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 يدهچك

 و جمعی ارتباط وسایل و عوامل نفوذ اما دارد، قدیمی و دیرینه بس ای سابقه ما کشور در گویی داستان

 ویژه به و دوران طول در گویی داستان نقش تا شده موجب شهرنشينی، های حوزه خاص مسائل آن بر عالوه

 .شود رنگ کم آموزشی های نظام در

 شایسته جایگاه پرورش و آموزش نظام در و شود نمی نگاه فن یک عنوان به هنوز گویی داستان به همچنين

 و هستند متكی خود تجارب به فن، این به عالقمندان از بسياری. خورد نمی چشم به گویی داستان برای ای

 بسيار تربيت و تعليم نظام ی درباره بحث. دارند آشنایی فن این قبول قابل اصول و علمی های روش با کمتر

 محققی اگر و است تخصص و دانش نيازمند آن، از حيطه هر به شدن وارد که ای گونه به ست،ا گسترده

 بی نبرد، کار به را الزم دقت و حوصله و صبر تربيتی مسائل ی زمينه در برآن عالوه و نباشد تخصص واجد

 . کند هدایت مقصود منزل سر به را نظام این تواند نمی شک

 های افسانه و ها داستان و معرفت و علم های گنجينه وجود رغم به ما شورک در دانيد می که گونه همان

 دانش و دهند می اختصاص کودکان آموزشی مسائل به خود وقت بيشترین مربيان و اوليا آموزنده، و زیبا

 خشكی و سختی از کرده، فعال غير های یادگيری صرف را خود اوقات بيشتر مدرسه و خانه در نيز، آموزان

 تربيت و تعليم اصلی هدف از مربيان و اوليا اغلب ترتيب بدین. برند می رنج نمره و امتحان اضطراب و دروس

 . مانند می باز است کارآمد و مبتكر خالق، های انسان پرورش که

 تا دبستان پيش دوران از. دهد می قرار پوشش تحت را جامعه از وسيعی بسيار بخش گسترده نظام این

اینجانب قصد دارم دانش آموزانم را از  پژوهش. در این است تربيت و تعليم نظام ی گستره دانشگاه دوران

 طریق داستان گویی به درس ریاضی عالقه مند نمایم.

 معلم-داستان گویی-دانش آموز-کليدواژه : ریاضی
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  مقدمه

: کنيم تعریف مجدداٌ را گویی داستان و داستان ی کلمه ابتدا است بهتر بحث شروع برای تربيت و تعليم نظام

 تاکيد ها آن در که شود می اطالق آثاری به دراصطالح و است سرگذشت و حكایت معنی به لغت در داستان

 ماجرا محور حكایات یا داستان در. است ها شخصيت و ها آدم تكوین و تحول از بيشتر العاده خارق برحوادث

 آن بنيادی اساسی رکن واقع در و آورند می وجود به را ها داستان حوادث. دارد قرار الساعه خلق حوادث بر

  ". باشد داشته نقشی داستان های آدم و ها قهرمان بازسازی و گسترش در آنكه بی ؛ دهند می تشكيل را

 مسائل به مربوط های آموختنی": است آمده تعليم ی کلمه ی درباره معين دکتر ی نامه لغت در همچنين

 شده معنی" کردن رشد دادن، پرورش": تربيت و "دادن یاد و آموختن. اجتماعی امور و تمدن اجتماعی،

 تر مشخص آموزشی های نظام در گویی داستان جایگاه بررسی های زمينه فوق تعریف دو به توجه با.است

 . شود می

 كعبم یک تا خواست او از مثال.  گرفت کمک او تخيل از توان می ، آموز دانش ریاضی ذهن تقویت برای 

 ؟ شد می مطرح ما برابر در هایی مساله چه ، بود بعدی چهار ما فيزیكی فضای اگر ؛ کند رسم بعدی چهار

 امكان چه ، کرد متمرکز ، خط یا صفحه از خاصی های نقطه در ، وزن چون هم ، شد می هم را زمان اگر

 و بزرگتر دنيایی به را او و  داشت وا فكر به  را آموز دانش بایستی... .  و ؟ آمد می بدست محاسبه برای هایی

 تكيه – مساله حل راه و ها قضيه کردن حفظ بر نه و -ها روش به چه هر.  برد شناسد می چه آن از تر غنی

 و مستمر ، آرام کار.  نيست زیاد ، بشود ریاضيات مبانی و ها بنيان آموزش صرف که وقتی مقدار هر و شود

 در را«  ریاضی ی اندیشه»  تواند می که است آموزان دانش کشش و شوق نانگيخت بر با همراه ، حوصله پر

 با و تدریج به ، تنها ، فرد در»  آن آمدن وجود به که است چيزی«  ریاضی ی اندیشه. »  آورد بوجود ها آن

 خود که طور ،همان است ممكن ، زمان طول در تفكر معين های آگاهی و ها روش با آموز دانش کردن آشنا

 .  است یافته تكامل ، انسان متوالی های نسل تالش با و تاریخ طول در«  ریاضی ی اندیشه »
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 بيان مسئله

 که ای جامعه نوع است الزم نخست آن؛ وسيع بسيار ی گستره به توجه با تربيت و تعليم نظام بهبود برای

 دو به قبل سال پانزده حدود تا و جوامع بررسی در. بشناسيم را پردازیم می داستان جایگاه و نقش به درآن

 . صنعتی ی جامعه و کشاورزی ی جامعه: خوریم برمی جامعه نوع

 عمدتاٌ ها آن در پيام انتقال ی وسيله و بردند می بهره سویه یک ارتباطاتی از جامعه دو این از هرکدام

 اطالعاتی ی جامعه نام به دیگری ی جامعه پيدایش شاهد بيستم قرن اواخر در. بود تلویزیون و رادیو نوشته،

 مراکز آن های سازمان ترین عمده و است اطالعات و دانش جامعه این در منبع ترین اصلی که بودیم

 و است سویه چند و دوسویه ارتباطات جامعه این در. باشد می آموزشی های نظام و ها دانشگاه تحقيقاتی،

 رشد سرعت ی العاده فوق افزایش باعث اطالعات فتدریا و ارسال سرعت دادن افزایش بر عالوه توانایی این

 گذاری، هدف باید و نيست مطالب کردن حفظ به نيازی دیگر آموزش بخش در بنابراین. است شده نيز دانش

 مهارت ایجاد سمت به اطالعات انبارداری و کردن حفظ ی شيوه از سرعت به تدریس فرایند و ریزی برنامه

 و ها داده تحليل و تجزیه چگونگی نياز، مورد و مفيد اطالعات دریافت اناییتو منظور به فراگيرندگان در

 فراهم ها آن آموزش جای به حقایق و روابط یافتن برای زمينه و دهد جهت تغيير دانش توليد نتایج کسب

 . شود

 به توجه با. باشند می درگير ارتباطی های فناوری با ای گونه به تربيت و تعليم های نظام ی همه اکنون

 انتظار اند، برده کار به یادگيری و تدریس امر بهبود جهت مدارس از بسياری در که باالیی بسيار های هزینه

 عمل در متاسفانه اما رود؛ پيش آموزش به بخشيدن هيجان و سازی ساده سمت به عوامل این که رفت می

 در خالقيت تا شود موجب باید فقط نه تربيت و تعليم جریان. باشند می الزم شادابی و نشاط فاقد مدارس

 . کند فراهم هم را آن های زمينه باید بلكه یابد توسعه آموزان دانش

 به جوامع روزافزون نياز دليل به سوم جهان کشورهای در ویژه به و کشورها رسمی آموزشی نظام در سویی از

 توجه ها آموزش سایر از بيش ینظر های آموزش به و است تئوریک یادگيری بر تاکيد متخصص نيروهای

 . شود می

 زیربناهای در بازسازی به نياز ما کشور در تربيت و تعليم نظام ویژه به آموزشی های نظام رسد می نظر به

 امور کنار در را اطالعاتی ی جامعه نيازهای بتوانند خبره و آگاه افراد باید منظور این برای. دارد فكری

 افرادی سازندگی خدمت در چيز همه و شده حفظ ها فعاليت تنوع که کنند دهیسازمان ای گونه به آموزشی

 . گيرد قرار پرشور
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 بيان وضعيت موجود

 زیر شرح به ، بود کرده مشغول خود به را مرا ذهن آنچههستم.   .......آموزشگاه  ...آموزگار پایه  .....اینجانب 

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

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

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

 کتاب اوقات گاهی. زدند می چرت گذاشته خود ميز روی را سرشان آموزاندانش از تا چند گرفتند،می

 از بيش چه آن واقع در. رفتندمی راه کالس در دائم ها،تمرین انجام هنگام و آوردندنمی را شانریاضی

 در هاآن زیرا بود، ریاضی درس به نسبت آنان توجهیبی و تحرکیکم کرد، می متعجّب مرا چيز هر

 و ميل دیگر هایدرس به مربوط های فعاليّت دادن انجام برای و بودند تحرّکپر و فعال دیگر های زنگ

  اما دادند،می انجام تميز و کامل خوبی، به را نظر مورد هایفعاليت و داده  نشان خود از زیادی رغبت

 انجام مرتب و کامل نيز را همربوط هایفعاليت و تكاليف بودند، فعالغير که این بر عالوه ریاضی درکالس

 حوصله،بی که کردممی مشاهده دهند، انجام تا شدمی ارائه عملكردی هایفعاليت که زمانی!  دادند نمی

 متأثر بودند، توجهبی ریاضی درس به نسبت قدر این ها آن که این از. دهند می انجام نامرتب و دقتبی

 دليل همين به هستند، اعتنابی   نظر مورد درس به که هست مشكلی حتماً کردممی احساس. شدم می

 شود، می محسوب پایه علوم از یكی ریاضی درس که این به توجه با شد جلب تربيش مسأله این به توجهم

 اتالف و تحصيلی افت باعث تنها نه نهایت، در شده، یادگيری ناتوانی به منجر درس، این به عالقه عدم

 نفس عزت کاهش و ضعيف ی خودپنداره تشكيل آموزان، دانش تحقير و سرزنش به بلكه شود، می بودجه

 ناموفق دفاعی های مكانيزم به را آنان بسا چه و. اندازد می مخاطره به نيز را شانروان سالمت و انجاميده آنان

 در را خشنودینا و اضطراب و شده کشانده خانواده و خانه به آموزان، دانش و مدرسه از مشكالت، این. بكشاند

 وارد جامعه روانی بهداشت به که است سختی آسيب ها،این  یهمه حاصل و پراکند می زندگی فضای همه

 احساس و خود شغلی تعهد و الهی خطير یوظيفه اساس بر و رو، این از( 2،ص1384تبریزی،.)شود می

 ریاضی درس به نسبت را  آنان گی قهعال بی علل ابتدا کردم سعی داشتم، آموزانم دانش برابر در که مسئوليتی

 به توجه با بود؛ این شد می مطرح برایم که ایمسأله.  ورزم مبادرت آن حل به سپس و نموده یابیریشه

 را عملی کارهایراه چه پژوهش این هدف راستای در کالس، های فعاليت در آموزان دانش بودن محور

 شود بيشتر آن به مربوط های فعاليت و ریاضی درس به آموزان انشد مندی عالقه ميزان تا نمود ارائه توان می

 هاییروش چه از استفاده با تر،روشن عبارت به ؟و اضطراب دانش آموزان در این درس کاهش یابد 

 فراهم ریاضی درس به مربوط های فعاليت انجام در فراگيران فعال شرکت برای مناسبی یزمينه توان،می
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 ابزار از استفاده با تا بودم آن پی در است، بوده عمل در پژوهش  نوع از که حاضر تحقيق در بنابراین، نمود؟

 به یابیدست و مسأله ایجاد بر مؤثر عوامل شناسایی هدف با الزم یها داده آوری جمع به علمی معتبر

 ها آن اجرای به مناسب، بخشی اعتبار و انتخاب از پس تا پرداخته، آن حل برای نياز مورد های حلراه

 درس به نسبت شده یاد آموزان دانش در عالقه افزایش و انگيزه ایجاد آن، اصلی هدف اساس، این بر. بپردازم

 درس های آزمون در فراگيران پيشرفت و آن عملكردی های فعاليت انجام واز طریق داستان گویی   ریاضی

 . باشد می نظر مورد

 اهداف گزارش :

 آمزان به درس ریاضیعالقمند کردن دانش 

 اهداف جزئی :

 بررسی بی عالقگی دانش آموزان به درس ریاضی

 بكاربردن روش داستان گویی برای عالقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی

 مقایسه با شاخص :

 در مقایسه با شاخص بایستی دانش آموزان بعد از اجرای طرح به درس ریاضی عالقمند تر شوند

 تجمع آوری اطالعا

 به که است مسأله بيان از مهمی بخش ،1 شواهد یا موجود وضع توصيف است، معتقد( 1384)اللهی سيف 

 به اساس، این بر. است نامطلوبی وضع بيانگر که پردازد می محقق نظر از موجود وضع توصيف و تبيين

 های شاخص زا ها، داده گردآوری جهت تحصيلی سال اوایل در شده، ذکر ی مسأله کردن مشخص منظور

 .  نمودم استفاده کمّی و کيفی

        موجود وضع کیفی های شاخص. الف      

و همچنين ميزان  ریاضی درس به نسبت آموزاندانش یعالقه ميزان از تربيش آگاهی منظور به      

 به را نآ ورق هر و نموده تهيه ریاضی های فعاليت ثبت نام به ایدفترچه ،اضطراب آنها در این درس 

 انجام کالس در فردی و گروهی مختلف های فعاليت آموزان دانش که هنگامی و دادم اختصاص آموزیدانش

 :روز چند و ماه دو از بعد. کردم می یادداشت و نموده مشاهده را آنان رفتار دقت، با دادند، می
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 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 را کافی دقّت ریاضی های تمرین انجام در. دادند نمی

 . نداشتند توجه ریاضی تدریس هنگام آموزشی کمک وسایل به.. کردند نمی همكاری خود دوستان با

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

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

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

 . شد می انجام خود ترهایبزرگ

و همچنين ميزان اضطراب آنها در این درس  آنها یعالقه ميزان مورد در آموزان دانش از سنجینظر با

 زنگ آموزان دانش از تن چند زا نقل به. نداشتند مثبتی نگرش ریاضی درس یادگيری به نسبت: دریافتم

 . بود کننده خسته ریاضی

. دادندنمی انجام دقت با را 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 هکارنام بررسی با

 . نبود بخش رضایت چندان آنان از برخی گذشته سال تحصيلی

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

 گذشته سال در.  نداشتند چندانی رضایت ازآنان برخی ریاضی های فعاليت مانجا از نيز گذشته سال انمعلم

 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

  موجود وضع کمّی های شاخص. ب

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

. پرداختم ریاضی درس آزمون نتایج بررسی به متمرکز ی مشاهده روش از استفاده با: گردد می ارائه زیر شرح

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

 و متوسط حد در نفر 13 داده، پاسخ خوب، حد در نفر 4 و خوب بسيار حد در نفر 3! بودند داده انجام کامل
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 که زیادی تتمرینا به توجه با و گذشت می تحصيلی سال از که ماه 3 از بعد متأسفانه،. بودند ضعيف نفر 5

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

 با هنر  ریاضی تلفیق  موانع  1نمودار شماره 

                                 عدم توجه به             فقدان امکانات                                                   بیهوده شمردن تخیالت 

 اهداف و محتوای کتاب های درسی                                نحوی ه نگرش دانش آموز  تفاوتهای فردی 

 حور روش تدریس سنتی و معلم م                                                                                                                                 

 

                                                               

 عدم پذیرش ایده های جدید                                                     تاکید زیاد بر نمره دانش آموز                                        

 تمسخر به خاطر ایده یا نظر اشتباه                                         مقررات خشک و انضباطی                                                    

        ارائه ی تکالیف درسی زیاد به دانش آموزان                                      اهمیت ندادن به توانایی حل مساله                                    

 آموزش لذا. است ابعاد تمام در زندگی برای فرد ساختن آماده عمومی دوره در پرورش و آموزش کلی هدف

 : باشد زیر کلی های هدف به نيل جهت در باید دوره این در ریاضی

 آوردن دست به برای  ها دانسته بردن کار به آموزش طریق از اندیشيدن درست و فكری نظم پرورش -الف

 . ها نتيجه

 حل یا مطلب یک  بيان در برآن حاکم نظم و استدالل مختلف مراحل به توجه با آموز دانش طریق این به

 کار به جدید نتایج آوردن دست  به برای را خود های دانسته تواند می چگونه که یابد می در مسئله یک

 . گيرد

 . روزمره زندگی در عددی محاسبات انجام برای توانایی ایجاد -ب

 عادی زندگی در که بود خواهد محاسباتی انجام به قادر همگانی دوره اتمام از پس آموز دانش طریق این به

 . غيره و ها نسبت ، درصدها ، اصلی عمل چهار قبيل از دارد نياز آن به

 زندگی نيازهای حدود در ها کميت زدن تخمين و حدس و ذهنی محاسبات دادن انجام در توانایی ایجاد -ج

 . وزمرهر

موانع خالقیت 

در محیط 

 مدرسه  
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 می و آورد می دست به جامعه در نياز حد در را ذهنی محاسبات انجام تدریجاً آموز دانش صورت این به

 . باشد داشته درستی نسبتاً آورد بر خود محيط اجسام …و وزن ، مساحت ، طول از تواند

 . همگانی دوره دیگر دروس سایر با رابطه در نياز مورد ریاضيات آموزش -د

 . شود می داده آموزش همگانی دوره دروس برای نياز مورد ریاضيات رتصو این به

 . ها آن جواب حدس و ها مسئله حل راه آورد بر در توانایی ایجاد -هـ

 ببرد کاغذ و قلم به دست که این از قبل مسئله حل راه تصور توانایی آموز دانش در تدریج به صورت این به

 . گردد می تقویت او در زندگی های مسئله حل راه کلی خطوط کردن پيدا توانایی نتيجه در و شود می ایجاد

 . ها آن حل و آوردن در ریاضی قالب به ، ها مسئله ریاضی محتوای درک توانایی ایجاد -و

 در ریاضی الگویی اند شده بيان ها جمله و ها عبارت کمک به که روزمره زندگی های مسئله از بسياری چون

 نخست یعنی. گردد می الگو این تشخيص به قادر تدریجاً آموز دانش هدف این به رسيدن با دارند نهفته خود

 . کند می حل را آن مناسب ریاضی الگوی بردن کار به با سپس و شناسد می را مسئله ریاضی محتوای

  ها هدف به رسيدن چگونگی

 :دهند قرار توجه مورد را زیر نكات معلمين است الزم کلی های هدف به رسيدن برای

 . شود توجه ایرانی فرد یک روزمره زندگی و اسالمی فرهنگ به مسائل و مطالب انتخاب در -الف

 و آب تقسيم)  روستایی خاص مسائل و آموزان دانش زندگی محيط و ای منطقه مسائل از االمكان حتی -ب

 .کنند استفاده(  … و تلفن ، برق ، آب هزینه ، اجاره)  شهری یا( … و محصول

 .گيرد قرار استفاده مورد و ساخته آموزان دانش و معلم توسط ساده آموزشی کمک وسایل -ج

 آماده ریاضی مفاهيم درک برای را آموزان دانش توجه و ذهن مناسب های مثال ارائه و انگيزه ایجاد با -د

 .بپردازند استدالل یا دستور یا تعریف بيان به سپس و ساخته

 و نظرها اظهار به توجه و مطالب کشف در او راهنمایی و درس در آموزان دانش دادن شرکت با -ر

 .دهند پرورش او در را خود به اعتماد حس وی پيشنهادهای
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 از احتراز وبا گردد ایجاد آموزان دردانش ریاضيات به عالقه مناسب و جالب های مثال انتخاب ازطریق -ز

 .شود برده بين از آن دریادگيری سویأ ریاضيات از ترس پيچيده مسائل و معماها طرح

 سهم و آشنا ریاضيات تاریخ با آموز دانش ایرانی ریاضيدانان کار نمونه و حال شرح یا عكس ارائه با -س

 .شود روشن او برای ریاضيات پيشرفت در ما دانشمندان

 . باشد آمده در عادت صورت به گرچه ریزد دور به را گذشته نادرست های سنت -ص

 در را×  و - و+  های عالمت ستونی ضرب و تفریق و جمع در و«  ه»  با نقطه جای به را صفر عدد جمله از

 نوشتن در همچنين. است متداول اکنون که باالیی عدد راست سمت در نه بنویسند پایينی عدد چپ سمت

 (.  دقيقه 25 و 3 ساعت یعنی 3:25 مانند. )  کنند جدا هم از نقطه دو با را دقيقه و ساعت ، زمان

 .کنند تقویت آموزان دانش در را عمل سرعت ، دقت بر عالوه مسائل حل و ذهنی ، عددی محاسبات در -ط

 . نمایند فراهم را آموزان دانش های دانسته مستمر ارزشيابی امكان مناسب های پرسش طرح با -ی

 :  کودک ذهن در مفهوم یک شدن ساخته مراحل

 طی مراحل این تا.  بگذرد زیر اساسی مرحله سه از باید کودک ذهن رد مفهوم هر تثبيت و عميق درک

 :  از عبارتند مراحل این.  گرفت نخواهد جای او ذهن در نشدنی فراموش و عميق طور به مفهوم نگردند

 :  مفهوم احساس مرحله – الف

 خود ذهن در وممفه آن از و پردازد می مفهوم کشف به شخصی تجربه و مشاهده با کودک مرحله این در

 . سازد می اوليه نقش

 :  مفهوم با گرفتن خو مرحله – ب

 مشاهدات و ها تجربه منظم بازسازی روی از اعتماد مورد اشخاص های تجربه مشاهده روی از مرحله این در

 با همچنين و اعتماد مورد بزرگتران دار هدف های تجربه و ها مثال و توضيحات با ، خود شده انجام قبالً

 یادگيری برای را خود جای و شود می خودمانی کودک برای مفهوم دیگران منظم رفتار و اعمال به وجهت

 . کند می باز او ذهن در عميق

 :  مفهوم کارگيری به و عرضه مرحله – ج
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 مشابه های وضعيت در مطلب گيری کار به با خصوص به عمل و تصویر طریق از مطالب عرضه مرحله این در

 . گردد می تر عميق ممفهو درک ،

 و شاگرد و معلم وسيله به«  ب»  مرحله آموز دانش خود توسط منحصراً«  الف»  مرحله کار مدرسه در

 . است پذیر انجام معلم هدایت با شاگرد توسط هم«  ج»  مرحله

 . باشد داشته نظر مد همواره را مرحله سه این باید معلم درس هر ارزیابی و ارائه در

 .گيری بكار و عرضه -3 و گيری خو -2 ، احساس -1:  کودک ذهن در مفهوم یک شدن هساخت مراحل

 :  کالس در درس ارائه مراحل

 :  کرد منظم زیر ترتيب به توان می را مراحل این

 :  مجسم مرحله – الف

 از محيط رد مشاهده با ، انفرادی یا گروهی جواب و سئوال با ، کالس در بازی با باید که است مرحله این در

 آشنا مفهوم با آموز دانش معلم، و شاگرد توسط آموزشی کمک وسایل از استفاده با ، نمایش و داستان طریق

 . بگيرد خو آن با ای اندازه تا و بندد نقش او ذهن در مفهوم ، شود

 درس دفه به توجه با مرحله این خوب ارائه کالس در معلم کار بهترین دارد وجود مرحله این درسی هر در

 با متناسب معلم که است مرحله همين در. دارد را نقش مهمترین معلم خود ابتكار ، مرحله این برای. است

 گونه هيچ معموالً آموز دانش کتاب. بندد می کار به را تدریس مختلف های روش خود ابتكار و درس موضوع

 . دهد نشان او به را هایش تفعالي راه تواند می ولی کند نمی مهم مرحله این در معلم به کمكی

 :  شفاهی مرحله – ب

 آموزان دانش از پيش مرحله در که هایی جواب کردن بازگو با آموزگار که است این مرحله این از منظور

 در سعی شفاهی طور به ها آن مشاهدات و تجربيات به دادن نظم با حتی یا و دقيق طور به کرده دریافت

 و کند می تفهيم درست بيان با شوند عرضه دقيق طور به باید درس در که اییه واژه. کند می مطلب تفهيم

 . خواهد می شفاهی طور به انفرادی یا جمعی دسته طور به را آن تكرار آموزان دانش از گاهی
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 کار به و ندارد درس کالس در اعتباری و ارزش گونه هيچ الف مرحله انجام بدون و تنهایی به مرحله این

 این ولی. است کالس در آموزش طریقه مضرترین و ترین نتيجه بی ، بدترین مستقيم طور هب آن بردن

 . است ضروری و الزم است اساسی که زیر ج مرحله برای مرحله

 تخته جمله از)  مختلف آموزشی کمک وسایل از هم مرحله این در( :  تصویری= )  مجسم نيمه مرحله – ج

 مرحله کار حقيقت در ، شود می استفاده مطلب فهماندن برای(  وشتنن و کشيدن برای مشق دفتر و سياه

 از کمتر مرحله این اهميت. آید می در مجسم نيمه و تصویری صورت به مرحله این در آن نتایج و الف

 متناسب البته)  نمود استفاده تدریس گوناگون های ارزش از هم آن در توان می و نيست اول مرحله اهميت

 و تصاویر که نيست این مشق دفتر و سياه تخته از استفاده منظور که شود می آوری یاد.  ( موقعيت با

 باز شاگرد یا معلم توسط دفتر و تابلو روی دیگر بار اند شده عرضه آموزان دانش کتاب در که مفاهيمی

 گشته عمولم ما مدارس در که نویسی باز و رونویسی عادت این خدا رضای خاطر به بيایيد ، شوند نویسی

.  اندازیم کار به را آموزانمان دانش و خود ابتكار های قوه  و مغزها آن جای به و کنيم فراموش کم کم است

 . بپردازد سازندگی به کورکورانه تقليد جای به آینده نسل که باشد

 داده اختصاص مرحله این به تصاویری آموز دانش کتاب صفحات بيشترین در و مفهوم هر عرضه ابتدای در

 این از مستقيم استفاده ولی باشد مرحله این برای شاگرد و آموزگار راهنمای و بخش الهام تا است شده

 . شود انجام زیر کنترل مرحله انجام از قبل درست و مرحله این قسمت آخرین در باید کتاب های تصویر

 :  کنترل مرحله – د

 درس هدف به«   ج و ب و الف»  مرحله در اندازه چه تا کنيم بررسی که است این مرحله این از منظور

 هدف مسير در خاص دقت با است گردیده ارائه آموز دانش کتاب های صفحه در که هایی تمرین. ایم رسيده

 . شود انجام مدرسه در االمكان حتی و کتاب در باید و اند گردیده ارائه مرحله این برای فقط ، صفحه آن

. نيست ها تمرین انجام برای آموز دانش راهنمایی به نياز هيچگونه اند شده ایترع تدریس قبلی مراحل اگر

 خط با قسمت هر باالی یا صفحات باالی در کار دستور این.  بفهمد درست را کار دستور آموز دانش باید تنها

 تر روشن او برای را دستور این کودک زبان با داند نمی کافی اگر و خواند می را آنها معلم که شده نوشته ریز

 حل عمال تمرین که برسد ای مرحله به نباید العمل دستور توضيح که کند توجه باید آموزگار ولی. کند می

 اگر ما نظر به. بگيرد خود به را معلم گفته کننده نویس باز و کننده رونویس نقش هم باز آموز دانش و شود

 شده برداشته قدم کتاب هدف خالف بر کامالً دشو عمل کنترل مرحله برای شده گفته که روشی از غير
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 صفحه آن تدریس راهنمای به آموز دانش کتاب  صفحه هر از استفاده چگونگی از بيشتر آگاهی برای. است

 . کنيد مراجعه

 :  درس گيری کار به و اشتباهات رفع مرحله – ر

 اند نيافته در را مطلب که هایی آن برای ببيند را آموز دانش توسط شده انجام کار باید آموزگار مرحله این در

 تصحيح خوب معلم. بفهمد را مطلب تا بدهد کتاب همانند اضافی های تمرین مشق دفتر یا تخته روی

. کالس در موقع همان نه دهد می انجام بيكاری های ساعت در درس کالس از بعد را آموزان دانش کارهای

 مشابه کارهای در باید ، آموزگار توانایی و امكان صورت در دان کرده درک خوب را مطلب که آموزانی دانش

 در حتم طور به و نيستند انتزاعی ریاضی لب مطا صورت هر در. انداخت کار به را آنها مغز تر مشكل ولی

 . شد خواهد گرفته کار به دوباره بعدی صفحات

 :  ابتدایی دوره در استفاده قابل تدریس های روش انواع

 :  رحیش روش – الف

 همين کشورمان مدارس در تدریس روش ترین رایج. است مستمع آموز دانش و متكلم معلم روش این در

 نگه ساکت ، آن حسن تنها ندهيم ارائه گفت خواهيم بعداً که دیگر های روش با را روش این اگر. است روش

 این از ندارند چندانی نقش نآموزا دانش ، مفاهيم فراگيری در چون اما.  است کالس آموزان دانش داشتن

 . شوند بيزار زودی به کتاب و درس و مدرسه از که بسا چه و شود می آور مالل آنها برای درس کالس رو

 اما. بخشد می سرعت را مفاهيم این فراگيری موارد برخی در ، ریاضی مفاهيم ارائه در روش این اجرای

 . سپارند می فراموشی دست به را آنها اند گرفته فرا را مفاهيم که سرعت همان به فراگيران

 توان می دقيقه 15 تا 13 حداکثر ابتدایی اول های کالس در روش این گيری کار به صورت در ما نظر به

 بر مشت»  اصطالح به زمان این از بيشتر توجه جلب در کوشش و کرد جلب خود به آموزان دانش توجه

 بحث امكان دیگر های روش کارگيری به و مناسب های سش پر اب معلم که این مگر«  است کوبيدن سندان

 .کند جلب درسی مفاهيم به را ها آن بيشتر توجه راه این از و آورد فراهم کالس برای را نظر تبادل و

 :  تشبيهی روش – ب

 با نچو تشبيهی روش اجرای. شود می ارائه نظر مورد مفهوم ، مناسب داستان یک از استفاده با روش این در

 در معلم چون این بر عالوه و شود می واقع آموزان دانش دقت و توجه مورد معموالً. شود می شروع داستان
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 احساس دادن جواب در بيشتر شرکت برای آموزان دانش ، کند می کالس از را ها گيری نتيجه داستان بيان

 . کند می تر سریع را آموزش و تهکاس ریاضی مجرد مفاهيم ارائه خستگی از روش این. نمایند می مسئوليت

 باید ، آن ریاضی اثبات برای نه شود می برده کار به مفهوم یک«  چگونگی»  ارائه برای معموالً روش این

 ذهن در ، شده ارائه مفهوم از غلط تصور یک ایجاد باعث روش این از نامناسب استفاده که داشت توجه

 . کوشيد آن رفع در باید شد جادای غلط تصور اگر صورت هر در.  نشود کودک

 انتخاب در مخصوصاً ، روش این گيری کار به هنگام در که کرد توجه باید شد گفته که آنچه به توجه با

 . بود هوشيار کامالً داستان

 :  ها قاعده ارائه روش – ج

 یا و اعمال ، هاآن از استفاده با آموز دانش که است خاصی دستورهای و قاعده ارائه ، روش این از مقصود

 ای ساده های قاعده تواند می ها قاعده این. رساند می انجام به هستند قاعده این از الگویی که را مسائلی

 قاعده باالتر های کالس در یا و باشد  52 ، 42 ، 32 مانند باال به 23 از رقمی دو عددهای خواندن نظير

 کارگيری به متأسفانه.  باشد کسر دو تقسيم نظير تری هپيچيد های قاعده یا و اعداد ستونی جمع نظير هایی

 که تفاوت این با ، شوند تبدیل محاسبه ماشين یک به آموزان دانش که شد خواهد باعث اغلب روش این

 آن گيری کار به در آموز دانش اما ، کند نمی اشتباه شده داده های قاعده گيری کار به در ماشين معموالً

 . شود یم اشتباه دچار اغلب

 ولی. نيست مطلوب روش یک ، ابتدایی های کالس در ویژه به ، مفهوم یک آموزش برای تنهایی به روش این

 کار به ، اند شده داده یاد خوبی به دیگر های روش با که مفهوم یک مورد در تعميم برای را آن توان می

 . گرفت

 :  که است این روش این خصوصيات از

 بهره از که هایی آن مخصوصاً کودکان استقبال مورد کمتر شود می بيان قاعده صورت به مفاهيم چون -

 . گيرد می قرار ، برخوردارند باالیی هوشی

 محاسبات در که کودکانی برای روش این اصوالً. است مفهوم یک آموزش برای ها روش ترین سریع از یكی -

 .است ثرمؤ و مفيد روشی ، خوردارند بر کمتری هوشی بهره یا ضعيف

 .است کردن خالصه و بندی جمع برای ها روش بهترین از یكی -
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 کسب برای. نيست جالبی روش ، شود می عرضه کالس به بار اولين که ریاضی مفهوم یک آموزش برای -

 ذهن ملكه ها قاعده این اصطالح به تا است زیادی های تمرین به احتياج ، ها قاعده کارگيری به در مهارت

 . شوند

 :  مثال از استفاده روش – د

 ریاضی مفهوم یک آموزشی مراحل تمام در توان می را آن.  آید می وجود به روش چند ترکيب از روش این

 شكل یک بودن مربع شهودی صورت به تعریف از استفاده بدون خواهيم می کنيم فرض.  گرفت کار به

 و کنيم می رسم سياه تخته روی مختلف های اندازه به مربع چند صورت این در.  دهيم آموزشی را هندسی

 چند با توأم دیگر هندسی شكل چند آنگاه.  گویيم می مربع را ها شكل این همه که گویيم می کالس به

 را ها مریع که خواهيم می آموزان دانش از و کنيم می رسم سياه تخته روی(  زیر شكل مطابق)  مربع

 (.  ندکن رنگ را مربع داخل یا)  بزنند عالمت

 

 پرسش طرح از باید لذا.  است نظر مورد هندسی شكل شناخت ، ارائه از مرحله این در که داشت توجه باید

 .کرد خودداری جدأ«  نيست مربع شكل این چرا»  و«  ؟ است مربع شكل این چرا»  نظير هایی

 :  از عبارتند روش این این بارز خصوصيات

 . دارد الزم مفهوم یک آموزش برای متریک زمان ها روش سایر با مقایسه در -

 .گيرد می قرار کودکان توجه و استقبال مورد حدی تا ، شود می همراه شكل با مفاهيم ارائه معموالً چون -

 .است هندسی شكل چند تفاوت شناسایی برای ها روش بهترین از یكی روش این -

 اشكال ارائه مانند خاص شرایطی در که این مگر. گرفت کار به ها روش سایر با رابطه در باید را روش این -

 . باشد ساز چاره روش تنها هندسی

                کار که طریق بدین. گرفت کار به مفهوم یک از غلط های برداشت یا و اشتباه رفع را آن توان می -

 دیگر مثال چند ذکر با اشتباهی نوع هر مشاهده صورت در و کرد نظاره  ها تمرین ضمن در را آموزان دانش

 . کرد اقدام آن رفع در

 :  عينی های مشاهده و ها تجربه از استفاده روش – ر
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 می را روش این تكامل.  گيرد می فرا را ریاضی مفهوم یک ، شخصی تجربه و مشاهده با کودک روش این در

 :  کرد تقسيم مرحله چهار به توان

 .شود می ارائه کالس به پرسش -

 .نماید می آوری جمع را الزم اطالعات سپس و کند می فكر پرسش یرو کودک هر -

 .زند می حدس را پرسش پاسخ ، شده آوری جمع اطالعات به توجه با -

 . شود می مشخص کودکان حضور در جواب -

 معلم ، کنيم القاء کودکان به روش این از استفاده با را سنگينی و سبكی خواهيم می کنيم می فرض مثالً

 را مفهوم این ، باشند شده آميزی رنگ مختلف رنگ دو با که صلب جسم دو و ترازو یک کمک با اندتو می

 کفه در را(  باشند وزن هم کتاب سه هر)  کتاب یک و کفه یک در را کتاب دو که ترتيب بدین.  نماید ارائه

 پس. کنند می مشاهده عيناً را دیگر کفه آمدن پایين و کفه یک رفتن باال آموزان دانش.  دهد می قرار دیگر

 کودکان از و داده نشان ها آن به را صلب جسم دو ، شد القاء طریق بدین سنگينی و سبكی مفهوم که این از

 . بزنند حدس را کدام هر سنگينی و سبكی که شود می خواسته

. کنند می یبند دسته را ها جواب ، شد داده زدن حدس برای کافی فرصت آموزان دانش به که این از پس

 .کند مشخص را سئوال جواب ترازو از استفاده با عمالً که شود می خواسته آموزان دانش از یكی از آنگاه

 :  از عبارتند روش این بارز خصوصيات

 صبرانه بی کدام هر و داشته فعال شرکت کالس همه ، روش این از استفاده با مفاهيم آموزش در چون -

 .گيرد می قرار کودکان استقبال و توجه مورد ، دارند را خود حدس ادرستین یا درستی دریافت انتظار

 آن نظایر و بيشتر ، کمتر ، تر بلند ، کوتاهتر ، نظير مفاهيمی ارائه برای ها روش بهترین از یكی روش این -

 . است

 به منابع این که است مفيد صورتی در لذا ، دارد نياز اطالعاتی منابع به اغلب ، روش این اجرای چون -

 . گيرد قرار کودکان دسترس در سادگی
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 خواهد فعاالنه شرکت مفهوم یک آموزش مراحل تمام در کودک هر تعاونی روش در:  تعاونی روش – و

 با و بهترین از یكی و است شرحی روش با تضاد کامالً روشی تعاونی، روش که گفت بتوان شاید. داشت

 . است ریاضی ممفهو یک آموزش های روش ترین نتيجه

 :  باشد زیر های فعاليت از یكی صورت به تواند می ، مفهوم یک یادگيری در آموزان دانش شرکت معموالً

 . اعداد ترتيب فراگيری برای بلند صدای با 13 تا 1 از اعداد خواندن مثالً:  شفاهی فعاليت

 او از که زمانی در را جواب و کرده یادداشت را پرسش پاسخ کاغذ صفحه روی کودک هر مثالً:  کتبی فعاليت

 . دهد می ارائه کالس به بخواهند

 . مجموعه یک اعضای تعداد دادن نشان برای دست انگشتان کردن بسته و باز مثالً:  جسمانی فعاليت

 خواندن صدای و سر که کرد دقت باید.  است شفاهی فعاليت همان بلند صدای با آموزان دانش خواندن -

 . نشود ها کالس سایر رکا توقف باعث

 . دهند می را پرسش یک جواب دست حرکات با کودکان ، جسمانی فعاليت در -

 :است زیر خصوصيات دارای جسمانی یا کتبی ، شفاهی های فعاليت صورت به آن ارائه از اعم تعاونی روش

 می قرار کودکان الاستقب مورد روش این ، ها پرسش به پاسخ ارائه در کالس جانبه همه شرکت خاطر به -

 . گيرد

 شيطنت اصطالح به برای فرصتی ، کودکان فعاالنه شرکت زیرا. پذیراست امكان سادگی به کالس کنترل -

 . گذاشت نخواهد باقی ها آن

 کمک به فقط ضعيف آموزان دانش تشخيص که.  است ضعيف آموزان دانش تشخيص  برای خوبی روش -

 برخوردار مزیت این از شفاهی روش که حالی در.  است پذیر كانام جسمانی و کتبی تعاونی های روش

 .نيست

 تا باشند شده خسته نوشتن از آموزان دانش که رود کار به زمانی وجسمانی شفاهی روش که شود می توصيه

 .گرداند باز ها آن به را رفته تحليل نيروی فعاليت نوع
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 کردن روشن در که است اشيایی یا تصاویر از فادهاست یعنی مدل از استفاده:  مدل از استفاده روش – ز

 مخصوصاً ، مفاهيم تجرد از کاهش برای معموالً اشياء و تصویرها این و ند موثر آن درک سادگی و مفهوم

 .کرد استفاده ها مدل از توان می آموزش از مرحله هر در.  شوند می گرفته کار به ریاضی مفاهيم

 استفاده مدلهایی از و. باشد نظر مد کامالً آموزان دانش اجتماعی و محيطی شرایط باید مدل از استفاده در

 شده ساخته طوری باید ، باشند صلب اجسام از ها مدل اگر. باشند شده شناخته آموزان دانش برای که گردد

 . دباش خطر بی همه از باالتر و راحت معلم برای هم و آموز دانش برای هم ها آن با کارکردن ، که باشند

 تصویر از باید همگانی آموزش نخست های سال در.  کرد استفاده توان می مفهوم هر ارائه برای ها مدل از

 . کرد استفاده وسيعی مقياس در کودک برای مأنوس اشياء و حيوانات های

 :  از عبارتند روش این بارز خصوصيات

 جلب باعث و بوده توجه جالب آموزان دانش برای ، شود می ارائه اشياء با یا و تصویر با مفهوم یک چون -

 .شود می آنها دقت

 .کاهد می زیادی اندازه تا ریاضی مفاهيم پيچيدگی از ، ها مدل از استفاده -

 مدل دو یا یک به باید اما.  گرفت کار به ابتدایی ریاضی مفاهيم بيشتر آموزش در توان می را روش این -

 را آموزان دانش ، مدل یک از مكرر استفاده زیرا. کرد خوداری نيز دلم یک مكرر استفاده از و نكرد قناعت

 .دهند می دست از مفاهيم درک به را خود اشتياق و عالقه تدریجاً کودکان و کند می کسل و خسته

 یک است ممكن مفهوم یک برای مدل یک کاربردن به زیرا.  داشت کافی دقت باید روش این از استفاده در -

 هایی مجموعه از 3 عدد دادن نشان برای هميشه اگر مثالً کند ایجاد کودک ذهن در مفهوم آن از غلط تصور

 سبز با 3 مفهوم که شود ایجاد توهم این است ممكن ، باشند سبز هميشه آن اعضای که کردیم استفاده

 . است رابطه در مجموعه یک اشياء بودن

 :  سازی شبيه از استفاده روش – ح

 کالس در را واقعی اتفاق یا ماجرا یک بتواند که است اعمالی و وسایل گرفتن کار به سازی شبيه از منظور

 سكه ارزش مفهوم ارائه برای کالس در ساختگی های ستد و داد در پول از استفاده مانند ، کند مجسم درس

 . فروش و خرید مسائل حل و رایج های
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 مناسب ، شده خوانده مفاهيم گيری کار به در زانآمو دانش مهارت سطح باالبردن برای سازی شبيه روش

 گرفته کار به نيز مفهوم یک آموزش اوليه مراحل در ، سازی شيبه یا مناسب انتخاب با توان می اما. است

 از توان می ، فروش و خرید مسائل حل در کودکان مهارت باالبردن و رایج های سكه آموزش برای مثالً. شود

 دیگر آموز دانش چند و فروش خواربار یک نقش در آموزان دانش که طریق بدین. دکر استفاده سازی شبيه

 با مدرسه از خارج در آموز دانش است ممكن که را چه آن شبيه حقيقت در. کنند می بازی مشتری نقش در

 مره روز زندگی واقعيت به را شباهت این واقعی پول از استفاده حتی.  ایم آورده کالس به ، شود رو به رو آن

 سازی شبيه با را حساب از برداشت و انداز پس قبيل از مسائلی توان می ، طور همين ، سازد می تر نزدیک

 که است مسير زمانی روش این از استفاده که داشت توجه باید. داد آموزش آموز دانش به بانک یک از

 و تفریق و جمع اعمال شناخت فوق دمور در مثالً.  باشد روشن آموزان دانش برای کامال بحث مورد مفاهيم

 .است ضروری کامال رایج های سكه کامل شناخت

 :  از عبارتند روش این بارز خصوصيات

 یا بينند می مدرسه از خارج محيط در که را چه آن آموزان دانش زیرا.  است ای آموزنده و جالب روش -

 . کنند می تمرین کالس در عمالً دید خواهند

 و بوده عمقی یادگيری عوض در اما ، گرفت خواهد را زیادتری وقت روش این از استفاده با آموزش چه اگر -

 . است مؤثر مسائل حل در آموزان دانش مهارت سطح باالبردن در

           برده کار به مفهوم یک آموزش پایانی مراحل در معموالً و مفاهيم کاربرد در مهارت برای بيشتر روش این -

 .شود می

 آن از استفاده در لذا. آورد وجود به کالس در یی ها آرامی نا است ممكن این از استفاده که داشت توجه یدبا

 . بود مطمئن کامالً کالس اداره امكان به باید

   ها حلراه ارائه جهت ها داده آوری گرد       

 آن، در که است پژوهش از ایمرحله اطالعات، و هاداده گردآوری که است باور این بر( 1384)اللهی سيف

. کندمی تالش مطلوب وضع به موجود وضع تبدیل هدف با حل،راه چند یا یک کردن پيدا جهت محقق

 آن پی در ریاضی، درس به نسبت آموزان دانش گی عالقه بی ایجاد در مؤثر عوامل شناسایی از پس بنابراین،

 جهت در مسأله، یکننده ایجاد عوامل نمودن برطرف ضمن گوناگون، های روش از استفاده با تا بودم

 این بر. بردارم مؤثری گام نيز آن های فعاليّت و ریاضی درس به شده یاد آموزان دانش مندی عالقه افزایش
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 با اطالعات، و ها داده آوریجمع به مجدداً مسأله، حل برای کارهاییراه به یابی دست منظور به اساس،

 : باشد می شرح بدین آن توضيح که پرداختم علمی های روش از استفاده

  تر،مفید 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

 چگونه.      2 نيم؟ک 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 توانيم می

  مشاهده. ب 

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

 با بود، آزاد من وقت که ،ییها زنگ در که طریق بدین. آوردم دست به مشاهده طریق از را، خود اطّالعات

 فعاليت و ایشان تدریس 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 شرو از استفاده: مانند کردم، می یادداشت را شد، می ریاضی

 . تدریس شروع ی نقطه تعيين جهت تشخيصی

 

     نامه پرسش. ج

 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. نآنا ریاضی

 کمک وسایل توان می چگونه.      1: بود چنين نامه،پرسش این سؤاالت. دادم قرار ایشان اختيار در و نموده

http://www.asemankafinet.ir/
http://www.asemankafinet.ir/


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

با قیمت ه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
www.asemankafinet.ir  

21 
 

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

 ساخت: بود چنين نامه،پرسش به 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. د

 نمودم مشورت 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 ادیپيشنه های حلراه در که نموده یادداشت را بود مفيد و مناسب نظرم

 خطير مسئوليت ی عهده از آموزشی نظام در حساسيت ایجاد بدون تواند می که هایی فعاليت جمله از

 گویی داستان فعاليت کند، جمع خود دور به واحد ای حلقه همانند را چيز همه و آمده بر کودکان پرورش

 تاریخ طول در. اوست ی عالقه مورد های برنامه از ییك هميشه انسان، فطری نياز لحاظ به داستان. است

 مسائل بيان در مهمی بسيار نقش داستان ی ساده زبان هنوز تكنولوژی سریع های پيشرفت رغم علی

 گرفته صورت ها داستان از استفاده در اساسی تغييراتی تكنولوژی، تغييرات به توجه با هرچند. دارد آموزشی

 های بخش بين هماهنگی با اما شود، می ایجاد گویی داستان به نسبت سابق رویكردهای سختی به و است

 . کرد پر را آن در موجود خال توان می آموزشی های نظام مختلف

 داستان کودک، ادبيات مهم های بخش از یكی که رسد، می نظر به ضروری نكته این به توجه راستا این در

 و تخيل وسعت خاطر، مسرت باعث و دهد می پرورش زندگی اوقات ی همه در را کودک داستان. باشد می

 می و خوانند می کودکان که هایی داستان. بخشد می او به ابداع و ابتكار نيروی نيز و شود می او تصور قوت

 با معاشرت و رشد مسائل با رویارویی برای را ها آن و گذارد می آنان ی روحيه و فكر در عميق اثری شنوند

 در ویژه به داستان،. دهد می یاری را ها آن زندگی مشكالت فهم و درک در نيز و سازد می آماده دیگران

 . دارد قاطعی نقش کودکان به تازه کلمات آموختن و آموزی زبان های زمينه
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 علمی های یافته 

 : از عبارتند ابتدایی ی دوره پرورش و آموزش در داستان ویژه به و کودکان ادبيات ی برنامه های هدف

  کودکان افكار و عواطف و بيان قدرت پرورش به کمک -1

  کودکان در تخيل نيروی پرورش و تقویت -2

  کودکان در ابداع و ابتكار ی قوه تحریک-3

  کودکان در ادبيات به عالقه و عشق ایجاد-4

  اجتماعی عدالت و آزادی به او ساختن عالقمند و کودک نفس به اعتماد رشد -5

 شهروندی و انسانی و اخالقی های پيام دریافت برای او ساختن آماداه و کودک عاطفی يازهاین برآوردن -2

 .بودن خوب

 داستان و کودک

 کودکان نادانی و جهل بر تاکيد خورد، می چشم به آموزشی های نظام در کنون تا که ای نكته متاسفانه

 . است تربيت و عليمت در " نيافته شكل انسان " تلقی طرز از حاکی نگرش این و است

 کامل صورت به ها کتاب هنوز چه اگر است، تغيير حال در جدید ی هزاره در درسی های کتاب آن بر عالوه

 نقش به نسبت جدید آموزشگران اما است، نشده تدوین کودکان ذهنی خصوصيات و ها توانایی با متناسب

 این زیادی حدود تا هم جامعه و دارند بسيار تاکيد کودکان ذهنی و روانی و جسمی پرورش در داستان

 . است پذیرفته را تغييرات

. است کودکی مفهوم به نسبت برداشت از مهمی بخش او سرشت و کودک به نسبت بزگساالن تلقی طرز

 و کودکان به نسبت را ای تازه های نگرش و است کودک مفهوم در دگرگونی محصول کودک، جدید ادبيات

 . است آورده پدید ها آن ذهنی یها ویژگی و ها توانایی

 های داستان و ها داستان طریق از. دارد کودک شخصيت تكوین در مهمی بسيار نقش داستان و داستان

... و اميدواری دوستی، نوع شجاعت، پایداری،. برد می پی اخالقی های ارزش از بسياری به کودک خوب

 . دهند می تشكيل را ها داستان و ها داستان از بسياری مرکزی ی هسته که هستند هایی ارزش
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 پرورش فراگرفته، را اطرافش که دنيایی به کودک ساختن متوجه کودک، در شناسی زیبایی حس پرورش

 های داستان طرح اصلی های هدف کودک در خالقيت و طلبی استقالل حس تشویق کودک، در مفيد عادات

 . است کودکان برای خوب

 روبه متفاوتی تجارب با او. دارد انتخاب حق که است پویا و فعال انسانی جدید تتربي و تعليم نظام در کودک

 باز و نوشتن شنيدن، روست روبه آن با امروزه آموزشی های نظام در کودک که کارهایی از یكی. روست

 ظهور و بروز ی زمينه تواند می کدام هر که دارد وجود جرقه ها ميليون کودک ذهن در. است گفتن

 . کند فراهم را تازه ادهایاستعد

 آموزشی های روش از یكی عنوان به گویی داستان تا است شده موجب داستان شنيدن به کودک ذاتی ميل

 خصوصيات و یابد می را خود زندگی ی مایه داستان در کودک. باشد توجه مورد اعصار طول در تربيتی و

 . کند می درک را افراد رفتاری

 داستان دليل همين به و اوست پيرامون محيط و هستی جهان به انسان نگاه ی کننده منعكس ها داستان

 جاری حيات تجدید در. است دیگر نسل به نسلی از سنن و رسوم و آداب آموزش و انتقال برای راهی گویی

 تفاوت این و است دشوار فزاینده ای گونه به داستان گفتن و اجرا بين ظریف مرز تعيين گویی، داستان

 . دارد قرار رابطه این کانون در داستان و است شنونده و گوینده بين ی رابطه به وطمرب

 توجه مساله این به آموزشی نظام در اگر. باشد همراه گو داستان با داستان طول در بتواند باید آموز دانش

 مطمئنا ،کند منتقل مخاطب به خوبی به را تربيتی های آموزه از بسياری تواند می داستان که شود،

 انتخاب که این دليل به متاسفانه. کرد خواهد پيدا جالبی تغييرات گویی داستان فعاليت به نسبت رویكردها

 نمی توجه خاص های توانمندی به معلمان گزینش در و نيست همراه پرورشی های نگاه با کشور در معلمين

 پرورشی های فعاليت سایر و گویی تانداس و داستان جایگاه باشد، می نمره اساس بر گزینش مالک و شود

 . است نيافته قوام خوبی به آموزشی نظام در

 نمی تنها نه شود؛ ارائه نيست، آشنا گویی داستان اصول با که ناتوان فردی توسط گویی داستان فعاليت اگر

 در. دهد می فراری داستان محيط از را او داستان به کودک فطری ميل رغم علی بلكه شود واقع موثر تواند

- گو داستان ها، مجری - گو داستان: هستيم رو روبه گویان داستان از مختلفی های دسته با ما رابطه این

 . معلمان -گو داستان و کتابدارها
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 برای که گویانی داستان از دسته آن یعنی هستيم؛ معلمان - گو داستان شاهد بيشتر آموزشی های نظام در

 آنان واقع در نيستند، گویی داستان کار به مند عالقه اما گویند، می داستان زشیآمو های برنامه در کودکان

 . نيستند گو داستان توسط داستان اجرای به مند عالقه

 کودک و پدر ارتباط کودک، برای خواند داستان

 فاای خوبی به را گویی داستان نقش توانند نمی معلمين آموزشی، نظام در دیدگاه این حاکميت دليل به

 پرورشی های فعاليت و آموزشی های فعاليت اجرای بين که بدانند باید آموزشی های نظام در معليمن. کنند

 خانه در خود های بچه برای معلمين از بسياری است ممكن. دارد وجود عميق بسيار ارتباطی برنامه فوق و

 اما بگویند؛ داستان هایش محبت یا ها، ترس ها، عالقه ی درباره دارند او از که شناختی با و بگویند داستان

 و شور مدرسه در داستان. است متفاوت آن ی ارائه شكل. دارد را خود خاص های ویژگی مدرسه در داستان

 فطری نيازهای به توجه با داستان. بدهد بيشتری عمل آزادی کودک به باید و طلبد می را بيشتری ی عاطفه

 این. باشد مفيد و غنی ادبياتی از سرشار درسی های کتاب باید منظور این برای. کند می فرق مخاطب

 می معلم. نكند وارد خللی تحصيلی ی برنامه در و بوده همسو آموزشی ریزی برنامه و مدیریت با باید ادبيات

 و داستان به سپردن گوش تواند می بياموزد، را پژوهشی های مهارت آموزان دانش به داستان با تواند

 . کند تجربه ها آن با را کودکان برانگيختن

  گویی داستان و تربيت و تعليم نظام

 رسانه چند ی برنامه. باشند می ای رسانه چند های برنامه جمله از آموزشی های برنامه فوق موارد بر عالوه

 را خود جایگاه تواند می کدام هر که است هنری شكل دو از بيش یا دو از ترکيبی که است ای برنامه ای،

 .بيافریند را واحدی کل مجموع در و باشد داشته

 به ها برنامه روی که شرطی به بياميزد، درسی مختلف اشكال با تواند می آموزشی نظام در گویی داستان

 بر که هستند هایی آن ها برنامه موثرترین. باشد منسجم آن های بخش بين ارتباط و باشد شده فكر خوبی

 . باشند شده متمرکز خاص ای نویسنده ای درسی موضوع یا مایه درون

 مورد مواد در باید شود واقع مفيد تربيت و تعليم نظام در بتواند که درسی ی برنامه یک سازی آماده برای

 . شود دقت آن ی استفاده

 و تعليم نظام یک در. است آن بودن موزون و روانی مدارس در گویی داستان نظير برنامه یک موفقيت شرط

 . آیند کار به مستقل که باشند داشته قدرت آنقدر حال عين در و باشند هم مكمل ها بخش ایدب تربيت
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 شود، می اشاره آموزشی های نظام در کارکنان تعداد کاهش و بودجه تفكيک نظير عواملی به امروزه چه اگر

  است شپيدای درحال گویی داستان نظير هایی فعاليت به نسبت ای تازه رویكردهای حال این با

 ماست شرقى ارثيه داستان

 باید آموزشی عناصر ترین اصلی از یكی عنوان به معلمين توانمندی عدم مشكل رفع برای رسد می نظر به

 بایستی تربيت و تعليم نظام اندرکار دست افراد سایر و معلمين مدیران،. شود برگزار ها آن برای هایی دوره

 خدمت در هم ها داستان بهترین اگر چون شوند، ترغيب وییگ داستان های برنامه در شرکت به نسبت

 کاری واقع در برآید، آن ی ارائه ی عهده از نتواند و گيرد قرار نباشد گویی داستان به عالقمند که شخصی

 . است شده انجام عبث

 را دیمفي نتایج شود می برگزار معلمين واقعی نيازهای به توجه بی بعضا که خدمت ضمن آموزش های دوره

 ی ویژه خدمت ضمن های دوره برگزاری و عالقمند و توانمند افراد شناسایی با اما داشت، نخواهد دنبال به

 . کرد خواهد تغيير گویی داستان به نسبت ها نگرش کم کم آنان

 مطلب ی ارائه برای مختلفی های شيوه از و باشد کرده آماده قبل از را خود درس طرح باید معلم تدریس در

 عصر در که بداند باید معلم. افتد نمی اتفاقی چنين عمل در متاسفانه اما بجوید، سود آموزان دانش هب

 پاسخگو آموزان دانش مختلف سواالت برابر در بتواند که باشد حدی به هایش دانسته حجم باید ارتباطات

 دیگری از پس یكی را تموفقي های پله تواند می او که است تجهيزات این به خود کردن مسلط با. باشد

 . بگذارد سر پشت

 در را پرورشی و آموزشی شرایط و اند بوده آموز دانش زمانی خود اند برگزیده را معلمی شغل که کسانی

 ی نحوه در و مدارس در گذاری تاثير اتفاق هنوز ظاهری های پيشرفت رغم علی. اند کرده تجربه مدارس

 برای انگيزه برانگيختن در که شود فراهم هایی فرصت آموزشی ظامن در باید. است نيفتاده معلمين تدریس

 . باشد کاربردی نقش معلمين

 سایر و ها دانشگاه در است الزم گویی داستان نظير فعاليتی برای مناسب جایگاه کسب برای همچنين

 . وندش تربيت گوی داستان فن برای توانمند نيروهایی تا گردد ایجاد خاص ای رشته مرتبط موسسات
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   پيشنهادی های حل راه

 ها،نامهپرسش شده، انجام 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

        از طریق داستان گویی شنیداری و دیداری حافظه تقویت و دقّت پرورش.   1 

 خوب ابتدا در باید پس آوریم، خاطر به توانيمنمی نبينيم خوب را چيزی تا است معتقد( 1381) بيگی ميرزا

 تمرکز. است زمال 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

 عی نمودم از طریق قصه گویی تمرکز آنها را بيشتر کنم.بنا بر این س.گيرد قرار فرد رویپيش تمرکز و دقّت

   هدفدار تمرینی نمایشی داستانی هایبازی اجرای.   2 

 و اعتماد پذیری، مشارکت آموزان،دانش اجتماعی روابط بازی، در که است معتقد( 1382)خانیفضلی

 حل آموزی، تجربه اهده،مش 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، بودند کرده کسب را ایتجربه چنين نيز،( 1385)ابراهيمی و(  1382)رضوانی. سازدمی بخشلذّت

 . دارد آموزان دانش ریاضی درس یادگيری ميزان در بسزایی تأثير نمایشی و داستانی هایبازی اجرای

 بوسیله قصه گویی  ریاضی زنگ در نشاط و شادی ایجاد.   3  

 نقطه. است فضاسازی و مطلوب ارتباط ایجاد شروعی، هر یالزمه که است معتقد( 1382)خانیفضلی

. آورد وجود به انآموزدانش در نشاط و هدفمندی با توأم ایانگيزه تا دارد نياز خاص هنرمندی به شروع

 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 علم فراگيری

بنا بر این ما از طریق .داد افزایش ریاضی، درس به را آموزاندانش مندیعالقه توانمی شاد، محيط ایجاد

 داستان گویی فضای کالس را شاد و با نشاط کردیم.
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        ها حل راه انتخاب  

 استفاده و داستان پردازی  نقش ایفای روش از ریاضی، هيممفا از بعضی یادگيری تسریع و تسهيل برای

  این از تا کنم انتخاب پانتوميم، اجرای جهت را نفر یک و نمایش اجرای برای را گروه یک بار هر ،. نمودممی

 یكسان طور به آموزاندانش یهمه برای اجتماعی، ارتباط و یادگيری تعميق نقش، ایفای فرصت طریق،

 در.. کردممی راهنمایی را ها آن نياز، صورت در پانتوميم، و نمایش اجرای هنگام چنين،مه. شود فراهم

 نمایش و آمده ما کالس به تا نمودم درخواست گرامی انهمكار از نمایش، اجرای هنگام جلسات، از یكی

 تواند می معلمی هر. نمایند ارائه را خود نظر روش، این اجرای چگونگی مورد در و ببينند را آموزاندانش

 دست و سر حرکات با دارند تمایل  معلمان برخی شواهد، بنابر. باشد داشته خاص ای شيوه داستان نقل برای

. باشند جذاب اندازه همان به توانند می باز شوند، گفته راست سر ها داستان اگر اما کنند؛ تعریف را داستان

 است ممكن که بود، نگران نباید. شود راه سد "کردن یباز نمایش از ترس" شود داده اجازه نباید همچنين

 دانش قطعاً که برد، لذت آموزش ی شيوه این از راحت و آرام باید کنند؛ توجهی بی شما به آموزان دانش

 .شد خواهند هماهنگ آموزش، روند با و برند می لذت شيوه این از نيز آموزان

 ها، معلم تر بيش برای. گردد تنظيم ساده داستان یک قالب در شود داده آموزش است قرار آنچه باید ـ

 شود می که هستند هایی داستان ترین داشتنی دوست و ترین راحت شان، کودکی دوران واقعی های داستان

 توان می. بشنوند بود کوچک شان معلم که وقتی ی درباره هایی داستان دارند دوست خيلی ها بچه. کرد تعریف

 .داد قرار خود کودکی دوران داستان لبقا در را آموزش مورد

 داد، نشان تر بيش توجه مخاطب اگر. گردد مختصر و کوتاه دقيقه، پنج تا سه درحد اوليه های تالش ـ

 .کرد  اضافه تری بيش جزئيات توان می

 کردن تعریف سرعت و داستانی طرح جزئيات. شود گفته کتاب آموزشی تصاویر مبنای بر ها داستان ـ

 گفته حفظ از ترجيحاً و نشود خوانده ای آماده پيش از متن روی از داستان و شود مرور پيش از داستان،

 کار این مواقع تر بيش و شد خواهند کار این ی شيفته آموزان دانش شود می نقل حفظ از داستان وقتی شود؛

 .کند می تضمين را موفقيت

 را صدا توان می. بخشد راکيفيت گویی قصه تا بود دخواه آزادتر معلم شود، تری بيش راحتی احساس چه هر ـ

 کارها ی همه در که کرد تشویق را آموزان دانش و اجرا را مختلف های حالت و ها شخصيت و کرد عوض

 .کنند مشارکت
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 ارزیابی بعد از اجرای طرح )نقاط  قوت (

 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 این در اما. بود گذاشته

 : گرددمی ارائه زیر شرح به کمی و يفیک 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 فعاليت یمشاهده

 سؤاالت به اوليا پاسخ بررسی مصاحبه، االتسو 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 یادشده،

 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

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

 دقت ریاضی تكاليف انجام در آموزاندانش. 2. باشدمی ریاضی درس در آموزاندانش بسيارخوب رفتپيش

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

 تربيش. 2. دهندمی انجام دقت به را عملكردی هایفعاليت. 5. هستند راضی کاغذی ـ

 زندگی با حدودی تا. 2. دهندمی انجام اوليا از گرفتن کمک بدون را ریاضی آموزان،تكاليف دانش

 ساخت به. 1. اندداشته نگه مرتب و تميز را، خود هایفعاليت ثبت دفتر. 8. هستند آشنا دانانریاضی

 کارگاه در شاد، یروحيه با. 13. 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. کنندمی

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

 نقاط ضعف :

 کمبود وقت

http://www.asemankafinet.ir/
http://www.asemankafinet.ir/


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

با قیمت ه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
www.asemankafinet.ir  

28 
 

 و پيشنهادات نتيجه گيری

 که این. باشيم شاهد را کودکان آموزش و تربيت در قصه نقش توانيم می راحتی به  گذشته در مروری با 

 بدون را دینی های آموزه و دگیزن رسم و راه چگونه آمده، اخالقيات و دین در که آنچه به توجه با ما نياکان

 یاد ها آن به سرایی داستان و گویی قصه ی شيوه به شود ایجاد کودکان در گی عالقه بی ترین کوچک که این

  نتوانسته موارد از بسياری در مطالب، از سنگينی حجم با آموزش، خشک سيستم اکنون متأسفانه.دادند می

 ها یادگيری که این به رسد چه دارد، نگه آموزان دانش ذهن در الس چند برای حتی داده، آموزش که را آنچه

 با تلفيق با و استخراج را مثبت موارد خود، آموزشی ی گذشته به نگاهی با است، اميد.شود ملكه فرد رفتار در

 .برداریم آموزش سازی بهينه جهت در گامی روز؛ علوم

 هر هدف با متناسب های فعاليت نوع و تدریس ایه 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 را 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 وبیمطل نتایج به و بودند

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

 یها 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،

 و فكری انسجام و نظم اختالل موجب طبعاً ریاضی امتحان و کالس آور دلهره شرایط و ریاضی اضطراب 

 گاه وی که جایی تا شود می آموز دانش در حافظه مؤثر نقش و اطالعات پردازش فرآیند شدن مختل

 باال ریاضی اضطراب با فرد که ، رسد می نظر به عالوه به. آورد نمی یاد به نيز را ابتدایی مسائل و بدیهيات

 در را واطالعاتی خبری قطعه پردازش که خود مرکزی محاسبه ظرفيت یا فعال 2 حافظه از تا قادرند کمتر

 مربوط و یافته سازمان های اندیشه جای به واقع در. کند گيری بهره مطلوبی نحو به ، دارد هبرعهد لحظه هر

 پردازش توانایی و عقالنی ظرفيت از مهمی بخش ، ها اضطراب و ها نگرانی از ناشی نامربوط و مزاحم افكار

 در. آورند می فراهم را علمی عملكرد ضعف و بازدهی نقصان وموجبات دهند می قرار تأثير تحت را اطالعات

 ، هادفيلد ولی ، است نشده انجام چندانی کار چند هر اضطراب و شناختی های سبک بين ارتباط بررسی

 با هایی گروه ميان در تا افتد می اتفاق بيشتر ، وابسته ميدان افراد ميان در باالتر اضطراب که است معتقد
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 اضطراب چگونه که شود بررسی تا است الزم زیادی مطالعات حال عين در.  ناوابسته ميدان شناختی سبک

 های ظرفيت از استفاده و علمی اطالعات پردازش های فرایند نيز و افراد شناختی های سبک با ریاضی

 .گيرد می قرار تعامل در آنان عقالنی
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