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چرا بعضى از دانش آموزان در آزمون تيمز
 بهتر عمل مى كنند؟

چكيده 
ــوزان ايرانى در مطالعة  ــركت دانش آم از اولين دورة ش
ــال 1995 تاكنون 19 سال مى گذرد. متأسفانه  تيمز در س
ــگاه دانش آموزان ايرانى در اين مطالعه، حاكى  نتايج و جاي
ــادى از  ــال هاى متم ــتن س ــت كه به رغم گذش از اين اس
ــى در اين مطالعه،   ــركت دانش آموزان ايران ــن دورة ش اولي
ــبى در بين كشورهاى  ــته ايم به جايگاه مناس هنوز نتوانس

شركت كننده دست يابيم.
ــيس مركزى براى مطالعات  ــت، گرچه تأس بديهى اس
ــيار مفيد به نظر مى رسد  نتايج آزمون هاى تيمز و پرلز بس
و تاكنون مطالعات زيادى مبتنى بر چرايى عملكرد ضعيف 
دانش آموزان صورت گرفته است، اما هنوز راهكارهاى عملى 
مثمرثمر در اين راستا اجرايى نشده است. به تازگى آزمونى 
ــرفت تحصيلى در مدارس برگزار مى شود  با نام آزمون پيش
كه به نظر مى رسد در همين راستا باشد، اما متأسفانه كمتر 
كسى از معلمان و مديران مدارس از چرايى انجام آن مطلع 
ــتانداردى  ــرايط اس ــت. از همين رو، برگزارى آن در ش اس
ــى در نحوة  ــون تأثير چندان ــورت نمى گيرد و اين آزم ص
تدريس يا ارزشيابى معلم و نمرة دانش آموز ندارد. از اين رو 

جدى گرفته نمى شود.
قصد داريم در اين بررسى پنج متغير (افزايش يا كاهش 
هزينة سرانة  هر دانش آموز در عملكرد تحصيلى او،  برگزارى 
ــطح تحصيالت خانواده،  معلمان،  امتحانات هماهنگ، س
ميزان قدرت تصميم گيرى مدرسه از سطوح  دولتى- ملى 
ــد  ــى در عملكرد دانش آموزان) را كه به نظر مى رس تا محل
ــتند، با  ــر عملكرد دانش آموزان در آزمون تيمز مؤثر هس ب

استفاده از نتايج آزمون تيمز بررسى مى كنيم.
ــم تا در  ــت هم دهي ــت به  دس ــد كه همة ما دس باش
آينده اى نزديك شاهد درخشش دانش آموزان كشورمان در 

اين مطالعة جهانى باشيم. 

مقدمه 
ــى روندهاى آموزش رياضيات و علوم  مطالعة بين الملل
ــات تطبيقى در  ــن و بزرگ ترين مطالع ــز) از مهم تري (تيم
ــيابى پيشرفت تحصيلى است كه تحت نظر  قلمروي ارزش
انجمن بين المللى ارزشيابى تحصيلى IEA  انجام مى گيرد. 
يافته ها و اطالعات به دست آمده از اين گونه مطالعات، 
ــف و شناسايى نقاط  منبع مهم و تعيين كننده اى براى كش
قوت و ضعف نظام هاى آموزشى كشورها در مقياس ملى و 
بين المللى و ارائة راهكارهاى علمى و مؤثر در بهبود فرايند 

ياددهى - يادگيرى است.
ــش  ــال 1370 تاكنون در ش دانش آموزان ايرانى از س
مطالعة تيمز در سال هاى 95، 99، 2003، 2007، 2011 
ــركت كرده اند و قرار است در  ــرفتة 2008 ش و تيمز پيش

مطالعة تيمز 2015 نيز شركت كنند.
دانش آموزان ايرانى در اين سال ها نتايج رضايت بخشى 
ــال 2011 بين  ــد و در آخرين آزمون در س ــب نكردن كس
ــور جهان رتبة 31 را به دست آوردند. اين نتيجه  41 كش
نشان مى دهد كه هر چند موقعيت آموزشى ايران در حال 
ــتاندارد جهانى قرار دارد و با  ــد است، اما هنوز زير اس رش
توجه به برگزارى شش دوره و بررسى نتايج حاصله، هنوز 

به نتايج مطلوب نرسيده است .
ــى بيشتر اين گونه  ــت كه با مطالعه و بررس بديهى اس
مطالعات توسط متخصصان حوزه هاى آموزشى و فرهنگى  
ــوت و ضعف نظام   ــايى نقاط ق ــف و شناس ــه منظور كش ب
آموزشى كشور عزيزمان و عملياتى كردن راهكارهاى ارائه 
ــعى داريم جايگاه دانش آموزان ايرانى را در ميان  ــده، س ش

كشورهاى جهان بهبود بخشيم.    
ــل را در  ــم تأثير پنج عام ــه قصد داري ــن مطالع در اي
ــى  ــورها در آزمون تيمز بررس ــت دانش آموزان كش موفقي
كنيم. اين پنج عامل عبارت اند از: افزايش يا كاهش هزينة 
ــى او؛ برگزارى  ــوز در عملكرد تحصيل ــرانة  هر دانش آم س

مرضيه يوسفى
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ــالت خانواده بر  ــطح تحصي ــات هماهنگ؛ تأثير س امتحان
ــان؛ نقش ميزان قدرت  ــرد دانش آموزان؛ تأثير معلم عملك
ــطوح  دولتى- ملى تا محلى،  ــه، از س تصميم گيرى مدرس
ــد كه قدمى هر چند كوچك  در عملكرد دانش آموزان. باش
ــور عزيزمان «ايران» در جهان برداشته  در اعتالى نام كش

باشيم. 

چرايى استفاده از نتايج آزمون تيمز 
ــن عملكرد  ــن ارتباط بي ــراى يافت ــن تحقيق ب در اي
ــده، به اسناد بين المللى  دانش آموزان و پنج متغير گفته ش
ــت  ــات تيمز) رجوع مى كنيم. دليل اين اس (نتايج مطالع
ــورى به اندازه اى متنوع  كه نظام آموزشى داخل هيچ كش
ــون را بر  ــى گوناگ ــت كه بتواند اثر نظام هاى آموزش نيس
عملكرد دانش آموزان ارزيابى كند. در اين ميان، فقط اسناد 
ــى  متعدد با  ــى، كه دربرگيرندة نظام هاى آموزش بين الملل
ــان دهند كدام نظام  ــترة متنوع  باشند، مى توانند نش گس

آموزشى عميقاً بر عملكرد دانش آموزان اثرگذار است . 
ــى از داده هاى 39 كشور براى آناليز تأثير  در اين بررس
ــى دانش آموزان،  ــرد تحصيل ــى بر عملك نظام هاى آموزش
ــال هاى 95-1994، نمونه هاى  ــم. در س ــتفاده نموده اي اس
نماينده (از دانش آموزان بيش از 40 كشور) مورد آزمون 
ــى،  ــركت كننده در اين بررس ــورهاى ش قرارگرفتند. كش
دانش آموزان سال هاى ميانى مدرسه، شامل بيشترين نسبت 
دانش آموزان 13ساله (پايه هاى 7 و 8 در اغلب كشورها) 
ــامل  را مورد آزمون قرار داده اند. اين مجموعه داده اى ش
ــت كه  اطالعاتى دربارة بيش از 250 هزار دانش آموز اس
ــون دانش آموز در 39  ــى از جمعيت 30 ميلي نمايندگان

كشور هستند.
ــد داريم به آن  ــن مطالعه قص ــن عاملى كه در اي اولي
ــم و ارتباط آن را با عملكرد دانش آموزان در آزمون  بپردازي

تيمز بررسى كنيم، عبارت است از: 

افزايش يا كاهش هزينة سرانة  هر دانش آموز در 
عملكرد تحصيلى او

ــة Hoover نشان  مطالعات Eric Hanushek از مؤسس
ــد، هيچ رابطة نظام مند و قوى بين منابع و عملكرد  مى ده
ــعه يافته و كشورهاى در   ــورهاى توس دانش آموزان در كش
 Eric حال توسعه و ساير كشورها وجود ندارد. بررسى هاى
ــاد  اقتص  Kiel ــة مؤسس در   Woessmann و  Gundlach

جهانى نيز حاكى از همين موضوع  است. 
همچنين، اطالعات و داده ها از محاسبات سوم بين المللى 

و مطالعات علمى نشان مى دهد كه افزايش يا كاهش هزينه 
ــورى  به كشور ديگر، به افزايش   براى هر دانش آموز از كش
ــرد. ارتباط بين هزينه  عملكرد تحصيلى كمك نخواهد ك
كردن براى هر دانش آموز و نمرات ميانگين تست تيمز در 
ــطه  برابر 0/16  ــى برابر 0/13 و در دورة متوس دورة ابتداي
است. همان طور كه در شكل 1 مى بينيد، افزايش هزينه ها 

در عملكرد دانش آموزان تأثير بسيار كمى دارد . 

شكل 1

ــاختارى و  ــا مواد س ــن مدارس ب ــال، تأمي ــا اين ح ب
ــوزان تأثير مثبت  ــر عملكرد دانش آم ــى صحيح ، ب آموزش
ــان مى دهد، دانش آموزان مدارسى كه  ــى ها نش دارد. بررس
ــتند، نسبت  ــى در مضيقه نيس از نظر كمبود مواد آموزش
ــى بودن (كمبود) مواد  ــى كه تا حدودى از ناكاف به مدارس
ــتند، در رياضى و علوم هفت  ــى در محدوديت هس آموزش
نمره بيشتر كسب كرده اند. همچنين، دانش آموزان مدارسى 
كه با كمبود شديد مواد آموزشى روبه رو هستند، 6 نمره در 
رياضيات و 12 نمره در علوم نسبت به نمرات ميانگين كم 

داشتند.  

عملكـرد  در  هماهنـگ  امتحانـات  برگـزارى 
دانش آموز

امتحانات هماهنگ  امكان  مقايسة عملكرد دانش آموزان  
ــان  ــا و مدارس گوناگون را فراهم مى كند و نش در كالس ه
ــتثنايى  ــف يك دانش آموز، اس ــد كه عملكرد ضعي مى ده
ــبت به كل كشور  ــت يا تمام كالس نس ــى اس درون كالس
ــد. به عبارت ديگر، امتحانات هماهنگ  ضعيف عمل مى كن
ــن مى كند كه دانش آموز ضعف دارد يا  اين موضوع را روش
روش تدريس معلم. همچنين، به والدين كمك مى كند تا 
عملكرد فرزندان، معلمان و مدرسه را ارزيابى كنند. مديران 
مدارس مى توانند عملكرد معلمان را ارزيابى كنند و دولت و 
هيئت اجرايى مى توانند عملكرد مدارس را با هم بسنجند. 
متأسفانه در كشور ما با وجود برگزارى امتحانات هماهنگ 
ــوم راهنمايى، هيچ وقت نتايج حاصله در استان  در پاية س
ــور به معلمان و مديران مدرسه بازخورد داده نشد تا  و كش
شايد انگيزه اى باشد براى رفع عقب افتادگى معلم، مدرسه 
ــترين  يا دانش آموز. همچنين هيچ گاه از معلمانى كه بيش
ــور داشتند تقدير نشد. بدين ترتيب،  بازدهى را در كل كش
ــورد، روز به روز از انگيزة معلمان  ــا توجه نكردن به اين م ب
ــه عملكرد  ــى معلمانى ك ــته و بر عقب ماندگ ــا كاس كوش
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دانش آموزانشان ضعيف بوده است افزوده شد. 
ــور مورد بررسى در اين تحقيق، 15 كشور،   از 39 كش
ــات هماهنگ برگزار مى كنند به اين صورت كه يك  امتحان
ساختار مديريتى و اجرايى، فراتر از سطح مدرسه، امتحانات 

را براى تمام دانش آموزان طرح و برگزار مى كند.  
ــى،  ــة متغيرها در اين بررس ــتن بقي ــا ثابت نگه داش ب
ــورهايى كه در آن ها امتحانات هماهنگ  دانش آموزان كش
ــود، نسبت به ديگر كشورها 16 نمره باالتر در  برگزار مى ش
درس رياضى و 11 نمره باالتر در درس علوم كسب كردند.

شكل 2

ــى كه امتحانات خارجى  به عالوه، دانش آموزان مدارس
ــان اثرگذار  ــدت بر برنامه ريزى تحصيلى ش هماهنگ به ش
ــت، در رياضيات 4 نمره بيشتر كسب كرده اند. هر چند  اس
به نظر مى آيد اين عامل هيچ تأثيرى در علوم نداشته است. 
ــت كه آزمون هاى علمى ممكن است  اين امر بيانگر آن اس

پايين تر از حد استاندارد باشند.

تأثير سـطح تحصيـالت خانـواده بـر عملكرد 
دانش آموزان

ــتانى  دانش آموزانى كه والدين آن ها تحصيالت دبيرس
ــه اى موفق تر از  ــل مالحظ ــد، به طور قاب ــر) دارن ــا باالت (ي
دانش آموزانى هستند كه والدين آن ها  فقط مدرسة ابتدايى 
را تمام كرده اند. بايد خاطرنشان كرد كه طبق  بررسى هاى 
Eric Gundlach و Woessmann، داشتن تعداد كتاب هاى 
ــينة اجتماعى و تحصيلى  ــتر خانواده در خانه، و پيش بيش
خانواده، تأثيرگذارتر از ميزان تحصيالت والدين بوده است. 
ــوزان، با افزودن تعداد كتاب ها از كمتر از  عملكرد دانش آم
ــش از 200 كتاب، به طور ثابت  ــاب در منزل به  بي 10 كت
ــش از 200 كتاب در  ــت. دانش آموزانى كه بي افزايش ياف
ــه با آن هايى كه كمتر از 10 تا  ــتند، در مقايس منزل داش
ــتند، 54 نمره بيشتر در رياضى و 57 در علوم داشتند  داش
(با ميانگين بين المللى 500 و تحريف استاندارد بين المللى 
ــاهده مى شود كه اين متغير تأثير بسيار زيادى  100).  مش

بر عملكرد دانش آموزان داشته است. 

تأثير معلمان بر عملكرد دانش آموزان
ــترين تأثير را بر موفقيت  ــان بعد از خانواده بيش معلم
دانش آموز دارند. بنابراين، دادن انگيزه به معلمان بر فرايند 

موفقيت دانش آموز بسيار تأثيرگذار است. 

بررسى ها نشان مى دهد، دانش آموزانى كه  معلمان آن ها 
به عنوان بخشى از يك اجتماع (گروهى) عمل مى كنند، در 
ــه با دانش آموزانى كه معلمان آن ها به صورت فردى  مقايس
عمل مى كنند، موفقيت بيشترى كسب مى كنند. علت اين 
است كه وقتى معلمان به صورت دسته جمعى عمل مى كنند، 
ــا هدف اصالح  ــروه مدون قدرتمند، ب ــور بالقوه يك گ به ط
روش هاى تدريس، اصالح روش هاى ارزشيابى دانش آموزان، 
ــتمزد (با توجه به نظام  ارتقا و بهبود انگيزه ها و افزايش دس

رتبه بندى  و كاهش حجم كارى شان) تشكيل مى دهند. 
ــان  ــى هاى Eric Gundlach و Woessmann نش بررس
ــئوليت خريد امكانات را براى  داد، وقتى معلمان خود مس
ــتر در  ــتند، دانش آموزان 14 نمره بيش ــوزان داش دانش آم
ــان  ــى ها نش ــب كردند . همچنين، اين بررس رياضيات كس
مى دهد كه با ثابت نگه داشتن متغير سن، معلمان باتجربه تر 
تأثير بيشترى بر موفقيت دانش آموزان خواهند داشت. اما  
اگر معلمانى با ميزان تجربة يكسان داشته باشيم، معلمان 
ــته اند.  ــن تر در عملكرد دانش آموزان تأثير منفى داش مس
ــت معلمان سالخورده نسل جوان و جديد را  زيرا ممكن اس
به خوبى  معلمان جوان تر نشناسند و انگيزه هايشان نيز رو 

به افول باشد .
ــان مى دهد معلمانى كه  ــى ها نش همچنين، اين بررس
ــطه را تمام كرده اند، باعث اضافه شدن 16  ــة متوس مدرس
نمره به نمرات رياضى دانش آموز و 24 نمره به نمرات درس 
علوم شدند (در مقايسه با معلمانى كه دورة متوسطه را تمام 
نكرده بودند). دارا بودن مدرك ليسانس 11 نمره به نمرات 
رياضى دانش آموز و 12 نمره به علوم و مدرك فوق ليسانس 
ــا دكترا هم 26 نمره در رياضى و 32 نمره به علوم اضافه  ي

كرد.
ــى و تحصيلى نيز يكى از  ــوذ معلمان بر برنامة درس نف
ــت كه بر عملكرد دانش آموزان تأثيرگذار است.  عواملى اس
در مدارسى كه هر معلم به صورت شخصى نفوذ بيشترى بر 
برنامة درسى اجرا شده دارد، دانش آموزان در رياضيات 12 

نمره بيشتر به دست آوردند.
اما بالعكس، در مدارسى كه صنف معلمان تأثير زيادى 
بر برنامة درسى و تحصيلى دارند، دانش آموزان 32 نمره در 

رياضى و 18 نمره در علوم كم دارند . 

نقش  ميـزان  قدرت تصميم گيرى  مدرسـه  از 
سـطح  دولتى- ملـى  تا   محلـى،  در عملكرد 

دانش آموزان
ــى كه مسئوالن مدرسه  ــى، در مدارس طبق اين بررس
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ــئوليت ابتدايى داشتند،  ــه مس براى تعيين بودجة مدرس
ــى و 3 نمره در علوم  ــوزان 6 نمره كمتر در رياض دانش آم
ــت). و  دريافت كردند (نتيجة علوم، از نظر آمارى ناچيز اس
برعكس،  در مدارسى كه مسئوالن آن خودشان مسئوليت  
ــرد دانش آموزان با  ــته اند، عملك ــان را داش خريد امكاناتش
موفقيت بيشترى همراه بوده است. همچنين، در مدارسى 
كه مسئوالن  مدرسه حقوق هاى معلمانشان را خود  تعيين 
مى كنند، دانش آموزان11 نمره بيشتر در رياضى و  15 نمره 
ــت آوردند. بنابراين به نظر مى رسد،  ــتر در علوم به دس بيش
تصميم گيرى دربارة بعضى از مسائل مثل استخدام معلم و  
ــاداش معلم، به مدارس اين مجوز را مى دهد كه كاركنان  پ

مفيد و مؤثرترى را حفظ كنند .
در يونان، تقريباً تمام تصميمات و عمدتاً تمام تخصيص 
ــرمايه در سطح ملى اتفاق مى افتد. در آلمان، مسئوليت  س
ــى عمدتاً بر عهدة  ــزى و خريد و تهية منابع درس برنامه ري
ــئوالن ايالتى است. در  ــطح (ميانى) دولت، از جمله مس س
آمريكا، اغلب تصميمات تحصيلى و اساساً تمام تخصيصات 

بودجه اى در سطح محلى اتفاق مى افتد. 
مسئوالن محلى نسبت به والدين مسئول و پاسخگوتر 
ــود اطالعات  ــاى جوامع خاص خ ــتند و دربارة نيازه هس
ــى ارتباطات  ــئوالن محل ــد. هم زمان، مس ــترى دارن بيش
ــه دارند. اما از طرف ديگر هم  نزديك ترى با كاركنان مدرس
ممكن است مسئوالن محلى و كاركنان مدرسه در تعيين 

ميزان و استفاده از سرمايه ها با هم تبانى كنند. 
ــاذ تصميمات  ــى به اتخ ــطح مل ــرى در س تصميم گي
ــاس   ــاص و تعيين منابع براس ــارة اختص ــمندانه درب هوش
ــود. بنابراين، قدرت  نيازهاى متفاوت مدارس منجر نمى ش
ــت و مديريت  ــطح ميانى، براى هداي ــرى در س تصميم گي

مدارس مناسب تر است.
ــى)، دانش آموزان كشورهايى كه  در اين مطالعه (بررس
ــترى در زمينة تصميم گيرى  ــا مدارس  قدرت بيش در آنج
ــمگيرى در  ــان دارند، به طور چش ــارة مديريت كاركن درب
ــد (هرچند  ــب كردن ــات نمرة باالترى كس ــوم و رياضي عل
ــت).  تأثير در رياضيات از نظر آمارى ناچيز و بى اهميت اس
ــهم بيشترى از  ــورهايى كه در آنجا س دانش آموزان در كش
تصميمات در سطح ملى اتخاذ مى شود، در علوم و رياضى 
نمرات پايين ترى كسب كردند (هرچند تأثير در رياضيات 

از نظر آمارى ناچيز است).

نتيجه گيرى
ــن عملكرد  ــن ارتباط بي ــق، براى يافت ــن تحقي در اي

ــرانة   دانش آموزان و پنج متغير افزايش يا كاهش هزينة س
ــطح  هر دانش آموز، برگزارى امتحانات هماهنگ، تأثير س
تحصيالت خانواده بر عملكرد دانش آموزان، تأثير معلمان، و 
نقش ميزان قدرت تصميم گيرى مدرسه از سطوح  دولتى- 
ملى تا محلى، در عملكرد دانش آموزان، نتايج آزمون تيمز 

را مطالعه كرديم و چنين نتيجه گرفتيم:
افزايش يا كاهش هزينة سرانة هر دانش آموز، از كشورى  
به كشور ديگر، به افزايش عملكرد تحصيلى كمك نخواهد 
ــت كه تجهيز مدارس  ــرد، اگرچه ذكر اين نكته الزم اس ك
ــى در عملكرد دانش آموزان تأثيرگذار  با مواد كمك آموزش

است .
برگزارى امتحانات هماهنگ در عملكرد موفقيت آميز 
ــزايى داشته است. با اين شرط كه از  دانش آموزان تأثير بس

نتايج حاصله، بهره بردارى الزم صورت گرفته باشد . 
ــزايى در  ــالت والدين نقش بس ــه ميزان تحصي اگرچ
ــتن تعداد  ــت، اما داش ــته اس ــت دانش آموزان داش موفقي
ــتر در خانه و پيشينة اجتماعى و تحصيلى  كتاب هاى بيش
خانواده، تأثيرگذارتر از ميزان تحصيالت والدين بوده است . 
ــدارس مثل خريد  ــتقالل داخلى م ــر مى آيد اس به نظ
ــنل و... تأثير مثبتى بر  ــاز، مديريت پرس ــات مورد ني امكان
ــى برنامة  ــت. اما طراح ــته اس ــرد دانش آموزان داش عملك
تحصيلى، تأييد ليست كتاب و متون درسى و تعيين بودجه 
توسط مدارس بر عملكرد دانش آموزان، تأثير منفى داشته 

است .
ــى، ميزان تحصيالت و  ــن، كار گروه ميزان تجربه، س
نفوذ معلمان بر برنامة درسى و تحصيلى، همگى بر عملكرد 

دانش آموزان به شكل معنادارى مؤثر بوده است.
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