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 اطالعات مربوط به فصلنامه و شرايط پذيرش مقاالت
 

 هدف نشريه

هار  ناو ر    هار   ر   هار ر ی ادهر    هدف از انتشار  صلاامر ت لیااو  ر لت واا ا اردت اند شات      

  هار  را تاتت ا اا  لار از  اب  او  ات        هر  پژرهشی ی  دتصت لیااو  ر لت واا ر ی  ز ومات     رصتت

و  ی گاات ی  ا لءاارف توتوااا للاا و  هواات    پو اار ی دا اای هر یاات دا اای یا اا  زی  ر از  اا  

هاارا ا    ااد تا  دااریی ر  واارنی ر تر  مر اار  ی   اار ت  واات   ااتیا    ااو تلت از  لو ا   ور ااا 

   یانش لیاو  ر لت وا ا تر  نءش ن ر د.

 خط مشي هيأت تحريريه:

    صلامر ت لیاو  ر لت وا از ی  رصا  ءراللی تت  ر ا تتری  از  ر  هر   یتبت )ادا

آ اوز  ر پاتر    ات  ار  و ف ر      ات  تار      ...(  آ وختات ر  ی  توتی از ت 

 .اند ا تءبرل  ی تمد ا  پتیاختت   شت

      هوا هوت  اصای  ءرالت صلامر ت لیاو  ر لت وا پر خگو ی  ت نورز هار  تا

 ور تگرا     تنر ت   ز  ر اهتا ی  هوا ح   شر ت ر ا لءرف توتوا آ وز  

 ر پتر    ی  ر د.  

  پر ر  نر ت هر  تر  مر ی ا  د  موط  ت آ  ا اا تات    ت   ءرالت  تهتصتت ازپر

 .ا تری  اهم ر    ریت ی  لدر   آ  ه رر   صیرل یا تت  ر د

  صلامر ت لیاو  ر لت وا از پر ت   ءرالت  تلب   ر حوز  لخللی  ر ت نشت رت

 .دا ی پژرهشی تت لو   آ وز  ر پتر    متشت  ی  وند  یرر  ا ا

 رهاي مقاالت:محو

 هر  نظت  ر تر  تی   ر د. هر  ز ت ر نرظت  ت همبت  وضوع  ءرالت  ر د ی  ز ومت
 رنمد صاتتی  ی می  هر یت  مر ی   را   مر ی  لر  خی ر   برنی نظت  لیاو  ر لت وا (

 اقتلری (

   هر ر   تت هر  لحلوای ی  آ وز  ر پتر    رختر  یر 
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 تویتر   ص) رنمد دشر ت   ر تر ی  حر وت  وتهر   ز گ هر گر  آ وز  هتر  هر  خر

)صمی حتصت ا    ز هترال    جرز  ر از  ا  یر ( ی  نظرم  لوزهو ر ( ر انواع آ وز   ورهتا  

 آ وز  ر پتر  

  ر ی ر پداهوو ب لحوالت صتا مد    تنر ت ی  ی ر لرمویوو  آ وز ی  

 ر  تنر ت   ز  لو یت آ وز  ر پتر    تنر ت   ز   اهبتی    تنر ت   ز  آ وز ی 

   نگودا ا ر ا ز ور ی  یا  ر  ر ت تر تمر  آ وز  ر پتر   هرب  لت وا   رزآ وز 

 ی ی  ا تا  ر هور ز یتصی  نءد ر ا ز ر ی نوآر  ور  آ و  

   نءش ر لر وت صمرر   اط درت ر ا لبرطرت ی  آ وز  ر پتر 

   اقتلری ر  ریوت آ وز  ر پتر 
 ر رندهی پژرهش ی  آ وز  ر پتر   ر تر  تا نتر ح پژرهش  

 ووزات آ وز یج ر رندهی ا و  طتاحی  اهتا  نگودا   ر لی وت صضر هر ر ل 

  هبت  ر  د ت ا   رختر  ایا   ر لشرو ت  قوانو  ر  را   حرت   ت آنور ی   طوح 

  ختاف آ وز  ر پتر  

  ور ت هر   هد د  رنمد: تر آصت می  خ قوا  ر تتگوور  ا ر ی  ریهوت  ی  دلت 

 ح   تریت ر  ور ت هر   وترند  ،زندهی

  را   مر ی لت وتی ر  شرر   ر  اهم ر ی لحلوای   غای ر  رز ی  

  

 پذيرش مقاالت: شرايط 

 الف: از نظر محتوا، مقاالت ارسالي بايد:

 . ی  هوا هدف ر  وضودور  لیوو   د   ر د.1

 هر  صتهمگی ر  تمر ب  ر ا ز ور  هر یت ا ا ت  د   ر د. بت.  ر  در ا هم2

 . لر حد ا رر  حرص   طرییرت ر لجت ورت ر پژرهشور  نو تمد   ر د.3

 . حرر  نررت  د ع ر  تود  تا  آ وز  ر پتر   ه وو   ا   ی ا تا   ر د.4
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 ب: از لحاظ ساختار ظاهري:

 ايند:الزم است نويسندگان نكات زير را رعايت فرم
.  ت   ءریت ر نواز صوت اا  مار ع ر   خار  ار صرصاات داری   ات  ر  ار ا   ی اویی لر ا            1

  وی.

صااتحت لر اا   ااد  لجااررز نرمااد. نتااخت ماارپی  ءریاات ه ااتا   اار صر اا     22.  ءاارالت از 2

ر  طاار    word xpایرتترنوراای ا  اارل  ااوی  ه قمااو   ءاارالت  ر ااد  اار ا ااتتری  از  تنر اات     

 همگتتر  صر  ی لمظو  ر لر    وی.نر ت صت آخت    وو 

. دمااوا   ءریاات  ناارم نو تاامد   اار نو تاامدهر  ر  اارز ر  را تااتت ر  شخلاارت دا اای ر     3

ا  ر نشاارنی ایرتترنوراای  ر  هاااد  ءریاات نو ااتت  ااوی. مروااد   ءریاات حاادات ت ی         حتصاات

هاار  اات یر ز اار  صر  اای ر انگاوتاای  یر تااا لاار یر تااا ر پمجاار  تا اات  اات ه ااتا  تاوااد راو  

 ض و ت هتیی.

 . دمرر   هدریور   ت صو ت  ر   ر هو ر ی   رال  آنور ذتت هتیند.4

 لمظو  هتیی. (APA).  مر ع ر   خر ی  پر ر   تا رس  بب 5

.  یااریل اللااو   تاارهو  ر ه قمااو  نر واار  خاار هی تاات ی   اات   ءریاات آ ااد  ا ااا ) اار   6

  ز تنااو ص صااتحرت ی   هاارا    ااد  ر  اار ز اار  اصااای ی  ا ااتتری  از اداادای لااور(  اا ر   

  وی.

ا  ماارش  ااد   ر ااد. ی  نر اات ا  ااریی   .  ءریاات ا ا اات  ااد  نبر ااد قااب ش ی  هااو  نشاات ت  7

پااص از   ا ذتاات تممااد. ر حاا  ماارش هاات  ءریاات نو تاامدهر   ر ااد  اات صااو ت  ااترف ا اا  ا اات 

 پر ت   حتوظ ا ا.

 .. ا  رل یر نتخت از  ءریت  وهب لتت ع یار   خواهد هتی د8



 111ماره فصلنامه تعليم و تربيت ش

 

8 
 

 نامه ویژهسر دبیر  یادداشت

 رل ا ا تت  ر اهتا   52 وش از  (IEA)انج    و  ای اای ا ز ور ی پوشتصا لحلوای 

 طرییرت لطبوءی ی ترر یهر  آ وز ی تشو هر   ختاف  تتا تممد  ی  ا    طرییرت  ا 

یر  طرییت ممد  ر  ی   ور ی قتا   ودهد. نظرم آ وز  ر پتر   تشو  ی   ریور  اخوت ا ز و ی

 ر لو ز ر  طرییت  و  ای اای  ای اای  رند لغووتات   رضی ر داوم د د  ا   انج   ) طرییت  و 

 تتا ی  ا   یر  طرییت ی  نبوی  ب  رز ر  .پوشتصا  وای خواند   ر پتیز(  تتا تتی  ا ا

 مر ب  تا   ی ا ا متج  ر تر آ د  تا   مجش  رزی  هر  آ وز ی ی   طح  ای صتصت

 نظرم آ وز ی ی   طح  ای ر  ءر تت آ   ر د ارتی ی گت تشو  هر.رتی ا ز ور ی د ا

 ر ی  نظت هتصت  هتتتیهی یای  هر  ه ع آر    د  ی   طرییرت  و  ای اای لو ز ر پتیز ی  

 ت  حوز    حتوا ی ) وای خواند     رضی ر داوم( ر یر پر ت لحلوای )مور م ر هشت ( ر  تتا 

ا    طرییرت انتظر  ا    وی  ر هتا  تت یای  هر  ه ع آر    د    تت ت نظرم آ وز ی تشو  ی 

ه رنمد ی گت تشو هر لوهت ی ا اند تر ا  ر پژرهشگتا  حوز  لیاو  ر لت وا  ا  خوی هاب 

ن وی  ر  ر تمرر  ی  یای  هر یال   احت ریی ضیف آ وز  ر  اهور   وبوی ر پوشتصا نظرم 

هر  پژرهشگتا  ی  یر حوز  پتیز ر لو ز ی  ا     ر    آ وز ی  مر ر ی  وی.  خشی از ل  

 ب  ءریت  ت ا رس  رصتت هر   ءریت  متشت  د    7نشت ت صلامر ت لیاو  رلت وا ا ا ت  د  ا ا. از 

 ءریت  ت  5وشتصا  وای خواند     ب  ءریت  ت ا رس  رصتت هر  هت یر  طرییت ر ی پ طرییت  و  ای اا

  پوشتصا   رضی ر داوم لدر   ر  متشت  د  ا ا.  رند  و  ای اایا رس  رصتت هر   طرییت 

 ر ا تتری  از  2226 ءریت ر ژهی  دا س  ر د ارتی قو  ر ضیوف  تتا تممد  ی   طرییت پتیز

 55لت از  ورنگو    ر و  انحتاف  یور   راللت ر پ 5/1 تو   د ارتی یانش آ وزا  هت ت س ر  یور  

قو   ا  مر ر ی ر  ر  وت  هوت  از  هت وو  یجتتوب  یر در     د  ت 15 د  ت ضیوف ر 

 ا  ت دموا  دوا   لتروب تممد   "آ وزا  ی  ت س لتات  یانش"ر  " ر ءت ر لجت ت  یا ر  "

  دا س قو  ر ضیوف  مر ر ی تتی  ا ا.

د  ت   4دوا    و ت  ت صتا مد آ وز ی  دا س  وص  ر نر وص  ی  یر  طرییت لو ز ر پتیز ی  

 ت  ی  وص  ر  ب  د  ت نر وص   ر ا تتری  از  ر   طرییت  و ی  ر  وت  هوت  از  وو  هر  

 شرهد   تتءو   رند آ وز  ی  ت س ی س ر  لرحبت  ت  ی  د  ا ا.  رصتت هر  ا مری  

 نتظر  رهوا یانش  اات لترت ز ت مر ی  یا ر  ی  ر    ر ا  وی  ر  ر  تغوت  وی   ا طرییت نشر  یای  ت
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آ وزا   لجر ب لحلوای  پوشومت  یا ی  انگوز  ی رنی ر خویتر آ د   یا ر  ی  آنور از یانش

 صتا مد آ وز ی  دا س  ؤ ت ا ا.

آ وز   و ت  ت پوشتصا ی س داوم ی  پر ت  وم  اهم ر ی  هر   طرییت لر وت  تغوتهر  یانش  رصتت

ی   طح ممد  طحی  نشر   ی یهد تت )هشت (  ر  وت  هوت  از  دل  یریالت  رختر   

ی   طح ر   تغوتهر  نگت ی  رنمد نگت   انگوز   خویپمدا   ر انگوز  ایا ت لحلو  آ وز   یانش

 هو  رانی  د  ت ی  ا لءر  پوشتصا لحلوای لر وت یا ند.  د  ت

تشو  مور م ی  یر  تآ وزا  پر  ا   یا  ر پوشتصا   رضی یانش ص حوتور  حتصت   ا طت  ور 

ه خوانی  ور  لیدای  ریور  لد  ص  نشر   ی یهد تت 2227هر  لو ز  ا تا  ر آی ر   ت ا رس یای 

ر  وزا  ه خوانی ی  ا تا   وشتت  آ وزا  ی  هت یر تشو   یمریا    یا  ر پوشتصا   رضی یانش

ی  ا تا   آ وزا  پتت ا   یا  ر پوشتصا   رضی یانش ا ا.  وزا  ه بتتگی  ور  ص حوتور  حتصت

 آ وزا  یختت ریی ی  آی ر  لتررت  یمریا  نوتا.  وشتت از یانش

 ت  ی دوا   لر وت هرا   ت لتررلور  همتوتی  ت پوشتصا   رضی یانش آ وزا  پر ت مور م  ر 

اهت ردی  -رضیوا اقتلری ی  هت یر هتر    وت  هوت  از  دل ممد  طحی نشر   ی یهد تت 

ادت ری  ت خوی   رضی   اهبتیهر  تغوت نگت  نتبا  ت   رضی   ت د ر   ت ل  وتهرا    ت  

ادت ری  ت ا تات  تتءو  نگت  نتبا  ت   رضی  ت  ریهوت  ر ا زا   ریهوت  نوز لر وت یا تت ا ا. 

اهت ردی  ت صتا مد   رضی   -  رضی ر ییبتتگی  ت  د  ت ر ا تات  تتءو  پر گر  اقتلری خوی 

  رضی ر نگت  نتبا  ت   رضی ی  هت یر هتر  ادت ری  ت خوی ت   رضی  تر  تی ا زا  ی   حر بر

 تغوت  تلحاو   دیور  ممد  طحی لجت ت لد  ص  یا  ی  پتتا   ت   ر  ی  یمریا   وی  ا ا. 

  طح یرم   خشور ی از را  رنص پوشتصا لحلوای  ا لبوو  ن وی  ا ا.

از طت    تآر ی لوانر ی از  2227ی  لو ز  لوانر ی ح   تئات یانش آ وزا  پر ت  وم  اهم ر ی

پر خ  و ی  ت  ی قتا  هتصتت ا ا.  ءر تت  وصءوا  –ن تات خرم یانش آ وزا  ی  نظت ت  ئوال 

لتررت  یمریا    ور  یختتا  ر  ی    رضورت ر داوم  ر  وصءوا ی ح   تئات نشر   ی یهد تت

ئوایور  آ وزا  ی  آز و  داوم از   یانش تئات رهوی ندا ی ر د ارتی  پتتا  ی   وصءوا ی  ح 

  تئات  وتت از آز و    رضورت  وی  ا ا. ر ی  ح ت   وت  تئات  خش ح 

 رند د ارتی یانش آ وزا   رل  وم  اهم ر ی ی    رضورت ر داوم ر دوا   نگت ی  ر لرتود 

 ی پتتا  ی  طول  طرییت لو ز نشر   ی یهد تت ی  ی س   رضورت د ارت 3 ت لتررلور  همتوتی ی  
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 ت  طرییت ترهش ر د ارتی یختتا  لءت برش  ر ا ر  در  لغووت  رقی  رند  ا ا. ی  ی س داوم 

 وزا  اصزا ش د ارتی یختتا   وشتت ر انداز  ا ت ی  ا    د ارتی هت یر هتر  اصزا ش  رصتت ریی

.  وزا  نگت  ر خوی پمدا    دت از   با )پتتا   وشتت(  ت  متی )یختتا   وشتت( لغووت تتی  ا ا 

آ وزا  یختت ر پتت لءت برش  رتر   ریی  وزا  نگت  ر خوی پمدا   داوم    رضورت یانش

آ وزا  پتت  وشتت  د  ا ا. هو  د  ت ی   دا س یختتانت از  دا س  آ وزا  یختت از یانش یانش

 رصتت ا ا. صتا مد پتتانت   با لت  د  ریی صرصات  ور  ا   یر نوع  د  ت  ت لد  ج ترهش 

 ریهوت  ی   دا س پتتانت ر یختتانت ر نگت  یختتا  ر پتتا   ت یر ی س   رضورت ر  - رییهی

داوم  ورنگت آ  ا ا تت همتوا  ریهوتندهر  ن ی لواند ی  لتررلور   شرهد   د  نءش لیوو  

 تممد  یا تت  ر د.

ر   ر ا تتری    2211 ز ر پتیز ی   رل هتا  ءریت ا     ر   قب  از انتشر  یای  هر   طرییرت لو

لدر    د  ا ا.  د وی ا ا تت  رصتت هر  لو ز ر  2227ر لو ز  2226از یای  هر   طرییت پتیز 

 ی لواند  ر آنقت تت ی   ریور  قب   د ا آ د   تتررت  ر د.  ت  ی ر  ءر تت  2211پتیز ی   رل 

 خلوص  ر لوهت  ت  وبوی د ارتی  یانش آ وزا   2211نتر ج  طرییرت قبای  ر  طرییرت پتیزر لو ز 

ی  هت یر پر ت ی آز و  داوم للو ت  ر   لت  از  رندد ارتی نظرم آ وز  ر پتر   تشو  

  ت خواهد یای. ءر تت  ر تشو هر  ه جوا  ا ا

 دكتر عليرضا كيامنش 

 سردبير ويژه نامه
 

 

 



 

 

شرفت سواد خواندن يپ ين الملليمطالعه ب در فيو ضع يقوبا عملکرد  مدارس ويژگي

 6002پرلز 

 *دكتر عبدالعظيم كريمي

 دهيچک

ک ي  هر  ريتأثف و يو ضع يک کننده مدارس قوين عوامل تفکييبا هدف تع ضرپژوهش حا
 ه ازبه دست آم د  اطالعاتبر اساس متمايز کردن مدارس قوي از ضعيف  ن عوامل درياز ا

 پرل ز  شرفت س واد وواد دن  يپ يالملل نيمطالعه ب شرکت کننده در مدرسه و معلمپرسشنامه 
 مدارس آموزان پايه چهارم دادش ران پژوهش يدموده مورد مطالعه ا ادجام شده است. 6002
و  يها به دو گروه قوک آديدحوه تفک دهد که يل ميتشک 6002شرکت کننده در پرلز ييابتدا
 5/1 بر اساس ،فيضع


 15ف و يمدرس ه ض ع   55)ن ک ل ک الس   يادگيار از ميادحراف مع 

 کيون لجس ت يرگرس   ازاس تفاده  ب ا   که قيتحق هاي اين داده .شده استادجام  (يمدرسه قو
 ب ا عملک رد م دارس   ها و عوامل م رتط   يژگيان مجموعه ويدشان داد که از م تحليل گرديد

مدرس ه   ي، سابقه و تجربه معلمان، زمان آموزش  يادساد يوريامکادات و د  جو مدرسه، مادند
آموزان هر کالس در مدرسه و منابع مورد استفاده مدرسه  دادش عدةدر طول هفته، تراکم و 
آم وزان در ه ر    ت راکم داد ش  "و  "معلم ان   و تجربه سابقه"ر يمتغ ودر آموزش وواددن، د

 دقشن يبنابرا .هستنددار اف معنيو ضع يمدارس قو ک کنندهيعوامل تفکن ييدر تط "کالس
آموزان کالس درس دسطت ب ه   دادش ي و کيفيکمّ بيترک ومعلمان  يا حرفه يها شايستگي

ن ي  ج اياز دت ا  .ر قرار داده اس ت يعملکرد مدارس را تحت تأثمورد مطالعه،  يرهاير متغيسا
ک رد  يرواتخ ا   م د و  آجذب و دگهداشت معلمان کار ين راهطردهاييدر تعتوان  يق ميتحق

که دقش  ييژه در دوره ابتدايدرس به و يهاکالسدر  آموزان دادش بندي بيترک يمناسب برا
 استفاده دمود.کند  يفا ميسواد وواددن اپيشرفت ` يير بنايز

 

آم وزان پاي ه چه ارم     دادش، فيو ضع ي، سواد وواددن، عملکرد مدارس قو6002: پرلزها واژه ديکل

 ابتدايي
_____________________________________ 

 62/2/50 تاريخ پذيرش:            62/7/95 تاريخ دريافت:

 abdolazimkarimi@gmail.com                                                           آموزش و پرورشعضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات  *
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 مقدمه

از  يمجموعه متنوع ،1پيشرفت تحصيلي بيارزشياالمللي  م قرن است که ادجمن بينيبيش از د

ارزيابي  ،را در زمينة دستاوردهاي آموزشي به اجرا در مي آورد. اين مطالعات يقيمطالعات تطط

وواددن که مطالعه سواد  ،1572گيرد. در سال  ان را ديز در بر ميآموز دادشادواري سواد وواددن 

کشور  15ر د ،پيشرفت تحصيلي بود يابيارزشالمللي  يکي از شش موضوع مطالعاتي ادجمن بين

ديز مطالعة سواد  1551در سال  س دادا(.يبه دقل از رئ 1572،؛ واکر1572 ،رادديک)ث گرديدادجام 

المللي پيشرفت سواد  پرلز )مطالعة بين ،1555 دظام تحصيلي به اجرا درآمد. در سال 26وواددن ميان 

پيشرفت تحصيلي به رسميت  ارزشيابيالمللي  به عنوان جديدترين بررسي ادجمن بين 6وواددن(

 ،مارتين ،موليسپيشرفت سواد وواددن کودکان در آينده دظارت کند )به شناوته شد تا بتوادد 

 .(6001، گودزالس و کندي

از بزرگترين مطالعات تططيقي در حوزة  يکي)پرلز( المللي پيشرفت سواد وواددن  مطالعه بين

به اجرا  6011و  6002و  6001 يدوره آن در سالها سهتاکنون که  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي است

 .درآمده است

بار اجرا  کيهر پنج سال  المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تحت دظر ادجمن بين ن مطالعه،يا

شرکت کننده را مورد  يکشورها ييه چهارم ابتدايآموزان پا شود و عملکرد سوادوواددن دادش يم

 د.ده يسه قرار ميمقا

ي هايي را در اوتيار دظامها هاي معتطر از اطالعات و داد المللي پرلز مجموعه ي ملي و بينها هيافت

آموزان وود را در   دهد تا آدها بتوادند عملکرد سواد وواددن دادش يعضو قرار م يآموزشي کشورها

 .(6002س، ين و مولي)مارتمقايسه با ساير کشورهاي شرکت کننده بررسي کنند 

به طور رسمي همکاري وود را ميالدي(  1551) 1270ر جمهوري اسالمي ايران از سال کشو

و تاکنون ( 1277امنش، يک)است المللي تيمز آغاز دموده  با مشارکت در مطالعات بين IEAبا ادجمن 

سه و ديز ( 6009و تيمز پيشرفته  6011و 6007، 6002، 55،55دوره از مطالعات تيمز ) ششدر 

طي چند سال ي به دست آمده از اين مطالعات ها هه است. يافتشرکت کرد لعات پرلزدوره از مطا

                                                           
1. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)  

2 . Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)  
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مختلف از طرف پژوهشگاه مطالعات آموزش و  يهاي مدون و تک دگاشتهااوير در قالب گزارش

 .(1296 و 1299 يمي)کرپرورش منتشر شده است 

ودگي عملکرد پرداوتن به چگ در پژوهش حاضر،ترين محورهاي قابل بررسي  يکي از مهم

تا از طريق  اين مدارس است "يهاويژگي"و بررسي  6002در پرلز  " ضعيف"و  "قويمدارس "

تحليل اين عوامل و شناسايي دقاط ضعف و قوت مدارس در مقايسه با يکديگر راهکارهاي 

مربيان و اوليا و  گذاران مديران، سياست آدها را در اوتياررا شناسايي و ي علمي ها هاز يافت گرفتهبر

 .داد  مدارس قرار

ن دو يا ران دريگاه ايدهد که جا يدشان م 6002و  6001 پرلز يمل يها هافتيبه  ياجمال يدگاه

که با توجه به ادتظارات و  يدر حال .تر بوده است نيپاي يالملل نين بيادگياز م اريبا اوتالف بس دوره

ل شدن به قدرت يسند چشم ادداز و تطدران در يگاه ايجا ينيش بيژه پيشده به واعالم  يهااستيس

بخشيدن به بهطود  يژه برايو يريد تدابيبا يو فن يعلم يعرصه ها در 1202اول منطقه در سال 

 .ادديشيده شود يالملل نيو ب يا ، منطقهيسطح مل ران دريا يت دظام آموزشيفيک

از ميان  6002در پرلز و  26کشور شرکت کننده در رتطة  25از ميان  6001جايگاه ايران در پرلز 

 .(6002پرلز يالملل نيگزارش ب 1.1)دماية شماره  قرار گرفته است 20جهان در رتطة  کشور 25

 هرارتقا يافته است.  6002در پرلز  261به  6001در پرلز  212آموزان ايران از  متوس  عملکرد دادش

دمره پيشرفت داشته است، اما  7به ميزان  6002تا  6001آموزان ايران در فاصلة  دادش عملکردچند 

و  500)ميادگين جهادي در هر دو مطالعه پرلز  دار ديست اي آماري معنهااين پيشرفت از دظر شاوص

 (.1 است 100ادحراف معيار آن 

ي گزارش ها هدر ايران و ديز يافت (پرلز)المللي پيشرفت سواد وواددن  ي ملي مطالعه بينها هيافت

د که عملکرد بروي مدارس نده ت علمي و پژوهشي در اين زمينه دشان ميالمللي پرلز و مقاال بين

، جوّ و آموزشي ها هدسطت به ساير مدارس شرکت کننده در پرلز از دظر دوع منابع و امکادات، شيو

، 2مارتين و 6)موليس است دهداري برووردار بوااز برتري معن ،تجربه و سابقه معلمان ،فضاي مدرسه

 (.1297و  1290،مي( )کري6002و6001

                                                           
1
در 261متوس  عملکرد ايران از و دشان مي دهد که  منتشر شده استاه گمز و پرلز پژوهشتوس  مرکز ملي مطالعات تي ديز اويراً 6011دتايج پرلز  . 

 ادجام يافته است. 6011ارتقا يافته است . اين تحقيق قطل از ادتشار دتايج پرلز  6011در پرلز  257به 6002پرلز 

2. Mullis 

3 . Martin 



 111فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

 

 

11 

، اين سؤال همواره  هن پژوهشگران و (دولتي و غيردولتي)صرف دظر از دوع مدارس 

اين مدارس در ابعاد قابل مقايسه هاي به وود مشغول داشته است که ويژگيکارشناسان آموزشي را 

، يآموزش يها، منابع و امکادات و روشيادساد يرويت ديريزي آموزشي، وضع مختلف )بردامه

از طريق شناسايي و تفکيک عوامل  توان يچيست؟ چگوده م( …تجهيزات، ساوتار و جو مدرسه 

 ،آموزان داردد به ترتيب اهميت و دقشي که در پيشرفت تحصيلي دادش هامرتط  با عملکرد آد

 ؟راهکارهاي پيشنهادي براي ساير مدارس ارائه دمود

مز و پرلز يج تيوفق را بر اساس دتامدارس م  مطالعات بسيار زيادي در سطح جهادي ويژگي

س و ين، موليمارت) و (6010 2داومن ،(6002 6زپام سامود)(، 6001 1هوروات) استبررسي کرده 

ابعاد مختلف مورد  که عملکرد مدارس را در ها هافتين يااز مجموعه  .(1555و  6000 ،همکاران

 اشاره کرد: هاترين آد توان به مهم مي ادد دادهبررسي قرار 

 زادندهي  برادگيمدرسه و محجوّ  .1

 يادساد يرويدامکادات و  .6

 سابقه و تجربه معلمان  .2

 زمان آموزش مدرسه در طول هفته .2

 هر کالس در مدرسهآموزان  دادش عدةتراکم و  .5

   منابع مورد استفاده مدرسه در آموزش وواددن .2

را به  ان در پرلزآموز عوامل مرتط  با عملکرد سواد وواددن دادش( 6002موليس و همکاران ) 

بردامه "و  "معلم و مدرسه" ،"والدين" ،"آموز دادش"ادد: عوامل مربوط به  چهار دسته تقسيم کرده

ثير أدر تعامل با يکديگر ت ثير داردد و هرکدامأاين عوامل بر هم تکه  ن دکتهيد بر ايبا تأک "درسي

 متفاوتي را بر جاي مي گذاردد.

  وادواده ادجام يدر مح وواددنمربوط به  يهاتيفعال نيخستد ،کودکان يند سوادآموزيدر فرآ

 سواد وواددن کودکان داردد يدر شکل ده را هيدقش اولا سرپرست کودکان ين يوالد ،رديگ يم

                                                           
1. Doupona-Horvat 

2. Sammons, P. 
3. Naumann 
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  يدر مح. کودکان (1552 ،1نطرگري؛ وا1552 ،طرزي؛ اسنو و ت6000 ،و دوژودگ ؛ لزمان6000،)گذردن

 ردد. يگ ياد ميز يقواعد کاربرد زبان را د و دهند يگسترش م يارنة گفتيوود را در زم ييتواداواده 

و  هاکودکان با کتاب يدهد که باز يدشان مه سواد وواددن ياول يهاتيفعال نهيدر زمقات يتحق

 ،نگي)تاوب و مجد بنا کنندسواد وواددن را  يها هيکند تا پا يکمک م هاگر به آديد يچاپ يها هدوشت

 يزير هيدسطت به وواددن پا را يدگرش مثطت ،ياحساس لذت از متن دوشتار ،ني(. عالوه بر ا1552

 ،س و گنزالسيمول ،ني)مارت دهد يمش يزه وواددن را افزايدخست ادگ يهااز همان سالکند که  يم

6002). 

 يرا برا يآموزش ين فضايتر ين حال رسمين و در عيتر مهم مدرسه  وادواده، يبعد از مح

در سطح  يوزشمو بردامة آ ياست سوادآموزيسکند.  يجاد مياک مطلب وواددن و در يريادگي

 ،کنند يافت ميدر يان با آغاز آموزش رسمآموز دادشوواددن را که  ينة آموزش رسميزم ،مدرسه

 زمينةد آموزش وواددن در يدر مورد تاک يماتيممکن است شامل تصم هااستين سيآورد. ا يفراهم م

 يها هويش ياجرا يبند تيممکن است شامل اولو ،نيبر اافزون گر آموزش باشد. يد يها هحوز

  يمح يريمات به شکل گين تصميب اين ترتيشرفت زبان باشد. بديدر مراحل مختلف پ يآموزش

 (.1556 ،نريسائن و و ،کند )بالدگر يماز کمک يمدرسه و منابع مورد د

( و 1555و  1552) 5ز مريکر(، 1555) 2طرگي(، فر1552) 2فرازر ،(1556) 6نولدزير يهاپژوهش

تراکم و اددازه کالس درس معلمان،  يا حرفه يهاتيبا توجه به صالح راعوامل  ريتأث( 1552) کرول

قرار داده  يمورد بررس يريادگي -ياددهيند يدر فرآ يزات آموزشيو تجه  مدرسه يو جوّ و شرا

ست که هم شامل امکادات ي مهمي اهامدرسه ديز از شاوص گستره و کيفيت منابع آموزشي. است

شود و هم منابعي  يا فضاي مناسب براي کالس مي "معلمان آموزش ديده"اساسي و بنيادي مادند 

توادد در پيشرفت سواد  بصري مي -دظير تجهيزات و لوازم مناسب، وجود کتابخاده يا مرکز سمعي

 .2(6002 ،توارو) به دقل از داپودا و ه ثيرگذار باشدأوواددن ت

                                                           
1 . Weinberger 
2. Reynolds 

3. Fraser 
4. Freiberg 

5. Creemers 

6 .Doupona-Horvat, M.  
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آموز در  بر موفقيت دادش امکادات مدرسه غالطاً و و منابع يي آموزشهاسياست اينکه دبا وجو

 يثيرأت ،آموزان در مقايسه با محي  مدرسه ي روزادة دادشهااما فعاليت ،گذاردد کالس درس تاثير مي

 (. 6001و  6002ن، مارتي و موليس)قوي بر پيشرفت سواد وواددن دارد 

گمان در تثطيت الگوهاي آموزش و يادگيري در کالس  رد استفاده بيو مواد آموزشي مو ها هشيو

تدابير آموزشي و در دسترس بودن  ،درس حائز اهميت هستند. اين الگوها شامل بردامه آموزشي

از عوامل بسيار موثر در محي  کالس است  ،فناوري و امکادات با تأکيد بر دقش معلم ،ابکت

آموزشي واص در آموزش ي ها هشيو مادند به کارگيري يگريد ملعوا(. 1552،)ليناکايال و لوددبرگ

دهد  يمثير قرار أپيشرفت وواددن را تحت ت ،نيوالدو سطح سواد  هاگرايش ،رفتارها ،وواددن

 .(1552 ،اشنايدر و کاستس ،کورتس)

 و 1نمانيآموزان که ه دادش يليشرفت تحصيبر پ ير منابع آموزشيمربوط به مطالعه تأث يها هافتي

روزدامه و مجالت(  ،)کتابخاده يد که منابع آموزشنده يدشان م داده ادد،( ادجام 1591) شهمکاراد

 ر دارد.يتأث ژه سواد وواددن و درک مطلبيبه و آموزان دادش يليدر عملکرد تحص

که اطالعات و  "سواد وواددن" يج بررسياز دتا يريگ ( با بهره1556) 6ت و راسيپوستلثو

که در  يادد مدارس گزارش کرده ،شده بود يگردآور 1551-1550 يليسال تحصآن در  يها داده

 يواد ووادددگر مدارس، کتاب و ميشتر برووردار بوددد دسطت به ديت بيآموزش وواددن از موفق

 .(26ص  س دادا،يوز، ترجمه رئي)به دقل از کادد  در مدرسه داشته يشتريب

دحوه  کالس درس، جو مدرسه،)ان آموز دادشي بر پيشرفت تحصيل عوامل موثر (6009)الروک 

 آدهاثر ؤدقش م که دشان دهنده آوري کردهاز منابع مختلف گرد را (تعامل با معلم و همکالسيها و...

 .استان آموز دادشبر عملکرد 

و با  رددي آموزشي بهتري داهافعاليت ،کنند تر تحصيل مي آموزادي که در جو روادي آرام دادش

از بروي  راآموزان  ن جو مدرسه و دمره دادشايم. ارتطاط گيردد طالب را فرا ميثطات بيشتري م

، 2و لطان 5، پرسه2، روزمن2؛ کوزينا6010)آلوريني و همکاران،  داده اددمورد توجه قرار پژوهشگران 

                                                           
1. Heynaman 

2. Postlethwaite, T.N. and Ross, K.N. 
3. Kozina 
4. Rožman 
5. Perše 

6. Leban 
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 -از متغيرهايي مادند متغير اقتصادي رتطاط. اين ا(6002و پاپاداستازيو،  6، هک1؛ مارکوليدس6010

گذاري  . تأثير(6010، 2و روزن 2پذيرد )فرادک ي معلمان تأثير ميهاآموزان و شايستگي اجتماعي دادش

ي ههان دظرات گروايماست. هر چند   ديز دشان داده (6006پاپاداستازيو ) راجو مدرسه بر تدريس 

شود )کوزينا و همکاران،  مييي مالحظه هامختلف همچون معلمان و دبيران درباره جو مدرسه تفاوت

گيري کرد  ي مختلف و در سطوح متفاوت اددازهههاتوان اين متغير را از ديدگا ولي مي ،(6010

  .(1250به دقل از کطيري  6010،)فرادک و روزن

آموزان  کم بودن تعداد دادش ،ة آموزشياول يهاادد که در طول سال قات دشان دادهيتحق يبعض

شرفت سواد يپ د باشد. در زمينةيآموزان مف شرفت سواد وواددن دادشيپ درک کالس ممکن است ي

مربوط به  يهاتيدر مورد وواددن و فعال يکالس يگوها گفت و ،آموزان ن دادشايتعامل م ،وواددن

و  7؛ آلورمان1557 ،2و گمطرل 5ي؛ الماس6000 ،؛ درهر1551 ،گرياست )برگذار يز تاثيد يوزسواد آم

 يمناسب برا ييکنند و فضا يشرفت زبان کمک ميکه به پ ييهاسکالن رو ياز ا(. 1555 ،9يگوتر

 ياما در برو ار موثر و کارآمد باشند.يتوادند بس يم ،کنند يجاد ميصحطت در مورد مطالعه و وواددن ا

 يآموزان را در پ شتر دادشيتعامل ب يآموزان در کالس درس احتمال برقرار شتر دادشيتراکم بموارد 

 .(1559، ني)کارول دارد

، تراکم ير دوع مدارس را از دظر زمان آموزشيتأث ( ديز1572) 5وزيکومر و کقات يتحق يها هافتي

از دظر سطح  هاکه معلمان آد يسکه مدار داده استدشان و  کرده يو تجربه معلمان بررس يکالس

به دقل )باالتر است  هاآموزان آد دشدا يليعملکرد تحص ،تردد س فعاليآموزش و تجربه و سابقه تدر

  (.72س دادا، ص ياز رئ

آموزان و معلمان  ان دادشيدر تعامل م يفرد -نيو رواب  ب ي، مناسطات ادساديعاطف يفضا

  آورد. يرا در مدرسه فراهم م يريادگي -ياددهيند يل فرآيتسه يها هنيزم

                                                           
1. Marcoulides 

2. Heck 
3. Frank 
4. Rosén 

5. Almasi 

6. Gambrell 
7. Alvermann 
8. Guthrie 
9. Keeves 



 111فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

 

 

11 

 6002در پرلز   از ادجام اين تحقيق ديز تعيين عوامل تفکيک کنندة مدارس قوي و ضعيف هدف

کننده اين مدارس و  ن سهم هر يک از عوامل تفکيکياي پرلز و تعي ي پيشينهها هبر اساس پرسشنام

کدام  :اصلي اين است سؤال و تاسآموزان شرکت کننده  رابطه آن با عملکرد سواد وواددن دادش

و ضعيف را از همديگر  توادد مدارس قوي ، مي6002يک از متغيرهاي مورد استفاده در مطالعه پرلز 

 د؟تفکيک دماي

 آماري نمونه

جامعه و دموده آماري آن بر گرفته از و گيرد  به صورت تحليل ثادويه ادجام ميپرلز مطالعه 

 باشد: مي 6002لز جامعه آماري و دموده منتخب در پر

 کودکان درزيرا  دهد يمورد سنجش قرار م ييه چهارم ابتدايدر پاپرلز سواد وواددن کودکان را 

در مطالعه  .(6001 ،و همکاران کمطل) به مهارت وواددن براي يادگيري دست مي يابند ،لهمرح نيا

 . استشده ه استفاد يريدموده گ يبرا 1يططقه ا يووشه ا يمرحله ا دوطرح  کيپرلز از 

(، دوع مدرسه ياستاد اي يالتي)ا ييايجغراف ويژگيهايهمه مدارس بر اساس  اولمرحله  در

 سهمدر 625ها آد انيسپس از م ،ي( ططقه بندييروستا اي يو محل آن )شهر (يدولت ريغ اي ي)دولت

بردامه بر اساس  يکالس به طور تصادف ا دوي کي، در هر مدرسه دوممرحله  در .شده استادتخاب 

 .ادد دهشدتخاب ا 6(W3S) يافزار درم

ادحراف  5/1 مدرسه با 79 با توجه به متوس  عملکرد مدارس شرکت کننده در مطالعه پرلز،

مدرسه  55ن )يادگين تر از مار پايييادحراف مع 5/1( و قوي  مدرسه 15ن )يادگيار باالتر از ميمع

 دد.ه اادتخاب شد يبررس يبرا کشور ( کل مدارسضعيف

   گيري هاي اندازهرابزا 

 آزمون پيشرفت سواد خواندن .1

در  يو اطالعات يآموزان از دو متن ادب سنجش عملکرد سواد وواددن دادش يمطالعه پرلز برا

ن آزمون در يکند. ا يو پاسخ ساز استفاده م يا نهيچند گز يهاالؤک دفترچه به همراه سيقالب 

 يو چروش يبه طور تصادف (W3S) يبردامه درم افزارکه بر اساس  استدفترچه  12مجموع شامل 

 شود.  يع ميآموزان شرکت کننده توز دادش ميان

                                                           
1. two -stage stratified cluster design  

2. Within School Sampling Software 
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     ها هپرسشنام. 1

شرفت يپبر مدرسه  و  واده يمح يهايژگي  و وير شرايتأث يار اهداف مهم پرلز بررس يکي

نجا يشده است که در ا هيته اي پيشينه ن منظور چهار دوع پرسشنامهيبه ا .سواد وواددن کودکان است

اطالعات مورد دظر استفاده  يآور گرد يبرا ،و معلم درس وواددن مدير مدرسه يها هپرسشنام از

ر آن در عملکرد سواد يف و تأثيو ضع يک کننده مدارس قويبا توجه به عوامل تفک .شده است

 د.دن شده اييسنجش تع ير برايز يرهايمتغ ،آموزان وواددن دادش

 يرا که برا يزمادمدت که است  شدهواسته وال از معلمان ن سؤي: در ایموزشآ مدت زمان 

 .دنسيقه بنويکنند بر حسب ساعت و دق يآموزان صرف م به دادش يس و آموزش زبان فارسيتدر

 سيتدران يدر جرکه معلمان  نيبا توجه به ا: مورد استفاده مدرسه در آموزش خواندن عمناب

آمده منابع مورد دظر در پرسشنامه معلم از  يفهرست ،کنند يماستفاده  يشآموزوواددن از منابع  درسِ

متنوع  يهاا مجالت کودکان، کتابيروزدامه ها )ه از مجموعه منابع يگو 2 يل عامليکه بر اساس تحل

 شده است.ادتخاب  (آموزان دادش هايگر و دوشته يکودکان، مطالب درباره موضوعات د

 02/56دار بوده و همچنين او معن 22/600، آزمون بارتلت برابر با 722/0برابر با  KMO ميزان 

ن يا شده است. پايايياين گويه ها تطيين  بادرصد از واريادس متغير منابع وواددن در مدرسه 

 .ه استبود 7/0کرودطاخ برابر  آلفارها بر اساس روش يمجموعه متغ

و  هايژگياست که از معلم درباره و يتسؤاالمجموعه  ز شاملير ديمتغن ي: اسابقه معلم تجربه و

 شود.  يده ميپرس يشغل  يشرا

ر مدرسه است که در آن امکادات يمد پرسشنامهر مربوط به ين متغي: ایانسان یرويامکانات و ن

 يآلفا ييايب پايضر .شود يم يليموجب کاهش عملکرد تحص ي فهرست مي شود کهيهاکمطودو 

 ه است.بود 992/0ر برابر با يمتغ

 يط واول پرسشنامه معلم اوذ شده است  سؤالق پاسخ به ير از طرين متغيا آموز: م دانشکترا

 را مشخص کنند. وود کالس چهارمه يپاآموزان  دادش آن از معلمان وواسته شده است که شمار

که از است  يطيا محيحالت طور کلي جو کالس به  :یو عاطف یو مشکالت رفتار جو مدرسه

  يم محيوه تنظيموزان و شآ دحوه تعامل معلم با دادش ،وضع شده و رواب ،قررات ق قواعد و ميطر

 .(1555 ،تيزيمرز و ريکر ؛1556 ،نيو است طرگيفر) بيان مي شودکالس درس در آن  يکيزيف
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 شدهن يير مدرسه تعيت مندر  در پرسشنامه مدسؤاالق بر اساس ين تحقي  جو مدرسه در ايشرا

و  يرا که در مدرسه به عنوان مشکل رفتار يمشکالت ياست تنوع فراواد وواسته شده هاکه از آد

 سؤال،ن يبه ا هاپاسخ يل عامليد بر حسب شدت آن عالمت بزدند. پس از تحلوجود دار يعاطف

و ارعاب و استفاده از کلمات زشت و  ي، وراب کردن اموال مدرسه، دزديه شامل فحاشيچهار گو

، آزمون بارتلت برابر با 927/0برابر با  KMOميزان  .ه ادداب شدر ادتخين متغيک به عنوان ايرک

اين  بادرصد از واريادس متغير منابع وواددن در مدرسه  25/29همچنين  است.دار بوده او معن 1562

 .ه استبه دست آمد 912/0کرودطاخ برابر با  يآلفا ييايب پايضر شده وگويه ها تطيين 

  ها هدادی تحليل ها هشيو

 در آن بر عملکرد سوايف و تأثيو ضع يک کننده مدارس قويعوامل تفک يبررسظور به من

و ادحراف  در دو سطح آمار توصيفي )ميادگين دست آمدهه ب يها ه، دادآموزان وواددن دادش

از  دليل بهره گيري .دده ال قرار گرفتيمورد تحلي استنطاطي رگرسيون لجستيک ها( و تحليلاستاددارد

 است.اي بودن متغير مالک  ک پيوسته بودن متغيرهاي پيش بيني و مقولهرگرسيون لجستي

تحليل آماري و فني  ،مز و پرلزيدر ت يريگ وه دمودهيو ش يت آماريجمع يژگيوبه با توجه 

 :ه استر صورت گرفتيت دو دکته زيبا رعاي اين پژوهش ها هداد

ت داشي از عدم حضور بروي از توان اثرابگيري متناسب با حجم، به صورتي که  وزن دموده .1

کنترل کرد. از وزن مدرسه براي کنترل عدم مشارکت  ها ههنگام گردآوري داد بهاعضاي دموده را 

 شده کهمطالعه پرلز تالش  يها ههنگام گردآوري داد به. شده است بهره گيريبروي از مدارس 

 به کارگيريين منظور با ه اسهم متناسب با هر مدرسه دسطت به جامعه آماري تعيين شود. ب

اين  است. درکه هر مدرسه معرف چند دفر از جامعه آماري هدف  همحاسطات مربوطه مشخص شد

گيري مورد استفاده قرار گرفته  ي دمودههاوزد ،شود گيري ادجام مي محاسطه که از طريق وزن دموده

 شد.به اددازه متناسب در برآوردهاي دهايي دقش داشته با است تا هر مدرسه

JRRاز روش جايگذاري تکراري جک دايف) .6
ه شد( براي برآورد وطاي استاددارد استفاده 1

ي هاو پيچيدگي اي اي ططقه اي ووشه گيري طرح دو مرحله براي هماهنگي با روش دموده .است

ي هاوابستگي موارد در سطح افراد مناسب به همديگر، روش دظري به دست آمده از ها همربوط به داد

م توادايي الزم براي تعيين برآورد وطاي استاددارد به مقدار مناسب را دداردد. در مطالعه پرلز مرسو

                                                           
1. Jackknife Repeated Replication (JRR) 
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شود. براي  ( براي برآورد اين مقدار استفاده ميJRRاز روش جايگذاري تکراري جک دايف )

 .به کار رفته استرعايت دقت در تعيين برآورد وطاهاي استاددارد در اين مطالعه ديز اين روش 

 ها هافتي

ف ارائه شده يو ضع يک مدارس قويرها به تفکيک از متغيمشخصات هر  1 شمارة در جدول

 . است
 فيو ضع یمستقل در مدارس قو یرهايمتغ یفي. مشخصات توص1شمارة  جدول

 متغيرها
 مدارس ضعيف مدارس قوي

 ميادگين
ادحراف 
 استاددارد

 ميادگين حداکثر حداقل
ادحراف 
 استاددارد

 کثرحدا حداقل

 750 190 6/151 265 750 670 9/161 200 قه(ي)به دق يزمان آموزش
منابع مورد استفاده در آموزش 

 وواددن
29/10 9/1 9 12 52/9 21/6 2 12 

 21 1 59/9 62/12 21 11 9/5 26/60 سابقه معلم )به سال(
 22 16 62/9 55/26 22 16 15/10 02/65 امکادات و ديروي ادسادي

 22 2 17/9 95/61 26 12 17/7 12/65 وزآم تراکم دادش
 12 2 59/6 55/10 12 11 27/1 55/12 جو مدرسه

مدارس  ميان ياز دظر ظاهر ييهاکه تفاوت شود يممشخص 1شماره  جدول يها هبر اساس داد

آموز و  همچون سابقه معلم، تراکم دادش ييرهايمورد متغ در هاتفاوتن يا .ف وجود دارديو ضع يقو

و  يک مدارس به عنوان مدارس قويرها بر تفکير متغيتأث يبررس يبرا است. شتريب يزمان آموزش

ون، جدول يش از ارائه جدول مربوط به رگرسيشود. پ يک استفاده ميتسلجون يف از رگرسيضع

 شود. يارائه م ينيب شيپ يرهايمتغ يهمطستگ
ف و قسمت باال مربوط به يمربوط به مدارس ضعن )قسمت پایي ینيب شيپ یرهايمتغ یب همبستگی. جدول ضر1شمارة  جدول

 (یمدارس قو

 سابقه زمان امکادات جومدرسه تراکم منابع 

منابع مورد استفاده در آموزش 

 خواندن
1 02/0 19/0 62/0- 62/0 11/0- 

 2/0 02/0 67/0 05/0 1 15/0 آموز تراکم دانش

 06/0 -62/0 67/0 1 66/0 25/0 جو مدرسه

 01/0 -02/0 1 -12/0 02/0 -19/0 نسانیامکانات و نيروی ا

 -10/0 1 62/0 -10/0 -05/0 02/0 زمان آموزشی

 1 25/0 -16/0 -02/0 01/0 2/0 سابقه تدریس
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 . نتایج تحليل رگرسيون لجستيک1شمارة جدول

 T Sig  ونيب رگرسیضر رهايمتغ
نسبت 
 بخت

 - 111/2 11/1 11/1 11/1 عرض از مبدأ

 21/1 121/2 11/1 21/2 -21/2 ر آموزش خواندنمنابع مورد استفاده د

 11/2 211/2 -21/1 21/2 21/2 آموز تراکم دانش

 11/2 11/2 -11/2 11/2 21/2 جومدرسه
 11/2 11/2 -11/2 11/2 11/2 یانسان یرويامکانات و ن

 22/1 111/2 -111/2 21/2 22/2 یزمان آموزش

 11/2 211/2 -21/1 21/2 21/2 سیسابقه تدر

سابقه "ر يتنها دو متغد نده يمدشان  2 شماره جدول به دست آمده در يها هدادگوده که  نهما

. هر ه استدار شد اف معنيو ضع يمدارس قو يهان تفاوتييدر تط "آموز  تراکم دادش"و  "سيتدر

که سطح دار به دست آمده است  امعن 05/0 يريبه دست آمده تنها در سطح وطاپذ tچند مقدار 

استاددارد  يوطا يرياز به کارگ يداش يا توادد تا اددازه ين موضوع ميا اما ن است.ييآن پا يدارامعن

استاددارد از مقدار  يآن وطا يکه در ط باشدده يچيپ يريگ دموده يهاف مربوط به روشيجک دا

زان يکمتر از م tجه مقدار يشود و در دت يشتر ميساده ب يتصادف يريگ معمول آن در روش دموده

وزن  يرين به کارگيآيد. عالوه بر ا يساده به دست م يتصادف يريروش دموده گ يظر برامتنا

 شتر کرده است.يمدرسه دقت در برآوردها را ب

که درست  يبه طور ه است،ز برازش مناسب مدل را دشان داديمناسب بودن مدل د يهاشاوص

 به دست آمده 155/0رابر با ب 6استرال ييدما و دسطت درست 176/0برابر  1يمنف يتميلگار ييدما

است که برازش  يگريدرصد موارد در ططقه درست شاوص د 5/75ک يتفک ،نيعالوه بر ا .است

 د.کن  ين مييتع مدل را

 يريجه گيبحث و نت

و  يک کننده مدارس قوين عوامل تفکييتع زمينةدر  ها هل داديبه دست آمده از تحل يها هافتي

 6002پرلز ييه چهارم ابتدايآموزان پا ملکرد سواد وواددن دادشدر ع هاآدک از يف و سهم هر يضع

، زمان يادساد يروي  و جو مدرسه، امکادات و ديان مجموعه عوامل شراياست که از ماز آن  يحاک

آموزان هر کالس در مدرسه و منابع مورد استفاده  دادش مدرسه در طول هفته، تراکم و عده يآموزش

                                                           
1 . Navigator log- likelihood lox- shell 

2. Likelihood ration Estrella 



 ...مدارس با عملکرد قوی و ضعيف در ویژگی

 

 

11 

آموزان هر کالس  زان تراکم دادشيمعلم و م ر سابقةيدو متغميان ن، مدرسه در آموزش درس ووادد

 دار برقرار است. ادر مدرسه با عملکرد سواد وواددن رابطه معن

 ر سابقه و معلمانيمتغ

شتر باشد عملکرد يمعلمان ب ودمت يهاسالهر قدر ج دشان داد که: ير سابقه، دتايدر مورد متغ

ک عامل مهم ي در حکممعلمان ر سابقه يمتغدرسه باالتر است. آموزان در آن م سواد وواددن دادش

در توادد  يوود داردد م ياز تجارب آموزش يريگ که معلمان در بهره يدر عملکرد مدارس و دقش

 .(1552، کرول)موثر باشد  يريادگي -ياددهيند يدر فرآ يمدارس ييش کارآيس و افزايت تدريفيک
 سنواتنه گرچه سابقه و ين زميمز و پرلز در ايت يالملل نيب يها هافتيکه مطابق با شايان  کر است 

 ين سابقه صرفاً محدود به فزودياما ا ،ن رابطه داردآموز دادش يليمعلمان با عملکرد تحص يآموزش

نه يشياز پ يريگ ت و دحوه بهرهيفيکه فراتر از آن کبلست يات ديتجرب يودمت و مقدار کمّ يهاسال

 ،داردد ييسنوات ودمت باال کههستند  ين کننده دارد. چه بسا معلمادييدقش تعاست که  يآموزش

در کالس درس ده تنها دسطت به معلمان جوان و کم  يو اثربخش ييو کارآ يا اما از دظر تجربه حرفه

در کالس درس مواجه  يبا مشکالت جد يو فرسودگ يسطب وستگ هبلکه ب ،تردد سابقه داتوان

در زمينة ( 1552) ر و ورشافليگورته، گر که يالعاتج مطيبا دتا ستهمسو افتهين يا شودد. يم

 .ادد ادجام داده سابقه ودمتمعلمان از دظر  يکارآمد

تأثير تجربه و سابقه معلمان بر پيشرفت  ( با عنوان6005تنيک بودن و جان ون )دتايج پژوهش  

و سابقه معلمان با دگرش و باور دهد که اگر تجربه  آموزان دوره ابتدايي ديز دشان مي تحصيلي دادش

 يادگيري در کالس درس به طور -مثطت به شغل معلمي همراه باشد کيفيت فرآيند ياددهي

، هندريک و دوردکامپ (6002)، شاوتر (6002) هاتيه رايابد. اين يافته ها  افزايش مي چشمگيري

ترک است، مقوله کيفيت و در اين مطالعات مش آدچه .، تأييد کرده ادد(6007)و مشاوسون  (6005)

معلمان در ان با آموز دادشاز يک سو و ميزان تعامل کيفي  سابقهو تجربه چگودگي بهره گيري از 

 فضاي کالس درس از سوي ديگر است.

 ر اندازه و تراکم کالس درس سواد خواندنيمتغ

، ددار شاآموزان به طور معکوس معن که دقش آن در عملکرد سواد وواددن دادش يگرير ديمتغ

که هر  يا ست. به گودههاموزان هر کالس با عملکرد سواد وواددن آدآ زان تراکم دادشيم رابطه ميان

 يدهند و مدارس يبهتر از وود دشان مي عملکردشتر باشد، يکالس درس بآموزان  قدر تراکم دادش
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حاصل از مطالعات يافته هاي  تر است. نيز پاييعملکرد آن د ،است کمتر هاآد آموزان دادش شمارکه 

، موليس و )مارتين ديز همين موضوع را تاييد کرده است 6007و  6002، 55، 55ادواري تيمز

6007). 

ر اددازه يزان تأثيم ( که6006) تاث( و 6000) هاکسطيقات يتحقج ياز دتا يبا بخش ها هافتين يا

، همسو و با ادد دهقرار دا يمورد بررس يليتحصشرفت يپ يآموزان را برا ب دادشيکالس و ترک

دفر  20تا  15آموزان از  دادشکه عدة  يق زمادين تحقين سان که در ايبد .گر داهمسوستيد يبخش

و باالتر از  15تر از  نييپا عدهن ياکه  يدهد و زماد يمدشان  هادار با عملکرد آد امعناي است رابطه 

سوزان اِل دست آمده از تحقيقات  ي بهها هيافت شود. يدار برقرار دمامعناي رابطه است، دفر  20

و اددازه کالس  تراکم زمينةدر  دتايج تحقيقات دو دهه گذشتهآوري  گردتوجه به  با( 6005دورت )

ي يهاريزان آموزش را با چالش معلمان و بردامه ،محققان، انآموز دادشدرس و پيشرفت تحصيلي 

 در بروي از کشورها افزايش شمار ند کهده زيرا اين يافته ها دشان مي، سازد مواجه مي جديد

)کشورهاي ژاپن کره،  آموزان مرتط  است با پيشرفت تحصيلي دادش در کالس درس آموزان دادش

از  .(…شود )اددودزي، فيليپين، شيلي و  اين رابطه معکوس مي هاهنگ کنگ( و در بروي از کشور

ان با پيشرفت تحصيلي از آموز دادشسوي ديگر، رابطه تراکم کالس از دظر کيفيت ترکيب و تعامل 

بدين معني که در بروي از کشورها و با  .شود تطديل مي اکيزگيک رابطه وطي به يک رابطه زي

ان افزايش تراکم کالس تا حد مشخصي آموز دادشفردي  -توجه به بافت اجتماعي و مناسطات بين

 .(6000، و کارولين، ي)هاکسي ب ودش اين رابطه معکوس مي ،اما با افزايش بيشتر است،مثطت 

ن است که احتماالً يا رانيدر مدارس ا ن رابطه معکوسيا يهيل توجياز دال يکيد سر يبه دظر م

مناطق دور افتاده و  در که هستند يمدارس ، ازآموزان( دادش نيبا تراکم پاي)ت، يمدارس کم جمع

 يادساد يرويزات و ديهاز دظر امکادات و تج ول شده است يه تشکيچند پا يهامحروم و با کالس

قرار  يکه تراکم باال داردد عموماً در مناطق و مراکز شهر ياما مدارس ،و کمطود هستند ييدچار دارسا

و بروورداردد ماهرتر  يادساد يرويدو  بيشتر يدات آموزشن جهت از منابع و امکايداردد و از ا

تر  يبهتر و غن يطيو گو در شرا فتدر تعامل و گ يفرد -نيارتطاط ب يآموزان از دظر برقرار دادش

 .قرار داردد

 يهاييا با توادايتوان  آموزان هم دادش يههال گرويدد که تشکه ا، معلمان گزارش داديبه طور کل

ن يا يها هافتيچه از آد .(6007، نيمارت و سي)مول س وواددن دسطتاً دادر استيتدر يبرا اوتمتف
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توجه به  ،د استيمورد تأک ييژه دوره ابتدايبه و يکاربست در دظام آموزش يپژوهش برا

شت معلمان دگهدا مناسب يهااستيمعلمان و اتخا  س ةد و سازدديو تجربه مف يا حرفه يهاتيصالح

آموزان در کالس درس به  دادش ب و عدةينه ترکيحفظ تناسب بههمچنين و با سابقه و کارآمد 

 . تدر مدرسه اس يريادگيزادنده يمثطت و ادگ يهمراه فضا
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ررسی عوامل مؤثر بر فرایند آموزشی مدارس موفق: مطالعه چند مورد از مدارس ب
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 چکیده
در این مقاله فرایند آموزش در شرایط طبیعی کالس درس با تأکید بر رویکرد کیفیی میورد   

کننده در های شرکتقرار گرفته است. با توجه به میانگین کسب شده از سوی کالس توجه
مدرسه ناموفق  انتخیا    1مدرسه موفق و  4)پایه چهارم(  6002و تیمز  6002مطالعه پرلز 

ابزارهیای میورد   به کارگیری شیوه مطالعه چند موردی به صورت عمیق بررسی شدند. با و 
هیای معممیاد در رابطیه بیا     ررسیی اسیناد )شیامس دسیت نوشیته     از: ب بودند استفاده عبارت

آموزاد(، مصیاببه و مایاهده در شیرایط طبیعیی     های تحصیمی دانشآموزاد و پرونده دانش
بیه فعیاو و    به طیور عمیده  که در مدارس موفق، معمماد  دادها نااد کالس و مدرسه. یافته
-توجه به پیش سیازماد  از طریق آموزاد در یادگیری، عینی کردد آموزشدرگیر کردد دانش

هیای  شییوه  ادنید و ددر تیدری  اهمییت میی    ها وگفتن داسیتاد  انجام دادد آزمایش دهنده،
هیا در  هیا و پاسیخ   پرسش و پاسخ بود. گرچیه پرسیش   بحث و مبتنی بر بیاتر تدری  آنها

 نقیش معمید در   .نید چالش برانگیز نبودگاهی گرفتند و سطوح پایین بیطه شناختی قرار می
دهنیده متیییر بیود. امیا در مدرسیه      دهنده و انتقاومدارس موفق از راهنما به مدیر، آموزش

و دانش آموزاد بیاتر وقتها منفعس  دهنده اطالعات را داشتمعمد صرفاً نقش انتقاو ،ناموفق
-خود ارائه میپاسخها را  ،ردکرا طرح می ی کتا هاپرسش ،معمد در مدرسه ناموفق بودند.

نتیجه تحقیق باکی از آد . می شدندها و پاسخها آموزاد موظف به بفظ پرسششو دان داد
 آنهاماهیت دانش، انتظار  ثابت بودد و یا متییر بودد تفکر زیربنایی معمماد درباره است که، 
و خودکارآمدی معممیاد در  زه درونی انگی ،آموزاد، تجار  تحصیمی، پیاینه معممیاز دانش
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  مقدمه
یی گوناگود های تیمز و پرلز انجام گرفته است و متییرهاددی بر پایه دادهتاکنود تحقیقات متع

های آموزش و مدرسه، شیوهاقتصادی، خودپنداره تحصیمی، نگرش، ج–وضعیت اجتماعی نندما

اقتصادی –اند. نتایج بر نقش وضعیت اجتماعیقرار گرفتهمورد مطالعه  دلبستگی به مدرسه معمماد و

 ،6؛ آلکساندر، انتویزو و السود6002، 1سیرین ؛6004 )کیامنش، اندأکید کردهپیارفت تحصیمی ت در

 اقعی باشد یا نباشدکه ونظر از اینصرفن تأکید ای .(1192 عموی، و 1192 ،هزاوه مهدوی ؛6002

های برابر در ایجاد فرصت عاممی برایآموزش و پرورش را در بکد  گر کارکردااست.  کنندهامیدنا

اقتصادی -وضعیت اجتماعی ای را تجسد خواهید کرد که در آد افراد با چرخه جامعه بپذیرید؛

های تفاوت وه برخوردار جامعه خواهند داشت وکمتری نسبت به گرهای تحصیمی یین، موفقیتپا

که پذیرش فرضیه اند ( بیاد کرده6002) 1پارکر، هانا و تاپینگ اجتماعی ادامه خواهند یافت.

-میآموز معمد از دانش ترانتظار پایین کننده سببی تعیینعامم به مثابهاقتصادی -وضعیت اجتماعی

 آید.د و عممکرد یادگیری خود پایین میآموز از خوو از این طریق انتظار دانش شود

کند. به میاقتصادی را تعدیس -اثر متییر وضعیت اجتماعی  ،عممکرد مدارس به ویژه معمماد

ز وضعیت تر اآموزاد را مهدمعمماد از دانش( انتظارات 6000) 4ساندرز عنواد مثاو تاپینگ و

منزلة آمدی معمد به خودکار( بر نقش 6004) 2موراد و بارتچانن دانند. تصادی آنها میاق-اجتماعی

عالوه بر انتظارات معمد، بمایت  اند.اقتصادی تأکید کرده-اجتماعیمؤثرتر از وضعیت  یاممع

شود و این تعامس نیز بر  آموزاددانشآموزاد موجب تعامس معمد و شاز دان عاطفی و آموزشی معمد

 (.6008، 2شین، لی و کید)های تحصیمی آنها مؤثر است موفقیت ت وپیارف

پیارفت تحصیمی مبهد  ، درای تیمز و پرلز نقش فرایند آموزشهی مبتنی بر دادهدر مطالعات کمّ

محتوای  میاداین نتیجه دست یافت که  ( به1122) انگیز بوده است. یارمحمدیادبر پرسشو 

 ةم در پایه دوم و سوم راهنمایی با پیارفت تحصیمی رابطتدری  شده و تدری  ناده درس عمو

وم تأثیر ( نااد داد که متییر فرایند کالس درس بر عممکرد عم1192) وجود ندارد. سنگری ادارمعن

پیارفت ریاضی سهمی  درفرایند آموزش  که( نااد داد 1192عموی ) د.گذارمنفی و معنادار می

                                                           
1. Sirin 

2. Alexander, Entwisle & Olson  

3. Parker, Hannah & Topping 
4. Topping & Sanders 

5. Tschannen- Moran & Bar 

6. Shin, Lee & Kim 
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آموزاد ایند آموزش بر پیارفت ریاضی دانشفر بسیار ناچیز سهدبه ( 1192)مهدوی هزاوه  ندارد. 

 است. آد برای پسراد اشاره کرده معنادار منفی و اثر  ودختر چهارم دبستاد 

آموزاد  ممکرد تحصیمی و عممکرد ضعیف دانشهای مربوط به نقش فرایند آموزش بر عیافته

های یادگیری در کالس -فرایند یاددهیایراد در دو مطالعه پرلز و تیمز، تالش برای شناخت بهتر 

آموزاد پایه چهارم دبستاد در دو  ازد. عممکرد نامطمو  و ضعیف دانشس درس را ضروری می

های بیاد شده در سند چاد ز )ریاضی و عموم( در کنار هدفیمت )سواد خواندد( و آزمود پرلز

 سازد.تر میر بر آد را ضروریوزش و عوامس مؤثاهمیت پرداختن به کیفیت آم ،1404انداز ایراد 

های درس و نحوه یادگیری و بس مسئمه در کالسکه  است آد بودهدر این مطالعه قصد 

ز طریق مااهده مستقید و سایر های واقعی کالس را ادر محیط انگیز های یادگیری چالشفرصت

و آموزی دانش تیمز چه در بخش پرلز و هایشک پرسانامهبی بررسی و شناسایی کنید.ها روش

اما در زمینه فرایند  ،ندنکطالعات مهد و معتبری را فراهد میچه در بخش معمماد و مدرسه ا

های مااهده و مصاببه و همراه گیری از روشبهره .درسبه نظر نمیآموزش این اطالعات کافی 

بر تواند به صورت مستمر و طوالنی مدت، می شدد پژوهاگراد آموزشی با فرایند آموزش

ه تری از آنچه که در کالس و محیط آموزشی مدرسه بحت اندیای غمبه کند و چهره واقعیمصم

 .(1180)کیامنش،  ترسید و شناسایی کند ،پیونددوقوع می

ته است. عالوه در کاورهای دیگر، مطالعات کیفی متعددی در زمینه فرایند آموزش انجام گرف

نفر  12نظر محققاد جالب و قابس تأمس است. برای نمونه های این تحقیقات، زاویه بر اهمیت یافته

ا عامس کمیدی بر سطح عامس کیفیت تدری  ر  88( درمطالعات ویدیویی  تیمز 6001از محققاد )

آموزاد ژاپن در دانشکه   هند. مطالعات ویدیویی آنها نااد داداهآموزاد معرفی کردپیارفت دانش

 و کردندبیاتری را صرف بس مسائس ریاضی میداری وقت امقایسه با سایر کاورها به طور معن

مفاهید ریاضی را به طور  ،آموزاد کاورهای مورد مقایسهآموزاد همندی نیز بیاتر از دانش دانش

 4ویی یهای وید( با مقایسه فیمد6002) 1سانتاگاتا و باربیری .آموختند در زندگی واقعی می یکاربرد

حد آمریکا و ایتالیا به این نتیجه دست یافتند که الگوی فرهنگی خاصی کاور آلماد، ژاپن، ایاالت مت

در فرایند آموزش ریاضی در ایتالیا وجود دارد که آموزش ریاضی در این کاور را از سایر 

                                                           
1. Santagata & Barbieri 
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 4در  های معممی رااستراتژی (6002) 1سازد. آندروز و سایرزمطالعه متمایز میکاورهای مورد 

های پیش از: فعالیت ندهای مورد نظر آنها عبارت بودقرار دادند. مالککاور اروپایی مورد بررسی 

های پیش از یادگیری، توضیحات، ماارکت معمد در یادگیری، اکتااف، اصالح از یادگیری، تمرین

آموزاد در ها، باورها و ابساسات دانشها، ارزشیابی و سنجش، توجه به نگرشاشتباهات و بدفهمی

 بررسیدر  (6009) 6ولدراما -آموزاد. آگدالهای فردی دانشه تفاوتو توجه ب درس کالس

ادراک میاد معمماد ریاضی کممبیایی  نااد داد که میاد چگونگی شروع تدری  درس جبر در 

معمماد برای تیییر روش  مثبت معمماد از درس جبر و ادراک آنها از نحوه آموزش با نگرش

و سایرز  آندروز (،6009) ولدراما-آگدال ر تحقیقاتد آموزش، همبستگی مستقید وجود دارد.

مااهده و مصاببه عمیق فرایند آموزش را با ابزارهای ( 6002) سانتاگاتا و باربیری و (،6002)

-است و جنبه گوناگودهای این محققاد برای بررسی کیفیت آموزش ریاضی مالک اند.بررسی کرده

ده ای را بررسی کرهای فمسفی و زمینه( جنبه6009) ماولدرا -گیرد. آگدالی خاصی را در بر میها

اند ی رایج فرهنگی آموزش ریاضی داشته( سعی در توصیف الگو6002) است و سانتاگاتا و باربیری

. اندهای رواناناسانه نیز توجه نااد داده( عالوه بر فرایند آموزش به کنش6002) و آندروز و سایرز

 ،کندبررسی کیفیت تدری  را نمایاد می متفاوتهای اینکه جنبه این تحقیقات عالوه برمطالعه 

 کااند.  تحقیقات را در کاورماد به رخ می جای خالی این گونه

تواد در آد وضعیت آموزشی کاورماد را به ای است که مینتایج مطالعات تیمز و پرلز آیینه

ای برد و این امر باید مقدمهپیش نمیآیینه به تنهایی کاری از وضوح دید. هر چند نگریستن در این 

ند رسد قبس از تصمید برای تیییر، نیازمقدام و ارزشیابی مجدد. به نظر میباشد برای تیییر، اصالح، ا

های بهبود نظام های درس باشید. یکی از راهدر کالس شناخت همه جانبه الگوهای آموزشی

گذرد. در این تحقیق، نقش معمد س چه میهای دراست که در کالس پرسش، پاسخ به این آموزشی

اصمی  پرسش آموزاد بررسی شده است.اقتصادی دانش-نترو وضعیت اجتماعیو مدرسه پ  از ک

فرایند آموزش عموم، ریاضی  ست که:ا این شود، پرداختهبه آد در این مقاله  سعی شده پژوهش که

 ؟و فارسی در مدارس موفق و ناموفق چگونه است
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 پژوهشروش 

با  6002و تیمز  6002های پرلز کننده در مطالعههای شرکتدبستاد از دبستاد 2ر این پژوهش د

س ند. جامعه آماری این تحقیق مداراشده بررسیبه طور عمیق استفاده از شیوه مطالعه چند موردی 

های اددر تهراد و شهرست 6002تیمز  و 6002پرلز  آزمود کننده دردولتی پایه چهارم ابتدایی شرکت

 14های تهراد در تهراد و شهرستاد زلکننده در پرمدرسه دولتی شرکت 62ز ا .بوده استتهراد 

مدرسه  68همچنین از دخترانه بوده است.  مدرسه شاهد 1مدرسه دخترانه و  16مدرسه پسرانه و 

 دخترانه مدرسه 11مدرسه پسرانه،  12، های تهرادکننده در تیمز در تهراد و شهرستادشرکت دولتی

در مطالعات ذکر  آموزاد هر کالسست. با توجه به معدو عممکرد دانشا بوده مدرسه مختمط 1و 

با توجه به  .نداهشد ماخصهای برتر درصد از مدارس با رتبه 10 و بندی، کمیه مدارس رتبهشده

 10اقتصادی متوسط و ضعیف در گروه -اجتماعی وضعیت وجود بامدارسی که اهداف پژوهش، 

مدیر و اولویت انتخا  با مدارسی بود که  .انتخا  شدند برای بررسی، درصد باال قرار گرفته بودند

مدرسه با  4. هنوز در هماد مدرسه به کار اشتیاو داشته باشند معمد زماد اجرای آزمود پرلز و تیمز،

دی هدف در تحقیق چند مور»ه با در نظر گرفتن این موضوع ک ،های فوق انتخا  شدندویژگی

عالوه  .(20.ص یادترجمه اعرابی و پارسای ،1191)ین،« ست.بمکه تکرار تحقیق ا ،گیری نیستنمونه

نیز ین( یدرصد پا 10ین )یمند بودید که مدارسی را با عممکرد پابا عممکرد باال، عالقه یبر مدارس

به شرایط انتخا ، فقط با توجه  د.را با هد مقایسه کر مطالعه کنید تا بتواد مدارس موفق و ناموفق

آزمود  های انتخا  شده درکالسآموزاد میانگین نمرات دانش یک مدرسه ناموفق انتخا  شد.

 ، ذکر شده است.1در جدوو شماره تیمز و پرلز 
 های )مدرسه( منتخب در آزمون تیمز و پرلزآموزان کالسمتوسط نمرات دانش .1 شماره جدول

 مدارس منتخب

 

 متوسط نمرات

 1کد

، 16)منطقه 

 هفده شهریور(

 6کد

 ،12)منطقه 

 آباد(نازی

 1کد

 ،12)منطقه 

 آباد(عمی

 :  ناموفق4کد

، 12)منطقه

 مایریه(

 2کد

، 2)منطقه 

 بصارک(

 - - - 421 488 آموزاد در آزمود تیمزمتوسط عممکرد ریاضی دانش

 - - - 210 241 آموزاد در آزمود تیمزمتوسط عممکرد عموم  دانش

 492 412 496 - - آموزاد در آزمود پرلزمکرد خواندد دانشمتوسط عم

)شامس  ها از طریق مااهده، مصاببه عمیق، ضبط ویدیویی و بررسی اسنادآوری دادهگرد

اد، آموزهای دانشهای درسی همراه با دست نوشتهآموزاد، کتا  های امتحانی دانش برگ

در واقع انجام شد.  آموزاد(های تحصیمی دانشهآموزاد و پروندهای یادداشت روزانه دانش دفترچه
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های مااهده فرایند آموزش در آغاز فعالیت. شدبا استفاده از منابع متنوع، همگرا بودد آنها بررسی 

ه مااهده ببرای د آناد هماهنگی الزم ایگر آموزش الزم داده شد و ممااهدهنفر  1در کالس، به 

ها، درج تمام تعامالت در و تنها مالک ثبت مااهده بود بندیفاقد مقوله، مااهدهوجود آمد. 

 ها و پیاده کردد آنهاو مصاببهها ی اکثر مااهدهضبط ویدیویگیری از وابدهای زمانی بود. با بهره

رسانده گراد به بداقس گراد و مصاببهگیری مااهدهامکاد قضاوت و سو شدروی کاغذ، سعی 

که در مااهده و مصاببه مداخمه مستقید نداشتند،  هشافراد متخصص در بوزه پژو. از شود

. زمانی به نمایندهای تحقیق را مطالعه کنند و نکات مبهد را شناسایی خواسته شد که گزارش

)در هر مدرسه به  کردمیجنبه تکرار پیدا  های مااهده و مصاببهیافتهکه  شده میمااهده پایاد داد

سازماد نیافته به مصاببه  در آغاز به طور .ر درس انجام شد(طور میانگین، ده جمسه مااهده از ه

، مصاببه را به های معمماد پرداختید و پ  از گذشت چند جمسه مااهدههها، تجربدر مورد نگرش

به عنواد ) بندی شده در اختیار فرد متخصص دیگریتر پیش بردید. محتوای کدطور سازماد یافته

ها ماخص شود. ها و مصاببهبندی مااهدههمسانی و توافق در مقوله ا میزادارزیا ( قرار گرفت ت

فق که در این پژوهش سعی شد الگوهای ماترک مدارس موذکر این نکته نیز ضرورت دارد 

های منحصر به فرد و متمایز هر کالس و مدرسه را ویژگیتواد شناسایی شوند، با این باو نمی

، تعمید های کیفی، هدف این پژوهشهای خاص پژوهشه ویژگیانکار کرد. عالوه بر آد با توجه ب

ی یا همه است اگر همه تربیت معمد و ضمن خدمتمراکز  نتایج تحقیق نیست و هدف اصمی آد

فهد چگونگی اصمی پژوهش که در این مقاله به روشنی پاسخ داده شده  است باید بنویسی سواو

 فرایند آموزش است.

 پژوهشهای یافته

های مورد های شخصی معمماد کالسهای پژوهش پرداخته شود، ویژگیکه به یافتهدقبس از آ

 ارائه شده است. 6مطالعه شناسایی و در جدوو شماره 
 1مشخصات معلمان .3 شماره جدول

های ویژگی
 معمماد

 1مدرسه کد
 )پسرانه(

 2مدرسه کد )پسرانه( 4مدرسه کد )دخترانه( 1مدرسه کد )دخترانه( 6مدرسه کد
 پسرانه()

 46 42 42 40 18 سن
 زد مرد زد زد زد جنسیت
 دیپمد فوق دیپمد )تربیت معمد( فوق دیپمد )تربیت معمد( فوق لیسان  )عموم تربیتی( دیپمد داناسرا تحصیالت

                                                           
 ت.به منظور رعایت اخالق علمی و محفوظ ماندن نام مدارس و معلمان، از شماره برای مشخص کردن مدارس و معلمان استفاده شده اس . 1
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 در مدارس موفق و ناموفق چگونه است؟علوم  فرایند آموزش  اول پژوهش: پرسش 

گر )یک روز که مااهدهشود آزمایاگاه انجام می همیاه درآموزش عموم  1شماره  در مدرسه

آموزاد شش گوسفند را برای تدری  درس به مدرسه رفته بود، یکی از دانش بدود اطالع قبمی

درس جدید را مااهده آموزاد فیمد مربوط به وزش، دانشقبس از آغاز آم .دستگاه تنف  آورده بود(

 ،یفردی با تحصیالت لیسان  عموم آزمایاگاهمایاگاه عموم نسبتاً مجهز است و . آزنمودند

تدری  معمد با یک یا چند  .عهده دارد رکز سمعی و بصری را برمسئولیت آزمایاگاه، کتابخانه و م

کند های متعددی مطرح میپرسشمعمد  ،هنگام تدری شود. مرتبط با درس جدید آغاز می پرسش

-دانش. کالس عموم پر از شور و هیجاد است. پرسندیم های بسیارپرساآموزاد نیز از او دانش و

هنگامی که معمد درس را  اما ،سراپا گوش هستند آزمایشدادد و انجام  آموزاد هنگام مااهده فیمد

 .(18)سند  آموزاد به آنها تذکر دهدست چندین بار برای جمب توجه دانشدهد، ناچار اتوضیح می

ای، جای چند گزینه متفاوتهای شیوه باهایی پرسشآموزاد باید دانش پ  از توضیحات معمد

و مدنی و  ا، جیرافیعموم، ریاضی، تاریخ هایپرسش، جعبه 1کالس طرح کنند.  خالی و تاریحی

نیست و در  1آزمایش فقط منحصر به کالس دادد و دیدد فیمد و انجام  پرسشطرح فارسی دارد. 

به ارائه اطالعات و  1معمد  .(121و  62 سنادا) های دیگر مدرسه نیز این امر رایج استتمام کالس

 نیز از دانش یهایسواوبیطه شناختی، دانش( و اگرچه ) دهدنش فراتر از کتا  بسیار اهمیت میدا

عمدتاً نقش انتقاو دانش را  اوکاد. انگیز نمیهای چالشآموزاد را به بحثپرسد، دانشآموزاد می

یق معمد، که دانش عموم از طر معتقد است و  دارد از طریق آموزش و مدیریت کالس بر عهده

هستند، معمد وظیفه دارد آد را شود. چود مفاهید ثابت آموز آموخته میکتا  یا آزمایش به دانش

به نظر من »این مطمب نقس مستقید گفته معمد است:  .آموزاد انتقاو دهدکد و کاست به دانشبی

-شکه معمد باید سعی کند آنها را درست و دقیق به دان دانش و عمد ثابتی هستند ،ریاضی و عموم

خصوصاً   .گیرند... زش ببینند مثس هد یاد میمواگر درست آ آموزاددانشآموزاد منتقس کنه ...

باید خیمی خو  یاد بگیرد...  آموزاددانش... اینا رو شهدوره ابتدایی تدری  میکه در  مطالبی

. چهارم یک کالس پایه است...در مورد بنویسید وندشمیهای بعد دچار ماکس وگرنه در ساو

باید عین همونو یاد بگیرد. اما در بعضی موارد هد  آموزاددانشبعضی از مواردش ثابت هست و 

  (.162و  2اسناد« )تونه اینطور نباشه...می

 :1هایی از فرایند آموزش عموم در کالس نمونه
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 ست خاند معمد هیجاد زده هستند و دوست دارند از دیدد کوالژ معده در د آموزاد)دانش

افش این گنجایاش تقریباً دو لیتره. ببینید این کجه و اطر آموزاد دانش» را لم  کنند(. معمد:آد 

 (142و  18 اسناد) «تونه بگه؟ایه؟ کی میایه. چرا ماهیچهبالت ماهیچه

 همه یه  آموزاددانش …به من بگین که اعضای دستگاه تنفسی به ترتیب چی بود؟» :معمد

ش گوسفند که در باو باد کردد از روی شُ). دیدید قفسه سینه چقدر باز شد؟ نف  عمیق بکاین..

کنید شما د ولی االد دقت کنید وقتی باد میها افتاده هستنها خالیه، ایناین ششکه است( تا وقتی 

شه خارج میکه گید دم، وقتی میبهش  شه،ها میوقتی هوا وارد شش آموزاددانششین... متوجه می

-دانشها را ببینید... دهید تا نایژکباال برش می ش گوسفند(...با توجه به شُ) .گید بازدم..بهش می

 آموزاد..کی بریونی اصفهاد را خورده...)دانششه .ن شش گاهی در غذای ما استفاده میای آموزاد

-موزاد، نای، نایژه، نایژک و کیسهآهای دانشگروهبرای  معمد بسیار کنجکاو و هیجاد زده هستند(...

 .(149و  60 اسناد) .«دهدهای هوای شش گوسفند را نااد می

سش و و گاهی از طریق پر کنداستفاده می های گروهیروش کنفران  گاهی از : معمد3 کالس

کند. ز میآغا پرسشمعموالً تدری  عموم را با یک یا چند  دهد.پاسخ مطالب درس را آموزش می

های بیاتر آزمایشای برای تدری  مطالب جدید هستند. دهندهمعموالً پیش سازماد هاپرسشاین 

قبالً پیش مطالعه داشته باشند.  آموزاد موظف هستند کهدانش شود.کتا  در کالس انجام می

معمد که  رای ای از درسکنند خالصهسعی میآموزاد ها باکی از این است که اکثر دانشمااهده

معمد  آموز،در بین توضیحات دانش .(91و  96 )اسناد است را توضیح دهندهنوز تدری  نکرده 

ارائه  کردد برای تکمیس او ؛کندپرسد و کالس را دچار چالش میچرایی بعضی از مطالب را می

سی نویب کمیدی را روی تابمو کالس خالصهآموزاد مطالس جدید با اشاره به توضیحات دانشدر

 همچنین در کند.طرح می پرسشآموزاد کمک دانش هبو  پردازدبه توضیح درس میکند و می

اویق و بازخورد معمد از ت ،آموزاددانش از سویفرایند پرسش و پاسخ و ارائه خالصه درس جدید 

د که تا اطمیناد باصس کن پرسدمی هاییپرسش سپ . کندآموزاد استفاده میو رفع اشکاو دانش

 اند.فرا گرفته به خوبی درس جدید را  آموزادنشدا

ها، ، کسب واقعیت، محور یادگیری عموم6های صورت گرفته از کالس با توجه به مااهده 

آموزاد با شور شود و بیاتر دانشبه چالش کایده می مداممفاهید است. فرایند آموزش و  هامهارت

های آد و دانش و واقعیت دهدایی را معمد انجام مینهبندی جمع. گیرندپی میها را و هیجاد بحث
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کننده ابتدای آموزش نقش راهنما و تسهیسدهد. به عبارتی دیگر معمد در آموزاد انتقاو میرا به دانش

وزاد نیز در  آمدهنده. به همین دلیس نقش دانشر پایاد تدری ، نقش مدیر و آموزشرا دارد و د

کننده فعاو تیییر در پایاد فرایند آموزش به دریافتگر و عاو و تفسیرفدهنده، ابتدای کالس، توضیح

های یادگیری درگیر کرد. آموزاد را در فعالیتد کالس اعتقاد دارد که باید دانشیابد. معممی

د در طبقه دانش و فهمیدد بیطه شناختی نشوهایی که در این کالس مطرح میو پاسخ هاپرسش

به این شرح  6ای از مصاببه با معمد کند. نمونهبسیار استفاده می« چرا» ةواژ گیرند. معمد ازجای می

درکی ازش ندارد؟...به  آموزاددانششه عوض می پرسششکس  که گد چرا وقتیمی..من .»است: 

 .(166و  1 اسناد) «...باید بازی باه آموزاددانشبا ذهن  .خاطر اینه که با ذهناود بازی ناده

 : 6ز فرایند آموزش عموم در کالس هایی انمونه

  :ا پیش مطالعه داشتند؟ببیند کی»معمد » 

هد جموش ..عیبی نداره کتابش بگه، باشه؟ هر کی یه مطمبی بگه.پ  هر کی یه مطمبی »معمد: 

ر چیز که کد آوردی دوستات . )خطا  به مبینا( بفظ نکن یاد بگیر، بگو هباز باشه اشکالی نداره..

 (.96د )سن «گن.بهت می

 :رسه؟د که خود به تمام بدد ما میدونیاز کجا می» معمد» 

  «از طریق رگ» :آموز داوطمبدانش

 «بینیدرگ رو که نمی» :معمد

 «.از طریق آزمایش» :آموز داوطمبدانش

افتند و سعی در ها به چالش می....)بچهه دکتر بگید که خود دارید یا نه؟یعنی ب» :معمد

 «دهند، از طریق نبض، میکروسکو ، تنف ، رگ دست...(ر یک پاسخی میپاسخگویی هستند و ه

 .(21)سند 

به شیوه سخنرانی و به ارائه درس جدید تدری  عموم،  برای، معمد این کالس  :0 کالس

صاویر کتا  به سخناد معمد گوش ا توجه به تب آموزاددانشپردازد. هنگام تدری  توضیح دادد می

هنگام  درد فرایند آموزش در این کالس مربوط به قسمت سخنرانی است. دهند. بیاترین زمامی

-ها در کالس انجام میبعضی از آزمایشپرسد. می پرسشآموزاد تدری  گاهی اوقات از دانش

آموزاد به در پایاد یکی از دانشو  پرسدآموزاد میاز دانش پرسشد. پ  از پایاد تدری ، چند نشو

آزمایاگاه ندارید. ولی » کند: ها چنین بیاد میمعمد در یکی از مصاببه پردازد.ن میروخوانی مت



 111فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 

 

 

03 

دم. عموم چهارم من معموالً عموم را خودم درس می ..دید.ها را توی کالس انجام مییشزماآبیاتر

که  .. عموم به نظر من عممیهه توی راهنمایی ماکس ندارد.خو  یاد بگیرد دیگ آموزاددانشرا اگه 

.ریاضی و فارسی …اونو درست بفهمن آموزاددانشید همه شه. باآزمایش فهمیده می با تجربه و

سن بستگی به ذوق و نویمطمبی می آموزاددانشطور...باال در زمینه فارسی زمانی که هد همین

طور ولی در مورد ریاضی و عموم این ،د از مسائس فرق داشته باشهوتونه درکااستعدادشود می

د از عموم و ریاضی رشد پیدا نکرده که دانش واونقدر درکا آموزاددانشابتدایی  هدورنیست. در 

ابتدایی مهمه. من به خاطر دوره  د ساخته باه. ... روش تدری  معمد دروریاضی و عموم در ذهنا

بعضی  آموزاددانشدر زمینه عموم هستد. البته موقع پرسش از  آموزاددانشهمین مخالف کنفران  

 آموزاددانشکه درس تموم شد از پرسد....همیاه بعد از اینمی پرسشصورت گروهی  ها بهوقت

 .(162 و 4اسناد) ...«نداهپرسد که مطمئن باد درس را گرفتمی پرسشچند تا 

های آموزاد؛ معمد نقش اصمی را در انتقاو مفاهید و واقعیتبا توجه به اظهارات معمد و دانش

کننده هستند و معمد معتقد است که مفاهید عموم باید نزد موزاد دریافتآ عموم بر عهده دارد. دانش

 آموزاد ثابت و یکساد یاد گرفته شود. دانش تمام

توضیحات  .پردازدمیعموم ای، به توضیح درس دهندهبدود هیچ پیش سازمادمعمد  :1 کالس

تکرار  ها رابعضی از قسمت خواهد کهآموزاد میاز دانش .های کتا  هستندکامالً بر اساس نوشته

ترهای خود را آموزاد دفاند و سپ  همه دانشخوآموزاد از روی متن کتا  میکنند. یکی از دانش

وید و پاسخ آنها را روی تابمو گهای مربوط به درس را میپرسشآورند. معمد از کیفااد بیرود می

آنچه در فرایند آموزش  شوند.یها مآموزاد مایوو نوشتن پرسش و پاسخنویسد. همه  دانشمی

آموزاد یک افتد دانشکند، تکرار مطالب است. گاهی اتفاق میعموم این کالس بیاتر خودنمایی می

. کندمد نقش مدیر و راهنما را ایفا می. معکننده کتا  چهار یا پنج بار تکرار میتعریف را مانند جمم

زنند، اما بسیار دیده شده است که مایوو میکالس کمتر نظد کالس را به هد  موزاد اینآدانش

معمد   ،هستند. هنگام تدری  های میز، تکاد دادد پاها و...خط خطی کردد روی میز، کندد چو 

آموزاد انتهای کالس ماارکت کمی در گفتن و دانش اغمبپرسد و می پرسشآموزاد از کس دانش

آموزاد این کالس نقش افتد. دانشاتفاق می اهدرس ةها دارند. این نوع تکرار در همتکرار پاسخ

های پرسشگیرد. معمد ری از طریق تکرار مطالب صورت میو یادگی کننده منفعس را دارنددریافت

ند هست آموزاد موظف نویسد و دانشمی پرسشهر  ها را جمونویسد. جوا تخته می رویدرس را 
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است  دلیسها به این البته این. این مطالب را بخوانندشود که آنها یادداشت بردارند. تأکید می از روی

تونن نمره بگیرد. اینا توی ها رو به اینا ندید نمیها و جوا پرسشاگه »که معمد اعتقاد دارد که: 

 14 اسناد) « ...مجبورید اینطوری بهاود کمک کنید ما و خونه کسی رو ندارد که بهاود کمک کنه

 .(126و 

شود. نحوه تدری  معمد در درس کالس در بیاط مدرسه تاکیس می قاتگاهی او :3 کالس

باشد استفاده است و اگر الزم خ است. آزمایاگاه مدرسه عمالً بیعموم بیاتر مبتنی بر پرسش و پاس

موزش عینی مطالب پذیرد. معمد بر آبیاط دبستاد انجام میدریا  آزمایای انجام شود سر کالس

ها و مفاهید عموم است. ها، مهارتیادگیری در این کالس کسب واقعیتکند. محور بسیار تأکید می

د. او آموزاد را به تفکر وادارند دانشکسعی می ،آزمایشدادد معمد با شیوه پرسش و پاسخ و انجام 

آموزش فعاو هستند.  آموزاد در فراینده و گاهی نقش راهنما دارد و دانشدهندگاهی نقش آموزش

به طور یکساد و یک  آموزاددانش ةریاضی و فارسی ثابته هم مفاهید عموم و» که کندمعمد بیاد می

طوری نیست که هر کی هرجور بخواد بتونه برداشت کنه. وظیفه معمد شکس باید اونو یاد بگیرد. این

همچنین . (168و  9 اسناد) ...«آموزاددانشته باشه روی یادگیری درست هد اینه که نظارت داش

-به دانش به طور ممموس و عینیرا باید درس عموم به ویژه مفاهید مفاهید  کهاد دارد معمد اعتق

را بردم مزار شهدای...یک اردوی  آموزاددانشمثالً درس ما عمف هرز بود. ».... :آموزاد آموزش داد

ز ع عمف هرمه و کدوم عمف هرز...ما تونستید بیست نوببینین کدوم گُ آموزاددانشیک ساعته. گفتد 

 9)اسناد شماره  .«یده شده..گفتن خاند توی کتابمود فقط یه نوع عمف هرز کارا پیدا کنید. اونا می

 . (168و 

 :2فرایند آموزش عموم در کالس  ی ازانمونه

کند. روی زمین، یک طرف جمع میوار را در بیاط مدرسه، دور هد دایره  آموزاددانش معمد)

 )شده است. خاک نرم و یک طرف خاک سفت آماده

  :یا جنگس  دهدمیکند بگید باد بیاباد را بیاتر تیییر باال با توجه به آزمایای که می»معمد

نگاه کنید ( »ریزدی زمین ریخته شده آ  میهایی که روکه با دستش روی خاکپ  از این)« را؟

 «میاه؟ به جا کدام خاک زودتر جا

 «کنه؟چرا بیاباد بیاتر تیییر می»معمد: 

 «که درخت نداره.برای این»ار: مهی
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 «بیاباد چود خاکش نرم تره. چود درخت نداره.»کریمی: 

 «تر باه؟شه خاک جنگس سفتچی باعث می»معمد: 

 .(111اسناد«. )ریاه گیاهاد.»آموزاد: دانشیکی از 

  ریاضی در مدارس موفق و ناموفق چگونه است؟ فرایند آموزش دوم پژوهش:پرسش 

کند. با درس جدید آغاز می مرتبط پرسشرا با ذکر یک یا چند ریاضی  ری تد معمد، :1 کالس

پردازد. به عنواد بندی شده است، به تدری  میکه برای هر درس طبقه هایی شکسبا استفاده از  او

کند. های بریده شده که بر تخته چسبانده است استفاده میمثاو برای درس مسابت، معمد از شکس

، کندصحبت می آموزاد دانشمحاسبه مسابت با اشکاو نامنظد با  مورد شیوة بعد از اینکه در

ها و مسائس طرح شده کنند. تمریندرباره مسابت اشکاو نامنظد بس میچند تمرین آموزاد دانش

که -مسائس شوند. پ  از بس در زندگی روزانه مطرح می یدر بسیاری از مواقع به صورت کاربرد

نوبت به  -شوندی بیاد میها نیز به صورت شفاهشوند و راه بسمطرح می بیاتر به صورت شفاهی

کند معمد قبس از نوشتن مرابس بس مسئمه، سعی می .رسدآموزاد میاز سوی دانش پرسشطرح 

های گفتاری آموزاد با پاسخآموزاد بپرسد. دانشآد را به طور شفاهی از دانش های بسراهمسئمه و 

کنند و بس مسئمه را بیاد میی هاروشیافتن پاسخ صحیح باشند،  در پیکه این ، بیاتر ازمسائسبه 

اند. آموزاد درس جدید را فهمیدهشود که دانشمطمئن می گوناگودهای در واقع با بس مثاو

الگو از چند مثاو یا  گزیند، به صورت یافتن یکای که معمد برای بس مسائس بر میهمچنین شیوه

کند که ی مسائمی مطرح میگاه .شناختی فهمیدد، خرده طبقه استنباط کردد( بیطهمورد است )

رو نبوده است )بیطه شناختی به کار بستن، خرده طبقه مورد استفاده هآموز با آنها روبتاکنود دانش

تری هایی که جنبه کاربردی بیا، به مسئمهآموزاد نیزدانشپرسش از سوی در طرح . قرار دادد(

فقط انتقاو دانش نیست. او سعی نقش معمد در کالس ریاضی  .دهد، بیاتر اهمیت میداشته باشند

ها و آموزاد به کسب واقعیتمند است دانشآموزاد را به چالش بکاد. عالقهکند یادگیری دانشمی

از سوی خالقانه  هایپرسشهای نو و  طرح مسئمه معمد مفاهید و راهبردهای بس مسئمه بپردازند.

د در ساعت ریاضی این آموزاتر دانشتواد گفت بیادر کس می ند.کتاویق میرا وزاد، آمدانش

 کننده فعاو دانش ریاضی هستند. کالس دریافت

 : 1هایی از  فرایند آموزش ریاضی در کالس نمونه
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 :اید. باال د مسابت اشکاو منظد را یاد گرفتهگوش کنید شما پیدا کرد آموزاددانش» معمد

ممکنه ما  آموزاددانشدید. .... و نظمش میآیید که به شما میدد منظد نباشه. میکنه شکمی ببینید مم

ای به شما بدید. بیایید فرض کنید این یک دیواره و دو تا پنجره به شکس این شکس را جور دیگه

جا نهاش بسا  کند. ایخوام مسابت دیوار رو بدود پنجرهمن می .مربع داره. باال همه نگاه کنید

یند چه جوری باید اینو متر، بب 6در متر  6 های ما هر کدوممتر و پنجره 2جا متر باشه و این 10اگه 

 «؟.بسا  کنید

شه متره. می 6. مثالً یک ضمع پنجره کنیدها رو بسا  میاوو مسابت یکی از پنجره» صالحی:

 «6ضربدر  6

 «؟6ضربدر  6: چرا گفتی»معمد: 

 «بعهچود شکمش مر»صالحی : 

 «تا پنجره های ما عین همه. 6متر مربع. باال  4»«... شکمش مربعه. آفرین» معمد:

 «می کنید. 6رو ضر  در  4خاند » صالحی:

 «متر مربع. باال مسابتِ؟ 9های ما شد پ  مسابت پنجره کنید.آفرین. دو برابرش می» معمد:

 «.10ضربدر  2کنید. مسابت دیوار رو بسا  می» صالحی:

ها مسابت پنجره و 20شه که می کنیدآیید مسابت کس دیوار را بسا  میآفرین. می» معمد:

متر مربع. ... )معمد شکس را  46مونه؟ کنید. چقدر میشده بود هات متر مربع ازش کد می هد که

 نویسد(.کاد و سپ  مرابس انجام بس مسئمه را پای تخته میدر پای تخته می

 «.ات را بگوسئمهمعصومی باال تو م» معمد:

متر  66متر عرض و  16ها آگهی زده شده که یک میازه با متراژ در روزنامه نیازمندی» معصومی:

میمیود  1رسد. مسابت این میازه را به دست بیارید. اگه قیمت میازه متری طوو به فروش می

 «باشه، قیمت کس میازه چقدره؟

و  61 اسناد) «را چه جوری به دست بیارید؟ میازهمعین بگو چه کار کنید؟ قیمت کس »معمد: 

148). 

آموزاد نیز در تمام پرسش و پاسخ است و دانش صورتبه  ،روش تدری  معمد :3 کالس

خواهد که آموز میموزش درس جدید، معمد از چند دانشمرابس تدری  فعاو هستند. پ  از آ

د که به مسئمه پاسخ دهند. طرح این خواه آموز دیگر نیز میای را طرح کنند و از چند دانشمسئمه
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-که انتقاو مهارتها و واقعیت. یادگیری ریاضی، بیاتر از آدگیردمسائس به صورت گفتاری انجام می

آموزاد این کالس بعد از تدری  دانش ست.ا های دانش ریاضی باشد، تمرین استفاده از راهبردها

پرسند. به آموزاد بعک  آد را از دانشو سپ  کنند ید یک مسئمه را در ذهن خود بس معمد با

افتد. با این باو آوردد عدد مجهوو بسیار اتفاق می عبارت دیگر در این کالس تمرین به دست

که سازنده فعاو دهد، بیاتر از آن عمد به آنها میآموزاد، به عمت اطالعات اولیه و اساسی که مدانش

هد مانند کالس عموم معمد یادگیری آنها را به کننده فعاو هستند. در این کالس باشند، دریافت

همیدد بیاتر در طبقه ف شوندطرح میهایی که در فرایند آموزش و پاسخ هاپرسش .کادچالش می

رس نیز مانند درس عموم د. معمد در این دنگیر)خرده طبقه استنباط و الگویابی( و کاربستن جای می

یکی از یابد. او در و به تناو  نقش او تیییر میا دارد راهنما رو  الگو دهندهدهنده، نقش آموزش

گره ...چود معمد یه بازیی استاالد اگه بپرسی روشد چیه؟ میگد تمفیق»  گوید:چنین می هامصاببه

من از دلیس العمس خاص نسبت به اود شرایط داشته باشه. به همین که توی هر شرایط باید یه عک 

.... تونه بسازهیمهر ک   راای ، عموم و هر دانش دیگهند....ریاضیکهای مختمف استفاده میشیوه

 از سویشه و هد ه. هد از محیط اصوو اولیه کسب میاصوو اینا همه ثابته. اما فهمیدنش مرز ندار

آموز و میزاد فهد و تسمط معمد و دانش اینا بستگی به ابتکارشه... مفاهیمش ساخته میکه هر ک  

 .(164و  1شماره )اسناد  «داره...

 :6ای از فرایند آموزش ریاضی معمد نمونه

  خو  برگردید عقب ببینید که از چیزهایی که قبالً یادگرفتید هنوز یادتود مونده : »6معمد

 «یا نه؟

 «،...6کنید میاه می 10رو منهای  16، 16کنید میاه می 6ر رو تقسید ب 64خاند ما » زینب:

 «....6نید میاه کمی 10رو منهای  16»عمد: م

 «اش؟میاه چی 6اش؟ یه لحظه،شه چیمی 6.....بعد باال »عمد: م

 «یاد.خاند طولش، ولی درست در نمی: »زینب

 .«یاد؟چرا درست در نمی»عمد: م

 .«خاند چود طوو باید بزرگتر از عرض باشه: »زینب

 (90)سند  «..باریک اهلل،.»عمد: م

 طوو آد،......تطیس که خاند کیکی دارید به شکس مس: »محمدی» 
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 «عک  رعک ،....ب رب: »هابعضی از بچه

 «عکسش کن. رعک  مسابت باید طرح کنی، بمش کن اوو تو ذهنت بعد، بعد ب رب»عمد: م

 .(90)سند 

مورد درس جدید توضیحاتی ارائه های گذشته، در پ  از مروری بر درس معمد: 0کالس 

شفاهی از هاست. بعد از پایاد توضیحات معمد، به طور دهد. بیاترین تأکید او بر بفظ فرموو می

ند. هنگام پاسخ به نکو چالش ایجاد نمی ندستها ساده هپرسشپرسد. می پرسشآموزاد دانش

آموزاد مایوو پاسخ دادد به در پایاد کالس دانشست. ا هاتأکید معمد باز بر بفظ فرموو هاپرسش

کند. یادگیری ریاضی در موزاد نظارت میآتمرین دانششوند و معمد بر بس کتا  می یاهپرسش

افتد. هر انش ریاضی از طریق معمد اتفاق میهای دها و مهارتاین کالس به صورت انتقاو واقعیت

وزاد داوطمب هستند. بعضی آمکند، اما مخاطب او دانشمی پرسشآموزاد نیز چند که معمد از دانش

کننده منفعس هستند و هیچ ننده فعاو و بعضی از آنها دریافتکفتآموزاد در این کالس دریااز دانش

شود که می سببها معمد ندارند. تأکید معمد بر بفظ فرموو هایپرسشماارکتی در پاسخگویی به 

 ادگیریااد مبتنی بر بافظه باشد.آموزاد بیاتر یک یادآورنده، باشند و یدانش

 :1 موزش ریاضی در کالسآای از فرایند نمونه

  :گید یک ضمع ضربدرِ؟پ  برای مسابت مربع می»معمد» 

 «خودش.»آموزاد: بعضی از دانش

 «.رهپ  این یادتود نمی»معمد: 

 «گید یک ضمع ضربدر؟حیط اشتباه نگیرید، برای محیط میبا م»معمد: 

 « چهار.: »آموزاددانشمعمد و یکی از 

 «گید یک ضمع ضربدر؟ولی برای مسابتش می»معمد: 

کند که ند و یک مسئمه طرح میکمیه همین ترتیب معمد مسابت مستطیس را نیز تدری  ب

 دهند.به آد پاسخ میآموزاد دانش

 «عک  عرض ضربدر؟ه گید طوو ضربدر عرض، یا بآفرین پ  می»معمد: 

 .(29)سند  «طوو» :و معمد آموزاددانشیکی از 

 ،آموزاد هنگام تدری کند. دانشری  میبه شیوه پرسش و پاسخ تد ریاضی را، معمد :1 کالس

 هایپرسشدهد و آموز خاصی را مخاطب قرار نمیوش هستند. معمد هنگام تدری  دانشسراپا گ
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خواهد آموزاد میعد از پایاد یافتن تدری  از دانشپرسد. بکالس میآموزاد از کس دانش را خود

یاضی را با پرسش و پاسخ انجام ش رهای ریاضی را در دفتر خود بس کنند. معمد آموزتمرین

آموزاد است هستند. گرچه مخاطب معمد، کس دانشموزاد در این کالس نسبتاً فعاو آدانشدهد.  می

ها و مفاهید در ریاضی شود. یادگیری به منظور کسب واقعیتتک افراد کالس نمیو توجهی به تک

-دانش های کتا  نیست وپرسشتر از د فرانشوبس میدر کالس هایی که پرسشپذیرد. انجام می

آموزاد به مرور یا ند. برای مثاو در جمساتی که دانشپردازهای کاربردی نمیمسئمه آموزاد به بس

یاضی ضر  و رها مربوط به انجام عممیات پرداختند، بیاترین تمریندرس ریاضی می« دوره»

 .شودای بس نمیمسئمه ساعت تمرین ریاضی هیچ 1وو ست. در طتقسید و مقایسه کسرها

  (146و 14اسناد)

 : 1از  فرایند آموزش ریاضی در کالس  اینمونه

 :این شکس چیه؟ آموزاددانش» معمد» 

 «مثمث.»آموزاد: دانش

 «هر مثمث از چند زاویه تاکیس شده؟» معمد:

 «سه زاویه.: »آموزاددانش

 «کنید.ری میگذامث هست نامای که در مثیک مثمث بر اساس زاویه گذاریبرای نام» معمد:

 «هر مثمث از چند پاره خط تاکیس شده است؟»معمد: 

 «سه پاره خط» آموزاد:دانش

گن پاره خط را بهش می 6س برخورد هر هر مثمث از سه ضمع تاکیس شده که مح... »معمد: 

اگر بیایید با گونیا از رأس زاویه داو پاره  زاویه. در اصس هر مثمث از سه زاویه تاکیس شده است.

به ( »می پرسد: ،نویسدی که کممه ارتفاع را روی تخته میمعمد در بال) م عمود کنید.... –خط بر د 

 «تونه داشته باشه؟نظرتود یک مثمث چند تا ارتفاع می

 «سه تا آقا.»بهزاد: 

 .(144و  12 اسناد) «هزاد. چود یک مثمث سه زاویه دارهآفرین ب»معمد: 

 کند مطالبیاو سعی می کند.دهنده آغاز میسازمادتدری  ریاضی را  با پیشمعمد،   : 3 کالس

یادآوری کند. سپ  با آموزاد به درس جدید مربوط است برای دانشکه قبالً گفته شده و  را

ر کالس آموزاد دپردازد. دانشسش از آنها به ارائه درس جدید میموزاد و پرآهمراهی دانش
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کند با  ذکر مثالهای عینی، دیر و راهنما را دارد. او سعی میریاضی فعاو هستند. معمد نقش م

 ها معرفی کند. راهبردهایی برای بس تمرین

 : 2از  فرایند آموزش ریاضی در کالس  اینمونه

  :ونه تو خ ییادتونه براتود داستاد گفتد فکرکنید ماماد براش مهماد رسیده غذای»....معمد

گه برید از به شما می .باال تخد مرغ کد دارید بپزهندارد. برای هر مهماد باید یک تخد مرغ 

 او خواهیدتخد مرغ میهمسایه  رید و ازمی شما یدتا تخد مرغ قرض بگیر 8بیمی تود  همسایه

 14شید باال یاد گرفتید اگر داشته با.…من یک بسته ده تایی که روش سمفود کایده دارم گوید: می

 «؟....  بچه هااوو اومدید چی براش کایدید  ....منهای

 «.شکس»دانش آموزاد: 

تا... باال اگه  4تایی داشتید و سه تا بسته ده بچه هاشکس کایدید آفرین. آفرین » : معمد

 2از این  ؟کارا بکنید؟.....چیکار میاه کردشه ما اینتا یکی بردارید می 2تا یکی  4بخواهید از این 

 «؟اگر کد بود باید برید از بیمی اش« داشتید؟ را برمی تا 4است که پایین بود 

 «قرض بگیرید.»دانش آموزاد: 

 «باید چیکار کند؟ بردارمتا را ازش  2تا یکی دارم نمیتوند  4االد من »معمد: 

 (112)سند  «از بیمی اش برمیدارید. » آموزاد: دانش

 در مدارس موفق و ناموفق چگونه است؟ یفرایند آموزش  فارس سوم پژوهش: پرسش 

ابتدا  شود.آموزاد تدری  میهای دانشکمک گروه فارسی معموالً به این کالس،در  :1کالس 

آموزاد به تکمیس اطالعات معمد دهد و سپ  دانشیح کمی درباره درس جدید ارائه میمعمد توض

هایی انجام دهند. یک گروه، در د فعالیتبرای درسی که قرار است تدری  شود بای پردازند. آنها می

گروه دیگر به دهد. توضیح می آموزاددانشکند و برای تهیه می کتا ، مطمبمورد مطالبی فراتر از 

د و سپ  معمد از یکی از کنقسمت از موضوع درس را اجرا میصورت ایفای نقش یک 

-گوش کنند. در نهایت از دانش دآموزادانشخواهد از روی درس بخواند و سایر  موزاد میآ دانش

گاهی معمد  کند ومیموز روخوانی آروی متن کتا  روخوانی کند. دانش خواهد که ازآموزی می

، سهد شرکت و فعالیت در کالس فارسی .دهدمتن می ةکند و توضیحاتی دربارکالم او را قطع می

-د. دانششوکاربردی بیاد می صورت یاتر بهمطالب ب آموزی بیاتر از معمد است.های دانشگروه

ها کنند. آنها عالوه بر کسب واقعیتآموزاد دیگر ارتباط برقرار میآموزاد به رابتی با معمد و دانش
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پردازند. ، به طور فعاو، به ساختن دانش میرو هستندهو مفاهیمی که در کتا  فارسی خود با آد روب

آموزاد، هنگام روخوانی از دانش او هایپرسش ی سجز در پایاد کال معمد نقش راهنما را دارد و به

کند و این شاید کمتر در فرایند تدری  دخالت می ،یشودتن درس، مانع تمرکز بواس آنها میاز م

تواد گاهی اوقات آد را ثابت در نظر فارسی دانای است که می از نظر او،به این دلیس است که 

آموزاد با او بکایت از دهد و نحوه تعامس دانشوزاد میآمنگرفت. بازخوردهای مثبتی که به دانش

آموزاد در زنگ فارسی سازنده رد استفاده قرار گرفته است. دانشاین دارد که این شیوه قبالً هد مو

 دارد.  ی ویژهکارت امتیاز( اهمیتو هستند و برای آنها گرفتن پاداش )دهنده فعاو توضیح

 :1در کالس ای از فرایند آموزش فارسی نمونه

 :ست. شما خودتود بارها در ا هادرس امروز فارسی مود درباره مثس آموزاددانش» معمد

ها... االد هد قراره که ها و مثسبود به اسد متسای ها رو دیدید. برنامههای تمویزیونی اینبرنامه

-دانشره...خب گیامتیازی می 20رش بهتر باشه کارت خودتود درس را تدری  کنید....هر گروه کا

 .(126و  64 اسناد) «شید چی؟...شما می ،شد شاگردامروز من می آموزاد

 :ها بخونید. بعدشد چند تا خواهید یه متنی رو درباره مثسخاند ما اوو می» معصومی

خواند( از روی یک  نوشته، متن خود را می آموزدانش)با کاربردشود بگید.... والمثس رضر 

به صورت نثر هستند. گاه  یبه صورت شعر و گاه یاد کوتاهی هستند که گاهها سخنالمثسضر 

-ها ناادالمثسدهند. ضر هد به ما پند و اندرز می یو گاههستند دهنده یک رویداد تاریخی نااد

دهنده خردمندی یک ، ناادهای هر ممتالمثسها هستند. ضر تدهنده فرهنگ و  طرز فکر مم

 «ممت است.

گویند و می آموزاددانشالمثس را به همراه کاربردهایش برای گروه چند ضر  )سپ  اعضای

 .(126و  64 اسناد) (کندخدا را معرفی میدر پایاد، معمد کتا  امثاو الحکد ده

  تصویرگری  آموزاددانشاند. یکی از یک کتا  در این زمینه طرابی کردهگروه بعدی

یک متن نوشته  -« ؟که آموختیاد  از » -المثس  برای ضر آموزاددانشکرده است و یکی از 

اند نیز ، تهیه کرده«بخوانید»های قبمی آموزاد در درسکه دانش هاییبچه(. کتا126و  64 اسناد) است

 .(142و  18اسناد )است بر تابمویی در کالس نصب شده 

شود. می آموزاد آغازبا کنفران  گروهی دانشدر کالس  فرایند آموزش فارسی :3کالس 

ای از خواهد که خالصهآموزاد میاند. معمد از دانشاز قبس درس جدید را مطالعه کرده آموزاددانش
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آموزاد کنند. سپ  یکی از دانشموزاد اطالعات یکدیگر را کامس میآد. دانشبگویندرس جدید را 

آموزاد، هنگام  دهد. دانشبه روخوانی فارسی اهمیت بسیار میخواند. معمد از روی درس می

بار با نحوه خواندنااد باید روخوانی باید به آیین نگارش توجه کنند. همچنین هنگام روخوانی 

 نااد دهند:عاطفی جمالت را 

 :6ای از فرایند آموزش فارسی در کالس نمونه

  :خونه پ  شروع کن.... بعدی بخونه. مبینا اثبات کرده که با ابساس و درست می»معمد

ها یک صدا و همه بچه( نوع تأکید خواندنت را درست کن......)آموزاده یکی از دانش)تذکر ب...

اشتباهات آموزاد دانشوسط خواندد  معمدخوانند. هماهنگ شعر داخس کتا  کار را با هد می

کند که آیا کممه سختی وجود دارد شود. بعد از اتمام خواندد یادآوری میخواندد آنها را متذکر می

ها بچه ....تونه برای این شعر آهنگ بگذارد و بخونه؟باال کسی می...... »جه ناده باشید؟(که متو

 .(12سند ) «پسندید؟گوش بدید آهنگ مبینا رو می

ها و ها و مهارتیادگیری درس فارسی )بنویسید و بخوانید( در کالس به صورت کسب واقعیت

-تر مواقع، نقش راهنما را ایفا میافتد و معمد بیاموزاد اتفاق میآمفاهید از طریق نقش فعاو دانش 

و آنها  کننددرس به صورت گروهی فعالیت میآموزاد این کالس در این کند. با اینکه دانش

ست، همه تر اها در این درس پررنگنقش همکالسی کننده اطالعات یکدیگر هستند وتکمیس

ای عبارت دیگر مفهوم یا اندیاهاست. به  شود در محدوده کتا  درسیمطالبی که آموزش داده می

بیطه دهد در آموزاد ارائه مینشبعضی از بازخوردهایی که معمد به دا شود.خمق نمی جدید

دور آنها رو دایره  .روی یک سواو زیاد مکث نکن» مانندگیرد. شناختی بخش فراشناخت جای می

، «تونی سواو در بیاری؟کجا میود ببین از قانگ بخ» ، «بزد و در انتها مجدداً به آنها مراجعه کن

 . (21)سند « وقتت رو در نظر داشته باش.»

آموزاد است. عهده دانش ر)بخوانید و بنویسید( بیاتر ب فرایند آموزش درس فارسی: 0کالس 

وشتن یک متن یا یک برای ن دهند قابس توجه است. معمدهای گروهی که آنها انجام میفعالیت

های خواهد که داستادآموزاد میاو از دانش کند نقش راهنما را داشته باشد.یداستاد سعی م

که نظراتااد چنداد چند  هر .کننده دارندها در آموزش نقش تکمیسهمکالسیای بسازند. خالقانه

کند و کوشای رای برقراری نظد کالس استفاده میشود و معمد از این روش بجدی گرفته نمی

پذیرد. معمد پایاد انجام نمی شود،هایی که در کالس خوانده مییا تحمیس داستاداد برای بررسی داست
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ست ا دهد اینهای آنها میتنها بازخوردی که به نوشته و کند آموزاد را امضا میهای دانشنوشته

ها مبتنی بر ها و پاسخهمچنین در طوو دوره کتا  فارسی همه پرسش«. متاکرم ،مالبظه شد: »که

عات برای کسب نمره بهتر صورت ها به منظور بازیابی اطالظه است و در واقع مرور کتا باف

پذیرد در خور اهمیت است. های جنبی که در این کالس صورت میپذیرد. با این باو فعالیت می

آموزاد از کتابخانه مدرسه و خالصه کردد دانش گیریبهرههای غیر درسی و معمد به مطالعه کتا 

 .دهدغیر درسی، اهمیت بسیار زیادی می هایکتا 

  :1ای از فرایند آموزش فارسی در کالس نمونه

  :کوثر بیا ببیند،....داستانت رو بخود......»معمد» 

 «شه شفاهی بگد؟می»ثر )بعد از چند ثانیه خواندد(: کو

 ....«اگه شفاهی بخونی چه بهتر»معمد: 

 (.96)سند  «آموز بعدی:فقط یه داستاد جدید باشه.نشو جوا  به دا بعد از اتمام پرسش»معمد: 

به توضیح  نویسد ویبرای تدری  درس فارسی ابتدا عنواد درس را روی تخته م: 1 کالس

تن داستاد کتا ، معمد روخوانی پ  از تعریف م .پردازدمیطبق آنچه در کتا  آمده است مطمب 

 مهد خط بکاند. معمد همزماد با خواندد متنخواهد که زیر کممات آموزاد میکند و از دانشمی

خواندد متن را قطع  دهد. او هنگام روخوانی متن چندین بارکتا  بعضی از کممات را توضیح می

دقیقه  61بدود در پردازد. به همین دلیس روخوانی متن این درس کند و به معنای کممات میمی

 .(142و  12 اسناد) کادطوو می

 :4د آموزش فارسی در کالس ای از فرایننمونه

 به  –یعنی کسانی که در این سفر و شکار همراه او بودند  –انوشیرواد با همراهاد » :معمد

زیر دهقاد خط بکاید( یعنی کااورز پیر و فرتوتی را دید. فرتوت روند. در راه دهقاد )شکار می

 .(142و  12اسناد ) .....«گفتید یعنی ناتواد 

 یاهپرسشآموزاد به شود نحوه پاسخ دادد دانشن کالس مااهده میدیگری که در ای نکته

های کتا  کامالً آموزاد در همه بخشنشهای همه داکه پاسخ شددرس بنویسید است. مااهده 

کند و آنها نیز آموزاد دیکته میها را خودش به دانششبیه به هد است. معمد این کالس همه پاسخ

 اند:موزاد چنین نوشتهآثاو همه دانشنویسند. برای مآنها را می
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 پرسند: چرا یک روز از عمی دایی می»ای تعریف کن: ترین لطیفه ورزشی را که شنیدهتازه

و  19اسناد ) «.گوید: خب این که چیزی نیست چمسی هد دیاب باخت!پرسپولی  باخت. او می

142  ) 

 ها و مادربزرگ یس پدرشهرهای قدیمی مثس وسا»شهرهای قدیمی:  ترکیبسازی: جممه 

 (.142و  19 اسناد) «هایماد عزیز هستندبزرگ

ها و مفاهید کتا  بر بفظ اطالعات و واقعیت مبتنیکالس یادگیری درس فارسی در این 

آموزش دارد.  کننده هستند. معمد نقش بارزی در فرایندآموزاد منفعس و دریافتدرسی است. دانش

آموزاد شد که آیا دانش پرسشسازی کنند. وقتی از او آموزاد جممهدهد دانشمعمد بتی اجازه نمی

های صحیح و توانند جممهنمیآنها » سازی کنند؟ پاسخ او  این بود که توانند خودشاد جممهنمی

 .(126سند « )کاممی بسازند و باید کمکااد کرد

د یک بار از روی ابتدا معمفارسی در مدرسه به این صورت است که  فرایند آموزش :3 کالس

آموزاد با خواند و دانشمد ابتدا کممه به کممه درس را میخواند  و سپ  بار دوم، معدرس می

پردازند و زیر آموزاد نیز به روخوانی درس میاز دانش تنکنند. سپ  چند مند تکرار میصدای ب

ه نحوه خواندنااد ، معمد بکنندآموزاد روخوانی میهنگامی که دانش کاند.کممات مهد خط می

-در نهایت معمد از دانشپردازد. صالح نحوه خواندد آنها میکند و در صورت نیاز به ادقت می

آموزاد نیز نویسد و دانشها را روی تخته کالس میپرسد و پاسخهای درس را میپرسشآموزاد 

آموزاد دانش ویسید(. در فرایند آموزش فارسی )بخوانید و بننویسندها را در کتا  خود میپاسخ

آموزاد سازی دانشو جممه های کوتاهدهنده فعاو هستند. معمد به نوشتن متنکننده و گوشدریافت

شود. آنها زمانی که در پاسخ نمیآموزاد به چالش کایده با این باو یادگیری دانش دهد.یت میاهم

خواهد در آموزاد میگاهی از دانش دهد. معمد،سریعاً پاسخ می مانند، اومی باز پرسشیک دادد به 

این » کند که معمد بیاد می ، چند سطر بنویسند.من سهیا مدر ورد موضوعاتی مانند بهار، معمدم

ی آموزاندانشنند مسائس را تحمیس کنند. من با ااند که بتوای نرسیدهآموزاد هنوز به اندازهدانش

اد بسازند و فکر نند. داستاد بخواه بودم که با نگاهاکردم. به اونا یاد دادچهارم خیمی بهتر کار می

خواستد که کتا  قصه بخونند و خالصه کنند. االد هد این می آموزاددانشاند. از کنند که نویسنده

 (.112سند ) «دم...ی همین پایه دوم انجام میآموزاندانشکار را برای 

 :2فرایند آموزش فارسی در کالس ی از  انمونه
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  :کد مکث کنی. ببین من  رسی باید یهبه ویرگوو میکه . وقتی دقت کن صالحیاد»....معمد

)مکث(  طور که شنیدیدکند( همادمد شروع به خواندد میسپ  معدقت کن. ) ،خوندچه طوری می

 .( 161)سند « فردوسی در سی ساو کتا  شاهنامه را نوشت....

 :هانحوه پاسخ دانش آموزاد به پرسشای از نمونه

 «های ورزش بتوانید ام بیاط بزرگی داشته باشد که در آد زنگمن دوست دارم مدرسه

ما بتوانید  تا های بیاتری داشته باشد. آزمایاگاه داشته باشدفوتباو و بسکتباو بازی کنید. کالس

 کنید در نمایاگاهرا انجام بدید. نمایاگاه داشته باشد که وقتی ما کاردستی درست می هاآزمایش

 .(119)سند  «ماد رنگ شود.نگهداری شود. دیوارهای کالسهای

 گیرینتیجه

در دهند و آموزاد اهمیت میاد مدارس موفق به فعاو بودد دانشمعممد که ندهها نااد مییافته

، بیاتر از معمماد دیگر 6معمد در این مطالعه، کنند. تدری  از پرسش و پاسخ استفاده میهنگام 

س موفق از راهنما به د. نقش معمد در مدارانکاهنگام پرسش و پاسخ به چالش میرا آموزاد دانش

دهنده سه ناموفق معمد صرفاً نقش انتقاودهنده متییر است. اما در مدردهنده و انتقاومدیر، آموزش

های مدارس ترین ویژگیآموزاد، یکی از مهددانش از سوی پرسشاطالعات را دارد. طرح کردد 

-دهد و دانشها را میپاسخ  و کندا را طرح میهپرسشاما در مدرسه ناموفق، معمد  ،موفق است

عموم، چگونه دانش  که پرسشبه این  ادمعممها هستند. ها و پاسخپرسشآموزاد موظف به بفظ 

اید به طور ثابت و یکساد شود؟ آیا این مفاهید بآموزاد ساخته میریاضی و فارسی در ذهن دانش

 طرح شدزمانی  پرسشپرسش این  ةاید .دهندهای متفاوتی میپاسخ ؟موزاد آموخته شودآبه دانش

را به وضوح مااهده کردید. ما در این  4اعتمادی به استقالو فکری یادگیرندگاد در کالس که ما بی

 پرسشکرد، به جای آنها د که معممااد به جای آنها فکر میکالس با یادگیرندگانی مواجه شدی

در برای ما پیش آمد که این معمد  پرسشپرداخت. این کرد و با آنها به تکرار مطالب میطرح می

را باید ها درس ة، بر این باور است که مفاهید هم4کند؟ معمد مورد ماهیت دانش چگونه فکر می

ید تأک. «این منطقه آموزاددانش»کند: اش عنواد میطبق آنچه هست آموزش داد. او بارها در مصاببه

نقطه  آموزانش پایین است.تظار او از دانشدهد که انکند، نااد میای که تدری  میاو بر منطقه

ید ثابت نیستند و در ذهن کند که این مفاهبیاد می، پرسشدر پاسخ به این است که  6معمد مقابس او 

رای درس فارسی ب 2و  1، 1معمد  .(164و  1)اسنادشوند ساخته می ،آموز به طور متفاوتهر دانش
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گونه . اما در زمینه ریاضی و عموم اینهد عقیده هستند 6یا بخوانید و بنویسید در این مورد با معمد 

ید این بسیار جالب است، به نسبتی که معمماد، درباره ثابت بودد یا نبودد مفاهاندیاند. نمی

به  کند.های درس تیییر میالسآموزاد نیز در ککنند، فعالیت دانشریاضی، عموم و فارسی تأکید می

شوند. همچنین ام دروس، بیاتر به چالش کایده میدر تم 6آموزاد در کالس عبارت دیگر، دانش

موزاد در فرایند آاهی فعاو بودد و درگیر بودد دانشهای فارسی گنیز در درس 2و  1، 1در کالس 

 آموزاد منفعس هستند.ها دانشوقتبیاتر  )کالس ناموفق( 4در کالس  اماشود. آموزش مااهده می

تواند آنها را به انتخا  معمماد می تفکر زیر بنایی هباورها و فمسف چنین استدالو کرد که توادمی

گراست، ابتماو اینکه نسبت به هایااد هدایت کند. معممی که عینیراهبردهای مناسب با باور

پذیر باشد، کمتر است. ک موضوع، انعطافبه یک پدیده یا یآموزاد نسبت های متفاوت دانشپاسخ

کننده و آموزاد باید دریافت داند و بنابراین دانشیری نقش خودش را مهد میاو در جریاد یادگ

پذیری او در مقابس گراست، ابتماو انعطافو باشند. در مقابس معممی که نسبیشنونده فعاو سخناد ا

-دانش از سویبه ساخت دانش  ست وگیری بیاتر اآموزانش در فرایند یادهای متفاوت دانشپاسخ

 وجیه کرد.تتواد های یادگیری میها و تئوریاین نتایج را با توجه به دیدگاه دهد.یبها مآموزاد 

فرایندها مستقس از ادراک انساد موجودند، چه انساد  نظر رفتارگرایاد، رویدادها و براساس

گرایی است. گرایاد، فمسفه نسبیتربنای دیدگاه سازندهزی در مقابس .وجود داشته باشد و چه نباشد

گرایاد، به فعاو سازنده(. 1192)سیف،  کندت هماد چیزی است که فرد ادراک میاز نظر آنها، واقعی

کننده یادگیری، همکاری به جای رقابت، توجه به تکالیف تسهیس در بکدبودد یادگیرنده، معمد 

 در این (6009، 1)سینگر و موسکویسی کنندیر واقعی توجه میبه جای تکالیف غاصیس و کاربردی 

که سعی در ساخت  6د به جز معم هایی که انجام شد،ها و مصاببهپژوهش، با توجه به مااهده

یادگیرندگاد داشت،  معممانی که ما در کالسااد بضور یافتید، دیدگاه روشنی از دانش در میاد 

، 1)کالس ، هاکه در بعضی از کالسبا وجود اینبتی مثاو:  به عنواد نداشتند.یادگیری  چگونگی

آموزاد در سازندگی دانش نقش فعالی دارند، باز هد گرفتن کارت های دانشگروه زنگ فارسی(

موزاد آد یادگیری معتقدند زمانی که دانشپردازاد است. این در بالی است که نظریهامتیاز ارزشمن

کنند و فعاو بیرونی ابساس می گادکنندنیاز کمتری به تقویت ،دازندپربه طور فعاو به یادگیری می

ست که ارائه ا چنین تناقضی شاید این دلیس .یری به خودی خود پاداش آفرین استبودد در یادگ

                                                           
1. Singer & Moscovici 
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داش بیرونی، گیری معمد مبنی بر پاهای رقیب است و اینجا تصمید، نوعی امتیاز برای گروهکارت

نده کنویتآموز ابساس نیاز به تقشود و زمانی که دانشها میگروهد ایم موجب ایجاد رقابت

  کند.را تقویت می« نیاز به دریافت پاداش»بیرونی ندارد، رفتار معمد، 

های معمماد در چه چیز موجب تفاوت شیوهماهیت دانش،  دربارهتفکر زیر بنایی معمماد  به جز

 بدی تایافته با معمماد های نیمه ساختارق مصاببهتواد از طریشود؟ پاسخ را می میتدری  فرایند 

عمماد چگونگی فرایند آموزش تأثیر بگذارد. م تواند برآموز، میپیدا کرد. انتظار معمد از دانش

چنین بیاد  6کردند. معمد بینی میخود آینده خوبی را پیش آموزادمدارس موفق برای اغمب دانش

تونن هر کاری را می آموزاددانشنن موفق باشند. من معتقدم توهاتاد درصدشود می»... کند: می

و  (164و  1)اسناد  «گرای خوبی بان...تونن تحمیسب آموزاددانشانجام بدد....برای من مهمه که 

این  .(126)سند  «تونن موفق بان. دو یا سه نفرشود خوبند...خیمی کد می»... گوید: می 4معمد 

رات معمماد بر انتظا اند باورها و( که ادعا کرده6009)1ک کاود و وینستنهای مبا یافته هایافته

اد کیفیت ، معممبه اعتقاد این محققاد .همخواد است ،دنگذارآموزاد اثر میوضعیت تحصیمی دانش

آموزانی که دانش دهند.افزایش می آموزانی که انتظار بیاتری از او دارند،تدری  خود را برای دانش

یرندگانی عک  یادگه کنند و بموفقیت پیدا میآنها انتظار باالتری دارد، انگیزه باالتری برای معمد از 

آد، درباره معمماد خود قضاوت اند، بر اساس ای از آنها انتظار پایینی داشتهکه بر اساس رفتار کمیاه

 .دهدمر اثر انتظار منفی را افزایش میکنند و همین امی

اینه معممی بر اند تجار  و پیکه نااد داده(6002) 6و ریچاردسود با تحقیقات وات نتایج

های شخصیتی و ها، ویژگیتجربهگذارد همخواد است. زه معمد و فرایند آموزش تأثیر میانگی

تواند بر فرایند آموزش معمماد تأثیر بگذارد. معمماد موفق همه در مراکز می آنها باورهای معمماد

 تحصیالت خود را تا مقطع کارشناسی ارشد 6اند و معمد تحصیس کرده هاتربیت معمد یا داناسرا

ربیت معمد با شور ادامه داده است. همه معمماد موفق از زماد تحصیس خود در مراکز ت عموم تربیتی

های دانند که هنوز بر شیوههای مؤثری میها را دورهکنند. آنها این دورهو شوق تعریف می

های های کالس و ویژگیاند، ویژگیهایی که آنها گذراندهتر از درسگذارد. مهدآموزشااد تأثیر می

بار تکرار شده است.  دو 6کردد با ذهن در مصاببه با معمد بازی  .شخصیتی اساتید آنها بوده است

                                                           
1. McKown & Weinstein 

2 .Watt & Richardson 
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 آموزاددانشکند و اعتقاد دارد باید با ذهن موزانش صحبت میآدر مورد دانشکه یک بار وقتی 

ار  زماد دهد که تجن نااد میگوید و ایاز استاد الهیاتش سخن میکه بار وقتی  و یک بازی کرد

 .چالش برانگیز او تأثیر گذاشته استتحصیس او بر روش تدری  

  بینی بود. من ددی داشتید که استاد الهیات و جهادر دوره تربیت معمد استا: »...6معمد

از کالسش چود ذهند را خیمی تیییر داد. یک مطمبی  آمداز کالسش استفاده کردم. خوشد می خیمی

 «کرد.کردند...استاد با ذهنمود بازی می موردش صحبت می در آموزاددانشکرد و همه نواد میرا ع

 .(164و  1 )اسناد

خدمت معمماد را ناکارآمد های ضمنمعمماد مدارس موفق و ناموفق کالس تر آنکه همهجالب 

 :شدارائه می 1د بخای از مصاببه با معمه دانستند. برای نمونمی

  ها ره. بعضیآ ها چالش به وجود نمی... همه چی اجباره دیگه... بعضی از درس: »1معمد

د کنید. اما خودشود چی؟ خواد یاد بدد تیییر ایجا. جالبه که بیاترشود به ما می..تکراری شده

کنند که اگه نیایید . یعنی دارد تهدید می..پایین. ردآمیکنند؟. ... ببینید ارزش ما را چقدر تیییر می

 2)اسناد « . مگه کار اجباری اثری هد داره؟ یک بالت مترسک گونه....شهارزشیابی تود کد مینمره 

 .(162و 

، هنوز معممی را دوست ارج و قر  گذشته را نداردنکه جایگاه معممی آاعتقاد دارند با  معمماد

 موزشی خودآتمایس به تیییر منطقه  6و  1خود را تیییر دهند. البته معمد  دارند و باضر نیستند شیس

های معمماد دانند. در کالم و دست نوشتهموزاد را لذت بخش میآاما کار کردد با دانش ،را دارند

چنین  یشهادر یکی از مصاببه 6مثاو معمد تواد به وضوح خودباوری را دید. به عنواد موفق می

کند کار را که سعی میسه اینگد واگن تو اعتماد به نفست باالست. میها می..... بعضی» گوید: می

دام کالس چهارم بودند من چه اود ساو که شاگر»:  2( و معمد 164و  1)اسناد « درست انجام بدم.

  (168و  9)اسناد  «معمد کافش کند. ای یک استعدادی داره. باید منِو چه االد معتقدم که هر بچه

(، از جممه عواممی فردی و شخصیتی 6009و همکاراد 1کالسن) آمدیداشتن ابساس خودکار

د که معمماد مدارس موفق ندهنااد می هاها و مصاببهبر انگیزه معمماد مؤثرند. مااهدههستند که 

معممی خوبه » (:4) خودکارآمدی باالتری نسبت به معمد مدرسه ناموفق دارند. معمد مدرسه ناموفق

رسد شرکت خدمت که نمی. ضمن...رفتدتونستد از آموزش و پرورش میها. اگه میولی برای خاند
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 «.کننداونا بیاتر شرکت می ه...آزادتر وقتاود هاخاند. ....عصر میام مدرسه کارگاه ها میرمصبح کند.

 .(126)سند 

ممی را دوست دارند، جو رسند و معمدرسه موفق، به نظر خودکارآمد میکه معمماد این وجود با

از شرایط  و پسندند. آنها ابساس امنیت شیمی باالیی ندارندکد بر نظام آموزش و پرورش را نمیبا

 مندند.ی گمهدر بخش ابتدای به ویژهموجود 

نها ما هد باید پیرو آ ها پراکنده است.یزد. این برنامهرهر ساو یک طرح و برنامه می» :1معمد 

ده اینه که مگه ما باشید. بعد بسی که بهمود دست می اشته باشید چه نداشتهباشید. چه قبوو د

اد و های متعدد می که کاغذ بازی زیاد شده. بخانامه ... چند ساله.برای سازمانمود ارزش دارید؟

 .(162و 4)اسناد  ...«.دبینید که وقت تمف کنید فقط میبینیمیره. بعد هر کدوم را که می

خواستد. ترازو می آزمایاگاه تو انباره. باید بگید سرایدار مدرسه بیاره. مثالً منوسایس » :2 معمد

مربی تکنولوژی آموزشی  . قبالً…قدر کثیف بود که چندشد شدولی این آورد. خو  بنده خدا

را برای  کردید. االد دیگه نه... به خاطر اینه که این مسائسداشتید. ایاود که بودند همه استفاده می

 .(168و 9)اسناد  «ها شود کد شده....که هزینه ددونن. بتماً خوشحالنوزش و پرورش هزینه میآم

ؤثر بر انگیزه ابساس تعمق، امنیت و رضایت شیمی را به عنواد  عوامس م (6000) 1دسی و ریاد

-اریتواد نارضایتی از عممکرد و سیاستگذبا توجه به اظهارات معمماد، می .اند معمماد معرفی کرده

امکانات  کاهشکد کردد نیروهای آموزش و پرورش موجب  .های نظام آموزشی را مااهده کرد

شود دریافت که منبع انگیزش . طبق اظهارات معمماد به خوبی میدر دسترس معمماد شده است

درونی است و سازماد و نظام  کردهمند به معممی همعمماد مدارس موفق و آنچه معمماد را عالق

 معمماد ناتواد بوده است. در انگیزه  ایجاددر آموزشی 

ودهایی که در مدارس ها و کمبجدای از چالشکه بندی رسید تواد به این جمعدر نهایت می

مطالعه یک مدرسه ناموفق،  گرچه به ناکافی بوددد، در مقایسه با مدرسه ناموفق، ی شوموفق دیده می

معمماد، فعاو و  های مورد مطالعه را انگیزه درونیسترین عمت موفقیت کالتواد مهدواقفید ی، می

ها وگفتن آزمایش دادد آموزاد در یادگیری، عینی کردد آموزش از طریق انجامدرگیر کردد دانش

آموزاد و خودکارآمدی در تدری ، انتظار معمماد از دانشدهنده داستاد، توجه به پیش سازماد

اگرچه به  کردند،ورت پرسش و پاسخ تدری  می، به صمعمماد عنواد کرد. معمماد مدارس موفق

                                                           
1. Deci & Ryan 
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آموز در هنگام کردند، اما به نقش فعاو دانشرح نمیبرانگیزی مطچالشهای پرسش، 6جز معمد 

های ماترکی هستند که مدارس این موارد صفت کردند.آموزش واقف بودند و به آد توجه می

موفق، انتظار پایین معمد انگیزگی معمد مدرسه ناس، بید بهره برده بودند. در مقابموفق کد و بیش از آ

آموزاد در هنگام یادگیری و تأکید بر ، منفعس نگه داشتن دانشآموزاد، خودکارآمدی پاییناز دانش

های کالس ناموفق در آزمود پرلز بود. تفکر زیربنایی ترین ویژگیبفظ مطالب آموخته شده، از مهد

آموزاد، تجار  تحصیمی و پیاینه معممی و انگیزه انتظار معمد از دانشماهیت دانش، معمماد درباره 

درونی معمماد بر عممکرد معمماد مؤثر است. با وجود این، مدارس موفق نیز با ماکالت خاص 

توانید در مقایسه با خود درگیرند و شاید همین ماکالت موجب شده است که این مدارس را ن

 نید.   ، موفق بدایالممممیانگین بین

در روند تیییرات ایجاد شده در منابع آموزشی ، که دندهنااد می هااظهارات معمماد و مااهده 

خ نداده است بمکه به در دسترس دبیراد و امکانات آموزشی موجود در مدارس، نه تنها بهبودی ر

وند ر که راید. مطالعات تیمز و پرلز یک مطالعه تاریفاتی نیست، بمکه از این نظعقب بازگاته

کرد نظام نمایاند، راهنمای خوبی برای ارزیابی موفقیت عممپیارفت تحصیمی را به خوبی می

و  آموزاد ایرانی در مطالعات تیمزعممکرد دانشتاکنود  1882از ساو تواند باشد. آموزشی ما می

این وضعیت چگونگی و چرایی است که ما در ا و سالهبوده انداز پرلز میایر با برنامه سند چاد

صیف و مطالعه قرار است قدرت اصمی منطقه باشد و با این تو 1404ساو اید. ایراد در تعمس کرده

موزش و پرورش هستید. آها و اقدامات اساسی در نظام رسد نیازمند تدبیرها، برنامهبه نظر می

ر اختیار آنها دانند که تحت کنترو و اجبار هستند. امکانات خوبی دمعمماد، خود را افرادی می

 گیرند. د تاویق قرار میارزشیابی، تقدیر نامه یا افزایش بقوق و مزایا مور مانندنیست و با ابزاری 

که  است (1820) 1مک گرگور  Xکنند، بسیار شبیه نظریه صیفی که معمماد از سازماد خود میتو

 داف سازماد باید تحت اجبار،اهبخایدد به دارد انساد ذاتاً از کار بیزار است، برای تحقق بیاد می

به عبارتی دیگر  .(1191بند، القهع) د قرار گیرد و مسئولیت پذیر نیست، سرپرستی و تهدیکنترو

ترین و اصمی دربکدکه معمماد  یابدی باز میالمممیراد شایستگی خود را در عرصه بینزمانی ا

 نداشته باشند.  تیباورها و مفروضاموزش و پرورش چنین آمؤثرترین درونداد نظام 

                                                           
1. Mc Gregor 
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 پیشنهادها

 شود:موارد زیر پیانهاد میهای این تحقیق در زمینه فرایند آموزش با توجه به یافته

  معمماد موفق، بر تأثیرگذاری استاداد دوره تربیت معمد خود تأکید داشتند. مراکز و

خود را بازیابند و ای معمماد، جایگاه با توجه به نقش مؤثر تجار  برفه های تربیت معمدداناگاه

فارسی در این دوره  تدری  ریاضی، عموم و به منظوربه کیفیت آموزش معمماد برای آماده شدد 

 مبذوو شود. توجه ویژه

 یا یک تفکر فمسفی خاص نسبت به آموزش و پرورش فمسفه  ، فاقد یکمعمماد و مدیراد

 از روشنعمیق و  یولی درک ،هستند. در واقع آنها در خط مقدم اجرای تیییرات آموزشی هستند

تواند ناشی از ضعف آموزش در مراکز تربیت معمد یا ضمن خاستگاه تیییرات ندارند. این می

های یادگیری، اهمیت ظیر فمسفه آموزش و پرورش و نظریهخدمت باشد و بهتر است به دروسی ن

 بیاتری داده شود.

 های مدارس و به کارگیری متصدیاد هها و کتابخانآزمایاگاه تجهیز منابع و امکانات، مانند

تواند در فرایند آموزش نقش مهمی داشته باشد، بر و کتابداراد، عالوه بر اینکه می آزمایاگاه

 گذارد.آناد تأثیر می ةرضایت شیمی معمماد و افزایش انگیز

 رسد موفق عمس نکرده است و به نظر می خدمتاز دید معمماد این مطالعه، آموزش ضمن

ها مورد ارزشیابی قرار بگیرند. شود این دورهر این زمینه ایجاد شود. توصیه میتحولی دباید 

سنجی، نیاز مانندهایی فعالیتدادد های ضمن خدمت، انجام همچنین جهت پربارتر کردد آموزش

ز کاری در یک رودادد ها به طور کارگاهی یا اختصاص استفاده از اساتید مجر ، برگزاری کالس

 خدمت بیاتر جمب کند.اند توجه معمماد را به آموزش ضمنتومی هابه این آموزش هر ماه

 پردازند ها میآموزاد تنها به مرور درسبدود یک ماه تحصیمی دانشدر که با توجه به این

پذیرد، توصیه منظور بازیابی اطالعات انجام می ها به شیوه تکرار  و بهو این مرور در اغمب کالس

سازی و آموزش موزاد به جای تکرار مطالب به غنیآجهت ایجاد انگیزه بیاتر در دانش شود،می

 های آنها در اینخالقانه مفاهید درسی پرداخته شود. این امر نیازمند بازنگری معمماد و تیییر روش

 . زمینه است

 دیدگاه مسئوالد از  نظریه کالسیکرسد با تیییر در نهایت به نظر می"X"  ه به نظریY"" 

کننده باشد مثس تفریح طبیعی است، تعهد ر جسمی و فکری در صورتی که ارضادارد کاکه بیاد می
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ست و همه ا رضایت نف  و شکوفایی استعدادها مانندهایی های سازماد تابع پاداشنسبت به هدف

 یی مؤثراهبتواد در افزایش انگیزه شیمی معمماد گام، پذیرندها در شرایط مساعد مسئولیتانساد

 برداشت.
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آموزي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي درس علوم )مدل معادالت  متغيرهاي دانش تأثير

 ساختاري چندسطحي(

 *مسعود کبیری

 چكيده
ي هاي متداول در پژوهشها هگذار بر پيشرفت تحصيلي يكي از حوزتأثيرشناسايي عوامل 

وضعيت  ةمبتني بر تيمز است. در اين پژوهش سعي شده است كه اثر چهار متغير نهفت
ي خارج از هاگذاري نسبت به علوم، جو رواني مدرسه و فعاليت اجتماعي، ارزش -اقتصادي

كننده در مطالعه  آموزان پايه سوم راهنمايي شركت مدرسه بر پيشرفت تحصيلي علوم دانش

در قالب يك مدل علّي بررسي شود. بدين منظور روش مدل معادالت ساختاري  7002تيمز 
ي هاي وزنها، از تكنيك بيشتر در تحليل  رعايت دقت فت. برايبه كار رچندسطحي 

به كارگيري تحليل چند سطحي نشان داد  شد. گيري بهرهنيز  مقادير پذيرفتنيگيري و  نمونه
بر اساس مدل، متغير  كه همه متغيرهاي مورد بررسي از ساختار دو سطحي برخوردار بودند.

بيني متغير  وز و مدرسه بيشترين اثر را در پيشآم گذاري نسبت به علوم در سطح دانش ارزش
اجتماعي و جو  -پيشرفت تحصيلي علوم داشت. همچنين متغيرهاي وضعيت اقتصادي

آموزان نسبت به علوم مؤثر  گذاري دانش گيري و ارتقاي ارزش رواني مدرسه نيز در شكل
پيشرفت گذاري نسبت به علوم بيشترين نقش در  ش همچنين مشخص شد كه ارزبودند. 

ترين متغير در  تحصيلي علوم در سطح مدرسه را داشته و پس از آن جو رواني مدرسه مهم
اساس ضرايب برازش مدل پيشنهادي مناسب تبيين پيشرفت تحصيلي علوم بود. بر 

ي پژوهش اهميت متغيرهاي نگرشي مانند نگرش، انگيزش، ها هشد. يافت  تشخيص داده
آموز و جو رواني مدرسه را در سطح  ل را در سطح دانشخودپنداره و انگيزه ادامه تحصي

مدرسه براي ارتقاي پيشرفت تحصيلي برجسته كرد. كاربردها و موضوعات ديگر براي 
 ي آتي نيز پيشنهاد شده است.هاپژوهش

 

گذاري، وضعيت  پيشرفت تحصيلي علوم، مدل معادالت ساختاري چندسطحي، ارزش :ها کلید واژه

  ي خارج از مدرسههااجتماعي، جو رواني مدرسه و فعاليت -اقتصادي
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 مقدمه
كنند شايستگي  يي كه فكر ميها هآموزان در حوز طور طبيعي اين باور وجود دارد كه دانش به

سه مدل توسعه  زمينهكنند. در اين  را دوست دارند، بهتر فعاليت مي  داشته و آندر آن بيشتري 

متغيرهاي نگرشي و عملكرد پيشنهاد  مياندر جهت تبيين رابطه  3و متقابل 7افزايشي-، خود2مهارت

گذاري بنا بر تأكيد خود بر وجه خاصي از اين  . متغيرهاي ارزش(7002، 5و چين 4شده است )جن

برجسته شده است و رابطه هر يك با پيشرفت تحصيلي مطالعه شده  متفاوتيي هامتغير با عبارت

و  2، وينسي2، پالمريو6ينينآليورطوري كه ارتباط پيشرفت تحصيلي با متغيرهاي خودپنداره ) است. به

 (،7002؛ كيامنش و مهدوي هزاوه، 7020، 27و ترونگ 22؛ كندي7006، 20؛ هووس7020، 9لئو

، انتظارات (7006، 26؛ پاپاناستازيو7002، 25و يو 24؛ لين7006؛ كندي و ترونگ، 7020، 23)آستروم

نشان داده شده ( 7006، 70و تام 29و انگيزش )شن( 7020، 22و شلر 22؛ ميلر7006تحصيلي )هووس، 

طه كه راب است. با وجود رابطه مثبت اين متغيرها با پيشرفت تحصيلي در درون كشورها، زماني

دست آمد. به  كشورها مورد بررسي قرار گرفت رابطه منفي به مياننگرش با پيشرفت تحصيلي در 

فشار و انتظار باال از  سبببا عملكرد باال به  يدر مطالعات تطبيقي، كشورهاياين معنا كه 

. (7006؛ شن و تام، 7020، 77و آوانگ 72نشان دادند )اسماعيل كمترآموزان خود ادراكي  دانش

آموزان بر افزايش  اجتماعي دانش -ي وضعيت اقتصاديهابر اين، برخي از شاخص عالوه
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و  3؛ جانجتوويچ7006، 7و كو 2اند )چيو گذاري به تحصيالت مؤثر تشخيص داده شده رزشا

وجود  همساالن نيز در به تأثير. جو مدرسه و (7004؛ پاپاناستازيو و پاپاناستازيو، 7004، 4مالينيك

مورد توجه قرار گرفته است كه در آن  5نظريه كنش دليل باآوردن نگرش مهم است. اين موضوع 

موضوع همراه با نگرش گروه همساالن به آن شكل   نگرش فرد به باشود كه رفتار  فرض مي

 .(7004، به نقل از پاپاناستازيو و پاپاناستازيو، 2925گيرد )فيشبين و آجزن،  مي

 ي هاشود. در پژوهش ي بسياري تشكيل ميها هآموزان از مؤلف اجتماعي دانش -وضعيت اقتصادي

؛ 7006، 9، ميلر و ميالي2؛ اوگله7006، 2و مونسئور 6زل )بايي منهاپيشين، تعداد كتاب

، امكانات (7004؛ كيامنش، 7002، 27و پاستجنس 22، وانهي20، سواد والدين )دامه(7006پاپاناستازيو، 

به ( 7006، 24و موقعيت مدرسه )پارك (7006، 23هنسن يانگ؛ 7020خانه )كبيري و شوندغربي، 

ي اين متغير بر پيشرفت هاتك شاخص تك تأثيركار رفته است.  ي اين متغير بههاعنوان شاخص

و  26، سعداوي25وايزمنطوري كه سواد والدين ) به .بررسي قرار گرفته استتحصيلي مورد 

، (7002؛ دامه و همكاران، 7020، تعداد كتاب در خانه )آلريويني و همكاران، (7002، 22الرومي

 -و وضعيت اقتصادي( 7020؛ كبيري و شوندغربي، 7020يني و همكاران، نامكانات منزل )آليور

، 29و ليتز 22)آفانا اند م و رياضي مؤثر تشخيص داده شدهطور عمومي در عملكرد علو اجتماعي به

؛ 7006، 75و ونتر 74، شرمن73؛ هووي7004، 77؛ فوالرتون7020، 72و لنكيت 70؛ كارو7020
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 ميان. با اين حال، مقادير همبستگي مشاهده شده در (7004، 2ب؛ رينيك آينن 7006پاپاناستازيو، 

ميزان تمركززدايي كشورها ذكر شده است.  ها هكشورها متفاوت است. از جمله داليل تفاوت رابط

متغيرهاي عملكرد تحصيلي و وضعيت  ميانغيرمتمركز ارتباط بيشتري  يكه در كشورها طوري به

 .  (7006هنسن،  اجتماعي وجود دارد )يانگ -اقتصادي

و با  دارندي آموزشي بهتري ها كنند فعاليت تري تحصيل مي آموزاني كه در جو رواني آرام دانش

برخي مورد  راآموزان  جو مدرسه و نمره دانش ميانگيرند. ارتباط  ثبات بيشتري مطالب را فرا مي

؛ 7020، 5و لبان 4، پرسه3، روزمن7؛ كوزينا7020)آلوريني و همكاران،  .اند دادهتوجه قرار 

اجتماعي  -. اين رابطه از متغيرهايي مانند متغير اقتصادي(7004و پاپاناستازيو،  2، هك6ماركوليدس

گذاري جو  تأثير. (7020، 9و روزن 2پذيرد )فرانك مي تأثيري معلمان هاآموزان و شايستگي دانش

ي ههانظرات گرو ميانشده است. هر چند   نيز نشان داده (7007پاپاناستازيو ) مدرسه بر تدريس را

شود )كوزينا و  يي مالحظه ميهاهمچون معلمان و دبيران درباره جو مدرسه تفاوت گوناگون

گيري  و در سطوح متفاوت اندازه متفاوتي ها هتوان اين متغير را از ديدگا ولي مي ،(7020همكاران، 

 . (7020كرد )فرانك و روزن، 

بيني پيشرفت تحصيلي بر  يي براي ارائه الگوهاي علّي براي پيشهاور نيز تالشدر داخل كش

( از ميان عوامل مربوط به 2326ي مطالعه تيمز انجام پذيرفته است. يارمحمديان )ها هاساس داد

سپس وضعيت  ين عامل را وضعيت فرهنگي خانواده،تر آموزان، مهم پيشرفت تحصيلي دانش

. در ه استآموزان نسبت به علوم معرفي كرد سوم نگرش دانشفرهنگي مدرسه و در درجه 

پژوهشي ديگر با ارائه يك مدل، اثر تعاملي متغيرها بر يكديگر و پيشرفت رياضي مطالعه و نتيجه 

بيني  قوي در پيش يتأثيراقتصادي خانواده و خودپنداره  -كه وضعيت اجتماعي ه استگرفته شد

درصد از واريانس متغير پيشرفت تحصيلي را تبيين  20دود . تركيب متغيرها حداردنمره رياضي 

آموزان از فرهنگ مدرسه و پيشرفت  (. رابطه ادراك دانش2325كرد )پهلوان صادق، فرزاد و نادري،  
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آموزان،  اقتصادي دانش -ساختار اجتماعي تأثيرتحصيلي موضوع پژوهش ديگري بود كه در آن 

آموزان نسبت به  آموزان، فرآيند كالس درس علوم، جو مدرسه، نگرش دانش و عقايد دانش هاارزش

بيني  . بر اساس اين نتايج، سهم تركيب عوامل پيشه استعلوم بر عملكرد در علوم بررسي شد

آموزان و فرايند  و عقايد، جو مدرسه، نگرش دانش هاتحصيلي، ارزش -كننده شامل ساختار اجتماعي

اي ديگر نيز  (. در مطالعه2325كرد )سنگري،  درصد واريانس پيشرفت علوم را تبيين  22كالسي، 

فرايند آموزشي و خودپنداره رياضي بر   اجتماعي، -نتيجه گرفته شد كه متغيرهاي وضعيت اقتصادي

  . همچنين خودپنداره رياضي،رددار دا امثبت و معن تأثيرآموزان پايه چهارم  پيشرفت رياضي دانش

درصد واريانس پيشرفت  75اجتماعي  -ايند آموزشي، دلبستگي به مدرسه و وضعيت اقتصاديفر

( نشان دادكه وضعيت 2326(. عالوه بر اين، علوي )2326رياضي را تبيين كرد )مهدوي هزاوه، 

را بر پيشرفت رياضي نسبت به ساير متغيرهاي موجود در مدل  تأثيراجتماعي بيشترين  -اقتصادي

زا  به ساير متغيرهاي درون تنسب ثرترمؤ يزا نقش پنداره رياضي در ميان متغيرهاي درونداشت. خود 

درصد از واريانس پيشرفت رياضي را تبيين كرد.  73و تركيب متغيرها  داشتبر پيشرفت رياضي 

بين در مدل رگرسيوني،  ه متغير پيشاي ديگر، با وجود معنادار بودن هشت متغير از نُ در مطالعه

دوست،  درصد از واريانس متغير مالك )پيشرفت تحصيلي در علوم( تبيين شد )عابدي، كرم 3/26

متغيرهاي  مياننيز ارتباط چنداني  ها، در برخي پژوهشاين (. با وجود2322نژاد و حجازي،  رحيمي

با وجود آنكه متغير ( 7005) كبيري و كيامنشدست نيامد. چنانكه در پژوهش  بين و مالك به شپي

ولي  همعلمان و ارائه تكليف بر عملكرد تحصيلي در سطح معلمان مدارس معنادار بود  ميانتعامل 

 ه است.مالك تبيين شد درصد از واريانس متغير 3تنها 

به  هااين حوزه برخي از مشكالت روش شناختي در آن در هابا وجود تعداد قابل اعتناي پژوهش

سطحي مورد استفاده قرار نگرفته  تحليل چند ،اهيك از پژوهش طوري كه در هيچ خورد. به چشم مي

مدل خود را ( 7002و وينسي ) 2يني، مانگانلينكه برخي از پژوهشگران همانند آليور است. حال آن

ي تيمز در دو حالت عدم توجه به رويكرد چند سطحي و توجه به ويژگي چندسطحي ها هبا داد

مورد توجه قرار  ها هنتايج دريافتند زماني كه ويژگي چندسطحي در دادانجام داده و با مقايسه 

تواند بازنمايي مناسبي از واقعيت باشد.  و نمياست دست آمده  گونه ديگري به گيرد، نتايج به نمي

ي مربوط به هاشود كه از روش مي سببگيري مطالعه تيمز  همچنين عدم توجه به روش نمونه
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و در نتيجه خطاي  استاندارد پارامترها استفاده براي برآورد خطايگيري تصادفي ساده  نمونه

دقت كمتر  سببنيز  هاگيري در اين پژوهش ي نمونههابرآورد شود. عدم توجه به وزن  واريانس كم

و اثرات ناشي از عدم مشاركت برخي از افراد نمونه و احتماالت نامساوي در انتخاب  هشدپارامترها 

انتخاب متغير براي پيشرفت تحصيلي عموماً در شود. عالوه بر اين، مي گرفته اعضاي نمونه ناديده 

شود كه  مي سببتعدد متغيرهاي آن( استفاده نشده است. اين موضوع  سببدير احتمالي )به از مقا

انجمن بين المللي آنچه عمالً در محاسبات  باآموز  نمره پيشرفت تحصيلي مورد استفاده براي دانش

 گيرد، متفاوت باشد.  مورد استفاده قرار ميشرفت تحصيلي ارزشيابي پي

و همچنين توجه به موضوع  ها هي اخير مباحث مرتبط با ساختار و ماهيت دادها در سال

همچون مدل معادالت ساختاري افزايش يافته  هاسطحي در كنار تلفيق با ديگر تحليل ي چندهاتحليل

-ميانسطحي، واريانس درون و  . مدل معادالت ساختاري چند(7002، 7و توئيست 2است )شاگن

گروهي -  ميانهمراه روابط  بهرا گروهي - سازي روابط درون گروهي هر متغير را تجزيه كرده و مدل

. عدم استفاده از تحليل (7006، 3دهد )استاپلتون ي واريانس مرتبط به آن انجام ميها هدر مؤلف

، خطاهاي (7006دوي نامناسب )استاپلتون،  بروز مشكالتي همچون آماره خي سببچندسطحي 

؛ 7000و دوتوئيت،  2، دوتوئيت6، سوربوم5؛ يورسكاگ7006 ،4دار )براون استاندارد نادقيق و اريب

؛ هاكس و 7002دار )هك،  برآورد پارامترهاي اريب ،(7005، 20؛ كالين7004، 9و ماس 2هاكس

و انتخاب ( 7000زا )يورسكاگ و همكاران،  متغيرهاي درون ميانخطي باال ، هم(7004ماس، 

شود. در نقطه مقابل در صورتي كه از تحليل چندسطحي  مي (7002ي تحليل )هك، هااجباري واحد

كه  آيد ميدست  به گروههاميانگيري شده در  استفاده شود، برآوردي از ميزان واريانس متغير اندازه

گروهي در  -ي كوواريانس درونها. يكسان بودن ماتريس(7006سازي است )استاپلتون،  قابل مدل

گروهي و هم در  -نمونه هم در سطح درون و بزرگ بودن حجم (7006)استاپلتون،  گروهها ةهم
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فرض تحليل  پيشدو ( 7009، 2؛ موالئك7004؛ هاكس و ماس، 7002گروهي )هك،  -ميانسطح 

 دهد.  سطحي مدل معادالت ساختاري را تشكيل مي چند

سطحي  گيري و قابليت تحليل چند ، آگاهي از نوع نمونهچندسطحي تحليل پيش از انجام دادن

گروهي )سطح اول( مورد آزمون  -مدل در سطح درون بعد،گيرد. در مرحله  مورد توجه قرار مي

شود كه از جمله  جستجو مي ها هساختار چندسطحي در دادشواهدي براي وجود  و گيرد قرار مي

؛ يورسكاگ و همكاران، 7002( است )هك، ICC) 7كالسي -همبستگي درون هاترين آن معروف

گروهي را مورد آزمون قرار - ميان. اين همبستگي يكسان بودن واريانس (7006؛ استاپلتون، 7000

شود  جود ساختار چندسطحي درنظر گرفته ميبه عنوان شواهد و 05/0دهد. مقادير باالتر از  مي

ي نمونه نابرابر و ها. در كاربردهاي خاص مدل معادالت ساختاري چند سطحي، حجم(7002)هك، 

و  مياندر سطح  هاشوند. متفاوت بودن عامل تحليل مي گوناگونوجود متغيرهاي متفاوت در سطوح 

(، هك 7006و براون ) كردندپيشنهاد  (2992) 4و اليوت 3كاپالنرا نخستين بار گروهي  -درون

 قرار دادند.  تائيدرا مورد  كاربرد آن( 7005( و كالين )7022) 5رابرتس(، هاكس و 7002)

مدل  6شخيصتحت عنوان ت هاآن مياني ها هبر اساس منابع و پيشينه پژوهشي، متغيرها و رابط

مشخص شد. متغيرهاي مورد توجه شامل پيشرفت تحصيلي درس علوم، جو رواني مدرسه، 

 اجتماعي است. بر -مدرسه و وضعيت اقتصاديي خارج از هاگذاري نسبت به علوم، فعاليت ارزش

مستقيم دارند. همچنين،  تأثيرمدل پيشنهادي همگي متغيرها بر متغير پيشرفت تحصيلي درس علوم 

و وضعيت  گذاري اثر دارد بر ارزش اجتماعي -اقتصاديمتغيرهاي جو رواني مدرسه وضعيت 

 ي خارج از مدرسه اثر مستقيم دارد. هااجتماعي بر متغيرهاي جو رواني مدرسه و فعاليت -اقتصادي

كنندگانمشاركت
 شمارگرفته شده است.  7002آموزي مطالعه تيمز  ي اين پژوهش از فايل پرسشنامه دانشها هداد

نفر بود  4045در پايه سوم راهنمايي  7002آموزان واجد شرايط براي شركت در مطالعه تيمز  دانش

 و 9، فوي2، موليس2)مارتين نفر كاهش پيدا كرد 3922به  اـه هكه پس از اجرا و ورود داد
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ايِ  ايِ طبقه گيري خوشه مدرسه به روش نمونه 702 ازآموزان  . اين دانش(7002، 2السون 

دخترانه  ة. طبقات مورد استفاده شامل پنج طبق(7002، 3سانتخاب شدند )يانكا 7اي دومرحله

غيرانتفاعي، پسرانه غيرانتفاعي، دخترانه دولتي، پسرانه دولتي و مختلط دولتي بود. ميانگين سني 

را پسران   از آن درصد 2/55درصد از نمونه را دختران و  9/44ماه بود.  7سال و  24آموزان  دانش

 دادند. تشكيل مي

متغيرها

 ها هبر اساس جهت و مفاهيم گوي ها هبراي ساخت متغيرها از مراحل خاصي پيروي شد. ابتدا داد

تحليل عاملي اكتشافي مرتبط  روش. سپس با ندصورت قابل جمع درآمد و به ندكدگذاري مجدد شد

بدون پاسخ با  . مقاديرندتعيين شد هاي تشكيل دهنده عاملها هبررسي و گوي هابودن و تشكيل عامل

اي  ي مقولهها هاري ميانه در گويذي پيوسته و جايگها هي ميانگين در گويي جايگذارها تكنيك

آموز مشخص شد. با  ي بدون پاسخ هر دانشها هاين مرحله، تعداد گوي شدند. پيش ازجايگزين 

متغير تركيب شده ( 7009سازي در مطالعه تيمز )فوي و السون،  تبعيت از قواعد شاخص

از اين مرحله، بر  شد. پسآنان بدون پاسخ بود، حذف  پرسشهايآموزاني كه بيش از دو سوم  دانش

اساس مقادير ضريب همبستگي درون كالسي، لزوم انجام تحليل چندسطحي بررسي شد و در 

كار گرفته شد. زماني كه  بهچندسطحي  تائيديصورت وجود ساختار چندسطحي، تحليل عاملي 

، 4؛ رايكوف2329قرار گرفت، اعتبار متغير با روش اعتبار مركب )كبيري،  تائيدمدل فرضي مورد 

قرار  بهره گيريادن اعتبار، ساختار حاصل مورد ( آزمون شده و پس از مناسب تشخيص د7004

 گرفت.

در اين پژوهش تعداد كتاب در منزل، امكانات منزل، سواد پدر و  اجتماعي:-وضعیت اقتصادی

اجتماعي در نظر گرفته  -ي متغير اقتصاديهاشاخص منزلةمادر و ميزان استفاده از رايانه در منزل به 

در منزل  هااي پرسش مربوط به تعداد كتاب شد. تعداد كتاب در قالب پاسخ به طيف پنج گزينه

مربوط به امكانات منزل )مانند تلفن همراه،   ه ايسنجيده شد. امكانات منزل با تركيب نُه گزين

آموزان  طور جداگانه از دانش نيز بهوجود آمد. ميزان تحصيالت پدر و مادر  اتومبيل، كامپيوتر و ...( به

آموزان استفاده از رايانه در منزل را نيز با پاسخ بلي يا خير پاسخ دادند.  پرسيده شد. همچنين دانش

                                                           
1. Olson 
2. Two-stage stratified cluster design 

3. Joncas 

4. Raykov 
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كالسي متغيرهاي تعداد كتاب، امكانات منزل، سواد پدر، سواد مادر و استفاده  -ي درونها همبستگي

را به  ها هبود كه ساختار چندسطحي داد 77/0و  35/0، 34/0 ،32/0، 77/0ترتيب برابر با  از رايانه به

 روشي پاسخ متفاوت با ها هتركيب متغيرهاي مشاهده شده با تعداد گزينداد.  ميزان زيادي نشان 

چندسطحي با فرض وجود همبستگي  تائيدينتايج تحليل عاملي تحليل عاملي تأئيدي انجام شد. 

را  گروهي، ساختار چند سطحي آن -سواد مادر در سطح درونخطاهاي متغيرهاي سواد پدر و  ميان

 -اي براي سطح درون (. ضريب پايايي بيشينه=074/0SRMRو  IFI ،99/0=CFI=99/0كرد ) تائيد

مقادير بدون پاسخ در متغيرهاي تعداد كتاب، امكانات منزل، دست آمد.  به 277/0گروهي برابر با 

 درصد بود. 2/52و  2، 9/2، 6/0، 6/0ترتيب برابربا  ايانه بهسواد پدر، سواد مادر و استفاده از ر

همانند متغير پيشين متغيرهاي متعددي براي سنجش اين متغير  گذاری نسبت به علوم: ارزش

گذاري نسبت به  ي مربوط به ارزشها هعملياتي كردن متغير، گوي ة. براساس پيشينندكار گرفته شد به

نشانگرهاي اين متغير تعيين  مثابةآموز به  علوم و متغير اميد به ادامه تحصيالت در پرسشنامه دانش

. نتايج تحليل عاملي اكتشافي با روش تحليل مؤلفه اصلي دو متغير نگرش نسبت به علوم و ندشد

غير اميد به ادامه تحصيالت، متغيرهاي انگيزش يادگيري علوم را استخراج كرد كه به همراه مت

از روش  ها هدادند. با توجه به ساختار داد گذاري نسبت به علوم را تشكيل  ارزش ةمشاهده شد

گذاري  گيري كننده متغير ارزش چندسطحي استفاده شد. هر سه شاخص اندازه تائيديتحليل عاملي 

. نتايج نشان داد كه نديل شدمدرسه تحل مياننسبت به علوم در دو سطح درون مدرسه و 

كالسي متغيرهاي نگرش، انگيزش يادگيري علوم و اميد به ادامه تحصيالت به  -ي درونهاهمبستگي

داشت.  ها هبود كه اين مقادير حكايت از ساختار چندسطحي داد 25/0و  09/0، 20/0ترتيب برابر با 

( بود كه برازش مناسب =003/0SRMRو  IFI ،99/0=CFI=99/0ضرايب برازش مدل برابر با )

 بود. 667/0گروهي برابر با  -اي براي سطح درون را نشان داد. ضريب پايايي بيشينه ها همدل با داد

مقادير بدون پاسخ در متغيرهاي نگرش، انگيزش يادگيري علوم و اميد به ادامه تحصيالت به ترتيب 

 بود. 3/76و  3/0، 7برابر با 

آموزان به چگونگي گذراندن  ي دانشهااين متغير شامل پاسخ :ی خارج از مدرسههافعالیت

شده در يك   ي مشخصهاي خود را به فعاليتهاآموزان پاسخ ي پس از مدرسه بود. دانشهافعاليت
 7ساعت در روز،  7تا  2تر از يك ساعت در روز، كنم، كم وقتي صرف نمي اي )هيچ نهطيف پنج گزي

خ دادند. نتايج تحليل عاملي اكتشافي با روش حداقل ساعت يا بيشتر( پاس 4ساعت و  4تا 
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ي مرتبط با رايانه و فعاليت تفريحي را نشان داد. تحليل عاملي هااستخراج دو عامل فعاليت ها هباقيماند

(. ضريب پايايي =042/0SRMRو  AGFI=95/0نشان داد ) ها هتطابق مدل فرضي را با داد تائيدي

ي مرتبط با هامقادير بدون پاسخ در متغيرهاي فعاليتحاصل شد.  254/0مركب اين متغير برابر با 

 بود. 2/0و  2/7ي تفريحي به ترتيب برابر با هارايانه و فعاليت

موارد ناخوشايند و  ةي فرض شده در اين متغير شامل تجربهاشاخص جو رواني مدرسه:

آموزان به جو مدرسه با  به جو مدرسه بود. احساس مثبت دانش نسبت نآموزا احساس مثبت دانش
اي از خيلي موافق تا خيلي مخالف،  گيري شد كه هر يك از طريق طيف چهار درجه سه گويه اندازه

مواردي داللت  ةموارد ناخوشايند شامل تجرب ةكرد. متغير تجرب آوري مي آموزان را گرد نظرات دانش

صورت بله  به ها هبود. پاسخ به اين گوي ها هآوري داد از گرد آموز در ماه پيش نشحساس ناامني دابر ا
موارد ناخوشايند و احساس مثبت  ةكالسي دو متغير تجرب -ي درونهاو خير اخذ شد. همبستگي

را نشان داد و در  ها هوجود ساختار چند سطحي داد 24/0و  22/0به جو مدرسه به ميزان نسبت 
كار گرفته شد. نتايج حاصل، برازش مدل فرضي را با  چندسطحي به تائيديلي نتيجه تحليل عام

 622/0(. ضريب پايايي مركب مدل برابر با =079/0SRMRو  AGFI=00/2نمود ) تائيد ها هداد
آموزان  موارد ناخوشايند و احساس مثبت دانش ةمقادير بدون پاسخ در متغيرهاي تجربحاصل شد. 

 بود. 2/0و  4/0به جو مدرسه به ترتيب برابر با 

ي هامدل ،آموزان در درس علوم در سنجش توانايي دانش پیشرفت تحصیلي در درس علوم:

. در مطالعه تيمز جداي از به كار مي رود( IRTپاسخ ) -دوپارامتري و سه پارامتري نظريه پرسش

ي شناختي و محتوايي نيز ارائه شده است. در اين ها هآموزان در حيط علوم، نمرات دانش نمره كلي
پژوهش به علت ارتباط با موضوع، حيطه محتوايي علوم مورد توجه قرار گرفت كه شامل چهار 

، مقادير ها هشناسي و فيزيك بود. براي هر يك از اين حيط شناسي، زمين حيطه شيمي، زيست

 آموز در آن حيطه مورد استفاده قرار گرفت.  نوان نمره دانشاحتماالتي به ع

 روشتجزيهوتحليل
گيري همراه با درنظر  به دليل آنكه بررسي روابط هم در مدل ساختاري و هم در مدل اندازه 

مورد توجه بود از روش مدل معادالت ساختاري  ها هگرفتن ويژگي ساختار چندسطحي داد

 LISREL 8.72افزار  دو نرم ،تائيديي تحليل عاملي هابراي تحليل مدل. بهره گيري شد چندسطحي

به منظور پوشش موارد نقص هر  (7003، 7و وو 2)بنتلر EQS6.1و  (7005)يورسكاگ و سوربوم، 

                                                           
1. Bentler 

2. Wu 
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 استفاده EQS 6.1افزار  در تحليل مدل معادالت ساختاري چند سطحي از نرم به كار رفت، امايك 

 شد. 

نتايج
با روش تجزيه و تحليل مورد  ها هي دادها، تطبيق برخي از ويژگي تحليلدادن پيش از انجام 

گيري عبارت بود از  نمونه  گيري بود. وزن موضوع توجه به وزن نمونه نخستينتوجه قرار گرفت. 

هاي منظور تعديل اثر عدم مشاركت به واحد گيري و به معكوس احتمال انتخاب واحد نمونه

، برآوردهاي نااريب از هاگيري اختصاص داده شد. در صورت عدم استفاده از اين وزن نمونه

؛ 7002؛ يانكاس، 7002شوند )هك،  برآورد مي گيري كم ي جامعه حاصل و واريانس نمونههاويژگي

گيري در مدل  ي نمونهها. توجه به وزن(3،7020داووير ، يانكاس و وان7، گنزالس2روتكوسكي

؛ 7002، 5؛ يانگ2999، 4معادالت ساختاري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است )كاپالن و فرگوسن

مطالعه تيمز از   براي جبران احتمال نابرابر انتخاب اعضاي نمونه در تحليل. (7005، 6آسپاروهو

شود كه هر عضو  گيري باعث مي هاي نمونه شود. به كارگيري وزن گيري استفاده مي هاي نمونه وزن

نمونه به اندازه مناسب الزم براي برآورد در سطح جامعه نقش داشته باشد. در مطالعه تيمز پنج وزن 

ها از  هاي الزم براي تحليل داده شود كه در اين مطالعه به منظور پيروي از روش گيري تهيه مي ونهنم

گيري  هاي نمونه كارگيري وزن كه به استفاده شد. با اين وجود، با توجه به اين House Weightوزن 

در  House Weightگيري  شد، وزن نمونه مي EQSافزار  هاي چندسطحي در نرم مانع انجام تحليل

عالوه بر اين،  كار گرفته شد. شده ضرب و نتايج به عنوان ورودي برنامه به  متغيرهاي ساخته

گيري تصادفي  در روش نمونه .الزم بود ها هكارگيري خطاي استاندارد مناسب نيز در تحليل داد به

ر درنظر صف ها هشود كه مشاهدات مستقل هستند و در نتيجه همبستگي باقيماند ساده فرض مي

غير از تصادفي ساده استفاده  گيري ي نمونههايي كه از روشها هشود. ولي با وجود نمون گرفته مي

برآورد شده و به باالتر رفتن نرخ خطاي نوع  گيري كم كردند )همانند مطالعه تيمز( واريانس نمونه مي

؛ استاپلتون، 7000 ،9و واليانت2، مورگانشتاين2شد )بريك دار منجر مي اول و برآوردهاي اريب
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ي وابسته به هاجاي روش به 2نايف اري تكراري جكگذ . در مطالعه تيمز از تكنيك جاي(7006

؛ كندي و 7020؛ جن، تام و وو، 7002و لي،  7گيري تصادفي ساده استفاده شد )فوي، گاليا نمونه

ي تيمز توجه به ها ه. موضوع سوم در تحليل داد(7020؛ روتكوسكي و همكاران، 7002ترانگ، 

آموزان در سطح جامعه و با  ود. در آزمون تيمز به منظور تعيين توانايي دانشب 3پذيرفتنيمقادير 

نام مقادير احتماالتي استفاده شد. اين روش  گيري ماتريسي مورد استفاده از روشي به توجه به نمونه

االت اجرا شده در هر يك از ؤشود كه بخواهيم از تعداد كم س كار گرفته مي در مواقعي به

. در اين (7020در مورد كل جامعه نظري را ارائه دهيم )روتكوسكي و همكاران، آموزان  دانش

ي متفاوتي براي تعيين توانايي مشخص ها هآموزان نمر اي دانش ي پيشينههاروش بر اساس ويژگي

(. 7002فرد معرفي شد )فوي، گاليا و لي، شدند. در مطالعه تيمز پنج نمره به عنوان برآورد توانايي 

 گانه مورد استفاده قرار گرفت. ير، ميانگين مقادير پنجدبراي استفاده از اين مقا

مهم مدل معادالت ساختاري نيز مورد بررسي   فرض از موارد فوق، رعايت شش پيش گذشته

ود. عدم وجود متغيرهاي مشاهده شده ب 4فرض، بررسي نرمال بودن قرار گرفت. اولين پيش
دو مدل  برآورد و خي ي ندارد ولي خطاي استاندارد را كمتأثيرمتغيرهاي نرمال بر برآورد پارامترها 

ايجاد  سببفرض  از اندازه اين پيش  . همچنين نقض بيش(7000سازد )كاپالن،  برآورد مي را بيش
و  5متغيري چولگي ي تكها. بدين منظور از شاخص(7006شود )براون،  ي نيز ميروابط غيرخط

استفاده شد. مقادير چولگي  (7006، 2استفانو و دي 2و همچنين كشيدگي چندمتغيره )فيني 6كشيدگي
گذارد )فيني و  مي تأثيرنمايي  ي برآورد مبتني بر بيشينه درستهابر روش 2و  7و كشيدگي باالتر از 

مقادير چولگي و كشيدگي متغيرها كمتر از مقادير ذكر شده  2. بر اساس جدول (7006استفانو،  دي
تك متغيرها، تحليل  توان آنان را نرمال فرض كرد. عالوه بر نرمال بودن تك بنابراين مي است،

)به  3كمتر از مقدار  20. آماره مارديا(7005شود )كالين،  نيز مي 9متضمن نرمال بودن چندمتغيري
 22فرض بعدي خطي بودن دست آمد. پيش عنوان نقطه برش براي تعيين نرمال بودن چند متغيري( به
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فرض چهارم عدم  صورت بررسي ديداري مورد بررسي قرار گرفت. پيش كه رعايت آن به روابط بود

بين )برونزا( اتفاق  متغيرهاي پيش ميانبود كه در هنگام وجود همبستگي باال  2همخطي چندگانه

آن مورد استفاده قرار دادن براي تشخيص  VIFو  7ي ضريب تولرنس )تحمل(ها هافتد. آمار مي

ي فوق ها هنش و كبيري(. بررسي آماركيام ترجمه 2322؛ مايلز و شولين، 7005)كالين،  گيرد مي
كه دترمينان ماتريس مورد استفاده رد. عالوه بر اين، با توجه به آنك تائيدفرض را  رعايت اين پيش

شود. بررسي واريانس نسبي نيز از جمله  گانه رد مي بيشتر از صفر بود، وجود همخطي چند

ترين  ترين واريانس به كوچك رود. واريانس نسبي به معناي تناسب بزرگ شمار مي به هافرض پيش

وجود  كوواريانس است كه توجه به آن مشكالتي در برآوردها به-واريانس در ماتريس واريانس

قابل   در يك محدوده هاجز متغير استفاده از رايانه، بقيه واريانس آورد. در تحليل حاضر، به مي
دار شدن  از اريب سبب پيشگيرينمونه مناسب  قرار دارند. در نهايت رعايت حجم  اي مقايسه

آموز  در سطح دانش ويژه . در تحليل حاضر حجم نمونه به(7009، 3شود )هارينگتون پارامترها مي
پس از  ( وجود داشت.=702n( و در سطح مدرسه نيز حجم مناسبي )=3292nبسيار مناسب )

 شود. ارائه مي 2در جدول  ها ه، توصيف آمارهافرض بررسي رعايت شدن پيش
 ی توصیفي متغیرهای مشاهده شدهها ه. آمار1 شماره جدول

 ميانگين متغير مشاهده شده متغير نهفته
انحراف 
 استاندارد

 حداكثر حداقل كشيدگي چولگي

وضعيت 
-اقتصادي

 اجتماعي

 5 2 5/0 2/2 25/2 7 تعداد كتاب در منزل
 9 0 -9/0 7/0 32/7 22/4 امكانات منزل

 6 2 4/0 2/2 3/2 76/7 سواد پدر
 6 2 4/2 3/2 23/2 22/2 سواد مادر

 9 0 4/0 -3/2 47/0 22/0 استفاده از رايانه در منزل

 گذاري ارزش
 32 23 -7/0 -5/0 66/4 92/79 نگرش نسبت به علوم

 26 4 7/0 -2/0 63/7 32/27 انگيزش يادگيري علوم
 5 2 7/2 -6/2 74/2 29/4 اميد به ادامه تحصيالت

ي خارج هافعاليت
 از مدرسه

 20 7 9/7 2/2 24/2 26/3 ي مرتبط با رايانههافعاليت
 70 4 5/0 5/0 59/7 72/20 فعاليت تفريحي

جو رواني 
 مدرسه

 5 0 7/2 -7/2 24/2 02/4 موارد ناخوشايند ةتجرب
 27 3 7/3 -5/2 53/2 53/20 به جو مدرسه نسبت  احساس مثبت

 نمره علوم

 242 743 -26/0 7/0 24 449 شناسي حيطه زيست
 232 757 -02/0 77/0 25 463 حيطه شيمي
 260 727 02/0 72/0 22 420 حيطه فيزيك
 250 727 -73/0 72/0 23 426 شناسي حيطه زمين

                                                           
1. Multicolinearty 

2. Tolerance 

3. Harrington 
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اثر دهد.  گيري در متغيرهاي مشاهده شده را نشان مي روابط مدل اندازه 7شماره ي جدول ها هداد

كه يكي از متغيرهاي مشاهده شده پيشرفت علوم است، مشخص  متغيرهاي نهفته بر حيطه شيمي

و  اجتماعي -اقتصاديگذاري باالترين نقش را دارد. متغيرهاي وضعيت  كه متغير ارزششود  مي

گذاري نيست.  ولي اثر آنها به اندازه ارزش ،ثر استؤنيز بر اين متغير مي خارج از مدرسه هافعاليت

ي ها هدار بر متغير حيطه شيمي ندارد. مشابه همين وضعيت در حيط امعن يجو رواني مدرسه اثر

شناسي و فيزيك آن  ي زيستها هشناسي و فيزيك وجود دارد. تنها تفاوت حيط شناسي، زيست زمين

 دار است.  امعن ها هدرسه نيز بر اين حيطاست كه اثر جو رواني م

دهد كه اوالً نگرش يادگيري  گذاري نشان مي گيري متغير ارزش بررسي اثرات در مدل اندازه

ي هافعاليت  رود و ثانياً اثر متغير نهفته شمار مي گذاري به گيري ارزش ترين شاخص در اندازه علوم مهم

گذاري  در هر سه شاخص ارزش اجتماعي -ادياقتصخارج از مدرسه بيشتر از متغير وضعيت 

نشان داد كه امكانات  اجتماعي -اقتصاديگيري وضعيت  نسبت به علوم است. در نهايت مدل اندازه

ي بررسي هاشاخص ميانترين شاخص )در  ترين شاخص و سواد مادر ضعيف منزل و سواد پدر مهم

 روند.  مار ميش به اجتماعي -اقتصاديي وضعيت  شده( متغير نهفته
 

 آموز و مدرسه متغیرهای نهفته در دو سطح دانش میان. تجزيه روابط ساختاری 6 شماره جدول

 سطح مدرسه  آموز سطح دانش متغيرها

اثر  اثر مستقيم

 مستقيم غير

اثر  اثر مستقيم اثر كل

 مستقيم غير

 اثر كل

        به نمره علوم

 239/0** - 239/0**  520/0** - 520/0** نسبت به علوم گذاري از ارزش

 729/0** -264/0** 453/0**  022/0** 002/0 02/0* اجتماعي -اقتصادياز وضعيت 

 -749/0** - -749/0**  -235/0** - -235/0** ي خارج از مدرسههااز فعاليت

 27/0** 62/0 050/0  -242/0** 094/0** -735/0** از جو رواني مدرسه

        علومگذاري نسبت به  به ارزش

 092/0* - 092/0*  225/0** -002/0* 277/0** اجتماعي -اقتصادياز وضعيت 

 902/0** - 902/0**  224/0** - 224/0** از جو رواني مدرسه

        ي خارج از مدرسههابه فعاليت

 946/0**  946/0**  496/0** - 496/0** اجتماعي -اقتصادياز وضعيت 

        به جو رواني مدرسه

 - - -  -032/0 - -032/0 اجتماعي -اقتصادياز وضعيت 
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بيني پيشرفت تحصيلي  گذاري نسبت به علوم را در پيش اهميت ارزش 3 شمارة نتايج جدول

، اجتماعي -اقتصاديدهد. پس از اين متغير، سه متغير وضعيت  آموزان نشان مي علوم در سطح دانش

دار  ه با وجود اثر نسبتاً پايين، معنامدرسه قرار دارند كي خارج از هاجو رواني مدرسه و فعاليت

، در همچنيني خارج از مدرسه بر نمره علوم منفي است. هاهستند. اثر متغيرهاي جو رواني و فعاليت

 تأثيررواني مدرسه بيشتر از ساير متغيرها بر پيشرفت تحصيلي علوم  سطح مدرسه متغير جوّ

درصد  79بين  هستند. تركيب متغيرهاي پيش دار اكم ولي معن ياثرو ساير متغيرها داراي گذارد  مي

 آموز تبيين كرد. زاي پيشرفت تحصيلي در درس علوم را در سطح دانش از واريانس متغير درون

و  اجتماعي -اقتصاديآموزان هر دو متغير وضعيت  گذاري در سطح دانش بيني ارزش در پيش

چنين در سطح مدرسه متغير گذاري زياد نيست. همتأثيرين دارند، ميزان ا تأثيرجو رواني مدرسه 

دهد. وضعيت  گذاري نسبت به علوم نشان مي زيادي را بر ارزش تأثيرگذاري نسبت به علوم  ارزش

 7و روابط ساختاري در سطح مدرسه در شكل  2آموزان در شكل  اثرگذاري متغيرها در سطح دانش

 نشان داده شده است. 

دهد.  ي موجود نشان ميها همدل فرضي و داد مياندل تطابق مناسبي را ي برازش مها هآمار

دهنده  نشان =RMSEA 065/0و  =CFI= ،96/0 IFI= ،042/0 SRMR 96/0ي ها هطوري كه آمار به

 برازش قابل قبول مدل است. 
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 مدل ساختاری عوامل در سطح مدرسه .6نمودار شماره 

گيريبحثونتيجه

در اين مطالعه نقش چند متغير مهم بر اساس تأكيد منابع اطالعاتي و پيشينه پژوهشي در 

آموزان سوم راهنمايي مورد بررسي قرار گرفت. متغيرهاي مورد  پيشرفت تحصيلي علوم دانش

ي خارج از هافعاليت ، اجتماعي -اقتصاديگذاري نسبت به علوم، وضعيت  بررسي شامل ارزش

 -اقتصاديمدرسه بودند. بر اساس مدل پيشنهادي، متغيرهاي وضعيت مدرسه و جو رواني 

ي خارج از مدرسه و جو رواني مدرسه بر پيشرفت هاگذاري نسبت به علوم، فعاليت ، ارزشاجتماعي

و جو  اجتماعي -اقتصاديداشتند. متغيرهاي وضعيت  تأثيرآموزان در درس علوم  تحصيلي دانش

كردند. همچنين متغير وضعيت  ري نسبت به علوم را متأثر ميگذا رواني مدرسه نيز متغير ارزش

 تأثيرطور مستقيم  ي خارج از مدرسه بههابر متغيرهاي جو رواني مدرسه و فعاليت اجتماعي -اقتصادي

گيري مورد توجه بود و   ي ساختاري و اندازههاكه تعيين روابط در مقياس مدلاز آنجا داشت. 

از روش مدل معادالت  معنادار بود، بنابراين كالسي -ونهمگي ضرايب همبستگي درهمچنين 

، ها هپيچيدگي داد سبباستفاده شد. عالوه بر اين، به  ها هساختاري چندسطحي براي تحليل داد

باال بردن دقت تحليل و بيشتر  ، برايگيري ي نمونههايي همچون مقادير احتماالتي و وزنهاتكنيك

آموزان سال سوم  در دانش 7002ي مطالعه تيمز ها هكار گرفته شد. داد كردن ظرافت بررسي به

ي سوال مورد استفاده قرار ها هآموز و نمرات حاصل از دفترچ راهنمايي مربوط به پرسشنامه دانش

 .ندگرفت

برازش  ها هاد كه مدل پيشنهادي با دادنشان د ها هكارگيري روش تحليل داد نتايج حاصل از به

دار نبود. با  اضرايب مستقيم در سطوح مختلف معن ويژه ، برخي از ضرايب بهاين دارد. با وجود
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شد.  آموز و سطح مدرسه ارائه  توجه به ساختار چندسطحي تحليل، نتايج در دو بخش سطح دانش

بيني پيشرفت  ترين عامل در پيش گذاري نسبت به علوم مهم آموز، متغير ارزش در سطح دانش

ي خارج از مدرسه و جو هاآموزان در درس علوم بود و پس از آن متغيرهاي فعاليت تحصيلي دانش

رواني مدرسه بود كه هر دو اثر منفي بر پيشرفت تحصيلي در درس علوم داشتند. متغير وضعيت 

داشت. همچنين دو متغير  آموزان بر پيشرفت تحصيلي دانش بسيار كم ياثر اجتماعي -اقتصادي

 اما ند،گذاري نسبت به علوم مؤثر بود و جو رواني مدرسه نيز بر ارزش اجتماعي -اقتصاديوضعيت 

ي تأثيرطور غيرمستقيم  به اجتماعي -اقتصادي. عالوه بر اين، وضعيت ندنداشت ي چندان زيادتأثير

دار نبود.  اغير بر جو رواني مدرسه معني خارج از مدرسه داشت ولي اثر اين متهابر فعاليت نسبتاً زياد

آموز متفاوت بود. به طوري كه متغير جو  گذاري متغيرها با سطح دانشتأثيردر سطح مدرسه نوع 

آموزان داشت.  نسبت به ساير متغيرها بر پيشرفت تحصيلي دانش ي بيشترتأثيررواني مدرسه 

 تأثيرآموزان نسبت به علوم داشت.  گذاري دانش بر ارزش ي زيادتأثيرهمچنين جو رواني مدرسه 

ي خارج از مدرسه نيز نشان داده شد. هابر متغير فعاليت اجتماعي -اقتصاديباالي متغير وضعيت 

آموزان مورد تأكيد مجدد  در تبيين پيشرفت تحصيلي دانشيج مطالعه اهميت متغيرهاي نگرشي نتا

ي بسياري هابيني پيشرفت تحصيلي همسو با پژوهش در پيشقرار دارد. برتري نقش اين متغيرها 

و  2؛ پاجارس2325اند )كبيري، كيامنش و حجازي،  دست آورده اي را به است كه چنين نتيجه

نظر گرفتن بسياري از متغيرهاي  سازد كه با وجود در (. اين يافته خاطر نشان مي2995، 7كرانزلر

آموز، همچنان متغيرهاي نگرشي و انگيزشي همانند  گذار بر پيشرفت تحصيلي در سطح دانشيرتأث

د. نده بيشتري را نسبت به ساير متغيرها نشان مي تأثيرانگيزش، نگرش، خودپنداره و خود كارآمدي 

در اين پژوهش به  اما ،اين متغيرها نيز تفكيك قائل شده است ميان هاهر چند در برخي پژوهش

گذاري نسبت به علوم  علت تعداد زياد متغيرهاي مورد توجه، مجموع متغيرها در قالب متغير ارزش

گذاري نسبت  خالف متغير ارزش همورد بررسي قرار گرفته و اهميت آنان بار ديگر نشان داده شد. ب

دست نيامد. شايد  بهبر پيشرفت تحصيلي چندان زياد  اجتماعي -اقتصاديبه علوم، نقش وضعيت 

 اجتماعي -اقتصاديي هانظر گرفتن مجموعه وسيعي از شاخص در  يكي از داليل احتمالي اين يافته،

طوري كه پنج شاخص تعداد كتاب، استفاده از رايانه، سواد پدر  با حفظ شرايط پاسخي آنان بود، به

                                                           
1. Pajares 

2. Kranzler 



 111فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 

 

 

67 

كه در  ته شده بود، در حاليو مادر و امكانات منزل به عنوان متغيرهاي مشاهده شده در نظر گرف

يا در تركيب متغيرها سعي شده است  اندانتخاب شده  هايك يا معدودي از شاخص هاساير پژوهش

صورت قابل تركيبي تغيير پيدا كند. بنابراين شايد نتوان با اطمينان نتايج  دهي به كه وضعيت پاسخ

تركيب متغيرها چيزي فراتر از بررسي ي قبلي مقايسه كرد زيرا احتماالً هاپژوهش را با ساير پژوهش

 تك متغيرها خواهد بود. تك

نتايج اين پژوهش بود. با ي خارج از مدرسه بر پيشرفت تحصيلي از جمله هامنفي فعاليت تأثير

دار نبود  نافعاليت خارج از مدرسه بر پيشرفت تحصيلي مع تأثير هاكه در برخي از پژوهشوجود آن

ي هاي فعاليتهاولي در اين پژوهش رابطه منفي اين متغير با شاخص(، 7020)كبيري و شوندغربي، 

دست آمد. اين يافته بر اين معنا تأكيد دارد كه هر قدر  ي تفريحي بههامرتبط با رايانه و فعاليت

كنند، زمان كمتري  ي گذراندن اوقات فراغت خود صرف ميهافعاليت برايآموزان زمان بيشتري  دانش

پيشرفت تحصيلي كمتري را خواهند اختصاص مي دهند، بنابراين مدرسه را ي مرتبط هارا به فعاليت

يي ها هجو رواني مدرسه و پيشرفت تحصيلي از جمله يافت ميان، رابطه منفي اينداشت. با وجود

متغيرها چندان زياد نيست ولي  ميانيي همراه است. هر چند رابطه هااست كه تفسير آن با دشواري

بهتر از جو مدرسه دارند احتماالً نمره  يآموزاني كه ادراك دهد كه دانش طه نشان ميداري راب امعن

تري در زمينه رابطه  دهد كه مكانيزم پيچيده كنند. اين يافته نشان مي كمتري در آزمون علوم كسب مي

ود شد، وج چه قبالً فرض مي آموزان نسبت به آن جو رواني مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانش ميان

 د.نمورد مطالعه قرار گير زمينهي ديگري در اين هاگريرد و بايستي عوامل و ميانجيدا

متغيرهاي جو رواني و  ميانجو رواني مدرسه و پيشرفت تحصيلي  ميانرابطه منفي  باوجود

سازي جو رواني مثبت و  گذاري نسبت به علوم رابطه مثبتي مالحظه شد. فرض كردن زمينه ارزش

اي تفسير پذير و  آموزان يافته رشد و ارتقاي نگرش، انگيزش و خود پنداره دانشبرانگيزاننده براي 

 ميان(. عالوه براين، رابطه 7004ي قبلي است )پاپاناستازيو و پاپاناستازيو، هاهمسو با ساير پژوهش

دهنده آن است كه  گذاري نسبت به علوم نشان و ارزش اجتماعي -اقتصاديمتغير وضعيت 

يشتري نسبت به يادگيري اقتصادي باالتر، نگرش و انگيزش ب -ي اجتماعي هاهپايگاآموزان با  دانش

ي هاو در فكر ادامه تحصيالت خود هستند. اين يافته نيز مطابق با نتايج ساير پژوهش علوم دادند

عالوه  اجتماعي -اقتصادي( است. وضعيت 7004؛ جانجتوويچ و مالينيك، 7006قبلي )چيو و كو، 

نسبتاً  يتأثيرآموزان نسبت به علوم،  گذاري دانش بر دو متغير پيشرفت تحصيلي و ارزش تأثيربر 
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-آموزاني كه وضعيت اقتصادي  دانشي خارج از مدرسه دارد. به اين صورت كه هابر فعاليت زياد

 ي تفريحيهااجتماعي باالتري دارند، وقت بيشتري را صرف كار و بازي با رايانه و ساير فعاليت

ي تفريحي و بازي با رايانه با مالكيت بيشتر اين هازمان بيشتر براي فعاليتدادن د. اختصاص كنن مي

آموزاني كه دسترسي به رايانه دارند قاعدتاً زمان  وسايل در منزل همراه است. به عبارت ديگر، دانش

صادي آموزاني كه از وضعيت اقت كنند. همچنين دانش بيشتري را صرف بازي و كار با رايانه مي

واهند ي تفريحي خهاباالتري برخوردارند وقت بيشتري براي سپري كردن اوقات فراغت در فعاليت

 اجتماعي -اقتصاديارتباط وضعيت  هاكه در برخي از پژوهشداشت. در نهايت، با وجود آن

 ( ولي در7020آموزان بر ادراك آنان از جو رواني مدرسه نشان داده شده بود )فرانك و روزن،  دانش

 اي پيدا نشد.  دو متغير، رابطه مياناين پژوهش 

گذاري  آموز مشابه بود. متغير ارزش گذاري متغيرها در سطح مدرسه با سطح دانشتأثيروضعيت 

آموزان داشت.  نسبت به ساير متغيرها بر پيشرفت تحصيلي دانش تأثيرنسبت به علوم بيشترين 

قبلي نشان داده  يهاز موضوعي بود كه در پژوهشبرتري جو رواني مدرسه نسبت به ساير متغيرها ني

؛ ماركوليدس، هك و پاپاناستازيو، 7020؛ كوزينا و همكاران، 7020)آلوريني و همكاران،  است شده

باالي اين متغير و همسو  تأثير(. با وجود آنكه، برتري اين متغير در سطح مدرسه توجيه كننده 7004

بودند.   ريزي شده آموزان پي در سطح دانش هات مشابه پژوهشبا ساير مطالعات است، ولي در مطالعا

آموزان مدارس پس از متغير جو رواني مدرسه نسبت به  دانش اجتماعي -اقتصاديمتغير وضعيت 

مستقيم اين متغير بر پيشرفت تحصيلي نسبتاً باال است ولي  تأثيربيشتري دارد.  تأثيردو متغير ديگر 

گذاري نسبت به علوم و  كه از طريق ميانجيگري متغيرهاي ارزشاثرات غيرمستقيم اين متغير 

سبب كه به نوبه خود  دست آمده، اثر غير مستقيم منفي را حاصل كرده ي خارج از مدرسه بههافعاليت

 شده است.  ياثر كلكاهش 

درصد تبيين واريانس در اين پژوهش بيش از مطالعات مشابهي است كه در ايران صورت 

رسيده بود  درصد  75حداكثر به  هاكه تبيين واريانس در ساير پژوهش صورتي گرفته است. در

دوست،  ؛ عابدي، كرم2326؛ مهدوي هزاوه، 2325؛ پهلوانان صادق، فرزاد و نادري، 2325)سنگري، 

آموز،  (. در اين پژوهش تركيب متغيرها در سطح دانش2326؛ علوي، 2322نژاد و حجازي،  رحيمي

 س متغير پيشرفت تحصيلي درس علوم را تبيين كرد. درصد از واريان 79
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پيشنهادها

را در  گذاري در تبيين پيشرفت تحصيلي لزوم توجه ويژه به آن نقش مهم متغيرهاي ارزش

كند. بر اين اساس مشاوران تحصيلي بايد عنايت خاصي  ريزي و مشاوره تحصيلي برجسته مي برنامه

ي مرتبط همچون خودكارآمدي، ها همنظور ارتقاي بسياري از سازرا به ارتقاي آن مبذول دارند. به 

پيشنهاد اي  هاي مداخله برنامهخودپنداره، نگرش نسبت به موضوعات درسي، انگيزش تحصيلي و ... 

عملكرد تحصيلي بخشيدن به در بهبود  اساسينقش  ها هكارگيري و توسعه اين برنام شده است كه به

 آموزان خواهد داشت.  دانش

كه به مواردي اشاره كرد. با وجود آنتوان  مينيز ي بعدي هابراي پژوهش يپيشنهادهاي زمينةر د

از متغيرها به مدل وارد شد، ولي هنوز جاي ورود متغيرهاي ديگر به  يدر اين پژوهش تعداد بيشتر

مرتبط ي هاطور وسيعي در تالش مدل خالي است. متغيرهاي مرتبط با معلم و مدير مدرسه هنوز به

كه متغيرهاي معلم و مدير همراه با متغيرهاي مربوط به  اند. در صورتي گنجانده نشده هابا مدل

سطحي الزم است. به  شوند، استفاده از كاربردهاي خاص تحليل چند گنجاندهآموز در مدل  دانش

و  رندآموز و در سطح مدرسه تعداد متفاوتي دا عبارت ديگر، متغيرهاي موجود در سطح دانش

سطوح متفاوت در يي كه متغيرهاي متفاوتي را هاروابط آنان نيز تبعاً متفاوت خواهد بود. مدل

المللي نيز چندان به آن پرداخته نشده است.  ي بينهاد، موضوع جذابي است كه در پژوهشنكارگير به

باني به چاپ رسيده است. البته هنوز پشتي زمينهي محدودي در اين هاكه تاكنون پژوهش به طوري

افزار مدل  كه نرم طوري طور كامل صورت نگرفته است. به افزاري از چنين كاربردهايي نيز به نرم

گيري، خطاي استاندارد  هي نمونهايي همچون وزنهاتوان يافت كه ظرافت معادالت ساختاري را نمي

طحي اعمال ي چند سهازمان در مورد تحليل يا متوازن و همچنين مقادير احتماالتي را هم نايف جك

تر  يي كه در سطوح جداگانه روابط و متغيرهاي متفاوتي دارند، پيچيدههاكند. اين واقعيت در مدل

 شود. مي
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با تاکید بر علوم و عوامل نگرشی  ،ریاضیاتدر  ایران انآموز دانشعملکرد روند 

 (تیمزی مطالعات ها یافته)براساس  های جنسیتی تفاوت

 

*دکتر علیرضا کیامنش  

**پور نسمریم مح  

 چکیده
 ان سال سوم راهنماییآموز دانشیرات ایجاد شده در عملکرد یاین مقاله روند تغدر 

ی ها و علوم بر اساس داده ریاضیاتک جنسیت در دو درس به تفکی ،ایران
موزان به تفکیک در دو آ متوسط عملکرد دانش است.بررسی شده  تیمزمطالعات 

علوم، خودپنداره  و ریاضیاتنگرش نسبت به علوم و پنج مقیاس ) ،ریاضیاتدرس 
تحلیل  با بهره گیری از میانگین، تیمزمطالعه  3در  (علوم و جو مدرسه و ریاضیات

دهند که در  نشان می ها یافته .ه استی اثر بررسی شدها اندازهو  عاملی اکتشافی
رد پسران در طول سه مطالعه کاهش و عملکرد دختران تقریباً لکعم یاتدرس ریاض

دون تغییر باقی مانده است. در درس علوم عملکرد هر دو گروه افزایش لابت و بث
بیشتر و اندازه اثر در این مدت از مثبت تران دخعملکرد  یافته ولی میزان افزایش 

)پسران بیشتر( به منفی )دختران بیشتر( تغییر کرده است . میزان نگرش و خود 
ولی میزان نگرش و خود  ،ان دختر و پسر تقریباً یکسانآموز دانش ریاضیاتپنداره 

رسه در ان پسر بیشتر شده است. جو مدآموز دانشان دختر از آموز دانشپنداره علوم 
این دو نوع مدرسه  شده ولی فاصله میان مدارس دخترانه از مدارس پسرانه مثبت تر

 یادگیری در مدارس پسرانه و دخترانه -فرایند یاددهی .تدریج کاهش یافته استه ب
و علوم بیانگر آن است که جنسیت  ریاضیاتدختران و پسران به دو درس  رشنگو 

با  شاهده شده نقش تعیین کننده داشته باشد.می اتفاوتهدر یادگیرندگان نمی تواند 
عوامل احتماالً  توجه به تفاوت جنسیت آموزش دهندگان و تفاوت در جو مدارس،

 موثر باشد.روند در این د نمی تواای  درون مدرسه
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 مقدمه
 میانتفاوتهای مشاهده شده در  جنسیتنقش  زمینه رددر چند دهه اخیر شکل گرفته ادبیات 

دهد.  را نشان میختران برتری پسران بر د ،وعجمدر مو علوم  ریاضیاتموزان در آ عملکرد دانش

تفاوت  مل ایجاد کنندةرا به عنوان عامل یا عوا متفاوتیی ها حوزهنظران از دیدگاه خود  صاحب

ها و انگیزش مورد توجه بسیاری از های شناختی، نگرشیی مانند تواناییها حوزه اند. بررسی کرده

  (.6،1006)لوزانگرفته است پژوهشگران قرار 

 ی برخوردارپیشینه طوالنی و نتایج متناقض ازت ریاضیامینه موفقیت در تفاوتهای جنسیتی در ز

انجامیده است.  تبیینهای متفاوتی به ت ریاضیاجنسیتی در  تفاوت زمینةدر  گوناگونهای  است. نظریه

تجسم فضایی، تفکر در  استعداد بارةکنند که تفاوتهای ذاتی در های زیست شناسی استدالل می نظریه

ان دختر و پسر آموز دانش ریاضیات عملکرددر  تفاوت عوامل ایجاد کنندهیا رشد مغز،  سطح باالتر

این  در جوامع مختلفاجتماعی شدن فرایند تبیینهای اجتماعی روی این نکته تمرکز دارند که است. 

ندارد، عملی و مفید  چندانی برای دختران ت اهمیتریاضیاکه  آورد وجود می هبباور را در دختران 

بندی  ی طبقهها فرضیه (.6898،  1)وایلدر و پاولآید  شمار نمی هان بجزیی از هویت دختر و ستنی

و  هستندجنسیتی خیلی طبقاتی  نظرکه از  جوامعیکه در  دهند نشان می، (1009) 3پنر جنسیتی

 مثبت ندارند و نگرش ریاضیاتنسبت به ، دختران استخیلی زیاد دو جنس  میاننابرابری فرصتها 

در آزمونهای نین دختران چمقایسه با پسران کمتراست. هم درت ریاضیابه مندی آنان  قهعال

ی مربوط ها فرضیهدر مقابل  .دارندتری  ت در مقایسه با پسران همسن خود عملکرد پایینریاضیا

که پسران و دختران اگر نه در همه موارد، اما در زمینه خیلی از  براین باورندی جنسیتی هابه شباهت

 (. 4،1002دی)ه متغیرهای روانشناختی با هم یکسان هستند

که نسبت نمرات دخترانی که در  دهد مینشان  6882ی تیمز ها ( از داده1009تحلیلهای پنر )

الس )به نقل از  رابطه دارددرصدی قرار دارند، با برابری جنسیتی در سطح ملی  82باالی رتبه 

1انتظار اکلس-جنسیتی با مدل نظری ارزش برینابرا(. فرضیه 2،1060لین و هید ،کویست
 (6884 ( 

سازگاری دارد. بر اساس این مدل، نابرابریهای فرهنگی در زمینه آموزش یا فرصتهای شغلی تاثیری 

                                                 
1. Lauzon  

2. Wilder & Powell 

3. Penner 
4. Hyde 

5. Else-Quest, Hyde, and Linn 

6. Eccle 



 ...در ریاضیات، ایران آموزان روند عملکرد دانش

 

01 

6فریر و لویت نامطلوب روی عملکرد دختران دارند.
دریافتند که در هفده کشور شرکت  (1008) 

و  ریاضیاتجنسیتی در  تفاوت میان، همبستگی باالیی  3تیمز مطالعه و 1پیزا مطالعه کننده در

 در نظر گرفتنکه با  اند  در بررسی خود به این نکته اشاره کردهآنان نابرابری جنسیتی وجود دارد. 

 با وجود ، زیراشود حساس مبدل می ای مسئلهاین آزمونها، برابری جنسیتی به کشورهای اسالمی در 

متوسط ایران و بحرین(  با اشاره به نابرابری جنسیتی دری اسالمی )موقعیت پایین زنان در کشورها

نظر گرفتن فرضیه  با در این دو .استباالتر از متوسط عملکرد پسراندختران  ریاضیات عملکرد

ی بریعنی نابراایران و بحرین،  ی ها یافته، تضاد در (6884) و مدل نظری اکلس یجنسیت نابرابری

نمایش رد بهتر دختران را صرفاً به عملکرد نسبتاً قوی دختران و نه  جنسیتی در جامعه و عملک

ی گرد ها گیری با تکیه بر داده این برداشت و نتیجهاند.  نسبت داده غیر معمول پسران ونامطلوب 

اما برای پذیرش کامل باید روند  ،شاید منطقی و قابل قبول باشد ،آوری شده در یک مطالعه

   بررسی شود.به صورت دقیق این قبیل کشورها  در تغییرات عملکرد دو جنس

زمینه ر اند که برتری پسران د نشان داده تریاضیار تحقیقات پیشین در حوزه موفقیت د

  (. تحقیقات اولیه2،1000و مولیس و همکاران 4،6881جانسون) ت، یک پدیده جهانی استریاضیا

از  بهتروره اول و دوم دبیرستان عملکردی ( حاکی از این بود که پسران در د6811) 1فنما و شرمن

این دو گروه تفاوت معنادار وجود  میانت نیز ریاضیااز لحاظ نگرش نسبت به و  رنددختران دا

ای در  ( از طریق یک تحقیق پیمایشی دریافت که انتظاراتی قوی و کلیشه6818) 1. آرمسترانگاردد

فقدان نگرش مثبت در میان دختران نسبت به والدین، همساالن و معلمان وجود دارد که بر  میان

ند که تفاوتهای جنسیتی در زمینه موفقیت در ه اگذارد. پژوهشگران نشان داد ت اثر میریاضیا

(.  9،1004، شیرینگ، هیس و سرانووسورتنر، پاکو)ا شود ت، در سطح دبیرستان، آشکارتر میریاضیا

ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی در پایه هشتم   المللی بیندو مطالعه انجام شده به وسیله انجمن 

 طور بهحاکی از این بودند که در تمام کشورهای شرکت کننده، پسران ( 6888و  6882تیمز )

 (.1000،)مولیس و همکاراناند  همتوسط عملکردی بهتر از دختران داشت

                                                 
1. Fryer and Levitt 

2. Program for International Student Assessment  (PISA)   
3 . Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

4. Janson 

5. Mullis, et al. 
6. Fennema & Sherman 

7. Armstrong 

8. O’Connor-Petruso, Schiering, Hayes and Serrano  
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وهشی تفاوت ی پژها یافتهت، برخی از ریاضیاشواهد پژوهشی مبنی بر برتری پسران در  باوجود

 المللی بینانجمن  هبه عنوان مثال، مطالع کنند. دو جنس را تایید نمی میانت ریاضیاعملکرد در 

م کشورهای طور متوسط در تما هنشان داد که ب )1003تیمزمطالعه ) ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی

پایه چهارم ان پسر و دختر در آموز دانش ریاضیاتمتوسط عملکرد بین شرکت کننده در آزمون، 

ی یک مطالعه طولی ها یافته(. 1004)مولیس، مارتین، گنزالس و کروستوسکی، تفاوتی وجود ندارد

موفقیت پسران و دختران  میانکه  استت حاکی از این ریاضیاتفاوتهای جنسیتی در زمینه  بارةدر

 تیمز ه(. بر اساس مطالع6،1001)دینگ، سونگ و ریچاردسون نداردت تفاوتی وجود ریاضیادر 

دیده متوسط تفاوتی  طور بهت ریاضیاپسران و دختران پایه چهارم در زمینه موفقیت در  میان 1001

)مارتین،  دارندمتوسط در پایه هشتم موفقیت بیشتری نسبت به پسران  طور بهو دختران  نمی شود

 (.1009 مولیس و فوی،

 المللی بینی دو مطالعه ها داده با بهره گیری از فراتحلیل و (1060) ید و لینها الس کویست،

 18در  ت، نگرش و عالیق،ریاضیادر زمینه  تفاوت جنسیتیاثر یا ندازه ا ،1003و پیزا  1003 تیمز

موارد  از در بسیاریاندازه اثر  متوسطکه  نشان دادتحلیلهای آنها  بررسی کردند. را  کشور جهان

برتری بیانگر کشور  11، اندازه اثر در 1003تیمز مطالعه  ریاضیات های . براساس دادهاستکوچک 

کلی آنها به این نتیجه رسیدند که حتی  طور به. استپسران  بیانگر برتری کشور 69در  و دختران

ت در بعضی از کشورها وجود داشته باشد، میانگین ریاضیااگر شکاف جنسیتی در زمینه موفقیت در 

جنس عملکرد دو و با فرضیه مشابه بودن   است (62/0)کمتر از  کلی اندازه اثر، خیلی کوچک

، حاکی از این 1003کشور شرکت کننده در پیزا در سال  40های مربوط به  توافق دارد. تحلیل داده

که  ،اندازه اثر نشان دادنتایج . است اندکی بهتراز دختران طور کلی ه پسران ب عملکرداست که 

 موارد بقیهدر به سود دختران و  درصد موارد 2/1 دربه سود پسران،  درصد موارد 20در اندازه اثر

 .است (6/0)کمتر از  قابل اغماض

ت، از عواملی مانند نگرش ریاضیادر  آموزان دانشد که عملکرد نده ی پژوهشی نشان میها یافته

 ریاضیات(، خود پنداره 6394و پهلوان صادق،  1004؛ کیامنش،1،1004ت )هاموریریاضیانسبت به 

کیامنش و  ؛ 1001 و 1004؛  کیامنش، 6891 ،4؛ کمپبل، کنولی و پزو3،6891ولسونین و شیا)بر

                                                 
1. Ding, Song, & Richardson 
2. Hammouri 

3. Bryen & Shavelson 

4. Campbell, Connolly & Piezo 
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(، 1001؛ کیامنش، 1004 ، 6رتنو)فول (، محیط خانه6391مهدوی،  ؛6391؛ علوی  1009مهدوی، 

 (، جو و فرهنگ مدرسه1004 4؛ انقطا3،6898ل و گاردنی؛ روبیتا 1،1001)آلمور تحصیالت والدین

(، 1000)مولیس و همکاران، (، منابع آموزشی خانه1009منش و مهدوی، ؛ کیا2،1006)فوالن

 زمینه( و 1001؛ کیامنش،  1001 ،1)مارجوری بانکس اجتماعی خانواده-موقعیت اقتصادی

 پذیرد. ثیر میأ( ت1004رتن،و)فولوادگی انخ

ار ای مورد تحقیق قر گسترده طور و موفقیت در آن به ریاضیاتنگرش نسبت به  میانطه برا

در آزمونهای  بهتر یانی که دارای عملکردآموز دانش( دریافت که 1000)1گرفته است. شریبر

ان آموز دانش( نگرش 1000) 9دارند. آلرویس ریاضیاتنسبت به  تر مثبت یهستند نگرش ریاضیات

داند.  می ریاضیاترا بهترین پیش بینی کننده موفقیت در  ریاضیاتنسبت به یادگیری 

نگرش  میانای مستقیم  تیمز گزارش کرد که رابطهمطالعه ی ها ( برمبنای داده1001)8پاپاناستازیو

 وجود دارد. ریاضیاتو موفقیت در  ریاضیاتنسبت به 

ان و جو مدرسه آموز دانشموفقیت  (6882)60مالون و کستلمن ی بوالج،ها یافتهبراساس 

که جو مثبت  دادنشان  العه خوددر مط (6889) 66فرایبرگ همچنین .دارندمعنادار با هم  ای رابطه

 پاپاناستازیوتحقیقات  ان شود.آموز دانشتواند موجب اعتالی آرامش روانی و بهبود موفقیت  می

 پذیرد. ثیر میأان تآموز دانش( نشان داد که جو مدرسه از وضعیت تحصیلی 1001)

ای  ام مطالعهدست به انج 1003تیمز  مطالعه یها ( بر مبنای داده1009) 61وانگااسماعیل و 

ان در مالزی و سنگاپور مورد مقایسه قرار گرفت. این آموز دانش ریاضیاتزدند که در آن عملکرد 

پسران  عملکردطور معناداری باالتر از ه دختران در هر دو کشور ب عملکرد مطالعه نشان داد که

و خود پنداره نشان داد که با افزایش سطح تحصیالت والدین، نگرش این مطالعه . همچنین است

 کند. معناداری افزایش پیدا می طور به ریاضیاتدر  عملکردو  ریاضیاتان نسبت به آموز دانش

                                                 
1. Fullarton 

2. Alomar 

3. Robitaille & Garden 
4. Engheta 

5. Fullan 

6. Marjoribanks 
7. Schreiber 

8. Alrwais 

9. Papanastasiou  
10. Bulach, Malone, and Castleman 

11. Freiberg 

12. Ismail and Awang  
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( منابع مربوط به 1009)1نینگ یو-فنگ لین و مینگ-( به نقل از هسیا1001) 6روزلین و آنتونی

وسطه را آمریکایی تبار مدارس مت-ان آفریقاییآموز دانشتفاوتهای جنسیتی و عملکرد تحصیلی 

قرار دادند و یادآور شدند که دختران در دبیرستان نمراتی باالتر از پسران کسب  همورد مطالع

و نیز  های تحصیلی، ساختار نگرش همساالن، ثیرأکنند و نمرات آزمون با احتمال زیاد تحت ت می

 گیرد. جو مدرسه قرار می

، سی تفاوتهای جنسیتی استرعلوم یکی از موضوعهای مورد توجه در بر اگر چه موفقیت در

کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شواهد نشان می دهد که  ریاضیاتوضوع در مقایسه با این م اما

یونگ و فراسر ی ها یافتهعملکرد دختران بهتر است.   در مجموع عملکرد پسران در علوم از

ت خانوادگی و زمینه فردی، وضعیویژگیهای بیانگر آن است که حتی پس از تعدیل نقش ( 6883)

که تفاوتهای  دهند نشان میتحلیلها دار بوده است. ادو جنس در علوم معن میانتفاوت ،  3مدرسه

دهند که در  دو جنس در طول زمان دارای ثبات بیشتری هستند و نشان می میانمشاهده شده در 

علوم زیستی و علوم تفاوتها در مقایسه با  ،فیزیکزمین و ی محتوایی علوم ها حوزهو علوم درس 

  .طور اعم بیشترنده ب

های  پایه هشتم بر مبنای داده تایوانی انآموز دانش( در مورد 1009) 4ای که چانگدر مطالعه

انجام داد، دریافت که تفاوتهای جنسیتی در طول زمان کاهش پیدا کرده  1003و  6888 تیمزمطالعه 

( دارای 1003و  6888با دختران در هر دو مطالعه )است. این مطالعه نشان داد که پسران در مقایسه 

همچنین در هر دو مطالعه و در سطح  ند.ا هنسبت به درس علوم بود باالتریخودپنداره و نگرش 

 یو پسران عملکرد بودهدرصدی( تفاوتهای جنسیتی معنادار 12)نمرات باالی رتبه  باالی عملکرد

درصدی( تفاوتهای  12)نمرات پایین رتبه  ن عملکرد، اما در سطح پاییاند هبهتر از دختران داشت

 ند. ا هبهتر نسبت به پسران داشت یو دختران عملکردبوده معنادار  1003تنها در سال جنسیتی 

 میاندر کشور استرالیا دریافت که  1003های تیمز  اساس داده ( در پژوهشی بر1009) 2تامسون

معنادار  یتفاوت، رش آنها نسبت به علومعلوم و نگ در درس عملکرد دختران و پسران دوره ابتدایی

از  تر توایی علوم، عملکرد دختران پایینهای مح اما در دوره متوسطه و در کلیه حیطه ،وجود ندارد

                                                 
1. Roslyn and Anthony 

2. Hsiao-Fang Lin and Ming-Ning Yu 
3 . School context 

4. Chang 

5. Thomson 
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و  36/0اندازه اثر به ترتیب ) های فیزیک و علوم تفاوتهای جنسیتی بیشتر . در حیطهاستپسران 

اندازه اثر  بیبه ترت) علوم محیطی تفاوتهای جنسیتی کمترهای علوم زیستی و  و در حیطه (43/0

اگرچه متوسط خودپنداره و نگرش نسبت به علوم در پسران بیشتر از دختران  .بود  (11/0و  62/0

  .( 69/0و  64/0 بی)به ترت بود، اما اندازه اثرها کوچک بود

د که پسران پایه هشتم، در ( در تحقیق خود دریافتن6،6889به نقل از لی)( 6881) لی و بارکام

. در حالیکه، دختران برتری متوسطی در علوم رندعملکردی بهتر از دختران دانسبتاً علوم فیزیکی 

 .دارندزیستی نسبت به پسران 

را به روش  علوم از فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی آموز دانشادراك   (،6392) سنگری

عبارت  این مطالعه ار داد. متغیرهای بررسی شده درمدل یابی معادالت ساختاری مورد مطالعه قر

ان، فرایند کالس آموز دانشان، ارزشها و عقاید آموز دانشتحصیلی   بودند از ساختار اجتماعی ـ

م. نتایج این مطالعه آموزان نسبت به علوم و عملکرد در علو درس علوم، جو مدرسه، نگرش دانش

فرایند کالس درس بر عملکرد علوم تأثیر منفی و  آموز و متغیرهای نگرش دانش نشان داد که

و جو مدرسه بر  آموز دانشارزشها و عقاید  ،تحصیلی –دهند. ساختار اجتماعی معنادار نشان می

 عملکرد علوم تأثیر مثبت و معنادار نشان می دهند.

 هدف مطالعه

مینه وجود ( در ز1008فریر و لویت )این مقاله با هدف بررسی تضاد ذکر شده در مقاله 

ی حاصل از ها یافته باو نابرابری جنسیتی در جامعه،  ریاضیاتتفاوت جنسیتی در  میانهمبستگی 

انجام  )به عنوان یک کشور مسلمان ذکر شده در مقاله فریر و لویت(ان ایران آموز دانشعملکرد 

ی ایران را در ها تهیافتوان  میتیمز  المللی بینمطالعه  3ی حاصل از ها یافتهه به جاست. با توشده 

دانست. برای رسیدن به این هدف، انتظار -مدل نظری ارزشی مطالعه ذکر شده و ها یافتهتضاد با 

آموزان دختر و پسر ایرانی پایه سوم راهنمایی شرکت کننده در مطالعات  درباره دانشال زیر ؤسه س

 مورد بررسی قرار گرفته است:(، 1001و  6888،1003تیمز )

در متوسط عملکرد پسران تفاوت  تغییر روندبا  ،در متوسط عملکرد دختران غییرت روندآیا  (1

 دارد؟ 

                                                 
1. Lee 
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بررسی مقیاس  2ان پسر در آموز دانشان دختر و آموز دانشتغییر در متوسط دیدگاه روند آیا  (2

متفاوت  ،علوم و جو مدرسه( و ریاضیاتعلوم، خودپنداره  و ریاضیات)نگرش نسبت به شده 

 است؟

کدام یک از موارد زیر می تواند تبیین کننده تغییر ، ال باالدو سؤ ت بودن پاسخدر صورت مثب (3

 باشد؟

عامل ذکر شده بر تغییر در عملکرد دختران و  2ان نسبت به آموز دانشالف( تغییر در دیدگاه 

 ؟پسران تاثیر داشته است

 ؟به نفع دختران تغییر کرده است ،( نابرابری جنسیتی درجامعهب

روند  وجود آورنده تفاوت در هعامل ب ،ان پسرآموز دانشغیر معمول  امطلوب ون عملکرد( پ

  ؟استدو گروه  عملکرد

 اهمیت مطالعه

در ایران، حاکی از ( 6888و  6882تیمز ) اتمطالع ریاضیاتآزمون دست آمده از  هی بها یافته

 تیمز در مطالعه است. ان دخترآموز دانش نسبت به ان پسر آموز دانش متوسط عملکرد دارابرتری معن

پسران در متوسط عملکرد به نفع دختران تغییر یافته است. در آزمون علوم نیز برتری  1001و 1003

در دو  دار بوده است.ااز متوسط عملکرد دختران بیشتر و تفاوت معن 6888و  6882دو مطالعه 

ه حائز اهمیت این است که . نکتبرتری به نفع دختران تغییر یافته است 1001و  1003 تیمز مطالعه

 6882)، نوسان در میانگین عملکرد دختران در این مطالعات قابل توجه نیست ریاضیات آزموندر 

 -18، 1001تا  6882است )منفی ( و برای پسران نمره -6،  1001تا  6888از  و + نمره1، 1001تا 

 (.نمره - 31،  1001تا  6888و از  نمره

از  و + نمره69، 1001تا  6882) مثبترمیانگین عملکرد دختران علوم نوسان د آزموندر   

تا  6888از  و نمره -11، 1001تا  6882)است منفی ( و برای پسران نمره +31 ، 1001تا  6888

 .(نمره -9،  1001

 و علوم چهار ریاضیاتی محتوایی ها حوزهایران در سوم راهنمایی ان آموز دانشروند عملکرد 

 ریاضیات ی محتواییها حوزهمل است. در این مطالعات عملکرد دختران در أقابل ت تیمز نیزمطالعه 

تا  88در فاصله  تثنای کاهش در عملکرد دو حوزه محتوایی جبر و اعدادس)به ا ثابتکم و بیش 

تثنای کاهش س)به اافزایش علوم آزمون ی محتوایی ها حوزه ( و در1001و افزایش مجدد در  1003
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آزمون ی محتوایی ها حوزهمحتوایی شیمی( یافته است. عملکرد پسران در  در عملکرد حوزه

کم و علوم ی محتوایی ها حوزهای داشته و روند تغییرات در عملکرد  کاهش قابل مالحظه ریاضیات

 بیش ثابت و کم و  ریاضیاتعملکرد دختران در حوزه  دیگربیش ثابت مانده است. به عبارتی 

 ی محتوایی آن افزایش وها حوزهعلوم و  ولی عملکرد دختران در ،عملکرد پسران کاهش یافته

است. با توجه به نظام آموزشی کامالً متمرکز ایران و در تاحدی کاهش یافته عملکرد پسران 

دست آمده  هنظرگرفتن نگاه مثبت تر مستقیم یا غیرمستقیم فرهنگ جامعه به پسران، بررسی نتایج ب

عملکرد  ی جنسیتی درهاال نقش نابرابریؤاوت جنسیتی و پاسخ به ستواند به شناخت بیشتر تف می

 علوم کمک کند. و ریاضیات

 روش

 های مطالعه  داده نمونه و

به  1001و  1003، 6888 تیمز مطالعه 3در ایران حجم نمونه مورد بررسی در پایه سوم راهنمایی

 1028) آموز دانش 4841پسر(،  3102دختر و  1081) آموز دانش 2306ترتیب عبارت است از: 

در این مطالعه نمره آزمون پسر(.  1682دختر و  6191) آموز دانش 3896پسر( و  1993دختر و 

 حیطه محتوایی علوم، همراه با داده 2، نمره آزمون علوم و ریاضیاتحیطه محتوایی  2و  ریاضیات

نگرش نسبت به  ،تریاضیانگرش نسبت به ، علومخودپنداره  ،ریاضیاتخودپنداره عامل  2ی ها

ان در دو آموز دانشی شناختی از متوسط عملکرد ها بررسی شده است. داده جو مدرسه  و علوم

ان استخراج شده آموز دانشبررسی شده از پرسشنامه  عامل 2ی ها و علوم و داده ریاضیاتآزمون 

 است. 

 است از: عبارتذکر شده عامل  2هر یک از  لفای کرانباخ آو  ی مورد استفادههاالؤس

 از جمله  1001و  1003ی هاال در سالسؤ 4و  6888سؤال در سال  2با  ریاضیاتخود پنداره 

برای من  ریاضیات" ،  "خوب است ریاضیاتعملکرد من در "،  "گیرم را سریع یاد می ریاضیات"

 آلفای کرانباخ سنجیده شده است."قوی نیستم ریاضیاتدر  "و  "یم استها دشوارتر از همکالسی

 محاسبه شده است. 11/0و حداکثر  24/0مطالعه حداقل  3برای دختران و پسران در 

برای یافتن شغل مناسب به  ": سنجیده شده است الؤس 4با  ریاضیاتنگرش نسبت به 

برای یادگیری دروس "، " نیاز دارم ریاضیاتبرای ورود به دانشگاه به  "  ،" نیاز دارم ریاضیات



 111فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 

 

09 

آلفای کرانباخ  ."کند در زندگی روزانه به من کمک می ریاضیات"، "دارمنیاز  ریاضیاتدیگر به 

 محاسبه شده است. 11/0و حداکثر  11/0مطالعه حداقل  3برای دختران و پسران در 

یم هاعلوم برای من دشوارتر از همکالسی": سنجیده شده است سؤال 4علوم با  هخود پندار

علوم قوی  در "، "گیرم وم را سریع یاد میعل"، "عملکرد من در علوم خوب است" ، "است

 11/0و حداکثر  21/0حداقل تیمز مطالعه  3. آلفای کرانباخ برای دختران و پسران در "نیستم

 محاسبه شده است.

برای ورود به دانشگاه به علوم نیاز ": سنجیده شده است سؤال 4نگرش نسبت به علوم با 

برای یادگیری دروس دیگر به علوم نیاز "، "نیاز دارمبرای یافتن شغل مناسب به علوم  "، "دارم

 3. آلفای کرانباخ برای دختران و پسران در "کند علوم در زندگی روزانه به من کمک می"، "دارم

 .محاسبه شده است 11/0و حداکثر  13/0حداقل تیمز مطالعه 

له از جم 1001و  1003ی هادر سال سؤال 2و  6888در سال  سؤال 1جو مدرسه با 

ان آموز دانش"، "ان دیگر به من آسیب رساندندآموز دانش"، "ان دیگر مرا مسخره کردندآموز دانش"

ان دیگر مرا در فعالیتها آموز دانش "، "دیگر مرا مجبور به انجام کارهایی کردند که دوست نداشتم

رای . آلفای کرانباخ بسنجیده شده است "چیزی از وسایل من دزدیده شد" ، "شرکت ندادند

  محاسبه شده است. 11/0و حداکثر  26/0مطالعه حداقل  3دختران و پسران در 

مطابق  ه است.استفاده شد (6899) 6کوهنارائه شدة برای قضاوت در مورد میزان اثر از معیار 

  (.1001هاول،  1است زیاد 9/0متوسط و اندازه اثر  2/0، اندازه اثر کم 1/0اندازه اثر با این معیار، 

 ها هیافت

ی پایه سوم ایرانان آموز دانشهای حاصل از نتایج عملکرد  از داده گیری بهرهمطالعه با این 

پیشرفت  ارزشیابی المللی بینانجمن  از سویتیمز، اجرا شده مطالعه  3شرکت کننده در راهنمایی 

و  6396-6391، 6311-6319)معادل سالهای تحصیلی  1001و  1003، 6888در سالهای  3تحصیلی

 2ان به آموز دانشدهی  ی شناختی، روند پاسخها، انجام گرفته است. عالوه بر عملکرد(6391-6392

 ثر بر عملکردهای شناختی نیز بررسی شده است. ؤیر شناختی ولی مغحوزه 

                                                 
1. Cohen 

 است.                                          اندازه اثر فرمول ها، داده لیتحل در . 2
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)پسران(

محتوای ریاضی

نمره ریاضی
1999

2003

2007

 به تفکیک جنسیت و سال انجام گرفتن مطالعه و پنج حیطه محتواییی آزمون ریاضیات ها . میانگین نمره1شمارة جدول
ملکرد ع متوسط جنسیت سال مطالعه

 ریاضیات

عملکرد  متوسط

 جبر

عملکرد  متوسط

 هندسه

عملکرد  متوسط

 اندازه گیری

ملکرد ع متوسط

 ها داده

عملکرد  متوسط

 اعداد

6888 

(6319-6311) 

 412 416 392 433 436 409 دختر

 442 432 466 421 432 431 پسر

1003 

(6391-6396) 

 410 401 383 441 418 461 دختر

 464 403 403 431 400 409 پسر

1001 

(6391-6392) 

 381 461 - 418 461 401 دختر

 381 463 - 469 406 400 پسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های محتوایی به تفکیک جنسیت و سال انجام گرفتن مطالعه . میانگین آزمون ریاضیات و حیطه1نمودار شمارة 

 به تفکیک جنسیت درسوم راهنمایی ایران ان وزآم دانشمتوسط عملکرد  6 شماره در جدول

ان دختر در آموز دانشمتوسط عملکرد ارائه شده است.  آنی محتوایی ها حوزهو  ریاضیات آزمون

حوزه محتوایی جبر، هندسه،  2و  ریاضیات( در 6399)اردیبهشت  6311-6319سال تحصیلی 

گزارش شده است.  412و  416، 392، 433، 436، 409و اعداد به ترتیب  ها اندازه گیری، داده

در سال تحصیلی  آن حوزه محتوایی 2و  دختران ریاضیاتدرعملکرد  افزایش یا کاهشمیزان 

و  -2و  -64، +9 +، 63، -1 +، 8( نسبت به دوره قبل به ترتیب 6391)اردیبهشت  6391-6396

 6392-6391یلی حوزه محتوایی در سال تحص 2و  ریاضیاتدرعملکرد  افزایش یا کاهش میزان

، )حوزه محتوایی -4، -64، -6به ترتیب  6311-6319(  نسبت به سال تحصیلی 6391)اردیبهشت 

مین دلیل ه ی دیگر ادغام شده است، بهها حوزهدر  6392-6391سال تحصیلی  اندازه گیری در
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زیست 

)پسران(

فیزیک 

)دختران(

فیزیک 

)پسران(

محیط

زیست 

)دختران(

محیط

زیست 

)پسران(

1999

2003

2007

 انآموز دانشمتوسط عملکرد  همچنینگزارش شده است.  -33و  -4مقایسه انجام نشده است(، 

حوزه محتوایی جبر،  2و  ریاضیات( در 6399)اردیبهشت  6311-6319پسر در سال تحصیلی 

گزارش شده  442و  432،  466، 421، 432، 431و اعداد به ترتیب  ها هندسه، اندازه گیری، داده

 6396-6391در سال تحصیلی آن حوزه محتوایی  2و  ریاضیاتعملکرد  است. میزان کاهش در

و میزان کاهش  -36و  -31، -9، -12، -32، -14( نسبت به دوره قبل به ترتیب 6391)اردیبهشت 

(  6391)اردیبهشت  6392-6391حوزه محتوایی در سال تحصیلی  2و  ریاضیاتعملکرد  در

 ، )حوزه محتوایی اندازه گیری در-38، -34، -31به ترتیب  6311-6319نسبت به سال تحصیلی 

مین دلیل مقایسه انجام نشده ه ی دیگر ادغام شده است، بهها حوزهدر  6392-6391سال تحصیلی 

 گزارش شده است. -49و  -11است(، 
 به تفکیک جنسیت و سال انجام گرفتن مطالعهو پنج حیطه محتوایی  های علوم نمره. میانگین 9شماره  جدول

 جنیست سال مطالعه
متوسط 

 عملکرد علوم
متوسط عملکرد 

 شیمی
متوسط عملکرد 

 نعلوم زمی
متوسط عملکرد 

 زیست
متوسط عملکرد 

 فیزیک
عملکرد  متوسط

 محیط
6888 

(6319-6311) 
 416 468 430 438 412 430 دختر
 411 414 443 411 482 416 پسر

1003 
(6391-6396) 

 499 440 424 414 448 424 دختر
 491 448 441 410 441 423 پسر

1001 
(6391-6392) 

 - 411 421 418 414 411 دختر
 - 418 443 413 423 423 پسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های محتوایی به تفکیک جنسیت و سال انجام گرفتن مطالعه .  میانگین آزمون علوم و حیطه9 شمارهنمودار
ی ها حوزهعلوم و  ان به تفکیک جنسیت درآموز دانشمتوسط عملکرد  1 شماره در جدول

 6311-6319ان دختر در سال تحصیلی زآمو دانشمحتوایی آن ارائه شده است. متوسط عملکرد 

 نمره علوم
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زیست، فیزیک و محیط به  حوزه محتوایی شیمی، علوم زمین، 2( در علوم و 6399)اردیبهشت 

 2عملکرد علوم و  گزارش شده است. میزان افزایش در 416و  468،  430، 438، 412، 430ترتیب 

ت به دوره قبل به ترتیب نسب (6391)اردیبهشت  6396-6391حوزه محتوایی آن در سال تحصیلی 

حوزه محتوایی  2عملکرد علوم و  + و میزان افزایش یا کاهش در11+ و 16+، 14+،12+، 11+، 14

به  6311-6319(  نسبت به سال تحصیلی 6391)اردیبهشت  6392-6391آن در سال تحصیلی 

در  6392-6391سال تحصیلی  )حوزه محتوایی محیط در +23و  +11+، 40، -6+، 33ترتیب 

با مین دلیل مقایسه انجام نشده است( گزارش شده است. ه ی دیگر ادغام شده است، بهها حوزه

ان آموز دانشمتوسط عملکرد  ریاضیاتی محتوایی ها حوزهتقریباً در تمام  6توجه به نمودار شماره 

 وجودبیشتر بوده است. با  1001از متوسط عملکرد آنان در مطالعه  6888دختر و پسر در مطالعه 

 است. کمتر، میزان کاهش نمره دختران از میزان کاهش نمره پسران این 

( در علوم و 6399)اردیبهشت  6311-6319ان پسر در سال تحصیلی آموز دانشمتوسط عملکرد 

،  443، 411، 482، 416حوزه محتوایی شیمی، علوم زمین، زیست، فیزیک و محیط به ترتیب  2

حوزه محتوایی آن در  2عملکرد علوم و  زان افزایش یا کاهش درگزارش شده است. می 411و  414

، -6، -1، -23، -9( نسبت به دوره قبل به ترتیب 6391)اردیبهشت  6396-6391سال تحصیلی 

حوزه محتوایی آن در سال تحصیلی  2+ و میزان افزایش یا کاهش درعملکرد علوم و 8و  -62

، 0+، 6، -41، -9به ترتیب  6311-6319تحصیلی (  نسبت به سال 6391)اردیبهشت  6391-6392

ی دیگر ادغام شده است، ها حوزهدر  6392-6391+ )حوزه محتوایی محیط درسال تحصیلی 2و 

 بهمین دلیل مقایسه انجام نشده است( گزارش شده است.

شیمی،  حوزه محتوایی 2و متوسط عملکرد دختران در آزمون علوم یا کاهش در روند رشد 

( نسبت به 6391)اردیبهشت  6396-6391در سال تحصیلی  ، زیست، فیزیک و محیطعلوم زمین

عملکرد علوم و  میزان افزایش یا کاهش در+ و 11+ 16+،14+، 12، -11+، 14دوره قبل به ترتیب 

(  نسبت به سال تحصیلی 6391)اردیبهشت  6392-6391حوزه محتوایی آن در سال تحصیلی  2

سال تحصیلی  )حوزه محتوایی محیط در +31+، 61+، 62+، 12+، 61به ترتیب  6319-6311

همین دلیل مقایسه انجام نشده است( گزارش ه ی دیگر ادغام شده است، بها حوزهدر  6391-6392

 شده است.
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، برتری چشمگیر متوسط عملکرد پسران 1شماره و نمودار 1 شماره ی جدولها با توجه به داده

و  6396-6391در سال تحصیلی  نسبت به دختران، 6311-6319در آزمون علوم در سال تحصیلی 

به پسران تغییر جهت داده  تگیر دختران نسبتری چشمبه بر 6392-6391به ویژه در سال تحصیلی 

عملکرد ، روند ریاضیاتان پسر در آزمون آموز دانشروند منفی در متوسط عملکرد خالف  است. به

ی علوم زمین ها حوزهی فیزیک و محیط تا حدودی افزایشی و در ها حوزهدر آزمون علوم و  پسران

 و زیست ثابت بوده است.

آموزان در  ی پرسشنامه دانشها و چرخش وریماکس از داده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی

 و ریاضیاتت به ب، خود پنداره علوم، نگرش نسریاضیاتعامل خود پنداره  4 ،مطالعه مختلف 3

به استثنای عامل خود پنداره  سؤال 4مطالعه مورد بررسی با  3)هر عامل در  به علومنگرش نسبت 

 جو مدرسه عامل ،روش محورهای اصلی بکارگیریبا  و( سؤال 2با  6888در مطالعه  ریاضیات

ی ها تفاوت در پرسشنامهبا توجه به  های بعضی از عاملهاسؤالکر است که ذشایان  6شناسایی گردید.

هر )دامنه نمره برای برای هرعامل های داده شده میانگین پاسخ کامالً یکسان نیستند. هر مطالعه 

و برای دو  2از یک تا  6888در مطالعه و برای هر پاسخ جو مدرسه  2ا تاز یک  ،عامل اول 4پاسخ 

 ارائه شده است. 3در جدول شماره  مطالعه به تفکیک 3در ( 1از یک تا  1001و  1003مطالعه 
 و سال انجام گرفتن مطالعه جنسیت کبه تفکی عامل. میانگین نمرات پنج 9ماره ش جدول

خودپنداره  جنسیت سال مطالعه

 ریاضیات

 جو مدرسه نگرش علوم خودپنداره علوم ریاضیاتنگرش 

6888 

(6319-6311) 

 16/3 1/3 9/1 11/3 49/1 دختر

 3/3 6/3 11/1 11/3 2/1 پسر

1003 

(6391-6396) 

 91/6 03/3 01/3 12/3 14/1 دختر

 11/6 01/3 83/1 36/3 19/1 پسر

1001 

(6391-6392) 

 91/6 62/3 6/3 39/3 98/1 دختر

 19/6 02/3 88/1 38/3 92/1 پسر

ان دختر و پسر آموز دانش ریاضیاتخود پنداره عامل متوسط  3 شماره ی جدولها براساس داده

عامل متوسط  هر دو گروه تا حدی افزایشی است. برایو روند آن  ،در هر سه مطالعه تقریباً برابر

 98/1به  11-19در سال تحصیلی  2/1و  49/1دختران و پسران به ترتیب از  ریاضیاتخود پنداره 

                                                 
 باا به طور کلی پایه و اساس تحلیل عاملی اکتشافی، ماتریس همبستگی است. بنابراین با در نظر گرفتن مقیاس متغیرها، ماتریس همبستگی متغیره . 1

 شود. نرم افزار اس.پی.اس.اس از طریق نوشتن سینتکس تحلیل عاملی انجام می بانرم افزارهایی نظیر لیزرل محاسبه و سپس 
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ان آموز دانشخود پنداره علوم عامل متوسط یافته است.  افزایش 92-91در سال تحصیلی  92/1و 

پسران و دختران  ریاضیاتپنداره خودعامل متوسط  از و ربمطالعه تقریباً برا 3هر دختر و پسر در

 ریاضیاتخود پنداره عامل خود پنداره علوم نیز مانند عامل است. روند تغییرات متوسط  بیشتر

 است. افزایشیمطالعه  3برای هر دو جنس در هر 

و بر مطالعه تقریباً برا 3در هر  ریاضیاتان دختر و پسر نسبت به آموز دانشنگرش عامل متوسط 

مطالعه  3روند تغییرات این عامل نیز در طول  بیشتر است. ریاضیاتعامل خودپنداره  از متوسط

ان دختر و پسر نسبت به آموز دانشنگرش عامل است. متوسط  افزایشیناچیز و برای هر دو جنس 

س برای هر دو جنمطالعه  3و روند تغییرات آن در طول  باالترمتوسط حد  مطالعه از 3علوم در هر 

و   62/3 و 03/3، 1/3مطالعه به ترتیب 3برای دختران در تغییرات )روند است  و کاهشیناچیز 

 است(.  02/3و  01/3، 6/3برای پسران به ترتیب 

و مدرسه عامل جاز متوسط  6888در مطالعه  ان دخترآموز دانشمتوسط عامل جو مدرسه برای 

روند تغییرات برای هر دو گروه در دو . (36/0)میزان تفاوت  ان پسر بیشتر استآموز دانشبرای 

  است. افزایشی 6888نسبت به مطالعه  1001و  1003مطالعه 

متوسط عملکرد پسران نسبت به دختران بر حسب نمره معیار در آزمون  میاناندازه اثر یا تفاوت 

شده است. ارائه  3و نمودار  4ی محتوایی آن در سه مطالعه متوالی در جدول ها حوزهو  ریاضیات

یعنی متوسط عملکرد پسران از متوسط عملکرد دختران بیشتر، و با  ،اندازه اثر با عالمت مثبت

عالمت منفی یعنی متوسط عملکرد پسران از متوسط عملکرد دختران کمتر است. در سال تحصیلی 

ی آزمون حوزه محتوایی مثبت است. اندازه اثر برا 2و  ریاضیاتاندازه اثر برای آزمون 6399-6311

و  کمی محتوایی هندسه، اندازه گیری و اعداد با توجه به معیار قضاوت در حد ها حوزهو  ریاضیات

-6391. در سال تحصیلی استبا وجود مثبت بودن ناچیز  ها برای دو حوزه محتوایی جبر و داده

وند تغییر به سود ( به منفی تغییر یافته است. ری اثر )به استثنای اندازه گیریها عالمت اندازه 6396

گیر است. در ی جبر، هندسه و اعداد کامالً چشمی محتوایها حوزهو  ریاضیاتدختران در آزمون 

محتوای اندازه گیری اگر چه اندازه اثر مثبت است ولی اندازه اثر در مطالعه دوم نسبت به مطالعه 

 کاهش نشان می دهد.  64/0اول 

باید ، اینوجود با ثر برای محتوای اعداد مثبت است. تنها اندازه ا 6392-6391در سال تحصیلی 

توجه داشت که در این حوزه متوسط عملکرد هر دو گروه در سه مطالعه متوالی روندی کاهشی 
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ریاضی کلی حیطه جبر حیطه هندسه حیطه اندازه گیری حیطه داده ها حیطه اعداد

 محتوای ریاضی

ر ریاضی اندازه اث

1999

2003

2007

داشته است. میزان کاهش در متوسط عملکرد دختران در این حوزه در مقایسه با کاهش در متوسط 

 60ندازه اثر در فاصله دو مطالعه با وجود افزایش ، اها عملکرد پسران بیشتر است. در حوزه داده

و دو  ریاضیاتواحد در متوسط  عملکرد هر یک از دو گروه ثابت باقی مانده است. در آزمون 

حوزه محتوایی جبر و هندسه ضمن برتری دختران، شکاف جنسیتی در مقایسه با مطالعه قبلی 

  .کاهش یافته است( 6391-6396)

 های محتوایی به تفکیک جنسیت و سال انجام گرفتن مطالعه و حوزه ریاضیاتآزمون مونه و اندازه اثر در حجم ن.1شماره  جدول

تعداد  سال مطالعه

 دختران

تعداد 

 پسران
 هندسه جبر ریاضیات

اندازه 

 گیری
 اعداد ها داده

6888(6319-6311) 1081 3102 18/0 02/0 13/0 11/0 02/0 14/0 

1003(6391-6396) 1028 1993 63/0- 39/0- 69/0- 61/0 02/0- 08/0- 

1001(6391-6392) 6191 1682 09/0- 682/0- 61/0- - 02/0- 01/0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های محتوایی به تفکیک سال انجام گرفتن مطالعه . اندازه اثر در آزمون ریاضیات و حوزه 9 شمارهمودارن

ارائه شده  4 شماره و نمودار 2  شماره لدر جدوحوزه محتوایی  2اندازه اثر برای آزمون علوم و 

 .مثبت است 6311-6399در سال تحصیلی حوزه محتوایی  2است. اندازه اثر برای آزمون علوم و 

 با توجه به معیار قضاوتعلوم زمین  فیزیک وی محتوایی ها حوزهاندازه اثر برای آزمون علوم و 

ی اندازه اثر برامحیط  در حد کم است.  ی شیمی وها حوزهکم باالتر و در حد  از (6899کوهن )

ی اثر ها عالمت اندازه 6396-6391در سال تحصیلی تر است.  زیست مثبت و از حد معیار کم پایین

اندازه اثر اگر چه بیانگر برتری دختران ( به منفی تغییر یافته است. علوم زمین و فیزیک)به استثنای 
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علوم کلی حیطه شیمی حیطه علوم زمین حیطه زیست حیطه فیزیک حیطه محیط زیست

 محتوای علوم

ر علوم اندازه اث

1999

2003

2007

 ها حوزهد کم نزدیک است. در آزمون علوم و سایر است ولی مقدار آن تنها در حوزه زیست به ح

حوزه  4اندازه اثر برای آزمون علوم و  6392-6391در سال تحصیلی  مقدار اندازه اثر ناچیز است.

محتوایی منفی و بیانگر برتری دختران است. باید توجه داشت که در این مطالعه شکاف جنسیتی در 

وم زمین و فیزیک نسبت به مطالعه قبلی به نفع دختران حوزه محتوایی شیمی، عل 3آزمون علوم و 

افزایش یافته است. در حوزه زیست شکاف جنسیتی با کمی کاهش، همانند مطالعه قبلی به نفع 

 دختران دیده می شود.
 در آزمون علوم و حیطه های محتوایی به تفکیک سال انجام گرفتن مطالعه. حجم نمونه و اندازه اثر 9شماره  جدول

 ل مطالعهسا
تعداد 
 دختران

تعداد 
 پسران

 محیط فیزیک زیست علوم زمین شیمی علوم

6888 
(6319-6311) 

1081 3102 31/0 11/0 32/0 642/0 44/0 68/0 

1003 
(6391-6396) 

1028 1993 06/0- 09/0- 01/0 69/0- 66/0 03/0- 

1001 
(6391-6392) 

6191 1682 62/0- 11/0- 01/0- 61/0- 02/0- - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 های محتوایی به تفکیک سال انجام گرفتن مطالعه . اندازه اثر درآزمون علوم  و حوزه4شماره  مودار ن
ان دختر و پسر در دو آموز دانش میان 2شماره  و نمودار 1 شماره ی جدولها با توجه به داده

ل توجهی مطالعه مختلف تفاوت قاب 3در  ریاضیاتو نگرش نسبت به  ریاضیاتعامل خود پنداره 

میزان  )بیشتر بودن مثبت به منفی از تغییر اندازه اثر، می توان به این دیده نمی شود. با وجود

علوم  هاشاره نمود. روند خود پندار (1001دختران نسبت به پسران در سال  ریاضیاتخودپنداره 

ان پسر تا موزآ دانشدر  افزایشولی میزان  افزایشیان دختر و پسر در طول سه مطالعه آموز دانش

در هر سه مطالعه  در مجموع میزان خود پنداره علوم دختران حدودی نسبت به دختران کندتر است.
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میزان نگرش پسران نسبت به علوم از میزان نگرش از میزان خود پنداره علوم پسران بیشتر است. 

وه نسبت به است. میزان نگرش دو گر کمتر 1001و  6888دختران نسبت به علوم در دو مطالعه 

دختران و پسران از  برابر است.  در این مطالعه عامل جو مدرسه برایتقریباً  1003علوم در مطالعه 

میزان جو مدرسه برای  6888 روند افزایشی داشته است. در مطالعه 1003به مطالعه  6888مطالعه 

 1003مطالعه روه در دختران از جو مدرسه برای پسران بیشتر است. میزان جو مدرسه برای هر دو گ

و نگرش  ریاضیاتخود پنداره عامل دو در مجموع اندازه اثر برای  تقریباً برابر است.  1001 و

ناچیز، برای دو عامل خود پنداره علوم و نگرش نسبت به علوم منفی ولی  ریاضیاتنسبت به 

و  سه مطالعه منفی هر درعامل جو مدرسه  .هستند (1/0)حد کم یا  تر از معیار انتخاب شده پائین

 .در حد کم است 1001و  1003در حد متوسط و در  مطالعه  6888مقدار آن در مطالعه 
 مطالعهگرفتن عامل به تفکیک  سال انجام در پنج اثر . حجم نمونه و اندازه 1شماره  جدول

تعداد  تعداد دختران سال مطالعه

 پسران

خودپنداره 

 ریاضیات

نگرش 

 ریاضیات

خودپنداره 

 معلو

نگرش 

 علوم

جو 

 مدرسه

6888(6319-6311) 1081 3102 03/0 0 02/0- 62/0- 13/0- 

1003(6391-6396) 1028 1993 01/0 08/0 61/0- 01/0- 33/0- 

1001(6391-6392) 6191 1682 01/0- 06/0 69/0- 64/0- 31/0- 
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ر متغیرها اندازه اث

1999
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2007

 
 العهعامل به تفکیک سال انجام گرفتن  مط 9.  اندازه اثر برای 9 شماره نمودار
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  نتیجه گیری

-6314سال تحصیلی ) تیمزمطالعه  3 ةهای گردآوری شد گیری از داده این مقاله با بهره در

، "برنامه قصد شده"(6 :هدف 3در پایه سوم راهنمایی که با  ( 6392-6391و 6313،6391-6396

ه کسی آموزش را یا چ "برنامه اجرا شده"( 1زند؟ رود چه چیزی بیامو ان انتظار میآموز دانشیا از 

ان چه یاد آموز دانشیا  "برنامه کسب شده"( 3شود؟  دهد و آموزش چگونه سازماندهی می ارائه می

 آموزان دختر و پسر دانش از سویمیزان برنامه کسب شده  (،6881)روبیتایل و گاردن، گرفته اند؟

ن با تاکید بر تفاوت آموزا دانشاین و روند تغییرات عملکرد تحصیلی  سوم راهنمایی ایران پایه

  جنسیتی مورد بررسی قرار گرفته است. 

مورد در طول سالهای  یسوم راهنمایی ایرانآموزان دختر و پسر  بررسی متوسط عملکرد دانش

 4و  ریاضیاتان هر دو گروه در آزمون آموز دانشروند نزولی در متوسط عملکرد  بیانگر بررسی

ر چه روند هر دو گروه کاهشی است ولی در مجموع اگ ،اعداد حیطه محتوایی است. در حیطه

میزان کاهش  یکسان نبودنمتوسط عملکرد پسران همچنان از متوسط عملکرد دختران باالتراست. 

که متوسط عملکرد دختران از متوسط عملکرد پسران در مطالعات  سبب شدهدر عملکرد دو گروه، 

 ،ریاضیاتدختران نسبت به پسران درآزمون  برتری دیگر، بعدی بیشتر نشان داده شود. به عبارت

حاصل نابرابر بودن سرعت کاهش در متوسط عملکرد دو گروه است، نه افزایش درعملکرد 

کامالً متفاوت است. متوسط عملکرد دختران در  این موضوع در آزمون علوم دختران. ریاضیات

افزایشی و  شیمی(استثنای حوزه  ه)ب ی محتوایی آن در سه مطالعه انجام شدهها حوزهآزمون علوم و 

گیر است. در مقابل متوسط عملکرد پسران در این مدت با افزایش بسیار کمی میزان افزایش چشم

 6امسونی تها یافتههای محتوایی علوم با  باالتر بودن عملکرد دختران در حیطه همراه بوده است.

 در استرالیا همخوانی ندارد.  (1009)

ی محتوایی این دو آزمون در اولین ها حوزهثر مثبت در هر دو آزمون و ازه ادبه طور کلی ان

ییر جهت غبه اندازه اثر منفی )برتری دختران( تتیمز در سومین مطالعه  )برتری پسران( تیمز مطالعه

توان نتیجه گرفت که روند تغییرات در  های اثر می ها و اندازه با توجه به متوسط عملکردداده است. 

حاصل عملکرد ضعیف پسران و ثابت  ریاضیاتی آزمون ها نمرهتغییر در تفاوت است. دو گروه م

                                                 
1. Thomson 
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در آزمون علوم حاصل رشد سریع و چشم گیر عملکرد دختران در تغییر ماندن عملکرد دختران و 

 تواند باشد.  مقایسه با رشد کند و جزیی عملکرد پسران می

ه افزایشی است. با این وجود، میزان مقیاس مورد بررسی برای هر دو گرو 2روند تغییرات 

ی اثر در دو عامل ها اندازه است.بیشترافزایش در گروه دختران از میزان افزایش در گروه پسران 

در هر سه مطالعه ناچیز و تقریباً در حد صفر  ریاضیاتو نگرش نسبت به  ریاضیاتخودپنداره 

گرش نسبت به علوم در هر سه مطالعه منفی اندازه اثر دو عامل خودپنداره علوم و ن در مقابل. است

است. اندازه اثر برای جو مدرسه در هر سه  و میزان خودپنداره علوم به نفع دختران افزایش یافته

 دو گروه در میانمیزان تفاوت دریج ته لی بوبیشتر است.  )معیار کوهن( مطالعه منفی و از حد کم

  کاهش یافته است. جو مدرسه

بیش به برابری آموزشی تبدیل شده ولی نابرابری  آموزشی در جامعه کم و اگر چه نابرابری

)اکلس  ی پژوهش با مدل ارزش انتظارها یافتهشغلی در جامعه قابل توجه است. با این دیدگاه، 

خالف ادعای فریر و  هب( همخوانی ندارند. به عبارت دیگر، 1008ی فریر و لویت )ها یافته( و 6884

ان دختر و پسر را حاصل عملکرد نسبتاً قوی دختران و نه آموز دانشعملکرد  لویت که تفاوت در

را  ریاضیاتدر عملکرد  نابرابریی این مطالعه ها یافته، دانسته نمایش نامطلوب و غیر معمول پسران

 در آزمون علومداند.  حاصل نمایش نامطلوب و غیر معمول پسران و نه عملکرد قوی دختران می

رشد در عملکرد هر دو گروه )هر چند با میزان بیشتر برای دختران( نمی توان ادعای  هم با توجه به

  .دادتائید قرار  را مورد( 1008فریر و لویت )حاصل از یافته 

و عدم تفاوت در میزان  ریاضیاتبا توجه به عملکرد بهتر دختران نسبت به پسران در درس 

شریبر (، 6811ی فنما و شرمن )ها یافتهین مطالعه با ی حاصل از اها یافته، ریاضیاتنگرش نسبت به 

 یها یافته همچنین با ها یافتهاین  همخوانی ندارد.( 1001)6پاپاناستازیوو  (1000آلرویس ) ،(1000)

( که پسران در مقایسه با دختران خودپنداره و نگرش باالتری 1009) امسونو ت (1009) چانگ

 است. در تضاد ،دارندنسبت به درس علوم 

 فرایبرگ، (6882مالون و کستلمن) بوالج،ی مطالعه ها یافتهی این مطالعه با ها هم یافتهاز طرفی 

 در مورد (1009) نینگ یو-فنگ لین و مینگ-( به نقل از هسیا1001روزلین و آنتونی )و  (6889)

                                                 
1. Papanastasiou  
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ان آموز شدانبهبود موفقیت و تاثیر جو مدرسه بر آموزان و جو مدرسه  موفقیت دانش میانرابطه 

 همخوانی دارد.

ین ولی اموزان دختر باشد، آ تواند عاملی اثر گذار در بهبود عملکرد دانش اگرچه جو مدرسه می

و  ریاضیاتی هان کننده تفاوت عملکرد دو گروه در آزمونیتواند تبی به تنهایی نمی ضمن آنکه عامل

ای  شناخت عوامل درون مدرسه د.ای تاثیر می پذیر درون مدرسه اوتف، خود از عوامل متعلوم باشد

ان دختر و پسر، به بررسی گسترده آموز دانشو میزان نقش احتمالی هر یک در عملکرد تحصیلی 

های از داده یادگیری در مدارس دخترانه و پسرانه نیاز دارد. این قبیل اطالعات را–فرایند یاددهی

توان به دست آورد. حضور  نمیهای تحصیلی  لمللی یا به طور کلی ارزشیابیا مطالعات بین

روشهای پژوهش پژوهشگران در میدان واقعی جریان تعلیم و تربیت )مدرسه( و بهره گیری از 

روشن شدن تواند به  احتماالً میی حاصل از مطالعات کمی ها یافتهی کیفی با ها یافتهترکیب و  کیفی

آموزان دختر در مقایسه با  دانشو رشد سریع تر  ریاضیاتان پسر در آزمون آموز دانشعلل پسرفت 

   کمک کند. در آزمون علوم نپسرا
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 (پايه چهارم ابتدايي 7002)تیمز ي جنسیتي در پیشرفت رياضي هاگذار بر تفاوت تأثیرعوامل 

 

 *زاده دکتر منصوره کريم

 **دکتر محمد اصغري جعفرآبادي

 ***دکترخديجه ابوالمعالي

 هچکید
گذار  تأثیردر ایران، عوامل  7002تیمز  المللی بین هي مطالعها در این پژوهش براساس یافته

اتوجه به ب دایی،ان پایه چهارم ابتآموز دانشي جنسیتی در پیشرفت ریاضی هاتفاوتبر 
متغیر  منزلةنمرات استاندارد پیشرفت ریاضی )نمره راش( به  از است. بررسی شده یتجنس

فرآیند یاد گیري  ،ریاضیاعتماد به خود متغیرهاي نگرش نسبت به ریاضی،  ومالك 
ي هامتغیر منزلةاجتماعی به  -رسه و پایگاه اقتصاديجو مد ریاضی، دلبستگی به مدرسه،

زا و دیگر  برون متغیر منزلةاجتماعی به -. متغیر پایگاه اقتصاديه استپیش بین استفاده شد
ي مرتبط با معلم هامتغیر ،ند. افزون بر اینا هزا در نظر گرفته شد متغیر درون به منزلة متغیرها

مدل  با (آموز دانشه خود و نگرش نسبت به ، تحصیالت، نگرش نسبت ب)تجربه تدریس
 ه کهند. نتایج نشان دادا هپیشرفت تحصیلی بررسی گردید بینی پیشسازي چند سطحی در 

بر متغیر نگرش  نسبت  گذاريتأثیراجتماعی عالوه بر  -وضعیت اقتصادي، گروهدر هر دو 
 یادگیري و ابزار یادگیري راهبردهاي اعتماد به خود ریاضی،بر  زیادنسبتاً  يتأثیربه ریاضی، 

ریاضی و دلبستگی به اعتماد به خود اثرات مستقیم نگرش نسبت به ریاضی بر  .ه استداشت
ابزار در  کاربردریاضی، فرایند اجتماعی بر  -مدرسه و اثرات مستقیم پایگاه اقتصادي

دار امعن گروهریاضی و نگرش نسبت به ریاضی در هر دو اعتماد به خود محاسبات ریاضی، 
هر دو  درصادي خانواده با عملکرد فرزندان رابطه منفی وضعیت اقت ه است. همچنینبود

معلم در پسران به تدریس  تجربهي چند سطحی هاتحلیل مدل در. ه استگروه مشاهده شد
 .ه استنمودیین یی از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبهامتغیر سطح دوم، بخش مثابة
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 مقدمه

یلی، شناسایی و کشف نقاط ارزشیابی پیشرفت تحص ةالمللی در حوز نمطالعات بی هدف از

آموزان است.  ي آموزشی و تالش براي ارتقاي کیفیت عملکرد تحصیلی دانشهاضعف و قوت نظام

 ةپژوهشی معتبري است که با مطالعاز مؤسسات  3یالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیل ینانجمن ب

واقعی از عملکرد نسبتاً جامع و  يتصویر 7(تیمز) المللی روندهاي آموزش ریاضیات و علوم بین

 دهد.  چهارم و هشتم نشان می ةي آموزشی کشورها را در آموزش ریاضیات و علوم پایهانظام

ان و آموز دانشوالدین،  بسیاري کهدرس ریاضی به دلیل ماهیت مجرد و انتزاعی آن و اهمیت 

ین المللی اران جامعه به آن می دهند از اولویت بیشتري برخوردار بوده و در سطح بذحتی سیاستگ

 ویژه براي این درس و ارزشیابی آن لحاظ شده است. ینیز جایگاه

چهارم ابتدایی از میان  ةدر درس ریاضیات پای 7002آموزان ایران در تیمز  جایگاه عملکرد دانش

( و در تیمز 207)با میانگین عملکرد  72 ة( در رتب000المللی  ن عملکرد بینکشور )با میانگی 13

)با  77 ة( در رتب290المللی  کشور )با میانگین عملکرد بین 70پایه و درس از میان در همان  7001

کشور )با میانگین عملکرد  73در همان پایه و درس از میان  90( و در تیمز 129میانگین عملکرد 

که دهد  این نتایج نشان می ( بوده است.122)با میانگین عملکرد  70 ة( در رتب070المللی  بین

اي از سال  نمره 31، با یك روند افزایشی 7002تا تیمز  90آموزان ایران از تیمز  دانش پیشرفت

وضعیت از  در پایه چهارم، .همراه بوده است 7002تا  90اي از سال  نمره 30و  7002تا  7001

 37در و دخترها میانگین عملکرد باالتر از پسرها  کشور 2در  کشوري به کشور دیگر متفاوت است.

آموزان پسر ایران در  عملکرد دانشداشتند.  پسرها میانگین عملکرد باالتر از دخترها، کشور

آموزان  تفاوت چندانی نداشته است. اما عملکرد دانش 7002تا  3990چهارم از سال  ةریاضیات پای

مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمز و ) دهد نمره افزایش نشان می 10دختر در این فاصله زمانی، 

 .(3122 ،رلزپ

؛ 3122؛ پهلوان صادق، 3123،3129ي داخلی )کیامنش،هادست آمده از پژوهش هي بها هیافت

؛ بنینگا، برکوویتز، کوهن و 7001، 1( و تحقیقات خارج از کشور)بریك و اشنایدر3120 سنگري،

، نگها ؛7000؛ ویلکینز،7000سیرین،  ؛7000و پاپاناستازیو،  0، هكس؛ مارکولید7001؛ 2اسمیت

                                                           
1. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 
2. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
3. Bryk & Schneider 

4. Benninga, Berkowitz, Kuehn & Smith 

5. Marcuolides, Heck 
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ان پرداخته و آموز دانشبر پیشرفت تحصیلی  مؤثربه بررسی عوامل  (7002؛ نقل از الروك 7003

، خودپنداره، نگرش، خودکار آمديحافظه، ویژگیهاي عاطفی، انگیزش، نظیر هوش،  یعوامل

 جو درس، کالس شرایط زندگی، محل خانواده، اجتماعی–ویژگیهاي فرهنگی، وضعیت اقتصادي

 ،بر یادگیري مؤثرند ی کهعواملرا به عنوان و...  هاکالسیامل با معلم و هممدرسه، نحوه تع

 .اند شناخته

 ضعیت اقتصادی اجتماعیو

 3اجتماعی -ي یادشده، وضعیت اقتصادي هاثر بر یادگیري در پژوهشؤترین عوامل م یکی از مهم

درسه و همسایگانی نوع م ةخانواده به احتمال زیاد تعیین کنند اجتماعیوضعیت اقتصادي ـ  .است

 تواند روي سازگاري کودکان اثر بگذارد می شوند. چنین اثراتی است که با کودك وارد مدرسه می

 (.7009)سنتراك، 

خشونت و تعارضات خانوادگی بیشتر،  پایین، وضعیت اقتصادي ـ اجتماعیآموزان با  دانش

تماشاي تلویزیون( را تجربه  ي هوشی کمتري )مانندهاجدایی از خانواده، حمایت اجتماعی و محرک

 از این گذشته .یی با مراقبت کمتر برخوردارندها هکنند و از مدارسی با امکانات کمتر و خانواد می

اي درگیر می شوند. این کودکان اغلب موفقیت کمتر در  ي مدرسههاوالدین آنان کمتر در فعالیت

 در واقع (.7009گاه را دارند )سنتراك، تر ورود به دانش تر و نرخ پایین نرخ تحصیل پایین، مدرسه

 .دشو یی در برخورداري از امکانات آموزشی میهاپایین منجر به تفاوتاجتماعی  -وضعیت اقتصادي

( بیانگر آن است که در کشورهاي توسعه یافته و صنعتی، 3929) 7مطالعات فولر و هیمناگر چه 

اي نقش بیشتري  مدرسه -عوامل دروندر کشورهاي درحال توسعه  وعوامل اقتصادي ـ اجتماعی 

  عهده دارند.ر ب پیشرفت تحصیلی در تبیین

عمیقی بر عالقه به تحصیل و پیشرفت تحصیلی  تأثیران آموز دانش اجتماعی –ساختار فرهنگی 

؛ نقل از کیامنش 7003 0؛ المور3929، 2، گاردن و روبیتایل7002 1آونگ و اسماعیلگذارد ) می

 ( نشان داد3123علوي ) (.7000، 2و، هك و پاپاناستازیسه نقل از مارکولیدب؛ 37003پرامیس، 7030

                                                           
1. Socio-Economic Status (SES)  
2 .Fooler & Hyman 

3. Awang & Ismail  

4. Garden & Robitaille  
5. Almor 

6. Pramiss 

7. Marcoulides , Heck and Papanastasiou 
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را بر پیشرفت ریاضی نسبت به سایر متغیرهاي  تأثیراجتماعی بیشترین  -که وضعیت اقتصادي

با باال رفتن پایه  تأثیرمعتقدند که این ( 3992) 3گان و کلبنف-دانکن، بروکس دارد.  موجود

 2(، وایت3933) 1، کلمن و همکاران(3993) 7ش دارد. پژوهشهاي لرنر، میل به کاهآموز دانش

( نیز این 7000 و 7030نقل از کیامنش ) ،(7002)  3فوالرتنو ( 7007) 0مارجوریبنك ،(3927)

  مسئله را تأیید می کند.

ن پیشرفت ایم مثبت اي د که رابطهده ان میي تیمز در ایران نشها همطالعات اولیه روي داد

، 7002آونگ و اسماعیل ( موزان در ریاضیات و متغیرهایی مثل سطح تحصیالت والدینآ دانش

ي ها، تعداد کتاب)7030؛ نقل از کیامنش 7003؛ المور3929، 7030نقل از کیامنش  (7002فوالرتن ) 

این حساب و رایانه وجود دارد. با وجود  غیردرسی در منزل، داشتن فرهنگ لغت، میز تحریر، ماشین

وسایل کمك آموزشی در منزل  و موزانی که والدینشان داراي سطح تحصیالت باال هستندآ دانش

به نقل از کیامنش،  7003دارند ، باز هم نمره پیشرفت ریاضی آنها پایین است )کیامنش و خیریه، 

اجتماعی و  -وضعیت اقتصادي میان(  نیز در تحقیق خود در قبرس b  7007) و(. پاپاناستازی7001

ریاضی رابطه منفی به دست آورده است. وي همچنین ذکر کرده که در آمریکا و ژاپن نیز  پیشرفت

بر  اجتماعی –رسد گرچه نقش وضعیت اقتصادي  مشابه این نتیجه گزارش شده است. به نظر می

مطالعاتی که  کننده دیگر نیز توجه کرد. بینی پیشباید به متغیرهاي پیشرفت ریاضی با اهمیت است، 

وضعیت  عالوه برکه  دده ي مطالعه تیمز صورت گرفته نشان میها هل کشور بر اساس داددر داخ

تحصیلی،  -ساختار اجتماعی ،(3120خودپنداره )پهلوان صادق،  ، متغیراقتصادي خانواده -اجتماعی

فرایند   (، 3120سنگري، ) آموزان و فرایند کالسی عقاید، جو مدرسه، نگرش دانش و هاارزش

می را تبیین  و ریاضی پیشرفت علومیی از هابخش( 3123)مهدوي، ودپنداره ریاضیی و خآموزش

به سایر متغیرها  تنسب ترينقش بیشریاضی ر پیشرفت د ،خود پندارهمتغیر عالوه بر این، نمایند. 

دست  ن متغیرهاي یاد شده بهایمارتباط چندانی  (7000). لیکن در پژوهش کبیري و کیامنش، دارد

اجتماعی بر سایر متغیرهاي ذکر شده، این  -گذاري متغیر وضعیت اقتصاديتأثیر به وجهبا ت نیامد.

 .شدمتغیر برونزا انتخاب  منزلةمتغیر به 
                                                           
1. Duncan, Brooks-Gunn & Colbanov 

2. Lerner 

3. Coleman et al. 
4. White 
5. Marjoribank 

6. Fulartoon  
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 جو مدرسه

محیط  میان معنادار یمحیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی، ارتباط زمینةمطالعات انجام شده در 

به  3997، 7؛ ویلسون و ویلسون3993 3دهد )کاگلیا و پري آموزشی و پیشرفت تحصیلی نشان می

 (7002؛ فوالرتن )  7000مارکولیدز، هك و پاپاناستازیو ، ؛7007 ،پاپاناستازیو؛ 3122 نقل از عابدي

آموز   که محیط کالس درسی که براي دانش معتقدند( 3927) 1ر و فیشرز(. فرا7030نقل از کیامنش 

ي درس ایمن، گرم، حمایت کننده و هاکالسدهد. می را افزایش  ها همطلوب باشد، پیامدها و بازد

افزون  دهند. را افزایش می 2کنند و حس لذت و تحقق غیرتهدید کننده، فعالیت درسی را تشویق می

لی آنان یصآموزان دارد و هم با پیشرفت تح شعاطفی بر دان تأثیرهم  ،جو کالس درس ،بر این

آموزان  لی روي پایه چهارم، هشتم و دهم دانش(. همچنین، در تحلیل م7002، 0)الروك مرتبط است

و  2ند )رزنیكردآو کمتر در ریاضی و علوم به دست  ی، نمراتآموزان پرخاشگر ، دانش3اسلونی

وجود آوردن نگرش مهم است. به نظر  همساالن در به تأثیرجو مدرسه و  همچنین (.7002همکاران

گیرد  موضوع شکل می ن به آنش فرد و نگرش گروه همساالنگر از طریقمی رسد رفتار 

اجتماعی  -متغیرهایی مانند متغیر اقتصادي ازاین رابطه  .(7000)پاپاناستازیو و پاپاناستازیو، 

دار در حوزه  ابنابر این جو مدرسه یك عنصر معن .پذیرد می تأثیري معلمان هاآموزان و قابلیت دانش

 (.7002،  2یپسل)فی رسه استبهبود عملکرد تحصیلی و اصالح مد

 نگرش
پیشرفت  تأثیرنگرش بر پیشرفت تحصیلی و  تأثیر زمینةدر انجام شده مطالعات با توجه به نتایج 

گرش نقش مهمی را ن( 7007به نقل از پاپاناستازیو،  3990، 9؛ لدر3920تحصیلی بر نگرش، )فنما، 

؛ 7007به نقل از پاپاناستازیو،  3921 ،37؛ شاگنسی3929، 33و کرول و، گاروفال30در یادگیري )لستر

                                                           
1. Qualglia & Pery 

2. Wilson 

3. Fraser, B.J. & Fishers B.L. 
4. accomplishment  

5. Larocque, Michelle 

6. Slovania 
7. Vrsnik, Tina 

8. Philips, R. 

9. Leder 
10. Laster 

11. Garofalo & Kroll 

12. Shaughnessy 
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؛ 3929؛ لستر، گاروفالو و کرول،3990، 3)مك لین داردپیشرفت ریاضی  و (7002آونگ و اسماعیل 

به کالس درس دارند، نسبت مثبت  یآموزانی که نگرش دانش (.7007 به نقل از پاپاناستازیو،

ر، و فیش (. فراسر7002شود )الروك،  بینی می ي عاطفی و شناختی بهتري براي آنان پیشها هبازد

 هم جوشی یا مانندي یادگیري با ابعاد معین ادراك محیط کالس ها هدریافتند که بازد 3923

منفی  ةرابط  2همدلیو عدم رضایت و  1تفاوتی مثبت و با ابعاد دیگر مانند بی ةبطرا 7پیوستگی

گذارد، این موضوع در پژوهشهاي می  تأثیرنگرش نسبت به ریاضی بر پیشرفت ریاضی نیز دارند. 

؛ به نقل از  3929؛ لستر، گاروفالو و کرول، 3990) مك لین ، مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است

 .(.7007پاپاناستازیو ،

 خودپنداره
به خود یکی از ابعاد مهمی است که خودپنداره افراد را می سازد. تعامالت خانوادگی  ج نهادنار

 –مدرسه و معلمان ، نوع ارتباطات و کیفیت آنها  و شرایط اقتصادي  و همساالن و مسئوالن

 نده  خودپنداره هستند. آور وجود به  اجتماعی

باال دارند، اعتماد به نفس بیشتري  ة( اشاره کرده است آنهایی که خودپندار3990) 0ویلهایت

یات تحقیقات به دست آمده ادبدر (. 7000)به نقل از کیامنش،  ي باالتري می گیرندها هدارند و نمر

این دو  میانهمواره ارتباطی مستقیم و معنادار  ،ریاضی و پیشرفت ریاضی ةن خودپندارایم ةاز رابط

زاده  و کریم 7000 ،کیامنش ؛7002نقل از الروك ؛7001 ،و همکاران 3پترس) متغیر برقرار بوده است

در تحول خودپنداره محسوب می  ممه یعامل اجتماعی، –افزون بر این وضعیت اقتصادي  .(3120

، به نقل از پورحسین،  33،3920، فلین30،3999مایر 93992، آسپین ،23991امی، ،3920 2،شود )سلف

( به این نتیجه دست یافتند که در مدارس ابتدایی 3990) 31و آکن37اگر چه هلمك ،(3123

  (.7003نداشته است ) به نقل از آلومار،  تأثیرخودپنداره بر پیشرفت تحصیلی 

                                                           
1. McLean 
2. cohesiveness 

3. apathy  

4. Dissatisfaction & Friction 
5. Wilhite  

6. Petrous  

7. Self, T. C. 
8. Emy, M. V. 

9. Aspin, L.J.  

10. Meyyer 
11. Fleen 

12. Helmek 

13. Aken 



 ...عوامل تأثیرگذار بر تفاوتهای جنسیتی در 
 

 

121 

آموزانی با مفهوم خود تحصیلی باالتر گرایش به صرف وقت بیشتر براي  دانشین نهمچ

اما صرف وقت براي  ،ي یادگیري در انطباق با همان موضوع یادگیري دارندهامشارکت در فعالیت

(. بر اساس این 7002دالنگ،  )جی دهند داري کاهش می ر معنامطالعه موضوعات دیگر را به طو

پذیرفته و  تأثیر مدرسه به نگرش و اجتماعی، –خودپنداره می تواند از وضعیت اقتصادي  مطالعات

 گذار باشد.  تأثیرعملکرد تحصیلی و فرایند آموزش بر 

 فرایند آموزش و یادگیری

راهبردهاي آموزشی در درس علوم بر پیشرفت  کاربرداثرات در بررسی ( 7003) 3وسها دانیل

مکرر راهبردهاي به کارگیري که  ه استنشان داد 7001تیمز  مطالعهدر  آموزان دانش این درس،در 

 آموزان رابطه مثبت دارد. یادگیري فعال با نمرات آزمون موفقیت براي دانش

 اب شدتو به  ( نیز نشان دادند که کیفیت تدریس مستقیما7002ً)7پاناستازیو و النا پاپاناستازیوپا

فرآیند آموزش یکی از متغیرهایی است که در رابطه دارد. ی ان در عملکرد تحصیلآموز دانشنگرش 

این پژوهش با توجه به پیشینه تحقیق از وضعیت اجتماعی ـ اقتصادي  و اعتماد به نفس ریاضی و 

 پذیرد. می تأثیرمورد استفاده براي یادگیري ریاضی  هايابزار

 دلبستگی به مدرسه

ساس وابستگی به مدرسه، ارتباط با معلمان دلبستگی به مدرسه شامل دوست داشتن مدرسه، اح

جو مدرسه و وضعیت  (.7003و همکاران،  1)داگالس و دوستان و فعالیت در امور مدرسه است

؛  2گذارند )کروسن، جانسون و الدر می تأثیر مدرسه به دلبستگی بر اجتماعی –اقتصادي 

 طور مستقیم بر عملکرد تحصیلیبه ( و دلبستگی به مدرسه 7000، 3، به نقل از پازاك07002توماس

گذار است. دلبستگی به مدرسه یکی از متغیرهایی است که در  تأثیر( 2،7002، بلوم7000 پازاك،)

 این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

 نقش معلم

 یادگیري به طور  معلم و مقوله تأثیرکه اند  ارآمدي مدرسه نشان دادهـوط به کـربـي مهاپژوهش

                                                           
1. Daniel House 
2. Elena Papanastasiou 
3. Douglas 

4. Crosen, Johnson, Elder 
5. Thomas 

6. Paczak 

7. Blum 
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معلمان نقش مهمی را در فرآیند ( . 3993 3ونسو گیب)فیتز  مدرسه است تأثیرراتر از ف چشمگیري

آموزان و پیشرفت  ي دانشهاآموزان دارند. معلمانی که بیشترین اثر مثبت را بر نگرش یادگیري دانش

 اند که داراي تجربه، تحصیالت و عالقه بیشتر به اند، معلمانی بوده در علوم داشتهآنان   تحصیلی

(. در حقیقت، کیفیت یادگیري علوم به طور مستقیم با کیفیت 3993اند )مارتین،  درس علوم بوده

( نشان 7007به نقل از پاپاناستازیو،  3922) 7دسونها موند وها آموزش مرتبط است. مدل مفهومی

 دهد که کیفیت معلم، کیفیت مدرسه و کیفیت شاگردان بر کیفیت تدریس که آن هم بر عملکرد می

  بی معلم و محیط یادگیري بر نگرشمحققان دیگر بر اثرات نس دارد. تأثیرگذارد،  آموزان اثر می دانش

در (. 7007به نقل از پاپاناستازیو،  3997اند )هاالدینا و شاقنی،  آموزان به علوم، تأکید کرده دانش

ي قابل قبول ها، تبیینواقع هرچه بیشتر به اثرات نسبی مدارس در مقایسه با نقش معلمان توجه شود

رو  براي این مسئله پیدا خواهد شد که چرا بسیاري از اصالحات آموزشی ما با شکست روبه

بینی پیشرفت  بنابر این بررسی متغیرهاي مربوط به نقش و باورهاي معلمان در پیش اند. شده

م به معل در این پژوهش متغیرهاي مربوط رسد.ان امري ضروري به نظر می آموز دانشتحصیلی 

متغیرهاي سطح دوم مورد  منزلة، به ز(آمو دانشتحصیالت، تجربه تدریس و ادراك معلم از خود و )

 مطالعه قرار گرفته اند

 تفاوتهای جنسیتی در عملكرد رياضی

دیگري  بحث برانگیز ةبر یادگیري و تفاوتهاي جنسیتی در عملکرد ریاضی حوز 1جنس تأثیر

ي اجتماعی هافردي و بافت -است که متأثر از تعامالت بین یك سازه اجتماعی 2است. جنسیت

 .(3120 ،شهرآرا)گردد  کنند، بوده و دچار تغییر می که افراد در آن زندگی می یمختلف

چهارم ابتدایی در  ةآموزان دختر و پسر پای عملکرد دانشوضعیت ، 7002در مطالعه تیمز 

استرالیا،  ي، به گونه اي که کشورهاریاضیات از کشوري به کشور دیگر متفاوت بوده است

میانگین عملکرد باالتري در  7001 تیمز کنگ، اسلونی و ایاالت متحده نسبت به انگلستان، هنگ

 3990مقایسه با تیمز در  در پایه چهارمدیگر دختران  کشور 2. افزون بر این، در اند هریاضیات داشت

 د. ان هپیشرفت داشت

                                                           
1. Fitz - Gibbson 
2. Hammond & Hudson 

3. Sex 

4. Gender 
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که دختران  هنشان داد 7001 ( درتحلیل ثانوي تیمز7003) 3اعیلین اسمذنتایج اوینگ و نور آ

به طور معناداري نمرات باالتري در میانگین نمرات کل و در مقایسه با پسران  در مالزيپایه هشتم 

در این پژوهش نشان  .اند به دست آورده ها هتحلیل و نمایش دادد، جبر و اعدا –: محتوا ةسه حوز

ات پیشرفت در درس ریاضی همراه با افزایش سطح ارزش دادن به که متوسط نمر هداده شد

عوامل  مثابةبه )تکالیف ریاضی دادن ریاضیات و اعتماد به نفس و زمان صرف شده براي انجام 

افزایش ( گذارند می ثیرأتآموزان مالزیایی  تفاوتهاي جنسیتی در درس ریاضی در دانش بر احتمالی که

تر پسران، سطح اعتماد به نفس آنان باالتر بود. به نظر می  نییپاو سط ابد. به رغم نمرات متوی می

پسران به  در مقایسه باد و لذا دختران نمرات باالتري نکن رسید پسران زمان کمتري را صرف می

 ند. آور دست می

نمره باالتر  32 ،7002در سال  چهارم ةآموزان دختر در ریاضیات پای در ایران نیز عملکرد دانش

جهت تفاوت و معنادار این نتایج نشان دهنده تفاوت مثبت  عملکرد پسرها گزارش شده است. از

نشان دادن یك که پسرها  در ایران هیچ تغییر اساسی نداشتند، دخترها با  براي دخترها است. درحالی

متعددي ایران را از این قاعده مستثنی کردند. عوامل  7002و  3990ي هان سالایمامتیازي  10افزایش 

د. در مطالعه کیامنش گذار پیشرفت ریاضی دو جنس اثر میبه طور مستقیم یا غیر مستقیم بر 

روي نگرش نسبت به درس  و مفهوم خود اجتماعی -وضعیت اقتصادي ات مستقیمتأثیر( 7002)

دار بود و اثرات مستقیم وابستگی به مدرسه و نگرش نسبت به درس ریاضی روي  اریاضی معن

 ریاضی به طور منفی دیده شد. پیشرفت در

روي جنس و ارتباط آن با متغیرهاي مختلف صورت گرفته حاکی از  تحقیقات دیگري که

کیامنش، ) است که جنس با خودپنداره و با نگرش نسبت به موضوعات درسی ارتباط دارد آن

 با جنس،و رابطه آن  از کالس درس  انآموز دانشو ادراك   جنسمربوط به   يهاپژوهش .(7030

 هتر است. به عالوه پای دهند که ادراك دختران در مورد کالس درس نسبت به پسران مثبت نشان می

بنابراین  (.7002 تر ادراك می کنند )الروك، حیط کالس درس خود را رقابت کنندهي پایین تر، مها

 اهمیت است. حائز  ،گذارد موفقیت پسران و دختران در ریاضی اثر میبر عدم که  یمعرفی عوامل

 هدف پژوهش

 اضیـبینی پیشرفت ری راي پیشـی بارائه الگوهاي علّ در هاا وجود تعداد قابل مالحظه پژوهشـب

                                                           
1. Awing, Halimah, & Azina Ismail, Noor 
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 با متغیرهاي مربوط به همزمان ،همزمان متغیرهاي مربوط به معلمانبررسی  متأسفانهان، آموز دانش

هدف  توجه قرار گرفته است.کمتر مورد ان آموز دانشبینی پیشرفت ریاضی  ان در پیشآموز دانش

بینی پیشرفت ریاضی آنان و  ان در پیشآموز دانشاین پژوهش مطالعه همزمان متغیرهاي مربوط به 

در پیشرفت ریاضی  مؤثرپیشرفت ریاضی از طریق شناسایی عوامل  بینی پیشارائه مدلی به منظور 

بررسی نقش و باورهاي از سوي دیگر و  از یك سو 7002ان مورد مطالعه در تیمز آموز دانش

( از طریق به تفکیك جنس )انآموز دانشبینی پیشرفت ریاضی  ان در پیشآموز دانشمعلمان و 

زیر براي برازش ارائه  بینی پیشمدل ت پیش گفته، ابر اساس مطالع .بود مدلهاي تحلیل چند سطحی

 ده است.ش
 

 
 نمودار شماره يك: ضرايب تحلیل مسیر کلی

 ،=SESوضعیت اقتصادي ـ اجتماعی ، MathSelf =عتماد به خود ریاضیا ، MathAtti=نگرش به ریاضی

جو  ،= MathScorپیشرفت ریاضی  ،=SchAttacدلبستگی به مدرسه  ، = Mathlear ي یادگیريهاراهبرد

 = MathComp ابزارهاي یادگیري ،= SchClimمدرسه

 روش پژوهش

ان دختر و پسر ایرانی پایه آموز دانشه کلیشامل  جامعه آماري :آماري پژوهش هنمونو  جامعه

ان و آموز دانشلیه ک ،پژوهشآماري  هنمونو  7002چهارم ابتدایی به همراه معلمانشان در سال

 ) 7002مطالعه تیمز  در کنندگانشرکت  (سال 7/30 یبا میانگین سن 3)جمعیت  معلمان پایه چهارم

با حذف  .بودند (معلم پایه چهارم 771ر و پسر کالس چهارم ابتدایی و دخت آموز دانش 1211
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درصد از سؤاالت  پژوهش پاسخ نداده  0انی که به بیش از آموز دانشاطالعات مربوط به معلمان و 

کالس چهارم  آموز دانش  7037معلم و 703بودند، نمونه پژوهش بعد از پاالیش اطالعات شامل 

 د. شابتدایی 

 ی پژوهشهامتغیر

ي هامتغیر ه تأکید منابع اطالعاتی و پیشینه پژوهشی انجام پذیرفت.انتخاب متغیرها با توجه ب

، فرایند آموزش، آموز دانش اجتماعی –وضعیت اقتصادي  شامل: انآموز دانشدر انتخاب شده 

و  گرش ریاضی و نمره پیشرفت ریاضین  ،دلبستگی به مدرسه، اعتماد به نفس ریاضی، جو مدرسه

جربه تدریس معلم و ادراك معلم )نسبت به خود و نسبت به سطح تحصیالت معلم، تدر معلمان: 

 .بودندو معلم  آموز دانشبرگرفته از پرسشنامه  هااست که این مقیاسی است. گفتن ان(آموز دانش

و متغیرهاي متغیر برون زا  در حکمدر پژوهش حاضر متغیر وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی 

جو مدرسه، نگرش نسبت به  ستگی به مدرسه،دلب ،خودپنداره ریاضی و نگرش نسبت به ریاضی

 منزلةزاي مستقل و پیشرفت ریاضی به  متغیرهاي درون درحکمریاضی، فرآیند آموزش و یادگیري 

متغیرها و پیشرفت ریاضی برگزیده  میانبینی احتمال وجود رابطه  زاي وابسته براي پیش متغیر درون

راك معلم )نسبت به خود و نسبت به متغیرهاي سطح تحصیالت، تجربه تدریس و اد. ندشد

 ملی ریاضی ان( در سطح دوم تحلیل مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از نمراتآموز دانش

 به عنوان نمره پیشرفت ریاضی استفاده شده است. 30و انحراف استاندارد  300راش با میانگین 

  ها هبررسی مفروض

انجام  هاي تحلیل مسیر، آزمونهاي بررسی پیش فرضهابه منظور اطمینان از برقراري پیش فرض

نفر است و مدل تحلیل مسیر  7037شد. با توجه به اینکه حجم نمونه مورد بررسی در این پژوهش

(، این مفروضه رعایت شده 3،7000ي داراي حجم باال سازگار است )تینسلی و براونها هبا نمون

ي کجی و ها همورد بررسی قرار گرفت و نتایج آمار SPSSنرم افزار  با ها هاست. نرمال بودن داد

فرضی براي   پیش مثابةبه  ها هنرمال بودن توزیع داد+ بود.  7و  -7متغیرها بین  تمام کشیدگی براي

 اسمیرنف بررسی شد.-آزمون کولموگروفبا ، هاانتخاب آزمون

                                                           
1. Tinsley and Brown 
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 شتاوجود ند ن متغیرها انحراف از خطی بودنایم ،در بررسی مفروضه خطی بودن متغیرها

هم خطی بودن چندگانه قوي تلقی می شود(. با توجه به اینکه  منزلةبه  20/0ي باالتر از ها)همبستگی

 و نیز با توجه به ماتریس همبستگی این فرض نیز برقرار بود. شتایك متغیر برونزا بیشتر ند ،مدل

ي سطوح گوناگون مفروضه یکسانی پراکندگی در معادل بودن واریانسهاي متغیر درونزا برا

شده استفاده  بینی پیشي استانداردشده در مقابل مقادیر ها هماندمتغیرهاي برونزا از طریق نمودار 

مفروضه بررسی یکنواختی نمونه، با حذف اطالعات مربوط به  شد که این فرض نیز برقرار است.

با حذف مقادیر پرت   ودرصد از سؤاالت  پژوهش را پاسخ نداده بودند  0انی که بیش از آموز دانش

 د.ش بررسی و برقرار

 تحلیل آماری

سازي و تجزیه و تحلیل اطالعات در  بندي، خالصه ي این پژوهش طبقهها هبراي دستیابی به یافت

ي مرکزي و هانمودارها و شاخص ة. تهیانجام شد ي آماري توصیفی و استنباطیهاقالب روش

گرفت. براي بررسی پایایی با روش همسانی  ي آمار توصیفی صورتهاپراکندگی، در قالب روش

 3/0تا  2/0بین پایایی مطلوب،  2/0از  درونی شاخص آلفاي کرونباخ به کار رفت. مقادیر بزرگتر

این پایایی غیر قابل قبول را نشان  0/0از  تر کوچكو مقادیر ضعیف  0/0تا  3/0، بین متوسط

 .(7000 ،تینسلی و براون )دهد  می

، براي بررسی اثر )اختالف( و همچنین براي ها هتنباطی، متناسب با ماهیت داددر بخش آمار اس

ن ایم ةي پارامتري و ناپارامتري مناسب استفاده شد. رابطها، از آزمونهان متغیرایم ةبررسی رابط

ي مورد بررسی متناسب با ماهیت متغیرهاي مورد بررسی با همبستگی پیرسون و همبستگی هامتغیر

 رمن آزمون شد. اي اسپی رتبه

اي پرسشنامه  ، روایی سازههاساختاربودن ، مبنی بر منطقی ها هاالت پرسشنامؤبندي س براي دسته

( و از روش دوران مایل ابلیمین )با دلتاي ها ه)ساز هابراي استخراج عامل 3تحلیل از طریق روش

 . (7000، ونتینسلی و برا)استفاده شد  ها هسازي کیزر( براي دوران مولف صفر و نرمال

و نتایج آزمون بارتلت مورد استفاده قرار گرفت. در  KMO 7  شاخص ،براي بررسی کفایت مدل

شاخص فوق وضعیت مطلوب مدل تحلیل عاملی را براي بود که   2/0این مورد مقادیر بزرگتر از 

تینسلی و ) انتخاب شد 2/0نقطه برش  ،ي مورد بررسیهابراي تعیین ماهیت عاملداد. نشان  ها هداد
                                                           
1. Principal Axis Factoring (PAF) 

2. Kaiser Meyer Olkin 



 ...عوامل تأثیرگذار بر تفاوتهای جنسیتی در 
 

 

121 

برازش مدل تحلیل  ،ي حاصل از تحلیل عاملی اکتشافیهابراي ارزیابی ساختار عامل (.7000 ،براون

CFAبه عالوه از مدل . گرفتانجام عاملی تاییدي 
الگوي معادالت  گیري عنوان مدل اندازه به 3

الیك و ما) استفاده شد اي براي هر دو پرسشنامه یند چهار مرحلهادر قالب یك فر 7ساختاري

و ماتریس شد نمایی ماکسیمم استفاده  براي برازش مدل از روش درست. (7000،  1میلساپ

پس از  .(3993، )تپر و هویل  به عنوان اطالعات ورودي وارد مدل شد ها هواریانس همبستگی داد

در تحلیل داري ضرایب  براي بررسی روابط معنی سپس و برازش مدل ابتدا بررسی کفایت الزم 

 . دي برازش بهره گیري شهااز شاخصرها مسی

آماره خی دو است که میزان تفاوت ماتریس مشاهده شده و برآورد  برازش، يها هآماراز جمله  

باشد تا  0از نسبت آماره مجذور خی دو به درجه آزادي آن باید کمتر . شده را اندازه می گیرد

را نشان می دهد. مقدار کمتر از  ها هدادد. عدم معناداري آن برازش مدل با شوبرازش مدل تایید 

براي شاخص نیکویی  9/0و مقادیر باالتر از   2براي شاخص ریشه خطاي میانگین مجذورات 02/0

ي مشاهده شده در ها هي انطباق الگو با دادها به عنوان مالك  3و شاخص تعدیل شده آن 0برازش

به شاخص ریشه خطاي میانگین  (. با توجه207)تینسلی و براون، ص  نظر گرفته می شوند

)کمتر از  با مقدار مناسب  ها همجذورات تقریب و ریشه استاندارد میانگین مجذورات باقیماند

( 3(  و شاخص نیکویی برازش  و شاخص تعدیل شده نیکویی برازش ) با مقادیر نزدیك 02/0

 (. 3)جدول ي مشاهده شده  نشان داده شدها هبا داد  هاانطباق خوب مدل

 مسیر ضرایب بودن دار ا، براي بررسی معنها هپس از تایید برازش مدل نظري بر اساس داد

میان متغیرهاي مرتبط با  ة. به عالوه براي بررسی رابطشداستفاده  T-valueشاخص  ،حاصل از مدل

ان با توجه به این که معلم در یك سطح باالتر از آموز دانشرهاي مربوط به یمعلمان با متغ

سازي چند  از مدل وجود داشت(، آموز دانشان قرار داشت )یعنی به ازاي هر معلم چند موزآ دانش

ان در سطح آموز دانشو متغیرهاي  7سطحی استفاده شد. در این مدل متغیرهاي معلمان در سطح 

2والد آزمون به کارگیريداري روابط در این مدل با  یك مدل وارد شدند. معنا
بررسی شد و براي  

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis 
2.Structural Equation Modeling (SEM) 

3. Mulaik and Millsap 

4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
5. Goodness of Fit Index (GFI) 

6. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

7. Wald 
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براي برازش مدل نظري (. 3گلداشتاین)اندازه اثر مرتبط با آن نیز محاسبه گردید  ،از روابطهر یك 

 استفاده شد.   2/2لیزرلافزار  از نرم ،در تحلیل مسیر ها هداد
 تحلیل عوامل اکتشافی و ضرايب پايايی) آلفای کرنباخ( .1شماره  جدول

ضریب  عوامل متغیرها
 پایایی

واریانس تبیین 
 شده

ي حدف هاسوال نشانگرها تعداد
 شده

 ------ 1 02/0 231/0 امکانات عمومی در منزل ـ اجتماعی وضعیت اقتصادي
 392/0 امکانات آموزشی در منزل

 ----- 2 02/0 200/0 اعتماد به نفس ریاضی خودپنداره ریاضی
 2 22/0 نگرش به ریاضی

 1 3 70/0 30/0 راهبردهاي یادگیري فرآیند آموزش و یادگیري  
 7 1/0 ابزارهاي یادگیري

 ----- 1 72/0 022/0 دلبستگی به مدرسه دلبستگی به مدرسه
 ----- 2 03/0 02/0 ادراك معلم از خود ادراك معلم از مدرسه

 2 21/0 آموز دانشادراك معلم از 
 3 0 71/0 023/0 جو مدرسه جو مدرسه

 ها هیافت

لیل قرار ي پیشنهادي براي دو جنس مورد تحهامدلایت ي برازش براي ارزیابی کفهاشاخص

 گزارش شده است.7شماره در جدول گرفت. نتایج این تحلیل 
 هامدل کفايت ی برآوردهاشاخص 2شماره  جدول

 برآورد در مدل هاشاخص
 پسران دختران

 χ2 92/71 32/73 مجذور کاي دو
 0/1 1/1 نسبت مجذور کاي دو به درجه آزادي

 df 2 2ي درجه آزاد
 GFI 99/0 99/0)شاخص نیکویی  بازش )

 AGFI 92/0 92/0شاخص نیکویی برازش تعدیل شده  
 RMR 032/0 031/0 باقیماندة جذر میانگین مربعی

 RMSEA 022/0 021/0 جذر میانگین مربعی خطاي تقریب
 CFI 99/0 99/0شاخص مقایسه اي برازش
 NFI 92/0 92/0شاخص نرم شده برازش   

 NNFI 90/0 90/0  لویس -خص تاکر شا

به  دو دست آمده براي مدل پسران و دختران،  شاخص کايه ي بهابا توجه به مقادیر شاخص

ي برازش  هاهمچنین شاخص بود  که برازش مدل را تایید کرد. 0تر از  زادي آن کوچكآدرجه 

NFI،NNFI  ،CFI ،IFI  ، CFI ،GFI  وAGFI  ؛ 9/0بزرگتر ازRMSEA  و  02/0تر از   كکوچ

                                                           
1. Goldstein, H. 



 ...عوامل تأثیرگذار بر تفاوتهای جنسیتی در 
 

 

121 

به  هابود که اعتبار این مدل را تایید نمودند. در نتیجه مدل 3/0کوچکتر از  SRMRمقدار شاخص 

 دختران و نمونه در مسیر نهایی تایید گردید. مدل هاو کفایت آن ندسطح مطلوبی از برازش دست یافت

 .است شده ارائه 1 و 7 نمودارهاي در ترتیب به مسیر ضرایب برآورد از پس پسران

 1شماره در جدول  جنسیتبه تفکیك  هاافزون بر این، نتایج حاصل از تحلیل مسیرها در مدل

زا بر هر  متغیر برون منزلةمتغیر وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی به  تأثیرارائه شده است. در این جدول 

یم و اثر )پیشرفت ریاضی(  به تفکیك اثر مستق زاي مستقل و  وابسته یك از متغیرهاي درون

 غیرمستقیم ارائه شده است.
 اثرات مستقیم، غیر مستقیم، کلی و ضرايب مسیر در مدل دختران و پسران .1شماره  جدول

 اثرات کلی اثرات غیر مستقیم اثرات مستقیم مسیرها
 پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 به اعتماد به خود ریاضی
 از نگرش به ریاضی

  از جو مدرسه
 ادي ـ اجتماعیاز وضعیت اقتص

 
29/0 ** 

00/0- * 

30/0 * 

 
29/0 **

00/0- * 

31/0 * 

 
------- 

07/7- 

00/0 * 

 
------ 

07/0- 

01/0 * 

 
29/0 ** 

02/0 * 

70/0 ** 

 
29/0 ** 

02/0- ** 

33/0 ** 

 به نگرش به ریاضی
 از جو مدرسه

 از وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی

 
00/0-  

3/0 ** 

 
-02/0 

02/0* 

 
----- 

------- 

 
------- 
------- 

 
00/0- 

3/0* 

 
02/0- 

02/0 * 

 به راهبردهاي یادگیري
 از اعتماد به خود ریاضی

 از ابزار یادگیري
 از وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی

 از نگرش به ریاضی
 از جو مدرسه

 
30/0 ** 

70/0 ** 

37/0 ** 

32/0 ** 
---- 

 
70/0 ** 

70/0 ** 

02/0 * 

------ 
---- 

 
------ 

-------- 
09/0 ** 

32/0 ** 
----- 

 
---------- 
-------- 

33/0 ** 

37/0 ** 

07/0- ** 

 
30/0 ** 

70/0 ** 

37/0 ** 

32/0 ** 
----- 

 
70/0 ** 

70/0 ** 

02/0 * 

37/0 ** 

07/0- ** 

 به ابزار یادگیري
 از وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی

 
73/0 ** 

 
70/0 ** 

 
------ 

 
------- 

 
73/0 ** 

 
73/0 ** 

 تگی به مدرسهسبه دلب
 از نگرش به ریاضی

 از جو مدرسه
 اقتصادي ـ اجتماعی از وضعیت

 
12/0 ** 

3/0- ** 

07/0- 

 
12/0 ** 

00/0- * 

03/0 

 
------ 

07/0- * 

01/0- * 

 
------- 

07/0 

07/0 * 

 
12/0 ** 

37/0- ** 

03/0- 

 
12/0 ** 

02/0 ** 

01/0 

 به جو مدرسه
 از وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی

 
03/0 

 
00/0 

 
----- 

 
------- 

 
03/0 

 
00/0 

 به پیشرفت ریاضی 
 ود ریاضیاز اعتماد به خ

 از نگرش به ریاضی
 از راهبردهاي یادگیري

 از ابزار یادگیري
 از وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی

 به مدرسه دلبستگیاز 
 از جو مدرسه 

 
 

13/0 ** 

03/0 

09/0 ** 

----- 
39/0- ** 

----- 
----- 

 
 

11/0 ** 

03/0 

01/0 

07/0- 

70/0 ** 
- 
01/0- 

0000/0 

 
 
03/0 

32/0- ** 

---- 
----- 
02/0 ** 

----- 

 

 
 

03/0- 

32/0- ** 

 
---- 

03/0 

03/0- ** 

----- 
01/0 ** 

 
 
17/0 ** 

33/0- ** 

09/0 ** 

----- 
72/0 ** 
 

 
 
11/0 ** 

33/0- ** 

01/0- 

07/0- 

13/0- ** 

01/0- 

01/0- 
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در گروه دختران، وضعیت اقتصادي ـ ، شودمشاهده می  1شماره همان گونه که در جدول 

 ،(β =0130)ریاضی به نگرش ،(β =0130د ریاضی )اجتماعی داراي اثرات مستقیم بر اعتماد به خو

 ریاضی پیشرفت بر منفی مستقیم اثر و( β =0170و ابزار یادگیري ) (β =0137یادگیري) راهبردهاي

(0170- = β)،  ریاضی خود به اعتماد (0100= β)، یادگیري راهبردهاي (0109= β )مستقیم اثرغیر و 

 بود. (β = -0101تگی به مدرسه  )دلبس بر منفی

 =0131در پسران وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی داراي اثرات مستقیم  بر اعتماد به خود ریاضی )

β)، ریاضی به نگرش (0102= β)، یادگیري راهبردهاي (0102= β )یادگیري ابزار و (0173= β )اثر و 

 ریاضی دخو به اعتماد بر مثبت و مستقیم غیر اثر ،(β = -0139) ریاضی پیشرفت بر منفی مستقیم

(0101= β)یادگیري ،راهبردهاي (0133= β )دلبستگیثبت بر م غیرمستقیم اثر و (0107به مدرسه = β) 

 .بود

 ،(β =0129نگرش به ریاضی در گروه دختران داراي اثرات مستقیم  بر اعتماد به خود ریاضی )

در  است. (β = -0132) ریاضی پیشرفت بر منفی مستقیم غیر اثر و( β = 0112به مدرسه ) دلبستگی

به مدرسه  دلبستگی  ،(β=0129پسران نیز این متغیر داراي اثرات مستقیم بر اعتماد به خود ریاضی )

(0112 =β)یادگیري راهبردهاي بر منفی غیرمستقیم اثر و(0137-=β)ریاضی پیشرفت و (0132- =β )

 بود.

به  دلبستگی ،(β=0100)جو مدرسه در دختران داراي اثرات مستقیم بر اعتماد به خود ریاضی 

 در همچنین. است( β= -0107به مدرسه ) دلبستگیر ب منفی مستقیم غیر اثر و( β= -0103مدرسه )

به  دلبستگی بر ،(β=-0100) ریاضی خود به اعتماد بر  مستقیم اثرات داراي مدرسه جو پسران،

اثر غیر مستقیم منفی و   ،(β=-0100ریاضی ) مثبت بر پیشرفتاثر غیر مستقیم  (β=-0100مدرسه )

 بود.( β= -0107به مدرسه ) دلبستگیبر 

 اثر و( β=0130اعتماد به خود ریاضی در دختران داراي اثرات مستقیم بر راهبردهاي یادگیري )

 بر مستقیم اثرات داراي ریاضی خود به اعتماد پسران در(. β= 0113) ریاضی پیشرفت بر مستقیم

 بود.( β= 0111ثر مستقیم بر پیشرفت ریاضی )و ا (β=0170) یادگیري راهبردهاي

ه ب (β=0170و پسران ) (β=0170) اثر مستقیم ابزار یادگیري بر راهبردهاي یادگیري  در دختران

  .ستترسیم شده ا 1 و 7ان در نمودارهاي ضرایب مسیر در مدل دختران و پسر دست آمد.
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 : ضرايب تحلیل مسیر در نمونه پسران2نمودار 

 ، =SESوضعیت اقتصادي ـ اجتماعی ، MathSelf عتماد به خود ریاضی=،ا Mathattiریاضی= نگرش به

جو  ، = Mathscorپیشرفت ریاضی  ، = SchAttacدلبستگی به مدرسه ، = Mathlear ي یادگیريهاراهبرد

  = MathComp ابزارهاي یادگیري ،= SchClim مدرسه
 

 
 دختران نهنمو در مسیر ضرايب تحلیل :1نمودار شماره 

 ، =SESوضعیت اقتصادي ـ اجتماعی ، MathSelf عتماد به خود ریاضی=ا،  Mathattiنگرش به ریاضی=

جو  ، = Mathscorپیشرفت ریاضی  ، = SchAttacدلبستگی به مدرسه   ،= Mathlear ي یادگیريهاراهبرد

 = MathComp ابزارهاي یادگیري ،= SchClim مدرسه
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( نشان داد 2ي  دختران و پسران  در جدول )هادر مدل ها، آزمون بررسی تساوي  مسیرهمچنین

ي یادگیري و  هاکه در پسران مسیرهاي از اعتماد به خود ریاضی و نگرش به ریاضی به راهبرد

نگرش ریاضی  به دلبستگی به مدرسه  نسبت به دختران و در دختران  مسیر از وضعیت  از مسیر

که تنها ست گفتنی ا .کمتر منفی بودنداعی به پیشرفت ریاضی  نسبت به پسران اقتصادي ـ اجتم

 دار در این جدول گزارش شده اند.روابط معنا
 روابطنتايج آزمون تساوی  .1شماره  جدول

 داريامعناحتمال  تفاضل درجه آزاديتفاضل  مسیرها

 به راهبردهاي یادگیري
 از اعتماد به خود ریاضی

 
3 

32/3  
03/0 

 به راهبردهاي یادگیري 
 از نگرش به ریاضی

 
3 

 
22/33 

 
003/0 

 به دلبستگی به مدرسه
 از نگرش به ریاضی

 
3 

 
23/31 

003/0 
 

 به پیشرفت ریاضی
 از وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی 

 
3 

 
02/2 

02/0 
 

صیلی ان با پیشرفت تحآموز دانشدر بررسی همزمان رابطه متغیرهاي مرتبط با معلم  و 

)امکانات  آموز دانشد. در این تحلیل متغیرهاي مربوط به شتحلیل چند سطحی انجام  ان،آموز دانش

امکانات آموزشی در منزل، دلبستگی به مدرسه، جو مدرسه، نگرش به ریاضی،  عمومی در منزل،

ربوط به ریاضی( در سطح اول و متغیرهاي م خود راهبردهاي یادگیري، ابزارهاي یادگیري، اعتماد به

سابقه تدریس و سطح تحصیالت( در سطح  ،آموز دانشمعلم )ادراك معلم از خود، ادراك معلم از 

دار اسطح تبیین معن با ی. در این جدول تنها متغیرهای(0 شماره جدول) دوم وارد تحلیل شدند

 .ندا هگزارش شد
 آموز انشدنتايج تحلیل چند سطحی روی متغیرهای مربوط به معلم و  .1شماره  جدول

 سطح متغیر در تحلیل دارياسطح معن z خطاي استاندارد ضریب استاندارد متغیر جنس

 7 07/0 29/7 312/0 12/0 سابقه تدریس پسر

 3 000/0 -2/30 23/0 -20/2 اعتماد به خود ریاضی

 3 0000/0 22/1 12/0 13/3 ابزار یادگیري

 3 0003/0 -03/33 27/0 -2/39 اعتماد به خود ریاضی دختر

 3 010/0 3/7 22/0 93/0 نگرش به ریاضی

 3 001/0 93/7 23/0 77/3 ابزار یادگیري



 ...عوامل تأثیرگذار بر تفاوتهای جنسیتی در 
 

 

111 

ابزار یادگیري و  شود، متغیرهاي اعتماد به خود ریاضی طور که در جدول فوق مالحظه می همان

ابزار یادگیري و نگرش به ریاضی در دختران،  در پسران و متغیرهاي اعتماد به خود ریاضی،

داري را نشان دادند، اکه سطح تبیین معن بودند ) سطح اول( آموز دانشهاي مربوط به سطح متغیر

لیکن تنها متغیر سابقه تدریس از متغیرهاي مربوط به سطح تحصیالت معلم )سطح دوم( و آن هم  

 (.P<0.05دار بود ) اتنها در پسران معن

)پسران=  گروهخود ریاضی در هر دو  همچنین از میان متغیرهاي سطح اول، تنها متغیر اعتماد به

( در بین 0177سابقه تدریس معلم)  متغیرهاي سطح دوم، متغیر بین بینو از  (011و دختران= 0179

در سطح کوچکی را  اثر  دار اندازه ااثر در سطح متوسط را داشتند و سایر متغیرهاي معن  پسران، اندازه

 .(هستندبزرگ  0/0متوسط و باالتر از  0/0تا  7/0 یانمکوچك،  7/0اثر: زیر   )اندازه دندکرارائه 

 و نتیجه گیری بحث

نشان داد که مدل  ها هکارگیري روش تحلیل مسیر در تحلیل داد دست آمده از به هي بها هیافت

، برخی از ضرایب مستقیم این برازش دارند. با وجود ها هپیشنهادي  براي هر دو جنس با داد

و اغلب  ندبودمسیرها بسیار کوچك  ضرایبي مشاهده شده در هاتفاوتبر این  دار نبودند. افزون امعن

 .شتندداالگوهاي تقریبا مشابهی  گروهجهت مسیرها در هر دو 

 اجتماعی -اقتصادي ان متعلق به پایگاهآموز دانش، گروهدر هر دو نتایج این مطالعه نشان داد که 

 -اقتصادي پایگاه همچنین .ثبت تري داشتندم نگرش نسبت به ریاضیباالتر؛ اعتماد به خود و 

اگرچه  د.ش بیشتري براي فرزندان آنان می دن ابزارهاي یادگیرياجتماعی بهتر موجب فراهم کر

 نظر می رسد  . بهداري را نشان نداد امعن تأثیریشرفت ریاضی چندان پاین ابزارها در حوزه  کاربرد

کامپیوتر و  مانندآموزشی  امکانات تماعی باالتر ازاج -ي اقتصاديههامتعلق به پایگاموزان آ دانش

 اجتماعی -اقتصادي پایگاه .نندک ماشین حساب براي یادگیري حوزه ریاضی کمتر استفاده می

از آموزانی که  دانش رسد به نظر میراهبردهاي یادگیري بود.  دار با ارابطه معنهمچنین داراي 

ابزار تر و  متنوع راهبردهاي یادگیري ، ازودندبرخوردار ب اجتماعی باالتر -وضعیت اقتصادي

 .  کردنداستفاده می  )اگرچه کمتر در حوزه پیشرفت ریاضی( یادگیري بیشتر

رابطه معکوس با پیشرفت ریاضی  گروهوضعیت اقتصادي ـ اجتماعی در هر دو  در ضمن

اقتصادي باالتر،  -ي اجتماعیههاآموزان با پایگا دهنده آن است که دانش این رابطه نشان .شتدا

ي قبلی )چیو و کو، هاپیشرفت ریاضی کمتري دارند. اگر چه این یافته  با نتایج برخی از پژوهش
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 .نیست ( همسو3123؛ مهدوي3123علوي،  ؛3120 ؛ سنگري،7002؛ جانجتوویچ و مالینیك، 7003

 ؛7001کیامنش،  به نقل از 7003امنش و خیریه، ـ)کی رانـي تیمز در ایههاه روي دادـمطالعات اولی

 (3927)1وایتو  (3933) 7ش(، کلمن و همکاران3993)3پژوهشهاي لرنر، (7000کبیري و کیامنش، 

به نظر می رسد با وجود این که والدین  ن متغیرهاي یاد شده نشان ندادند.ایمهم ارتباط چندانی 

یاضی آنها پایین ، باز هم نمره پیشرفت رهستندوسایل کمك آموزشی در منزل داراي آموزان  دانش

( نیز در تحقیق b 7007) وپاپاناستازی و (7001به نقل از کیامنش، ، 7003کیامنش و خیریه، . است

اجتماعی و پیشرفت ریاضی رابطه منفی به دست آورده  -ن وضعیت اقتصادي ایمخود در قبرس 

 ه است.است. وي همچنین ذکر کرده که در آمریکا و ژاپن نیز مشابه این نتیجه گزارش شد

آلومار، ثر در پیشرفت ریاضی، سطح سواد والدین )ؤجمله عوامل متحقیقات نشان داده اند که از 

و پایگاه شغلی والدین  (7030؛  نقل از کیامنش 3929؛ گاردن و روبیتالین،  7002؛ فوالرتن ، 7003

 7001تیمز  يههاروي داد اي کهمطالعه براساس  7002آونگ و اسماعیل . است( 7002فوالرتن ، )

که در هر دو جنس پیشرفت ریاضی با  انجام دادند، اظهار کردنددر کشورهاي مالزي و سنگاپور 

( در بررسی روند کاهش نمرات 7030)  2باسل ،دیگری یسطح سواد والدین رابطه مثبت دارد. از سو

ي نوع هایردر این کاهش، از میان متغ مؤثرپیشرفت ریاضی در یونان و شناسایی عوامل احتمالی 

، سواد والدین و پایگاه شغلی والدین، ابتدا نوع مدرسه )که ارتباط مستقیم با وضعیت ، جنسمدرسه

مرتبط با سطح سواد  عموماً هک) (، سپس پایگاه شغلی والدیناجتماعی خانواده دارد –اقتصادي 

سی ردر بر (7030) و بودبرگ 0ترین عوامل شناسایی کرد. همچنین استوب ( را مهماستوالدین 

که عامل وضعیت  ندي در معرض خطر فقر، نشان دادها هن پیشرفت ریاضی و خانوادایرابطه م

ي کم درآمد اثر بیشتري می ها هي مرفه در مقایسه با خانوادها هخانواد براجتماعی  –اقتصادي 

در  ،نداردپیشرفت ي کم درآمد ارتباطی معنادار با ها هگذارد، به عبارت بهتر این عامل در خانواد

ي هابه نظر می رسد در مواقعی که اختالف عاملی تعیین کننده است.ي مرفه ها هکه در خانواد حالی

اجتماعی، می بایست  –ي مختلف وضعیت اقتصادي ها هطبقاتی وجود دارد، براي بررسی جنب

 مانند، شاخصهایی عه قرار دادلي تعیین کننده را به صورت چند وجهی و ترکیبی مورد مطاهاشاخص
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پایگاه شغلی والدین، منابع اجتماعی، میزان دستیابی به آموزش، میزان اهمیت خطر فقر. از نظر 

)رفتن به سینما، استخر شنا، مدارس مناسب و ...( می توانند  ي اجتماعیهامحرومیت (7030)استوب 

 -اقتصاديوضعیت  حتی اگر ،گذارند از جمله پیامدهاي فقر باشند که بر پیشرفت ریاضی اثر می

اقتصادي خانواده  -ي اجتماعیهها، اگرچه در پژوهش حاضر پایگادشونکنترل  ها هخانواد اجتماعی

وضعیت  و رابطه پیشرفت ریاضی یعنی ؛براي پیشرفت ریاضی دختران اهمیت کمتري داشت

 یناتفاوت  از دالیل احتمالی ،بنابر این .در دختران کمتر از پسران منفی بوداجتماعی  -اقتصادي

اجتماعی )شاخص تعداد کتاب،  -ي اقتصاديهاتعدد و تفاوت شاخص ،هابا دیگر پژوهش یافته

پایگاه شغلی والدین،  سطح سواد والدین،( به ویژه ماشین حساب،، استفاده از رایانه، امکانات منزل

ي هاشمتغیرهاي تعیین کننده پیشرفت ریاضی در پژوه منزلةبه  و میزان اهمیت این عاملنوع مدرسه 

در کشورهاي توسعه یافته و صنعتی،  معتقدند (3929) 3فولر و هیمن به گونه اي که است،گوناگون 

اي نقش بیشتري  مدرسه -عوامل اقتصادي ـ اجتماعی و در کشورهاي درحال توسعه عوامل درون

ش در پژوهمطالعه ملی دادن به منظور انجام  همچنین عهده دارند. ردر تبیین پیشرفت تحصیلی ب

، این احتمال راش به عنوان نمره پیشرفت ریاضی استفاده شده است ملی ریاضی از نمراتحاضر 

فاده در مطالعات بین المللی است که معموالً 7پذیرفتنیي هااز نمرات ارزش بهره گیريوجود دارد که 

با نتایج سایر  بنابراین بهتر است تفسیر و مقایسه این یافتهد. ندست دهه ند نتایج متفاوتی را بمی شو

   با احتیاط انجام پذیرد. هاپژوهش

همساالن و مسئوالن مدرسه و معلمان، نوع ارتباطات و کیفیت آنها و ، تعامالت خانوادگی

 ي این پژوهش،ها ههمسو با یافت. هستند خودپنداره آورنده وجود به اجتماعی –شرایط اقتصادي 

نشان   ،(7002کیامنش ) و (3999مایر )، (7002،)دالنگ جی(، 3991(، امی )3992) 1مطالعات اسپین

)نقل  اجتماعی تغییرات انکار ناپذیري در تحول خودپنداره دارند -که وضعیت اقتصادي سته اداد

  .(7030، 7002کیامنش ؛  3123 حسین، از پور

به نقل از  3921، 2؛ شاگنسی3929در یادگیري )لستر، گاروفال، و کرول،  اساسی ینقش ،نگرش

 همثبت به کالس درس دارند، بازد یآموزانی که نگرش دانش انتظار می رود دارد. (7007اناستازیو، پاپ
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نگرش به ریاضی در  در پژوهش حاضر (.7002)الروك،  داشته باشندي عاطفی و شناختی بهتري ها

در  .ادبه مدرسه نشان د دلبستگیهر دو جنس باالترین رابطه مثبت را با اعتماد به خود ریاضی و با 

ي پژوهش ها هاین نتایج مغایر با یافت داري را نشان نداد.که با متغیر جو مدرسه، رابطه معنا حالی

آنان دریافتند که  .است (7007) مارکولیدز، هك و پاپاناستازیو ،(3929)3والبرگ ( و3923) فراسر

 ةپیوستگی رابط یااز قبیل همجوشی  ؛محیط کالس از ادراك برخی از ابعادي یادگیري با ها هبازد

  اگر چه در مطالعه منفی دارند. ةتفاوتی و عدم رضایت و توافق رابط مثبت و با ابعاد دیگر مانند بی

آموزان پایه  ن دانشای( در م3999ز )ي تیمها هدیگري که مارکولیدز، هك و پاپاناستازیو روي داد

نگرش  اما درریاضی نداشت  ر پیشرفتدي تأثیر، متغیر جو مدرسه، دادندهشتم در قبرس انجام 

در   گريمیانجیآشکار و نا ،عناصر پیچیده دهند که احتماالً نشان می ها هاین یافت گذارد. منفی می تأثیر

آموزان نقش دارند و الزم است این عناصر  ن جو روانی مدرسه و نگرش دانشایزمینه رابطه م

متغیرهاي مستقلی مانند سطح و  (7002) الروك .درا براي تبیین این روابط جستجو کرمیانجیگر 

 داند. کالس درس در ارتباط می آموزان از جو پایه تحصیلی و جنسیت را با ادراك دانش

 وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی با ارتباط مثبت با نگرش و فرایند تدریس در کالس درس هم

ي ههاي پایگاها همدارسی که به خانواد حاکی از آن است که امرنشان داد. این  انآموز دانش

بهره مند می شوند اقتصادي باالتر تعلق دارند از یك سو از راهبردهاي یادگیري بیشتري  -اجتماعی

مطلوب در نگرش  يتأثیر ،کنند یی که معلمان در کالس درس استفاده میهاروش ازاز سوي دیگر  و

ابزارهاي  اربردکن ایمدر این پژوهش رابطه منفی  .به وجود می آید آناندر  به درس ریاضی

آموزانی که اوقات بیشتري را با کامپیوتر دانش ، یعنیدست آمد الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی به

 .  ند، پیشرفت تحصیلی کمتري داشتکردندسپري می

نگرش به  ،دختران و پسران در پژوهش حاضریسه مسیرها در مدلهاي برازش شده در مقا

از راهبردهاي یادگیري از قبیل یادگیري  بهره گیريمهم در  ریاضی و اعتماد به خود ریاضی عاملی

. این نتایج در براي هر دو گروه بودل ریاضی و درگیر شدن با مسائ ي حل مسئلههامشارکتی، روش

ن دختران و پسران اییی که مهاشباهت باوجود( نیز مشاهده شد. 7001کیامنش  ) برخی مطالعات دیگر

از ضرایب  دیده شد، در برخی هامسیرآزمون بررسی تساوي  ی برازش شده دري علّهادر مدل

ن ایاي قوي م رابطه اي که در پسران به گونه ،ن دو جنس وجود داشتایمسیرها، تفاوت آشکاري م

                                                           
1. Walberg 
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دلبستگی به مدرسه و نگرش به ریاضی از یك سو و از سوي دیگر افزایش اعتماد به خود ریاضی 

در پسران اثر غیر  یري بیشتري در مقایسه با دختران بود.ي یادگهااز راهبرد بهره گیريهمراه با 

اثرات غیر مستقیم   که در دختران در حالی ،مستقیم مثبت جو روانی بر پیشرفت تحصیلی دیده شد

( در بررسی روند اندازه اثر متغیر جو مدرسه در پایه هشتم 7030) دار نبود. کیامنشو مستقیم معنا

ریج رو به کاهش دشان داد که جو مدرسه در دختران آهسته و بت( ن7002) ان ایرانیآموز دانش

گذاشته است. به نظرمی رسد که پسران نسبت به جو روانی مدرسه در مقایسه با دختران حساس 

از جو  بهتر یانی که ادراکدختررسد  با دشواري همراه است. به نظر می ها هتفسیر این یافت ترند.

پژوهشهایی که که  در حالی تري در آزمون ریاضی می گیرند.کم ةاحتماالً نمر ،مدرسه دارند

نتایج متفاوتی با پژوهش  ،آموزان و ادراك آنان از کالس درس را بررسی کرده اند جنسیت دانش

ند که ادراك دختران در مورد کالس درس نسبت به ه اداد اند. آنها نشان دست آوردهه حاضر ب

در تحلیل این پدیده معتقد است   3ضیه طبقه بندي جنسیتیفر  (.7002)الروك، تر است پسران مثبت

، هااز فرصت یق و عدم تساوي جنسیتی در بهره گیريکه در جوامع داراي طبقات جنسیتی عم

این نگرش کمتر مثبت می تواند دختران نگرش مثبت کمتري در مقایسه با پسران خواهند داشت و 

( در مطالعه رابطه 7009) ر و لویت(. فری7030یامنش )نقل از ک عملکرد ریاضی آنان اثر بگذارد بر

مطالعه کشور شرکت کننده در  32ي جنسیتی در ریاضیات و تساوي جنسیتی در ها هن فاصلایم

معتقدند که تساوي جنسیتی در کشورهاي مسلمان کمتر وجود دارد. همچنین دختران در این  ،7پیزا

باالتري نسبت به پسران  ن و بحرین( عملکرد کامالًاایر تر )به ویژه در پایگاه پایین با وجودکشورها 

نه به این معنی که عملکرد پایین تر در بین  ،دارند و این تنها نشان دهنده عملکرد برتر دختران است

و وضعیت  ، رابطه پیشرفت ریاضیهمچنین (.7030)نقل از کیامنش  پسران پدیده نامطلوبی باشد

اقتصادي  -ي اجتماعی ههاپایگا عنییمتر از پسران منفی بود، در دختران ک اجتماعی -اقتصادي

 . خانواده براي پیشرفت ریاضی دختران اهمیت کمتري دارد

ان با پیشرفت تحصیلی آموز دانشدر بررسی همزمان رابطه متغیرهاي مرتبط با معلم  و 

ابزار و  اضینتایج تحلیل چند سطحی نشان داد که متغیرهاي اعتماد به خود ری، انآموز دانش

ابزار یادگیري و نگرش به ریاضی در  یادگیري در پسران و متغیرهاي اعتماد به خود ریاضی،
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داري را نشان اسطح اول( هستند که سطح تبیین معن) آموز دانشدختران، متغیرهاي مربوط به سطح 

دار بود  اسران معنسطح دوم( تنها در پ دادند، لیکن متغیر سابقه تدریس از متغیرهاي مربوط به معلم )

(P<0.05.)  گروههمچنین از میان متغیرهاي سطح اول، تنها متغیر اعتماد به خود ریاضی در هر دو 

اثر در سطح متوسط   ن پسران، اندازهایمسابقه تدریس معلم در  و از میان متغیرهاي سطح دوم، متغیر

 را داشتند . 

شکی نیست یادگیري و  ،آموز دارد دانشمثبت با پیشرفت  یمعلم ارتباط ویژگیهاياینکه در 

یادگیرنده و معلم در محیطی حمایت کننده،  پذیرنده و امن  میانتدریس تعامل دو جانبه متقابل 

 هاي از تعامل مؤلف ( بر این باور هستند که فرایند آموزش مدرسه7003، )3است. مویس ـ رینولدز

گیرد. پویایی و  یادگیري شکل میو تدریس آموز، موضوع  معلم، دانش کالس، یی مانند مدرسه،ها

ي سازنده ها هي تعاملی مؤلفها هاثربخشی یا به عکس، ایستایی و ناکارآمدي این فرایند را مشخص

 کند .  نظام آموزش تعیین می

 کیامنشبه عنوان مثال ،هایی دارند. یها تفاوتژگرسد معلمان مدارس در برخی ویبه نظر می

از معلمان  ترتر و کم سنجوان ،ان داد که معلمان مدارس دخترانه( در پژوهش خود نش7001)

نشان  7001تا  3999مدارس پسرانه هستند. مطالعه روند سابقه تدریس معلمان در ایران از سال 

که در مدارس  که سابقه تدریس معلمان مدارس دخترانه کاهش یافته است، در حالی استداده

تواند تبیینی تر در مدارس پسرانه، میگماردن معلمان مجرب .()همان پسرانه افزایش یافته است

ه توانسته است بخشی از واریانس پسران مدارس انسابقه تدریس معلم باشد براي این یافته که چرا

-متغیرلیکن این پیش فرض نیازمند مطالعه و بررسی دیگر  بینی نماید.پیشرفت ریاضی آنان را پیش

 ت ریاضی است.هاي مرتبط با حوزه پیشرف

 ن مدلهاي دختران و پسران،ایعالوه بر شباهت بسیار م ،ي این مطالعهها هطور کلی، یافته ب

، لیکن قرار گرفتن کشور ایران در استدادهنشان  را گروهها در هر دو به مدل واردي متغیرهااهمیت 

عملکرد ریاضی چندان آموزان ایرانی در دانشکه دهد نشان می 7002تیمز  هي آخر در مطالعها هرد

را منطقی غیر یتواند ادعایي این پژوهش به طور قطع نمیها هاند. از سوي دیگر یافتموفق نبوده

به برخی  تنها در این پژوهشهمچنین،   .هاي مورد مطالعه داشته باشدن متغیرایی ممبنی بر رابطه علّ

به منظور شناخت علل . ی پرداخته شدآموز و رابطه آنها با پیشرفت ریاضاز ویژگیهاي معلم و دانش

                                                           
1. Muis, D. & Reynolds , D. 
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، آموزان ي این عدم موفقیت و عدم رابطه اغلب متغیرها با پیشرفت ریاضی دانشها هو ریش

نوع مدرسه، علل استفاده از کامپیوتر، زبان گویش از قبیل ) آموزدانش مرتبط بادیگر  متغیرهاي)

حوه و میزان استفاده از ابزارهاي )راهبردهاي تدریس، نمعلم متغیرهاي مرتبط با  ،آموز(دانش

 و( ، باورهاي جنسیتیمعلم، نگرش معلمان به استفاده از راهبردهاي تدریس یت، جنسيیادگیر

 . درندانیاز به مطالعه بیشتري  مدرسهو محیط مدیر  متغیرهاي مرتبط با

 7001 ،3999 ،3990)تیمز  دست آمده دره مدلهاي ب روندمقایسه  و فرهنگی -نایمطالعات م

، و بررسی اثر زمان در تفاوت مدلهابا هدف مقایسه مدلها در حوزه پیشرفت ریاضی   (7002،

شناسایی علل تغییر عوامل میانجیگر احتمالی مرتبط با حوزه پیشرفت ریاضی در ایران و سایر 

 و تغییرات برنامه درسی در نظام آموزشی، آموزشی ساختار تأثیرت بر نظار جهتتواند  می کشورها

مطابق اصالحات مداوم در دانشنامه عملکرد روسیه فدرال و اسلونی گونه که  همان .شوداستفاده 

بهبود یافته است. نظام آموزشی ابتدایی در این دو کشور دستخوش تغییرات ساختاري   7002تیمز 

شده است که این تغییرات شامل اضافه کردن یك سال تحصیلی به سطح ابتدایی، همچنین 

ي تیمز در ها هبه کارگیري پیشنهادهاي برخاسته از یافت لذا .استاي  آموزشی و برنامه اصالحات

سطوح مختلف و توجه به نقش معلم، خانواده، مدرسه و منابع آموزشی بهترین فرصت براي ایجاد 

  .استآموزان  تحول در ارتقاي کیفیت عملکرد تحصیلی دانش



 111فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 

 

 

111 

 منابع

ساله ایرانی و رابطه آن با جنس و طبقه  37تا  3خودپنداشت در کودکان  (. بررسی تحولی3123) پورحسین، رضا
 پایان نامه دکتري، دانشگاه تربیت مدرس. .اقتصادي –اجتماعی 

ارتباط پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر و پسر (. 3122) زت اهللو نادري، ع لی اهللفرزاد، و اعظم؛پهلوان صادق، 

-00(، 2) 77، فصلنامه تعلیم و تربیت. با متغیرهاي فردي و خانوادگی 7001تیمز کننده در مطالعه  ایرانی شرکت

11. 

پایان  .بررسی رابطه خودپنداره با رفتارهاي اجتماعی در دانش آموزان راهنمایی شهر تهران (.3120) ترقی جاه ،صدیقه

 دانشگاه تربیت مدرس. نامه کارشناسی ارشد،

آموزان  انش آموز از فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی )بررسی عملکرد دانشادراك د(. 3120) علی اکبرسنگري، 

(. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ، درس علوم، پایه سوم راهنمایی7001کننده در مطالعه تیمز  ایرانی شرکت

 علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.

 انتشارات ققنوس. ته : سوزان گولومبوك و رابین فی وش، تهران.. نوشرشد جنسیت .(3122شهرآرا، مهرناز )

ارایه مدل رگرسیونی پیشرفت (. 3122) الهه ،و حجازيعباس  ،نژاد رحیمی نوروزعلی؛دوست،  کرمصمد؛ عابدي، 

. (TIMSS- R99 ز )تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دوره راهنمایی، بر اساس داده ها و نتایج مطالعه تیم

 .311-303(، 3) 19، روانشناسی و علوم تربیتی

هاي  اي اثرگذار بر پیشرفت ریاضی براساس تجزیه و تحلیل داده اي و مدرسه بررسی عوامل زمینه (.3123) عابدعلوي، 

روانشناسی  نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و . پایانآموزان سوم راهنمایی مورد دانش در 7001تیمز 

 دانشگاه تربیت معلم تهران. 
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 7002سوم راهنمايی ايران در تيمز  ةآموزان پاي دانش مسئلةبررسی توانايی حل 
 

 *علی رضا ميرزاخانی

 **دکتر ولی اله فرزاد

 چکيده

بر ، سنجش توانايی حل مسئله تالشِ صورت گرفته برای ساخت يک مقياسدر اين مقاله 
و نيز سنجش  7002مز المللی روند آموزش رياضيات و علوم تي های مطالعة بين اساس داده

سنجش شده است. آموزان ايرانی پاية سوم راهنمايی با استفاده از آن، تشريح موفقيت دانش
آموزان پاية سوم راهنمايی به طورکلی و به تفکيک جنسيت در حل مسئله،  موفقيت دانش

 -الآموزان در نظرية سؤ های نوين برآورد توانايی از نمرات خام دانش کارگيری شيوه با به
 آموز دانش 6005انجام شده است. نمونة آماری مورد بررسی در اين مطالعه شامل  پاسخ

مشارکت داشته و به  7002دختر( بوده است که در مطالعة تيمز  7717پسر و  7182)
اند. در اين مطالعه موفقيت در رياضيات و علوم با  سؤاالت رياضيات و علوم پاسخ داده

يسه شده و نتايج آن به صورت جدول و نمودار پراکندگی ارائه مسئله مقا  موفقيت در حل
مسئله مورد مقايسه قرار  شده است. همچنين دختران و پسران برمبنای موفقيت در حل

ها  های آزمون تيمز که در هر يک از آن اين مقياس با تکيه بر طراحی ويژۀ دفترچهاند. گرفته
پاية مقياس گذاری  و بردهند  مان پاسخ میآموزان به سوأالت رياضيات و علوم توأ دانش
پايايی تدوين شده است. در مجموع های شناختی رياضيات و علوم در مطالعة تيمز  حوزه

آموزان  برآورد شد و سنجش موفقيت در حل مسئلة دانش 1/0مقياس ساخته شده بيش از 
ئله وجود نداشته و مس نشان داد که تفاوتی معنادار ميان دختران و پسران در موفقيت در حل

مسئله بهتر  مسئله و در حل آموزان در آزمون علوم بهتر از سؤالهای بخش حل عملکرد دانش
 از آزمون رياضيات بوده است.

 

حل مسئله، کاوشگری، برآورد توانايی، مطالعة تيمز، نظرية آزمونچه، گذاری،  : مقياسهاکليدواژه

 پاسخ. -سؤال

_____________________________________ 

 72/88/00تاريخ پذيرش:             72/2/10تاريخ دريافت: 

 reza_mirzakhany@yahoo.com                                                                                      کارشناس ارشد تحقيقات آموزشی* 
 vfarzad@yahoo.com                                                                                                            خوارزمی  دانشيار دانشگاه * * 
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مقدمه
شناختی و فراشناختی فراگيران  رويکردهای نوين ارزشيابی آموزشی ناظر بر سنجش تواناييهای

ق و نيز تدوين يک مقياس بوده و لذا در سالهای اخير به کارگيری روشهای آماری مناسب و دقي

های شناختی يکی از چالشهای مهم آن  آموزان در حوزه پايا و روا به منظور گزارش موفقيت دانش

 بوده است.

بر اين اساس طی سالهای اخير تالشهای شايان توجه و قابل قبولی در اين حوزه از طريق 

در کشورهای گوناگون صورت گرفته  3و نيپ 7و پيزا 8المللی از قبيل پرلز های ملی و بين ارزيابی

نيز طی اجرای  2المللی مطالعة تيمز و پرلز که انجام دادن  آن را امکان پذير کرده است. مرکز بين

های شناختی  اقدام به ساخت مقياسهای پايا و روا برای حوزه 7006يک پروژۀ تکميلی در سال 

ها  در اين حوزه 7003در تيمز  آموزان کشورهای شرکت کننده رياضيات و گزارش وضعيت دانش

 نموده است.

های  آموزان در حوزه های موفقيت دانش نيز اقدام به انتشار داده 7002در راستای همين امر تيمز 

ها  شناختی رياضيات و علوم در دو پاية چهارم و هشتم )سوم راهنمايی( کرده است. اين داده

مسئله به منزلة يکی از  آموزان در حل شفرصتی بی بديل و بکر را برای بررسی موفقيت دان

 فراهم کرده است. 6راهبردهای پردازش شناختی سطح باال

در اين مطالعه اطالعات حاصل از سنجش رياضيات و علوم تيمز به منظور تدوين يک مقياس 

آموزان پاية سوم راهنمايی با يکديگر ترکيب شده است. رويکرد  حل مسئلة دانش 5برآورد توانايی

های  آنچه در پروژۀ تکميلی تيمز برای مقياس گذاری حوزه شناسی اين اقدام بر پاية روش کلی

 انجام شده است. 7003شناختی رياضيات تيمز 

مسئله در   به منظور سنجش توانايی حل 2، چهار تکليف چند بخشی بسط يافته7002در تيمز 

ه که مبنای ساخت اين مقياس رياضيات و سه تکليف برای سنجش کاوشگری در علوم گنجانده شد

اند. عالوه بر آن در اين مقياس از سؤاالت ديگری در آزمونهای رياضيات و علوم تيمز نيز که  بوده

                                                           
1. Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 
2. Programme for International Student Assessment (PISA) 

3. National Assessment of Educational Progress (NAEP) 

4. TIMSS and PIRLS International Study Center 
5. Higher-Level Cognitive Processing Strategies 

6. Ability Estimate Scale 

7. Extended Multi-Part Tasks 
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آموزان طرح شده  بر پاية پيشينة موجود و نظر متخصصان با هدف سنجش توانايی حل مسئلة دانش

ه در مقياس سنجش توانايی های پاسخ به سؤاالت و تکاليف ياد شد استفاده شده است. داده

آموزان دختر و پسر پاية سوم راهنمايی در توانايی  مسئله با يکديگر ترکيب شده و عملکرد دانش حل

در رياضيات و علوم   مسئله به طور کلی و به تفکيک جنسيت تشريح شده و با عملکرد کلی آنها حل

 مقايسه شده است.

 بررسی پيشينه

در ادراک رياضيات و ساير   آموزان قرار می دهد که به آنها تيار دانشای را در اخ مسئله زمينه حل

کند. همچنين می توان از آن در معرفی مفاهيم جديد و نيز توسعة دانش پيشين  علوم کمک می

تبديل يادگيری از تماشا کردن و مسئله از طريق  آموزان بهره گرفت. عالوه بر اينها حل دانش

آموزان را قادر می سازد تا به متفکرانی مستقل تبديل شوند و برای  دانشدادن،  دادن به انجام گوش

 حلهايی ارائه دهند. های زندگی راه مسائل پيش روی خود در همة حوزه

آن  مسئله به فرايندهای شناختی و فراشناختی تنيده شده در بسياری از پژوهشها در حوزۀ حل

اند که در توصيف  بر اين عقيده (7008، )8سر. برای مثال، پلگرينو، چودوسکی و گالاست مربوط

از قبيل توجه کردن، حل   آموزان، تمرکز عمده روی تشريح اعمال شناختی آنها حل مسئلة دانش

( به وضوح بيان کرده است در مسائلی که 8001) 7های حل مسائل است. ماير کردن و گزارش شيوه

مسئله شامل فرايندهای شناختی  دارد، حلکنندگان مسئله وجود ن هيچ راه حل آشکاری برای حل

( معتقدند که فراشناخت 8001و ديگران ) 3ای برای رسيدن به هدف است. لوکانجلی هدايت شده

، 2کند. وِرشافل پذير توانا می ای انعطاف کارگيری دانش مورد نياز به شيوه آموزان را در به دانش

آموزان مسئله را به  مسئله، زمانی که دانش اول حلويژه در خالل مرحلة  کند: به ( نيز بيان می8000)

کنند و نيز در مرحلة نهايی و هنگام تفسير و بررسی نتيجة اقدامات،  طور مناسب شناسايی می

 مسئله تنيده شده است.  فراشناخت در حل

های کليدی  مسئله در رياضيات نشان می دهد که مؤلفه خالصة پژوهشهای اخير و پيشينة حل

مسئله موفق و سطح باال عمل می کنند، شامل ادراک  در حل  آموزان زمانی که آنها فادۀ دانشمورد است

                                                           
1. Pellegrino, Chudowsky & Glaser 
2. Mayer 

3. Lucangelie et al. 

4. Verschaffel 
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)ماير،  بوده است 2و بينش رياضی 3، انتقال اطالعات7، به کارگيری راهبردها و استدالل8مفهومی

 (.8018، 5و رِسنيک و فورد 8016، 6؛ کِيس8001

ی مهم آموزش علوم و رياضيات است، سنجش آن مسئله يکی از بروندادها با توجه به اينکه حل

الزم است در ارزيابيهای اين دو درس لحاظ شود. اين امر با چالشهای فراوانی برای تدوين سنجش 

، تعداد 2مسئله مواجه بوده است که شامل مواردی از قبيل: پيچيدگی مناسب تکاليف روا و پايای حل

)اسپيدی، ترفينگر و  بوده است80ابليت اجراو ق 0، توجه به موقعيتهای غير معمول1مراحل

 (.8028، 88فلدوسن

 اهميت مطالعه

و مقايسه  83، روايی87با عنايت به اينکه تيمز سرماية هنگفتی را صرف حصول اطمينان از پايايی

ها دارد  های استاندارد شده نموده و توجه بسياری به کنترل کيفيت کل پروژه پذيری کشورها و شيوه

مسئله و   تالشهای صورت گرفته به منظور گنجاندن تکاليف و سؤاالت حلو باوجود همة 

آموزان در اين تکاليف و سؤاالت  کاوشگری در ميان سؤاالت رياضيات و علوم، نتايج عملکرد دانش

به طور مستقل استخراج نشده و در خالل نتايج کلی رياضيات و علوم گزارش شده است. انجام 

د تحليل ثانويه به دليل روش شناسی به کار رفته برای بهره گيری دادن اين پژوهش با رويکر

های جديد، بسيار  های سنجشهای مقياس بزرگ مانند تيمز و پرلز و تدوين سازه چندباره از داده

 کند. های زياد جلوگيری می مورد توجه بوده و از صرف هزينه

از تکاليف رياضيات و علوم و نيز  ای کامل اينکه مقياس ساخته شده بر پاية مجموعه با توجه به

مسئله و کاوشگری را  سؤاالت حيطة استدالل در هر دو موضوع، که به طور عميق موفقيت در حل

                                                           
1. Conceptual Understanding  
2. Use Strategies and Reasoning 

3. Communication 

4. Mathematical Insight 
5. Case 

6. Resnick & Ford 

7. Appropriate Complexity of Tasks 
8. Number of Steps 

9. Interesting Non-Routine Situations 

10. Administrative Feasibility 
11. Speedie, Treffinger & Feldhusen 

12. Reliability 

13. Validity 
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در طراحی سؤاالت و تکاليف در مطالعات متفاوتی که برای می تواند سنجد، شکل گرفته است،  می

 د، مورد استفاده قرار بگيرد.شو آموزان در اين مهارتها انجام می درک چگونگی عملکرد دانش

آموزان دختر و پسر پاية سوم راهنمايی در تيمز  که اختالف عملکرد دانشهمچنين با توجه به اين

موليس، ) در هر دو درس علوم و رياضيات معنادار بوده و به نفع دخترها گزارش شده است 7002

تفاوتهای جنسيتی در ميزان موفقيت در  (؛ نتايج اين مطالعه با نمايان کردن 7001، 8مارتين و ديگران

مسئله می تواند دانش ما را در مورد وجود يا عدم وجود نابرابری  مهارتهای کاوشگری و حل

جنسيتی در عملکرد نظام آموزشی کشورمان افزايش دهد و در نهايت از آنجا که يکی از دشواريها 

مسئله را در  ن پرورش توانايی حلای که امکا در تغيير روشهای تدريس از شکل سنتی به شيوه

 و کاوشگری مسئله آموزان ايجاد کند، عدم وجود اتفاق آرا در ارزيابی صحيح مهارتهای حل دانش

تواند به عنوان کوششی در جهت  انجام دادن مطالعه در کنار مطالعات ديگر در اين زمينه، می ،است

 غلبه بر اين دشواری در نظر گرفته شود.

 روش شناسی

سوم راهنمايی  ةبرای رياضيات و علوم پاي 7002تيمز ةمطالع یها هاجرای اين پژوهش از داددر 

 معرف یها هشامل پاسخ نمون ها هشده است. اين داد بهره گيری( 7001)موليس، مارتين و ديگران، 

 مورد مطالعه در یها هپيشرفت تحصيلی رياضيات و علوم بوده است. نمون یهابه آزمونآموزان  دانش

با طبقات نمونه  7دو مرحله ایای  طبقهای  حاصل اجرای يک طرح نمونه گيری خوشه 7002تيمز 

 انتخاب شده اند« 3احتمال متناسب با حجم» گيری مدرسه و کالس بوده است که مدارس بر اساس

تعداد کل مدارس راهنمايی ايران بر اساس آمار  8315-12(. در سال تحصيلی 7001، 2)جونکاس

سوم راهنمايی بوده است. در تيمز ةدر پايآموز  دانش 8226351مدرسه با  70065ر تيمز موجود د

نفر بوده  6005تيمز  ةسوم راهنمايی شرکت کننده در مطالع ةايرانی پايآموزان  دانشتعداد کل  7002

صد در صد  هاو در ميان مدارس و کالسدرصد  01رانیايآموزان  دانشاست؛ نرخ مشارکت در ميان 

 المللی بينتيمز برای کل اين تعداد در سايت اينترنتی مرکز  یها ه(. داد7001)جونکاس،  ه استبود

 در دسترس است. 6تيمز ةمطالع

                                                           
1. Mullis, Martin et al 

2. Two-stage Stratified cluster design 
3. Probabilities Proportional to Size (PPS) 

4. Jonkas 

5. http://timss.bc.edu 
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گام در ساخت مقياس  نخستين مورد استفاده، یها همورد مطالعه و منبع داد ةپس از تعيين نمون

ريزی مقياس گذاری بوده  پايه در رياضيات و علوم برایالت سؤاای از تکاليف و  تعيين مجموعه

دهند  تشکيل می 7002را در تيمز  مسئله حلاساس مقياس  مسئله حل ةهفت تکليف بسط يافت است.

 2تلفن یها هو شبک 3قرمز و سياه یها ، کاشی7، گردش علمی8هندسی یها کاشی»که چهار تکليف 

 5، جزاير گاالپاگوس6هاحيات در اقيانوس» ل در سنجش رياضيات و سه تکليفسؤا 82متشکل از »

 اند. گنجانده شده ل در سنجش علومسؤا 85متشکل از « 2و تاج فلزی

استدالل که  ةل از حيطسؤا 82ل و در علوم سؤا85عالوه بر تکاليف ياد شده، در رياضيات 

سنجند به  می مسئله حلرا در آموزان  دانشطبق تعريفی که از پيشينه حاصل شده است توانايی 

برای ساخت مقياس مورد اند. به اين ترتيب  به کار گرفته شده مسئله حلمقياس  منظور ساخت

با هدف   آنها ةاند که هم ل علوم انتخاب شدهسؤا 30اضيات و ل ريسؤا 33مجموع نظر در

 .استتدوين شده  مسئله حلسنجش توانايی 

الت سؤالی که برای توصيف گروهی از سؤا( چنين مجموعه 8012) 1واينر و کلیطبق نظر 

ناميده  0شوند، آزمونچه اند، به کار گرفته می که براساس يک محرک واحد بنا شده درون يک آزمون

 شوند. می

که شامل يک  80ی مقياس بزرگهازاينده از تکاليف شناختی در سنجشف ۀاستفاد در کنار

به  بسيارمشترک به يکديگر مربوط هستند، توجه  ای هزمين ل مستقل است که بر مبنایسؤامجموعه 

صورت گرفته يی ها هالت يا آزمونچسؤای چنين مجموعه پژوهش در مورد بهترين حالت نمره گذار

 است. 

ی بسيار پيچيده، از هابه جای فرايندآموزان  دانشدر تشريح موفقيت  88پاسخ -لسؤا ةنظري

رک را به مشته ای زمين ل در هر مجموعه باسؤاکند که بر اساس آن هر  رويکرد ديگری استفاده می

                                                           
1. Geometry Tiling 

2. Class Trip 
3. Red and Black Tiles 

4. Phone Plans 

5. Life in the Oceans 
6. Galapagos Islands 

7. Metal Crown 

8. Wainer & Keily 
9. Testlet 

10. Large Scale Assessments 

11. Item Response Theory (IRT) 
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الت ديگر آزموده می سؤا همانند ها هالت درون آزمونچسؤاآزمايد. به بيان ديگر،  صورت مستقل می

 شوند. 

آزمون به  یهاو بلوک ها ه، دفترچ8گيری ماتريسی نمونه یهاتيمز از طرح ۀهرچند به دليل استفاد

خشی از بانک به ب فقطآموز  دانشقرار می گيرد و هر آموزان  دانشدر اختيار  7صورت چرخشی

از در ارزيابی آموزان  دانشنمرات موفقيت  IRTدهد؛ در مقياس بندی  الت سنجش پاسخ میسؤا

ل در ارزيابی استخراج شده و سپس اطالعات حاصل از سؤابرازش مدل آماری مختص هر  طريق

 شود.  ترکيب میآموزان  دانشهر مدل برای برآورد موفقيت 

 ةبه همآموزان  دانش ةاين است که حتی اگر هم IRTری قابل توجه مقياس گذا ةمشخص

الت ارزيابی سؤا ةروی کليآموزان  دانشاز نمرات  ی مناسبالت پاسخ نداده باشند، برآوردسؤا

است  2مکنون ةيک مدل خصيص 3که هر مدل مقياس گذاریهمچنين با اشاره به اين .فراهم می نمايد

 ل در يک آزمون ويژه بر حسب مهارت پاسخسؤابه يک آموز  دانشکه در آن احتمال پاسخ دهی هر 

محاسبه می شود و  التسؤابه عنوان يک صفت مشاهده ناپذير يا مکنون و پارامترهای  6دهندگان

شود؛ امکان استفاده از  استفاده می  ويژه یاز مدلل سؤادر هر آموزان  دانشبرای برآورد نمرات 

 ياس فراهم شده است. در ساخت مق گوناگون یها التی با قالبسؤا

ل پاسخ سؤا«37»، 5ل پاسخ گزينسؤا«82»از مسئله حلدر آموزان  دانشمقياس سنجش موفقيت 

الت به سؤاپاسخ تشکيل شده است. دو گروه اول ةل با سه مقولسؤا«87»با دو مقوله پاسخ و  2نگار

ره گذاری نم «کامالًً صحيح، پاسخ ناقص و غلط»و گروه سوم به شکل  «1صحيح و غلط»شکل 

پاسخ که بر اساس نوع  -لسؤا ةبرای مقياس گذاری در نظري گوناگون یهااند. از ميان مدل شده

الت سؤابرای برآورد توانايی در  0پارامتری شوند، مدل سه تعيين می نمره دهی یهال و روشسؤا

متياز مدل اپاسخ و  ةالت پاسخ نگار با فقط دو گزينسؤابرای  80پاسخ گزين، مدل دو پارامتری

                                                           
1. Matrix Sampling Designs 
2. Rotated Designs 

3. Scaling Model 

4. Latent Variable 
5. Respondent’s Proficiency 

6. Multiple Choice 

7. Constructed Response 
8. Correct or Incorrect 

9. Three-Parameter Model 

10. Two-Parameter Model 
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الت چند ارزشی پاسخ نگار با سه طبقه پاسخ برای برآورد توانايی سؤابرای  8ای تعميم يافته پاره

را در اين مقياس به کار گرفته شده است. روش شناسی اين نوع مقياس گذاری آموزان  دانش

 .داده اندح به تفصيل شر( 7002، )7گنزالس، گاليا و لی

آموزان  دانش برای مسئله حلين شده و نتايج برآورد توانايی ، تدومسئلهبراين اساس مقياس حل 

حاصل 3نرم افزاری مولتی لوگکاربرد برنامةبا سوم راهنمايی به طور کلی و به تفکيک جنسيت، ةپاي

در رياضيات و علوم   آنها با عملکرد کلی مسئله حلدر آموزان  دانششده است. همچنين عملکرد 

در رياضيات و علوم از طريق آموزان  دانشعه نمرات موفقيت در اين مطال مقايسه شده است.

و علوم که در داده های  در رياضياتآموز  دانشبرای هر  2 پذيرفتنیميانگين گيری از پنج مقدار 

 تيمز در دسترس است؛ محاسبه شده است. منتشر شدۀ

 پايايی مقياس

 المللی بين ةز در يک زمينروش شناسی مقياس گذاری تيمی يک مقياس موفقيت با سنجش پاياي

چرخشی، مقياس گذاری  یها)طرح چالشهايی را ايجاد نموده است که به طور کامل حل نشده اند

IRT  ةمحاسبکالسيک  یهاروشهم نمايد(. از طرفی  می آماری ۀپيچيد یهاروش کاربردرا ملزم به 

ون واقع می شوند و با الت آزمسؤاتحت تأثير تعداد  6کودر ريچاردسون یهاپايايی مانند فرمول

 ای هبه زيرمجموعآموز  دانش هر  آنهاحاصل از طرح نمونه گيری ماتريسی تيمز که در  یها هداد

الت محتوای اتخاذ شده يا سؤاالت مرتبط در کل سنجش و به ويژه تعداد کمی از سؤاکوچک از 

تابع آگاهی آزمون يا  ل پاسخ،سؤا  لذا در نظريه دهد، برازش خوبی ندارد. شناختی پاسخ می ۀحوز

شود. همچنين عکس تابع آگاهی، خطای معيار اندازه گيری را در  ل به جای پايايی محاسبه میسؤا

(. در اين پژوهش 7006، 5)هاول و اِوِريت دهد دلخواه روی صفت مکنون نشان می ةيک نقط

مقدار آن برای مقياس مولتی لوگ برآورد شده که  ةبرنامخته شده با بهره گيری از پايايی مقياس سا

 بوده است. 1382/0و مقياس کلی  1368/0، مقياس پسران 1602/0دختران 

                                                           
1. Generalized Partial Credit Model (GPCM) 

2. Gonzales, Galia & Li 

3. MULTILOG 
4. plausible values 

5. Kuder-Richardson 

6. Howell & Everitt 
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به عنوان  10/0عموماً ضريب پايايی  7ماتريسیی ها هو با نمون 8در داده های مقياس بزرگ

(. در اين مطالعه ضريب پايايی برای 7002،  3)آرورا گيرد پايايی باال مورد پذيرش قرار می ضريب

توان گفت که مقياس  بوده است، از اين رو می 10/0ران و پسران و نيز درکل ارزيابی بيش از دخت

 از پايايی قابل قبولی برخوردار بوده مسئله حلدر آموزان  دانشساخته شده برای ارزيابی موفقيت 

 است.

 روايی سازه مقياس

الت رياضيات و علوم سؤاکامل  بانک ةزير مجموعقرار گرفته  مسئله حلالتی که در مقياس سؤا

الت سؤابه  آموزان دانش یهادر اين پژوهش از پاسخبوده اند.  7002سوم راهنمايی تيمز  ةپاي

ردازش را به شکلی وابسته به راهبردهای پ مسئله حلکه استفاده شده است رياضيات و علوم 

 ند.ا تشريح شده در پيشينه سنجيده یهاای از مهارت شناختی سطح باال و به گونه

در تيمز با  2تخصصی ةيک کميت 7002آن تيمز  ةو در ادام 7003تکميلی تيمز  ۀبر اساس پروژ

مسئول تدوين و بازنگری  6برخی کشورهای مشارکت کننده و بنياد ملی علوم آمريکا یهاحمايت

شيابی پيشرفت الت ارزسؤادر ميان  مسئله حلالتی شده است که به منظور سنجش موفقيت در سؤا

الت در سؤابندی  ی طبقهتخصص ةاند. طبق نظر اين کميته و نيز بازنگری کميت ی گنجانده شدهتحصيل

روايی قابل  از مسئله حلسنجش موفقيت در  رایالت در نظر گرفته شده بسؤاشناختی،  یها هحيط

الت اين مقياس عالوه بر تأييد و تأکـيدی که چندين سؤاهمچنين روايی  اند. قبولی برخوردار بوده

اند، از  داشته  آنهابر  گوناگونی هاتيمز در گزارش ةالت مطالعسؤاتيم تخصصی تدوين و بازنگری 

الت به منظور سؤا ةکه در راستای ترجم متفاوتنظرات متخصصان کشورهای  گردآوریطريق 

تيمز به  ةآموزان حاصل شده و در گزارش فنی و چارچوب سنجش مطالع اجرای آزمون روی دانش

موفقيت در  ۀيکی از وجوه تعيين کنند مسئله ، خوب توصيف شده است. حله شدهاشار  آنها

و موفقيت در رياضيات و  مسئلهرود ميان توانايی حل  رو انتظار می اين  رياضيات و علوم است؛ از

                                                           
1. Large Scale 

2. Matrix Sampled 
3. Arora 

4. Science and Mathematics Item Review Committee (SMIRC) 

5. United States National Science Foundation (NSF) 
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علوم همبستگی مثبت وجود داشته باشد. نتايج بررسی اين همبستگی با اجرای آزمون همبستگی 

 نشان داده شده است. 7و  8ی هاتيب در شکلبه تر 8پيرسون-آر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می کنند و بر اساس  الت مشترک استفادهسؤايی که از هاکه مطابق با انتظار از مقياسبا وجود اين

نشان داده شده است، مقدار همبستگی پيرسون محاسبه شده ميان موفقيت  7و  8ی هادر شکل آنچه

 اما مقدار آن باال نيست.  ،ات و علوم مثبت و معنادار بوده استو موفقيت در رياضي مسئلهدر حل 

 مسئله الت مشترک در آزمون رياضی و حلسؤااستفاده از که با وجود دهد اين موضوع نشان می

ای مستقل از رياضيات  سازه می توان درحکمرا  مسئلهتوانايی حل  مسئلهو نيز آزمون علوم و حل 

و همان طور که در عملکرد رياضيات و علوم  کردمطالعه  نگوناگوی ها هجنبو علوم و از 

                                                           
1. R- Pearson 
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موزان در آ دانشتوان انتظار داشت که در عملکرد نسبی  پذيری وجود دارد می موزان تغييرآ دانش

موفقيت در رياضيات و علوم به معنی موفقيت  ضمن . درنيز تفاوت وجود داشته باشد مسئلهحل 

تواند به عنوان موفقيت در رياضيات و  نمی مسئله فقيت در حلطور که مو همان ،نيست مسئلهدرحل 

 علوم قلمداد شود.

موزانآدانشدرميانمسئلهتوزیعتواناییحل

آموزان دختر و پسر پيوستار  ميان دانش مسئله توانايی حلکه دهد  نتايج مطالعه نشان می

قابل توجه است، به  مسئله آموزان در حل شود و پراکندگی نمرات دانش ای را شامل می گسترده

کسب شده در آن است.  ۀترين نمر کسب شده در اين مقياس دو برابر پايين ۀطوری که باالترين نمر

آموزان و به تفکيک جنسيت نشان  برای کل دانشرا ی مقياس ساخته شده هاويژگي 8 ۀجدول شمار

گرام توزيع موفقيت ی اين مقياس نمودار هيستوهادهد. عالوه بر آن، در توصيف ويژگي می

 نيز نشان داده شده است. مسئلهآموزان در حل  دانش
آموزانوبهتفكيكجنسيتآمارههایتوصيفیمقياسحلمسئلهبرایکلدانش.1جدولشماره

 ميانگين حداکثر حداقل تعداد 
خطای معيار 

 ميانگين

انحراف 

 معيار

کل 

 موزانآ دانش
6005 50/306 20/588 80/263 1/0  6/62 

7/8 28/267 23/500 57/301 7717 دختران  26/65 

8/8 27/263 20/588 50/306 7182 پسران  36/62 



 111فصلنامهتعليموتربيتشماره
 

151

 
موزان آ دانشپراکندگی نمرات موفقيت ميان  ،آيد برمی 8 شماره داده های جدولهمانطور که از 

اوت عملکرد تف ۀاما شواهد بسياری وجود دارد که نشان دهند ،دختر و پسر تقريباً مشابه بوده است

محتوايی و شناختی است، لذا در اين مطالعه تفاوت های  گوناگوندختران و پسران در حوزه های 

 مورد مطالعه قرار گرفته است. مسئلهجنسييتی در حل 

 وجنسيتمسئلهموفقيتدرحل

موزان آ دانشعملکرد  ميان ،ی پيشينها هی منتشر شده از مطالعات تيمز در دورهاگزارش ةبرپاي

، 8312دختر و پسر ايرانی در رياضيات و در علوم تفاوتهای معنادار مشاهده شده است. کريمی )

کشورهای شرکت کننده در تيمز   ميانسوم راهنمايی به طور متوسط  ةکند در پاي الف( بيان می

ميانگين عملکرد دختران در رياضيات باالتر از پسران بوده است که در اين ميان تفاوت  7002

در  7002تا  8006ای از  نمره 30چهارم نسبت به پسران با يک افزايش  ةکرد دختران ايرانی پايعمل

سوم  ةهمين گزارش در پاي ةمقايسه با ميانگين بين المللی يک استثنا بوده است. همچنين برپاي

هش و نمره کا 70، با 7002تا  8006آموزان پسر ايرانی در رياضيات از سال  راهنمايی عملکرد دانش

 نمره افزايش همراه بوده است. 7زمانی با  ةموزان دختر در اين فاصلآ دانشعملکرد 
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تا  8006انی در علوم از سال موزان دختر ايرآ دانشعملکرد  ،سوم راهنمايی ةهمچنين در پاي

ان پسر بوده موزآ دانشنمره باالتر از  87 نيز 7002نمره افزايش همراه بوده و در تيمز  81با  7002

 نمره کاهش را نشان می دهد 77موزان پسر آ دانشزمانی عملکرد  ةدرحالی که در همين فاصل .است

  استدالل طبقه بندی شده ةنوعاً در حيط مسئلهتکاليف حل هم از طرفی  ، الف(.8312)کريمی، 

ارند کنند نياز به مطالعه بيشتری د دانش و کاربرد را ارزيابی می ةالتی که حيطسؤاو نسبت به  است

آن است که دختران موفقيت بيشتری نسبت به پسران  ۀنيز نشان دهند المللی بينو نتايج مطالعات 

 ، ب(.8312)کريمی،  در خواندن دارند

تر دختران نسبت به پسران به ۀ تمايل بيشهمچنين مطالعات ديگری وجود دارد که نشان دهند

موزان آ دانشبررسی تفاوت عملکرد  (. لذا به منظور7002)آرورا،  استسماجت در حل مسائل 

ميان دختران و پسران انجام گرفته  8برای گروههای مستقل tيک آزمون  مسئلهدختر و پسر در حل 

نشان داده شده  3و  7 شماره آماره های توصيفی و نتايج اين آزمون به ترتيب در جدولهای است.

 است.
فقيتدرحلمسئلهمياندخترانوپسران.آمارههایگروههایمستقلبرایمو1جدولشماره

خطایمعيارميانگينانحرافمعيارميانگينتعدادجنسيت

 8/  81277 65/  28205 267/  2030 7717 دختر

 8/  01057 62/  37321 263/  2835 7182 پسر

سرانگروههایمستقلبرایموفقيتدرحلمسئلهمياندخترانوپt.نتایجآزمون1جدولشماره

 حل مسئله

آزمون برابری 

 واريانسهای لون
 برای برابری ميانگين ها tآزمون 

 06% سطح اطمينان  

F معناداری t Df 
سطح 

 معناداری

تفاوت 

 ميانگين
 تفاوت

 انحراف معيار
 باال پايين

فرض برابری 

 واريانسها
722/ 600/0 26/0- 6002 55/0 28/0- 58/8 12/3- 228/7 

شناختی علوم، ميان  ۀاستدالل حوز ةزارش شده در حيطای و معنادارگ نمره 82با وجود تفاوت 

های مشاهده شده در عملکرد علوم و و تفاوت( 7001و ديگران،  7)مارتين دختران و پسران ايرانی

دهد،  نشان می 3 شماره للی، همان طور که جدولالم سوم در سطح بين ةموزان پايآ دانشرياضيات 

                                                           
1. Independent Samples T Test 

2. Martin 



 111فصلنامهتعليموتربيتشماره
 

151

 تفاوت معنادار وجود ندارد مسئلهان دخترها و پسرها در موفقيت در حل در اين مطالعه مي

(227/0- =t ،6002= df ،00076/0<P.)دو دامنه ، 

 درمقایسهباموفقيتدرریاضياتوعلوممسئلهموفقيتدرحل

ی گروهها tآزمون »با موفقيت در رياضيات و علوم از  مسئلهموفقيت در حل  ةبه منظور مقايس

موزان در رياضيات و علوم از طريق ميانگين آ دانشاستفاده شده است. نمرات موفقيت  «8وابسته

 ۀی منتشر شدها هو علوم که در دادموز در رياضيات آ دانشگيری از پنج مقدار برآورد شده برای هر 

 ةبا استفاده از برنامنيز  مسئلهدر حل و نمرات موفقيت  بوده است حاصل شده تيمز در دسترس

درست نمايی  ةمحاسبه شده است. در اين برنامه برآورد بيشينآموز  برای هر دانش ی لوگمولت

شود که توزيع  رود و فرض می ل به کار میسؤابرای درجه بندی پارامترهای  7حاشيه ای يا کناری

های صفت مکنون آزمودنيها نرمال است. اين امر به طور مستقيم سبب می شود که نمره های  نمره

؛ به 7000، 3)امبرستون و رايس تفسير شوند z( به صورت نمره های θصفت مکنون ) ۀشد برآورد

موفقيت در  ةتسهيل مقايس اما در اين مطالعه پژوهشگر به منظور (.8311نقل از شريفی و ديگران، 

روی  2، مقادير توانايی برآورد شده را با يک تبديل خطیمسئلهرياضيات و علوم با موفقيت در حل 

يانگين کل رياضيات و علوم و اسی با انحراف معيار و ميانگين برابر با انحراف معيار و ممقي

( 800و انحراف معيار  600، )ميانگين 7002در تيمز   آنهاشناختی و محتوايی  گوناگونی ها هحيط

  گزارش نموده است.

 ياتوعلومهایگروههایوابستهميانموفقيتدرحلمسئلهوریاض.آماره1جدولشمارة
 خطای معيار ميانگين انحراف معيار تعداد ميانگين 

 0/ 20083 62/ 02205 6005 263/ 0061 حل مسئله

 8/ 81217 12/ 61072 6005 286/  2760 رياضيات

 0/ 20083 62/ 02205 6005 263/ 0061 حل مسئله

 8/ 82830 18/ 22327 6005 252/  2558 علوم

 

                                                           
1. Correlated Samples 
2. Marginal Maximum Likelihood Estimation 

3. Embreston & Reise 

4. Linear Transformation  
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وابستهميانموفقيتدرحلمسئلهوریاضياتوعلومt.نتایج5جدولشماره
 

 تفاوت گروههای وابسته متغيرها

t df 
سطح 

 خطای معيار انحراف معيار ميانگين معناداری
 درصد 06سطح اطمينان 

 پايين باال

 000/0 6006 67/72 2/32 20 35/8 06/05 32/32 حل مسئله و رياضی

 000/0 6006 -18/1 -86 -0 37/8 58/02 -52/88 حل مسئله و علوم

 tی توصيفی و نتايج اجرای آزمون ها هبه ترتيب آمار 6و  2 شماره هایر جدولمان طور که ده

تر از دار بيشبه طور معنا مسئلهموزان در حل آ دانشوابسته نشان داده شده است، ميانگين موفقيت 

، دو دامنه( بوده است. t ،6006=df  ،00076 /0<P= 72/  67در رياضيات )  آنهاميانگين موفقيت 

در   آنهاتر از ميانگين موفقيت  وزان در علوم به طور معنادار بيشمآ دانشهمچنين ميانگين موفقيت 

 ، دودامنه( بوده است. t ،6006=df  ،00076 /0<P= -1/  18) مسئله حل

 بحث و نتيجه گيری

خش انجام شده است. بخش اول مربوط به بحث و تفسير نتايج حاصل از اين مطالعه در دو ب

در  مسئلهکارگرفته شده در مطالعه بوده و بخش دوم پيرامون توزيع توانايی حل  روش شناسی به

موزان در حل آ دانشموفقيت  ةسوم راهنمايی در ايران و بررسی رابط ةموزان دختر و پسر پايآ دانش

متداول  ۀباشد. در شيوه ای متفاوت با شيومی  ها در آزمونهای رياضيات و علومبا موفقيت آن مسئله

آموزان در  تيمز که گزارش نتايج موفقيت دانش ةی مطالعها هی ثانويه روی يافتهاتحليل دادن در انجام

رد به سطوح کلی عملکرد مثل موفقيت در کل ارزيابی رياضيات يا علوم و يا سطوح متوسط عملک

 ةدر اين مطالعه با استناد به نظري يا شناختی است. ی محتوايیها هصورت گزارش موفقيت در حيط

الت سؤاآموزان در سطح هر يک از  برآورد توانايی دانش ،ی مقياس گذاری آنهاپاسخ و قابليت-لسؤا

 .انجام شده استآزمون و کل مقياس ساخته شده 

کار  ل بهسؤابه کار گرفته شده در سه گروه  IRTمدل  به منظور پشتيبانی ازبر اين اساس، 

نرم  ةبرنام ها هو تغييرات در کدگذاری داد هابا اعمال برخی محدوديتمقياس تدوين گرفته شده در 

ل و سؤاتابع های آگاهی  ةموزان و نيز محاسبآ دانشوانايی افزاری مولتی لوگ به منظور برآورد ت

 آزمون و برآورد پايايی آزمون مورد استفاده قرار گرفت.

مقياسی انجام  به کارگيریبا تدوين و  مسئله آموزان در حل وانايی دانشوجود اينکه برآورد تبا 

؛ اما ستا ی علوم و رياضيات بودههاالت آزمونسؤاای از  الت آن زير مجموعهسؤاشده است که 
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ای بسيار  ههای رياضيات و علوم رابطآزمون در  آنهابا موفقيت  مسئله آموزان در حل موفقيت دانش

به صورت مستقل وجود دارد و مقياس  مسئلهحل  ۀساز ه کهن يافته نشان دادته است. ايداش ضعيف

موزان در آن برخوردار است. همچنين آ دانشساخته شده نيز از روايی خوبی برای برآورد توانايی 

 ده است.بو 13/0مقدار پايايی برآورد شده برای مقياس ساخته شده 

مشاهده شده در عملکرد رياضيات و علوم با وجود تفاوت معنادار نشان داد  اين مطالعه

امر . اين وجود ندارد مسئله تفاوت معناداری ميان دختران و پسران در موفقيت در حلآموزان؛  دانش

اما به دليل نمرات پايين  کرد،ی مدارس ايران تلقی هايک نقطه قوت در آموزش توان به مثابة را می

دو  هرکه توان نتيجه گرفت  می مسئلهدر حل   نهاآآموزان در اين مقياس و عملکرد ضعيف  دانش

بی بهره بوده اند و اين عدم تفاوت به دليل  مسئله ی خاص حلهاگروه دختران و پسران از آموزش

عدم آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به هر دو گروه رخ داده است و نه به دليل برابری 

 جنسيتی.

بهتر از  مسئلهو در حل  مسئلهلهای بخش حل سؤابهتر از  آزمون علوم آموزان در عملکرد دانش

ی منتهی به هاکه عواملی مثل تغيير کتب درسی علوم در سال چنان آزمون رياضيات بوده است.

توان از عوامل مؤثر بر  را می 8يادگيری-فرايندهای ياددهی  و به تبع آن تغيير  7002تيمز  ةمطالع

توان  ی تدريس سنتی را نيز میهاو روش یحفظدروس تأکيد بر  .آموزان برشمرد موفقيت علوم دانش

 مسئلهتوانايی حل که دهد  اين موضوع نشان میآموزان در رياضيات دانست.  از عوامل ناکامی دانش

ی ها هکه در تعاريف ارائه شده نيز ذکر شد، بيش از به کارگيری دانش موضوعی در حيط چنان

در خالل ی شناختی و فراشناختی است که هاو ناظر بر تواناييمحتوايی نظير علوم و رياضی بوده 

و  مسئلهراهبردهای حل  ةيابند و لذا توسع محور و کاوشگرانه پرورش می -ی پژوهشهاآموزش

ميان تدريس مفاهيم و  بايدو  ی آموزشی استها هشيودادن آموزان نيازمند تغيير  کاوشگری در دانش

 تعادل وجود داشته باشد. ئلهمسراهبردهای حل  ةو توسع ها هشيو

مبنايی  منزلةبه  توان را میارائه شده در تيمز  ةمسئلکه هر يک از تکاليف حل اين با توجه به

، اين تکاليف ازطريق تلفيق با داداستفاده قرار  گسترده از اهداف آموزشی مورد یبرای طيف

در رياضيات و  را که آنچه ةآموزان فرصت توسع تواند برای دانش وم و رياضيات میی علهاآموزش

فراهم کند. با توجه به تأکيد برنامه های درسی رياضيات و علوم در سطوح ملی و  ،علوم آموخته اند

                                                           
1. Teaching-Learning Process 
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روش و رياضيات و علوم،  یهاو ارزيابي هادر آموزش مسئلهر وجود تکاليف حل ب المللی بين

روی افزايش تأکيدهای انجام شده  درسی به منظور ةبرنام ةی اين مطالعه می تواند در توسعها هيافت

رک اهميت تدريس برای معلمان در د یآغاز  ةبه عنوان نقطو کاوشگری کمک کند و نيز  مسئلهحل 

آموزشی، مورد استفاده قرار يک رويکرد در اثر بخشی  در حکم مسئلهی حل هاراهبردها و مهارت

 بگيرد. 
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آموزان پاية  ای معلم و پيشرفت رياضی دانش صالحيتهای حرفه  بررسی رابطه ميان

 7002های تيمز  چهارم ايران و آلمان بر پاية داده

 

 *آرزو جماشيانی 

 **ازادهد آقتر احمدک

 ***بهرام محسن پور دکتر

 چکيده

ی و شغلی به دليل اهميت برنامة درسی رياضی و نقش به سزای آن در پيشرفتهای تحصيل
مورد توجه خاص همواره آموزان در رياضيات،  آتی افراد، عوامل مؤثر در موفقيت دانش

شناسی بوده است. هدف اين مطالعه  بسياری از پژوهشگران حوزة علوم تربيتی و روان
آموزان  ای معلمان و پيشرفت رياضی دانش ميان صالحيتهای حرفه  بررسی و مقايسة رابطه

نمونة مورد مطالعه در اين  بوده است. 7002های تيمز  و آلمان برپاية داده پاية چهارم ايران
آموز پاية  دانش 2584معلم در ايران و 772آموز پاية چهارم و  دانش 9273پژوهش شامل 

 مشارکت داشته اند. 7002معلم در آلمان بوده است که در مطالعة تيمز  798چهارم و 
های مربوط به تعداد سالهای تدريس،  تفاده از گويهمقياس بررسی صالحيتهای معلم با اس

دارا بودن مجوز معلمی و ميزان تحصيالت و خرده مقياسهای رشتة تحصيلی، تعامل 
ای ساخته شده و پايايی آن با  ای معلمان با يکديگر و مشارکت در توسعة حرفه حرفه

ح مقياس نتايج آزمون همبستگی در سط حاصل شده است. 24/0محاسبة ضريب آلفا 
ای معلمان و خرده مقياسهای آن و همچنين آزمون معناداری ضرايب  صالحيت حرفه

نشان داد همخوانی ميان تعداد سالهای تدريس معلم و پيشرفت رياضی « فيشر Z»همبستگی
است و ميزان اين همخوانی به طور  آموزان در هر دو کشور ايران و آلمان معنادار بوده دانش

يران بيشتر است. همچنين اين مطالعه نشان داد همبستگی ميان مشهودی در مورد ا
آموزان پسر در ايران بيشتر از  ای معلم و پيشرفت رياضی دانش صالحيتهای حرفه

آموزان دختر و پسر آلمانی تفاوت  آموزان دختر بوده است و اين رابطه در ميان دانش دانش
 معناداری نداشته است. 

 

 ای معلم، پيشرفت رياضی، مطالعة تيمز طبيقی، صالحيتهای حرفه: مطالعات تها واژه کليد
_____________________________________ 

 72/2/34تاريخ پذيرش:             79/8/30تاريخ دريافت: 

 jamashiania@yahoo.com                                                                                    کارشناسی ارشد آموزش و پرورش تطبيقی *
 aghazadeh@atu.ac.ir                                                                                                 هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی **

                                                                                                bmohsenpur@yahoo.comزمیهيأت علمی دانشگاه خوار ***
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 مقدمه

توان از توجه  قابل انکار يادگيری رياضيات در موفقيتهای تحصيلی و شغلی افراد را می نقش غير

آموزان و عوامل  ناسی به پيشرفت رياضی دانشش روزافزون پژوهشگران حوزة علوم تربيتی و روان

المللی  هايی مانند انجمن بين مرتبط با آن دريافت؛ به طوری که عالوه بر پژوهشهای فردی، مؤسسه

در  9، انجمن ملی معلمان رياضی 7، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی4ارزشيابی پيشرفت تحصيلی

مللی آموزشی ديگر در چند دهة اخير بر لزوم بهبود ال آمريکا و کانادا و بسياری از مؤسسات بين

تأکيد کرده و اقدام به اجرای   آموزان در آن های افزايش موفقيت دانش آموزشهای اين درس و شيوه

 اشاره نمود. 6و نيپ 8و تيمز 2توان به پيزا اند که از آن جمله می مطالعات تطبيقی در اين زمينه نموده

توان به  دهند که از عوامل مؤثر بر موفقيت در اين درس می ان میهای اين مطالعات نش يافته

يادگيری، دانش محتوايی و مهارتهای تدريس معلمان، محيط  -های ياددهی برنامة درسی، شيوه

 آموزان اشاره کرد. اقتصادی و ويژگيهای فردی دانش -مدرسه، سواد والدين و وضعيت اجتماعی

ای  يادی وابسته به فرصتهايی است که برای توسعة حرفهموفقيت در آموزش رياضيات تا حد ز

شود. در تالشهايی که برای تغيير دادن يا اصالح کردن نظامهای آموزشی انجام  معلمان فراهم می

ای معلمان نقشی محوری دارد و عدم حضور آنان در فعاليتهای توسعة  شود نيز توسعة حرفه می

های دانش و مهارت معلمی پس از  شود که در حوزه میاطالعی از پيشرفتهايی  ای سبب بی حرفه

کند که يکی از راههای  ( بيان می7009، )2آموزشهای اولية آنان رخ داده است. بر اين اساس کاتون

ای برای  اطمينان از اثربخشی مدارس، اطمينان از فراهم کردن منابع و فرصتهای توسعة حرفه

های معلمان  کنند که باورها و انگيزه (، بيان می4959) قدمآرانی و م معلمانشان است. همچنين سرکار

يادگيری تأثير شگرفی دارد و فعاليتهای آموزشی را در کالس درس تا حدود  -در فرايند ياددهی

ترين  دهد و معتقدند تخصص، توانايی، انگيزه و شايستگيهای معلم مهم زيادی تحت تأثير قرار می

 د. عناصر بهسازی مداوم آموزش هستن

                                                           
1. International Association For the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 
2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

3. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

4. Program for International Student Assessment (PISA) 
5. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

6. National Assessment of Educational Progress (NAEP) 

7. Cotton 
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بسياری از پژوهشگران بر اين باورند که دانش گستردة معلم از محتوای آموزشی و برنامة درسی 

به عالوة دانش تدريس و دانش دربارة فراگيران و ويژگيهای آنها و دانش دربارة فناوری اطالعات 

هيل و و  7009، 7؛ ارتمر7006، 4هاموند-آموزان دارد )دارلينگ اهميت بسيار در موفقيت دانش

 (.7002، 9لوبينسکی

حجم آموزشهای مستمر معلمان نيز نقشی به سزا در پيشرفتهای اخير در زمينة تدريس رياضيات 

ای در خالل جلسات تخصصی، کارگاهها، همايشها و نشريات تخصصی  داشته است و توسعة حرفه

لی، اسکارلس و  )يون، دانکن، تواند درگسترش دانش و افزايش اثربخشی به معلمان کمک کند می

(. در بسياری از کشورها معلمان ملزم به مشارکت در چنين فعاليتهايی هستند؛ افزون 7002، 2شاپلی

العمر دارد و کارآمدی و اثربخشی  هايی است که نياز به يادگيری مادام بر اين تدريس يکی از حرفه

 ود.ش معلمان در ساية تحصيل دانش و مهارت در طول دورة تدريس تضمين می

دهد که اگر معلمان با يکديگر همکاری مداوم داشته باشند و به صورت  تحقيقات نشان می

تواند تا حد زيادی افزايش يابد )ويلن و  آموزان می هدايت شده عمل کنند، يادگيری دانش

ريزی و اجرای دروس با همکارانشان تبادل نظر می  (. معلمانی که دربارة برنامه7008، 8ينگرکسل

کنند، کمتر احتمال دارد شغلشان را ترک کنند و اثربخشی  احساس تنهايی می معموالً کمترکنند 

 (.7008، 6بيشتری دارند )جانسون، بِرگ و دونالدسون

شان برای سازماندهی و اجرای  خود کارآمدی معلمان به احساس آنها از توانايی شخصی

های  اييشان در تدريس امکان پذيرش ايدهتدريس اشاره دارد. خودباوری باالی معلمان دربارة توان

شود که خستگی روانی کمتری احساس کنند و  دهد و سبب می جديد را برای آنان افزايش می

 (.7008تری داشته باشند )جانسون، بِرگ و دونالدسون،  تدريس موفق

را در پيشرفت تحصيلی  2ای معلمان اين مطالعات اهميت بررسی نقش صالحيتهای حرفه

 دهد. همچنين بررسی تطبيقی آموزان به منظور فراهم کردن فرصتهای بهتر آموزشی نشان می دانش

                                                           
1. Darling-Hammond 
2. Ertmer 

3. Hill & Lubienski 

4. Yoon,  Duncan, Lee, Scarloss & Shapley 
5. Wheelan & Kesselring 

6. Johnson, Berg & Donaldson 

7. Teacher’s Qualifications 
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دهندة اهميت آن در عوامل مؤثر بر پيشرفت رياضيات  در مطالعاتی مانند تيمز نشان اين متغير 

 آموزان است.  دانش

مطالعات تيمز نشان داده است که در سطح آموزشهای دريافتی معلمان و نيز درصد 

اند، در  آموزانی که آموزشهای رياضيات را از معلمانی با تبحر در زمينة تدريس دريافت کرده دانش

، 4ميان کشورهای مشارکت کننده در مطالعه، تفاوتی قابل توجه وجود دارد )موليس و ديگران

های تيمز انجام شده است،  گيری از داده اين در اغلب مطالعاتی که با بهره(. با وجود 7003

آموز )کبيری  آموز به يادگيری و خالقيت دانش پژوهشگران به بررسی عواملی همچون گرايش دانش

آموز به  (، رابطه ميان گرايش دانش4332، 9و کار و جيسوب 7000، 7س، آلروي7040غربی،  و شوند

ط (، تأثير محي7004، 6و اسکات 7004، 8؛ جونز7007، 2يادگيری با پيشرفت تحصيلی )پاپاناستازيو

(، 4952صادق،  و پهلوان 7002، 5، فوالرتون7008، 2یواقتصادی )هو -خانه و وضعيت اجتماعی

ن و ايو بر 7006، 40و تلز سآموز )هاو (، خودپندارة دانش7006، 3ميزان سواد والدين )آلومار

،  7006هزاوه،  ، کيامنش و مهدوی 7040پور، ( و جنسيت )کيامنش و محسن4352، 44شيولسون

( که بيشتر مربوط به محيط خانه و والدين و 7002و کيامنش،  7002، 47تروسو و ميرانداپ -اوکانر

آموزان هستند؛ با پيشرفت در رياضيات در درون کشورها يا در مقايسه با ساير کشورها  ويژه دانش به

 اند.  های مطالعة تيمز پرداخته و براساس داده

ط به معلم، مدرسه و برنامة درسی بر پيشرفت از ميان مطالعاتی که دربارة تأثير عوامل مربو

ای دربارة مقايسة تأثير به کارگيری  توان به مطالعه آموزان انجام شده است می تحصيلی دانش

، 49(، جوّ مدرسه )فوالن7006، )هاوس رويکردهای متفاوت آموزشی و راهبردهای متنوع يادگيری

                                                           
1. Mullis et al. 
2. Alrwais 

3. Carr and Jessup 

4. Papanastasiou 
5. Jones 

6. Scott 

7. Howie 
8. Fullarton 

9. Alomar 

10. House and Telese 
11. Bryen & Shavelson 

12. O’Connor-Petruso & Miranda 

13. Fullan 
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د شده، اجراشده و کسب شده )کبيری، ( و برنامة درسی قص4952(، کتاب درسی )معينی، 7004

 آموزان اشاره نمود. ( در پيشرفت علوم و رياضيات دانش4922، عصاره، 7040، ارورا، 4930

تواند از طريق بسياری از مؤسسات در مدارس يا بيرون از  ای معلمان می فعاليتهای توسعة حرفه

اختيار معلمان شاغل قرار دهد تا مدارس، درحين کار يا در روزهای تعطيل اجرا شود و فرصتی در 

و مهارتهای تدريس آنان را به منظور تطبيق با اصالحات انجام شده در برنامة   دانش محتوايی

های پژوهشهای جديد دربارة يادگيری و تدريس و تغييرات رخ داده در نيازهای  درسی، يافته

 کنند. روز  آموزان و ... به دانش

ای بر  م در آموزش و نيز تأثير فعاليتهای توسعة حرفهبا توجه به اهميت و نقش معل

توانمندسازی معلمان و افزايش کارآمدی و اثربخشی آنان، اين مطالعه با هدف تعيين رابطه ميان 

ای، مدرک و رشتة  ای معلمان )تعداد سالهای تدريس، فعاليتهای توسعة حرفه صالحيتهای حرفه

آموزان پاية چهارم ايران و  ن( و پيشرفت رياضيات دانشتحصيلی، مجوز معلمی و تعامل با همکارا

اجرا شده است. درس  7002های حاصل از مطالعة تيمز  آلمان و با رويکرد تحليل ثانوية داده

آموزان دارد مورد بررسی  رياضيات به دليل اهميتی که در پيشرفتهای تحصيلی و شغلی آتی دانش

 دليل وارد مطالعه شده و مورد مقايسه قرار گرفته است.قرار گرفته است. کشور آلمان نيز به دو 

 آموزان آلمانی باالتر از ميانگين کل گزارش شده برای  نخست اين که ميانگين نمرات دانش

( و با توجه به ميانگين 7005کشورهای شرکت کننده بوده است )موليس و مارتين و ديگران، 

ايرانی در اين مطالعه؛ بررسی مشابهتها و تفاوتهای اين آموزان  المللی دانش تر از ميانگين بين پايين

 تواند دستاوردهای بسيار به همراه داشته باشد. رابطه می

  ،دهد که  ( نشان می4959و آقازاده، 4953ديگر اينکه مطالعات تطبيقی انجام شده )جماشيانی

گذاری،  از نظر هدفگيرد  ای معلمان صورت می حرفه آموزشها و فعاليتهايی که در زمينة توسعة 

بندی، شيوة اجرا، مؤسسات مجری و سطح تمرکز، مشابهتهای بسيار در دو کشور ياد شده دارد؛  نوع

تواند تأثيری اساسی در مطالعة اثربخشی اين آموزشها در دو کشور ياد شده  که اين موضوع می

 داشته باشد.

های تيمز و با رويکرد تحليل  از دادهگيری  همچنين با توجه به اينکه اکثر پژوهشهايی که با بهره

آموزان ايرانی مورد  ثانويه در کشور انجام شده است متغيرهای مورد پژوهش را تنها در مورد دانش

ای معلمان با پيشرفت  بررسی قرار داده است، پژوهش حاضر عالوه بر بررسی رابطة توسعة حرفه
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اين رابطه را با کشور آلمان نيز حاصل کرده   يسةآموزان پاية چهارم در ايران، امکان مقا رياضی دانش

 است.

 روش شناسی

انجام گرفته است. جامعة مورد  7002های اجرای تيمز در سال  گيری از داده اين مطالعه با بهره

 4956- 52آموزان ايرانی و آلمانی پاية چهارم ابتدايی و معلمان آنها در سال تحصيلی  مطالعه دانش

را به  4ای ای دو مرحله ای طبقه يک طرح نمونه گيری خوشه 7002است. تيمز  ( بوده 7002-7006)

 (. 7005، 7کار گرفته است )جونکاس

« 9احتمال متناسب با حجم»گيری مدرسه و کالس بوده و مدارس بر اساس  طبقات نمونه

 دهی های ناقص و وزن نمونة مورد مطالعه در اين پژوهش پس از حذف داده .انتخاب شده است

 2584معلم پاية چهارم ايران و  772آموز و  دانش 9273مجدد و تکرار نمونه گيری، شامل 

مشارکت داشته و به  7002معلم پاية چهارم آلمان بوده است که در مطالعة تيمز  798آموز و  دانش

 اند. ها پاسخ داده پرسشنامه

ای را دريافت و تکميل  امهمعلمان مشارکت کننده، پرسشن 7002به عنوان بخشی از مطالعة تيمز 

کنند که در آن اطالعاتی دربارة سن، جنسيت، سابقة تدريس، تحصيالت رسمی، رشتة تحصيلی،  می

شود. به  ای و ... گردآوری می مدرک تدريس، آمادگی برای تدريس، تعامل ميان معلمان، رشد حرفه

آموزان، آن دسته  ضيات دانشای معلمان و پيشرفت ريا منظور بررسی رابطة ميان صالحيتهای حرفه

ست.  اند مورد بررسی قرار گرفته ا باره گردآوری کرده از سؤاالت پرسشنامه که اطالعاتی را در اين

پ، 72ب، 72الف، 72ت و 2پ و 2ب، 2الف، 2ب، 6الف و 6، 8، 2، 9های  اين سؤاالت )با شماره

معلمان برمبنای عملکرد  و  گنجانده شده 7002ج( در پرسشنامة معلم تيمز 72ث و 72ت، 72

اند. پاسخهای معلمان به اين  های مشخص شده به آن پاسخ داده شان در حوزه دوسال گذشته

آموزان در رياضيات به تفکيک جنسيت در هر دو کشور مورد  سؤاالت در پيوند با نمرات دانش

 مطالعه، تحليل شده و نتايج گزارش شده است.

ب، با عنوان رشتة تخصصی تحصيل،  6الف و  6أالت گفتنی است که پاسخ معلمان به سو

پ، 72ب،  72الف،  72ت، با عنوان تعامل با همکاران و سوأالت  2پ و  2ب،  2الف،  2سوأالت 

                                                           
1. Two-stage stratified cluster design 

2. Jonkas 

3. Probabilities Proportional to Size(PPS) 
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است.   ای در مطالعه وارد شده ج، با عنوان مشارکت در فعاليتهای توسعة حرفه 72ث و  72ت، 72

کدگذاری اولية تيمز تغيير نکرده و برای  ت، 2و  پ 2ب،  2الف،  2و  8، 9برای سؤاالت همچنين 

باقی سؤاالت کدگذاری اولية تيمز تغيير کرده است. پايايی مقياسهای ساخته شده با محاسبه آلفای 

 بوده است. 4 شماره کرونباخ به شرح جدول
 . پايايی مقياسهای مورد استفاده در مطالعه1جدول شمارة 

 آلفای کرونباخ مقياس

 85/0 صصی تحصيلرشتة تخ

 25/0 تعامل با همکاران

 53/0 ای مشارکت در فعاليتهای توسعة حرفه

 24/0 کل مقياس

ای آنها  آموزان به سؤاالت و نيز اطالعات زمينهتيمز براساس اطالعات حاصل از پاسخهای دانش

شرفت تحصيلی آموزان در آزمونهای پي اقدام به برآورد و گزارش پنج نمره به عنوان نمرة کل دانش

های تيمز، بهترين نمرة کل  کنندگان داده نمايد. براساس کتاب راهنمای استفاده رياضيات و علوم می

مقادير گيری در تحليلهای ثانويه، ميانگين  تحصيلی برای بهره آموزان در آزمونهای پيشرفت دانش

در اين مطالعه نيز، از (. 7005باشد )موليس، مارتين، فوی و ديگران،  گزارش شده می 4پذيرفتنی

آموزان پاية چهارم  ميانگين پنج نمرة گزارش شده در تيمز به عنوان نمرات پيشرفت رياضی دانش

 است. در هر دو کشور استفاده شده 

های حاصل  های آماری به کار گرفته شده برای داده ( شيوه7005، )7طبق نظر فوی و جونکاس

گيری استفاده  که از طرحهای پيچيدة نمونه ای ارزيابيهايیاز طرحهای نمونه گيری تصادفی ساده بر

( بر اين عقيده است که يک مشکل بالقوه در به کارگيری از 4323، )9کنند، مناسب نيستند. راس می

(. 7006و تلز،  هاوسها، احتمال برآورد کمتر ميزان خطا در ارزيابی است )به نقل از  اين شيوه

اند منجر به اشتباه در تشخيص معناداری آزمون فرض شود )وانگ و تو برآورد کمتر ميزان خطا می

کارگيری شيوة مناسب آماری برای  (. به همين دليل به7006و تلز،  هاوس، به نقل از 4332، 2فان

کارگرفته شده و برآورد بدون اريب واريانس  گيری ماتريسی به لحاظ کردن تأثير طرح نمونه

 ضروری بوده است.

                                                           
1. Plausible Values 
2. Foy & Jonkas 

3. Ross 

4. Wang & Fan 
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ای  ای دو مرحله ای طبقه گيری خوشه از يک طرح نمونه 7002اشاره شد، تيمز طور که  همان

استفاده کرده است. از اين رو برای محاسبة خطای استاندارد مقتضی برای هر يک از متغيرهای به 

با استفاده از وزنهای تکراری، به  4نايف رفته در اين مطالعه شيوة برآورد واريانس جک کار

آموزان با استفاده از نمونة اوليه و با توجه  گيری دانش .در اين شيوه تکرار نمونهکارگرفته شده است

 (.7006و تلز،  هاوسنقل از  ،به4337، 7ستار و شود)جانسون می سازی شبيه گيری نمونه ويژة به طرح

( به منزلة 4323) 2کنند که ايدة اولية اين شيوه را کوئنوئيل ( بيان می7006) 9لی و فورتافر

( اين شيوه را برای 4385) 8ای ناپارامتريک در برآورد سوگيری ارائه کرده و پس از آن توکی وهشي

اند که اين  ( نشان داده7000،)6تين و والياناتشا  کار گرفته است و بريک، مورگان برآورد واريانس به

ای بسيار  شهگيری خو های حاصل از طرحهای نمونه شيوه در برآورد واريانس از کل نمونه در داده

گيری مجدد، توان برآورد ميانگين  مؤثر است و اين شيوه به منزلة نوعی خاص از طرحهای نمونه

های  جامعه و انحراف معيار آن را دارد و مزيت عمدة استفاده از آن افزايش تعميم پذيری يافته

 پژوهش به دليل فراهم کردن برآوردهای جامعه به جای نمونه است.

ای معلمان و پيشرفت رياضی  به منظور بررسی رابطه ميان صالحيتهای حرفه در اين مطالعه

نايف؛ همبستگی ميان متغيرها محاسبه شده و  گيری مجدد جک آموزان پس از اجرای نمونه دانش

معناداری تفاوت ميان ضرايب همبستگی محاسبه شده در سطح کشور و جنسيت، با استفاده از 

های پرسشنامة معلم و نمرات پيشرفت  به اين منظور داده .استمحاسبه و آزمون شده  Zنسبت 

 IDBآموزان به تفکيک جنسيت و در هر دو کشور مورد مطالعه با نرم افزارهای  رياضی دانش

Analyzer  وSPSS .ترکيب و تحليل شده است 

 ها يافته

ای معلمان و  هاجرای آزمون همبستگی ميان متغيرهای مطالعه نشان داد که ميان صالحيتهای حرف

آموزان در هر دو کشور رابطة مثبت وجود دارد. مقدار کل ضريب همبستگی  نمرات رياضی دانش

( و برای آلمان )آزمون دو دامنه، =n=  ،73/0 r 9273و   p<04/0برای ايران )آزمون دو دامنه، 

08/0>p   2584و n= ،49/0 r=  07/9( بوده است. مقدار =Zr  08/0و در سطح>p ادار است.معن 

                                                           
1. Jackknife 

2. Johnson and Rust 

3. Lee & Forthofer 
4. Quenouille 

5. Tukey 

6. Brick, Morganstein& Valliant 
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ای معلمان  بررسی اين رابطه در سطح خرده مقياسها و گويه های مقياس صالحيتهای حرفه

کند. در اين زمينه بررسی و مقايسة اين رابطه به تفکيک  جزئيات بيشتری از اين رابطه را نمايان می

ول نشان داده شده است. جد 2و  9و  7کشورهای مورد مطالعه و جنسيت در جدولهای شمارة 

فيشر برای مقايسة دو کشور مورد مطالعه در  Z، نتايج محاسبة ضرايب همبستگی و نسبت 7 شماره

ای معلمان و پيشرفت رياضی  ضرايب همبستگی ميان هر يک از خرده مقياسهای صالحيت حرفه

 دهد. آموزان را نشان می دانش
 آموزان پاية چهارم به تفکيک کشور رياضيات دانش ای معلمان و پيشرفت در رابطه ميان صالحيتهای حرفه .7جدول شماره 

 *Zنسبت  فيشر Zr خطای معيار برآورد ضريب همبستگی کشور ای معلمان صالحيتهای حرفه

 تعداد سالهای تدريس
 793/0 080/0 798/0 ايران

27/40 
 009/0 094/0 009/0 آلمان

 دارا بودن مجوز معلمی
 040/0 088/0 044/0 ايران

4 
 097/0 025/0 097/0 آلمان

 ميزان تحصيالت
 098/0 409/0 096/0 ايران

49/0 
 097/0 089/0 097/0 آلمان

 رشته تحصيلی
 090/0 067/0 090/0 ايران

79/0 
 098/0 098/0 070/0 آلمان

 تعامل با همکاران
 022/0 083/0 022/0 ايران

28/0 
 092/0 092/0 066/0 آلمان

 ای سعة حرفهمشارکت در فعاليتهای تو
 022/0 082/0 022/0 ايران

83/0 
 092/0 092/0 072/0 آلمان

 85/7* ارزش مورد انتظار برای معناداری در سطح پنج درصد 

 36/4** ارزش مورد انتظار برای معناداری در سطح يک درصد 

 نشان می دهد، تفاوت ضرايب همبستگی ميان Zآن گونه که مقادير ضرايب همبستگی و نسبت 

متغيرهای مورد مطالعه در سطح دو کشور تنها در سطح گوية تعداد سالهای تدريس معنادار بوده 

ها و  ( و کشورهای مورد بررسی تفاوت معناداری از لحاظ همبستگی ميان ساير گويهp<04/0است)

 اند. آموزان نداشته پيشرفت رياضی دانش

فيشر برای مقايسة دختران و   Z، نتايج محاسبة ضرايب همبستگی و نسبت 9جدول شماره

ای معلمان و  پسران ايرانی را در ضرايب همبستگی ميان هر يک از خرده مقياسهای صالحيت حرفه

 دهد. آموزان نشان می پيشرفت رياضی دانش



 111فصلنامه تعليم و تربيت شماره 
 

111 

ت در آموزان پاية چهارم به تفکيک جنسي ای معلمان و پيشرفت در رياضيات دانش رابطه ميان صالحيتهای حرفه .9جدول شماره 

 ايران

 *Zنسبت  فيشر Zr خطای معيار برآورد ضريب همبستگی  جنسيت ای معلمان صالحيتهای حرفه

 تعداد سالهای تدريس 
 457/0 062/0 423/0 دختران

57/2 
 755/0 062/0 75/0 پسران

 دارا بودن مجوز معلمی
 046/0 034/0 046/0 دختران

82/2 
 446/0 442/0 449/0 پسران

 يالت ميزان تحص
 402/0 060/0 402/0 دختران

97/0 
 444/0 022/0 444/0 پسران

 رشته تحصيلی
 402/0 020/0 402/0 دختران

42/9 
 095/0 057/0 095/0 پسران

 تعامل با همکاران
 002/0 062/0 002/0 دختران

65/9 
 058/0 054/0 058/0 پسران

مشارکت در فعاليتهای توسعة 

 ای حرفه

 070/0 029/0 070/0 دختران
8/9 

 032/0 028/0 032/0 پسران

 85/7* ارزش مورد انتظار برای معناداری در سطح پنج درصد 

 36/4** ارزش مورد انتظار برای معناداری در سطح يک درصد 

محاسبه شده در متغير تعداد سالهای تدريس، در سطح دختران و پسران نشان دهندة  Zنسبت 

آموزان ايرانی است. به اين  همخوانی اين متغير با پيشرفت رياضی دانش ( p<04/0تفاوت معنادار )

معنا که با وجود معنادار بودن همخوانی ميان تعداد سالهای تدريس معلم و پيشرفت رياضی 

آموزان پسر بيشتر است  دختر و پسر، ميزان اين همخوانی به طور چشمگيری در دانشآموزان  دانش

ای، تعامل با همکاران و رشتة تحصيلی و  .در خرده مقياسهای مشارکت در فعاليتهای توسعة حرفه

آموزان پسر بيشتر  گوية دارا بودن مجوز معلمی، نيز ميزان همخوانی به طور چشمگيری در دانش

 (. p<04/0است )

آموزان دختر و پسر،  همخوانی رابطه ميان ميزان تحصيالت معلم و پيشرفت رياضی در دانش

 تفاوتی معنادار با يکديگر نداشته است. 
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فيشر ميان هر يک از خرده مقياسهای صالحيت  Zنتايج محاسبة ضرايب همبستگی و نسبت 

نشان داده  2ن در جدول شمارةآموزان دختر و پسر آلما ای معلمان و پيشرفت رياضی دانش حرفه

 شده است.
آموزان پاية چهارم به تفکيک جنسيت در  ای معلمان و پيشرفت در رياضيات دانش . رابطه ميان صالحيتهای حرفه2جدول شماره 

 آلمان

 *Zنسبت  فيشر Zr خطای معيار برآورد ضريب همبستگی جنسيت ای معلمان صالحيتهای حرفه

 تعداد سالهای تدريس 
 002/0 092/0 002/0 اندختر

028/0 
 005/0 097/0 005/0 پسران

 دارا بودن مجوز معلمی
 045/0 025/0 045/0 دختران

96/4 
 025/0 084/0 025/0 پسران

 ميزان تحصيالت 
 045/0 027/0 045/0 دختران

96/4 
 025/0 098/0 025/0 پسران

 رشته تحصيلی
 090/0 028/0 090/0 دختران

29/0 
 042/0 095/0 042/0 پسران

 تعامل با همکاران
 020/0 020/0 020/0 دختران

2/0 
 064/0 096/0 064/0 پسران

مشارکت در فعاليتهای توسعة 

 ای حرفه

 097/0 027/0 097/0 دختران
28/0 

 077/0 092/0 077/0 پسران

 85/7* ارزش مورد انتظار برای معناداری در سطح پنج درصد 

 36/4تظار برای معناداری در سطح يک درصد ** ارزش مورد ان

دهد که برخالف آنچه در مورد تفاوت معناداری رابطه ميان  نشان می 2 شماره نتايج جدول

آموزان دختر و پسر  های مقياس صالحيت معلم و پيشرفت رياضی دانش خرده مقياسها و گويه

پسر آلمانی، تفاوتی معنادار را در  آموزان دختر و محاسبه شده برای دانش Zايرانی ذکر شد، نسبت 

 دهد. های مورد بررسی نشان نمی سطح هيچ يک از خرده مقياسها و گويه

 بحث و نتيجه گيری

آموزان پاية چهارم ايران  ای معلمان و پيشرفت رياضی دانش همبستگی ميان صالحيتهای حرفه

، به نقل از  7009)4ژاو و رايسهای پژوهشهای بتز،  معنادار گزارش شده است. اين يافته با يافته

( که مؤيد وجود همبستگی و همخوانی ميان 7009)9ين و يانگزا( و و7005، 7ژوزوفسکی

آموزان است، مطابقت دارد. ولی بايد توجه  ای معلمان و پيشرفت رياضی دانش صالحيتهای حرفه

                                                           
1. Betts, Zau & Rice 

2. Zuzovsky 

3. Wayne & Youngs 
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شده نشان  ( همبستگی گزارش7r= 003/0داشت که براساس مقدار ضريب تعيين محاسبه شده )

ای معلمان و پيشرفت رياضی  درصد رابطه يا همخوانی ميان صالحيتهای حرفه 3دهندة تنها 

درصد رابطه يا همخوانی ميان متغيرهای ذکر  7آموزان بوده و اين مقدار برای کشور آلمان تنها  دانش

علمان به ای م شده است و با وجود معنادار بودن اين رابطه در هر دو کشور صالحيتهای حرفه

آموزان پاية چهارم باشد. اين  تواند تبيين کننده ای مناسب برای پيشرفت رياضی دانش تنهايی نمی

( 7004)4هاموند، بری و ثورنسون -(، دارلينگ4335هاموند، ) -های دارلينگ يافته با گزارش يافته

تأثير صالحيتهای عدم ( که نشان دهندة تأثير بسيار کم يا 7007)7هاموند، چانگ و فری لو -دارلينگ

آموزان است، مطابقت دارد. همچنين مطالعاتی وجود دارد  ای معلم بر پيشرفت تحصيلی دانش حرفه

تأثيری در اثربخشی آنها ندارد  ای دهد مشارکت معلمان در فعاليتهای توسعة حرفه که نشان می

 (.7002، 9اکوب و لفگرن)ج

شده باشد: از جمله چگونگی اجرا و محتوای تواند به داليل متفاوتی حاصل  اين نتيجه می

ای معلمان با  ای معلمان، جو مدرسه و فراهم بودن زمينه برای تعامل حرفه فعاليتهای توسعة حرفه

يکديگر دربارة آموزش مفاهيم به فراگيران، نوع و زمان آموزشهای معلمان و ارتباط حوزة تدريس 

آموز و خانواده و وجود متغيرهای فراوان ديگر  نشو تحصيالت معلمان، محتوای آموزشی، عوامل دا

آموزان دارند و به عنوان متغيرهای واسطه در اين  که همخوانی بيشتری با پيشرفت رياضی دانش

توان  گيرند. با اين وصف، وجود همبستگی ضعيف ميان متغيرهای مورد مطالعه را می رابطه قرار می

 2ی( نيز دانست. چرا که به اعتقاد رووان، کامبورن و کورنتیها )پيمايش گردآوری داده  ناشی از شيوة

شناسی به دليل  (، با وجود کاربرد فراوان اين روش در پژوهشهای علوم اجتماعی و روان7002)

ارزان بودن آن، درستی به کارگيری اين روش با طوالنی شدن مدت اجرای برنامه و امکان فراموشی 

دهی مجدد ذهنشان در حافظة مبهم خود که  بودن آنها به سازمان از طرف معلمان، و همچنين مجبور

 گيرد. گذارد، مورد ترديد قرار می بر دقت پاسخهای آنان تأثير می

نتايج اين مطالعه نشان داد که با وجود معنادار بودن همخوانی ميان تعداد سالهای تدريس معلم 

مخوانی به طور چشمگيری در آموزان دختر و پسر، ميزان اين ه و پيشرفت رياضی دانش

                                                           
1. Berry & Thorenson 
2. Chung & Frelow 

3. Jacob &Lefgren 

4. Rowan, Camburn & Correnti 
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. اين موضوع نشان دهندة تفاوت جنسيتی در سطح رابطة ميان سالهای آموزان پسر بيشتر است دانش

آموزان  آموزان آنهاست و لذا عملکرد بهتر دانش تدريس معلمان زن و مرد و پيشرفت تحصيلی دانش

کوشی و انگيزة بيشتر و  نند سختتوان به عواملی ما را می( 7005)موليس و ديگران،  دختر ايرانی

 عوامل ديگر غير از سالهای تدريس معلمانشان نسبت داد.

ای معلمان  دهد که تأثير صالحيتهای حرفه های پژوهش در مورد کشور آلمان نيز نشان می يافته

ای نبوده است و عوامل ديگر همخوانی  در پيشرفت رياضی دختران و پسران عامل تعيين کننده

آموزان داشته است. همچنين تأثير اين عامل در پيشرفت رياضی  ا پيشرفت رياضی دانشبيشتری ب

 آموزان دختر و پسر آلمانی تفاوت معناداری با يکديگر نداشته است. دانش

آموزان به منزلة شواهد يادگيری و پيوند يادگيری  تحصيلی دانش لحاظ کردن پيشرفت 

، 7( يا معلم موفق )فنسترماخر و ريچاردسون7008و  4352، 4آموز به معلم اثربخش )برلينر دانش

( يکی از راههای تشخيص کيفيت تدريس است؛ همچنين به دليل دشواريهای سنجش معلمان 7008

شناختی و به ويژه اخالقی آنها که  با توجه به ويژگيهای هنجاری آنها ازقبيل ويژگيهای منطقی، روان

(؛ امروزه تمايل به ارزشيابی 4958)به نقل از فردانش،  فرهنگی وابسته است -به تفاوتهای درون

گويی در   برای پاسخ  آموزان بيشتر مورد تأکيد است و افزايش تقاضا معلمان بر پاية عملکرد دانش

آموزان،  زمينة استانداردهای عملکرد و نيز سياستگذاری براساس شواهد پيشرفت تحصيلی دانش

ای برای سيستم ارزيابی معلمان  ربخشی معلمان شده و به پايهمنجر به سنجشی صحيح و دقيق از اث

 (.7008، 9بدل گشته است )براون

ای معلمان، از جمله ميزان تحصيالت، رشتة  اين در حالی است که متغيرهای صالحيت حرفه

ای )آموزشهای  تحصيلی، دارا بودن مجوز تدريس و مشارکت معلمان در فعاليتهای توسعة حرفه 

کند،  آموزان را تبيين می ، با وجود اينکه سهمی ناچيز از پيشرفت تحصيلی دانشضمن خدمت(

های اين مطالعه  گيرد. لذا، يافته گيريهای عمده و نظام ارتقا و ارزشيابی معلمان قرار می مبنای تصميم

ن و لزوم مرتبط کردن مبانی نياز به بازنگری در تعريف و تعيين شاخصهای کيفيت معلما

با تأثيرشان بر يادگيری و را ای آنها  ی دربارة اثربخشی و کيفيت صالحيتهای حرفهگير تصميم

 دهد. آموزان نشان می پيشرفت تحصيلی دانش

                                                           
1. Berliner 

2. Fenstermacher& Richardson 

3. Braun 
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چاپ اول. تهران: آموزش و پرورش در کشورهای پيشرفتة صنعتی )آلمان و انگليس(، (.  4959) زاده، احمدآقا

 انتشارات نشر روان.

آموز در  اجتماعی و جنسيت و متغيرهای مربوط به دانش –نقش وضعيت اقتصادی (.  4952پهلوان صادق، اعظم )

 . پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربيت معلم.آموزان سوم راهنمايی پيشرفت تحصيلی دانش

ن پاية چهارم آموزا بررسی تحليلی و تطبيقی تأثير دانش افزايی معلم بر پيشرفت رياضی دانش(. 4952جماشيانی، آرزو )

پايان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه عالمه  .7002های تيمز  در دو کشور ايران و آلمان بر اساس داده

 طباطبايی.

 . تهران: انتشارات مدرسه.شکاف آموزشی(. 4959رضا )  سرکار آرانی، محمد رضا و مقدم، علی

برنامه درسی کسب شده در درس رياضی دوره راهنمايی و  بررسی برنامه درسی اجرا شده و(. 4922عصاره، عليرضا )
شناسايی و تبيين عوامل موثر در تبيين پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بر اساس چارچوب سومين مطالعه بين 

 پايان نامه دکتری. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات. المللی علوم و رياضی)تيمز(.

(. روشهای تدريس پيشرفته، 4332/4958و 7008خر، گری؛ ريچاردسون، ويرجينيا و ديگران )فنسترما کار، ديويد؛

 )ترجمه هاشم فردانش(. چاپ اول. تهران: انتشارات کوير.

  های مصوب، اجرا شده و کسب شده در درس علوم پايه بررسی ميزان هماهنگی بين برنامه(. 4950کبيری، مسعود )
 .گزارش پژوهشی: پژوهشکده تعليم و تربيت ،7002سوم راهنمايی بر اساس تيمز 

ای بر  معلمان از لحاظ مفهومی و رويه (. بررسی تأثير تغييرات کتاب درسی رياضی و روش تدريس4952معينی، تريفه )

. پايان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه 7009عملکرد دانش آموزان پايه سوم راهنمايی بر اساس آزمون تيمز 
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 يابي كيفي توصيفي در  راهنماي اجراي ارزشعنوان کتاب:

 (ويراست سوم همراه با اضافات و تغييرات محتوايي)دبستان 

  دكتر محمد حسني تألیف:

 عابد ،تهران: ناشر

 ، اول1931 سال و نوبت چاپ:

 082 تعداد صفحات:

 

 

 مطالب اصلي اين نوشتار در سه بخش به شرح ذيل تنظيم شده است:

يابي تحصيلي به اجمال مورد بحث قرار گرفته است و با تحليل  ش اول، مفهوم ارزشدر بخ

 اند. هاي آن شناسايي و تعريف شده مؤلفهيابي،  جريان ارزش

يابي  در بخش دوم ضمن اشاره به تأثير آگاهي و عمل در عرصة تربيت به بيان چرايي ارزش

يابي، كيفي  يلي و اهداف الگوي ارزشيابي تحص هاي تغيير نظام ارزش كيفي توصيفي )ضرورت

يابي تكويني و  پاياني به ارزشيابي  يابي توصيفي )تغيير تأكيد از ارزش و چيستي ارزش توصيفي(

آوري اطالعات، تغيير ساختار  اي، تنوع ابزار جمع فرايندي، تغيير نظام بازخورد و تغيير مقياس فاصله

 پرداخته شده است. (آموزان رتقا دانشباره ارگيري د كارنامه، تغيير الگوي تصميم

در بخش سوم، بخش پاياني اين كتاب، براي ارائه چگونگي اجراي ارزشيابي كيفي توصيفي در 

 .ه استكالس، عناوين و موضوعات زير مورد بحث قرار گرفت

  پيش نيازهاي تغيير رويكرد ارزشيابي تحصيلي در كالس درس: تغيير طرز تفكر نسبت به

يابي، ايجاد فضاي اخالقي در كالس درس، تغيير شيوة رهبري كالس، آماده سازي  رزشيادگيري و ا

 و توجيه والدين، 

 :گامهاي اجراي ارزشيابي كيفي توصيفي 

 ق آنها هاي تحق انتظارات آموزشي و نشانهگام نخست: شناخت  -

طالعات: آوري ا ، ابزارهاي جمعاطالعات آوري آوري اطالعات )رويكرد جمع : جمعگام دوم-

آزمونهاي عملكردي، تكاليف درسي يا فعاليتهاي يادگيري، آزمونهاي مداد كاغذي، ثبت مشاهدات، 
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گير، سنجش والدين، اصولي براي كاربرد مناسب  و هم سال سنجي، پرسشهاي پي خودسنجي

داري و  ماندهي اطالعات، پوشه كار، چگونگي نگهزآوري اطالعات، نگهداري و سا ابزارهاي جمع

 دهي ثبت مشاهدات( زمانسا

 گام سوم: تحليل و تفسير اطالعات، داوري-

هاي آموزشي، ارتقا و تكرار  گيري )در مديريت يادگيري كالسي، مداخله گام چهارم: تصميم-

 (پايه

جايگاه بازخورد در كالس و الگوي ارزشيابي كيفي توصيفي، انواع )گام پنجم: بازخورد -

 هاي بازخورد، بازخوردهاي پاياني(  يان مديريت بازخوردها، مؤلفهبازخوردها، جايگاه معلم در جر

يابي تحصيلي مصوب شوراي عالي  شايسته ذكر است كه اصول شانزده گانة حاكم بر ارزش

 پيوست آمده است. صورتآموزش و پرورش در پايان كتاب به 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تعليم و تربيت  راهنماي اشتراك فصلنامه

است كه هر سه ماه يك بار از سوي  پژوهشيـ   اي علمي تعليم و تربيت نشريه  فصلنامه

 شود. وزارت آموزش و پرورش منتشر مي پژوهشگاه مطالعات

 بهاي اشتراك 
  ريال و براي مدت  162222بهاي اشتراك فصلنامه در داخل كشور براي مدت يك سال

 ريال است. 902222دو سال 

 پستي  هزينه 
 پژوهشگاه مطالعات آموزش و   ي ارسال نشريه براي مشتركان محترم، برعهده هزينه

 است. پرورش

 اشتراك  نحوه 
 بانك ملي ايران  نزد 0109203221223ساله يا دوساله به حساب  واريز وجه اشتراك يك

پژوهشگاه مطالعات آموزش و  تمركز وجوه درآمد اختصاصي ه نامب بلوار كشاورزشعبه 

 پرورش

 تكميل برگ تقاضاي اشتراك 

  زيرارسال اصل فيش بانكي و برگ تقاضاي اشتراك به نشاني 

 نشاني براي اشتراك 

دفتر  ،5طبقه  ،6پالك  ،، خيابان ايرانشهر شمالي،كوچه خسروزند خان تهران، پل كريم

  88900952دفتر فصلنامه:  و دورنگار تلفن 1580690818تربيت  كد پستي  فصلنامه تعليم و
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Teachers' Professional Competencies and Math Achievement among 

German and Iranian 4
th

 Graders Participating in TIMSS 2007 

 

A. Jamaashiyaani 

A. Aaghaazaadeh, Ph. D. 

B. Mohsenpoor, Ph. D. 

 

Due to the importance of the role that math curriculum plays in academic 

and occupational achievements, factors that impact math achievement are 

of interest to educational psychologists. Among such factors, teachers' 

professional competencies rank high. To assess the relationship between 

these two, a sample of 3429 students and 224 teachers from Iran, and 

4851 students and 235 teachers from Germany who had participated in 

TIMSS 2007 was selected. An instrument was constructed for measuring 

teachers' professional competencies and its internal consistency was 

assessed to be 0.7. Data analyses revealed that in both countries, students 

of teachers with longer teaching experience have higher math 

achievement, with the Iranian sample showing a stronger relationship, just 

as it did in the case of Iranian boys. However, there was no difference 

between the German male and female students in the relationship between 

teachers teaching experience and students math achievement.  

 

Key words: comparative studies, teachers' professional competencies, 

math achievement, TIMSS 



 

Problem-Solving Skills among Iranian 8
th

 Graders Participating in 

TIMSS 2007 

 

A. R. Mirzaakhaani 

V. Farzaad, Ph. D. 

 

Based on TIMSS 2007 data, an instrument has been developed to measure 

problem-solving skills and then used to assess such skills among Iranian 

8
th

 graders participating in the said study. The Iranian participants 

included a sample of 5096 students consisting of 2814 boys and 2282 

girls. Utilizing Item Response Theory and the raw scores obtained on 

TIMSS, a scale with the reliability of 0.8 was developed. The comparison 

of male and female students' scores resulted in no difference between the 

two groups. However, the performance of both groups on science 

questions was better than their scores on problem-solving and these better 

than the ones on mathematics portion of the test. 

 

Key words: scaling, problem solving, competence assessment, TIMSS, 

Item Response Theory 

 



 

Factors Producing Difference in Math Achievement Scores among 

Iranian 4
th

 Grade Boys and Girls Participating in TIMSS 2007 

 

M. Karimzaadeh, Ph. D. 

M. Asghari Jafaraabaadi, Ph. D. 

K. Abolma'aali, Ph. D. 

 

To account for the observed differences in math and science scores 

among male and female Iranian 4
th

 graders participating in TIMSS 2007, 

Rosh scores on math achievement as criterion variable, and scores on 

attitude towards math, self-confidence in math, learning process in math, 

school attachment, school climate, and socio-economic status, as 

predicting variables were used. Furthermore, teacher related factors such 

as teaching experience, level of education, attitudes towards self and 

students were used to construct a multilevel model for predicting 

academic achievement. Results show that the SES not only affects 

attitude towards math, but greatly impacts self-confidence in math, and 

the choice of learning strategies and tools. Both groups are affected 

equally and directly by SES in their learning process and use of tools, 

self-confidence in math and attitude towards math, just as attitude has the 

same direct affect. Among teacher related factors it is teaching experience 

that accounts for some of the variance in achievement among boys. 

 

Key words: math achievement, gender, attitude towards math, school 

attachment, school climate, SES, self confidence in math 

 

 

 

 



 

The Pattern of Performance in Math and Science among Iranian 

Participants of TIMSS 

 

A.R. Kiamanesh, Ph. D.  

M. Mohsenpoor 

 

To identify the pattern by which the Iranian 8
th

 graders' performance in 

math and science has changed over three administrations of TIMSS, 

averages in both areas and for the two groups of male and female 

students, as well as their scores on five other measures (attitudes, self-

concepts, and school climate) were factor analyzed. Results show a 

decline in boys' performance in math while the girls' performance has 

remained steady. In Science both groups show a gain but the gain by girls 

exceeds that of the boys. Attitude and self-concept in math scores for both 

groups have remained almost unchanged but the girls show an increase in 

the same scores on science. School climate for girls has also changed for 

the better with the boys schools trailing. The attitudinal scores are 

indicative of no gender effect. However, the school factors may account 

for the observed differences. 

 

Key words: math and science performance, gender, attitude, self-concept, 

school climate 

 

 

 

 



 

Student Factors Impacting Science Achievement: A Multi-Level 

Structural Model 

 

M. Kabiri 

 

Identification of factors impacting academic achievement is common 

among TIMSS based studies. From among such factors Scio-Economic 

Status (SES), valuing Science, school psychological climate, and 

extracurricular activities, as elements of causal model were examined 

utilizing TIMSS 2007 data on 8
th

 graders. Data analyses revealed that all 

four factors have a two level structure. Valuing Science, at both student 

and school levels, has the most effect on science achievement. The SES 

and Climate factors impact science valuing, according to this model. 

School psychological climate is second in terms of impact on 

achievement. Results show the significance of attitude, motivation, self-

concept, and tendency towards further schooling in improving academic 

achievement. 

 

Key words: science achievement, multi-level structural models, valuing, 

SES, school climate, extracurricular activities 

 



 

Successful Schools and Factors Impacting Educational Processes: 

Case Study Based on PIRLS 2006 and TIMSS 2007 Data 

 

M. Mahdavi Hezaaveh 

S. Aghdasi 

M. Safarkhaani 

 

To identify factors impacting educational processes positively, from 

among schools participating in PIRLS 2006 and TIMSS 2007 five schools 

were selected based on the mean scores obtained. Four schools were 

deemed successful while one was categorized as un-successful. 

Classroom and documentation observations, as well as interviews, 

revealed that in successful schools teachers help students to be actively 

engaged in the learning processes using discussion method of teaching 

and emphasizing questioning and answering, although questions were at 

low cognitive levels, and not challenging at times. The teacher role in 

successful schools was multidimensional and varied from that of a guide 

to those of an administrator or conveyor. In unsuccessful schools, on the 

other hand, teachers had only one role, and that was the role of a 

transferor while students were mostly inactive. Results indicate that 

teachers' attitude and expectations, as well as their academic and 

professional experiences, impact the quality of educational processes. 

 

Key words: educational processes, TIMSS, PIRLS, case study 

 



 

Characteristics of High and Low Performing Schools on PIRLS 2006 

 

A. Karimi, Ph. D. 

 

Factors distinguishing high from low performing schools on PIRLS are 

extracted from the information gathered in PIRLS through the use of 

school and teacher questionnaires. High performing schools (59) were 

those that scored 1.5 standard deviations above the mean, while low 

performing schools (19) were those exactly the opposite. Use of logistic 

regression revealed two factors as prominent: teacher experience and 

classroom population. Teacher experience refers to his/her professional 

competencies while classroom population refers to both the quality and 

quantity of students comprising a group. It can be concluded that 

strategies for the recruitment and maintenance of competent teachers, as 

well as approaches to group compositions in the classroom, especially in 

the elementary schools that play a fundamental role in reading 

achievement, need to be employed. 
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