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 شناخت  در آموختگان دانشگاه فرهنگیاندانش یزیسته تجارب 

 های بدفهمی ها و راهکارهای مؤثر در کاهشچالش 

 ابتدایی   چهارم پایه آموزاندانش ریاضی 

 3خواهساره حق ،2آذر داودی ،1ه امیری آمن
 

 20/12/99پذیرش:                               18/6/99دریافت:                                                                         

 چکیده

های موجود در شناخت  چالشآموختگان دانشگاه فرهنگیان در زمینه  ی دانشواکاوی تجارب زیسته  پژوهش،  نیا  ی هدف کل

-می  سی شنادار یپد کردیبا رو  ی فیک ،پژوهش این باشد.می های ریاضی چهارم ابتدایی و راهکارهای مؤثر در کاهش آن بدفهمی 

.  شد   یگردآور  یاشباع نظر  ی قاعده  ت یهدفمند و با رعا  وهیبه شساختاریافته عمیق  نیمه   مصاحبه  قیاز طر  آن  ی هاداده باشد که  

تدریس درس   تجربهشد که  را شامل می   استان فارس  ی دانشگاه فرهنگیانآموختهدانشمعلم    10کنندگان این پژوهش  مشارکت

ابتدایی را داشتند. به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از این پژوهش از روش کدگذاری موضوعی  ریاضی پایه چهارم 

ی سطح  دهندهطبقه با عنوان مضامین سازمان  19آمد که ابتدا در  دستمضمون پایه به  247های پژوهش  استفاده شد. بر اساس یافته

بندی گردیدند. نتایج این پژوهش  دسته  2ی سطح  دهنده ها و راهکارها، با عنوان مضامین سازمانی چالشطبقه   2و سپس در    1

دانشگاه و استفاده بهتر از   ها، برگزاری کارگاهها در ها و راهکارهای اصالح و بهبود آنجهت آشنایی با بدفهمی که  نشان داد  

 باشد.  ضروری می های کارورزی دوره

  .آموزان چهارم ابتدایی ، دانشبدفهمی، ریاضی، تجارب زیستهکلید واژه ها: 
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 مقدمه  

امروزه آموزش ریاضی در بسیاری از کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچه که جوامع از آموزش ریاضی انتظار  

طوری که آنها را قادر  آموزان است، بهرند، از یک طرف فراهم آوردن یک سطح قابل قبول از سواد ریاضی برای تمام دانشدا

سازد در زمان مقتضی، به دانش ریاضی و در صورت نیاز، به تفکر در دنیای واقعی مجهز شوند و از طرف دیگر، این سواد ریاضی،  

 (. 1389، 2و کیل پاتریک 1شرایط را برای جامعه فراهم آورد )آرتیگ نیروی کار مورد نیاز و واجد 

 وجود آموزش مورد مفاهیم و  مطالب از برخی  نارسای و  ناقص فراگیری امکان باشد، میان در یادگیری  و  آموزش هرجا

 است آموزاندانش یادگیری فرآیند از بخشی  افتد. بدفهمی،می  اتفاق هاآن  از ناشی  هایناتوانی  و  3هابدفهمی  دارد، بنابراین،

 و  شوندنمی  اصالح راحتی به معمولا  که  است محکمی  شناختی  ساختارهای  دارای و  نبوده  دقتی بی  از ناشی  تصادفی یا که

 یابی آموزان و ریشهدانش های بدفهمی  شناسایی بعد از   معلمان، مهم وظایف از گردند. یکی می  مندنظام بروز خطاهای موجب

وند، کنند )زهره اصالح را هاآن و  برده بین از را اشتباهات این مؤثر، راهکارهای ایجاد با بتوانند ها این است کهبروز آن دلیل

هایی هستند که  شود، بدفهمی یکی از عواملی که منجر به مشکالت جدی در یادگیری ریاضیات می  (.1395مشهودی و حیدری، 

طور مستقل شوند. لزم به ذکر است که بدفهمی بهنامناسب، تفکر غیر رسمی، یا یادآوری ضعیف گذشته ایجاد می بر اثر یاددهی  

توانند با تغییرات چارچوب تغییر کنند یا ناپدید شوند. ها می کند. بدفهمی وجود ندارد و در یک چارچوب مفهومی خاص بروز می 

 ، 4سویگورد )باشآموزان از مطالب می تغییرات چارچوب مفهومی دانش ،هاهمی بنابراین، یکی از اهداف کلیدی در اصالح بدف 

2008 .) 

طور مستقیم یا غیر مستقیم در یک مفهوم گسترده، بدفهمی عدم درک دانش بهتعاریف مختلفی از بدفهمی ارائه شده است. 

کند و شخص از طریق تجارب ی جلوگیری می عنوان دانشی تعریف شود که از یادگرفتن حقایق علمتواند بهاست. بدفهمی می 

کند درست هستند و  ها مفاهیم اشتباهی هستند و یا مفاهیمی هستند که فرد فرض می آورد. بدفهمی دست می فردی خود آن را به

  ت معمولا های مشخصی دارند و با اشتباهات تصادفی متفاوتند. اشتباهاها ویژگی کند. بدفهمی ها استفاده می بر حسب عادت از آن

تواند درست یا اشتباه بودن را با کمی هشدار توسط معلم تشخیص دهد. اما در ابتدا همة  دهند و فرد می دقتی رخ می بر اثر بی 

، 5)ازکان  شود، تمایل دارند از خودشان دفاع کنندها هشدار داده می افرادی که دچار یک نوع بدفهمی خاص هستند، وقتی به آن

بدفهمی به معنای یک ایده یا نظر    و معتقد است کهتحت عنوان بدفهمی شناخته    را  مندطاهای نظام ( خ2008)  6. ردموند (2011

داند که از بدفهمی را یک ایده یا نظرِ اشتباه می (  2007)  7آلن .  گیری شده باشد از درک نادرست چیزی نتیجه  اشتباه است که

آموز،  بدفهمی ناشی از این است که دانش"دارد:  نیز چنین بیان می  (2005)  8باتل.  شوددرک نادرست بعضی چیزها حاصل می 

های  توجهی به فعالیت نیستند و ریشهدقتی یا بی در واقع این خطاها ناشی از بی  .استمطلب را درک نکرده یا به غلط درک کرده

طور آنها در زندگی روزمره نشأت بگیرد و به  های پیشینآموزان ممکن است از تجربیات و دانستهتری دارند. بدفهمی دانشعمیق

 .خیر اندازدأآموزان حفظ شود و نتایج حاصل از آنها، یادگیری را به ت جدی توسط دانش
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آموزان و باورهای متخصصان  عنوان تفاوت بین درک دانشها لزوماا همواره تفکر نادرست نیستند. در واقع بدفهمی بهبدفهمی 

باشد که صورت نادرست یا ناقص می گردد. بدفهمی، درک یک مفهوم بهن حوزه یادگیری شناخته می نسبت به آن مفهوم در هما

ها منطقی است )زعیم باشی، آموزانی که با آن مواجه هستند، معنادار و کارآمد است، زیرا از لحاظ ادراکی برای آنبرای دانش

 است، هاآن پیشین هاییادگیری و  روزمره هایتجربه حاصل که تصوراتی  پیش آموزان بادانش  (.1392وند،  فر و زهرهامینی 

 بعضی  حال، این با .آیندمی  شماربه جدید دانش کسب برای اساسی  و  پایه تصورات، این پیش و  شوندمی  درس کالس وارد

 هابدفهمی   (. 2005  ،1کوتلوی شود ) می  گفته بدفهمی  ها، آن به که هستند  تعارض در مورد نظر مبحث با تصورات پیش این از

 نشان یادگیری -یاددهی  موقعیت یک در آموز رایک دانش  ریاضی  یتجربه و  دانش ناقص گیریشکل چگونگی  واقع،  در

 یادگیری که شودموجب می  گذشته،  درسی  مطالب آموزان ازهای دانشگردد. بدفهمی  یابی ریشه و  شناسایی  باید که  دهدمی 

 هایموقعیت در و مداخله منع نوعی  گذشته، نادرست هایپنداشت واقع، در گردد. مشکل دچار هاآن با مرتبط و  جدید مطالب

 (.  1388الهدایی،  دهند )علمسوق می  ایحافظه یادگیری و  جدید های بدفهمی  سمت به را ها آن  و  کنند می  ایجاد یادگیری جدید

آموزان در مقاطع ابتدایی و متوسطه، انجام شده است که حاوی  ریاضی دانشهای  های متعددی در رابطه با بدفهمی پژوهش

آموزان  رایج دانش هایبدفهمی  ( در مطالعه خود به شناسایی 1396زاده و بروجردیان )باشند. بخشعلی اطالعات ارزشمندی می 

الملل بین سطح در عملکرد میانگین اها بآن عملکرد و مقایسة گیریاندازه و  هندسه محتوایی  حوزة ابتدایی در چهارم پایة

از طریق تحلیل محتوا به    2011و    2007  ،2003های  سال  2های مورد بررسی در آزمون تیمز بدفهمی در این پژوهش،  .  پرداختند

آموزان ایرانی است  شده خاص دانش های شناسایی روش تفسیر متن شناسایی شدند. سپس برای درک این مطلب که آیا بدفهمی 

بررسی  المللی از طریق تحلیل ثانویه و آمار توصیفی  آموزان در ایران و در سطح بین های عملکرد دانشها و تفاوتیا خیر، مشابهت

 هایآزمون اجرای  زمان در دبستان  چهارم کالس در تحصیل  به مشغول ایرانی  آموزانپژوهش، دانش این آماری . جامعهشد

و   نتایج  است. ذکرشده  هایسال  در تیمز هایآزمون در  کنندهآموزان شرکتشامل دانش استفاده مورد آماری نمونة فوق 

 شیوع میزان ولی  بود؛ از ایران خارج هم و  ایرانی  آموزاندانش بین در  هم مختلف هایبدفهمی  وجود ی دهندهنشان پژوهش

 بود. کشورها متفاوت  دیگر آموزاندانش و  ایران آموزاندانش در هابدفهمی  این

 توانایی  بر ریاضی  3گفتمان بر مبتنی  آموزش (، نیز در پژوهش خود به بررسی تأثیر 1397نژاد )احمدی، ریحانی و توحیدی 

پس آزمون با گروه   -آزمایشی، از نوع پیش آزموناین پژوهش نیمه  اند.ابتدایی پرداخته پایه چهارم آموزانریاضی دانش عملکرد

است.    1393-94آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهریار در سال تحصیلی  گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش

نتایج  .  ای انتخاب شدندای چند مرحله آموز دختر سال چهارم ابتدایی است که به شیوه تصادفی خوشهنشدا  80حجم نمونه شامل  

کار بستن نسبت های شناختی دانستن و بهآموزان گروه آزمایش در حیطهدست آمده نشان داد که توانایی عملکرد ریاضی دانشبه

  شود.ناداری در دو گروه دیده نمی به گروه گواه بیشتر است و در حیطه استدلل تفاوت مع

-دانش چگونه و چرا"یابی تحت عنوان  زمینه نوع از توصیفی  ای پژوهشی ( در مقاله1395وند، مشهودی و حیدری )زهره

ابتدایی را   پنجم جدید کتاب از کسرها آموزش هایبدفهمی  از هایی تجربه  "؟کنندمی  اشتباه  بیشتر ریاضی  درس موزان درآ

 
1 Kutluay 
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 عمیق درک عدم  ،1آن تجربه در شده شناسایی  هایبدفهمی  بروز دلیل از برخی  نتایج پژوهش در مورد بررسی قرار داد.

   شد.  اعالم 6غیرمنطقی  هایاستدلل و  5نادرست  باورهای ،4بیش تعمیمی  ،3محاسبات  بر صرف تأکید ،2مفاهیم

 هایبدفهمی  و  منفی  اعداد آموزان ازدانش فهم و  درک مطالعه خود به بررسی ( نیز در  1394ریحانی، فریدی و راشدی )

محقق    ایپژوهش، پرسشنامهاین  گیری در  ابزار اندازهیابی و  زمینه نوع از توصیفی  در این مطالعه،پژوهش    آنان پرداختند. روش 

 ندارند ایمدرسه ریاضیات در منفی  اعداد از مناسبی  فهم و  آموزان، درکدانش اغلب که داد نشان پژوهش . نتایجساخته بود

 عنوانبه را "-" آموزان عالمتدانش از برخی   .شوندمی  مواجه مشکل با ریاضی  مسائل حل در  خود های دانسته سازیدر پیاده و 

 نظر گرفتند. در افزایشی  عملگر یک عنوانبه را "+" عالمت نیز و برخی  کاهشی  عملگر یک

آموزان پایه ششم دوره  دانش  هایها، راهبردها و استدلل( در پژوهش خود به شناسایی بدفهمی 1394ریحانی )دوستی و  

گیری، آزمونی در ارتباط با مفهوم  ابزار اندازه  و توصیفی    - پیمایشی در این پژوهش،  روش   پرداختند.  ابتدایی در حل مسائل کسر

نتایج پژوهش حاکی از آن    و  های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شدهاز روش  ،ها. در تجزیه و تحلیل دادهبودکسرها  

اند کردهندرستی درک  ها مفهوم کسر را بهی از کل است. آنءعنوان جزان، بیشتر مبتنی بر درک کسر بهآموزاست که درک دانش

 ،افراز شده  های قسمت  یزء به کل، عدم توجه به برابرج  یعنوان جزء به جزء به جاکسر به  7های مختلفی نظیرِ بازنماییبا بدفهمی   و 

 . ئم افراز مواجه هستندعنوان مقدار و شمارش عالاز کل به جزءی کنندهی در نظر گرفتن کسر بازنمای

 در پیشوا شهر هشتم و  هفتم ششم، هایپایه آموزان دختردانش های( به بررسی بدفهمی 1393شاهورانی، بهزادی و مرادی )

هشتم  و هفتم ششم، آموز سالدانش 103 شامل مطالعه این در بررسی مورد اعداد اعشاری پرداختند و نمونه مقایسه با ارتباط

 هایپاسخ و  شدند آوریجمع اعشاری اعداد مقایسه آزمون از استفاده با هااند. دادهشده انتخاب دسترس در جامعه از که است

 آموزان کالسدانش آمده دستبه نتایج گرفتند. براساس قرار تحلیل و  تجزیه  مورد شده، تعیین معیارهایاساس   بر آموزاندانش

-بدفهمی  بین آماری لحاظ از معناداری تفاوت و  هستند اعشاری اعداد  با مفایسه ارتباط در بدفهمی  میزان بیشترین دارای هشتم

 دیگر تحقیقات در شده کشف هایبدفهمی  اکثر داد که نشان پژوهش این نتایجدارد.   وجود پایه سه هر آموزان دردانش ایه

 یابد. می  آموزان توسعهبدفهمی دانش سن افزایش و  زمان گذشت با چنینهم و  دارد وجود بررسی  آموزان مورددانش بین در

ریاضی  حوزه محتوایی  در ابتدایی  چهارم آموزان پایهرایج دانش هایبدفهمی  شناسایی ( به  1392بخشعلی زاده و غالم آزاد )

بیان کردند که شناخت و چنین   مختلف سطوح در و  مفهومی  های حوزه در هاآن ایجاد هایریشه و  هابدفهمی  پرداختند 

  ، 2003های تیمز  ابزار مورد استفاده در این پژوهش سؤالت ریاضی آزمونگردد.   یادگیری ارتقای تواند موجبمی  تحصیلی،

ها که اطالعات فردی، یا مرتبط با روش و محیط  کننده در آزمونآموزان شرکتهای معلمان و دانشنامهو پرسش 2011و   2007

-های موضوعی و شناختی در دانشهای مختلف در حوزهتحلیل سوالت تیمز نشانگر بدفهمی است.    دهند،را در اختیار قرار می 

آموزان در خارج  تر از دانشآموزان ایرانی بیشها در بین دانشان شیوع این بدفهمی آموزان ایرانی و خارج از ایران بود ولی میز

 .ها به عوامل کالس درس وابستگی داشتمورد بدفهمی شناسایی شد که بروز آن 17از ایران بود. در تحلیل چند سطحی 
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 ... در  آموختگان دانشگاه فرهنگیاندانش یزیسته تجارب ___________________________________________________________

 

 

آموزان را شناسایی کرده و بر مبنای آن، چارچوبی  های رایج در دانشای از بدفهمی مجموعه  ( نیز2008)  2و سیوفالو   1وایلی

عدم    ها عبارتند از:  ترین این بدفهمی . به اعتقاد آنها عمدهاندآموزان تهیه کردهها در دانششناسایی بدفهمی   جهتبرای معلمان  

هایی  ه ممکن است مستطیلهای اولیآموزان در سالبرای مثال دانش)  های دیگر ها و نمایشهای نمودارها، مدلتشخیص محدودیت

برای مثال این واقعیت  ) سازیفراط در انتزاع، تعمیم )بیش تعمیمی( و ساده.(؛ اکه قاعده افقی ندارند را مستطیل به حساب نیاورند

دم درک  .(؛ عاعداد منفی در صحنه نیستند  تر از جمعوندها است فقط تا زمانی درست است کهجمع همیشه بزرگکه حاصل

  دریافت حقایق.(؛ عدم  گیردبدر نظر    "زاویه چپ"را در مقابل    "زاویه راست"آموز ممکن است  )برای مثال دانش  اژگانزبانی و و 

کنند در دو طرف  سعی می و  گیرند  در نظر می   "یکم"آموزان ارزش اولین رقم سمت راست ممیز را  برای مثال، برخی از دانش)

ها است را y ها در امتداد محورهایی که طول آنمستطیل  و یا  ع را مستطیل نداندمربو یا ممکن است    ممیز، تقارن برقرار کنند

های حاکم بر اعداد  آموزان ممکن است از استدللبرای مثال، برخی از دانش)  های نادرستذیرش هم ارزی؛ پ(.مستطیل نداند

.( )بخشعلی ا محاسبات با اعداد اعشاری انجام دهندرا مشابه ب  "زمان"حسابی در محاسبات با کسرها استفاده کنند، یا محاسبات با 

 (. 1396زاده، 

 تکالیف بررسی  به 4 (NCTM)ریاضی  معلمان شورای استانداردهای اساس بر آن، در که خودپژوهش    ( در2004)  3کیزر

-مهارت تداخل را هاآن  هندسی  هایبدفهمی  از یکی  منشأ  است،  پرداخته هندسه  و  ریاضی  دروس در آنها نظیر هایو بدفهمی 

در پژوهش خود،  (2002) 6و موزیکانت 5فیشباین  است. نموده ارزیابی  ایشان شده  آموخته تازه هایمهارت مقابل  در قبلی  ایه

طور  ها متذکر شدند که بهنامناسب بود. آن   7ه وارآموزان، بازخوانی یک طرحهای دانشبروز بدفهمی   أ به این نتیجه رسیدند که منش

-تفاده از قوانین مربوط به معادلت درجة اول، بدون توجه به وجود شرایط لزم باعث ایجاد اشتباهاتی در عملکرد دانشمثال، اس

اینکه دانشآموزان می  نیز مقداری را کم می شود، مثل  از یک عبارت جبری  معادله،  مانند  و   9، دسیسا 8. اسمیتکنند آموزان، 

اند که  های حوزه ریاضی و علوم به این نتیجه رسیدهتحقیقات انجام گرفته در مورد بدفهمی بندی خود از  ( در جمع1994)  10راشل

طور قابل توجهی متفاوت از گیرند و بهشکل می  آموزدانشطور نظامند توسط شوند، بلکه بهطور تصادفی ساخته نمی اشتباهات به

 خطاهای محاسباتی هستند. 

دلیل رسالت آموزان در درس ریاضی، بههای دانشو خارجی در زمینه بدفهمی   های مختلف داخلی رغم وجود پژوهشعلی 

-های ریاضی دانشارزنده دانشگاه فرهنگیان در تعلیم و تربیت معلم فکور، و نقش اساسی معلمان در جلوگیری و رفع بدفهمی 

های تدریس و راهکارهای  یی روشهای ریاضی و شناساهای پیش روی نومعلمان در برخورد با بدفهمی آموزان، بررسی چالش

ترین روش،  رسد. لذا جهت تحقق این امر، مناسبنظرمی ها، امری ضروری بهتجربه شده، درخصوص جلوگیری و رفع بدفهمی 

 
1 Wylie 

2 Ciofalo 

3 Keazer 

4 National Council of Teachers of Mathematics 
5 Fischbein  

6 Muzicant 

7 Schema 
8 Smith 

9 diSessa 
10 Roschelle 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

الذکر و کسب دستاوردهای علمی و کاربردی باشد. وجود خأل پژوهشی فوقآموختگان در این زمینه می واکاوی تجارب دانش

 این زمینه، پژوهشگر را بر آن داشت تا به بررسی این مضمون مهم بپردازد.بسیار مفید در 

ها،  های مختلف تحصیلی، محدود کردن پژوهش به یکی از پایهاز طرف دیگر باتوجه به گسترده بودن مفاهیم ریاضی در پایه 

علت گستردگی برخی از مفاهیم مهم ریاضی به دنبال داشته باشد. ریاضی پایه چهارم ابتدایی تر و پربارتری بهتواند نتایج عمیقمی 

مانند الگوها، عددنویسی، کسرها، ضرب و تقسیم اعداد و بیان مفاهیم جدیدی چون اعشار، نمودار خط شکسته و اندازه گیری 

درسی ملی و در ی این کتاب در راستای برنامههای دوره ابتدایی است. ترین پایهزاویه و طول و زمان از نظر معلمین، یکی از مهم

  اول   در فصلباشد.  فصل می   7تألیف شده و شامل    1های اول تا سوم با تأکید بر فرایند حل مسأله ی تغییر کتاب درسی پایهادامه

شوند. همچنین  آشنا می الگوهای کشف شده برای جمله یا شکل مورد نظر    با  سپس  و   هزارطبقه  عددنویسی  با  آموزان ابتدا  دانش

شود. می  مطرحطبقه میلیون و  کنندکه با ضرب و تقسیم کار می ساده و ترکیبی های ورودی و خروجی الگوهای ضرب و ماشین

شود. نماد عدد مخلوط نیز تدریس می و فصل، ضمن طرح کسرهای گسسته یا منفصل، لزوم معرفی واحد، مطرح شده دومین در 

پذیری، اجزاء تقسیم بخش و    تقسیم  فهومدر بخش تقسیم نیز ابتدا م  سازی شده و فهومضرب دو عدد دو رقمی مسوم ابتدا  در فصل  

مفهوم بعد از معرفی    4  فصلدر  شود.  سازی آموزش داده می رقمی با مفهومو دو  شده و سپس تقسیم بر یک    بیانو امتحان آن  

آن واحد درجه و ابزار نقاله و    و ضمن  هداده شدها آموزش  گیری زاویهلزوم استفاده از واحد برای اندازه  ،نامگذاری آن  و   زاویه

شده  صورت ذهنی و به کمک رسم شکل آموزش داده  ها بهنحوه جمع و تفریق زمانهمچنین  شود.  می   مطرحنحوه استفاده از آن  

هم(  عدد اعشاری )فقط مرتبه د  5در فصل    .ه استموضوع کسری از طول عنوان شدآخر  شود. در بخش  واحد ثانیه معرفی می   و 

سازی عدد اعشاری با  مفهومها، آن  های مختلفبازنمایی  و  ارتباط کسر و عدد اعشاری و عدد مخلوطبعد از بیان  شود.می  معرفی 

و میلیاستفاده از گنجایش، سانتی    ، گسترده نویسی   ،جایگاه عدد اعشاری در جدول ارزش مکانی مطرح شده و سپس    مترمتر 

های  زاویهها و کاربردهای  ابتدا به بیان ویژگی   6شود. در فصل  بیان می   اعداد اعشاری جمع و تفریق فرایندی و تکنیکی    و مقایسه  

زندگی روزمرهو  عمود   در  موازی  و سپس    خطوط  متوازی  یی هاچهارضلعی پرداخته  ذوزنقه،  لوزی مانند  و  مستطیل    الضالع، 

دست آوردن  نحوه به،  الضالعها در مثلث و متوازیآشنایی با تعداد ارتفاعبعد از    شود.ها بیان می های مقدماتی آن معرفی و ویژگی 

دست آوردن مساحت مثلث با استفاده از مساحت  نحوه بهو همچنین    الضالع از راه مقایسه با مساحت مستطیل مساحت متوازی

به دست آوردن محیط و مساحت و   (،انتی متر مربعس  و   متر مربع)آشنایی با واحدهای مساحت    شود.مطرح می   الضالعمتوازی

  ، نمودار خط شکسته آموزش  عالوه بر    7  فصل  شود.های ساده و ترکیبی نیز در این فصل بیان می در شکل  توانایی تشخیص آن دو 

ی عبارت خود  های مختلف میزان شانس یا احتمال وقوع یک پیشامد را بیان کرده و برا گیرند که با عبارتآموزان یاد می دانش

 (. 1393)داودی، رستگار، ریحانی، صفاری و عالمیان،  دلیل بیاورند

، پژوهشگر درصدد است تا با استفاده از شده عنوان مطالب تجربه چندین ساله محقق در تدریس پایه چهارم و   به با توجه

های موجود در شناخت بدفهمی و راهکارهای مؤثر در کاهش  واکاوی تجارب نومعلمان به این سوال اساسی پاسخ دهد که چالش

 چیست؟آن در درس ریاضی پایه چهارم دوره ابتدایی 

 

 

 

 

 
1 Problem Solving Process 



 ... در  آموختگان دانشگاه فرهنگیاندانش یزیسته تجارب ___________________________________________________________

 

 

 روش 

اند، نوع پژوهش  با توجه به اینکه این مطالعه درصدد درک و توصیف تجارب معلمانی است که با انواع بدفهمی مواجه شده

ی مورد مطالعه در این پژوهش تجارب انسانی است و پژوهشگر  توجه به اینکه پدیده با  نیز متناسب با آن یعنی کیفی انتخاب شد و  

آموزان دوره چهارم ابتدایی  های دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان فارس از بدفهمی ی دانشنیز درصدد بررسی تجارب زیسته

عنوان روشی مناسب برای  شناسی بهروش پدیدار   باشد،ها می یافته عمیق با آن ساختاری نیمهدر درس ریاضی، از طریق مصاحبه 

صورت هدفمند  فرهنگیان فارس بودند که به  های دانشگاهکنندگان در این پژوهش تمام ورودیانجام آن انتخاب گردید. مشارکت

نمونه این اساس،  بر  این پژوهش شرکت کردند.  اولین شرکتدر  انتخاب  با  انتخاب  گیری  تا  و  از ده کننده شروع  نفر  آخرین 

 به طول انجامید.   27/11/97تا  6/11/97ها صورت گرفت، ادامه یافت. ضمناا مصاحبه از تاریخ کننده که اشباع داده شرکت

شد که به  شونده خواسته می ساختاریافته عمیق بود که از مصاحبهآوری اطالعات در این پژوهش، مصاحبه نیمهابزار جمع

خاطرات خ و  تجارب  بپردازد.توصیف  ماهیتی چرخه  ود  کیفی،  و  عمیق  به  1ایمصاحبه  مصاحبه  گونهدارد  هر  از  پس  که  ای 

آمده در مورد موضوعات بعدی و کاوش در دستهای بهکند و بر اساس دادهبرداری می پژوهشگر محتوای مصاحبه را نسخه

هایی را بپرسد و پاسخگو  که پژوهشگر سؤال   گیرد. مصاحبه عمیق فقط یک سؤال و پرسش دو جانبه نیستمصاحبه تصمیم می 

انگیزد که با عالقه به آنها جواب دهد تا  پرسد و پاسخگو را برمی هایی را می گر سؤالجواب دهد. در طی مصاحبه عمیق، مصاحبه

 ست. گر و پاسخگو ابین مصاحبه 2بتواند در تجارب آنها سهیم شود. در واقع مصاحبه عمیق یک مشارکت در ساخت معنا

های  شوندگان در محیط کار یا در محیطها توسط پژوهشگر با توجه به شرایط هر کدام از مصاحبه در این پژوهش مصاحبه

کنندگان ها با رضایت شرکت دقیقه متفاوت بود. کلیه مصاحبه   55تا    15ها از  غیرکاری و آزاد انجام گرفت. مدت زمان مصاحبه 

 برداری شد. طور کامل و کلمه به کلمه روی کاغذ پیاده و نسخهبه ضبط و ثبت گردید و سپس 

منظور تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از این پژوهش از روش کدگذاری موضوعی استفاده شده است. بدین صورت که  به

ها، استخراج  )شامل خواندن خط به خط داده  3ها بر روی کاغذ، از کدگذاری بازپس از انجام مصاحبه و پیاده نمودن مصاحبه

ها، مشخص نمودن زیرطبقات( و  بندی داده )شامل طبقه 4مفاهیم و جمالت، تشکیل مقولت و طبقات اولیه( وکدگذاری محوری 

کدگذاری انتخابی )گزینشی( شامل تشکیل مقولت اصلی و نهایی از مقولت ایجاد شده توسط کدگذاری محوری نیز استفاده 

 گردید. 

ها، چهار معیار اعتبار، تأییدپذیری، قابلیت اعتماد و قابلیت انتقال مد نظر قرار  در این پژوهش برای صحت و استحکام داده

کنندگان در مصاحبه جهت بازبینی ارائه شد و از نظر صحت و کامل بودن مورد تأیید  ها به شرکتگرفت. جهت تعیین اعتبار، یافته

ها تنوع لزم در نظر گرفته شود، برهمین ناا تا جایی که امکان داشت، سعی گردید که در انتخاب نمونهها قرار گرفت. ضمآن

های مختلف استان فارس انتخاب شدند. در ارتباط با تأییدپذیری فرایند نیز، تالش شد تا محقق آموختگان از پردیساساس دانش

ها تا مرحله اشباع  اطالعات باشند و در نهایت برای قابلیت اعتماد، مصاحبهتهنظر داشها اتفاقو استادان متخصص در درستی دریافت

های قبلی اضافه نکرد و کد جدیدی استخراج نگردید(. قابلیت ها، هیچ داده جدیدی را به دادهکه ادامه مصاحبه ادامه یافت )زمانی 
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های مصاحبه، پژوهشگر،  صل گردید. در زمینه پایایی دادهها نیز از طریق سعی و تالش محقق برای توصیف مبسوط حاانتقال یافته

صورت آزمایشی نمود تا بدین وسیله سبب بال رفتن اعتبار ابزار پژوهش خود گردد. برای انجام  ابتدا اقدام به انجام یک مصاحبه به

شونده را مطلع و اهداف پژوهش را بیان  های شفاهی و با تماس تلفنی یا از طریق پیامک، مصاحبه  هر مصاحبه، محقق با هماهنگی 

مند است در مصاحبه شرکت کند، زمان جلسه حضوری  شونده عالقه شد که مصاحبه نمود. پس از آنکه اطمینان حاصل می می 

شد. تالش شد در  گشت. در زمان مصاحبه اجازه ضبط و بعضاا یادداشت مطالب در جریان مصاحبه گرفته می مصاحبه تنظیم می 

ها با ایجاد فضای صمیمی، محیطی آرام و بدون سر و صدا و با قطع تلفن، قطع رفت و آمدها و در محیطی کامالا احبه کلیه مص

 گردید. متن تایپ شده مصاحبه شد و تایپ می تک و با دقت گوش داده می ها تکها انجام پذیرد. سپس مصاحبه ساکت مصاحبه 

مصاحبه  می به  داده  نشان  صحتشونده  از  تا  و    شد  تحلیل  و  تجزیه  مصاحبه  نهایتاا  و  شود  اطمینان حاصل  شده،  بیان  که  آنچه 

انجام شده مورد ارزیابی  گردید. سپس، در ادامه مصاحبه بعدی انجام می کدگذاری می  پذیرفت. ضمناا در هر مرحله اقدامات 

 د.گردیهای لزم تا حصول نتیجه انجام می گرفت و بازبینی استادان متخصص نیز قرار می 

 

 ها  یافته

فرهنگیان را  دانشگاه  92و  91های ورودی سالها و مراکز استان فارس، پردیسآموختگان دانشکنندگان پژوهش مشارکت

یابی مصاحبه و مضمون  10ها بعد از  داده  یاشباع نظر  باتدریس درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی را داشتند.    تجربهشود که  شامل می 

طبقه    19مضمون پایه استخراج گردید. سپس در    247کد اولیه بدست آمد که بعد از حذف کدهای تکراری،    355تعداد    اولیه،

بندی شدند که  دسته  2ی سطح  دهندهعنوان مضامین سازمانطبقه به  2و در مرحله بعد در    1ی سطح  دهندهعنوان مضامین سازمانبه

 عبارتند از: 

مواجهه    عدم  /در کالس دانشگاه  های بدفهم  ی عدم طرح و بررسها )بدفهمی های موجود در شناخت  چالش .1

 ی(. آموزش یهادر کارگاه های بدفهم ی طرح و بررس  عدمی/ ها در دوره کارورزی با بدفهم

بودن مطالب ریاضی/ توجه به تجربه و   1ها )توجه به ماهیت سلسله مراتبی راهکارهای مؤثر در بدفهمی   .2

موزان/ ارتقا سطح آگاهی، شناخت و تجربه معلم/ آموزش اولیا/ اصالح محتوای کتاب ریاضی/ آدانش  2دانش پیشین 

استفاده از رسم شکل/   /5ورزی استفاده از دست  /4ها سازهکردن یادگیری/ ارزشیابی هدفمند/ استفاده از دست  3معنادار

آموزان در یادگیری،  مشارکت فعال دانش  /8و سبک یادگیری  7، هوش 6استفاده از تمرین و تکرار/ توجه به رشد شناختی 

آموزان/ انتخاب روش ی راهکارهای خالق و بدیع در جلب توجه دانشایجاد انگیزه و لذت از یادگیری ریاضی/ ارائه

 تدریس مناسب توسط معلم(. 

 : داده شده است نشان زیر در قالب شکل  اطالعات کسب شده ه، شبکه مضامیندمت آدسبراساس نتایج به

 

 
1 Hierarchical  
2 Prior knowledge 
3 Meaningful  
4 Handmade  
5 Manipulate  
6 Cognitive development 
7 Intelligence  
8 Learning style 
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 بحث  

های  چالشای که در تربیت معلم فکور دارد، نقشی بسیار حساسی در مرتفع نمودن  دلیل رسالت ویژهدانشگاه فرهنگیان به

نماید. در  ها ایفا می ی راهکارهایی جهت کاهش بدفهمی ریاضی و ارائه  هایپیش روی نومعلمان ابتدایی در برخورد با بدفهمی 

چهارم    هیپا  آموزاندانش  جیرا  هایی مؤثر در کاهش بدفهم  یراهکارها  نهینومعلمان در زم  تجارب"مسیر پاسخگویی به سؤال  

مضمون پایه استخراج گردید که درنهایت موجب   247های پژوهش،  و بر اساس یافته  "ی چیست؟اضیدر درس ر  یی دوره ابتدا

  2ی سطح  دهندهمضمون سازمان  2مان در زمینه بدفهمی گردید. این مضمون برگرفته از  شناسایی مضمون فراگیر تجارب نومعل 

گردید. ذیالا به نقد و بررسی   ها راهکارهای مؤثر در رفع بدفهمی .  2ها و  های موجود در شناخت بدفهمی . چالش1بود که شامل  

 . پردازیمهای این مضامین می ها و زیرشاخهآن

 

 ها موجود در شناخت بدفهمیهای  چالش

های خطاهای  آموزان اهمیت دارد، فهمیدن ریشه قدر که شناخت چگونگی یادگیری ریاضی توسط دانشدر آموزش، همان

تی  الی تحصیل برطرف نگردند، منجر به بروز مشکهای اولیهها در سال آموزان نیز از اهمیت برخوردار است. اگر بدفهمی دانش

ب تحصیلی  مقاطع  ریشهلادر  شناخت  و  آگاهی  شد.  خواهند  افراد  روزمره  زندگی  در  و  بدفهمی تر  دانشهای  در های  آموزان 

ها جلوگیری س درس، از بروز این بدفهمی الهای آموزشی مناسب در ککند تا با استفاده از طراحی ریاضیات به معلمان کمک می 

بنابراین لزم است شرایطی فراهم گردد تا معلمان با این .  (1391  ،پورعظیما)ح نمایند  النموده و در صورت مشاهده، آنها را اص

 ها آشنا شوند.  بدفهمی 
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های دانشگاه ها در کالسکنندگان، برخی از بدفهمی مشارکتهای انجام شده در این پژوهش و بر اساس اظهارنظر  با بررسی 

و    گرانید  تجاربی،  شخص  تجارب  با استفاده از  و اکثر آنها  های آموزشی طرح و بررسی نشدههای کارورزی یا کارگاهو دوره

گوید: ها می در مورد نحوه آشنایی با برخی از بدفهمی   4ی شماره  کنندهمشارکت  اند.ها آشنا شدهبا بدفهمی   کتاب  یمحتوایا  

شد که  طور باعث می کردم. اینجلوی چشم خودم بود. با مشکلش دست و پنجه نرم می   آموزدانشی خودم بود چون  تجربه»

برای    و  برای ضرب و تقسیمکند: »بیان می   8ی شماره  کننده مشکلش را از نزدیک احساس کنم و لمسش کنم.« همچنین مشارکت

-ها مشارکت.« عالوه بر اینمن از سرگروه استانی کالس چهارم کمک گرفتم ،مشکل دارند آموزاندانش گیری طول کهاندازه

  کتاب   در  که  هایی مثال  کند: »از طریقها، عنوان کرده و بیان می وای کتاب را زمینه آشنایی با برخی بدفهمی محت  1ی شماره  کننده

 های اعشار آشنا شدم.« بود با بدفهمی 

ها، ناکافی کنندگان، استفاده از تجربه خود و دیگران و محتوای کتاب درسی را جهت آشنایی با بدفهمی از آنجاکه مشارکت

  یعدم طرح و بررس  شامل:  1سطح    دهندهمضمون سازمان  3ها در  های موجود در شناخت بدفهمی ترین چالشدانستند، مهممی 

دانشگاه  های بدفهم بدفهم  عدم  /در کالس  با  کارورز ی مواجهه  دوره  در  بررس  عدمی/  ها  و    ی هادر کارگاه  های بدفهم  ی طرح 

 باشد.   ها می کننده نقش مؤثر این سه منبع در شناخت بدفهمی تأیید های زیریافته بندی شدند.دسته ی آموزش

 

 درس دانشگاه یهاکالس

بیان نشده و یا به مرور    هاکنندگان پژوهش، در درس »آموزش ریاضی« در دانشگاه برخی از بدفهمی بنابر اظهارنظر شرکت

در این   3ی شماره  کننده اند. مشارکتفراموشی سپرده شدهدست  های نخست( بهعلت تدریس این واحد درسی در ترمزمان )به

ی تدریس من انجام نداد. ما یک ریاضی  صورت کلی بگویم تأثیری در نحوهتحصیل در دانشگاه اگر بخواهم بهگوید: »مورد می 

 نشجودا  به  ستا  زمل  که  میکند  رظهاا  2انسواز    نقل  به  1هانسن  ها( انجام ندادیم.«کلی را کار کردیم و کاری)در زمینه بدفهمی 

رخ    لیلی د  چه  به   بدفهمیها  ینا  که  بفهمندو    کنند  شناسایی را    بچهها  عمومی   یهابدفهمی و    خطاها  که  دشوداده    زشموآ  ،نمعلما

 .(1392ساخت )بخشعلی زاده،  فبرطررا  هاآن انمیتو چگونهو  د کر یپیشگیر هااز آن انمیتو چگونهو  ستداده ا

 

 ی کارورز دوره

 در   هیپا  کی محدود بودن به  اند عبارتند از:  عنوان چالش مطرح کردهکنندگان در این قسمت بهای که مشارکت مضامین پایه

نکردن    مشاهده  ی،سنت  سیتدر  هایاز روش  یکارورز  معلم راهنمای   استفاده  ی،بودن زمان در کارورز  محدود  ی، کارورز  هر

برنامه دلیل عدم تدریس درس ریاضی توسط معلم راهنما در روز کارورزی(. و این درحالیست که در  )به  یدر کارورز  ی بدفهم

های یادگیری که دانشجوی کارورز ( دانشگاه فرهنگیان به این مهم توجه شده است. یکی از فعالیت1393)  2  مصوب کارورزی

امکان کسب تجربیات مستقیم، وسیله  باشد تا بدینوزان می آمهای دانشباشد، طراحی فعالیت رفع بدفهمی ملزم به انجام آن می 

در   1ی شماره  کننده مشارکت  آورند.دستهای خود را بههای مختلف و دریافتبررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص دیدگاه

  آن   سرکالس  رفتیممی   ما  که  روزهایی .  بود  باریک  ای و هفته  بودم  رفته  چهارم  یپایه  کارورزی  درگوید: »رابطه با کارورزی می 

 . «.کردندکار نمی  ریاضی  اصالا روز

 

 
1 Hansen 

2 Swan  
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   ی آموزش یهاکارگاه

اینکه اکثر شرکت به های آموزشی با برخی بدفهمی کنندگان از طریق کارگاهباوجود  ها آشنا شده بودند اما احساس نیاز 

-شد. در این زمینه مشارکتها مشاهده می برگزار شوند، در آنهای ریاضی هایی که با هدف بررسی بدفهمی شرکت در کارگاه

ها در  اما باید این آموزشگذاشتند که مفید بود.  ی بدوخدمت کالسی می در دورهکند: »چنین اظهار نظر می   2ی شماره  کننده

باشد.  ادامه داشته  نیز  ادارهکارگاه  ضمن خدمت  برایمان می هایی که  برایمان گذاشتند یک  ی کوار  سرگروه آموزشی بود که 

دارد که  اظهار می  (1392 ،زادهبه نقل از بخشعلی  1391) پورعظیما«  گفت.ها( را می گذاشت و این مشکالت )بدفهمی کالس می 

 ، باشد  زانموآنشدا  ی بدفهمیها  شامل  که ای  گونهبه   نناآ  شی زموآ  حی اطردر    نمعلما  به  ه شد  ئهارا  شی زموآ  یهادوره  اریبرگز

 همافر نمعلما ایبر فرصتهایی  باید خدمت( به وعشر از  قبل  یاو  خدمت  حین در ) نمعلما  زشموآ ینابنابر. ستا دهبو ارتأثیرگذ

  زش موآ  یبرنامههادر    مقوله  ینا   ستا  زمل  ینا بنابر.  شوند  شناآ  هاآن  با  مقابله  یهاو راه  شانوزبر  علل  ،بدفهمیها  ینا   با   تا  نماید

 . دشو هگنجاند نمعلما

 

 هاراهکارهای مؤثر در رفع بدفهمی

شامل: توجه    1ی سطح  دهندهمضمون سازمان  16با تکیه بر    هاهای پژوهش، راهکارهای مؤثر در رفع بدفهمی بر اساس یافته

آموزان/ ارتقا سطح آگاهی، شناخت و تجربه  به ماهیت سلسله مراتبی بودن مطالب ریاضی/ توجه به تجربه و دانش پیشین دانش

ها/ استفاده سازهمعلم/ آموزش اولیا/ اصالح محتوای کتاب ریاضی/ معنادار کردن یادگیری/ ارزشیابی هدفمند/ استفاده از دست

ورزی/ استفاده از رسم شکل/ استفاده از تمرین و تکرار/ توجه به رشد شناختی، هوش و سبک یادگیری/ مشارکت فعال  از دست

-ی راهکارهای خالق و بدیع در جلب توجه دانشنگیزه و لذت از یادگیری ریاضی/ ارائه آموزان در یادگیری/ ایجاد ادانش

کنندگان در  آموزان/ انتخاب روش تدریس مناسب توسط معلم، بررسی شد. در ادامه به طرح مصادیقی از گفتگوهای مشارکت

 پردازیم. هر یک از مضامین فوق می 

 

   یاضیبودن مطالب ر یسلسله مراتب تی توجه به ماه

کنندگان  ای بودند که مشارکت، از جمله مضامین پایهکسر و اعشار  ی،سیدر عددنو  ی خصوصاامطالب درس  ی وستگیپتوجه به  

گوید: »راهکار من همین است، )توجه به پیوستگی مطالب(  در این رابطه می   3ی شماره  کنندهدر این زمینه مطرح کردند. مشارکت

 خورند.«.های جبری به مشکل برنمی یاد بگیرند حتماا در تقسیم و سایر عملیاتضرب را کامل  آموزاندانشاگر 

 

 آموزان دانش نیش یبه تجربه و دانش پ توجه

،  قبل   هاییهدر پا  مخلوط  اعداد   و مفهوم  ضرب  ،طیمح   ،با سطح  ی قبل  یی آشنا  :ی از جملهاپایه  شامل مضامین این مضمون  

بیان   محیط و مساحتبرای کاهش بدفهمی    4ی شماره  کنندهمشارکت   باشد.می   در آموزش  ازینشیبه پ  توجه  ی و قو  یهیپا  داشتن

  آموزان دانشهای هندسی قدم اول این بود که  های هندسی آشنا کردم و در شکل را با خود شکل   آموزانکند: »ابتدا دانشمی 

 . ها را بشناسند.«آن
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 شناخت و تجربه معلم   ،یسطح آگاه ارتقا

 ریثأت  ی،از بدفهم  یری تجربه و تسلط معلم بر جلوگ  ریثأت  ،علل آن توسط معلم  ی ابیشهری  و   آموزاندانش  هایی بدفهم  یی شناسا

-مضامین پایه اشاره شده توسط مصاحبه   ی از بدفهم  یریمختلف بر جلوگ  هایه یپا  هایکتاب  یمحتوا  ی معلم از ارتباط طول  ی آگاه

ای که این دو سال از کالس  طبق تجربهدارد: »در این رابطه اذعان می   8ی شماره  کننده مشارکتباشد.  شوندگان در این قسمت می 

یادگیری   چهارم داشتم برای  معلم  نکند   آموزدانش  بدفهمی   اگر  بهتر تالش  مباحث دچار    فهم در    آموزدانش  مسلماا   ،در سطح 

 . «.شودمشکل می 

  

 آموزش اولیاء 

بود.   ها در یادگیری فرزندانشانکنندگان در این زمینه بر آن تأکید داشتند، مشارکت خانوادهای که مشارکتمضمون پایه

های تفریح و هر زمان  های هنر و زنگزنگگوید: »ها می در بیان راهکارهایش جهت رفع بدفهمی   4  ی شماره کننده مشارکت

 . «ها کار کنند.گذاشتیم تا با آنهایشان را در جریان می شد، خانوادهداده می آموزان اجازه دیگری که به دانش

  

 اصالح محتوای کتاب ریاضی 

به     توجه  ، کتاب  یمحتوا  های از مثال  استفاده  ،به مقاطع بالتر   م یضرب و تقس  یندیانتقال روش  فرا  شنهادیپ  یمضامین پایه

گیرند. قرار می   ی اضیکتاب ر  یاصالح محتوا  در زیرگروه مضمونی  کتب درس  نیآموزان در تدو دانش  ی و ذهن  ی رشد شناخت

معتقد است که: »ضرب و تقسیم فرایندی محاسنی هم دارد ولی نه اینکه فرایندی و تکنیکی را با هم   4  ی شمارهکننده مشارکت

در مقاطع دیگر ضرب و تقسیم   انآموزدانشیاد بدهی و در آخر تأکید روی تکنیکی داشته باشی. من معتقدم که بهتر است  

 .فرایندی را یاد بگیرند.«

  

 معنادار کردن یادگیری 

 آموزاندانش  ی فارس  تیتقو   ،و برعکس  ی اضی به ر  ی نماد فارس  لیتبدی دربرگیرنده مضمون اخیر عبارتند از:  مضامین پایه

آموزش واحد جهت   زبان  ، استفاده از(کالمی   صورتبه  ی اضیر  میمفاه  انی)ب  ی اضیر  یبر گفتگو  دیکأت  ی،اضری  درک بهتر  جهت

  ی،اعداد اعشار  ریاضی از جمله  میهامف  آموزش اقسام  یبرا  ی مرتبط با زندگ  ی و کاربرد  ی،نیع  ی،واقع  هایمثال  انیب  ،بهتر  یریادگی

-مشارکتبنابر اظهار نظر    و الگوها.  میضرب و تقس  ،طول  یرگیاندازه  ،آمار  ،و مساحت  طی مح   ،احتمال انواع مثلث  یکلمه  ،هیزاو 

کار شود. خودمان در زمان تحصیل    آموزاندانشبا  آموزش را حتماا باید عینی انجام بدهیم و باید مفهومی  »  2  ی شمارهکننده

تر یاد آموزان( خیلی بهگرفتیم و من این را فهمیدم اگر )مطالب( مفهومی جا بیفتد، )دانشمطالب را ذهنی و طبق عادت یاد می

 ..«گیرندمی 

  

 ارزشیابی هدفمند 

 آزمون   با   آموزاندانش  یریادگی  سنجش  ای،دوره   هایآزمون  ریثأت   ی،فرد  هایتفاوت  به  توجه  با  آموزاندانش  ی اب یارز

ها  کنندگان در راستای ارزشیابی هدفمند به آنراهکارهایی هستند که مشارکت  ،آزمونک  قیجدول ضرب از طر  مرور  ی،صتشخی

ها پس از یک مدت تصمیم  گوید: »برای رفع این بدفهمی در رابطه با ارزشیابی هدفمند می   5ی شماره  کنندهاشاره کردند. مشارکت

در چه حدی هستند و چقدر یادشان هست، به    آموزاندانشآزمون بگیرم و ببینم که  گرفتم که قبل از شروع تدریسم یک پیش
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ها اشتباه  شد که آندارند مشخص می   آموزاندانشی  اشتباهی دارند اگر این اشتباه را همهچه صورت یاد گرفتند یا اگر مثالا  

 . اند.«آموزش دیده

  

 ها سازهاستفاده از دست

ی  مساو   یکسرها   یطلق برااند عبارتند از:  ها اشاره کردهکنندگان در مضامین پایه به آن هایی که مشارکت سازه ترین دستمهم

کسرهامخرج  هم  و  دست  ،کردن  مکان  ،دوران  یسازهدست  ساخته،ساعت  ارزش  طبقهبه  ی جدول  دستطبقهصورت    ساخت ، 

 یسر بطر  ی،س یآموزش عددنو  یقطار اعداد برا  ،می آموزش تقس  یبرا  ایپله  ی جدول ارزش مکان  ی،ختنریدور  لیچرتکه با وسا

برای جلوگیری از   8ی شماره کنندهو ... . مشارکت آموزش احتمال یبرا ایو نخود و لوب ی رنگ هایمهره و  مختلف هایدر رنگ

ها ها و صدتایی تایی ده  ها،که در هر واگن یکی   کردبا استفاده از قطار اعداد تدریس    توانگوید: »می بدفهمی در معرفی میلیون می 

 . .«های مختلف وجود داردبا فامیل

  

 ورزی استفاده از دست

پایه این  مضامین  از دستی  استفاده  مبین  تمام مشارکت قسمت  مفاهیم کتاب، توسط  اکثر  برای آموزش  کنندگان  ورزی، 

زنم مشکل دارند و یک »چند تا مثال مختلف که سر کالس می  گوید:در آموزش الگوها می  1ی شماره کنندهباشد. مشارکت می 

این مفهوم )توانایی تشخیص جمله عمومی الگو( برایشان خیلی  توانستند پاسخ دهند. به این نتیجه رسیدم که می تعداد خیلی کمی  

 . ورزی خیلی نتیجه داد.«سخت است و باید یک روش دیگری انتخاب کنم و برای درس دادن این قسمت دست

  

 استفاده از رسم شکل  

رفع بدفهمی مساحت و مخرج    چنین برایو هم  الگوها، اعداد مخلوط  ،رسم شکل برای آموزش کسرهای مساوی، اعشار

برای جلوگیری از بدفهمی در جمع کسرها    3  ی شمارهکنندهمشارکتباشند.  می   ی مضامین پایه در این قسمتاز جمله   ،مشترک

برسند و    10را دوبرابر کنند تا به    5دادند که  کشیدند و طوری انجام می در کسر سه پنجم به اضافه دو دهم شکل می گوید: »می 

برابر شده صورت   2که مخرج فهمیدند زمانی می  آموزاندانشبرابر شده است. حال  2یعنی  10شده  5فهمیدند که ل می طبق شک

 .برابر شود.« 2هم باید 

  

   و تکرار نیاز تمر استفاده

گیری ، ضرب و تقسیم، اندازهالگوهااستفاده از تمرین و تکرار برای رفع بدفهمی اعداد،  مضامین پایه در این قسمت عبارتند از:  

جهت جلوگیری از بدفهمی الگوها    9  ی شمارهکنندهمشارکت   ، رسم ارتفاع و احتمال. ، اعداد مخلوط، اعشارزاویه، زمان و طول

 . «راحتی انجامش بدهند.تا بتوانند بههای زیاد حل بشود بالطبع باید زیاد تکرار بشود و تمرینگوید: »می 

  

 ی ریادگیهوش و سبک  ،یبه رشد شناخت توجه

در سبک   یفرد  هایتفاوت  اساس  بر   آموزاندانش  کیتفک  ی،هوش بر بدفهم  ریثأت  ها،یدوم  مهین  ی شناخت  ی رشد کاف توجه به   

معتقد    2  ی شمارهکننده مشارکت  اند.اشاره کردهها  کنندگان در این زمینه به آن ای هستند که مشارکتی، مضامین پایهریادگی
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هستند با آنهایی که   88ام آنهایی که متولد سال  اند و دقت کردههنوز به آن رشد ذهنی نرسیده  آموزاندانش»بعضی  است که:  

 .شان در درس متفاوت است.«هستند گیرایی   87متولد سال 

  

 ی ریادگیآموزان در  فعال دانش مشارکت 

ها، برای آموزش مفاهیم ی و کاهش بدفهمی ر یادگی  در   آموزانمشارکت فعال دانشی این قسمت مبین تأثیر  مضامین پایه

ابتدایی    آموزاندانشبر این باور است که: »خیلی از    7ی شماره  کنندهباشد. مشارکتکنندگان می کتاب، توسط اکثر مشارکت

صورت عینی و ملموس با موضوع درگیر شوند و خودشان  ماا باید با چشم ببینند و بهشوند. چون حت)توضیح کالمی را( متوجه نمی 

 . ی ثابت برسند.«هم درگیر شوند تا به یک نتیجه

 

 ایجاد انگیزه، لذت از یادگیری ریاضی

ی، اضیر  یریادگیبردن از    لذت  بدفهمی،  بروز  عدم  در  آموزاندانش  یعالقه  ریثأتی مرتبط با مضمون فوق  شامل:  مضامین پایه

بدفهمی در تدریس    بروز  عدم   در  آموزاندانش  یعالقه  ریثأت درباره    4  ی شماره کننده مشارکت  شود. می   ی جهت رفع بدفهم  قیتشو

  آموزان دانشصورت که اسم اینکشی انجام بدهند. بهآمد که قرعهخوششان می  آموزاندانش خیلی ازگوید: »آمار و احتمال می 

شد. خیلی جالب بود. ... و پسرها چون فوتبال را دوست  ای برگزار می صورت مسابقهتا فاطمه و به   5تا زهرا،    10آوردیم. مثالا  را می 

 . ....«دهید کدام تیم برنده شود؟ و گفتیم شما احتمال می دارند می 

  

 آموزان ی راهکارهای خالق و بدیع در جلب توجه دانشارائه

-مربوط به زمان توسط دانش   ل یساعت و حل مسا  تجسم،  و طول  زمان  ه،یزاو   یریگاندازه  ی رفع بدفهم  یمسابقه برا  یاجرا

 انتخاب  و   معلم  یو نوآور  تیخالق ،  درک صفر در مخرج کسر  برای  آموزچالش انداختن دانش  به  ذهنی،  صورت  به  آموزان

پایهدیراهکار و روش جد از جمله مضامین  مقوله هستند.ی  ی زیرمجموعه،  بیان    8  ی شمارهکننده مشارکت   این  این زمینه  در 

ها  ورزیتواند با استفاده از کارهای عملی و دستاگر معلم یک سری خالقیت داشته باشد و حوصله داشته باشد می کند: »می 

برای آن   آموزاندانش را  به سمتی سوق دهد که هم ریاضی  و راحتچسبها دلرا  بهتر  اینکه  و هم  یاد  تر بکند  را  مفاهیم  تر 

 .«بگیرند.

  

 انتخاب روش تدریس مناسب توسط معلمان 

های تدریس  کنندگان این پژوهش عبارتند از: روش های تدریس مؤثر بر رفع بدفهمی و تجربه شده توسط مشارکت روش

 روش  ی/گروههای تدریس مبتنی بر تعامل )(، روش  (یی )استقرا  ی لیتمث  یی/گوداستان  /ی سخنرانهای  روشر انتقال مستقیم )مبتنی ب

های تدریس  (، روش  ی مشارکت  سیتدر  روش  /نقش  یفایا  سیتدر  روش  ی/بر باز  ی مبتن  سیتدر  روش  /پرسش و پاسخ  سیتدر

کنندگان در این مشارکت  های تلفیقی.، روش آموزش انفرادی و روش(حل مسأله  سیتدر  روش   /یامکاشفهمبتنی بر حل مسأله )

برای محیط و » گوید: می  9ی شماره کننده ها تأکید داشتند. مشارکتها جهت اصالح یا رفع بدفهمی پژوهش اکثراا بر تلفیق روش

های هندسی و  در حیاط مدرسه شکل   .بدهممساحت هم حال یک روش اختراع خودم است و خودم به ذهنم رسیده که انجام  

بخواهیم دورتادور این شکل حلقه بزنند و دور تا دورش بچرخند شعر بخوانند و بازی کنند و   آموزاندانشمتفاوتی را بکشم و از  

  .«شودعنوان محیط صدا زده می هشوند که دورتادور این شکل بزمانی که این بازی را انجام دهند مطلب را متوجه می 
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 گیری نتیجه

آموز که دانشیدرحال  ،کرده است  دایپ  یی آموز، با مفهوم آشنابرد دانشی که معلم گمان م  رندیگی م  شکل  یی ها در جای بدفهم

 های از بروز بدفهم  رییمناسب برای جلوگ  ی های آموزشدر فراهم کردن فرصت  ی لذا معلم نقش بزرگآن دارد.   ازی  درک ناقص

 ها آن  شدن نهینهاد از شیپ و   رییادگی هیاول  مراحل در های بدفهم رفع  در  عیتسر تیاهم  ی اضیر میمفاه  تسلسل آنها دارد.  اصالح ای

می ابتدا  مقطع  در  )خصوصاا بیشتر  را  معلمان 1395،  حیدری  و   مشهودی وند،  کند )زهرهیی(  بنابراین لزم است   برای بتوانند (. 

نمایند. با توجه به نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت   ایجاد خود در را لزم آمادگی  هاآن اصالح ها، یابدفهمی  بروز از جلوگیری

آموختگان دانشگاه  ها، از دیدگاه نومعلمانی که جزء اولین دانشمعلم، با بررسی راهکارهای مؤثر در جلوگیری و بهبود بدفهمی 

هایی ترین چالشبندی و معرفی راهکارهای مفید تجربه شده توسط نومعلمان، مهم، عالوه بر مقولهشوندفرهنگیان محسوب می 

 های ریاضی با آن مواجه بودند نیز شناسایی و مطرح شد.  که در شناخت بدفهمی 

-ی دانشستهاز اینرو در پژوهش حاضر، که با اهمیت و ضرورتی ویژه انجام گرفت، تالش شد تا با مطالعه عمیق تجارب زی

های ریاضی، گامی ی نگرش معلمان نسبت به بدفهمی آموختگان دانشگاه فرهنگیان و با تحلیل مضامین استخراج شده، با توسعه

یادگیری دانش میزان  افزایش  از  هر چند کوچک در  استفاده  یادگیری،  معنادار کردن  برداشته شود.  آموزان در درس ریاضی 

ترین راهکارهای تجربه شده  های تدریس فعال، از مهمچنین استفاده از روشورزی، تمرین وتکرار و همها و دستسازهدست

مشارکت بدفهمی توسط  کاهش  پژوهش جهت  این  می کنندگان  ریاضی  اینهای  می  باشد.   بهبود جهت در توانندراهکارها 

نمایند. چرا کمک آموزاندانش یادگیری ریاضی  و راهکارهایی جهت رفعایده با معلمین وقتی  که شایانی  و بدفهمی  ها  ها 

چالش   به صحیح شکلی  به مفاهیم ساختن برای را آموزاندانش متناسب، آموزشی  یباشند، با ارائه  آشنا  های آن،پیچیدگی 

 یابد. کاهش آموزاندانش در ریاضی  هایبدفهمی  گیریشکل  احتمال تا شودمی  موجب امر کشند. اینمی 

با   کتاب   ی محتواو یا    گرانید  تجاربی،  شخص  تجارب  با استفاده از  هاکنندگان، اکثر آن مشارکتچنین بنابر اظهارنظر  هم

ها و راهکارهای اصالح  ی آشنایی با بدفهمی بایست زمینهاند. درحالیکه این نکته بسیار ضروری است که می ها آشنا شدهبدفهمی 

های کارورزی  های دانشگاه و دورهکالس  التحصیل شدن و شروع به کار، از طریقدانشجومعلمان قبل از فارغها، برای  و بهبود آن

پیشنهایا کارگاه بنابراین  فراهم شود.  بدفهمی   گرددمی   دهای آموزشی  و راهکارهای موجود جهت رفع  و  جهت شناساندن  ها 

های مختلف آموزشی برای دانشجویان  ها و دورهآموزان، کارگاهدانش  ها و درنتیجه بهبود یادگیری ریاضی جلوگیری از بروز آن

های آموزشی دانشگاه در  چنین گروههای ریاضی با حضور مؤلفان کتاب ریاضی برگزار گردد. همو معلمان درخصوص بدفهمی 

معلمین راهنمای با تجربه تربیت و انتخاب استادان خبره جهت تدریس درس آموزش ریاضی و نیز استادان کارورزی در انتخاب 

کتاب تدریس  نحوه  بر  مسلط  جدیدو  آنهای  کار  بر  نظارت  و  ورزندالتألیف  ویژه  اهتمام  اینکه  ها  ضمن  با  .  ریاضی  معلمان 

 دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان جهت تبادل تجربیات تعامل نمایند. 
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