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تدریس خصوصی و به کارگیری دبیران خبره و باتجربه برای فرزندان، توسط والدین، جهت ارتقای 
سطح کیفی یادگیری دانش آموزان، رشد روزافزونی داشته است به گونه ای که گاهی، به طور غیرمستقیم، 
منجر به پایین آمدن تعهد حرفه ای دبیران و کاهش کیفیت تدریس آن ها در مدارس شده است. هدف 
پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست نشــانگرهای تدریس اثربخش در درس ریاضی دبیرستان های 
تیزهوشان و دولتی شهر اصفهان از منظر دانش آموزان بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی 
است. جامعة آماری پژوهش شــامل دانش آموزان دورة پیش دانشگاهی دورة دبیرستان بود که با روش 
نمونه گیری هدفمند، مدارس دخترانه و پسرانة شاخص از بین نواحی اصفهان برگزیده شده و از آن ها تعداد 
180 نفر دانش آموز به صورت تصادفی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها یک 

پرسش نامة 9 مؤلفه ای و 49 گویه ای )پرسش نامة ارزیابی درس، 2008( و دو پرسش بازپاسخ بود.
نتایج نشان داد که دانش آموزان مدارس تیزهوشان و دولتی میزان به کارگیری نشانگرهای تدریس 
اثربخش توســط دبیران ریاضی خود را در حد کمتر از متوسط برآورد نموده اند. برای همة دانش آموزان 
صرف نظر از جنسیت و نوع مدرسه اعم از تیزهوشان و دولتی بهترین ویژگی تدریس اثربخش ریاضی، 
مؤلفة »تضارب افکار« بوده است. در پایان، جهت بهبود کیفیت آموزش ریاضی، بر اساس نتایج پژوهش 
پیشنهادهایی کاربردی به مسئوالن ارائه شده است؛ از جمله گسترش علوم بین رشته ای جدید »آموزش 
ریاضی«  با پژوهش های مورد نیاز آن در زمینه های تربیتی و تلفیق متناســب علوم تربیتی با دانش 
ریاضی ســت. در این رابطه ایجاد ارتباط نزدیک و همکاری میان دانشکده های علوم تربیتی و ریاضی 

می تواند مفید باشد.
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میزان کاربست نشانگرهای 
تدریس اثربخش درس ریاضی

در دبیرستان های تیزهوشان 
و دولتی شهر اصفهان از منظر دانش آموزان
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 مقدمه
نگرانی اصلی معلمان يادگیری فراگیران است و آن ها برای بهبود فرصت های يادگیری اثربخش در 
کالس های درس رياضی شــان تالش می نمايند )مک دانف، چیزمن و فرگوســن1، 2012(. واضح است 
کــه معلمان نقش اصلــی را در بهبود يادگیری ايفا می نمايند )ســالیون و مک دانف2، 2002(. در فرايند 
بررسی و پژوهش در مورد يادگیری، به ويژه پژوهش در مورد يادگیری رياضی، توسعة ايده های بنیادی 
در مورد يادگیری را در مدنظر اســت و پژوهش در مورد ايده های بنیادی در تدريس رياضی نیز تحت 
تأثیــر پژوهش در مورد تدريــس اثربخش رياضیات قرار دارد. برخــی از پژوهش ها در مورد آموزش 
رياضی، در سال های اخیر، ناشی از نگرانی در مورد پیشرفت فراگیران در رياضیات بوده است )کارول3، 
2011( و در پاســخ و واکنش به همین نگرانی ها بوده که به معلمان توجه مجدد شــده اســت؛ از جمله 
اينکه اثربخشی معلمان زير ذره بین قرار گرفته، بازسازی و بهسازی استانداردهای تدريس مورد توجه 
واقع شــده و رشد حرفه ای معلمان مورد بازانديشی قرار گرفته است )انجمن معلمان رياضی استرالیا 
]AAMT[4، 2000؛ زاسالوسکی، چمپمن و لیکین5، 2003(. مدرسان رياضی اثربخش کسانی هستند که 
دست يابی به اهدافی مشخص را در نظر می گیرند و از دانش و مهارت های موردنیاز جهت دست يابی به 
اين اهداف نیز برخوردارند. اين معلمان از ابزار مهمی به نام »تدريس اثربخش« به منظور تحقق هرچه 
بیشتر اهداف آموزش و توسعة يادگیری در فراگیران بهره می گیرند. پس معلمان اثربخش کسانی هستند 
که با دانش و مهارت های مورد نظر را، جهت دســت يابی به اهداف مشــخص دارند و آن را در زمان 
مناسب و به شیوة مطلوب و مورد انتظار به کار می گیرند. طبق نظر میدل6 )1982، به نقل از آندرسون7، 

2004( برخورداری از دانش و مهارت های مختلف شايستگی يا صالحیت معلمان را همراه می آورد.
نگرانی گســترده ای برای تدريس اثربخــش رياضی وجود دارد )انجمن معلمان رياضی اســترالیا 
]AAMT[، 2006؛ شورای ملی معلمان رياضی ]NCTM[8، 2000(. پژوهش های منتشرشده شیوه ها و 
تکنیک های معلمان اثربخش رياضی را گزارش نموده اند )مک دانف وکالرک9، 2003؛ مويیر10، 2007( 
که عبارت اســت از داشــتن تمرکز رياضی روشن و واضح، تفکر عملی به جای تفکر رويه ای، تأکید و 
ارتقای معانی و اتصاالت، کاربرد تکالیف بازپاسخ، و تدارک استقالل و خودمختاری برای فراگیران در 
توسعه و بحث روش ها و ايده هايشان. پژوهش های اخیر در مورد معلمان اثربخش در رياضیات نشان 
داده اســت که تفاوت مهمی میان معلمان وجود دارد. ســالیون و مک دانف )2002( شــواهدی را ارائه 
نمودند که بیانگر اين است که فراگیرانی با پیشینه های مشابه، تجربیات آشکارا متفاوتی در مدرسه دارند. 
تجربیات متفاوت می تواند تنها به تفاوت میان معلمان نسبت داده شوند. نتايج مشابهی توسط سیمون، 
ويرگونــا و کورنیل11 )2001( گزارش شــده بود که آن ها دريافتند تفــاوت زيادی در مدارس، کالس به 
کالس، و بین مدارس در پیشرفت فراگیران وجود دارد. اين يافته ها نشان می دهد که فرد معلم است که 
اين تفاوت ها را ايجاد می نمايد. تمرکز فزاينده روی توســعة توانايی های معلمان برای دادن بهره وری 
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با باالترين کیفیت به فراگیران بدين معناســت که بايد به اين موضوع که معلمان چه نشانگرهايی را در 
تدريس اثربخش رياضی در زمان توجه به تفاوت های میان معلمان به کار می گیرند توجه خاص شود. 
پژوهشگران درصدد به کسب اطالعاتی در مورد اينکه معلمان اثربخش رياضی چه کارهايی در کالس 
درسشــان انجام می دهند هستند )آسکیو، براون، رودز، ويلیام و جانسون12، 1997؛ رينولدز و مويجز13، 
1999( و بیشتر در مورد اينکه معلمان رياضی چه چیزی بايد بدانند تا پیوسته معلمانی اثربخش باشند 
بحث نموده اند )فنما، کارپنتر، فرانک، لیوای و ايمپسون14، 2000؛ الوری15، 2002(. پژوهشی در مورد 
»معلمان اثربخش نیومرســی در مدارس ابتدايی انگلستان« )آسکیو و همکاران، 1997(، طراحی شده 
بود، نشان داد که شناسايی جنبه هايی از دانش محتوايی موضوعی معلمان که تفاوت مهمی در يادگیری 
فراگیران ايجاد می نمايد، مشکل می باشد. همچنین شناسايی سطوح شايستگی و سالست و روانی شان، 
با اينکه معلمان می توانســتند ايده هايشــان را در اين زمینه فهرســت نمايند، آســان نبود. اکثر معلمان 
اثربخــش تمايــل و گرايش به ارائة درک عمیق تر از ارتباطات میــان مفاهیم متفاوت دارند و می توانند 
معنا و مفاهیم و ارائه های متنوع را فراهم نمايند. اين توانايی مربوط به سطوح شايستگی و صالحیت 
رســمی نیســت، اما ماهیت دانش در مورد موضوع مهم است. پژوهشگران پیشنهاد نمودند که معلمان 
ممکن است به توسعة درک کامل تر، عمیق تر و مرتبط تر رياضیات نیاز داشته باشند )آسکیو و همکاران، 
1997(. رينولــدز و مويجــز )1999( پژوهشــی در مورد معلمان اثربخش در مــدارس اياالت متحده و 
انگلیــس انجام داده اند. آن ها در اياالت متحده فراهم نمودن فرصت های باال برای يادگیری، جهت دهی 
علمــی از ســوی معلم، مديريت مؤثر کالس درس، تناســب زياد در تدريس بــه کل کالس و تدريس 
تعاملی باال را به عنوان مهم ترين ويژگی تدريس اثربخش مشخص نمودند، اما پژوهش آنان در انگلیس 
نشــان داد که تدارک ساختار واضح برای درس، تکرار و تمرين دانش و مهارت های موجود، و کاربرد 
تنوعــی از فعالیت هــا در يک موضوع، و همچنین اهمیت آن ها در يادگیری مؤثر رياضی نشــانگرهای 
تدريس اثربخش است. فرايندهای کالس درس با فعالیت های پايینی از جمله تأکید زياد روی کارهای 
تکراری، پراکنده و سالســت و روانی بســیار کم در محاسبات ذهنی در ارتباط است. کرينر، کی يران و 
شافنسی16 )2013( معتقدند با وجود تالش ها و ادعاهای پی درپی در مورد اهمیت نقش معلم در بهبود 
فراينــد تدريــس و يادگیری، معلمان رياضی هنوز هم کم وبیش، به عنوان اســتفاده کنندگان منفعل نتايج 
تحقیقات آموزشــی، و گاهی ابزارهايی برای کمک به تولید دانش، ديده می شــوند. از گذشــته تاکنون 
نظريه پردازان و پژوهشگران متعددی در زمینة يادگیری رياضی و عوامل اثرگذار بر آن به نظريه پردازی 
و مطالعه پرداخته اند. يافته های پژوهش کیامنش )1377(، در مطالعات تیمز نشان از وضعیت نامناسب 
دانش آموزان ايرانی دارد. او علت مشــکل را در روش های تدريس معلمان گزارش کرده است. کريمی 
)1384( در تحلیل نتايج مربوط به وضعیت عملکرد دانش آموزان ايرانی در مطالعة تطبیقی )پاية چهارم 
ابتدايی(، به لزوم تجديدنظر در فرايند ياددهی- يادگیری، روش های تدريس و شايستگی های حرفه ای 
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معلمان اشــاره می کند. نکتة قابل توجــه اينکه، ارائة درس، به عنوان يکــی از اصلی ترين ابعاد تدريس 
اثربخش، واجد نشــانگرها و ويژگی های مختلفی اســت. بررسی پژوهش های انجام شده نیز گويای آن 

است که شاخص های مختلفی به عنوان نشانگرهای تدريس اثربخش مورد توجه قرارگرفته است.
در کشور ما آموزش رياضی با دو ضعف بنیادی روبه روست. نخست آنکه رشتة »آموزش رياضی« 
هنوز جايگاه آکادمیک خود را در مراکز آموزش عالی کشور پیدا نکرده است، به طوری که اين رشته فقط 
در چهار دانشگاه و آن هم در مقطع ارشد ارائه شده است؛ ديگر آنکه رشتة مذکور از زيرمجموعه های 
گــروه علــوم پايه و گروه رياضی اســت بدين معنا کــه گروه های علوم تربیتی دخالــت کمتری در اين 
حوزه دارند که شــايد اين موارد از علل اصلی افت کیفیت آموزش رياضی در کشــور باشد. رياضیات 
امروز، فناوری و توسعة فردا را پی می ريزد لذا ما از يک سو بايد جايگاه فعلی رياضی و جايگاه خود 
در رياضیــات را ارزيابــی کنیم و به چالش های آينده بنگريم و از ســوی ديگر بــه روابط رياضیات با 
کاربردهای آن نظر بیفکنیم، به مســائل آموزش رياضی توجه کنیم و تدابیری در زمینة شــرکت جدی تر 

جهان سوم در فعالیت های رياضی بینديشیم.
اطالع و آگاهی از اثربخش بودن تدريس معلمان رياضی می تواند گامی اساســی در راســتای رشد 
حرفــه ای معلمــان و در نتیجه اصالح و بهبود يادگیــری رياضی در جامعه گردد و دســت يابی به اين 
مهم، مســتلزم به کارگیری ابزارهای معتبر ســنجش تدريس اثربخش است. لذا با توجه به جايگاهی که 
رياضیــات در آموزش وپرورش دارد، پرداختن به اين موضــوع و ارزيابی معیارهای تدريس اثربخش 
رياضیات، پیش از هر چیز، در يافتن کمبودها و جبران نواقص آموزش رياضیات مؤثر اســت، چراکه 
اين امر، تصويری نسبتًا جامع از کیفیت آموزشی رياضی ارائه می دهد و منجر به تقويت نقاط قوت و 
رفع نقاط ضعف موجود در کیفیت تدريس رياضیات خواهد شــد. به دنبال اين امر، آموزش وپرورش 
می تواند در برنامه ريزی دوره های آموزش ضمن خدمت به طرز مؤثرتری عمل نموده و نیازهای واقعی 

معلمان رياضی را در اين زمینه به گونه ای مطلوب پیش بینی کند.
پژوهش حاضر بر آن است تا نشان دهد که آموزش رياضی در کشور صرف نظر از جنس دانش آموزان 
و نوع مراکز آموزشی آن ها اعم از دولتی و تیزهوشان با چالش های اساسی روبه روست. به طوری که عدم 
کاربســت نشانگرهای تدريس توسط همکاران مدرس رياضی باعث شده است دانش آموزان به منظور 

رفع نواقص آموزشی موجود، به معلمان و آموزشگاه های خصوصی روی آورند.
تدريس خصوصی، پديده ای است با سابقة طوالنی که ريشه در بسیاری از فرهنگ ها دارد. در چند 
دهة اخیر با دســت يابی بیشــتر مردم به آموزش، تدريس خصوصی به يک پديد نسبتًا فراگیر بدل شده 
اســت. تاپینگ17 )2000(، تدريس خصوصی را اين گونه تعريف می کند: "کســانی که معلمان حرفه ای 
نیســتند ولی افراد ديگــر را کمک و حمايت می کنند تا چیزی را به شــیوه ای تعاملی، هدفمند و منظم 
بیاموزنــد. ماريموتو18 و همکاران )1991( تدريس خصوصــی را به عنوان»فعالیت های يادگیری برای 
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دانش آموزان مدارس رســمی در خارج از برنامة آموزشــی منظم مدرسه که ممکن است با اخذ شهريه 
و يا رايگان به عنوان يک خدمت اجتماعی ارائه شود« تعريف می کنند. از ديدگاه فوندن19 عوامل مؤثر 
بر تقاضا برای تدريس خصوصی عبارت اند از جايابی در مراکز آموزشــی معتبر و مشهور، فرايندهای 
ياددهی-يادگیری غیراثربخش، حجم زياد کالس ها و فشار همتايان. از طرف ديگر، عواملی مانند حقوق 
و منزلت پايین، شهرت و معروفیت معلم و فشار همگنان بر عرضة تدريس خصوصی از جانب مدرسان 
تأثیر دارد )فوندن، 2002(. در تدريس خصوصی تالش بر اين است که تا ضعف آموزش نظام رسمی 
از بین برداشــته شود )معدن دار آرانی، 1392(. يافته های پژوهش شــیراوند، معدن دار آرانی و نیک پی 
)1396( نشــان داد که عواملــی همچون يادگیری بهتر دروس، افزايش نمرة کالســی و توصیة والدين 
بیشــترين نقش را در شــرکت فراگیران در کالس های خصوصی داشته است. لذا پژوهش حاضر بر آن 
است تا ضمن بررسی میزان به کارگیری نشانگرهای تدريس اثربخش توسط دبیران رياضی در هر يک 
از مراکز آموزشی تیزهوشان و دولتی پسرانه و دخترانة مدارس شاخص اصفهان، به بررسی آماری اين 
يافته ها پرداخته و اين اطالعات را به تفکیک رشــتة دانش آموزان )رياضی و تجربی( و به تفکیک نوع 

مدرسه آن ها )تیزهوشان، دولتی( و جنسیت دانش آموزان ارائه دهد.

 مبانینظریوپيشينهپژوهش
در استانداردهای انجمن معلمان رياضی استرالیا )AAMT( برای تعالی آموزش رياضی در مدارس 
ذکرشــده، مدارس مؤثر در صورتی مؤثرند که معلمان رياضی اثربخش داشــته باشند )2006، ص. 5(. 
ازآنجاکه اصطالح »اثربخش« به شیوه های مختلف در ادبیات تحقیق در دهه های گذشته مورد استفاده 
قرار گرفته است، الزم است مشخص شود که اين اصطالح در اين پژوهش چگونه استفاده شده است. 
به عقیده اســتنفورد20 )2001( اثربخشی معلم به میزان و درجه ای است که معلم بتواند اثرات مطلوب 
و دلخواه را بر فراگیران بگذارد. به عبارت ديگر، اثربخشــی معلم مقدار و میزانی اســت که فراگیران در 
مواجهه با ناســازگاری، تعهد و انعطاف پذيری را کسب و آشکار نمايند. به طورکلی، از لحاظ آموزش 
رياضیات، بهترين شــیوه معمواًل به عنوان اســتراتژی تدريس شناخته می شــود اگر نتايج مورد نظر را 
ايجاد و درک فراگیران را عمیق کند )اســتنفورد، 2001(. به عقیده الرسون21 )2002( معلمان اثربخش 
رياضی معمواًل به ســمت کشف دانش آموز يا روش های هدايت شــده توسط معلم تمايل دارند. طبق 
نظريه ای اينگوارســون، بیويس، بیشاپ، پک و الزورث22 )2004( عوامل اصلی مؤثر بر نتايج يادگیری 
دانش آموزان در رياضی شــرايط مدرســه، شرايط معلم )تجربیات و رشــد حرفه ای(، معلمان توانمند 
)دانش، عقايد و درک آنان( و شــیوة معلم می باشــد. پوزامنتیر و اســتپلمان23 )1999( بیان نمودند که 
معلمان اثربخش رياضی دارای طیف گسترده ای از راهبردهای تدريس خاص برای همه هستند. معلم 
از متغیرهايی مانند بیان روشن، استفاده از روش های آموزشی متنوع، تسلط بر موضوع درس و داشتن 
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رابطة خوب با دانشــجو وضعیتی را به وجود می آورد که باعث تســهیل در يادگیری می شود. صمیمت 
مدرس، رفتار گرم و احترامی که برای شــخصیت دانشــجو قائل می شــود، می تواند تدريس را مؤثرتر 
ســازد )محمدی خانقاه و حســین زاده، 1394(. تیلور، میدلتون و نپیر24 )1990(، مهم ترين مهارت های 
معلمــان را طرح درس به گونه ای که تفاوت های فردی را در نظر گرفته باشــد، ارتباط با دانش آموزان، 
عالقــه به تدريس و يادگیری و موضوع تدريس، و کمک به دانش آموزان برای تقويت خودآگاهی بیان 

نموده اند.
پژوهش ها نشان داده است که ويژگی معلم رياضی اثربخش بیشتر مربوط به کسانی است که فراگیران 
را درگیر می نمايند. بعد از همه، تدريس اثربخش انعکاس دهندة يادگیری اثربخش اســت. پوزمنتیر و 
استپلمان )1999( گزارش دادند که معلمان رياضی اثربخش به رشد نگرش مثبت فراگیرانشان از طريق 
توجه به احساســات آن ها، ارزش گذاشــتن به مشارکت هر فراگیر، شــناخت نیازهای فراگیران برای 
موفقیــت، درگیــر نمودن فراگیران در يادگیری خود، و ايجاد هیجان و عالقه در آن ها، به رياضی کمک 
می نمايند. عبدالهی، دادجوی توکلی و يوسلیانی )1392( پیش نیازهای معلم، ويژگی های شخصی معلم، 
برنامه ريزی و آمادگی، مديريت و ســازمان دهی کالس درس، آموزش يا تدريس، نظارت بر پیشــرفت 
و توان دانش آموزان و مســئولیت های حرفه ای را به عنوان شايســتگی های حرفه ای معلمان اثربخش 
شناســايی نمودند. اســترانگ25 )2002(، مهارت های معلمــان اثربخش را دانش، مهــارت و گرايش 
برشــمرد. دانیل ســون26 )2007( ويژگی های تدريس اثربخش را مســئولیت های حرفه ای، مديريت و 
سازمان دهی کالس درس، آموزش يا تدريس، نظارت و کنترل بر پیشرفت دانش آموزان، پیش نیازهای 
تدريس مؤثر، برنامه ريزی و آمادگی و ويژگی های شــخصی معلم عنوان نموده اســت. محققان نشــان 
داده اند که بهترين معلمان معمواًل اشتیاق و حرارت فراوان در تدريس خود دارند، نسبت به پیشرفت 
تک تک دانش آموزان حســاس هســتند، روابط مثبت، انگیزش باال و تعهد زياد دارند )ای اس آرسی27، 
2010(. الیوت28 )2010( نیز نشان داد که از بین ويژگی های معلمان، حرفه ای بودن آنان نقش عمده ای 

در مؤثر بودنشان در کالس درس دارد.
امــروزه آموزش اثربخش، از موضوعــات مورد توجه در تحقیقات مربوط بــه رويکردهای نوين 
در آموزش، اســت. کورپرشوک، هارمس، بوير، کوجیک و دوالرد29 )2014( دريافتند که معلمان نقش 
کلیــدی در آمــوزش مؤثر دارند و مديريــت اثربخش کالس ابزاری برای آموزش اثربخش می باشــد. 
پژوهش موســوی )1390( نشان داد میزان به کارگیری مؤلفه های تدريس اثربخش توسط دبیران باالتر 
از ســطح متوســط اســت. نتايج پژوهش رفیع پور و گويا )1389( نشــان داد معلمان رياضی، عملکرد 
دانش آموزان نوعی ايرانی را در حل مســائلی مشــابه مســائل پیزا که ويژگی آن ها زمینه مدار بودن و 
مدل سازی مسائل واقعی است، ضعیف پیش بینی کردند. پژوهش بیرمی و لیاقتدار )1388( بیان می کند 

که کیفیت تدريس درس رياضی پاية چهارم از وضعیت مطلوب برخوردار نیست.
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سؤال های پژوهش
1. دبیران رياضی دبیرستان های »پسرانة تیزهوشان« تا چه میزان نشانگرهای تدريس اثربخش را به 

کار می برند؟
2. دبیران رياضی دبیرستان های »پسرانة دولتی« تا چه میزان نشانگرهای تدريس اثربخش را به کار 

می برند؟
3. دبیران رياضی دبیرستان های »دخترانة دولتی« تا چه میزان نشانگرهای تدريس اثربخش را به کار 

می برند؟
4. آيا بین نظرات دانش آموزان در خصوص میزان کاربســت نشانگرهای تدريس اثربخش در درس 

رياضی به تفکیک جنسیت و رشتة تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟

 روش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمايشــی بوده اســت. جامعة آماری پژوهش شــامل دانش آموزان دورة 
پیش دانشگاهی است که با روش نمونه گیری هدفمند، مدارس دخترانه و پسرانه شاخص از بین نواحی اصفهان 
برگزيده شده و تعداد 180 نفر دانش آموز به صورت تصادفی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی 
جمع آوری داده ها پرســش نامة 9 مؤلفه ای و 49 گويه ای )پرســش نامة ارزيابی درس ]CEQ[30، 2008( و دو 
پرسش بازپاسخ بوده است. تناظر 49 گويه ای  پرسش نامه با مؤلفه های اصلی پژوهش به شرح جدول زير است:

 جدول 1.  تناظر 49 گویه ای  پرسش نامه با مؤلفه های اصلی                                                                                                       

شماره گویه های  پرسش نامهمؤلفه های اصلی

5،4،3،2،1فهممفاهیماساسیواصلی1

10،9،8،7،6ارتباطدرسبانیازهایجامعه2

16،15،14،13،12،11تضاربافکار3

21،20،19،18،17یادگیریفعال4

26،25،24،23،22ارتباطمعلموشاگرد5

32،31،30،29،28،27انگیزش6

39،38،37،36،35،34،33طراحیوسازماندهیدرس7

44،43،42،41،40انعطافپذیری8

49،48،47،46،45ارزشیابی9
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در ضمن برای تأمین روايی صوری و محتوايی اين  پرسش نامه، پس از طراحی مجددًا روايی صوری 
و محتوايی آن مورد بازنگری حداقل شــش نفر از متخصصین دانشــگاهی مرتبط قرار گرفت. سپس از 
طريق دريافت نظرات و پیشنهادهای چند نفر از دبیران باتجربه مورد اصالح و تأيید نهايی قرار گرفت و 
روايی صوری و محتوای آن نهايی شد. همچنین پايايی پرسش نامة مزبور مجددًا پس از اجرای مقدماتی 

از طريق تکنیک آماری آلفای کرونباخ 0/936 تعیین گرديد که نشان دهندة پايايی مناسب ابزار می باشد.

 یافتههایپژوهش
1. دبیران ریاضی دبیرســتان های »پسرانة تیزهوشان« تا چه میزان نشانگرهای تدریس 

اثربخش را به کار می برند؟
از آزمون t تک متغیره برای پاســخگويی به اين ســؤال اســتفاده گرديد که نتايــج آن در جدول 4 

قابل مالحظه است:

                                                                         )m=3( تک متغیره، مقایسة میانگین با میانگین فرضی t جدول 2. نتایج آزمون

سطح معناداری )tdf)Sigانحراف معیارمیانگینمیانگین فرضی

32/640/497-3/956290/0005

بر اســاس داده های جدول، مقدار سطح معناداری )ارزش يا مقدار p( برابر 0/0005 است و چون 
اين مقدار کمتر از 0/05 اســت، لذا تفاوت مشاهده شــده از نظر آماری در سطح اطمینان 0/95 معنادار 
است. به عبارت بهتر، پاسخگويان معتقدند، دبیران رياضی دبیرستان های پسرانة تیزهوشان، نشانگرهای 

تدريس اثربخش را به میزان کمتر از متوسط به کار می برند.

بررسیتفاوتبيننظراتدانشآموزانتجربیوریاضی
با توجه به ماهیت دوارزشی اين متغیر از آزمون مقايسة میانگین دو جامعه که به کمک آزمون t انجام 

می شود، استفاده نموديم.

جدول 3. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر رشتة تحصیلی                                                                                                     

آزمون لوین آزمون سؤال
)تساوی واریانس ها(

 t آزمون
)تساوی میانگین ها(

دبیرانریاضیدبیرستانهای
پسرانةتیزهوشانتاچهمیزان
نشانگرهایتدریساثربخشرا

بهکارمیبرند؟

بافرضبرابری
واریانسها

FsigtdfSig
(2-taild)

بافرضبرابرنبودن
0/1850/6710/758280/455واریانسها
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مطابق نتايج جدول باال، فرض تساوی واريانس ها تأيید می گردد زيرا مقدار سطح معناداری )ارزش 
يا مقدار p( بزرگ تر از 0/05 اســت و در نتیجه می توان گفت واريانس ها برابر هســتند. همچنین مطابق 
نتايج جدول باال، اختالف مشاهده شــده بین میانگین رشــتة رياضی و تجربی معنادار نیست زيرا مقدار 
ســطح معناداری )ارزش يا مقدار p( بزرگ تر از 0/05 اســت. يعنی دانش آموزان رشــته های رياضی و 

تجربی نظرات يکسانی ارائه نموده اند.

نتایجدوسؤالبازپاسخ
1. بهترین جنبه و ویژگی های درس ریاضی به نظر شما چه چیزهایی بودند؟

 در اين قسمت 75% از دانش آموزان بهترين ويژگی رياضی اثربخش را در تضارب افکار دانسته اند.

2. به نظر شــما بــرای نیل به تدریس اثربخش ریاضی کدام یــک از جنبه ها و یا کدام ویژگی ها 
نیازمند بهبود است؟

در اين قسمت 33/3% مؤلفه های طراحی و سازمان دهی درس و ارتباط درس با نیازهای جامعه از 
چالش های اساسی اين دانش آموزان بوده است که الزم است مورد توجه برنامه ريزان درسی قرار بگیرد.

2. دبیران ریاضی دبیرستان های »پسرانة دولتی« تا چه میزان نشانگرهای تدریس اثربخش 
را به کار می برند؟

از آزمون t تک متغیره برای پاســخگويی به اين ســؤال اســتفاده گرديد که نتايــج آن در جدول 2 
قابل مالحظه است:

                                                                        )m=3( تک متغیره، مقایسة میانگین با میانگین فرضی t جدول 4. نتایج آزمون

سطح معناداری )tdf)Sigانحراف معیارمیانگینمیانگین فرضی

32/800/442-2/45290/021

بر اساس داده ها جدول، مقدار سطح معناداری )ارزش يا مقدار p( برابر 0/021 است و چون اين 
مقدار کمتر از 0/05 است، لذا تفاوت مشاهده شده از نظر آماری در سطح اطمینان 0/95 معنادار است. 
به عبارت بهتر، پاســخگويان معتقدند، دبیران رياضی دبیرستان های پسرانة دولتی، نشانگرهای تدريس 

اثربخش را به میزان کمتر از متوسط به کار می برند.

بررسیتفاوتبيننظراتدانشآموزانتجربیوریاضی
 t با توجه به ماهیت دو ارزشــی اين متغیر از آزمون مقايســة میانگین دو جامعه که به کمک آزمون

انجام می شود، استفاده نموديم.
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 جدول 5.  نتایج آزمون t مستقل برای متغیر رشتة تحصیلی                                                                                                    

آزمون لوین آزمون سؤال
)تساوی واریانس ها(

 t آزمون
)تساوی میانگین ها(

دبیرانریاضیدبیرستانهای
پسرانةدولتیتاچهمیزان

نشانگرهایتدریساثربخشرا
بهکارمیبرند؟

FsigtdfSig
(2-taild)

1/30/264-.8280/43

مطابق نتايج جدول باال، فرض تساوی واريانس ها تأيید می گردد زيرا مقدار سطح معناداری )ارزش 
يا مقدار p( بزرگ تر از 0/05 اســت و در نتیجه می توان گفت واريانس ها برابر هســتند. همچنین مطابق 
نتايج جدول باال، اختالف مشاهده شــده بین میانگین رشــتة رياضی و تجربی معنادار نیست زيرا مقدار 
ســطح معناداری )ارزش يا مقدار p( بزرگ تر از 0/05 اســت. يعنی دانش آموزان رشــته های رياضی و 

تجربی نظرات يکسانی ارائه نموده اند.

نتایجدوسؤالبازپاسخ
1. بهترین جنبه و ویژگی های درس ریاضی به نظر شما چه چیزهایی بودند؟

50% از دانش آموزان بهترين جنبه و ويژگی رياضی اثربخش در تضارب افکار دانسته اند.

2. به نظر شــما بــرای نیل به تدریس اثربخش ریاضی کدام یــک از جنبه ها و یا کدام ویژگی ها 
نیازمند بهبود است؟

در ايــن قســمت، مؤلفة فهم مفاهیم اساســی و اصلی را بــا 6/7% از چالش های اساســی اين 
دانش آموزان بوده است که الزم است مورد توجه دبیران قرار گیرد.

3. دبیران ریاضی دبیرســتان های »دخترانة دولتی« تا چه میزان نشــانگرهای تدریس 
اثربخش را به کار می برند؟

از آزمون t تک متغیره برای پاســخگويی به اين ســؤال اســتفاده گرديد که نتايــج آن در جدول 2 
قابل مالحظه است:

                                                                      )m=3( تک متغیره، مقایسة میانگین با میانگین فرضی t جدول 6.  نتایج آزمون 

سطح معناداری )tdf)Sigانحراف معیارمیانگینمیانگین فرضی

32/940/393-0/799290/0005
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بر اساس داده ها جدول، مقدار سطح معناداری )ارزش يا مقدار p( برابر 0/0005 است و چون اين 
مقدار کمتر از 0/05 است، لذا تفاوت مشاهده شده از نظر آماری در سطح اطمینان 0/95 معنادار است. 
به عبارت بهتر، پاسخگويان معتقدند، دبیران رياضی دبیرستان های دخترانة دولتی، نشانگرهای تدريس 

اثربخش را به میزان کمتر از متوسط به کار می برند.

بررسیتفاوتبيننظراتدانشآموزانتجربیوریاضی
 t با توجه به ماهیت دو ارزشــی اين متغیر از آزمون مقايســة میانگین دو جامعه که به کمک آزمون

انجام می شود، استفاده نموديم.

 جدول 7.  نتایج آزمون t مستقل برای متغیر رشتة تحصیلی                                                                                                    

آزمون لوین آزمون سؤال
)تساوی واریانس ها(

 t آزمون
)تساوی میانگین ها(

دبیرانریاضیدبیرستانهای
دخترانةدولتیتاچهمیزان

نشانگرهایتدریساثربخشرا
بهکارمیبرند؟

FsigtdfSig
(2-taild)

0/0100/923-0/32280/75

مطابق نتايج جدول باال، فرض تساوی واريانس ها تأيید می گردد زيرا مقدار سطح معناداری )ارزش 
يا مقدار p( بزرگ تر از 0/05 اســت و در نتیجه می توان گفت واريانس ها برابر هســتند. همچنین مطابق 
نتايج جدول باال، اختالف مشاهده شــده بین میانگین رشــتة رياضی و تجربی معنادار نیست زيرا مقدار 
ســطح معناداری )ارزش يا مقدار p( بزرگ تر از 0/05 اســت. يعنی دانش آموزان رشــته های رياضی و 

تجربی نظرات يکسانی ارائه نموده اند.

نتایجدوسؤالبازپاسخ
1. بهترین جنبه و ویژگی های درس ریاضی به نظر شما چه چیزهایی بودند؟

    88/2% از دانش آموزان بهترين ويژگی رياضی اثربخش را در تضارب افکار دانسته اند.
2. به نظر شــما بــرای نیل به تدریس اثربخش ریاضی کدام یــک از جنبه ها و یا کدام ویژگی ها 

نیازمند بهبود است؟
     در اين قسمت، مؤلفة يادگیری فعال با 30% از چالش های اساسی اين دانش آموزان بوده است.

4. آیا بین نظرات دانش آموزان در خصوص میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش در 
درس ریاضی به تفکیک جنسیت، رشتة تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟

پاسخ به اين سؤال در دو سؤال فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.
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4. 1. آیا بین نظرات دانش آموزان در خصوص میزان کاربســت نشانگرهای تدریس اثربخش در 
درس ریاضی به تفکیک جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد؟

 t با توجه به ماهیت دوارزشــی اين متغیر از آزمون مقايسة میانگین دو جامعه که به کمک آزمون
انجام می شود، استفاده می کنیم.

 جدول 8.   نتایج آزمون t مستقل برای متغیر جنس                                                                                                                    

آزمون لوین آزمون سؤال
)تساوی واریانس ها(

 t آزمون
)تساوی میانگین ها(

آیابیننظراتدانشآموزانبه
تفکیکجنستفاوتمعنادار

وجوددارد؟

FsigtdfSig
(2-taild)

0/00050/9930/7351480/464

مطابق نتايج جدول باال، فرض تساوی واريانس ها تأيید می گردد زيرا مقدار سطح معناداری )ارزش يا 
مقدار p( بزرگ تر از 0/05 است و در نتیجه می توان گفت واريانس ها برابر هستند. همچنین مطابق نتايج 
جدول باال، اختالف مشاهده شده بین میانگین دو جنس معنادار نیست زيرا مقدار سطح معناداری )ارزش 

يا مقدار p( بزرگ تر از 0/05 است. يعنی دانش آموزان دختر و پسر نظرات يکسانی ارائه نموده اند.

4. 2. آیا بین نظرات دانش آموزان در خصوص میزان کاربســت نشانگرهای تدریس اثربخش در 
درس ریاضی به تفکیک رشتة تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟

 t با توجه به ماهیت دوارزشی اين متغیر از آزمون مقايسة میانگین دو جامعه که به کمک آزمون
انجام می شود، استفاده می کنیم.

 جدول 9.   نتایج آزمون t مستقل برای متغیر رشتة تحصیلی                                                                                                      

آزمون لوین آزمون سؤال
)تساوی واریانس ها(

 t آزمون
)تساوی میانگین ها(

آیابیننظراتدانشآموزانبه
تفکیکرشتةتحصیلیتفاوت

معناداروجوددارد؟

FsigtdfSig
(2-taild)

.8100/3700/0511480/614

مطابق نتايج جدول باال، فرض تساوی واريانس ها تأيید می گردد زيرا مقدار سطح معناداری )ارزش 
يا مقدار p( بزرگ تر از 0/05 اســت و در نتیجه می توان گفت واريانس ها برابر هســتند. همچنین مطابق 
نتايج جدول باال، اختالف مشاهده شــده بین میانگین رشــتة رياضی و تجربی معنادار نیست زيرا مقدار 
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ســطح معناداری )ارزش يا مقدار p( بزرگ تر از 0/05 اســت. يعنی دانش آموزان رشــته های رياضی و 
تجربی نظرات يکسانی ارائه نموده اند.

 بحث ونتيجهگيری 
نتايج مربوط به ســؤال اول پژوهش نشــان داد که دبیران رياضی دبیرســتان های 
پســرانة تیزهوشــان، نشــانگرهای تدريس اثربخش را به میزان کمتر از حد متوسط 
به کار می برند اين مقدار برای چنین مدرســه ای رضايت بخش نیســت. شــايد بتوان 
گفت سطح انتظارات دانش آموزان در دبیرستان های پسرانة تیزهوشان از دبیران خود 
زيادتر می باشد. شايد علت عدم استقبال دبیران رياضی کارآمد در مدرسة تیزهوشان 
به علــت دوری جغرافیا مدرســه، عدم وجــود انگیزه ها و تشــويق های مادی برای 
تدريس در چنین دبیرستانی، به خصوص با توجه به توقعات باالی دانش آموزان باشد 
و لذا دبیرانی جذب اين مدارس می شــوند که سطح دانش و مهارت آن ها پايین تر از 
سطح مطلوب بوده و دبیران به جای آنکه راهنمای دانش آموزان باشند و دانش آموزان 
را با فرضیه ســازی و تفکر عملی آشــنا و به حل مسئله وادارند، اغلب سعی کرده اند 
محتــوای برنامه را با روش های غیرفعال به ذهن دانش آمــوز منتقل کنند. دلیل ديگر 
اين امر ممکن اســت اين مسئله باشد که در نظام های آموزشی متمرکز می توان گفت 
برنامه ريزان درســی توقع دارند معلمان برنامة درســی را به طور وفادارانه اجرا کنند؛ 
ايــن امر اجرای وفادارانة برنامة درســی از نوع مقــاوم را در برابر معلم بیان می کند. 
بدين جهــت، معلمان، فقط بــه ارائة مطالب و انتقال محتوا به دانش آموزان به شــیوة 
ســنتی عمل می نمايند. دلیل ديگر ممکن اســت اين باشــد که معلمان از مهارت های 
عملــی به ويــژه در ارتباط دادن مطالب بــا مصاديق و موقعیت هــای واقعی و کاربرد 
روش های حل مســئله و روش های فعال از مهارت اساســی برخوردار نیستند. شايد 
عدم هماهنگی وســايل و تجهیــزات مدارس با اهداف و روش هــای تدريس فعال 
دلیل ديگری باشــد. به عبارتی وجود فضای ثابت و يکســان آموزشــی، زمان شروع 
و پايان يکســان کالس ها، طول ثابت دوره های آموزشــی، محتوای آموزشی ثابت و 
روش آموزشــی يکسان در دستگاه های متمرکز آموزشــی، ممکن است دلیل اين امر 
باشــد. همچنیــن عوامل ديگری نیز وجــود دارد که مانع اثربخشــی معلمان رياضی 
می شــوند. نخســت اينکه تهیه و تدارک مواد آموزشــی و برنامة درســی مناسب در 
مدارس دشــوار و حتی غیرممکن می باشد. دوم برای استفاده منابع آموزشی مناسب 
محدوديــت وجود دارد. ســوم اينکه معلمانی که دارای شايســتگی و صالحیت های 
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الزم برای تدريس باشند، کمبود وجود دارد. نهايتًا معلمان فرصتی برای برنامه ريزی، 
طراحی و بازبینی برنامه های رياضی ندارند )حاجی اســماعیل، شــاهريل و مانديا31، 
2015(. برای غلبه بر اين مشکالت معلمان نیاز به حمايت به شکل های مختلف هم 
از وزارت آموزش وپــرورش و حتی مديران مــدارس دارند. بدين منظور مدارس به 
حمايت هــای مالی و فنی نیاز دارند. يافته هــای پژوهش حاضر با نتايج پژوهش های 
دانش پژوه )1382(، ظفربخش )1383(، سلیمانی نسب )1383(، اسالوين32 )1991( 

و رانلز و رز33 )1996( هماهنگ بوده است.
نتايج سؤال اول بازپاسخ بیانگر اين است که برای دانش آموزان پسرانة تیزهوشان 
بهتريــن ويژگی تدريس اثربخــش رياضی مؤلفة »تضارب افکار« بوده اســت که از 
نشــانگرهای مهم مؤلفة تضارب افکار می توان گويه های درک و فهم مفاهیم اساسی، 
تفکر و تعمق روی مســائل، آشنايی با نظرات متفاوت، انعطاف پذيرتر و برانگیزاننده 
نمودن فرد در مســائل نام برد. مشــکل اصلی معلمــان در تدريس رياضی، عالقه مند 
نمــودن فراگیران بــه موضوع و جلب و حفظ توجه آن ها بــه رياضی به خصوص در 
کالس هــای بزرگ می باشــد. مانــع ديگر اينکه معلمان همیشــه کمتر از مســئله های 
چالش برانگیز اســتفاده می کنند و از طرح مسئله های چالش برانگیز برای صرفه جويی 
در زمــان آمــوزش و جلوگیــری از احتمال اينکه دانش آموزانشــان بــرای يادگیری 
برانگیخته شــوند، اجتناب می کنند. دلیل ديگری برای اين امر ممکن است اين باشد 
که دانش آموزان در حل وظايف فکری ســطوح باال ناتوان و عاجز هســتند. همچنین 
فراگیران از قبل عادت به »خوراک آماده« توســط معلمانشــان کرده اند. بســیاری از 
دانش آموزان در کالس های رياضی عمدتًا منتظر هســتند تا معلمانشان راه حلی برای 
حل مســئله به آن ها بدهد. در اين زمینه معلمان می توانند از طريق طرح ســؤاالت و 
پرسش های رياضی در کالس دانش آموزان را در موقعیت های چالش برانگیزی درگیر 
نمايند. آماده سازی فضای کالس برای تفکر و بحث و توالی شايد بتواند دانش آموزان 
را در يادگیری درگیر نمايد. عالوه بر پژوهش حاضر، پژوهش هوســن34 )1967( نیز 

بر اهمیت گويه های فوق الذکر تأکید داشته اند.
نتايج ســؤال دوم بازپاســخ بیانگر اين اســت که دانش آموزان دبیرســتان پسرانة 
تیزهوشــان مهم ترين مطالباتشــان را در دو مؤلفة »طراحی و سازمان دهی درسی« و 
»ارتباط درس با نیازهای جامعه« دانســته اند. که از نشــانگرهای مهم اين دو مؤلفه 
می تــوان اهداف درس، طرح درس معلم، مثال های کاربــردی، برقراری ارتباط میان 
مطالــب نظــری و کاربردهای اجتماعی، جالــب و انگیزه بخش کردن درس توســط 
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معلم، اســتفاده از مســائل روزمره، را نام برد. در اين رابطه معلم نه تنها توضیح دهنده 
می باشد، بلکه او همچنین يک پرسشگر بايد باشد. سافالک35 )2007( بیان می کند که 
توضیح دهنده معلم اســت درحالی که پرسشــگر فراگیر است. از سوی ديگر، وانگ36 
)2007( اســتدالل می کند که معلم بايد نقش مرکزی در کالس های رياضیات داشــته 
باشــد نه دانش آموز. اين معلم اســت کــه فعالیت های يادگیــری در جايی که کلیدی 
برای درک و فهم اســت، طراحی می کند. معلــم برای هدايت و رهبری کالس درس 
و فعالیت های يادگیری الزم اســت )تســنگ، محمد ملک فینی و شاهريل37، 2014(. 
بنابرايــن، يکی از ويژگی های کالس های درســی مؤثر ممکن اســت تحت رهبری و 
هدايت معلم باشــد تــا فراگیرمحور. همان طور که خالد38 )2009( بیان کرده اســت، 
تدريــس اثربخش نیاز بــه معلمانی دارد تا تصمیم بگیرند کــه »چه جنبه های از يک 
تکلیف برجســته شــود، چگونه تکالیف و کارهای فراگیران سازمان دهی و هماهنگ 
شــوند، چه سؤاالتی برای فراگیران دارای ســطوح مختلف تخصص پرسیده شود، و 
چگونــه از فراگیــران بدون در نظر گرفتن فرايند تفکــر ]رياضی[ از آن ها حمايت و 

پشتیبانی شود«.
 معلــم بايد از فنون تدريس به موقع و در حد مطلوب اســتفاده کند. بدين منظور 
الزم اســت تا مؤلفان کتب رياضی حجم مطالب آموزشی را کاهش دهند و بر کیفیت 
يادگیری متمرکز شوند تا بدين شیوه معلمان فرصت بیشتری برای توجه به فرايندهای 
رياضی داشــته باشــند و بتواننــد عادت های حل مســئله را در دانش آمــوزان ايجاد 
نماينــد و عملکرد آنان، در حل مســائل دنیای واقعی را ارتقــا دهند. تدريس بايد از 
نتیجه محوری به فرايندمحوری تغییر يابد )شعبانی، 1381(. يافته های پژوهش حاضر 
با نتايج پژوهش های دانش پــژوه )1382(، بیرمی پور و لیاقتدار )1388(، گريومیچر39 

)1997(، تانلر و آلن40 )2005(، هماهنگ بوده است.
يافته ها در خصوص سؤال دوم پژوهش نشان داد که، دبیران رياضی دبیرستان های 
پسرانة دولتی، نشانگرهای تدريس اثربخش را به میزان کمتر از متوسط به کار می برند. 
شــايد در اين مدارس وجود کالس های شــلوغ، انواع دانش آموز مختلف از هر نظر 
در يــک کالس و نیــز دبیران مختلف و کنترل و نظارت کمتر بــر روی کار آن ها اين 
مهم اتفاق افتاده اســت و دبیران در چنین فضايی، موسوم بر نظارتگرند تا پرسشگر. 
لذا دبیران با انگیزة کمتر، اغلب ســعی می کنند محتوای برنامة درسی را با روش های 
غیرفعــال به ذهن دانش آمــوز منتقل کنند بدون آنکه مطالب درس را با زندگی واقعی 
دانش آموز ربط دهند. به عبارتی حاکمیت ساختار آموزش وپرورش متمرکز و تجويزی 
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و قالبی با سیســتم ارزشیابی محفوظاتی، محتوامحور، غیراستاندارد، تأکید بر آموزش 
روئه ای و الگوريتمی ممکن دلیل بر اين امر باشــد. شــايد دلیل ديگر عدم آشــنايی 
معلمان بــا فنون و مهارت های تدريس و نگذرانــدن دوره های مربوط به روش های 
تدريــس به میزان کافی، روزآمد نبودن دانش معلمان، عدم آگاهی به روش های نوين 
تدريس و به کارگیری الگوهای تدريس برتر و مهارت حرفة معلمی باشد. شايد عامل 
ديگری که ممکن است روی اثربخشی تدريس رياضیات معلمان تأثیر بگذارد ديدگاه 
و عقايد دانش آموزان اســت. بعضی از معلمان رياضی ممکن است در ديدن نقايص 
فراگیران در يادگیری رياضی مشکل داشته باشند. اين ممکن است تا حدی ناشی از 
اين واقعیت باشد که بعضی از فراگیران ترجیح می دهند که يادگیرندگان منفعل باشند 
و مشارکت در بحث های کالسی را نمی پذيرند. بعضی از دانش آموزان نیز نگرش های 
منفی دارنــد و عالقه ای به رياضیات به عنوان يک موضوع ضروری ندارند. عالوه بر 
اين، فقدان حمايت والدين از دانش آموزان در انجام تکالیف رياضی ممکن است مانع 
از دست يابی آن ها به نتايج مثبت يادگیری باشد. الزم است به والدين و دانش آموزان 
به طور مــداوم اهمیت رياضی در زندگی و آيندة دانش آموزان يادآوری شــود. بدين 
منظور، الزم است تا معلم با والدين برای اطمینان از اينکه آن ها مسئولیت های برای 
حمايت و آمــوزش فرزندان خود در مورد اهمیت رياضیات در زندگی واقعی اتخاذ 
می کنند، فعاالنه کار نمايند )حاجی اســماعیل و همکاران، 2015(. يافته های پژوهش 

حاضر با نتايج پژوهش ظفربخش )1383( هماهنگ بوده است.
در مورد سؤال اول بازپاسخ نتايج بیانگر اين است که، برای دانش آموزان بهترين 
جنبه و ويژگی رياضی مؤلفة »تضارب افکار« بوده اســت. نظرات اين دانش آموزان 
نیــز با ديگر دانش آموزان مورد بررسی شــده همخوان بوده اســت. در رابطه با معلم 
ســه موضوع مطرح است: رشــد حرفه ای معلمان، زمینه و بافت مدرسه، و شیوه های 
تدريس معلمان. رســنک41 )2005( پیشنهاد کرد که سیاســت گذاران بايد زمان کافی 
به آموزش حرفه ای کــه متمرکز بر موضوعاتی که معلمان تدريس خواهند کرد، و در 
راســتا و هماهنگ با فرصت های يادگیری معلمان با تجــارب کار واقعی و همچنین 
اســتفاده از عناصر برنامة درســی و ارزيابی واقعی باشــد، اختصاص دهند. از سوی 
ديگر مشارکت فعال، نیاز به ارتباطی دارد که صرفًا کالمی نباشد، بلکه حاوی ارتباط 
غیرکالمی نیز باشد. بديهی است اين شرايط تنها در تماس رودررو و با آرايش کالس 
به صورت حلقه وار تحقق می يابد. به عالوه نحوة شروع جلسات کالس برای موفقیت 
آن ارزش حیاتی دارد، خصوصًا اين مســئله زمانــی اهمیت می يابد که معلم درصدد 
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تشويق دانشجو به مشارکت فعال در کالس باشد. در اين صورت معلم بايد در مورد 
نقش خود به عنوان فرد تســهیل کننده و نه به عنوان منبع تمام علوم تأکید نمايند. معلم 
نبايــد مرتبًا با اطالعات اضافی وارد صحنه شــود زيرا در چنین حالتی به زودی تمام 
بحث ها به ســوی معلم سوق داده شده و انگیزة فعالیت متقابل از دانش آموزان سلب 

می شود.
 در مورد سؤال دوم بازپاسخ نتايج به دست آمده بیانگر اين امر بود که، دانش آموزان 
مهم تريــن مطالباتشــان را مؤلفه های »ارتباط درس و نیازهــای جامعه« و »يادگیری 
فعال« دانســته اند. معلمان باکفايت نیز می دانند که الگوها و شیوه های تدريس، ابزار 
اصلی برای يادگیری هستند و آگاهی و به کارگیری از الگوهای مختلف تدريس آن ها 
را به عنوان معلم کارآمد مطرح ســاخته و توانايی آن ها را در متناسب کردن آموزش با 
ســطح علمی فراگیران افزايش می دهد. معلمان بايد با فراهم نمودن زمینة مشــارکت 
فعال دانش آموزان و تشويق آنان به طرح سؤال در کالس و تعیین تکالیف معنادار و 
چالش انگیز و همچنین تأکید بر رقابت دانش آموزان زمینه ســاز يادگیری فعال باشــد. 
بدين منظور معلمان نیاز به حمايت ســطوح بااليی از جوامع حرفه ای و پاسخگويی 
آن ها نه فقط در گروه های رياضی بلکه از ساير گروه ها و بخش ها دارند. يک فرهنگ 
باز توسط معلمان رياضی بايد مورد توجه قرار بگیرد تا زمینه ای را برای تدريس مؤثر 
به منظور به حداقل رســاندن خطاها و اشــتباهات در تدريسشان فراهم نمايد. آنتونی 
و والثر42 )2007( دريافتند که فراتر از کالس درس، جوامع حرفه ای تأثیر مشــخصی 
روی اثربخشــی معلــم دارند. يافته های پژوهش حاضر با نتايج گزارش شــده مربوط 
بــه   مويس و رينولــدز43 )2000(، گريومیچر )1997(، اســالوين )1991(، ظفربخش 

)1383( و دانش پژوه )1382( هماهنگ بوده است.
در خصوص سؤال سوم پژوهش، نتايج نشان داد که دبیران رياضی دبیرستان های 
دخترانــة دولتی، نشــانگرهای تدريــس اثربخش را به میزان کمتر از متوســط به کار 
می برنــد. همانند دبیرســتان های دولتی پســرانه، دبیران از آن شــاخص های تدريس 
اثربخش استفاده نمی کنند و سطح مهارت معلمان در دو بخش روش تدريس و مفاهیم 
پايین بوده اســت. دلیل اين امر ممکن است ناشی از عادت دانش آموزان به يادگیری 
رويه ای و حل مسائل کلیشه ای و مشخص، نقاط ضعف موجود در کتاب های درسی 
رياضی در توجه به مســائل کاربردی، و دانش معلمان باشد. دلیل ديگر ممکن ناشی 
از اين مسئله باشد که دانش آموزان به علت شیوه های تدريس نادرست، مايل هستند 
مطالب، آماده و سازمان داده شده به آن ها تحويل گردد، تا آن ها مطالب را حفظ کرده 
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و ياد بگیرند. نبود امکانات و تجهیزات آموزشی و همچنین نامناسب بودن شرايط و 
فضای آموزشی ممکن است دلیل ديگری باشد. همچنین بسیاری از دانش آموزان در 
ســطح متوسطه دارای پاية ضعیفی در مهارت های رياضی پايه هستند. عالوه بر اين، 
عالقة دانش آموزان به يادگیری رياضی مشــکل اصلی است. حتی با جديت می توان 
ادعا کرد که بسیاری از دانش آموزانشان از رياضیات نفرت دارند )حاجی اسماعیل و 
همکاران، 2015(. پژوهش های شــکوهیان )1374(، اسالوين )1991( نتايج پژوهش 

حاضر را تأيید می نمايند.
در مورد ســؤال اول بازپاســخ، برای دانش آموزان بهترين جنبه و ويژگی رياضی 
مؤلفة »تضارب افکار« بوده اســت. نظرات به دســت آمده با نظــرات مدارس ديگر، 
صرف نظر از جنســیت و رشــتة تحصیلی هماهنگ بود. روش های نوين آموزش، که 
در آن تنها آموزشــگر به عنوان ارائه دهندة مطلب نیست بلکه مشارکت دوسويه حاکم 
می باشد، می تواند در يادگیری بهتر و کیفیت تدريس مؤثر باشد. توجه به فعالیت های 
مستقل دانش آموزان در کالس توسط معلمان و همچنین جستجو و توجیه ديدگاه های 
جديد شــايد بتوانــد در اين امر مؤثر باشــد. دادن آزادی عمل بــه فراگیران و طرح 

سؤاالت بازپاسخ در اين امر شايد بتواند مؤثر باشد.
در رابطــه با ســؤال دوم بازپاســخ، دانش آموزان مهم ترين مطالباتشــان را مؤلفه 
»يادگیــری فعــال« دانســته اند. الزم اســت تا معلمان درسشــان را به صــورت مؤثر 
برنامه ريــزی کنند و فراگیران را به بررســی و کشــف ايده هــا و نوآوری های جديد 
ترغیب و تشــويق نمايند، و دسترســی به منابع رياضی را برای آن ها تســهیل نمايند. 
به عنوان پیش نیاز تدريس اثربخش رياضی، پیشــنهاد می شود که معلمان بايد در زمینة 
دانش محتوايی موضوع صالحیت داشــته باشند، مهارت های آموزشی خوبی به ويژه 
پرسشــگری داشته باشــند، و يک ارتباط خوبی با فراگیرانشان داشته باشند )ساالم و 
شــاهريل44، 2014؛ شاهريل و کالرک45، 2014؛ شــاهريل و مانديا46، 2014(. عالوه 
بــر اين، تغییر در دنیای واقعی اجتناب ناپذير اســت، بنابرايــن برای معلمان رياضی 
ضــروری و حیاتی اســت تا به طور مداوم ياد بگیرند و شــیوه های آموزشی شــان را 
به منظور ارتقا و تجهیز دانش آموزان با درک و فهم رياضی مورد نیاز برای برخورد با 
چالش های قرن 21 به روزرســانی نمايند. در اين زمینه معلمان می تواند دانش آموزان 
را از طريق شــرکت در بحث های کالســی و پرسش و پاســخ و تحقیق و کاوشگری 
و بــه عبارتــی معلمان با بهره گیری از روش های مشــارکتی و فراگیر محور در کالس 
هدايــت نمايند. يافته هــای پژوهش حاضر با نتايج پژوهش هــای مارگان47 )2009(، 
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يونال48 )2005(، اسالوين )1991(، خوشبخت )1387(، ظفربخش )1383( هماهنگ 
بوده است.

همچنیــن يافته های پژوهش بیانگر اين اســت که از نظــر دانش آموزان در مورد 
میزان به کارگیری نشــانگرهای تدريس اثربخش به تفکیک جنسیت و رشتة تحصیلی 
تفــاوت معناداری وجود ندارد و دانش آموزان نظرات يکســانی را ارائه نمودند. پنج 
اصل اساســی در شــیوه های معرفی، اجرا و نتیجه گیــری از محتوای اصلی درس در 
تدريــس اثربخش رياضی وجــود دارد که عبارت اند از: دانش معلــم، زبان رياضی، 
ارتباطات رياضی، وظايف ارزشمند رياضی و اخالق مراقبت است )حاجی اسماعیل 
و همــکاران، 2015(. و ازآنجاکه مهم ترين عامل در تدريس اثربخش رياضی به نظر 
می رســد خود معلمان رياضی باشند. بنابراين، تدريس اثربخش رياضی بايد همراه با 
دانش عمیق معلمان از موضوع، درکشان از آنچه يادگیری فراگیران را به بهترين نحو 
انجام می دهد، و بهترين شیوه های آموزشی کالسشان باشد. استرانگ49 )2010( نشان 
داد که شايســتگی و صالحیت معلم در زندگی فراگیران بســیار مهم است. معلمان به 
بهبود دانش آموزان و يادگیری آنان زمانی که به مدرسه می آيند اهمیت بیشتری دهند. 
از ايــن رو، توجــه به آموزش معلمــان رياضی در حوزة ايفای نقــش مؤثر در کالس 
درس ضــرورت دارد لــذا معلمان نه تنها بايد در زمینه هــای علمی و تخصصی، بلکه 
در زمینه هــای تعلیم وتربیت و روش هــای تدريس نیز بايد دانش و مهارت خود را با 
تحوالت پیش ببرند به عبارتی معلمان بايد آخرين و معتبرترين يافته های علمی را در 
عرصة تعلیم وتربیت مدنظر قرار دهند و راهکارهای خود را بر اســاس آن ها تدوين 

نمايند.
در پايــان برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت جهت ارتقای ســطح تدريس 
دبیران؛ تجديدنظر در محتوای آموزشی مراکز تربیت معلم جهت تربیت دبیران با توجه 
به رويکردهای حل و روش های تدريس فعال؛ ايجاد ارتباط میان دانشگاه و وزارت 
آموزش وپــرورش؛ برگزاری دوره هايی جهت آمــوزش مديريت کالس، مهارت های 
غیر کالسی، نحوة بیان و ارائة مطالب برای دبیران رياضی؛ بررسی و تحلیل محتوای 
کتاب هــای رياضی از حیث میــزان ارتباط مطالب با زندگی واقعــی دانش آموزان و 

نیازهای جامعه پیشنهاد می گردد.
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