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چکيده:

كليد واژه ها:

ارزيابی باورهای تدريس 
دبیران منتخب رياضی کشور

 بر اساس ويژگی های جمعیت شناختی آنان

• مهدی محمدی1
• مرجان مصاليی2

ــی  ــب رياض ــران منتخ ــس دبي ــای تدري ــايی باوره ــر، شناس ــش حاض ــی از پژوه ــدف کل ه
ــوع  ــود. روش تحقيــق توصيفــی- از ن ــان ب ــر اســاس ويژگی هــای جمعيت شــناختی آن کشــور ب
پيمايشــی و جامعــه تحقيــق شــامل کليــه دبيــران دوره متوســطه رياضــی منتخــب کشــور ســال 
ــل  ــش تجلي ــری در دســترس، در هماي ــا اســتفاده از روش نمونه  گي ــه ب ــود ک ــر( ب 92 )200 نف
ــزار پژوهــش  ــد. اب از دبيــران دوره متوســطه رياضــی منتخــب کشــور ،150 نفــر انتخــاب گردي
ــی،  ــی و پاياي ــس از محاســبه رواي ــه پ ــود ک ــس )گورســچ،2002( ب ــای تدري پرسشــنامه باوره
ــای  ــن باوره ــن ميانگي ــه: 1( باالتري ــان داد ک ــش نش ــج پژوه ــد. نتاي ــع آوری ش ــع و جم توزي
ــن  ــی و پائين تري ــتگی اجتماع ــه شايس ــوط ب ــی مرب ــته رياض ــب رش ــران منتخ ــس دبي تدري
ميانگيــن باورهــای تدريــس دبيــران رياضــی مربــوط بــه شايســتگی اخالقــی می  باشــد و تفــاوت 
بيــن ميانگين  هــا معنــی   د ار اســت. ابعــاد باورهــای تدريــس دبيــران رياضــی بــه ترتيــب اولويــت 
ــای  ــن باوره ــی.2( بي ــه ای و اخالق ــی، زمين ــر کالم ــی، غي ــد از: شايســتگی  های اجتماع عبارتن
دبيــران منتخــب زن و مــرد بــه شايســتگی های تدريــس تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. 3- بيــن 
باورهــای دبيــران منتخــب بــا ســوابق مختلــف بــه شايســتگی هــای تدريــس تفــاوت معنــاداری 
ــتگی های  ــروز شايس ــه ب ــبت ب ــان نس ــاور معلم ــاد و ب ــه اعتق ــر چ ــن ه ــدارد. بنابراي ــود ن وج
حرفــه ای در تدريــس افزايــش يابــد، آنــان بــا مســئوليت پذيري خويــش در برابــر رفتــار حرفــه اي 
ــان  ــب در زم ــازماندهی مناس ــس، س ــام دار در تدري ــی و نظ ــی منطق ــه توال ــود،   ب ــغلي خ و ش

ــد.  ــری مناســب می پردازن ــش فضــای يادگي ــه آفرين ــس، ب تدري

                   باورهای تدريس، شايستگی اجتماعی، زمينه ای، اخالقی، غيرکالمی

 m48r52@gmail.com .................................................................................... )1- دانشيار گروه علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شيراز)نويسنده مسئول
2- کارشناسی ارشد مديريت آموزشی پرديس بين الملل دانشگاه شيراز
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مقدمه  �
کارآمــدي و شایســتگی های حرفــه ای دبیــران، همــان راز نهفتــه اي اســت کــه نیــاز عصــر دانایــي 
اســت )بــرک1، 2010(. از ایــن رو دبیــران بــه منظــور پاســخ گویی معنــادار )موثــر و مفیــد( بــه تغییــرات 
محیطــی خــود و تحقــق اثربخشــی خویــش در چنیــن محیــط پویایــی، می بایســت دارای صالحیــت و 
شایســتگی   های حرفــه  ای خــاص و ویــژه  ای باشــند )هوبرمــن2، 2011(. متخصصیــن متعــددی معتقدنــد 
کــه شــاخص  های گوناگــون و متفاوتــی بــرای تعییــن صالحیــت و شایســتگی حرفــه  ای معلمیــن وجــود 
ــه زعــم ســلطانی عربشــاهی و  ــرده شــده اســت. ب ــام ب ــن شــاخص  ها، ن ــک از ای ــه هری دارد. در ادام

قــادری )1392( شــاخص  های تعییــن کننــده شایســتگی حرفــه  ای دبیــران عبــارت اســت از: 
 توالی منطقی و نظام دار در تدریس؛. 1
 سازماندهی مناسب در زمان تدریس؛. 2
 آفرینش فضای یادگیری مناسب؛. 3
 تحریک و تشویق برای یادگیری مستقل؛. 4
 ارائه بازخورد کافی و به موقع به فراگیران. . 5

به�عقیده�)پرل3،�2006(�یک�معلم�حرفه�ای�شایسته:
تنوع و گوناگونی عقاید و مشارکت کالسی را ترغیب می نماید؛. 1
در بحــث و گفتگوهــای کالســی، بــه منظــور دفــاع از عقایــد، نگرش هــا و باورهــای صحیــح . 2

و درســت، فعــال و پرانرژی اســت؛
 در بحث هــای کالســی مهــارت و توانایــی الزم جهــت مصالحــه و ایجــاد توافــق جمعــی . 3

و واقــع بینانــه را دارد؛
توانایی حل هوشمندانه تعارض و تضادهای موجود در کالس درس را دارد.. 4

گراهــام4�)2007(�معتقــد�اســت�کــه�شایســتگی��های�حرفــه��ای�دبیــران�در�برگیرنــده�مــواردی از 
ــد: ــر می باش ــوارد زي ــل م قبي

آشنایی با مواد، محتوا و مفاهیم آموزشی؛. 1
آگاهی در خصوص چیستی و چگونگی فرایند تدریس و تحقق یادگیری؛. 2
تطبیق فرایند آموزش با نیازهای فراگیران؛. 3
استفاده از راهبردهای چندگانه آموزشی؛. 4
مدیریت مطلوب کالسی؛. 5
ایجاد انگیزش در فراگیران؛. 6

1- Barak 
2- Hoberman
3- Perel
4- Graham
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مهارت های ارتباطی؛. 7
مهارت در برنامه  ریزی آموزشی؛. 8
ارزیابی یادگیری فراگیر با استفاده از راهبردهای رسمی و غیررسمی؛. 9

مسئولیت پذیری و تعهد حرفه  ای؛. 10
طراحی و اجرای فعالیت های گروهی پویا و مفید. . 11

الیوت1�نیز�بر�این�باور�است�که�یک�معلم�شایسته�حرفه��ای�می�بایست:
نسبت به همه فراگیران توجه و یاری رسانی مناسب و کافی داشته باشد؛. 1
استقبال از نظرات مختلف فراگیران؛. 2
ایجاد جو کالسی که فراگیران در آن احساس امنیت، احترام و آرامش نمایند؛. 3
استفاده از شیوه های جدید و متنوع آموزشی؛. 4
افزایش اعتماد به نفس فراگیران با تشویق های به موقع آنان؛. 5
ایجاد حس مشارکت و همكاری در بین فراگیران؛. 6
استقبال از نوآوری و ابتكار.. 7

ــران  ــس دبی ــای تدری ــری باوره ــد یاددهی-یادگی ــن عناصــر فراین ــتا یكــی از مهم تری ــن راس در ای
ــر  ــوزش از نظ ــالت های آم ــداف و رس ــق اه ــری در تحق ــده و انكارناپذی ــش تعیین کنن ــه نق ــد ک می باش
کمــی و کیفــی دارد. مقدمــه ارتبــاط و عملكــرد اثربخــش دبیــران، توانایــی آنــان در کنتــرل رفتارهــای 
ــان2، 2006(.  ــاردی و الن ــد )ه ــری« می باش ــس و یادگی ــد تدری ــرل »فراین ــت کنت ــران و در نهای فراگی
در رونــد تعلیــم و تربیــت، باورهــای تدریــس بــه منزلــه ابزارهــای کار تلقــی می گردنــد و هــر انــدازه 
ــت.  ــم داش ــار خواهی ــددی را در اختی ــای متع ــیم، ابزاره ــنا باش ــاوت آش ــای متف ــا روش ه ــا ب ــه م ک
هیملیــچ3)2002(، بــاور تدریــس را بــه عنــوان گزینــش شــیوه رفتــاری در جریــان یاددهــی- یادگیــری 
تعریــف کــرده اســت، کــه ایــن گزینــش از ارزش ــها، عقایــد، خصوصیــات، آرزوهــا و تاریــخ و فرهنــگ 
ــه  ــس گفت ــاور تدری ــم  در کالس درس، ب ــای معل ــه فعالیت  ه ــرد. ب ــأت می گی ــی نش ــردی و اجتماع ف
می  شــود کــه یكــی از عوامــل اصلــی در فراینــد طراحــی بــه شــمار می ــرود، زیــرا تعییــن  کننــده نــوع 
وظایــف دبیــران، و زمینه  ســاز فعالیت هــای فراگیــران در کالس درس اســت )شــعبانی،1390(. باورهــای 
ــی  ــای روان ــرروی فرآینده ــا ب ــد ت ــه کار می برن ــا را ب ــران، آن ه ــه دبی ــی هســتند ک ــس راهبردهای تدری
فراگیــران تاثیربگذارنــد و در نتیجــه فراگیــران بهتــر بتواننــد بــا محیــط زندگــی خودســازگاری یابنــد، 
یــا بــه طــور اثربخش  تــری رفتــار کننــد و تمــام جنبه  هــای شــخصیتی خــود را شــكوفا ســازند)ماناک4، 
2003(. مانــاک)2003( بــاور تدریــس را سیســتمی هماهنــگ و کامــاًل پیوســته از فعالیت هــای آموزشــی 
1- Elliot
2- Hardy & Lanan
3- Himlitch
4- Manak
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ــرد،  ــام می گی ــخص انج ــی مش ــداف آموزش ــت اه ــه در جه ــر ک ــری فراگی ــای یادگی ــتاد و فعالیت ه اس
ــد.  ــف می  کنن تعری

ــده  ــت و در برگیرن ــی اس ــاد مختلف ــس دارای ابع ــای تدری ــچ1 )2002( باوره ــده گورس ــه عقی ب
شایســتگی  های حرفــه  ای معلمــان در تدریــس از جملــه شایســتگی  های اجتماعــی، زمینــه  ای، اخالقــی 

و غیــر کالمــی آنــان اســت:
1� ــتلزم . ــری، مس ــی- یادگی ــد یادده ــس: فرآین ــی�در�تدری ــتگی��های�اجتماع ــه�شایس ــاور�ب ب

ــورت  ــتر ص ــت بیش ــا کیفی ــر و ب ــس راحت ت ــه در آن، تدری ــت ک ــوی اس ــودن ج ــم نم فراه
پذیــرد. تحقــق ایــن مهــم خــود، مســتلزم ساختارســازی  های تعاملــی اثربخــش اســت. در واقــع 
بــرای تحقــق اثربخــش فرآینــد یاددهــی و یادگیــری بــه صالحیــت و شایســتگی اجتماعــی نیــاز 
می باشــد. بنابرایــن می تــوان گفــت معلــم بایــد بــا مدیریــت صحیــح کالس و بــا تحكیــم روابــط 
مثبــت خــود بــا دانش آمــوز بــه امــر تدریــس و آمــوزش بپردازد)پیــن نینــو2، 2011(. شایســتگی 
ــی، داشــتن  ــر، هنجارهــای تعامــل رســمی، بذله گوی ــم- فراگی ــران تعامــالت معل اجتماعــی دبی
رفتــار یكســان بــا دانشــجویان دختــر و پســر، در دســترس بــودن مــدرس، میــزان نزدیكــی بــه 
ــط انســانی نیكــو وجــود  ــه در آن رواب ــای درســی ک ــردد. در کالس ه ــامل می گ ــدرس را ش م
ــر شــخص دیگــری در ایجــاد  ــش از ه ــه بی ــم ک ــردد. معل ــی ایجــاد می گ ــط مطلوب دارد، محی
روابــط انســانی نیكــو مؤثــر اســت، بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه در ســایه تعــادل احساســاتی 
ــه  ــت کالس درس ب ــین3، 2007(. مدیری ــد )فاس ــدا کن ــم پی ــوزان تفاه ــا دانش آم ــش، ب خوی
ــر ایــن اســاس می تــوان گفــت  ــرای تحقــق یادگیــری اســت و ب مفهــوم ایجــاد شــرایط الزم ب
ــرت4،  ــس اســت )تولب ــت درتدری ــای کل موفقی ــت کالس درس زیربن ــای مدیری ــه مهارت ه ک
ــت، از  ــوزان اس ــو از دانش آم ــه ممل ــران ک ــدارس ای ــای درس م ــر در کالس ه ــن ام 2008(. ای
ــرایط  ــرکالس درس و ایجــاد ش ــت ب ــال مدیری ــرای اعم ــت خــاص برخــوردار اســت. ب اهمی
بهینــه بــرای یادگیــری، خــود معلــم بایــد فــردی کارا باشــد تــا از مهارت هــای مدیریــت کالس 

درس بهــره گیــرد.
2� ــازي . ــر بهینه  س ــر ب ــل موث ــي از عوام ــس: یك ــه��ای5�در�تدری ــتگی�زمین ــه�شایس ــاور�ب ب

ــران  ــه  ای دبی ــه  ای اســت. شایســتگی زمین ــت و شایســتگی زمین سیســتم های آموزشــي، صالحی
ــان  ــواردی چــون ارتباطــات کالمــی و آموزشــی شــامل اســتفاده مــدرس از زب ــده م در برگیرن
ــكات  ــر ن ــی ب ــد کالم ــال، تأکی ــب، نشــانه های انتق ــر ســطح، شفاف ســازی مطال مخصــوص ه

1- Gorsuch
2- Pennino
3- Fassin
4- Tolbert
5- Textual Competency
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ــد  ــه بای ــد ک ــه  ای معتقدن ــتگی زمین ــران دارای شایس ــد. دبی ــی می باش ــگری تعامل ــم، پرسش مه
ــن  ــوان تدوی ــران می ت ــا نظــر خــود فراگی ــوالً آن را ب ــه معم ــم باشــد ک ــر کالس حاک ــي ب قوانین
نمــود. البتــه بایــد یــک جلســه را بــه طــور فراگیــر اداره نمــود و جلســه بعــد فراگیــران در آغــاز 
نظــر خــود را بدهنــد و ســپس از بیــن نظریــات آنــان، قوانینــي را اســتخراج و اعــالم نمــود کــه 
ــه نتیجــه رســید )ارونســون1،  ــا بحــث و گفتگــو ب ــوان ب ــا می  ت ــه نیســت و ی ــه تنبی اعتقــادي ب
2010(. بــه عقیــده دبیــران دارای شایســتگی زمینــه  ای، گاهــي بایــد درکالس، بحــث آزاد فراهــم 
نمــود. معلــم ســواالتي مطــرح کنــد و پاســخ آن را فراگیــران بدهنــد و او فقــط صحیــح و غلــط 
ــتوارت3 )2009(، شایســتگی  ــر اس ــق نظ ــز2، 2007(. طب ــرز و جون ــن کند)مای ــودن آن را تعیی ب
زمینــه  ای 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 )2002(، تاکیــد دارد دبیــران 
دارای شایســتگی زمینــه  ای، در تمــام فرایندهــای یادگیــری شــرکت می  کننــد. از طرفــی از دیــد 
ــان  ــان، فراگیــران مســئول یادگیــری خــود می  باشــند. در همیــن راســتا ارونســون )2006( بی آن
ــود  ــته می ش ــران گذاش ــده فراگی ــه عه ــد ب ــئولیت های جدی ــف و مس ــه وظای ــا ک ــد از آنج می  کن
ــوان  ــه عن ــه خــود ب ــه ب ــی شــود ک ــن باعــث م ــد، ای ــت آن را انجــام می  دهن ــا موفقی ــا ب و آنه
فــردی کــه شایســتگی و تــوان حــل مشــكالت را دارد، اعتمــاد پیــدا کننــد. دبیــران بــا شایســتگی 
ــه دانــش و اطالعــات را  ــد کــه چگون ــاد بگیرن ــا ی ــد ت ــران کمــک مــی کنن ــه فراگی ــه  ای ب زمین
حــول مفاهیــم و مبانــی اصلــی ســازماندهی و مرتــب کننــد. در واقــع بــه آن هــا کمــک می کننــد 
ــد و  ــاال ببرن ــب را ب ــادآوردن مطال ــه ی ــد، حفــظ و ب ــم نماین ــم اصلــی را درک و تنظی ــا مفاهی ت
ــز5،  ــک کومب ــرت و م ــد )لینســون4، 2009؛ المب ــش دهن ــر را افزای ــای شــناختی فراگی توانایی ه

ــگ6، 2003( 2006؛ ت
3� بــاور�بــه�شایســتگی�اخالقــی7�در�تدریــس:�شایســتگی اخالقــی بــه مســائل و پرســش هاي .

ــر اخــالق  ــردازد و ناظــر ب اخــالق و اصــول و ارزش هــای اخالقــي یــک نظــام حرفــه اي مي پ
در محیــط حرفــه اي اســت )ویلســون2010،8؛ امیــری و همــكاران، 1391(. مقصــود از شایســتگی 
ــر اســاس نــداي وجــدان و  ــه و ب اخالقــی مجموعــه قواعــدي اســت کــه بایــد افــراد داوطلبان
فطــرت خویــش در انجــام کار حرفــه اي رعایــت کننــد؛ بــدون آن کــه الزام خارجي داشــته باشــند 
1- Aaronsohn
2- Myers& Jons
3- Stuart
4- Leamnson
5- Lambert & McCombs 
6-3 Tagg
7- Ethical Competency
8- Wilson
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ــان دیگــر شایســتگی  ــه بی ــي دچــار شــوند. ب ــه مجازات هــاي قانون ــا در صــورت تخلــف، ب ی
اخالقــی مســئولیت پذیري یــک فــرد اســت در برابــر رفتــار حرفــه اي و شــغلي خــود )باقــری و 
بیرونــی کاشــانی، 1387(  . شایســتگی اخالقــی، بــه منزلــة شــاخه اي از دانــش اخــالق بــه بررســي 
تكالیــف اخالقــي در یــک حرفــه و مســائل اخالقــي آن مي پــردازد و در تعریــف، آن را فعالیــت 
معینــي مي داننــد کــه موجــب هدایــت فــرد بــه موقعیــت تعیین شــده همــراه بــا اخــالق خــاص 
ــده  ــی در برگیرن ــتگی اخالق ــور )1391( شایس ــر1 )2009( و ایمانی پ ــم کادوزی ــه زع ــت. ب اس
ــران،  ــر فراگی ــیابی معتب ــازی، ارزش ــت، توانمندس ــری، صداق ــواردی همچــون مســئولیت پذی م
ــران  ــه همــكاران، فراگی ــرام ب ــه اصــول آمــوزش، احت ــوای آموزشــی، تســلط ب ــه محت تســلط ب
ــت، رازداری و  ــي، عدال ــاي اجتماع ــا و هنجاره ــه ارزش ه ــبت ب ــرام نس ــان، احت ــوق آن و حق
وفــاداری می باشــد. شایســتگی اخالقــی دبیــران، بــه رعایــت اصــول اخالقــی همچــون محرمانــه 
نگــه داشــتن نمــرات فراگیــران و تقلــب کــردن آنــان، دلبســتگي بــه کار، روحیــه مشــارکت و 
اعتمــاد، توجــه و رســیدگی بــه مســئولیت ها و تعهــدات اجتماعــي، اشــاره دارد. بــه بیــان دیگــر 
شایســتگی حرفــه  ای اشــاره بــه مســئولیت پذیري یــک فــرد در برابــر رفتــار حرفــه اي و شــغلي 
ــا  ــب ب ــي متناس ــاي اخالق ــازماني داراي کده ــه س ــر مجموع ــس2، 2010(. ه ــود   دارد )زیون خ
ســاختارحرفه  اي خــود اســت کــه اخــالق حرفــه  اي نــام دارد. آمــوزش و پــرورش نیــز نظامــی 
حرفــه  ای اســت کــه دبیــران بــه عنــوان کســانی کــه مســئولیت تعلیــم و تربیــت فراگیــران را بــر 
عهــده دارنــد، می بایســت از صالحیــت و شایســتگی اخالقــی برخــوردار و بــه آن پایبنــد باشــند. 
ــد یاددهــی- یادگیــری  ــده ســالمت فراین داشــتن صالحیــت و شایســتگی اخالقــی، تضمین کنن
ــه دو  ــم ب ــک معل ــه  ای، ی ــی نظــری اخــالق حرف ــر مبان ــی ب ــور، 1391(. مبتن ــی پ اســت )ایمان

ــی باشــد: جهــت می بایســت دارای شایســتگی اخالق
1. بــه جهــت تاثیرگــذاری کــه بــر رفتــار )دانــش، نگــرش و مهــارت( فراگیــران دارد، می بایســت 
خــود را آراســته بــه صالحیــت اخالقــی و فضائــل اخالقــی نمایــد و بدانــد کــه موثرتریــن 

روش انتقــال ارزش هــای اخالقــی مثبــت، آشكارشــدن آن در رفتــار معلــم می باشــد.
ــران دارد،  ــرآورده ســاختن نیازهــای آموزشــی فراگی ــال ب ــه در قب ــه ای ک ــه جهــت وظیف  2. ب
می بایســت بــا رعایــت اصــول اخالقــی در انجــام وظایــف حرفــه ای، مســئولیت های 

ــور، 1391(.  ــاند )ایمانی پ ــام رس ــه انج ــو ب ــن نح ــه بهتری ــود را ب ــی خ آموزش
4� ــارت . ــن مه ــأله و مهم تری ــن مس ــس3:�عمده تری ــی�در�تدری ــتگی�غیرکالم ــه�شایس ــاور�ب ب

ــن  ــه ای ــت. چنان چ ــاگردان اس ــم و ش ــان معّل ــح می ــاط صحی ــراری ارتب ــس، برق ــگام تدری هن
رابطــه بــه خوبــی برقــرار شــود، هدف هــای آموزشــی بــا کیفیــت و ســهولت بیشــتری تحّقــق 
ــا  ــنایی ب ــه آش ــت ک ــده  ای اس ــناخته ش ــون ش ــول و فن ــاط دارای اص ــراری ارتب ــد. برق می  یابن
1- Cadozier
2- Zions
3- Nonverbal Competency
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آن هــا 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 تعامــالت معلــم- فراگیــر بــه دو صــورت کالمــی و غیرکالمــی انجــام می  گیــرد 
)تامپســون و آندرســون1، 2008(. ایمــا، اشــاره، حــرکات و رفتارهایــی کــه دارای معنــا هســتند، 
ــام دارد )فتحــی آذر،  ــاط غیرکالمــی ن ــه نمی شــوند، ارتب ــاری ارائ ــه حالــت کالمــی و گفت ــا ب ام
ــردد.  ــات می  گ ــز کلم ــه ج ــاط ب ــای ارتب ــی جنبه  ه ــامل تمام ــی ش ــاط غیرکالم 1382(. ارتب
ارتبــاط غیرکالمــی نــه تنهــا شــامل حــاالت و حــرکات بــدن می شــود، بلكــه نحــوه ادای کلمــات 
ــدی صــدا و لهجــه. در ضمــن  ــا، بلن ــگ ادای کلمــات، وقفه  ه ــل آهن ــرد. مث ــز در برمی  گی را نی
ارتبــاط غیرکالمــی شــامل آن دســته از جنبه  هــای موثــر محیــط از قبیــل حــاالت چهــره، طــرز 
ــر تعامــل تاثیــر می گــذارد. از  حــرکات، پوشــش ظاهــری و فــرم ایســتادن نیــز می شــود کــه ب
طــرف دیگــر ریاضیــات بــه عنــوان مكمــل مــوارد فــوق یــک فعالیــت عقالنــی و منطقــی، رشــد 
فكــری را در فراگیــران توســعه می بخشــد بدیــن ترتیــب ســاختارهای ادراکــی قدرتمنــدی در 
ــر3 )2001(،  ــای هوف ــه یافته  ه ــه ب ــا توج ــل2010،2(. ب ــت فردیت ــد )وای ــود می آی ــه وج ــان ب آن
ــه طبیعــت  ــط ب ــای مرتب ــای معرفت شــناختی ریاضــی، باوره ــه باوره ــوان نمــود ک ــوان عن می ت
دانــش ریاضــی و دانســتن شــامل توانایــی یادگیــری دانــش ریاضــی، ســرعت یادگیــری دانــش 
ریاضــی، ایســتایی دانــش ریاضــی، ســاختار دانــش ریاضــی و منبــع دانــش ریاضــی می باشــد و 
دبیــران ریاضــی بــه کمــک شایســتگی های حرفــه ای خــود از جملــه شایســتگی های اجتماعــی، 
زمینــه ای، اخالقــی و غیرکالمــی در تدریــس )گورســچ، 2002(، بــا فراهــم نمــودن محیط هایــی 
جهــت کســب دانــش ریاضــی توســط فراگیــران از طریــق اســتدالل و توجیــه، بــه آن هــا کمــک 
ــب رشــد  ــن  ترتی ــش خــود در خصــوص ریاضــی را بســازند و بدی ــد دان ــا بتوانن ــد ت می نماین
و توســعه ذهنــی خــود را گســترش بخشــند )بــال و بــاس4، 2009(. از ســوی دیگــر، در نظــام 
آمــوزش و پــرورش، معلمــان شایســته بــه معلمــان فرهیختــه ای گفتــه می شــود کــه در مــواردی 
ــایر  ــه س ــبت ب ــی، نس ــی و اجرای ــی، پژوهش ــی، آموزش ــی- تربیت ــای فرهنگ ــون فعالیت ه چ

معلمــان برتــری داشــته باشــند )حاجــی بابایــی و همــكاران، 1392(. 
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، پژوهــش حاضــر در پــی ارزیابــی باورهــای تدریــس دبیــران منتخــب 
ــای  ــد. متغیره ــان می باش ــناختی آن ــای جمعیت ش ــاس ویژگی ه ــر اس ــور ب ــی کل کش ــته ریاض رش
ــس  ــای تدری ــت و باوره ــابقه خدم ــیت و س ــناختی جنس ــای جمعیت ش ــامل ویژگی ه ــش ش پژوه

می باشــند.�

1- Thompson & Anderson
2-  Wite ferditle
3- Hofer
4- Ball & Bass



شمارة 1   
سال اّول

پاييز1394

صي
خص

ـ ت
ي 

لم
ة ع

نام
صل

ف

ارزيابي باورهاي تدريس دبيران منتخب رياضي كشور براساس ويژگي هاي جمعيت شناختي آنان
توسعة حرفه اي معلم

44

اهداف پژوهش �
ــه ای ، . 1 ــی، زمين ــتگی های اجتماع ــه شايس ــی ب ــب رياض ــران منتخ ــاور دبي ــزان ب ــن مي تعيي

ــس؛ ــی در تدري ــی و غيرکالم اخالق
تعيين باور غالب دبيران منتخب رياضی به شايستگی های تدريس؛. 2

 مقايسه باور دبيران زن و مرد منتخب رياضی به شايستگی های تدريس؛3. 
مقايسه باور دبيران منتخب رياضی با سوابق مختلف به شايستگی های تدريس.. 4

روش شناسی پژوهشی �
روش تحقيق �

 پژوهــش از لحــاظ هــدف »کاربــردی« و از جهــت روش، جــزء پژوهش هــای توصیفــي و از نــوع 
پیمایشــی اســت. 

جامعه آماری و نمونه �
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه دبیــران دوره متوســطه ریاضــی منتخــب کشــور می باشــد 
ــی،  ــی- تربیت ــای فرهنگ ــه در فعالیت ه ــتند ک ــی هس ــب، دبیران ــران منتخ ــور از دبی ــر(. منظ )200 نف
ــتفاده از روش  ــا اس ــته اند. ب ــری داش ــران برت ــایر دبی ــه س ــبت ب ــی نس ــی و اجرای ــی، پژوهش آموزش
نمونه  گیــری در دســترس، در همایــش تجلیــل از دبیــران دوره متوســطه ریاضــی منتخــب کشــور، افــراد 
نمونــه انتخــاب شــد و از ایــن تعــداد، 65  نفــر زن و  135 نفــر مــرد مي  باشــد.�بــا توجــه بــه این کــه 
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه دبیــران متوســطه رشــته ریاضــی منتخــب کشــور می باشــد 
و دسترســی بــه جامعــه آمــاری مــورد نظــر فقــط از طریــق همایــش تجلیــل از دبیــران دوره متوســطه 
ــري در  ــود، روش نمونه گی ــردد ممكــن ب ــزار می گ ــالیانه برگ ــه طورس ــه ب ریاضــی منتخــب کشــور ک

ــری در دســترس« اســت. ــن پژوهــش، »نمونه  گی ای

ابزار پژوهش �
ابــزار مــورد اســتفاده بــرای گــردآوری اطالعــات الزم بــرای ایــن پژوهش پرسشــنامه باورهــای تدریس 
)گورســچ،2002( بــود کــه مرکــب از چهــار زیرمقیــاس )اجتماعــی، زمینــه ای، اخالقــی و غیرکالمــی( و 
ــاًل  ــج )کام ــتفاده شــد. پاســخ ها از پن ــه  ای لیكــرت می باشــد، اس ــف پنج  گزین ــا طی ــه ب ــت گوی ســی و هف
موافقــم( تــا یــک )کامــاًل مخالفــم( نمره گــذاری شــده اســت. روایــی و پایایــی ایــن مقیــاس بــه ترتیــب 
ــاخ  ــه )0/70- 0/40 در ســطح معنــی  د اری 0/0001( و آلفــای کرونب ــا اســتفاده از روش هــای تحلیل  گوی ب
)0/75( محاســبه شــد.  همچنیــن در ایــن پژوهــش ســوابق خدمــت بــه صــورت زیــر دســته بندی گردیــد 

)1 تــا 10 ســال کــم ســابقه، 11 تــا 20 ســال بــا ســابقه متوســط و 21 تــا 30 ســال بــا ســابقه(. 



شمارة 1   
سال اّول
پاييز1394

صي
خص

ـ ت
ي 

لم
ة ع

نام
صل

ف

توسعة حرفه اي معلم

45

ارزيابي باورهاي تدريس دبيران منتخب رياضي كشور براساس ويژگي هاي جمعيت شناختي آنان

روش جمع آوری داده  ها �
پ  ژوهــش حاضــر در محیطــي کامــالً طبیعــي انجــام پذیرفتــه اســت و امــكان هیچ گونــه 
دســت کاري متغیرهــا وجــود نداشــت. محقــق بــا مراجعــه  حضــوری بــه دبیــران دوره متوســطه ریاضــی 
ــاره   منتخــب کشــور، پرسشــنامه  ها را در اختیــار آنــان قــرار داده و پــس از ارائــه  توضیحــات الزم درب
ــت  ــای الزم را جه ــی و راهنمایی  ه ــه را معرف ــنامه  هاي مربوط ــرد آن، پرسش ــداف و کارب ــش، اه پژوه

ــد. ــه ش ــا ارائ ــه آن ه پاســخ گویی، ب

روش تجزيه وتحليل داده  ها �
ــؤاالت   ــرای س ــتاندارد و ب ــراف اس ــن و انح ــی میانگی ــار توصیف ــوال 1 از آم ــل س ــرای تحلی ����ب
ــد  ــس چن ــل واریان ــواالت 3 و 4 از تحلی ــرر و س ــای مك ــس اندازه گیری ه ــل واریان 2 از روش تحلی
ــودن داده هــا از آزمــون  ــال ب ــرای تعییــن نرم ــه ذکــر اســت ب ــره  اســتفاده شــد. همچنیــن الزم ب متغی
ــاداری ایــن آزمــون در متغیرهــای  ــه عــدم معن ــا توجــه ب کولموگــروف- اســمیرنوف اســتفاده شــد. ب

ــه شــد.  ــودن متغیرهــای توزیــع دســت یافت ــه نرمــال ب پژوهشــی ب

يافته ها �
1.�دبیــران�منتخــب�کشــور�بــه��چــه�میــزان�بــه�شایســتگی�های�اجتماعــی،�زمینــه�ای،�اخالقــی�و�

غیرکالمــی�در��تدریــس�بــاور�دارنــد؟
�بــر اســاس جــدول شــماره 5 دبیــران منتخــب ریاضــی، بــه ترتیــب بــه وجــود شایســتگی اخالقــی 
معلمــان در تدریــس)3/09(، شایســتگی اجتماعــی آنــان در تدریــس)2/92( شایســتگی زمینــه ای آنــان 

در تدریــس)2/83(و شایســتگی غیرکالمــی در تدریــس)2/83( بــاور دارنــد.

ميانگين و انحراف استاندارد باور تدريس دبيران منتخب رشته رياضي کشورجدول 1.

شايستگی غيرکالمیشايستگی اخالقیشايستگی زمينه ایشايستگی اجتماعیابعاد و شاخص ها
3/233/022/993/23ميانگين

0/850/770/561/48انحراف  استاندارد

ســؤال�دوم:�باورهــای�تدریــس�غالــب�دبیــران�دوره�متوســطه�ریاضــی�منتخــب�کشــور،�کــدام�
ــل  ــاری تحلی ــا اســتفاده از روش آم ــن پرســش، داده  هــای مربوطــه ب ــه ای ــرای پاســخ دهی ب اســت؟�ب
واریانــس اندازه  گیری  هــای مكــرر و آزمــون تعقیبــی بونفرونــی تحلیــل شــد کــه نتایــج آن در جــدول 
شــماره  های 6 ارائــه شــده اســت. بــر اســاس جــدول شــماره 6 باالتریــن بــاور دبیــران ریاضــی مربــوط 
ــران ریاضــی  ــن باورهــای تدریــس دبی ــه بعــد شایســتگی اجتماعــی در تدریــس )2/239( و پائین  تری ب
ــه f )3/46( در درجــه  ــا توجــه ب ــس)2/99( می  باشــد. ب ــی در تدری ــه بعــد شایســتگی اخالق ــوط ب مرب
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آزادی )3 و 477(، تفــاوت بیــن میانگین  هــا در ســطح 0/01 معنــی  د ار اســت. ابعــاد باورهــای تدریــس 
ــه ای و  ــی، زمین ــی، غیرکالم ــتگی های اجتماع ــد از: شایس ــت عبارتن ــب اولوی ــه ترتی ــی ب ــران ریاض دبی
اخالقــی. آزمــون تعقیبــی بونفرونــی نشــان داد کــه تفــاوت بیــن میانگین  هــای بعــد اجتماعــی بــا ابعــاد 
 زمینــه ای و اخالقــی معنــی  دار می  باشــد و تفــاوت بیــن میانگین  هــای ســایر ابعــاد، معنــی  دار نمی باشــد.

مقايسه انواع باورهاي تدريس دبيران دوره متوسطه رياضيجدول 2.

سطح معنی داریfDFانحراف استانداردميانگينابعاد باورهای تدريس

3/2390/74اجتماعی

3/46
3
و

159
0/01

3/020/77زمينه ای 
2/990/56اخالقی

3/2311/48غير کالمی

ــه� ــور�ب ــب�کش ــرد�منتخ ــی�زن�و�م ــران�ریاض ــاور�دبی ــن�ب ــاداری�بی ــاوت�معن ــا�تف 2.�آی
شایســتگی�های�اجتماعــی،�زمینــه�ای،�اخالقــی�و�غیرکالمــی�در�تدریــس�وجــود�دارد؟�
ــس  ــتگی های تدری ــه شایس ــور ب ــب کش ــرد منتخ ــی زن و م ــران ریاض ــاور دبی ــه ب ــرای مقایس ب
ــر اســاس جنســیت  ــق جــدول شــماره)3( ب ــر طب ــره اســتفاده شــد، ب ــد متغی ــس چن ــل واریان از تحلی
         ،p>0/0001( ــود دارد ــس وج ــتگی های تدری ــه شایس ــان ب ــاور آن ــن ب ــاداری بی ــاوت معن ــران، تف دبی
48/35= )159وλ =0/44, F)3(. دبیــران زن باالتریــن بــاور را بــه شایســتگی های اخالقــی)3/98( 
ــی  ــون تعقیب ــد. آزم ــه ای)2/51( دارن ــای زمین ــتگی ه ــه شایس ــاور را ب ــن ب ــرد پایین تری ــران م و دبی
بونفرونــی نیــز نشــان داد کــه در همــه باورهــای چهــار گانــه دبیــران بــه شایســتگی های تدریــس، بیــن 

ــادار وجــود دارد. ــاوت معن ــرد تف ــران زن و م دبی
ميانگين باور دبيران رياضي به شايستگي هاي اجتماعي در تدريسجدول 3.

مردزنسابقه خدمتباور
65135تعداد

3/552/77اجتماعی
4/232/51زمينه ای 

3/982/89اخالقی
3/382/70غير کالمی

3.�آیــا�تفــاوت�معنــاداری�بیــن�بــاور�دبیــران�ریاضــی�منتخــب�دارای�ســوابق�مختلــف�خدمــت�
ــه�شایســتگی�های�اجتماعــی،�زمینــه�ای،�اخالقــی�و�غیرکالمــی�در�تدریــس�وجــود�دارد؟� ب

بــرای ارزیابــی راهبردهــای تدریــس اعضــای هیــات علمــی رشــته های مختلــف بــر اســاس مــدل 
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ــق  ــر طب ــد، ب ــتفاده ش ــره 4×3 اس ــد متغی ــس چن ــل واریان ــان از تحلی ــح آن ــی مرج ــزی درس برنامه ری
ــان  ــت معلم ــر اســاس ســوابق خدم ــره نشــان داد ب ــد متغی ــس چن ــل واریان جــدول شــماره)3( تحلی
 ,F�)30/89= )159و P=NS,( ــدارد ــان وجــود ن ــس آن ــای تدری ــن راهبرده ــاداری بی ــاوت معن ــز تف نی
ــابقه  ــران کم س ــی)3/23( دبی ــتگی های اخالق ــه شایس ــاور را ب ــن ب ــه باالتری ــن گرچ λ =0/95(.بنابرای
و پایین تریــن بــاور را بــه شایســتگی های زمینــه ای و غیرکالمــی)2/68( دبیــران دارای ســابقه  
متوســط دارنــد. آزمــون تعقیبــی بونفرونــی نیــز نشــان داد کــه در همــه باورهــای 4 گانــه دبیــران بــه 

ــود دارد.  ــادار وج ــاوت معن ــرد تف ــران زن و م ــن دبی ــس، بی ــتگی های تدری شایس
ميانگين راهبردهاي تدريس مختلف دبيران منتخب براساس سابقة خدمتجدول 4.

با سابقهسابقه متوسطکم سابقهسابقه خدمتباور
526741تعداد

2/952/962/84اجتماعی
2/942/682/85زمينه ای 

3/232/883/14اخالقی
2/922/682/77غيرکالمی

بحث و نتيجه گيری  
نتایــج و یافته هــای مربــوط بــه بــاور تدریــس غالــب دبیــران دوره متوســطه رشــته ریاضــی منتخــب 
ــران ریاضــی  ــن باورهــای تدریــس گــزارش شــده توســط دبی ــن میانگی کشــور نشــان داد کــه باالتری
ــن  ــن میانگی ــس و پائین تری ــه شایســتگی اجتماعــی در تدری ــان ب ــاور آن ــه ب ــق ب منتخــب کشــور، متعل
باورهــای تدریــس آنــان مربــوط بــه بــاور آنــان بــه شایســتگی اخالقــی در تدریــس می باشــد بــر ایــن 
اســاس، بــاور تدریــس غالــب دبیــران ریاضــی منتخــب کشــور، مربــوط بــه بــروز شایســتگی اجتماعــی 
در تدریــس می باشــد. ایــن یافتــه بــا یافته  هــای پژوهشــی مرکــز ملــی آمــوزش )2002( و میــر )2002( 
هم راســتا می باشــد. در تبییــن ایــن یافتــه شــاید بتــوان چنیــن اســتدالل نمــود کــه نخســتین و مهم تریــن 
کارکــرد آمــوزش و پــرورش، تدریــس بــه فراگیــران می باشــد. تدریــس بــدون ایجــاد رابطــه و تعامــل 
اجتماعــی، معنایــی نخواهــد داشــت. بــه عبارتــی آن چــه کــه تدریــس را از آمــوزش و یادگیــری متمایــز 
ــا  ــوزان ب ــوزان و دانش آم ــا دانش آم ــم ب ــن معل ــی بی ــل اجتماع ــل متقاب ــود تعام ــان وج ــازد هم می س
ــران منتخــب  ــه دبی ــه نظــر می رســد ک ــده نمی شــود. ب ــری دی هــم می باشــد کــه در آمــوزش و یادگی
ــا دانش آمــوزان بســیار اهمیــت دارد. در همیــن راســتا عمــده  معتقدنــد کــه نحــوه برقــراری ارتبــاط ب
تــالش آن هــا آن اســت کــه محتــوای آموزشــی را بــه نحــو احســن و قابــل فهــم بــه فراگیــران منتقــل 
ــار مطلــوب  ــی مدیریــت و اداره کالس و ایجــاد رفت ــن کار را، توانای ــن مســیر مهم  تری ــد و در ای نماین
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ــن  ــن میانگی ــی پائین تری ــد. از طرف ــران می دانن ــا فراگی ــر ب ــوب و مؤث ــی خ ــاط اجتماع ــایه ارتب در س
ــس می  باشــد. در  ــی در تدری ــه شایســتگی اخالق ــه ارائ ــوط ب ــران ریاضــی مرب ــس دبی باورهــای تدری
تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت شایســتگی اخالقــی، ماهیتــی کیفــی و پیچیــده دارد. از ایــن رو نمــود 
عینــی کمتــری در تدریــس دارد و کمتــر هــم قابــل ارزش یابــی می باشــد و از طرفــی شــاید بتــوان گفــت 
کــه دبیــران ریاضــی اگــر بتواننــد در تدریــس موفــق عمــل نمــوده و یادگیــری دانش آمــوزان را تقویــت 
نماینــد، شایســته عمــل نمــوده و موفقنــد و  اخالقــی عمــل نموده انــد و بــه همیــن دلیــل شایســتگی 

ــد. ــز از ســایر شایســتگی ها نمی دانن ــوان یــک شایســتگی متمای ــه عن اخالقــی را ب
ــران زن  ــه دبی ــت ک ــوان گف ــرد، می ت ــران زن و م ــس دبی ــای تدری ــاوت در باوره ــر تف ــا از نظ ام
ــه کار،  ــه دلبســتگي ب ــی از جمل ــه شایســتگی اخالق ــس ب ــه می بایســت در تدری ــد ک ریاضــی معتقدن
روحیــه مشــارکت و اعتمــاد، توجــه و رســیدگی بــه مســئولیت ها و تعهــدات اجتماعــي توجــه نمــود، 
از ایــن رو آنــان مســئولیت  پذیري خویــش در برابــر رفتــار حرفــه اي و شــغلي خــود   را مدنظــر قــرار 
ــق  ــتدالل و منط ــدرت اس ــد ق ــک نماین ــران کم ــه فراگی ــا ب ــتند ت ــالش هس ــواره در ت ــد و هم می دهن
ــد  خویــش را در راســتای درک و حــل مســائل ریاضــی ارتقــا بخشــند. همچنیــن ایــن گــروه معتقدن
ــرا  ــه شایســتگی های اجتماعــی و غیرکالمــی تدریــس توجــه نمــود. زی کــه می بایســت در تدریــس ب
ــس،  ــان تدری ــازماندهی مناســب در زم ــس، س ــام دار در تدری ــی و نظ ــی منطق ــق توال ــوان از طری می ت
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 
ــش  ــب دان ــن ترتی ــود بخشــند؛ و بدی ــد و آن را بهب ــر دهن ــش را تغیی ــش ریاضــی خوی ــا دان ــود ت نم
ــه  ــد ک ــرد معتقدن ــران م ــش از دبی ــران زن بی ــی دبی ــه طورکل ــد. ب ــق نپندارن ــش را مطل ریاضــی خوی
ــی(  ــی و غیرکالم ــه ای، اخالق ــی، زمین ــه ای )اجتماع ــتگی های حرف ــه شایس ــس ب ــت در تدری می بایس
تدریــس توجــه نمــود. عصــر امــروز، عصــر تغییــرات، اطالعــات و ارتباطــات اســت. ایــن تغییــرات، 
تحــوالت و تعامــالت چالش هایــي را در جامعــه کنونــي بــه وجــود آورده اســت. نكتــه قابــل توجــه 
آن اســت کــه کارآمــدي و شایســتگی های حرفــه ای دبیــران، همــان راز نهفتــه اي اســت کــه نیــاز عصــر 
دانایــي اســت، از ایــن رو بــه منظــور پاســخ گویی معنــادار )موثــر و مفیــد( بــه تغییــرات محیطــی خــود 
و تحقــق اثربخشــی خویــش در چنیــن محیــط پویایــی، می بایســت دارای صالحیــت و شایســتگی های 
ــش  ــرای ســاختن دان ــا ب ــران فرصــت داد ت ــه فراگی ــند و بایســتی ب ــژه ای باش ــه ای خــاص و وی حرف
ریاضــی خویــش بــه منابــع آموزشــی متنــوع و مختلفــی دسترســی داشــته باشــد. از ایــن رو ایــن معلمــان 
ــه ای،  ــی، زمین ــش )اجتماع ــه ای خوی ــتگی های حرف ــود شایس ــق بهب ــد از طری ــا بتوانن ــد ت در تالش ان
ــس–  ــد تدری ــت فراین ــود کیفی ــتای بهب ــبی در راس ــری مناس ــای یادگی ــی(، فض ــی و غیرکالم اخالق
ــم  ــی فراه ــه آموزش ــع چندگان ــدد مناب ــه م ــران، ب ــی در فراگی ــش ریاض ــدن دان ــری و ساخته ش یادگی
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آورنــد. بــه بیــان دیگــر معلمــان منتخــب ریاضــی از طریــق تعامــالت اجتماعــی گســترده و مناســب بــا 
ــه اي و شــغلي خــود  ، ارتباطــات کالمــی و  ــار حرف ــر رفت ــران، مســئولیت پذیري خویــش در براب فراگی
آموزشــی شــامل اســتفاده معلــم از زبــان مخصــوص هــر ســطح، بیــان مفاهیــم بــه وضــوح، تأکیــدات 
کالمــی بــر نــكات مهــم و پرســش گری تعاملــی، تعریــف وظایــف و مســئولیت های جدیــد بــه عهــده 
فراگیــران، اعتمــاد نمــودن بــه فراگیــران بــه عنــوان افــرادی کــه شایســتگی و تــوان حــل مشــكالت 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، 
ــا بهره گیــری از منابــع چندگانــه آموزشــی، دانــش ریاضــی  بــه فراگیــران کمــک نماینــد تــا بتواننــد ب

خویــش را بســازند.
نتایــج و یافته هــای 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 
ــابقه  ــد و س ــاد دارن ــس اعتق ــی در تدری ــی و غیرکالم ــه ای، اخالق ــی، زمین ــه شایســتگی های اجتماع ب
خدمــت نمی توانــد عامــل تاثیرگــذاری بــر ایــن بــاور باشــد. دبیــران منتخــب ریاضــی بــا هــر ســابقه 
خدمــت اعتقــاد بــه ســرعت یادگیــری دارنــد و یادگیــری دانــش را صرفــًا محــدود بــه محیــط یادگیــری 
ــس توجــه  ــی تدری ــه شایســتگی اجتماع ــس ب ــه می بایســت در تدری ــد ک ــد، معتقدن کالســی نمی دانن
نمــود. بــه زعــم آنــان می تــوان از طریــق آفرینــش فضــای یادگیــری )کالســی و غیرکالســی( مناســب، 
تحریــک و تشــویق بــرای یادگیــری مســتقل، ارائــه بازخــورد کافــی و بــه موقــع بــه فراگیــران، اســتفاده 
ــی  ــی، طراح ــای ارتباط ــران، مهارت ه ــزش در فراگی ــاد انگی ــی، ایج ــه آموزش ــای چندگان از راهبرده
ــود  ــک نم ــران کم ــه فراگی ــد، ب ــا و مفی ــی پوی ــی و غیرکالس ــی کالس ــای گروه ــرای فعالیت ه و اج
ــران  ــروه از دبی ــن گ ــد. ای ــری بپردازن ــه یادگی ــف، ب ــای مختل ــا و موقعیت ه ــد در محیط ه ــا بتوانن ت
ــد  ــد، معتقدن ــرار می نماین ــاط برق ــش ارتب ــن اجــزای دان ــد و بی ــش دارن ــتایی دان ــه ایس ــاد ب ــه اعتق ک
ــرا  ــود. زی ــس توجــه نم ــی تدری ــی و غیرکالم ــه شایســتگی های اخالق ــس ب ــه می بایســت در تدری ک
ــي  ــدات اجتماع ــئولیت ها و تعه ــه مس ــیدگی ب ــه و رس ــه کار، توج ــتگي ب ــق دلبس ــوان از طری می ت
ــن  ــا بی ــرد ت ــالش ک ــان اشــاره و طــرز حــرکات، همــواره ت ــن حــاالت چهــره، زب خویــش و همچنی
اجــزای دانــش ارتبــاط برقــرار نمــود و بدیــن ترتیــب فراینــد یاددهــی- یادگیــری را بهبــود بخشــید. 
ــاط غیرکالمــی  ــه جــز کلمــات می گــردد. ارتب ــاط ب ــاط غیرکالمــی شــامل تمامــی جنبه هــای ارتب ارتب
نــه تنهــا شــامل حــاالت و حــرکات بــدن می شــود، بلكــه نحــوه ادای کلمــات را نیــز در برمی گیــرد. 
مثــل آهنــگ ادای کلمــات، وقفه هــا، بلنــدی صــدا و لهجــه. در ضمــن ارتبــاط غیــر کالمــی شــامل آن 
ــر تعامــل  ــر محیــط از قبیــل حــاالت چهــره و طــرز حــرکات می شــود کــه ب دســته از جنبه هــای موث
تاثیــر می گــذارد. ایــن دســته از دبیــران منتخــب ریاضــی کــه اعتقــاد بــه ســاختار دانــش و تغییرپذیــری 
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ــی  ــی و غیرکالم ــتگی های اجتماع ــه شایس ــس ب ــت در تدری ــه می بایس ــد ک ــد، معتقدن ــش دارن دان
تدریــس توجــه نمــود. زیــرا می تــوان از طریــق: توالــی منطقــی و نظــام دار 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، 
ــی و  ــه ای، اخالق ــه ای )اجتماعــی، زمین ــه شایســتگی های حرف ــس ب ــه می بایســت در تدری ــد ک معتقدن
ــرای ســاختن دانــش ریاضــی  ــه زعــم ایــن دبیــران، فراگیــران ب غیرکالمــی( تدریــس توجــه نمــود. ب
ــن  ــن رو ای ــی دسترســی داشــته باشــد. از ای ــوع و مختلف ــع آموزشــی متن ــه مناب ــش می بایســت ب خوی
ــی،  ــش )اجتماع ــه ای خوی ــتگی های حرف ــود شایس ــق بهب ــد از طری ــا بتوانن ــد ت ــان در تالش ان معلم
ــد  ــت فراین ــود کیفی ــتای بهب ــبی در راس ــری مناس ــای یادگی ــی(، فض ــی و غیرکالم ــه ای، اخالق زمین
تدریــس– یادگیــری و ســاخته شــدن دانــش ریاضــی در فراگیــران، بــه مــدد منابــع چندگانــه آموزشــی 
ــق تعامــالت اجتماعــی گســترده و  ــان دیگــر معلمــان منتخــب ریاضــی از طری ــه بی ــد. ب فراهــم آورن
مناســب بــا فراگیــران، مســئولیت پذیري خویــش در برابــر رفتــار حرفــه اي و شــغلي خــود  ، ارتباطــات 
ــه طــور  ــم ب ــان مفاهی ــان مخصــوص هــر ســطح، بی ــم از زب ــی و آموزشــی شــامل اســتفاده معل کالم
واضــح، تأکیــدات کالمــی بــر نــكات مهــم و پرسشــگری تعاملــی، گــزاردن وظایــف و مســئولیت های 
جدیــد بــه عهــده فراگیــران، اعتمــاد نمــودن بــه فراگیــران بــه عنــوان افــرادی کــه شایســتگی و تــوان 
حــل مشــكالت 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 
ــش  ــع گوناگــون و متعــدد، دان ــا اســتفاده از مناب ــا ب ــد ت ــران کمــک نماین ــه فراگی و طــرز حــرکات، ب

خویــش در حــوزه ریاضــی را بــه لحــظ کمــی و کیفــی ارتقــا بخشــند.
ــه ای  ــتگی های حرف ــروز شایس ــه ب ــبت ب ــان نس ــاور معلم ــاد و ب ــه اعتق ــر چ ــی،�ه ــه طورکل     ب
ــغلي  ــه اي و ش ــار حرف ــر رفت ــش در براب ــئولیت  پذیري خوی ــا مس ــان ب ــد، آن ــش یاب ــس افزای در تدری
ــی منطقــی و نظــام دار در تدریــس، ســازماندهی مناســب در زمــان تدریــس، آفرینــش  ــه توال خــود،   ب
فضــای یادگیــری مناســب پرداختــه و از طریــق گــزاردن وظایــف و مســئولیت  های جدیــد بــه عهــده 
فراگیــران، اعتمادنمــودن بــه فراگیــران بــه عنــوان افــرادی کــه شایســتگی و تــوان حــل مشــكالت را 
ــا  ــد ت ــک می نماین ــان کم ــه آن ــوده و ب ــظ نم ــران را حف ــا فراگی ــود ب ــی خ ــالت اجتماع ــد، تعام دارن
یــاد بگیرنــد کــه چگونــه دانــش و اطالعــات را حــول مفاهیــم و مبانــی اصلــی ســازماندهی و مرتــب 
ــان  ــه آن ــه معلمــان ب ــران متوجــه باشــند ک ــی فراگی ــه وقت ــوان نمــود ک ــد عن ــی بای ــه طورکل ــد. ب کنن
ــن از  ــد، و همچنی ــان می  گذارن ــده آن ــر عه ــدی را ب ــی جدی ــئولیت  های آموزش ــوده و مس ــاد نم اعتم
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طریــق توالــی نظام منــد محتــوای آموزشــی و ســازماندهی مناســب آن، ســعی در فراهــم آوردن فضــای 
ــه آموزشــی،  ــع چندگان ــا بهــره گیــری از مناب ــان نیــز ب ــا کیفیــت و مطلوبــی می  باشــند، آن یادگیــری ب
ــت- ــب در موقعی ــن ترتی ــد و بدی ــرار نماین ــاط برق ــش ارتب ــن اجــزای دان ــا بی ــد ت ــی نماین ــالش م ت
هــای مختلــف آموزشــی اعــم از فضــای یادگیــری کالســی و غیرکالســی، کیفیــت و مطلوبیــت فراینــد 
یاددهــی- یادگیــری را ارتقــا بدهنــد.  بــر اســاس یافته هــای پژوهــش حاضــر تــالش بــرای پــرورش 
ــش در  ــتایی دان ــری و ایس ــرعت یادگی ــش، س ــع دان ــناختی منب ــت ش ــای معرف ــتر باوره ــه بیش هرچ
معلمــان، توســعه شایســتگی های حرفــه ای چندگانــه آنــان در تدریــس )اجتماعــی، زمینــه ای، اخالقــی 
ــناختی  ــت ش ــای معرف ــطه باوره ــه واس ــری ب ــی- یادگی ــد یادده ــی فراین ــای کیف ــی(، ارتق و غیرکالم
ــتی  ــس بایس ــان در تدری ــی آن ــی و غیرکالم ــه ای، اخالق ــی، زمین ــتگی  های اجتماع ــان و شایس معلم

ــرد.  ــورت گی ــنجیده تری ص ــزی س ــا برنامه ری ــتر و ب ــل بیش ــه قب ــبت ب نس
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