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  چکیده

از . استآموزش ریاضی از اهداف اساسی در آموزش و پرورش مقطع ابتدایی 

گذشته تاکنون نظریه پردازان و پژوهشگران متعددي در زمینه یادگیري ریاضی 

در طول تاریخ، . پرداخته اندپردازي و مطالعه و عوامل اثرگذار بر آن، به نظریه

نتایج مطالعات آموزش ریاضی به عنوان یک اثرگذار بنیادین در تدریس و 

 کیفیت  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه. یادگیري شناخته شده است

 با توانایی انجام محاسبات و حل مساله ، زمان و فرصت یادگیريتدریس معلم

، در دانش آموزان  کاري معلم ربهنظر گرفتن تحصیالت و تج  درضمنریاضی 

 320( آموز دانش650ین منظور اهب. انجام گرفت ابتدایی، کالس چهارم و پنجم

.  کالس چهارم و پنجم مقطع ابتدایی شهر شیراز انتخاب شدند) پسر330 ،دختر

ریاضی و فرم ارزیابی  ساخته، آزمون محقق)QTS( از مقیاس کیفیت تدریس

گیري متغیرهاي پژوهش استفاده  براي اندازه)TOLF( زمان و فرصت یادگیري

 سلسله با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیرينتایج تحلیل مسیر . گردید

آموزان هم در انجام محاسبات و هم در حل  عملکرد دانشکه مراتبی نشان داد

ل ریاضی از طریق فرصت و زمان یادگیري توسط تجربه و تحصیالت معلم یمسا

اي در دیگر فرصت و زمان یادگیري نقش واسطهعبارت به.نی شده اندبیپیش

   .آموزان داردهاي معلم با عملکرد ریاضی دانشویژگی ارتباط بین 
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 Abstract
One of the basic aims of elementary education is math 
learning. Historically math researchers have consistently 
advocated specific classroom practices as substantial 
influences in instruction and learning. The purpose of present 
study was to investigate the relationship between teacher’s 
academic education and experiences, teacher’s quality of 
teaching, time and opportunity of learning and students’ 
ability of calculation and problem solving. The sample 
consisted of 650 fourth and fifth grade elementary school 
students (320 girls and 330 boys) that were selected through 
randomized cluster sampling method. The measuring 
instruments were quality of teaching scale, time and 
opportunity of learning form, a researcher made mathematics 
achievement test (including problem solving and calculation 
questions). The validity and reliability of all these instruments 
were confirmed. The results revealed a significant difference 
between students’ ability of problem solving and students’ 
ability of calculation. Also results showed teacher’s academic 
education and experiences significantly predicted students’ 
ability of calculation and problem solving through time and 
opportunity of learning.

Keyword: problem solving, quality of teaching, opportunity 
for learning, time for learning
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  مقدمه

 ارس جایگاه وکه در مداست از جمله دروسی ریاضیات 

پردازان و کنون نظریه از گذشته تا. دارداهمیت خاصی 

 یادگیري ریاضی و عوامل اثرگذار مینهپژوهشگران متعددي در ز

در طول تاریخ، . اندپردازي و مطالعه پرداختهبر آن، به نظریه

 یاضی و علوم در تدریس و یادگیري ر آموزشنتایج مطالعات

براي فهم تفکر، یادگیري و تدریس . اندداشته اثرگذاري اساسی

 در برنامه درسی ریاضی، گرا پیشرفتریاضی و نیز تغییرات 

 و تحقیقات در  اصالح برنامه درسی، آموزش کالسیترکیبی از

). 2002 لمنت،ک( آموزش ریاضی الزم است  یادگیري وزمینه

توان به سه طبقه اکثر کارهاي انجام شده در زمینه ریاضی را می

     ی آموزشیحاالسی، تحقیقات آموزشی و  طرآموزش ک

کنند همه افرادي که در این سه حوزه کار می .بندي کردطبقه

 بهبود آموزش و هدف آن وی هستند هدف مشترکداراي 

معلمان براي در حوزه آموزش کالسی  . استیادگیري ریاضی

 در حیطه تحقیقات آموزان، دانشافزایش توان یادگیري

 ن براي درك و فهم بیشتر یادگیري و آموزش محققاآموزشی،

 مواد  و بهبود طراحان آموزشی براي رشد باالخره، وریاضی

  . )2005ماگیدسون، ( کنند مفید تالش میآموزشی

اگرچه محققان، معلمان و طراحان آموزشی هر یک جداگانه 

. اند وابسته به دیگري به شدتکنند اما هر کدام  میفعالیت

 هستند به  انآموزانش تفکر دانش رشد جهمعلمانی که متو

  بهتریادگیريپردازند که موجب  میجدیدي راهبردهاي 

 که می دانند ریزانی ن و برنامهطراحا. شود میآموزان  دانش

گیرند احتماال بیشتر آموزان ریاضی را یاد می چگونه دانش

آموزان کنند که به یادگیري دانش موضوعاتی را انتخاب می

 کالس را  هپیچیدنقش مهم و محققانی که  .دکن میکمک 

 که .روندمتفاوت می نو و  دنبال سواالت پژوهشیشناسند به می

 شایانی  کمک در بهبود آموزش ریاضیپاسخ آنها به معلمان

بنابراین انجام هرگونه پژوهش در ). 2005ماگیدسون، ( کند می

اي تواند ابزاري بر میآموزان  یادگیري ریاضی دانش زمینه

تر طراحان  تدریس بهتر معلمان و راهنمایی براي طراحی دقیق

  .درسی باشد

 :جمله  ازاستهاي مختلفی ریاضیات داراي جنبه

و استفاده از  4، حل مساله 3، عدد نویسی2، شمارش1محاسبات

                                                          

2.

کودکان ممکن است در یادگیري هر یک از . ي مختلفهاراهبرد

). 1386خوشبخت، البرزي و (ها دچار مشکل شوند این حوزه

تواند ارزش خاص  علمی می بنابراین بررسی هر کدام به شیوه

 محاسبات و حل  در پژوهش حاضر دو جنبه. خود را داشته باشد

در برنامه . گرفته استمساله در ریاضی مورد بررسی قرار 

ریاضیات شامل انجام  تحصیلی مدارس ابتدایی معموال

براي قسمت .  استهندسه و حل مسالهقضایاي محاسبات، 

عمل اصلی   درك عدد و عددنویسی و انجام چهار،محاسبات

البرزي و خوشبخت،  (الزم استضرب و تقسیم  جمع، تفریق،

، به یبه همین معنرا  هم محاسبات  حاضر پژوهش.)1386

  .لحاظ اهمیتی که دارد مورد توجه قرار داده است

  بودهلهحل مسااز دیگر موضوعات مهم در ریاضیات توانایی 

درنظر گرفته شده  متغیرهاي این پژوهش به عنوان یکی از

     طور مداوم با مشکل حوزه مطالعات ریاضیات به. است

اله به موقعیتی مس. رو بوده استهسازي حل مساله روبمفهوم

، ولی روش خواهان چیزي استشود که در آن فرد گفته می

 یست،یایدام و کوریس، س( دانددستیابی مستقیم به آن را نمی

 مراحل متنوعی را  متخصصان مختلف براي حل مساله، .)1381

روي چهار مرحله براي حل ) 1976(پولیا از جمله . اندذکر کرده

 ،درك و فهم مساله )1این مراحل شامل . شودمساله متمرکز می

امتحان کردن ) 4 ، وراه حل ياجرا) 3 ،طراحی راه حل )2

 کرتديافل و ش و ور)1985(لد شونف. است درستی راه حل

وجه . اندبه مراحل مشابهی اشاره کرده نیز تقریبا) 1997(

   در حل مساله  این نظرات آن است که مشترك همه

تر از  متفاوت و پیچیده،شدهکار گرفته هاي ذهنی بهتوانمندي

 بنابراین .آیندهایی است که در محاسبات به کار میتوانایی

.  متفاوت باشدتواند  میزان در این دو حوزهآموعملکرد دانش

 عوامل مرتبط با تدریس ارتباطپژوهش حاضر به دنبال یافتن 

 توانایی انجام محاسبات و حل مساله بامعلم، به طور جداگانه، 

  .در دانش آموزان ابتدایی است

در مطالعات مربوط به حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی 

به خوبی آموزان  دانشتایج تحصیلی  و ن معلمتدریس بین رابطه

 پیشرفت ،تدریسخوب کیفیت پیامد  .نشان داده شده است

 زمانی طوالنیتواند براي  که می استکودك در تحصیل

 بورشینال، کلیفورد، کولکین و  فینبرگ،-پیسنر( تاثیرگذار باشد

                                                                                    

4.
3. numeration 1. calculation

problem solving  counting
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 یک هدف مهم 1گیري کیفیت تدریساندازه. )2001 همکاران،

پژوهش در . دشو نیز میسر میتعریف دقیق آن که با انجاماست، 

 که در بهبود  راهایی ویژگیامکان شناخت ، کیفیت تدریسمورد

ها  این ویژگی .سازد میمیسر  را هستنداثرگذارنتایج تحصیلی 

 شاگرد و شاگرد، ،2تواند شامل تعامالت بین معلم و شاگردمی

برخی  در البته. باشد و طراحی و اجراي تدریس  تدریسمحتواي

 در مدارس ابتدایی و پیش از دبستان، روي اارزیابی ها خصوص

کیلدي و (  تاکید شده استبراي تدریس هم 3زمان صرف شده

قان کیفیت تدریس براي کودکان  برخی از محق.)2009 کینزي،

 با ،دبستانی و دبستانی را در تعامالت بین معلم و شاگردپیش

اسیت به نیازهاي کودکان، توجه به مقدار و تناسب حمایت، حس

 که معلم به درس 4 و زمان و فرصتیو بازخورد در کالس درس

 .)2008  الپارو و هامر،پیانتا، (کنندتعریف می دهد اختصاص می

. استآموزان بسیار موثر  تدریس معلم در یادگیري دانش شیوه

آموز مقطع  دانش158در پژوهشی که بر روي ) 2011(نیکولتا 

 استفاده از  زمانی که معلم از شیوه دریافت جام داد،انابتدایی 

جهت اله هاي حل مسبرگه و 6ي شناختی ، نقشه5نمودارشناختی

 افزایش دریافت و حساسیت نسبت به اطالعات جدید در 

 .یابدکند، یادگیري ریاضی افزایش میآموزان استفاده میدانش

جه شدند  خود متو  طی مطالعه نیز)2011 ( آندریسن و براتن

 به هاي مختلف  شیوهبامطالب را که وقتی معلم در تدریس خود 

ارتباط با اطالعات قبلی دانش (کند   مرتبط میزندگی کودکان

 ،کنده میی نسبت به زمانی که به سادگی درس را ارا)آموزان

   . یابد آموزان افزایش مییادگیري دانش

هش در از طریق تحلیل نتایج هزاران پژو) 1984( والبرگ

آموز و نیز چندین  مربوط به دانشعاملاین زمینه، چندین 

 آموزان موثر در یادگیري دانشکهعامل مربوط به تدریس 

برخی از عوامل مربوط به تدریس شامل . دست آورد بههستند را

بازخورد مناسب، یادگیري مشارکتی، تقویت و تدریس انطباقی 

 عامل اساسی را ده )1989(کریستنسون، سلدیک و تورلو  .بود

از .  مشخص ساختندهستند راآموزان مهم که براي همه دانش

 ، اختصاص مناسب زمان برايفرصت یادگیري :جمله این عوامل

 تدریس مناسب هاي تکنیکوهاي مربوط به درس انجام فعالیت

                                                          
1. quality of teaching
2. interaction between teacher and student
3. learning time
4. learning opportunity 
5. cognitive chart
6. cognitive map

 سازي در تدریسح و روشنوآنان متذکر شدند که وض. است

 در مطالعه .دنآموزان را باال ببرتواند پیشرفت تحصیلی دانش  می

اجزاي سیستم محیط ) 2001(وزا و همکاران ک اسپیاي دیگر

وشنی و ر ي سیستم،در بین این اجزا. تدریس را تحلیل کردند

فرصت و زمان ایجاد نتظارات معلم، اه تدریس، یوضوح ارا

اسپیکوزا، سلدیک، لمکویل،  (از اهم موضوعات بودمناسب 

 کندبیان می )2003(  لیکین.)2001، کوسیولک و همکاران

توانمند در ریاضی حاکی از آن  آموزان  مصاحبه با دانشنتایج

  مشاهده ومعلمان عملکرد حل مساله آنها را که وقتی است

   انتظارات از یی از باالداراي سطح ، یعنیکنند تحلیل می

       ل ی براي حل مساآموزان دانش، هستندآموزاندانش

 خود   نوبهچنین انتظاراتی به کهشوند، تشویق مینگیزبراچالش

اثیر  معلم ت  روزانه عنوان یک عامل مهم در طرح درسبه

  .گذارد یم

 مربوط به  دیگر نیز از جمله عواملزمان و فرصت یادگیري

 سال گذشته تا کنون، برخی از 50در  طول  .استتدریس معلم 

اي پیشرفت هاي آموزشی برمتخصصان اعتقاد دارند فرصت

           میدت،شا( است  اساسینیازآموزان یک پیشدانش

ترین دلیل  مهم )2001 ،نایت،هوآنگ، وانگ و همکارانمک

شامل  هاي پیشرفت تحصیلیچنین بیانی این است که آزمون

اصی قرار خ مفاهیم  وها  واقعیت هایی است که در حوزه گویه

حل به وزه خاص بتوانند آموزان در آن ح که دانشنآبراي . دارد

هاي گو باشند، باید فرصت  یا به تمرینات پاسخبپردازندمساله 

مناسب و متنوعی براي یادگیري و به کارگیري این حقایق، 

. تجربه کنندن تحصیل امفاهیم و شیوه هاي انجام کار را در دور

هاي مناسب کردن فرصتنظران فراهمبنابراین از دید این صاحب

   محسوب موفق یري یکی از شروط الزم تدریس براي یادگ

هاي یادگیري که البته در مدل. )2006جونز و بیرنز، ( شودمی

شرط الزم براي هاي یادگیري به عنوان پیش در آن از فرصت

آموزان کنند دو عنصر رضایت و توانمندي دانشیادگیري یاد می

 رنداشم مهم میبسیار شده راصت فراهمرگیري از فبراي بهره

ماسی . )2002 ؛ کرنو، کورونباخ و کوپر مینتز،2003بیرنز، (

آموزان دوره در طی پژوهشی که بر روي دانش) 2008(

راهنمایی انجام داد به این نتیجه رسید که هر چقدر زمان 

آموزان و یري دانش میزان یادگداده شودآموزش ریاضی افزایش 

 ، ساخت که این اثرالبته وي مشخص. یابد میکیفیت آن بهبود

 درنظر گرفته کیفیت همراه  بهکه زمانزمانی برجسته است 
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هاي مذکور زمان به عنوان مدت زمانی  در پژوهش. باشدشده

ها و  یابد و فرصت به تعداد تمرینکه به تدریس اختصاص می

دهند، در نظر گرفته شده  ن انجام میاآموز هایی که دانش تکلیف

 بررسی مدل اثربخشی آموزشی در در) 1387(  خوشبخت.است

مدارس ابتدایی به تاثیر مهم کیفیت تدریس در یادگیري ریاضی 

اما متغیرهاي زمان و . یافتو نگرش نسبت به یادگیري دست

فرصت یادگیري در این مدل نقشی را به عهده نداشتند که این 

رو از این. یافته مخالف با نتایج مطالعات در کشورهاي دیگر است

بندي کردن یادگیري ریاضی به یادگیري  هش حاضر با طبقهپژو

حل مساله و انجام محاسبات، و بررسی رابطه زمان و فرصت 

تر از این  آوردن منظري روشندستیادگیري با آنها در جهت به

  . کندتالش میها  عدم تطابق یافته

کیفیت (مرور مطالب باال نشان داد که تدریس معلم 

آموزان در  عملکرد دانش بر )ت یادگیريتدریس، زمان و فرص

 تاثیرتحت نیز خود، دریس معلمت.  موثر استدرس ریاضی

هاي معلم یکی از  معموال ویژگی.گیردقرار میعوامل دیگر 

 بر پیشرفت پیامد آن و  بودهعوامل اثرگذار بر تدریس

اند که بهترین  محققان نشان داده. موثر استآموزان  دانش

 بهترین معلمان معموال. ها نیستندترین آن ا تجربه بمعلمان لزوما

تدریس خود دارند، نسبت به  در اشتیاق و حرارت فراوان

، آموزان حساس هستند، روابط مثبتشتک دان پیشرفت تک

  .)2010اي اس آر سی، ( انگیزش باال و تعهد زیاد دارند

در مطالعه خود بر روي معلمان ژاپنی ) 2010(همچنین الیوت 

بودن  متخصص،هاي معلماناتماال دریافت که از بین ویژگیو گو

.  شان در کالس درس داردبودناي در موثرآنان نقش عمده

داد که  نشان)1388(مطالعه اکبري و مراد خانی نیز نتایج 

در مقایسه ) با بیش از سه سال سابقه تدریس(تجربه علمان بام

دکارآمدي باالتري در طور معنادار از خوتجربه بهبا معلمان کم

 آموزان، اداره کالس، و هاي کلی مشارکت دانشزمینه

بنابراین مطالعات نشان . هاي آموزشی برخوردار بودنداستراتژي

هایی مانند تحصیالت و سابقه کاري معلم بر دهد که ویژگیمی

  .تدریس وي موثر است

   تدریس، زمان و فرصت کیفیت با توجه به موارد باال

 تدریس معلم است که   زیرمجموعهشده براي یادگیريفراهم

هاي معلم و تاثیرگذار بر عملکرد ریاضی تواند متاثر از ویژگیمی

رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش از این .آموزان باشددانش

تدریس در یادگیري ریاضی  به بررسی مدلی پرداخت که در آن 

 و کیفیت يزمان یادگیر، فرصت یادگیري ايواسطهنقش 

 در قدرت ) با دو بعد وضوح تدریس و رفتار معلم(تدریس 

تحصیالت و سابقه کاري (معلم هاي ویژگیکنندگی بینیپیش

ل ریاضی یبراي یادگیري انجام محاسبات و حل مسا) معلم

 مدل پژوهش 1شکل .  مورد تحلیل قرار گرفتآموزان دانش

  .دهدحاضر را نشان می

  

  

  

  

  

  

  1شکل 

  یر مدل پژوهشمس

  

از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی الگوي رابطه تدریس 

معلم با عملکرد ریاضی دانش آموزان، به طور جداگانه در دو 

توانمندي انجام محاسبات و حل مساله با توجه به تحصیالت و 

  ه حاضر دو مدل یکی با متغیر ، در مطالع بودسابقه معلم

 حل مساله ري با متغیر درون زادزاد انجام محاسبات و دیگدرون

مدل پژوهش، بنابراین با توجه به  .گرفتمورد بررسی قرار

  :تحقیق حاضر در صدد پاسخ گویی به سواالت زیر است

تحصیالت معلم                       

  هايویژگی

معلم                                         

             سابقه معلم

  

                               تدریس     وضوح کیفیت تدریس               

  تدریس معلم    

 فرصت یادگیري                                                         

  یادگیري  زمان                   

       

رفتارمعلم

                 انجام محاسبات   

  عملکرد ریاضی

  ل     ی               حل مسا
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آ یا بین توانایی انجام محاسبات و توانایی حل مساله در ) 1

  آموزان تفاوت معنادار وجود دارد؟دانش

طور معنادار به) رون زادمتغیرهاي ب(هاي معلم آیا ویژگی) 2

  کند؟بینی میرا پیش) واسطهمتغیرهاي ( تدریس معلم

 واسطه بودن با )تحصیالت و تجربه (هاي معلمآیا ویژگی) 3

بینی معنادار توانایی انجام هاي تدریس معلم به پیشویژگی

  پردازد؟محاسبات می

 واسطه بودنبا ) تحصیالت و تجربه( هاي معلم آیا ویژگی)4

بینی معنادار توانایی حل هاي تدریس معلم به پیشژگیوی

  پردازد؟مساله  می

  روش

جامعه آماري  : و روش اجراي پژوهشنمونه  آماري،جامعه

آموزان کالس چهارم و پنجم پژوهش حاضر شامل تمام دانش

آموز کالس چهارم و  دانش650 تعداد. ابتدایی شهر شیراز بود

   دادند که به شیوه  تشکیل می نمونه پژوهش راپنجم ابتدایی

ین صورت که از اهب. نتخاب شدندااي   تصادفی خوشهگیري نمونه

یک (رورش شیراز، هر ناحیه دو مدرسه چهار ناحیه آموزش و پ

 تصادفی و از هر  به شیوه) مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه

 که در .برگزیده شدند پنجم هاي چهارم و تمام کالسمدرسه 

 330 دختر و 320 (هاي انتخابیآموزان کالسهمه دانشنهایت 

  .دادند نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می،)پسر

  : سنجشابزار

 کیفیت  مقیاس:)QTS( مقیاس کیفیت تدریس معلم

ه ساخته شد) 2000( و همکاران توسط کریاکیدز 1تدریس معلم

  لیکرتطیفبر اساس  گویه است که پاسخ هر گویه 15و داراي 

  تنظیم شده استاز کامال موافقم تا کامال مخالفم درجه ايچهار

دو این ابزار داراي . )2000بل و گاگاتاسیس، کریا کیدز، کمپ(

.  است) گویه6(و رفتار معلم )  گویه9( بعد وضوح تدریس

اي این مقیاس را از طریق  ابتدا روایی سازه)1387( خوشبخت

 از نظر متخصصان ترجمه و انطباق فرهنگی آن و نیز استفاده

هر  و سپس از همبستگی نمره هر گویه با نمره هدست آوردبه

 و نیز همبستگی نمرات ابعاد با یکدیگر و نمره کل، روایی بعد

نشانگر روایی مناسب آن  و نتایج، آن را مورد بررسی قرار داد

 در پژوهش حاضر نیز پایایی به شیوه آلفاي کرنباخ محاسبه .بود

ترتیب براي ابعاد وضوح تدریس و رفتار  بهشد که این ضریب

  .دست آمد به81/0 و 75/0معلم 

                                                          
1. Quality of Teaching Scale (QTS)

      ، یادگیريزمانمقیاس در  :زمان یادگیريمقیاس 

کل ساعاتی که به این صورت انجام شد که گیري زمان بهاندازه

 در برنامه تحصیلی ، در مدت یک ماه،تدریس درس ریاضی

هر دلیل به  دیگر که بهاختصاص داده شده با احتساب ساعاتی 

کسر تعداد دفعاتی این درس اختصاص داده شده است ضمن 

 به هر دلیلی تعطیل شده و یا به دروس دیگر که کالس ریاضی

محقق هر هفته با . ، محاسبه گردیداختصاص داده شده است

 .رجوع به دفتر کالسی و پرسش از معلم این زمان را تعیین کرد

و ) 2005(بر اساس مطالعات کریاکیدز گیري  اندازه این شیوه

  . انجام گرفت)2004(و همکاران  یانگ

تعداد  ،مقیاس فرصت یادگیريدر  :فرصت یادگیريمقیاس 

کند و سپس توسط معلم مورد تکالیف خانه که معلم تعیین می

 حل شده باشند، به اضافه تعداد لی مساگیرد کهبررسی قرار می

آموزان کار  در کالس با دانشهایی که در حین تدریس وتمرین

محقق با . شود، در مدت یک ماه، شاخصی از این متغیر بودمی

این روش . کردگیري پرسش از معلمان این متغیر را اندازه

 کریاکیدز ،)2004(گیري در کار یانگ و همکاران اندازه

  .کار رفته است  نیز به)1387( و خوشبخت )2005(

 جهت اندازه گیري یادگیري :آزمون محقق ساخته ریاضی

 این .ساخته استفاده شدآموزان از آزمون محققریاضی در دانش

آزمون بر اساس جدول هدف و محتواي کتب ریاضی کالس 

  سوال ریاضی 36براین اساس ابتدا .  ساخته شدمچهارم و پنج

 چندین از طرح گردید و سپس)  محاسبه21 مساله و 15( 

استه شد نظر خود را در مورد کارشناس ابتدایی خومعلم 

یکی از سواالت به دلیل اشکال در تنه سوال . سواالت بیان کنند

 اي سوال چهارگزینه35 شامل این آزموندر نهایت  .دشحذف 

 قابل ذکر است که در .شد  نهایی) محاسبه21 مساله و 14(

ل حداکثر تالش صورت گرفت که سواالت شبیه یطرح مسا

هاي کالسی و یا امتحانات اب، تمریننمونه هایی که در کت

ل، یهاي مسا از جمع پاسخ.معمول مدارس موجود است، نباشد

اي هاي سواالت محاسبهبعد حل مساله ریاضی و از جمع پاسخ

 بررسی  براي.گیري شدندبعد انجام محاسبات ریاضی اندازه

پایایی آزمون، از شیوه تنصیف با تصحیح اسپیرمن براون 

  .دست آمد به78/0 که ضریب پایایی به این شیوهاستفاده شد 

کار نیز به) 1387(ي این ابزارها در پژوهش خوشبخت  کلیه

هاي وابسته براي براي گروه tآزمون آماري  .گرفته شده است

آموزان در حل مساله و انجام دادن تفاوت عملکرد دانشنشان



  و لطیفیانخوشبخت   90/90

 مسیرشیوه آماري تحلیل همچنین . کار گرفته شدمحاسبات به

 با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیري سلسله مراتبی

 در این  پیشنهادي براي بررسی مدل) 1986 بارون و کنی،(

  . قرار گرفت استفاده مورد پژوهش 

   هاي این پژوهش در مدت یک ماه جمع آوري شد  داده

 اول مقیاس کیفیت تدریس و آزمون  این صورت که در جلسهبه

آموزان تکمیل گردید، نیز با ضی توسط دانشساخته ریامحقق

 کار و  یک پرسش از معلمان  درخواست شد تا میزان سابقه

سپس به مدت چهار هفته، . تحصیالت خود را مشخص نمایند

کرد و متغیرهاي  آخر هر هفته محقق به مدارس مراجعه می

نوع طرح . زمان یادگیري و فرصت یادگیري را جمع آوري نمود

 ر همبستگی است که آزمون آماري تی براي پژوهش حاض

آموزان دادن تفاوت عملکرد دانشهاي وابسته براي نشانگروه

همچنین از . شدکار گرفتهدر حل مساله و انجام محاسبات به

با استفاده از آزمون رگرسیون چند شیوه آماري تحلیل مسیر 

براي بررسی )  1986بارون و کنی، ( متغیري سلسله مراتبی

  .دلی که در این پژوهش ارایه شد، استفاده گردیدم

  یافته ها

  مقایسه عملکرد ) نتایج این مطالعه در دو بخش الف

بررسی مدل ) آموزان در حل مساله و انجام محاسبات و بدانش

  .دشوه مییپژوهش ارا

مقایسه عملکرد دانش آموزان در حل مساله و انجام ) الف

آیا بین توانایی  "ل پژوهشجهت پاسخ به سوال او: محاسبات

آموزان تفاوت انجام محاسبات و توانایی حل مساله در دانش

 استفاده وابستههاي براي گروه t از آزمون "معنادار وجود دارد؟

  . آورده شده است1نتایج در جدول شماره . گردید

  

  1جدول 

  مقایسه میانگین حل مساله و انجام محاسبات

tمقدار                                        انحراف استاندارد                                       میانگین                                                      متغیر

  8/3                                             6/6                                           حل مساله   
                                                                                                                                                                                                                                     **         2/33  

                     6/3                                            6/10                                        محاسبات     

01/ 0p <**  

    بین عملکرد دهد همانطور که جدول باال نشان می

آموزان در حل مساله و عملکرد آنها در انجام محاسبات دانش

ین معنا اهب). p > 01/0 و t = 2/23(تفاوت معنادار وجود دارد 

به صورت معنادار از  آموزان در انجام محاسباتد دانشعملکرکه 

این  با توجه به .باالتر بوده است عملکرد آنان در حل مساله

ها به بررسی نقش تفاوت معنادار، مرحله بعدي تحلیل داده

ساختاري الگوي این پژوهش به طور جداگانه در حل مساله و 

  .پردازدآموزان میسبات دانشانجام محا

در این پژوهش پس از تهیه ماتریس : بررسی مدل پژوهش) ب

همبستگی، با هدف انجام تحلیل مسیر و با توجه به مراحل 

براي تعیین نقش متغیرها در مدل، ) 1986( بارون و کنی 

چندین رگرسیون چندمتغیري سلسله مراتبی همزمان انجام 

العه حاضر دو مدل، مدل اول با قابل ذکر است در مط. گرفت

زاد انجام محاسبات ریاضی و مدل دوم با متغیر متغیر درون

ماتریس همبستگی . ل ریاضی بررسی شدندیزاد حل مسادرون

 . نشان داده شده است2متغیرهاي مدل در جدول 
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  2جدول 

  هاي معلم، تدریس و عملکرد ریاضیویژگی ضرایب همبستگی ماتریس

  8  7  6  5  4  3  2  1    متغیر

      1  تحصیالت معلم-1

  1  -33/0**  سابقه کار معلم-2

  

    1  -1/0*  -02/0  وضوح تدریس-3

  1  0 /55**  -0/ 07  -01/0  رفتارمعلم-4

  

    1  1/0*  04/0  07/0  -26/0**  زمان یادگیري-5

    1  -06/0  07/0  -01/0  16/0**  35/0**  فرصت یادگیري-6

    1  21/0**  -03/0  1/0*  1/0*  11/0**  13/0**  انجام محاسبات-7

  1  62/0**  2/0**  03/0  1/0*  1/0*  08/0  2/0**  حل مساله-8

01/ 0p<**    , 05/ 0p<*  

جهت بررسی مسیرهاي مستقیم و غیر مستقیم در هر دو 

  : مدل به ترتیب مراحل زیر انجام گرفت

تحصیالت ( زادکنندگی متغیرهاي برونبینیقدرت پیش) 1

زمان، فرصت و  (واسطه براي متغیرهاي )معلم و سابقه کار معلم

آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیري همزمان : )کیفیت تدریس

کنندگی متغیرهاي تحصیالت بینیدادن قدرت پیشبراي نشان

، زمان یادگیري، یادگیريمعلم و سابقه کار معلم براي فرصت 

. کار برده شدبه) وضوح تدریس و رفتار معلم(  کیفیت تدریس

  . نشان داده شده است3ر جدول نتایج د

  

  3جدول 

  تحصیالت معلم و سابقه کار معلم روي کیفیت تدریس، زمان و فرصتنتایج رگرسیون  

  زمان یادگیريفرصت یادگیريرفتار معلموضوح تدریسمتغیر

R  2R  β  R  2R  β  R  2R  β  R  2R  β    

  تحصیالت معلم

سابقه کار معلم

05/0003/004/0-  

04/0-

12/0  01/0**08/0-  

**11/0-

49/024/0**42/0  

**27/0

26/007/0  **26/0-  

00/0-

01/ 0p< **       ,05/0p<*  

  

 تحـصیالت   ،شـود طور که در جدول باال مالحظـه مـی        همان

ــه                     صــــورت معنــــادار و منفــــی رفتــــار معلــــم  معلــــم بــ

)01/0 < p  ،08/0-=  β( صورت مثبت فرصت تدریس   ، به)01/0 

< p  ،42/0=  β (        و به صورت منفی زمان یادگیري را پیش بینی 

)01/0 < p، 26/0-=  β(  عبـارت دیگـر هرچقـدر       به .، کرده است

ــدریس     ــام ت ــارش در هنگ ــد رفت ــاالتر باش ــم ب ــصیالت معل  تح

آمـوزان  هایی که در ریاضیات بـا دانـش       تر، تعداد تمرین  نامناسب

ریس ریاضـی در  کند بیشتر و مدت زمـانی را کـه بـه تـد    کار می 

 همچنـین سـابقه کـار    .شـود دهد کمتر مـی کالس اختصاص می 

ــه                      صــــورت معنــــادار و منفــــی رفتــــار معلــــم  معلــــم بــ

)01/0 < p  ،11/0- = β (        و به صورت مثبـت فرصـت یـادگیري 

)01/0 < p  ،27/0=  β(   ایـن نتیجـه    .بینی کرده اسـت   ، را پیش 

ري معلـم بیـشتر باشـد رفتـار         کند که هرقدر تجربه کـا     بیان می 

هایی که در ریاضیات     تر و تعداد تمرین      نامناسب  او هنگام تدریس 

  . کند، بیشتر استآموزان کار می با دانش

  زاد و برونواسطهزاد روي متغیر نتایج رگرسیون متغیر درون) 2
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 روي متغیرهاي انجام محاسبات ریاضیرگرسیون ) 2-1

کیفیت تدریس، تحصیالت ، زمان یادگیري، یادگیريفرصت 

آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیري : معلم و سابقه کار معلم

کنندگی بینیدادن قدرت پیشمراتبی براي نشانسلسله

با (، کیفیت تدریس زمان یادگیري، یادگیريفرصت متغیرهاي 

، تحصیالت معلم و سابقه )دو بعد وضوح تدریس و رفتار معلم

نتایج در . کار برده شد ریاضی بهتانجام محاسبابراي کار معلم 

  . نشان داده شده است4جدول 

  

  4جدول 

  ، کیفیت تدریس ، تحصیالت معلم و سابقه کار معلمزمان یادگیري،یادگیريفرصت   رويانجام محاسبات ریاضینتایج رگرسیون  متغیر درون زاد 

                                                                                                01/0p <**

  

 انجام محاسبات شود مالحظه می4طور که در جدول همان

        یادگیريبه صورت معنادار توسط متغیرهاي فرصت 

)01/0 < p ،20/0=  β( زمان یادگیري، و                     

)01/0 < p ،21/0=  β (عبارت دیگر با  به.بینی شده استپیش

آموزان در انجام ان یادگیري، عملکرد دانشمافزایش فرصت و ز

 در نهایت مدل مورد پژوهش با .شود محاسبات ریاضی بهتر می

 نشان داده شده 2 در شکل انجام محاسباتزاد متغیر درون

  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  2شکل 

  انجام محاسبات ریاضیزاد مسیر مدل با متغیر درون

  

  تحصیالت و سابقهدهد طور که شکل باال نشان می همان

   ري به ـت و زمان یادگیـق فرصـریـم از طـعلـکاري م

  .ردازدـپآموزان میشـات در دانـحاسبـام مـجـنی انـبیشـیـپ

ل ریاضی روي متغیرهاي فرصت یرگرسیون حل مسا) 2-2

دریس، تحصیالت معلم و ، کیفیت تزمان یادگیري، یادگیري

    آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیري : سابقه کار معلم

کنندگی بینیدادن قدرت پیشمراتبی براي نشانسلسله

با (، کیفیت تدریس زمان یادگیري، یادگیريمتغیرهاي فرصت 

، تحصیالت معلم و سابقه )دریس و رفتار معلمتدو بعد وضوح 

  R                                        2R                                                          β                            متغیر

  تحصیالت معلم

  سابقه کار معلم

  وضوح تدریس

  رفتار معلم

  یادگیريفرصت 

زمان یادگیري

  

  

       28/0                        08/0

07/0-  

03/0-  

04/0  

05/0  

**20/0  
**21/0

  تحصیالت معلم

  سابقه کار معلم

  وضوح تدریس

  ریاضی محاسبات انجام

  فرصت یادگیري

  زمان یادگیري

**27/0  

**42/0  

**26/0-  

**08/0-  

**20/0  

**21/0  

  رفتار معلم

**11/0-  
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  .شده است نشان داده5جدول نتایج در . کار برده شدبهل ریاضی یکار معلم براي حل مسا

  

  5جدول 

  ، کیفیت تدریس، تحصیالت معلم و سابقه کار معلمزمان یادگیري،یادگیريفرصت   رويل ریاضیینتایج رگرسیون  متغیر درون زاد حل مسا

01/ 0p< **         , 05/ 0p<*  

  

ل ی حل مساشود مالحظه می5طور که در جدول همان

 یادگیريصورت معنادار توسط متغیرهاي فرصت ریاضی به

)01/0 < p ،20/0=  β( زمان یادگیري، و) 01/0 < p ،34/0 = 

β (ین معنا که با افزایش فرصت و زمان اهب.  شده استبینیپیش

ل ریاضی بهتر یآموزان در حل مسایادگیري، عملکرد دانش

زاد حل در نهایت مدل مورد پژوهش با متغیر درون. شود می

  . نشان داده شده است3ل در شکل یمسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2شکل 

  اضیریل یحل مسادیاگرام مسیر مدل با متغیر درون زاد انجام 

  

 کاري معلم  دهد که تحصیالت و سابقه نشان می2شکل  

ل یبینی حل مسااز طریق فرصت و زمان یادگیري به پیش

س و رفتار یوضوح تدر. آموزان پرداخته استریاضی در دانش

     ل ریاضی در یکنندگی براي حل مسابینیمعلم قدرت پیش

  .اند آموزان را نداشتهدانش

  

  

  

  

  R  2R  Βمتغیر

  تحصیالت معلم

  سابقه کار معلم

  وضوح تدریس

  رفتار معلم

  یادگیريفرصت 

زمان یادگیري

  

  

34/0

  

  

12/0

02/0-  

13/0-  

01/0  

06/0  
**20/0  
**34/0

  تحصیالت معلم

  سابقه کار معلم

  وضوح تدریس

  ل ریاضییمساحل 

  رصت یادگیريف

  زمان یادگیري

**
27/0  

**
42/0  

**
26/0-  

**
08/0-  

**
20/0  

**
34/0  

  رفتار معلم

**
11/0-  
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  بحث

ي این پژوهش در سه بخش به قرار زیر مورد بحث و هایافته

) بررسی مدل انجام محاسبات، ب) الف. بررسی قرار می گیرد

مقایسه مدل انجام محاسبات با ) بررسی مدل حل مساله، و ج

  .مدل حل مساله

 در این بخش مسیر متغیر : مدل انجام محاسبات) الف

زاد و نقش درون  بهمیانجی، مسیر متغیرهاي میانجیبه زاد برون

مسیر ) 1 .گیردهاي میانجی مورد بحث قرار میاي متغیرواسطه

 نشان 2طور که در شکل همان :زاد به متغیر میانجیمتغیر برون

فرصت بینی رفتار معلم،  تحصیالت معلم به پیشداده شد

 پرداخته است و براي وضوح تدریس زمان یادگیري و یادگیري

 نیز  سابقه کار معلم، . شته استکنندگی ندابینیقدرت پیش

فرصت صورت مثبت منفی رفتار معلم و به صورت معنادار وبه

 واقع معلمانی که تحصیالت رد. کندبینی می را پیشیادگیري

  هاي بیشتري به  دارند تعداد تمرینباالتر و تجربه بیشتر

وش تدریس خود را با توجه و ر) فرصت( دهندآموزان میدانش

آموزان د، به دانشندهآموزان تغییر نمییادگیري دانشبه سطح 

د در مورد درس اظهار نظر کنند و عالقمند به ندهاجازه نمی

توضیح چندباره درس براي رسیدن به درك و فهم مطلوب 

 همچنین معلمین داراي ).رفتار معلم( آموزان نیستنددانش

صاص مدت زمان کمتري را به درس ریاضی اختتحصیالت باالتر 

 اگرچه مانند مطالعه الیوت هااین یافته ).زمان( دهندمی

دهد  با تدریس وي را نشان می رابطه تحصیالت معلم) 2010(

در پژوهش . ت استو رابطه برعکس نتایج مطالعه الیناما ای

     رفتار کالسی ، داراي تحصیالت باالترینحاضر معلم

تاثیر سابقه معلم  نیز نتایج مربوط به .تري را دارندمطلوبنا

و ناهمسو با ) 2010(ي اس آر سی ه اهمسو با نتیجه مطالع

شاید دلیل این . است) 1388(مطالعه اکبري و مرادخانی 

موضوع این باشد که در مدارس ما آنچه بیشتر از رفتار و 

و یا (آموزان در امتحانات ، عملکرد دانشتدریس معلم مهم است

ونه م تیز هوشان و ن مدارس ورودي امتحانات،در کالس پنجم

 معلمین بیشترین اهتمام خود را بر  شایدبنابراین. است) دولتی

 تمرین و ه مسلماکدهند آموزان قرار میافزایش نمره دانش

 و از رفتار و تدریس خود تواند نمره را افزایش دهدممارست می

  .شوندغافل می

 2کل طور که شهمان :مسیر متغیر میانجی به درون زاد) 2

 زمان یادگیري، فرصت و واسطهدهد از بین متغیرهاي نشان می

. اندکننده معنادار و مثبت براي انجام محاسبات بودهبینیپیش

  هایی که عبارت دیگر هر چقدر تعداد تکالیف و تمرینبه

کنند و نیز مدت زمانی که به تدریس آموزان حل میدانش

یابد، توانمندي انجام ی افزایش مشودداده میریاضی اختصاص 

 یافته همسو با نتایج نای. شوداقزوده میمحاسبات دانش آموزان 

و کرنو ) 2003( بیرنز ،)2008(مطالعات پیشین از جمله ماسی 

اما نکته قابل توجه این است که . است) 2002(و همکاران 

وزا و همکاران ک، اسپی)1984(براساس مطالعاتی مانند والبرگ 

آموزان رفت که در یادگیري ریاضی دانشار میانتظ )2001(

در این مدل وضوح تدریس معلم نقش پررنگی را ایفا کند اما 

وضوح تدریس هیچ نقشی ندارد یعنی نه بر انجام محاسبات 

  .تاثیر دارد و نه متاثر از تحصیالت و سابقه کار معلم است

در این مدل فرصت و : ي متغیرهاي میانجیاواسطهنقش ) 3

 میانجی بین تاثیر متغیرهاي تحصیالت معلم و ن یادگیريزما

، ضریب 4 و 2براساس جداول . سابقه کار معلم هستند

همبستگی بین تحصیالت معلم و سابقه کار با انجام محاسبات 

 معنادار بود اما در 01/0 که در سطح 11/0 و 13/0به ترتیب 

 است و  این رابطه به صفر رسیدهواسطهمدل با ورود متغیرهاي 

بینی انجام زاد به صورت مستقیم قدرت پیشدو متغیر برون

دهنده واسطه بودن نشاناند که این امر محاسبات را نداشته

 در رابطه تحصیالت و سابقه زمان یادگیريفرصت و متغیرهاي 

  .معلم با انجام محاسبات است

 3 و 2شکل  با نظري به:  بررسی مدل حل مساله)ب

مام مسیرهاي موجود در مدل انجام شود که تمشخص می

بنابراین تمام .  در مدل حل مساله هم وجود دارد،محاسبات

براي این مدل هم قابل ذکر الف هاي مربوط به قسمت بحث

   .است

نتایج : مقایسه مدل انجام محاسبات با مدل حل مساله) ج

آموزان در انجام محاسبات عملکرد باالتري نشان داد که دانش

و این امر به دلیل این ) 1جدول (حل مساله دارند نسبت به 

هاي ست که حل مساله نسبت به انجام محاسبات توانمنديا

  در ادامه تحلیل . طلبدتري را میشناختی باالتر و پیچیده

آموزان در انجام عملکرد دانشها، نتایج نشان داد که اگرچه داده

ن دو ریس با ایمحاسبات و حل مساله متفاوت است اما رابطه تد

عبارت دیگر  به.)3 و 2شکل (عملکرد داراي الگوي مشابهی بود 

حل مساله ریاضی آنچه نقش  هم در انجام محاسبات و هم در

کند فرصت و کننده را در مدل بازي میبینیاساسی و پیش
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 است و وضوح تدریس و رفتار معلم نقشی در زمان یادگیري

در  ،براساس تعریف مساله. اردتبیین واریانس این دو عملکرد ند

حل مساله دانش آموز آنچه را که یاد گرفته است در موقعیت 

بنابراین تمرین بیشتر در . )1388سیف،  (گیردکار میجدید به

کند پس هاي مختلف به درك و حل مساله کمک میموقعیت

            قدرت زمان یادگیريرفت که فرصت و انتظار می

 بیشتري براي حل مساله داشته باشد و براي کنندگیبینیپیش

. تري باشدکننده قويبینیانجام محاسبات کیفیت تدریس پیش

اما نتایج چنین چیزي را نشان نداد و وضوح تدریس در هر دو 

گر آن است معلمین زمان مدل هیچ نقشی را ایفا نکرد که نشان

 امر دلیل این. کنندکالس را بیشتر صرف تمرین و ممارست می

یکرد گرفتن نمره باالتر و نه رویکرد فهم وتواند غالب بودن رمی

 کندبه سمت هدایت میبیشتر در مدارس باشد که معلمان را 

ختیار دارند براي رسیدن که با توجه به زمان محدودي که در ا

 دولتی یا   نمونهسنمره باالتر، قبولی در مدار(به هدف 

زایش دهند و تدریس معلم تمرین و ممارست را اف) تیزهوشان

  .تر شودرنگکم

.  نوع ابزار باشد ممکن است وابسته به،دلیل دیگر این نتیجه

هاي آموز از ویژگیارزیابی ادراك دانشاگرچه گفته شده 

کیفیت  هاي برآوردتواند یکی از بهترین شیوهتدریس معلم می

این  اما اگر در مطالعات آینده، )2000هاف، ( تدریس معلم باشد

  کننده مشاهده هاي دیگري مانند مشاهدهمتغیر به روش

تر بتوان به  دقیق، ممکن استگیري شوددیده اندازهآموزش

  .پرداختبحث و بررسی پیرامون نتایج 

رسد در مدارس ابتدایی و در درس ریاضی، نظر میدر کل به

تدریس معلم جایگاه خود را از دست داده است و بیشتر تمرین 

در حقیقت نتایج به ما . دنکآفرینی میرست است که نقشو مما

توانند کسانی به تدریس ریاضی در مدارس بپردازند گوید میمی

خوبی از عهده نداشته باشند اما بها که هنر و علم تدریس ر

 براي بررسی نتیجه  .آموزان برآیندتمرین و ممارست با دانش

در رابطه با تاثیر هاي بیشتر نیاز به پژوهش دست آمده،به

متغیرهاي دیگر مربوط به تدریس معلم دارد تا بتوان چالش 

 1تیمزهایی مانند آموزان ایرانی در آزمون عملکرد ضعیف دانش

 .را روشن ساخت) 1384، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(

هاي  در پایان الزم به ذکر است که تکرار این مطالعه با نمونه

                                                          
1. Trends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS)   

دهی نتایج را فراهم خواهد  شتري در تعمیممختلف، اطمینان بی

  .ساخت

  مراجع

 خودکارآمدي معلمان ).1388 (.، ش مرادخانیو . ر،اکبري

 آیا مدرك تحصیلی و تجربه باعث تفاوت  :انگلیسی در ایران

  .25-46 ،56هاي خارجی، هاي زبانپژوهش شود؟می

بررسی مشکالت ). 1386. (البرزي، ش و خوشبخت، ف

آموزان دختر و پسر کالس ز نوع جمع، در دانشمحاسباتی، ا

، 1مجله مطالعات روانشناختی، . سوم ابتدایی شهر شیراز

58-41.  

 نگاهی اجمالی ).1384. (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 - 95به یافته هاي ملی مطالعات بین المللی تیمز 

TIMSS، 99 تیمزآر - TIMSS R 2003 و تیمز 

 TIMSS  .المللی تیمز و پرلزالعات بینمرکز ملی مط.  

  بررسی اثرات مدرسه، کالس و ). 1387. (خوشبخت، ف

آموزان در تبیین عملکرد ریاضی و نگرش هاي دانشویژگی

شواهد تجربی براي : نسبت به تحصیل در مدارس ابتدایی

 کارشناسی ارشد،نامه پایان، "اثر بخشی آموزشی" مدل

  .دانشگاه شیرازشیراز، 

کمک به ). 1381. (م. و لیندکوییست، م. ن.  سایدام، م،.ریس، ر

 . مسعود نوروزیان ترجمه. کودکان در یادگیري ریاضی

  .نشر مدرسه: تهران

روانشناسی یادگیري :  روانشناسی پرورشی).1388. (ا. سیف، ع

.نشر دوران:  تهران.چاپ ششم .و آموزش
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خوشبخت و لطيفيان

ويژگيهاي معلم، تدريس معلم و عملكرد رياضي 



بررسی رابطه بین ویژگیهای معلم، تدریس معلم و عملکرد ریاضی دانش آموزان

The relationship between teachers’ characteristics, teachers’ teaching and students’ math performance                                                           

فريبا خوشبخت و

مرتضي لطيفيان


دانشگاه شيراز

چكيده

آموزش رياضي از اهداف اساسي در آموزش و پرورش مقطع ابتدايي است. از گذشته تاكنون نظريه پردازان و پژوهشگران متعددي در زمينه يادگيري رياضي و عوامل اثرگذار بر آن، به نظريهپردازي و مطالعه پرداخته اند. در طول تاريخ، نتايج مطالعات آموزش رياضي به عنوان يك اثرگذار بنيادين در تدريس و يادگيري شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه كيفيت تدريس معلم، زمان و فرصت يادگيري با توانايي انجام محاسبات و حل مساله رياضي ضمن در نظر گرفتن تحصيلات و تجربه كاري معلم، در دانش آموزان كلاس چهارم و پنجم ابتدايي، انجام گرفت. بهاين منظور 650 دانشآموز (320 دختر، 330 پسر) كلاس چهارم و پنجم مقطع ابتدايي شهر شيراز انتخاب شدند. از مقياس كيفيت تدريس (QTS)، آزمون محققساخته رياضي و فرم ارزيابي زمان و فرصت يادگيري (TOLF) براي اندازهگيري متغيرهاي پژوهش استفاده گرديد. نتايج تحليل مسير با استفاده از آزمون رگرسيون چندمتغيري سلسله مراتبي نشان داد كه عملكرد دانشآموزان هم در انجام محاسبات و هم در حل مسايل رياضي از طريق فرصت و زمان يادگيري توسط تجربه و تحصيلات معلم پيشبيني شده اند. بهعبارتدیگر فرصت و زمان یادگیری نقش واسطهای در ارتباط بین  ویژگیهای معلم با عملکرد ریاضی دانشآموزان دارد. 


واژههاي كليدي: حل مساله، رفتار معلم، وضوح تدريس معلم، زمان يادگيري
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Morteza Latifian


University of Shiraz

ججج

 Abstract

One of the basic aims of elementary education is math learning. Historically math researchers have consistently advocated specific classroom practices as substantial influences in instruction and learning. The purpose of present study was to investigate the relationship between teacher’s academic education and experiences, teacher’s quality of teaching, time and opportunity of learning and students’ ability of calculation and problem solving. The sample consisted of 650 fourth and fifth grade elementary school students (320 girls and 330 boys) that were selected through randomized cluster sampling method. The measuring instruments were quality of teaching scale, time and opportunity of learning form, a researcher made mathematics achievement test (including problem solving and calculation questions). The validity and reliability of all these instruments were confirmed. The results revealed a significant difference between students’ ability of problem solving and students’ ability of calculation. Also results showed teacher’s academic education and experiences significantly predicted students’ ability of calculation and problem solving through time and opportunity of learning.

Keyword: problem solving, quality of teaching, opportunity for learning, time for learning
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مقدمه

رياضيات از جمله دروسي است كه در مدارس جايگاه و اهميت خاصي دارد. از گذشته تا كنون نظريهپردازان و پژوهشگران متعددي در زمينه يادگيري رياضي و عوامل اثرگذار بر آن، به نظريهپردازي و مطالعه پرداختهاند. در طول تاريخ، نتايج مطالعات آموزش رياضي و علوم در تدريس و يادگيري اثرگذاري اساسي داشتهاند. براي فهم تفكر، يادگيري و تدريس رياضي و نيز تغييرات پيشرفتگرا در برنامه درسي رياضي، تركيبي از اصلاح برنامه درسي، آموزش كلاسي و تحقيقات در زمينه يادگيري و آموزش رياضي لازم است (كلمنت، 2002). اكثر كارهاي انجام شده در زمينه رياضي را ميتوان به سه طبقه آموزش كلاسي، تحقيقات آموزشي و  طراحي آموزشي     طبقهبندي كرد. همه افرادي كه در اين سه حوزه كار ميكنند داراي هدف مشتركي هستند و آن هدف بهبود آموزش و يادگيري رياضي است. در حوزه آموزش كلاسي معلمان براي افزايش توان يادگيري دانشآموزان، در حيطه تحقيقات آموزشي، محققان براي درك و فهم بيشتر يادگيري و آموزش رياضي، و بالاخره طراحان آموزشي براي رشد و بهبود مواد آموزشي مفيد تلاش ميكنند (ماگيدسون، 2005). 

اگرچه محققان، معلمان و طراحان آموزشي هر يك جداگانه فعاليت ميكنند اما هر كدام به شدت به ديگري وابستهاند. معلماني كه متوجه رشد تفكر دانشآموزانشان هستند به راهبردهاي جديدي ميپردازند كه موجب يادگيري بهتر دانشآموزان ميشود. طراحان و برنامهريزاني كه مي دانند چگونه دانشآموزان رياضي را ياد ميگيرند احتمالا بيشتر موضوعاتي را انتخاب ميكنند كه به يادگيري دانشآموزان كمك ميكند. محققاني كه نقش مهم و پيچيده كلاس را  ميشناسند به دنبال سوالات پژوهشي نو و متفاوت ميروند. كه پاسخ آنها به معلمان در بهبود آموزش رياضي كمك شاياني ميكند (ماگيدسون، 2005). بنابراين انجام هرگونه پژوهش در زمينه يادگيري رياضي دانشآموزان ميتواند ابزاري براي تدريس بهتر معلمان و راهنمايي براي طراحي دقيقتر طراحان درسي باشد.

رياضيات داراي جنبههاي مختلفي است از جمله: محاسبات
، شمارش
، عدد نويسي
، حل مساله 
 و استفاده از راهبردهاي مختلف. كودكان ممكن است در يادگيري هر يك از اين حوزهها دچار مشكل شوند (البرزي و خوشبخت، 1386). بنابراين بررسي هر كدام به شيوه علمي ميتواند ارزش خاص خود را داشته باشد. در پژوهش حاضر دو جنبه محاسبات و حل مساله در رياضي مورد بررسي قرار گرفته است. در برنامه تحصيلي مدارس ابتدايي معمولا رياضيات شامل انجام محاسبات، قضاياي هندسه و حل مساله است. براي قسمت محاسبات، درك عدد و عددنويسي و انجام چهار عمل اصلي جمع، تفريق، ضرب و تقسيم لازم است (البرزي و خوشبخت، 1386). پژوهش حاضر هم محاسبات را به همين معني، به لحاظ اهميتي كه دارد مورد توجه قرار داده است.

از ديگر موضوعات مهم در رياضيات توانايي حل مساله بوده به عنوان يكي از متغيرهاي اين پژوهش درنظر گرفته شده است. حوزه مطالعات رياضيات بهطور مداوم با مشكل      مفهومسازي حل مساله روبهرو بوده است. مساله به موقعيتي گفته ميشود كه در آن فرد خواهان چيزي است، ولي روش دستيابي مستقيم به آن را نميداند (ريس، سايدام و كوييست، 1381).  متخصصان مختلف براي حل مساله، مراحل متنوعي را ذكر كردهاند. از جمله پوليا (1976) روي چهار مرحله براي حل مساله متمركز ميشود. اين مراحل شامل 1) درك و فهم مساله، 2) طراحي راه حل، 3) اجراي راه حل، و 4) امتحان كردن درستي راه حل است. شونفلد (1985) و ورشافل و ديكرت (1997) نيز تقريبا به مراحل مشابهي اشاره كردهاند. وجه مشترك همه اين نظرات آن است كه در حل مساله   توانمنديهاي ذهني بهكار گرفته شده، متفاوت و پيچيدهتر از تواناييهايي است كه در محاسبات به كار ميآيند. بنابراين عملكرد دانشآموزان در اين دو حوزه ميتواند متفاوت باشد. پژوهش حاضر به دنبال يافتن ارتباط عوامل مرتبط با تدريس معلم، به طور جداگانه، با توانايي انجام محاسبات و حل مساله در دانش آموزان ابتدايي است.

در مطالعات مربوط به حوزه تعليم و تربيت و روانشناسي رابطه بين تدريس معلم و نتايج تحصيلي دانشآموزان به خوبي نشان داده شده است. پيامد كيفيت خوب تدريس، پيشرفت كودك در تحصيل است كه ميتواند براي زماني طولاني تاثيرگذار باشد (پيسنر- فينبرگ، بورشينال، كليفورد، كولكين و همكاران، 2001). اندازهگيري كيفيت تدريس
 يك هدف مهم است، كه با انجام آن تعريف دقيق نيز ميسر ميشود. پژوهش در مورد كيفيت تدريس، امكان شناخت ويژگيهايي را كه در بهبود نتايج تحصيلي اثرگذار هستند را ميسر ميسازد. اين ويژگيها ميتواند شامل تعاملات بين معلم و شاگرد
، شاگرد و شاگرد، محتواي تدريس و طراحي و اجراي تدريس باشد. البته در برخي ارزيابي ها خصوصا در مدارس ابتدايي و پيش از دبستان، روي زمان صرف شده
 براي تدريس هم تاكيد شده است (كيلدي و كينزي، 2009). برخي از محققان كيفيت تدريس براي كودكان پيشدبستاني و دبستاني را در تعاملات بين معلم و شاگرد، با توجه به مقدار و تناسب حمايت، حساسيت به نيازهاي كودكان، و بازخورد در كلاس درس و زمان و فرصتي
 كه معلم به درس اختصاص ميدهد تعريف ميكنند (پيانتا، لاپارو و هامر، 2008). شيوه تدريس معلم در يادگيري دانشآموزان بسيار موثر است. نيكولتا (2011) در پژوهشي كه بر روي 158 دانشآموز مقطع ابتدايي انجام داد، دريافت زماني كه معلم از شيوه استفاده از نمودارشناختي
، نقشهي شناختي
 و برگههاي حل مساله جهت افزايش دريافت و حساسيت نسبت به اطلاعات جديد در  دانشآموزان استفاده ميكند، يادگيري رياضي افزايش مييابد. آندريسن و براتن ( 2011) نيز طي مطالعه خود متوجه شدند كه وقتي معلم در تدريس خود مطالب را با شيوههاي مختلف به زندگي كودكان مرتبط ميكند (ارتباط با اطلاعات قبلي دانش آموزان) نسبت به زماني كه به سادگي درس را ارايه ميكند، يادگيري دانشآموزان افزايش مييابد.  

والبرگ (1984) از طريق تحليل نتايج هزاران پژوهش در اين زمينه، چندين عامل مربوط به دانشآموز و نيز چندين عامل مربوط به تدريس كه موثر در يادگيري دانشآموزان هستند را بهدست آورد. برخي از عوامل مربوط به تدريس شامل بازخورد مناسب، يادگيري مشاركتي، تقويت و تدريس انطباقي بود. كريستنسون، سلديك و تورلو (1989) ده عامل اساسي را كه براي همه دانشآموزان مهم هستند را مشخص ساختند. از جمله اين عوامل: فرصت يادگيري، اختصاص مناسب زمان براي انجام فعاليتهاي مربوط به درس و تكنيكهاي تدريس مناسب است. آنان متذكر شدند كه وضوح و روشنسازي در تدريس ميتواند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را بالا ببرند. در مطالعه اي ديگر اسپيكوزا و همكاران (2001) اجزاي سيستم محيط تدريس را تحليل كردند. در بين اين اجزاي سيستم، روشني و وضوح ارايه تدريس، انتظارات معلم، ايجاد فرصت و زمان مناسب از اهم موضوعات بود (اسپيكوزا، سلديك، لمكويل، كوسيولك و همكاران، 2001). ليكين (2003) بيان ميكند نتايج مصاحبه با دانشآموزان توانمند در رياضي حاكي از آن است كه وقتي معلمان عملكرد حل مساله آنها را مشاهده و تحليل ميكنند، يعني داراي سطح بالايي از انتظارات از   دانشآموزان هستند، دانشآموزان براي حل مسايل        چالشبرانگيز، تشويق ميشوندكه چنين انتظاراتي به نوبه خود به عنوان يك عامل مهم در طرح درس روزانه معلم تاثير ميگذارد.

زمان و فرصت يادگيري نيز از جمله عوامل ديگر مربوط به تدريس معلم است. در  طول 50 سال گذشته تا كنون، برخي از متخصصان اعتقاد دارند فرصتهاي آموزشي براي پيشرفت دانشآموزان يك پيشنياز اساسي است (اشميدت،           مكنايت،هوآنگ، وانگ و همكاران، 2001) مهمترين دليل چنين بياني اين است كه آزمونهاي پيشرفت تحصيلي شامل گويههايي است كه در حوزه واقعيتها و مفاهيم خاصي قرار دارد. براي آنكه دانشآموزان در آن حوزه خاص بتوانند به حل مساله بپردازند يا به تمرينات پاسخگو باشند، بايد فرصتهاي مناسب و متنوعي براي يادگيري و به كارگيري اين حقايق، مفاهيم و شيوه هاي انجام كار را در دوران تحصيل تجربه كنند. بنابراين از ديد اين صاحبنظران فراهمكردن فرصتهاي مناسب براي يادگيري يكي از شروط لازم تدريس موفق محسوب    ميشود (جونز و بيرنز، 2006). البته در مدلهاي يادگيري كه در آن از فرصتهاي يادگيري به عنوان پيششرط لازم براي يادگيري ياد ميكنند دو عنصر رضايت و توانمندي دانشآموزان براي بهرهگيري از فرصت فراهمشده را بسيار مهم ميشمارند (بيرنز، 2003؛ كرنو، كورونباخ و كوپر مينتز، 2002). ماسي (2008) در طي پژوهشي كه بر روي دانشآموزان دوره راهنمايي انجام داد به اين نتيجه رسيد كه هر چقدر زمان آموزش رياضي افزايش داده شود ميزان يادگيري دانشآموزان و كيفيت آن بهبود مييابد. البته وي مشخص ساخت كه اين اثر، زماني برجسته است كه زمان به همراه كيفيت درنظر گرفته شده باشد. در پژوهشهاي مذكور زمان به عنوان مدت زماني كه به تدريس اختصاص مييابد و فرصت به تعداد تمرينها و تكليفهايي كه دانشآموزان انجام ميدهند، در نظر گرفته شده است. خوشبخت (1387) در بررسي مدل اثربخشي آموزشي در مدارس ابتدايي به تاثير مهم كيفيت تدريس در يادگيري رياضي و نگرش نسبت به يادگيري دستيافت. اما متغيرهاي زمان و فرصت يادگيري در اين مدل نقشي را به عهده نداشتند كه اين يافته مخالف با نتايج مطالعات در كشورهاي ديگر است. از اينرو پژوهش حاضر با طبقهبندي كردن يادگيري رياضي به يادگيري حل مساله و انجام محاسبات، و بررسي رابطه زمان و فرصت يادگيري با آنها در جهت بهدستآوردن منظري روشنتر از اين عدم تطابق يافتهها تلاش ميكند. 

مرور مطالب بالا نشان داد كه تدريس معلم (كيفيت تدريس، زمان و فرصت يادگيري) بر عملكرد دانشآموزان در درس رياضي موثر است. تدريس معلم نيز خود، تحتتاثير عوامل ديگر قرار ميگيرد. معمولا ويژگيهاي معلم يكي از عوامل اثرگذار بر تدريس بوده و پيامد آن بر پيشرفت دانشآموزان موثر است. محققان نشان دادهاند كه بهترين معلمان لزوما با تجربهترين آنها نيستند. بهترين معلمان معمولا اشتياق و حرارت فراوان در تدريس خود دارند، نسبت به پيشرفت تكتك دانشآموزان حساس هستند، روابط مثبت، انگيزش بالا و تعهد زياد دارند (اي اس آر سي، 2010).  همچنين اليوت (2010) در مطالعه خود بر روي معلمان ژاپني و گواتمالا دريافت كه از بين ويژگيهاي معلمان، متخصصبودن آنان نقش عمدهاي در موثربودنشان در كلاس درس دارد.  نتايج مطالعه اكبري و مراد خاني نيز (1388) نشانداد كه معلمان باتجربه (با بيش از سه سال سابقه تدريس) در مقايسه با معلمان كمتجربه بهطور معنادار از خودكارآمدي بالاتري در زمينههاي كلي مشاركت دانشآموزان، اداره كلاس، و  استراتژيهاي آموزشي برخوردار بودند. بنابراين مطالعات نشان ميدهد كه ويژگيهايي مانند تحصيلات و سابقه كاري معلم بر تدريس وي موثر است.

با توجه به موارد بالا كيفيت تدريس، زمان و فرصت   فراهمشده براي يادگيري زيرمجموعه تدريس معلم است كه ميتواند متاثر از ويژگيهاي معلم و تاثيرگذار بر عملكرد رياضي دانشآموزان باشد. از اينرو پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش تدريس در يادگيري رياضي  به بررسي مدلي پرداخت كه در آن نقش واسطهاي فرصت يادگيري، زمان يادگيري و كيفيت تدريس (با دو بعد وضوح تدريس و رفتار معلم) در قدرت  پيشبينيكنندگي ويژگيهاي معلم (تحصيلات و سابقه كاري معلم) براي يادگيري انجام محاسبات و حل مسايل رياضي دانشآموزان مورد تحليل قرار گرفت.  شكل 1 مدل پژوهش حاضر را نشان ميدهد.



شكل 1

مسير مدل پژوهش

از آنجا كه هدف پژوهش حاضر بررسي الگوي رابطه تدريس معلم با عملكرد رياضي دانش آموزان، به طور جداگانه در دو توانمندي انجام محاسبات و حل مساله با توجه به تحصيلات و سابقه معلم بود، در مطالعه حاضر دو مدل يكي با متغير   درونزاد انجام محاسبات و ديگري با متغير درون زاد حل مساله مورد بررسي قرارگرفت. بنابراين با توجه به مدل پژوهش، تحقيق حاضر در صدد پاسخ گويي به سوالات زير است:

1) آ يا بين توانايي انجام محاسبات و توانايي حل مساله در دانشآموزان تفاوت معنادار وجود دارد؟

2) آيا ويژگيهاي معلم (متغيرهاي برون زاد) بهطور معنادار تدريس معلم (متغيرهاي واسطه) را پيشبيني ميكند؟

3) آيا ويژگيهاي معلم (تحصيلات و تجربه) با واسطه بودن ويژگيهاي تدريس معلم به پيشبيني معنادار توانايي انجام محاسبات ميپردازد؟

4) آيا ويژگيهاي معلم (تحصيلات و تجربه) با واسطه بودن ويژگيهاي تدريس معلم به پيشبيني معنادار توانايي حل مساله  ميپردازد؟

روش

جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش: جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمام دانشآموزان كلاس چهارم و پنجم ابتدايي شهر شيراز بود. تعداد 650 دانشآموز كلاس چهارم و پنجم ابتدايي نمونه پژوهش را تشكيل ميدادند كه به شيوه نمونهگيري تصادفي خوشهاي انتخاب شدند. بهاين صورت كه از چهار ناحيه آموزش و پرورش شيراز، هر ناحيه دو مدرسه (يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه پسرانه) به شيوه تصادفي و از هر مدرسه تمام كلاسهاي چهارم و پنجم برگزيده شدند. كه در نهايت همه دانشآموزان كلاسهاي انتخابي (320 دختر و 330 پسر)، نمونه پژوهش حاضر را تشكيل ميدادند.

ابزار سنجش:

مقياس كيفيت تدريس معلم (QTS): مقياس كيفيت تدريس معلم
 توسط كرياكيدز و همكاران (2000) ساخته شده و داراي 15 گويه است كه پاسخ هر گويه بر اساس طيف ليكرت چهاردرجه اي از كاملا موافقم تا كاملا مخالفم تنظيم شده است (كريا كيدز، كمپبل و گاگاتاسيس، 2000). اين ابزار داراي دو بعد وضوح تدريس (9 گويه) و رفتار معلم (6 گويه) است. خوشبخت (1387) ابتدا روايي سازهاي اين مقياس را از طريق ترجمه و انطباق فرهنگي آن و نيز استفاده از نظر متخصصان بهدست آورده و سپس از همبستگي نمره هر گويه با نمره هر بعد و نيز همبستگي نمرات ابعاد با يكديگر و نمره كل، روايي آن را مورد بررسي قرار داد و نتايج، نشانگر روايي مناسب آن بود. در پژوهش حاضر نيز پايايي به شيوه آلفاي كرنباخ محاسبه شد كه اين ضريب بهترتيب براي ابعاد وضوح تدريس و رفتار معلم 75/0 و 81/0 بهدست آمد.

مقياس زمان يادگيري: در مقياس زمان يادگيري،      اندازهگيري زمان بهاين صورت انجام شد كه كل ساعاتي كه به تدريس درس رياضي، در مدت يك ماه، در برنامه تحصيلي اختصاص داده شده با احتساب ساعاتي ديگر كه به هر دليل به اين درس اختصاص داده شده است ضمن كسر تعداد دفعاتي كه كلاس رياضي به هر دليلي تعطيل شده و يا به دروس ديگر اختصاص داده شده است، محاسبه گرديد. محقق هر هفته با رجوع به دفتر كلاسي و پرسش از معلم اين زمان را تعيين كرد. اين شيوه اندازهگيري بر اساس مطالعات كرياكيدز (2005) و يانگ و همكاران (2004) انجام گرفت.

مقياس فرصت يادگيري: در مقياس فرصت يادگيري، تعداد تكاليف خانه كه معلم تعيين ميكند و سپس توسط معلم مورد بررسي قرار ميگيرد كه مسايل حل شده باشند، به اضافه تعداد تمرينهايي كه در حين تدريس و در كلاس با دانشآموزان كار ميشود، در مدت يك ماه، شاخصي از اين متغير بود. محقق با پرسش از معلمان اين متغير را اندازهگيري كرد. اين روش اندازهگيري در كار يانگ و همكاران (2004)، كرياكيدز (2005) و خوشبخت (1387)  نيز بهكار رفته است.

آزمون محقق ساخته رياضي: جهت اندازه گيري يادگيري رياضي در دانشآموزان از آزمون محققساخته استفاده شد. اين آزمون بر اساس جدول هدف و محتواي كتب رياضي كلاس چهارم و پنجم ساخته شد. براين اساس ابتدا 36 سوال رياضي  ( 15 مساله و 21 محاسبه) طرح گرديد و سپس از چندين معلم كارشناس ابتدايي خواسته شد نظر خود را در مورد سوالات بيان كنند. يكي از سوالات به دليل اشكال در تنه سوال حذف شد. در نهايت اين آزمون شامل 35 سوال چهارگزينهاي (14 مساله و 21 محاسبه) نهايي شد. قابل ذكر است كه در طرح مسايل حداكثر تلاش صورت گرفت كه سوالات شبيه نمونه هايي كه در كتاب، تمرينهاي كلاسي و يا امتحانات معمول مدارس موجود است، نباشد. از جمع پاسخهاي مسايل، بعد حل مساله رياضي و از جمع پاسخهاي سوالات محاسبهاي بعد انجام محاسبات رياضي اندازهگيري شدند. براي بررسي پايايي آزمون، از شيوه تنصيف با تصحيح اسپيرمن براون استفاده شد كه ضريب پايايي به اين شيوه 78/0 بهدست آمد.


كليهي اين ابزارها در پژوهش خوشبخت (1387) نيز بهكار گرفته شده است. آزمون آماري t براي گروههاي وابسته براي نشاندادن تفاوت عملكرد دانشآموزان در حل مساله و انجام محاسبات بهكار گرفته شد. همچنين شيوه آماري تحليل مسير با استفاده از آزمون رگرسيون چندمتغيري سلسله مراتبي (بارون و كني، 1986)  براي بررسي مدل پيشنهادي در اين پژوهش مورد  استفاده قرار گرفت. 

دادههاي اين پژوهش در مدت يك ماه جمع آوري شد    بهاين صورت كه در جلسه اول مقياس كيفيت تدريس و آزمون محققساخته رياضي توسط دانشآموزان تكميل گرديد، نيز با يك پرسش از معلمان  درخواست شد تا ميزان سابقه كار و تحصيلات خود را مشخص نمايند. سپس به مدت چهار هفته، آخر هر هفته محقق به مدارس مراجعه ميكرد و متغيرهاي زمان يادگيري و فرصت يادگيري را جمع آوري نمود. نوع طرح پژوهش حاضر همبستگي است كه آزمون آماري تي براي  گروههاي وابسته براي نشاندادن تفاوت عملكرد دانشآموزان در حل مساله و انجام محاسبات بهكار گرفتهشد. همچنين از شيوه آماري تحليل مسير با استفاده از آزمون رگرسيون چند متغيري سلسله مراتبي ( بارون و كني،1986)  براي بررسي مدلي كه در اين پژوهش ارايه شد، استفاده گرديد.

يافته ها

نتايج اين مطالعه در دو بخش الف) مقايسه عملكرد   دانشآموزان در حل مساله و انجام محاسبات و ب) بررسي مدل پژوهش ارايه ميشود.

الف) مقايسه عملكرد دانش آموزان در حل مساله و انجام محاسبات: جهت پاسخ به سوال اول پژوهش" آيا بين توانايي انجام محاسبات و توانايي حل مساله در دانشآموزان تفاوت معنادار وجود دارد؟" از آزمون t براي گروههاي وابسته استفاده گرديد. نتايج در جدول شماره 1 آورده شده است.

جدول 1

مقايسه ميانگين حل مساله و انجام محاسبات

		متغير                                                      ميانگين                                       انحراف استاندارد                                       مقدار t
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همانطور كه جدول بالا نشان ميدهد بين عملكرد     دانشآموزان در حل مساله و عملكرد آنها در انجام محاسبات تفاوت معنادار وجود دارد (2/23 = t و 01/0 < p). بهاين معنا كه عملكرد دانشآموزان در انجام محاسبات به صورت معنادار از عملكرد آنان در حل مساله بالاتر بوده است. با توجه به اين تفاوت معنادار، مرحله بعدي تحليل دادهها به بررسي نقش ساختاري الگوي اين پژوهش به طور جداگانه در حل مساله و انجام محاسبات دانشآموزان ميپردازد.

ب) بررسي مدل پژوهش: در اين پژوهش پس از تهيه ماتريس همبستگي، با هدف انجام تحليل مسير و با توجه به مراحل بارون و كني ( 1986) براي تعيين نقش متغيرها در مدل، چندين رگرسيون چندمتغيري سلسله مراتبي همزمان انجام گرفت. قابل ذكر است در مطالعه حاضر دو مدل، مدل اول با متغير درونزاد انجام محاسبات رياضي و مدل دوم با متغير درونزاد حل مسايل رياضي بررسي شدند. ماتريس همبستگي متغيرهاي مدل در جدول 2 نشان داده شده است.



جدول 2

ماتريس ضرايب همبستگي ويژگيهاي معلم، تدريس و عملكرد رياضي

		  متغير

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1- تحصيلات معلم

		1

		

		

		



		2- سابقه كار معلم

		**33/0-

		1

		



		3- وضوح تدريس

		02/0-

		*1/0-

		1

		

		



		4- رفتارمعلم

		01/0-

		07 /0-

		**55/ 0

		1

		



		5- زمان يادگيري

		**26/0-

		07/0

		04/0

		*1/0

		1

		



		6- فرصت يادگيري

		**35/0

		**16/0

		01/0-

		07/0

		06/0-

		1

		



		7- انجام محاسبات

		**13/0

		**11/0

		*1/0

		*1/0

		03/0-

		**21/0

		1

		



		8- حل مساله

		**2/0

		08/0

		*1/0

		*1/0

		03/0

		**2/0

		**62/0

		1
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جهت بررسي مسيرهاي مستقيم و غير مستقيم در هر دو مدل به ترتيب مراحل زير انجام گرفت: 

1) قدرت پيشبينيكنندگي متغيرهاي برونزاد (تحصيلات معلم و سابقه كار معلم) براي متغيرهاي واسطه (زمان، فرصت و كيفيت تدريس): آزمون تحليل رگرسيون چندمتغيري همزمان براي نشاندادن قدرت پيشبينيكنندگي متغيرهاي تحصيلات معلم و سابقه كار معلم براي فرصت يادگيري، زمان يادگيري، كيفيت تدريس (وضوح تدريس و رفتار معلم) بهكار برده شد. نتايج در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول 3

نتايج رگرسيون  تحصيلات معلم و سابقه كار معلم روي كيفيت تدريس، زمان و فرصت

		متغير

		وضوح تدريس

		رفتار معلم

		فرصت يادگيري

		زمان يادگيري



		تحصيلات معلم

سابقه كار معلم

		R

		R2

		β

		R

		R2

		β

		R

		R2

		β

		R

		R2

		β



		

		05/0



		003/0



		04/0-

04/0-

		12/0

		01/0

		**08/0-

**11/0-

		49/0

		24/0

		**42/0

**27/0

		26/0

		07/0

		**26/0-

00/0-
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همانطور كه در جدول بالا ملاحظه ميشود، تحصيلات معلم بهصورت معنادار و منفي رفتار معلم                     (01/0 < p، 08/0- = β)، بهصورت مثبت فرصت تدريس (01/0 < p، 42/0 = β) و به صورت منفي زمان يادگيري را پيش بيني (01/0 < p، 26/0- = β)، كرده است. بهعبارت ديگر هرچقدر تحصيلات معلم بالاتر باشد رفتارش در هنگام تدريس  نامناسبتر، تعداد تمرينهايي كه در رياضيات با دانشآموزان كار ميكند بيشتر و مدت زماني را كه به تدريس رياضي در كلاس اختصاص ميدهد كمتر ميشود. همچنين سابقه كار معلم بهصورت معنادار و منفي رفتار معلم                      (01/0 < p، 11/0- = β) و به صورت مثبت فرصت يادگيري (01/0 < p، 27/0 = β )، را پيشبيني كرده است. اين نتيجه بيان ميكند كه هرقدر تجربه كاري معلم بيشتر باشد رفتار هنگام تدريس او نامناسبتر و تعداد تمرينهايي كه در رياضيات با دانشآموزان كار ميكند، بيشتر است. 

2) نتايج رگرسيون متغير درونزاد روي متغير واسطه و برونزاد

2-1) رگرسيون انجام محاسبات رياضي روي متغيرهاي فرصت يادگيري، زمان يادگيري، كيفيت تدريس، تحصيلات معلم و سابقه كار معلم: آزمون تحليل رگرسيون چندمتغيري سلسلهمراتبي براي نشاندادن قدرت پيشبينيكنندگي متغيرهاي فرصت يادگيري، زمان يادگيري، كيفيت تدريس (با دو بعد وضوح تدريس و رفتار معلم)، تحصيلات معلم و سابقه كار معلم براي انجام محاسبات رياضي بهكار برده شد. نتايج در جدول 4 نشان داده شده است.



جدول 4

نتايج رگرسيون  متغير درون زاد انجام محاسبات رياضي روي فرصت يادگيري،زمان يادگيري، كيفيت تدريس ، تحصيلات معلم و سابقه كار معلم

		متغير                            

		R                                         R2                                                           β



		تحصيلات معلم

سابقه كار معلم

وضوح تدريس

رفتار معلم

فرصت يادگيري

زمان يادگيري

		       28/0                      
08/0



		07/0-

03/0-

04/0

05/0

**20/0

**21/0

		







                                                                                          
01/0p <**



همانطور كه در جدول 4 ملاحظه ميشود انجام محاسبات به صورت معنادار توسط متغيرهاي فرصت يادگيري        (01/0 < p، 20/0 = β)، و زمان يادگيري                     (01/0 < p، 21/0 = β) پيشبيني شده است. بهعبارت ديگر با افزايش فرصت و زمان يادگيري، عملكرد دانشآموزان در انجام محاسبات رياضي بهتر ميشود. در نهايت مدل مورد پژوهش با متغير درونزاد انجام محاسبات در شكل 2 نشان داده شده است.



شكل 2

مسير مدل با متغير درونزاد انجام محاسبات رياضي

همانطور كه شكل بالا نشان ميدهد تحصيلات و سابقه كاري مـعلـم از طـريـق فرصـت و زمان يادگيـري به    پـيـشبيـني انـجـام مـحاسبـات در دانـشآموزان ميپـردازد.

2-2) رگرسيون حل مسايل رياضي روي متغيرهاي فرصت يادگيري، زمان يادگيري، كيفيت تدريس، تحصيلات معلم و سابقه كار معلم: آزمون تحليل رگرسيون چندمتغيري     سلسلهمراتبي براي نشاندادن قدرت پيشبينيكنندگي متغيرهاي فرصت يادگيري، زمان يادگيري، كيفيت تدريس (با دو بعد وضوح تدريس و رفتار معلم)، تحصيلات معلم و سابقه كار معلم براي حل مسايل رياضي بهكار برده شد. نتايج در جدول 5 نشان دادهشده است.

جدول 5

نتايج رگرسيون  متغير درون زاد حل مسايل رياضي روي فرصت يادگيري،زمان يادگيري، كيفيت تدريس، تحصيلات معلم و سابقه كار معلم

		متغير

		R

		R2

		Β



		تحصيلات معلم

سابقه كار معلم

وضوح تدريس

رفتار معلم

فرصت يادگيري

زمان يادگيري

		34/0

		12/0

		02/0-

13/0-

01/0

06/0

**20/0

**34/0





01 /0p<**          , 05 /0p<*

همانطور كه در جدول 5 ملاحظه ميشود حل مسايل رياضي بهصورت معنادار توسط متغيرهاي فرصت يادگيري (01/0 < p، 20/0 = β)، و زمان يادگيري (01/0 < p، 34/0 = β) پيشبيني شده است. بهاين معنا كه با افزايش فرصت و زمان يادگيري، عملكرد دانشآموزان در حل مسايل رياضي بهتر ميشود. در نهايت مدل مورد پژوهش با متغير درونزاد حل مسايل در شكل 3 نشان داده شده است.



شكل 2

دياگرام مسير مدل با متغير درون زاد انجام حل مسايل رياضي

شكل  2 نشان ميدهد كه تحصيلات و سابقه كاري معلم از طريق فرصت و زمان يادگيري به پيشبيني حل مسايل رياضي در دانشآموزان پرداخته است. وضوح تدريس و رفتار معلم قدرت پيشبينيكنندگي براي حل مسايل رياضي در      دانشآموزان را نداشتهاند.



بحث

يافتههاي اين پژوهش در سه بخش به قرار زير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. الف) بررسي مدل انجام محاسبات، ب) بررسي مدل حل مساله، و ج) مقايسه مدل انجام محاسبات با مدل حل مساله.

الف) مدل انجام محاسبات: در اين بخش مسير متغير  برونزاد به ميانجي، مسير متغيرهاي ميانجي به درونزاد و نقش واسطهاي متغيرهاي ميانجي مورد بحث قرار ميگيرد. 1) مسير متغير برونزاد به متغير ميانجي: همانطور كه در شكل 2 نشان داده شد تحصيلات معلم به پيشبيني رفتار معلم، فرصت يادگيري و زمان يادگيري پرداخته است و براي وضوح تدريس قدرت پيشبينيكنندگي نداشته است. نيز  سابقه كار معلم،  بهصورت معنادار و منفي رفتار معلم و بهصورت مثبت فرصت يادگيري را پيشبيني ميكند. در واقع معلماني كه تحصيلات بالاتر و تجربه بيشتر دارند تعداد تمرينهاي بيشتري به   دانشآموزان ميدهند (فرصت) و روش تدريس خود را با توجه به سطح يادگيري دانشآموزان تغيير نميدهند، به دانشآموزان اجازه نميدهند در مورد درس اظهار نظر كنند و علاقمند به توضيح چندباره درس براي رسيدن به درك و فهم مطلوب دانشآموزان نيستند (رفتار معلم). همچنين معلمين داراي تحصيلات بالاتر مدت زمان كمتري را به درس رياضي اختصاص ميدهند (زمان). اين يافتهها اگرچه مانند مطالعه اليوت (2010) رابطه تحصيلات معلم  با تدريس وي را نشان ميدهد اما اين رابطه برعكس نتايج مطالعه اليوت است. در پژوهش حاضر معلمين داراي تحصيلات بالاتر، رفتار كلاسي     نامطلوبتري را دارند. نيز نتايج مربوط به تاثير سابقه معلم همسو با نتيجه مطالعه اي اس آر سي (2010) و ناهمسو با مطالعه اكبري و مرادخاني (1388) است. شايد دليل اين موضوع اين باشد كه در مدارس ما آنچه بيشتر از رفتار و تدريس معلم مهم است، عملكرد دانشآموزان در امتحانات (و يا در كلاس پنجم، امتحانات ورودي مدارس تيز هوشان و نمونه دولتي) است. بنابراين شايد معلمين بيشترين اهتمام خود را بر افزايش نمره دانشآموزان قرار ميدهند كه مسلما تمرين و ممارست ميتواند نمره را افزايش دهد و از رفتار و تدريس خود غافل ميشوند.

2) مسير متغير ميانجي به درون زاد: همانطور كه شكل 2 نشان ميدهد از بين متغيرهاي واسطه، فرصت و زمان يادگيري پيشبينيكننده معنادار و مثبت براي انجام محاسبات بودهاند. بهعبارت ديگر هر چقدر تعداد تكاليف و تمرينهايي كه   دانشآموزان حل ميكنند و نيز مدت زماني كه به تدريس رياضي اختصاص داده ميشود افزايش مييابد، توانمندي انجام محاسبات دانش آموزان اقزوده ميشود. اين يافته همسو با نتايج مطالعات پيشين از جمله ماسي (2008)، بيرنز (2003) و كرنو و همكاران (2002) است. اما نكته قابل توجه اين است كه براساس مطالعاتي مانند والبرگ (1984)، اسپيكوزا و همكاران (2001) انتظار ميرفت كه در يادگيري رياضي دانشآموزان وضوح تدريس معلم نقش پررنگي را ايفا كند اما در اين مدل وضوح تدريس هيچ نقشي ندارد يعني نه بر انجام محاسبات تاثير دارد و نه متاثر از تحصيلات و سابقه كار معلم است.

3) نقش واسطهاي متغيرهاي ميانجي: در اين مدل فرصت و زمان يادگيري ميانجي بين تاثير متغيرهاي تحصيلات معلم و سابقه كار معلم هستند. براساس جداول 2 و 4، ضريب همبستگي بين تحصيلات معلم و سابقه كار با انجام محاسبات به ترتيب 13/0 و 11/0 كه در سطح 01/0 معنادار بود اما در مدل با ورود متغيرهاي واسطه اين رابطه به صفر رسيده است و دو متغير برونزاد به صورت مستقيم قدرت پيشبيني انجام محاسبات را نداشتهاند كه اين امر نشاندهنده واسطه بودن متغيرهاي فرصت و زمان يادگيري در رابطه تحصيلات و سابقه معلم با انجام محاسبات است.

ب) بررسي مدل حل مساله: با نظري به شكل 2 و 3 مشخص ميشود كه تمام مسيرهاي موجود در مدل انجام محاسبات، در مدل حل مساله هم وجود دارد. بنابراين تمام بحثهاي مربوط به قسمت الف براي اين مدل هم قابل ذكر است. 

ج) مقايسه مدل انجام محاسبات با مدل حل مساله: نتايج نشان داد كه دانشآموزان در انجام محاسبات عملكرد بالاتري نسبت به حل مساله دارند (جدول 1) و اين امر به دليل اين است كه حل مساله نسبت به انجام محاسبات توانمنديهاي شناختي بالاتر و پيچيدهتري را ميطلبد. در ادامه تحليل   دادهها، نتايج نشان داد كه اگرچه عملكرد دانشآموزان در انجام محاسبات و حل مساله متفاوت است اما رابطه تدريس با اين دو عملكرد داراي الگوي مشابهي بود (شكل 2 و 3). بهعبارت ديگر هم در انجام محاسبات و هم در حل مساله رياضي آنچه نقش اساسي و پيشبينيكننده را در مدل بازي ميكند فرصت و زمان يادگيري است و وضوح تدريس و رفتار معلم نقشي در تبيين واريانس اين دو عملكرد ندارد. براساس تعريف مساله، در حل مساله دانش آموز آنچه را كه ياد گرفته است در موقعيت جديد بهكار ميگيرد (سيف، 1388). بنابراين تمرين بيشتر در موقعيتهاي مختلف به درك و حل مساله كمك ميكند پس انتظار ميرفت كه فرصت و زمان يادگيري قدرت            پيشبينيكنندگي بيشتري براي حل مساله داشته باشد و براي انجام محاسبات كيفيت تدريس پيشبينيكننده قويتري باشد. اما نتايج چنين چيزي را نشان نداد و وضوح تدريس در هر دو مدل هيچ نقشي را ايفا نكرد كه نشانگر آن است معلمين زمان كلاس را بيشتر صرف تمرين و ممارست ميكنند. دليل اين امر ميتواند غالب بودن رويكرد گرفتن نمره بالاتر و نه رويكرد فهم بيشتر در مدارس باشد كه معلمان را به سمت هدايت ميكند كه با توجه به زمان محدودي كه در اختيار دارند براي رسيدن به هدف (نمره بالاتر، قبولي در مدارس نمونه دولتي يا تيزهوشان) تمرين و ممارست را افزايش دهند و تدريس معلم كمرنگتر شود.

دليل ديگر اين نتيجه، ممكن است وابسته به نوع ابزار باشد. اگرچه گفته شده ارزيابي ادراك دانشآموز از ويژگيهاي تدريس معلم ميتواند يكي از بهترين شيوههاي برآورد كيفيت تدريس معلم باشد (هاف، 2000) اما اگر در مطالعات آينده، اين متغير به روشهاي ديگري مانند مشاهده مشاهدهكننده آموزشديده اندازهگيري شود، ممكن است دقيقتر بتوان به بحث و بررسي پيرامون نتايج پرداخت.

در كل بهنظر ميرسد در مدارس ابتدايي و در درس رياضي، تدريس معلم جايگاه خود را از دست داده است و بيشتر تمرين و ممارست است كه نقشآفريني ميكند. در حقيقت نتايج به ما ميگويد ميتوانند كساني به تدريس رياضي در مدارس بپردازند كه هنر و علم تدريس را نداشته باشند اما بهخوبي از عهده تمرين و ممارست با دانشآموزان برآيند. براي بررسي نتيجه  بهدست آمده، نياز به پژوهشهاي بيشتر در رابطه با تاثير متغيرهاي ديگر مربوط به تدريس معلم دارد تا بتوان چالش عملكرد ضعيف دانشآموزان ايراني در آزمونهايي مانند تيمز
 (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1384) را روشن ساخت. در پايان لازم به ذكر است كه تكرار اين مطالعه با نمونههاي مختلف، اطمينان بيشتري در تعميمدهي نتايج را فراهم خواهد ساخت.
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�. calculation


�. counting


�. numeration


�. problem solving


�. quality of teaching


�. interaction between teacher and student


�. learning time


�. learning opportunity 


�. cognitive chart


�. cognitive map


�. Quality of Teaching Scale (QTS)


�. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)   





