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Abstract
The recent research goal is to evaluate effective
teaching applying signs scale about mathematic
course in public high school and non- profitable in
Esfahan city from the view of students. The present research was descriptive-survey. The statistical population of the study consisted of preuniversity students in high school. Using a targeted sampling method, 150 students were randomly
selected as the statistical sample. The main instrument of data collection was a Course evaluation questionnaire. The collected data were analyzed by descriptive statistics (percent) and inferential statistics (single variable t test, t-test, Yumann-Whitney test). The results showed that the
non-profitable school students have assessed effective teaching applying sign scale more than
medium and public school students have examined such signs fewer than medium, regardless of
all students gender and the kind of their schools,
the best effective teaching quality for math has
been (though multiply) at the end in order to improve the mathematic teaching quality based on
the research results, propositions has been presented to officials, of necessities and new course
intermediate science establishment is math teaching with its requested researches on the field of
training and relevant combination of training science with mathematic knowledge for such aim
providing close relation and collaboration between
trying science university and mathematic collage
could be useful.
Key word: math teaching, effective teaching, nonprofitable school, public school
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی می زان کاربس نش انگرهای ت دریس
اثربخش درس ریاضی در دبیرستانهای دولت ی و غیرانتف ا ی ش هر
 تحقی ق حاض ر از ن و. اصفهان از منظر دان شآم وزان ب وده اس
 جامع ة آم اری پ ژوهش ش ام.  پیمایش ی ب وده اس- توص یفی
دانشآموزان دوره پیش دانشگاهی مقطع دبیرستان اس که ب ا رو
 نفر دانشآم وز ب هص ور تص ادفی051  تعداد،نمونه گیری هدفمند
 ابزار اص ی جم عآوری.خوشهای به نوان نمونة آماری انتخاب شدند
Course Evaluation 2008( دادهها پرسشنامه ارزش یابی ت دریس
 دادههای گردآوری شده با شاخصهای.  بوده اسQuessionnaire,
t ،متغی ره
 تt آمار توص یفی (درص د و آم ار اس تناا ی (آزم ون
 م ورد تح ی ا رارSPSS15  من ویتنی تح ن ر اف زارu ، مستق
 نتایج نشان داد که دانش آموزان م دارس غیرانتف ا ی می زان. گرف
بهکارگیری نشانگرهای تدریس اثربخش توسط دبیران ریاض ی را در
حد باالتر از متوسط برآورد نموده اند و دانش آم وزان م دارس دولت ی
میزان بهکارگیری نشانگرهای تدریس اثربخش توسط دبیران ریاضی
 ب رای هم ه دان شآم وزان.را در حد کمتر از متوسط برآورد نمودهاند
صرفنظر از جنسی و نو مدرسه ا م از غیرانتفا ی و دولتی بهترین
 در.  مؤلفه "تضارب افکار" بوده اس،ویژگی تدریس اثربخش ریاضی
و بین رش تهای
پایان برای بهاود کیفی آموز ریاضی گستر
جدید "آموز ریاضی" با پژوهشهای مورد نیاز آن در زمین هه ای
تربیتی و ت فیق متناسب و تربیتی با دانش ریاضی پیش نهاد ش ده
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مقدمه

در حال حاضر ،تدریس به معنای انتقال برخی اطالعات یاا
حقایق به فراگیران نیست؛ تدریس پدیده جامع ،چندگانه،
پیچیده است که در آن نقش معلم و فراگیران تغییر کارده
اسااتد در پااارادایم جدیااد فراینااد تاادریس و یااادگیری،
تدریس به معنای آمادهسازی فراگیران بارای آیناده اسات
جایی که آنها با شرایط و وضاعیت پیچیادهتاری روباهرو
میشوند که آنها را مجبور به تفکار در ماورد شایوههاای
مختلف برای روبه رو شدن با تغییر خواهد نماودد تادریس
اثربخش تنها شیوه و راهی است که میتواناد فراگیاران را
برای برخورد با چالش های این موقعیاتهاا آمااده نمایادد
تدریس اثربخش به معنای تدریسی است که از طریاق آن
اهداف مورد نظر را میتوان به دسات آورد و فراگیاران باا
درک کامل میتوانند یاد بگیرندد تدریسی اثاربخش اسات
که فراگیران را برای جاذ داناش جدیاد ،ات اال داناش
جدید با دانش قبلی و ایجاد زنجیرهای از دانش بارای کاار
در محیط متغیر آماده مینماید ()Khan, 2012د
در میااان تماااض موضااوعات درساای ،ریاضاایات یکاای از
موضوعاتی اسات کاه هماواره توانااییهاای تفکار و درک
فراگیران را به چالش میکشدد ریاضایات موضاوعی اسات
که دانش مفهومی ،داناش رویاهای و ارتباا باین داناش
موجود و قبلی را مطالبه مینمایدد دیدگاههاای جدیاد در
آموزش درس ریاضای ،بیشاتر بار سااختارها ،ارتباطاات،
اکتشافات ،مهارتهای حل مسئله ،تفکر ،روابط بینفردی
و روحیة همکاری تأکید کرده ،در پی ایجاد نگرش مثبت
به ریاضیات ،افزایش توانایی حل مسئله و ارتقاء پیشارفت
تح ایلی داناشآماوزان در ایان درس اسات ( Bromes,
)translated by Mohammadreza Karateti, 2003د
در طول دهه گذشته ،تحقیقاات تأییاد کارده اناد کاه
معلمااان تااأثیرات قاباالتااوجهی باار موفقیاات تح اایلی و
مااداضالعمار فراگیرانشااان دارناد (Blazar, 2015؛ Nye,
Konstantopoulos &Hedges, 2004؛
)Friedman, & Rockoff, 2014د علیاار م تااالشهااای
Chetty,

مشترک در شناسایی ویژگیهایی مانند تجربه ،آماوزش و
مدرک که ممکن است با اثربخشی مرتبط باشند ( Wayne

 ،)& Youngs, 2003با این حال ،ماهیت تدریس اثربخش
هنااوز هاام تااا حااد زیااادی ناشااناخته باااقی مانااده اساات
()Blazar, 2015د تدریس اثربخش با تربیت و آمادهساازی
معلم اثاربخش آ ااز مایشاود ()Miller ,2003د معلماان
اثربخش ،مشتاق و دارای انگیزه و نگرش مثبتی به آموزش
بوده ،آن را در رفتار خود منعکس کرده ،جهات بهباود آن
تالش میکنناد ( )Grant et.al, 2008و باا ایجااد قاوانین
واضح و روتین و سیساتم پااداش در کاالس درس اجاازه
نمیدهند که ذهن دانشآماوزان از کاالس منحارف شاود
()Cakmak, 2009د بهرهوری فراگیران نیز از آموزش ماثثر
در راهبردهای یادگیری فقاط مخاتب باه داخال کاالس
درس نیساات ( )Gourneau, 2005و تااأثیر آن م ایتوانااد
چندین سال باشاد همچناان کاه تاأثیر یاک معلام یار
اثاربخش نیاز چنادین ساال اسات ()Grant et.al, 2008د
تدریس اثربخش ریاضیات به معلمان ریاضی اثربخش نیااز
دارد و معلمان اثربخش ،الزض است که داناش موضاوعی و
توانایی انتقال دانش خود به فراگیرانشان را باهطاور ماثثر
داشته باشندد درصورتیکه معلم ریاضای داناش موضاوعی
داشته باشد ولی از شیوه انتقاال داناش باهطاور ماثثر باه
فراگیران آگاه نباشد ،در این صورت نمیتواند بهطور ماثثر
ریاضاایات را تاادریس نمایاادد از لحاااآ آمااوزش ریاضاای،
بهترین شیوه و تکنیک بهعنوان یک راهبرد آموزشی است
که نتایج مورد نظر را تولید میکند و درک و فهام عمیاق
فراگیاران را ارتقاا مایدهاد ()Stanford, 2001د ( Seah,
 )2007اظهار داشات کاه تادریس اثاربخش ،بادون شاک
مهم ترین هدف در آماوزش ریاضایات اساتد پاژوهش هاا
نشااان دانااد کااه برخاای از معلمااان بااهطااور چشاامگیری
اثربخشتر از دیگران هستند و این تفاوتها اثرات پایداری
بر یادگیری فراگیران دارد ( Rivkin, Hanushek& Kain,
2005؛ )Ismail et.al, 2014د ( Likewise & Larson,
 )2009دریافتند که برخی از معلمان ریاضی اثربخشتار از
دیگران هستندد معلمان اثربخش ریاضی کارهای خاصی را
معموالً انجاض میدهند آنها هنگاض ارائه آموزش ریاضایات،
تمایل به شیوه های کشف فراگیر یا روشهای هدایت شده
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توساط معلام دارنادد ( )Ingvarson et.al, 2004باه ایان
نتیجه رسیدند که چهار عامال اصالی وجاود دارد کاه بار
اثربخشاای نتااایج یااادگیری فراگیااران در ریاضاایات اثاار
میگذارند :این عوامل عبارتاند از :الاف)"شارایط مدرساه
توانمند"-شارایطی در مدرساه کاه فراگیاران در آن قارار
دارنااد؛ ) "شاارایط معلاام توانمنااد"-تجربیااات و رشااد
حرفه ای معلمان؛ ج)"تواناایی معلماان"-داناش ،باورهاا و
درک معلمان؛ و د)"شایوه معلام"-آنچاه کاه معلماان در
کااالس خااود انجااااض ماایدهنااد؟ هماااانگونااه کاااه
( )Stepelman & Posamentier, 1999بیااان داشااتند،
معلمان ریاضی اثربخش طیاف گساتردهای از راهبردهاای
تدریس خاص را دارندد تعیین بهترین راهبردها برای یاک
درس جنبه مهمای از نقاش خالقاناه معلماان در کاالس
درس است و هر معلم یک مرجع است که تعیین مینماید
کداض راهبردهای تدریس کالسی اثربخشتر خواهناد باودد
مطالعااات و پااژوهشهااا نشااان داده بودنااد کااه تاادریس
اثربخش منعکسکننده یادگیری اثاربخش اسات ( Ismail
)et.al, 2014د ()Posamentier & Stepelman, 1999
گزارش دادناد کاه معلماان اثاربخش ریاضای باه توساعه
نگرش های مثبت فراگیرانشان از طریق حساس شادن باه
احساسااات فراگیرانشااان ،از طریااق ارزشاامند دانسااتن
مشارکت و همکاری تمامی فراگیرانشان ،از طریق شناخت
نیازهااای فراگیرانشااان باارای پیشاارفت ،از طریااق درگیاار
نمودن فراگیران در یادگیریشان و از طریق ایجاد هیجاان
و عالقه به ریاضیات کمک مینمایندد ( )Seah, 2007بیاان
کرد که تدریس و یاادگیری اثاربخش ممکان اسات یاک
عملکرد تعاملی بین معلمان و فراگیرانشاان ،باین و میاان
فراگیران و بین کالس و محیط کاالس اساتد شایوههاای
تدریس معلمان اثربخشتر ریاضی شامل موارد زیار اسات:
ایدههای مختلف ریاضیات و ارائههای مختلف از هر ایده را
بهوسیلة کلمات ،نمادها و نمودارهای مختلف به هم مت ل
نماییااد؛ فراگیااران را بااه توصاایف و شاار روشهااا و
اسااتداللهایشااان تر یااو و تشااویق نماییااد و از ایاان
توصیفات بهعنوان شیوهای برای توسعه درکشان از طریاق

ایجاد و تأکید بر ارتباطات و ات االت استفاده ماینماییاد؛
باار اهمیاات اسااتفاده از هاار روش ذهناای ،نوشااتاری یااا
الکترونیکی که کارآمادتر بارای مشاکل موجاود هساتند،
تأکید نمایید؛ و به ویژه بر توسعه مهارت های ذهنی تأکیاد
نمایی اد ()McDonough & Clarke, 2012د ( Brown,
 )Askew Baker, Denvir & Millett, 1997, p.373بیان
کردند که برخی از جنبه های کیفیات معلام باا پیشارفت
همبستگی داردد این جنبه ها و معیارها شاامل اساتفاده از
سثاالت با سبک باالتر ،اظهارات و وظایفی است که به فکر
کردن بهجای تمرین نیاز دارند؛ تأکید بر ایجااد ،از طریاق
گفتگو ،معانی و ارتبا بین ایده ها و زمیناههاای مختلاف
ریاضی؛ حل مشاارکتی مسائله در کاالسهاا و تنظیماات
گروه های کوچک؛ و خودمختاری بیشتر به فراگیران بارای
توسعه و بحث در مورد روشها و ایدههایشان است"د
نکته قابلتوجه اینکاه ،ارائاه درس باهعناوان یکای از
اصالیتارین ابعااد تادریس اثاربخش واجاد نشاانگرها و
ویژگایهاای مختلفای اساتد باه عقیادة ( Maduabum,
 ،)2009توجه به تحقیق در مورد معلمان اثربخش ریاضای
میتوانند سبو گاردد تاا صافات و ویژگایهاای معلماان
اثااربخش ریاضاای شناسااایی و الگااو و نمونااه باارای دیگاار
معلمان ریاضی شودد بررسی پژوهشهای انجاض شاده نیاز
گویاای آن اسات کاه شااخبهاای مختلفای باهعناوان
نشانگرهای تدریس اثربخش مورد توجه قرارگرفتاه اسات
که بهنوبه خود میتواند در یافتن کمبودها و جبران نواقب
آموزشی مثثر باشد ،لیکن آموزش ریاضی در کشاورمان باا
دو ضعف بنیادی روبه روستد نخست آنکه رشته" آماوزش
ریاضی" هنوز جایگاه آکادمیک خود را در مراکاز آماوزش
عالی کشور پیدا نکرده است ،بهطوریکه ایان رشاته فقاط
در دو دانشگاه و آن هم در مقطع ارشد ارائه شاده اسات و
دیگر آنکه رشته مذکور از زیرمجموعههای گروه علوض پایاه
و گروه ریاضی است؛ بدین معنا که گروههای علوض تربیتای
دخالت کمتری در این حوزه دارند که شاید ایان ماوارد از
علل اصلی افت کیفیت آماوزش ریاضای در کشاور باشادد
اطالع و آگاهی از اثربخش تدریس معلمان ریاضی اگار باا
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برنامهریزی مشخب و مبتنی بر یافتههاای علمای صاورت
بپذیردد میتواند گامی اساسی در راساتای رشاد حرفاهای
معلمان و درنتیجاه اصاال و بهباود یاادگیری ریاضای در
جامعه گردد و دستیابی به این مهم ،مستلزض باهکاارگیری
ابزارهای معتبر سنجش تدریس اثربخش استد لذا با توجه
به جایگاه ریاضیات که در آموزشوپرورش دارد ،پارداختن
بااه ایان موضااوع و ارزیاابی معیارهااای تاادریس اثااربخش
ریاضیات ،پیش از هر چیاز ،دریاافتن کمبودهاا و جباران
نواقب آماوزش ریاضایات ماثثر اسات ،چراکاه ایان امار،
ت ویری نسابتاً جاامع از کیفیات آموزشای ریاضای ارائاه
میدهد و منجر به تقویت نقا قوت و رفاع نقاا ضاعف
موجود در کیفیت تدریس ریاضیات خواهد شدد باه دنباال
این امر ،آموزشوپرورش میتواند در برنامهریزی دورههاای
آموزش ضمن خادمت باه طارز ماثثرتری عمال نماوده و
نیازهای واقعی معلمان ریاضی را در این زمینه باهگوناهای
مطلوبی پیشبینی و برآورده سازدد
پژوهشگران در مطالعات خاود باه بررسای تعادادی از
نشااانگرهای تاادریس اثااربخش پرداختااهاناادد از جملااه
( )Sharifian, 2006در مطالعه خود به پنج مثلفه طراحای
آمااوزش ،ارائااه درس ،ماادیریت کااالس ،روابااط انسااانی و
ارزشیابی بهعنوان نشانگرهای عمده تادریس اشااره کارده
استد ( )Andalib & Ahmadi, 2007در مطالعه خاود باه
طراحی تدریس ،رواباط انساانی ،ویژگایهاای شخ ایتی
مطلو  ،اجرای آموزش ،مدیریت کالس ،ارزشیابی طراحی
آمااوزش ،ارائااه درس ،ماادیریت کااالس ،روابااط انسااانی و
ارزش ایابی را بااهعنااوان مثلفااههااای نشااانگرهای تاادریس
اثربخش ارائه کرده استد ( )Sattari, 2014داناشپژوهای،
روش تدریس مناسو ،قدرت برقاراری ارتباا  ،شخ ایت
فااردی ،جااو کااالس ،محااور قاارار دادن رشااد دانشااجو و
ارزشیابی مناسو از دانشجو را بهعنوان مثلفههای تادریس
اثربخش مطر نموده اساتد ( )Safavi, 1997بیاان نماود
که تدریس موفقیتآمیز ریاضیات شامل اناواع شایوههاا و
رویکردهایی میتواند باشد که میتوان در آن چند نکتاه را
در مدنظر قرار دادد اول ،تدریس مستقیم به افراد گروهها و

تماض دانش آموزان کالس؛ دوض ،یادگیری مبتنی بر فعالیت؛
سوض ،کاربرد ریاضی و حل مسئله؛ چهارض ،تقویت و تثبیت
یادگیری؛ و نهایتاً بحث و گفتگو بین معلم و دانشآماوزان
و میان خود شاگرداند
( )Nicoleta, 2011دریافت زمانی که معلام از شایوه
استفاده از نمودار شناختی ،نقشة شناختی و برگههای حل
مسئله جهات افازایش دریافات و حساسایت نسابت باه
اطالعات جدید در دانشآموزان استفاده میکند ،یادگیری
ریاضی افزایش مییابدد آندریسان و باراتن ( Andreassen
 )& Braten, 2011نیز طی مطالعه خود متوجه شدند که
وقتی معلم در تدریس خود مطالو را با شیوههای مختلف
به زندگی کودکان مرتبط میکناد (ارتباا باا اطالعاات
قبلی دانشآموزان) نسبت به زمانی که بهسادگی درس را
ارائه میکند ،یادگیری دانشآموزان افزایش ماییابادد در
مطالعهای دیگر ( )Spicuzza et.al, 2001اجزای سیساتم
محیط تادریس را تحلیال کردنادد در باین ایان اجازای
سیستم ،روشنی و وضو ارائه تادریس ،انتظاارات معلام،
ایجااد فرصات و زماان مناساو از اهام موضاوعات باودد
( )Leikin, 2003بیان میکند وقتی معلمان عملکرد حال
مسئله دانشآموزان را مشاهده و تحلیل میکنناد ،یعنای
دارای سطح باالیی از انتظارات از داناشآماوزان هساتند،
دانشآموزان برای حال مساائل چاالشبرانگیاز ،تشاویق
میشوند که چنین انتظاراتی بهنوبه خاود باهعناوان یاک
عامل مهم در طر درس روزاناه معلام تاأثیر مایگاذاردد
( )Elliott, 2010در مطالعه خود بر روی معلمان ژاپنای و
گواتماال دریافت که از بین ویژگیهای معلمان ،متخ اب
بودن آنان نقش عمدهای در مثثر بودنشان در کالس درس
داردد یکی از اولین و مهمترین برنامههاا درباارة اثربخشای
معلم ،مطالعة کارآمدی ریاضیات میسوری ( )Missuryبود
کاه در اواخار دهاة  1990توساط ( Good and Gross,
 )1979اجرا شدد در این مطالعه مشخب گردید کاه گاروه
موفقتر معلمان پرسشگر ،چهار برابر بیشتر از ناظران وقت
صرف استفاده از شایوة تادریس تعااملی باه کال کاالس
کردند ()Gallton and Croll, 1980د دومین مطالعة مهام
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دربااارة اثربخشاای معلاام در بریتانیااا ،طاار دبسااتان
( )Mortimore et.al, 1988بودد این مطالعاه  11عامال را
گزارش کرد که با اثربخشی در زمیناة نتاایج و موضاوعات
خاااص مثاال ریاض ایات ماارتبط بودناادد ب این اثربخش ای و
متغیرهایی مانند جلساات سااختار ،اساتفاده از عباارات و
سثاالت سطح باال (عالی) ،پرسشگری مکرر ،محدود کردن
جلسات به یک حوزه واحد کاری ،مشارکت دانش آموزان و
تقسیم متناسو زمان برای ارتباا باا کال کاالس رابطاة
مثبت معنادار به دست آمادد باین کارآمادی و اخت ااص
قساامت زی اادی از وقاات معلاام باارای ارتبااا فااردی بااا
دانشآماوزان ،رابطاه منفای وجاود داشات ( Mortimore
)et.al, 1988د این نتیجاه بااز هام ت اریح مایکناد کاه
استفاده از روش تدریس به کل کالس برای داناشآماوزان
ساودمند اساتد ( & Koster, Brekelmans, Korthagen
 ،)Wubbels, 2005شایساتگیهاای حرفاهای معلماان
اثربخش را در پنج دستة اصلی (دانش تخ ی ،صالحیت
رفتاری ،پداگوژی ،ارتباطات ،ساازماندهای تقسایمبنادی
نمودهاند ،)Stronge, 2002( .مهارتهای معلمان اثربخش
را دانش ،مهارت و گرایش برشامردد ()Danielson, 2007
ویژگیهای تدریس اثربخش را مسائولیتهاای حرفاهای،
مدیریت و سازماندهی کالس درس ،آموزش یا تادریس،
نظارت و کنترل بر پیشرفت دانشآموزان ،پایشنیازهاای
تدریس مثثر ،برنامهریزی و آمادگی و ویژگیهای شخ ی
معلم عنوان نموده است .نتاایج پاژوهش (،Zaraei, 2017
 )Charmchian Langroudi ،Golam Hosseinzadehنشا
ن داد که رابطه معناداری بین مهارتهای فرایند تدریس،
مدیریت کالس ،آموزش ضمن خدمت ،روش حل مسائله،
وسایل آموزشی و طر ریزی آموزشی و اثربخشی تدریس
معلمان وجود دارد.
ریاضیات به خااطر اهمیتای کاه دارد موضاوع اصالی
برنامه درسی دوره آموزش عمومی قلمداد میشود و سهم
بسزایی در یادگیری سایر درسها ایفا میکندد ایان درس
در قلو برنامه درسی است و چگونگی تدریس ریاضیات و
عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت ویژهای برخوردار اسات؛

اما نتایج مطالعات از سراسر دنیا نشان میدهد کاه تمایال
دانشآموزان برای یاادگیری ریاضای بسایار پاایین اسات
( )Tezer & karasel, 2010یکی از دالیل این امر مرتبط
با روش تدریس استد این عامل دلیل بااال باودن میازان
افت تح ایلی داناشآماوزان ایرانای در هماه پایاههاای
تح اایلی در درس ریاضاای نیااز محسااو مایشااوند
()Pahlevan Sadegh, Frad & Naderi, 2005د شاهد این
ماادعا نتااایج مطالعااات تیمااز ( Third International
) )Mathematics and Science Study(TIMSو تیماز آر
( Third International Mathematics and Science
) )Study Report(TIMS-Rو قرار گرفتن کشور ایران در
رتبة آخر جدول است ( Institute of Education Studies,
)2008د نتایج مطالعة ( Young, Westerhof, & Kruiter,
 )2004نشان داد که کیفیت تدریس مهمترین پیشبینای
کننده برای یادگیری ریاضی دانشآموزان مایباشاندد باه
گفتة  )Leikin, 2004( ،Zaslavskyهم چنانکه ریاضای،
محتوا یا مفهومی چالشبرانگیز برای دانشآماوزان اسات،
تدریس آن نیز ،محتاوا و مفهاومی چاالشبرانگیاز بارای
معلمان ریاضی محسو میشود .همچنین محققان نشان
دادهاند که بهترین معلمان معموالً اشتیاق و حرارت فراوان
در تادریس خاود دارناد ،نسابت باه پیشارفت تاکتاک
دانشآموزان حساس هستند ،روابط مثبت ،انگیزش باال و
تعهد زیاد دارند
(Kieren, 2013, 2013 & .ESRC ،2010
 )Shaughnessy،Krainerمعتقدند که باوجود تالشهاا و
ادعاهای پیدرپی در مورد اهمیت نقاش معلام در بهباود
فرآیند تحقیقات تدریس و یادگیری ،معلمان ریاضی هنوز
هم کموبیش ،بهعنوان استفادهکنندگان منفعل آموزشی و
گاهی ابزارهایی برای کمک به تولید دانش ،دیده میشوندد
آنچه پیش از این آمد باه اهمیات بررسای تعادادی از
نشانگرهای تادریس اثاربخش در آییناة پاژوهش اشااره
داشتد از طرف دیگر نتایج مطالعة بینالمللی تیمز ،نشان
داد متوسط عملکرد دانشآموزان ایرانی در درس ریاضای
پایینتر از سطح بینالمللای اسات ( Research Institute
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)for Educational Studies, 2005بنااابراین هرگونااه
پژوهشی که بتواند به نشان دادن عوامل مثثر در یادگیری
ریاضی بپردازد بااهمیت خواهد بود .در ارتبا با ضرورت
مطالعه حاضر باید گفت علیر م اینکه تحقیقاتی در مورد
نشاانگرهای تادریس اثاربخش صاورت گرفتاه بیشاتر در
مقاطع آموزش عالی بودهانادد افازون بار ایان در ادبیاات
پژوهش داخلی ،پژوهشی در زمیناه کاربسات نشاانگرهای
تدریس اثربخش در حوزه ریاضی یافات نشاد ،متأسافانه
پژوهشهای انجااض شاده در ایان حاوزه یافات نشاد و در
مقاطع متوسطه و پایینتر این امر مورد فلت واقع شاده
استد سثاالت متعددی در این راستا وجود دارد که نیاز به
بررسی و انجاض تحقیقات متعددی را میطلبد که پژوهش
حاضر درصدد پاسخگویی به آن اساتد از ایانرو پاژوهش
حاضر در نظر دارد ،به تحقیق در خ وص میزان کاربسات
نشانگرهای تدریس اثربخش در درس ریاضای بپاردازدد از
این منظر ای ن پاژوهش بار آن اسات تاا نشاان دهاد کاه
آموزش ریاضی در کشور صرفنظر از جنس دانشآموزان و
نوع مراکز آموزشی آنهاا اعام از دولتای و یرانتفااعی باا
چالش های اساسی روبروستد به طوری کاه عادض کاربسات
نشانگرهای تدریس توسط همکاران مدرس ریاضای باعاث
شده است که دانشآموزان بهمنظور رفع ناواقب آموزشای

موجود ،به سمت "آموزشگاه هاای خ وصای" ساوق داده
شوندد لذا پژوهشگر باه دنباال آن باود تاا ضامن بررسای
میزان بهکاارگیری نشاانگرهای تادریس اثاربخش توساط
دبیران ریاضی در هر یک از مراکز آموزشای یرانتفااعی و
دولتای پسارانه و دختراناه مادارس شااخب اصافهان باه
بررسی آماری این یافتهها پرداخته و ایان اطالعاات را باه
تفکیک رشته دانش آموزان و به تفکیک نوع مدرسه آن هاا
( یرانتفاعی ،دولتی) و جنسیت دانشآموزان ارائه دهدد 
روشتحقیق

تحقیااااق حاضاااار از نااااوع توصاااایفی – پیمایشاااای
ازنوعزمینهیابی بوده استد جامعة آماری پاژوهش شاامل
دانش آموزان دوره پیشدانشگاهی مقطع دبیرساتان اسات
که با روش نمونهگیری هدفمند ،مدارس دخترانه و پسرانه
شاخب از بین نواحی اصفهان برگزیده شده و تعاداد 150
نفر دانشآموز بهصورت ت اادفی باهعناوان نموناه آمااری
انتخا شدندد ابزار اصالی جماع آوری داده هاا پرسشانامه
ارزشاااایابی تاااادریس (Course Evaluation 2008
 9 )Quessionnaire,مثلفه ای و  99گویهای بوده اساتد
تناظر  99گویهای پرسشنامه با مثلفه های اصلی پژوهش
به شر ذیل استد

جدول  .6تناظر  93گویهای پرسشنامه با مؤلفههای اصلی
مؤلفههایاصلی 

.1فهممفاهیماساسیواصلی 
.2ارتباطدرسبانیازهایجامعه 

شمارةگویههایپرسشنامه 
1،2،3،4،5
6،7،8،9،11

.3تضاربافکار 

11،12،13،14،15،16

.4یادگیریفعال 

17،18،19،21،21

.5ارتباطمعلموشاگرد 

22،23،24،25،26

.6انگیزش 
سازماندهیدرس 

.7طراحیو
انعطافپذیری 

.8
.9ارزشیابی 

27،28،29،31،31،32
33،34،35،36،357،348،339
41،41،42،43،414
45،46،47،468،459
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کالموگروف -اسمیرنف بررسی شد و باا توجاه باه توزیاع
نرمال نمارات از آزماونهاای آمااری پارامتریاک مناساو
همچونتی تک متغیاره ،تای مساتقل u،ماان ویتنای و از
نرضافزار  SPSS15بهره گرفته شده استد

در ضمن برای تأمین روایای صاوری و محتاوایی ایان
پرسشنامه ،پس از طراحی پرسشنامه اولیه مورد باازنگری
حداقل شش نفار از متخ این دانشاگاهی مارتبط قارار
گرفتد سپس ،راهنما و چند نفر متخ ب ،مجادداً روایای
صاااوری و محتاااوایی آن از طریا اق دریافااات نظااارات و
پیشنهادهای چند نفر از دبیاران باتجرباه ماورد اصاال و
تائید نهایی قرار گرفتد همچنین پایایی پرسشانامه مزباور
مجدداً پس از اجرای مقادماتی از طریاق تکنیاک آمااری
آلفای کرونباا  0/936تعیاین گردیاد کاه نشاان دهناده
پایایی مناسو ابزار استد
در این پژوهش برای تجزیاهوتحلیال دادههاا ،از آماار
توصیفی و آمار اساتنباطی اساتفاده شاده اساتد در آماار
توصیفی از فراوانی ،درصد استفاده شد و در آمار استنباطی
از آزمون ابتدا نرمال بودن توزیع نمارات از طریاق آزماون

یافتههای پژوهش
 .6دبیران ریاضی دبیرستان های پسرانه غیرانتفاا ی تاا
چه میزان نشانگرهای تدریس اثربخش را به کار میبرند؟

نظر به اینکه نرمال بودن توزیع نمرات باه کماک آزماون
کااالموگرف -اساامیرنف تأییااد گردیااد از آزمااونهااای
پارامتریک و در اینجا از آزمون  tتک متغیره ،برای تعیاین
میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش توسط دبیران
ریاض ای دبیرسااتانهااای "پساارانه یرانتفاااعی" اسااتفاده
گردید که نتایج آن در جدول  1قابل مالحظه است:

جدول شماره  .5نتایج آزمون  tتک متغیره ،مقایسه میانگین با میانگین فرضی ()m=9
میانگینفرضی 

میانگین 

انحرافمعیار 

t

df

سطحمعناداری( )Sig

3

 3226

 .58

 22439

 29

 .121

یرانتفاعی ،نشانگرهای تدریس اثربخش را به میزان باالتر
از متوسط به کار میبرندد

بر اساس تحلیل اساتنباطی مقادار ساطح معنایداری
(ارزش یا مقدار  )pبرابار 011د اسات و چاون ایان مقادار
کمتر از  0/05است ،لذا تفاوت مشاهده شده از نظر آماری
در سطح اطمینان  95درصد معنادار استد به عبارت بهتر،
پاسخگویان معتقدند ،دبیران ریاضی دبیرستان های پسرانه

بررسی تفاوت بین نظرات دانشآموزان تجربی و ریاضی

با توجه به ماهیت دو ارزشی این متغیر از آزماون مقایساه
میانگین دو جامعه که به کمک آزماون  tانجااض مایشاود،
استفاده نمودیمد

جدول شماره  .9نتایج آزمون  tمستقل برای متغیر رشته تحصیلی
آزمون 

انسها) 
آزمونلوین(تساویواری 

سؤال 
دبی

نها) 
آزمون(tتساویمیانگی 

رانریاض

ی ب اف رربراب ری

F

sig

t

df

)Sig (2-taild

 .145

 .834

 -428

 28

>.1115

انسها 
دبیرس انه ایپس رانه واری 
غیران ف ا یت ا همی زان ب اف رربراب رنب ودن
نش

انگرهایت

انسها 
ریس واری 

یبرن ؟ 
اثربخشرابهکارم 
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مطابق نتایج جدول باال ،فرض تساوی واریانس ها تأیید
میگردد زیرا مقدار سطح معنیداری (ارزش یاا مقادار )p
بزرگتر از 05د است و درنتیجه میتوان گفت واریاانسهاا
برابر هستندد همچنین مطابق نتایج جادول بااال ،اخاتالف
مشاهده شده بین میانگین رشته ریاضی و تجربی معناادار

است زیارا مقادار ساطح معنایداری (ارزش یاا مقادار )p
کوچک تر از 05د اسات؛ یعنای داناش آماوزان رشاته هاای
ریاضی و تجربی نظرات یکسانی ارائه ننمودهاندد
نکته :نتایج آزمون یر پارامتریک مان ویتنی -یاو نیاز
همین نتایج را نشان دادد

جدول  .9خالصه دادههای آزمون مان -ویتنی -یو برای متغیر رشته تحصیلی
 Mann-Whitney U
 Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig
 2325
 14325
 -32693
 >.1115

 .5دبیران ریاضی دبیرستان های دخترانه غیرانتفا ی تاا
چه میزان نشانگرهای تدریس اثربخش را به کار میبرند؟

ریاضی دبیرساتان هاای "دختراناه یرانتفااعی" اساتفاده
گردید که نتایج آن در جدول  5قابل مالحظه است:

در اینجااا از آزمااون  tت اک متغی اره ،باارای تعیااین می ازان
کاربساات نشااانگرهای تاادریس اثااربخش توسااط دبی اران
جدول شماره  .2نتایج آزمون  tتک متغیره ،مقایسه میانگین با میانگین فرضی ()m=9
میانگینفرضی 

میانگین 

انحرافمعیار 

t

df

سطحمعناداری( )Sig

3

 2/97

 1/819

 -1/226

 29

 1/823

بر اساس تحلیل اساتنباطی مقادار ساطح معنایداری
(ارزش یا مقدار  )pبرابر  0/813است و چاون ایان مقادار
بزرگتر از  0/05است ،لذا تفااوت مشااهده شاده از نظار
آماری در سطح اطمینان  0/95معنادار نیستد باه عباارت
بهتر ،پاسخگویان معتقدند ،دبیران ریاضی دبیرساتانهاای

دخترانه یرانتفاعی ،نشاانگرهای تادریس اثاربخش را باه
میزان متوسط به کار میبرندد
بررسی تفاوت بین نظرات دانشآموزان تجربی و ریاضی

با توجه به ماهیت دو ارزشی این متغیر از آزماون مقایساه
میانگین دو جامعه که به کمک آزمون  tانجااض مایشاود،
استفاده شدد

جدول  .2نتایج آزمون  tمستقل برای متغیر رشته تحصیلی
انسها) 
آزمونلوین(تساویواری 

آزمون 

F

سؤال 
دبی

رانریاض

ی ب

اف

رربراب

ری  1/692

نها) 
آزمون(tتساویمیانگی 

sig
 1/413

t
 2/1

df
 28

)Sig (2-taild
 1/1471

انسها 
دبیرس انه ای دخ ران ه واری 
غیران فا یتا  ه میزان ب اف رربراب رنب ودن
نش انگرهایت

انسها 
ریس واری 

اث ربخشراب هک ار
یبرن ؟ 
م
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مشاهده شده بین میانگین رشته ریاضی و تجربی معناادار
است زیارا مقادار ساطح معنایداری (ارزش یاا مقادار )p
کوچک تر از  0/05است؛ یعنی داناش آماوزان رشاته هاای
ریاضی و تجربی نظرات یکسانی ارائه ننمودهاندد

مطابق نتایج جدول باال ،فرض تساوی واریانس ها تأیید
میگردد زیرا مقدار سطح معنیداری (ارزش یاا مقادار )p
بزرگتر از  0/05است و درنتیجه میتوان گفت واریانسها
برابر هستندد همچنین مطابق نتایج جادول بااال ،اخاتالف

جدول شماره  .2خالصه دادههای آزمون یو -من -ویتنی برای متغیر رشته تحصیلی
Z
Uمنوی نی 
Wویلکاکسون 
سطحمعناداری 
 -2/499

 1/112

 178/5

نتایج آزمون یر پارامتریک مان ویتنی -یو نیز هماین
نتایج را نشان دادد

 58/5

از آزمااون  tت اک متغی اره باارای تعیااین می ازان کاربساات
نشااانگرهای تاادریس اثااربخش توسااط دبیااران ریاضاای
دبیرستانهای "پسرانه دولتی" استفاده گردیاد کاه نتاایج
آن در جدول  8قابل مالحظه است:

 .9دبیران ریاضی دبیرستان های "پسرانه دولتی" تا چه
میزان نشانگرهای تدریس اثربخش را به کار میبرند؟

جدول شماره  .2نتایج آزمون  tتک متغیره ،مقایسه میانگین با میانگین فرضی ()m=9

میانگین فرضی

میانگین

انحراف معیار

3

1/80

0/991

t

-1/95

بر اساس تحلیل اساتنباطی مقادار ساطح معنایداری
(ارزش یا مقدار  )pبرابر  0/011است و چاون ایان مقادار
کمتر از  0/05است ،لذا تفاوت مشاهده شده از نظر آماری
در سطح اطمینان  0/95معنادار اساتد باه عباارت بهتار،
پاسخگویان معتقدند ،دبیران ریاضی دبیرستان های پسرانه

سطح معناداری ()Sig

df

0/011

19

دولتی ،نشانگرهای تدریس اثربخش را به میازان کمتار از
متوسط به کار میبرندد
بررسی تفاوت بین نظرات دانشآموزان تجربی و ریاضی

با توجه به ماهیت دو ارزشی این متغیر از آزماون مقایساه
میانگین دو جامعه که به کمک آزماون  tانجااض مایشاود،
استفاده نمودیمد

جدول شماره  .3نتایج آزمون  tمستقل برای متغیر رشته تحصیلی
نها) 
انسها)  آزمون(tتساویمیانگی 
آزمونلوین(تساویواری 

آزمون 

F

سؤال 
دبی

رانریاض

انسها   1/3
ی بافرربرابریواری 

دبیرس انه ایپس رانه ب اف رربراب رنب ودن
انسها 
دول یت ا همی زان واری 
نش انگرهایت

ریس

اث ربخشراب هک ار
یبرن ؟ 
م

sig
 1/264

df

t

)Sig (2-taild

 -1/8

 28

 1/43
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 .9دبیران ریاضی دبیرستان های "دخترانه دولتای" تاا

مطابق نتایج جدول باال ،فرض تساوی واریانس ها تأیید
میگردد زیرا مقدار سطح معنیداری (ارزش یاا مقادار )p
بزرگتر از 05د است و درنتیجه میتوان گفت واریاانسهاا
برابر هستندد همچنین مطابق نتایج جادول بااال ،اخاتالف
مشاهده شده بین میانگین رشته ریاضی و تجربی معناادار
نیست زیرا مقادار ساطح معنایداری (ارزش یاا مقادار )p
بزرگتر از  0/05اسات؛ یعنای داناش آماوزان رشاته هاای
ریاضی و تجربی نظرات یکسانی ارائه نمودهاندد

چه میزان نشانگرهای تدریس اثربخش را به کار میبرند؟

از آزمااون  tت اک متغی اره باارای تعیااین می ازان کاربساات
نشااانگرهای تاادریس اثااربخش توسااط دبیااران ریاضاای
دبیرستان های "دخترانه دولتی" استفاده گردید که نتاایج
آن در جدول  10قابل مالحظه است:

جدول شماره  .63نتایج آزمون  tتک متغیره ،مقایسه میانگین با میانگین فرضی ()m=9
میانگینفرضی 

میانگین 

انحرافمعیار 

t

df

سطحمعناداری( )Sig

3

 2/94

 1/393

 -1/799

 29

 1/431

دخترانه دولتی ،نشانگرهای تدریس اثربخش را باه میازان
کمتر از متوسط به کار میبرندد

بر اساس تحلیل اساتنباطی مقادار ساطح معنایداری
(ارزش یا مقدار  )pبرابر  >0/0005است و چون این مقدار
کمتر از  0/05است ،لذا تفاوت مشاهده شده از نظر آماری
در سطح اطمینان  0/95معنادار اساتد باه عباارت بهتار،
پاسااخگویان معتقدنااد ،دبی اران ریاض ای دبیرسااتانهااای

بررسی تفاوت بین نظرات دانشآموزان تجربی و ریاضی

با توجه به ماهیت دو ارزشی این متغیر از آزماون مقایساه
میانگین دو جامعه که به کمک آزماون  tانجااض مایشاود،
استفاده شدد

جدول شماره  .66نتایج آزمون  tمستقل برای متغیر رشته تحصیلی
نها) 
انسها)  آزمون(tتساویمیانگی 
آزمونلوین(تساویواری 

آزمون 

F

sig

t

df

)Sig (2-taild

 1/111

 1/923

 1/132

 28

 1/75

سؤال 
ی ب اف رربراب ری
رانریاض
دبی
انسها 
دبیرس انه ایدخ ران ه واری 
دول یت ا همی زان ب اف رربراب رنب ودن
نش

انگرهایت







انسها 
ریس واری 

یبرن ؟ 
اثربخشرابهکارم 

مطابق نتایج جدول باال ،فرض تساوی واریانس ها تأیید
میگردد زیرا مقدار سطح معنیداری (ارزش یاا مقادار )p
بزرگ تر از  0/05است و درنتیجه میتوان گفت واریانس ها
برابر هستندد همچنین مطابق نتایج جادول بااال ،اخاتالف
مشاهده شده بین میانگین رشته ریاضی و تجربی معناادار

نیست زیرا مقادار ساطح معنایداری (ارزش یاا مقادار )p
بزرگتر از  0/05اسات؛ یعنای داناش آماوزان رشاته هاای
ریاضی و تجربی نظرات یکسانی ارائه نمودهاندد
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بحث و نتیجهگیری

مجموع بررسیها و همچنین نتایج مرباو باه ساثال اول
پژوهش نشان داد که دبیران ریاضی دبیرستان های پسرانه
یرانتفاعی ،نشانگرهای تدریس اثربخش را به میزان باالتر
از متوسط به کار میبرند؛ بهعباارتدیگار 93/9 ،درصاد از
دانش آموزان نشانگرهای تادریس اثاربخش را در مادارس
یرانتفاعی را در حد متوسط به باال دانستهاند و این میزان
برای مدرسه یرانتفاعی درصد خوبی است که شاید دلیال
آن این باشد که در ایان مادارس از یاکطارف اولیااء بار
دانش آموزان کنترل و نظاارت بیشاتری دارناد کاه نتاایج
پژوهش ( )Halat & Sahin, 2008بر این امار نیاز تأکیاد
دارد و از طرف دیگر شاید مسئولین مدرساه بارای جاذ
کردن تعداد بیشتر دانش آموز از دبیران فعاالتار اساتفاده
مایکنناد و ایان دبیاران باه دلیال انگیازههاای مااادی و
برنامه های مدرسه ،کالس های بیشتری برای دانشآماوزان
گذاشته و از دانشآموزان حمایت بیشتر و باه آنهاا ارزش
میدهندد لذا دانش آموزان را و اند "در فعالیت های کالس
درگیر شوند" و به طورکلی برای ریاضی انگیزه پیدا کننادد
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای گزارش شده
مربو به (Runnels & ،Slavin, 1991 ،Wentzel, 1997
Aly, ،Nasri, 2002 ،Stipek, 1998 ،Rooze, 1996
 ،)Zafar Bakhsh, 2004 ،2004هماهنا باوده اسات و

شاید به دلیل کمجمعیتتر بودن کاالسهاا و تاراکم کام
دانش آموزها این مهم اتفاق افتاده است چراکه پژوهش هاا
( ،)Husen, 1967نشاااان داده داناااشآماااوزانی کااه در
کالس های کم جمعیت قرار داشته اناد پیشارفت تح ایلی
بهتری را نسبت به کالس های پرجمعیات نشاان دادهانادد
شاید دلیل دیگر این امر کمجمعیت بودن کالسهاا باشاد
که به معلمان این امکان را میدهد ،موقعیتهایی را برای
همکاری با دیگر دانشآموزان را فراهم مینمایندد معلماان
اثاربخش از تحاوالت جااری در آماوزشوپارورش دارای
شناخت کافی بوده و باه دنباال اساتراتژیهاای آموزشای
جدید میباشندد
یافته ها و نتایج در خ وص سثال دوض پاژوهش نشاان
داد که دبیران ریاضی دبیرستان های دخترانه یرانتفااعی،

نشانگرهای تدریس اثربخش را به میزان متوساط باه کاار
م ایبرنااد شاااید بااه دالیل ای ک اه در سااثال دوض در مااورد
دبیرستان های پسرانه یرانتفاعی بیان شد این مهم اتفااق
افتاده اساتد از طرفای اگرچاه  80درصاد از دختاران در
ماادارس یرانتفاااعی در حااد متوسااط بااه باااال اثربخش ای
نشانگرهای تدریس ریاضی را ارزیابی نماوده اناد کاه ایان
درصدی نسبتاً خو است اما در مقایسه با ارزیابی پساران
درصد کم تر استد شااید باه دلیال آنکاه دبیاران ریاضای
حرفهای زن در مقایسه با دبیران حرفهای مارد باه تعاداد
کمتری وجود دارد و دختران دانشآموز باه دلیال انگیازة
باالترشااان در درس خواناادن و نیازهااای عاااطفیشااان از
انتظارات بیشتری برخورد دارندد لذا جلاو رضاایت آن هاا
مش اکلتاار اسااتد یافتااههااای پااژوهش حاضاار بااا نتااایج
پااژوهشهااای (Morgan, ( ،)Mortimore et.al, 1988
Middelton & ( ،)Tanner & Allen, 2004( ،)2009
 )Rahimizadeh, 2002( ،)Spanias, 1999هماهن بوده
استد
در خ وص سثال سوض پژوهش ،نتایج نشاان داد کاه
دبیران ریاضی دبیرستانهای پسارانه دولتای ،نشاانگرهای
تدریس اثربخش را باه میازان کمتار از متوساط باه کاار
میبرندد شاید در این مدارس وجود کالسهای شلوغ ،انواع
دانش آموز مختلف از هر نظر در یک کالس و نیاز دبیاران
مختلف و کنترل و نظارت کمتر بر روی کار آنها این مهم
اتفاق افتاده است و دبیران در چناین فضاایی ،موساوض بار
نظارتگرند تا پرسشگرد لذا دبیران با انگیزه کمتار ،ا لاو
سعی مایکنناد محتاوای برناماة درسای را باا روشهاای
یرفعال به ذهان داناشآماوز منتقال کنناد بادون آنکاه
مطالو درس را با زندگی واقعی داناش آماوز رباط دهنادد
شاید دلیل دیگر آن ناشی از فرصت کام بارای شارکت در
دورههای آموزشی و سمینارها و کنفارانسهاای آموزشای
باشدد یافتههاای پاژوهش حاضار باا نتاایج پاژوهشهاا و
مطالعااات ( )Pakdel, 2003( ،)Zafar Bakhsh, 2004و
( )Ahmadi, 2001هماهن بوده استد
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در مورد سثال چهارض پژوهش یافتهها بیانگر این اسات
،کااه دبیااران ریاضاای دبیرسااتانهااای دخترانااه دولتاای
نشانگرهای تدریس اثربخش را به میزان کمتار از متوساط
 همانناد دبیرساتان هاای،به کار میبرند؛ باه عباارتدیگار
 دبیران از آن شاخبهای تدریس اثاربخش،دولتی پسرانه
استفاده نمیکنند و ساطح مهاارت معلماان در دو بخاش
روش تدریس و مفاهیم پاایین باوده اساتد پاژوهشهاای
Sattari, ( ،)Slavin, 1991( ) وShokouhian, 1995(
) نتایج پژوهش حاضر را تائید می نمایندد شاید دلیل2014
دیگر این است که معلمان بدون آمادگی و برنامهریازی از
قبل اقداض به تدریس و آموزش میکنندد درصورتیکاه الزض
است معلمان ضمن تعیین و بیان روالهای کاری و روشها
 سعی کنند تا بین چالشبرانگیز باودن،در ابتدای تدریس
.فعالیتها و تنوع آنها توازن برقرار سازند
 پیشانهادهای،پس از بررسی نتایج سثالهای پاژوهش
 برگازاری:زیر در جهت کاربست یافتههاا ارائاه مایگاردد
هاای آموزشای وCD ، ارساال جازوات،دوره های آموزشی
سایر نرض افزارهای الکترونیکی بارای آشانایی باا فلسافه و
اهداف و روشهای آموزش ریاضی بارای دبیاران؛ آماوزش
ریاضیات نیازمناد شاناخت و ایجااد علاوض باین رشاتهای
جدی اد بااا پااژوهشهااای مااورد نی ااز آن در زمینااههااای
 روانشناسی و تلفیق متناسو علوض تربیتی با،زبان شناسی
دانش ریاضی است که با ایجاد ارتبا میان دانشاکدههاای
 این مهم صورت میگیردد،علوض تربیتی و ریاضی
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