـث بیشتر است .بررسی بقیه
سواالت را به همین ترتیـب تا آخر همراه با کالس انجام دادیم .جالب ،برخـورد دانش آموزان هر سه
کالس با قسمت دوم تختـه بود ؛ بـا تفـاوت کمی در زمـان ،باالخـره یکی از دانش آموزان جـرات
می کرد از طرف دوم تختـه و مفهـوم جمالتی که در آن قسمت نوشتـه شده بود ،سوال کند .سعی
کردم با طرح سـوال(به فرا خـور هـر کالس و جـو حاکـم) دانش آموزان را وادار به اظهـار نظر کنم.
فضـائی سـالم که همه قدرت اظهـار نظر داشته باشند و در نهایت با مشـارکت دانش آموزان و جمع
بندی نظرات آنان قوانین و مقرراتی را که باید در کالس ریاضی رعایت کنیم تا موفق تر باشیم ،را با
شماره های مشخص روی تخته نوشتیم .هر دانش آموز این مقررات را در آخر دفتر ریاضیات خود با
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عنوان «منشور آرامش در کالس ریاضی» یادداشت کرد؛ تا ضمن در دسترس بودن ،همواره مقررات
را برای خـود یاد آوری کنیم تا کالس بهتر و راحـت تری داشته باشیم؛ در ضمن قـرار شد در پائین
صفحه منشور چنـد خطی را آزاد نگه داریم تا به فراخور موقعیت های بوجود آمده ،در صورت لزوم ،
مقررات جدیدی به آن اضافه کنیم .جلسه بعد یکی از دانش آموزان با خطی خوش «منشور آرامش»
را روی مقـوائی نوشتـه و کنـار دیـوار تختـه (دیوار روبروی کالس) نصـب کرده بود .او و کسی کـه

پیشنهاد نصب آن بر روی دیوار را داده بود ؛ نمره مثبت گرفتند(.عمل به راهکارهای  1و )3
در بحثی دوستـانه در کالس  ،متوجه شـده بودم  ،تجربه دانش آموزان از کار گروهی در حد
سر گروه و زیر گروه می باشد؛ به عبارتی در کار گروهی یک دانش آموز قوی دستیار معلم می شود،
تکالیـف را می بیند ،امتحـان می گیـرد ،ارفـاق می کند ،تنبیه می کند و خالصه کار گروهی یعنی
« معلم بازی» .به همین دلیل شروع کار گروهی و عنوان مقررات آن را ،در موقعیت فعلی کالس ،به
صالح ندیدم.
شروع کتـاب ریاضی دوم راهنمـائی با مبحث مجمـوعه هاست که از مبـاحث منطـق ریاضی
می باشـد و درک و تحلیـل آن برای افرادی که با منطـق ریاضی آشنـائی کافی نداشتـه و به نوعی
قدرت تحلیل و انطبـاق آنها ضعیف است؛ مبحـث خسته کننده ای خواهد بود .به همین دلیل طرح
درس خود را از نظر زمانبنـدی تغییر دادم و با فصل دوم یعنی اعـداد صحیح ،که جزء سرفصل های
کتـاب اول است تدریس را ادامـه دادم .الزم به ذکر است ،تدریس این مبحـث در پایه اول ،از نیمـه
بهمن آغاز و تا پایان فروردین ادامه می یابد.
با توجه به آزمون «پای تخته ای»که در جلسه چهارم به طور غیر رسمی برگزار کردم  ،تقریباً
دریافته بودم که دانش آموزان در این مبحث اطالعات قـابل اطمینانی ندارند .لذا طرح درس خود را
بر مبنای تدریس کامل این مبحث  ،توام با مشارکت دانش آموزان طرح ریزی نمودم.
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در پایان هر جلسه تدریس یک آزمون تکوینی در حد  5سوال یک نمره ای برگزار می کردم.
نتـایج چنـدان مطلوب نبود .شـاید چون هنـوز دانش آموزان انگیزه کافی برای تالش را پیـدا نکرده
بودند و به نوعی هنوز ذهنشان متاثر از تجارب سال های قبل بود.
در هفته دوم آبـان ،درحیـن حل یکی از مسائل مربوط به درصد و میانگین ،از دانش آموزان
خواستم تا میانگین و درصد نمـرات ریاضی که از آزمون های کالسی بدست آورده انـد را محـاسبه
کنند و وضعیت تحصیلی خـود در این درس را مورد سنجش قرار دهند .شوری در کالس برقرار شد
برخی از نمـرات خود شرمنـده بودند و در فکر ،تعـداد زیـادی با استـهزاء و نـا بـاوری نمـره و وضع
خود را برای دوستانشان شرح می دادند و هنـوز بودند عده ای که بی تفـاوت منتظر حرکت بعدی و
درنهایت پایان کالس بودند.برای دانش آموزان شرح دادم برای آنکه ارزیابی بهتری ازآموخته هایمان
داشتـه باشیـم و همچنین آشنـائی بیشتر با نمونه های سوال امتحـانی ،بهتر است یک امتحان 24
نمره ای نیز برگزار شود؛ تا نمـره آن با میـانگین های نمراتی که بدسـت آورده اید جمتع شـده و به
عنـوان نمره مستمر مهـر و آبـان منظور گردد .برخی با ناباوری می گفتند :یعنی همین نمـرات در
کارنامه ما وارد می شود؟ و عده ای دیگر ملتمسـانه و امیـدوار عنـوان می کردند اگر نمـره امتحان
 24نمـره ای را خوب بگیـریم می شـود این نمـره ها را تاثیر ندهید؟ همه این صحبـت ها گویـای
تجارب قبلی آنها از نمره مستمر بود .با بحث وگفتـگو به این نتیجه رسیـدیم که :دانش آموزانی که
نمـره امتحـان آنهـا از میـانگین آزمون ها  2نمره بیشتر باشـد ،کمتـرین نمره آزمون ها ی آنها را
حذف کنم و میانگین را با سه آزمـون دیگر در نظر بگیرم .دانش آموزی که نمره امتحانیش  4نمره
اختـالف داشته باشد ،عالوه بر امتیـاز قبلی به او دو امتیـاز مثبت هم داده شـود و در آخر کسی که
بتواند  1نمره اختالف و بیشتر را کسب کند  ،دو آزمون که دارای کمترین نمـره هستند حـذف و به
تنـاسب اختالف کسب شده به آنها چهـار امتیـاز مثبت به باال داده شود .آنچه توافق کرده بودیم در
گوشه منشـور آرامش با مـداد نوشتیـم  .در ضمن به توافـق کالس ،شنبه  19آبـان به عنـوان تاریخ
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برگزاری امتحان در اول دفتر کالسی یادداشت شد .در همان جلسه برای دانش آموزان تشریح کردم
برای اینکه یک نمونه سـوال از همه آزمـون گرفته شـود و مزاحمتی برای سایر دروس ایجـاد نکنیم
چگونه باید از زنگ های تفریح کمک بگیریم و با خارج نشدن ازکالس برای گرفتن نتیجه مطلوب تر
یکدیگر را یاری دهیم.
ظهر نوزدهم با یاری دو معاون آموزشگاه (معاونین آموزشی وپرورشی ) و همکاری همه دانش
آموزان امتحـان برگزار شـد .حتی در یکی از کالس ها قبـل از ورود من آرایش کالس برای امتحـان
تغییر کـرده بـود .پس به کـل کالس یک امتیـاز مثبـت داده شـد .الزم به توضیـح است که در این
مشـارکت  ،فقط چند نفر توافـق را نقض کرده بودند .اینان کسانی بودندکه هنوز جـو جـدید کالس
ریاضی را باور نداشتند.
برای ایجـاد انگیـزه مثبت وکسـب نمـرات بهتر در طراحی سـواالت  2نمـره به عنـوان سوال
اختیـاری منظور نمـودم؛یعنی نمره آزمـون از  22در نظر گرفته شده بود(همراه با نظر سرگروه
آموزشی در پیوست شماره  2صفحه ) 27
با تالش فـراوان همـه برگه ها را تصحیح و برای جلسـه بعد آمـاده کردم .در سـر برگ ها به
تفکیک این نمره ها یادداشت شدند)1 :نمره برگه از 24
)3میـانگین نمرات آزمون

)2نمره کسب شده از سواالت اختیاری

)4میزان اختالف وامتیـازی که توافق شده بود

)5نمره نهـائی.

در جلسـه بعـد نمرات را به ترتیب نزولی سـر کالس خواندم .دانش آموزان وقتی برگه ها را تحـویل
می گرفتند باورشان نمی شد تا این حد به توافق ها پایبند بوده ام.
برای تاثیر امتیـازات مثبت نیـز توافق شد ،هر مثبـت برابر  4/5نمره باعث افزایش و در ازای
خطا یا نقض قوانین و کسب نمره منفی هر سه منفی  1نمره کم شود .به توافق جمع درج امتیازات

منفی از بعد از تاریخ 22آبان اعمال شد(.اجرای راهکارهای  3و  4و )1
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گردآوری شواهد 2
نتایج بدست آمده از این آزمون به شرح زیر است:
جدول شماره (1بررسی نمرات امتحان )1
شعبه وکالس

دوم 27(2نفر)

دوم  23(1نفر)

دوم 23(3نفر)

نمره
کمترین نمره

2/5

3

2/25

بیشترین نمره

11/25

11

11/5

میانگین

8/87

8/21

9/38

تعداد نمرات زیر 10

13

15

14

روی برگه هائی که کمتـر از  14بودنـد نامـه ای دست نویس گذاشتـم و از اولیاء درخـواست
یاری کردم .نکته تاسف بار ،شکل برخورد در پاسخ گوئی به نامه من بود .متاسفانه از  73دانش آموز
نفر ،43نمره  14و کمتر از  14گرفته بودند .از 42نامه ای که بر روی برگه ها گذاشته بودم برخی
با چنـد خطی ضمن تشـکر از جـانب فرزندانشـان قتول داده بودنـد که به مشکل رسیـدگی و آن را
برطرف می نمایند .تعدادی فقط امضاء کرده بودند و یا در یک جمله عدم رضایت خود را اعالم کرده
بودند .و  21برگه هیچ پاسخی به من ندادند.پیگیری های الزم انجام شد عده ای اصال نامه را ندیده

بودند و تعداد بیشتری ضمن عرض شرمندگی خود را با بهانه های معمول تبرئه کردند(.اجرای
راهکار ) 2
در جلسـه شـورای دبیـران آبان پیشنهـاد شـد ،جهت آگاهی خـانواده ها از وضـع تحصیـلی
فرزندانشـان و آمـاده شدن بچـه ها برای امتحانـات نوبت اول ،کارنـامه ای موقت تنظیم شود .لذا از
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همـکاران خواسته شـد ،با توجـه به نمرات مستمری که در این مدت دانش آموزان کسب کرده اند،
نمره ای را ،حداکثر تا  23آبان به دفتـر آموزشگاه تحویل دهند؛ تا معاون مدرسه کارنامه ای تحت
عنـوان نمره مستمر مهر و آبان تنظیم و به تفکیک پایه تحویل اولیاء دانش آموزان نمایند.
در روز پنج شنبه 1آذر،کارنامه پایه دوم به اولیاء دانش آموزان تحویل داده شد.در تمام طول
هفتـه انتظار داشتم با اولیـاء دانش آموزانم روبرو شـوم ،یا مدیر مدرسه برای جوابگـوئی مرا به دفتر
احضار کنند .اما هیچ خبـری نشد .در هفته دوم آذر از معاون مدرسه آمار کارنامه هائی که باقیمانده
بود را پرسیدم؛ به گفته ایشان12نفر از اولیاء برای گرفتن کارنامه ها نیامده بودند .از ایشان پرسیدم:
آیا اولیـا به نمره ای هم اعتـراض کرده اند؟ ایشـان گفتند :در این مدرسـه برای رسیـدن به چنیـن
انتظاراتی خیلی باید کار فرهنگی کرد .موقعیت را مغتنم شمرده و از ایشـان خواستم تا قبل از نوبت
اول ،جلسه ای با اولیـاء دوم داشته باشم ایشان موافقت کردند .اما متـاسفانه به دالیل بسیار از جمله
تداخل زمانی ،گم شدن این موضـوع در البالی مسـائل دیگر ،کسـب موافقـت اجـراء و  ....موفـق به
برگزاری این جلسه تا قبل از نوبت اول نشدم .
نمرات مستمر که در لیست جدید با عنوان نمره تکوینی نوشته شده ،طبـق توافق انجام شده
با دانش آموزانم وارد لیست شد .خودم می دانستم برخالف روند جاری عمـل می کنم .درست است
که نمـره ها ،نمره فعـالیت دانش آموزان است ،امـا منتـظر بودم تا هر لحظه مدیر مدرسه مـرا مورد
خطاب قرار دهد  ،زیـرا میانگین نمـرات مستمر نوبت اول دانش آموزان به طـور متوسط  11بود .از
 73نفر دانش آموزان دوم  25نفر نمره زیر14را کسب کرده بودند .بعد ازتقریبـا یک هفته متصـدی
دفتـری به کالسم آمـد و در صحبتی دوستـانه ،از من خواستنـد برای آنکـه زحمتـی که در کـالس
می کشـم به هدر نرود ،در نمـرا ت داده شده تجـدید نظر کنـم .حق با ایشـان بود ولی بر خـالف
قوانین منشور آرامش و توافقـات انجـام شده با دانش آموزانم بود .پس مقـاومت کردم و همکارم را
متقـاعد نمودم .نتیجه این بحث را به شکلی دیگر با دانش آموزانم در میان گذاردم.
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امتحان ریاضی در برنامه نوبت اول ،اولین امتحان در نظر گرفته شد ومورخ سه شنبه  13آذر
در راهرو و کالس ها برگزار گردید .نتایج بدست آمده از این امتحان به شرح زیر بود:

جدول شماره (2بررسی نمرات امتحان (2نوبت اول))
دوم  23(1نفر)

شعبه وکالس
نمره نوبت اول

کمترین نمره
بیشترین نمره

دوم 27(2نفر)

تکو

پایان

میان

تکو

پایان

میان

تکو

پایان

میان

ینی

ی

گین

ینی

ی

گین

ینی

ی

گین

5

2

3/5

5/5

3/5

4/5

8

5

1

20

20

20

20

20

20

20

20

فقط 1

فقط 1

فقط 1

فقط 1

فقط 1

فقط 1

فقط 1

فقط 1

فقط 1

مورد

مورد

مورد

مورد

مورد

مورد

مورد

مورد

مورد

/37 /83

/12

/97

/02

/41

/21

10

10

12

10

11

14ن

13ن

فر

فر

20

میانگین

12/5

بررسی نمرات

 7نفر

/73
10

زیر 10

دوم 23(3نفر)

14ن

11

11

 9نفر  9نفر

فر

 7نفر 11نفر  9نفر

نمرات را بدون هیچ تغییری در لیست ریز نمرات وارد کردم.
در جلسه شورای دبیران دی ماه بعد از قرائت قرآن و انجام تشریفات معمول و مقدماتی ،مدیر
آموزشگاه در خطابی مستقیم از من پرسیدند :چـرا در درس ریاضی این همه تجدید داریم؟ باال خره
انتظار به سر رسید .هرچنـد از اینکه در رأس دستور جلسه شورا قرار گرفته بودم کمی متعجب بودم
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با این همه طبـق دفتر یادداشت نمراتم ،شـورا و مدیر آموزشگاه را در جریان عملـکرد دانش آموزان
قرار دادم و روند روبه بهبود آنها راتشریح کردم .اما آنچه بر من در آن جلسه گذشت فقط یک نتیجه
داشت ،همه با دلسوزی خواهرانه عملـکرد من راکامال اشتبـاه توصیف کردند و مرا به دلیل حمـاقت
مرتکب شده سرزنش کردند .حق با آنها بود چون آنقدر بی مقدمه انگشت اتهام به عملکرد من اشاره
شد،که هیچ عقل سلیمی حتی تصور اینکه لحظه ای به جای من باشد را در ذهن نخواهد پروراند.اما
من با دانش آموزانم توافق کرده بودم و باید از آنچه قرار داد کرده بودیم دفاع می کردم.
آنچه از مدیر آموزشگاه در جلسه شورای دبیران دیدم با آن همه انتظاری که من کشیده بودم
همخوانی نداشت .این تصـور برایم ایجاد شد که مبادا از خانواده ها کسی معترض شده باشد؟پس در
یک کنکاش سـاده به اصـل ماجرا پی بردم .در کنترول لیست نمرات توسط ناظر آموزشی وجود این
همه تجـدیدی در نوبت اول به صالح بازده مدرسه دیـده نشده است پس از مدیر آموزشگاه خواسته
شـده تا سریعا کالس فوق برنامه ای برای آنها در نظر گرفته شود.به همین دلیل کار من مورد توجه
مدیر قرار گرفته بود.
در فاصله زمانی که گذشت توانسته بودم با عمل به مقررات «منشور آرامش » کالس ریاضی
نسبتا سالمی را بوجود آورم.کالسی که قوانین انضباطی در آن به خوبی رعایت می شد،چه با حضور
من در کالس یا عدم حضورم به هر دلیلی .در این کالس بسیاری از قوانین اجتماعی مثـل بهداشت
فردی و محیطی ،احترام به دیگران و  ...بدون تذکر و یادآوری رعتایت می شد زیرا عمـل به قوانین
محدودیت نیست راهی برای رسیدن به آرامش است .در این کالس دانش آموزان درک کرده بودند،
در مواجهه با چیزی که نمی دانند باید فکر کنند  ،با بهـره از دانش و تجربه گذشته ،عملی جدید را
تجربه کنند .ما می توانیم با تجسم و تصویر کردن هر سوال و موقعیتی راهی برای رسیدن به جواب
پیدا کنیم  .یعنی این کالس آمادگی شروع کار گروهی و اجـرای شیوه های همیـاردر حـل مساله را
پیدا کرده است .با این انگیزه بر اساس نمرات نوبت اول و توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان را
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به شیـوه زنگولـه ای در گروه هـای  5الـی 1نفـره گروه بنـدی کردم .تعداد اعضاء گروه را حد اکثر
انتخـاب کردم تا در پوشش ضعف اطالعات یکدیگر موفق تر باشند.بعد از مشخص شدن اعضاء گروه،
باید قوانین کار گروهی را مشخص می کردیم لذا گروهی قوانین را بررسی و با بحث در کالس آنها را
جمع بندی کردند وسپس قوانین بدست آمده را در ادامه قوانین منشور ،یادداشت کردیم.
بهمن ماه بود.طبق برنامه زمان بندی ،باید شروع به تدریس مبحث چهار ضلعی ها می کردم.
این مبحث در پایه چهارم ابتدائی ،در حد اطالعات اولیه مطرح و در دوم راهنمائی تکمیل می گردد.
به طور کلی در طرح درسی که به شیوه همیار،برای تدریس مبحث چهار ضلعی ها اعمال می کنم،
بعد ازطرح چند سوال وبه چالش کشیدن گروه ها،تدریس رابا چهارضلعی مادریعنی متوازی االضالع
ادامه می دهـم به گونه ای که ابتدا دانش آموزان  ،خود با تلق و مقوا 1تمام خصوصیات را به صورت
شهودی تجربه می کنند و سپس با تبدیل آنهـا به قوانین ریاضی به صورت قیـاسی نیز به اثبات این
خصوصیات دست می یابند 2.و در ادامه کار ضمن بررسی خصوصیات سایر چهار ضلعی ها به صورت
شهودی و قیاسی ،به یک الگوی ذهنی به نام چـارت چهارضلعی ها دست می یابنتد که به کمک آن
تمام ارتباط های خاصیتی این خانواده را می توانند کشف و بیان کنند.
طبق طرح گفته شده کار را در کالس های دوم با گروه های مشخص شده شروع کردم.نتیجه
عـالی بود ،بعـد از آنکه مسیر راه را برای گروه ها مشخص کردم ،در طی مسیر من فقط یک راهنمـا
بودم  .از آنجـائی که نمره گروه وابسته به تالش تمام اعضاء گروه بود و فعـالیت فردی در حد کسب
امتیاز مثبت  ،همه اعضا سعی می کردند ،در جهت ارتقاءنمره گروه یا به نوعی نمره بهتر خود تالش
کنند .داشتـن ابتـکار و خالقیت ،مشـارکت وهمیاری ،طرح سواالت خـوب و مناسب ،پیشرفت نمره
گروهی برای کل اعضاء امتیاز ویژه داشت؛ و برعکس مشاجره  ،ایجـاد مزاحمت برای سایر گروه ها ،

1
2

قبال کار با تلق ومقوا را دانش آموزان به صورت انفرادی تجربه کرده اند.
این تجربه ای موفق می باشد که دربرنامه معلم پژوهنده سال  86-87رتبه برتر منطقه را به خود اختصاص داد ه است
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عـدم فعالیت کافی اعضا ،کم شدن دو بار متوالی نمره گروهی ،برای همه اعضاءگروه امتیاز منفی به
همراه داشت.
با این ترفنـد دیگر الزم نبـود هر جلسه تکالیف را کنترل کنم یا آزمون سنجش بگیرم .کافی
بود بر کار گروه ها را نظـارت کنم .به نوعی کار گروهی به من این فرصت را داد تا با تعمـق بیشتری
به تفاوت های فردی نگاه کنم .در شیوه برگزاری آزمون ،ارائه سواالت تکمیلی و فراتر از کتاب ،حتی
در تدریس مطالب کتـاب قدرت مانور بهتری داشتـم .می توانستم بدون آنکه خللی در رونـد کالس
ایجاد شود ،با هر دانش آموز در حد توانائیش در درس ریاضی برخورد کنم؛ بدون آنکه نگران کمبود
وقت و تمام کردن کتاب باشم.
برای ثبـت این لحظه های با شکوه احتیاج به دوربین عکاسی و فیلمبرداری داشتم موضوع را
با کادر دفتـری درمیان گذاردم .قرار شـد موضوع در شورای مدرسه مطرح شود .متاسفانه با استفاده
از دوربین در کالس مخالفت شد؛ که جای بحث در این جا نیست.
زمـان آن بود که یک آزمون ارزیابی داشته باشم به توافق دانش آموزان شنبه  27بهمن را به
عنـوان تـاریخ آزمـون در اول دفتـر کالسی یـادداشت کردیم.در توافـقی که برای نمـره این آزمـون
داشتیم ،قـرار شـد به هر کس که نمـره فردیش از میانگین گروهی بیشتر شود،فقط  1امتیاز مثبت
داده شـود .اما اگر میـانگین نمره امتحانی گروه از میانگین آزمونی گروه بیشتر شود به ازاء هر 4/25
افزایش  1امتیازمثبت به کل اعضاء گروه داده شود .برعکس اگر نمره میـانگین امتحان گروه از نمره
میانگین آزمون گروه کمتر شود به ازاء هر  4/5نمره  3امتیاز منفی از همه اعضاءکم شود.
امتحـان به همـان شیوه قبل با همکاری دانش آموزان در ظهر روز  27دی برگزار شـد .نتایج
بدست آمده به شرح زیر است:
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جدول شماره ( 3بررسی نمرات امتحان ) 3
شعبه وکالس

دوم 27(2نفر)

دوم  21(1نفر)

دوم 23(3نفر)

نمره
5

1

کمترین نمره

 ( 20فقط  1مورد )

 ( 20فقط  1مورد )

میانگین

13/57

12/92

13/21

تعداد نمرات زیر 10

 7نفر

 1نفر

 5نفر

بیشترین نمره

8
20

( فقط  2مورد )

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

هفته آخر اسفند بود  .پنچ شنبه آخرین جلسه از سال بود  .پیـک نوروزی را دیـده بودم .
مطالب ریاضی آن بـد نبود اما برای آنکه دانش آموزان در ایـام نوروز مطـالب درسی را فراموش
نکنند ،یک سری تکلیف که به نظر خودم در عیـن کاربردی بودن می توانست برای بچه ها جالب
باشد و در ضمن به تکرار وتمرین مفاهیم کتاب درسی نیز کمک کند در نظر گرفته بودم 13 .سوال
 ،یعنی شبی  1سوال .اما به دلیل عدم حضور دانش آموزان موفق به این کار نشدم.
شنبه اولین جلسه سال جدید بود.وقتی وارد کالس شدم متوجه توده ای از کاغذ ها روی
تریبون شـدم .بعد از سالم و احوال پرسی وتبریک سال جدید ،آنها را بررسی کردم .مشق عیـد بود.
یکی از قوانین منشور آرامش قرار دادن تکالیف یا تحقیق ها ی انجام شده ،قبل از ورود معلم
روی تریبـون بود .همچنین بعـد از آزمون  27بهمن قرار شد به توافق گروه شبی  3تمرین عالوه بر
تکالیف محوله،بنویسیم.این تکالیف هر روز در گروه توسط خود اعضا بررسی و امضاء می شد .سپس،
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روزهای شنبه و سه شنبه که با من کالس داشتند ،همه آنها ،برای تصحیح و نمره گذاری،به تفکیک
گروه ،روی میز گذاشته می شدند.
آری من در بزرگترین عیـدی خود را گرفتـم .بدون آنکه اجبـار یا تحمیل و حتی توصیه و
توافقی در میان باشد آنها کار خود را انجام داده بودند .حتی چند نفری که همیشه از قافله عقب
هستند ،نیز تقاضای فرصت کردند تا تکالیف خود را در جلسه بعد به من تحویل دهند.
هفته اول اردیبهشت بود .فقط فصل هندسـه فضائی باقی مانده بود .آنچـه از احـوال کالس و
دانش آموزانـم می دیدم ،گویـای آن بود که در «نگرش» آنـان نسبـت به ریاضی تغییری محسـوس
ایجاد شده است .حال زمان آن بود که روی نمره آنها هم تغییری ،ایجاد شود.
در محیط آموزشگاه اتاق نسبتا بزرگی در طبقه دوم وجـود داشت که در سنوات گذشته دفتر
آموزشگاه بوده است و در سال جاری به صورت یک انبـار مطروکه هیچ استفـاده ای از آن نمی شد.
طی صحبتی که با مدیر شیفت  2داشتم ،موافقـت ایشـان برای تبدیل این انبار به کارگاه ریاضی را
گرفتم .موضوع را با کادر دفتـری نوبت  1هم در میـان گذاردم  .قرار شد،سرایدار مدرسه جائی برای
وسایل آن پیدا کند ،بعد از ان بالفاصله آن را تجهیز کنیـم و به عنوان کارگاه ریاضی از آن استفاده
کنیم  .به طور اتفاقی در یکی از بازدید های آقـای مظفری رئیس آموزش و پرورش ناحیه  4در ایام
ده فجـر توانستم حضوری و بدون ضوابط مرسوم ایشـان را زیارت کنم .بعد از معرفی خود به عنـوان
دبیر ریاضی مدرسه رضوی  1و شرح مختصری از موقعیت و عملکرد دانش آموزان در کالس ریاضی،
از ایشـان درخواست  23صنـدلی یا  14نیمکـت جهـت تجهیز کارگاه ریاضی نمودم .قـول همکاری
آنچنان صمیمانه بود که من مژده تشکیل کارگاه را در زمانی بسیار نزدیک به دانش آموزانم دادم .اما
متـاسفانه به درخواست غیـر رسمی من که با نوشتن نامه ای از طرف مدیر مدرسه و پیگیری مداوم
آن توسط خودم و دیدار مجـدد رئیس اداره و مالقات معاونت مالی و مسئول تجهیز مدارس ،کامال
رسمی شده بود ،ترتیب اثری داده نشد.
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از طرفی متـاسفانه مدرسه به دلیـل کمبـود بودجه نتوانسته بود به توصیـه نـاظر آمـوزشی
عمل کنـد و برای دانش آموزان ضعیـف کالس فوق برنامه ترتیب دهد .کارگاه ریاضی می توانسـت
حداقل مکانی باشد که درآن بدون مزاحمت برای نوبت مقابل،کالس فوق برنامه در آن تشکیل شود.
دیگر زمانی باقی نبود .باید ضمن رعـایت قوانین منشور کتاب را دوره می کردم .به نوعی باید
روی نمـره دانش آموزان کار می کردم .با توافق هر دو مدیر قـرار شـد جلسات فوق برنـامه در مکان
نمازخـانه روز های شنبه و سه شنبه قبـل یا بعـد از پایان نوبت 1در زمان نوبت 2برگزار شود .جهت
کنترول رفت و آمد دانش آموزان الزم بود با اولیاء جلسه ای داشته باشم .لذا با یک دعوتنامه رسمی
از همه اولیاء دوم خواسته شـد در تاریخ پنج شنبه  29فروردین در محل نمـاز خـانه حضور داشتـه
باشند .برای آنکه حتما اولیا در جلسه حضور پیدا کنند بازهم از دانش آموزانم کمک گرفتم و
ضمـن بیـان علـت تشکیل جلسه به آنهـا یـاد آوری کردم دانش آموزانی که اولیای آنهـا شخصـا
رضـایت نامه حضور فرزندشـان در کالس های فوق برنامه را امضـاء نکنند؛حق استفـاده از کالس را
ندارند.
بعد از ظهر نماز خانه مدرسه تا نیمه از مادرهای دانش آموزان پایه دوم پر شده بود .برای
معاون مدرسه تعجـب آور بود و عنوان نمودند در سال تحصیلی جاری اولین باری است که این
تعـداد از اولیـاء سر وقت در جلسه حضور پیـدا می کردند .قبـال با برخی از اولیاء با نامه یا حضوری
ارتبـاط برقرار کرده بودم  ،با این همه انتظار داشتـم از جانب فرزندانشـان نسبت به سختگیری های
من اعتراض کنند .امـا چنین نشـد .وقتی از فرزندان خـود سوال می کردند و تک تک وضع آنهـا را
تشـریح می کردم برایشـان خوشآینـد بود .به راحتی و با رضـایت قبول کردند چگونگی رفت و آمـد
فرزندان خـود در سـاعـات کالس فوق برنامه را به عهده بگیرند و با ایجاد محیطی مناسب در منزل
به فرزندان خـود فرصت تالش کردن در یک مـاه باقی مانده بدهنـد .در ادامه جلسه وضعیـت دانش
آموزانی راکه وضع نامناسبی در نمره ریاضی داشتند،به طورخصوصی برای اولیائ شان تشریح کردم.
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کار در کالس های فـوق برنامه همـانند کالس درس به صورت گروهی انجام می شـد .برنامه
دوره کتـاب در یک ماه باقی مانده به این صورت بود که ،اوال کتـاب را به بخش های مشخصی برای
دوره هفتـه ای تقسیم کردیم .به گونه ای که بچـه ها برای طـرح سه سـوال تکلیف هر شـب خـود،
مبنائی داشته باشنـد .از بین تمـام سواالتی که هریک از اعضـاء گروه جـداگانه ،برای خود حل کرده
بود؛ده سوال به عنوان سوال مهم گزینش شـده و همه اعضاء ،در چگونگی حل آن تبحـر کافی پیدا
می کردند (یعنی از بین پانزده یا هیجده سوال بر روی ده تای آن تمرکز می کردند) سپس از میـان
ده سـوال گزینش شده هر گروه یک یا دو سـوال انتخـاب شده و به عنوان سـواالت پایانی در دفتـر
ریاضی یادداشت می شدند .تعداد گروه ها در دو کالس  5تا ویکی از کالس ها  4تا بود  .به عبـارتی
در نهـایت در هر کالس چهـل یا پنجـاه سـوال گزینش شـده بود که بسیـاری تکراری بودند (یعنی
چگونگی حل اکثر سوال ها را اعضـاء گروه ها بررسی کرده بودند) از حدود پنـج تا ده سـوالی که در
دفتـر یـادداشت شده بود در جلسه بعد آزمـونی گرفته می شـد .آزمونی که نمره آن میانگین نمرات
اعضاء گروه بود .به این ترتیب کل کتـاب طی سه هفته باقیمانده تا امتحانات در شش جلسه رسمی
مدرسه و در پنج جلسه فوق برنامه در شیفت مقابل ،دوره شد.
در برنـامه امتحـانات خـرداد دومین امتحـان ریاضی بود .در جلسه بعد سـاعت 7:34
دقیـقه امتحـان شروع و تقریبـا ساعت  9به پایان رسید .البته حـدود ساعت  3:34دقیقه نیمه
بیشتر جلسه تخلیـه شده بود .چون سواالت تایـپ شـده بود فقط بیست دقیقه اول رفع اشکال

کردم و بعد از آن برای حفظ آرامش جلسه به هیچ سوالی پاسخ داده نشد(.نمونه سوال در پیوست
شماره 4ص 34تا ) 31
بعد از جلسه همه دانش آموزان خوشحال بودند و امتحان خود را خوب ارزیابی می کردند.
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نتایج امتحان پایانی به شرح زیر است:
جدول شماره ( 4بررسی نمرات امتحان ( 4نوبت دوم) مورخ)
دوم  21(1نفر)

شعبه وکالس

دوم 23(3نفر)

دوم 27(2نفر)

نمره نوبت

تکو

پایان

میان

تکو

پایان

میان

تکو

پایان

میان

دوم با ضریب 2

ینی

ی

گین

ینی

ی

گین

ینی

ی

گین

کمترین نمره

24

20/5

/5

17

11

18

24

14

20

22
بیشترین نمره

میانگین

بررسی نمرات
زیر

(20با ضریب )2

40

20

20

20

20

20

20

20

40
فقط 3

فقط 1

فقط 2

فقط1

فقط 1

فقط 1

فقط 3

فقط 1

فقط 2

مورد

مورد

مورد

مورد

مورد

مورد

مورد

مورد

مورد

/41

/92

29 /37

31/5

/22

/18

31/5 /87

31

32

32

30

31

31

2

ندارد

2

3مور

مورد مورد مورد مورد

مورد

د

کسر (17و

(11و

تجد

(18و

کسر

)17

)18

یدی

)14

ی

ندارد ندارد

1

ی

2

نمره

2

نمره
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الزم به ذکر اسـت نمرات مستمر در لیسـت وارد شده و به همراه بقیه نمرات مستمر آموزشگاه در
تاریخ  37/2/25توسط ناظر آموزشی ناحیه مسدود و غیر قابل تغییر گردید.

تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده (ارزیابی )
جهت بررسی نتایج بدست آمده و ارزیابی آنها ،شواهد حاصل را به دو دسته تقسیم نمودم:
 .1شواهد آماری وتحلیل عددی آنها
 .2شواهد عملکردی به استناد فعالیت دانش آموزان

اعتباریابی در آمار بدست آمده
جهت بررسی و تحلیل آماری از جـداول  1و 2و  3و  4استفاده نموده ام .از آنجـائی که اطالعات در
این جـداول به ترتیب زمان برگزاری تنظیم شده است؛ داده ها ی آمـاری در آن پراکنده می باشد .
پس با استخـراج جـداول زیر از جدول های  3 ، 2 ، 1و  4به طور خـاص به مقایسه و تحلیل نتایج
آماری بدست آمده می پردازیم.
در جدول زیر عالوه بر ثبت نمرات میانگین پایانی چهار آزمون  24نمره ای ،از میانگین چهار
آزمونه ی  5نمره ای  ،که تا قبـل از تاریخ در هر کالس جـداگانه برگزار شـده است ؛ نیز استفاده
شده است.
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جدول شماره ( 5مقایسه و بررسی میزان پیشرفت نمرات پایانی )
کالس وشعبه

دوم 1

دوم 3

دوم 2

تاریخ آزمون
میانگین آزمونه ها

میانگین نمرات هر سه
کالس

3/94

3/93

3/21

3/71

(قبل از )91/2/19
میانگین امتحان 1

7/73

3/37

7/21

7/73

()91/2/19
میانگین امتحان 2

11/83

11/21

10/97

11/34

(نوبت اول
)91/9/13
میانگین امتحان 3

13/53

13/21

12/92

13/23

()91/14/27
میانگین امتحان 4

11/19

15/85

15/12

15/13

نوبت دوم(
)91/2/31
با توجه به زمان آزمون ها  ،در بررسی میانگین نمرات هر سه کالس ،در یک نگاه ،روند رو به
رشد نمرات کامال پیداست.
در بررسی کالس به کالس می بینیـم اجـرای راه حـل های ارائه شـده عالوه بر آنـکه باعـث
افزایش نمرات نوبت های پایانی (اول و دوم) شده است ،بر رونـد نمرات میـان نوبت نیز تاثیر مثبـت
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داشته است .یعنی اجرای طرح فوق توانسته عالوه بر ایجـاد انگیزه برای امتحانات رسمی دلیلی برای
تالش مستمر در درس ریاضی باشد .به گونه ای که روند پیشرفت در میانگین نمره هر سه کالس در
امتحان  3حدود دو برابر امتحان  1است.

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

دوم 1

دوم2

دوم3

نوبت

تعداد نمرات زیر 10

تعداد نمرات  8تا 10

تعداد نمرات زیر 8

امتحان1

13نفر

9نفر

4نفر

امتحان2

9

1

3

امتحان3

7

1

2

امتحان4

-

-

-

امتحان1

9

13

1

امتحان2

13

11

12

امتحان3

1

3

2

امتحان4

2

 7/25( 2و ) 7/5

-

امتحان1

14

1

7

امتحان2

9

5

4

امتحان3

5

5

-

امتحان4

-

-

-
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در جـدول فوق از مقایسه تعـداد دانش آموزان تجـدیدی به تفکیک آزمـون ،به وضـوح رونـد
رو به کاهش مشخص می باشـد .به عبـارتی در می یابیـم به تدریـج انگیـزه الزم برای کسـب نمـره
بهتر و رسیدن به موفقیت در دانش آموزان ضعیف ،که معموال تجارب خوشایـند کمتری دارند ،نیـز،
موثر بوده است .همچنین مقایسه آماری در امتحان 4می تواند بیانگر موفق بودن سبک تکلیف دهی
و کارگروهی در ارتقاء نمرات به صورت کیفی می باشد.
جهت مقایسه نمـرات تکوینی (مستمر) با نمرات پایانی (که در امتحان آخـر روی برگه کسب
می شود) در هر نوبت ،برای هر دانش آموز ،میزان اختالف را به طور معنی دار معین کردم.یعنی اگر
نمره پایانی نسبت به نمره تکوینی کم شـده باشد میزان اختالف با نمره منفی نشان داده شده است
و اگر نمره پایانی نسبت به نمره تکوینی افزایش داشت میزان اختالف با نمره مثبت بیان شده است.
در جدول زیر به مقایسه اختالف نمرات تکوینی با نمرات پایانی به تفکیک پایه و نوبت پرداخته شده
است:
جدول شماره ( 8بررسی اختالف نمرات پایانی و تکوینی در نوبت اول و دوم )
نو

میزان

میزان

بت کل افزایش

کل کاهش

نمره

نمره

اختال

میان

مقایسه کمترین وبیشترین

ف

گین

اختالف

اختال

بدون ضریب

ف
دو نو

صفر

-54/5

 -1/3 54/5کمترین اختالف نمره
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م

بت

بیشترین اختالف نمره

1

او

تکوینی به پایانی

-4

ل
نو

+53

-15

33/5

1/4با

کمترین اختالف نمره

/75

بت

با ضریب دو

با ضریب دو

+

ضریب

تکوینی به پایانی

-1

0/8بد

بیشترین اختالف نمره

/25

ون

تکوینی به پایانی

+4

با

دو

ضری

م

ب دو
ضریب

دو نو

صفر

-45/25

/25

 1/17کمترین اختالف نمره
-

-45

4

تکوینی به پایانی

م

بت

2

او

بیشترین اختالف نمره

ل

تکوینی به پایانی

-4

نو

+49/5

-11/5

+33

1/4با

کمترین اختالف نمره

/75

بت

با ضریب دو

با ضریب دو

با

ضریب

تکوینی به پایانی

-1

0/8بد

بیشترین اختالف نمره

+4

ون

تکوینی به پایانی

دو
م

ضری
ب دو
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ضریب

دو نو

صفر

-37

-37

 -1/1کمترین اختالف نمره

م

بت

تکوینی به پایانی

3

او

بیشترین اختالف نمره

ل

تکوینی به پایانی

نو

+57

-25

+32

بت

با ضریب دو

با ضریب دو

با

دو
م

ضری
ب دو

 1/39کمترین اختالف نمره

4

-3

3/5

باضریب

تکوینی به پایانی

-

0/1بد

بیشترین اختالف نمره

4/5

ون

تکوینی به پایانی

+

ضریب

در جدول فوق داریم:
در نوبت اول هیـچ کالسی(دانش آموزان) تالشی در جهت افزایش نمـره پایانی نداشته حتی با توجه
به بخش «میزان کاهش اختالف» این عدد همواره منفی است .به عبـارتی دانش آموزان هنوز به این
بـاور نرسیده اند که برای موفقیت باید خـارج از کالس هم تالش داشته باشند .الزم به ذکر است در
ارزیـابی سـواالت توسـط سـرگروه آمـوزشی ،نوع سـواالت آزمون مناسب تشخیص داده شده است.

(پیوست شماره  3ص  23و ) 29
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در مقـایسه نمـرات نوبت دوم می بینیم که آمـار به وضوح بیـانگر بهبود تالش دانش آموزان
برای کسـب موقعیت بهتـر است .همچنین وجـود اختالف های منفی در ستـون « میـزان کاهـش
اختالف» و تفاوت معنی دار آن با نمره ستون « میزان افزایش اختالف» بیانگر تالش مستمر دانش
آموزان می باشد.
در مقایسه«میانگین اختالف» می بینیم آمار نشان دهنده کاهش فاصله میزان فعالیت کالسی
در بین ترم (فاصله تا امتحانات پایانی) با تالش برای آزمون نهائی است .به عبارتی این آمار می تواند
بیانگر آن باشد که در دانش آموزان انگیزه کافی جهت تالش مستمر ،حـداقل برای کسب نمره بهتر
ایجاد شده است.
در این پژوهـش هدفمنـد کردن نمـرات تکوینی به شکل واقعی یکی از دالیل ایجـاد انگیزه
مثبت برای تالش در فراگیـری ریاضی عنـوان شـده است جدول و مقایسه فوق صحتی است بر این
مدعی.همچنین مقایسه فرد به فرد لیست نمرات دوم  2با حذف نام دانش آموزان در پیوست شماره
 1صفحه 33و  34آورده شده است.دلیل انتخاب این لیست از بین سه کالس به عنوان لیست نمونه
به شرح زیر است:
)1باالترین آمـار را تا پایان سال داشته است)2 .دو دانش آمـوزی که روی برگ امتحان پایانی نمره
زیر 14کسب کـردند در این کالس بودند .تعـداد دانش آمـوزان ضعیـف و بی انگیـزه در این کالس
بیشتر بود)3 .به دلیـل جـو حاکم در کالس ((پاسخـگوئی مشـارکتی))! 1بسیار مرسـوم بود که این
روند در ادامه سال تحصیلی و با برگزاری امتحانات گروهی کنترول و به صورت مثبت از آن استفاده
شد( .این مورد را می توانید در جدول  1کامال مشاهده کنید)
در تاریخ  31 /11/9آزمونی از طرف آمـوزش راهنمـائی به طور هماهنگ در دو نوبت صبـح و
بعداز ظهر،از پایه اول و دوم به تفکیک به عمل آمد؛که باید ضمن تصحیح سواالت میزان پاسخ گوئی
 1اصطالحی که دانش آموزان برای «تقلبکردن» بکار می بردند.
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دانش آموزان به هر سوال  ،نیز بررسی و مشخص می گردید.در این امتحان علی رغم آنکه آموزشگاه
مورد نظر جزء مدارس معمولی رو به پائین درجه بندی می شود ؛دانش آموزان پایه دوم توانستند به
 %51سواالت پاسخ دهند .این آمار درمقایسه با مدارس خوب ناحیه نتیجه ای قابل قبول است .آنچه
دراین آزمون برای من قابل استناد است عالوه بر نظر سرگروه آموزشی،سوالی است که دانش آموزان

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

اعتبار یابی با بررسی روند عملکردی دانش آموزان
دراین بخش نیز نمونه های ارائه شده از فعالیت دانش آموزان کالس دوم  2می باشد .البته نام
و مشخصات مشخص نشده است.
ایجـاد انگیزه با پیدا شدن تجارب مطلوب قوت می گیرد .یکی از نشانه های تجربه مثبت در
درس ریاضی مقدار زمانی است که دانش آموزان برای انجام تکالیف خود صرف می کنند.وقتی انجام
تکالیف توام با میل و رغبت باشد ،زمان بیشتری صرف آن می شود .این موضـوع را می توان با شکل
ظاهری تکالیف متوجه شد.
در ادامه این پژوهش چند نمونه از تکالیف دانش آموزان مشخص(که اتفاقی انتخاب شده اند)
به ترتیب زمانی آورده شده است .الزم به ذکر است از آنجائی که اجازه استفاده از دوربین در کالس

را نداشتم لذا همه این تصاویر در خارج از مدرسه مستند شده است(.پیوست شماره  7ص  37تا41
)
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نتیجه گیری
به گفته «روسو» آمـوزگار خـوب کسی نیسـت که در کمتـرین زمـان بیشتـرین چیـزها را
می آمـوزد  ،بلکه کسی است که شوق به آموختن و فهمیدن را در دانش آموز بر می انگیزد .در
فرایند یاددهی و یادگیری «انگیزه درونی»عامل اصلی محسوب می شود .انگیزه درونی تحت تاثیر
عوامل باز دارنده و محرک شدت و ضعف می یابد.
با توجـه به نتـایج حـاصل از این پژوهـش ،می توان راه هـای افزایش انگیزه در دانش آموزان
بخصوص در درس ریاضی را چنین جمع بندی کرد:
 )1کالس موفق کالسی است که در آن نظم متبـادر باشد و نظم در نتیجـه قبول «مقـررات»
ایجـاد می شود .مقرراتی صـریح و مشخـص ،به گونه ای که بدانیـم چه رفتـاری قابل قبـول و چـه
رفتاری منع شده است .یادمان باشد همیشه ارزش ها ،هنجارها ،بایدها ونباید ها و باورها وقتی به بار
می نشینند و به ارزش تبـدیل می شوند که علت و دلیل آنها ،واضح و مورد قبول باشد .و چیزی در
جمع پذیرش دارد و مـورد احتـرام قرار می گیرد که واقعاٌ به آن اعتقـاد داشته باشیم و به آن عمـل
کنیم.
 )2معلم با ایجـاد فضائی سالم و عاطفی می تواند بر عمق تفـکر دانش آموز اثر بگذارد و او را
به غـور و بررسی و کندوکاو ذهنی و باال خره ارائه ی پاسخ درست بکشاند؛ یا برعکس با ایجاد تنش
و اضطراب ،امکان هر گونه فکر و تحلیل و یادآوری را از او سلب کند.
 )3جو حـاکم بر کالس باید به گونه ای تغییر کنـد که دانش آموز مطمئن باشـد « می تواند
تجربه کند»و در درک نتیجه کسب شده از این تجربه تنها نیست.دانش آموز باید یاد بگیرد«شکست
مقدمـه پیروزی است» به شـرط آنکـه به بررسی علل آن بپـردازد؛به گونـه ای که دیگر آن خطـا را
مرتکب نشویم.
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)4شیوه عملکرد کالس باید به گونه ای باشد که دانش آموزان مطمئن شوند :موفقیت یا عدم
موفقیت هر فرد وابسته به میزان تالش اوست؛ نه عواملی مانند شانس و استعداد و ....
)5باید تکالیـف و مطالـب درسی به گونه ای تنظیم شـود که عالوه بر توجـه به تفـاوت های
فردی جذابیت الزم را برای حل و بحث ایجاد کند .در این راستا یکی از راه ها ،استفاده از مشارکت
دانش آموزان در طراحی سوال ،حل و بررسی پاسخ صحیح می باشد .باید تکالیف در جهت تقـویت
حس اعتماد به نفس دانش آموزان باشد.
 )1کالس همانند یک خانواده است و خانواده وقتی به موفقیت می رسد که همه اعضا وظیفه
خود را به خوبی بدانند و با مشارکت در اداره خانواده در راه رسیدن به زندگی بهتر تالش کنند.کـار
گروهی نمونه ای از مشارکت در خانواده است.
)7ارتباط با خانواده ها و مشارکت آنان به طـور مستقیم یکی از عوامل مـوثر در ایجـاد انگیزه
است.

منابع ومآخـذ
)1اشتری،ابوالفضل.راهی برای پرورش خالقیت-مجله رشد و تکنولوژی مهر -31ص23
)2اسالوین،رابرت – روانشناسی تربیتی (نظریه وکاربست) -ترجمه یحیی سیدمحمدی-
 -1335انتشارات روان – تهران
)3جویس،بروس و همکاران – الگوهای تدریس – 2444ترجمه محمدرضا بهرنگی –چاپ
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سوم -1334نشر کمال تربیت-تهران
)4حیدری،مریم .عوامل موثر در پیشـرفت عملکرد دانش آموزان  11تا  14سال در درس
ریاضی1334-
)5داودی،فیروز .مهارت های تامل با دانش آموزان -مجله رشد و تکنولوژی آبان -31ص25
)1راصد،سعید .آموزش مستقیم یا یادگیری غیر فعال نتیجه کدام پایدارتر است؟ -مجله رشد
و تکنولوژی بهمن-35ص21
)7راصد ،سعید .مالک و معیار سوال خوب -مجله رشد و تکنولوژی مهر -31ص44
)3رفیع پور،ابوالفضل/گویا،زهرا.چرا عملکرد دانش آموزان ایرانی در تیمز منحصر به فرد بود؟
مجله رشد آموزش ریاضی شماره -75ص15
)9رئیس دانا،فرخ لقا .جو عاطفی کالس -مجله رشد و تکنولوژی آبان -31ص9
 )14رئیس دانا،فرخ لقا.قابلیت مغز برای تفکر در سطوح باال تر -مجله رشد و تکنولوژی
دی-31ص15
)11شعاری نژاد،علی اکبر.فلسفه آموزش و پرورش –انتشارات امیر کبیر-تهران-1333-چاپ
هفتم
کریمی،عبدالعظیم  .تربیت چه چیزی نیست؟.انتشارات تربیت1333
)12فاطمی پور – چاپ سوم  - 1332موسسه فرهنگی منادی تربیت -تهران
)13لروکس،جانیس و مک میالن،ادنا – یاددهی هوشمند –ترجمه دکتر علی روف ،حمیدرضا
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