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Abstract: The importance of learning mathematics in different aspects of our lives is 

undeniable, we use mathematics in our lives, willingly or unwillingly, to solve various 

problems. Proportion is one of the most important topics in sixth grade elementary 

math, which in addition to helping the student solve sixth grade problems, can be used 

in other subjects and grades, even in college. In this study, an attempt was made to 

answer the question, what are the best methods of teaching fraction and proportionality 

in the sixth-grade elementary mathematics curriculum for sustainable learning in 

students? The method of this research was qualitatively phenomenological. In this 

study, information was collected through interviews with 12 sixth grade primary school 

teachers in Golestan province who were selected based on purposive sampling method. 

The tools of data analysis in this study are open, axial and selective coding. After 

coding the texts of the interviews, 12 categories were extracted, which include: using 

plays and stories, paying attention to the teaching needs, group work, question-and-

answer method and problem solving, providing purposeful teaching, media tools, 

combined teaching methods, drawing, using the training tools were skill-based, 

encouraging and exploratory. The results showed that active and combined teaching 

methods are effective for teaching fraction and proportionality ratio to achieve 

sustainable learning in students. Using these methods, students can be interested and 

motivated to achieve sustainable learning by focusing more on the subject. 
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ناخواسته    ایخود خواسته    یاست، ما در زندگ   انکاررقابلیما غ  یمختلف زندگ   یهادر جنبه  اتیاض یر  یری ادگ ی:  هچکید

ششم    هیپا  یاضیاز مباحث مهم ر  یکی. کسر، نسبت و تناسب  میکنیاستفاده م  اتیاضیحل مسائل گوناگون از ر  یبرا

در مقاطع    ی حت  هاهیها و پادرس  گر ی، در دسائلآموز در حل مآن عالوه بر کمک به دانش  ی ریادگ ی است که    ییابتدا

ا بلقا  یدانشگاه در  ا  نیاستفاده است.  به  بهتر  نیپژوهش تالش شد  که  داده شود  پاسخ   سیتدر  یهاروش  نیسؤال 

آموزان کدام است؟ در دانش  داریپا  یریادگ یمنظور  به  ییششم ابتدا  هیپا  یاضیر  یکسر و نسبت تناسب در برنامه درس

  یی ششم ابتدا  هیمعلم پا  12مصاحبه با    وه یاطالعات به ش بود.    یشناخت  داریاز نوع پد  یفیپژوهش، ک  نیروش انجام ا

اطالعات در    لیوتحلهیشد. ابزار تجز  یآور، جمعهدفمند انتخاب شدند  ی ریگ استان گلستان که بر اساس روش نمونه

شد که شامل  مقوله استخراج    12ها،  متون مصاحبه  یار. پس از کدگذبود  ینشیو گز  ی، محورباز  یمطالعه، کدگذار  نیا

به  شینما  یریکارگبه توجه  داستان،  ارائه    ،یکار گروه  س،یتدر  یازهاین  شیپو  پاسخ و حل مسئله،  پرسش و  روش 

ابزارهاهدفمند  سیتدر آموزش   ،یبیترک   سیتدر  یهاروش  ،یارسانه  ی،  ابزار  از  استفاده  مهارت محور،   یرسم شکل، 

کسر و نسبت    سیتدر  یبرا  یبیفعال و ترک   سیتدر  یهانشان داد که روش  جیبود. نتا  یو روش کاوشگر  دنکر  قیتشو 

آموزان مؤثر    داریپا  یری ادگ یبه    یابیتناسب جهت دست  از اهستنددر دانش  با استفاده  عالقه و   توانیها مروش  نی. 

 . ابندیدست  داریاپ یریادگ یبه  یمبحث درس یرو شتری ها با تمرکز بکرد تا آن جادیرا در دانش آموزان ا زهیانگ
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 مقدمه 

  ی ساختار اصل  ریکه در درون پنج ز  گرددیم  ریتعب  یمختلف  یبه معان  شودیکه در آن استفاده م  یمتناسب با بافت  مفهوم کسر

  کی  میتقس  ندیرا به فرا   ی، جز بند کل: کرن  -رابطه جز  (1  . شود  یارائه م  قسمت و نسبت کل، اندازه، عملگر، خارج-رابطه جز

عدد   کیعنوان مکان  کسر، به  ریساختار، به تعب  ریز  نی( اندازه: در ا2  ،ارجاع داده است   یبا اندازه مساو  ییهاواحد به قسمت 

المون    دگاهیاست. از د  شدهفیتعر  لیتبد  کیعنوان  بافت، کسر به  نی( عملگر: در ا3،  شودیاعداد ارجاع داده م  حورم  یرو

ا چند برابر  ر یو شکل مسطح هندس کندیم ادی ز ایرا کم  یکوتاه نموده، تعداد ا یرا بلند  یاست که طول یلیتبد یعملگر، کسر

به  اتی ساختار، بر عمل  ریز  ن ی: تمرکز در امت قس( خارج4،  کندیتر مکوچک  ایتر  بزرگ ساختار    ریدر ز  گر،یدعبارتاست. 

دو    نیساختار، کسر رابطه ب  ریز  نی( نسبت: در ا5،  در نظر گرفته شود  میتقس  کی  جهیعنوان نتبه  تواندیقسمت، کسر مخارج

از    (.2022  ،ی)وال  ست یعدد ن  کی   شگرینما و اغلب    کندیعمل م   سهیشاخص مقا  ک یعنوان  به  جهیو درنت  کندیم  انیرا ب  ت یکم

  د یتأک   اریآن بس  ت یو بر اهم  ردیگ   یقرارم  گریساختار د  ریز  چهار  اساس  و  مبنا   کل  –ساختار جزء    ریساختارها، ز  ریز  نیا  نیب

 (. 1398ن، گرایو د یلرک  ی، نوروز 2005)استوارت ،  شودیم

ن  ی درستبه  یاضیر  خیتار  در ب  ست یمشخص  نسبت  )کم  نیکه  مقدار  بهت یدو  باستان  لهیوس (،  تمدن    یگذارهیپا  یکدام 

نصف طول تسمه   ،یفکر که طول تسمه چرم  نیاست و ا  گرید  لهی دو برابر عده افراد قب  یالهیتفکر که عده قب  نیشده است. ا

نکته    نیبا توجه به ا  ند،یآ   دیپد  یهر قوم  خیدر آغاز تار  اندتوانستهیاست، هر دو مفهوم نسبت را دربردارند و م  گرید  یچرم

اول ب  یکه  دوم  نینسبت  و  عدد  ب  یدو  پاره  یهااندازه  نینسبت  را  دو  موجود،  کندیم  انیبخط  شواهد  به  توجه  با  البته   .

 ح یمس  الد یاز م  ش ی( در حدود شش قرن پ640، ق.م546)ح    که تالس  مینیبیم  م،یرسیباستان م  ونانی  دانانیاض یبه ر  کهیهنگام

نموده و اثبات کرده    انیها و تناسب، بخطتالس مشهور است، با استفاده از نسبت پاره  یهاهیرا که به نام قض  ییها هی)ع( قض

از نسبت    یقی( در موسونیدر حساب و تاون )ت  کوماخوسیاش، ن(. اتودوکسوس در هندسه1396  ، یو شعور  یاست )طور

صورت کتاب  اثر، به  نیاند که انستهدر مورد تناسب دا  یق.م( را هم مؤلف اثر  325)حدود    ی . اودموس رودساندردهاستفاده ک 

اقل اصول  زمان    دسیپنجم  از  م  انیونانیدرآمد.  هفدهم  قرن  زم  سندگانینو   ،یالدیتا  نظر  نهیدر  از   یامجموعه  ،یحساب 

ازنظ کاربردند که  به  با نسبت  ارتباط  ها  از اصطالح   ییبودند. چندتا  دهیچیپ  ازحدشیب  یامروز  دانانیاض یر  راصالحات را در 

  ی مساو   3و    7  یمثال نسبت عددعنواندو است، به  نی( که تفاضل اتیدو مقدار )کم  نیب  یاست مانند نسبت عدد  یباقهنوز  

و   یترکوچک  ،یوتسا یها و نسبت   ست یمطرح ن یدرس یها دو عدد در کتاب نیب یاست. در حال حاضر نسبت عدد 3-7=4

که با   ی گریراستا مفهوم د  ن ی(. در ا1398، )آجرش باشندی( مطرح م ت ی دو مقدار )کم ن یعنوان نسبت ببه ی همگ زین یتربزرگ

پ تناسب است   مانیکسر هم  و قرابت،    یش یخو   ،یبه معنا  دیعم  یگ لغت فارسدر اصل کلمه نسبت در فرهن  .است نسبت 

  ن یآمده است. همچن  اتیکم   ای   اءی عالقات اش  نیب  یهمانند  ز، یدو چ  ایدو شخص    انیم  یوستگی پ  ز،یدو چ  نیتعلق و ارتباط ب

دو    ای دو شخص    انیمانند هم شدن، م  افتن،ی نسبت    گریکدی باهم نسبت داشتن، با    ،یفرهنگ لغت به معنا  نیکلمه تناسب در ا 

  نسبت و رابطه وجود داشتن آورده شده است. زیچ

هستند که اکثر دانش آموزان در مواجه با آن دچار    یاض یر  میکسر، نسبت و تناسب از آن دسته مفاه  میمفاه  کهییازآنجا

  س یتدر  نیح  یآموزش  یها ت ی و فعال  سیتدر  یهادرس پژوهان در پژوهش حاضر بر آن شدند انواع روش  شوند،یمشکل م

م ا  تواندیکه  آموزا  داریپا  یر یادگ ی  جادیدر  دانش  د  ندر  از  را  باشد  بررس  دگاهیمؤثر  معلمان  کنند.  یخود 
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روش  یبررس درس  سیتدر  یهاکردن  مختلف  به   تواند یم  یمباحث  نسبت  معلمان  بهتر  فهم  و  درک  شدن  فراهم  به  منجر 

درنها   سیتدر  یهامبحث موردنظر و روش  سیتدر و  مف  یری ادگ یبه    ت یشود  و  مادن     دیمؤثر  منجر شود.  آموزان  دانش  در 

اشتراک گذاشتن اطالعات در کالس درس و تعامل بادانش   بهمانند    ینیمربوط به عناو   سیدارد که روش تدر  دهی( عق2012)

  توان یها را مطور کل، روشقابل انجام است. به  یمختلف  یها و روش  وه ی گوناگون به ش  یمباحث درس  سیآموزان است. تدر

(. رفتار  2009،  نسریبد وجود ندارد )د  ایداد و روش خوب   رییتغ  ایامتحان کرد    یکرد، در طول زندگ   یریگ اندازه کرد،    سیتدر

  ی ریادگی(.  روش  2002، دانش آموزان شوند )ونتزل یریادگ یدر   یموجب تفاوت بزرگ  توانندیم سیتدر ی هاو روش سیتدر

تدر روش  تدر  سیو  در  مهم  مقوله  تحق  س یدو  اساس  بر  که  هماهنگانجام   قاتیهستند  اگر  ب  یشده،  مطابقت  روش   نیو 

تدر  یریادگ ی موفق  سیو روش  باشد  ن  یلیتحص  ت یباال  آموزان  مثبت   افت یخواهد    شیافزا  زیدانش  نگرش  آموزان  دانش  و 

 (.2011، ، هوانگ  و چن، ژانگهیبه درس خواهند داشت )هس یشتریب

 ی مواد درس  نیو کارآمدتر  نیتراز اثربخش   یکیدانش آموزان،    لیمهم در تحص  یواحد درس  کیعنوان  به  یاضیدرس ر

کننده  است که منعکس  یآدم  ۀشیاند  یهاتراوش  نیتریاز عال  یکی  اتی اضی: »ردیگو یم   نهیزم  نیکورانت  در ا  چاردیاست. ر

علم   یادیاست.« نقش بن  یی بایعالقه بشر به کمال و ز  زانیم   کنندهانیب  نینعقل و برهان و همچ  ریدهنده ساراده انسان و نشان

  ی اضیر  ۀنیدرزم  یموزشآ  یهابه هدف  دنیکه نرس   یهمگان است، طور  رشیمورد پذ  زیعلوم و فنون ن  ریسا   شبردیدر پ  یاضیر

  نی. همچن(1380  ،ینی)مب  دخواهد بو  گریعلوم و فنون د  شرفت ی به اهداف مربوط به پ  افتنی و دست ن  یموجب ضعف، ناتوان

دانش آموزان را تحت  ندهیدر آ لیروزمره و تحص یمسئله زندگ  نیمشکل داشته باشند، ا یاضیر یریادگیاگر دانش آموزان در 

آن، دانش آموزان با    قیاست و از طر  یاجتماع  ندی فرا  کی  ات یاض ی(. آموختن ر2011،  قرار خواهد داد )کلمنتس و سامارا  ریتأث

  ی وگو از راه گفت  ز ین یریادگ ی  یهاو فرصت  سازندیخود را م یاض یر ی هادانش و مهارت یطور گروهو به  گریکدی یهمکار

(  1396و گراوند )  یکوره خسرو  یقباد  (.1389  ،ی)صفو   د یآیم  دیو مذاکره درباره معنا و مفهوم، پد  ه یتوج  ح،ی توض  ،یجمع

پژوهش عنوان    یدر  تدر  یبررس»با  و خالق  فعال  پا   یریادگ ی بر    سیروش  آموزان  ابتدا  هیدانش  ر  ییاول  درس  «  یاضیدر 

. در  شودیم  یریادگ ی  شیانش آموزان مؤثر بوده و سبب افزا د  یریادگ ی  زانیگرفتند که روش خالق و فعال بر م  جهینت  طورنیا

فعال نقش  مشارکت  یریادگ یو    ت یخصوص  محمد  ،یبه روش  نوقاب  یارمحمدی  ،یپژوهش  کرد    م مقد  یدیو جمش  یواصل، 

ش1394) به  آموزش  که  داد  نشان  مفهوم  یمشارکت  یریادگ ی  وهی(  نقشه  انگ  یفرد  یو  بهبود  پ  یلیتحص  زشیبر    شرفتیو 

دانش آموزان    ی اضیو عملکرد ر  ی تحت عنوان »تحول شناخت  ی( در پژوهش1382فر )  ایدانش آموزان مؤثر است. آر  یلیتحص

اهم  «یدبستان مورد  در  ر  میمفاه  یریادگ ی  ت یبا بحث  بررس  یاض یدرس  ا  یهاهینظر  یبا  با    جهینت  طورنیمختلف،  که  گرفت 

ابتدا  که نیتوجه به ا دوره به آموزش همراه با    نیقرار دارند، الزم است در ا  ین یع  ات یدر مرحله عمل  یی دانش آموزان دوره 

ها را  آن  توانندیمسائل، م  با  ینیصورت، دانش آموزان در برخورد ع  نیداده شود. در ا  ت یاهم  هادهیو پد  ایو عمل با اش  ت یفعال

درنها کنند و  تمر  ت،ی حل  تکرار و  از  راهفرمول  ن،یپس  بازآفر  یاضیر  یهاحلها و  پژوهشندینما   ینیرا  در  ،    ی.  که شانک 

برنامه 1991) داد،  انجام  آمد  یبرا  یتداخل  یها(  خودکار  احساس  بردن  درنت  یباال  و  آموزان  پ  جهیدانش  بردن    شرفت یباال 

  بیرا ترک  ی اضیو ر  ت یخالق  ،یاض یر  سیتدر  یبرا  ،یاضیدر ر  ت یبا عنوان خالق  یاو مؤثر بوده است. در مطالعه   دیمف  یاضیر

که    کردندیشکل عمل م  ن یها به ا . آنکردندیم  قیتشو  ت ی دانش آموزان را به خالق  ،یاضیمباحث ر   سیکردند و ضمن تدر

ر مبحث  آموزان  دانش  ر  ی اض یابتدا  معلم  از  برا  کردند،یم  افت یدر  شان یاضیرا  بعد  مرحله    یاضیر  تیخالق  شرفت ی پ  یدر 

آن  از  آموزان،  م دانش  خواسته  تدر  شدیها  بحث  مورداستفاده  دن  سی که  در  را  دانش  یواقع  یایشده  کنند.  که    یآموزانذکر 

  یرا برا  شیخو   داللاست  شدیو از دانش آموزان خواسته م  شدندیعنوان برنده انتخاب مبه  کردندیرا ارائه م  لیتحل  ن یشتریب
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ب ا  ت یکنند. درنها  انیانتخاب  به  آموزان مفاه  ،یطیمح  نیکه در چن  دند یرس  جهینت  نیپژوهشگران  بهتر   ترعیرا سر  میدانش  و 

انگ  آموزندیم ر  یشتریب  زشیو  به  آن   یاضینسبت  ادر  همکاران،     لری)م  شودیم  جاد یها  ساران1996و  کاردگر،    ،ی(.  

که   اندده یرس  جهینت  نیبه ا  یاضیر  یریادگ یش در  آموز  یو خالقانه  نینو   یهاروش  ریعنوان تأث  اب  ی( در پژوهش1398)یهاشم

و    یکند. )خسرو  جادیا  یی بنا  ریز  ،یاضیر  یانتزاع  میمفاه  ی استفاده کرد که برا  ییهااز روش  دیبا   ،یاضیدرس ر  یریادگی  یبرا

 یی اول ابتدا  هیدانش آموزان پا  یریادگ یدر    س یخالق تدر  وفعال    یهاروش  یکه با عنوان بررس  ی( در پژوهش1396گراوند،  

ر نتا  یاضیدر درس  به  م  دند،یرس  یکارآمد  جیداشتند  در بخش سؤاالت ساده  اول  آزمون  آموزان   ییپاسخگو   زانیدر  دانش 

  ر ب  یو مبتن  یکه به روش سنت  Aدرصد نسبت به دانش آموزان کالس    7  دندیکه به روش خالق و فعال آموزش د  Bکالس  

دو کالس مشهود بوده   نی اختالف ب زیدر قسمت سؤاالت متوسط آزمون اول ن ن یبود. همچن شتر ی ب انددهیدآموزش یکتاب درس

  ی ریکارگ که به  دندیرس  جهینت  نیبه ا  ت ی اند. درنهابه سؤاالت آزمون پاسخ داده  Aاز کالس    شتر یدرصد ب  B  ،13است، کالس  

افزا  یر یادگ ی   زانیم   شیافزاباعث    تواندیم  سیروش فعال و خالق تدر آموزان و  ها شود.  آن  ی اضی سطح درک ر  شیدانش 

از  نه  ،مناسب   دهبررا  کیاز    دهستفاا آ  مفاهیم  یگیردیاو    کاهدیم  نیدرو  شناختی  رباتنها  معن  سازد،یم  نسارا  را   داری آن 

  به   منجر  تاًیو نها  کندیم  ثبت و    ضبط  حافظهآن را در    ینطوالزمان  مدت  ایبر   دگیر  رتصو   مناسبی  هشیو   به   گر و ا  سازدیم

توجه داشت   دیبا زینکته ن نی(. عالوه بر نکات ذکرشده، به ا1393پور و همکاران،    دی)فان  شودیم  هگیرنددیادر    گیریدیا  لنتقاا

  عالقه   به  توجه  با  شیزمو آ  ادموو    بنتخاا  انگیرافر  فکری  سطح   به  توجه  با  لفعا  یسرتد  یها و روش  شیزمو آ  یهاوهیکه ش

مفهوم کسر    سیتدر  یروشها  تی(. با توجه به مباحث مطرح شده و اهم1391دار و همکاران،    اقتی )ل  باشد  انگیرافر  شخصی

کسر و نسبت تناسب    سیتدر  یهاروش  یپژوهشگران ، واکاو  یهدف اصل  نه،یزم  نیدر ا  قیو نسبت تناسب و کم بودن تحق

 در دانش آموزان بود. داری پا یریادگ ی به  یابیمنظور دست به ،ییششم ابتدا  هیپا یاضی کتاب ر

 

 پژوهش یشناسروش

  یتجربه و آگاه  یساختارها  یمطالعه فلسف  یدارشناسیبوده است. پد  یشناخت  داریاز نوع پد  یفیپژوهش، ک   نیانجام ا  روش

شد. با    یروش با مطالعات ادموند هسرل  در حوزه فلسفه معرف  نیاول است. اافراد دست   دگاهیموردمطالعه از د  دهیپد  رامونیپ

کاربردها   نیگسترش ا به  داکردهیپ  زین  یفلسف  ری غ  یروش  . هدف شودیاستفاده م  زین  یفیک  قیروش تحق  کیعنوان  است و 

. در شوندیمخاص توسط افراد ادراک  یت یگونه که در موقعاست آن هادهیپد ییو شناسا حیصر حی توض ،یدارشناسیپژوهش پد

ها در آمده است و بر  آن   صاتاستان گلستان که مشخ  ییششم ابتدا  هیمعلم پا  12مصاحبه با    وهی پژوهش، اطالعات به ش  نیا

روش، متاثر از طرح و    نیاست. مالک انتخاب مشارکت کنندگان در ا  شدهیآوراند، جمعشدهاساس در دسترس بودن انتخاب

بود،   ییششم ابتدا  هیپا  یاضیکسر و نسبت تناسب ر  سیتدر  یروشها  یدف پژوهش واکاوکه ه  ییهدف پژوهش بود. از آنجا

 ها¬انتخاب آن  ی¬وهینظر ش  نیشد که  با توجه به هدف پژوهش سرشار از داده بودند. از ا  یافراد  بهدف پژوهشگران انتخا

کار    نیاز موضوع مورد مطالعه دست آورد و ا  یقیافراد انتخاب شده درک عم  قیبود تا بتوان از طر  یبرف  گلوله  نوع  از  هدفمند

شد. زمان   حیو با دقت تشر  اتیمورد نظر با تمام جزئ  هیو نظر  عاشبا  یها¬مربوط به داده  یکه طبقه بند   افت یادامه    ییتا جا

 یآور¬جمع  با  زمان  هم   ها،¬تن مصاحبهحاصل از م  یها¬داده   لیتحل  ندی. فرادیبه طول انجام  قهیدق  80تا    50  نیهر مصاحبه ب

مرحله  یط  ها¬داده محور  یکدگذار  ی¬سه   ، انتخاب   یباز   تجز   یو  ابزار  شد.  ا  عاتاطال  لیوتحله یانجام  مطالعه،    نیدر 

، محور  یکدگذار گز  یباز  داده  یاست. درکدگذار  ینش یو  بهباز  درآمدند و در شروع   یصورت واحدهاها  معنادار و مجزا 

به داده  یساز باز، مفهوم  یکدگذار  یمطالعه  از آن استفاده شد. هدف اصل باز،    یکدگذار  انیها بود. در جرو برچسب زدن 

کردن،   پرداختند. در کدگذارداده  یبرچسب زدن و مقوله ساز  سه،یمقا  ل،یوتحلهیتجزپژوهشگران به خرد  بر    ،یمحور  یها 
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که   یانهیعبارت بود از زم  طیشد و آن شرا  هیتک  انجامدیآن م  جادیکه به ا  یطیبا در نظر گرفتن شرا  دهی پد  کیکردن  مشخص  

 یانتخاب  ی. کدگذاردیمقوله اداره و کنترل گرد  له،یکنش/ کنش متقابل که به آن وس  یهایشده است، استراتژمقوله در آن واقع

تمام مقوالت د  یمقوله مرکز  یمقوله، برا  کیانتخاب    ندیفرآ  یبه معن مرتبط ساختن  آن مقوله مرکز  گریو  ا  یبه    دهیاست. 

که همه  یآن، گسترش خط اصل  یاصل ا  زیچداستان بود  ا  نیحول آن شکل گرفت.    ی مرکزمفهوم    نیباور وجود داشت که 

طور منظم و ارتباط دادن با  به  یو مرکز  یبه روند انتخاب مقوله اصل  یانتخاب  یطور خاص،  درکدگذاروجود دارد. به  شهیهم

دارند، پرداخته    شتریبه اصالح و گسترش ب  ازیکه ن  یبا مقوالت  یخال  ی به روابط و پرکردن جاها  دنیها، اعتبار بخش مقوله  ریسا

بررس پا  یی روا  ی شد.جهت  کنندگان   لهی به وس  ینی بازب  روش  دو   از   ها¬داده  ییا یو  وس  مشارکت  به  مرور  غ  لهی و    ر یخبرگان 

 ارائه شد. یی نها جیالزم انجام و نتا شیرایو ی نظرات اصالح افت یشرکت کننده در پژوهش استفاده و پس از در

 

 خبرگان(   یشناخت ت یجمع ی ها یژگی)و کننده در مصاحبهشرکت  یهامشخصات معلم  .1 جدول

 شماره شرکت کننده  جنسیت   سابقه تدریس  مدرک تحصیلی محل فعالیت )مدرسه( سن 

علوم  کارشناسی گالیکش 47

 ی تیترب 

 1 مؤنث سال 29

علوم  کارشناسی ترکمن  بندر 32

 ی تیترب 

 2 مذکر  سال  7

علوم  کارشناسی شانیگم 35

 ی تیترب 

 3 مؤنث سال  3

کارشناسی علوم  قال آق 36

 تربیتی 

 4 مذکر  سال  15

علوم  کارشناسی قال آق 38

 ی تیترب 

 5 مؤنث سال  5

 6 مؤنث سال  10 ست یز یکارشناس قال آق 32

علوم  یکارشناس قال آق 28

 ی تیترب 

 7 مذکر  سال  6

کارشناسی آموزش     علی آباد کتول 38

 ابتدایی 

 8 مونث سال  12

کارشناسی آموزش   گرگان 40

 ابتدایی 

 9 مونث سال  15

کارشناسی آموزش   گرگان 48

 ابتدایی 

 10 مونث سال  22

کارشناسی آموزش   آزادشهر  50

 ابتدایی 

 11 مذکر  سال  30

کارشناسی آموزش   گنبد  42

 ابتدایی

 12 مذکر  سال  18
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 ها افتهی

از فرا  یگردآور  یفیک   یپژوهش، داده ها  یهاپاسخ به سوال  در نمونه    مهین  یهامصاحبه  یاجرا  ندیشده  افراد  با  ساختارمند 

شده، ابتدا به  یگردآور یفیک یهاداده یباز رو یکدگذار ندیفرا  یشد. اجرا لیو تحل هیباز، تجز  یپژوهش به صورت کدگذار

  و   ها انجام شده و بر اساس مشابهت   یهایمجدد و بازنگر  ی هایشد که با بررس  نجرو مفهوم م  یژگ یو  ی ادیاستخراج  تعداد ز

شده به استخراج    میو مفاه  هایژگ یو  نیشدند. در ادامه، ا  یو دسته بند  افته ی   لیتقل  ها یژگ یو و  میمفاه  ن یا  ،یمفهوم  اشتراکات

  یاجرا  ندیبه دست آمده از فرا  ی هاافتهی شد.    جاد یا  یمقوله اصل  12  ی فرع  ی هامقوله  نیاز ا  تا یو نها  لیتبد  ی مقوله فرع  18

 ( آمده است.  2در جدول ) یکدگذار

کسر و نسبت و تناسب در درس    سیتدر  یبرا  ییهااست که چه روش  نیپژوهش ا   نیا  یسؤال پژوهش: سؤال اساس   لیتحل

 باشند؟یم دیدر دانش آموزان مف داریپا یریادگ یمنظور به ییششم ابتدا  هیپا یاضیر

 

 باز  یکدگذار ندیمستخرج از فرا یا افتهی .2 جدول

 شدهاستخراججمالت  شده استخراجمفاهیم 

 استفاده از روش پرسش و پاسخ  .1

 کاوشگری استفاده از روش   .2

 طرح مسئله  .3

 دانش آموزان به تفکر داشتنوا .4

  کنمیمابتدا از روش پرسش و پاسخ و کاوشگری استفاده  

را به   هاآنو  کنمیمطرح م و برای دانش آموزان یک مسئله 

 (. 1)معلم شماره  دارمیم وا تفکر

 ترکیب روش کاوشگری و حل مسئله  .5

 استفاده از تشویق  .6

کاوشگری و حل مسئله   مثل روش  ترکیب چند روش  از 

ضمن،  کنمیماستفاده   استفاده    در  هم  تشویق    کنمیماز 

 (. 1)معلم شماره 

در   در دسترس  یابزارهااستفاده از  .7 که  ابزاری  هر  از  تناسب  نسبت  و  کسر  تدریس  برای 

، انواع  هاوهیماستفاده کرد، مثل انواع    توانیم دسترس است  

 (. 12بیسکوئیت، خودکار، کاغذ و ... )معلم شماره 

کسر   تدریس به کمک رسم شکل  .8 مبحث  تدریس  هم    توانیمبرای  شکل  رسم  از 

 (. 9استفاده کرد )معلم شماره 

 یآموزشکمک  یابزارهاعدم استفاده از  .9

 استفاده از مفاهیم انتزاعی  .10

نباید استفاده شود،    یآموزشکمکس ششم از ابزار  الدر ک 

  از درکدر این سن باید ذهنشان به آن حد    آموزاندانش  

 ندن مسائل را حل ک   انندانتزاعی رسیده باشد که بتو   میمفاه

 (. 8)معلم شماره

 آموزدانشبرای  یآموزش کمکمناسب نبودن وسایل   .11

 ششم  پایه

 

ک   آموزدانش ششم  الدر  وسایل    12س  و  است  ساله 

هم   ست ین  آموزدانشمناسب    یآموزشکمک مباحث   ،

)معلم   دهدینمجواب    سنگین است که با شکل و...  قدرآن 

 . (2شماره 
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 استفاده از رسم شکل  .12

 آموزدانشعدم اجبار  .13

کند کشیدن عینی کار    صورتبههم بخواهد    آموزدانشاگر  

شماره  )معلم    نباید اجبار کنیم  اما  شکل برایش کافی است  

7.) 

 در پایه ششم ی آموزشکمکعدم استفاده از ابزار  .14

 استفاده از مفاهیم انتزاعی  .15

مخصوص    یآموزشکمکابزار   سوم  یهاهیپافقط    و   دوم، 

باید   که  است  در    صورتبهچهارم  ولی  بگیرند  یاد  عینی 

ششم   که    آموزدانشپایه  است  رسیده  انتزاعی  مرحله  به 

 (. 2شماره )معلم  حل کندمسائل را   خودش بتواند 

 پرسش از مباحث سال قبل  .16

 

س از  احوالپرسم  ال بعد  نسبت   یسؤاالت.  و..  یو  درس  از 

تا بدانیم    اندگرفتهکه سال قبل یاد    شودیمتناسب پرسیده  

یاد   را خوب  قبل  نه  اندگرفتهدرس سال  )معلم شماره   یا 

3.) 

بیان   استفاده از داستان برای ایجاد انگیزه .17 را  کوتاهی  داستان  انگیزه  ایجاد  راه )  کنمیمبرای  در 

مشاهده   را  نقاش  کارگر  نفر  یکدیگر    میاکردهدو  با  که 

اگر  کردندیمبحث   نقاشی یک    40،  برای  سبز  رنگ  کیلو 

ساختمان بخرند که با ترکیب دو رنگ آبی و زرد به وجود 

  کردندیم. به این فکر  است   6  به  2  هارنگ، نسبت  دیآیم

 (. 6.( )معلم شماره که چه مقدار از هر رنگ را بخرند

 استفاده از پیشنهادات دانش آموزان برای حل مسئله  .18

 گروهی یکرفهم .19

از آموزان    سؤالبیان    پس  دانش  ارائه    میخواهیماز  با 

دانش   پیشنهادات خود به حل مسئله کارگران کمک کنند،

هم   کنند  صورتبه  توانندیمآموزان  فکر  )معلم   گروهی 

 (. 3شماره 

در دانش    اآمادگی ذهنی برای درس جدید ر  سؤالبا این   ایجاد آمادگی ذهنی جهت  سؤالطرح  .20

 (.7)معلم شماره  کنمیمآموزان ایجاد 

 استفاده از مسائل مختلف  .21

 پرسش از دانش آموزان .22

که از    میخواهیممسئله قبلی از دانش آموزان    حلراهبرای  

مسئله دیگری کمک بگیرند برای مثال در هر نیمکت چند 

چگونه    ؟ اندنشستهنفر   آموزان  دانش  به  نیمکت  نسبت  و 

 (. 3)معلم شماره  است؟

  عنوانبهانگشتان دست  استفاده از کاغذ رنگی یا .23

 ابزار آموزشی 

 استفاده از روش پرسش و پاسخ  .24

درست    3یا   رنگی  کاغذ  با  که  با    امکردهمربع  دایره   2را 

را از دانش  هاآنو نسبت   دهمیمرنگی دیگر کنار هم قرار 

شکل چگونه است؟    کلبه  هامربع، نسبت  پرسمیمآموزان  

)معلم شماره    یا نسبت انگشتان به هر دست چگونه است؟

9.) 
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تخته   استفاده از رسم شکل  .25 روی  بر  را  ستاره  تصویر  آن    کشمیمیا  پایین  در  و 

رسم    5تصویر   دیگر  رنگ  با  را  دانش   کنمیمماه  از  و 

کنند  هانسبت که    خواهمیمآموزان   بیان  شماره    را  )معلم 

3.) 

 استفاده از محتوای آموزشی )پاورپوینت(  .26

 تشویق دانش آموزان  .27

چند  (  نتیپاورپو )در ادامه با نشان دادن محتوای آموزشی  

از   نمایش    هانسبت نمونه  از   دهمیمرا  مرحله  هر  در  و 

آموزان   و    سؤاالتبه    خواهمیمدانش  بدهند  پاسخ 

 (. 9)معلم شماره  کنمیمدرست را تشویق  یهاپاسخ

 ها نسبت بیان طریقه نوشتن  .28

 استفاده از جدول تناسب .29

و    کنمیمرا هم بیان    هانسبت در مرحله بعد طریقه نوشتن  

دانش   ییتا  3  یهانسبت  به  تناسب  جدول  کمک  با  را 

 (. 3)معلم شماره  دهمیمآموزان آموزش 

و   کسر مفاهیمیدن شکل برای عمق رساندن به کش .30

 تناسب

رساندن  نیترمهم عمق  برای  یا  هوممف  به  مطلب   کسر 

 (. 4)معلم شماره تناسب کشیدن شکل مناسب است 

 هندسی مانند مستطیل  یهاشکلاستفاده از  .31

   هاشکل لهی وسبهآموزش  .32

دوما فصل  ششم  پایه  کتاب  شما  کسرگر  مبحث  را    ، 

کنید را    دینیبیم  قاًیدق  ،مشاهده  اشکال    صورتبه که 

است   هندسی  یهاشکل مستطیل  همان    ی هارنگبا    ،که 

  و  ، جمعهاکسر  ضرب  می توانیمن داده است. ما  متنوع نشا

متنوع به    یهارنگشکل و با    لهیوسبه  زی نرا    هاتفریق کسر

که   بدهیم  نشان  آموزان  در    ائلمس  توانندیم دانش  زیادی 

 (. 10)معلم شماره  این مورد را حل کنند

از   کوتاه  یهالمی فاستفاده از  .33 بعد  سالامسال  از    دو  گرفتم   طوالنی  یهالمیفتصمیم 

نکنم   مبحث  کامالً  توانندینم  هابچهچون  استفاده    روی 

 (. 5د )معلم شماره یاد بگیرن او مفاهیم ر وندمتمرکز بش

 آموزش با عکس  .34

 تولید محتوای اسالیدیآموزش با  .35

محتوای    کنمیمسعی    تولید  و  گرفتن  عکس  با  بیشتر 

 (. 10)معلم شماره  مهزش بددانش آموزان آمو اسالیدی به 

ریا  تولید محتوا .36 درس  برای  گذشته    مختلف  یافزارهانرمبا    ضی سال 

انجام   محتوا  کسر  طورنی هم  دادمیمتولید  مبحث    برای 

 (. 6)معلم شماره 

 گذشته   یهاسالاهمیت یادگیری مفاهیم  .37

 قبلی یهاهیپامطالب تکرار و تمرین  .38

سوم    یهاهیپا از    هابچه تا    یاد ا  ر  کسرهاچهارم  و  اول 

 تکرار،  قبلی که آموختند  اهیممفبعدی    یهاهیپاو    رندیگ یم

تمرین   قبلی    بنابراین  کنندیمو  مهمپایه  در  ،  است   خیلی 

و  پایه ششم تکرار و تمرین کسرهاست فقط تقسیم کسرها  

)معلم شماره   رندیگ یمپایه یاد    نیدر ا  امرکب ر  یکسرها
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11.) 

 

 گذشته  یهاسالمطالب  یادآوری .39

 استفاده از امکانات در دسترس  .40

 بیان مطالب از ساده به پیچیده  .41

با این مبحث    از پایه  ار  هابچهمعلم پایه ششم    عنوانبه  من

پیش  آرامآرامو    کنمیمآشنا   را  مثال    ،برمیم  مطلب  برای 

 از  ؛بینندب  هابچه  تا  کنمیماز وسط نصف    اکاغذ ر  کاول ی

امکانات  اهم شماره    کنمیماستفاده    هم  یدستدمن  )معلم 

11.) 

 ی دستدم یابزارهااستفاده از  .42

 استفاده از رسم شکل  .43

 استفاده از تصویر  .44

 کیک، پیتزا یا نان استفاده از  .45

،  تصویر،  رسم شکل  ،یدستدم  یابزارهاا  ب  را  کسر  مبحث  

ن،  کیک یا  کرد    ترراحت خیلی    شودیمن  اپیتزا  تدریس 

 (. 6)معلم شماره 

 استفاده از مثال درست کردن کیک  .46

 درگیر کردن دانش آموزان با مسئله .47

 

در خانه    میگویم  هاآنبه    د، نو برای اینکه که بهتر متوجه بش

ک  درست  رکیک  مواد  مقدار  که  صورت  این  به    انند 

 دومکی  مثالًم  ویبگ  دانش آموزان  عدد کسری به  صورتبه

... که خودش  چهارمسهروغن،   تا   د.نو ن درگیر بش اشکر و 

نشاخودش درگیر  )معلم   شوندینممتوجه    یخوببه  دنو ن 

 (. 6شماره 

اهمیت یادگیری تقسیم کسر برای درک نسبت و   .48

 تناسب

خیلی خوب با    ار  هابچه  است که   تنها فکرم این  اکنونمن  

اگ فم چون  کنم  آشنا  کسر  تقسیم  ر  ر هوم  قسمت    ااین 

نش تناسب   یریادگ یدر  ،  دنو متوجه  و  مشکل    نسبت  دچار 

 (. 6)معلم شماره  شوندیم

 استفاده از انیمیشن و کارتون  .49

 استفاده از پاورپوینت .50

میشن و کارتون  یبود از ان  دسترسدر    پروژکتورویدئو    اگر

با    هابچهچون    کردم یماستفاده    نت یپاورپو و   خیلی 

که    هستند  ییهابچه  هانی ا  کنندیمارتباط برقرار    هاشنیمیان

..یان  ،کارتون    اطرافشان  باز کردند        چشمتا   .  میشن و 

)معلم   کنندیمو از طریق دیدن با دنیا ارتباط برقرار    ددیدن

 (. 6شماره 

  یک   فهمندیما  درس ر  جورکی  هرکدام  اندمتفاوت  هابچه تدریس مختلف یها روشاستفاده از  .51

شن  یک  اندی داریدتعداد   من    نیبنابرا  ،یداریتعداد 

فقط    ار  سیروش تدر  یکاول تا آخر    م ازویبگ  توانمینم

برا   یکنه    ؛کنمیماجرا   )معلم    شودینمهمه    ینسخه 

 (. 12شماره 
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 الگوها استفاده از  .52

 هارابطهارائه  .53

 

از الگو شروع  برای تدریس    ا تناسب م  مبحث نسبت و   در

دار  ک ی  مثالً  میکنیم چشم  تا  دو  چهارتا  نفر    دو  ،دنفر 

دار نسبت    و  دنچشم  زیاد   هاچشم تعداد    طورنیهمبه 

ست حاال وقتی این اعداد ا   نشانیب  یارابطه  یکو    شوندیم

جدول   شودیم میدهیمرو در جدول نسبت و تناسب قرار 

 (. 12)معلم شماره تناسب 

 استفاده از ویدیو .54

 استفاده از رسم شکل  .55

 تولید محتوا .56

من مبحث  این  ویدئو    برای  گوشی  و    گرفتمیماز صفحه 

توضیح  زمانهم  شکل  رسم  محتوا    درواقعو    دادمیم   با 

 (. 6که بهتر متوجه بشوند )معلم شماره  کردمیمتولید 

 استفاده از کاردستی  .57

 استفاده از پول  .58

 آموزدانشتوجه به خالقیت و عالقه  .59

 نقاشی کردن .60

س ششم ابتدایی البرای تدریس کسر نسبت و تناسب در ک 

آموزان   دانش  از  درست    امخواستهابتدا  پول  کاردستی  که 

طرح   همان  با  پول  یکسری  نقاشی    موردعالقهکنند.  خود 

در   و  بودند  و    یهااندازهکرده  بودند  زده  برش  مختلف 

  1400یا    200ی پول خود نوشته بودند مثال  العددی را با

 (. 7شماره  ... )معلم  یا

 اجرا کردن نمایش  .61

 نمایش متناسب با اسم درس یگذارنام .62

 شرکت کردن معلم در نمایش .63

ک   ازآنپس در  را النمایشی  نمایش  اسم  و  کردیم  اجرا  س 

و خود   باشد  شبیه  درس  اسم  به  تا  گذاشتیم  کسری  بازار 

 (. 12شماره )معلم  مداشتنیز نقش فروشنده را 

استفاده از مثال خرید کردن که دانش آموزان در  .64

 زندگی تجربه کردند 

 ربط دادن نمایش به موضوع درس  .65

 

آموزان   دانش  قیمتش    مثالًکه  گفتم  به  گلدان    400این 

کسی   چه  است.  بعد    تواندیمتومان  بخرد؟  را  گلدان  این 

از   بین    گفت ی م  هابچهیکی  در   یتومان  100  میهاپول من 

پس   این  4با    توانمیمدارم  از  گلدان    هایتومان100تا  یک 

این    بعدازآنبخرم.   که  از    100  آموزدانشمیگویم  تومان 

دار  400 را  میگوییم یک    400به    100نسبت    به   .د،تومان 

این کار    است.  400و مخرج آن    100که صورت آن    کسر

و   مختلف  اعداد  انجام    دفعاتبهبا  . شودی مزیاد 

آشنا    ب یترتنیابه نسبت  مفهوم  با  آموزان    .شوندیمدانش 

بعد   قدم  مساوی  اگر  در  نسبت  فرصت    آمدیدرمدو  از 

آموزان    کردمیماستفاده   دانش  به    ها نسبت این    گفتمیمو 

به  اندشدهمساوی   کسرهای    ییکسرها ،  باشند،  مساوی  که 

 (.7شماره )معلم  مییگو یممتناسب 

را    بعدازآن استفاده از رسم شکل  .66 اعداد   مدادنشان    نیزشکل    صورتبههمان 

 (. 7شماره )معلم 
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 استفاده از روش نمایش .67

 روش نمایشیادگیری بهتر دانش آموزان با  .68

 استقبال دانش آموزان از روش نمایش .69

  ی طورکلبه با این کار به این نتیجه رسیدم که دانش آموزان  

یاد   بهتر  خیلی  نمایش  اجرای  با  را  و    رندیگیمریاضی 

از  خیلی  بعد  به  آن  از  که  شد  من  برای  خوبی  تجربه 

ری ک مباحث  تدریس  نمایش  اجرای  با  را  با    نماضی  و 

)معلم   همراه بود  هم   استقبال و یادگیری بهتر دانش آموزان

 (. 7شماره 

 

 آمده است. ، ردیگ یم یها جامقوله ای  نیگزیجا میدر قالب مفاه کههم دسته شده  م،یمفاه، 3جدول  در

 

 ی محور یکدگذار ندیمستخرج از فرا یا افتهی .3 جدول

مفاهیم جایگزین شده  

 )مقوله( 

 ردیف کد مفاهیم هم دسته 

روش پرسش و پاسخ و حل  

 مسئله 

 از روش پرسش و پاسخ استفاده .1

 مسئله  طرح .3

 یذهن یآمادگ جادیا یبرا سؤال طرح .20

 از مسائل مختلف  استفاده .21

 از دانش آموزان پرسش. 22

 از روش پرسش و پاسخ استفاده. 24

1 

 ی استفاده از روش کاوشگر. 2 روش کاوشگری 

 دانش آموزان به تفکر داشتنوا .4

 و حل مسئله   یروش کاوشگر ب یترک  .5

 حل مسئله یدانش آموزان برا شنهاداتیاز پ استفاده .18

 کردن دانش آموزان با مسئله  ری. درگ 47

2 

 ق یاز تشو  استفاده .6 تشویق کردن

 آموزدانشاجبار  عدم .13

 دانش آموزان  قی. تشو 27

3 

مهارت   آموزشی هایابزار

 محور

 در دسترس  یابزارهااز  استفاده .7

 ی ابزار آموزش عنوانبهانگشتان دست  ای ی. استفاده از کاغذ رنگ23

 ل یمانند مستط  یهندس یهاشکل. استفاده از 31

 . آموزش با عکس 34

 . استفاده از امکانات در دسترس40

 ی دستدم یابزارها. استفاده از 42

 ر ی. استفاده از تصو 44

 نان  ای  تزایپ ک،ی. استفاده از ک45

4 
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 ی استفاده از کاردست. 56

 . استفاده از پول 57

 به کمک رسم شکل  سیتدر .8 رسم شکل 

 از رسم شکل  استفاده .12 

 از رسم شکل  استفاده .25

 عمق رساندن به مفهوم کسر  یشکل برا دنیکش .30

   هاشکل لهی وسبه آموزش .32

 از رسم شکل  استفاده .43

 از رسم شکل  استفاده .54

 کردن  ینقاش .59

 . استفاده از رسم شکل 65

5 

 استفاده نشود  یآموزشکمکابزار  از .9 استفاده از مفاهیم انتزاعی 

 داستفاده شو یانتزاع میمفاه از .10

 کالس ششم  آموزدانش یبرا یآموزشکمک  لیمناسب نبودن وسا .11

 ششم  هیدر پا یآموزشکمکاستفاده از ابزار  عدم .14

 ی انتزاع میاز مفاه استفاده .15

6 

 از مباحث سال قبل  پرسش .16 تدریس یازهاینشیپ

 گذشته  یهاسال میمفاه یریادگ ی ت یاهم .37

 ی قبل یها هیپامطالب  نیو تمر تکرار .38

 گذشته   یهاسالمطالب  یادآوری .39

 درک نسبت و تناسب یکسر برا میتقس یریادگ ی ت یاهم .48

 الگوها از مفهوم  استفاده .52

7 

 8 زه یانگ جادیا  یاز داستان برا استفاده .17 داستان 

 9 ی گروه یفکرهم .19 کار گروهی 

 ها نسبت نوشتن  قهیطر انیب .28 ارائه تدریس هدفمند 

 . استفاده از جدول تناسب29 

 ده یچیمطالب از ساده به پ انیب .41

 ک یاز مثال درست کردن ک  استفاده .46

 تجربه کردند یکردن که دانش آموزان در زندگ  دیاز مثال خر استفاده .63

10 

 ( نت ی)پاورپو  یآموزش یاز محتوا استفاده .26 ی ارسانه یابزارها

 کوتاه  یهالمیف . استفاده از 33

 یدیاسال   یمحتوا دی. آموزش با تول35

 محتوا دی. تول36

11 
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 و کارتون  شنی می. استفاده از ان49

 نتی. استفاده از پاورپو 50

 وی دی. استفاده از و53

 محتوا دی. تول55

 مختلف سیتدر یهاروش. استفاده از 51 تدریس ترکیبی  یهاروش

 آموزدانشو عالقه  ت یبه خالق  توجه .58

12 

 شیاجرا کردن نما . 60 نمایش

 متناسب با اسم درس شینما یگذار. نام61

 شی. شرکت کردن معلم در نما62

 به موضوع درس شی. ربط دادن نما64

 ش یاستفاده از روش نما.66

 ش یبهتر دانش آموزان با روش نما  یریادگ ی .67

 شیاستقبال دانش آموزان از روش نما .68

13 

 

تحل  پس روش  لیاز  مورد  در  معلمان  با  مصاحبه  پا  سیتدر  یهامتون  تناسب  نسبت  و  کسر    ، ییابتدا  ششم  هیمبحث 

 شد. داده شینما  1که در شکل  دیگرد نیشده تدو  یابیاعتبار  یهااستخراج و در قالب مقوله یدیکل میمفاه

 

 .شددادهنمایش ( ذیل 1ین گردید که در شکل )شماره تدو اعتبار یابی شده یهامقولهاستخراج و در قالب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 یی ششم ابتدا  هیپا یاضیمبحث کسر و نسبت تناسب ر سیتدر یروش ها یحاصل از واکاو یهامولفه. 1 شکل

 

 نمایش 

 

 تشویق کردن 

 
 کار گروهی 

 

 روش کاوشگری   و حل مسئله  و پاسخ پرسش 

 ی تدریس ازهاین شیپ  بهتوجه  

 یارسانه   یابزارها

 

 تدریس ترکیبی  یهاروش 

 

 مهارت محور  آموزشی ابزار 

 

 داستان  

 
 مقوالت  

 رسم شکل  ارائه تدریس هدفمند 
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   یریگجه یو نت بحث

تا زوشها  یپژوهش سع  نیا  در تناسب در ر  سیتدر  یشد  ابتدا  هیپا   یاضیکسر و نسبت  از روش    ییششم دوره  با استفاده 

با عنوان »بررس  یدرس پژوه  ی.به عبارتردیقرار گ   یمورد واکاو  یدارشناختیپد ،    سیتدر  یهاروش  یحاضر  کسر و نسبت 

درس برنامه  در  ر  ی تناسب  ابتدا  هیپا  یاضیآموزش  انجام  ییششم  ا  «  تحص  نیشد.  سال  در  در    1401-1400  یلیپژوهش 

بود که »چه    گونهنیمطالعه ا  نیا   یاستان گلستان انجام شد. سؤال اصل  یها مدرسه مختلف شهرستان  12ششم    ه یپا  یهاکالس

آموزان   شدر دان  داریپا  یر یادگ ی منظور  به  یی ششم ابتدا  هیپا  یاضی کسر و نسبت و تناسب در درس ر  سیتدر  یبرا   ییهاروش

 یهاروش   دندیرس  جهینت  نی( که به ا 2009)  نسری(، د2012مانند مادن )  نیشیمطالعه حاضر، با مطالعات پ  جیاست؟«. نتا  دیمف

  ی (، قباد1398و همکاران )  یبا مطالعات ساران  قیتحق  نیا   نی. همچنباشدیوجود دارد همسو م  ی ریادگ ی  ی برا  یمؤثر مختلف

)  یکوره خسرو گراوند  )  یمحمد(،  1396و  فان1394و همکاران  )  دی(،  )  هی(، هس1393پور و همکاران  (،  2011و همکاران 

( ا2002ونتزل  از  از روش  نی(  استفاده  که  مؤثر  سیتدر  یهانظر  و  مهم  نقش  مختلف  دانش    یریادگ یدر    یفعال و خالق 

دارا دارند  پد  یکسان ی  جهینت  یآموزان  پژوهش  در  پژوهان  به    یشناخت  داریاست. درس  از روش مصاحبه  استفاده  با  حاضر، 

شده  ها پرداختند. با استفاده از جمالت استخراجداده  لیوتحلهیبه تجز  یکدگذار  لهیوسو سپس به  افتندیاطالعات الزم دست  

به    یمقوله اساس  12پژوهش،    نیا  یهاافتهیشد. بر طبق    افتهی موجود در متون مصاحبه دست   یهاو مقوله   میبه مفاه مربوط 

  ی ازهاین   شیپداستان، توجه به  ش،ینما   یریکارگاند از: بهعبارت  ییششم ابتدا  هیس کسر و نسبت و تناسب در پایروش تدر

  ی هاروش  ،یارسانه  یابزارها  یریکارگ هدفمند ، به   سیروش پرسش و پاسخ و حل مسئله، ارائه تدر  ،یکار گروه  س،یتدر

ابزارها  ،یبیترک   سیتدر شکل،  تشو   یآموزش  یرسم  محور،  کاوشگر  ق یمهارت  روش  از  استفاده  نتایکردن،  اساس  بر    ج ی. 

  افتن یموضوع درس جهت دست    سیتدر  یبرا  یبیفعال و ترک   سیتدر  یهاکه روش  شودیم  یری گ جهینت  طورنیشده، اعنوان

را در دانش آموزان   زهیعالقه و انگ  توانیها مروش  نی. با استفاده از اباشندیدر دانش آموزان مثمر ثمر م  داریپا  یریادگ یبه  

پژوهش،    نیا  یهات ی. از محدودابندیدست    داریپا  یریادگ ی به    ی مبحث درس  ی رو  شتریها با توجه و تمرکز بکرد تا آن  جادیا

نت  19  دی( کووی)پاندمیریهمه گ   ت یبه وضع  توانیم امکان دسترس  یرحضوری غ  جهیو در  ، عدم  به    یبودن مدارس  مناسب 

منظور  اشاره کرد .به  یموارد خصوصاً مدارس شهر  یاطالعات پژوهش در بعض  یآورجمع  نمدرسه و معلمان   و مشکل بود

آموزش  یابیدست  مختلف  اهداف  تدر  یبه  دست   سیازجمله  و  از    داریپا  ی ریادگ ی به    ی ابیمؤثر  استفاده   ، آموزان  دانش  در 

فناور   یبی ترک   سیتدر  یهاروش از  گرفتن  کمک   ، آموزش  در  خالقانه  و  فعال  از    یاانهیرا  ن ینو   یهای،  استفاده  مانند 

به  یکاربرد  یافزارهانرم  آموزش،  جهت  جذاب  دانش    یآموزش  یابزارها  یریکارگو  موردعالقه  و  جذاب   ، محور  مهارت 

،   یداری،شن یداریآموز )دهر دانش یریادگ یغالب  ی وه یهر درس ، توجه به ش ی اصل یو محورها ازها ینشیآموزان، توجه به پ

توجه و عالقه دانش آموزان در آموزش با استفاده از  جلب   ، یمختلف آموزش  ی هاوهی ش  یری کارگ ( و به  یورز، دست    یکالم

همساالن، شاد و جذاب کردن    ق یبر آموزش از طر  دیخود دانش آموزان در آموزش و تأک   ییمتنوع ، استفاده از توانا  یهایزبا

  ی ، کاردست  یگامی، استفاده از اور  ییگو، داستان  یسینو ، داستان  شیمتنوع و خالقانه مثل نما   یهاهر جلسه آموزش با روش

در    داریپا  یریادگی  ی موثر برا  سیروش تدر  ی عمل به اجرا  یپژوهش، برا  ی ها¬افتهی   با توجه به  انی شود. در پا  یم  شنهاد یپ

ا  هیپا  یاضیر نخست   ، تناسب  نسبت  مفهوم کسر و  در  ا  یکدها  نکهیششم  در  م  ن یاستخراج شده  راهنما  ی مطالعه    ی تواند 

مطالعه    نیا  جی. دوم ؛ نتادی درس به شمار آ  نیا  سیتدر  ترییراجع به ابعاد جز  تر¬ی تر و تخصص  قی مطالعات عم  یبرا  یخوب

 باشد.  ییمقطع ابتدا  یاضیآموزش ر یدر  برنامه درس  داریپا یریادگ یبه منظور  سیتدر ی برا  یتواند به عنوان چارچوب یم

 

 



 88 پژوهش در آموزش ریاضی 

 

   منابع

ر  لیتحل  .(1398)  اچرش  دا،یش کتاب  کسر  ابتدا  هیپا  یاضیفصل  الگو   ییششم  نشر  یبراساس چهار  پو هیمختلف،  در   شی: 

 .66تا صفحه  55صفحه  ; r00679# 17, شماره    5, دوره   1398شماره: زمستان  ه،یآموزش علوم پا

)  دهیس  ،یهاشم  حه؛یمل   د؛کاردگر،یسع  ،یساران  اندرواژ تأث1398سارا  در    یو خالقانه  نینو  یهاروش  ری(.    ی ر یادگ ی آموزش 

 وپرورش. در آموزش نینو  یکردهایرو یکنفرانس مل نیمازندران، چهارم  ،یاضیر

-123(:5)2.  یآموزش  یها یفصلنامه نوآور  ،یدانش آموزان دبستان  ی اضی و عملکرد ر  ی(. تحول شناخت1382)  دهیفر، زب   ایآر

138. 

 تهران: سمت.   س،یتدر یها، فنون و الگوها(. روش1389) اهللامان ،یصفو 

بازنگر1396)  یمهد  ،یابوالفضل؛ شعور  ،یطور نسبت   ی (،  آموزش مبحث  و درصدگ روش  تناسب  اساس روش    یریها  بر 

  ی شناسجامعه  یروانشناس  یالمللنیکنفرانس ب  نیآن بر عملکرد دانش آموزان، سوم  ریتأث  ی( و بررسی)درس پژوه  هیتجز

 . یو مطالعات اجتماع  یتیعلوم ترب

 ا. ،تهران : فرهنگ نم دیعم ی(.فرهنگ فارس 1388) ،حسن دیعم

مهدو  دیفان حسن؛  )  وسف؛ینسب،    یپور،  هاشم  مقا1393فردانش،  قالب    یدانشگاه  یدرس  یمحتوا  ریتاث  سهی(.  راهبرد  با 

 . 40-39(: 1) 1 ،یر یادگیآموزش و   یفصلنامه فناور ان، ی دانشجو  یلیتحص شرفت یپ زشیو متداول در بهبود انگ یداستان

)  ؛ یمحمدعل   ،یکوره خسرو  یقباد محمدرضا  بررس1396گراوند،  تدر  ی هاروش  ی(.  دانش   ی ریادگ ی بر    سیفعال و خالق 

  ت ی و امن  ی ، روانشناس  ی تی، علوم ترب  یعلوم اجتماع  ی مل  شیهما  نیتهران، اول  ،یاضیدر درس ر  ییاول ابتدا  هیآموزان پا

 . یاجتماع

 .1395چاپ اول، سال  ،یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه ،ییششم ابتدا هیمعلم پا سیتدر یراهنما کتاب

فن    هینظر  یهندسه بر مبنا  سیروش تدر  ر یتاث  ی (. بررس1391)  دیسع  ،یصدر ارحام  م؛ینس  ،یمانیدار، محمدجواد؛ سل  اقت یل

 .126-107(، 3) 8 ،یتیترب نینو  یهاشهیفصلنامه اند ،یلیتحص شرفت یبر پ یلیه

 قبل از دبستان. تهران: انتشارات آستان قدس.   اتیاضی(. آموزش ر1380) یمحمدتق ،ینیمب

  وه ی آموزش به ش  ی(. اثربخش1394مقدم، محمد )  یدیرسول؛ و جمش  ، یکرد نوقاب  ب؛یواصل، مس  یارمحمدیآرزو؛    ،یمحمد

نقشه مفهوم   یمشارکت  ی ریادگ ی انگ  یفرد  یو  پ  زشیبر  آموزان، فناور  یلیتحص  شرفت یو    ،یری ادگ یآموزش و    یدانش 

1(2 :)139-158 . 

بخشعل  ،یلرک   ینوروز قربان  یفرزانه؛  شهرناز؛  ز  یس  یزاده،  بازنما1389)  نب یسخت،  فرا  یهایی(،  در   یندیچندگانه:  مهم 

 . 1، شماره 5آموزش، جلد  یفناور یپژوهش یعلم  هیکسرها، نشر یریادگیو  یاددهی

Chang, C. S., Chen, T. S., & Hsu, W. H. (2011). The study on integrating WebQuest with 

mobile learning for environmental education. Computers & Education, 57(1), pp.1228-

1239. 

Clements, D. H., & Samara, J. (2011). Early childhood mathematics intervention. Science, 

333(6045), pp. 968-970 . 

Maden, S. (2012). The effect of drama on language teaching success. International Journal of 

Language Studies, 6(2), pp. 67-86. 



 یکسر، نسبت و تناسب در برنامه درس سیتدر یهاروش یواکاو 89

 

Saracaloglu, A. S., & Dinçer, I. B. (2009). A study on correlation between self-efficacy and 

academic motivation of prospective teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

1(1), pp. 320-325 . 

Vallee, R. (2022). International Journal of Mathematical Education in Science and 

Technology, 6, 2, pp. 141-144, May 75 . 

Wentzel, K. R. (2002). Are effective teachers like good parents? Teaching styles and student 

adjustment in early adolescence. Child development, 73(1), pp. 287-301 . 

 

 


