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Abstract 

The subject of this study is to investigate causes of students’ disinterest in education department or domain 

(secondary school of Mavlana Aznab Sheberghani). The essential and important objective of this study is to 

identify causes of students’ disinterest in math subject. This study was a filed and applied research. The instrument 

was questionnaire and filled in by students in the field. One of the reasons of students’ disinterest in math subject 

in secondary school is weaknesses in foundation and mathematical thinking. In math instruction, these are the 

problems that need to be considered: to have professional teachers, qualified and strong management and 

leadership based on the system of reward and punishment, use of technology in teaching math subject, and use of 

appropriate curriculum based on society’s needs. These are the primary needs of our society. The importance of 

theoretical research is to examine various theories on the title of study (causes of students’ disinterest in math 

subject) and find out different variables and answer to the research questions appropriately. The importance of 

research is to find out the causes of lack of progress in learning math subject. The results indicate that there are 

lots of barriers and problems in math learning among students. It is important to increase students’ interests and 

motivation by eliminating the problems. 
  

Keywords: Disinterest, Professional, Instruction, lesson Plan, Math 

 

 

 

 

 

 

 

Received 23 February 2021 

Accepted 05 May 2021 

Available online 20 May 2021  

ISSN: 2617-6548 

www.ijirss.com 

 

 

Research Article 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.ijirss.com/


 

*Corresponding author:  

E-mail addresses: rafi.nazary@yahoo.com 

 

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License., which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. 

  

International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 4 (3) 2021, Pages: 212-218 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

   اذنب شبرغانی به مضمون ریاضی عالقه گی شاگردان دوره متوسطه مکتب موالناعوامل کم بررسی 

 محمد رفیع نظری 

 دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی، دانشکده جیولوجی ومعادن، دانشگاه جوزجان، جوزجان، افغانستان 

 

 خالصه

انجام گرفته است.  (  بررسی عوامل کم عالقه گی شاگردان دوره متوسطه مکتب موالنا اذنب شبرغانی به مضمون ریاضی تحقیق هذا تحت عنوان )

از کتب و مقاالت جدید استفاده این تحقیق  نظری  بخش  باشد. در    میدانی می بوده و شیوه اجرایی آن به صورتکمی  روش این تحقیق، از نوع  

جمعیت آماری این تحقیق را متعلمان صنوف  که  ساحوی نظریات و دیدگاه جامعه آماری از طریق پرسشنامه انعکاس یافته است  بخش  در    گردیده و

یافته های این تحقیق حاکی  به طور نمونه انتخاب گردید. و کرجسی تن آنها بر اساس جدول مورگان 80تعداد  دهند. هفتم، هشتم و نهم تشکیل می

سبب گردیده  که آنها  بدون دستیابی مسلکی نبودن معلمان  نداشتن پالن منظم درسی برای اجرای فعالیت های آموزشی درصنف،  که  از آن است  

دراین تحقیق عوامل کم عالقه گی . به اهداف جزئی و کلی ساعت درسی را تمام کنند و این موضوعات باعث کم عالقگی شاگردان گردیده است

 مکتب متذکره درمضمون ریاضی دریافت گردیده  و راه حل های عملی و منطقی پیشنهاد گردیده است. متعلمین دوره متوسطه 
 

 کم عالقه گی، مسلکی، آموزش،  پالن درسی، ریاضی  :کلیدی کلمات

 

 مقدمه  .1

توجه   مورد  زیادی  های  اززمان  که  است  مفهومی  عالقه، 

متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسی بوده است.  جان دیویی معتقد 

قه متمایز از تالش بوده، بیش ازآن به یادگیری عمیق تر است که عال 

منجر می شود. عالقه هنگامی ایجاد می شود که یک فعالیت برای فرد  

)معنادار( تلقی شود، به عبارت دیگر عالقه چیزی فراتر ازیک سلسله  

انگیزش های درونی است و می تواند به شکل یک حالت روان شناسی،  

ی  یا  فردی  آمادگی  شودنوعی  مطرح  شخصیتی  صفت     .  [1]  ک 

بسیاری  های  نظریه  که  است  پیچیده  و  گسترده  موضوعی  انگیزش، 

های  دیدگاه  با  گوناگون  های  نظریه  است.  شده  مطرح  آن  درمورد 

متفاوت به مسایل مربوط به انگیزش می نگرند. عالقه مند ساختن و 

به   ایجاد عالقه  ازجمله  تعلیمی  فعالیت های  به  برانگیزاندن شاگردان 

انگیزش  دروس ریاضی مستلزم شناخ نظری حوزه  مبانی  ت صحیح 

وبه کارگیری دستورالعمل ها وکاربرد های عملی نظریه های گوناگون  

هدف از آموزش علم ریاضیات، اساس برای درک    . [2]  انگیزش است

جهان وبه خصوص برای پیشرفت تکنالوژی است وبه شدت درزندگی  

ت  شامل  انسان  تفکر  نمونه  علم،  این  است.  نیاز  مورد  فکر روزمره 

انتقادی وفعال را شامل   منطقی، تجزیه و تحلیل، تفکر خالق، منظم، 

می شود. یادگیری مفاهیم ریاضی به درک شاگردان از مفاهیم ریاضی 

وروابط بین این مفاهیم اشاره دارد. دراین زمینه، همواره تالش براین  

شود   بازسازی  درستی  به  شاگردان  درذهن  ریاضی  مفاهیم  تا  است 

آنها    وهرگونه سوء به مفاهیم ریاضی ازمیان برود و  برداشت نسبت 

روش های صحیح وکارآمدی را درانجام انواع مهارت های ریاضیکی 

 به کارگیرند.
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عالقه به درس ریاضی نقش مهمی درعملکرد آن دارد. موضوع  

مهمتر است. زمانی که  عالقه نسبت به ریاضی از ظرفیت و توانمندی  

یادگیری  در  و  دارند  منفی  نگرش  به درس ریاضی  نسبت  شاگردان 

وفهم آن احساس نا امیدی می کنند، انگیزه یادگیری درآنها کاهش می 

یابد و پروسه یادگیری کند می شود وبرعکس وقتی شاگردان برانگیخته 

عتماد اند، سخت کوش هستند، ا باشند، به فعالیت های درسی عالقه مند

و  دهند  می  نشان  استمرار  خانگی  وظایف  ودرانجام  دارند  خود  به 

بررسی عوامل کم عالقه گی شاگردان    .[3]عملکرد مطلوب تری دارند

حوزه   نظران  صاحب  توجه  مورد  ازدیرباز  ریاضی  مضمون  به 

معارف بوده و تحقیق هذا جهت دریافت عوامل کم عالقه گی شاگردان  

طه مکتب لیسه موالنااذنب شبرغانی دوره متوس به مضمون ریاضی  

از مجموعه شاگردان مکتب متذکره  که تعدادی صورت گرفته است.  

تن آنها دوره متوسطه را تشکیل میدهد. مصروف آموزش بوده    100

دقیقه    35که در هفته پنج جلسه درسی ریاضی را که هر جلسه مدت  

با کمب  اداره مکتب  گیرند. هرچند  فرا می  نماید،  معلمان دوام می  ود 

توسط    این جلسات  ناگزیر  مسلکی در رشته ریاضی مواجه  است و 

عده یی از  معلمان غیر مسلکی برگزار گردیده، ولی این تنها مشکل 

نیست. مشکالت دیگر کمبود صنوف معیاری و عدم تجهیز آن توسط 

وسایل تکنالوژی معاصر،  تراکم بیش از حد شاگردان در یک صنف  

تن   50داد شاگردان یک صنف به طور متوسط به  ) در حال حاضر تع

می رسد (. مشکالت فوق به آموزش همه ی مضامین تاثیر گذاشته اما 

کم عالقه گی شاگردان به مضمون ریاضی بیشتر دیده می شود  یعنی 

توجه   درس،  جریان  در  خستگی  احساس  مورد،  بی  غیرحاضری 

ازطرف    نکردن به حرف های معلم ، عدم اجرای وظایف درسی که

معلم ریاضی به منظور تقویه مهارت های ریاضیکی شاگردان، سپرده 

گی  عالقه  کم  دهنده  نشان  فوق  های  عملکرد  مجموع  که  شود  می 

 شاگردان در مضمون ریاضی می باشد.   

ریاضی به عنوان یک مدل تفکر توصیف شده است که شاگردان  

با یک مساله  را تشویق به مشاهده، تعمق و استدالل منطقی در ارتباط

قوانین عقالنی زیربنایی   و ساختن  اندیشه ها  آوری  می کند ودرگرد 

نقش دارد وبه عنوان ابزارحیاتی علم، اقتصاد وتکنالوژی شناخته می  

و ریاضی یکی از موضوعاتی  است که درسیستم آموزشی تمام  شود

پرداخته شده و ازدوره   آن  به  باجدیت  آموزش  کشورها ودرهرسطح 

 .  [4]روع تا بزرگسالی ادامه داشته استابتدایی ش

یادگیری   های  روش  بر  مبتنی  اصولی  تابع  ریاضی  گیری  یاد 

است که توجه به آنها فراگیری  را آسان می سازد. برای مثال ریاضیات 

دارای مفاهیم و روابطی است که الزم است از طریق تکرار یاد گرفته  

هم   به  مرتبط  و  وسیع  موضوعات  ریاضی  مطالب  همچنین  شوند. 

روش های بیشتری را مد نظر قرار    هستند؛ ازاین رو می توان نقش

داد که بین موضوعات ارتباط برقرار می کنند و اطالعات موجود را  

با دانش قبلی افراد پیوند می زنند.روش های سازمان یافته نیز ساختار 

های مفهومی ایجاد می کنند که با دانش قبلی افراد گره می خورد و به  

موضوع یادگیری برقرار     واسطه آن ارتباط هایی بین اجزای مختلف

نشان میدهند که فراهم ساختن فرصت    . [5]می شود   تحقیقات متعدد 

هایی برای یادگیری همکارانه و ایجاد فضای رقابتی سالم درمکتب می  

تا ریاضی  کند  کمک  عالقه  افزایش  به  به صورت   تواند  که  زمانی 

الشی را  درسی رنج آور، کسالت بار و ناکام کننده جلوه کند، عالقه و ت 

برنمی انگیزد و به همین دلیل تدریس این درس باید از حالت خشک و 

غیر منعطف ومنحصربه سخنرانی، به روش هایی متنوع و متناسب با 

کوششی   مستلزم  موضوع  این  یابد.  تغییر  شاگردان  یادگیری  سبک 

ایجاد   تربیه جامعه در جهت  تعلیم و  نظام  از سوی  نظامند و هدفمند 

های آموزشی ریاضی و روش های تدریس ریاضی تحول در کتاب  

 . [6]  است

ایجاد   و  فردی  آمادگی  احساس  وافزایش  باوری  خود  ایجاد  با 

نگرش مثبت نسبت به توانمندی های شاگردان، عالقه آنها را به درس 

ریاضی افزایش می دهد. دراین زمینه رفتار ها و برخورد های معلم  

با شاگردان از مهم ترین و کارآمد ترین ابزار ها است. معلم با انتقال  

خو مثبت  های  رشد نگرش  با  و  آموزشی  موضوع  به  نسبت  یش 

توانمندی شاگردان در درس ریاضی، می تواند عالقه آنها را به درس  

با   مناسب  عاطفی  روابط  ایجاد  با  توانند  می  آنها  ببرد.  باال  ریاضی 

شاگردان به یک الگوی قدرتمند و مورد عالقه شاگردان تبدیل شوند.  

پروسه گسترش اثر،  دراین صورت، شاگرد از طریق پروسه تعمیم و

به درس معلم نیز عالقه مند می شود و این عالقه تالش بیشتری را  

سازد   می  پدیدار  شاگردان  در  یادگیری  کشورهای .  [7]برای  تمام 

به  پرداختن  اند که  نتیجه رسیدن  این  به  توسعه  یافته ودرحال  توسعه 

عملی،  مهارتهای  از  استفاده  و  تدریس  فعال  های  شیوه  به  آموزش 

اسب ترین راه ممکن در آموزش اثربخش و پایدار می باشد که باعث من 

توسعه کشور می گردد. بنآ نظربه مبرمیت موضوع دراین تحقیق تحت  

عنوان )بررسی کم عالقه گی شاگردان دوره متوسط لیسه موالنااذنب  

شبرغانی (، کم عالقه گی شاگردان دوره متوسطه مکتب متذکره مورد  

قرار می گیرد ازنظر    بررسی  تا دریافت گردد کدام عوامل  اساسی 

   شاگردان  دوره متوسطه  موجب کم عالقه گی شان گردیده است. 

معلمان   استخدام  مانند  عواملی  که  درآنست  موضوع  اهمیت 

مسلکی دررشته ریاضی، استفاده از روش های نوین و فعال، ایجاد  
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های    فضای مناسب درسی، سهم دهی شاگردان برای اجرای فعالیت

مضمون   محتوای  مطابق  فردی  تفاوتهای  گرفتن  درنظر  و  آموزشی 

معرفی شده  و راه حل های برای مشکالت  موجود فرا راه چالش ها  

 ، پیشنهاد می گردد. 

 روش تحقیق  . 2

بررسی عوامل کم عالقه گی شاگردان  تحقیق هذا تحت عنوان )   

به     ریاضی ( مکتب دوره متوسطه موالنااذنب شبرغانی به مضمون  

کتب،   از  نظری  دربخش  است.  گرفته  صورت  میدانی  تحقیق  شیوه 

مقاالت معتبر جهت غنامندی فرضیه ها و از روش میدانی برای جمع  

و   نظریات  میدانی  تحقیق  در  است.  گردیده  استفاده  اطالعات  آوری 

( شاگرد از طریق پرسشنامه انعکاس  80دیدگاه جامعه آماری به تعداد )

نمونه گیری به اساس جدول کرجسی و مورگان به روش   یافته است و

غیر تصادفی سهمیه یی انتخاب گردیده است. به اساس روش تحقیق  

تحقیق طرح و متغیرهای مستقل و وابسته آن مشخص   فرضیه های 

گردیده است. متغیرهای مستقل عبارت از مسلکی نبودن معلم و استفاده  

سته همانا کم عالقه گی شاگردان از روش سنتی بوده که باالی متغیر واب 

دوره متوسطه می باشد، تاثیر گذاراست. این متغیرها به جامعه آماری  

شبرغانی   اذنب  موالنا  لیسه  مکتب  متوسطه  دوره  متعلمین  شامل  که 

جزیه  مورد تحلیل و ت   SPSS 10است، توزیع گردیده و نتایج آن توسط  

 قرار گرفته است. 

 نتایج وبحث  .3

ا بررسی یافته ها از تحلیل و تجزیه سواالت بسته،  نتایج تحقیق ب 

و مقایسه آن با تحقیقات که درسوابق تجربی تذکر یافته، همچنان دیدگاه  

محقق در رابطه به موضوع نتایج متوقعه از این تحقیق قرار ذیل ارایه  

 می گردد: 

روش    زبه نظر میرسد عدم استفاده ا  فرضیه اول، روش تدریس فعال: 

های فعال آموزشی سبب می شود که شاگردان نسبت به درس ریاضی  

برای اثبات فرضیه فوق یافته ها از سواالت بسته با    کم عالقه گردند.

پنج گزینه) کامال موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامال مخالفم(  

با بخش مبانی نظری درنظرگرفته می شود.   متعلمین دوره متوسطه 

نداشتن پالن منظم درسی و دلیل کم عالقه گی شاگردان به   1جدول  

 مضمون ریاضی را  به اساس فیصدی نشان می دهد. 

  %27.5  (1جدول شماره ) بادرنظرداشت نتایج فرضیه اول در  

گزینه نظری ندارم،    %17.5گزینه موافقم،    %35گزینه کامآل موافقم،  

مخالم،    17.5% نموده    %2.5گزینه  انتخاب  را  مخالفم  کامآل  گزینه 

نتیجه میتوان گفت: شاگردان فیصدی زیادی گزینه   است. مطابق این

چون   نموده  انتخاب  را  آموزشی  موافقم  فعال  های  درهدایت  روش 

وشکل گیری نظام آموزشی نقش اساسی ایفا می کنند تمام فعالیت های  

یادگیری شاگردان، مرتبط با تسهیل پروسه یادگیری و شرایط اجرای  

پالن منظم درسی است.  

 روش های فعال آموزشی و نداشتن پالن منظم درسی که سبب کم عالقه گی شاگردان گردیده است  زمیزان عدم استفاده ا  :1جدول 

 فیصدی  تعداد  گزینه ها 

 %27.5 22 کامآل موافقم

 %35 28 موافقم 

 %17.5 14 نظری ندارم 

 %17.5 14 مخالفم

 %2.5 2 کامآل مخالفم

 %100 80 مجموعه 

 

پالن درسی  وعناصر مربوطه آن مانند معلم و شاگرد در هدایت 

و شکل گیری نظام آموزش نقش اساسی ایفا می کنند. معلمان پروسه 

آموزشی را هدایت و رهبری می کنند، موفقیت پالن درسی به داشتن 

خود را در مورد    علم و مهارت معلم بستگی دارد. معلمان باید دانش

یادگیری وغیره توسعه دهند و این کار از    –شاگردان پروسه یاددهی  

پذیر است. داشتن پالن منظم  طریق ترتیب منظم پالن درسی امکان 

درسی سبب می شود که درس به شکل سازمان یافته  ارایه گردد، معلم  

از پیشرفت منظم درس و بهره گیری موثر از زمان در صنف اطمینان 

مواردی  ح آموزشی  فعالیت های  اجرای  برای  و همچنان  نماید  اصل 

مانند، مشخص کردن اهداف درآغاز درس، ارزیابی چهت دستیابی به 

و   درسی  مواد  تشریح  و  توضیح  درس،  درپایان  مطروحه  اهداف 

تفویض وظایف درسی به صورت  ساده و قابل فهم، دادن فیدبک به  

ا  و  درس  در  آنها  درگیرکردن  جدید شاگردان،  روشهای  از  ستفاده 

 . [8]تدریس که فعالیت فراگیران را درپی داشته باشد، در نظر گیرند
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به نظر محقق  تطبیق پالن منظم درسی ازجمله عوامل اساسی  

یاددهی پروسه  پیشبرد  برای  معلم  است،  انگیزش  و  عالقه  - ایجاد 

یادگیری باید مواردی مانند مشخص کردن اهداف جزئی و کلی درس  

درشروع صنف، ارزیابی دستیابی به اهداف درختم درس، توضیح و  

به   یادگیری و وظایف سپرده شده درسی از جانب معلم  تشریح مواد 

صورت ساده و قابل فهم، دادن فیدبک به شاگردان، درگیرکردن آنها 

دردرس و استفاده از روشهای تدریس که فعالیت شاگردان را در پی 

درنتیجه بادرنظرداشت یافته های تحقیق  د.داشته باشد، در نظر گیرن 

گفته می توانیم که اکثریت پاسخ دهنده گان معتقدند که  نداشتن پالن  

منظم درسی  معلم،  موجب هدر رفتن وقت، عدم رسیده گی به  وظایف  

خانگی شاگردان وعدم دستیابی به اهداف مطلوب  درسی  شده وسبب  

االی عالقه آنها تاثیر منفی  نارضایتی، زود خستگی شاگردان شده و ب 

 می گذارد.

مسلکی معلمان  کمبود  دوم  معلمان فرضیه  کمبود  میرسد  نظر  به   :

مسلکی باعث کم عالقه گی شاگردان به مضمون ریاضی شده است.  

چون شاگردان تنها با  کتاب درسی نمی توانند بیاموزند. بلکه نیاز به 

یادگیری مفاهیم و م تا راه درست  دارند  وضوعات درسی را  راهنما 

به نشان دهد.   گمان میرود کم عالقگی شاگران در مضمون ریاضی 

 دلیل عدم استفاده از روش های فعال تدریس درصنف گردیده باشد. 

نیروى انسانى به خصوص معلم، نشان دهنده  (  2جدول شماره )

هاى آموزشى است و به لحاظ    ترین عوامل تشکیل دهندٔه محیط  از مهم 

هاى آموزشى و    اهمیت نگرش و روش تدریس معلم در پروسه فعالیت 

در روند یادگیري، نقش مهمی را ایفا می کند. دراین بررسی،  کمبود  

تدریس مضمون ریاضی درپنج کتگوری های   برای  معلمان مسلکی 

کا و  مخالفم  ندارم،  نظری  موافقم،  موافقم،  کامآل  هریک  مآل  مختلف 

به   فوق  های  کتگوری  بادرنظرداشت  است.  شده  بندی  دسته  مخالفم 

فیصد آن گزینه   23.7از صد فیصد پاسخ دهنده گان،   ترتیب هریک  

فیصد آن گزینه نظری     22.5فیصد آن گزینه موافقم،    35کامآل موافقم،   

فیصد آن گزینه کامآل مخالفم   5فیصد آن گزینه مخالفم و     13.8ندارم،  

انتخا اند.  را  حاکی از آن است که کمبود  (  2جدول شماره )ب نموده 

مضمون   به  نسبت  شاگردان   گی  عالقه  کم  باعث  مسلکی  معلمان 

( از  بیشتر  گان  دهنده  پاسخ  ازنظر  و  گردیده  گزینه %50ریاضی   )

موافقم و کامآل موافقم را انتخاب نموده اند.

 

 کمبود معلمان مسلکی باعث کم عالقه گی شاگردان نسبت به مضمون ریاضی گردیده است.   :2جدول 

 فیصدی  تعداد  گزینه ها 

 23.7 %  19 کامآل موافقم

 35 %  28 موافقم 

 22.5 %  18 نظری ندارم 

 13.8 %  11 مخالفم

 5 %  4 کامآل مخالفم

 %100 80 مجموعه 

معلمان  ازمهم ترین عناصرسیستم نظر محقق دراین باره چنین است  

آموزشی به حساب آمده وکیفیت پروسه آموزشی وابسته به شایستگی 

معلمانی است که پروسه آموزشی را هدایت و رهبری می کنند بنابراین  

  تجهیز مناسب محیط آموزشى مى با شناخت امکانات به  مسلکی  معلم  

مى سازماندهى  را  آموزشى  امکانات  و  محیط  موقعیت پردازد،  کند، 

آورد و با شناخت استعداد، عالیق و    آموزشى مناسب را به وجود مى

.  کند  صحیح یادگیرى هدایت مى  شرایطتوانایى شاگردان، آنان را در  

  صرف و تدریس را    ها و اصول یادگیرى آشنا نباشد  اگر معلم با نظریه 

هاى علمى بداند و تجارب یادگیرى را منحصر به نشستن   انتقال واقعیت 

، گوش دادن و حفظ کردن مطالب شنیده شده یا نوشته شده  صنفدر  

کند،   تصور  کتاب  توانددر  پرورش    نمی  و  تقویت کنجکاوى  در  که 

   استعداد و تفکر علمى شاگردان موفقیتى به دست آورد؛ زیرا شاگرد 

مند به فکر کردن است  در بررسى امور مختلف،   همواره عالقه   که

هاى آموزشى   باید فرصت حرکت و جنبش داشته باشد تا بتواند به هدف

فعالیت و تعامل با محیط صورت نخواهد    ،  یادگیري بدون تالش برسد.

خواهد یاد بگیرد، باید فعالیتى متناسب با عالیق و   گرفت. کسى که مى

این نکات در نظر     شته باشد. اگر در روش تدریس معلمتوان خود دا

براى شاگرد جالب و جذاب نخواهد بود؛ اما اگر   صنف  گرفته نشود،  

کنندٔه شرایط مطلوب یادگیرى بداند و به   معلم خود را راهنما و ایجاد

جاى انتقال اطالعات، روش کسب تجربه را به شاگردان بیاموزد، آنان  

با مسا برخورد  فی در  استفاده    عالل  منابع مختلف  از  تر خواهند شد، 

خواهند کرد، اطالعات الزم را به دست خواهند آورد، به سازماندهى 
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آن خواهند پرداخت و آن را تحلیل خواهند کرد تا به حل مسائل نایل 

   د،ن گیر  نه فقط حقایق علمى را فرا مى  انشوند. با چنین روشي، شاگرد

د شد، طرز کار  ن هاى علمى کسب معرفت نیز آشنا خواهبلکه با روش

با منابع مختلف و نحؤه استفاده از مطالب درسى براى حل مسأله را  

ابتکار و خالقیت خود را به کار   د آموخت و در فرایند یادگیري،  ن خواه

 . د انداختن خواه

که   دارد  معلمانی  شایستگی  به  وابسته  آموزشی  پروسه  کیفیت 

روسه آموزشی را هدایت و رهبری می کنند. بنابر این موفقیت پالن پ 

های آموزشی طرح شده به شناخت خوب معلم از پالن  درسی و داشتن 

علم و مهارت مورد نیاز این برنامه بستگی دارد، آموزش معلمان، باید  

شامل توسعه ی دانش، مهارت ها، ادراکات، باورهای مورد نیاز برای 

است  است. بکارگیری  تلفیق  پروسه  تدریس،  یادگرفتن  باشد.  انداردها 

موفقیت نهایی، تلفیق نظریه و عمل است. یک معلم بودن، متضمن یک  

رشد   سازد.  می  را  حرفه  یک  که  است  رشد  مستمر  و  پویا  پروسه 

معلمان، عمیقآ ریشه در تمایل آنها به تغییر درچگونگی تدریس و آنچه  

دار کنند،  می  تدریس  شده همچ .[9]دکه  ارائه  نتایج  به  توجه  با  نین 

معلمان از وضعیت حقوق و مزایای دریافتی خود ناراضی اند که این 

خود می تواند در پروسه اجرای مناسب پالن درسی ریاضی تاثیر گذار 

باشد. بنابر این بهتر است که صاحب نظران نسبت به این امر توجه  

ه مورد تجدید نظر داشته باشند. بهتر است که حقوق معلمان همه سال

قرار گیرد و با افزایش قیمت ها تطبیق داده شود. همچنان به معلمانی  

که   است  و الزم  بدهند  ترفیع  دهند،  می  انجام  ای  خدمات شایسته  که 

هزینه   کمک  زندگی،  هزینه  کمک  مانند  مختلف،  های  هزینه  کمک 

 .  [10]گردد مسکن وغیره هر ساله به میزان کافی پرداخت 

تاث  زیرا  معلمان  دارند  متعلمین  عملکرد  بر  حیاتی  و  مهم  یر 

درنهایت سیاست معلم تبدیل اصول و روش ها و عمل به آن ها درتعامل 

با شاگردان است باورهای معلمان در پروسه های آموزشی و یادگیری  

شایان  نفوذ  تنها  نه  باورها  ادراک و  این  گذارند.  تاثیر  گوناگون  های 

د و رفتار در صنف درسی دارند بلکه توجهی درشیوه های آموزشی خو

عملکرد متعلمین هم مرتبط هستند، بنابر این، شناخت ادارک و باورها، 

معلمان را قادر می سازد که درمورد تدریس و شیوه های ارزیابی در 

 . [11]صنف خود دست به پیش بینی بزنند 

 نتیجه گیری  .4

آن است  که   از  تحقیق حاکی  این  نداشتن پالن منظم یافته های 

درسی برای اجرای فعالیت های آموزشی درصنف، سبب می شود که  

معلم بدون دستیابی به اهداف جزئی و کلی،  که از شروع جلسه درسی  

برای اجرای فعالیت آموزشی طرح کرده بود ساعت درسی را تمام کند  

تگی کرده نسبت به درس ریاضی کم و شاگردان زودتر احساس خس

 عالقه می گردند.  

دراکثراوقات تدریس مضامین توسط معلمان غیرمسلکی صورت  

می گیرد که این مشکل دامنگیر مضمون ریاضی نیز می باشد معلمان 

غیرمسکی اکثرآ بدون آمادگی درسی به تدریس می پردازند، ازینکه 

مضمون ریاضی ذاتآ یک مضمون فکری و تمام مباحث آن با محاسبات  

ود که قطعآ خالف اصول و قواعد دقیق صورت می گیرد به پیش می ر

تدریس ریاضی می باشد،  این موضوع نیز به کم عالقه گی شاگردان 

 گردد:  یافته های تحقیق قرار ذیل نتیجه گیری میتاثیر بسزای دارد. 

نظربه مشاهدات محقق، شاگردان از روش های سنتی بهره ور  .1

حساب نمی  ه گردیده که در حال حاضر یک شیوه موثر تدریس ب 

آید  دلیل آن عدم تدویر ورکشاپ های آموزشی شیوه های نوین  

 باشد.   لین مکتب از جریان درس میوتدریس و عدم نظارت مسو

عدم آگاهی شاگردان از اساسات وزیربناهای ریاضیکی از  .2

جمله مواردی بوده که اکثریت شاگردان به آن اعتراف نمودند که دلیل 

به   شاگردان  عالقگی  کم  بر  ای محکمی  باشد  می  ریاضی   ن مضمون 

موضوع بر می گردد به نحوه تدریس مضمون مذکور در دوره ابتدایه 

و شایسته  معلم  ه مسلکی بودن  مربوط ب بوده که آنهم    ، و دوره متوسطه

در می  تدریس    بودن  مضمون  اندازه    آن  چه  به  که  انجام  باشد  قادر 

 می باشد. مکلفیت های خود 

برای حوزه معارف بوده پیشنهاد می   موضوع  تحقیق هذا موضوع مفید

گردد تا اهمیت موضوع را درک کرده و در بخش عالقمندی مضامین 

 تعلیمی مکاتب خصوصا مضمون ریاضی از نتایج آن استفاده نمایند. 
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