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افزایش رغبت دانش آموزان به یادگیری درس 

ریاضیدر پایه پنجم ابتدایی )یک مطالعه اقدام 

 پژوهی(
 

 نویسندگان:

پردیس  ؛سید صادق غالمی : استادیار گروه ریاضی

  دانشگاه فرهنگیان ؛شهید رجایی ارومیه

پردیس ؛م تربیتیرحیم شبانی : استادیار گروه علو

 دانشگاه فرهنگیان ؛ شهید رجایی ارومیه

دانشجوی دبیری ریاضی پردیس عالمه سارا فصدی : 

دانشگاه فرهنگیان  ؛طباطبایی ارومیه  

 

 

 چکیده

یم فاهوره ابتدایی مشکل درک میکی از مسائل دانش آموزان د

ر تواند برای یادگیری ریاضی دریاضی است. این مشکالت می

سئله متوجه ویژه به این  لذا ذارد.های باالتر تأثیر بگکالس

مطالعه  نیا آموز نماید.تواند کمک بزرگی به یادگیری دانشمی

 انشیک اقدام پژوهی بود که با هدف برطرف کردن مشکالت د

رس ی دایه پنجم مدرسه فرهمند شهر مرند در یادگیرآموزان پ

هارم م و چسو ریاضی اجرا شد. ابتدا فهرستی از مفاهیم ریاضی پایه

آموز شده مشخص گردید که دانشهای انجامتهیه شد. با ارزشیابی

ا بیم در چه مفاهیمی دچار مشکل هستند. با آموزش این مفاه

های مستمر و روش یرزشیاباهای آموزشی، استفاده از رسانه

قیق اجرا (، تح1377تبریزی، )ذکرشده در کتاب اختالالت ریاضی 

الس مر کمیانگین نمرات مست شد. بعد از انجام مراحل ذکرشده،

ه عنی کافزایش یافت؛ به این م نمره نسبت به آزمون اول 4/5

ست ددانش آموزان توانستد در درس ریاضی پیشرفت خوبی به 

 .آورند

آموزش ریاضی، دانش آموزان دوره  یدی:کلواژه های 

 ابتدایی،اقدام پژوه

 

 مقدمه-1

 فکش زار مناسبی در شناخت ابعاد مختلف است.بریاضیات ا

ظم نتر به را هر چه بیش انسان ،عتیطب درالگوهای ریاضی موجود 

ود طرفی طبیعت خ از ،کندیمو خلقت وجهان آفرینش آگاه 

 دی ازمفاهیم زیا .توده و هسریاضیات ب دهندهتوسعهو  بخشالهام

عامل ت .است طبیعت به وجود آمده یهادهیپدریاضیات با مشاهده 

کته ن نیاول ، نیاز بشریت به این ارتباط،عتیطب وریاضیات 

بان ز به لقت،درک بهتر جهان خ یبرا در طبیعت است. تأملقابل

ش پرور تاب تمام بهما باید با ش وپرورشآموزش ریاضی نیازمندیم.

ای ا بررو امکانات الزم  طیشرا ،بپردازد کودکان و نوجوانان

م ر نظاد چهآن .دشکوفایی خالقیت فرزندان این مرزوبوم فراهم آور

 یمحتوا ه،در یک نظام بست عماًل ،شودیمدیده  وضوحبهما 

میان  یهواسط معلم و اندشدهنییتعو راهبردهای از پیش  هاهدف

ی از ضررها پس برای اجتناب ؛استو فراگیر  شدهنییتعبرنامه 

ا ردی بام آموزش فنظ نیا در باز روی آورد، نظامبهبسیار آن باید 

 یهاکالستشکیل  دانش آموزان و گزینش یهاوتابچیپگذر از 

 .دراز پیموده شده است یراه متجانس،

 

 بیان مسئله-2

ایی ابتد ی که این مطالعه در آن اجرا شده است مدرسهامدرسه

 شدهسیتأس ۱3۹۱این مدرسه در سال است. د فرهمند مرند شاه

نفری در  ٢5س فقط یک کال 94-95ی لیتحص سالو در است 

 الس وبا همکاری مدیر، معلم ک .پنجم ابتدایی دارد یهیپا

 رست. داته دانشجوی کارورزی این مطالعه اقدام پژوهی انجام گرف

افت ن کالس، ای آموزان دانش ،94-95یلیسال تحصی اول هاماه

 نمرات مستمر هرماه کهیطوربه نشان دادندمحسوسی در ریاضی 

تا  ش شدتال. به همین دلیل شدیمکمتر از ماه قبل  آنان ریاضی

 یابیشهیرعلل افت دانش آموزان پنجم ابتدایی در درس ریاضیات 

 .شودو مشکل برطرف 
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 :(۱ گردآوری اطالعات )شواهد-1, 2

از تجربیات  تا ه شدر میان گذاشتد لمانمعمشکل با چند نفر از 

 در درس ریاضی پنجم هابچه تیاکثر .شودنیز استفاده  هاآن

کالس ریاضی وحشت  از واز کلمه ریاضی  یحت و داشتندمشکل 

به خواندن  یاعالقهو  بودندبه فکر تقلب  هاآن شتریب داشتند.

متفاوتی  یهاروشگردآوری اطالعات از  یبرا .نداشتندریاضی 

ضعف و  لیدل، با خود دانش آموزان ضمن صحبت ابتدا .شداستفاده 

و سپس نظرات  ه شد؛به درس ریاضی پرسید هاآن یعالقگیب

ن تدریس و انجام کار حی در ی گردید.آورجمعآموزان  والدین دانش

دانش  افت تحصیلی عللدر کالس و حل تمرین برای پیدا کردن 

کتب و برخی  مورد مشاهده قرار گرفت. هاآنرفتار آموزان، 

 .مطالعه شدافت تحصیلی  یهاعلتنشریات مختلف در مورد 

به جنس  عالقه امتحان، ازآموزان عواملی مانند ترس  دانش

کردن و درس نخواندن، ن تالش ،فسناعتمادبه نداشتن مخالف،

نکردن  قیتشو ،هادرسزیاد  حجم معلمان، زمانهم گرفتن امتحان

 مطالعهروش  نداشتن نداشتن در جلسه امتحان، تمرکز معلمان،

 .برشمردندرا …و

توجه  عدم پرورشی نیز عواملی چون: یمرب و مدرسهر یهمچنین مد

 عمل دانش آموزان وعدم کنترل او از سوی اولیاء، یآزاد اولیاء،

 نداشتن نداشتن اولیاء با مدرسه، ارتباط ،یآموزشکمکوسایل  نبود

 .کردندیماشاره …و اءیاول مجدد ازدواج واقتصادی  فقر سرپرست،

 درس نکردن معلم، یریگسختواملی را مثل همچنین اولیاء ع

 ه وهمرا لفنت موزان،ش آخارج از کالس دان یهانیتمر ونخواندن 

 ه بهقعال عدم نداشتن به خدا، توکل ،هاخانوادهبودن  برنامهیب

 یخجالت تمرکز هنگام مطالعه، عدم والدین، یدعوا ریاضی، درس

 دخیل دانستند.…و اضطراب ،آموزدانشبودن 

 نظام ،ادامه تحصیل یزهیانگ نبود مانند عواملنیز ان معلم

 عدم فردی، یهاتفاوت به یتوجهیب امتحانات، عدم رقابت سازنده،

 و کتب ام بردند.نرا …بد و دوستان ،یپرتحواس ،آموزدانشتالش 

 یهاییناتوانا ،یهوشکمگوناگون نیز به عواملی مانند  اتینشر

محل  رییتغ خانوادگی مانند محیط خانواده، عوامل ،یریادگی

مطلب ضعیف  درک غلط مدرسه، یزیربرنامه سکونت خانواده،

 شب، فیتکل مدرسه از دانش آموزان، انتظارات دانش آموزان،

تحصیلی دانش  افت بر هاآنتأثیر …آموزشی  مواد و هاکتاب

 آموزان اشاره دارند.

 

 :هاداده لیوتحلهیتجز- 2, 2

 یاولیه برخی از علل افت تحصیل یهاافتهیخالصه 

 ترس از امتحان .1

 مشکالت جسمانی دانش آموزان  .٢

 نداشتن انگیزه برای ادامه تحصیل .3

 ندانستن روش صحیح مطالعه .4

 آموزدانشتالش نکردن  .5

 سخارج از کال یهاتیفعالحل نکردن تمرینات و  .6

 در حل تمرینات ریاضی نفساعتمادبهنداشتن  .7

 و همچنین ترس از امتحان ارزشیابی پس از درس .8

 به یکدیگر در کالس کمک وهمکاری نکردن گروهی  .9

 از کالس خارج و

 

 :هاحلراهانتخاب - 3, 2

انه خاط میان ارتب یبرقرار در کالس، هارسانهاستفاده از 

 یهانیتمرشب و  فیتکل یادگیری مشارکتی، روش و مدرسه،

انش در د ترس از امتحان کاهش از کتاب، خارج وداخل کتاب 

 رفع ووزان تحصیلی دانش آم یماندگعقبعلت  صیتشخ آموزان،

 ی،فرد یهاتفاوتو  سن باو تنبیه متناسب  قیتشو نیازهای آنان،

دانش  یبندگروه روش مطالعه صحیح به دانش آموزان، آموزش

 پرسش ،امتحان به روش کتبی گرفتن سرگروه، انتخاب وآموزان 

ن برد نیب زا باعثگروهی که  متحانا و بازکتاب امتحان کالسی،

 .شودیم ترس ناشی از امتحان

 

 هاحلراه یاعتباربخش-3

اجرا  هاحلراهش آموزان دان اءیاول وبا مشارکت مدیر 

یر دقسمت آموزش روش صحیح تمرین کردن ریاضی به م. شد
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توسط  بازکتابگرفتن امتحان به روش  با و شدمدرسه محول 

 اءیاولو تعامل  کاسته شودضطراب امتحان که از ا شدسعی معلم، 

و  معلممدرسه به عهده مدیر مدرسه و تشویق باید با همکاری 

 .شدیممدیر اجرا 

 

 :هاحلراهاجرای -1, 3

 ،مربی پرورشی در ساعت فعالیت کالس با همکاری .1

ده به دانش آموزان آموزش داچگونگی مطالعه صحیح 

 شد.

 وبتدایی دوره بسیاری از مطالب دوره ا در کالس .٢

 ادند وتدریجی سرکالسی  یهاپرسش از و  ییبازگو

 شد.نمره استفاده 

و بر پا کردن  هاآن یبندگروهتشویق دانش آموزان و  .3

در  یآموزدانشاگر  کهیطوربه ،هاگروهمسابقه بین 

 ربا هر باشد با دادن نمره در داشته شتریبگروه تالش 

ه در کانش آموزان از د هرکدامو  شدیمامتحان تشویق 

د جایزه بیشترین نمره را کسب کنن هاگروهامتحانات 

 .کردندیمدریافت 

 الس ودر کبرپایی سمینار فعال نمودن دانش آموزان و  .4

عث ه باارزشیابی پایان درس و پایان هفته و پایان ما

 کاهش ترس از امتحان شد.

 

 

 :(۲گردآوری شواهد )-3,2

اه باعث مشگر در هر تال آموزدانشطرح تشویق  اجرای

 وشر . باشد که رقابت صحیح بین دانش آموزان برقرار گردد

ن موزاو دانش آو سرزندگی به کالس بازگشت تدریس جدید نشاط 

نات و تمامی تمری. شدندیمحاضر  کالسبا فعالیت بیشتری سر 

 و کردندینمکه قباًل اجرا  را خودخارج از کالس  یهاتیفعال

 .دادندیمودشان با میل رغبت بیشتری انجام خ دادندینم تیاهم

 

 :اجراشده یهاحلراهارزیابی از نتایج -3,3

نتظار با حد ا وبررسی  هر هفته درنمرات دانش آموزان 

درسی دانش  پیشرفت .شدمقایسه  از سوی خود آنان شدهاعالم

رضایت مدیر مدرسه نیز از پیشرفت درسی . محسوس بودآموزان 

 دانش آموزان تالشگر در سر صف اعالم وایزه با دادن جداشت. 

دعوت اولیاء دانش آموزان به تعداد  .قرار گرفتندتشویق  موردآنان 

 .بودنیز کمتر شده  فرزندشاناطالع از ضعف درسی  مدرسه برای

نمرات  نیانگیم ،دانش آموزان به عمل آمددر آخرین آزمونی که از 

 یش داشت.آزمون اول افزانمره نسبت به  4̷5مستمر 

 نتایج

 و سودمند مطالعهآموزش روش مطالعه باعث رغبت  .1

 تحصیلی گردید. شرفتیپ

ت کار برای موفقی راهکی عنوانبهارتباط اولیاء با مدرسه  .٢

 که تأثیر آن مشهور است. شودیمتحصیلی محسوب 

یشتر به دانش آموزان باعث عالقه ب موقعبهتشویق  .3

 .شد درس ریاضی

 ر دانش آموزان کاهش یافت.اضطراب از امتحان د .4

یر حصیلی دانش آموزان تأثت موفقیتروش تدریس در  .5

 داشت.

 

 

 

 چند پیشنهاد

هی به در دانش آموزان گا مشکالت ریاضیتعدادی از 

و دقت و توجه  اریدشنیداری و یا حافظه دی حافظه دردلیل ضعف 

پایه مباحث یادگیری  یشناختروانفرایندهای  به یستیبا .هاستآن

درمان  یبرا در پیشرفت تحصیلی دارند. یاعمدهپرداخت که سهم 

مراجعه  با اختالالت یادگیری کودکان برنامه مناسبی طراحی شود.

 آموزدانشناتوانی  موارد گذشته، یهاسال ریاضی یهاکتاببه 

از آسان به مشکل درمان شود  هایناتوان شناسایی شود،

 از .شودتلقی  پیشرفت دیگر مقدمه آموزدانشپیشرفت  نیترکوچک
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 ،مانند تنبل ییهاواژهبه کار بردن  و آموزدانشمؤاخذه  ،سرزنش

 پرهیز شود.برای او  تیمسئولیب ،استعدادیب

 

 ابع من

 ،اختالالت ریاضی درمان (.1377) یمصطف تبریزی، .1

 .فراوان انتشارات :تهران

ن، (. روانشناسی پرورشی نوی1387) اکبریعلسیف،  .٢

 .دوران نشر تهران:

 یهاییناتوانا(. 1371) دونیفر رخشان، ؛اکبر ،رفریا .3

 : انتشارات نیا.زیتبر یادگیری؛

ملی روش راهنمای ع .(138٢) منوچهرفضلی خانی،  .4

ون مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس، تهران: آزم

 .نوین

علمی پژوهش در  راهنمای .(1383) اقبالقاسمی پویا،  .5

تربیتات پژوهشکده تعلیم وانتشار تهران: عمل،



36 

 



37 

 

 


