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چکیده
زمينه هدف سنجشهایی مانند تیمز آموزش و بهبود عملکرد دانشآموز است .در راستای دسفتیابی بفه ایفن
هدف متخصصان حوزه سنجش آموزشی ،رویکرد سنجش تشخیصی شناختی( )CDAرا پرورش دادهاند .در
پژوهش حاضر تالش شد تفا یکفی از مفدلهای پرکفاربرد در حفوزه سفنجش شفناختی را در مفورد دادههفای
دانشآموزان پایفه هشفتم ایفران در آزمفون ریاضفی تیمفز  2113بکفار گرفتفه شفود و نقفاط ضفعف و قفوت
دانش آمفوزان ایفران را در مهارتهفا و صففا ت شفناختی زیربنفایی آزمفون ریاضفی (مفدل شفناختی کفورتر و
تاتسوکا )2112 ،شناسایی نماید و عملکرد دختران و پسران را در ایفن صففات شفناختی مفورد مقایسفه قفرار
دهففد .یافتااههااا نتففایج حاصففل از پففژوهش نشففان داد کففه مففدل شففناختی کففورتر و تاتسففوکا بففا دادههففای
دانشآموزان پایه هشتم ایران در آزمون ریاضی تیمز  2113از بفرازش مطلفوبی برخفوردار اسفت .یافتفههفای
مربوط به وضعیت تسلطی نشان میدهد که دانشآموزان ایرانی ،بیشترین ضعف را در صفات (P1فرمولبندی
معادالت)(P2 ،هندسه)(P4 ،به کارگیری قواعد جبر) ،و (P5تفکفر قیاسفی) کفه صففات مربفوط بفه پفردازش
 .1این مقاله از رساله دکتری نویسنده اول استخراج شده است
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شناختی هستند دارند .همچنین در دو صفت (S5بررسفی صفحت گزینفههفا) و (S6الگوهفا و روابفط) کفه بفه
مهارتهای تفکر استقرایی مربوط میشوند نیز از عملکرد ضعیفی برخوردارند .در واقفع مفیتفوان گففت کفه
صفت  S6دومین صفت دشوار بعد از صفت  P2در بین دانشآموزان پایه هشتم ایران است .یافتههای مربفوط
به عملکرد دختران و پسران نشان داد که تفاوتهای جنسیتی در این صففات و مهارتهفای شفناختی بسفیار کفم
است .دامنه شاخص  dکوهن از  -1/31تا  +1/15با میانگین  1/13به دست آمد .بحاث و نتيجاهگياری
بطور کلی پژوهش حاضر نشان میدهد که دانشآموزان ایران در اکثر صفات که برخی از آنها به مهندسفی
و علفوم فیزیکففی مربففوط مفیشففوند از سففطح تسففلطی ضفعیف برخوردارنففد .از اینففرو بففه نظفر مففیرسففد کففه
سیاستگیاران آموزشی بایستی تغییرات اساسی در آموزش هندسه بفه عمفل آورنفد ،زیفرا هندسفه ،آمفوزش
مهارتهای تفکر ریاضی مهم را که برای مهندسی و علوم فیزیکی الزم هستند ممکن میسفازد .در ارتبفاط بفا
تفاوتهای جنسیتی در ریاضیات نیز با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و سایر پژوهشهای صورت گرفتفه
میتوان این نتیجه را گرفت که جنسیت یکی از بیشمار متغیری است که عملکرد در ریاضفیات را ،هفر چنفد
بسیار اندی ،تحت تاثیر قرار میدهد.
کلیدواژهها :سنجش تشخیصی شناختی ،تیمز ،ریاضیات ،مدل.

مقدمه
هدف سنجشهایی مانند مطالعه روندها در ریاضیات و علوم " )TIMSS( 1بهبفود آمفوزش و
یادگیری ریاضیات و علوم از طریق فراهم آوردن دادههایی درباره پیشفرفت دانفشآمفوزان
در ارتباط با انواع مختلف برنامههای درسی ،شیوههفای آموزشفی و محیطهفای تحصفیلی یفا
آموزشگاهی" است (مولیس 2و همکاران ،2111 ،ص .)13
اگر چه هدف اصلی از اجرای مطالعات  TIMSSرتبفهبنفدی کشفورها نیسفت (کیفامنش،
 ،)1388لکن یکی از کاربردهای جانبی یافتههفای ایفن ارزیفابیهفا ،رتبفهبنفدی کشفورها بفر
اساس عملکرد آنها و شناسایی و تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری در ایفن
کشورها است (مارتین و کلی .)1338 ،3با این حال ،این گزارشها و رتبهبندیها که بر اساس
نمره کل صورت میگیرنفد اطالعفات کفافی در زمینفه نقفاط ضفعف دانفشآمفوزان ففراهم
نمیآورند.
در راستای کمک به استفاده از سنجشها برای بهبود و ارتقاء یفادگیری ،پژوهشفگران و
1. Trends in Mathematics and Science Study
2. Mullis
3. Martin & Kelly
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متخصصان حفوزه سفنجشآ آموزشفی بفا اتکفاء بفه پفژوهشهفای صفورت گرفتفه در حفوزه
روانشناسی یفادگیری و بفا بهفرهگیفری از مفدلهفای آمفاری ،رویکفرد سفنجش تشخیصفی
شناختی )CDA( 1را به منظور انجام استنباطهایی راجع به ساختارها و فرایندهایی که زیربنای
عملکرد در حیطفه مفورد نظفر را تشفکیل مفیدهنفد پفرورش دادنفد .در سفنجش تشخیصفی
شناختی ،عالوه بر برآورد توانایی فرد در سازه یا سازههای مورد اندازهگیری ،نیمرخی برای
هر فرد فراهم میآید که تسلط یا عدم تسلط وی را در مجموعهای از مهارتهای اساسی یفا
صفات شناختی خُرد 2از پیش تعیینشده که برای پاسخگویی بفه سفوالهفای آزمفون الزم و
ضروری هستند ،مشخص میسازد .به عبارت دقیقتر ،در این مدلهفا بفا توجفه بفه تسفلط یفا
عدم تسلط فرد بر مهارتها و صفاتی کفه بفرای پاسفخگویی درسفت بفه سفوال ،مفورد نیفاز
هستند احتمال پاسخ درست فرد به سوال برآورد میشود .در این مدلها میتفوان بفر اسفاس
وضعیت تسلطی افراد در هر یک از مهارتها و صفات زیربنایی مورد نیاز سوالهفا ،آنهفا را
به دو گروه مسلط و غیر مسلط و در صورت لزوم بفه  3گفروه مسفلط ،غیفرمسفلط و نفامعین
تقسیم بندی نمود و از این طریق مشخص کرد که افراد یفا دانفشآمفوزان در کفدام یفک از
مهارتها و صفات زیر بنایی دارای مشکل هستند .با اجفرای ایفن نفوع سفنجش و شناسفایی
افراد ضعیف میتوان برای آنها برنامفههفای آموزشفی جبرانفی برگفزار نمفود و یفا بفا انجفام
اصالحات در کتابهای درسی و آموزشی ،بر آن دسته از مففاهیم ،مهفارتهفا و موضفوعاتی
که اکثریت دانشآموزان در آنها دارای مشکل هستند تاکید بیشتری نمود.
کشور ایران به منظور ارزیابی و بهبود نظام آموزشی خفود از سفال  1331مفیالدی رسفما
همکاری خود را با انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصذیلی )IEA(3آغفاز کفرد و تفا
کنون در  6مطالعه در فاصله سالهفای  ،2113 ،2113 ،1333 ،1335تیمفز پیشفرفته  ،2118و
 2111شرکت کرده اسفت .در تمفام مطالعفات تیمفز ،رتبفه ایفران در آزمفون ریاضفیات کفه
براساس میانگین نمره کل تعیین میشود ،بسیار پایین بفوده اسفت .رتبفه ایفران در ریاضفیات
سال سوم راهنمایی در سفالهای  2113 ،1333 ،1335و  2113بفه ترتیفب  ،31 ،33 ،33و 31
بوده است .این در حالی است که تعداد کشورهای شرکت کننده در مطالعه ،به ترتیفب ،11
 ،16 ،38و  53بوده است.
1. Cognitive Diagnostic Assessment
2. fine-grained
3. International Association for the Evaluation of Educational Achievement
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بنابراین ،با توجه به مطالب فوا اهداف  3گانه زیر را برای پژوهش حاضفر مفیتفوان در
نظر گرفت -1 .فراهم کردن شواهدی در مورد روایفی سفازه آزمفون ریاضفیات پایفه هشفتم
تیمز  2113بر اساس مدلهای سنجش تشخیصی شناختی؛  -2نشان دادن چگفونکی کفاربرد

یکی از پرکاربردترین مدلهفای سفنجش تشخیصفی شفناختی ،یعنفی نسذخه غیرجبرانذی و
کاهشیافته مدل یکپارچه بذا پذارامترپذردازی

مجذددNC-RUM( 1

 )Reducedبفرای بررسفی

صفات ،فراینفدها ،و دانفش مفورد نیفاز بفرای پاسفخگویی بفه سفوالهفای ریاضفیات تیمفز و
شناسایی نقاط ضعف و قوت دانشآموزان ایرانی در این صفات با استفاده از دادههای تیمفز
 2113است؛ و  -3مقایسه عملکرد دو گروه دانشآموزان دختفر و پسفر ایفران در صففات و
مهارتهای شناختی زیربنایی آزمون ریاضیات پایه هشتم تیمز .2113

مدل یکپارچه با پارامترپردازی مجدد()RUM
مدلهای تشخیصی شناختی( )CDMزیادی ارائه شده اسفت .بفرای مثفال ،ففو و لفی)2113( 2
تعداد  62مدل را که میتوان برای اهداف تشخیصی شفناختی اسفتفاده نمفود مفورد بررسفی
قرار دادهاند .یکی از مدلهای پرکاربرد ،مدل یکپارچه با پارامترسازی مجدد )RUM(3است.
این مدل که مدل التقاطی )FM(4نیز نامیده میشود توسط هارتز( )2112و با الهام از ایدههای
مدل یکپارچهUM(5؛ دیبلو ،استوت ،و روسوس )1335 ،6ارائه گردیفد .تفابع ریاضفی مفدل
 UMبه گونه زیر است

در فرمول فوا،

بیانگر احتمال کاربرد صحیح مهارت  kدر سوال  iتوسفط آزمفودنی

است مشروط بر آنکه آزمودنی در مهارت  kبه تسلط رسیده باشد؛
صحیح مهارت  kدر سوال  iتوسط آزمودنی است

بیانگر احتمال کاربرد

مشروط بر آن که آزمودنی در مهفارت k

به تسلط نرسیده باشد؛

نشاندهنده احتمال انتخاب راهبرد مبتنی بر مفاتریس  Qنسفبت بفه

سایر راهبردها است؛

که بر اساس تابع مدل راش تعریف میشود ،احتمال پاسفخ درسفت
1. Reduced Non-compensatory Reparameterized Unified Model
2. Fu & Li
3. Reparameterized Unified Model
4. fusion Model
5. unified Model
6. DiBello, Stout & Roussos
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به سوال را نشان میدهد؛

برداری است مرکب از صفر و  1که وضعیت تسلطی آزمودنی

را در مهارتها یا صفات مورد اندازهگیری نشان میدهد؛ پارامتر

که پارامتر پفسمانفده،1

یا پارامتر مکمل 2نیز نامیده می شود و با استفاده از تابع مدل سفاده راش بفه دسفت مفیآیفد،
برآورد تکبعدی سطوح تسلط مهارتی آزمودنی در مهفارتهفای غیفر  Qاسفت(نمونهای از
ماتریس  Qدر صفحه ارائه شده است)؛ و سرانجام پارامتر کفه پفارامتر کامفلبفودن نامیفده
میشود ،به کامل بودن دامنه شمول ماتریس  Qاشاره دارد .پارامتر نیز بیفانگر راهبردهفای
مختلفی است که دانشآموزان برای حل سوال به کار میبرند.
اگرچه مدل  UMیک مدل انعطافپییر ،تفسیرپییر و به لحا مفهفومی جفیاب و گیفرا
است ،اما پارامترهای سوالها ناهمانند 3هستند و از اینرو به لحا آماری قابل بفرآورد نیسفتند.
وجود پارامترهای ناهمانند در مدل  UMباعث شد تا هارتز( )2112آن را مجددا بفه گونفهای
پارامترپردازی نماید که در عین حال که همانند باشد پارامترهای آن نیز تفسفیرپفییر باشفند.
برای کاهش پیچیدگی فضای پارامتر و افزایش توانایی برآورد پارامترها ،مقفدار پفارامتر ،
برابر با  1قرار داده شد و بدین ترتیب از مدل حفیف شفد .مفدل کفاهشیافتفهای کفه هفارتز
تولید کرد و از آن تحت عنوان مدل یکپارچذه بذا پذارامترپردازی مجذدد( )RUMنفام بفرده
میشود در مقایسه با مدل  UMکه برای هر سوال
سوال

پارامتر برآورد مینماید .معادله زیر IRF ،مدل  RUMرا نشان میدهد که متکفی

بر همان پارامترهای توانایی
عبارت

پارامتر برآورد میکنفد ،بفرای هفر

و آزمودنی است که در مدل  UMاستفاده میشود .تعریفف

نیز همانند مدل  UMاست.

در معادله فوا ، ،که در دامنه  1تا  1مدلپفردازی مفیشفود ،احتمفال کفاربرد درسفت
تمام مهارتهای مورد نیاز سوال ،مشروط بر آنکه فرد در تمام آن مهارتها به تسفلط رسفیده
باشد را نشفان مفیدهفد .در واقفع در مفدل  RUMاحتمفال تفوام اجفرای موفقیفتآمیفز تمفام
مهارتهای مورد نیاز یک سوال ،به صفورت حاصفلضفرب احتمفال اجفرای موفقیفتآمیفز
تکتک مهارتهای انفرادی ،مفدلپفردازی مفیشفود کفه بیفانگر اسفتقالل شفرطی اجفرای
1. residual
2. Supplement
3. Not-Identified
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مهارتها است .در واقع،
پارامتر

 ،است.

نیز که مقدار آن بین صفر و  1است ،به صورت پارامتر تشخیص سوال  iبفرای

صفت  kیا جریمه عدم تسلط در صفت  kتفسیر میشود .شکل ریاضی این پفارامتر بفه گونفه
زیر است

پارامتر

نشانگر قابلیت تشخیص سوال  iبفرای صففت  kاسفت .هفر چقفدر دادن پاسفخ

درست به سوال وابستگی بیشتری به تسلط بر صفت  kداشته باشد ،مقدار پارامتر پفایینتفر
خواهد بود .هر چقدر مقدار این پارامتر به صففر نزدیکتفر باشفد ،سفوال  iاز قفدرت بیشفتری
برای تمایزگیاری بین افراد مسلط و غیرمسلط در آن صفت برخوردار خواهد بفود .بنفابراین
برای ارزشیابی قابلیت تشخیص آزمون ،پارامترهای

از اهمیت خاصی برخوردارند.

پارامتر نیز که مقدار آن بین صفر تا  3اسفت ،شفاخص کامفلبفودن مفاتریس  Qبفرای
سوال  iاست .هر چقدر مقدار این پارامتر از صفر بیشتر باشد ،بیانگر کاملتر بفودن مفاتریس
 Qاست که به معنای این است که دادن پاسخ درست به سوال به مهارتهای دیگری کفه در
ماتریس  Qوارد نشدهاند وابستگی کمتری دارد.
در مدل  RUMپارامتر  ،که با مدل راش برآورد میشود ،بیش از انفدازه بفر  IRF1تفاثیر
میگیارد(جانگ )2113 ،و عالوه بر این تعفداد مهفارتهفای مفاتریس  Qتقریبفا همیشفه بفه
اندازه کافی زیاد است که بتوانند بخش اعظم واریفانس موجفود در پاسفخهفای سفوالهفا را
تبیین نمایند(روسوس ،تمپلین و هنسون .)2113 ،بنفابراین پفارامتر

بنفدرت مفورد اسفتفاده

قرار میگیرد .در واقع ،مقدار پارامتر برابر با  11قفرار داده مفیشفود کفه باعفث مفیشفود
پارامتر

از مدل حیف شود و مدل سادهتری با نام 2 Reduced-RUMبوجود آیفد .ایفن مفدل

در واقع نسخه کاهشیافته و سادهشده مدل  RUMاست که در آن پارامتر مربوط بفه توانفایی
پسمانده یا مکمل حیف شده است .معنای تلویحی حیف عبارت

از مدل بدان معنا

است که ماتریس  Qیک بازنمایی کامل از مهارتهفای مفورد نیفاز آزمفون اسفت یفا اینکفه
مهارتهای غیر  Qمهارتهای مهمی نیسفتند(وانگ .)2113 ،3تعریفف و تفسفیر پارامترهفای
1. Item Response Function
2. Roussos , Templin & Henson
3. Wang
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مدل  Reduced-RUMدقیقا مثل مدل  RUMاست .احتمال پاسخ درست به سوال در ایفن مفدل
به شکل زیر مدلپردازی میشود

مدل  Reduced-RUMیک مدل غیرجبرانفی اسفت .بفه همفین دلیفل در مقفاالت و ادبیفات
پژوهش ،این مدل را به صورت NC-RUM

 Reducedنشان میدهند .مدلهای غیرجبرانی ،کفه

مدلهای عطفی 1نیفز نامیفده مفیشفوند از شفهرت و کفاربرد بیشفتری برخودارند(روسفوس،
تمپلین و هنسون .)2113 ،مدلهای غیرجبرانفی بفر ایفن مفروضفه اسفتوارند کفه بفرای اینکفه
پاسخدهنده بتواند به سوالی پاسخ درست بدهد باید در تمام صفات الزمه آن سفوال بفه حفد
تسلط رسیده باشد.

روش پژوهش
از آنجا که در این پژوهش ،برای شناسایی و تعیین قوتها و ضعفهای دانشآموزان ایرانفی در
ریاضیات پایه هشتم ،از دادههفای درس ریاضفی تیمفز کفه در سفال  2113اجفرا شفده اسفت
استفاده گردید ،از اینرو میتوان گفت که پفژوهش حاضفر جفزو تحقیقفات تحلیفل ثانویفه

2

محسوب می گردد .البته با توجه به اینکه عالوه بر شناسایی و تعیین قوتها و ضعفهای ریاضی
دانشآموزان ،عملکرد دو گروه دانشآموزان دختر و پسر نیفز مفورد مقایسفه قفرار گرففت،
بنابراین میتوان آن را پژوهش توصیفی -مقایسهای نیز تلقی کرد .با در نظر گفرفتن مطالفب
فوا میتوان نتیجه گرفت که پژوهش حاضر ،جزو تحقیقفات توصفیفی -مقایسفهای از نفوع
تحلیل ثانویه به حساب میآید.

جامعه آماری ،گروه نمونه و روش نمونهگیری
جامعففه آمففاری و گففروه نمونففه پففژوهش حاضففر همففان جامعففه آمففاری و گففروه نمونففه پایففه
هشتم(جمعیت  )2در آزمون ریاضی تیمز  2113است که در سال تحصیلی  1385-1386بفه
اجرا درآمد .در سال تحصیلی مورد نظر تعداد  1/135/368دانشآمفوز سفوم راهنمایی(پایفه
هشتم) در  23/356کالس ،مشفغول بفه تحصفیل بودنفد (السفن ،مفارتین و مفولیس.)2118 ،3
1. conjunctive
2. secondary analysis
3. Olson, Martin & Mullis
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نمونه پژوهش حاضر کلیه دانشآموزان ایرانی سال سوم راهنمفایی شفرکتکننفده در تیمفز
 2113بودندکه تعداد آنها برابر با  3381دانشآموز از  218مدرسه بود.

ابزار تحقیق
ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،آزمون ریاضیات پایه هشتم(سوم راهنمایی) تیمفز 2113
است .این آزمون دارای  215سوال است که در  11دفترچه که از لحا حیطههای محتوایی
و شناختی ،متوازن محسوب میشوند قرار گرفتهاند .هر کدام از دفترچهها بین  32-36سوال
دارند.
آزمون ریاضی پایه هشفتم تیمفز  ،2113چهفار حیطفه محتفوایی و سفه حیطفه شفناختی را
پوشش میدهد .حیطههای محتوایی شامل اعداد ،جبر ،هندسه ،و دادهها و احتمال است کفه
هر کدام بفه ترتیفب دارای  ،13 ،61 ،63و  11سفوال اسفت .حیطفههفای شفناختی نیفز شفامل
دانسففتن ،کاربسففت و اسففتدالل اسففت ک فه بففه ترتیفب %11 ،%35 ،و  %25سففوالهففا را شففامل
میشوند.
از بین  215سوال ،تعداد  113سوال ،دو یا چند گزینهای است که به صورت دو ارزشفی
( 1یا  )1نمرهگیاری میشوند .بقیه سفوالهفا نیفز کفه تعفداد آنهفا برابفر بفا  38سفوال اسفت،
سوالهای باز پاسفخ هسفتند کفه بفه صفورت چنفدارزشفی از  1تفا حفداکثر  3نمفرهگفیاری
میشوند.
در پژوهش حاضر به منظور ایجاد سهولت در تحلیل دادهها و به پیروی از لی ،پفاری و
تایالن( )2111سوالهای چندارزشی از طریق کدگفیاری مجفدد بفه سفوالهفای دو ارزشفی
تبدیل گردید .برای این منظور ،اگر فردی در یک سوال چنفد ارزشفی بفاالترین نمفره را بفه
دست آورده بود ،نمره  1و چنانچه نمره کامل نگرفته بود نمره صفر تعلق گرففت .در مفورد
سوالهفایی کفه پاسفخدهنفده آنهفا را خفالی گیاشفته بفود ،کفه در چفارچوب تیمفز آنهفا را
سوالهای بدون پاسخ 1مینامند و همچنین سوالهفایی کفه بفه دلیفل کمبفود زمفان فرصفت
پاسخدهی به آنها نبوده است ،که در چارچوب تیمز آنها را سوالهای جامانده 2مینامنفد ،از
یک روش دو مرحلهای (الدلو ،و اُلیری )1333 ،3استفاده گردید.
1. Omitted
2. Not-reached
3. Ludlow & Oleary
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در این روش ،که در مطالعات تیمز نیز از آن استفاده میشود ،در مرحله اول کفه هفدف
آن بففرآورد پارامترهففای سففوال اسففت ،سففوالهففای بففدون پاسففخ ،بففه صففورت سففوالهففای
نادرست(یعنی نمره صفر) و سوالهای جامانده به صورت سوالهای اجرا نشده ،کدگفیاری
میشوند ،و پارامترهای سوال برآورد میگفردد .در مرحلفه دوم ،پارامترهفای سفوال کفه در
مرحله اول بهدست آمدهاند ،به عنوان پارامترهای ثابت و معلفوم ففرض مفیشفوند و پفارامتر
توانایی افراد برآورد میگردد .در این مرحلفه کفه هفدف آن بفرآورد توانفایی اففراد اسفت،
سوالهای بدون پاسخ و جامانده ،به عنوان سوالهای نادرست در نظر گرفته میشوند و نمفره
صفر به آنها تعلق میگیرد.

تحلیل دادهها
با توجه به اینکه در پژوهش حاضفر مفدل NC-RUM

 Reducedدر مفورد دادههفای حاصفل از

آزمون ریاضیات پایه هشتم تیمز  2113که با مدلهای تک برعدی  IRTپفرورش یافتفه اسفت
به کار برده شد ،بنابراین میتوان گفت که پژوهش حاضر بر رویکرد بازبرازش 1یا مهندسی
معکوس استوار است .در آن دسته از مطالعفات  CDAکفه بفر رویکفرد بفازبرازش اسفتوارند،
اجرای  CDAدر چهفار گفام صفورت مفیگیفرد .چگفونگی اجفرای ایفن مراحفل  1گانفه در
پژوهش حاضر در زیر توضیح

داده میشود.

گام اول :تعریف مهارتها /صفات شناختی
سففنجش تشخیصففی شففناختی ( )CDAمعمففوال بففا شناسففایی مجموعففهای از صفففات مففورد
اندازهگیری آزمون و فرمفولبنفدی روابفط میفان صففات و همچنفین روابفط بفین صففات و
سوالهای آزمون آغاز میشود .برای تعریف صفات میتوان از منابع مختلف ماننفد جفدول
مشخصات آزمون ،نظریههای حیطه محتوایی ،تحلیل محتوای سوال ،تحلیل پروتکفل تفکفر
با صدای بلند و نتایج سایر پژوهشهای مرتبط استفاده نمود.
در پژوهش حاضر نیز همانند دیگر پژوهشها بایرنبام ،تاتسوکا و زین2115 ،؛ بایرنبام،
تاتسوکا و یامادا2111 ،؛ تاتسفوکا ،کفورتر ،و تاتسفوکا2111 ،؛ تفوکر2111 ،؛ چفن2116 ،؛
چن ،گورین ،تامپسون و تاتسوکا2116 ،2؛ دوگفان و تاتسفوکا )2118 ،از مجموعفه صففات
1. retrofitting
2. Chen, Gorin, Thompson & Tatsuoka
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شناسایی شده توسط کورتر و تاتسوکا( ،2112نقفل از تاتسفوکا ،کفورتر و تاتسفوکا)2111 ،
استفاده گردید.
کورتر و تاتسوکا( )2112با انجام یک پژوهش گسترده و تحلیل سوالهای ریاضی تیمز
1333و پاسخهای دانشآموزان 23 ،صفت را شناسایی و تعیین کردند .آنها این  23صفت را
به  3طبقه صفات محتوایی( 5صفت) ،صفات فرایندی( 3صففت) و صففات مهفارتی یفا نفوع
سوال( 3صفت) تقسیم کردنفد .صفات محتذوایی بفه خصوصفیات و مففاهیم پایفه در اعفداد
صحیح ،کسرها و اعشارها ،جبر مقدماتی ،هندسه دو بعدی ،دادهها و آمفار مقفدماتی اشفاره
دارد .صفات فرایندی ،شامل صفاتی مانند کاربردهای قضاوتی دانش در حساب و هندسفه،
به کارگیری قواعد جبر ،استدالل منطقی ،جستحوی مساله ،تولید ،تجسم و خوانفدن اشفکال
و نمودارها ،مدیریت دادهها و روشها است .صفات مهارتی ،صفاتی مانند کفاربرد خفواص
و روابط عفددی(دری اعفداد) ،تقریفب/تخمین زدن ،حفل سفوالهفای بازپاسفخ ،را شفامل
میشود .فهرسفت کامفل ایفن صففات  23گانفه کفه از تاتسفوکا ،کفورتر و تاتسفوکا()2111
اقتباس شده است در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1صفات محتوایی ،فرایندی و مهارتی زیربنای عملکرد در آزمون ریاضیات تیمز 2227
صفات محتوايي
C1
مفاهيم پايه ،خواص و عمليات مربوط به اعداد حسابي و صحيح
C2
مفاهيم پايه ،خواص و عمليات مربوط به اعداد كسري و اعشاري
C3
مفاهيم پايه ،خواص و عمليات مربوط به جبر مقدماتي
C4
مفاهيم پايه ،خواص و عمليات مربوط به هندسه دو بُعدي
C5
دادهها ،احتماالت و آمار مقدماتي
C6
استفاده از ابزارها براي اندازهگيري (يا تخمين) طول ،زمان ،زاويه و دما
صفات فرايندي
P1
ترجمه/فرمولبندي معادالت و عبارات جبري براي حل يک مساله
P2
كاربردهاي محاسباتي دانش موضوعي حساب و هندسه
P3
كاربردهاي قضاوتي دانش حساب و هندسه
P4
بكارگيري قواعد جبر
استدالل منطقي -شامل استدالل در موقعيتها يا شرايط خاص ،مهارتهاي تفكر قياسي ،اگر-
P5
آنگاه ،شرط الزم وكافي ،مهارتهاي تعميمدهي
P6
جستجوي مسائل؛ تفكر تحليلي ،بازسازي مساله و تفكر استقرايي
P7
توليد ،تجسم و خواندن اشكال و نمودارها
P8
به كارگيري و ارزشيابي صحت رياضي
P9
مديريت دادهها و روشها
P10
خواندن كمّي و منطقي
صفات مهارتي
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S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11

تبديل واحد
كاربرد خواص و روابط اعداد؛ درک اعداد /خط (محور) اعداد
استفاده از اشكال ،جداول و نمودارها
تقريب /تخمينزدن
ارزيابي /بررسي صحت گزينهها
الگوها و روابط (توانايي استفاده از مهارتهاي تفكر استقرايي)
استفاده از استدالل نسبتي
حل مسائل جديد يا ناآشنا
مقايسه دو يا چند شيء
سوال باز پاسخ كه يک جواب/پاسخ ندارد
استفاده از كلمات يا واژهها براي درک و پاسخ به سواالت (مسائل كالمي)

گام دوم :ساخت ماتریس

Q

در پژوهش حاضر برای تشکیل مفاتریس  ،Qپفس از ترجمفه پروتکفل یفا کتابچفه راهنمفای
کدگیاری سوالها ،نسخهای از سوالهای ریاضیات پایه هشتم تیمز  2113همراه با فهرسفت
صفات و پروتکل کدگیاری در اختیار  2معلم ریاضی پایه هشتم با مفدری تحصفیلی ففوا
لیسانس که سابقه  5-11سال آموزش ریاضفی داشفتند و در طراحفی و تصفحیح سفوالهفای
ریاضی تیمز  2113نیز شرکت دا شتند قفرار داده شفد و از آنهفا خواسفته شفد تفا بفه صفورت
جداگانه و مستقل از یکدیگر ،در یک ماتریس دو بعدی کفه در سفتونهای آن مهفارتهفا و
در سطرهای آن سوالها قرار دارند با قرار دادن یا  1مشخص کننفد کفه هفر سفوال کفدام
صفت یا صفات را اندازهگیری میکند.
بدین ترتیب  2ماتریس اولیه  Qبه دست آمد .سپس در یک جلسه مشتری که با حضور
 2متخصص میکور و پژوهشگر تشکیل گردید ،ماتریسهای  Qمورد بحث و بررسفی قفرار
گرفت و پس از رفع ابهامات ،اشکاالت و اختالفات ،که عمدتا به صففات فراینفدی مربفوط
میشد ،و دستیابی به اجماع کلی ،ماتریس  Qاولیه شکل گرفت .این ماتریس اولیه همفراه
با دادههای دانشآموزان پایه هشتم ایران در ریاضیات تیمفز  2113وارد تحلیفل گردیفد و از
طریق برنامه ( Arpeggioدیبلو و استوت )2118 ،1مورد تحلیل قرار گرفت .نتفایج حاصفل از
اولین اجرای برنامه  Arpeggioنشان داد که شاخص

که بیانگر قدرت تشخیص سوال برای

صفت مورد اندازهگیری است بفرای برخفی ازسفوالهفا از مقفدار  1/31بفاالتر(کیم)2111 ،
است .در گام بعد ،درایههای مربوط به این گونه سوالها از ماتریس  Qحیف گردید .یعنفی
1. DiBello & Stout
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در ماتریس  Qعدد  1مربوط به این گونه سوالها به تبدیل گردیفد و مفاتریس  Qجدیفدی
شکل گرفت و برنامه  Arpeggioمجددا اجرا شد .این فرایند یفک بفار دیگفر تکفرار گردیفد.
یعنی بعد از اجرای مجدد برنامه  Arpeggioشاخص سوالها مورد بررسفی قفرار گرففت و
درایههای مربوط به سوالهایی که مقدار آنهفا بفاالتر از  1/31بفود از  1بفه تبفدیل پیفدا
کرد و برنامه  Arpeggioبرای بار سوم اجرا گردید.

گام سوم :برآورد مدل
هدف اصلی و اولیه تحلیل دادههفا بفا مفدلهفای  CDAبفرآورد نیمفرخ تسفلط صففتی بفرای
فراگیران انفرادی بر اساس عملکفرد آنهفا در آزمفون اسفت .بفرای رسفیدن بفه ایفن هفدف،
انتخاب یک مدل بفرای مفدرجسفازی آزمفونهفا بخفش جفداییناپفییر سفنجش تشخیصفی
شناختی محسوب میشود.

در پژوهش حاضر از نسخه غیر جبرانی و کاهشیافته مدل یکپارچه بذا پارامترسذازی
مجدد (NC-RUM

 )Reducedکه از طریفق برنامفه ( Arpeggioدیبلفو ،و اسفتوت )2118 ،قابفل

اجرا است استفاده گردید.

گام چهارم :گزارش نمره /ارائه بازخورد تشخیص
از آنجا که پژوهش حاضر بر اساس رویکرد بفازبرازش صفورت گرففت کفه آزمفون مفورد
استفاده در سال  2113برگزار شده است و در نتیجه ارائه بازخورد به دانفشآمفوزان کمکفی
به بهبود وضعیت آنها نمیکند ،لیا ضرورتی برای ارائه گزارش تشخیصی وجود ندارد.

مدلپردازی تشخیصي شناختي ( )CDMسوالهای رياضیات تیمز948/ ...

یافتهها
جهفت تحلیفل دادههفا و پاسففخگویی بفه سففوالهفای پففژوهش از روشهفای آمففاری تحلیفل
رگرسیون چندگانه ،آزمون  tبرای گروههفای مسفتقل ،آزمفون  zبفرای مقایسفه نسفبتهفا و
روششناسی مدل  Reduced NC-RUMاسفتفاده گردیفد .بفرای انجفام تحلیفلهفا از نسفخه 3/1
نففرمافففزار ( Arprggioدیبلففو ،و اسففتوت ،SPSS15 ،)2111 ،و بففرای رسففم نمودارهففا از Excel

استفاده گردید.
در ادامه ،نتایج مربوط به برازش مدل NC-RUM

 Reducedبا دادهها ارائه میشود و سفپس

یافتههای مربوط به سوالهای پژوهش ارائه میگردد.

الف -ارزشیابی برازش مدل

Reduced-NC-RUM

نرماففزار ( Arpeggioدیبلفو و اسفتوت )2118 ،بفرای بفرآورد مفدل مفورد نظفر از الگفوریتم
 MCMCدر چففارچوب بیفزی اسففتفاده مفیکنففد .در رویکفرد  MCMCبففرای بففرآورد باثبففات
پارامترها از زنجیفرههفای مفارکوفی طوالنی(تکرارهفای زیفاد) اسفتفاده مفیشفود .بفه خفاطر
همگرایی نمونهگیری گیبس و عدم وابستگی به مقادیر اولیه معموال تکرارهای اول نمونههفا
کنار گیاشته میشوند .یعنی برای تولید یک نمونه Mتایی از هر پارامتر،
و

 M+مقدار تولیفد

تای اول آن که تکرارهای سوخته 1یا مرحله داغیدن نام دارند کنار گیاشته مفیشفوند.

سپس مقادیر مربوط به تکرارهای باقیمانده به عنفوان توزیفع پسفین پفارامتر ،در نظفر گرفتفه
می شود و مقدار پارامتر و انحفراف اسفتاندارد آن بفر اسفاس ایفن توزیعهفای پسفین بفرآورد
می گردد .روسوس و همکاران( )2113پیشنهاد میکنند کفه از دو زنجیفره بفا طفول حفداقل
 51111تکرار که  11111تکرار اول به عنوان تکرارهای سوخته در نظر گرفته شود اسفتفاده
گردد .در پژوهش حاضر از دو زنجیره مارکوفی با طول  61111کفه  11111تکفرار اول آن
به عنوان تکرارهای سوخته به کار رفت استفاده گردید.
همگرایی 2یا تقارب الگوریتم  MCMCاز طریق وارسی چشفمی نمودارهفای زنجیفرهای،
توزیعهای پسین برآورد شده ،خودهمبستگیهفای بفین برآوردهفای حاصفل از زنجیفرههفای
مارکوفی ،گلمن و رابین (روسوس و همکاران )2113 ،مورد بررسی قرار گرفت.
1. burn-in
2. Convergence
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بررسی نمودارهای زنجیرهای ،توزیعهای پسین برآورد شده ،و خودهمبستگیها نشفان داد
که تقارب یا همگرایی حاصل شده است .از آنجاییکه تعداد  211سوال وجود دارد(یکی از
سوالها به دلیل آنکه هیچ دانشآموزی به آن پاسخ نداده بود و فاقد واریانس بفود از فراینفد
تحلیل کنار گیاشته شد) و ارائه نمودارهای مربوط به تمام این سوالها در اینجا ممکن نیست
لیا فقط نمودارهای مربوط به سوال  M05_05به عنوان نمونه ارائه شده است.
شکل  :1نمودارهای چگالی ،سریهای زمانی و خودهمبستگیها برای سوال M05_05

میانگین و انحراف استاندارد آماره به ترتیب  1/12و  1/13به دست آمد .مقادیر کمتر از
 1/2بیانگر همگرایی است .میانگین و انحراف استاندارد خودهمبستگیها نیز به ترتیفب 1/11
و  1/16به دست آمد.
بررسففی نمودارهففای زنجیففرهای ،توزیعهففای پسففین و مقففادیر مربففوط بففه آمففاره و
خودهمبستگیها نشان داد که همگرایی حاصل شفده اسفت .بنفابراین تحلیفلهفای مربفوط بفه
سوالهای پژوهش صورت گرفت که در ادامه ،یافتههای مربفوط بفه هفر سفوال بفه صفورت
جداگانه ارائه میگردد.

سوال اول پژوهش :آیا مجموعه مهارتها و صفات شناختی ارائه شذده توسذط
کورتر و تاتسوکا( )2222که در پژوهشهای مختلف نیز بکذار بذرده شذدهانذد،
قابل تعمیم به عملکرد دانشآموزان پایه هشتم ایران است؟
مدل ارائه شفده توسفط تاتسفوکا و همکفارانش مرکفب از  23صففت یفا مهفارت اسفت .در

مدلپردازی تشخیصي شناختي ( )CDMسوالهای رياضیات تیمز989/ ...

پژوهش حاضر پس از شکلگیری ماتریس اولیه  Qبررسیهای مقفدماتی ایفن مفاتریس اولیفه
نشان داد که از بین  23صفت مورد نظر 3 ،صفت  S2 ،S1 ،P9 ،P8 ،C6 ،C1و  ،S4یفا بفه تمفام
سوالها مربوط میشدند ،یا به هیچ کدام از سوالها مربفوط نمفیشفدند و یفا بفه کمتفر از 3
سوال مربوط میشدند .بنابراین ،ایفن  3صففت حفیف گردیدنفد و مفاتریس اولیفه  Qبفا 21
صفت شکل گرفت .در پژوهش تفوکر( )2111نیفز  3صففت  ،S8 ،S5 ،S4 ،P6 ،P5و  S10بفه
دلیل اینکه به کمتر از  3سوال مربوط میشدند از ماتریس  Qحیف شدند.
برای پاسخگویی به سوال اول پژوهش یا به عبارتی برای بررسی کفایت فهرست صفات
و ماتریس  Qمورد استفاده ،از چندین رویکرد و تحلیل آمفاری بهفره گرفتفه شفد کفه نتفایج
حاصل در زیر ارائه میشود.
 -1برای بررسی برازش کلی مدل ،رابطفه بفین تعفداد صففات تسفلطیافتفه بفا نمفره کفل
مشاهده شده مورد بررسی قرار گرفت .فرض بر این اسفت کفه وجفود یفک رابطفه تکنفوای
افزاینده حاکی از برازش کلی مدل با دادهها است .در اکثر پژوهشهای  CDAکفه تفا کنفون
صورت گرفته است برای تعیین تسلط یا عدم تسلط در صفات از نقطه برش (1/61به عنفوان
مثال ،کیم2111 ،؛ جانگ )2113 ،در مورد احتمالهای پسین تسلط بر صفت( )ppmاسفتفاده
شففده اسففت .در پففژوهش حاضففر نی فز از نقطففه بففرش  1/61بففرای تعیففین وضففعیت تسففلطی
دانشآموزان در مهارتها استفاده گردید .اگر مقدار احتمال پسفین تسفلط( )ppmففردی در
یک صفت ،باالتر از  1/61بود به عنوان مسلط در آن صفت تلقی مفیشفد .نمفودار  1رابطفه
بین تعداد صفات تسفلطیافتفه و نمفره کفل مشفاهده شفده را بفرای  3381دانفشآمفوز نشفان
میدهد .در این نمودار هر " "xنشان دهنده خوشهای از افراد است.
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نمودار  :1رابطه بین تعداد صفات تسلطیافته و نمره کل مشاهده شده

 -2برای تعیین این که تا چه اندازه سوالهای آزمون ،اطالعات تشخیصی فراهم میآورنفد،
عملکرد دانشآموزانی که در مهارتهفای مفورد نیفاز یفک سفوال بفه تسفلط رسفیدهانفد بفا
عملکرد دانشآموزان غیرمسلط مورد مقایسه قرار گرففت .آمفاره مفورد اسفتفاده بفرای ایفن
منظففور در چففارچوب مففدل NC-RUM

 ،Reducedآمففاره تسففلط بففر سففوال( )IMstatsنامیففده

میشود(هارتز و روسوس .)2115 ،در واقع ،آماره  IMstatsدرجه دشواری سوالها را در بین
دو گروه افراد مسلط و غیر مسلط در صفات مورد نیاز سفوال مفورد مقایسفه قفرار مفیدهفد.
نمودار 2این آماره را برای  211سوال آزمون ریاضی تیمز  2113نشان میدهد.

مدلپردازی تشخیصي شناختي ( )CDMسوالهای رياضیات تیمز989/ ...
نمودار :2مقایسه بین عملکرد افراد مسلط و غیر مسلط در سوالها

آماره  IMstatsبر این فرض استوار است که تفاوت در عملکرد افراد مسلط در صفات مفورد
نیاز سفوال و عملکفرد اففراد غیرمسفلط ،شفاهدی قفوی بفر روایفی مفدل شفناختی و نرفیفت
تشخیصی سوالها فراهم میآورد .شکل فوا به وضوح نشفان مفیدهفد کفه عملکفرد اففراد
مسلط در صفات ،در اکثر سوالها بهتر از عملکرد افراد غیرمسلط اسفت .دامنفه تففاوت بفین
درجه دشواری( )Pسوالها در بین افراد مسفلط و غیفر مسفلط از  1/16تفا  1/83و میفانگین و
انحراف استاندارد آن به ترتیب  1/11و  1/21است .تفاوت  1/11بفین عملکفرد مسفلطهفا و
غیر مسلطها به عنفوان مالکفی بفرای تعیفین و شناسفایی سفوالهفای بفا نرفیفت و اطالعفات
تشخیصی باال به کار میرود .هرچه میزان این تفاوت باالتر از  1/11باشد ،بیانگر ایفن اسفت
که سوال از توانایی باالتری در تمایزگیاری بین افراد مسلط و غیر مسفلط برخفوردار اسفت.
بررسفی دقیفقتفر آمففاره  IMstatsنشففان داد کفه تقریبففا  %12از سففوالهفا از آگففاهیدهنففدگی
تشخیصی 1ضعیفی برخوردارند .به عبارات دقیقتر در  %12از سوالها تففاوت بفین عملکفرد
مسلطها و غیر مسلطها کمتر از  1/11بود.
 -3تحلیل دیگری که در زمینه ارزشیابی کفایت فهرست صففات و مفاتریس  Qصفورت
گرفت ،تحلیل رگرسیون چندگانه بود .در این تحلیل درجه دشواری سوالها در مدل راش،
یعنی پارامتر  ،به عنوان متغیر وابسته و ستونهای ماتریس  Qنهایی (یعنفی صففات دخیفل در
هر سوال) به عنوان متغیرهای مستقل وارد تحلیل شدند .مقفدار  R=1/35بفه دسفت آمفد کفه
1. diagnostic information
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نشان میدهد  %56از واریانس موجود در پارامتر توسط 21

صفت موجفود در مفاتریس Q

تبیین میشود.
کفایت ماتریس  Qدر سطح دانشآموز نیز مورد بررسی قرار گرفت .بفرای ایفن منظفور،
توان احتمالهای تسلط بر صفت( )ppmدر پیشبینی پارامتر  θدانفشآمفوزان در مفدل راش،
با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مورد مطالعه قرار گرفت .در این تحلیفل ،احتمالهفای
تسلط بر صفت(ppmها) به عنوان متغیرهای پیشبین و مقدار برآورد شده پارامتر توانفایی()θ
به عنوان متغیرهای وابسته بکار رفتند .نتایج حاصل نشان داد که تقریبفا  ،)R=1/351( ،%31از
واریانس پارامتر توانایی( )θدانشآموزان توسط  ppmتبیین میشود.
با توجه به این که نتایج ،حاکی از کفایت و برازش مطلفوب مفدل شفناختی بفا دادههفای
دانشآمفوزان ایفران اسفت ،بنفابر ایفن گفام مهفم بعفدی توصفیف وضفعیت تسفلطی جامعفه
دانش آموزان در صفات مورد مطالعه و مقایسفه بفین دو گفروه دانفشآمفوزان دختفر و پسفر
است.

سوال دو پژوهش :عملکرد دانشآموزان ایذران در ایذن مهذارتهذا یذا صذفات
شناختی چگونه است؟ به عبارت دیگر ،دانشآموزان ایرانی در چه مهارتهایی
به تسلط رسیدهاند و در چه مهارتهایی به تسلط نرسیدهاند؟
نمودار 3درصد دانشآموزان به حد تسلط رسیده در هر صفت را بر مبنای نقطه بفرش 1/61
نشففان م فیدهففد .بففا بررس فی درصففدهای ارائففه شففده در نمففودار  3مشففخص م فیشففود ک فه
دانشآموزان پایفه هشفتم ایفران در  3صففت (P1فرمولبنفدی معفادالت)(P2 ،کفاربرد دانفش
حساب و هندسه)(P4 ،به کارگیری قواعد جبفر)(P5 ،تفکفر اسفتقرایی)(S5 ،بررسفی صفحت
گزینهها)(S6 ،الگوها و روابط) ،و (S10سوال باز پاسخ) بر اسفاس نقطفه بفرش  1/61بفه حفد
تسفلط نرسفیدهانفد و در دو صففت (C4خفواص هندسفه دو بعفدی) و (P10خوانفدن کمّفی و
منطقی) نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارند .در واقع دانشآمفوزان ایفران در  %51از صففات
شناختی مورد مطالعه در پژوهش حاضر از وضعیت ضعیف و نامطلوبی برخوردارند.

مدلپردازی تشخیصي شناختي ( )CDMسوالهای رياضیات تیمز988/ ...
نمودار :3درصد دانشآموزان مسلط در هر صفت براساس نقطه برش 2/62

سوال سوم پژوهش :آیا بین عملکرد دانذشآمذوزان دختذر و پسذر پایذه هشذتم
ایرانی در سوالهای ریاضیات تیمز  2227از لحاظ الگوی تسلط بر مهذارتهذا
یا صفات شناختی تفاوتهایی وجود دارد؟
یک یافته مشتری و رایج در خصوص مقایسه پیشرفت ریاضی دختران و پسران ایفن اسفت
که برتری پسران نسبت بفه دختفران در ریاضفیات در طفول سفالهای مقطفع راهنمفایی آغفاز
میشود و در سالهای مقطع متوسطه ،در بسفیاری از حفوزههفای ریاضفی ،پسفران از دختفران
بسففیار سففبقت مففیگیرنففد(ما1335 ،1؛ ناصففر و بففایرن بففام .)2115 ،2بففدون داشففتن اطالعففات
شناختی ،مطالعه و پژوهش در زمینه تفاوتهای جنسیتی در پیشرفت ریاضی به نمفرات کفل و
نمرات خرده مقیاسهای آزمونهای استاندارد ،بسفیار وابسفته اسفت .بفرای نمونفه برخفی از
مطالعففات تجربففی نشففان مففیدهففد کففه عملکففرد دانففشآمففوزان پسففر در موضففوعاتی ماننففد
اندازهگیری ،تناسب و هندسه باالتر از دختران است .از طرف دیگر دختران در سفوالهفایی
که نیازمند مهارتهای محاسفبه ،روابفط نمفادین و عملیفات مجموعفههفا اسفت از عملکفرد
باالتری نسبت به پسران برخوردارند .در حال حاضفر هفیچ یافتفه قطعفی راجفع بفه تفاوتهفای
1. Ma
2. Naser & Birenbaum
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جنسیتی در پیشرفت ریاضی وجود ندارد.
به عنوان جایگزینی برای نمرههای کل و نمفرههفای خفرده مقیاسفها مطالعفه حاضفر ایفن
امکان را داد تا مقایسههای بین دختران و پسران در سطح صفت صورت گیفرد .بفرای انجفام
مقایسه بین دختران و پسران ،میانگین  ppmایفن دو گفروه در صففات  21گانفه بفا اسفتفاده از
آزمفون  tبفرای دو گفروه مسفتقل مفورد آزمفون معنفاداری آمفاری قفرار گرففت .بفه خففاطر
مقایسههای چندگانه ای که بین دختران و پسران صورت گرفت (به تعداد صفات) به منظفور
کنتففرل نففرخ خطففای نففوع اول ،سففطوح معنففاداری آزمففون tبففا اسففتفاده از روش بنجففامینی-
هاچبرگB-H( 1؛  )1335تعدیل گردیفد .نتفایج حاصفل از ایفن تحلیفل همفراه بفا میفانگین و
انحراف استاندارد  ppmبرای دو گروه دختران و پسران در جدول  1ارائه شده است .در ایفن
جدول ،در ستون متغیفر جنسیت ،اعفداد داخفل پرانتفز ،انحفراف اسفتاندارد و اعفداد خفارج
پرانتز ،میانگینهای  ppmمربوط به دختران و پسران است .در ستون مقدار آماره  tنیز ،اعفداد
داخل پرانتز ،درجه آزادی و اعداد خارج پرانتز مقدار مشاهده شفده آمفاره  tاسفت .سفطوح
معناداری که در ستون آخر ارائه شده است ،با استفاده از روش بنجامینی -هاچبرگ اصالح
شدهاند .بررسی سطوح معناداری نشان مفیدهفد کفه از بفین  21صففت مفورد مقایسفه ،در 6
صفت  S5 ،P5 ،P1 ،C3 ،C2و  S7بین میانگینهای دو گروه دختران و پسران تففاوت آمفاری
معنادار وجود دارد .بررسی بیشتر یافتهها نشان میدهد که در این  6صفت میانگین عملکفرد
پسففران در  1صفففت  ،P5 ،P1 ،C2و  S7بففاالتر از دختففران اسففت و در دو صفففت  ،C3و S5

دختران از میانگین باالتری نسبت به پسران برخوردارند.

1. Benjamini-Hochberg
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جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد  PPMبه تفکیک جنسیت و نتایج مربوط به آزمون
جنسيت
شاخص d
سطح
اندازه اثر r
مقدار آماره t
صفت
كوهن
معناداري()P
دختر( )N=7168پسر()N=5710
C2
4/42
4/74
4/442
(5/16)2116
(4/10)4/54
(4/15)4/54
C3
-4/42 -4/42
4/445
(5/60)2610
(4/12)4/71
(4/18)4/76
C4
4
4
4/04
(4/58)2686
(4/86)4/54
(4/86)4/71
C5
4/42
4/48
4/77
(5/51)2611
(4/15)4/71
(4/17)4/78
P1
4/41
4/70
4/4441
(2/67)2116
(4/84)4/55
(4/21)4/57
P2
4/47
4/42
4/21
(4/51)2116
(4/51)4/20
(4/58)4/20
P3
-4/42 -4/42
4/00
(4/78)2116
(4/11)4/71
(4/16)4/76
P4
4/47
4/42
4/52
(4/81)2116
(4/27)4/20
(4/24)4/20
P5
4/48
4/75
4/4442
(2/61)2681
(4/26)4/51
(4/22)4/51
P6
4
4
4/01
(4/42)2614
(4/14)4/55
(4/14)4/57
P7
4/42
4/48
4/74
(7/67)2116
(4/11)4/78
(4/16)4/78
P10
4/42
4/42
4/25
(4/08)2181
(4/17)4/57
(4/14)4/54
S3
4
4
4/20
(4/04)2116
(4/11)4/57
(4/11)4/57
S5
-4/42 -4/48
4/442
(5/25)2116
(4/28)4/20
(4/26)4/22
S6
4
4
4/27
(4/27)2116
(4/85)4/54
(4/85)4/71
S7
4/48
4/72
4/4442
(0/25)2116
(4/18)4/78
(4/10)4/78
S8
-4/42 -4/42
4/77
(7/55)2116
(4/12)4/71
(4/18)4/71
S9
4/42
4/48
4/78
(7)2615
(4/10)4/71
(4/12)4/78
S10
-4/45 -4/42
4/52
(4/12)2140
(4/82)4/27
(4/88)4/51
S11
4
4
4/22
(4/02)2116
(4/11)4/54
(4/11)4/54
4/45
4/42
ميانگين

بحث و نتیجهگیری
سنجش تشخیصی شناختی روشی سودمند برای مطالعه فرایندهای شفناختی در سفطح خُفرد،
مهارتهای تفکر ریاضی و دانش است که میتواند ما را به کشف یافتههفای تفازه رهنمفون
شود و بینشی را در مورد مشکالت امر آموزش فراهم نماید .در پژوهش حاضر تالش شد تا
پیشرفت ریاضی دانشآموزان پایه هشتم ایران در تیمز  2113با استفاده از رویکفرد سفنجش
تشخیصی شناختی( )CDAمورد بررسی قرار گیفرد .بفرای توصفیف وضفعیت دانفشآمفوزان
ایران در مهارتها ،صفات و تواناییهای شناختی که زیربنفای عملکفرد درسفوالهفای ریاضفی
تیمز  2113قرار مفیگیرنفد از مفدل NC-RUM

(Reducedهفارتز )2112 ،کفه از طریفق برنامفه

نرمافزاری (Arpeggioدیبلو و استوت )2118 ،قابل اجرا اسفت اسفتفاده گردیفد .در واقفع3 ،
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هدف اصلی پژوهش حاضر عبفارت بفود از  -1مطالعفه بفرازش مجموعفه صففات یفا مفدل
شناختی کورتر و تاتسوکا( ،2112نقفل از تاتسفوکا ،کفورتر و تاتسفوکا )2111 ،بفا عملکفرد
دانففشآمففوزان پای فه هشففتم ای فران در آزمففون ریاض فی تیمففز 2113؛  -2توص فیف وضففعیت
دانشآموزان پایه هشتم ایران در مهارتها یا صففات شفناختی مطفرح شفده توسفط کفورتر و
تاتسوکا بر اساس آزمون ریاضی تیمز 2113؛ و  -3مقایسه عملکفرد دانفشآمفوزان دختفر و
پسر در مهارتها یا صفات مورد نظر .در ادامه ،یافتهها ،تلویحات و نتیجهگیریهای حاصفل
از پژوهش مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

برازش یا کفایت مدل شناختی
مدل شناختی مورد استفاده در پژوهش حاضر متشکل از فهرستی از صفات شناختی ،همفراه
با یک ماتریس  Qبود که رابطه صفات شناختی را با سوالهفا توصفیف مفیکنفد .ایفن مفدل
شناختی که شامل  23صفت یا مهارت شناختی است توسط کورتر و تاتسوکا( ،2112نقل از
تاتسوکا ،کورتر و تاتسوکا )2111 ،پرورش یافت و تا کنفون در مطالعفات متعفدد ،از جملفه
بفایرنبففام ،تاتسففوکا و یامففادا( )2111و تففوکر( )2111مفورد اسففتفاده قففرار گرفتففه اسففت .در
پژوهش حاضر ،برازش مدل شناختی میکور با دادههای حاصفل از عملکفرد دانفشآمفوزان
ایران مورد بررسی قرار گرفت .بررسیهای مقدماتی نشان داد کفه از ایفن صففات  23گانفه
تعداد  3صفت ،که شفامل (C1اعفداد حسفابی و صفحیح)(C6 ،انفدازهگیفری)(P8 ،ارزشفیابی
صفففحت ریاضفففی)(P9 ،مفففدیریت دادههفففا)(S1 ،تبفففدیل واحفففد)(S2 ،دری عفففدد) ،و
(S4تخمین/تقریب) است یا به کمتر از  3سوال و یا به تمام سوالها مربوط میشدند و یفا بفه
هیچ کدام از سوالها مربفوط نمفیشفدند و بنفابراین از مفدل شفناختی و مفاتریس  Qحفیف
شففدند .ایففن یافتففه بففا نتففایج حاصففل از پففژوهش تاتسففوکا ،کففورتر و تاتسففوکا(،)2111
توکر( ،)2111و چن( )2116از همخفوانی خفوبی برخفوردار اسفت .در پفژوهش تاتسفوکا و
همکفارانش( )2111چهففار صفففت (C6انففدازهگیفری)(S1 ،تبففدیل واحففد)(S9 ،مقایسففههففا) و
(P8ارزشیابی صحت ریاضی) و در پژوهش توکر( )2111که مدل شناختی مورد بحث را در
مورد دادههای حاصل از عملکرد دانشآموزان پایه هشفتم ترکیفه در آزمفون ریاضفی تیمفز
 2113بففه کففار بففرد 3 ،صفففت (P5اسففتدالل منطقففی)(P6 ،تفکففر قیاسففی یففا تحلیلففی)،
(S4تخمین/تقریففب)(S5 ،ارزیابی/بررسففی صففحت گزینففههففا)(S8 ،حففل مسففائل جدیففد) و
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(S10سوال باز پاسخ) از مدل شناختی حیف شفدند .در پفژوهش چفن( )2116نیفز  1صففت
(C6اندازهگیفری)(S1 ،تبفدیل واحفد)(S9 ،مقایسفههفا) ،و (P8ارزشفیابی صفحت ریاضفی) از
ماتریس  Qحیف شدند .دلیل حیف این صفات در  3پژوهش مفیکور ،همفان دالیفل كکفر
شده برای حیف صفات در پژوهش حاضر بود.
در ارتباط با کفایت مدل شناختی مفورد اسفتفاده 3 ،تحلیفل صفورت گرففت کفه شفامل
رگرسیون چندگانه در سطح سوال و دانشآمفوز ،رابطفه بفین تعفداد صففات تسفلطیافتفه بفا
پارامتر توانایی( )θدر مدل راش ،و مقایسه عملکرد افراد مسفلط و غیرمسفلط در صففات در
سوالها(آماره IMstats؛ جانگ )2113 ،بود.
نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که  %56از واریفانس موجفود در پفارامتر
توسط  21صفت موجود در ماتریس  Qتبیین میشود .این یافته با نتیجفه حاصفل از پفژوهش
تاتسوکا ،کورتر و تاتسوکا( ،)2111توکر( ،)2111چن( )2116و دوگان و تاتسفوکا()2118
هماهنگ است .پژوهش تاتسوکا ،کورتر و تاتسوکا( )2111نشفان داد کفه  %83از واریفانس
موجود در درجه دشواری سوالها توسط  23صفت موجفود در مفاتریس  Qتبیفین مفیشفود.
توکر( )2111نیز نشان داد که  %65از واریانس موجود در دشواری سوالها توسط  21صففت
مورد استفاده تبیین میشود .در پفژوهش دوگفان و تاتسفوکا( )2118نیفز کفه مفدل شفناختی
کورتر و تاتسوکا( )2112را در مفورد دادههفای حاصفل از پاسفخهای دانفشآمفوزان ترکیفه
درتیمز  1333بکار بردند ،برای مطالعه کفایت مدل شناختی از تحلیفل رگرسفیون چندگانفه
استفاده گردید .نتیجفه پفژوهش آنهفا نشفان داد کفه قریفب بفه  %83از واریفانس موجفود در
دشواری سوالها توسط صفات یا مدل شناختی تبیین میشفود .همچنفین چفن( )2116نشفان
داد که  %83از واریانس موجود در دشواری سفوالهفا از طریفق  23صففت بفه کفار رفتفه در
ماتریس  Qقابل تبیین است .همانطور که مالحظه مفیشفود درصفد واریفانس تبیفین شفده در
پژوهش حاضر و پفژوهش تفوکر( )2111بفا یکفدیگر و درصفد واریفانس تبیفین شفده در 3
پژوهش دیگفر نیفز بفا یکفدیگر از همخفوانی بیشفتری برخوردارنفد .در عفین حفال ،درصفد
واریانس تبیین شده در پژوهش حاضر و پژوهش توکر کمتر از  3پژوهش دیگر است .یک
دلیل آن ممکن است این باشد که در پژوهش توکر نیفز هماننفد پفژوهش حاضفر ،از مفدلی
شناختی که بر اساس سوالهای ریاضی تیمز  1333شفکل گرفتفه اسفت اسفتفاده گردیفد .بفا
توجه به تغییرات اعمال شده در محتوای کتب درسی بر اساس یافتههای تیمفز و همچنفین بفا
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توجه به تفاوتهای موجود بین چارچوب و محتفوای آزمفون ریاضفی تیمفز  2113بفا تیمفز
 1333این مقدار کاهش در تبیفین واریفانس دشفواری سفوالهفا دور از انتظفار نیسفت .دلیفل
دیگر کاهش در تبیین واریانس موجود در درجه دشواری سوالها این است که در پفژوهش
توکر و پژوهش حاضر از  21صفت استفاده گردیفد در حالیکفه در  3پفژوهش دیگفر از 23
صفت استفاده شده است .در واقفع در تمفام ایفن  1مطالعفه مفیکور و همچنفین در پفژوهش
حاضر بیش از  %51واریانس موجود در دشواری سوالها توسط مدل شناختی مفورد اسفتفاده
تبیین میشفود .بنفابراین ،مفیتفوان نتیجفه گرففت کفه مفدل پیشفنهاد شفده توسفط کفورتر و
تاتسوکا( )2112برای سوالهای ریاضی تیمز  1333نه تنها عملکرد دانشآموزان  21کشفور
مورد مطالعه در پژوهش تاتسوکا ،کورتر و تاتسوکا( )2111و عملکرد دانشآموزان تایوانی
در مطالعه چن( )2116و عملکرد دانفشآمفوزان ترکیفه در پفژوهش تفوکر( )2111را تبیفین
میکند بلکه قابل تعمیم به عملکرد دانشآموزان پایه هشتم ایران نیز است.
عالوه بر این با انجام یک تحلیل رگرسیون جداگانه کفایت مدل شناختی در پفیشبینفی
و تبیین نمره توانایی در مدل راش مورد بررسی قرار گرفت(نمودار) .نتایج حاصل نشفان داد
کففه  %35از واریففانس نمففرات توانففایی در مففدل راش توسففط احتمففالهففای پسففین تسففلط
برصفت( )ppmتبیین میشود .این یافته با نتیجه حاصل از پفژوهش چفن( )2116از همخفوانی
خوبی برخوردار است .چفن نیفز دریاففت کفه  %32از واریفانس موجفود در نمفرههفای خفام
دانشآموزان بوسیله احتمالهای تسلط بر صفت تبیین میشود.
شاهد دیگری که در ارتباط با کفایت مدل شناختی مفورد توجفه قفرار گرففت ،بررسفی
رابطه بین تعداد صفات تسلطیافته با نمره توانایی( )θدر مدل راش بود .نتایج این تحلیل کفه
در نمودار 1ارائه شده است بیانگر وجفود یفک رابطفه تکنفوای افزاینفده بفین تعفداد صففات
تسلطیافته و عملکرد در آزمون است .این به آن معنا اسفت کفه هفر چفه تعفداد صففاتی کفه
دانشآموز در آنها به حدتسلط دست یافته است افزایش مییابد عملکرد وی نیز در آزمفون
بهبود مییابد .به عبارت دیگر این یافته نشان میدهد کفه عملکفرد در آزمفون ریاضفی پایفه
هشتم تحت تاثیر صفات یا مدل شناختی مورد استفاده در پژوهش است.
آخففرین تحلیففل در زمینففه بففرازش مففدل شففناختی بففا دادههففا ،مقایسففه بففین عملکففرد
دانشآموزان مسلط و غیرمسلط در سوالها بود .نتیجه ایفن تحلیفل کفه در چفارچوب مفدل
NC-RUM

 ،Reducedآماره  IMstatsنامیده میشود و در نمودار  2ارائفه شفده اسفت نشفان داد
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که عملکرد دانشآموزان مسلط در صفات ،در اکثر سوالها بهتر از دانشآموزان غیرمسفلط
است .دامنه آمفاره  IMstatsاز  1/16تفا  1/83و میفانگین و انحفراف اسفتاندارد آن بفه ترتیفب
 1/11و  1/21به دست آمد .بررسی دقیقتر آماره  IMstatsنشان داد که تقریبا  %12از سوالها
از آگاهیدهندگی تشخیصی ضعیفی برخوردارند .به عبفارات دقیفقتفر در  %12از سفوالهفا
تفاوت بین عملکرد مسلطها و غیرمسلطهفا کمتفر از  1/11بفود .البتفه ایفن یافتفه کفه  %12از
سوالهای ریاضی تیمز  2113فاقد قدرت تشخیص هستند دور از انتظار نیست ،زیفرا آزمفون
تیمز بر اساس رویکردهای سنجش تشخیصی تهیه نشده است .در واقفع در پفژوهش حاضفر
مدل  Reduced NC-RUMکه یک مدل تشخیصی است به آزمون ریاضی تیمز  2113که یفک
آزمون غیر تشخیصی است ،بازبرازش یافته است.
بررسی نتایج حاصفل از تحلیفلهفایی کفه در خصفوص بفرازش مفدل شفناختی صفورت
گرفت ،نشان میدهد که مدل شناختی مورد مطالعه از برازش مطلوبی با دادههای حاصفل از
پاسخهای دانشآموزان به سوالهای آزمون ریاضفی تیمفز  2113برخفوردار اسفت .بنفابراین
گام مهم بعدی توصیف وضعیت دانشآموزان ایران در ایفن صففات  21گانفه اسفت .نتفایج
حاصل از این تحلیلها زیر عنوان وضعیت دانشآموزان ایران در صذفات  22گانذه ارائفه و
مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

وضعیت دانشآموزان ایران در صفات  22گانه
در پژوهش حاضر نیز برای تعیفین وضفعیت تسفلطی دانفشآمفوزان ایرانفی در هفر کفدام از
صفات  21گانه مورد مطالعه از دو نقطه برش  1/61در مورد ppmها استفاده شفد .بفر اسفاس
نقطه برش  1/61اگر  ppmدانشآموزی برای یک صفت ،باالتر از  1/61بود بفه عنفوان ففرد
مسلط و اگر مساوی یا پایینتر از  1/61بود به عنوان فرد نامسلط طبقهبندی میشد.
نتایج حاصل از تحلیلها (نمودار  )2نشان میدهدکه دانفشآمفوزان ایرانفی در  3صففت
(P1فرمولبندی معادالت)(P2 ،هندسه)(P4 ،به کارگیری قواعد جبفری)(P5 ،تفکفر قیاسفی یفا
تحلیلی)(S5 ،ارزیابی صحت گزینهها)(S6 ،الگوها و روابط) ،و (S10سوال بازپاسخ یفا تفکفر
واگرا) به حد تسلط نرسیدهاند.
بایرنبام ،تاتسفوکا و زیفن( )2115در مطالعفهای کفه بفا اسفتفاده از مفدل  RSM1بفر روی
1. Rule Space Model
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دادههای حاصل از پاسخهای دانشآموزان سنگاپور ،اسرائیل و آمریکفا در آزمفون ریاضفی
تیمز  1333انجام دادند به این نتیجه رسیدند که دانشآموزان سفنگاپور در  21صففت از 23
صفت ،باالترین میانگین احتمالهای تسلط بر صفت را دارند که بفا رتبفه یکفم سفنگاپور در
مطالعات تیمز از همخوانی بسیار خوبی برخودار است .آنها به این نتیجفه رسفیدند کفه یفک
دانففشآمففوز متوسففط سففنگاپوری در  22صفففت بففه تسففلط رس فیده اسففت و تنهففا در صفففت
(S6الگوها و روابط) به حد تسفلط نرسفیده اسفت .در واقفع ،صففت  S6بفرای دانفشآمفوزان
سنگاپوری دشوارترین صفت بود.
بایرنبام ،تاتسوکا و یامادا( )2111که با استفاده از مدل  RSMو بر اسفاس مفدل شفناختی
کورتر و تاتسوکا( )2112به مقایسه دانشآموزان ژاپنفی ،آمریکفایی و اسفرائیلی پرداختنفد،
دریافتند که یک دانشآموز متوسط ژاپنی در  22صففت بفه تسفلط رسفیده اسفت و تنهفا در
صفت (P4به کارگیری قواعد جبر) به حد تسلط نرسیده است .پژوهش آنهفا همچنفین نشفان
داد که یک دانشآمفوز متوسفط آمریکفایی و همتفای اسفرائیلی او در  13صففت بفه تسفلط
رسیده است.
بطور کلی یافتههای مربوط به وضعیت تسلطی نشان میدهد کفه دانفشآمفوزان ایرانفی،
بیشترین ضعف را در صفات (P1فرمولبندی معادالت)(P2 ،هندسه)(P4 ،به کارگیری قواعفد
جبر) ،و (P5تفکر قیاسی) که صفات مربوط به پردازش شناختی هسفتند دارنفد .همچنفین در
دو صففت (S5بررسفی صفحت گزینفههفا) و (S6الگوهفا و روابفط) کفه بفه مهارتهفای تفکفر
استقرایی مربوط میشوند نیز از عملکرد ضعیفی برخوردارند .در واقفع مفیتفوان گففت کفه
صفت  S6دومین صفت دشوار بعد از صفت  P2در بین دانشآموزان پایه هشتم ایفران اسفت.
تاتسففوکا و همکففاران( )2111نیففز دریافتنففد کففه صفففت  S6دشففوارترین صفففت در میففان
دانشآموزان  21کشور مورد مطالعه است.
چن( )2116نیز نشان داد که صفت  S6دشوارترین صفت در میان دانشآمفوزان تفایوانی
است .در پژوهش توکر( )2111نیز صفت  S6چهارمین صفت دشوار در بفین دانفشآمفوزان
ترکیه بود .دشوارترین و آسانترین صفت بفرای دانفشآمفوزان ترکیفه بفه ترتیفب C1 ،و C4

بودند که هر دو در طبقه صفات محتوایی قرار دارند .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد
که آسانتفرین صففت بفرای دانفشآمفوزان ایفران(P7 ،تولیفد ،تجسفم و خوانفدن اشفکال و
نمودارهفا) و (S3اسففتفاده از اشفکال و نمودارهففا) و دشفوارترین صفففت(P2 ،هندسفه) اسففت.
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تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه دانشآموز نشان میدهد که تنها  %16از دانفشآمفوزان
پایه سوم راهنمایی ایران در بیش از نیمی از درسفها بفه مسفائل مربفوط بفه اشفکال هندسفی،
خطففوط و زوای فا م فیپردازنففد .در کشففورهای ژاپففن ،جمهففوری چ فک ،سففنگاپور ،ک فره و
هنففگکنففگ نی فز وضففعیت بففه هم فین ش فکل اسففت .در ای فن کشففورها نی فز در حففدود %51
دانش اموزان به مسائل مربوط به هندسه میپردازند .بنابراین دور از انتظار نیست کفه هندسفه
برای دانشآموزان اکثر کشورها دشوار باشفد .بفه نظفر مفیرسفد کفه معلمفان بایسفتی زمفان
بیشتری را صرف آموزش موضوعات مربوط به هندسه نمایند.
از آنجائیکه هندسه از همبستگی بفاالیی بفا مهفارتهفای مهفم ریاضفی چفون ،اسفتدالل
نسبتی ،کاربرد قضاوتی دانش ،مفاهیم و نسبتها ،و مهارتهفای پفردازش و مفدیریت دادههفا
برخوردار است ،لیا هندسه را میتفوان مهفارت کلیفدی بفرای آمفوزش مهفارتهفای تفکفر
ریاضی سطح باالتر دانست .این امر ممکن است ناشفی از ایفن باشفد کفه هندسفه ،حفوزهای
است که به عنوان یک باففت یفا زمینفه کارآمفد و مفوثر بفرای آمفوزش اسفتدالل منطقفی و
مهارتهای قضاوتی سطح باالتر عمل میکند .این یافته بیانگر آن است که برنامه درسی در
ایران بایستی تاکید بیشتری بر آموزش هندسه نماید ،زیرا هندسه مفیتوانفد امکفان آمفوزش
مهارتهای مهم تفکر ریاضی را که در علوم فیزیکی و مهندسفی مفورد نیفاز هسفتند ففراهم
آورد .شواهد و یافتههای پژوهشی (به عنوان مثفال ،هفایبرت ،و اسفتیگلر2111 ،؛ کاواناکفا و
استیگلر )1333 ،نشان میدهد که تفاوتهای موجود میفان کشفورها از لحفا مهفارتهفای
تفکر ریاضی سطح باالتر ناشی از تفاوت در شیوههای آموزش است .یافتفههفای مربفوط بفه
پرسشنامه دانذشآمذوز نشفان مفیدهفد کفه  %31دانفشآمفوزان ایفران در بفیش از نیمفی از
درسهای ریاضی به معلم خود در حالی که سخنرانی میکند گوش میدهنفد .ایفن رقفم در
به کشور سنگاپور  ،%53در ژاپن  ،%58در کفره  ،%61در هنفگکنفگ  %33و در جمهفوری
چک  %81است .یافتههای فوا نشان میدهد که در کشور سنگاپور و ژاپن که رتبفه بفاالیی
در مطالعات تیمز دارند آموزش به شیوه سخنرانی به میزان زیادی منسوخ شده است .در این
کشورها معلمان به شیوههای مختلف تالش میکنند تا دانشآموزان را در فراینفد یفادگیری
و آموزش دخیل نمایند و دانشآموزان مشارکت موثری در فراینفد آمفوزش داشفته باشفند.
بنابراین ،توصیه میشود که معلمان و در راس آنها وزارت آموزش و پرورش بایستی تفالش
کنند تا با اتخاك راهکارهای مناسب ،شفیوه سفخنرانی در تفدریس موضفوعات مهمفی چفون
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ریاضی را با روشهای مناسب آموزش ،مانند آمفوزش حفل مسفاله و تفکفر انتقادی(سفیف،
 )1382جایگزین نمایند.
همچنین یافتهها نشان میدهد یادگیری که در خارج از ساعات رسمی آموزش صفورت
م فیگی فرد تففاثیر بففه سففزایی بففر فراینففدها و موفقی فت ی فادگیری دانففشآمففوزان دارد(چففن و
استیونسون .)1335 ،یافتههای حاصل از پرسشنامه دانشآموز نشان مفیدهفد کفه در کشفور
سنگاپور  %31دانشآموزان این کشور گزارش کردهاند که معلفم ریاضفی آنهفا هفر روز یفا
هفتهای  3الی  1بار تکلیف شب ریاضی به آنها میدهد .این رقم در هنفگکنفگ  %33و در
ایران  %35است .به نظر میرسد که معلمان ایران بایسفتی بفه دفعفات بیشفتری تکلیفف شفب
ریاضی به دانشآموزان بدهند.
بررسی دادههای حاصل از پرسشنامه دبیر نشان مفیدهفد کفه سفطح تحصفیالت  %51از
معلمففان ریاض فی سففوم راهنمففایی ای فران ،پففایینتففر از لیسففانس و  %51دیگففر نی فز در سففطح
کارشناسی است .در کشورهای ژاپن ،سنگاپور ،کره ،هنگکنگ و جمهوری چفک بطفور
متوسط بیش از  %31معلمان دارای مدری لیسانس و نزدیک به  %21آنها نیز دارای مدری
تحصیلی فوا لیسانس و باالتر هستند .بنابراین به نظر میرسد که وزارت آموزش و پرورش
ایران باید تالش کند تا از طریق فراهم آوردن تسهیالت ویفژه و خفاص ،معلمفان را تشفویق
نماید تا تحصیالت خود را در مقاطع باالتر ادامه دهنفد .اگرچفه صفرف بفاال بفودن مفدری
تحصیلی منجر به افزایش کارایی نمفیشفود ،لکفن داشفتن مفدری تحصفیلی بفاال منجفر بفه
افزایش انتظارات ففرد از خفود و همچنفین منجفر بفه اففزایش انتظفارات مسفوالن مفدارس و
دانشآموزان از معلم میشود و در نتیجه باعث میشود معلم تالش نماید تا کارایی خفود را
افزایش دهد.
دادهها نشان میدهفد کفه در دوسفال آخفر منتهفی بفه  %18 ،2113از معلمفان ایرانفی در
دورههای آموزش ضمن خدمت ریاضی شرکت کردهاند ،این در حالی است که در حفدود
 65تا  63درصد معلمفان هنفگکنفگ و سفنگاپور در سفالهای  2115و  2116در دورههفای
آموزشفی ریاضفی شفرکت نمفودهانفد .بنفابراین مفیتفوان گففت کفه وزارت و ادارات کفل
آموزش وپرورش بایستی با برگزاری دورههای آموزش ریاضفی و اجبفاری کفردن شفرکت
معلمان در این دورهها توانمندیها و دانش ریاضی معلمان ریاضی را افزایش دهد.
بطور کلی به نظر میرسد که برای آموزش مهارتهای اثبات ریاضی ،الزم است تفا بفر
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آموزش هندسه تاکید و تمرکز بیشتری شود و به لحا مفهومی به شکل عمیقتفری بفه ایفن
موضوع پرداخته شود .بنابراین ،هندسه حوزهای است که در آن میتوان چنین مهفارتهفای
سطح باالتر را به آسانی یاد گرفت و به کار برد .اگر این گفته صادا باشد ،در این صفورت
مطلوب است که برنامههای درسی در ایران مورد تجدید نظر قرار گیرد تا زمفان اختصفاص
یافته به آموزش هندسه افزایش یابد.

مقایسه عملکرد دختران و پسران
مساله تفاوتهای جنسیتی در ریاضیات توجه زیادی را در محافل علمی و غیر علمی بفه خفود
جلب نموده است .بخش عمدهای از این مجادالت و توجهات در ایفن حفوزه ناشفی از ایفن
است که ریاضیات دروازه ورود به مشاغل و حرفههای پردرآمد و بفا پرسفتیژ ،ماننفد علفوم،
تکنولوژی ،مهندسفی و اسفتادی دانشفگاه است(سِسفی و ویلیفامز ،2113 ،نقفل از اسفتوت و
گییری.)2112 ،
برای مقایسه میانگین  ppmدختران و

پسران در صفات یا مهارتهفای  21گانفه از آزمفون t

برای دو گروه مستقل استفاده گردید .نتایج نشان داد که از بین  21صفت مفورد مقایسفه ،در
 6صفففت (C2اعففداد کسففری و اعشففاری)(C3 ،جبففر)(P1 ،فرمولبنففدی معففادالت)(P5 ،تقک فر
قیاسی)(S5 ،ارزیابی صحت گزینهها) و (S7استدالل نسبتی) بین میانگینهفای  ppmدو گفروه
دختران و پسران تفاوت آماری معنادار وجود دارد .بررسی بیشتر یافتهها نشان میدهد که از
بین این  6صفت در  1صففت  ،P5 ،P1 ،C2و S7میفانگین عملکفرد پسفران بفاالتر از دختفران
است و در دو صفت  ،C3و  S5میانگین دختران از میانگین پسران باالتر است.
در پژوهش چن( )2116تنها در دو صفت  S5و  P5بین میانگینهای احتمفالهفای تسفلط
بر صفت تفاوت آماری معنادار وجود داشت .در  S5میانگین دختران باالتر از پسران بفود در
حالیکه پسران در (P5یعنی در استدالل منطقی) میانگین باالتری داشتند .در پفژوهش حاضفر
نیز در صفت  S5میانگین  ppmدختران باالتر از پسران بود در حالیکفه در صففت  p5میفانگین
پسران باالتر از میانگین گروه دختفران بفود کفه از همخفوانی خفوبی بفا یافتفههفای پفژوهش
چن( )2116برخوردار است.
تاتسوکا و دودو( )2111در پژوهشی که بفا اسفتفاده از آزمفونهفای کمّفی  GREدر بفین
دانشآموزان آمریکایی و در سطح صفت انجام دادند دریافتند که بفین عملکفرد دختفران و
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پسران تفاوتهای آماری معنادار وجود دارد .آنها به این نتیجفه رسفیدند کفه دانفشآمفوزان
پسر از دانش و آگاهی بیشتری برخوردارند و در حل مسائل کالمفی ،و اسفتدالل ریاضفی و
مهارتهای تستزنی از عملکرد یا مهارت بهتری برخوردارند.
اگرچه آزمونهفای معنفاداری آمفاری در پفژوهش حاضفر و در پفژوهش چفن( )2116و
تاتسوکا و دودو( )2111نشان میدهند که تففاوت آمفاری معنفادار بفین عملکفرد دختفران و
پسران در آزمونهای ریاضی وجود دارد لکن معنادار بودن این مقایسهها ناشی ازبفاال بفودن
حجم نمونه گروههای مورد مقایسه است .مقدار شاخص  dکوهن( )1388کفه در جفدول 1
ارائه شده است برای اکثر صفات بسیار پایینتر از مالی  1/21است کفه توسفط کفوهن بفه
عنوان اندازه اثر کم شناخته میشود .میانگین شاخص  dکوهن برای  21صفت 1/13 ،اسفت
که بسیار ناچیز و اندی

محسوب میشود .در واقع بر اسفاس شفاخصهفای انفدازه اثفر  dو r

میتوان گفت که جنسیت ارتباط بسیار کمی با عملکفرد در ریاضفی دارد و بفین دختفران و
پسران از لحا عملکرد در آزمونهای ریاضی و بویژه آزمون ریاضی پایه هشتم تیمفز 2113
تفاوتی وجود ندارد .این یافتفه بفا نتفایج حاصفل از فراتحلیفل هایفد ،فنمفا ،و المفون()1331
همخوانی خوبی دارد .آنها با انجام فراتحلیل روی  111مقاله با  251اندازه اثر مستقل به ایفن
نتیجه رسیدند که متوسط شاخص اندازه اثر  d=1/15و به نفع گفروه پسفران اسفت .هفدجز و
ناول( )1335مجموعه دادههای حاصل از نمونههای بزرگی از نوجوانان آمریکا دریافتند که
در مجموعه دادههای مختلفف ،دامنفه شفاخص  dکفوهن از  1/13تفا  1/26و بفه نففع پسفران
است .لیندبرگ ،هایدی ،پترسون و لین( )2111با انجام فراتحلیل روی نتایج حاصفل از 212
مقاله با نمونهای بالغ بر  1/286/351آزمودنی بطور کلی به ایفن نتیجفه رسفیدند کفه متوسفط
تفاوتهای جنسیتی در ریاضیات بر حسب شاخص  dدر مقطع ابتدایی نزدیفک بفه صففر و در
مقطع راهنمایی و متوسطه به ترتیب  1/23و  1/18است .بطور خالصه تحقیقات پیشین نشفان
میدهد که تفاوتهای جنسیتی در عملکرد در ریاضیات بسیار کم و بسفته بفه گفروه نمونفه و
شاخص متغیر وابسته گاهی اوقات به نفع پسران و گفاهی اوقفات بفه نففع دختفران اسفت .در
پژوهش حاضر نیز دامنه شاخص  dاز  -1/13تا  +1/15بفا میفانگین  1/13بفه دسفت آمفد .در
برخی از صفات ،عملکرد دختران بهتر از پسران و در برخی دیگر از صفات عملکرد پسفران
بهتر از دختران بود .البته همانطور که شاخصهای اندازه اثر نیز نشان میدهد این تففاوت در
عملکرد بسیار ناچیز و اندی است که از همسانی خوبی با نتایج تحقیقات صورت گرفته در
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این حوزه(به عنوان مثال ،ملیش و همکاران )2118 ،برخوردار است .این پژوهشگران اندازه
اثر مربوط به  3متغیر پیشبین را برای عملکرد در ریاضی در دانشآموزان  11سفاله مقایسفه
نمودند .این  3متغیر شامل وزن تولد ،جنسیت ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،تحصیالت پدر،
تحصیالت مادر ،درآمد خانواده ،کیفیت محیط یفادگیری خفانواده ،کارآمفدی آموزشفهای
پیشدبستان ،و کارآمدی آموزشهای دبستان بود .یافته جالب پژوهش میکور این بفود کفه
جنسیت ضعیفترین پیشبینی کننده در میان این  3پیشبینی کننده بود(کمترین انفدازه اثفر
را داشت) .تحصیالت مادر ،کیفیت محیط یادگیری خانه ،و کارآمدی آموزشهای دبسفتان،
قویترین پیشبینی کنندهها بودند .یافته پژوهش حاضر نیز با نتایج حاصل از پژوهش ملیش
و همکاران( )2118از حیث اینکه جنسفیت ،پفیشبینفی کننفده قفوی عملکفرد در ریاضفیات
نیست از همخوانی خوبی برخوردار است.
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