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کتب بررسی در آن کاربرد و برنولی متغیرهاي براي عاملی تحلیل
ایران در دبیرستان ریاضی درسی

2 یارمحمدي مسعود ، 1 صنم شاه شیرین

چکیده:
قابل مستقیم بطور که است صفتهایی تحلیل آن کاربردهاي از یکی و است یافته بسیاري توسعه و رشد عاملی تحلیل امروزه
داراي پیوسته کمیتهاي براي عاملی تحلیل روشهاي از استفاده باشد برنولی توزیع داراي پاسخ متغیر که زمانی نیستند. اندازهگیري
و است شده داده بسط لوجیت مدل اساس بر برنولی پاسخ متغیر براي عاملی تحلیل مقاله این در است. کننده گمراه و غیرمعتبر نتایج

است. شده ارائه ایران دبیرستان دوره ریاضی کتب مورد در پژوهشی طرح یک از واقعی دادههاي براي آن کاربرد سپس
پیوند. تابع لوجیت، مدل عاملی، تحلیل کلیدي: واژههاي

براي عاملها دوران روشهاي که طوري به نمود پیشرفت سرعت
عاملی تحلیل همچنین یافتند. توسعه بهتر عاملهاي آوردن دست به
یادگیري الگوریتمهاي و مصنوعی هوش در ویژه به علوم سایر در
لوین توسط عاملی مقایسۀ شدند. برده کار به وسیع بهطور ماشین
لینه و استیجر 1980 سال در است. قرارگرفته بحث مورد (1977)
از میتوانند رایج عاملی تحلیل در آماري آزمونهاي که دادند نشان
این به و شوند؛ پیشبینی دقیق بهطور غیرمرکزي خیدو توزیع یک
خطاهاي بیشتر و شد گستردهتر عاملی تحلیلهاي تئوري ترتیب

گردید. رفع آن در موجود
دودویی دادههاي با عاملی تحلیل 70 دهه اوائل از حال این با
پژوهشگران که طوري به شد مطرح جدي طور به رستهاي و
و روانشناسی اجتماعی، علوم آمار، دادهها، تحلیل متخصصان و
سال در پرداختند. زمینه این در پژوهش به مرتبط رشته چندین
متغیرهاي عاملی «تحلیل عنوان با مقالهاي کریستوفرسون 1975

.[7] نمود ارائه را دوحالتی»
براي عاملی «تحلیل عنوان با مقالهاي بارتولومو 1980 سال در
و موتن 1981 سال در .[3] نمود ارائه رستهاي دادههاي
متغیرهاي همزمان عاملی «تحلیل عنوان با مقالهاي کریستوفرسون
(1984-1982) براون .[18] نمود ارائه را گروه» چندین در دوحالتی
است آن نیازمند تنها که است ADF روشهاي ابداع آهنگ پیش

مقدمه 1

چارلز و پیرسون کارل توسط بیستم قرن اوایل در عاملی تحلیل
پنهان متغیرهاي استخراج منظور به و بار اولین براي اسپیرمن
صفتهاي با مرتبط متغیرهاي از استفاده با هوش) (اندازهگیري
مورد متغیرهاي تعداد کاهش یا بُعد کاهش براي و بررسی مورد
دانشگاه از سویینفورد و هُلزینگر 1939 سال در شد. مطرح مطالعه
حل پایداري عاملی: تحلیل در «مطالعهاي عنوان با مقالهاي شیکاگو
با مقالهاي الولی 1940 سال در نمودند[11]. ارائه فاکتوري» دو
ارائه درستنمایی» حداکثر روش به عاملی بارهاي «برآورد عنوان
«استنباط عنوان با مقالهاي روبین و اندرسون 1956 سال نمود[14].
گیرل 1977 سال در نمودند[2]. ارائه عاملی» تحلیل در آماري
مدل درستنمایی حداکثر برآوردگرهاي «سازگاري عنوان با مقالهاي
نیست» چندمتغیره نرمال دادههاي توزیع که هنگامی عاملی تحلیل
با مقالهاي مولر چارلز و آن جی کیم ،1978 سال در .[8] نمود ارائه
چگونه و چیست عاملی تحلیل عاملی: تحلیل بر «مقدمهاي عنوان
مقاله آنها سال همان در .[12] نمود ارائه داد» انجام را آن باید
عملی» نتایج و آماري روشهاي عاملی: «تحلیل عنوان با دیگري
براي عاملی تحلیل نیز سالها این از بعد .[13] نمودند ارائه را
به علوم در رایانه کاربرد با همزمان پیوسته چندمتغیره دادههاي

امیرکبیر صنعتی دانشگاه آمار، دکتري 1دانشجوي
نور پیام دانشگاه آمار، گروه ] 2استاد
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(صفت)، متغیر P با X تصادفی و مشاهده قابل بردار کنید فرض
این که کوواریانس∑است واریانس- ماتریس و µ میانگین داراي
همچنین هستند. یکدیگر با باالیی درونی همبستگی داراي متغیر P
تعداد از که باشند عامل m تعداد Fm, · · · , F٢, F١ کنید فرض
بنابراین، است). m≪ P (یعنی هستند کمتر خیلی P یعنی صفات
همبستگی که است تصادفی و مشاهده غیرقابل عاملهاي تعداد m
متغیرهاي این به میدهند. توضیح را اصلی متغیرهاي بین ارتباط و
هستند، اصلی متغیرهاي ارتباط علت که تصادفی و مشاهده غیرقابل
به ماتریسی فرم به عاملی تحلیلی مدل گویند. مشترك عاملهاي

است: زیر صورت
X(p×١) = µ(p×١) + L(p×m)F(m×١) + ε(p×١) (1)

میانگین بردار µ اندازهگیري، و مشاهده قابل صفات X مدل این در
تصادفی مشترك عاملهاي F عاملها، ضرائب ماتریس L صفات،
اختصاصی و تصادفی مشاهده غیرقابل عوامل ε و مشاهده غیرقابل
ام j فاکتور روي بر ام i متغیر بار Lماتریس در lij مؤلفه میباشد.
متغیرهاي و عاملها بین همبستگی که گویند عاملی بار آن به و است
چندگانه رگرسیون مدل با مدل این اختالف میدهد. نشان را اصلی
را مستقل متغیرهاي جاي عاملها عاملی، تحلیل در که است آن
مشاهده قابل چندگانه رگرسیون در مستقل متغیرهاي و میگیرند

نیستند. مشاهده قابل عاملی تحلیل در عاملها اما هستند،

برنولی دادههاي براي عاملی تحلیل 3
پاسخ متغیر ویژه به بررسی مورد متغیرهاي وضعیتها از بسیاري در
آنها روي مرسوم آماري روشهاي از استفاده امکان و نبوده کمی
در را زیر عاملی تحلیل مدل بیشتر، درك براي بود. نخواهد معتبر

بگیرید: نظر
xi = αi٠ + αi١y١ + · · ·+ αiqyq + ei ; i = ١, · · · , q (2)

است، کمی مشاهدة قابل متغیر امین i نشاندهنده ، xi آن، در که
qها، و پنهان متغیرهاي بردار دهندة نشان y = (y١, · · · , yq)

نرمال توزیع ماندهها میشود فرض هستند. ماندهها نشاندهندة
بوده مستقل پنهان متغیرهاي و دارند σ٢

i واریانس و صفر میانگین با
yj ∼ N(٠,١) استاندارد نرمال توزیع داراي ها j تمام ازاي به و
از و بگیرند را مقداري هر میتوانند q و y که آنجا از باشند.

محدود ترتیبی گشتاور هشتامین تا جامعه چندمتغیرة توزیع که
شود.

پنهان متغیر «مدلهاي عنوان با مقالهاي بارتولومو 1983 سال در
سال در .[11] نمود ارائه را شده» مرتب رستهاي دادههاي براي
عاملی تحلیل بودن «نامربوط عنوان با مقالهاي گاتمن نیز 1992
1999 سال در .[10] نمود ارائه مختلف» گروههاي مطالعه براي
قابل متغیرهاي براي ابتدا که را مؤلفهها تحلیل نات و بارتولومو
دو دادههاي براي را بود شده مطرح نرمال توزیع با پیوسته مشاهدة

.[5] بردند کار به حالتی
رستهاي و دوحالتی دادههاي با عاملی تحلیل زمینه در پژوهش
دارد. ادامه مختلف رشتههاي متخصصان و دانشمندان توسط
دادههاي با عاملی تحلیل و عاملی تحلیل دربارة متعددي کتابهاي
عاملی تحلیل جمله آن از است. آمده در تحریر رشته به دوحالتی
و اول چاپ ماکسول، و الولی نوشته آماري، روش یک عنوان به
نوشته عاملی، تحلیل اساس است. [16 ،15] 1971 سال در دوم
است داده نشان کتاب این در وي است. 1972 سال موالئیک
تحلیل .[17] دارند مهمی نقش روانسنجی در آماري مدلهاي
عاملی تحلیل با رابطه در .[9] 1983 سال گورساچ نوشته عاملی،
تفسیر و تحلیل کتاب به میتوان رستهاي و دوحالتی دادههاي با
سایر و بارتولومو نوشته اجتماعی، علوم براي چندمتغیره دادههاي

کرد[6]. اشاره 2002 سال در همکاران

عاملی تحلیل 2
در موجود اطالعات تحلیل و تجزیه براي آماري روشهاي از یکی
این است. عاملی تحلیل یا عاملها به تجزیه روش دادهها، مجموعه
اسپیرمن چارلز و پیرسن کارل توسط بیستم قرن اوایل در روش
بسیاري در شد. مطرح هوش اندازهگیري هنگام اولینبار براي
مورد صفات نمیتوان جامعهشناسی و روانشناسی مثل ازعلوم
طبقه و هوش مثال عنوان به کرد. اندازهگیري مستقیماً را نظر
مواردي چنین در کرد. اندازهگیري مستقیماً نمیتوان را اجتماعی
که میآورد دست به متغیرهایی پیرامون را اطالعاتش پژوهشگر،
رابطه که میکند تالش سپس هستند مطالعه مورد صفت نشانگر
مخفی یا اندازهگیري غیرقابل صفت و شده اندازهگیري صفت بین
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آورد: دست به زیر صورت

πi(y) =

exp

(
αi٠ +

q∑
j=١

αijyj

)

١ + exp

(
αi٠ +

q∑
j=١

αijyj

) (6)

و هستند عاملی بارهاي ، (j = ١,٢, · · · , q) αijها ،6 مدل در
درست پاسخ احتمال روي ام j عاملِ اثر باشد، بزرگتر αij هرچه
یک براي αij مقدار هرچه معادل بهطور و است بیشتر ام i متغیر به
بین درست، پاسخ آوردن دست به احتمال تفاوت باشد بیشتر متغیر
بزرگتر شدهاند، واقع پنهان بُعدهاي از دور فاصلهاي در که فرد، دو
پاسخهایشان براساس فرد دو بین تمیزدادن نتیجه در بود. خواهد
وجه هیج به αij عاملی بارهاي بود. خواهد راحتتر متغیر آن به
خیلی مقدار است ممکن متغیرها، از بعضی براي و نیستند محدود
است. متغیر پاسخ منحنی در تند شیبی نشاندهنده که بگیرند بزرگی

میشود. نامیده آستانه اثر پدیده، این

بررسی در دودویی عاملی تحلیل کاربرد 4
دبیرستان دوره ریاضی درسی کتب

مسأله ضرورت 1.4
یاددهی- فرایند در پرورش و آموزش اصلی مولفههاي از یکی
خرده از متشکل درسی برنامه است. درسی برنامه یادگیري
تدوین و تهیه درسی برنامه مولفههاي مهمترین از است. مولفههایی
آموزشی نظام که متمرکز آموزشی نظامهاي در است. درسی کتب
دست تمام توجه کانون درسی کتب میکند، تبعیت آن از نیز ایران
است بوده مطرح همواره که سوالی است. آموزشی نظام اندرکاران

چیست؟ درسی کتب رسالت که است این
یک بنابر دارد. وجود عمده رویکرد دو سوال، این به پاسخ در
طریق از را فراگیران که است آن درسی کتب رسالت سنتی3 رویکرد
که دوم رویکرد نماید. هدایت مدرك اخذ به مفاهیم و اصول کسب
که است این ادعایش است معروف مترقی و پیشرفته4 رویکرد به
سطوح شناختی ویژگیهاي بتواند که است این درسی کتب رسالت
که آنجایی از حال دهد. پرورش فراگیران در تفکر قبیل از را باال

بنابراین بگیرند. مقداري هر میتوانند نیز xiها هستند، مستقل هم
براي و کلی حالت در رستهاي متغیرهاي براي خطی عاملی مدل
براي بنابراین است. نامعتبر خاص حالت در دوحالتی متغیرهاي
و y پنهان متغیرهاي رابطه بررسی منظور به مشکل این رفع
صورت به لوژستیک رگرسیون مدل از میتوان آشکار متغیرهاي

برد: بهره زیر

E (xi | y) = p (xi = ١ | y) = πi(y) (3)

شرط به xi = ١ احتمال که است شرطی احتمال ،πi(y) آن در که
فرم یک باید بنابراین میدهد. نشان را y١, · · · , yq پنهانی متغیر q
باشیم. داشته y١, · · · , yq از تابعی عنوان به πi(y) براي احتمالی
میباشد: زیر صورت به ساده طور به مشخص، پیوند خطی تابع یک

πi(y) = αi + αi١y١ + · · ·+ αiqyq + ei ; i = ١, · · · , p (4)

در پنهان مقادیر و درست پاسخ احتمال میان خطی ارتباط این اما
باال، معادله چپ طرف -1 زیردارد: صورت به ایراد دو ،4 مدل
هر میتواند و نمیباشد محدود آن راست طرف است احتمال یک
که باشیم داشته انتظار است ممکن -2 بگیرد. را حقیقی مقدار
ها، y مقادیر همۀ براي درست، پاسخ یک احتمالِ در تغییر نرخ
خمیده ارتباط یک موردي، چنین در نباشد. یکسان y١, · · · , yq

است الزم باال، دالیل به بنا باشد. مناسبتر است ممکن خطی
شود. معرفی پنهان متغیرهاي و احتمال این میان دیگري، پیوند تابع
میدهد نگاشت (−∞,+∞) به را [٠,١] دامنه برد پیوند تابع این
باید y هر افزایش زیرا باشد یکنوا تابعی ،y مقدار هر براي باید و
را فوق شرایط لوجیت پیوند باشد. داشته تأثیر احتمال افزایش روي
براي لوجیت پیوند تابع با لوژستیک رگرسیون مدل بنابراین دارد.

میگردد: معرفی زیر صورت به دودویی دادههاي عاملی تحلیل

logit πi(y) = loge
πi(y)

١ − πi(y)
= αi٠ +

q∑
j=١

αijyj (5)

استفاده با πi(y) تبدیل با j = ١, · · · , q و i = ١, · · · , p آن در که
به خطی مدل یک پنهان متغیرهاي براي میتوان لوجیت، تبدیل از

3Traditional Approach
4Progressive Approach [
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مربیان پرورش، آموزشو فالسفه کتبدرسی تدوین و تهیه باب در
که معتقدند ،(1986) برونر جمله از شناختی روانشناسان و بزرگ
گونهاي به مساله حل فرایند اساس بر باید کتبدرسی تدوین و تهیه
نماید. تقویت و تحریک را فراگیر فکري فعالیت زمینه که باشد
ذهن سیستم تقویت و تحریک دادن قرار هدف با عبارتی به یا
در موفقیت الزمه بپردازند. درسی کتب تدوین و تهیه به فراگیران
فراگیران نمودن مواجه اصل اساس بر محتوا که است آن امر این
تهیه رشته هر تخصصی مسائل عبارتی به یا مجهوالت، ابهامات، با
در را فراگیران مجهول، یا مبهم پدیده نمودن معلوم جهت و شود
منابع از استفاده با گروهی، فردي- صورت به اطالعات جمعآوري
جهت مشاهده، یا مرجع، منابع از استفاده یا درسی، کمک درسی،
(فرضیات حدسیات آن آزمون و فرضیهسازي، یا بخردانه حدس

نماید. هدایت و تشویق نتیجهگیري، نهایتاً و شده) تدوین
پرورش و آموزش فالسفه نیز محتوا ارائۀ چگونگی فرایند باب در
قبیل از شناختی تربیتی روانشناسان و دیویی، هربارت، نظیر
همواره (1994) آیزنر مانند درسی برنامهریزان و گودلد، برونر،
بر و جذابیت اصل رعایت با کتاب محتواي ارائه و سازماندهی به

نمودهاند. تاکید فراگیر ذهنی سیستم انگیختگی
هر در که است این کتاب محتواي ارایۀ چگونگی فرایند از مراد
به مفهوم هر که شوند مطرح و معرفی گونهاي به مفاهیم رشته
اعتقاد به گیرد. قرار جدید مفاهیم یادگیري براي زمینهاي عنوان
شود تنظیم گونهاي به باید درس هر مفاهیم شناختی روانشناسان
دروس یادگیري در موثر و قبلی دروس مفاهیم با مرتبط اوالً که
مفاهیم ثالثاً و شود، تنظیم پیچیده به ساده از محتوا ثانیاً باشد، بعدي
این از شوند. مشخص برجسته، بگونهاي مهم یا و جدید نکات و
کتب تدوین و تهیه در که کسانی یا درسی برنامهریزان است الزم رو
نیاز، پیش اصل (رعایت مفهومی لحاظ به هم هستند دخیل درسی
سختی) آسانی- درجه لحاظ از مفاهیم بیان مراتب، سلسله اصل
و مفاهیم جستهسازي بر فنون از استفاده (با طورآشکار به هم و
محتواي ارائه و سازماندهی به (... و مناسب حاشیهسازي نمادین،

بپردازند. کتاب

باورها شکلدهی با درسی کتب و است متمرکز نظام آموزشی، نظام
توجهی قابل و مهم نقش فراگیران توانمنديهاي و نگرشها و
در تفکر پرورش در درسی کتب نقش رو این از میکنند، ایفا را

قرارگیرد. نظري صاحب هیچ انکار مورد نمیتواند فراگیران
پرورش الزمه (1994) برونر جمله از شناختی روانشناسان اعتقاد به
تهیه در درسی کتب تدوینکنندگان که است این فراگیران در تفکر
محتوا تدوین و تهیه قبیل از مالكهایی به درسی کتب تدوین و
به که محتوا ارائه چگونگی فرایند و مساله5، حل فرایند با مطابق
این بر و نموده توجه میگیرد قرار بررسی و بحث مورد تفصیل

بپردازند. درسی کتب تدوین و تهیه به اساس
است. ریاضیات تحصیلی، مختلف مقاطع در اساسی دروس از یکی
امروزه که است بشري تمدن دستاوردهاي از یکی همواره ریاضیات
خاص توجه مورد تکنولوژیکی و صنعتی ابزارهاي از یکی عنوان به
تفکر پرورش ریاضی آموزش اهداف جمله از است. آموزشی نظام
اصول بکارگیري با که است این انتظار دیگر عبارت به است.
به ریاضی کتب محتواي درسی، برنامهریزي علمی روشهاي و
و مهارت و دانش سطح که شود سازماندهی و انتخاب گونهاي

بخشد. ارتقاء را آموزان دانش تفکر
ویژه به تحصیلی مختلف دورههاي در فراگیران عملکرد به نگاهی
آموزش که است این از حاکی دانشگاهی پیش و متوسطه دوره در
،1373 (صمدي آید نایل خود اهداف به است نتوانسته ریاضی
پس از خوبی به که است فراگیرانی عملکرد امر این مدعاي .(25
صورت در تغییري اندك با اما آمدهاند، بر خود کالس امتحانات
شده آموخته دانش کاربرد به قادر و مانده عاجز آن حل از مسئله

نیستند. جدید موقعیت در خود ریاضی
پرورش در ریاضی درسی کتب محتواي نقش از آگاهی راستاي در
شده تعیین مالكهاي از استفاده با کتب این محتواي تحلیل تفکر،
میگیرد. قرار بررسی و بحث مورد شناختی نظران صاحب سوي از
فرایند و مساله حل فرایند با مطابق محتوا تهیه شامل مالكها این
کتب فاصله میزان تعیین با میباشد. کتاب محتواي ارائه چگونگی
و تدوین تهیه، براي جدیدي الگوي میتوان مالكها این با درسی

نمود. ارائه ریاضی درسی کتب تنظیم

5Problem Solving Process [
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است؟ شده شروع آموزان دانش براي مبهم
را آموزان دانش متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (1-2

میکند؟ فردي صورت به اطالعات جمعآوري به تشویق
را آموزان دانش متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (1-3

میکند؟ گروهی صورت به اطالعات جمعآوري به تشویق
را آموزان دانش متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (1-4

میکند؟ درسی کمک منابع از اطالعات جمعآوري به تشویق
به را آموزان دانش متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (1-5
مجهول موقعیت کردن معلوم جهت (فرضیهسازي) بخردانه حدس

میکند؟ تشویق
را دانشآموزان متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (1-6
تشویق مجهول موقعیت کردن معلوم جهت حدسیات آزمون به

میکند؟
به را آموزان دانش متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (1-7

میکند؟ تشویق (نتیجهگیري) مجهول موقعیت کردن معلوم
اصل به توجه با متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (2

شدهاند؟ سازماندهی پیوستگی
اصل به توجه با متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (2-1
ارائه براي آیا دیگر عبارت به است. شده سازماندهی پیشنیازها

شدهاست. استفاده قبلی مفاهیم از درس هر جدید مفاهیم
اصل به توجه با متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (2-2

شدهاند؟ سازماندهی پیچیده به ساده
با آشکار طور به متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (2-3

شدهاند؟ سازماندهی مفاهیم برجستهسازي فنون از استفاده

آماري جامعه 4.4

فیزیک و ریاضی رشته متوسطه مقطع کتب کلیه شامل آماري جامعه
علوم و ادبیات و تجربی علوم رشتههاي براي آنها از تعدادي که
میان از میباشد. کتاب) هفت (شامل میشود تدریس نیز انسانی
صفحه به صفحه و کرده انتخاب را کتبی تصادفی طور به کتب این
و بررسی تحقیق سؤاالت در شده مطرح موارد وجود عدم و وجود
است. شده ثبت و مشخص تحقیق دادههاي عنوان به یک و صفر با

عملیاتی تعاریف 2.4
این در و باالست سطوح شناختی فرایندهاي جمله از تفکر تفکر:

میباشد. مترادف مساله» «حل فرایند با پژوهش
از: است عبارت مساله حل فرایند مساله: حل فرایند

با فراگیر نمودن مواجه مبهم): (موقعیت مساله با برخورد -
تنهایی به خود پیشین دانش از استفاده با فراگیر که موقعیتهایی
فعالیتهاي به آن درك و شود نائل آن حل یا درك به نتواند
برونر و 236 ،1994 (برونر، است نیازمند باال سطوح شناختی

.(107 ،1965
جمعآوري مساله حل فرایند در گام دومین اطالعات: جمعآوري -
کتب از جمله از درسی، کمک درسی، منابع از استفاده با اطالعات
روشنکردن براي گروهی و فردي صورت به و... مشاهده، مرجع،
.(251 ،1975 برونر و 48 ،1973 (برونر، میباشد مبهم موقعیت

فرضیهسازي را مساله حل به احتمالی پاسخهاي فرضیهسازي: -
.(196 ،1965 (برونر گویند بخردانه حدس یا

کردن روشن جهت احتمالی پاسخهاي آزمون فرضیه: آزمون -
.(218 ،1368 زاده، (ابراهیم مبهم موقعیت

موقعیت کردن روشن جهت حل راه بهترین انتخاب نتیجهگیري: -
.(73 ،1367 (شریعتمداري، مبهم

محتوا ارائه چگونگی فرایند محتوا: ارایۀ چگونگی فرایند
پیش اصل رعایت اساس بر محتوا تنظیم و تهیه از است عبارت
،(40 ،1990 (برونر باشد مشکل) به ساده از مطالب (بیان نیازها
،1996 (برونر جدید مفاهیم با قبلی مرتبط مفاهیم دادن قرار زمینه
(برونر کتاب سازماندهی در برجستهسازي فنون از استفاده و (10-1

.(260 ،1978 گوو 125-126و ،1987

تحقیق اساسی سؤاالت 3.4
حل فرایندهاي وجود عدم یا و وجود بررسی و بازنگري جهت
تجزیه و بررسی مورد را زیر سواالت محتوا ارائه چگونگی و مساله

میدهیم: قرار تحلیل و
حل فرایند به توجه با متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (1

شدهاند؟ تدوین و تهیه مساله
موقعیت یک ارائه با متوسطه دوره ریاضیات کتب دروس آیا (1-1 [
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تألیف در مساله حل فرایند در شده مطرح مراحل رعایت عدم نیز
این که میدهد نشان تحلیل این دیگر عبارت به است ریاضی کتب
توجهی کم مورد دبیرستان دورههاي ریاضی کتب تألیف در فرایند

است. قرارگرفته
ولی کوچکبوده ٠٫ ٣٩۵ پیشنیازها رعایتاصل به مربوط ضریب
٠٫ ٨۴٩ پیچیده به ساده از موضوع بیان اصل به مربوط ضرایب
تا نتایج این لذا است. بزرگ ٠٫ ٧۴٩ برجستهسازي فنون و
ارائۀ چگونگی فرایند بعنوان را دوم عامل بتواند شاید حدودي
در چندانی تغییر عاملی دوران است ذکر قابل نماید. معرفی محتوا

نمینماید. نتایج

عاملی مدل هاي مانده مقادیر توزیع شکل1.

یافته دوران عاملی بار ضرایب :1 جدول
دوم عامل اول عامل متغیر
−٠٫ ٣۴٨ ٠٫ ٧۵٧ مبهم موقعیت ارائه
−٠٫ ٧٩۶ ٠٫ ٠٢٢ فردي کار به تشویق
٠٫ ١٣۵ ٠٫ ٣٧٠ گروهی کار به تشویق
٠٫ ١٩١ −٠٫ ٠۴۴ کمکی منابع از استفاده
٠٫ ١٨٩ ٠٫ ٩٩۶ فرضیهسازي به تشویق
٠٫ ٠۴۵ ٠٫ ٩۵٧ فرضیات آزمون
٠٫ ١٨٩ ٠٫ ٩٩۶ نتیجهگیري
٠٫ ٣٩۵ ٠٫ ٢١٠ پیشنیازها اصل رعایت
٠٫ ٨۴٩ ٠٫ ١۴۴ پیچیده به ساده اصل
٠٫ ٧۴٩ ٠٫ ٢٠٩ برجستهسازي فنون

دادهها تحلیل روش 5.4
موضوع هر براي ریاضی درسی کتب محتواي تحلیل با رابطه در
سؤال سه و مساله حل فرایند به مربوط (هفتسؤال سؤال ده درسی
میگیرد، قرار بررسی مورد مطالب) ارائۀ چگونگی فرایند به مربوط
یک عدد که میشویم مواجه (0) خیر یا و (1) بلی پاسخ ده با لذا
(عدم منفیبودن نشاندهنده صفر عدد و (وجود) بودن مثبت نشانه
یک در درسی موضوعات تعداد به بسته حال است. پاسخ وجود)
است عبارت کتاب آن به مربوط شده جمعآوري مشاهدات کتاب،
ستون ده شامل (دودویی) یک و صفر درایههاي با ماتریسی یک از

داشت. خواهیم سطر درسی موضوع تعداد به و
این به مربوط پارامترهاي است. شده استفاده 5 مدل از تحلیل براي
از استفاده با و میباشند عاملی بار ضرایب همان اصل در که مدل
فصل7 ،[5]) میشوند برآورد نیوتن گوس الگوریتم تکراري روش

.(175 صفحۀ

تحلیل نتایج 6.4
استخراج مشاهده ١٠٠ حجم به تصادفی نمونه یک به مربوط نتایج
عاملی تحلیل جهت دبیرستان دورة کتب به مربوط اطالعات از شده
که میدهد نشان MicRoFact 2 نرمافزار از استفاده با دودویی
مشاهدات همبستگی ماتریس ویژه مقادیر تعداد اینکه به توجه با
پیشنهادي عاملهاي تعداد میباشد، مورد دو تعداد به یک، از بیشتر
را عاملی مدل ماندههاي مقادیر توزیع شکل1 است. ٢ با برابر
نرمال توزیع به تقریبا شکل1 اینکه به توجه با که میدهد نشان
مدل مناسب تقریبا برازش نیکویی نشاندهنده میباشد نزدیک
دوران عاملی بار ضرایب به مربوط نتایج میباشد. عاملی تحلیل

است. شده ارائه 1 جدول در عامل دو به مربوط نیافته
ضرایب گفت میتوان 1 جدول در آمده بدست نتایج بررسی با
به تشویق ،(٠٫ ٧۵٧) مبهم موقعیت ارائه متغیر 4 به مربوط
نتیجهگیري و ،٠٫ ٩۵٧ فرضیات آزمون ،(٠٫ ٩٩۶) فرضیهسازي
به تشویق متغیرهاي ولی میباشند بزرگی ضرایب داراي ٠٫ ٩٩۶

منابع از استفاده و ٠٫ ٣٧ گروهی کار به تشویق ،٠٫ ٠٢٢ فردي کار
میزان بنابراین میباشند. کوچکی ضرایب داراي −٠٫ ٠۴۴ کمکی
مساله حل فرایند عنوان به میتواند اول عامل که ایده این به اعتماد
موضوع این دلیل است. خوردار بر کمتري حمایت از شود ] قلمداد
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