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 چکیده
 هایهکلیش. پردازیممی ریاضیات آموزش در زن معلمان اهمیت ویژهبه و ریاضی دنیای در زنان نقش بررسی به مقاله این در   

 در هک ایمداشته را زنانی تاریخ طول در اما ،نماید دور ریاضیات عرصه از را زنان است خواسته همواره دنیا در موجود جنسیتی

 تا کنیم ایجاد نزنا برای بهتری هایفرصت نماییم تالش باید راستا این در پس. اندکرده ایجاد اساسی تغییرات ریاضیات دنیای

 دخترانه چه بتداییا مدارس بیشتر در و دخترانه هایدبیرستان همه در تقریبا امروزه .شوند ریاضیات دنیای وارد ترقدرت با و بیشتر

 شنق اهمیت بیان به پژوهش این در. هستند آموزاندانش به ریاضی درس آموزش دارعهده که هستند زن معلمان پسرانه چه و

 تغییر ،زن ریاضی معلمان علمی هایپایه تقویت و ایحرفه توسعه هایبعد از را مساله و پردازیممی ریاضی معلم عنوان به زنان

 وزانآمدانش اضطراب کنترل و انگیزه ایجاد در زنان معلمی مهارت  و دختران به ریاضی آموزش به نسبت زن معلمان نگرش

 خترد آموزاندانش ویژه به آموزان،دانش مندسازیعالقه و انگیزه ایجاد در زن معلمان تاثیر ادامه در چنینهم .نماییممی بررسی

 یشرفتپ و ریاضی درس کالس در استرس  کاهش جهت آموزاندانش با مناسب عاطفی رابطه برقراری و ریاضی درس به نسبت

 .کرد خواهیم بیان نویسنده از تجاربی بیان با را هاآن درسی

 .انگیزه ایجاد ای،حرفه توسعه زن، معلمان ریاضیات، آموزش  های کلیدی:واژه
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_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 مقدمه  -1

 در چه و دبستان در چه مختلف هایپایه موزانآدانش معموال که است مباحثی و هادرس ترینمهم از یکی ریاضی   

 علوم مانند هاییرسد در تالشی اندک با که آموزانیدانش بسیارند. باشندمی درگیر آن با تحصیلی رشته از نظر صرف دبیرستان،

 افراد از یاریبس اسکمپ قول به که حالی در. داشت نخواهند خویش موفقیت عدم از ترسی...  و ادبیات جغرافیا، تاریخ، اجتماعی،

 رسد در خوبی بازده از و هستند مطالب نافهمی یا بدفهمی دچار هم باز ریاضی، درس در زیاد تالش رغمبه نوجوانان ویژه به

 [.9] نیستند مندبهره ریاضی

 مکک وسایل از استفاده معلم، تدریس روش معلم، تحصیالت میزان معلم، سن جمله از مختلف عوامل تاثیر محققان   

 بررسی دمور که نیز عوامل این از یکی. اندکرده بررسی را ریاضی درس در آموزاندانش یادگیری میزان بر...  و مختلف آموزشی

 تدریس در مرد معلمان که کرد بیان [81] در 8ساها. باشدمی آموزاندانش یادگیری میزان بر معلم جنسیت تاثیر گرفته، قرار محققان

 که کرد بیان [81] در 2توماس. ترندموفق ادبیات و زبان مانند دروسی تدریس در زن معلمان و هستند ترموفق پایه علوم دروس

 این به خود مطالعات در [80] 9اسپارکس. دارد آموزاندانش تعامل و یادگیری میزان بر منفی تاثیرات مخالف جنس از یادگیری

 یادگیری هک حالی در .هستند ترموفق ابتدایی مقطع دختر آموزاندانش به ریاضی آموزش در زن معلمان که یافت دست نتیجه

 و دختر آموزانشدان بین عملکرد تفاوت لذا گیرد،نمی قرار معلم جنسیت تاثیر تحت ابتدایی مقطع پسر آموزاندانش در ریاضی

 آموزاندانش اضیری یادگیری میزان در معلم جنسیت که داد نشان کنیا در دیگری تحقیقات .دارد بستگی آنان جنسیت به پسر

 با مطالعه یک در 1انتکول [.89] باشند تاثیرگذارتر معلم موفقیت در توانندمی دیگر عوامل و ندارد گیریچشم تاثیر پسر و دختر

 ابتدایی، ومد مقطع در حتی آموزاندانش که دریافت "دختر آموزاندانش ریاضی یادگیری بر ابتدایی مدارس معلمان تاثیر " عنوان

 دانشگاه انمحقق تحقیقات اساس بر و "!دختران برای نه است پسران برای ریاضیات" که کنندمی بیان را ایکلیشه جمله این

 حالی در دداننمی درگیر ریاضیات با را خود پسر آموزاندانش و کنندمی اجرا خود روی بر را کلیشه این آموزاندانش واشنگتن،

 هایرشته و هپای علوم ریاضیات، دنبال به زنان از اندکی تعداد چرا که این دلیل امر این. نیستند گونه این دختر آموزاندانش که

 [.0] دهدمی توضیح خوبی به را اند،بوده مهندسی

 آموزش ینهزم در زن معلمان که اهمیتی و نقش سپس و پرداخته ریاضی دنیای در زنان نقش بررسی به ابتدا مقاله این در   

 مندسازیعالقه زمینه در نویسنده موفق تجارب از هاییمثال نهایت در. داد خواهیم قرار بحث مورد را دارند عهده به ریاضی

 کار به هایروش به و کنیممی بیان را ریاضیات در شده شناخته هایچهره الگوسازی با انگیزه ایجاد و ریاضی به آموزاندانش

 .تپرداخ خواهیم ریاضی درس در  ضعیف پایه با آموزاندانش برای ریاضی یادگیری اضطراب و استرس کاهش برای برده

 

 ریاضی دنیای در زنان نقش -۲

 ردکت زن، ریاضیدان یک تنها هاآن میان از که گردیده اهدا ریاضیدانان به فیلدز جایزه 15 دنیا در تاکنون 8391 سال از

 علم، رخهچ از بلکه ریاضی در تنها نه دختران و زنان که هاستسال. است گردیده جایزه این دریافت به موفق میرزاخانی، مریم

 بندیتقسیم مشاغل و هارشته در که باشدمی جنسیتی هایکلیشه امر این ریشه .هستند ترعقب مردان به نسبت مهندسی و تکنولوژی

 جنسیتی هایهکلیش ترینرایج از خانواده، آورنان مردان و هستند خانه کارهای اصلی مسئول زنان کهاین باور. است داشته جنسیتی

 این به جتماعیا پایبندی و بودن دارریشه. است شده تقویت و تثبیت هارسانه و آموزشی هایسیستم خانواده، نهاد توسط که بوده

 ایردانهم فضای به تبدیل مذکور هایحوزه در کار فضای که است شده باعث جامعه در گسترده سطح در آن تولید باز و باور

 مهندسی و یریاض مانند هاییرشته در فعالیت و حضور یابی،راه برای را زنان و دختران گرایش و نفس به اعتماد تدریج به و شود

 . کند رنگکم

                                                           
1 Saha 
2 Thomas 
3 Sparks 
4 Antecol 



 ... ریاضیات آموزش عرصه در زن معلمان اهمیت ____________________________________________________________

 

 خوش علم دنیای در که داریم هم را فراوانی دانشمندان اند،کرده فعالیت ریاضی رشته در که زنانی میان در اما   

 سوفی ،8هیپاتیا توانمی ،اندداده تغییر را دنیا که زن ریاضیدانان جمله از. اندنموده کسب را مهمی هایموفقیت و انددرخشیده

 یادگیری توانایی مردان اندازه به هم زنان لذا. برد نام را...  و 1نوتر امی ،0کاوالوسکایا سوفیا ،1الولیس آدا ،9هرشل کارولینه ،2ژرمن

 در. شود الشت ریاضی علوم در دختران و زنان برای برابر هایفرصت ارتقا و ایجاد برای باید رسدمی نظر به پس .دارند را ریاضی

 این زا توانمی که است، شده ایجاد ریاضیات دنیای در زنان حضور از حمایت به مربوط متعددی هایسازمان دنیا در ،راستا این

 زنان ،1آمریکا ریاضیات در زنان انجمن ،(آلمان ،ریاضیات المللیبین اتحادیه از ایشاخه) ،7ریاضیات در زنان کمیته به هاسازمان

 . کرد اشاره...  و ریاضیات دنیای در شیلی بانوان انجمن ،85ریاضیات در آفریقا زنان ، ،3ریاضیات در اروپا

 هلچ حاشیه در همایشی برگزاری با را خود فعالیت و گرفته شکل 8937 سال از ریاضی انجمن بانوان کمیته نیز ایران در   

 روز جهان، ریاضی هایانجمن المللیبین اتحادیه کمیته، این پیشنهاد با. کرد آغاز همدان در ایران ریاضی کنفرانس هشتمین و

 امسال که کرد گذارینام «ریاضیات در زنان جهانی روز» را( اردیبهشت 22) می ماه 82 ،"میرزاخانی مریم دکتر" مرحوم تولد

 هانیج روز انتخاب خصوص در ،ریاضیات دنیای در زنان بزرگداشت سایت در .شد برگزار آن گرامیداشت نخستین (2583)

 عنوان به را می 82 روز بتوانیم تا است مناسبی فرصت ریاضیات دنیای در زنان حضور برای" :است شده نوشته ریاضیات در زنان

 زنان مامت به بخشیدن الهام هدف با دنیا سراسر در ساالنه صورت به مراسمی روز این در. کنیم گذارینام ریاضیات در زنان روز

 .88کند فراهم همگانی و بخشلذت مناسب، کاری فضای ایجاد برای را ایزمینه بتواند تا شد خواهد برگزار جهان

 

 ریاضی آموزش دنیای در زنان نقش -3

 آموزاندانش ذهنیت بر تنها نه داشته وجود جوامع در تاریخ طول در که ریاضی یادگیری به نسبت جنسیتی هایکلیشه   

 نشان تحقیقات. است داشته منفی  تاثیرات نیز دختران توسط ریاضی یادگیری به نسبت معلمان ذهنیت بر بلکه گذاشته، تاثیر

 معلمان همه رفیط از دارند، دختران به نسبت بیشتری ریاضی استعداد طبیعی طور به پسران که معتقدند معلمان بیشتر دهدمی

 [.3] ندندار دوست را ریاضی دختران اما بگیرند، یاد را ریاضی که کنند کمک دختران به دارند سعی همیشه که گویندمی

 و خترانهد چه ابتدایی مدارس بیشتر در و دخترانه هایدبیرستان همه در تقریبا ما کشور در امروزه دانیممی که طورهمان   

 کانکود آموزش برای ابتدایی پایه در ما که موضوع این .دهندمی آموزش آموزاندانش به زن معلمان را ریاضی درس پسرانه چه

. شوندمی داده یحترج مردان به زنان پایه این در کشورها اکثر در. نیست ما کشور ویژه فقط کنیم،می استفاده زن معلمان از بیشتر

 چون و وندشمی دور خود خانواده از بار اولین برای سنین این در افراد که است این دلیل اولین: افتدمی اتفاق دلیل دو به امر این

 علم ادگیریی و مدرسه در حضور بهانه به کودکان شودمی سعی اقدام این با دارند، ارتباط خود مادر با بیشتر سنین این در هابچه

 جبران را مادر خال تواندمی حدودی تا مدارس در پسران برای چه و دختران برای چه زن معلم وجود. نشوند عاطفی افت دچار

 سمدار در کردن کار دیگر طرف از. شود خانواده از دوری و مدرسه در حضور برای افراد در انگیزه و عالقه ایجاد باعث و کند

 به دارند ار خودشان خاص مشکالت و شیطنت نوعی به یک هر که کودکانی با داشتن سروکار ،دارد زیادی فشارهای ابتدایی

 این یشتریب میزان به مردان با مقایسه در زنان دهدمی نشان روانشناسی تحقیقات که است نیازمند داریخویشتن و صبر از ایدرجه

                                                           
1 Hypatia 
2 Sophie Germain 
3 Caroline Herschel 
4 Ada Lovelace 
5 Sofia Kovalevskaya 
6 Emmy Noether 
7 Committee for Women in Mathematics 
8 Association for Women in Mathematics 
9 European Women in Mathematics 
10 African Women in Mathematics Association 
11 https://may12.womeninmaths.org/#about 
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 بر دنیا جای همه در بلکه ایران در فقط نه که است شده باعث مسائل این مجموعه. دارند کودکان با برخورد در را تحمل و صبر

 [.85] پذیرد صورت انتخاب این علمی پژوهش و تجربه اساس

 از را الهمس این مقاله این در .دهیم بیشتری اهمیت ریاضیات به هاآن نگرش نحوه و زن معلمان اهمیت و نقش به باید لذا   

 :دهیممی قرار بررسی مورد زیر بعد سه

 زن ریاضی معلمان علمی هایپایه تقویت و ایحرفه توسعه -   

 دختران به ریاضی آموزش به نسبت زن معلمان نگرش تغییر -   

 آموزاندانش اضطراب کنترل و انگیزه ایجاد در زنان معلمی مهارت -   

 زن ریاضی معلمان علمی هایپایه تقویت و ایحرفه توسعه   3-1

تربیت معلم بر عهده دانشگاه فرهنگیان است. دانشگاه فرهنگیان با تحول در امروزه در کشور ما مسئولیت اصلی تعلیم و    

معلمان -ای دانشجوهای حرفهچنین باال بردن سطح دانش تخصصی و مهارتو هم معلمان نسبت به مساله آموزش-نگرش دانشجو

آموزان ایجاد نماید. در هتر به دانشهای آموزش بهای درسی و روش، برنامهتواند اصالحات اساسی در رویکردهای آموزشیمی

آموزان است و از طرفی بسیاری از های اصلی دانشکه درس ریاضی در تمام مقاطع تحصیلی از درساین میان با توجه به این

ه چ، لذا باید به معلمانی که مسئولیت آموزش این درس را شوندآموزان در یادگیری و فهم مفاهیم آن با مشکل مواجه میدانش

ای نمود. چرا که یادگیری درس ریاضی بدون کمک معلم ، توجه ویژهدر دوره ابتدایی و چه در دوره دبیرستان بر عهده دارند

آموزان، آموزان بسیار دشوار است. بنابراین معلم نقش کلیدی و مهمی در آموزش ریاضیات و انتقال آن به دانشبرای اکثر دانش

که بیش از نیمی از آموزش طور که اشاره کردیم با توجه به اینلمان آینده هستند، دارد. اما همانکه در واقع اندیشمندان و مع

ای و باشد، لذا باید توجه بیشتری به توسعه حرفهآموزان در مدارس کشور بر عهده معلمان ریاضی زن میریاضی ما به دانش

 های تخصصی این معلمان داشته باشیم.آموزش

توان به سه طبقه آموزش کالسی، تحقیقات آموزشی و طراحی انجام شده در زمینه آموزش ریاضی را می اکثر کارهای   

کنند دارای هدف مشترکی هستند و آن هدف بهبود آموزش بندی کرد. همه افرادی که در این سه حوزه کار میآموزشی طبقه

آموزان، در حیطه تحقیقات توان یادگیری دانش و یادگیری ریاضی است. در حوزه آموزش کالسی معلمان برای افزایش

آموزشی، محققان برای درک و فهم بیشتر یادگیری و آموزش ریاضی، و باالخره طراحان آموزشی برای رشد و بهبود مواد 

 ود آمادگی و، ابتدا باید خها فعالیت نمایداما هر شخصی که بخواهد در هر کدام از این زمینه [.88]کنند آموزشی مفید تالش می

ه معلمان زنی ک-چنین دانشجواند و همتخصص الزم را به درستی کسب نماید. معلمان زن که وارد عرصه آموزش ریاضی شده

های جنسیتی موجود ، در طول دوران تحصیل خود چه در مدرسه و چه در دانشگاه مسلما از کلیشهوارد این عرصه خواهند شد

حت تاثیر ها تاند. لذا بدون این که خود بخواهند سطح تفکر ریاضی و پایه علمی آندور نبودهدر یادگیری و آموزش ریاضی به 

معلمان -یادگیری در کالس ریاضی معلمان و دانشجو-قرار گرفته است. برای حل این مساله و برای پویایی و تعمیق فرایند یاددهی

 گردد:زن پیشنهادهای زیر ارائه می

 ،معلمان-های علمی ریاضی در معلمان و دانشجوو تقویت پایه ایجاد انگیزه یادگیری -

 ،های تخصصی بررسی کتب درسی برای معلمان ریاضیبرگزاری دوره -

 ،های آموزشی تخصصی حل مساله ریاضی برای معلمان ریاضیبرگزاری دوره -

 ،معلمان-جذب اساتید کارآمد و با تجربه جهت تدریس دروس تخصصی برای دانشجو -

 ، معلمان-های مختلف تفکر ریاضی و حل مساله برای دانشجوبرگزاری کارگاه -

 معلمان. -های آموزش نرم افزارهای جدید و کاربردی ریاضی برای دانشجوبرگزاری کارگاه -

به  توانریزی درست با همکاری آموزش و پرورش میها را با یک برنامهها و کارگاهمسئولیت برگزاری همه این دوره   

توان راحتی میها را در دانشگاه فرهنگیان به، چرا که امکانات و تخصص الزم برای انجام این برنامهدانشگاه فرهنگیان محول کرد



 ... ریاضیات آموزش عرصه در زن معلمان اهمیت ____________________________________________________________

 

های فوق باید از اساتیدی استفاده شود که خود بر توانایی ها و کارگاهفراهم کرد. البته الزم به ذکر است که در برگزاری دوره

 .ادگیری و آموزش ریاضی باور داشته باشندزنان در ی

 دختران به ریاضی آموزش به نسبت زن معلمان نگرش تغییر   3-۲

های جنسیتی در یادگیری ریاضی در طول دوران تحصیل خود معلمان زن بر ساختار ذهنی و نگرش تاثیرات منفی نگرش   

آموزان دختر توسط معلمان زن مسلما در یاددهی ریاضی به دانشها نسبت به درس ریاضی تاثیرگذار بوده است. این امر آن

تاثیرات منفی خواهد داشت. برای جلوگیری از این مساله الزم است در نگرش معلمان زن نسبت به آموزش ریاضی به دختران 

 گردد:تغییرات مثبتی ایجاد شود. در این راستا پیشنهادهای زیر ارائه می

ی معلمان ریاض-چنین اساتید و معلمان ریاضی زن موفق به معلمان و دانشجور علم ریاضی و هممعرفی زنان موفق د -    

 ،زن

که به  ،رشته آموزش ریاضی معلمان-برای دانشجو "تاثیر ریاضیدانان زن در ریاضیات"ارائه درسی مثال با عنوان  -    

 ،ها را نشان دهدآن هایهای علمی زنان در ریاضیات پرداخته و تواناییفعالیت بررسی

به  معلمان-، تا دانشجوهای فرهنگیانجذب اساتید زن کارآمد برای تدریس دروس تخصصی ریاضی در دانشگاه -    

 صورت عملی موفقیت زنان در رشته ریاضی را تجربه کنند.

 

 آموزاندانش اضطراب کنترل و انگیزه ایجاد در زنان معلمی مهارت   3-3
 یرییادگ اضطراب مساله چنینهم و ریاضی درس یادگیری به نسبت آموزاندانش بودن عالقهبی و انگیزهبی امروزه   

 در لمسائ این .است کرده جلب خود به را روانشناسان نیز و ریاضی آموزش متخصصان توجه که است موضوعاتی از ریاضی

 مانع و ادهد قرار تاثیر تحت را ریاضیات در آموزاندانش واقعی توانایی معموال ریاضی، مساله حل و یادگیری در مختلف سنین

 حصیلت دوران در آن ایپایه یادگیری لزوم و ریاضی درس اهمیت به توجه با طرفی از. شودمی ریاضی درس در هاآن پیشرفت

 و  ترس و کرده ایجاد ریاضی درس یادگیری به نسبت انگیزه و عالقه آموزاندانش در کنیم تالش است الزم آموزاندانش

 روابط صحیح درک با  ،دختر آموزاندانش ویژهبه ،آموزاندانش تا دهیم، کاهش را ریاضی درس از آموزاندانش اضطراب

 .نمایند پیشرفت درس این در ریاضی

 هایروش هب مربوط دارد، بسزایی نقش ریاضی تدریس در معلمان از برخی موفقیت عدم یا موفقیت در که عامل ترینمهم   

 انگیزش [.2] است آنان به درسی مطالب ارائه و انگیزه ایجاد چگونگی و ریاضی درس به آموزاندانش کردن مندعالقه در آنان

 انگیزش که دهدمی نشان تحقیقات .شودمی گفته آموزشی برنامه یک از مفهوم یادگیری برای یادگیرنده اشتیاق به ،یادگیری

 پذیردمی رتاثی محیط شرایط و شخص هایویژگی ،شخص از و باشدمی هادرس نتایج از قوی کننده بینیپیش یک ،یادگیری

 واقع در .یابد افزایش درس آن یادگیری در آموزاندانش انرژی و تالش شودمی باعث خاص درس به نسبت عالقه و انگیزه[. 82]

 زیر از ،رعکسب یا دهد انجام اشتیاق و عالقه با را اشمدرسه تکالیف ترینسخت حتی آموزدانش کندمی تعیین که است انگیزه

 آموزش وقعیتم در چه ریاضی، محتوای با رویارویی هنگام به که است روانی وضعیتی نیز ریاضی اضطراب. کند خالی شانه کارها

 زیاد، رانینگ با توأم معموالً وضعیت این. آیدمی پدید افراد در ریاضی رفتار سنجش یا و ریاضی مسائل حل در چه یادگیری، و

 نظر از که ستا داده نشان هاپژوهش. باشدمی تفکر ایست نتیجه در و روانی تنش و تحمیلی افکار فکری، نابسامانی و اختالل

 [.1] اندکرده کسب ریاضی اضطراب بندیدرجه مقیاس در را باالتری نمره مردان، با مقایسه در زنان، معناداری طور به آماری

 امر این و نندکمی بیشتری توجه معلم حرف به آموزاندانش ،کند برقرار آموزانشدانش با خوبی ارتباط بتواند معلم اگر   

 ریاضی علمانم با مقایسه در زن ریاضی معلمان است، داده نشان تحقیقات. بیابد بهبود درس کالس در هاآن عملکرد شودمی باعث

 آموزاندانش با تریاثربخش ارتباطات نتیجه در و کنندمی استفاده بهتری نحو به فردی میان ارتباطات اثربخشی هایویژگی از مرد

 زن معلمان اب مقایسه در را بیشتری غیرمطمئن و غیررضایتمند رفتارهای مرد معلمان است داده نشان دیگری تحقیقات [.9] دارند
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 آموزانانشد میان را بیشتری همکاری زن معلمان که حالی در ،هستند رقابت به متمایل بیشتر مرد معلمان چنینهم. دهندمی نشان

 [.87] کنندمی ایجاد

 بیشتری یهمکار آموزاندانش بین و هستند ترقوی آموزاندانش با ارتباط برقراری در زن معلمان اکثر کهاین به توجه با   

 آموزانانشد در انگیزه و عالقه ایجاد در لذا ،دارند مردان به نسبت بیشتری مهربانی و دلسوزی روحیه طرفی از و نمایندمی ایجاد

 نهایت مثبت ردکارک این از باید بنابراین. باشند ترموفق توانندمی ریاضی کالس در اضطراب و ترس کنترل و کاهش چنینهم و

 ترافزون را هاآن مهارت ،موجود هایآفت و هاآسیب و مساله این با زن معلمان آشناسازی کمک به آن تقویت با و برد را بهره

  .کرد

 آموزاندانش در انگیزه و عالقه ایجاد از اول تجربه -4

اد ای دو چندان در آنان ایجتوان انگیزهآموزان دختر با زنان موفق در علوم و صنایع میبا بهره گیری و آشناسازی دانش   

که خانم دکتر مریم  2581در سال  تواند هدف، انگیزه و راهبرد موثری در پیشرفت آنان به وجود آورد.که می الگوسازیکرد. 

کرد. با همراهی زنجان همکاری می 2میرزاخانی برنده مدال فیلدز شدند، نویسنده مقاله با دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان 

ش های زیادی برای گسترش ریاضیات هستند، همایمند به انجام فعالیت، که همیشه بسیار عالقهجناب آقای پروفسور محمودیان

آن  ترین اهدافهای استعدادهای درخشان دوره اول استان زنجان برگزار شد. یکی از مهمدر سطح دبیرستان "روزی با ریاضی"

آموزان، چنین معرفی دکتر مریم میرزاخانی به دانشآموزان در مقاطع پایین تحصیلی به درس ریاضی و هممندسازی دانشالقهع

ف مانند آموزان در محورهای مختلنفر از دانش 205در این همایش حدود  آموزان دختر، به عنوان الگو بود.به ویژه دانش

ای و وبالگ نویسی( و دست سازه )شامل: وسایل کمک نرم افزار، بازی رایانه ای )شامل:نهنویسی و پژوهش، محصوالت رایامقاله

 آموزان در بخش پژوهش و در بخش وبالگدانش شرکت فعال داشتند. سازی(کاری، نقاشی و ماکتریگامی، کاشیآموزشی، او

جمله  های علمی ایشان پرداخته بودند. اما ازمعرفی فعالیت نامه دکتر مریم میرزاخانی ارائه نموده و بههایی از زندگینویسی، مقاله

کاری از چهره دکتر مریم ماندگارترین آثاری که در این همایش ارائه شده بود، اثر هنری طراحی هندسی همراه با کاشی

 زنجان 2رزانگان بیرستان فآموزان پایه هشتم دآموزان محبوبیت خاصی پیدا کرد. این اثر توسط دانشمیرزاخانی بود، که بین دانش

محمودیان و اثر مذکور نشان داده  پروفسورآموزان در همایش به همراه عکس این دانش 8 تصویرطراحی و اجرا شده بود. در 

 شده است. 

 

 

 آموزان برای دکتر مریم میرزاخانیاثر هنری دانش: 8 تصویر
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پروفسور محمودیان بعد از همایش اثر فوق برای دکتر مریم میرزاخانی آموزان و با همت جناب آقای بنا به خواسته دانش   

، مشاهده گردید که تعداد زیادی از آنان مریم را به آموزان انجام شدهایی که با دانشدر این همایش در مصاحبه ارسال گردید.

 هان مطرح باشد و به باالترین مراتب علمیتواند در جعنوان الگو برای خود انتخاب نموده بودند که واقعا یک دختر ایرانی می

گران معتقد هستند، با استفاده از راهکارهای خاص تدریس و معرفی ریاضیات توسط معلمان زن چنان که پژوهشهم برسد.

 [.1] کندهای مربوط به ریاضی در جامعه گسترش پیدا میهای شرکت و فعالیت هر چه بیشتر زنان در رشتهریاضی، زمینه

 آموزاندانش در ریاضی اضطراب کاهش و انگیزه و عالقه ایجاد از دوم تجربه -5

در جلسات متعددی که با دبیران ریاضی  زنجان است. 2این تجربه نیز مربوط به همکاری نویسنده با دبیرستان فرزانگان    

عالم عالقه به درس ریاضی اواقعا ضعیف و بیآموزان آموزان به عنوان دانشدبیرستان برگزار شده بود، اسامی چند نفر از دانش

فایده بوده و آموزان بیگردیده بود که دبیران ریاضی دبیرستان مذکور معتقد بودند کار کردن و آموزش ریاضی به این دانش

تی نویسنده سکارایی الزم را ندارد. با حمایت مدیریت دبیرستان، تصمیم بر آن شد دوره مشاوره و افزایش مهارت ریاضی به سرپر

های معلم، اخالق عمومی، تعادل بین معلم مهارت ،آموزان برگزار گردد. طبق مطالعاتی که در این زمینه انجام شدبرای این دانش

ها در کالس درس تاثیر بسزایی داشته باشد. تواند در لذت بردن و شادی بچهآموز، انتخاب شیوه تدریس و ... میو دانش

آموز در فرایند تدریس سهم و هایی راضی و خرسند هستند که در آن داد و ستد وجود دارد یعنی، دانشسآموزان از کالدانش

آموزان از جمله عواملی که نقش اساسی در یادگیری ریاضی دانشچنین کریستنسون، سلدیک و تورلو هم [.1]نقش داشته باشد 

س مناسب های تدریهای مربوط به درس و تکنیکرای انجام فعالیتکنند را فرصت یادگیری، اختصاص مناسب زمان بایفا می

 [.7]دانند می

ا شد به جای تدریس بدر جلسات اول بیشتر سعی می آموزان به این شکل آغاز گردید،لذا دوره آموزشی با این دانش   

آموزان چنین سعی شد با این دانشکرد. همها ایجاد آموزان صحبت شود تا بتوان شور و هیجان یادگیری را در وجود آناین دانش

 مرحله بعدی که به نظر خیلی مهم بود، درک آموزان دختر معموال عاطفی هستند.رابطه دوستی مناسبی برقرار گردد، چون دانش

زان آمولذت حل مساله و تشویق به خاطر حل مساله بود. این طرح از حل مسائل خیلی ساده کتاب درسی شروع شد. وقتی دانش

ها ها تمرینشد بچهآمدند. سعی میها هم به هیجان میکند، آنها معلم ذوق میدیدند که از حل کردن مسائل ساده توسط آنمی

، پای تخته سیاه حل کنند تا در کالس واقعی هم استرس پای تخته رفتن را نداشته باشند. را بیشتر، حتی در آن کالس چند نفره

وانستند در آموزان تبیشتر دسته جمعی بود. با استفاده از این راهکارها و چند راهکار ساده دیگر، دانش های حل مسئله همتشویق

هایشان را شگفت زده ها و هم خانوادهکسب نمایند. این نمرات هم خود آن (80امتحانات نوبت اول نمرات قابل قبولی )حدود 

اند. بعضی از اولیا هم اذعان داشتند که خیلی وقت درس ریاضی پیشرفت داشتهماه این همه در  2کرده بود، که چگونه در عرض 

کند. با کرده است ولی اکنون بیشتر وقتش را در خانه برای درس ریاضی صرف می، اصال دخترشان در خانه ریاضی حل نمیبود

که زیاد آموزان تمرین بخواهند یا ایندانش ادامه این روند در نوبت دوم واقعا شگفتی بزرگی خلق شده بود، دیگر الزم نبود از

ها مند شده بودند. نقطه اوج این تجربه این بود که در امتحانات نوبت دوم نمرهآموزان واقعا به ریاضی عالقهتوضیح بدهند. دانش

ای نیز رشد قابل مالحظه آموزانهای دیگر این دانشافزایش پیدا کرده بود و نه تنها درس ریاضی بلکه نمره درس 25و  83به 

 داشت. 

، به عنوان راهکاری مکتوب در اختیار دیگر دبیران قرار گرفت و امیدواریم به عنوان یک روش موثر به کار این تجربه

گیرد آموزی مورد تایید معلم قرار میآموزان است، وقتی دانشگرفته شود. چرا که معلم به عنوان یک منبع معتبر برای دانش

آموز را باال برده کند و تکرار این تجربه اعتماد به نفس و انگیزه یادگیری دانشباالیی از کارآمدی و موفقیت را تجربه میدرجه 

 کند. این روش معموال برای درس ریاضی بسیار تاثیرگذار است.و او را برای مراحل بعدی یادگیری آماده می
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 گیرینتیجه -6

تر شغلی مشغول به کار بودند، اما امروزه با افزایش سطح تحصیالت و تجربه و با تغییرات پایینهای در گذشته زنان در رده   

های زنان در حال ارتقاء به سطوح باالتر است. در طول تاریخ زنان دانشمند فراوانی داریم که تاثیرات شگرفی در اجتماعی، پست

 ندارند. ، پایه و اساسیدهندکه زنان را در ریاضیات ناتوان جلوه میهای جنسیتی موجود ، پس کلیشهانددنیای ریاضیات داشته

لم ریاضی که معکنند. اما با توجه به اینهایی است که تعداد زیادی از زنان در این زمینه فعالیت میمعلمی یکی از شغل   

تقویت  ای وشود به توسعه حرفهمی ، جهت موفقیت هر چه بیشتر زنان در این عرصه توصیههای خاص خود را داردبودن سختی

د رت معلمی زنان در ایجا، تغییر نگرش معلمان زن نسبت به آموزش ریاضی به دختران و مهاهای علمی معلمان ریاضی زنپایه

 اهمیت بیشتری داده شود. در این راستا پیشنهادهایی در این پژوهش ارائه گردید. آموزانکنترل اضطراب دانش انگیزه و

دارند،  آموزان و تغییر رفتار آنان در کالس درساکثریت معلمان ریاضی زن با دقت مضاعفی که نسبت به یادگیری دانش   

پردازند که شوند و به دنبال آن معلمان به راهبردهای جدیدی میها میبیشتر متوجه رشد قدرت تفکر و یادگیری ریاضی در آن

رفی کشاند. از طآموزان را هرچه بیشتر به سمت درس می، دانششود. معلم باانگیزهآموزان میخود موجب یادگیری بهتر دانش

بنابراین معلمان  .تر هستندکند، لذا اکثریت معلمان زن در این راستا موفقچون برقراری رابطه دوستانه در زنان بیشتر نمود پیدا می

، ختر داشته باشندآموزان دت به یادگیری ریاضی توسط دانشریاضی زن اگر پایه علمی قوی در رشته ریاضی و نگرش مثبتی نسب

اضطراب  ها ایجاد انگیزه کرده وتوانند به راحتی در آنبا توجه به این که مهارت برقراری ارتباط بهتری با دانش آموزان دارند و می

 در حرفه خود کسب نمایند. های بیشتریتوانند موفقیت، لذا میآموزان دور کنندیادگیری ریاضی را از این دانش
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