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چكيده:
در اين تحقيق رابطــة مهارتهاي تدريس معلمان با عملکرد دانشآمــوزان در امتحانات درسهای
محاســباتي ،بر اساس رويکرد فرايند-محصول بررسی شده است .به اين معنا که همبستگي فرايندها (يا
مهارتهاي تدريس معلمان) با محصولها (عملکرد دانشآموزان در آزمونهاي نهايي) بررسي شد .به این
منظور ،مهارتهاي تدريس معلمان با استفاده از پرسشنامهاي محققساخته اندازهگيري شد که متناسب با
شرايط تدريس درسهای محاسباتي طراحي شده بود .پايايي پرسشنامه بر حسب ضريب آلفاي کرونباخ
 0/92براورد شد .دبيران نمونة آماري تحقيق به روش خوشهاي انتخاب شدند .تعداد  175پرسشنامة قابل
تحليل از دبيران درسهای محاسباتي به دست آمد و در مرحلة بعد فهرست نمرههای پاياني دانشآموزان
هر دبير فراهم شد.
در تحليلهای اولیه معلوم شد که مهارتهای تدريس وابسته به جنسيت معلماند و نیز روشن شد که
بخش مهمي از واريانس پيشرفت تحصيلي دانشآموزان (حدود  40درصد) با نوع مدرسه قابل تبيين است.
در تحليل نهایی این نتیجه به دست آمد که توجه دبيران زن به مؤلفههايي نظير انعطافپذيري در تدريس،
ط رساندن دانشآموزان ،شفافيت در ارائة درس ،حمايت از يادگيري شاگردان ،توانمندسازي
به سطح تس ّل 
خويشــتن و بهرهگيري از نظرات ديگران ،تنوع در تدريس ،تلکيفدهــي و مطالبه ،به طور معناداري با
آموزان دبيران مردي که
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ايشــان ارتباط دارد .در مقابل ،نمرههای دانش
ِ
دانشآموزان را به مطالعة قبلي تشويق ميکنند ،در خالل تدريس به طور مکرر به وارسی يادگيري بچهها
آموزان دبيران زني
میپردازند و به ارزشيابي و آزمون بيشتر گرايش دارند ،به طور معنادار از نمرههای دانش
ِ
که به اين مهارتها گرايش دارند ،باالتر است .به نظر میرسد نحوة بهرهگیری متفاوت دبیران زن و مرد از
مهارتهای تدریس اثربخش ،پیامدهای متفاوتی را از نظر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به دنبال دارد.
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مقدمه

در درسهای محاسباتی (ریاضی ،فیزیک ،شیمی ،و زیستشناسی) ،کدامیک از مهارتهای تدریس
معلمان بیشترین رابطه را با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد؟
1
در این تحقیق پاسخگویی به سؤال فوق در چارچوب مفهوم «آموزش مستقیم » انجام شده است.
تحقیقات در زمینة تدریس اثربخش از چند دهة قبل آغاز شــد (مکلیش1978 ،2؛ اورتسون1987 ،3؛ و
روزنشاین .)1995 ،4مفهوم آموزش مستقیم بهطور ویژه از زمان انتشار کتاب آدامز و اِنگلمان)1996( 5
مورد توجه قرار گرفت .در فراتحلیلهای این محققان روی پژوهشهای مربوط به اثرات الگوی آموزش
مســتقیم یا «دایاستار »6متوســط اندازة اث ِر مطالعات آموزش مستقیم  0/87برآورد شد که مقدار قابل
توجهی بود .از آن زمان ،تحقیقات در زمینة آموزش مســتقیم همچنان یکی از موضوعهای مورد توجه
پژوهشگران در حوزة تدریس اثربخش است (داچاک2016 ،7؛ بالزار و کرافت2017 ،8؛ تایمز ،مریل ،و
بایلی2017 ،9؛ کرافت ،بالزار و هوگان.)2018 ،10
در تدریس درسهای محاســباتی در آموزش و پرورش ایران ،روش تدریس «آموزش مســتقیم»
کاربرد بسیاری دارد .در پژوهش محمودی ،فتحیآذر و اسفندیاری ( )1388معلوم شد 56/48 ،درصد از
جریان تدریس معلمان متوســطه به «توضیح محتوا» -به عنوان یکی از مهارتهای بنیادین در آموزش
مستقیم -اختصاص مییابد .یکی از دالیل رواج این روش ،وجود نظام متمرکز برنامهریزی درسی است
که در آن معلمان موظفاند محتوایی از پیش تعیین شــده را به دانشآموزان آموزش دهند .در واقع ،از
یک سو یادگیری محتوای این درسها بدون کمک معلم برای دانشآموزان دشوار و حتی امکانناپذیر
است ،و از سوی دیگر معلم به لحاظ حرفهای و نیز اداری وظیفه دارد محتوای کتابها را تا پایان سال
تحصیلی کام ً
ال پوشــش دهد ،و در عمل چارهای ندارد جز اینکه در هر جلســه تمام زمان آموزش را به
تدریس برای کل کالس اختصاص دهد.
اثربخشی و کارامدی روش آموزش مستقیم در گرو برخورداری معلم از مهارتهای گوناگون است.
برخی از متخصصان این مهارتها را در قالب مراحل آموزش مستقیم تشریح کردهاند (بوریچ2017 ،11؛
اســاوین )2017 ،12و برخی از عناصر رویکرد آموزش مســتقیم سخن گفتهاند (بِردِن و بایرد.)2019 ،13
بوریچ ( )2017به چهار اصل (بیان شفاف اهداف و نکات اصلی درس ،ارائة متوالی محتوا ،بیان عینی و
دقیق ،و وارسی فهم دانشآموزان) اشاره و ذیل این اصلها  15مهارت دیگر را قرار میدهد .ذکر این نکته
الزم است که میان اصل و مهارت ،ارتباط منطقی وجود دارد .اگر معلم به اصلی اعتقاد داشته باشد ،طبع ًا
باید مهارتهای الزم برای رعایت این اصل را در خود توسعه دهد .برای مثال ،اگر معلم اصل بازخورد-
دهــی به دانشآمــوزان را اثرگذار میداند ،باید مهارتهای بازخــورد دادن به فراگیرندگان را ماهرانه به
مختص روش آموزش مســتقیم نیســتند و در انواع روشهای تدریس
کار برد .هیچ کدام از مهارتها،
ّ
میتوان از آنها اســتفاده کرد .مث ً
ال فرض بر این اســت که «بیان هدفهای درس در روشهای آموزش
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مســتقیم و غیرمستقیم به یادگیری بیشــتر بچهها کمک میکند (سیف .)1387 ،البته هر کدام از مهارتها
را باید متناســب با ماهیت درس و یا اســتانداردهای مورد انتظار به کار برد (آنتونتی و گارور.)2015 ،14
در منابع تخصصی موجود به زبان فارسی (لفرانسوا1991/1386 ،15؛ بیابانگرد1386 ،؛ سیف1387 ،؛
پارسونز ،هینسون و ســاردو-براون2001/1388 ،16؛ اولیوا2001/1379 ،17؛ و سنتراک )1390 ،18مراحل
آموزش مســتقیم به تفصیل تبیین شده و لذا در نوشــتار حاضر تمرکز روی مهارتهاست .تقسیمبندی
متخصصان از این مهارتها گاه بســیار مبسوط اســت .برای مثال ،دانیلسون 4 )2013( 19حیطة اصلی،
 22مؤلفه ،و  76عنصر را برای تدریس اثربخش تعریف کرده اســت .البته مهارتهای آموزش مستقیم
بهطور ویژه با فعالیتهای روزنشاین و استیونز )1986( 20صورتبندی شد که دهها مهارتهای زیر را
ذیل مراحل آموزش مستقیم تعریف کردند :مروری کوتاهی بر یادگیریهای پیشنیاز قبلی؛ آغاز درس با
بیانی کوتاه از هدفها؛ ارائة محتوای جدید در گامهای کوچک و تمرین کردن دانشآموزان پس از هر
مفصل و شفاف؛ فراهم کردن زمینة تمرین فعاالنة سطح باال برای همة
گام؛ ارائة آموزشها و توضیحات ّ
دانشآموزان؛ پرســیدن تعداد زیادی از سؤالها؛ وارســی فهم دانشآموزان؛ به دست آوردن پاسخهای
تمــام بچهها؛ هدایت دانشآمــوزان طی تمرینهای اولیه؛ ارائة بازخوردهــا و نیز اصالحیهها 21بهطور
نظاممند به دانشآموزان؛ دادن رهنمودهای صریح و مشــخص برای تمرینهای نشســتنی و نیز نظارت
مقتضی بر دانشآموزان در خالل کارهای نشستنی.
در یکی از جدیدترین طبقهبندیها ،بوریچ ( )2017مهارتهای اساســی برای تدریس اثربخش را
در پنج حوزة شفافیت درس ،تنوع آموزشی ،وقتگذاری معلم برای آموزش ،نقشآفرینی دانشآموز در
فرایند یادگیری ،و نرخ موفقیت دانشآموز تقســیمبندی کرده اســت .اسالوین ( )2017نیز هفت بخش
را برای آموزش مستقیم تبیین کرده است :بیان هدفهای یادگیری و جهتدهی دانشآموزان به سمت
درس؛ مرور پیشنیازها؛ ارائه محتوای درسی جدید؛ تولید کاوشگرهای یادگیری؛ ارائة تمرین مستقل؛
سنجش عملکرد و ارائة بازخورد؛ و تدارک تمرین مستمر 22و فرصت مرور .در نمونهای دیگر ،بِردِن و
بایرد ( )2019چهار بخش کلیدی را برای آموزش مستقیم تعریف کردهاند:
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 .1تعیین و صورتبندی شفاف هدفها؛
 .2آموزش با محوریت معلم؛
 .3نظارت دقیق بر پیامدها برای دانشآموزان؛ و
 .4سازماندهی اثربخش کالس درس و مدیریت روشها (ص.)125 ،

روزنشــاین ( )1995در جمعبندی این گونه طبقهبندیها به ســه اصل بنیادین اشــاره میکند :الف.
ضرورت کمک به فراگیر برای توســعة دانش پیشنیاز؛ ب .اهمیت پردازش محتوای درس به وســیلة
دانشآموزان؛ و ج .اهمیت سازماندهندهها .به عنوان مثال ،معلمان در راستای تقویت پردازش محتوای
درس از ســوی دانشآموزان میتوانند از این مهارتها بهره بگیرند« :مطالعة فشــردة مجموعة متنوعی
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از مواد درسی؛ توضیح دادن محتوای درسی جدید برای فردی دیگر؛ نوشتن سؤالها/پاسخ به سؤالها؛
تهیة نقشــههای دانشی23؛ نوشتن خالصهها به شکل روزانه؛ کاربرد ایدهها در یک موقعیت جدید؛ ارائة
یک مثال تازه؛ مقایســة محتوای درســی جدید با محتوای درســی مشــابه؛ مطالعة برای یک امتحان»
(روزنشــاین .)1995 ،بسیاری از مهارتهای مورد اشــارة متخصصان ،با مهارتهای مورد بررسی در
تحقیق حاضر (به جدول  1نگاه کنید) فوق همپوشی معنایی دارند.
در جمعبندی نهایی میتوان گفت که ارائه یا تدریس اثربخش ،مفهومی انتزاعی اســت که از دهها
مهارت تشکیل شــده است .این مهارتها باید متناسب با سطوح متفاوت تحصیلی و نیز موضوعهای
درسی مورد استفاده قرار گیرند .البته ،مارزانو )2007( 24اعتقاد دارد برخی از این مهارتها باید به پایة
ثابت تدریس در هر درس و در هر مادة محتوایی تبدیل شوند .شوماکر )2012( 25نیز پا فراتر مینهد و
ادعا میکند که حتی در ارزشیابی معلمان نیز باید فقط روی تعریف و نظارت بر همین عناصر محدود
تمرکز شــود .با چنین رویکردی ،در پژوهش حاضر بر اساســیترین مهارتهای تدریس دبیران تمرکز
شد و محققان به دنبال یافتن رابطههای احتمالی میان این مهارتها با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
دبیرستانی در درسهای محاسباتی بودند .پرسش اولیة تحقیق به شرح زیر بود:
 از روی کدامیک از مهارتهای تدریس دبیران میتوان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در
درسهای محاسباتی را پیشبینی کرد؟
در پژوهشهــای ایرانــی موجود در زمینة تدریس ریاضیات و ســایر درسهای محاســباتی ،کمتر
به موضوع رابطة مهارتهای تدریس معلمان و پیشــرفت دانشآموزان پرداخته شــده اســت .در یکی
از معدود پژوهشهای اخیر ،مطهرینژاد و فاتحیچنار ( )1396به بررســی رابطة پیشــرفت تحصیلی
دانشآموزان و شایستگیهای حرفهای دبیران ریاضی پرداختند ،اما این محققان شایستگیهای دبیران
ِ
آموزان آنها سنجیدند .اما در پژوهش حاضر مهارتهای تدریس دبیران بر
را بر اســاس نظرات دانش
اساس گزارش خودشان و با استفاده از پرسشنامهای متناسب با درسهای محاسباتی بررسی شدند.
دیگر محققان موضوعِمهارتهای معلمان را به شــکل دیگری بررسی کردهاند .برای مثال ،قنبرلو،
غالمعلی ،و اژهای ( )1394دریافتند بین هوش هیجانی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه
وجــود دارد و تصریح میکنند« :اعتمــاد [معلم] به دانشآموز و والدین بــه عنوان قویترین پیشبین
توانســته است  54درصد از واریانس پیشــرفت تحصیلی را تبیین کند( ».ص .)226 ،البته این محققان
مشــخص نکردهاند که پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان را به چه روشی اندازهگیری گرفتهاند و چگونه
دادههای پیشرفت را با دادههای به دست آمده از پرسشنامههای معلمان همبسته کردهاند.
در پژوهشی دیگر ،مرتضوی ،بشکار ،مسگرانی ،احمدی ،و بخشعلیزاده ( )1390از مقایسة پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان در روش تدریس سنتی (آموزش مستقیم) و روش تدریس مبتنی بر سازندهگرایی
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به این نتیجه رسیدند که از نظر دانش و مهارتهای موضوعی ریاضی ،تفاوتی بین دانشآموزان وجود
ندارد .تبیین محققان مزبور این است که در آموزش سنتی ،معلمان روی تسلط دانشآموزان بر محتوای
درس و تقویــت آن از طریــق تمریــن و تکرار تمرکــز میکنند .اما در تحقیق حاضــر ،با این فرض که
روش آموزش مســتقیم در حجم باالیی از کالسهای درس به کار میرود ،محققان با هدف شناســایی
راهکارهایی برای ارتقای این روش رایج به دنبال بررسی این موضوع بودند که کدامیک از مهارتهای
معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطة معنادار دارد.
ســرانجام ،حجازی ،کیامنش ،و نقش ( ،)1395با تمرکز روی یکی از مهارتهای تدریس اثربخش
(تکلیفدهی معلمان) و بر اســاس تحلیل دادههای «تیمز» به این نتیجه رســیدند که مدت زمان انجام
تکلیف (در سطح دانشآموز و نیز در سطح مدرسه) با عملکرد دانشآموزان در درس ریاضیات رابطه
دارد .البته ،همان طور که محققان متذکر شدهاند ،در دادههای «تیمز» حجم تکلیف و مدت زمان انجام
تکلیف به صورت هفتگی و آن هم در سطح مدرسه اندازهگیری شده است .این در حالی است عملکرد
ِ
معلمان یک مدرسه در زمینة تکلیفدهی متفاوت است.
در تحقیق حاضر ،افزون بر مهارتهای مربوط به تکلیفدهی ،رابطة تعداد قابل توجهی از مهارتهای
تدریس اثربخش با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورة دوم متوسطه در درسهای محاسباتی بررسی
شد .دلیل انتخاب دورة دوم متوسطه ،محتوای گستردة درسهای این دورة تحصیلی بود .معلمان بهویژه
در درسهای محاسباتی مجبورند ،برای پوشش کامل محتوا و آمادهسازی دانشآموزان برای امتحانات،
روشهای تدریس «معلم-محور» ،نظیر آموزش مستقیم را اختیار کنند.
باید اشــاره کرد که رابطة مهارتهای معلم با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،رابطة خطی سادهای
نیســت .تأمل در مورد ســبک یادگیری و نگرشهای شــخصی دانشآموزان نیز پیچیدگی این رابطه را
حس و نگرش متفاوتی نســبت به موضوعهای درسی و نیز
روشــنتر میکند؛ هر کدام از دانشآموزان ّ
شخص معلم دارند (گود و بروفی .)2007 ،26این امر میتواند فرایند یادگیری را آسان و یا در آن اختالل
ِ
اصول برآمده از
ایجاد کند .بنابراین ،همان طور که اســاوین ( )2017یادآوری میکند ،معلم در کاربرد
تحقیقات علمی باید متکی بر «خرد جمعی »27تصمیمگیری کند.

روششناسی تحقیق
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پژوهش در تحقیق حاضر رویکرد «فرایند-محصول » (ارنشــتاین  )1995 ،به کار گرفته شده است .در
رویکرد فرایند-محصول همبستگی عواملی نظیر سبک ،رفتارها ،خصوصیات ،شایستگیها ،و روشهای معلم
(فرایندها) با عملکرد دانشآموزان یا نتایج آزمونهای استاندارد (محصولها) بررسی میشود (ارنشتاین.)1995 ،
در این راستا و به منظور سنجش فرایندها ،ابتدا با در نظر داشتن مبانی الگوی آموزش مستقیم (اسالوین2017،؛
بوریچ )2017 ،و مهارتهای تدریس اثربخش (دانیلسون )2013 ،مجموعة گستردهای از مهارتها استخراج
28
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ِ
معلمان
شد .این مهارتها در قالب آیتمهای پرسشنامهای طراحی شدند .آیتمهای مربوطه در اختیار پنج تن از
جامعة هدف قرار گرفتند و نظرات ارزشمندی دریافت کردیم .به گونهای که گویههای متنوع جدیدی متناسب
با شــرایط تدریس درسهای محاســباتی در آموزش و پرورش ایران اضافه و موارد زیادی نیز حذف شدند.
جامعة آماری تحقیق را دبیران درسهای محاسباتی (ریاضی ،شیمی ،فیزیک ،و زیستشناسی) در
دورة دوم متوسطه در شهرستان «کاشان» تشکیل دادند .نمونهگیری با روش خوشهای (مراجعه به جلسة
گروههای آموزشی) انجام گرفت .الزم به ذکر است که با عنایت به هدف و ماهیت تحقیق ،برای اجرای
پرسشنامه فقط «یک» فرصت در اختیار بود؛ زیرا به نام خانوادگی هر دبیر روی پرسشنامة او نیاز بود.
در این راســتا ،یکی از نویســندگان مقالة حاضر که خود سرگروه آموزشی است ،در جلسات گروههای
آموزشی حاضر میشد و با جلب اطمینان شرکتکنندگان ،از آنها درخواست میکرد نام خویش را روی
پرســشنامه بنویسند .در چند مورد محقق چهارم با کمک مدیر یا معاون آموزشی مدرسه نام مورد نظر
را روی پرسشنامه ثبت کرد .سایر پرسشنامههای بینام کنار گذاشته شدند.
ِ
دبیران حقالتدریس در جلسات گروههای آموزشی و یا امتناع
با توجه به شــرکت نکردن برخی از
برخی دبیران از تکمیل پرسشنامه ،با پیگیریهای مستمر تعداد  175پرسشنامة کامل به دست آمد .در
گام اصلی بعد ،با توجه به اینکه محققان از قبل ضمن تشریح طرح تحقیق برای رئیس و معاون آموزشی
ادارة آموزش و پرورش شهرستان کاشان ،مجوز دسترسی به نمرههای آن دسته از درسهای محاسباتی
را که امتحان نهایی یا سراســری داشــت ،گرفته بودند ،یکی از نویسندگان به تکتک مدرسهها مراجعه
کــرد و نمرههای امتحانات نهایی دبیرانی را که پرســشنامة تحقیق تکمیل کرده بودند ،دریافت کرد .به
این ترتیب  279فهرســت از نمرههای امتحانات نهایی دورة دوم متوســطه در ســال تحصیلی -1397
 1396شــامل نمرههای  6975به دســت آمد .از آنجا که برخی دبیران در چند مدرسه تدریس میکردند،
از هر مدرسه یکی از فهرستهای دبیر مورد نظر انتخاب شد .بدین ترتیب محققان توانستند اطالعاتی
را کــه در مورد مهارتهای تدریس یک معلم به دســت آورده بودند ،در کنــار نمرههایی قرار دهند که
دانشآموزان آن معلم در امتحانات نهایی کسب کرده بودند .پس از دریافت فهرست نمرههای نهایی از
مدرسه ،اطالعاتی نظیر میانگین نمرههای مستمر ،نمرههای دیماه ،نمرههای نهایی ،و انحراف معیا ِر هر
کالس جداگانه محاسبه و به اطالعات به دست آمده از پرسشنامة معلم آن کالس اضافه شد.
در مورد پایایی پرسشنامة تحقیق ،با توجه به حساسیت موضوع برای دبیران ،امکان اجرای آزمایشی
پرسشنامه وجود نداشت .خوشبختانه پس از اجرای نهایی ،پایایی پرسشنامه ،بدون حذف آیتمهای
ضعیف ،بر حسب ضریب آلفای کرونباخ  0/92برآورد شد .با عنایت به اینکه از ابتدا طیف متنوعی از
گویهها در نظر گرفته شده بود و همبستگی درونی آیتمها نیز مطلوب بود ،در محیط «نرمافزار اس.پی.
اس.اس» تحلیلهای عامل اکتشافی روی دادهها انجام شد؛ آیتمهای ضعیف حذف و مؤلفههای مکنون
جدیدی استخراج شدند .نتایج این تحلیلها در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول    .1نتایج تحلیلهای عامل اکتشافی بر روی آیتمهای پرسشنامة مهارتهای تدریس معلمان                                     
مهارتهای
تدریساثربخش

تعریف عملیاتی

انعطافپذیری
و تسلطگرایی

تغییر طرح درس متناســب با ســطح کالس؛ شروع درس جدید پس از تسلط
اکثریت بچهها بر درس قبلی؛ رفع اشکاالت جلسات قبل با درخواست بچهها

387/8

شفافیت

آمادگی قبلی برای تدریس و توضیح دادن معنای اصطالحات ،کاربرد جمالت یا
مثالهای سادهتر ،و رفع اشکاالت حین تدریس

230/7

0/712

ارزیابی ســطح توانایی دانشآموزان در ابتدای ســال تحصیلی ،تقویت پیشینة
ارزیابی تشخیصی
مطالب پیشنیاز قبل از تدریس محتوای اصلی،
بچهها در صورت وجود ضعف ،مروز
و مرور
ِ
و بیان اهداف درس به زبان ساده در ابتدای سال و نیز در هر جلسه
پیشنیازها

278/5

0/705

حمایت
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شاخصهای تحلیل عامل اکتشافی
Chi-Square

KMO

Sig

0/7367

0/000
0/000
0/000

ترغیب دانشآموزان به دقت در هنگام تدریس (به گونهای که ابتدا یاد بگیرند،
بعد معلم نکات را بگوید تا بنویســند)؛ رسیدگی جداگانه به دانشآموزان ضعیف؛
تآکید بر ضرورت سختکوشــی برای یادگیری؛ و تشویق دانشآموزان به بهانههای
کوچک

278/9

0/716

0/000

آمادگی قبلی،
وارسی
مکرر

تشویق دانشآموزان به اینکه قبل از تدریس معلم ،درس مورد نظر را در کتاب
مطالعه کنند؛ پرســش مکرر از دانشآموزان در حین تدریس برای دریافتن سطح
درک آنها

4/895

0/500

0/027

دقت
در تدریس

اســتفاده از مواد چاپی (خالصة درسها ،جدولها و غیره)؛ انواع تست و نمونه
سؤال؛ مشخص کردن نکات مهم روی تخته؛ استفاده از شکلها

821/7

0/762

0/000

کاربرد ابزارهای
کمکآموزشی

کاربرد ابزار یا اشیا (وسایل واقعی)؛ استفاده از کتاب کمک آموزشی؛ استفاده از
ماشینحساب برای محاسبات؛ و استفاده از نرمافزارها

165/7

0/673

0/000

توانمندسازی
و تن ّوع

به اشتراک گذاشــتن ترفندهای تدریس با سایر معلمان؛ خودارزیابی در پایان
هر جلسة تدریس؛ بهرهگیری از نظرات سایر معلمان؛ استفاده از رنگهای متفاوت
در نوشــتن روی تخته؛ ارائة تمرینها و تکلیفهای متنوع؛ ارائة مثالهای متنوع؛
بهرهگیری از قویترها برای آموزش به ضعیفترها

293/9

0/790

0/000

تکلیفدهی
و مطالبه

تمریندهی یا تکلیفدهی در پایان هر جلسه؛ اطمینان یافتن از انجام تکلیفها
در جلسة بعد؛ تصحیح و نمرهدهی تکلیفها؛ مطالبة توضیح از اهمالکارها؛ تشویق
تکالیف ممتاز و خوب.

400/4

0/748

0/000

حساسیت

اهمیــت دادن به نظر والدین و همکاران ،و نظرخواهی از دانشآموزان در مورد
محتوای درس و تمرینها

99/41

0/651

0/000

کاوشگرها

کاربــرد فناوری برای کاوش و توضیح؛ تشــویق به پرســش در خالل و پس از
تدریس ،به دســت گرفتن ابتکار عمل در طرح ســؤال در صورتی که بچهها سؤال
ندارند

317/2

0/613

0/000

پیگیری
پیشرفت

درک شــرایط دانشآمــوزان و تدریــس مجــدد در صورت نیــاز ،و یاد دادن
تمرینهای متفاوت به بچهها

82/62

0/625

0/000

ارزشیابی
و آزمون

تمرین روی تستها در کالس؛ آمادهسازی برای کنکور؛ گرفتن امتحان کتبی در
طول سال تحصیلی؛ کار کردن روی انواع نمونه سؤالهای امتحانی

205/7

0/674

0/000

اشتیاق

عالقه به ماهیت درس ،تدریس مشــتاقانه ،توجه به اشــتباهاتی که در ضمن
تدریس از سوی دانشآموزان یادآوری شوند

420/1

0/678

0/000

شوخطبعی

استفاده از لطیفه برای رفع خستگی دانشآموزان؛ و کوشش برای ایجاد محیط
شاد در کالس.

122/2

0/500

0/000

خودارزیابی

ارزیابی ترفندهای تدریس و اثربخشــی تدریس خود؛ همفکری با معلمان دیگر
در مورد تکنیکها؛ داشتن معلم همیار

657/4

0/812

0/000
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برای تحلیل مؤلفههای اصلی از چرخش متعامد «واریماکس »30اســتفاده شــد .چنانچه در جدول
 1مشــخص است ،شــاخص «کایزرـ میرـ اولکین »31برای تمامی مؤلفهها معنادار است و روایی ابزار
اندازهگیری را نیز نشــان میدهد .تعریف هر کدام از مؤلفهها یا مهارتهای تدریس نیز به اختصار در
ستون «تعریف عملیاتی» آمده است .الزم به ذکر است ،با توجه به استفاده از «تحلیل عاملی اکتشافی»
برای استخراج مؤلفههای تدریس اثر بخش ،تعامد مؤلفهها بر هم وجود خواهد داشت (براون)2009 ،32
و لذا در تحلیل نهایی نیازی به بررسی اثر همخطی نیست.

تجزیهو تحلیل دادهها

برای پاســخگویی به پرسش اصلی تحقیق ،مبنی بر اینکه کدامیک از مهارتهای تدریس اثربخش
بین پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان در درسهای محاســباتی اســت ،از
دبیران ،قویترین عامل پیش ِ
34
33
تحلیل «الگوهای اثرات آمیختة چندســطحی » در محیط نرم افزار «استاتا » استفاده شد .محققان در
تجزیه و تحلیل اولیة دادهها به نبود استقالل بین نمونههای جمعآوری شده پی بردند .به این معنا که پس
از گردآوری فهرست نمرههای نهایی مشخص شد ،نمرههای دانشآموزان در هر مدرسه به هم نزدیکتر
است .برای مثال ،نمرههای دانشآموزان مدرسههای تیزهوشان به یکدیگر نزدیکتر بود و این روند در
مدرسههای دولتی ،نمونه ،شاهد و غیرانتفاعی نیز مشاهده شد.
با توجه به این نکته و نیز با عنایت به در دســترس بودن اطالعاتی نظیر جنســیت دبیران ،ســابقة
خدمت ،نوع مدرسه ،و نیز نمرههای پایانی و نیز نمرههای دیماه دانشآموزان در درسهای محاسباتی،
انتظار میرفت ســاختار کواریانس پیچیدهای بر دادهها حاکم باشــد .الزم به ذکر اســت که در معدود
پژوهشهای موجود در این زمینه ،نظیر پژوهش مطهرینژاد و فاتحیچنار ( ،)1396ساختار کواریانسی
دادههــا به نحو مقتضی مورد توجه قرار نگرفته اســت .بنابراین کاربرد تحلیل «الگوهای اثرات آمیختة
چندسطحی» برای کنترل اثرات واریانس و کواریانس موجود بین نمونهها ضروری بود .مدل مربوط به
تحلیل مزبور به صورت یک مدل دوسطحی با معادلة زیر است:
که در آن داریم:

=yβ
+1 j∑Xβij 1+j Xòijij + òij
=y
∑ijoj +β
oj β
ij
=yy
=
∑ ββojoj ++
∑ ββ11jj XXijij ++òòijij
ijij

=+
= +ββò11ijjjو òòijijij
=
yy1010
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بــرآورد و فاصلــة اطمینان برای پارامترهــای تصادفی مدل فوق در جدول  2آمده اســت .یکی از
معیارهای بسیار مهم در استفاده از تحلیلهای چند سطحی ،ضریب همبستگی «درون-ردهایی »35است
که در ادامه به معرفی و تفسیر آن پرداخته خواهد شد.
معیار اندازهگیری میزان همبســتگی در مشــاهدات درون هر گروه ،ضریب همبستگی درونردهای
است .واژة «رده» در تحقیق حاضر به واحدهای سطح دوم تحلیل اشاره دارد .با توجه به مدل در نظر
38

 ëشمارة 70
 ëسال هجدهم
 ëتابستان 1398

گرفته شده برای تحقیق حاضر که به صورت معادله داده شده در تساوی نخست است ،میزان واریانس
کلی هر مشاهده را میتوان به واریانس در دو سطح در نظر گرفت به طوری که:
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= ) V ar ( y ij
= ) V ar (u oj ) + var (òij
σ u2 + σ 2

بنابراین ،میزان همبستگی بین دو مشاهده در سطح یک برای سطوح  2برابر است با:

Cov ( y ij , y i ′j ) = σ u2

در نتیجه ،همبستگی بین دو نمونة تصادفی از یک گروه برابر است با:
σ u2
ρ ( y ij , y i ′j ) = 2
σu + σ 2
این پارامتر به عنوان ضریب همبستگی درون گروه شناخته میشود و نشان دهندة نسبتی از واریانس
درون مشاهدات است که توسط سطحبندی دادهها قابل بیان است .وجود ضریب همبستگی درونردهای
بزرگ نشاندهندة وجود دو اثر خطا در مدل و در نتیجه عدم کارایی مدلهای رگرسیونی معمول است.
این حقیقت با توجه به آماره آزمون کای-اسکور داده شده در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول    .2برآورد و فاصلة اطمینان برای پارامترهای تصادفی مدل تحقیق                                                                          

پارامترهای اثرات تصادفی

برآورد

خطای معیار

فاصلة اطمینان %95

نوع مدرسه:
واریانس سطح 2

1/612

1/092

0/427

6/082

واریانس خطا

2/277

0/220

1/883

2/753

 مقدار آماره آزمون کایاسکور= 67/56سطح معنیداری= 0/0000

همانگونــه که در جدول  2مشــاهده میشــود ،با توجه به مقــدار آمارة آزمون ( )۶۷/۵۶و ســطح
معنیداری ،فرضیة صفر مبنی بر صحت تحلیل رگرسیون خطی در برابر مدل چند سطحی رد میشود .به
عبارت دیگر ،انجام تحلیل در این دادهها با استفاده از رگرسیون خطی معمولی به نتایج ناصحیح منجر
خواهد شد .ضریب همبستگی درونردهای بر اساس اطالعات جدول  2به شکل زیر محاسبه میشود:

1 / 61
= 0 / 41
1 / 61 + 2 / 77
ضریب همبستگی درونردهای برابر با  0/41است که نشان میدهد  %41از واریانس کل مشاهدات
ناشی از تفاوت بین زیرگروهها (در تحقیق حاضر؛ نوع مدرسه) است که مقدار بسیار بزرگی است .نتایج
تحلیل رگرسیونی اصلی تحقیق در جدول  3نشان داده شده است.

=ρ
) ( y ij , y i ′j
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جدول    .3جدول براوردهای حداکثر درستنمایی در تحلیل رگرسیون اثرات آمیختة چندسطحی                                            
پارامترها

Coef.

Std. Err

Z

|P > |Z

مهارتهای تدریس
اثر متقابل

نمرههای دیماه

0/685

0/072

9/48

0/000

0/543

0/827

مدرسه (دخترانه-پسرانه)

-0/528

0/248

-2/13

0/033

-1/015

-0/041

انعطافپذیری و تسلطگرایی

1/986

0/629

3/16

0/002

0/752

3/219

حمایت

-0/348

0/178

-1/95

0/050

-0/698

0/0009

آمادگی قبلی ،وارسی مکرر

-0/403

0/123

-3/27

0/001

-0/645

-0/161

عینیتگرایی

0/276

0/135

2/03

0/042

0/010

0/542

تنوع و خالقیت در تدریس

-2/18

0/656

-3/33

0/001

-3/472

-0/898

تکلیفدهی و مطالبه

2/44

0/644

3/79

0/000

1/180

3/707

حساسیت

0/574

0/137

4/19

0/000

0/305

0/843

پیگیری پیشرفت

-0/340

0/122

-2/79

0/005

-0/580

-0/101

ارزشیابی و آزمون

-0/263

0/161

-1/63

0/103

-0/579

0/052

جنسیت * انعطافپذیری و تسلطگرایی

-1/241

0/354

-3/50

0/000

-1/937

-0/546

جنسیت * شفافیت

-1/353

0/325

-4/16

0/000

-1/990

-0/716

جنسیت * حمایت

0/658

0/307

2/14

0/032

0/055

1/262

جنسیت * آمادگی قبلی ،وارسی مکرر

0/906

0/392

2/31

0/021

0/136

1/677

جنسیت * خالقیت

-0/714

0/334

-2/14

0/032

-1/370

-0/059

جنسیت * تکلیفدهی و مطالبه

-0/634

0/232

-2/72

0/006

-1/091

-0/177

جنسیت * ارزشیابی و آزمون

0/875

0/262

3/34

0/001

0/361

1/388

جنسیت * اشتیاق

0/413

0/276

1/50

0/134

-0/127

0/955

جنسیت * شوخطبعی

0/552

0/239

2/30

0/021

0/082

1/022

مقدار ثابت

3/761

1/449

2/59

0/009

0/919

6/603

 آمارة آزمون والد (کای-اسکوئر با  ۲۳درجة آزادی)= 215/87
 سطح معنیداری= 0/00001
 لگاریتم تابع درستنمایی بعد از همگرایی براوردهای حاصله= -406/833
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ضریـب رگرسـیونی قدرتمنـد نمرههـای دیمـاه بـه خوبـی نشـان میدهـد کـه بـه ازای هـر واحد
افزایـش در نمرههـای دیمـاه ،بـه طـور متوسـط نمـرة دانشآمـوزان در آزمـون نهایـی  0/69باالتـر
مـیرود .ضریـب رگرسـیونی جنسـیت دانشآمـوز (مدرسـة دخترانـه یـا پسـرانه) نیـز مؤید آن اسـت
کـه پسـران در امتحانـات نهایـی درسهـای محاسـباتی ،به طـور متوسـط  0/52نمرة کمتـری دریافت
کردهانـد .ضریـب رگرسـیونی مثبـت عاملهـای انعطافپذیـری و تسـلطگرایی ،عینیتگرایـی،
تکلیفدهـی و مطالبـه ،و حساسـیت نشـانگر آنانـد کـه گرایش معلمان بـه انجـام فعالیتهای مربوط
بـه هـر کـدام از ایـن عوامـل تأثیـر مثبتـی بـر نمرههـای دانشآمـوزان در امتحانـات نهایـی دارد.
از سـوی دیگر ،ضریب رگرسـیونی منفی عاملهای حمایت ،آمادگی قبلی و وارسـی مکرر ،تنوع
و خالقیـت در تدریـس ،و پیگیـری پیشـرفت نشـانگر آناند که گرایـش معلمان به انجـام فعالیتهای
مربـوط بـه هـر کـدام از ایـن عوامـل تأثیـری منفـی بـر نمرههـای دانشآمـوزان در امتحانـات نهایـی
دارد .امـا همـان گونـه کـه در مـدل تحقیق مشـخص اسـت ،ضریب رگرسـیونی اثـر متقابـل مربوط به
برخـی از ایـن عوامـل معنـادار اسـت و بنابرایـن ،اثـر اصلـی عامـل مربوطه تفسـیر عملی خـود را از
دسـت میدهـد .در واقـع ،در چنیـن شـرایطی تنهـا میتـوان اثـرات متقابـل معنـادار را تفسـیر کـرد.
معنـای ضریـب رگرسـیونی هـر کـدام از اثرات متقابل در قسـمت بحـث و نتیجهگیری ارائه و تفسـیر
شـده است.
در تحلیلهـای جـدول  3مشـخص اسـت کـه مهارتهـا یـا شایسـتگیهای تدریـس معلمـان بـر
حسـب جنسـیت ایشـان متفاوتانـد .مهارتهـای تدریـس معلمـان همـواره بـه شـکل عـام مـورد
تحلیـل قـرار میگیرنـد (کریمـی1387 ،؛ مالیینـژاد1391 ،؛ عبداللهـی ،دادجوی و یوسـلیانی1393 ،؛
و قنبرلـو و همـکاران .)1394 ،امـا تحلیلهـای بخـش «اثـر متقابـل» در جـدول مذکور نشـان میدهد
کـه مهارتهـا بـه جنسـیت معلـم وابسـتهاند .بـرای مثـال ،اثـر متقابـل «جنسیت*شـوخطبعی» نشـان
ِ
ِ
معلمـان مـرد از شـوخطبعی معلـم خویـش ،بهـرة بیشـتری میبرنـد تـا
آمـوزان
میدهـد کـه دانش
ِ
معلمـان زن .در اینجـا منظـور از بهرهمنـدی ،نمرههای باالتر در امتحانات نهایی اسـت.
دانشآمـوزان
دوم اینکه در بررسـی رابطة میان مهارتهای تدریس معلمان و پیشـرفت تحصیلی دانشآموزان
نمیتـوان تأثیـر قدرتمنـد نـوع مدرسـه را نادیـده گرفـت .بـه بیـان دیگـر ،بخـش مهمـی از واریانـس
پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان (در پژوهـش حاضـر  41درصـد) بـا نـوع مدرسـة ایشـان (دولتـی،
نمونـه ،شـاهد ،تیزهوشـان ،و غیرانتفاعـی) قابـل تبییـن اسـت .پُرواضـح اسـت کـه نـوع مدرسـه بـه
متغیرهـای مهـم دیگـری نظیـر پایـگاه اجتماعی-اقتصـادی والدیـن ،سـطح توانمنـدی دانشآمـوزان،
و سـطح انتظـارات مدرسـه ربـط دارد .ایـن تفاوتهـا بـه ویـژه از منظـر توانمندیهـا و قابلیتهـای
دانشآمـوزان مدرسـههای مختلـف ،اهمیت بسـیار زیـادی دارندً .
مثلا ابوالقاسـمی ( )1386میانگین
نمرههـای راهبردهـای شـناختی ،خودکارامـدی و پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان مدرسـههای
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«طـرح آموزشـی رشـد» را باالتـر از دانشآمـوزان مدرسـههای عـادی گـزارش کرده اسـت .این قبیل
یافتههـا بـه خوبـی نشـان میدهنـد کـه نـوع مدرسـه بـا متغیرهای متعـددی در هـم تنیدگـی دارد.
متأسـفانه در پژوهشهـا پیرامـون معلمـان اثربخـش و یـا تدریـس ،کمتـر بـه نـوع مدرسـه توجـه
مانع فراروی رشـد
شـده اسـت .بـرای مثـال ،در تحقیـق عبداللهـی و صفـری ( ،)1395اگـر چه دههـا ِ
حرفـهای معلمـان شناسـایی شـدهاند ،امـا بـه نـوع مدرسـهای کـه معلـم در آن کار میکنـد ،اشـارهای
نشـده اسـت .بـه نظـر میرسـد همان طـور که پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان در مـدارس مختلف،
متفـاوت اسـت؛ بازدهـی یـا اثربخشـی معلمـان نیـز در هـر کـدام از ایـن مدرسـهها متفـاوت باشـد.
در یکـی از معـدود پژوهشهـای موجـود بـه طـور غیرمسـتقیم بـه نـوع مدرسـه توجـه شـده اسـت.
جو مدرسـه هم بـر فرایند تدریـس درس ریاضی،
پیـری ،شاهدوسـتی ،و واحـدی ( )1395دریافتنـدّ ،
هـم بـر پیشـینة دانشآمـوز ،و هـم بـر پیشـرفت ریاضـی دانشآمـوزان اثرمعنـادار دارد .نکتـة جالـب
جـو مدرسـه بر
در یافتههـای ایـن محققـان و همراسـتا بـا نتایـج حاضـر ایـن اسـت کـه اثـر مسـتقیم ّ
جـو مدرسـه بر فراینـد تدریس بزرگتر بـود .بنابراین ،ارزشـمندی
پیشـینة دانشآمـوز از اثـر مسـتقیم ّ
یافتههـای حاضـر از آن روسـت کـه از سـویی مهارتهـای معلمـان بسـته بـه جنسـیت ایشـان مـورد
تحلیـل قـرار گرفتـه ،و از سـوی دیگـر ،اثـر متغیـر نـوع مدرسـه بـر پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان
کنترل شـده اسـت.

بحث و نتیجهگیری
اثر متقابل «جنســیت*انعطافپذیری و تســ ّلطگرایی» (یعنــی تغییر طرح درس
متناسب با سطح کالس ،شروع درس جدید پس از تسلط اکثر بچهها بر درس قبلی ،و
رفع اشکاالت جلسههای قبل به درخواست بچهها) نشان میدهد که اقدامات معلمان
زن در ایــن زمینه ،به طور معناداری با افزایش نمرههــای دانشآموزان در امتحانات
نهایــی همراه اســت .در واقع ،بهــرة دانشآموزان از مهارتهــای انعطافپذیری و
تســلطگرایی معلمان زن به طور متوســط باالتــر از این مهارتها در مردان اســت.
تبیین احتمالی این اســت که معلمان زن با چنین اقداماتی به ایجاد آرامش روانی در
دانشآمــوزان کمک میکنند .همان طور که پژوهش آزمایشــی حدادنیا ،ســعدآبادی،
فــاح ،و حدادنیا ( )1392نشــان میدهد اگــر فراگیرندگان به اثربخشــی معلم و نیز
محتوای مورد تدریس او اعتماد داشــته باشند ،یادگیری آنها به طور معناداری بیشتر
میشــود .بازرگان و صادقــی ( )1380نیز در بحث دربارة اهمیــت مهارتهای میان
جو روانی کالسهای درس اشاره کردهاند.
فردی معلمان به موضوع ّ
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به نظر میرســد تغییر طرح درس متناســب با ســطح کالس ،و نیز شــروع درس
پس از تســلط اکثر بچههــا روی درس قبل ،این پیام تلویحــی را برای دانشآموزان
دارد که دبیر به ســطح توانایی ما توجه دارد و برای او مهم اســت که ما روی درس
مســلط شــده باشــیم .در واقع ،این مهارتهای معلمان زن نوعی امنیت روانی برای
یادگیرندگان ایجاد میکند .همان گونه که محتوای عامل انعطافپذیری و تسلطگرایی
نشــان میدهــد ،این عامل پیونــد وثیقی با مهــارت معلمان در نظارت بر پیشــرفت
تحصیلی بچهها دارد .در تحقیق عبداللهی و همکارانش (« ،)1393ایجاد تغییرات در
تدریس بر اســاس بازخورد ،انعکاس و نتایج ارزشیابی» (ص )34 ،به عنوان یکی از
شایســتگیهای معلمان (با بار عاملی  )0/70در بُعد نظارت بر پیشرفت دانشآموزان
شناســایی شد .در واقع« ،ایجاد تغییرات در تدریس» نشانگر انعطافپذیری معلمان
اســت و نظارت دائمی بر فرایند پیشــرفت بچهها نیز نشانگر آن است که معلم برای
تسلّط یافتن اکثر شاگردان به محتوای درس دغدغه دارد.
در مورد شــفافیت ،به عنوان یکی از قدرتمندترین مهارتهای تدریس اثربخش،
مشخص شد که این عامل به طور ویژهای در مورد دبیران زن اهمیت دارد .در واقع،
ِ
ِ
آموزان دبیران مرد
آموزان دبیران زن از شــفافیت معلم خویش ،بیــش از دانش
دانش
بهره میبرند .یادآوری این نکته الزم است که معلم برخی از کالسها در دبیرستانهای
دخترانه مرد بوده اســت .بنابراین ،نمیتوان موضوع را به جنسیت دانشآموزان ربط
داد .در تحلیل نهایی میتوان گفت کوشش معلمان زن در راستای آمادگی قبلی برای
تدریس ،توضیح دادن معنای اصطالحات ،کاربرد جملهها یا مثالهای ســادهتر ،و نیز
رفع اشکاالت حین تدریس ،به پیشرفت تحصیلی باالتر دانشآموزان ایشان منجر شده
اســت .تردیدی نیست که هر چقدر سطح شفافیت معلم باالتر باشد ،میتواند مطلب
تدریس بیشتری پاسخ
مورد نظر را در زمانی کوتاهتر ارائه کند ،به پرسشهای ضمن
ِ
دهــد ،و زمان بیشــتری به آموزش (ارائة نکات مکمــل و تمرینات) اختصاص دهد.
همانطور که بوریچ ( )2017میگوید ،شــفافیت عامل پیچیدهای اســت که با عوامل
دیگری نظیر ســازماندهی محتوای درس از ســوی معلم ،آشنایی قبلی دانشآموز با
محتوای درس ،و نیز روش آموزشــی معلم (بحث گروهی ،حفظ و تکرار ،پرســش و
پاسخ ،و یا کار در گروههای کوچک) رابطه دارد.
یکی از تبیینهای احتمالی در تحقیق حاضر این اســت که معلمان زن با آمادگی
بیشــتری وارد کالس درس میشوند .در این راستا 10 ،مورد از آیتمهایی پرسشنامه
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که بر آمادگی معلم برای تدریس داللت داشتند ،به طور جداگانه تحلیل 36و مشخص
شد در مقایسه با معلمان مرد ،معلمان زن با آمادگی بهتری وارد کالس درس میشوند.
بر اساس چارچوب آموزش مستقیم« ،آمادگی» پیوند عمیقی با «شفافیت» دارد .نظر
ِ
آموزان کالس خویش دارد،
بر این اســت که معلم اگر بر اساس شناختی که از دانش
مطالب و مثالهای مورد نیاز را از قبل آماده ســازد ،دانشآموزان در فرایند یادگیری
بــا ابهامات کمتری مواجه میشــوند؛ طبع ًا تدریس معلم هم طبــق برنامة قبلی پیش
میرود.
شــایان ذکر اســت که «آمادگــی» در اکثر مواقــع از منظر آماده بــودن و یا آماده
کــردن دانشآموز برای یادگیری مــورد توجه بوده (عبداللهی ،فتحــیآذر ،و عالئی،
1389؛ مرادی ،فردانش ،مهرمحمدی ،و موسیپور )1390 ،و کمتر به آمادگی شخص
معلم توجه شــده است .در اینجا آماده بودن شــخص معلم برای تدریس مورد تأکید
اســت .باید به خاطر داشــت که در الگوی آموزش مستقیم ،مسئولیت ایجاد یادگیری
بــا معلم اســت و از او انتظــار میرود ،مفاهیم مــورد نظر را تا حــد ممکن به تمام
دانشآموزان یاد دهد .ســرانجام ،دهباشــی ،حکیمجوادی و غالمعلی ( )1393نیز در
بررســی نتایج اســتفاده از روش تدریس متقابل در درس ریاضی ،به نقش «وضوح»
یا شــفافیت اشــاره میکنند .البته تالش افراطی معلم برای انتقال اطالعات میتواند
از برخی جنبهها قابل نقد باشــد .در یکی از پژوهشهای مرتبط ،مهرینژاد و شریفی
( )1384تکرار فرایند دســتهبندی اطالعات و معلومات توســط معلم و انتقال آن به
دانشآموزان در طول ســالهای تحصیل را عامل تقویت بهخاطرسپاری و نگهداری
اطالعــات ،و البته تضعیف تواناییهــای خالقیت و نــوآوری دانشآموزان ارزیابی
میکنند.
«حمایت» از دیگر مهارتهای تدریس اثربخش اســت که با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان در درسهای محاســباتی رابطه دارد .معلمان زن با ترغیب دانشآموزان
بــه دقت هنگام تدریس (به گونــهای که ابتدا یاد بگیرند ،بعد معلم نکات را بگوید تا
بنویســند) ،رسیدگی جداگانه به دانشآموزان ضعیف ،تأکید بر ضرورت سختکوشی
بــرای یادگیری ،و تشــویق دانشآمــوزان به بهانههای کوچک ،به طــور معناداری به
پیشــرفت تحصیلی دانشآمــوزان خویش کمک میکنند .همان گونــه که از محتوای
این عامل بر میآید ،حمایت از دانشآموزان مســتلزم برقراری ارتباطهای میانفردی
بیشــتر اســت .این ارتباطها هم دیدگاه دبیران را نســبت به خویشتن شکل میدهند
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و هم دیدگاههای دانشآموزان را نســبت به دبیران تحــت تأثیر قرار میدهند .همان
گونه که بازرگان و صادقی ( )1380اشــاره کردهاند ،بسیار مهم است که در کنار ابعاد
شناختی تدریس ،به انتظارت و عواطف دانشآموزان نیز توجه شود.
یکی از تبیینهای قابل طرح این اســت که معلمان زن با حمایت از دانشآموزان
بــه نیازها و انتظارهای آنها بهتر پاســخ میدهند .تبیین دیگــر به کمکهای معلم به
دانشآموزان در جریان تدریس مربوط میشــود .کمک معلــم به دانشآموزان که در
روشهای تدریس اکتشافی و فعال بیشتر است به تقویت حس خودکارامدی و تالش
آنها برای مقابله با محدودیتها و مشکالت یادگیری ،و نیز پشتکار آنان برای ادامة
رفتار و هدفی که برگزیدهاند ،کمک میکند (جعفری ثانی ،پاکمهر ،و عقیلی.)1390 ،
شــایان ذکر اســت که در بخشی از پرســشنامة تحقیق از دبیران پرسیده شده بود که
اگر حس کنند عدهای از دانشآموزان کالس ،درس آن روز را متوجه نشــدهاند ،چه
اقدامــی انجام میدهند؟ و یــا به بیانی که پیشتر گفته شــد ،چگونه از دانشآموزان
حمایت میکنند؟ تحلیل پاســخهای دبیران زن و مرد به این ســؤال نکات جالبی را
نشان داد.
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جدول    .4راهبردهای دبیران زن و مرد در مواجهه با عدم یادگیری درس از سوی دانشآموزان              
Mean Rank

اگر متوجه بشــوید عدهای از دانشآموزان
کالس ،درس را نفهمیدهانــد از کدامیک از
راهبردهای زیر بیشتر استفاده میکنید؟

دبیران
مرد

دبیران
زن

Mann-Whitney U

Z

Sig.

1

دوباره درس میدهم.

132/29 152/02

7954/5

-2/05

0/040

2

مسئله یا مثال دیگری را حل میکنم.

143/74 134/17

8629/0

-1/05

0/293

3

از قویترهــا میخواهم کــه به ضعیفترها
کمک کنند.

154/50 111/28

6119/5

-4/57

0/000

4

از آنهــا میخواهــم که بعد از مدرســه،
خودشان با کمک کسی یا کتابی ،یاد بگیرند.

145/73 129/69

8120/5

-1/68

0/093

5

با آنها پرسش و پاسخ میکنم تا مشکلشان
را بفهمم.

145/08 132/08

8402/0

-1/37

0/170
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چنانچه در تحلیلها مشــخص اســت ،دبیران مرد هنگامی که بچهها درس را یاد
نگیرند ،میل بیشتری به دوباره درس دادن آن مبحث دارند .این نتیجه را میتوان این
گونه نیز تفسیر کرد که مردان خـــود را عامل ایجاد یادگیری میدانند .در واقع ،گویی
بــا این فرض که فقط مـعـــلم میتواند درس را به دانشآموزان بفهماند ،مســئولیت
ایجاد یادگیری را متوجه خویش میدانند .در مقابل ،گویی زنها در برابر یاد نگرفتن
دانشآموزان ،فرض را بر این میگذارند که بچهها میتوانند یاد بگیرند و کافی است
از کسی یا چیزی کمک بگیرند.
در تأیید این یافته میتوان به نتایج تحلیل روی یکی دیگر از آیتمهای پرسشنامه
اشــاره کرد« :از دانشآموزان قویتر به عنوان همیار خودم اســتفاده میکنم ».تحلیل
این آیتم نیز به خوبی نشان داد 37که معلمان زن به بهرهگیری از ظرفیت دانشآموزان

قــوی برای آموزش به ضعیفترها گرایش بیشــتری دارند .به طور کلی شــاید بتوان
گفت :دبیران مرد شــخص ًا برای حمایت از دانشآمــوزان اقدام میکنند ،در حالی که
دبیران زن به بهرهگرفتن از ســایر منابع حمایتی گرایش بیشتری دارند .در جمعبندی
مباحــث مربوط به حمایت میتوان گفت کــه راهبرد دبیران زن برای حمایت مؤثرتر
بوده است.
یکی از مؤلفههای مهم در تحقیق حاضر «آمادگی قبلی و وارســی مکرر» اســت.
آمادگی قبلی دانشآموز برای درس به این معناســت که معلم دانشآموزان را تشویق
کنــد پیش از تدریــس او ،مطلب مورد نظر را مطالعه کنند .وارســی مکرر نیز به این
معناســت که معلم با پرســش مکرر از دانشآموزان در حین تدریس ،بکوشــد سطح
درک آنهــا را ارزیابــی کند .واقعیت این اســت کــه معلمان در خصوص تشــویق
دانشآموزان به مطالعة درس ،آن هم قبل از اینکه خودشان مبحث مربوطه را تدریس
کننــد ،دیدگاههای دوگانهای دارند .عدهای ایــن کار را به عنوان یکی از مهارتهای
مؤثــر خویش عنــوان میکنند که به یادگیــری دانشآموزان کمــک میکند ،و عدهای
دیگر مواجهة قبلی دانشآموزان با مطلب درســی را به صالح آنها نمیدانند .اولیوا
( )2001/1379نیز مطالعة قبلی دانشآموزان را به عنوان ترفندی برای یادگیری بعدی
آنها مورد تأیید قرار میدهد.
آنچه از نظر ما در تحلیلهای حاضر اهمیت دارد ،وجود همبستگی معنادار میان
تشویق دانشآموز به مطالعة قبلی درس ،و وارسی مکرر دبیر در کالس است .به نظر
میرســد معلمانی که بچهها را به مطالعة قبلی سوق میدهند بعداً مجبور میشوند به
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طــور مداوم از یادگیری صحیح آنها اطمینان حاصل کنند .تحلیلها نشــان میدهد،
ِ
آموزان معلمان مردی که این کار را انجام میدهند به طور معناداری
نمرههــای دانش
باالتر است .تبیین احتمالی ما این است که بهره بردن دانشآموزان از این عمل معلم
نه به دلیل مطالعه یا آمادگی قبلی آنها ،بلکه به دلیل بازخوردهای متعددی اســت که
در خالل وارســی مکرر دبیر دریافت میکنند .الزم به ذکر اســت که در تحقیق حاضر
انجام تحلیل به تفکیک درسهای ریاضی ،فیزیک ،شــیمی ،و زیستشناســی میســر
نبود.
منظور از توانمندســازی به اشتراک گذاشــتن ترفندهای تدریس با سایر معلمان،
خودارزیابــی در پایــان هر جلســة تدریس ،بهرهگیــری از نظرات ســایر معلمان ،و
بهرهگیــری از قویترهــا برای آموزش به ضعیفترها بوده اســت .منظور از تنوع در
تدریس نیز اســتفاده از رنگهای متفاوت در نوشــتن روی تختــه ،ارائة تمرینها و
تکلیفهــای متنوع ،و ارائة مثالهای مختلف اســت .یافتهها داللــت بر آن دارند که
ِ
ِ
دبیران زنی که این مهارت در آنها باالتر اســت از نمرههای
آموزان
نمرههــای دانش
ِ
ِ
دبیران مرد به طور معناداری بیشــتر اســت .دو تبیین بــرای این یافته
آمــوزان
دانش
قابــل ارائه اســت .اول اینکه دبیران زن نســبت به نظرات همــکاران خویش و نیز
دانشآموزان کالس حساســیت بیشــتری دارند و طبیعی است دریافت بازخوردهای
مستقیم و غیرمســتقیم مکرر به توانمندسازی بیشتر ایشان منجر میشود .در پژوهش
درینی ،تابان ،شرفی ،و جعفری ( )1395رابطة توانمندسازی معلمان با بهبود عملکرد
ایشان مورد تأیید قرار گرفت.
دوم اینکه تنوعدهی به تدریس ،دیدگاه دانشآموزان دربارة معلم را به نحو مناسبی
تغییــر میدهــد .تبیین محتمل این اســت که تنوع در تدریس معلم ،از او شــخصیتی
درککننده و کمک کننده نزد دانشآموزان ترســیم میکند .بازرگان و صادقی ()1380
اهمیت شــکلگیری چنین تصویری در دانشآموزان را بررســی کردهاند .هنگامی که
شــاگردان دیدگاه مثبتی نســبت به معلم داشــته باشــند ،عالقه ،میزان تالش ،و طبع ًا
نمرههای آنها در درس مربوطه افزایش مییابد.
منظــور از «تکلیفدهــی و مطالبــه» ،تمرین و تکلیفدهی در پایان هر جلســه،
اطمینان یافتن از انجام تکلیفها در جلسة بعد ،تصحیح و نمرهدهی تکلیفها ،مطالبة
توضیح از اهمالکارها ،و تشــویق تکلیفهای ممتاز و خوب بوده اســت .مجموعة
این رفتارها نشــانگر جایگاه و اهمیت تکلیف نزد معلم است .برخی پژوهشها نظیر
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پژوهــش حجازی و همکارانش ( )1395مدت زمان تکلیف و برخی پژوهشها نظیر
مروتی ،شــهنیییالق ،مهرابیزاده ،و کیانپور ( )1392ارزش تکلیف را مورد بررســی
قــرار دادهاند .امــا در تحقیق حاضر رابطــة میان رویکرد معلم بــرای تکلیفدهی و
نمرههای دانشآموزان مورد توجه قرار گرفته و تحلیلها مؤید آن اســت که نمرههای
ِ
ِ
دبیران زنی که رفتارهای تکلیفدهی فوق را بیشــتر انجام میدهند ،از
آمــوزان
دانش
ِ
ِ
دبیران مرد به طور معناداری بیشتر است .این نتیجه را میتوان
آموزان
نمرههای دانش
بر اســاس یافتههای حســینپور ،زینآبادی ،علیمردانی ،و کــرد فیروزجایی ()1395
تبییــن کرد که توجه بیشــتر معلم به جنبههای منفــی در ارائه بازخورد به تکلیفهای
دانشآمــوزان را به عنوان یکی از رفتارهای ضدتولیدی معلمان شناســایی کردهاند.
بر این اســاس ،تبیین محتمل برای یافتة حاضر این اســت که معلمان زن بیشــتر از
تکلیفدهــی اســتفاده میکنند ،بازخوردهای بیشــتری به تکلیفهــای دانشآموزان
میدهند ،و در بازخورددهی به ابعاد مثبت عملکرد دانشآموزان بیشتر توجه میکنند.
تبیین دیگر را میتوان بر اســاس یافتههای صدقپور و حیاتی ( )1392ارائه داد
کــه دریافتند افرا ِد خودنظمیافتهای که پــس از کالس درس ریاضی را مرور میکنند،
پیشــرفت باالتری در درس ریاضی دارند .بدیهی است ارائة تکلیف و پیگیری انجام
آن از ســوی معلم ،فرصتهای متناوب بیشتری برای مرور مطالب و نیز خودتنظیمی
در اختیار دانشآموزان قرار میدهد .در همین راســتا کدیور ،فرزاد ،و دســتا ()1391
بــه این نتیجه رســیدند کــه در درس ریاضیات ،راهبردهای خودتنظیمی (شــناختی،
فراشناختی ،انگیزشی ،و مدیریت منابع) به تسلط و فهم موضوعها کمک میکنند .این
محققــان دریافتند که دختران از همتایان خود بــرای یادگیری مطالب کمک میگیرند
و آن را به عنوان نشــانة ناتوانی تلقی نمیکنند .در جمعبندی نهایی به نظر میرســد،
پیونــد در هم تندیــدهای میان ارائة تکلیــف ،خودنظمدهی و مــرور درسها وجود
داشته باشد.
ِ
ِ
دبیران مردی که به ارزشیابی و
آموزان
ســرانجام ،نتایج نشانگر آن است که دانش
آزمون (تمرین روی تستها در کالس ،آمادهسازی برای کنکور ،گرفتن امتحان کتبی
در طول ســال تحصیلی ،و کار کردن روی انواع نمونه ســؤالهای امتحانی) گرایش
ِ
ِ
دبیران زنی که گرایش به این عامل دارند،
آمــوزان
بیشــتری دارند ،از نمرههای دانش
به طور معناداری بیشــتر است .تبیین محتمل این اســت که «امتحان» فرصت بسیار
مناسبی برای مرور مطالب ایجاد میکند.
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در پایان ،اشــاره به ضرایب رگرسیونی غیرمعنادار در مورد برخی از مهارتهای
تدریس اثربخش (نظیر مرور پیشنیازها ،اجرای کاوشــگرهای یادگیری ،و یا کاربرد
ابزارهای کمکآموزشــی) ضرورت دارد .برای مثال ،در مورد کاربرد ابزارهای کمک
آموزشی (نرمافزار ،ماشینحساب ،و کتاب کمکآموزشی) ،از آنجا که نتایج تحقیقاتی
نظیر تحقیق ابوالقاسمی ( )1386نشان میداد آموزش از طریق رسانههای شنیداری-
دیداری با افزایش خودکارامدی و نیز کاهش اضطراب دانشآموزان ربط دارد ،انتظار
میرفت همبستگی معناداری میان عملکرد معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
در درسهای محاسباتی مشاهده شود.
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