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 "ی مدرس(ریاضیات برای معلمان)نسخه"نقد و بررسی کتاب 

 

 1شیدا اچرش

 چکیده

ندگان به سرپرستی جی. ال. گروهی از نویسنوشته  ،"(ی مدرسنسخه )کتاب ریاضیات برای معلمان"هایی از پژوهش حاضر، با نقد و بررسی بخش در   

ی درس تواند به عنوان منبع مفیدی برایم؛ که تا چه اندازه این کتاب میبه این سوال هست ، به دنبال پاسخ دادنخانم شهرناز بخشعلی زاده و ترجمه مارتین

و دهیم هایی از کتاب را مورد بررسی قرار میبه این منظور بخشباشد.  دانشگاه فرهنگیان ن رشته آموزش ابتداییدانشجویا "مبانی آموزش ریاضی"

تواند منبع خوبی می مذکور بدانیم؛ آیا کتاب کتاب، و اعمال برخی از تغییرات دربررسی با  هدف ما در این پژوهش آن است که. دهیمارائه میرا پیشنهاداتی 

 ابتدایی باشد. آموزش رشته "مبانی آموزش ریاضی"برای درس 

 .رشته آموزش ابتدایی ، آموزش ریاضی، دانشجویان نقد کتاب،  :کلید واژگان
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 مقدمه-1

به جای  ام آموزش و پرورشدانند. بر این اساس، نظتربیت می های اصلی تعلیم وپرورش را یکی از هدف عالوه بر تفکر، ،تعلیم و تربیتمتخصصان بزرگ    

الزمه تحقق این هدف، ترسیم نقشه راهی است که در های مناسب برای پرورش تفکر آنان را فراهم آورد. ارائه صرف اطالعات به یادگیرندگان، باید موقعیت

 آن چگونگی حرکت در این مسیر و وسایل الزم برای پیمودن این راه را به ما نشان دهد. 

برای نیل به های درسی در مسیری درست، گام برداریم. که بتوانیم با متحول کردن برنامهآموزش و پرورش، کوشش شده  در تهیه سند ملی تحول بنیادین   

ترین دوران بدون تردید دوره ابتدایی، از مهم باشیم.رگیری نیروهای متخصص و کارآمد مییاری و کمک معلمان با تجربه و بکا اهداف این برنامه، نیازمند

ر حساسی در این دوره به از طرف دیگر با پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی در جهان امروز، آموزش ریاضیات، نقش بسیاتحصیل هر فرد می باشد، 

 .] 5و  4[عهده دارد

آموزشی را ارئه  های جدیدرنامه درس ملی سرفصلتحقق اهداف بترین جایگاه پرورش معلمانی توانمند و خالق است، که به منظور دانشگاه فرهنگیان، مهم   

. چندین منبع برای این بنابراین درس مبانی آموزش ریاضی یکی از دروسی است که دانشجویان رشته آموزش ابتدایی، ملزم به گذراندن آن هستند داده است؛

. این کتاب توسط گروهی از معلم نسخه مدرس و نسخه دانشجو باشد.که شامل دو نسخه می جمله کتاب ریاضیات برای معلمان درس معرفی گردیده، از

به تفکر ریاضی و حل مسئله ریاضی، چگونگی یادگیری  4تا  1فصل  .فصل است 29 شامل ونوشته شده است  1نویسندگان به سرپرستی جی. ال. مارتین

     اتریاضیهای به آموزش مفاهیم و سرفصل نیز 29تا  5فصل  پردازد.میسی ریاضی)هدف، طرح، مواد آموزشی( ریاضیات، ارزیابی و ارزشیابی و برنامه در

 می پردازد. ی ابتدایی و متوسطه اول، دورهایمدرسه

مقاالت بسیاری را ترجمه یا . ایشان کتاب و به چاپ رسید 1389تین بار در سال و نخسکتاب ریاضیات برای معلمان را شهرناز بخشعلی زاده ترجمه کرده    

برای دانشجویان رشته علوم تربیتی  را این کتاب خانم بخشعلی زاده که . 3نوشته گیل باتل "2روش تدریس ریاضی دوره ابتدایی"از جمله کتاب  اند.وشتهن

به ارزش دو واحد ترجمه  "روش تدریس ریاضیات"گرایش آموزش پرورش دبستانی و پیش دبستانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس 

 اند.کرده

 

 به کتاب نگاهی-2

دهند که به طور ای از مواد آموزشی را تشکیل می، مجموعهی دانشجو معلمنسخه ی مدرس و ریاضیات برای معلمان، نسخهکتاب ریاضیات برای معلمان    

اند. این مواد آموزشی به طور خاص برای مراکز تربیت معلم کشور غنا تهیه ر کشورهای در حال توسعه تهیه شدهکلی برای استفاده در مراکز تربیت معلم د

                                                           
1. J.L. Martin 

2. Teaching Mathematics in the Primary school 

3- Gill. Bottel 
 

 



... انریاضیات برای معلم"نقد و بررسی کتاب   
  

های آورده ها و فعالیتچنین ایدهی در حال توسعه نیز استفاده کرد. همای تنظیم شد تا بتوان از آن در دیگر کشورهادر مراحل بعدی به گونهاما شده بود، 

در طول دو سال و با  هنمایی باشد. این دو کتاب مرتبط،های ابتدایی و رادمت و معلمان ریاضی دورهای ضمن خهآموزشبه کمکی تواند میشده در کتاب، 

 کمک مدرسان تربیت معلم در غنا تهیه شد و سپس در مراکز تربیت معلم مورد آزمایش قرار گرفت. 

ی فلسفههمچنین  .به جای تربیت دانشجویان منفعل استن ریاضی به طور فعال و درگیرکردن دانشجویای رویکرد آموزش توسعههدف این کتاب    

را با اجرای فعالیت  مورد بررسی قرار گرفته است. فرض شده است که کودکان هر کجا که ممکن باشد، مفاهیمدر این کتاب چگونگی آموزش ریاضی نیز 

را به  معلمان-آن است که دانشجوکتاب ریاضی است. هدف غایی این های مهارتتحقیق و اکتشاف بخش غیرقابل تفکیک انجام  گیرند زیرابهتر یاد می

 آموزان را به عنوان فراگیرانی خوب تربیت کنند.تا بتوانند دانش دمعلمان خوبی تبدیل کن

رسان قرار اختیار مدوعات مختلف ریاضی را در ی الزم برای تدریس موضای طراحی شده است که پیشینههای مدرسان به گونهیادداشتدر این کتاب،    

های آن بخش کتاب و این که چه زمان و چگونه فعالیت باید اجرا شود اشاره اب دانشجو مرتبط است و به فعالیتدهد. هر فصل از این کتاب با یک فصل کت

ام دهند. بسیاری از این نجها را انخودشان آ اند و دانشجویان بایدب شدههایی است که به دقت انتخافعالیت های دانشجویان شامل مجموعهکتاب فعالیت دارد.

ای ها به گونهاند. این فعالیتشود یا از منابع دیگری گرفته شدهها استفاده میدر مدرسه از آن های آموزشی هستند که احتماالًها براساس فعالیتفعالیت

کند. نویسنده کتاب تاکید بسیاری دارد که وص آموزش و یادگیری تاکید میر خصاند که بحث کردن بین دانشجویان را تشویق  و بر تفکر دبازنویسی شده

 .]2[های خود را توسعه دهند و خودشان مسئولیت یادگیری را بر عهده بگیرندهیم دست پیدا کنند و ایدهدانشجویان خودشان به مفا

 اندازیم.می کتاباز به عنوان نمونه نگاهی کوتاه به سه فصل در این بخش 

 

 آموزش ارزش مکانی 7ی فصل بررس

یق، های جمع، تفربرای فهم کامل الگوریتمو و برای ایجاد درک عمیق از ارزش مکانی  گیرددر این فصل آموزش ارزش مکانی مورد تاکید قرار می   

به طور  های مبناهای مختلف، چرتکه،بلوکها، بندی چوب بستنیبسته استفاده از هماننداین مبحث  برای تدریسمتفاوتی  هاییضرب، تقسیم، راهنمایی

آموز در دانشریاضیات  های ریاضیات توجه شود، عالقه بههای تاریخی درسم که اگر پیش از هر درس، به ریشهدانیچنین میهم .است شده خالصه آورده

را صرف کرده زندگی خود  ریاضیدانان که در زمینه دانش ریاضی،. کارهای بسیاری از شودمی تردلچسبآموزان نیز برای دانشو خود درس شود افزوده می

کند و وی خالق دانش آموزان را تقویت میتواند به عنوان بخشی از کار مستتقل هر دانش آموز یا کارگروهی چند نفر از آنان باشد. این شیوه کار، نیراند، می

ی نمادها و و در ابتدا و انتهای فصل تاریخچه ان کتاب در این فصل به این مهم توجه داشته. نویسندگ] 6[شودای برای جسارت در کارهای علمی میانگیزه

 اعداد ریاضی به خوبی شرح داده شده است.
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 در مورد فضاتوسعه ایده ها  13بررسی فصل 

درک دانش  نویسنده در این فصل سعی کرده است. هندسه است مرتبط با مفاهیمزمینه بعدی این کتاب در  یهافصل ایاین فصل در واقع پایه و اساسی بر   

با سطح تشخیص آغاز و و در پنج سطح پیش بینی شده که  ،1تفکر هندسی ون هیلیریه نظ به 145چنین در صفحه هم  زان از مفاهیم هندسی را ترسیم کند.آمو

به این مدل نظری  نویسندگان کتاب با اشاره بهت. آموزشی اس سمت سطوح تفکر و مراحلاین مدل شامل دو ق .، اشاره شده استدر سطح دقت پایان می یابد

آموز در کدام شود که دانشدر واقع معلم وقتی متوجه می .د که چرا دانش آموزان در یادگیری هندسی با مشکل مواجه می شوندندهتوضیح میدانشجویان 

تواند به سطح باالتری از سطوح آموز با آموزش و تالش میصورت است که دانشکند و در این برای آموزش استفاده میاز زبان خود او  سطح قرار دارد

 . ]1[تفکر هندسی ارتقا یابد

 

 معرفی و آموزش مفاهیم جبری 24بررسی فصل 

که در مفهوم نماد  هاییتفاوتهمچنین  ها گذر از حساب به جبر است.ترین این مشکلآموزان در سطوح گوناگون با جبر مشکل دارند. یکی از اصلیدانش   

های جبری و درک حروف به جای مقدارهای های نادرست نمادین، حل معادله، کار با نمادها و عبارتتساوی در این دو حوزه وجود دارد یا استفاده از تعمیم

 .]8و  3[ای استیادگیری جبر مدرسه-های اساسی یاددهیمتغییر یا مجهول از دیگر چالش

 اول فصل نویسنده تاکید کرده به طور کامل در حوزه آموزش ریاضی در دوره ابتدایی نیست اما در صفحات ،آموزش مفاهیم جبرییعنی  هر چند این فصل

و مثال هایی در این زمینه آورده  باشدایجاد درک عمیق نسبت به آن در مقاطع باالتر ضروری میهای ابتدایی برای با جبر در پایهآموزان که آشنایی دانش

 کند.حساس می دوره ابتداییدر آموزان دهی تفکر جبری دانشمعلمان آینده را نسبت به شکل و دانشجویان و است

 

 پیشنهاداتایرادات و -3

اند اما مترجم این کشورها نوشته تمکانااغربی صورت گرفته و با توجه به  ساس تحقیقاتی که اکثرا در کشورهای آفریقایی ونویسندگان، این کتاب را برا   

در  121، اما در مواردی چون صفحه 127و  66همانند صفحات در موارد بسیاری سعی کرده است، کتاب را به فرهنگ ایران و مخاطب ایرانی نزدیک کند. 

 تواند اصالح شود.می های دیگر کتاباین مهم مورد توجه قرار گرفته نشده است، که در چاپنام افراد و واحد پول بکارگیری 

های ضمن خدمت و معلمان ریاضی اندرکاران آموزشاین کتاب برای دست»اند: طور که سرپرست نویسندگان کتاب، جی. ال. مارتین در مقدمه گفتههمان   

این کتاب، حوزه  29 -28 هایز فصلهایی او قسمت 27 -26 -25 -16 هایفصل« هاست.رسان آنباشد و کمکهای ابتدایی و راهنمایی مفید میدوره

الی های ذکر شده  مطالبی البهعالوه بر فصل تر هستند.های باالط به ریاضیات سالشود و مربوور ایران را شامل نمیآموزش ریاضی دوره ابتدایی در کش

نام آموزش دایره و  به که18و  17 های فصلدر ال برای مثشود که در حوزه آموزش ریاضی دوره ابتدایی کشور ایران نیستند. ها پیدا میدیگر فصل

                                                           
4- Van Heile 

 
 



... انریاضیات برای معلم"نقد و بررسی کتاب   
  

های ابتدایی که در حوزه آموزشی ریاضیات پایه اشاره شده و... 179، 178های زاویه های دایره، بیضی، رسمبه مباحثی چون قضیههای هندسی است ترسیم

 نیست.

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمان  "مبانی آموزش ریاضی"تدریس  ی کتاب ریاضیات برای معلمان، به عنوان منبعی برایکه دو نسخهبه این با توجه   

  کنند باید به این نکته توجه داشته باشند.فی شده است، اساتید و دانشجویان که از این کتاب به عنوان منبع استفاده میمعرمدارس ابتدایی 

جویی در زمان، تقویت ارتباط بین مراکز بهتر، صرفه یادگیریموجب ها، کاهش هزینه عالوه برآوری اطالعات در آموزش و پرورش کارگیری فنبه   

در کتاب ریاضیات  .]7[را دربردارد پذیر، پشتیبانی و بهبود کیفیت آموزش و یادگیریشنیداری، یادگیری انعطاف-آموزشی، استفاده از امکانات دیداری

های بعدی کتاب بیشتر با یرایشو شودچه گفته شد پیشنهاد میبا توجه به آن ؛ لذامورد توجه قرار نگرفته استاستفاده از فناوری آموزشی مان، برای معل

پایان توان در میبرای مثال  ها استفاده شود.و فعالیتها ای متناسب در مثالهای رایانهافزارها و بازیو از نرم تکنولوژی روز دنیا در زمینه آموزش همگام باشد

  تر و موثرتر شود.ها جذابتا انتقال مفاهیم به آنآموزان معرفی کرده های جدید ریاضی را به دانشها و سایتلینک هر بخش،

 

 گیرینتیجه-4

دی تحقیق و تدریس بدست که در طول سالیان متمااین کتاب را گروهی از نویسندگان متخصص در زمینه آموزش و پرورش و با توجه به تجربیاتی    

نشجو ی داریاضیات برای معلمان، نسخه»و « ی مدرسریاضیات برای معلمان، نسخه»دو کتاب : »در توضیح جلد کتاب آمده است که اند.اند، نگاشتهآورده

که برای مراکز تربیت معلم و به منظور رویارویی با مسائل در کشورهای در حال توسعه و کمک به دهند ای از مواد آموزشی را تشکیل میمجموعه «معلم

ی دانشجو ی مدرس با نسخهنسخه اند.تر تهیه شدهیا به عنوان منبع آموزشی برای مدرسین با تجربهلین بار مشغول تدریس هستند و ای اومدرسین مراکز که بر

گیری مفاهیم، برای مدرسین فراهم مورد بررسی، با تاکید بر چگونگی شکلمعلم پیوند تنگاتنگ دارد و دانش موضوعی مورد نیاز را برای عناوین آموزشی 

باشد. این رویکرد بر آموزش ریاضی مبتنی تعامل میهای بدون های دانشجویان در مقابل سخنرانیآموزش براساس فعالیت آورد. رویکرد آموزشی کتاب، می

 «بر کشف، بررسی و تحقیق و درک تاکید دارد.

ای سلیس و روان دارد و به خوبی توانسته مفاهیم را به مخاطب ایرانی انتقال دهد و او را با مطالب مانوس در کل ترجمه"ریاضیات برای معلمان "کتاب    

 نماید.

، با مهارت باشد و نویسندگان آن به سرپرستی جی. ال. مارتینبرای مطالعه، الگوبرداری و یادگیری مفاهیم ریاضیات دوره ایتدایی می این کتاب منبع خوبی   

 اند. ذکر شده، رسیدهدر باال کامل این کتاب را نگاشته و به اهدافی که 

آموزش ریاضی را جذاب و  ،آموزانمعلمان عالقمند و دلسوز ما با ایجاد انگیزه در دانشهای این کتاب ارزشمند، گیری از آموزشبه این امید که با بهره   

 خوشایند کنند.
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