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مقدمه

نگرانی اصلی معلمان یادگیری فراگیران است و آنها برای بهبود فرصتهای یادگیری اثربخش در
کالسهای درس ریاضیشــان تالش مینمایند (مکدانف ،چیزمن و فرگوســن .)2012 ،1واضح است
کــه معلمان نقش اصلــی را در بهبود یادگیری ایفا مینمایند (ســالیون و مکدانف .)2002 ،2در فرایند
بررسی و پژوهش در مورد یادگیری ،بهویژه پژوهش در مورد یادگیری ریاضی ،توسعة ایدههای بنیادی
در مورد یادگیری را در مدنظر اســت و پژوهش در مورد ایدههای بنیادی در تدریس ریاضی نیز تحت
تأثیــر پژوهش در مورد تدریــس اثربخش ریاضیات قرار دارد .برخــی از پژوهشها در مورد آموزش
ریاضی ،در سالهای اخیر ،ناشی از نگرانی در مورد پیشرفت فراگیران در ریاضیات بوده است (کارول،3
 )2011و در پاســخ و واکنش به همین نگرانیها بوده که به معلمان توجه مجدد شــده اســت؛ از جمله
اینکه اثربخشی معلمان زیر ذرهبین قرار گرفته ،بازسازی و بهسازی استانداردهای تدریس مورد توجه
واقع شــده و رشد حرفهای معلمان مورد بازاندیشی قرار گرفته است (انجمن معلمان ریاضی استرالیا
[2000 ،4]AAMT؛ زاسالوسکی ،چمپمن و لیکین .)2003 ،5مدرسان ریاضی اثربخش کسانی هستند که
دستیابی به اهدافی مشخص را در نظر میگیرند و از دانش و مهارتهای موردنیاز جهت دستیابی به
این اهداف نیز برخوردارند .این معلمان از ابزار مهمی به نام «تدریس اثربخش» بهمنظور تحقق هرچه
بیشتر اهداف آموزش و توسعة یادگیری در فراگیران بهره میگیرند .پس معلمان اثربخش کسانی هستند
که با دانش و مهارتهای مورد نظر را ،جهت دســتیابی به اهداف مشــخص دارند و آن را در زمان
مناسب و به شیوة مطلوب و مورد انتظار به کار میگیرند .طبق نظر میدل ،1982( 6به نقل از آندرسون،7
 )2004برخورداری از دانش و مهارتهای مختلف شایستگی یا صالحیت معلمان را همراه میآورد.
نگرانی گســتردهای برای تدریس اثربخــش ریاضی وجود دارد (انجمن معلمان ریاضی اســترالیا
[2006 ،]AAMT؛ شورای ملی معلمان ریاضی [ .)2000 ،8]NCTMپژوهشهای منتشرشده شیوهها و
تکنیکهای معلمان اثربخش ریاضی را گزارش نمودهاند (مکدانف وکالرک2003 ،9؛ موییر)2007 ،10
که عبارت اســت از داشــتن تمرکز ریاضی روشن و واضح ،تفکر عملی بهجای تفکر رویهای ،تأکید و
ارتقای معانی و اتصاالت ،کاربرد تکالیف بازپاسخ ،و تدارک استقالل و خودمختاری برای فراگیران در
توسعه و بحث روشها و ایدههایشان .پژوهشهای اخیر در مورد معلمان اثربخش در ریاضیات نشان
داده اســت که تفاوت مهمی میان معلمان وجود دارد .ســالیون و مکدانف ( )2002شــواهدی را ارائه
نمودند که بیانگر این است که فراگیرانی با پیشینههای مشابه ،تجربیات آشکارا متفاوتی در مدرسه دارند.
تجربیات متفاوت میتواند تنها به تفاوت میان معلمان نسبت داده شوند .نتایج مشابهی توسط سیمون،
ویرگونــا و کورنیل )2001( 11گزارش شــده بود که آنها دریافتند تفــاوت زیادی در مدارس ،کالس به
کالس ،و بین مدارس در پیشرفت فراگیران وجود دارد .این یافتهها نشان میدهد که فرد معلم است که
این تفاوتها را ایجاد مینماید .تمرکز فزاینده روی توســعة تواناییهای معلمان برای دادن بهرهوری
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با باالترین کیفیت به فراگیران بدین معناســت که باید به این موضوع که معلمان چه نشانگرهایی را در
تدریس اثربخش ریاضی در زمان توجه به تفاوتهای میان معلمان به کار میگیرند توجه خاص شود.
پژوهشگران درصدد به کسب اطالعاتی در مورد اینکه معلمان اثربخش ریاضی چه کارهایی در کالس
درسشــان انجام میدهند هستند (آسکیو ،براون ،رودز ،ویلیام و جانسون1997 ،12؛ رینولدز و مویجز،13
 )1999و بیشتر در مورد اینکه معلمان ریاضی چه چیزی باید بدانند تا پیوسته معلمانی اثربخش باشند
بحث نمودهاند (فنما ،کارپنتر ،فرانک ،لیوای و ایمپسون2000 ،14؛ الوری .)2002 ،15پژوهشی در مورد
«معلمان اثربخش نیومرســی در مدارس ابتدایی انگلستان» (آسکیو و همکاران ،)1997 ،طراحی شده
بود ،نشان داد که شناسایی جنبههایی از دانش محتوایی موضوعی معلمان که تفاوت مهمی در یادگیری
فراگیران ایجاد مینماید ،مشکل میباشد .همچنین شناسایی سطوح شایستگی و سالست و روانیشان،
با اینکه معلمان میتوانســتند ایدههایشــان را در این زمینه فهرســت نمایند ،آســان نبود .اکثر معلمان
اثربخــش تمایــل و گرایش به ارائة درک عمیقتر از ارتباطات میــان مفاهیم متفاوت دارند و میتوانند
معنا و مفاهیم و ارائههای متنوع را فراهم نمایند .این توانایی مربوط به سطوح شایستگی و صالحیت
رســمی نیســت ،اما ماهیت دانش در مورد موضوع مهم است .پژوهشگران پیشنهاد نمودند که معلمان
ممکن است به توسعة درک کاملتر ،عمیقتر و مرتبطتر ریاضیات نیاز داشته باشند (آسکیو و همکاران،
 .)1997رینولــدز و مویجــز ( )1999پژوهشــی در مورد معلمان اثربخش در مــدارس ایاالتمتحده و
انگلیــس انجام دادهاند .آنها در ایاالتمتحده فراهم نمودن فرصتهای باال برای یادگیری ،جهتدهی
علمــی از ســوی معلم ،مدیریت مؤثر کالس درس ،تناســب زیاد در تدریس بــه کل کالس و تدریس
تعاملی باال را بهعنوان مهمترین ویژگی تدریس اثربخش مشخص نمودند ،اما پژوهش آنان در انگلیس
نشــان داد که تدارک ساختار واضح برای درس ،تکرار و تمرین دانش و مهارتهای موجود ،و کاربرد
تنوعــی از فعالیتهــا در یک موضوع ،و همچنین اهمیت آنها در یادگیری مؤثر ریاضی نشــانگرهای
تدریس اثربخش است .فرایندهای کالس درس با فعالیتهای پایینی از جمله تأکید زیاد روی کارهای
تکراری ،پراکنده و سالســت و روانی بســیار کم در محاسبات ذهنی در ارتباط است .کرینر ،کییران و
شافنسی )2013( 16معتقدند با وجود تالشها و ادعاهای پیدرپی در مورد اهمیت نقش معلم در بهبود
فراینــد تدریــس و یادگیری ،معلمان ریاضی هنوز هم کموبیش ،بهعنوان اســتفادهکنندگان منفعل نتایج
تحقیقات آموزشــی ،و گاهی ابزارهایی برای کمک به تولید دانش ،دیده میشــوند .از گذشــته تاکنون
نظریهپردازان و پژوهشگران متعددی در زمینة یادگیری ریاضی و عوامل اثرگذار بر آن به نظریهپردازی
و مطالعه پرداختهاند .یافتههای پژوهش کیامنش ( ،)1377در مطالعات تیمز نشان از وضعیت نامناسب
دانشآموزان ایرانی دارد .او علت مشــکل را در روشهای تدریس معلمان گزارش کرده است .کریمی
( )1384در تحلیل نتایج مربوط به وضعیت عملکرد دانشآموزان ایرانی در مطالعة تطبیقی (پایة چهارم
ابتدایی) ،به لزوم تجدیدنظر در فرایند یاددهی -یادگیری ،روشهای تدریس و شایستگیهای حرفهای
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معلمان اشــاره میکند .نکتة قابلتوجــه اینکه ،ارائة درس ،بهعنوان یکــی از اصلیترین ابعاد تدریس
اثربخش ،واجد نشــانگرها و ویژگیهای مختلفی اســت .بررسی پژوهشهای انجامشده نیز گویای آن
است که شاخصهای مختلفی بهعنوان نشانگرهای تدریس اثربخش مورد توجه قرارگرفته است.
در کشور ما آموزش ریاضی با دو ضعف بنیادی روبهروست .نخست آنکه رشتة «آموزش ریاضی»
هنوز جایگاه آکادمیک خود را در مراکز آموزش عالی کشور پیدا نکرده است ،بهطوریکه این رشته فقط
در چهار دانشگاه و آن هم در مقطع ارشد ارائه شده است؛ دیگر آنکه رشتة مذکور از زیرمجموعههای
گــروه علــوم پایه و گروه ریاضی اســت بدین معنا کــه گروههای علوم تربیتی دخالــت کمتری در این
حوزه دارند که شــاید این موارد از علل اصلی افت کیفیت آموزش ریاضی در کشــور باشد .ریاضیات
امروز ،فناوری و توسعة فردا را پی میریزد لذا ما از یک سو باید جایگاه فعلی ریاضی و جایگاه خود
در ریاضیــات را ارزیابــی کنیم و به چالشهای آینده بنگریم و از ســوی دیگر بــه روابط ریاضیات با
کاربردهای آن نظر بیفکنیم ،به مســائل آموزش ریاضی توجه کنیم و تدابیری در زمینة شــرکت جدیتر
جهان سوم در فعالیتهای ریاضی بیندیشیم.
اطالع و آگاهی از اثربخش بودن تدریس معلمان ریاضی میتواند گامی اساســی در راســتای رشد
حرفــهای معلمــان و در نتیجه اصالح و بهبود یادگیــری ریاضی در جامعه گردد و دســتیابی به این
مهم ،مســتلزم بهکارگیری ابزارهای معتبر ســنجش تدریس اثربخش است .لذا با توجه به جایگاهی که
ریاضیــات در آموزشوپرورش دارد ،پرداختن به این موضــوع و ارزیابی معیارهای تدریس اثربخش
ریاضیات ،پیش از هر چیز ،در یافتن کمبودها و جبران نواقص آموزش ریاضیات مؤثر اســت ،چراکه
این امر ،تصویری نسبت ًا جامع از کیفیت آموزشی ریاضی ارائه میدهد و منجر به تقویت نقاط قوت و
رفع نقاط ضعف موجود در کیفیت تدریس ریاضیات خواهد شــد .به دنبال این امر ،آموزشوپرورش
میتواند در برنامهریزی دورههای آموزش ضمنخدمت به طرز مؤثرتری عمل نموده و نیازهای واقعی
معلمان ریاضی را در این زمینه بهگونهای مطلوب پیشبینی کند.
پژوهش حاضر بر آن است تا نشان دهد که آموزش ریاضی در کشور صرفنظر از جنس دانشآموزان
و نوع مراکز آموزشی آنها اعم از دولتی و تیزهوشان با چالشهای اساسی روبهروست .بهطوریکه عدم
کاربســت نشانگرهای تدریس توسط همکاران مدرس ریاضی باعث شده است دانشآموزان بهمنظور
رفع نواقص آموزشی موجود ،به معلمان و آموزشگاههای خصوصی روی آورند.
تدریس خصوصی ،پدیدهای است با سابقة طوالنی که ریشه در بسیاری از فرهنگها دارد .در چند
دهة اخیر با دســتیابی بیشــتر مردم به آموزش ،تدریس خصوصی به یک پدید نسبت ًا فراگیر بدل شده
اســت .تاپینگ ،)2000( 17تدریس خصوصی را اینگونه تعریف میکند" :کســانی که معلمان حرفهای
نیســتند ولی افراد دیگــر را کمک و حمایت میکنند تا چیزی را به شــیوهای تعاملی ،هدفمند و منظم
بیاموزنــد .ماریموتو 18و همکاران ( )1991تدریس خصوصــی را بهعنوان«فعالیتهای یادگیری برای
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دانشآموزان مدارس رســمی در خارج از برنامة آموزشــی منظم مدرسه که ممکن است با اخذ شهریه
و یا رایگان بهعنوان یک خدمت اجتماعی ارائه شود» تعریف میکنند .از دیدگاه فوندن 19عوامل مؤثر
بر تقاضا برای تدریس خصوصی عبارتاند از جایابی در مراکز آموزشــی معتبر و مشهور ،فرایندهای
یاددهی-یادگیری غیراثربخش ،حجم زیاد کالسها و فشار همتایان .از طرف دیگر ،عواملی مانند حقوق
و منزلت پایین ،شهرت و معروفیت معلم و فشار همگنان بر عرضة تدریس خصوصی از جانب مدرسان
تأثیر دارد (فوندن .)2002 ،در تدریس خصوصی تالش بر این است که تا ضعف آموزش نظام رسمی
از بین برداشــته شود (معدندار آرانی .)1392 ،یافتههای پژوهش شــیراوند ،معدندار آرانی و نیکپی
( )1396نشــان داد که عواملــی همچون یادگیری بهتر دروس ،افزایش نمرة کالســی و توصیة والدین
بیشــترین نقش را در شــرکت فراگیران در کالسهای خصوصی داشته است .لذا پژوهش حاضر بر آن
است تا ضمن بررسی میزان بهکارگیری نشانگرهای تدریس اثربخش توسط دبیران ریاضی در هر یک
از مراکز آموزشی تیزهوشان و دولتی پسرانه و دخترانة مدارس شاخص اصفهان ،به بررسی آماری این
یافتهها پرداخته و این اطالعات را به تفکیک رشــتة دانشآموزان (ریاضی و تجربی) و به تفکیک نوع
مدرسه آنها (تیزهوشان ،دولتی) و جنسیت دانشآموزان ارائه دهد.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در استانداردهای انجمن معلمان ریاضی استرالیا ( )AAMTبرای تعالی آموزش ریاضی در مدارس
ذکرشــده ،مدارس مؤثر در صورتی مؤثرند که معلمان ریاضی اثربخش داشــته باشند ( ،2006ص.)5 .
ازآنجاکه اصطالح «اثربخش» به شیوههای مختلف در ادبیات تحقیق در دهههای گذشته مورد استفاده
قرار گرفته است ،الزم است مشخص شود که این اصطالح در این پژوهش چگونه استفاده شده است.
به عقیده اســتنفورد )2001( 20اثربخشی معلم به میزان و درجهای است که معلم بتواند اثرات مطلوب
و دلخواه را بر فراگیران بگذارد .بهعبارتدیگر ،اثربخشــی معلم مقدار و میزانی اســت که فراگیران در
مواجهه با ناســازگاری ،تعهد و انعطافپذیری را کسب و آشکار نمایند .بهطورکلی ،از لحاظ آموزش
ریاضیات ،بهترین شــیوه معمو ًال بهعنوان اســتراتژی تدریس شناخته میشــود اگر نتایج مورد نظر را
ایجاد و درک فراگیران را عمیق کند (اســتنفورد .)2001 ،به عقیده الرسون )2002( 21معلمان اثربخش
ریاضی معمو ًال به ســمت کشف دانشآموز یا روشهای هدایتشــده توسط معلم تمایل دارند .طبق
نظریهای اینگوارســون ،بیویس ،بیشاپ ،پک و الزورث )2004( 22عوامل اصلی مؤثر بر نتایج یادگیری
دانشآموزان در ریاضی شــرایط مدرســه ،شرایط معلم (تجربیات و رشــد حرفهای) ،معلمان توانمند
(دانش ،عقاید و درک آنان) و شــیوة معلم میباشــد .پوزامنتیر و اســتپلمان )1999( 23بیان نمودند که
معلمان اثربخش ریاضی دارای طیف گستردهای از راهبردهای تدریس خاص برای همه هستند .معلم
از متغیرهایی مانند بیان روشن ،استفاده از روشهای آموزشی متنوع ،تسلط بر موضوع درس و داشتن
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رابطة خوب با دانشــجو وضعیتی را به وجود میآورد که باعث تســهیل در یادگیری میشود .صمیمت
مدرس ،رفتار گرم و احترامی که برای شــخصیت دانشــجو قائل میشــود ،میتواند تدریس را مؤثرتر
ســازد (محمدی خانقاه و حســینزاده .)1394 ،تیلور ،میدلتون و نپیر ،)1990( 24مهمترین مهارتهای
معلمــان را طرح درس بهگونهای که تفاوتهای فردی را در نظر گرفته باشــد ،ارتباط با دانشآموزان،
عالقــه به تدریس و یادگیری و موضوع تدریس ،و کمک به دانشآموزان برای تقویت خودآگاهی بیان
نمودهاند.
پژوهشها نشان داده است که ویژگی معلم ریاضی اثربخش بیشتر مربوط به کسانی است که فراگیران
را درگیر مینمایند .بعد از همه ،تدریس اثربخش انعکاسدهندة یادگیری اثربخش اســت .پوزمنتیر و
استپلمان ( )1999گزارش دادند که معلمان ریاضی اثربخش به رشد نگرش مثبت فراگیرانشان از طریق
توجه به احساســات آنها ،ارزش گذاشــتن به مشارکت هر فراگیر ،شــناخت نیازهای فراگیران برای
موفقیــت ،درگیــر نمودن فراگیران در یادگیری خود ،و ایجاد هیجان و عالقه در آنها ،به ریاضی کمک
مینمایند .عبدالهی ،دادجوی توکلی و یوسلیانی ( )1392پیشنیازهای معلم ،ویژگیهای شخصی معلم،
برنامهریزی و آمادگی ،مدیریت و ســازماندهی کالس درس ،آموزش یا تدریس ،نظارت بر پیشــرفت
و توان دانشآموزان و مســئولیتهای حرفهای را بهعنوان شایســتگیهای حرفهای معلمان اثربخش
شناســایی نمودند .اســترانگ ،)2002( 25مهارتهای معلمــان اثربخش را دانش ،مهــارت و گرایش
برشــمرد .دانیل ســون )2007( 26ویژگیهای تدریس اثربخش را مســئولیتهای حرفهای ،مدیریت و
سازماندهی کالس درس ،آموزش یا تدریس ،نظارت و کنترل بر پیشرفت دانشآموزان ،پیشنیازهای
تدریس مؤثر ،برنامهریزی و آمادگی و ویژگیهای شــخصی معلم عنوان نموده اســت .محققان نشــان
دادهاند که بهترین معلمان معمو ًال اشتیاق و حرارت فراوان در تدریس خود دارند ،نسبت به پیشرفت
تکتک دانشآموزان حســاس هســتند ،روابط مثبت ،انگیزش باال و تعهد زیاد دارند (ایاسآرسی،27
 .)2010الیوت )2010( 28نیز نشان داد که از بین ویژگیهای معلمان ،حرفهای بودن آنان نقش عمدهای
در مؤثر بودنشان در کالس درس دارد.
امــروزه آموزش اثربخش ،از موضوعــات مورد توجه در تحقیقات مربوط بــه رویکردهای نوین
در آموزش ،اســت .کورپرشوک ،هارمس ،بویر ،کوجیک و دوالرد )2014( 29دریافتند که معلمان نقش
کلیــدی در آمــوزش مؤثر دارند و مدیریــت اثربخش کالس ابزاری برای آموزش اثربخش میباشــد.
پژوهش موســوی ( )1390نشان داد میزان بهکارگیری مؤلفههای تدریس اثربخش توسط دبیران باالتر
از ســطح متوســط اســت .نتایج پژوهش رفیعپور و گویا ( )1389نشــان داد معلمان ریاضی ،عملکرد
دانشآموزان نوعی ایرانی را در حل مســائلی مشــابه مســائل پیزا که ویژگی آنها زمینهمدار بودن و
مدلسازی مسائل واقعی است ،ضعیف پیشبینی کردند .پژوهش بیرمی و لیاقتدار ( )1388بیان میکند
که کیفیت تدریس درس ریاضی پایة چهارم از وضعیت مطلوب برخوردار نیست.
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سؤالهای پژوهش
 .1دبیران ریاضی دبیرستانهای «پسرانة تیزهوشان» تا چه میزان نشانگرهای تدریس اثربخش را به
کار میبرند؟
 .2دبیران ریاضی دبیرستانهای «پسرانة دولتی» تا چه میزان نشانگرهای تدریس اثربخش را به کار
میبرند؟
 .3دبیران ریاضی دبیرستانهای «دخترانة دولتی» تا چه میزان نشانگرهای تدریس اثربخش را به کار
میبرند؟
 .4آیا بین نظرات دانشآموزان در خصوص میزان کاربســت نشانگرهای تدریس اثربخش در درس
ریاضی به تفکیک جنسیت و رشتة تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی در دبیرستانهای تیزهوشان و دولتی شهر اصفهان از منظر دانشآموزان

روش

تحقیق حاضر از نوع توصیفی -پیمایشــی بوده اســت .جامعة آماری پژوهش شــامل دانشآموزان دورة
پیشدانشگاهی است که با روش نمونهگیری هدفمند ،مدارس دخترانه و پسرانه شاخص از بین نواحی اصفهان
برگزیده شده و تعداد  180نفر دانشآموز بهصورت تصادفی بهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند .ابزار اصلی
جمعآوری دادهها پرســشنامة  9مؤلفهای و  49گویهای (پرســشنامة ارزیابی درس [ )2008 ،30]CEQو دو
پرسش بازپاسخ بوده است .تناظر  49گویهای پرسشنامه با مؤلفههای اصلی پژوهش به شرح جدول زیر است:
جدول  .1تناظر  49گویهای پرسشنامه با مؤلفههای اصلی

مؤلفههای اصلی

شماره گویههای پرسشنامه

1

فهم مفاهیم اساسی و اصلی

5 ،4 ،3 ،2 ،1

2

ارتباط درس با نیازهای جامعه

10 ،9 ،8 ،7 ،6

3

تضارب افکار

16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11

4

یادگیری فعال

21 ،20 ،19 ،18 ،17

5

ارتباط معلم و شاگرد

26 ،25 ،24 ،23 ،22

6

انگیزش

7

طراحی و سازماندهی درس

8

انعطافپذیری

44 ،43 ،42 ،41 ،40

9

ارزشیابی

49 ،48 ،47 ،46 ،45

32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27
39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33
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در ضمن برای تأمین روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه ،پس از طراحی مجدداً روایی صوری
و محتوایی آن مورد بازنگری حداقل شــش نفر از متخصصین دانشــگاهی مرتبط قرار گرفت .سپس از
طریق دریافت نظرات و پیشنهادهای چند نفر از دبیران باتجربه مورد اصالح و تأیید نهایی قرار گرفت و
روایی صوری و محتوای آن نهایی شد .همچنین پایایی پرسشنامة مزبور مجدداً پس از اجرای مقدماتی
از طریق تکنیک آماری آلفای کرونباخ  0/936تعیین گردید که نشاندهندة پایایی مناسب ابزار میباشد.

یافتههای پژوهش

 .1دبیران ریاضی دبیرســتانهای «پسرانة تیزهوشان» تا چه میزان نشانگرهای تدریس
اثربخش را به کار میبرند؟
از آزمون  tتک متغیره برای پاســخگویی به این ســؤال اســتفاده گردید که نتایــج آن در جدول 4
قابلمالحظه است:
جدول  .2نتایج آزمون  tتک متغیره ،مقایسة میانگین با میانگین فرضی ()m=3

میانگین فرضی

میانگین

انحراف معیار

t

df

سطح معناداری ()Sig

3

2/64

0/497

-3/956

29

0/0005

بر اســاس دادههای جدول ،مقدار سطح معناداری (ارزش یا مقدار  )pبرابر  0/0005است و چون
این مقدار کمتر از  0/05اســت ،لذا تفاوت مشاهدهشــده از نظر آماری در سطح اطمینان  0/95معنادار
است .به عبارت بهتر ،پاسخگویان معتقدند ،دبیران ریاضی دبیرستانهای پسرانة تیزهوشان ،نشانگرهای
تدریس اثربخش را به میزان کمتر از متوسط به کار میبرند.
بررسی تفاوت بین نظرات دانشآموزان تجربی و ریاضی
با توجه به ماهیت دوارزشی این متغیر از آزمون مقایسة میانگین دو جامعه که به کمک آزمون  tانجام
میشود ،استفاده نمودیم.
جدول  .3نتایج آزمون  tمستقل برای متغیر رشتة تحصیلی

آزمون لوین
(تساوی واریانسها)

آزمون سؤال
دبیران ریاضی دبیرستانهای
پسرانة تیزهوشان تا چه میزان
نشانگرهای تدریس اثربخش را
بهکار میبرند؟

28
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آزمون t
(تساوی میانگینها)

با فرض برابری
واریانسها

F

sig

t

df

Sig
)(2-taild

با فرض برابر نبودن
واریانسها

0/185

0/671

0/758

28

0/455

مطابق نتایج جدول باال ،فرض تساوی واریانسها تأیید میگردد زیرا مقدار سطح معناداری (ارزش
یا مقدار  )pبزرگتر از  0/05اســت و در نتیجه میتوان گفت واریانسها برابر هســتند .همچنین مطابق
نتایج جدول باال ،اختالف مشاهدهشــده بین میانگین رشــتة ریاضی و تجربی معنادار نیست زیرا مقدار
ســطح معناداری (ارزش یا مقدار  )pبزرگتر از  0/05اســت .یعنی دانشآموزان رشــتههای ریاضی و
تجربی نظرات یکسانی ارائه نمودهاند.
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نتایج دو سؤال بازپاسخ
 .1بهترین جنبه و ویژگیهای درس ریاضی به نظر شما چه چیزهایی بودند؟
در این قسمت  %75از دانشآموزان بهترین ویژگی ریاضی اثربخش را در تضارب افکار دانستهاند.

 .2به نظر شــما بــرای نیل به تدریس اثربخش ریاضی کدامیــک از جنبهها و یا کدام ویژگیها
نیازمند بهبود است؟
در این قسمت  %33/3مؤلفههای طراحی و سازماندهی درس و ارتباط درس با نیازهای جامعه از
چالشهای اساسی این دانشآموزان بوده است که الزم است مورد توجه برنامهریزان درسی قرار بگیرد.
 .2دبیران ریاضی دبیرستانهای «پسرانة دولتی» تا چه میزان نشانگرهای تدریس اثربخش
را به کار میبرند؟
از آزمون  tتک متغیره برای پاســخگویی به این ســؤال اســتفاده گردید که نتایــج آن در جدول 2
قابلمالحظه است:
جدول  .4نتایج آزمون  tتک متغیره ،مقایسة میانگین با میانگین فرضی ()m=3

میانگین فرضی

میانگین

انحراف معیار

t

df

سطح معناداری ()Sig

3

2/80

0/442

-2/45

29

0/021

بر اساس دادهها جدول ،مقدار سطح معناداری (ارزش یا مقدار  )pبرابر  0/021است و چون این
مقدار کمتر از  0/05است ،لذا تفاوت مشاهدهشده از نظر آماری در سطح اطمینان  0/95معنادار است.
به عبارت بهتر ،پاســخگویان معتقدند ،دبیران ریاضی دبیرستانهای پسرانة دولتی ،نشانگرهای تدریس
اثربخش را به میزان کمتر از متوسط به کار میبرند.
بررسی تفاوت بین نظرات دانشآموزان تجربی و ریاضی
با توجه به ماهیت دو ارزشــی این متغیر از آزمون مقایســة میانگین دو جامعه که به کمک آزمون t
انجام میشود ،استفاده نمودیم.
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جدول  .5نتایج آزمون  tمستقل برای متغیر رشتة تحصیلی

آزمون t
(تساوی میانگینها)

آزمون لوین
(تساوی واریانسها)

آزمون سؤال

دبیران ریاضی دبیرستانهای
پسرانة دولتی تا چه میزان
نشانگرهای تدریس اثربخش را
به کار میبرند؟

F

sig

t

df

Sig
)(2-taild

1/3

0/264

-.8

28

0/43

مطابق نتایج جدول باال ،فرض تساوی واریانسها تأیید میگردد زیرا مقدار سطح معناداری (ارزش
یا مقدار  )pبزرگتر از  0/05اســت و در نتیجه میتوان گفت واریانسها برابر هســتند .همچنین مطابق
نتایج جدول باال ،اختالف مشاهدهشــده بین میانگین رشــتة ریاضی و تجربی معنادار نیست زیرا مقدار
ســطح معناداری (ارزش یا مقدار  )pبزرگتر از  0/05اســت .یعنی دانشآموزان رشــتههای ریاضی و
تجربی نظرات یکسانی ارائه نمودهاند.
نتایج دو سؤال بازپاسخ
 .1بهترین جنبه و ویژگیهای درس ریاضی به نظر شما چه چیزهایی بودند؟

 %50از دانشآموزان بهترین جنبه و ویژگی ریاضی اثربخش در تضارب افکار دانستهاند.

 .2به نظر شــما بــرای نیل به تدریس اثربخش ریاضی کدامیــک از جنبهها و یا کدام ویژگیها
نیازمند بهبود است؟
در ایــن قســمت ،مؤلفة فهم مفاهیم اساســی و اصلی را بــا  %6/7از چالشهای اساســی این
دانشآموزان بوده است که الزم است مورد توجه دبیران قرار گیرد.
 .3دبیران ریاضی دبیرســتانهای «دخترانة دولتی» تا چه میزان نشــانگرهای تدریس
اثربخش را به کار میبرند؟
از آزمون  tتک متغیره برای پاســخگویی به این ســؤال اســتفاده گردید که نتایــج آن در جدول 2
قابلمالحظه است:
جدول  .6نتایج آزمون  tتک متغیره ،مقایسة میانگین با میانگین فرضی ()m=3

30

میانگین فرضی

میانگین

انحراف معیار

t

df

سطح معناداری ()Sig

3

2/94

0/393

-0/799

29

0/0005
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بر اساس دادهها جدول ،مقدار سطح معناداری (ارزش یا مقدار  )pبرابر  0/0005است و چون این
مقدار کمتر از  0/05است ،لذا تفاوت مشاهدهشده از نظر آماری در سطح اطمینان  0/95معنادار است.
به عبارت بهتر ،پاسخگویان معتقدند ،دبیران ریاضی دبیرستانهای دخترانة دولتی ،نشانگرهای تدریس
اثربخش را به میزان کمتر از متوسط به کار میبرند.
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بررسی تفاوت بین نظرات دانشآموزان تجربی و ریاضی
با توجه به ماهیت دو ارزشــی این متغیر از آزمون مقایســة میانگین دو جامعه که به کمک آزمون t
انجام میشود ،استفاده نمودیم.
جدول  .7نتایج آزمون  tمستقل برای متغیر رشتة تحصیلی

آزمون سؤال

دبیران ریاضی دبیرستانهای
دخترانة دولتی تا چه میزان
نشانگرهای تدریس اثربخش را
بهکار میبرند؟

آزمون t
(تساوی میانگینها)

آزمون لوین
(تساوی واریانسها)
F

sig

t

df

Sig
)(2-taild

0/010

0/923

-0/32

28

0/75

مطابق نتایج جدول باال ،فرض تساوی واریانسها تأیید میگردد زیرا مقدار سطح معناداری (ارزش
یا مقدار  )pبزرگتر از  0/05اســت و در نتیجه میتوان گفت واریانسها برابر هســتند .همچنین مطابق
نتایج جدول باال ،اختالف مشاهدهشــده بین میانگین رشــتة ریاضی و تجربی معنادار نیست زیرا مقدار
ســطح معناداری (ارزش یا مقدار  )pبزرگتر از  0/05اســت .یعنی دانشآموزان رشــتههای ریاضی و
تجربی نظرات یکسانی ارائه نمودهاند.
نتایج دو سؤال بازپاسخ
 .1بهترین جنبه و ویژگیهای درس ریاضی به نظر شما چه چیزهایی بودند؟
 %88/2از دانشآموزان بهترین ویژگی ریاضی اثربخش را در تضارب افکار دانستهاند.
 .2به نظر شــما بــرای نیل به تدریس اثربخش ریاضی کدامیــک از جنبهها و یا کدام ویژگیها
نیازمند بهبود است؟
در این قسمت ،مؤلفة یادگیری فعال با  %30از چالشهای اساسی این دانشآموزان بوده است.
 .4آیا بین نظرات دانشآموزان در خصوص میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش در
درس ریاضی به تفکیک جنسیت ،رشتة تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟
پاسخ به این سؤال در دو سؤال فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.
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 .1 .4آیا بین نظرات دانشآموزان در خصوص میزان کاربســت نشانگرهای تدریس اثربخش در
درس ریاضی به تفکیک جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد؟
با توجه به ماهیت دوارزشــی این متغیر از آزمون مقایسة میانگین دو جامعه که به کمک آزمون t
انجام میشود ،استفاده میکنیم.
جدول  .8نتایج آزمون  tمستقل برای متغیر جنس

آزمون سؤال

آیا بین نظرات دانشآموزان به
تفکیک جنس تفاوت معنادار
وجود دارد؟

آزمون t

آزمون لوین
(تساوی واریانسها)

(تساوی میانگینها)

F

sig

t

df

Sig
)(2-taild

0/0005

0/993

0/735

148

0/464

مطابق نتایج جدول باال ،فرض تساوی واریانسها تأیید میگردد زیرا مقدار سطح معناداری (ارزش یا
مقدار  )pبزرگتر از  0/05است و در نتیجه میتوان گفت واریانسها برابر هستند .همچنین مطابق نتایج
جدول باال ،اختالف مشاهدهشده بین میانگین دو جنس معنادار نیست زیرا مقدار سطح معناداری (ارزش
یا مقدار  )pبزرگتر از  0/05است .یعنی دانشآموزان دختر و پسر نظرات یکسانی ارائه نمودهاند.
 .2 .4آیا بین نظرات دانشآموزان در خصوص میزان کاربســت نشانگرهای تدریس اثربخش در
درس ریاضی به تفکیک رشتة تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟
با توجه به ماهیت دوارزشی این متغیر از آزمون مقایسة میانگین دو جامعه که به کمک آزمون t
انجام میشود ،استفاده میکنیم.
جدول  .9نتایج آزمون  tمستقل برای متغیر رشتة تحصیلی

آزمون سؤال

آیا بین نظرات دانشآموزان به
تفکیک رشتة تحصیلی تفاوت
معنادار وجود دارد؟

آزمون t
(تساوی میانگینها)

آزمون لوین
(تساوی واریانسها)
F

sig

t

df

Sig
)(2-taild

.810

0/370

0/051

148

0/614

مطابق نتایج جدول باال ،فرض تساوی واریانسها تأیید میگردد زیرا مقدار سطح معناداری (ارزش
یا مقدار  )pبزرگتر از  0/05اســت و در نتیجه میتوان گفت واریانسها برابر هســتند .همچنین مطابق
نتایج جدول باال ،اختالف مشاهدهشــده بین میانگین رشــتة ریاضی و تجربی معنادار نیست زیرا مقدار
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ســطح معناداری (ارزش یا مقدار  )pبزرگتر از  0/05اســت .یعنی دانشآموزان رشــتههای ریاضی و
تجربی نظرات یکسانی ارائه نمودهاند.
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بحث و نتیجهگیری

نتایج مربوط به ســؤال اول پژوهش نشــان داد که دبیران ریاضی دبیرســتانهای
پســرانة تیزهوشــان ،نشــانگرهای تدریس اثربخش را به میزان کمتر از حد متوسط
به کار میبرند این مقدار برای چنین مدرســهای رضایتبخش نیســت .شــاید بتوان
گفت سطح انتظارات دانشآموزان در دبیرستانهای پسرانة تیزهوشان از دبیران خود
زیادتر میباشد .شاید علت عدم استقبال دبیران ریاضی کارآمد در مدرسة تیزهوشان
به علــت دوری جغرافیا مدرســه ،عدم وجــود انگیزهها و تشــویقهای مادی برای
تدریس در چنین دبیرستانی ،بهخصوص با توجه به توقعات باالی دانشآموزان باشد
و لذا دبیرانی جذب این مدارس میشــوند که سطح دانش و مهارت آنها پایینتر از
سطح مطلوب بوده و دبیران بهجای آنکه راهنمای دانشآموزان باشند و دانشآموزان
را با فرضیهســازی و تفکر عملی آشــنا و به حل مسئله وادارند ،اغلب سعی کردهاند
محتــوای برنامه را با روشهای غیرفعال به ذهن دانشآمــوز منتقل کنند .دلیل دیگر
این امر ممکن اســت این مسئله باشد که در نظامهای آموزشی متمرکز میتوان گفت
برنامهریزان درســی توقع دارند معلمان برنامة درســی را بهطور وفادارانه اجرا کنند؛
ایــن امر اجرای وفادارانة برنامة درســی از نوع مقــاوم را در برابر معلم بیان میکند.
بدینجهــت ،معلمان ،فقط بــه ارائة مطالب و انتقال محتوا به دانشآموزان به شــیوة
ســنتی عمل مینمایند .دلیل دیگر ممکن اســت این باشــد که معلمان از مهارتهای
عملــی بهویــژه در ارتباط دادن مطالب بــا مصادیق و موقعیتهــای واقعی و کاربرد
روشهای حل مســئله و روشهای فعال از مهارت اساســی برخوردار نیستند .شاید
عدم هماهنگی وســایل و تجهیــزات مدارس با اهداف و روشهــای تدریس فعال
دلیل دیگری باشــد .به عبارتی وجود فضای ثابت و یکســان آموزشــی ،زمان شروع
و پایان یکســان کالسها ،طول ثابت دورههای آموزشــی ،محتوای آموزشی ثابت و
روش آموزشــی یکسان در دستگاههای متمرکز آموزشــی ،ممکن است دلیل این امر
باشــد .همچنیــن عوامل دیگری نیز وجــود دارد که مانع اثربخشــی معلمان ریاضی
میشــوند .نخســت اینکه تهیه و تدارک مواد آموزشــی و برنامة درســی مناسب در
مدارس دشــوار و حتی غیرممکن میباشد .دوم برای استفاده منابع آموزشی مناسب
محدودیــت وجود دارد .ســوم اینکه معلمانی که دارای شایســتگی و صالحیتهای
شمارةë 66
سال هفدهم ë
تابستانë 1397

33

نشریة علمی ـ پژوهشی

34

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی در دبیرستانهای تیزهوشان و دولتی شهر اصفهان از منظر دانشآموزان

الزم برای تدریس باشند ،کمبود وجود دارد .نهایت ًا معلمان فرصتی برای برنامهریزی،
طراحی و بازبینی برنامههای ریاضی ندارند (حاجی اســماعیل ،شــاهریل و ماندیا،31
 .)2015برای غلبه بر این مشکالت معلمان نیاز به حمایت به شکلهای مختلف هم
از وزارت آموزشوپــرورش و حتی مدیران مــدارس دارند .بدین منظور مدارس به
حمایتهــای مالی و فنی نیاز دارند .یافتههــای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای
دانشپژوه ( ،)1382ظفربخش ( ،)1383سلیمانی نسب ( ،)1383اسالوین)1991( 32
و رانلز و رز )1996( 33هماهنگ بوده است.
نتایج سؤال اول بازپاسخ بیانگر این است که برای دانشآموزان پسرانة تیزهوشان
بهتریــن ویژگی تدریس اثربخــش ریاضی مؤلفة «تضارب افکار» بوده اســت که از
نشــانگرهای مهم مؤلفة تضارب افکار میتوان گویههای درک و فهم مفاهیم اساسی،
تفکر و تعمق روی مســائل ،آشنایی با نظرات متفاوت ،انعطافپذیرتر و برانگیزاننده
نمودن فرد در مســائل نام برد .مشــکل اصلی معلمــان در تدریس ریاضی ،عالقهمند
نمــودن فراگیران بــه موضوع و جلب و حفظ توجه آنها بــه ریاضی بهخصوص در
کالسهــای بزرگ میباشــد .مانــع دیگر اینکه معلمان همیشــه کمتر از مســئلههای
چالشبرانگیز اســتفاده میکنند و از طرح مسئلههای چالشبرانگیز برای صرفهجویی
در زمــان آمــوزش و جلوگیــری از احتمال اینکه دانشآموزانشــان بــرای یادگیری
برانگیخته شــوند ،اجتناب میکنند .دلیل دیگری برای این امر ممکن است این باشد
که دانشآموزان در حل وظایف فکری ســطوح باال ناتوان و عاجز هســتند .همچنین
فراگیران از قبل عادت به «خوراک آماده» توســط معلمانشــان کردهاند .بســیاری از
دانشآموزان در کالسهای ریاضی عمدت ًا منتظر هســتند تا معلمانشان راهحلی برای
حل مســئله به آنها بدهد .در این زمینه معلمان میتوانند از طریق طرح ســؤاالت و
پرسشهای ریاضی در کالس دانشآموزان را در موقعیتهای چالشبرانگیزی درگیر
نمایند .آمادهسازی فضای کالس برای تفکر و بحث و توالی شاید بتواند دانشآموزان
را در یادگیری درگیر نماید .عالوه بر پژوهش حاضر ،پژوهش هوســن )1967( 34نیز
بر اهمیت گویههای فوقالذکر تأکید داشتهاند.
نتایج ســؤال دوم بازپاســخ بیانگر این اســت که دانشآموزان دبیرســتان پسرانة
تیزهوشــان مهمترین مطالباتشــان را در دو مؤلفة «طراحی و سازماندهی درسی» و
«ارتباط درس با نیازهای جامعه» دانســتهاند .که از نشــانگرهای مهم این دو مؤلفه
میتــوان اهداف درس ،طرح درس معلم ،مثالهای کاربــردی ،برقراری ارتباط میان
مطالــب نظــری و کاربردهای اجتماعی ،جالــب و انگیزهبخش کردن درس توســط
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معلم ،اســتفاده از مســائل روزمره ،را نام برد .در این رابطه معلم نهتنها توضیحدهنده
میباشد ،بلکه او همچنین یک پرسشگر باید باشد .سافالک )2007( 35بیان میکند که
36
توضیحدهنده معلم اســت درحالیکه پرسشــگر فراگیر است .از سوی دیگر ،وانگ
( )2007اســتدالل میکند که معلم باید نقش مرکزی در کالسهای ریاضیات داشــته
باشــد نه دانشآموز .این معلم اســت کــه فعالیتهای یادگیــری در جایی که کلیدی
برای درک و فهم اســت ،طراحی میکند .معلــم برای هدایت و رهبری کالس درس
و فعالیتهای یادگیری الزم اســت (تســنگ ،محمد ملک فینی و شاهریل.)2014 ،37
بنابرایــن ،یکی از ویژگیهای کالسهای درســی مؤثر ممکن اســت تحت رهبری و
هدایت معلم باشــد تــا فراگیرمحور .همانطور که خالد )2009( 38بیان کرده اســت،
تدریــس اثربخش نیاز بــه معلمانی دارد تا تصمیم بگیرند کــه «چه جنبههای از یک
تکلیف برجســته شــود ،چگونه تکالیف و کارهای فراگیران سازماندهی و هماهنگ
شــوند ،چه سؤاالتی برای فراگیران دارای ســطوح مختلف تخصص پرسیده شود ،و
چگونــه از فراگیــران بدون در نظر گرفتن فرایند تفکــر [ریاضی] از آنها حمایت و
پشتیبانی شود».
معلــم باید از فنون تدریس بهموقع و در حد مطلوب اســتفاده کند .بدین منظور
الزم اســت تا مؤلفان کتب ریاضی حجم مطالب آموزشی را کاهش دهند و بر کیفیت
یادگیری متمرکز شوند تا بدین شیوه معلمان فرصت بیشتری برای توجه به فرایندهای
ریاضی داشــته باشــند و بتواننــد عادتهای حل مســئله را در دانشآمــوزان ایجاد
نماینــد و عملکرد آنان ،در حل مســائل دنیای واقعی را ارتقــا دهند .تدریس باید از
نتیجهمحوری به فرایندمحوری تغییر یابد (شعبانی .)1381 ،یافتههای پژوهش حاضر
39
با نتایج پژوهشهای دانشپــژوه ( ،)1382بیرمیپور و لیاقتدار ( ،)1388گریومیچر
( ،)1997تانلر و آلن ،)2005( 40هماهنگ بوده است.
یافتهها در خصوص سؤال دوم پژوهش نشان داد که ،دبیران ریاضی دبیرستانهای
پسرانة دولتی ،نشانگرهای تدریس اثربخش را به میزان کمتر از متوسط به کار میبرند.
شــاید در این مدارس وجود کالسهای شــلوغ ،انواع دانشآموز مختلف از هر نظر
در یــک کالس و نیــز دبیران مختلف و کنترل و نظارت کمتر بــر روی کار آنها این
مهم اتفاق افتاده اســت و دبیران در چنین فضایی ،موسوم بر نظارتگرند تا پرسشگر.
لذا دبیران با انگیزة کمتر ،اغلب ســعی میکنند محتوای برنامة درسی را با روشهای
غیرفعــال به ذهن دانشآمــوز منتقل کنند بدون آنکه مطالب درس را با زندگی واقعی
دانشآموز ربط دهند .به عبارتی حاکمیت ساختار آموزشوپرورش متمرکز و تجویزی
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و قالبی با سیســتم ارزشیابی محفوظاتی ،محتوامحور ،غیراستاندارد ،تأکید بر آموزش
روئهای و الگوریتمی ممکن دلیل بر این امر باشــد .شــاید دلیل دیگر عدم آشــنایی
معلمان بــا فنون و مهارتهای تدریس و نگذرانــدن دورههای مربوط به روشهای
تدریــس به میزان کافی ،روزآمد نبودن دانش معلمان ،عدم آگاهی به روشهای نوین
تدریس و بهکارگیری الگوهای تدریس برتر و مهارت حرفة معلمی باشد .شاید عامل
دیگری که ممکن است روی اثربخشی تدریس ریاضیات معلمان تأثیر بگذارد دیدگاه
و عقاید دانشآموزان اســت .بعضی از معلمان ریاضی ممکن است در دیدن نقایص
فراگیران در یادگیری ریاضی مشکل داشته باشند .این ممکن است تا حدی ناشی از
این واقعیت باشد که بعضی از فراگیران ترجیح میدهند که یادگیرندگان منفعل باشند
و مشارکت در بحثهای کالسی را نمیپذیرند .بعضی از دانشآموزان نیز نگرشهای
منفی دارنــد و عالقهای به ریاضیات بهعنوان یک موضوع ضروری ندارند .عالوه بر
این ،فقدان حمایت والدین از دانشآموزان در انجام تکالیف ریاضی ممکن است مانع
از دستیابی آنها به نتایج مثبت یادگیری باشد .الزم است به والدین و دانشآموزان
بهطور مــداوم اهمیت ریاضی در زندگی و آیندة دانشآموزان یادآوری شــود .بدین
منظور ،الزم است تا معلم با والدین برای اطمینان از اینکه آنها مسئولیتهای برای
حمایت و آمــوزش فرزندان خود در مورد اهمیت ریاضیات در زندگی واقعی اتخاذ
میکنند ،فعاالنه کار نمایند (حاجی اســماعیل و همکاران .)2015 ،یافتههای پژوهش
حاضر با نتایج پژوهش ظفربخش ( )1383هماهنگ بوده است.
در مورد سؤال اول بازپاسخ نتایج بیانگر این است که ،برای دانشآموزان بهترین
جنبه و ویژگی ریاضی مؤلفة «تضارب افکار» بوده اســت .نظرات این دانشآموزان
نیــز با دیگر دانشآموزان مورد بررسیشــده همخوان بوده اســت .در رابطه با معلم
ســه موضوع مطرح است :رشــد حرفهای معلمان ،زمینه و بافت مدرسه ،و شیوههای
تدریس معلمان .رســنک )2005( 41پیشنهاد کرد که سیاســتگذاران باید زمان کافی
به آموزش حرفهای کــه متمرکز بر موضوعاتی که معلمان تدریس خواهند کرد ،و در
راســتا و هماهنگ با فرصتهای یادگیری معلمان با تجــارب کار واقعی و همچنین
اســتفاده از عناصر برنامة درســی و ارزیابی واقعی باشــد ،اختصاص دهند .از سوی
دیگر مشارکت فعال ،نیاز به ارتباطی دارد که صرف ًا کالمی نباشد ،بلکه حاوی ارتباط
غیرکالمی نیز باشد .بدیهی است این شرایط تنها در تماس رودررو و با آرایش کالس
بهصورت حلقهوار تحقق مییابد .بهعالوه نحوة شروع جلسات کالس برای موفقیت
آن ارزش حیاتی دارد ،خصوص ًا این مســئله زمانــی اهمیت مییابد که معلم درصدد
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تشویق دانشجو به مشارکت فعال در کالس باشد .در این صورت معلم باید در مورد
نقش خود بهعنوان فرد تســهیلکننده و نه بهعنوان منبع تمام علوم تأکید نمایند .معلم
نبایــد مرتب ًا با اطالعات اضافی وارد صحنه شــود زیرا در چنین حالتی بهزودی تمام
بحثها بهســوی معلم سوق داده شده و انگیزة فعالیت متقابل از دانشآموزان سلب
میشود.
در مورد سؤال دوم بازپاسخ نتایج بهدستآمده بیانگر این امر بود که ،دانشآموزان
مهمتریــن مطالباتشــان را مؤلفههای «ارتباط درس و نیازهــای جامعه» و «یادگیری
فعال» دانســتهاند .معلمان باکفایت نیز میدانند که الگوها و شیوههای تدریس ،ابزار
اصلی برای یادگیری هستند و آگاهی و بهکارگیری از الگوهای مختلف تدریس آنها
را بهعنوان معلم کارآمد مطرح ســاخته و توانایی آنها را در متناسبکردن آموزش با
ســطح علمی فراگیران افزایش میدهد .معلمان باید با فراهم نمودن زمینة مشــارکت
فعال دانشآموزان و تشویق آنان به طرح سؤال در کالس و تعیین تکالیف معنادار و
چالشانگیز و همچنین تأکید بر رقابت دانشآموزان زمینهســاز یادگیری فعال باشــد.
بدین منظور معلمان نیاز به حمایت ســطوح باالیی از جوامع حرفهای و پاسخگویی
آنها نهفقط در گروههای ریاضی بلکه از سایر گروهها و بخشها دارند .یک فرهنگ
باز توسط معلمان ریاضی باید مورد توجه قرار بگیرد تا زمینهای را برای تدریس مؤثر
بهمنظور به حداقل رســاندن خطاها و اشــتباهات در تدریسشان فراهم نماید .آنتونی
و والثر )2007( 42دریافتند که فراتر از کالس درس ،جوامع حرفهای تأثیر مشــخصی
روی اثربخشــی معلــم دارند .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج گزارششــده مربوط
بــه مویس و رینولــدز ،)2000( 43گریومیچر ( ،)1997اســاوین ( ،)1991ظفربخش
( )1383و دانشپژوه ( )1382هماهنگ بوده است.
در خصوص سؤال سوم پژوهش ،نتایج نشان داد که دبیران ریاضی دبیرستانهای
دخترانــة دولتی ،نشــانگرهای تدریــس اثربخش را به میزان کمتر از متوســط به کار
میبرنــد .همانند دبیرســتانهای دولتی پســرانه ،دبیران از آن شــاخصهای تدریس
اثربخش استفاده نمیکنند و سطح مهارت معلمان در دو بخش روش تدریس و مفاهیم
پایین بوده اســت .دلیل این امر ممکن است ناشی از عادت دانشآموزان به یادگیری
رویهای و حل مسائل کلیشهای و مشخص ،نقاط ضعف موجود در کتابهای درسی
ریاضی در توجه به مســائل کاربردی ،و دانش معلمان باشد .دلیل دیگر ممکن ناشی
از این مسئله باشد که دانشآموزان به علت شیوههای تدریس نادرست ،مایل هستند
مطالب ،آماده و سازمان داده شده به آنها تحویل گردد ،تا آنها مطالب را حفظ کرده
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و یاد بگیرند .نبود امکانات و تجهیزات آموزشی و همچنین نامناسب بودن شرایط و
فضای آموزشی ممکن است دلیل دیگری باشد .همچنین بسیاری از دانشآموزان در
ســطح متوسطه دارای پایة ضعیفی در مهارتهای ریاضی پایه هستند .عالوه بر این،
عالقة دانشآموزان به یادگیری ریاضی مشــکل اصلی است .حتی با جدیت میتوان
ادعا کرد که بسیاری از دانشآموزانشان از ریاضیات نفرت دارند (حاجی اسماعیل و
همکاران .)2015 ،پژوهشهای شــکوهیان ( ،)1374اسالوین ( )1991نتایج پژوهش
حاضر را تأیید مینمایند.
در مورد ســؤال اول بازپاســخ ،برای دانشآموزان بهترین جنبه و ویژگی ریاضی
مؤلفة «تضارب افکار» بوده اســت .نظرات بهدســتآمده با نظــرات مدارس دیگر،
صرفنظر از جنســیت و رشــتة تحصیلی هماهنگ بود .روشهای نوین آموزش ،که
در آن تنها آموزشــگر بهعنوان ارائهدهندة مطلب نیست بلکه مشارکت دوسویه حاکم
میباشد ،میتواند در یادگیری بهتر و کیفیت تدریس مؤثر باشد .توجه به فعالیتهای
مستقل دانشآموزان در کالس توسط معلمان و همچنین جستجو و توجیه دیدگاههای
جدید شــاید بتوانــد در این امر مؤثر باشــد .دادن آزادی عمل بــه فراگیران و طرح
سؤاالت بازپاسخ در این امر شاید بتواند مؤثر باشد.
در رابطــه با ســؤال دوم بازپاســخ ،دانشآموزان مهمترین مطالباتشــان را مؤلفه
«یادگیــری فعــال» دانســتهاند .الزم اســت تا معلمان درسشــان را بهصــورت مؤثر
برنامهریــزی کنند و فراگیران را به بررســی و کشــف ایدههــا و نوآوریهای جدید
ترغیب و تشــویق نمایند ،و دسترســی به منابع ریاضی را برای آنها تســهیل نمایند.
بهعنوان پیشنیاز تدریس اثربخش ریاضی ،پیشــنهاد میشود که معلمان باید در زمینة
دانش محتوایی موضوع صالحیت داشــته باشند ،مهارتهای آموزشی خوبی بهویژه
پرسشــگری داشته باشــند ،و یک ارتباط خوبی با فراگیرانشان داشته باشند (ساالم و
شــاهریل2014 ،44؛ شاهریل و کالرک2014 ،45؛ شــاهریل و ماندیا .)2014 ،46عالوه
بــر این ،تغییر در دنیای واقعی اجتنابناپذیر اســت ،بنابرایــن برای معلمان ریاضی
ضــروری و حیاتی اســت تا بهطور مداوم یاد بگیرند و شــیوههای آموزشیشــان را
بهمنظور ارتقا و تجهیز دانشآموزان با درک و فهم ریاضی مورد نیاز برای برخورد با
چالشهای قرن  21بهروزرســانی نمایند .در این زمینه معلمان میتواند دانشآموزان
را از طریق شــرکت در بحثهای کالســی و پرسش و پاســخ و تحقیق و کاوشگری
و بــه عبارتــی معلمان با بهرهگیری از روشهای مشــارکتی و فراگیر محور در کالس
هدایــت نمایند .یافتههــای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهــای مارگان،)2009( 47
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یونال ،)2005( 48اسالوین ( ،)1991خوشبخت ( ،)1387ظفربخش ( )1383هماهنگ
بوده است.
همچنیــن یافتههای پژوهش بیانگر این اســت که از نظــر دانشآموزان در مورد
میزان بهکارگیری نشــانگرهای تدریس اثربخش به تفکیک جنسیت و رشتة تحصیلی
تفــاوت معناداری وجود ندارد و دانشآموزان نظرات یکســانی را ارائه نمودند .پنج
اصل اساســی در شــیوههای معرفی ،اجرا و نتیجهگیــری از محتوای اصلی درس در
تدریــس اثربخش ریاضی وجــود دارد که عبارتاند از :دانش معلــم ،زبان ریاضی،
ارتباطات ریاضی ،وظایف ارزشمند ریاضی و اخالق مراقبت است (حاجی اسماعیل
و همــکاران .)2015 ،و ازآنجاکه مهمترین عامل در تدریس اثربخش ریاضی به نظر
میرســد خود معلمان ریاضی باشند .بنابراین ،تدریس اثربخش ریاضی باید همراه با
دانش عمیق معلمان از موضوع ،درکشان از آنچه یادگیری فراگیران را به بهترین نحو
انجام میدهد ،و بهترین شیوههای آموزشی کالسشان باشد .استرانگ )2010( 49نشان
داد که شایســتگی و صالحیت معلم در زندگی فراگیران بســیار مهم است .معلمان به
بهبود دانشآموزان و یادگیری آنان زمانی که به مدرسه میآیند اهمیت بیشتری دهند.
از ایــنرو ،توجــه به آموزش معلمــان ریاضی در حوزة ایفای نقــش مؤثر در کالس
درس ضــرورت دارد لــذا معلمان نهتنها باید در زمینههــای علمی و تخصصی ،بلکه
در زمینههــای تعلیموتربیت و روشهــای تدریس نیز باید دانش و مهارت خود را با
تحوالت پیش ببرند به عبارتی معلمان باید آخرین و معتبرترین یافتههای علمی را در
عرصة تعلیموتربیت مدنظر قرار دهند و راهکارهای خود را بر اســاس آنها تدوین
نمایند.
در پایــان برگزاری دورههای آموزش ضمنخدمت جهت ارتقای ســطح تدریس
دبیران؛ تجدیدنظر در محتوای آموزشی مراکز تربیتمعلم جهت تربیت دبیران با توجه
به رویکردهای حل و روشهای تدریس فعال؛ ایجاد ارتباط میان دانشگاه و وزارت
آموزشوپــرورش؛ برگزاری دورههایی جهت آمــوزش مدیریت کالس ،مهارتهای
غیر کالسی ،نحوة بیان و ارائة مطالب برای دبیران ریاضی؛ بررسی و تحلیل محتوای
کتابهــای ریاضی از حیث میــزان ارتباط مطالب با زندگی واقعــی دانشآموزان و
نیازهای جامعه پیشنهاد میگردد.
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