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 چکيده

 به تحصيلی مقاطع تمام در آموزان دانش که است هایی درس ترین مهم از یكی شک بدون ریاضی درس

 ،دبير تدریس شيوه جمله از گوناگون دالیل به آموزان دانش از بسياری. دارند احتياج آن درک و ستندان

 درس این از چنان ریاضی مفاهيم یادگيری در دشواری و تمرینی کم والدین، فشارهای ناموفق، های تجربه

 هم را ریاضی اعمال ترین ساده گاهی که دهند می نشان مقاومت خود از و شوند می اضطراب و ترس دچار

 ضرورت جدید تكنولوژی و علوم بر ریاضی رشته تسلط به توجه با امروزه که حالی در. دهند انجام توانند نمی

 به نياز دبيران آنچه رو این از. شود می حس آن قوانين درک و فهم و علم این یادگيری برای بيشتری

 های مثال و ها تمرین ارائه و ریاضی علم اوليه بانیم بر تاکيد مفاهيم، در سازی ساده دارند، آن دانستن

 به عالقه و یادگيری در مخصوصا که انگيزه بهترین و است انگيزه ایجاد اینها همه از تر ومهم است گوناگون

 می ریاضی پيشرفت در ریاضيات تارخ بيان و تاریخی های ریشه بيان کند می ایفا عمومی نقش ریاضی

 درسی مواد ترین کارآمد و ترین اثربخش از یكی ریاضی، مفاهيم که گفت توان می خالصه طور به.باشد

 یکننده منعكس که است آدمی ی اندیشه های تراوش ترین عالی از یكی ریاضيات  که طوری به. باشد می

 کمال به بشر یعالقه ميزان یکننده بيان چنينهم و برهان و عقل سير یدهنده نشان و انسان یاراده

 به است، همگان پذیرش مورد نيز فنون و علوم سایر پيشبرد در ریاضی علم بنيادی نقش  .است زیبایی و

 اهداف به نيافتن دست و ناتوانی ، ضعف موجب ریاضی یزمينه در آموزشی های هدف به نرسيدن که طوری

هكارهای چگونگی عالقه را.......... در این پژوهش اینجانب  بود خواهد دیگر فنون و علوم پيشرفت به مربوط

مند ساختن دانش آموزان دوره متوسطه ا.ول را به درس ریاضی مورد بررسی قرار داده ام. اميد است پژوهش 

 مذکور بتواند در جهت پيشبرد اهداف آموزشی مورد قبول واقع شود.
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 کليدی :نکات 

 کردنعالقمند  –ی ریاضدرس  –اموزان دانش 

  مقدمه

 از بسياری. دارند یاساس مشكالت ریاضی درس در معموالً مختلف مقاطع آموزان دانش درصد 51 از بيش

 سال ابتدای در. دارند اشكال قبل های سال به مربوط ریاضی مطالب ترین ساده در حتی آموزان دانش

 آموزان دانش و است زیاد بسيار پایه مطالب فراموشی دليل به ریاضی یادگيری مشكالت معموالً تحصيلی

 بسياری علل. فهمند نمی کنيم می تدریس ار مطالبی که وقتی و ندارند را ریاضی یادگيری برای الزم کشش

 ،کم قبل های سال از ریاضی درس در ضعيف پایه: ها آن جمله از. دارند نقش آموزان دانش ریاضی ضعف در

 بعضی جسمی مشكالت ریاضی، درس در نفس به اعتماد نداشتن آموزان، دانش از بعضی دیرآموزی و هوشی

 قرار به داد انجام توان می آموزانی دانش چنين برای که هایی داماق.چشم ضعف سوءتغذیه، آموزان، دانش از

 :است زیر

 باز کتاب صورت به امتحانات برگزاری. کرد تقویت را آموزان دانش نفس به اعتماد جلسه چند در باید ابتدا

(open book )که کرد تشویق را آنها باید. کنند پيدا نفس به اعتماد آموزان دانش تا شود انجام تواند می 

 حتی را تمرینی آموزی دانش اگر. نشوند نااميد زود و کنند حل را ها تمرین و بگيرند یاد را مطالب خودشان

 یک مطلبی کوچكترین با که بار هر. داد او به حقش از بيش نمرات و کرد تشویق را او باید کند، حل ناقص

 می خوشش ریاضی معلم و ریاضی درس از آموز دانش این کم کم شود، گذاشته آموز دانش برای خوب نمره

 .نياورد رویش به را آموز دانش های ضعف کرد سعی باید. آید

 پژوهش. است آموزان دانش ميان در یادگيری موثر و شده شناخته های روش از یكی کردن مطالعه هم با

 این به که آموزان دانش اند، داده نشان است گرفته انجام مشارکتی مطالعه روش از اثربخشی درباره که هایی
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 مطالب مطالعه به صرفاً یا کنند می خالصه خودشان برای را مطالب که کسانی از کنند، می مطالعه طریق

 .دارند می نگه یاد در تری طوالنی مدت برای را ها آموخته و آموزند می بيشتر پردازند، می

 

 متوسط و قوی و ضعيف آموزان نشدا از متشكل که کالس در آموزان دانش بندی گروه جهت همين به

 کمک آموزان دانش از بسياری در هم چرکنویس نوشتن. است موثر بسيار آنان درسی اشكاالت رفع در باشد،

 نقشی ریاضی مطالب یادگيری و خاطرسپاری به در هم متفاوت های زمان در تكرار و تمرین. است کننده

 ..هستند غافل نآ از ضعيف آموزان دانش معموالً که دارند اساسی

 دردانش آموزان  مثالً. پذیرد صورت منزل در یا کالس از خارج در ها بچه همياری و همكاری از قسمتی

 با منتها کنند تنظيم را هایی جدول یا ببرند اشكالی یا بسازند اجسامی یا بكشند مقوا روی را اشكالی منزل

 به پشت و تابلو به رو معلم که زمانی تا داشت جهتو باید. کرد فعال را آموز دانش کالس در سؤال و پرسش

 و دانده برگر کالس به رو درس آخر در و کند پاک و کرده سياه را تخته نوشته، را مطالب تندتند ها بچه

 ضعيف ریاضی در ها بچه همواره. کنيد حل تمرین صفحه فالن از بعد روز برای درس دانش آموزان: بگوید

 .ماند خواهند

 بيان مسئله

 طبع موافق که دهد می قرار فعّاليّت و حرکت از مسيری در را آنان یادگيری، امر در آموزان دانش بودن فعّال

 در که بود خواهند ناچار و شوند می مواجه مشكالتی با ها فعّاليّت این ضمن آموزاندانش. هاست آن کودکانه

 و تازه کارهایراه و نمایند بررسی را کارها پيشرفت مراحل کرده، مسئوليت احساس مشكل، این رفع جهت

 از یكی ریاضی، مفاهيم. شود می نظر مورد درس در آنان یادگيری موجب امر این که کنند تجربه را خلّاقی

 در کورانت، ریچارد  از نقل به( 1381)مبينی که طوری به. باشد می درسی مواد ترین کارآمد و ترین اثربخش
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 یکننده منعكس که است آدمی ی اندیشه های تراوش ترین عالی از یكی ریاضيات: »گوید می زمينه این

 کمال به بشر یعالقه ميزان یکننده بيان چنينهم و برهان و عقل سير یدهنده نشان و انسان یاراده

 به است، همگان پذیرش مورد نيز فنون و علوم سایر پيشبرد در ریاضی علم بنيادی نقش.« است زیبایی و

 اهداف به نيافتن دست و ناتوانی ، ضعف موجب ریاضی یزمينه در آموزشی های هدف به نرسيدن که طوری

 آشكار شده، یاد مطالب به توجه با( 15،ص1381مبينی،.) بود خواهد دیگر فنون و علوم پيشرفت به مربوط

 مهمی سؤال ماا. است اهميت دارای ميزان چه به انسان زندگی در ریاضی درس جایگاه و نقش که گردد می

 چرا باشند؟ می مندعالقه ریاضی درس به آموزان دانش از کمی یعده چرا که، است آن باشد می مطرح که

 زنگ در آموزان دانش از بعضی چرا باشد؟ نمی بخش رضایت فراگيران اغلب ریاضی درس یابیارزش نتایج

 ندارند؟ چندانی موفقيّت درس این دریست در اندبير از بعضی چرا شوند؟ می نگرانی و اضطراب دچار ریاضی

( 1388)عزیزخانی چون هم پژوهشگران، از برخی کدامند؟ آن عوامل و چيست ها ناکامی این دليل راستی به

 آموزان دانش یادگيری ميزان فعال و شاد محيطی ایجاد با توانستم چگونه» عنوان با که پژوهی اقدام در

 از استفاده با بود، داده انجام«  دهم؟ افزایش ریاضی درس در را فاطمی شهيدین مدرسه سوم کالس

 در نشاط افزایش و شاد محيط ایجاد با توان می که رسيد نتيجه این به ، تحقيق گوناگون های روش

 در که عاملی ترین مهم شک،بی. داد افزایش ریاضی درس در را آنان مندی عالقه ميزان آموزان، دانش

 مند عالقه در آنان روش به مربوط دارد، بسزایی نقش ، ریاضی تدریس در معلمان از برخی ناکامی یا موفقيت

 این بر. باشد می آنان به درسی مطالب ارائه و انگيزه ایجاد چگونگی و شده یاد درس به آموزان دانش کردن

به درس ریاضی  چگونه توانستم دانش آموزان دوره اول متوسطه را: » است این حاضر پژوهش عنوان اساس،

 درس به نسبت شده یاد آموزان دانش در عالقه افزایش و انگيزه ایجاد آن، اصلی هدف و«  عالقه مند کنم؟

 نظر مورد درس کاغذی-مداد های آزمون در فراگيران پيشرفت و آن عملكردی های فعاليت انجام و ریاضی

 درس به آموزان دانش مندی عالقه افزایش رب عالوه تا مبود آن پی در تحقيق این دیگر، سوی از. باشد می

. مبخش ارتقا مدرسه، از خارج های فعاليت و عملكردی های آزمون انجام در نيز را آنان مهارت ميزان ریاضی،
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 و داده، افزایش فراگيران ی روزمره زندگی در را ریاضی مفاهيم کاربرد ميزان تا مداشت آن بر سعی چنين هم

 فارسی،) دیگر هایدرس یادگيری در آموزان دانش موفقيت دروس، سایر با شدهیاد درس تلفيق دليل به

    م.ساز پذیر امكان نيز را( غيره و هنر علوم،

 وضع موجودضيح تو

سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم. و هم اکنون دبير ریاضی     مدت     اینجانب 

 در: است زیر شرح به ، بود کرده مشغول خود به را مرا ذهن آنچهدوره اول متوسطه هستم.     آموزشگاه 

. کردمی جلب خود به مرا توجه ریاضی، زنگ در آموزان دانش رفتار همواره شده، یاد تحصيلی سال اوایل

 در آموزان دانش از بعضی. بودم آنان یحوصله بی و رفته درهم هایچهره شاهد زنگ، این در که معنا بدان

 را کالس از رفتن بيرون یاجازه مورد بی ها آن از برخی کردند،می صحبت كدیگری با زنگ این

 می را مدادشان سر یا زدند می چرت گذاشته خود ميز روی را سرشان آموزاندانش از تا چند گرفتند،می

 راه کالس در دائم ها،تمرین انجام هنگام و آوردندنمی را شانریاضی کتاب اوقات گاهی. جویدند

 به نسبت آنان توجهیبی و تحرکیکم کرد، می متعجّب مرا چيز هر از بيش چه آن واقع در. رفتندیم

 های فعاليّت دادن انجام برای و بودند تحرّکپر و فعال دیگر های زنگ در هاآن زیرا بود، ریاضی درس

 کامل خوبی، به را نظر دمور هایفعاليت و داده  نشان خود از زیادی رغبت و ميل دیگر هایدرس به مربوط

 مربوطه هایفعاليت و تكاليف بودند، فعالغير که این بر عالوه ریاضی درکالس  اما دادند،می انجام تميز و

 مشاهده دهند، انجام تا شدمی ارائه عملكردی هایفعاليت که زمانی!  دادند نمی انجام مرتب و کامل نيز را

 ریاضی درس به نسبت قدر این ها آن که این از. دهند می انجام تبنامر و دقتبی حوصله،بی که کردممی

 اعتنابی   نظر مورد درس به که هست مشكلی حتماً کردممی احساس. شدم می متأثر بودند، توجهبی

 علوم از یكی ریاضی درس که این به توجه با شد جلب تربيش مسأله این به توجهم دليل همين به هستند،

 افت باعث تنها نه نهایت، در شده، یادگيری ناتوانی به منجر درس، این به عالقه عدم شود، می محسوب پایه
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 و ضعيف ی خودپنداره تشكيل آموزان، دانش تحقير و سرزنش به بلكه شود، می بودجه اتالف و تحصيلی

 به را نانآ بسا چه و. اندازد می مخاطره به نيز را شانروان سالمت و انجاميده آنان نفس عزت کاهش

 و شده کشانده خانواده و خانه به آموزان، دانش و مدرسه از مشكالت، این. بكشاند ناموفق دفاعی های مكانيزم

 که است سختی آسيب ها،این  یهمه حاصل و پراکند می زندگی فضای همه در را ناخشنودی و اضطراب

 و الهی خطير یوظيفه اساس بر و رو، این از( 7،ص1384تبریزی،.)شود می وارد جامعه روانی بهداشت به

 گی عالقه بی علل ابتدا کردم سعی داشتم، آموزانم دانش برابر در که مسئوليتی احساس و خود شغلی تعهد

 برایم که ایمسأله.  ورزم مبادرت آن حل به سپس و نموده یابیریشه ریاضی درس به نسبت را  آنان

 این هدف راستای در کالس، های فعاليت در آموزان دانش دنبو محور به توجه با بود؛ این شد می مطرح

 و ریاضی درس به آموزان دانش مندی عالقه ميزان تا نمود ارائه توان می را عملی کارهایراه چه شپژوه

 یزمينه توان،می هاییروش چه از استفاده با تر،روشن عبارت به شود؟ بيشتر آن به مربوط های فعاليت

 در بنابراین، نمود؟ فراهم ریاضی درس به مربوط های فعاليت انجام در فراگيران فعال شرکت رایب مناسبی

 به علمی معتبر ابزار از استفاده با تا بودم آن پی در است، بوده عمل در پژوهش  نوع از که حاضر تحقيق

 مورد های حلراه به بییادست و مسأله ایجاد بر مؤثر عوامل شناسایی هدف با الزم یها داده آوری جمع

 . بپردازم ها آن اجرای به مناسب، بخشی اعتبار و انتخاب از پس تا پرداخته، آن حل برای نياز

 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 کردن دانش آموزان به درس ریاضیعالقمند 

 جزئی :اهداف 

 بی عالقگی دانش اموزان به درس ریاضیعلل بررسی 
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 کردن و بكارگيری روش هایی جهت عالقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی پيدا 

 با شاخص )وضع مطلوب (مقایسه 

 مقایسه با شاخص دانش آموزان باید به درس ریاضی عالقمند شوند و یادگيری آنها افزایش یابد.در 

 آوری اطالعاتجمع 

        موجود وضع کيفی های شاخص. 1

 نام به ایدفترچه ریاضی، درس به نسبت آموزاندانش یقهعال ميزان از تربيش آگاهی منظور به      

 که هنگامی و دادم اختصاص آموزیدانش به را آن ورق هر و نموده تهيه ریاضی های فعاليت ثبت

 مشاهده را آنان رفتار دقت، با دادند، می انجام کالس در فردی و گروهی مختلف های فعاليت آموزان دانش

 :روز چند و ماه دو از بعد. کردم می یادداشت و نموده

 چنين خود، پژوهشی روزانه های یادداشت بررسی و ریاضی زنگ در آموزانم دانش های فعاليت یمشاهده با

 نشان رغبتی خود از ریاضی درس به مربوط گروهی های فعاليت در شرکت برای آموزان دانش:دریافتم

 ریاضی، درس عملكردی های فعاليت انجام در. نداشتند ار کافی دقّت ریاضی های تمرین انجام در. دادند نمی

 کمک وسایل به. نبودند کوشا چندان ریاضی کتاب داشتننگه تميز در. کردند نمی همكاری خود دوستان با

 . نداشتند توجه ریاضی تدریس هنگام آموزشی

 درس با رابطه در فرزندشان از مندی گله و کالسم، به آموزان دانش اوليای از بعضی مكرر مراجعات بررسی با

 ابراز ریاضی درس به نسبت. بودند ناراضی شده یاد درس کاغذی-مداد های آزمون نتایج از:دریافتم ریاضی

 با ریاضی تكاليف. بود همراه اوليا نارضایتی و تأخير با منزل، در ریاضی تكاليف انجام.کردند می گیعالقهبی

 . شد می انجام خود ترهایبزرگ کمک
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 به نسبت: دریافتم ریاضی درس به نسبت آنها یعالقه ميزان مورد در آموزان دانش از سنجینظر با

 کننده خسته ریاضی زنگ آموزان دانش از تن چند از نقل به. نداشتند مثبتی نگرش ریاضی درس یادگيری

 . بود

. دادندنمی انجام دقت با ار عملكردی های آزمون:  دریافتم ریاضی آزمون از حاصل نتایج بررسی با چنينهم

 . نبود بخشرضایت چندان عملكردی هایآزمون نتایج. نداشتند عملكردی های آزمون انجام به ایعالقه

 پيشرفت کارنامه در ریاضی درس ارزیابی: دریافتم نيز ها آن گذشته سال تحصيلی پيشرفت کارنامه بررسی با

 . نبود بخش رضایت چندان آنان از برخی گذشته سال تحصيلی

: آمد دست به زیر هاییافته نيز گذشته سال اندبير یویژه نامهپرسش پاسخ بررسی  با این، بر عالوه

 گذشته سال در.  نداشتند چندانی رضایت ازآنان برخی ریاضی های فعاليت انجام از نيز گذشته سال اندبير

 چنينهم. دادند نمی نشان خود از رغبتی ریاضی درس مفاهيم یادگيری به نسبت آموزاندانش از بعضی نيز

 با را خود های فعاليت و تكاليف آنان از برخی که شد مشخص هم فراگيران قبل سال کارپوشه بررسی با

 . بودند نداده انجام دقت

  تر،مفيد اطالعات کسب منظور به  مصاحبه. الف

 سؤاالت پرسيدم، می آموزان دانش از داشتيم، آزاد وقت که مختلف های زنگ در و کرده تنظيم را سؤال چند

 توانيم می چگونه .2 کنيم؟ نشاط با را ریاضی کالس توانيم می هایی روش چه با شما نظر به. 1: بود چنين

    کنيم؟ آسان و ساده را ریاضی درس یادگيری

  مشاهده. ب

 از برخی ها، آن پيرامون محيط و آموزان دانش با مستقيم ارتباط و همكاران کالس در حضور حاظل به 

 با بود، آزاد من وقت که ،ییها زنگ در که طریق بدین. آوردم دست به مشاهده طریق از را، خود اطّالعات
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 فعاليت و ایشان یستدر روش و رفتم می ها آن کالس به و کردم می هماهنگ مختلف های پایه در همكارانم

 درس به نسبت آموزان دانش مندی عالقه ایجاد به منجر نظرم، به که نكاتی و نموده مشاهده را آموزان دانش

 یابیارزش و آموزان دانش توسط نقش ایفای روش از استفاده: مانند کردم، می یادداشت را شد، می ریاضی

 . تدریس شروع ی نقطه تعيين جهت تشخيصی

  موجود وضع کمّی های شاخص. 2

 به کمّی های شاخص قالب در قسمت این در که شد استفاده نيز ارقام و اعداد از موجود وضع تعيين برای

 درس کاغذی – مداد آزمون نتایج بررسی به متمرکز ی مشاهده روش از استفاده با: گردد می ارائه زیر شرح

 آزمون سؤاالت ی همه آموزان،دانش کل از نفر 2فقط: بود چنين آمده دست به نتایج. پرداختم ریاضی

 13 داده، پاسخ خوب، حد در نفر 4 و خوب بسيار حد در نفر 3! بودند داده انجام کامل و صحيح را، ریاضی

 به توجه با و گذشت می تحصيلی سال از که ماه 3 از بعد متأسفانه،. بودند ضعيف نفر 4 و متوسط حد در نفر

 .   رسيد نمی نظر به قبول قابل امر این شد، می انجام کالس در که زیادی تمرینات

     امهن پرسش. الف

 تریگسترده یدامنه ابراز به تا دهد می اجازه دهندهپاسخ به پاسخباز ینامهپرسش که، این به توجه با 

 مسأله، حل جهت مناسب های حلراه کسب برای اوليا، از خواهینظر منظور به. بپردازد خود نظرات از

 آموزان دانش یاوليا تمامی اختيار در سپس نموده تنظيم را بود، زیر سؤاالت شامل که اینامهپرسش

 هایی روش چه با شما نظر به.      1: بود گونه بدین سؤاالت. نمایند مكتوب آن در را خود نظرات تا دادم قرار

 ریاضی درس وضعيت از آگاهی جهت.      2 باشيم؟ داشته شاداب و نشاط با ریاضی کالس توانيم می

: بود چنين نظرخواهی، نامهپرسش به اوليا پاسخ از نمونه چند دهيد؟ می پيشنهاد را هایی روش چه فرزندتان

 فعاليت دفتر در آموزان دانش کالسی فعاليت نتایج یادداشت دیوار، روی آموزان دانش های فعاليت نصب

 طراحی آموزشگاه، در شاغل همكاران ویژه نيز، دیگر بازپاسخ نامهپرسش یک این، بر عالوه. آنان ریاضی
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 کمک وسایل توان می چگونه.      1: بود چنين نامه،پرسش این سؤاالت. دادم قرار ایشان اختيار در و دهنمو

 را آموزان دانش منفی نگرش توان می چگونه شما نظر به.      2 نمود؟ جذاب آموزان دانش برای را آموزشی

 ساخت: بود چنين نامه،پرسش هب همكاران پاسخ از اینمونه برد؟ بين از ریاضی درس یادگيری به نسبت

 بارش روش از استفاده عملكردی، تكاليف و ها فعاليت از استفاده آموزان، دانش توسط آموزشی کمک وسایل

 . ریاضی مفاهيم از برخی تدریس در فكری

   مطالعه. ب

 نمودم رتمشو ریاضی، درس به آموزان دانش کردنمندعالقه چگونگی مورد در محترم اساتيد از تن چند با

 به که نكاتی نظر، مورد های کتاب یمطالعه و تهيه از پس. کردند معرفی زمينه، این در هایی کتاب ایشان و

 .  گردد می اشاره ها آن به پيشنهادی های حلراه در که نموده یادداشت را بود مفيد و مناسب نظرم

 

 

 موضوع ادبيات    

 گرفتن نظر در با و نموده شناسایی ریاضی درس با رابطه در را پژوهشگران و نظران صاحب آثار از برخی   

 استفاده ها آن از حاضر، پژوهش راستای در تا نمودم نقد و تحليل بررسی، را ها آن خود، پژوهش خاص هدف

 بخش دو در دیگران، های یافته و پيشينه خصوص در را خود مطالعات و بررسی نتایج اساس، این بر. نمایم

 . امنموده ارائه یعمل و نظری
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  نظری پيشينه: الف 

 نيز، نویسندگان و مؤلفان بين در. است انكار قابل وغير آشكار ما یهمه بر ریاضی به افراد نياز ضرورت

 ارزشمندی مطالب زندگی، در آن کاربرد و ریاضی مفاهيم یادگيری ضرورت خصوص در که کسانی  فراوانند

 : گردد می اشاره آنان از برخی به زیر در که اند،درآورده تحریر یرشته به را

 از قبل ریاضيات آموزش» عنوان تحت خود کتاب در وی. دارد دقّت و نظم بر زیادی تأکيد( 1381)مبينی

 با همراه عالیق، و استعدادها ها، توانایی شناخت به ریاضيات تدریس با که است داشته بيان چنين «دبستان

 و نظم پرورش با قطعاً ها، توانایی این پرورش و رشد. یافت خواهيم دست ها آن پرورش و رشد جهت در سعی

 در دیدن، در دقّت و نظم شنيدن، در دقّت و نظم اطراف، به توجه در دقّت و نظم شد؛ خواهد آغاز دقّت

 . وزمرهر مسائل حل توانایی در دقّت و نظم ها، گيری تصميم ها، مسئوليت و ها بازی اجرای در رفتار، و گفتار

 تأليف «پيشرفته کشورهای روش با دبستانی کودکان به ریاضی آموزش» عنوان با کتابی یمطالعه از پس

 به پرداختن ضمن در و دارد تأکيد تدریس هایروش بر وی که دریافتم( 1389) صفوی توسط شده

 رسيده نتيجه این به آن، آموزش یزمينه در گوناگون های دیدگاه و ریاضيات یادگيری در جدید تحوالت

 مطالعه، مورد کشورهای با ریاضی های مقوله و محتوا نظر از ایران مدارس در ریاضيات آموزش که است

 گنجانده پيشرفته های کشور ریاضی های کتاب در که مطالبی اغلب که، معنی این به. ندارد ایعمده تفاوت

 پيشرفته های کشور ریاضی درس های کتاب اما،. ددارن وجود نيز ایران ریاضی درسی های کتاب در اند،شده

 بسيار ایران ریاضی های کتاب از ریاضيات آموزش فنون و ها روش و راهبردها رویكرد، هدف، انتخاب حيث از

 .    هستند ترپيشرفته و ترغنی

 : عملی ی پيشينه. ب

 نكته، این به توجه با. گردد می ارهاش عمل در های پژوهش نتایج و ها یافته عناوین، از برخی به بخش این در

 به منجر آن هایفعاليت به نسبت مثبت نگرش داشتن و ریاضی درس به آموزاندانش دادن اهميت که
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 از بسياری توجه شود،می هاآن در خالقيّت و اجتماعی هایهمكاری افزایش نفس، به اعتماد افزایش

.       اندداده قرار پژوهش و تحقيق مورد را موضوع این که طوری به است، شده جلب مهم امر این به اندبير

 «دبستانی آموزاندانش ریاضی عملكرد و شناختی تحول» عنوان تحت ميدانی پژوهشی در( 1381)آریافر

 مناطق ابتدایی پنجم تا سوم هایپایه آموزاندانش از( پسر 41 و دختر41)نفر 81 آن آماری یجامعه که

 بررسی و ریاضی مفاهيم یادگيری اهميت خصوص در بحث از پس است، بوده تهران شهر یگانه19

 آموزاندانش که این به توجه با: داشت اظهار وی. یافت دست ارزشمندی نتایج به مختلف، هاینظریه

 و فعاليت با همراه آموزش به دوره این در است الزم دارند، قرار عينی عمليات ی مرحله در ابتدایی یدوره

 می مسائل، با عينی برخورد در آموزاندانش صورت، این در. شود داده اهميت هاپدیده و اشيا اب عمل

 بازآفرینی را ریاضی هایحلراه و هافرمول تمرین، و تكرار از پس نهایت، در و کنند حل را هاآن توانند

 .       نمایند

 دبستان پنجم پایه در ریاضی درس به عالقه افزایش کارهایراه» عنوان با پژوهشی( 1385)زرندی ابراهيمی

 از استفاده: قبيل از مختلف کارهایراه اجرای از پس وی. است داده انجام «کرمان استان شاهد پسرانه

 آموزش فراگيران، بندیگروه تدریس، فعال هایروش از استفاده مختلف، هایبازی جدید، هایفناوری

 به شده یاد آموزاندانش مندیعالقه بر عالوه توانست تشویق، از هاستفاد و دیگر دروس با ریاضی تلفيقی

 مختلف مدارس در ایشان کارهایراه اغلب.  دهد افزایش نيز را آنان امتحانی نمرات ميانگين ریاضی، درس

 بعضی برای آن، تهيه و داشته نياز مختلفی هایرسانه به که جدید فناوری از استفاده ولی. بود اجرا قابل

 ولی. نداشت وجود نظر مورد  هایرسانه نيز، ما آموزشگاه در. نبود اجرا قابل باشد، نمی پذیر امكان ارسمد

 .  نمود اجرا توان می مختلف هایکتاب یمطالعه با و تغيير اندکی با را، هاحلراه بقيه



 

ی مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش فایل فقط برااین 

آسمان مراجعه کنید تخصصی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

.www.asemankafinet.ir 

15 
 

 و تحليل و راه حل های پيشنهادیتجزیه 

 ها،نامهپرسش شده، نجاما تحقيقات و مجالت ها، کتاب مطالعه طریق از الزم هایداده گردآوری از پس  

 تجربه تبادل ضمن پرداخته، ها آن تحليل و تجزیه به همكاران، کالس یمشاهده و آموزاندانش با مصاحبه

 :یافتم دست زیر پيشنهادی هایحل راه به همكاران با

        شنيداری و دیداری حافظه تقویت و دقّت پرورش. 1 

 خوب ابتدا در باید پس آوریم، خاطر به توانيمنمی نبينيم خوب را زیچي تا است معتقد( 1389) بيگی ميرزا

 تمرکز. است الزم کنجكاوی و کامل ذهنی حضور شنيدن، خوب و دیدن خوب برای. دهيم آموزش را دیدن

 راه باید فقط باشد، دقت و تمرکز دارای تواندمی فردی هر و بوده اکتسابی بلكه نيست ارثی یا ذاتی حواس،

 پرورش جهت الزم کارهایراه که آن مگر افتدنمی اتفاق مهم این و ببرد کار به بگيرد، یاد را آن روش و

 .گيرد قرار فرد رویپيش تمرکز و دقّت

   هدفدار تمرینی هایبازی اجرای. 2 

 و اعتماد پذیری، مشارکت آموزان،دانش اجتماعی روابط بازی، در که است معتقد( 1381)خانیفضلی

 حل آموزی، تجربه مشاهده، چونهم یادگيری فرآیندهای رشد بازی،. شودمی تقویت تعاون یروحيه

 آموزان دانش برای را یادگيری همه، از مهمتر و کندمی تقویت آموزاندانش در را خالقيت و مسأله

 که، دبودن کرده کسب را ایتجربه چنين نيز،( 1385)ابراهيمی و(  1387)رضوانی. سازدمی بخشلذّت

 . دارد آموزان دانش ریاضی درس یادگيری ميزان در بسزایی تأثير تخصصی، هایبازی اجرای

  ریاضی زنگ در نشاط و شادی ایجاد.   3  

 نقطه. است فضاسازی و مطلوب ارتباط ایجاد شروعی، هر یالزمه که است معتقد( 1381)خانیفضلی

. آورد وجود به آموزاندانش در نشاط و هدفمندی با وأمت ایانگيزه تا دارد نياز خاص هنرمندی به شروع
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 ودیعه به هاآن در را کمال و علم یافتند، نشاط هادل که هنگامی: »گوید می االنوار بهار از اقتباس با وی

 یآماده حالتی چنين در هادل زیرا کنيد؛ وداع را هاآن شدند، گریزان و تهی نشاط از هرگاه و بگذارید

 با که بود رسيده نتيجه این به خود، پژوهش انجام از پس نيز( 1388)عزیزخانی.« نيستند لمع فراگيری

 .داد افزایش ریاضی، درس به را آموزاندانش مندیعالقه توانمی شاد، محيط ایجاد

 دروس در آموزاندانش خالقيت پرورش جهت ابتکاری هایطرح از استفاده. ۴

      ریاضی

 و درخشان استعدادهای پرورش که، است عقيده این بر خود، تحقيق از حاصل ایجنت در( 1382)کفاشی

 های پيشرفت که هستند کسانی خلّاق افراد که چرا. است بوده مدارس هدف تاریخ، از ای دوره هر در خلّاق

 جوامع یهمه در را تمدن پيشرفت که هستند ها آن و هاست آن های کوشش مدیون گوناگون علوم عظيم

 آینده از مثبتی تصاویر و دهيم پرورش را آموزان دانش تصور قدرت بتوانيم که آن برای. دارند عهده به یبشر

 . دهيم پرورش را ها آن خلّاقيّت باید باشيم، داشته خلّاق ی

 که را زیر هایفعاليت آموزان، دانش در مسئله حل توانایی وافزایش خلّاقيّت پرورش منظور به و اساس این بر

 : نمودم پيشنهاد را باشد، می قبل هایسال در خود تجربيات لحاص

 تربيش یعالقه و انگيزه ایجاد و خالقيّت دقّت، پرورش منظور به دان ریاضیدانش آموزان  انجمن تشكيل

 فعاليت کنترل و نظارت بر عالوه تا شود تشكيل انجمنی ها،فعاليت صحيح انجام به نسبت آموزاندانش

 نيز ریاضی تكاليف و ها فعاليت نوع یکننده تعيين حتی و سؤال چند طراح گاهی دیگر، آموزاندانش

 از قبل البته. شوند افتخاری معلم شان، دوستان به آموزش جهت توانندمی انجمن این اعضای. باشند

 .   شوند آشنا خود وظایف با آنان تا نموده تنظيم معين های شاخص با قراردادی انجمن، اعضای انتخاب
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        ها حل راه انتخاب  

 به رو، این از. داشت خاصی دقّت به نياز گوناگون، پيشنهادی هایحل راه ميان از حل راه چندین انتخاب

 شک، بدون. کنم بررسی را ریاضی آموزش اهداف دیگر بار ها،حل راه انتخاب از قبل دیدم، شایسته و جا

 راه اثربخشی توان و قدرت به بستگی شد،می حاصل ودموج وضعيت در که تغييری و موفقيت ميزان

 پيشنهادی، هایحل راه ميان از ریاضی آموزش اهداف به توجّه و دقّت با اساس، این بر. داشت هاحل

 هم در را، بودند مرتبط یكدیگر با که ها حل راه از بعضی است، ذکر قابل. نمودم انتخاب را هاآن از برخی

 چند یا یک زیر، هایحل راه از کدام هر بطن در چنين، هم. نمودم ارائه حل راه یک بقال در و کرده ادغام

 به نوعی به کدام هر که چرا. نداشت زمانی ترتيب نيز، هاآن انجام و بود شده نهفته ریاضی آموزش هدف

 :است زیر شرح به انتخابی های حل راه. بودند شده تنيده هم در و مرتبط یكدیگر

 ؛... و تكوینی یابیارزش تدریس، روش تعيين تشخيصی، یابیارزش منظور به جدولی نظيمت.       1 

 به رسانی اطالع جهت ریاضی درس در آموزان دانش عملكردی های فعاليت یابیارزش فرم تنظيم.       2 

 اوليا؛

 ؛ ریاضی های فعاليت انجام از درونی لذّت و انگيزه ایجاد جهت ژتونی تشویق.       3 

 دانش در مثبت ی پنداره خود و خالقيّت ایجاد جهت دانریاضی دانش آموزان انجمن تشكيل.       4 

 آموزان؛

 و ریاضی محتوای درک توانایی ایجاد جهت ریاضی عملی -علمی کارگاه به ریاضی کالس تبدیل.       5 

 :زیر های فعاليت انجام

 آموخته مفاهيم و ها مهارت کاربرد منظور به آموزان دانش توسط آموزشی کمک وسایل ساخت.      5-1 

 شده؛



 

ی مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش فایل فقط برااین 

آسمان مراجعه کنید تخصصی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

.www.asemankafinet.ir 

18 
 

 آموزان دانش عالیق و نيازها فردی، های تفاوت براساس تكاليف و عملكردی های فعاليت یارائه.   5-2 

 رابطه در نظر مورد ریاضی آموزش و روزمره مسائل حل راه برآورد توانایی مبتكر، و خالق ذهن پرورش جهت

 دروس سایر با

 با همراه( سنجی والدین و سنجی همسال سنجی، خود)  ای الیه روش به ها فعاليت یابی ارزش.   5-3 

 پذیری؛ انتقاد یروحيه تقویت و اندیشيدن درست توانایی منظور به مناسب هایبازخورد یارائه

 شنيداری و دیداری ی حافظه تقویت و دقت پرورش منظور به هدفدار تمرینی های بازی انجام.   5-4 

 ها؛آن در نشاط وایجاد فراگيران

 ایجاد منظور به آموزان، دانش توسط ساز دست وسایل و عملكردی های فعاليت از نمایشگاه برگزاری.   5-5 

 .   نياز حد در تخمينی و ذهنی محاسبات انجام در توانایی ایجاد چنينهم ساز، دست وسایل ساخت به عالقه

  ها لح راه به بخشی اعتبار  

 یهمه. باشدمی پژوهی اقدام یک بخش ترینمهم ها،حلراه اجرای انتخابی هایحل راه اجرای 

 این در هاکارراه اجرای که جاآن از. دارد مؤثر های حلراه اجرای به بستگی پژوه اقدام زحمات و هاتالش

 اجرا به فراوان، نظر دقّت با را، هاحلراه تک تک تا شدم آن بر بود، بسيار توجّه نيازمند تحقيق، از نوع

 :باشدمی زیر شرح به آن گزارش که درآورم

   غيره و تدریس روش تعيين تشخيصی، ارزشيابی منظور به جدولی تنظيم.  1 

 در همكارانم به و کرده تنظيم را جدولی تمرین، تا تدریس از فعاليت هر انجام برای آمادگی منظور به

 و کرده چاپ را آن تغيير، اندکی با سپس کردند، استقبال جدول این از نيز ایشان نمودم، ارائه دیگر های پایه

 حاضر کالس در کامل آمادگی و آگاهی با بعد نمودم، می تكميل را مذکور جدول ابتدا فعاليتی، هر از قبل

 در نظر مورد اتنك نظر، مورد مفهوم و هدف با متناسب تدریس روش شده، یاد جدول از استفاده با. شدم می
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 از مفهوم، هر تدریس برای. نمودم می مشخص را تدریس شروع ینقطه چنين،هم و تشخيصی ارزشيابی

 به را گویی داستان و فكری بارش روش متر، سانتی و متر معرفی برای: مثالً کردم، می استفاده خاصی روش

  بردم می کار

       زانآمو دانش توسط نقش ایفای روش از استفاده.   1-1 

 یک بار هر ،. نمودممی استفاده نقش ایفای روش از ریاضی، مفاهيم از بعضی یادگيری تسریع و تسهيل برای

 ایفای فرصت طریق،  این از تا کنم انتخاب پانتوميم، اجرای جهت را نفر یک و نمایش اجرای برای را گروه

 چنين،هم. شود فراهم یكسان طور به موزانآدانش یهمه برای اجتماعی، ارتباط و یادگيری تعميق نقش،

 هنگام جلسات، از یكی در.. کردممی راهنمایی را ها آن نياز، صورت در پانتوميم، و نمایش اجرای هنگام

 و ببينند را آموزاندانش نمایش و آمده ما کالس به تا نمودم درخواست گرامی انهمكار از نمایش، اجرای

 . نمایند ارائه را خود نظر ش،رو این اجرای چگونگی مورد در

 ) نقاط قوت ( بعد زا اجرای طرحارزیابی 

  به ایعالقه تحصيلی سال اوایل در آموزاندانش شد، اشاره موجود وضع توصيف بخش در که همانطور    

 شده یاد درس ارزیابی نتایج در منفی تأثير امر این و نداشتند آن به مربوط هایفعاليت و ریاضی درس

 اجرای از پس و شده یاد تحصيلی سال پایان به مربوط که مطلوب وضع یعنی قسمت ینا در اما. بود گذاشته

 : گرددمی ارائه زیر شرح به کمی و کيفی های شاخص قالب در حاصله نتایج باشد،می هاحلراه

 خود، یروزانه های یادداشت بررسی با تحصيلی سال اواخر در مطلوب وضع کيفی های شاخص. الف  

 اسفند دی، هایماه در کاغذیـمداد هایآزمون بررسی و آموزان دانش عملكردی های ليتفعا یمشاهده

 سؤاالت به اوليا پاسخ بررسی مصاحبه، سواالت به آموزاندانش پاسخ بندی جمع اردیبهشت، و

 درس پيشرفت و آموزان دانش ریاضی وتكاليف ها فعاليت انجام چگونگی مورد در نظرسنجی ینامهپرسش

 عملكردی هایفعاليت از بازدید هنگام همكاران، از تن چند بازخورد بررسی  طرح احرای از پس شده،یاد
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 بازدید هنگام آموزان، دانش های فعاليت مورد در همكاران، از تن چند نظر بررسی چنين هم آموزاندانش

 و ها فعاليت ریاضی، کار پوشه کالس، از بازدید از بعد آموزشگاه محترمه مدیر بازخورد بررسی و نمایشگاه از

 بوده قبول قابل کاغذی ـ مداد آزمون نتایج. 1: که گردید مالحظه  نظر مورد درس کاغذی -مداد های آزمون

 تكاليف انجام در آموزاندانش. 2. باشدمی ریاضی درس در آموزاندانش بسيارخوب پيشرفت نشانگر و

 نتایج از. 4. دهندمی نشان وافری یعالقه آن هایفعاليت و ریاضی درس به. 3. دارند را الزم دقت ریاضی

 تربيش. 1. دهندمی انجام دقت به را عملكردی هایفعاليت. 5. هستند راضی کاغذی ـ مداد آزمون

 زندگی با حدودی تا. 7. دهندمی انجام اوليا از گرفتن کمک بدون را ریاضی آموزان،تكاليف دانش

 ساخت به. 9. اندداشته نگه مرتب و تميز را، خود هایفعاليت ثبت دفتر. 8. هستند آشنا دانانریاضی

 کارگاه در شاد، یروحيه با. 11. دهندمی نشان زیادی عالقه ریاضی درس به مربوط آموزشی کمک وسایل

 خرسندی ابراز آنان ریاضی درس پيشرفت از آموزاندانش اوليای. 11. شوندمی حاضر ریاضی عملی -علمی

 تكاليف و هافعاليت انجام در. 13. هستند آشنا زیادی حدودی تا زندگی در ریاضی کاربرد با. 12. نندکمی

 . کنندمی کمک یكدیگر به ریاضی هایفعاليت انجام هنگام. 14. دهندمی ارائه نو هایایده ریاضی،

 به کمّی های شاخص قالب در قسمت این در که شد تفادهاس نيز ارقام و اعداد از مطلوب وضع تعيين برای 

 روزانه های یادداشت بررسی و مصاحبه سواالت به آموزاندانش پاسخ بررسی از  :گردد می ارائه زیر شرح

 افزایش به آموزان، دانش های فعاليت از باز، ی مشاهده روش از استفاده با و طرح اجرای زمان طول در خودم

 مجموع از زیرا. بردم پی شده یاد درس در فراگيران ارزیابی سطح ارتقای و ریاضی درس به آنان مندیعالقه

 مفاهيم یادگيری به مندعالقه نفر 11شد معلوم آنان با مصاحبه از پس ،مورد مطالعه آموزاندانش نفر 21

 بخوانيم؟ ریاضی ایه دانستنی آزاد وقت در دارید دوست آیا. 1: بود چنين مصاحبه سؤاالت. اندشده ریاضی

 یمشاهده با چنين،هم کنيم؟ تمرین و بررسی را ریاضی مفاهيم اضافی، هایوقت در موافقيد آیا. 2

 نفر 21 از که شد مشخص مربوطه، ليست چک بررسی و ریاضی درس در فراگيران عملكردی هایفعاليت
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 را مذکور هایفعاليت دقت با و دهستن عملكردی هایفعاليت انجام به مندعالقه نفر 21، آموزاندانش

 کمی هافعاليت از بعضی انجام در ولی اندشده مندعالقه نيز آموزاندانش بقيه البته. دهندمی انجام

 از که دریافتم نيز سنجی نظر ینامهپرسش به اوليا پاسخ بررسی با راستا، این در. کنندمی دقتیبی

 اغلب البته. دهند می انجام  را شان تكاليف خود اوليای کمک نبدو منزل، در نيمی آموزانم،دانش مجموع

 و تكاليف کمكی، گونه هيچ بدون تعداد این ولی دهندمی انجام را منزل تكاليف خودشان شاگردان

 فراگيران کار یپوشه بررسی با این، بر عالوه. دهندمی انجام دقت با و خوبی به را منزل هایفعاليت

 که داشتند اظهار چنين آنان شده،  انجام هایفعاليت یمشاهده و كارانهم از تن چند توسط

 ریاضی، درس به آنها یعالقه افزایش بر عالوه امر، این. اندداده انجام را هافعاليت عالقه با آموزاندانش

 .        باشدمی نيز شده، یاد درس در فراگيران عميق یادگيری بيانگر

 ضعفنقاط 

 زیاد کتب درسیحجم  – 1

 وقتکمبود  – 2

 نتيجه گيری

 انجام و ریاضی درس به آموزاندانش مندی عالقه افزایش کارهایراه آن، عنوان که اضرح تحقيق در 

 مفاهيم یادگيری به مندیعالقه بر عالوه آموزان،دانش تر بيش است، بوده آن، عملكردی هایفعاليت

 خودشان از زیادی یعالقه نيز، عملكردی هایفعاليت انجام به اوليا، کمک بدون تكاليف انجام و ریاضی

 نوآوری و خالقيت قدرت از و شده برخوردار خوبی دقت از ها،فعاليت انجام در که آن ضمن دهند،می نشان

 مقياس در آموزاندانش فراوانی شود می مشاهده چنينهم. کنندمی استفاده زیادی حدودی تا نيز خود

 7 به 92-93تحصيلی سال ابتدای رد عالی( درصد 19/7) نفر 2 از: کاغذی ـ مداد  هایآزمون بندیدرجه

( درصد 38/15)نفر 4از ،(درصد 11/34)نفر 11 به خوب بسيار( درصد 53/11)نفر 3از ،(درصد 92/21)نفر
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( درصد 38/15)نفر 4از و( درصد 71/7) نفر 2 به متوسط( درصد 51)نفر 13از ،(درصد 92/21)نفر 7به خوب

 کاغذی، -مداد های آزمون از آمده دست به نتایج. اندهرسيد شده یاد تحصيلی سال اواخر در صفر به ضعيف

 فراگيران ساز دست وسایل و ها فعاليت نمایشگاه از همكاران بازدید آموزان،دانش اوليای و همكاران نظرات

 به رسيدن در طرح این مطلوبيت گواه آموزشگاه همحترم مدیر توسط آنان، ریاضی کار یپوشه بررسی و

 .    اشدب می نظر مورد هدف

 هر هدف با متناسب های فعاليت نوع و تدریس های روش تنوع: که گرفت، نتيجه چنين توان می پایان در 

 در کهطور همان. دارد بسزایی تأثير ریاضی هایفعاليت انجام به آموزان دانش مندیعالقه ایجاد در درس،

 کرده اجرا نظر مورد هدف به رسيدن جهت ار کارهایی راه پژوهشگران، از هریک شد، اشاره کارها راه اجرای

 بود رسيده نتيجه این به خود پژوهش در( 1388)آقایی چون هم. بودند یافته دست مطلوبی نتایج به و بودند

 مؤثر آموزاندانش مشكالت حل در موجود، امكانات تمامی از استفاده و فردی های تفاوت به توجه که

 های فعاليت و تكاليف یارائه برای که یافتم دست نتيجه این به طرح، اجرای از پس نيز من باشد،می

 تأثير نيز، آنان عالیق و نيازها گرفتن نظر در فردی، های تفاوت به توجه بر عالوه آموزان، دانش به عملكردی

 نتيجه این به چنين هم. دارد آن هایفعاليت انجام و ریاضی درس به فراگيران نمودن مندعالقه در زیادی

 های بازی قالب در آموزان، دانش توجه و دقت پرورش و شنيداری، و دیداری حافظه تقویت که یافتم دست

 .   دارد ریاضی درس عملكردی های فعاليت انجام به آنان مندی عالقه افزایش در بسزایی تأثير هدفدار،

 پيشنهادات

 :درس کالس داخل تجربيات و  دبير نظر مورد موارد از نكاتی

 را مورد این من. بدهد را سواالتی پاسخ و بگيرد یاد را ریاضی تواند می که بداند باید آموز انشد -1

 دارند، مشكل ریاضی با که هایی بچه بخصوص کند می حل را سوال یک آموزی دانش وقتی. ام کرده تجربه

 تا کنيم کنترل را ها آن باید که طوری به دهند، می سر شادی فریاد آگاه ناخود و آیند می ذوق سر بر
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 به پزشک ، مادرش ی گفته به که.  کردم تجربه آموزی دانش با امسال من را مورد این و. نریزد هم به کالس

 .است کمتر سنش هم های بچه بقيه از او یادگيری بود گفته او

 که دکنن می ابراز فراگيران از بعضی.باشد سوال درگير هم با حسش چند باید کالس سر آموز دانش -2

 آن که ام شده متوجه که صورتی در.نكنيد پاک را تخته لطفا. نویسيم می بعد دهيم می گوش اول ما خانم: 

 هستند تخته به رو آنكه با گاهی و  شده خانواده و خانه مسائل درگير ذهنشان ، سوال حل زمان آن در ها

 .کنند می مرور را خاطراتشان و ندارند حضور کالس در عمال ولی

 تصحيح هم را سوال دادن گوش همراه باید که کنم می تاکيد آموزان دانش به هميشه من رو این از -3

 روی که کسی و دیگر آموزان دانش همراه و آورده بدست را مسئله داخل عمليات پاسخ همچنين و کرده

 .کند گفتگو هم و باشد درگير دستش هم ، دهد گوش هم یعنی. دهد جواب نویسد می تخته
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