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 چکیده

 تحصیلی سال در حاضر شپژوه

در پایه دوم  ...............................

آموز انجام شده نفر دانش 26. با فراوانی ........مدرسه....

فعال بودن توجهی و غیرگی، بیعالقهاست. مسأله ی مورد نظر، بی

های درس ریاضی و آموزان یادشده درانجام فعالیتاغلب دانش

ایج آزمون های عملکردی آنان بوده و هدف رضایت بخش نبودن نت

آموزان مندی دانشاز انجام این تحقیق، افزایش میزان عالقه

های پایه دوم دبستان یاد شده به درس ریاضی و انجام فعالیت

آن دردرس مورد نظر بوده است. بر این اساس، پژوهشگر با 

 های الزم، ازهای علمی به منظور کسب دادهاستفاده از روش

منابع گوناگون تحقیق مانند: همکاران و مدیر، سرگروه 

ها، ها، کتابآموزان و والدین آنآموزشی درس ریاضی، دانش

 نتایج ارزیابی و تحصیلی یکارنامه بررسی  مجالت، اینترنت،

 شناسایی جهت هاآن تحلیل و تجزیه به شده، برگزار هایآزمون

 پیشنهادی هایحلراه له و یافتنمسأ ایجاد در موثر عوامل

-حل راه میان از عملی راهکار چندین انتخاب به سپس. پرداخت
 بخشی اعتبار از پس گاه آن. ورزید مبادرت پیشنهادی های

 نمود اقدام انتخابی هایحلراه اجرای به پژوهش، گروه توسط

 یابیارزش منظور به جدولی تنظیم. 1: از بودند عبارت که

 کودکان انجمن تشکیل  .2روش تدریس تکوینی و تعیین و تشخیصی

-دانش عملکردی هایفعالیت یابیارزش فرم تنظیم. 3 دانریاضی
 ذکر به الزم. کودکان یویژه تلوزیونی یشبکه تنظیم آموزان

 تا گردید موفق پژوهشگر فوق، هایحلراه اجرای از پس است،

ا مفاهیم ریاضی ر یادگیری به مندعالقه آموزاندانش فراوانی

ایان سال پنفر در ۱۴نفر در اوایل سال تحصیلی به  7از 

تحصیلی برساند.در پایان این نتیجه به دست آمد که، استفاده 

های متنوع تدریس، متناسب با هدف هر درس، ارائه از روش

های آموزان با توجه به تفاوتهای عملکردی به دانشفعالیت

اسب، تقویت حافظه های منفردی، نیازها و عالیق آنان و تشویق
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دیداری و شنیداری، پرورش دقت و توجه فراگیران، در قالب 

مندی آنان به درس بازی های هدفدار، در افزایش میزان عالقه

های عملکردی آن، بسیار مؤثر بوده ریاضی و انجام فعالیت
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 :ها واژه کلید 
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 پایه دوم 

 

 

 

 

 

  مقدمه

مفاهیم ریاضی، یکی از اثربخش ترین و کارآمد ترین مواد    

 ریچارد ( به نقل از 1380باشد. به طوری که مبینی)درسی می

ریاضیات یکی از عالی ترین »گوید: انت، در این زمینه میکور

ان ی انسی ارادههای اندیشه ی آدمی است که منعکس کنندهتراوش

ی چنین بیان کنندهی سیر عقل و برهان و همو نشان دهنده

نقش بنیادی علم « ی بشر به کمال و زیبایی است.میزان عالقه

ریاضی در پیشبرد سایر علوم و فنون نیز مورد پذیرش همگان 

ی ریاضی های آموزشی در زمینهاست، به طوری که نرسیدن به هدف

به اهداف مربوط به  موجب ضعف ، ناتوانی و دست نیافتن

 (.15،ص1380پیشرفت علوم و فنون دیگر خواهد بود) مبینی،

گردد که نقش و جایگاه با توجه به مطالب یاد شده، آشکار می

درس ریاضی در زندگی انسان به چه میزان دارای اهمیت است. 

ی کمی از باشد آن است که، چرا عدهاما سؤال مهمی که مطرح می

مند می باشند؟ چرا نتایج س ریاضی عالقهآموزان به دردانش

یابی درس ریاضی اغلب فراگیران رضایت بخش نمی باشد؟ ارزش

آموزان در زنگ ریاضی دچار اضطراب و چرا بعضی از دانش
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شوند؟ چرا بعضی از آموزگاران در تدریس این درس نگرانی می

ها چیست و موفقی ت چندانی ندارند؟ به راستی دلیل این ناکامی

 عوامل آن کدامند؟

( در اقدام پژوهی 1388برخی از پژوهشگران، هم چون عزیزخانی)

چگونه توانستم با ایجاد محیطی شاد و فعال »که با عنوان 

آموزان کالس سوم مدرسه شهیدین فاطمی را میزان یادگیری دانش

انجام داده بود، با استفاده « در درس ریاضی افزایش دهم؟ 

توان تحقیق ، به این نتیجه رسید که میهای گوناگون از روش

آموزان، میزان با ایجاد محیط شاد و افزایش نشاط در دانش

 مندی آنان را در درس ریاضی افزایش داد.عالقه

شک، مهم ترین عاملی که در موفقیت یا ناکامی برخی از بی

معلمان در تدریس ریاضی ، نقش بسزایی دارد، مربوط به 

آموزان به درس یاد شده قه مند کردن دانش[ آنان در عال1روش]

و چگونگی ایجاد انگیزه و ارائه مطالب درسی به آنان 

 باشد.می

های کارراه »حاضر این است:  پژوهشبر این اساس، عنوان 

آموزان پایه دوم به درس ریاضی و مندی دانشافزایش عالقه

و هدف اصلی آن، ایجاد  « آن عملکردی هایفعالیت انجام 

آموزان یاد شده نسبت به درس انگیزه و افزایش عالقه در دانش

ریاضی و انجام فعالیت های عملکردی آن و پیشرفت فراگیران 

 کاغذی درس مورد نظر می باشد.-در آزمون های مداد

از سوی دیگر، این تحقیق در پی آن بود تا عالوه بر افزایش 

س ریاضی، میزان آموزان پایه دوم دبستان به درمندی دانشعالقه

های های عملکردی و فعالیتمهارت آنان را نیز در انجام آزمون

خارج از مدرسه، ارتقا بخشد. هم چنین سعی بر آن داشت تا 

میزان کاربرد مفاهیم ریاضی را در زندگی روزمره ی فراگیران 

افزایش داده، و به دلیل تلفیق درس یادشده با سایر دروس، 

های دیگر )فارسی، علوم، ر یادگیری درسآموزان دموفقیت دانش

 هنر و غیره( را نیز امکان پذیر سازد.
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 بیان وضع موجود

اینجانب ............با میزان تحصیالت کارشناسی در 

 سال در خدمت، ی سابقه سال......  رشته........ و

........... به عنوان آموزگار پایه دوم مشغول به تحصیلی

 میزان چنینهم و فرهنگی و اقتصادی نظر از تدریس بودم .

 قرار خوبی نسبتا   وضعیت در آموزاندانش هایخانواده سواد،

آموزان کالس اینجانب نیز با اساس، دانش این بر. داشتند

نفر، از این قاعده مستثنی نبوده و دارای وضعیت  26فراوانی 

آموزان این آموزشگاه بودند. خانوادگی مشابه با دیگر دانش

نظر وضعیت فیزیکی؛ آموزشگاه مذکور با بنای قدیمی شامل  از

آموزشگاه، اتاق امورتربیتی، ..کالس در دو طبقه بوده؛ دفتر

 دوم ی طبقه در وآزمایشگاه نمازخانه کالس،..  طبقه ی اول،

 کرده مشغول خود به را پژوهاقدام ذهن آنچه اما،. داشت قرار

 :است زیر شرح به ، بود

آموزان در تحصیلی یاد شده، همواره رفتار دانشدر اوایل سال 

کرد. بدان معنا که در زنگ ریاضی، توجه مرا به خود جلب می

ی آنان بودم. های درهم رفته و بی حوصلهاین زنگ، شاهد چهره

کردند، بعضی از دانش آموزان در این زنگ با یکدیگر صحبت می

-کالس را میی بیرون رفتن از برخی از آن ها بی مورد اجازه
آموزان سرشان را روی میز خود گذاشته گرفتند، چند تا ازدانش

آوردند و شان را نمیچرت می زدند.گاهی اوقات کتاب ریاضی

رفتند. در واقع ها، دائم در کالس راه میهنگام انجام تمرین

توجهی تحرکی و بیکرد، کمآن چه بیش از هر چیز مرا متعج ب می

های دیگر ها در زنگیاضی بود، زیرا آنآنان نسبت به درس ر

 به مربوط هایفعالی ت دادن انجام برای و بودند تحر کپر فعال و

-داده و فعالیتی دیگر میل و رغبت زیادی از خود نشان هادرس

  دادند، اماهای مورد نظر را به خوبی، کامل و تمیز انجام می
 و تکالیف ،بودند فعالغیر که این بر عالوه ریاضی درکالس

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

زدم تا تمرینی را حل کند، آموزی را صدا میزمانی که دانش

چندان رغبتی برای انجام تمرین از خود نشان نمی داد. در 

داد! فراگیران هم، هیچ کس نظری نمیصورت نوشتن پاسخ نادرست 

ی کالس های انجام شده روی تختهیاد شده نه تنها به تمرین
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توجهی نکرده بودند، بلکه به کتاب خود هم توجهی نداشتند تا 

های ناصحیح را اصالح کنند. این امر نشان دهنده ی آن پاسخ

بود که اصال  دقت و توجه کافی را نداشتند. با توجه به 

ات زیادی که به آن ها می دادم، باز هم شاهد پاسخ های تذکر

نادرست و ناقص تمرین های ریاضی بودم. از این رو، وضعیت 

موجود واقعا  برایم رنج آور بود. مگر می شود فراگیران در 

که هیچ فع ال بوده و یا اینتحرک و غیردرس ریاضی این قدر بی

باشند؟ از نتایج  ها نداشتهاعتراضی به جواب نادرست تمرین

کاغذی نیز رضایت چندانی نداشتم، به جز -آزمون های مداد

تعداد اندکی، بقیه دانش آموزان، پاسخ سؤاالت آزمون را ناقص 

که بیشتر سؤاالت در کالس، تمرین یا نادرست می نوشتند، با این

شد، ولی باز هم بی دقتی یا عدم یادگیری مفاهیم ریاضی می

شد های عملکردی ارائه میزمانی که فعالیت کامال  مشهود بود.

دقت و نامرتب حوصله، بیکردم که بیتا انجام دهند، مشاهده می

ها این قدر نسبت به درس ریاضی انجام می دهند. از این که آن

کردم حتما  مشکلی هست شدم. احساس میتوجه بودند، متأثر میبی

 توجهم دلیل همین به هستند، اعتنابی   نظر که به درس مورد

 .شد جلب تربیش مسأله این به

با توجه به این که درس ریاضی یکی از علوم پایه محسوب 

عالقه به این درس، منجر به ناتوانی یادگیری  شود، عدممی

شده، در نهایت، نه تنها باعث افت تحصیلی و اتالف بودجه 

آموزان، تشکیل شود، بلکه به سرزنش و تحقیر دانشمی

پنداره ی ضعیف و کاهش عزت نفس آنان انجامیده و سالمت خود

اندازد. و چه بسا آنان را به شان را نیز به مخاطره میروان

های دفاعی ناموفق بکشاند. این مشکالت، از مدرسه و مکانیزم

آموزان، به خانه و خانواده کشانده شده و اضطراب و دانش

-این ی و حاصل همه پراکندناخشنودی را در همه فضای زندگی می
 وارد جامعه روانی بهداشت به که است سختی آسیب ها،

 (.7،ص1384تبریزی،)شودمی

ی خطیر الهی و تعهد شغلی خود و از این رو، و بر اساس وظیفه

آموزانم داشتم، سعی کردم احساس مسئولیتی که در برابر دانش

را طور که پزشک ابتدا بیمار مانند یک پزشک عمل کنم. همان

ای که دارد، به خوبی معاینه نموده و بر اساس علم و تجربه

علت بیماری را تشخیص داده و از طریق آزمایشات پاراکلینیکی 
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به اطمینان در تشخیص خود، دست یافته و پس از آن، درمان 

کند، من نیز تصمیم گرفتم ابتدا علل صحیح را آغاز می

 سپس و نموده یابیریشه ریاضی درس به نسبت را گی آنان عالقهبی

 پایه آموزگار عنوان به من یانگیزه. ورزم مبادرت آن حل به

ین بود که با استعانت از خداوند متعال و ا ابتدایی دوم

استفاده از نقطه نظرات همکاران، به بررسی موانع ایجاد شده 

های گوناگون، تجربیات مندی از روشچنین با بهرهپرداخته و هم

مندی ی ابتکاری، عالوه بر ایجاد و افزایش عالقهکارهاو راه

هایی را در رابطه با این درس مهم آنان به درس ریاضی، مهارت

های مناسبی را جهت ها و طرحایجاد کنم و همچنین روش

مندی آنان در به کار گیری مفاهیم ریاضی در زندگی عالقه

ن بود؛ شد ایای که برایم مطرح میروزمره فراهم نمایم.مسأله

های کالس، در آموزان در فعالیتبا توجه به محور بودن دانش

توان ارائه کارهای عملی را میچه راه پژوهش راستای هدف این 

آموزان به درس ریاضی و مندی دانشنمود تا میزان عالقه

تر، با های مربوط به آن بیشتر شود؟ به عبارت روشنفعالیت

ی مناسبی برای شرکت ان، زمینهتوهایی میاستفاده از چه روش

های مربوط به درس ریاضی فعال فراگیران در انجام فعالیت

 در پژوهش  فراهم نمود؟ بنابراین، در تحقیق حاضر که از نوع

 ابزار از استفاده با تا بودم آن پی در است، بوده عمل

 عوامل شناسایی هدف با الزم یهاداده آوری جمع به علمی معتبر

 نیاز مورد هایحلراه به یابیدست و مسأله ایجاد بر مؤثر

عتبار بخشی ا و انتخاب از پس تا پرداخته، آن حل برای

 ها بپردازم.مناسب، به اجرای آن

 اهداف تحقیق

 هدف اصلی :

بر این اساس، هدف کلی از پرداختن به این پژوهش، افزایش 

بوده  های درس ریاضیآموزان به انجام فعالیتمندی دانشعالقه

است. به بیان روشن تر، هدف این بود که پس از اجرای طرح، 

میزان عالقه مندی دانش آموزان به یادگیری مفاهیم درس ریاضی 

درصد، میزان عالقه مندی به انجام  40درصد به  92/26از 

درصد، میزان  50درصد به  23/19تکالیف بدون کمک اولیا از 
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 70درصد به 07/23لکردی از عالقه مندی به انجام فعالیت های عم

 درصد افزایش یابد.

 اهداف جزئی :

بررسی علل بی عالقگی دانش آموزان پایه دوم به درس ریاضی و 

 انجام فعالیت های آن

بکارگیری روش هایی جهت عالقمند کردن دانش آموزان به درس 

 ریاضی دوم و فعالیت های عملکردی آن

 مقایسه با وضع مطلوب :

ضع مطلوب بایستی دانش آموزان به درس ریاضی در مقایسه با و

و فعالیت های عملکردی آن عالقمند شوند . و نمرات آنها 

 افزایش یابد .

 جمع آوری اطالعات

 تحصیلی سال اوایل در شده، ذکر ی مسأله کردن مشخص منظور به 

 از ها،داده گردآوری جهت..........................

 .نمودم ادهاستف کم ی و کیفی هایشاخص

 موجود وضع کیفی هایشاخص. الف       

 دانم،می الزم خود بر کیفی هایشاخص به پرداختن از قبل       

 تدایی داشته باشم.اب یدوره در ریاضی آموزش اهداف بر مروری

 نسبت آموزاندانش یعالقه میزان از تربیش آگاهی منظور به      

 تهیه ریاضی هایفعالیت ثبت نام به ایدفترچه ریاضی، درس به

 هنگامی و دادم اختصاص آموزیدانش به را آن ورق هر و نموده

 انجام کالس در فردی و گروهی مختلف هایفعالیت آموزاندانش که

ادند، با دقت، رفتار آنان را مشاهده نموده و یادداشت دمی

 کردم. بعد از دو ماه و چند روز:می
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 به آموزاندانش اولیای از بعضی مکرر مراجعات بررسی با  

یاضی ر درس با رابطه در فرزندشان از مندی گله و کالسم،

 دریافتم:

 ناراضی شده یاد درس کاغذی-مداد هایآزمون نتایج از        ·

 .بودند

  .کردند می گیعالقهبی ابراز ریاضی درس به نسبت       ·

 نارضایتی و تأخیر با منزل، در ریاضی یفتکال انجام       ·

 .بود همراه اولیا

 می شد. انجام خود ترهایبزرگ کمک با ریاضی تکالیف        ·

 آنها یعالقه میزان مورد در آموزاندانش از سنجینظر با       

 :دریافتم ریاضی درس به نسبت

 ریاضی نگرش مثبتی نداشتند.رس د یادگیری به نسبت       ·

 کننده خسته ریاضی زنگ آموزاندانش از تن چند از نقل به       ·

 .بود

 آذرماه ریاضی آزمون از حاصل نتایج بررسی با چنینهم       

 :دریافتم

 .دادندنمی انجام دقت با را عملکردی هایآزمون     ·

 .نداشتند عملکردی هایآزمون انجام به ایعالقه      ·

 .نبود بخشرضایت چندان عملکردی هایآزمون نتایج     ·

 نیز هاآن گذشته سال تحصیلی پیشرفت کارنامه بررسی با       

 :دریافتم

 گذشته سال تحصیلی پیشرفت کارنامه در ریاضی درس ارزیابی     ·

 .نبود بخش رضایت نچندا آنان از برخی
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 های کّمی وضع موجودب. شاخص

برای تعیین وضع موجود از اعداد و ارقام نیز استفاده شد که 

های کم ی به شرح زیر ارائه در این قسمت در قالب شاخص

 گردد:می

بررسی نتایج  به متمرکز ی مشاهده روش از استفاده با    

. پرداختم ماه آذر اواخر در ریاضی درس اغذیک –آزمون مداد 

 :بود چنین آمده دست به نتایج

:  58امتیاز باالی  ---: عالی 64مقیاس درجه بندی: امتیاز 

:  45 باالی امتیاز --- خوب:  51 باالی امتیاز  ---بسیار خوب 

 ضعیف:  45 از تر پایین امتیاز --- متوسط

ایج آزمون ریاضی : جدول درصد فراوانی نت1جدول شماره 

 آذرماه بر اساس مقیاس درجه بندی در اوایل سال تحصیلی

 هامؤلفه

    فراوانی
 عالی

بسیار 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

جمع 

     آموزاندانش

 کالس

 26 4 13 4 3 2 مطلق

 100 38/15 50 38/15 53/11 69/7 درصد

  

-شنفر از کل دان 2دهد که فقطنشان می 1جدول و نمودار شماره 
آموزان، همه ی سؤاالت آزمون ریاضی آذر ماه را، صحیح و کامل 

نفر در حد  4نفر در حد بسیار خوب و  3انجام داده بودند! 

نفر ضعیف بودند.  4نفر در حد متوسط و  13خوب، پاسخ داده، 

ماه که از سال تحصیلی می گذشت و با  3متأسفانه، بعد از 

جام می شد، این امر توجه به تمرینات زیادی که در کالس ان

 .رسیدقابل قبول به نظر نمی

 و کالسم به آموزاندانش اولیای مکرر مراجعات بررسی با   

ام به موقع تکالیف ریاضی انج عدم از آنان نارضایتی اظهار
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نفر بدون  5آموز کالسم فقط نفر دانش 26در منزل، پی بردم از 

 دادند.زل تکالیف ریاضی را انجام میکمک اولیا در من

ای در وقت احبهمص سؤاالت به آموزاندانش پاسخ بررسی با   

نفر به یادگیری مفاهیم ریاضی عالقه  7آزاد، دریافتم فقط 

 مند بودند. سؤاالت مصاحبه چنین بود:

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

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

 دهیم؟ انجام

های ریاضی) مانند غت، دانستنیفرا اوقات در مایلید آیا       *

 دانان( را بخوانیم؟ی ریاضینامهزندگی

آموزان کالسم، نفر دانش 26بنابراین چنین به دست آمد که از 

 مندعالقه نفر 5     ریاضی، مفاهیم مند به یادگیری نفر عالقه 7

 به مندعالقه نفر 6 اولیا، کمک بدون ریاضی تکالیف انجام به

مند به حذف نفر هم عالقه 8های عملکردی بودند و فعالیت انجام

 درس ریاضی بودند!

نظر به این که یادگیری مفاهیم ریاضی، یکی از اهداف    

اشد، با توجه به اصلی آموزش ریاضی در مقطع ابتدایی می ب

مند به آموزان عالقه، فراوانی دانش2جدول و نمودار شماره

یادگیری مفاهیم درس مورد نظر رضایت بخش نبود. در ارتباط 

با هدف ایجاد توانایی درک محتوای ریاضی و حل مسائل آن و 

ی، فراوانی در نتیجه توانایی برآورد راه حل مسائل روزمره

به انجام تکالیف ریاضی بدون کمک مند آموزان عالقهدانش

چنین یکی دیگر از اهداف آموزش اولیا، نیز اندک بود. هم

ها می باشد، ریاضی، پرورش نظم فکری و به کار بردن آموخته

مند به انجام فعالیت آموزان عالقهکه متأسفانه فراوانی دانش

های عملکردی در راستای رسیدن به هدف مورد نظر نیز، چندان 

ت بخش نبود. با توجه به اهمی ت درس ریاضی که قبال  ذکر رضای

موجب مند به حذف درس ریاضی، آموزان عالقهشد، فراوانی دانش

 تأسف و تأثر بود.

 قبل، سال در آنان ریاضی فعالیت از آگاهی منظور به    

 تاندبس محترم معاون از را آموزانمدانش اول کالس لیست
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شخص نمودم، م را آنان قبل سال آموزگار و کالس کرده، دریافت

های مورد نظر تنظیم نموده و ای ویژه با گویهنامهسپس پرسش

پس از بررسی . در اختیار آموزگاران مربوطه قرار دادم

های این پرسش نامه دریافتم که آموزگاران سال قبل اغلب پاسخ

اضی آنان چندان راضی آموزان نیز، از وضعیت درس ریدانش

 نبودند.

 به آنان، گذشته سال تحصیلی پیشرفت یکارنامه یمشاهده با 

 :شد حاصل زیر نتایج ریاضی درس بررسی منظور

: جدول درصد فراوانی نتایج حاصل از بررسی 2جدول شماره 

کارنامه ارزش یابی پیشرفت تحصیلی درس ریاضی کالس اول 

 آموزان پایه دومدانش

 هامؤلفه

    فراوانی
 عالی

بسیار 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

جمع 

     آموزاندانش

 کالس

 26 4 7 5 7 3 مطلق

 100 38/15 92/26 23/19 92/26 53/11 درصدی

  

آموزان در سطح عالی) ، تعداد دانش2با توجه به جدول شماره 

ر من رضایت بخش نفر بودند که از نظ 3مقیاس درجه بندی( فقط 

نفر  7آموزان در سطح بسیار خوب نیز فقط نبود و تعداد دانش

آموزان بوند که باز هم رضایت چندانی نداشتم. و تعداد دانش

در سطح خوب و متوسط نیز مورد رضایت من نبود، زیرا با توج ه 

به اهمی ت مفاهیم ریاضی در پایه اول و پیش نیاز بودن آن در 

از مفاهیم پایه دوم، انتظار می رفت وضعیت یادگیری بسیاری 

   ها بهتر باشد.تحصیلی آن

کار کالس اول آنان، متوجه شدم بسیاری از با بررسی پوشه   

ها با دق ت الزم و تمیز انجام نشده بود. ضمن بررسی فعالیت
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وزان نسبت آمگی دانشعالقهرسید که بیعوامل متعدد، به نظر می

 شود.به درس ریاضی به سال قبل نیز مربوط می

آموزانم به درس ریاضی گی دانشعالقهپس از محرز شدن مسأله بی

یابی آنان در درس یاد شده، و رضایت بخش نبودن نتایج ارزش

 این کنندهایجاد علل تصمیم گرفتم برای شناسایی علت یا 

م. ابتدا فرضیاتی را ها اقدام نمایآوری دادهبه جمع مسأله،

برای خود یادداشت کرده بودم، مثال : جذاب نبودن روش تدریسم 

ی آنان نسبت به من وغیره. ولی آموزان، عدم عالقهبرای دانش

طور که ذکر شد، دریافتم که های انجام شده، همانبا بررسی

های گی آنان نسبت به درس ریاضی مربوط به سالعالقهمشکل بی

گردید. با داوری آنان از درس یاد شده، میپیشقبل و حتی 

توجه به این که، عامل هر موفقی ت در هر فعالی تی داشتن 

های علمی باشد، الزم بود از روشاط العات الزم در آن زمینه می

 راه بتوانم طریق این از تا کنم، استفاده  هاگردآوری داده

 را نیز بیایم. مسأله هایحل

 کسب برای رایج ابزار از یکی نامهپرسش که،این به توجه با     

 این با اینامه پرسش منظور همین به. است تحقیق هایداده

 نسبت آموزاندانش اغلب چرا نظرشما به»: نموده تنظیم سؤال

 اولیای از نفر 26اختیار در و «اند؟عالقهبی ریاضی درس به

نفر  3که  نفر آموزگاران شاغل در آموزشگاه 19و آموزاندانش

بعد از  .از آنان، آموزگاران سال گذشته بودند، قرار دادم

ها را بررسی کردم. ها را جمع آوری و پاسخنامهچند روز، پرسش

های ها مشترک و تکراری بود( که فراوانی پاسخ)برخی از پاسخ

 اولیا بدین شرح بودند:

مه فراوانی پاسخ اولیا به پرسش نا : جدول درصد 3جدول شماره

 آموزان نسبت به درس ریاضیگی دانشعالقهی بررسی علل بی

         

 هامولفه

 فراوانی

یکنواخت 

بودن روش 

تدریس 

 آموزگاران

با نشاط 

نبودن 

فضای 

کالس 

 ریاضی

مشکل 

بودن 

درس 

 ریاضی

جذاب 

نبودن 

 وسایل

کمک 

 آموزشی

عدم آگاهی 

اولیا از 

وضعیت 

فعالیت 

ریاضی 

فرزندشان 

  

جمع 

 ولیاا
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 در کالس

 26 7 5 3 6 5 مطلق

           

 درصد
23/19 07/23 53/11 23/19 92/26 100 

 :بود چنین مذکور ی نامه پرسش به نیز همکاران پاسخ فراوانی 

: جدول درصد فراوانی پاسخ همکاران به پرسش  4جدول شماره

 آموزان نسبت به درس ریاضیگی دانشعالقهنامه ی بررسی علل بی

        

 هافهمول

 فراوانی

عدم توجه 

به 

های تفاوت

فردی و 

ارائه 

تکالیف 

 یکسان

عدم آشنایی 

آموزان دانش

با کاربرد 

مفاهیم ریاضی 

 زندگی  در

ضعف در 

یادگیری 

مفاهیم 

 پیش نیاز

چیدمان 

نامناسب 

میزو 

 هانیمکت

  

جمع 

 همکاران

 19 3 6 5 5 مطلق

 100 78/15 57/31 31/26 31/26 درصد

گی عالقهآموزان در مورد علت بینظرسنجی از دانش جهت هم چنین،

های آنان به درس ریاضی سؤاالت زیر را تنظیم کرده و در زمان

 پرسیدم.مناسب از آنان می

 ندارند؟ عالقه ریاضی درس به آموزاندانش از بعضی چرا       *

-بی ریاضی فعالیت انجام به آموزاندانش از بعضی چرا       *
 ند؟اعالقه

 آموزان در پاسخ به سؤاالت چنین گفتند:دانش
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 علل به آموزاندانش پاسخ  : جدول درصد فراوانی 5جدول شماره

 ریاضی درس به نسبت گیعالقهبی

 هامولفه

 فراوانی

مشکل 

بودن 

درس 

 ریاضی

زود 

فراموش 

شدن 

 ریاضی

شاد 

 نبودن

درس 

 ریاضی

وقت گیر 

بودن 

انجام 

تکالیف 

 ریاضی

           جمع

 آموزاننشدا

 26 6 5 10 5 مطلق

 100 07/23 23/19 46/38 23/19 درصد

 تحصیلی سال اوایل از شد، اشاره نیز قبال   که طورهمان 

 در را آموزانمدانش فعالیت چگونگی و کرده تهیه ایدفترچه

 هاییادداشت بررسی از پس. نمودم می یادداشت ریاضی زنگ

 چنین را مسأله ایجاد در مؤثر عوامل خود، پژوهشی روزانه

م نگرش مثبت عد تدریس، هنگام آموزاندانش دقت ی بی: یافتم

آموزان در ضعف اغلب دانش آنان نسبت به یادگیری درس ریاضی،

 های پیش نیاز.آموخته

 

 گیعالقهبی دالیل مختلف، هایکتاب یمطالعه با چنین،هم     

: اوال   که فتم،دریا  چنین را ریاضی درس به نسبت آموزاندانش

ناسب مت ریاضی درس در آموزگاران از برخی تدریس روش و نوع

آموزان به با هدف درس نیست. ثانیا : عدم دق ت و توج ه دانش

شود، درس ریاضی، منجر به ناتوانی آنان در انجام تکالیف می

ثالثا : عدم آشنایی فراگیران با کاربرد مفاهیم ریاضی در 

ی آنان را به درس یادشده رغبت و عالقهزندگی روزمره، میزان 

ها در فهرست منابع و مأخذ تابازک برخی نام. ) دهد می کاهش

 ذکر شده است.

        هاتفسیر دادهو تحلیو تجزیه

-های اولیا و همکاران به سؤاالت پرسشپس از جمع آوری پاسخ
آموزان به سؤاالت مصاحبه، تبادل نظر نامه، بررسی پاسخ دانش
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دبستانی با مدیر، معاونین و آموزگاران کالس اول و پیش

ها پرداخته و دریافتم آنان،به تجزیه و تحلیل و تفسیر پاسخ

آموزان نسبت به درس گی دانشعالقهکه عوامل مؤثر در ایجاد بی

 ریاضی به ترتیب اولویت)تعداد نظرات( به شرح زیر بود:

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

 ؛(نفر 10)ریاضی مفاهیم از بعضی شدن فراموش      .2

 نسبت آموزاندانش مثبت نگرش عدم)ریاضی درس بودن مشکل      .3

 ر(؛نف 10()ریاضی درس یادگیری به

 ریاضی فعالیت وضعیت از اولیا اغلب آگاهی عدم      .4

 ؛(نفر 7)کالس در فرزندشان

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

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

 در ریاضی مفاهیم کاربرد با فراگیران آشنایی عدم      .7

 ؛(نفر 5)روزمره زندگی

 و فردی هایتفاوت به آموزگاران از برخی توج ه عدم      .8

 ؛(نفر 5)آموزاندانش به یکسان تکالیف یارائه

 ؛(نفر 5)آموزشی کمک وسایل نبودن ابجذ      .9

 نفر(؛ 5موزگاران)آ از برخی تدریس روش بودن یکنواخت  .10

 (.نفر 3)کالس های نیمکت و میز نامناسب چیدمان  .11

هم چنین با بررسی مطالب به دست آمده از طریق مطالعه ی 

-منابع گوناگون، دریافتم که عدم دق ت و توج ه بعضی از دانش
م تدریس مفاهیم ریاضی، منجر به ناتوانی آنان آموزان هنگا

های درس مورد نظر شده، در نهایت در انجام تکالیف و فعالیت

 گی آنان نیز می شود.عالقهموجب بی
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 هاحلها جهت ارائه راهگرد آوری داده  

 به مجددا   مسأله،حل برای کارهاییراه به یابی دست منظور به   

 علمی هایروش از استفاده با عات،اطال و هاداده آوریجمع

 :باشدمی شرح بدین آن توضیح که پرداختم

 الف. مصاحبه

 در و کرده تنظیم را سؤال چند تر،مفید اطالعات کسب منظور به 

 آموزاندانش از داشتیم، آزاد وقت که مختلف هایزنگ

 :بود چنین سؤاالت پرسیدم،می

 با را ریاضی کالس توانیممی هاییروش چه با شما نظر به .1

 کنیم؟ نشاط

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

آموزان، چنین بود: استفاده از چند نمونه از پاسخ دانش

تصاویر زیبای مرتبط با مفهوم درس ریاضی و استفاده از شعر 

 در تدریس .

 ب. مشاهده باز

به لحاظ حضور در کالس همکاران و ارتباط مستقیم با 

ها، برخی از اط العات خود را، آموزان و محیط پیرامون آندانش

های از طریق مشاهده به دست آوردم. بدین طریق که در زنگ

ورزش، که مربی داشتیم و وقت من آزاد بود، با همکارانم در 

رفتم و روش ها مینکردم و به کالس آهای مختلف هماهنگ میپایه

آموزان را مشاهده نموده و نکاتی تدریس ایشان و فعالیت دانش

آموزان نسبت به مندی دانشکه به نظرم، منجر به ایجاد عالقه

کردم، مانند: استفاده از شد، را یادداشت میدرس ریاضی می

یابی تشخیصی جهت آموزان و ارزشروش ایفای نقش توسط دانش

 روع تدریس.تعیین نقطه ی ش
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 ج. پرسش نامه

دهنده اجازه پاسخ به پاسخی بازنامهبا توجه به این که، پرسش

تری از نظرات خود ی گستردهدهد تا به ابراز دامنهمی

های حلخواهی از اولیا، برای کسب راهبپردازد. به منظور نظر

ای که شامل سؤاالت زیر بود، نامهمناسب جهت حل مسأله، پرسش

آموزان ی دانشنظیم نموده، سپس در اختیار تمامی اولیارا ت

ن مکتوب نمایند. آ در را خود نظرات تا دادم قرار نفر(  26)

 سؤاالت بدین گونه بود:

 و نشاط با ریاضی کالس توانیممی هاییروش چه با شما نظر به .1

 باشیم؟ داشته شاداب

هایی را . جهت آگاهی از وضعیت درس ریاضی فرزندتان چه روش2

 دهید؟پیشنهاد می

نامه نظرخواهی، چنین بود: چند نمونه از پاسخ اولیا به پرسش

آموزان روی دیوار، یادداشت نتایج های دانشنصب فعالیت

 آموزان در دفتر فعالیت ریاضی آنان.فعالیت کالسی دانش

نامه بازپاسخ دیگر نیز، ویژه همکاران عالوه بر این، یک پرسش

زشگاه، طراحی نموده و در اختیار ایشان قرار شاغل در آمو

 نامه، چنین بود:دادم. سؤاالت این پرسش

 پایه آموزاندانش برای را آموزشی کمک وسایل توانمی چگونه .1

 نمود؟ جذاب دوم

 نسبت را آموزاندانش منفی نگرش توانمی چگونه شما نظر به .2

 برد؟ بین از ریاضی درس یادگیری به

نامه، چنین بود: ساخت پاسخ همکاران به پرسش ای ازنمونه

ها و آموزان، استفاده از فعالیتوسایل کمک آموزشی توسط دانش

تکالیف عملکردی، استفاده از روش بارش فکری در تدریس برخی 

 از مفاهیم ریاضی.

 موضوع ادبیات 

برخی از آثار صاحب نظران و پژوهشگران را در رابطه با درس 

پژوهش خود،  نموده و با در نظر گرفتن هدف خاصریاضی شناسایی 



 این فایل برای مشاهده است .
برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

این گزارش تخصصی با قیمت فقط دوهزار 

 تومان به سایت مراجعه کنید .
 

21 
 

ها را بررسی، تحلیل و نقد نمودم تا در راستای پژوهش آن

اساس، نتایج بررسی و  ها استفاده نمایم. بر اینحاضر، از آن

های دیگران، در دو مطالعات خود را در خصوص پیشینه و یافته

  ام.بخش نظری و عملی ارائه نموده

 ظرین پیشینه: الف 

( تأکید زیادی بر نظم و دق ت دارد. وی در کتاب 1380مبینی)

چنین بیان « دبستان آموزش ریاضیات قبل از»خود تحت عنوان 

ها، داشته است که با تدریس ریاضیات به شناخت توانایی

ها استعدادها و عالیق، همراه با سعی در جهت رشد و پرورش آن

ها، قطعا  با اناییدست خواهیم یافت. رشد و پرورش این تو

پرورش نظم و دق ت آغاز خواهد شد؛ نظم و دق ت در توجه به 

اطراف، نظم و دق ت در شنیدن، نظم و دق ت در دیدن، در گفتار 

ها، نظم ها، تصمیم گیریها و مسئولیتو رفتار، در اجرای بازی

 و دق ت در توانایی حل مسائل روزمره.

( 1383.)ژ.و استوت، و. ا.ژ دوژونج، دبیلیو،. برور،ای      

های آموزشی از ه در عصر فناوری و ارتباطات، نظاممعتقدندک

تسلط »سازی برنامه ی درسی برای اندیشی و بازیک سو به باز

و از سوی دیگر، تجدید حیات و غنی سازی « بر سواد رایانه ای

محیط یادگیری برای برقراری تعامل میان یادگیرنده و منابع 

های لزام دارند. از این رو، بازنگری در شیوهیادگیری، ا

های نو، برای تجهیز ها با شیوهسنتی تدریس و جایگزینی آن

 های شناختی ضرورت دارد.یادگیرنده به مهارت

ی دو منبع ذکر شده، دریافتم که با غنی سازی محیط با مطالعه

آموزان توان دانشیادگیری و تقویت دق ت و نظم، تا حدودی می

مند نمود. ولی آیا با های ریاضی عالقهبه انجام فعالیت را

غنی سازی محیط یادگیری، با وسایل پیشرفته و استفاده از 

های گوناگون، می توان این امر مهم را به درستی انجام رسانه

شود؟ بنابراین باید عوامل دیگری داد؟ پس نقش آموزگار چه می

 کردم.را نیز جستجو می

ت و عقاید نویسندگان و محققان یاد شده، چنین با بررسی نظرا

آموزان به نتیجه گرفتم که: برای عالقه مند نمودن دانش
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های های درس ریاضی، عالوه بر این که، باید از روشفعالیت

شدم، استفاده از امکانات مناسب و مند میمتنوع تدریس بهره

مد غنی سازی محیط یادگیری را، جهت آموزش مفاهیم ریاضی، 

ود، دق ت و تمرکز فراگیران را ب الزم چنینهم نظر قرار داده،

های دادم. این نکات مهم، کلی بوده و باید روشنیز پرورش می

بردم. گوناگون را، جهت انجام هر یک از این موارد به کار می

-ی چند پژوهش مرتبط با پژوهش خود، پس الزم بود به مطالعه

وهش و تحقیقات قبلی را بررسی پرداخته و نتایج حاصل از پژ

 کرذم.می

 پیشینه ی عملی:

های ها و نتایج پژوهشدر این بخش به برخی از عناوین، یافته

 گردد.در عمل اشاره می

آموزان به درس با توجه به این نکته، که اهمیت دادن دانش

های آن منجر به ریاضی و داشتن نگرش مثبت نسبت به فعالیت

های اجتماعی و خالقی ت نفس، افزایش همکاریافزایش اعتماد به 

شود، توجه بسیاری از آموزگاران به این امر مهم ها میدر آن

جلب شده است، به طوری که این موضوع را مورد تحقیق و پژوهش 

 اند.قرار داده

 افزایش کارهایراه» عنوان با پژوهشی( 1385)زرندی ابراهیمی 

 استان شاهد پسرانه دبستان مپنج پایه در ریاضی درس به عالقه

کارهای مختلف انجام داده است. وی پس از اجرای راه« کرمان

های مختلف، های جدید، بازیاز قبیل: استفاده از فناوری

بندی فراگیران، آموزش های فعال تدریس، گروهاستفاده از روش

تلفیقی ریاضی با دروس دیگر و استفاده از تشویق، توانست 

آموزان یاد شده به درس ریاضی، مندی دانشقهعالوه بر عال

 میانگین نمرات امتحانی آنان را نیز افزایش دهد.

 ولی. بود اجرا قابل مختلف مدارس در ایشان کارهایراه اغلب 

 داشته نیاز مختلفی هایرسانه به که جدید فناوری از استفاده

 قابل باشد، نمی پذیر امکان مدارس بعضی برای آن، تهیه و

 وجود نظر مورد های سانهر نیز، ما آموزشگاه در. نبود اجرا

 یمطالعه با و تغییر اندکی با را، هاحلراه بقیه ولی. نداشت

   .نمود اجرا توان می مختلف هایکتاب



 این فایل برای مشاهده است .
برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

این گزارش تخصصی با قیمت فقط دوهزار 

 تومان به سایت مراجعه کنید .
 

23 
 

( در تحقیقی از نوع پژوهش در عمل با 1387عالوه بر این، نوری)

 در را سوم کالس آموزاندانش چگونه توانستم ضعف ریاضی»عنوان 

کارهای له و فرم برطرف کنم و راهمسأ حل آموزش با رابطه

توانست با « آموزان در درس ریاضی را بیابم ؟ترغیب دانش

کارهای مختلفی مانند: استفاده از بازی و سرگرمی اجرای راه

های نوین شعر و نمایش در حل در زنگ ریاضی، استفاده از روش

ی با مسائل روزمره زندگی و مسأله، عینی کردن مسائل ریاض

ارائه تکالیف خالقانه، به این نتیجه دست یابد که تقویت 

آموزان و فع ال نمودن آنان موجب پیشرفت آنان های دانشمهارت

 شود.یابی درس ریاضی میدر ارزش

( به 1380( هم عقیده بودم، ایشان مانند آریافر)1387با نوری)

به مقتضیات سن کودکان، این نتیجه رسیده بود که با توجه 

باشد. در تر میعینی کردن مسائل ریاضی برای آنان قابل فهم

 ریاضی، مفاهیم یهمه برای من مورد استفاده از شعر؛ به نظر 

 کوتاه داستان از باید اوقات، گاهی پس. گفت شعر توان نمی

 .نمود استفاده

 وزانآمدانش مندی عالقه افزایش چگونگی مورد در دیگری پژوهش 

( انجام شده، وی تحقیقی از 1388)بابایی توسط ریاضی درس به

کارهای افزایش میزان راه »نوع پژوهش در عمل تحت عنوان 

بر نمونه «  مندی دانش آموزان پایه پنجم به درس ریاضیعالقه

 قم  3آموزان آموزشگاه سمیه ناحیه نفر از دانش 32ای با حجم 

 ایجاد پژوهش، این انجام از ایشان هدف. درآورد اجرا به

افزایش سطح دانش ریاضی فراگیران و افزایش  و انگیزه

-مندی آنان به درس ریاضی بوده است، وی با اجرای راهعالقه
کارهای گوناگون مانند: برگزاری نمایشگاه ریاضی، 

 و فشرده لوح از استفاده دانان،ریاضی ینامهزندگی خواندن

 ریاضی درس به مندعالقه آموزاندانش فراوانی توانست، غیره

درصد در  12/78درصد در اوایل سال تحصیلی به  1/28، از را

پایان سال تحصیلی افزایش دهد و در پایان به این نتیجه دست 

آموزان به درس ریاضی، به عوامل یابد که عدم عالقه دانش

مختلفی از جمله: عوامل مربوط به یادگیرنده و عوامل مربوط 

 آموزشی بستگی دارد.به نظام 



 این فایل برای مشاهده است .
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باشد. کارهای اجرا شده توسط ایشان، جالب و علمی میراه

آموزان دانان، در حد فهم دانشی ریاضیخواندن زندگی نامه

ها نسبت به درس ریاضی از باعث می شود تا نگرش منفی اغلب آن

دانان نیز مانند بقیه افراد، بین برود و دریابند که ریاضی

فقط تالش و هم ت زیادی داشتند. ولی استفاده کردند، زندگی می

از لوح فشرده، در صورت وجود ویدئو پروژکشن امکان پذیر می 

باشد، زیرا ) متأسفانه( در اغلب مدارس ما، کمبود امکانات 

  الزم، مانع از استفاده از فناوری می شود.

 تجزیه و تحلیل

د نمودن منهای یاد شده، جهت عالقهبا مطالعه و بررسی پژوهش

 های درس ریاضی، دریافتم که:آموزان به انجام فعالیتدانش

 ریاضی مفاهیم تدریس جهت عینی و ملموس های مثال از .1

 .شود استفاده

.برای انجام فعالیت های درس ریاضی، دانش آموزان گروه 2

 و مشورت با و گروه در  بندی شده تا فعالیت های مورد نظر را

 .دهند انجام یکدیگر همکاری

 .روش های فعال تدریس به کار برده شود.3

 .شوند تشویق گوناگون های روش با آموزان دانش .4

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

 انجام شود.

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

 .شود

 ارائه شود..تکالیف متنوع و خالقانه به دانش آموزان 7

ی دیداری و تقویت حافظه دق ت پرورش به ها آن از یک هیچ ولی 

چنین اهمیت داشتن طرح ای نکرده بودند. همو شنیداری اشاره

درس را، در نظر نگرفته بودند، در حالی که این دو مقوله، 

 باشد.بسیار مهم و اساسی می
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25 
 

 های پیشنهادیراه حل

 ها،کتاب مطالعه طریق از الزم هایداده گردآوری از پس       

-دانش با مصاحبه ها،نامهپرسش شده، انجام تحقیقات و مجالت
 هاآن تحلیل و تجزیه به همکاران، کالس یمشاهده و آموزان

 هایحل راه به همکاران با تجربه تبادل ضمن پرداخته،

 :یافتم دست زیر پیشنهادی

 ایجاد شادی و نشاط در زنگ ریاضی .۱

ی هر شروعی، ایجاد ارتباط ( معتقد است که الزمه1386ی)خانفضلی

مطلوب و فضاسازی است. نقطه شروع به هنرمندی خاص نیاز دارد 

آموزان به ای توأم با هدفمندی و نشاط در دانشتا انگیزه

هنگامی »وجود آورد. وی با اقتباس از بهار االنوار می گوید: 

ها به ودیعه ر آنها نشاط یافتند، علم و کمال را دکه دل

ها را وداع بگذارید و هرگاه از نشاط تهی و گریزان شدند، آن

ی فراگیری علم ها در چنین حالتی آمادهکنید؛ زیرا دل

( نیز پس از انجام پژوهش خود، به 1388عزیزخانی)« نیستند.

-توان عالقهاین نتیجه رسیده بود که با ایجاد محیط شاد، می
 ه درس ریاضی، افزایش داد.آموزان را بمندی دانش

آموزان روی دیوار جهت تزئین کالس توسط نصب فعالیت دانش .۲

 آنان

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

ریاضی، زیبا و جذاب شدن کالس، باعث ایجاد خودپنداره ی مثبت 

 گردد.ن نیز میآموزادر دانش

 هاکاربرد شعر مرتبط با بعضی از فعالیت .۳

 دست به خود پژوهش از که ایتجربه اساس بر( 1387)نوری    

 مفاهیم برخی یادگیری برای را شعر کاربرد است، آورده

آموزان به منظور با برخی از دانش چنینهم نماید، می پیشنهاد

که شعرهای کوتاه  نشاط شدن زنگ ریاضی نیز، پیشنهاد دادند

ساختگی یا داستان مرتبط با فعالیت مورد نظر به کار برده 

 شود.
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های درس آموزان برای انجام فعالیتایجاد انگیزه در دانش .۴

  ریاضی

( از 1380افر)آری که نتایجی و( 1380)مبینی نظر به توجه با    

های فکری و جسمی و ی آمادگیتحقیق خود به دست آورد، نتیجه

شود، حل مشکالت و آموزان انجام میهایی که از سوی دانشعالیتف

باشد، همگی آثار و یابی به آرامش و تعادل روانی میدست

ساز و تعیین آورد که در آینده زمینهنتایجی را به بار می

ها و ی نگرش و فعالیتکننده چگونگی برخورد با مشکالت و نحوه

     د بود.آموزان خواههای دانشگیریتصمیم

 آموزاندانش توسط نقش ایفای روش از استفاده .۵

هایی که در تکوین شخصیت ( یکی از روش1386خانی)طبق نظر فضلی

آموزان سهم بسزایی دارد، روش ایفای فردی و اجتماعی دانش

-نقش است. در حین ایفای نقش، عالوه بر تثبیت نگرش دانش

های کالمی و مهارتآموزان نسبت به کاربرد مفاهیم ریاضی، 

ارتباط اجتماعی نیز تقویت شده و یادگیری مفاهیم ریاضی 

 شود.تر میعمیق

اطالع رسانی به اولیا جهت آمادگی از پیشرفت درس ریاضی   .۶

 آموزاندانش

( و چند تن از اولیا، 1388)محمدی حاجی یتجربه اساس بر   

ت درس آموزان بتوانند از پیشرفکه اولیای دانشبرای این

ای تدارک داده شود تا ریاضی فرزندشان مطلع باشند، برنامه

ها در منزل، از عالوه بر کنترل و نظارت تکالیف و فعالیت

 های کالسی آنان نیز آگاه شوند.فعالیت

یابی تشخیصی از مفاهیم پیش نیاز جهت تعیین انجام ارزش .۷

 ی آغاز تدریسنقطه

 یمرحله به شدن وارد از بلق همکاران، از برخی یتجربه طبق 

 و بگیرد صورت تشخیصی یابیارزش است، شایسته تدریس اجرای

 قبلی یزمینه کجاست؟ معلم، کار شروع ینقطه که شود مشخص

 ابزار یک طریق از معلم که جاست این چیست؟ آموزاندانش

-های مختلف، پیشهای شفاهی و تمرینگیری مانند: پرسشاندازه

 موضوع هایزمینهپیش و سنجدمی را آموزاندانش         های دانسته
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 تدریس اجرای طول در را آن نتایج و کندمی مطرح را تدریس

            . دهدمی قرار توجه مورد

آموزان های ابتکاری جهت پرورش خالقیت دانشطرح استفاده از  .۸

 در دروس ریاضی

 عقیده این بر د،خو تحقیق از حاصل نتایج در( 1382)کفاشی    

 از ای دوره هر در خال ق و درخشان استعدادهای پرورش که، است

 هستند کسانی خال ق افراد که چرا. است بوده مدارس هدف تاریخ،

و  هاستآن هایکوشش مدیون گوناگون علوم عظیم هایپیشرفت که

ی جوامع بشری به عهده ها هستند که پیشرفت تمدن را در همهآن

آموزان را پرورش ی آن که بتوانیم قدرت تصور دانشدارند. برا

دهیم و تصاویر مثبتی از آینده ی خال ق داشته باشیم، باید 

ها را پرورش دهیم. بر این اساس و به منظور پرورش خال قی ت آن

های آموزان، فعالیتخال قی ت وافزایش توانایی حل مسئله در دانش

های قبل می باشد، را زیر را که حاصل تجربیات خود در سال

 پیشنهاد نمودم:

 تشکیل انجمن کودکان ریاضی دان .۹  

-بیش یعالقه و انگیزه ایجاد و خالقی ت دق ت، پرورش منظور به    
یل تشک انجمنی ها،فعالیت صحیح انجام به نسبت آموزاندانش تر

آموزان دیگر، شود تا عالوه بر نظارت و کنترل فعالیت دانش

ها و ی نوع فعالیتد سؤال و حتی تعیین کنندهگاهی طراح چن

توانند جهت تکالیف ریاضی نیز باشند. اعضای این انجمن می

آموزش به دوستان شان، معلم افتخاری شوند. البته قبل از 

های معین تنظیم انتخاب اعضای انجمن، قراردادی با شاخص

 نموده تا آنان با وظایف خود آشنا شوند.

 هاانتخاب راه حل

 :است زیر شرح به انتخابی های حل راه     

یابی تشخیصی، تعیین روش .تنظیم جدولی به منظور ارزش1

 یابی تکوینی و ...؛تدریس، ارزش

آموزان در های عملکردی دانشیابی فعالیت.تنظیم فرم ارزش2

 درس ریاضی جهت اطالع رسانی به اولیا؛
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خالقی ت و خود  دان جهت ایجاد. تشکیل انجمن کودکان ریاضی3

 پنداره ی مثبت در دانش آموزان؛

عملی ریاضی جهت ایجاد  -تبدیل کالس ریاضی به کارگاه علمی ۴

 های زیر:توانایی درک محتوای ریاضی و انجام فعالیت

آموزان به منظور .ساخت وسایل کمک آموزشی توسط دانش۴-1

  کاربرد مهارت ها و مفاهیم آموخته شده؛

تلویزیونی ویژه کودکان ریاضی دان، جهت  تنظیم شبکه ی.۴-۲

 پرورش ذهن خالق و آزاد و تقویت مهارت ارتباط با دیگران؛

  

های انتخابی به میزان باالیی مورد تأیید حلبه لطف الهی، راه

اساتید فن، همکاران گرامی و مدیر محترمه آموزشگاه قرار 

ی هاتر توانستم راه حلگرفت. بنابراین با اطمینان بیش

 ی اجرا درآورم. انتخابی را به مرحله

 های انتخابیاجرای راه حل

باشد و به می پژوهشترین بخش یک ها، مهمحلاجرای راه

های دیگر ارائه نمودم، ایشان نیز از این همکارانم در پایه

جدول استقبال کردند، سپس با اندکی تغییر، آن را چاپ کرده 

نمودم، ل مذکور را تکمیل میو قبل از هر فعالیتی، ابتدا جدو

شدم. با بعد با آگاهی و آمادگی کامل در کالس حاضر می

استفاده از جدول یاد شده، روش تدریس متناسب با هدف و 

-مفهوم مورد نظر، نکات مورد نظر در ارزشیابی تشخیصی و هم
نمودم. برای حل ی شروع تدریس را مشخص میچنین، نقطه

ز روش سفر خیالی، کشیدن نقاشی و های جمع و تفریق امسأله

بارش فکری) مثال : یک جمع یا تفریق را روی تخته کالس می 

نوشتم،دانش آموزان در گروه مشورت کرده و مسأله ای متناسب 

 با آن را روی ورق می نوشتند.(

در این طرح که سال های قبل  دان:تشکیل انجمن کودکان ریاضی -

مند به درس آموزان عالقهدانشنیز انجام می دادم، تعدادی از 

نفر بودند را،  55های مربوط به آن که ریاضی و فعالیت

دان تشکیل دادم. در این انتخاب کرده و انجمن کودکان ریاضی
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انجمن افراد وظایفی داشتند که به صورت قرارداد نوشته و 

. 1امضا کردیم. مواد این قرارداد به شرح زیر بود: 

. 2های عملکردی ریاضی؛ ای انجام فعالیتها برراهنمایی گروه

سؤال  5. طرح 3ها در درس ریاضی؛ ارائه گزارش پیشرفت گروه

آزمون مداد ـ کاغذی در پایان هر هفته تحت نظر آموزگار 

کاغذی یا بررسی های آزمون مدادـ. تصحیح ورقه4مربوطه؛ 

آموزان سؤاالت آزمون یادشده، از نظر فراوانی اشتباهات دانش

. پذیرش مسئولیت 5ر هر سؤال، زیر نظر آموزگار مربوطه؛ د

آموزگار افتخاری. اجرای این طرح باعث شد تا فراوانی اعضای 

دان افزایش یابد. به طوری که تا پایان انجمن کودکان ریاضی

نفر  20نفر به  5سال تحصیلی یاد شده، تعداد اعضای آنان از 

انطور که ذکر شد فزونی یافت. نظارت بر اجرای راه حل هم

اعضای انجمن موظف بودند، به افرادی که به راهنمایی آنان 

در درس ریاضی نیاز داشتند کمک کنند، بنابراین دقت داشتم، 

های درسی عقب تا افراد انجمن، خودشان از انجام فعالیت

نمانند. از این رو، همواره به وضعیت درسی آنان، رسیدگی 

سؤاالت نیز، به اعضای انجمن  کردم. هم چنین، در طراحیمی

رساندم. زمانی که اعضای انجمن، ورقه های آزمون را یاری می

بررسی می کردند، از آن ها می خواستم که اشکاالت دوستان شان 

را برای یکدیگر بازگو نکنند. هم چنین مراقب بودم که اعضای 

انجمن دچار غرور کاذب نشوند و در صورت نیاز، دوستانه و 

تذکرات الزم را، ارائه می دادم. در ابتدای اجرای  خصوصی،

طرح، جهت تنظیم سؤاالت آزمون، نیاز به کمک بیش تری داشتند 

ولی با توجه به نظر یکی از همکاران، این مورد از وظایف 

 اعضای انجمن حذف شد.

های مختلف کالمی، آموزان از روشجهت تشویق دانشتشویق ژتونی: -

کردم. ولی اهدای جوایز تا کی تفاده میای و جایزه اساشاره

های درسی آموزان را به انجام فعالیتی دانشتوانست انگیزهمی

کم اهدای جایزه را افزایش دهد؟ از این رو، تصمیم گرفتم کم

حذف کنم و تشویق ژتونی را جایگزین آن نمایم. بر این اساس، 

ان قرار آموزهای تشویقی خاصی را تهیه کردم و با دانشکارت

گذاشتیم که به ازای هر فعالیت خوب و دقیق، همکاری در 

ها و کسب نتایج عالی و گروه، مرتب و تمیز نوشتن تمرین

های ریاضی، امتیاز داده شود و هر وقت بسیار خوب در آزمون
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توانند جایزه خود را انتخاب امتیاز کسب کردند، می 20که

 کنند. 

 ت (ارزیابی بعد از اجرا  )نقاط قو 

در اواخر سال تحصیلی یاد شده و بعد از اجرای طرح، و 

آموزان در درس ریاضی و مقایسه وضع موجود و مطلوب دانش

های مربوط به آن، نشان داده شده، بیانگر این ادعاست فعالیت

که به هدف موردنظر خود، که در ابتدای پژوهش حاضر به آن 

 اشاره کرده بودم، رسیده ام.

 نقاط ضعف :

 م زیاد کتاب ریاضی و وقت کم حج

 نتیجه گیری:

ی با توجه به این که هدف اساسی از آموزش ریاضی در دوره

ابتدایی، ایجاد توانایی برای محاسبات عددی و کاربرد صحیح 

باشد، چنین پرورش ذهنی خالق میها، همها و مهارتآموخته

 شایسته است آموزگاران با کمک ابزار دقیق علمی، اقدام به

هایی نمایند، تا از این طریق به هدف اصلی انجام فعالیت

آموزش دست یابند. بنابراین بجا و شایسته است که پس از 

های گوناگون تدریس، با آشنایی با اصول و مراحل اجرای روش

ی ها و عالقهها و با توجه به تواناییتشخیص موقعیت

های روش آموزان و بر حسب نوع مفهوم درس، تلفیقی ازدانش

-تدریس را به کار ببرند. در تحقیق حاضر که عنوان آن، راه
آموزان پایه دوم دبستان به درس مندی دانشکارهایافزایش عالقه

های عملکردی آن، بوده است، به منظور ریاضی و انجام فعالیت

آموزان نسبت به گی دانشعالقهی بیتر از وجود مسألهآگاهی بیش

های های کسب شده از منابع و روشسی دادهدرس ریاضی، به برر

ی های پژوهشی روزانه، مشاهدهگوناگون علمی، مانند: یادداشت

آموزان، مصاحبه با اولیای آنان، برگزاری های دانشفعالیت

ی پیشرفت تحصیلی و کاغذی، بررسی کارنامه-های مدادآزمون

ران نامه ویژه آموزگاآموزان، پرسشپوشه کار سال قبل دانش
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آموزان، به تبادل تجربه سال گذشته آنان و نظرسنجی از دانش

با مدیر و همکاران محترمه پرداخته شد که گزارش آن نیز در 

( ارائه گردید. سپس جهت 1بخش توصیف وضع موجود ) شواهد

های کسب شده از شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد مسأله، داده

آموزان، مصاحبه با دانش ی اولیا و همکاران،ی ویژهپرسش نامه

ها، مجالت و مقاالت ی خود و کتابهای پژوهشی روزانهیادداشت

اینترنت، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور 

های پیشنهادی، بار دیگر از ابزارهای حلیابی به راهدست

آموزان، معتبر علمی )مشاهده کالس همکاران، مصاحبه با دانش

ها، مجالت، ی کتابه ویژه اولیا و همکاران، مطالعهنامپرسش

های دیگران( استفاده های همکاران و یافتهاینترنت، پژوهش

-ها، راه حلشد. در ادامه پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده
های پیشنهادی گوناگون برای حل مسأله به دست آمد. پس از 

آموزش ریاضی های ارائه شده، بر اساس اهداف حلبررسی راه

ها انتخاب و پس از اعتبار حلی ابتدایی، برخی از راهدوره

ی اجرا درآمد. در اواخر سال تحصیلی یاد بخشی الزم، به مرحله

ی وضع موجود و مطلوب(، شده و بعد از اجرای طرح، با )مقایسه

مند به یادگیری آموزان عالقهکه فراوانی دانششدمشاهده 

درصد(،  46/38نفر) 10درصد( به 92/26ر)نف 7مفاهیم ریاضی از 

 23/19نفر ) 5مند به انجام تکالیف بدون کمک اولیا از عالقه

های مند به انجام فعالیتدرصد (، عالقه 50نفر) 13درصد( به 

درصد( و  92/76نفر ) 20درصد( به 07/23نفر) 6عملکردی از 

نفر  8مند به حذف درس ریاضی، از آموزان عالقهفراوانی دانش

درصد( در اوایل سال تحصیلی به صفر در اواخر سال 76/30)

تحصیلی یاد شده، رسیده است. الزم به ذکر است که بیش تر 

مندی به یادگیری مفاهیم ریاضی و آموزان، عالوه بر عالقهدانش

های عملکردی انجام تکالیف بدون کمک اولیا، به انجام فعالیت

دهند، ضمن آن که در ان میی زیادی از خودشان نشنیز، عالقه

ها، از دقت خوبی برخوردار شده و از قدرت انجام فعالیت

کنند. خالقیت و نوآوری خود نیز تا حدودی زیادی استفاده می

-آموزان در مقیاس درجهکه فراوانی دانشدشی میچنین، مشاهدههم

درصد( عالی در  69/7نفر ) 2های مداد ـ کاغذی: از بندی آزمون

 3درصد(، از 92/26نفر) 7به  90-89ی سال تحصیلیابتدا

 4درصد(، از 61/34نفر) 10درصد( بسیار خوب به  53/11نفر)
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 50نفر) 13درصد(، از 92/26نفر) 7درصد( خوب به 38/15نفر)

درصد(  38/15نفر) 4درصد( و از 76/7نفر ) 2درصد( متوسط به 

نتایج اند. ضعیف به صفر در اواخر سال تحصیلی یاد شده رسیده

کاغذی، نظرات همکاران و  -به دست آمده از آزمون های مداد

آموزان، بازدید همکاران از نمایشگاه فعالیت ها اولیای دانش

ی کار ریاضی آنان، و وسایل دست ساز فراگیران و بررسی پوشه

توسط مدیر محترم آموزشگاه،)گواه مطلوبیت این طرح در رسیدن 

های پایان و با توجه به شاخص به هدف مورد نظر می باشد. در

کمی و کیفی موفقیت طرح و هم چنین شواهد موجود در قالب 

توان چنین نتیجه گرفت، که: شده، میتهیه  هایفیلم و عکس

های متناسب با هدف هر درس، های تدریس و نوع فعالیتتنوع روش

های ریاضی مندی دانش آموزان به انجام فعالیتدر ایجاد عالقه

که در اجرای راه کارها اشاره بسزایی دارد. همان طور تأثیر

شد، هریک از پژوهشگران، راه کارهایی را جهت رسیدن به هدف 

مورد نظر اجرا کرده بودند و به نتایج مطلوبی دست یافته 

( در پژوهش خود به این نتیجه 1388بودند. هم چون آقایی)

از تمامی  های فردی و استفادهرسیده بود که توجه به تفاوت

باشد، من آموزان مؤثر میامکانات موجود، در حل مشکالت دانش

نیز پس از اجرای طرح، به این نتیجه دست یافتم که برای 

آموزان، عالوه های عملکردی به دانشی تکالیف و فعالیتارائه

های فردی، در نظر گرفتن نیازها و عالیق بر توجه به تفاوت

مند نمودن فراگیران به درس عالقه آنان نیز، تأثیر زیادی در

ای که های آن دارد. بر اساس نتیجهریاضی و انجام فعالیت

های دانش ( از تحقیق خود به دست آورد، تقویت مهارت1387نوری)

آموزان و فعال نمودن آنان، موجب افزایش سطح یادگیری و 

یابی درس ریاضی فراگیران می شود و ابراهیمی پیشرفت در ارزش

( نیز پس از انجام پژوهش خود، چنین نتیجه گرفت 1385ندی)زر

که عالقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی، منجر به پیشرفت 

آنان در آزمون های درس مورد نظر می شود، من، نیز به این 

های عملکردی و نتیجه رسیده ام که ارائه تکالیف و فعالیت

گیری مفاهیم کاربردی متنوع و جذاب، عالوه بر تعمیق یاد

تر نیز، ی آنان به یادگیری بیشریاضی در فراگیران، انگیزه

افزایش می یابد. هم چنین به این نتیجه دست یافتم که تقویت 

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

 الیت های عملکردی درس ریاضی دارد.مندی آنان به انجام فع

 کارهاها و راهپیشنهاد

-با توجه به مراحل اجرای طرح و رسیدن به وضع مطلوب که عالقه
های ریاضی بود، و بر آموزان به انجام فعالیتمند کردن دانش

اساس تجارب کسب شده در این زمینه، نکاتی در قالب 

 گردد.می کارها، به شرح زیر ارائهپیشنهادها و راه

گردد: با الف. به مسئوالن محترم آموزش و پرورش پیشنهاد می

های کالسی به صورت توجه به محور بودن دانش آموزان در فعالیت

های نوین تدریس، نیاز به میز و گروهی یا فردی و اجرای روش

گردد، های مناسبی می باشد. بر این اساس، پیشنهاد میصندلی

نات مورد نیاز در این زمینه را، مورد مسئولین محترم ، امکا

 توجه قرار دهند.

شود های آموزشی گرامی درس ریاضی توصیه میب. به سرگروه

های های تدریس و فعالیت:هنگام بازدید از مدارس مختلف، روش

بدیع و خالق درس ریاضی را، به همکاران ارائه نموده و از 

ز اداره ی این طریق، تبادل تجربه نمایند. هم چنین، ا

مربوطه، برگزاری فراخوان ساخت پاور پوینت مربوط به درس 

های آن را، درخواست کنند تا همکاران خالق، ریاضی و فعالیت

تجارب ارزنده ی خود را، در این زمینه ارائه دهند، و 

ها، به صورت لوح فشرده در اختیار دیگر بهترین آن

 آموزگاران، قرار گیرد.

گردد:به اهمیت و تأثیر ند پیشنهاد میج. به همکاران ارجم

مثبت داشتن طرح درس قبل از تدریس، توجه داشته باشند و بر 

اساس هدف و مفهوم مورد نظر، روش تدریس مناسب را برگزینند 

باشد، یابی تشخیصی که نقطه ی آغازین تدریس میو به ارزش

اهمیت خاصی بدهند. هم چنین با توجه به نیازها و عالیق 

های عملکردی ملموس و عینی، آموزان، تکالیف و فعالیتدانش

های متنوع و خالقانه را در نظر بگیرند. ضمن این که به تفاوت

های ریاضی آموزان فرصت کشف رابطهفردی توجه دارند، به دانش

 را بدهند تا آنان با تالش فکری خود، به حل مسائل بپردازند.

:همواره سعی کنند در گرددد. به اولیای عزیز پیشنهاد می

انجام تکالیف فرزندشان، به عنوان یک راهنما عمل کرده و 
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اجازه دهند تا آنان خود، با مسایل درگیر شده و در صدد حل 

تر و آن برآیند. زیرا از این طریق یادگیری فرزندشان، عمیق

 تر خواهد بود.پایدار

 فهرست منابع و مآخذ

توانستم دیدگاه منفی یکی  (.چگونه1388. آقایی، محمد مهدی.)2

از دانش آموزان در درس ریاضی را به نگرش مثبت تبدیل 

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

مندی دانش (. راهکارهای افزایش عالقه1388.بابایی، زینب.)4

آموزان به درس ریاضی)اقدام پژوهی(. چاپ نشده. قم: مرکز 

 تحقیقات.

(. به 2001لیو.،دوژونج، ژ.ا. و استوت، و.ژ).بروور،ای.دبی5

سوی یادگیری برخط )الکترونیکی(، گذر از تدریس سنتی و 

راهبردهای ارتباطی آن. ترجمه مشایخ، فریده و بازرگان، 

 (. تهران: موسسه انتشارات آگاه.1383علی)

مند کردن دانش های عالقه(.روش1388.حاجی محمدی، سکینه.)7

ول راهنمایی به درس ریاضیات)اقدام آموزان دختر پایه ا

 پژوهی(. چاپ نشده. قم: مرکز تحقیقات.

(.چگونه توانستم در کالس ریاضی اول 1387. رضوانی، راضیه.)10

راهنمایی حصرت رقیه)س( نشاط به وجود آورم؟. مجموعه مقاالت 

 اقدام پژوهی.قم: طلوع مهر.

حین کار( ،  (، اقدام پژوهی)پژوهش1384. سیف اللهی، وجه هللا)11

 تهران: عابد، چاپ اول.

(. آموزش ریاضی به کودکان دبستانی 1389. صفوی، امان هللا. )13

 با روش کشورهای پیشرفته. تهران: رشد. چاپ دوم.

(.چگونه توانستم با ایجاد محیطی 1388. عزیزخانی، سکینه.)14

شاد و فعال میزان یادگیری دانش آموزان کالس سوم شهیدین 

در درس ریاضی افزایش دهم؟)اقدام پژوهی(. چاپ فاطمی را 

 نشده. قم: مرکز تحقیقات.
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های فعال و (. راهنمای عملی روش1386خانی، منوچهر.). فضلی15

 اکتشافی در آموزش. تهران: آزمون نوین. چاپ دوم.

(. آموزش ابتدایی در شکل گیری 1388. کریمی دستگردی، علی.)16

 مفاهیم ریاضی.

(. روان شناسی تربیتی. تهران: 1389حسین.) لطف آبادی،. ۱۷

 سمت. چاپ چهارم.

(. آموزش ریاضیات قبل از دبستان. 1380. مبینی، محمدتقی.)19

 مشهد: آستان قدس رضوی.

(. چگونه نوانستم ضعف ریاضی دانش 1387نوری، زهرا.). 2۰

آموزان کالس سوم را در رابطه با آموزش حل مسأله و فرم 

های ترغیب دانش آموزان در درس ریاضی را برطرف کنم و راهکار

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

 


