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  مقدمه:

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

بسياري از دانش آموزان به داليل گوناگون از جمله تحصيلي به دانستن و درك آن احتياج دارند. 

شيوه تدريس آموزگار، تجربه هاي ناموفق، فشارهاي والدين، كم تمريني و دشواري در يادگيري 

مفاهيم رياضي چنان از اين درس دچار ترس و اضطراب مي شوند و از خود مقاومت نشان مي 

وانند انجام دهند. در حالي كه امروزه با توجه دهند كه گاهي ساده ترين اعمال رياضي را هم نمي ت

به تسلط رشته رياضي بر علوم و تكنولوژي جديد ضرورت بيشتري براي يادگيري اين علم و فهم 

و درك قوانين آن حس مي شود. از اين رو آنچه آموزگاران نياز به دانستن آن دارند، ساده سازي 

و ارائه تمرين ها و مثال هاي گوناگون است ومهم تر در مفاهيم، تاكيد بر مباني اوليه علم رياضي 

از همه اينها ايجاد انگيزه است و بهترين انگيزه كه مخصوصا در يادگيري و عالقه به رياضي نقش 

عمومي ايفا مي كند بيان ريشه هاي تاريخي و بيان تارخ رياضيات در پيشرفت رياضي مي باشد.به 

و كارآمد ترين مواد درسي  اضي، يكي از اثربخش ترينطور خالصه مي توان گفت كه مفاهيم ري

 د.باش مي
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 بيان مساله و توصيف وضع موجود:

  . بودموظيفه ، مشغول به انجام ششمگار با سمت آموز 93- 94، در سال تحصيلي    اينجانب 

آموزان در زنگ رياضي، توجه ما را به  صيلي ياد شده، همواره رفتار دانشتح سال اوايل از

 رفته درهم هايچهره شاهد زنگ، اين در كه معنا بدان. كردمي جلب خود وضوعي از اين قرار بهم

 برخي كردند،مي صحبت يكديگر با زنگ اين در آموزان دانش از بعضي. بوديم آنان يحوصله بي و

را  آموزان سرشانگرفتند، چند تا ازدانشي بيرون رفتن از كالس را مياجازه مورد بي ها آن از

 انجام هنگام و   آوردندشان را نميروي ميز خود گذاشته چرت مي زدند.گاهي اوقات كتاب رياضي

- كم كند، مي متعجب را ما چيز هر از بيش چه آن واقع در.  رفتندمي راه كالس در دائم   و هاتمرين

-پر  ال وهاي ديگر فع ها در زنگتوجهي آنان نسبت به درس رياضي بود. زيرا آنو بي تحركي

 نشان خود از زيادي رغبت و ميل ديگر هايدرس به مربوط هاي فعاليت دادن انجام براي و تحرّكند

بر  عالوه رياضي دركالس   اما دهند،مي انجام تميز و كامل خوبي، به را نظر مورد هايفعاليت و داده 

-رتب انجام نمي دهند! همهاي مربوطه را نيز كامل و مفعال هستند، تكاليف و فعاليتاين كه غير

آموزي را شود، و زماني كه دانش  ي كالس،كسي داوطلب نميچنين، براي حل تمرين روي تخته

زنيم تا تمريني را حل كند، چندان رغبتي براي انجام تمرين از خود نشان نمي دهد. در  صدا مي

نه تنها به دهد! فراگيران ياد شده صورت نوشتن پاسخ نادرست هم، هيچ كس نظري نمي

ي كالس توجهي نمي كنند، بلكه به كتاب خود هم توجهي ندارند هاي انجام شده روي تخته تمرين

هاي ناصحيح را اصالح كنند. اين امر نشان دهنده ي آن بود كه اصالً دقت و توجه كافي را  تا پاسخ

اي نادرست و ناقص ندارند. با توجه به تذكرات زيادي كه به آن ها مي دهيم باز هم شاهد پاسخ ه

تمرين هاي رياضي هستم. از اين رو، وضعيت موجود واقعاً برايم رنج آور است. از نتايج آزمون 

كاغذي نيز رضايت چنداني نداريم، به جز تعداد اندكي، بقيه دانش آموزان، پاسخ -هاي مداد
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س، تمرين ميشود، كه بيشتر سؤاالت در كالسؤاالت آزمون را ناقص يا نادرست مي نويسند، با اين

هاي ولي باز هم بي دقتي يا عدم يادگيري مفاهيم رياضي كامالً مشهود است. زماني كه فعاليت

دقت و نامرتب انجام حوصله، بيكنيم كه بيشود تا انجام دهند، مشاهده ميعملكردي ارائه مي

 متأثر هستند، توجهبي رياضي درس به نسبت قدر اين  ها از اول سال مي دهند. از اين كه آن

 همين به هستند، اعتنابي  نظر مورد درس به كه هست مشكلي حتماً كه   كنيممي احساس. شديم

 تعيين به موجود وضع تبيين از پس   بنابراين.شد جلب تربيش مسأله اين به ما توجه دليل

  :داريم مي بيان اينگونه را خود تحقيق عنوان  مي پردازيم. خود  مساله

عالقه به آن از سوي دانش آموزان كه منجر به ناتواني يادگيري  ميت اين درس عدمبا توجه به اه

آموزان،  شده،وهمچنين باعث افت تحصيلي و اتالف بودجه شده و به سرزنش و تحقير دانش

شان را نيز به تشكيل خودپنداره ي ضعيف و كاهش عزت نفس آنان انجاميده و سالمت روان

 احساس و خود شغلي تعهد و الهي خطير يوظيفه اساس بر و رو، اين ،از  اندازد مخاطره مي

   .براييم مشكل اين رفع صدد در ميكنيم  سعي داريم، آموزانمان دانش برابر در كه مسئوليتي

يابي نموده و سپس به ت به درس رياضي ريشهنسب را   آنان گي عالقه بي علل ابتدا گرفتيم تصميم

 از استعانت با كه بود اين ابتدايي اول  ما به عنوان آموزگار پايهي حل آن مبادرت ورزيم. انگيزه

 چنينهم و پرداخته شده ايجاد موانع بررسي به همكاران، نظرات نقطه از استفاده و متعال خداوند

كارهاي ابتكاري، عالوه بر ايجاد و افزايش بيات و راهتجر گوناگون، هاي روش از منديبهره با

هايي را در رابطه با اين درس مهم ايجاد كنيم و همچنين  درس رياضي، مهارت مندي آنان به عالقه

مندي آنان در به كار گيري مفاهيم رياضي در زندگي  هاي مناسبي را جهت عالقه ها و طرح روش

آموزان  شد اين بود؛ با توجه به محور بودن دانش اي كه برايم مطرح ميروزمره فراهم نماييم.مسأله

توان ارائه  كارهاي عملي را مياي كالس، در راستاي هدف اين اقدام پژوهي چه راهه در فعاليت



 2500اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٦ 

 

هاي مربوط به آن بيشتر شود؟ به  آموزان به درس رياضي و فعاليت مندي دانش نمود تا ميزان عالقه

ي مناسبي براي شركت فعال توان، زمينههايي ميتر، با استفاده از چه روشعبارت روشن

  هاي مربوط به درس رياضي فراهم نمود . انجام فعاليتفراگيران در 

  

  (شواهد يك):ها وري دادهگرد آ

  الف. مصاحبه:

هاي مختلف كه وقت آزاد  تر، چند سؤال را تنظيم كرديم و در زنگبه منظور كسب اطالعات مفيد

  پرسيديم. سؤاالت چنين بود: آموزان مي داشتيم، از دانش

  س رياضي را با نشاط كرد؟به نظر شما چگونه مي شود كال- 1

  به نظر شما چگونه مي شود يادگيري رياضي را برايتان آسان تر سازم؟-2

  آموزان، چنين بود: چند نمونه از پاسخ دانش

  رياضي درس مفهوم با مرتبط زيباي تصاوير از استفاده  *

  * استفاده از شعر در تدريس

   نمايش  اجراي و بازي از استفاده  *
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  ب. مشاهده :

ها، برخي  آموزان و محيط پيرامون آن لحاظ حضور در كالس همكاران و ارتباط مستقيم با دانشبه 

هاي ورزش، كه  از اطّالعات خود را، از طريق مشاهده به دست آورديم. بدين طريق كه در زنگ

 كالس به و كرديم مي هماهنگ مختلف هاي پايه در همكارانمان با بود، آزاد ما  مربي داشتيم و وقت

 به كه نكاتي و نموده مشاهده را آموزان دانش فعاليت و ايشان تدريس روش و رفتيم مي ها آن

 يادداشت را شد، مي رياضي درس به نسبت آموزان دانش مندي عالقه ايجاد به منجر نظرمان،

يابي تشخيصي جهت آموزان و ارزش تفاده از روش ايفاي نقش توسط دانشاس: مانند كرديم، مي

  ه ي شروع تدريس.تعيين نقط

  :ج. پرسش نامه

. شديم جويا را آنها نظرات ما و بود همكارانمان نظر  سواالت ما در بخش پرسشنامه،مربوط به

  :است گونه بدين ما سؤاالت

  توانيم كالس رياضي با نشاط و شاداب داشته باشيم؟ هايي مي به نظر شما با چه روش  .1

  دهيد؟ هايي را پيشنهاد مي تان چه روشجهت آگاهي از وضعيت درس رياضي فرزند. 2

  نمود؟ جذاب اول  آموزان پايه توان وسايل كمك آموزشي را براي دانش چگونه مي  .3

آموزان را نسبت به يادگيري درس رياضي از بين  توان نگرش منفي دانش به نظر شما چگونه مي  .4

  برد؟

  نامه، چنين بود:اي از پاسخ همكاران به پرسشنمونه
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  آموزان، دانش توسط آموزشي كمك وسايل ساخت  *

  *استفاده از روش هاي گروهي و مشاركتي در تدريس برخي از مفاهيم رياضي.
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 تجزيه وتحليل وتفسير داده هاي اوليه:

بر اساس داده هايي كه از سه روش مصاحبه،مشاهده و پرسشنامه كسب كرديم، اين داده ها را 

  عات مفيد و مورد نظر تبديل نموديم:اين گونه تفسير و به اطال

   ،هم آموزان دانش هم كه  اين مشكل يكي از مشكالت مشترك در همه كالس ها مي باشد

 شديم متوجه پژوهان اقدام ما. هستند مساله اين كردن برطرف   مشتاق معلمان هم و والدينشان

 موثر اضيري درس به نسبت شاگردان عالقگي بي و توجهي بي در كه مهمي عامل كه

 كه است  همچنين نحوه تدريس معلم و رياضي درس بودن انتزاعي و بودن روح بي و ،خشك  است

 در آنها نمودن فعال و   محور آموز دانش و نوين روشهاي   از ،استفاده خود خالقيت با بايد معلم

 اب درس اين تلفيق همچنين و تمرينات و مسايل كردن كاربردي و كالس از خارج نيز و كالس

ته و دانش آموزان را نسبت به اين ساخ  برطرف را مزاحم عامل اين...  و نمايش ،اجراي نقاشي،شعر

  درس عالقه مند(تر) سازد.

  :حل  انتخاب واجراي راه

  راه حل هاي انتخابي به شرح زير است:

 روش تعيين تشخيصي، يابيارزش و حيطه سه در اهداف شامل  ( مدون درس طرح  تنظيم -1

  ...)و  تكويني يابيزشار تدريس،

  نگيزه و ايجاد لذت از انجام فعاليت هاي رياضي ؛ا ايجاد جهت  ارايه كارت امتياز -2

آموزان به منظور كاربرد مهارت ها و مفاهيم  ساخت وسايل كمك آموزشي توسط دانش -3

  آموخته شده؛
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 جهت آموزان نشدا عاليق و نيازها فردي، هاي تفاوت براساس تكاليف  ها و ي فعاليتارائه- 4

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

  رابطه با ساير دروس ؛

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

  ها؛فراگيران وايجاد نشاط در آن

راهكارهاي مطرح شده را به اجرا گذاشته كه گزارشي از آن را ذيل  در گام بعدي سعي كرديم

  آورده ايم:

  :  درس طرح  تنظيم   -1

 حاضر كالس در كامل آمادگي و آگاهي با بعد نموديم، ارائه را  مهم عمل  ما اقدام پژوهان اين

 كاتن نظر، مورد مفهوم و هدف با متناسب تدريس روش شده، ياد طرح  از استفاده با. شديم مي

نموديم. براي  شروع تدريس را مشخص مي ينقطه چنين،هم و تشخيصي ارزشيابي در نظر مورد

كرديم، مثالً: براي معرفي مقايسه اعداد روش بارش  تدريس هر مفهوم، از روش خاصي استفاده مي

  فكري و داستان گويي را به كار مي برديم.

داستان گويي(خرگوش بازيگوش كه مي براي تدريس جمع و تفريق روي محور اعداد، از روش 

خواست، به مهماني برود ولي وسط راه يادش آمد، هديه اي كه براي دوستش خريده بود، را در 

مغازه ي فروشنده جاگذاشته و حاال بايد برگردد و هديه را بياورد و داستان هاي مشابه به اين 

) يا براي تدريس مفهوم پول و ارزش كرديم.داستان، براي جمع و تفريق روي محور اعداد بيان مي

هاي اجرا شده، اشاره  آن، از روش ايفاي نقش استفاده نموديم. در اين قسمت به دو نمونه از روش
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 بعضي يادگيري تسريع و تسهيل براي آموزان دانش توسط نقش ايفاي روش از استفاده  نماييم: مي

 آن؛ ارزش و پول مفهوم براي: مثالً. منموديمي استفاده نقش ايفاي روش از رياضي، مفاهيم از

ي مهربان به اجرا درآمد. بدين صورت كه در مورد پول و ارزش آن توضيح فروشنده نمايش

دانند  آموزان خواستيم هر چه در مورد پول و ارزش آن مي كوتاهي ارائه داده، سپس از دانش

هاي ديگر را دارند به كالس آموزان خواستيم، اگر پول كشوربگويند. در پايان جلسه از دانش

آورده و به دوستان خود نشان دهند. براي اجراي نمايش نيز، دو نفر داوطلب، به عنوان بازيگر 

شدند و پس از مشورت كوتاهي با يكديگر، نمايش خود را به اجرا درآوردند. به اين صورت انتخاب 

اجرا كردند. فروشنده، تعدادي  كه، يكي از دانش آموزان نقش فروشنده و ديگري نقش خريدار را

گل سر و پاك كن و مداد با قيمت هاي مختلف روي ميز چيده بود و خريدار با توجه به مقدار پولي 

شان، داوطلبين ديگري انتخاب مي شدند. كرد. بعد از تشويق توسط دوستانكه داشت، خريد مي

مفهوم پول و ارزش آن، جمع و عالوه بر اجراي نمايش، جهت يادگيري بعضي از مفاهيم مانند، 

 ها آن نياز، صورت در پانتوميم، و نمايش اجراي هنگام  تفريق روي محور اعداد و چند مورد ديگر.

- مي مشكل دچار خريد هنگام آموزان،دانش كار، راه اين اجراي ابتداي در. كرديممي راهنمايي را

  .كنندمي خريد قبل از ترراحت كرديم،مي مشاهده آن، از بعد مدتي ولي شدند،

  ارايه كارت امتياز به شاگردان :-2

 اين كه كرديم استفاده نيز جايزه و كارت نظير بيروني انگيزه ايجاد روشهاي از  محدود ميزان  به

 در پيشرفت يا مطلوب فعاليت يك انجام قبال در كه صورت اين به.شد واقع موثر حدودي تا روش

ايزه اي ج خود، كرده كسب امتيازات به توجه با آنها و داديم يم امتياز كارت آنها ،به رياضي درس

  از كمد انتخاب و تحويل مي گرفتند.
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آموزان به منظور تسريع در يادگيري مفاهيم و  توسط دانش ساخت وسايل كمك آموزشي  -3

  مندي در دانش آموزان به درس رياضي:ايجاد نشاط و عالقه

كرديم. بدان معنا كه، روز قبل، نام وسيله ن استفاده ميدر هنگام تدريس از وسايل دست ساز آنا

آموزان با اطّالع قبلي و با و لوازم مورد نياز را روي تخته كالس نوشته و در زنگ مورد نظر، دانش

ساختند. هم ي مورد نظر را ميآمدند و با راهنمايي الزم، وسيلهوسايل معرفي شده، به كارگاه مي

برده و به كردند. سپس وسيله ساخته شده را به منزل يكديگر كمك ميچنين در صورت نياز به 

 تا شد،مي دارينگه   آورده و در كمديدادند و روز بعد، آن را به كارگاه اولياي خودش نشان مي

 فراگيران، توسط آموزشي كمك وسايل ساخت با   .باشد دسترس در بعدي، هايفعاليت انجام براي

شد. چرا كه مي تقويت نيز آنان شنيداري يحافظه رياضي، درس به هعالق ايجاد بر عالوه

 براي حل راه اجراي بر نظارت  دادند.  ها و توضيحات ما گوش مي آموزان با دّقت، به راهنمايي دانش

 آورده را نياز مورد وسايل آموزان دانش ي همه داشتيم دقت آموزشي، كمك وسايل ساخت

فعاليت  ينحوه چنين هم. شد مي موكول ديگر روز به وسيله تساخ صورت، اين غير در باشند،

كرديم. زيرا در ساخت اولين وسيله آموزان را مشاهده نموده و در صورت نياز، راهنمايي ميدانش

مهارت زيادي نداشتند، ولي در مراحل بعدي، كار با چسب و قيچي و ... را آسان تر انجام مي 

  از خود بهتر استفاده مي كردند.دادند. هم چنين از وسايل دست س

  هاي فردي، نيازها و عاليق: ها و تكاليف فردي، براساس تفاوت ارائه ي فعاليت  -4

 دانش سطح در فقط آموزان، دانش به شده آموخته مفهوم داشتيم، سعي هميشه  آموزان دانش

 ابتدا كه صورت بدين  .يابد ارتقا نيز، كاربرد بخصوص و فهم و درك سطح به بلكه نماند، باقي

دادند. در اين روش، ها را، در گروه با هم انجام ميس فعاليتسپ شدند،مي بنديگروه آموزاندانش
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 هم   شد.عالوه بر يادگيري عميق مفهوم مورد نظر، حس همكاري و تعاون نيز در آنان تقويت مي

 براي كه ايگونه به بود، كاربردي   نوع از شد، مي ارائه فراگيران به منزل براي كه تكاليفي چنين

هاي تكميلي  كرديم و تمرين هاي كتاب اكتفا نمي ازه گيري، فقط به تمريناند مفهوم بهتر يادگيري

خواستيم جدول زير را در  آموزان مي گرفتيم. به عنوان مثال از دانش نيز، براي آنان در نظر مي

تر مفهوم ساعت، از ادگيري عميقدفتر فعاليت هاي رياضي بكشند و آن را تكميل كنند. براي ي

كرديم. با اين تفاوت كه زمان انجام بعضي ازكارها، مانند:  جدولي شبيه جدول باال استفاده مي

آموزان  نوشتند. براي تمرين جمع و تفريق از دانش خوردن غذا، نوشتن تكاليف و غيره را مي

ي همسايه سمت راست خانهي پالك ي پالك منزل خودشان را با شمارهخواستيم، شماره مي

ي همسايه سمت چپ تفريق كنند و در دفتر فعاليت رياضي خود ي پالك خانهجمع، و از شماره

تري در نظر بگيرم. به طور تر، تمرينات سادهآموزان ضعيف كردم براي دانش بنويسند. سعي مي

 و عدد با را، خانواده افراد كفش شماره خواستيم مي  ها  مثال؛ براي تمرين حروف نويسي، از آن

تر، تعداد انگشتان دست آموزان قوي خود بنويسند و دانش رياضي  فعاليت دفتر در حروف

ي دوستش، ابتدا جمع و سپس جواب را به عدد ي خود را، با تعداد انگشتان دست خانوادهخانواده

ي را در حياط و حروف بنويسند. براي يادگيري بهتر اندازه گيري طول، براي هر گروه، مكان

كرديم، تا بعد از گروه ي فوتبال، آبخوري و غيره را مشخص ميدبستان، مانند: لبه پنجره، دروازه

هاي مورد نظر را اندازه بندي، با استفاده از مترهايي كه چند جلسه قبل ساخته بودند، طول مكان

كه در » ص«، تعداد حرف خواستيم آموزان مي بگيرند.يا از روش تلفيقي استفاده كرده و از دانش

هاي رنگين كمان كتاب فارسي وجود دارد را، پيدا كنند تا عالوه بر  بچه   درس پرواز موج و درس

» ص«ها را با هم جمع، و سپس مقايسه كنند كه در كدام درس، حرف  نوشتن اين كلمات، تعداد آن

 آن ي عالقه دهند، انجام را افعاليته اين همگي تا شد سبب اقدامات اين  بيشتر به كار رفته است.

  ه فعاليت ها، افزايش يافت.گون اين انجام به ها
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  : هدفدار   انجام بازي هاي-5

بساز بساز چي "يكي از بازي هايي كه در اين مورد در حياط مدرسه انجام گرفت،استفاده از بازي 

و از آنها مي گروه مساوي تقسيم كرديم  2بود.به اين صورت كه دانش آموزان را به "بسازم 

خواستيم اعداد يا عاليم رياضي را با چينش و چگونگي قرارگيري كنار يكديگر بسازند كه با توجه 

به درستي چينش و سرعت عمل آنها امتياز مي داديم.همچنين با استفاده از وسايلي از 

 كه نمايند يمترس زمين روي را نظر مورد عاليم يا اعداد خواستيم مي آنها از   ... يا آفتابه  قبيل

  .بود جالب بسيار آنها براي

  توصيف وضع مطلوب(شواهد دو):

 الزم وبهره كرديم استفاده همكاران قبيل  از  صاحبنظران تجارب از سنجي اعتبار  در بررسي

 هاي فعاليت از(مشاهداتمان  با بررسي93-94ذكر است كه در اواخر سال تحصيلي قابل  .برديم را

 سواالت به آموزاندانش پاسخ بندي جمع و  كاغذيـمداد يهاآزمون بررسي و  )شاگردان

 هاي آزمون و  آموزاندانش عملكردي هايفعاليت و رياضي كاريپوشه از بازديد هنگام مصاحبه،

  :كه گرديد نظرمالحظه مورد درس كاغذي - مداد

زان در آمونتايج آزمون مداد ـ كاغذي قابل قبول بوده و نشانگر پيشرفت بسيارخوب دانش - 1

  باشد.(ارزشيابي توصيفي يك سطح و برخي حتي دو سطح رشد داشتند.)درس رياضي مي

  آموزان در انجام تكاليف رياضي دقت الزم را دارند.دانش -2

  دهند.ي وافري نشان ميهاي آن عالقهبه درس رياضي و فعاليت-3

  .هستند راضي  آنهاست، از نتايج آزمون مداد ـ كاغذي كه حاكي از پيشرفت -4
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  دهند.هاي عملكردي را به دقت انجام ميفعاليت-5

  دهند.آموزان،تكاليف رياضي را بدون كمك گرفتن از اوليا انجام مي تر دانشبيش- 6

  اند.دفتر رياضي خود را، تميز و مرتب نگه داشته - 7

  دهند.به ساخت وسايل كمك آموزشي مربوط به درس رياضي عالقه زيادي نشان مي- 8

  .دادند مي انجام را  حاضر كالسي فعاليتهاي  ي شاد،روحيهبا -9

  كنند.آموزان از پيشرفت درس رياضي آنان ابراز خرسندي مياولياي دانش- 10

  با كاربرد رياضي در زندگي تا حدودي زيادي آشنا هستند. -11

  كنند.هاي رياضي به يكديگر كمك ميهنگام انجام فعاليت - 12
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  ات تحقيق                                                                                                             نتايج و پيشنهاد

- ها، مجالت و تحقيقات انجام شده، پرسش هاي الزم از طريق مطالعه كتابپس از گردآوري داده

 ها آن تحليل و تجزيه به اران،همك  هاي كالس يمشاهده و آموزاندانش با مصاحبه  ها،نامه

 :يافتيم دست زير پيشنهادي هايحل راه به همكاران با تجربه تبادل ضمن پرداخته،

  د شادي و نشاط در زنگ رياضيايجا    .１１１１

ي هر شروعي، ايجاد ارتباط مطلوب و فضاسازي است. نقطه شروع به هنرمندي الزمه  .２

آموزان به وجود آورد. وي اط در دانشاي توأم با هدفمندي و نشخاص نياز دارد تا انگيزه

ها ها نشاط يافتند، علم و كمال را در آنهنگامي كه دل«با اقتباس از بهار االنوار مي گويد: 

ها در ها را وداع كنيد؛ زيرا دلبه وديعه بگذاريد و هرگاه از نشاط تهي و گريزان شدند، آن

مندي توان عالقهد محيط شاد، ميبا ايجا» ي فراگيري علم نيستند.ي آمادهچنين حالت

  آموزان را به درس رياضي، افزايش داد.دانش

  آموزان روي ديوار جهت تزئين كالس توسط آنان:نصب فعاليت دانش. 2

آموزان روي ديوار كالس، عالوه بر هاي دانشبه پيشنهاد چند تن از اوليا، نصب برخي از فعاليت

آموزان كالس، باعث ايجاد خودپنداره ي مثبت در دانش مرور مفاهيم رياضي، زيبا و جذاب شدن

  گردد.نيز مي

  ها :كاربرد شعر مرتبط با بعضي از فعاليت. 3



 2500اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

١٧ 

 

آموزان به  چنين برخي از دانشكاربرد شعر را براي يادگيري برخي مفاهيم پيشنهاد مي نمايد، هم

ساختگي يا داستان  منظور با نشاط شدن زنگ رياضي نيز، پيشنهاد دادند كه شعرهاي كوتاه

  مرتبط با فعاليت مورد نظر به كار برده شود.

  هاي درس رياضي:آموزان براي انجام فعاليتايجاد انگيزه در دانش. 4

شود، حل آموزان انجام ميهايي كه از سوي دانشهاي فكري و جسمي و فعاليتي آمادگينتيجه 

آورد كه د، همگي آثار و نتايجي را به بار ميباشيابي به آرامش و تعادل رواني ميمشكالت و دست

ها و ي نگرش و فعاليتساز و تعيين كننده چگونگي برخورد با مشكالت و نحوهدر آينده زمينه

  آموزان خواهد بود.هاي دانشگيريتصميم

  آموزروش ايفاي نقش توسط دانش استفاده از  .5

آموزان سهم بسزايي دارد، عي دانشهايي كه در تكوين شخصيت فردي و اجتمايكي از روش 

آموزان نسبت به كاربرد روش ايفاي نقش است. در حين ايفاي نقش، عالوه بر تثبيت نگرش دانش

هاي كالمي و ارتباط اجتماعي نيز تقويت شده و يادگيري مفاهيم رياضي مفاهيم رياضي، مهارت

  شود.تر ميعميق

  آموزان:يشرفت درس رياضي دانشاطالع رساني به اوليا جهت آمادگي از پ   .6

اي آموزان بتوانند از پيشرفت درس رياضي فرزندشان مطلع باشند، برنامهكه اولياي دانشبراي اين

هاي كالسي ها در منزل، از فعاليتتدارك داده شود تا عالوه بر كنترل و نظارت تكاليف و فعاليت

  آنان نيز آگاه شوند.

  ي آغاز تدريس:مفاهيم پيش نياز جهت تعيين نقطه يابي تشخيصي ازانجام ارزش. 7
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ي اجراي تدريس شايسته است، ي برخي از همكاران، قبل از وارد شدن به مرحلهطبق تجربه

ي ي شروع كار معلم، كجاست؟ زمينهيابي تشخيصي صورت بگيرد و مشخص شود كه نقطهارزش

هاي گيري مانند: پرسشابزار اندازهآموزان چيست؟ اين جاست كه معلم از طريق يك قبلي دانش

 موضوع هاي زمينهپيش و سنجدمي را آموزاندانش  هايدانستههاي مختلف، پيششفاهي و تمرين

  .دهدمي قرار توجه مورد تدريس اجراي طول در را آن نتايج و كندمي مطرح را تدريس

  در دروس رياضي :آموزان هاي ابتكاري جهت پرورش خالقيت دانشاستفاده از طرح   .8

پرورش استعدادهاي درخشان و خلّاق در هر دوره اي از تاريخ، هدف مدارس بوده است. چرا كه  

هاست و  هاي آن هاي عظيم علوم گوناگون مديون كوشش افراد خلّاق كساني هستند كه پيشرفت

بتوانيم  ي جوامع بشري به عهده دارند. براي آن كهها هستند كه پيشرفت تمدن را در همه آن

آموزان را پرورش دهيم و تصاوير مثبتي از آينده ي خلّاق داشته باشيم، بايد  قدرت تصور دانش

ها را پرورش دهيم. بر اين اساس و به منظور پرورش خلّاقيت وافزايش توانايي حل  خلّاقيت آن

مي باشد، را  هاي قبلهاي زير را كه حاصل تجربيات خود در سالآموزان، فعاليت مسئله در دانش

  پيشنهاد نمودم:

  تشكيل انجمن كودكان رياضي دان:. 9

آموزان نسبت به انجام تر دانشي بيشبه منظور پرورش دقّت، خالقيت و ايجاد انگيزه و عالقه

آموزان ديگر، ها، انجمني تشكيل شود تا عالوه بر نظارت و كنترل فعاليت دانشصحيح فعاليت

ها و تكاليف رياضي نيز باشند. اعضاي  ي نوع فعاليتتعيين كننده گاهي طراح چند سؤال و حتي

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

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

 كم يا انگيزگي بي و  توان گفت كه تقريبا در همه كالسها شاهد بي رغبتيبه طور خالصه مي 

 بعضي به اقدام با توان مي ولي هستيم رياضي درس به نسبت شاگردان از تعدادي انگيزگي

والدين و از همه مهم تر خود شاگردان اين  همچنين و همكاران ساير و معلم سوي از ها فعاليت

ين مرتفع ساختن اين مساله نياز به يك فعاليت دسته جمعي دارد مساله را برطرف ساخت.بنابرا

  كه دور از دسترس نيست.

  موانع ومشكالت احتمالي :

  از جمله مشكالت پيبش رو در اجراي اين تحقيق مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 سعك و محقق مستقيم مشاهدات( ما مشاهدات حين آموزان دانش  *بروز رفتار مصنوعي از سوي

  ...) و  نميشود گرفته آموزان دانش از فعاليت حين كه هايي

  كاغذي و ...)- *سوگيري محقق در برخي از مراحل تحقيق(از قبيل تصحيح آزمون هاي مداد

  *نبود جامعه آماري با اندازه مطلوب (تعداد كم شاگردان)

ن ، وجود مسايل *درگير شدن ساير عوامل وتاثير آنها در نتيجه تحقيق(از قبيل خستگي شاگردا

  ومشكالت خانوادگي و ...)

  و ...
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  پيشنهادات:

به شما عزيز خواننده پيشنهاد مي شود كه در انتخاب و اجراي اين موضوع اقدام پژوهي صبر و 

بردباري پيشه كرده و در اجراي تك تك مراحل دقت و تمركز الزم را مبناي كار قرار دهيد تا از به 

  لي كه از اعتبار تحقيق شما مي كاهد،جلوگيري شود.وجود آمدن هرگونه خطا و عام
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