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 پژوهش  ریاضی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی بود. رویکردهای آموزش  واکاوی چالش  حاضر  پژوهش  هدفه:  چکید

پژوهش  .پدیدارشناسی است   نوع  از  کیفی  حاضر  آماری  نمونه  ،جامعه  با روش  که  بودند  ابتدایی  گیری  معلمان دوره 

انتخاب شدند.  نفر از معلمان ابتدایی بودند که تا رسیدن به اشباع داده ها    10مشارکت کنندگان    .هدفمند انتخاب شدند

نیمه ساختاریافته بود که پس از تایپ به مصاحبه شونده برگردانده شده تا بررسی،  روش گردآوری داده ها مصاحبه 

 نظریه در روش کدگذاری از  داده ها تحلیل منظور اصالح و تایید کند. بدین طریق روایی و پایایی آنها به دست آمد. به

مقوله   17مقواله اصلی و    4؛ که تجارب معلمان از چالش های آموزش ریاضی در  نتایج نشان داد.  شد  استفاده  مبنایی

فرعی قرار گرفت. مقاله های اصلی شامل؛ چالش های ساختاری، چالش های مربوط به معلم، چالش های مربوط به  

تدر برای  فرهنگیان  دانشگاه  در  شود  می  پیشنهاد  است.  آموزان  دانش  به  مربوط  های  چالش  و  و  درس  والدین  یس 

دانش  اولیای  سال  ابتدای  در  معلمان  و  شود  استفاده  ابتدایی  دوره  تجربه  با  معلمان  از  ابتدایی  دوره  ریاضی  آموزش 

و  منطقه  هر  در  بار  یک  ماه  هر  معلمان  اندیشی  هم  جلسات  و  کنند  آشنا  ریاضی  تدریس  های  شیوه  با  را  آموزان 

 ه با آموزش ریاضی برگزار گردد.شهرستان جهت به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در رابط

 

 معلمان  ،ییدوره ابتدا ،یاضیآموزش ر یچالش ها  ،یاضیآموزش ر واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

  .است  جامعه  به ورود برای کارآمد  و متعهد انسانی  نيروهای پرورش  دولتی، نهاد یک  عنوان به  پرورش  و  آموزش اصلی وظيفه

 کنند   بازی  جامعه  در  را  مناسبی  نقش  آنها  با  متناسب   و  دهند  پرورش  را  خود  ذاتی  های  توانایی  و  استعدادها  بتوانند  باید  همگان

 دانش  یک.  کند  می  ایفا  ای   عمده  نقش  ریاضی  راستا  این  در  .رود  پيش  مادی  و  معنوی  تعالی  سمت   به  نهایت جامعه  در  تا

  است  زبانی  همانند  اوالً  ریاضی.  است   انسانی  نيروهای  اصلی کارآمدی  پایه   ریاضی،  از   مناسب   آموزش   یک   و  مناسب   ریاضی

  از   و  کنيم  تشریح   و  توصيف  دقيق،  های   روش  با  فهميم را  می  و   دانيم  می  بينيم،  می   که  آنچه  تا  آنيم  نيازمند  مداوم  طور  به   که

 علم  زبان  را  ریاضی  که   است   خاطر  همين  به   .کنيم  استفاده   مسائل   حل   در  ریاضی   از  و  دهيم  گسترش   را   خود  دانایی  طریق  این

  به   و  است   درونی  سازگاری  و  دارای نظم  که  است   علمی  ریاضيات   ثانياً.  دارد  حضور  ریاضی  درسی  برنامه  هر  در  و  نامند  می

توجه  ذهنی  خالقيت   نيز  و  منطقی   استدالل  و  اندیشيدن  قدرت  بردن  باال  و  فکری  نظم   پرورش  منظور گيرد    می  قرار  مورد 

)هولم و   کالس و دنيای واقعی است ی برای موفقيت دانش آموزان در  ا  پایه  اتمهارت ریاضي(.  1391)داودی و همکاران،  

 (.2019کاجاندر، 

به عنوان   اوایل دوران کودکی  و فراهم آوردن فرصت هایی برای    "پرورش کنجکاوی فکری"اهميت ریاضيات را در 

شادی و  لذت  مانند  مثبت  احساسی  های  پاسخ  تجربه  کسب  برای  کند    کودکان  می    . (276ص    2018،  رنتونتو )توصيف 

سطح دانش و مهارت های    یاضيات در زندگی روزمره و شغلی با مشارکت توسعه فناوری، در حال افزایش است.اهميت ر

ریاضی به طور مستقيم بر استانداردهای کيفيت زندگی فردی و اجتماعی ما تأثير می گذارد. با این وجود ، متأسفانه بسياری از  

یک یاز دالیل اصلی روش   از زندگی خود احساس می کنيم ، فرا نگرفته اند.افراد به دالیل زیادی ریاضياتی را که در هر جنبه 

   (.2019)موتلو،  ها  راهبردهای آموزش ریاضيات است 

  و   شناختی  ساختارهای  طریق  از  انسان  برای تعالی  ای  وسيله  بلکه  تفکّر،  رشد  برای  مؤثّر  اهرمی  تنها  نه  ریاضيّات  آموزش

  از   خوبی  احساس   آن  ی  وسيله  به   و  بخش باشد  لذّت  و  آور   شادی  آموزان  دانش  برای  باید  ریاضيّات  اوست. درس   معرفتی

 اختالف  و  ها  تفاوت  ی  همه  با  که  دهد  نشان  آموزان  دانش  باید به  همچنين.  دهد  دست   ایشان  به  دیگران  و  خود  های  توانایی

  به   هم  و  بپذیرند  مسئوليت   هم  آموزان  دانش.  شوند  قائل  احترام  یکدیگر  و برای  باشند  هم  کنار  در   توانند  می  دارند،  که  هایی

  برنامه  و  پژوهش  کنند )سازمان  همکاری  مشترک   هدف  یک  به  رسيدن  برای  و  رسانند  یاری  نياز دارند،  کمک  به  وقتی  دیگران،

   (.1396آموزش،  ریزی

  شدن   فعال  و  تجربه  سایه  در  که  است   این  منظور  شود،  می  معنا  تجربه  راه  از  رفتار  تغيير  ابتدایی،  دوره  در  یادگيری  اگر

 صورت  به  درسی  موضوع  که  هنگامی.  شود  می  حاصل   فرد  تمایالت  و   ها  گرایش  ها،  عادت  در  اساسی   آموز، تغييرات  دانش

 و  دهد  قرار  بررسی  مورد  را   خود  های  حدسيه  و  ها  تخمين  کند،  برخورد  پژوهشگر  یک  مانند  آموز  ودانش  شود  طرح  مسئله

یافته  و  کردن  مرتب   ضمن   های  عادت  او  در  تدریج  به  بپردازد،  موضوعات  و  مفاهيم  بين  ارتباط  برقراری  به  ها  سازماندهی 

 از   زندگی  روزمره  مسائل  حل  چگونگی  و  دیگران  با   همياری  و   کار  آموزشی روش   فرایند  این  در  و  آید  می   وجود  به   علمی

 و  شده  حساب  و  منطقی  عمل  هرگونه  و  است   زیربنایی  نياز  یک  ریاضی  به  نياز  .گيرد  می  فرا  را  مدرسه  های  یادگيری  طریق

 و   مفاهيم  بين  منطقی  روابط  درک   تحليل،  و  تجزیه  مانند  ریاضی  های اصلی  مهارت  داشتن  محتاج  زندگی  در  شده  ریزی  برنامه

 زیرا  است،  مکان  و  زمان  قيد  از   رهایی  و  اندیشه  آزادی  ریاضی نيازمند  از  دیگری  جنبه.  است   احتمالی  نتایج  بينی  پيش  و  وقایع

  اگرچه .  گيرد  می  صورت  ریاضيدان  شده  آفریده  های  در فضا  و  بعدی  سه  فضای  از  خارج  در  مطالعات  موارد،  از  بسياری  در

 (.  1391پيرامونی دارد )داودی و همکاران،  مفاهيم در ریشه که است  تصوراتی و  مفاهيم به وابسته ریاضيدان نهایتاً
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 هدف، این به توجّه ضمن جدید رویکرد در. محاسبات بود انجام توانایی بر بيشتر ریاضی درسی های کتاب تأکيد زمانی

  های   دشواری   و  مشکالت  هدفی،  چنين  به  رسيدن.  است   مسئله   حلّ  رشد توانایی   و  تعقّل  و  تفکر  قوّه   پرورش  بر  اصلی  تأکيد

  را  ریاضی  آموزش  جامعه  حرکت   اصلی  جهت   تواند  می  آن  قراردادن  نظر  مدّ  ولی  نيست   پذیر  سرعت امکان  به  و  دارد  فراوانی

 معلّمان   همراهی  هماهنگی و  و  انعطاف  قدرت .  دارد  قرار  معلّم  عهده  بر  وظيفه  مؤثّرترین  و  ترین  اصلی  ميان،  این  در.  تعيين کند

استدالل  حلّ  کردن،  کشف  کردن،  درک   مانند  مراحلی  شامل  ها  فعّاليت .  است   ستودنی  جدید  های  برنامه  با  کردن،   مسئله، 

  مختلف  های  حل   راه  مقایسه  و  حل   یک راه   مورد  در  قضاوت  کردن،  مرتّب   حل،   راه   توضيح   آزمایش،  و   حدس  کردن،  بررسی

  موارد، بسياری در. کرد خواهد  ارائه را الزم راهنمایی معلّم  الزم باشد، که  هرجا  و  است  معلّم  عهده به  ها فعّاليت هدایت. است 

  طرّاحی   متوسّط  حدّ  در  ها  فعّاليت .  دارد  زیادی  ارزش  آن  مناسب  اجرای  البتّه،  صد  و   آسان نيست   و  ساده  فعّاليت   دادن  انجام

بنابراین،  شده ارائه    با  یا  کند  تر  غنی  را  فعّاليت   یک  خود،  آموزان  دانش  توانایی  و  زمان  به  توجّه  با  تواند  می  معلّم  اند؛ 

فعال    و  یادگيری  های  فرصت   کردن  (. فراهم1394نماید )اميری و همکاران،    تر  ساده  را  آن  تغييراتی   ایجاد  و  بيشتر  توضيحات

معلمان   های  مشغولی  دل  از  یکی  تواند  می  بپردازد،  مفهوم  کشف  به   خود  اینکه  برای  انها  به  نمودن دانش آموزان و دادن مجال

 دوره ابتدایی باشد و با چالش های زیادی رو به رو است.  

  آزمون   در  ایرانی  آموزان  دهند دانش  می  نشان  شده  انجام  کشور  سطح  در  ریاضيات  درس  زمينة  در  که  متعددی   تحقيقات

اند. مهم   کردهن کسب  کننده شرکت  کشورهای  به مقبولی نسبت  نمرات درکل( تيمز های آزمون)مانند  المللی بين مختلف های

آید،    پيش می   تدریس   حين  در  که  مسائلی  خاص و  شرایط  به  توجه  با  باید،  درس  درکالس  معلم .  است   "تدریس"  متغير  ترین

  نيز   مسائل   شناسائی  برای  راه حلی  بلکه  است،  درس  کالس  در  مسائل  حل   راه   تنها  نه  تصميمات  این .  کند  اتخاذ  را  تصميماتی

 (. 1394بحانی و همکاران، )سهستند

دوره  در  رایضی  آموزش  چالشهای  بررسی  به  مستقيم  طور  به  که  تححقيقی  که  دهد  می  نشان  نگارنده  های  بررسی 

معتقد است   (2020دارکيس ) .ابتدایی بپردازد، یافت نشد اما برخی تحقيقات به طور غير مستقيم به این پژوهش نزدیک هستند

از چالش های آموزش ریاضی می توان به مشکل در یادگيری ریاضيات، تأمين نيازهای دانش آموز و عالقه به ریاضيات اشاره  

زیرا   یادگيری   کرد.  برای  را  انگيزه خود  و  عالقه  دانند،  می  دشوار  بسيار  را  ریاضيات  یادگيری  آموزان،  دانش  که  هنگامی 

در نتيجه ، آنها نمی توانند عملکرد مناسبی داشته باشند و این عامل اصلی شکست   .هندریاضيات به سرعت از دست می د

باشد می  ریاضيات  یادگيری  در  اس  .  آنها  عاطفی  و  شناختی  عوامل  از  تعدادی  از  ناشی  ریاضيات  در  از   ت.مشکالت  یکی 

ریاضی یکی از عوامل عاطفی است  اضطراب   است.ات  چالش های آموزش ریاضی اضطراب دانش آموزان از یادگيری ریاضي

داوکر، سرکار  د )که ممکن است تعداد قابل توجهی از کودکان و بزرگساالن در یادگيری و فهم ریاضيات را به شدت مختل کن

 (. 2016، یو لو 

یافته   می دهند.  ربط  آموزان کمتر دانش  واقعی  زندگی  با  را  درسی  مطالب   معلمان  که  می دهد  نشان(   1382)    پژوه  دانش

)ها زاده  فاصله و  (1394ی غالم  از وجود  بود.    حاکی  راهنمایی  برنامة درسی ریاضی دوره  بين سطوح مختلف  ناهماهنگی 

فرهنگ و    ناهمخوانی رویکرد و اهداف این برنامه ها با واقعيت محيط های آموزشی شامل تخصص،  دالیل شکاف موجود

ارزیابی فضای کالس درس و زمان   کتاب های درسی ریاضی، روش های  باور آموزشی معلمان، نياز دانش آموزان، محتوای

 .آموزش است 
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  زیاد   بسيار  تنوع  و  حجم برخی از چالش های آموزش ریاضی    داد  نشان(  1394تحقيق سبحانی، خليلی و غالمی )  نتایج

(    1383)  کاظمیبود.    معلمان  به  مناسب   های  آموزش  عدم  ،  زمان  کمبود،  آموزان  دانش  زیاد  تعداد  درسی،  های  کتاب  مطالب 

عواملی   مناسب   امکانات  عدم  و  آموزان  دانش  زیاد  تعداد  که  داد  نشان  تدریس  نتوانند  معلمان  شود  می  موجب   که  است  از 

زیاد   تعداد  و  مناسب   امکانات  عدم  یعنی  یادگيری  -یاددهی  زمينة  در  معلمان  بهگزینی  با چالش  مورد  این  باشند،  داشته  مؤثری

 .است  ها کالس در آموزان دانش

 تفسير   در  سعی  برعکس،  و  ملموسات  گونه  ریاضی  توصيف  در  سعی  ابتدایی،  دوره  در  آموزشی  روش  عمده  قسمت 

  تفسير   و   حل  و   ریاضی  مسائل  درک  برای   راه   عمومی   دوره  در   ریاضی  زبان  رشد  با.  است   ملموسات  طریق  از  مفاهيم ریاضی 

سازی  به  تواند  می  ورزی  دست  وسایل  سایر  و  آوری  فن  تکنولوژیها،  از  استفاده  .شود  می   باز  آنها   -یاددهی   فرایند  غنی 

 تواند می معلم همچنين. باشند  داشته نقش ها فعاليت  کردن  جایگزین یا تغيير در توانند می نيز عوامل  این .کند کمک  یادگيری 

  ماهيتاً که  فعاليت هایی انتخاب و  طراحی از  خصوص این در نماید. فراهم کالس  در را یادگيری مشارکتی زمينه های و  شرایط

و  برای  دارد  همکاری  به  کمتری  نياز  آن  انجام  و  است   فردی   برای   هایی  فعاليت   و  شود  اجتناب  باید  مشارکتی  کارگروهی 

شناسایی    باشند.  همراه  مشکالتی  با  نباشد یا  امکان پذیر  آن  انجام  دیگر  افراد  مشارکت   بدون  که  شوند  پيشنهاد  جمعی  کارهای

بتواند در کالس درس و   معلم  تا  آنها سبب می شود  ابتدایی و رفع  تدریس ریاضی دوره  مسایل و چالش های موجود در 

 هنگام تدریس، تصميمات اگاهانه تری جهت فعال نمودن دانش آموزان اتخاذ نماید.
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 دانش  مثبت   مشارکت   گرفتن  نظر  در  و  آموز  فعاليت دانش  پایه  بر  اساساً  1990  تا  1945  سال  از  ریاضی  آموزش  به  درسی  های

همه    در  باید  فعال  روشدرگيری در تکاليف و فعاليت ها دانش آموزان را فعال می کند بنابراین  .  است   بوده  طراحی  در  آموز

  به   درس  ودر طول  مختلف  های  زمان  در  که  است   ضروری  آموزان  دانش  از  یک  هر  برای.  شود  تمرین  ریاضی  های  کالس

 همه   باید  معلم.  باشد  آموزان  فعاليت دانش  پایه  بر  مستمر  طور  به  باید  آموزش.  باشد  داشته  شرکت   یادگيری  امر  در  واقعی  طور

  آشکار   حقایق  آنها  طریق  از  که  کند  ارائه  و پيشنهادهایی  آورده  حساب  به  باشند  هم  غلط  از  پر  و  خام  اگر  حتی  را   ها  پاسخ

( پيشنهاد می کنند، دانش آموزان را با استفاده از انواع تکاليف  2013)  رک ساليوان ، کالرک و کال(.  1382  آزاد،  غالم)  شوند

تا   کنيد  درگير  برانگيز  کنند  آنانغنی و چالش  یابد  ،بتوانند درک  توسعه می  ریاضيات  از  )نقل   ریاضيات چيست و چگونه 

وزان فعال باشند، به بررسی با توجه به این که در کالس ریاضی باید فعاليت جاری باشد و دانش آم(.  2020،  پاپادوپولوس

در این  موانع فعال شدن دانش اموزان درکالس ریاضی می پردازیم که تحت عنوان چالش ها نامگذاری شده است. بنابراین  

پژوهش سعی شده ای چالش های آموزش ریاضی مورد بررسی قرار گيرد تا از این رهگذر بتوان زمينه مشرکت و فعاليت  

 دانش آموزان را در درس ریاضی فراهم نمود. 

 

 روش پژوهش 

ش معلمان  جامعه آماری پژوه  .پدیدارشناسی است  نوع  از  کيفی  حاضر  پژوهش  رویکرد  مورد مطالعه،  موضوع  ماهيت   به  بنا

نمونه گيری به صورت    ابتدایی شهرستان یاسوج کنندگان    هدفمنداست و  از معلمان    10بود و مشارکت  بودند.    ابتدایینفر 

انجام مصاحبه حضوری ميسر نبود به ناچار مصاحبه های با تعيين وقت قبلی به صورت تلفنی    چون در شرایط موجود امکان
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ابزار جمع آوری داده مصاحبه نيمه ساختاریافته است  انجام شده است و برخی از مصاحبه ها بيش از سه بار انجام شده است.  

مصاحبه شونده برگردانده شده تا بررسی، اصالح و تایيد تا اشباع داده ها ادامه یافت. مصاحبه ها پس از تایپ به  عمل  و این  

  گردآمده داده های شکستن  ی، کدگذار  از منظور. شد استفاده مبنایی نظریه در روش کدگذاری از  داده ها تحليل منظور کند. به

(.  1391  تند) منصوریان،درداده ها هس  مستتر  مفاهيم  ساختن   و  یافتن  برای  مبنایی  که   اجزایی .  است   معنادار  اجزاء  به کوچکترین

 برسند مورد مطالعه به شناختی تازه از پدیده مصاحبه ها متن سطر به سطر با مطالعه کردند سعی پژوهشگران

 

 یافته ها  

با    10معلمان مورد مصاحبه   ارتباط  ابتدایی بودند که در  ابتدایی مورد مصاحبه قرار  ریاضی  آموزش  چالش های  معلم  دوره 

؛ مشاهده می 1پس از پياده سازی مصاحبه ها؛ کدهای اوليه و مقوله های اصلی شناسایی شدند. چنان چه در جدول    گرفتند.  

 کنيد؛ مقوله های اصلی عبارت اند از: 

 چالش های ساختاری . 1

 چالش های مربوط به معلم . 2

  چالش های مربوط به والدین .3

 که در جدول زیر نشان داده شده است.  چالش های مربوط به دانش آموزان .4

  

 های آموزش ریاضی از دیدگاه معلمان دوره ابتداییچالش .1جدول 

 اصلی مقوله  کدگذاری 

 ابتدایی ریاضی  کتابحتوای زیاد بودن م

 وسایل آموزشی مختص ریاضی کمبود شدید 

 تعداد زیاد دانش آموزان در کالس 

 ارتباط نداشتن مطالب با زندگی دانش آموزان 

 

 چالش های ساختاری

 صورت تئوری  تدریس ریاضی به 

 ارائه مطالب یکسان برای همه دانش آموزان 

   عدم توجه به تفاوت های فردی

 مطالب درسیمجسم کردن ناتوانی معلمان در 

 ن تدریس ریاضیعدم آشنایی معلمان با روش های نوی 

 فی نبودن اموزش های قبل از خدمتاک

 

 

 چالش های مربوط به معلم 

 با مباحث کتاب   والدینعدم آشنایی 

برای رفع بدفهمی های دانش آموزان در    والدینهمکاری نکردن  

 درس ریاضی

 با روش های تدریس ریاضی  والدینآشنا نبودن 

 

 

 چالش های مربوط به والدین 

 نياز ضعف دانش پيش 

 مساله روش های حل  با دانش آموزان آشناییعدم 

 بی توجهی به تکاليف درسی 

 ترس از ریاضی 

 

 چالش های مربوط به دانش آموزان 
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زیرمقوله شامل  چالش های ساختاری:  -اولمقوله   در چهار  معلمان  تجارب  از  بودن    «چالش های ساختاری حاصل  زیاد 

شدید  ابتدایی،  ریاضی    کتابحتوای  م ارتباط کمبود  کالس،  در  آموزان  دانش  زیاد  تعداد  ریاضی،  مختص  آموزشی  وسایل 

 قرار دارد.   »نداشتن مطالب با زندگی دانش آموزان 

 ابتدایی ریاضی  کتابحتوای زیاد بودن م -1-1

کردند ه زیاد است ولی سعی  ابتدایی خيلی  کتابهای ریاضی دوره  که حجم  بودند  معتقد  در طول سال معلمان  را  مه محتوا 

بدهند ).  آموزش  شماره  شونده  اول  (:1مصاحبه  از    ریاضی  این حجم    180بيش  اول چگونه  پایه  آموز  دانش  داره،  صفحه 

وقتی حجم کتاب را می بينم، ترس ورم می داره. حجم کتابهای درسی باید متناسب با سن دانش آموزان    مطالب را یاد بگيره؟

 و ميزان یادگيری آنها در طول سال تحصيلی تعيين شود به گونه ای که باعث ترس و وحشت آنان نشود. 

 وسایل آموزشی مختص ریاضی کمبود شدید  2-1-

به اعتقاد معلمان، تدریس ریاضی در دوره ابتدایی بدون وسایل آموزشی بيهوده است و دانش آموزان به سختی یاد می گيرند، 

زیرا دانش آموزان ابتدایی به خصوص پایه اول و دوم خيلی عينی فکر می گند و زمانی یاد می گيرند که معلم بتواند با استفاده  

 آنها ملموس کند.   از وسایل آموزشی مطالب را برای 

 ( شماره  شونده  هزینه    (:4مصاحبه  با  ندارد.خودمان  گونيا  و  نقاله  یک چرتکه،  است، حتی  آموزشی  وسایل  فاقد  ما  مدرسه 

تونيم بخریم.     ساختن  و   هنر  از  استفاده  بامثال؛  شخصی خود برخی وسيله ها را می خریم. آخه مگر ما چند وسيله را می 

 می توان استفاده کرد.  ریاضی  طمخرو درس تفهيم در کاردستی

 تعداد زیاد دانش آموزان در کالس 3-1-

یادگيری بسار وقت گير و خسته کننده   -یاددهی فرایندو   است  زیاد درس  های کالس در دانش آموزان تعدادبه اعتقاد معلمان 

سرعت و دقت فرایند آموزش را کند می کند.  مصاحبه شونده شماره    و این مساله  معلم با این چالش رو به رو است  و است  

نفر دانش آموزان حضور دارند که من نمی تونم به همه این ها برسم، بپرسم، تکليفشون   35(: در کالس های درس بيش از  5)

 را بررسی کنم. 

 ارتباط نداشتن مطالب با زندگی دانش آموزان  4-1-

درس   مطالب  کردن  ریاضی مرتبط  تخصص  ابتدایی  معلمان  زیرا  است  مشکل  بسيار  آموزان  دانش  واقعی  زندگی  با  ریاضی 

(: وقتی درس ميدم، گاهی دانش آموزان فقط نگاه  6ندارند و در این زمينه با چالش جدی مواجه اند. مصاحبه شونده شماره )

 ی تونيم یاد بگيریم. می کنند و می گویند: این مطالب به چه درد ما می خورد، سخت اند و ما نم

 

چالش های ریاضی مربوط به معلم حاصل تجارب زسيته معلمان ابتدایی در شش    :های مربوط به معلمچالش    -مقوله دوم

  عدم توجه به تفاوت های فردی ،  ارائه مطالب یکسان برای همه دانش آموزان،  صورت تئوریتدریس ریاضی به  مقوله شامل؛  

فی نبودن اموزش  اک و    عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس ریاضی،  مطالب درسیمجسم کردن  ناتوانی معلمان در  ،

 قرار دارد.  های قبل از خدمت 
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 صورت تئوریتدریس ریاضی به  -1-2

 –به اعتقاد معلمان اگر تدری ریاضی را به صورت عملی انجام دهيم و از حالت خشک تئوری بيرون بياوریم فرایند یاددهی  

( مصاحبه شماره  ناتوانيم.  امر  این  در  گاهی  اما  آسان خواهد شد،  بسيار  از حالت  (:  8یادگيری  را  مطالب  کنيم  می  ما سعی 

 و گاهی نمی شود این کار را انجام داد.تئوری بيرون بياوریم اما محتوا سخت است 

 برای همه دانش آموزان ارائه مطالب یکسان  -2-2

معلمان اذعان دارند؛ با توجه به این که کالس های درس شلوغ است؛ تفاوات های فردی زیادی وجود دارد، اما ما مجبوریم  

و این شيوه باعث می شود برخی از دانش آموزان نتوانند مطالب را یاد بگيرند. مصاحبه کننده    به طور یکسان آموزش دهيم

تعداد دانش (:  10شماره ) باید  نداریم، آموزش و پرورش  این  ما مجبوریم به همه یکسان آموزش بدهيم زیرا چاره ای جز 

 آموزان را کم کند تا ما بتونيم به تفاوت های فردی توجه کنيم. 

  عدم توجه به تفاوت های فردی -3-2

های   تفاوت  گرفتن  نادیده  واقع  در  است.  فردی  های  تفاوت  گرفتن  نظر  در  مستلزم  آموزان  دانش  با  ارتباط صحيح  داشتن 

( کننده شماره  کند. مصاحبه  کند می  در کالس  را  فعال در کالس  تعامل  آموزان و فضای  9فردی،  دانش  تعداد  این  با  ما   :)

 تونيم به تفاوت های فردی توجه جدی داشته باشيم و جبوریم پشت سر هم تدریس کنيم و بگذریم.  نامناسب کالس نمی

  مطالب درسیمجسم کردن ناتوانی معلمان در  -4-2

و باید مفاهيم ریاضی را برای    معموال آموزش مفاهيم ریاضی در سه مرحله ی؛ مجسم، نيمه مجسم و انتزاعی ارایه می شود

(:  7دانش آموزان سنين پایين عينی کرد به همين دليل معلمان در مجسم کردن مطالب ناتوان هستند. مصاحبه کننده شماره )

که  ما  ميکنه،  مشکل  آموزان  دانش  برای  را  یادگيری  هم  این  و  است  ما سخت  برای  ریاضی  مفاهيم  از  برخی  کردن  مجسم 

 ریم، فقط توی دانشگاه کمی درباره روش تدریس ریاضی خوندیم. ليسانس ریاضی ندا

 عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس ریاضی  -5-2

فراگير و عالیق و توانمندی های او در مرکز توجه قرار دارد و معلّم تالش می کند تا توانـایی فراگيران را  ی نوین،  شيوه هادر 

دادن،   گوش  های  مهارت  خالقيت  در  و  سازندگی  تحليل،  و  تجزیـه  تطبيـق،  مقایسـه،  اسـتدالل،  نوشتن،  خواندن،  گفتن، 

کند و ارائـه  تقویت  در کـالس  را  این موضوع محتوای درسی  به  توجه  ای،    با  اکبری شلده   ( نبودن   (.1389می دهد  آشنا 

آنها نتوانند فراین ابتدایی با روش های نوین تدریس سبب می شود تا  د آموزش را تعاملی و اثربخش کنند. مصاحبه معلمان 

پاسخ 6کننده شماره ) پرسش و  از روش سخنرانی و  که  بپرسيم و سال های سال است  بدیم و  توضيه  فقط  ما مجبوریم   :)

 استفاده می کنيم. 

 : کافی نبودن اموزش های قبل از خدمت -6-2

دانشی  های  قابليت  تواند  می  آموزشی ضمن خدمت  های  دهندمهار  ،دوره  پرورش  کارکنان  در  را  مناسبی  نگرش  و  به    تی 

(: به ما می گویند برویم سایت و فيلم فالن دوره 4صورت خودخوان نمی توان این قابليت ها را افزایش داد. مصاحبه شماره )

 را ببينيد و بعد در آزمون آن شرکت کنيد، چه فایده داره، ما این طوری یاد نمی گيریم. 

 

از    :های مربوط به والدینچالش    -مقوله سوم به    والدینبسياری    خود در آموختن ریاضيات، سعی میفرزند  برای کمک 

به روش بياموزند  کنند  او  به  را  ریاضی  پيچيده ی  مفاهيم  تا  متوصل شوند  گوناگون  گونه    های  این  این  در  اغلب  موفق  و 

با   والدینعدم آشنایی  مقوله شامل؛    سهمان ابتدایی در  ه معلیستنيستند. چالش های ریاضی مربوط به والدین حاصل تجارب ز
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با روش    والدینآشنا نبودن  و    برای رفع بدفهمی های دانش آموزان در درس ریاضی  والدینهمکاری نکردن  ،  مباحث کتاب

 قرار دارد.   های تدریس ریاضی

 با مباحث کتاب والدین عدم آشنایی  -1-3

شود که نتوانند های درسی باعث میهای تدریس و شيوۀ برگزاری آزمون کتابمحتوا، روشها از اهداف،  عدم آگاهی خانواده

  والدین (: وقتی به  1مصاحبه کننده شماره )  .به خوبی با فرزندانشان ارتباط برقرار کنند و از وضعيت تحصيلی او باخبرشوند

می گویيم به فرزند خود آموزش بدهيد اغلب اعتراف می کنند که این مطالب جدید است و دوره ما این مطالب نبود، سخته  

 درس دادشون، خودتون باید درس ها را خوب بدید. 

 همکاری نکردن والدین برای رفع بدفهمی های دانش آموزان در درس ریاضی  -2-3

ندان خود جهت رفع بدفهمی های آنان اختصاص نمی دهند. مصاحبه  کننده شماره  فرصت چندانی را به فرزاغلب والدین  

(: توی درس ریاضی سعی می کنم مشکالت درسی هر دانش آموز را در دفترش مشخص کنم و هر چه به اوليای دانش  2)

 آموزان می گویيم با فرزندت کار کن می گن وقت نداریم، سرمان شلوغه.   

 ین با روش های تدریس ریاضی آشنا نبودن والد  -3-3

والدین با روش های تدریس و چگونگی آموزش مفاهيم ریاضی آشنا نيستند و نمی توانند با معلم همکاری چندانی داشته 

و این باعث می شه   (: والين همان طوری که قبال آموزش دیدند به بچه هاشون درس می دن8مصاحبه کنند شماره )باشند.  

 دانش آموز مطالب را یاد نگيره. روش های تدریس عوض شدند و پدر و مادران با روش های نوین آشنا نيستند.

 

چهارم آموزانچالش    -مقوله  دانش  به  مربوط  به    :های  مربوط  ریاضی  های  زیسته چالش  تجارب  حاصل  آموزان    دانش 

بی توجهی  ،  مسالهروش های حل  با    دانش آموزان  آشناییعدم  ،  دانش پيش نيازضعف    شامل؛  در چهار مقوله  معلمان ابتدایی

 قرار دارد. ترس از ریاضیو  به تکاليف درسی

 ضعف دانش پیش نیاز  -1-4

مفاهيم ریاضی دوره ابتدایی تا حدودی با یکدیگر ارتباط عمودی دارند و سلسله مراتب یادگيری در ارایه محتوا رعایت شده  

است، وقتی دانش آموز مطالب قبلی را به درستی یاد نگيرد نمی تواند یادگيری معنی داری داشته باشد. مصاحبه کننده شماره  

اکثر بج5) ابتدای سال متوجه شدم  آنها را  (:  تنونستم اشکاالت درسی  نيستند، به سختی  بلد  کتاب سال قبل را  ه ها مطالب 

 برطرف کنم و این باعث شد وقت زیادی از تدریس کتاب امسالشون گرفته بشه.  

 اله مسبا روش های حل  دانش آموزان آشناییعدم  -2-4

آفرینندگی و ابتکار دانش آموزان است. با این توانایی ها دانش یکی از اهداف عمده آموزش و پرورش توانایی حل مساله و  

( رشد 1392،  آموزان می توانند با شرایط گوناگون زندگی و موقعيت های جدید سازگار شوند )ادیب نيا، مهاجر و شيخ پور

 این توانایی ها از طریق آموزش تعاملی و فعال ميسر است. 

 بی توجهی به تکالیف درسی -3-4

دانش تحصيلی  پيشرفت  برای  درسی  است   آموزان  تکاليف  به   مفيد  معلمان  دارد.  آنان  تحصيلی  پيشرفت  در  مهمی  سهم  و 

(: بچه ها به بهانه های مختلفی تکاليف خود را انجام نمی دن، اصال  7جایگاه مهم تکليف پی برده اند. مصاحبه کننده شماره )

 رار می کنيم باز همان آش و همان کاسه. فراموش می کنند که تکليف داشتنن و هر چه اص

 



 یی معلمان دوره ابتدا دگاهی از د یاضیآموزش ر یها  چالش یواکاو 15

 

 ترس از ریاضی -4-4

اضطراب ریاضی هنگام رویارویی با محتوای ریاضی به خصوص وقتی نتوانند آن را یاد بگيرند یا مساله ای را حل کنند، در  

کنند نمی توانند آن را یاد بگيرند. به اذعان معلمان بسياری از دانش آموزان از ریاضی می ترسند و فکر می  آید.    افراد پدید می

(: اغلب بچه ها از ریاضی می ترسند، همين که ساعت ریاضی ميشه، اشتياقی به گوش دادن نشون  1مصاحبه کننده شماره )

 نمی دن و ترس در چهره آن مشخصه.

 

 بحث و نتیجه گیری 

 پيچيده،  های پرسش درباره مناسب  های پاسخ به  دستيابی جهت  است  ناگزیر انسان شده، تر  پيچيده زندگی که کنونی عصر در

بود. نتایج    واکاوی چالش های آموزش ریاضی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی  حاضر  پژوهش  هدف  .آورد  روی  ریاضيات  به

. 1مقوله فرعی قرار گرفت. مقاله های اصلی شامل؛    17مقواله اصلی و    4تحقيق نشان داد که چالش های آموزش ریاضی  

آموزانشامل:    چالش های ساختاری با زندگی دانش  نداشتن مطالب  ،  وسایل آموزشی مختص ریاضیکمبود شدید  ،  ارتباط 

آموزان در کال ارتباط  ستعداد زیاد دانش  آموزان  و  با زندگی دانش  به معلم.  2،  نداشتن مطالب  شامل:    چالش های مربوط 

به   ریاضی  تئوریتدریس  آموزان،  صورت  دانش  همه  برای  یکسان  مطالب  فردی،  ارائه  های  تفاوت  به  توجه  ناتوانی  ،  عدم 

فی نبودن اموزش های  اک و    عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس ریاضی   ،مطالب درسیمجسم کردن  معلمان در  

برای رفع   والدینهمکاری نکردن ، با مباحث کتاب والدینعدم آشنایی  شامل:  الش های مربوط به والدینچ . 3؛ قبل از خدمت 

چالش های مربوط به .  4و    یبا روش های تدریس ریاض  والدینآشنا نبودن  و    بدفهمی های دانش آموزان در درس ریاضی

بی توجهی به تکاليف  ،  مسالهبا روش های نوین حل    دانش آموزان  آشناییعدم  ،  ضعف دانش پيش نيازشامل:    دانش آموزان

است. پژوهش ها در ارتباط به چالش های آموزش ریاضی که در متن برخی از مقاالت یافت شد      ترس از ریاضیو     درسی

معتقد است منبع چالشهای    (2020)  پاپادوپولوس  نشان داد که در برخی از چالش ها با نتایج پژوهش حاضر همسو هستند.

در این رابطه  .  زان و عالقه به ریاضيات است معلمان در ریاضيات، دشواری در یادگيری ریاضيات، تأمين نيازهای دانش آمو 

می دهند.   ربط  آموزان کمتر  دانش  واقعی   زندگی   با  را  درسی  مطالب   معلمان  که   می دهد  نشان(    1382)  پژوه   دانشپژوهش  

ناهماهنگی بين سطوح مختلف برنامة درسی ریاضی دوره راهنمایی بود.   حاکی از وجود فاصله و  (1394ی غالم زاده )یافته ها 

از   مناسب   امکانات  عدم  و   آموزان  دانش   زیاد  تعداد   که  داد  نشان(    1383)  کاظمی  .بوددالیل زمان آموزش  یکی ا زاین دالیل  

(  1394تحقيق سبحانی، خليلی و غالمی )  نتایج  .باشند  داشته  مؤثری  تدریس  نتوانند  معلمان  شود   می   موجب   که   است   عواملی 

،  آموزان  دانش  زیاد  تعداد  درسی،  های  کتاب  مطالب   زیاد  بسيار   تنوع  و  حجمبرخی از چالش های آموزش ریاضی    داد  نشان

از بحث گروهی در    بود.  معلمان  به   مناسب  های   آموزش  عدم  ،  زمان  کمبود  استفاده  از روش های فعال تدریس و  استفاده 

 ریاضی می تواند دانش آموزان را درگير فعاليت های یادگيری کند و آنها را فعال نگه دارد.کالس 

پيشنهاد می شود در دانشگاه فرهنگيان برای تدریس درس آموزش ریاضی دوره ابتدایی از معلمان با تجربه دوره ابتدایی  

های تدریس ریاضی آشنا کنند و جلسات هم اندیشی استفاده شود و معلمان در ابتدای سال اوليای دانش آموزان را با شيوه  

معلمان هر ماه یک بار در هر منطقه و شهرستان جهت به اشتراک گذاشتن تجربيات خود در رابطه با آموزش ریاضی برگزار  

  گردد.
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