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 نییتع ییابتدا یلیدوره تحص دری اضیر یادگیری-های یاددهیچالش یراستا، هدف پژوهش حاضر واکاو نی. در انباشد

ایی شهر دوره ابتدمعلمان شامل . گروه هدف یی استفاده شدمبنا هیو روش پژوهش نظر یفیک پژوهش کردیرواز شد. 

 افتهیساختار مهین حبهامصبا استفاده از . هدفمند نظری انجام شد رییگبا استفاده از روش نمونه آنهاانتخاب یزد بود که 

حاصل  یشباع نظرانجام شد و ا سال 9میانگین  طوربه، و 5مصاحبه با معلمان دارای سابقه تدریس حداقل  14تعداد 

همچنین شدند.  لیتحل یو انتخاب یباز، محور یدر سه سطح کدگذار «یبندمقوله» و «یکدگذار»یوه ها به شداده .دیگرد

گر کنندگان، بازاندیشی پژوهشقالب راهبردهای تطبیق توسط شرکت در« سوسازیسه»ها، از روش برای تعیین اعتبار داده

یی مبنا هیه نظرابعاد شش گانها مؤید در مجموع یافته. استفاده شد و بررسی از سوی متخصصان پژوهش کیفی تیم تحقیق

ترین است. همچنین مهم« وشیر-پیچیدگی درس و عدم تناسب زمانی»شامل « پدیده محوری»بود. نتایج نشان داد 

ود. به عالوه، بی زریو اصول برنامه یبه مبان توجهیکمی و تیو صالح یپژوهش یضعف در پشتوانه :شامل« شرایط علّی»

ربردارنده محیط د« یشرایط محیط»و  مالی، –افزاری های سختهای رفتاری و زمینهشامل: زمینه« ایهای زمینهویژگی»

اختیار و رجوع لب پذیرش سشامل: « راهبردها»بود. همچنین،  گذاریو سیاست اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی-فرهنگی

دن مشکل ش یتراکماضطراب و بیزاری از درس ریاضی، و بیانگر « هاپیامد»بود. در نهایت، به مؤسسات کمک آموزشی 

 بود. کاربست عدمو  یریادگی
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 مقدمه

 پیشرفت حال در یجامعه یک ضروریات از ریاضیات هایمهارت کسب و ریاضیات یادگیری

های . امروزه هدف اصلی آموزش ریاضیات، ایجاد دانش و مهارت(1394است )رجبی و حریزاوی، 

لویت و گوئی، ونندگی فرد است )کسکنز، سیگرز، لینمورد نیاز آینده شغلی و شخصی ز

ای و دانشگاهی های درسی مدرسهسوی دیگر، گفتمان ریاضی باید در کالس(. از 2020، 1ورهوون

ابتدایی  دورهتواند متناسب با آن سطح مطرح شود که البته بهترین زمان برای شروع این گفتمان می

 مندهدف ندیفرا کی عنوان به یاضیر موزشآ بخصوص، یامدرسه موزشآ(. 1397باشد )یافتیان، 

و  یمعرف  برنامه درسی یهنمارا عنوان بهعموماً  که ستا عمل جامع نقشه  کی ازمندین 2ایپوو 

 اندیشیدن یادگیری توانیم مجموع،در  .(2009، 3)کلمنتس و ساراما ردیگیم ق رار س تفادها م ورد

برای  ریاضی یادگیری کردن معنادار و فراشناخت مسئله، حل مهارت به دستیابی و ریاضی، شیوه به

 و مفاهیم این تلفیق ازمندین آن به یابیدست ک ه دانست یاضیر موزشآ یصلا هدفآموز را دانش

 (.2016 ،4شونفلد) است مدارس اضیاتیر یدرس برنامه در هامهارت

لزوم  ،یاضیمختلف به خصوص در درس ر یآموزان در کشورهادانش یلیافت تحصبه عالوه، 

 ییآموزان مدارس ابتدا. دانشسازدبرجسته میرا  ییابتدا اتیاضیدرس ر یهادر برنامه دنظریتجد

به آموختن  یکه در آموزش حساب و هندسه داشتند روز به روز رغبت کمتر یبه علت مشکالت

 شرفتیکه پ دهندینشان م یقیمطالعات تطب جی. نتا(1388خواه، )عزت دادندیها نشان مدرس نیا

 یهاهمکالس ریبا سا سهیدر مقا اتیاضیدر درس ر ییو راهنما ییابتدا یهاهیپا یرانیآموزان ادانش

مشکالت تحمیل شده بر  گفت توانمی .(1377)کیامنش،  است ترنییکشورها پا ریخود در سا

شاگردان در یادگیری ریاضی، یا منشأ درون ریاضی دارند و ی ا برون ریاضی. مشکالت ب رون 

مشکالت درون ریاضی ناشی از محتوا،  .هس تند و ی ا ب رون ف ردی یف رد ریاض ی نی ز ی ا درون

که مشکالت ؛ درحالیهستنداز جنس ریاضیات  طبیعت و انتزاعی بودن دانش ریاضی و در واقع

 یهافردی شاگردان در پردازش یهایژگیداشته باشند از و ف ردی برون ریاضی اگ ر منش أ درون

. اما مشکالت برون ریاضی با منشأ رندیگیها سرچشمه مگرشو ن هازشی، یادگیری، انگ5ذهنی

مسائلی دارند که نه مرتبط با ریاض یات هس تند و ن ه ارتب اطی ب ا  برون فردی ریش ه در

ف ردی یادگیرنده دارند، بلکه متأثر از عوامل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و چگونگی  یهایژگیو

(. عدم توان ایی فراگی ران در 1381الهدایی، )علم هستندبرخورد معلمان و غیره  تدریس و

                                                           
1. Kaskens, Segers, Lin Goei, van Luit, & Verhoeven 
2. purposeful & dynamic 
3. Clements & Sarama 
4. Schoenfeld 
5. mental processing 
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یاددهی   یادگیری و حل مسئله،  مختلف یهاتیریاضی خود در موقع هایب ک ارگیری دانسته

های یادگیری از های غلط و اختاللها و راهبردهای خود ساخته، پنداشتضعف در ارائ ه استدالل

. ب ا (1389)دالور و قربانی،  دیآیحساب م مشکالت جدی پیشرفت ریاضی فراگیران به جمله

 هشوپژ .گذارندیآنچ ه گذش ت واض ح است که عوامل متعددی بر پیشرفت درس ریاضی تأثیر م

 بهبود مدرسه از رجخا و سهرمد محیط در راآموزان دانش دعملکر ندابتو که یطیاشر ردمو در

 انسانی رفتار ینهیزم در نو دانش به تنها نه زیرا است، اهمیت حائز عملی، و نظری لحاظ از بخشد،

 و فراهم آموزاندانش رشد یزمینه آن در که بیندمی تدارک را آموزشی محیط بلکه شود،می منجر

 شود. می تسهیل

اند. به های آموزش و یادگیری ریاضی پرداختهپژوهشگران بسیاری به بررسی مسائل و چالش

ی: ( در پژوهش خود پنج مؤلفه2021) 1، دده و هاچومر اوغلوآکتاسنور آکیلدیز، عنوان نمونه، 

های ارتباط، تمرین، فناوری اطالعات و ارتباطات، رویکرد تدریس و تثبیت را به عنوان ارزش

ها نشان داد که معلمان ریاضی در مورد تدریس ریاضیات شناسایی کردند. نتایج پژوهش آن

بیت و کمترین تأکید آنان بر مؤلفه فناوری اطالعات و ارتباطات بیشترین تأکید معلمان بر مؤلفه تث

مثبت  طوربه( نشان داد که حل مسئله ریاضی 2020بوده است. نتایج پژوهش کسکنز و همکاران )

شود و ترویج اعتماد به نفس کودکان برای رشد بینی میتوسط دانش تدریس ریاضی معلمان پیش

( نشان داد که باورهای خودکارآمدی 2020) 2پژوهش پررا و جانریاضی آنها ضروری است. نتایج 

معلمان با آموزش موفق ریاضی در کالس، رابطه مثبت دارد. همچنین رابطه سطح خودپنداره 

با توجه ( 2016) 3یمهانگ و کدر پژوهش آموزان با پیشرفت ریاضی آنان مثبت است. ریاضی دانش

روزمره مشکل  یبا زندگ یاضین در ارتباط دادن مسائل رآموزامشخص شد که دانش یمزبه آزمون ت

حل  یادگیری یکردآموزان با رودانش یاضیر یمطالعه نشان داد که سطوح  مفهوم ینا یجنتا دارند.

 یجهنت یندر پژوهش خود به ا( 2016) 4یلوک، ب یوینل ی،چانگ، مالون رامیرز، .یابدیمسئله بهبود م

 یتبا ظرف نآموزادر  دانش یاضیحل مسائل ر یو راهبردها یاضیاضطراب ر ینکه رابطه ب یدندرس

نشان داد ( 2015) 5کاپور و ملتزوف یونیک،کهای پژوهش یافتهتر است. یباالتر قو یکار حافظه

درس موثر  ینا در یتیجنس یهایشهو کل کندیم یفاا یآموزان نقش مهمدر دانش یاضیخودپنداره ر

 یاضیر یتر از دختران است و دستاوردهایدر پسران قو یاضیصورت که خودپنداره ر ینبد؛ است

 6یر، کیلیک و دپرنپژوهش دم نتایج وابسته است. یتبه جنس یزن یاضیدر درس ر یتو موفق

                                                           
1. Akyıldız, Aktas, Dede, & Hacıomeroglu 
2. Perera & John 
3. Hong & Kim 
4. Ramirez, Chang, Maloney, Levine, & Beilock 
5. Cvencek, Kapur, & Meltzoff 
6. Demir, Kilic, & Depren 
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، یسوابق اجتماع یهترکآموزان دانش یاضیدرس ر یتعوامل موفق بیشترین نشان داده( 2009)

 یادگیری ی، راهبردهایاضیدرس ر هخودپندار یرهایمتغ بعدآموزان و در مراتب دانش یخانوادگ

کودک ان  در یاضیر یادگیری یناتوان یةاول یهانشانه( 2005) 1هانلی .هستندمدرسه  یو جو سازمان

بر اساس نتایج . کندیم یانح س عدد ب ی اشمارش و درک  یاعداد، راهبردها یبمشکل در ترک را

ها مانند نگرش یابه هم وابسته یرهایمتغ یرتحت تأث یاضیر یشرفتپ( 2004) 2پژوهش هموری

 ینمربوط به مدرسه و از ا یرهایمتغ ین،همساالن و والد یراقتصادی، تأث یرهایها، متغو برداشت

 است.  یلقب

ای مرتبط با به عوامل زمینه تحصیلی،ها نشان داده است که پیشرفت در ایران نتایج پژوهش

، پور، سمساری و هاشمیبیرمی) آموز، خانه/ خانواده، کالس/ معلم و مدرسه وابسته استدانش

اند. مدی روش تدریس ریاضی تاکید داشتهها بر ناکارآخاص در زمینه ریاضی پژوهش طوربه. (1399

آموزان در درس که ریشه خطاهای دانش نشان دادند( 1398پور و گویا )فر، محسنروحانیمثال 

وار، ندادن فرصت حدس ریاضی، توجه کمتر به یادگیری مفهومی و تأکید بیشتر بر یادگیری طوطی

له و استفاده صوری و غیرواقعی از مسائل وان یکی از راهبردهای مفید حل مسئو آزمایش به عن

سعیدی رضوانی  ی وخندق نیام ،لاو یصادق .های درس ریاضی استکاربردی در برنامه و کالس

 یجعفرهای پژوهش یافتهاند. یافتههای مستقیم و غیرفعال روشنیز  اشکال را در بکارگیری  (1396)

 ییدوره ابتدا یاضیر یبرنامه درس یهاچالش نیشترینشان داد که ب( نیز 1394) انیآباد و کیکاف

برنامه درسی  یمحتوا ارتباطعدم  ی،اضیر یدر برنامه درس یبه اهداف نگرش یعدم توجه کافشامل 

استفاده  ی،اضیآموزش ر یمعمول برا یهای سنتاز روش شتریاستفاده بی، رامونیپ طیریاضی با مح

نامرتبط  یلیتحص نهیشیپ، آموزاندانش شرفتیپ یابیارزش یبرا یکاغذ -مداد یهااز آزمون شتریب

بوده آموزش معلمان  یبرا یو کاف دیضمن خدمت مف یهاو عدم وجود دوره ییمعلمان دوره ابتدا

 لیآموزان به دالاز دانش یاریبس( نیز حاکی از آن است که 1394است. نتایج پژوهش علم و علم )

 یو دشوار ینیکم تمر ن،یوالد یناموفق، فشارها یهاآموزگار، تجربه سیتدر وهیگوناگون از جمله ش

و از خود مقاومت  شوندیدرس دچار ترس و اضطراب م نیچنان از ا یاضیر میمفاه یریادگیدر 

معصومی نتایج پژوهش انجام دهند.  توانندیرا هم نم یاضیاعمال ر نیترساده یکه گاه دهندینشان م

ده احمدی  آموزان موثر است.( نشان داد که ارزشیابی مستمر بر پیشرفت درس ریاضی دانش1392)

ان در ابعادی چون راحت بودن که معلم این نتیجه رسیدند( به 1391زند )الدینی و نجفیقطب

آموزان در طرح سوال یا درخواست کمک، نشان دادن مدیریت و رهبری اثر بخش، ارتباط دانش

طور انفرادی در ضمن تدریس، انجام سنجش در طول درس برای اطمینان آموزان بهداشتن با دانش

                                                           
1. Hanly 
2. Hammouri  
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آموزان از اهداف یادگیری، دارای اهی و فهم دانشآموزان، آگاز میزان فهم مطالب توسط دانش

 هایی برای تمرکز عملکردی در سطح متوسط بودند و در ابعادی چون فراهم کردن راهنمایی

 آموزان در طول درس، کمک به آموزان روی اهداف یادگیری و توجه به سواالت دانشدانش

های روشن برای انجام تکالیف، العملآموزان برای آگاهی از نقاط قوت یکدیگر، بیان دستوردانش

آموزان دارای مشکالت رفتاری یا آموزان و توجه به دانشتعیین استانداردهایی برای یادگیری دانش

گفت وشنود کالسی ( نشان داد که 1390نتایج پژوهش آگاه )فیزیکی دارای عملکرد ضعیفی بودند. 

ریاضی  یهادهیبتواند از ا آموزان بیابد، وهای دانشاز پنداشت یترقیشود معلم فهم عمسبب می

نتایج پژوهش  به چالش بکشاند. شانیهادهیآموزان حمایت کند و آنان را برای توسعه و اصالح ادانش

شده نسبت به روش ( بیانگر این است که روش تدریس اکتشافی هدایت1389خسروی سرشکی )

پژوهش  نتایج منجر می شود.ریاضی،  بیشتر پیشرفت تحصیلی بهبه نحو معنادار به لحاظ آماری سنتی 

آموزان ایرانی را در حل ( نشان داد، معلمان ریاضی، عملکرد دانش1389پور گتابی و گویا )رفیع

سازی مسائل واقعی است، ضعیف مدار بودن و مدلها زمینهمسائل مشابه مسائل پیزا که ویژگی آن

 بینی کردند.پیش

ت که چرا یادگیری ریاضیات، در دوره تحصیلی حساس ابتدایی همچنان یک مسئله اینجاس

چالش است و چه مشکالتی در این زمینه وجود دارد که مانع اشتیاق به یادگیری بهتر ریاضی در 

آباد ری کافینیازسنجی )جعفهای مختلف به عواملی نظیر کودکان دوره ابتدایی می شود. البته پژوهش

ها های آن(، مدرسان و ویژگی1398فر و همکاران، ها )روحانیکیفیت آموزش(، 1394و کیان، 

های درسی (، برنامه2020؛ کسکنز و همکاران، 2020پررا و جان، ؛ 2021)آکیلدیز و همکاران، 

( و غیره 1399، پور و همکاران(، ساختار و قوانین و مقررات )بیرمی1396)صادقی اول و همکاران، 

این عوامل به لحاظ پژوهشی دارای اعتبار هستند؛ ولی چند نکته را باید مورد توجه د. اناشاره داشته

ها و اند؛ ثانیاً موقعیتهای مختلفی بهره گرفتهشناسیقرار داد؛ اوالً هرکدام از تحقیقات از روش

جوامع هدف این تحقیقات متفاوت بوده است؛ نکته دیگر اینکه عوامل شناسایی شده بسیار پراکنده 

توان استدالل نمود که اعتبار این اند. بنابراین میو وابسته به اقتضائات زمانی، مکانی و موقعیتی بوده

این امر کاربردپذیری اند که مبین شکاف اصلی در ادبیات موجود است. ه نبودهعوامل مستقل از زمین

 سوی ازسازد. های متفاوت از زمینه مورد بررسی دچار مشکل مینتایج تحقیقات را در موقعیت

در مدارس شهر یزد و در میان کادر  آن روی پیش هایچالش و ریاضی یادگیری اهمیت دیگر،

ای برخوردار است. در این زمینه این مسئله اهمیت برجسته ازآموزشی نواحی مختلف آموزشی 

 هاییچالشمدارس ابتدایی شهر یزد، به ویژه در حیطه آموزش ریاضی با چه  معلمانمطرح است که 

 یهاچالش ،ییمبنا یهینظر یفیک یناسشبا کاربرد روش دارد تا حاضرتالش قیتحق لذاهستند.  روبرو
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 یفرهنگ نهیزم و تیموقع با متناسب را زدی شهر ییابتدا دوره مدارسدر  یاضیر یادگیری-یاددهی

  تر قرار دهد.عمیق یواکاو مورد آن،
 

 پژوهش روش
وه یک شی استفاده شد. روش نظریه مبنایی« نظریه مبنایی»روش کیفی  در پژوهش حاضر، از

 ین روشایابد. ای تکوین میها، نظریهکیفی است که به وسیله آن، با استفاده از دادهپژوهش 

ای اتکا جبه  کهدهد امکان می های گوناگونو اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه استقرایی

از  و دننک اقدامای مشاهدات نظریه از طریق تحلیل مقایسههای موجود، خود به تدوین نظریهبه 

یین بهتری و تب استهاست، متناسب با موقعیت مورد مطالعه که این نظریه برخاسته از دادهجائیآن

 (.1395آورد )بازرگان، های موجود برای موقعیت نامعین فراهم میاز نظریه

 

 کنندگان در پژوهششرکت

از طریق و « هدفمند»شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی شهر یزد بود که به شیوه « گروه هدف»

نفر از  14کنندگان در تحقیق حاضر شامل مشارکت انتخاب شدند.« نظری»گیری روش نمونه

بودند که برمبنای  سال 9میانگین  طوربه، و 5با سابقه تدریس حداقل  معلمان دوره ابتدایی شهر یزد

مند ( و در جهت ساخت نظریه به شکل هدف1396 /1996، ر )گال، بورگ و گالمنطق تکرا

( از آن یاد 1395 /1998گیری نظری )استراوس و کربین، انتخاب شدند که تحت عنوان نمونه

 اطالعات گردآوری شده حاصل شود.  در 1شود و تا آن جا ادامه پیدا نمود که اشباعمی
 

 ي اجراي پژوهشابزار و شيوه

مندی ساختابزار نیمه ،بود. برای جلوگیری از سوگیری ساختاریافتهمصاحبه نیمهابزار پژوهش، 

، عوامل مؤثر یادگیری ریاضی در دوره ابتداییهای مؤلفهها و سوال حول محور ابعاد، ویژگی 12با 

یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی طرح شد که محتوا، راهبردها،  -های یاددهیگیری چالشبر شکل

استخراج های آموزش ریاضی در دوره ابتدایی را چالشای و محیطی و نیز پیامدهای شرایط زمینه

دقیقه و به صورت حضوری بود که موارد  120تا  60ها بین کند. مدت زمان انجام مصاحبهمی

در این پژوهش روش تجزیه و تحلیل سازی شد. مطروحه به شکل صوتی ضبط و بعد از آن پیاده

اساس این دیدگاه، پژوهشگر برای تحلیل بود. بر « 3بندیمقوله»و « 2کدگذاری»به شکل  هاداده

های کیفی گردآوری شده، جهت تدوین نظریه باید سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده

                                                           
1. saturation 
2. coding 
3. categorizing 
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نظریه در حال  کی ازیا تصوری  یا گزینشی را پشت سر بگذارد و به عرضه پارادایمی منطقی

ها در این تدریج مفاهیم و گزارهالعات بهدر فرآیند گردآوری اط(. 1395تکوین بپردازد )بازرگان، 

 ها، به مقوله اصلیبندی و بررسی گزارهشدند تا اینکه از مصاحبه دهم جمعخصوص انباشته می

رهنمون شد؛ بعد از آن نیز سعی شد تا سؤاالت « روشی-پیچیدگی درس و عدم تناسب زمانی»

ها تا حدودی دوازدهم اشباع نظری داده بعدی در حول و حوش آن تنظیم و ادامه یابند. در مصاحبه

ها های مفهومی مدل، مصاحبهمحرز شده بود؛ ولی جهت اطمینان از این موضوع و پرکردن حفره

برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، یعنی دقیق بودن  تا مصاحبه چهاردهم هم تداوم یافت.

گزارش پژوهش، از راهبردهای تطبیق کنندگان یا خوانندگان ها از منظر پژوهشگر، مشارکتیافته

پذیری پژوهشگر استفاده شد )کرسول و بودن و انعکاسو مشارکتی 2، بررسی همکار1توسط اعضا

کنندگان گزارش نهایی مرحلة نخست، فرآیند ها برخی از مشارکت( که در طی آن2000، 3میلر

در ارتباط با آنها ابراز داشتند؛ چند  خود را های به دست آمده را بازبینی کرده و نظرتحلیل یا مقوله

همزمان از  طوربهها پرداختند؛ ها و اظهارنظر درباره آنتن از اساتید علوم تربیتی، به بررسی یافته

ها کمک گرفته شد و با توجه به پیشینه محقق در حوزه کنندگان در تحلیل و تفسیر دادهمشارکت

دن سواالت باز و نیز کدگذاری با ذهن باز و با توجه به پرسیعلوم تربیتی، سعی شد تا با تکیه بر 

پیش رود تا در  به (1395 /1998) مند استراوس و کربینمسئله اصلی پژوهش در قالب مدل نظام

 ها احتراز شود.حدامکان از سوگیری
 

 هايافته

 (1395 /1998تحلیلی استراوس و کربین )های ها با استفاده از تکنیکای یافتهدر تحلیل مرحله

توجه  عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، پاراگراف، عبارت و جمالت مورد مفاهیم به

ها تالش شد قرار گرفتند و با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا پاراگراف

بندی این که با طبقهمفهوم به دست آمد  884از طریق کدگذاری باز، تا کدهای باز استخراج شوند. 

بندی همقوله اصلی طبق 10مقوله فرعی شکل گرفتند و در مرحله کدگذاری محوری حول  33مفاهیم 

 .شدند

 پديده محوري -1

ای است که همه عوامل و مقوله« روشی-پیچیدگی درس و عدم تناسب زمانی»ر تحقیق حاضر د

                                                           
1. member Checking 
2. peer Examination 
3. Creswell & Miller  
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ی انتزاع، نیسنگ، میحج :مقولهکنند. این مقوله از چهار خرده تاثیرات در جهت توصیف آن حرکت می

در دوره  یاضیموجود آموزش درس ر ستمیدر ستشکیل شده است.  محور بودن محتوا موضوعو 

 رسدیبه نظر م یمنطق یکانون یعنوان مقولهبه  روشی-پیچیدگی درس و عدم تناسب زمانی ،ییابتدا

گیری مسائل و مشکالت این مقوله کانون شکلچرا که  هاستلیو تحل هاافتهیو خود نشان از اعتبار 

چگونگی اکتشاف مقوله اصلی است.  ای در آموزش و یادگیری درس ریاضی در پایه ابتداییعدیده

گونه این شوندگان، اینشوندگان ارجاع داد. یکی از مصاحبهبهقول از مصاح توان به چندین نقلرا می

از  یاریگنگ بودن بس نیکتاب و همچن ادیها حجم زچالش نیتراز مهم یکی»رساند: مفهوم را می

بحث داده نشده اما در  کیدر مورد  یحیکه در درسنامه خود کتاب توض یطوربهمباحث است 

با توجه »کند که: یکی دیگر از مطلعین کلیدی بیان می«. تا پاسخ دهد خواهدیآموز مها از دانشنیتمر

 دیدرس با چالش مواجه شده معلم با نیآموزش ا ییدر ابتدا یاضیر ادیز یبه کمبود وقت و محتوا

 یو ناملموس را به شکل ملموس برا یبهره را برده و مطالب انتزاع نیشتریزمان کم ب نیاز ا

 های ها و توانمندیعالوه بر این در طراحی محتوا به نیازها، خواست. آموزان بشکافددانش

 «.توجهی شده استآموزان کمدانش

 موجبات علّی -2

پیچیدگی درس و عدم  مستقیم به پدیده اصلی طوربهموجبات علّی شامل عواملی است که 

 یدر پشتوانهضعف  .1شوند. موجبات علّی خود از دو مقوله اصلی: روشی، منجر می-تناسب زمانی

 تشکیل شده است.ی، زریو اصول برنامه یبه مبان توجهیکم. 2ی و تیو صالح یپژوهش

کارآمد و مسلط به اصول  میت کیاز  یمندبهرهی: عدم تيو صالح یپژوهش يضعف در پشتوانه

آموزش  یهاچالشایجاد منجر به  تواندیم ییدر دوره ابتدا یاضیکتب درس ر فیتأل یبرا یزیربرنامه

دوره  یاضیر یریادگیدر  یمشابه یهااز کشورها با چالش یاریبسهمچنین  آن شود. و یادگیری

. ابندیآن ب یبرا یمناسب یهاحلها غلبه کنند و راهبر آن تیاند با موفقاند که توانستهمواجه بوده ییابتدا

  یرو شیپ یمناسب یکارهاتواند راهیم نهیزم نیموفق در ا یاز تجارب کشورها یریگبهره

 نیا وجودبا »کنند: مطلعین کلیدی در مورد آن اینگونه بیان میحوزه قرار دهد.  نیا گذاراناستیس

نتوانستند حجم کتاب را کم کنند و متأسفانه اگر  یاهداف مسلط بودند ول یقدر رو نیا نیکه مؤلف

توسعه  یکشورها«. »ماه تمام کند کیتواند در یکند، هرفصل را نم سیتدر وهیش نیمعلم بخواهد به ا

اهداف هر درس، ارائه درس به شکل گام به گام، دادن زمان الزم  انینقش معلم و مدرسه مانند ب افتهی

و فراهم  یریادگی فهم و زانیم یسوال، بررس دنیفراوان، پرس ناتیفراهم کردن تمر ن،یتمر یبرا

. اما ما این تجربیات را دانندیموثر م یاضیر یریادگیکننده را در آموزش و ییراهنما ناتیکردن تمر

 «.گیریمنادیده می

ریزی درسی نامناسب و نادیده نیازسنجی و برنامه: يزيرو اصول برنامه یبه مبان یتوجهکم
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ای گیری مسائل و مشکالت عدیدهشکلهای فردی سبب تربیتی و تفاوتشناسی گرفتن اصول روان

مطلعین کلیدی درباره آن چنین اظهار  است. ریاضی در پایه ابتداییدر آموزش و یادگیری درس 

نگاه کرده و اهداف بلند و کوتاه  یمدت که به همه چبلندمدت و کوتاه یهایزیربرنامه»اند: نموده

آموز در هر ماه و هر دانش یو برا ببیند یآموزان را به خوبدانش یباشد و تمام وستهیو پ اشتهمدت د

به  ی را در نظر بگیرد وجود ندارد،ریادگی یهاکمبود ایو  افتهیرشد یهایژگیو هیهر پاسال و در 

مسئله  کیحل راهحتی اند و در سال بعد نگرفته ادیرا  میتقس ایکه ضرب  یآموزانشعنوان نمونه دان

و  یبا دقت بررس ،شوندیدچار مشکل م میبدون دانستن ضرب و تقس یرا هم بدانند ول یاضیر

حد  کیبچه ها در  یچون همه«. »بهتر از آن برسد ایشود تا به موقع در حد نرمال و یم ینگرندهیآ

 اردند یریادگی یبرا یازهیآموزد انگیم رتریکه د یآموزدانش د،وجود دار یفرد یهاو تفاوت ستندین

 هاتفاوتیست و در این شیوه آموزش ریاضی، این دروس ن هیاو مثل بق یبرا یاضیر تیو جذاب

 «.نادیده انگاشته شده است

 راهبردها -3

 که هستند هاییکنش تعامالت و راهبردها، اعمال، (1395 /1998) کربین و استراوس نظر قطابم

. رودمی کار به مسائل با مواجهه در افراد توسط هاموقعیت مدیریت چگونگی و عادی عمل طرز در

. رجوع به مؤسسات 2اختیار، و احساس سلب  .1: شامل اساسی راهبرد دسته دو پژوهش در این

 .شد کمک آموزشی، در مواجه با پدیده محوری شناسایی

شوندگان، وضعیت آموزش و یادگیری ریاضی بر اساس ادراک مصاحبه: اختيارپذيرش سلب 

مطلعین کلیدی درباره در وضع فعلی، آزادی عمل و اختیار معلمان را تا حد زیادی سلب نموده است. 

 یاضیر توانیمبتکرانه م یهاروش یرینو و بکارگ یهاروش یریبا به کارگ»اند: آن چنین اظهار نموده

اما متأسفانه با توجه به محتوای داد.  آموزان قرارعالقه دانش وکرد و مورد توجه  نیریش یرا درس

 .«نوآوری از معلمان سلب شده استثابت کتاب درسی و محدودیت زمان، اختیار الزم برای 

 یریادگیحوزه  یهاچالش یدیکل نیبر اساس ادارک مطلع: رجوع به مؤسسات کمک آموزشی

سبب  روشی به شکل فعلی-پیچیدگی درس و عدم تناسب زمانیمانند  ییدر دوره ابتدا یاضیر

 یدیکل نیشده است. مطلع یکمک درس یهاو کتاب یتیتقو یهاکالس یرمنطقیپررنگ شدن غ

 یازیدونن و نیم یکتاب رو کاف نیهم نیمؤلف یاضیر یریادگی یبرا» اند:اظهار نموده نیدرباره آن چن

کات  ییجا هیاز  یاشده. مثالً مسئله یدمیکه متأسفانه اپ یزینشده، چ دهید یبه کتاب کمک درس

شاخ و برگ دادن  تر شدن در آن وقیبه عم یازین نیبهش پرداخته نشده چون مؤلف گهیخورده و د

صفحه جواب ارائه دادند  نیچند یامسئله یبرا یکمک آموزش یهابکتا یول نندیبیبه آن نم

 «.دندیدیکار نم نیبه ا یازیاصالً ن یکتب اصل نیمؤلف کهیدرحال
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 ايينهزم هاييژگیو -4

ها چالش غلبه بر یهست که در آن راهبردها هاییمتاثر از بسترادگیری ریاضی در دوره ابتدایی ی

ظاهر خواهد شد. در مطالعه حاضر  یامدهااثرات آن در راهبردها و پ یتو در نها گیرندیشکل م

مالی،  –افزاری های سخت. زمینه2های رفتاری، و زمینه .1 :مقولهدو در قالب  ایینهزم هاییژگیو

 شناسایی شدند.

مندی معلمان، ساختار و کالس، حرفهاین مقوله از چهارخرده مقوله: جو  هاي رفتاري:زمينه

ها جو گرم و همکارانه که آموزششوندگان مدیریت آموزش تشکیل شده است. از دیدگاه مصاحبه

را  یریادگیو عالقه در آنان شده و  زهیانگ جادیسبب ا تواندیبخش کند مآموزان لذتدانش یرا برا

آموزان کالس و تعداد دانش نشیمدل چ» اند:اظهار داشته یندرباره آن چن یدیکل ینمطلع .دینما لیتسه

 یورزدست میبهتر مفاه یریادگی یبرا دیآموز بادارد چون دانش یصددرصد ریتاث یاضیر سیدر تدر

 یدار و آمار باالدسته یتک یهایها را کنترل کند که متاسفانه صندلکار آن یکی یکیکند و معلم 

اشراف معلمان به . «سازدیمعلم را مختل م یدگیآموز و هم رسدانشآموزان کالس هم کار دانش

دهندگان دانش و تخصص . آنان انتقالشودیم یمهم تلق یآموزش امر یدر ارتقا یاموضوعات حرفه

تر خواهد اثربخش زیها نآموزش آن ابد،ی شیشان افزایچه تجربه علم هربه مخاطبان خود هستند و 

معلمشان، عدم تسلط  یریگختسآموزان دانش» اند:اظهار نموده یندرباره آن چن یدیکل ینمطلع بود.

را از عوامل مشکل  رندهیگامتحانات سخت و انتقام یبرگزار ،یاضیمعلمشان نسبت به درس ر یکاف

باشد که دو کار مهم  یابه گونه دیبا یساختار سازمان. «پندارندیبه آن م یتوجهیخود در درس و ب

 نیبتواند ب دیبا نیرا ارائه دهد، همچن یها چارچوبتیدر مورد مسئول دیانجام دهد. آن ساختار با

منسجم در آورد که همه  یاسازمان ارتباط برقرار کند و سازمان را به صورت مجموعه یارکان اصل

مطلعین کلیدی در مورد آن چنین  (.1386 /1983)دفت، باشد  هنگدرون آن هما یهاتیفعال

منظم اختیار نداشتن معلمان در انتخاب محتوا در این ساختار سازمانی از باال به پایین و »گویند: می

زود هنگام در  یلیتعط زیو ن یکتب درس عیسال و توز یدر ابتدا تیرینبودن مدارس و ضعف مد

 .«گذار استریاز عوامل تاث یلیسال تحص انیپا

های با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزارها و روشمالی:  -افزاري هاي سختزمينه

ی: این مقوله از پنج خرده مقوله (.1397یادگیری نیز دستخوش تحول گردیده است )ضرابیان، 

تجهیزات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، محیط کالس، وضعیت معیشتی معلمان و مالیه آموزش 

 ییادر آموزش دروس دوره ابتد زاتیو تجه یاز تکنولوژ یریگو بهره یورداربرختشکیل شده است. 

 همچنین .سازدیفراهم م یریادگی یمناسب برا یخاص بستر طوربه یاضیعام و آموزش ر طوربه

از کالس درس استاندارد  یبرخوردار ،ییدر دوره ابتدا یاضیرآموزش فائق آمدن بر چالش  یبرا

کالس درس  مدرسه و تیاگر وضع»: انداظهار داشته یندرباره آن چن یدیکل ینمطلع. استضروری 
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 یاضیتوان ریم یراحته آموزش خالق خوب باشد ب یمعلم، برا اریدادن امکانات در اخت لحاظ قرار از

 یازهایدر مدارس وجود امکانات با توجه به ن»«. مشکل فائق آمد نیرا مبتکرانه آموزش داد و به ا

 یانسان یروین دیاست. آموزش و پرورش با ازمندیمدارس ن یمال تیبه حما نیمهم است و ا یفرد

 تیمعلمان از وضع یمندهیشک گالیب .«داشته باشد یتا بازده خوب ردیماهر را با حقوق باال به کار گ

مؤثر در  یتواند گامیو بهبود آن م گذاردیها اثر مآموزش تیفیاست که بر ک یاز عوامل یکی یشتیمع

 یندرباره آن چن یدیکل ینمطلع باشد. یاضیدروس از جمله ر یتمام یریادگیها و بهبود آموزش

فکر و  دیبا میباش یو از کارمان راض میداشته باش یعال سیتدر میبتوان نکهیا یبرا» اند:اظهار داشته

از حقوق کم  یآنها ناش شتریمعلم با هزاران مشکل روبرو باشد که ب یذهنمان فقط در کالس باشد ول

پس  .ها وجود دارداز سازمان گرید یسازمان آموزش و پرورش و برخ نیب یعدالت یب نیاست همچن

هم  یریادگیشود لذا یارائه نم یخوب سیتدر جهیبکار برد در نت سیتدر یتوان تمام توان را براینم

 .«ردیگیکمتر صورت م

 شرايط محيطی-5

آموزش و یادگیری ریاضی  یممستق طوربهکه  یطیعالوه بر شرا دهدیها نشان ممصاحبه تحلیل

 یابوده و تداوم  یطشرا ینوجود دارند که در ارتباط با ا یعوامل سازند،یرا متاثر مدر دوره ابتدایی 

 یطدر مطالعه حاضر شرا دانند.یم یطیمح یطرا شرا یطشرا یناشوند، یعدم تداوم آن را موجب م

گذاری اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، و سیاست-محیط فرهنگی یطی عبارت است از محگر مداخله

 گذاریاستیسگی و خانواد طیشرای، اقتصاد تیوضعه، فرهنگ جامعکه خود از چهار خرده مقوله: 

 است. شده یلتشک کالن آموزش

سطح  ینفرهنگ مهمترگذاري: ی، خانوادگی، اقتصادي و سياستاجتماع-یفرهنگ يطمح

آموزش  یگرکه فرهنگ مطالبه یدر جوامع(. 1387)فراستخواه،  دهدیمیل را تشک یطیمح یطشرا

دانند که الزامات یخود را موظف م یشکل گرفته باشد، مدارس و نظام آموزش یکارآمد به خوب

آنان  یو همکار نیوالد حینقش صح یفای. بدون مشارکت و اندیها را مراعات نماآموزش یکارآمد

آموزان، حل مسائل و مشکالت دانش یریادگی یمناسب برا یطیرسه و فراهم ساختن محبا مد

همانطور شوندگان معتقدند همچنین مصاحبه فراوان مواجه خواهد شد. یهایآنان با دشوار یریادگی

 یشود، بهبود و حل مسائل آموزشیدر جامعه م یکه آموزش و پرورش کارآمد موجب رشد اقتصاد

نگر سوکی یهااستیسبر اساس ادراکات مطلعین کلیدی،  .مناسب است یاقتصاد تیوضع ازمندین

گونه اظهار مطلعین کلیدی در این مورد اینسازد. یمواجه م یسآموزش را با چالش اسا دار،یو ناپا

آموز و هم به آموزگار کمک هم به دانش لیتر باشد در امر تحصهر چه خانواده با فرهنگ»کنند: می

معلمان،  ییکارا زانیمثبت بر م یفرهنگ یکنند. فضایم راالزم  یهایکنند و با مدرسه همکاریم
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«. مثبت دارد ریآموزان تاثدانش یلیتحص شرفتیپ زیدر امور مدرسه و ن نیشدن والدریدرگ زانیم

 تازگی. به بردیم نیاز ب یهر درس یریادگی یموزان تمرکز را براآدانش یو خانوادگ یمسائل شخص»

همانطور . »«مشکل دارند اریبس یشوند که از نظر روحیم دهید شتریها بموزان طالق در کالسآدانش

به حرکت در آوردن نظام آموزش و پرورش  یچون و چرایب یکردم اقتصاد الزمه انیکه در قبل ب

و شرایط اقتصادی روز به روز  باشد شیمعلم حساب مال یکه دغدغه یاست و بدون شک تا زمان

 دنیآموزش و پرورش رس نیادیاگر هدف ما طبق سند تحول بن«. »روال ادامه دارد نیاشود بدتر می

 ءایاول یعدم آموزش کاف»«. میهدف ندار نیا یاضیگفت در آموزش ر توانیاست، نم  بهیط اطیبه ح

 ازینتوانند به کمک فرزند خود آمده و در صورت ن ءایباعث شده تا اول یساالنه مطالب درس رییو تغ

 .«دنینما یاری یریادگیاو را در امر 

 پيامدها-6

به ه ی کعملهر عدم انجام  یا انجام( 1395 /1998ین )تراوس و کربسا یمیمطابق مدل پارادا

ی ااخواستهن یاخواسته  یامدهایپ ،انتخاب شود یافراد یافرد  یاز سو یتیحفظ موقع یاه منظور ادار

ز درس اضطراب و بیزاری ا .1 مقوله اصلی: دو در پژوهش حاضر شامل یامدها. پدآوریم یدپد را

  است. ،کاربست عدمو  یریادگیشدن مشکل  یتراکم. 2ریاضی، و 

( معتقدند 1394، نقل از شاکری، 2009) 1لیزیو و ویلسون: اضطراب و بيزاري از درس رياضی

رفتار افراد بوده و اساساً  ییچرا نیهستند که مب یرفتار یهاو سائق التیتما ازها،ین ،هازهیانگکه 

لذت ، های موجود آموزش ریاضی در دوره ابتداییچالش پیامدهایاز  یکیمقدم بر رفتار هستند. 

سخت و  یهااست. آموزش آموزاننبردن و کاهش عالقه و انگیزه و ایجاد اضطراب و بیزاری دانش

 انآموزدانش یها براآموزش ینیکه سنگ شودیآموزش سبب م یاز بستر شاد برا یریگعدم بهره

کنند: گونه بیان میمطلعین کلیدی در مورد آن این .کاهدیآن م یاز کارآمد تر باشد وملموس

انجام  میمستق ریغ یریادگی یکل طوربهو  میکنهمراه نمی یو سرگرم یرا با باز یاضیر یهاآموزش»

 انجام داد تا  یگروه یهارا به صورت آموزش یاضیر یهاتوان آموزشیم نی. همچنمیدهنمی

چه ما از آن غافل هستیم این است که آن» «.با شکست مواجه نشود یآموز به صورت انفراددانش

عامل مزاحم را  نیو... ا شینما ی، اجراشعر ،یهنر، کاردست ،یدرس با نقاش نیا قیتلف اب دیمعلم با

توانیم آنچنان که زمانی که ما نمی». «مند سازددرس عالقه نیآموزان را به ابرطرف ساخته و دانش

کنیم که باید اصول تدوین و آموزش ریاضی را رعایت کنیم، یادگیری ریاضی را به غولی تبدیل می

فی نسبت به این درس در آنان شود که یک ذهنیت منترسند و این امر باعث میآموزان از آن میدانش

 «.شکل گیرد

پیامدهای حاصل از به کارگیری از  یکی: کاربست عدمو  يريادگيشدن مشکل  یتراکم

                                                           
1. Lizzio & Wilson 
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ضعف انتقال  ،روشی-پیچیدگی درس و عدم تناسب زمانیراهبردها در مواجه با پدیده محوری 

سبب  یاضیر هیضعف پا است. و عدم توانایی حل مشکالت زندگی بعدی یهاهیپا به آموزاندانش

 یچالش تراکم کیتر شده و به صورت دهیچیآموزان پدانش یبرا یاضیر یریادگیشود که مشکل یم

آموزان جدول ضرب را اصوال چون دانش»کنند: مطلعین کلیدی در مورد آن اینگونه بیان می .دیدرآ

فهم هست  قابل میشوند. مفاهیروبرو م یادیسال چهارم با مشکالت ز اند درنگرفته ادیامل طور کهب

هدف اصلی درس ریاضی، . »«خورندیمشکل بر مه هستند در سال چهارم ب فیضع هیچون از پا یول

است تا این موضوع تعمیم  یاضیآموزان به عنوان هدف درس رکردن دانش کردن و  فکور اندیشمند

یابد و در آینده و زندگی خود هر وقت به مشکلی برخوردند مسئله و موضوع را بشناسند و برای 

راه حل بیابند و مشکل  افیانجویی با بقیه افراد و اطرحل آن مسئله در زندگی با مشورت و چاره

 «.زندگی خود را مرتفع سازند

یمی پژوهش آورده شده دامقوالت اصلی و ابعاد مدل پارا، مفاهیم، خرده مقوالت، 1در جدول 

 است.
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 کدگذاري باز، محوري و انتخابی .1جدول 

 مفاهيم
 مقوالت اصلی خرده مقوالت

ابعاد مدل 

 پارادايمی

حجم زیاد مطالب کتب ریاضی، عدم توانایی مؤلفین در کاهش حجم 

 مطالب کتب ریاضی
 حجیم بودن محتوا

پیچیدگی درس و 

-تناسب زمانیعدم 

 روشی

 مقوله محوری

 سنگین بودن محتوا دشوار بودن فهم مطالب ریاضی ابتدایی یی،ابتدا هیپا نیسنگ میمفاه

عینی نبودن، قابل لمس نبودن، سختی درک مفاهیم ریاضی، نهادینه 

 شدن مفاهیم انتزاعی ریاضی
 انتزاعی بودن محتوا

موضوع محور بودن  آموز محور نبودن محتواآموزان، دانشعدم توجه به نقش فعال دانش

 محتوا

استفاده از اساتید  عدم تسلط مؤلفین کتب ریاضی روی اهداف، لزوم

 برجسته دانشگاهی در تألیف کتب ریاضی

مندی عدم حرفه

 مؤلفان

ی ضعف در پشتوانه

پژوهشی و 

 صالحیتی

 موجبات علّی

آموزان، لزوم عدم شناسایی عوامل تاثیر گذار برنگرش تحصیلی دانش

 ضعف در پژوهش هدف غایی آموزش ریاضیشناسایی 

لزوم توجه به روش تدریس ریاضی در کشورهایی مانند آمریکا و 

  های جهانی علم ریاضیپیشرفتعقب ماندن از ، فنالند

-ضعف در بهره

-گیری از تجارب بین

 المللی

توجهی به نیازهای کم، گیرندهنیازهای اصلی آموزشکم توجهی به 

 یادگیری توسط طراحان مباحث
 نیازسنجی نامناسب

توجهی به مبانی کم

 ریزیو اصول برنامه

ریزی مدت، لزوم برنامههای بلندمدت و کوتاهریزیضعف در برنامه

 آموزانفردی برای دانش

ریزی برنامه

 نامناسب

آموزان، غفلت از تطابق آموزش با مرحله رسش عقلی دانش عدم

ها متناسب با گذاری برای آموزشدار، لزوم سیاستیادگیری معنی

 ضرورت تشخیص مشکل یادگیری در هر مورد خاصاستعداد فردی، 
توجهی به اصول کم

روانشناسی تربیتی و 

 های فردیتفاوت

نبودن زمینه استفاده از فراهم پذیری در روش تدریس، عدم انعطاف

 ورزیهای آموزشی مثل دستروش

سلب آزادی عمل 

پذیرش سلب  معلمان در تدریس

 اختیار

 راهبردها

ی، مشکالت فرد صیعدم تشخ، از همه ی مستمرابیعدم امکان ارزش

 بسته بودن دست معلم در انتخاب روش ارزشیابی

سلب آزادی عمل 

 معلمان در ارزشیابی

های برنامه برای جبران کاستیهای مکمل فوقفعالیتاستفاده از 

حل راه کیبه عنوان  یخصوص یهاکالس، محتوای درس ریاضی

 نیمناسب در نظر والد

روی آوردن به 

 های تقویتیکالس

رجوع به 

مؤسسات 

کمک 

 آموزشی
روی آوردن به کتب  اپیدمی استفاده از کتب کمک درسی، پرداختن به کتب تست ریاضی

 درسیکمک 

 یعامه فرهنگگری آموزش مطلوب، آگاهی جامعه عامل مطالبه

 های ایرانیخانواده
 فرهنگ جامعه 

-محیط فرهنگی

اجتماعی، اقتصادی، 

 خانوادگی و

 گذاریسیاست

شرایط 

تأثیر اقتصاد بر های با کیفیت، توجه به عوامل اقتصادی در ارائه آموزش گر محیطیمداخله

 آموزش 
 اقتصادیوضعیت 
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آموزان مانند مشکالت دانش، دیجد یهابا روش نیآشنا نبودن والد

 نیطالق والد
 شرایط  خانواده

توجه به مطالبات و ، توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 اهداف دولت و نظام از آموزش

گذاری سیاست

 کالن آموزش

 جو کالس یادگیری آزادانهرابطه صمیمی معلم و شاگرد، محیط و فضای 

 های رفتاریزمینه

های ویژگی

 ایزمینه

آسیب نداشتن آگاهی معلمان از روش های تدریس با کمک فناوری، 

 معلمان آموزش ندیده
 مندی معلمانحرفه

 لزوم اصالح ساختارهای آموزشی، منعطف نبودن ساختار فعلی
 ساختار آموزش

سال  انیزود هنگام در پا یلیتعط ،سال یدر ابتدا تیریضعف مد

 یلیتحص
 مدیریت آموزش 

 محیط کالس فضای کوچک آموزش، روشنایی نامناسب کالس، سروصدای زیاد

های سخت زمینه

 مالی -افزاری

 یآموزش یتکنولوژ های درس ریاضیاستفاده از کامپیوتر در کالسافزارها، استفاده از نرم

مدارس ابتدایی، وجود امکانات با نبودن وسایل کمک آموزشی در 

 توجه به نیازهای فردی
 تجهیزات آموزشی

کار آموزش و پرورش و  نیب یعدالت یاحساس ب، معلمان نییحقوق پا

 هاسازمان ریسا

وضعیت معیشتی 

 معلمان

 و آموزش وزارت به یافته اختصاص بودجه حمایت مالی مدارس، 

 پرورش
 مالیه آموزش

لذت بخش نبودن  بودن تدریس ریاضی، نداشتن مفاهیم لذت بخشآور خستگی

 آموزش

اضطراب و بیزاری 

 از درس ریاضی

 پیامدها

ی، عدم عالقه اضیآموزان نسبت به درس ردانش یعالقگیب

 آموزان به مطالعه ریاضیدانش

کاهش عالقه 

 آموزاندانش

 کاهش، بر اساس ادارک سخت بودن یریادگی یبرا زهیکاهش انگ

 رآموزیآموزان ددانش زهیانگ

کاهش انگیزه 

 آموزاندانش

 یهایها و نگراندغدغه، درماندگی آموخته شدهترس از درس ریاضی، 

 یریادگیآموز به عنوان عامل مخل دانش

سایه انداختن 

مسائل روانی بر 

 یادگیری

درس ریاضی از پایه قبل، انتقال مشکالت  ها درضعیف بودن بچه

 های باالتربه پایهیادگیری 

انتقال ضعف 

های ریاضی به پایه

 بعدی

تراکمی شدن مشکل 

یادگیری و عدم 

حل ، محقق نشدن عدم مهارت حل مسئله در زندگی زناشویی کاربست

 یاضیهدف درس ر ی به عنوانمشکالت زندگ

 عدم توانایی حل

 یمشکالت زندگ

 

سازی و پاالیش نظریه، متن جهت یکپارچهدر طول فرایند کدگذاری انتخابی و فرایند تلفیق 

های انجام شده چندین بار مورد بررسی قرار گرفت و بعد از مشخص شدن مقوله محوری مصاحبه

های هایی که بیانگر روابط بین مقولهها، عبارات و ایدهو استفاده از آن جهت نزدیک کردن مقوله
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های اصلی و مدل اس، روابط بین مقولهاصلی و فرعی بود مورد توجه قرار گرفت. بر همین اس

های آشکار یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی شکل گرفت. نهایتاً مقوله-های یاددهیپارادیمی چالش

 عّلیصورت شرایط هها وجود دارد، بگانه مدل پارادایمی، با روابطی که بین آن 6شده در قالب ابعاد 

مقوله(،  2(، راهبرد )انتزاعی و موضوع محور بودن محتواحجیم، سنگین، مقوله(، مقوله اصلی ) 4)

مقوله(، جای گرفتند  4پیامد )و  مقوله( 5ای )های زمینهمقوله(، ویژگی 4گر محیطی )شرایط مداخله

 (.1)شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيريبحث و نتيجه

 

 

 
 یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی-های یاددهیمدل پارادایمی چالش .1شکل 

 
 گيريبحث و نتيجه

یادگیری درس ریاضی در دوره ابتدایی از  -امر یاددهیعوامل متعددی سبب شده است که 

-های یاددهیکارآمدی الزم برخوردار نباشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش

یادگیری ریاضی در دوره تحصیلی ابتدایی انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه و 

محیطی:گر مداخلهشرایط   

  گذاریی، خانوادگی و سیاستاقتصاد ی،اجتماع -یفرهنگ طیمح 
 

 پیامدها:

اضطراب و بیزاری از  .1

 درس ریاضی

شدن مشکل  یتراکم. 2

 کاربستعدم و  یریادگی

 

 راهبردها:

سلب  پذیرش .1

 اختیار

. رجوع به مؤسسات 2

 کمک آموزشی

 

پدیده 

 :محوری

پیچیدگی درس 

و عدم تناسب 

 یروش-زمانی

علّی:موجبات   

 یضعف در پشتوانه .1

 یتیو صالح یپژوهش

 یبه مبان توجهیکم. 2

 یزریو اصول برنامه

ایهای زمینهویژگی  

 مالی –افزاری های سخت. زمینه2 های رفتاری،زمینه .1
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یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی -های یاددهیچالشکلی ده مقوله در  طوربههای مختلف، کدگذاری

و  یپژوهش یضعف در پشتوانههایی مانند ها مقولهشناسایی شدند. بر اساس تحلیل مصاحبه

ی به عنوان شرایط عّلی، باعث ایجاد چالش زریو اصول برنامه یبه مبان توجهیکمی و تیصالح

شود. آنچه در اکثر ریاضی در دوره ابتدایی میروشی درس  -محوری پیچیدگی و عدم تناسب زمانی

شناسی خصوصا های فردی و اصول روانها مشهود بود، این بود که غفلت از نقش تفاوتمصاحبه

های ریزی درس ریاضی که متأثر از ضعف در صالحیتدر گرایش تربیتی در نیازسنجی و برنامه

المللی است سبب شده های ملی و بینپژوهشی توجهی به پشتوانهای مؤلفان کتب درسی و کمحرفه

زمانی شود که این -که محتوای درس ریاضی دچار چالش محوری پیچیدگی و عدم تناسب روشی

محور و انتزاعی بودن تشکیل شده است.  -های حجم و سنگینی، موضوعمقولهچالش خود از خرده

پور و بیرمی ؛(2015) یونیک و همکارانک ،(2020) ها با نتایج پژوهش کسکنز و همکاراناین یافته

آباد یکاف یجعفر(،1396) و همکاران اول یصادق(، 1398) فر و همکارانروحانی(، 1399) همکاران

های عدالت آموزشی همسو بود. زمان آموزش یکی از جنبه( 1394) و علم و علم(، 1394) انیو ک

ونگی تأثیر زمان آموزش بر پیشرفت های مختلف بررسی شده است. بررسی چگاست که در پژوهش

وری ساعات آموزشی مؤثر است. ای بر بهرهآموزان دشوار است، زیرا عوامل گستردهتحصیلی دانش

عالوه رابطه بین زمان ها کیفیت برنامه درسی و رویکردهای آموزشی است. بهترین آناز جمله مهم

زیادی به کارآمدی نظام آموزشی وابسته است  طوربهآموزان آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش

متخصصان (. 1399پور و همکاران، ؛ نقل از بیرمی2012، 1)مولیس، دراکر، پروسچف، آروا و استنکو

یادگیری ریاضی، -تعلیم و تربیت در آموزش ریاضی بر این باور هستند که در تعلیم فرایند یاددهی

در امر یادگیری های فردی فراگیران تعداد باید به تفاوتعالوه بر متغیرهای شناختی مانند هوش و اس

مفاهیم پیچیده، انتزاعی و غالبا سلسله مراتبی  آموزش .(1394زاده و ادیب، کرد )صفرعلیتوجه 

آموزان، عامل مهمی در وقوع ریاضی، بدون اطمینان از فهم و درک عمیق مفاهیم پایه از سوی دانش

که آموزش مؤثر (. عالوه بر این موارد، برای این1398همکاران،  فر وت )روحانیخطاهای آنان اس

ریزی صحیح و تالش بسیار، برنامه درسی روزآمد و منابع آموزشی الزم برای یادگیری باشد برنامه

 (. 1399پور و همکاران، ؛ نقل از بیرمی1391الزم است )یونسی، 

آموزان در مواجهه با پدیده پیچیدگی ان و دانشها نشان داد، معلمهمانطور که نتیجه تحلیل داده

آموزان رجوع به گیرند که راهبرد دانشکار میروشی، راهبردهایی را به -ب زمانیو عدم تناس

ها با نتایج پژوهش . این یافتهاستمؤسسات کمک آموزشی و راهبرد معلمان پذیرش سلب اختیار 

الدینی و ده قطبو احمدی ( 1394) انیو ک آبادیکاف یجعفر(، 1396) و همکاران اول یصادق

                                                           
1. Mullis, Drucker, Preuschoff, Arora, & Stanco 
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آموزان را به تبلیغات و منفعت طلبی این مؤسسات، باورهای دانشهمسو بود.  (1391) زندنجفی

کنند به تنهایی می کنند و گمانوجو میدهد که عامل موفقیت را در این مراکز جستسمتی سوق می

گردد، شده طراحیهای خالصهکه کتابهمچنین مادامیقادر به تحقق اهداف تحصیلی خود نیستند. 

برنامه با ریزترین اقدامات و تعداد صفحات مطالعه تجویز شود و پاسخ سؤاالت به او داده شود، 

 ،1987) 1(. طبق نظر المور1397نماید )عسگری، کارشکی و مهرام، آموز افول میعاملیت در دانش

( معلمان بر این باورند که بهترین شایستگی را 1396نگانی، نقل از شیربیگی، بلندهمتان و تدین س

گیری داشته باشند. در گیری در تصمیمهای کالس دارند و بنابراین باید توانایی چشمدر مورد رویه

گیرند آموزان تصمیم میی کالس و تماس مستقیم با دانشحقیقت این معلمان هستند که در اداره

و چه نتایجی به  دکنند، چه محتوایی تدریس کنند، چگونه تدریس کننچگونه کالس خود را اداره 

ها زیر سؤال ای بودن آنحرفه ی کارشان محدود شود ودست آورند. اگر اختیارات آنان در حوزه

 توان انتظار کیفیت باالیی از کار معلم داشت. رود، مسلما نمی

ری یادگی-های یاددهیعمومی و اختصاصی با چالشهای ها، شرایط و زمینهبر اساس تحلیل داده

 -د و بر انتخاب نوع راهبرد اثرگذار هستند. شرایط فرهنگیریاضی در دوره ابتدایی مرتبط هستن

گر محیطی هستند که بر راهبردهای گذاری، عوامل مداخلهاجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و سیاست

ها با نتایج روشی درس ریاضی اثر دارند. این یافته -پیچیدگی و عدم تناسب زمانی مواجهه با چالش

در همسو بود.  (1399) پور و همکارانو بیرمی (2004) هموری (،2009) یر و همکاراندمپژوهش 

انجامد. میهایی در برخورداری از امکانات آموزشی اقتصادی پایین به تفاوت-واقع وضعیت اجتماعی

نی است ی نوع مدرسه و همسایگاکنندهه احتمال زیاد تعییناقتصادی خانواده، ب-وضعیت اجتماعی

 طوربهتوانند روی سازگاری کودکان اثر بگذارند. شوند. چنین اثراتی میکه با کودک وارد مدرسه می

تری برخوردارند و عالوه بر آن کلی، والدین با سطح تحصیالت باالتر، از شرایط اقتصادی مطلوب

انتخاب محیط یادگیری دارند. همچنین، در یادگیری فرزندان خود نقش حساسیت خاصی نسبت به 

مالی به عنوان  -افزاریهای رفتاری و سخت(. زمینه1399پور و همکاران، کنند )بیرمیبسزایی ایفا می

آکیلدیز ها با نتایج پژوهش این یافته ای اثرگذار بر راهبردها شناسایی شدند.شرایط اختصاصی و زمینه

پور و بیرمی(، 2004) هموری(، 2009) یر و همکاراندم (،2020) پررا و جان(، 2021) ارانو همک

الدینی و قطبدهو احمدی  (1394) علم و علم (،1394) انیآباد و کیکاف یجعفر؛ (1399) همکاران

. نتایج مطالعات بسیاری نشان داده است، متغیرهای مربوط به مدرسه، همسو بود (1391) زندنجفی

آموز، نوع مدیریت کالس توسط معلم و رفتار سازمانی با دانش-مانند جو کالس درس، رابطه معلم

پور و همکاران، بیرمی ؛ نقل از1391ی معناداری دارد )رافعی، آموزان رابطهپیشرفت تحصیلی دانش

هایی نظیر صمیمیت، بردباری، مدرسه همان قلب و روح مدرسه بوده و با شاخص (. جو1399

                                                           
1. Elmore 
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آموزان و کارکنان مدرسه ها و مشارکت در بین معلمان، دانشپذیری، تعامالت میان دیدگاهنعطافا

(. با توجه به اهمیت 1390پهلوان صادق و کجباف،  ؛ نقل از2005، 1شود )باچر ومانینگشناخته می

بانی از افزاری برای پشتیریاضیات، بسیاری از مطالعات به بررسی کاربرد فناوری دیجیتال و نرم

 2اند )زیتوآموزان نشان دادهو تأثیر مثبت آن را بر پیشرفت ریاضی دانش آموزش ریاضیات پرداخته

 (. 2021، و همکاران

دهد که راهبردهای مواجهه با پدیده پیچیدگی و عدم ها نشان میدر نهایت نتایج تحلیل داده

ای منجر به گر محیطی و شرایط زمینهروشی درس ریاضی تحت تأثیر عوامل مداخله-تناسب زمانی

 کاربست عدمو  یریادگیشدن مشکل  یتراکمی و اضیاز درس ر یزاریاضطراب و بپیامدهای 

؛ 2016رامیرز و همکاران، ؛ 1394، انیآباد و کیکاف یجعفر؛ 1399پور و همکاران، بیرمی) شودمی

(. 2016یم، هانگ و ک؛ 1394علم و علم، ؛ 1398فر و همکاران، روحانی؛ 1389پور گتابی و گویا، رفیع

آموزان برای عملکرد عالی در علوم، ریاضی، هنر، موسیقی، ورزشی و غیره خواهیم دانشاگر می

برانگیخته شوند و در کالس و مدرسه به موفقیت دست یابند، باید الگوهای مناسب و کارآمدی را 

، مرزوقی، فوالدچنگ، کنیم )جاودانییادگیری در کالس درس حاکم -بر مدیریت فرایند یاددهی

های فکری تواند سبب نابودی جرقهکسادی و کندی در امر یادگیری می .(1394زاده، محمدی و ترک

آموزان در هر موضوع درسی شده، انگیزه و عالقه آنان به مطالعه در حوزه موضوع درسی را دانش

های تواند یکی از بزرگترین چالشوزان میآمکلی بخشکاند. غلبه بر این نوع از درک دانش طوربه

آموزان و همچنین پیش روی آموزش باشد. با توجه به تأثیر منفی اضطراب ریاضی بر عملکرد دانش

اهمیت ریاضیات و دوره آموزش ابتدایی در زندگی آینده فرد، الزم است تا اقدامات آموزشی مهم 

(. به استناد آخرین 1398نژاد، عجم و ضابط، تحصیلی ابتدایی صورت گیرد )رستمیدر همان دوره 

کارگیری ریاضی در حل مسائل آموزان در بهویرایش سند برنامه درسی ملی، توانمندسازی دانش

یکی از اهداف اساسی آموزش ریاضی در نظام آموزشی ایران است. به این روزمره و امور انتزاعی، 

له و مسئ کارگیری راهبردهای حلله و بهمسئ یر حلباید با فرایندهای ریاضی نظ نآموزامعنا، دانش

ها( آشنا شده و در آن مهارت یابند )دبیرخانه طرح تولید برنامه درسی سازی )مسائل واقعی پدیدهمدل

آموزان (. وقتی دانش1394یکتا، کیامنش و بازرگان، پور، گویا، شکوهین؛ نقل از محس1390ملی، 

ها خسته اشته باشند، موضوع برایشان قابل درک نباشد و دستورالعملموفق توانایی حل مسائل را ند

گویند که وقتی آموزان ناموفق میکننده باشد، درس ریاضی را دوست ندارند. در صورتی که دانش

کنند، ریاضی را دوست ندارند. این نشان را درک نمی ها درسکند و وقتی آنها را تنبیه میمعلم آن

گذارد. نکته مهم این است که معلمان باید بر آموزان اثر میهای دانشبر هیجاندهد که رفتار می

                                                           
1. Bucher & Manning 
2. Zito  
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تدریس خود تسلط داشته باشند و ریاضی را به صورت کاربردی و در رابطه با زندگی روزمره در 

آموزان از درس ریاضی لذت خواهند برد )رجبی و حریزاوی، کالس ارائه دهند. در این صورت دانش

1394 .) 

 آموزاناز نظرات دانش یمندعدم بهرهها مواجه بود، از جمله، یتحدودم یبرخپژوهش حاضر با 

 یجمع یهامصاحبه انجام طیفراهم نبودن شرا. همچنین گذاراناستیاز نظرات س یمندعدم بهرهو 

 نیا یهاتیمحدوددیگر از  یکی زین تر،قیدق یهاداده یگردآور یبرا یکانون یهابه صورت گروه

 پژوهش بود.

  



 227        ...دوره تحصیلی ابتدایی: یک  یاضی درریادگیری -های یاددهیچالش

 منابع

 

 الف. فارسی

 یکارشناس نامهانی. پایاضیر یهاآموز در کالس درسوشنود معلم و دانشگفت(. 1390. )نبیآگاه، ز

 باهنر کرمان. دیارشد. دانشگاه شه

 ییمعلمان ابتدا سیتدر ندیفرا یابی(. ارزش1391زند، جعفر. )یمحمد و نجف ،ینیالدده قطب یاحمد

، یتیتازه در علوم ترب هایشهیفصلنامه اند. یکیآموزش تفک کردیرو هیبر پا یاضیدر درس ر

7(2،) 19-34. 

 یهینظر دیفنون و مراحل تول یفیپژوهش ک یمبان(. 1395 /1998. )تیجول ن،یوس، آنسلم و کربستراا

 .یافشار. تهران، ن می. ترجمه: ابراهیانهیزم

متداول در علوم  یکردهای: روختهیو آم یفیک قیتحق یهابر روش یامقدمه(. 1395بازرگان، عباس. )

 .داری. تهران: نشر دیرفتار

ای و عملکرد (. رابطه عوامل زمینه1399اسماعیل. ) پور، علی؛ سمساری، زهرا و هاشمی، سیدبیرمی

 .62-33(، 3)19، های آموزشینوأوری. 2015آموزان ایرانی در تمیز ریاضی دانش

ای فرایند آموزش ریاضی و فرهنگ (. نقش واسطه1390صادق، اعظم و کجباف، محمدباقر. )پهلوان 

ی ها دربارهاجتماعی خانواده و باورها و ارزش –مدرسه در ارتباط میان وضعیت اقتصادی 

 .168-149(، 4) 10، های آموزشینوآورییادگیری ریاضی با نگرش ریاضی. 

 .زاده، جعفرو ترک یمهد ،یچنگ، محبوبه؛ محمدفوالد اله؛رحمت ،یمحمد؛ مرزوق ،یجاودان

. ییدر دوره ابتدا یریادگی-یاددهی یندهایبر فرا تیریمد یفیک یالگو نی(. تدو1394)

 .148-133 (،7)22 )دانشور رفتار(، یریادگیآموزش و  هایپژوهش

در دوره  اتیاضیر یبرنامه درس یهاچالش یی(. شناسا1394. )میمر ان،یآباد، فاطمه و کیکاف یجعفر

 یتیعلوم ترب جیتوسعه و ترو یسراسر یپژوهش یکنگره علم نیاول. رانیدر ا ییابتدا یلیتحص
توسعه و  یتهران، انجمن علم ،رانیا یاجتماع یو علوم فرهنگ یشناسجامعه ،یشناسو روان

 .نیادیعلوم و فنون بن جیروت

 یسنت هایشده با روش تیهدا یاکتشاف هایروش ریتاث یرسبر(. 1389. )هیمرض ،یسرشک یخسرو
 یشناسارشد، دانشکده روان ینامه کارشناس انیپا شهر تهران. ییسوم ابتدا یاضیدر درس ر

 .ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یتیو علوم ترب

سید و  انیپارسائعلی . ترجمه: سازمان یو طراح یتئور یمبان(. 1386 /1983)ال.  چاردیدفت، ر

 .یفرهنگ یهاتهران: دفتر پژوهش ،یاعرابمحمد 
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 شرفتیپ ینیبشیمؤثر در پ یو نگرش یزشیعوامل انگ ی(. بررس1389محمد. ) ،یو قربان یدالور، عل

. پژوهش رستانیدوم دب هیآموزان پادانش یبرا یمدل ساختار کی نیبه منظور تدو ات،یاضیر

 .25-5 (،2)3زشی، آمو یهادر نظام

(. بررسی ساختار عاملی تأییدی مقیاس اضطراب 1394رضا و حریزاوی، مهدی. )رجبی، غالم

 .145-124(، 1)7، مطالعات آموزش و یادگیریفرم ایرانی. -ریاضیات

(. بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر 1398ابط، حسین. )اکبر و ضنژاد، محمدعلی؛ عجم، علیرستمی

آموزان پنجم ابتدایی. ریاضی دانش محتوای الکترونیکی طنزمحور بر انگیزش و اضطراب

 .19-1(، 2)7، تدریس پژوهی

(. ضرورت و جهت تغییرات در برنامه درسی ریاضی 1389پور گتابی، ابوالفضل و گویا، زهرا. )رفیع

 .120-91(، 1)9، های آموزشینوآوریای در ایران از دیدگاه معلمان. مدرسه

آموزان در حل (. منشأ خطاهای دانش1398زهرا. ) پور، مریم و گویا،فر، محبوبه؛ محسنروحانی

 .136-117(، 4)18، های آموزشینوآوریمسائل مربوط به سواد ریاضی. 

 کردی)رو یدولت یهااثربخش در دانشگاه ییپاسخگو یالگو یطراح(. 1394محسن. ) ،یشاکر

 تهران. ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یرساله دکتر (،ختهیآم

ی سطح (. بررسی و مقایسه1396بلندهمتان، کیوان و تدین سنگانی، پروین. )شیربیگی، ناصر؛ 

 .172-146(، 2)9، مطالعات آموزش و یادگیریشده معلمان در مدارس. استقالل کاری درک 

 تیبر وضع یلی(. تحل1396) .محمود ،یرضوان یدیمقصود و سع ،یخندق نیام ن؛یاول، نسر یصادق

)دانش  یدرس یزیرپژوهش در برنامه. ییچهارم ابتدا هیپا اتیاضیاجرا شده ر یبرنامه درس

 .99-81 (،26)14، (یدرس یزیربرنامه-یتیو پژوهش در علوم ترب

های (. تاثیر یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک1394. )وسفی ،و ادیب لیحهم ،زادهصفرعلی

آموزان درس ریاضی دانشیادگیری )وابسته به زمینه و نابسته به زمینه( بر پیشرفت تحصیلی 

 .96-83، (6)22، های آموزش و یادگیری )دانشور رفتار(پژوهشدختر پایه اول دبیرستان. 

ای (. بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی مبتنی بر اصول طراحی چند رسانه1397ضرابیان، فروزان. )

، برنامه درسیپژوهش های بر یادگیری دروس ریاضی، علوم دانش آموزان ششم ابتدایی. 

8(2) ،48-69. 

 تهران: انتشارات پیام نور. .آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات(. 1388خواه، کریم. )عزت

تحصیلی  -شناختی(. پیامدهای روان1397عسگری، زهرا؛ کارشکی، حسین و مهرام، بهروز. )

(، 3)14، شناسی تربیتیروانای. ای مبتنی بر نظریه زمینهمؤسسات آموزشی کنکور: مطالعه

173-202. 

 شیهما نیسوم در مدارس و مشکالت مربوط. اتیاضی(. آموزش ر1394) .و علم، رضا هیعلم، مرض
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 .رانیا یو فرهنگ یاجتماع هایبیآس یشناسو روان یتتربیمعلو یپژوهش یعلم

 تهران: نشرشیوه.  . راهبردهای نوین در آموزش ریاضی(. 1381یی، سیدحسن. )االهدعلم

 هیبرآمده از نظر یمدل ران؛یا یآموزش عال تیفیدرباره ک یشیاند ندهی(. آ1387فراستخواه، مقصود. )

 .95-67، (4)50 ،یدرآموزش عال یزیرفصلنامه پژوهش و برنامه .(GT) ییمبنا

و چند کشور  رانیدر ا ییدوره ابتدا یاضیدرس ر ی(. برنامه قصد شده برا1377. )رضایعل امنش،یک

 .62-40 (،8)7 ،تیو ترب میپژوهش در مسائل تعلجهان. 

تحقیق کمّی و کیفی در علوم  هایروش(. 1396 /1996)گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس. 

. ترجمه: جمعی از مؤلفان زیر نظر دکتر احمدرضا نصر شناسی )جلد دوم(نتربیتی و روا

 اصفهانی، تهران: سمت.

(. 1394و بازرگان، عباس. ) یکتا، محسن؛ کیامنش، علیرضامریم؛ گویا، زهرا؛ شکوهیپور، محسن

 .33-7(، 1)14، های آموزشینوأوریهای سواد ریاضی. سنجش تشخیصی صالحیت

آموزان دختر دانش یاضیدرس ر شرفتیمستمر بر پ یابیارزش ریتاث یبررس(. 1392. )دهیفر ،یمعصوم
دانشگاه  ،یشناسو روان یتیارشد، دانشکده علوم ترب ینامه کارشناس انی. پاییچهارم ابتدا هیپا

 .یآزاد تهران مرکز

های خالقانه دانشجویان ریاضی: یک تحقیق (. شناسایی مدلی برای فعالیت1397یافتیان، نرگس. )

 .198-172، (2)8، های برنامه درسیپژوهشکیفی. 
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Challenges of Math Teaching-Learning in Elementary 

Education: A Grounded Theory Research 

 

Seyede Sajede Dashti, Mohsen Shakeri, Maryam Kian 
 

 

Numerous factors have caused the teaching and/or learning of mathematics in 

elementary schools not to be effective enough. In this regard, the purpose of this grounded 

theory qualitative research was to determine the challenges of math teaching/learning in 

elementary schools. The target group included all teachers of elementary schools in Yazd 

who were selected using purposive sampling method. Using semi-structured interview", 

interviews were conducted with teachers with who had at least 5 years and an average of 

9 years of teaching experience until theoretical saturation was achieved (N = 14). To 

analyze the data, the interviews were transcribed and coded using open, axial, and 

selective coding. Subsequently, some qualitative researchers, as well as the participants 

themselves, were invited to review the data and make the necessary modifications to make 

them both credible and reliable. Ultimately, the challenges identified for 

teaching/learning mathematics in elementary schools were classified in terms of a six-

dimensional paradigm, specifying the core, causal, contextual, and environmental 

conditions that rise to these challenges, as well as the strategies teachers and students 

adopt accordingly and the potential consequences. Based on the results, "the core 

category" included "lesson complexity and temporal-methodical mismatch". On the other 

hand, the most important causal conditions encompassed weakness in research and 

competency support and lack of attention to the principles of planning. The contextual 

conditions included behavioral contexts and hardware-financial contexts. The 

"environmental conditions" included the socio-cultural background, the family, the 

economic and policy making environment. The "strategies" included feeling of 

deprivation of authority on part of teachers and referring to educational aid institutions 

on part of the students. Finally, the "consequences" of adopting such strategies were found 

to be anxiety and aversion to mathematics, accumulated math learning difficulties and 

non-applicable math learning. 

 

 Keywords: elementary education, grounded theory research method, math teaching-

learning, qualitative research approach 
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