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چکیده پژوهش

زمینــه: مقایســه نتایــج مطالعــه تیمــز 2015 و 2011 نشــان داد کــه عملکــرد دانــش آمــوزان پایــه چهــارم 
ــل  ــن دالی ــت. تبیی ــته اس ــره داش ــد 32 نم ــمگیری در ح ــش چش ــوم کاه ــورمان در درس عل ــی کش ابتدای

متعــدد ایــن کاهــش مســتلزم بررســی هــای همــه جانبــه اســت.

ــز)2011 و2015( و  ــه تیم ــای دو دوره مطالع ــر داده ه ــه ب ــا تکی ــه ب ــن اســت ک ــن پژوهــش ای ــدف ای  ه
ــر  ــر تغیی ــه نظ ــرد از نقط ــش عملک ــن کاه ــخیصی، تبیی ــناختی تش ــنجش ش ــی س ــتفاده از روش شناس اس
کتــاب درســی علــوم دوره ابتدایــی مــورد واکاوی قــرار گیــرد. پیــش فــرض اصلــی تحلیــل هــا ایــن بــود کــه 
آیــا امــکان دارد برخــی از خصیصــه هــا و شایســتگی هــای درس علــوم، نقــش بیشــتری در کاهــش عملکــرد 
دانــش آمــوزان داشــته باشــند؟ یــا اینکــه همــه خصیصــه هــا بــه یــک انــدازه درکاهــش عملکــرد نقــش داشــته 
انــد؟ در صورتــی کــه پاســخ ســوال، کاهــش قابــل توجــه در یــک یــا چنــد شایســتگی و خصصیــه باشــد، مــی 

تــوان پیشــنهادها و توصیــه هــای روشــنی بــرای اصــاح برنامــه هــای درســی ارائــه نمــود. 

روش : بــه منظــور تعریــف و احصــاء خصیصــه هــا و شایســتگی هــای مــورد تحلیــل از دو نــگاه اقــدام شــد. 
اول بــا نــگاه رویکــرد محتوایــی و بخــش بنــدی هــای موجــود در چارچــوب ســنجش تیمــز و کتابهــای درســی، 
ــر اســاس  ــرای پاســخگویی بــه ســواالت ب ــا محــور محتوایــی صــورت پذیرفــت. دوم ب دســته بنــدی هایــی ب
ایــده هــای اولیــۀ چارچــوب ســنجش مطالعــه تیمــز و کتــاب درســی، شایســتگی هــای شــناختی انتخــاب 
ــا تــک تــک ســواالت و برگــزاری جلســات نقــد و بررســی ســئواالت،  ــا اســتفاده از تطبیــق ب شــد، ســپس ب
ــود. پــس از  ــه دســت آمــد کــه در آن پوشــش هــر ســوال در خصیصــۀ متناظــر تعییــن شــده ب ماتریســی ب
مشــخص کــردن ایــن ماتریــس کــه لــزوم یــا درگیــر شــدن هــر یــک از خصیصــه هــا را در ســؤال مــورد نظــر 
بــر حســب اعــداد صفــر و یــک تعییــن مــی کــرد، مدلســازی تحلیــل بــا اســتفاده از روش شناســی ســنجش 

شــناختی تشــخیصی و تلفیــق آن بــا روش شناســی مطالعــات رونــدی انجــام شــد. 

داده هــای مــورد اســتفاده در پژوهــش: داده هــای دو دوره مطالعــه تیمــز در ســال هــای 2011 و 
2015 در درس علــوم پایــه چهــارم ابتدایــی مــورد تحلیــل ثانویــه قــرار گرفــت. در ایــن تحلیــل از داده هــای 
بــه دســت آمــده در مــورد 5760 دانــش آمــوز شــرکت کننــده در مطالعــات تیمــز در ســال 2011 و 3823 

دانــش آمــوز شــرکت کننــده در مطالعــات تیمــز ســال 2015 اســتفاده شــد.

ــایر  ــه س ــبت ب ــا نس ــه ه ــی از خصیص ــش، برخ ــای پژوه ــش فرضه ــا پی ــق ب ــه مطاب ــان داد ک ــج نش نتای
ــدی و  ــر فصــل بن ــاب از نظ ــورد بررســی کت ــال، در م ــرای مث ــتند. ب ــی داش ــرات متفاوت ــا تغیی خصیصــه ه
ــز 2015  ــه تیم ــرد در مطالع ــش عملک ــترین کاه ــاب درســی(، بیش ــوی کت ــوی )خصیصــه محت محت
نســبت بــه 2011، در مبحــث نیــرو، حرکــت و علــوم زمیــن بــوده و کمتریــن کاهــش عملکــرد 

ــود. ــواد ب ــرژی و م ــث ان در مبح

 عــاوه برایــن، در حــوزه خصیصــه هــای شــناختی، کاهــش عملکــرد دانــش آمــوزان در دو دوره مــورد 
ــوده،  ــم ب ــیار ک ــه بس ــتدالل و مقایس ــف، اس ــی، توصی ــای بازشناس ــه ه بررســی در خصیص
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ــگری  ــل و کاوش ــردن، تحلی ــط ک ــی، مرتب ــش بین ــن و پی ــای تبیی ــه ه ــی در خصیص ول
ــردازش اطالعــات مــی باشــد، بیشــترین کاهــش  ــر فرایندهــا و پ علمــی کــه بیشــتر ناظــر ب
عملکــرد دیــده شــده اســت. بیشــترین مشــابهت بیــن عملکــرد در خصیصــه هــا بیــن خصیصــه هــای 
ســطح پاییــن، بــه جــز اســتدالل، اتفــاق افتــاده اســت. بــا دانســتن اینکــه کتــاب درســی علــوم پایــه چهــارم 
ــوان  ــی ت ــت1، م ــته اس ــری نداش ــوده و تغیی ــترک ب ــز)2011 و2015( مش ــرای تیم ــی در دو دوره اج ابتدای
گفــت کــه کمتریــن کاهــش عملکــرد دانــش آمــوزان بیــن دو دوره در خصیصــه هایــی همچــون 
بازشناســی، توصیــف، فراهــم کــردن مثــال، و مقایســه صــورت گرفتــه کــه مســتلزم آمادگــی 
ــترین  ــر  بیش ــوی دیگ ــد.از س ــی باش ــی( م ــای دانش ــه ه ــتن )خصیص ــس دانس ــی از جن های
کاهــش عملکــرد، مربــوط بــه خصیصــه هایــی اســت کــه نیازمنــد مهارتهایــی نظیــر مرتبــط 
کــردن، تبییــن و پیــش بینــی، تحلیــل و کاوشــگری علمــی اســت کــه بیشــتر بــه فرایندهــای 

ذهنــی، تفکــر و پــردازش اطالعــات مربــوط مــی شــود)خصیصه هــای پردازشــی(. 

پیشــنهاد هــا: بــر اســاس یافتــه هــای پژوهــش پیشــنهاد مــی شــود بخــش هــای مربــوط بــه پــرورش 
مهــارت هــا بــه خصــوص مهــارت هــای ســطح بــاال در کتــاب هــای درســی علــوم دوره ابتدایــی بازنویســی 
ــه نظــر مــی رســد دو مبحــث کتــاب هــای درسی)ارگانیســم هــا، نیــرو و حرکــت(  ــر ایــن ب شــود. عــاوه ب

بیــش از ســایر مباحــث نیازمنــد تجدیدنظــر هســتند.

1- بــا توجــه بــه اینکــه کتــاب درســی علــوم پایــه هــای اول، دوم و ســوم ابتدایــی از ســال 1391 بــه بعــد تغییــر اساســی کــرده بــود و 

کتــاب نونگاشــت در اختیــار مــدارس و دانــش آمــوزان قــرار گرفتــه بــود، قــرار بــود کتــاب نونگاشــت علــوم پایــه چهــارم ابتدایــی نیــز 
در ســال 1394 توزیــع شــود ولــی بــه دالیلــی در ســال 1394)منطبــق بــا ســال برگــزاری مطالعــه تیمــز 2015( همــان کتــاب قدیمــی 

پایــه چهــارم مــورد آمــوزش قــرار گرفــت.
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خالصه پژوهش
 1.  مقدمه

ــرورش، مســئله  ــوزش و پ ــی و باالدســتی آم ــه در اســناد تحول ــای پای ــداف و مهارته ــح اه ــا وجــود تصری ب
ــده اســت و کمتــر پژوهــش  ــدون پاســخ باقــی مان ــی ب ــوم تجرب ــه در عل چگونگــی ســنجش مهارتهــای پای
موثــری در ایــن زمینــه در ایــران انجــام شــده اســت. عمــده پژوهــش هــا یــا عملکــرد دانــش آمــوزان در علوم 
تجربــی را بــه طــور کلــی بررســی کــرده انــد و یــا یــک مهــارت، مثــًا فرضیــه ســازی، را بــه طــور مجــزا 
ســنجیده اند.رویکــرد جامعــی بــرای ســنجش مهارتهــای کلــی مــورد توجــه نبــوده اســت. تنهــا مــورد قابــل 
اشــاره بــه پژوهــش کبیــری و همــکاران )2017( بــر میگــردد کــه میــزان تســلط دانــش آمــوزان پایــه هشــتم 
بــر خصیصــه هــای علــوم بــر اســاس داده هــای مطالعــه تیمــز 2011 را انــدازه گیــري مــي کند.بــر اســاس 
ــه حــد تســلط رســیده  ــوم ب ــی در اســتفاده از عل ــج ایــن پژوهــش مشــخص شــد دانــش آمــوزان ایران نتای
انــد ولــی در خصیصــه هــای اســتدالل علمــی، تبییــن پدیــده هــای علمــی، کاوشــگری علمــی، دانــش پایــه، 

اســتفاده از مــدل هــا و پیــش بینــی بــه حــد تســلط نرســیده انــد. 
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق مســئله ای کــه هنــوز بــه آن پاســخی داده نشــده اســت آن اســت کــه شایســتگی 
دانــش آمــوزان ایــران در درس علــوم تجربــی در دوره آمــوزش عمومــی تــا چــه انــدازه اســت؟ و چــه میــزان 
از دانــش آمــوزان ایــران بــه تســلط مطلــوب در شایســتگی هــای پایــه علــوم دســت یافتــه انــد؟ پاســخگویی 
بــه ایــن ســئواالت بــا اســتفاده از روشــهای ســنتی و مرســوم ســنجش آموزشــی امــکان پذیــر نیســت، لــذا 

از ســنجش شــناختی تشــخیصی بدیــن منظــور اســتفاده شــده اســت. 

بیان مسئله . 2
ــوزان  ــش آم ــرد دان ــه عملک ــد ک ــال 2015 نشــان میده ــز در س ــه تیم ــن دور از مطالع ــج آخری نتای
ــه ای  ــل ماحظ ــش قاب ــل کاه ــه دوره قب ــبت ب ــتم نس ــارم و هش ــۀ چه ــر دو پای ــوم ه ــی در درس عل ایران
ــود و در پایــه  داشــته اســت. عملکــرد دانــش آمــوزان در درس ریاضــی پایــه چهارم،مشــابه دوره پیشــین ب
هشــتم افزایــش معنــی دار عملکــرد نســبت بــه دوره پیــش ماحظــه شــده اســت. بیشــترین کاهــش عملکــرد 
در درس علــوم پایــه چهــارم دیــده میشــود کــه عملکــرد دانــش آمــوزان ایــران در مقایســه بــا چهــار ســال 
پیــش 32 نمــره کاهــش داشــته اســت. کاهــش عملکــرد ایــن درس نــه تنهــا در نمــره کلــی بلکــه در همــه 

حــوزه هــای محتوایــی و شــناختی دیــده میشــود )کبیــری، کریمــی و بخشــعلی زاده، 1395(. 
کاهــش قابــل ماحظــه عملکــرد دانــش آمــوزان در علــوم چهــارم در حالــی اســت کــه بــا تغییــرات 
اخیــر در برنامــه هــای درســی آمــوزش و پــرورش و کتــب درســی علــوم و ریاضــی و ســایر دروس انتظــار 
میرفــت کــه عملکــرد دانــش آمــوزان در ایــن دو درس بهبــود یابــد. نتایــج ارزشــیابی هــای صــورت گرفتــه 
از بســته هــای آموزشــی درس علــوم دوره ابتدایــی اشــکاالتی را در بســته هــای آموزشــی مشــخص میکــرد 

ولــی ایــن مشــکات بــه انــدازه ای نبــود کــه ایــن انــدازه کاهــش عملکــرد از آن اســتنباط شــود. 
جمــع بنــدی ســه پژوهــش انجــام شــده در بــاره ارزشــیابی از کتــاب هــای درســی علــوم دوره ابتدایــی 
چنــد نکتــه را برجســته میکنــد. اول آنکــه در هیــچ کــدام از آنــان یادگیــری دانــش آمــوزان بــه عنــوان برآیند 
همــه تاشــهای صــورت گرفتــه در طراحــی برنامــه درســی مصــوب و اجــرای برنامــه درســی مــورد توجــه 
قــرار نگرفتــه کــه ایــن موضــوع تــا انــدازه ای از محدودیــت هــای ســفارش دهنــده بــرای اخــذ نتایــج فــوری 

نشــأت میگیــرد ولــی مــی توانســت بــا انجــام فعالیــت پژوهشــی مســتمر، ایــن جنبــه در ســال آینــده 
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ــن  ــرف پژوهشــگران ای ــده از ط ــه ش ــای ارائ ــاوت در بازخورده ــه تف ــه دوم ب ــود. نکت پوشــش داده ش
ــه دلیــل وجــود تیــم تألیــف کمابیــش مشــابه و در پیــش  ــوط میشــود. در حالــی کــه ب ارزشــیابی هــا مرب
گرفتــن خــط مشــی کمابیــش مشــابه در همــه بســته هــاي آموزشــي)کتابهای درســی( پیــش بینــی میشــود 
ــا رویکردهــای  ــج برخاســته از ارزشــیابی ه ــی نتای کــه ســطح کیفــی محصــوالت نســبتا مشــابه باشــد، ول
ــج  ــاوی نتای ــي ح ــاي آموزشــي اول و ســوم ابتدای ــیابی از بســته ه ــه ارزش ــه طــوری ک ــد. ب ــی دارن متفاوت
ــه  ــا را ب ــج منفــی از بســته ه ــي نتای نســبتا مثبــت و ارزشــیابی بســته هــاي آموزشــي دوم و ششــم ابتدای
تصویــر میکشــد. لــذا بــه میــزان زیــادی میتــوان انجــام پژوهشــها و اســتنباط از نتایــج آنــان را حاصــل نــگاه 
پژوهشــگر دانســت کــه البتــه تــا انــدازه ای قابــل پذیــرش اســت. بــا ایــن حــال، در هیــچ یــک از پژوهشــها، 
انتظــار از عملکــرد دانــش آمــوزان بــر اثــر مواجهــه بــا برنامــه درســی جدیــد علــوم مشــخص نشــده اســت 
ــر  ــر اث ــدازه ب ــن ان ــا ای ــد ت و در هیــچ یــک پیــش بینــی نشــده اســت کــه عملکــرد دانــش آمــوزان میتوان
شــرایط موجــود ناشــی از برنامــه جدیــد، شــرایط اجــرای آن و تغییــرات خــاص مربــوط بــه تغییــرات عمــده 

در آمــوزش و پــرورش کاهــش پیــدا کنــد. 
ــی و  ــواهد تکمیل ــد ش ــوم، نیازمن ــوص در درس عل ــه خص ــی، ب ــزان درس ــه ری ــه، برنام ــن هم ــا ای ب
ــن  ــه ای ــوزان هســتند. ب ــش آم ــزان کاهــش در عملکــرد دان ــی از می ــه های ــرای شــناخت جنب تشــخیصی ب
ترتیــب شــواهدی مــورد نیــاز اســت کــه بــر اســاس آن مشــخص شــود کــه کــدام جنبــه از برنامــه بیشــترین 
آســیب را از تغییــرات جدیــد دیــده اســت و کدامیــک کمتریــن تأثیــر منفــی داشــته و احیانــا بــا رونــد رو بــه 
رشــدی روبــه رو شــده اســت. ایــن بررســی بــا رویکــرد مهارتــی قابــل انجــام اســت. بــه عبــارت دیگــر، میتوان 
از ایــن منظــر تفــاوت بیــن عملکــرد دانــش آمــوزان در دو دوره اخیــر مطالعــه تیمــز را ماحظــه کــرد کــه 
مهارتهــای مــورد توجــه در برنامــه درســی علــوم تــا چــه میــزان تغییــر داشــته انــد. ایــن نکتــه اســاس طــرح 

ریــزی پژوهــش فعلــی را تشــکیل میدهــد. 

اهمیت و ضرورت پژوهش . 3
آگاهــی از چگونگــی درک دانــش و مهارتهــا توســط دانــش آمــوزان بــه دالیلــی اهمیــت ویــژه ای دارد. 
اول آنکــه اطــاع از نحــوه درک دانــش آمــوزان اجــازه خواهــد داد پیــش بینــی هایــی از عملکــرد آینــده افــراد 
انجــام دهیــم. دومیــن دلیــل نیــز ایــن اســت کــه آگاهــی از درک و یــا عــدم درک دانــش آمــوزان منطقــی را 

فراهــم خواهــد کــرد کــه کــدام مداخلــه آموزشــی ممکــن اســت بــرای بهبــود درک آنــان الزم باشــد.
عــاوه بــر مــوارد فــوق در مــورد اهمیــت روز افــزون ســنجش شــناختی تشــخیصی تحــوالت اخیــر 
در آمــوزش و پــرورش نیــز میتوانــد بــه عنــوان یکــی از کاربردهــای پژوهــش حاضــر مــّد نظــر قــرار گیــرد. 
مفیــد بــودن اطاعــات از آن رو اســت کــه بــر اســاس برنامــه درســی ملــی، کتــب درســی بــه تدریــج دچــار 
تغییــرات بنیــادی شــده انــد. یافتــه هــای پژوهــش میتوانــد در تجدیــد نظــر و ســاختاردهی مجــدد برنامــه و 

کتــب درســی علــوم تجربــی بــه کار گرفتــه شــود. 
بــا توجــه بــه اهمیــت روز افــزون ســنجش شــناختی تشــخیصی در مباحــث ســنجش آموزشــی از یــک 
ســو و همچنیــن نیــاز بــه کســب اطاعــات جامــع تــر در مــورد وضعیــت عملکــرد دانــش آمــوزان در درس 
علــوم تجربــی بــرای اصــاح برنامــه درســی و محتــوای برنامــه از ســوی دیگــر، پژوهــش حاضــر مــی توانــد 

خــاء اطاعاتــی در مــورد تشــخیص عملکــرد دانــش آمــوزان در مهارتهــای پایــۀ علــوم را پــر کنــد. 
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اهداف پژوهش . 4
ــي در  ــه چهــارم ابتدای ــوزان پای ــش آم ــرات عملکــرد دان ــی پژوهــش حاضــر تعییــن تغیی هــدف اصل
درس علــوم در مطالعــه تیمــز2015 جهــت مرتبــط کــردن  آن بــا تغییــرات اخیــر در نظــام آموزشــی اســت. 

متناظــر بــا ایــن هــدف، اهــداف ویــژه زیــر قابــل بررســي هســتند: 
- مشــخص کــردن تغییــرات عملکــرد دانــش آمــوزان پایــه چهــارم ابتدایــي ایــران در دو دوره اخیــر مطالعــه 

تیمــز در هــر یــک از خصیصــه هــای محتوایــی 
- مشــخص کــردن تغییــرات عملکــرد دانــش آمــوزان پایــه چهــارم ابتدایــي ایــران در دو دوره اخیــر مطالعــه 

تیمــز در هــر یــک از خصیصــه هــای شــناختی )مهارتهــای فراینــدی(

سئوالهای پژوهش . 5
- تســلط دانــش آمــوزان پایــه چهــارم بــر خصیصــه هــای محتوایــی علــوم در دو دوره اخیراجــراي مطالعــه 

تیمــز )2011و 2015( تــا چــه انــدازه تغییــر کــرده اســت؟
- تســلط دانــش آمــوزان پایــه چهــارم بــر خصیصــه هــای شــناختی علــوم )مهارتهــای فراینــدی( در دو دوره 

اخیــر اجــراي مطالعــه تیمــز )2011و 2015( تــا چــه انــدازه  تغییــر کــرده اســت؟

روش پژوهش . 6
ــا اســتفاده از تحلیــل ثانویــه داده هــای دو دوره اخیــر مطالعــه تیمــز در ســالهای  پژوهــش حاضــر ب
2011 و 2015 انجــام شــده اســت. بــه دلیــل اینکــه مقایســه عملکــرد حاصــل از دو دوره مطالعــه مدنظــر 
بــود، از روش پیونددهــی نمــرات هــر خصیصــه اســتفاده شــد. مراحــل ایــن کار بــا اســتفاده از همــان شــیوه 

ای انجــام شــد کــه در مطالعــات تیمــز و پرلــز بــرای انــدازه گیــری رونــد بــه کار گرفتــه میشــود. 

جامعه آماری. 7
ــی 1389-90  ــي در ســال تحصیل ــه چهــارم ابتدای ــه تحصیــل در پای ــوزان شــاغل ب ــش آم ــه دان کلی
ــی 1389-90  ــال تحصیل ــدند. در س ــه ش ــر گرفت ــوزان در نظ ــش آم ــه دان ــوان جامع ــه عن و 95-1394 ب
ــود.  ــن شــده ب ــال تعیی ــون 10/2 س ــان آزم ــی در زم ــن الملل ــوزان از منظــر بی ــش آم ــن ســنی دان میانگی
بــر اســاس آمــاری کــه از اطاعــات آمــوزش و پــرورش ایــران در ســال تحصیلــی مذکــور در دســت اســت، 
جامعــه آمــاری دانــش آمــوزان پایــه چهــارم دبســتان برابــر بــا 1/136/234 نفــر تعییــن شــده اســت. در ســال 
تحصیلــی 95-1394 میانگیــن ســنی دانــش آمــوزان از منظــر بیــن المللــی در زمــان آزمــون 10/2 ســال 
تعییــن شــده بــود. بــر اســاس آمــاری کــه از اطاعــات آمــوزش و پــرورش ایــران در دســت اســت، جامعــه 
آمــاری دانــش آمــوزان پایــه چهــارم دبســتان در ســال تحصیلــی مذکــور برابــر بــا 1/158/887 نفــر تعییــن 

شــده اســت کــه در 52/845 بــاب مدرســه مشــغول بــه تحصیــل بودنــد.

حجم نمونه و روش نمونه گیري. 8
دانــش آمــوزان مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش همــان دانــش آمــوزان شــرکت کننــده در دو دوره مطالعــه 
ــوز از 244  ــش آم ــز 2011 ، 5760  دان ــه تیم ــراي مطالع ــال اج ــند. در س ــی باش ــز 2015 و 2011 م تیم
مدرســه بــه عنــوان نمونــه اصلــی مطالعــه و در ســال 2015 تعــداد3823 دانــش آمــوز از 248 مدرســه بــه 

عنــوان نمونــه اصلــی مطالعــه در پایــه چهــارم انتخــاب شــدند. در مطالعــه تیمــز از طــرح نمونــه گیــری 
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طبقــه ای خوشــه ای دو مرحلــه اي1 اســتفاده میشــود کــه در گام اول مــدارس و در گام دوم کاســها 
در پایــه هــدف نمونــه گیــری شــدند. بــرای افزایــش دقــت نمونــه گیــری عــاوه بــر رعایــت دو گام از طبقــه 
بنــدی )بــه صــورت دو نــوع طبقــه بنــدی صریــح 2و ضمنــی3( نیــز اســتفاده میشــود. در مرحلــه انتخــاب 

مــدارس از رویکــرد منظــم احتمــاالت متناســب بــا حجــمPPS( 4( اســتفاده میشــود )یانــکاس، 2008(.

ابزارهای گردآوری داده ها . 9
ســئواالت علــوم مطالعــه تیمــز 2011 و 2015 ابــزار پژوهــش بودنــد . در مطالعــه ســال 2015 از 176 
ســئوال علــوم اســتفاده شــده اســت کــه 98 ســئوال )56 درصــد( چندگزینــه ای و 78 ســئوال )44 درصــد( 
پاســخ ســاز هســتند. میانگیــن ضریــب همبســتگی دو رشــته ای نقطــه ای ایــن ســئواالت برابــر بــا 0/399 
ــود. باالتریــن ضریــب  ــا 0/117 ب ــر ب و انحــراف اســتاندارد ضرایــب همبســتگی دو رشــته ای نقطــه ای براب
همبســتگی دو رشــته ای نقطــه ای برابــر بــا 0/63 و کمتریــن آن 0/10 بــود. ســئواالت علــوم بــا اســتفاده 
از نظریــه ســوال پاســخ و مــدل دو و ســه پارامتــری و همچنیــن مــدل اعتبــار پــاره ای نیــز مــورد تحلیــل 
قــرار گرفتــه انــد. بــر اســاس نتایــج تحلیــل ســئواالت، میانگیــن ضرایــب b )دشــواری( ســئواالت برابــر بــا 
ــواری 2/72- را  ــب دش ــانترین آن ضری ــواری 1/71 و آس ــب دش ــئوال ، ضری ــوارترین س ــت. دش 0/216 اس

کســب نمــوده اســت.
 در مطالعــه ســال 2011 از 166 ســئوال علــوم اســتفاده شــده اســت کــه 90 ســئوال )54 درصــد( 
چندگزینــه ای و 76 ســئوال )46 درصــد( پاســخ ســاز هســتند. ایــن ســئواالت نیــز بــا اســتفاده از نظریــه 
ــاره ای مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه  ســوال پاســخ و مــدل دو و ســه پارامتــری و همچنیــن مــدل اعتبــار پ
انــد. بــر اســاس نتایــج تحلیــل ســئواالت، میانگیــن ضرایــب b )دشــواری( ســئواالت برابــر بــا 0/173 اســت. 
دشــوارترین ســئوال ضریــب دشــواری 1/64 و آســانترین آن ضریــب دشــواری 1/63- را کســب نمــوده اســت. 

تجزیه و تحلیل داده ها. 10
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از ســنجش شــناختی تشــخیصی کمــک گرفتــه شــد. در مطالعــه حاضــر 
ــه  ــا ک ــن معن ــود. بدی ــد ب ــورد تأکی ــدی م ــات رون ــا مطالع ــناختی تشــخیصی ب ــب روش شناســی ش ترکی
ــای  ــل داده ه ــود، تحلی ــام میش ــخیصی انج ــناختی تش ــنجش ش ــه س ــه در زمین ــی ک ــوم مطالعات در عم
مربــوط بــه یــک دوره مــورد توجــه اســت، ولــی در مطالعــه حاضــر ســعی شــده اســت تغییــرات تســلط بــر 
خصیصــه هــا در دو دوره مطالعــات بــا تکیــه بــر ســواالت ارتباطــی مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. در مطالعاتــی 
کــه موضــوع تغییــرات مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد، چندیــن ویژگــی الزم اســت. ابتــدا اینکــه بخــش 
قابــل توجهــی از ســواالت در هــر دوره تکــرار شــده باشــد کــه ایــن ویژگــی بــه مــدد طــرح ریــزی خــاص 
مطالعــه تیمــز میســر شــده بــود. همچنیــن، مــدل و نــرم افــزاری بــرای تحلیــل اســتفاده شــود کــه بتوانــد 
ایــن بررســی را پشــتیبانی کنــد. از بیــن مــدل هــای ســنجش شــناختی تشــخیصی مــدل تشــخیصی کلــی 

)GDM( بــا نــرم افــزار mdltm مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 

      1-two- stage stratified cluster design 

      2- explicit stratification

      3 - implicit stratification 

 4- probability proportional to size 
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نتایج پژوهش . 11
نتایــج نشــان داد کــه مطابــق بــا پیــش فــرض هــای پژوهــش، برخــی از خصیصــه هــا نســبت بــه ســایرین 
ــرای مثــال، در مــورد خصیصــه هــای محتوایــی بیشــترین کاهــش عملکــرد  تغییــرات متفاوتــی داشــتند. ب
ــوده و کمتریــن کاهــش در مبحــث  ــوم زمیــن ب دانــش آمــوزان در مبحــث نیــرو و حرکــت و همچنیــن عل
هــای انــرژی و مــواد بــود. جالــب ایــن اســت کــه بــر اســاس بررســی محتوایــی و مقایســه دو کتــاب ســری 
ــن، در  ــوده اســت. عــاوه برای ــن تغییــرات کتابهــای درســی در همیــن دو بخــش ب ــم، کمتری ــد و قدی جدی
ــی،  ــای بازشناس ــه ه ــن خصیص ــا 2015، بی ــال 2011 ت ــرد از س ــش عملک ــناختی، کاه ــای ش ــه ه خصیص
ــط  ــی، مرتب ــش بین ــن و پی ــای تبیی ــه ه ــی در خصیص ــود ول ــم ب ــیار ک ــه بس ــتدالل و مقایس ــف، اس توصی
ــده شــده اســت. بیشــترین مشــابهت  ــرد دی ــل و کاوشــگری علمــی بیشــترین کاهــش عملک ــردن، تحلی ک
بیــن عملکــرد در خصیصــه هــا بیــن خصیصــه هــای ســطح پاییــن، بــه جــز اســتدالل، اتفــاق افتــاده اســت. 
بــا دانســتن اینکــه کتــاب علــوم پایــه چهــارم ابتدایــی بیــن دوره قبلــی و جدیــد مشــترک بــوده اســت، بــه 
ایــن معنــا کــه کتــاب علــوم چهــارم تغییــری نداشــته اســت، میتــوان درک کــرد کــه کمتریــن تفــاوت بیــن 
عملکــرد دانــش آمــوزان بیــن دو دوره در خصیصــه هایــی دیــده شــده اســت کــه مســتلزم آمادگــی هایــی 
از جنــس دانســتن بــوده اســت و بیشــترین کاهــش مربــوط بــه خصیصــه هایــی اســت کــه نیازمنــد پــرورش 
ــا آنچــه در تغییــرات کتابهــای  مهارتهایــی اســت کــه ممکــن اســت در چنــد ســال اتفــاق بیافتــد. نتایــج ب

درســی اتفــاق افتــاده اســت، بــه طــور شــگفت آوری همگونــی دارد. 

پیشنهادها. 12
ــه تحصیلــي دوره اول  ــوم نونگاشــت ســه پای ــد کــه کتابهــای عل ــر آنچــه مطــرح شــده، مشــخص گردی بناب
ابتدایــي، نــه تنهــا در ارتقــای عملکــرد دانــش آمــوزان توفیــق چندانــی نداشــته انــد بلکــه میتــوان کاهــش 
حاصــل شــده در عملکــرد دانــش آمــوزان در درس علــوم را تــا انــدازه زیــادی بــه تغییــرات کتابهــای علــوم 
ــت،  ــده اس ــاد ش ــاب ایج ــري در کت ــه تغیی ــواردی ک ــتر م ــاً در بیش ــه تقریب ــا ک ــن معن ــه ای ــبت داد. ب نس
عملکــرد کاهــش یافتــه اســت. ایــن موضــوع، اصلــی تریــن پیشــنهاد ایــن پژوهــش را برجســته میکنــد کــه 
معطــوف بــه بازنگــری و تجدیدنظــر در کتابهــای علــوم ســه ســال اول دوره ابتدایــی اســت. در ایــن بازنگــری 
بایــد اصــول و ضوابــط بــه خوبــی رعایــت شــود و نواقــص کتــاب برطــرف شــود. تمرکــز بــر پــرورش مهــارت 
هــا بــه خوبــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و از رهــا کــردن نقطــه تمرکــز در بخــش هــای بعــدی پرهیــز شــود.

بخشــی از تغییــرات از مقایســه هایــی اســت کــه در ســایر کشــورها بــه دســت میآیــد. اخیــراً مقایســه هایــی 
بــا اســتفاده از روشــهای شــبیه ســازی انجــام شــده اســت کــه در آن بــا اســتفاده از پرسشــنامه هــای برنامــه 
درســی کــه در مطالعــه تیمــز تکمیــل میشــود، میتــوان مشــخص کــرد کــه تــا چــه انــدازه ترتیــب پیــش 
بینــی شــده ارائــه مباحــث در برنامــه درســی علــوم در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر مقبــول اســت. اگــر نتایج 
ایــن مقایســه در کنــار نتایــج مطالعــه فعلــی کــه عملکــرد در مباحــث در آن مشــخص شــده اســت، قــرار داده 

شــود، میتــوان تصویــر جامــع تــری از نیازهــای برنامــه درســی را از آن اســتخراج کــرد. 
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