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چکیده

فلسفه و دیدگاه معلمان ریاضی نسبت به ماهیت ریاضی
نقش اساسی در تعیین تلقی آنها از فرایند یاددهی ـ
یادگیری درس ریاضی دارد که این امر به نوبه خود بر
کیفیت آموزشی تأثیر مستقیم میگذارد .هدف از انجام
پژوهش حاضر توصیف و شناسایی باورهای مرکزی
معلمان ریاضی ساخت و سازگرا است .در این مطالعه،
باورهای  5معلم ریاضی متوسطه به دقت مورد بررسی
قرار گرفته و نیز میزان سازگاری محیط کالسدرسهای
این معلمان با اصول ساخت و سازگرایی سنجیده شده
است .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه پیمایش باورها،
پرسشنامه پیمایش ساخت و سازگرایی محیط کالس
درس ،مصاحبه نیمهساختاری و مشاهده کالس درس
است .دادهها به روش تحلیل محتوا تلخیص و
ساختاربندی شد .یافتههای حاصل از دادههای مربوط به
 5معلم نشان داد که محیط کالس درس  2نفر از آنها
بیشترین سازگاری را با اصول ساخت و سازگرایی دارد.
بررسی باورهای این  2معلم منجر به شناسایی  6باور
مرکزی شد که با اصول ساخت و سازگرایی مطابق است.
واژگان کلیدی :باورهای معلمان ،روش تدریس ،ساخت
و سازگرایی ،محیط کالس درس ،معلمان ریاضی متوسطه
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مقدمه

مهمترین مسأله در امر آموزش است .برخی

یادگیری،
میکنند با صِرف گوش دادن به سخنان معلم

تصور
میافتد ولی بعضی از معلمان معتقدند که
یادگیری اتفاق 
میگیرند که در کالس مشارکت
دانشآموزان زمانی یاد 

فعال داشته باشند؛ این چنین است که تلقی و تعریف
معلمان از محدوده و نوع ِ وظایف تدریس ،اقدامات و
فعالیتهای کالسیِ آنها با یکدیگر متفاوت خواهد شد .از

دیدگاههای متفاوتی پیرامون ماهیت

سوی دیگر ،معلمان
مجموعهای از قوانین و حقایق

ریاضی دارند .برخی ریاضی را
میکنند که
میدانند .دیگرانی اظهار 
نامرتبط ولی سودمند 
عدهای

ریاضی مجموعهای از مباحث به هم پیوسته است؛
نیز متصورند که جزو علوم دقیقه و فاقد ابهام و تفسیرهای
میکنند که محتوای ریاضی ثابت
ناسازگار است .برخی فکر 
و از پیش تعیین شده است ،در مقابل ،افرادی باور دارند که
محتوای ریاضی همواره در حال گسترش است و برای
تطبیق با توسعه جدید متحمل تغییراتی میشود.
پیوند میان باورهای معلمان و روش تدریس در میان
پژوهشگران تأیید شده و ماهیت این ارتباط به بحثهای
).
زیادی منجر شده است (
مطالعه باورهای معلمان و تأثیر آن بر روش تدریس ،نوید
β
بخش افزایش کیفیت تدریس (
) و در پی آن بهبود یادگیری دانشآموزان است که
این دقیقاً از اهداف تالشهای تحقیقاتی در آموزش ریاضی
به شمار میرود .در چند دهه اخیر ،فعالیتهای بسیاری در
حوزه باورهای معلمان ریاضی انجام شده است؛ اما مطالعات
اندکی در پیِ تعیین باورهایی مشخص از روش تدریس
) .علیرغم
معلمان متوسطه بوده است (
اهمیت غیر قابل انکار این حوزه تحقیقاتی ،در ایران این
موضوع کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است .هدف اصلی
پژوهش حاضر ،توصیف و شناسایی باورهای مرکزی معلمانی
است که کالسهای درسشان بر مبنای اصول ساخت و
سازگرایی است .شناخت چنین باورهایی میتواند مبنایی را
برای قضاوت پیرامون مناسب بودن روشهای تدریس برای
معلمان ریاضی فراهم نماید.
باورهای معلمان ریاضي

با وجود این که در چند دهه اخیر پژوهشهای بسیاری
بر روی «باورها» انجام شده است ،پژوهشگران آموزش
ریاضی ،تعریف واحدی از این اصطالح ارائه نکردهاند (
) .اما از آن جایی
که در این مطالعه ،هدف کشف باورهایی است که فی نفسه
بیشترین تأثیر را بر روش تدریس معلمان دارد ،تعریف
) ،به نقل از
اجزن و فیشباین (
بزویک )2225 ،به کار گرفته شده است« .این اصطالح به
هر چیزی اطالق میشود که فرد آن را درست میداند».
بنابراین بر اساس این تعریف ،باورها و دانش از دو جهت با
یکدیگر متفاوتند؛ اول آن که دانش باید در برخی از
مصداقهای خارجی حقیقتاً درست باشد و دیگری توانایی
باورها ،در معنادار ساختن دنیا است (بورگ.)2229 ،
پژوهشگران ساختار باورهای یک فرد را در یک نظام
 ،به نقل از
باوری بررسی میکنند (
) .یکی از ابعاد توصیف گرین از نظامهای
باوری ،پیرامون مرکزیت باورها است .باورهای مرکزی از
اهمیت بیشتری برخوردارند و فرد اعتقاد عمیقتری به آنها
دارد و به سختی تغییر میکنند .برای مثال ،معلمان با
تجربه در قیاس با معلمان تازه کار ،باورهای عمیقتری دارند
) .در بخش بعد
(
به یکی دیگر از ابعاد توصیف گرین پرداخته خواهد شد.
) باورهای معلمان نسبت به
ارنست (
ماهیت ریاضی را در سه فلسفه مشخص نمود .با اقتباس از
بزویک ( )2225و نیز در نظر گرفتن طبقهبندیهای ارنست
( ،)9111ون زوئست و همکاران (
) خالصهای (جدول شماره  ،)9فراهم شده است که
حاکی از ارتباط میان باورهای معلمان ریاضی از ماهیت
ریاضی ،تدریس و یادگیری است .در این جدول ،باورهایی
که در یک ردیف هستند ،با یکدیگر سازگارند.
در این میان ،مناسبترین حالت زمانی است که عالیق
یادگیرندگان در نظر گرفته شود و آنها درگیر فرایند حل
مسأله شوند ،به این ترتیب به یادگیرندگانی خود راهبر
میشوند که رغبت زیادی به یادگیری دارند؛ این امر
مبدل 
میشود تا افراد یاد بگیرند چگونه به طور
در نهایت موجب 
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جدول  9ـ طبقهبندی باورهای معلمان

باورها درمورد ماهیت

باورهای درمورد تدریس ریاضی

باورهای درمورد یادگیری ریاضی

ریاضی (ارنست)9191 ،

(ون زوئست و همکاران)9111 ،

(ارنست)9191 ،

ابزارگرایی

تمرکز بر محتوا با تأکید بر عملکرد

تسلط بر مهارتها

افالطونگرایی

تمرکز بر محتوا با تأکید بر فهم و درک

پذیرش منفعل دانش

حل مسأله

تمرکز بر یادگیرنده

گردانشکن و

مستقل فکر کرده ،برنامه ریزی نمایند (نادی،
گلپرور.)9912 ،
باورها و روش تدريس
) از جمله
ارنست ( )9111و کُنی (
صاحبنظرانی هستند که تأثیر نیرومند و به سزای باورها را
بر رفتار معلم ریاضی در کالس درس تصدیق کردهاند .با این
حال ،محققانی که پیرو دیدگاه اجتماعی (
) هستند این ارتباط را با تأکید بر ابعاد
زمینهمدار ،تعاملی و ایدئولوژیکی باورها به چالش میکشند
(پتاری و جورجیادو .)2221 ،گرین ( )9199معتقد است که
باورها به جای موجودیتهای منفرد ،در خوشهها پدید
میآیند (گلدین ،راسکن و تُرنر .)2221 ،این پدیده بدین
معنا است که باورها میتوانند در خوشههایی قرار گیرند که
کمابیش از خوشههای دیگر مجزا باشند (چپمن.)2222 ،
نتیجه مهم خوشه بندی باورها این است که امکان دارد
باورها با یکدیگر تناقض داشته باشند ،بدون این که شخص
از این تناقض آگاه باشد (بزویک  .)2225مطالعه بزویک
( )2292شاهدی بر این مدعاست که ممکن است معلمان
ریاضی ،باورهای متفاوتی پیرامون ماهیت ریاضی به عنوان
یک رشته علمی و یک موضوع مدرسهای داشته باشند.
دانستن این که دست کم برخی از معلمان ،باورهای
متفاوتی نسبت به ریاضیات مدرسهای و ریاضی به عنوان
یک رشته علمی دارند ،میتواند ناهماهنگیهای ظاهری
میان باورهای معلم درمورد ریاضی و یاددهی ـ یادگیری آن
و درنتیجه تأثیر آنها بر تدریس را توضیح دهد.

ساخت فعال فهم و درک ،کشف
مستقل عالیق خود

سؤالی که در اینجا مطرح میشود و در قسمتهای آتی
به تدریج بدان پاسخ داده میشود این است که چگونه
میتوان روش تدریس معلمان را بررسی نمود؟
محیط کالس درس
محیط روانشناختی کالس درس بر روی یادگیری
دانشآموزان تأثیر مستقیم دارد و به عنوان یک عامل مهم
دارای پشتوانه تجربی بسیاری است (اندرسون ،ترجمه:
امینی .)9912 ،البته دیدگاه روانشناختی به تنهایی
نمیتواند پیچیدگی اتفاقاتی را که در کالس درس رخ
)،
) .شوئل (
میدهد ،بیان نماید (
به نقل از بزویک )2229 ،در توصیفی استادانه ،اجتماعی را
که معلمان و دانشآموزان دایر کردهاند ،به یک «ملقمه
) غنی تشبیه میکند
روانشناختی» (
که شامل عوامل شناختی ،اجتماعی ،فرهنگی ،عاطفی،
هیجانی ،انگیزشی و عوامل مربوط به برنامهی درسی است.
در این مطالعه ،روش تدریس معلمان بر حسب محیط
کالس درسی که ایجاد کردند ـ به ویژه میزان سازگاری آن
با اصول ساخت و سازگرایی ـ بررسی شده است .بدین
ترتیب فرصت مناسبی فراهم میشود که روش تدریس
متناظر با باورهای معلمان را شناسایی نمود .اهمیت
باورهای معلمان در تعیین ماهیت اثر آنها بر محیط کالس
درس توسط پژوهشگران این حوزه مانند جاکوبوسکی و
) تأیید شده است .آنها
توبین (
این امر را تصدیق کردند که معلمان برای تغییرات اساسی
در کالس درسشان تالش خواهند کرد (بزویک  .)2225به
نظر میرسد باورهای معلمانی که محیط کالس درسی
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همراه با اصول ساخت و سازگرا دارند ،در مورد ریاضی مانند
دیدگاه حل مسأله و دیدگاههای یاددهی ـ یادگیری متناظر
آن باشد (بزویک .)2225
ساخت و سازگرایي و محیط کالس درس
در توصیف اصول مسلم ساخت و سازگرایی،
) ابراز کرد:
ونگالسرفلد (
«دانش به صورت منفعل دریافت نمیشود ،چه از طریق
حواس ،چه از طریق برقراری ارتباط .دانش نتیجه فعالیت
سازنده شخص است ».طبق دیدگاه ساخت و سازگرایی،
یادگیری معنادار عبارت است از یک فرایند شناختی که در
آن افراد دنیا را نسبت به دانشی که قبالً ساختهاند ،درک
میکنند و این فرایند شامل مذاکره فعال و اتفاق نظر است
) .بُعد دیگری از ساخت و سازگرایی از کار
(
ویگوتسکی (

) ناشی میشود .او در نظریه تعامل

اجتماعی خود ابراز میدارد که یادگیری زمانی رخ میدهد
که دانش آموز خارج از سطح واقعی رشد خود و توسط
سطح بالقوه آن ،در اثر راهنمایی یک بزرگسال یا مشارکت
با همساالن مستعدتر از خود ،میآموزد که مسأله را حل
کند (وُگن 9119 ،به نقل از چمنآرا.)9912 ،
پژوهشگران و صاحب نظران فراوانی ،به تفصیل از
ساخت و سازگرایی سخن گفتهاند و آن را توصیه نمودهاند،
اما چالش اساسی آن است که ساخت و سازگرایی را
نمیتوان در مجموعهای از قوانین و فعالیتها ساده کرد و
برای تدریس ،نسخهای تجویز نمود (
) .طبق گفته شونفیلد ( ،9115به نقل از چمنآرا،
 )9912دیدگاه ساخت و سازگرایی به معلمان نشان میدهد
که آن چه در کالسهای درس هر یک از آنها رخ میدهد،
با یکدیگر متفاوتند؛ دانشآموزان از درس معلمانشان لزوماً
برداشت یکسانی نخواهند داشت و نباید آنها را فراگیرانی
منفعل تصور نمود .به این ترتیب اساس نظری رویکرد حل
مسأله با دیدگاه ساخت و سازگرایی مطابقت دارد ،چنانچه
در آن رویکرد نیز معلم یک تسهیل کننده است .یعنی بنا به
تعریف ارنست ( )9111به طرح و حل مسأله میپردازد و
یادگیری ساخت فعالِ فهم و درک است که در حین فرایندِ
کشف رخ میدهد.

باورها و محیط کالس درس
ساخت و سازگرایی به عنوان یک نظریه یادگیری،
مستقیماً پیرامون تدریس سخنی به میان نمیآورد و
درحقیقت گستره وسیعی از روشهای پداگوژیکی میتوانند
شامل این اصول باشد (بزویک  .)2229آنچه مهم به نظر
میرسد باورهایی است که موجب میشود معلمان همان
راهبردهایی را که بر میگزینند ،به اجرا درآورند (
) .پیریه و کییرن
( )9112معتقد بودند که میتوان باورهایی از معلم را که با
دیدگاه محیط کالس درسِ ساخت و سازگرا مطابقت دارد،
مشخص نمود .آنها مجموعهای از باورها را که نتایج منطقی
دیدگاه ساخت و سازگرا از توسعه ادراک ریاضی بودند،
فهرست نموده ،مدعی شدند معلمی که میخواهد محیط
کالس درسی شامل اصول ساخت و سازگرا خلق کند ،باید
این باورها را داشته باشد .آن دو ،ادعا نمودند که معلم باید
بداند دانشآموزان مختلف دریافتهای متفاوتی در یادگیری
ریاضی دارند؛ فهم ریاضی «جایی در خارج» منتظر نیست
که دانشآموزان بدان دست یابند؛ بیش از یک مسیر برای
فهم یک مفهوم ریاضی معین وجود دارد .هر دانشآموز برای
هر مبحثی ،سطح متفاوتی از درک و فهم را نشان میدهد.
آنها بر اساس این چهار اصل مسلم ،طبق ادعایشان
رویدادهای کالس را تحلیل کردند .ولی باورهای گزارش
شده در این مطالعه طبق روند بزویک ( )2229از تحلیل
دادهها ،شامل مصاحبه و مشاهده تعامالت کالس درس به
دست آمد که عکس روند پژوهشی پیریه و کییرن است .به
عبارت دیگر ،ویژگیهای قابل مشاهده کالس درس که
نسبتاً مستقل از رویکرد پداگوژیکی اما شامل دیدگاه ساخت
و سازگرایی یادگیری هستند ،شناسایی شدند و بدین ترتیب
باورهای مورد نظر به دست آمد.
روش پژوهش
رویکرد محققان در طی انجام پژوهش حاضر قیاسی
دادهها تمرکز اصلی بر دادههای

بود؛ بنابراین در جمعآوری
کیفی گذاشته شد .ولی در برخی از موارد مراجعه به
دادههای کمی نیز راه گشا بود.
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•

شرکت کنندگان
شرکت کنندگان در این پژوهش 5 ،نفر ـ  4زن و 9
مرد ـ از معلمان ریاضی دوره متوسطه یکی از شهرهای نیمه
جنوبی کشور هستند .آنها داوطلب شرکت در یک مطالعه
عمیق شامل پیمایش ،مصاحبه و مشاهده کالس درس
شدند .یک کالس از کالسهای درس هر یک از معلمان
مشاهده شد .همه کالسها در مدارس عادی این شهر
برگزار شد .کالسهای مورد مطالعه در مجموع شامل 929
دانشآموز بود که پرسشنامهای در مورد محیط کالس درس
ریاضی خود کامل نمودند.
ابزار جمعآوری دادهها
پیمایش باورها (

) توسط پرسشنامهای

انجام شد که شامل  26گویه است .از معلمان خواسته شد
که میزان موافقت خود را بر اساس مقیاس پنج درجهای
لیکرت ،از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم مشخص نمایند.
پرسشنامهها با نمرات  9تا  5کدگذاری شد .نحوه نمره دهی
پرسشنامه باورها به این ترتیب بود که نمره باالتر نشان
دهند سازگاری بیشتر با دیدگاه حل مسأله ریاضی و
دیدگاههای متناظر از یاددهی ـ یادگیری آن بود .این
پرسشنامه در پژوهش بزویک ( )2225استفاده شده ،روایی
و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته بود.
پیمایش ساخت و سازگرایی محیط یادگیری
تیلور و همکاران ( ،9119به نقل از بزویک)2225 ،
اصول ساخت و سازگرایی ون گالسرفلد ( )9112و زمینه
اجتماعیای را که در آن فرایند سازنده رخ میدهد ،ترکیب
کردند که حاصل آن پرسشنامه پیمایش ساخت و سازگرایی
محیط یادگیری (
) است ،که شامل  21گویه (به هر یک از 4
شاخص آن 9 ،گویه اختصاص داده شده) است .پاسخها،
فراوانی اتفاق رویدادهای مختلف کالس درس را طبق
مقیاس پنج درجهای لیکرت از اغلب اوقات تا هرگز مشخص
میکنند .این پرسشنامه چهار شاخص میزان ادراک
دانشآموزان و معلمان را از جنبههای محیط کالس درس
ساخت و سازگرا اندازه میگیرد:

خودمختاری (

) :دانشآموزان تا چه

اندازه یادگیری خود را کنترل ،و مستقل فکر میکنند.
) :تا چه حد دانش
• دانش قبلی (
و تجربه دانشآموزان به طور معناداری در فعالیتهای
یادگیریشان کامل شده است( .پیوند میان دانش جدید و
موجود تقویت و تسهیل شود).
) :تا چه حد دانشآموزان به
• مذاکره (
هدف مذاکره و به دست آوردن توافق ،تعامل اجتماعی
دارند.
) :تا
• دانش آموز محوری (
چه اندازه دانشآموزان یادگیری را به عنوان یک تجربه
مسأله مدار تمرین میکنند.
توسط تیلور
سازگاری درونی و روایی پرسشنامه
وهمکاران ( ،9119به نقل از بزویک )2225 ،فراهم شده
است .پرسشنامهها با نمرات  9تا  5کدگذاری شد .نحوه
نمرهدهی به این صورت است که نمره باالتر نشان دهنده
سازگاری بیشتر با شاخصههای محیط کالس درس ساخت و
معلم با تغییرت بسیار اندکی در
سازگرا است .نسخه
کلمات ،از روی نسخه دانشآموزی به دست آمد .برای مثال،
واژه «من» در نسخه دانشآموزی با کلمه «دانشآموزان» در
معلم جایگزین شد.
نسخه
مصاحبه
مصاحبههای نیمه ساختاری با ضبط صوتی 25 ،الی42
دقیقه به طول میانجامید که با سؤاالت باز پاسخ ،معلمان را
تشویق مینمود که آزادانه پیرامون ریاضی و یاددهی ـ
یادگیری آن نظر دهند تا موضوعات مهم و دغدغههایی که
در این زمینه داشتند ،شناسایی شود و احتماالً بیاختیار
شواهدی را برای باورهای خاموش خود فراهم نمایند.
مصاحبه در چند مرحله به ترتیب زیر انجام شد.
پــیش از انجــام مصــاحبه ،پژوهشــگر ابتــدا پرسشــنامه
پیمایش باورهای معلم مورد نظر را مطالعه کرد و سؤاالتی را
با توجه به پاسخ های مذکور طراحی نمود .طراحـی سـؤاالت
بر این اساس بود که از نظر محقـق ،برخـی از مـوارد پاسـخ
داده شده توسط معلم با یکدیگر سازگاری نداشـت .در گـام
بعدی مصاحبه معلمان ،از آنها خواسـته شـد تـا احسـاس و
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عقیده خود را نسبت به ریاضی در حـال حاضـر و دوره هـای
مختلــف تحصــیلی بیــان نماینــد و همچنــین کــالس درس
ریاضی ایـده ال را توصـیف و بـا کـالس هـای ریاضـی نـوعی
مقایسه کنند .در پایان ،هر یک از معلمـان بـه دو مجموعـه
 92گزاره ای پاسخ دادند که بـه نقـل از بزویـک ( )2229بـر
پایــــــه یافتــــــههــــــای مطالعــــــات مــــــوردی
) از معلمـــان ریاضـــی دوره
تامپســـون(
متوسطه بود .یکـی از مجموعـه هـای  92گـزاره ای درمـورد
ماهیت ریاضی بود که هر چهار سؤال آن بـر اسـاس تعریـف
ارنست ( )9111به یکی از دیدگاه های حل مسأله ،افالطـون
گرایی و ابزارگرایی از ریاضی مربوط اسـت 92 .گـزاره دیگـر
متعلق به یاددهی ـ یادگیری ریاضـی اسـت ،کـه هـر چهـار
ســؤال آن بــا یکــی از ســه دیــدگاه یــاددهی (ون زوئســت و
همکــاران )9114 ،و یــادگیری ریاضــی (ارنســت)9111 ،
ارتباط دارد.
مشاهده کالس درس
مشاهده کالسهای درس با ضبط صوتی همراه بود.
همچنین یادداشت برداریهای دقیق از محتوای درسها،
رفتارها و تعامالت معلم و دانشآموزان از هر مشاهده کالس
درس تهیه شده است .به ویژه ،اعمالی که به نظر میرسید
معلم با هدف تحریک دانشآموزان برای بازتاب بر
ساختارهای ریاضی انجام میدهد ،یادداشت شد.
روند اجرا
در ابتدا پرسشنامه پیمایش باورها از مطالعه بزویک
( )2225اخذ و به فارسی ترجمه شد و برای اطمینان از
صحت ترجمه و سازگاری آن با مطالعه حاضر ،توسط دو تن
از استادان حوزه آموزش ریاضی مورد بررسی قرار گرفت.
سپس در یک مطالعه مقدماتی بر روی  92تن از معلمان
اجرا شد .بدین ترتیب ،سؤاالتی که نامفهوم بود ،شناسایی
شد و با توجه به اصل پرسشنامه ،مورد بازنویسی قرار گرفت.
پس از آن ،مطالعه اصلی بر روی  5معلم شرکت کننده
در پژوهش حاضر آغاز شد .آنها پرسشنامه پیمایش باورها را
کامل نمودند .همچنین شرایطی فراهم شد تا یکی از
کالسهای درسشان مشاهده شود .با توجه به شرایط کاری
و اوقات فراغت معلمان ،مصاحبه و مشاهده کالس درسشان
به مدت  5هفته به طول انجامید .پس از مشاهده هر کالس

درس پرسشنامه

توسط دانشآموزانِ آن کالس

کامل شد و در پی آن از معلمِ کالس نیز خواسته شد که
(نسخه معلم) را تکمیل نماید .در گام
پرسشنامه
بعد ،دادهها با استفاده از روش تحلیل محتوا تفسیر شد.
روش تحلیل دادهها
ابتدا دادهها پیادهسازی و سپس به روش تحلیل محتوا
(فیلیک )9911 ،خالصه و ساختاربندی شد .دادهها بر
اساس تکنیک تلخیص تحلیل محتوا ،بازگویی شد؛ سپس
گزارههایی که ارتباط چندانی به پرسش تحقیق ندارند یا
آنهایی که معنای مشابهی با سایر عبارتها دارند ،کنار
گذاشته ،گزارههای مربوط ،دستهبندی و خالصه شدند
(فیلیک .)9911 ،در مرحله بعد ،بر اساس چارچوب نظری
بحث ،دادههای حاصل ساختاربندی شدند؛ به طوری که بر
اساس طبقهبندی باورهای معلمان (جدول شماره  )9و
شاخصههای محیط کالس درس ساخت و سازگرا دادهها
دوباره واکاوی و بر این اساس با دقت بیشتری توصیف
شدند .به منظور افزایش اعتبار نتایج پژوهش ،دادهها توسط
پژوهشگر دیگری خالصه و ساختاربندی و پس از آن با
یکدیگر مقایسه شدند و توافق نظر حاصل گردید .به این
ترتیب ،برای هر یک از  5معلم ،از  4طریق ،دادههایی به
دست آمد و در پایان این دادهها برای تک تک معلمان
تفسیر شد.
نتایج
یافتههای حاصل از دادههای مربوط به  5معلم نشان
داد که محیط کالس درس دو نفر از آنها بیشترین سازگاری
را با اصول ساخت و سازگرایی داشت .در این قسمت،
یافتههای حاصل از تفسیر دادههای مربوط به این دو
معلم ارائه میشود .آن دو نفر با نامهای معلم «الف» و «ب»
مشخص میشوند.
معلم الف
معلم الف ،خانمی با  96سال سابقه تدریس و دارای
مدرک کارشناسی در رشته ریاضی محض بود.
پرسشنامه پیمایش باورها
او تمایل بسیاری به ابراز عقیده شدید داشت و به جز
یک مورد به همه سؤاالت پاسخ کامالً موافق یا کامالً مخالف
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معلم الف

جدول  2ـ دادههای
پاسخگو

مذاکره

دانش قبلی

خودمختاری

دانشآموز محوری

جمع کل

معلم

93

99

62

63

931

66/1

66/5

63/8

69/2

91/1

دانشآموزان
(میانگین نمرات)

داد .بررسی پاسخهای او در پرسشنامه پیمایش باورها ،مؤید
این مطلب است که دیدگاه این معلم با دیدگاه حل مسأله و
ساخت و سازگرایی نسبت به یادگیری ریاضی تطابق دارد .با
این حال ،در مواردی نیز او باورهایی افالطون گرایی دارد.
وی با سه مورد زیر که مطابق دیدگاه افالطونگرایی ،کامالً
موافق بوده است:
• برای معلمان درک روشی سازمان یافته و قالب
بندی شده که در آن مفاهیم و مهارتها به یکدیگر مربوط
باشند ،مهم است.
• بهترین راه ارائه ریاضیات ،شرح ،توضیح و توصیف
مفاهیم و مهارتهای ریاضی است.
• مهم است که ارائه محتوای ریاضی به دانشآموزان
از توالی صحیح پیروی کند.
الزم به تذکر است که طبق دیدگاه افالطون گرایی،
صرف نظر از یادگیرنده ،برای هر مبحث درسی یک توالی
صحیح وجود دارد که باید بر اساس آن تدریس نمود.
پرسشنامه
نمرات هر یک از چهار مشخصه

و نمره کل

برای پاسخهای معلم و میانگین نمرات دانشآموزان در
جدول شماره  2نشان داده شده است.
پاسخهای دانشآموزان نسبت به معلم ،ساخت و
سازگرایی کمتری را برای کالس درس قائل شد .در این
میان بیشترین اختالف نظر مربوط به جنبه مذاکره و دانش
قبلی بود؛ با این حال معلم و دانشآموزان بر روی میزان
شاخصه دانشآموز محوری اتفاق نظر داشتند .در این
کالس ،مشخصه مذاکره و دانش قبلی با جنبههای کالس
درس ساخت و سازگرا مطابق بود.

مصاحبه
معلم الف ،ریاضی را یک تفکر خالق دانست .او ادعا
نمود که ریاضی محاسبه کردن نیست .او بر عالقه وافر خود
به ریاضی در تمام دوران تحصیل و در حال حاضر تأکید
داشت .در دوران ابتدایی ریاضی را اعمال حسابی میدانست
ولی به تدریج به این نتیجه رسیده است که ریاضی چیزی
فراتر از این اعمال است .با بررسی گفتهها و پاسخهای او به
 92باور تامپسون ( ،)9114در مورد ماهیت ریاضی به نظر
میرسد که باورهای او در این راستا ،تلفیقی از سه دیدگاه
ابزارگرایی ،افالطون گرایی و حل مسأله است.
او بر مشارکت فعال دانشآموزان در هنگام تدریس
بسیار تأکید دارد و مدعی شد که همواره فرصتهایی را
فراهم میکند تا دانشآموزان فهم و درک خود را بازتاب و
ارزیابی نمایند.
«دانشآموز نباید صم و بکم به معلم گوش کنه...حتماً
باید در [فعالیتها و بحثهای] کالس شرکت داشته
باشه...او در نظر دادن آزاده و روی نظراتش باید بحث و
بررسی [انجام] بشه...زمانی که راه حل او اشتباه باشه...او با
استفاده از مباحث و قضیههای قبل ،با هدایت من خودش
ثابت میکنه که اشتباه کرده و این طور بهتر توی ذهنش
میمونه».
او ابراز نمود که بحث و مذاکره پیرامون پاسخهای
مسائل ،برای دانشآموزان واقعاً مفید است و در این ارتباط
توضیح داد:
«[...در حین بحث کالسی] دانشآموزان با هم کلنجار
میرن .من هرگز نمیگم« :بچهها ساکت ،من فقط حق دارم
صحبت کنم ».حتی به جرات میتونم بگم در کالس من
بعضی وقتها همه با هم دارن بحث میکنند» ...

 /99پژوهش در برنامهریزی درسي ،دوره دوم ،شماره( 9پیاپي  ،)63سال دهم ،بهار 2691

او در ادامه افزود ،که همیشه به دانشآموزانش این مطلب را
گوشزد میکند که در هنگام سؤال دیگر دوستانشان ،به آنها
گوش دهند ،تا با هدایت معلم به پاسخ قطعی برسند .او در
همین راستا اذعان نمود که به دلیل کمبود وقت آموزشی و
فضای کوچک کالس ،نمیتواند به کار گروهی بپردازد.
مشاهده کالس درس
دانشآموزان حاضر در کالس معلم الف ،در پایه دوم
متوسطه ـ رشته ریاضی ـ بودند .موضوع کالس درس آمار و
مدل سازی بود و در آن جلسه تعدادی مسأله حل شد .از
همان ابتدا ،دانشآموزان در مورد همه رویدادها و
فعالیتهای کالس درس نظرات و پیشنهاداتی میدادند و
معلم با رویِ گشاده و سعه صدر به همهی آنها گوش
میکرد .با این حال ،با توجه به آنچه اتفاق میافتاد ،معلم
نقش اصلی و محوری را در تعیین و تنظیم تمام رویدادها
داشت.
معلم در جلوی کالس ایستاد و سؤاالت را یکی یکی
مطرح کرد .به نظر میرسید که دانشآموزان اجازه داشتند
هر پاسخی را که به ذهنشان میرسید بدون اجازه رسمی
مطرح کنند .معلم نیز درستی آنها را بررسی میکرد و در
پی این بررسی ،خود نیز توضیحاتی مبنی بر پیشرفت در
مسیر حلِ سؤال میداد .اغلب دانشآموزان بسیار با نشاط و
پرهیجان در فعالیتها و مذاکرات آن شرکت داشتند و در
حین حل هر تمرین ،پرسشها و ایدههای زیادی مطرح
میشد .البته معلم نیز محتوا را به گونهای واضح ،منطقی و
دقیق ارائه مینمود ،تا جایی که گاهی توضیح سؤال را به
آرامی میگفت تا دانشآموزان یادداشت نمایند .او بر دلیل و
منطق زیربنایی رویهها و قوانین ریاضی بسیار تأکید میکرد
و گاهی اوقات این فرایند را با کمک دانشآموزان انجام
میداد.
معلم ب
معلم ب ،خانمی با  9سال سابقه تدریس ،مدرک
کارشناسی ریاضی محض ،و کارشناسی ارشد رشته ریاضی،
گرایش هندسه بود.
پرسشنامه پیمایش باورها
پاسخهای این معلم در پرسشنامه پیمایش باورها ،برای

او بیشترین نمره را در میان دیگر معلمان به همراه داشت و
پاسخهایش آشکارا با دیدگاه حل مسأله و دیدگاه ساخت و
سازگرایی نسبت به یادگیری تطابق داشت .تنها در دو مورد
پاسخهای او دیدگاه افالطون گرایی را تأیید نمود ،که در
ادامه آمده است.
• برای معلمان درک روشی سازمان یافته و
قالببندی شده که در آن مفاهیم و مهارتها به یکدیگر
مربوط باشند ،مهم است.
• مهم است که ارائه محتوای ریاضی به دانشآموزان
از توالی صحیح پیروی کند.
پرسشنامه
نمرات هر یک از چهار مشخصه

و نمره کل

برای پاسخهای معلم و میانگین نمرات دانشآموزان در
جدول شماره  9نشان داده شده است .پاسخهای معلم و
دانشآموزان با یکدیگر سازگاری دارد و حداقل مشخصه
دانش قبلی با جنبههای کالس درس ساخت و سازگرا
مطابق است.
مصاحبه
از نظر این معلم ،ریاضی کامالً بی تناقض و منطقی
است و انجام ریاضی تالشی ارزشمند است که تحمل سختی
آن شادی و شعفی را به دنبال دارد که همیشه با انسان
همراه است .او مدعی است که در دوران تحصیل همیشه
ریاضی را دوست داشته است.توصیف او از یکی از استادانش
آشکارا تأیید میکند که باورهای این استاد پیرامون
یاددهی -یادگیری ریاضی دانشجو محور است و یادگیرنده
باید به طور مستقل به حل مسأله بپردازد .این معلم ابراز
میکند که این استاد بر دیدگاههای او بسیار تأثیرگذار بوده
است.
علیرغم شواهد فوق ،از دیگر پاسخهای او چنین استنباط
میشود که دیدگاه وی نسبت به ماهیت ریاضی به عنوان
یک رشته علمی بیشتر رنگ و بوی دیدگاه افالطون گرایی
دارد .او در پاسخ به گزارههای تامپسون ( )9114اکیداً ابراز
داشت:
• ریاضی یک رشته علمی دقیق ،بدون ابهام و
تفسیرهای ناسازگاراست.
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• محتوای ریاضی منسجم است .مباحث آن وابسته
به هم است و از لحاظ منطقی ،با یک ساختار یا شالوده
سازمانی مرتبط شده است.
و این باورها حتی در نقش حرفهای او و باورهایش
نسبت به یادگیری مؤثر بوده است و گزارههای زیر را مبنای
عمل او قرار داده است.
• نقش معلم ارائه محتوا به گونهای واضح ،منطقی ،و
دقیق است .بدین منظور ،او باید بر دلیل و منطق زیربنایی
رویهها و قوانین ریاضی تأکید کند و برای پایهریزی معنای
ریاضی مفاهیم ،بر روابط میان آنها نیز تأکید نماید.
• دانشآموزان نباید تنها با انجام رویههای ریاضی
قانع شوند؛ آنها باید برای فهم منطق پشت رویهها ،به
جستجو بپردازند.
در تأیید استنباط فوق باید گفت که از جای جای
مصاحبه او چنین بر میآید که یادگیری ،طی یک فرایند
کشف حاصل میشود .ولی با این حال ،از پاسخهای او
چنین استنباط میشود که دیدگاه او نسبت به یاددهی
ریاضی ،دانشآموز محور است .به عنوان نمونه ،او با
گزارههای زیر کامالً موافق بود:
• معلم باید دانشآموزان را به حدس و تخمین
تشویق کند و به جای این که به آنها چگونگی رسیدن به راه
حل یا جواب را نشان دهد ،اجازه دهد تا خودشان استدالل
کنند .معلم باید در یک نقش حمایت کننده عمل کند.
• معلم باید پذیرای پیشنهادها و ایدههای
دانشآموزان باشد و بر روی آنها سرمایهگذاری کند.
از صحبتهای او چنین استنباط میشود که عقیده
دارد همه دانشآموزان در رسیدن به اهداف آموزشی مسیر
یادگیری یکسانی را طی نخواهند کرد و با وجود این که
مخالف یک برنامه [درسی] منسجم نیست ولی قید و بند
کتاب درسی ،امتحان هماهنگ و کنکور او را آزار میدهد و
به زعم او موجب میشود تا روند کشف راه حل به خوبی
طی نشود و عقیم بماند.
مشاهده کالس درس
دانشآموزان حاضر در کالس معلم ب ،در پایه دوم
متوسطه ـ رشته ریاضی ـ بودند .موضوع کالس درس
هندسه بود .در ابتدای درس معلم در مورد هرم و مخروط و

تفاوت آنها ،از دانشآموزان سؤاالتی پرسید .اکثر
دانشآموزان شروع به صحبت کردند ،معلم از آنها خواست
که یکی یکی ایدههای خود را مطرح نمایند .حاصل این
گفتگویی که با صدای بسیار بلند انجام شد ،مثالها و ضد
مثالهای فراوانی بود که از سوی دانشآموزان و معلم مطرح
شد .معلم پیشنهاد داد تا تعریف دقیقی از هرم ارائه شود و
از دانشآموزان خواست که هرم را توصیف کنند .تعدادی از
دانشآموزان نظراتی دادند؛ معلم توصیفها را تصحیح
میکرد و در انتهای این بحث خود تعریف دقیقی روی تخته
نوشت .دیگر مفاهیم اجزای هرم نیز به همین نحو ارائه شد.
پس از آن معلم از دانشآموزان خواست تا فعالیت کتاب را
حل کنند.
قاعده یک هرم منتظم ،مربعی شکل و طول ضلع آن 5
سانتیمتر است .اگر ارتفاع هرم  2/5سانتیمتر باشد .ارتفاع
هر یک از مثلثهای وجه آن چقدر است؟
بچهها اغلب چند نفره به حل فعالیت پرداختند .معلم
نیز بر کار آنها نظارت داشت و برای برخی از آنها دادههای
مسأله ـ معلوم و مجهول ـ را روی هرم دستساز خود نشان
میداد .پس از  4دقیقه کارِ دانشآموزان بر روی سؤال ،معلم
شکل هرم مذکور را روی تخته کشید و ...
معلم :نگاه کنید ،این مربع ،وقتی هرم میشه این جوریه.

خوب این مرکزشه .من دوست دارم این ارتفاع بشه ،2/5
یعنی که از رأس بر این عمود کنم .خوب از این جا تا این
جا [در شکل شماره  ،9ب مشخص شده است] را داده .5
مسلماً این فاصله هم میشه .5
مسأله ارتفاع این وجه را از من میخواد[ .با اشاره به
شکل شماره  ،9ج] این مجهوله.
خوب[ ،با اشاره به دو ضلع مثلث قائم الزاویه] مقدار
اینو داریم ،مقدار این رو هم داریم ،مجهول را چطور به
دست بیاریم؟
یکی از دانشآموزان :از راه فیثاغورث.
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درس این دو معلم نشان داد که اگرچه باورهایشان نسبت به
ماهیت ریاضی به عنوان یک رشته علمی مطابق دیدگاه
افالطون گرایی است ولی دیدگاه آنها نسبت به ماهیت

معلم :کی گفته بود نفهمیدم؟ [معلم رو به دانشآموز
مورد نظر کرده و از روی دست سازه خود ،بار دیگر اجزای
سؤال را توضیح داد ،مگر این که دانشآموز سؤال را درک

معلم ب

جدول  9ـ دادههای
پاسخگو

مذاکره

دانش قبلی

خودمختاری

دانشآموز محوری

جمع کل

معلم

69

65

69

98

92

69/4

66/6

69/9

66/5

98/2

دانشآموزان
(میانگین نمرات)

کند].
معلم رو به همه دانشآموزان :نگاه کنید یه مثلث این
جا میبینید؟ درسته؟ چی کار کنیم؟
یکی از دانشآموزان :از قضیه فیثاغورث.
و معلم با استفاده از قضیه فیثاغورث ،پاسخ را روی
تخته کالس محاسبه کرد .او در تمام طول کالس به همین
ترتیب به گونهای آشکار ،منطقی ،و دقیق به ارائه مفاهیم
پرداخت .بدین منظور ،او بر دلیل و منطق زیربنایی اعمال
خود تأکید میکرد و برای پایهریزی معنای ریاضی مفاهیم،
روابط میان آنها را برای دانشآموزان میشکافت .او برای
معنادار کردن گفتههایش ،در بسیاری از مواقع به شهود و
تجارب دانشآموزان رجوع میکرد .در این فرایند،
دانشآموزان نیز گاهی نقش داشتند و پایه برخی از مفاهیم
توسط خود آنها گذاشته میشد .معلم پیشنهادها و ایدههای
دانشآموزان را به دقت گوش میکرد ،هرچند که علی رغم
تالش او برای انگیزه بخشیدن به دانشآموزان ،تعداد قابل
توجهی از آنها به گفته معلم کالس درس «حوصله فکر
کردن» نداشتند.
بحث و نتیجهگیري
نتایج این مطالعه بر شناسایی باورهای مرکزی معلمان
ساخت و سازگرا متمرکز بوده است .از میان  5کالس درس
مشاهده شده ،محیط دو کالس درسی که بیشترین
سازگاری را با اصول ساخت و سازگرایی داشتند ،انتخاب
شد .محیط این کالس درسها از لحاظ مطابقت با
شاخصههای ساخت و سازگرایی در سطح مطلوبی قرار
داشت .بررسی پیمایشها ،مصاحبهها و مشاهدات کالس

ریاضیات مدرسهای همسو با دیدگاه حل مسأله است .چنان
چه در فرایند یاددهی ـ یادگیری باید تمرکز بر یادگیرنده
باشد و با ایجاد انگیزه به دانشآموزان درک بیشتری از بدنه
دانش طبقهبندی شده به هم متصل ریاضی داشته باشند.
به این ترتیب ،بررسی باورهای آنها منجر به شناسایی  6باور
شد که با اصول ساخت و سازگرایی مطابق است .باورهای
شناسایی شده در مورد  9معلم دیگر جزو باورهای مرکزی
نبود .این باورها در ذیل این سطر در دو دسته مشخص شده
است .در هر یک از مطالعات پیریه و کییرن (،)9112
واتسون و دیجیست ( )2225و بزویک ( )2229نیز
باورهای مشخصی از معلمان ریاضی متوسطه در مورد
ماهیت ،روش تدریس و یادگیری ریاضی تعیین شدهاست.
الف) باورها پیرامون ماهیت ریاضی:
 .9انجام ریاضی تالشی ارزشمند است که تحمل
سختی آن شادی و شعفی را به دنبال دارد که همیشه با
انسان همراه است.
 .2ریاضی یک تفکر خالق است.
ب) باورها پیرامون یادگیری ریاضی:
 .9دانشآموزان باید به گونهای هدایت شوند که تا
حد امکان راه حل مسائل و ایدههای ریاضی را خود کشف
کنند.
 .4همه دانشآموزان در رسیدن به اهداف آموزشی
مسیر یادگیری یکسانی را طی نخواهند کرد.
 .5برای معنادار کردن مفاهیم ریاضی باید به شهود و
تجارب دانشآموزان توجه کرد.

بررسي رابطه بین باورها و مؤلفههای ساخت و سازگرایي 81 / ...

 .6دانشآموزان باید در فرایند تدریس مشارکت فعال
داشته باشند ،و به همه آنها فرصت بحث روی راه حل
مسائل و ایدههای ریاضی داده شود.
در این پژوهش باورهای مرکزی دو معلم مورد مطالعه
با یکدیگر متفاوت بود .این امر نشان میدهد که برای خلق
کالس درس ساخت و سازگرا لزوماً نباید نظامهای باوری
یکسان باشد؛ اگر چه نباید میان آنها تناقضی دیده شود .این
نتیجه با پژوهش بزویک ( )2229همسو بود .از سوی دیگر،
دانستن این که حداقل برخی از معلمان باورهای متفاوتی
نسبت به ریاضی دانشگاهی و ریاضیات مدرسهای دارند،
میتواند ناهماهنگیهای ظاهری میان باورهای معلم
پیرامون ریاضی و یاددهی ـ یادگیری را توضیح دهد.
همچنین اشاره دارد که تالشهایی که برای تأثیر بر روش
تدریس معلم انجام میشود ،باید باورهای معلمان در مورد
ماهیت ریاضی به عنوان یک رشته علمی و یک موضوع
مدرسهای را همزمان مورد خطاب قرار دهد.
سخن پایانی این که روش تدریس معلمان به طور قوی،
تحت سلطه باورهای آنها است ،به ویژه باورهایی که در مورد
یاددهی و یادگیری دارند .بنابراین ،بدیهی است که باورهای
معلمان بر نتایج یادگیری دانشآموزان تأثیر غیرقابل انکاری
دارد .از این رو به نظر میرسد که سرمایهگذاری بیش از
پیش در حیطه توسعه حرفهای معلمان میتواند بسیار
ثمربخش باشد .زیرا این امر موجب میشود تا معلمان بر
نگرشها ،باورها و فلسفه خود نسبت به یاددهی ـ یادگیری
بازتاب داشته باشند و بدین ترتیب با تغییر در باورهای
معلمان ،روش تدریسشان نیز از آن متأثر خواهد شد.
روشهای نوین آموزشی

همچنین باید برای ورود نظریهها و
از جمله ساخت و سازگرایی و حل مسأله به برنامه درسی
مدرسهای و دانشگاهی ،بستر مناسبی فراهم نمود تا ضمن

احیای روحیه علمی در کشورمان ،از نظام ترجمهای و
وارداتی جلوگیری کرده ،شاهد رونق تولید علم در کشور بود
(رنجدوست.)9912 ،
منابع
اندرسون ،لورین دبلیو ( .)9912افزایش اثربخشی
معلمان در فرایند تدریس .ترجمه محمد امینی .چاپ سوم.
تهران :انتشارات مدرسه( .تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

چمنآرا ،سپیده ( .)9912تأثیرات رفتارگرایی بر
آموزش ریاضی و نظرات منتقدان آن .رشد آموزش ریاضی،
شماره  .99صص  99ـ .29
رنجدوست ،شهرام .)9912( .کاربرد نظریه ساخت
وسازگرایی در تدوین کتابهای درسی علوم تجربی دوره
سرگروههای آموزشی و

راهنمایی از دیدگاه کارشناسان،
معلمان شهر تهران .پژوهش در برنامه ریزی درسی ،سال
هشتم ،شماره  .92صص  99ـ .29
فیلیک ،اووه ( .)9911درآمدی بر تحقیق کیفی .ترجمه
هادی جلیلی .چاپ دوم .تهران :نشر نی( .تاریخ انتشار به
زبان اصلی .)9111
نادی ،محمدعلی .مریم گردان شکن و محسن گلپرور.
( .)9912تأثیر آموزش تفکر انتقادی ،حل مسأله و
فراشناخت بر یادگیری خودراهبر در دانشجویان .پژوهش در
برنامه ریزی درسی ،سال هشتم ،شماره  21و  .21صص 59
ـ .69
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