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   مقدمه

 ارتباطات سابقه بي گسترش و اقتصادي عظيم تحوالت و تكنولوژي و علوم جانبه همه و سريع پيشرفتهاي

  .است ساخته مطرح را جديدي مسائل آن، دوم نيمه در ويژه به و بيستم قرن در بشري دانشهاي ديگر

 از صحيح درك داشتن بدون امروزي) محض( نظري گاه و فني -كاربردي علوم با جدي آشنايي واقع در

 و رشد و خالقيتها از توان مي چگونه صورت رايند. است محال واقع در و دشوار امري رياضيات مباحث

 است شده ديده مدارس سطح در بارها كه چرا داشت جانبه همه حمايتي آموزان دانش استعدادهاي باروري

 نظري علمي، مسئله يك زمينه در يا يابند مي دست جديدي مسائل و ها ايده به آموزان دانش از بعضي كه

 از يكي است رياضي تدريس دار عهده كه معلمي هر.شود نمي خاصي توجه نظرات اين به اما دارند جديد

 پيچيده مفاهيم و آموزشي اهداف بتواند تا باشد مي رياضي آموزشي هاي آسيب به بودن واقف او كار ضروريات

 موجودات با بازي شبكه وارد تر فعال را آنان و دهد انتقال آموزان دانش به تر ملموس و تر روشن را رياضي

 با يادگيرنده هاي ويژگي و مكان و زمان موقعيت درك و آموزشي محتواي تغيير از پس معلم.نمايد رياضي

  .آيد فائق موجود چالشهاي بر تواند مي آموزشي امر در بيشتري اطمينان و نفس به اعتماد

 فراگيري به خاطر اطمينان و خيال آسودگي با هايش خالقيت پرورش ضمنِ هم يادگيرنده صورت اين در

 خطير رسالت پس داد خواهد نشان را خود فعال شركت گروه، در باشد گروهي كار اگر و پردازد مي

 سازي دوباره رياضي، مفاهيم دهي شكل چگونگي يادگيرنده، شناخت واقع در رياضي تدريس متخصصان

  .است موجود معضالت بردن بين از سرانجام و رياضي مفاهيم

 تفكر لحاظ به چه و »فرهنگي تحول« منزله به رياضي تفكر ايجاد نظر از چه را رياضي درست آموزش

 تحول« منزله به مناسب وري بهره لحاظ به چه و »وابستگي عدم و سياسي تحول« منزله به منطقي

 نيازمند خود »بهينه وري  بهره« انساني هاي سرمايه به انساني نيروي تبديل واقع در آن نتايج كه »اقتصادي
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 به كافي حد به آموزش البته باشد مي اجتماعي بهينه اهداف راستاي در انگيزش و آموزش مهم عامل دو

 داشته كاربرد نتوانسته آموزش نداشته وجود انگيزه ايجاد چون اما شده داده مختلف هاي زمنيه در جامعه

 رقابت اين كه باشد مي نآموزا دانش پذير رقابت و رقابت به نياز رياضيات زمينه در انگيزش ايجاد براي.باشد

 اهداف به رسيدن براي راستا اين در شده منحرف خود درست مسير از آموزش و گرفته خود به ناسالم شكل

 دادن با و گرفت را خانوادگي هاي سرمايه اتالف جلوي تا نمود مناسب سازي فرهنگ ابتدا توان مي صحيح

 در نه آموزشي نظام شدن متحول و درست رساني العاط يك و ها خانواده و آموزان دانش به درست اطالعات

 سؤال اما . يابيم دست تري معقول و تر درست راهكارهاي به اي پايه و مبنايي تحولي بلكه حرف يك حد

 مي مند-عالقه رياضي درس به آموزان دانش از كمي ي-عده چرا كه، است آن باشد مي مطرح كه مهمي

 از بعضي چرا باشد؟ نمي بخش رضايت فراگيران اغلب ياضير درس يابي-ارزش نتايج چرا باشند؟

 درس اين تدريس در آموزگاران از بعضي چرا شوند؟ مي نگراني و اضطراب دچار رياضي زنگ در آموزان دانش

 هم پژوهشگران، از برخي كدامند؟ آن عوامل و چيست ها ناكامي اين دليل راستي به ندارند؟ چنداني موفقيت

 ميزان فعال و شاد محيطي ايجاد با توانستم چگونه« عنوان با كه پژوهي اقدام در) 1388(عزيزخاني چون

 داده انجام»  دهم؟ افزايش رياضي درس در را فاطمي شهيدين مدرسه سوم كالس آموزان دانش يادگيري

 افزايش و دشا محيط ايجاد با توان مي كه رسيد نتيجه اين به ، تحقيق گوناگون هاي روش از استفاده با بود،

 كه عاملي ترين مهم شك،-بي. داد افزايش رياضي درس در را آنان مندي عالقه ميزان آموزان، دانش در نشاط

 عالقه در آنان روش به مربوط دارد، بسزايي نقش ، رياضي تدريس در معلمان از برخي ناكامي يا موفقيت در

 بر. باشد مي آنان به درسي مطالب ارائه و گيزهان ايجاد چگونگي و شده ياد درس به آموزان دانش كردن مند

سوم  پايه آموزان-دانش مندي-عالقه افزايش هاي-كار-راه: « است اين حاضر پژوهي اقدام عنوان اساس، اين

 افزايش و انگيزه ايجاد آن، اصلي هدف و»  آن عملكردي هاي-فعاليت انجام  و رياضي درس به    دبستان

 فراگيران پيشرفت و آن عملكردي هاي فعاليت انجام و رياضي درس به نسبت شده ياد آموزان دانش در عالقه

 بر عالوه تا بود آن پي در تحقيق اين ديگر، سوي از. باشد مي نظر مورد درس كاغذي- مداد هاي آزمون در

 و رديعملك هاي آزمون انجام در نيز را آنان مهارت ميزان رياضي، درس به آموزان دانش مندي عالقه افزايش
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 در را رياضي مفاهيم كاربرد ميزان تا مداشت آن بر سعي چنين هم. مبخش ارتقا مدرسه، از خارج هاي فعاليت

 آموزان دانش موفقيت دروس، ساير با يادشده درس تلفيق دليل به و داده، افزايش فراگيران ي روزمره زندگي

  .   سازد پذير امكان نيز را ديگر هاي-درس يادگيري در

   مسأله بيان 

 چهارعمل اين يادگيري و است ما روزمره زندگي نياز مورد هميشه آن به مربوط اصلي عمل چهار و رياضي

 مي اتفاق ابتدايي سوم پايه در آن به مربوط جدول و ضرب يادگيري.باشد مي پذير امكان دوره دبستان در

 ميافتد او زندگي در نشده باز گرهي عمر آخر تا تقريباً مشكل شود دچار آن يادگيري در كسي اگر كه افتد

 اين اگر و نمايد حل را مسئله اين مكث باكمي شود مي مجبور رياضي مسائل با برخورد در هميشه كه

 و ماند مي آموزان دانش ذهن ماندني در ياد به و جالب اي خاطره عنوان به باشد همراه لذت با ها يادگيري

 از بعد و اند راآموخته علمي بازي با كه دانشمنداني بسا چه رود ينم ياد از باشد همرا خاطره با كه چيزي

 وسايل بسيار از استفاده با كه همكاراني بسيار چه و آمدند نائل مقام آن به ها خاطره آن يادآوري با مدتي

 ياد آموزان دانش به نشدني فراموش و عميق بصورت را مطالب اند توانسته آسان هاي روش و ساده

 و مكان و زمان به توجه با است بهتر و نيست پذير امكان روش يك با هميشه ادگيريي پس.دهند

 عملي بصورت را تدريس با بازي آنها خود زبان با و كرده تربيت را آموزان دانش…و اي منطقه خصوصيات

  .داد انجام

  )1 شواهد(  موجود وضع توصيف

خصوصاً در       زگار در مدارس ابتدايي استانسال خدمت در آموزش و پرورش بعنوان آمو    بنده با 

آموزگار كالس سوم  92 – 93كه اكثر در روستاها مشغول به تدريس بوده ام در سال تحصيلي      شهرستان

دانش آموز از پايه اول تا ششم بوده داراي يك مدير مستقل، سه معاون آموزشي،      داراي     دبستان 

نفر همكار خدماتي مي باشد. مدرسه ما در منتهي عليه شهر كيان  2زش و پرورشي، اجرايي، يك مربي ور

نفر دانش آموز پسر كه به صورت نيمه وقت  27نزديك جاده سراب كيان واقع است. كالس اينجانب داراي 
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داير مي گردد بوده. دانش آموزان كالس سوم ما در اكثر درسها در حد خوب و خيلي خوب بودند اما 

درس رياضي ضعف داشتند خصوصاً در يادگيري جدول ضرب كه پس از تدريس اين درس در متأسفانه در 

جلسه بعد نمي توانستند به سؤالها خوب جواب بدهند. بنابراين من تصميم گرفتم كه اين مشكل را از طريق 

است كه  اقدام پژوهي يعني پژوهش در عمل انجام دهم. حال با توجه به اينكه اقدام پژوهي داراي چرخه اي

  براي حل مسئله بوجود آمده بايد اين چرخه را انجام  داد.                           

  

  

  

  

  

  

  

         موجود وضع كيفي هاي شاخص. الف        

 نام به اي-دفترچه رياضي، درس به نسبت آموزان-دانش ي-عالقه ميزان از تر-بيش آگاهي منظور به      

 كه هنگامي و دادم اختصاص آموزي-دانش به را آن ورق هر و نموده تهيه رياضي هاي فعاليت ثبت

 مشاهده را آنان رفتار دقت، با دادند، مي انجام كالس در فردي و گروهي مختلف هاي فعاليت آموزان دانش

  :روز چند و ماه دو از بعد. كردم مي يادداشت و نموده

 چنين خود، پژوهشي --روزانه هاي يادداشت بررسي و رياضي زنگ رد آموزانم دانش هاي فعاليت ي-مشاهده با

 نشان رغبتي خود از رياضي درس به مربوط گروهي هاي فعاليت در شركت براي آموزان دانش:دريافتم

بازبيني فرايند 
 پژوهش

جمع آوري 
 داده

تجزيه و تحليل 
و تفسير داده 

 ها

به بحث 
گذاشتن يافته 
 هاي پژوهش

 ئلهبيان مس

 طرح پژوهشي
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 رياضي، درس عملكردي هاي فعاليت انجام در. نداشتند را كافي دقّت رياضي هاي تمرين انجام در. دادند نمي

 كمك وسايل به. نبودند كوشا چندان رياضي كتاب داشتن-نگه تميز در. كردند نمي همكاري خود دوستان با

  . نداشتند توجه رياضي تدريس هنگام آموزشي

 درس با رابطه در فرزندشان از مندي گله و كالسم، به آموزان دانش اولياي از بعضي مكرر مراجعات بررسي با

 ابراز رياضي درس به نسبت. بودند ناراضي شده ياد درس اغذيك- مداد هاي آزمون نتايج از:دريافتم رياضي

 با رياضي تكاليف. بود همراه اوليا نارضايتي و تأخير با منزل، در رياضي تكاليف انجام.كردند مي گي-عالقه-بي

  . شد مي انجام خود ترهاي-بزرگ كمك

 به نسبت: دريافتم رياضي درس به نسبت آنها ي-عالقه ميزان مورد در آموزان دانش از سنجي-نظر با

 كننده خسته رياضي زنگ آموزان دانش از تن چند از نقل به. نداشتند مثبتي نگرش رياضي درس يادگيري

  . بود

. دادند-نمي انجام دقت با را عملكردي هاي آزمون:  دريافتم رياضي آزمون از حاصل نتايج بررسي با چنين-هم

  . نبود بخش-رضايت چندان عملكردي هاي-آزمون نتايج. اشتندند عملكردي هاي آزمون انجام به اي-عالقه

 پيشرفت كارنامه در رياضي درس ارزيابي: دريافتم نيز ها آن گذشته سال تحصيلي پيشرفت كارنامه بررسي با

  . نبود بخش رضايت چندان آنان از برخي گذشته سال تحصيلي

: آمد دست به زير هاي-يافته نيز گذشته سال رانآموزگا ي-ويژه- نامه-پرسش پاسخ بررسي  با اين، بر عالوه

 سال در.  نداشتند چنداني رضايت ازآنان برخي رياضي هاي فعاليت انجام از نيز گذشته سال آموزگاران

. دادند نمي نشان خود از رغبتي رياضي درس مفاهيم يادگيري به نسبت آموزان-دانش از بعضي نيز گذشته

 هاي فعاليت و تكاليف آنان از برخي كه شد مشخص هم فراگيران قبل لسا كار-پوشه بررسي با چنين-هم

  . بودند نداده انجام دقت با را خود
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   موجود وضع كمي هاي شاخص. ب

 به كمي هاي شاخص قالب در قسمت اين در كه شد استفاده نيز ارقام و اعداد از موجود وضع تعيين براي

 درس كاغذي – مداد آزمون نتايج بررسي به متمركز ي مشاهده روش از استفاده با: گردد مي ارائه زير شرح

 آزمون سؤاالت ي همه آموزان،-دانش كل از نفر 2فقط: بود چنين آمده دست به نتايج. پرداختم رياضي

و  داده، پاسخ خوب، حد در نفر 4 و خوب بسيار حد در نفر 3! بودند داده انجام كامل و صحيح را، رياضي

 به توجه با و گذشت مي تحصيلي سال از كه ماه 3 از بعد متأسفانه،. بودند ضعيف و سطمتو حد در بقيه

  .   رسيد نمي نظر به قبول قابل امر اين شد، مي انجام كالس در كه زيادي تمرينات

   ها داده گردآوري

 شدن محرز از پس رياضي درس به نسبت آموزان دانش گي عالقه بي ايجاد در مؤثر عوامل شناسايي جهت

 ياد درس در آنان يابي-ارزش نتايج نبودن بخش رضايت و رياضي درس به آموزانم دانش گي عالقه بي مسأله

. نمايم اقدام ها داده آوري-جمع به مسأله، اين كننده-ايجاد علل  يا علت شناسايي براي گرفتم تصميم شده،

 عدم آموزان،-دانش براي تدريسم روش دننبو جذاب: مثالً بودم، كرده يادداشت خود براي را فرضياتي ابتدا

 مشكل كه دريافتم شد، ذكر كه طور-همان شده، انجام هاي بررسي با ولي. وغيره من به نسبت آنان ي-عالقه

 شده، ياد درس از آنان داوري-پيش حتي و قبل هاي سال به مربوط رياضي درس به نسبت آنان گي عالقه بي

 باشد، مي زمينه آن در الزم اّطالعات داشتن فعاليتي هر در موفقيت هر لعام كه، اين به توجه با. گرديد مي

 نيز را مسأله هاي حل راه بتوانم طريق اين از تا كنم، استفاده  ها داده گردآوري علمي هاي روش از بود الزم

 همين به. است تحقيق هاي داده كسب براي رايج ابزار از يكي نامه-پرسش كه،-اين به توجه با.      بيايم

 رياضي درس به نسبت آموزان دانش اغلب چرا نظرشما به: «نموده تنظيم سؤال اين با اي-نامه پرسش منظور

 از نفر 3 كه آموزشگاه در شاغل آموزگاران نفر 5و آموزان دانش اولياي از نفر 20اختيار در و »اند؟-عالقه-بي

 را ها پاسخ و آوري جمع را ها نامه--پرسش روز، چند از بعد. دادم قرار بودند، گذشته سال آموزگاران آنان،
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 مورد در آموزان دانش از نظرسنجي جهت چنين، هم) بود تكراري و مشترك ها پاسخ از برخي. (كردم بررسي

 آنان از مناسب هاي زمان در و كرده تنظيم را زير سؤاالت رياضي درس به آنان گي-عالقه-بي علت

 انجام به آموزان دانش از بعضي چرا ندارند؟ عالقه رياضي درس به آموزان دانش از بعضي چرا. پرسيدم مي

 آموزان دانش گي عالقه بي داليل مختلف، هاي كتاب ي-مطالعه با چنين،-هم اند؟-عالقه-بي رياضي فعاليت

 رياضي درس در آموزگاران از برخي تدريس روش و نوع: اوالً كه دريافتم،  چنين را رياضي درس به نسبت

 در آنان ناتواني به منجر رياضي، درس به آموزان دانش توجه و دقّت عدم: ثانياً. نيست درس هدف با ناسبمت

 و رغبت ميزان روزمره، زندگي در رياضي مفاهيم كاربرد با فراگيران آشنايي عدم: ثالثاً شود، مي تكاليف انجام

 شناسايي جهت ها داده تفسير- و-ليلتح- و-تجزيه با. دهد مي كاهش يادشده درس به را آنان ي-عالقه

 همكاران و اوليا هاي پاسخ آوري جمع از پس رياضي درس به آموزان دانش گي عالقه بي ايجاد بر موثر عوامل

 و معاونين مدير، با نظر تبادل مصاحبه، سؤاالت به آموزان دانش پاسخ بررسي نامه،-پرسش سؤاالت به

 در مؤثر عوامل كه دريافتم و پرداخته ها-پاسخ تفسير و تحليل و هتجزي به آنان، سال هاي قبل آموزگاران

 نبودن نشاط با. 1: بود زير شرح به اولويت ترتيب به رياضي درس به نسبت آموزان دانش گي عالقه بي ايجاد

 مثبت نگرش عدم(رياضي درس بودن مشكل. 3رياضي مفاهيم از بعضي شدن فراموش. 2رياضي كالس فضاي

 فرزندشان رياضي فعاليت وضعيت از اوليا اغلب آگاهي عدم. 4 رياضي درس يادگيري به نسبت آموزان-دانش

 عدم. 7رياضي تكاليف انجام بودن گير وقت. 6نياز-پيش مفاهيم يادگيري در شاگردان ضعف. 5كالس در

 هاي تفاوت هب آموزگاران از برخي توجه عدم. 8روزمره زندگي در رياضي مفاهيم كاربرد با فراگيران آشنايي

 بودن يكنواخت. 10آموزشي كمك وسايل نبودن جذاب. 9آموزان دانش به يكسان تكاليف ي-ارائه و فردي

 مطالب بررسي با چنين كالسهم هاي نيمكت و ميز نامناسب چيدمان.  11آموزگاران از برخي تدريس روش

 آموزان-دانش از بعضي توجه و دقّت عدم كه دريافتم گوناگون، منابع ي مطالعه طريق از آمده دست به

 در شده، نظر مورد درس هاي-فعاليت و تكاليف انجام در آنان ناتواني به منجر رياضي، مفاهيم تدريس هنگام

  . شود مي نيز آنان گي-عالقه-بي موجب نهايت
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    ها حل-راه ارائه جهت ها داده آوري گرد      

 در كه است پژوهي اقدام از اي-مرحله اطالعات، و ها-ادهد گردآوري كه است باور اين بر) 1384(اللهي سيف

 تالش مطلوب وضع به موجود وضع تبديل هدف با حل،-راه چند يا يك كردن پيدا جهت محقق آن،

 در رياضي، درس به نسبت آموزان دانش گي عالقه بي ايجاد در مؤثر عوامل شناسايي از پس بنابراين،. كند-مي

 جهت در مسأله، ي-كننده ايجاد عوامل نمودن برطرف ضمن گوناگون، هاي روش از استفاده با تا بودم آن پي

 اين بر. بردارم مؤثري گام نيز آن هاي فعاليت و رياضي درس به شده ياد آموزان دانش مندي عالقه افزايش

 با ات،اطالع و ها داده آوري-جمع به مجدداً مسأله، حل براي كارهايي-راه به يابي دست منظور به اساس،

  : باشد مي شرح بدين آن توضيح كه پرداختم علمي هاي روش از استفاده

   تر،-مفيد اطالعات كسب منظور به  مصاحبه. الف

 سؤاالت پرسيدم، مي آموزان دانش از داشتيم، آزاد وقت كه مختلف هاي زنگ در و كرده تنظيم را سؤال چند

 چگونه.      2 كنيم؟ نشاط با را رياضي كالس توانيم مي هايي روش چه با شما نظر به.      1: بود چنين

: بود چنين آموزان، دانش پاسخ از نمونه چند   كنيم؟ آسان و ساده را رياضي درس يادگيري توانيم مي

  . تدريس در شعر از استفاده و رياضي درس مفهوم با مرتبط زيباي تصاوير از استفاده

   مشاهده. ب 

 از برخي ها، آن پيرامون محيط و آموزان دانش با مستقيم ارتباط و رانهمكا كالس در حضور لحاظ به 

 بود، آزاد من وقت كه ورزش، هاي زنگ در كه طريق بدين. آوردم دست به مشاهده طريق از را، خود اّطالعات

 فعاليت و ايشان تدريس روش و رفتم مي ها آن كالس به و كردم مي هماهنگ مختلف هاي پايه در همكارانم با

 درس به نسبت آموزان دانش مندي عالقه ايجاد به منجر نظرم، به كه نكاتي و نموده مشاهده را آموزان دانش
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 يابي-ارزش و آموزان دانش توسط نقش ايفاي روش از استفاده: مانند كردم، مي يادداشت را شد، مي رياضي

  . تدريس شروع ي نقطه تعيين جهت تشخيصي

      -نامه پرسش. ج

 تري-گسترده ي-دامنه ابراز به تا دهد مي اجازه دهنده-پاسخ به پاسخ-باز ي-نامه-پرسش كه، اين به توجه با 

 مسأله، حل جهت مناسب هاي حل-راه كسب براي اوليا، از خواهي-نظر منظور به. بپردازد خود نظرات از

 آموزان دانش ي-ليااو تمامي اختيار در سپس نموده تنظيم را بود، زير سؤاالت شامل كه اي--نامه-پرسش

 هايي روش چه با شما نظر به.      1: بود گونه بدين سؤاالت. نمايند مكتوب آن در را خود نظرات تا دادم قرار

 رياضي درس وضعيت از آگاهي جهت.      2 باشيم؟ داشته شاداب و نشاط با رياضي كالس توانيم مي

: بود چنين نظرخواهي، نامه-پرسش به اوليا پاسخ از هنمون چند دهيد؟ مي پيشنهاد را هايي روش چه فرزندتان

 فعاليت دفتر در آموزان دانش كالسي فعاليت نتايج يادداشت ديوار، روي آموزان دانش هاي فعاليت نصب

 طراحي آموزشگاه، در شاغل همكاران ويژه نيز، ديگر بازپاسخ نامه-پرسش يك اين، بر عالوه. آنان رياضي

 كمك وسايل توان مي چگونه.      1: بود چنين نامه،-پرسش اين سؤاالت. دادم قرار انايش اختيار در و نموده

 منفي نگرش توان مي چگونه شما نظر به.      2 نمود؟ جذاب ومس پايه آموزان دانش براي را آموزشي

 مه،نا-پرسش به همكاران پاسخ از اي-نمونه برد؟ بين از رياضي درس يادگيري به نسبت را آموزان دانش

 عملكردي، تكاليف و ها فعاليت از استفاده آموزان، دانش توسط آموزشي كمك وسايل ساخت: بود چنين

  . رياضي مفاهيم از برخي تدريس در فكري بارش روش از استفاده

    مطالعه. د

 نمودم مشورت رياضي، درس به آموزان دانش كردن-مند-عالقه چگونگي مورد در محترم اساتيد از تن چند با

 به كه نكاتي نظر، مورد هاي كتاب ي-مطالعه و تهيه از پس. كردند معرفي زمينه، اين در هايي كتاب ايشان و

  .  گردد مي اشاره ها آن به پيشنهادي هاي حل-راه در كه نموده يادداشت را بود مفيد و مناسب نظرم
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  موضوع ادبيات    

 گرفتن نظر در با و نموده شناسايي رياضي درس با طهراب در را پژوهشگران و نظران صاحب آثار از برخي   

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

 بخش دو در ديگران، هاي يافته و پيشينه خصوص در را خود مطالعات و بررسي نتايج اساس، اين بر. نمايم

  . ام-مودهن ارائه عملي و نظري

   نظري پيشينه: الف

 نيز، نويسندگان و مؤلفان بين در. است انكار قابل وغير آشكار ما ي-همه بر رياضي به افراد نياز ضرورت

 ارزشمندي مطالب زندگي، در آن كاربرد و رياضي مفاهيم يادگيري ضرورت خصوص در كه كساني  فراوانند

  : گردد مي اشاره آنان از برخي به زير در كه اند،-درآورده تحرير ي-رشته به را

 از قبل رياضيات آموزش« عنوان تحت خود كتاب در وي. دارد دقّت و نظم بر زيادي تأكيد) 1380(مبيني

 با همراه عاليق، و استعدادها ها، توانايي شناخت به رياضيات تدريس با كه است داشته بيان چنين »دبستان

 و نظم پرورش با قطعاً ها، توانايي اين پرورش و رشد. يافت اهيمخو دست ها آن پرورش و رشد جهت در سعي

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

  . روزمره مسائل حل توانايي در دقّت و نظم ها، گيري تصميم ها، مسئوليت و ها بازي اجراي در رفتار، و گفتار

 تأليف »پيشرفته كشورهاي روش با دبستاني كودكان به رياضي آموزش« عنوان با كتابي ي--مطالعه از پس

 به پرداختن ضمن در و دارد تأكيد تدريس هاي-روش بر وي كه دريافتم) 1389( صفوي توسط شده

 رسيده نتيجه اين به آن، آموزش ي-زمينه در گوناگون هاي ديدگاه و رياضيات يادگيري در جديد تحوالت

 مطالعه، مورد كشورهاي با رياضي هاي مقوله و محتوا نظر از ايران مدارس در رياضيات آموزش كه است
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 گنجانده پيشرفته هاي كشور رياضي هاي كتاب در كه مطالبي اغلب كه، معني اين به. ندارد اي-عمده تفاوت

 پيشرفته هاي كشور رياضي درس هاي كتاب اما،. دارند وجود نيز ايران رياضي درسي هاي كتاب در اند،-شده

 بسيار ايران رياضي هاي كتاب از رياضيات آموزش فنون و ها روش و راهبردها رويكرد، هدف، انتخاب حيث از

  .    هستند تر-پيشرفته و تر-غني

  : عملي ي پيشينه. ب

 نكته، اين به توجه با. گردد مي اشاره عمل در هاي پژوهش نتايج و ها يافته عناوين، از برخي به بخش اين در

 به منجر آن هاي-فعاليت به نسبت مثبت نگرش داشتن و رياضي درس به آموزان-دانش دادن اهميت كه

 از بسياري توجه شود،-مي ها-آن در خالقيت و اجتماعي هاي-همكاري افزايش نفس، به اعتماد افزايش

.       اند-داده قرار پژوهش و تحقيق مورد را موضوع اين كه طوري به است، شده جلب مهم امر اين به آموزگاران

 »دبستاني آموزان-دانش رياضي عملكرد و شناختي تحول« عنوان تحت ميداني پژوهشي در) 1380(آريافر

 مناطق ابتدايي پنجم تا سوم هاي-پايه آموزان-دانش از) پسر 40 و دختر40(نفر 80 آن آماري ي-جامعه كه

 بررسي و رياضي مفاهيم يادگيري اهميت خصوص در بحث از پس است، بوده تهران شهر ي-گانه19

 آموزان-دانش كه اين به توجه با: داشت اظهار وي. يافت دست ارزشمندي نتايج به مختلف، هاي-نظريه

 و فعاليت با همراه آموزش به دوره اين در است الزم دارند، قرار عيني عمليات ي مرحله در ابتدايي ي-دوره

 مي مسائل، با عيني برخورد در آموزان-دانش صورت، اين در. شود داده اهميت ها-پديده و يااش با عمل

 بازآفريني را رياضي هاي-حل-راه و ها-فرمول تمرين، و تكرار از پس نهايت، در و كنند حل را ها-آن توانند

  .       نمايند

 دبستان پنجم پايه در رياضي درس به هعالق افزايش كارهاي-راه« عنوان با پژوهشي) 1385(زرندي ابراهيمي

 از استفاده: قبيل از مختلف كارهاي-راه اجراي از پس وي. است داده انجام »كرمان استان شاهد پسرانه

 آموزش فراگيران، بندي-گروه تدريس، فعال هاي-روش از استفاده مختلف، هاي-بازي جديد، هاي-فناوري

 به شده ياد آموزان-دانش مندي-عالقه بر عالوه توانست تشويق، از استفاده و ديگر دروس با رياضي تلفيقي
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١٥ 

 

 مختلف مدارس در ايشان كارهاي-راه اغلب.  دهد افزايش نيز را آنان امتحاني نمرات ميانگين رياضي، درس

 بعضي براي آن، تهيه و داشته نياز مختلفي هاي-رسانه به كه جديد فناوري از استفاده ولي. بود اجرا قابل

 ولي. نداشت وجود نظر مورد  هاي-رسانه نيز، ما آموزشگاه در. نبود اجرا قابل باشد، نمي پذير امكان مدارس

  .  نمود اجرا توان مي مختلف هاي-كتاب ي-مطالعه با و تغيير اندكي با را، ها-حل-راه بقيه

   تحقيق اهداف  

 گروهي طور به و يكديگر همكاري اب آموزان دانش آن، طريق از و است اجتماعي فرايند يك رياضيات آموختن

 توجيه توضيح، جمعي، گفتگوي راه از نيز يادگيري هاي فرصت و سازند مي را خود رياضي هاي مهارت و دانش

 پرداختن از كلي هدف اساس، اين بر) 20،ص1389 صفوي،( آيد، مي پديد مفهوم، و معنا ي درباره مذاكره و

 بيان به. است بوده رياضي درس هاي فعاليت انجام به آموزان دانش مندي-عالقه افزايش پژوهش، اين به

 درس مفاهيم يادگيري به آموزان دانش مندي عالقه ميزان طرح، اجراي از پس كه بود اين هدف تر، روشن

 درصد 23/19 از اوليا كمك بدون تكاليف انجام به مندي عالقه ميزان درصد، 40 به درصد 92/26 از رياضي

 و يابد افزايش درصد 70به درصد 07/23 از عملكردي هاي فعاليت انجام به مندي عالقه زانمي درصد، 50 به

 رياضيات كه اعتقاد اين با و. يابد كاهش صفر به درصد 76/30 از رياضي درس حذف به مندي عالقه ميزان

 است، فيدم و مؤثر اي وسيله گيري-تصميم توانايي رشد براي هم و انتقادي و خالق تفكر رشد براي هم

 نگرش ايجاد رياضي، مفاهيم عميق يادگيري رياضي، زنگ كردن نشاط با و جذاب: جمله از مقطعي اهداف

 پرورش مذكور، درس در آنان يابي-ارزش نتايج بهبود رياضي، درس يادگيري به نسبت آموزان دانش در مثبت

 زندگي در يادشده درس مفاهيم ربردكا توانايي ايجاد رياضي، هاي فعاليت و ها تمرين انجام در آنان دقت

 يادگيري طريق از انديشيدن درست توانايي فكري، نظم پرورش خالقيت، و ابتكار ي-قوه تقويت روزمره،

  . است بوده مدنظر نيز رياضي، مفاهيم
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١٦ 

 

    پيشنهادي هاي حل راه

 ها،-نامه-پرسش شده، انجام تحقيقات و مجالت ها، كتاب مطالعه طريق از الزم هاي-داده گردآوري از پس  

 تجربه تبادل ضمن پرداخته، ها آن تحليل و تجزيه به همكاران، كالس ي-مشاهده و آموزان-دانش با مصاحبه

  :يافتم دست زير پيشنهادي هاي-حل راه به همكاران با

         شنيداري و ديداري حافظه تقويت و دّقت پرورش.   1 

 خوب ابتدا در بايد پس آوريم، خاطر به توانيم-نمي نبينيم خوب ار چيزي تا است معتقد) 1389( بيگي ميرزا

 تمركز. است الزم كنجكاوي و كامل ذهني حضور شنيدن، خوب و ديدن خوب براي. دهيم آموزش را ديدن

 راه بايد فقط باشد، دقت و تمركز داراي تواند-مي فردي هر و بوده اكتسابي بلكه نيست ارثي يا ذاتي حواس،

 پرورش جهت الزم كارهاي-راه كه آن مگر افتد-نمي اتفاق مهم اين و ببرد كار به بگيرد، ياد ار آن روش و

  .گيرد قرار فرد روي-پيش تمركز و دقّت

    هدفدار تمريني هاي-بازي اجراي.   2 

 و اعتماد پذيري، مشاركت آموزان،-دانش اجتماعي روابط بازي، در كه است معتقد) 1386(خاني-فضلي

 حل آموزي، تجربه مشاهده، چون-هم يادگيري فرآيندهاي رشد بازي،. شود-مي تقويت عاونت ي-روحيه

 آموزان دانش براي را يادگيري همه، از مهمتر و كند-مي تقويت آموزان-دانش در را خالقيت و مسأله

 ،كه بودند كرده كسب را اي-تجربه چنين نيز،) 1385(ابراهيمي و)  1387(رضواني. سازد-مي بخش-لذّت

  . دارد آموزان دانش رياضي درس يادگيري ميزان در بسزايي تأثير تخصصي، هاي-بازي اجراي

   رياضي زنگ در نشاط و شادي ايجاد.   3  

 نقطه. است فضاسازي و مطلوب ارتباط ايجاد شروعي، هر ي-الزمه كه است معتقد) 1386(خاني-فضلي

. آورد وجود به آموزان-دانش در نشاط و هدفمندي با توأم اي-انگيزه تا دارد نياز خاص هنرمندي به شروع

 وديعه به ها-آن در را كمال و علم يافتند، نشاط ها-دل كه هنگامي: «گويد مي االنوار بهار از اقتباس با وي
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١٧ 

 

 ي-آماده حالتي چنين در ها-دل زيرا كنيد؛ وداع را ها-آن شدند، گريزان و تهي نشاط از هرگاه و بگذاريد

 با كه بود رسيده نتيجه اين به خود، پژوهش انجام از پس نيز) 1388(عزيزخاني.» يستندن علم فراگيري

  .داد افزايش رياضي، درس به را آموزان-دانش مندي-عالقه توان-مي شاد، محيط ايجاد

  

 دروس در آموزان-دانش خالقيت پرورش جهت ابتكاري هاي-طرح از استفاده. 4

       رياضي

 و درخشان استعدادهاي پرورش كه، است عقيده اين بر خود، تحقيق از اصلح نتايج در) 1382(كفاشي

 هاي پيشرفت كه هستند كساني خلّاق افراد كه چرا. است بوده مدارس هدف تاريخ، از اي دوره هر در خلّاق

 جوامع ي-همه در را تمدن پيشرفت كه هستند ها آن و هاست آن هاي كوشش مديون گوناگون علوم عظيم

 آينده از مثبتي تصاوير و دهيم پرورش را آموزان دانش تصور قدرت بتوانيم كه آن براي. دارند عهده به بشري

  . دهيم پرورش را ها آن خلّاقيت بايد باشيم، داشته خلّاق ي

 كه را زير هاي-فعاليت آموزان، دانش در مسئله حل توانايي وافزايش خلّاقيت پرورش منظور به و اساس اين بر

  : نمودم پيشنهاد را باشد، مي قبل هاي-سال در خود بياتتجر حاصل

 تر-بيش ي-عالقه و انگيزه ايجاد و خالقيت دقّت، پرورش منظور به دان رياضي كودكان انجمن تشكيل

 فعاليت كنترل و نظارت بر عالوه تا شود تشكيل انجمني ها،-فعاليت صحيح انجام به نسبت آموزان-دانش

 نيز رياضي تكاليف و ها فعاليت نوع ي-كننده تعيين حتي و سؤال چند طراح گاهي ديگر، آموزان-دانش

 از قبل البته. شوند افتخاري معلم شان، دوستان به آموزش جهت توانند-مي انجمن اين اعضاي. باشند

  .   شوند آشنا خود وظايف با آنان تا نموده تنظيم معين هاي شاخص با قراردادي انجمن، اعضاي انتخاب
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١٨ 

 

         ها حل راه خابانت  

 به رو، اين از. داشت خاصي دقّت به نياز گوناگون، پيشنهادي هاي-حل راه ميان از حل راه چندين انتخاب

 بررسي را ابتدايي ي-دوره رياضي آموزش اهداف ديگر بار ها،-حل راه انتخاب از قبل ديدم، شايسته و جا

 توان و قدرت به بستگي شد،-مي حاصل موجود توضعي در كه تغييري و موفقيت ميزان شك، بدون. كنم

 راه ميان از ابتدايي دوره رياضي آموزش اهداف به توجه و دقّت با اساس، اين بر. داشت ها-حل راه اثربخشي

 يكديگر با كه ها حل راه از بعضي است، ذكر قابل. نمودم انتخاب را ها-آن از برخي پيشنهادي، هاي-حل

 راه از كدام هر بطن در چنين، هم. نمودم ارائه حل راه يك قالب در و كرده دغاما هم در را، بودند مرتبط

 چرا. نداشت زماني ترتيب نيز، ها-آن انجام و بود شده نهفته رياضي آموزش هدف چند يا يك زير، هاي-حل

  :است رزي شرح به انتخابي هاي حل راه. بودند شده تنيده هم در و مرتبط يكديگر به نوعي به كدام هر كه

  ؛... و تكويني يابي-ارزش تدريس، روش تعيين تشخيصي، يابي-ارزش منظور به جدولي تنظيم.       1 

 به رساني اطالع جهت رياضي درس در آموزان دانش عملكردي هاي فعاليت يابي-ارزش فرم تنظيم.       2 

  اوليا؛

  ؛ رياضي هاي فعاليت مانجا از دروني لذّت و انگيزه ايجاد جهت ژتوني تشويق.       3 

  آموزان؛ دانش در مثبت ي پنداره خود و خالقيت ايجاد جهت دان-رياضي كودكان انجمن تشكيل.       4 

 و رياضي محتواي درك توانايي ايجاد جهت رياضي عملي - علمي كارگاه به رياضي كالس تبديل.       5 

  :زير هاي فعاليت انجام

 آموخته مفاهيم و ها مهارت كاربرد منظور به آموزان دانش توسط زشيآمو كمك وسايل ساخت.      5-1 

  شده؛



 

 4فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط اين فايل 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

١٩ 

 

 آموزان دانش عاليق و نيازها فردي، هاي تفاوت براساس تكاليف و عملكردي هاي فعاليت ي-ارائه.   5-2 

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

) سنجي والدين و سنجي همسال سنجي، خود(  اي اليه روش به ها فعاليت يابي ارزش.   3-5 دروس ساير با

  پذيري؛ انتقاد ي-روحيه تقويت و انديشيدن درست توانايي منظور به مناسب هاي-بازخورد ي-ارائه با همراه

 شنيداري و ديداري ي ظهحاف تقويت و دقت پرورش منظور به هدفدار تمريني هاي بازي انجام.   5-4 

  ها؛-آن در نشاط وايجاد فراگيران

 ايجاد منظور به آموزان، دانش توسط ساز دست وسايل و عملكردي هاي فعاليت از نمايشگاه برگزاري.   5-5 

  .   نياز حد در تخميني و ذهني محاسبات انجام در توانايي ايجاد چنين-هم ساز، دست وسايل ساخت به عالقه

   ها حل راه به خشيب اعتبار  

 ي-همه. باشد-مي پژوهي اقدام يك بخش ترين-مهم ها،-حل-راه اجراي انتخابي هاي-حل راه اجراي 

 اين در ها-كار-راه اجراي كه جا-آن از. دارد مؤثر هاي حل-راه اجراي به بستگي پژوه اقدام زحمات و ها-تالش

 اجرا به فراوان، نظر دقّت با را، ها-حل-راه تك تك تا شدم آن بر بود، بسيار توجه نيازمند تحقيق، از نوع

  :باشد-مي زير شرح به آن گزارش كه درآورم

    غيره و تدريس روش تعيين تشخيصي، ارزشيابي منظور به جدولي تنظيم.  1 

 در همكارانم به و كرده تنظيم را جدولي تمرين، تا تدريس از فعاليت هر انجام براي آمادگي منظور به

 و كرده چاپ را آن تغيير، اندكي با سپس كردند، استقبال جدول اين از نيز ايشان نمودم، ارائه ديگر هاي پايه

 حاضر كالس در كامل آمادگي و آگاهي با بعد نمودم، مي تكميل را مذكور جدول ابتدا فعاليتي، هر از قبل

 در نظر مورد نكات نظر، مورد مفهوم و هدف با متناسب تدريس روش شده، ياد جدول از استفاده با. شدم مي

 از مفهوم، هر تدريس براي. نمودم مي مشخص را تدريس شروع ي-نقطه چنين،-هم و تشخيصي ارزشيابي

  مثال بازي زير روشي بود كه براي آموزش جدول ضرب استفاده كردم. كردم، مي استفاده خاصي روش
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٢٠ 

 

 "دسته كليد جادويي " نام بازي :   

     اجزاء ساخت

  يك تكه نخ رنگي          -

برگ كاغذ كه ضرب اعداد يك رقمي در يكي از اعداد يك رقمي انجام شده و توسط حفاظ هاي 10          -

  برش خورده به شكل يك دسته كليد پرس و به هم وصل شده است . 

  اهداف اصلي طراحي بازي دسته كليد جادويي : 

  تسهيل يادگيري ضرب اعداد يك رقمي          -

  جذاب نمودن جريان يادگيري به روش استفاده از يك بازي آموزش          -

  ضرورت واهميت طراحي بازي ذكر شده : 

در كالس  آموزش ضرب اعداد يك رقمي يكي از مسائل مهمي است كه دانش آموز به صورت مقدماتي       

ازد . تجربه نشان داده كامل به يادگيري آن مي پرد مواجه مي شود و در كالس سوم به طور  با آن  دوم 

اين مشكل زماني    . مشكل مواجه شده اند  بسياري از دانش آموزان در يادگيري اين مفهوم رياضي با 

مي نماياند كه معلم نيز نتواند به صورت مفهومي و دقيق ضرب را به دانش آموزان تفهيم  را بيشتر  خودش 

  نمايد .

حوصله ندارند وقت زيادي را براي جدول ضرب صرف نمايند وبازي  بسياري از دانش آموزان نيز              

موقعيتي عجله كند و به  . معلم نبايد در چنين  گوشي مي كنند كه اقتضاي سن كودك نيز همين مي باشد 

، بلكه استمداد از وسايل آموزشي به ويژه بازي هايي كه اهدافشان   وارد بياورد فشار زيادي  دانش آموزان 

  به كودك است بهترين راه حل است .آموزش 
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از آن تا كنون مشاهده نشده  نمونه اي   ( كه يك ابتكار جديد مي باشد و    دسته كليد جادويي              

يك بازي  كه  و از آن جا   دانش آموز منجر مي شود  كه به انگيزش  به شيوه اي طراحي شده است  است ) 

خود به  ( بازي يك نوع فعاليت   به انجام آن بپردازد   ود به خود خ كودك دوست دارد  محسوب مي شود 

  كودك ضمن انجام آن كسب لذت مي نمايد در ضمن اين كه هدفي در آن نهفته است .).  خودي است كه 

در ضمن بازي با نخ و اعداد، دانش آموز تالش مي نمايد جواب هر يك از ضرب ها را به درستي پيدا            

  در صورت موفقيت احساس خوبي به دست مي آورد و با عالقه مندي به تكرار آن مي پردازد .نمايد و 

  

  :   مزاياي استفاده از بازي جدول ضرب جادويي

براي    مادامي كه دانش آموز با دوستانش به بازي مي پردازد ايجاد رقابت مي شود و كودك –  1         

  تشويق دوستانش واقع مي شود .  مورد  و در ضمن  نمايد را مي  خود  حداكثر تالش  كسب موفقيت  

اين بازي بسيار كوچك طراحي شده است و به آساني قابليت حمل و نقل دارد ، لذا دانش آموز  – 2         

مي تواند آن را در داخل كيف يا جيب خود بگذارد ودر فرصت هاي مناسب ، در جمع دوستان ، ميهماني ها 

  ده نمايد .و ... از آن استفا

  فعاليتي است كه دانش آموز با ذوق انجام مي دهد ودر نهايت به ياد گيري منجر مي شود . – 3         

  روش بازي :

نخي  از  و با استفاده    ابتدا دانش آموز يك صفحه از كليد ها را از بقيه كليد ها بيرون مي كشد               

در هر دسته كليد ضزب هاي اعداد يك رقمي در   .  ال مي كند بازي را دنب به دسته كليد وصل است   كه 
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از  هر يك  جواب   سمت راست كليد ) در سمت چپ كليد نوشته شده است و در 10-1يكي از اعداد (

              مرتب نشده آمده است .  ضرب ها به صورت 

زائده جواب  و نخ را از زائده سئوال به  د شروع نماي ضرب   از اولين  بايد به ترتيب  دانش آموز                  

سؤال بعدي را حل نمايد و به همه پرسش ها پاسخ  درست وصل نموده و با چرخاندن نخ از پشت كليد ، 

در صورتي كه همه جواب ها درست باشد شكلي منظم از نخ ها به وجود مي آيد  در پايان   .    درست بدهد

  كه در راهنماي بازي آمده است

  

  

  )2شواهد( مطلوب وضع صيفتو

 به اي-عالقه تحصيلي سال اوايل در آموزان-دانش شد، اشاره موجود وضع توصيف بخش در كه همانطور 

 شده ياد درس ارزيابي نتايج در منفي تأثير امر اين و نداشتند آن به مربوط هاي-فعاليت و رياضي درس

 اجراي از پس و شده ياد تحصيلي سال پايان به مربوط كه مطلوب وضع يعني قسمت اين در اما. بود گذاشته

  : گردد-مي ارائه زير شرح به كمي و كيفي هاي شاخص قالب در حاصله نتايج باشد،-مي ها-حل-راه

 خود، ي-روزانه هاي يادداشت بررسي با تحصيلي سال اواخر در مطلوب وضع كيفي هاي شاخص. الف

 اسفند دي، هاي-ماه در كاغذي-ـ-مداد هاي-آزمون ررسيب و آموزان دانش عملكردي هاي فعاليت ي-مشاهده

 سؤاالت به اوليا پاسخ بررسي مصاحبه، سواالت به آموزان-دانش پاسخ بندي جمع ارديبهشت، و

 درس پيشرفت و آموزان دانش رياضي وتكاليف ها فعاليت انجام چگونگي مورد در نظرسنجي ي-نامه-پرسش

 و رياضي كار-ي-پوشه از بازديد هنگام همكاران، از تن چند خوردباز بررسي  طرح احراي از پس يادشده،

 دانش هاي فعاليت مورد در همكاران، از تن چند نظر بررسي چنين هم آموزان-دانش عملكردي هاي-فعاليت

 كار پوشه كالس، از بازديد از بعد آموزشگاه محترمه مدير بازخورد بررسي نمايشگاهو از بازديد هنگام آموزان،



 

 4فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط اين فايل 

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٢٣ 

 

 ـ مداد آزمون نتايج. 1: كه گرديد نظرمالحظه مورد درس كاغذي - مداد هاي آزمون و ها فعاليت ي،رياض

. 2. باشد-مي رياضي درس در آموزان-دانش بسيارخوب پيشرفت نشانگر و بوده قبول قابل كاغذي

 ي-عالقه آن هاي-فعاليت و رياضي درس به. 3. دارند را الزم دقت رياضي تكاليف انجام در آموزان-دانش

 دقت به را عملكردي هاي-فعاليت. 5. هستند راضي كاغذي ـ مداد آزمون نتايج از. 4. دهند-مي نشان وافري

 تا. 7. دهند-مي انجام اوليا از گرفتن كمك بدون را رياضي آموزان،تكاليف دانش تر-بيش. 6. دهند-مي انجام

. اند-داشته نگه مرتب و تميز را، خود هاي-يتفعال ثبت دفتر. 8. هستند آشنا دانان-رياضي زندگي با حدودي

 ي-روحيه با. 10. دهند-مي نشان زيادي عالقه رياضي درس به مربوط آموزشي كمك وسايل ساخت به. 9

 رياضي درس پيشرفت از آموزان-دانش اولياي. 11. شوند-مي حاضر رياضي عملي -علمي كارگاه در شاد،

 انجام در. 13. هستند آشنا زيادي حدودي تا زندگي در رياضي بردكار با. 12. كنند-مي خرسندي ابراز آنان

 يكديگر به رياضي هاي-فعاليت انجام هنگام. 14. دهند-مي ارائه نو هاي-ايده رياضي، تكاليف و ها-فعاليت

  . كنند-مي كمك

  مطلوب وضع كمي هاي شاخص. ب

 به كمي هاي شاخص قالب در قسمت اين در كه شد استفاده نيز ارقام و اعداد از مطلوب وضع تعيين براي 

 روزانه هاي يادداشت بررسي و مصاحبه سواالت به آموزان-دانش پاسخ بررسي از س: گردد مي ارائه زير شرح

 افزايش به آموزان، دانش هاي فعاليت از باز، ي مشاهده روش از استفاده با و طرح اجراي زمان طول در خودم

 مجموع از زيرا. بردم پي شده ياد درس در فراگيران ارزيابي سطح ارتقاي و رياضي درس به آنان مندي-عالقه

 رياضي مفاهيم يادگيري به مند-عالقه تعداد كمي شد معلوم آنان با مصاحبه از پس كالس، آموزان-دانش

 آيا. 2 بخوانيم؟ رياضي هاي دانستني آزاد وقت در داريد دوست آيا. 1: بود چنين مصاحبه سؤاالت. اند-شده

 ي-مشاهده با چنين،-هم كنيم؟ تمرين و بررسي را رياضي مفاهيم اضافي، هاي-وقت در موافقيد

تعداد  كه شد مشخص مربوطه، ليست چك بررسي و رياضي درس در فراگيران عملكردي هاي-فعاليت

. هندد-مي انجام را مذكور هاي-فعاليت دقت با و هستند عملكردي هاي-فعاليت انجام به مند-عالقه بيشتري
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. كنند-مي دقتي-بي كمي ها-فعاليت از بعضي انجام در ولي اند-شده مند-عالقه نيز آموزان-دانش بقيه البته

 آموزانم،-دانش مجموع از كه دريافتم سنجينيز نظر ي-نامه-پرسش به اوليا پاسخ بررسي با راستا، اين در

 خودشان شاگردان اغلب البته. هندد مي انجام  را شان تكاليف خود اولياي كمك بدون منزل، در نيمي

 به را منزل هاي-فعاليت و تكاليف كمكي، گونه هيچ بدون تعداد اين ولي دهند-مي انجام را منزل تكاليف

 و همكاران از تن چند توسط فراگيران كار ي-پوشه بررسي با اين، بر عالوه. دهند-مي انجام دقت با و خوبي

 انجام را ها-فعاليت عالقه با آموزان-دانش كه داشتند اظهار چنين انآن شده،  انجام هاي-فعاليت ي-مشاهده

 درس در فراگيران عميق يادگيري بيانگر رياضي، درس به آنها ي-عالقه افزايش بر عالوه امر، اين. اند-داده

  .        باشد-مي نيز شده، ياد

  

   حاضر پژوهش انجام از حاصل نتايج

 رياضي درس به دبستانسوم  آموزان-دانش مندي عالقه افزايش كارهاي-راه آن، عنوان كه حاضر تحقيق در 

 يادگيري به مندي-عالقه بر عالوه آموزان،-دانش تر بيش است، بوده آن، عملكردي هاي-فعاليت انجام و

 از زيادي ي-عالقه نيز، عملكردي هاي-فعاليت انجام به اوليا، كمك بدون تكاليف انجام و رياضي مفاهيم

 خالقيت قدرت از و شده برخوردار خوبي دقت از ها،-فعاليت انجام در كه آن ضمن دهند،-مي شانن خودشان

 كاغذي، -مداد هاي آزمون از آمده دست به نتايج. كنند-مي استفاده زيادي حدودي تا نيز خود نوآوري و

 فراگيران ساز دست يلوسا و ها فعاليت نمايشگاه از همكاران بازديد آموزان،-دانش اولياي و همكاران نظرات

 به رسيدن در طرح اين مطلوبيت گواه آموزشگاه محترم مدير توسط آنان، رياضي كار ي-پوشه بررسي و

  .    باشد مي نظر مورد هدف

 هر هدف با متناسب هاي فعاليت نوع و تدريس هاي روش تنوع: كه گرفت، نتيجه چنين توان مي پايان در 

 در كه-طور همان. دارد بسزايي تأثير رياضي هاي-فعاليت انجام به آموزان دانش مندي-عالقه ايجاد در درس،

 كرده اجرا نظر مورد هدف به رسيدن جهت را كارهايي راه پژوهشگران، از هريك شد، اشاره كارها راه اجراي
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 بود رسيده نتيجه اين به خود پژوهش در) 1388(آقايي چون هم. بودند يافته دست مطلوبي نتايج به و بودند

 مؤثر آموزان-دانش مشكالت حل در موجود، امكانات تمامي از استفاده و فردي هاي تفاوت به توجه كه

 هاي فعاليت و تكاليف ي-ارائه براي كه يافتم دست نتيجه اين به طرح، اجراي از پس نيز من باشد،-مي

 تأثير نيز، آنان عاليق و نيازها گرفتن نظر در فردي، هاي تفاوت به توجه بر عالوه آموزان، دانش به عملكردي

 نتيجه اين به چنين هم. دارد آن هاي-فعاليت انجام و رياضي درس به فراگيران نمودن مند-عالقه در زيادي

 هاي بازي قالب در آموزان، دانش توجه و دقت پرورش و شنيداري، و ديداري حافظه تقويت كه يافتم دست

  .   دارد رياضي درس عملكردي هاي فعاليت انجام به آنان مندي عالقه افزايش در بسزايي تأثير هدفدار،
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