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 مقدمه: 

ب ن، مشاهدات حضوری در کالس1تجار و  2های دبيرستا

یمطالعات اعض آموزش ابتدايي خانه  3اء هسته پژوهش

رياضيات اصفهان که با مشارکت انجمن علمی آموزشی 

معلمان رياضي اصفهان و انجمن علمی آموزشی معلمان دوره 

دهد که بسياری از ابتدايي انجام گرديده است، نشان می

آموزگاران حداقل در اصفهان با اهداف آموزش رياضي در 

ها و کمبودهای اهداف ارند، ضعفدوره ابتدايي آشنايي ند

دانند. عالوه برآن سازی اهداف را هم نمیو نحوة پياده

بسياری از آموزگاران با مفاهيم مختلف رياضي که تدريس 

ها رياضيات کنند آشنايي ندارند. در بسياری از دبستانمی

آموزان به شود و دانشبه طريق صحيح و ملموس تدريس نمی

فقط از رياضي واهمه داشته و  ،آموزشیهای غلط دليل روش

ای، به دليل تسلسل مطالب رياضي و عدم درک مفاهيم پايه

گيری برای درک و فهم مطالب های بعد با مشکل پیدر سال

 شوند.جديد روبرو می

آموزان رياضيات را بيشتر تجريدی از سوی ديگر دانش

ده آموزند و در زندگی روزمره مهارت الزم برای استفامی

از اطالعات رياضي خود را ندارند. همين امر باعث دور 

شدن اطالعات رياضي از ذهن آنان و عدم درک مفاهيم رياضي 

 آموزان به همين داليل:شود. دانشآموزان میتوسط دانش

قعی، غير عملی و غيرقابل درک رياضيات را غيروا -

 پندارند.می

 دارند.دگيری آن وحشت از رياضيات متنفر و از يا -

جام محاسبات رياضي و در فرآيند يادگيری در ان -

 برند. رياضيات لذت نمی

رتباطات منطقی موجود بين مباحث مختلف رياضي و ا -

کنند و ساير علوم و حتی رياضي و زندگی را درک نمی

رود به همين داليل چه که تصور میبيشتر از آن

 پندارند. رياضيات را دور از دسترس می

ای دليل اهميت رياضيات در ساير علوم و پايهبه  -

بودن مفاهيم رياضي دوره ابتدايي، در مقاطع باالتر 

 تحصيلی با مشکالت فراوان روبرو هستند. 

 

آموزگاران هم با مشکالتی روبرو هستند از برخی از 

 جمله:آن

                                                 
1 Experiences 
2 Class observations 

، دانشگاه صنعتی اصفهان( دانشيار رياضي) دکتر علی رجالیمتشکل از آقای   3
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ه دليل عدم آشنايي با اهداف آموزش رياضي، در ب -

آموزان را توانند دانشتدريس آن مشکل دارند و نمی

 های خاص راهنمايي کنند. برای فراگيری هدف

ه دليل عدم درک مفاهيم و عدم آگاهی کامل از ب -

کنند، توان پاسخگويي و هدايت مفاهيمی که تدريس می

 آموزان را در درک بهتر رياضي ندارند. دانش

دم شناخت راهکارهای رسيدن به اهداف عبه دليل  -

توانند حتی با دوره ابتدايي، نمیآموزش رياضي 

ها نايل آيند و آشنايي با اهداف به آن هدف

 بنابراين از اين بخش شغل خود رضايتمندی ندارند. 

ه دليل عدم موفقيت در تدريس رياضي، از آن درس ب -

آموزان، آنان را گريزان و با ايجاد وحشت در دانش

 سازند. نيز از رياضيات متنفر می
 

ارک موجود بر اثبات ادعاهای مشاهده شده يکی از مد

است. عملکرد  4های تيمزنتايج آزمون ،و نظرسنجی شده فوق

 1994-1995آموزان ايرانی در سال تحصيلی تحصيلی دانش

دهد که نمره کل آزمون رياضي در دو اين آزمون، نشان می

درصد بوده است و ايران در پايه 28پايه سوم و چهارم 

و در پايه چهارم در  24کشور، رتبه  24سوم از ميان 

 را کسب نموده است.  25کشور رتبه  26ميان 
 

 ها:فعاليت

اين اطالعات منجر به اين شد که خانه رياضيات 

هايي را به صورت الگو های زير فعاليتاصفهان در زمينه

 به مرحله اجرا درآورد. 

-رپائی نمايشگاهی از ابزارهای رياضي و آمادهب -1

مينه برای ايجاد اتاق بازی رياضي. سازی ز

آموزان به همراه ريزی شده است که دانشبرنامه

آموزگار خود بتوانند از نمايشگاه بازديد و در 

اتاق بازی با ابزارهای رياضي بازی کنند. اين 

آموزان و آموزگاران شود که دانشمسئله باعث می

به درک  صرفآنان بهتر رياضي را لمس و تجريد 

 م رياضي تبديل شود. مفاهي

تشکيل کارگاه آموزش اهداف رياضي، که در آن  -2

کننده در اهداف رياضي با کمک آموزگاران شرکت

گيرد. هر کارگاه کارگاه مورد بررسی قرار می

کننده دارد و چيندمان کارگاه به شرکت 25حداکثر 

صورت تيمی و رودررو است. معمواًل در اين کارگاه 
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علوم تربيتی و يک متخصص رياضي حداقل يک متخصص 

 کنند. با هم و به صورت تيمی کارگاه را اداره می

ها به صورت تصادفی در اين کارگاه که تيم     

کنندگان خود را به هر شوند، ابتدا شرکتانتخاب می

نمايند. عبارت و طريقی که عالقه دارند معرفی می

پيوست  شوند و سئواالتی به شرحها نامگذاری میگروه

 گيرد. در اختيار آنان قرار می

ها سئواالت را ابتدا به صورت فردی بررسی و نآ

نمايند، سپس جواب را در گروه هايي تهيه میجواب

خود به بحث گذاشته و با راهنمايي برگزارکنندگان 

-هايي را تهيه میکارگاه، هر تيم مجموعه جواب
خاب نمايد. در پايان يکی از افراد تيم )به انت

ها را که معموالً روی برگزارکنندگان کارگاه( جواب

برای ديگران تشريح  ،اندکاغذ ترانسپرنسی نوشته

ها نيز فرصت بحث و بررسی و کند و ساير تيممی

کنند. در جريان اين ها را پيدا میتکميل جواب

هاي آموزگاران ها و توانائيها بسياری از ضعفبحث

يله آموزگاران بهتر با وسشود که بدينآشکار می

کردن آن اهداف  دهشوند و روش پيااهداف آشنا می

 کنند. را در عمل تجربه می

در ابتدا سئواالت بر روی تعيين ميزان آگاهی 

آموزگاران از اهداف آموزش رياضي تمرکز دارد 

ها خود را [. هدف اين است که آن1]پيوست شماره 

ف آشنا هستند و اصوالً محک بزنند که چقدر با اهدا

هايي که هدف در آموزش چه مفهومی دارد و هدف

-معلوم است، چگونه قابل پياده شدن در جلسات کالس
 های دبستان هستند. 

سپس با ارائه ليست اهداف آموزش رياضي دوره 

ابتدايي، مصوب وزارت آموزش و پرورش ايران 

 کننده با اهداف[، آموزگاران شرکت2]پيوست شماره 

شوند و در مورد نحوة پيدا کردن موجود آشنا می

اهدافی که ضروری است ولی در برنامه مصوب نيامده 

-صورت فوق ادامه میکنند. بحث به هماناست بحث می
يابد و در پايان توسط خود آموزگاران با 

 شود. بندی میراهنمائي برگزارکنندگان کارگاه جمع

-اردهای بينی، اهداف و استاندتادر جلسگاه آن
المللی آموزش رياضي که توسط  شورای ملی معلمان 

ي در اختيار  ،اند( تعيين شدهNCTM) 5رياض

[ و نکات 3گيرد ]پيوست شماره آموزگاران قرار می
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شود. سپس مهم آن توسط برگزارکنندگان تشريح می

شود و از سئواالتی در مورد آن اهداف مطرح می

شود که با توجه میکننده خواسته آموزگاران شرکت

به اطالعات و تجربيات خود و نيز استانداردهای 

المللی، نقاط ضعفی را که در اهداف آموزش بين

رياضي دوره ابتدايي در برنامه درسی ايران 

ها پس از بحث با کنند، بيان نمايند. آنمشاهده می

ساير اعضاء تيم، نظرات خود را برای تمام اعضاء 

ها خالقيت د. در جريان اين بحثکننکارگاه مطرح می

و ابتکار آموزگاران آشکار و آنان فرصت اظهارنظر 

ای که آورند، تجربهدست میها را بهدر مورد برنامه

اند. برخی از نتايج بهره بودهتاکنون از آن بی

 اند. مطرح شده 4ها در پيوست شماره اين بحث

دی کنندگان ديطور کلی در پايان کارگاه شرکتبه

کلی در مورد اهداف و نحوة رسيدن به هر يک از 

ها با نتايج آورند و در جريان بحثدست میها بهآن

شوند تا بيشتر با نقاط ضعف تيمز هم آشنا می

هايي را تدريس رياضی در دوره ابتدايي آگاه و تالش

کنند. تعقيب در جهت حل مشکالت و آموزش بهتر آغاز 

های خانه گر برنامهکار آنان در مدارس از دي

رياضيات اصفهان است که در مواردی که اين تعقيب 

صورت گرفته، تأثير اطالعات حاصل از شرکت در اين 

 کارگاه مشهود بوده است. 

عالوه بر آن تجربه مشارکت تيمی آموزگاران باعث 

ها در طول سال تحصيلی هم در جلسات شده است که آن

ياضي را بيشتر مسايل و مشکالت آموزش ر ،مشترک

مورد بحث قرار دهند و با کمک يکديگر به ارتقاء 

ای از نظرسنجی از آموزش خود مبادرت ورزند. نمونه

 آمده است. 5آنان در پيوست شماره 

های اهداف و به دليل زاری کارگاهدر جريان برگ -3

-ها که دانشمشاهدات دبيران رياضي در دبيرستان
از رياضيات دوره آموزان به طور مشترک مفهومی 

اند، خانه رياضيات ابتدايي را خوب درک نکرده

اصفهان با درخواست آموزگاران تصميم گرفت دو 

مفاهيم آموزش ابتدايي در زمينه برای کارگاه 

 ريزی نمايد.برنامه هم اعداد و هندسه
هم به صورت ذکر شده توسط متخصصان  هااين کارگاه     

و متخصصان رياضي علوم تربيتی، دبيران رياضي 

 ريزی و به صورت تيمی به مرحله اجرا درآمد. طرح
ها هم در پيوست سئواالت مطرح شده در اين کارگاه     

-های اين کارگاهاند. در جريان بحثآمده 6شماره 
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آموزان در های دانشبسياری از ناتواني ةها، ريش

مقاطع باالتر تحصيلی شناسايي و با کمک آموزگاران 

کننده که همگی به صورت داوطلب در اين جلسات شرکت

های تدريس صحيح آن نمودند، مفاهيم و روششرکت می

 گرفت. موضوعات و مفاهيم مورد بررسی قرار می

 

 ها: نتايج حاصل از اين فعاليت

اشتن مدرک معلمی برای آموزگاران با گذراندن د -1

های کارگاهی آموزش اهداف و مفاهيم رياضي دوره

 ل و در حين تدريس ضروری است. قب

سياری از آموزگاران مشخص نيست و باهداف برای  -2

آموزش برای آنان اصوالً نحوة پياده کردن اهداف در 

تعيين نشده است و لذا محملی بايد فراهم آيد تا 

ها کردن آن آموزگاران با اهداف و نحوة پياده

 آشنا شوند. 

رياضي که تدريس  سياری از آموزگاران با مفاهيمب -3

ها آشنايي ندارند و لذا کنند و نحوة تدريس آنمی

های قبل و حين خدمت بايد اين مفاهيم در در آموزش

 هايي برای آنان تشريح شود. کارگاه

ی نوين آموزش رياضي ابتدايي در استانداردها -4

ايران نياز به تدوين دارد که اين امر بايد به   

رياضي، متخصصان علوم کمک آموزگاران، دبيران 

رياضي و علوم تربيتی و آموزشگران رياضي، نه در 

های آموزش و پرورش تدوين های دربسته سازماناطاق

 گردند. 

رای تهيه استانداردها، آشنايي با ب -5

سازی المللی آموزش رياضي و بومیاستانداردهای بين

های محلی ها با توجه به امکانات و توانمندیآن

 ضروری است. بسياری 

 ،هاس از تدوين استانداردها و اعتبارسنجی آنپ -6

های علمی آموزشی معلمان بايد در به کمک انجمن

های مشابهی اين استانداردها به آموزگاران کارگاه

 تدريس شود و سپس به مرحله اجرا درآيند. 

شی و ملموس ساختن افزارهای آموزاستفاده از نرم -7

در  ،آموزان ضروری استانشمفاهيم رياضي برای د

های آتی آموزش ابتدايي مورد توجه قرار برنامه

 گيرد.


