سنجشتشخيصيصالحيتهاي
سواد رياضي
مريم محسنپور
**
زهرا گويا
***
محسن شكوهييكتا
****
عليرضا كيامنش
*****
عباس بازرگان
*

چكيده:

[]1

شناختی تش�خیصی ،بهمنظور تلفیق نظریههای شناختی با نظريههاي
س�نجش
در دهة اخیر ،رویکرد
ِ
ِ
ش�ناختی دانشآموزان ،برخالف روشهای مرس�وم اندازهگیری
یادگی�ری و ارائة نیمرخی از صالحیتهای
ِ
آموزش�ی ،مانند نظریة کالس�یک و نظریة سؤال پاس�خ ،جایگاه ویژهای پیدا کرده است .با عنایت به چنین
دیدگاهی ،پژوهشي با عنوان «آزمون تشخیصی صالحیتهای شناختی سواد ریاضی» حاوی بیست سؤال،
بر مبنای مدل ش�ناختی مطالعه پیزا ( )2012و متش�کل از صالحیتهای شناختی ارتباطات و استفاده از زبان
و عملیات نمادین ،رس�می و فنی؛ ریاضیوار کردن و بازنمایی؛ اس�تدالل و بحث و طراحی راهبرد برای حل
مس�ائل ،طراح�ی گردید .مقالة حاضر نتایج اجرای این آزمون را تبیین میکن�د .جامعة آماری این پژوهش،
دانشآموزان پایة دهم (دوم دبيرس�تان) ش�هر تهران در س�ال تحصیلی  1392-93در س�ه رشتة ریاضی
فیزیک ،علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی بود .با استفاده از رویکرد نمونهگیری احتمال متناسب با حجم،
نمونهاي  688نفری انتخاب شد و آزمون برای این نمونه اجرا گردید .پاسخهای سؤالها با استفاده از مدل
دینا و بهکارگیری نرمافزار آر تحلیل ش�ده و ظرفیت تش�خیصی آزمون در س�طح هر س�ؤال و نحوة ایجاد
نیمرخ صالحیت شناختی دانشآموزان ارائه شده است .نتایج این مطالعه نشان داد که با طراحی یک آزمون
تشخیصی بر مبنای صالحیتهای شناختی میتوان نیمرخ صالحیتی دانشآموزان را با استفاده از مدل دینا
شناسایی کرد.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله92/7/30 :

سنجش شناختی تشخیصی ،مدل دینا ،مطالعه پیزا ،سواد ریاضی ،مدلسازی.
 ïتاريخ شروع بررسي92/10/21 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله93/2/16 :

٭ دانشجوی دکتری سنجش آموزش ،دانشگاه تهرانmohsenpor@ut.ac.ir ..................................................................................................................

٭٭ استاد دانشگاه شهیدبهشتی
٭٭٭ دانشیار دانشگاه تهران
٭٭٭٭.استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران
٭٭٭٭٭.استاد دانشگاه تهران
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مقدمه و بیان مسئله

به استناد آخرین ویرایش سند برنامة درسي ملی ،توانمندسازی دانشآموزان در بهکارگیری ریاضی
در حل مس��ائل روزمره و امور انتزاعی ،یکی از اهداف اساس��ی آموزش ریاضی در نظام آموزشی ایران
اس��ت .به این معنا ،دانشآم��وزان باید با فرایندهای ریاضی نظیر حلمس��ئله و بهکارگیری راهبردهای
حلمس��ئله و مدلسازی (مسائل واقعی و پدیدهها) آشنا ش��ده و در آنها مهارت یابند (دبیرخانة طرح
تولید برنامة درس��ی ملی ،1390،ص .)92 .در سطح بینالمللی نیز ،یکی از اهداف مهم آموزش ریاضی
در سطوح مختلف آموزشی ،رشد و توسعة صالحیت مدلسازی ریاضی 1دانشآموزان است (جنسن،2
ِ
س��ازی ریاضی« ،توانایی شناس��ایی
2007؛ نی��س ،بلوم و گالبرایت .)2007 ،3منظور از صالحیت مدل
سؤالها ،متغیرها ،روابط و مفروضههای 4مرتبط در یک موقعیت واقعی ،ترجمة آنها در دنیای ریاضی
و تفس��یر و تأیید راهحل بهدس��تآمده از نتایج مسئلة ریاضی در ارتباط با موقعیت دنیای واقعی است»
(نیس ،بلوم و گالبرایت ،2007 ،ص.)12 .
هنگامیکه دانشآموزان درگیر مدلس��ازی ریاضی میشوند ،عمدت ًا نیاز به استفاده از مجموعهای
صالحیتهای شناختی 5دارند که نیس ( )2003در پروژهای با عنوان صالحیتها و یادگیری ریاضی،
آنها را معرفي کرده اس��ت (نیس .)2010 ،به عبارت دیگر ،برای اینکه فردی بهطور موفقیتآمیز در
طیفی از موقعیتهای حلمسئله ( فرا ریاضی یا درون ریاضی) ،درگیر فرایند مدلسازی شود ،ممکن
اس��ت نیازمند بهکارگیری همه یا برخی از صالحیتهای ش��ناختی باشد (ترنر ،دوسی ،بالم و نیس،6
 .)2012با این تعبیرها ،ایجاد صالحیتهای شناختی مدلسازی در دانشآموزان ،بهمنظور حل مسائل
زندگی واقعی ،ضروری است و زمانی میتوان از کسب آنها اطمینان حاصل کرد که آزمونی بهمنظور
سنجش صالحیتهای شناختی ریاضی دانشآموزان در اختیار باشد.
امروزه ،اس��تفادهاز آزمونهای شناختی تشخیصی 7جهت س��نجش تواناییهای آزمونشوندگان
بیش��تر مورد توجه است ،زیرا اطالعات بهدس��تآمده از این نوع آزمونها ،بهطور معناداری میتواند
به وسیلة نفعبران 8آموزشی ،تفسیرشود (راپ ،تمپلین و هنسون .)2010 ،9نکتة دیگری که الزم است
به آن اش��اره ش��ود ،این اس��ت که تهیه و تدوین ارزشیابیهای آموزش��ی بر مبنای سنجش شناختی
تش��خیصی ،مزایای زیادی دارد که ش��اید بتوان گفت مهمترین آنها ،پیوند دادن نظریههای شناختی
و یادگیری با آموزش باش��د ،زیرا نتایج این نوع سنجش ،گزارشی از نیمرخشناختی دانشآموزان در
زمینة تکلیفهای درس��ی فراهم میآورد که بتوان با طراحیهای مناس��ب ،نقاط ضعف شناساییشدة
دانشآموزان را برطرف نمود (گیرل ،وانگ و ژو.)2008 ،10
یکی از مطالعات بینالمللی که بر رویکرد مدلسازی و صالحیتهای شناختی تأکید داشته ،برنامة
ش بینالمللی دانشآموزان (پیزا) 11است .این مطالعه ،با هدف ارزیابی بازدههای نظامهای آموزشی
سنج 
برحس��ب پیش��رفت دانشآموزان در یک چارچوب بینالمللی متداول در س��ه حوزة سواد ریاضی،12
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خواندن و علوم ایجاد ش��ده است (سازمان همکاری و توسعة اقتصادی .)2000 ،در مطالعات پیزا و در
بخش سواد ریاضی ،فرایند مدلسازی از مطالعة  2003تاکنون ،یک فرایند بنیادی در چارچوب مطالعة
س��واد ریاضی محسوب شده است .در چارچوب مطالعة پیزا ( ،)2012در واقع تعریف سواد ریاضی با
مفهوم مدلس��ازی ریاضی بهطور ویژه تلفیق ش��ده است و دربرگیرندة «توانایی فرد در صورتبندی،13
بهکارگیری 14و تفس��یر 15ریاضی در طیفی از زمینههای مختلف» اس��ت .با ای��ن تعبیر ،فراین د زیربنایی
س��نجش سواد ریاضی ،مدلسازی اس��ت که با یک مس��ئله در موقعیت دنیای واقعی ،شروع میشود.
سپس مسئله از دنیای واقعی به زبان ریاضی صورتبندی 16میگردد .در گام بعدی ،مسئلة ریاضی حل
میشود و جواب آن ،به زبان دنیای واقعی ترجمه و تفسیر میشود (استیسی .)2012 ،17یک دهه تجربه
در تدوین س��ؤالهای پیزا و تحلیل روشهای پاس��خگویی دانشآموزان به سؤالها ،نشان داده است که
مجموعه صالحیتهای ش��ناختی ریاضی برگرفته از پژوهشهاي نیس و همکاران دانمارکی او (نیس،
2003؛ نیس و جنسن2002،؛ نیس و هوگارد ،)2011، 18حامی ایجاد سواد ریاضی در دانشآموزان است
(سازمان همکاری و توسع ة اقتصادی.)2013 ،
ایران تاکنون در مطالعة بینالمللی پیزا ش��رکت نکرده اس��ت تا چگونگ��ی عملکرد دانشآموزان
ایرانی در حل مس��ائل دنیای واقعی یعنی س��واد ریاضی آنها ،تبیین ش��ود .همچنين ،بررس��ی پیشینة
پژوهشها در ایران نش��ان میدهد که تاکنون ،پژوهش��ی برای تدوین یک آزمون شناختی تشخیصی،
بهمنظور سنجش صالحیتهای شناختی سواد ریاضی دانشآموزان ایرانی انجام نگرفت ه است .بنابراین،
طراحی يك آزمون بهمنظور سنجش صالحیتهای شناختی سواد ریاضی دانشآموزان ایرانی در پایان
دورة آموزش عمومی بر مبنای مطالعات پیزا ،میتواند گامی مؤثر در شناس��ایی ضعفها و قوتهاي
صالحیتهای ش��ناختی ضروری برای ایجاد سواد ریاضی در دانشآموزان ایرانی و حرکت در جهت
ارتقای کیفیت س��واد ریاضی باش��د .براین اساس ،این مقاله که بخش��ی از یک مطالعة وسیعتر است،
ظرفیت تشخیصی آزمون سنجش صالحیتهای شناختی سواد ریاضی دانشآموزان ایرانی را در ابتدای
پایة دهم بررسی میکند.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

ضرورت انجام پژوهش

بهطورکلی ،رویکرد س��نجش ش��ناختی تش��خیصی ،با هدف ارتقای س��نجش برای یادگیری و
ِ
س��نجش بازدههای یادگیری 20از طری��ق فراهم کردن اطالعات مورد
فراین��د یادگیری ،19در مقابله با
نی��از برای اص�لاح آموزش و یادگیری در کالس درس ،بهوس��یلة معلم اس��ت (جان��گ.)2008 ،21
بهط��ور کلی ،سنجش��ی که ب��ه معلم اج��ازه میدهد كه درک کن��د چگونه یک دانشآم��وز تکلیفی
را انجام میدهد ،س��ودمندتر از داش��تن نمرهای اس��ت که صرف ًا نمایش��گر پاس��خهای درس��ت و
نادرس��ت دانشآموز باش��د .معلم با اطالع از اش��تباهات مفهومی دانشآموز ،بهتر میتواند برنامهای
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آموزش��ی طراحی کند که نه تنها به محتوای ریاضی ،بلکه همزمان به بررس��ی تواناییهای ِش��ناختی
دانشآموز توجه داش��ته باش��د (اش��من و کانوی .)1384 ،22در نتیجه ،با اندازهگیری صالحیتهای
ش��ناختی بر مبنای س��نجش ش��ناختی تش��خیصی ،ضعفها و قوتهاي آزمونش��وندگان شناسایی
میش��ود و س��رانجام ،میتوان درب��ارة صالحیتهای حل مس��ئلة آنها ،اس��تنباطهای تش��خیصی
نمود.

برنامةبینالمللی سنجشدانشآموزان (پیزا)

برنام��ةبینالمللی س��نجشدانشآموزان (پیزا) ،ب��ر کاربرد ریاضی در زندگی واقع��ی تأکید دارد.
پیزا بهعنوان یکی از پژوهشهای پیمایش��یِ «سازمان همکاری و توس��عة اقتصادی» ،بهطور ویژه برای
دانشآموزان  15ساله در سه حوزة سواد ریاضی ،خواندن و علوم ،از سال  2000آغاز شده و هر سه سال
یکبار ،برگزار میش��ود .23بهطور کلی ،آزمونهای پیزا طوری طراحی میشوند تا معیارهایی ارائه دهند
که بتوان معلوم کرد دانشآموزان تا چه حد میتوانند با بهکارگیری آنچه در مدرس��ه آموختهاند ،به حل
مسائل واقعی و چالشهایی که احتماالً در زندگی روزمره تجربه میکنند ،بپردازند (سازمان همکاری و
توسعة اقتصادی.)2009 ،
ِ
مرتبط زیر است:
در مطالعة پیزا ( ،)2012سواد ریاضی دارای جنبههای از درون
        فرایندهای ریاضی 24آن چیزی را توصيف ميكند که فرد برای مرتبط کردن زمینة مسئله با ریاضی
انجام میدهد تا مسئله را حل کند.
    صالحیتهای شناختی 25نيز زیربنای فرایندهاي رياضي را توصیف میکند.
           دانش محتوای 26ریاضی برای پاسخ به سؤالهای آزمون استفاده ميشود.
        زمینه 27که سؤالهای آزمون در آن قرار گرفته است.

  
 .1فرایندهای ریاضی
ِ
فرایندهای ریاضی در پیزا ،ش��امل سه بُعد صورتبندی موقعیتها بهصورت ریاضی؛ بهکارگیری
مفاهی��م ،حقای��ق ،رویهها و اس��تداللهای ریاضی؛ و تفس��یرکردن ،کاربرد و ارزیاب��ی نتایج ریاضی
اس��ت .منظ��ور از صورتبندی این اس��ت که دانشآم��وزان ،بتوانند محتوا و س��اختار ریاضی مورد
نیاز برای حل مس��ائل زمینهمدار را تش��خیص دهند؛ سپس ،قادر باش��ند مفاهیم ،حقایق و رویههای
ریاضی را برای حل مس��ائلی که به ش��کل ریاضی صورتبندی ش��دهاند ،بهکار گیرند .باالخره ،بُعد
تفس��یرکردن ،بر توانایی دانشآموزان برای بررس��ی راهحلها و نتایج ریاضی و تفسیر کردن آنها در
زمینه مسائل زندگی واقعی ،تمرکز دارد .این کار ،شامل ترجمه کردن راهحلها یا استداللهای ریاضی
به دنیای واقعی و میزان تطابق آنها در دنیای واقعی اس��ت (س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی،
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 2013الف).
 .2صالحیتهای شناختی
28
در چارچوب مطالعة پیزا ( ،)2003نیس ،توانمندیها را به عنوان صالحیتها معرفی کرده اس��ت
و این صالحیتها عبارتاند از ارتباطات ،29مدلسازی ،30بازنمایی ،31تفکر و استدالل ،32بحث ،33طرح
36
و حلمس��ئله ،34اس��تفاده از زبان و عملیات نمادین ،رسمی و فنی 35و استفاده از ابزار و وسایل کمکی
(س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی ،2003 ،ص��ص.)41-40 .در چارچوب مطالع��ة پیزا (،)2012
صالحیتهای استدالل و بحث در هم ادغام شدهاند .در این چارچوب صالحیتها با نامهای ارتباطات،
ریاضیوار 37کردن ،بازنمایی ،اس��تدالل و بحث ،38طراحی راهبرد برای حل مسائل ،39استفاده از زبان و
عملیات نمادین ،رس��می و فنی و اس��تفاده از ابزار و وسایل ریاضی 40معرفی شدهاند (استیسی.)2012 ،
منظور از ارتباطات ،رمزگش��ایی و تفسیر اجزای سؤال ،بهمنظور معنا بخشیدن به اطالعات فراهم شده
اس��ت .عالوه بر این ،ریاضیوار کردن ،ش��امل تبدیل یک مسئلة تعریفش��ده در دنیای واقعی به زبان
ریاضی ،یا تفس��یر یک راهحل ریاضی یا یک مدل ریاضی در ارتباط با مس��ئلة اصلی اس��ت .همچنين،
صالحی��ت بازنمایی دربرگیرندة طراحی و ترجمه ،بهکاربردن انواعی از نمایشهای مختلف برای درک
یک موقعیت است .بهعالوه ،استدالل صالحیتی است که کمک میکند تا اجزای گوناگون مسئله کشف
و به هم ،مرتبط شوند تا بتوان براساس آنها ،یک حدسیه را وارسی نمود و به استنباط درست برای یک
مسئله رسید .همچنين ،طراحی راهبرد برای حل مسائل ،توانایی طراحی راهبردهای متنوعی برای حل
مس��ئلههای ریاضی است و متشکل از راهبردهایی اس��ت که شخص را قادر میسازد تا ماهیت مسائل
را تش��خیص داده ،صورتبندی نموده و حل کند .افزون بر اینها ،اس��تفاده از زبان و عملیات نمادین،
رس��می و فنی ،درک کردن ،دس��تورزی کردن و استفاده از عبارات نمادین در یک زمینه ریاضی مانند
عبارتهای حس��ابی و جبری و بهکارگیری قواعد ریاضی اس��ت .صالحیت اس��تفاده از ابزار و وسایل
ریاضی ش��امل شناخت و توانایی بهکارگیری ابزارهای ریاضیات مانند ابزار اندازهگیری ،ماشین حساب
هس��تند (س��ازمان همکاری و توس��عة اقتصادی .)2013 ،همچنین بنا بر یافتههای ترنر ،)2012( 41ترنر
و آدامز )2012( 42و ترنر و همکاران ( )2013ش��ش صالحیت ش��ناختی ارتباطات ،ریاضیوار کردن،
بازنمایی ،استدالل و بحث ،طراحی راهبرد برای حل مسائل ،استفاده از زبان و عملیات نمادین ،رسمی
و فنی در هر یک از س��ه مرحله فرایندهای ریاضی بهکار گرفته میش��وند و با افزایش س��طح س��واد
ریاضی ش��خص ،میزان بهکارگیری صالحیتهای شناختی توس��ط وی افزایش مییابد .یعنی افزایش
سطح صالحیتهای شناختی ،با سطح دشواری سؤالها مرتبط است.
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 .3دانش محتوایی ریاضی
تغیی��ر و روابط ،43فضا و ش��کل  ،کمی��ت و عدم قطعیت  ،چهار حیط��ة محتوایی برای تدوین
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سؤالهای ریاضی پیزا هستند .منظور از تغییر و روابط ،درک تغییرات بنیادین و تشخیص زمان رخدادن
آنها اس��ت تا ش��خص بتواند بهطور مناس��ب ،از مدلهای ریاضی برای توصیف و پیشبینی متغیرها،
استفاده کند .همچنين ،فضا و شکل به طیفی از فعالیتها مانند درک منظرهها ،خواندن نقشهها ،شکلهای
در حال تغییر ،تفسیر نماهای سه بعدی از زاویههای مختلف و ساختن بازنمایی اشکال ،اطالق میشود.
ِ
س��ازی ویژگیهای اش��یا ،روابط و موقعیتها در دنیای واقعی است .عالوه
بهعالوه ،کمیت مانند ک ّمی
بر اینها ،درک عدد ،بازنماییهای چندگانة اعداد ،محاس��بات ذهنی و تخمین و ارزش��یابی هم در این
حیطه قرار میگیرند .باالخره عدم قطعیت ،به تشخیص جایگاه تغییر در فرایندها اطالق میشود (سازمان
همکاری و توسعة اقتصادی 2013 ،الف).
 .4زمینه
زمینه ،جنبهای از دنیای واقعی فرد اس��ت که مس��ئلهها ،در آن واقع میش��وند .انتخاب راهبردها و
بازنماییهای مناسب ،اغلب بستگی به زمینهای دارند که مسئله از آن نشأت گرفته است .در مطالعه پیزا
( ،)2012چهار زمینة ش��خصی ،ش��غلی ،اجتماعی و علمی ،مورد نظر است .مسائل طبقهبندی شده در
زمینة شخصی ،بر فعالیتهای شخصی ،خانوادگی یا گروه همساالن متمرکز است .همچنين ،مسئلههای
زمینة شغلی ،عمدت ًا مرتبط با بازار کار و اشتغال هستند .زمینة اجتماعی مسائلی را در بر میگیرد که بر
وجوه مختلف جامعهای که فرد در آن زندگی میکند -بومی ،ملی یا جهانی -متمرکزند .بهعالوه ،مسائلِ
داراي زمینة علمی با کاربردهای ریاضی در دنیای واقعی مسائل و موضوعات مرتبط با علوم و فناوری
مرتبطاند (سازمان همکاری و توسعة اقتصادی 2013 ،الف).
47

سنجش شناختی تشخیصی

در چند دهة اخیر؛ با توجه به نتایج مطالعات انجامش��ده توس��ط محققان آموزش��ی و روانشناسان
بهویژه در حوزة علوم ش��ناختي ،یکی از رویکردهای پیش��نهادی و قابلدفاع در فعالیتهای آموزشی،
رویکرد شناختی بوده است (غالم آزاد 1391 ،به نقل از کلمنتس و سامارا .)2009 ،موضوع روانشناسی
شناختی ،48فعالیتهای ذهنی یا فکری انسان است .به عبارت دیگر ،موضوع این علم ،فرایندهایی است
که از طریق آنها ،انواع اطالعات ورودی به مغز ،دچار دگرگونی ،کاس��تی ،افزایش يا بس��ط و ذخیره
و بازیابی میش��وند و مورد اس��تفاده قرارمیگیرند .این فرایندها شامل ادراک ،بازشناسی الگو ،حافظه،
یادگیری وزبان و فرایندهای دیگری هس��تند که همیش��ه مورد توجه پژوهش��گران بودهاند .کنشهای
عالیتر شناختی مانند حلمسئله و تصمیمگیری که خود متکی بر کنشهای سادهترند ،در این علم مورد
تحلیل قرارمیگیرند (خرازی و دولتی.)1388 ،
از جمله ابعاد مهم فعالیتهای آموزش��ی ،اندازهگیری آموزش��ی اس��ت .نق��ش مهمی که نظرية
12
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ش��ناختی میتواند در اندازهگیریهای آموزش��ی داشته باشد ،برای بس��یاری از متخصصان آموزشی
آش��کار گردیده اس��ت (لیتون ،49گیرل و هونکا .)2004 ،50بهعنوان نمونه ،اس��نو و لومن)1989( 51
در راس��تای کمک به بهبود س��نجش و اندازهگیری آموزشی با استفاده از روانشناسی شناختی ،گامی
بزرگ برداش��ته و در فصل هفتم کتاب اندازهگیری آموزش��ی لین ( ،)1989به داللتهای روانشناسی
ش��ناختی برای اندازهگیری آموزش��ی پرداختهاند .از نظر این دو نویس��نده ،پژوهشهاي روانسنجی،
مدلهای اندازهگیری روانسنجی آموزشی 52قدرتمند متنوعی مانند نظریة کالسیک آزمون ،مدل راش
و نظریهسؤال پاسخ برای اندازهگیریهای آموزشی ایجاد کرده است که با وجود تفاوت مفروضههای
آنه��ا ،همگ��ی به دنبال برآورد جایگاه ف��رد در یک متغیر مکنون 53زیربنایی هس��تند ،با اینحال ،از
دیدگاه روانشناس��ی شناختی ،اسنو و لومن ( )1989س��ه محدودیت مهمي که مدلهای اندازهگیری
روانسنجی آموزش��ی در اندازهگیری آموزشی دارند ،را مطرح میکنند که عبارتاند از لحاظ نکردن
توجیهات روانشناسی زیربنایی در سطح عملکرد یک سؤال ،در نظر گرفتن مفروضات ساده در زمینة
روانشناس��ی س��ؤالها و ضمنی شدن یا حذف شدن فرایندهای روانشناسی آزمون .بهعنوان مثال در
زمینة محدودیت اول ،توجیه اولیهای در اس��تفاده از مدل س��ه پارامتری لجستیک برای تحلیل دادهها
وجود ندارد .به عبارت دیگر ،این مدل باید براس��اس نتایجی که از تحلیل دادهها بهدس��ت میدهد،
توجیه ش��ود نه براساس معقول بودن روانش��ناختیاش .در خصوص محدودیت دوم ،هر دو نظریة
کالس��یک آزمون و تعمیمپذیری ،مفروضه ناهمبس��ته بودن خطاها را میپذیرند ،با اینحال در مورد
تکلیفهای ش��ناختی ،آزمونش��وندگان اغلب در حین آزمون نسبت به موفقیت یا شکست در مورد
س��ؤال قبلی ،عکسالعمل نشان میدهند و احتماالً بهگونهای عمل میکنند تا مفروضههای استقالل را
زیر پا بگذارند .همچنين ،محدودیت س��وم به مس��ائل اعتبار سازه مرتبط است .مدلهای اندازهگیری
روانس��نجی آموزشیِ سنتی ،بهطور صریح تبیینهای اساس��ی را از عملکردهایی که آنها مدلسازی
ِ
ضرورت تبیینی معتبر ،از نمرههای آزمون به عنوان یک اس��تاندارد
میکنن��د ،لحاظ نمیکنند ،اگرچه
54
برای اندازهگیريهای آموزش��ی و روانشناختی پذیرفته ش��ده ،عمل اعتباریابی آزمون ،عمدت ًا تأیید
بیرونی از تفسیر آزمون است و به ندرت به درون آزمون نفوذ پیدا میکند.
از نظ��ر لیت��ون وگیرل ( ،)2007ایدههای بیان ش��ده بهوس��یلةاس��نو و لومن (،)1989بس��یاری از
پژوهش��گران آموزش��ی را به بررسی بالقوة یک شاخة نس��بت ًا جدید از روانشناسی یعنی «روانشناسی
ش��ناختی» در غنیساختن آزمونهای ش��ناختی ترغیب کرد .لذا ،از س��ال  ،1989مقاالت و کتابهای
متنوعی در زمینة س��نجش شناختی تشخیصی نوشته شد که از آن بین ،میتوان به فردریکسون ،گلیزر،
ُ
لسگلد و شافتو)1990( ،55؛ نیکولز)1994( ،56؛ نیکولز ،چیپمن و برنان )1995( ،57اشاره نمود .بهطور
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کلی ،هدف از طراحی س��نجش شناختی تشخیصی ،اندازهگیری ساختار دانش و مهارتهای پردازشی
آزمونش��وندگان بهمنظور فراهم آوردن اطالعاتی در زمینة نقاط قوت و ضعف ش��ناختی آنهاس��ت.
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ساختار دانش شامل اطالعات رویهای و حقایقی هستند ،درحالیکه صالحیتهای پردازشی دربرگیرندة
تحوالت و راهبردهای مورد نیاز برای دس��تورزی با این اطالعاتاند (لهمن ،2000،به نقل ازلیتون و
گیرل.)2007 ،
 .1مدلهای آماری سنجش شناختيتشخیصی
ب��رای تحلیل دادههاي آزمونش��وندگان در س��نجش ش��ناختي تش��خیصی ،از مدلهای آماری
روانس��نجی استفاده میشود که به طبقهبندی پاسخهای آزمونش��وندگان براساس متغیرهای مکنون
چندگانه میپردازد که معموالً ،مدلهای طبقهبندی تش��خیصی 58نامیده میش��وند .در هر یک از این
مدلها ،عملکرد هر آزمونش��ونده ،برحس��ب احتمال تسلط وی بر هر یک از صالحیتها یا احتمال
تعلق به یک کالس مکنون تعیین میشود (راپ ،تمپلین و هنسون.)2010 ،
در مدلهای آماری س��نجش شناختی تش��خیصی ،صالحیتهای ش��ناختی در قالب نیمرخهای
صالحیتی س��ؤالها ،نمایش داده میش��وند .منظور از نیمرخ صالحیتی در هر سؤال ،الگویی ترکیبی
از مقادیر ویژه برای صالحیتهاس��ت .بنابراین نیمرخ صالحیتی در هر سؤال ،نمایانگر نیاز به تسلط
بر هر صالحیت اس��ت.گفتنی است ،نیمرخ صالحیت برای مجموعه سؤالها در یک ماتریس ،به نام
ماتریس کیو ،60نمایش داده میش��ود .بنابراین ماتریس کیو ،نشاندهندة ساختار بارگیری در مدلهای
ش��ناختی است .هر س��طر این ماتریس ،یک فرضیه درباره صالحیتهای مورد نیاز برای کسب پاسخ
درس��ت به یک س��ؤال اس��ت و دارای مرتبه  n × kاس��ت که در آن  ،nتعداد س��ؤالها و  ،kتعداد
صالحیتهای مورد نیاز برای سؤالهاس��ت .تمام درایههای این ماتریس ،اعداد صفر و یک هس��تند.
برای یک دارایة خاص ماتریس Qدر س��طر nام و س��تون kام ،عدد  1نشانگر آن است که سؤال nام
خصیصه یا صالحیت kام را اندازه میگیرد و عدد صفر نشان میدهد که سؤال ،صالحیت مورد نظر
را اندازه نمیگیرد (همان).
 .1-1ویژگیهای مدلهای شناختی تشخیصی
از ویژگیهای مهم مدلهای س��نجش ش��ناختي تش��خیصی ،چگونگی تعامل متغیرهای مکنون با
یکدیگر ،برای تولید پاس��خ قابلمش��اهده اس��ت .نوع تعامل متغیرهای مکنون با هم ،مدلها را به دو
دستهبندی مدلهای جبرانی 61و مدلهای غیرجبرانی تقسیم کرده است .در مدلهای جبرانی ،نقص در
یک صالحیت از طریق قوت در صالحیت دیگر جبران میش��ود ،در حالیکه در مدلهای غیرجبرانی
الزم است تا همه صالحیتها وجود داشته باشند تا بتوان به سؤال پاسخ درست داد (راپ و همكاران،
پاسخ درست مسئله ، 3 3 ،شخص باید بداند که چگونه
 .)2010بهعنوان مثال ،برای بهدس��ت آوردن
ِ
4 8
مخرج مشترک بگيرد و سپس صورت کسرها را از هم کم کند .در دیدگاه غیرجبرانی ،اگر شخص فاقد
تسلط به هر یک از این صالحیتها باشد ،صرفنظر از هر صالحیت دیگری که داشته باشد ،با احتمال
زیاد نمیتواند پاسخ درست سؤال را بهدست آورد (تمپلین.)2006 ،
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همچنين ،یک خصوصیت مهم مدلهای ش��ناختی تشخیصی ،ماهیت چند بعدی بودن آنها است.
بهدلیل اینکه این مدلها مبتنی بر متغیرهای مکنون چندگانه بهمنظور طبقهبندی پاس��خدهندگان هستند،
بر حس��ب تعریف ،مدلهای چندبعدی نیز نامیده میشوند .ویژگی دیگر مدلهای شناختی تشخیصی،
تأییدی بودن آنها از دو دیدگاه است؛ یکي دیدگاه اساسی از کاربرد و ديگري دیدگاه آماری از ساختار
م��دل .از دیدگاه کاربردی ،چون مدلها برای تأیید یا رد کردن یک فرضیة ویژه دربارة روابط بین اینکه
چگونه پاس��خدهندگان نسبت به س��ؤال عکسالعمل نش��ان میدهند و ویژگیهای ذهنی زیربنایی .از
دیدگاه آماری ،مدلها تأییدی هس��تند زیرا در آنها ساختار بارگیری از قبل در قالب ماتریس  Qتعیین
میشود ،بنابراین تعیین ساختار ماتریس کیو ،این نوع مدلها را به مدلهای تحلیل عاملی تأییدی شبیه
ساخته است (راپ و همكاران.)2010 ،
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 .2سنجش شناختی تشخیصی در ریاضی
دو رویکرد در طراحی مدلهای س��نجش شناختی تشخیصی وجود دارد که عبارتاند از استفاده
از یک رویکرد اس��تقرایی 62بهمنظور س��اخت یک مجموعه سؤال تشخیصی برای استنباط فرایندهای
صالحیتی و ساختار دانش مورد نظر و استفاده از یک رویکرد مهندسی معکوس 63بهمنظور استخراج
فرایندهای ش��ناختی و صالحیتها از آزمونهای موجود ،به قصد کسب اطالعات غنیتر ،در مقایسه
با آنچه که مقیاسپردازی تک بعدی بهدست میدهد( 64جانگ .)2008 ،تاکنون در بیشتر پژوهشهاي
انجامشده در حوزة سنجش شناختی تشخیصی و در زمینة ریاضی ،از رویکرد مهندسی معکوس برای
آزمونهایی که اساس�� ًا با هدف ش��ناختی تشخیصی طراحی نشدهاند،استفاده شده است (گیرل ،ونگ
و ژو2008 ،؛ لی ،پارک و تایالن2011 ،65؛ باس��وکو ،اگرتمن و قلجاوغلو2013 ،66؛ مینایی )1391 ،و
پژوهشهاي کمتری در زمینة طراحی آزمونهای شناختی تشخیصی با زمین ة ریاضی صورت گرفته است
(گیرل ،آلویز و ماجیو2010،؛ روبرتز و گیرل 2011، 67و بردشاو ،ایساک ،تمپلین و جاکوبسون.)2013 ،68
در یک مطالعة ش��ناختی تش��خیصی ،گیرل ،ونگ و ژو ( )2008با اس��تفاده از رویکرد مهندس��ی
معک��وس و بهکارگی��ری روش سلس��لهمراتبی خصیصه 69بهعنوان یکی از مدلهای آماری س��نجش
ش��ناختی تش��خیصی ،به بررس��ی س��ؤالهای جبر در آزمون اس��تعداد تحصیلی 70که در سال 2005
اجرا ش��ده بود ،پرداختند .این مطالعه در دو مرحله انجام ش��د که در مرحلة اول ،متخصصان حوزة
محتوایی ریاضی به روش تحلیل تکلیف ،س��ؤالهای منتشرشدة جبر را بررسی وصالحیتهای مهم
مبتنی بر آن س��ؤالها را شناس��ایی کردند .س��پس صالحیتها را در یک سلسله مراتب منظم کرده و
چندین مدل ش��ناختی از آن ،اس��تخراج کردند .به عنوان نمونه« ،نمایش دادن صالحیتهای عملیات
73
پایهای حساب»« ،71دانش دربارة ویژگیهای عاملها» 72و صالحیت «بهکارگیری قواعد فاکتورگیری»
از جمله صالحیتهای بهدس��تآمده ب��رای جبر بود .در مرحلة دوم ،تحلیلهای روانس��نجی روی
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مدلهای شناختی انجام شد .ارزیابی برازش این مدلها با دادهها به وسیلة مقایسه الگوی پاسخ مورد
انتظار تولیدش��ده توسط مدل شناختی و الگوی پاسخ مشاهدهشدة تولیدشده بهوسیلة نمونة تصادفی
 5000نفری با اس��تفاده از شاخص سازگاری سلسله مراتبی ،74انجام شد .متوسط این شاخص حدود
 0/8بود که نشان از برازش خوب مدل با دادهها داشت.
در مطالعة شناختی تشخیصی دیگری ،گیرل ،آلویز و ماجیو( ،)2010با هدف ارتقای استنباطهای
ش��ناختی دربارة صالحیتهای حلمسئله دانشآموزان پایههای س��وم و ششم ،از رویکرد استقرایی
استفاده کردند .آنان ابتدا ،با روش تحلیل تکلیف ،صالحیتهای شناختی را در حیطههای اعداد ،الگو
و روابط ،شکل و فضا و آمار و احتمال ،تدوین کردند که در پایة سوم 26 ،مدل شناختی شامل 178
صالحیت و در پایه شش��م  26مدل ش��ناختی با  150صالحیت بهدست آمد .سپس یک بانک سؤال
برای اندازهگیری این صالحیتها طراحی كردند .در مرحلة آخر ،تحلیلهای روانس��نجیِ تأییدی ،با
استفاده از برازش مدل با دادهها در نمونههای  338و  184نفری ،به ترتیب در پایههای سوم و ششم
صورت گرفت .شاخص سازگاری سلسله مراتبی برای دو پایة سوم و ششم به ترتیب  0/66و 0/67
بود که نشاندهندة برازش متوسط تا خوب مدل با دادهها بود.

روش پژوهش

پژوه��ش حاض��ر ظرفیت تش��خیصی آزمون س��نجش صالحیتهای ش��ناختی س��واد ریاضی
دانشآموزان ایرانی را در ابتدای پایه دهم بررسی میکند .در ادامه ،به معرفی پژوهش و جزئیات الزم
آن ،پرداخته میشود.
 .1ساخت آزمون صالحیتهای شناختی سواد ریاضی
در این پژوهش ،مبنای ساخت آزمون صالحیتهای شناختی سواد ریاضی ،استفاده از چارچوب
مطالعة پیزا ( )2012بود.همچنین ،رویکرد مورد اس��تفاده در چارچوب س��نجش شناختی تشخیصی،
رویکرد استقرایی بود .بنابراین ،بهمنظور بررسی شش صالحیت شناختی سواد ریاضی ،75یک آزمون
ش��ناختی تشخیصی برای سنجش س��واد ریاضی ،در راس��تای آزمون پیزا ،طراحی شد .ابتدا در یک
مطالعة مقدماتی ،مجموعهای ش��امل 33س��ؤال تهیه شد و با استفاده از نظر چند دبیر ریاضی ،سؤالها
جرح و تعدیل شدند و پس از آن براساس راهنمای بررسی 76سطوح صالحیتهای شناختی (پیوست
الف) ،با چهار سطح تعریفشدة ناچیز ( ،)0کم ( ،)1متوسط ( )2و زیاد ( ،)3درجهبندی شدند .پس
77
از اجرای مقدماتی و بازنگری مجدد در س��اختار سؤالهای آزمون ،مجموع ًا  20سؤال انتخاب شد.
ِ
پوشش الف .سطوح صالحیتهای شناختی ،ب .ابعاد مدلسازی در
مالک انتخاب سؤالها ،براساس
78
سازه سواد ریاضی ،ج .زمینه و د .محتوای سؤالها بود .
16
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جدول  .1ویژگی ابعاد آزمون صالحیتهای شناختی سواد ریاضی                           

سؤال

فرایند

محتوا

زمینه

نوع سؤال

درصد پاسخ
درست

1

تفسیر

عدم قطعیت

شغلی

چند گزینهای

95

2

تفسیر

عدم قطعیت

شغلی

چند گزینهای

78/2

3

بهکارگیری

عدم قطعیت

شغلی

چند گزینهای

61

4

صورتبندی

فضا و شکل

شخصی

پاسخ ساختنی

39/7

5

صورتبندی

فضا و شکل

شخصی

پاسخ ساختنی

13/2

6

صورتبندی

کمیت

اجتماعی

چند گزینهای

74/6

7

صورتبندی

تغییر و رابطه

اجتماعی

پاسخ ساختنی

36/4

8

بهکارگیری

کمیت

اجتماعی

پاسخ ساختنی

31/2

9

تفسیر

فضا و شکل

شغلی

چند گزینهای

88

10

بهکارگیری

فضا و شکل

شغلی

پاسخ ساختنی

14/9

11

تفسیر

عدم قطعیت

شخصی

چند گزینهای

86/5

12

بهکارگیری

کمیت

شخصی

چند گزینهای

65/8

13

بهکارگیری

کمیت

شخصی

پاسخ ساختنی

49/2

نجار

14

بهکارگیری

فضا و شکل

شغلی

چند گزینهای

10/7

استقبال

15

صورتبندی

کمیت

اجتماعی

چند گزینهای

18/3

16

بهکارگیری

کمیت

علمی

چند گزینهای

48/6

17

بهکارگیری

فضا و شکل

علمی

چند گزینهای

51

18

صورتبندی

تغییر و روابط

علمی

پاسخ ساختنی

18/9

زباله

19

تفسیر

عدم قطعیت

علمی

پاسخ ساختنی

30/7

تانک آب

20

صورتبندی

تغییر و روابط

علمی

چند گزینهای

32/9

واحد
فروش گوش��ی تلفن
همراه
خرید خانه

کوهنوردی

سوله

کدام ماشین

کشتی دریانوردی

 .2ساخت ماتریس کیو
اگرچه در بخش طراحی آزمون س��واد ریاضی ،مجموعه سؤالهای آزمون توسط دبیرا ِن داوطلب
و براس��اس راهنمای بررسی صالحیتهای ش��ناختی ،طبق سطوح این صالحیتها ،درجهبندی شده
بود .اما پس از نهایی شدن سؤالهای آزمون نیز ،مجددا ً این سؤالها ،براساس راهنمای بررسی سطوح
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ِ
دکتری
صالحیتهای ش��ناختی ،توسط یک استاد دانشگاه با گرایش آموزش ریاضی و دو دانشجوی
آموزش ریاضی که از دبیران ریاضی باتجربه در دورة متوس��طه هستند ،و یک دبیر باتجربه ریاضی و
ِ
دکتری سنجش آموزش ،درجهبندی شدند .سپس میانگین سطوح درجهبندی این افراد
یک دانشجوی
محاسبه شد و بر مبنای آن ،ماتریس کیو با شش صالحیت شکل گرفت.
با توجه به مداخلة اغلب صالحیتها در بیشتر سؤالها ،ماتریس کیو دارای پیچیدگی زیادی بود
و احتمال عدم تعیین 79مدل وجود داش��ت .بنابراین ،تصمیم به ترکیب برخی صالحیتهای شناختیِ
قابلتلفیق گرفته ش��د .بررس��ی ماتریس کیوی شش صالحیتی نشان داد که دو صالحیت ارتباطات و
اس��تفاده از زبان و عملیات نمادین ،رس��می وفنی در بیشتر س��ؤالها با هم ظاهر میشوند ،همچنين،
بررس��ی همبستگی صالحیتها نشان داد كه در بین ضرایب همبستگی تتراکوریک بین صالحیتها،
دو صالحیت مذکور ،بیش��ترین ضریب همبستگی را با هم دارند ( .)0/76از طرفی ،ادبیات مربوط به
مدل شناختی بهکار بردهشده در این پژوهش ،حاکی از این بود که مجموع ة شش صالحیت شناختی
در دو گروه دس��تهبندی میش��وند که دو صالحیت ارتباطات و اس��تفاده از زبان و عملیات نمادین،
رس��می و فنی ،در یک گروه مش��ترک قرار داش��تند .از این گذشته ،پیش��ینة صالحیتهای شناختی
نش��ان م��یداد که اصوالً برای بهکارگی��ری صالحیت ریاضیوار کردن ،نیاز به اس��تفاده از صالحیت
بازنمای��ی وج��ود دارد (نیس و هوجگارد .)2011 ،بنابراین تصمیم ب��ه تلفیق دو صالحیت ارتباطات
و اس��تفاده از زب��ان و عملیات نمادین ،رس��می و فنی ب��ا هم ،و نيز ادغ��ام دو صالحیت ریاضیوار
کردن و بازنمایی در یک صالحیت ،گرفته شد.س��پس یک جلسه هماندیشی (گروه کانونی) بهمنظور
تدوین نهایی ماتریس کیو تش��کیل گرديد .در ادامه ،بخش��ی از ماتریس کیو در جدول ( )2ارائه شده
است.
جدول  .2بخشی از ماتریس کیو در این پژوهش                           

18

صالحیت سؤال

ارتباطات و استفاده از
زبان وعملیات

ریاضیوار کردن و
بازنمایی

استدالل

طراحی راهبرد

1

1

0

0

0

2

1

1

0

0

3

1

1

0

1

4

1

1

1

0

5

1

1

1

1
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در جدول ( ،)2پنج سؤال اول آزمون ارائه شده است .سه سؤال اول ،مربوط به واحد فروش گوشی
تلفن همراه هستند که دو سؤال اول و دوم ،به ترتیب نیاز به یک و دو صالحیت شناختی و سؤال سوم
نیاز به س��ه صالحیت ش��ناختی دارد .سؤال چهارم و پنجم نیز مربوط به واحد خرید خانه هستند که به
ترتیب سه و چهار صالحیت شناختی را طلب میکنند.
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 .3جامعة آماری و نمونه
جامع��ة آماری این پژوهش ،كلية دانشآموزان پایة دهم ش��هر تهران در س��ال تحصیلی -1393
 1392در س��ه رش��تة ریاضی فیزیک ،علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی بودند .انتخاب پایة دهم
به دو دلیل صورت گرفت؛ نخس��ت آنکه در این پای��ه ،دانشآموزان به تازگی آموزش عمومی را به
پای��ان میرس��انند و دلیل دوم اینکه طیف س��نی دانشآموزان در زمان آزمون 15/2 ،س��ال تا 16/2
س��ال اس��ت که با جمعیت هدف مطالعات پی��زا همخوانی دارد .عالوه بر ای��ن ،در مورد آزمونهای
ش��ناختی تش��خیصی ،که بزرگی حجم نمونه با توجه به توصیة شو ،هنس��ون و ویلز )2013( 80الزم
است تا بتوان برآورد قابلاعتمادی از پارامترهای مدلشناختی بهدست آورد .از اینرو ،از فرمولهای
مت��داول نمونهگی��ری که حداکثر حجم نمونه را با جمعیتی ح��دود  60,000نفر بین  300تا  400نفر
تعیین میکنند اس��تفاده نش��د .در عوض ،برای تعیین حجم مناس��بی از جامعة آماری ،با نویسندگان
دوم و س��وم کتاب س��نجش شناختی 81مکاتبه ش��د و بر مبنای راهنمایی آنها ،یک حجم نمونه600
82
نفری در نظر گرفته ش��د .رویکرد نمونهگیری در این پژوهش ،رویکرد احتمال متناس��ب با حجم
ب��ود .در ای��ن روش ،حجم مناط��ق و مدارس ،عامل��ی در افزایش احتمال انتخاب منطقه و مدرس��ه
است.
براساس رویکرد مذکور ،ابتدا آمار دانشآموزان نواحی 19گانة آموزشوپرورش تهران ،به تفکیک
هر ناحیه ،تعیین ش��د .سپس براساس جمعیت آماری و با اس��تفاده از جدول اعداد تصادفی ،ک ِد پنج
دانشآموز تعیین و براس��اس آن ،منطقهای که دانشآموزِ مورد نظر در آن قرار داش��ت مشخص شد.
براین اساس مناطق  6 ،5 ،4 ،3و  18انتخاب شدند .در مرحلة بعد ،با توجه به حجم نواحی منتخب
و تعداد کالسهای موجود در این نواحی ،میانگین کالس��ی بهدس��ت آمد .همچنين ،مطابق با حجم
نمونه  600نفری ،تعداد کالسها تعیین و میانگین کالسها در هر مدرس��ه مش��خص شد .در نهایت،
براس��اس حجم نواحی منتخب و تعداد مدارس ،فاصله طبقاتی محاس��به شد (پیوست ب) .براساس
جدول اعداد تصادفی ،اولین انتخاب نفر  634بود که مدرس��ة این فرد شناس��ایی ش��د و جزو نمونه
قرار گرفت .با اضافه کردن عدد فاصله طبقاتی به اولین انتخاب ،نفر بعدی و به تبع آن مدرس��ة این
فرد تعیین ش��د .این فرایند تا انتخاب  19مدرسه ادامه یافت .با مشخص شدن مدارس ،در گام بعدی
و تعیی��ن کالسه��ای مدارس منتخ��ب ،در صورت وجود یک یا دو کالس در مدرس��ه ،یک کالس
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و در ص��ورت وج��ود بیش از دو کالس ،دو کالس انتخاب ش��دند .به این ترتی��ب ،حجم احتمالی
نمونه  700نفر بهدس��ت آمد .موقع اجرای آزمون ،یک نمونه  688نفری به س��ؤالهای آزمون پاس��خ
دادن��د که پس از حذف  31برگه مخدوش (ش��امل س��فید ،نیمهکاره و ،)...تع��داد نهایی به  657نفر
رسید.
 .4مدل روانسنجی :دینا
ترنر ،دوسی ،بالم و نیس )2013( ،معتقدند که صالحیتهای شناختی،کام ً
ال منفصل از هم نیستند
بلکه به میزان معینی همپوش��انی دارند و تقریب ًا بهطور مش��ترک ،در فرایند حلمس��ئلة ریاضی فعال
میش��وند و بدین س��بب ،غیرجبرانی هس��تند .پس با عنایت به حجم نمونه ،مناسبترین مدل برای
83
تحلیل دادهها ،مدلی غیرجبرانی و غیر حس��اس به حجم نمونه شناخته شد .براین اساس ،مدل دینا
که غیرجبرانی است ،برای تحلیل دادهها انتخاب شد.
مدل غیرجبرانی دینا اولین بار ،توسط جانکر و ستیجما )2001( 84معرفی شد .این مدل در مقایسه
با س��ایر مدلهای شناختی تشخیصی ،نهتنها مقرون به صرفه 85است ،بلکه بهسادگی قابلتفسیر است.
واژه  ،Deterministicب��ه جنب��ه تعیّنی 86مدل ،واژه  ،And-Gateبه فرایند ربطی 87مدل و واژه Noisy
به عنصر تطوری( 88احتمالی) مدل اشاره دارد (به نقل از دالتوره.)2009 ،89
جنبه تعیّنی (قطعی) مدل به تولید پاسخ مکنون  ηijمرتبط است که به وسیلة دو مقدار ( αiالگوی
صالحیت برای فرد ίام) و( qjردیفی از ماتریس کیو که به س��ؤال jام مربوط اس��ت) از طریق معادلة
زیر تعیین میشود.
K

ηij = ∏ α ikqjk
k =1

پاس��خ مکن��ون تعیّن��ی  ،ηijدالل��ت بر ای��ن دارد که ک��ه آیا ف��رد ίام هم��ه صالحیتهای الزم
ب��رای س��ؤال jام را دارد ی��ا خی��ر .اگر فردی ب��ه همة صالحیتهای الزم برای یک س��ؤال تس��لط
داش��ته باش��د ηij ،براب��ر ی��ک و اگر حداقل به یک صالحیت تس��لط نداش��ته باش��د ηij ،برابر صفر
است.
ربطی بودن این مدل بدین معناس��ت که تس��لط بر همة صالحیتهای مش��خص شده برای یک
س��ؤال در ماتریس کیو ،برای پاس��خگوییِ درست به سؤال الزم اس��ت و اگر فردی به برخی از این
صالحیتها تس��لط داشته باشد ،احتمال موفقیتش برابر با فردی است که به هیچ یک از صالحیتها
تس��لط ندارد .بر این اس��اس در این مدل ،آزمودنیها در هر سؤال ،به دو کالس تقسیم میشوند .یک
کالس آزمودنیهایی که به همة صالحیتها تسلط دارند و کالس دیگر آزمودنیهایی که حداقل در
20
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یکی از صالحیتها به حد تسلط نرسیدهاند.
همچني��ن ،عنص��ر تط��وری (احتمال��ی) مدل نی��ز بدین معناس��ت که تس��لط داش��تن به همه
صالحیتهای الزم برای یک س��ؤال ،پاس��خ درس��ت دادن را تضمین نمیکند و تس��لط نداشتن به
همه صالحیتهای یک س��ؤال ،پاس��خ نادرس��ت دادن را تضمین میکند .با توج��ه به جنبه تطوری
مدل ،دو پارامتر  sjو  gjدر یک س��ؤال ایجاد میش��ود .پارامتر  ،sjبه احتمال لغزش 90و پاسخ نادرست
دادن به س��ؤال هنگامیکه  ηijبرابر یک اس��ت ،اشاره دارد .پارامتر  ،gjبه احتمال درست حدس 91زد ِن
پاس��خ س��ؤال هنگامیکه  ηijبرابر صفر اس��ت ،اش��اره دارد .در زیر تعریف این دو پارامتر ارائه شده
ِ
است:
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)s j = Ρ(X ij = 0 | η ij = 1

)g j = Ρ(X ij = 1 | η ij = 0

در مدل دینا ،احتمال پاس��خ درست آزمون شونده ίام با الگوی صالحیت  αiدر سؤال jام ،بهوسیله
معادله زیر تعریف میشود:
1−ηij

p j (α i ) = Ρ(Χ ij = 1 | α i ) = (1 − s j ) ij g j
η

در این معادله P،احتمال pj (αi) ،احتمال پاسخ درست برای سؤال jام با الگوی صالحیت  αiوXij

پاسخ مشاهده شده فرد ίام برای سؤال jام است (دیلتوره و داگالس.)2004 ،92
با توجه به س��نجش صالحیتهای چندگانه در مدلهای ش��ناختی تشخیصی ،شاخص تمیز هر
س��ؤال در این مدلها ،نش��ان میدهد که «چقدر یک سؤال به خوبی بین افرادی که به صالحیتهای
بیش��تری تسلط دارند و افرادی که به صالحیتهای کمتری تسلط دارند ،تمایز ایجاد میکند» (راپ،
و همكاران ،2010 ،ص .)281 .در مدل دینا ،ش��اخص تمیز کلی برای هر س��ؤال ،از طریق محاس��به
اختالف احتمال پاسخ درست به یک سؤال برای آزمودنیهایی که به همة صالحیتها تسلط یافتهاند
و احتمال پاس��خ درس��ت به یک س��ؤال برای آزمودنیهایی که به همة صالحیتها تسلط نیافتهاند،
محاسبه میشود .بنابراین:

(1 −=si ()1−−gsIi ) − g I
d i.DINAd=i.DINA

نتایج

با اس��تفاده از رویکرد مبتنی بر غیرجبرانی بودن ساختار ماتریس کیو ،دادههای آزمون  20سؤالی
براس��اس مدل دینا و نرمافزار آر 94تحلیل و پارامترها ،برآورد ش��دند .95جدول ( ،)3دو پارامتر حدس
و لغزش و خطای استاندارد را برای  20سؤال آزمون نشان میدهد.
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جدول  .3پارامترهای حدس و لغزش برای مدل دینا                           

سؤال

حدس

خطای حدس

لغزش

خطای لغزش

1

0/92

0/02

0/02

0/02

2

0/58

0/03

0/07

0/02

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
میانگین

0/51
0/3
0/01
0/63
0/2
0/11
0/8
0/01
0/81
0/35
0/17
0/02
0/1
0/27
0/4
0/13
0/2
0/22
0/34

0/03
0/02
0/01
0/03
0/04
0/01
0/03
0/01
0/03
0/02
0/01
0/01
0/02
0/02
0/04
0/03
0/02
0/02

0/24
0/36
0/63
0/09
0/28
0/28
0/03
0/6
0/07
0/14
0/25
0/76
0/67
0/15
0/14
0/44
0/46
0/43
0/3

0/02
0/08
0/03
0/03
0/02
0/06
0/01
0/03
0/01
0/04
0/06
0/03
0/03
0/03
0/02
0/04
0/09
0/03

براساس جدول ( ،)3متوسط مقادیر پارامترهای حدس و لغزش به ترتیب برابر  0/34و  0/3است.
این بدین معناس��ت که دانشآموزانی که به همة صالحیتهای الزم برای یک س��ؤال تس��لط نداشتند،
به طور متوس��ط  34درصد ش��انس پاسخگویی صحیح به آن سؤال برایش��ان وجود داشت .همچنين،
دانشآموزانی که به همة صالحیتهای الزم برای یک س��ؤال تسلط داشتند ،به طور متوسط  30درصد
ش��انس پاس��خگویی غلط به سؤال ،برای آن سؤال ،برای ایش��ا ن وجود داشت .از نظر راپ و همكاران
( ،)2010ه��ر ان��دازه مقادیر حدس و لغزش در س��ؤالی «کوچک» باش��د ،آن س��ؤال حاوی اطالعات
«مفید»تری اس��ت .البته قاعده دقیقی برای اینکه مقادیر حدس و لغزش «کوچک» تلقی ش��وند ،وجود
ندارد .به عبارت دیگر ،پارامترهای حدس و لغزش «کوچک» ،نش��اندهنده برازش مناسب بین ساختار
س��نجش ش��ناختی ،دادهها و مدل دینا است .س��ؤالهای  9 ،6 ،3 ،2 ،1و  ( 11که همگی چندگزینهای
هستند) ،پارامترهای حدس باالتری نسبت به بقیه سؤالها دارند (.)<0/5همچنين مطابق جدول ( )1در
22
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سؤالهای مذکور ،درصد پاسخگویی درست تقریب ًا بین  75درصد تا  95درصد است که بهنظر میرسد
این س��ؤالها ،برای دانشآموزان ،سؤالهايی سخت محسوب نمیش��وند .از طرفی ،سؤالهای ،10 ،5
 14و ( 15که همگی پاس��خ ساختنی هس��تند) ،پارامترهای لغزش باالتری نسبت به بقیه سؤالها دارند
( .)<0/5بررسی درصد پاسخگویی درست این مجموعه سؤالها در جدول ( )1نشان میدهد که تقریب ًا
بین  11درصد تا 19درصد دانشآموزان به این سؤالها ،پاسخ درست دادهاند که به نظر سؤالهاي آسانی
محسوب نمیشوند.
ت شناختیِ دو ارزشی ،تعداد کالسهای مکنون (الگوهای صالحیت)
از آنجا که با داشتن  ،Kصالحی 
برابر 2 Kاست ،در مطالعة حاضر ،با داشتن چهار صالحیت شناختی ،تعداد کالسهای مکنون برابر 16
اس��ت .به عنوان نمونه در کالس شش��م الگوی صالحیت ( )1100نشاندهندة تسلط بر دو صالحیت
شناختی ارتباطات و استفاده از زبان و عملیات نمادین ،رسمی و فنی و ریاضیوار کردن و بازنمایی و
96
عدم تسلط بر دو صالحیت شناختی استدالل و طراحی راهبرد است .مقادیر جدول ( )4احتمال پسین
را برای چهار دانشآموز در هر یک از  16کالس مکنون نشان میدهد.
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جدول .4احتمال پسين برای چهار دانشآموز در کالسهای مکنون                           

دانشآموز 1

دانشآموز2

دانشآموز3

دانشآموز4

کالس مکنون الگوی صالحیت
1

0000

0/026

0/039

0/124

0/000

2

1000

0/003

0/001

0/004

0/000

3

0100

0/026

0/039

0/0124

0/000

5

0001

0/026

0/025

0/0124

0/000

7

1010

0/002

0/000

0/000

4

0010

6

1100

8

1001

0/026

0/039

0/058

0/000

9

0110

0/005
0/02

0/029

0/003

0/0124
0/013

0/007

0/000

0/000

0/000

0/039

0/093

0/000

10

0101

0/026

0/039

0/124

0/000

11

0011

0/026

0/005

0/124

0/000

0/001

0/035

0/007

12

1110

0/644

0/668

14

1011

0/022

0/029

13

15
16

1101

0111

1111

0/049
0/02

0/017

0/004

0/574

0/005
0/002

0/093

0/001

0/362
0/009

0/000

0/617
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به عنوان نمونه ،برای دانشآموز ش��مارة یک ،احتمال تعلق فرد به کالس مکنون دوازدهم بیش��تر
از همه اس��ت ،پس میتوان نتیج��ه گرفت که این فرد ،به الگوی صالحیت��ی ( )1110تعلق دارد .یعنی
دانشآموز ش��مارة یک 64 ،درصد شانس تعلق به کالس مکنون دوازدهم با الگوی صالحیت ()1110
را دارد .به تعبیر دیگر این فرد  64درصد احتمال دارد که به سه صالحیت ارتباطات و استفاده از زبان و
عملیات نمادین ،رسمی و فنی ،ریاضیوار کردن بازنمایی و استدالل دست یافته باشد.
جدول .5احتمال پسين برای چهار دانشآموز در کالسهای مکنون                           

الگوی صالحیت

فراوانی مورد انتظار پاسخدهندگان

درصد مورد انتظار پاسخدهندگان

0000

35/4

0/0538

1000

1/3

0/0019

0100

35/4

0/0538

0010

35/4

0/0538

0001

35/4

0/0538

1100

12/6

0/0192

1010

0/5

0/0008

1001

2/1

0/0031

0110

21

0/0321

0101

35/4

0/0538

0011

35/4

0/0538

1110

56/6

0/0862

1101

55/8

0/0849

1011

13/7

0/0211

0111

21

0/0321

1111

260

0/396

بنابر یافتههای جدول ( )5انتظار میرود که تقریب ًا  5/4درصد دانشآموزان در این مطالعه ،به اولین
کالس مکنون یا الگوی صالحیتی ( )0000تعلق یابند .یعنی  5/4درصد از آزمودنیها (یا  35نفر) در این
مطالعه ،به هیچیک از صالحیتها دست نیافتهاند .همچنين 39/6 ،درصد دانشآموزان (یا  260نفر) ،به
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 16امین کالس مکنون با الگوی صالحیتی ( )1111تعلق دارند یا به عبارتی  39/6درصد دانشآموزان
به همه صالحیتها دست یافتهاند.
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جدول .6شاخصهای تمیز سؤالهای آزمون                           

سؤال

حدس

لغزش

تمیز

1

0/92

0/02

0/06

2

0/56

0/07

0/37

3

0/50

0/24

0/26

4

0/3

0/36

0/34

5

0/01

0/63

0/36

6

0/64

0/09

0/27

7

0/19

0/28

0/52

8

0/1

0/28

0/62

9

0/8

0/03

0/17

10

0/01

0/6

0/39

11

0/8

0/07

0/13

12

0/35

0/14

0/51

13

0/17

0/25

0/58

14

0/02

0/76

0/22

15

0/1

0/67

0/23

16

0/31

0/15

0/54

17

0/39

0/14

0/47

18

0/12

0/44

0/44

19

0/21

0/46

0/33

20

0/22

0/43

0/35

باتوجه به جدول ( ،)6هر چه مقادیر شاخصهای حدس و لغزش کمتر باشد ،مقادیر شاخصهای
تمیز بیش��تر میش��ود ،اما قاعده صریحی برای تعیین یک نقطه برش برای ش��اخص تمیز وجود ندارد
(دیلتوره .)2012 ،مطابق این جدول ،بهدلیل باال بودن مقادیر پارامتر حدس ( )<0/8در سه سؤال 9 ،1
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و  ،11ش��اخص تمیز این سؤالها به ترتیب برابر  0/17 ،0/06و  0/13و دارای کمترین مقادیر شاخص
تمیز هستند ،در حالیکه مقادیر شاخص تمیز برای سؤالهای  13 ،12 ،8 ،7و  16بیش از  0/5بهدست
آمدهاند 12.سؤال دیگر دارای شاخص تمیز بین  0/2تا  0/5بودند.
یکی از محاس��ن مدلهای ش��ناختی این اس��ت که برای هر دانشآموز احتمال تسلط بر هر یک از
صالحیتها تعیین میشود .هوبنر ( )2010استدالل میکند که چون کالسهاي مکنون دوبهدو ناسازگار
و جامع 97هستند ،میتوان احتما ل کالسهای مکنون مرتبط با هر صالحیت را جمع کرد .به عنوان مثال،
در جدول ( )5برای دانشآموز ش��مارة یک ،احتمال تس��لط این فرد به صالحیت اول (یعنی ارتباطات)
برابر مجموع احتمالهای پس��ین این فرد در کالسهای مرتبط با صالحیت اول است .براساس جدول
( ،)5صالحیت اول با کالسهای مکنون دوم ،شش��م ،هفتم ،هش��تم ،دوازدهم ،س��یزدهم ،چهاردهم و
شانزدهم مرتبط است .اکنون مجموع احتمال پسین دانشآموز شمارة یک برای صالحیت اول برابر 0/8
است .پس 80درصد احتمال دارد که دانشآموز شمارة یک ،به صالحیت ارتباطات و استفاده از زبان و
عملیات نمادین ،رسمی و فنی تسلط یافته باشد .افزون بر این ،صالحیت دوم با کالسهای مکنون سوم،
شش��م ،نهم ،دهم ،دوازدهم ،سیزدهم ،پانزدهم و شانزدهم مرتبط است .بنابراین ،مجموع احتمال پسین
دانشآموز شمارة یک برای صالحیت دوم برابر  0/86است .یعنی  86درصد احتمال دارد که دانشآموز
شمارة یک ،به صالحیت ریاضیوار کردن و بازنمایی تسلط یافته باشد.

بحث و نتیجهگیری

در دهة اخیر ،رویکرد سنجش شناختی تشخیصی بهمنظور تلفیق نظریههای شناختی
با یادگیری و ارائة نیمرخی از صالحیتهای شناختی دانشآموزان برخالف روشهای
مرسوم اندازهگیری آموزشی مانند نظریة کالسیک و نظریة سؤال پاسخ ،جایگاه ویژهای
پیدا کرده است .علت این امر این است که نتایج تحلیلهای آزمون شناختی تشخیصی،
میتوان��د ح��اوی بینشهای جدیدی ب��رای درک معلمان از صالحیتهای ش��ناختی
دانشآموزان در حل مس��ائل کاربردی باشد .براین اساس با عنایت به چنین دیدگاهی،
آزمونی بهمنظور بررس��ی صالحیتهای شناختی سواد ریاضی دانشآموزان ایرانیِ پایه
دهم اجرا گردید.
از نتایج مهم این پژوهش ،باال بودن ش��اخص تمیز پنج س��ؤال مربوط به سه واح ِد
کوهنوردی ،کدام ماش��ین و کش��تی دریانوردی بود که همگی دارای مقادیری باالتر از
 0/5بودند .یعنی این س��ؤالها ،بیشترین اطالعات تش��خیصی را دربارة آزمودنیهایی
که به اکثر صالحیتها تسلط یافت ه بودند و آزمودنیهایی که به صالحیتهای کمتری
تس��لط یافت ه بودند ،فراهم نمود.همچنين 12 ،سؤال دارای شاخص تمیزی بین  0/2تا
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 0/5بودند .تنها سه سؤال از سه واح ِد فروش گوشی تلفن همراه ،سوله و کدام ماشین،
بهدلیل باال بودن پارامتر حدس ،دارای شاخص تمیز پائینی بودند.
از این گذش��ته ،نتایج تحلیل س��ؤالها نشان داد که از بین  20سؤال این آزمون ،در
ش��ش سؤال که همگی چندگزینهای بودند ،احتمال پاسخگویی درست به این سؤالها
برای دانشآموزانی که به همة صالحیتهای الزم برای یک سؤال تسلط نداشتند ،بیش
از  0/5بود .بررسی ماتریس کیو این سؤالها نشان داد که در همه آنها ،بین یک تا دو
صالحیت ش��ناختی برای حل س��ؤال ،مورد نیاز بود .عالوه بر این ،درجهبندی سطوح
صالحیتهای شناختی این س��ؤالها براساس نظر متخصصان اغلب کم گزارش شده
بود .با توجه به اینکه سؤالهای مذکور سطوح باالیی از صالحیتهای شناختی را طلب
نمیکردند ،به این معنا که براساس یافتههای ترنر ( ،)2012ترنر و آدامز ( )2012و ترنر،
دوس��ی ،بالم و نیس ( ،)2013سطح دشواری س��ؤالها پائین بود ،احتمال پاسخگویی
درست به چنین سؤالهایی افزایش یافته بود.
در بی��ن س��ؤالهای پاسخس��اختنی نیز ،برای چه��ار س��ؤال ،دانشآموزانی که به
همة صالحیتهای الزم برای یک س��ؤال تسلط داش��تند ،بیش از  0/5درصد احتمال
پاسخگویی نادرست به سؤال برای آنها وجود داشت .مجددا ً در بررسی ماتریس کیو
مش��خص شد که همه این س��ؤالها ،تمام صالحیتهای شناختی را طلب میکنند .از
طرف دیگر ،سطوح صالحیتهای شناختی این سؤالها براساس نظر متخصصان اغلب
متوس��ط یا باال گزارش ش��ده بود .لذا ،براس��اس یافتههای ترنر ( ،)2012ترنر و آدامز
( )2012و ترنر ،دوسی ،بالم و نیس ( )2013میتوان نتیجه گرفت که چنین سؤالهایی،
دارای س��طح دشواری باالتری نسبت به بقیه س��ؤالها بودند .همچنين ،بنابر یافتههای
پژوهش رفیعپور و گویا ( ،)1389عادت داش��تن دانشآموزان ایرانی به حل مس��ائل با
بهرهگیری از فرمولها و کلیشههای خاص و مشکل در حل مسائلی که نیازمند تجزیه
و تحلیل هستند ،احتمال پاسخگویی نادرست به چنین سؤالهایی افزایش یافته بود.
بنا به نظر راپ و تمپلین ( 2008الف) ،یک دلیل محتمل برای باال بودن پارامترهای
حدس و لغزش ،ش��اید بد توصیف ش��دن ماتریس کیو 99باش��د .از نظر آنها ،حذف
نادرست یک صالحیت در ساختار ماتریس کیو برای یک سؤال ،باعث بیشبرآورد در
پارامتر لغزش آن س��ؤال میشود ،زیرا سؤال به ظاهر سادهتر جلوه میکند و در نتیجه،
وقوع لغزش ،محتملتر میشود .در مقابل ،گنجاندن نادرست یک صالحیت در ساختار
ماتریس کیو برای یک سؤال ،باعث بیشبرآورد 100در پارامتر حدس آن سؤال میشود،
زیرا س��ؤال به ظاهر سختتر جلوه میکند و در نتیجه ،وقوع حدس محتملتر خواهد
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ب��ود .با توجه به اینکه در مطالعه حاضر س��اختار ماتریس کی��و در ابتدای این مطالعه
چندس��طحی بوده اس��ت و بهمنظور تحلیل دادهها و اس��تفاده از مدل دینا به ماتریسی
دو ارزشی تبدیل شده اس��ت ،بنابراین ،توصیف دقیق ساختار صالحیتیهای شناختی
کمرنگ ش��ده ،زیرا در این ماتریس همة س��طوح شناختی اعم از باال ،متوسط و کم در
هم ادغام ش��ده اس��ت .به عنوان نمونه براس��اس جدول ( ،)2در مقایسه دو سؤال اول
و پنجم آزمون ،هر دو س��ؤال دارای صالحیت ش��ناختی ارتباطات و استفاده از زبان و
عملیات نمادین ،رسمی و فنی هستند ،اما سطوح این صالحیت در این دو سؤال از نظر
متخصصان ،متفاوت است ،بنابراین در سؤال اول ،بیشبرآوردی از پارامتر حدس و در
سؤال پنجم بیشبرآوردی در پارامتر لغزش محتملتر خواهد بود.
بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که پايین بودن سطح صالحیتهای شناختی
در یک سؤال ،احتمال پاسخگویی درست به آن سؤال و نیز باال بودن سطح صالحیتهای
شناختی ،احتمال پاسخگویی غلط به سؤال را افزایش میدهد .با توجه به تأکید نداشتن
محتوای کتابهای درس��ی ایران به س��ؤالهای زمینهم��دار و کمرنگ بودن فعالیتهای
مدلسازی در این کتابها و گرایش دانشآموزان نوعیِ ایرانی به حل مسائلی که قب ً
ال با
زمینة آن آشنا شدهاند (رفیعپور و گویا ،)1389 ،رسیدن به چنین نتایجی دور از ذهن نبود.
با توجه به نقش مهم صالحیتهای شناختی در بهکارگیری دانش ریاضی برای حل
مس��ائل زمینهمدارِ مدلسازی ،پیشنهاد میشود آموزش چنین صالحیتهایی در برنامة
درس��ی ریاضی از طریق گنجاندن تکلیفها و مس��ائل پاسخساختنی که ابعاد مختلف
مدلسازی را در بر میگیرد و همچنين آموزش این صالحیتها به معلمان ،لحاظ شود.
به نظر میرسد پرداختن به چنین مسائلی منجر به تغییر نگرش دانشآموزان از تمایل به
حل مسائل کلیشهای به سوی گرایش به حل مسائل کاربردی با زمینههای مختلف و در
نتیجه بهبود عملکرد آنها در حل مسائل مدلسازی خواهد شد.
محدودیتهای پژوهش
از محدودیتهای مهم این پژوهش ،تغییر سطوح صالحیت شناختی از چندارزشی
به دوارزشی و در نتیجه تغییر ساختار ماتریس کیو و کمرنگ شدن تفاوت بین سطوح
صالحیتهای شناختی است .همچنين محدودیت دیگر این پژوهش ،تغییر نمرهگذاری
چهار س��ؤال از چهار واح ِد نجار ،س��وله ،کوهن��وردی و خرید خانه از چندارزش��ی
( 1 ،0و  )2به دوارزشی ( 0و  )1بهمنظور استفاده از مدل دینا بود .پیشنهاد میشود در
مطالعات آتی ،تحلیل ساختار دقیق سطوح صالحیتهای شناختی صورت گیرد.
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ارتباطات
تعریف متغیر

سطح 0

سطح 1

رمزگشایی و تفسیر
اجزای سؤال ،شامل
تصورکردن موقعیت
ارائهشده بهمنظور
معنابخشیدن به
اطالعات فراهم شده

آشکار بودن ارتباط
بین اطالعات موجود
در مسئله

شناسایی و استخراج
اطالعات حاصلشده
از ارتباطات

تعریف متغیر

سطح 0

سطح 2
تفسیر اطالعات
استخراج شده،
برقراری ارتباطات
از طریق توضیح و
توصیف منظم

سطح 3
ایجاد یک توصیف
یا توضیح شفاف،
منسجم ،کامل و
باصرفه ،برای یک
راهحل ،فرایند یا
استدالل

ریاضیوار کردن
استفاده کردن از
مدلهای مفروض یا
ساخته شده

سطح 1

عدم نیاز به استفاده
از مدل

استنباط مستقیم از
یک مدل مفروض

سطح 2
جرح و تعدیل
یک مدل مفروض
یا ایجاد مدلی با
متغیرها ،روابط و
محدودیتهای
صریح

سطح 3
تولید یک مدل و
تبیین متغیرها ،روابط
و محدودیتهای
آن ،ارزیابی یا مقایسه
مدلها

طراحی راهبرد برای حل مسأله
تعریف متغیر
انتخاب طراحی و
همچنین اجرای یک
راهبرد ریاضیاتی
برای حل مسئله

سطح 0
انجام دادن عملیاتی
بدون استفاده از
راهبرد

سطح 1
انتخاب راهبرد
مناسب

سطح 2

سطح 3

ساختن راهبرد مورد
نیاز

ساختن راهبرد
تفصیلی برای یک راه
حل جامع

استفاده از زبان و عملیات نمادین ،رسمی و فنی
تعریف متغیر
درک کردن و استفاده
از نمادها ،قواعد و
تعریفهای رسمی

سطح 0

سطح 1

انجام عملیاتحسابی استفاده مستقیم
ازنمادهای ریاضی
برای انجام محاسبات

سطح 2
استفاده از نمادها و
فرمولها

سطح 3
کاربرد چند مرحلهای
رویههای ریاضیاتی
رسمی و روابط
جبری
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بازنمایی
سطح 0

تعریف متغیر
طراحی بازنماییها
و حرکت بین
بازنماییهای مختلف
(بازنماییهاتصویری
از روابط یا ریاضیاتی
هستند که شامل
نمودارها ،جداول،
دیاگرامها ،تصاویر،
معادالت ،فرمولها،
توصیفات متنی و
مواد عینی هستند)

استفاده مستقیم از

یک بازنمایی موجود

سطح 1

سطح 2

انتخاب و تفسیر یک

استفاده از دو یا چند

فهمیدن و استفاده

بین آنها/جرح و

غیراستاندارد که

بازنمایی استاندارد

بازنمایی وحرکت

سطح 3
از یک بازنمایی

تعدیل یک بازنمایی/

نیازمند رمزگشاییها

ساده از یک موقعیت

است

طراحی یک بازنمایی وتفسیرهای اساسی

استدالل
تعریف متغیر

سطح 0

سطح 1

ترکیب اطالعات
فرایندهای فکری که اجرای مستقیم
عناصرمسئله را کشف دستورالعملهای داده برای استداللهای
یک مرحلهای
شده
کرده و به هم پیوند
میزند

سطح 2
تجزیه و تحلیل
اطالعات برای
استداللهای چند
مرحلهای

سطح 3
ارزشیابی و تولید
زنجیرههای استدالل
برای حالتهای کلی

پیوست (ب)
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حجم پنج ناحیه

20778

تعداد کالسها در پنج ناحیه

890

میانگین دانشآموزان هر کالس در پنج ناحیه

23/34

تعداد کالسهای تعیینشده در نمونه

25/71

تعداد مدارس تعیینشده در نمونه
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