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Objective This study aimed to investigate the factors affecting students' academic achievement based on 
Thames international test data.
Methods The method of this study is quantitative comparative. The statistical sample of this study consists 
of eighth-grade students from 57 countries who participated in the 2015 Thames International Test. The 
data set was analyzed using the fuzzy logic approach.
Results The necessary and sufficient individual conditions showed that the conditions of the relationship 
between home and school, school social atmosphere, students' attitudes, and educational activities in 
the classroom are each a necessary condition, and family background is a sufficient condition for achieve-
ment (academic achievement).
Conclusion In the causal and combined causes, among the many causal paths, only one causal path based 
on theoretical and experimental adequacy criteria (coverage and adaptation coefficient) was of theoreti-
cal and experimental importance was necessary. In this causal path, family background and the relation-
ship between home and school in combination provided a sufficient turning point in the occurrence of 
the desired result (academic success).
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

n any education system, the rate of stu-
dents’ academic achievement is consid-
ered as one of the success indicators of 
scientific activities. Academic achieve-
ment can be defined as the assessment 

of the learners’ performance and the comparison of the 
results with predetermined educational goals to deter-

I
mine to what extent the teachers’ educational activities 
and students’ learning efforts have resulted in desirable 
goals. Also, academic achievement is conceptualized 
as intelligent progress in classroom education. TIMSS 
(trends in international mathematics and science study) 
is an international comparative study measuring the aca-
demic achievement of fourth and eighth-grade students in 
the field of mathematics and sciences. These studies aim 
to identify students’ learning factors that can be imple-
mented through changes in curriculum policies, resource 
allocation, or educational performances. Studies conduct-
ed through TIMSS 2015 divide factors affecting students’ 
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academic achievement into three categories of school, 
student, and family variables.

2. Materials and Methods

This study adopted the macro-level and comparative 
case-oriented approach to analysis. This approach does 
not investigate the covariation of the variables or the rela-
tionship between them, rather, it seeks to identify which 
combination of the conditions (macro variables) causes 
the result in each case (countries). The analytical tech-
nique used was fuzzy logic; a fuzzy set results from map-
ping one set to another.

The study sample included the average scores of the 
mathematics and science courses of the eighth-grade stu-
dents from 57 countries who participated in the TIMSS 
international test in 2015. Besides, the data collection 
technique was the secondary analysis. Using the seventh 
course of the TIMSS (2015), we collected data related to 
components, such as the relationship between home and 
school, family factors, school resources, the number of 
students, school social climate, students’ attitudes, and 
students’ educational activities. These data were collected 
from resources available in various institutions, including 
the National Center of TIMSS and PIRLS (progress in in-
ternational reading literacy study) of Iran and the Institute 
for Educational Studies.

3. Results

The results showed that among countries, five East 
Asian countries (Singapore, South Korea, Chinese Tai-
pei, Hong Kong, and Japan) had the highest, and Central 
Asian, Arab, American, and African countries had poor 
performances in the international TIMSS test. More-
over, countries with high scores on the TIMSS test had 
also higher average scores in family support history and 
parent-school relationship, compared with countries that 
performed poorly on the test. 

According to the results, some conditions must be met in 
society for academic success. In this regard, the results of 
necessary and sufficient conditions analysis showed that 
each of the conditions of the relationship between home 
and school, the social atmosphere of the school, students’ 
attitudes, and educational activities in the classroom is a 
necessary condition and family background is a sufficient 
condition for the outcome (academic achievement). Be-
sides, among the various causal pathways in hybrid and 
conjunctive causations, only one causal pathway was of 
theoretical and experimental importance, based on the 
criteria of theoretical and empirical adequacy (coverage 

and compatibility coefficients). In this causal pathway, 
family background and the relationship between home 
and school in combination together provided sufficient 
conjunctive causation for the incidence of the desired out-
come. Therefore, to achieve the desired goal, it is neces-
sary to pay attention to the family factor; this factor alone 
is a sufficient condition for academic success, as men-
tioned in independent causal conditions.

4. Discussion and Conclusion

Data sets were analyzed using the fuzzy logic approach. 
The results showed that among the countries, five East 
Asian countries (Singapore, South Korea, Chinese Taipei, 
Hong Kong, and Japan) had the highest performance in the 
TIMSS. On the other hand, Central Asian, Arab, Ameri-
can, and African countries were among the countries be-
low the central point of the TIMSS scale. The results of 
necessary and sufficient conditions analysis showed that 
each of the conditions of the relationship between home 
and school, the social atmosphere of the school, students’ 
attitudes, and educational activities in the classroom is 
a necessary condition and family background is a suffi-
cient condition for the outcome (academic achievement). 
Also, among the various causal pathways in hybrid and 
conjunctive causations, only one causal pathway was of 
theoretical and experimental importance, based on the 
criteria of theoretical and empirical adequacy (coverage 
and compatibility coefficients). In this causal pathway, the 
combination of family background and the relationship 
between home and school provided sufficient conjunctive 
causation for the occurrence of the desired result (aca-
demic achievement).
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* نویسنده مسئول:
دکتر بهزاد رسول زاده

نشانی: آستارا، دانشگاه پیام نور آستارا، گروه برنامه ریزی آموزش از دور.
تلفن: 3661 4480 )13( 98+

behzad.52bn@gmail.com :پست الکترونیکی

هدف هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان بر اساس داده های آزمون بین المللی تیمز است. 
روش ها روش این مطالعه، تطبیقی کّمی است. نمونه آماری این پژوهش را دانش آموزان پایه هشتم 57 کشور جهان که در سال 2015 در 

آزمون بین المللی تیمز شرکت کرده اند، تشکیل می دهد. مجموعه داده ها با استفاده از رهیافت منطق فازی تحلیل شده است. 

یافته ها نتایج شرایط الزم و کافی منفرد نشان داد که شروط ارتباط بین خانه و مدرسه، جو اجتماعی مدرسه، نگرش دانش آموزان و 
فعالیت های آموزشی در کالس درس هر یک به تنهایی شرط الزم و پیشینه خانوادگی شرط کافی بروز نتیجه )پیشرفت تحصیلی( است. 

نتیجه گیری در علیت های عطفی و ترکیبی، از میان مسیرهای متعدد عّلی، تنها یک مسیر عّلی بر اساس معیارهای کفایت نظری و تجربی 
)ضریب پوشش و سازگاری( دارای اهمیت نظری و تجربی الزم بود. در این مسیر عّلی، پیشینه خانوادگی و ارتباط بین خانه و مدرسه در 

ترکیب با هم، مجموعًا علیت عطفی کافی را در بروز نتیجه مورد نظر )موفقیت تحصیلی( فراهم کردند.

کلیدواژه ها: 
موفقیت تحصیلی، 

آزمون تیمز، منطق 
فازی، علیت عطفی و 

ترکیبی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 16 بهمن 1397

تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1398
تاریخ انتشار: 12 دی 1399

مقدمه
تحصیلی1  پیشرفت  میزان  تربیت،  و  تعلیم  نظام  هر  در 
دانش آموزان یکی از شاخص های موفقیت در فعالیت های علمی 
است. موفقیت تحصیلی را می توان به صورت سنجش عملکرد 
یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل و هدف های آموزشی از پیش 
 تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که فعالیت های 
آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان تا چه اندازه به 
هدف های مطلوب منتهی شده است، تعریف کرد )سیف، 1386 به 
نقل از سپهوندی و همکاران، 1395: 66(. اتکینسون2 و همکاران، 
موفقیت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از 
دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده یا اکتسابی 
فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسیله آزمون های 
استاندارد شده اندازه گیری می شود )اتکینسون و همکاران، 1998 

به نقل از پاشاشریفی و همکاران،1392: 158(. 

1. Achievement
2. Atkinson

سنجش میزان موفقیت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن، از جمله 
به خود  را  مسائل عمده ای هستند که توجه محققان مختلف 
جلب کرده است. مطالعه تطبیقی که تقریبًا از نیمه دوم قرن 
بیستم به بعد رواج روزافزونی یافته، مالکی برای سنجش و ارزیابی 

دانش آموزان کشورهای مختلف به شمار می رود.

از جمله مطالعات عمده در قلمرو پیشرفت تحصیلی از دهه 
1960 به بعد می توان به مطالعات ارزیابی بین المللی پیشرفت 
تحصیلی، مطالعات میشیگان و مطالعات انجام شده توسط مؤسسه 
)غالمی،  کرد  اشاره  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی  بین المللی 

حیدری، رحیمی نژاد، و خداپناهی، 1385(.

از معروف ترین بررسی های تطبیقی که توسط مؤسسه بین المللی 
ارزشیابی موفقیت تحصیلی صورت گرفته، سومین مطالعه بین المللی 
آموزش ریاضیات و علوم )تیمز(3 است. تیمز، مطالعه ای بین المللی 
و تطبیقی برای سنجش موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه های 

چهارم و هشتم در درس های ریاضیات و علوم تجربی است.

3. Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS)

1. گروه برنامه ریزی آموزش از دور، واحد آستارا، دانشگاه پیام نور، آستارا، ایران.
2. گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

مقاله پژوهشی

مطالعه تطبیقی متغیرهای مرتبط با موفقیت دانش آموزان در آزمون بین المللی تیمز 1394

، سبحانعلی فروزنده2  ، رسول عباسی2  *بهزاد رسول زاده1 
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این مطالعه از سال 1995 به این سو، هر چهار سال یک بار تکرار 
شده است. این انجمن از مؤسسات پژوهشی معتبری است که 
با بیش از نیم قرن و انجام ده ها مطالعه جهانی در موضوع های 
مختلف آموزشی و مشارکت کشورها از سراسر جهان گام های 
است  برداشته  یادگیری  بهبود سطح  و  ارتقا  زمینه  در  مؤثری 

)آقازاده و نقی زاده، 1394(.

این مطالعه بین المللی تصویری نسبتًا جامع و واقعی از عملکرد 
نظام های آموزشی کشورها را در قالب برنامه درسی قصدشده، 
آموزش  در  کسب شده  درسی  برنامه  و  اجراشده  درسی  برنامه 
ریاضیات و علوم پایه چهارم و هشتم نشان می دهد. هماهنگ با 
این عناصر اساسی، تیمز به تجارب آموزشی مدرسه ای، فرایندهای 
حاکم بر آن و اثرگذاری شرایط روان شناختی و جامعه شناختی بر 
یادگیری دانش آموزان نیز نظر دارد )احمدی و میرمعینی، 1391(.

اطالعات پیشینه ای تیمز به کشورها کمک می کند تا بافتی را 
که دانش آموزان در آن به یادگیری می پردازند، بهتر بشناسند و 
با مقایسه با کشورهای دیگر به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار و 
میزان تأثیرگذاری آن ها در برنامه درسی، آموزش و منابع آموزشی 

بپردازند.

مطالعات انجام شده توسط تیمز نشان داده که همه متغیرهای 
اثرگذار بر موفقیت تحصیلی دانش آموز به سه دسته از متغیرها یا 
عوامل مدرسه ای، دانش آموزی و خانوادگی تقسیم می شوند. این 
متغیرها به نوبه خود برای یافتن متغیرهای تعیین کننده تر هم 
تحلیل شدند، در نهایت از میان متغیرهای مورد مطالعه، عوامل 
تعداد  و  مدرسه  منابع  مدرسه،  و  خانه  بین  ارتباط  خانوادگی، 
دانش آموزان، جو اجتماعی مدرسه، نگرش دانش آموزان و انجام 
فعالیت های آموزشی توسط دانش آموز در مطالعه تیمز حفظ شد.

نتایج تحقیقات متعدد، از جمله مارش4 و همکاران )2015(؛ 
 )2013( همکاران  و  مارش5  و  عبدالجبار،  عبدالفتاح،  ابوهالل، 
نشان داده که در فرایند موفقیت تحصیلی دانش آموزان عوامل 

خانوادگی نقش مهمی ایفا می کند.

پاپاناستازیو6 با استفاده از معادالت ساختاری بین متغیرهای 
وضعیت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی را در تیمز معادل 0/11- 
بین  رابطه  متعددی  مطالعات  است.  به  دست  آورده  معنادار  و 
تعداد کتاب های خانه و تحصیالت والدین را با عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان نشان داده است )مولیس، مارتین، مینیچ، دراکر، 
و راگان، 2012(. برس و میرازچیزکی )2010( نشان دادند که 
عملکرد ریاضی دانش آموزان با تحصیالت والدین، تعداد کتاب های 
موجود در خانه، تعداد کتاب های دانش آموز در منزل و وجود 

رایانه مرتبط است.

4. Marsh
5. Abu-hilal, Abdelfattah, Abduljabbar
6. Papanastasiou

از مدل سلسله مراتبی دوخطی  استفاده  با  و همکاران  نقش 
سواد والدین، تعداد کتاب در خانه و امکانات منزل را در عملکرد 

تحصیلی دانش آموزان مؤثر دانسته اند. 

نگرش7، نقش سازنده ای در انتخاب های شخص دارد. نگرش 
ممکن است بن مایه انگیزشی داشته باشد. نگرش مثبت به یک 
که  کند  متقاعد  را  می تواند شخص  موضوعی  و  شیء  رخداد، 
به سمت آن کشیده شود. بسیاری از برنامه های درسی تالش 
می کنند به صورت پنهان یا آشکار، فعاالنه بر نگرش دانش آموزان 

اثر بگذارند و آنان را به سوی محتوای درسی جلب کنند.

خاصی  درس  به  نسبت  مطلوبی  دیدگاه  دانش آموزی  وقتی 
داشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که او در این درس از 
خود پایداری و مقاومت نشان دهد و در سطوح باالتری مشارکت 
فرزاد،  و  پهلوان صادق  از  نقل  به  همکاران ،  و  )استنبرگ  کند 
1388(.مطالعات زیادی بر اساس داده های تیمز انجام گرفته و 
رابطه نگرش با پیشرفت تحصیلی را مشخص کرده که از این 
میان، مطالعات بیشتر در حوزه نگرش نسبت به درس ریاضیات 
بوده است )وان دبروگ، اپدناکر و دامه8، 2003؛ چو و کالسن9، 

 .)2010

پژوهش چاندراسنا، کراون، تراسی و دایلون )2014( حاکی از 
این است که نگرش به درس ریاضی و علوم در تعیین یادگیری 
و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نقش اساسی دارد. در پژوهش 
دانش آموزان  مورد  در  ساختاری  معادالت  روش  با  پاپاناستازیو 
مدارس متوسطه در استرالیا، قبرس و آمریکا رابطه بین نگرش 
نسبت به علوم و پیشرفت علوم به صورت معنادار گزارش شده 
و  دانش آموزان  نگرش  بین  نیز  شوتنکو  یافته های  در  و  است 

موفقیت تحصیلی آن ها رابطه معناداری به دست آمد.

جو اجتماعی مدرسه10 یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار در 
موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. ادبیات جو اجتماعی مدرسه 
بیشتر سمت و سوی روان شناختی دارد و متأثر از نوع رفتارهایی 
است که از سوی معلمان و دانش آموزان نشان داده می شود. بر 
اساس این رفتارهاست که کیفیت فضای اجتماعی مدرسه تعیین 

می شود )آقازاده و نقی زاده، 1394(.

پژوهش های انجام شده مؤید آن هستند که جو اجتماعی ایمن 
و منظم برای یادگیری بر رفتار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان 
آثار مثبتی دارد )مریتسو و آیزن اشمیت11، 2014(. لنت، تویریا، 
و لوبو12 )2012( نیز در مطالعه خود بین جو اجتماعی مدرسه و 

7. Attitude 
8. Broeck, Opdenakker & Damme
9. Chiu & Klassen
10. School Climate 
11. Meristo & Eisenschmidt
12. Lent, Taveira & Lobo

بهزاد رسول زاده و همکاران. مطالعه تطبیقی متغیرهای مرتبط با موفقیت دانش آموزان در آزمون بین المللی تیمز 2015
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پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری را به دست آوردند.

از  حاکی   ،)2010( شئو13  و  لنت  تحقیقات سینگلی،  نتایج 
این بوده است که جو اجتماعی محیط مدرسه از طریق حمایت 
معلمان و همساالن در پیشرفت تحصیلی و رشد روانی اجتماعی 

دانش آموزان مؤثر است.

از متغیرهای تأثیرگذار دیگر بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان 
ارتباط  برقراری  است.  مدرسه  و  خانه  بین  ارتباط  برقراری 
می تواند از دیدارهای ساده معلم و والدین تا مشارکت والدین در 
فرایند یاددهی یادگیری به مثابه عوامل یاری دهنده به پیشبرد 
فعالیت های یادگیرندگان گسترده باشد. به طوری که پژوهش 
شیربگی و همکاران نشان داده است که برنامه های درسی مبتنی 
بر روابط احترام آمیز و اعتماد بین کارکنان مدرسه و خانواده ها در 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش اساسی دارد.

همچنین بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط روس و ترنت14 
)2006(، برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه به پیشرفت تحصیلی 
مایو  می شود.  منجر  مدرسه  عملکرد  افزایش  و  دانش آموزان 
در پژوهشی نشان داد که مشارکت والدین در مدرسه به توان 
تخصصی مدرسه در موضوعات درسی خاص می افزاید و باعث 
افزایش ارتباط مطلوب بین معلم و دانش آموز در مدرسه می شود.

بون نیز در مطالعه خود نشان داده، مدارسی که والدین را در 
فعالیت های روزانه خود مشارکت داده اند، سبب شده از میزان 
غیبت ها، بی میلی دانش آموزان به فعالیت های مدرسه، ترک و افت 

تحصیلی کاسته شود.

در مورد تعداد دانش آموزان و رابطه آن با موفقیت تحصیلی، 
مطالعه تیمز نشان داده که بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
و تعداد آن ها در کالس برای چهار کشوری که رتبه اول را کسب 
کرده اند )سنگاپور، هنگ کنگ، کره  جنوبی و ژاپن( به دلیل عدم 

پراکندگی در متغیر تعداد دانش آموزان، رابطه کمی وجود دارد. 

مطالعات مایو15)2006(، الکساندر و آمسترانگ16 )2010( نیز 
در مورد رابطه تعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی نشان داده 
که بین این دو متغیر رابطه اندکی وجود دارد. فعالیت های آموزشی 
در مدرسه و انجام تکالیف خانه رابطه معنا داری وجود دارد. مونتز 
و راکلی17 )2007( در مطالعه خود نشان داده اند که فعالیت های 
آموزشی یکی از ارکان اصلی آموزش به شمار می آید و موجب 

رشد دانش، مهارت و میزان یادگیری دانش آموزان می شود.

حاکی  نیز   )2007( نامن18  ماملوک  و  هوفشتاین  پژوهش 

13. Singley, Lent & Sheu
14. Rose
15. Maio
16. Alexander & Armstrong
17. Montes & Rockley
18. Hofstein & Mamlok-Naaman

رشد  و  آموزشی  فعالیت های  بین  معناداری  و  مثبت  رابطه  از 
مهارت های حل مسئله، میزان یادگیری و نگرش دانش آموزان 

نسبت به برنامه های درسی است.

با توجه به تحقیقات انجام یافته، در تحقیق حاضر سعی می شود 
به این سؤال ها پاسخ داده شود که شروط کافی و الزم وقوع نتیجه 
)موفقیت تحصیلی دانش آموزان( کدام متغیرهاست؟ و از میان 
مسیرهای عّلی، کدام مسیر عّلی دارای اهمیت نظری و تجربی 

الزم است؟

روش پژوهش

در این پژوهش سطح تحلیل کالن بوده و رویکرد تطبیقی 
به  موردمحور  تطبیقی  تحلیل  است.  شده  اتخاذ  مورد محور19 
معنای توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت های شرایط یا پیامدها 
در بین واحدهای کالن اجتماعی در مقیاس بزرگ20 است، که 
سطوح تحلیل خود را ملت ها، کشورها و فرهنگ ها قرار داده است.

این روش به دنبال بررسی هم متغیری بین متغیرها نیست. به 
عبارت دیگر، این روش در پی مطالعه رابطه یا اثر متغیرها روی 
هم نیست، بلکه هدف آن است که پی ببریم در تک تک موردها 
)کشورها( ترکیب عّلی کدام شروط )متغیرهای کالن( باعث وقوع 

نتیجه می شود )راگین21، 2008(.

همان طور که گفته شد روابط عّلی موارد تحت بررسی، بر حسب 
روابط مجموعه هاست، نه هم متغیری بین متغیرها و با استفاده از 
رهیافت فازی، کسب شرایط الزم و کافی وقوع نتیجه، شناخت 
ساختار و سازوکارهای عّلی از طریق ترکیبات عّلی مسیرهای 

مختلف مد نظر است.

فازی است. مجموعه  استفاده، منطق  تکنیک تحلیلی مورد 
فازی22 نتیجه نگاشت یک مجموعه در مجموعه دیگر است. در 
مجموعه فازی بر عکس مجموعه کالسیک که عضویت عنصری 
در یک مجموعه قطعی است و یا قطعی نیست، بحث از عضویت 
قطعی نیست و یک عنصری کم و بیش عضو است و ما به جای 

قطعیت عضویت با درجه ای از عضویت سروکار داریم.

آزمون فرضیه ها به روش فازی نیز ناظر بر تعیین درجه صدق 
و کذب عضویت در مجموعه است. تحلیل عّلی بر مبنای این 
رهیافت مبتنی بر زیر مجموعه یا روابط بین مجموعه های فازی 
است. در این میان حداقل سه عدد آن برجسته است. عدد صفر 
که عدم تعلق23 )عدم عضویت کامل( عنصر را می سازد، در مقابل 

19. Case Oriented Comparative Approach
20. Large-scale
21. Ragin
22. Fuzzy Set
23. Non Member Ship
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عدد یک عضویت کامل24 را نشان می دهد و نقطه تقاطع، یعنی 
0/5 نشان دهنده آن است که عنصر مربوطه هم عضو زیر مجموعه 

هست و هم نیست )عباسی و فراستخواه، 1393(. 

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری: نمونه آماری این پژوهش را 
میانگین نمرات درس ریاضی و علوم دانش آموزان پایه هشتم 57 
کشور جهان که در سال 2015 در آزمون بین المللی تیمز شرکت 
کرده اند، تشکیل می دهد. تکنیک گردآوری داده ها، تحلیل ثانویه 
است. داده ها با استفاده از هفتمین دوره برگزاری مطالعه تیمز 

گردآوری شده است.

این داده ها از منابع موجود در مؤسسات مختلف25، مرکز ملی 
مطالعات تیمز و پرلز ایران و منابع موجود در پژوهشگاه مطالعات 
از جمله  متغیرها،  از  برخی  پرورش جمع آوری شد.  و  آموزش 
شروط عّلی، شاخصی ترکیبی بوده و از طریق ترکیب چندین 
مؤلفه ساخته شده است. مفهوم سازی متغیرهای تحت مطالعه در 

جدول شماره 1 به اختصار گزارش شده اند.

واسنجی26 مبتنی بر رهیافت مجموعه فازی که حتی برای 
مدارج  می کند،  فراهم  معنادار  صفر  نیز  ترتیبی  مقیاس های 
)فواصل( وسیله سنجش را تحت قاعده درمی آورد. در واسنجی 

فازی از دانش محتوایی استفاده می شود.

دانش محتوایی27 اجازه می دهد از مالک های خارجی استفاده 
شود. در این مطالعه برای تعیین عضویت کامل، نقطه تقاطع و 
عدم عضویت با رجوع به منابع موجود، شاخص های بین المللی و 

رتبه بندی جهانی صورت گرفت.

عدم  و  تقاطع  کامل،  عضویت  آستانه،  نقاط  تعیین  از  پس 
عضویت کامل برای شروط عّلی و نتیجه با استفاده از نرم افزار 
مجموعه فازی )FS/QCA(، توابع عضویت و شروط واسنجی برای 
متغیر نتیجه و شروط عّلی به نرم افزار داده شده و نمرات فازی 
توسط نرم افزار تولید شد. جدول شماره 2، واسنجی متغیرها، 
آستانه عضویت، عدم عضویت و نقاطع متغیرهای شروط و نتیجه 

را نشان می دهد.

نتایج

جدول شماره 3 اطالعات و آماره های مربوط به شروط عّلی 
و نتیجه را نشان می دهد. همان  طور که در این  جدول مشاهده 
می شود، پنج کشور آسیای شرقی )سنگاپور، کره  جنوبی، چین 
باالترین  تیمز  بین المللی  آزمون  در  ژاپن(  و  تایپه، هنگ کنگ 

24. Full Member Ship 
25. انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی )www.iea.nl(، مرکز بین المللی 
مرکز   ،)timssandpirls.bc.edu( بوستون  دانشگاه  پرلز،  و  تیمز  مطالعات 

.)www.iea-dpc.de( داده پردازی انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
26. Calibration
27. Substantive

به  این کشورها  از  بین کشورهای دیگر دارند. پس  را  عملکرد 
ترتیب، کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اروپایی و 

اقیانوسیه در باالی نقطه مرکزی تیمز )M=500( قرار گرفته اند.

از طرف دیگر، کشورهای آسیای مرکزی، عربی، آمریکایی و 
از نقطه مرکزی مقیاس  تر  پایین  آفریقایی در بین کشورهای 
از  حاکی  به دست آمده  اطالعات  همچنین  گرفته اند.  قرار  تیمز 
آن است که میانگین پیشینه حمایتی خانواده، ارتباط والدین 
با مدرسه، محل مدرسه و کیفیت فعالیت های آموزشی مدارس 
در کشورهایی که باالی نقطه مرکزی تیمز قرار گرفته اند، بیشتر 
از سایر کشورهاست و در بقیه متغیرها میانگین کشورها تقریبًا 

نزدیک به هم هستند.

بررسی شروط الزم و کافی علّی متغیرها

در رهیافت منطق فازی برای ارزیابی شروط الزم و کافی از 
اصل زیرمجموعه استفاده می شود، شرط الزم آن است که نتیجه 
زیر مجموعه شرط باشد و شرط در صورتی کافی است که آن 

شرط زیر مجموعه نتیجه باشد.

نمودارهای XY نمرات فازی شاخص ضرورت و کفایت نسبت 
نمرات فازی در ارتباط با رابطه نظری را بررسی می کند. در این 
نمودارها رابطه شروط نظری با نتیجه به صورت منفرد و جدا 
بررسی می شود. شرط الزم نشان می دهد که حضور شرط برای 
نتیجه ضروری است، در حالی که شرط کافی نتیجه مورد نظر 
را ایجاد می کند. چنان که در تصویرهای شماره 1 و 2 مشاهده 
می شود، شروط ارتباط بین مدرسه، خانه و محل مدرسه شرط 

الزم پیشرفت تحصیلی است. 

همان طور که در تصویرهای شماره 3 و 4 مشاهده می شود، 
پراکندگی امتیازات فازی نشان می دهد که پیشینه خانوادگی 
شرط کافی و نگرش دانش آموز شرط الزم پیشرفت تحصیلی 
است. پراکندگی امتیازات فازی این تصویر نشان می دهد که تعداد 
دانش آموز نه شرط الزم و نه شرط کافی پیشرفت تحصیلی است. 
چنانچه تصویر شماره 5 نشان می دهد تعداد دانش آموزان نه شرط 

الزم و نه شرط کافی بروز و وقوع نتیجه است.

علیت عطفی و ترکیبی )مسیرهای علّی(

برای تحلیل شرایط کافی از جدول صدق فازی استفاده می شود 
که نتایج آن ترکیبات عّلی ممکنی را منعکس می کند. در این 
رابطه تعیین حدود آستانه سازگاری و آستانه فراوانی از اهمیت 
وافری برخوردار است، در حالی که دامنه سازگاری از صفر تا یک 
متغیر است، امتیاز بین صفر و 0/75، نشانگر وجود ناسازگاری 

اساسی است )عباسی و فراستخواه، 1393(.

در تحلیل شرایط کافی، شاخص سازگاری هر مسیر نشانگر آن 
است که ترکیب شروط عّلی، زیر مجموعه نتیجه است و ضریب 
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سازگاری باال نشانگر کفایت شروط عّلی برای نتیجه مورد نظر 
است. نکته مهم این است که شاخص سازگاری پیش نیاز ضریب 
پوشش است، اگر ضریب سازگاری کمتر از 0/70 باشد، محاسبه 
پوشش معنا نداشته و بحث آن منتفی است. شاخص سازگاری 
بیانگر اهمیت نظری و شاخص پوشش بیانگر اهمیت تجربی است.

عالوه بر آستانه سازگاری، همان طور که ریهوکس و راگین28 
مورد  باید  نیز  فراوانی  آستانه  تعیین  می کنند،  بیان   )2009(
تجربی  مصادیق  تعداد  به  فراوانی  آستانه  گیرد،  قرار  مالحظه 

تعیین شده برای مسیرهای عّلی مربوط می شود.

در این پژوهش در تحلیل شرایط کافی، آستانه دو مورد، در 

28. Rihoux & Ragin

نظر گرفته شد. در جدول فازی، باقی مانده ها ترکیبات منطقی 
فراوانی  آستانه  در  یا  و  تجربی اند  موارد  فاقد  یا  که  ممکنی اند 

حداقلی مورد نظر قرار ندارند )راگین، 2008(.

در تحلیل علیت های عطفی و ترکیبی، هفت شرط اصلی مد 
نظر قرار گرفت که برای این شروط، نرم افزار FS/QCA با ایجاد 
الگوریتم صدق و کذب فازی، ترکیب های ممکن شرایط عّلی را 

محاسبه و فراوانی موارد را در هر ترکیب نشان داد.

چون هدف اساسی استخراج مسیرهایی عّلی است که عالوه 
بر داشتن شاخص سازگاری باال به عنوان شرط کفایت، مصادیق 
خارجی و تجربی بیشتری را نیز پوشش دهند، در این پژوهش از 
میان مسیرهای عّلی متعدد، تنها یک مسیر عّلی دارای اهمیت 

جدول 1. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای شروط و نتیجه پژوهش

تعریف مفهومی و عملیاتی شاخص هاشروط و نتیجه

منظور نمره میانگین کسب شده در درس علوم و ریاضی است که باید از میانگین جهانی مطالعه تیمز باالتر باشد. نتیجه )موفقیت تحصیلی(

برای سنجش شاخص پیشینه خانوادگی از ترکیب تعداد کتاب در خانه، وجود مواد کمک کننده به مطالعه در خانه، دارایی های خانواده، پیشینه خانوادگی
نوع اشتغال و سطح تحصیالت والدین و تعداد ساعات کار در خانه استفاده شده است.

برای سنجش این شاخص از ترکیب فشار والدین بر موفقیت تحصیلی، فشار دانش آموز بر پیشرفت تحصیلی، امید دانش آموز برای ارتباط بین خانه و مدرسه
تحصیل در دانشگاه و فراوانی تکلیف خانه استفاده شده است.

منظور از این شاخص مدارس ناحیه شهری و روستایی است.محل مدرسه

منظور از این شاخص فراوانی دانش آموزان در کالس درس و مدرسه است.تعداد دانش آموزان

برای سنجش این شاخص از ترکیب متغیرهای امنیت و انضباط مدرسه، کژرفتاری جدی دانش آموز و تخطی های مقرراتی استفاده جو اجتماعی مدرسه
شده است.

منظور از این شاخص نگرش و باور دانش آموز به کارآمدی در درس است. برای سنجش این شاخص از ترکیب متغیرهای میزان نگرش دانش آموزان
درگیر شدن در تدریس، اطمینان و انگیزش به یادگیری محتوای درسی از سوی دانش آموز استفاده شده است. 

برای سنجش این شاخص از ترکیب فراوانی زمان آموزش، فعالیت های رایانه ای در آموزش، انجام دادن آزمایش، فعالیت های فعالیت های آموزشی در کالس درس
کاوشگرانه، میزان تکالیف خانه از سوی معلم و غیبت دانش آموز استفاده شده است.

جدول 2. واسنجی متغیرها، آستانه عضویت، عدم عضویت و نقاطع متغیرهای شروط و نتیجه

عدم عضویت کامل در مجموعهنقطه تقاطععضویت کامل در نتیجهشروط / نتیجه

63161نتیجه )موفقیت تحصیلی(

956020پیشینه خانوادگی

745330ارتباط بین خانه و مدرسه

355520محل مدرسه

455222مناسب بودن تعداد دانش آموزان

536226جو اجتماعی مدرسه

435825نگرش دانش آموزان

385724فعالیت های آموزشی در کالس درس
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نظری و تجربی الزم بود و بقیه ترکیب ها به دلیل فقدان مصادیق 
تجربی و یا پوشش تجربی کمتر از آستانه فراوانی مورد نظر در 

تحلیل حذف شدند.

همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، ضریب 
سازگاری این مسیر عّلی عطفی 0/921 است. این میزان ضریب 

سازگاری با ضریب پوشش 0/815، بیانگر اهمیت نظری و تجربی 
کشورها،  از  مورد  ده  مطالعه،  موارد  میان  از  است.  فوق  مسیر 
در زمره مواردی اند که مصداق تجربی این مسیر عّلی )پیشینه 
از آن حمایت  ارتباط بین خانه و مدرسه( بوده و  خانوادگی و 

می کنند.

جدول 4. تحلیل شرایط ضروری و الزم موفقیت تحصیلی

متغیر نتیجه: موفقیت تحصیلی
شروط علی

ضریب سازگاریضریب پوشش

پیشینه خانوادگی0/8840/874

ارتباط بین خانه و مدرسه0/8150/716

محل مدرسه0/7820/553

تعداد دانش آموزان0/6820/553

جو اجتماعی مدرسه0/7240/615

نگرش دانش آموزان0/7320/514

فعالیت های آموزشی در کالس درس0/7510/583

جدول 3. اطالعات و آماره های مربوط به شروط علّی و نتیجه

نتیجه / شروط 
منطقه

پیشرفت 
تحصیلی

پیشینه 
خانوادگی

ارتباط خانه و 
تعداد محل مدرسهمدرسه

نگرش جو مدرسهدانش آموزان
دانش آموزان

فعالیت 
آموزشی

60110/8411/810/710/110/89/3110/6آسیای شرقی1
4638/69/49/29/710/49/299/4آسیای جنوبی2

4258/39/610/19/610/29/109/1عربی3
51410/7510/510/49/810/59/2710/2اروپایی4

3827/28/68/79/59/29/228/7آفریقایی5
4117/69/79/89/69/79/259/6آمریکایی6

کشورهای 
7OECD51810/9310/911/110/310/99/2010/5

کشورهای 
50210/5610/610/910/510/89/1710/7اقیانوسیه8

1. کشورهای آسیای شرقی: کره جنوبی، چین تایپه، هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن؛ 

2. کشورهای آسیای جنوبی: تایلند، ایران، مالزی، ارمنستان، قزاقستان و گرجستان؛ 

3. کشورهای عربی: اردن، فلسطین اشغالی، لبنان، عربستان، کویت، امارت متحده عربی، بحرین، قطر و عمان؛ 

4. کشورهای اروپایی: اسلوونی، بلغارستان، چک، لهستان، مجارستان، صربستان، قبرس، لیتوانی، اسلوکی، ترکیه، روسیه، کرواسی و مالت؛ 

5. کشورهای آفریقایی: آفریقای جنوبی، بوتسوانا و مراکش؛

6. کشورهای آمریکایی: شیلی و آرژانتین؛

7. کشورهای OECD: آلمان، سوئد، فنالند، ایاالت متحده، اسپانیا، انگلیس، ایرلند شمالی، پرتغال، دانمارک، ایرلند، نروژ، فرانسه، ایتالیا، بلزیک، کانادا و هلند؛

8. کشورهای اقیانوسیه: استرالیا و نیوزیلند.
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همان طور که راگین اشاره می کند تعداد نسبی موارد در یک 
مسیر عّلی، شاخص مستقیم اهمیت تجربی آن مسیر عّلی است. 
در این مسیر علی، ترکیب شروط پیشینه خانوادگی و ارتباط بین 
خانه و مدرسه است که منجر به پیشرفت تحصیلی شده است. 
اعداد داخل پرانتز در مقابل هریک از مصادیق تجربی بیانگر نمرات 
فازی شروط و نتیجه است؛ بنابراین با توجه به نتایج مسیر عّلی 
عطفی یادشده، باید شروط عّلی فوق وجود داشته باشد تا موفقیت 

تحصیلی محقق شود. 

بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج حاصله می توان نتیجه گرفت که برای موفقیت 
تحصیلی باید شروطی در جامعه حضور داشته باشد. به طوری که 
نتایج شروط الزم و کافی منفرد نشان داد که ارتباط بین خانه و 
مدرسه، جو اجتماعی مدرسه، نگرش دانش آموزان و فعالیت های 
آموزشی در کالس درس هریک به تنهایی شرط الزم و پیشینه 

خانوادگی شرط کافی منفرد بروز نتیجه )موفقیت تحصیلی( است.

در علیت های عطفی و ترکیبی، از میان مسیرهای متعدد عّلی، 
تنها یک مسیر علی بر اساس معیارهای کفایت نظری و تجربی 
)ضریب پوشش و سازگاری( دارای اهمیت نظری و تجربی الزم 
بود. در این مسیر علی، پیشینه خانوادگی و ارتباط بین خانه و 
مدرسه در ترکیب با هم مجموعًا علیت عطفی کافی را در بروز 

نتیجه مورد نظر فراهم کردند.

به عامل  برای تحقق هدف مورد نظر ضرورت دارد  بنابراین 
خانواده توجه اساسی شود و حتی چنانچه در شروط علی منفرد 
مطرح شد، این عامل به تنهایی شرط کافی موفقیت تحصیلی است. 
همچنین نتایج نشان داد، پنج کشور آسیای شرقی )سنگاپور، کره 
جنوبی، چین تایپه، هنگ کنگ و ژاپن( در آزمون بین المللی تیمز 

باالترین عملکرد را در بین کشورهای دیگر داشتند. 

ترتیب، کشورهای سازمان همکاری  به  این کشورها  از  پس 

تصویر 1. پراکندگی امتیازات فازی شرط الزم ارتباط بین خانه و مدرسه و 
پیشرفت تحصیلی

پیشرفت  و  مدرسه  محل  الزم  شرط  فازی  امتیازات  پراکندگی   .2 تصویر 
تحصیلی

تصویر 4. پراکندگی امتیازات فازی شرط الزم نگرش دانش آموز و پیشرفت 
تحصیلی 

تصویر 3. پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی پیشینه خانوادگی و پیشرفت 
تحصیلی
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و توسعه اقتصادی، اروپایی و اقیانوسیه در باالی نقطه مرکزی 
تیمز قرار گرفتند و کشورهای آسیای مرکزی، عربی، آمریکایی و 

آفریقایی نتایج ضعیفی در این آزمون به دست آوردند.

همان گونه که نتایج نشان داد در کشورهایی که نتایج باالیی در 
آزمون تیمز به دست آورده اند، میانگین پیشینه حمایتی خانواده 
و ارتباط والدین با مدرسه بیشتر از کشورهایی بودند که نتایج 

ضعیفی را در این آزمون کسب کرده اند.

با توجه به این یافته، می توان گفت که برای موفقیت تحصیلی 
دانش آموزان ضرورت دارد به پیشینه حمایتی خانواده و ارتباط 
والدین با مدرسه توجه اساسی شود. به طوری که آفانا و لیتز29 
)2010( نیز عنوان می کنند در خانواده های کشورهای آسیای 
شرقی و کشورهایی که نتایج باالیی در آزمون تیمز به دست 

29. Afana & Lietz

آورده اند، به تحصیل فرزندانشان و یادگیری آن ها اهمیت زیادی 
قائل هستند. 

رفاه  بر  عمیق  اثری  اقتصادی  رشد  تدوام  کشورها  این  در 
خانواده ها گذاشته و به همین خاطر خانواده ها حاضرند در رشد 
کنند.  سرمایه گذاری  دانش آموزان خود  استعدادهای  اعتالی  و 
این خانواده ها محیطی مساعد و غنی از لحاظ وسایل آموزشی و 
کمک آموزشی برای دانش آموزان خود فراهم می آورند، نیازهای 
مالی دانش آموز خود را تأمین می کنند و حمایت های عاطفی و 

اجتماعی از ایشان به عمل می آورند.

خانوادگی  پیشینه  بین  انجام یافته  مطالعات  بیشتر  در   
رابطه  تیمز  آزمون  در  آن ها  تحصیلی  پیشرفت  و  دانش آموزان 
مثبت و معناداری به دست آمده است )کلمن30، 1996؛ جنکس31 
و همکاران، 1972؛ به نقل از آقازاده و نقی زاده، 1394 و مولیس، 

مارتین، مینیچ، ، دراکر، و راگان32، 2012(.

نتیجه  به  این مطالعه منجر  از جمله شروط دیگری که در 
است.  مدرسه  و  خانه  بین  ارتباط  شد،  تحصیلی(  )پیشرفت 
مطالعات انجام یافته توسط روسی و ترنت33)2006( با این یافته 

هم خوانی دارد.

این ها در مطالعات خود به این نتیجه رسیده اند که ارتباط بین 
خانه و مدرسه به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و افزایش عملکرد 
مدرسه منجر می شود. همچنین مطالعه نوکالی و همکاران، بیانگر 
آن است که در کشورهای صنعتی، عوامل اقتصادی و خانوادگی 
واریانس  تبیین  در  بیشتری  نقش  عوامل  سایر  با  مقایسه  در 

پیشرفت تحصیلی دارند.

30. Coleman
31. Jencks
32. Mullis, Martin, Minnich, Drucker & Ragan
33. Rose & Trent

جدول 5. شروط عطفی و ترکیبی موفقیت تحصیلی و مصادیق تجربی آن

تحلیل مسیر علّی بر اساس الگوریتم صدق و کذب فازی
ترکیب شروط علّی پیشرفت تحصیلی: پیشینه خانوادگی، ارتباط بین مدرسه و خانه، محل مدرسه و تعداد دانش آموزان، جو اجتماعی مدرسه، نگرش 

دانش آموزان و انجام فعالیت های آموزشی
مسیر علّی عطفی / 

مواردشاخص سازگاریشاخص پوشش منحصربه فردشاخص پوشش خامترکیبی

پیشینه خانوادگی
0/8150/8150/921ارتباط بین خانه و مدرسه

سنگاپور )0/911(، کره جنوبی )0/95 0/93(
هنگ کنگ )0/89 0/85(، ژاپن )0/93 0/95(،
تایوان )0/96 0/90(، روسیه )0/78 0/63(،

قزاقستان، )0/65 0/71(، ایرلند )0/75 0/78(،
آمریکا )0/83 0/85( و انگلیس )0/78 0/68(
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وجود جو رقابتی در نظام آموزشی این کشورها باعث شده تا 
خانواده ها نسبت به موفقیت تحصیلی فرزندان خود در رقابت های 
بین المللی اهمیت بیشتری قائل شوند و روی این اصل، بسیاری 
یاددهی  فرایند  با مدرسه در  فعالی  این خانواده ها مشارکت  از 

یادگیری فرزندان خود دارند.

تحصیلی  پیشرفت  مورد  در  نیز   )2010( لنکیت34  و  کارو 
دانش آموزان کشورهای آسیای شرقی با استفاده از داده های تیمز، 
به پیشرفت و موفقیت تحصیلی باالی دانش آموزان این کشورها 
مؤلفه های  میزان  و  اشاره کرده اند  با سایر کشورها  مقایسه  در 
ارتباط والدین با مدرسه، باال بودن کیفیت فعالیت های آموزشی در 
مدارس و انتظار موفقیت خانواده ها از فرزندان خود را در آسیایی ها 

باالتر از کشورهای دیگر دانسته اند.

درنهایت با یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان در کشوری می تواند میسر شود که آن 

جامعه حائز شروط عطفی و ترکیبی یادشده باشد.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

هیچ مالحظه اخالقی که نیاز است مورد توجه قرار گیرد در این 
پژوهش وجود ندارد.

حامی مالی

ــازمان های  ــی از س ــک مال ــه کم ــچ گون ــق هی ــن تحقی ای
تأمیــن مالــی در بخش هــای عمومــی ، تجــاری یــا غیرانتفاعــی 

دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگان

 تمــام نویســندگان در طراحــی، اجــرا و نــگارش همــه 
داشــته اند. مشــارکت  حاضــر  پژوهــش  بخش هــای 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله مراتب سپاس و تشکر خویش را از دانشگاه های 
پیام نور آستارا و دانشگاه محقق اردبیلی بدلیل تشویق مداوم 
اعضای هیأت علمی برای انجام فعالیت های پژوهش اعالم می 

داریم. 

34. Caro & Linkeit
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