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چکیده
هدف کلی این پژوهش ،واکاوی تجارب زیستهی دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان در زمینه چالشهای موجود در شناخت
بدفهمیهای ریاضی چهارم ابتدایی و راهکارهای مؤثر در کاهش آن میباشد .این پژوهش ،کیفی با رویکرد پدیدارشناسی می-
باشد که دادههای آن از طریق مصاحبه نیمهساختاریافته عمیق به شیوه هدفمند و با رعایت قاعدهی اشباع نظری گردآوری شد.
مشارکتکنندگان این پژوهش  13معلم دانشآموختهی دانشگاه فرهنگیان استان فارس را شامل میشد که تجربه تدریس درس
ریاضی پایه چهارم ابتدایی را داشتند .بهمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از این پژوهش از روش کدگذاری موضوعی
استفاده شد .بر اساس یافتههای پژوهش  202مضمون پایه بهدستآمد که ابتدا در  19طبقه با عنوان مضامین سازماندهندهی سطح
 1و سپس در  2طبقهی چالشها و راهکارها ،با عنوان مضامین سازماندهندهی سطح  2دستهبندی گردیدند .نتایج این پژوهش
نشان داد که جهت آشنایی با بدفهمیها و راهکارهای اصالح و بهبود آنها ،برگزاری کارگاهها در دانشگاه و استفاده بهتر از
دورههای کارورزی ضروری میباشد.
کلید واژه ها :بدفهمی ،ریاضی ،تجارب زیسته ،دانشآموزان چهارم ابتدایی.
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مقدمه
امروزه آموزش ریاضی در بسیاری از کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است .آنچه که جوامع از آموزش ریاضی انتظار
دارند ،از یک طرف فراهم آوردن یک سطح قابل قبول از سواد ریاضی برای تمام دانشآموزان است ،بهطوری که آنها را قادر
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،
نیروی کار مورد نیاز و واجد شرایط را برای جامعه فراهم آورد (آرتیگ 1و کیل پاتریک.)1019 ،2
هرجا آموزش و یادگیری در میان باشد ،امکان فراگیری ناقص و نارسای برخی از مطالب و مفاهیم مورد آموزش وجود
دارد ،بنابراین ،بدفهمیها 0و ناتوانیهای ناشی از آنها اتفاق میافتد .بدفهمی ،بخشی از فرآیند یادگیری دانشآموزان است
که تصادفی یا ناشی از بیدقتی نبوده و دارای ساختارهای شناختی محکمی است که معموالً بهراحتی اصالح نمیشوند و
موجب بروز خطاهای نظاممند میگردند .یکی از وظایف مهم معلمان ،بعد از شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان و ریشهیابی
دالیل بروز آنها این است که بتوانند با ایجاد راهکارهای مؤثر ،این اشتباهات را از بین برده و آنها را اصالح کنند (زهرهوند،
مشهودی و حیدری .)1091 ،یکی از عواملی که منجر به مشکالت جدی در یادگیری ریاضیات میشود ،بدفهمیهایی هستند که
بر اثر یاددهی نامناسب ،تفکر غیر رسمی ،یا یادآوری ضعیف گذشته ایجاد میشوند .الزم به ذکر است که بدفهمی بهطور مستقل
وجود ندارد و در یک چارچوب مفهومی خاص بروز میکند .بدفهمیها میتوانند با تغییرات چارچوب تغییر کنند یا ناپدید شوند.
بنابراین ،یکی از اهداف کلیدی در اصالح بدفهمیها ،تغییرات چارچوب مفهومی دانشآموزان از مطالب میباشد (سویگور،0
.)2331
تعاریف مختلفی از بدفهمی ارائه شده است .در یک مفهوم گسترده ،بدفهمی عدم درک دانش بهطور مستقیم یا غیر مستقیم
است .بدفهمی میتواند بهعنوان دانشی تعریف شود که از یادگرفتن حقایق علمی جلوگیری میکند و شخص از طریق تجارب
فردی خود آن را بهدست میآورد .بدفهمیها مفاهیم اشتباهی هستند و یا مفاهیمی هستند که فرد فرض میکند درست هستند و
بر حسب عادت از آنها استفاده میکند .بدفهمیها ویژگیهای مشخصی دارند و با اشتباهات تصادفی متفاوتند .اشتباهات معموالً
بر اثر بیدقتی رخ میدهند و فرد میتواند درست یا اشتباه بودن را با کمی هشدار توسط معلم تشخیص دهد .اما در ابتدا همة
افرادی که دچار یک نوع بدفهمی خاص هستند ،وقتی به آنها هشدار داده میشود ،تمایل دارند از خودشان دفاع کنند (ازکان،1
 .)2311ردموند )2331( 6خطاهای نظاممند را تحت عنوان بدفهمی شناخته و معتقد است که بدفهمی به معنای یک ایده یا نظر
اشتباه است که از درک نادرست چیزی نتیجهگیری شده باشد .آلن )2332( 2بدفهمی را یک ایده یا نظرِ اشتباه میداند که از
درک نادرست بعضی چیزها حاصل میشود .باتل )2331( 1نیز چنین بیان میدارد" :بدفهمی ناشی از این است که دانشآموز،
مطلب را درک نکرده یا به غلط درک کردهاست .در واقع این خطاها ناشی از بیدقتی یا بیتوجهی به فعالیت نیستند و ریشههای
عمیقتری دارند .بدفهمی دانشآموزان ممکن است از تجربیات و دانستههای پیشین آنها در زندگی روزمره نشأت بگیرد و بهطور
جدی توسط دانشآموزان حفظ شود و نتایج حاصل از آنها ،یادگیری را به تأخیر اندازد.
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بدفهمیها لزوماً همواره تفکر نادرست نیستند .در واقع بدفهمی بهعنوان تفاوت بین درک دانشآموزان و باورهای متخصصان
نسبت به آن مفهوم در همان حوزه یادگیری شناخته میگردد .بدفهمی ،درک یک مفهوم بهصورت نادرست یا ناقص میباشد که
برای دانشآموزانی که با آن مواجه هستند ،معنادار و کارآمد است ،زیرا از لحاظ ادراکی برای آنها منطقی است (زعیم باشی،
امینیفر و زهرهوند .)1092 ،دانشآموزان با پیش تصوراتی که حاصل تجربههای روزمره و یادگیریهای پیشین آنها است،
وارد کالس درس میشوند و این پیش تصورات ،پایه و اساسی برای کسب دانش جدید بهشمار میآیند .با این حال ،بعضی
از این پیش تصورات با مبحث مورد نظر در تعارض هستند که به آنها ،بدفهمی گفته میشود (کوتلوی .)2331 ،1بدفهمیها
در واقع ،چگونگی شکلگیری ناقص دانش و تجربهی ریاضی یک دانشآموز را در یک موقعیت یاددهی -یادگیری نشان
میدهد که باید شناسایی و ریشهیابی گردد .بدفهمیهای دانشآموزان از مطالب درسی گذشته ،موجب میشود که یادگیری
مطالب جدید و مرتبط با آنها دچار مشکل گردد .در واقع ،پنداشتهای نادرست گذشته ،نوعی منع و مداخله در موقعیتهای
جدید یادگیری ایجاد میکنند و آنها را به سمت بدفهمیهای جدید و یادگیری حافظهای سوق میدهند (علمالهدایی.)1011 ،
پژوهشهای متعددی در رابطه با بدفهمیهای ریاضی دانشآموزان در مقاطع ابتدایی و متوسطه ،انجام شده است که حاوی
اطالعات ارزشمندی میباشند .بخشعلیزاده و بروجردیان ( )1096در مطالعه خود به شناسایی بدفهمیهای رایج دانشآموزان
پایة چهارم ابتدایی در حوزة محتوایی هندسه و اندازهگیری و مقایسة عملکرد آنها با میانگین عملکرد در سطح بینالملل
پرداختند .در این پژوهش ،بدفهمیهای مورد بررسی در آزمون تیمز 2سالهای  2332 ،2330و  2311از طریق تحلیل محتوا به
روش تفسیر متن شناسایی شدند .سپس برای درک این مطلب که آیا بدفهمیهای شناسایی شده خاص دانشآموزان ایرانی است
یا خیر ،مشابهتها و تفاوتهای عملکرد دانشآموزان در ایران و در سطح بینالمللی از طریق تحلیل ثانویه و آمار توصیفی بررسی
شد .جامعه آماری این پژوهش ،دانشآموزان ایرانی مشغول به تحصیل در کالس چهارم دبستان در زمان اجرای آزمونهای
فوق و نمونة آماری مورد استفاده شامل دانشآموزان شرکتکننده در آزمونهای تیمز در سالهای ذکرشده است .نتایج
پژوهش نشاندهندهی وجود بدفهمیهای مختلف هم در بین دانشآموزان ایرانی و هم خارج از ایران بود؛ ولی میزان شیوع
این بدفهمیها در دانشآموزان ایران و دانشآموزان دیگر کشورها متفاوت بود.
احمدی ،ریحانی و توحیدینژاد ( ،)1092نیز در پژوهش خود به بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان 0ریاضی بر توانایی
عملکرد ریاضی دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی پرداختهاند .این پژوهش نیمهآزمایشی ،از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه
گواه است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهریار در سال تحصیلی  1090-90است.
حجم نمونه شامل  13دانشآموز دختر سال چهارم ابتدایی است که به شیوه تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .نتایج
بهدست آمده نشان داد که توانایی عملکرد ریاضی دانشآموزان گروه آزمایش در حیطههای شناختی دانستن و بهکار بستن نسبت
به گروه گواه بیشتر است و در حیطه استدالل تفاوت معناداری در دو گروه دیده نمیشود.
زهرهوند ،مشهودی و حیدری ( )1091در مقالهای پژوهشی توصیفی از نوع زمینهیابی تحت عنوان "چرا و چگونه دانش-
آموزان در درس ریاضی بیشتر اشتباه میکنند؟" تجربههایی از بدفهمیهای آموزش کسرها از کتاب جدید پنجم ابتدایی را
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مورد بررسی قرار داد .در نتایج پژوهش برخی از دالیل بروز بدفهمیهای شناسایی شده در آن تجربه ،1عدم درک عمیق
مفاهیم ،2تأکید صرف بر محاسبات ،0بیش تعمیمی ،0باورهای نادرست 1و استداللهای غیرمنطقی 6اعالم شد.
ریحانی ،فریدی و راشدی ( )1090نیز در مطالعه خود به بررسی درک و فهم دانشآموزان از اعداد منفی و بدفهمیهای
آنان پرداختند .روش پژوهش در این مطالعه ،توصیفی از نوع زمینهیابی و ابزار اندازهگیری در این پژوهش ،پرسشنامهای محقق
ساخته بود .نتایج پژوهش نشان داد که اغلب دانشآموزان ،درک و فهم مناسبی از اعداد منفی در ریاضیات مدرسهای ندارند
و در پیادهسازی دانستههای خود در حل مسائل ریاضی با مشکل مواجه میشوند .برخی از دانشآموزان عالمت " "-را بهعنوان
یک عملگر کاهشی و برخی نیز عالمت " "+را بهعنوان یک عملگر افزایشی در نظر گرفتند.
دوستی و ریحانی ( )1090در پژوهش خود به شناسایی بدفهمیها ،راهبردها و استداللهای دانشآموزان پایه ششم دوره
ابتدایی در حل مسائل کسر پرداختند .روش در این پژوهش ،پیمایشی -توصیفی و ابزار اندازهگیری ،آزمونی در ارتباط با مفهوم
کسرها بود .در تجزیه و تحلیل دادهها ،از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده و نتایج پژوهش حاکی از آن
است که درک دانشآموزان ،بیشتر مبتنی بر درک کسر بهعنوان جزءی از کل است .آنها مفهوم کسر را بهدرستی درک نکردهاند
و با بدفهمیهای مختلفی نظیرِ بازنمایی 2کسر بهعنوان جزء به جزء به جای جزء به کل ،عدم توجه به برابری قسمتهای افراز شده،
در نظر گرفتن کسر بازنمایی کننده جزءی از کل بهعنوان مقدار و شمارش عالئم افراز مواجه هستند.
شاهورانی ،بهزادی و مرادی ( )1090به بررسی بدفهمیهای دانشآموزان دختر پایههای ششم ،هفتم و هشتم شهر پیشوا در
ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری پرداختند و نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل  130دانشآموز سال ششم ،هفتم و هشتم
است که از جامعه در دسترس انتخاب شدهاند .دادهها با استفاده از آزمون مقایسه اعداد اعشاری جمعآوری شدند و پاسخهای
دانشآموزان بر اساس معیارهای تعیین شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .براساس نتایج بهدست آمده دانشآموزان کالس
هشتم دارای بیشترین میزان بدفهمی در ارتباط با مفایسه اعداد اعشاری هستند و تفاوت معناداری از لحاظ آماری بین بدفهمی-
های دانشآموزان در هر سه پایه وجود دارد .نتایج این پژوهش نشان داد که اکثر بدفهمیهای کشف شده در تحقیقات دیگر
در بین دانشآموزان مورد بررسی وجود دارد و همچنین با گذشت زمان و افزایش سن بدفهمی دانشآموزان توسعه مییابد.
بخشعلی زاده و غالم آزاد ( )1092به شناسایی بدفهمیهای رایج دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی در حوزه محتوایی ریاضی
پرداختند و چنین بیان کردند که شناخت بدفهمیها و ریشههای ایجاد آنها در حوزههای مفهومی و در سطوح مختلف
تحصیلی ،میتواند موجب ارتقای یادگیری گردد .ابزار مورد استفاده در این پژوهش سؤاالت ریاضی آزمونهای تیمز ،2330
 2332و  2311و پرسشنامههای معلمان و دانشآموزان شرکتکننده در آزمونها که اطالعات فردی ،یا مرتبط با روش و محیط
را در اختیار قرار میدهند ،است .تحلیل سواالت تیمز نشانگر بدفهمیهای مختلف در حوزههای موضوعی و شناختی در دانش-
آموزان ایرانی و خارج از ایران بود ولی میزان شیوع این بدفهمیها در بین دانشآموزان ایرانی بیشتر از دانشآموزان در خارج
از ایران بود .در تحلیل چند سطحی  12مورد بدفهمی شناسایی شد که بروز آنها به عوامل کالس درس وابستگی داشت.
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وایلی 1و سیوفالو )2331( 2نیز مجموعهای از بدفهمیهای رایج در دانشآموزان را شناسایی کرده و بر مبنای آن ،چارچوبی
برای معلمان جهت شناسایی بدفهمیها در دانشآموزان تهیه کردهاند .به اعتقاد آنها عمدهترین این بدفهمیها عبارتند از :عدم
تشخیص محدودیتهای نمودارها ،مدلها و نمایشهای دیگر (برای مثال دانشآموزان در سالهای اولیه ممکن است مستطیلهایی
که قاعده افقی ندارند را مستطیل به حساب نیاورند).؛ افراط در انتزاع ،تعمیم (بیش تعمیمی) و سادهسازی (برای مثال این واقعیت
که حاصلجمع همیشه بزرگتر از جمعوندها است فقط تا زمانی درست است که اعداد منفی در صحنه نیستند).؛ عدم درک
زبانی و واژگان (برای مثال دانشآموز ممکن است "زاویه راست" را در مقابل "زاویه چپ" در نظر بگیرد).؛ عدم دریافت حقایق
(برای مثال ،برخی از دانشآموزان ارزش اولین رقم سمت راست ممیز را "یکم" در نظر میگیرند و سعی میکنند در دو طرف
ممیز ،تقارن برقرار کنند و یا ممکن است مربع را مستطیل نداند و یا مستطیلهایی که طول آنها در امتداد محور yها است را
مستطیل نداند).؛ پذیرش هم ارزیهای نادرست (برای مثال ،برخی از دانشآموزان ممکن است از استداللهای حاکم بر اعداد
حسابی در محاسبات با کسرها استفاده کنند ،یا محاسبات با "زمان" را مشابه با محاسبات با اعداد اعشاری انجام دهند( ).بخشعلی
زاده.)1096 ،
کیزر )2330( 0در پژوهش خود که در آن ،بر اساس استانداردهای شورای معلمان ریاضی ) 0(NCTMبه بررسی تکالیف
و بدفهمیهای نظیر آنها در دروس ریاضی و هندسه پرداخته است ،منشأ یکی از بدفهمیهای هندسی آنها را تداخل مهارت-
های قبلی در مقابل مهارتهای تازه آموخته شده ایشان ارزیابی نموده است .فیشباین 1و موزیکانت )2332( 6در پژوهش خود،
به این نتیجه رسیدند که منشأ بروز بدفهمیهای دانشآموزان ،بازخوانی یک طرحواره 2نامناسب بود .آنها متذکر شدند که بهطور
مثال ،استفاده از قوانین مربوط به معادالت درجة اول ،بدون توجه به وجود شرایط الزم باعث ایجاد اشتباهاتی در عملکرد دانش-
آموزان میشود ،مثل اینکه دانشآموزان ،مانند معادله ،از یک عبارت جبری نیز مقداری را کم میکنند .اسمیت ،1دسیسا 9و
راشل )1990( 13در جمعبندی خود از تحقیقات انجام گرفته در مورد بدفهمیهای حوزه ریاضی و علوم به این نتیجه رسیدهاند که
اشتباهات بهطور تصادفی ساخته نمیشوند ،بلکه بهطور نظامند توسط دانشآموز شکل میگیرند و بهطور قابل توجهی متفاوت از
خطاهای محاسباتی هستند.
علیرغم وجود پژوهشهای مختلف داخلی و خارجی در زمینه بدفهمیهای دانشآموزان در درس ریاضی ،بهدلیل رسالت
ارزنده دانشگاه فرهنگیان در تعلیم و تربیت معلم فکور ،و نقش اساسی معلمان در جلوگیری و رفع بدفهمیهای ریاضی دانش-
آموزان ،بررسی چالشهای پیش روی نومعلمان در برخورد با بدفهمیهای ریاضی و شناسایی روشهای تدریس و راهکارهای
تجربه شده ،درخصوص جلوگیری و رفع بدفهمیها ،امری ضروری بهنظرمیرسد .لذا جهت تحقق این امر ،مناسبترین روش،
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واکاوی تجارب دانشآموختگان در این زمینه میباشد .وجود خأل پژوهشی فوقالذکر و کسب دستاوردهای علمی و کاربردی
بسیار مفید در این زمینه ،پژوهشگر را بر آن داشت تا به بررسی این مضمون مهم بپردازد.
از طرف دیگر باتوجه به گسترده بودن مفاهیم ریاضی در پایههای مختلف تحصیلی ،محدود کردن پژوهش به یکی از پایهها،
میتواند نتایج عمیقتر و پربارتری بهدنبال داشته باشد .ریاضی پایه چهارم ابتدایی بهعلت گستردگی برخی از مفاهیم مهم ریاضی
مانند الگوها ،عددنویسی ،کسرها ،ضرب و تقسیم اعداد و بیان مفاهیم جدیدی چون اعشار ،نمودار خط شکسته و اندازه گیری
زاویه و طول و زمان از نظر معلمین ،یکی از مهمترین پایههای دوره ابتدایی است .این کتاب در راستای برنامهی درسی ملی و در
ادامهی تغییر کتاب درسی پایههای اول تا سوم با تأکید بر فرایند حل مسأله 1تألیف شده و شامل  2فصل میباشد .در فصل اول
دانشآموزان ابتدا با عددنویسی طبقه هزار و سپس با الگوهای کشف شده برای جمله یا شکل مورد نظر آشنا میشوند .همچنین
الگوهای ضرب و ماشینهای ورودی و خروجی ساده و ترکیبی که با ضرب و تقسیم کار میکنند و طبقه میلیون مطرح میشود.
در دومین فصل ،ضمن طرح کسرهای گسسته یا منفصل ،لزوم معرفی واحد ،مطرح شده و نماد عدد مخلوط نیز تدریس میشود.
در فصل سوم ابتدا ضرب دو عدد دو رقمی مفهومسازی شده و در بخش تقسیم نیز ابتدا مفهوم تقسیم و بخشپذیری ،اجزاء تقسیم
و امتحان آن بیان شده و سپس تقسیم بر یک و دو رقمی با مفهومسازی آموزش داده میشود .در فصل  0بعد از معرفی مفهوم
زاویه و نامگذاری آن ،لزوم استفاده از واحد برای اندازهگیری زاویهها آموزش داده شده و ضمن آن واحد درجه و ابزار نقاله و
نحوه استفاده از آن مطرح میشود .همچنین نحوه جمع و تفریق زمانها بهصورت ذهنی و به کمک رسم شکل آموزش داده شده
و واحد ثانیه معرفی میشود .در بخش آخر موضوع کسری از طول عنوان شده است .در فصل  1عدد اعشاری (فقط مرتبه دهم)
معرفی میشود .بعد از بیان ارتباط کسر و عدد اعشاری و عدد مخلوط و بازنماییهای مختلف آنها ،مفهومسازی عدد اعشاری با
استفاده از گنجایش ،سانتیمتر و میلیمتر مطرح شده و سپس جایگاه عدد اعشاری در جدول ارزش مکانی ،گسترده نویسی،
مقایسه و جمع و تفریق فرایندی و تکنیکی اعداد اعشاری بیان میشود .در فصل  6ابتدا به بیان ویژگیها و کاربردهای زاویههای
عمود و خطوط موازی در زندگی روزمره پرداخته و سپس چهارضلعیهایی مانند ذوزنقه ،متوازیاالضالع ،مستطیل و لوزی
معرفی و ویژگیهای مقدماتی آنها بیان میشود .بعد از آشنایی با تعداد ارتفاعها در مثلث و متوازیاالضالع ،نحوه بهدست آوردن
مساحت متوازیاالضالع از راه مقایسه با مساحت مستطیل و همچنین نحوه بهدست آوردن مساحت مثلث با استفاده از مساحت
متوازیاالضالع مطرح میشود .آشنایی با واحدهای مساحت (متر مربع و سانتی متر مربع) ،به دست آوردن محیط و مساحت و
توانایی تشخیص آن دو در شکلهای ساده و ترکیبی نیز در این فصل بیان میشود .فصل  2عالوه بر آموزش نمودار خط شکسته،
دانشآموزان یاد میگیرند که با عبارتهای مختلف میزان شانس یا احتمال وقوع یک پیشامد را بیان کرده و برای عبارت خود
دلیل بیاورند (داودی ،رستگار ،ریحانی ،صفاری و عالمیان.)1090 ،
با توجه به تجربه چندین ساله محقق در تدریس پایه چهارم و مطالب عنوان شده ،پژوهشگر درصدد است تا با استفاده از
واکاوی تجارب نومعلمان به این سوال اساسی پاسخ دهد که چالشهای موجود در شناخت بدفهمی و راهکارهای مؤثر در کاهش
آن در درس ریاضی پایه چهارم دوره ابتدایی چیست؟
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روش
با توجه به اینکه این مطالعه درصدد درک و توصیف تجارب معلمانی است که با انواع بدفهمی مواجه شدهاند ،نوع پژوهش
نیز متناسب با آن یعنی کیفی انتخاب شد و با توجه به اینکه پدیدهی مورد مطالعه در این پژوهش تجارب انسانی است و پژوهشگر
نیز درصدد بررسی تجارب زیستهی دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان فارس از بدفهمیهای دانشآموزان دوره چهارم ابتدایی
در درس ریاضی ،از طریق مصاحبهی نیمهساختاریافته عمیق با آنها میباشد ،روش پدیدارشناسی بهعنوان روشی مناسب برای
انجام آن انتخاب گردید .مشارکتکنندگان در این پژوهش تمام ورودیهای دانشگاه فرهنگیان فارس بودند که بهصورت هدفمند
در این پژوهش شرکت کردند .بر این اساس ،نمونهگیری با انتخاب اولین شرکتکننده شروع و تا انتخاب آخرین نفر از ده
شرکتکننده که اشباع دادهها صورت گرفت ،ادامه یافت .ضمناً مصاحبه از تاریخ  92/11/6تا  92/11/22به طول انجامید.
ابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،مصاحبه نیمهساختاریافته عمیق بود که از مصاحبهشونده خواسته میشد که به
توصیف تجارب و خاطرات خود بپردازد .مصاحبه عمیق و کیفی ،ماهیتی چرخهای 1دارد بهگونهای که پس از هر مصاحبه
پژوهشگر محتوای مصاحبه را نسخهبرداری میکند و بر اساس دادههای بهدستآمده در مورد موضوعات بعدی و کاوش در
مصاحبه تصمیم میگیرد .مصاحبه عمیق فقط یک سؤال و پرسش دو جانبه نیست که پژوهشگر سؤالهایی را بپرسد و پاسخگو
جواب دهد .در طی مصاحبه عمیق ،مصاحبهگر سؤالهایی را میپرسد و پاسخگو را برمیانگیزد که با عالقه به آنها جواب دهد تا
بتواند در تجارب آنها سهیم شود .در واقع مصاحبه عمیق یک مشارکت در ساخت معنا 2بین مصاحبهگر و پاسخگو است.
در این پژوهش مصاحبهها توسط پژوهشگر با توجه به شرایط هر کدام از مصاحبهشوندگان در محیط کار یا در محیطهای
غیرکاری و آزاد انجام گرفت .مدت زمان مصاحبهها از  11تا  11دقیقه متفاوت بود .کلیه مصاحبهها با رضایت شرکتکنندگان
ضبط و ثبت گردید و سپس بهطور کامل و کلمه به کلمه روی کاغذ پیاده و نسخهبرداری شد.
بهمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از این پژوهش از روش کدگذاری موضوعی استفاده شده است .بدین صورت که
پس از انجام مصاحبه و پیاده نمودن مصاحبهها بر روی کاغذ ،از کدگذاری باز( 0شامل خواندن خط به خط دادهها ،استخراج
مفاهیم و جمالت ،تشکیل مقوالت و طبقات اولیه) وکدگذاری محوری( 0شامل طبقهبندی دادهها ،مشخص نمودن زیرطبقات) و
کدگذاری انتخابی (گزینشی) شامل تشکیل مقوالت اصلی و نهایی از مقوالت ایجاد شده توسط کدگذاری محوری نیز استفاده
گردید.
در این پژوهش برای صحت و استحکام دادهها ،چهار معیار اعتبار ،تأییدپذیری ،قابلیت اعتماد و قابلیت انتقال مد نظر قرار
گرفت .جهت تعیین اعتبار ،یافتهها به شرکتکنندگان در مصاحبه جهت بازبینی ارائه شد و از نظر صحت و کامل بودن مورد تأیید
آنها قرار گرفت .ضمناً تا جایی که امکان داشت ،سعی گردید که در انتخاب نمونهها تنوع الزم در نظر گرفته شود ،برهمین
اساس دانشآموختگان از پردیسهای مختلف استان فارس انتخاب شدند .در ارتباط با تأییدپذیری فرایند نیز ،تالش شد تا محقق
و استادان متخصص در درستی دریافتها اتفاقنظر داشتهباشند و در نهایت برای قابلیت اعتماد ،مصاحبهها تا مرحله اشباع اطالعات
ادامه یافت (زمانیکه ادامه مصاحبهها ،هیچ داده جدیدی را به دادههای قبلی اضافه نکرد و کد جدیدی استخراج نگردید) .قابلیت
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انتقال یافتهها نیز از طریق سعی و تالش محقق برای توصیف مبسوط حاصل گردید .در زمینه پایایی دادههای مصاحبه ،پژوهشگر،
ابتدا اقدام به انجام یک مصاحبه بهصورت آزمایشی نمود تا بدین وسیله سبب باال رفتن اعتبار ابزار پژوهش خود گردد .برای انجام
هر مصاحبه ،محقق با هماهنگیهای شفاهی و با تماس تلفنی یا از طریق پیامک ،مصاحبه شونده را مطلع و اهداف پژوهش را بیان
مینمود .پس از آنکه اطمینان حاصل میشد که مصاحبهشونده عالقهمند است در مصاحبه شرکت کند ،زمان جلسه حضوری
مصاحبه تنظیم میگشت .در زمان مصاحبه اجازه ضبط و بعضاً یادداشت مطالب در جریان مصاحبه گرفته میشد .تالش شد در
کلیه مصاحبه ها با ایجاد فضای صمیمی ،محیطی آرام و بدون سر و صدا و با قطع تلفن ،قطع رفت و آمدها و در محیطی کامالً
ساکت مصاحبهها انجام پذیرد .سپس مصاحبهها تکتک و با دقت گوش داده میشد و تایپ میگردید .متن تایپ شده مصاحبه
به مصاحبهشونده نشان داده می شد تا از صحت آنچه که بیان شده ،اطمینان حاصل شود و نهایتاً مصاحبه تجزیه و تحلیل و
کدگذاری میگردید .سپس ،در ادامه مصاحبه بعدی انجام میپذیرفت .ضمناً در هر مرحله اقدامات انجام شده مورد ارزیابی
استادان متخصص نیز قرار میگرفت و بازبینیهای الزم تا حصول نتیجه انجام میگردید.

یافتهها
مشارکتکنندگان پژوهش دانشآموختگان پردیسها و مراکز استان فارس ،ورودی سالهای  91و  92دانشگاه فرهنگیان را
شامل میشود که تجربه تدریس درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی را داشتند .با اشباع نظری دادهها بعد از  13مصاحبه و مضمونیابی
اولیه ،تعداد  011کد اولیه بدست آمد که بعد از حذف کدهای تکراری 202 ،مضمون پایه استخراج گردید .سپس در  19طبقه
بهعنوان مضامین سازماندهندهی سطح  1و در مرحله بعد در  2طبقه بهعنوان مضامین سازماندهندهی سطح  2دستهبندی شدند که
عبارتند از:
.1

چالشهای موجود در شناخت بدفهمیها (عدم طرح و بررسی بدفهمیها در کالس دانشگاه /عدم مواجهه

با بدفهمیها در دوره کارورزی /عدم طرح و بررسی بدفهمیها در کارگاههای آموزشی).
.2

راهکارهای مؤثر در بدفهمیها (توجه به ماهیت سلسله مراتبی 1بودن مطالب ریاضی /توجه به تجربه و

دانش پیشین 2دانشآموزان /ارتقا سطح آگاهی ،شناخت و تجربه معلم /آموزش اولیا /اصالح محتوای کتاب ریاضی/
معنادار 0کردن یادگیری /ارزشیابی هدفمند /استفاده از دستسازهها /0استفاده از دستورزی /1استفاده از رسم شکل/
استفاده از تمرین و تکرار /توجه به رشد شناختی ،6هوش 2و سبک یادگیری /1مشارکت فعال دانشآموزان در یادگیری،
ایجاد انگیزه و لذت از یادگیری ریاضی /ارائهی راهکارهای خالق و بدیع در جلب توجه دانشآموزان /انتخاب روش
تدریس مناسب توسط معلم).
براساس نتایج بهدست آمده ،شبکه مضامین اطالعات کسب شده در قالب شکل زیر نشان داده شده است:

1

Hierarchical
Prior knowledge
3 Meaningful
4 Handmade
5 Manipulate
6 Cognitive development
7 Intelligence
8 Learning style
2
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بحث
دانشگاه فرهنگیان بهدلیل رسالت ویژهای که در تربیت معلم فکور دارد ،نقشی بسیار حساسی در مرتفع نمودن چالشهای
پیش روی نومعلمان ابتدایی در برخورد با بدفهمیهای ریاضی و ارائهی راهکارهایی جهت کاهش بدفهمیها ایفا مینماید .در
مسیر پاسخگویی به سؤال "تجارب نومعلمان در زمینه راهکارهای مؤثر در کاهش بدفهمیهای رایج دانشآموزان پایه چهارم
دوره ابتدایی در درس ریاضی چیست؟" و بر اساس یافتههای پژوهش 202 ،مضمون پایه استخراج گردید که درنهایت موجب
شناسایی مضمون فراگیر تجارب نومعلمان در زمینه بدفهمی گردید .این مضمون برگرفته از  2مضمون سازماندهندهی سطح 2
بود که شامل  .1چالشهای موجود در شناخت بدفهمیها و  .2راهکارهای مؤثر در رفع بدفهمیها گردید .ذیالً به نقد و بررسی
آنها و زیرشاخههای این مضامین میپردازیم.

چالشهای موجود در شناخت بدفهمیها
در آموزش ،همانقدر که شناخت چگونگی یادگیری ریاضی توسط دانشآموزان اهمیت دارد ،فهمیدن ریشههای خطاهای
دانشآموزان نیز از اهمیت برخوردار است .اگر بدفهمیها در سالهای اولیهی تحصیل برطرف نگردند ،منجر به بروز مشکالتی
در مقاطع تحصیلی باالتر و در زندگی روزمره افراد خواهند شد .آگاهی و شناخت ریشههای بدفهمیهای دانشآموزان در
ریاضیات به معلمان کمک میکند تا با استفاده از طراحیهای آموزشی مناسب در کالس درس ،از بروز این بدفهمیها جلوگیری
نموده و در صورت مشاهده ،آنها را اصالح نمایند (پورعظیما .)1091 ،بنابراین الزم است شرایطی فراهم گردد تا معلمان با این
بدفهمیها آشنا شوند.

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
با بررسیهای انجام شده در این پژوهش و بر اساس اظهارنظر مشارکتکنندگان ،برخی از بدفهمیها در کالسهای دانشگاه
و دورههای کارورزی یا کارگاههای آموزشی طرح و بررسی نشده و اکثر آنها با استفاده از تجارب شخصی ،تجارب دیگران و
یا محتوای کتاب با بدفهمیها آشنا شدهاند .مشارکتکنندهی شماره  0در مورد نحوه آشنایی با برخی از بدفهمیها میگوید:
«تجربهی خودم بود چون دانشآموز جلوی چشم خودم بود .با مشکلش دست و پنجه نرم میکردم .اینطور باعث میشد که
مشکلش را از نزدیک احساس کنم و لمسش کنم ».همچنین مشارکتکنندهی شماره  1بیان میکند« :برای ضرب و تقسیم و برای
اندازهگیری طول که دانشآموزان مشکل دارند ،من از سرگروه استانی کالس چهارم کمک گرفتم ».عالوه بر اینها مشارکت-
کنندهی شماره  1محتوای کتاب را زمینه آشنایی با برخی بدفهمیها ،عنوان کرده و بیان میکند« :از طریق مثالهایی که در کتاب
بود با بدفهمیهای اعشار آشنا شدم».
از آنجاکه مشارکتکنندگان ،استفاده از تجربه خود و دیگران و محتوای کتاب درسی را جهت آشنایی با بدفهمیها ،ناکافی
میدانستند ،مهمترین چالشهای موجود در شناخت بدفهمیها در  0مضمون سازماندهنده سطح  1شامل :عدم طرح و بررسی
بدفهمیها در کالس دانشگاه /عدم مواجهه با بدفهمیها در دوره کارورزی /عدم طرح و بررسی بدفهمیها در کارگاههای
آموزشی دستهبندی شدند .یافتههای زیر تأییدکننده نقش مؤثر این سه منبع در شناخت بدفهمیها میباشد.

کالسهای درس دانشگاه
بنابر اظهارنظر شرکتکنندگان پژوهش ،در درس «آموزش ریاضی» در دانشگاه برخی از بدفهمیها بیان نشده و یا به مرور
زمان (بهعلت تدریس این واحد درسی در ترمهای نخست) بهدست فراموشی سپرده شدهاند .مشارکتکنندهی شماره  0در این
مورد میگوید« :تحصیل در دانشگاه اگر بخواهم بهصورت کلی بگویم تأثیری در نحوهی تدریس من انجام نداد .ما یک ریاضی
کلی را کار کردیم و کاری(در زمینه بدفهمیها) انجام ندادیم ».هانسن 1به نقل از سوان 2اظهار میکند که الزم است به دانشجو
معلمان ،آموزش داده شود که خطاها و بدفهمیهای عمومی بچهها را شناسایی کنند و بفهمند که این بدفهمیها به چه دالیلی رخ
داده است و چگونه میتوان از آنها پیشگیری کرد و چگونه میتوان آنها را برطرف ساخت (بخشعلی زاده.)1092 ،

دوره کارورزی
مضامین پایهای که مشارکتکنندگان در این قسمت بهعنوان چالش مطرح کردهاند عبارتند از :محدود بودن به یک پایه در
هر کارورزی ،محدود بودن زمان در کارورزی ،استفاده معلم راهنمای کارورزی از روشهای تدریس سنتی ،مشاهده نکردن
بدفهمی در کارورزی (بهدلیل عدم تدریس درس ریاضی توسط معلم راهنما در روز کارورزی) .و این درحالیست که در برنامه
مصوب کارورزی  )1090( 2دانشگاه فرهنگیان به این مهم توجه شده است .یکی از فعالیتهای یادگیری که دانشجوی کارورز
ملزم به انجام آن میباشد ،طراحی فعالیت رفع بدفهمیهای دانشآموزان میباشد تا بدینوسیله امکان کسب تجربیات مستقیم،
بررسی نتایج و بازاندیشی در خصوص دیدگاههای مختلف و دریافتهای خود را بهدستآورند .مشارکتکنندهی شماره  1در
رابطه با کارورزی میگوید« :در کارورزی پایهی چهارم رفته بودم و هفتهای یکبار بود .روزهایی که ما میرفتیم سرکالس آن
روز اصالً ریاضی کار نمیکردند.».

Hansen

1

Swan

2
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کارگاههای آموزشی
باوجود اینکه اکثر شرکتکنندگان از طریق کارگاههای آموزشی با برخی بدفهمیها آشنا شده بودند اما احساس نیاز به
شرکت در کارگاههایی که با هدف بررسی بدفهمیهای ریاضی برگزار شوند ،در آنها مشاهده میشد .در این زمینه مشارکت-
کنندهی شماره  2چنین اظهار نظر میکند« :در دورهی بدوخدمت کالسی میگذاشتند که مفید بود .اما باید این آموزشها در
ضمن خدمت نیز ادامه داشته باشد .کارگاههایی که ادارهی کوار برایمان میگذاشتند یک سرگروه آموزشی بود که برایمان
کالس میگذاشت و این مشکالت (بدفهمیها) را میگفت ».پورعظیما ( 1091به نقل از بخشعلیزاده )1092 ،اظهار میدارد که
برگزاری دورههای آموزشی ارائه شده به معلمان در طراحی آموزشی آنان بهگونهای که شامل بدفهمیهای دانشآموزان باشد،
تأثیرگذار بوده است .بنابراین آموزش معلمان (در حین خدمت و یا قبل از شروع به خدمت) باید فرصتهایی برای معلمان فراهم
نماید تا با این بدفهمیها ،علل بروزشان و راههای مقابله با آنها آشنا شوند .بنابراین الزم است این مقوله در برنامههای آموزش
معلمان گنجانده شود.
راهکارهای مؤثر در رفع بدفهمیها
بر اساس یافتههای پژوهش ،راهکارهای مؤثر در رفع بدفهمیها با تکیه بر  16مضمون سازماندهندهی سطح  1شامل :توجه
به ماهیت سلسله مراتبی بودن مطالب ریاضی /توجه به تجربه و دانش پیشین دانشآموزان /ارتقا سطح آگاهی ،شناخت و تجربه
معلم /آموزش اولیا /اصالح محتوای کتاب ریاضی /معنادار کردن یادگیری /ارزشیابی هدفمند /استفاده از دستسازهها /استفاده
از دستورزی /استفاده از رسم شکل /استفاده از تمرین و تکرار /توجه به رشد شناختی ،هوش و سبک یادگیری /مشارکت فعال
دانشآموزان در یادگیری /ایجاد انگیزه و لذت از یادگیری ریاضی /ارائهی راهکارهای خالق و بدیع در جلب توجه دانش-
آموزان /انتخاب روش تدریس مناسب توسط معلم ،بررسی شد .در ادامه به طرح مصادیقی از گفتگوهای مشارکتکنندگان در
هر یک از مضامین فوق میپردازیم.

توجه به ماهیت سلسله مراتبی بودن مطالب ریاضی
توجه به پیوستگی مطالب درسی خصوصاً در عددنویسی ،کسر و اعشار ،از جمله مضامین پایهای بودند که مشارکتکنندگان
در این زمینه مطرح کردند .مشارکتکنندهی شماره  0در این رابطه میگوید« :راهکار من همین است( ،توجه به پیوستگی مطالب)
اگر دانشآموزان ضرب را کامل یاد بگیرند حتماً در تقسیم و سایر عملیاتهای جبری به مشکل برنمیخورند.».

توجه به تجربه و دانش پیشین دانشآموزان
این مضمون شامل مضامین پایهای از جمله :آشنایی قبلی با سطح ،محیط ،ضرب و مفهوم اعداد مخلوط در پایههای قبل،
داشتن پایهی قوی و توجه به پیشنیاز در آموزش میباشد .مشارکتکنندهی شماره  0برای کاهش بدفهمی محیط و مساحت بیان
میکند« :ابتدا دانشآموزان را با خود شکلهای هندسی آشنا کردم و در شکلهای هندسی قدم اول این بود که دانشآموزان
آنها را بشناسند.».

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
ارتقا سطح آگاهی ،شناخت و تجربه معلم
شناسایی بدفهمیهای دانشآموزان و ریشهیابی علل آن توسط معلم ،تأثیر تجربه و تسلط معلم بر جلوگیری از بدفهمی ،تأثیر
آگاهی معلم از ارتباط طولی محتوای کتابهای پایههای مختلف بر جلوگیری از بدفهمی مضامین پایه اشاره شده توسط مصاحبه-
شوندگان در این قسمت میباشد .مشارکتکنندهی شماره  1در این رابطه اذعان میدارد« :طبق تجربهای که این دو سال از کالس
چهارم داشتم اگر معلم برای یادگیری بدفهمی دانشآموز در سطح بهتر تالش نکند ،مسلماً دانشآموز در فهم مباحث دچار
مشکل میشود.».
آموزش اولیاء
مضمون پایهای که مشارکتکنندگان در این زمینه بر آن تأکید داشتند ،مشارکت خانوادهها در یادگیری فرزندانشان بود.
مشارکتکنندهی شماره  0در بیان راهکارهایش جهت رفع بدفهمیها میگوید« :زنگهای هنر و زنگهای تفریح و هر زمان
دیگری که به دانشآموزان اجازه داده میشد ،خانوادههایشان را در جریان میگذاشتیم تا با آنها کار کنند.».

اصالح محتوای کتاب ریاضی
مضامین پایهی پیشنهاد انتقال روش فرایندی ضرب و تقسیم به مقاطع باالتر ،استفاده از مثالهای محتوای کتاب ،توجه به
رشد شناختی و ذهنی دانشآموزان در تدوین کتب درسی در زیرگروه مضمون اصالح محتوای کتاب ریاضی قرار میگیرند.
مشارکتکنندهی شماره  0معتقد است که « :ضرب و تقسیم فرایندی محاسنی هم دارد ولی نه اینکه فرایندی و تکنیکی را با هم
یاد بدهی و در آخر تأکید روی تکنیکی داشته باشی .من معتقدم که بهتر است دانشآموزان در مقاطع دیگر ضرب و تقسیم
فرایندی را یاد بگیرند.».

معنادار کردن یادگیری
مضامین پایهی دربرگیرنده مضمون اخیر عبارتند از :تبدیل نماد فارسی به ریاضی و برعکس ،تقویت فارسی دانشآموزان
جهت درک بهتر ریاضی ،تأکید بر گفتگوی ریاضی (بیان مفاهیم ریاضی بهصورت کالمی) ،استفاده از زبان آموزش واحد جهت
یادگیری بهتر ،بیان مثالهای واقعی ،عینی ،کاربردی و مرتبط با زندگی برای آموزش اقسام مفاهیم ریاضی از جمله اعداد اعشاری،
زاویه ،کلمهی احتمال انواع مثلث ،محیط و مساحت ،آمار ،اندازهگیری طول ،ضرب و تقسیم و الگوها .بنابر اظهار نظر مشارکت-
کنندهی شماره « 2آموزش را حتماً باید عینی انجام بدهیم و باید مفهومی با دانشآموزان کار شود .خودمان در زمان تحصیل
مطالب را ذهنی و طبق عادت یاد میگرفتیم و من این را فهمیدم اگر (مطالب) مفهومی جا بیفتد( ،دانشآموزان) خیلی بهتر یاد
میگیرند.».

ارزشیابی هدفمند
ارزیابی دانشآموزان با توجه به تفاوتهای فردی ،تأثیر آزمونهای دورهای ،سنجش یادگیری دانشآموزان با آزمون
تشخیصی ،مرور جدول ضرب از طریق آزمونک ،راهکارهایی هستند که مشارکتکنندگان در راستای ارزشیابی هدفمند به آنها
اشاره کردند .مشارکتکنندهی شماره  1در رابطه با ارزشیابی هدفمند میگوید« :برای رفع این بدفهمیها پس از یک مدت تصمیم
گرفتم که قبل از شروع تدریسم یک پیشآزمون بگیرم و ببینم که دانشآموزان در چه حدی هستند و چقدر یادشان هست ،به
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چه صورت یاد گرفتند یا اگر مثالً اشتباهی دارند اگر این اشتباه را همهی دانشآموزان دارند مشخص میشد که آنها اشتباه
آموزش دیدهاند.».

استفاده از دستسازهها
مهمترین دستسازههایی که مشارکتکنندگان در مضامین پایه به آنها اشاره کردهاند عبارتند از :طلق برای کسرهای مساوی
و هممخرج کردن کسرها ،ساعت دستساخته ،دستسازهی دوران ،جدول ارزش مکانی بهصورت طبقهطبقه ،دستساخت
چرتکه با وسایل دورریختنی ،جدول ارزش مکانی پلهای برای آموزش تقسیم ،قطار اعداد برای آموزش عددنویسی ،سر بطری
در رنگهای مختلف و مهرههای رنگی و نخود و لوبیا برای آموزش احتمال و  . ...مشارکتکنندهی شماره  1برای جلوگیری از
بدفهمی در معرفی میلیون میگوید« :میتوان با استفاده از قطار اعداد تدریس کرد که در هر واگن یکیها ،دهتاییها و صدتاییها
با فامیلهای مختلف وجود دارد.».

استفاده از دستورزی
مضامین پایهی این قسمت مبین استفاده از دستورزی ،برای آموزش اکثر مفاهیم کتاب ،توسط تمام مشارکتکنندگان
میباشد .مشارکتکنندهی شماره  1در آموزش الگوها میگوید« :چند تا مثال مختلف که سر کالس میزنم مشکل دارند و یک
تعداد خیلی کمی میتوانستند پاسخ دهند .به این نتیجه رسیدم که این مفهوم (توانایی تشخیص جمله عمومی الگو) برایشان خیلی
سخت است و باید یک روش دیگری انتخاب کنم و برای درس دادن این قسمت دستورزی خیلی نتیجه داد.».

استفاده از رسم شکل
رسم شکل برای آموزش کسرهای مساوی ،اعشار ،الگوها ،اعداد مخلوط و همچنین برای رفع بدفهمی مساحت و مخرج
مشترک ،از جملهی مضامین پایه در این قسمت میباشند .مشارکتکنندهی شماره  0برای جلوگیری از بدفهمی در جمع کسرها
میگوید« :در کسر سه پنجم به اضافه دو دهم شکل میکشیدند و طوری انجام میدادند که  1را دوبرابر کنند تا به  13برسند و
طبق شکل میفهمیدند که  1شده  13یعنی  2برابر شده است .حاال دانشآموزان میفهمیدند زمانیکه مخرج  2برابر شده صورت
هم باید  2برابر شود.».

استفاده از تمرین و تکرار
مضامین پایه در این قسمت عبارتند از :استفاده از تمرین و تکرار برای رفع بدفهمی اعداد ،الگوها ،ضرب و تقسیم ،اندازهگیری
زاویه ،زمان و طول ،اعداد مخلوط ،اعشار ،رسم ارتفاع و احتمال .مشارکتکنندهی شماره  9جهت جلوگیری از بدفهمی الگوها
میگوید« :بالطبع باید زیاد تکرار بشود و تمرینهای زیاد حل بشود تا بتوانند بهراحتی انجامش بدهند.».

توجه به رشد شناختی ،هوش و سبک یادگیری
توجه به رشد کافی شناختی نیمه دومیها ،تأثیر هوش بر بدفهمی ،تفکیک دانشآموزان بر اساس تفاوتهای فردی در سبک
یادگیری ،مضامین پایهای هستند که مشارکتکنندگان در این زمینه به آنها اشاره کردهاند .مشارکتکنندهی شماره  2معتقد
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است که« :بعضی دانشآموزان هنوز به آن رشد ذهنی نرسیدهاند و دقت کردهام آنهایی که متولد سال  11هستند با آنهایی که
متولد سال  12هستند گیراییشان در درس متفاوت است.».
مشارکت فعال دانشآموزان در یادگیری
مضامین پایهی این قسمت مبین تأثیر مشارکت فعال دانشآموزان در یادگیری و کاهش بدفهمیها ،برای آموزش مفاهیم
کتاب ،توسط اکثر مشارکتکنندگان میباشد .مشارکتکنندهی شماره  2بر این باور است که« :خیلی از دانشآموزان ابتدایی
(توضیح کالمی را) متوجه نمیشوند .چون حتماً باید با چشم ببینند و بهصورت عینی و ملموس با موضوع درگیر شوند و خودشان
هم درگیر شوند تا به یک نتیجهی ثابت برسند.».

ایجاد انگیزه ،لذت از یادگیری ریاضی
مضامین پایهی مرتبط با مضمون فوق شامل :تأثیر عالقهی دانشآموزان در عدم بروز بدفهمی ،لذت بردن از یادگیری ریاضی،
تشویق جهت رفع بدفهمی میشود .مشارکتکنندهی شماره  0درباره تأثیر عالقهی دانشآموزان در عدم بروز بدفهمی در تدریس
آمار و احتمال میگوید« :خیلی از دانشآموزان خوششان میآمد که قرعهکشی انجام بدهند .بهاینصورت که اسم دانشآموزان
را میآوردیم .مثالً  13تا زهرا 1 ،تا فاطمه و بهصورت مسابقهای برگزار میشد .خیلی جالب بود ... .و پسرها چون فوتبال را دوست
دارند میگفتیم شما احتمال میدهید کدام تیم برنده شود؟ و .»....

ارائهی راهکارهای خالق و بدیع در جلب توجه دانشآموزان
اجرای مسابقه برای رفع بدفهمی اندازهگیری زاویه ،زمان و طول ،تجسم ساعت و حل مسایل مربوط به زمان توسط دانش-
آموزان به صورت ذهنی ،به چالش انداختن دانشآموز برای درک صفر در مخرج کسر ،خالقیت و نوآوری معلم و انتخاب
راهکار و روش جدید ،از جمله مضامین پایهی زیرمجموعهی این مقوله هستند .مشارکتکنندهی شماره  1در این زمینه بیان
میکند« :اگر معلم یک سری خالقیت داشته باشد و حوصله داشته باشد میتواند با استفاده از کارهای عملی و دستورزیها
دانشآموزان را به سمتی سوق دهد که هم ریاضی را برای آنها دلچسبتر بکند و هم اینکه بهتر و راحتتر مفاهیم را یاد
بگیرند.».

انتخاب روش تدریس مناسب توسط معلمان
روشهای تدریس مؤثر بر رفع بدفهمی و تجربه شده توسط مشارکتکنندگان این پژوهش عبارتند از :روشهای تدریس
مبتنی بر انتقال مستقیم (روشهای سخنرانی /داستانگویی /تمثیلی (استقرایی) ) ،روشهای تدریس مبتنی بر تعامل (گروهی /روش
تدریس پرسش و پاسخ /روش تدریس مبتنی بر بازی /روش تدریس ایفای نقش /روش تدریس مشارکتی ) ،روشهای تدریس
مبتنی بر حل مسأله (مکاشفهای /روش تدریس حل مسأله) ،روش آموزش انفرادی و روشهای تلفیقی .مشارکتکنندگان در این
پژوهش اکثراً بر تلفیق روشها جهت اصالح یا رفع بدفهمیها تأکید داشتند .مشارکتکنندهی شماره  9میگوید« :برای محیط و
مساحت هم حاال یک روش اختراع خودم است و خودم به ذهنم رسیده که انجام بدهم .در حیاط مدرسه شکلهای هندسی و
متفاوتی را بکشم و از دانشآموزان بخواهیم دورتادور این شکل حلقه بزنند و دور تا دورش بچرخند شعر بخوانند و بازی کنند و
زمانی که این بازی را انجام دهند مطلب را متوجه میشوند که دورتادور این شکل بهعنوان محیط صدا زده میشود».
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نتیجهگیری
بدفهمیها در جایی شکل میگیرند که معلم گمان میبرد دانشآموز ،با مفهوم آشنایی پیدا کرده است ،درحالیکه دانشآموز
درک ناقصی از آن دارد .لذا معلم نقش بزرگی در فراهم کردن فرصتهای آموزشی مناسب برای جلوگیری از بروز بدفهمیها
یا اصالح آنها دارد .تسلسل مفاهیم ریاضی اهمیت تسریع در رفع بدفهمیها در مراحل اولیه یادگیری و پیش از نهادینهشدن آنها
(خصوصاً در مقطع ابتدایی) را بیشتر میکند (زهرهوند ،مشهودی و حیدری .)1091 ،بنابراین الزم است معلمان بتوانند برای
جلوگیری از بروز بدفهمیها ،یا اصالح آنها آمادگی الزم را در خود ایجاد نمایند .با توجه به نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت
معلم ،با بررسی راهکارهای مؤثر در جلوگیری و بهبود بدفهمیها ،از دیدگاه نومعلمانی که جزء اولین دانشآموختگان دانشگاه
فرهنگیان محسوب میشوند ،عالوه بر مقولهبندی و معرفی راهکارهای مفید تجربه شده توسط نومعلمان ،مهمترین چالشهایی
که در شناخت بدفهمیهای ریاضی با آن مواجه بودند نیز شناسایی و مطرح شد.
از اینرو در پژوهش حاضر ،که با اهمیت و ضرورتی ویژه انجام گرفت ،تالش شد تا با مطالعه عمیق تجارب زیستهی دانش-
آموختگان دانشگاه فرهنگیان و با تحلیل مضامین استخراج شده ،با توسعهی نگرش معلمان نسبت به بدفهمیهای ریاضی ،گامی
هر چند کوچک در افزایش میزان یادگیری دانشآموزان در درس ریاضی برداشته شود .معنادار کردن یادگیری ،استفاده از
دستسازهها و دستورزی ،تمرین وتکرار و همچنین استفاده از روشهای تدریس فعال ،از مهمترین راهکارهای تجربه شده
توسط مشارکتکنندگان این پژوهش جهت کاهش بدفهمیهای ریاضی میباشد .این راهکارها میتوانند در جهت بهبود
یادگیری ریاضی دانشآموزان کمک شایانی نمایند .چرا که وقتی معلمین با ایدهها و راهکارهایی جهت رفع بدفهمیها و
پیچیدگیهای آن ،آشنا باشند ،با ارائهی آموزشی متناسب ،دانشآموزان را برای ساختن مفاهیم به شکلی صحیح به چالش
میکشند .این امر موجب میشود تا احتمال شکلگیری بدفهمیهای ریاضی در دانشآموزان کاهش یابد.
همچنین بنابر اظهارنظر مشارکتکنندگان ،اکثر آنها با استفاده از تجارب شخصی ،تجارب دیگران و یا محتوای کتاب با
بدفهمیها آشنا شدهاند .درحالیکه این نکته بسیار ضروری است که میبایست زمینهی آشنایی با بدفهمیها و راهکارهای اصالح
و بهبود آنها ،برای دانشجومعلمان قبل از فارغالتحصیل شدن و شروع به کار ،از طریق کالسهای دانشگاه و دورههای کارورزی
یا کارگاههای آموزشی فراهم شود .بنابراین پیشنهاد میگردد جهت شناساندن بدفهمیها و راهکارهای موجود جهت رفع و
جلوگیری از بروز آنها و درنتیجه بهبود یادگیری ریاضی دانشآموزان ،کارگاهها و دورههای مختلف آموزشی برای دانشجویان
و معلمان درخصوص بدفهمیهای ریاضی با حضور مؤلفان کتاب ریاضی برگزار گردد .همچنین گروههای آموزشی دانشگاه در
تربیت و انتخاب استادان خبره جهت تدریس درس آموزش ریاضی و نیز استادان کارورزی در انتخاب معلمین راهنمای با تجربه
و مسلط بر نحوه تدریس کتابهای جدیدالتألیف و نظارت بر کار آنها اهتمام ویژه ورزند .ضمن اینکه معلمان ریاضی با
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان جهت تبادل تجربیات تعامل نمایند.
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