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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the cause of students' tendency to tuition 
mathematics books. The methodology of study is based on mixed method (explanatory). The 
statistical population of study include high school students Kahnuj city (6000) and 
mathematics teachers of Kahnuj and Jiroft cities. In the section of quantitative, 361 high 
school students and in the section of qualitative, 22 teachers were selected from Kahnuj city 
(15) and Jiroft city (7) with purposive sampling method. From questionnaires (students) and 
interview (teachers) was used for data collection. The questionnaire study was designed that 
validity of its questions was confirmed by five people and the reliability was calculated 0.75 
by Cronbach's alpha. In the analyses of quantitative and qualitative, to analyze the 
perspectives of teachers and students were used exploratory factor analysis and conventional 
content analysis. The six and seven factors were obtained by the perspectives of students and 
teachers, all factors of the perspective of the students were confirmed by the perspective of 
teachers. From the perspective of teachers and students obtained the factors of student, 
teacher, school, parents, textbooks, the kind of teaching of tuition books and entrance exam, 
these factors were effective in students' tendency towards tuition books. So, it is the necessary 
that to make changes in the the problem of textbooks, students' belief systems, libraries of 
schools, the percentage of the impact of the entrance exam on student admission, raising 
parents' awareness and teachers' professional knowledge, so that instead of inducing Create 
a spirit of memorization and superficiality in textbooks, a spirit of discovery, reasoning and 
thinking in students.  
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 درسی ریاضیهای کمکآموزان به کتاببررسی علل گرایش دانش

 آموزان )پژوهش آمیخته( از دیدگاه دبیران و دانش

 2ابراهیم انصاری، 1کاظم عبداله پور

 راندانشجوی دکتری آموزش ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دبیر ریاضی کهنوج، کهنوج، ای .1

 کهنوج، ایران ،. کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دبیر ریاضی2

 (21/10/1399؛ تاریخ پذیرش: 21/12/1397)تاریخ دریافت: 

 چکیده

شناسی آموزان است. روشدرسی ریاضی از دیدگاه دبیران و دانشکمکهایآموزان به کتابهدف پژوهش حاضر، بررسی علل گرایش دانش
نفر( و  6000آموزان متوسطة دوم شهرستان کهنوج )آمیخته )تشریحی( است. جامعة آماری پژوهش را دانش پژوهش، مبتنی بر رویکرد
آموز از متوسطة دانش 361دهند. در بخش کمی پژوهش، های کهنوج و جیرفت دورة متوسطة دوم تشکیل میدبیران ریاضی شهرستان

گیری هدفدار انتخاب شدند. نفر( با روش نمونه 7نفر( و جیرفت ) 15ای کهنوج )هنفر از دبیران ریاضی شهرستان 22دوم و در بخش کیفی، 
ساخته بود که روایی ها استفاده شد. پرسشنامة پژوهش، محققآوری دادهآموزان( و مصاحبه )دبیران( برای جمعدو ابزار پرسشنامه )دانش

گزارش شد. در  75/0ی تأیید کردند و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ سؤاالت آن را سه تن از استادان دانشگاه و دو تن از دبیران ریاض
آموزان و های دانشهای کمی و کیفی به ترتیب از تحلیل عاملی )اکتشافی( و تحلیل محتوای کیفی )عرفی( برای بررسی دیدگاهتحلیل

آموزان ها از دیدگاه دانشدست آمد که تمامی عاملعامل به 7و  6آموزان و معلمان به ترتیب های دانشدبیران استفاده شد. از تحلیل دیدگاه
درسی، نحوة آموز، معلم، مدرسه، والدین، کتابهایِ دانشآموزان، عاملتوسط دیدگاه دبیران تأیید شدند. از مجموع دیدگاه دبیران و دانش

درسی، هایمؤثرند. از این رو، باید در مسائل کتاب درسیهای کمکآموزان به کتابدرسی و کنکور در گرایش دانشکمکهای آموزش کتاب
ای های مدارس، درصد تأثیر کنکور در پذیرش دانشجو، باالبردن سطح آگاهی والدین و دانش حرفهآموزان، کتابخانهنظام باوری دانش

کردن، ای کمک درسی، روحیة کشفهنگری توسط کتابنگری و سطحتوان به جای القای روحیة حفظیمعلمان تغییراتی صورت گیرد تا به
 آموزان ایجاد کرد.استدالل و تفکر را در بین دانش

 درسی، گرایش. های کمکآموزان، دبیران، کتابدانش واژگان کلیدی:
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 مقدمه

رو بوده است. اما یکی از در چند دهة اخیر، نظام آموزشی کشور با مسائل و موضوعات زیادی روبه

باشد که با توجه درسی میهای کمکزشی با آن مواجه است، موضوع کتابموضوعاتی که نظام آمو

های یک کتاب ها با ویژگیتابها، واقعیات از عدم تناسب این کبه رونق بازار نشر این کتاب

(. از طرف دیگر، به علت متمرکزبودن نظام 1388جو، درسی مناسب دارد )سیدقطبی و صنعتکمک

که یکی از اهداف اصلی رسی از جایگاه خاصی برخوردارند. به طوریهای دآموزشی کشور، کتاب

آموزان است. اما هدف جنبی دیگر این است تا های درسی، انتقال مطالب علمی روز به دانشکتاب

های علمی آموزان شیرین کند و خودشان کنجکاوانه به سراغ کتابخوانی را در کام دانشلذت کتاب

شود که نه ظام آموزش و پرورش گاهی جریانی جایگزین این هدف اصلی میو غیره بروند. اما در ن

کند، بلکه، با اشتباهات برخی معلمان و اولیاء، خوانی نزدیک نمیو کتاب آموزان را به کتابتنها دانش

آموزان در یک دورة چهارسالة دبیرستان کند. دانشخوانی بیزار میآموزان را از کتاب و کتابدانش

ها را از اند که آندرسی قرار داشتههای کمکسالة دورة راهنمایی، تحت فشار و بمباران کتابو سه

دارد ( بیان می1392(. اما عفاف )1389شان و مدرسه دور کرده است )تنده، هدف اصلی درسی

گیری درسی و آموزشی در دنیا جایگاه خوبی دارند و انگیزة یادگیرندگان را برای فراهای کمککتاب

 (.1392کنند )نورمحمدی، مطالب کتاب درسی تقویت می

قرار است به عنوان قدرت  1404انداز توسعه تا سال از طرف دیگر، ایران بر اساس سند چشم

های علمی و فناوری مطرح شود. از این رو، باید از نظر وضعیت آموزشی، برتر منطقه در عرصه

 1المللی تیمزبینخوردار داشته باشد. ولی، نتایج مطالعات جایگاه خوبی را در بین کشورهای جهان بر

دهند ایران از نظر وضعیت آموزشی جایگاه مناسبی در میان کشورهای جهان ندارد نشان می 2و پرلز

باشد که  تواند ناشی از علل و عوامل مختلف(. این وضعیت خود می1389)ستاری و جعفرنژاد، 

دهند درسی است. امروزه، آمارها نشان میهای کمکزش، کتابیکی از این عوامل در فرایند آمو

، بر اساس 1388که در سال درسی در کشور خیلی باالست به طوریهای کمکمیانگین تولید کتاب

                                                           
1. Timss 
2. Perls 
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هزار نسخه برای  700میلیون و  4درسی با شمارندگان عنوان کتاب کمک 1781کتاب، آمار در خانة

 900میلیون و  33درسی در چاپ مجدد با شمارندگان تاب کمکعنوان ک 902هزار و  7بار اول و 

هزار نسخه منتشر شده است که به ازای هر  664میلیون و  38هزار نسخه، جمعاً به شمارندگان 

 (. 1389کتاب است )سحرخیز،  7/2آموزان دانش

های کمک درسی را به این صورت تعریف کرده است: آموزشی،کتابدفتر انتشارات کمک

درسی مصوب، به تکمیل، تعمیق و توسعة آموزش محتوای مورد هایی که در چارچوب برنامة تابک»

ها را کنند که ساختار غالب آنها و کمبودهای کتاب درسی را رفع میپردازند و کاستینظر می

کند، ( بیان می1382علیمی )(«. 1383دهند )دفتر انتشارات کمک آموزشی، درسی شکل میهایکتاب

های درسی دارد و این موضوع درسی با کتابهای کمکواقعیت حاکی از اختالف سطح علمی کتاب

های کنندگان کتابدرسی در تعارض است. از طرف دیگر، هدف تدوینهای کمکبا تعریف کتاب

چه تاکنون اتفاق افتاده، رقابت است. به ها است و نه رقابت و اما آنبودن آندرسی، مکملکمک

گیرند و موجب انحرافی تمام اهداف های درسی را میها جای کتابرفته این کتابت دیگر، رفتهعبار

دهند و های متفاوت دروس را ارائه میها به شیوهشوند، زیرا این کتابنظام آموزش و پرورش می

 . (1386کنند )حدادی، آموزان را دچار سردرگمی میکنند که در نتیجه، دانشمسائل را حل می

درسی ریاضی های کمکآموزان به کتابپژوهش حاضر به منظور بررسی علل گرایش دانش

آموزان آموزان از دیدگاه دبیران و دانششکل گرفت تا مشخص کند عوامل تأثیرگذار برگرایش دانش

درسی ریاضی رایج در بازار که از نوع تست، های کمکچیست؟. تمرکز این مطالعه روی کتاب

اند و جنبة های آموزشی که مبتنی بر برنامة درسیل و غیره است. از این رو، کتابالمسائحل

آموزان را دارند، موضوع مورد بررسی مطالعة حاضر نیست. از طرفی، افزایی دبیران و دانشدانش

استد که متمایز از  درسیهای کمکآموزشی معادل با کتابهای کمککتاب دراین مطالعه واژة

شده، مطالعة حاضر در پی پاسخ به دو سؤال زیر آموزشی است. با توجه به مطالب بیان هایکتاب

 است:

 آموزان چیست؟های کمک درسی، از دیدگاه دانشآموزان به کتابعوامل مؤثر برگرایش دانش. 1
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های کمک درسی، از دیدگاه دبیران ریاضی آموزان به کتابعوامل مؤثر برگرایش دانش. 2

 چیست؟

( بود. 1369درسی ریاضی انجام شد، تحقیق جلیلی )های کمکای که در زمینة کتابن مطالعهاولی

درسی داخل و خارج کشور انجام داد، به این نتیجه رسید های کمکوی در بررسی که در مورد کتاب

های خاصی از نظر سنی تنظیم شده است. درسی در خارج برای دسته یا گروههای کمککه کتاب

اند و روحیة درسی در ایران بیشتر برای گذر از مرحلة کنکور طراحی شدههای کمککتاب

های کنند. محتوای کتابآموزان ایجاد و تقویت مینگری را در دانشنگری و حفظیسطحی

المسائل و کنکوری درسی در خارج جنبة آموزشی دارد، ولی در ایران بیشتر جنبة تست، حلکمک

درسی های کمک( حاکی از تأیید استفاده از کتاب1388. نتیجة مطالعة تنده )(1369دارند )جلیلی، 

 ای بود.در فرایند آموزشی مدرسه

درسی بیشتر مقاطع تحصیلی را های کمکدهند کتابنشان می 1393تا  1386تحقیقات از سال 

توان به تحقیق باشند که از آن جمله میهای مناسب آموزشی هم در حال رشد میفرا گرفته و کتاب

های ( دربارة نشر کتاب1386( اشاره کرد. بررسی نوری )1393(؛ الدوسی و درخشنده )1386نوری )

های پایان دبیرستان، به سال درسی مربوطهای کمکدرسی نشان داد، بیشتر عناوین کتابکمک

مقطع ابتدایی  درسی بههای کمکدانشگاهی و کنکور هستند. او همچنین نشان داد دامنة کتابپیش

 و مقاطع باالترِ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز رسیده است.

های مناسب دورة متوسطة دوم ( در گزارشی نشان دادند میزان کتاب1393الدوسی و درخشنده )

های مناسب دورة ها دلیل کاهش کتابدرصد است. آن 47و  34، 53به ترتیب  92و  91، 90در سال 

درسی با محوریت های کمکرا مربوط به حجم قابل توجهی از کتاب 91در سال متوسطة دوم 

سبب  91های کنکور در سال ها، عامل افزایش کتاباند. به گفتة آنهای تست و کنکور دانستهکتاب

های کتاب به علت کاهش 92های مناسب این دوره کاهش پیدا کنند، ولی در سال شده تا کتاب

 اند. مناسب آموزشی به طور شایان توجهی افزایش یافتههای کنکور، کتاب

درسی های کمکهای درسی خارج از مدرسه به صورت کتابدهند کمکتحقیقات نشان می

دهد. از جملة این آموزان را افزایش میدرسی بیشتر سطح معلومات دانشهای کمکاست و کتاب
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( اشاره کرد. قاجاریه 1392ی و همکاران )یوسف ، و(1373توان به تحقیق قاجاریه )تحقیقات می

های درسی والدین، اقوام، های درسی خارج از مدرسه مانند کمک( در بررسی تأثیر کمک1373)

های درسی و تست بر پیشرفت تحصیلی های تقویتی، کنکور،کتابدوستان، معلم خصوصی، کالس

های های تقویتی، کنکور و کتابآموزانی که از معلم خصوصی، کالسآموزان دریافت، دانشدانش

(موضوع 1392ترند. یوسفی و همکاران )کنند، در تحصیل خود موفقدرسی )تست( استفاده میکمک

های کمک درسی را بررسی کردند و به این نتیجه فراوانی، نوع و علل استفاده دانشجویان از کتاب

درسی برای قبول های کمککتاب درصد از دانشجویان، هدف خود را از مطالعة 6/61رسیدند که 

درصدِ  45درصد هم برای افزایش سطح معلومات خود بیان کردند. همچنین،  4/31شدن و 

های درسی را تبلیغات مؤسسات منتشرکنندة کتابهای کمکدانشجویان دلیل استفاده از کتاب

 دانند.درسی میکمک

نکه قابلیت پاسخگویی به مسائل را درسی عالوه بر ایهای کمکدهند کتابتحقیقات نشان می

های درسی را نیز دارند. از جمله این های پژوهشی کتابدارند، قابلیت پاسخگویی به پرسش

ها در مطالعة خود قابلیِت پاسخ ( اشاره کرد. آن1392توان به تحقیق پریرخ و حسینی )تحقیقات می

سی دورة راهنمایی را مورد ارزیابی های درهای پژوهشی کتابدرسی به پرسشهای کمکدهی کتاب

درسی های پژوهشی کتابدرصد پرسش 98ها حاکی از این بود که های پژوهش آنقرار دادند. یافته

 (.1392اند )پریرخ و حسینی، عنوان کتاب غیر درسی پاسخ داده شده 822با استفاده از 

دارند، اما تحقیقات نشان درسی از وضعیت خوبی برخوهای کمکطورکه اشاره شد، کتابهمان

آیند، در آموزان به شمار میهای آموزشگاهی که منبع خوبی برای یادگیری دانشدهند کتابخانهمی

( اشاره 1383توان به مطالعة شرافتی )ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. برای نمونه، می

هی استان کهگیلویه و بویراحمد به های آموزشگا( در بررسی وضعیت کتابخانه1383کرد. شرافتی )

روز نبودن کتابخانه، های آموزشگاهی دارای مشکالتی مانند کمبود کتاب، بهاین نتیجه رسید، کتابخانه

باشند ها و کمبود تجهیزات میبودن فضای کتابخانهکمبود بودجه، کمبود نیروی متخصص، نامناسب

 (. 1383)شرافتی، 
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های درسی بیشتر به صورت منابع کتابخانههای کمککتابخارج کشور دربارة تحقیقاتِ 

( در بررسی 1994) 1آموزان است. لنسآموزشگاهی و اثراتِ آن بر روی پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان نشان داد، دانشهای آموزشگاهی برروی پیشرفت تحصیلیتأثیر وسایل مراکز کتابخانه

ی استفاده بهتری دارند به همان نسبت، میانگین نمرات های آموزشگاهآموزانی که از کتابخانهدانش

کنند، بیشتر است. او همچنین در مطالعة های آموزشگاهی استفاده نمیها از کسانی که از کتابخانهآن

آموزان تأثیرگذار است. تاد و های آموزشگاهی بر عملکرد تحصیلی دانشخود نشان داد، کتابخانه

های آموزشگاهی به طور مؤثر، به یادگیری د نشان دادند، کتابخانه( در مطالعة خو2005) 2کولتا

( در تحقیق خود به این 2009) 3کنند. یواله و فاروگهای مختلف کمک میآموزان از طریق راهدانش

شان آموزانها برای پیشرفت علمی دانشنتیجه رسیدند که معلمان زن و مرد به طور برابر از کتابخانه

آموزان، عامل مدرسه را بررسی ( در مطالعة پیشرفت تحصیلی دانش2015) 4ند. فاکیکناستفاده می

داری در پیشرفت تحصیلی ای مدرسه تأثیر معناهای مطالعة وی نشان داد، منابع کتابخانهکرد. یافته

 آموزان دارد.دانش

 شناسی پژوهشروش

هایی اطالق ته به پژوهششناسی پژوهش مبتنی بر تحقیق آمیخته است. روش تحقیق آمیخروش

ها از هر دو روش تحقیق کمی و کیفی استفاده شود )طباطبایی، یوسفی افراشته و شود که در آنمی

پیمایشی است.  -(. بخش کمی این تحقیق در زمرة تحقیقات کمی و از نوع توصیفی1392صیامی، 

 6000دوم شهرستان کهنوج )آموزان دختر و پسر دورة متوسطة جامعة آماری تحقیق شامل کلیة دانش

مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونة تحقیق بر اساس  1393-94نفر( است که در سال تحصیلی 

گیری هدفدار است. با عنایت به گیری تحقیق، نمونهنفر تعیین شد. روش نمونه 361فرمول کوکران 

ست، واضح است کسانی های کمک درسی اآموزان به کتاباینکه، موضوع مطالعة علل گرایش دانش

های شان به کتابتوانند عوامل مؤثر برگرایشکنند، بهتر میهای کمک درسی استفاده میکه از کتاب

                                                           
1. Lance 

2. Todd & Kuhlthau  

3. Ullah & Faroog 

4. Fakeye 
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کردند، برای نمونه ها استفاده میآموزانی از این کتابکمک درسی را بیان کنند. از این رو، دانش

های کمک درسی را آموزان به کتابهدفمند انتخاب شدند تا به توان عوامل مؤثر به گرایش دانش

 خوبی شناسایی کرد.ازدیدگاه آنان به

های ثر بر گرایش دانش آموزان به کتابعوامل مؤ»برای پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر اینکه 

ای ، از روش کمی استفاده شد که درآن از پرسشنامه«آموزان چیست؟کمک درسی از دیدگاه دانش

های مرتبط آموزان استفاده شد که پس از بررسی موضوعها از دیدگاه دانششدن عاملبرای مشخص

درسی به وسیلة محققان با مشورت استادان دانشگاه طرح شد. این پرسشنامه ابتدا های کمکبا کتاب

تن از استادان  2متغیر اولیه بود، که برای سنجش میزان اعتبار آن، از نظرات و پیشنهادات  31شامل 

نفر از معلمان ریاضی استفاده شد. با توجه  2درسی و یاضی و یک نفر از استادان برنامة آموزش ر

های درسی و پرداختن به موضوع حل مسئله به دلیل تغییرات کتاب 3و  2ها، سؤاالت به نظرات آن

به دلیل روایی پایین از سؤاالت  21و 17، 12، 11، 5، 1های درسی جدید و سؤاالت در کتاب

سؤال رسید. برای  23سؤال، تعداد سؤاالت پرسشنامه به  8امه حذف شدند. بنابراین، با حذف پرسشن

نسخة  SPSSافزار آزمون پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با استفاده از نرم

نکات  ای دربارة موضوع پژوهش ودست آمد. فرم پرسشنامه با مقدمهبه 75/0، اعتبار پرسشنامه 18

درسی،  مربوط به پاسخگویی سؤاالت شروع شد. سؤاالت پرسشنامه در ابعاد گوناگونی مثل کتاب

ها آموزان و غیره بود. آزمودنیدرسی، آموزش و یادگیری دانشهای کمکامکانات آموزشی، کتاب

( 5 موافقم )( تا کامال1ًای از کامالً مخالفم )درجههای خود را بر مبنای یک مقیاس لیکرت پنجپاسخ

آموزان دربارة پرسشنامه، اهداف پژوهش ها، ابتدا با دانشآوری دادهکردند. در زمان جمعمشخص می

آموزان ابهامی وجود آموزان تشریح شد. هر جا برای دانشصحبت شد. سؤاالت پرسشنامه برای دانش

درسی، های کمکز کتابآموزان گفته شد، که منظور اداشت، توضیحات تکمیلی داده شد. به دانش

ها برای امتحانات های تستی ریاضی است که آنگام( و کتاب المسائل )گام بههای حلهمان کتاب

کنند. در این تحقیق، برای پی بردن به عوامل تأثیرگذار داخلی مدرسه، نهایی و کنکور تهیه می

اکتشافی استفاده شد که به  1درسی از تحلیل عاملیهای کمکآموزان نسبت به کتاببرگرایش دانش

                                                           
1. Factor analysis 
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( در تحلیل عاملی اکتشافی، پژوهشگر هیچ پیش فرض اولیه و یا مدلی 1389گفتة زارع چاهوکی )

ها برای تحلیل عاملی، ها قبل از انجام تحلیل ندارد. برای اطمینان از مناسب بودن دادهدر مورد عامل

1الکین -مایر -از ضریب کایزر
) KMO )است. عالوه بر  1و  0دار آن همواره بین استفاده شد که مق

 از آزمون کرویت بارتلت نیز استفاده شد.،  KMOضریب

های عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان به کتاب»برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی بر اینکه 

، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در «دیدگاه دبیران ریاضی چیست؟کمک درسی از 

. تحلیل 2؛ 2. تحلیل محتوای عرفی یا قراردادی1یل محتوای کیفی سه رهیافت عمده وجود دارد: تحل

. در این پژوهش از تحلیل محتوای عرفی 4. تحلیل محتوای تلخیصی یا تجمعی3؛ 3دارمحتوای جهت

انی زم 5( تحلیل محتوای قراردادی یا عرفی1390)قراردادی( استفاده شد. به گفتة ایمان و نوشادی )

طور های موجود یا ادبیات تحقیق دربارة پدیدة مورد مطالعه محدود باشند. همانرود، نظریهبه کار می

آموزان ها یا چارچوب نظری دربارة علل گرایش دانشکه در ادبیات پژوهشی نشان داده شد، نظریه

حلیل محتوای کیفی درسی، وجود ندارند. به همین دلیل در این مطالعه، از روش تهای کمکبه کتاب

های دبیران ریاضی از روش نمونه گیری آوری دیدگاهعرفی )قراردادی( استفاده شد. برای جمع

نفر از شهرستان  7نفر از شهرستان کهنوج و  15ساختاریافته )مصاحبه نیمه 22هدفمند استفاده شد. 

 ها حاصل شد.اشباع دیدگاهکه در مصاحبة بیست دوم با آنان، جیرفت( با دبیران انجام شد به طوری

ها به صورت غیر حضوری از طریق پیام رسان تلگرام در ایام تعطیالت نوروز انجام شد. از مصاحبه

توان در فرآیند مصاحبه با دبیران به آن اشاره کرد: دبیران برای بیان دیدگاه خود، نکات مهمی که می

آوری ها، بعد از جمعکردند. کدگذاری دادهن میکردند و بعد نظر خود را بیاابتدا روی موضوع فکر می

های متنی لعه انجام شد. در ادامه، فرایند کدگذارری، دادههای دبیران، توسط نویسندة اول مطادیدگاه

آمده توسط نویسندة دوم خوانده و دوباره کدگذاری شدند که نتایج برآمده از دوکدگذاری، دستبه

های حاصل از دو کدگذار بود. برای بررسی روایی کیفی یافته حاکی از درصد باالی توافق میان

                                                           
1. Kaiser Meyer Olkin 

2. Conventional Content Analysis 

3. Directed Content Analysis 

4. Summative Content Analysis 
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تحلیل کیفی دیدگاه دبیران ریاضی، از روش رجوع به شرکت کنندگان در تحقیق استفاده شد. به 

هایی برای بررسی روایی کیفی، ( یکی از روش1389نشان، نوروزی و نصر اصفهانی )گفتة نیک

توان دقت تا با چک کردن نتایج تحقیق توسط آنان، بهرجوع به شرکت کنندگان در تحقیق است 

های کیفی مربوط به دیدگاه های پژوهش را باال برد. از این رو، برای بررسی روایی کیفی یافتهیافته

ها خواسته کننده ارسال شد، تا از آندست آمده به دبیران ریاضی شرکتبه هایدبیران ریاضی، عامل

های آنان را نشان ة نتایج گرفته شده بیان کنند که آیا این نتایج، دیدگاهشود نظرات خود را دربار

توان به تأیید نتایج دهد؟ یا نه. تمامی دبیران نتایج گرفته شده را تأیید کردند، که به طور نمونه میمی

 دیم،کر بحث موردشان که در موضوعاتی را همان دقیقاً بله نتایج،»توسط یکی از دبیران اشاره نمود: 

 «.شودمی شامل

 های پژوهشیافته

سؤال پرسشنامه، توسط روش تحلیل مؤلفة اصلی  23 برای پاسخ به این سؤال اول پژوهش، ابتدا

 7/0از  KMO ،719/0، ضریب بسندگی 1تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به جدول 

ها توان نتیجه گرفت که دادهنابراین، میکمتر است. ب 001/0نیز از  000/0بیشتر و مقدار معناداری 

 برای تحلیل عاملی مناسب هستند. 
 

 و کرویت بارتلت KMO . نتایج آزمون1جدول 

 نتیجه نام آزمون

 KMO 719/0گیری شاخص کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 995/973 تخمین کای اسکوئر

 253 درجة آزادی

 000/0 سطح معناداری

از  54/54دهد که در مجموع، عامل با مقدار ویژة بزرگتر از یک را نشان می 8تحلیل اولیه، 

مقدار ویژه به همراه درصد واریانس و درصد واریانس  2کنند. در جدول واریانس را تبیین می

 تجمعی هر یک از این عوامل بیان شده است.
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 های کمی. آمار نهایی مربوط به تحلیل داده2جدول 

 عنوان
 عامل

1 2 3 4 5 6 7 8 

 27/1 37/1 50/1 54/1 60/1 68/1 71/1 84/1 مقدار ویژه
 55/5 98/5 53/6 70/6 94/6 31/7 45/7 03/8 درصد واریانس

 54/54 99/48 01/43 48/36 77/29 80/23 48/15 03/8 درصد واریانس تجمعی

 8شد. در نهایت، ها از چرخش عاملی واریماکس استفاده در تحلیل بعدی، برای تفسیر بهتر داده

 شوند.ها معرفی می، این عامل3عامل شناسایی شدند که در جدول 
 

 . نتایج مربوط به تحلیل عاملی3جدول 

 عامل مقدار همبستگی خالصة صورت سؤال سؤال
 70/0 کمبود مسائل واقعی و کاربردی در کتاب درسی 4

 اول
 53/0 شیوة تدریس معلم 15
 52/0 کمبود معلم متخصص 16
 46/0 کمبود امکانات آموزشی مدرسه )کتابخانه و...( 30
 67/0 درسیهای کمکمطالبِ خوب کتاب 28

 65/0 درسیهای کمکآموزش مطالبِ کتاب درسی توسط کتاب 26 دوم
 56/0 درسیهای کمکارائة نمونة سؤاالتِ متفاوت توسط کتاب 27
 67/0 بودن انگیزهپایین 7

 سوم
 55/0 قت کافی برای حل مسئلهنگذاشتنِ و 31
 55/0 عدم استفاده از تفکر برای حل مسئله 8
 52/0 نداشتنِ مهارت حل سؤاالت ریاضی 6
 72/0 های کمک درسیآوردن جواب مسئله با استفاده از کتابدستبه 9

 چهارم
 72/0 باور به این موضوع که هر مسئله تنها یک جواب صحیح دارد. 10
 80/0 درسیهای کمکمعلم از کتاباستفادة  13

 پنجم
 69/0 درسی توسط معلمهای کمکپیشنهاد کتاب 14
 68/0 برای کسب نمرة خوب 18

 ششم
 61/0 هاآموزان برای قبول شدن در آزمونانتظار والدین از دانش 19
 75/0 آموزانتوانایی مالی دانش 24

 هفتم
 47/0 دیندرسی توسط والهای کمکپیشنهاد کتاب 20
 64/0 درسیهای کمکدسترسی سریع و آسان به کتاب 29

 هشتم
 59/0 درسیهای کمکهای کتاب درسی توسط کتابحل تمرین 25

23 
ها، استفاده از های موفقیت در آزمونآموزان: یکی از راهباور دانش

 درسیهای کمککتاب
55/0 
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عامل از دیدگاه  8توان ، می3رهایِ جدول پوشانی بعضی از متغیبه طور کلی، به خاطر هم

های درسی و نحوة آموزش کتابآموز، معلم، مدرسه، والدین، کتابعامل دانش 6آموزان را در دانش

 اند.نشان داده شده 4بندی کرد. این عوامل با ذکر متغیرهایشان در جدول درسی دستهکمک
 

 وزانآمهای تأثیرگذار از دیدگاه دانش. عامل4جدول 

 آموزانمتغیرها از دیدگاه دانش عوامل شماره

 آموزدانش 1
آموزان ضعف در عوامل روانشناختی مسئله، باورِ دانش

 درسیهای کمکنسبت به جواب مسئله و کتاب

 درسیهای کمکشیوة تدریس، ترویجِ کتاب معلم 2

 کمبودِ امکانات )کتابخانه،...( مدرسه 3

 والدین 4
درسی، انتظار موفقیت های کمکتهیة کتابنقش والدین در 

 هادر آزمون

 بودن مسائلدرسی از لحاظ کاربردیضعف محتوای کتاب درسیکتاب 5

6 
 هاینحوة آموزش کتاب

 درسیکمک
 درسی، ارائة نمونة سؤاالت امتحانیآموزشِ مطالب کتاب

 6آموزان ، از دیدگاه دانشتوان به سؤال اول پژوهش این گونه پاسخ دادمی 4با توجه به جدول 

درسی در کمکهایدرسی و نحوة آموزش کتابآموز، معلم، مدرسه، والدین، کتابعاملِ دانش

 درسی مؤثر است.های کمکگرایش آنان به کتاب

های مربوط به مصاحبة دبیران دربارة عوامل گرایش ابتدا متن برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش،2

دست درسی چندین بار خوانده شد، تا فهم کلی از دیدگاه دبیران بههای کمکآموزان به کتابدانش

 آمده است. 5ها در جدول ای از این مصاحبهآید، نمونه
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 ای از مصاحبه با دبیران. نمونه5جدول 

 نمونه سؤاالت مصاحبه کننده: 
 چیست؟ کنند،می استفاده ریاضی( لمسائلا حل و کمک درسی)تست هایکتاب از آموزاندانش که علتی شما، نظر به. 1
 دارد؟ ریاضی( المسائل حل و تست کمک درسی) هایکتاب به آموزاندانش گرایش نقشی در چه درسی. کتاب2
 دارند؟ ریاضی( المسائل حل و تست کمک درسی) هایکتاب به آموزان دانش گرایش در نقشی چه آموزدانش و معلم .3

 نظر دبیر اول:
 کتاب سراغ خاص مدارس در شدن قبول به اصرار یا عالقه روی از آموزاندانش دارد، چون مختلفی هایعلت من نظر به

 هست کامل درسی کتاب نظر من، به اما روند.می المسایل حل سراغ برداریو کپی تنبلی دلیل به هم بعضی روند،می تست
آموزان دانش از درصدی کند. االن تفهیم آموزاندانش به ترملکا را مهم هایتا نکته باشد کافی داشته وقت معلم شرطی به

تست،  هایکتاب دلیل فشار خانواده برای قبول شدن در مدارس خاص از به که ضریب هوشی باالیی ندارند، فقط
 دارد. تقدیر جای آموزاندانش این وپشتکار تالش کنند. البتههای آموزشگاهی استفاده میکالس

 نظر دبیر دوم:
 تستی به صورت های ورودی مدارس خاصتقویتی، آزمون هایدرکالس سؤاالت باشدکه تواند اینها میاز علت یکی

 است. نقش ریاضی با مطالب آموزاندانش اولیة و یادگیری آشنایی عنوانبیشتر به درسی کتاب شوند. نقشطراحی می
 است. زدنتست حوةآموزان با ندانش وآشنایی راهنمایی عنوان بیشتر به معلم

 نظر دبیر سوم:
 و فهمیدن به عالقه- آموزاندانش ایپایه ضعف- ریاضی بودن مطالبنامفهومی-ریاضی درسی هایکتاب محتوابودنکم

 روی دالیل وقت کافی برای آن وجود ندارد، از کالس سر که سؤاالتی پاسخ کردن پیدا - آموزاندر دانش دانش افزایش
 هستند. درسی کمک هایکتاب به آموزانآوردن دانش

 نظر دبیرچهارم:
درسی هست. از  کتاب فقط ارزشیابی و آموزشی منبع دارد. ایویژه جایگاه درسی کتاب ایران، متمرکز نظام آموزشی در

 کنکور اشاره نمود. و نهایی توان به امتحاناتدرسی میهای کمکآموزان به کتابدالیل تأثیرگذار به گرایش دانش
 دبیر پنجم: نظر

پیشرفت در حل سؤاالت و  منظور گروه اول به .کنندمی استفاده المسائل حل هاییکتاب از که هستند دوگروه من نظر به
 پرکردن منظور به تکلیف و رفع برای دوم . گروه(آگاهانه استفاده)کنند می استفاده المسائل حل از برای رفع مشکل،

 تست هایکتاب از . من موافق استفاده(ناآگاهانه استفاده) کننداند، استفاده میهجواب سؤالی که خود هنوز درک نکرد
 آموزان دانش از خود را سؤاالت گونهاین من بهتر است، نظر به .مخالفم المسائل حل هایکتاب از هستم، اما با استفاده

 کنید. خواهی نظر
 نظر دبیر ششم:

 آموزاندانش بقیة .کنندمی استفاده... و تست هایازکتاب ه درسی آنان قوی شود،پای خواهندمی آموزانی کهدانش من نظر به
 گونهاین درک نکنند را درسیکتاب اگر ولی شود. ترقوی شاید پایه درسی آنان نیز که کنندمی تهیه شانبرای خانواده هم

معلم نقش اول،  هست. و روان آسان یخیل درسی کمک هایکتاب به ها نسبتبچه درسیکتاب .کارایی ندارند هاکتاب
 ها را دارند.کتاب این سمت به هابچه در گرایش آموز نقش بعدیخانواده و دوستانِ دانش
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 نظر دبیر هفتم:

ها های ورودی مدارس خاص)نمونه، تیزهوشان( و در رأس همة آنیکی از دالیل، مستقیماً به نحوة ارزشیابی در آزمون
های مهم جامعه را در رشتة ریاضی و علوم تجربی ل دیگر مربوط به این است که والدین شغلگردد. دلیکنکور بر می

شان در آینده شغل و درآمد بالیی داشته باشند. از این رو، خیال والدین وقتی دانند و دنبال این هستند که فرزندانمی
طور مدام استفاده کنند. ضعف نگارش درسی به های کمکآموزان در کنار تکالیف روزمره از کتابشود که دانشراحت می

اند، های درس را تجربه نکردهها توسط مؤلفانی است حتی یک ساعت هم تدریس در کالسدر کتب درسی و تألیف آن
معنایی مطالب عمقی و بیآموزان و معلمان شده است و این موضوع باعث کمباعث ایجاد فاصله عمیق بین آنان، دانش

آموزان، های دانشگاهی بدون درنظرگرفتن سن دانشدرسی به سبک کتابشده است. ارائه مطالب کتابدرسی کتاب
درسی سبب شده است که مؤلف سربسته مبحث را مطرح کند و حجم بودن کتابدرسی، کمگستردگی مطالب کتاب 

ها در سطح باالتری از زمونتوضیحات و تمرینات کتاب درسی را مختصر و ساده بیان نماید. در عوض سطح مطالب آ
تواند این مطالب را به طور کامل تدریس کند. از این رو، باشند که معلم با وقت کم کالس خود نمیدرسی مطالب کتاب

های کمک درسی استفاده ها یا امتحانات نهایی مجبور هستند از مطالب کتابآموزان برای کسب نتایج بهتر در آزموندانش
برد. در این بین، معلم نیز نقش این موضوع هدف اصلی ریاضی یعنی تفکر را به طور کامل از بین می کنند. در واقع،

 آموز تشریح نماید و از سؤاالت استاندارد در امتحان خود استفاده کند.مهمی دارد که مطالب را با وقت کم، برای دانش

دست عنادار یا کدهای اولیه به در ادامه، پس از کسب فهم کلی از دیدگاه دبیران، واحدهای م

عامل  7کد اولیه یا واحد معنادار رسید. این کدها در قالب  83ها نزدیک به آمد. در نهایت، تعداد آن

 بندی شدند.دسته 6جدول 
 های تأثیرگذار از دیدگاه دبیران. عامل6جدول 

 متغیرها از دیدگاه دبیران عوامل شماره

 آموزدانش 1
آموزان نسبت به جواب شناختی مسئله، باورِ دانشانضعف در عوامل رو

درسی، ضعفِ دانش ریاضی و تکمیل و تثبیت های کمکمسئله و کتاب
 آموزانهای کمک درسی توسط دانشیادگیری، فرهنگ استفاده از کتاب

 درسی، شیوة تدریس معلمهای کمکعدمِ تسلط معلم، ترویج ِکتاب معلم 2
 های تقویتیودی، کالسآزمونِ ور مدارس خاص 3

 والدین 4
درسی، انتظار نابجای والدین، ناآگاهی های کمکنقش والدین در تهیه کتاب

 درسی،های کمکوالدین نسبت به کتاب

 
5 

 درسیکتاب
 -برانگیزچالش -ضعفِ محتوای کتاب درسی )از لحاظ مسائل کاربردی

 درسیان کتاب بودن(، عدم تجربه تدریس مؤلفحجمکم -گستردگی مطالب
 های کوتاه، ارائة نمونه سؤاالت امتحانیحلآموزش راه درسیهای کمکنحوةآموزش کتاب 6

 کنکور 7
سطح باالی سؤاالت کنکور، اضطراب قبولی کنکور، تبلیغات مؤسسات 

 های کنکورآموزشی کنکور، رشد آموزشگاه
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آموز، عامل دانش 7ه از دیدگاه دبیران ، پاسخ سؤال دوم ، این گونه پاسخ داد ک6با توجه به جدول 

آموزان درسی و کنکور در گرایش دانشدرسی، نحوة آموزش کتاب کمکمعلم، مدرسه، والدین، کتاب

توان دید که دیدگاه می 6و  4های درسی مؤثرند. از طرف دیگر، با مقایسة جدولهای کمکبه کتاب

های کنند. برای توصیف عاملآموزان را تأیید میآمده از دیدگاه دانشهای به دستدبیران، عامل

 7 توان به توصیفدرسی از دیدگاه دبیران، میهای کمکآموزان به کتابتأثیرگذار بر گرایش دانش

 عامل اشاره کرد.

 آموز. دانش1

شناختی دانش آموزان در حل یکی از مواردی که در دیدگاه دبیران مشاهده شد، ضعف عوامل روان

-های کمککتاب از استفاده دلیل»ود. برای مثال، در دیدگاه یکی از دبیران چنین آمده است: مسئله ب

آموزان به دنبال جواب آماده هستند و به دنبال دانش که المسائل ریاضی این استدرسی از نوع حل

چنین آموزان نسبت به جواب مسئله در دیدگاه یکی از دبیران موضوع باور دانش .«فکرکردن نیستند

 طوالنی هایحل راه ها حوصلةآن آید، دستبه سریع که هستند جوابی دنبال آموزاندانش»آمده است: 

درسی به های کمکمورد دیگری که در دیدگاه دبیران به آن اشاره شد، استفاده از کتاب«. ندارند را

رکسی که بیشتر هزینه آموزان جا افتاده است: هاالن چیزی که در بین دانش»عنوان یک فرهنگ است: 

تر است. متأسفانه این موضوع در آموزش درسی بیشتری را خریداری نماید، موفقکند و کتاب کمک

 «.ما جا افتاده است

 . معلم2

یکی از موارد دیگری که در دیدگاه دبیران دیده شد، عدم تسلط دبیر در موضوع مورد بحث ِکالس 

معلمان به علت ضعفِ دانش »ین موضوع اشاره شده است: درس بود، در دیدگاه یکی از دبیران به ا

های از طرف دیگر، توصیه کتاب«. کننددرسی استفاده میهای کمکریاضی و عدِم تسلط از کتاب

درسی توسط معلم موضوع دیگری بود که دیدگاه دبیران به آن اشاره داشتند که این مورد در کمک

ها به دو آموزان به استفاده از این کتابصیه معلمان به دانشتو»دیدگاه یکی از دبیران مشهود است: 

یکی «. نیست مقدور آموزدانش برای سؤال طراحی ثانیاً متفاوت، سؤاالت با آشنایی اوالً دلیل است:
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شیوة ارائة مطالب به سبک »از موارد دیگری که دبیران به اشاره کردند، شیوة تدریس دبیران بود: 

 «.گیردآموزان صورت میش سخنرانی( است که بدون درنظرگرفتن سن دانشتدریس دانشگاهی )رو

 . مدارس خاص3

آزمون ورودی مدارس خاص از قبیل مدارس نمونه و تیزهوشان از مواردی بود که دبیران به آن 

 ورودی هایآزمون االن خوب»اشاره کردند. دیدگاه یکی از دبیران بیانگر همین موضوع است: 

 که شده ریزیبرنامه طوری یعنی هاستکتاب همین از هایشان تستی وسؤال تربیش خاص مدارس

های از طرف دیگر، موضوع کالس«. درسی استفاده کنندهای کمکاز کتاب باید حتماً آموزاندانش

تقویتی مدارس خاص، عامل دیگری بود که دبیران به آن اشاره نمودند. به عنوان مثال، در یکی از 

آموزان به غیر از مطالب درسی، مدارس خاص برای اینکه دانش»چنین بیان شده است:  نظرات دبیران

 «.کنندهای تقویتی برگزار میمطالب بیشتری برای شرکت در کنکور یاد بگیرند، کالس

 . والدین4

یکی از مواردی بود که در « درسیکمک هایاز کتاب استفاده به والدین توسط آموزاندانش تشویق»

بعضی از »ه دبیران مطرح شد. عالوه بر این مورد، در دیدگاه دبیران این موضوع مطرح شد که دیدگا

کنند و برای آموزان باهوش مقایسه میها را با دانشوالدین، از فرزندان خود توقع نابجایی دارند و آن

خود را ترغیب  آموزان باهوش کم کنند، فرزنداناینکه فرزندان خود بتوانند فاصله خود را با دانش

البته موضوع دیگری که دبیران در مورد والدین مطرح «. کننددرسی میهای کمکبه استفاده از کتاب

درسی بود که در دیدگاه یکی از دبیران چنین آمده است: های کمککردند، استفاده ناآگاهانه از کتاب

ها موفق توانند در آزمونها میبکنند فرزندانشان با استفاده از این کتابعضی از والدین فکر می»

 «.درسی چه معایبی دارندهای کمکشوند، بدون اینکه بدانند کتاب

 درسی. کتاب5

 آموزان توانایی حل بعضی از مسائل را دارند ولی چون در کتاباز دانش بعضی»از نظر دبیران: 

ی به حل مسائل ریاضی اآموزان عالقهدرسی به کاربرد مسائل ریاضی پرداخته نشده است، دانش
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آموزان درگیر حل مسائل شوند، تمرینات چالش های درسی طوری نیستند تا دانشکتاب»؛ «ندارند

گستردگی »از طرف دیگر، دبیران بر این باور بودند: «. درسی از نظر تعدادکم هستندبرانگیز در کتاب 

ت تا مؤلف سربسته مبحث مطالب زیاد است اما حجم کتاب کم و سطح مطالب سخت باعث شده اس

دبیران در بررسی تأثیر «. را مطرح کند و توضیحات و تمرینات کتاب را مختصر و ساده بیان کند

ها توسط مؤلفانی که متأسفانه درسی و تألیف آنضعف نگارش در کتب»درسی بیان داشتند:  کتاب

ها، د فاصلة عمیق بین آناند، باعث ایجادرس را تجربه نکردهحتی یک ساعت هم تدریس در کالس

 «.معنایی مطالب درسی شده استعمقی و بیآموزان و معلمان شده است و این باعث کمدانش

 درسیهای کمک. نحوه آموزش کتاب 6

مورد دیگری که در «. دهندمی آموزش را کوتاه هایحلراه درسیهای کمککتاب»از دیدگاه دبیران: 

 هاکنند، این کتابمی سؤال حل دنیا یک هاآموزان در این کتابدانش»د، دیدگاه دبیران به آن اشاره ش

بار  حفظی را آموزاندانش کنند، به همین دلیلمی عوض سؤال و صورت تغییر عددها را فقط

درسی سبب های کمکعالوه بر مواردی که به آن اشاره شد، دبیران بیان داشتند کتاب«. آورندمی

ان با انواع سؤاالت امتحانی آشنا شوند، این مورد در دیدگاه یکی از دبیران آموزشوند تا دانشمی

درسی برای آشنا شدن با انواع سؤاالت های کمکپسر من که از کتاب»شود: وضوح دیده میبه

 «. کندامتحانی استفاده می

 . کنکور7

رگذار یاد شد. این مطلب عنوان متغیری تأثیدر نظرات دبیران به« سطح باالی سؤاالت کنکور»موضوع 

توانند آموزان نمیدانش درسی،کتاب مطالب به توجه با»در دیدگاه یکی از دبیران چنین آمده است: 

اضطراب قبولی کنکور در دیدگاه دبیران، موضوعی بود که مورد «. برآیند های کنکورپس تست از

آموزان روی به استفاده از شها این اضطراب سبب شده است دانها بود. به عقیدة آنتوجه آن

 ترس»درسی بیاورند به عنوان مثال، در دیدگاه یک نفر از دبیران چنین آمده است: های کمککتاب

عالوه بر اضطراب قبولی کنکور، «. تست مختلف هایکتاب به آوردن روی و راهکار کنکور غول

های آموزان به کتابانشتواند متغیری تأثیرگذار درگرایش دتبلیغات مؤسسات کنکور هم می
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 زیادی تبلیغات»توان به دیدگاه یکی از دبیران اشاره نمود: درسی باشد به طور نمونه، میکمک

«. !ها استفاده کنندآموزان از این کتابدرسی سبب شده دانشکمک کتب تولید اقتصادی هایبنگاه

 وارگونهقارچ رشد»نکور بود: موضوع دیگری که دبیران اشاره نمودند، افزایش مؤسسات آموزشی ک

 «. علمی کنکور هایآموزشگاه

 گیریبحث و نتیجه

باشند که این های درسی از نظر مسائل کاربردی دچار ضعف میهای پژوهش نشان داد کتابیافته

درسی  ها در بررسی کتاب( همخوانی دارد. آن1393بلوچ و اسماعیلی )موضوع با یافتة اکبری 

سازی درسی فقط یک مسئله، جنبة مدلة هفتم نشان دادند، از بین تمام مسائل کتابریاضی جدید پای

آموزان به طور در مطالعه نشان داده شد، دبیران یکی از عوامل گرایش دانشو کاربرد دارد. همان

-دانستند. مطالعات نشان میدرسی می برانگیز در کتابدرسی را نبود مسائل چالشهای کمککتاب

آموزان با مسئلة ای طرح شوند به آسانی قابل حل نباشند و دانشگونهگر مسائل ریاضی بهدهد ا

ها و راهکارهای و بر مواجه شوند، ارزشمند است و موجب کشف استراتژیجدید، هر چند زمان

 (. 1394شود که ماندگاری و اثر بخشی بیشتری دارد )ساویزی، آموزان میمفاهیم نو توسط خود دانش

های آموزان به کتابهای پژوهش، کنکور به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر گرایش دانشر یافتهد

آموزان دچار اضطراب و استرس شوند، درسی نشان داده شد. این عامل سبب شده تا دانشکمک

نی و اندازد، این مطلب با یافتة سبحاآموزان را به خطر تواند سالمت روانی دانشبنابراین، کنکور می

ها در مطالعه خود نشان دادند کنکور در جامعة ما به پدیدة ( همخوانی دارد. آن1386شهیدی )

اجتماعی تبدیل شده که بر نظام آموزشی تأثیر گذاشته و تهدیدی برای سالمت روانی نسل جوان 

انی های مطالعه نشان داد تبلیغات مؤسسات آموزشی کنکور، جو روشده است. از طرف دیگر، یافته

های آموزان از کتاباند و همین موضوع سبب شده تا دانشآموزان به راه انداختهکاذبی را بین دانش

ها (همخوانی دارد. آن1392درسی استفاده کنند، این یافته با نتایج مطالعه یوسفی و همکاران )کمک

درسی تبلیغات های کمکدر مطالعه خود نشان دادند دلیل اصلی استفاده دانشجویان از کتاب

 درسی است. های کمک مؤسسات منتشرکنندة کتاب
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آموزان برای قبولی همچنین، نتایج نشان داد، آزمون ورودی مدارس خاص سبب شده است دانش

های این مدارس مانند کنکور به درسی بیاورند. آزمونهای کمکدر این مدارس، روی به کتاب

ای های چندگزینهدهند آزمونآموزش ریاضی نشان می هایباشند. پژوهشای میصورت چندگزینه

( 1393تواند معیار خوبی برای ارزیابی یادگیری ریاضی باشد. در همین راستا، کلمنتس و الرتون )نمی

ای، ابزاری ناکارآمدی در ارزیابی از یادگیری و درک در مطالعة خود نشان دادند سؤاالت چندگزینه

توان ای نمیهای چندگزینهتوان نتیجه گرفت با آزمون. بنابراین، میباشدآموز از ریاضی میدانش

 آموزان را سنجید. مهارت، استدالل، تفکر و خالقیت دانش

ها سبب شده است تا های پژوهش نشان دادند، کمبود امکانات مدارس از جمله کتابخانهیافته

تحقیقات در داخل کشور هم نشان  درسی درخارج از مدرسه بیاورند.های کمکها روی به کتابآن

های آموزشگاهی در داخل کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند دهند وضعیت کتابخانهمی

های آموزشگاهی در دهد امروزه کتابخانه( نشان می1390(. اما مطالعة سیدقطبی )1383)شرافتی، 

کنند، از درسی خود را از آن تهیه میهای کمکآموزان کتابدنیا، به عنوان یکی از مراکزی که دانش

 جایگاه خاصی برخوردار است و نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی آنان دارد. 

درسی در گرایش های کمکهای پژوهش، ناآگاهی والدین نسبت به کتاببراساس یافته

ود را درسی تأثیرگذار بود. از این رو، باید والدین سطح آگاهی خهای کمکآموزان به کتابدانش

نسبت به مسائل آموزشی باالببرند تا بتوانند نقش مؤثری در هدایت فرزندان خود داشته باشند. دفتر 

آموزان را افزایی دانشهای دانشدرسی، کتابهای کمکآموزشی عالوه بر کتابانتشارات کمک

قه و نشاط آموزان را تحریک کند و بر عالتواند کنجکاوی و تفکر دانشمعرفی کرده است که می

 (. 1383ها نسبت به ریاضی بیفزاید )دفتر انتشارات کمک آموزشی، آن

آموزان نسبت درسی به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر گرایش دانشهای کمکنحوة آموزش کتاب

آموزان روی به دهند سبب شده دانشها ارائه میهاست. نوعی آموزشی که این کتاببه این کتاب

توسط « های کوتاهحلراه»های پژوهش، به موضوع آموزش ند، به طور مثال، در یافتهها آوراین کتاب

آموزان را به های کوتاه، دانشحلها با شیوة تمرین و تکرار راهها اشاره شد. این کتاباین کتاب

های درسی ریاضی در نقد کتابدهند. از طرف دیگر، مؤلفان کتابیادگیری ریاضی سوق می
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درسی مطرح است، به طور های کمک، بر این باورند که تعداد مسائلی که در بیشتر کتابدرسیکمک

درس و آموزان است. اگر تعداد کمتری مسئله با عمق بیشتری در کالسمعمول بیشتر از نیاز دانش

آموزان حل و بررسی شود، نسبت به حالتی که تعداد زیادی مسئله به شیوة تکرار با مشارکت دانش

 (.  1394خواهد آمد )امیری و همکاران،  دستمرین حل شود، نتیجه به مراتب بهتری بهو ت

آموزان نسبت به جواب مسئله این های مطالعه حکایت از این موضوع داشت باور دانشیافته

( همخوانی 1992است که خیلی سریع به جواب آن برسند که این موضوع با نتیجة مطالعة شؤنفیلد )

آموزان بر این باورند که تنها یک جواب ( در مطالعة خود یافت، اغلب دانش1992یلد )دارد. شؤنف

دست آورند توانند آن را در چند دقیقه بهدرست و راه حل صحیح برای مسئله وجود دارد که می

آموزان در مورد حل مسئله دچار ضعف باوری دانشتوان گفت نظام(. در واقع، می1385)رضایی، 

درسی آموزان نسبت به حل مسئله، باید مسائلی در کتاباین رو برای تغییر نظام باوری دانشاست، از 

 پاسخ باشند.-برانگیز، واقعی و بازو کالس درس مطرح شوند که چالش

درسی به عنوان یک فرهنگ در بین های کمکهای مطالعه نشان داد، استفاده از کتابیافته

( همخوانی دارد. سلسبیلی 1382ین نتیجه، با یافتة مطالعة سلسبیلی )آموزان رواج یافته است. ادانش

المسائل و تست( در آموزش و درسی )حلهای کمک( در مطالعة خود نشان داد، نقش کتاب1382)

پرورش دوره متوسطه بسیار پررنگ شده است که این پدیده با بازدهی اقتصادی بسیار باال و قدرت 

 صورت یک فرهنگ در جامعة آموزشی کشور ثبات یافته است.  تخریبی باالتر از آن، به

های مطالعه حکایت از این داشت که ضعف روش تدریس معلم در کالس درس یکی یافته 

درسی گرایش پیدا کنند. های کمکآموزان به کتابهایی است که سبب شده تا دانشدیگر از عامل

( همخوانی دارد. 1388(، و حسینی )1389)این مطلب با نتایج مطالعة یارمحمدی و مقامی 

ی از علل افت تحصیلی از نظر ( در مطالعة خود نشان دادند یک1389یارمحمدی و مقامی )

( هم نشان داد یکی 1388آموزان ضعف روش تدریس دبیران است. از طرف دیگر، حسینی )دانش

رسی استفاده کنند، نحوة تدریس های غیر دآموزان از کتابشود تا دانشاز عوامل مؤثری که سبب می

جای تکیه بر روش آموزش سنتی که بیشتر و روش آموزش معلم در کالس درس است. بنابراین، به
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های آموزشی جدید مثل روش تدریس اکتشافی و آموزمحور، باید از روشمحور است تا دانشمعلم

ر مسائل ریاضی شوند. مطالعات درس، درگیآموزان در کالسیادگیری مشارکتی استفاده شود تا دانش

دهند روش تدریس اکتشافی و یادگیری مشارکتی نسبت به روش آموزش سنتی، تأثیر نشان می

طور که (. همان1386؛ کرامتی، 1391آموزان دارد )ظهیری، معناداری در پیشرفت تحصیلی دانش

یری مشارکتی در حرفة تدریس آموزان نیاز به یادگیری مشارکتی دارند، معلمان هم نیاز به یادگدانش

پژوهشی به عنوان یکی از راهکارهای یادگیری مشارکتی معلمان مطرح است خود دارند. مدلِ درس

ای خود حرفهکنند و با مشارکت یکدیگر، سبب ارتقای دانشکه در آن تیمی از معلمان شرکت می

ای معلمان حرفه ةب در توسعالگویی مطلوتواند پژوهی میدهند درسشوند. مطالعات نشان میمی

 (.1387پور، )خاکباز، فدایی و موسی دشومطرح 

درسی موضوعی بود توسط دیدگاه دبیران مطرح شد، این عامل تجربة کم تدریس مؤلفان کتاب

درسی ندارند، به های درسی به عنوان مؤلف کتابدهد دبیران نقشی در تألیف کتابیافته نشان می

توان درسی از اهمیت باالی برخوردار نباشد. میها مطالب کتاب ا برای آنهمین دلیل سبب شده ت

( 1387دلیل این موضوع را به نظام آموزشی متمرکز کشور ارتباط داد. به گفتة اکرمی و حسینی )

درسی به دلیل متمرکزبودن های درسی قصد شدة برنامة نتایج مطالعات حکایت از عدم موفقیت برنامه

های ریزی درسی یا تهیه و تدوین برنامهدر برنامه مانمشارکت معلها دارد. به گفتة آن نظام آموزشی

های درسی های تدوین برنامهاز تیم مانها حیاتی و کلیدی است، کنارگذاشتن معلدرسی توسط آن

 . نتیجه ماندهای درسی بیشود تا هرگونه تغییری در برنامهسبب می
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ریاضی سال اول دورة (. تحلیل محتوای مسائل کتاب 1393، و اسماعیلی، مریم )اکبری بلوچ، مهدی

سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی سازی. اول متوسطه بر اساس رویکرد کاربرد و مدل

 .1393، تهران، شهریور ایران

ی ریزهای برنامهنقش معلمان در نظام ةمقایس(. 1387اکرمی، سیدکاظم، و حسینی، سیدمحمدحسن )

، ریزی درسیهمایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه. متمرکز درسی متمرکز و غیر

 .درسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ةکرمان، انجمن مطالعات برنام

سیدصالحی،  رضا، پندی، زهره، خسروآبادی، حسین، داودی، خسرو، ریحانی، ابراهیم،امیری، حمید

 تهران: دفتر .متوسطه اوّل دورة هشتم پایة ریاضی(. 1394محمدرضا، و صدر، میرشهرام )

 .پرورش و آموزش وزارت ریزی،برنامه و سازمان پژوهش درسی، کتب تألیف و ریزیبرنامه

 .15-44(، 2)3، پژوهش(. تحلیل محتوای کیفی. 1390ایمان، محمدتقی، و نوشادی، محمدرضا )

دهی به درسی در پاسخهای کمکت کتاب(. بررسی قابلی1392پریرخ، مهری، و حسینی، وجیهه )

، رسانیکتابداری و اطالعهای درسی دورة راهنمایی. های پژوهشگران در کتابپرسش

14(1 ،)124-97. 

آموزشی ریاضی در مدرسه از دیدگاه معلمان های کمکبررسی جایگاه کتاب(. 1388تنده، محسن )
 شناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.نامة کار. پایانآموزان دورة متوسطهریاضی و دانش

، رشد آموزشی ریاضیآموزشی ریاضی آری یا نه؟. های کمک(. استفاده از کتاب1389تنده، محسن )

99 ،57-52. 

رشد آموزش آموزشی )جنبی در خارج و ایران(. های ریاضی کمک(. کتاب1369جلیلی، میرزا )

 .10-15، 28، ریاضی

های ی تحصیلی ابتدایی به کتابآموزان دورههای دانشنیاز (. شناسایی1386حدادی، فاطمه )

 .44-49، 20، رشد جوانهآموزشی غیردرسی. 
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مجموعة مقاالت همایش های آموزشگاهی ایران. های کتابخانه(. چالش1388حسینی، سیدمهدی )

 ینداو مشارکت در فر پویاسازی نظام یادگیری یاددهی -آموزشگاهیهایملی کتابخانه
 .تهران: نشر چاپار ،1388 ماه ، مشهد، اردیبهشتیادگیری -هییادد

پژوهی بر ثیر درسأت (.1387اله )پور، نعمتخاکباز، عظیمه سادات، فدایی، محمدرضا، و موسی

 .123-146، 2، تعلیم و تربیت. ای معلمان ریاضیحرفه ةتوسع

های راهنمای تولید کتاب های آموزشی،های کتابویژگی (.1383آموزشی )دفتر انتشارات کمک

 ریزی آموزشی.. تهران: سازمان پژوهش و برنامهآموزشی برای ناشران، نویسندگان و مؤلفان

های مناسب آموزشی در مسیر صعود در تحلیل (. کتاب1393الدوسی، طیبه، و درخشنده، سودابه )

 .40-49، 45، رشد جوانههای آموزشی از منظر آمار. وضعیت کتاب

، رشد آموزش ریاضیهای درسی ریاضی. (. تحلیل محتوای حل مسئله در کتاب1385انی )رضایی، م

86 ،52-45. 

. تهران: دانشگاه SPSS افزارهای تحلیل چندمتغیره در نرمروش(. 1389زارع چاهوکی، محمدعلی )

  تهران:

 .16-21(، 4)32، رشد آموزش ریاضیهای حل مسئله. (. آموزش رهیافت1394ساویزی، بهناز )

شناسی کنکور و بررسی امکان حذف آن در (. آسیب1386سبحانی، عبدالرضا، و شهیدی، حسام )

 .161-181، 13،  دانش و پژوهش در علوم تربیتینظام پذیرش دانشجو. 

درسی (. عوامل مؤثر بر عدم بکاربست وسایل کمک1389ستاری، صدرالدین، و جعفرنژاد، عبدالرضا )

آوری اطالعات و ارتباطات فندگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران. در جریان یاددهی و یا
 .5-21، 2، در علوم تربیتی

. 5ماه، صآبان 11. کیهان، آموزشیهای کمکشناسی تدریس کتابآسیب(. 1389سحرخیز، ابراهیم )

 .http://magiran.com/n2181647در دسترس 

 چارچوبی ارائة منظور به متوسطه دورة آموزشیکمک های(. ارزیابی کتاب1382سلسبیلی، نادر )

 .29-64، 75، تعلیم و تربیتها. آن تدوین و طراحی برای مطلوب

های درسی و کتابخانه های درسی و غیر(. نقش و جایگاه کتاب1390سیدقطبی, سیدمهدی )

الکترونیکی  ةنشری .شمسه. جهان: مروری بر متون آموزشگاهی در نظام آموزشی ایران و
 .1-18(، 11و  10)3ی، ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوها، موزهسازمان کتابخانه

http://magiran.com/n2181647
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 مناسب هایکتاب معرفی و انتخاب (. شناسایی1388اعظم ) جو،صنعت و سیدمهدی، سیدقطبی،

 ملی همایشتان. دبس پنجم تا اول هایسال تجربی علوم هایدرس برای درسیکمک
، یادگیری یاددهی فرایند در مشارکت و آموزشی نظام پویاسازی: آموزشگاهی هایکتابخانه

 مشهد.

های آموزشگاهی )مقطع متوسطه( استان کهگیلویه و (. وضعیت کتابخانه1383شرافتی، ثریا )

 .145-153، 57، کتاببویراحمد. 

(. بررسی رویکردهای 1392صیامی، لیال ) طباطبایی، محمود، قاضی، یوسفی افراشته، مجید، و

پژوهش و ها در دانشجویان: کاربردی از پژوهش آمیخته. یادگیری و چگونگی گرایش به آن

 .27-50، 70، ریزی در آموزش عالیبرنامه

ر خالقیت و پیشرفت تحصیلی درس تأثیر روش تدریس اکتشافی ب(. 1391ظهیری، محسن )

نامة . پایان90-91پنجم ابتدایی شهر اقلید سال تحصیلی  ةآموزان پسر پایریاضیات دانش

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

-. پایانهای درسی خارج از مدرسه بر پیشرفت تحصیلیبررسی تأثیر کمک(. 1373قاجاریه، مژگان )

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.اسی ارشد، دانشکدة رواننامة کارشن

های اجتماعی و پیشرفت ثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتأت(. 1386کرامتی، محمدرضا )

 .39-55، 1 شناسی و علوم تربیتی،روان. تحصیلی ریاضی

ضی گذشته، حال و آینده با رویکرد پژوهش در آموزش ریا(. 1393کلمنتس، کِن، و الِرتون، نریدااف )

 ترجمة امیرحسین آشنا، تهران: نشر اندیشة آفرینش. آسیا و اقیانوسیه.

 .24-30، 41، رشد جوانهنامة رشد هنوز در مدارس جایگاه ندارد. (. کتاب1392نورمحمدی، فریده )

ی در بازار درسهای کمک(. بازخوانی یک پروندة قدیمی )قسمت اول، کتاب1386نوری، عالء )

 .12-20، 20، رشد جوانهنشر(. 

(. تحلیلی بر رویکردهای روایی 1389شان، شقایق، نوروزی، علی، و نصر اصفهانی، احمدرضا )نیک

 .141-160(، 62)16، شناسی علوم انسانیروشدر پژوهش کیفی. 

یلی ثر بر افت تحصؤهای مبررسی عامل(. 1389یارمحمدی، واصل مسیب، و مقامی، محمدرضا )

 .27-44(، 1)6، شناسیعلوم تربیتی و رواند(. سردرو ةمتوسطه )منطق ةدرس ریاضی دور

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/578690
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/578690
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(. تعیین فراوانی، نوع و 1392یوسفی، سمانه، امینی، میترا، صغری، آناهید، و برهانی حقیقی، افشین )
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