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Abstract  
This article aims to identify the impact of contextual and symbolic locations on adolescents' 
success in mathematics learning as a result of the teaching process. The theoretical 
approach of this research is the integrated and multidimensional view of "pedagogical 
content knowledge". In this approach, the role of contextual conditions, especially social 
variables in all aspects of education and learning is key; and the socio-cultural nature of this 
process is quite prominent. In fact, educational goals will be achieved in the light of 
identifying social and cultural conditions, and how they affect the educational process. The 
research method, according to the facilities and nature of the research, is social 
measurement; and most of the research report is based on survey results. The research 
samples, including 398 adolescents, were from six different high schools in Alborz 
province. The research results, with the ability to explain 57% of the changes in students' 
math scores, reveal how the research hypotheses have been confirmed. The results of 
multivariate regression analysis suggest that classroom conditions, as the most important 
symbolic place in mathematics and physics education, play the most reinforcing role in 
obtaining a mathematical score. In addition, it is clear that the moral and disciplinary 
conditions of the respondents are the most important contextual variables that guarantee the 
educational and learning conditions of the learners. 

Keywords: Individual discipline, Mathematics education, Moral norm, Social discipline, 

Social measurement, Symbolic place. 
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ابعاد اجتماعی دانش محتوای آموزشی در آموزش ریاضیتحلیل   

 نقدی دورباطیوحید 

  تهران، ایران ،نخبگانتهران، عضو بنیاد  علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیانگروه آموزش استادیار، 

 (01/00/3111: ؛ تاریخ پذیرش13/01/3111: تاریخ دریافت)

 چکیده 

های نمادین، مانند خانواده و مدرسهه بهر موفتیهت نونوانهان در یهاد یری       ای و مکان ضر با هدف شناسایی تأثیر شرایط زمینهپژوهش حا
در ایهن دیهد اه، نتهش    . است« دانش محتوای آموزشی»فضای نظریِ این پژوهش، دید اه تلفیتی و چندبُعدی . ریاضی تنظیم شده است

فرهنگی این فراینهد   -انتماعی در تمام ابعاد آموزش و یاد یری بسیار کلیدی است؛ و خصلت انتماعیویژه متغیرهای  ای، به شرایط زمینه
روش انجام تحتیق، بنا به امکانات و ماهیت تحتیق، سنجش انتماعی است؛ و عمدة  زارش تحتیق مبتنی بر نتهای   . کامالً برنسته است

نتای  تحتیق، با توان تبیهینِ  . بیرستان متفاوت در سطح استان البرز بوده استنونوان، از شش د 113نمونة تحتیق، شامل . پیمایش است
نتهای  تحلیهل ر رسهیونی چند امهه     . کند های تحتیق را آشکار می آموزان، چگونگی تأیید فرضیه درصد از تغییرات نمرة ریاضی دانش 70

کننهده را در   آموزش ریاضی و فیزیک بیشترین نتشِ تتویهت ترین مکان نمادین در  مثابة مهم حاکی از آن است که شرایط کالس درس به
ای هستند که شهرایط   شود شرایط اخالقی و انضباطی پاسخگویان مهمترین متغیرهای زمینه همچنین، آشکار می. کسب نمرة ریاضی دارد

 .کنند آموزشی و یاد یری فرا یران را تضمین می

 . انتماعی، مکان نمادین، هنجار اخالقیانضباط فردی، آموزش ریاضی، سنجش  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

عنوان اوج منطق همواره در صدر توجه علم تحلیلی و انتزاعی است، به ریاضیات که یک

؛ 8005، 8؛ کارن50 ، ص8002،  لِمینگ)است  تعلیم و تربیت قرار داشته ةفالسفاندیشمندان و 

 ة متخصصان آموزش ریاضی در جامعةوقف امروزه با تالش بی. (1  ، ص8002،  اِی کیوسی

های آموزش، چه  علمی جزو مهمترین بخش ةدانشگاهی، همچنین معلمان و آموزگاران، این شاخ

با پیشرفت آموزش ریاضی، شناخت . شود رسمی محسوب می آموزش رسمی و چه آموزش غیر

« آموزشی دانش مبتنی بر محتوای»های پژوهشی همچون  چارچوب ةهای مفهومی، و ارائ قالب

(PCK) ، های فراوانی برای  ای در آموزش، فرصت شدن نقش شرایط زمینهویژه آشکار به

 . های مختلف فراهم آمده است پژوهش

یک رویداد  ةمثاب آموزش و یادگیری ریاضی به ةاجتماعی، پدید در رویکرد تلفیقی

د در محیط آموزشی، های موجو هنجارها و ارزش. شود بررسی میشناختی  شناختی و انسان جامعه

 -کارکردهایی که خصلت اجتماعی: ی خود را دارد خاص آن محیط است و کارکردهای ویژه

کاب، وود و )شناسایی شوند تا اهداف آموزشی تحقق یابد فرهنگی دارند و باید توسط محققان 

؛ کاب، 115  ، ؛ کاب و بورسفیلد 11 ؛ وود و همکاران،  11 ؛ کاب، یاکل و وود، 110 ، 5یاکِل

در این نوع مطالعات، آموزش و یادگیری ریاضی محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی (. 111 

 . استهمان شرایط  ةاست و پیامدهای آن نیز بازتولیدکنند

                                                           
1. Leming 

2. Curren 

3. QCA: Qualifications and Curriculum Authority 

کیه میورد تیییید وزارت علیوم،     در ادبییات موجیود   محتوای آموزشی یا دانش محتوایی مبتنی بر تعلییم و تربییت،   دانشِ  . 

 PCK= Pedagogical)شیود  شیناخته میی  « PCK»صورت اختصیاری بیا   بهتحقیقات و فناوری نیز قرار گرفته است، 

Content Knowledge) ( ،ص 1  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،  .) 
5. Cobb, Wood & Yackel 

6. Bauersfeld 
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، یک طرح تحقیق نسبتاً ( 12 )  توسط شولمن« دانش محتوای آموزشی»با ابداع اصطالح 

و ( محتوا)دهیم  ندة ادغام آنچه ما آموزش میکن این طرح تحقیق، بیان. جامع مطرح شده است

گراسمن، اظهار (.  12 شولمن، )چگونگی آموزش بر اساس یک دانش جامع برای تدریس است 

را نیز ادغام  8تنها دانش محتوا و دانشِ مبتنی بر آموزش، بلکه دانش زمینه نه PCK دارد که می

هایی مانند  دانشِ آموزشی، شامل مؤلفه. ددانش محتوا، به دانش حوزة موضوع اشاره دار. کند می

دانش مبتنی بر زمینه یا متن، . های آموزشی است مدیریت کالس، برنامة درسی، ارزیابی و تکنیک

گذارد، مانند نوع مدرسه، محیط کالس، و  آموزان تیثیر می شامل عواملی است که بر یادگیری دانش

  (.110 ،  گراسمن)آموزان  های دانش ویژگی

ای  فرد از دانش است که با توجه به زمینه  یک حوزة منحصر به« دانشِ مبتنی بر زمینه»واقع، در 

هایی مناسب  افتد، همچنین، از تبدیل دانش محتوا آموزش که تدریس و یادگیری در آن اتفاق می

گان و ، ایمارباخ)آموزان بتوانند آن را درک کنند  شود تا ااشکالی را ایجاد کند که دانش حاصل می

دانش محتوای »ای در آموزش ریاضی به پیش از ابداعِ مفهوم  البته، دانش زمینه. (5 80،  تامسون

گردد و بخش عظیمی از بدنة علمی آن مرهون مطالعات پیگیرانة پاول کاب، که از  برمی« آموزشی

ست آغاز شده، همچنین، تالش علمی و تجربی شاگردان و پیروان او بوده ا 110 اوایل دهة 

 (. 800، 2؛ بال8005و بارنز،   ؛ بارنِز 11 ،   80،  5یاکل، کوئن و اسفرد)

ویژه  اندرکاران تعلیم و تربیت، به دارای پنج مؤلفه است که برای دست ،PCKقالب مفهومیِ 

اند از دانش  ها عبارت این مؤلفه. مربیان چه در داخل کالس و چه خارج از آن بسیار مهم است

های طراحی آموزشی، دانش  آموز از علم، دانش استراتژی وم، دانش درک دانشبرنامة درسی عل

                                                           
1. Schulman 

2. Context knowledge 

3. Grossman 

4. Thompson 

5. Yackel, Koeno & Sfard 

6. Barnes 

7. Ball 
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گیری به تدریس علمی؛ که در ادامه به طور مختصر تشریح  آموزان، و جهت ارزیابی یادگیری دانش

 .شوند می

به شناسایی اهداف یادگیری برای یک موضوع خاص و تعیین  دانش برنامة درسی علوم

این . پردازد های درسی عمودی و افقی می اهداف یادگیری از طریق برنامه چگونگی دستیابی به آن

ها برای ساختن درک  مؤلفه شامل چگونگی انتخاب و ترتیب مطالب در یک دوره و در کل دوره

 (. 5 80، ، ایگان و تامسونمارباخ)اساسی تا عمیق برای فراگیران است 

آموزان از  درک دانش قبلی دانش( الف: داردبر دو عامل تیکید  آموز از علم دانش درک دانش

تنوع ( ها شود؛ ب تواند مانع درک آن ها که می های جایگزین آن علم، همچنین، برداشت

 . ها و مقولة اجتماعی چندفرهنگی آموزان از نظر دانش قبلی آن دانش

. ته تیکید داردهای آنان در زمان گذش و موفقیت  آموزان، بر سابقة یکی از ابعاد دانش قبلی دانش

گیری  مهمترین عامل موفقیت یادگیری فراگیران در ریاضی، قدرت آنان در تشخیص ابعاد و اندازه

ارتباط . شود این توانایی، در تجارب عملی و مشاهدات مبتنی بر ریاضی کسب می. ها است آن

تخصصانِ تنگاتنگ ریاضی و فیزیک، همچنین، بیان ریاضیِ مفاهیم فیزیک موجب شده است که م

طور  های فیزیک بر آموزش موفق به های دقیق در مشاهدات و آزمایش آموزش، به تیثیر فعالیت

 (. 2  -2  ، ص2 80، 8؛ نارلیکار08 - 82، ص2 80،  و گریر موخوپاهای)ویژه توجه کنند 

، با توجه به تفاوت و ظرفیت فراگیران، اصولی جامع و (112 )شناسی آمریکا  انجمن روان

صراحت بر شرایط اجتماعی و فرهنگی تیکید  بر پژوهش را ارائه داده است؛ و در آنجا، به مبتنی

عوامل .  : شوند که فراتر از دانشِ محتوایی هستند این اصول به چهار دسته تقسیم می. شده است

.  عوامل رشد و توسعه، و اجتماعی، و .  عوامل انگیزشی و عاطفی، . 8شناختی و فراشناختی، 

بنابراین، توجه محققان تعلیم و تربیت بر زبان و فرهنگ در جوامع چندفرهنگی . ل فردیعوام

فرد از  های منحصر به  آموزان با مجموعه دانشاند  آنان مشاهده کرده. بیشتر جلب شده است

                                                           
1. Mukhopadhayay & Greer 

2. Narlikar 
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های  ها وارد کالس ها و شخصیت های قبلی، نگرش تیثیرات فرهنگی، تجربیات زندگی، یادگیری

های این محققان تنوع در هر گروه باید تصدیق شود؛   به این ترتیب، در پژوهش .شوند درس می

متغیرهایی مانند سطح تحصیالت، موقعیت اجتماعی و فرهنگی، وابستگی مذهبی و سیاسی، و 

 (. 8005بارنِز و بارنز، )وضعیت شغلی سرپرست خانواده 

های  ت مدرسه در اظهار بنیانمسائل ریاضی در مدرسه بدون درنظرگرفتن مسئولی بارةبحث در

تحت این ایده، به ناتوانی دانشجویان ریاضی در انتقاد از وضعیت . ممکن است شهروندی غیر

انتظارات اخالقی و منطقی در  ضعف جوانان در برآوردن. شود ه میموجود و فهم شهروندی اشار

یافته در  رانِ تعمیمسطح زندگی اجتماعی، رعایت مالحظات اجتماعی و حق دیگران، و تصور دیگ

. ناپذیر است ریاضی بیش از دیگر دانشجویان تحمل ةشرایط حساس اخالقی برای دانشجویان رشت

که دانشجویان ریاضی که مستقیماً با منطق و مقوالتی که دارای سازگاری  عبارت دیگر، وقتی به

فراد جامعه چه درونی هستند سروکار دارند، مالحظات اجتماعی را رعایت نکنند؛ از دیگر ا

توان نتیجه گرفت که سازگاری  در چنین شرایطی، می (.  1 ،  هِد روزن)داشت توان  انتظاری می

ای ضعیف شده، انجام وظایف اجتماعی به  طور قابل مالحظه های تربیتی به درونی و منطق آژانس

  (.  1 د، ه ؛ روزن18  ،  1  ، 15  نقدی، )مخاطره افتاده و حقوق اجتماعی ادا نشده است 

خوبی  ، بهPCKشولمن، مبدع . دارداهمیت ة تدریس، بسیار زمین ةمثاب نقش شرایط اجتماعی، به

تمایالت نسبتاً  کند و منشی تشکیل اجتماعی را فعال می های دارد که فرایند تدریس میانجی اظهار می

آموزان، گرایش الزم  به این ترتیب، تمایالت اخالقیِ دانش(.  شکل)پایدار برای فراگیران است 

 کند؛ و پایداری اخالقی و سالم را برای درگیر برای تعامل با مقوالت سازگار و منظم را فراهم می

 . دکن شدن با مسائل علمی را فراهم می

8اجتماعی وساطت  ← تدریس 
 شناختی وساطت  ←  

   یادگیری  ←  

 (1891شولمن، )فرایند تبدیل تدریس به یادگیری . 1 شکل

                                                           
1. Rosenhead 

2. Social mediation  
3. Cognitive mediation 
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های طراحی آموزشی شامل آگاهی از راهکارهای آموزشی مبتنی بر شواهد و  نش استراتژیدا

انتقال  . : اند از های ادارة کالس درس عبارتطور خالصه شیوهبه. ها است نحوة استفاده از آن

، که همگی (15  شعبانی، ) آموزش انفرادی . محور، و مسیله . محور، تدریس تعامل .8مستقیم، 

ای  هرچند در حال حاضر عده. ویژه متغیرهای اجتماعی وابسته هستند ای به وعی به شرایط زمینهن به

کِیپوت و )کنند  محور و روش مستقیم در ریاضیات توصیه می از متخصصان بر تدریس معلم

های دیگر و حتی تلفیقی تیکید دارند  ؛ اما، اکثراً بر روش(2 80، 8؛ هانگ و لِوونگ8005،  بلنتون

 (. 2 80و گوو،  ، هانگ گوو)پذیرد  ه با محوریت تعامالت اجتماعی در کالس صورت میک

. نوبة خود اهمیت دارد دهد که به  رخ می« مکان نمادین»مثابة یک  تدریس در کالس درس به

آموزان  های تدریس، معلمان و دانش در این دیدگاه، در فضای آموزشی و حین اجرای روش

های متناظر را خلق  کنند؛ و سازه ها زندگی می دهند و در آن تشکیل می های نمادینی را مکان

این زندگی، کامالً به ادراک کنشگران وابسته است و از آنچه ناظران در . دهند کنند و تعدیل می می

و همکاران،   نِمیروفسکی)تواند متفاوت باشد  های کالس درس انتظار دارند، می بررسی فعالیت

؛ کاب، وود و یاکل،  11 ؛ کاب و یاکِل،  11 ؛ کاب، 8000، 5کلِین ل و مک؛ کاب، یاک8005ِ

 110.) 

ن نیز کمابیش متحول امعلم کند، تغییر میطور که فراگیران  تدریس ریاضیات، همان ةدر حرف

اند، مترصد این تغییرات دوطرفه هستند و  شده« ای بینش حرفه»معلمانی که دارای این . شوند می

، 3؛ گاموران 800و کاظمی،  0فرانک)شوند  واقع می  «رشد زاینده»لمِ پژوهنده، مورد عنوان مع به

معرف معلم جستجوگر بر  1گرایی این دیدگاهِ پست مدرن، موافق با دیدگاه برساخت(.  800

                                                           
1. Kaput & Blanton 

2. Huang & Leung 

3. Gu 

4. Nemirovsky 
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6. Generative Growth 

7. Franke 

8. Gamoran 

9. Constructionism 
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؛  800، 8؛ سایمون 800،  نلسوناسکات )های فردی فراگیران تمرکز وافر دارد  تفاوت

این معلمان در دنیای نوین، به تمام ابعاد اخالقی (. 110 وود و یاکِل،  ؛ کاب، 800، 1ریچاردسون

ورزند  مثابة هنجارهای اخالقی صدرنشین اهتمام می و رعایت هنجارهای انصاف و صداقت به

دهند، محیطی در  معلمانی که عدالت اجتماعی را در تدریس خود قرار می(. 18  ،  1  نقدی، )

کنند؛  آموزان در مقابل نابرابری اجتماعی کمک می آل، به دانش طور ایده کنند که به کالس ایجاد می

این (. 8002، 5؛ راث8002،  استاین گوت)شوند  و خود نیز به صداهای مؤثر برای تغییر تبدیل می

های جامعه را زیر سؤال ببرند،  که عمیقاً دالیل اساسی تصمیم گرا بدون این اهداف آموزشیِ تحول

ها و انتظارات جامعه است، حمایت  های سنتی کالس درس، که خارج از ارزش یوهمعموالً از ش

  (.8001،  و رول گَری)کنند  می

شان، فارغ از  ای رود که در فضای حرفه به این ترتیب، از معلمان در جهان معاصر انتظار می

الگوهای اخالقی های علمی و  عنوان سرمشق آموزان، تحوالت خود را نیز به مطالعة تغییرات دانش

  .تحت بررسی قرار دهند

آموزان به درک آنچه برای دستیابی مهم است و چگونگی دستیابی  دانش ارزیابی یادگیری دانش

های تشریحی و  این شامل چگونگی توسعه و اجرای انواع مختلف ارزیابی. به آن مهم اشاره دارد

مارباخ، ایگان و )آموزان است  نشای برای گرفتن بازخورد جامع در مورد یادگیری دا خالصه

 (.5 80تامسون، 

در رابطه با آموزش و یادگیری ریاضی یکی از مهمترین ابعاد، ارزیابی از خود است؛ که شامل 

فراگیران، دانش ارزیابی مبتنی بر یادگیری خود . باشد آموز از توان یادگیری خود می استنباط دانش

نیز دریافت و تثبیت ( سوابق تحصیلی)زمان گذشته  در دیگر دروس در  را از میزان موفقیت

                                                           
1. Scott Nelson 

2. Simon 

3. Richardson 

4. Gutstein 

5. Roth 

6. Garii & Rule 
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،  ماهاجان)پروراند  یک نظام ارزیابی منصفانه، فضای آموزش و یادگیری امنی را می. کنند می

 (. 2 80و همکاران،   ؛ روسی8005، 8؛ رودریگز و کیچن0 80

یر جامعه ندرت ریاضیات و علوم مدرسه را ابزار صریح در تغی اغلبِ معلمان کالس درس به

چندان صریحی را پیش  های نه مفاهیم ریاضی و علمیِ مالحظات عدالت اجتماعی، زمینه. دانند می

های  های واضح از ریاضیات و مطالب علمی در کالس رود با پاسخ کشند که معموالً انتظار می می

با (. 2 80 ؛ موخوپاهای و گریر، 800و همکاران،   بیشاپ)ابتدایی و متوسطه در ارتباط نباشد 

آموزان از  وجود این، شواهد و مدارک زیادی وجود دارد که پیونددادن این دانش به درک دانش

.  محتویات علمی، و . 8ها در توسعة ابزار تفکر انتقادی،  به آن.  که  عدالت اجتماعی، در حالی

خل و خارج از های زندگی خود، در دا ها را در همة زمینه آن.  کند،  گیری ریاضی کمک می سخت

که منابع درسی ریاضیات و عدالت  حالی در(. 8002، 5بارتون و ریورت)کند  کالس تقویت می

آسانی در دسترس است، عدالت اجتماعی اغلب در برنامة درسی علوم و ریاضیات به  اجتماعی به

 (. 2 80؛ موخوپاهای و گریر، 8001گَری و رول، )شود  صورت غیر مستقیم و غیر رسمی وارد می

گیری به تدریس علمی به دانش و اعتقاد آموزگاران در مورد نحوة تدریس علم و اهداف  جهت

گیری از نظر محتوا و زمینه خاص است؛ و روشی را شکل  این جهت. شود آموزش علم اطالق می

های اخیر، دانش و اعتقادات در مورد  در سال. کند دهد که معلم را به تدریس نزدیک می می

تربیت و آموزش . شدت از رویکرد تدریس علمی نشیت گرفته است تدریس علوم، بهچگونگی 

گرایانة آموزشگران و مربیان نسبت به تدریس فارغ از سالیق شخصی، گروهی و نژادی،  عام

مارباخ، ایگان و تامسون، )گیرند  های قابل انتقال در این مقوله جای می همچنین، تمرکز بر روش

 (.8002ر و پفوند، ؛ هندلزمن، میل5ِ 80
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2. Rodriguez & Kitchen 

3. Rosi 
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: هایی باشد به این ترتیب، شایسته است تدریس در جهان معاصر دارای چنین ویژگی

گرا، تمرکز بر مفاهیم عینی، قابل انتقال و تکرار پذیر؛ در مقابل عدم  گیری خنثی، عام جهت

ر و مبتنی شفافیت، تعصب، خاصگرا، ذهنی و قابلیت تفسیر چندگانه، غیرقابل انتقال و تکرار ناپذی

های متنوع  به ویژه در امر خطیر آموزش ریاضی، شایسته است که روش. بر تجربه کامالً شخصی

طرح   «اجتماعی -مناقشات علمی»مثابة  در این دیدگاه، مسائل ریاضی به. مورد استفاده قرار گیرد

  .(2 80 ،8آبراموویچ)شوند  شده و تحلیل می

محقق از فرصت دانشگاهی در حوزة آموزش علوم،  گیری در این راستا، با توجه به جهت

با ، را قیچارچوب تحق نیا یِابعاد اجتماعو در حد وسع و توان علمیِ خود، استفاده کرده 

بنابراین، این مقاله برای  .ه استکرد ی، بررسPCK یِو در قالب پژوهش یاضیآموزش ر تیمحور

 : های زیر طراحی شده است پاسخ به پرسش

چه مقدار از موفقیت تحصیلی « دانش محتوای آموزشی»عیِ طرح پژوهشی ابعاد اجتما . 

 تواند توضیح دهد؟  آموزان در درس ریاضی را می دانش

 در آموزش ریاضی، مقدم بر دیگر ابعاد هستند؟ PCKکدامین ابعاد طرح پژوهش  .8

آموزشی  دانش محتوای»در ادامه، بنا به نفع معرفتی این پژوهش و با استعانت از طرح تحقیق 

(PCK)»شود ارائه میهای تحقیق ، مدل و فرضیه . 

آموزان در درس این پژوهش با تمرکز بر شرایط اجتماعیِ مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش

های ساختاری در گردآوری و این مهم، بنا به نفع معرفتی و محدویت. طراحی شده است ریاضی

( ایمدرسه)های فردی، خانوادگی و آموزشگاهی یعنی ویژگی( نظمِ خُرد)اطالعات، به سه زمینه 

 .گذاردرا به نمایش میساده ، این مدل 8 شکل. محدود شده است

 

 
                                                           
1. Socio-Scientific Issues 

2. Abramovich 
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 ریاضیآموزان در درس ی پیشرفت تحصیلی دانشالگوی علّ .2شکل 

آموزشی  ةدار زیر، اثر زمین جهت غیرهای ، فرضیهههای مربوطبا توجه به مدل تحقیق، و نظریه

 :کنند فرایند تدریس ریاضی را مطرح می ةنتیجة مثاب آموزان به تحصیلی دانش بر پیشرفت

، (آموزان از جمله نحوة ارتباط میان معلمان و دانش)ای  شرایط نظم و انضباط مدرسه. 1 ضیةفر

  .مؤثر استدرس ریاضی  آموزان در بر پیشرفت دانش

مؤثر درس ریاضی  آموزان در بر پیشرفت دانش، شرایط نظم و انضباط خانوادگی. 2 ةفرضی

 .است

، بر پیشرفت (فردیهای  استعداد و توانایی)آموزان  های فردی دانشویژگی. 3 ةفرضی

  .مؤثر استدرس ریاضی  آموزان در دانش

های مؤثر بر نتیجة فرایند آموزش ریاضی و سهم شرایط مختلف در تبیین در ادامه، مؤلفه

 . ربی قرار خواهد گرفتآموزان مورد تحقیق تجیادگیری دانش

 شناسی پژوهش روش

 ارائه شده  «اجتماعیسنجش »و روش « دانش محتوای آموزشی» ةکیه بر نظریاین پژوهش با ت

                                                           
1. Social measurement 

 های فردیویژگی
پیشرفت تحصیلی در 

 ریاضیدرس 

 تدریس در

 مدرسه

الگوهای رفتاری 

 درخانواده
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شده و جای تیکید صرف بر سیستمی از اصولِ سازماندهیشناسیِ سنجش اجتماعی، به روش. است

یک محققِ سنجش اجتماعی،  ،ینبنابرا. منطق ذهن پرورش یافته است ةمثاب ها، بهدستورالعمل

. گیردها قرار میعنصری علمی است که برای رسیدگی به موضوعِ تحقیقش، ورای تمام تحلیل

اصول  با مطابق)جای آنچه باید انجام دهند هایش به دیگر محققین، بهسنجشگر اجتماعی در توصیه

مغتنم  ،بتوانند انجام دهند یا ممکن است ،اند، آنچه را انجام داده(قطعی در تحقیقات کالسیک

نوع از نتایجی که  شان نهفته است، نه آنها در تحقیقگوید چه نظمی از یافته او می. شمرد می

 (.882-5 8 ، ص0 80، 8؛ بالمر1- : 0 80،  هاسکی)نیست ( آماده)مناسب وجود دارد یا 

این تعداد، . ز استدر استان البر آموز مقطع متوسطهدانش 00 ، شامل این پژوهش ةنمون

؛ و به روش شده استکوکران محاسبه  براساس فرمولطور دقیق متناسب با جمعیت تحقیق، به

 . .ها انتخاب شده است نمونهای گیری خوشهنمونه

های محقق از مصاحبه با اعیان اجتماعی و فرهنگیِ مدارس یادداشتآوری اطالعات، ابزار جمع

فرد است خانواده، مدرسه، کالس درس و ح ویستماتیک در سطهای سی حاوی پرسشپرسشنامهو 

های موجود در این پرسشنامه از تلفیق پرسشنامه. پُر شده استتحقیق  ةآموزانِ نمونکه توسط دانش

تحقیقات پیشین تهیه شده است که از اعتبار و روایی باالیی برای سنجش متغیرهای نظم اجتماعی 

دو پرسشنامه، به علت عدم تمایل که  شایان ذکر است(.  1  نقدی، )باشند برخوردار می

پرسشنامه  12  در نهایت،ها حذف شده؛ و پاسخگویان به مشارکتِ بادقت، از مجموع پرسشنامه

 .تحلیل وارد شده است ةبه مرحل

ها و الگوهای ریاضیِ تحقیق با استفاده از مدلباشد؛ استخراج بنابراین، واحد تحلیل فرد می

و با تیییداتِ  پیمایش اجتماعی گزارش نهایی مطابق اصولِشود؛ و انجام می SPSS22ار افزنرم

 . دشو عرضه می (882-5 8 ، ص0 80بالمر، )پژوهش کیفی 

                                                           
1. Huskey 
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 های پژوهش یافته

با .  شده استپژوهش پرداخته  ةکنندگان در نمون در این بخش به توصیفِ اجمالیِ شرایط مشارکت

و  دبیرستانِ دولتی  تر دسترسی و ورود به مدرسه، جود، و از همه مهمهای مومالک نوع دبیرستان

دولتی  8دبیرستان دولتی پسرانه و  8ها شامل این دبیرستان. طور تصادفی انتخاب شدندخاص، به

آموزان در نمونه تقریباً نیمی از دانش. دبیرستان خاص دخترانه و پسرانه هستند 8عالوه  دخترانه؛ به

های درسیِ به علت تراکم برنامه. هستند( درصد 58)و نیمی دیگر پسر ( درصد 2 ) تحقیق دختر

آموزان سال دوازدهم و محدویت قابل توجه برای مصاحبه و مراجعه به کالس این دانش

درصد    . آموزان تعلق گیرددرصد نمونه به این دانش   آموزان، موجب شد که فقط حدود  دانش

 . کنند درصد آنان در پایه دهم تحصیل می 8 و  نمونه در پایه یازدهم،

ریاضی  ةهای ممکن، و استفاده از معیاری نسبتاً همگانی و عام، نمربرای پرهیز از پیچیدگی

نهاییِ فرایند تدریس که  ةعنوان معرفِ نتیجبه  1  ماه  های داخلی در دیآموزان در آزموندانش

اینکه،  توضیح(.  جدول )استفاده شد  ،ریاضی استآموزان در درس همان موفقیت تحصیلی دانش

اختیار بیشتر معلم در  .8حجمِ کم محتوای درسی، و  . ماه معموالً به دو دلیلِ  دی نمرات آزمون

اما، دالیل این تحقیق برای . ارزیابیِ شاگردان، از نمرات پایان سال تحصیلی نسبتاً باالتر است

در دسترس بودن  . : از ندا عبارترای پاسخ به پرسش دوم، درنظر گرفتن نمرات آزمون دی ماه ب

بندی تحقیق، و از همه محدودیت در زمان .8االت تحقیق، ؤآموزان برای پاسخگویی به سدانش

آموزان مبتنی بر آزمون دی ماه و تر دانشاختیار بیشتر معلم برای سنجش دقیق . مهمتر، 

های کوتاه، حل تمرین، اعم از آزمون)دان در طول ترم های مستمرِ شاگرتمامِ فعالیت کردن لحاظ

 ...(.مشارکت در پرسش و پاسخ در کالس و

 
 

                                                           

 . برای اطالع از اطالعات بیشتر و جزئیاتِ تحقیق، همچنین توصیف متغیرها به گزارش اصلی مراجعه شود . 



77                                                        0011 پاییز، 3، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

 1981 ماه آموزان موفق در آزمون ریاضی در آزمون دیمیزان دانش. 1 جدول

 درصد تجمعی درصد  نمرة ریاضی

 8 /2 8 /2 80تا  2 / 0

 8 /5 1 /2 2 /00تا  5 / 0

 2/21 82/  5 /00تا  0 / 0

 12/  2/  0 /00تا  2/ 5

 00  1/8 50/2صفر تا 

های کیفیِ تحقیق که از مصاحبه با دبیران ریاضی کسب شده است، با توجه به  یافته با مطابق

ماه موفق درصد در آزمون دی   د که مجموعاً حدود کرتوان ادعا ماه، می های دیشرایط آزمون

اند، شرایطی نسبتاً ناپایدار دارند و گرفته 5 تا  0 نمراتی بین آموزان که درصد از دانش 82. اندبوده

 0 و حدود . های بیشتری دارند تا بتوانند در آزمونِ نهایی، این درس را بگذراننداحتیاج به فعالیت

  .شوندآموزان، در درس ریاضی داری شرایطی بحرانی هستند و ناموفق تلقی میدرصد از دانش

مندی به ریاضی و عالقه ةمعنادار میان دختران و پسران مبتنی بر کسب نمر برای واکاویِ تفاوت

این بررسی، عدم تفاوت معنادار نمرات  ةنتیج. درس ریاضی از تحلیل واریانس استفاده شده است

مشاهده  8 در جدولاما . آموزان است ریاضی و عالقمندی به ریاضی مبتنی بر جنسیت دانش

آموزانِ ریاضی، دانش ةاست؛ و در کسب نمر 5 /1اضی فراگیران ری ةشود که متوسط نمر می

. اندهای عادی کسب کردهآموزان دبیرستاننمره بیشتر از دانش  /21طور متوسط مدارسِ خاص به

  .باشدهزار معنادار می این تفاوت در سطحِ کمتر از یک
 

 مبتنی بر نوع مدرسه رس ریاضیریاضی و میزان عالقه به د ةتحلیل واریانس مربوط به نمر. 2جدول

 ضریب معناداری Fآمارة  میانگین نوع مدرسه متغیر

 ریاضی ةنمر

 5 /82 عادی

 2 /2  خاص 000/0 82/ 2 

 5 /10 کل

 عالقه به درس ریاضی

  /28 عادی

  /82 خاص 000/0   /20 

  /12 کل
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به درس ریاضی، در سطح آموزانِ مدارس خاص دانش ةمیزان عالق ،8 براساس جدول

ذکر  شایان. های عادی بیشتر استآموزان دبیرستان دانش ةهزارم، از عالق معناداریِ کمتر از یک

متمایز، در نوع خود ر در تحلیل واریانس، برای توصیف شرایط های معنادااست که وجود تفاوت

 . اهمیت دارد

آموزان، از حیث  ریاضی دانش ةضریب همبستگی برخی متغیرهای مربوطه با نمر   جدول در

هرچند وجود همبستگی آماری، مالکی برای تعیین اثربخشی . مقدار و معناداری، ارائه شده است

 اما با واردشدن به. ( 12 شولمن، ) باشد ی نظم ریاضیِ موجود در طبیعت می است و آشکار کننده

تنها مقدار  ثر دیگر متغیرها، نههای رگرسیون و تعیین روابط علّی آماری، به علت حضور و ا مدل

برای مثال، اثر علّی متغیر . ها نیز تغییر کند کنند، بلکه ممکن است جهت تیثیر آن ضرایب تغییر می

گیرد و  در معادالت رگرسیون که در حضور دیگر شرایط مورد سنجش قرار می« سن پاسخگو»

که صرفاً با   در حالی(.   جدول)د کند، نقش تقویت کننده دار نسبتاً شرایط طبیعی را منعکس می

 .قائل شد  کننده دو، باید برای آن نقشی تضعیف تکیه بر روابط همبستگیِ دوبه
 

 آموزان با برخی متغیرهای مستقل رابطة همبستگی نمرة ریاضی دانش. 9 جدول

 متغیر مستقل مرتبط با
 ای شرایط زمینه

 داریمعنا همبستگی
 متغیر مستقل مرتبط با

 توای آموزشیدانش مح
 داریمعنا همبستگی

 000/0 82/0  تسلط معلم ریاضی 0/0 0 -0/ 0  سن
 000/0 8/0   صمیمی معلم ریاضی با شاگردانة رابط 008/0 51/0  تحصیالت مادر

 000/0 0/    تدریس ساده و قابل فهم ریاضی 000/0 -0/  8 تعداد دوستان صمیمی
 000/0 0/ 5  ربردی ریاضیتدریس کا 000/0 1/0 5 معدل سال گذشته
 000/0 0/ 85 تدریس فعال و مشارکتی ریاضی 0/  0 0/0   اهل نماز خواندن
 000/0 0/ 1  عالقه به درس ریاضی 008/0 51/0  خودتنظیمی

 000/0 0/ 50 توانایی یادگیری ریاضی 0/ 08 1/0   اهل فعالیت هنری: هوش موسیقی
 000/0 51/0  فیزیک ةنمر 000/0 22/0  عدم تمایل به تقلب
 0/ 00 50/0  صمیمی معلم فیزیک با شاگردان ةرابط 000/0 852/0 اقتدار حمایتی خانواده
 000/0 0/ 2  تدریس ساده و قابل فهم فیزیک 088/0 0/ 8  شاخص نظم مدرسه

 000/0 0/    تدریس کاربردی فیزیک 0/ 00 0/ 2  عدم اختالل توزیعی در مدرسه
 0/ 00 0/    تدریس فعال و مشارکتی فیزیک 000/0 1/0 8 ای در مدرسه هعدم اختالل رابط

 000/0 2/0 8 عالقه به درس فیزیک 000/0 0/  8 شاخص انصاف در مدرسه
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تحقیق،  ةرغم ارزش باالی ضریب همبستگی در نمایشِ نظم ریاضی در نمون بنابراین، علی

که آیا این روابط کاذب این. متغیرها نیست وجود همبستگی ضرورتاً دالّ بر وجود رابطه علّی بین

 ها ناشی از اثر مستقیم است و چه جزئی اثر غیرهستند یا علّی؛ و اگر علّی هستند، چه جزئی از آن

(.  2 ، ص25  چلبی، )حدودی روشن خواهد شد مستقیم، در تحیلِ رگرسیونی چندگامه تا 

د کن ای مستقل بر متغیر وابسته را آشکار میمتغیره که نقش علّی ی رگرسیون چندگامهتحلیل آمار

های مشتق از آن در سطح فرد، الگوی علّی پژوهش و فرضیه ةطور معنادار تیییدکنندنیز همگی به

سه مدل ریاضی یا معادله رگرسیون، که نسبتاً با یکدیگر  ةدر ادامه، با ارائ. خانواده و مدرسه است

تحقیق، مورد تحلیلِ چند متغیری قرار  ةوانان در نمونریاضی ج ةهمپوشانی نیز دارند، کسب نمر

آموزان با آن دسته از متغیرهای ریاضی دانش ةبه این منظور، ضرایب همبستگی نمر. گرفته است

 ةها باالتر از پنج درصد است، محاسبه و برای تعیین در معادلاصلی که سطح معناداری آن

، ضرایب  مدل. شودنمایش داده می   ر جدولنتایج این واکاوی د. اندرگرسیون وارد شده

ی رگرسیون دهد که گام به گام در معادلهآموزان را نشان میریاضی دانش ةرگرسیون کسب نمر

ی ریاضی درصد تغییرات نمره 52این مدل، با پنج متغیر، توان توضیح . اندچندگامه باقی مانده

با . آموزان استریاضی دانش ةفیزیک مقوّم نمر ةدهد نمر این مدل نشان می. جوانان را دارا است

توان گفت که در حضور دیگر متغیرها، با افزایشِ یک استاندارد این متغیر، می توجه به ضریب غیر

به عبارت دیگر، از . نمره افزایش خواهد یافت طور متوسط نیمریاضی جوانان به ةفیزیک، نمر ةنمر

از طرف . گیرد مورد تییید تجربی قرار می« یک استریاضی زبان فیز»یک طرف این موضوع که 

آموزان در درس  گیری، موفقیت دانش دیگر، توانایی مشاهدات فیزیکی و تمرینات تجربی در اندازه

 . دکن ای تضمین می قابل مالحظه ةریاضی را تا انداز
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 آموزانریاضی دانش ةهای رگرسیونی کسب نمرمدل. 4 جدول

 متغیرهای مستقل

همة شرایط تحت : 1 مدل

 پژوهش

 بدون تأثیر شرایط : 2مدل 

 کالس و درس فیزیک

بدون تأثیر کالس : 3مدل 

 فیزیک و سوابق تحصیلی

B β معناداری B β معناداری B β معناداری 

 0/  0  -1 /258 000/0  -8/58   0/ 00  -2 /822 مقدار ثابت

       000/0 0/0   5/0   ماه فیزیک در دی ةنمر

 000/0 0/     /    000/0 55/0   /0   000/0 0/ 2   / 80 گیرم  خوبی یاد می یاضی را بهر

صورت  تدریس فیزیک به

 فعال و مشارکتی
 1 /0-    /0- 002/0       

    000/0 0/ 8   /  5 008/0 8/0 8 0/  2 معدل سال گذشته

 0/  0 0/    2/0 5 000/0 2/0 8  /80  0/0 0 52/0  0/0   سن

 005/0 10/0  118/0 0/ 08 0/    0/0 2    انضباط ةنمر

    0/0 0 2/0   0/ 2     عدم تمایل به تقلب

 081/0 0/ 5  0/ 52       اقتدار حمایتی والدین

 000/0 (122/ 1) 000/0 ( 12/8 ) 000/0 (81 / 1) (F)معناداری مدل 

R 255/0  2 /0 5 1/0 

 520/0    /0  8 /0 (R2)ضریب تعیین 

آموزان نتایج بهتری در آزمون سال قبل کسب کرده باشند، در دهد هرچه دانش، نشان می مدل 

ها یا عدم  عمدتاً نوجوانان سوابقِ مبتنی بر موفقیت. نمایند تر عمل می یادگیری ریاضی نیز قوی

یشان را ها گیری پذیرند و طبق آن جهت می(  یا داغ)مثابه یک برچسب  های خود را به موفقیت

در حقیقت، موفقیت در دیگر دروس، برای متعلمان نوعی سازگاری درونی ایجاد . نمایند تنظیم می

،   مدل با مطابق. آورد کند که موجبات موفقیت در درس ریاضی را نیز برای آنان فراهم می می

هتری کسب ب ةآموزان تواناییِ خود را در یادگیری ریاضی باالتر ارزیابی کنند، نمر هرچه دانش

یک موتور حرکت  ةمثاب شان در درس ریاضی، به در واقع، ارزیابی فراگیران از یادگیری. دکنن می

                                                           
1. Stigma 
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تر جلوه  دهد و معلم نیز در چنین کالسی موفق نفس آنان را افزایش می عمل کرده و اعتماد به

 . نماید می

د، و در مقایسه با وجود دار   جالبی که در مدل ةاما، در مقایسه با ضرایب همبستگی، نکت

تدریس »و « سن پاسخگو»متغیرهای  ةنماید، نقش تضعیف کنند جدول همبستگی دور از انتظار می

های نظم موجود است که  همان ظرافت ءها، جز این یافته. است« صورت فعال و مشارکتی فیزیک به

باید دقیق و موثق های  توان به آن دست یافت؛ بلکه پژوهش های موجود نمی تئوری ةصرفاً در سای

شود که تدریس  مشاهده می  برای مثال، در مدل. وجوه مختلف نظام اجتماعی نمایان شود

در حقیقت، . گذارد آموزان اثر منفی می ریاضی دانش ةمشارکتی و فعال در کالس فیزیک، بر نمر

. شوند یتوسط فراگیران با یکدیگر مقایسه م« های نمادین مکان»مثابه  به  های آموزشی کالس

آموزان فعالتر باشند،  تر برگزار شود و در آن محیط دانش بنابراین، هرچه کالس فیزیک مشارکتی

محور است، با جذابیت کمتر همراه بوده و طبعاً کمتر با  فرایند تدریس ریاضی که غالباً معلم

 . موفقیت همراه خواهد بود

کننده بر نمره ریاضی  ان اثر تقویتدهد در حضور دیگر متغیرها، سن پاسخگوی نشان می   مدل

به عبارت دیگر، در سنین جوانی هرچه سن پاسخگویان بیشتر باشد، توان تحلیل انتزاعیِ . آنان دارد

جالب اینجا است که . رود تر پیش می یابد و فرایند تدریس موفق آنان در ریاضیات افزایش می

نتایج این تحقیق، . تا چند ماه است آموزان در یک مقطع تحصیلی در حد یک واریانس سن دانش

دهد که حتی در حد یک تا چند ماه تفاوت سنی  ها که قبالً ذکر شد، نشان می دیگر یافته با مطابق

 . رود تر پیش می بیشتر، توان یادگیری فراگیران در ریاضی افزایش یافته و فرایند تدریس راحت

دهد فارغ از شرایطی که در مدل نشان می   مدل داریاو سطح معن( عرض از مبدأ)مقدار ثابت 

به این . باشد -2 / آموزان در درس ریاضی باید حدود  متوسط این دانش ةتبیین شده است، نمر

متوسط ریاضی از  ةتوان تصریح کرد که متغیرهای یادشده، مجموعاً در ارتقای نمرترتیب، می

ها، نتایجی  اند؛ و بدون اثر آنده داشتهعه کننده بر نقشی بسیار تقویت 5 /10کمیتِ زیر صفر به 

  .آمد بار می ناگوار به
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با . از خروج متغیرهای مربوط به کالس و درس فیزیک از مدل قبل ایجاد شده است 8 مدل

 8ل مد. دان کردهحذف دو متغیر مزبور، دو متغیر که خصلت اخالقی و انضباطی دارند ایفای نقش 

های تجربی و  گیری آموزان در اندازه فیزیک و توانایی دانش کند که اگر شرایط کالس آشکار می

   آموزان و دیگر متغیرهای مدل، تا  فیزیکی درنظر گرفته نشود، با اتکا به اخالق و انضباط دانش

غیاب متغیرهای  در واقع، در. تواند توضیح داده شود درصد موفقیت آنان در آزمون ریاضی می

فرایند تدریس ریاضی و کسب نتایجِ آن، مرهونِ فیزیک،  مربوط به محتوای درس و آموزش

شرایط همپوش و مشترک میان بیان ادامه، بدون  در. شرایط اخالقی و انضباطی فراگیران است

 . شود شرح داده می، مدل جدید 8و های مدل

تر باشد، آموزش  دهد هرچه فراگیران در رعایت انضباط آموزشگاهی موفق نشان می 8 مدل

در واقع، رعایت انضباط آموزشگاهی، تلفیقی از . بخش خواهد بود برای آنان بیشتر نتیجهریاضی 

ها در  شاگردی های اولیای مدرسه و هم نظم فردی و اجتماعی است؛ و شامل مالحظه منافع و زیان

این ویژگی، عمالً احقاق سازگاری درونی و رعایت قانون طالیی . استتابع نفع و ضرر خود 

الزم برای  ةیابد، زمین ین ترتیب، این اخالق که در نظم و انضباط آموزشگاهی تجلی میبه ا. است

آموزان کمتر  به عبارت دیگر، هرچه دانش. کند یادگیری اوج منطق یعنی ریاضی را بیشتر مهیا می

خودخواهی داشته و قواعد آموزشگاهی را بیشتر رعایت کند، در تعامل با اعیان اجتماعی و 

شود و  تر انجام می  حظات بیشتری را رعایت کند، آموزش ریاضی برای آنان موفقفرهنگی مال

  .این آموزش بهتر خواهد بود ةنتیج

ریاضی آنان بهتر  ةآموزان تمایل کمتری به تقلب داشته باشند، نمر ، هرچه دانش8 مدل با مطابق

ل هستند، تمایل بیشتری دارند تا طرفانه بیشتر متمای فراگیرانی که به آزمون سالم و ارزیابی بی. است

عنوان عنصری  این تمایل هنجاری، به. دکننهنجار اخالقی صدرنشین را اجرا  ةمثاب هنجار انصاف، به

مناسب برای  ةدهد و زمین از تابع شخصیت، تمایل فرد نسبت به سازگاری درونی را افزایش می

بیشتری نسبت به ارزیابی  آموزان تمایل بنابراین، هرچه دانش. آورد یادگیری ریاضی را فراهم می

شود و نتایج بهتری کسب خواهد  تر انجام می سالم داشته باشند، آموزش ریاضی برای آنان ساده

   .شد
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ریاضی  ةشود فارغ از تیثیر متغیرهای مدل، نمر ، تیکید می8 با توجه به مقدار ثابت در مدل

توان تصریح کرد که متغیرهای ا، از طرفی میلذ. خواهد بود -58/  طور متوسط  آموزان به دانش

ولی از طرف . اندکننده برعهده داشته یادشده، مجموعاً در ارتقای نتایج آموزش، نقشی بسیار تقویت

که آموزش ریاضی دچار وضعیتی ناپایدار است و شدیداً به شرایط اجتماعی  شود دیگر، آشکار می

شرایط اخالقی و  دور از نقش علّی شود که به ح مییعبارت دیگر، تصر به. و فرهنگی وابسته است

 . بار خواهد آورد بار به انضباطی، آموزش ریاضی به مراتب علیل خواهد بود و نتایجی اسف

متغیرها، ایجاب  نظم آماری. از مدل قبل ایجاد شده است« معدل سال گذشته»با حذف   مدل 

نیز حذف شود و « یل به تقلبعدم تما»تغیرِ فراگیران، م ة تحصیلیکند که با حذف معرف سابق می

 ةغیاب متغیرهای مربوط به سابق در واقع، در. دکنایفای نقش « اقتدار حمایتی والدین» متغیر

آموزان  تحصیلی و تمایل به آزمون سالم، فرایند تدریس ریاضی و کسب نتایج آن، به حمایت دانش

 . باشد از جانب خانواده وابسته می

در این محیط . اهمیت داردعنوان اولین مکان نمادین بسیار  و تربیت در خانواده، به فرایند تعلیم

گذاری  ها پایه ها هنجارها و ارزش است که انتظارات و تمایالت اولیه شکل گرفته و براساس آن

. شود ارزیابی میها شرایط ثانویه  دهند که برمبنای آن  ها معیارهایی را شکل می این ارزش. شود می

این معیارها، انواع الگوهای حمایتی از جانب والدین است که بخشی از ظهور و نمایش  ةاز جمل

هایی هستند  های معیشتی، تمشیتی، معاشرتی و تربیتی دارای الگوریتم حمایت. هنجار انصاف است

 بههای نمادین دیگر،  شوند و در صورت سازگاری با مکان که توسط فرزندانِ خانوده نهادینه می

 . شوند اجرا می متناظرطور متناظر 

دیگر متغیرهای مدل، فراگیران هرچه بیشتر از  د در حضورکن آشکار می   به این ترتیب، مدل

های معیشتی، تمشیتی، معاشرتی و تربیتی دریافت کرده باشند، ذهن آنان  طرف والدین حمایت

طور  ایند تدریس در مورد آنان بهشود و فر تر می های ریاضی آماده برای دریافت و فهم الگوریتم

دهد که فارغ از شرایط  مقدار ثابت این مدل نیز نشان می. تر به نتیجه خواهد رسید موفق

 -1 /1 ةطور متوسط نمر آن به ةتدریس ریاضی طوری است که نتیج شده در معادله، حاصل تشریح
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دهد که  ن میاین نشا. شود ییعنی وابستگیِ شدید نتایج به شرایط اجتماعیِ آموزش تییید م. است

تا کنون در جهت همراه داشته، اما  آموزش ریاضی نتایجی ناپایدار به هرچند شرایط اجتماعی

 .فراگیران موفق بوده است تقویت یادگیری

 گیری بحث و نتیجه

تقریر شده است، مؤید نقش مهم و « دانش محتوای آموزشی»که در قالب  حاضر های پژوهش یافته

توان  های تحقیق، می با توجه به یافته. ط اجتماعی در تقویت شرایط آموزش ریاضی استمؤثر شرای

های  نفسه دچار اشکاالتی جدی است؛ و شدیداً به زمینه که بنیان آموزش ریاضی فی کرداظهار 

آموزش مناسب ریاضی، تمایل هنجاریِ  ةبه این معنا که زمین. اجتماعی و اخالقی وابسته است

  .اخالق، و انضباط فردی و اجتماعی است فراگیران به

آموزان است  دانش ةهای تحقیق، مهمترین بستر انضباط فردی و اجتماعی، خانواد یافته با مطابق

مناسب برای فرایند آموزشی و  ةشرایطِ مزبور، زمین. دکنن های متنوع تجربه می که در قالب حمایت

ای  حقیق گویای این حقیقت هستند که شرایط زمینههای ت مدل. آورد ای را فراهم می تربیتی مدرسه

اما، این هشدار در . اند توجهی در جهت تقویت فرایند تدریس ریاضی فعال بوده اندازة شایانتا 

، چه سهواً و چه عمداً سستی PCK ها نهفته است که اگر در احقاق شرایط اجتماعی دلجوف م

بحران مزبور چنان جدی است که . شود بحران میعمل آید، فرایند تدریس ریاضی شدیداً دچار  به

 .ودمخرب برای فراگیران بیار در بهترین وضعیت، باید در انتظار نتایجی بس

ه، خانواد های نمادین ه نظام اجتماعی، مکانو نامتعادل تعلیم ریاضی ب  شاید وابستگی شکننده

این عدم تعادل به  حتی ممکن است. آموزش ریاضی باشد مدرسه و کالس درس، ویژگی ذاتی

توجهی  اندازة شایانامروزه، تا . های نمادین، همچون خانواده باشد علت تخریب کارکرد مکان

های متنوع دچار اختالل گشته و تقریباً همگی  کارکردهای خانواده بسیار تضعیف شده و حمایت

شاید این، به علت . ددامنه غافل ش البته، نباید از شرایط پهن. اند بر حمایت معیشتی متمرکز شده

انواع اختالل در سطح کالن جامعه باشد؛ که به تضعیف کارکرد نهاد خانواده، و حتی مدرسه منتهی 

 (. البته، در این پژوهش مستندات این فرض موجود نیست)شده است 
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حال، طبق نتایج و مستندات، برای ترمیم شرایط آموزشی و گستردن شرایط آموزش  هر  به

های  مدل. کرد توان به سطح خُرد متوسل شد و در آن سطح آغاز به اصالحات می ریاضی، فعالً

سازی و تحکیم شرایط  تحقیق حاکی از نقش بسزای شرایط اخالقی و انضباطی در جهت بهینه

که برای تقویت فرایند تدریس ریاضی، و  کرد توان ادعا به این ترتیب، می. آموزش ریاضی است

های مناسب تحت اولویت  مثابه زمینه اضی، شایسته است که شرایط زیر بهموفقیت فراگیران در ری

 : قرار گیرند

 عنوان مکان نمادین اولیه؛  رعایت هنجار اخالقی انصاف در خانواده، به . 

 تقویت تمایالت هنجاری فراگیران در رعایت اخالق و انضباط فردی؛ .8

ین ثانویه، یعنی کالس تدریس فعال و مشارکتی، همچنین، هماهنگ در دو محیط نماد . 

 . ریاضی و کالس فیزیک

دانش محتوای آموزشی  کرد توان ادعا گویی و به استناد این پژوهش، می اکنون، در خطر ساده

، حداقل در مورد شرایط اجتماعی آموزش ریاضی شده  اولیه در ایران دارای نوعی تییید تجربی

های خاص  های عام است و هم جنبه  تیییدات تجربی در بافت نظری، هم دارای جنبه. است

البته که . است( استان البرز)شرایط اجتماعی منطقه تحت پژوهش  ةاجتماعی را دارا است، که ویژ

آزمون تجربی در دیگر  .8های موثق،  پژوهش . رشد و نمو دانش نظری در این خصوص مستلزم 

این پژوهش، در حد توان . استهای مختلف  کارگیری دیدگاه به . شرایط اجتماعی و فرهنگی، و 

 . و امکانات توانسته است مقدمات این فرایند را رقم بزند
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