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Abstract  
 

The present action research entitled “How Could I 

Improve the Level of Interest, Motivation and 

Progress of Sixth Grade Students in Mathematics 
by Using Active Methods and Creating Applied 

Learning Opportunities in Teaching and 

Learning?” was performed on a sample of 26 
students in Shahid Bahonar 2 Primary School, 

Hamadan in the academic year of 1398-99. The 

main goal of the study was creating interest and 
improving students' academic progress in 

mathematics. After observing problems such as 

lack of attention, not doing homeworks properly, 
anxiety and lack of self-confidence, roots of the 

problems were analyzed via interviews with 

students, observing behavior, holding parent-
teacher meetings and reviewing teaching methods 

and determining the students’ academic status. In 

this research, strategies such as using active 
teaching methods (e. g. problem solving and 

exploratory methods), arousing motivation, 

correct way of understanding problems, teaching 
mathematics in a practical way and creating 

practical situations in life and paying attention to 
individual differences were used. After 

implementing these strategies, the results showed 

that “very good” and “good” grades of students in 
the second round (June) compared to the 

beginning of the school year increased by 34.6% 

and their interest rate rised by 57.7% in thje same 
period. 
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 مقدمه

 زمینه این در باشد. ریچارد کورانت،درسی می مواد کارآمدترین و تریناثربخش از یکی ریاضی، درس

 و انسان ارادة کنندة منعکس که است اندیشۀ آدمی هایتراوش ترینعالی از یکی ریاضیات»گوید: می

« است. زیبایی و کمال به عالقۀ بشر زانمی کننده بیان چنینهم و برهان و عقل سیر دهندة نشان

 که طوری است، همگان پذیرش مورد نیز فنون و علوم سایر پیشبرد در ریاضی علم بنیادی نقش

 مربوط اهداف به نیافتن دست و ضعف، ناتوانی موجب ریاضی زمینۀ در آموزشی هایهدف به نرسیدن

 (.87: 8911بود )مبینی،  خواهد دیگر فنون و علوم پیشرفت به

 هایفعالیت سطحی، نگاه در است. گرچه پیچیده بسیار یادگیری هایفعالیت در معلمان نقش

 راهنمایی فعالیت، طراح نقش در معلمان ولی است آموزانبرای یادگیری دانش هاییفرصت یادگیری

 آن از راترف دارند. حتی بر عهده متنوعی بازخورد وظایف ارائه و اجرا فرآیند بر نظارت آموزان،دانش

 یکدیگر، با آموزانمشارکت دانش یادگیری، هایفعالیت در والدین مشارکت راستای در باید معلمان

 یادگیری هایفعالیت طراحی در کنند. معلمان تالش مدرسه مدیر با هماهنگی و جامعه در مشارکت

 وضعیت آموزان،دانش هایویژگی یادگیری، اهداف مانند عواملی به ( باید6118) 8کوپر مدل بر اساس

 کنند.  توجه تکلیف انجام برای الزم زمان ها و مدتفعالیت در والدین مشارکت

آموزان با همکاری یکدیگر و آموختن ریاضیات یک فرایند اجتماعی است و از طریق آن، دانش

های یادگیری نیز از راه سازند و فرصتهای ریاضی خود را میطور گروهی دانش و مهارتبه

 (.61: 8919آید )صفوی، وگوی جمعی، توضیح، توجیه و مذاکره دربارة معنا و مفهوم، پدید میگفت

 باشند:بر این اساس، اهداف کلی از پرداختن به این پژوهش چنین می

 آموزان پایه ششم نسبت به درس ریاضی. ایجاد نگرش مثبت و عالقه در دانش8

 صحیح یادگیری درس ریاضیهای آموزان با شیوه. آشنا کردن دانش6

های کاربرد ریاضی در از طریق ایجاد موقعیت آموزان در کالس درس ریاضی. فعال کردن دانش9

طور مثال، محاسبه مساحت و حجم کابینت کوچکی که در کالس درس برای نگهداری زندگی؛ به

 آموزانشد، توسط دانشوسایل کالس استفاده می

 های درس ریاضیآموزان به انجام فعالیتمندی دانش. افزایش عالقه3

 یادگیری–های فعال فرایند یاددهیآموزان با شیوه. آشنایی دانش7

 های خوبآموزان در درس ریاضی و کسب نمره. افزایش سطح یادگیری دانش2

 . باال بردن اعتماد به نفس و کم کردن اضطراب و نگرانی در زنگ ریاضی و زمان امتحان7

 است. بر آموزشی هاینظام اندرکاراندست توجه مورد که هاستسال یادگیری و القهع میان رابطۀ

باشند.  نسبت به موضوع عالقمند که بینند آموزش معناتر اب و توانند بهترمی افرادی نظر، این اساس

 پرورشی، لحاظ از»گوید می (8916ف )گردد. سیمی افراد در جذابیت باعث که است عالقه، کششی

                                                           
1. Cooper 
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 به خواهیم نسبتمی آموزاندانش از ما هدف، عنوان وسیله. به هم و است هدف هم زشانگی

 برای که درسی هایبرنامه تمام رو، این کنند. از کسب عالقه اجتماعی و علمی مختلف هایموضوع

 عنوان هستند. به انگیزشی هایهدف دارای است شده گرفته نظر در حوزه عاطفی هایفعالیت آنها

 و آیدمی حساب به یادگیری نیازپیش ورودی یک رفتارهای یا ذهنی آمادگی مانند انگیزش وسیله،

 باشند، عالقهدرس بی به نسبت دانشجویان و آموزاندانش است. اگر کامالً آشکار یادگیری بر آن تأثیر

 پیشرفت هباالخر و داد نخواهند انجام جدیت با را خود کرد؛ تکالیف نخواهند توجه معلم توضیحات به

 معلم توضیحات به هم باشند، مندعالقه درسی مطلب به نسبت اگر شد. اما نخواهد نصیب آنها چندانی

 کسب دنبال به هم داد خواهند انجام جدیت با را درسی خود تکالیف هم داد، خواهند گوش دقت با

ا خواهد زیادی نصیب آنه پیشرفت هم رفت و خواهند درسی مطلب زمینه در بیشتری اطالعات

 (.631: 8916سیف، «)شد.

های تدریس فعال ریاضی بر تأثیر روش»( با عنوان 8992نتایج پژوهش طباطبایی و ناصری )

نشان داد که استفاده از روش بازی، نمایش، ایفای نقش، « پژوهیآموزان: اقدامیادگیری دانش

آموزان در فرایند مشارکت دانش آموزان وهای دانشسازهاستفاده از فناوری نوین، استفاده از دست

آموزان به درس ریاضی و باال بردن نمرات آنان در این کردن دانشمندیادگیری، در عالقه-یاددهی

 درس مؤثر است.

 هایویژگی اینکه از حاکی داده ارائه شواهدی خود آموزشگاهی یادگیری مدل ( در8916) 8بلوم

 هم آموزشگاهی یادگیری جریان در درس، به نسبت آنها انگیزش و عالقه آموزان؛ یعنیعاطفی دانش

 (.873: 8991معلول )رستمی، امینی و برهانی،  هم و کندمی بازی را علت نقش

بررسی روش فعال و خالق »( در پژوهشی با عنوان 8992قبادی کوره خسروی و گراوند )

این نتیجه دست یافتند که به « آموزان پایۀ اول ابتدایی در درس ریاضیتدریس بر یادگیری دانش

شود. آموزان مؤثر بوده و سبب افزایش یادگیری میروش خالق و فعال بر میزان یادگیری دانش

 یادگیرندگان با قیاس در موضوع، یک به مندعالقه یادگیرندگان که است این سخن، این معنی

 نسبت را آنها انگیزش و عالقه سطح بیشتر موفقیت این و کنندکسب می بیشتری موفقیت عالقه،کم

( نتیجه 8911با توجه به نظر مبینی ) .دهدمی افزایش مشابه هایموضوع و موضوع آن به

شود، حل مشکالت و آموزان انجام میهایی که از سوی دانشهای فکری و جسمی و فعالیتآمادگی

آورد که در آینده یباشد. همگی آثار و نتایجی را به بار مدستیابی به آرامش و تعادل روانی می

های گیریها و تصمیمکننده چگونگی برخورد با مشکالت و نحوة نگرش و فعالیتساز و تعیینزمینه

( در پژوهشی نشان دادند که 8997بردبری )آموزان خواهد بود. حاجتی، بختیارپور و حبیبیدانش

گرای یریت کالس تعاملگرای معلمان با انگیزش ریاضی و سبک مدبین سبک مدیریت کالس تعامل

آموزان، رابطه معناداری وجود دارد. گر معلمان با پیشرفت ریاضی دانشو سبک مداخله

                                                           
1. Bloom  
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( به این نتیجه رسیدند که رفتار معلم 8993چینه )محمدآبادی و ساالریجرجافکی، نخعیمحمدی

های ق روشآموزان تأثیرگذار است. در خصوص نقش فعالیت و یادگیری از طریبر انگیزش دانش

( نشان داد که 8993مقدم )واصل، کردنوقابی و جمشیدیمشارکتی، پژوهش محمدی، یارمحمدی

آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر بهبود انگیزش تحصیلی و پیشرفت 

یت های مدیرها و تکنیک( نشان داد که بین مهارت6186) 8آموزان مؤثر است. آدیموتحصیلی دانش

داری وجود معنی آموزان در درس فیزیک، رابطهکالس اثربخش معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش

تحول شناختی و عملکرد ریاضی »( در پژوهشی میدانی تحت عنوان 8916آریافر )دارد. 

های سوم تا آموزان دختر و پسر پایهنفر از دانش 11که جامعۀ آماری آن « آموزان دبستانیدانش

گانۀ شهر تهران بوده است، پس از بحث در خصوص اهمیت یادگیری  89بتدایی مناطق پنجم ا

های مختلف، به نتایج ارزشمندی دست یافت. وی اظهار داشت با مفاهیم ریاضی و بررسی نظریه

آموزان دورة ابتدایی در مرحلۀ عملیات عینی قرار دارند، الزم است در این توجه به این که دانش

ها اهمیت داده شود. در این صورت، زش همراه با فعالیت و عمل با اشیا و پدیدهدوره به آمو

ها را حل کنند و در نهایت، پس از تکرار و توانند آنآموزان در برخورد عینی با مسائل، میدانش

( در پژوهشی با عنوان 8998جاللی ) های ریاضی را بازآفرینی نمایند.حلها و راهتمرین، فرمول

« دهم افزایش ریاضی درس در را ابتدایی پنجم پایه کالس آموزاندانش عالقه میزان توانستم هچگون»

های متنوع تدریس، متناسب با هدف هر درس، ارائه به این نتیجه رسید که استفاده از روش

ای ههای فردی، نیازها و عالیق آنان و تشویقآموزان با توجه به تفاوتهای عملکردی به دانشفعالیت

مندی های هدفدار، در افزایش میزان عالقهمناسب، پرورش دقت و توجه فراگیران، در قالب بازی

 های عملکردی آن، بسیار مؤثر بوده است.آنان به درس ریاضی و انجام فعالیت

بنابراین استفاده از روش تدریس فعال در آموزش دروس، نه تنها باعث شادابی و تحرک بیشتر 

کند، بلکه معلم را نیز در تبدیل محیط ه و انگیزة یادگیری را در آنها تقویت میآموزان شددانش

 (.6181، 6اسکیوا سازد )میرای کوچک و دلپذیر توانمند میکالس به جامعه

( با 6)تحصیلی و حضور در پایه ششم دبستان دخترانه شهید باهنر بعد از اینکه در آغاز سال

شدم نسبت به حل  آموزان خود در درس ریاضی مواجهانشحوصلگی و ضعف دعالقگی و بیبی

آموزان دارای سواد اکثر اولیای دانشآموز داشت. نفر دانش 698مشکل برآمدم. دبستان مزبور، 

ها متوسط بود؛ البته برخی نیز سطح مالی پایینی داشتند که در محدودی بودند. سطح مالی خانواده

 آموز داشت.دانش 62کردم، می تدریس آن در که شد. کالسیمیجای خود فقر فرهنگی را نیز شامل 

 هایویژگی از بودند. برخوردار باالیی هوشی بهره و کامل از سالمتی کالس این آموزانهمه دانش

 داشتند و سعی بودند فعال خیلی عملی و گروهی کارهای در که این بود کالس این آموزاندانش خوب

                                                           
1. Adeyemo 

2. Mirascieva 
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 کردمی اذیت را مرا بیشتر که چیزی اما بودند؛ صادق گفتارشان در کنند. متما در کالس را تکالیفشان

 هایدرس به نسبت که ذوقی و شوق که طوری بود؛ ریاضی درس به آنان حوصلگیو بی عالقگیبی

آموزان در این زنگ با یکدیگر دادند. بعضی از دانشنمی نشان خود از ریاضی در درس داشتند دیگر

گرفتند. چند نفر مورد میهای بیها برای بیرون رفتن از کالس اجازهبرخی از آن کردند وصحبت می

زدند. گاهی اوقات از آوردن کتاب ریاضی آموزان، سرشان را روی میز خود گذاشته چرت میاز دانش

چه رفتند. در واقع، آنها دائم در کالس راه میکردند و هنگام انجام تمرینبه کالس خودداری می

توجهی آنان نسبت به درس ریاضی بود. زیرا تحرکی و بیکرد، کمش از هر چیز ما را متعجب میبی

های های مربوط به درسهای دیگر فعال و پرتحرّک بودند و برای انجام دادن فعالیتآنها در زنگ

انجام  های موردنظر را به خوبی، کامل و تمیزدیگر میل و رغبت زیادی از خود نشان داده و فعالیت

های مربوطه را نیز دادند؛ اما در کالس ریاضی عالوه بر این که غیرفعال بودند، تکالیف و فعالیتمی

شد. دادند! همچنین، برای حل تمرین روی تختۀ کالس،کسی داوطلب نمیکامل و مرتب انجام نمی

انجام تمرین از خود زدم تا تمرینی را حل کند، چندان رغبتی برای آموزی را صدا میزمانی که دانش

داد! فراگیران یاد شده، نه کس نظری نمیداد. در صورت نوشتن پاسخ نادرست هم، هیچنشان نمی

کردند، بلکه به کتاب خود هم توجهی های انجام شده روی تختۀ کالس توجهی نمیتنها به تمرین

که اصالً دقت و توجه کافی را دهندة آن بود های غلط را اصالح کنند. این امر، نشاننداشتند تا پاسخ

های نادرست و ناقص دادم ولی شاهد پاسخنداشتند. با توجه به تذکرات زیادی که به آنها می

-های مدادآور بود. از نتایج آزمونهای ریاضی بودم. از این رو، وضعیت موجود واقعاً برایم رنجتمرین

آموزان، پاسخ سؤاالت آزمون را بقیه دانش کاغذی نیز رضایت چندانی نداشتم. به جز تعداد اندکی،

دقتی یا شد، ولی باز هم بینوشتند. با اینکه بیشتر سؤاالت در کالس، تمرین میناقص یا نادرست می

شد شاهد های عملکردی ارائه میکه فعالیتنقص یادگیری مفاهیم ریاضی کامالً مشهود بود. زمانی

ال این قدر نسبت به درس ریاضی اینکه آنها از اول سشدم. از دقتی آنان میحوصلگی و بیبی

اعتنا کردم که حتماً مشکلی هست که به درس مورد نظر بیتوجه بودند، متأثر شدم. احساس میبی

های توانم با استفاده از روشچگونه می»این سؤال در ذهنم پیش آمد که  اساس، این بودند. بر

آموزان ری کاربردی، میزان عالقه، انگیزه و پیشرفت دانشهای یادگیتدریس فعال و ایجاد موقعیت

 «؟ششم را در درس ریاضی بهبود بخشم پایه
هیای  فعیال و ایجیاد موقعییت   هیای  انگیزة اصلی پژوهش حاضر، بررسیی تیأثیر اسیتفاده از روش   

یییادگیری کییاربردی در تییدریس و یییادگیری بییر افییزایش میییزان عالقییه، انگیییزه و بهبییود پیشییرفت  

 ششم است. آموزان پایهدانش
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 شناسی روش

شناسی درست شود مگر زمانی که با روشهای علم یا شناخت علمی میسر نمییابی به هدفدست

های شناخت علمی گیرد و هدفهاست که پژوهش شکل میصورت پذیرد. با اتخاذ روش یا روش

در پژوهش به ویژه در های مورد استفاده (. یکی از روش8917یابد )ساروخانی، تحقق می

 پژوهی است. های کیفی اقدامپژوهش
های یادگیری کاربردی در های فعال و ایجاد موقعیتهدف پژوهش حاضر، استفاده از روش

ششم بوده  آموزان پایهتدریس و یادگیری، به منظور افزایش میزان عالقه، انگیزه و پیشرفت دانش

هایی مانند ها از روشآوری دادهنجام شده و برای جمعاست. این پژوهش به روش اقدام پژوهی ا

های آموزان، بررسی روشآموزان، بررسی نمودار درسی دانشنظرسنجی از اولیا، مشاهدة رفتار دانش

نفر از  62یادگیری استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شامل –های یاددهیفعالیت تدریس و

شهر همدان )جورقان(  6( آموزش و پرورش ناحیه 6ر )آموزان پایه ششم دبستان شهید باهندانش

های فردی پژوه با راهکارهایی نظیر توجه به تفاوتبود. روش نمونه گیری سرشماری است. اقدام

آموزان و اولیا نسبت ها در کالس ریاضی، و ایجاد نگرش مثبت در دانشبودن آنآموزان، فعالدانش

ن و فعال تدریس و توجه به کاربرد ریاضی در زندگی توانست های نویبه درس ریاضی، توجه به روش

آموزان را نسبت به درس افزایش دهد و باعث ارتقای سطح یادگیری ریاضی انگیزه و عالقۀ دانش

های انتخابی؛ حلآموزان شود. معیارهای اعتباریابی این پژوهش، روشن و قابل فهم بودن راهدانش

آموزان؛ ابتکاری ها برای دانشحلحل؛ انگیزشی و خوشایند بودن راهقابل اجرا و عملیاتی بودن راه

آموزان است که ها با دورة سنی دانشحلهای انتخابی و متناسب بودن راهحلبودن بعضی از راه

 کارها، توسط همکاران مدرسه تأیید شد.اعتبار این راه

  8گردآوری اطالعات: شواهد

        آموزانمشاهدة رفتار دانش. 6 نظرسنجی از اولیا. 8هایی مانند ها از روشآوری دادهبرای جمع

 یادگیری–های یاددهیهای تدریس و فعالیتبررسی روش. 3 آموزان وبررسی نمودار درسی دانش .9

 استفاده شد.

نظر سنجی از اولیا: در جلسه دیدار با اولیا آنها عنوان کردند که مطالب کتاب ریاضی سخت و . 8

آموزان در اند که یکسری از مسائل که دانشر است و با یک نگاه سطحی به کتاب متوجه شدهدشوا

ها نگران بودند خوانند در این کتاب گنجانده شده است و حجم کتاب زیاد است. آنمقاطع باالتر می

ن گیرند و سطح نمراتشان پایین است. همچنین عنوااز اینکه فرزندانشان ریاضی را خوب یاد نمی

داند. اولیا نسبت به درس ریاضی نگرش کردند فرزندشان روش مطالعۀ صحیح درس ریاضی را نمی

 منفی داشتند.

آموزانم را در خصوص ریاضی پایه آموزان: برای کسب اطالعات بیشتر نظر دانشمصاحبه با دانش

ورد عالقۀ آموزان کالس بیان کردند که درس ریاضی درس منفر از دانش 3ششم جویا شدم. فقط 
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گفتند مطالب ریاضی آموزان میگیرند و اکثر دانشهاست و مطالب کتاب را خیلی خوب یاد میآن

 گیرند.ششم سخت و دشوار است؛ تعداد تمرینات زیاد و خسته کننده است و درس را خوب یاد نمی

دم و مشاهده آموزان را زیر نظر قرار داآموزان: زنگ ریاضی رفتار دانش. مشاهدة رفتار دانش6

های آسمان و اجتماعی و... دارند ها در زنگ تفکر و پژوهش و هدیهکردم آن شور و نشاطی که بچه

اند و باید یکبار داد که مطلب را یاد نگرفتهها نشان میهای آنشود. نگاهدر زنگ ریاضی مشاهده نمی

های گروهی مربوط به عالیتآموزان برای شرکت در فدادم. دانشدیگر دربارة آن مطلب توضیح می

های ریاضی دقّت کافی را نداشتند. دادند. در انجام تمریندرس ریاضی از خود رغبتی نشان نمی

ها را جلسۀ امتحان مشاهده کردم مضطرب و نگران بودند. با وجود این که وقت کافی برای رفتار آن

های ریاضی و بیشتر از حل مسئلهآوردند ها وقت کم میآزمون در نظر گرفته شده بود بیشتر آن

 ناتوان بودند.

ها در آموزان: با بررسی نمرات دروس مختلف مشخص شد آن. بررسی نمودار درسی دانش9

ترین نمره )نیاز اند. همچنین در این آزمون اختالف پایینترین عملکرد را داشتهدرس ریاضی پایین

دهد وضعیت نمرات در باشد که نشان مید میبه تالش( و باالترین نمره کالس )خیلی خوب( زیا

 سطح مطلوب نیست. 

های تدریس یادگیری: با بررسی روش–های یاددهیهای تدریس و فعالیت. بررسی روش3

استفاده شده در کالس درس ریاضی متوجه شدم که گاهی اوقات فقط به صورت کالمی تدریس 

های دیگر و دیرتر درس را آموزانی که از راهدانش اند و بهآموزان زیاد فعال نبودهشده است و دانش

 گیرند، کمتر توجه شده است.فرا می

 ( ارائه شده است.8آموزان در درس ریاضی قبل از اجرای اقدام پژوهی در جدول )وضعیت دانش
 آموزان در درس ریاضی در آبان ماه ( نمرات دانش1جدول )

 درصد فراوانی فراوانی نمرات

 9/36 88 خیلی خوب

 6/89 7 خوب

 9/62 7 قابل قبول

 7/88 9 نیاز به تالش

 811 62 جمع

آموزان در آبان ماه ( از دانش%9/36نفر ) 88(، نمرات درس ریاضی 8طبق مندرجات جدول )

 ( نیاز به تالش است. %7/88نفر ) 9( قابل قبول و %9/62نفر ) 7( خوب، %6/89نفر ) 7خیلی خوب، 
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 آموزان در درس ریاضی در آبان ماه( نمودار ستونی درصد فراوانی نمرات دانش1شکل ) 

 

 هاها و تفسیر آنتجزیه و تحلیل داده

آموزان در درس عالقگی و عدم پیشرفت دانشبه این نتیجه رسیدم که علل بی 8با بررسی شواهد 

 باشد.به شرح ذیل می هاریاضی و پایین بودن سطح یادگیری و نمرات آن

آموزان نسبت به ریاضی: برای موفقیت در تدریس ریاضی باید دید و . دید و نگرش منفی دانش8

جا آموز نسبت به ریاضی، میل و انگیزة وی را برای فراگیری ریاضیات باال برد؛ اما از آننگرش دانش

وزگاران بر این درس، ریاضی به آموزان و حتی معلمان و تأکید زیاد آمکه ریاضیات در بین دانش

های خود را در برابر یادگیری ریاضیات نادیده عنوان درسی مشکل مطرح شده و فراگیران توانایی

 دهند.دانند و نسبت به یادگیری آن رغبت چندانی نشان نمیگیرند، آن را دشوار و سخت میمی

آموزان یکسان نیست. یکی شهای فردی: قدرت یادگیری در دانتوجهی نسبت به تفاوت. بی6

آموزای با دیگری فرق گیرد. و شیوه یادگیری هر دانشگیرد و دیگری کند یاد میتر یاد میسریع

ورزی. به همین دلیل، انتظارات صورت کالمی و ذهنی، دیگری به صورت تصویر و دستدارد. یکی به

آموزان شود تعدادی از دانشباعث میهای فردی آموزان و عدم توجه به تفاوتیکسان از تمامی دانش

های خود هم استفاده ننموده و همواره در این درس ضعیف بوده و از آن متنفر از حداقل توانایی

 شوند.

آموزان خصوصاً هنگام امتحان: تقریباً تمام کمبود اعتماد به نفس و وجود اضطراب در دانش .9

ئل ریاضی را به خوبی در کالس حل کنند. اما در توانند مساآموزانی دارند که میها دانشمعلم

ها هنگام امتحان توانند همه فهم و درک خود را نشان بدهند. بعضیهای رسمی نمیارزشیابی

گیرند تا سئوال کنند بینند دستشان را باال میها تا سئوال را میشود. بعضیشان مشخص میمشکل
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نویسند که کوچکترین نشانی از هومی میها توضیحات نامفو کسی کمکشان کند و بعضی

 باشد.معلوماتشان ندارد که تمام اینها نشان از اضطراب و نداشتن اعتماد به نفس می

گرا بودن آموزان در فرایند تدریس: با توجه به فعال و کنش. عدم مشارکت و فعال بودن دانش3

گیری ریاضیات، پرداختن به ریاضیات آموز و اینکه یادگیری نتیجه تجربه است و تنها راه یاددانش

آموز را باید در هریک آموز باشد؛ یعنی دانشاست؛ روش آموزش ریاضیات باید براساس فعالیت دانش

از مراحل مجسم، نیمه مجسم و مجرد به فعالیت واداشت و دخالت معلم در کار تعلیم، رهبری و 

آموزان به دست نظیم نتایجی که دانشهدایت فعالیت کالس، راهنمایی فکری، تسهیل یادگیری، ت

آورند و تعلیم مطالبی که جنبه قراردادی دارند محدود شود. اما آنچه واضح و عیان است این می

گیرند است که تعدادی از آموزگاران همان روش سنتی معلم محور را در تدریس ریاضی به کار می

ماند و های معلم بیکار میدر برابر صحبت آموزانآموزان در آن نقشی ندارند و فکر دانشکه دانش

روح و خالی از شور کنند در نتیجه فرایند تدریس خشک و بیگونه تالشی نمیبرای فهمیدن هیچ

وشوق خواهد بود و فراگیران به اهداف درس نخواهند رسید. محیط و فضای کالس باید در زنگ 

شستن و فقط گوش کردن به مطالب یکی های دیگر شاد و فعال باشد یک جا نریاضی همانند درس

 شود.از عوامل مؤثری است که مانع یادگیری ریاضی می

آموز موضوعی را های درسی و تدریس: هرگاه دانشتوجهی به کاربردهای ریاضی درکتاب. کم7

شود و آن را بهتر به خاطر تر میمفید، سودمند و کاربردی احساس کند در فراگیری آن برانگیخته

های روزمره زندگی به کار ای که برای رفع نیازمندیصورت وسیلهپارد؛ لذا درس ریاضی باید بهسمی

جا که تدریس مفاهیم ریاضی بیشتر به صورت محض و ذهنی و بدون آید، ارائه گردد. اما از آنمی

دگیری آموزان در یاگیرد دانشاستفاده از کاربردهای آن درزندگی روزمره در کالس درس انجام می

جا، شوند. در ایناین مطالب و استفاده از آن در حل مسائل مختلف خود در زندگی دچار مشکل می

های درسی دانست چرا که نظام آموزشی ما یک نظام ریزان و مؤلفین کتابباید مقصر اصلی را برنامه

ی مؤلفان آموزشی متمرکز و کتاب محور است و معلمان هم در درجه اول از روش کتب که از سو

ای نوشته شده است که های درسی ریاضی دورة ابتدایی به گونهکنند. اما کتابارائه شده پیروی می

دان محض تربیت کند چون اگر با دقت به دان آن هم ریاضیخواهد از همان ابتدا ریاضیگویی می

و بدون توجه به  های درسی ریاضی بنگریم آموزش مفاهیم کامالً بدون استفاده از کاربردهاکتاب

 اند.آموزان تألیف شدهعالیق دانش

نیازهای دروس جدید: یادگیری هریک از مطالب تازه ریاضی به کمک . کم توجهی به پیش2

جا که برخی آموزگاران به گیرد اما از آنمطالب دیگری که قبالً یاد گرفته شده است صورت می

دهند و های ورودی فراگیران اهمیت نمیدانستنینیازهای قبلی درس جدید و میزان آگاهی و پیش

توانند رفتار جدیدی را دهند هرچقدر هم فداکاری کنند نمیدر واقع ارزشیابی تشخیصی انجام نمی

آموز را آموز ایجاد کنند. معلم باید قبل از تدریس یک مفهوم جدید معلومات قبلی دانشدر دانش
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ه معلومات قبلی او استوار نماید. و این مورد در نظام محک زده و تدریس مطالب جدید را بر پای

های الزم در ریاضی به آموز بدون کسب مهارتشود و دانشتوصیفی که اکنون به درستی اجرا نمی

آموز و معلم سال شود خود دانشآید بسیار مشهود است. این امر همچنین سبب میکالس باالتر می

 آینده دچار مشکالت زیادی شوند.

زمان تدریس ریاضی در مدارس محدود محدود بودن زمان و باال بودن حجم کتاب درسی:  .7

های اول تا پنجم براساس جدول زمانی است. اما است. محتوای ریز مواد درس ریاضی در همه پایه

آموزان به فکرکردن و پیداکردن روش حل مسئله و انجام تمرینات الزم حل مسئله و تشویق دانش

بطه نیازمند زمان است. در دومین همایش ریاضی، آقای ایوبیان به مقایسه کالس درس در این را

ریاضی معلمان آلمان، ژاپن، آمریکا با معلمان استان کردستان پرداختند. همه دیدیم که در مدارس 

لی آموزان بود وگر کار دانشداد و با فراغ بال و خیال آسوده نظارهای میکشورهای دیگر معلم مسئله

شویم که محتوی برنامه معلم استان ما از ثانیه آغازین کالس درس در جنب و جوش بود. متوجه می

ها انجام دهند؛ درس ریاضی در کشور ما طوری طراحی شده که مفاهیم زیاد و تمرینات زیاد را بچه

آر. معلمان بدون اینکه زمانی برای فکرکردن برای شاگردان در نظرگرفته شده باشد. میگنا دات آی 

ماه که یک ماه  1صفحه ریاضی پایه ششم را در  836بندی مجبور هستند با توجه به جدول زمان

بینیم محتوای درسی طوری طراحی شده که زمانی برای تعطیلی هم دارد ارائه دهند. پس می

فکرکردن جهت رسیدن به جواب مسئله را برای کودک در نظرنگرفته و هر مطلب درسی در 

دقیقه تدریس شود که این زمان در نرم جهانی فقط برای فکرکردن  37های ما باید در زمان کتاب

 حل مسئله برسد.آموز داده شود تا خود به راهروی مسئله باید به دانش

های آموزش: روش اغلب آموزگاران این است که ابتدا ضعف آموزش ریاضی مربوط به روش. 1

دهند، یا جواب را شسته و ها توضیح میسپس مراحل را برای بچه نویسندمسئله را در پای تخته می

ها با توضیحات اضافی پیچیده دهند یا آنقدر مسئله را برای بچهآموز قرار میرفته در اختیار دانش

معلّمی که با این ها را تقریباً به حل مسئله رساندند. کردند که زمان زیادی با صرف انرژی زیادی بچه

ها از نظر چنین معلمی کسانی باشد. بهترین بچهکند تقریباً همیشه متکلم وحده میمی ها کارروش

های کتاب را خوب حفظ بکنند و در موقع های معلّم و نوشتههستند که خوب گوش بدهند، گفته

 آموزان به ظاهرها دانشهای کالمی این است که با این روشلزوم عیناً تکرار نمایند. تنها مزیت روش

روند. این باور درست نیست زیرا در دراز مدت اثرات نادرستی در پرورش زودتر در درس پیش می

ها در سنین باالتر )دبیرستان و دانشگاه( اگر مطالب را گذارد و بچهجا میها بهفکر و استعداد بچه

ایم. به کردهاش این است که قبالً در آموزش مطالب اساسی به آنها عجله فهمند علت عمدهدیر می

ها ناچارند از معلوماتی استفاده کنند که آنها را خوب عبارت دیگر، در مراحل بعدی آموزش، بچه

روند. در این دارند و ترسان و لرزان پیش میاند. بنابراین همواره در حال تردید گام برمینفهمیده

ها و استقالل فکر در بچههای آموزش ریاضی که همانا ایجاد اعتماد به نفس صورت، یکی از هدف
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ها به محدودیت زمان و محتوای زیاد کتب که البته استفاده از این روششود. است نادیده گرفته می

گردد تا حداقل اهمیت آن مطالب درسی دهند باز میمعلمان مجالی برای فکرکردن به کودکان نمی

  را یاد بگیرند. …یب و را بدانند و بدانند چه لزومی دارد که فرضاً مفهوم حجم، تقر
گویی است که در این روش معلّم بیشتر به ذکر نتایج مهم روش برخی دیگر از معلمان، یا قاعده

تر کند و سعی دارد که هر چه سریعها و دستورات هستند اکتفا میدرس که به نظر وی همان قاعده

ه قول خودش مطلب را سریعتر به ها انتقال دهد و بپس از توضیحاتی کوتاه این قواعد را به بچّه

ها تر این قبیل معلمان مطالب درسی را به صورت قواعد به بچهها یاد بدهد. به عبارت سادهبچه

استداللی است که در این روش معلّم  آورند و یا روشکنند و بعد برای هر یک مثالی میدیکته می

خود دلیل و برهان بیاورد و تنها به های سعی دارد که در ضمن توضیح مطالب برای اثبات گفته

کند؛ بلکه صحت روابط را نیز در هر مرحله با استفاده از مفاهیم و روابطی اکتفا نمی« قاعده»دادن 

کند. عیب این روش در دوره ابتدایی این است که اند ثابت میها خوانده و فهمیدهکه قبالً بچه

ها با منطق بزرگساالن متفاوت ت، زیرا منطق بچهها در سنین دبستانی نیسمناسب فهم و درک بچه

 است.
شدن اعمال به عقیده پیاژه، تصورات منطقی ذهن و به طور کلی هوش انسان زاییدة درونی

معمول « تدریس زمانی»گوید: تشریح حقایق و مفاهیم ریاضی به صورتی که در روش اوست و می

هایی که متضمن حقایق و روابط ل و مجموعهاست برای کودک کافی نیست. مشاهده تصاویر و اشکا

ای نیست. برای آنکه ای معمول است مفید فایدههای مکاشفهریاضی باشد نیز چنان که در روش

آموز باید شخصاً به تجربه و آزمایش بپردازد اشیا و تصورات حاصله دقیق مفاهیم روشن باشد، دانش

 ها را مستقیماً درک نماید.مسائل را از نزدیک دستکاری کند تا روابط کمیت

شدن مطالب ( آموزش صحیح باعث درونی8927)ترجمه منصور و دادستان،  8به عقیده پیاژه

شده اعمال ابتدایی و . این اعمال صورت درونی8باشد: شود که دارای این خصوصیات میریاضی می

هت انجام شوند و درک عمل ها اصوالً قابلیت آن را دارند که در دو ج. این6واقعی کودک هستند. 

. این اعمال از آغاز 9شده در جهت عکس آن است. شده در جهتی مستلزم درک عمل انجامانجام

تواند باشند؛ یعنی عمل منطقی در ریاضی نمیبستگی به یکدیگر داشته، جزءِ الینفک نظام کلی می

منوط به قابلیت ترکیب  مستقر باشد. به عبارت دیگر، ماهیت و طبیعت یک میل منطقی و ریاضی

 آن با اعمال دیگر است.

های ضعف آموزش ریاضی در رسیم که یکی از علتبه این نکته می با توجه به تفاصیل فوق،

های تدریسی است که متناسب با درس ریاضی باشد. دوره ابتدایی استفاده نکردن معلمان از روش

ر خود را هرچند که درست نباشد بیان کنند. همه سازد تا فکر کنند و افکایعنی کودکان را وادار می

های تدریس های مختلف تدریس وجود دارد اما همۀ روشدانیم که به تعداد معلمان دنیا روشمی

                                                           
1. Piaget 
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گیرد. پس اهمیت دارد که چه روشی با توجه به شرایط و معموالً در چند قالب کلی جای می

هایی برای وری برساند. ولی متأسفانه روشوضعیت کالس انتخاب شود که ما را به بیشترین بهره

ترین ترین روش باشد و معموالً بهترین روش آسانشود که آسانتدریس این درس مهم انتخاب می

ساالن روش شود که از نظر بزرگهایی انتخاب میباشد. در مواردی روشروش ارائه درس نمی

معلّمان و مربیان برای یادگیری است.  مناسب تشخیص داده شده ولی از نظر کودکان بدترین روش

تعلیم و تربیت باید به اهداف آموزشی هر موضوع درسی آگاهی کامل داشته باشند تا بهتر بتوانند 

های کالسی را درک کرده و روش تدریس هر مبحث درسی را با توجه به این اهداف تعیین موقعیّت

اند که به طور ن رشته از علوم اهدافی قائلنمایند. متخصصان آموزش ریاضی نیز برای فراگیری ای

 ها را به سه هدف عمده محدود نمود:توان آنخالصه می

 ها را وادار کند که برای خودشان فکر کنند.الف. اولین هدف آموزش ریاضیات آن است که بچه

ها مقام و منزلت ریاضی را به عنوان یک ب. دومین هدف آموزش ریاضیات آن است که به بچه

ها باید نظام و الگوی آن را درک کرده و از وجود آن در ای بشناساند. همچنین بچهموضوع خالقه

 زندگی روزمره و محیط اطراف آگاهی یابند.

های الزم را در انجام محاسبات ها مهارتج. سومین هدف فراهم کردن امکاناتی است که بچه

 شوند.مربوط میهایی که با اعداد و روابط کمی کسب نمایند، مهارت

یادگیری –های صحیح: ارزشیابی آموزشی جزو ذاتی فرآیند یاددهی . عدم انجام ارزشیابی9 

های بعدی است و از آن جهت برای معلم اهمیت دارد که انبوهی از اطالعات را برای تنظیم فعالیت

اشد و جزو الینفک که ارزشیابی باید در خدمت آموزش بگذارد. متأسفانه در حالیدر اختیار او می

های آموزشی و حلقه اتصال یک برنامه آموزشی باشد اغلب به عنوان یک مرحله پایانی و جدا برنامه

که هدف از تدریس، کسب نمره در امتحانات آید طوریاز تدریس و هدف آموزشی به حساب می

که، ارزشیابی باید در گیرد درحالیشود؛ یعنی آموزش در خدمت ارزشیابی قرار میپایانی دانسته می

های مستمر و فرایند یادگیری توجه شود. از طرف دیگر، خدمت آموزش باشد و بیشتر به ارزشیابی

جای سطوح باالتر یادگیری؛ نظیر تجزیه و تحلیل و حل مسئله و... به در امتحانات پایانی معموالً به

 شود.محفوظات توجه بیشتری می

. نقش فضا و مکان: از عوامل آموزش 8عف آموزش ریاضی: . چند عامل دیگر از عوامل ض81

دانیم که فضای تأثیر نیست. یقیناً همه میهم بی ریاضی محدودیت زمان را بیان کردیم اما مکان

های کالس در یادگیری کودکان تأثیری شگرف دارد؛ مثالً کالسی را در نظر بگیریم که پنجره

ها و مردم باعث عدم خیابان است؛ سروصدای ماشین کوچک دارد؛ سپس نور کم است؛ در کنار

شود و خود فضای ایجاد شده توسط معلم نیز برروی این درس مؤثر است. معلمی ها میتمرکز بچه

ای به فکرکردن روی حل مسئله آموز نیز هیچ عالقهدهد دانشها را نمیکه حق اظهار نظر به بچه

کنند چون فرزندشان را به مدرسه ها فکر میواده. نقش خانواده: اکثر خان6نخواهد داشت. 
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اند دیگر مسئولیتی در قبال تحصیل وی ندارند بلکه فقط باید مواظب وضع مادی و ظاهری فرستاده

دهند آموزان در منزل انجام میکودکانشان باشد. با توجه به اینکه خیلی از تمرینات ریاضی را دانش

های آموزش درس ریاضی وجودآورنده ضعفتواند از عوامل بهعدم توجه خانواده به این موضوع می

های علمی ریاضی: معلمان ما منابع کافی و به روز در زمینه آموزش . در اختیار نبودن یافته9باشد. 

دانیم که وسایلی هستند که همواره امر . کمبود تکنولوژی: همه می7ریاضی را در اختیار ندارند. 

ها کنند؛ هرچند که این وسایل توسط بچهتر میها راحترا برای بچه تدریس و یادگیری ریاضی

سازند خیلی مؤثرتر است از جداول آماده ها خودشان میساخته شود بهتر است مثالً جدولی که بچه

در تدریس و طراحی یک مفهوم درس ریاضی: یعنی برای یک  . عدم توجه به طرحواره2و غیره. 

کنندگان کتاب و نیازهای آن چه توسط طراحان آموزش و تدویناز درس ریاضی باید پیش مفهوم

خوبی یاد چه توسط معلم در هنگام تدریس مورد توجه قرار گیرد. کودکی که مفهوم طول را به

 نگرفته بدون شک در محاسبه مساحت و حجم هم مشکالت زیادی خواهد داشت.

قرن یگر ملموس شده و نقش حیاتی یافته است در ربع اکنون ریاضیات بیش از هر زمان د

های ریاضی به جزءِ الینفک، فراگیر و اساسی علوم و تکنولوژی و اقتصاد گذشته، ریاضیات و روش

کارگیری ریاضیات نماینگر یک شکاف ناتوانی در درک یا به 68تبدیل شده است که در آستانه قرن 

ایم در جهت رفع این ایم. اما هرگز سعی نکردهتاده نامیدهآموزشی است. بارها خودمان را عقب اف

آموزان به محض معضل گامی برداریم. معلمان از درس نخواندن شاگردان شکایت دارند و دانش

کنند این کار از گرفتن نمره بد از معلمان و نحوه تدریس آنها شاکی هستند. اکثر والدین هم فکر می

پذیرند و از برعهده گرفتن قسمتی از خطاها، شانه ت، مسئولیت را نمیعهدة آنها خارج است. در نهای

 کنند.خالی می

 های پیشنهادی حلارائۀ راه

باشد که بر پایه اصول ترین روش تدریس، روش فعال میاصول یادگیری و روش فعال: مطلوب

توان در است مییادگیری پایه گذاری شده است. در این روش، وضعیت کالسی را که مورد نظرمان 

 سه اصل یادگیری ذیل که بهتر است آنها را سه اصل آموزش نیز بنامیم خالصه نمود:

. یادگیری فعال: بهترین راه یادگیری هر چیز کشف آن چیز به وسیله متعلم )یادگیرنده( است. 8

 این اصلی است که مبنای روش سقراطی بوده و به اندازه خود یادگیری قدمت دارد.

ین تحریک )انگیزه(: برای آن که یادگیری مؤثر و فعال باشد متعلم باید در موادی که به . بهتر6

شود عالقمند باشد و در فعالیت یادگیری خشنودی بیابد و این در صورتی تحقق وی یاد داده می

یابد که برای یادگیری انگیزه داشته باشد. یک محصل )دانش آموز( تحریک شده و با انگیزه می

گیرد. تحریکات ممکن است شامل، تر از کسی که تحریک نشده است مطالب را فرا میسهلخیلی 

خصوص و یا پرهیز از تنبیه آرزوی یادگیری، احتیاج به نقش داشتن، آرزوی داشتن یک مدرک به

 باشند. البته یادگیری تحت تحریکات ذاتی بر یادگیری تحت تحریکات خارجی رجحان دارد.
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شود. سپس از آن ل متوالی آموزش: یادگیری با عمل و خیال و گمان شروع می. فازها یا مراح9

 انجامد و باید به صورت عادات ذهنی مورد نظر خاتمه یابد.جا به کلمات و مفاهیم می

آنکه یادگیری مؤثر و فعال باشد، الزم است که یک فاز کاوشگری مقدم بر به عبارت دیگر، برای

م وجود داشته باشد. سرانجام باید مواد یاد شده به وضعیت سازی متعلم فاز تشکیل عبارات و مفاهی

 و رفتار وی سهمی ببخشند و با این وضعیت یکی شوند.

گویند که یادگیری برای تغییر رفتار است. این بدان معنی است که یاد گیرنده در روانشناسی می

شخصیت وی وحدت پیدا کند. برای مثال مطالبی را که یاد گرفته در رفتار او باید اثر بگذارد و با 

محصلی که ضرب اعداد اعشاری را خوب یاد گرفته به محض آن که یک چنین ضربی را به وی ارائه 

که، قبل از یادگیری این ضرب گوید؛ در صورتیالعمل نشان داده و جواب آن را میدهیم عکس

 العملی غیر از این داشته است.رفتاری دیگر داشت و عکس

یس به روش فعال: با توجه به اصول فوق الذکر، در عمل معلمان با استفاده از وسایل کمک تدر

های مجسم، نیمه مجسم و مجرد و به یاری فنون و هنرهای معمولی مانند آموزشی به طریقه

کنند تا متعلم در طی آن های متناسب، مقدماتی فراهم میهای مناسب و نقاشیاستفاده از داستان

مفاهیم و روابط مورد نظر نایل شود )مرحله کاوشگری(. سپس با استفاده از سؤال و جواب به کشف 

گیرد. در مرحله آخر، با ها تشکیل عبارات مورد نظر انجام میها و یا خود بچهو بحث بین معلم و بچه

رفتار  شود این مفاهیم و مطالب باهای یاد شده سعی میهای مکرر در مورد مفاهیم و تکنیکتمرین

 متعلم وحدت پیدا کند.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در مراحل کاوشگری و تشکیل عبارات و مفاهیم، تعاون 

سزایی دارد. چنانچه امکانات کالس اجازه دهد باید ها با یکدیگر نقش بهو همکاری گروهی بچه

ها تقویت کنند و از در بچهمعلمان سعی کنند که در ضمن آموزش حس تعاون و همکاری گروهی را 

 آن به عنوان عاملی در جهت آموزش و یادگیری صحیح استفاده نمایند.

 بندی ذیل درج نمود:توان در تقسیممراحل یادگیری )آموزش( فعال را به طور خالصه می

 . کاوشگری8

 . تشکیل عبارات و مفاهیم6

 . تمرین و ممارست و وحدت مفاهیم با شخصیت متعلم9

کش، مداد، ها هستند که با ابزار و وسایل کمک آموزشی )خطفعال یادگیری، این بچه در روش

شوند و ( و با راهنمایی معلمان خود به فعالیت پرداخته و به کشف روابط و مفاهیم نایل می…کاغذ و 

 هاهای مورد نظر را از بچهنقش معلم بیشتر یک راهنما است تا یک فرد متکلم وحده و اغلب جواب

گرداند. و این روح تغییرات کالسی است که آموزش ها را به کالس برمیگرفته و پس از هماهنگی آن

 دهد.و پرورش جدید و بافت مدارس جدید را تشکیل می
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چه در روش فعال یادگیری مهم است فعالیت فیزیکی، در اینجا ذکر این نکته الزم است که آن

باشند و بدیهی است که رندگان )متعلمین( میذهنی و گروهی )تعاون و همکاری( یادگی

کنند لذت کاوشگری را درک کرده و اطالعات بدست آمده را آموزانی که بدین روش کار میدانش

بندی و یافتن مفاهیم ریاضی مناسب نائل شخصاً یادداشت نموده و در مراحل بعدی به عبارت

 شوند.می

)از قبیل مداد رنگی، کاغذ شطرنجی، خط  روش فعال یادگیری، داشتن وسایل کمک آموزشی

داند. در این روش به جای این آموزان ضروری میکش، قیچی، پارچه، و ...( را جهت استفاده دانش

ها صرفاً ذهنی فکر کنند )به عبارت بهتر در خأل بیاندیشند( با مواد و اشیاء سر و کار داشته و که بچه

برند به عالوه از اینکه خود چیزهایی یاضی مورد نظر میهای خود پی به مفاهیم ربه کمک ساخته

 برند.کنند بیشتر لذت میکشف می

ها با تکمیل شود، تا بچههای زیادی دیده میهای ریاضی ابتدایی نقاشیبر این اصل، در کتاب

مفاهیم ها به تقارن آنها و یا دیگر خواص آنها پی برده و زمینه مناسبی برای یادگیری این این نقاشی

 داشته باشند. 

سر کتاب مالحظه مجسم مشهور است در سرتاهای تصویری که به روش نیمهاستفاده از موقعیت

آموز تکمیل هایی که باید دانششود. در این روش، با استفاده از یک موقعیت تصویری و تساویمی

به کاوشگری پرداخته و کنیم تا خود های ریاضی مینماید وی را هدایت به کشف قواعد یا رابطه

قاعده موردنظر را کشف نماید. ناگفته پیداست که صفحات کتاب فقط برای راهنمایی معلم جهت 

های تدریس درست و سؤال و تدریس مفاهیم ارائه شده است و این معلم است که با اتکا به روش

 نماید.ها را به کشف روابط و قواعد رهبری میها، آنجواب با بچه

 ای این روش، اقدامات ذیل ضروری است:در اجر

 آموز وجود داشته باشد.یافته برای کار دانشای از پیش تنظیم. برنامه8

 آموز بر این اساس تدوین یافته باشد.. کتاب دانش6

 . آموزگار برای آموزش مطالب درسی آموزش الزم را دیده باشد.9

 سازیم:در خاتمه چند نکته مهم را خاطرنشان می

دگی معلم در کالس عامل مهمی در موفقیت او است. حتی معلمان با سابقه نباید فکر کنند آما

که تدریس در دبستان کار آسانی است. متأسفانه این طور تصور شده است که تدریس در دبستان 

وجه تر نباشد به هیچکه اگر مشکلتر از سایر مقاطع آموزشی است، در حالیتر و سادهکم اهمیت

طرح »کند و از پیش یک تر نیست. یک آموزگار موفق برای هر جلسه درس خود مطالعه میساده

کند که در آن مشخص شود چه مطالبی باید تدریس شود، چه کارهایی را باید تهیه می« درس

هایی باید صورت گیرد. حتی زمان آموزان انجام دهند و برای آموزش هر مطلب چه نوع فعالیتدانش

 ا حدودی از پیش تعیین شده باشد.هر فعالیت ت
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های نکته دیگر، توجه به شرایط سنی، رشد کودک و میزان آمادگی او با توجه به آموزش سال

 قبل است. باید توجه داشت که در هر سنی کودک برای نوعی آموزش آماده است.

 توان به او آموزش داد با سنینهمچنین مفاهیمی را که در شرایط خاص سنی کودک می

کند. بنابراین الزم است در بیان مطالب به شرایط سنی، ذهنی و رشد تر یا باالتر تفاوت میپایین

آموز مقدمات الزم برای کودکان توجه شود. به عالوه در آموزش هر مطلب باید توجه کرد که دانش

 آن مطلب را فرا گرفته باشد.

ها و در یادگیری او دارد. مثال آموز نیز سهم مهمیارتباط مطالب با زندگی روزمره دانش

شود باید با توجه به مسائل پیرامون کودک باشد تا هم فهم مطالب هایی که انتخاب میمسئله

تر شود و هم کاربرد مطالب ریاضی در زندگی روزمره تا حدودی روشن شود. البته ریاضی آسان

دیگر متفاوت است. در کتاب آموز در هر منطقه با منطقه بدیهی است که مسائل پیرامون دانش

ها از زندگی مردم سراسر کشورمان انتخاب ها و مسئلهآموز هم سعی شده است تصاویر، مثالدانش

 شود.

 . در زنگ ریاضی کالسی شاد و با نشاط داشته باشیم.8

( معتقد است که الزمۀ هر شروعی، ایجاد ارتباط مطلوب و فضاسازی است. 8912خانی )فضلی

آموزان به ای توأم با هدفمندی و نشاط در دانشبه هنرمندی خاص نیاز دارد تا انگیزهنقطه شروع 

ها نشاط یافتند، علم و کمال را در هنگامی که دل»گوید: وجود آورد. وی با اقتباس از بحار االنوار می

ها در ا دلها را وداع کنید؛ زیرها به ودیعه بگذارید و هرگاه از نشاط تهی و گریزان شدند، آنآن

( نیز پس از انجام پژوهش خود، به این 8911عزیزخانی)« چنین حالتی آمادةفراگیری علم نیستند.

آموزان را به درس ریاضی، مندی دانشتوان عالقهنتیجه رسیده بود که با ایجاد محیط شاد، می

 افزایش داد.

 وجه کنیم.آموزان ت. به پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری دانش6

توانیم به خاطر آوریم، پس باید ( معتقد است تا چیزی را خوب نبینیم نمی8919میرزا بیگی )

در ابتدا خوب دیدن را آموزش دهیم. برای خوب دیدن و خوب شنیدن، حضور ذهنی کامل و 

تواند کنجکاوی الزم است. تمرکز حواس، ذاتی یا ارثی نیست بلکه اکتسابی بوده و هر فردی می

دارای تمرکز و دقت باشد، فقط باید راه و روش آن را یاد بگیرد، به کار ببرد و این مهم اتفاق 

 روی فرد قرار گیرد.کارهای الزم جهت پرورش دقّت و تمرکز پیشافتد مگر آن که راهنمی

 آموزان افزایش یابد.کننده به وجود بیاوریم تا اعتماد به نفس دانش. در کالس محیطی حمایت9

ها سعی کنیم جو کالس به جای رقابتی، حمایتی برای ایجاد اعتماد به نفس ریاضی در بچه

ها را های کوچک و با هم کار کنند. بچهها بخواهیم در گروهباشد. بهترین راه این است که از بچه

تشویق کنیم به طور منظم از همدیگر کمک و راهنمایی بگیرند و مدام منتظر ما نباشند تا 

شان کنیم این جمله را در کالس مورد توجه قرار دهیم که قبل از اینکه از معلم بپرسید از سه کمک
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الزم برای کمک  آموزان یادآوری کنیم که آنها دانشنفر دیگر بپرس! این جمله ساده را به دانش

ید و آکردن به هم را دارند و باالتر از این در کالس جو اعتماد، همکاری، مشارکت به وجود می

دهد کند، عادت به انجام دادن کارهای مستقل آنها را افزایش میآموزان را بیشتر میاستقالل دانش

شان بهتر شان را برای روز امتحان زندگی آیندههای ارتباطیکند مهارتآموزان کمک میو به دانش

 کنند.

دارند الزم است در این  آموزان دورة ابتدایی در مرحلۀ عملیات عینی قرار. از آنجا که دانش3

ها اهمیت داده شود. در این صورت، دوره به آموزشِ همراه با فعالیت و عمل با اشیا و پدیده

توانند آنها را حل کنند و در نهایت، پس از تکرار و آموزان در برخورد عینی با مسائل میدانش

ها و حلنین شرایطی، دیگر، ارائۀ راههای ریاضی را بازآفرینی نمایند. در چحلها و راهتمرین، فرمول

 گیری منطق و روابط، به عنوان قانون دیکته شده نخواهد بود.ها توسط معلم، قبل از شکلفرمول

 های کاربردی درس ریاضی در زندگی را بیشتر مورد توجه قرار دهیم:موقعیت. 7

و دوران که به  باحث تقارنها: مها )محوری و مرکزی( و دَوَرانبه عنوان مثال، کاربرد تقارن

شوند؛ مثالً تبدیالت هندسی معروف هستند، در صنعت و ساختن وسائل و لوازم زندگی استفاده می

گری از گری و سفالشود. در کوزهدر بافتن قالی و برای دادن نقش و نگار به آن از تقارن استفاده می

ها کمک گرفته سالمی اغلب از تقارنهای اشود. همچنین در معماریدوران محوری استفاده می

دهند، تبدیل انرژی گیری، پنکه، ماشین تراش با دورانی که انجام میشود. چرخ گوشت، آب میوهمی

 کنند. می

 آموزان یاد بدهیم که باید قدم به قدم پیش بروند.ها به دانشمسئله. در حل2

هایشان را به روشنی اول شفاهی و دهها جرات بدهیم تا ایکنند به بچهوقتی مسائل را حل می

آموزان های تفکر بحرانی دانشکند مهارتبعد کتبی بیان کنند. این فعالیت مهمی است و کمک می

دهند و با آنچه کم زبان و ساختار سؤاالت را تشخیص میگسترش پیدا کند. عالوه بر این آنها کم

 یه را قدم به قدم باید امتحان کنیم.شوند. این رورساند آشنا میآنها را به موفقیت می

 قدم اول: فکر کنند.

هایشان را ها بخواهیم در سکوت به راهی که برای مسایل دارند فکر کنند بعد استراتژیاز بچه

هایشان حل در گروه به بحث بگذارند. از آنها بخواهیم از اعداد در استراتژیبرای پیدا کردن راه

شود به جای حل یک مسئله ریاضی روی فرایند حل مسئله تمرکز ث میاستفاده نکنند. این کار باع

 کنند.

 قدم دوم: بنویسند.

ها بخواهیم به طور انفرادی با توضیح دادن مراحل کارشان شرحی بعد از انجام قدم اول از بچه

فهمند. از آنها بخواهیم که به ها میدرباره درستی جوابشان بنویسند. مطمئن شویم که بچه

آموزان به کارکردن و فکر کردن به طور اند رجوع کنند. تشویق دانشسباتی که انجام دادهمحا
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های حل مسئله و موفقیت در انجام تمرینات و امتحانات مستقل راهی برای پیشرفت و رشد مهارت

 است.

ه آموز را نیز باید مدنظر قرار داد ک. در امر تدریسِ هر مفهوم درس ریاضی، سیر تفکر دانش7

 باشد:مراحل آن به شرح زیر می

آموزان را نسبت به موضوع کوشد اوالً رغبت دانشآمادگی: در این مرحله از تدریس، معلم می

آموزان را بررسی کرده و درس برانگیزد، دوماً هدف درس را روشن نماید، سوماً معلومات قبلی دانش

 مطالب جدید را بر پایه معلومات قبلی او تدریس کند.

هایی که کند و به اصطالح موضوع جدید را با توجه به هدفضه: معلم درس تازه را عرضه میعر

 کند.آموزان تدریس میبینی کرده است به دانشپیش

آید و در این مقایسه مقایسه: ارتباط بین معلومات قبلی و درس برقرار و مقایسه به عمل می

یس ریاضیات معلم در این مرحله به قاعده دست کنند. در تدراست که به اصول کلی دست پیدا می

 آورد.کند و تعاریف را به دست میپیدا می

شود در مواقع مقتضی و تعمیم: نتایج به دست آمده در مرحله سوم که در ریاضی قاعده گفته می

 شود.همانند، تعمیم داده می

جا الزم بط ریاضی. در اینکاربرد و تطبیق: مانند حل مسائل ریاضی بعد از یادگرفتن قاعده روا

های جدید های شهودی و فعال، از جمله روشاست به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که روش

تدریس ریاضیات ابتدایی هستند که در چند سال اخیر بر اثر تحوالت به وجود آمده در علم و هم 

کشورهای پیشرفته جهان در شناسی و تعلیم و تربیت به وجود آمده و در های روانچنین پیشرفت

اند. طرفداران روش شهودی عقیده دارند سهم عمده زمینه تدریس ریاضیات مورد استفاده قرار گرفته

گیرد. در این روش، وسایل کمک یادگیری به خصوص در مورد انسان از طریق بینش انجام می

کند تنظیم و ارائه میکنند و معلم مراحل درس را طوری آموزشی نقش مهمی در تدریس پیدا می

برند که منجر به یادگیری پیوسته، به حل مسئله پی میهمآموزان با مشاهده مراحل بهکه دانش

آموزان با تالش خود و با راهنمایی معلم به اهداف شود. در روش فعال دانشمفاهیم درس می

 گردند.آموزشی نائل می

 ها حلاعتبار بخشی به راه

است،  کرده انتخاب که حلیراه اثربخشی از پژوهآن، اقدام در طی که فعالیتی نجاما یعنی اعتباربخشی

 و مؤثر ها از مفیدحلراه اجرای از قبل باید پس (.821 1382: یا،پو قاسمی(نماید  حاصل اطمینان

ی هاحلراه روایی، بیشتر و اعتبار کسب برای منظور و همین . به کردمپیدا می ها اطمینانآن بودن

ای جلسه طی کردم. همچنین مشورت 6شهید باهنر دبستان در همکارانم و با کرده فهرست را انتخابی

آموزان پایه که با حضور همکاران و مدیر و معاونان مدرسه تشکیل شد مشکالت یادگیری دانش

ا نظر های پیشنهادی را ارائه نمودم و همکاران نیز بحلششم در درس ریاضی را عنوان کردم و راه
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آموزان، فعال بودن های فردی دانشها نیز عنوان کردند که توجه به تفاوتمن موافق بودند و آن

آموزان و اولیا نسبت به درس ریاضی، توجه به ها در کالس ریاضی و ایجاد نگرش مثبت در دانشآن

و عالقۀ تواند انگیزه های نوین و فعال تدریس و توجه به کاربرد ریاضی در زندگی میروش

آموزان شود. آموزان را نسبت به درس افزایش دهد و باعث ارتقای سطح یادگیری ریاضی دانشدانش

های حل. روشن و قابل فهم بودن راه8معیارهای اعتباریابی این پژوهش به شرح زیر بوده است: 

ها برای حل. انگیزشی و خوشایند بودن راه9حل . قابل اجرا و عملیاتی بودن راه6انتخابی 

ها با دورة سنی حل. متناسب بودن راه7های انتخابی و حل. ابتکاری بودن بعضی از راه3آموزان دانش

 آموزاندانش

 هاها و اجرای آنحلانتخاب بهترین راه

 ها را برای اجرا برگزیدم:حلراه های پیشنهادی، اینحلاز میان راه

کدام از ضیح دادم که من در مورد وضعیت درسی هیچآموزان تو. در ابتدای سال، برای دانش8

های گذشته شما ندارم. روش بنده این است که هر شماها شناختی ندارم و کاری هم به عملکرد سال

آموزی که باالترین نمره و یادگیری را داشته باشد، بار که از شما در هر درسی آزمون گرفتم، دانش

کند، لذا بعد از اجرای گر شده و به آنها را در آموزش کمک میآموزان دیسرگروه چند نفر از دانش

آموزان، به های مربوط به هریک از کتب از جمله ریاضی متوجه اشتیاق، عالقه و پشتکار دانشآزمون

 آموزان ضعیف برای تصدی سرگروه شدن، شدم.خصوص اعتماد به نفس و پشتکار دانش

هایی مانند علوم و تعلیمات اجتماعی کنند درسمی ها احساسطور که بچه. سعی کردم همان6

هایی ها را با کاربرد ریاضی در زندگی نیز آشنا کنم؛ بنابراین مثالو فناوری در زندگی کاربرد دارد آن

کردم که به اهمیت ریاضی و کاربرد آن در زندگی پی ببرند و از آنها را در ضمن درس عنوان می

نجام دهند که بیشتر با کاربرد ریاضی در زندگی آشنا شوند. به طور هایی را اخواستم فعالیتمی

دست آورند و یا مقدار تخفیفی که خواستم به عنوان تکلیف مساحت اتاقشان را بهها میمثال، از بچه

اند محاسبه کنند و یا توضیح دهند چگونه یک دوم یک نان را به یکی برای خرید یک جنس گرفته

 سوم همان نان را به دوست دیگری بدهند. از دوستانشان و یک

کردم حدیث یا آیه مناسبی از قرآن دادم سعی می. برای هر مفهومی که از ریاضی درس می9

آموزان به راز آفرینش و دقت و نظمی که در همه امور جهان پی ببرند. به عنوان پیدا کنم، تا دانش

)تحقیقاً ما « …إنّا کلَّ شَیءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ »ۀ گیری آیمثال، برای فصل پنجم ریاضی، مبحث اندازه

که مصداق کامل این فصل از -سوره القمر(  71و 39تمام چیزها را از روی اندازه آفریدیم... آیه 

استفاده کردم؛ لذا با ارائه توضیحاتی تکمیلی و علمی برای شکل صفحه آغازین این  -ریاضی است

های بدن انسان که تقریباً نصف هایی مثل طول روده، طول مویرگدامفصل، از بدن انسان و اندازه ان

کنند و میزان تأثیر دقت ها تصفیه میای که روزانه کلیهفاصله زمین تا ماه است، مقدار خون به اندازه
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آموزان آموزش دادم و این توضیحات باعث عالقه و انگیزه آنان برای گیری را به دانشدر اندازه

 هیم این فصل شد.پیگیری مفا

تر از قبل از های نوین و فعال تدریس بود که سعی شد بیشحل دیگر، توجه به روش. راه3

آموزان به کشف مطالب برسند تا در نتیجه های فعال تدریس استفاده شود که خود دانشروش

 روش یادگیری مشارکتی. –روش حل مسئله-های اکتشافیشان را بسازند؛ مثل روشدانش

آموز که در هر گروه دانشبندی کردم طوریآموزان را گروهبعد از اجرای هر آزمون دانش. 2

آموزانی که در آموز قوی در کنار هم قرار بگیرند. سپس از دانشنیازمند به تالش بیشتر و دانش

ها درس را خوب یاد گرفته بودند خواستم به سایر اعضای گروه درس را یاد بدهند و گاهی گروه

آموزانی که نسبت به امتحان اضطراب دارند و کردم تا دانشهای گروهی برگزار میقات آزموناو

 آموزان با اعتماد به نفس پایین، بتوانند از نظرات اعضا گروه استفاده کنند.دانش

آوردم و صورت تصادفی پای تابلو میآموزان را به. چون در ابتدای سال تحصیلی خودم دانش7

رفت؛ لذا از کردم حل تمرینات کتاب ریاضی به کندی پیش میها را بر طرف میآن اشکاالت درس

های کوچک و بر طرف شدن اشکاالت درسی مانده بودیم؛ بنابراین تشکیل گروهبندی عقببودجه

جویی و مطالب طبق تر باعث شد در وقت و زمان صرفهآموزان در گروه در مدت زمان کوتاهدانش

 ی تدریس شود.بندجدول بودجه

آموزان توجه کنم؛ لذا در آغاز سال با زیر نظر گرفتن، های فردی دانش. سعی کردم به تفاوت1

ها، فهمیدم که هرکدام از آنها به چه طریقی )کالمی، توجه و پرسیدن به طور غیرمستقیم از بچه

های مناسبی را ا فعالیتهگیرند و با توجه به این تفاوتورزی( مطالب را بهتر یاد میتصویری و دست

آموزان قابل فهم باشد. به طور مثال، گروه در نظر بگیرم تا مطالب درسی برای همه دانش 9برای هر 

هایی که از طریق خواستم تا جمع و تفریق اعشاری را روی شکل نشان بدهند و از بچهها میاز بچه

برش زدن آن را نشان دهند. یا از  خواستم با استفاده از برگه وگرفتند میورزی یاد میدست

دادند، جواب را آموزانی که به صورت ذهنی و کالمی بهتر ضرب و تقسیم اعشاری را انجام میدانش

 رسیدیم.های دیگر اثبات و به نتیجه به دست آمده از طریق ذهنی، میجویا شده و از طریق روش

فصل  9فصل دارد و تقریباً مطالب  7شم . در جلسات دیدار با اولیا مطرح شد که ریاضی پایه ش9

آموزان باشد. بیشتر مطالب را دانشآمار و احتماالت و محورهای مختصات جدید می –مثل تقریب 

اند و از این بابت نباید نگران سخت بودن مطالب باشند و بیان شد اگر های گذشته خواندهدر سال

شان نیز ه باشند. این رفتار آنها در فرزنداناولیا دید مثبتی نسبت به نظام آموزشی جدید داشت

 ها است.گذار است. نگرش مثبت نسبت به کتاب یکی از عوامل موفقیت بچهتأثیر
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 هایافته

آموزان مثل های کالسی مشاهده شد دانش(: پس از برگزاری آزمون6گردآوری اطالعات )شواهد 

گروهی برای رفع اشکاالت و آموزش  قبل مضطرب و نگران نیستند و از آزمون ریاضی و تالش

 برند.ریاضی لذت می

ها به اهمیت با کاربردی کردن درس ریاضی و استفاده از مسائل کاربردی در کارهای روزمره، آن

بردند و عالقۀ بیشتری به این درس نشان دادند همچنین آموزش نقش ریاضی در زندگی پی

مند شده و این امکان را داد که به این درس عالقهها های صحیح یادگیری درس ریاضی به آنشیوه

آموزان در کالس درس لذت یادگیری نسبت به یادگیری درس ریاضی کوشا باشند. فعال بودن دانش

های نوین تدریس به همراه محتوای آموزشی در ها افزایش داد. همچنین استفاده از روشرا در آن

 تفهیم مطالب درسی بسیار مؤثر بود.

ها در این درس بود. در ضمن آموزان نشان دهندة پیشرفت آننمودار نمرات ریاضی دانش بررسی

دهندة این بود که عالقۀ آنها آموزان انجام دادم نشانها با دانشحلای که بعد از اجرای راهمصاحبه

نسبت به درس ریاضی بیشتر شده است و اولیا نیز از پیشرفت درسی فرزندشان احساس رضایت 

 شتند. دا

همچنین در بازدیدهای انجام شده توسط مدیریت و معاون آموزشی این امر تأیید شده و به 

 شرح زیر است: 

 های حاصل از آزمون پیشرفت درس ریاضی:الف. یافته
 آموزان در درس ریاضی در آبان ماه، نوبت اول و نوبت دوم ( مقایسۀ نمرات دانش2جدول )

 نوبت دوم )خرداد ماه( ی ماه(نوبت اول )د  آبان ماه نوبت 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی نمرات

 1/79 83 7/28 82 9/36 88 خیلی خوب

 9/36 88 8/69 2 6/89 7 خوب

 1/9 8 3/87 3 9/62 7 قابل قبول

 1 1 1 1 7/88 9 نیاز به تالش

 811 62 811 62 811 62 جمع

آموزان در آبان ماه ( از دانش%9/36نفر ) 88(، نمرات درس ریاضی 6ت جدول )طبق مندرجا

( نیاز به تالش است. %7/88نفر ) 9( قابل قبول و %9/62نفر ) 7( خوب، %6/89نفر ) 7خیلی خوب، 

( %8/69نفر ) 2آموزان خیلی خوب، ( از دانش%7/28نفر ) 82در نوبت اول، نمرات درس ریاضی 

آموزان در نوبت (دانش%1/79نفر ) 83( قابل قبول است. در حالی که نمرات %3/87نفر ) 3خوب و 

 ( قابل قبول است. %1/9نفر ) 8( خوب و تنها %9/36نفر ) 88دوم خیلی خوب، 
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نیاز به تالش

قابل قبول

خوب

خیلی خوب

 نوبت دوم  آموزان در آبان ماه، نوبت اول ودانشدرس ریاضی ( نمودار ستونی درصد فراوانی نمرات 2شکل ) 

 

آموزانی که نمرات خیلی دهد، تعداد دانش( نشان می6همانطور که مندرجات جدول و شکل )

اند در نوبت دوم )خرداد ماه( نسبت به اوایل سال تحصیلی )آبان ماه( افزایش خوب و خوب گرفته

 داشته است.

 نامه عالقه و نگرشهای حاصل از پرسشب. یافته

آموزان قرار داد و پس ای در اختیار دانشنامهپرسش 8991-8999تحصیلی الپژوه، در پایان ساقدام

 های آنها به نتایج زیر دست یافت:آوری پاسخاز جمع

 آموزان در مورد درس ریاضی (: مقایسۀ میزان عالقه و نگرش دانش9جدول )
 میزان رضایت

 سؤال

 زیاد متوسط کم

 درصد فراوانی فراوانی انیدرصد فراو فراوانی درصد فراوانی فراوانی

آموزان به درس ریاضی میزان عالقه دانش

 در حال حاضر نسبت به آغاز سال تحصیلی
6 7/7 1 1/91 82 7/28 

آموزان از اجرای میزان رضایت دانش

 های اجرا شده در کالس درس ریاضیروش
8 1/9 81 7/91 87 7/77 

آموزان از پیشرفت خود میزان رضایت دانش

 ریاضی نسبت به گذشته در درس
1 1 86 6/32 83 1/79 

 7/77 87 7/91 81 1/9 8 میانگین

آموزان به درس ریاضی نسبت به ( از دانش% 7/28نفر ) 82(، میزان عالقه 9براساس جدول ) 

( از % 7/77نفر ) 87( کم است. میزان رضایت %7/7نفر ) 6( متوسط و %1/91نفر ) 1گذشته، زیاد، 

نفر  81پژوه )معلم( در کالس درس ریاضی، زیاد، های اجرا شده توسط اقدامروش آموزان ازدانش

( از %1/79نفر ) 83( کم بوده است. همچنین میزان رضایت %1/9نفر ) 8( متوسط و 7/91%)



 97                                    …های موقعیت ایجاد تدریس فعال و هایروش از استفاده با توانستم چگونه 

( % 6/32نفر ) 86آموزان از پیشرفت تحصیلی خود در درس ریاضی نسبت به گذشته زیاد و دانش

  متوسط بوده است.
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کم

متوسط

زیاد

 آموزان در درس ریاضی( نمودار ستونی درصد فراوانی میزان عالقه و نگرش دانش3شکل )

 

آموزان بیش از نیمی از دانشتوان گفت میزان عالقه ( می9براساس مندرجات جدول و شکل )

تحصیلی ل سالدر مورد درس ریاضی در مقایسه با اوایآموزان درصد از دانش 7/77یعنی حدود 

  زیادتر شده است.

 

 گیریبحث و نتیجه

های تدریس فعال و ایجاد چگونه توانستم با استفاده از روش»پژوهی حاضر با عنوان اقدام

ششم را در درس  آموزان پایههای یادگیری کاربردی، میزان عالقه، انگیزه و پیشرفت دانشموقعیت

در دبستان شهید باهنر  8991-99ش در سال تحصیلی انجام شد. این پژوه« ؟ریاضی بهبود بخشم

آوری پژوه با استفاده از ابزارهای جمعهمدان )شهر جورقان( انجام شده است. اقدام 6ناحیه  6

های پیشنهادی در صدد حل مشکل برآمد. حلهای الزم دست یافت و با انتخاب راهاطالعات به داده

های توجه به تفاوتهای انتخابی؛ شامل حلزم، به اجرای راهحلها و اعتباربخشی الپس از بررسی راه

آموزان و اولیا، ها در کالس ریاضی، ایجاد نگرش مثبت در دانشآموزان، فعال بودن آنفردی دانش

های نوین و فعال تدریس و توجه به کاربرد ریاضی در زندگی توانست انگیزه و عالقۀ توجه به روش

آموزان شود. درس افزایش داده و باعث ارتقای سطح یادگیری ریاضی دانشآموزان را نسبت به دانش

 نتایج به دست آمده به شرح زیر است:

ماه(، نسبت به اوایل سال آموزان در نوبت اول )دینمرات خیلی خوب و خوب دانش

 2/93درصد و در نوبت دوم )خرداد ماه( نسبت به اوایل سال تحصیلی  69)آبان ماه( حدود یتحصیل
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 7/77آموزان یعنی حدود بیش از نیمی از دانشمیزان عالقه  درصد رشد داشته است. همچنین

  تحصیلی زیادتر شده است.در مورد درس ریاضی در مقایسه با اوایل سالآموزان درصد از دانش

انگیزگی یا رغبتی و بیها شاهد بیتوان گفت که تقریباً در همه کالسبه طور خالصه، می

توان با اقدام به بعضی یزگی تعدادی از شاگردان نسبت به درس ریاضی هستم ولی میانگکم

تر خود شاگردان این ها از سوی معلم و سایر همکاران و همچنین والدین و از همه مهمفعالیت

مسئله را برطرف ساخت. بنابراین مرتفع ساختن این مسئله نیاز به یک فعالیت دسته جمعی دارد که 

آموزان استوار نباشد و به یک اگر پایه تدریس بر انتقال معلومات به دانشسترس نیست. دور از د

توجه شود؛ اگر محتوای  -آموز محور اصلی انجام عمل ریاضی باشدکه دانش -نظام تحقیقی و فعال

آموز منطبق سازند و اگر کالس درس ریاضی های ذهنی دانشمطالب آموزش ریاضی را با فعالیت

آموزان با تالش خود و با راهنمایی معلم به اهداف آموزش نائل شوند اره شود که دانشطوری اد

های نوین تدریس و پذیرد. استفاده از روشتر صورت میتر و پایدارتر و عمیقیادگیری بهتر و آسان

آموزان، ایجاد نگرش های فردی دانشآموز در جریان تدریس، توجه به تفاوتفعال بودن دانش

آموزان جهت عالقه به درس ریاضی و پی بردن به اهمیت ریاضی در زندگی در ح در دانشصحی

 آموزان بسیار مؤثر بوده است. برطرف شدن مشکل و ارتقای سطح یادگیری دانش

های این پژوهش، شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس از اسفند ماه بود که برای از محدودیت

االمکان اجرا های ذکر شده در آموزش مجازی هم حتیی شد روشاجرای صحیح روند پژوهش، سع

شود. البته در نهایت، برای سنجش پیشرفت ریاضی در نوبت دوم )خردادماه( آزمون بصورت 

 )مداد و کاغذی( و حضوری اجرا شد.یکتب

ریزی دقیق و منظم، چون پروژه یابی به اهداف ارزشمند و در راستای برنامهبه منظور دست

 گردد: ور زمینه اجرایی الزم را دارد لذا پیشنهادات ذیل ارائه میمذک

 پرورش: و آموزش مسئولین به پیشنهادات

 ایجاد نتیجه در و آموزاندانش بهتر فعالیت برای مدارس به وسایل کمک آموزشی کردن . مجهز8

 آنها در پایدارتر یادگیری

 معلمان برای فعال و تدریس یدهای جدروش آموزش و خدمت های ضمنکالس . برگزاری6

توجه به کیفیت به جای توجه به کمیت و استفاده از  کتاب ریاضی پایه ششم. مطالب . کاهش9

 های کاربردی جهت پرورش تفکر و خالقیتمفاهیم محض ریاضی و مسئله

 :همکاران به پیشنهادات

 . محیطی شاد و با نشاط در کالس به وجود آوریم.8

آموزان، عالقه آنان به ریاضی را افزایش دهیم. برای این منظور صحیح در دانش. با ایجاد نگرش 6

 آموزان به کاربرد ریاضی در زندگی پی ببرند.سعی شود دانش
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آموز شیوة واحدی برای تفکر دارد؛ آموزان؛ چرا که هر دانشهای فردی دانش. توجه به تفاوت9

 دش مسائل را حل کند.آموز با شیوة خوبنابراین اجازه دهیم هر دانش

های متغیر از درس ریاضی ارزشیابی داشته . از امتحات مکرر پرهیز و سعی کنیم در فاصله3

 باشیم. 

های سنتی تا حد یادگیری استفاده کرده و از روش–های یاددهیهای نوین فعالیت. از روش7

 امکان بپرهیزیم.

 د.آموزان در جریان تدریس فعال باشن. سعی کنیم دانش2
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