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 نسبت به دختران نشان )05/0در سطح آلفا ( در مسائل دنیاي واقعی برتري معناداري ها کاربرد آموخته

  .اند داده
  

، DINAریاضیات پایه اول دبیرستان، مدل  تشخیصی شناختی، هاي مدل: کلید واژگان

  . دختر و پسرآموزان دانش

 
  مقدمه

ناختی در دختران و پسران در علوم مختلف  و عملکرد شها بررسی تفاوت ساختار، توانایی

شناسان تربیتی و  ه در زمینه ریاضیات همواره یکی از موارد مورد توجه و عالقه روانژویه ب

 و تأییدزیرا . ن زمینه انجام شده استایهاي بسیاري در متخصصین آموزشی بوده و پژوهش

 دو جنس را آموزشی متفاوت براي هاي مدلها و  هایی لزوم استفاده از روش اثبات چنین تفاوت

  .به همراه خواهد داشت

هاي جنسیتی در  ، به تحقیقات بسیاري در زمینه تفاوتدر مطالعه مروري خود) 2007( 1ژو

 حاصل از نتایج هاي ها بر اساس داده ن پژوهشای اغلب. نماید زمینه ریاضیات اشاره می

؛ 1990، 3گاالجر: به طور مثال( اند ه انجام شدSAT- M2هاي استاندارد ریاضی مانند  آزمون

، ترانسکی، چان، جکسون و ؛ رویر1990، 5المون، فنیما و دهای  ؛1994، 4گاالجرو و دلیسی

براي ، اند ها نتایج همسانی نداشته ن پژوهشای البته. )1997، 7 و کلگامن؛ ویلی1999 ،6مرچنت

به  (اند ران بهتر ارزیابی نمودهها پسران را در عملکرد ریاضیات از دخت برخی پژوهشنمونه، 

هاي جنسیتی را   تفاوتها  پژوهشخی بر،)2000، 9لپرها  ؛1974، 8لین  و جکماکوبی: طور مثال

، ویر و ویر: مانند( اند  نمودهتأییدها را   اما وجود تفاوتاند ت مرتبط دانستهسؤاالبا نوع 

   که تفاوتی میان عملکرد اند یدهن نتیجه رسای به) 1990(د و همکاران های  ).1995 ،10دن بري
  

                                           
1-  Zhu 
2-  Scholastic Assessment Test- Mathematics 
3-  Gallagher 
4-  Delisi 
5-  Hyde, Fennema, & Lamon 
6-  Royer, Tronsky, Chan, Jackson, & Marchant 
7-  Willingham & Cole 
8-  Maccoby & Jacklin 
9-  Halper 
10-  Voyer, Voyer, & Bryden 
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نیز ) 2005( و کاپالن 1کاپالن. دختران و پسران وجود ندارد و اگر هم باشد بسیار ناچیز است

) 2007(ژو . اند ارتباط میان جنسیت و عملکرد در ریاضیات را بسیار ضعیف گزارش نموده

ي متفاوت در حل مسایل ها را به صورت استفاده از الگوها ن تفاوتای  در بروزمؤثرعوامل 

شناختی، و تجارب   روانهاي  شناختی، تفاوت در ویژگیهاي مهارتریاضی، وجود تفاوت در 

  .بندي نموده است متفاوت آموزشی طبقه

 روند مطالعه هاي هاي انجام شده بر اساس یافته وهشپژ ،هاي فوق عالوه بر پژوهش

در کشورهاي  2003 و 1999، 1995هاي  نیز در سال) TIMMS(المللی ریاضی و علوم  بین

 و کیامنش( اند نموده تأییدمختلف وجود تفاوت میان پسران و دختران در درس ریاضیات را 

  .)1388 ،پور اصغر

هاي مختلفی به بررسی تفاوت میان عملکرد پسران و دختران در درس  ران نیز پژوهشای در

است که توسط کیامنش و پور اصغر  تحقیقی يها ن پژوهشای ، از جملهاند ریاضیات پرداخته

 بر گذاري ثیرأن پژوهش نشان داد که جنسیت از طریق تای نتایج. انجام شده است) 1388(

ثیر دارد ولی اثر کل و اثرات مستقیم آن أمستقیم بر پیشرفت ریاضی ت خودپنداره به صورت غیر

  .بر ریاضیات معنادار نیست

در  ران نیز نشان دادای  مطالعات تیمز درهاي افته انجام شده بر اساس یهاي  بررسیچنین هم

 باز پاسخ از متوسط عملکرد پسران کمتر و سؤال 20 متوسط عملکرد دختران در 1999مطالعه 

در مقابل .  از پسران بیشتر بوده استسؤال 20ن ای  متوسط عملکرد دختران در2003در مطالعه 

 از متوسط عملکرد پسران اي  چند گزینهلسؤا 69 متوسط عملکرد دختران در 1999در مطالعه 

 مساوي  با پسران تقریباًسؤال 59 متوسط عملکرد دختران در همین 2003کمتر و در مطالعه 

  ) 1388 و پوراصغر ،کیامنش( بوده است

 ریاضی عملکرد) 1383(و نصر اصفهانی ) 1380(هاي قنبرزاده   در پژوهشچنین هم

  ).1382 ،کبیري(ست دختران بهتر از پسران گزارش شده ا

شناختی در نظر   ن علم را به عنوان یک سازهای  عملکرد در،هاي انجام شده اغلب پژوهش

هاي   در سال.اند االت پرداختهؤها بر اساس نوع یا کیفیت س  به بررسی تفاوتاً و نهایتاند گرفته

                                           
1-  Caplan 
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 هاي حوزهدر ) CDMs (1 تشخیصی شناختیهاي مدلاخیر با افزایش آشنایی و عالقمندي به 

ها به  ن مدلای از،گیري ازهاند شناسی تربیتی و سنجش و  روانهاي تشخیصی شناختی در حوزه

هاي مختلف بر اساس تفاوت در  هاي شناختی و عملکردي در گروه منظور شناسایی تفاوت

ها  مورد نیاز براي عملکرد موفق در آزمونگانه  چند شناختی هاي مهارتاحتمال تسلط به 

  .ده استاستفاده ش

 نیمرخی را ، یک سازهفرد در کلی  تشخیصی شناختی عالوه بر برآورد تواناییهاي مدل

 از صفات و اي نمایند که نشانگر میزان تسلط وي به مجموعه براي هر آزمودنی ارایه می

توان بر اساس نتایج  ها اساسی از پیش تعیین شده براي موفقیت در آزمون است و می مهارت

هاي مختلف به منظور دستیابی به  ها و صفات در گروه سی تفاوت در مهارت به بررها آن

  .اطالعات تشخیصی و افتراقی معتبر و همراه با جزئیات اقدام نمود

هاي  ها در صفت  به منظور مشخص نمودن تسلط یا عدم تسلط آزمودنیها این مدل

بر خالف تئوري . اند چندگانه بر اساس یک ماتریس صفات از قبل مشخص شده، توسعه یافته

که در آن تمرکز بر تحلیل سطح سؤال و اختصاص نمرات به ) IRT(پاسخ  - سؤال

 تشخیصی شناختی بر فراهم نمودن بازخوردهاي غیررسمی و هاي مدلهاست،  آزمودنی

که نیاز به بهبود کدام یک از  نای ها و معلمان به منظور دانستن تشخیصی براي آزمودنی

  . دارند، تمرکز دارد خاص راهاي مهارت

بندي شده  هاي صفت آزمودنی شامل متغیرهاي مکنون طبقه  پروفایلCDM هاي مدلدر 

 CDM، ها آندهی هستند که بر اساس  ن متغیرها مرکز فرآیند نمرهای .است) متغیرهاي گسسته(

مثال، به طور (کند  بندي می  مکنون طبقهي هها را در طبقات متغیرهاي گسست هاي آزمودنی پاسخ

هاي صفر و یک که در آن صفر به معناي عدم تسلط و یک به معناي تسلط در  ترکیبی از ارزش

  ).یک مهارت فردي است

.  تشخیصی شناختی در تاریخچه سنجش مطرح شده استهاي مدلهاي متنوعی از  شکل

دهند که  را پوشش می) مثل انواع سازه، پاسخ و ابعاد(هایی  ها انواع موقعیت ن مدلای کلی بطور

در حال حاضر  .باشد سنجی و علوم شناختی و یادگیري می مورد عالقه پژوهشگران در روان

  ها بیابند و  ن مدلای ها در تالشند تا روابطی را بین ن مدلای پژوهشگران به دلیل گستردگی
  

                                           
1-  Cognitive Diagnostic Models 
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ها منجر به محبوبیت  ن تالشای .دست بیاورنده  بها آنهایی را جهت یکسان سازي  شباهت

 را CDM هاي مدلها شد و نیز موجب تحولی در بین پژوهشگران شد تا  ن مدلای یندهآفز

  ).2011، 1سو  و یونسان یانگ(پذیرتر نمایند  تر و امکان براي محققان کاربردي ساده

 است که فقط به دو پارامتر CDM هاي مدلترین  گرایانه  یکی از امساكDINA2مدل 

هاي تشخیصی   استفاده شده در آزمونهاي مدلاس سایر ن مدل اسای تغییرپذیر نیاز دارد؛

کند که یک   یک مدل غیرجبرانی و عطفی است و فرض میDINAمدل . شناختی است

نیاز را داشته باشد تا بتواند به یک سؤال به درستی پاسخ   موردهاي مهارتآزمودنی باید تمام 

نیاز   به تعدادي از صفات موردیک آزمودنی که فقط). 2009، 3زیلا، تمپلین و وهنسون(دهد 

تواند شانس برابر با آزمودنی دیگري که به هیچ کدام از صفات  براي یک سؤال تسلط دارد، می

  .تسلط ندارد، داشته باشد

اي  یکی طبقه: شوند گذاري می ها در دو طبقه مکنون نمره هاي آزمودنی براي هر سؤال، پاسخ

هایی است که کلیه صفات  ، شامل آزمودنی)1ه نمر(دهی صحیح است  دهنده پاسخ که نشان

گویی  دهنده پاسخ دهی صحیح به سؤال را دارا هستند؛ طبقه دیگر که نشان نیاز براي پاسخ مورد

نیاز  هایی است که حداقل یکی از صفات مورد ، شامل آزمودنی)نمره صفر(غلط به سؤال است 

 با تعداد DINAپیچیدگی مدل ). 2011دالتوره، (گویی صحیح به سؤال را ندارند  براي پاسخ

گیرد زیرا برخالف سایر  گیري شده توسط یک آزمون تحت تأثیر قرار نمی ازهاند  صفات

در ، میسلويراپ و ) (RUMمانند مدل (هاي غیرجبرانی عطفی تشخیصی شناختی  روش

  .شود نه براي هر صفت ن مدل براي هر سؤال برآورد میای ، پارامترهاي)دست چاپ

ن احتمال ای به» لغزش«). gj (5و حدس) sj (4 دو پارامتر سؤال دارد، لغزشDINA مدل

نیاز براي یک سؤال را داشته باشد اما در  اشاره دارد که یک آزمودنی تمام صفات مورد

دهی درست به سؤال  به احتمال پاسخ» حدس«. گویی صحیح به آن سؤال شکست بخورد پاسخ

اما، دو پارامتر سؤال، . نیاز به آن سؤال اشاره دارد مورددر غیاب یک یا بیش از یک صفت 

                                           
1-  Young-sun & Yoon Soo 
2-  Deterministic Input Noisy and Gate Model 
3-  Henson, Templin, & Willse 
4-  Slip 
5-  Guess 
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ن را که چرا ای ن عوامل مزاحم، دالیلای .گیرند برمی سایر پارامترهاي مزاحم را نیز در

توانند به سؤال پاسخ درست  نیاز تسلط ندارند، می هایی که در برخی صفات مورد آزمودنی

اند،  نیاز به تسلط رسیده ایی که در همه صفات مورده ن را که آزمودنیای  دالیلچنین همدهند و 

 که DINAیک بحث کلی از مدل . نمایند دهند، مخدوش می پاسخ درست سؤال را ازدست می

 1بندي مرتبط و پنهانی آن است در کارهاي دالتوره و داگالس  طبقههاي مدلشامل کاربردها و 

  .باشد ، قابل دستیابی می)2001(2جانکر و سیجسما و )2004(

بر اساس آنچه گفته شد پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت در مدل تشخیصی شناختی 

 و DINA دختر و پسر در درس ریاضیات پایه اول دبیرستان بر مبناي مدل آموزان دانش

ها و صفات   و احتمال تسلط بر مهارت3 مقایسه عملکرد در سنجش شناختی تشخیصیچنین هم

  .دیدن درس انجام گرایاساسی در

  

  روش

سازي  به منظور مدل) 1393( ی شناختی که توسط افضلیاز مدل تشخیصوهش ژن پای در

ریاضیات پایه اول دبیرستان بر اساس روش سلسله مراتبی صفات طراحی شده است، براي 

 8ن مدل شامل ای .هاي جنسیتی در درس ریاضیات استفاده شده است بررسی و مقایسه تفاوت

 ریاضی، درك مفهوم تعاریف، تسلط اي به ترتیب عبارتند از عملیات پایهصفت بنیادي است که 

بر مفاهیم در تعاریف، استفاده از تعاریف، عملیات ریاضی اولیه، عملیات ریاضی پیشرفته، 

ن ای بر اساس مدل ارایه شده.  در مسایل دنیاي واقعیها کاربرد آموختهمحاسبات عددي و 

اتبی هستند به نحوي که الزمه توفیق در یک صفت مرتبه صفات داراي یک ساختار سلسله مر

ي که عملیات پایه آموز دانشال ثبه عنوان م. تر است  تسلط به صفات مرتبه پایین،باالتر

تواند به درك مناسبی از تعاریف ریاضیاتی از قبیل شیب، تعاریف  ریاضیات را نشناسد نمی

  .مثلثاتی، معادله و اتحاد دست یابد

   شامل اي گزینه  یک آزمون چند،ن مدل طراحی شده استای به منظور ارزیابیابزاري که 
  

                                           
1-  De la Torre & Douglas 
2-  Junker & Sijtsma 
3-  cognitive diagnostic assessment 
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 سنجیده اي  چهار گزینهسؤال است به نحوي که هر صفت از مدل توسط چهار سؤال 32

  .شود می

هاي تئوري کالسیک آزمون و  سنجی ابزار از روش هاي روان به منظور بررسی ویژگی

ها شاخص همسانی درونی آزمون  ن روشای ایجتاس نبر اس. ال پاسخ استفاده شدؤتئوري س

ت ابزار از دامنه تشخیص و سؤاال چنین هم.  گزارش شده است86/0 برابر با )آلفاي کرونباخ(

به .  برخوردار بودندها در آزمودنی) تتا(دشواري مناسبی براي بررسی سطوح مختلف توانایی 

و باالترین  -35/3رابر با ب) یب بتاضر( IRTترین شاخص دشواري بر اساس  نحوي که پایین

برابر با  )ضریب آلفا(ترین شاخص تشخیص   پایینچنین همو + 47/3شاخص دشواري برابر با 

  .باشد  می86/1 و باالترین شاخص تشخیص برابر با 47/0

 حاصل از اجراي سنجش تشخیصی شناختی فوق بر روي هاي این پژوهش بر اساس یافته

که به روش )  پسرآموز دانش 278 دختر و آموز دانش 231شامل ( نفر 509 به حجم اي نمونه

 پایه اول دبیرستان در شهر آموزان دانش از میان جامعه اي مرحله ، چنداي  خوشهگیري نمونه

 تشخیصو  RMSEAشاخص از  ت مدلسؤااله منظور بررسی برازش  ب.تهران انجام شد

  .ده شداستفا) 2013 و همکاران، 1بیتزشرو؛ IDI(سؤال 

هاي   توصیفی، پارامترهاي حدس و لغزش، شاخصهاي پس از یافته هاي در بخش یافته

گانه به   هشتهاي هاي برازش مدل، و احتمال تسلط به مهارت  با مدل، شاخصها برازش داده

  . و نمودار ارایه شده استايه  مقایسهاي صورت جدول

  

  ها یافته

   توصیفیهاي یافته

بر . دهد ک جنسیت را نشان می به تفکیها ن و واریانس آزمودنی تعداد، میانگی1جدول 

  نفر278  و دخترها از آزمودنی)  درصد4/45 ( نفر231آزمودنی  509 جدول از هاي  یافتهاساس

  و93/4و  85/18 دختر به ترتیب آموزان دانشمیانگین و واریانس . اند  پسر بوده) درصد6/56(

و میانگین و واریانس کل  71/5 و 43/18سر به ترتیب  پآموزان دانش واریانس ،میانگین

  . بوده است37/5 و62/18 به ترتیب  نیزآموزان دانش

                                           
1-  Robitzsch 
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 هاي توصیفی  یافته .1جدول 

  واریانس  میانگین  درصد  فراوانی  

  93/4  85/18  4/45  231  دختر

  71/5  43/18  6/56  278  پسر

  37/5  62/18  100  509  کل

  

  باطیني استاه یافته

 هاي ده از دادهاستفا با DINAسازي تشخیصی شناختی بر اساس مدل  تایج مدلدر ادامه ن

ناختی  پسر و دختر در سنجش تشخیصی شآموز دانش 509هاي   پاسخ.ارائه شده استتجربی 

 صفت سلسله مراتبی که در بخش 8شامل  Q ماتریس بر اساس ریاضیات پایه اول دبیرستان

  . تحلیل شده استRافزار   نرمCDM 1ستهروش معرفی شده است، با استفاده از ب

 بر اساسدهد،   را نشان میDINA مدل بر اساسهاي حدس و لغزش   پارامتر2جدول 

  سوال بهبوطمر پسران  ودختراندر ترین ضریب حدس   جدول پایینینا اطالعات مندرج در

 1 السؤ و در پسران مربوط به 9 سؤال مربوط به  در دختران و باالترین ضریب حدس23

   .باشد می

است که به آموزانی  درست به سؤال براي دانشگویی  ن ضرایب احتمال پاسخای

  .دهد ندارند را نشان میگویی به سؤال تسلط  نیاز براي پاسخ  موردهاي مهارت

 9 سؤال و در پسران در 2ترین مقدار لغزش در دختران مربوط به سؤاالت   پایینچنین هم

ن ضریب ای .باشد  می30 سؤالش در هر دو جنس مربوط به است و باالترین ضریب لغز

  موردهاي مهارتاست که به آموزانی  گویی غلط به سؤال براي دانش دهنده احتمال پاسخ نشان

چه پارامترهاي حدس و لغزشی در سؤال  هر. گویی به سؤال تسلط دارند نیاز براي پاسخ

هاي تجربی  نجش تشخیصی، داده برازش بهتر میان طرح سدهنده تر باشد، نشان کوچک

  .)2013، 2، براتی و ویدهیارسوراوند(شناختی است  مدل

ن پارامترها در دو جنس ای توان به مشابهت نسبی با توجه به نتایج مندرج در جدول می

   حدس و لغزش نیز شرایط هاي  متوسط پارامتر پسر در وهاي دختر آزمودنی چنین هم. برد پی
  

                                           
1-  package 
2-  Ravand, Barati, & Widhiarso 
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 االتؤي حدس و لغزش س پارامترها .2جدول 

  لغزش حدس  لغزش حدس
  سؤال

  پسر  دختر  پسر  دختر
  سؤال

  پسر  دختر  پسر  دختر

 071/0 116/0 446/0 593/0 18 سؤال 092/0 /048 791/0 805/0 1 سؤال

 131/0 0 299/0 267/0 19 سؤال 087/0 069/0 744/0 783/0 2 سؤال

 299/0 321/0 213/0 237/0 20 سؤال 192/0 28/0 299/0  127/0 3 سؤال

 175/0 272/0 301/0 333/0 21 سؤال 13/0  166/0 197/0  424/0 4 سؤال

 338/0 193/0 155/0 094/0 22 سؤال 164/0 101/0 286/0 489/0 5 سؤال

  125/0 0 005/0 0 23 سؤال  26/0 164/0 304/0  202/0 6 سؤال

 195/0 211/0 262/0 41/0 24 سؤال 205/0 121/0 6/0 37/0 7 سؤال

 13/0 297/0 217/0 291/0 25 سؤال 314/0 504/0 28/0  212/0 8 سؤال

 382/0 475/0 099/0 017/0 26 سؤال 042/0 03/0 712/0 87/0 9 سؤال

 09/0 036/0 366/0 473/0 27 سؤال 14/0 048/0 444/0 528/0 10 سؤال

 478/0 165/0 334/0 299/0 28 سؤال 054/0 079/0 263/0 431/0 11 سؤال

 656/0 475/0 173/0  181/0 29 سؤال 065/0 0 708/0 81/0 12 سؤال

 739/0 644/0 123/0 127/0 30 سؤال 008/0 044/0 482/0 824/0 13 سؤال

 248/0 451/0 246/0 182/0 31 سؤال 032/0 069/0 464/0 651/0 14 سؤال

 103/0 064/0 235/0 318/0  32 سؤال 105/0 144/0 64/0 59/0 15 سؤال

 063/0 063/0 542/0 249/0 16 لسؤا

 00/0 11/0 454/0 494/0 17 سؤال
 1912/0 180/0  365/0 399/0  میانگین

  

و پارامتر ) 026/0(متوسط پارامتر حدس در دختران کمی باالتر از پسران .  مشابهی دارندنسبتاً

  .است) 011/0(می بیشتر از دختران لغزش در پسران ک

را ) RMSEA(و شاخص برازندگی سؤال ) IDI (1سؤالهاي تشخیص   شاخص3جدول 

 این چه هاي حدس و لغزش دارد و هر  رابطه معکوسی با شاخصIDIشاخص . نماید ارائه می

 .خص بهتري تشخیص سؤال باالتر استشاخص بزرگتر باشند، شا

 ینا دهد،  نیز میزان برازندگی سؤال با مدل شناختی را نشان میRMSEAشاخص 

ه برارزش باالتر دهند تر باشد، نشان چه کوچک  توزیع خی دو است و هربر اساسشاخص 

 بهترین شاخص تشخیص براي 23 نتایج مندرج در جدول سؤال بر اساس. سؤال با مدل است

  میزان برازش  شترینبی و در نتیجه RMSEAترین شاخص   پایینالؤهر دو جنس و همین س
  

                                           
1-  Item Discrimination Index 
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 تسؤاال RMSEAضرایب تشخیص و   .3جدول 

IDI RMSEA  IDI RMSEA  
  لسؤا

  پسر  دختر  پسر  دختر
  سؤال

  پسر  دختر  پسر  دختر

  178/0 218/0 483/0 291/0 18 سؤال 17/0  187/0 117/0 147/0 1 سؤال

 13/0 102/0  571/0 733/0 19 سؤال 16/0 167/0 169/0 148/0 2 سؤال

 248/0 273/0 488/0 443/0 20 سؤال  156/0 178/0 509/0 /593 3 سؤال

 19/0 315/0 524/0 395/0 21 سؤال  096/0  178/0 673/0 41/0 4 ؤالس

 203/0 103/0 507/0 713/0 22 سؤال 147/0 197/0  551/0 41/0 5 سؤال

 065/0 0 87/0 1 23 سؤال  148/0 163/0 436/0 634/0 6 سؤال

 22/0  313/0 543/0 379/0 24 سؤال 18/0  161/0 194/0  509/0 7 سؤال

 151/0 234/0 656/0 412/0 25 سؤال 202/0 277/0  406/0 284/0 8 سؤال

 183/0 234/0 519/0  508/0 26 سؤال 162/0 181/0 246/0 10/0 9 سؤال

 153/0 172/0 544/0 491/0 27 سؤال 176/0 177/0  416/0 424/0 10 سؤال

 2/0 197/0 187/0 536/0 28 سؤال 124/0 158/0 682/0  491/0 11 سؤال

 152/0 23/0 171/0 44/03 29 سؤال 177/0  129/0 228/0 19/0 12 سؤال

 148/0 193/0 138/0 23/0 30 سؤال 149/0 12/0 509/0 131/0 13 سؤال

 134/0  227/0 506/0 367/0 31 سؤال  135/0  189/0 504/0 28/0 14 سؤال

 088/0 175/0 662/0 618/0  32 سؤال 185/0 245/0 256/0 266/0 15 سؤال

 155/0  095/0  395/0  688/0 16 سؤال

  162/0 221/0 538/0 395/0 17 سؤال
  16022/0  1847/0  4436875/0  420625/0  متوسط

  

 براي پسران داراي باالترین 20 براي دختران و 8ت سؤاالبا مدل در دو جنس را داراست و 

  . و کمترین برازش با مدل هستندRMSEAمقدار 

گانه در دختران و پسران را   هشتهاي ارتمه به هر یک از تسلط احتمال کناري 4جدول 

 دختر بیشترین احتمال تسلط هاي دهد با توجه به نتایج مندرج در جدول، آزمودنی نمایش می

 ستفاده از تعاریف و محاسبات عددي وا ، تسلط به تعاریفهاي را به ترتیب در مهارت

 استفاده از تعاریف و هاي  پسر بیشترین احتمال تسلط را به ترتیب در مهارتهاي آزمودنی

 دختر کمترین هاي  آزمودنیچنین هم اند، محاسبات پایه ریاضی و تسلط به تعاریف را داشته

 در مسایل واقعی، عملیات  تسلط ها  کاریرد آموختههاي مهارتاحتمال تسلط را به ترتیب در 

 و )498/0(  عملیات ریاضی پیشرفته)464/0( درك مفهوم تعاریف هاي را به ترتیب در مهارت

احتمال تسلط و درصد افراد مسلط . اند  داشته)505/0( در مسایل دنیاي واقعی ها کاربرد آموخته
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اره یک و دو نمایش هاي شم  دختر و پسر در شکلآموزان دانشگانه براي   هشتهاي مهارتدر 

  .داده شده است
  

 گانه در نمونه مورد مطالعه  تسلط به صفات هشتاحتمال  .4جدول 

  احتمال
  عنوان  صفت

  پسر  دختر
z 

سطح 

  معناداري

 08/0  -40622/1 6211/0 5596/0  عملیات پایه ریاضی  1صفت 

 00/0  154378/3  4087/0 5489/0  درك مفهوم تعاریف  2صفت 

 10/0  262069/1 5579/0 6133/0  به خاطر سپاري تعاریف  3صفت 

 43/0  -18721/0 6212/0 6131/0  استفاده از تعاریف  4صفت 

 03/0  -82451/1 5733/0 4923/0  عملیات میانه ریاضی  5صفت 

 20/0  -85175/0 5314/0 4935/0  عملیات پیشرفته ریاضی  6صفت 

 18/0  922622/0 557/0 5976/0  محاسبات عددي  7صفت 

 03/0  -93994/1 4381/0 3535/0   در مسائل واقعیکاربرد  8صفت 

 46/0  -1039/0  5385875/0 533975/0  متوسط احتمال تسلط  
  

 
   دخترهاي ها در آزمودنی احتمال و درصد تسلط به مهارت. 1شکل 

  

 
   پسرهاي ها در آزمودنی احتمال و درصد تسلط به مهارت. 2شکل 
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  گیري بحث و نتیجه

ظور بررسی به من) CDMs( تشخیصی شتاختی هاي مدلهاي  ن پژوهش از قابلیتای در

 تجربی حاصل از هاي  دادهبر اساسهاي جنسیتی در درس ریاضیات پایه اول دبیرستان  تفاوت

 آموز دانش 278 دختر و آموز دانش 231( نفر 509 شهر تهران به حجم آموزان دانش از اي نمونه

ه ن است که، نای ن هدفای ها براي دستیابی به ن مدلای مزیت اصلی.  استفاده شده است)پسر

بلکه ي کلی را دارند،  تنها قابلیت بررسی و مقایسه شایستگی در ریاضیات به عنوان یک سازه

 اساسی هاي مهارتها در صفات و  اطالعات تشخیصی مناسبی نیز در مورد جزئیات تفاوت

  .نمایند  ارائه می،ن سازه راای تشکیل دهنده

 سلسله مراتبی که توسط ها از مدل و ابزاري شامل هشت صفت به منظور بررسی تفاوت

به منظور . براي ریاضیات پایه اول دبیرستان طراحی شده است، استفاده گردید) 1393(افضلی 

 برآورد و مقایسه احتمال چنین هم تجربی و هاي بررسی و مقایسه برازش مدل و ابزار با داده

  . بهره برده شدDINAها از مدل غیرجبرانی  موفقیت در صفات و مهارت

 تفاوت قابل توجهی در پارامترهاي حدس و لغزش ،ن مدلای  اطالعات حاصل ازاسبر اس

 برابر بود، ن پارامترها در دو گروه تقریباًای که متوسط نای در دو جنس مشاهده نشد، عالوه بر

ن ای به .ت نیز تفاوت چندانی نداشتسؤاالن دو پارامتر براي اکثر ای  درآموزان دانشعملکرد 

 الزم براي هاي مهارت دختر و پسر، زمانی که آموزان دانشل ارتکاب خطا براي معنا که احتما

 احتمال پاسخگویی صحیح به یک چنین هم و )لغزش( را داشته باشند سؤالپاسخگویی به یک 

 تفاوت قابل )حدس( سؤالالزم براي پاسخگویی به آن  هاي مهارت بدون تسلط به سؤال

ج در جدول دو متوسط شاخص حدس و لغزش براي  نتایج مندربر اساستوجهی ندارد؛ 

  . است19/0 و 365/0 و براي پسران به ترتیب 18/0 و 395/0دختران به ترتیب 

 و شاخص برازندگی )IDI(ت سؤاالدر مورد پارامترهاي برازش، شامل شاخص تشخیص 

ه تی کسؤاال نیز شرایط کلی در دو جنس نسبتا مشابه است؛ به نحوي که )RMSEA(ت سؤاال

 در پسران نیز اند مسلط را داشته در دختران توانایی مناسبی در تمایز میان افراد مسلط و غیر

 نیز تفاوت قابل سؤالدر مورد شاخص برازندگی  .ن افراد را از هم متمایز نمایندای اند توانسته

 و IDIهاي   متوسط شاخصچنین هم. ت مختلف میان دو جنس وجود نداردسؤاالتوجهی در 
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RMSEA،مشابه است، هر هایی براي برازش مدل، نیز در دو گروه نسبتاً  به عنوانی مالك 

و شاخص ) 42/0 در مقابل 44/0( در پسران کمی بیشتر از دختران IDIچند میزان شاخص 

RMSEA باشد می) 16/0 در مقابل 184/0( در دختران کمی بیش از پسران.  

ختی تشخیصی در دو جنس، عملکرد پس از بررسی تفاوت در برازش مدل و سنجش شنا

 دختر و پسر در درس ریاضیات پایه اول دبیرستان به عنوان یک سازه کلی و آموزان دانش

 اطالعات بر اساسن درس، مورد بررسی قرار گرفت ای اصلی درهاي مهارت صفات و چنین هم

نظر احتمال  پسر و دختر از هاي گیري میان آزمودنی مندرج در جدول شماره پنج تفاوت چشم

سنجش شناختی تشخیصی ریاضیات وجود ندارد؛ به نحوي که متوسط موفقیت کلی در 

 538/0 پسر هاي و متوسط احتمال تسلط آزمودنی 534/0 دختر هاي احتمال تسلط آزمودنی

 میان جنسیت و معناداري رابطه ها آنهایی که در  ن نتیجه با نتایج پژوهشای .گزارش شده است

  .ضیات یافت نشده است یکسان استپیشرفت در ریا

هاي قابل توجهی در دو گروه وجود   اساسی تفاوتهاي مهارتاما در بررسی صفات و 

درك مفهوم تعاریف است، دارد؛ بیشترین اختالف در موفقیت مربوط به مهارت در 

 ن مهارت تسلط بیشتريای در)01/0در سطح آلفا ( معناداري  دختر به طور کامالًآموزان دانش

 عملیات میانه ریاضیات و کاربرد هاي مهارتاما در مقابل پسران در . نسبت به پسران دارند

 نسبت به دختران نشان )05/0در سطح آلفا ( در مسائل دنیاي واقعی برتري معناداري ها آموخته

دهنده تفاوت محسوس در ساختار شناختی و الگوهاي  نشانتواند  میها  ن تفاوتای  که،اند داده

 مشهود است ضعف 5ها، آنچه در جدول  نای عالوه بر. باشد مسایل ریاضی در دو گروه حل

 ریاضیاتی در مسایلی است هاي  دختر در کاربرد آموختههاي ، به ویژه آزمودنیها عمده آزمودنی

یافته اخیر .  مرتبط با دنیاي واقعی را حل نمایداي مسالهرود   انتظار میآموز دانش از ها آنکه در 

  .همسو است) 1391(ا نتایج پژوهش مینایی ب

 آموزشی براي هاي ریزي توان نتیجه گرفت که در برنامه ن پژوهش میای با توجه به نتایج

تواند اثرات   می،هاي شناختی و عملکردي دختران و پسران درس ریاضیات توجه به تفاوت

ریزي در زمینه آموزش   برنامهچنین هم داشته باشد، ها ن برنامهای خشیبمطلوبی بر کارایی و اثر

 کاربردي در کنار آموزش مفاهیم محض ریاضیاتی، با توجه به کاربردهاي متنوع هاي توانایی

  .رسد ریاضیات در سایر علوم و زندگی واقعی ضروري به نظر می
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هاي بنیادي و   تشخیصی شناختی در پژوهشهاي مدلهاي  در پایان استفاده بیشتر از قابلیت

ها، در علوم و  ن مدلای  منحصر به فردهاي  و قابلیتاي با توجه به ماهیت بین رشتهکاربردي، 

  .شود تلف به پژوهشگران توصیه می مخهاي زمینه

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 منابع

  فارسی

بر سازي تشخیصی شناختی ریاضیات پایه اول دبیرستان  مدل). 1393(افضلی، افشین 

  .یدانشگاه عالمه طباطبای ،تهران .دکترانامه  پایان.  روش سلسله مراتبی صفاتاساس

 شخصی هاي نقش خودکار آمدي ریاضی به همراه متغیر). 1382( کبیري، مسعود

 ،تهران .نامه کارشناسی ارشد پایان.  دختر و پسر سال سوم راهنماییآموزان دانش

  .دانشگاه تربیت معلم

 و پسر در متغیرهاي  بررسی تفاوت دختر.)1388( پوراصغر، نصیبه  ورضا  علی،کیامنش

شناسی  ن فصلنامه روا. تبریز. مرتبط به عملکرد ریاضی و نقش آن بر پیشرفت ریاضی

  .13 شماره ، سال چهارم،دانشگاه تبریز

 آموزان دانش در 2007ت تیمز سؤاالپردازي تشخیصی شناختی  مدل .)1391(مینایی، اصغر 

  .ه عالمه طباطباییدانشگا ،تهران .پایان نامه دکترا. رانای پایه هشتم
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