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چكيده:
در ای�ن پژوهش با اس�تفاده از دادههای تیمز  ،2011مدل پیش�رفت ریاض�ی دانشآموزان ایرانی پایة
هشتم ،با توجه به متغیرهای منتخب و استفاده از روش آماری مدلسازی خطی سلسلهمراتبی ،ساخته شد.
نمونهای که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفت به ترتیب تعداد  4837دانشآموز دختر و پسر و 277
مدرسه بود .متغیرها در دو سطح دانشآموز و معلم /مدرسه وارد مدل شدند تا قویترین پیشبینیکنندههای
پیشرفت ریاضی مشخص شود .پس از تحلیل به روش مدلسازی خطی سلسلهمراتبی ،خودپندارۀ ریاضی،
منابع خانه ،تعداد کتاب موجود در منزل و ادراک دانشآموز نس�بت به محیط مدرس�ه ،در سطح دانشآموز
بهطور مثبتی پیشرفت ریاضی را پیشبینی کردند .همین طور در سطح معلم /مدرسه ،میزان تجربۀ معلم و
ادراک معلم نسبت به محیط مدرسه ،پیشبینیکنندۀ پیشرفت ریاضی بودند .در نهایت مدل نهایی پیشرفت
ریاضی نش�ان داد که در میان تمام متغیرها ،خودپندارۀ ریاضی قویترین پیشبینیکنندۀ ریاضی اس�ت و
با یک واحد افزایش س�طح خودپندارۀ ریاضی ،نمرۀ پیش�رفت ریاضی 46/05 ،واحد افزایش پیدا میکند.
همچنین این مدل به میزان  18/2درصد واریانس درون مدرسه و به میزان  16/3درصد واریانس بین مدرسه
را نسبت به مدل اول کاهش داد.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله92/9/9 :

پیشرفت ریاضی ،تیمز  ،2011مدلسازی خطی سلسلهمراتبی ،خودپندارۀ ریاضی.

 ïتاريخ شروع بررسي92/10/21 :

٭ دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

 ïتاريخ پذيرش مقاله93/3/27 :

٭٭ عضو هیئت علمی بخش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز پژوهشی ریاضی ماهانیdrafiepour@gmail.com .....................................
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تأثیر مهارتهای ریاضی را میتوان در سطوح مختلف زندگی دید ،از انتخاب نوع بیمه عمر گرفته
تا یک توانایی ملی برای رقابت در اقتصاد جهانی همگی به مهارتهایی که در بطن آنها دانش ریاضی
نهفته اس��ت و یک شهروند برای زندگی بهتر به آنها نیازمند است ،وابستهاند .میتوان گفت ،موفقیت
ریاضی دانشآموزان همواره همبسته با آیندۀ یک کشور است (وانگ ،استرلیند و برجین 2011 ،1به نقل
از بیکر و لتاندر ،)2005 ،2پس تمایل برای درک و شناس��ایی عواملی که ممکن اس��ت رابطۀ معنادار و
س��ازگاری با موفقیت ریاضی داشته باشد ،در میان رهبران ملی ،سیاستگذاران و آموزشگران ،یک امر
مرسوم و مشترک است .بهعنوان مثال در تیمز 63 ،2011 3کشور شرکت داشتند که با همکاری و حمایت
انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 4در یک مقیاس وسیع ،کمک شد که دادههایی غنی (نمرۀ
کلی به همراه س��ایر اطالعات زمینهای) جمعآوری شود .چنین مطالعاتی میتواند روشنگر بسیاری از
عواملِ مرتبط با موفقیت ریاضی هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی باشد.
شایان ذکر است با وجود در دسترس بودن این دادهها برای تمام کشورهای شرکتکننده ،مطالعات
انجامش��ده در این زمینه بس��یار اندک است .اغلب این کشورها ،کش��ورهای در حال توسعه هستند که
معموالً نتیجة مطلوبی در آزمونهای تیمز کس��ب نکردهاند (فان .)2008 ،5کش��ور ایران هم از این امر
مس��تثنا نیست و ش��مار پژوهشهای انجامشده با استفاده از این دادهها انگشتشمار است .شاید فقدان
پژوهشه��ای صورتگرفته در این زمینه نش��ئتگرفته از این دیدگاه باش��د که ای��ن طرح ،فقط میزان
پیشرفت دانشآموزان در فراگیری ریاضیات و علوم را میسنجد ،در حالیکه مطالعۀ تیمز ،تفاوتهای
برنامةدرسی کشورهای شرکتکننده ،روشهای تدریس ،شیوة ارزشیابی و میزان استفاده از تکنولوژی
در کالسهای درس را نیز مورد بررسی قرار میدهد (کیامنش .)1379 ،لذا میتوان گفت تیمز پاسخنامۀ
سؤالهای متعدد نظام آموزشی کشورها نسبت به وضعیت ریاضی و علوم خودشان نیست ،بلکه آینهای
است که از طریق آن میتوانند نظام آموزشی خود و سایر کشورها را از یک منظر بینالمللی ببینند .این
دادهها به ما کمک میکنند تا با نگاه جدیدی به جنبههایی از نظام آموزش��ی خود بنگریم که تا به حال
وج��ود آنها را محرز میدانس��تیم (گویا ،1381 ،به نقل از پی��ک .)1997 ،در حقیقت مطالعات تطبیقی
به منزلۀ منبعی برای شناس��ایی ،تحلیل و توضیح شباهتها و تفاوتهای موجود در نظامهای آموزشی
کشورهاست .آگاهی از نتایج ملی و بینالمللی و مقایسة سطوح مختلف آن موجب میشود که وضعیت
نظام آموزشی کشور خود را از ابعاد مختلف برنامه ِ
ریزی آموزشی ،شاخصهای اقتصادی ،منابع نیروی
انسانی ،فنی و مدیریتی ،مورد مقایسه قرار دهیم.
اینک ،با توجه به عملکرد پایین دانشآموزان ایرانی در تمام دورههای آزمون تیمز ،س��ؤال اساس��ی
اینجاست که چگونه میتوان عملکرد دانشآموزان را در دورههای بعد ارتقا بخشید؟ برای پاسخ به این
س��ؤال ،قبل از هر چیز ،باید علل ضعف این عملکرد بهطور ش��فاف و به شکل علمی و عینی مشخص
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ش��ود .پس از آن باید نقطۀ ش��روع تحول و اصالح مؤلفههای نظام آموزش��ی در قالب سیاستگذاری،
برنامهریزی و تصمیمگیری تعیین ش��ود .در این پژوهش س��عی ش��د عوامل مؤثر بر پیشرفت ریاضی
دانشآموزان پایة هش��تم ایرانی که در آزمون بینالمللی تیمز  2011ش��رکت کرده بودند ،در دو س��طح
فردی /خانوادگی و مدرسه ،کشف شود .عالوه بر این ،به سؤالهاي زیر در راستای رسیدن به این هدف
پاسخ داده خواهد شد:
 .1چه میزان از واریانس پیشرفت ریاضی را متغیرهای مربوط به سطح  2یا سطح معلم و چه میزان
از آن را متغیرهای مربوط به سطح  1یا سطح دانشآموز و خانواده تبیین میکنند؟
 .2کدامیک از متغیرهای فردی و خانوادگی دانشآموز ،پیشبینیکنندۀ پیشرفت ریاضی دانشآموزان
هستند؟
 .3کدامیک از متغیرهای مربوط به معلم ،پیشبینیکنندۀ پیشرفت ریاضی دانشآموزان هستند؟
 .4کدام مدل بیشترین کاهش واریانس پیشرفت ریاضی دانشآموزان را در پی دارد؟
همچنین به موازات پاسخ به سؤالهاي پژوهش ،مدل پیشرفت ریاضی 6دانشآموزان ایرانی ساخته
شد ،که در آن از متغیرهای منتخب برآمده از پرسشنامههای زمینهای دانشآموز و معلم در مطالعة تیمز
 2011استفاده گردید.

پیشینة نظری

پژوهشهای متنوعی متغیرهای مؤثر در پیشبینی عملکرد ریاضی دانشآموزان را شناسایی کردهاند،
بهعن��وان مثال در پی تالش برای کش��ف متغیرهای پیشبینیکنن��دۀ موفقیت تحصیلی ،محققان مفهوم
ِ
خاص ریاضی ،مفهوم خودپندارۀ ریاضی را عنوان کردند .این س��ازه
خودپن��دارۀ تحصیلی و در حوزۀ
توس��ط افراد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ،اما برای اولین بار ،شاولسون مقیاس خودپنداره و
خرده مقیاسهای مربوط به آن را تعریف کرد (مارچ ،اّ
بال و مکدونالد .)1988 ،7به عقیدۀ او خودپنداره،
ادراک شخص از خود است .این ادراک از طریق تجربیات و تفاسیر بهدست آمدۀ فرد از محیط زندگی
و بهخص��وص تأثیرگرفت��ه از تقویتکنندههای محیطی و ارزیابیهای دیگران اس��ت ،که به فرد منتقل
ِ
هدف باارزش
میشود (شاولسون و بلوس .)1981 ،8افزایش خودپندارۀ دانشآموز همیشه بهعنوان یک
آموزشی و بهعنوان یک میانجی و شاید یک دلیل موفقیت آموزشی بهشمار میرفته است ،نظریهپردازا ِن
خودپنداره اغلب با این موافقاند که خودپنداره و موفقیت علمی با یکدیگر رابطه دارند ولی این رابطه
ع ّلی نیس��ت (شاولسون و بلوس .)1981 ،پژوهشهای متعددی خودپنداره را یک پیشبینیکنندۀ قوی
برای موفقیت تحصیلی ،اعالم کردهاند .بهعنوان مثال در مطالعۀ وانگ و همکارانش ( )2011که بر روی
دادههای تیمز  2003پایة هشت ِم  4کشور روسیه ،آمریکا ،آفریقای جنوبی و سنگاپور و با استفاده از روش
مدلسازی خطی سلس��له مراتبی 9انجام شده بود ،خودپندارۀ ریاضی بهعنوان قویترین پیشبینیکنندۀ
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موفقیت ریاضی در هر  4کش��ور گزارش شد .نتایج مشابهی نیز در مطالعۀ ناگی ،وات ،اکله ،تروتواین،
لودک و بومرت )2011( 10که روی دانشآموزان  7-12س��الۀ ش��هر س��یدنی (استرالیا) ،ایالت میشیگان
آمریکا و یکی از ش��هرهای آلمان انجام ش��ده بود ،بهدست آمد ،در این مورد پژوهش قاجار ،عثمان 11و
محمدپور ( )2011بر مبنای دادههای تیمز  2003کش��ورهای سنگاپور و مالزی نیز گویای همین مطلب
بود.
12
همچنین در مطالعۀ یوشینو ( )2012که براساس دادههای تیمز  2007اثر متغیرهای فردی دانشآموز
از جمله خودپندارۀ ریاضی کشورهای آمریکا و ژاپن را مورد مقایسه قرار داده بود ،به این نتیجه رسید
که اگرچه دانشآموزان ژاپنی نمرات باالتری نسبت به همتایان آمریکایی خود کسب کردهاند ،ولی این
دانشآموزان خودپندارۀ کمتری نس��بت به دانشآموزان آمریکایی داشتند .نکتة جالب توجه این بود که
در هر دو کشور خودپندارۀ ریاضی رابطۀ مثبتی با موفقیت ریاضی داشت.
از دیگر ساختارهای انگیزشی که پژوهشهای مختلف ،اثرات متفاوت آن را روی پیشرفت ریاضی
بررس��ی کردهاند ،میزان ارزشی اس��ت که دانشآموز برای ریاضی قائل است .ارزش نهادن به یادگیری
توسط ما و کیشور )1997( 13تعریف شد و اشاره به پاسخ عاطفی دانشآموز به آسان یا سخت بودن و
همچنین اهمیت داشتن یا نداشتن یک موضوع خاص در مدرسه دارد .در ادبیات موجود ،ارزش نهادن
به یادگیری ،نگرش ،باورها و یا برداشت نسبت به یادگیری هم اطالق میشود.
در یک مطالعة فراتحلیلی ،ما و کیشور ( )1997روی  113دانشآموز طی سالهای  1966تا ،1993
تأثیرات نگرش دانشآموزان نس��بت به ریاضی روی میزان موفقیت ریاضی آنها را مورد بررس��ی قرار
دادند .در این مطالعه نشان داده شد که حدود  90درصد از مطالعات انجامشده رابطۀ مثبتی را بین نگرش
و میزان موفقیت گزارش کرده بودند .ش��واهد بیش��تر مبنی بر وجود رابطۀ معن��ادار بین ارزشدهی به
ریاضی و میزان موفقیت در ریاضی ،در پژوهشهای مارش ،هائو و کونگ )2002( 14و قاجار و همکاران
( ،)2011ارائه ش��ده اس��ت .در مطالعهای دیگر که در س��وئد روی  343دانشآموز کالس هشتم که در
تیمز  2003شرکت کرده بودند ،انجام شده بود ،ایکلوف )2007( 15رابطۀ بین  3متغیر :میزان ارزشدهی
به ریاضی ،خودپندارۀ ریاضی و انگیزۀ امتحان ،با موفقیت ریاضی را مورد بررس��ی قرار داد ،که نتیجة
تحلیل رگرسیونی نشان داد ،این سه متغیر در مجموع  31درصد واریانس نمرة پیشرفت ریاضی را تبیین
میکنند .الزم به ذکر است که برخی مطالعات همبستگی کمی میان نگرش به ریاضی و میزان موفقیت
در ریاض��ی را گ��زارش کردهاند (فان 2008 ،به نقل از آبوهیالل )2000 ،و در برخی از آنها ،یک رابطة
منفی گزارش شده است (وانگ و همکاران.)2011 ،
عالوه بر ساختارهای انگیزش��ی ،ادراک دانشآموزان از محیط یادگیریشان اهمیت زیادی در میزان
یادگیری آنها دارد ،و اینکه چه ذهنیتی در مورد تجارب خود در محیط مدرس��ه دارند از این ادراکات
متأثر است .همچنین رابطۀ مثبت معلم و دانشآموز میتواند اثرات مثبتی روی رضایتمندی دانشآموزان
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داشته باشد و این به نوبة خود روی عملکرد ریاضی دانشآموزان اثرگذار است و حس تعلق به کالس
درس و گروه را در دانشآموزان تقویت میکند (روسر ،میجلی و اوردان.)1996 ،16
یک��ی دیگر از عواملی که پژوهش��گران به نتایج متناقضی در رابطه با تأثیرگذاری آن بر پیش��رفت
ریاضی ،رس��یدهاند ،متغیر جنسیت است .برخی شواهد از طریق مطالعات پژوهشی نشاندهندۀ تفاوت
جنس��یتی در پیشرفت ریاضی هس��تند (پیترس��ون و فنما1985 ،17؛ رودریگز ،)2004 ،18بهطوریکه در
مطالعة پیترس��ون و فنما ( )1985عالوه بر مش��اهده این شکاف به نفع مردان ،به این نتیجه رسیدند که
این تفاوت جنسیتی در پیشرفت تحصیلی در طول زمان افزایش پیدا میکند .همچنین برخی یافتهها این
تفاوت را بهطور کلی گزارش نکردهاند و از این دیدگاه حمایت میکنند که پسران عملکردی بهتری در
انجام تکالیفی همچون هندسۀ فضایی و اندازهگیری ،نسبت به دختران دارند و دختران عملکرد باالتری
در تکالیفی مثل محاسبات ،نسبت به پسران دارند (دیویس وکار.)2001 ،19
از طرف دیگر از آنجایی که همیشه این تفکر وجود داشته که دختران در آزمونها از پسران عقبتر
هستند ،بسیاری از پژوهشها نشان دادهاند که تفاوت بین دختران با توجه به تفاوتهای مربوط به سوابق
خانواده به حداقل مقدار خود رسیده است (مکگرا ،لوبینسکی و ستراچنس .)2006 ،20همینطور تیمز
نشان داده است که تفاوت کلی در میانگین نمرات ریاضیات و علوم بین دختران و پسران وجود ندارد،
گرچه این وضعیت از یک کش��ور به کش��ور دیگر متفاوت اس��ت (مولیس ،مارتین ،رودک ،سولیوان و
پرشف 21و .)2009
بهجز عوامل فردی دانشآموز ،اثر عوامل مربوط به خانواده بر پیش��رفت ریاضی نیز در بس��یاری از
مطالعات مورد توجه پژوهشگران بودهاست .نتایج حاصل از مطالعات آموزشی ،نقش پیشینه و یا همان
س��وابق خانوادۀ دانشآموزان را که اغلب بهعنوان موقعیت اجتماعی والدین یا قیم قانونی آنها شناخته
ش��ده است ،بر موفقیت تحصیلی دانشآموز نشان دادهاند (وانگ و همکاران .)2011 ،تعریف عملیاتی
سوابق خانواده در پژوهشهای مختلف ،متنوع است و در هیچیک توافقی بر سر یک تعریف یکتا برای
پیش��ینۀ خانوادگی وجود نداشته اس��ت اما میتوان مؤلفهها و شاخصهای مشترکی بین آنها یافت که
ترکیب آنها را بهعنوان مقیاس پیشینۀ خانوادگی مورد استفاده قرار داد .در اغلب این مطالعات ،پیشینۀ
خانوادگی اش��اره به آرایۀ وس��یعی از عوامل  ،اما نه محدود به این جم�لات دارد :تحصیالت والدین،
شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده ،منابع آموزشی خانه و تعداد اعضای خانواده.
اما در رابطه با میزان اثرگذاری این عامل بر پیش��رفت تحصیلی ،مطالعات فولر ،)1987( 22هاینمن
و الکس��لی )1982( 23و بخشی از مطالعۀ وانگ و همکاران ( )2011رابطۀ منفی بین پیشرفت تحصیلی
و پیشینۀ خانوادگی را گزارش کردند ،در مطالعۀ هیمن و الکلسی ( )1982از دادههای فیس 24برای 18
کشور استفاده شد تا رابطۀ بین عوامل مربوط به خانواده و موفقیت دانشآموزان در علوم سنجیده شود،
الزم به ذکر است که در این  18کشور شرکتکننده ،هم کشور توسعهیافته و هم در حال توسعه وجود
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داشت.
متناقض با این یافتهها ،در مطالعة بیکر و همکاران ( ،)2002رابطۀ بین پیش��ینۀ خانواده و پیش��رفت
تحصیلی دانشآموز در میان کش��ورهای مختلف صرفنظر از درآمد ملی مش��ابه بود .در این مطالعات
از روش آماری مدلس��ازی خطی سلس��له مراتبی برای تحلیل دادهها اس��تفاده شده بود که در مجموع
دادههای  36کشور شرکتکننده در مطالعۀ تیمز  ،1995مورد تحلیل قرار گرفته بود .در مطالعات کیامنش
( )2005و اس��ماعیل و آونگ )2007( 25از دادههای تیمز  1999بهترتیب مربوط به کش��ورهای ایران و
مالزی اس��تفاده شد تا علل تفاوت دانشآموزان در نمرات ریاضیشان کشف شود .متغیرهایی که مورد
تحلی��ل قرار گرفت مربوط به خانه ،دادههای جمعیت ش��ناختی و متغیر اجتماعی -اقتصادی بودند که
نتایج نشان داد :تحصیالت والدین و منابع کمک آموزشی در خانه اثر قابلتوجهی روی پیشرفت ریاضی
دانشآموزان دارد.
از دیگر عوامل محیطی تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی ،ویژگیها و رویکرد معلم در کالس درس
اس��ت (ریوکین ،هانوش��ک و کین2005 ،26؛ رامیرز .)2006 ،27معموالً برای اطمینان از صالحیت معلم
عوامل متعددی چون :س��طح تحصیالت ،داش��تن بیش از چند س��ال تجربه و شرکت در آموزشهایی
جهت ارتقای کیفیت حرفة معلمی وجود دارد (مولیس و همکاران 2009 ،به نقل از مایر ،مولنز و مور،28
.)2000
برخی از پژوهشها اثر جنس��یت ،سن و س��الهای تجربۀ معلمان را بر روی موفقیت دانشآموزان
مورد بررس��ی قرار دادهاند .مطالعات نشان داده است که یادگیری دانشآموزان با معلمان باتجربه بیشتر
از زمانی اس��ت که معلم تجربۀ چندانی ندارد (لمب و فوالرتون ،)2001 ،29هرچند رابطۀ بین تجربه و
موفقیت ممکن است تحت تأثیر عوامل متعددی باشد.
معلمهایی که از ش��غل و شرایط کاری خود راضیاند ،انگیزۀ بیشتری برای تدریس و آمادگی برای
آموزش دارند .ناخرس��ندی ممکن اس��ت بهدلیل حقوق کم ،بیش از حد بودن ساعات تدریس ،کمبود
تجهیزات و فضای کاری و عدم ارتباط و همکاری با سایر کارکنان آموزشی ،باشد .همکاری معلمان با
یکدیگر امری ضروری است چراکه هم به توسعۀ حرفهای معلمان کمک کرده و هم این بستر را بهوجود
میآورد که ایدههای آموزش��ی میان معلمان دیگر به اش��تراک گذاشته شوند .پژوهشها نشان میدهند
که اگر معلمان با یکدیگر کار کرده و از تجربیات هم اس��تفاده کنند ،یادگیری دانشآموزان افزایش پیدا
خواهد کرد (مولیس وهمکاران 2009 ،به نقل ویالن و کسلرینگ .)2005 ،30نتایج مطالعهای که در مالزی
با هدف بررسی اثر توسعۀ حرفهای معلم بر موفقیت ریاضی دانشآموزان ترک شرکتکننده در آزمون
تیمز  2007انجام ش��ده بود ،حاکی از اثر مثبت این عامل بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان بود (اونال،
دمیر و قلیچ.)2011 ،31
در مجموع ،پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که عوامل مختلفی در سطوح متفاوت با پیشرفت
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ریاضی دانشآموزان ارتباط دارند .با این حال یافتهها بسته به زمینههای تحقیقاتی و مجموعة متغیرهای
درگیر در تجزیهوتحلیل متفاوت گزارش ش��ده بودند ،اما مرور ادبیات پژوهش��یِ ذکر شده منابع خوبی
برای انتخاب متغیرهای پیشبینی در پژوهش حاضر بهشمار میرفت و این سؤال را برای پژوهشگران
مطالعۀ حاضر بهوجود آورد که اس��تفاده از دادههای تیمز در مورد ایران میتواند چه عوامل مرتبطی را
با پیشرفت ریاضی تولید کند؟ همچنین از آنجا که ایران در هیچکدام از آزمونهای تیمز رتبة خوبی را
کسب نکرده است و این مطلب نگرانیهایی را در پی داشته است ،پژوهشگران به دنبال بررسی چرایی
این اتفاق هستند ،لذا پژوهش حاضر یکی از مسیرهای دستیابی به پاسخ مناسب برای این چرایی است.

روششناسی

 éجامعه و نمونۀ مورد بررسی
در این پژوهش جامعۀ آماری ،تمام دانشآموزان پایة سوم راهنمایی دختر و پسر ایرانی هستند که در
زمان آزمون تیمز  2011دارای میانگین سنی سیزده سال و نیم بودند .این دادهها برگرفته از وب سایت
رسمی تیمز 32است که توسط انجمن بینالمللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی هدایت و توسط مرکز ملی
آمار آموزش 33نگهداری میشوند .این انجمن ،مجموعه دادهها را به منظور تسهیل کار پژوهشگران ،از
دادههای مربوط به عملکرد دانشآموزا ِن تمام کشورهای شرکتکننده در آزمون تیمز گرفته تا اطالعات
جامع در رابطه با دانشآموزان ،معلمان و برنامۀ درس��ی را در دس��ترس عموم قرار داده اس��ت .روش
نمونهگیری که در مطالعات تیمز بهکار گرفته میش��ود ،بهصورت نمونهگیری خوش��های دو مرحلهای
اس��ت .به این ترتیب که در ابتدا ،مدارس به روش پیپیاس 34از فهرس��ت تمام مدارس جامعۀ مورد
مطالعه انتخاب میشوند .سپس از این مدارس یک یا چند کالس از پایة مورد نظر(در اینجا پایة هشتم)
انتخاب میش��ود .نمونهای که در س��ال ( 2011س��ال تحصیلی  )89 -90برای شرکت در مطالعۀ تیمز
انتخاب شد ،شامل  6029دانشآموز ( 2816دختر و  3213پسر) و  238معلم ریاضی بود.
 éابزار پژوهش
مطالع��ۀ تیمز عالوه بر برگزاری آزمونهای ریاضی و علوم ،پرس��شنامههایی بهمنظور جمعآوری
اطالعات زمینهای از دانشآموز ،معلم و مدرسه ،در میان کشورهای شرکتکننده توزیع میکند و در هر
دوره تالش دارد که اطالعات جدیدی را در رابطه با عوامل مهمی که فرایند یاددهی و یادگیری را بهبود
میبخشند ،کشف کرده و در پرسشنامههای خود لحاظ کند (مولیس و همکاران.)2009 ،
در مطالعۀ تیمز  2011چهار پرسشنامه با عنوان پرسشنامۀ دانشآموز ،معلم ،مدرسه و برنامۀ درسی
تهیه شد که در این پژوهش بخشهایی از دو پرسشنامۀ دانشآموز (قسمتهای مربوط به ریاضی) و
معلم ریاضی مربوط به هشتم بررسی شد .این پرسشنامهها حاوی اطالعات زیر هستند:
62

 ëشمارة53
 ëسال چهاردهم
 ëبهار1394

شناسایی عوامل مؤثر در پیشرفت ریاضی دانشآموزان ایرانی پایة هشتم در مطالعة تیمز 2011

 پرسشنامۀ دانشآموز :این پرسشنامه دارای  21سؤال است که شامل اطالعاتی در مورد سوابق
جمعیتش��ناختی ،منابع خانه ،س��طح اجتماعی -اقتصادی خانواده ،می��زان درگیری والدین در
تحصی��ل دانشآموز ،نگرش دانشآموز در رابطه با مدرس��ه و ریاضی ،می��زان امنیت دانشآموز
در مدرس��ه و خودپندارة ریاضی دانشآموز ،اس��ت .شایان ذکر است که بسته به تفاوت فرهنگی
کشورها ،برخی سؤالها و یا برخی از گزینههای سؤالها ،در اختیار پژوهشگران هر کشور قرار
گرفتهاند که در صورت عدمتطابق با عوامل فرهنگی و آموزش��ی کشور بتوانند آنها را حذف و
یا در صورت لزوم گزینههایی را اضافه کنند .مث ً
ال برای س��ؤال «ش��ما کدام یک از وسایل زیر را
در خانه دارید؟»  11گزینه وجود داردکه از این تعداد 5تای آنها ثابت (رایانه ،میز تحریر ،کتاب
غیردرسی ،اتاق شخصی و اینترنت) و بقیه بسته به شرایط هر کشور متفاوت است.
 پرسشنامۀ دبیر ریاضی :این پرسشنامه شامل  30سؤال است که عالوه بر اطالعات جمعیتشناختی
مثل سن و جنسیت شامل اطالعاتی است دربارة میزان تحصیالت ،ادراک معلم از محیط مدرسه
و کالس ،تعامل با همکاران ،منابع آموزشی که تحت اختیار دارد و مباحث عمدهای که در کالس
ریاضی به آنها پرداخته میشود.
متغیرهای مورد بررس��ی این پژوهش برگرفته از قس��متهایی از این دو پرسشنامه است .انتخاب
متغیرها نیز براساس پژوهشهای انجامشده در کشورهای مختلف و با توجه به نتایج متنوعی که حاصل
شده است ،ميباشد.
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 éاندازهگیری متغیرها
ِ
مجزای دانشآموز و معلم مورد بررسی قرار گرفتند.
در این پژوهش متغیرهای مستقل در دو سطح
متغیرهای سطح دانشآموز شامل جنسیت ،تعداد کتاب موجود در منزل ،منابع خانه ،تحصیالت والدین،
خودپندارۀ ریاضی ،ادراک دانشآموز نس��بت به محیط مدرس��ه و ارزشدهی به ریاضی بود .همچنین
متغیرهای مربوط به معلم ش��امل تعداد س��الهای تجربه ،میزان تحصیالت ،ادراک معلم نس��بت به جو
مدرسه و تعامل معلم با همکاران بود که برای تمامی این متغیرها سؤالهايی بهصورت جدا برای سنجش
آنها در نظر گرفته ش��ده بود .از میان  11متغیری که در دو س��طح مورد بررس��ی قرار گرفت 5 ،متغی ِر
تعداد کتاب موجود در منزل ،منابع خانه ،خودپندارۀ ریاضی ،ادراک دانشآموز نسبت به محیط مدرسه،
ارزشدهی به ریاضی ،مربوط به سطح  1و  2متغی ِر ادراک معلم نسبت به محیط مدرسه و تعامل معلم
به همکاران ،مربوط به سطح  2از نوع متغیرهای ترکیبی بودند ،به این معنا که هر متغیر ترکیبی متشکل
ن گویهها در کنار یکدیگر یک مقیاس را میساختند .الزم به ذکر است که این
از چندین گویه بود که ای 
مقیاسها توسط خودِ تیمز مشخص و نامگذاری شده بود (توضیحات مربوط به تمامی متغیرها و نحوة
کدگذاری آنها در پیوست موجود است).
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در خصوص متغیر وابسته ،مطالعۀ تیمز  5مقدار محتمل 35برای هر دانشآموز را ،بر مبنای پاسخهای
آنها به سؤالها ،تخمین میزند .این پنج مقدار محتمل از برآورد پنج مقدار محتملی حاصل میشود که
برای هر کدام از مباحث اعداد ،جبر ،هندسه و داده و شانس ،محاسبه شده است .مقادیر محتمل برای هر
مقیاس داده شده بهترین اندازۀ در دسترس از موفقیت دانشآموز است که پایگاه مطالعات تیمز در اختیار
پژوهشگران قرار داده است (فوی ،آرورا و استانکو .)2013 ،36بنابراین متغیر وابسته برحسب برآیند تمام
مقادیر گزارش ش��ده اس��ت .این برآیند توسط نرمافزار مدلسازی خطی سلسله مراتبی که برای تحلیل
دادهها مورد استفاده قرار گرفت ،بهصورت خودکار محاسبه میشود.
 éتحلیل آماری
از آنجایی که این پژوهش با هدف کش��ف قویترین پیشبینیکنندههای نمرۀ ریاضی انجام شد،
دادهها با اس��تفاده از روش مدلسازی خطی سلس��له مراتبی وارد تحلیل شدند .الزم به ذکر است که
بدین منظور میتوان از روشهای رگرس��یون چندگانه 37و معادالت س��اختاری 38نیز استفاده کرد اما
از دهۀ  1990به بعد روش مدلس��ازی خطی سلس��له مراتبی بیشتر مورد اس��تفاده قرار گرفته است.
این رویکرد به پژوهش��گران اجازه میدهد با توجه به ماهیت تو در توی دادهها (دانشآموزان درون
کالسها و کالسها درون مدارس) ،اثرات عوامل زمینهای بر روی پیشرفت ریاضی درسطوح مختلف
مورد بررسی قرار گیرد (فان .)2008 ،عالوه بر اینکه این روش نسبت به سایر روشها جدیدتر است
دارای مزیتهای برجس��تهای نیز هس��ت که پیش از این در رویکرد رگرسیون معمولی نادیده گرفته
میش��د .بهعنوان مثال فرض اصلی در مدلهای رگرسیون معمولی این است که مشاهدات مستقل از
یکدیگرند ،در حالیکه برای دادههای با ساختار سلسله مراتبی چنین فرضیهای معتبر نیست (ویلمز،39
 .)1999همچنین این روش قابلیت محاسبۀ تعامالت بین سطحی 40و شناسایی واریانس بین و درون
گروهی را دارد و برخالف رگرسیون معمولی در این روش متغیرهای پیوسته وگسسته میتوانند با هم
وارد مدل ش��وند (والمن ،فلدشتاین ،مککی و روکی .)2012 ،41در این پژوهش از نسخۀ  7نرمافزار
 HLMبرای تحلیل دادهها به روش مدلس��ازی خطی سلس��له مراتبی استفاده شد .این نرمافزار یکی
از بس��تههای آماری برای دادههای سلس��لهمراتبی است که توسط استفان رادنبوش و آنتونی بریک،42
همان کس��انی که این نرمافزار را ایجاد کردهاند و نویس��ندههای مدل سلسلهمراتبی خطی و غیرخطی
هستند ،توسعه داده شد.
از آنجا که در نمونهگیری از هر مدرس��ه فقط یک کالس انتخاب شده است لذا کالس و مدرسه
در یک سطح قرار میگیرند؛ بنابراین در این پژوهش از مدلسازی خطی دو سطحی بهمنظور تحلیل
دادهها اس��تفاده ش��د .روند تحلیل مطالعة حاضر به همراه مدلهای ارائهش��ده در این بخش براساس
روش اتخ��اذ ش��ده در مطالعات وانگ و همکاران ( )2011و فان ( )2008اس��ت .ل��ذا روند تحلیل
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به این صورت بود که ابتدا یک مدل غیرش��رطی 43تش��کیل ش��د ،در این مدل هیچیک از متغیرهای
س��طح  1و س��طح  2وارد مدل نمیشوند و تنها به این دلیل این مدل ارائه میشود که میزان واریانس
پیش��رفت ریاضی در دو سطح دانشآموز و معلم سنجیده شود تا ضرورت و یا عدم ضرورت تحلیل
چندس��طحی مشخص شود .سپس متغیرهای س��طح  1ابتدا بهصورت جداگانه وارد مدل غیرشرطی
(مدل  )1ش��دند تا مدلهای  2تا  9را بس��ازند ،س��پس آن دسته از متغیرهایی را که رابطۀ معناداری با
پیشرفت ریاضی نداشتند کنار گذاشته و متغیرهای باقیمانده با هم وارد مدل شدند تا مدل  10ساخته
شود .این کار را برای متغیرهای سطح دو (سطح معلم) تکرار شد و مدلهای  11تا  14ساخته شدند.
در نهایت تمام متغیرهایی (در دو س��طح دانشآموز و معلم) که رابطۀ معناداری با پیش��رفت ریاضی
داش��تند ،با هم وارد مدل ش��دند تا مدل نهایی ساخته شود .الزم به ذکر است ،انتخاب کارآمدترین و
بهترین مدل که هدف اصلی این پژوهش بود ،بر مبنای بیش��ترین کاهش واریانس پیش��رفت ریاضی
نسبت به مدل اول بود .برای اطالعات بیشتر در مورد این روش و نحوة عملکرد مدلهای ذکر شده
به همراه شاخصهای آنها ،میتوان به کتاب رادنبوش و بریک ( )2002مراجعه کرد.
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یافتهها

از آنجا که در نرمافزار مدلس��ازی خطی سلس��له مراتبی دادههای مفقودش��ده قبل از کار با دادهها،
حذف میشوند ،لذا دادههای مربوط به دانشآموزان از  6029نفر به  4837نفر و مدارس از  239مدرسه
به  227مدرسه کاهش یافت .الزم به ذکر است که در این تحلیل دادهها بدون وزنگذاری هستند.
پاس��خ به س��ؤال اول پژوهش :همانطور که قب ً
ال ذکر ش��د ،تحلیل به روش مدلس��ازی خطی
سلس��لهمراتبی ،ابتدا از یک مدل غیرش��رطی (مدل  )1ش��روع میش��ود .در این مدل Yij ،نمرۀ ریاضی
دانشآموز  iدر مدرس��ۀ  j ،βojعرض از مبدأ خط رگرسیون مدرسة  ɣoo ، jمیانگین نمرۀ کلی برای تمام
مدارس rij ،اثر تصادفی دانشآموز  iدر مدرسۀ  jو  uojاثر تصادفی مدرسۀ  jاست (رادنبوش 44وهمکاران،
.)2011
Yij = βoj + rij

مدل ()1

βoj = ɣoo + uoj

نتایج حاصل از این مدل در جدول  1قابل مشاهده است .با توجه به جدول  1میانگین نمرات دانشآموزان
 )SE=4/27 p>0/001( 417/12است و این میانگین در میان مدارس مختلف بهطور معناداری متفاوت است
( .)SD = 61/81 ،τ00 = 3820/93 p>0/001ضریب همبستگی درونی 45مقدار  0/43بهدست آمده ،به این
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معنی که میزان  43درصد از واریانس نمرۀ پیشرفت ریاضی در درون مدارس اتفاق میافتد و  57درصد
از آن مربوط به سطح دانشآموز است .به عبارت دیگر  43درصد از تفاوت نمرات دانشآموزان بهدلیل
ِ
مدارس متفاوت آنهاست و  57درصد از این تفاوت بهدلیل متفاوت بودن ویژگیهای فردیخودشان.
جدول    .1برآورد شاخصها در مدل غیرشرطی                                                                                                                          

مدل

مدل

شاخصها

ضریب

ضریب همبستگی درونی ( )ICC

0/43

میانگین نمرات دانشآموزان ()ɣOO

417/12

4/27

واریانس

انحراف معیار ()SD

واریانس درونمدرسهای ()σ2

4973/65

70/52

واریانس بین مدرسهای ()τ00

3820/93

61/81

غیرشرطی

(مدل اول)

خطای معیار ()SE

سطح معناداری

**0/001

**0/001

** معناداري در سطح P > 0/01

پاسخ به سؤال دوم پژوهش :مرحلۀ بعدی ورود متغیرهای سطح  1بهصورت جدا به مدل غیرشرطی
است ،معادالت رگرسیونی این مدلها به شرح زیر است:
)+ rijجنسیت( : Yij= βoj+ β1jمدل 2
)+ rijتعداد کتاب موجود در منزل( : Yij= βoj+ β1jمدل 3
)+ rijتحصیالت مادر( : Yij= βoj+ β1jمدل 4
)+ rijتحصیالت پدر( : Yij= βoj+ β1jمدل 5
)+ rijمنابع خانه( : Yij= βoj+ β1jمدل 6
)+ rijادراک دانشآموز نسبت به محیط مدرسه( : Yij= βoj+ β1jمدل 7
)+ rijارزشدهی به ریاضی( : Yij= βoj+ β1jمدل 8
)+ rijخودپندارة ریاضی( : Yij= βoj+ β1jمدل 9
نتایج حاصل از این  8مدل نش��ان داد که :جنس��یت ،تحصیالت والدین و ادراک از محیط مدرسه
هیچ رابطۀ معناداری با پیش��رفت ریاضی دانشآموزان ندارد .اما متغیرهایی مانند تعداد کتاب موجود
در من��زل ( ، )ɣ = 9/69 ،p >0/001مناب��ع خان��ه ( ،)ɣ = 14/23 ،p >0/001ارزشده��ی به ریاضی
( )ɣ = 17/88 ،p >0/001و خودپندارۀ ریاضی ( )ɣ = 48/02 ،p >0/001رابطۀ مثبت و معناداری با
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پیش��رفت ریاضی داش��تند .پس از اجرای این  8مدل ،متغیرهای «تعداد کتاب در منزل»« ،منابع خانه»،
«ارزشدهی به ریاضی» و «خودپندارۀ ریاضی» به مدل غیر شرطی اضافه شدند و مدل  10را ساختند.
با توجه به مندرجات مدل ،متغیر ارزشدهی به ریاضی با کنترل سایر متغیرها این بار رابطۀ معناداری
با پیش��رفت ریاضی ندارد (بهدلیل همبس��تگی باال با خودپندارۀ ریاضی ،ضریب این متغیر در معادله
صفر شد) و بایستی در مدلهای بعدی حذف شود .اما تعداد کتابهای موجود در منزل ،منابع خانه
و خودپندارۀ ریاضی همچنان رابطۀ معنادار و مثبتی با پیشرفت ریاضی داشتند.
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)+ rijتعداد کتاب در منزل()+ β3jمنابع خانه( )+ β2jخودپندارةریاضی( : Yij= βoj+ β1jمدل 10
در تمامی مدلهای باال (مدلهای  2تا  βqj = ɣqo + uqj , q=1,2,3 ،)10است ،که  β1jتا  j3βشیب خط
رگرسیون مدرسۀ  jهستند ،همینطور  ɣpoو  upjبه ترتیب اثرات ثابت و اثرات تصادفی سطح دو هستند.
در جدول  2نتایج مدلهای  2تا  10به همراه ضرایب متغیرها قابلمشاهده است.
جدول    .2برآورد شاخصها در مدل غیرشرطی                                                                                                                          

مدل

شاخصها

ضریب

خطای معیار ()SE

سطح معناداری

مدل دوم

جنسیت

-2/41

16/85

0/887

مدل سوم

تعداد کتاب در منزل

9/69

1/05

**0/001

مدل چهارم

تحصیالت مادر

0/123

0/72

0/865

مدل پنجم

تحصیالت پدر

0/91

0/63

0/155

مدل ششم

منابع خانه

14/23

2/21

**0/001

مدل هفتم

ادراک از محیط مدرسه

1/43

2/14

0/504

مدل هشتم

ارزشدهی به ریاضی

17/88

2/19

**0/001

مدل نهم

خودپندارۀ ریاضی

48/02

1/83

**0/001

مدل پنجم

منابع خانه
ارزشدهی به ریاضی
خودپندارۀ ریاضی
تعداد کتاب در منزل

7/17
-1/01
46/46
5/41

2/12
2/04
1/81
1/02

**0/001
0/622
**0/001
**0/001

** معناداري در سطح P > 0/01
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پاس��خ به سؤال سوم پژوهش :در مرحلۀ بعد که متغیرهای سطح دوم (سطح معلم) را بهطور جدا
وارد مدل غیرش��رطی کردیم مدلهای  11تا  14ساخته شدند که تنها متغیرهای تجربۀ معلم (>0/001
 )ɣ = 3/31 pو ادراک نسبت به محیط مدرسه ( )ɣ= 18/60 p> 0/05رابطۀ معنادار و مثبتی با پیشرفت
ریاضی دانشآموزان داشتند .در نهایت متغیرهایی را که در دو سطح رابطۀ معناداری با پیشرفت ریاضی
داشتند ،با هم وارد مدل کردیم تا مدل  15را بسازند.
)+ uqjتجربیات معلم(: βqj= ɣqo+ ɣq1مدل 11
)+ uqjتحصیالت معلم(: βqj= ɣqo+ ɣq1مدل 12
)+ uqjادراک معلم نسبت به محیط مدرسه(: βqj= ɣqo+ ɣq1مدل 13
)+ uqjتعامل معلم با همکاران(: βqj= ɣqo+ ɣq1مدل 14
)+ rijتعداد کتاب در منزل()+ β3jمنابع خانه( )+ β2jخودپندارةریاضی( : Yij= βoj+ β1jمدل 15
 q=1,2,3و)+ uqjادراک نسبت به محیط مدرسه( )+ ɣq2تجربیات معلم(βqj= ɣqo+ ɣq1

در این مدل تمامی متغیرهایی که در مدلهای پیش��ین رابطۀ معناداری با پیش��رفت ریاضی داشتند،
همچنان این رابطه را حفظ کردهاند و از میان تمام این متغیرها خودپندارۀ ریاضی قویترین پیشبینیکنندۀ
پیش��رفت ریاضی محسوب ش��د و با افزایش یک سطح از خودپندارۀ ریاضی (مث ً
ال از سطح متوسط به
س��طح باال ارتقا یابد) نمرۀ پیش��رفت ریاضی  46/05واحد افزایش مییابد .همچنین با ورود همزمان
متغیرهای سطح یک و دو هیچ تعامل بین سطحی مشاهده نشد ،بدین معنی که متغیرهای سطح دو رابطۀ
بین متغیرهای سطح  1و پیشرفت ریاضی را متأثر نساختند (جدول .)3
جدول     .3برآورد متغیرهای مدلهای  11تا                                                                                                                           15
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مدل

متغیرها

ضریب

خطای معیار ( )SEسطح معناداری

مدل یازدهم

تجربه معلم

3/13

0/50

**0/001

مدل دوازدهم

تحصیالت معلم

4/45

4/60

0/334

مدل سیزدهم

ادراک نسبت به محیط مدرسه

18/60

8/21

0/025

مدل چهاردهم

تعامل معلم با همکاران

9/84

7/44

0/188
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مدل پانزدهم

منابع خانه

7/41

2/12

**0/001

منابع خانه* تجربۀ معلم

0/29

0/309

0/350

منابع خانه* ادراک نسبت به
محیط مدرسه

3/40

4/06

0/405

خودپندارۀ ریاضی

46/05

1/81

**0/001

خودپندارۀ ریاضی* تجربۀ معلم

0/05

0/22

0/980

خودپندارۀ ریاضی* ادراک نسبت به
محیط مدرسه

4/37

3/57

0/224

تعداد کتاب در منزل

5/18

0/106

**0/001

تعداد کتاب در منزل* تجربۀ معلم

0/13

0/12

0/275

تعداد کتاب در منزل* ادراک
نسبت به محیط مدرسه

-2/27

1/91

0/235

تجربۀ معلم

3/12

0/49

**0/001

ادراک نسبت به محیط مدرسه

18/13

7/58

0/018
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پاس��خ به س��ؤال چهارم پژوهش :برای تعیین بهترین مدل پیشرفت ریاضی بایستی به دنبال میزان
کاهش واریانس��ی باشیم که با اضافه کردن متغیرها ،حاصل میشود .این کاهش واریانس ( 18/2درصد
واریانس درون مدرسهای و  16/3درصد واریانس برونمدرسهای) در مدل  15نسبت به  14مدل پیشین
محس��وستر بود ،لذا بهترین مدلی که میتواند پیش��رفت ریاضی را با توجه به متغیرهای منتخب این
پژوهش ،پیشبینی کند ،مدل  15است .الزم به ذکر است که این کاهش واریانس در هر مدل بر اساس
واریانس درون و برون مدرسهای مدل جاری نسبت به مدل اول محاسبه میشد که فرمول آن به شکل
زیر است:
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بحث و نتیجهگیری

همانطور که در مدل  1گزارش ش��د 43 ،درصد از تفاوت نمرات دانشآموزان
بهدلیلِ تحصیل آنها در مدارس مختلف است و  57درصد بهدلیل تفاوتهای فردی
و خانوادگی خود دانشآموزان ميباش��د .درس��ت اس��ت که آموزشوپرورش نقش
مهمی در ش��کلگیری فرصتهای زندگی فردی بازی میکند و مدرس��ه اثربخش��ی
اجرای اهداف برنامههای سیستم آموزشی را تسهیل میکند ،ولی این موضوع عموم ًا
مورد توافق اس��ت که دلیل موفقیتهای آموزشی بیشتر به شرایط فردی ،اجتماعی و
اقتصادی دانشآموزان در جامعه برمیگردد (مولیس و همکاران .)2009 ،پژوهشگران،
سطح پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان را تا حد زیادی ناشی از شرایطی میدانند که
بچهها در آن رش��د کردهان��د .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،توجه بیش��تر به عوامل
خانوادگ��ی و فردی دانشآموز تا حد زیادی میتواند معضالت آموزش��ی را کاهش
دهد.
در م��دل نهایی خودپندارۀ ریاضی ،مناب��ع موجود در خانه و تعداد کتاب موجود
در خانه ،رابطۀ معنادار و مثبتی با پیش��رفت ریاضی داش��تند .در خصوص خودپندارۀ
ریاضی ،نتایج نش��ان داد که با افزایش یک س��طح از خودپندارۀ ریاضی ،پیش��رفت
ریاض��ی  46/05واحد افزایش پیدا میکند .این یافته همس��و ب��ا پژوهشهای ویدر
( ،)2012پهلوان صادق و همکاران ( ،)1388کریمزاده و محس��نی ( ،)1384کیامنش
و پوراصغ��ر ( ،)1388ناجی و همکاران ( ،)2010س��اینز و ای��کل ( ،)2012وانگ و
هم��کاران ( ،)2011هوس ( ،)2006کیامنش ( ،)2005یوش��ینو ( ،)2012عس��گری،
میرمه��دی و مظلومی ( )1390و قاجار و همکاران ( ،)2011اس��ت .اینکه دانشآموز
چه تفکری در رابطه با تواناییهای خود در ریاضی داشته باشد مسلم ًا بر میزان تالش
او برای یادگیری تأثیرگذار اس��ت .از آنجایی که در این پژوهش متغیر ارزشدهی به
ریاضی ،رابطۀ تنگاتنگی با خودپندارۀ ریاضی داشت میتوان نتیجه گرفت خودپندارۀ
بیشتر در ریاضی ،میتواند باعث افزایش انگیزش در ریاضی شود .نتایج مطالعة تیمز
هم نش��ان داده اس��ت که دانشآموزان با خودکارآمدی بیش��تر و با عزتنفس بیشتر،
بهطور معمول به نتایج بهتری نائل میشوند .از آنجاییکه انگیزه برای یادگیری شامل
داش��تن احساس توانا بودن برای موفقیت اس��ت ،داشتن خودپندارۀ قوی در رابطه با
تواناییهایش��ان بهمنظور ادامۀ پایة مورد نظر و ارتقا به سطوح باالتر امری مهم برای
موفقیت اس��ت .نگرش مثبت به ریاضیات و داشتن خودپندارۀ قوی ،دانشآموزان را
به یک رقابت سالم و پشتکاری قوی تشویق میکند (مولیس و همکاران.)2009 ،
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در ای��ن پژوهش تعداد کتاب موجود در منزل و منابع خانه رابطۀ معنادار و مثبتی
با پیش��رفت ریاضی داش��ت ،تعداد بیش��تر کتاب در خانه احتماالً نشاندهندۀ سطح
ب��االی فرهنگیِ خانواده اس��ت .بهطور مش��ابه منابع خانه مثل کامپیوت��ر ،میز تحریر
و اینترن��ت فرایند تحصی��ل و یادگیری را راحتتر خواهد ک��رد و منجر به عملکرد
باالتر میش��ود .از آنجاییکه وجود کتاب غیردرس��ی بیشتر و منابع آموزشی ،متأثر از
وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده اس��ت ،برخ��ی از خانوادههای فقیر اغلب نیاز
دارند که درآمد خود را از طریق کارکردن کودکان تأمین کنند لذا این کودکان فرصت
محدودتری برای یادگیری دارند و به دنبال آن عملکرد پایینتری هم خواهند داشت.
با توجه به ادبیات موجود ،نتایج حاصل ،متناقض با یافتههای فولر ( )1987و هاینمن
والکسلی ( )1982و همسو با مطالعات کیامنش ( )2005و اسماعیل و وانگ ()2007
مبنی بر رابطۀ معنادار و قابلتوجه منابع موجود در خانه و پیشرفت ریاضی بود.
از میان متغیرهای سطح دوم ،میزان تجربۀ معلم رابطۀ معنادار و مثبتی با پیشرفت
ریاضی دانشآموزان داش��ت و این ش��اید بهدلیل آن باشد که داشتن تجربۀ باال تسلط
دانشآموز را نس��بت به محتوای دروس و کنترل و مدیریت کالس افزایش میدهد.
از طرفی ممکن است در مدارس این سیاست حاکم باشد که کالسهای سطح پایین
را ب��ه معلمان تازه وارد بدهند .با توجه به اینکه در برخی مدارس دانشآموزان را در
پایة س��وم راهنمایی برای ورود به آزمون تیزهوش��ان آماده میکنند و مدیران ترجیح
میدهن��د دانشآموزان زرنگتر را به معلم��ان باتجربهتر بدهند که در آزمونها نتیجۀ
باالتری حاصل شود لذا همین امر باعث میشود عملکرد پایین دانشآموزان با تجربۀ
ک ِم معلمان همبسته شود.
عالوه بر تجربۀ معلم ،ادراک معلم نسبت به محیط مدرسه نیز پیشبینیکنندۀ مثبت
پیش��رفت ریاضی شناخته شد ،ادراک معلم نسبت به محیط مدرسه شامل احساس او
نس��بت به منطقۀ جغرافیایی مدرس��ه ،حس امنیت نس��بت به میزان حقوق دریافتی،
سیاس��تها و تدابیر امنیت��ی و اجرایی و میزان نظم ،ترتیب و رفت��ار دانشآموزان با
اوس��ت .معلمانی که از ش��غل خود راضیان��د طبیعت ًا انگیزۀ بیش��تری برای تدریس
خواهند داش��ت ،و برعکس ،عدم وجود این احس��اس امنی��ت باعث بیرغبتی آنها
نسبت به آینده و عملکرد دانشآموزان خواهد شد.
در این پژوهش مدل نهایی (مدل  )15بیشترین کاهش واریانس را بهدنبال داشت؛
لذا توجه به متغیرهای موجود در این مدل میتواند اهمیت بسزایی در افزایش عملکرد
دانشآموزان ایرانی در پیش��رفت ریاضی داشته باش��د .با توجه به اینکه 43درصد از
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واریانس پیش��رفت ریاضی را متغیرهای محیطی و غیرفردی تبیین میکند ،لذا تمرکز
بر عواملی که داخل کالس درس و مدرس��ه قابلکنترل هس��تند ،اهمیت پیدا میکند.
هرچن��د پژوهش ما یک پژوه��ش توصیفی بود اما دیدیم ک��ه ،بهعنوان مثال ،ادراک
معلم نس��بت به محیط مدرسه یکی از پیشبینیکنندههای مثبت پیشرفت ریاضی بود.
اگر معلمان با احس��اس امنیت کافی وارد کالس درس ش��وند مسلم ًا انگیزه و تمایل
بیش��تری برای تدریس خواهند داش��ت که این امر ،یعنی ایجاد امنیت ،تنها توس��ط
مدیران و مسئوالن باالتر امکانپذیر است .همینطور از آنجایی که برخی از گویههای
خودپنداره در کالس درس بهوس��یلۀ برخورد معلم نسبت به تواناییهای دانشآموز
تعریف میش��ود ،لذا این س��ؤال وج��ود دارد که دانشآموزان چط��ور ریاضی را یاد
میگیرند؟ یا مث ً
ال معلمان چطور اشتباهات دانش آموزان را به آنها گوشزد میکنند؟
چرا که این میتواند تأثیر مستقیمی روی خودپندارۀ دانشآموز بگذارد.
ای��ن مطالع��ه دارای محدودیتهایی هم بود .بهعنوان مث��ال در این پژوهش تنها
همبس��تگی بین متغیرها و پیشرفت ریاضی نش��ان داده شد و روابط ذکر شده ،رابطه
ع ّلی را نشان نمیدهد .لذا این مطالعه ،بهعنوان مثال ،نمیتواند گواهی بر وجود رابطة
ع ّلی بین خودپنداره و پیش��رفت ریاضی باشد ،بلکه مطالعة حاضر تنها وجود ارتباط
قوی بین این دو متغیر را نش��ان میدهد .همچنین ،تنها بخش��ی از متغیرهای موجود
در پرس��شنامه برای استفاده در مدلسازی خطی سلس��له مراتبی مورد استفاده قرار
گرفتند .همینطور در این پژوهش تمام متغیرهای موجود در پرسشنامه بهدلیل حجم
باالی آنها وارد مدل نشدند ،چه بسا اگر تمامی آنها وارد مدل میشدند میتوانستیم
یک مدل کاملتر از پیش��رفت ریاضی دانشآموزان ایرانی بس��ازیم .محدودیت دیگر
دسترس��ی نداش��تن به متغیرهایی بود که در پرس��شنامهها مورد پرسش قرار نگرفته
بودند؛ مث ً
ال ممکن است خودپندارۀ دانشآموز نسبت به هر کدام از محتواهای ریاضی
مثل جبر ،اندازهگیری و یا هندس��ه متفاوت باش��د که در پرس��شنامههای تیمز به آن
اشارهای نشده بود.
ب��ا وجود تمام محدودیتهای ذکر ش��ده ،توجه به نتایج این چنین پژوهشهایی
راه را برای انجام پژوهشهای کیفی هموارتر خواهد س��اخت .این نتایج س��ؤالهايی
از جمله« ،به چه دلیل تعامل معلمان با س��ایر همکاران رابطۀ معناداری با پیش��رفت
ریاضی نداش��ت؟» و یا اینکه «چطور میتوان خودپن��دارۀ دانشآموزان را در محیط
مدرس��ه افزایش داد؟» را در ذهن پژوهشگران عالقهمند بهوجود میآورد که آنها را
بهسمت انجام پژوهشهای عمیقتر سوق میدهد.
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توصیف متغیرهای زمینهای
توصیف متغیرها

نام متغیرها
متغیرهای فردی و خانوادگی دانشآموز
جنسیت

شما دختر هستید یا پسر؟ دختر=  1پسر= 0

تعداد
کتابهای
موجود
در منزل

در خانة شما تقریب ًا چند جلد کتاب وجود دارد؟
هیچی یا خیلی کم= 1
آنقدر که طبقهای از یک قفسة کتاب را پر کند= 2
آنقدر که یک قفسه کتاب را پر کند= 3
آنقدر که دو قفسه کتاب را پر کند= 4
آنقدر که سه قفسه کتاب یا بیشتر را پر کند= 5

منابع خانه

یک متغیر ترکیبی که از ( 1-3کم ،متوسط ،باال) درجهبندی شده است.
شما کدامیک از وسایل زیر را در خانه دارید؟ بله=  1خیر= 0
رایان��ه ،میز تحریر ،کتابهایی که مال خود شماس��ت ،اتاقی که مال خود شماس��ت ،اینترنت ،موبایل،
دوربین فیلم برداری ،تلویزیون ،هرگونه دستگاه پخش صوتی و تصویری ،اتومبیل.

تحصیالت
والدین

والدین شما تا چه سطحی تحصیل کردهاند؟
به مدرسه نرفتهاند یا دورة ابتدایی را بهطور ناتمام گذراندهاند=1
دورة راهنمایی= 2
دورة دبیرستان= 3
دورة پیشدانشگاهی= 4
کاردانی= 5
کارشناسی= 6
باالتر از کارشناسی= 7
نمیدانم= 8

خودپنداره
ریاضی

یک متغیر ترکیبی که از ( 1-3باال ،متوسط ،پایین) درجهبندی شده است .در مجموع  9مورد برای ایجاد
این متغیر مورد استفاده قرار گرفت.
چقدرباجملههایزیردرموردریاضیموافقهستید؟(خیلیموافقم،کمیموافقم،کمیمخالفموخیلیمخالفم).
من معموالً در درس ریاضی نمره خوب میگیرم؛
من مطالب ریاضی را سریع یاد میگیرم؛
من مسئلههای سخت ریاضی را خوب حل میکنم؛
بهنظر معلمم من میتوانم در درس ریاضی با موضوعات مشکل خوب کار کنم؛
معلمم به من میگوید که ریاضی من خوب است؛
ریاضی برای من در مقایسه با خیلی از همکالسیهایم سختتر است؛
ریاضی از نقاط قوت من نیست؛
ریاضی من را گیج و عصبی میکند؛
ریاضی برای من از هر درس دیگری سختتر است؛
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ارزشدهی
به ریاضی

یک متغیر ترکیبی که از ( 1-3باال ،متوسط ،پایین) درجهبندی شده است .در مجموع  5مورد برای ایجاد
این متغیر ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت.
چق��در ب��ا جمالت زیر در مورد ریاض��ی موافقید؟ (خیلی موافقم ،کمی موافق��م ،کمی مخالفم ،خیلی
مخالفم).
بهنظر من ریاضی در زندگی روزمره به من کمک میکند؛
من برای یادگیری درسهای دیگر به ریاضی نیاز دارم؛
من باید در ریاضی قوی باشم تا بتوانم به دانشگاه مورد عالقهام راه یابم؛
من باید در ریاضی قوی باشم تا بتوانم شغل مورد عالقهام را بهدست آورم؛
من شغلی را دوست دارم که در آن با ریاضی سروکار داشته باشم؛

ادراک
از محیط
مدرسه

متغیر ترکیبی که از ( 1-3باال ،متوسط ،پایین) درجهبندی شده است .در مجموع  3مورد برای ایجاد این
متغیر مورد استفاده قرار گرفت.
نظر ش��ما دربارة مدرس��ة خودتان چیس��ت؟ بگویید که با جملههای زیر چقدر موافق هستید؟ (خیلی
موافقم ،کمی موافقم ،کمی مخالفم ،خیلی مخالفم).
من بودن در مدرسه را دوست دارم،
وقتی در مدرسه هستم ،احساس امنیت میکنم؛
احساس میکنم که به این مدرسه تعلق دارم؛

متغیرهای مربوط به معلم
میزان تجربه تا پایان سال تحصیلی جاری ،در مجموع چند سال است که تدریس میکنید؟
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سطح
تحصیالت

باالترین سطح آموزش رسمی که تکمیل کردهاید ،چیست؟
یوحرفهای
زیر دیپلم ،اتمام دورة دبیرستان (دیپلم) ،اتمام دورة پیشدانشگاهی ،اتمام کاردانی رشتههای فن 
یا رشتههای نظری ،اتمام دورة کارشناسی ،اتمام دورة کارشناسیارشد یا باالتر.

ادراک
از محیط
مدرسه

یک متغیر ترکیبی که از (1-3باال ،متوسط ،کم) درجهبندی شده است .در مجموع  5مورد برای ایجاد این
متغیر مورد استفاده قرار گرفت.
میزان موافقت یا مخالفت خود را با هریک از عبارتهای زیر مشخص کنید( .خیلی موافقم ،کمی موافقم،
کمی مخالفم ،خیلی مخالفم).
این مدرسه در محلی امن واقع شده است؛
در این مدرسه احساس امنیت میکنم؛
تدابیر و سیاستهای امنیتی و اجرای آنها در مدرسه مناسب است؛
دانشآموزان با نظم و ترتیب رفتار میکنند؛
دانشآموزان با احترام یا معلمانشان رفتار میکنند؛

تعامل
معلم با
همکاران

متغیر ترکیبی که از ( 1-3باال ،متوسط ،کم) درجهبندی شده است .در مجموع  5مورد برای ایجاد این متغیر
مورد استفاده قرار گرفت.
هر چند وقت یکبار ،تعامالت زیر با معلمان دیگر دارید؟ (هیچوقت یا تقریب ًا هیچوقت 2 ،یا  3بار در ماه،
 1تا  3بار در هفته ،هر روز یا تقریب ًا هر روز).
بحث و گفتوگو دربارة چگونگی تدریس یک موضوع؛
همکاری در طراحی یا برنامهریزی و آمادهسازی مواد آموزشی؛
در میان گذاشتن آنچه از تجارب تدریسم یاد گرفتهام با دیگران،
بازدید از کالسهای دیگر بهمنظور کسب اطالعات بیشتر در زمینه تدریس؛
کارکردن با یکدیگر برای اجرا و امتحان کردن ایدههای جدید.
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