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 چکیده

 مشکل ریاضی دروس گیری یاد رد دبیرستان و راهنمایی ابتدائی، مقاطع آموزان دانش از زیادی تعداد   

 . ندارند را انتظار مورد پیشرفت کنند، می تالش خود همسان آموزان دانش اندازه به اینکه با و دارند،

 حائز آموزان دانش توسط آن یادگیری و است مطرح سوم پایه ریاضی های مبحث از یکی عنوان به ضرب  

 مواجه مشکل با بعدی های بحث در نیاموزند خوب را نآ مفهوم آموزان دانش اگر که طوری به است اهمیت

 . خواهند

اگر ضرب در پایه سوم به خوبی توسط دانش آموزان فرا گرفته نشود در پایه های بعدی نیز این دانش آموزان 

 با مشکل مواجه می شوند .

م که با اختالالت در پایه ششم ابتدایی با دانش آموزانی مواجه بود 0391- 0391اینجانب در سال تحصیلی 

 در یادگیری ضرب مواجه بودند.

بعد از دیدن این وضعیت تصمیم گرفتم تا این مشکل را بررسی و آن را حل نمایم . ابتدا به جمع آوری 

چون بازی ، شعر ، و اطالعات راجع این مشل پرداختم و سپس با تجزیه و تحلیل آن و ارائه راه حل هایی 

 ا در دانش اموزان پایه ششم افزایش دادم .کارت آموزشی یادگیری ضرب ر
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 نکات کلیدی :

 راه حل ها –اختالالت ضرب  –دانش آموزان 

 

 

 

 

  مقدمه

 یادگیری ناتوانی های مجموعه زیر از یکی روانی شناسی آسیب های مالك برطبق  ریاضی یادگیری ناتوانی  

 های نظریه و ها بررسی که است علوم رییادگی با مرتبط بنیادی های موضوع از یکی ریاضی یادگیری.  است

  حساب در نارسایی نام به ریاضی یادگیری ناتوانی(.  2101 ، زوروفی) است یافته اختصاص آن به بسیاری

 زمره در که است هایی درس جمله از  ریاضیات درس(. 2100 ، الریالرد و وارما باترورث،) است شده شناخته

 جمله از آموزان دانش اکثر متاسفانه که شود می محسوب یلتحص دوران در بنیادی و مهم دروس

 برخی در ریاضی یادگیری به مربوط مشکالت. هستند مواجه مشکل با آن در یادگیری ناتوانی با آموزان دانش

 و راهنمایی دوره تا و کند می پیدا بروز دبستان دوره در اغلب اما شوند، می شروع پایین سنین از کودکان

 ریاضی یادگیری ناتوانی(. 2115 ، دوکر ؛2115 ،  فلوجر و جوردن گرستن،) یابد می ادامه یزن دبیرستان

 نوشتاری مسائل تبدیل و ریاضی های اصطالح درك)  زبانی های مهارت: است ناتوانی گروه چهار دربرگیرنده

 ؛(اعداد مجموعه سازی مرتب و نمادها درك و شناسایی)  ادراکی های مهارت ؛(ریاضی نمادهای به

 و ها شکل درست کردن کپی)   توجه های مهارت و(  اصلی عمل چهار انجام توانایی)   ریاضی های مهارت

 های زمینه در مشکالتی ایجاد سبب یادگیری های ناتوانی همچنین(. عملیاتی نمادهای درست مشاهده

 (.2101 ، شتمن و فریلیچ) شود می آموزان دانش برای تحصیلی و هیجانی اجتماعی،
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 گیری یاد در ویژه اختالالت های زمینه سایر با مقایسه در ریاضیات زمینه در کودکان گیری یاد مشکالت  

 جمله از ریاضی مشکالت حالیکه در است گرفته قرار بررسی و تحقیق مورد کمتر نوشتن، و خواندن مانند

 هستند تحصیلی پیشرفت حوزه در شایع بسیار مشکالت

 نظر به هستند آنچه از استعدادتر کم آموزان دانش شوند می موجب که هستند ای گونه به مشکالت این  

 ریاضی درس در زیاد های ناکامی دلیل به کودکان این. نکنند آرامش احساس مدرسه محیط در و برسند

 .شوند می سرد دل و نومید دارد، حساب به شباهت که شوند می روبرو چیزهایی با هرگاه

 ظرفیت به توجه با حساب به مربوط مهارتهای انجام در ناتوانی از است عبارت اساساً یاضیاتر در اختالل  

 میزان آزمونهای طریق از حساب به مربوط مهارتهای. رود می انتظار کسی از که آموزشی سطح و هوشی

 روزمره لیتهایفعا با تحصیلی عملکرد با ریاضی در انتظار مورد توانایی فقدان. شود می ارزیابی فردی شده

 این برای قبلی اصطالحات. گرفت خواهد دربر را وسیعی دامنه آن به مربوط مشکالت و کند، می تداخل

 و حساب در ناتوانی حساب، در مادرزادی اختالل پریشی، محاسبه گرستمن، سندروم: از عبارتند اختالل

 شناخته پزشکی روان اختالل کی عنوان به 0911 سال تا ریاضیات در اختالل حساب، در رشدی اختالل

 یک عنوان به اختالل این ،0911 سال در تشخیصی و آماری راهنمای ویرایش سومین انتشار با شد، نمی

 مشخص ریاضیات اختالل در مهارتها از گروه چهار تخریب کلی طور به. شد بندی طبقه پزشکی روان مشکل

 .است شده

 ریاضی مفاهیم و اعمال بردن نام و فهمیدن ریاضی، اصطالحات بردن نام و فهمیدن مثل) زبان مهارتهای. 0

 ( نمادها به آنها تبدیل و

 (ارقام بندی گروه و حسابی های نشانه یا عددی نمادهای خواندن و شناخت مثل)  ادراکی مهارتهای. 2

 ( ضرب جدول یادگیری و شمارش ریاضی، مراحل رعایت مثل) ریاضی مهارتهای. 3
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(  شده داده انتقال ارقام سپردن خاطر به ارقام، درست کردن کپی مثل) توجه به ربوطم مهارتهای. 4  

 0991 سادوك کاپالن

 تفکر لحاظ به چه و «فرهنگی تحول» منزله به ریاضی تفکر ایجاد نظر از چه را ریاضی درست آموزش

 تحول» منزله به مناسب وری بهره لحاظ به چه و «وابستگی عدم و سیاسی تحول» منزله به منطقی

 نیازمند خود «بهینه وری  بهره» انسانی های سرمایه به انسانی نیروی تبدیل واقع در آن نتایج که «اقتصادی

 به کافی حد به آموزش البته باشد می اجتماعی بهینه اهداف راستای در انگیزش و آموزش مهم عامل دو

 داشته کاربرد نتوانسته آموزش نداشته وجود انگیزه ایجاد چون اما شده داده مختلف های زمنیه در جامعه

 رقابت این که باشد می آموزان دانش پذیر رقابت و رقابت به نیاز ریاضیات زمینه در انگیزش ایجاد برای.باشد

 اهداف به رسیدن برای راستا این در شده منحرف خود درست مسیر از آموزش و گرفته خود به ناسالم شکل

 دادن با و گرفت را خانوادگی های سرمایه اتالف جلوی تا نمود مناسب سازی گفرهن ابتدا توان می صحیح

 در نه آموزشی نظام شدن متحول و درست رسانی اطالع یک و ها خانواده و آموزان دانش به درست اطالعات

 سؤال اما . یابیم دست تری معقول و تر درست راهکارهای به ای پایه و مبنایی تحولی بلکه حرف یک حد

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

 از بعضی چرا باشد؟ نمی بخش رضایت فراگیران اغلب ریاضی درس یابیارزش نتایج چرا باشند؟

 درس ینا تدریس در آموزگاران از بعضی چرا شوند؟ می نگرانی و اضطراب دچار ریاضی زنگ در آموزان دانش

 هم پژوهشگران، از برخی کدامند؟ آن عوامل و چیست ها ناکامی این دلیل راستی به ندارند؟ چندانی موفقیّت

 میزان فعال و شاد محیطی ایجاد با توانستم چگونه» عنوان با که پژوهی اقدام در( 0311)عزیزخانی چون

 داده انجام«  دهم؟ افزایش یاضیر درس در را فاطمی شهیدین مدرسه سوم کالس آموزان دانش یادگیری

 افزایش و شاد محیط ایجاد با توان می که رسید نتیجه این به ، تحقیق گوناگون های روش از استفاده با بود،

 که عاملی ترین مهم شک،بی. داد افزایش ریاضی درس در را آنان مندی عالقه میزان آموزان، دانش در نشاط
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 عالقه در آنان روش به مربوط دارد، بسزایی نقش ، ریاضی تدریس در مانمعل از برخی ناکامی یا موفقیت در

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

 اموزان دانش در را ضرب یادگیری مشکالت توانستم چگونه: است این حاضر پژوهی اقدام عنوان اساس، این

 به نسبت شده یاد آموزان دانش در عالقه افزایش و انگیزه ایجاد آن، اصلی هدف و« ؟ سازم برطرف ششم ایهپ

 و آن عملکردی های فعالیت انجام وو مفهوم ضرب به کمک راهکار های و نماش خالقانه  ریاضی درس

 پی در تحقیق این ،دیگر سوی از. باشد می نظر مورد درس کاغذی-مداد های آزمون در فراگیران پیشرفت

 انجام در نیز را آنان مهارت میزان ریاضی، درس به آموزان دانش مندی عالقه افزایش بر عالوه تا بود آن

 میزان تا مداشت آن بر سعی چنین هم. مبخش ارتقا مدرسه، از خارج های فعالیت و عملکردی های آزمون

 سایر با یادشده درس تلفیق دلیل به و داده، فزایشا فراگیران ی روزمره زندگی در را ریاضی مفاهیم کاربرد

 .   سازد پذیر امکان نیز را دیگر هایدرس یادگیری در آموزان دانش موفقیت دروس،

 عملیـات. میگیرند فرا را ضرب جـدول و شوند آشنا می ضرب مفهوم با دبستان در آمـوزان دانش اکنون هم

 نیاز آن یادسپاری و یادگیری برای و تفریق نیست و جمع سادگی به کودکان برای که است ضرب مفهومی

 با سنتی روشهای. شوند خسته می معمول صورت به تمرینات انجام از گاهی و دارند تمرین بسیار و تکرار به

 مطلوبی نحو آموزان به دانش عموم برای را آموزش خطیر وظیفه اند متمادی، نتوانسته سالیان تجربه وجود

 .دهند انجام

 همیشگی مشکالت از آن آموزش که است ضرب عمل انجام ریاضی محاسبات مفاهیم و اصول از یکی  

 در آموزان دانش فردی تفاوتهای جمله از دیگری مشکالت و وقت کمبود دلیل به اغلب و بوده معلمان

 ضرب جدول کردن حفظ صرفا را آن یاددهی و کنند نمی تالشی آنان پاسخگویی عمل سرعت و یادگیری

 . دانند می
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  مسأله بیان 

و در پایه  افتد می اتفاق ابتدایی سوم پایه در آن به مربوط جدول و ضرب یادگیریهمانطور که می دانیم    

مشکل  دچار ضرب یادگیری در کسی اگر های باالتر مخصوصا ششم با مشکالت زیادی مواجه می شوند .

 مجبور ریاضی مسائل با برخورد در همیشه که افتد می او زندگی در نشده باز گرهی عمر آخر تا تقریباً شود

 ای خاطره عنوان به باشد همراه لذت با ها یادگیری این اگر و نماید حل را مسئله این مکث باکمی شود می

 چه رود نمی یاد از باشد همرا خاطره با که چیزی و ماند می آموزان دانش ذهن ماندنی در یاد به و جالب

 آمدند نائل مقام آن به ها خاطره آن یادآوری با مدتی از بعد و اند راآموخته علمی بازی با که دانشمندانی بسا

 بصورت را مطالب اند توانسته آسان های روش و ساده وسایل بسیار از استفاده با که همکارانی بسیار چه و

 و نیست پذیر امکان روش یک با همیشه یادگیری پس.دهند یاد آموزان دانش به نشدنی فراموش و عمیق

 خود زبان با و کرده تربیت را آموزان دانش…و ای منطقه خصوصیات و مکان و زمان به توجه با است بهتر

 .داد انجام عملی بصورت را تدریس با بازی آنها

 به آموزان دانش که صورتی در. باشد می ضرب جدول مفهوم سوم پایه در درسی مفاهیم ترین مهم از یکی

 از و کرده حل را ریاضی پیچیده مسائل توانند می راحتی به آینده در ببرند، پی مفهوم این هب عمقی طور

 .است الزامی زیر نکات رعایت ضرب جدول صحیح آموزش برای. ببرند لذت ها پاسخ دریافت

 .بشناسد را دسته هر اعضای تعداد و بندی دسته مفهوم باید آموز دانش چیز هر از قبل     -0

 . کرد پرهیز شدت به زدگی شتاب از و نمود رعایت را تدریجی اصل ضرب جدول آموزش در است زمال    -2

 ضرب جدول صحیح یادگیری در مهمی عامل یادگیری به کودك عالقه افزایش و والدین همکاری    -3

 .باشد می

 .کند می کمک ضرب لجدو تر سریع یادگیری به نیز ریاضی در بازی از استفاده آموزش، در طلبی تنوع    -4
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 .داشت خواهد مطلوبی اثر پرخاشگری و تنبیه خویی، تند از پرهیز    -5

 چارهای بایستی دارند، دو شراکت هر فراگیر و معلم که سویه دو است فرایندی نیز آموزش ضرب که آنجا از

 با و شود تهکاس سختی یادگیری از حسی چند شیوههای کارگیری به و های مناسب آموزش با که اندیشید

 و یادگیری داشته به دانشآموزان رغبت افزایش در مثبتی تأثیر و بدیع مبتکرانه های روش از گیری بهره

 . گردد آنان آموختههای دوام و مانایی باعث

  موجود وضع توصیف

ششم ایه اینجانب ..............مدت ..........سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و اکنون در پ

 ابتدایی در حال تدریس به تعداد ..... دانش آموز هستم. 

در همان ابتدای سال تحصیلی در درس ریاضی و مباحث ریاضی ششم مشاهده نمودم که تعدای از دانش  

آموزان هنوز به درستی ضرب و جدول ضرب نیاموخته اند و درچار اختالل در یادگیری ضرب هستند . با 

 صمیم گرفتم در قالب یک اقدام پژوهی به درمان این مشکل بپردازم .مشاهده این مشکل ت

 :تحقیق هدف

 :است شرح این به است، قرارداده توجه مورد را آن پژوهی اقدام این که اصلی اهداف

 این دانش آموزان در یادگیری ضرب دچار اختالل شده اند ؟ چرا -

 به نفس پائین هستند ؟ ان برای یادگیری ضرب دارای اعتماد آموز دانش چرا -

 اختالل یادگیری ضرب را در این دانش آموزان برطرف کرد . و کرد حل را معضل این توان می چگونه -
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 گرد آوری شواهد یک

 روش های کیفی – 1

 مشاهده : –الف 

  در  ابتدا از طریق پرسش به مشاهده جواب های دانش آموزان در یادگیری ضرب پرداختم .

 ه تحصیلیبررسی سابق -ب 

با بررسی سابقه تحصیلی این دانش آموزان در درس ریاضی متوجه شدم که آنها در درس ریاضی در سال 

 های قبل نیز نمرات بسیار پایینی گرفته بودند.

 مصاحبه با معلم های سال قبل –ج 

ش آموزان به در مصاحبه ای که با معلم های سال قبل دانش آموزان داشتم ، آنها بیان داشتند که این دان

خوبی در سر کالس ضرب و مفاهیم آن را نمی آموختند و از طرفی بخاطر کمبود وقت این معلم نتوانستند 

 آن را به دانش آموزان آموزش دهند .

 بررسی وضعی خانوادگی –د 

در بررسی وضعیت خانوادگی این دانش آموزان متوجه شدم بیشتر آنها دارای پدر و مادرهای با سطح سواد 

 ائین بودند و بنابراین نمی توانستند به خوبی مفاهیم عقب افتاده ریاضی را به آنها آموزش دهند .پ

 بررسی روش های تدریس –ه 

در مصاحبه با معلم ها ی سال های قبل این دانش آموزان دریافتم که آنها از روش های مناسبی برای 

 بودند .آموزش ضرب و ریاضی به این دانش آموزان استفاده نکرده 
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 اطالعات کمی – 2

 امتحان عملکردی :  -الف 

برای سنجش مشکالت دانش آموزان در ضرب یک آزمون عملکردی از آنها فقط در مفاهیم ضرب برگزار 

 کرده و مشکالت این دانش آموزان را در ضرب در جدول یادداشت نمودم .

عدم یادگیری کامل مفاهیم  مشکل

 ساده ضرب

عدم یادگیری ضرب چند 

 رقمی

تعداد دانش آموزان دارای 

 مشکل

5 01 

 نمودار مشکالت دانش آموزان در ضرب :

 

 همانطور که مشاهده می شود بیشتر دانش اموزان در یادگیری جدول ضرب مشکل داشتند .

 پرسشنامه -ب 

 منظور همین به. است تحقیق های دهدا کسب برای رایج ابزار از یکی نامهپرسش که،این به توجه با   

 ریاضی درس به نسبت آموزان دانش اغلب چرا نظرشما به: »نموده تنظیم سؤال این با اینامه پرسش
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 از نفر 3 که آموزشگاه در شاغل آموزگاران نفر 5و آموزان دانش اولیای از نفر 21اختیار در و «اند؟عالقهبی

 را ها پاسخ و آوری جمع را ها نامهپرسش روز، چند از بعد. دادم ارقر بودند، گذشته سال آموزگاران آنان،

 مورد در آموزان دانش از نظرسنجی جهت چنین، هم( بود تکراری و مشترك ها پاسخ از برخی. )کردم بررسی

 آنان از مناسب های زمان در و کرده تنظیم را زیر سؤاالت ریاضی درس به آنان گیعالقهبی علت

 انجام به آموزان دانش از بعضی چرا ندارند؟ عالقه ریاضی درس به آموزان دانش از بعضی راچ. پرسیدم می

 چنین،هم چرا برخی از دانش آموزان به خوبی مفاهیم ضرب را نیاموخته اند ؟ اند؟عالقهبی ریاضی فعالیت

 که دریافتم،  چنین را ریاضی درس به نسبت آموزان دانش گی عالقه بی دالیل مختلف، های کتاب یمطالعه با

 و دقّت عدم: ثانیاً. نیست درس هدف با متناسب ریاضی درس در آموزگاران از برخی تدریس روش و نوع: اوالً

 آشنایی عدم: ثالثاً شود، می تکالیف انجام در آنان ناتوانی به منجر ریاضی، درس به آموزان دانش توجّه

 کاهش یادشده درس به را آنان یعالقه و رغبت میزان وزمره،ر زندگی در ریاضی مفاهیم کاربرد با فراگیران

 آموزان دانش گی عالقه بی ایجاد بر موثر عوامل شناسایی جهت ها داده تفسیر وتحلیل وتجزیه با. دهد می

 پاسخ بررسی نامه،پرسش سؤاالت به همکاران و اولیا های پاسخ آوری جمع از پس ریاضی درس به

 و تجزیه به آنان، سال های قبل آموزگاران و معاونین مدیر، با نظر تبادل مصاحبه، االتسؤ به آموزان دانش

 به نسبت آموزان دانش گی عالقه بی ایجاد در مؤثر عوامل که دریافتم و پرداخته هاپاسخ تفسیر و تحلیل

 شدن موشفرا. 2ریاضی کالس فضای نبودن نشاط با. 0: بود زیر شرح به اولویت ترتیب به ریاضی درس

 به نسبت آموزاندانش مثبت نگرش عدم)ریاضی درس بودن مشکل. 3مثل ضرب  ریاضی مفاهیم از بعضی

 ضعف. 5کالس در فرزندشان ریاضی فعالیت وضعیت از اولیا اغلب آگاهی عدم. 4 ریاضی درس یادگیری

 با فراگیران آشنایی عدم. 1ریاضی تکالیف انجام بودن گیر وقت. 1نیازپیش مفاهیم یادگیری در شاگردان

 یارائه و فردی های تفاوت به آموزگاران از برخی توجّه عدم. 1روزمره زندگی در ریاضی مفاهیم کاربرد

 برخی تدریس روش بودن یکنواخت. 01آموزشی کمک وسایل نبودن جذاب. 9آموزان دانش به یکسان تکالیف
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 از آمده دست به مطالب بررسی با چنین کالسهم های نیمکت و میز نامناسب چیدمان.  00آموزگاران از

 مفاهیم تدریس هنگام آموزاندانش از بعضی توجّه و دقّت عدم که دریافتم گوناگون، منابع ی مطالعه طریق

 موجب نهایت در شده، نظر مورد درس هایفعالیت و تکالیف انجام در آنان ناتوانی به منجر ریاضی،

 . شود می نیز آنان گیعالقهبی

 یشینه تحقیقپ – 3

 ریاضی اختالل کودکان که هایی زمینه دهد می اجازه محققان به ها گیری اندازه و مدلها ریاضیات، زمینه در  

 این خصوصاً. دارد شناختی نقایص در تأکید ها زمینه این که کنند روشن را هستند تأخیر دچار آن در

 محاسباتی مسائل حل برای محاسبه روشهای در استفاده مورد مهارتهای و یابی مهارت در تأخیر کودکان

 کودکان از بسیاری مقابل در. رسند می خود های همکالسی به باالخره کودکان این از خیلی اما. دارند ساده

 گری،) دارد بلندمدت حافظه از آنها یادآوری یا و اعداد کردن ترکیب ذخیره توانایی در اساسی نقص یک

2115.) 

 و متسون. است داشته قرار توجه مورد جانبی برتری ناهنجاری مرکزی عصبی تگاهدس ناکارآمدی زمینه در

 تعدادی در را راست نیمکره فعالیت بودن پایین و جانبی برتری به مربوط مشکالت نیز( 0919[ )4]همکاران

 اختالل که بود نظر این بر 0931 دهه در ارتون. دادند قرار تایید مورد ریاضیات اختالل به مبتال کودکان از

 فرایند در مغز نیمکره دو هر شده انجام پژوهشهای اساس بر. است جانبی برتری مشکالت اثر در خواندن

 منطقه چپ سمت دوم مناطق در ها واج تشخیص اصلی ناحیه که ساخت مطرح لوریا. دارند نقش یادگیری

 مشابه طرح که را حروفی یا کند شناسی باز کلی طور به را حروف تواند نمی یا فرد. دارند قرار گیجگاهی

 وی نظر به همچنین. بخواند تواند نمی بنابراین کند می شناسایی را تر پیچیده حروف و اشتباه یکدیگر با دارند

 حروف بندی شکل و تشخیص در اساسی اشکال به منجر ای آهیانه و سری پس های لوب از مناطقی آسیب

 فرد در که را خودکار فرایندهای مغز از بخشی در ضایعه وجود الوری اعتقاد به چند هر. شوند می نوشتاری

 در یادگیری در ناتوان کودکان دهد می نشان که دارد وجود شواهدی. دهد نمی قرار تأثیر تحت اند شده عادی

 در. هستند مشکالتی دچار چپ– راست تفکیک و فضایی یابی جهت, شنیداری و دیداری -ادراکی فرایندهای

 که دهد می نشان گرفته انجام های بررسی یادگیری اختالل دارای کودکان شنیداری -ادراکی اییتوان زمینه

 ادراك توانایی. است سالم کودکان از بیشتر یادگیری در ناتوان کودکان در شنیداری -ادراکی مشکالت رواج
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 مثالً است وابسته غزم از بخشهایی عملکرد به دارد زیادی اهمیت یابی جهت و محاسبه در که فضایی روابط

 این. افزاییم می آن به را یک آنگاه و دهیم می انجام را 31 -1=  23 عمل نخست 30 از 1 عدد کردن کم برای

 مسئله این تواند نمی فرد( چپ) آهیانه لب پایین قسمت دیدن لطمه صورت در. دارد وجود فضایی عامل جا

 جمع را آن که داند دیگرنمی عبارت به چپ طرف یا هدد قرار راست طرف را«0» داند نمی زیرا کند حل را

 تمرکز توجه، حافظه، به مربوط مشکالت دریافتی اطالعات تفسیر و تعبیر در ناتوانی عالوه به. تفریق یا کند

 شناختی های نارسایی جمله از یادگیری مختلف راهبردهای از نکردن استفاده و کلمات و حروف بازشناسی

 پردازش واجی، پردازش از ناشی مشکالت نیز پژوهشگران از ای عده. است یادگیری لاختال دچار کودکان

 آدامز ؛0310 ماسوله، کافی) دانند می مهم یادگیری اختالل در را جمالت و کلمات مفهوم و معنا فهم و زبانی

 (.0310 زاده، قاسم ترجمه لوریا، ؛0312 شقاقی، ترجمه ویکتور، و

 در را محاسبه به مربوط موضع نایافتگی تحول یا ضایعه وجود امکان و کمّی تفکر مغز، بین رابطه به توجه

 کامالً پاریتال لب که ازآنجایی(. 31 ص ،0991 کتوی، و ورك) کنیم می مشاهده سپرزیم و گال کارهای

 پاریتال لب به آسیب. آورد بوجود را مشکالت تواند می منطقه این آسیب است عددی عملیات با درگیر

 اورنیته دیس مانند هستند مشکل دچار ریاضی محاسبات با افراد این که داده نشان[( 5]گرسمن ندرومس)

 (.2111 ،[1]اسکاشن و سورش) ندارد مشکلی هیچ شفاهی زبان مهارتهای با اما, چپ و راست شدن

 مغز شیکن نارسایی از انعکاسی را نارسانایی حساب( 0991 کنوی، و رورك از نقل به 0914[ )1]کاسک

 اختالل منشاء با تفکر به مربوط های توانایی در ساختاری اختالل تحولی، نارسایی حساب گوید می و داند می

 مناسب کمی تفکر به مربوط تواناییهای تحول قسمتها این که باشد می مغز از قسمتهایی مادرزادی یا ژنتیکی

 مشاهده همزمان اختالل ذهن عمومی کردن کار در آنکه بدون دارد، خود مهار تحت را فرد سن با

 کرده تلقی محاسبه و ریاضی مفاهیم فراگیری در عمیق ناتوانی را نارسایی حساب نیز( 0991) بارودی.گردد

 (.2111 همکاران، و زایدل, 0310 رمضانی، از نقل به) است مرتبط مغزی بدکارکردی با که است

 چپ، نیمکره مناطق عدد برای آلکسی در مثالً) تاس ل فعا مغز منطقه دو هر ریاضی در که آنجایی از

 نیمکره) آناریتمی و( زنها از بیشتر مردها در) راست نیمکره فضایی آکولولیا چپ، نیمکره اعداد اگرافیای

 ساز چاره ریاضی به مربوط فعالیتهای بهبود در تواند می دوطرفی غلبه که گردد می مشخص ،بنابراین((چپ

 (.03 ص ،0312 آبادی، لطف از نقل هب ،0910 هاالهان،)باشد
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 توسط  بوده ضرب جدول یادسپاری و یادگیری در یار حساب آموزشی بسته تاثیر آزمایش در مقاله با عنوان

 پوستر، شامل ساخته، محقق آموزشی بسته نگاشته شده است شامل مهکامه حسینی, حسن رستگارپور

 آموزان دانش بین که است یابی ارزش های آزمون و ضرب های بازی افزار نرم تمرین، صفحه آموزشی، کتاب

 توزیع تهران پرورش و آموزش 5 منطقه در( آزمایش گروه) نفره 31 کالس یک از دبستان سوم پایه دختر

 گروه آموزان دانش نمرات میانگین بین که است آن از حاکی پژوهش این های داده تحلیل نتایج. گردید

 کارگیری به و است داشته وجود معناداری تفاوت یادسپاری در هم و یادگیری در هم گواه، گروه و آزمایش

  . دارد مثبت تاثیر ضرب جدول یادسپاری و یادگیری در شده طراحی آموزشی بسته

 تجزیه و تحلیل اطالعات

ششم بعد از جمع آوری اطالعات به تحلیل و تفسیر داده در مورد دالیل اختالالت ضرب دانش آموزان پایه    

 با استفاده از نمودار استخوان ماهی پرداختم :
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 عدم توجه و دقت

 عدم عالقه

 ای قبلضعف در پایه ه

 

 روش های نامناسب تدریس
 کمبود وقت

 معلم

 

 اولیای مدرسه

 کمبود امکانات در مدرسه

عدم روش 

مناسب 

تدریس ضرب 

در پایه های 

 قبل

اولیای دانش 

 آموز
 عدم توجه به وضعیت درسی 

 کارنکردن ضرب در منزل

 دانش آموزان

 

با توجه به نمودار باال متوجه می شویم که عدم عالقه دانش آموز به یادگیری ضرب ، عدم توجه والدین به 

وضعیت درسی دانش آموزان و  بیشترین دلیل اختالل یادگیری ضرب در این دانش آموزان به روش های 

 های قبل بر می گردد .نامناسب تدریس در پایه 

   پیشنهادی های حل راه

      از طریق نمایش خالق  شنیداری و دیداری حافظه تقویت و دقّت پرورش.   1

 خوب ابتدا در باید پس آوریم، خاطر به توانیمنمی نبینیم خوب را چیزی تا است معتقد( 0319) بیگی میرزا

 تمرکز. است الزم کنجکاوی و کامل ذهنی حضور ن،شنید خوب و دیدن خوب برای. دهیم آموزش را دیدن

 راه باید فقط باشد، دقت و تمرکز دارای تواندمی فردی هر و بوده اکتسابی بلکه نیست ارثی یا ذاتی حواس،
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 پرورش جهت الزم کارهایراه که آن مگر افتدنمی اتفاق مهم این و ببرد کار به بگیرد، یاد را آن روش و

 .گیرد قرار فرد ویرپیش تمرکز و دقّت

   هدفدار تمرینینمایشی و  هایبازی اجرای.   2 

 و اعتماد پذیری، مشارکت آموزان،دانش اجتماعی روابط بازی، در که است معتقد( 0311)خانیفضلی

 حل آموزی، تجربه مشاهده، چونهم یادگیری فرآیندهای رشد بازی،. شودمی تقویت تعاون یروحیه

 آموزان دانش برای را یادگیری همه، از مهمتر و کندمی تقویت آموزاندانش در را خالقیت و مسأله

 که، بودند کرده کسب را ایتجربه چنین نیز،( 0315)ابراهیمی و(  0311)رضوانی. سازدمی بخشلذّت

 . دارد آموزان دانش ریاضی درس یادگیری میزان در بسزایی تأثیر تخصصی، هایبازی اجرای

  ریاضی زنگ در نشاط و شادی ایجاد.   3  

 نقطه. است فضاسازی و مطلوب ارتباط ایجاد شروعی، هر یالزمه که است معتقد( 0311)خانیفضلی

. آورد وجود به آموزاندانش در نشاط و هدفمندی با توأم ایانگیزه تا دارد نیاز 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 چنین در هادل زیرا کنید؛ وداع را هاآن شدند، گریزان و تهی نشاط از هرگاه و بگذارید

 با که بود رسیده نتیجه این به خود، پژوهش انجام از پس نیز( 0311)عزیزخانی.« نیستند علم فراگیری

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

      ریاضی دروس در آموزاندانش خالقیت پرورش جهت ابتکاری هایطرح از استفاده. ۴

 و درخشان استعدادهای پرورش که، است عقیده این بر خود، تحقیق از حاصل نتایج در( 0312)کفاشی

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

 جوامع یهمه در را تمدن پیشرفت که هستند ها آن و هاست آن های کوشش مدیون گوناگون علوم عظیم
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 آینده از مثبتی تصاویر و دهیم پرورش را آموزان دانش تصور قدرت بتوانیم که آن برای. دارند عهده به بشری

 . دهیم پرورش را ها آن خلّاقیّت باید باشیم، داشته اقخلّ ی

        ها حل راه انتخاب  

 به رو، این از. داشت خاصی دقّت به نیاز گوناگون، پیشنهادی هایحل راه میان از حل راه چندین انتخاب

 بررسی را یابتدای یدوره ریاضی آموزش اهداف دیگر بار ها،حل راه انتخاب از قبل دیدم، شایسته و جا

 توان و قدرت به بستگی شد،می حاصل موجود وضعیت در که تغییری و موفقیت میزان شک، بدون. کنم

 راه میان از ابتدایی دوره ریاضی آموزش اهداف به توجّه و دقّت با اساس، این بر. داشت هاحل راه اثربخشی

 یکدیگر با که ها حل راه از بعضی ت،اس ذکر قابل. نمودم انتخاب را هاآن از برخی پیشنهادی، هایحل

 راه از کدام هر بطن در چنین، هم. نمودم ارائه حل راه یک قالب در و کرده ادغام هم در را، بودند مرتبط

 چرا. نداشت زمانی ترتیب نیز، هاآن انجام و بود شده نهفته ریاضی آموزش هدف چند یا یک زیر، هایحل

 :است زیر شرح به انتخابی های حل راه. بودند شده تنیده هم در و تبطمر یکدیگر به نوعی به کدام هر که

 نمایش بازی ضرب در کالس.       0 

 تایی 31آموزش ضرب بوسیله عملیات .       2 

 آموزش بوسیله شعر و ایفای نقش و نمایش.       3 

 آموزان؛ دانش در مثبت ی پنداره خود و خالقیّت ایجاد جهت دانریاضی کودکان انجمن تشکیل.       4 

 آنها کار کردم . با کالس از خارج های ساعت در  - 5

 کرده و در اختیار آنها قرار دادم . تهیه کارت آموزان دانش ضرب، هر تدریس برای  - 1
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 و ریاضی محتوای درك توانایی ایجاد جهت ریاضی عملی -علمی کارگاه به ریاضی کالس تبدیل.       1 

 :زیر های فعالیت انجام

 آموخته مفاهیم و ها مهارت کاربرد منظور به آموزان دانش توسط آموزشی کمک وسایل ساخت.      1-0 

 شده؛

 آموزان دانش عالیق و نیازها فردی، های تفاوت براساس تکالیف و عملکردی های فعالیت یارائه.   1-2 

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

  دروس سایر با

 با همراه( سنجی والدین و سنجی همسال سنجی، خود)  ای الیه روش به ها فعالیت یابی ارزش.   1-3

 پذیری؛ انتقاد یروحیه تقویت و اندیشیدن درست توانایی منظور به مناسب هایبازخورد یارائه

 شنیداری و دیداری ی حافظه تقویت و دقت پرورش منظور به هدفدار یتمرین های بازی انجام.   1-4 

 ها؛آن در نشاط وایجاد فراگیران

 ایجاد منظور به آموزان، دانش توسط ساز دست وسایل و عملکردی های فعالیت از نمایشگاه برگزاری.   1-5 

 . نیاز حد در تخمینی و ذهنی محاسبات انجام در توانایی ایجاد چنینهم ساز، دست وسایل ساخت به عالقه

 چگونگی انجام راه حل ها

 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، بسیار توجّه دنیازمن تحقیق، از نوع

 :باشدمی زیر شرح به آن گزارش که درآورم
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   بازی ضرب در کالس.  1 

 در همکارانم به و کرده تنظیم را جدولی تمرین، تا تدریس از فعالیت هر انجام برای آمادگی منظور به

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

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

 در نظر مورد اتنک نظر، مورد مفهوم و هدف با متناسب تدریس روش شده، یاد جدول از استفاده با. شدم می

 از مفهوم، هر تدریس برای. نمودم می مشخص را تدریس شروع ینقطه چنین،هم و تشخیصی ارزشیابی

 مثال بازی زیر روشی بود که برای آموزش جدول ضرب استفاده کردم. کردم، می استفاده خاصی روش

 "دسته کلید جادویی " نام بازی :    -الف 

   اجزاء ساخت

 رنگی یک تکه نخ     -

برگ کاغذ که ضرب اعداد یک رقمی در یکی از اعداد یک رقمی انجام شده و توسط حفاظ های 01     -

 برش خورده به شکل یک دسته کلید پرس و به هم وصل شده است . 

 اهداف اصلی طراحی بازی دسته کلید جادویی : 

 تسهیل یادگیری ضرب اعداد یک رقمی         -

 جریان یادگیری به روش استفاده از یک بازی آموزشجذاب نمودن          -
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 ضرورت واهمیت طراحی بازی ذکر شده : 

در کالس  آموزش ضرب اعداد یک رقمی یکی از مسائل مهمی است که دانش آموز به صورت مقدماتی      

ن مورد در که در ای کامل به یادگیری آن می پردازد . مواجه می شود و در کالس سوم به طور  با آن  دوم 

تجربه نشان داده بسیاری از دانش آموزان در یادگیری این مفهوم  پایه ششم به اجرا گذاشته می شود .

می نمایاند که معلم نیز نتواند به  را بیشتر  این مشکل زمانی خودش    . مشکل مواجه شده اند  ریاضی با 

 صورت مفهومی و دقیق ضرب را به دانش آموزان تفهیم نماید .

بسیاری از دانش آموزان نیز حوصله ندارند وقت زیادی را برای جدول ضرب صرف نمایند وبازی گوشی می    

موقعیتی عجله کند و به دانش  . معلم نباید در چنین  کنند که اقتضای سن کودك نیز همین می باشد 

ازی هایی که اهدافشان آموزش ، بلکه استمداد از وسایل آموزشی به ویژه ب  وارد بیاورد فشار زیادی  آموزان 

 به کودك است بهترین راه حل است .

از آن تا کنون مشاهده نشده  نمونه ای  ) که یک ابتکار جدید می باشد و    دسته کلید جادویی             

یک بازی  که  و از آن جا  دانش آموز منجر می شود  که به انگیزش  به شیوه ای طراحی شده است  است ( 

خود  ) بازی یک نوع فعالیت  به انجام آن بپردازد  خود به خود  دوست دارد  دانش آموز ب می شود محسو

کودك ضمن انجام آن کسب لذت می نماید در ضمن این که هدفی در آن نهفته است  به خودی است که 

 .). 

ضرب ها را به درستی پیدا در ضمن بازی با نخ و اعداد، دانش آموز تالش می نماید جواب هر یک از           

 نماید و در صورت موفقیت احساس خوبی به دست می آورد و با عالقه مندی به تکرار آن می پردازد .
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 :   مزایای استفاده از بازی جدول ضرب جادویی

برای   مادامی که دانش آموز با دوستانش به بازی می پردازد ایجاد رقابت می شود و کودك –  0        

 تشویق دوستانش واقع می شود . مورد  و در ضمن  را می نماید  خود  حداکثر تالش  وفقیت کسب م 

این بازی بسیار کوچک طراحی شده است و به آسانی قابلیت حمل و نقل دارد ، لذا دانش آموز  – 2        

، میهمانی ها  می تواند آن را در داخل کیف یا جیب خود بگذارد ودر فرصت های مناسب ، در جمع دوستان

 و ... از آن استفاده نماید .

 فعالیتی است که دانش آموز با ذوق انجام می دهد ودر نهایت به یاد گیری منجر می شود . – 3        

 روش بازی :

نخی  از  و با استفاده   ابتدا دانش آموز یک صفحه از کلید ها را از بقیه کلید ها بیرون می کشد              

در هر دسته کلید ضزب های اعداد یک رقمی در  .  بازی را دنبال می کند  دسته کلید وصل است  به که 

از  هر یک  جواب   سمت راست کلید ( در سمت چپ کلید نوشته شده است و در 01-0یکی از اعداد )

            مرتب نشده آمده است .  ضرب ها به صورت 

زائده جواب  و نخ را از زائده سئوال به  شروع نماید  ضرب  از اولین  ترتیب باید به  دانش آموز                 

سؤال بعدی را حل نماید و به همه پرسش ها پاسخ  درست وصل نموده و با چرخاندن نخ از پشت کلید ، 

در صورتی که همه جواب ها درست باشد شکلی منظم از نخ ها به وجود می آید  در پایان   .   درست بدهد

 ه در راهنمای بازی آمده استک
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  کالس در ضرب بازی -ب

 پرسیم می آنهاست به متعلق 2 ضرب که گروهی از:  کنیم عمل توانیم می صورت این به ضرب بازی برای

 می آموزان دانش از دیگر یکی بعد و تا 4 گوید می و شود می بلند است تا دو دو نام به که فردی( ؟2×2)

 ضرب این او نام که بعدی نفر( ؟2×3) گوید می آموز دانش ؟ تا چند پس پرسد می معلم ؟ تا 4 چرا گوید

  تا  چند روزی دارم مرغ یک  بازی اساس بر بازی این.)  یابد می ادامه ترتیب همین به ،و شود می بلند است

 (   کند می تقویت را شنیداری دقت فرایند و است شده طراحی گذارد می مرغ تخم

 تایی 33عملیات  آموزش بوسیله -2

 عملیات 31 با فقط ضرب جدول آموزش

 در وی اینکه ذکر شایان نکته. است، شده طراحی مایرز نانسی توسط ریاضی عمل 31 آسان برنامه این

 در آموزان دانش موفقیت میزان دارد، تجربه سال 23 یادگیری، های ناتوانی دارای آموزان دانش آموزش

 . است بوده العاده خارق برنامه این از استفاده

                                                                                                            کنید مالحظه زیر در را نمودار    

2  2 2 2 2 2 2 2 

×2 ×3 ×4 ×5 ×1 ×1 ×1 ×9  

3 3 3 3 3 3 3 

×3 ×4 ×5 ×1 ×1 ×1 ×9 

4 4 4 4 4 4 

×4 ×5 ×1 ×1 ×1 ×9 
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5 5 5 5 5 

×5 ×1 ×1 ×1 ×9 

1 1 1 1 

×1 ×1 ×1 ×9 

1 1 1 

×1 ×1 ×9 

1 1 

×1 ×9 

9 

×9 

 دیگر ی شیوه به یا

2x2=4 2x3=1 3x4=02 4x5=21 5x1=31 1x1=42 1x1=51

 1x9=12 

3x3=9 2x4=1 3x5=05 4x1=24 5x1=35 1x1=41 1x9=13  

4x4=01 2x5=01 3x1=01 4x1=21 5x1=41  1x9=54 
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5x5=25 2x1=02 3x1=20 4x1=32 5x9=45    

1x1=31 2x1=04 3x1=24 4x9=31     

1x1=49 2x1=01 3x9=21      

1x1=14 2x9=01       

9x9=10        

 کوتاه جلسه یک در) کنیم می حذف را صفرها و ها یک به مربوط عملیات تمام برنامه این آموزش در

 ده ضرب جدول ضمن در( کنیم می تدریس را 0× 0=0 و 1× 0=1 مثال برای یک و صفر عملیات تقویتی،

 گرفته فرا را آن تایی ده شمارش با یادگیری اولیه های سال در آموزان دانش زیرا کنیم نمی تدریس تایی

 که طور همان زیرا دهیم نمی آموزش( 3×2=1 و 2×3=1) را مشابه عملیات وانگهی( 01 و 21 و 31 و. )... اند

 سپارید، می خاطر به را سطر هر کمتر عملیات انجام با کنید، می مرتب شابهم اعمال بدون را عملیات

 عمل 31 با آموزش مجموع در یعنی. )رسانید می پایان به عمل یک با را نه( عدد) ضرب جدول سرانجام

 ( گیرد می انجام

 پیش و داده انجام دیگر طرف به جدول طرف یک از را عملیات که طور همان.  است این برنامه این ترفند

 . کنید می تنظیم پایین به باال از را عملیات حال عین در روید می

 می آنها به روزانه را عملیات 31 حاوی برگه کنند می ضرب جدول یادگیری به شروع آموزان دانش که زمانی

 می قرار وزانآم دانش اختیار در ها پاسخ با همراه را ضرب جدول برگه اول هفته در تقریباً. کنند پر تا دهم

 توانند می قطعاً آموزان دانش واقع در. کنند مراجعه پاسخ برگه به نیاز صورت در بیازمایند را خود تا دهیم

 دو ضرب عملیات تکمیل برای جدول این از سپس. کنند پر کامل طور به دوم هفته پایان تا را ضرب جدول
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 معموالً آن کردن حفظ که را عملیاتی 011 ضرب جدول که هنگامی. کنند می استفاده رقمی یک در رقمی

 آنان درچهره دهید نشان را عملیاتی 31 ضرب جدول سپس و بدهید نشان آموزان دانش به است ضروری

 از آموزان دانش و شود می کمتر ناکامی میزان. ببینید را تر آسان عملیات یادگیری تمایل و رغبت توانید می

 . شوند می متحیر ریاضی یادگیری در خود هوش

 :روش این ویژگیهای

 دانش نفس واعتمادبه درایجادانگیزه مهمی عامل ویژگی قراردارندهمین اول هادرستون ضرب اسانترین-0

 .اموزمیباشد

 .کمتردارد ضرب عامل خودیک ماقبل ستون به نسبت هرستون-2

 ضرب تعداد اما ستا قبل ازستون مشکلتر اگرچه هرستون که اند شده طراحی مشکل به ستونهاازاسان-3

 . است هاکمتر

 .است استفاده وقابل دردسترس جا همه-4

 .نیازدارد کمتری زمان به جدول این فراگیری-5

 .میابد کاهش تاحدزیادی درسی موجوددرکتاب باجدول درمقایسه واضطراب استرس-1

 .میگیرد اموزانجام دانش توسط ذهنی صورت به فرایندجابجایی-1

 .میشود بیان کلی صورت به عدددریک ویکعدددرصفر یک اموزش-1

  دست انگشتان از استفاده با باال به 5 اعداد ضرب آموزش
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 نظر در ضرب نماد دو جای به را خود دستان دو که گوییم می فراگیر به ضرب های نماد معرفی از بعد ابتدا

 از آن تعداد به بود بیشتر که چند هر بود بیشتر دست انگشتان تعداد یعنی 5 از نماد عدد چنانچه و گرفته

 می انجام دیگر دست با صورت همین به نیز را بعدی نماد عدد سپس ، خوابانیم می دست یک انگشتان

 دسته عنوان به دست هر در خوابیده انگشتان تعداد گوییم می و بندیم می آنها با قراردادی سپس ، دهیم

 انگشتان تعداد و دهند می تشکیل را ضرب دهگان مرق و شوند می جمع هم با که بود خواهند تایی ده های

 ده های دسته با را حاصل و کنیم می ضرب هم در را ها آن و بوده ها یکی ی دهنده نشان شده گرفته باال

 دست و هفت عدد حکم چپ دست مثال. آید می بدست ضرب حاصل و کنیم می جمع شده ذخیره تایی

 ، است دست یک انگشتان از تر بیش دوتا 1 عدد گوییم می حال(  1*9= 13) دارند را نه عدد حکم راست

 تا 4 نه عدد سپس و بود خواهد باال سمت به آن تای سه و خوابانیم می را چپ دست انگشتان از دوتا پس

 ، ماند می باال سمت به آن از یکی و خوابانیم می را راست دست انگشتان از تا 4 سپس است 5 از بیشتر

 11 یعنی تایی ده دسته 1 شود می که اند خوایده راست دست انگشت 4 و چپ تدس انگشت دو سپس

 شود می 3 اضافه به 11 نهایت در(  ایستاده های انگشت) 3 شود می کنیم می ضرب یک در را3 عدد سپس

13 

  انگشتان از استفاده با ضرب آموزش - 3

 مدرسه به رفتن از قبل را اعداد ضرب دولج فرزندتان دارید دوست که باشید والدینی دسته آن از شما شاید

 گاهی و کنید می عمل موفقیت با بسیار باشد برخوردار کافی حوصله از شما کودك که اوقات گاهی.  بیاموزد

 تا یک اعداد ضرب دقیقه دو عرض در فقط تا کنید پیگیری را زیر ی ساده مراحل.  بالعکس کامال هم اوقات

  دهید آموزش فرزندتان به 9 عدد در را ده

 . ام برگزیده مثال عنوان به را 1×  9 و 5×  9 ضرب دو آموزش این برای من
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 : کنید عمل ترتیب این به 5×  9 ضرب برای

 یکی یکی چپ سمت از که بخواهید او از و بچسبانید دستانتان به را فرزندتان دست دو هر کف ابتدا

 دست کوچک انگشت فرزندتان شمارشی انگشت اولین مسلما خب.  کند شمارش ترتیب به را انگشتانش

 . راست دست کوچک انگشت ، آن دهمین یعنی انگشت آخرین و باشد می چپ

 ترتیب به را دست انگشت پنج چپ سمت از ، کنید ضرب پنج در را نه باید که ضرب به توجه با حاال

 . بخوابانید را انگشت آن رسیدید پنجم انگشت به وقتی.  کنید شمارش

 قرار آن چپ سمت در دهگان و راست سمت در یکان که اعداد مکانی ارزش جدول گرفتن نظر در با حاال

 را یکان نقش پنجم انگشت راست سمت انگشتان و دهگان ، خوابیده انگشت چپ سمت انگشتان ، گیرد می

 45 که رو ینا از.  داریم انگشت پنج راست سمت در و چهل یعنی انگشت چهار چپ سمت در بنابراین.  دارد

 . 5×  9=  45 یعنی ، 45 شود می 5×  9 عدد ضرب حاصل پس 41+  5= 

 :کنید توجه دیگر مثال یک به

 به تا کنید شمارش ترتیب به را انگشتان چپ سمت از.  نگهدارید جلو به رو را دست کف 1×  9 ضرب برای

 . بخوابانید را آن سپس.  برسید هفتم انگشت

.  دارد وجود باز انگشت سه آن راست سمت در و شصت یعنی باز انگشت شش ، هفتم انگشت چپ سمت در

 .  1×  9=  13 بنابراین.  11+  3=  13 پس

 به نکردنی باور صورت به تواند می فرزندتان کوتاهی بسیار زمان مدت در بازی این مکرر انجام از پس

 . دهد ارائه مناسب ذهنی بازخورد زمینه این در شما سواالت
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 سال کتاب پایان در و شود می آغاز ای حرفه صورت به سوم پایه در اعداد ضرب آموزش ابتدایی مقطع در 

 . است گرفته صورت سازی زمینه مهم این برای اندك خیلی صورت به ابتدایی دوم

 آموزش بوسیله شعر و ایفای نقش -۴

فت و اشعار زیر را در گروه در کالس بعد از تشکیل یک گروه نمایش هر دانش آموز یک نقش خاص را گر

 نمایش با هم تمرین می کردیم.

 ضرب به صورت شعر آسان راحت

 دائیه مامان داداش                      تا چهار تائیه2دو 

 شیشه جوابش یعنی                    تا زد به شیشه 3دو

 رشته تو بابات ماشین                     تاهشته هشته 4دو 

 انگشت ده هستند هم با                     د هر دو مشتتاین 5دو 

 تمام دوازده پاسخ                    تا داریم امام 1دو 

 مسموم یا یاشهیدند                 تا چهارده معصوم 1دو  

 بلبل یه ش شاخه هر رو                       تا شانزده تا گل 1دو 

 دانا و ساله هیجده                     تا سن زهرا 9دو 

 نیستی تو و هست خدا                  تا بیست بیستی 01دو 

  

************ 

  شیشه جوابش یعنی                      تا زد به شیشه 2سه 

 ماهیه پلو نهار                    تا نه تائیه 3سه 

 تخداس نور دوازده                ماست  تا در قلب 4سه 

 رمضان پانزدهم                   روز احسان 5سه 

 دانا و ساله هیجده                          تا سن زهرا  1سه 

 انرمض یک و بیست                    تا قدرتش بدان 1سه 

 چاره داره کاری هر              تا بیست و چهاره 1سه 

 رجب فتموه بیست                  تا روزش عجب 9سه 
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 روزه و سال های ماه                تا هم سی روزه01سه 

 

******************         

 گل و است بهشت رمز              ذکر چهار قل 0چهار 

 تا هشت هشته           ماشین عموت تو دشته 2چهار 

 خداست نور دوازده            تا در قلب ماست 3چهار 

  فاضل و شدی دانا           صلتا شانزده حا 4چهار 

 تا بیست وچاره              ریاضی کاری داره ؟ 1چهار 

 دشته و باغ در بلبل           تا بیست وهشته 1چهار 

 نترسی ست تا دو و سی               تا حرف فارسی 1چهار        

 همیشه باشه یادت       تا بیست و شیشه   9چهار 

 پیامبر سالگی چهل              رهبرتا شد او  01چهار 

 

********************* 

 
 عباست ال تن پنج                 نور و صفاست 0پنج 

 انگشت ده هستند هم با                      تایند هر دو مشت 2پنج      

 رمضان پانزدهم               تا روز احسان 3پنج 

        تونیستی و هست خدا                    بیستی بیست تا 4 پنج     

 تا بیست وپنجه                    گل ها تو باغ ودشته 5پنج 

 تا عدد                       سی جز قران شود 31تا 1پنج 

        گنجه که نره یادت                  وپنجه سی تا 1 پنج             

 شد چهلم ماه دین                     تا شد اربعین 1پنج              

 فرصت طال و گنجه                  تا چهل و پنجه 9پنج              

 مدرسه بعد از نوروز               تا شد پنجاه روز 01پنج              

  



شاهده می باشد برای خرید فایل ورد و قابل فایل فقط برای ماین 

ویرایش این اقدام پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و 

 مان مراجعه کنید .پژوهشی اس

32 
 

 نمایش ضرب در کالس - 5

 می آنهاست به متعلق 2 ربض که گروهی از:  کنیم عمل توانیم می صورت این به ضرب  نمایش برای

 آموزان دانش از دیگر یکی بعد و تا 4 گوید می و شود می بلند است تا دو دو نام به که فردی( ؟2×2) پرسیم

 این او نام که بعدی نفر( ؟2×3) گوید می آموز دانش ؟ تا چند پس پرسد می معلم ؟ تا 4 چرا گوید می

 روزی دارم مرغ یک  بازی اساس بر بازی این.)  یابد می ادامه ترتیب همین به ،و شود می بلند است ضرب

 (   کند می تقویت را شنیداری دقت فرایند و است شده طراحی گذارد می مرغ تخم  تا  چند

بعد از اجرای روش های باال برای دانش آموزان کارت هایی در نظر گرفتم و روی آنها ضرب اعداد را نوشته و 

 ت ها را حفظ کنند .از انها خواستم تا این کار

 

 

 (2شواهد) مطلوب وضع توصیف

  بعد از اجرای راه حل ها به بررسی نتایج آن پرداختم :

 روش های کیفی – 1

 مشاهده : –الف 

این دانش آموزان  ابتدا از طریق پرسش به مشاهده جواب های دانش آموزان در یادگیری ضرب پرداختم .  

رقمی را آموخته بودند و برای پاخ دادن به پرسش های ضرب از به خوبی جدول ضرب و ضرب اعداد چند 

 هم سبقت می گرفتند .
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 مصاحبه با والدین – ب

در مصاحبه با والدین دانش آموزان آنها بیان کردند که فرزندانشان در منزل به به مطالعه ریاضی عالقه مند 

 ه تکرار می کنند .شده اند و کارت های آموزشی و شعرهای آموزشی ضرب را مدام در خان

 اطالعات کمی – 2

 امتحان عملکردی :  -الف 

برای سنجش مشکالت دانش آموزان در ضرب یک آزمون عملکردی از آنها فقط در مفاهیم ضرب برگزار 

 کرده و مشکالت این دانش آموزان را در ضرب در جدول یادداشت نمودم .

عدم یادگیری کامل مفاهیم  مشکل

 ساده ضرب

ی ضرب چند عدم یادگیر

 رقمی

تعداد دانش آموزان دارای 

 مشکل

0 2 
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با مشاهده جدول باال در می یابیم که تعداد دانش آموزان مشکل در در یادگیری ضرب بعد از اجرای راه حل 

 . ها کم شده اند

 اعتبار سنجی

و مدیر مدرسه و معاون مدرسه درخواست کردم  برای اعتبار سنجی از راه حل از معلمان کالس های دیگر  

تا به کالس من بیایند و خودشان ضرب ها را از دانش آموزان بپرسند . آنها بیان داشتند که از پیشرفت این 

 دانش آموزان رضایت داشتند .

 محدودیت :

 کمبود امکانات آموزشی - 0

 کمبود وقت - 2

 نتیجه گیری

 هر هدف با متناسب های فعالیت نوع و تدریس های روش تنوع: که رفت،گ نتیجه چنین توان می پایان در 

 به توجه. دارد بسزایی تأثیر ریاضی های فعالیت انجام به آموزان دانش مندی عالقه ایجاد در درس،

 نیز من باشد، می مؤثر آموزان دانش مشکالت حل در موجود، امکانات تمامی از استفاده و فردی های تفاوت

 به عملکردی های فعالیت و تکالیف ی ارائه برای که یافتم دست نتیجه این به طرح، ایاجر از پس

 در زیادی تأثیر نیز، آنان عالیق و نیازها گرفتن نظر در فردی، های تفاوت به توجه بر عالوه آموزان، دانش

 تقویت که افتمی دست نتیجه این به چنین هم. دارد آن ضرب و ریاضی درس به فراگیران نمودن مندعالقه

 بسزایی تأثیر هدفدار، های بازی قالب در آموزان، دانش توجه و دقت پرورش و شنیداری، و دیداری حافظه

 یادگیری ضرب در آنها دارد . افزایش در

 پیشنهادها

 برای تدریس ضرب باید راهکارهای زیر را در نظر گرفت :
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 و آموزش در برنده پیش نقش یکدیگر با موزانآ دانش و آموز دانش با معلم ارتباط توسعه و تقویت  -

 .دارد یادگیری

 .است ضروری و الزم بسیار ضرب تدریس در آموزشی های بازی هاو رسانه از استفاده - 

 .دارد اهمیت بسیار ریاضی درس پیشرفت در آموزان دانش تشویق - 

 آن در دانش آموزان دارد .استفاده از مفاهیم شعر و بازی در تدریس ضرب نقش بسزای در یادگیری  -

 .نکنیم فراموش ریاضی تدریس در را آن عمده نقش و نشویم غافل آموزان دانش درسی بندی گروه از - 

 ..است پیشرفت برای راهی مستقل طور به وفکرکردن کارکردن به آموزان دانش تشویق-

 به ضعیف آموزان دانش برای. شود می میسر بیشتر تمرین و تکرار طریق از آموز دانش ریاضی تقویت  -

 .نشود بسنده کالس اوقات

 ضعیف آموز دانش به رسیدگی بـرای بیشتری وقـت معلم باشد، کمتر کالس یک آموزان دانش تعداد اگر - 

 .داشت خواهد ریاضی در

 .باشد موثر ریاضی یادگیری پیشرفت در بیشتر تمرین و تکرار برای آموزان دانش والدین از گرفتن کمک  -

 مآخذ منابع 

 .فاطمی انتشارات شهریاری پرویز ترجمه پولیا، جرج ریاضی، خالقیت ـ0

 .فر دانش اضغر علی ـ جعفری اکبر علی ـ بهروش محمد ریاضی، تدریس روش ـ2

 .پرورش و آموزش وزارت به نشر ریاضی رشد مجالت ـ3

 .مرکز نشر ملکی، ناهید ترجمه 0991 دهه در مدرسه ریاضیات( 0911) ویلسون وب هاوسون ـ4
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 .ریاضی آموزش رشد مجله مدرسه ریاضیات مقدمات آموزش های روش بر نقدی مقاله ـ5

 .ریاضی آموزش رشد مجله مدرسه ریاضیات درسی برنامه محتوای تغییر زهرا، گویا ـ1

 .کرمانشاه کشوری، ریاضی آموزش کنفرانس دومین مقاالت مجموعه ـ1

 .مشهد کشوری، ریاضی آموزش کنفرانس پنجمین مقاالت مجموعه ـ1

 چیست؟ ریاضی آموزش اهداف مهدی، رحمانی، ـ9

 .ابتدایی آموزان دانش ریاضی یادگیری در ناتوانی غالرضا، تبریزی، ـ01

 .ریاضی آزمایشگاه هراتی، قدیری، ـ00

 

 

 

 

 


