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 درس ریاضی  دردبستانی  آموزدانشتوجهی و کمعالقگی بیدر بهبود گیری از روش بازی، بهره

 

 2، علی شیروانی شیری0راحله سادات نبوی زاده
 01/01/99پذیرش:                                                             2/8/99دریافت:   

 کیدهچ

ر پژوهشگواقع در ناحیه یک شیراز انجام شده است.  یدر پایه سوم دبستان 98-0291پژوهی حاضر در سال تحصیلی 

جه بوده توعالقه و بیتنها نسبت به درس ریاضی بیکه  است هآموزی در ارتباط بوددوره کارورزی با دانشر طول د

لکردی های عمبخش نبودن نتایج آزمونهای درس ریاضی و رضایتتوجهی او در انجام فعالیتعالقگی و بیو این بی

ن های آعالقمندی او به درس ریاضی و انجام فعالیتتحقیق، افزایش میزان این هدف از انجام او مشهود بوده است. 

و کارنامه  کاراساس، پژوهشگر با استفاده از منابع گوناگون مانند بررسی پوشهایندر درس موردنظر بوده است. بر

 آوری اطالعات پرداخت.به جمع نظران،و مرور دیدگاه صاحب تحصیلی او، مصاحبه با آموزگار، مصاحبه با والدین

ه حل پیشنهادی پرداخت. سپس ببه ارائه راه ،ها جهت شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد مسالهاز تجزیه و تحلیل داده بعد

 اقدام نمود. است، نآسنجی ریاضی و اعتبارمفاهیم  موزشآحل پیشنهادی که استفاده از روش بازی در اجرای راه

ی جذاب و متنوع و از آن جمله روش بازی، عالوه بر تعمیق هانتایج پژوهش حاکی از آن است که استفاده از روش

 تر را نیز افزایش می دهد.ی آنان به یادگیری بیشیادگیری مفاهیم ریاضی در فراگیران، انگیزه

 دبستان.  آموز، دانشپژوهی، ریاضی، بازیاقدام واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 برای خالق و شاد محیط یک بتواند باید معلم .است کالس محیط یادگیری، بر موثر عوامل مهمترین از یکی

 اساس که شوندمی موجب را رفتاری تعامالت کالس، در موزانآدانش و معلم توان و عالقه .فراهم نماید یادگیری

 (.0298الهی، شیری، نوروزی، نعمت)شیروانی آورندمی وجود به یادگیری را-یاددهی فرآیندهای

هنگامی به خوبی و به است که های عالی ذهن به عنوان اساس همه فعالیتیکی از فرآیندهای ذهنی و  ادراک

 ،توان گفت که دقت یا توجهپس می .سهولت صورت خواهد گرفت که تمرکز و دقت در شخص وجود داشته باشد

ه از نوع حسی باشد و چه این ادراک به باور فیلسوفان نامداری چون مالصدرا و هوسرل چ مقدم بر ادراک است.

گیرد )حسینی ذهن صورت می ی و ادراک انسان توسطیافتد. یعنی شناساالی و حتی عقلی، در بستر ذهن اتفاق مییخ

ه یکی دیگر از فرآیندهای ذهنی است که توجه به عنوان کانال ورودی آن نقش (. حافظ0291شاهرودی، اسکندری، 

رود ولی اگر اطالعات به شود و اگر به آن توجه نشود از بین میمدت میاهاساسی دارد. اطالعات وارد حافظه کوت

واهد ماند. عالوه بر ادراک و حافظه، یادگیری دلیلی مورد توجه قرار گیرد، حداقل برای مدت کوتاهی در خاطره خ

نسبت  ، به همانمتمرکز کندد را بیشتر روی موضوعی شخص حواس خو نیز مشروط بر تمرکز دقت است. زیرا هر چه

دقت هم در یادگیری و به ویژه یادگیری شناختی از ، بنابراین (0212)فردوسی،  یابندتر به یادگیری آن توفیق میآسان

ه در فرآیندهای دیگر ذهنی که در یادگیری مؤثرند از قبیل ادراک، حافظه، ن کرود و هم ایشروط اساسی به شمار می

گردد. بنابراین از لحاظ روانشناسی بحث در مورد مفهوم توجه، مقدم بر شرط اساسی محسوب میاستدالل و تفکر، 

مباحث مربوط به فرآیندهای مختلف ذهنی است زیرا در هریک از فرآیندها، عامل توجه، شرط اساسی و کانال ورودی 

 آید. به شمار می

در یادگیری آن تأثیر بسزایی دارد. هر  ،توجه کهاست  دروسیاز ریاضی یکی چه که بیان شد آن با توجه به

 شود. اما هنوز تعدادن به عنوان مادر علوم یاد میآای که از نیاز دارد به گونه آموزی به دانستن و درک این درسدانش

 الب ریاضی همچنانرغم برخورداری از توانایی درک مطآموزان هستند که به دالیل گوناگونی علیزیادی از دانش

ری های مهم و ضروکی از درسیباشند در حالی که ریاضیات توجه مینسبت به این درس عالقه چندانی ندارند و بی

ی تا سایر علوم آن را در حوزه مطالعاتباشد و زبان منطقی ریاضی موجب شده است برای پیشرفت و توسعه انسان می

کنند. ریاضی باعث تقویت ذهن و حافظه شده و باعث می شود تفاده آن اس خود به کار بگیرند و از اصول و مفاهیم

م ی بر علوبه تسلط رشته ریاض تر عمل کند. با توجهتر با مشکالت دست و پنجه نرم کرده و موفقینده راحتآفرد در 

در  ریاضیهر معلم  شود.و تکنولوژی جدید، ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و درک قوانین آن حس می

آموزان روبرو شود که ریاضیات به چه دردی های تدریس خود ممکن است با این پرسش از جانب دانشطول سال

ترین توضیح در مورد ریاضیات این باشد که ریاضیات با زندگی خورد و چرا باید ریاضی را یاد گرفت؟ شاید سادهمی

و به قول  استریاضی  ،هاناف ما عجین شده است و یکی از کلیدهای اصلی درک جو به طور کلی با جهان اطر

نیک، کوپر هو از آن جمل پیشاهنگان روش جدید علمیاز طرفی دیگر،  گوید.طبیعت با زبان ریاضی سخن می "گالیله"

اما تعداد (. 0218ایگانی، گلپ)ربانی أکید داشتندت معرفت و دانشبر خصیصه ریاضی ، تیکو براهه، کپلر، گالیله و نیوتون

موزان آباشند این گروه از دانشتوجهی میعالقگی و بیموزان در برخورد با مسائل ریاضی دچار بیآنشازیادی از د

روند از یادگیری این درس طفره می ،عالقگیها و در نهایت بیبا اجتناب از کالس ریاضی و ناتوانی در انجام آزمون

خواهد و پسرها نسبت به دخترها در این درس عملکرد و تصورات اشتباهی مانند اینکه ریاضی استعداد مادرزادی می

مشاهده  با شودموزان از یادگیری آن میآنان از درس ریاضی و مقابله برخی از دانشآنشینی بهتری دارند موجب عقب

ه این درس عالقگی او بتوجه بود و همین باعث بیدقت و بیآموز پایه سوم دبستانی که در حل مسائل ریاضی بیدانش

شده بود و با توجه به اهمیت درس ریاضی و تأثیر توجه در یادگیری این درس موضوع پژوهش خود را با عنوان 

انتخاب شد. برای  "دبستانی در درس ریاضی آموزتوجهی دانشقگی و کمعالگیری از روش بازی، در بهبود بیبهره"



 ...وعالقگی بیدر بهبود گیری از روش بازی، بهره ____________________________________________________________
 

 

د آوری و سپس تأثیر بازی در بهبوحل این مشکل ابتدا شواهد و مدارک مبنی بر وجود مشکل برای اثبات ادعا جمع

 این وضعیت بررسی شد. 

 

 و تشخیص مسأله توصیف وضع موجود

پایه سوم دبستان دخترانه واقع در حوزه اداره آموزش و پرورش ناحیه دانش آموز مورد مطالعه این پژوهش در 

یک معاون اجرایی و دو معاون آموزشی و  استاین دبستان در چهارراه هوابرد واقع  یک شیراز مشغول به تحصیل بود.

رغم داشتن استعداد در علیکه  خواندپایه سوم درس می ی درآموزدانش دبستاندراین  .و یک معاون پرورشی داشت

یادگیری مطالب و پاسخ به سواالت آموزگار به هنگام تدریس او در دروس فارسی، علوم، هدیه، مطالعات اجتماعی 

الت عالقه است. او در هنگام پاسخگویی به سواتوجه و بیریاضی بیکه تنها نسبت به درس رسید به نظر می ،رآنقو 

 مندیالقع دقت ودر سایر دروس با ، اما دادسطحی می های پراکنده وفقط پاسخ آموزگار بدون دقت و توجه به سوال

خالقیت هنری در سطح بسیار باالیی برخوردار بود به طوری که مفاهیم  وداد. او از ذوق به شکلی خالقانه پاسخ می

عایت یبا همراه با رکرد و با دقت کافی و دست خط بسیار زدروس دیگر را با عالقمندی، نقاشی و تصویرگری می

م وقتی با آموزگار او که البته در سال قبل یعنی در پایه دوپرداخت. دقیق اصول نگارشی به نوشتن تکالیف خود می

ها و رفتارهای اجتماعی و ارتباطی او بسیار از عملکردش در سایر دروس و فعالیتصحبت کردم بوده، آموزگار او هم 

کارنامه توصیفی سه ماهه نخست سال و امتیازات تشویقی او شاهد و  آموزدانشن پوشه کار ایبررسی رضایت داشت. 

 .بودبراین مدعا 

فعالیت  ،موز موفقی در زمینه تعامالت اجتماعیآکه چرا چنین دانشدر ذهن پژوهشگر شکل گرفت مسئله از اینجا 

دقت بی توجه واین اندازه بیبا توجه به اهمیت این درس،  نسبت به درس ریاضی ،کالسی و توانمندی در سایر دروس

ص رف و عمیق به تحقیق و تفحژبرآن داشت تا در این زمینه به شکلی  پژوهشگرست؟ همین دوگانگی رفتار او ا

 آموزتوجهی دانشعالقگی و کمگیری از روش بازی، در بهبود بیبهره"ه پژوهش خود را با عنوان ألو مس دبپرداز

 ، سامان بخشد."تانی در درس ریاضیدبس

؛ میرزایی 0291؛ نرمین و بیدل، 0291؛ سروری، 0291، نیاساجدیدر ارتباط با مسئله پژوهش حاضر، تحقیقات )

آموزان در تمام مقاطع تحصیلی از درس ریاضی گریزانند و (، نشان داده است که هم چنان دانش0292نیا، و صادقی

 دهند.یادگیری این درس نشان نمیعالقه چندانی به 

آموزان با همکاری یکدیگر و به طور گروهی آموختن ریاضی یک فرآیند اجتماعی است واز طریق آن، دانش

های یادگیری نیز از راه گفتگوی جمعی، توضیحی، توجیه و سازند و فرصتهای ریاضی خود را میدانش و مهارت

ای که برای پژوهشگر مطرح شد این بود که چه (. مساله0281آید )صفوی، معنای مفهوم پدید میی مذاکره درباره

آموز های مربوط به آن در دانشتوان ارائه نمود تا میزان لذت یادگیری علم ریاضی و فعالیتراهکارهای عملی را می

ق حاضر که از نوع پژوهش در عمل است، پژوهشگر در پی آن بود )نمونه مورد پژوهش( بیشتر شود؟ بنابراین در تحقی

 ها پرداخته و پس از انتخاب راهکار مناسب، به اجرای آن بپردازد.آوری دادهتا با استفاده از ابزار معتبر علمی به جمع

میزان  وآموز پایه سوم ابتدایی بخش در درس ریاضی دانشبراین اساس، هدف کلی پژوهش ایجاد یادگیری لذت

 باشد.تاثیر استفاده از روش بازی در یادگیری این درس می

 

 و اهمیت پژوهشضرورت 

، یعلمهای در فعالیتزندگی روزمره، ده سواد پایه است، در ندهافزون بر این که شکل ریاضیدانش آموختن 

زیرا اوالً یک وسیله ارتباطی قدرتمند، معتبر و بدون الهام است، ثانیاً ابزاری برای  ی ضروری است.و صنعت یتجار

های خاص خود را دارد، نهفته است. تعیین و پیش بینی است. قدرت آن در عالئم آن، که گرامر و تجزیه و ترکیب
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فراگیری (. 0290دواچی، است ) ریاضیات باعث توسعه تفکر منطقی می شود و از جاذبه زیبایی شناسانه نیز برخوردار

ریاضی امروزه به عنوان نیاز اساسی جوامع در حال توسعه پذیرفته شده است. لذا با عنایت به اهمیت شایانی که این 

 ریزی دقیق و منسجم جهت آموزش آن تدوین گردد. ضروری است که برنامه ،درس دارد

 

  اهداف آموزش ریاضی

 ف است که شامل اهداف پرورشی، آموزشی، فرهنگی و عاطفی است.اهداف آموزش ریاضی متنوع و مختل

ترین بخش اهداف آموزش ریاضی هستند مهم ترین وظیفه اهداف پرورشی آموزش ریاضی بدون شک مهم

یدا کند پ آموز است به نحوی که بتواند با اتکا به نفس به مسائل خود بیاندیشد، راه چارهآموزش ریاضی تربیت دانش

ها و محاسبات مورد نیاز ان را در رابطه با سایر درسآموزدانشباید در هدف آموزش  و مسائل خود را حل نماید.

علم ریاضی بخش مهمی از فرهنگ ازآنجایی که  .دروس و نیز محاسبات مربوط به زندگی روزمره آماده ساخت

واند ت. اشاره به تاریخ ریاضیات یک ملت میی دانستداف آموزش ریاضه، می توان هدف فرهنگی را از جمله ااست

ان را بیفزاید و درس را به تاریخ و سنت آموزدانشیک احساس غرور و افتخار در ریاضیات را به وجود آود، اعتماد 

ه ورزیدن بهای ذهنی و عشقکردن فعالیتتوان از طریق دنبالکه میاست لذتی بعد عاطفی نیز ناظر به  ملی ربط دهد.

، هم حس کنجکاوی عقالنی و هم حس ظرافت و ادراک را کندمیریاضیات ما رامتبحر . دانش به دست آورد

 "تترین ابداع ذهن آدمی استرین دستاورد فکری و اصیلریاضیات عالی"گویدموریس کالین می کندمیتحریک 

 (.0291)امیری، 

 

 ان یادگیرییفعال ساختن شاگردان در جر

ه آنان را است که مشارکت فعاالنبخش با فراگیران برقراری رابطه اثرترین عوامل موثر بر یادگیری، یکی از مهم

ی خالق و شاد نیز از دیگر عوامل موثر بر فعال نمودن شاگردان محیط کالسدر یادگیری موجب خواهد شد. داشتن 

معلم باید بتواند یک محیط شاد و خالق برای  (.0298الهی، در فرایند یادگیری است )شیروانی، نوروزی و نعمت

شوند که اساس آموزان در کالس، تعامالت رفتاری را موجب مییادگیری فراهم نماید. عالقه و توان معلم و دانش

آموزان، کامالً تنظیم شده و قابل آورند. البته روابط بین معلم و دانشیادگیری را به وجود می-فرآیندهای یاددهی

ر با آموزان عمدتاً در ارتباط مؤثبینی نیست. ارتباط موثر، یکی از وظایف محوری آموزش موثر است، زیرا دانشپیش

مطالب  تواند راهگشا باشد را یادگرفته وی آنان میی تعامل سازنده و مثبتی که در زندگی آیندهدیگران است که نحوه

 گیرند. تر یاد میعلمی را نیز به صورتی اثربخش

حیطه شناختی خارج شده و به مراحل باالتر وارد شوند و از به عمل تبدیل میها هنگامی آموزشدرحقیقت، 

آموز سازنده آن مهارت باشد. در غیر این ها نقش داشته باشد و خود دانششود که یادگیرنده در رسیدن به آنمی

ی هایکند. ارزشکمک نمی هاآنبه عمل فرد بر مبنای وار چند اصل و قاعده عملی، صورت، به خاطر سپردن طوطی

  (.0291 )امیری، کندآمدن نیز پیدا میعمل درشود و قابلیت بهمیباشد درونیها رسیدهکه خود فرد به آن

ریع، آورد، یادگیری را تساستفاده از وسایل معمولی باعث تعمیق یادگیری شده و درصد فراموشی را پایین می

 (.0280 )رمضانی، بخشدمیق میبهتر و تع

یت رسد فاوا به حماکند به نظر می(، براساس تجارب به دست آمده از برنامه سایتس بیان می2112) پلگرام و الو

ن آموزااند که دانشمحورند ارزش داده است. معلمان گزارش کردهآموزدانشهای یادگیری بیش از گذشته از محیط

تر شدن اند و مشکالت انضباطی هم از بین رفته است. همچنین طبق گفته معلمان با وجود سنگینبسیار باانگیزه شده

تر هستند و از این که سازی مقدمات یادگیری است معلمان در محیط کالس بسیار راحتحجم کار که حاصل آماده

 برند.آموزش بدهند لذت میآموزان خود را بهتر اند دانشتوانسته



 ...وعالقگی بیدر بهبود گیری از روش بازی، بهره ____________________________________________________________
 

 

ست چنین بیان داشته ا "آموزش ریاضی قبل از دبستان"تاکید دقت در کتاب خود تحت عنوان با ( 0281) مبینی

 ها دستجهت رشد و پرورش آن ها، استعدادها و عالئق، همراه با سعی دراضی به شناخت توانایییکه با تدریس ر

؛ نظم و دقت در توجه به ز خواهد شداها، قطعا با پرورش نظم و دقت آغتواناییخواهیم یافت. رشد و پرورش این 

 ها،ها و مسئولیتاطراف، نظم و دقت در شنیدن، نظم و دقت در دیدن، در گفتار و رفتار، در اجرای بازی

 ها، نظم و دقت در توانایی حل مسائل روزمره.گیریتصمیم

توان ه با غنی سازی محیط یادگیری و تقویت نظم و دقت، تا حدودی میبا دقت در دو منبع ذکر شده، دریافتم ک

مند نمود، ولی آیا با غنی سازی محیط یادگیری، با وسایل پیشرفته های ریاضی عالقهآموزان را به انجام فعالیتدانش

ابراین شود؟ بنزگار چه میتوان این امر مهم را به درستی انجام داد؟ پس نقش آموهای گوناگون، میو استفاده از رسانه

 کردم.باید عوامل دیگری را جستجو می

ان آموزدانشمندی های افزایش میزان عالقهکارگاه"( تحقیقی از نوع پژوهش در عمل تحت عنوان0288) بابایی

ی، به ضآموزان به درس ریاو در پایان به این نتیجه رسید که عدم عالقه دانش انجام داد "پایه پنجم به درس ریاضی

نامه بستگی دارد. خواندن زندگی رنده و عوامل مربوط به نظام آموزشیعوامل مختلفی از جمله: عوامل مربوط به یادگی

 و نسبت به درس ریاضی ازبین برود هاآنشود تا نگرش منفی اغلب آموزان باعث مین در حد فهم داتشریاضی دانا

افراد زندگی می کردند، فقط تالش و همت زیادی داشتند. ولی استفاده از لوح دریابند که ریاضی دانان نیز مانند بقیه 

باشد زیرا متاسفانه در اغلب مدارس ما کمبود امکانات الزم پذیر میکشن امکانژفشرده، در صورت وجود ویدئو پرو

 شود.آوری میمانع از استفاده از فن

د: کننتایج مهمی را گزارش می "ز فاو در آموزش ریاضیاستفاده ا"خود در مورد  ( نیز در تحقیق0288) قاسمی

، آموزانی که به روش سنتی آموزش دیدندبینند نسبت به عملکرد دانشآموزانی که با فاوا آموزش میعملکرد دانش

 اند.ارتقا یافته است و عالوه براین، از عزت نفس باالتری برخوردار شده

 ان کالسآموزدانشچگونه توانستم ضعف ریاضی "ر عمل با عنوانع پژوهش د( در تحقیقی از نو0281) نوری

آموزان در درس ریاضی را بیابم؟ سوم را در رابطه با آموزش حل مسئله برطرف کنم و راهکارهای ترغیب دانش 

 توانست با اجرای راهکارهای مختلفی مانند: استفاده از بازی و سرگرمی در زنگ ریاضی، استفاده از روش های نوین

شعر و نمایش در حل مسئله، عینی کردن مسائل ریاضی با مسائل روزمره زندگی و ارائه تکالیف خالقانه، به این نتیجه 

یابی درس ریاضی آموزان و فعال نمودن آنان موجب پیشرفت آنان در ارزشهای دانشرسید که تقویت مهارت

 شود.می

( معتقد است از جمله مشکالت موجود که سبب افت تحصیلی در این رشته درسی شده، ضعف 0280) الهدیعلم

انگیزگی در یادگیری درس ریاضی، عدم آمادگی های ابتدایی و راهنمایی، اضطراب و بیدر دانش پایه ریاضی دوره

 ان است.آموزدانشثیر درس ریاضی در موفقیت تحصیلی ذهنی و ناآگاهی از نقش و تا

دن کربرای عالقمندتوان نتیجه گرفت که میبا بررسی نظرات و عقاید نویسندگان و محققان یاد شده، 

 .گرفت های متنوع تدریس بهرههای درس ریاضی، باید از روشان به فعالیتآموزدانش

 

  (1) شواهد اطالعات و گردآوری -2
 مشاهده کارنما یا پوشه کار -1-2

ان آموزانشدگیری و سنجش، میزان تالش ، رشد و پیشرفت با توجه به اینکه کارپوشه بهتر از سایر ابزارهای اندازه

کارپوشه دانش آموز با موافیت آموزگار مربوطه و با کسب مجوز از مدیر ابتدا در فرایند پژوهش، دهد را نشان می

یری های یادگها یا سبکها، شیوهورزیای است به اندیشهپنجره "کارنما" دقیق قرار گرفت.دبستان مورد مشاهده 

وزان آمای از کارهای دانش شود. کارنما مجموعهای است که از تفکر و یادگیری آنان حاصل میآموزان و نتیجهدانش



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

از  وعه بسیار ویژه است؛ چون مقاصددهد. این مجماست که تالش، پیشرفت کار و پیشرفت تحصیلی او را نشان می

های شخصی شود، تالشای که کارنما نامیده میمجموعه پیش تعیین شده ای دارد و مخاطبان آن خاص هستند. 

آموز با هدایت معلم و براساس گیرد؛ بلکه دانش دهد، اما همه نتایج کارکردهای او را در برنمیآموز را نشان میدانش

کند )آقازاده، آوری و ضبط در پرونده کارنمای خود انتخاب میرهای خاصی را برای جمعمعیارهای معینی، کا

0281.) 

که  بر روی پوشه کار او آموز مورد بازبینی قرار گرفت.با کسب اجازه از آموزگار مربوطه، پوشه کار این دانش

آموز و در قسمت باالی شیرازه عکس دانشبه مثابه ابزار ارزشیابی مستمر او بود مشخصات استان نوشته شده بود و در 

کار براساس ترتیب دروس قرآن، هدیه، فارسی، ریاضی، ت پایین عکس، مشخصات او نوشته شده بود. پوشه مقس

علوم، اجتماعی و هنر مرتب شده بود و در هر بخش تعدادی کاور برای قرار دادن تکالیف گذاشته شده بود. سه ماه 

ه بود وقتی پوشه کار را ورق زدم درس اول قرآن بود در این درس هنوز تکلیفی از از شروع سال تحصیلی گذشت

آموزان بنا به گفته آموزگار از اول آبان تا نیمه آذر که دانشآموز در پوشه کار قرار داده نشده بود به دلیل ایندانش

اب کت شد.آنها روخوانی قرآن کار میدرسی خود داشتند و با به مدت سی و سه روز هر روز کتاب قرآن را در برنامه

اموز را که ورق زدم و بازخورد اولیا را در قسمت پایین هر روز نگاه کردم بیانگر رضایت اولیا از روخوانی قرآن دانش

ای نامهیف ی از تکالیک. ها قرار داده شده بود که بازخورد مثبتی داشتاو بود.در بخش دوم نیز تکالیفی از درس هدیه

آموز به زیبایی احساسات خود را بیان کرده بود و تکلیف دیگری با هدف معرفی محرم و ا بود که در آن دانشبه خد

های خدا بود رنگ آمیزی شده بود و تکلیف دیگری با هدف آشنایی با نعمتبه زیبایی بود که توسط او روز عاشورا 

های خدا را به زیبایی به تصویر کشیده بود. در بخش فارسی تکالیفی مربوط به هدف مهارت موز نعمتآشانکه د

خواندن و درک مطلب و تقویت مهارت نوشتاری و دیکته بود را به خوبی انجام داده بود و در تکلیفی که تلفیق فارسی 

آموز ه بود و این بیانگر این است که دانشو هنر با هدف پرورش خالقیت و مهارت نوشتن بود نقاشی زیبایی کشید

ود که ای قرار داده شده ببرگها درس فارسی را به خوبی درک کرده و به تصویر کشیده است. دربخش علوم در ابتد

موزاز کالس درس بود و این مشاهدات که مربوط به فصل یک علوم بود و درباره روشهای آمربوط به مشاهدات دانش

س به از کالس درآموز صورت گرفته بود. مشاهدات دانشاست ولین مرحله در انجام تحقیق مشاهده تحقیق و اینکه ا

صورت کلی بیان شده بود و زیاد به بیان جزییات نپرداخته بود. سایر تکالیف درس علوم را خیلی خوب و مرتب انجام 

اجتماعی هم به خوبی انجام شده بود و انجام داده بود و بازخورد مثبت آموزگار و اولیا مؤید این ادعا است. تکالیف 

. اما آموز بودهای هنری در بخش مربوط به هنر در پوشه کار او نشان از ذوق هنری و خالقیت باالی این دانشفعالیت

آموز که موضوع پژوهش من بود حاکی از عدم توجه و دقت او در هنگام انجام بررسی تکالیف ریاضی این دانش

اموز به عمل آمده بود بازخورد آموزگار مبنی هایی که از این دانشها و آزمونکضی بود. در آزمونتکالیف در ریا

شدم  هآموز را با دقت بیشتری برسی کردم متوجآموز بود. وقتی پوشه کار این دانشبر عدم دقت و توجه این دانش

موز چنین بازخوردی داشت اما در سایر آمسئله بود دانشحل آزمون مدادکاغذی و بخشی از تکالیف که به صورت

ی موز با کشیدن نقاشی واشکال هندسی بر روی کاغذ رنگآتکالیف که به صورت تلفیقی از هنر و ریاضی بود دانش

 ی بیشتری انجام داده است.رسید که مفاهیم را به خوبی درک کرده و متوجه شده و با عالقهبه نظر می

 آموز باهوش و پرتالشیرسید که دانشآموز دیدم چنین به نظر میر این دانشکابا توجه به آنچه که در پوشه

آموز تکالیف مربوط به سایر دروس را توجهی و بی دقتی او در چیست؟ چرا این دانشاست اما دلیل این همه بی 

ق از خواندن دقیهایی که نیاز به قدر باحوصله و دقیق انجام داده است ولی در حل مسائل ریاضی خصوصا بخشاین

موزشی آموز دفتر امالی آتوجهی کرده است؟ پس از بررسی پوشه کار این دانشدقتی و بیصورت مسئله داشته بی

او را بررسی کردم تکالیف و دیکته را با دقت و آرامش و با خط زیبایی نوشته بود که در قسمت انتهایی این پژوهش 

 ضمیمه شده است.

 



 ...وعالقگی بیدر بهبود گیری از روش بازی، بهره ____________________________________________________________
 

 

 یلیمشاهده کارنامه تحص -2-2

 دم.آموز را نیز بررسی کربا کسب اجازه از آموزگار مربوطه، کارنامه مربوط به پیشرفت تحصیلی این دانش

ای از کارنامه در قسمت ارزشیابی آموزگار از تمام دروس او به صورت خیلی خوب بیان شده بود و در گوشه

ی این برای اطمینان بیشتر، سواالتی دربارهموز ذکر گردیده بود. آتوجهی دانشدقتی و بیتوضیحات، این بی

 آموز با آموزگارش مطرح کردم.دانش

 

 مصاحبه با آموزگار  -3-2

 :شد و ایشان چنین جواب دادند های زیر پرسیدهبه عمل آمد،پرسشآموز موزگار این دانشآای که با در مصاحبه

 دهد؟ ی دروس به یک اندازه عالقه نشان میمورد مطالعه نسبت به همه آموزآیا دانش-

 .باشدی او در دروس ابتدا قرآن، هنر، فارسی، هدیه، اجتماعی و ریاضی میترتیب عالقهخیر. -

 آموز به درس ریاضی چیست؟ ی این دانشهتوجعالقگی و بیبه نظر شما دلیل بی-

ها ، مشکل در خواندن و درک صورت سوال و مسئله و چون در حل تمرینفکری کم دقتی و قدرت تمرکزبی -

اد والدین زیهای انگیزگی او باشد. گاهی خواستهاشکال داشته، احساس شکست کرده و ممکن است همین دلیل بی

 باشد.انگیزگی میهم دلیل دیگری بر این بی

ریاضی  ی بیشتری نسبت به درسبا انگیزه و عالقه های دیگربه نظر شما چرا در انجام تکالیف و یادگیری درس -

 پردازد؟ می

هنوز نتوانسته مسائل ریاضی را بامسائل روزمره خود ارتباط دهد. مثال اگر او خودش به  مد نظر آموزدانش -

وشایند خو این مسئله برای او  کندتنهایی و بانظارت والدین چند بار خرید کند مفهوم سود و پول را بهتر درک می

سیبی را بردارد و به سه قسمت تقسیم کند و با کمک والدین و سوالهایی که ، خواهد بود.یا برای فهمیدن مفهوم کسر

 پرسند این مفهوم را به صورت عینی و ملموس یاد بگیرد.آنها او می

ن امکان  نیز د؟ ایتواند دلیل این بی انگیزگی باشبا سطح شناختی آموز میآیا عدم تناسب محتوای درس ریاضی 

در فهم و درک مطالب ریاضی تا همین اندازه استعداد و توانایی آموزدانشهای فردی، وجود دارد اما با توجه به تفاوت

ناسان نیز شباشد. روانعالقگی میبهترین دلیل برای این بی آموزدانشداشته و انتظارات بیش از حد اولیا و معلم از 

 ت.اند درک مفاهیم ریاضی برآنها مشکل اسو حرکتی چهار دست و پا نرفتهدر مرحله حسی  معتقدند که کودکانی که

  ؟کنیدبه درس ریاضی توصیه می آموزدانشچه راهکاری برای افزایش توجه و عالقه این  -

های فکری، جدول کلمات، جورچین و بازی با توان از بازیمی آموزدانشبرای افزایش تمرکز و توجه این  -

کارت تمرکزخود را روی اعداد و کلمات و تصاویر را باال ببرد. بازی دیگر تمرین نشستن است که در این بازی 

 که بتواند مدت زمانی را فقط در یک جا بدون تکان خوردن بنشیند. کندمیکودک تمرین 

 د باعث عالقه و توجه او شود؟ توانمیبازی  ن تدریس مثلو نویشتر از روشهای جذاب یآیا استفاده ب -

د در او ایجاد عالقه کند. توانمیبله هم روشهای تدریس و هم بازی و هم تشویق و بیان کردن نقاط قوت او  -

ترم خعینی انجام دهد بعد به او گفته شود که مثال این یک مسئله ریاضی بود. مثال دبهتر است تمرین ها را عمال به طور

ال ، خوب عزیزم حامی گوید پنج ؟سپس می پرسیم حاال چند انگشت داری تمی گوید دو دس ؟تو چند دست داری

که  ی این را به صورت یک مسئله بیان کنی بعدتوانمیب داد بگو حاال تو وابعد که ج؟ دستهای تو چند انگشت دارد 

 او کار شود به نظرم موفق تر است. ه اول عینی بابیان کرد بگو تو یک مسئله ضرب را گفتی هرچ

را از نظر درسی، عاطفی، انگیزشی و انضباطی  آموزدانشان کالس، وضعیت این آموزدانشنسبت به سایر  -

 چگونه ارزیابی می کنید؟ 
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خوب، پرانرژی و مهربانی است اما کمی بی طاقت است اگر سوالی داشته باشد طاقت ندارد که  آموزدانش -

برای شاید یک دلیل  .در هرموقع باشد وسط درس یا سوال و جواب دادن دوست دارد حرف بزند ماندمنتظر ب

 .کندمیتوجهی او باشد که فکر خودش را مشغول سوال بی

 "مصاحبه"کلمه به جای  "م"و از حرف  "نکته"کلمه به جای  "ن"در جدول زیر جهت اختصار، از حرف 

 استفاده شده است.
 )آموزگار( نکات کلیدی مطرح شده در متن مصاحبه شماره یک .0 جدول

 نکات کلیدی کد

 0م0ن

 

 0م2ن

 

 

 

 0م2ن

 0م0ن

 

 

 

 

 0م1ن

 

 0م1ن

 .باشدی او در دروس ابتدا قرآن، هنر، فارسی، هدیه، اجتماعی و ریاضی میترتیب عالقه

ها اشکال چون در حل تمریندقتی و قدرت تمرکز فکری کم، مشکل در خواندن و درک صورت سوال و بی

لیل های زیاد والدین هم دانگیزگی او باشد. گاهی خواستهداشته، احساس شکست کرده و ممکن است همین دلیل بی

 باشد.انگیزگی میدیگری بر این بی

 .آموز مد نظر هنوز نتوانسته مسائل ریاضی را بامسائل روزمره خود ارتباط دهددانش

های فکری، جدول کلمات، جورچین و بازی با توان از بازیآموز میتوجه این دانشبرای افزایش تمرکز و  

کارت تمرکزخود را روی اعداد و کلمات و تصاویر را باال ببرد. بازی دیگر تمرین نشستن است که در این بازی 

 کند که بتواند مدت زمانی را فقط در یک جا بدون تکان خوردن بنشیند.کودک تمرین می

 تواند در او ایجاد عالقه کند. شهای تدریس و هم بازی و هم تشویق و بیان کردن نقاط قوت او میهم رو

آموز خوب، پرانرژی و مهربانی است اما کمی بی طاقت است اگر سوالی داشته باشد طاقت ندارد که منتظر دانش

توجهی او شاید یک دلیل برای بیبماند در هرموقع باشد وسط درس یا سوال و جواب دادن دوست دارد حرف بزند. 

 کند.باشد که فکر خودش را مشغول سوال می

 

 آموزدانشمصاحبه با والدین  -4-2

 چنین جوابنیز  والدین زیر پرسیده شد و هایپرسش به عمل آمد،آموز ای که با والدین این دانشدر مصاحبه

 دادند:

 چندمین فرزند خانواده است؟  آموزدانشاین  -

 فرزند است و خواهر و برادر دیگری ندارد. تک -

 از نظر عاطفی و انضباطی و درسی در منزل چگونه است؟ -

ط و ی می باشد. از نظر انضباطی بسیار منضبرژاز نظر عاطفی بسیار مهربان و دلسوز است و بچه پرتالش و پران  -

در  .دمعطلی انجام می ده و معموال بدون تذکرکارهای شخصی و تکالیف مدرسه را به موقع و مسئولیت پذیر است و 

ر درسی از نظکه آنها را به نحو احسنت انجام دهد.  کندمیبسیار دقت و توجه مند باشد انجام کارهایی که به آن عالق

دهد و در انجام صحیح تکالیف در دروس فارسی، هنر، هدیه، علوم و اجتماعی با عالقه و انرژی تکالیف را انجام می

های مختلف از انجام این به بهانه دقت و توجه است وار دقت و توجه دارد اما زمان انجام تکالیف ریاضی بیبسی

 .کندمیتکالیف و حل تمرینات موجود در کتاب های کمک درسی شانه خالی 

 آیا انتظارات شما از فرزندتان معقول و در حد توانایی او است؟ -

 با توجه به این که او تنها فرزند خانواده است سطح توقع و انتظارات ما از او در رسیدن به موفقیت باال است. -



 ...وعالقگی بیدر بهبود گیری از روش بازی، بهره ____________________________________________________________
 

 

آیا فرزند شما در کودکی چهاردست و پا رفته چون به عقیده روانشناسان کودکانی که در دوره کودکی این  -

 مشکل است؟ هاآنتجربه را نداشته اند درک ریاضی برای 

  پا رفته است و بسیار کنجکاو بود. چهار دست وبله  -

 دهد؟ ی دروس به یک اندازه عالقه نشان میآیا فرزند شما نسبت به همه -

عالقمندی بیشتری و به درس ریاضی عالقه ی کمتری  علوم و اجتماعیهنر و نقاشی و  خیر. به درس فارسی، -

 دارد

 آموز به درس ریاضی چیست؟نشتوجی این داعالقگی و بیبه نظر شما دلیل بی -

باال بودن سطح محتوای موضوعات ریاضی نسبت به رشد شناختی کودکان یکی از دالیل عمده باشد. شاید  -

آموز در کالس درس باعث شده تا آموزگار محترم فرصت کافی برای آسان کردن این درس ( دانش28تعداد زیاد )

 نداشته باشد.

یاضی ی بیشتری نسبت به درس رهای دیگربا انگیزه و عالقهبه نظر شما چرا در انجام تکالیف و یادگیری درس -

 پردازد؟ می

های هنری است چون بودن آن با نکات و ظرافتیکی از دالیل عالقمندی به درس ادبیات فارسی، آمیخته -

 شوند.شناختی دروس میکودکان مجذوب بعد زیبایی

 ؟ انگیزگی باشدتواند دلیل این بیآموز میدانشم تناسب محتوای درس ریاضی با سطح شناختی آیا عد -

ک اصل به عنوان یبله. این مساله اساسی در تعلیم و تربیت است که در تهیه و تنظیم موضوعات درسی، باید  -

 .مورد توجه قرار بگیردمهم در یادگیری و آموزش 

 دهید؟در منزل انجام می آموزدانشو عالقه این برای افزایش توجه  آیا روشی -

های فکری ، جدول کلمات، جوچین، دومینو در منزل برای افزایش توجه و تمرکز او استفاده  بله از بازی -

 شود. می
 

 )والدین( دونکات کلیدی مطرح شده در متن مصاحبه شماره  .2 جدول

 نکات کلیدی کد

 2م0ن

 2م2ن

 

 

 

 

 

 

 

 2م2ن

 

 2م0ن

 2م1ن

 

 2م1ن

 تک فرزند است و خواهر و برادر دیگری ندارد.

پرتالش و پرانرژی می باشد. بسیار منضبط و مسئولیت پذیر است و کارهای شخصی و ، بسیار مهربان و دلسوز است

آن عالقمند باشد تکالیف مدرسه را به موقع و معموال بدون تذکر و معطلی انجام می دهد. در انجام کارهایی که به 

کند که آنها را به نحو احسنت انجام دهد. از نظر درسی در دروس فارسی، هنر، هدیه، علوم و بسیار دقت و توجه می

دهد و در انجام صحیح تکالیف بسیار دقت و توجه دارد اما زمان انجام اجتماعی با عالقه و انرژی تکالیف را انجام می

های مختلف از انجام این تکالیف و حل تمرینات موجود در کتاب های ست و به بهانهدقت و توجه اتکالیف ریاضی بی

 کند.کمک درسی شانه خالی می

 با توجه به این که او تنها فرزند خانواده است سطح توقع و انتظارات ما از او در رسیدن به موفقیت باال است. 

 

 چهار دست و پا رفته است و بسیار کنجکاو بود.

 .فارسی، هنر و نقاشی و علوم و اجتماعی عالقمندی بیشتری و به درس ریاضی عالقه ی کمتری داردبه درس 

ان های هنری است چون کودکبودن آن با نکات و ظرافتیکی از دالیل عالقمندی به درس ادبیات فارسی، آمیخته

 شوند.شناختی دروس میمجذوب بعد زیبایی
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 2م1ن

 

 

 2م8ن

 

 2م9ن

ی نسبت به رشد شناختی کودکان یکی از دالیل عمده باشد. شاید تعداد باال بودن سطح محتوای موضوعات ریاض

آموز در کالس درس باعث شده تا آموزگار محترم فرصت کافی برای آسان کردن این درس نداشته ( دانش28زیاد )

 باشد.

ودکان چون کهای هنری است بودن آن با نکات و ظرافتیکی از دالیل عالقمندی به درس ادبیات فارسی، آمیخته

 .شوندشناختی دروس میمجذوب بعد زیبایی

 از بازی های فکری ، جدول کلمات، جوچین، دومینو در منزل برای افزایش توجه و تمرکز او استفاده می شود.  

 

 گیری مفاهیمشکل

 کی در مشابه و مشترکنکات  ،یمحور یکدگذار روش با نیهمچن و هاآن مستمر یسهیمقا با و هاداده 0نییبازب از بعد

 است. گردیده ارایه استخراجی مفاهیم ذیل، در .گرفتند قرار 2میمفاه نام به جامعتر و بزرگتر یبندطبقه
 عالقگیبیمندی و عالقهمفاهیم مربوط به  .2جدول

 0م0ن

 

 0م2ن

 0م1ن

 

 2م1ن

 

 .باشدی دانش آموز در دروس دیگر نسبت به ریاضی بیشتر میعالقه

دقتی و قدرت تمرکز فکری کم، مشکل در خواندن و درک صورت بی عالقگی او بیدلیل 

 سوال.

تواند در او ایجاد هم روشهای تدریس و هم بازی و هم تشویق و بیان کردن نقاط قوت او می

 عالقه کند.

ای هنری هبودن آن با نکات و ظرافتیکی از دالیل عالقمندی به درس ادبیات فارسی، آمیخته

 شوندشناختی دروس میچون کودکان مجذوب بعد زیباییاست 

  
 . مفاهیم مربوط به انتظارات والدین0جدول

 0م2ن

 

 2م2ن

 

 باشد.انگیزگی میهای زیاد والدین هم دلیل دیگری بر این بیگاهی خواسته

یدن به رسبا توجه به این که او تنها فرزند خانواده است سطح توقع و انتظارات والدین از او در 

 موفقیت باال است.

 
 افزایش تمرکز و توجه. مفاهیم مربوط به 1جدول

 0م0ن

 

 2م9ن

های فکری، جدول کلمات، توان از بازیآموز میبرای افزایش تمرکز و توجه این دانش

 جورچین و بازی با کارت بهره گرفت.

توجه و تمرکز او ز بازی های فکری، جدول کلمات، جوچین، دومینو در منزل برای افزایش ا

 شود.  استفاده می

 

 
 . مفاهیم مربوط به ویژگی های دانش آموز1جدول

                                                           
1. Revisiting 

2. concepts 



 ...وعالقگی بیدر بهبود گیری از روش بازی، بهره ____________________________________________________________
 

 

 0م1ن

 
 
 

 

 

 0م2ن

 

 

 2م2ن

 ،الی داشته باشدؤطاقت است اگر سآموز خوب، پرانرژی و مهربانی است اما کمی بیدانش

طاقت ندارد که منتظر بماند در هرموقع باشد وسط درس یا سوال و جواب دادن دوست دارد حرف 

 کند.توجهی او باشد که فکر خودش را مشغول سوال میبزند. شاید یک دلیل برای بی

 دادن مسائل ریاضی با مسائل روزمره خود نیست.آموز مد نظر قادر به ارتباطدانش

 

از نظر عاطفی بسیار مهربان و دلسوز است و  و برادر دیگری ندارد.تک فرزند است و خواهر 

بچه پرتالش می باشد. از نظر انضباطی بسیار منضبط و مسئولیت پذیر است و کارهای شخصی و 

تکالیف مدرسه را به موقع و معموال بدون تذکر و معطلی انجام می دهد. در انجام کارهایی که به 

 کند که آنها را به نحو احسنت انجام دهد. و توجه می آن عالقمند باشد بسیار دقت

 

 شکل گیری مقوله های مرکزی

 افت.ی دست هیاول یهابه مقوله میمفاه مستمر سهیمقا با گرپژوهش ،یدیکل نکات از میمفاه استخراج از بعد

 
 مرکزیی هامقوله. 1جدول 

 مقوله مرکزی مفاهیم

 آموزدانشعالقگی مندی و بیدالیل عالقه

 

 های دانش آموزویژگی

 

 افزایش تمرکز و توجه

 

 

گیری از روش تدریس مناسب با عالیق و شرایط بهره

 آموزدانش

 تعدیل انتظارات  انتظارات والدین

 

 تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات

ها داده و کدگزاریآوری پاسخ اولیا و آموزگار به سواالت مصاحبه پس از جمع ،هابه منظور بررسی و تفسیر داده

ه داختبه تجزیه و تحلیل و تفسیر پر آموزدانشو مشاهده پوشه کار و کارنامه تحصیلی تارسیدن به مقوالت مرکزی، 

 بهای مصاحهو با توجه به این که مهمترین مقوله مرکزی حاصل از کدگزاری داده ،هاتحلیل و تفسیر داده با شد.

 کی از عواملی که یدپژوهشگر به این نتیجه رس بود،  آموزگیری از روش تدریس مناسب با عالیق و شرایط دانشبهره

پس اهمیت دارد که  .است آموزگار روش تدریس مودنجذاب ندانش آموز، درس ریاضی بهبود وضعیت موثر در 

وش که ما را به بیشترین بهره وری برساند. ولی متاسفانه رچه روشی با توجه به شرایط و وضعیت کالسی انتخاب شود 

ترین روش باشد و معموال بهترین روش آسانترین شود که آسانمیب هایی برای تدریس این درس مهم معموال انتخا

خیص داده شده زرگساالن روش مناسب تشبشود که از نظر می هایی انتخابباشد گاها روشروش ارائه درس نمی

 د از نظر کودکان بدترین روش برای یادگیری باشد.توانمیولی 

 

 حل پیشنهادیئه راهاار

مفاهیم انتزاعی و ذهنی است، یعنی بسیاری از مفاهیم ریاضی تصوراتی از اشیا  با توجه به اینکه ریاضیات علمی با

 انتزاعی بودن علم ریاضیات امکان احساس به همان صورت ذهنی در دنیای واقعی میسر نیست. هاآنهستند که ترجمان 

های آموزشی خاص را مفاهیم را دشوار و در نتیجه آموزش و یادگیری آن را سخت کرده است به طوری که روش
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وانایی ی ابتدایی بتوانند تورهان دآموزدانشهای آموزشی در ابتدا باید حالت کاربردی داشته باشند تا طلبد. روشمی

ی ابتدایی باید با ی آموزش برای ریاضی بخصوص دزر دورهرا در خود ایجاد نمایند. شیوه هاآنالزم برای درک 

آموزان به را کشف و شهود، آماده ساختن او به پژوهش، عادت دادن او به تفکر منطقی، تشویق او به کشاندن دانش

خالق ساختن ذهن او همراه باشد. در کشور ما، در اکثر مدارس، روش های سنتی برای  پرسشگری و جستجوگری و با

یاددهی و یادگیری ریاضی به کار می رود و برخی از این روش ها، از پایه اشکاالتی دارند بخصوص اگر از دوره 

ان آموزشدانپذیری برای تواند در آینده مشکالت جبران ناابتدایی مورد استفاده قرار گیرند که در این صورت می

سازد که دنبال های آموزش ریاضیات در دوره ابتدایی وجود دارد، ما را ملزم میایجاد نماید. مشکالتی که در روش

ا آن طور رهای جدید، مفاهیم ریاضیات های نوین آموزشی باشیم، به طوری که بتوانیم با به کارگیری این روشروش

آموزان یاد دهیم از روش هایی استفاده کنیم که با تفهیم همراه باشد و اندیشه را دانش که باید، در سطح ابتدایی به

بیاموزد همچنین از روشهایی استفاده کنیم که انواع فعالیت ها و کارهای عملی در آن لحاظ شده است.یکی از روش 

تر کردن یادگیری ریاضی و آسان زی درروش بازی است. با توجه به تاثیر باهای آموزش مفاهیم ریاضی استفاده از 

آموز مورد پژوهش به درس ریاضی استفاده عالقمند کردن دانش یاین درس تصمیم گرفتم از این روش تدریس برا

 کنم.

 

 نگاهی به روش تدریس مبتنی بر بازی

 کودکان فعالیتی است به همراهبازی که نقش مهمی در آموزش ابتدایی و در زندگی روزمره کودکان دارد، برای 

دهد که درحالی بازی به کودکان این اجازه را می"(. 92: 2109 زاده، شیروانی شیری،سرگرمی و لذت )دهقان، یحیی

 "دهند، از خالقیت خود نیز استفاده کنندکه قوای جسمانی، شناختی و عاطفی و  تصورات خود را توسعه می

روانشناسان و حتی فیلسوفان نامداری چون افالطون، کمونیوس، ژان پیاژه، روسو،  مربیان،(. 082: 2111، 0)گینسبرگ

الطون در کتاب اند. افبر اهمیت بازی در یادگیری و تربیت تاکید داشته و ویگوتسکی دیویی ،فروبل، مونته سوری

گوید که کودکان را مجبور به آموختن نکنید، بلکه به آنها اجازه دهید از طریق بازی بیاموزند. بازی جمهوری به ما می

رد. مطرح ک سرش حواروسو نیز بازی را ابزار پروبرای کمونیوس ابزاری بود برای آن که تدریس را جذاب کند. 

کند که در ذات خود آموزشی هستند. پیاژه و ویگوتسکی رشد و توسعه دیویی نیز به بازی های با قاعده تاکید می

است و کلین، بازی دیدگاه فر طبق(. 92: 2109زاده، شیروانی شیری، )دهقان، یحیی اندشناختی را به بازی مرتبط دانسته

با  دارند که یادگیری بهینهضروری است. پیچر، لشر، فاینبرگ و براون اظهار می صورت جهانی دارد و برای هر کس

اند. بازی ابزاری برای آموزان حائز اهمیتی آنها برای دانششود. بازی کارکردهای زیادی دارد و همهبازی محقق می

ای و کاستن از عدم ناثباتنی هدهد و خود محملی برای کنجکاویپژوهش اطالعات درباره موجود انسانی به دست می

ترین کارکرد بازی، تسلط یابی فعال است. بازی آنچه راکه مربوط به (. اساسی0281 )آقازاده، موجود در جهان است

 (. 0910 پیتچر و همکاران،) آوردزندگی شخصی و اجتماعی مثبت است به ارمغان می

اجتماعی، شناختی و تخیلی. در این پژوهش بازی شود: بازی های روی هم رفته بازی به سه قسمت تقسیم می

 مطابق. انجامدموردنظر، بازی شناختی است. بازی شناختی از جمله بازی هایی است که به رشد و پرورش خالقیت می

بازی دارای یک دوره تحولی است، آغاز دوره بازی با بازی کارکردی یا حسی حرکتی  ،نظر پیاژه و اسمیلینسکی

 (.0281)آقازاده،  مند )شناختی( استهای قاعدهن بازیاست و پایان آ

ورزی بود. با راهنمایی، های دستداد از نوع بازیان ترتیب میآموزدانشهایی که ماریا مونته سوری برای بازی

اشکال  توانمیت مربوط رهنمون شد. یا برای آموزش شناسایی اشکال گوناگون هندسی آنان را برای انجام دادن عملیا

ان داد تا برطبق ویژگی هایشان به بازشناسی و دسته بندی بپردازند. در بازی بدنی، کودکان آموزدانشمربوط  را به 

                                                           
1 Ginsburg 



 ...وعالقگی بیدر بهبود گیری از روش بازی، بهره ____________________________________________________________
 

 

عال محتوای نمایشی داد یا با ف توانمیاعمال متعددی نظیر دویدن، پریدن، سریدن و ... را انجام می دهند. به بازی بدنی 

 های یادگیری کودکان گشود. برای مثال برایتوای آن راهی برای رشد فعالیتکردن محکردن بیشتر آن و اجتماعی

 از بازی بدنی استفاده کرد )همان(.  توانمی "کمتری و بیشتری"عدد نویسی و نشان دادن 

ای باشد بازی نباید به گونه اما باید در هنگام استفاده از روش بازی در تدریس به این نکته توجه کرد که روش

 ز رسیدن به هدف اصلی بازماند.که ا

 

 مزایای استفاده از روش بازی

ضع شود تا در سطحی باالتر از ومنطقه تقریبی رشد است و در بازی برای کودک فرصتی فراهم می"بازی موجد 

(. در واقع، 012: 0918، 0)ویگوتسکی "موجود خود عمل کند، گویا کودک از خودش یک سرو گردن باالتر است

ه گیرند. بازی بیش از آنکدهند یاد میان در بازی از آنچه انجامش میآموزدانشبازی صورت تجربی یادگیری است. 

. برای کندیمبازی به میزان زیادی بخشی از واقعیت را تصویر  حالت انفعالی داشته باشد، فعال و انباشته از تالش است.

 ها و رخدادهای ملموس زندگیز نمادهای انتزاعی ریاضی برای پدیدهگیری امثال کودکان در فرایند بازی لزوم بهره

ان به بازی عالقه زیادی نشلن می دهند. زیرا خودشان در آموزدانشبازی ارزش انگیزه آفرینی را دربردارد.  است.

 جریان فعالیت قرار می گیرند و بازی راهی آسان برای یادگیری است.

ازی آورد. در بان به میزان مساوی فراهم می آموزدانشی یادگیری را برای همهبازی فرصت مشارکت در فعالیت 

 .کندمیبازی یادگیری از همشاگردی را ترغیب  ان دیر آموز، متوسط و پرآموز مشارکت می کنند.آموزدانش

ر خود را به یکدیگ ان آموخته ها و تجاربآموزدانشآموزند. از این طریق ان از طریق تعامل با یکدیگر میآموزدانش

رده ای از تجارب به صورت فشگیرد چون در بازی مجموعهتر صورت مییادگیری از طریق بازی سریع دهند.انتقال می

 گیری وبازی اجازه تصمیم شود.گردد، یعنی به یادگیری شتاب داده میو در چارچوب زمانی کوتاهی ارائه می

دهد. خطاکردن در محیط مجازی یا ساختگی بهتر از خطاکردن در محیط ر محیطی سالم و ایمن را میدپذیری خطر

نند ک هها را مشاهدتوانند آثار انواع تصمیمآموزان در بازی میزندگی یا در زندگی واقعی است افزون براین دانش

های ریاضی باعث توسعه ازی. بهمچنین بازیدر رشد و توسعه تفکر منطقی کودک، نقش دارد (.0281)آقازاده، 

(. افزون برآن، بازی در شکل دهی شخصیت کودک نقش داشته 2101، 2شود )برتونمهارت تفکر منطقی کودک می

( زیرا کودکان در بازی احساس راحتی کرده و به طور مستقیم 9: 0901، 2دارد )آکسلین "تأثیر درمانگری"و حتی 

 (.2112، 0کنند )لندرثفکار خود را ابراز میوبدون نیاز به شیوه کالمی، احساسات و ا

با اهداف یادگیری هماهنگ نگردد، اهمیت ، مورد استفاده بازیبا وجود مزایایی که برای بازی برشمرده شد، اگر 

 دهد.خود را از دست می

 

 اجرای راه حل جدید و نظارت در حین اجرا

پژوه بستگی به ها و زحمات اقدام ی تالشهمهباشد اجرای راه حل ها، مهم ترین بخش یک اقدام پژوهی می

 های مؤثر دارد.اجرای راه حل

نجامد، در عین حال با تدارک اهر چند بازی دلخواه کودک در هر کالسی به خود انگیختگی در کودکان می

ازی را در بای مورد عالقه کودک های پرثمری در کالس اجرا کرد. معلم باید فعالیتهبازی توانمیلوازم بیشتری 

عاتی در طرح هر بازی، معلم باید نخست امکانات اطالهایی که برای مودک تجربه پرباری داشته باشد.بگنجاند، فعالیت

                                                           
1 . Vygotsky 
2 . Burton 
3 . Axline 
4 . Landreth 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

ت. کند. فیلم و اسالید هم مفید اسها به معلم کمک میهای دانستنیرا در اختیار کودکان قرار دهد. در این باره کتاب

هم های بازی بسیار مدهد. آشنایی معلم با منابع و ابزارمورد هربازی به کودک میتصویر هم نوعی اطالعات مصور در 

است. پیش از هر بازی، ابزار و لوازم ویژه نوع بازی موردنظر باید آماده باشد معلم باید به راهکارها یا راهبردهایی که 

هم بیندیشد. شناسایی این اهداف در  در ایجاد ذوق در کودکان اثرگذار است و اهدافی که باید درنظر داشته باشد

 (.0210 نژاد،)نظری دهدهایی به معلم میها، رهنمدمورد ارزشیابی و نظارت مداوم بر بازی

 

 نظارت بر بازی کودکان

جانبه داشته باشد. هر چند این امر الزمه درک اهمیت آموزشی هر بازی آن است که معلم خود با آن تماسی همه

تواند های کودکان نباشد، چنین انگاشته شود که در ساعات بازی میل حضور دائمی او در بازیامکان دارد بهه شک

آموزان شود. او باید بداند که کودکان هنگام بازی در مشاهدات سرگرم کارهای خود یا دیگر امور مربوط به دانش

توان با آن تی که سود و زیان بازی را میسازد، نکاخورند که نکاتی را برای آنان روشن میهایی برمیخود به فرآیند

تر است. گاه محک زد. هر اندازه معلم شناخت بیشتری نسبت به بازی کودکان داشته باشد راهنمایی آنان برای او سهل

 اند و در اجرای بازی مرتکببرد که آنان به طور کامل متوجه نشدهاو با مشاهده بازی کودکان به این نکته چی می

. دکنمی همراهیهای کودکان شود و مدتی با فعالیتدار نقش در بازی میشوند. در مواردی هم معلم عهدهیاشتباه م

بازی  تواند مسیر و جهتکند. از اینرو، او میبرخی مواقع، به ناچار به عنوان عضوی فعال در بازی کودکان شرکت می

 )همان(. از بروز اعمال اختالف برانگیز بکاهدرا تغییر دهد. عناصر جدید را به موقعیت بازی بیفزاید و 

 

 ارزشیابی بازی آموزشی:

آید، ولی باید این نکته را در نظر داشت هرچند نظارت معلم عنصر پراهمیتی در بازی آموزشگاهی به شمار می

اف نیل به اهدکه میزان تاثیر بازی تا چه حدی است، بازی باید در مدرسه به همان حالت بازی بماند، هر چند برای 

دهد، مسیر آموزشی به کار گرفته شود. بازی باید در اختیار کودکان باشد. زیرا این کودک است که به آن تحرک می

که عنصر تفریح را نباید از بازی برد. مهمتر از همه آنکند و هر زمان که بخواهد آن را به پایان میآن را تعیین می

 گرفت )همان(.

 

 ریس مبتنی بر بازی:مراحل اجرای روش تد

 مرحله نخست: بیان هدف

 آموزان بیان کنیم.کنیم هدف درس را به روشنی و در نهایت سادگی به دانشدر مرحله حاضر تالش می

 مرحله دوم: شرح بازی

دستورالعمل  "شرح بازی"دهیم. الزم است در در مرحله حاضر بازی موردنظر برای آموزش مفاهیم را شرح می

ی سازی بازآموزان و وسایل مناسب برای کمک به غنیی انتخاب افراد برای بازی هریک از دانشنحوه نیاز و مورد

 مشخص گردد.

 مرحله سوم: اجرای بازی

آموزان ی دانشترین بخش اجرای روش تدریس مبتنی بر بازی است. در مرحله حاضر، همهاین مرحله، عملی

 کند. همچنین انواع وسایل کمکهای بازی عمل میمثابه راهنمای فعالیت بهنقش فعالی در یادگیری دارند و معلم هم 

 شود.آموزان قرار داده میآموزشی فراهم شده هم در اختیار دانش

 نتیجه گیری و ارزشیابیمرحله چهارم:

همراه  "ابیارزشی"گیری است با فعالیت در روش تدریس  مبتنی بر بازی مرحله پایان روش تدریس که نتیجه

ی آنجا که عده ازسوق داده شود.هایی آموزان به برآورد فعالیتشود توجه دانشاست. در مرحله حاضر تالش می
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یابند. میاد به مفهوم موردنظر برای یادگیری تسلط کنند به احتمال زیآموزان در فعالیت بازی شرکت میزیادی از دانش

 (0281 گیریم )آقازاده،گیری بازی، به قصد ارزشیابی هم بهره میرو از نتیجهاز این

 

 مراحل آموزش مفهوم ضرب از طریق بازی

 الف( آشنایی با مفهوم ضرب

 آموزش تدریجی اصل کرد و پرهیز زدگی شتاب باید از ضرب جدول آموزش تحقیقات نشان داده است که در

 کیک، تقسیم مانند ضرب جدول آموزش خانگی های روش از استفاده و مربیان با والدین کرد. همکاری رعایت را

و  زحمتکش (کند  می کمک ضرب مفهوم یادگیری و تثبیت به ... و پول ظروف، محاسبه و ها لباس بندی دسته

 (.0291 ،نسب حسینی

بندی و تعداد اعضای آموز باید مفهوم دستهشروع شود. قبل از هر چیز دانش 2آموزش ضرب بهتر است از عدد

 کند که به حیاط مدرسه بروندآموزان درخواست میهر دسته را بشناسد. برای درک بهتر این مرحله آموزگار از دانش

ه های سخواهد که دستهآموزان میکند آموزگار از دانشآموز مفهوم دسته و تعداد دسته را تمرین میو با خود دانش

عداد خواهد تدهد و از او میها بیشتر بود او را در کنار خود قرار میآموزی از تعداد دستهنفره درست کنند و اگر دانش

آموزان انشکند به همین روش، ددسته ها را بشمارد و توضیح دهد. در ادامه اگر توضیحات کامل نبود معلم کامل می

آموزان این بازی را تکرار و تمرین کردند شود. بعد از اینکه دانشدیگر و اعداد مختلف برای بازی انتخاب می

. 1گوید مثال که دور هم جمع شوند و حرکت کنند سپس معلم یک عدد میخوهد آموزان میآموزگار از دانش

ی اند در گروه قرار بگیرند بازنده هستند و باید از باز انستهنتو کنند کسانی کهنفری درست می 1آموزان گروه شدان

خواهد که توضیح دهد) برای مثال آموز مورد پژوهش میآموزان خصوصا دانشخارج شوند. در این مرحله از دانش

ی ه مسابقهتا. یا اینک 21شود تایی می 1دسته  1گونه است: نفر بازنده هستند توضیح، این 2نفر باشد  28اگر در کالس 

قدم بپرد و این روند را ادامه دهد. بعد  2آموزان تشکیل دهیم که هر کس اول پرش در حیاط مدرسه برای دانش

های خود قدمی را انتخاب کند و کار را ادامه دهد و تعداد قدم 2خودش حساب کند چندتایی پریده است و نفر دیگر 

تا سه  1اضی و گفتاری بنویسد مثال من زهرا از گروه... توانستم را در نظر بگیرد و به صورت یک ضرب با زبان ری

ه بندی و تعداد اعضای هر دستآموزان به صورت گروهی با مفهوم دستهرا بپرم.بعد از اینکه دانش 08شود قدمی که می

هش موز مورد پژوآیکی دانش که نآموزارسد. در این بازی دونفر از دانشآشنا شدند نوبت به انجام بازی دونفره می

ایستد و ئدیگری را خانم مهره نامیم که در مقابل تخته میها را خانم محور میشود یکی از آنانتخاب می باشد(می

گذاری شده کالس باید حرکت کند سپس معلم یک ضرب روی تخته های شمارهنامیم که روی موزائیکمی

دهد و سپس خانم محور با کشیدن محور روی تخته ان میلی سمبل ضرب را نشنویسد خانم مهره با حرکت لیمی

که به خوبی بامفهومک ضرب آشنا شدند از آنها دهد. بعد از اینکالس حرکت خانم مهره را روی تخته نشان می

خواهیم که برای جلسه بعد یک دفتر چهل برگه برارند که مختص ضرب باشد و سایر وسایل موردنیاز دیگر بنا به می

 آموزان از جمله لپه، عدس و برگه به همراه داشته باشند.امکانات دانش سلیقه و

 ب( آموزش ضرب

باشدبهتر است های ضرب میبرای آموزش ضرب دو مرحله وجود دارد. اولین مرحله،آموزش مجسم عبارت

بندی ستهاند دکالس آوردهخواهیم با لپه یا لوبیا که به آموزان میرا روی تخته بنویسیم و از دانش 2عبارت ضرب عدد 

کند بندی میبا عالقه شروع به دسته آموزدانش(. 1)پیوست  کندرا انجام دهند. این عمل چندین زنگ ادامه پیدا می

آموزان کنیم. بعد از دانش(. در چند جلسه اول عبارت اول ضرب مثال سه دسته دوتایی را تمرین می1)پیوست 

هی و تواند به شکل گروهای موردظر را درست کنند این عمل میاند بستهل تهیه کردهخواهیم با وسایلی که ازقبمی

یادگیری عبارت اول و تمرین کافی، نوبت به عبارت کوتاه ضرب مثال  (. بعد از1مسابقه و بازی برگزار شود )پیوست 
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 رد. بعد از مراحل تدریس مجسم،گیشود و به شکل مجسم انجام میرسد این مرحله هم تمرین و تکرار میدو سه تا می

خواهد تا دفتر ضرب خود را باز کنند و یک صفحه را به چهار یا شش ها میی نیمه مجسم، آموزگار از بچهدر مرحله

فته شد گوییم بنویسند و برای عبارتی که گنه عبارتی را که ما میاقسمت تقسیم کنند حاال بخواهیم تا در باالی هر خ

کشند ها بخواهید تا عبارت دوم را بنویسند و شکل بز مدتی تمرین، یک عبارت را بگویید و از بچهشکل بکشند. بعد ا

اند ک همیشه در ضرب و عبارت ضرب عدد اول و به این ترتیب ضرب را به راحتی یاد خواهند گرفت و متوجه شده

. این رسدبت به معرفی عالمت ضرب میی اشیا داخل بسته است، نودهندهی تعداد دسته و عدد دوم نشاندهندهنشان

که در  ییم یادتان استگومعرفی هم بهتر است با اشاره به معرفی جمع و تفریقق در کالس اول آغاز شود. به آنها می

و به  را گذاشتیم "+"عالمت "با"شود پنج و بعدا به زبان ریاضی به جای کالس اول خواندید که مثال سه با دو می

 گذاریم. با معرفیمی "*"را گفتیم حاال هم به جای عبارت سه دو تا شش تا، به جای تا "="عالمت  "شودمی"جای 

توان های مختلفی وجود دارد که میشودو در این مرحله روشعالمت ضرب و عبارت ریاضی کار اصلی شروع می

که  ایدر اتاق خود به گونهآموز و نصب آن به کار گرفت مثال درست کردن جدولی بر روی مقوا توسط هر دانش

وی ر رآموز و نوشتن ضرب مربوط به هر عدد بآموز باشد. یا درست کردن تاج توسط دانشدر مقابل چشمان دانش

 آموزان برایاندن شعر توسط دانشهای نمایشی و خوقرار دادن تاج بر روی سر در کالس درس و انجام بازیآن 

 تر باشد.بخشتر و لذتجذاب آموزاناینکه یاگیری ضرب آن عدد برای دانش

 

 (: توصیف وضع مطلوب2گردآوری اطالعات و شواهد )

 98-91آموز مورد پژوهش در اوایل سال تحصیلی شکه در بخش توصیف وضع موجود اشاره شد دانطور همان

تاثیر منفی در نتایج ارزشیابی درس گذاشته های مربوط به آن نداشت و این امر ای به درس ریاضی و فعالیتعالقه

باشد )پیوست ( که مربوط به پایان سال تحصیلی جاری می2ت گردآوری اطالعات )شواهد شماره مبوداما در این قس

 گردد.ها، نتایج حاصله به شرح زیر ارائه میحل( پس از اجرای راه8

های های مداد کاغذی )پیوست( در ماهبررسی آزمون آموز )پیوست( ودانشهای سی فعالیتردر اواخر سال با بر

ها و بندی پاسخ اولیا به سواالت مصاحبه مجدد در مورد چگونگی انجام فعالیتبهمن و اسفند و فروردین و جمع

 : آموز مالحظه گردد کهتکالیف دانش

وط به های مربفعالیت آموز درنتایج آزمون مداد کاغذی خیلی خوب بود و نشانگر پیشرفت بسیار خوب دانش

 دهد.میهای عملکردی را به دقت انجام فعالیت باشد. او در انجام تکالیف ریاضی دقت الزم را دارد.درس ریاضی می

دهد.به ساخت وسایل کمک آموزشی مربوط به درس ریاضی اولیا انجام میکمک گرفتن از با تکالیف ریاضی را 

ی با کاربرد ریاضی در زندگ کنند.از پیشرفت درس ریاضی او ابراز خرسندی میآموز اولیا دانش دهد.عالقه نشان می

ی آن هابه درس ریاضی و فعالیت کند.چون کالس فعال و شاد است احساس لذت می باشد.تا حدود زیادی آشنا می

 شود.عملی ریاضی حاضر می -با روحیه شاد در کالس و کارهای علمی دهد.عالقه زیادی نشان می

 گیرینتیجه

این  .کندریاضی عالقمند درس آموزان را به دانشیاددهی یادگیری، می تواند های نوین از روش استفاده

که هدف اساسی از آموزش ریاضی گشاید. با توجه به اینآموزان میها نگاه جدیدی از ریاضی را در برابر دانشروش

ها، همچنین پرورش ذهنی ها و مهارتصحیح آموخته عددی و کاربرددر دوره ابتدایی ایجاد توانایی برای محاسبات 

ه ابعاد و با توجه ب ،در آموزش دقیق علمی هایابزار ها وشیوه بردبر کارافزونباشد، شایسته است آموزگاران خالق می

ظرفیت های وجودی مختلف دانش آموزان و از آن جمله بعد عاطفی، انگیزشی، احساسی، هنری و زیبایی شناسانه، 

 نمایند، تا از این طریق به هدف اصلی آموزش دست یابند.متناسب با موقعیت ی هایاقدام به انجام فعالیت

ایجاد  و آموز پایه سوم به درس ریاضیعالقمندی دانش آن، راهکارهای افزایش موضوعحاضر که  پژوهشدر 

س ریاضی، آموز نسبت به دردانشعالقگی ی بیبه منظور آگاهی بیشتر از وجود مساله ،بخش بوده استیادگیری لذت
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ی اآموز، مصاحبه با اولیدانش فعالیت دقیق های گوناگون علمی مانند مشاهدهشده از منابع و روشهای گردآوریداده

رار گرفت مورد بررسی ق ،آموز، مصاحبه با آموزگاراو، بررسی کارنامه پیشرفت تحصیلی و پوشه کار سال قبل دانش

ها عوامل مؤثر در ایجاد مساله، داده ییناساهت شس جگزارش آن در بخش توصیف وضع موجود ارائه گردید. سپ و

برای حل  های مناسبحل، راهتجزیه و تحلیل و تفسیر دادهمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه پس از 

و  های ارائه شده، براساس اهداف آموزشی ریاضی در دوره ابتدایی،حلو پس از بررسی راه مساله به دست آمد

به مرحله مطلوب،  حلبهره گیری از شیوه بازی در آموزش به عنوان راه  ورزی دانش آموز،همچنین ویژگی دست

های جذاب و متنوع و از آن جمله روش بازی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که استفاده از روشاجرا درآمد. 

ش می ی آنان به یادگیری بیشتر و عمیق تر را نیز افزایعالوه بر تعمیق یادگیری مفاهیم ریاضی در فراگیران، انگیزه

  دهد.

ی کودکان فعالیتی است به همراه سرگرمی و لذت که به کودکان این اجازه را بازی به عنوان نیاز کودکی، برا

دهند، از خالقیت خود نیز دهد که درحالی که قوای جسمانی، شناختی و عاطفی و  تصورات خود را توسعه میمی

فروبل، مونته  روسو،استفاده کنند. مربیان، روانشناسان و حتی فیلسوفان نامداری چون افالطون، کمونیوس، ژان پیاژه، 

مراه به آموزش اند. فیلسوفان تربیت هسوری، دیویی و ویگوتسکی بر اهمیت بازی در یادگیری و تربیت تاکید داشته

م ابزار هاز طریق بازی تاکید داشته اند و مربیان را از مجبور کردن کودکان به آموختن منع کرده اند. در حقیقت بازی 

البته معلمان جذاب کند. برای کودک خوش آیند و ی است برای آن که تدریس را ابزارپرورش حواس است و هم 

ر ذات د مند استفاده کنند زیرا بازی های قاعده مند بازی های قاعدهباید توجه داشته باشند که در آموزش مفاهیم از 

. یت استر حائز اهمفعال کردن کودک در فرآیند یادگیری است که بسیا بازیدیگر کارکرد . خود آموزشی هستند

برای انجام دادن عملیات  کودکان راهنماییرا طراحی کرد و با  ورزیدست بازی هایدر آموزش دبستان می توان 

اید در ب البته . ه، فرایند یاددهی و یاگیری را جذاب تر کرد و کودک را در فرایند آموزش فعال نگه داشتمربوط

انش آموز و دای باشد که هنگام استفاده از روش بازی در تدریس به این نکته توجه کرد که روش بازی نباید به گونه

 د.نمانبباز درس رسیدن به هدف اصلیمعلم از 

 

 اعتباریابی طرح پژوهش

مر که به تایید کارشناسان ا آمیز بوده استتوان اطمینان حاصل نمود که طرح موفقیتمی یصورتدر در پایان 

این پژوهش که زیر نظر استاد راهنما و معلم راهنما انجام گرفت، توسط آنان مورد ارزیابی قرار گرفت و تایید  .برسد

پیوست ) پژوهش توسط مدیر دبستان به عنوان عامل و ناظر اصلی طرح، نیز مورد تایید قرار گرفت اعتباردر نهایت شد. 

 (.9شماره 

 

 و کاربردی پژوهشی اداتپیشنه

ی در آموزش ریاض پردازیگویی و قصهاستفاده از روش قصه، و استفاده از روش بازی در تدریس دروس دیگر

 باشد.از پیشنهادات این پژوهش می و سایر دروس

علوم  ریاضی ودر حوزه کاربرد نیز به طور ویژه به آموزگاران پیشنهاد می شود از روش بازی در تدریس مفاهیم 

موزگاران به آ همچنیندبستان استفاده کنند.  و روش ایفای نقش و نمایشی در آموزش مفاهیم علوم اجتماعی تجربی

به تفاده کنند. اسو مفاهیم علوم اجتماعی مفاهیم علوم تجربی دبستان برخی پیشنهاد می شود از قصه گویی در تدریس 

 و راهنمایی دانش آموزان درسی مرور مطالبدر  و انواع بازی های مناسب پیشنهاد می شود از قصه گوییوالدین 

به دانشجو معلمان پیشنهاد می شود در کالس های کارورزی رفتارها و فرایند یاددهی یادگیری را با  استفاده کنند.

 دقت مشاهده کنند و در مورد به کارگیری شیوه های خالق و نوین تدریس تامل کنند.
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