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  چكيده

 به تحصيلي مقاطع تمام در آموزان دانش كه است هايي درس ترين مهم از يكي شك بدون رياضي درس

 ،دبير تدريس شيوه جمله از گوناگون داليل به آموزان دانش از بسياري. دارند احتياج آن درك و ستندان

 درس اين از چنان رياضي مفاهيم يادگيري در دشواري و تمريني كم والدين، فشارهاي ناموفق، هاي تجربه

 هم را رياضي اعمال ترين ساده گاهي كه دهند مي نشان مقاومت خود از و شوند مي اضطراب و ترس دچار

 ضرورت جديد تكنولوژي و علوم بر رياضي رشته تسلط به توجه با امروزه كه حالي در. دهند انجام توانند نمي

 به نياز دبيران آنچه رو اين از. شود مي حس آن قوانين درك و فهم و علم اين يادگيري براي بيشتري

 هاي مثال و ها تمرين ارائه و رياضي علم اوليه بانيم بر تاكيد مفاهيم، در سازي ساده دارند، آن دانستن

 به عالقه و يادگيري در مخصوصا كه انگيزه بهترين و است انگيزه ايجاد اينها همه از تر ومهم است گوناگون

 مي رياضي پيشرفت در رياضيات تارخ بيان و تاريخي هاي ريشه بيان كند مي ايفا عمومي نقش رياضي

 درسي مواد ترين كارآمد و ترين اثربخش از يكي رياضي، مفاهيم كه گفت توان مي خالصه طور به.باشد

 ي-كننده منعكس كه است آدمي ي انديشه هاي تراوش ترين عالي از يكي رياضيات  كه طوري به. باشد مي

 كمال به بشر ي-عالقه ميزان ي-كننده بيان چنين-هم و برهان و عقل سير ي-دهنده نشان و انسان ي-اراده

 به است، همگان پذيرش مورد نيز فنون و علوم ساير پيشبرد در رياضي علم بنيادي نقش  .است زيبايي و

 اهداف به نيافتن دست و ناتواني ، ضعف موجب رياضي ي-زمينه در آموزشي هاي هدف به نرسيدن كه طوري

هكارهاي چگونگي عالقه در اقدام پژوهي فوق را   اينجانب  بود خواهد ديگر فنون و علوم پيشرفت به مربوط

مند ساختن دانش آموزان دوره متوسطه ا.ول را به درس رياضي مورد بررسي قرار داده ام. اميد است پژوهش 

  مذكور بتواند در جهت پيشبرد اهداف آموزشي مورد قبول واقع شود.
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   مقدمه

 از بسياري. دارند ياساس مشكالت رياضي درس در معموالً مختلف مقاطع آموزان دانش درصد 50 از بيش

 سال ابتداي در. دارند اشكال قبل هاي سال به مربوط رياضي مطالب ترين ساده در حتي آموزان دانش

 آموزان دانش و است زياد بسيار پايه مطالب فراموشي دليل به رياضي يادگيري مشكالت معموالً تحصيلي

 بسياري علل. فهمند نمي كنيم مي تدريس ار مطالبي كه وقتي و ندارند را رياضي يادگيري براي الزم كشش

 ،كم قبل هاي سال از رياضي درس در ضعيف پايه: ها آن جمله از. دارند نقش آموزان دانش رياضي ضعف در

 بعضي جسمي مشكالت رياضي، درس در نفس به اعتماد نداشتن آموزان، دانش از بعضي ديرآموزي و هوشي

 قرار به داد انجام توان مي آموزاني دانش چنين براي كه هايي داماق.چشم ضعف سوءتغذيه، آموزان، دانش از

  :است زير

 باز كتاب صورت به امتحانات برگزاري. كرد تقويت را آموزان دانش نفس به اعتماد جلسه چند در بايد ابتدا

)open book (كه كرد تشويق را آنها بايد. كنند پيدا نفس به اعتماد آموزان دانش تا شود انجام تواند مي 

 حتي را تمريني آموزي دانش اگر. نشوند نااميد زود و كنند حل را ها تمرين و بگيرند ياد را مطالب خودشان

 يك مطلبي كوچكترين با كه بار هر. داد او به حقش از بيش نمرات و كرد تشويق را او بايد كند، حل ناقص

 مي خوشش رياضي معلم و رياضي درس از آموز دانش اين كم كم شود، گذاشته آموز دانش براي خوب نمره

  .نياورد رويش به را آموز دانش هاي ضعف كرد سعي بايد. آيد

 پژوهش. است آموزان دانش ميان در يادگيري موثر و شده شناخته هاي روش از يكي كردن مطالعه هم با

 اين به كه آموزان دانش اند، داده نشان است گرفته انجام مشاركتي مطالعه روش از اثربخشي درباره كه هايي

 مطالب مطالعه به صرفاً يا كنند مي خالصه خودشان براي را مطالب كه كساني از كنند، مي مطالعه طريق

  .دارند مي نگه ياد در تري طوالني مدت براي را ها آموخته و آموزند مي بيشتر پردازند، مي
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 متوسط و قوي و ضعيف آموزان نشدا از متشكل كه كالس در آموزان دانش بندي گروه جهت همين به

 كمك آموزان دانش از بسياري در هم چركنويس نوشتن. است موثر بسيار آنان درسي اشكاالت رفع در باشد،

 نقشي رياضي مطالب يادگيري و خاطرسپاري به در هم متفاوت هاي زمان در تكرار و تمرين. است كننده

  ..هستند غافل نآ از ضعيف آموزان دانش معموالً كه دارند اساسي

 دردانش آموزان  مثالً. پذيرد صورت منزل در يا كالس از خارج در ها بچه همياري و همكاري از قسمتي

 با منتها كنند تنظيم را هايي جدول يا ببرند اشكالي يا بسازند اجسامي يا بكشند مقوا روي را اشكالي منزل

 به پشت و تابلو به رو معلم كه زماني تا داشت جهتو بايد. كرد فعال را آموز دانش كالس در سؤال و پرسش

 و دانده برگر كالس به رو درس آخر در و كند پاك و كرده سياه را تخته نوشته، را مطالب تندتند ها بچه

 ضعيف رياضي در ها بچه همواره. كنيد حل تمرين صفحه فالن از بعد روز براي درس دانش آموزان: بگويد

  .ماند خواهند

  بيان مسئله

 طبع موافق كه دهد مي قرار فعاليت و حركت از مسيري در را آنان يادگيري، امر در آموزان دانش بودن فعال

 در كه بود خواهند ناچار و شوند مي مواجه مشكالتي با ها فعاليت اين ضمن آموزان-دانش. هاست آن كودكانه

 و تازه كارهاي-راه و نمايند بررسي را كارها پيشرفت مراحل كرده، مسئوليت احساس مشكل، اين رفع جهت

 از يكي رياضي، مفاهيم. شود مي نظر مورد درس در آنان يادگيري موجب امر اين كه كنند تجربه را خلّاقي

 در كورانت، ريچارد  از نقل به) 1380(مبيني كه طوري به. باشد مي درسي مواد ترين كارآمد و ترين اثربخش

 ي-كننده منعكس كه است آدمي ي انديشه هاي تراوش ترين عالي از يكي رياضيات: «گويد مي زمينه اين

 كمال به بشر ي-عالقه ميزان ي-كننده بيان چنين-هم و برهان و عقل سير ي-دهنده نشان و انسان ي-اراده

 به است، همگان پذيرش مورد نيز فنون و علوم ساير پيشبرد در رياضي علم بنيادي نقش.» است زيبايي و

 اهداف به نيافتن دست و ناتواني ، ضعف موجب رياضي ي-زمينه در آموزشي هاي هدف به نرسيدن كه طوري

 آشكار شده، ياد مطالب به توجه با) 15،ص1380مبيني،.( بود خواهد ديگر فنون و علوم پيشرفت به مربوط
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 مهمي سؤال ماا. است اهميت داراي ميزان چه به انسان زندگي در رياضي درس جايگاه و نقش كه گردد مي

 چرا باشند؟ مي مند-عالقه رياضي درس به آموزان دانش از كمي ي-عده چرا كه، است آن باشد مي مطرح كه

 زنگ در آموزان دانش از بعضي چرا باشد؟ نمي بخش رضايت فراگيران اغلب رياضي درس يابي-ارزش نتايج

 ندارند؟ چنداني موفقيت درس اين دريست در اندبير از بعضي چرا شوند؟ مي نگراني و اضطراب دچار رياضي

) 1388(عزيزخاني چون هم پژوهشگران، از برخي كدامند؟ آن عوامل و چيست ها ناكامي اين دليل راستي به

 آموزان دانش يادگيري ميزان فعال و شاد محيطي ايجاد با توانستم چگونه« عنوان با كه پژوهي اقدام در

 از استفاده با بود، داده انجام»  دهم؟ افزايش رياضي درس در را فاطمي شهيدين مدرسه سوم كالس

 در نشاط افزايش و شاد محيط ايجاد با توان مي كه رسيد نتيجه اين به ، تحقيق گوناگون هاي روش

 در كه عاملي ترين مهم شك،-بي. داد افزايش رياضي درس در را آنان مندي عالقه ميزان آموزان، دانش

 مند عالقه در آنان روش به مربوط دارد، بسزايي نقش ، رياضي تدريس در معلمان از برخي ناكامي يا موفقيت

 اين بر. باشد مي آنان به درسي مطالب ارائه و انگيزه ايجاد چگونگي و شده ياد درس به آموزان دانش كردن

به درس  چگونه توانستم دانش آموزان دوره اول متوسطه را: « است اين حاضر پژوهي اقدام عنوان اساس،

 به نسبت شده ياد آموزان دانش در عالقه افزايش و انگيزه ايجاد آن، اصلي هدف و»  رياضي عالقه مند كنم؟

 مورد درس كاغذي- مداد هاي آزمون در فراگيران پيشرفت و آن عملكردي هاي فعاليت انجام و رياضي درس

 درس به آموزان دانش مندي عالقه افزايش رب عالوه تا مبود آن پي در تحقيق اين ديگر، سوي از. باشد مي نظر

. مبخش ارتقا مدرسه، از خارج هاي فعاليت و عملكردي هاي آزمون انجام در نيز را آنان مهارت ميزان رياضي،

 و داده، افزايش فراگيران ي روزمره زندگي در را رياضي مفاهيم كاربرد ميزان تا مداشت آن بر سعي چنين هم

 فارسي،( ديگر هاي-درس يادگيري در آموزان دانش موفقيت دروس، ساير با شدهياد درس تلفيق دليل به

     م.ساز پذير امكان نيز را) غيره و هنر علوم،
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  توصيف وضع موجود

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم. و هم اكنون دبير رياضي     مدت     اينجانب 

 در: است زير شرح به ، بود كرده مشغول خود به را مرا ذهن آنچهدوره اول متوسطه هستم.     آموزشگاه 

. كرد-مي جلب خود به مرا توجه رياضي، زنگ در آموزان دانش رفتار همواره شده، ياد تحصيلي سال اوايل

 در آموزان دانش از بعضي. بودم آنان ي-حوصله بي و رفته درهم هاي-چهره شاهد زنگ، اين در كه معنا بدان

 را كالس از رفتن بيرون ي-اجازه مورد بي ها آن از برخي كردند،-مي صحبت كديگري با زنگ اين

 مي را مدادشان سر يا زدند مي چرت گذاشته خود ميز روي را سرشان آموزان-دانش از تا چند گرفتند،-مي

 راه كالس در دائم ها،-تمرين انجام هنگام و آوردند-نمي را شان-رياضي كتاب اوقات گاهي. جويدند

 به نسبت آنان توجهي-بي و تحركي-كم كرد، مي متعجب مرا چيز هر از بيش چه آن واقع در. رفتند-يم

 هاي فعاليت دادن انجام براي و بودند تحرّك-پر و فعال ديگر هاي زنگ در ها-آن زيرا بود، رياضي درس

 كامل خوبي، به را نظر دمور هاي-فعاليت و داده  نشان خود از زيادي رغبت و ميل ديگر هاي-درس به مربوط

 مربوطه هاي-فعاليت و تكاليف بودند، فعال-غير كه اين بر عالوه رياضي دركالس  اما دادند،-مي انجام تميز و

 مشاهده دهند، انجام تا شد-مي ارائه عملكردي هاي-فعاليت كه زماني!  دادند نمي انجام مرتب و كامل نيز را

 رياضي درس به نسبت قدر اين ها آن كه اين از. دهند مي انجام تبنامر و دقت-بي حوصله،-بي كه كردم-مي

 اعتنا-بي   نظر -مورد درس به كه هست مشكلي حتماً كردم-مي احساس. شدم مي متأثر بودند، توجه-بي

 علوم از يكي رياضي درس كه اين به توجه با شد جلب تر-بيش مسأله اين به توجهم دليل همين به هستند،

 افت باعث تنها نه نهايت، در شده، يادگيري ناتواني به منجر درس، اين به عالقه -عدم شود، مي محسوب پايه

 و ضعيف ي خودپنداره تشكيل آموزان، دانش تحقير و سرزنش به بلكه شود، مي بودجه اتالف و تحصيلي

 به را نانآ بسا چه و. اندازد مي مخاطره به نيز را شان-روان سالمت و انجاميده آنان نفس عزت كاهش

 و شده كشانده خانواده و خانه به آموزان، دانش و مدرسه از مشكالت، اين. بكشاند ناموفق دفاعي هاي مكانيزم

 كه است سختي آسيب ها،-اين  ي-همه حاصل و پراكند مي زندگي فضاي همه در را ناخشنودي و اضطراب

 و الهي خطير ي-وظيفه اساس بر و رو، اين از) 7،ص1384تبريزي،.(شود مي وارد جامعه رواني بهداشت به
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 گي عالقه بي علل ابتدا كردم سعي داشتم، آموزانم دانش برابر در كه مسئوليتي احساس و خود شغلي تعهد

 برايم كه اي-مسأله.  ورزم مبادرت آن حل به سپس و نموده يابي-ريشه رياضي درس به نسبت را  آنان

 اقدام اين هدف راستاي در كالس، هاي فعاليت در آموزان دانش دنبو محور به توجه با بود؛ اين شد مي مطرح

 و رياضي درس به آموزان دانش مندي عالقه ميزان تا نمود ارائه توان مي را عملي كارهاي-راه چه پژوهي

 ي-زمينه توان،-مي هايي-روش چه از استفاده با تر،-روشن عبارت به شود؟ بيشتر آن به مربوط هاي فعاليت

 در بنابراين، نمود؟ فراهم رياضي درس به مربوط هاي فعاليت انجام در فراگيران فعال شركت رايب مناسبي

 به علمي معتبر ابزار از استفاده با تا بودم آن پي در است، بوده عمل در پژوهش  نوع از كه حاضر تحقيق

 مورد هاي حل-راه به بييا-دست و مسأله ايجاد بر مؤثر عوامل شناسايي هدف با الزم ي-ها داده آوري جمع

  . بپردازم ها آن اجراي به مناسب، بخشي اعتبار و انتخاب از پس تا پرداخته، آن حل براي نياز

  )1 شواهد(  موجود وضع توصيف

 به كه است مسأله بيان از مهمي بخش ،1 شواهد يا موجود وضع توصيف است، معتقد) 1384(اللهي سيف 

 به اساس، اين بر. است نامطلوبي وضع بيانگر كه پردازد مي محقق نظر از موجود وضع توصيف و تبيين

 هاي شاخص از ها، داده گردآوري جهت تحصيلي سال اوايل در شده، ذكر ي مسأله كردن مشخص منظور

  .  نمودم استفاده كمي و كيفي

         موجود وضع كيفي هاي شاخص. الف      

 نام به اي-دفترچه رياضي، درس به نسبت آموزان-دانش ي-قهعال ميزان از تر-بيش آگاهي منظور به      

 كه هنگامي و دادم اختصاص آموزي-دانش به را آن ورق هر و نموده تهيه رياضي هاي فعاليت ثبت

 مشاهده را آنان رفتار دقت، با دادند، مي انجام كالس در فردي و گروهي مختلف هاي فعاليت آموزان دانش

  :روز چند و ماه دو از بعد. كردم مي يادداشت و نموده
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 چنين خود، پژوهشي --روزانه هاي يادداشت بررسي و رياضي زنگ در آموزانم دانش هاي فعاليت ي-مشاهده با

 نشان رغبتي خود از رياضي درس به مربوط گروهي هاي فعاليت در شركت براي آموزان دانش:دريافتم

 رياضي، درس عملكردي هاي فعاليت انجام در. نداشتند ار كافي دقّت رياضي هاي تمرين انجام در. دادند نمي

 كمك وسايل به. نبودند كوشا چندان رياضي كتاب داشتن-نگه تميز در. كردند نمي همكاري خود دوستان با

  . نداشتند توجه رياضي تدريس هنگام آموزشي

 درس با رابطه در فرزندشان از مندي گله و كالسم، به آموزان دانش اولياي از بعضي مكرر مراجعات بررسي با

 ابراز رياضي درس به نسبت. بودند ناراضي شده ياد درس كاغذي- مداد هاي آزمون نتايج از:دريافتم رياضي

 با رياضي تكاليف. بود همراه اوليا نارضايتي و تأخير با منزل، در رياضي تكاليف انجام.كردند مي گي-عالقه-بي

  . شد مي انجام خود ترهاي-بزرگ كمك

 به نسبت: دريافتم رياضي درس به نسبت آنها ي-عالقه ميزان مورد در آموزان دانش از سنجي-نظر با

 كننده خسته رياضي زنگ آموزان دانش از تن چند از نقل به. نداشتند مثبتي نگرش رياضي درس يادگيري

  . بود

. دادند-نمي انجام دقت با ار عملكردي هاي آزمون:  دريافتم رياضي آزمون از حاصل نتايج بررسي با چنين-هم

  . نبود بخش-رضايت چندان عملكردي هاي-آزمون نتايج. نداشتند عملكردي هاي آزمون انجام به اي-عالقه

 پيشرفت كارنامه در رياضي درس ارزيابي: دريافتم نيز ها آن گذشته سال تحصيلي پيشرفت كارنامه بررسي با

  . نبود بخش رضايت چندان آنان از برخي گذشته سال تحصيلي

: آمد دست به زير هاي-يافته نيز گذشته سال اندبير ي-ويژه- نامه-پرسش پاسخ بررسي  با اين، بر عالوه

 گذشته سال در.  نداشتند چنداني رضايت ازآنان برخي رياضي هاي فعاليت انجام از نيز گذشته سال اندبير

 چنين-هم. دادند نمي نشان خود از رغبتي رياضي درس مفاهيم يادگيري به نسبت آموزان-دانش از بعضي نيز
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 با را خود هاي فعاليت و تكاليف آنان از برخي كه شد مشخص هم فراگيران قبل سال كار-پوشه بررسي با

  . بودند نداده انجام دقت

 

 

  

  

   موجود وضع كمي هاي شاخص. ب

 به كمي هاي شاخص قالب در قسمت اين در كه شد استفاده نيز ارقام و اعداد از موجود وضع تعيين براي

 درس كاغذي – مداد آزمون نتايج بررسي به متمركز ي مشاهده روش از استفاده با: گردد مي ارائه زير شرح

 آزمون سؤاالت ي همه آموزان،-دانش كل از نفر 2فقط: بود چنين آمده دست به نتايج. پرداختم رياضي

 13 داده، پاسخ خوب، حد در نفر 4 و خوب بسيار حد در نفر 3! بودند داده انجام كامل و صحيح را، رياضي

 به توجه با و گذشت مي تحصيلي سال از كه ماه 3 از بعد متأسفانه،. بودند ضعيف نفر 4 و متوسط حد در نفر

  .   رسيد نمي نظر به قبول قابل امر اين شد، مي انجام كالس در كه زيادي تمرينات

   ها داده گردآوري

 شدن محرز از پس رياضي درس به نسبت آموزان دانش گي عالقه بي ايجاد در ؤثرم عوامل شناسايي جهت

 ياد درس در آنان يابي-ارزش نتايج نبودن بخش رضايت و رياضي درس به آموزانم دانش گي عالقه بي مسأله

. مايمن اقدام ها داده آوري-جمع به مسأله، اين كننده-ايجاد علل  يا علت شناسايي براي گرفتم تصميم شده،

 عدم آموزان،-دانش براي تدريسم روش نبودن جذاب: مثالً بودم، كرده يادداشت خود براي را فرضياتي ابتدا

 مشكل كه دريافتم شد، ذكر كه طور-همان شده، انجام هاي بررسي با ولي. وغيره من به نسبت آنان ي-عالقه

 شده، ياد درس از آنان داوري-پيش تيح و قبل هاي سال به مربوط رياضي درس به نسبت آنان گي عالقه بي
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 باشد، مي زمينه آن در الزم اّطالعات داشتن فعاليتي هر در موفقيت هر عامل كه، اين به توجه با. گرديد مي

 نيز را مسأله هاي حل راه بتوانم طريق اين از تا كنم، استفاده  ها داده گردآوري علمي هاي روش از بود الزم

 همين به. است تحقيق هاي داده كسب براي رايج ابزار از يكي نامه-پرسش كه،-اين به توجه با.      بيايم

 رياضي درس به نسبت آموزان دانش اغلب چرا نظرشما به: «نموده تنظيم سؤال اين با اي-نامه پرسش منظور

 از نفر 3 كه آموزشگاه در شاغل اندبير نفر 19و آموزان دانش اولياي از نفر 26اختيار در و »اند؟-عالقه-بي

 بررسي را ها پاسخ و آوري جمع را ها نامه--پرسش روز، چند از بعد. دادم قرار بودند، گذشته سال اندبير آنان،

 علت مورد در آموزان دانش از نظرسنجي جهت چنين، هم) بود تكراري و مشترك ها پاسخ از برخي. (كردم

. پرسيدم مي آنان از مناسب هاي زمان در و كرده تنظيم را زير سؤاالت رياضي درس به آنان گي-عالقه-بي

 رياضي فعاليت انجام به آموزان دانش از بعضي چرا ندارند؟ عالقه رياضي درس به آموزان دانش از بعضي چرا

 درس به نسبت آموزان دانش گي عالقه بي داليل مختلف، هاي كتاب ي-مطالعه با چنين،-هم اند؟-عالقه-بي

 هدف با متناسب رياضي درس در اندبير از برخي تدريس روش و نوع: اوالً كه ،دريافتم  چنين را رياضي

 تكاليف انجام در آنان ناتواني به منجر رياضي، درس به آموزان دانش توجه و دقّت عدم: ثانياً. نيست درس

 آنان ي-عالقه و رغبت ميزان روزمره، زندگي در رياضي مفاهيم كاربرد با فراگيران آشنايي عدم: ثالثاً شود، مي

 بر موثر عوامل شناسايي جهت ها داده تفسير- و-تحليل- و-تجزيه با. دهد مي كاهش يادشده درس به را

 سؤاالت به همكاران و اوليا هاي پاسخ آوري جمع از پس رياضي درس به آموزان دانش گي عالقه بي ايجاد

 به آنان، اندبير و معاونين مدير، با نظر تبادل مصاحبه، سؤاالت به آموزان دانش پاسخ بررسي نامه،-پرسش

 آموزان دانش گي عالقه بي ايجاد در مؤثر عوامل كه دريافتم و پرداخته ها-پاسخ تفسير و تحليل و تجزيه

. 2 ؛)نفر 11(رياضي كالس فضاي نبودن نشاط با. 1: بود زير شرح به اولويت ترتيب به رياضي درس به نسبت

 مثبت نگرش عدم(رياضي درس بودن مشكل. 3 ؛)نفر 10(ياضير مفاهيم از بعضي شدن فراموش

 رياضي فعاليت وضعيت از اوليا اغلب آگاهي عدم. 4 ؛)نفر 10)(رياضي درس يادگيري به نسبت آموزان-دانش

 بودن گير وقت. 6 ؛)نفر 6(نياز-پيش مفاهيم يادگيري در شاگردان ضعف. 5 ؛)نفر 7(كالس در فرزندشان

. 8 ؛)نفر 5(روزمره زندگي در رياضي مفاهيم كاربرد با فراگيران آشنايي عدم. 7 ؛)نفر 6(رياضي تكاليف انجام
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 جذاب. 9 ؛)نفر 5(آموزان دانش به يكسان تكاليف ي-ارائه و فردي هاي تفاوت به اندبير از برخي توجه عدم

.  11 ؛)نفر 5(اندبير از برخي تدريس روش بودن يكنواخت. 10 ؛)نفر 5(آموزشي كمك وسايل نبودن

 طريق از آمده دست به مطالب بررسي با چنين هم). نفر 3(كالس هاي نيمكت و ميز نامناسب چيدمان

 مفاهيم تدريس هنگام آموزان-دانش از بعضي توجه و دقّت عدم كه دريافتم گوناگون، منابع ي مطالعه

 موجب نهايت در ده،ش نظر مورد درس هاي-فعاليت و تكاليف انجام در آنان ناتواني به منجر رياضي،

  . شود مي نيز آنان گي-عالقه-بي

  

    ها حل-راه ارائه جهت ها داده آوري گرد      

 در كه است پژوهي اقدام از اي-مرحله اطالعات، و ها-داده گردآوري كه است باور اين بر) 1384(اللهي سيف

 تالش مطلوب وضع به موجود وضع تبديل هدف با حل،-راه چند يا يك كردن پيدا جهت محقق آن،

 در رياضي، درس به نسبت آموزان دانش گي عالقه بي ايجاد در مؤثر عوامل شناسايي از پس بنابراين،. كند-مي

 جهت در مسأله، ي-كننده ايجاد عوامل نمودن برطرف ضمن گوناگون، هاي روش از استفاده با تا بودم آن پي

 اين بر. بردارم مؤثري گام نيز آن هاي فعاليت و اضيري درس به شده ياد آموزان دانش مندي عالقه افزايش

 با اطالعات، و ها داده آوري-جمع به مجدداً مسأله، حل براي كارهايي-راه به يابي دست منظور به اساس،

  : باشد مي شرح بدين آن توضيح كه پرداختم علمي هاي روش از استفاده

   تر،-مفيد اطالعات كسب منظور به  مصاحبه. الف

 سؤاالت پرسيدم، مي آموزان دانش از داشتيم، آزاد وقت كه مختلف هاي زنگ در و كرده تنظيم را سؤال چند

 چگونه.      2 كنيم؟ نشاط با را رياضي كالس توانيم مي هايي روش چه با شما نظر به.      1: بود چنين

     كنيم؟ آسان و ساده را رياضي درس يادگيري توانيم مي
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   مشاهده. ب 

 از برخي ها، آن پيرامون محيط و آموزان دانش با مستقيم ارتباط و همكاران كالس در حضور حاظل به 

 با بود، آزاد من وقت كه ،ييها زنگ در كه طريق بدين. آوردم دست به مشاهده طريق از را، خود اّطالعات

 فعاليت و ايشان يستدر روش و رفتم مي ها آن كالس به و كردم مي هماهنگ مختلف هاي پايه در همكارانم

 درس به نسبت آموزان دانش مندي عالقه ايجاد به منجر نظرم، به كه نكاتي و نموده مشاهده را آموزان دانش

 يابي-ارزش و آموزان دانش توسط نقش ايفاي روش از استفاده: مانند كردم، مي يادداشت را شد، مي رياضي

  . تدريس شروع ي نقطه تعيين جهت تشخيصي

  

      -امهن پرسش. ج

 تري-گسترده ي-دامنه ابراز به تا دهد مي اجازه دهنده-پاسخ به پاسخ-باز ي-نامه-پرسش كه، اين به توجه با 

 مسأله، حل جهت مناسب هاي حل-راه كسب براي اوليا، از خواهي-نظر منظور به. بپردازد خود نظرات از

 آموزان دانش ي-اوليا تمامي اختيار در سپس نموده تنظيم را بود، زير سؤاالت شامل كه اي--نامه-پرسش

 هايي روش چه با شما نظر به.      1: بود گونه بدين سؤاالت. نمايند مكتوب آن در را خود نظرات تا دادم قرار

 رياضي درس وضعيت از آگاهي جهت.      2 باشيم؟ داشته شاداب و نشاط با رياضي كالس توانيم مي

: بود چنين نظرخواهي، نامه-پرسش به اوليا پاسخ از نمونه چند دهيد؟ مي پيشنهاد را هايي روش چه فرزندتان

 فعاليت دفتر در آموزان دانش كالسي فعاليت نتايج يادداشت ديوار، روي آموزان دانش هاي فعاليت نصب

 طراحي آموزشگاه، در شاغل همكاران ويژه نيز، ديگر بازپاسخ نامه-پرسش يك اين، بر عالوه. آنان رياضي

 كمك وسايل توان مي چگونه.      1: بود چنين نامه،-پرسش اين سؤاالت. دادم قرار ايشان اختيار در و دهنمو

 را آموزان دانش منفي نگرش توان مي چگونه شما نظر به.      2 نمود؟ جذاب آموزان دانش براي را آموزشي

 ساخت: بود چنين نامه،-پرسش هب همكاران پاسخ از اي-نمونه برد؟ بين از رياضي درس يادگيري به نسبت
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 بارش روش از استفاده عملكردي، تكاليف و ها فعاليت از استفاده آموزان، دانش توسط آموزشي كمك وسايل

  . رياضي مفاهيم از برخي تدريس در فكري

    مطالعه. د

 نمودم رتمشو رياضي، درس به آموزان دانش كردن-مند-عالقه چگونگي مورد در محترم اساتيد از تن چند با

 به كه نكاتي نظر، مورد هاي كتاب ي-مطالعه و تهيه از پس. كردند معرفي زمينه، اين در هايي كتاب ايشان و

  .  گردد مي اشاره ها آن به پيشنهادي هاي حل-راه در كه نموده يادداشت را بود مفيد و مناسب نظرم

  

  

  موضوع ادبيات    

 گرفتن نظر در با و نموده شناسايي رياضي درس با رابطه در را پژوهشگران و نظران صاحب آثار از برخي   

 استفاده ها آن از حاضر، پژوهش راستاي در تا نمودم نقد و تحليل بررسي، را ها آن خود، پژوهش خاص هدف

 بخش دو در ديگران، هاي يافته و پيشينه خصوص در را خود مطالعات و بررسي نتايج اساس، اين بر. نمايم

  . ام-نموده ارائه يعمل و نظري

   نظري پيشينه: الف 

 نيز، نويسندگان و مؤلفان بين در. است انكار قابل وغير آشكار ما ي-همه بر رياضي به افراد نياز ضرورت

 ارزشمندي مطالب زندگي، در آن كاربرد و رياضي مفاهيم يادگيري ضرورت خصوص در كه كساني  فراوانند

  : گردد مي اشاره آنان از برخي به زير در كه اند،-درآورده تحرير ي-رشته به را

 از قبل رياضيات آموزش« عنوان تحت خود كتاب در وي. دارد دقّت و نظم بر زيادي تأكيد) 1380(مبيني

 با همراه عاليق، و استعدادها ها، توانايي شناخت به رياضيات تدريس با كه است داشته بيان چنين »دبستان
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 و نظم پرورش با قطعاً ها، توانايي اين پرورش و رشد. يافت خواهيم دست ها آن پرورش و رشد جهت در سعي

 در ديدن، در دقّت و نظم شنيدن، در دقّت و نظم اطراف، به توجه در دقّت و نظم شد؛ خواهد آغاز دقّت

  . وزمرهر مسائل حل توانايي در دقّت و نظم ها، گيري تصميم ها، مسئوليت و ها بازي اجراي در رفتار، و گفتار

 تأليف »پيشرفته كشورهاي روش با دبستاني كودكان به رياضي آموزش« عنوان با كتابي ي--مطالعه از پس

 به پرداختن ضمن در و دارد تأكيد تدريس هاي-روش بر وي كه دريافتم) 1389( صفوي توسط شده

 رسيده نتيجه اين به آن، آموزش ي-زمينه در گوناگون هاي ديدگاه و رياضيات يادگيري در جديد تحوالت

 مطالعه، مورد كشورهاي با رياضي هاي مقوله و محتوا نظر از ايران مدارس در رياضيات آموزش كه است

 گنجانده پيشرفته هاي كشور رياضي هاي كتاب در كه مطالبي اغلب كه، معني اين به. ندارد اي-عمده تفاوت

 پيشرفته هاي كشور رياضي درس هاي كتاب اما،. ددارن وجود نيز ايران رياضي درسي هاي كتاب در اند،-شده

 بسيار ايران رياضي هاي كتاب از رياضيات آموزش فنون و ها روش و راهبردها رويكرد، هدف، انتخاب حيث از

  .    هستند تر-پيشرفته و تر-غني

  : عملي ي پيشينه. ب

 نكته، اين به توجه با. گردد مي ارهاش عمل در هاي پژوهش نتايج و ها يافته عناوين، از برخي به بخش اين در

 به منجر آن هاي-فعاليت به نسبت مثبت نگرش داشتن و رياضي درس به آموزان-دانش دادن اهميت كه

 از بسياري توجه شود،-مي ها-آن در خالقيت و اجتماعي هاي-همكاري افزايش نفس، به اعتماد افزايش

.       اند-داده قرار پژوهش و تحقيق مورد را موضوع اين كه طوري به است، شده جلب مهم امر اين به اندبير

 »دبستاني آموزان-دانش رياضي عملكرد و شناختي تحول« عنوان تحت ميداني پژوهشي در) 1380(آريافر

 مناطق ابتدايي پنجم تا سوم هاي-پايه آموزان-دانش از) پسر 40 و دختر40(نفر 80 آن آماري ي-جامعه كه

 بررسي و رياضي مفاهيم يادگيري اهميت خصوص در بحث از پس است، بوده تهران شهر ي-گانه19

 آموزان-دانش كه اين به توجه با: داشت اظهار وي. يافت دست ارزشمندي نتايج به مختلف، هاي-نظريه

 و فعاليت با همراه آموزش به دوره اين در است الزم دارند، قرار عيني عمليات ي مرحله در ابتدايي ي-دوره
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 مي مسائل، با عيني برخورد در آموزان-دانش صورت، اين در. شود داده اهميت ها-پديده و اشيا اب عمل

 بازآفريني را رياضي هاي-حل-راه و ها-فرمول تمرين، و تكرار از پس نهايت، در و كنند حل را ها-آن توانند

  .       نمايند

 دبستان پنجم پايه در رياضي درس به عالقه افزايش كارهاي-راه« عنوان با پژوهشي) 1385(زرندي ابراهيمي

 از استفاده: قبيل از مختلف كارهاي-راه اجراي از پس وي. است داده انجام »كرمان استان شاهد پسرانه

 آموزش فراگيران، بندي-گروه تدريس، فعال هاي-روش از استفاده مختلف، هاي-بازي جديد، هاي-فناوري

 به شده ياد آموزان-دانش مندي-عالقه بر عالوه توانست تشويق، از هاستفاد و ديگر دروس با رياضي تلفيقي

 مختلف مدارس در ايشان كارهاي-راه اغلب.  دهد افزايش نيز را آنان امتحاني نمرات ميانگين رياضي، درس

 بعضي براي آن، تهيه و داشته نياز مختلفي هاي-رسانه به كه جديد فناوري از استفاده ولي. بود اجرا قابل

 ولي. نداشت وجود نظر مورد  هاي-رسانه نيز، ما آموزشگاه در. نبود اجرا قابل باشد، نمي پذير امكان ارسمد

  .  نمود اجرا توان مي مختلف هاي-كتاب ي-مطالعه با و تغيير اندكي با را، ها-حل-راه بقيه

   تحقيق اهداف  

 گروهي طور به و يكديگر همكاري با انآموز دانش آن، طريق از و است اجتماعي فرايند يك رياضيات آموختن

 توجيه توضيح، جمعي، گفتگوي راه از نيز يادگيري هاي فرصت و سازند مي را خود رياضي هاي مهارت و دانش

 پرداختن از كلي هدف اساس، اين بر) 20،ص1389 صفوي،( آيد، مي پديد مفهوم، و معنا ي درباره مذاكره و

 بيان به. است بوده رياضي درس هاي فعاليت انجام به آموزان دانش مندي-عالقه افزايش پژوهش، اين به

 درس مفاهيم يادگيري به آموزان دانش مندي عالقه ميزان طرح، اجراي از پس كه بود اين هدف تر، روشن

 درصد 23/19 از اوليا كمك بدون تكاليف انجام به مندي عالقه ميزان درصد، 40 به درصد 92/26 از رياضي

 و يابد افزايش درصد 70به درصد 07/23 از عملكردي هاي فعاليت انجام به مندي عالقه ميزان ،درصد 50 به

 رياضيات كه اعتقاد اين با و. يابد كاهش صفر به درصد 76/30 از رياضي درس حذف به مندي عالقه ميزان

 است، مفيد و مؤثر اي وسيله گيري-تصميم توانايي رشد براي هم و انتقادي و خالق تفكر رشد براي هم



 

ن اقدام پژوهي ها با قيمت فقط اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اي

 www.asemankafinet.irچهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه نمائيد .

١٧ 

 

 نگرش ايجاد رياضي، مفاهيم عميق يادگيري رياضي، زنگ كردن نشاط با و جذاب: جمله از مقطعي اهداف

 پرورش مذكور، درس در آنان يابي-ارزش نتايج بهبود رياضي، درس يادگيري به نسبت آموزان دانش در مثبت

 زندگي در يادشده درس مفاهيم كاربرد يتواناي ايجاد رياضي، هاي فعاليت و ها تمرين انجام در آنان دقت

 يادگيري طريق از انديشيدن درست توانايي فكري، نظم پرورش خالقيت، و ابتكار ي-قوه تقويت روزمره،

  . است بوده مدنظر نيز رياضي، مفاهيم

    پيشنهادي هاي حل راه

 ها،-نامه-پرسش شده، نجاما تحقيقات و مجالت ها، كتاب مطالعه طريق از الزم هاي-داده گردآوري از پس  

 تجربه تبادل ضمن پرداخته، ها آن تحليل و تجزيه به همكاران، كالس ي-مشاهده و آموزان-دانش با مصاحبه

  :يافتم دست زير پيشنهادي هاي-حل راه به همكاران با

         شنيداري و ديداري حافظه تقويت و دّقت پرورش.   1 

 خوب ابتدا در بايد پس آوريم، خاطر به توانيم-نمي نبينيم خوب را زيچي تا است معتقد) 1389( بيگي ميرزا

 تمركز. است الزم كنجكاوي و كامل ذهني حضور شنيدن، خوب و ديدن خوب براي. دهيم آموزش را ديدن

 راه بايد فقط باشد، دقت و تمركز داراي تواند-مي فردي هر و بوده اكتسابي بلكه نيست ارثي يا ذاتي حواس،

 پرورش جهت الزم كارهاي-راه كه آن مگر افتد-نمي اتفاق مهم اين و ببرد كار به بگيرد، ياد را آن روش و

  .گيرد قرار فرد روي-پيش تمركز و دقّت

    هدفدار تمريني هاي-بازي اجراي.   2 

 و اعتماد پذيري، مشاركت آموزان،-دانش اجتماعي روابط بازي، در كه است معتقد) 1386(خاني-فضلي

 حل آموزي، تجربه مشاهده، چون-هم يادگيري فرآيندهاي رشد بازي،. شود-مي تقويت تعاون ي-روحيه

 آموزان دانش براي را يادگيري همه، از مهمتر و كند-مي تقويت آموزان-دانش در را خالقيت و مسأله
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 كه، دبودن كرده كسب را اي-تجربه چنين نيز،) 1385(ابراهيمي و)  1387(رضواني. سازد-مي بخش-لذّت

  . دارد آموزان دانش رياضي درس يادگيري ميزان در بسزايي تأثير تخصصي، هاي-بازي اجراي

   رياضي زنگ در نشاط و شادي ايجاد.   3  

 نقطه. است فضاسازي و مطلوب ارتباط ايجاد شروعي، هر ي-الزمه كه است معتقد) 1386(خاني-فضلي

. آورد وجود به آموزان-دانش در نشاط و هدفمندي با وأمت اي-انگيزه تا دارد نياز خاص هنرمندي به شروع

 وديعه به ها-آن در را كمال و علم يافتند، نشاط ها-دل كه هنگامي: «گويد مي االنوار بهار از اقتباس با وي

 ي-آماده حالتي چنين در ها-دل زيرا كنيد؛ وداع را ها-آن شدند، گريزان و تهي نشاط از هرگاه و بگذاريد

 با كه بود رسيده نتيجه اين به خود، پژوهش انجام از پس نيز) 1388(عزيزخاني.» نيستند لمع فراگيري

  .داد افزايش رياضي، درس به را آموزان-دانش مندي-عالقه توان-مي شاد، محيط ايجاد

 

  

 دروس در آموزان-دانش خالقيت پرورش جهت ابتكاري هاي-طرح از استفاده. 4

       رياضي

 و درخشان استعدادهاي پرورش كه، است عقيده اين بر خود، تحقيق از حاصل ايجنت در) 1382(كفاشي

 هاي پيشرفت كه هستند كساني خلّاق افراد كه چرا. است بوده مدارس هدف تاريخ، از اي دوره هر در خلّاق

 جوامع ي-همه در را تمدن پيشرفت كه هستند ها آن و هاست آن هاي كوشش مديون گوناگون علوم عظيم

 آينده از مثبتي تصاوير و دهيم پرورش را آموزان دانش تصور قدرت بتوانيم كه آن براي. دارند عهده به يبشر

  . دهيم پرورش را ها آن خلّاقيت بايد باشيم، داشته خلّاق ي

 كه را زير هاي-فعاليت آموزان، دانش در مسئله حل توانايي وافزايش خلّاقيت پرورش منظور به و اساس اين بر

  : نمودم پيشنهاد را باشد، مي قبل هاي-سال در خود تجربيات لحاص
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 تر-بيش ي-عالقه و انگيزه ايجاد و خالقيت دقّت، پرورش منظور به دان رياضيدانش آموزان  انجمن تشكيل

 فعاليت كنترل و نظارت بر عالوه تا شود تشكيل انجمني ها،-فعاليت صحيح انجام به نسبت آموزان-دانش

 نيز رياضي تكاليف و ها فعاليت نوع ي-كننده تعيين حتي و سؤال چند طراح گاهي ديگر، آموزان-دانش

 از قبل البته. شوند افتخاري معلم شان، دوستان به آموزش جهت توانند-مي انجمن اين اعضاي. باشند

  .   شوند آشنا خود وظايف با آنان تا نموده تنظيم معين هاي شاخص با قراردادي انجمن، اعضاي انتخاب

         ها حل راه انتخاب  

 به رو، اين از. داشت خاصي دقّت به نياز گوناگون، پيشنهادي هاي-حل راه ميان از حل راه چندين انتخاب

 شك، بدون. كنم بررسي را رياضي آموزش اهداف ديگر بار ها،-حل راه انتخاب از قبل ديدم، شايسته و جا

 راه اثربخشي توان و قدرت به بستگي شد،-مي حاصل ودموج وضعيت در كه تغييري و موفقيت ميزان

 پيشنهادي، هاي-حل راه ميان از رياضي آموزش اهداف به توجه و دقّت با اساس، اين بر. داشت ها-حل

 هم در را، بودند مرتبط يكديگر با كه ها حل راه از بعضي است، ذكر قابل. نمودم انتخاب را ها-آن از برخي

 چند يا يك زير، هاي-حل راه از كدام هر بطن در چنين، هم. نمودم ارائه حل راه يك بقال در و كرده ادغام

 به نوعي به كدام هر كه چرا. نداشت زماني ترتيب نيز، ها-آن انجام و بود شده نهفته رياضي آموزش هدف

  :است زير شرح به انتخابي هاي حل راه. بودند شده تنيده هم در و مرتبط يكديگر

  ؛... و تكويني يابي-ارزش تدريس، روش تعيين تشخيصي، يابي-ارزش منظور به جدولي نظيمت.       1 

 به رساني اطالع جهت رياضي درس در آموزان دانش عملكردي هاي فعاليت يابي-ارزش فرم تنظيم.       2 

  اوليا؛

  ؛ رياضي هاي فعاليت انجام از دروني لذّت و انگيزه ايجاد جهت ژتوني تشويق.       3 

 دانش در مثبت ي پنداره خود و خالقيت ايجاد جهت دان-رياضي دانش آموزان انجمن تشكيل.       4 

  آموزان؛
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 و رياضي محتواي درك توانايي ايجاد جهت رياضي عملي - علمي كارگاه به رياضي كالس تبديل.       5 

  :زير هاي فعاليت انجام

 آموخته مفاهيم و ها مهارت كاربرد منظور به آموزان دانش توسط آموزشي كمك وسايل ساخت.      5-1 

  شده؛

 آموزان دانش عاليق و نيازها فردي، هاي تفاوت براساس تكاليف و عملكردي هاي فعاليت ي-ارائه.   5-2 

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

  دروس ساير با

 با همراه) سنجي والدين و سنجي همسال سنجي، خود(  اي اليه روش به ها فعاليت يابي ارزش.   5-3 

  پذيري؛ انتقاد ي-روحيه تقويت و انديشيدن درست توانايي منظور به مناسب هاي-بازخورد ي-ارائه

 شنيداري و ديداري ي حافظه تقويت و دقت پرورش منظور به هدفدار تمريني هاي بازي انجام.   5-4 

  ها؛-آن در نشاط وايجاد فراگيران

 ايجاد منظور به آموزان، دانش توسط ساز دست وسايل و عملكردي هاي فعاليت از نمايشگاه برگزاري.   5-5 

  .   نياز حد در تخميني و ذهني محاسبات انجام در توانايي ايجاد چنين-هم ساز، دست وسايل ساخت به عالقه

   ها لح راه به بخشي اعتبار  

 ي-همه. باشد-مي پژوهي اقدام يك بخش ترين-مهم ها،-حل-راه اجراي انتخابي هاي-حل راه اجراي 

 اين در ها-كار-راه اجراي كه جا-آن از. دارد مؤثر هاي حل-راه اجراي به بستگي پژوه اقدام زحمات و ها-تالش

 اجرا به فراوان، نظر دقّت با را، ها-حل-راه تك تك تا شدم آن بر بود، بسيار توجه نيازمند تحقيق، از نوع

  :باشد-مي زير شرح به آن گزارش كه درآورم
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    غيره و تدريس روش تعيين تشخيصي، ارزشيابي منظور به جدولي تنظيم.  1 

 در همكارانم به و كرده تنظيم را جدولي تمرين، تا تدريس از فعاليت هر انجام براي آمادگي منظور به

 و كرده چاپ را آن تغيير، اندكي با سپس كردند، استقبال جدول اين از نيز ايشان نمودم، ارائه ديگر هاي پايه

 حاضر كالس در كامل آمادگي و آگاهي با بعد نمودم، مي تكميل را مذكور جدول ابتدا فعاليتي، هر از قبل

 در نظر مورد اتنك نظر، مورد مفهوم و هدف با متناسب تدريس روش شده، ياد جدول از استفاده با. شدم مي

 از مفهوم، هر تدريس براي. نمودم مي مشخص را تدريس شروع ي-نقطه چنين،-هم و تشخيصي ارزشيابي

 به را گويي داستان و فكري بارش روش متر، سانتي و متر معرفي براي: مثالً كردم، مي استفاده خاصي روش

   بردم مي كار

        زانآمو دانش توسط نقش ايفاي روش از استفاده.   1-1 

 يك بار هر ،. نمودم-مي استفاده نقش ايفاي روش از رياضي، مفاهيم از بعضي يادگيري تسريع و تسهيل براي

 ايفاي فرصت طريق،  اين از تا كنم انتخاب پانتوميم، اجراي جهت را نفر يك و نمايش اجراي براي را گروه

 چنين،-هم. شود فراهم يكسان طور به موزانآ-دانش ي-همه براي اجتماعي، ارتباط و يادگيري تعميق نقش،

 هنگام جلسات، از يكي در.. كردم-مي راهنمايي را ها آن نياز، صورت در پانتوميم، و نمايش اجراي هنگام

 و ببينند را آموزان-دانش نمايش و آمده ما كالس به تا نمودم درخواست گرامي انهمكار از نمايش، اجراي

  . نمايند ارائه را خود نظر ش،رو اين اجراي چگونگي مورد در

  )2شواهد( مطلوب وضع توصيف

 به اي-عالقه تحصيلي سال اوايل در آموزان-دانش شد، اشاره موجود وضع توصيف بخش در كه همانطور 

 شده ياد درس ارزيابي نتايج در منفي تأثير امر اين و نداشتند آن به مربوط هاي-فعاليت و رياضي درس

 اجراي از پس و شده ياد تحصيلي سال پايان به مربوط كه مطلوب وضع يعني قسمت ينا در اما. بود گذاشته

  : گردد-مي ارائه زير شرح به كمي و كيفي هاي شاخص قالب در حاصله نتايج باشد،-مي ها-حل-راه
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 خود، ي-روزانه هاي يادداشت بررسي با تحصيلي سال اواخر در مطلوب وضع كيفي هاي شاخص. الف

 اسفند دي، هاي-ماه در كاغذي-ـ-مداد هاي-آزمون بررسي و آموزان دانش عملكردي هاي ليتفعا ي-مشاهده

 سؤاالت به اوليا پاسخ بررسي مصاحبه، سواالت به آموزان-دانش پاسخ بندي جمع ارديبهشت، و

 درس پيشرفت و آموزان دانش رياضي وتكاليف ها فعاليت انجام چگونگي مورد در نظرسنجي ي-نامه-پرسش

 عملكردي هاي-فعاليت از بازديد هنگام همكاران، از تن چند بازخورد بررسي  طرح احراي از پس شده،ياد

 بازديد هنگام آموزان، دانش هاي فعاليت مورد در همكاران، از تن چند نظر بررسي چنين هم آموزان-دانش

 و ها فعاليت رياضي، كار پوشه كالس، از بازديد از بعد آموزشگاه محترمه مدير بازخورد بررسي و نمايشگاه از

 بوده قبول قابل كاغذي ـ مداد آزمون نتايج. 1: كه گرديد مالحظه  نظر مورد درس كاغذي -مداد هاي آزمون

 تكاليف انجام در آموزان-دانش. 2. باشد-مي رياضي درس در آموزان-دانش بسيارخوب پيشرفت نشانگر و

 نتايج از. 4. دهند-مي نشان وافري ي-عالقه آن هاي-فعاليت و رياضي درس به. 3. دارند را الزم دقت رياضي

 تر-بيش. 6. دهند-مي انجام دقت به را عملكردي هاي-فعاليت. 5. هستند راضي كاغذي ـ مداد آزمون

 زندگي با حدودي تا. 7. دهند-مي انجام اوليا از گرفتن كمك بدون را رياضي آموزان،تكاليف دانش

 ساخت به. 9. اند-داشته نگه مرتب و تميز را، خود هاي-فعاليت ثبت دفتر. 8. هستند آشنا دانان-رياضي

 كارگاه در شاد، ي-روحيه با. 10. دهند-مي نشان زيادي عالقه رياضي درس به مربوط آموزشي كمك وسايل

 خرسندي ابراز آنان رياضي درس پيشرفت از آموزان-دانش اولياي. 11. شوند-مي حاضر رياضي عملي -علمي

 تكاليف و ها-فعاليت انجام در. 13. هستند آشنا زيادي حدودي تا زندگي در رياضي كاربرد با. 12. نندك-مي

  . كنند-مي كمك يكديگر به رياضي هاي-فعاليت انجام هنگام. 14. دهند-مي ارائه نو هاي-ايده رياضي،

  مطلوب وضع كمي هاي شاخص. ب

 به كمي هاي شاخص قالب در قسمت اين در كه شد تفادهاس نيز ارقام و اعداد از مطلوب وضع تعيين براي 

 روزانه هاي يادداشت بررسي و مصاحبه سواالت به آموزان-دانش پاسخ بررسي از  :گردد مي ارائه زير شرح

 افزايش به آموزان، دانش هاي فعاليت از باز، ي مشاهده روش از استفاده با و طرح اجراي زمان طول در خودم
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 مجموع از زيرا. بردم پي شده ياد درس در فراگيران ارزيابي سطح ارتقاي و رياضي درس به آنان مندي-عالقه

 مفاهيم يادگيري به مند-عالقه نفر 10شد معلوم آنان با مصاحبه از پس ،مورد مطالعه آموزان-دانش نفر 26

 بخوانيم؟ رياضي ايه دانستني آزاد وقت در داريد دوست آيا. 1: بود چنين مصاحبه سؤاالت. اند-شده رياضي

 ي-مشاهده با چنين،-هم كنيم؟ تمرين و بررسي را رياضي مفاهيم اضافي، هاي-وقت در موافقيد آيا. 2

 نفر 26 از كه شد مشخص مربوطه، ليست چك بررسي و رياضي درس در فراگيران عملكردي هاي-فعاليت

 را مذكور هاي-فعاليت دقت با و دهستن عملكردي هاي-فعاليت انجام به مند-عالقه نفر 20، آموزان-دانش

 كمي ها-فعاليت از بعضي انجام در ولي اند-شده مند-عالقه نيز آموزان-دانش بقيه البته. دهند-مي انجام

 از كه دريافتم نيز سنجي نظر ي-نامه-پرسش به اوليا پاسخ بررسي با راستا، اين در. كنند-مي دقتي-بي

 اغلب البته. دهند مي انجام  را شان تكاليف خود اولياي كمك نبدو منزل، در نيمي آموزانم،-دانش مجموع

 و تكاليف كمكي، گونه هيچ بدون تعداد اين ولي دهند-مي انجام را منزل تكاليف خودشان شاگردان

 فراگيران كار ي-پوشه بررسي با اين، بر عالوه. دهند-مي انجام دقت با و خوبي به را منزل هاي-فعاليت

 كه داشتند اظهار چنين آنان شده،  انجام هاي-فعاليت ي-مشاهده و كارانهم از تن چند توسط

 رياضي، درس به آنها ي-عالقه افزايش بر عالوه امر، اين. اند-داده انجام را ها-فعاليت عالقه با آموزان-دانش

  .        باشد-مي نيز شده، ياد درس در فراگيران عميق يادگيري بيانگر

  نتيجه گيري

 انجام و رياضي درس به آموزان-دانش مندي عالقه افزايش كارهاي-راه آن، عنوان كه اضرح تحقيق در 

 مفاهيم يادگيري به مندي-عالقه بر عالوه آموزان،-دانش تر بيش است، بوده آن، عملكردي هاي-فعاليت

 خودشان از زيادي ي-عالقه نيز، عملكردي هاي-فعاليت انجام به اوليا، كمك بدون تكاليف انجام و رياضي

 نوآوري و خالقيت قدرت از و شده برخوردار خوبي دقت از ها،-فعاليت انجام در كه آن ضمن دهند،-مي نشان

 مقياس در آموزان-دانش فراواني شود مي مشاهده چنين-هم. كنند-مي استفاده زيادي حدودي تا نيز خود

 7 به 92-93تحصيلي سال ابتداي رد عالي) درصد 69/7( نفر 2 از: كاغذي ـ مداد  هاي-آزمون بندي-درجه
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) درصد 38/15(نفر 4از ،)درصد 61/34(نفر 10 به خوب بسيار) درصد 53/11(نفر 3از ،)درصد 92/26(نفر

) درصد 38/15(نفر 4از و) درصد 76/7( نفر 2 به متوسط) درصد 50(نفر 13از ،)درصد 92/26(نفر 7به خوب

 كاغذي، -مداد هاي آزمون از آمده دست به نتايج. اند-هرسيد شده ياد تحصيلي سال اواخر در صفر به ضعيف

 فراگيران ساز دست وسايل و ها فعاليت نمايشگاه از همكاران بازديد آموزان،-دانش اولياي و همكاران نظرات

 به رسيدن در طرح اين مطلوبيت گواه آموزشگاه همحترم مدير توسط آنان، رياضي كار ي-پوشه بررسي و

  .    اشدب مي نظر مورد هدف

 هر هدف با متناسب هاي فعاليت نوع و تدريس هاي روش تنوع: كه گرفت، نتيجه چنين توان مي پايان در 

 در كه-طور همان. دارد بسزايي تأثير رياضي هاي-فعاليت انجام به آموزان دانش مندي-عالقه ايجاد در درس،

 كرده اجرا نظر مورد هدف به رسيدن جهت ار كارهايي راه پژوهشگران، از هريك شد، اشاره كارها راه اجراي

 بود رسيده نتيجه اين به خود پژوهش در) 1388(آقايي چون هم. بودند يافته دست مطلوبي نتايج به و بودند

 مؤثر آموزان-دانش مشكالت حل در موجود، امكانات تمامي از استفاده و فردي هاي تفاوت به توجه كه

 هاي فعاليت و تكاليف ي-ارائه براي كه يافتم دست نتيجه اين به طرح، اجراي از پس نيز من باشد،-مي

 تأثير نيز، آنان عاليق و نيازها گرفتن نظر در فردي، هاي تفاوت به توجه بر عالوه آموزان، دانش به عملكردي

 نتيجه اين به چنين هم. دارد آن هاي-فعاليت انجام و رياضي درس به فراگيران نمودن مند-عالقه در زيادي

 هاي بازي قالب در آموزان، دانش توجه و دقت پرورش و شنيداري، و ديداري حافظه تقويت كه يافتم دست

  .   دارد رياضي درس عملكردي هاي فعاليت انجام به آنان مندي عالقه افزايش در بسزايي تأثير هدفدار،

  پيشنهادات

  :درس كالس داخل تجربيات و  دبير نظر مورد موارد از نكاتي

 را مورد اين من. بدهد را سواالتي پاسخ و بگيرد ياد را رياضي تواند مي كه بداند بايد آموز انشد  - 1

 دارند، مشكل رياضي با كه هايي بچه بخصوص كند مي حل را سوال يك آموزي دانش وقتي. ام كرده تجربه

 تا كنيم كنترل را ها آن بايد كه طوري به دهند، مي سر شادي فرياد آگاه ناخود و آيند مي ذوق سر بر



 

ن اقدام پژوهي ها با قيمت فقط اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اي

 www.asemankafinet.irچهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه نمائيد .

٢٥ 

 

 به پزشك ، مادرش ي گفته به كه.  كردم تجربه آموزي دانش با امسال من را مورد اين و. نريزد هم به كالس

  .است كمتر سنش هم هاي بچه بقيه از او يادگيري بود گفته او

 كه دكنن مي ابراز فراگيران از بعضي.باشد سوال درگير هم با حسش چند بايد كالس سر آموز دانش  - 2

 آن كه ام شده متوجه كه صورتي در.نكنيد پاك را تخته لطفا. نويسيم مي بعد دهيم مي گوش اول ما خانم: 

 هستند تخته به رو آنكه با گاهي و  شده خانواده و خانه مسائل درگير ذهنشان ، سوال حل زمان آن در ها

  .كنند مي مرور را خاطراتشان و ندارند حضور كالس در عمال ولي

 تصحيح هم را سوال دادن گوش همراه بايد كه كنم مي تاكيد آموزان دانش به هميشه من رو اين از  - 3

 روي كه كسي و ديگر آموزان دانش همراه و آورده بدست را مسئله داخل عمليات پاسخ همچنين و كرده

  .كند گفتگو هم و باشد درگير دستش هم ، دهد گوش هم يعني. دهد جواب نويسد مي تخته
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