
©2020 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2020:4(2): 253-264 

Explain the Importance of the Performance of Math Teachers for 

the Progress of Eighth Grade Students in the Thames 

International Examinations 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: Mathematics is one of the courses that plays a key role in 

how students think and mathematics education is one of the 

important goals of education. 

Materials and Methods: One of our current problems in education 

is the dropout of many students in mathematics. Weaknesses in math 

lessons and avoidance are not always due to incompetence or 

difficulty in mathematics. Factors such as students' perceptions of 

mathematics, parents' perceptions of mathematics, friends' 

perceptions of mathematics, failure history, and many other factors 

can affect the rate of progress in mathematics. 

Findings: Also, research findings indicate that the professional 

competencies of math teachers also play an essential role in this 

regard. Studies on the professional competencies of math teachers 

have become very important in the last few decades, especially as a 

result of criticizing the inefficiency of teacher training courses for 

the development of professionalism in teachers. The results of 

international studies show that improving students 'math learning 

requires appropriate changes in the teacher education system and the 

development of teachers' professional competencies. 

Conclusion: Therefore, determining the professional competencies 

of mathematics teachers and their performance, on the one hand, 

indicates the prevailing conditions in the country's educational 

system and, on the other hand, is appropriate to the nature of the 

mathematics course and new findings in teaching this course. 

Therefore, paying attention to the performance of math teachers in 

order to improve students is a significant issue. 
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 چکیده

 دانش دنیشیاست که در چگونه اند یاز دروس یکی اتیاضی: رهدف
از اهداف مهم  یکی یاضیدارد و آموزش ر یآموزان نقش اساس

 .آموزش و پرورش است
ما در آموزش و پرورش  یاز مشکالت فعل یکی و روش ها: مواد

است. ضعف در  یاضیاز دانش آموزان در ر ارییبس یلیافت تحص
 سخت ایاستعدادی و  یبه خاطر ب شهیاز آن هم زیو گر یاضیدرس ر
دانش آموز از درس  یمانند طرز تلق ی. عواملستین اتیاضیبودن ر

 ت،ایاضیبرداشت دوستان از ر ات،یاضیاز ر نیبرداشت والد ،یاضیر
 شرفتیپ زانیتوانند در م یم گریاز عوامل د ارییسابقه شکست و بس

 .بگذارند ریتاث اتیاضیدر درس ر
از آن است که  یپژوهش ها حاک یها افتهی نی: همچنها افتهی

 یاساس یامر نقش نیدر ا زین یاضیمعلمان ر یحرفه ا یها یستگیشا
در  یاضیمعلمان ر یاحرفه یهایستگیدارد. مطالعات در خصوص شا

 یدوره ها ییانتقاد از عدم کارآ جهیدر نت ژهیچند دهه گذشته به و
 دایپ یادیز تیدر معلمان اهم ییگرا فهتوسعه حر یمعلم برا تیترب

دهد که  ینشان م یالملل نیمطالعات در سطح ب جهیکرده است. نت
 راتییآموزان مستلزم اعمال تغدانش یاضیر یریادگیبهبود در  جادیا

معلمان  یاحرفه یهایستگیمعلم و توسعه شا تیمناسب در نظام ترب
 .است

 یاضیمعلمان ر یاحرفه یهایستگیشا نییتع ن،یبنابرا :یریگ جهینت
 یحاکم بر نظام آموزش طیشرا انگریسو، ب کیو عملکرد آنها از 

 یاه افتهیو  یاضیدرس ر تیبا ماه گر،ید یباشد و از سو یکشور م
رو توجه به عملکرد  نیدرس تناسب دارد. از ا نیدر آموزش ا دیجد

جه قابل تو یدانش آموزان موضوع شرفتیپ ربه منظو یاضیر رانیدب
 .باشد یم

 
 ز،میشاگردان ،مطالعه ت شرفتیپ ران،یدب عملکرد :یدیکل واژگان

 هشتم. هیشاگردان پا یاضیعملکرد ر
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 مقدمه

شدن در حرکت بوده و با سرعت  یجهان یبه سو شیاز پ شیب ایدن
زمان از سا یبعض یعیو به صورت طب طیشرا نیشود. در ا یم یرقابت

 نیعامل ا نیموفق تر خواهند بود. موثرتر گرانیها نسبت به د
 ییدارا کیمناسب به عنوان  یانسان یروینت، یو مز تیموفق

نهاد ، یاجتماع ینهادها و ساختارها انیاست. در م کیاستراتژ
 نیدارد و در درون ا یشتریب تیو اهم تیآموزش و پرورش اولو

 و میتعل یاول به معلم تعلق دارد. چون کارگزار اصل تینهاد، اولو
اسر در سر یهسته مساله آموزشت، یفیمعلم است. معلم با ک تیترب

 تیفیاند که کنشان داده یقاتیاز مطالعات تحق یاریجهان است.  بس
 (. 1آموزش دانش آموزان است ) تیفیک نییمعلمان تنها عامل مهم تع

 ندیکننده در فرا تینقش معلم به عنوان هدا نیادیسند تحول بن در
 میعلنظام ت یها تی عنصردر تحقق مامور نیو موثرتر تیوترب میتعل

وزش و آم خیتار اگرکشور در نظر گرفته شده است.  یرسم تیوترب
شدن  نی،  معلمان در امیریدر نظر بگ یآدم« شدن» پرورش را علم

 یتواند جا ینم زیچ چیرا به عهده داشته اند و ه یادیز ارینقش بس
 جامعه متعادل کیبه  می. اگر بخواهردیبگ یمعلم را در نظام آموزش

اتب مک در. میابتدا معلم را مورد توجه قرار ده دی،  بامیبرس یو انسان
شده است. پرا  انیمختلف ب یمعلم به شکلها یهایژگیمختلف، و

داند و پست  یم یریادگی طیمح جادیمعلم را منبع ا سمیگمات
 نیآورد. در ا یبه شمار م نیتحول آفر یرا روشنفکر یو سمیمدرن

است که نقش هماهنگ کننده تجارب  ییمکتب، معلم، راهنما
اطالعات خود  یمعلمان در بروز رسان اگررا برعهده دارد.  یریادگی

 یکیشوند.  یزود در رشته خود با شکست مواجه م ای رینکوشند، د
است  تیاز اهداف آموزش در عصر حاضر، پرورش قوه تفکرو خالق

شکالت از م یکیاست.  یابیفعال قابل دست سیتدر یکه تنها با روشها
 نیرسد معلمان در تدو یاست که به نظر م نیا یدرس یبرنامه ها
ندارند،  هرچند که مولفان کتب  ینقش چندان یرسد یبرنامه ها

 ییبرنامه ها نیچن نیتدو یبرا یباالتر یاز دانش نظر یدرس
 طیبرخوردارند، اما از آنجا که آنان رودررو با دانش آموزان و مح

و دانش آموزان به  نیمعلم یواقع یازهایاز نستند، ین یریادگی
 .(2باشند ) یطورکامل مطلع نم

در آموزش معلمان ریاضی به دو نوع دانش،حرفه ای و موضوعی 
توجه شده است.با توجه به این دو نوع دانش می توان به طراحی 
آموزشهایی پرداخت که به وسیله آنها معلمان بتوانند خودشان عامل 
ارتقای حرفه ای خود باشند بر نحوه تدریس خود نظارت کنند و از 

دانش  .داشته باشند تالشریس خود این طریق در بهبود شیوه تد
برنامه درسی به معنای درک خاص از برنامه درسی موضوعی و 

در ست. برنامه هایی است که ابزار کار معلمان هر موضوع درسی ا
سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری در زمینه ماهیت دانش مورد نیاز 
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طرح این سوال را م و همکاران 1بال .معلمان ریاضی انجام شده است
است بدانند تا بتوانند به طور  الزممعلمان چه چیزی را »نمودند که 

برای پاسخ به این سوال آنها بصورت  «؟موثر ریاضی تدریس کنند
بدیهی فرض نمودند که معلمان باید موضوعات و رویه هایی را که 

بودند بدانند که  عالقه منداما محققان  .(3)تدریس می کنند بدانند
نستن چه چیزهایی از ریاضی نیاز دارند.در نهایت معلمان به دا

محققان با بررسی فیلمهای ویدیوئی به این نتیجه رسیدند که معلمان 
ریاضی به دانش محتوایی تخصصی نیاز دارند. بدان معنی که این دانش 
فراتر از دانشی است که فرد بعد از اتمام آموزش عمومی فرا می 

نش آموز چیزی است که دانش گیرد.دانش مربوط به محتوا و دا
درباره دانش آموزان و دانش در باره ریاضی را باهم ترکیب می 

ت دانش آموزان را پیش بینی کنند، الکند..معلمان باید بتوانند مشک
به حرف و تفکر دانش آموزان به طور مناسب پاسخ دهند. همچنین 
 معلمان ریاضی باید از چگونگی درک مفاهیم توسط دانش آموزان

دانش مربوط به محتوا وتدریس، . در موضوعات ریاضی آگاه باشند
 دانش درباره تدریس ترکیب می کند. دانش درباره ریاضی را با

فعالیتهایی از ریاضی نیاز به دانش خاصی از ریاضی دارد که این امر 
 .با طراحی آموزشی نیز مرتبط است

ط یابی به نقایافته های ملی مطالعات تیمز نشان می دهند درصد دست
بین المللی ریاضی پایه هشتم دانش آموزان ایرانی متاسفانه نشان 

درصد آنها به نقطه معیار پیشرفته دست  3دهنده آن است که تنها 
درصد دانش آموزان می توانند گستره ای  3یعنی تنها  .(4) یافته اند

به  یکنند و به عبارت استدالل از موقعیتهای مسئله ای را به کار برده،
از دانش ریاضی دست یافته اند. هرچند عملکرد دانش  باالییسطح 

ایران در درس ریاضی، در مجموع  اسالمیآموزان کشور جمهوری 
نسبت به دوره های قبل تیمز یک روند صعودی و رو به بهبود داشته 

اما بر اساس یافته های ملی مطالعات تیمز جایگاه و عملکرد  است؛
ایران در تمام دوره های تیمز در فاصله سال  اسالمیکشور جمهوری 

همواره از  2007، 2003، 1999، 1995، 2011، 2015 های،
 ذال میانگین عملکرد بین المللی به طور معنادار پایین تر بوده است.

 تیجهت بهبود وضع ییبه ارائه الگو ازین یعوامل نیبا توجه به چن
این سوال اصلی محقق بنابرگردد.  یاحساس م یاضیر رانیدب دعملکر

 یضایر رانیبهبود عملکرد دب یبرا توانیم ییاز چه الگواین است که 
 یللالم نیب یهشتم در آزمونها هیدانش آموزان پا شرفتیبه منظور پ

 استفاده کرد؟ مزیت
 

 ادبیات نظری تحقیق 

 عملکرد معلمان
عملکرد آموزشی محصول فعالیتهای آموزشی فرد، گروه یا سازمان 

برخی عملکرد را کمیت و کیفیت کار انجام شده از سوی فرد،  است.
 گروه یا سازمان میدانند و معتقدند که معیار عملکرد برحسب بازده

آموزش دادن به  (.5) شود، نه فرایند یادگیری ها و نتایج توصیف می
معلمان در زمینه های مختلف می تواند موجب افزایش کارآیی، بهره 

فراد شود. بهره وری تالشی برای زندگی بهتر وری و رضایت شغلی ا

_________________________________ 
1 Ball 

افراد جامعه و فلسفه و دیدگاهی مبتنی بر استراتژی بهبود مهمترین 
هدف سازمان را تشکیل می دهد که می تواند همچون زنجیری 
فعالیت های کلیه آحاد جامعه را در بر گیرد. فلسفه بهبود بهره وری 

بهتر فکر کند، بیندیشد، در سازمان ها موجب می شود نیروی انسانی 
بیافریند، نوآوری کند و نگرش سیستمی پیدا نماید؛ تفکری که هدف 
گیری آن بجای حال و گذشته خلق آینده است. آموزش برای معلمان 
نوعی سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود نه هزینه جاری. 

 یسرمایه گذاری و توسعه منابع انسانی یکی از نیازهای اصلی ساختار
جهت رسیدن به توانمندی و کارایی سازمان جهت تسهیل در رسیدن 
به مزیت رقابتی و پیشرو بودن در محیط تجاری و خدماتی می باشد. 
آموزش تنها آموزش های دانشگاهی نیست بلکه آموزش های ضمن 

را نیز شامل می شود. مطالعات تجربی فراوان اثر آموزش  2خدمت
(. معلمان آموزش 6اثبات رسانیده اند )بر بهره وری کارکنان را به 

دیده و ماهر می توانند با قدرت تعلق و تفکر خود بهترین استفاده را 
 (.  7از منابع موجود ببرند )

 که است توسعه حال در یکشورها جمله از رانیادر این میان 
 یادیز یها یینارسا و نواقص آن، یآموزش نظام در یاندک مطالعات

. دهد یم نشان آن یتیترب و میتعل و یادار ،یتیریمد نهیزم در را
 یفناور و علم توسعه یفرارو یاصل چالش حاضر حال در نیهمچن

 و خالق یپژوهش و یآموزش یساختار جادیا از عبارت رانیا در
 برمم یازهاین اساس بر بتواند که ینحو به است، خوداتکا و نوآورانه

 گسترش نهیزم مستمر، و ایپو یشکل به خود جامعه یها تیاولو و
 با و آورد دیپد اجتماع مختلف یها گروه انیم را دانش و علم

 یاقتصاد توسعه و ینوآور موتور نقش نو، یها دهیا نهیزم در پژوهش
 (. 8) کند فایا را جامعه

پیامد های مثبت زیر را برای هر سازمان خود به ، در واقع آموزش
که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره  ارمغان خواهد آورد

کمک می کند آن چیزی را که برای  معلمان بهآموزش کرد که، 
شغل خود نیاز دارند، فراگیرند و از این طریق به سطح مطلوبی از 

باعث کاهش هزینه و  معلمان . آموزشعملکرد دست یابند
ش در آموز، جلوگیری از اتالف وقت و انرژی و سرمایه می شود

ایجاد انگیزه می کند و در نتیجه افراد با عالقه بیشتری به  معلمان
آموزش باعث کاهش غیبت، اخراج کارکنان، ، فعالیت می پردازند

نهایتاً آموزش به توسعه . حوادث و سوانح در کار و... می شود
مهارتهای فردی، روشهای بهینه و روابط فرد در محیط کار کمک 

 (.9ی کند )م
 

 معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان

های ارزیابی عملکرد مؤثر باشند، هم مدیران و برای این که سیستم
ای داشته باشند. اگر سازمان هم معلمان باید اطالعات کاری گسترده

قبال تجزیه و تحلیل شغلی را انجام داده باشد، باید این اطالعات از 
ات عدم وجود این تجزیه قبل در دسترس باشند. به هر حال اغلب اوق

-گردد که بیشتر بر طبق سنجشهایی میها منجر به ارزیابیو تحلیل

های مغرضانه از خصوصیات شخصی معلمان انجام شده تا توانایی یا 

2 In-Service Training 
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

عدم توانایی آنان برای انجام وظایف کاری. برای به حداکثر رساندن 
رهای که رفتا هایی داریمهای عملکرد، نیاز به تالشاستفاده از بررسی

مربوط به کار را مشخص کرده و ارزیابی نمایند. این رفتارها را 
ی اتوان با استفاده از بازده و اطالعات پرسنلی به طرز غیرمغرضانهمی

های ارزیابی مورد قضاوت قرار بررسی کرد و با استفاده از تکنیک
 داد. جهت حصول اطمینان از انجام مطلوب ارزیابی باید:

اند. به شوید که معلمان از شرح وظایف محوله مطلع بوده مطمئن -
این منظور باید شرح وظایف معلمان قبال و به تناسب اختیارات تهیه 

 شده و در اختیار ایشان قرار گرفته باشد. 
های قبلی و احتمالی به اطالع معلمان رسیده باشد تا نتایج ارزیابی -

 طلع باشند. های مدیر مها و سیاستها از خواستآن
ای رعایت گردد تا معلمان فرصت های دورهزمان کافی بین ارزیابی -

های غیراستاندارد یا نامنطبق قبلی کافی جهت ارتقاء و اصالح رویه
 را داشته باشند. 

معیارهای کمّی )مقداری( به تناسب جایگاه سازمانی هر یک از  -
ایی نیز دارد از جمله همعلمان تهیه شده باشد. البته این روش نارسایی

این که بسیاری از عملکردها نتایج قابل شمارشی ندارند، به عنوان 
توان شمرد. هر چند مثال نتیجه عملکرد یک مدیر یا معلم را نمی

آموزانی را که یک معلم در هر سال آموزش داده توان تعداد دانشمی
رست است مالک قرار داد اما آیا این رویه صحیح است؟ یا آیا د

هایی که است که میزان کارآیی یک مدیر را بر مبنای تعداد نامه
 وی امضاء کرده است بررسی کنیم؟

ها و نظرات شخصی، قابلیت سازگاری عوامل ذهنی شامل دیدگاه -
ای که در هنگام ارزیابی عوامل های فردی. مسألهمحیطی و توانایی

ت که آیا در ذهنی باید مطلقا مورد توجه ارزیاب باشد، این اس
صورت لزوم خواهد توانست نظر خود را اثبات نماید؟ در تعیین 

های ارزیابی باید توجه داشت که هر یک از معیارها بر مالک
های شغلی مبنای اطالعات پرسنلی برای هر یک از معلمان و جایگاه

قابل تغییر هستند و این معیارها باید به نحوی تهیه و تعیین شده 
ه به شرایط و اطالعات هر یک از معلمان، قابل تغییر باشند که بست

بوده و به صورت شناور تهیه شده باشند. بنابراین ارزیاب باید اشراف 
های شغلی داشته کامل نسبت به اطالعات پرسنلی معلمان و جایگاه

باشد؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است متهم به جانبداری، 
د. نکته دیگری که باید مورد توجه کاری گردنگری یا محافظهمنفی

ارزیاب قرار بگیرد این است که قبل از ارزیابی، هر یک از معلمان 
شونده چه مدت مشغول انجام مدنظر داشته باشند که فرد ارزیابی

وظیفه فعلی بوده است؟ و آیا فرصت انطباق خود با جایگاه سازمانی 
 مزبور را داشته است؟

علمان و اطالعات کارگزینی نیز اطالعات خاص هر یک از م -
توانند به عنوان مالک و مبنای ارزیابی قرار گیرند. غیبت، میزان می

و تعداد دفعات دیرکرد یا ترک محل کار زودتر از موعد و 
های بدون توجیه از بهترین عوامل اطالعات خاص معلمان مرخصی

ارتقاء  تواند جهتهستند. البته تأثیر این معیار به خصوص بیشتر می
 (. 10یا تنزل رتبه سازمانی مالک عمل قرار گیرد )

در سازمان های آموزشی نیز با توجه به حساسیت و زیربنایی بودن 
آن، بحث ارزیابی عملکرد معلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. به طوریکه هر ساله عملکرد معلمان بر اساس کاربرگ های 

 (. 11خاصی مورد سنجش قرار می گیرد )
 

 گیری عملکردهای اندازهالزامات شاخص

رسد که هیچکس سوال ساده نویسند: به نظر نمینیلی و دیگران می
را پاسخ گفته  "یک شاخص عملکرد خوب چگونه است"اما اساسی 

های یک باشد. فارمر جدول زیر را برای مشخص کردن ویژگی
زم در شاخص خوب و به دنبال آن جدول بعدی را برای عناصر ال

 تعریف یک شاخص را، پیشنهاد کرده است.
 

 
 های یک شاخص خوبویژگی. 1جدول 

 ویژگی ردیف

 از راهبرد نشأت بگیرد 1

 درک آن آسان باشد 2

 وقت و دقیق فراهم سازدبازخوری سر  3

 هایی استوار باشد که بتواند توسط یک کاربر تنها یا با همکاری گروهی از افراد تحت تاثیر و کنترل قرار گیرد.بر کمیت 4

 کننده و هم مشتری بایستی در تعریف شاخص دخیل باشند.دهنده فرایند کسب وکار باشد. مثالً هم تامینبازتاب 5

 مرتبط باشد )نتایج(به اهداف مشخص  6

 مربوط باشد 7

 بخشی از حلقه مدیریت باشد 8

 به وضوح تعریف شده باشد 9

 ای داشته باشدتاثیر قابل مشاهده 10

 بر بهبود تمرکز کند 11

 ( باشد )با گذشت زمان، معناداری خود را از دست ندهد.(Reliableپایا ) 12

 بازخوری سریعی را فراهم سازد 13

 صریحی داشته باشدهدف  14
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 بر مبنای منبع داده و فرمول محاسبه صریحی استوار باشد 15

 ها استفاده کندبه جای اعداد صحیح از نسبت 16

 شوندآوری میهایی استفاده کند که به عنوان بخشی از فرایند به صورت اتوماتیک جمعهر کجا مقدور باشد از داده 17

 در فرمتی ثابت گزارش شود 18

 ایبر مبنای روندها باشد نه برداشتهای لحظه 19

 اطالعات مناسب فراهم سازد 20

 شودگیری میدقیقاً درباره همان چیزی باشد که اندازه -دقیق باشد 21

 عینی و نه نظری باشد 22

   
 تعریف یک شاخص: عناصر الزم در 2جدول 

 
 یک شاخصعالوه بر این، نیلی و دیگران بر این باورند که داشتن 

که رفتار صحیح را تشویق و حمایت کند فقط بخشی از چالش است، 
چندین پرسش دیگر هم وجود دارد که بایستی در هنگام ارزیابی 

مناسب بودن شاخص مورد بررسی قرار گیرند. مجموعه این 
 اند.بندی گردیدهها در جدول ذیل دستهپرسش

 

 
 هاسواالت مطرح در ارزیابی شاخص. 3جدول 

 توضیح سوال

 گیری آنرا داریم، مشغولیم؟گیری آنچه قصد اندازهآیا ما واقعاً به اندازه صداقت

 کنیم؟گیری میگیری آنیم، اندازهآیا ما فقط آنچه را در پی اندازه تمرکز

 کنیم؟گیری میآیا ما قطعًا چیز صحیح را اندازه ربط

 کند؟گیری میشوند؟ صرفنظر از اینکه چه کسی آنها را اندازهآوری میها همیشه به یک شکل جمعدادهآیا  ثبات

 گیری الزمند اسان است؟هایی که برای اندازهآیا تعیین محل گرفتن داده دسترسی

 آیا هیچ ابهامی در تفسیر نتایج وجود ن دارد؟ صراحت

 توانیم اینکار را ادامه دهیم؟کنیم؟ آیا میعمل میشده  های گزارشآیا براساس داده ادامه

 ها به قدر کافی سریع و پشت سرهم برای عمل در دسترسند؟آیا داده زمان

 لرزد؟گیری آن میآیا شاخص، به هزینه اندازه هزینه

 احتماالً رفتارهای ناخواسته یا نامناسب را تشویق نخواهد کرد؟ آیا شاخص نتیجه ناخواسته

 مالحظات عنصر ردیف

 نام 1
کننده برای شاخص، این نام باید چیستس شاخص و چرایی اهمیت آنرا در بر داشته نامی منحصر به فرد و معرفی

 باشد

 گیری شود.منطقی که شاخص بر آن استوار است که چرا این موضوع بایستی اندازه هدف 2

 سازمان را که شاخص با آنها مرتبط است مشخص سازد.صریحا اهداف  ارتباط با اهداف 3

4 
واحد/ فرمول 

 گیریاندازه
 فرمول دقیق و روش محاسبه را نشان دهد.

 سطوح هدف 5
نتیجه موردانتظاری که باید در این سطح از عملکرد حاصل شود را مشخص نموده و قیاس زمان برای دستیابی 

 به آن را هم مشخص کند

 که عملکرد بایستی ثبت و گزارش شود مشخص شده باشد.تناوبی  تناوب 6

 بایست از آن بدست آید را مشخص سازد.های ثابت در طول زمان میای که دادههای خام به گونهمنبه داده هامنبع داده 7

 کند.اوری و گزارش میها را جمعفردی که داده گیراندازه 8

 ها(ها با شاخصکند )تبدیل دادهکار می هاکسی که روی داده هاگر دادهتبدیل 9

 فرایند بعدی 10
به صورت کلی، فرایند مدیریتی را که بایستی پس از اثبات قابل قبول بودن یا نبودن نتیجه در دستور کار فرایند 

 سازد.مشخص می
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 مواد و روش ها
 های مختلف ارزیابی عملکرد معلمانروش

های مدون مختلفی جهت ارزیابی عملکرد، وجود دارد که اهّم روش
 باشند:ها به شرح زیر میاین روش

 الف( روش امتیازبندی
های مورد توجه و نیاز سازمان، به در این روش هر یک از ویژگی

نوشته شده و برای هر یک، امتیاز به خصوصی در نظر گرفته ترتیب 
شود. در پایان جلسه، مجموع امتیازات هر یک از معلمان، می

دهنده سطح موجود معلمان شوند که نشانمشمول یکی از سطوح می
-نسبت به سطح مورد انتظار سازمان خواهد بود. این روش از روش

رود و د معلمان به شمار میهای متداول و رایج در ارزیابی عملکر
دلیل رواج استفاده از آن نیز این است که استفاده از آن برای ارزیاب 

ی که بعدا به سوابق ارزیابگیری از آن برای افرادی آسان بوده و نتیجه
تر خواهد بود. البته در استفاده از این روش باید کنند آسانرجوع می

وامل ظاهری )مثل سر و وضع مراقبت نمود تا ارزیاب تحت تأثیر ع
معلمان، قومیت یا نژاد( و عوامل آنی )مثل برخورد خالف انتظار 

 (. 12شونده در جلسه ارزیابی( قرار نگیرد )ارزیابی

 بندی مستقیمب( روش رتبه

های ترین و در عین حال به عنوان روشاین روش به عنوان ساده
یرد. در این روش گای ارزیابی مورد استفاده قرار میحرفهغیر

های مورد توجه و نظر سازمان، به ترتیب در جدولی نوشته ویژگی
شوند و سپس سطوح مورد انتظار سازمان برای هر یک از می

ها نوشته شده و سطوح هر یک از معلمان ها در جلوی آنویژگی
 گردد. تعیین می
 های غیرمتداولج( روش

بی عملکرد معلمان های غیرمتداول دیگری نیز جهت ارزیاروش
 های زیر اشاره کرد:توان به روشوجود دارد که می

های مزبور روش نمودار سنجش معلمان: به عنوان اهمّ روش -
توان به این اشاره کرد که در این روش اسامی کلیه پرسنل می

شونده نسبت به هر یک از عوامل مورد نظر سازمان به ارزیابی
ترین سطح نوشته شده و سنجیده لترتیب از بهترین سطح تا ناز

شوند که به دالیل متعددی این روش در حال حاضر متداول می
باشد. یکی از دالیل عدم استفاده از این روش این است که امکان نمی

دارد هر یک از معلمان به دلیل برتری که در پرسنل دیگر نسبت 
دهند.  ها را مالک و سرمشق خود قرارنماید آنبه خود احساس می

حال آن که امکان دارد فرد مزبور از انواع تخلفات سازمانی یا 
ایرادهای اخالقی برخوردار باشد یا در بهترین وضعیت، ارزیاب در 
ارزیابی خود اشتباه کرده باشد که موجب تخریب معلمان خواهد 

توان از این روش استفاده کرد، که شد. البته در موارد محدودی می
شونده، در یک رتبه و جایگاه سازمانی ان ارزیابیاوال تمام معلم

مشابه قرار داشته باشند، تعداد معلمان محدود باشد و نتیجه ارزیابی 
هیچگاه به اطالع معلمان رسانده نشود و نهایتا این که هدف از انجام 

-ارزیابی این باشد که در یک گروه خاص، بهترین و بدترین یا نازل

 ییم. ها را شناسایی نماترین

_________________________________ 
1 Pekrun ET AL 

روش غیرمتداول دیگر، روش انتخاب اجباری است. در این روش  -
های مورد عالقه و نظر سازمان، چند در مقابل هر یک از ویژگی

جمله از قبل طراحی شده نوشته شده است که ارزیاب باید الزاما 
ها را انتخاب نماید. ایراد وارده به این روش نیز این است یکی از آن

های طراحی که امکان دارد عملکرد هر یک از معلمان از توصیف
تواند اعتراض به حق شده خارج باشد و بنابراین عالوه بر این که می

ر باد تواند بمعلمان را به دنبال داشته باشد، نتیجه ارزیابی را نیز می
 (. 12دهد )

های انجام شده در مورد روش حصول اطمینان از برابری ارزیابید( 
 کلیه معلمان

 شوندجهت حصول اطمینان از این که کلیه معلمانی که ارزیابی می
شوند بهتر است به صورت با یک دقت و حساسیت ارزیابی می

وار، نیازها و الزامات هر جایگاه سازمانی را تهیه نموده و فهرست
علمان استفاده کرد. چنانچه قبال هم اشاره شد، بهتر در مورد کلیه م

است پاسخ سئواالت یا موارد فهرست شده، به صورت باز باشد تا 
امکان اظهارنظر معلمان نیز وجود داشته باشد. در این صورت صحت 

-ارزیابی نیز بیشتر مورد تأیید ارزیاب خواهد بود. این موارد فهرست

وابط سازمانی، اجتماعی، ارتباطی، توانند مواردی مانند روار می
های شخصی معلمان در مورد موارد الزامات قانونی و اظهار نظر

 محیط کار باشد. 
جویی در وقت سازمان این است که قبل از نکته بعدی برای صرفه

های واحدی را تهیه نماید که ورود به جلسه ارزیابی، ارزیاب فرم
وار، اظهارنظرهای هرستشامل مشخصات پرسنلی معلمان، موارد ف

شخصی معلمان در مورد محیط کار و اظهارنظر ارزیاب باشد. نکته 
دیگری که باید در نظر داشت این است که پس از انجام ارزیابی، 

های غیررسمی انجام شده از هر یک از معلمان کلیه سوابق ارزیابی
های یاب)که در پرونده پرسنلی ایشان وجود دارد( به انضمام نتایج ارزی

احتمالی گذشته، باید ضمیمه شده و به صورت یکجا بررسی گردد. 
نباید فراموش کرد که فرآیند ارزیابی معلمان، با انجام این مرحله 

 (. 13گردد )تکمیل و قابل اتکاء می
 

 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی ریاضی
 لیی که احتماالً عملکرد تحصییاه سازه یکی ازر اساس مبانی نظری ب

آموزان را به شکل مثبت یا منفی تحت تاثیر قرار ریاضی دانش
آموز است که ممکن است گذرا یا دانش هیجانات تحصیلی ،دهدمی

های تحصیلی ( هیجان2002) 1و همکارانطوالنی مدت باشد. پکران 
ای هطور مستقیم به فعالیتکنند که بههایی تعریف میرا هیجان

 اند. این تعریف داللت بر اینتحصیلی یا نتایج تحصیلی، گره خورده
های مرتبط با تحصیل نیز های وابسته به فعالیتدارد که هیجان

ان به رشوند. مدل شناختی انگیزشی پکهای تحصیلی تلقی میهیجان
این نتیجه دست یافت که هیجانات تحصیلی بر پیشرفت و عملکرد 

گذارد که این اثر با آموزان دختر و پسر اثر میتحصیلی دانش
 .(14) مکانیسم انگیزشی شناختی فرد مرتبط است
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نتایج مشابهی بدست آوردند.  2همچنین بوش 1ویالویسنسیو و برناردو
ات تحصیلی و انگیزش با هم گزارش دادند که هیجان 3کیم و هوگز

آموزان پسر دهند و نقش مهمی در عملکرد ریاضیات دانشواکنش می
 کنند.بازی می

دیگر متغیری که احتماالً با عملکرد تحصیلی ریاضی رابطه دارد 
 عنوان به را مدرسه بهزیستی( 15) شارمن. است بهزیستی مدرسه

درسه شامل کند. شرایط ممی تعریف آموزش و مدرسه از رضایت
محیط فیزیکی مدرسه و فضای درون کالس است. مسائلی که در 

گیرد عبارتند از: ایمنی محیط، راحت این بخش مورد بحث قرار می
ها بودن، شلوغی مدرسه، داشتن تهویه، میزان درجه حرارت کالس

و غیره. ابعاد دیگری از شرایط مدرسه از طریق چگونگی طراحی 
ونگی تنظیم برنامه درسی، اندازه محیط یادگیری مانند چگ

های مطالعه، برنامه مطالعه و نحوه اجرا و انجام تنبیه است. گروه
سومین بعد شرایط مدرسه دربردارنده چگونگی ارائه خدمات به 

های بهداشتی و خدمات آموزان مانند تغذیه مدرسه، مراقبتدانش
 (.16مشاوره است )

رش به منظور بهبود جریان کارشناسان و صاحبنظران آموزش و پرو
و عوامل موثر بر  به هریک از مؤلفه هادانش آموزان، یادگیری 

ن اما در کنار ایتوجه ویژه ای معطوف داشته اند.  پیشرفت تحصیلی
از آنجا که معلمین از مهمترین ارکان نظام آموزشی هستند،  عوامل،

در آموزش و پرورش به هیچ نوآوری نمی توان دل بست مگر آنکه 
تغییرات کیفی مناسب در معلمان به وقوع پیوسته باشد  ،پیشاپیش

(. معلم است که می تواند حتی نقص کتابهای درسی و کمبود 17)
برعکس بهترین موقعیت تدریس امکانات آموزشی را جبران کند یا 

را با عدم توانایی خود در تدریس مناسب به محیطی غیر فعال و غیر 
در برنامه  "اذعان می دارد در این خصوص رئوف . جذاب تبدیل کند

معلمان مهمترین عامل در فرایند  ،ریزی کیفی آموزش و پرورش
آموزش به حساب می آیند. گرچه سایر ورودیهای مدرسه هم بر 

. "روجی های آموزشی اثر می گذارند اما نه به اندازه معلمان خ
بنابراین، با توجه به نقش برجسته معلم در فرایند رشد دانش آموزان، 
هر نوع فعالیتی که به افزایش کارایی این گروه منجر شود، می تواند 

 تاثیری فراگیر بر کل نظام آموزشی داشته باشد.
نیازهای نوینی را برای معلمان به واضح است که ورود به این عصر 

نیازهایی که مستلزم آماده سازی و افزایش ، ارمغان آورده است
معلمان بتوانند دانش و توانایی های  تا آموزش و یادگیری است

 (. 18تخصصی و حرفه ای خود را با تحوالت آینده هماهنگ سازند )
 

ریاضیات و المللی روند آموزش مطالعه بینآزمون های بین المللی 
 تیمز() علوم

 تیمز چیست؟

 للیالمبین ومطالعه *المللی روند آموزش ریاضیات و علوممطالعه بین
از مهم ترین و وسیع ترین مطالعات تطبیقی **خواندن سواد پیشرفت

در قلمرو ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است که عملکرد تحصیلی 

_________________________________ 
1 Villavicencio & Bernardo 
2 Bush 

علوم  ریاضیات،کشور جهان را در دروس  60دانش آموزان بیش از 
 و سواد خواندن می سنجد.  

 ت،تیمز یک مسابقه علمی برای رقابت در دروس مدرسه ایی نیس

تطبیقی درباره  بلکه یک مطالعه علمی و پژوهشی، تشخیصی و
است  (برنامه های قصد شده، اجرا شده و کسب شده )بویژه در تیمز

روندی( در )که به طور ساختاری، روشمند و سیستماتیک و ادواری 
تیمز وپرلز یک آزمون و یا تست . فواصل معینی انجام می گیرد

)نه صرفا سنجش و نه  بلکه یک ارزشیابی ،پیشرفت تحصیلی نیست
اندازه گیری( از برنامه درسی )نه لزوما معلومات درسی( و عملکرد 

ز تیمز و پرل. )نه صرفا پیشرفت تحصیلی( نظام های آموزشی است
بلکه یک  ت،و رتبه بندی عملکرد کشورها نیسمحدود به مقایسه 

مطالعه پژوهشی برای شناسایی و کشف نقاط ضعف و قوت بر اساس 
. نظام نمره گذاری تشخیصی )کدهای معین شده تشخیصی( هست

یعنی کشف بدفهمی های دانش آموزان به تفکیک حیطه ها و 
ن کشوری و روموضوع ها و سطوح و به شکل روندی در مقایسه د

کشوری و تعیین میزان و شدت و نوع آن با توجه به تنوع و  بین
پاسخ دانش آموزان به سواالت می  70طیف کدهای نمره گذاری 

 (. 19)  باشد
 

 یافته ها
آموزان در درس  المللى از عملکرد دانش هاى ملى و بین یافته

 ریاضیات مطالعات تیمز گذشته
 ملى  هاى لف(یافته
در مجموع  2011و  2007ى در تیمز آموزان ایران دانش عملکرد

 . هاى قبل با روندى صعودى همراه بوده است نسبت به دوره
آموزان ایرانى در ریاضیات پایة چهارم ابتدایى از سال  دانش عملکرد

 . نمره بهبودیافته است 44به میزان  2011تا  95
آموزان ایرانى در ریاضیات پایة سوم راهنمایى از سال  دانش عملکرد

همراه بوده، ولى در تیمز  (اى نمره15با روند کاهشى ) 2007تا  95
 . اى داشته است نمره 12افزایش  2007نسبت به  2011

پایینتراز  2011تا  95جایگاه ایران در همة مطالعات ادوارى تیمز 
 . المللى بوده است میانگین بین

 رهنم 30تفاوت عملکرد دختران نسبت به پسران در ایران با افزایش 
المللى یک  در مقایسه با میانگین بین 2007تا  1995اى از سال 

تغییر کرد و عملکرد  2011استثنا بوده است، ولى این روند در سال 
کننده در پایة چهارم با دختران برابر شد.  آموزان پسر شرکت دانش

دختران پیشى گرفتند، ولى این  راهنمایى پسران از در پایة سوم
ارى معنادار نیست. شناسایى عوامل تأثیرگذار براین تفاوت از نظر آم

تواند شناخت بیشترى نسبت به جریان آموزش در  تغییرمثبت مى
 . کشور ارائه دهد

 در ایران میزان پاسخگویى به سؤاالت با توجه به نقاط معیار بین
صورت  هشتم به و هاى چهارم در پایه 2011المللى و گزارش تیمز 

 : زیر است

3 Kim & Hodges 
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آموزان، سؤاالت در  دانش درصد زیادى از دهد، ج نشان مىاین نتای
توانند جواب دهند و  المللى پایین را نیز نمى سطح نقطة معیار بین

 . کننده است این آمار نگران
درس  در آموزان ایرانى به نقطة معیار پیشرفته، روند دستیابى دانش

رسیده به یک درصد  2011در تیمز  ابتدایى، ریاضیات پایة چهارم
 . است

آموزان ایرانى به نقطة معیار پیشرفته، در درس  روند دستیابى دانش
 99به یک درصد در تیمز  95ریاضیات پایة هشتم، از صفر در تیمز 

درصد در  دو و 2007و یک درصد در تیمز  2003در تیمز  و صفر
 (.  20) در تغییر بوده است 2011تیمز 

دارند.  آموز را برموفقیت دانش ثیرمعلمان بعد از خانواده بیشترین تأ
بسیار  آموز بنابراین، دادن انگیزه به معلمان بر فرایند موفقیت دانش

 که معلمان آموزانى دانش دهد، مى نشان ها بررسى .تأثیرگذار است

کنند، در  عنوان بخشى از یک اجتماع )گروهى( عمل مى آنها به
 ورت فردى عمل مىص آموزانى که معلمان آنها به مقایسه با دانش

 تىکه وق کنند. علت این است کنند، موفقیت بیشترى کسب مى
طور بالقوه یک  کنند، به مى عمل جمعى دسته صورت به معلمان

هدف اصالح روشهاى تدریس، اصالح  گروه مدون قدرتمند، با
ها و افزایش  آموزان، ارتقا و بهبود انگیزه روشهاى ارزشیابى دانش

شان(  بندى وکاهش حجم کارى نظام رتبه دستمزد )با توجه به
کى از ی برنامة درسى و تحصیلى نیز نفوذمعلمان بر. دهند تشکیل مى

 (. 21) آموزان تأثیرگذار است عواملى است که بر عملکرد دانش

 
در این قسمت اشاره مختصری به پیشینه تحقیقات انجام گرفته در 

 حوزه موضوع مورد بررسی اشاره می گردد:

 
 خالصه یافته های پژوهش های پیشین .4جدول

 نتایج عمده روش مساله اصلی
 یموثر بر ب یا نهیعلل زم نییتع

 یاضیدرس ر یریبه فراگ ییاعتنا
معلمان و  دگاهید کیبه تفک

 دانش آموزان

 یشیمایپ

تفاوت  رگیکدیشهرستان با  نیدانش آموزان دختر و پسر ا نیب ییاعتنا یعلل ب ریتاث
نظرات معلمان با نظرات دانش آموزان تفاوت  زین گرید ییندارد و از سو یمعنادار

علل  نیا رفع یبرا ییشنهادهایامر نسبت به ارائه پ نیبر هم یرا ندارد. مبتن یقابل توجه
 اقدام شده است یا نهیزم

انعکاس و باز خورد  ریتأث یواکاو
 رفتشیر پب ینیتکو یابیدر ارزش

دانش  یاضیدرس ر یلیتحص
 ییپنجم ابتدا هیآموزان پسر پا

 یلیشهرستان سنندج در سال تحص
1398-99 

 یشیمایپ

 یاضیدانش آموزان درر یلیتحص شرفتیدرپ مسالین ندیدرفرآ ینیتکو یابیانجام ارزش
 از نی. همچندیمشاهده گرد یافزونتردارد ودرگروه ها تفاوت معنادار یریپنجم تأث

 ینیتکو یکه آزمونها یدانش آموزان انیپنجم م یاضیر یانیآزمون پا یبٌعدآسان ساز
 وجود یشود تفاوت معنا دار یاجرا نم شانیبرا که ییگردد با آنها یآنها اجرا م یبرا

که  یپنجم، دانش آموزان یاضیترس و اضطراب ازامتحان ر لیتقل زانیدارد. ازجهت م
فاوت گرددت یاجرا نم شانیکه برا ییگردد با آنها یاجرا م شانیبرا ینیتکو یآزمون ها
 وجود دارد. یقابل توجه

نقش شایستگی حرفه ای دبیران 
ریاضی در پیش بینی پیشرفت 
تحصیلی ریاضی دانش آموزان 

 مدارس عادی و خاص

 پیمایشی

های شناختی، عاطفی و مهارتی دبیران ریاضی و پیشرفت تحصیلی ریاضی بین شایستگی
آموزان رابطه مثبت وجود دارد و میزان این رابطه در مدارس خاص بیشتر است. دانش

های عاطفی دبیران در های مهارتی دبیران در مدارس عادی و شایستگیشایستگی
بر  کنند. سرانجام،بینی میآموزان را پیشمدارس خاص پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش

آموزش، جذب و ارزیابی عملکرد دبیران ای در فرآیند های حرفهاهمیت شایستگی
 شد. ریاضی تأکید

اهکارهای موثر در افزایش ر
پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه 
هفتم از دیدگاه معلمان در ناحیه 

 یک شهر بندرعباس

 پیمایشی
یافته های تحقیق نشان داد که عوامل فردی بیشترین تاثیر را در پیشرفت تحصیلی دارد 

ادگی، عوامل مربوط به روش تدریس معلمان و عوامل و به ترتیب عوامل خانو
 اجتماعی.

 یادگیری در موثر عوامل بررسی
 پیمایشی  آموزان دانش ریاضی

عالوه بر مهیا کردن عوامل محیطی فیزیکی تاثیرگذار، ریاضیات را از پایه بطور ریشه 
آموزان آموزش دهیم و ضمن استفاده از دبیران با تجربه از وسایل کمک ای به دانش 

آموزشی و دست سازه ها و پاورپوینت و فن آوریهای جدید استفاده کنیم . همچنین از 
 حفظ از تا دهیم روش تغییر فعال آموزش های روش به  روش های سنتی آموزش

 و ای پایه گیری یاد و شود جلوگیری آموزان دانش در فهمیدن بدون مطالب کردن
 .گیرد صورت اساسی

 :برنامه درسی جدید ریاضی
 معلمان چه می کنند؟

ی معلمان برای اجرای تغییر، تغییرات ازس های آماده نامناسب برنامه کیفیت دلیلبه  پیمایشی
های  اندکی در دانش نظری و عملی معلمان ایجاد شده است. طراحی و تدوین برنامه
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 رتغییی  تغییر به پدیده مسئوالنطراحان و  ابزاریدیدگاه  تغییرضمن خدمت، با 
 می شود. معلمان میسر 

طراحی الگوی تدریس مبتنی بر 
راه حل های چندگانه، برای تحقق 
تفکر ریاضی وار در دانش آموزان 

 دوره متوسطه

 کیفی

ند عبارت های استفاده از این روش،ها، چالشبر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی داده
ای، ایجاد احساس سر در گمی، از حفظ تعادل بین یادگیری مفهومی و یادگیری رویه

-ی سکوت و توجه منفی دانشآموزان، پدیدهکمبود وقت، مقاومت فکری دانش
 آموزان به یکدیگر.

در فرم  یاضیمشکالت رارائه 
زار اب ی: طراحیریتصو ای یفیتوص

 استفاده از آن یو اعتبار سنج
 پیمایشی

به عنوان روش جایگزین در ابزارها و برنامه تواند  یمو الگوی طراحی شده ابزار  نیا
الگو و ابزار . به منظور استفاده از های موجود در درس ریاضی در نظر گرفته شود

 هلند سراسر کشوربه صورت آزمایشی در  و الگو ابزار نیا ،وسیع اسیدر مق مربوطه
ذکر است که این الگو پیش از استفاده اعتباریابی شده و مورد شایان شود.  یاستفاده م

 تایید قرار گرفته است.
عوامل موثر بر عملکرد دانش 

 مدارسدر  اتیاضیدر ر آموزان
 ییابتدا

بر اساس یافته های به دست آمده تعامالت میان دانش آموز، معلم، روش تدریس بر  پیمایشی
 ریاضی تاثیر معناداری دارد.عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس 

 یبرنامه درستداوم و ارتباط 
 و ییمدرسه ابتدا نیب اتیاضیر

 متوسطه
 پیمایشی

توجه در برنامه های درسی ملی موجود )در کشور رومانی( این برنامه ها از تداوم و 
ارتباط منطقی بین دوره ها برخوردار نبوده و از این رو برنامه درسی ریاضی در این 

 ها به صورت مقطعی و بی ارتباط به یکدیگر طراحی شده اند.دوره 
 یاضیر پیشرفت لیو تحل هیتجز

 در اوگاندا دانش آموزان
اقتصادی در این پیشرفت و  یاجتماع تیبا مادر و وضع یزندگ ،ییغذا یتعداد وعده ها پیمایشی

 موثر است.

 اتیاضیر برنامه درسی یابیارز
 پیمایشی دوره متوسطه پایه دوازهم

متوسط  پس از تغییرات در این برنامه ها ،یاضیر در اجرای برنامه درسی موجود
نمرات دانش آموزان در درس ریاضی افزایش یافته است. از این رو با رفع مشکالت 
برنامه درسی و آموزشی موجود در مدارس مورد بررسی در بالیکسیر ترکیه نمرات 

 افزایش یافت.دانش آموزان به صورت قابل توجهی 

 نتیجه گیری 
تگی آموزان بسکیفیت آموزش و پرورش به پیشرفت تحصیلی دانش

دارد که به طور مستقیم باعث بهبود کیفیت منابع انسانی و به طور 
غیر مستقیم با افزایش بهره وری، رشد اقتصادی و توانایی دولت ها 

(. پیشرفت تحصیلی انتزاع حاصل از 1دارد )برای کاهش فقر ارتباط 
آموزان است که با چیرگی بر مشاهده برخی رفتارهای دانش

یادگیری تکالیف آموزشگاهی، خواندن واژه ها، حل مسائل ریاضی، 
(. در این خصوص، یافته 3ترسیم اشکال و نظایر آن همخوانی دارد )

نامناسب های پژوهش کیامنش در مطالعات تیمز نشان از وضعیت 
ر المللی پرلز نیز بیانگهای مطالعه بینآموزان ایرانی دارد. یافتهدانش

آموزان ایرانی است ضعف نسبی نظام آموزشی و توانایی پایین دانش
(5.) 

در میان درس های مختلف، ریاضیات جایگاه ویژه ای در برنامه 
آموزانی که در پی کسب مشاغل ریزی تحصیلی دارد و برای دانش

می و فنی در سطح دانشگاه هستند به مثابه یک عامل مهم مطرح عل
(. همچنین مطالعه ریاضی ابزار و وسیله مناسبی برای درک 22است )

آموزان است. بنابراین، افراد برای و فهم و استدالل و استنتاج دانش
زندگی بهتر در قرن بیست و یکم نیاز به یادگیری ریاضی دارند. 

آموزان شرفت تحصیلی و همچنین پیشرفت دانشعوامل مختلفی بر پی
این  مهمترین یدر درس ریاضی تاثیر می گذارند. طبق پژوهش پانگن

آموزان، ویژگی های معلم، عوامل عبارتند از: ویژگی های دانش
 محیط خانواده و محیط مدرسه.

ه ایش نقش تعیین کنندهای حرفهدر میان ویژگی های معلم، شایستگی
دانش ». یعنی، معلمان ریاضی عالوه بر داشتن (10کند )ای ایفاء می 

نیازمند برخورداری از یک سری مهارت  ،«نسبت به موضوع درسی
ها و نگرش ها هستند که الزمه تدریس موثر و پیشرفت تحصیلی 

(. بنابراین، موفقیت هر نظام آموزشی تا حد 11آموزان است )دانش
( و بدون 15تگی دارد )ای معلم بسهای حرفهزیادی به شایستگی

تردید هیچ فرد دیگری جزء معلم نمی تواند تاثیر بیشتری بر آنچه 
در مدارس می گذرد داشته باشد. معلم می تواند آموزش و پرورش 

 (.17را فرآیندی توأم با لذت و کامیابی، یا فرآیندی بی ثمر نماید )

 هب گذشته دهه چند در ریاضی دبیران عملکرد خصوص در مطالعات
 برای معلم تربیت های دوره کارآیی عدم از انتقاد نتیجه در ویژه

(. 16) است کرده پیدا زیادی اهمیت معلمان در گرایی حرفه توسعه
 در بهبود ایجاد که دهد می نشان المللی بین سطح در مطالعات نتیجه

 ظامن در مناسب تغییرات اعمال مستلزم آموزاندانش ریاضی یادگیری
 به توجه با (.8) است معلمان ایحرفه عملکرد توسعه و معلم تربیت
 لمسائ از یکی ریاضی، دبیران ایحرفه عملکرد مالحظه قابل اهمیت
 بررسی، جهت یافته ای سازمان نظام فقدان رابطه؛ این در موجود

یژگی و تعیین و شناسایی. می باشد عملکرد دبیران سنجش و شناخت
 که چرا نیست، آسانی کار معلمان حرفه ای شایستگی های و ها
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 هایدیدگاه و هافلسفه با اجتماعی، گوناگون اقشار و اجتماعات
 و لومع سریع تغییرات و دارند معلمان از متفاوتی انتظارات مختلف،

 انجام برای معلمان نیاز مورد شایستگی های نیز تکنولوژی
 می نماید. تحول و تغییر دچار را شانوظایف
به منزله ویژگی هایی است که به عملکرد اثربخش  عملکردبهبود 

 عملکرد(، لذا معلمانی که از 5یا برتر در یک شغل منجر می شود )
باالتر و بهتری برخوردار باشند، اثربخش تر هستند یا به عبارت 

آموزان را به هدف های یادگیری مورد دیگر، بهتر می توانند دانش
 یشرفت تحصیلی آنان شوند.نظر هدایت کنند و منجر به پ

نتایج به دست آمده در این پژوهش بر این موضوع تاکید دارد  
های معلمان همچنان که بندورا در پژوهشی نشان داد بین ویژگی

 .آموزان رابطه مثبت وجود دارداثربخش و عملکرد تحصیلی دانش
ای مورد نیاز معلمان، پژوهش های حرفهعالوه بر تعیین شایستگی

ای در عملکرد های حرفهچندی بر اهمیت و نقش شایستگی های
(. 10آموزان تاکید دارند )نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش

هایی که معلم یافته های راونسلی و فیشر نشان داد که در کالس
ت ها تاکید داشتر بود و بر درک و فهم بچهتر و منصفریاضی حامی

دوستانه، سرزنش کمتر بچه ها و رسانی و نیز دارای رفتار کمک
آموزان عالقة مثبت تری به ریاضی در توانایی رهبری بود، دانش

کالس نشان دادند. در پژوهشی دیگر نجفی زند  نشان داد که بین 
های معلمان نسبت به یادگیری و عملکرد آنان عواطف و نگرش
 رابطه وجود دارد.

در مطالعه خود بر روی معلمان ژاپنی و گواتماال دریافت که  الیوت
ای در مؤثر های معلمان، متخصص بودن آنان نقش عمدهاز بین ویژگی

نشان داد که  بودن شان در کالس درس دارد. اما نتایج مطالعه ووبلز
از محیط یادگیری است و به ای مهم فردی معلم جنبهرفتار میان 

آموزان ارتباط دارد. خوشبخت و شدت با نتایج یادگیری دانش
لطیفیان در بررسی مدل اثربخشی آموزشی در مدارس به تاثیر مهم 
کیفیت تدریس معلم بر یادگیری ریاضی و نگرش نسبت به یادگیری 
دست یافت. در پژوهشی دیگر وکیلی هریس، حجازی و اژه ای نشان 

د که کارآمدی معلم عاملی تعیین کننده در پیشرفت تحصیلی دادن
 داد انجام که پژوهشی در نیکولتا .شودآموزان محسوب میدانش

 حل در آموزشی کمک مواد و وسایل از معلم که زمانی دریافت
. یابد می افزایش آموزاندانش ریاضی یادگیری کند می استفاده مسائل

 ممعل وقتی که شدند متوجه خود مطالعه طی نیز براتن و آندریسن
 زندگی به مختلف هایشیوه با را مطالب خود تدریس در

 را درس سادگی به که زمانی به نسبت کندمی مرتبط آموزاندانش
 .   یابدمی افزایش آموزاندانش یادگیری کند،می ارائه

پیشنهادهایی نیز جهت آموزش و پرورش به شرح زیر ارائه می 
 گردند:

 آشنایی هدف با( ریاضی دبیران) هشتم پایه معلمان آموزش       -1
 .تیمز با
 .الذکر فوق آموزشی دوره برگزاری جهت محتوا تولید      -2
 .تیمز موضوع با آموزشی کلیپ تولید و تهیه       -3
 .تیمز موضوع با معلمان رشد مجالت نامه ویژه چاپ      -4

 به اول متوسطه رشد مجالت در تیمز عنوان با مقاله ارائه      -5
 .نگاه نشریه و مستمر طور

 برای تیمز تحلیلی محتوای از غیرحضوری آزمون برگزاری      -6
 .متوسطه اول دوره تجربی علوم و ریاضی معلمان

 عموضو با  رسانی اطالع جهت وسیما صدا ظرفیت از استفاده      -7
 .تیمز

 .تیمز موضوع با کشوری همایش برگزاری      -8
 .مهشت پایه آموزان دانش برای تیمز آزمایشی آزمون برگزاری      -9

 .تیمز مشابه سئواالت کتابچه چاپ   -10
 در ریاضی خانه و معلمان علمی های انجمن از گیریبهره   -11

 .تیمز بحث
 و ضیریا بخشی کیفیت های پایگاه به ابالغ و وظایف تعیین  -12

 .تیمز خصوص در تجربی علوم
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