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تحلیل روابط چندگانه 
میان مهارت هاي تدريس معلمان 

با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 
در درس های محاسباتي

اکرميوسفينژاد**** سيداحمدمدني*داوودپورسينا**محمداميني***

آموزش مســتقيم، تدريس اثربخش، مهارت هاي تدريس اثربخش، پيشرفت تحصيلي، كليدواژهها:
درس های محاسباتي

در اين تحقيق رابطــة مهارت هاي تدريس معلمان با عملکرد دانش آمــوزان در امتحانات درس های 
محاســباتي، بر اساس رويکرد فرايند-محصول بررسی شده است. به اين معنا که هم بستگي فرايندها )يا 
مهارت هاي تدريس معلمان( با محصول ها )عملکرد دانش آموزان در آزمون هاي نهايي( بررسي شد. به اين 
منظور، مهارت هاي تدريس معلمان با استفاده از پرسش نامه اي محقق ساخته اندازه گيري شد که متناسب با 
شرايط تدريس درس های محاسباتي طراحي شده بود. پايايي پرسش نامه بر حسب ضريب آلفاي کرونباخ 
0/92 براورد شد. دبيران نمونة آماري تحقيق به روش خوشه اي انتخاب شدند. تعداد 175 پرسش نامة قابل 
تحليل از دبيران درس های محاسباتي به دست آمد و در مرحلة بعد فهرست نمره های پاياني دانش آموزان 

هر دبير فراهم شد.
در تحليل های اوليه معلوم شد که مهارت های تدريس وابسته به جنسيت معلم اند و نيز روشن شد که 
بخش مهمي از واريانس پيشرفت تحصيلي دانش آموزان )حدود 40 درصد( با نوع مدرسه قابل تبيين است. 
در تحليل نهايی اين نتيجه به دست آمد که توجه دبيران زن به مؤلفه هايي نظير انعطاف پذيري در تدريس، 
به سطح تسّلط  رساندن دانش آموزان، شفافيت در ارائة درس، حمايت از يادگيري شاگردان، توانمندسازي 
خويشــتن و بهره گيري از نظرات ديگران، تنوع در تدريس، تلکيف دهــي و مطالبه، به طور معناداري با 
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ايشــان ارتباط دارد. در مقابل، نمره های دانش آموزاِن دبيران مردي که 
دانش آموزان را به مطالعة قبلي تشويق مي کنند، در خالل تدريس به طور مکرر به وارسی يادگيري بچه ها 
می پردازند و به ارزشيابي و آزمون بيشتر گرايش دارند، به طور معنادار از نمره های دانش آموزاِن دبيران زني 
که به اين مهارت ها گرايش دارند، باالتر است. به نظر می رسد نحوة بهره گيری متفاوت دبيران زن و مرد از 
مهارت های تدريس اثربخش، پيامدهای متفاوتی را از نظر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان به دنبال دارد.
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 مقدمه
در درس های محاسباتی )رياضی، فیزيک، شیمی، و زيست شناسی(، کدام يک از مهارت های تدريس 

معلمان بیشترين رابطه را با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد؟
در اين تحقیق پاسخ گويی به سؤال فوق در چارچوب مفهوم »آموزش مستقیم1« انجام شده است. 
تحقیقات در زمینة تدريس اثربخش از چند دهة قبل آغاز شــد )مک لیش2، 1978؛ اورتسون3، 1987؛ و 
روزنشاين4، 1995(. مفهوم آموزش مستقیم به طور ويژه از زمان انتشار کتاب آدامز و ِانگلمان5 )1996( 
مورد توجه قرار گرفت. در فراتحلیل های اين محققان روی پژوهش های مربوط به اثرات الگوی آموزش 
مســتقیم يا »دای استار6«  متوســط اندازة اثِر مطالعات آموزش مستقیم 0/87 برآورد شد که مقدار قابل 
توجهی بود. از آن زمان، تحقیقات در زمینة آموزش مســتقیم همچنان يکی از موضوع های مورد توجه 
پژوهشگران در حوزة تدريس اثربخش است )داچاک7، 2016؛ بالزار و کرافت8، 2017؛ تايمز، مريل، و 

بايلی9، 2017؛ کرافت، بالزار و هوگان10، 2018(.
در تدريس درس های محاســباتی در آموزش و پرورش ايران، روش تدريس »آموزش مســتقیم« 
کاربرد بسیاری دارد. در پژوهش محمودی، فتحی آذر و اسفندياری )1388( معلوم شد، 56/48 درصد از 
جريان تدريس معلمان متوســطه به »توضیح محتوا« -به عنوان يکی از مهارت های بنیادين در آموزش 
مستقیم- اختصاص می يابد. يکی از داليل رواج اين روش، وجود نظام متمرکز برنامه ريزی درسی است 
که در آن معلمان موظف اند محتوايی از پیش تعیین شــده را به دانش آموزان آموزش دهند. در واقع، از 
يک سو يادگیری محتوای اين درس ها بدون کمک معلم برای دانش آموزان دشوار و حتی امکان ناپذير 
است، و از سوی ديگر معلم به لحاظ حرفه ای و نیز اداری وظیفه دارد محتوای کتاب ها را تا پايان سال 
تحصیلی کاماًل پوشــش دهد، و در عمل چاره ای ندارد جز اينکه در هر جلســه تمام زمان آموزش را به 

تدريس برای کل کالس اختصاص دهد.
 اثربخشی و کارامدی روش آموزش مستقیم در گرو برخورداری معلم از مهارت های گوناگون است. 
برخی از متخصصان اين مهارت ها را در قالب مراحل آموزش مستقیم تشريح کرده اند )بوريچ11، 2017؛ 
اســالوين12، 2017( و برخی از عناصر رويکرد آموزش مســتقیم سخن گفته اند )ِبرِدن و بايرد13، 2019(. 
بوريچ )2017( به چهار اصل )بیان شفاف اهداف و نکات اصلی درس، ارائة متوالی محتوا، بیان عینی و 
دقیق، و وارسی فهم دانش آموزان( اشاره و ذيل اين اصل ها 15 مهارت ديگر را قرار می دهد. ذکر اين نکته 
الزم است که میان اصل و مهارت، ارتباط منطقی وجود دارد. اگر معلم به اصلی اعتقاد داشته باشد، طبعًا 
بايد مهارت های الزم برای رعايت اين اصل را در خود توسعه دهد. برای مثال، اگر معلم اصل بازخورد-

دهــی به دانش آمــوزان را اثرگذار می داند، بايد مهارت های بازخــورد دادن به فراگیرندگان را ماهرانه به 
کار برد. هیچ کدام از مهارت ها، مختّص روش آموزش مســتقیم نیســتند و در انواع روش های تدريس 
می توان از آن ها اســتفاده کرد. مثاًل فرض بر اين اســت که »بیان هدف های درس در روش های آموزش 
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مســتقیم و غیرمستقیم به يادگیری بیشــتر بچه ها کمک می کند )سیف، 1387(. البته هر کدام از مهارت ها 
را بايد متناســب با ماهیت درس و يا اســتانداردهای مورد انتظار به کار برد )آنتونتی و گارور14، 2015(.
در منابع تخصصی موجود به زبان فارسی )لفرانسوا15، 1991/1386؛ بیابانگرد، 1386؛ سیف، 1387؛ 
پارسونز، هینسون و ســاردو-براون16، 2001/1388؛ اولیوا17، 2001/1379؛ و سنتراک18، 1390( مراحل 
آموزش مســتقیم به تفصیل تبیین شده و لذا در نوشــتار حاضر تمرکز روی مهارت هاست. تقسیم بندی 
متخصصان از اين مهارت ها گاه بســیار مبسوط اســت. برای مثال، دانیلسون19 )2013( 4 حیطة اصلی، 
22 مؤلفه، و 76 عنصر را برای تدريس اثربخش تعريف کرده اســت. البته مهارت های آموزش مستقیم 
به طور ويژه با فعالیت های روزنشاين و استیونز20 )1986( صورت بندی شد که ده ها مهارت های زير را 
ذيل مراحل آموزش مستقیم تعريف کردند: مروری کوتاهی بر يادگیری های پیش نیاز قبلی؛ آغاز درس با 
بیانی کوتاه از هدف ها؛ ارائة محتوای جديد در گام های کوچک و تمرين کردن دانش آموزان پس از هر 
گام؛ ارائة آموزش ها و توضیحات مفّصل و شفاف؛ فراهم کردن زمینة تمرين فعاالنة سطح باال برای همة 
دانش آموزان؛ پرســیدن تعداد زيادی از سؤال ها؛ وارســی فهم دانش آموزان؛ به دست آوردن پاسخ های 
تمــام بچه ها؛ هدايت دانش آمــوزان طی تمرين های اولیه؛ ارائة بازخوردهــا و نیز اصالحیه ها21 به طور 
نظام مند به دانش آموزان؛ دادن رهنمودهای صريح و مشــخص برای تمرين های نشســتنی و نیز نظارت 

مقتضی بر دانش آموزان در خالل کارهای نشستنی.
در يکی از جديدترين طبقه بندی ها، بوريچ )2017( مهارت های اساســی برای تدريس اثربخش را 
در پنج حوزة شفافیت درس، تنوع آموزشی، وقت گذاری معلم برای آموزش، نقش آفرينی دانش آموز در 
فرايند يادگیری، و نرخ موفقیت دانش آموز تقســیم بندی کرده اســت. اسالوين )2017( نیز هفت بخش 
را برای آموزش مستقیم تبیین کرده است: بیان هدف های يادگیری و جهت دهی دانش آموزان به سمت 
درس؛ مرور پیش نیازها؛ ارائه محتوای درسی جديد؛ تولید کاوشگرهای يادگیری؛ ارائة تمرين مستقل؛ 
سنجش عملکرد و ارائة بازخورد؛ و تدارک تمرين مستمر22 و فرصت مرور. در نمونه ای ديگر، ِبرِدن و 

بايرد )2019( چهار بخش کلیدی را برای آموزش مستقیم تعريف کرده اند:

1. تعیین و صورت بندی شفاف هدف ها؛
2. آموزش با محوريت معلم؛

3. نظارت دقیق بر پیامدها برای دانش آموزان؛ و
4. سازمان دهی اثربخش کالس درس و مديريت روش ها )ص، 125(.

روزنشــاين )1995( در جمع بندی اين گونه طبقه بندی ها به ســه اصل بنیادين اشــاره می کند: الف. 
ضرورت کمک به فراگیر برای توســعة دانش پیش نیاز؛ ب. اهمیت پردازش محتوای درس به وســیلة 
دانش آموزان؛ و ج. اهمیت سازمان دهنده ها. به عنوان مثال، معلمان در راستای تقويت پردازش محتوای 
درس از ســوی دانش آموزان می توانند از اين مهارت ها بهره بگیرند: »مطالعة فشــردة مجموعة متنوعی 
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از مواد درسی؛ توضیح دادن محتوای درسی جديد برای فردی ديگر؛ نوشتن سؤال ها/پاسخ به سؤال ها؛ 
تهیة نقشــه های دانشی23؛ نوشتن خالصه ها به شکل روزانه؛ کاربرد ايده ها در يک موقعیت جديد؛ ارائة 
يک مثال تازه؛ مقايســة محتوای درســی جديد با محتوای درســی مشــابه؛ مطالعة برای يک امتحان« 
)روزنشــاين، 1995(. بسیاری از مهارت های مورد اشــارة متخصصان، با مهارت های مورد بررسی در 

تحقیق حاضر )به جدول 1 نگاه کنید( فوق همپوشی معنايی دارند.
در جمع بندی نهايی می توان گفت که ارائه يا تدريس اثربخش، مفهومی انتزاعی اســت که از ده ها 
مهارت تشکیل شــده است. اين مهارت ها بايد متناسب با سطوح متفاوت تحصیلی و نیز موضوع های 
درسی مورد استفاده قرار گیرند. البته، مارزانو24 )2007( اعتقاد دارد برخی از اين مهارت ها بايد به پاية 
ثابت تدريس در هر درس و در هر مادة محتوايی تبديل شوند. شوماکر25 )2012( نیز پا فراتر می نهد و 
ادعا می کند که حتی در ارزشیابی معلمان نیز بايد فقط روی تعريف و نظارت بر همین عناصر محدود 
تمرکز شــود. با چنین رويکردی، در پژوهش حاضر بر اساســی ترين مهارت های تدريس دبیران تمرکز 
شد و محققان به دنبال يافتن رابطه های احتمالی میان اين مهارت ها با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

دبیرستانی در درس های محاسباتی بودند. پرسش اولیة تحقیق به شرح زير بود:

 از روی کدام يک از مهارت های تدريس دبيران می توان پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در 
درس های محاسباتی را پيش بينی کرد؟

در پژوهش هــای ايرانــی موجود در زمینة تدريس رياضیات و ســاير درس های محاســباتی، کمتر 
به موضوع رابطة مهارت های تدريس معلمان و پیشــرفت دانش آموزان پرداخته شــده اســت. در يکی 
از معدود پژوهش های اخیر، مطهری نژاد و فاتحی چنار )1396( به بررســی رابطة پیشــرفت تحصیلی 
دانش آموزان و شايستگی های حرفه ای دبیران رياضی پرداختند، اما اين محققان شايستگی های دبیران 
را بر اســاس نظرات دانش آموزاِن آن ها سنجیدند. اما در پژوهش حاضر مهارت های تدريس دبیران بر 

اساس گزارش خودشان و با استفاده از پرسش نامه ای متناسب با درس های محاسباتی بررسی شدند.
ديگر محققان موضوعِ مهارت های معلمان را به شــکل ديگری بررسی کرده اند. برای مثال، قنبرلو، 
غالمعلی، و اژه ای )1394( دريافتند بین هوش هیجانی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه 
وجــود دارد و تصريح می کنند: »اعتمــاد ]معلم[ به دانش آموز و والدين بــه عنوان قوی ترين پیش بین 
توانســته است 54 درصد از واريانس پیشــرفت تحصیلی را تبیین کند.« )ص، 226(. البته اين محققان 
مشــخص نکرده اند که پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان را به چه روشی اندازه گیری گرفته اند و چگونه 

داده های پیشرفت را با داده های به دست آمده از پرسش نامه های معلمان همبسته کرده اند.
در پژوهشی ديگر، مرتضوی، بشکار، مسگرانی، احمدی، و بخشعلی زاده )1390( از مقايسة پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان در روش تدريس سنتی )آموزش مستقیم( و روش تدريس مبتنی بر سازنده گرايی 
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به اين نتیجه رسیدند که از نظر دانش و مهارت های موضوعی رياضی، تفاوتی بین دانش آموزان وجود 
ندارد. تبیین محققان مزبور اين است که در آموزش سنتی، معلمان روی تسلط دانش آموزان بر محتوای 
درس و تقويــت آن از طريــق تمريــن و تکرار تمرکــز می کنند. اما در تحقیق حاضــر، با اين فرض که 
روش آموزش مســتقیم در حجم بااليی از کالس های درس به کار می رود، محققان با هدف شناســايی 
راهکارهايی برای ارتقای اين روش رايج به دنبال بررسی اين موضوع بودند که کدام يک از مهارت های 

معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطة معنادار دارد.
ســرانجام، حجازی، کیامنش، و نقش )1395(، با تمرکز روی يکی از مهارت های تدريس اثربخش 
)تکلیف دهی معلمان( و بر اســاس تحلیل داده های »تیمز« به اين نتیجه رســیدند که مدت زمان انجام 
تکلیف )در سطح دانش آموز و نیز در سطح مدرسه( با عملکرد دانش آموزان در درس رياضیات رابطه 
دارد. البته، همان طور که محققان متذکر شده اند، در داده های »تیمز« حجم تکلیف و مدت زمان انجام 
تکلیف به صورت هفتگی و آن هم در سطح مدرسه اندازه گیری شده است. اين در حالی است عملکرد 

معلماِن يک مدرسه در زمینة تکلیف دهی متفاوت است.
در تحقیق حاضر، افزون بر مهارت های مربوط به تکلیف دهی، رابطة تعداد قابل توجهی از مهارت های 
تدريس اثربخش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورة دوم متوسطه در درس های محاسباتی بررسی 
شد. دلیل انتخاب دورة دوم متوسطه، محتوای گستردة درس های اين دورة تحصیلی بود. معلمان به ويژه 
در درس های محاسباتی مجبورند، برای پوشش کامل محتوا و آماده سازی دانش آموزان برای امتحانات، 

روش های تدريس »معلم-محور«، نظیر آموزش مستقیم را اختیار کنند.
بايد اشــاره کرد که رابطة مهارت های معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، رابطة خطی ساده ای 
نیســت. تأمل در مورد ســبک يادگیری و نگرش های شــخصی دانش آموزان نیز پیچیدگی اين رابطه را 
روشــن تر می کند؛ هر کدام از دانش آموزان حّس و نگرش متفاوتی نســبت به موضوع های درسی و نیز 
شخص معلم دارند )گود و بروفی26، 2007(. اين امر می تواند فرايند يادگیری را آسان و يا در آن اختالل 
ايجاد کند. بنابراين، همان طور که اســالوين )2017( يادآوری می کند، معلم در کاربرد اصوِل برآمده از 

تحقیقات علمی بايد متکی بر »خرد جمعی27« تصمیم گیری کند.

 روششناسیتحقيق
 در تحقیق حاضر رويکرد »فرايندـ  محصول28« )ارنشــتاين29، 1995( به کار گرفته شده است. در رويکرد 
فرايندـ   محصول هم بستگی عواملی نظیر سبک، رفتارها، خصوصیات، شايستگی ها، و روش های معلم )فرايندها( 
با عملکرد دانش آموزان يا نتايج آزمون های استاندارد )محصول ها( بررسی می شود )ارنشتاين، 1995(. در اين 
راستا و به منظور سنجش فرايندها، ابتدا با در نظر داشتن مبانی الگوی آموزش مستقیم )اسالوين،2017؛ بوريچ، 
2017( و مهارت های تدريس اثربخش )دانیلســون، 2013( مجموعة گســترده ای از مهارت ها استخراج شد. 
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اين مهارت ها در قالب آيتم های پرســش نامه ای طراحی شدند. آيتم های مربوطه در اختیار پنج تن از معلماِن 
جامعة هدف قرار گرفتند و نظرات ارزشمندی دريافت کرديم. به گونه ای که گويه های متنوع جديدی متناسب 
با شــرايط تدريس درس های محاســباتی در آموزش و پرورش ايران اضافه و موارد زيادی نیز حذف شدند.

جامعة آماری تحقیق را دبیران درس های محاسباتی )رياضی، شیمی، فیزيک، و زيست شناسی( در 
دورة دوم متوسطه در شهرستان »کاشان« تشکیل دادند. نمونه گیری با روش خوشه ای )مراجعه به جلسة 
گروه های آموزشی( انجام گرفت. الزم به ذکر است که با عنايت به هدف و ماهیت تحقیق، برای اجرای 
پرسش نامه فقط »يک« فرصت در اختیار بود؛ زيرا به نام خانوادگی هر دبیر روی پرسش نامة او نیاز بود. 
در اين راســتا، يکی از نويســندگان مقالة حاضر که خود سرگروه آموزشی است، در جلسات گروه های 
آموزشی حاضر می شد و با جلب اطمینان شرکت کنندگان، از آن ها درخواست می کرد نام خويش را روی 
پرســش نامه بنويسند. در چند مورد محقق چهارم با کمک مدير يا معاون آموزشی مدرسه نام مورد نظر 

را روی پرسش نامه ثبت کرد. ساير پرسشنامه های بی نام کنار گذاشته شدند.
با توجه به شــرکت نکردن برخی از دبیراِن حق التدريس در جلسات گروه های آموزشی و يا امتناع 
برخی دبیران از تکمیل پرســش نامه، با پیگیری های مســتمر تعداد 175 پرسش نامة کامل به دست آمد. 
در گام اصلــی بعد، با توجه به اينکه محققان از قبل ضمن تشــريح طــرح تحقیق برای رئیس و معاون 
آموزشــی ادارة آموزش و پرورش شهرستان کاشان، مجوز دسترسی به نمره های آن دسته از درس های 
محاسباتی را که امتحان نهايی يا سراسری داشت، گرفته بودند، يکی از نويسندگان به تک تک مدرسه ها 
مراجعه کرد و نمره های امتحانات نهايی دبیرانی که پرســش نامة تحقیق را تکمیل کرده بودند، دريافت 
 کرد. به اين ترتیب 279 فهرســت از نمره های امتحانات نهايی دورة دوم متوســطه در ســال تحصیلی

1397- 1396 شــامل نمره های 6975 به دســت آمد. از آنجا که برخی دبیران در چند مدرســه تدريس 
می کردند، از هر مدرسه يکی از فهرست های دبیر مورد نظر انتخاب شد. بدين ترتیب محققان توانستند 
اطالعاتــی را که در مورد مهارت های تدريس يک معلم به دســت آورده بودند، در کنار نمره هايی قرار 
دهند که دانش آموزان آن معلم در امتحانات نهايی کسب کرده بودند. پس از دريافت فهرست نمره های 
نهايی از مدرسه، اطالعاتی نظیر میانگین نمره های مستمر، نمره های دی ماه، نمره های نهايی، و انحراف 
معیاِر هر کالس جداگانه محاسبه و به اطالعات به دست آمده از پرسش نامة معلم آن کالس اضافه شد.
در مورد پايايی پرسش نامة تحقیق، با توجه به حساسیت موضوع برای دبیران، امکان اجرای آزمايشی 
پرسش نامه وجود نداشت. خوش بختانه پس از اجرای نهايی، پايايی پرسش نامه، بدون حذف آيتم های 
ضعیف، بر حسب ضريب آلفای کرونباخ 0/92 برآورد شد. با عنايت به اينکه از ابتدا طیف متنوعی از 
گويه ها در نظر گرفته شده بود و هم بستگی درونی آيتم ها نیز مطلوب بود، در محیط »نرم افزار اس.پی.

اس.اس« تحلیل های عامل اکتشافی روی داده ها انجام شد؛ آيتم های ضعیف حذف و مؤلفه های مکنون 
جديدی استخراج شدند. نتايج اين تحلیل ها در جدول 1 نشان داده شده است.
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 جدول 1. نتايجتحليلهایعاملاکتشافیبررویآيتمهایپرسشنامةمهارتهایتدريسمعلمان

مهارت های 
شاخص های تحليل عامل اکتشافیتعريف عملياتیتدريس اثربخش

Chi-SquareKMOSig
انعطاف پذیری 
و تسلط گرایی

تغییر طرح درس متناســب با ســطح کالس؛ شروع درس جدید پس از تسلط 
387/80/73670/000اکثریت بچه ها بر درس قبلی؛ رفع اشکاالت جلسات قبل با درخواست بچه ها

آمادگی قبلی برای تدریس و توضیح دادن معنای اصطالحات، کاربرد جمالت یا شفافیت
230/70/7120/000مثال های ساده تر، و رفع اشکاالت حین تدریس

ارزیابی تشخیصی 
و مرور 

پیش نیازها

ارزیابی ســطح توانایی دانش آموزان در ابتدای ســال تحصیلی، تقویت پیشینة 
بچه ها در صورت وجود ضعف، مروز مطالِب پیش نیاز قبل از تدریس محتوای اصلی، 

و بیان اهداف درس به زبان ساده در ابتدای سال و نیز در هر جلسه
278/50/7050/000

ترغیب دانش آموزان به دقت در هنگام تدریس )به گونه ای که ابتدا یاد بگیرند، حمایت
بعد معلم نکات را بگوید تا بنویســند(؛ رسیدگی جداگانه به دانش آموزان ضعیف؛ 
تأکید بر ضرورت سخت کوشــی برای یادگیری؛ و تشویق دانش آموزان به بهانه های 

کوچک

278/90/7160/000

آمادگی قبلی، 
وارسی 
مکرر

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

درک آن ها
4/8950/5000/027

دقت 
در تدریس

اســتفاده از مواد چاپی )خالصة درس ها، جدول ها و غیره(؛ انواع تست و نمونه 
821/70/7620/000سؤال؛ مشخص کردن نکات مهم روی تخته؛ استفاده از شکل ها

کاربرد ابزارهای 
کمک آموزشی

کاربرد ابزار یا اشیا )وسایل واقعی(؛ استفاده از کتاب کمک آموزشی؛ استفاده از 
165/70/6730/000ماشین حساب برای محاسبات؛ و استفاده از نرم افزارها

توانمندسازی 
و تنّوع

به اشتراک گذاشــتن ترفندهای تدریس با سایر معلمان؛ خودارزیابی در پایان 
هر جلسة تدریس؛ بهره گیری از نظرات سایر معلمان؛ استفاده از رنگ های متفاوت 
در نوشــتن روی تخته؛ ارائة تمرین ها و تکلیف های متنوع؛ ارائة مثال های متنوع؛ 

بهره گیری از قوی ترها برای آموزش به ضعیف ترها

293/90/7900/000

تکلیف دهی 
و مطالبه

تمرین دهی یا تکلیف دهی در پایان هر جلسه؛ اطمینان یافتن از انجام تکلیف ها 
در جلسة بعد؛ تصحیح و نمره دهی تکلیف ها؛ مطالبة توضیح از اهمال کارها؛ تشویق 

تکالیف ممتاز و خوب.
400/40/7480/000

اهمیــت دادن به نظر والدین و همکاران، و نظرخواهی از دانش آموزان در مورد حساسیت
99/410/6510/000محتوای درس و تمرین ها

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

ندارند
317/20/6130/000

پیگیری 
پیشرفت

درک شــرایط دانش آمــوزان و تدریــس مجــدد در صورت نیــاز، و یاد دادن 
82/620/6250/000تمرین های متفاوت به بچه ها

ارزشیابی
 و آزمون

تمرین روی تست ها در کالس؛ آماده سازی برای کنکور؛ گرفتن امتحان کتبی در 
205/70/6740/000طول سال تحصیلی؛ کار کردن روی انواع نمونه سؤال های امتحانی

عالقه به ماهیت درس، تدریس مشــتاقانه، توجه به اشــتباهاتی که در ضمن اشتیاق
420/10/6780/000تدریس از سوی دانش آموزان یادآوری شوند

استفاده از لطیفه برای رفع خستگی دانش آموزان؛ و کوشش برای ایجاد محیط شوخ طبعی
122/20/5000/000شاد در کالس.

ارزیابی ترفندهای تدریس و اثربخشــی تدریس خود؛ همفکری با معلمان دیگر خودارزیابی
657/40/8120/000در مورد تکنیک ها؛ داشتن معلم همیار
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برای تحلیل مؤلفه های اصلی از چرخش متعامد »واريماکس30« اســتفاده شــد. چنانچه در جدول 
1 مشــخص است، شــاخص »کايزرـ میرـ اولکین31« برای تمامی مؤلفه ها معنادار است و روايی ابزار 
اندازه گیری را نیز نشــان می دهد. تعريف هر کدام از مؤلفه ها يا مهارت های تدريس نیز به اختصار در 
ستون »تعريف عملیاتی« آمده است. الزم به ذکر است، با توجه به استفاده از »تحلیل عاملی اکتشافی« 
برای استخراج مؤلفه های تدريس اثر بخش، تعامد مؤلفه ها بر هم وجود خواهد داشت )براون32، 2009( 

و لذا در تحلیل نهايی نیازی به بررسی اثر هم خطی نیست.

 تجزیهوتحليلدادهها
برای پاســخ گويی به پرسش اصلی تحقیق، مبنی بر اينکه کدام يک از مهارت های تدريس اثربخش 
دبیران، قوی ترين عامل پیش بیِن پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان در درس های محاســباتی اســت، از 
تحلیل »الگوهای اثرات آمیختة چندســطحی33« در محیط نرم افزار »استاتا34« استفاده شد. محققان در 
تجزيه و تحلیل اولیة داده ها به نبود استقالل بین نمونه های جمع آوری شده پی بردند. به اين معنا که پس 
از گردآوری فهرست نمره های نهايی مشخص شد، نمره های دانش آموزان در هر مدرسه به هم نزديک تر 
است. برای مثال، نمره های دانش آموزان مدرسه های تیزهوشان به يکديگر نزديک تر بود و اين روند در 

مدرسه های دولتی، نمونه، شاهد و غیرانتفاعی نیز مشاهده شد.
با توجه به اين نکته و نیز با عنايت به در دســترس بودن اطالعاتی نظیر جنســیت دبیران، ســابقة 
خدمت، نوع مدرسه، و نیز نمره های پايانی و نیز نمره های دی ماه دانش آموزان در درس های محاسباتی، 
انتظار می رفت ســاختار کواريانس پیچیده ای بر داده ها حاکم باشــد. الزم به ذکر اســت که در معدود 
پژوهش های موجود در اين زمینه، نظیر پژوهش مطهری نژاد و فاتحی چنار )1396(، ساختار کواريانسی 
داده هــا به نحو مقتضی مورد توجه قرار نگرفته اســت. بنابراين کاربرد تحلیل »الگوهای اثرات آمیختة 
چندسطحی« برای کنترل اثرات واريانس و کواريانس موجود بین نمونه ها ضروری بود. مدل مربوط به 

تحلیل مزبور به صورت يک مدل دوسطحی با معادلة زير است:
= +∑ +1ij oj j ij ijy Xβ β ò= +∑ +1ij oj j ij ijy Xβ β ò

که در آن داريم:
= +∑ +1ij oj j ij ijy Xβ β òو

= +∑ +

= + =
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بــرآورد و فاصلــة اطمینان برای پارامترهــای تصادفی مدل فوق در جدول 2 آمده اســت. يکی از 
معیارهای بسیار مهم در استفاده از تحلیل های چند سطحی، ضريب هم بستگی »درون-رده ايی35« است 

که در ادامه به معرفی و تفسیر آن پرداخته خواهد شد.
معیار اندازه گیری میزان هم بســتگی در مشــاهدات درون هر گروه، ضريب هم بستگی درون رده ای 
است. واژة »رده« در تحقیق حاضر به واحدهای سطح دوم تحلیل اشاره دارد. با توجه به مدل در نظر 
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گرفته شده برای تحقیق حاضر که به صورت معادله داده شده در تساوی نخست است، میزان واريانس 
کلی هر مشاهده را می توان به واريانس در دو سطح در نظر گرفت به طوری که:

( ) ( ) ( )ij oj ij uVar y Var u var σ σ= + = +2 2ò

بنابراين، میزان هم بستگی بین دو مشاهده در سطح يک برای سطوح 2 برابر است با:

( ), ij i j uCov y y σ′ = 2

در نتیجه، همبستگی بین دو نمونة تصادفی از يک گروه برابر است با:

( ), u
ij i j

u

y y σρ
σ σ′ =

+

2

2 2

اين پارامتر به عنوان ضريب هم بستگی درون گروه شناخته می شود و نشان دهندة نسبتی از واريانس 
درون مشاهدات است که توسط سطح بندی داده ها قابل بیان است. وجود ضريب هم بستگی درون رده ای 
بزرگ نشان دهندة وجود دو اثر خطا در مدل و در نتیجه عدم کارايی مدل های رگرسیونی معمول است. 

اين حقیقت با توجه به آماره آزمون کای-اسکور داده شده در جدول 2 قابل مشاهده است.

 جدول 2. برآوردوفاصلةاطمينانبرایپارامترهایتصادفیمدلتحقيق

فاصلة اطمينان 95%خطای معياربرآوردپارامترهای اثرات تصادفی

نوع مدرسه:
1/6121/0920/4276/082واريانس سطح 2

2/2770/2201/8832/753 واريانس خطا

 مقدار آماره آزمون کای اسکور=67/56 سطح معنی داری= 0/0000

همان گونــه که در جدول 2 مشــاهده می شــود، با توجه به مقــدار آمارة آزمون )67/56( و ســطح 
معنی داری، فرضیة صفر مبنی بر صحت تحلیل رگرسیون خطی در برابر مدل چند سطحی رد می شود. به 
عبارت ديگر، انجام تحلیل در اين داده ها با استفاده از رگرسیون خطی معمولی به نتايج ناصحیح منجر 
خواهد شد. ضريب هم بستگی درون رده ای بر اساس اطالعات جدول 2 به شکل زير محاسبه می شود:

( ) /,  /
/ /ij i jy yρ ′ = =

+
1 61 0 41

1 61 2 77
ضريب همبستگی درون رده ای برابر با 0/41 است که نشان می دهد 41% از واريانس کل مشاهدات 
ناشی از تفاوت بین زيرگروه ها )در تحقیق حاضر؛ نوع مدرسه( است که مقدار بسیار بزرگی است. نتايج 

تحلیل رگرسیونی اصلی تحقیق در جدول 3 نشان داده شده است.
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 جدول 3. جدولبراوردهایحداکثردرستنمايیدرتحليلرگرسيوناثراتآميختةچندسطحی

Coef.Std. ErrZP > |Z|[95% Conf. Interval]پارامترها

0/6850/0729/480/0000/5430/827نمره های دی ماه

0/041-1/015-2/130/033-0/5280/248-مدرسه )دخترانه-پسرانه(

س
دري

ی ت
ها

ت 
هار

 م

1/9860/6293/160/0020/7523/219انعطاف پذیری و تسلط گرایی

0/6980/0009-1/950/050-0/3480/178-حمایت

0/161-0/645-3/270/001-0/4030/123-آمادگی قبلی، وارسی مکرر

0/2760/1352/030/0420/0100/542عینیت گرایی

0/898-3/472-3/330/001-2/180/656-تنوع و خالقیت در تدریس

2/440/6443/790/0001/1803/707تکلیف دهی و مطالبه

0/5740/1374/190/0000/3050/843حساسیت

0/101-0/580-2/790/005-0/3400/122-پیگیری پیشرفت

0/5790/052-1/630/103-0/2630/161-ارزشیابی و آزمون

بل
تقا

ر م
اث

0/546-1/937-3/500/000-1/2410/354-جنسیت * انعطاف پذیری و تسلط گرایی

0/716-1/990-4/160/000-1/3530/325-جنسیت * شفافیت

0/6580/3072/140/0320/0551/262جنسیت * حمایت

0/9060/3922/310/0210/1361/677جنسیت * آمادگی قبلی، وارسی مکرر

0/059-1/370-2/140/032-0/7140/334-جنسیت * خالقیت

0/177-1/091-2/720/006-0/6340/232-جنسیت * تکلیف دهی و مطالبه

0/8750/2623/340/0010/3611/388جنسیت * ارزشیابی و آزمون

0/1270/955-0/4130/2761/500/134جنسیت * اشتیاق

0/5520/2392/300/0210/0821/022جنسیت * شوخ طبعی

3/7611/4492/590/0090/9196/603مقدار ثابت

 آمارة آزمون والد )کای-اسکوئر با 23 درجة آزادی(= 215/87
 سطح معنی داری= 0/00001

 لگاریتم تابع درست نمایی بعد از هم گرایی براوردهای حاصله= 406/833-
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ضريـب رگرسـیونی قدرتمنـد نمره هـای دی مـاه بـه خوبـی نشـان می دهـد کـه بـه ازای هـر واحد 
افزايـش در نمره هـای دی مـاه، بـه طـور متوسـط نمـرة دانش آمـوزان در آزمـون نهايـی 0/69 باالتـر 
مـی رود. ضريـب رگرسـیونی جنسـیت دانش آمـوز )مدرسـة دخترانـه يـا پسـرانه( نیـز مؤيد آن اسـت 
کـه پسـران در امتحانـات نهايـی درس هـای محاسـباتی، به طـور متوسـط 0/52 نمرة کمتـری دريافت 
عینیت گرايـی،  تسـلط گرايی،  و  انعطاف پذيـری  عامل هـای  مثبـت  رگرسـیونی  ضريـب  کرده انـد. 
تکلیف دهـی و مطالبـه، و حساسـیت نشـانگر آن انـد کـه گرايش معلمان بـه انجـام فعالیت های مربوط 

بـه هـر کـدام از ايـن عوامـل تأثیـر مثبتـی بـر نمره هـای دانش آمـوزان در امتحانـات نهايـی دارد.
از سـوی ديگر، ضريب رگرسـیونی منفی عامل های حمايت، آمادگی قبلی و وارسـی مکرر، تنوع 
و خالقیـت در تدريـس، و پیگیـری پیشـرفت نشـانگر آن اند که گرايـش معلمان به انجـام فعالیت های 
مربـوط بـه هـر کـدام از ايـن عوامـل تأثیـری منفـی بـر نمره هـای دانش آمـوزان در امتحانـات نهايـی 
دارد. امـا همـان گونـه کـه در مـدل تحقیق مشـخص اسـت، ضريب رگرسـیونی اثـر متقابـل مربوط به 
برخـی از ايـن عوامـل معنـادار اسـت و بنابرايـن، اثـر اصلـی عامـل مربوطه تفسـیر عملی خـود را از 
دسـت می دهـد. در واقـع، در چنیـن شـرايطی تنهـا می تـوان اثـرات متقابـل معنـادار را تفسـیر کـرد. 
معنـای ضريـب رگرسـیونی هـر کـدام از اثرات متقابل در قسـمت بحـث و نتیجه گیری ارائه و تفسـیر 

شـده است.
در تحلیل هـای جـدول 3 مشـخص اسـت کـه مهارت هـا يـا شايسـتگی های تدريـس معلمـان بـر 
حسـب جنسـیت ايشـان متفاوت انـد. مهارت هـای تدريـس معلمـان همـواره بـه شـکل عـام مـورد 
تحلیـل قـرار می گیرنـد )کريمـی، 1387؛ ماليی نـژاد، 1391؛ عبداللهـی، دادجوی و يوسـلیانی، 1393؛ 
و قنبرلـو و همـکاران، 1394(. امـا تحلیل هـای بخـش »اثـر متقابـل« در جـدول مذکور نشـان می دهد 
کـه مهارت هـا بـه جنسـیت معلـم وابسـته اند. بـرای مثـال، اثـر متقابـل »جنسیت*شـوخ طبعی« نشـان 
می دهـد کـه دانش آمـوزاِن معلمـاِن مـرد از شـوخ طبعی معلـم خويـش، بهـرة بیشـتری می برنـد تـا 
دانش آمـوزان معلمـاِن زن. در اينجـا منظـور از بهره منـدی، نمره های باالتر در امتحانات نهايی اسـت.

دوم اينکه در بررسـی رابطة میان مهارت های تدريس معلمان و پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان 
نمی تـوان تأثیـر قدرتمنـد نـوع مدرسـه را ناديـده گرفـت. بـه بیـان ديگـر، بخـش مهمـی از واريانـس 
پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان )در پژوهـش حاضـر 41 درصـد( بـا نـوع مدرسـة ايشـان )دولتـی، 
نمونـه، شـاهد، تیزهوشـان، و غیرانتفاعـی( قابـل تبییـن اسـت. ُپرواضـح اسـت کـه نـوع مدرسـه بـه 
متغیرهـای مهـم ديگـری نظیـر پايـگاه اجتماعی-اقتصـادی والديـن، سـطح توانمنـدی دانش آمـوزان، 
و سـطح انتظـارات مدرسـه ربـط دارد. ايـن تفاوت هـا بـه ويـژه از منظـر توانمندی هـا و قابلیت هـای 
دانش آمـوزان مدرسـه های مختلـف، اهمیت بسـیار زيـادی دارند. مثـاًل ابوالقاسـمی )1386( میانگین 
مدرسـه های  دانش آمـوزان  تحصیلـی  پیشـرفت  و  خودکارامـدی  شـناختی،  راهبردهـای  نمره هـای 
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»طـرح آموزشـی رشـد« را باالتـر از دانش آمـوزان مدرسـه های عـادی گـزارش کرده اسـت. اين قبیل 
يافته هـا بـه خوبـی نشـان می دهنـد کـه نـوع مدرسـه بـا متغیرهای متعـددی در هـم تنیدگـی دارد.

متأسـفانه در پژوهش هـا پیرامـون معلمـان اثربخـش و يـا تدريـس، کمتـر بـه نـوع مدرسـه توجـه 
شـده اسـت. بـرای مثـال، در تحقیـق عبداللهـی و صفـری )1395(، اگـر چه ده هـا مانِع فراروی رشـد 
حرفـه ای معلمـان شناسـايی شـده اند، امـا بـه نـوع مدرسـه ای کـه معلـم در آن کار می کنـد، اشـاره ای 
نشـده اسـت. بـه نظـر می رسـد همان طـور که پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان در مـدارس مختلف، 
متفـاوت اسـت؛ بازدهـی يـا اثربخشـی معلمـان نیـز در هـر کـدام از ايـن مدرسـه ها متفـاوت باشـد. 
در يکـی از معـدود پژوهش هـای موجـود بـه طـور غیرمسـتقیم بـه نـوع مدرسـه توجـه شـده اسـت. 
پیـری، شاهدوسـتی، و واحـدی )1395( دريافتنـد، جّو مدرسـه هم بـر فرايند تدريـس درس رياضی، 
هـم بـر پیشـینة دانش آمـوز، و هـم بـر پیشـرفت رياضـی دانش آمـوزان اثرمعنـادار دارد. نکتـة جالـب 
در يافته هـای ايـن محققـان و هم راسـتا بـا نتايـج حاضـر ايـن اسـت کـه اثـر مسـتقیم جـّو مدرسـه بر 
پیشـینة دانش آمـوز از اثـر مسـتقیم جـّو مدرسـه بر فراينـد تدريس بزرگ تر بـود. بنابراين، ارزشـمندی 
يافته هـای حاضـر از آن روسـت کـه از سـويی مهارت هـای معلمـان بسـته بـه جنسـیت ايشـان مـورد 
تحلیـل قـرار گرفتـه، و از سـوی ديگـر، اثـر متغیـر نـوع مدرسـه بـر پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان 

کنترل شـده اسـت.

 بحثونتيجهگيری 
اثر متقابل »جنســیت*انعطاف پذيری و تســّلط گرايی« )يعنــی تغییر طرح درس 
متناسب با سطح کالس، شروع درس جديد پس از تسلط اکثر بچه ها بر درس قبلی، و 
رفع اشکاالت جلسه های قبل به درخواست بچه ها( نشان می دهد که اقدامات معلمان 
زن در ايــن زمینه، به طور معناداری با افزايش نمره هــای دانش آموزان در امتحانات 
نهايــی همراه اســت. در واقع، بهــرة دانش آموزان از مهارت هــای انعطاف پذيری و 
تســلط گرايی معلمان زن به طور متوســط باالتــر از اين مهارت ها در مردان اســت. 
تبیین احتمالی اين اســت که معلمان زن با چنین اقداماتی به ايجاد آرامش روانی در 
دانش آمــوزان کمک می کنند. همان طور که پژوهش آزمايشــی حدادنیا، ســعدآبادی، 
فــالح، و حدادنیا )1392( نشــان می دهد اگــر فراگیرندگان به اثربخشــی معلم و نیز 
محتوای مورد تدريس او اعتماد داشــته باشند، يادگیری آن ها به طور معناداری بیشتر 
می شــود. بازرگان و صادقــی )1380( نیز در بحث دربارة اهمیــت مهارت های میان 

فردی معلمان به موضوع جّو روانی کالس های درس اشاره کرده اند.
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به نظر می رســد تغییر طرح درس متناســب با ســطح کالس، و نیز شــروع درس 
پس از تســلط اکثر بچه هــا روی درس قبل، اين پیام تلويحــی را برای دانش آموزان 
دارد که دبیر به ســطح توانايی ما توجه دارد و برای او مهم اســت که ما روی درس 
مســلط شــده باشــیم. در واقع، اين مهارت های معلمان زن نوعی امنیت روانی برای 
يادگیرندگان ايجاد می کند. همان گونه که محتوای عامل انعطاف پذيری و تسلط گرايی 
نشــان می دهــد، اين عامل پیونــد وثیقی با مهــارت معلمان در نظارت بر پیشــرفت 
تحصیلی بچه ها دارد. در تحقیق عبداللهی و همکارانش )1393(، »ايجاد تغییرات در 
تدريس بر اســاس بازخورد، انعکاس و نتايج ارزشیابی« )ص، 34( به عنوان يکی از 
شايســتگی های معلمان )با بار عاملی 0/70( در ُبعد نظارت بر پیشرفت دانش آموزان 
شناســايی شد. در واقع، »ايجاد تغییرات در تدريس« نشانگر انعطاف پذيری معلمان 
اســت و نظارت دائمی بر فرايند پیشــرفت بچه ها نیز نشانگر آن است که معلم برای 

تسّلط يافتن اکثر شاگردان به محتوای درس دغدغه دارد.
در مورد شــفافیت، به عنوان يکی از قدرتمندترين مهارت های تدريس اثربخش، 
مشخص شد که اين عامل به طور ويژه ای در مورد دبیران زن اهمیت دارد. در واقع، 
دانش آموزاِن دبیران زن از شــفافیت معلم خويش، بیــش از دانش آموزاِن دبیران مرد 
بهره می برند. يادآوری اين نکته الزم است که معلم برخی از کالس ها در دبیرستان های 
دخترانه مرد بوده اســت. بنابراين، نمی توان موضوع را به جنسیت دانش آموزان ربط 
داد. در تحلیل نهايی می توان گفت کوشش معلمان زن در راستای آمادگی قبلی برای 
تدريس، توضیح دادن معنای اصطالحات، کاربرد جمله ها يا مثال های ســاده تر، و نیز 
رفع اشکاالت حین تدريس، به پیشرفت تحصیلی باالتر دانش آموزان ايشان منجر شده 
اســت. ترديدی نیست که هر چقدر سطح شفافیت معلم باالتر باشد، می تواند مطلب 
مورد نظر را در زمانی کوتاه تر ارائه کند، به پرسش های ضمن تدريِس بیشتری پاسخ 
دهــد، و زمان بیشــتری به آموزش )ارائة نکات مکمــل و تمرينات( اختصاص دهد. 
همان طور که بوريچ )2017( می گويد، شــفافیت عامل پیچیده ای اســت که با عوامل 
ديگری نظیر ســازمان دهی محتوای درس از ســوی معلم، آشنايی قبلی دانش آموز با 
محتوای درس، و نیز روش آموزشــی معلم )بحث گروهی، حفظ و تکرار، پرســش و 

پاسخ، و يا کار در گروه های کوچک( رابطه دارد.
يکی از تبیین های احتمالی در تحقیق حاضر اين اســت که معلمان زن با آمادگی 
بیشــتری وارد کالس درس می شوند. در اين راستا، 10 مورد از آيتم هايی پرسش نامه 
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که بر آمادگی معلم برای تدريس داللت داشتند، به طور جداگانه تحلیل36 و مشخص 
شد در مقايسه با معلمان مرد، معلمان زن با آمادگی بهتری وارد کالس درس می شوند. 
بر اساس چارچوب آموزش مستقیم، »آمادگی« پیوند عمیقی با »شفافیت« دارد. نظر 
بر اين اســت که معلم اگر بر اساس شناختی که از دانش آموزاِن کالس خويش دارد، 
مطالب و مثال های مورد نیاز را از قبل آماده ســازد، دانش آموزان در فرايند يادگیری 
بــا ابهامات کمتری مواجه می شــوند؛ طبعًا تدريس معلم هم طبــق برنامة قبلی پیش 

می رود.
شــايان ذکر اســت که »آمادگــی« در اکثر مواقــع از منظر آماده بــودن و يا آماده 
کــردن دانش آموز برای يادگیری مــورد توجه بوده )عبداللهی، فتحــی آذر، و عالئی، 
1389؛ مرادی، فردانش، مهرمحمدی، و موسی پور، 1390( و کمتر به آمادگی شخص 
معلم توجه شــده است. در اينجا آماده بودن شــخص معلم برای تدريس مورد تأکید 
اســت. بايد به خاطر داشــت که در الگوی آموزش مستقیم، مسئولیت ايجاد يادگیری 
بــا معلم اســت و از او انتظــار می رود، مفاهیم مــورد نظر را تا حــد ممکن به تمام 
دانش آموزان ياد دهد. ســرانجام، دهباشــی، حکیم جوادی و غالمعلی )1393( نیز در 
بررســی نتايج اســتفاده از روش تدريس متقابل در درس رياضی، به نقش »وضوح« 
يا شــفافیت اشــاره می کنند. البته تالش افراطی معلم برای انتقال اطالعات می تواند 
از برخی جنبه ها قابل نقد باشــد. در يکی از پژوهش های مرتبط، مهری نژاد و شريفی 
)1384( تکرار فرايند دســته بندی اطالعات و معلومات توســط معلم و انتقال آن به 
دانش آموزان در طول ســال های تحصیل را عامل تقويت به خاطرسپاری و نگهداری 
 اطالعــات، و البته تضعیف توانايی هــای خالقیت و نــوآوری دانش آموزان ارزيابی 

می کنند.
»حمايت« از ديگر مهارت های تدريس اثربخش اســت که با پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان در درس های محاســباتی رابطه دارد. معلمان زن با ترغیب دانش آموزان 
بــه دقت هنگام تدريس )به گونــه ای که ابتدا ياد بگیرند، بعد معلم نکات را بگويد تا 
بنويســند(، رسیدگی جداگانه به دانش آموزان ضعیف، تأکید بر ضرورت سخت کوشی 
بــرای يادگیری، و تشــويق دانش آمــوزان به بهانه های کوچک، به طــور معناداری به 
پیشــرفت تحصیلی دانش آمــوزان خويش کمک می کنند. همان گونــه که از محتوای 
اين عامل بر می آيد، حمايت از دانش آموزان مســتلزم برقراری ارتباط های میان فردی 
بیشــتر اســت. اين ارتباط ها هم ديدگاه دبیران را نســبت به خويشتن شکل می دهند 
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و هم ديدگاه های دانش آموزان را نســبت به دبیران تحــت تأثیر قرار می دهند. همان 
گونه که بازرگان و صادقی )1380( اشــاره کرده اند، بسیار مهم است که در کنار ابعاد 

شناختی تدريس، به انتظارت و عواطف دانش آموزان نیز توجه شود.
يکی از تبیین های قابل طرح اين اســت که معلمان زن با حمايت از دانش آموزان 
بــه نیازها و انتظارهای آن ها بهتر پاســخ می دهند. تبیین ديگــر به کمک های معلم به 
دانش آموزان در جريان تدريس مربوط می شــود. کمک معلــم به دانش آموزان که در 
روش های تدريس اکتشافی و فعال بیشتر است به تقويت حس خودکارامدی و تالش 
آن ها برای مقابله با محدوديت ها و مشکالت يادگیری، و نیز پشتکار آنان برای ادامة 
رفتار و هدفی که برگزيده اند، کمک می کند )جعفری ثانی، پاک مهر، و عقیلی، 1390(. 
شــايان ذکر اســت که در بخشی از پرســش نامة تحقیق از دبیران پرسیده شده بود که 
اگر حس کنند عده ای از دانش آموزان کالس، درس آن روز را متوجه نشــده اند، چه 
اقدامــی انجام می دهند؟ و يــا به بیانی که پیش تر گفته شــد، چگونه از دانش آموزان 
حمايت می کنند؟ تحلیل پاســخ های دبیران زن و مرد به اين ســؤال نکات جالبی را 

نشان داد.

 جدول 4. راهبردهایدبيرانزنومرددرمواجههباعدميادگيریدرسازسویدانشآموزان

اگر متوجه بشــويد عده ای از دانش آموزان 
کالس، درس را نفهميده انــد از کدام يک از 

راهبردهای زير بيشتر استفاده می کنيد؟

Mean Rank

دبيران 
مرد

دبيران 
.Mann-Whitney UZSigزن

2/050/040-152/02132/297954/5دوباره درس می دهم.1

1/050/293-134/17143/748629/0مسئله یا مثال دیگری را حل می کنم.2

از قوی ترهــا می خواهم کــه به ضعیف ترها 3
4/570/000-111/28154/506119/5کمک کنند.

از آن هــا می خواهــم که بعد از مدرســه، 4
1/680/093-129/69145/738120/5خودشان با کمک کسی یا کتابی، یاد بگیرند.

با آن ها پرسش و پاسخ می کنم تا مشکلشان 5
1/370/170-132/08145/088402/0را بفهمم.
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چنانچه در تحلیل ها مشــخص اســت، دبیران مرد هنگامی که بچه ها درس را ياد 
نگیرند، میل بیشتری به دوباره درس دادن آن مبحث دارند. اين نتیجه را می توان اين 
گونه نیز تفسیر کرد که مردان خـــود را عامل ايجاد يادگیری می دانند. در واقع، گويی 
بــا اين فرض که فقط مـعـــلم می تواند درس را به دانش آموزان بفهماند، مســئولیت 
ايجاد يادگیری را متوجه خويش می دانند. در مقابل، گويی زن ها در برابر ياد نگرفتن 
دانش آموزان، فرض را بر اين می گذارند که بچه ها می توانند ياد بگیرند و کافی است 

از کسی يا چیزی کمک بگیرند.
در تأيید اين يافته می توان به نتايج تحلیل روی يکی ديگر از آيتم های پرسش نامه 
اشــاره کرد: »از دانش آموزان قوی تر به عنوان هم يار خودم اســتفاده می کنم.« تحلیل 
اين آيتم نیز به خوبی نشان داد37 که معلمان زن به بهره گیری از ظرفیت دانش آموزان 
قــوی برای آموزش به ضعیف ترها گرايش بیشــتری دارند. به طور کلی شــايد بتوان 
گفت: دبیران مرد شــخصًا برای حمايت از دانش آمــوزان اقدام می کنند، در حالی که 
دبیران زن به بهره گرفتن از ســاير منابع حمايتی گرايش بیشتری دارند. در جمع بندی 
مباحــث مربوط به حمايت می توان گفت کــه راهبرد دبیران زن برای حمايت مؤثرتر 

بوده است.
يکی از مؤلفه های مهم در تحقیق حاضر »آمادگی قبلی و وارســی مکرر« اســت. 
آمادگی قبلی دانش آموز برای درس به اين معناســت که معلم دانش آموزان را تشويق 
کنــد پیش از تدريــس او، مطلب مورد نظر را مطالعه کنند. وارســی مکرر نیز به اين 
معناســت که معلم با پرســش مکرر از دانش آموزان در حین تدريس، بکوشــد سطح 
درک آن هــا را ارزيابــی کند. واقعیت اين اســت کــه معلمان در خصوص تشــويق 
دانش آموزان به مطالعة درس، آن هم قبل از اينکه خودشان مبحث مربوطه را تدريس 
کننــد، ديدگاه های دوگانه ای دارند. عده ای ايــن کار را به عنوان يکی از مهارت های 
مؤثــر خويش عنــوان می کنند که به يادگیــری دانش آموزان کمــک می کند، و عده ای 
ديگر مواجهة قبلی دانش آموزان با مطلب درســی را به صالح آن ها نمی دانند. اولیوا 
)2001/1379( نیز مطالعة قبلی دانش آموزان را به عنوان ترفندی برای يادگیری بعدی 

آن ها مورد تأيید قرار می دهد.
آنچه از نظر ما در تحلیل های حاضر اهمیت دارد، وجود هم بستگی معنادار میان 
تشويق دانش آموز به مطالعة قبلی درس، و وارسی مکرر دبیر در کالس است. به نظر 
می رســد معلمانی که بچه ها را به مطالعة قبلی سوق می دهند بعدًا مجبور می شوند به 
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طــور مداوم از يادگیری صحیح آن ها اطمینان حاصل کنند. تحلیل ها نشــان می دهد، 
نمره هــای دانش آموزاِن معلمان مردی که اين کار را انجام می دهند به طور معناداری 
باالتر است. تبیین احتمالی ما اين است که بهره بردن دانش آموزان از اين عمل معلم 
نه به دلیل مطالعه يا آمادگی قبلی آن ها، بلکه به دلیل بازخوردهای متعددی اســت که 
در خالل وارســی مکرر دبیر دريافت می کنند. الزم به ذکر اســت که در تحقیق حاضر 
انجام تحلیل به تفکیک درس های رياضی، فیزيک، شــیمی، و زيست شناســی میســر 

نبود.
منظور از توانمندســازی به اشتراک گذاشــتن ترفندهای تدريس با ساير معلمان، 
خودارزيابــی در پايــان هر جلســة تدريس، بهره گیــری از نظرات ســاير معلمان، و 
بهره گیــری از قوی ترهــا برای آموزش به ضعیف ترها بوده اســت. منظور از تنوع در 
تدريس نیز اســتفاده از رنگ های متفاوت در نوشــتن روی تختــه، ارائة تمرين ها و 
تکلیف هــای متنوع، و ارائة مثال های مختلف اســت. يافته ها داللــت بر آن دارند که 
نمره هــای دانش آموزاِن دبیراِن زنی که اين مهارت در آن ها باالتر اســت از نمره های 
دانش آمــوزاِن دبیراِن مرد به طور معناداری بیشــتر اســت. دو تبیین بــرای اين يافته 
قابــل ارائه اســت. اول اينکه دبیران زن نســبت به نظرات همــکاران خويش و نیز 
دانش آموزان کالس حساســیت بیشــتری دارند و طبیعی است دريافت بازخوردهای 
مستقیم و غیرمســتقیم مکرر به توانمندسازی بیشتر ايشان منجر می شود. در پژوهش 
درينی، تابان، شرفی، و جعفری )1395( رابطة توانمندسازی معلمان با بهبود عملکرد 

ايشان مورد تأيید قرار گرفت.
دوم اينکه تنوع دهی به تدريس، ديدگاه دانش آموزان دربارة معلم را به نحو مناسبی 
تغییــر می دهــد. تبیین محتمل اين اســت که تنوع در تدريس معلم، از او شــخصیتی 
درک کننده و کمک کننده نزد دانش آموزان ترســیم می کند. بازرگان و صادقی )1380( 
اهمیت شــکل گیری چنین تصويری در دانش آموزان را بررســی کرده اند. هنگامی که 
شــاگردان ديدگاه مثبتی نســبت به معلم داشــته باشــند، عالقه، میزان تالش، و طبعًا 

نمره های آن ها در درس مربوطه افزايش می يابد.
منظــور از »تکلیف دهــی و مطالبــه«، تمرين و تکلیف دهی در پايان هر جلســه، 
اطمینان يافتن از انجام تکلیف ها در جلسة بعد، تصحیح و نمره دهی تکلیف ها، مطالبة 
توضیح از اهمال کارها، و تشــويق تکلیف های ممتاز و خوب بوده اســت. مجموعة 
اين رفتارها نشــانگر جايگاه و اهمیت تکلیف نزد معلم است. برخی پژوهش ها نظیر 
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پژوهــش حجازی و همکارانش )1395( مدت زمان تکلیف و برخی پژوهش ها نظیر 
مروتی، شــهنی يیالق، مهرابی زاده، و کیانپور )1392( ارزش تکلیف را مورد بررســی 
قــرار داده اند. امــا در تحقیق حاضر رابطــة میان رويکرد معلم بــرای تکلیف دهی و 
نمره های دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته و تحلیل ها مؤيد آن اســت که نمره های 
دانش آمــوزاِن دبیراِن زنی که رفتارهای تکلیف دهی فوق را بیشــتر انجام می دهند، از 
نمره های دانش آموزاِن دبیراِن مرد به طور معناداری بیشتر است. اين نتیجه را می توان 
بر اســاس يافته های حســین پور، زين آبادی، علیمردانی، و کــرد فیروزجايی )1395( 
تبییــن کرد که توجه بیشــتر معلم به جنبه های منفــی در ارائه بازخورد به تکلیف های 
دانش آمــوزان را به عنوان يکی از رفتارهای ضدتولیدی معلمان شناســايی کرده اند. 
بر اين اســاس، تبیین محتمل برای يافتة حاضر اين اســت که معلمان زن بیشــتر از 
تکلیف دهــی اســتفاده می کنند، بازخوردهای بیشــتری به تکلیف هــای دانش آموزان 

می دهند، و در بازخورددهی به ابعاد مثبت عملکرد دانش آموزان بیشتر توجه می کنند.
تبیین ديگر را می توان بر اســاس يافته های صدق پور و حیاتی )1392( ارائه داد 
کــه دريافتند افراِد خودنظم يافته ای که پــس از کالس درس رياضی را مرور می کنند، 
پیشــرفت باالتری در درس رياضی دارند. بديهی است ارائة تکلیف و پیگیری انجام 
آن از ســوی معلم، فرصت های متناوب بیشتری برای مرور مطالب و نیز خودتنظیمی 
در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. در همین راســتا کديور، فرزاد، و دســتا )1391( 
بــه اين نتیجه رســیدند کــه در درس رياضیات، راهبردهای خودتنظیمی )شــناختی، 
فراشناختی، انگیزشی، و مديريت منابع( به تسلط و فهم موضوع ها کمک می کنند. اين 
محققــان دريافتند که دختران از همتايان خود بــرای يادگیری مطالب کمک می گیرند 
و آن را به عنوان نشــانة ناتوانی تلقی نمی کنند. در جمع بندی نهايی به نظر می رســد، 
 پیونــد در هم تنديــده ای میان ارائة تکلیــف، خودنظم دهی و مــرور درس ها وجود 

داشته باشد.
ســرانجام، نتايج نشانگر آن است که دانش آموزاِن دبیراِن مردی که به ارزشیابی و 
آزمون )تمرين روی تست ها در کالس، آماده سازی برای کنکور، گرفتن امتحان کتبی 
در طول ســال تحصیلی، و کار کردن روی انواع نمونه ســؤال های امتحانی( گرايش 
بیشــتری دارند، از نمره های دانش آمــوزاِن دبیراِن زنی که گرايش به اين عامل دارند، 
به طور معناداری بیشــتر است. تبیین محتمل اين اســت که »امتحان« فرصت بسیار 

مناسبی برای مرور مطالب ايجاد می کند.
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در پايان، اشــاره به ضرايب رگرسیونی غیرمعنادار در مورد برخی از مهارت های 
تدريس اثربخش )نظیر مرور پیش نیازها، اجرای کاوشــگرهای يادگیری، و يا کاربرد 
ابزارهای کمک آموزشــی( ضرورت دارد. برای مثال، در مورد کاربرد ابزارهای کمک 
آموزشی )نرم افزار، ماشین حساب، و کتاب کمک آموزشی(، از آنجا که نتايج تحقیقاتی 
نظیر تحقیق ابوالقاسمی )1386( نشان می داد آموزش از طريق رسانه های شنیداری-

ديداری با افزايش خودکارامدی و نیز کاهش اضطراب دانش آموزان ربط دارد، انتظار 
می رفت هم بستگی معناداری میان عملکرد معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

در درس های محاسباتی مشاهده شود.
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