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تاریخ پذیرش مقاله94/02/18 :

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تغییرناپذیری اندازهگیری و ساختاری شش سازه عملکرد ریاضی،
نگرش به ریاضی ،تواناییهای اولیه ریاضی ،مشارکت والدین ،منابع آموزشی درون خانه و
وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده مطالعه تیمز  2011در قالب یک مدل نظری انجام
گرفت .شرکت کنندگان این مطالعه  5760نفر از دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی بودند که در
سال  2011در مطالعه بینالمللی تیمز شرکت کرده بودند .نتایج نشان داد در گروه پسران،
ارتباط بین متغیرهای مشاهده شده با متغیرهای نهفته برازش بهتری دارد .در قدرت روابط
علت و معلولی نیز گروه پسران در اکثر موارد برازش بهتری را نسبت به گروه دختران از
خود نشان دادند .در گروه پسران ،نشانگرها پایایی بیشتری نسبت به گروه دختران داشتند .در
ضرایب رگرسیون نیز بهجز پیشبینی توانایی اولیه ریاضی توسط منابع آموزشی درون خانه و
پیشبینی نگرش به ریاضی توسط مشارکت والدین ،در سایر موارد دقت روابط در گروه
پسران بیشتر از گروه دختران بود .در پاسخگویی به همه سؤالها ،دختران با سوگیری
سیستماتیک بیشتری نسبت به پسران عمل کردهاند .در نتیجه میتوان گفت عملکرد ریاضی و
متغیرهای تأثیرگذار بر آن ،در دو گروه پسران و دختران معانی مختلفی داشته و با دقتهای
متفاوتی اندازهگیری شده است.

قتاریخ دریافت مقاله93/11/10 :

بررسی تغییرناپذیری اندازهگیری و ساختاری رابطه برخی از
سازههای مطالعه بینالمللی تیمز ( )2011بر اساس جنسیت
دانشآموزان
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مقدمه

آمادهسازی دانش آموزان با هدف موفقیت آنها در ریاضی و علوم یکی از مهمترین
اهداف آموزشی همه کشورها است .یادگیری ریاضی و علوم در سالهای اولیه
تحصیل ،دانش آموزان را برای موفقیت در آینده تحصیلی و زندگی روزمره آماده
میکند .مشارکت فعال و مؤثر در جامعه به صورت روزافزونی مستلزم یادگیری
ریاضی و علوم است تا فرد بتواند به صورت آگاهانه در زندگی روزمره و امور شغلی
تصمیمگیری کند .عملکرد ریاضی دانشآموزان با آینده اقتصادی و رقابتی کشورها در
ارتباط است .بنابر این تشخیص عواملی که بهصورت معنیدار با عملکرد ریاضی
دانشآموزان ارتباط دارد ،یکی از سیاستهای آموزشی بیشتر کشورهای جهان بوده
است .در این تحقیق با استفاده از دادههای تیمز  2011مربوط به دانشآموزان ایرانی
پایه چهارم ،ارتباط بین متغیرهای وضعیت اقتصادی-اجتماعی ،مشارکت والدین در
تکالیف مدرسه کودک ،منابع آموزشی درون خانه ،مهارتهای اولیه ریاضی کودک و
نگرش به ریاضی با عملکرد ریاضی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته و همچنین
تغییرناپذیری اندازهگیری و ساختاری بین دانشآموزان دختر و پسر بررسی شد.

چهارچوب نظری

در تحقیقات متعددی رابطة بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده با عملکرد
دانشآموزان بررسی شده است (کلمن1966 ،1؛ وایت1982 ،2؛ یانگ2003 ،3؛ سیرین،4
 .)2005نتایج بسیاری از تحقیقات نشان میدهد که وضعیت اقتصادی-اجتماعی عاملی
تأثیرگذار بر سطح کالس و دانشآموزان است (یانگ و گوستافسون2003 ،5؛ یانگ
هنسن .)2008 ،6مطالعات متعددی رابطه بین تعداد کتابهای خانه و تحصیالت
والدین را با عملکرد تحصیلی دانشآموزان نشان داده است (مولیس2003 ،7؛ 2007؛
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 .)2012برس و میرازچیزکی )2008( 1نشان دادند که عملکرد ریاضی دانشآموزان با
تحصیالت والدین ،تعداد کتابهای موجود در خانه ،تعداد کتابهای دانشآموز در
منزل و وجود رایانه مرتبط است.
مطالعات نشان میدهد دانشآموزانی که در تحصیل خود عملکرد مناسبی دارند،
والدین آنها در تکالیف مدرسه مشارکت بیشتری داشتهاند (اپستین 1992 ،2به نقل از
آنتونی و والشاو .)2007 ،3کای )2003( 4نشان داد مشارکت والدین در تکالیف مدرسه
بهصورت معنیداری بر عملکرد ریاضی دانشآموزان تأثیر دارد .در تحقیق وی ،از پنج
نقش والدین در یادگیری دانش آموزان با عنوان نقش برانگیزاننده ،نظارت کننده ،پشتیبانی
کننده ،راهنمایی کننده و مشاور درسی یاد شده است .در این میان نقش انگیزاننده بودن و
نظارت والدین بیشترین تأثیر را در عملکرد ریاضی دانشآموزان داشته است.
مشارکت والدین به صورت نگرشهای انگیزشی والدین و رفتارهای متناسب با آن
که بر بهبود عملکرد دانشآموز تأثیر دارد ،تعریف شده است (کریستینسون2004 ،5؛
فانتوزو ،تای و چایلدز .)2000 ،6در مطالعات متعددی نشان داده شده است که این
متغیر بهصورت معنی داری با دستاوردهای اجتماعی و تحصیلی دانشآموزان در ارتباط
است .از آن جمله میتوان به دیرینگ 7و همکاران ()2004؛ نوکالی 8و همکاران
( )2010و زیگالر و مونچوو )1992( 9اشاره کرد .این متغیر بهصورت مشارکت
والدین در فعالیتهای مدرسهمحور( 10مانند توجه والدین به اتفاقات مدرسه) که
مرتبط با آموزش کودکان است نیز تعریف شده است (اپستین .)1995 ،تحقیقات اخیر
نشان دادهاند که گستره وسیعی از فعالیتهای مشارکتی والدین میتواند به
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دستاوردهای مثبت کودک در مدرسه منجر شود (گینسبورگ-بالک 1و همکاران،
 .)2010عالوه بر تعریف سنتی فعالیتهای مدرسهمحور ،مفهوم پیشرفتهتر مشارکت
والدین شامل فعالیتها و تعامالت بین والدین و فرزندان در خانه می شود
(گینسبورگ-بالک و همکاران .)2010 ،تحقیقات متعددی ارتباط بین مشارکت والدین
و عملکرد تحصیلی کودکان را تأیید میکند (فن و چن2001 ،2؛ جینز2005 ،2003 ،3؛
نی 4و همکاران .)2007 ،هر چند در بسیاری از تحقیقات ،ارتباط بین مشارکت والدین
و سطح سواد بررسی شده است ،اما محققان زیادی نیز بهصورت خاص ،به بررسی
ارتباط بین مشارکت والدین و عملکرد ریاضی دانشآموزان پرداختهاند .در برخی از
تحقیقات تنها فعالیت های والدین در خانه که مربوط به تکالیف مدرسة کودک است،
آشکار شده است که این فعالیتها تأثیر زیادی بر عملکرد ریاضی دانشآموزان داشته
است (فن و چن2001 ،؛ فانتوزو و همکاران1992 ،؛ جینز2005 ،2003 ،5؛ نی 6و
همکاران .)2007 ،گرولنیک 7و همکاران ( )1991نشان دادند که مشارکت والدین با
تأثیر بر نگرش دانشآموزان نسبت به ریاضی ،بر عملکرد ریاضی آنها تأثیر میگذارد.
مفهوم نگرش نسبت به ریاضی عبارت است از میزان عالقهمندی به ریاضی و
نگرش فرد به اهمیت آن در زندگی روزمره (هانوال2002 ،8؛ ما و کیشور.)1997 ،9
برخی از تحقیقات نشان دادهاند که نگرش به ریاضی بهصورت مستقیم با عملکرد
تحصیلی دانشآموزان در ارتباط است .از آن جمله میتوان به ما و کیشور ( )1997و
میدلتون و اسپانیاس )1999( 10اشاره کرد .دانشآموزانی که نگرش مثبتی به ریاضی
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دارند در عملکرد ریاضی موفقتر هستند (الس-کوئست2010 ،؛ تام 1و همکاران
2008؛ وینهلر 2و همکاران .)2013 ،نگرش به ریاضی سازهای چند بُعدی است که سه
بُعد مهم آن خودپنداره ریاضی ،لذت بردن از ریاضی و ادراک اهمیت ریاضی ،بهعنوان
پیشبینی کننده عملکرد ریاضی نقش تعیین کنندهای دارند (واندکاندالر 3و همکاران،
 .)2012سینگ ،گرانویل و دیکا )2002( 4ضمن اشاره به ارتباط بین نگرش به ریاضی
و عملکرد دانش آموزان عنوان کردند که زمانی اهمیت این متغیر آشکار میشود که
بدانیم تأثیر بر عملکرد ریاضی ،ایجاد تغییر در متغیرهای زمینهای مانند وضعیت
اقتصادی-اجتماعی خانواده به سختی قابل تغییر است اما نگرش دانشآموز به ریاضی
بهنحو سادهتری قابل تغییر است.
5
ویلیامز ،کاستبرگ و جوسلین ( )2005عنوان میکنند اهمیت ارتباط بین وضعیت
اقتصادی-اجتماعی خانواده و عملکرد تحصیلی دانشآموزان به اندازهای است که در
کمتر تحقیقی ،بدون دخالت این متغیر ،عملکرد دانشآموزان بررسی شده است.
سیرین )2005( 6در یک فراتحلیل با بررسی مقاالت منتشر شده طی سالهای  1990تا
 2000به این نتیجه رسید که در همه مقالهها ارتباط قوی بین این دو متغیر یافت شده
است .این فراتحلیل نشان داد که وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده تقریباً بر همه
متغیرهای موجود در تحقیقات مرتبط با آموزش ،تأثیرگذار است.
عملکرد تحصیلی فرایندی تجمیعی شامل فراگیری مهارتهای جدید و بهبود
مهارتهای موجود است (انتوایسل و الکساندر1990 ،7؛ پونجلو 8و همکاران.)1996 ،
تحقیقات متعدد نشان میدهد تسلط بر مفاهیم پایه مربوط به اعداد ،به فهم عمیقتر
مسائل پیچیدة ریاضی و روشهای حل مسئله میانجامد (بارودی2003 ،9؛ فراری و
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سترنبرگ .)1998 ،1دادههای غیرآزمایشی نشان میدهد عملکرد کودکان در آزمونها با
عوامل شناختی و پیشرفت در مهارت های پایه ریاضی و سواد مانند اعداد و تشخیص
حروف در ارتباط است (استونسون و نیومن .)1986 ،2الپارو و پیانتا )2000( 3در یک
فرا تحلیل نشان داد بین مهارتهای تحصیلی-شناختی در سنین پیش از مدرسه با
دوره پیشدبستانی و با پایه اول و دوم ابتدایی ارتباط وجود دارد .انتظار میرود
مهارتهای مربوط به توجه ،مانند پیگیری تکالیف و خودتنظیمی در طول زمان با
درگیر شدن کودک در فعالیتهای تحصیلی افزایش یابد و تحقیقات نشان داد که
نشانههای توجه می تواند در اوایل دو ونیم سالگی تشخیص داده شود اما تا رسیدن به
سطح پایدار در سنین شش تا هشت سالگی افزایش مییابد (اولسون 4و همکاران،
2005؛ پوسنر و روسبارت .)2000 ،5مک کل لند ،موریسون و هولمز )2000( 6نشان
دادند مهارت توجه ،صرف نظر از توانایی شناختی اولیه ،با عملکرد تحصیلی آینده
کودک ارتباط دارد .دانکن 7و همکاران ( )2007در یک فرا تحلیل با بررسی شش
مجموعه داده ،نشان دادند که مهارتهای اولیة ریاضی و در مرتبة بعد مهارتهای
اولیه سواد و توجه ارتباط زیادی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد و این ارتباط
به جنسیت و وضعیت اقتصادی-اجتماعی دانشآموزان وابسته نیست.
تحقیقات متع ددی درباره تفاوت بین پسران و دختران در زمینه عملکرد ریاضی
انجام شده است (الس کوئست2010 ،8؛ هاید1990 ،9؛ ریگل کرومب .)2005 ،10با
وجود اینکه برخی از تحقیقات بر وجود تفاوت بین عملکرد ریاضی پسران و دختران
اشاره دارند ،در برخی از کشورها نیز این تفاوت اثبات نشده است .الس کوئست
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( )2010یک الگوی بینالمللی را در عملکرد ریاضی ،نگرش به ریاضی و احساسات
نسبت به ریاضی نشان داد .تفاوت پسران و دختران در تحقیق وی که از دادههای تیمز
( )2003و پیزا ( )2003استفاده شده بود ،نشان داده شد که جنسیت در برخی از
کشورها بر متغیرهای مرب وط به ریاضی تأثیر دارد اما در برخی از کشورها چنین
تفاوتی دیده نشد .صرف نظر از تفاوتهای موجود بین کشورهای مختلف ،پسران در
ارتباط با متغیرهای اطمینان به عملکرد ریاضی ،اضطراب ریاضی و انگیزش ،در
مقایسه با دختران وضعیت بهتری داشتند .اسینگتن )1992( 1اهمیت نگرش
دانش آموزان نسبت به ریاضی را به عنوان عاملی کلیدی در تفاوت عملکرد مبتنی بر
جنسیت نشان داد .بر اساس یافتههای وی اهمیت ریاضی ،بر عملکرد پسران و
احساس نسبت به ریاضی ،بر عملکرد دختران تأثیر دارد .در یکی از آخرین تحقیقات
در این زمینه دوئر و هارلو )2011( 2در مورد تفاوت مبتنی بر جنسیت ،وضعیت
اقتصادی-اجتماعی ،نگرش نسبت به ریاضی و عملکرد ریاضی دانشآموزان با استفاده
از دادههای تیمز ( )2007تحقیق کردند و به این سه نتیجة کلی رسیدند که-1 :بین
عملکرد ریاضی دانشآموزان پسر و دختر ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد-2 .
ضرایب مسیر بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی و عملکرد ریاضی و بین نگرش نسبت
به ریاضی و عملکرد ریاضی برای دو گروه پسران و دختران متفاوت بود -3 .بارهای
عاملی برای سازه نگرش به ریاضی در پسران و دختران با هم متفاوت بود.
مقاله حاضر روابط ساختاری و اندازهگیری شش سازه وضعیت اقتصادی-
اجتماعی ،مشارکت والدین در تکالیف ،منابع آموزشی درون خانه ،مهارتهای اولیه
ریاضی ،نگرش نسبت به ریاضی و عملکرد ریاضی در دانشآموزان دختر و پسر پایه
چهارم ابتدایی را با استفاده از دادههای تیمز ( )2011در ایران مورد بررسی قرار داده
است.
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوالهای زیر بود:
 -1آیا الگوی بارهای عاملی ثابت و آزاد (تغییرناپدیری ساختاری) بین دو گروه
یکسان است؟
 -2آیا بارهای عاملی (تغییرناپذیری متریک) بین دو گروه یکسان است؟
1. Ethington
2. Duerr & Harlow
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 -3آیا واریانس خطای نشانگرها بین دو گروه یکسان است؟
 -4آیا تغییرناپذیری ضرایب مسیر رگرسیون (معادلههای رگرسیون) بین دو
گروه یکسان است؟
 -5آیا واریانس-کوواریانس متغیرهای نهفته متغیرهای درونزا بین دو گروه
یکسان است؟
 -6آیا واریانس عاملی متغیر برونزا بین دو گروه یکسان است؟
 -7آیا میانگین عاملی متغیرهای نهفته بین دو گروه یکسان است؟
نگرش به

مشارکت

ریاضی

والدین

عملکرد

وضعیت

ریاضی

اقتسادی-
اجتماعی

مهارتهای

منابع آموزشی

اولیه ریاضی

درون خانه

نمودار ( )1مسیرهای پیشنهادی بین متغیرهای تحقیق

روش
این تحقیق مطالعهای ثانوی است که با استفاده از دادههای تیمز ( )2011مربوط به
دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی ایران انجام شد .دادههای مورد استفاده در این تحقیق
مربوط به ششمین دوره برگزاری مطالعه تیمز است .نمونه مورد بررسی در این تحقیق
دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی هستند که از  245مدرسه به صورت
خوشهای سه مرحلهای انتخاب شدهاند .نمونههای تحقیق ،تعداد  2900نفر پسر و
 2860نفر دختر بودند.
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این تحقیق به روش همبستگی و به منظور بررسی ماتریس واریانس-کوواریانس
شش سازه از سازههای مطالعه تیمز انجام شد .در این تحقیق از مدلیابی معادالت
ساختاری چندگروهی استفاده شد .این نوع تحلیل به منظور بررسی و مقایسه
تغییرناپذیری اندازهگیری و ساختاری در بین گروهها مورد استفاده قرار میگیرد .هدف
این روش تحلیل بررسی برابری سازههای اندازهگیری شده و یکسانی رابطه بین
متغیرهای مشاهده شده و نهفته در دو یا چند گروه مستقل است .تغییرناپذیری
اندازهگیری شامل بررسی تغییرناپذیری ساختاری (طرحی ،)1تغییرناپذیری متریک
(بارهای عاملی) و تغییرناپذیری اسکالر (عرض از مبدأها) است (سالزبرگر ،سین
کویکز و شلیگل میلچ .)1999 ،تغییرناپذیری ساختاری شامل بررسی تغییرناپذیری
واریانس عاملی ،تغییرناپذیری کوواریانس عاملی ،تغییرناپذیری واریانس خطا و
تغییرناپذیری میانگینهای نهفته است (شوارتز و همکاران .)2004 ،در تغییرناپذیری
ساختاری یکسانی مدل اندازهگیری بر اساس ماتریس واریانس-کوواریانس بررسی
میشود .به عبارت دیگر این تغییرناپذیری ،یکسانی رابطه بین متغیرهای نهفته و
متغیرهای مشاهده شده را نشان میدهد .همچنین با استفاده از این بخش از تحلیل،
یکسانی تعداد عاملها در گروهها و یکسانی الگوی پارامترهای آزاد و ثابت در گروهها
بررسی میشود .با استفاده از تغییرناپذیری بارهای عاملی ،برابری بارهای عاملی بین
گروهها بررسی میشود .در تغییرناپذیری عرض از مبدأها ،ارتباط بین متغیرهای پنهان
بهمنظور مقایسه بین میانگینها انجام میشود .در تغییرناپذیری واریانس عاملی،
یکسانی واریانس متغیرهای نهفته بررسی میشود .با استفاده از تغییرناپذیری
کوواریانس عاملی کیفیت معنای سازهها مورد بررسی قرار میگیرد .تغییرناپذیری
واریانس خطا نیز یکسانی خطای اندازهگیری نشانگرهای مشاهده شده را در گروهها
بررسی میکند .تغیییرناپذیری میانگینهای نهفته تفاوت بین گروهها در میانگینهای
نهفته را نشان میدهد.

ابزار تحقیق
داده های مورد استفاده در این تحقیق مربوط به مطالعه بین المللی تیمز ( )2011است.
در این تحقیق از پاسخ دانشآموزان به سؤالهای پرسشنامه دانشآموز و پاسخ والدین
1. Configural
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به پرسشنامه والدین استفاده شد (جزئیات ابراز مورد استفاده در پیوست  1میباشد).
بررسی روایی و پایایی سؤالهای این پرسشنامه توسط مرکز بین المللی مطالعه در
دانشگاه بوستون آمریکا انجام میشود .از آنجا که در این تحقیق تنها از شش سازه این
پرسشنامه استفاده شده است بهصورت جداگانه پایایی هر سازه با استفاده از آلفای
کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .عملیات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة
 18و  LISRELویرایش  8/8انجام گرفت.
سازه عملکرد ریاضی دانشآموزان :عملکرد ریاضی دانشآموزان شامل فهم،
استدالل و بهکارگیری ریاضی است که توسط پنج نشانگر اندازهگیری شده است.
آلفای کرونباخ برای این سازه  0/97بود.
سازه نگرش به ریاضی :این سازه شامل سؤالهایی است که احساسات مثبت
نسبت به ریاضی ،میزان اعتماد به نفس در درس ریاضی و ادراک دانشآموز از میزان
اهمیت یادگیری ریاضی را اندازه میگیرد .در این تحقیق از پنج سؤال پرسشنامه
مربوط به نگرش دانشآموز استفاده شد .آلفای کرونباخ برای این سازه  0/73است.
سازه تواناییهای اولیه ریاضی دانشآموزان :شامل توانایی شمارش اعداد،
تشخیص اشکال هندسی ،تشخیص شکل اعداد ،توانایی نوشتن اعداد ،انجام جمع
ساده و انجام تفریق ساده است .برای بررسی تواناییهای اولیه سواد دانشآموزان از
پنج سؤال پرسشنامه والدین استفاده شده است .مقدار آلفای کرونباخ این سازه 0/79
بود.
سازه مشارکت والدین در تکالیف مدرسه :از پرسشنامه دانشآموز اقتباس شده
است که شامل سؤال هایی دربارة گفتگوی کودک با والدین خود در مورد اتفاقات
مدرسه ،گفتگوی کودک با والدین خود دربارة آموختههای خود در مدرسه ،نظارت
والدین بر زمان صرف شده توسط کودک برای انجام تکالیف مدرسه و نظارت والدین
بر نحوه انجام تکالیف مدرسه است .آلفای کرونباخ برای این سازه  0/61است.
سازه منابع آموزشی درون خانه :شامل تعداد کتابهای کودک در خانه ،داشتن
میز تحریر ،داشتن رایانه ،داشتن اینترنت ،داشتن اتاق شخصی و تعدادی سوال مربوط
به منابع آموزشی مختص هر کشور است .آلفای کرونباخ برای این سازه  0/66بهدست
آمد.
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سازه وضعیت اقتصادی-اجتماعی :شامل تعداد کتابهای موجود درخانه،
تحصیالت پدر و تحصیالت مادر میشود که برای این سازه مقدار آلفای کرونباخ
 0/60بدست آمد.

یافتهها
جدول ( )1شاخص های برازندگی مدل پیشنهادی را برای پسران و دختران نشان
میدهد .همچنین در این جدول شاخصهای برازندگی برای مدلهای تغییرناپذیری
ساختاری و اندازهگیری قابل مشاهده است .نتایج نشان میدهد که مدل پیشنهادی
برای هر دو گروه پسران و دختران ،برازندگی مناسبی دارد.
جدول ( )1آزمونهای تغییرناپذیری اندازهگیری بین دو گروه پسران و دختران
مدل
آشیانهای

𝑥2
𝑓𝑑

p

RMS
GFI CFI NNF
I NFI EA

پسران

771/05

2/34 0/00 329

-

-

-

925/05 0/97 0/99 0/99 0/98 0/025

دختران
 -1تغییرناپذیری
ساختاری
 -2تغییرناپدیری
کامل ساختار (بار)
عاملی
 -3تغییرناپذیری
تفکیکی ساختار
عاملی
 -4تغییرناپدیری
کامل عرض از مبداها
 -5تغییرناپذیری
واریانس خطای
نشانگرها
 -6تغییرناپذیری
ضرایب رگرسیون
 -7تغییرناپذیری
واریانس خطای
عاملهای نهفته
 -8تغییرناپذیری
کامل واریانس عاملی
 -9تغییرناپذیری
کامل میانگینهای

900/67

2/74 0/00 329

-

-

-

812/00 0/97 0/99 0/98 0/98 0/027

2/54 0/00 658 1671/72

-

-

-

1979/72 0/97 0/99 0/99 0/98 0/026

مدل

𝑥2

df

p

∆𝑑𝑓 ∆𝑥2

AIC

1

2013/13 0/97 0/99 0/99 0/98 0/026 >0/01 22 77/41 2/57 0/00 680 1749/13

1

1999/28 0/97 0/99 0/99 0/98 0/026 >0/01 16 51/65 2/56 0/00 674 1723/28

2

2267/51 0/97 0/98 0/98 0/98 0/028 >0/01 28 198/38 2/75 0/00 708 1947/51

-

2/88 0/00 742 2140/48

-

-

-

2392/48 0/97 0/98 0/98 0/97 0/028

-

2/87 0/00 757 2172/65

-

-

-

2394/65 0/97 0/98 0/98 0/97 0/028

-

2/89 0/00 762 2203/66

-

-

-

75124/24 0/97 0/98 0/98 0/97 0/028

-

2/89 0/00 763 2205/07

-

-

-

2415/07 0/97 0/98 0/98 0/97 0/028

-

2/91 0/00 757 2205/07

-

-

-

2427/07 0/97 0/99 0/99 0/98 0/026

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

46
مدل

مدل
آشیانهای

𝑥2

df

p

𝑥2
𝑓𝑑

∆𝑑𝑓 ∆𝑥2

p

RMS
GFI CFI NNF
I NFI EA

AIC

نهفته

در مدل اول (تغییرناپذیری ساختاری) معنیدار بودن مجذور خی برای این مدل
نشان داد که رابطه بین متغیرهای نهفته و مشاهده شده در دو گروه پسران و دختران
بهطور معنیداری تفاوت دارند.
در مدل دوم (تغییرناپذیری متریک بارهای عاملی) از آنجا که تفاوت شاخصهای
تغییرناپذیری ساختاری و تغییرناپذیری متریک ،افزایش مقدار مجذور خی را به همراه
داشته است .بر اساس این افزایش معنیدار میتوان نتیجه گرفت که بین بارهای عاملی
متغیرهای مشاهده شده در دو گروه تفاوت معنیداری وجود داشته است.
در مدل سوم مربوط به تغییرناپذیری تفکیکی متریک (آزادسازی بارهای عاملی
محدود شده) نتایج نشان می دهد پس از آزاد ساختن پارامترهای آزاد شده ،تفاوت
معنیداری در شاخصهای برازندگی مدل نسبت به مدل ساختاری بهوجود میآید.
در مدل چهارم مدل کامل تغییرناپذیری اسکالر (عرض از مبدأها) نتایج نشان
میدهد بین شاخصهای برازندگی مدل ساختاری و مدل عرض از مبدأها تفاوت
معنیداری وجود دارد .بنابر این میتوان گفت سوگیری منظمی در پاسخهای دو گروه
در پاسخ به سؤالها وجود دارد.
در مدل پنجم تغییرناپذیری کامل واریانس خطا یا برابری خطای اندازهگیری
متغیرهای مشاهده شده ،نتایج نشان میدهد بین خطاهای اندازهگیری متغیرهای
مشاهده شده در دو گروه تفاوت معنیداری وجود دارد.
در مدل ششم ،نتایج نشان می دهد بین ضرایب رگرسیون متغیرهای نهفته دو گروه
تفاوت معنیداری وجود دارد.
در مدل هفتم تغییرناپذیری واریانس خطاهای عاملهای نهفته در گروه ها ،نتایج
نشان میدهد که بین خطاهای عاملهای نهفته در دو گروه تفاوت معنیداری وجود
دارد.
در مدل هشتم تغییرناپذیری تفاوتهای احتمالی در همگونی متغیرهای نهفته در
بین گروهها بررسی شده است و نتایج نشان میدهد بین دو گروه پسران و دختران
تفاوت معنی داری در واریانس متغیرهای نهفته وجود دارد.
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در مدل نهم ،نتایج نشان میدهد بین میانگینهای نهفته دو گروه تفاوت معنیداری
وجود دارد.
تفاوتهای بین بارهای عاملی ،عرض از مبداءها و واریانسهای خطا
جدول ( )2ارزشهای مطلق همه پارامترهای اندازهگیری (بارهای عاملی ،عرض از
مبداءها ،واریانسهای خطا) را برای دو گروه نشان داده است .در این مطالعه گروه
پسران مبنای مقایسه قرار گرفت .نتایج تغییرناپذیری بارهای عاملی نشان داد معنای
سازهها در گروه دختران با گروه پسران متفاوت است .نتایج بررسی تغییرناپذیری
عرض از مبداءها نشان داد در مقایسة متغیرهای نهفته ،میانگین گروه دختران با گروه
پسران تفاوت معنی داری داشت و عرض از مبدأ رگرسیون نمرة سؤال مشاهده شده
روی نمره متغیر نهفته در گروه دختران با گروه پسران متفاوت بود .همچنین میتوان
گفت سوگیری سیتماتیکی در پاسخ به سؤالها در گروه دختران در مقایسه با گروه
پسران وجود داشت .در همه سؤال ها سوگیری در گروه دختران به نسبت گروه پسران
بهطور معنیداری بیشتر بود .بررسی تغییرناپذیری واریانس خطا نیز نشان داد بین
گروه دختران و گروه پسران در خطای اندازهگیری متغیرهای مشاهده شده تفاوت
وجود داشت .همچنین میتوان گفت بر مبنای نتایج تغییرناپذیری واریانس خطا هم
بین گروه دختران و پسران بهلحاظ برابری پایایی نشانگرها تفاوت وجود داشت.

جدول ( )2بارهای عاملی ،عرض از مبدأها و واریانس خطای نامتغیری و متغیری دو
گروه پسران و دختران
متغیر نهفته

نشانگر

وضعیت اقتصادی-اجتماعی

1
2
3
4

بارهای عاملی
پسران دختران
1
1
0/04 0/043
0/04 0/041
0/03 0/009

عرض از مبداءها
پسران دختران
1
0/027
0/04 0/021
0/04 0/019
0/01 0/005

واریانس خطا
پسران دختران
1
0/08
0/04
0/05
0/04
0/04
0/01 0/005
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متغیر نهفته

مشارکت والدین

منابع آموزشی درون خانه

تواناییهای اولیه ریاضی

نگرش نسبت به ریاضی

عملکرد ریاضی

نشانگر
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

بارهای عاملی
پسران دختران
1
1
0/07
0/07
0/08 0/078
0/08 0/082
1
1
0/03 0/028
0/02 0/022
0/03 0/029
0/03 0/028
1
1
0/04 0/039
0/05 0/039
0/06 0/053
0/02 0/016
1
1
0/04 0/045
0/05 0/046
0/05 0/046
0/03 0/028
1
1
0/01 0/010
0/01 0/010
0/01 0/014
0/01 0/014

عرض از مبداءها
پسران دختران
1
0/011
0/07 0/012
0/08 0/014
0/08 0/013
1
0/008
0/03 0/008
0/02 0/008
0/03 0/008
0/03 0/008
1
0/012
0/04 0/014
0/05 0/013
0/06 0/016
0/02 0/007
1
0/011
0/04 0/016
0/05 0/013
0/05 0/013
0/03 0/008
1
0/016
0/01 0/016
0/01 0/016
0/01 0/016
0/01 0/016

واریانس خطا
پسران دختران
1
0/024
0/07 0/032
0/08 0/037
0/08 0/033
1
0/006
0/03 0/005
0/02 0/005
0/03 0/005
0/03 0/005
1
0/023
0/04 0/022
0/04 0/023
0/05
0/04
0/02 0/005
1
0/019
0/04 0/035
0/04 0/034
0/05 0/025
0/03 0/025
1
0/008
0/01 0/008
0/01 0/008
0/01 0/008
0/01 0/008

تفاوت در همبستگی متغیرهای نهفته
از آنجایی که تغییرناپذیری بارهای عاملی و تغییرناپذیری عرض از مبدأها معنیدار
است ،بررسی تفاوتهای بین میانگینهای نهفته امکانپذیر نیست .بنابر این نتایج
همبستگیهای بین متغیرهای نهفته مورد بررسی قرار گرفت.
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جدول ( )3ضرایب همبستگی بین متغیرهای نهفته در دو گروه پسران و دختران
متغیر
 -1وضعیت اقتصادی-اجتماعی
 -2مشارکت والدین
 -3منابع آموزشی درون خانه
 -4مهارتهای اولیه ریاضی
 -5نگرش نسبت به ریاضی
 -6عملکرد ریاضی

گروه
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران

1
0/29
0/27
0/89
0/90
0/21
-0/20
-0/05
0/00
-0/63
0/62

2

0/34
0/24
0/14
0/13
0/15
0/14
0/11
0/08

3

0/17
0/16
0/00
0/00
0/43
0/45

4

0/06
0/3
0/22
0/9

5

0/11
0/12

6

-

همبستگی بین متغیر مشارکت والدین و وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده در
هر دو گروه پسران و دختران مثبت و به هم شبیه بود .ضریب همبستگی بین منابع
آموزشی درون خانه و وضعیت اقتصادی-اجتماعی نیز در هر دو گروه مثبت و به هم
نزدیک بود .ضریب همبستگی بین منابع آموزشی درون خانه و مشارکت والدین نیز
در هر دو گروه مثبت بود .ضریب همبستگی بین مهارتهای اولیه ریاضی و وضعیت
اقتصادی-اجتماعی در گروه پسران مثبت و در بین دختران منفی بود .ضریب
همبستگی بین مهارت های اولیه ریاضی و مشارکت والدین و همبستگی بین
مهارت های اولیه ریاضی و منابع آموزشی درون خانه در هر دو گروه پسران و دختران
مثبت و مقادیر آنها در دو گروه به هم شبیه بود .ضریب همبستگی نگرش نسبت به
ریاضی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی در هر دو گروه پسران و دختران بسیار کوچک
بود .با این همه در گروه پسران یک ضریب منفی با قدر مطلق بسیار کوچک مشاهده
میشد ،در حالی که این ضریب در گروه دختران برابر با صفر بود .ضریب همبستگی
بین نگرش به ریاضی و مشارکت والدین در هر دو گروه مثبت بود .بین نگرش به
ریاضی و منابع آموزشی درون خانه ضریب همبستگی در هر دو گروه پسران و
دختران برابر با صفر شده است .بین نگرش به ریاضی و مهارتهای اولیه ریاضی
همبستگی مثبتی در هر دو گروه مشاهده میشد اما این ضریب در گروه پسران بسیار
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کوچک بود ،در حالی که ضریب مربوط به گروه دختران به مراتب بزرگتر بود.
ضرایب همبستگی بین عملکرد ریاضی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی دانشآموزان
پسر و دختر کامال با هم متفاوت بود .این ضریب برای گروه پسران منفی و برای گروه
دختران کامال مثبت بود و هر دو ضریب قدر مطلق نسبتا باالیی داشت .همبستگی بین
مشارکت والدین و عملکرد ریاضی دانشآموزان در هر دو گروه مثبت بود .ضریب
همبستگی بین نگرش دانشآموزان به ریاضی و عملکرد ریاضی آنها در هر دو گروه
مثبت بود .قدر مطلق ضریب همبستگی بین عملکرد ریاضی و مهارتهای اولیه
ریاضی دانشآموزان دو گروه کامال با هم متفاوت بود .در گروه دختران همبستگی
بسیار شدیدتر از گروه پسران بود .بین عملکرد ریاضی و نگرش به ریاضی نیز
همبستگی مثبت و مشابهی در هر دو گروه پسران و دختران مشاهده شد.
تغییرناپذیری ضرایب رگرسیون متغیرهای نهفته
نتایج جدول ( )4نشاندهنده وضعیت تغییرناپذیری معادلههای رگرسیون متغیرهای
نهفته است .نتایج نشان داد معادلههای رگرسیون برای پیشبینی متغیرهای نهفته بر
مبنای سایر متغیرهای نهفته پیش بین بین دو گروه پسران و دختران در همه معادلهها
متفاوت است .به عبارت دیگر فرض تغییرناپذیری رد شده و ضرایب رگرسیون
متغیرهای نهفته در بین دو گروه پسران و دختران کامال متفاوت است.
جدول ( )4ضرایب رگرسیون تغییرناپذیری و متغیر متغیرهای نهفته بین دو گروه
پسران و دختران
مالک

عملکرد ریاضی

نگرش به ریاضی
توانایی اولیه ریاضی

پیشبین
وضعیت اقتصادی-اجتماعی
مشارکت والدین
منابع آموزشی درون خانه
تواناییهای اولیه ریاضی
نگرش به ریاضی
وضعیت اقتصادی-اجتماعی
مشارکت والدین
منابع آموزشی درون خانه
تواناییهای اولیه ریاضی
وضعیت اقتصادی-اجتماعی

برابر بودن ضرایب رگرسیون
دختران
پسران
0/20
0/4
0/06
0/12
0/47
0/94
0/03
0/058
0/03
0/067
0/08
0/13
0/04
0/026
0/19
0/31
0/02
0/067
0/08
0/12

R2

پسران
0/52

0/046

0/052

دختران
0/46

0/02

0/06
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مالک

منابع آموزشی درون خانه
مشارکت والدین

پیشبین
مشارکت والدین
منابع آموزشی درون خانه
وضعیت اقتصادی-اجتماعی
مشارکت والدین
وضعیت اقتصادی-اجتماعی

برابر بودن ضرایب رگرسیون
دختران
پسران
0/04
0/29
0/19
0/055
0/02
0/025
0/02
0/029
0/02
0/022
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R2

پسران

دختران

0/83

0/83

0/090

0/07

بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی تغییرناپذیری اندازهگیری و ساختاری شش سازه از مطالعه
تیمز ( )2011در ایران بود .به این منظور از مدل معادالت ساختاری چندگروهی
استفاده شد و مفروضههای همگونی جامعهها بین دانشآموزان دختر و پسر مورد
بررسی قرار گرفت .برای نیل به این هدف بر اساس پیشینههای موجود ،شش سازه
عملکرد ریاضی ،نگرش نسبت به ریاضی ،تواناییهای اولیه ریاضی ،مشارکت والدین
در تکالیف مدرسه کودک ،منابع آموزشی درون خانه و وضعیت اقتصادی-اجتماعی
خانواده بررسی شد و با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری چند گروهی مدل
پیشنهادی بر روی سازه های مورد نظر درگروه پسران و دختران انجام گرفت .نتایج
نشان داد ساختار ماتریس واریانس-کوواریانس در دو گروه با هم تفاوت معنیداری
داشت .به عبارت دیگر در دو گروه پسران و دختران ،بین متغیرهای مشاهده شده و
نهفته ،الگوی یکسانی نداشت و در نتیجه در دو گروه ،سازهها با مجموعه نشانگرهای
مشابهی ارتباط نداشتند .بررسی برابری بارهای عاملی بین دو گروه نیز نشان داد بین
بارهای عاملی دو گروه تفاوت معنیداری وجود داشت .بهعبارت دیگر قدرت روابط
علی متغیرهای نهفته و نشانگرهای مربوطه در دو گروه با هم تفاوت معنیداری
داشت .در مجموع باید گفت روابط بین نشانگرها و متغیرهای نهفته در هر شش سازه
مورد بررسی در گروه پسران دارای قدرت بیشتری نسبت به گروه دختران داشت .در
مورد سوگیری سیستماتیک نیز باید گفت در گروه دختران پاسخ به سؤالها نسبت به
گروه پسران با سوگیری بیشتری همراه بود.
در سنجش ارتباط بین متغیرهای نهفته به منظور مقایسه میانگینها ،از آزمون
تغییرناپذیری عرض از مبدأها استفاده شد .نتایج نشان داد عرض از مبدأ معادالت
رگرسیون نمره مشاهده شده بر روی متغیر نهفته در دو گروه پسران و دختران با هم
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متفاوت است .از آنجایی که این عرض از مبدأها میتواند به عنوان سوگیری
سیستماتیک در پاسخگویی به سواالت تفسیر شود باید گفت در پاسخگویی به
سؤال های پرسشنامه تیمز سوگیری سیستماتیکی بین دو گروه دختران و پسران وجود
داشت.
نتایج تغییرناپذیری واریانس خطا ،نشان داد خطای اندازهگیری نشانگرهای مشاهده
شده بین دو گروه با هم متفاوت است .نتایج نشان داد واریانس خطا برای همه سازهها
در گروه پسران کوچکتر از گروه دختران بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت همه
سازهها در گروه پسران نسبت به گروه دختران ،پایایی مناسبتری داشت.
تغییرناپذیری ضرایب رگرسیون متغیرهای نهفته نیز نشان داد معادلههای رگرسیون
در گروههای پسران و دختران و همچنین دقت پیشبینی بین دو گروه متفاوت بود.
همه سازههای پیش بین عملکرد ریاضی ،در گروه پسران توان پیشبینی بیشتری
نسبت به گروه دختران داشت .ضریب تعیین رگرسیون نیز در این گروه بیشتر از گروه
دختران بود .در پیش بینی نگرش به ریاضی نیز همه متغیرهای نهفته پیشبین بهجز
مشارکت والدین در گروه پسران قدرت پیشبینی بیشتری داشت .اما مشارکت والدین
در گروه دختران برای پیشبینی نگرش به ریاضی قدرت بیشتری داشت .در پیشبینی
متغیر نگرش به ریاضی ،ضریب تعیین در گروه پسران بیشتر از گروه دختران بود .در
پیشبینی توانایی اولیة ریاضی ،متغیرهای نهفتة وضعیت اقتصادی-اجتماعی و
مشارکت والدین در گروه پسران ،قدرت بیشتری داشتند اما قدرت پیشبینی توانایی
اولیه ریاضی بر اساس منابع آموزشی درون خانه ،در گروه دختران بیشتر از گروه
پسران بود .برای پیش بینی منابع آموزشی درون خانه نیز دو متغیر پیشبین وجود
داشت که هر دو متغیر نهفته پیشبین ،در گروه پسران نسبت به گروه دختران قدرت
پیشبینی بیشتری داشت .هر چند تفاوت موجود بسیار ناچیز بود و ضریب تعیین برای
این معادله رگرسیون در دو گروه به هم شبیه بود .برای پیشبینی متغیر نهفته مشارکت
والدین تنها یک متغیر نهفتة وضعیت اقتصادی-اجتماعی وجود داشت که با تفاوت
بسیار ناچیزی قدرت پیشبینی گروه پسران از گروه دختران بیشتر بود.
در نتیجهگیری کلی میتوان گفت سازههایی که در مطالعه بینالمللی تیمز
اندازهگیری میشود ،در گروه دختران و پسران به صورتهای متفاوتی اندازهگیری
شده و پایایی متفاوتی داشته است .در ضمن دقت پیشبینی سازهها بین دو گروه
متفاوت است .نتایج تحلیلها نشان میدهد که سؤالهای مطالعه تیمز از لحاظ
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اندازهگیری برای گروه پسران مناسب تر از گروه دختران بود و به همین دلیل مدل
پیشنهادی برای پیشبینی عملکرد ریاضی ،در گروه دختران با خطای بیشتری نسبت به
گروه پسران برازش پیدا کرده است.
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پیوست
پیوست ( )1جزئیات ابزار مورد استفاده
متغیر
نهفته

نشانگر
تحصیالت پدر
تحصیالت مادر

وضعیت
اقتصادی-
بیشترین سطح اشتغال
اجتماعی
پدر و مادر
تعداد کتابهای
والدین در منزل
والدین در مورد
آموختههای فرزند
پیگیری میکنند
والدین با کودک در
مورد مدرسه صحبت
میکنند
مشارکت
والدین
ولدین نسبت به
یادگیری کودک
اطمینان حاصل میکنند
والدین تکالیف خانه
کودک را بررسی
میکنند
رایانه
اتاق شخصی
منابع
آموزشی
درون خانه

تواناییهای
اولیه

اینترنت
منابع آموزشی مختص
هر کشور 1
منابع آموزشی مختص
هر کشور 2
توانایی شمارش

مقیاس اندازهگیری

انحراف
کمترین بیشترین
میانگین
معیار
مقدار مقدار

تحصیالت
چهار گزینهای (بیسواد تا تحصیالت
بیسواد
دانشگاهی
دانشگاهی)
تحصیالت
چهار گزینهای (بیسواد تا تحصیالت
بیسواد
دانشگاهی
دانشگاهی)
 6گزینهای (بیکار ،کارگر غرماهر،
کاگر ماهر ،کارمند ،دارای کسب و بیکار متخصص
کار شخصی ،متخصص)
 101تا
 5گزینهای ( 0تا  11 ،10تا  26 ،25تا
 0تا 10
200
 101 ،100تا )200
مقیاس  4گزینهای (هرگز ،یک یا دو
بار در هر ماه ،یک یا دو بار در هفته ،هرگز هر روز
هر روز)
مقیاس  4گزینهای (هرگز ،یک یا دو
بار در هر ماه ،یک یا دو بار در هفته ،هرگز هر روز
هر روز)
مقیاس  4گزینهای (هرگز ،یک یا دو
بار در هر ماه ،یک یا دو بار در هفته ،هرگز هر روز
هر روز)
مقیاس  4گزینهای (هرگز ،یک یا دو
بار در هر ماه ،یک یا دو بار در هفته ،هرگز هر روز
هر روز)
وجود وجود
دو گزینهای (وجود دارد ،وجود
ندارد
دارد
ندارد)
وجود وجود
دو گزینهای (وجود دارد ،وجود
ندارد
دارد
ندارد)
وجود وجود
دو گزینهای (وجود دارد ،وجود
ندارد
دارد
ندارد)
وجود وجود
دو گزینهای (وجود دارد ،وجود
ندارد
دارد
ندارد)
وجود وجود
دو گزینهای (وجود دارد ،وجود
ندارد
دارد
ندارد)
 100و
چهار گزینهای (اصال ،تا  ،10تا ،20
اصال
بیشتر
تا)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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متغیر
نهفته
ریاضی

نگرش
نسبت
به ریاضی

نشانگر
توانایی تشخیص
اشکال هندسی
توانایی نوشتن اعداد
یک تا ده
توانایی جمع ساده
تشخیص شکل
(نوشته) اعداد
لذت بردن از یادگیری
ریاضی
ای کاش مجبور نبودم
ریاضی بخوانم
ریاضی غیرقابل تحمل
است
ریاضی را دوست دارم

اینکه در ریاضی خوب
عمل کنم مهم است
اولین بخش نمره
ریاضی که توسط تیمز
محاسبه شده است
دومین بخش نمره
ریاضی که توسط تیمز
محاسبه شده است
سومین بخش نمره
عملکرد
ریاضی که توسط تیمز
ریاضی
محاسبه شده است
چهارمین بخش نمره
ریاضی که توسط تیمز
محاسبه شده است
پنجمین بخش نمره
ریاضی که توسط تیمز
محاسبه شده است

مقیاس اندازهگیری
چهار گزینهای (اصال 1 ،تا  2نوع
شکل 3 ،تا  4نوع شکل ،بیشتر از 4
نوع شکل)
چهار گزینهای (هیچ عددی 1 ،تا 4
عدد 5 ،تا  9عدد ،همه  10عدد)
دو گزینهای (بله ،خیر)
چهار گزینهای (هیچ عددی 1 ،تا 4
عدد 5 ،تا  9عدد ،همه  10عدد)
لیکرت چهار گزینهای (کامالً موافقم،
موافقم ،مخالفم ،کامالً مخالفم)
لیکرت چهار گزینهای (کامالً موافقم،
موافقم ،مخالفم ،کامالً مخالفم)
لیکرت چهار گزینهای (کامالً موافقم،
موافقم ،مخالفم ،کامالً مخالفم)
لیکرت چهار گزینهای (کامالً موافقم،
موافقم ،مخالفم ،کامالً مخالفم)
لیکرت چهار گزینهای (کامالً موافقم،
موافقم ،مخالفم ،کامالً مخالفم)

انحراف
کمترین بیشترین
میانگین
معیار
مقدار مقدار
بیشتر از 4
اصال
نوع شکل
هیچ
عددی
بله
هیچ
عددی
کامالً
موافقم
کامالً
موافقم
کامالً
موافقم
کامالً
موافقم
کامالً
موافقم

همه 10
عدد
خیر
مه 10
عدد
کامالً
مخالفم
کامالً
مخالفم
کامالً
مخالفم
کامالً
مخالفم
کامالً
مخالفم

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پیوسته

92/55 434/86 740/75 47/35

پیوسته

92/49 435/57 716/61 63/95

پیوسته

91/37 436/49 732/30 88/01

پیوسته

92/77 435/18 730/21 106/06

پیوسته

93/14 434/67 716/09 95/79

