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تاريخ دريافت1393/08/28 :

چكيده:

تاريخ پذيرش1394/02/20 :

ه��دف کل��ی از پژوه�شـ حاضرــ ،شناســایی باورهــای تدریــس دبیــران منتخــب ریاضــی
کش��ور ب�رـ اس�اـس ویژگیه��ای جمعیتشنــاختی آنــان بــود .روش تحقیــق توصیفــی -از نــوع
پیمایشــی و جامعــه تحقیــق شــامل کلیــه دبیــران دوره متوســطه ریاضــی منتخــب کشــور ســال
 200( 92نفــر) بــود کــه بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری در دســترس ،در همایــش تجلیــل
از دبیــران دوره متوســطه ریاضــی منتخــب کشــور  150،نفــر انتخــاب گردیــد .ابــزار پژوهــش
پرسشــنامه باورهــای تدریــس (گورســچ )2002،بــود کــه پــس از محاســبه روایــی و پایایــی،
توزیــع و جمــع آوری شــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه )1 :باالتریــن میانگیــن باورهــای
تدریــس دبیــران منتخــب رشــته ریاضــی مربــوط بــه شایســتگی اجتماعــی و پائینتریــن
میانگیــن باورهـ�ای تدری��س دبیــران ریاضــی مربــوط بــه شایســتگی اخالقــی میباشــد و تفــاوت
بیــن میانگینهــا معنــیدار اســت .ابعــاد باورهــای تدریــس دبیــران ریاضــی بــه ترتیــب اولویــت
عبارتنــد از :شایســتگیهای اجتماعــی ،غیــر کالمــی ،زمینــه ای و اخالقــی )2.بیــن باورهــای
دبیــران منتخــب زن و مــرد بــه شایســتگیهای تدریــس تفــاوت معنــاداری وجــود دارد -3 .بیــن
باورهــای دبیــران منتخــب بــا ســوابق مختلــف بــه شایســتگی هــای تدریــس تفــاوت معنــاداری
وجــود نــدارد .بنابرایــن هــر چــه اعتقــاد و بــاور معلمــان نســبت بــه بــروز شایســتگیهای
حرفـهای در تدریــس افزایــش یابــد ،آنــان بــا مســئوليتپذيري خویــش در برابــر رفتــار حرفـهاي
و شــغلي خ�وـد ،بــه توالــی منطقــی و نظــام دار در تدریــس ،ســازماندهی مناســب در زمــان
تدریــس ،بــه آفرینشــ فض��ای یادگی��ری مناس��ب میپردازنــد.
كليد واژهها:

باورهای تدریس ،شایستگی اجتماعی ،زمینهای ،اخالقی ،غیرکالمی

 -1دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز(نویسنده مسئول) m48r52@gmail.com ....................................................................................

 -2کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه شيراز
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توسعة حرفهاي معلم
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مقدمه
كارآمــدي و شایســتگیهای حرف ـهای دبیــران ،همــان راز نهفت ـهاي اســت كــه نيــاز عصــر دانايــي
اســت (بــرک .)2010 ،1از ایــن رو دبیــران بــه منظــور پاسـخگویی معنــادار (موثــر و مفیــد) بــه تغییــرات
محیطــی خــود و تحقــق اثربخشــی خویــش در چنیــن محیــط پویایــی ،میبایســت دارای صالحیــت و
شایســتگیهای حرفــهای خــاص و ویــژهای باشــند (هوبرمــن .)2011 ،2متخصصیــن متعــددی معتقدنــد

کــه شــاخصهای گوناگــون و متفاوتــی بــرای تعییــن صالحیــت و شایســتگی حرفــهای معلمیــن وجــود
دارد .در ادامــه هریــک از ایــن شــاخصها ،نــام بــرده شــده اســت .بــه زعــم ســلطانی عربشــاهی و
قــادری ( )1392شــاخصهای تعییــن کننــده شایســتگی حرفــهای دبیــران عبــارت اســت از:
 1 .1توالی منطقی و نظامدار در تدریس؛
 2 .2سازماندهی مناسب در زمان تدریس؛
 3 .3آفرینش فضای یادگیری مناسب؛
 4 .4تحریک و تشویق برای یادگیری مستقل؛
 5 .5ارائه بازخورد کافی و به موقع به فراگیران.
به عقیده (پرل )2006 ،3یک معلم حرفهای شایسته:
1 .1تنوع و گوناگونی عقاید و مشارکت کالسی را ترغیب مینماید؛
2 .2در بحــث و گفتگوهــای کالســی ،بــه منظــور دفــاع از عقایــد ،نگرشهــا و باورهــای صحیــح
و درســت ،فعــال و پرانرژی اســت؛
 3 .3در بحثهــای کالســی مهــارت و توانایــی الزم جهــت مصالحــه و ایجــاد توافــق جمعــی
و واقــع بینانــه را دارد؛
4 .4توانایی حل هوشمندانه تعارض و تضادهای موجود در کالس درس را دارد.
گراهــام )2007( 4معتقــد اســت کــه شایســتگیهای حرفــهای دبیــران در برگیرنــده مــواردی از
قبیــل مــوارد زیــر میباشــد:
1 .1آشنایی با مواد ،محتوا و مفاهیم آموزشی؛
2 .2آگاهی در خصوص چیستی و چگونگی فرایند تدریس و تحقق یادگیری؛
3 .3تطبیق فرایند آموزش با نیازهای فراگیران؛
4 .4استفاده از راهبردهای چندگانه آموزشی؛
5 .5مدیریت مطلوب کالسی؛
6 .6ایجاد انگیزش در فراگیران؛
1- Barak
2- Hoberman
3- Perel
4- Graham
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7 .7مهارتهای ارتباطی؛
8 .8مهارت در برنامهریزی آموزشی؛
9 .9ارزیابی یادگیری فراگیر با استفاده از راهبردهای رسمی و غیررسمی؛
1010مسئولیت پذیری و تعهد حرفهای؛
1111طراحی و اجرای فعالیتهای گروهی پویا و مفید.
الیوت 1نیز بر این باور است که یک معلم شایسته حرفهای میبایست:
1 .1نسبت به همه فراگیران توجه و یاری رسانی مناسب و کافی داشته باشد؛
2 .2استقبال از نظرات مختلف فراگیران؛
3 .3ایجاد جو کالسی که فراگیران در آن احساس امنیت ،احترام و آرامش نمایند؛
4 .4استفاده از شیوه های جدید و متنوع آموزشی؛
5 .5افزایش اعتماد به نفس فراگیران با تشویق های به موقع آنان؛
6 .6ایجاد حس مشارکت و همکاری در بین فراگیران؛
7 .7استقبال از نوآوری و ابتکار.
در ای��ن راستــا یک��ی از مهمتریـ�ن عناص��ر فراین��د یاددهی-یادگی��ری باورهــای تدریــس دبیــران
میباشــد کــه نقــش تعیینکننــده و انکارناپذیــری در تحقــق اهــداف و رســالتهای آمــوزش از نظــر
کمــی و کیفــی دارد .مقدمــه ارتبــاط و عملکــرد اثربخــش دبیــران ،توانایــی آنــان در کنتــرل رفتارهــای
فراگی��ران و در نهایــت کنترــل «فرایندــ تدری��س و یادگیــری» میباشـ�د (هــاردی و النــان.)2006 ،2
در رونــد تعلیــم و تربیــت ،باورهــای تدریــس بــه منزلــه ابزارهــای کار تلقــی میگردنــد و هــر انــدازه
ک��ه م��ا ب��ا روشه��ای متف��اوت آش��نا باش��یم ،ابزاره��ای متع��ددی را در اختی��ار خواهی��م داش��ت.
هیملیــچ ،)2002(3بــاور تدریــس را بــه عنــوان گزینــش شــیوه رفتــاری در جریــان یاددهــی -یادگیــری
تعریــف کــرده اســت ،کــه ایــن گزینــش از ارزشــها ،عقایــد ،خصوصیــات ،آرزوهــا و تاریــخ و فرهنــگ
فــردی و اجتماعــی نشــأت میگیــرد .بــه فعالیتهــای معلــم در کالس درس ،بــاور تدريــس گفتــه
ن کننــده نــوع
میشــود کــه یکــی از عوامــل اصلــی در فراینــد طراحــی بــه شــمار میــرود ،زیــرا تعیی ـ 
وظایــف دبیــران ،و زمینهســاز فعالیتهــای فراگیــران در کالس درس اســت (شــعبانی .)1390،باورهــای
تدریــس راهبردهایــی هســتند کــه دبیــران ،آنهــا را بــه کار میبرنــد تــا بــرروی فرآیندهــای روانــی
فراگیــران تاثیربگذارنــد و در نتیجــه فراگیــران بهتــر بتواننــد بــا محیــط زندگــی خودســازگاری یابنــد،
یــا بــه طــور اثربخشتــری رفتــار کننــد و تمــام جنبههــای شــخصیتی خــود را شــکوفا ســازند(ماناک،4
 .)2003مانــاک( )2003بــاور تدریــس را سیســتمی هماهنــگ و کامـ ً
ا پیوســته از فعالیتهــای آموزشــی
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اســتاد و فعالیتهــای یادگیــری فراگیــر کــه در جهــت اهــداف آموزشــی مشــخص انجــام میگیــرد،
تعریــف میکننــد.
بــه عقیــده گورســچ )2002( 1باورهــای تدریــس دارای ابعــاد مختلفــی اســت و در برگیرنــده
شایســتگیهای حرفــهای معلمــان در تدریــس از جملــه شایســتگیهای اجتماعــی ،زمینــهای ،اخالقــی
و غیــر کالمــی آنــان اســت:
1 .1بــاور بــه شایســتگیهای اجتماعــی در تدریــس :فرآینــد یاددهــی -یادگیــری ،مســتلزم
فراهــم نمــودن جــوی اســت کــه در آن ،تدریــس راحتتــر و بــا کیفیــت بیشــتر صــورت
پذیــرد .تحقــق ایــن مهــم خــود ،مســتلزم ساختارســازیهای تعاملــی اثربخــش اســت .در واقــع
بــرای تحقــق اثربخــش فرآینــد یاددهــی و یادگیــری بــه صالحیــت و شایســتگی اجتماعــی نیــاز
میباشــد .بنابرایــن میتــوان گفــت معلــم بایــد بــا مدیریــت صحیــح کالس و بــا تحکیــم روابــط
مثبــت خــود بــا دانشآمــوز بــه امــر تدریــس و آمــوزش بپردازد(پیــن نینــو .)2011 ،2شایســتگی
اجتماعــی دبیــران تعامــات معلــم -فراگیــر ،هنجارهــای تعامــل رســمی ،بذلهگویــی ،داشــتن
رفتــار یکســان بــا دانشــجویان دختــر و پســر ،در دســترس بــودن مــدرس ،میــزان نزدیکــی بــه
مــدرس را شــامل میگــردد .در کالسهــای درســی کــه در آن روابــط انســانی نیکــو وجــود
دارد ،محیــط مطلوبــی ایجــاد میگــردد .معلــم کــه بیــش از هــر شــخص دیگــری در ایجــاد
روابــط انســانی نیکــو مؤثــر اســت ،بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه در ســایه تعــادل احساســاتی
خویــش ،بــا دانشآمــوزان تفاهــم پیــدا کنــد (فاســین .)2007 ،3مدیریــت کالس درس بــه
مفهــوم ایجــاد شــرایط الزم بــرای تحقــق یادگیــری اســت و بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت
کــه مهارتهــای مدیریــت کالس درس زیربنــای کل موفقیــت درتدریــس اســت (تولبــرت،4
 .)2008ایــن امــر در کالسهــای درس مــدارس ایــران کــه مملــو از دانشآمــوزان اســت ،از
اهمیــت خــاص برخــوردار اســت .بــرای اعمــال مدیریــت بــرکالس درس و ایجــاد شــرایط
بهینــه بــرای یادگیــری ،خــود معلــم بایــد فــردی کارا باشــد تــا از مهارتهــای مدیریــت کالس
درس بهــره گیــرد.
5
2 .2بــاور بــه شایســتگی زمینــهای در تدریــس :يكــي از عوامــل موثــر بــر بهينهســازي
سيســتمهای آموزشــي ،صالحیــت و شایســتگی زمینــهای اســت .شایســتگی زمینــهای دبیــران
در برگیرنــده مــواردی چــون ارتباطــات کالمــی و آموزشــی شــامل اســتفاده مــدرس از زبــان
مخصــوص هــر ســطح ،شفافســازی مطالــب ،نشــانههای انتقــال ،تأکیــد کالمــی بــر نــکات
1- Gorsuch
2- Pennino
3- Fassin
4- Tolbert
5- Textual Competency
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مهــم ،پرسشــگری تعاملــی میباشــد .دبیــران دارای شایســتگی زمینــهای معتقدنــد کــه بايــد
قوانينــي بــر كالس حاكــم باشــد كــه معمــوالً آنرا بــا نظــر خــود فراگيــران ميتــوان تدويــن
نمــود .البتــه بايــد يــك جلســه را بــه طــور فراگيــر اداره نمــود و جلســه بعــد فراگيــران در آغــاز
نظــر خــود را بدهنــد و ســپس از بيــن نظريــات آنــان ،قوانينــي را اســتخراج و اعــام نمــود كــه
اعتقــادي بــه تنبيــه نیســت و يــا میتــوان بــا بحــث و گفتگــو بــه نتيجــه رســيد (ارونســون،1
 .)2010بــه عقیــده دبیــران دارای شایســتگی زمینــهای ،گاهــي بايــد دركالس ،بحــث آزاد فراهــم
نمــود .معلــم ســواالتي مطــرح كنــد و پاســخ آن را فراگيــران بدهنــد و او فقــط صحيــح و غلــط
بــودن آن را تعييــن كند(مایــرز و جونــز .)2007 ،2طبــق نظــر اســتوارت ،)2009( 3شایســتگی
زمینــهای اشــاره بــه بــرآوردن نیازهــای فراگیــران دارد .اســتاد در طراحــی دروس ابتــدا بایســتی
فراگیــران را در نظــر بگیــرد و نــه محتــوا و مطالــب درســی را و اطمینــان حاصــل کنــد کــه بــا
ایــن شــیوه تدریــس نیازهــای فراگیــران بــرآورده مــی شــود .ویمــر ( ،)2002تاکیــد دارد دبیــران
دارای شایســتگی زمینــهای ،در تمــام فرایندهــای یادگیــری شــرکت میکننــد .از طرفــی از دیــد
آنــان ،فراگیــران مســئول یادگیــری خــود میباشــند .در همیــن راســتا ارونســون ( )2006بیــان
میکنــد از آنجــا کــه وظایــف و مســئولیتهای جدیــد بــه عهــده فراگیــران گذاشــته میشــود
و آنهــا بــا موفقیــت آن را انجــام میدهنــد ،ایــن باعــث مــی شــود کــه بــه خــود بــه عنــوان
فــردی کــه شایســتگی و تــوان حــل مشــکالت را دارد ،اعتمــاد پیــدا کننــد .دبیــران بــا شایســتگی
زمینــهای بــه فراگیــران کمــک مــی کننــد تــا یــاد بگیرنــد کــه چگونــه دانــش و اطالعــات را
حــول مفاهیــم و مبانــی اصلــی ســازماندهی و مرتــب کننــد .در واقــع بــه آنهــا کمــک میکننــد
تــا مفاهیــم اصلــی را درک و تنظیــم نماینــد ،حفــظ و بــه یــادآوردن مطالــب را بــاال ببرنــد و
تواناییهــای شــناختی فراگیــر را افزایــش دهنــد (لینســون2009 ،4؛ المبــرت و مــک کومبــز،5
2006؛ تــگ)2003 ،6
3 .3بــاور بــه شایســتگی اخالقــی 7در تدریــس :شایســتگی اخالقــی بــه مســائل و پرس ـشهاي
اخــاق و اصــول و ارزشهــای اخالقــي يــک نظــام حرف ـهاي ميپــردازد و ناظــر بــر اخــاق
در محيــط حرفـهاي اســت (ویلســون2010،8؛ امیــری و همــکاران .)1391 ،مقصــود از شایســتگی
اخالقــی مجموعــه قواعــدي اســت كــه بايــد افــراد داوطلبانــه و بــر اســاس نــداي وجــدان و
فطــرت خويــش در انجــام كار حرفـهاي رعايــت كننــد؛ بــدون آنكــه الزام خارجي داشــته باشــند
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4- Leamnson
5- Lambert & McCombs
6-3 Tagg
7- Ethical Competency
8- Wilson
شمارة 1
سال ا ّول
پاييز1394

41

فصلنامة علمي ـ تخصصي

توسعة حرفهاي معلم

ارزيابي باورهاي تدريس دبيران منتخب رياضي كشور براساس ويژگيهاي جمعيتشناختي آنان

يــا در صــورت تخلــف ،بــه مجازاتهــاي قانونــي دچــار شــوند .بــه بیــان دیگــر شایســتگی
اخالقــی مســئوليتپذيري يــك فــرد اســت در برابــر رفتــار حرفـهاي و شــغلي خــود (باقــری و
بیرونــی کاشــانی .)1387 ،شایســتگی اخالقــی ،بــه منزلــة شــاخهاي از دانــش اخــاق بــه بررســي
تكاليــف اخالقــي در يــك حرفــه و مســائل اخالقــي آن ميپــردازد و در تعريــف ،آن را فعاليــت
معينــي ميداننــد كــه موجــب هدايــت فــرد بــه موقعيــت تعيينشــده همــراه بــا اخــاق خــاص
اســت .بــه زعــم کادوزيــر )2009( 1و ایمانیپــور ( )1391شایســتگی اخالقــی در برگیرنــده
مــواردی همچــون مســئولیت پذیــری ،صداقــت ،توانمندســازی ،ارزشــیابی معتبــر فراگیــران،
تســلط بــه محتــوای آموزشــی ،تســلط بــه اصــول آمــوزش ،احتــرام بــه همــکاران ،فراگیــران
و حقــوق آنــان ،احتــرام نســبت بــه ارزشهــا و هنجارهــاي اجتماعــي ،عدالــت ،رازداری و
وفــاداری میباشــد .شایســتگی اخالقــی دبیــران ،بــه رعایــت اصــول اخالقــی همچــون محرمانــه
نگــه داشــتن نمــرات فراگیــران و تقلــب کــردن آنــان ،دلبســتگي بــه كار ،روحيــه مشــاركت و
اعتمــاد ،توجــه و رســیدگی بــه مســئوليتها و تعهــدات اجتماعــي ،اشــاره دارد .بــه بیــان دیگــر
شایســتگی حرفــهای اشــاره بــه مســئوليتپذيري يــك فــرد در برابــر رفتــار حرفـهاي و شــغلي
خــود دارد (زیونــس .)2010 ،2هــر مجموعــه ســازماني داراي کدهــاي اخالقــي متناســب بــا
ســاختارحرفهاي خــود اســت کــه اخــاق حرفــهاي نــام دارد .آمــوزش و پــرورش نیــز نظامــی
حرفــهای اســت کــه دبیــران بــه عنــوان کســانی کــه مســئولیت تعلیــم و تربیــت فراگیــران را بــر
عهــده دارنــد ،میبایســت از صالحیــت و شایســتگی اخالقــی برخــوردار و بــه آن پایبنــد باشــند.
داشــتن صالحیــت و شایســتگی اخالقــی ،تضمینکننــده ســامت فراینــد یاددهــی -یادگیــری
اســت (ایمانــی پــور .)1391 ،مبتنــی بــر مبانــی نظــری اخــاق حرفــهای ،یــک معلــم بــه دو
جهــت میبایســت دارای شایســتگی اخالقــی باشــد:
 .1بــه جهــت تاثیرگــذاری کــه بــر رفتــار (دانــش ،نگــرش و مهــارت) فراگیــران دارد ،میبایســت
خــود را آراســته بــه صالحیــت اخالقــی و فضائــل اخالقــی نمایــد و بدانــد کــه موثرتریــن
روش انتقــال ارزش هــای اخالقــی مثبــت ،آشکارشــدن آن در رفتــار معلــم میباشــد.
 .2بــه جهــت وظیفــه ای کــه در قبــال بــرآورده ســاختن نیازهــای آموزشــی فراگیــران دارد،
میبایســت بــا رعایــت اصــول اخالقــی در انجــام وظایــف حرفــهای ،مســئولیتهای
آموزشــی خــود را بــه بهتریــن نحــو بــه انجــام رســاند (ایمانیپــور.)1391 ،
4 .4بــاور بــه شایســتگی غیرکالمــی در تدریــس :3عمدهتریــن مســأله و مهمتریــن مهــارت
هنــگام تدریــس ،برقــراری ارتبــاط صحیــح میــان مع ّلــم و شــاگردان اســت .چنانچــه ایــن
رابطــه بــه خوبــی برقــرار شــود ،هدفهــای آموزشــی بــا کیفیــت و ســهولت بیشــتری تح ّقــق
مییابنــد .برقــراری ارتبــاط دارای اصــول و فنــون شــناخته شــدهای اســت کــه آشــنایی بــا
1- Cadozier
2- Zions
3- Nonverbal Competency
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آنهــا بــرای دبیــران ضــرورت دارد .رابطــه معلــم بــا شــاگردان در کالس درس از نــوع روابــط
پیچیــده انســانی اســت و در برقــراری ارتبــاط انســانی عوامــل متعــدد و گوناگونــی موثرنــد .در
فراینــد تدریــس تعامــات معلــم -فراگیــر بــه دو صــورت کالمــی و غیرکالمــی انجــام میگیــرد
(تامپســون و آندرســون .)2008 ،1ایمــا ،اشــاره ،حــرکات و رفتارهایــی کــه دارای معنــا هســتند،
امــا بــه حالــت کالمــی و گفتــاری ارائــه نمیشــوند ،ارتبــاط غیرکالمــی نــام دارد (فتحــی آذر،
 .)1382ارتبــاط غیرکالمــی شــامل تمامــی جنبههــای ارتبــاط بــه جــز کلمــات میگــردد.
ارتبــاط غیرکالمــی نــه تنهــا شــامل حــاالت و حــرکات بــدن میشــود ،بلکــه نحــوه ادای کلمــات
را نیــز در برمیگیــرد .مثــل آهنــگ ادای کلمــات ،وقفههــا ،بلنــدی صــدا و لهجــه .در ضمــن
ارتبــاط غیرکالمــی شــامل آن دســته از جنبههــای موثــر محیــط از قبیــل حــاالت چهــره ،طــرز
حــرکات ،پوشــش ظاهــری و فــرم ایســتادن نیــز میشــود کــه بــر تعامــل تاثیــر میگــذارد .از
طــرف دیگــر ریاضیــات بــه عنــوان مکمــل مــوارد فــوق یــک فعالیــت عقالنــی و منطقــی ،رشــد
فکــری را در فراگیــران توســعه میبخشــد بدیــن ترتیــب ســاختارهای ادراکــی قدرتمنــدی در
آنــان بــه وجــود میآیــد (وایــت فردیتــل .)2010،2بــا توجــه بــه یافتههــای هوفــر،)2001( 3
میتــوان عنــوان نمــود کــه باورهــای معرفتشــناختی ریاضــی ،باورهــای مرتبــط بــه طبیعــت
دانــش ریاضــی و دانســتن شــامل توانایــی یادگیــری دانــش ریاضــی ،ســرعت یادگیــری دانــش
ریاضــی ،ایســتایی دانــش ریاضــی ،ســاختار دانــش ریاضــی و منبــع دانــش ریاضــی میباشــد و
دبیــران ریاضــی بــه کمــک شایســتگیهای حرفـهای خــود از جملــه شایســتگیهای اجتماعــی،
زمینـهای ،اخالقــی و غیرکالمــی در تدریــس (گورســچ ،)2002 ،بــا فراهــم نمــودن محیطهایــی
جهــت کســب دانــش ریاضــی توســط فراگیــران از طریــق اســتدالل و توجیــه ،بــه آنهــا کمــک
مینماینــد تــا بتواننــد دانــش خــود در خصــوص ریاضــی را بســازند و بدی ـن ترتیــب رشــد
و توســعه ذهنــی خــود را گســترش بخشــند (بــال و بــاس .)2009 ،4از ســوی دیگــر ،در نظــام
آمــوزش و پــرورش ،معلمــان شایســته بــه معلمــان فرهیختـهای گفتــه میشــود کــه در مــواردی
چــون فعالیتهــای فرهنگــی -تربیتــی ،آموزشــی ،پژوهشــی و اجرایــی ،نســبت بــه ســایر
معلمــان برتــری داشــته باشــند (حاجــی بابایــی و همــکاران.)1392 ،
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،پژوهــش حاضــر در پــی ارزیابــی باورهــای تدریــس دبیــران منتخــب
رشــته ریاضــی کل کشــور بــر اســاس ویژگیهــای جمعیتشــناختی آنــان میباشــد .متغیرهــای
پژوهــش شــامل ویژگیهــای جمعیتشــناختی جنســیت و ســابقه خدمــت و باورهــای تدریــس
میباشــند.
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اهداف پژوهش

1 .1تعییــن میــزان بــاور دبیــران منتخــب ریاضــی بــه شایســتگیهای اجتماعــی ،زمینــهای ،
اخالقــی و غیرکالمــی در تدریــس؛
2 .2تعیین باور غالب دبیران منتخب ریاضی به شایستگیهای تدریس؛
 3 .مقایسه باور دبیران زن و مرد منتخب ریاضی به شایستگیهای تدریس؛
4 .4مقایسه باور دبیران منتخب ریاضی با سوابق مختلف به شایستگیهای تدریس.

روششناسی پژوهشی
روش تحقیق
پژوهــش از لحــاظ هــدف «کاربــردی» و از جهــت روش ،جــزء پژوهشهــای توصيفــي و از نــوع
پیمایشــی اســت.

جامعه آماری و نمونه
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه دبیــران دوره متوســطه ریاضــی منتخــب کشــور میباشــد
( 200نفــر) .منظــور از دبیــران منتخــب ،دبیرانــی هســتند کــه در فعالیتهــای فرهنگــی -تربیتــی،
آموزشــی ،پژوهشــی و اجرایــی نســبت بــه ســایر دبیــران برتــری داشــتهاند .بــا اســتفاده از روش
نمونهگیــری در دســترس ،در همایــش تجلیــل از دبیــران دوره متوســطه ریاضــی منتخــب کشــور ،افــراد
نمونــه انتخــاب شــد و از ایــن تعــداد 65 ،نفــر زن و  135نفــر مــرد ميباشــد .بــا توجــه بــه اينكــه
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه دبیــران متوســطه رشــته ریاضــی منتخــب کشــور میباشــد
و دسترســی بــه جامعــه آمــاری مــورد نظــر فقــط از طریــق همایــش تجلیــل از دبیــران دوره متوســطه
ریاضــی منتخــب کشــور کــه بــه طورســالیانه برگــزار میگــردد ممکــن بــود ،روش نمونهگيــري در
ایــن پژوهــش« ،نمونهگیــری در دســترس» اســت.

ابزار پژوهش
ابــزار مــورد اســتفاده بــرای گــردآوری اطالعــات الزم بــرای ایــن پژوهش پرسشــنامه باورهــای تدریس
(گورســچ )2002،بــود کــه مرکــب از چهــار زیرمقیــاس (اجتماعــی ،زمین ـهای ،اخالقــی و غیرکالمــی) و
ســی و هفــت گویــه بــا طیــف پنجگزینــهای لیکــرت میباشــد ،اســتفاده شــد .پاســخها از پنــج (کامــ ً
ا
موافقــم) تــا یــک (کام ـ ً
ا مخالفــم) نمرهگــذاری شــده اســت .روایــی و پایایــی ایــن مقیــاس بــه ترتیــب
بــا اســتفاده از روشهــای تحلیلگویــه ( 0/40 -0/70در ســطح معنــیداری  )0/0001و آلفــای کرونبــاخ
( )0/75محاســبه شــد .همچنیــن در ایــن پژوهــش ســوابق خدمــت بــه صــورت زیــر دســتهبندی گردیــد
( 1تــا  10ســال کــم ســابقه 11 ،تــا  20ســال بــا ســابقه متوســط و  21تــا  30ســال بــا ســابقه).
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پژوهــش حاضــر در محيطــي كامــاً طبيعــي انجــام پذیرفتــه اســت و امــكان هيچگونــه
دسـتكاري متغیرهــا وجــود نداشــت .محقــق بــا مراجعـه حضــوری بــه دبیــران دوره متوســطه ریاضــی
منتخــب کشــور ،پرسشــنامهها را در اختیــار آنــان قــرار داده و پــس از ارائ ـ ه توضیحــات الزم دربــاره
پژوهــش ،اهــداف و کاربــرد آن ،پرسشــنامههاي مربوطــه را معرفــی و راهنماییهــای الزم را جهــت
پاســخگویی ،بــه آنهــا ارائــه شــد.

روش تجزيه وتحليل دادهها
    بــرای تحلیــل ســوال  1از آمــار توصیفــی میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و بــرای ســؤاالت
 2از روش تحلیــل واریانــس اندازهگیریهــای مکــرر و ســواالت  3و  4از تحلیــل واریانــس چنــد
متغیــره اســتفاده شــد .همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت بــرای تعییــن نرمــال بــودن دادههــا از آزمــون
کولموگــروف -اســمیرنوف اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه عــدم معنــاداری ایــن آزمــون در متغیرهــای
پژوهشــی بــه نرمــال بــودن متغیرهــای توزیــع دســت یافتــه شــد.

یافتهها

 .1دبیــران منتخــب کشــور بــه  چــه میــزان بــه شایســتگیهای اجتماعــی ،زمین ـهای ،اخالقــی و
غیرکالمــی در  تدریــس بــاور دارنــد؟
بــر اســاس جــدول شــماره  5دبیــران منتخــب ریاضــی ،بــه ترتیــب بــه وجــود شایســتگی اخالقــی
معلمــان در تدریــس( ،)3/09شایســتگی اجتماعــی آنــان در تدریــس( )2/92شایســتگی زمینــه ای آنــان
در تدریــس()2/83و شایســتگی غیرکالمــی در تدریــس( )2/83بــاور دارنــد.
جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد باور تدريس دبيران منتخب رشته رياضي كشور

ابعاد و شاخصها
میانگین
انحراف استاندارد

شایستگی اجتماعی
3/23
0/85

شایستگی زمینهای
3/02
0/77

شایستگی اخالقی
2/99
0/56

شایستگی غیرکالمی
3/23
1/48

ســؤال دوم :باورهــای تدریــس غالــب دبیــران دوره متوســطه ریاضــی منتخــب کشــور ،کــدام
اســت؟ بــرای پاس ـخدهی بــه ایــن پرســش ،دادههــای مربوطــه بــا اســتفاده از روش آمــاری تحلیــل
واریانــس اندازهگیریهــای مکــرر و آزمــون تعقیبــی بونفرونــی تحلیــل شــد کــه نتایــج آن در جــدول
شــمارههای  6ارائــه شــده اســت .بــر اســاس جــدول شــماره  6باالتریــن بــاور دبیــران ریاضــی مربــوط
بــه بعــد شایســتگی اجتماعــی در تدریــس ( )2/239و پائینتریــن باورهــای تدریــس دبیــران ریاضــی
مربــوط بــه بعــد شایســتگی اخالقــی در تدریــس( )2/99میباشــد .بــا توجــه بــه  )3/46( fدر درجــه
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آزادی ( 3و  ،)477تفــاوت بیــن میانگینهــا در ســطح  0/01معنــیدار اســت .ابعــاد باورهــای تدریــس
دبیــران ریاضــی بــه ترتیــب اولویــت عبارتنــد از :شایســتگیهای اجتماعــی ،غیرکالمــی ،زمینــهای و
اخالقــی .آزمــون تعقیبــی بونفرونــی نشــان داد کــه تفــاوت بیــن میانگینهــای بعــد اجتماعــی بــا ابعــاد
زمین ـهای و اخالقــی معنــیدار میباشــد و تفــاوت بیــن میانگینهــای ســایر ابعــاد ،معنــیدار نمیباشــد.
جدول  .2مقايسه انواع باورهاي تدريس دبيران دوره متوسطه رياضي

ابعاد باورهای تدریس
اجتماعی
زمینه ای
اخالقی
غیر کالمی

میانگین
3/239
3/02
2/99
3/231

انحراف استاندارد
0/74
0/77
0/56
1/48

f

DF

سطح معنی داری

3/46

3
و
159

0/01

 .2آیــا تفــاوت معنــاداری بیــن بــاور دبیــران ریاضــی زن و مــرد منتخــب کشــور بــه
شایســتگیهای اجتماعــی ،زمینــهای ،اخالقــی و غیرکالمــی در تدریــس وجــود دارد؟
بــرای مقایســه بــاور دبیــران ریاضــی زن و مــرد منتخــب کشــور بــه شایســتگیهای تدریــس
از تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره اســتفاده شــد ،بــر طبــق جــدول شــماره( )3بــر اســاس جنســیت
دبیــران ،تفــاوت معنــاداری بیــن بــاور آنــان بــه شایســتگیهای تدریــس وجــود دارد (،p>0/0001
159( =48/35و .)λ =0/44, F)3دبیــران زن باالتریــن بــاور را بــه شایســتگیهای اخالقــی()3/98
و دبیــران مــرد پایینتریــن بــاور را بــه شایســتگی هــای زمینــهای( )2/51دارنــد .آزمــون تعقیبــی
بونفرونــی نیــز نشــان داد کــه در همــه باورهــای چهــار گانــه دبیــران بــه شایســتگیهای تدریــس ،بیــن
دبیــران زن و مــرد تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
جدول  .3ميانگين باور دبيران رياضي به شايستگيهاي اجتماعي در تدريس

باور
اجتماعی
زمینه ای
اخالقی
غیر کالمی

سابقه خدمت
تعداد

زن
65
3/55
4/23
3/98
3/38

مرد
135
2/77
2/51
2/89
2/70

 .3آیــا تفــاوت معنــاداری بیــن بــاور دبیــران ریاضــی منتخــب دارای ســوابق مختلــف خدمــت
بــه شایســتگیهای اجتماعــی ،زمین ـهای ،اخالقــی و غیرکالمــی در تدریــس وجــود دارد؟
بــرای ارزیابــی راهبردهــای تدریــس اعضــای هیــات علمــی رشــتههای مختلــف بــر اســاس مــدل
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برنامهریــزی درســی مرجــح آنــان از تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره  3×4اســتفاده شــد ،بــر طبــق
جــدول شــماره( )3تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره نشــان داد بــر اســاس ســوابق خدمــت معلمــان
نیــز تفــاوت معنــاداری بیــن راهبردهــای تدریــس آنــان وجــود نــدارد (159( =0/89 P=NS,و,F )3
.)λ =0/95بنابرایــن گرچــه باالتریــن بــاور را بــه شایســتگیهای اخالقــی( )3/23دبیــران کمســابقه
و پایینتریــن بــاور را بــه شایســتگیهای زمینــهای و غیرکالمــی( )2/68دبیــران دارای ســابقه
متوســط دارنــد .آزمــون تعقیبــی بونفرونــی نیــز نشــان داد کــه در همــه باورهــای  4گانــه دبیــران بــه
شایســتگیهای تدریــس ،بیــن دبیــران زن و مــرد تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
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جدول  .4ميانگين راهبردهاي تدريس مختلف دبيران منتخب براساس سابقة خدمت

باور

سابقه خدمت
تعداد

اجتماعی
زمینه ای
اخالقی
غیرکالمی

کم سابقه
52
2/95
2/94
3/23
2/92

سابقه متوسط
67
2/96
2/68
2/88
2/68

با سابقه
41
2/84
2/85
3/14
2/77

بحث و نتیجه گیری
نتایــج و یافتههــای مربــوط بــه بــاور تدریــس غالــب دبیــران دوره متوســطه رشــته ریاضــی منتخــب
کشــور نشــان داد کــه باالتریــن میانگیــن باورهــای تدریــس گــزارش شــده توســط دبیــران ریاضــی
منتخــب کشــور ،متعلــق بــه بــاور آنــان بــه شایســتگی اجتماعــی در تدریــس و پائینتریــن میانگیــن
باورهــای تدریــس آنــان مربــوط بــه بــاور آنــان بــه شایســتگی اخالقــی در تدریــس میباشــد بــر ایــن
اســاس ،بــاور تدریــس غالــب دبیــران ریاضــی منتخــب کشــور ،مربــوط بــه بــروز شایســتگی اجتماعــی
در تدریــس میباشــد .ایــن یافتــه بــا یافتههــای پژوهشــی مرکــز ملــی آمــوزش ( )2002و میــر ()2002
همراســتا میباشــد .در تبییــن ایــن یافتــه شــاید بتــوان چنیــن اســتدالل نمــود کــه نخســتین و مهمتریــن
کارکــرد آمــوزش و پــرورش ،تدریــس بــه فراگیــران میباشــد .تدریــس بــدون ایجــاد رابطــه و تعامــل
اجتماعــی ،معنایــی نخواهــد داشــت .بــه عبارتــی آنچــه کــه تدریــس را از آمــوزش و یادگیــری متمایــز
میســازد همــان وجــود تعامــل متقابــل اجتماعــی بیــن معلــم بــا دانشآمــوزان و دانشآمــوزان بــا
هــم میباشــد کــه در آمــوزش و یادگیــری دیــده نمیشــود .بــه نظــر میرســد کــه دبیــران منتخــب
معتقدنــد کــه نحــوه برقــراری ارتبــاط بــا دانشآمــوزان بســیار اهمیــت دارد .در همیــن راســتا عمــده
تــاش آنهــا آن اســت کــه محتــوای آموزشــی را بــه نحــو احســن و قابــل فهــم بــه فراگیــران منتقــل
نماینــد و در ایــن مســیر مهمتریــن کار را ،توانایــی مدیریــت و اداره کالس و ایجــاد رفتــار مطلــوب
شمارة 1
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در ســایه ارتبــاط اجتماعــی خــوب و مؤثــر بــا فراگیــران میداننــد .از طرفــی پائینتریــن میانگیــن
باورهــای تدریــس دبیــران ریاضــی مربــوط بــه ارائــه شایســتگی اخالقــی در تدریــس میباشــد .در
تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت شایســتگی اخالقــی ،ماهیتــی کیفــی و پیچیــده دارد .از ایـنرو نمــود
عینــی کمتــری در تدریــس دارد و کمتــر هــم قابــل ارزشیابــی میباشــد و از طرفــی شــاید بتــوان گفــت
کــه دبیــران ریاضــی اگــر بتواننــد در تدریــس موفــق عمــل نمــوده و یادگیــری دانشآمــوزان را تقویــت
نماینــد ،شایســته عمــل نمــوده و موفقنــد و اخالقــی عمــل نمودهانــد و بــه همیــن دلیــل شایســتگی
اخالقــی را بــه عنــوان یــک شایســتگی متمایــز از ســایر شایســتگیها نمیداننــد.
امــا از نظــر تفــاوت در باورهــای تدریــس دبیــران زن و مــرد ،میتــوان گفــت کــه دبیــران زن
ریاضــی معتقدنــد کــه میبایســت در تدریــس بــه شایســتگی اخالقــی از جملــه دلبســتگي بــه كار،
روحيــه مشــاركت و اعتمــاد ،توجــه و رســیدگی بــه مســئوليتها و تعهــدات اجتماعــي توجــه نمــود،
ـود را مدنظــر قــرار
از ایــن رو آنــان مســئوليتپذيري خویــش در برابــر رفتــار حرف ـهاي و شــغلي خـ 
میدهنــد و همــواره در تــاش هســتند تــا بــه فراگیــران کمــک نماینــد قــدرت اســتدالل و منطــق
خویــش را در راســتای درک و حــل مســائل ریاضــی ارتقــا بخشــند .همچنیــن ایــن گــروه معتقدنــد
کــه میبایســت در تدریــس بــه شایســتگیهای اجتماعــی و غیرکالمــی تدریــس توجــه نمــود .زیــرا
میتــوان از طریــق توالــی منطقــی و نظــامدار در تدریــس ،ســازماندهی مناســب در زمــان تدریــس،
آفرینــش فضــای یادگیــری مناســب ،تحریــک و تشــویق بــرای یادگیــری مســتقل ،ارائــه بازخــورد کافی
و بــه موقــع بــه فراگیــران ،و حتــی حــاالت چهــره ،زبــان اشــاره و طــرز حــرکات ،بــه فراگیــران کمــک
نمــود تــا دانــش ریاضــی خویــش را تغییــر دهنــد و آن را بهبــود بخشــند؛ و بدیــن ترتیــب دانــش
ریاضــی خویــش را مطلــق نپندارنــد .بــه طورکلــی دبیــران زن بیــش از دبیــران مــرد معتقدنــد کــه
میبایســت در تدریــس بــه شایســتگیهای حرفــهای (اجتماعــی ،زمینــهای ،اخالقــی و غیرکالمــی)
تدریــس توجــه نمــود .عصــر امــروز ،عصــر تغییــرات ،اطالعــات و ارتباطــات اســت .ايــن تغييــرات،
تحــوالت و تعامــات چالشهايــي را در جامعــه كنونــي بــه وجــود آورده اســت .نکتــه قابــل توجــه
آن اســت کــه كارآمــدي و شایســتگیهای حرفـهای دبیــران ،همــان راز نهفتـهاي اســت كــه نيــاز عصــر
دانايــي اســت ،از ایـنرو بــه منظــور پاسـخگویی معنــادار (موثــر و مفیــد) بــه تغییــرات محیطــی خــود
و تحقــق اثربخشــی خویــش در چنیــن محیــط پویایــی ،میبایســت دارای صالحیــت و شایســتگیهای
حرفــهای خــاص و ویــژهای باشــند و بایســتی بــه فراگیــران فرصــت داد تــا بــرای ســاختن دانــش
ریاضــی خویــش بــه منابــع آموزشــی متنــوع و مختلفــی دسترســی داشــته باشــد .از ایـنرو ایــن معلمــان
در تالشانــد تــا بتواننــد از طریــق بهبــود شایســتگیهای حرفــهای خویــش (اجتماعــی ،زمینــهای،
اخالقــی و غیرکالمــی) ،فضــای یادگیــری مناســبی در راســتای بهبــود کیفیــت فراینــد تدریــس–
یادگیــری و ساختهشــدن دانــش ریاضــی در فراگیــران ،بــه مــدد منابــع چندگانــه آموزشــی فراهــم
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آورنــد .بــه بیــان دیگــر معلمــان منتخــب ریاضــی از طریــق تعامــات اجتماعــی گســترده و مناســب بــا
فراگیــران ،مســئوليتپذيري خویــش در برابــر رفتــار حرف ـهاي و شــغلي خــود ،ارتباطــات کالمــی و
آموزشــی شــامل اســتفاده معلــم از زبــان مخصــوص هــر ســطح ،بیــان مفاهیــم بــه وضــوح ،تأکیــدات
کالمــی بــر نــکات مهــم و پرسـشگری تعاملــی ،تعریــف وظایــف و مســئولیتهای جدیــد بــه عهــده
فراگیــران ،اعتمــاد نمــودن بــه فراگیــران بــه عنــوان افــرادی کــه شایســتگی و تــوان حــل مشــکالت را
دارنــد ،کمــک نمــودن بــه فراگیــران تــا یــاد بگیرنــد کــه چگونــه دانــش و اطالعــات را حــول مفاهیــم
و مبانــی اصلــی ســازماندهی و مرتــب کننــد ،و حتــی حــاالت چهــره ،زبــان اشــاره و طــرز حــرکات،
بــه فراگیــران کمــک نماینــد تــا بتواننــد بــا بهرهگیــری از منابــع چندگانــه آموزشــی ،دانــش ریاضــی
خویــش را بســازند.
نتایــج و یافتههــای مربــوط بــه ســؤال ســوم و عــدم معنــاداری تفــاوت بیــن باورهــای دبیــران بــا
ســوابق خدمــت مختلــف ،مبیــن آن اســت کــه صــرف نظــر از ســابقه خدمــت ،همــه دبیــران منتخــب
بــه شایســتگیهای اجتماعــی ،زمینــهای ،اخالقــی و غیرکالمــی در تدریــس اعتقــاد دارنــد و ســابقه
خدمــت نمیتوانــد عامــل تاثیرگــذاری بــر ایــن بــاور باشــد .دبیــران منتخــب ریاضــی بــا هــر ســابقه
خدمــت اعتقــاد بــه ســرعت یادگیــری دارنــد و یادگیــری دانــش را صرفـ ًا محــدود بــه محیــط یادگیــری
کالســی نمیداننــد ،معتقدنــد کــه میبایســت در تدریــس بــه شایســتگی اجتماعــی تدریــس توجــه
نمــود .بــه زعــم آنــان میتــوان از طریــق آفرینــش فضــای یادگیــری (کالســی و غیرکالســی) مناســب،
تحریــک و تشــویق بــرای یادگیــری مســتقل ،ارائــه بازخــورد کافــی و بــه موقــع بــه فراگیــران ،اســتفاده
از راهبردهــای چندگانــه آموزشــی ،ایجــاد انگیــزش در فراگیــران ،مهارتهــای ارتباطــی ،طراحــی
و اجــرای فعالیتهــای گروهــی کالســی و غیرکالســی پویــا و مفیــد ،بــه فراگیــران کمــک نمــود
تــا بتواننــد در محیطهــا و موقعیتهــای مختلــف ،بــه یادگیــری بپردازنــد .ایــن گــروه از دبیــران
کــه اعتقــاد بــه ایســتایی دانــش دارنــد و بیــن اجــزای دانــش ارتبــاط برقــرار مینماینــد ،معتقدنــد
کــه میبایســت در تدریــس بــه شایســتگیهای اخالقــی و غیرکالمــی تدریــس توجــه نمــود .زیــرا
میتــوان از طریــق دلبســتگي بــه كار ،توجــه و رســیدگی بــه مســئوليتها و تعهــدات اجتماعــي
خویــش و همچنیــن حــاالت چهــره ،زبــان اشــاره و طــرز حــرکات ،همــواره تــاش کــرد تــا بیــن
اجــزای دانــش ارتبــاط برقــرار نمــود و بدیــن ترتیــب فراینــد یاددهــی -یادگیــری را بهبــود بخشــید.
ارتبــاط غیرکالمــی شــامل تمامــی جنبههــای ارتبــاط بــه جــز کلمــات میگــردد .ارتبــاط غیرکالمــی
نــه تنهــا شــامل حــاالت و حــرکات بــدن میشــود ،بلکــه نحــوه ادای کلمــات را نیــز در برمیگیــرد.
مثــل آهنــگ ادای کلمــات ،وقفههــا ،بلنــدی صــدا و لهجــه .در ضمــن ارتبــاط غیــر کالمــی شــامل آن
دســته از جنبههــای موثــر محیــط از قبیــل حــاالت چهــره و طــرز حــرکات میشــود کــه بــر تعامــل
تاثیــر میگــذارد .ایــن دســته از دبیــران منتخــب ریاضــی کــه اعتقــاد بــه ســاختار دانــش و تغییرپذیــری
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دانــش دارنــد ،معتقدنــد کــه میبایســت در تدریــس بــه شایســتگیهای اجتماعــی و غیرکالمــی
تدریــس توجــه نمــود .زیــرا میتــوان از طریــق :توالــی منطقــی و نظــامدار در تدریــس ،ســازماندهی
مناســب در زمــان تدریــس ،آفرینــش فضــای یادگیــری مناســب ،تحریــک و تشــویق بــرای یادگیــری
مســتقل ،ارائــه بازخــورد کافــی و بــه موقــع بــه فراگیــران ،و حتــی حــاالت چهــره ،زبــان اشــاره و طــرز
حــرکات ،بــه فراگیــران کمــک نمــود تــا دانــش ریاضــی خــود را گســترش داده و بدیــن ترتیــب درک
و فهــم خــود از آن را بهبــود بخشــند .دبیرانــی کــه اعتقــاد بــه منبــع دانــش و منابــع چندگانــه دارنــد،
معتقدنــد کــه میبایســت در تدریــس بــه شایســتگیهای حرف ـهای (اجتماعــی ،زمین ـهای ،اخالقــی و
غیرکالمــی) تدریــس توجــه نمــود .بــه زعــم ایــن دبیــران ،فراگیــران بــرای ســاختن دانــش ریاضــی
خویــش میبایســت بــه منابــع آموزشــی متنــوع و مختلفــی دسترســی داشــته باشــد .از ای ـنرو ایــن
معلمــان در تالشانــد تــا بتواننــد از طریــق بهبــود شایســتگیهای حرفــهای خویــش (اجتماعــی،
زمینــه ای ،اخالقــی و غیرکالمــی) ،فضــای یادگیــری مناســبی در راســتای بهبــود کیفیــت فراینــد
تدریــس– یادگیــری و ســاخته شــدن دانــش ریاضــی در فراگیــران ،بــه مــدد منابــع چندگانــه آموزشــی
فراهــم آورنــد .بــه بیــان دیگــر معلمــان منتخــب ریاضــی از طریــق تعامــات اجتماعــی گســترده و
مناســب بــا فراگیــران ،مســئوليتپذيري خویــش در برابــر رفتــار حرفـهاي و شــغلي خــود ،ارتباطــات
کالمــی و آموزشــی شــامل اســتفاده معلــم از زبــان مخصــوص هــر ســطح ،بیــان مفاهیــم بــه طــور
واضــح ،تأکیــدات کالمــی بــر نــکات مهــم و پرسشــگری تعاملــی ،گــزاردن وظایــف و مســئولیتهای
جدیــد بــه عهــده فراگیــران ،اعتمــاد نمــودن بــه فراگیــران بــه عنــوان افــرادی کــه شایســتگی و تــوان
حــل مشــکالت را دارنــد ،کمــک نمــودن بــه فراگیــران تــا یــاد بگیرنــد کــه چگونــه دانــش و اطالعــات
را حــول مفاهیــم و مبانــی اصلــی ســازماندهی و مرتــب کننــد ،و حتــی حــاالت چهــره ،زبــان اشــاره
و طــرز حــرکات ،بــه فراگیــران کمــک نماینــد تــا بــا اســتفاده از منابــع گوناگــون و متعــدد ،دانــش
خویــش در حــوزه ریاضــی را بــه لحــظ کمــی و کیفــی ارتقــا بخشــند.
بــه طورکلــی ،هــر چــه اعتقــاد و بــاور معلمــان نســبت بــه بــروز شایســتگیهای حرفــهای
در تدریــس افزایــش یابــد ،آنــان بــا مســئوليتپذيري خویــش در برابــر رفتــار حرفــهاي و شــغلي
ـود ،بــه توالــی منطقــی و نظــامدار در تدریــس ،ســازماندهی مناســب در زمــان تدریــس ،آفرینــش
خـ 
فضــای یادگیــری مناســب پرداختــه و از طریــق گــزاردن وظایــف و مســئولیتهای جدیــد بــه عهــده
فراگیــران ،اعتمادنمــودن بــه فراگیــران بــه عنــوان افــرادی کــه شایســتگی و تــوان حــل مشــکالت را
دارنــد ،تعامــات اجتماعــی خــود بــا فراگیــران را حفــظ نمــوده و بــه آنــان کمــک مینماینــد تــا
یــاد بگیرنــد کــه چگونــه دانــش و اطالعــات را حــول مفاهیــم و مبانــی اصلــی ســازماندهی و مرتــب
کننــد .بــه طورکلــی بایــد عنــوان نمــود کــه وقتــی فراگیــران متوجــه باشــند کــه معلمــان بــه آنــان
اعتمــاد نمــوده و مســئولیتهای آموزشــی جدیــدی را بــر عهــده آنــان میگذارنــد ،و همچنیــن از
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طریــق توالــی نظاممنــد محتــوای آموزشــی و ســازماندهی مناســب آن ،ســعی در فراهــم آوردن فضــای
یادگیــری بــا کیفیــت و مطلوبــی میباشــند ،آنــان نیــز بــا بهــره گیــری از منابــع چندگانــه آموزشــی،
تــاش مــی نماینــد تــا بیــن اجــزای دانــش ارتبــاط برقــرار نماینــد و بدیــن ترتیــب در موقعیــت
هــای مختلــف آموزشــی اعــم از فضــای یادگیــری کالســی و غیرکالســی ،کیفیــت و مطلوبیــت فراینــد
یاددهــی -یادگیــری را ارتقــا بدهنــد .بــر اســاس یافتههــای پژوهــش حاضــر تــاش بــرای پــرورش
هرچــه بیشــتر باورهــای معرفــت شــناختی منبــع دانــش ،ســرعت یادگیــری و ایســتایی دانــش در
معلمــان ،توســعه شایســتگیهای حرفـهای چندگانــه آنــان در تدریــس (اجتماعــی ،زمینـهای ،اخالقــی
و غیرکالمــی) ،ارتقــای کیفــی فراینــد یاددهــی -یادگیــری بــه واســطه باورهــای معرفــت شــناختی
معلمــان و شایســتگیهای اجتماعــی ،زمینــهای ،اخالقــی و غیرکالمــی آنــان در تدریــس بایســتی
نســبت بــه قبــل بیشــتر و بــا برنامهریــزی ســنجیدهتری صــورت گیــرد.
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