
 

-، باید تربیت دانشدف آموزش و پرورش در دوره ابتداییه

اي پیشرو باشد. این امر آموزانی با انگیزه براي ساختن جامعه
هاي گروهی، مهارت اي زندگی، مهارت کارهبا آموزش مهارت

هاي هاي زبان فارسی و نیز مهارتاجتماعی، مهارتروابط 
هدف از آموزش  .شودعلمی از جمله ریاضی محقق می

حل مسأله،  يهابه طور خاص، آموزش مهارت اتیاضیر
است که  یتفکر منطق جادیرشد شهود و ا ت،یآموزش خالق

 يساختن کشور يموزان را براآو نشاط دانش يتوانمند نهیزم
 کند.یفراهم م ایپو

هاي درسی دوره ابتدایی و به ویژه آموزش ریاضی ر در نظام آموزشی، کتابهاي اخیتغییراتی که در سال 

بخش صورت محور و لذتهاي پویا، بازيمحور و تکیه بر آموزش روي داده است، با امید به دوري از آموزش حافظه

سازي آموزگاران گرانقدر براي تعلیم منداست، توانها به آن توجه کافی نشده آنچه در این سالگرفته است. اما 

هاي خود مفاهیم ریاضی را به طور عمیق فراگرفته و مسلط به مهارت ریاضیات است. این ضروري است که معلم

هاي ریاضی در برنامه دوره ابتدایی مسأله جدي دیگري آموزش ریاضی باشد. در کنار آن، کم بودن ساعات کالس

اي هزش مفاهیم ریاضی و به خصوص مهارتباعث شده است که معلمان نتوانند وقت کافی در آمواست. این مسئله 

حل مسأله تخصیص دهند و مجبور شوند حجم زیادي از مطالب را با سرعت باال تدریس نمایند. بنا به عقیده 

هاي باالتر ورهدر د آموزانو اختالالت ریاضی دانش اصلی ضعفاندرکاران ریاضیات کشور، یکی از دالیل دست
  تعجیل و آموزش کم دقت مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی است. نتیجه

 

 

 

ایران انجمن ریاضی   بیانیه 

:ايمدرسه ریاضیر آموزش د  

 «آموزش ریاضی در دبستان»

هدف از آموزش ریاضیات به طور خاص، 
هاي حل مسأله، آموزش آموزش مهارت

ست اخالقیت، رشد شهود و ایجاد تفکر منطقی 
توانمندي و نشاط دانش آموزان را  که زمینه 

ا فراهم می  .دکنبراي ساختن کشوري پوی

توانمند سازي آموزگاران گرانقدر براي تعلیم ریاضیات اما آنچه در این سال ها به آن توجه کافی نشده است، 
 است

 



 

 شود: بر این اساس موارد زیر پیشنهاد می

، هم ساعات »المللی آموزش در ریاضیات و علوم (تیمز)روند بین«هاي به عمل آمده توسط با توجه به بررسی  -1

 هاي با توانمندي باال در ریاضیات به تدریس ریاضی بپردازند. درس ریاضی در دوره ابتدایی افزایش یابد و هم معلم

نسانی وجود دارد، تدریس ریاضی توسط معلمانی صورت در مناطقی از آموزش و پرورش که به اندازه کافی نیروي ا -2

 هاي علوم ریاضی هستند.پذیرد که داراي تحصیالت دانشگاهی در رشته

هاي براي تربیت و بازآموزي نیروهاي متخصص، در دانشگاه فرهنگیان و مراکز آموزش ضمن خدمت، دوره -3

 تر گرفته شود. هاي فضاي مجازي جديهاي تدریس و استفاده از ظرفیتکارورزي، آموزش مهارت

مندي که جهت تعامل هاي آموزش ضمن خدمت، از راهبرهاي آموزشی، یعنی معلمان توانمند و عالقهدر کنار دوره -4

 یابند، بهره گرفتههاي هر ناحیه آموزش و پرورش حضور میمستقیم و انتقال تجارب آموزشی به معلمان در مدرسه

 شود. 

 ر آموزش و پرورش با دقت کار رصد، ارزیابی و راهنمایی معلمان را به عهده بگیرند. هاي ریاضی دگروه -5

با توجه با نتایج آزمون پرلز، بر تقویت سواد خواندن و درك مطلب به عنوان اولین مرحله از فهم مسأله جهت حل  -6

براین بناشود. اط ضعف میتر آن و پی بردن به نقآن توجه شود. توانایی در خوب نوشتن ریاضی، باعث درك عمیق

توان ارائه یک گزارش مشروح  را بخشی نویسی آموزش داده شود و حتی میآموزان گزارششایسته است به دانش
 از امتحان نهایی قرار داد. 

 

  


