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تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی شهرستان طارم از دالیل افت تحصیلی
دانش آموزان در درس ریاضی؛ مطالعه به روش پدیدار شناسی
سید تقی محمدی ،نواب کاظمی  ،وحید رسول زاده

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی دالیل و عوامل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در درس ریاضی بود .روش پژوهش
حاضر ،روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تأویلی بود .برای انجام دادن مصاحبه ،شرکت کنندگان با روش نمونه گیری
هدفمند انتخاب شدند .مالک شرکت در مصاحبه ،تمایل معلمان به بیان عقاید خود در زمینه موضوع پژوهش بود .فرآیند نمونه
گیری در جریان مصاحبه با به اشباع رسیدن داده ها متوقف شد .برای تحلیل داده ها نیز از روش استروبرت و کارپنتر ()9122
استفاده شد .جهت تأیید روایی و دقت تحقیق ،معتبر بودن ،اطمینان پذیری و قابلیت تأیید داده ها مورد بررسی قرار گرفتند.
به این ترتیب که یافته ها به شرکت کنندگان ارائه می شدند و نظراتشان دریافت می شد .جهت حفظ قابلیت تأیید پژوهش ،در
تمام مراحل ،مستندات به دست آمده با استفاده ازکسب نظرات مشارکت کنندگان حفظ شدند که همین مسئله،
اطمینانپذیری داده ها و قابلیت تأیید آنها را امکان پذیر می کند .پس از تجزیه و تحلیل یافته ها ،عوامل موثر بر افت تحصیلی
در هفت دسته عوامل مربوط به معلم ،عوامل مربوط به دانش آموز ،عوامل مربوط به آموزشگاه ،عوامل مربوط به کتاب درسی،
عوامل خانوادگی ،عوامل نظام آموزشی و عوامل اجتماعی ارائه شد .در پایان نیز با توجه به یافته های پژوهش ،راهکارهایی برای
دست اندرکاران نظام آموزشی ارائه شد.
واژههای کلیدی :افت تحصیلی ،درس ریاضی ،معلم ،دانش آموز
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 .1مقدمه
فرایند تعلیم و تربیت هرجامعه ،در چارچوب دستگاهی به نام آموزش وپرورش تحقق می یابد .یکی از بحث انگیزترین مسائلی
که معموالً همة نظامهای آموزشی جهانی با آن دست به گریبان اند .افت تحصیلی است که ساالنه بخش قابل توجهی از بودجه،
نیروی انسانی و امکانات را تلف می کند و اثرات ناخوشایندی از نظر روحی و روانی بر فراگیران وارد می نماید و مشکالت عدیده
ای را نیز برای خانواده ها به وجود می آورد ] .[2نظام آموزشی کشور ما نیز همانند بسیاری ازکشورهای در حال توسعه یا
توسعه یافته با مسئله افت تحصیلی روبه روست ] .[9مساله شکست و موفقیت تحصیلی سابقه ای طوالنی و نامشخص دارد و
تاریخ آن مقارن با آغاز خواندن و نوشتن بشر است .اما به طور رسمی پس از اجباری شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن
نوزدهم و همگام با تحوالت صنعتی و نیاز به نیروهای تربیت شده و متخصص ،افکار دولت مردان و دستاندرکاران آموزش و
پرورش به مساله پیشرفت و شکست تحصیلی معطوف شده است ].[0
اگرچه برای تبیین مفهوم افت تحصیلی معموالً از تعبیرهای شکست و اتالف تحصیلی استفاده می شود ،اما بیابانگرد ()2021
اظهار می دارد که مفهوم افت تحصیلی صرفاً در مردودی و شرکت در امتحانات مجدد خالصه نمی شود و می تواند شامل هر
دانش آموزی شود که آموخته های آموزشگاهی و پیشرفت او کمتر از توان بالقوه و درحد انتظار اوست ] .[4از نظر امین فر
( )2015اصطالح افت یا اتالف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاددانان گرفته شده؛ او خود آموزش و پرورش را به صنعتی
تشبیه می کند که بخشی از سرمایه و مواد اولیه را که باید به محصول نهایی تبدیل شود تلف می کند و نتیجة مطلوب و مورد
انتظار را به بار نمی آورد ] .[5افت تحصیلی نمودهای گوناگونی دارد ،به گونه ای که سازمان یونسکو مفهوم افت تحصیلی را به
تکرار پایه ،ترک تحصیل زودرس و کاهش کیفیت آموزشی و تحصیلی فراگیران نسبت می دهد ].[1
متاسفانه آموزش ریاضی به عنوان یک مؤ لفه مهم برنامه درسی آموزش و پرورش همواره با دشواری های بیشتری نسبت به
سایر دروس مواجه بوده است .مشکل افت تحصیلی در این درس مشکلی ریشه دار است که از سال های ابتدایی ورود به مدرسه
آغاز می شود؛ طبق نتایج سومین مطالعه بین المللی ریاضی و علوم (تیمز) 2که توسط انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی 9انجام شده است ،دانش آموزان ایرانی عملکرد بسیار ضعیفی در مقایسه با اکثر کشورهای عضو تیمز در ریاضی داشته
اند به طوری که جایگاه ایران در همه ادوار مطالعات تیمز از  2225تا  9112پایین تر از میانگین بین المللی بوده است ] .[2در
آزمون تیمز  9125در رشته ریاضی دانش آموزان پایه چهارم در بین  42کشور در رتبه  49قرار گرفته اند.
باید اذعان کرد که شیوه ها و نگرش های سنتی و معمول رفتار ریاضی افراد؛ خصوصا برای ارزیابی مستقیم مهارتهای سطح
باال در انسان مانند تفکر و سبک شناختی ،نحوه استدالل و درک مفهوم  ،حل مساله و توانایی برقراری ارتباط در درون و برون
عالم ریاضی ،محکوم به شکست است .در این زمینه باید روش هایی نو مبتنی بر تجزیه و تحلیل شناختی رفتار ریاضی فراگیران
ابداع و ایجاد شود .این که در گذشته برخی از پژوهشگران تنها عامل تعیین کننده در آموزش ریاضی را دانش و محتوای
ریاضیات می دانستند ،دیگر به عنوان یک نگرش علمی خریدار ندارد .امروزه سبک های شناختی (یادگیری) فراگیران ،ظرفیت
های عقلی و شیوه پردازش ذهنی اطالعات علمی آنان ،تفاوت های فرهنگی ،قومی ،جنسی ،انگیزشی و عمل یادگیری به مثابه
جریانی فعال از سوی فراگیران و نیز چگونگی شخصیت معلم ،شیوه های آموزشی و مدیریت او در کالس ،نحوه ایجاد ارتباط با
شاگردان ،تعقیب اهداف رفتاری در طرح مباحث علمی و ترتیب ارایه آن ها در کالس و توجه به آمادگیهای روحی ،ذهنی و
مفهومی فراگیران مورد توجه پژوهشگران آموزش ریاضی است .طبعاً این عوامل در رفتار و پیشرفت ریاضی شاگردان و سنجش
آن تاثیر و دخالتی جدی دارند .بهر حال دانش آموزان بسیاری وجود دارند که به دالیل مختلف که البته با توجه به نوع جوامع
متفاوت خواهد بود ،در درس ریاضی با شکست و افت تحصیلی مواجه می شوند که این شکست خود زمینه ساز بسیار از
مشکالت فرهنگی ،روانی ،اقتصادی ،اجتماعی و خانوادگی برای آنان خواهد بود و توجه به اهمیت علل این شکست در آینده
تحصیلی آنان تاثیر مستقیم خواهد گذارد ].[8
)Third International Mathematics and Science Study (TIMSS
)International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA
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از نظر فردی پدیدة افت تحصیلی باعث به وجود آمدن مشکالتی همچون شکست اقتصادی ،ارتباط نامناسب با محیط پیرامون و
کاهش اعتماد به نفس در اجتماع برای فراگیر خواهد شد ] .[2نیکالس )9112( 2معتقد است که دختران بیشتر از پسران علل
شکست و ناکامی های خود را به عوامل درونی نسبت می دهند تا عوامل بیرونی ].[21
پژوهش های زیادی پیرامون عامل های مرتبط با افت تحصیلی انجام شده است و هریک از پژوهشگران عامل های متعددی را
در این زمینه مؤثر دانسته اند ] .[22الوارز ،9کابریرا 0و توماس )9129( 4در مطالعة خود به عواملی نظیر عامل های روانی –
آموزشی ،خانوادگی ،اقتصادی ،سازمانی و اجتماعی به عنوان عوامل دخیل در افت تحصیلی اشاره کرده اند .ابراهیم کافوری،
ملکی و خسروی بابادی ( )2024عوامل فعالیت یادگیری ،راهبردهای یاددهی-یادگیری ،مواد و منابع آموزشی و زمان آموزش را
مهمترین عوامل افت تحصیلی درس ریاضی بیان کرده اند ] .[0باسالندی 5و مک کاج )9111( 1معتقدند که علل عدم موفقیت
تحصیلی به طور اساسی به دو دسته عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد .منظور از عوامل بیرونی عامل هایی است که منشاء آن
در خارج از فرد است ،مثل مسائل خانودگی واجتماعی و عوامل آموزشی .و عوامل درونی بیشتر در ارتباط با ویژگی های فردی
است ] .[20عامل هایی مانند :شرایط اقتصادی ،روانی اجتماعی و مسائل خانوادگی ] ،[24عوامل محیطی ،علمی ،بقا و ادامة
حیات و اجتماعی ] ،[25عامل های دانش آموزی،مدرسه ای و اجتماعی ] ،[21عامل های مدرسه مدار ،خانواده مدار و کودک
مدار ] [22و نیز عوامل درونی آموزش و پرورش ،شرایط و مشخصات نظام ،برنامه های آموزشی و درسی و عوامل بیرونی
آموزش و پرورش ،فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی و روانی جسمانی ] [28در افت تحصیلی مؤثر است.
فولک ) 9110( 2نداشتن آمادگی ،مدیریت ضعیف زمان ،نداشتن انگیزه ،بی عالقگی ،اضطراب امتحان و عادت های بد مطالعه را
از مهمترین عوامل افت تحصیلی درس ریاضی بیان کرده است ] .[22فرانسس و فانی )9114( 8ساختار انعطافناپذیر،
نا کارآمدی معلم ،فقدان تشویق معلمان و مشاوران ،مشکالت خانوادگی و مصرف مواد را ازعوامل افت تحصیلی ریاضی بیان
کرده اند] .[91شکرکن و همکاران ( ) 2022عامل های آموزشی ،مشکالت خانوادگی ،محیطی ،اجتماعی ،رفتاری ،رشدی،
مسایل مربوط به امتحان و کتاب های درسی را در افت تحصیلی موثر دانسته اند].[92
پژوهش نعمت الهی الهرودی ( ) 2028نشان داد که استعداد ،عالقه ،انگیزش ،نگرش ،کم کاری دانش آموز ،ضعف بنیه علمی
دانش آموز ،سواد و شغل والدین ،جو عاطفی خانواده ،وضعیت اقتصادی خانواده ،روش تدریس معلم ،نوع رابطه معلم با دانش
آموز ،سنگینی مطالب درسی ،جو عاطفی کالس ،جمعیت کالس ،ارزشیابی معلم ،کم کاری معلم و امکان استفاده از تک ماده
درسی در افت تحصیلی موثر است].[99
امروزه ارتقای آموزش و پیشگیری از افت تحصیلی ،نگرانی اصلی مدارس و جوامع است .توجه به آموزش و میزان افت تحصیلی
در درس های خاص همچون ریاضی نیازمند پژوهش است .پدیده افت تحصیلی یک پدیده کلی و افت در برخی درسها مثل
ریاضی جزیی از آن است .شکست در درس ریاضی اثرات روحی و روانی زیادی بر دانش آموزان دارد و می تواند موجب بی
انگیزگی ،دلزدگی و ناامیدی و به تبع آن سبب ترک تحصیل و حتی موارد خطرناک تر از قبیل اعتیاد و  ...شود.
با توجه به مطالب ذکر شده ،در این مقاله سعی بر آن است تا عوامل مختلف موثر بر افت تحصیلی شناسایی شود؛ بنابراین ،این
مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که چه عواملی موجب افت تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی در درس ریاضی می
شود؟
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روش پژوهش
2

روش پژوهش ،روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تأویلی است .برای انجام دادن مصاحبه ،شرکت کنندگان با روش نمونه
گیری هدفمند انتخاب شدند .مالک شرکت در مصاحبه ،تمایل معلمان به بیان عقاید خود در زمینه موضوع پژوهش بود .فرآیند
نمونه گیری در جریان مصاحبه با به اشباع رسیدن داده ها متوقف شد ] .[90در نهایت در شانزدهمین مصاحبه (  8معلم زن و
 8معلم مرد) اشباع نظری حاصل شد .میانگین سابقه تدریس معلمان مرد که در مصاحبه شرکت کرده اند 21 ،سال و سابقه
تدریس معلمان زن  91سال است .از میان معلمان مرد 0 ،نفر دارای مدرک کارشناسی و  8نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد
هستند و در میان معلمان زن  4نفر دارای مدرک کارشناسی و  4نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند .برای گردآوری
داده ها ،از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد .با کسب اجازه از مشارکت کنندگان ،مصاحبه ها ضبط شدند .برای تحلیل
داده ها نیز از روش استروبرت و کارپنتر )9122( 9استفاده شد .به این منظور ،مصاحبه های انجام شده ،با دقت به جزئیات
رونویسی و مکتوب شدند و در چند مرحله مورد بازخوانی قرار گرفتند .در جریان بازخوانی ها ،گزاره های اصلی به دست آمدند.
پس از آن مضامین و مقوله های اولیه برای هر گزاره انتخاب شدند و در نهایت مضامین نهایی استخراج گردیدند و مورد تحلیل
قرار گرفتند .یادآور می شود که ضمن اجرای مصاحبه ها ،جهت تأیید روایی و دقت 0تحقیق ،معتبر بودن ،4اطمینان پذیری 5و
قابلیت تأیید 1داده ها مورد بررسی قرار گرفتند .به این ترتیب که یافته ها به شرکت کنندگان ارائه میشدند و نظراتشان
دریافت می شد .جهت حفظ قابلیت تأیید پژوهش ،در تمام مراحل ،مستندات به دست آمده با استفاده ازکسب نظرات مشارکت
کنندگان حفظ شدند که همین مسئله ،اطمینان پذیری داده ها و قابلیت تأیید آنها را امکان پذیر می کند.
یافته ها
در پژوهش حاضر با توجه به مشترکات موجود در بیانات شرکت کنندگان در مصاحبه ها این نتیجه حاصل شده است که عوامل
مختلفی در افت تحصیلی درس ریاضی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر دارند .عوامل موثر بر افت تحصیلی در هفت
دسته عوامل مربوط به معلم ،عوامل مربو ط به دانش آموز ،عوامل مربوط به آموزشگاه ،عوامل مربوط به کتاب درسی ،عوامل
خانوادگی ،عوامل نظام آموزشی و عوامل اجتماعی ارائه شده است .در ادامه هر یک از عوامل ذکر شده با استفاده از روایت های
متناسب ،مورد تحلیل قرار گرفته است.
 .1علل مرتبط با معلم در افت تحصیلی دانش آموزان درس ریاضی
یکی از نکاتی که همه معلمان در مصاحبه به آن اشاره کردند ،نقش مهم معلم در افت تحصیلی دانش آموزان است .معلمان بر
این باورند که اگر آن ها توانمند شوند ،می توان انتظار داشت که افت تحصیلی در بین دانش آموزان کاهش و به تبع آن
موفقیت تحصیلی افزایش یابد .دالیل زیر از فحوای صحبت های معلمان گزارش شده است:
نداشتن مهارت برقراری ارتباط با دانش آموزان :یکی از معلمان مرد در مصاحبه به این نکته اشاره می کرد که «برخی از

معلمان توانایی برقراری ارتباط موثر و سازنده را با دانش آموزان ندارند ،مثالً گاهی می بینیم که برای یک مسئله کوچک،
تنبیهها و جریمه های شدیدی توسط معلمان در نظر گرفته می شود یا گاه ًا مشاهده می شود که برخی از معلمان ،از مشکالت
شخصی دانش آموزان آگاهی ندارند و به همین خاطر با برخورد نامناسب ،دانش آموز را از کالس درس ریاضی طرد می کنند».
عدم تسلط بر درس :تغییرات مداوم کتب درسی به ویژه کتب درسی ریاضی ،این مورد را ضروری ساخته است که معلمان بر
محتوای کتب درسی تسلط کامل داشته باشند و بتوانند هر یک از فعالیت ها ،تمرین ها و مثال های متعدد را حل کنند .یکی
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از معلمان مرد در این رابطه می گوید که «بعضی وقت ها معلمی رو می بینی که اصالً نمی دونه قراره چی درس بده ،همینجور
میره سر کالس و کتاب رو باز می کنه و مستقیم میره سراغ تدریس .این موضوع باعث میشه که تو خیلی از مسئله ها گیر کنه
و دانش آموزا هم متوجه این موضوع میشن و دیگه به معلمشون اعتمادی ندارن .».اگر معلم ،به صورت عمیق بر رشته تعلیمی
خود تسلط نداشته باشد شاگردان نیز عمیق نخواهند شد .معلم برای تسلط بر درس باید در راه باال بردن توان علمی خود
بکوشد .توقف در یک حد از دانش و آگاهی برای معلم نقص بزرگی است ،او باید با زمان و پیشرفت علوم بر دانش خود بیفزاید.
عدم آشنایی با روش های نوین تدریس :استفاده از روش های نوین تدریس عاملی است که در پژوهش های مختلف به عنوان
یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیان شده است .اما متاسفانه بسیاری از معلمان فقط از یک روش برای
تدریس استفاده می کنند و بیشتر زمان کالس را با فعالیت معلم و منفعل بودن دانش آموزان می گذرانند .یکی از معلمان در
این باره می گوید « :خیلی از معلمامون (چه کم سابقه چه با سابقه) خیلی دوست دارن که فقط از یه روش استفاده کنن .میرن

سر کالس ،میگن کتابا رو باز کنین ،مطلب رو توضیح میدن و میگن که بچه برین سراغ تمرینا .فرقی نداره که چه موضوعی یا
چه درسی رو دارن میدن ،فرقی نداره که کالس ریاضی هستن یا کالس فارسی ،همیشه با یه روش هستن .اصالً توجهی ندارن
که بچه ها سبک های مختلف یادگیری دارن ،یا یادگیری هاشون باهم تفاوت داره .اصال توجهی به تفاوت های فردی ندارن.
همین مو ضوع باعث میشه که بچه ها نتونن درس رو خوب یاد بگیرن ،فقط حفظ می کنن و بعد چند روز ،فراموش می کنن».
استفاده نامناسب از ارزشیابی :رویکرد ارزشیابی (به ویژه پس از شروع ارزشیابی کیفی توصیفی) تغییر زیادی داشته است.
امروزه تمام تالش در ارزشیابی بر این است که هر د انش آموز را با خودش مقایسه کنند؛ نه اینکه کل کالس را در یک پیوستار
از ضعیف تا قوی رتبه بندی کنند .در همین رابطه یکی از معلمان زن اشاره می کند که «معلمای زیادی رو میشناسم که هنوز

هم می خوان مثل بیست سال پیش امتحان بگیرن .فقط یه چند تا سوال بنویسن ،همونا رو از کل بچه ها امتحان بگیرن و
بعدش هم به یه دانش آموز بگن قوی و به اون یکی تنبل .یعنی فقط میخوان بچه ها رو با همدیگه مقایسه کنن .این اصالً چیز
خوبی نیست .االن دیگه هدف از ارزشیابی اینه که هر کس رو با خودش مقایسه کنی و مهمتر از اون اینکه به هر دانش آموز
بازخو رد مناسب خودش رو بدی .شاید یه دانش آموز چندتا آزمون بده ولی اون یکی نیازی به چند تا آزمون نداشته باشه و یه
آزمون کافی باشه».
برخی از عوامل دیگر به شرح ذیل می باشند:
نا آشنایی با مراحل رشد کودکان
نداشتن طرح و برنامه درسی

 .2علل مرتبط با کتاب درسی
طبق گفته ه ای معلمان شرکت کننده در مصاحبه یکی از عوامل مهم در افت تحصیلی دانش آموز ،کتاب های درسی هستند.
کتاب های درسی زیر نظر سازمان تالیف و چاپ کتب درسی چاپ می شوند ولی بسیاری از معلمان انتقاداتی را نسبت به این
کتاب ها دارند که بخشی از آن در ادامه این مقاله گزارش می شود.
حجم زیاد مطالب کتاب :همه معلمان شرکت کننده در این پژوهش ،نسبت به حجم زیاد کتاب های درسی در همه پایه ها

انتقاد داشتند .به عنوان نمونه ،یکی از معلمان مرد در این باره می گفت که « :حجم کتابا خیلی زیاده .خیلی خیلی زیاد .البته
شاید این حجم از کتاب واسه م دارس غیردولتی با دانش آموزای کم و اولیای باسواد و پولدار ،حجم زیادی نباشه .ولی چند
سالی که من این کتابای جدید رو درس دادم ،همیشه مشکل تموم کردن کتاب رو داشتم .واقعاً حجم کتابا خیلی زیاده .زیاد
بودن حجمش یه طرف ،فعالیت ها و تمرین های زیادش هم یه طرف .هر صفح ه پر از فعالیت و تمرین و هر تمرین هم دارای
یه نکته جدید که باید تدریس بشه .یعنی نمیشه یه سوال رو حل نکرد تو کالس چون هر سوالی یه نکته جدید داره که تو
فعالیت ها بهش اشاره نشده .حاال همه اینا رو بیاین تو کالس با  41نفر دانش آموز یا کالسی که شش پایه دارن توش درس
میخونن اجرا کنین .خیلی سخت میشه».
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سنگین بودن مطالب کتاب های درسی :برخی از معلمان از سنگین بودن و پیچیدگی مطالب کتب درسی انتقاد داشتند .این
معلمان اعتقاد داشتند که بخشی از افت تحصیلی در دانش آموزان بخاطر مطالبی است که فراتر از سطح رشد شناختی
دانشآموزان است .در این باره یکی از معلمان زن می گوید« :مطالب کتاب واقعا سنگینه .خیلی از مطالب رو دانش آموزا متوجه

نمیشن .شاید تمرینا رو هم حل کنن ،اما واقعیتش اینه که بچه ها فقط حفظ می کنن و حل می کنن .مطالب توی ذهنشون
نمی مونه چون مناسب سن این بچه ها نیست».
عدم جذابیت مطالب درسی :جذاب نبودن مطالب درسی عاملی است که از دیدگاه بسیاری از معلمان عامل افت تحصیلی در
برخی از دانش آموزان است .عقیده این معلمان بر این است که مطالب کتاب برای دانش آموزان جذابیتی ندارد و به همین
خاطر ،دانش آموزان توجه کافی به درس نمی کنند و همین عامل موجب می شود تا درس را خوب یاد نگیرند و دچار افت
تحصیلی شوند .یکی از معلمان مرد در این باره می گوید که «من نمی دونم ،چجوری این مطالب رو برای دانش آموزای ابتدایی

انتخاب کردن .دانش آموزای ابتدایی تو سن بازی هستن .باید مطالبی رو براشون بنویسن و در اختیارشون قرار بدن که بیشتر با
بازی به مفهوم ها برسن .خیلی کم پیش میاد که مطلبی یا صفحه ای باشه که بچه ها با عالقه اون تکلیف رو انجام بدن».
عدم دخالت دبیران و معلمان در تالیف کتب :معلمان شرکت کننده در این پژوهش بیان کرده اند که وقتی از معلمان برای
تالیف کتاب دعوت نمی شود و تقریباً معلمان هیچ نقشی در تالیف کتب درسی ندارند؛ نمی توان انتظار داشت که معلمان هم با
تعهد کامل به اجرای برنامه های درسی بپردازند .یکی از معلمان زن در یکی از مصاحبه ها بیان کرد که «چرا معلما رو تو تالیف

کتاب دخالت نمیدن؟ مگه قرار نیست که معلما این کتابارو درس بدن؟ به نظر من اگه معلما تو تالیف کتاب ها شرکت داشته
باشن ،نسبت به برنامه تعهد پیدا میکنن ،چون این برنامه ها رو واسه خودشون می دونن و شکست برنامه رو مساوی شکست
خودشون می دونن .و از طرف دیگه هم وقتی که معلما حضور نداشته باشن تو تالیف کتاب ،سلیقه های دانش آموزا هم تو
چاپ و تالیف کتاب دخالت داده نمیشه؛ چون معلما نزدیکترین افراد به سلیقه ها و سبک های یادگیری دانش آموزا هستن».
 .3علل مرتبط با دانش آموز
تمامی معلمان شرکت کننده در این پژوهش بیان کرده اند که نقش دانش آموز در افت تحصیلی از تمام عوامل مهم تر است.
این موضوع با یافته های نوین روان شناسی یادگیری هم سازگاری دارد .معلمان اعتقاد دارند که اگر دانش آموزان به خوبی
همکاری کنند ،می توان بسیاری از عوامل افت تحصیلی را خنثی کرد.
عدم برنامه ریزی صحیح :معلمان بیان کرده اند که دانش آموزان برنامه ریزی صحیحی برای زندگی روزانه خود ندارند و
همین موضوع سبب می شود تا نتوانند به خوبی به مرور درس ها و تمرین ها بپردازند .یکی از معلمان در این باره به این
صورت اظهار نظر کرد که «اصالً مشخص نیس بچه ها در طول روز چیکار می کنن .من از بچه ها پرسیدم که چیکار می کنین

بع د از مدرسه ،جواباشون خیلی جالب بود .خیلی از اوقات بچه ها تو فضای مجازی و رسانه ها میگذره .فیلم می بینن ،فوتبال
نگاه می کنن و تو شبکه های مختلف اجتماعی مجازی فعالیت می کنند .بعضی هاشون هم که تو کالسای مختلف زبان و
موسیقی و  ...شرکت می کنن .این موضوع نشون میده که خیلی از انرژی بچه ها صرف کارهایی میشه که گاهاً بدون برنامهست
و به درس بچه ها لطمه میزنه».
تلقین مشکل بودن درس ریاضی :یکی دیگر از مشکالتی که معلمان شرکت کننده در پژوهش و مصاحبه به آن اشاره
کرده اند ،تلقین مشکل بودن درس ریاضی توسط دانش آموزان بود .یکی از معلمان زن شرکت کننده در پژوهش در این باره
میگفت که « من خیلی وقتا دیدم و شنیدم که بچه ها می گفتن که من هر چقدر به این درس گوش بدم هم این درس رو یاد

نمی گیرم .یعنی از همون بدو ورود به کالس و مدرسه خودشون رو ناامید می کنن و تلقین می کنن که من این درسو یاد
نخواهم گرفت .همین موضوع باعث میشه که اصال تالشی هم برای یادگیری این درس نکنن و تو این درس شکست بخورن».
عدم آشنایی با روش صحیح مطالعه درس ریاضی :برخی از معلمان ادعا کردند که یکی از علل افت تحصیلی دانش آموزان
در درس ریاضی این است که دانش آموزان شیوه صحیح مطالعه درس ریاضی را نمی دانند .یکی از معلمان در این رابطه این
چنین اظهار نظر می کرد که « بچه ها شیوه درستی برای خوندن درس ریاضی ندارن .یعنی ریاضی رو همونجوری میخونن که
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فارسی یا هدیه رو تمرین می کنن .بیشتر دنبال حفظ کردن میرن .البته تو این مورد روش تدریس معلم هم خیلی مهمه .یعنی
بعضی وقتا هم تقصیر از معلماست که روش اشتباهی رو برای مطالعه معرفی نمیکنه به دانش آموزان».
برخی از عوامل دیگر به شرح ذیل می باشند:
کم کاری و تالش کم
ترس و اضطراب در درس ریاضی
بی عالقگی به درس و مدرسه

 .4علل مرتبط با خانواده
تمام معلمان شرکت کننده در این پژوهش بیان کرده اند که خانواده یکی دیگر از مهم ترین عواملی است که در افت تحصیلی
دانش آموزان تاثیر بسزایی می گذارد .این معلمان برای این موضوع دالیل مختلفی ذکر کرده اند که در ادامه به توضیح برخی از
آن ها پرداخته می شود.
عدم آشنایی با تغییرات کتب ریاضی :تغییرات مکرر کتب ریاضی در همه پایه ها خصوصاً پایه های ابتدایی که همراه با تغییر
روش و رویکرد نیز می باشد ،موجب شده تا خانواده ها هم نیاز به آموزش داشته باشند .بدیهی است که با توجه به تغییر روش،
اگر خانواده به صورت جدا از روش کتاب آموزش دهند؛ دانش آموز دچار سردرگمی خواهد شد .یکی از معلمان در این باره
چنین بیان می کند که « خیلی از وقتا پیش میاد که من یه درسی رو میدم ولی تو خونه با روش دیگه ای آموزش می دن و

بچه ها می مونن که کدم روش درسته .مثل جمع و تفریق فرآیندی یا ضرب تقسیم فرآیندی که خیلی نسبت به قبل تفاوت
کرده ولی خانواده ها با همون روش قدیم آموزش میدن و یه جوری مانع یادگیری دانش اموزا میشن».
مقایسه فرزند خود با سایر دانش آموزان فقط در نمرات درس ریاضی :نکته ای که برخی از معلمان به آن اشاره کردند این
بود که خانواده های بر طبق یک دیدگاه غلط و قد یمی ،فقط توانایی های مربوط به درس ریاضی فرزند خود را مالک ارزیابی
تحصیلی می دانند و فرزند خود را با دیگران برحسب نمره ریاضی مثایسه می کنند .یکی از معلمان در این باره می گوید که

«خیلی از پدرا یا گاهاً مادرا درس و مدرسه رو فقط کتاب ریاضی می دونن .همین که میان مدرسه فقط از درس ریاضی
بچهشون می پرسن و با بقیه درسا کاری ندارن .بعضی وقت ها پیش اومده که به خاطر ضعف درس ریاضی ،خیلی تحقیر و
تنبیه کردن بچه هاشون رو».
فقر اقتصادی خانواده :فقر اقتصادی یکی از عواملی است که همه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد و آسیب های
اساسی را به همراه دارد .مسئله موفقیت تحصیلی نیز گاهاً تحت تاثیر این امر قرار می گیرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموز بر
اثر فقر اقتصادی آسیب می بیند .یکی از معلمان زن در این باره می گوید که« :من از دوران تدریس خودم یه خاطره ی خیلی

بدی که دارم اینه که دانش آموزی داشتم که استعداد خوبی داشت ولی چون وضعیت اقتصادی خونوادشون زیاد خوب نبود،
خیلی وقتا از مدرسه غیبت می کرد و به خانواده برای کسب درآمد کمک می کرد .همین موضوع باعث شد تا کم کم درسش
هم ضعیف تر بشه و آخرش هم ترک تحصیل کرد .خیلی وقتا هم دیده میشه که بچه هایی که وضعیت مالی بهتری دارن ،تو
کالس های جبرانی و تقویتی شرکت می کنن و نقص های خودشون رو اصالح می کنن ولی دانش آموزایی که وضعیت
اقتصادی خوبی ندارن ،نمی تونن این کارو بکنن و دچار افت تحصیلی میشن».
برخی از عوامل دیگر به شرح ذیل می باشند:
ایجاد استرس و فشار برای یادگیری این درس
تحصیالت پایین برخی از والدین
ممانعت از ادامه تحصیل فرزندان در برخی مدارس روستایی
بی توجهی والدین نسبت به وضعیت تحصیلی دانش آموزان

 .5علل مرتبط با آموزشگاه
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معلمان علل مختلف دیگری را ذکر کرده اند که می توان آن را در علل مرتبط با آموزشگاه جای داد .این علل مستقیماً با محیط
آموزشی و قوانین آموزشی مدرسه مرتبط است .برخی ازاین علل در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد.
تعداد زیاد دانش آموزان :عاملی که بسیاری از معلمان شرکت کننده در پژوهش به عنوان علل افت تحصیلی به آن اشاره
کردند؛ پر جمعیت بودن کالس های درسی و تراکم دانش آموزان بود .پر جمعیت بودن کالس ها باعث می شود تا معلم نتواند
به خوبی به همه دانش آموزان توجه کند .یکی از معلمان خانم در این باره می گوید :کالس ها واقعا پرجمعیته .مخصوصاً

مدارس دولتی در مناطق شهری .بعضی جاها حدود  41نفر رو جمع می کنن تو یه کالس .تقریباً یک دقیقه برای هر نفر .از
طرف دیگه ،سر و صدای  41نفر تو یه کالس باعث میشه که معلم بیشتر حالت مبصر بودن رو داشته باشه تا معلم .یعنی معلما
در بهترین حالت فقط می تونن دانش آموزا رو ساکت کنن چه برسه به اینکه بخوان تکلیفا رو بررسی کنن و بازخورد بدن و
ارزشیابی کنن».
کمبود وسایل و امکانات برای آموزش :تمام معلمان شرکت کننده در پژوهش از کمبود و گاهی فقدان امکانات الزم برای
آموزش از قبیل کیت های ریاضی و  ...انتقاد زیادی داشتند .به عنوان نمونه یکی از معلمان در این باره به ما گفت که:

«امکانات! چیزی که خیلی کم داریم تو مدرسه .درس ریاضی مخصوصاً برای دانش آموزایی که سبک عملی دارن باید به صورت
عملی هم تدریس بشه ولی کجا و با چه وسایلی .اصالً به نظر من باید یه کالس جدا واسه ریاضی داشته باشیم تا معلم بتونه
اونو جوری طراحی و چینش بکنه که دانش آموزا با شور و شوق بیان تو اون کالس .نه اینکه یه کالس یه تخته و ماژیک،
همیشه برای دانش آموزا تکرار بشه .باید یه کالس جدا باشه که ریاضی اونجا تدریس بشه».
تغییر زیاد معلمان :برخی از معلمان از تغییرات مکرر معلمان انتقاد داشتند و این امر را یکی از دالیل افت تحصیلی

دانشآموزان در درس ریاضی عنوان می کردند .برای مثال یکی از معلمان زن در مصاحبه این گونه بیان می کرد که «من فکر
می کنم که باید معلما هر سال با یه گروه از دانش آموزا شروع کنن و سه سال با همون کالس باال برن .مثال ًًیه معلمی پایه اول
و دوم و سوم ،تدریس یه کالس ر و تو سه سال متوالی به عهده داشته باشه .این موضوع به معلمان کمک می کنه تا با شناخت
کامل دانش آ موزا به تدریس بپردازند .البته باید بگیم که این کار هم خطرات خودش رو داره .مثالً اگه یه معلم ضعیف بره سراغ
یه کالس و سه سال تو همون کالس تدریس کنه ،اون موقع کار برای اون کالس خیلی سخت میشه».
برخی از عوامل دیگر به شرح ذیل می باشند:
ناهماهنگی بین مطالب کتاب و امکانات موجود در بسیاری از مدارس
فضای خشک و بی روح کالس ها
جو سازمانی نامناسب

 .6علل مرتبط با نظام آموزشی
معلمان ایرادات متعددی به نظام آموزشی وارد دانسته اند که از نظر آن ها تاثیر زیادی در افت تحصیلی درس ریاضی
دانشآموزان دارد .در ادامه برخی از این عوامل شرح داده خواهد شد:
پایین بودن مالک ارتقا :بسیاری از معلمان عقیده دارند که پایین بودن مالک ارتقای تحصیلی دانش آموزان موجب افت
تحصیلی آن ها می شود .این معلمان عقیده دارند که این موضوع سبب می شود تا دانش آموزان برای یادگیری درس تالش
زیادی نکنند .یکی از معلمان در این باره این گونه اظهار نظر کرد« :در ارزشیابی کیفی همه تالششون اینه که دانش آموز به هر

نحو ممکن قبول شه .به همین خاطر اومدن و گفتن که دانش آموز در صورتی تکرار پایه میشه که نیاز به تالش داشته باشه.
سه گزینه برای قبولی داره و یه گزینه برای تکرار پایه (اونم با موافقت شورای مدرسه و اولیا) .وقتی دانش آموزی می دونه که
آخرش قبول میشه ،طبعاً زیاد تالش نمیکنه و تکرار و تمرین هم نخواهد داشت».
استفاده از یک کتاب مشترک برای تمام دانش آموزان کشور :برخی از معلمان در گفته های خود بیان کرده اند که استفاده
از یک کتاب درسی مشترک برای کل کشور و همه داشن آموزان از مهمترین عوامل افت تحصیلی در بین دانش آموزان است.
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یکی از معلمان مرد در این باره این گونه نظرش را بیان کرد که« :اومدن برا بچه ی تجریش و بچه ی یه روستای دور افتاده که
با زبان فارسی آشنایی نداره و اولیای باسواد هم نداره یه کتاب در نظر گرفتن .واقع ًا کجای زندگی اینا شبیه همه که کتاباشون
باید شبیه هم باشه ،سطح فرهنگی شون ،سطح اقتصادی شون ،وضعیت مدرسه هاشون ،امکانات زندگی شون؟ وقتی هیچ کدوم
از این موارد شبیه هم نیست؛ انصاف نیست که کتاباشون مثه هم باشه .به نظر من باید یه اختیارات ویژه تری به ادارات کل یا
ادارات شهرستان ها بدن».
برخی از عوامل دیگر به شرح ذیل می باشند:
حذف مردودی
کم اهمیت بودن امتحان نوبت اول

 .7علل اجتماعی
تمامی مع لمان شرکت کننده در مصاحبه ها بخشی از دالیل افت تحصیلی دانش آموزان را متوجه جامعه دانسته و بیان کردند
که برخی از عوامل اجتماعی تاثیر بسزایی در افت تحصیلی و شکست دانش آموزان در این زمینه دارد .برخی از این عوامل در
ادامه شرح داده می شوند:
بی توجهی به منزلت اجتماعی معلمان :موضوعی که اکثر معلمان به آن اشاره کرده و آن را علت اصلی افت تحصیلی
دانشآ موزان دانسته اند .این معلمان در مصاحبه های خود بیان کرده اند که نمی توان از معلمی که مشکالت فراوانی دارد و
گاهاً زیر خط فقر قرار دارد ،انتظار تدریس خیلی خوبی داشت .یکی از معلمان در این باره این گونه گفت که « :االن از معلما

چه انتظاری دارن با این وضعیت حقوق ها و نگاه اجتماعی؟ بیشتر معلما االن زیر خط فقرن ،خیلیاشون االن دو سه شیفت کار
می کنن تا فقط بتونن یه زندگی عادی داشته باشن ،از این معلم میشه انتظار یه تدریس ایده آل داشت؟ االن بیشتر معلما
می گن که حقوق ما به اندازه امضای دفتر حضور و غیاب مدرسه ست .این موضوع یعنی اینکه حال آموزش و پرورش ما داره
روز به روز بدتر میشه».
ایجاد دیدگاه درس برتر برای برای ریاضی :برخی از معلمان در اظهارات خود بیان کردند که یکی از دالیل افت تحصیلی
دانش آموزان این است که نوعی تصور قالبی در بین مردم وجود دارد که دانش آموز خوب دانش آموزی است که در درس
ریاضی وضعیت بهتری داشته باشد .همین موضوع سبب می شود تا فشار زیادی روی دانش آموز برای یادگیری این درس ایجاد
شود .یکی از معلمان این گونه بیان می کند که «تو بیشتر فیلم ها و جمع های مختلف ،همیشه صحبت از درس ریاضیه.

دانش آموزی که هنر خوبی داشته باشه ،دانش آموزی که تربیت بدنی خوبی داشته باشه ،دانش آموزی که هدیه ها رو خوب
بدونه ،زیاد به چشم نمیاد ولی دانش آموزی که ریاضی رو خوب بدونه ،خیلی بهش توجه میشه .همین موضوع سبب میشه تا
دانش آموزا –خصوصاً دانش آموزای ضعیف -یه دیدگاه منفی به این درس داشته باشن».
برخی از عوامل دیگر به شرح ذیل می باشند:
ایحاداسترس برای معلم و دانش آموز برای یادگیری این درس
تعطیالت رسمی و غیر رسمی فراوان
بحث و نتیجه گیری

افت تحصیلی ،کاهش عملکرد تحصیلی دانش آ موزان از سطح مطلوب به سطح نامطلوب است .افت تحصیلی در درس ریاضی
پدیده ای است که عوامل مختلفی برآن تاثیر می گذارند و از طرفی نتایج مختلفی نیز دارد .تحقیق های متعددی نشان داده
است که عوامل مختلفی بر افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی تاثیر می گذارد نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که
یکی از این عوامل مؤثر ،معلم است .برخی از ویژگی های معلم که بر افت تحصیلی درس ریاضی تاثیر می گذارند شامل:
نداشتن مهارت برقراری ارتباط با دانش آموزان ،عدم تسلط بر درس ،عدم آشنایی با روش های نوین تدریس ،استفاده نامناسب
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از ارزشیابی ،نا آشنایی با مراحل رشد کودکان و نداشتن طرح و برنامه درسی است .این یافته با نتایج پژوهش های ]،[95
] [ 0] ،[94] ،[29] ،[20] ،[99] ،[22و ] [91هم سو و هم راستا است .پیری و محمودی بردزردی ( )2024معتقدند که نیروی
انسانی مهم ترین عامل سازمانی است ،زیرا اگر تمام شرایط فراهم باشد اما نیروی انسانی کارآمد در اختیار نباشد باعث به هدر
رفتن منابع دیگر می شود .به نظر شرکت کنندگان در پژوهش :توانمندسازی معلم ،گزینش دقیق ،بررسی مستمر عملکرد
دبیران ،استقرار نظام ارزیابی کارآمد ،فراهم کردن شرایط ارتقای حرفه ای معلمان ،تقویت گروه های آموزشی و انجمن های
علمی و آشنا نمودن دبیران با الگوهای تربیتی بومی و مناسب از جمله عواملی هستند که در تأمین ،تربیت و نگهداری نیروی
انسانی متخصص مؤثرند .آنان همچنین عقیده دارند که نبود ارتباط عاطفی صحیح بین دانش آموز و معلم ،ناتوانی در جذب و
عالقه مندسازی دانش آموزان به تحصیل و ناکافی بودن دانش ارتباطی و عاطفی دبیر از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی هستند.
افزون بر موارد ذکر شده می توان گفت که توانایی دانش آموزان کشور ما در سطوح باالی یادگیری و به ویژه مهارت های
عملکردی و فرایندی در مقایسه با دانش آموزان کشورهای دیگر بسیار کمتر است .این ضعف ،بیشتر ،از روش های نامناسب
آموزشی ناشی می شود که عمالً دانش آموزان را به سوی یادگیری های حافظه پرور سوق می دهد .توار و سیمون ()9111
عقیده دارند که یکی از عوامل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی استفاده از روش های تدریس نامناسب است ].[92
یکی دیگر از عواملی که بر افت تحصیلی دانش آموز تاثیر می گذارد کتب درسی است است .برخی از ویژگی های کتاب درسی
که بر افت تحصیلی درس ریاضی تاثیر می گذارند شامل ،حجم زیاد مطالب کتاب ،سنگین بودن مطالب کتاب های درسی،
عدم جذابیت مطالب درسی ،عدم دخالت دبیران و معلمان در تالیف کتب و تغییرات متعدد کتاب های درسی است .این یافته با
نتیجه پژوهش های ] [0و ] [98هم راستا ست .ابراهیم کافوری و همکاران ( )2024در پژوهش خود نشان دادند که محتوای
برنامه درسی با توجه به میزان تناسب ان با توانایی های دانش آموزان و همچنین میزان رعایت اصول سازماندهی عمودی و
افقی بر افت تحصیلی دانش اموزان تاثیر می گذارد .بر اساس پژوهش احمدوند ( )9112نحوه ی سازماندهی کتب درسی ،با
افت تحصیلی رابطه معنادار دارد .یعنی هرچه سازماندهی کتب درسی مناسب تر باشد ،افت تحصیلی کمتر خواهد بود.
یکی از عواملی که بر افت تحصیلی دانش آموز تاثیر می گذارد ،خودِ دانش آموز است .برخی از ویژگی های دانش آموز که بر
افت تحصیلی درس ریاضی تاثیر می گذارند شامل عدم برنامه ریزی صحیح ،تلقین مشکل بودن درس ریاضی ،عدم آشنایی با
روش صحیح مطالعه درس ریاضی ،کم کاری و تالش کم ،ترس و اضطراب در درس ریاضی و بی عالقگی به درس و مدرسه
است .این یافته با نتایج پژوهش های ] [99] ،[22] ،[95و ] [20هم سو است .الهرودی ( )2028در پژوهش خود نشان داد که
بین عالقه ،انگیزش ،نگرش ،کم کاری دانش آموز ،ضعف بنیه علمی و افت تحصیلی درس ریاضی رابطه معناداری وجود دارد.
یکی دیگر از عواملی که بر افت تحصیلی دانش آموز تاثیر می گذارد ،خانواده است .برخی از ویژگی های خانواده که بر افت
تحصیلی درس ریاضی تاثیر می گذارند شامل عدم آشنایی با تغییرات کتب ریاضی ،مقایسه فرزند خود با سایر دانش آموزان
فقط در نمرات درس ریاضی ،فقر اقتصادی خانواده ،ایجاد استرس و فشار برای یادگیری این درس ،تحصیالت پایین برخی از
والدین ،ممانعت از ادامه تحصیل فرزندان در برخی مدارس روستایی و بی توجهی والدین نسبت به وضعیت تحصیلی
دانشآموزان است .این یافته با نتایج پژوهش های ] [20] ،[99] ،[22] ،[95و ][91هم سو و هم راستا است .پیری و محمودی
بردزردی ( )2024در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مسائل اجتماعی و فرهنگی ،شامل پرجمعیت بودن خانواده ،فقدان
یکی از والدین یا هر دوی آن ها ،تضاد والدین و درگیری های خانوادگی ،روابط نامناسب والدین با یکدیگر ،درهم ریختگی
خانواده ،دوستان ناباب یا معاشرت های نادرست ،انحرافات اجتماعی ،مهاجرت از روستا به شهر و ناآشنایی با مسائل و معضالت
شهری ،طالق ،اعتیاد ،آداب و رسوم سنتی ناکارآمد ،بی سوادی و کم سوادی والدین ،فراهم نبودن امکانات رفاهی و تفریحی در
افت تحصیلی مؤثرند .بارینگتون و هندریکس ( ) 2028در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که موقعیت اقتصادی و اجتماعی
خانواده ،انسجام خانوادگی و میزان تحریک خانواده بر افت تحصیلی درس ریاضی موثر هستند ].[92
یکی دیگر از عواملی که بر افت تحصیلی دانش آموز تاثیر می گذارد ،آموزشگاه است .برخی از ویژگی های محیط آموزشگاه که
بر افت تحصیلی درس ریاضی تاثیر می گذارند شامل تعداد زیاد دانش آموزان ،کمبود وسایل و امکانات برای آموزش ،تغییر زیاد
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معلمان ،ناهماهنگی بین مطالب کتاب و امکانات موجود در بسیاری از مدارس ،فضای خشک و بی روح کالس ها و جو سازمانی
نامناسب است .ابراهیم کافوری و همکاران ( ) 2024در پژوهش خود نشان دادند که میزان استفاده از امکانات و وسایل کمک
آموزشی نظیر کامپیوتر ،فیلم های آموزشی و  ...بر افت تحصیلی تاثیر می گذارند .یکی از نتایج تحقیق دفتر منطقه ای یونسکو
در آسیا و اقیانوسیه حاکی از این بود که فقدان وسایل کمک آموزشی مناسب از مهمترین عوامل مردودی و عقب ماندگی
تحصیلی دانش آموزان این منطقه بود .پیری و محمودی بردزردی ( )2024ناکافی بودن فضاهای آموزشی ،کمبود امکانات و
تجهیزات ،نابرابری در توزیع آ نها و محدودیت در دسترسی به محیط های آموزشی را از جمله عواملی می دانند که باعث افت
تحصیلی می شوند .همچنین ابراهیم کافوری و همکاران ( )2024در پژوهش خود نشان دادند که میزان تناسب تعداد
دانش آموزان و مساحت کالس و شرایط فیزیکی محیط آموزشی بر افت تحصیلی تاثیر می گذارد.
از عوامل مؤثر دیگر که بر افت تحصیلی دانش آموز تاثیر می گذارد ،نظام آموزشی است .برخی از ویژگی های نظام آموزشی
که بر افت تحصیلی درس ریاضی تاثیر می گذارند شامل پایین بودن مالک ارتقا ،استفاده از یک کتاب مشترک برای تمام
دانشآموزان کشور ،حذف مردودی و کم اهمیت بودن امتحان نوبت اول است .پیری و محمودی بردزردی ( )2024ناهماهنگی
بین عوامل اجرایی و دبیران ،تداخل وظایف ،نامناسب بودن مقررات آموزشی ،ضعف قوانین انضباطی ،عدم ضمانت اجرایی
قوانین و ابالغ نکردن بموقع آن ها نامناسب را از مهمترین عوامل افت تحصیلی می دانند.
یکی دیگر از عواملی که بر افت تحصیلی دانش آموز تاثیر می گذارد محیط اجتماعی است .برخی از ویژگی های محیط
اجتماعی که بر افت تحصیلی درس ریاضی تاثیر می گذارند شامل بی توجهی به منزلت اجتماعی معلمان ،ایجاد دیدگاه درس
برتر برای برای ریاضی ،ایجاد استرس برای معلم و دانش آموز برای یادگیری این درس و تعطیالت رسمی و غیر رسمی فراوان
است .پیری و محمودی بردزردی ( )2024نیز وضعیت اقتصادی نامناسب معلمان را یکی از دالیل افت تحصیلی اعالم می کند.
با توجه به یافته های این پژوهش ،پیشنهاد های زیر برای ارتقای کمی و کیفی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در درس ریاضی
در تمام مدارس بویژه در مدارس ابتدایی ارائه می شود:
 .2توجه ویژه به انتخاب معلم و برنامه های درسی مراکز تربیت معلم برای تربیت معلمانی توانمند ،فعال و عالقمند به نوآوری
در تدریس و استفاده از روش های مختلف تدریس.
 .9آشناسازی معلمان با آخرین یافته های روان شناسی و تغییرات کتاب های درسی و روش های تدریس مناسب.
 .0باال بردن منزلت اجتماعی معلمان در همه زمینه ها.
 .4ایجاد ارتباط عمیق بین خانواده ومدرسه و معلم.
 .5ایجاد فضایی جذاب و دلنشین برای دانش آموزان در کالس درس ریاضی.
 .1دخالت دادن نظر معلمان در فرآیند تالیف کتب درسی به گونه ای رسمی و نه بصورت نمادین و شعاری.
 .2تالیف کتب مناسب برای دانش آموزان با توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی و شخصیتی و  ...مختلف در همه مناطق
کشور.
 .8ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان برای یادگیری درس ریاضی.
 .2توجه به نقش بی بدیل مشاوران مدارس در امر ایجاد انگیزه و شناخت مشکالت فردی دانش آموزان.
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