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مؤثر بر عملکرد در آزمون  یعوامل فرد یمعادله افتراق نیتدو
  یینان با عملکرد باال و پاآموزدانشدر  2019 مزیت
 

 آسیه ضیاءنژاد شیرازی

 اسالمی، مرودشت، ایرانتربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد  شناسیرواندانشجوی دکتری 

 مریم کوروش نیا
 ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایرانشناسیرواناستادیار گروه 

 نادره سهرابی
 ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایرانشناسیرواناستادیار گروه 

 حسین بقولی
 آزاد اسالمی، مرودشت، ایران ، واحد مرودشت، دانشگاهشناسیرواناستادیار گروه 

 چکیده
ترین مطالعات تطبیقی است که به ارزشیابی وضعیت آموزش تیمز علوم یکی از مهم المللیینبآزمون 

 اند.آموزان ایرانی عملکردی ضعیف داشتهپردازد. در چند دهه گذشته دانشریاضیات و علوم می

 بودهعوامل فردی  بر اساسموفق در آزمون آموزان موفق از ناتفکیک دانشحاضر هدف از پژوهش 

وش ر ساز موفقیت افراد در این ارزشیابی شود.تواند زمینهشود که چه عوامل فردی می بررسیتا 

کل مدارس  ی. جامعه آماربوده است یدر قالب معادله افتراق یپژوهش از نوع همبستگ نیانجام ا

. بودند کنندهشرکت یرانیآموزان کالس چهارم ادانش ی. نمونه آماربود 2019 مزیتر د کنندهشرکت

اجرا شده  2019 مزیمنظم بوده که در آزمون ت شدهیبندطبقه یادومرحله یاخوشه یریگروش نمونه

و  ریآموز، مدخانواده، دانش یهاپرسشنامه ،2019 مزیاطالعات، سؤاالت ت یآوراست. ابزار جمع

انتشار  2019در سال  (IEA) یلیتحص شرفتیپ یابیارزش المللیینبکه توسط انجمن  بودهآموزگار 

د تعدانشان داد  هاافتهی استفاده شد. یافتراق لیها از روش تحلداده وتحلیلتجزیه یاست. برا افتهی

 یکیتفک بیبا ضر یی، دارا462/0 یکیتفک بی، علوم در مدرسه با ضر630/0 یکیتفک بیکتاب با ضر

 نیشتریب 212/0 یکیتفک بیدر مدرسه با ضر یاضیو ر 231/0 یکیتفک بیبا ضر تی، جنس261/0

بنابراین  .ارندد یفرد یهامؤلفه بر اساسان موفق از ناموفق آموزدانشگروه  کیرا در تفک تأثیر

ن و آموزادانش یکاربرد یریادگیو  یکاربرد شکل ارائه مطالب به ،مؤثر یدرس یهاکتاب داشتن

 مزیدر آزمون ت تیبه موفق دنیرس یبرا تأثیرگذار یمل فردجزء عوا ییداراوضعیت اقتصادی و 

 .است

 :های کلیدیواژه
 فردیریاضی، علوم، عملکرد تحصیلی، عوامل ، 2019آزمون تیمز 

 
 آزاد اسالمی واحد مرودشت است تربیتی دانشگاه شناسیروانرشته  دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

 یابیدر قلمرو ارزش یقیمطالعات تطب نیتربزرگو  نیتراز مهم
آموزش  یروندها یالمللنیمطالعه ب یلیتحص شرفتیپ
است که تحت نظر انجمن  (TIMSS)1  و علوم اتیاضیر
 نی. اردیگیانجام م 2(IEA)ی لیتحص یابیارزش المللیینب

در سطح جهان  یمستقل و معتبر پژوهش نهادیکانجمن که 
 یکشورها یآموزش تیوضع یابا هدف بهبود و ارتق هاست ک
در  یقیها مطالعه تطبتوانسته است تا کنون ده کنندهشرکت

ها و افتهیرا به انجام رساند.  یلیتحص شرفتیپ ینهیزم
مطالعات منبع مهم و  گونهینازااطالعات به دست آمده 

نقاط ضعف و قوت  ییکشف و شناسا یکننده برانییتع
 و ارائه المللیینبو  یمل سایکشورها در مق یآموزش یهانظام
 یریادگی–یاددهی ندیو مؤثر در بهبود فرآ یعلم یکارهاراه

از  یاریبس(. Akyüz, 2014; Erfy Bin Ismail, 2015) است
 یهاها رتبه کشور خود را به ضعف و قوت برنامهدولت

 سبتکشورها مانند نروژ ن یکنند. برخیم ریآموزش خود تعب
تر نییحساس هستند که نمرات پا قدرآن هاآزمون نیا جیبه نتا

 نیآموزش ا ریبه عزل وز ،هاآموزان آناز حد استاندارد دانش
 .گرددیکشور منجر م

 تکراردر پایه چهارم و هشتم بار  کیسال  4هر این آزمون 
 شیکاهش و افزا زانیو م یآموزش راتییشود تا روند تغیم

 نیا یدر ط کنندهشرکت یآموزان کشورهاعملکرد دانش
و کیامنش،  1395)بخشعلی زاده،  ها را مشخص کندسال

اطالعات ارزشمندى براى کشورها فراهم  تیمز (.1392
دهد تا چگونگى آموزش ریاضى ها امکان مىآورد که به آنمى

نظر  درهاى چهارم و هشتم را در طول زمان و علوم در پایه
 وامع یابى به اطالعات جگرفته و ارزیابى کند، دست

 ریاضى آموزش در خصوص مفاهیم و فرآیندهاى یسهمقاقابل
به  ،آموزانو علوم و اطالعاتى در خصوص نگرش دانش

دهد تا میزان پیشرفت مىرا امکان  این کنندهشرکتی کشورها
در  المللیینبخود را در آموزش ریاضیات و علوم در سطح 

 ,Akyüz, 2014 & Erfy Bin Ismail) ندنک یطول زمان بررس

2015 & Liang et. Al., 2015.) 

                                                           
1 Trend in international mathematics and science study (TIMSS) 

توانند هاى نتایج تیمز این است که کشورها مىاز ویژگى
ها و ابعادى از آموزش که از پایه چهارم به هشتم در ویژگى
ان رشد پیدا کرده یا کاهش یافته را شناسایى کند و آموزدانش
 ;Erfy Bin Ismail, 2015) دینما لیرا تحل نعلل آ ازآنپس

Liang et al., 2015.) 
ى تا بافت کندیاى تیمز به کشورها کمک مپیشینه اطالعات

ند بهتر بشناس پردازند،یان در آن به یادگیرى مآموزدانشرا که 
گذار و با مقایسه با کشورهاى دیگر به شناسایى متغیرهاى اثر

ها در برنامه درسى، آموزش و منابع آن یرگذاریتأثو میزان 
 (.Abu Tayeh et al., 2018) زندآموزشى بپردا

 یکشور جمهور یالدیم 1991برابر با  1370سال  از
انجمن  نیخود را با ا یهمکار یرسم طوربه زین رانیا یاسالم

در فاصله  مزیآغاز کرده است و تا کنون در شش مطالعه ت
شرکت نموده  2008 شرفتهیپ مزیو ت 2019تا  1995 هایسال
به دست آمده از عملکرد  جیا(. نت1395)بخشعلی زاده،  است

مطالعات،  نیدر ا یرانیآموزان ادانش فیضع ارینامطلوب و بس
 ینظام آموزش تیرا به وضع ازپیشیشبضرورت توجه 

خاص مشخص و  طوربهو نظام آموزش علوم  طورکلیبه
 (.1394د )اسماعیلی و رفیع پور، کنیمبرهن م

در  اتیاضیم و ردر دروس علو رانیآموزان ادانش عملکرد
وده ب المللیینب نیانگیاز م تریینهمواره پا مزیت یهاهمه دوره
کننده منطقه بدون در کشورهای شرکت یبا برخ سهیو در مقا

با  زیاست؛ که ن یترنییعملکرد پا ینظر گرفتن روند، دارا
قدری  1404در سال  رانیا اندازچشم ندتوجه به انتظارات س

 (.1396یری و همکاران، )کب است یباعث نگران
ای که طبق مطالعات گسترده علل پایین بودن نتایج را،

 تیمز هاىآزمون از معلم تاکنون انجام شده میزان کم آگاهى

 آموزشی ارزشیابى نوع و تدریس تدریس، روش برای

 هاىتجربه معلم، و مدرسه سطح عوامل آموزش همکاران،

 کالس در معلم تفعالی معلم، سن و سابقۀ تدریس آموزشی،

امکانات آموزشی  و دروندادها عامل او، آموزش و شیوۀ درس
کتاب، محتوای آموزشی و  محتواى با آزمایشگاهى متناسب و

 در آموزانعملکرد دانش بهبود و پیشرفت در را غیره

 دانند.تیمز مؤثر می هاىآزمون

2 International association for the evaluation of educational 

achievement (IEA) 
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تحول  اندازچشماز اهداف کالن و خرد سند  یکی ازآنجاکه
و  یبرنامه درس یمحتوا راتییتغ زین وپرورشآموزش نیادیبن

 مزیت یآموزان در آزمون جهاندر امتداد آن بهبود عملکرد دانش
ق اساس محق نیاست، بر ا یجهان نیانگیحداقل به م دنیو رس
 ییمحتوا راتییارشد خود نقش تغ یکارشناس نامهپایاندر 

واد آموزان در سدانش یلیبر عملکرد تحص یبرنامه درس
باور  رغمیعلقرار داد و  یموردبررسو علوم را  اتیاضیر
 یاجرا کشور، یدر نظام آموزش راتییتغ کهینابر  یمبن گرانید

به  یام آموزشنظ ریی، تغهاشنبهپنج یلی، تعطنیادیسند تحول بن
 یآموزان، برگزاردانش یدرس یهاکامل کتاب رییتغ، 3-3-6

و صرف  رانیاران و دبتمام آموزگ یبرا یآموزش یهادوره
و بهبود عملکرد  شیقطعاً منجر به افزا ،نهیها زمان و هزسال

در  ییرتغعدمشاهد  متأسفانهخواهد شد،  یرانیآموزان ادانش
د یشد اریچهارم و افت بس یاضیهشتم، کاهش در ر یاضیر

محقق به  ازآنپسچهارم و هشتم بود و  یهاهیعلوم در پا
داخت و پر راتییتغ ینازاپس جیتابودن ن نییعلل پا یبررس

عوامل  ییگرفت تا با شناسا میتصم یگونه در رساله دکتر نیبد
به  نییباال و پا یهاآموزان گروهمؤثر در تفاوت عملکرد دانش

و  تیاهم بیترت نینها و همچهر کدام از علت تأثیرسهم 
 .ابدیعوامل دست  نیا تأثیرگذاری

با  زمانهمو  یموزشکالن نظام آ یهااستیس بر اساس
 افتهی یتمأمور وپرورشآموزش، نظام نیادیابالغ سند تحول بن

 یلیرشد و بهبود عملکرد تحص یهانهیاست تا همه عوامل و زم
 رینظ یالمللنیب یهادر آزمون خصوصبهآموزان را دانش

نتایج تحقیقات انجام شده نشان  .دیمافراهم ن مزیآزمون ت
لی نتیجه عوامل متعددی شامل دهد که پیشرفت تحصییم
، عوامل خانوادگی و مدرسه و آموزدانشهای فردی یژگیو

 (.1388نظام آموزشی است )عابدی و همکاران، 
عوامل فردی است، تا  تأثیردر این پژوهش هدف بررسی 

پژوهشی پاسخ داد که آیا عوامل فردی  سؤالبتوان به این 
را در آزمون تیمز  ان موفق از ناموفقآموزدانشقدرت تفکیک 

 دارند؟
آموزان در این پژوهش منظور از عوامل فردی پاسخ دانش

آموز است که توسط انجمن ی دانشهای پرسشنامهبه پرسش

به آن  آموزدانشیه شده است و ته IEA ارزشیابی تحصیلی
دهد و بدین ترتیب اطالعات کامل و وسیعی از یمپاسخ 

گردد )کریمی و همکاران، یماستخراج  آموزدانشهای یژگیو
1393.) 

شامل متغیرهایی  IEAعوامل فردی بر اساس نظر انجمن 
تعداد جلد کتاب که منظور تعداد جلد  -1بدین شرح است: 

 آموز کهدانشدرباره  -2ی موجود در خانه است. هاکتاب
سن، جنس،  ازجمله آموزدانششامل اطالعاتی درباره شخص 

ریاضی در مدرسه که شامل  -3. است غیرهتاریخ تولد و 
و نگرش به ریاضی، میزان یادگیری  موردعالقهدر  یسؤاالت

ریاضی، میزان ساعات ریاضی و روش تدریس معلم، فهم 
ریاضی، میزان پاسخگویی معلم، میزان توانمندی معلم، 

در  یسؤاالتعلوم در مدرسه شامل  -4 غیرهانتظارات و 
دگیری علوم، میزان و نگرش به علوم، میزان یا موردعالقه

ساعات علوم و روش تدریس معلم، فهم علوم، میزان 
 -5 . غیرهپاسخگویی معلم، میزان توانمندی معلم، انتظارات و 

در مورد اموال و دارایی و امکانات در خانه  یسؤاالتدارایی: 
مثل کامپیوتر، تلویزیون، اینترنت، ماشین لباسشویی، ماشین 

 . غیرهای و یانهرا هایزیبا، تلفن همراه، ییشوظرف
اصطالح التین آن  شدهترجمهاین متغیرها  کهینابه جهت 

 یگذارنامدر پرسشنامه است و توسط مرکز ملی تیمز ایران 
ها ایجاد نکرده و با همان نام هاآنشده است، محقق تغییری در 

 در پژوهش استفاده کرده است.
رد ده شده عملکمتغیر دیگری که در این پژوهش از آن استفا

 مللیالبینآموزان در آزمون تحصیلی است که به عملکرد دانش
اشاره دارد که سواد ریاضیات و علوم آنان را  2019تیمز 
 کند.گیری میاندازه

تیمز هدف بررسی وضعیت  المللیبین هایآزموندر 
لکه گیرد بینمی تعلق انمرهان آموزدانشنیست و به  آموزدانش

است و عملکرد نظام  مدنظررد هر کشور وضعیت عملک
ان وزآمدانشتوان پاسخ یم حالبااینشود. یمآموزشی سنجیده 

 هاآنرا از نتایج استخراج کرد و برای  سؤاالت تکتکبه 
در این  آموزدانشی در نظر گرفت تا بتوان فهمید هر انمره
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ی شده و چه عملکردی داشته انمرهآزمون موفق به کسب چه 
 است.
یک  حدوداًپس از  2019است که نتایج آزمون  ذکریانشا

در پاریس از آن رونمایی  2021دسامبر  8سال و نیم در تاریخ 
بیماری کرونا در طی یک جلسه  یریگهمهشد و به جهت 

مجازی و با شرکت تمامی مسئولین کشورها به بازتاب نتایج 
 امنبتثشد. محقق هم با تالش فراوان و  پرداخته 2019تیمز 

 هاهکنندشرکتدر سایت یونسکو توانست جزو یکی از این 
 حدوداً یر أختباشد. البته مسئولین محترم تیمز ایران نتایج را با 

و هر چه در  اندکردهیک سال پس از انجام این پژوهش منتشر 
از دانشگاه  منتشرشدهی نتایج ترجمهاین پژوهش هست از 

ج وره به نسبت قبل نتای. خوشبختانه در این داستبوستون 
ان عملکرد باالتری آموزدانشبهتری مشاهده شده است و 

ی که کاهش داده انمرهاما هنوز در درس علوم میزان  اندداشته
شد، جبران نگردیده است )مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز، 

1400.) 
ان شرق آسیا آموزدانشدهد یمنشان  2019نتایج تیمز 

. شکاف جنسیتی در این کشورها اندداشتها باالترین عملکرد ر

 Internationalهستند ) ترامنبسیار کم و مدارس 

Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA), 2016.) 
آموزان این بار هم برای چندمین دورۀ متوالی دانش

ن اآموزدانش ازآنپسسنگاپوری در صدر جدول قرار دارند، و 
کشورهای کره جنوبی، جمهوری روسیه، ژاپن، چین تایپه، 

وضعیت  متأسفانهبهترین عملکرد را داشتند.  فنالند به ترتیب
های چهارم یهپاان ایرانی در علوم و ریاضی آموزدانشعملکرد 

 32در آزمون ریاضی حدود  .همانند گذشته ضعیف بوده است
اند؛ گرفته 400 آموزان پایۀ چهارم نمرۀ کمتر ازدرصد دانش

یعنی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. این نسبت برای 
درصد  19درصد و میانگین آزمون  1آموزان سنگاپوری دانش

لحاظ جنسیتی، در درس ریاضی پایۀ چهارم در  بوده است. به
مقایسۀ با دورۀ قبل آزمون، پسران نمرۀ باالتری را کسب 

ایران در ریاضی، نهم و  ایه،کشورِ همس 12اند. در میان کرده
ایران نسبت به  کهیدرحالدر علوم در جایگاه هشتم قرار دارد. 

، اما این افت، داشته استنمره افت  30نزدیک به  2015آزمون 
 ویژههب، کنندهشرکتهای های دیگر کشورنسبت به پیشرفت

 است. کنندهنگرانبسیار آزارنده و  نسبت به همسایگان

 .1شکل 

 (.1400؛ سعیدی،1400)مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز،  2019ی چهارم ایران در تیمز یهپاان آموزدانشند عملکرد ریاضی رو

 
 

آموزان ایرانی روند دانش ینکهباوجودا 1شکل با توجه به 
پیشرفت  2015نسبت به آزمون سال  2019در آزمون تیمز 

هنوز  443سب نمره با این افزایش و ک متأسفانه داشته است اما
 است، قرار دارد. 500که نمره  المللیبینزیر میانگین 
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 .2ل شک

 (.1400؛ سعیدی،1400)مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز،  2019ی چهارم ایران در تیمز یهپاان آموزدانشروند عملکرد علوم 

 
 

ان ایرانی در درس علوم پایه آموزدانشمیانگین نمرات 
 المللیبیننمره از میانگین  59بوده است و  441چهارم ابتدایی 

نمره  20تر است. البته نسبت به دوره قبل یینپا 500یعنی نمره 
نمرات  یانگینمنمره از  154 حالباایندهد. یمافزایش را نشان 

ان کشور اول )سنگاپور( کمتر بوده است. در درس آموزدانش
ان ایرانی از آموزدانشعلوم پایه چهارم میانگین نمرات علوم 

کشورهای ترکیه، قزاقستان، ارمنستان، امارت، و قطر پایین بوده 
ایالت در درس علوم  6کشور و  58  رتبه ایران در میان است.

 (.Mullis et al., 2021بوده است ) 48 پایه چهارم 
شویم که چقدر با سند یمبا دقت در نتایج متوجه 

که پیداست در  طورمانهفاصله وجود دارد.  1404 اندازچشم
 قطعاً را داریم و  7، در علوم چهارم رتبه 9ریاضی چهارم رتبه 

راه بسیار  1404برای رسیدن به رتبه اول منطقه بودن در سال 
هم  یالمللبینبرای رسیدن به معیار  کهیناسخت است. ضمن 

 فاصله زیادی وجود دارد.
این پژوهش جهت تفکیک  سؤالبرای رسیدن به پاسخ 

ان، با استفاده آموزدانشان موفق و ناموفق از دیگر آموزدانش
 واسطهبهریاضی و علوم  هایآزمونآمده در  به دستنمرات  از

درصد  25در بازه  هاآنانی که نمرات آموزدانشآزمون تیمز، 
 عنوانبه( نمرات قرار داشت، 3243-2233باالیی )

انی که نمرات زآمودانشان موفق )عملکرد باال( و آموزدانش
( نمرات قرار 1673-590درصد پایینی ) 25در بازه  هاآن

ان ناموفق )عملکرد پایین( تفکیک آموزدانش عنوانبهداشت، 

تحلیل افتراقی متغیرهای فردی،  بر اساسگردیدند و سپس 
های توانند گروهبینی شد که این متغیرها چند درصد میپیش

 آموزان را تفکیک کنند.دانش
 ان را درآموزدانشز تیمز در دانشگاه بوستون پاسخ مرک

 صورتبهانتشار داده است و این اطالعات که  spssقالب فایل 
به هر  ازآنپسشد.  یگذارنمرهکد بود به جهت بررسی 

یش برای هر کدام از این متغیرها هاپاسخبا توجه به  آموزدانش
ی نمرهدن ی اختصاص داده شد تا عالوه بر به دست آمانمره

ی او در هر کدام از نمرهدر ریاضی و علوم،  آموزدانش
متغیرهای فردی وارد پژوهش شود و مورد تحلیل افتراقی قرار 
بگیرد تا بتوان فهمید که آیا این متغیرها توان تفکیک 

ان ناموفق را دارند یا خیر؟ و آموزدانشان موفق از آموزدانش
 یک بیشتری را دارد.از این متغیرها قدرت تفک یککدام

بررسی پیشینه پژوهشی در این رابطه نشان داد که عوامل 
(، میزان Lyu et al., 2019فردی مانند وضعیت اقتصادی )

(، آموزش یادگیری Harju et al., 2020کتاب در خانه )
(Harju et al., 2020،) نفساعتمادبه (Akyüz, 2011 ،)

رش نسبت به (، نگAkyüz, 2011)آموزان مشارکت دانش
 یمؤثر( نقش Kennedy & Lyons, 2020ریاضی و علوم )

 ینباوجوداآموزان موفق از ناموفق دارد. برای تفکیک دانش
جامع  صورتبهی عوامل فردی های اندکی در زمینهپژوهش

وامل ی عدر زمینه هاپژوهشدر نظر گرفته شده است و بیشتر 
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 Rodgers( و )1398)ضیاءنژاد شیرازی و قلتاش، آموزشگاهی 

& Rose, 2001; Diaz, 2003.بوده است ) 

 روش

 لیدر قالب تحل یاز نوع همبستگکمی روش پژوهش حاضر 
 نیدر ا یاست. جامعه آمار ی و از لحاظ هدف بنیادیافتراق

کل جهان هستند که در  ییچهارم ابتدا هیان پاآموزدانشآزمون 
آموزان دانش یاند. نمونه آمارشرکت کرده 2019 مزیآزمون ت

 2019 مزیهستند که در آزمون ت رانیا ییچهارم ابتدا هیپا
در آزمون  کنندهشرکت یرانیآموزان ااند. کل دانششرکت کرده

و  نیمطالعه فرورد نیا ینفر بودند. زمان اجرا 12101
تعداد  2019 مزیدر ت رانیا ی. نمونه آماربود 1398 بهشتیارد

تعداد  نی. از ااستمدرسه  224چهارم از  هیآموز پادانش 6082
 یهینفر پسر در آزمون پا 3061نفر دختر و  3021 آموزدانش

 ،که وجود دارد یدستورالعمل بر اساس. اندچهارم شرکت کرده
وند انتخاب ش یتصادف صورتبه دیها با، نمونهمزیدر آزمون ت

 یهاکه وجود دارد، نمونه یمختلف طیبا درنظرگرفتن شرا لبتها
 هر نوع نیبنابرا ،معرف همه جامعه باشند دیاب شده باانتخ

مختلف جزو  یهادر استان یردولتیو غ یمدرسه دولت
 نیهستند. در ا مزیشرکت در آزمون ت یبرا یانتخاب یهانمونه

 یادومرحله یاخوشه گیرینمونهاز طرح  قیتحق
 (.Foy, 2011) است دهیمنظم استفاده گرد شدهیبندطبقه

 المللیبینپژوهش آزمون  نیاطالعات در ا آوریجمع ابزار
 یابیارزش المللیبینکه توسط انجمن  است 2019 مزیت
آزمون  کی وشده  هیته 2019در سال  یلیتحص شرفتیپ

چهارم  هیپا 2019 مزیآزمون ت یاجرا ی. ابزارهااستاستاندارد 
آزمون،  یآموز، فرم اجرادانش یابیشامل فرم رد ییابتدا

آموز، پرسشنامه معلم، پرسشنامه ای دانشپیشینه پرسشنامه
مدرسه )مدیر(، پرسشنامه یادگیری خواندن )اولیاء( و شش 

 131سؤال علوم و  134که شامل  بوددفترچه پاسخ به سؤاالت 
به چاپ  یصفحه رنگ 220که در کل در  ی بوداضیسؤال ر

وقت در نظر  قهیدق 160هر آزمون حدود  ی. برابود دهیرس
دو روز آزمون  یهر کالس منتخب در ط یشد و براگرفته 

 International Association for the Evaluation)اخذ شد 

of Educational Achievement (IEA), 2020.) 
 نیدر ا آموزای دانشپیشینهپرسشنامه  کهالزم به ذکر است 

 در دوو علوم  یاضیره است. آزمون قرار گرفت مدنظرپژوهش 
 یهاحوزه»و  «یموضوع یهاحوزه»وان تحت عن طهیح

 یابیبه ارز یموضوع یها. حوزهردیپذیانجام م «یشناخت
 یندهایفرآ فیبه توص یشناخت یهاطهیحو  یموضوع یمحتوا

مثال دانستن، به کار بستن و استدالل کردن(  یتفکر )برا
که انتظار  کندیم یابیاز رفتارها را ارز یاو مجموعه پردازدیم
از خود  ی و علوماضیشدن با ر ریآموزان با درگدانش رودیم

 ،یانهیچهارم شامل سؤاالت چندگز هیبروز دهند. سؤاالت پا
 ;Lindquist et al., 2020پاسخ است ) پاسخ و گستردهکوته

Centurion & Jones, 2020.) 

 هایافته

و  یفیتوص یهاافتهیشامل دو بخش  یپژوهش یهاافتهیبخش 
و  نیانگیم یفیتوص یهاافتهی. در ابتدا به ودشیم یاستنباط

 یآموزشگاه یهامؤلفهانحراف استاندارد مربوط به 
و  نیانگینشانگر م 1پرداخته شده است. جدول  موردمطالعه

و ، در دیکل صورتبه موردمطالعه یرهایانحراف استاندارد متغ
 .استآموزان موفق و ناموفق گروه دانش

که در گروه  شودیمشاهده م 1جدول  جیبا توجه به نتا
 تعداد کتاب، موردمطالعه یرهایمتغ نیآموزان ناموفق از بدانش

 یاراد ریاضی در مدرسه ریو متغ نیانگیمقدار م نیکمتر یدارا
آموزان در گروه دانش نی. همچنباشندیم نیانگیم نیشتریب

 یاراد بیبه ترت ریاضی در مدرسهو  تعداد کتاب زیموفق ن
از استفاده از  شی. پباشندیم نیانگیمقدار م نیشتریو ب نیکمتر
یرد ار گقر مدنظرآن  یهافرضشیالزم بود که پ یافتراق لیتحل

شده است. یموارد بررس نیا 2در جدول  و
 .2جدول 

 مقادیر ام باکس و ارزش ویژه تحلیل افتراقی
 df1 Df2 sig ارزش ویژه مقدار ام باکس شاخص

 08/223 57/10 21 06/5573650 001/0 
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نشانگر مقادیر ام باکس و ارزش ویژه آزمون  2جدول 
اموفق آموزان موفق از نتفکیک دانش تحلیل افتراقی در بررسی

 ستبه د. توجه به نتایج استهای آموزشگاهی مؤلفه بر اساس
 001/0و اینکه شاخص ام باکس در سطح  2آمده در جدول 

له تحلیل افتراقی توان گفت که معادمعنادار شده است، می

آموزان ناموفق آموزان موفق از دانشدارای قدرت تفکیک دانش
نشانگر میزان قدرت  3. جدول استهای فردی مؤلفه بر اساس

 آموزانآموزان موفق از دانشی جهت تفکیک دانشبینپیش
 .استهای فردی مؤلفهناموفق بر اساس 

 .3جدول 

 های فردیؤلفهمنتایج آزمون تحلیل افتراقی بر اساس 
 Eigenvalue Chi-square df sig شاخص
 001/0 6 38/476 338/0 مقدار

و سطح معناداری که برابر با  3با توجه به نتایج جدول 
توان گفت که معادله تحلیل افتراقی قادر به می است 001/0

ان ناموفق بر اساس آموزدانشان موفق از آموزدانشتفکیک 

همچنین مقدار شاخص المبدای ویکلز . استهای فردی مؤلفه
نشانگر مقادیر  4آمده است. جدول  به دست 338/0برابر با 

بر آموزان ناموفق آموزان موفق و دانشتفکیکی دو گروه دانش
 .استهای فردی در آزمون تحلیل افتراقی مؤلفه اساس

 .4جدول 

 ی فردیهاهمؤلفان موفق و ناموفق بر اساس آموزدانشنتایج تفکیک دو گروه 
  تفکیک معادله  
 کل موفق ناموفق گروه 

 تعداد
 588 258 330 ناموفق
 1051 910 141 موفق

 درصد
 100 9/43 1/56 ناموفق
 100 6/86 4/13 موفق

نفر از  258شود که مشاهده می 4با توجه به نتایج جدول 
آموزان موفق قرار ان ناموفق به اشتباه در گروه دانشآموزدانش

آموزان موفق به اشتباه در گروه نفر از دانش 141گرفتند و 
نفر از  330قرار گرفتند. همچنین  آموزان ناموفقدانش
ان آموزدانشنفر از  910درصد( و  1/56آموزان ناموفق )دانش

اند. در گروه خود جای گرفته درستیبهدرصد(  6/86موفق )
صد از در 7/75همچنین معادله تحلیل افتراقی توانست 

های فردی در معادله را مؤلفهآموزان دو گروه را با توجه دانش
نشانگر ضرایب تفکیکی جهت تفکیک  5تفکیک کند. جدول 

 .استهای فردی مؤلفهآموزان موفق از ناموفق بر اساس دانش

 .5جدول 

 های فردیمؤلفهضرایب آزمون تحلیل افتراقی بر اساس 
 ضریب متغیر

 231/0 جنسیت
 630/0 کتاب تعداد
 037/0 آموزدانشدرباره 

 212/0 ریاضی در مدرسه
 462/0 علوم در مدرسه

 261/0 دارایی

 5با توجه به ضرایب آزمون تحلیل افتراقی در جدول 
، 630/0تعداد کتاب با ضریب تفکیکی  مشخص گردید که
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، دارایی با ضریب 462/0علوم در مدرسه با ضریب تفکیکی 
و ریاضی  231/0یت با ضریب تفکیکی ، جنس261/0تفکیکی 

را در  تأثیربیشترین  212/0در مدرسه با ضریب تفکیکی 
بر ان ناموفق آموزدانشان موفق از آموزدانشتفکیک گروه 

 های فردی دارند.مؤلفه اساس

 گیریبحث و نتیجه

 ینهیپژوهش در زم نیا یهاافتهیطور که مطرح شد همان
موفق از ناموفق نشان  زانآمودانش کیتفک یبرا یعوامل فرد

از علوم در  شتریموجود در خانه ب یهادادند که تعداد کتاب
 کیدر مدرسه قدرت تفک یاضیو ر تیجنس ،ییمدرسه، دارا

 از شتریعلوم در مدرسه ب ن،یآموزان را دارد. افزون بر ادانش
آموزان موفق از ناموفق دانش کیدر مدرسه قدرت تفک یاضیر

و  تیباالتر از جنس کیقدرت تفک ازنظر زین ییرا دارد. دارا
ی هابا پژوهش هاافتهی نیدر مدرسه قرار گرفت. ا یاضیر

Japelj  (،2021)و همکاران Harju ( 2020و همکاران ،)Lyu 
 Akyze (2014،) Egalite (2016،)(، 2019و همکاران )

Kennedy and Lyons (2020،) Mullis ( 2020و همکاران ،)
Tatiana  (، 2020همکاران )وTatar ( 2016و همکاران،) 

Caponera and Losito (2016 ،)Li and Qiu (2018 ،)Anill 
پهلوان صادق و فرزاد  ،(1394پور ) عیو رف یلیاسماع(، 2011)
(، پهلوان صادق و 1384(، پهلوان صادق و همکاران )1388)

 ( همسو است.1400و همکاران ) یانی( و ک1385همکاران )
و  Mullis بر طبق نظر دیبا هاافتهی نیا نییت تبجه در

ی درسی و هامطرح کرد که وجود کتاب (2020همکاران )
آموزان دانش اریگوناگون در اخت یهابه شکل که یردرسیغ

ود ش یبهتر مطالب درس یریادگیمنجر به  تواندیم قرار بگیرد
آموزان ناموفق موفق را از دانش آموزاندانش یتدرنهاو 
د وجو اژهیپ هیبا توجه به نظر ،طورکلیبه. کندیخص ممش

 فیمنجر به عملکرد ضع یغن یهاو نبود محرک تیمحدود
. در مقابل شودیو آموزش م یریادگی طیآموزان در محدانش

آموزان منجر به عملکرد مطلوب دانش یغن یهاوجود محرک
 تابکه ک یکودکان ،یگردعبارتبه. شودیم یریادگی طیدر مح

 یهاو سبک هاوهیبه ش توانندیم کنندیمطالعه م یشتریب

نتظار ا توانی، مروازاین. مسلط شوند یریادگیمختلف تفکر و 
ان آموزدانش کیکودک قدرت تفک یهاداشت که تعداد کتاب

منابع خانه،  ،یاضیر یموفق از ناموفق را دارد. خودپنداره 
نسبت به  موزآدانشتعداد کتاب موجود در منزل و ادراک 

 شرفتیپ یمثبت طوربه آموزدانشمدرسه، در سطح  طیمح
در سطح معلم مدرسه،  طورینهمکردند.  یبینپیشرا  یاضیر
مدرسه،  طیمعلم و ادراک معلم نسبت به مح یتجربه زانیم

و رفیع  اسماعیلیبودند ) یاضیر شرفتیپ یکننده یبینپیش
 (.1393پور، 
 یاضیبهتر از ر تواندیمدرسه معلوم در  نکهیتوجه به ا با

کند؛ الزم  کیآموزان موفق از ناموفق را تفکدر مدرسه دانش
 یآموزان و زندگدانش یعلوم در مدرسه برا میاست بدان

آموزش و  ینحوه کنیدارد ولفراوان روزمره آنان کاربرد 
 یبا زندگ یدر مدرسه ارتباط کمتر یاضیر یریادگی

که علوم در  شودیمر منجر به آن ما نیدارد و هم وزانآمدانش
درسه در م یاضینسبت به ر یشتریب کیمدرسه قدرت تفک

معلم با استفاده از راهنماهای معلم  کهیناضمن داشته باشد. 
که مبتنی بر ابزارهای شناختی نظریه آموزش مبتنی بر تخیل 
جهت غنی کردن آموزش خود بهره گیرد )ثابت جهرمی و 

 (.1401همکاران، 
 نیهاست که به ارتباط آشکار بمدت یآموزش قانمحق
 لیو علوم و تما یاضیآموز به دروس رمثبت دانش یهانگرش
او در موضوعات  شرفتیو پ لیادامه تحص یآموز برادانش

اند مدرسه اشاره کرده یاجبار هایسالخاص فراتر از 
(Kennedy & Lyons, 2020 .) همچنین خودپنداره ی

شود یمن اآموزدانشسرزندگی تحصیلی تحصیلی مثبت باعث 
 (.1401، االسالمییخش)

 اریآموزان در اختاست دانش یهمان امکانات زین ییدارا
. دریگیآنان قرار م یاقتصاد تیدارند و در ارتباط با وضع

درسه در م یاضیو ر تیبه نسبت جنس یاریقدرت بس ییدارا
 تیه وضعک کنندیم انیب (2020)و همکاران  Tatianaدارد. 
 ردکمرتبط است با عمل شدتبهخانواده  یو اقتصاد یاجتماع
از  ییاز کودکان سطح باال ی، گروهوجودینبااان؛ آموزدانش

 یخانوادگ هایینهاز زم کهیدرحال دارند، یلیتحص شرفتیپ
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هستند  یزیچ یکودکان دارا نیبرخوردار هستند. ا یمحروم
 .شودیم دهینام «یلیتحص یآورتاب»که 

Li and Qiu (2018ب )یلیکه عملکرد تحص دارندیم انی 
 شتریب ییان روستاآموزدانشبا  سهیدر مقا یشهر انیدانشجو
 هاآن یهاخانواده یو اقتصاد یاجتماع تیوضع تأثیرتحت 

 تی( وضع2016) Caponera and Lositoاست. بر اساس نظر 
 رفتشیبر پ یمثبت و معنادار تأثیرباال  یو اجتماع یاقتصاد
 کندیم انی( ب2011) Anillپژوهش  جهیان دارد. نتآموزدانش
ال و اتص انهی، رازی)داشتن اتاق در خانه، م یریادگی طیکه مح

 ازنظرکه  ینیعامل مؤثر است. والد ینتر( مهمنترنتیبه ا
 زمان و امکانات یسادگبهبا مشکل روبرو هستند  یاقتصاد

 نبود رفاه اقتصادید. خود ندارن فیتکال یبررس یالزم را برا
، یشام خانوادگ یکار در مشاغل متعدد اختصاص زمان برا

 نوپا ننوزادان و کودکا یزمان خواب ثابت، مطالعه برا یاجرا
 یورزش یهاباشگاه ای یقیموس یهادر کالس گذارییهسرما ای

به  یدر دسترس یجزئ یهاتفاوت ی. حتکندیرا دشوار م
، شوندیم یرشد مغز تیاعث تقوکه ب یاتیو تجرب هایتفعال

دو گروه از کودکان با توجه  نیب یجهدرنتجمع شود و  تواندیم
نابع با م نیوالد .شود جادیا یادیفاصله ز یخانوادگ طیبه شرا

را  التراب تیفیمدارس با ک یجوامع دارا توانندیم شتریب یمال
ا ر یمتقگران یهامحله هتری مانندکرده و موارد ب ییشناسا

که احتمااًل مدارس خوب در آن  ییجاهاهمان، نتخاب کنندا
 نانیاطم یاز منابع خود برا توانندیم زیتر نمرفه نیهستند. والد

 هایفعالیتاز  یعیوس فیفرزندان خود به ط یاز دسترس
 (.Egalite, 2016) کنند ادهدر مدرسه و اجتماع استف برنامهفوق

و  Japelj جینتا کرد که طبق انیب دیبا تیمورد جنس در
تفاوت  شرفتیان کم پآموزدانش نی( ب2021همکاران )

 ینارید کنندهشرکتهفت  انیوجود ندارد اما از م یتیجنس
در اروپا(، درصد پسران باالتر از دختران بود و بر  یا)منطقه

 یکیتفک بی(، ضر2016و همکاران ) Tatarاساس نظر 
 کیتفک عوامل در رینسبت به سا یادیقدرت ز تیجنس

دارد  نیامر نشان از ا نیآموزان موفق از ناموفق ندارد. ادانش
 نی. که در ادهدیرخ م یلیتحص تیموفق تیکه جدا از جنس

ان آموزدانش کیتفک یبرا یادیقدرت ز تیجنس ،پژوهش

 گرانیباور د رغمیعل کهیناموفق از ناموفق نداشت، ضمن 
و پسران در در عملکرد دختران  یمعنادار یتیجنس وتتفا

کبیری و مشاهده نشده است ) رانیا مزیگذشته ت یهادوره
 (.1396همکاران، 

بر اساس نتایج پژوهش بدین شرح  کاربردی هاییشنهادپ
شود که در یمپیشنهاد  وپرورشآموزشوزارت به ( 1است: 

تر، مدیر و معلمانی با تحصیالت باالتر، مرتبط امر استخدام
انگیزه و دانش و حتماً برای افزایش توانمندتر اقدام کند و 

و  اجراقابل بلندمدتو  مدتکوتاهی هابرنامه هاآنتوانایی 
توانند انگیزه، یممعلم و مدیر  چراکهکاربردی ارائه دهد. 

به آموزگاران ( 2 ان را باال ببرد.آموزدانشنگرش و عالقه 
های یوهش ،علوم ویژهبهبرای درس ریاضی و شود یمتوصیه 

ختن گرایانه و اکتشافی را به کار گیرد و در امر تدریس فقط سا
ان آموزدانشرا داشته باشد و اجازه دهد  کنندهیتهدانقش 

خانه تعداد ها در خانواده( 3 خود به کشف و یادگیری بپردازند.
داشته باشند و همگی به  یرعلمیغی بیشتر علمی و هاکتاب

ی از روز را در کنار مطالعه و نقش آن اهمیت بدهند و ساعات
بزار والدین تا حد امکان ا( 4 فرزندان خود به مطالعه بپردازند.

تحصیل و رفاه در حد معمول فرزندان خود  موردنیازو لوازم 
ی به ترراحتبتوانند در فضای غنی و  هاآنین نمایند تا تأمرا 

 تحصیل بپردازند.
مورد  این تحقیق در( 1بدین شرح است:  پژوهشیپیشنهادهای 

به علل پایین بودن ( 2 ان پایه هشتم هم انجام شود.آموزدانش
عوامل که قدرت  ینمؤثرتربر روی ( 3 نتایج پرداخته شود.

 م شود.های کاربردی بیشتری انجایقتحقتفکیک بیشتری دارند 
و علوم هر کدام  یاضیدرس ر یبرا یبررس نیتکرار ا( 4
 یبرا یمناسب یهاراهکار( 5 .صورت پذیرد جداگانه صورتبه

 نیو بهبود عملکرد در ا شیان و معلمان جهت افزاآموزدانش
 گردد. ارائه هاآزمون

 سپاسگزاری

از جناب آقای دکتر عباس قلتاش، سرکار خانم معصومه 
کاشفی، جناب آقای مهندس حسین عباسی نیا، جناب آقای 
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مهندس سجاد ضیاءنژاد که در انجام این پژوهش یاری 
 گردد.یمقدردانی  اندفرموده

 منابع

عوامل مؤثر در  ییشناسا.(1394) .ا ،پور یعرف و .،م یلی،اسماع
ۀ هشتم در مطالع یۀپا یرانیان اآموزدانش یاضیر یشرفتپ
-56(، 53)14 ی،آموزش هاییفصلنامه نوآور. 2011 یمزت

76. 
 و علوم یهاسؤال مجموعه، الف(. 1393). بخشعلی زاده، ش

 کلید همراه بهابتدایی ) چهارم پایه (TIMSS تیمز ریاضیات

 فرهنگی مؤسسه :. تهرانیگذارنمره و تصحیح راهنمای و

 مدرسه(. برهان )انتشارات مدرسه
 و علوم یهاسؤال مجموعه، ب(. 1393بخشعلی زاده، ش. )

 کلید همراه بهابتدایی ) هشتم پایه (TIMSS تیمز ریاضیات

 فرهنگی مؤسسه :تهران. یگذارنمره و تصحیح راهنمای و

 .)مدرسه انتشارات (برهان مدرسه
ان آموزدانش(. عملکرد علوم 1388). و ،فرزادو  ،پهلوان صادق، ا.

و  یفرد یرهایبا توجه به متغ 2003 مزیدر مطالعه ت یرانیا
 .24-1(، 21)6 .یتیدانش و پژوهش در علوم ترب.یخانوادگ

 شرفتیارتباط پ (.1384ع. ) ،ینادر، و فرزاد، و. ،.اصادق،  پهلوان
ر د کنندهشرکت یرانیان دختر و پسر اآموزدانش یاضیر

 یهاتازه. یو خانوادگ یفرد یرهایبا متغ 2003 مزیمطالعه ت
 .14-21(، 4)7 ،یعلوم شناخت

 ی(. بررسی رابطه1385ع. ) ،ینادر ، وفرزاد، و.، صادق، ا. پهلوان
 خانواده، اجتماعی –میان متغیرهای وضعیت اقتصادی 

 تیمز یهاداده بر اساس ریاضی پیشرفت با فردی تغیرهایم
 .33-55(، 4)22 ،تیو ترب متعلی فصلنامه. 2003
ایران در آینه نتایج تیمز  وپرورشآموزش(. 1400سعیدی، ع. )
2019 .gate.net/publicationhttps://www.research 

 2020. دسامبر 346786163/
ی سرزندگی تحصیلی بینپیش(. 1401، ع. )االسالمییخش

ان بر اساس حمایت تحصیلی و خودپنداره ی آموزدانش
(. 58)16 ،ی آموزشیهانظامفصلنامه پژوهش در تحصیلی. 

51-61. 
 ( بررسی نقش تغییرات1397) ، و قلتاش، ع.آ. یرازی،ش یاءنژادض

ان کالس آموزدانشمحتوایی برنامه درسی بر عملکرد 
تیمز شهر شیراز.  المللیینب هایآزمونچهارم ابتدایی در 

 ،یآموزش یریتنو در مد یافتیره یپژوهش-یعلم یهنشر
4(36)، 146-127. 

رحیمی نژاد، ع.، و حجازی، ا.  ، وکرمدوست، ن. ،عابدی، ص.
س یلی در درومدل رگرسیونی پیشرفت تحص ارائه(. 1388)

و نتایج  هادادهان دوره راهنمایی بر اساس آموزدانشعلوم 
و علوم  شناسیروانمجله  ،(TIMSS-R) 99مطالعه تیمز 

 .131-151(1)39 ،تربیتی
های ملی یافته(. 1395کبیری، م.، کریمی، ع.، و بخشعلی زاده، ش. )

آموزش علوم و ریاضیات ایران  ساله 20روند  2015تیمز 
 مدرسه فرهنگی . تهران: مؤسسهالمللیبین اندازچشمدر 

 .)مدرسه انتشارات (برهان 
 .،پور، پ یداع و .،زاده، ش یبخشعل .،م ی،طهران یامان ع.، یمی،کر

علوم و  یهامجموعه سؤال (.1388. )ز ،پوریلاسماع و
. تهران: منادی (ییسوم راهنما یه)پا TIMSS یمزت یاضیاتر

 تربیت.
ان آموزدانشروند عملکرد (. 1392م )حسن پور، کیامنش، ع.، و م

ایران در ریاضیات، علوم و عوامل نگرشی با تأکید بر 
. (مطالعات تیمز هاییافتهجنسیتی )بر اساس  یهاتفاوت
 .114 – 89 (،114)، تعلیم و تربیتمجله 

(. معادله تشخیصی 1400. )خیر، م و ،.کاظمی، س ،.کیانی، ز
مل خانوادگی و ان موفق و ناموفق بر اساس عواآموزدانش

  .123-132 ،(60) ،اجتماعی شناسیروانمجله اجتماعی. 
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