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 Mathematics can be considered as the sweetest lesson for 
learners, provided that various techniques of educational 
technology are used to objectify the abstract concepts and special 
rules and regulations that exist in mathematics. Considering that 
Iran is seeking a scientific jump, Therefore, it is necessary to use 
new teaching methods to achieve progress and learning and 
motivate students. The main purpose of this study was to 
determine the effectiveness of mathematics teaching in the 
manner of on improving student's academic motivation. Type of 
research, applied and research method is quasi-experimental with 
pre-test-post-test design with control group. The data collection 
method was library and field method which in the field method 
the Harter academic achievement motivation questionnaire was 
used. The population of the study was all boy students of first-
grade on primary school in Yazd city in the academic year of 2018-
2019. Among the selected sample, a multistage cluster sampling 
method, 32 subjects with lower educational motivation were 
selected for research. And randomly assigned to two experimental 
and control groups. The results of data analysis using covariance 
analysis showed that teaching methods designed in the manner of 
story, improve the internal motivation of students but has no 
effect on the external motivation of students. 
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    مقاله پژوهشی     

انگ  وهیبه ش  یاضیر  سی روش تدر  ریتأث  یبررس بر    شرفت یپ  زشیقصه 
 آموزان دانش یلیتحص

 * 2یزدیسر یالسادات مدرس ه ی، آس 1دوروباف هیمهد
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  ینیکه در ع  ی شود، به شرط  یتلق  رانیفراگ   ی درس برا  ن یترنیریش  تواندیم  اتی اضیر
موجود است، از فنون    اتیاضیکه در ر  ی خاص  نی و قاعده و قوان  ی انتزاع  میکردن مفاه

جهش   کیدرصدد    رانیا  نکهیاستفاده شود. با توجه به ا  یآموزشیمختلف تکنولوژ
  شرفت یبه پ  یابیدست  یبرا  سیتدر  نینو  یاهاستفاده از روش  ن یاست؛ بنابرا  یعلم

  ق، ی تحق  ن یا  یاصل  هدف .است  یضرور  یآموزان امردر دانش  زه یانگ  جادیو ا  یریادگیو  
  یلیتحص  زش یقصه و داستان بر بهبود انگ  وه یبه ش  یاضیر  سیتدر  یاثربخش  نییتع

تحقدانش نوع  بود.  تحق  یکاربرد  ق،یآموزان  روش  طرح   یشیآزماشبه  ق،یو  با 
م پس   -آزمونشیپ کنترل  گروه  با  جمع باشدیآزمون  روش   یآور.  به  اطالعات 

پرسشنامه    ،یدانیکه ابزار مورداستفاده در روش م  ه صورت گرفت  یدانیو م  یاکتابخانه
آموزان پسر دانش  هیهارتر بوده است. جامعه موردنظر کل  یلیتحص  شرفتیپ  زشیانگ
شهرستان    ه یپا تحص  زدیاول  سال  ب  1397-98  یلیدر  از  که   یهانمونه  نی بودند 

انگ  32  یاچند مرحله  یابه روش خوشه  یانتخاب که   یترنییپا  ی لیتحص  زشینفر 
و گواه  شی در دو گروه آزما  یتصادف صی انتخاب شدند و با تخص قیتحق یداشتند برا

نشان    انسیکوار  لیها با استفاده از آزمون تحل داده   لیوتحلهیتجز  جیقرار گرفتند. نتا
تدر روش  که  ش  شده ی طراح  سی داد  انگ  وه یبه  بهبود  باعث   یدرون  زش یقصه 

 .ندارد  یریآموزان تأثدانش یرونی ب زشیبر انگ یول شودی آموزان مدانش

  کلید واژگان:
 س یروش تدر

 زش یانگ

 یلیتحص شرفتیپ 

 قصه
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 مقدمه 
،  حتی تغییر   و   فعالیت   بقا،   برای ادامه زندگی،   ای که یک فرد گونه به ؛  وجوه مهم زندگی انسان است   یکی از   ، انگیزه 

برای پرورش، رفتارهای    بود.   روح خواهد بی  و   سرد   راکد،   حرکت،   بدون  انسان   زندگی ،  انگیزه   بدون   و   انگیزه است   نیازمند 
ضرورت    ، روانشناسان .  ( ۲۰۱۵کرمزاده،  )   انگیزه هستیم   نیازمند   ایم، گرفته   برای عمل به آنچه یاد   اما   گرفت،   یاد   باید   جدید 

اند  رفتارها یادآور شده ها، راهبردها و  وتربیت را به دلیل ارتباط مؤثر آن با یادگیری نوین، مهارت   توجه به انگیزش در تعلیم 
  ی ن ی لقمانپور زر )   اند، انگیزش پیشرفت تحصیلی است هایی که برای تبیین این انگیزش ارائه کرده و یکی از نخستین سازه 

مربوط   انگیزه  و  موقعیتی  متغیرهای  بین  تعامل  یک  انگیزه پیشرفت،  که  دارند  عقیده  انگیزشی  . محققان ( ۲۰۲۰  ، و همکاران 
منظور از انگیزش پیشرفت    بیان کرد   ۲( ۲۰۰۶  ن، ی اسالو ) .  ۱( ۲۰۰۵  ر، ی و ما   ن ی رانستا ب )   است  موفقیت  به  رسیدن  برای  فرد  به 

ها به کوشش و  هایی است که موفقیت در آن یا انگیزش موفقیت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت 
کوشش  توانایی شخص وابسته است. افراد دارای انگیزش پیشرفت سطح باال، برای حل مشکالت و رسیدن به موفقیت به  

  ترین عالی عملکرد خود با توجه به    جانبه همه گرایشی است برای ارزیابی    ، پیشرفت   انگیزه   . ( ۲۰۲۱  ف، ی س )   دهند می   ادامه 
برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که   و    ی گرشاسب )   است با موفقیت در عملکرد همراه  معیارها، تالش 

 . ( ۲۰۱۸،  همکاران 
رسد شناسایی عوامل  وپرورش از دیر زمان مورد توجه روانشناسان پرورشی قرار دارد. به نظر می انگیزش در آموزش 

رفتارهایی که    بیشتر .  3( ۲۰۰۵وپ و مک کومبز،  پ )   سزایی دارد به آموزان اهمیت  مؤثر در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش 
کوشی یا کوشش در جهت یادگیری  دهند عبارتند از: پافشاری بر انجام تکالیف دشوار، سخت انگیزش تحصیلی را نشان می 

اساس یادگیری    تحصیلی   . انگیزه ( ۲۰۲۰و همکاران،    ی ن ی لقمانپور زر )   نیاز دارد در حد تسلط و انتخاب تکالیفی که به تالش  
آموزان و معلمان تزریق و آموزش داده شود  های انگیزش به دانش ها و راه باشد که اگر روش و پیشرفت تحصیلی می 

ی و  کرده و جوانان و نوجوانانی پرامید و پرانگیزه در جهت پیشرفت تحصیلی، کار ای پر از افراد تحصیل توان جامعه می 
توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت  نظام آموزشی را زمانی می   بنابراین   .( ۲۰۱۵کرمزاده،  ) داشته باشیم  زندگی  

تمام   . ( ۲۰۱۱ ، ی فر و گندم  یی تمنا )   رقم باشد ترین های مختلف دارای بیشترین و باال آموزان آن در گروه تحصیلی دانش 
وجود آورند. انگیزش  توانند این شرایط را در کالس به شوند و معلمان می باانگیزه می  آموزان تحت شرایط درستی دانش 
طور مستقیم یا غیرمستقیم با نیازها، عالیق  کند که دریابند تکالیف یادگیری به آموزان در صورتی افزایش پیدا می دانش 

 . ( ۲۰۰۵پوپ و مک کومبز،  ) مرتبط است  ها  و اهداف شخصی آن 
ری بسیار شبیه به هم که پیشرفت  آموزانی وجود دارند با توانایی و استعدادهای یادگی تجربه نشان داده است که دانش 

  کنند؛ آموزان با وجود داشتن توانایی و ظرفیت یادگیری ترک تحصیل می تحصیلی بسیار متفاوتی دارند. بسیاری از دانش 
ها  آن برخی از  کند.  رسیم که عواملی در یادگیری مؤثر است که کودکان را وادار به یادگیری می بنابراین به این نتیجه می 

آموز، آمادگی، انگیزه، تجارب گذشته، موقعیت و  های دانش از: شخصیت و توانایی   عبارتند هستند،    موردتوجه که بیشتر  
  ها مشوق تمرین و تکرار، خصوصیات تکالیف خاص یادگیری،    تأثیر آموزگار،    محیط یادگیری، روش تدریس معلم، رفتارهای 

  ی بدر ) تدریس   های روش  تغییر  ضرورت  متفکرو  و  نّقاد  خاّلق،  افراد  به  امروز  جامعه  نیاز  دلیل  به   . ( ۱۹۹۹نژاد،    ی شعار )   ...   و 
تر توسط طراحان آموزشی، وارد  هستیم که هر روز الگوهای جدیدتر و تخصصی   ، امروزه شاهد ( ۲۰۱۱  ، و همکاران   ی گرگر 

های تدریس فعال با توجه  های آموزشی و روش شود که باید به این نکته توجه داشته باشند که شیوه تعلیم و تربیت می 
.  ( ۲۰۱۲  ، و همکاران   اقتدار ی ل )   فراگیران باشد به سطح فکری فراگیران انتخاب و مواد آموزشی با توجه به عالقه شخصی 

 
1 Brunstein & Maier 
2 Slavin 
3 Pope & McCombs 
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  درک   برای   توانایی الزم   ابتدایی بتوانند   دوره آموزان  آموزشی در ابتدا باید حالت کاربردی داشته باشند تا دانش   ی ها ش رو 
  ی ها روش   و   یادگیری   ی روندها   بین   شدیدی   وابستگی   که   گفت   توان ی م   ها ی بررس   به   توجه   با .  کنند   ایجاد   خود   در   را ها  آن 

 مفید  و  مناسب  های روش  ارایه  ای  بر  تالش  در  تربیت  و  تعلیم  متخصصان  . ۱( ۲۰۱۲هورن و براون، )  دارد  وجود  یاددهی 

 قبلی  تعاریف  با  مخالفت  ضمن  تر، سریع  و  تر عمیق  بهتر،  راستای یادگیری  در  و امکانات آموزشی  ها فرصت  از  استفاده  برای 

  دانند می  درک مطالب  و  تفهیم  ای  بر  یادگیرنده  به  معطوف  عملی  ا ر دریس  ت  دانستند، می  معلومات  را انتقال  ها آن  که  تدریس 
شده هدایت کند.  آموزان را در راستای هدف تعیین مناسب، معلم و دانش   . طراحی تدریس ( ۲۰۱۲  ، و همکاران   ی آباد   ی عل ) 

دار  معنی  را  آن  سازد، می  آسان  مفاهیم را  یادگیری  و  کاهد می  درونی  شناختی  بار  از  تنها نه  مناسب،  راهبرد  یک  از  استفاده 
 نهایتًا منجر  کند و ثبت می  و  ضبط  حافظه  در  را  آن  زمان طوالنی مدت  برای  گیرد  صورت  مناسبی   شیوه  به  اگر  و  سازد می 

 . ( ۲۰۱۴،  و همکاران   دپور ی فان )   شود می یادگیرنده   در  یادگیری  انتقال  به 
گیری از حداکثر  بهره   که با طوری کند؛ به می آموزان را درگیر و متوجه کار  دانش  های فعال یادگیری همه راه و روش 

پوپ و مک کومبز،  ) کند  می معلومات خود را بنا    دهد و شالوده ها، کیفیت یادگیری را افزایش می وقت الزم برای فعالیت 
 تداوم   ها آن  به  و  سازد می  آسان  را  پیچیده  موضوعات  و   ها مهارت  خصوص به  ها، و مهارت  مفاهیم  یادگیری  چه . آن ( ۲۰۰۵

 راهبرد  از  استفاده خصوص  و به  است  یادگیری  از راهبردهای  استفاده  گردد می  ها آن  شدن  دار معنی  باعث  و  بخشد می  دوام  و 

 این  از  توانند می  نیز  مدرسان  و  دهد نشان می  را  فصل  از محتوای  هایی جنبه  از  موقعیت واقعی  یک  که  داستانی  قالب 

قصه و مثبت بودن تجربه جهانی   فطری بودن .  ( ۲۰۱۴و همکاران،    دپور ی فان ) کنند   استفاده  بحث  ها برای تشویق داستان 
استفاده از قصه در تعلیم و تربیت بر معلمان و مسئوالن تعلیم و تربیت روشن است. واضح است که کودکان تحرک و  

  و ... را در کودکان ایجاد کند   نوشتن   میل به خواندن،   تواند .  قصه می ۲( ۲۰۱۴  تلهم، ی ب )   دارند فعالیت و قصه را دوست  
دهد و باعث مسرت خاطر، وسعت تخیل و قوت تصور  اوقات زندگی پرورش می   همه   کودک را در قصه  .  3( ۲۰۱۰  پس، ی ز ) 

و   شنوند اثری عمیق در فکر خوانند و می کودکان می هایی که بخشد. قصه شود و نیز نیروی ابتکار و ابداع به او می او می 
سازد و نیز در درک و فهم  ل رشد و معاشرت با دیگران آماده می ئ ها را برای رویارویی با مسا گذارد و آن آنان می  روحیه 

ها به علت کشش، زیبایی و نقشی که در برانگیختن حس  قصه .  ( ۲۰۱۴  ، ی گوهر )   دهد یاری می ها را  مشکالت زندگی آن 
با انتقال مفاهیم به روش غیرمستقیم،    چنین توانند بسیاری از مفاهیم را به کودکان منتقل کنند. هم کنجکاوی دارند می 

سازند. به  تر می تر و ساده شوند بلکه فهم آن را عینی تر مفاهیم به ذهن و زبان کودک می تنها باعث جذب بهتر و سریع نه 
ویژه  برای انتقال مفاهیم به دنیای مخاطبان به   های غیرمستقیم ترین روش ترین و بنیادی از مهم   ، گویی همین دلیل قصه 

را طی قصه و گاه بدون نیاز به توضیح،    علمی، طبیعی و حتی معنا و مفهوم واژگان آید. مفاهیم ساده  شمار می کودکان، به 
رد، اما نفوذ عوامل و  ای بس دیرینه و قدیمی دا گویی در کشور ما سابقه قصه .  ( ۲۰۱۸جان نثار،  )   کرد توان منتقل  می 

گویی در طول دوران  های شهرنشینی، موجب شده تا نقش قصه ل خاص حوزه ی وسایل ارتباط جمعی و عالوه بر آن مسا 
عنوان یک فن، شناخته نشده و در نظام آموزش  گویی به از سوی دیگر، قصه د.  رنگ شو های آموزشی کم ویژه در نظام و به 

ویژه نظام تعلیم  های آموزشی به رسد نظام به نظر می   . ( ۲۰۱۶  ، ی پشت   ی پور و گرج   ی ول )   ندارد ای  و پرورش، جایگاه شایسته 
بازسازی در زیربناهای فکری دارد. برای این منظور باید افراد آگاه و خبره بتوانند نیازهای  و تربیت در کشور ما نیاز به  

ها حفظ شده و همه چیز در خدمت  ای سازماندهی کنند که تنوع فعالیت گونه جامعه اطالعاتی را در کنار امور آموزشی به 
  . ( ۲۰۱۴  ، ی گوهر )   قرار گیرد سازندگی افرادی پرشور  
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سزایی در زندگی بشر،  ه اهمیت ب   ، هایی است که همواره مورد توجه بشر بوده است. این دانش یکی از دانش   ، ریاضیات 
های اول آموزش، ساعات زیادی  کند. اهمیت این دانش در حدی است که از همان سال خصوص زندگی روزمره ایفا می به 

شود  اندیشیدن است و به معلمان توصیه می   ، ترین هدف آموزش ریاضی مهم .  یافته است از برنامه آموزشی به آن اختصاص  
که سطح توانایی اندیشیدن را در شاگردان خود باال ببرند. به این دلیل وظیفه و مسئولیت معلم امروز نسبت به گذشته  

آن را به سوی یک تحول پیچیده و  های سنتی جامعه و افراد  توان با روش تر شده است. دیگر نمی تر و پیچیده سنگین 
 . ( ۲۰۱3درتاج،  )   آموزان رخ دهد هایی کمتر احتمال دارد یادگیری در دانش پیشرفته سوق داد، با چنین روش 

 که  کنند ی م  ادعا  محققان   است،  مدارس  درسی  ی ها در کالس  ی توجه قابل  علمی  رشته ک ی  ریاضی  اینکه  به  توجه  با   

 ها کالس  در  باید  مختلف  ی ها ت ی فعال  نوع  این  پیش بروند.  مشابه  ی ها ت ی فعال  و  ها ی باز  ، ها طرح  همراه  باید  ریاضی  ی ها کالس 

 ببرند  لذت  ریاضی  درس  از  آموزان دانش  که  زمانی  است  حاکی  تحقیقات  . کند   دا ی پ  افزایش  آموزان دانش  زه ی انگ  تا  شود  انجام 

 عوامل  نقش  به  باید  ریاضی  پیشرفت  بهبود  منظور به  . بنابراین دهند ی م   نشان  خود  از  ریاضی  یادگیری  برای  بیشتری  تمایل 

  داد  سوق  درس  این  به  عالقه  ایجاد  مسیر  در  را  ریاضی  آموزشی  ی ها روش  و  کرد  ریاضی توجه  به  نگرش  ژه ی و به  انگیزشی 
 . ( ۲۰۱۹،  و همکاران   نژاد   ی رستم ) 

جمله  ریاضی،  یادگیری  انگیزش  باالیی  و  رابطه  تحصیل،ی  پیشرفت  با  که  است  متغیرهایی  از  دارد.   همبستگی 
 عامل  از آن، دو   پس   است.  یادگیرندگان  توانایی  سطح  مثبتی دارد،  رابطه  یادگیری،  میزان  با  مستقیًما  که  عاملی  ترین مهم 

 ی ها افته . ی ( ۲۰۱3  ، یی صالح صدق پور و غالمرضا )   است  یادگیری  برای  دیگری انگیزش  و  معلم  آموزش  یکی  دیگر،  مهم 
 اطالعات  پردازش  فرایندهای  دانش و  ساختارهای  از  تنها   نه  ریاضی  درس  در  تحصیلی  پیشرفت  است  داده  نشان  متعدد 

،  و همکاران   لمز ی ن ی )   . شود ی م  مربوط  اضطراب  و  ها ارزش   ، ها نگرش  باورها،  جمله   از  انگیزشی  عوامل  به  بلکه  رد ی پذ ی م  ر ی ث أ ت 
 عاطفه  احساس و  یافتند. بنابراین  قوی  رابطه  ریاضی  عملکرد  با  پایین  اضطراب  و  مثبت  نگرش  باال،  انگیزش   بین   ۱( ۲۰۰۷

  اعتماد  ریاضی،  از  لذت  ریاضی،  اضطراب، هراس  قبیل  از  عواملی  تواند ی م و   است  مهم  بسیار  موضوعی  ریاضی،  آموزش  در 
 . ( ۲۰۱۴  ، و همکاران   واصل   ی ارمحمد ی )   کند  ایجاد  ریاضی  در  و شکست  موفقیت  ریاضی،  نفس   به 

 در  را  ما  آموزان دانش  ضعف  تیمز  ریاضیات  جهانی  مطالعه  سومین  در  ایران  شرکت  از  آمده دست به  نتایج 

 درس  در  راهنمایی  دوم   ه ی پا  در  کننده شرکت  کشور  ۴۱ بین  از  ایران   ساخت.  بر مال  ریاضی  مفاهیم  ل ی وتحل ه ی تجز 

 مدت  در  حقایق  حاوی  ی ها آموخته  درصد  کرد. هشتاد  را کسب  3۸ رتبه راهنمایی،  سوم   ه ی پا  در  و  3۷ رتبه ریاضیات، 

 کاربرد مطالب  آموزان دانش   کهن ی ا  بدون  و  شوند ی م  تدریس  مجزا  صورت به  اطالعات  این  ؛ زیرا روند ی م  اد ی   زا   سال   ک ی 

 نهایی  آزمون  گذاشتن  پشت سر  از  بعد  و  شوند ی م  حفظ  اطالعات  چون  کنند  درک  واقعی  زندگی  در  را  ده ش آموخته 

 یا   هات ی موفق  از  ها آن  تصورات  حاصل  درسی،  ی مختلف ها موضوع  به  نسبت  آموزان دانش  ی ها نگرش .  شوند ی م  فراموش 

 هستند و  برخوردار  منطقی  نظم  از  آن  مطالب  که  است  دروسی  ازجمله  هم  ریاضی  درس  و  است  آنان  ی ها شکست 

ی  ها ی آمادگ  درواقع  شوند ی م  ارائه  کتاب  ابتدای  در  که  یی ها موضوع  ، رو ن ی ازا  . شود ی م  ه ائ ار مشکل   به  ساده  از  آن  مطالب 
  در  که  شناختی  این آمادگی  با  . همراه آورد ی م  فراهم  بعدی  ی ها موضوع  یادگیری  برای  آموزان دانش  در  را  الزم  شناختی 

 در  یادگیری  برای  انگیزشی  ی ها ی آمادگ  صورت   به  درس  این  به  نسبت  مثبتی  نگرش  باید  ، شود ی م ایجاد   آموزان دانش 

تدر عالوه  معلم   فه ی وظ  میان،  این  کرد. در  ایجاد  آنان   در  درس  به  نسبت  مثبت  نگرش  و  خودپنداره  ایجاد  ، س ی بر 

 یادگیری  ی ها تجربه  به  را  کننده خسته  و  روزمره  ی ها ن ی تمر  تا  دارند   را  توانایی  است؛ زیرا معلمان این  آموزان دانش 

 تدریس  ی ها مهارت در   گوناگون  ی ها ی نوآور ی  ر ی کارگبه دهند.   تغییر  آموزان دانش  برای  بخش لذت  و  تعاملی   صورت به 

 .( ۲۰۰۹  ، و همکاران   رستگارپور )   است  ثر ؤ م  مهم،  این  به  دن ی رس   در ریاضی 
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اند. یکی از  متعددی برای آموزش ریاضیات به شیوه جذاب، شاداب و مؤثر پیشنهاد داده های  آموزشگران ریاضی راه 
ی پیوسته به تاریخ پیدایش انسان  ا نه ی ش ی پ یی،  گو قصه قصه و  گویی است.  استفاده از داستان ریاضیات با    ها آموزش این راه 

  سازد ی م را    اش روزانه که از آن رویاهای    کند ی م به کودکان تصویرهایی ارائه    ها قصه . ساختار و شکل  ( ۲۰۱۰  پس، ی ز ) دارد  
.  ( ۲۰۱۴  تلهم، ی ب ) نیرومندی در رفتار کودکان است    کننده ن یی تع عامل    و ناخودآگاه   دهد ی م جهت بهتری    اش ی زندگ و به  
کودکان  ها قصه  که  ناخودآگاهانه   چنان آن   شنوند ی م یی  مربیان، تأثیر  والدین،  اگر  که  دارد  آینده  بر  و    ان ی گو قصه   ای 

، تالش بیشتری خواهند  تر موفق   و   تر خالق توجه بیشتری نسبت به آن داشته باشند، در پرورش کودکان    ان ی سرا داستان 
 . ۱( ۲۰۱۷  ، کسون ی ر ا )   کرد 

یی، تأثیر  گو قصه ی است که  ر ی گ شکل ی از  ا دوره ی  سالگ   ده ی بین شش و  ها سال   که   معتقد است   ( ۲۰۱۰  پس، ی ز ) 
به کودکان قصه را بفهمانیم و این توانایی    م ی توان ی م ی دارد، این سنین از کودکی میانه از این نظر بسیار مهم است که  ا ژه ی و 

   . ( ۲۰۱۰  پس، ی ز ) بازی کنند    ها قصه بدهیم تا با    ها آن را به  
ی ایجاد و تقویت شعور اجتماعی است. البته منظور از قصه به مفهوم سنتی آن نیست  ها راه یی، یکی از  گو قصه 

به بررسی الگوها، اصول    کهن ی ا و ضمن    شود ی م سبب تحرک ذهن و خوداکتشافی    که بلکه منظور نوعی از قصه است  
  ۲( ۱۹۸۹  گان، ی ا )   .( ۲۰۱۰  پس، یز )   بسنجد را برای جامعه    ها آن تا ارزشمندی    پردازد ی منیز    شده ن یی تع و معیارهای ازپیش 

هر نوع برنامه درسی را بر    تواند ی م که انسان    کند ی م یی« استدالل  گو قصه در کتاب خود تحت عنوان »آموزش مثل  
کند. او    تر متناسب و با نیازهای کودکان    ز ی انگ جان یه ی کند و به این طریق آموزش را  ز ی ر طرح یی  گو قصه اساس الگوی  

نوعی تعارض یا    هادرس که در ابتدای    دهد ی م ی آموزشی که بر نیروی داستانی استوار باشد به ما امکان  الگو   : د ی گو ی م 
که در پایان رضایت خاطر ما را در پی    م یکن ی م آموزان ایجاد  این کار انتظاراتی در دانش   با  تنش نمایشی ایجاد کنیم. 

 .( ۲۰۱۰  پس، ی ز ) اهد داشت  خو 
 آن  آموزش ریاضی  روش  بهترین  که  اند کرده  تأکید  نیز   ( (NCTM  3کانادا  و  آمریکا  در  ریاضی  معلمان  ملی  شورای 

ذاتی  گویی به دلیل جاذبه داستان . ( ۲۰۰۷  ، یی صحرا )  بپردازند  ریاضی  مفاهیم  ساخت  به  خودشان  آموزان دانش  که  است 
فاده قرار  توسط آموزشگران زیادی مورداست   های مختلف دیگر و شاخه   که برای کودکان دارد در شاخه آموزش ریاضی 

برای    ۵( ۲۰۰۹اپاندرو،  پ )   سازی ریاضی و با مدل آموزان  برای آشنایی دانش   ۴( ۲۰۱۲  ش، ی انگل ) گرفته است. برای مثال  
در پژوهشی با عنوان »بررسی اثربخشی    ( ۲۰۱۷  ، و همکاران   زاده   ی کرم )   اند. گویی استفاده کرده آموختن نماد اعداد، از قصه 

طریق مشاهده تأملی، عاطفی، روانی و آموزش در بخش  گویی در فرایند یادگیری با تکیه بر درس ریاضی« از  داستان 
آموزان در حین حل سؤاالت امتحان یا حل سؤاالت کالسی و تکالیف  معادله ریاضی پایه هفتم نشان دادند که دانش 

روند که این امر موجب  آورند و مطابق با داستان پیش می شده در کالس را به یاد می های طرح ستان منزل، ناخودآگاه دا 
آموزان  گویی، تمرکز دانش ها نشان داده است که استفاده از داستان کاهش خطا در حل مسئله شده است. همچنین یافته 

 یادگیری  از  استفاده  عنوان   با   ۶( ۲۰۱۲  وا، ی جورگوپولو و گر ) پژوهش    است. را باالتر برده و یادگیری فعال را منجر شده  

 به  بیشتری  توجه  ، کودکان داستان  از  استفاده  با  که  نشان داد  آموزان دانش  انگلیسی  زبان  برای آموزش  داستان  بر  مبتنی 

 داستان  از  استفاده  و  برند می  لذت  ها درس  از  و  پردازند می  مطالب  یادگیری  به  بیشتری  ی باانگیزه  همچنین کنند.  می  موضوع 

 با عنوان مقایسه   ( ۲۰۱۴و همکاران،    دپور ی فان ) اثربخش است. پژوهش   آموزان دانش  یادگیری  در 
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تأثیر محتوای درسی دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و متداول در بهبود انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان با  
 تحصیلی  انگیزش پیشرفت  بر  ی دار ی معن  تأثیری  داستانی،  قالب  راهبرد  با  درسی  محتوای  داد که تدوین   نفر نشان   ۴۰نمونه  

تحت    ( ۲۰۱۴واصل و همکاران،    ی ارمحمد ی )   پژوهش   .دارد  آموزشی  طراحی  درس  در  آموزشی  تکنولوژی  دانشجویان 
نشان  نفر    ۵۰با نمونه    « آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی آموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانش »   عنوان 

آموزشی    ی ها نگرش ریاضی توجه کرد و روش   ژه ی و منظور بهبود نگرش ریاضی، باید به نقش عوامل انگیزشی به که به   داد 
آموزش   ی اثربخش با عنوان »   ( ۲۰۱۲ ان، ی ر ی و ام  ی گنج ) پژوهش  ریاضی را در مسیر ایجاد عالقه به این درس سوق داد. 

داد که    نفر نشان   3۱پیشرفت تحصیلی در کودکان دبستان با نمونه    ش ی افزا   بر یی«  گو قصه ی به روش  ن ی ب خوش الگوی  
تغییر داد و با استفاده از    یی گو به روش قصه   ی ن ی ب پیشرفت تحصیلی کودکان را با استفاده از آموزش الگوی خوش   توان ی م 

ری از مشکالت ناشی از پیشرفت تحصیلی را که منجر به سایر مشکالت خواهد شد  بسیا   توان ی این آموزش به کودکان م 
 حداقل کاهش داد.   ا ی   از بین برد 

  موارد  ۱( ۲۰۰۸ شنان، ی باالکر )   .مورد استفاده قرار گیرد تواند با اهداف گوناگونی گویی در آموزش ریاضی می داستان 
 برای مثال: شمارد.  استفاده متفاوتی را برای داستان گویی در آموزش ریاضی برمی 

آنها را جالب توجه    آموزان دانش دارند و    آموزان دانش تأثیر ناچیزی بر    ، می ال مسائل ک   ها برای پرسش: داستان  −
می نمی  روش  این  اما  القای شخصیت دانند  با  یعنی  داستان  قالب  در  هیجان تواند  و طرح  پویا  و  های  انگیز 

می  ال مسائل ک کننده بودن  را از کسل   آموزان دانش توان  های دقیق بهسازی شود. با استفاده از این روش می زمینه 
 . رها ساخت 

ها همراهی با موضوع درسی برای جذب تصور  : هدف از نقل این داستان ها برای همراهی با موضوع داستان  −
مثال داستان جریان    رای . ب است وار درس  کنندگی شرح ریاضی ها کاهش کسل باشد و نقش آن شنونده می 

 باشد.  ها می داستان   کشف اصل شناوری و هیجان وی هنگام این کشف، از این نمونه 
ریاضی: داستان  − مفهوم  معرفی یک  برای  می داستان   ها  دارند که  وجود  زیادی  معرفی  های  برای  توانند 

محتوای ریاضی غنی مورد استفاده قرار گیرند. ماجراهایی مانند پل کونیکسبرگ که برای معرفی مسیرهای  
عدد   n ستان معروف گوس برای محاسبه مجموع اویلری، برج هانویبرای بررسی استقرای ریاضی و منطق و دا 

ها دارای محتوای ریاضی غنی هستند و  ها هستند. هر کدام از این داستان نخست طبیعی از جمله این داستان 
تنها مفاهیم را معرفی کنند بلکه همچنین یک بخش جامع برای یادگیری مفاهیم  امکان این را دارند که نه 

 . باشند 
تنها موضوع درسی را با  ها معلم نه در این نوع داستان   شدن با یک موضوع ریاضی: ها برای جفت  داستان  −

پردازد.  د و حین ادامه داستان به ادامه تدریس می ن ک می کند بلکه پس از آن داستان را رها ن داستان شروع می 
پردازد و با ایجاد  وی با ایجاد شرایط و حالت متفاوت در روند داستان، به گسترش و تعمیق موضوع درسی می 

ای که  مورد مفهوم ریاضی   ها را به تفکر در ، آن آموزان دانش کارگیری تخیل و تصور  فضای گفت و شنود و به 
 . کند دارد ترغیب می داستان دربر 

یک قانون یا    که   کند ذکر می را  ها  نوع دیگری از داستان   ، بال کریشنان   ها برای توضیح یک مفهوم: داستان  −
د  ن ک می ها جلوگیری  وار نکات و الگوریتم عنوان روشی که از حفظ طوطی دهد و داستان را به الگوریتم را شرح می 

. ( ۲۰۰۸  شنان، ی باالکر )   داند کند مفید و مؤثر می ها و قوانین ایجاد می م و چارچوبی برای نکات و الگوریت 

 
1 Balakrishnan 
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در طراحی  که  ابتدایی و با توجه به این  دوره   زمینه موضوع تحقیق حاضر، مخصوصًا در  در  ها پژوهش  کمبود  به  توجه  با 
با مطالب    و   آموزان نشده یادگیری با توجه به عالیق دانش   ابتدایی چندان توجهی به نحوه   های درسی ریاضی دوره کتاب 

عنوان یک    بر این اساس در این پژوهش به دنبال استفاده از شیوه قصه به   ، د کنن پیچیده آن ارتباط معنادار برقرار نمی 
ایت بهبود یادگیری آنان هستیم؛ لذا پرسش  آموزان و در نه روش فعال در امر آموزش در افزایش انگیزه تحصیلی دانش 

قصه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی    اصلی در این پژوهش این است: روش تدریس ریاضی برای درس تفریق به شیوه 
 باشد؟ آموزان به چه میزان مؤثر می دانش 
 های پژوهش عبارتند از: فرضیه   

آموزان پسر اول  باعث افزایش انگیزش تحصیلی دانش قصه    تدریس ریاضی برای درس تفریق به شیوه   فرضیه اصلی: 
 شود. ابتدایی می 

 های فرعی فرضیه 

پسر اول ابتدایی    آموزان دانش قصه باعث افزایش انگیزش درونی    به شیوه برای درس تفریق  تدریس ریاضی   -1
 شود. می 

پسر اول ابتدایی   آموزان دانش قصه باعث افزایش انگیزش بیرونی    به شیوه   برای درس تفریق تدریس ریاضی   -2
 شود. می 

 شناسی  روش
از نوع تحقیقات کاربردی می  بر اساس هدف  قلمروی  چنین پژوهش حاضر را می باشد. هم این تحقیق  توان در 

آزمون با گروه کنترل است. در  آزمون و پس آزمایشی( در نظر گرفت. طرح پژوهش حاضر، پیش های تجربی )شبه پژوهش 
بار قبل از شروع آموزش و بار دوم، پس از اتمام  گیری شدند. یک و کنترل دو بار اندازه   این پژوهش، دو گروه آزمایش 

شده  قصه طراحی   طور خاص نیز گروه آزمایش تحت تأثیر متغیر مستقل )تدریس درس تفریق به شیوه ها بود و به آموزش 
 توسط پژوهشگر( قرار گرفتند. 

  ۱3۹۷- ۹۸پایه اول ابتدایی شهرستان یزد در سال تحصیلی    آموزان پسر جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش 
باشد.  می   ۱نفر ناحیه    3۵۶۵و   ۲ناحیه    ۴۱۹۹نفر که    ۷۷۶۴ها  باشد که طبق آمار رسمی آموزش و پرورش تعداد آن می 

  ای از بین ای چند مرحله گیری تصادفی خوشه باشد که به روش نمونه نفر می   3۶۷بر اساس جدول مورگان حجم نمونه  
مدرسه انتخاب و پرسشنامه انگیزش تحصیلی    ۵مدرسه    ۵۰از بین    ۱انتخاب و در منطقه    ۱مناطق یک و دو یزد منطقه  

نفره به صورت    ۱۶تری داشتند انتخاب و در دو گروه  نفر که انگیزه تحصیلی پایین   3۲ها  ها انجام شد. از بین آن روی آن 
 ارده شدند. های آزمایشی و کنترل گم تخصیص تصادفی در گروه 

شد  نظران استفاده  ها از روش روایی محتوا با استفاده ازنظر صاحب در این پژوهش نیز برای تعیین روایی پرسشنامه 
بود. برای    ۰/ ۸۲و برای انگیزش بیرونی    ۰/ ۷۱آمده از آلفای کرونباخ نیز برای انگیزش درونی  دست و ضریب پایایی به 

آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده که در بحث آمار استنباطی از آزمون تحلیل  ها از هر دو نوع وتحلیل داده تجزیه 
  ۵ها استفاده شده است. شایان ذکر است سطح معناداری در این پژوهش  کواریانس یک راهه )آنکوا( برای آزمون فرضیه 

 باشد. درصد می 

 هایافته 
های  وتحلیل شدند. در ادامه پس از بیان هر یک از فرضیه آمده، تجزیه دست به ها، اطالعات  آوری داده پس از جمع 

 های آن ارائه شده است: پژوهش، جدول اطالعات مربوط به آن به همراه زیرمجموعه 
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آموزان پسر اول ابتدایی  قصه و داستان باعث افزایش انگیزش تحصیلی دانش   تدریس ریاضی به شیوه  −
 شود. می 

  ۱راهه )آنکوا( استفاده شده است که نتایج این تحلیل در جدول رضیه، از تحلیل کوواریانس یک برای بررسی این ف 
 ارائه گردیده است. 

 آزمون انگیزش تحصیلی دو گروه با کنترلنتایج تحلیل کواریانس نمرات پس .1جدول 

 شده انگیزش تحصیلی در گروه آزمایش و گواهمیانگین تعدیل .2جدول  
 
 

 
آزمون، تفاوت معناداری بین دو گروه  های پیش دهند بعد از تعدیل نمره می نشان    ۲و    ۱گونه که جداول  همان 

مجذور    sig   ۵۷۰ /۱۵۱= (۲۹،۱)F  ,  ۸3۹/۰ ,< ۰/ ۰۵دست آمد ) تحصیلی به   آزمایش و گواه در میانگین نمرات انگیزش 
و داستان با توجه    قصه  گردد. به عبارت دیگر، تدریس ریاضی به شیوه یید می أاصلی پژوهش ت   لذا فرضیه   ؛ اتای جزیی( 

(،  ۹۹/ ۰۴۶( نسبت به میانگین گروه گواه ) ۱3۶/ ۷۰۴تحصیلی گروه آزمایش )   شده نمرات انگیزش به میانگین تعدیل 
عبارت    به   باشد؛ می   ۰/ ۸3۹ثیر یا تفاوت برابر با  أ تحصیلی در گروه آزمایش شده است. میزان ت   موجب افزایش انگیزش 

  شیوه   به  ریاضی  تدریس   تأثیر  به   مربوط  آزمایش   گروه  تحصیلی  انگیزش   نمرات   در  فردی   های تفاوت  درصد   ۸۴  دیگر، 
 . باشد قصه و داستان می 

آموزان پسر اول ابتدایی  تدریس ریاضی به شیوه قصه و داستان باعث افزایش انگیزش درونی دانش  −
 شود. می 

استفاده شده است که نتایج این تحلیل در جدول  راهه )آنکوا(  برای بررسی این فرضیه نیز از تحلیل کوواریانس یک 
 ارائه گردیده است.   3

 
 
 

 منبع تغییر 
مجموع  

 مجذورات 

درجات  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات 
F 

سطح  

 معناداری 

مجذور  

 اتای جزیی 

توان  

 آزمون 
الگوی  

 شده تصحیح 
۶3۴ /۱۱۱۷۸ ۲ 3۱۷ /۵۵۸۹ ۰۸۱ /۷۷ ۰۰۰۱ /۰ ۸۴۲ /۰ ۰۰۰ /۱ 

 ۰/ ۹۹۹. ۰/ ۴۹3 ۰/ ۰۰۰۱ ۲۸/ ۲۱۵ ۲۰۴۵/ ۹۲۴ ۱ ۲۰۴۵/ ۹۲۴ مقدار ثابت 

 ۰/ ۹۵3 ۰/ 3۲۸ ۰/ ۰۰۱ ۱۴/ ۱۴۲ ۱۰۲۵/ ۵۰۹ ۱ ۱۰۲۵/ ۵۰۹ آزمون پیش 

 ۱/ ۰۰۰ ۰/ ۸3۹ ۰/ ۰۰۰۱ ۱۵۱/ ۵۷۰ ۱۰۹۹۰/ ۷3۴ ۱ ۱۰۹۹۰/ ۷3۴ گروه 

     ۷۲/ ۵۱3 ۲۹ ۲۱۰۲/ ۸۶۶ خطا 

      3۲ ۴۵۷۹۰۶ مجموع 

 میانگین  ها گروه  میانگین  ها گروه  متغیر 
 ۱3۶/ ۷۰۴ آزمایش  ۹۹/ ۰۴۶ گواه  انگیزش تحصیلی 
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 آزمون آزمون انگیزش درونی دو گروه با کنترل پیشنتایج تحلیل کواریانس نمرات پس .3جدول 

 

 های آزمایش و گواهشده انگیزش درونی در گروهمیانگین تعدیل .4جدول 
 میانگین  ها گروه  میانگین  ها گروه  متغیر 

 ۸۰/ ۰۷ آزمایش  ۵۸/ ۶۱ گواه  انگیزش درونی 

 

معناداری بین دو گروه  های پیش آزمون، تفاوت  دهند؛ بعد از تعدیل نمره نشان می   ۴و    3گونه که جداول  همان 
مجذور اتای   sig   ۹۶۲ /۱۱۱= (۲۹،۱ )F  ,  ۷۹۴ /۰ ,< ۰/ ۰۵دست آمد) درونی به آزمایش و گواه در میانگین نمرات انگیزش  

  با توجه به میانگین قصه و داستان    تدریس ریاضی به شیوه   دیگر، عبارت به گردد.  جزیی(؛ لذا فرضیه فوق نیز تأیید می 
افزایش انگیزش  موجب    (، ۵۸/ ۶۱گواه ) نسبت به میانگین گروه    ( ۸۰/ ۰۷)   گروه آزمایش درونی    شده نمرات انگیزش تعدیل 

های  تفاوت   درصد   ۷۹/ ۴۰عبارت دیگر،  باشد؛ به می   ۰/ ۷۹۴میزان تأثیر یا تفاوت برابر با    شده است.   گروه آزمایش درونی در  
 باشد. قصه و داستان می   مربوط به تأثیر تدریس ریاضی به شیوه   فردی در نمرات انگیزش درونی گروه آزمایش 

آموزان پسر اول ابتدایی  قصه و داستان باعث افزایش انگیزش بیرونی دانش  تدریس ریاضی به شیوه  −
 شود. می 

ارائه    ۵راهه )آنکوا( استفاده شده که نتایج این تحلیل در جدول  برای بررسی این فرضیه نیز از تحلیل کوواریانس یک 
 گردیده است. 

منبع  
 تغییر 

مجموع  
 مجذورات 

درجات  
 آزادی 

میانگین  
 مجذورات 

F 
سطح  

 معناداری 
مجذور  

 اتای جزیی 
توان  
 آزمون 

الگوی  
تصحیح  

 شده 
۹۱۵ /3۲۶3 ۲ ۹۵۸ /۱۶3۱ ۹۸۸ /۵۵ ۰۰۰۱ /۰ ۷۹۴ /۰ ۰۰۰ /۱ 

 ۱/ ۰۰۰ ۰/ ۵۷۸ ۰/ ۰۰۰۱ 3۹/ ۷۷۹ ۱۱۵۹/ ۴۸۹ ۱ ۱۱۵۹/ ۴۸۹ مقدار ثابت 

 ۰/ ۹۴۵ ۰/ 3۱۸ ۰/ ۰۰۱ ۱3/ ۵۴۷ 3۹۴/ ۸۸۴ ۱ 3۹۴/ ۸۸۴ آزمون پیش 

 ۱/ ۰۰۰ ۰/ ۷۹۴ ۰/ ۰۰۰۱ ۱۱۱/ ۹۶۲ 3۲۶3/ ۵۲3 ۱ 3۲۶3/ ۵۲3 گروه 

     ۲۹/ ۱۴۸ ۲۹ ۸۴۵/ 3۰3 خطا 

      3۲ ۱۵۷۹۸3 مجموع 

 منبع تغییر 
مجموع  
 مجذورات 

درجات  
 آزادی 

میانگین  
 مجذورات 

F 
سطح  

 معناداری 
مجذور اتای  

 جزیی 
توان  
 آزمون 

الگوی  
 شده تصحیح 

۵۵۵ /۹۹۸ ۲ ۲۷۸ /۴۹۹ ۶۲۹ /۶ ۰۰۴ /۰ 3۱۴ /۰ ۸۸۱ /۰ 

 ۰/ ۹۷۹ ۰/ 3۷۱ ۰/ ۰۰۰۱ ۱۷/ ۱۴۰ ۱۲۹۰/ ۸۹۵ ۱ ۱۲۹۰/ ۸۹۵ مقدار ثابت 

 آزمون آزمون انگیزش بیرونی دو گروه با کنترل پیشنتایج تحلیل کواریانس نمرات پس .5جدول 
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 های آزمایش و گواهشده انگیزش بیرونی در گروه. میانگین تعدیل6جدول 
 میانگین  ها گروه  میانگین  ها گروه  متغیر 

 ۴۹/ ۰۲ آزمایش  ۴۷/ ۲۰ گواه  انگیزش بیرونی 

 
آزمون، تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش  های پیش دهند بعد از تعدیل نمره می نشان    ۶و    ۵گونه که جداول  همان 

مجذور اتای جزیی(؛    sig   ۴۵۷ /۲= (۲۹،۱ )F  ,  ۰۷۸ /۰ ,> ۰/ ۰۵دست نیامد ) بیرونی به و گواه در میانگین نمرات انگیزش  
شده  تعدیل   با توجه به میانگین ستان  قصه و دا  تدریس ریاضی به شیوه  دیگر، عبارت به گردد.  تأیید نمی  حاضر، لذا فرضیه  

طور معناداری  نتوانسته است به   (، ۴۷/ ۲۰گواه ) نسبت به میانگین گروه    ( ۴۹/ ۰۲)   گروه آزمایش بیرونی  نمرات انگیزش  
 . بهبود دهد   گروه آزمایش بیرونی را در  انگیزش  

  گیریبحث و نتیجه 
طور  آموزان و به دانش   انگیزش تحصیلی   افزایش   بر نشان داد تدریس به شیوه قصه و داستان    حاضر   نتایج تحقیق 

  یی عبدخدا ) تحقیقات  این نتیجه با    ندارد. آموزان  دانش انگیزش بیرونی    تأثیری بر ولی    تأثیر دارد   ها آن   خاص انگیزش درونی 
و همکاران،    اقتدار ی ل )   ، ( ۲۰۰۹رستگارپور و همکاران،  )   ، ( ۲۰۰۷  ، یی صحرا )   ، ( ۲۰۰۶و رضوان،    ی بهرام ) ،   ( ۲۰۰۸،  و همکاران 

  ی ارمحمد ی )   ، ( ۲۰۱۴  ، ی نژاد گرج   ی حسن زاده و مهد )   ، ( ۲۰۱۲،  و همکاران   فر   ی ن ی م ا )   ، ( ۲۰۱۲  ان، ی ر ی و ام   ی گنج )    ، ( ۲۰۱۲
خوانی دارد  هم   ۱( ۲۰۱۱  پمن، ی ل ) ،  ( ۲۰۱۲  وا، ی جورگوپولو و گر )   ، ( ۲۰۱۴و همکاران،    دپور ی فان ) ،  ( ۲۰۱۴واصل و همکاران،  

 سو نیست. هم   ( ۲۰۱۱  ، ی رمضان   ی موس ) ولی با تحقیق  
  ثر با توجه به عالقه ؤ الگوی تدریس مناسب و م شود که استفاده از  های این پژوهش مشاهده می با توجه به یافته 

آموزان مانند استفاده از قصه، موقعیت و شرایط را برای یادگیری و فهمیدن مطلب و معناسازی و لذت بردن از  دانش 
آموزان  تواند باعث ایجاد شور و شوق تحصیل و کسب دانش و انگیزش در دانش آورد و می آموختن برای دانش را فراهم می 

شود خود  کید دارد و با زندگی واقعی آنان مطابقت دارد باعث می أ ود. چون این روش تدریس، بر عالیق کودکان ت ش 
آموز، دانش خود را بسازد و تجربه کسب کند و از یادگیری لذت ببرد. با استفاده از این روش چون انگیزه، فراگیر را  دانش 

نتایج اصلی این   ، شود. به نظر محقق د و بر دانش مسلط می ن ک می ا رها وار ر دارد؛ فراگیر یادگیری طوطی به تالش وامی 
تعیین  عامل  چند  اثر  در  به مطالعه  عامل کننده  اولین  است.  آمده  دانش   ، وجود  عالیق  از  است استفاده  چون    ؛ آموزان 

شد و از لحاظ جسمی  آنان برای کسب یادگیری بیشتر برانگیخته می   آموزان قصه و داستان را دوست داشتند انگیزه دانش 
صورت عینی کاربرد  آموزان در عمل و به شدند. عامل دیگر این بود که دانش وذهنی در کالس بودند و مشتاق یادگیری می 

بنابراین برای آنان    . کردند هایی را که شنیده بودند آن را کاربردی می آموزان قصه مفهوم تفریق را تجربه کردند. دانش 
 

1 Lipman 

 منبع تغییر 
مجموع  
 مجذورات 

درجات  
 آزادی 

میانگین  
 مجذورات 

F 
سطح  

 معناداری 
مجذور اتای  

 جزیی 
توان  
 آزمون 
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     ۷۵/ 3۱۶ ۲۹ ۲۱۸۴/ ۱۶3 خطا 

      3۲ ۸۲۸۸3 مجموع 
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لذا با این    ؛ کرد ثیر مثبتی داشته و کودکان را برانگیخته و کنجکاو می أ ری و درک معنادار مفاهیم ت شیرین بوده و در یادگی 
 ها نیز افزایش یافته است. ونی آن در   روش تدریس، بر اطالعات مسلط و انگیزه 

کدام نیاز مبتنی  که بر  توان بر اساس آن ها را می ند که البته همه آن دار ای  تنوع بسیار گسترده   ، های بیرونی انگیزه 
های افراد از سوی دیگر سبب شده عدم اثربخشی  بندی کرد. این تنوع و گستردگی از یک طرف و تفاوت هستند دسته 

باشد. از جمله  های بیرونی بسته به عوامل مختلف می ثیر انگیزه أ ت   ، ها را در برخی افراد مشاهده کنیم. به عبارتی این انگیزه 
  ، های سنی مختلف های مختلف در گروه پاداش طبقه اقتصادی و ...  سن، جنس، شغل، سطح تحصیالت،    به   عوامل مربوط 

تواند یک  نبات می طوری که برای گروه سنی خردساالن یک آب ه ب   ؛ ثیر یکسانی از لحاظ سطح انگیزش نخواهند داشت أ ت 
مشوق مهم    ، این پاداش   اشد. ولی اساسًامنبع انگیزش بیرونی مفید برای شستن دست و صورت، زمان بیداری از خواب ب 

داری برای یک فرد بزرگسال نخواهد بود تا او را وادار به انجام وظایف بزرگسالی خودش انجام درست و دقیق  و معنی 
ای که انتخاب شده بودند از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و خانوادگی در سطح  نمونه   ، در این پژوهش .  های شغلی نماید برنامه 
 ثیر کمتری داشته باشد.  أ ت   ، قرار داشتند و این عوامل باعث شد که انگیزش بیرونی   باالیی 
بر رشد انگیزش پیشرفت  گویی  هایی نظیر قصه ثیر فعالیت أ و ت   القیت اهمیت خ های پژوهش حاضر و  یافته توجه به    با 

ن در اجرای  ا درسی مقطع ابتدایی و معلم های  ریزان درسی در طراحی برنامه برنامه شود:  پیشنهاد می آموزان  دانش   تحصیلی 
فعالیت   فوق ی  ها برنامه  قصه از  گیرند های  بهره  و    .گویی  مدیران  برای  خدمت  ضمن  آموزشی  جلسات  برگزاری 
منظور آشنایی آنها با عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و موانع آن است تا موجب  اندرکاران تعلیم و تربیت به دست 

انگیزش بیشتر توجه کنند. با توجه به اهمیت انگیزش تحصیلی    و پرورش به مؤلفه   ریزان آموزش نامه شود مسئوالن و بر 
ابتدایی برگزار   ویژه معلمان دوره های آموزشی و جلسات توجیهی جهت آشنایی معلمان، به کارگاه   ، و عوامل مؤثر بر آن 

کنند به نحو مقتضی مورد تشویق و حمایت  ی نوین در تدریس خود استفاده می ها گردد. از طرفی معلمانی که از روش 
دارد بهتر است که این پژوهش در مناطق مختلف    های مختلفی که در ایران وجود ها و فرهنگ قرار گیرند. بر اساس قومیت 

های مختلفی از جمله جنسیت، منطقه مورد پژوهش، نبودن فضای  نیز صورت گیرد. همچنین این پژوهش با محدودیت 
 متناسب با طرح در مدارس، ابزار سنجش و ... مواجه بوده است. 
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