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Abstract
The purpose of this reaserch is to compare Iran and
Korea in matemathics achievement based on
contributing factors at two levels: students
(Gender, Social-Economic Statue, Self-efficacy,
Attitude, Utility, Time and opportunity) and
teachers (Experiance, Education, Time and
opportunity and teaching). The research is
fundamental in terms of its purpose and based on
correlation analysis. The statistical population of
the present study consists of students who are
enrolled in the eighth grade in the academic year
of 2010-2011 and have participated in the TIMSS
2011 (1153363 Iranian students and 672415
Korean students). Of these, 6029 students from
238 schools in Iran and 5166 students from 150
schools in Korea were surveyed as part of the
sample. In this research, we used a multilevel
method approach (two level) with HLM software
to run models of one way Anova with random
effects model, one way Ancova with random
effects, means as outcomes regression model,
random coefficient regression model. The results
provided empirical evidence that factors related to
mathematics achievement are different in Iran
and Korea. In Iran, the variance of student level
and teacher level was not significantly different,
but in Korea the highest variance of mathematical
performance was explained by student level
factors. Attending to these differences is crucial,
and each country should plan and make policies to
improve its performance with the model that best
suits its situation.
Keywords: Level1 or Students Variables, Level 2
or Teachers Variables, Hierarchical Linear
Modeling, TIMSS 2011, Iran and Korea
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مقدمه
مطالعات تطبیقی در حوزهی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،شرایط و زمینههای مناسبی را برای ارائهی اطالعات
و یافتههای معتبر در سطح ملی و بینالمللی در مورد عملکرد آموزشی کشورهای مختلف فراهم میسازد .نظام
آموزشی کشورها می توانند از این طریق جایگاه و عملکرد خود را در ابعاد مختلف آموزشی با یکدیگر مقایسه
کرده و با شناخت نقاط ضعف و قوت ،راهکارهای علمی و عملی کیفیتبخشی به فرآیند یاددهی -یادگیری را
به اجرا درآورند .یکی از مهمترین و گستردهترین مطالعات انجام شده توسط انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی ( ،)IEA1مطالعهی بینالمللی روند پیشرفت ریاضیات و علوم ( )TIMSS2است که تاکنون کشورهای
زیادی در آن شرکت کردهاند .در مطالعهی تیمز ( ،)2011عالوه بر بررسی میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
در درس ریاضیات و علوم ،عوامل مؤثر بر آن نیز از قبیل :پیشینهی فرهنگی ،نظامهای آموزشی ،برنامههای
درسی و ویژگیهای فردی دانشآموزان (با استفاده از سه پرسشنامه دانشآموز ،معلم و مدیر) ،مورد بررسی قرار
میگیرد (مولیس و همکاران.)2000 ،
از آنجا که ریاضیات اغلب با قدرت اقتصادی هر کشور ارتباط دارد (بیکر و لتندر ،)2005 ،بررسی عواملی
که رابطهی معنادار با عملکرد ریاضیات دارند و مقایسهی این عوامل در کشورهای مختلف ،از اهمیت زیادی
برخوردار است .عملکرد ریاضی دانشآموزان کرهای در تیمز ( ،)2011در میان کشورهای شرکتکننده رتبهی
اول بوده است .برهمیناساس ،هدف مطالعهی حاضر مقایسهی عوامل مؤثر بر عملکرد ریاضی دانشآموزان
ایرانی با کرهای در تیمز  2011است .در این مطالعه ،براساس مدل کریمرز ( )1994که یکی از مؤثرترین
ساختارهای نظری در زمینهی مدارس اثربخش است ،ماهیت چندسطحی دارد و بیانگر وجود سطوح مختلف در
آموزش یعنی سطح دانشآموز ،کالس ،مدرسه و سطح بافت است (کراکیدس ،)2003 ،یك مدل دوسطحی از
عوامل سطح دانشآموز و معلم مورد بررسی قرار گرفت .متغیرهای مدل در سطح دانشآموز شامل جنسیت،
وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،مقدار تکلیف ،مدت زمان انجام آن و انگیزش دانشآموزان (متغیرهای خودپنداره،
انگیزه و سودمندی) ،و در سطح معلم شامل ویژگیهای معلم (تحصیالت و سابقهی تدریس) ،مقدار گمارش
تکلیف ،مدت زمانی که برای انجام آن داده میشود و تدریس معلم است.
یکی از متغیرهای سطح دانشآموز ،جنسیت است .مطالعهی تفاوتهای جنسیتی در آموزش ،بهویژه در
حیطهی ریاضی ،همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است .بهرغم یافتههای پژوهشی اخیر که نشان از کاهش
تفاوت در عملکرد ریاضی دختران و پسران و گرایش بیشتر دختران به ریاضی دارد ،بسیاری از یافتههای
پژوهشی نشان دادهاند که تفاوتهای دو جنس در ریاضی و در دوران دبیرستان معنادار است .بهبیان دیگر،
پسران در ریاضی دارای عملکرد بهتری نسبت به دختران هستند (فنما 1980 ،3و 1974؛ مس ،ویگفیلد و اکلز،4
2

3

)1. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA
)2. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS
3. Fennema, E.
4. Mass, C. J. M., Wigfield, A., & Eccles, J. S.
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1990؛ بهنقل از حجازی و نقش .)1387 ،بلرو گفنی ( ،)1996در تحلیلشان نشان دادند که در بین کشورهای
مختلف عملکرد ریاضی پسران بهتر از دختران است .انگلهارد ( )1990نیز نشان داد که در میان دانشآموزان
 13ساله ،پسران دارای عملکرد بهتری نسبت به دختران هستند و با پیچیده شدن سطح محتوای ریاضیات ،این
تفاوت بیشتر میشود.
زو و آلتنو ( ،)2019در پژوهش خود با عنوان «پیشبینی معلمان از مشکالت ریاضی دانشآموزان چینی
پایهی پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم» ،نشان دادند که در مقایسه با مشکالت واقعی دانشآموزان ،مشکالت پیش
بینیشده توسط معلمان با احتمال بیشتری مربوط به جنسیت دانشآموزان بوده و در نمرات باالتر ،مشکلی که
توسط معلمان پیشبینی شده بود ،از مرتبهی باالتری نسبت به مشکالت دانشآموزان برخوردار بود (زو و آلتنو،
 .)2019دیژانگ و چانسیاچی ( ،)2019در پژوهشی با عنوان «استدالل و اثبات در کتابهای درسی ریاضی
کالس هشتم در چین» ،نشان دادند در درس هندسه که فرصتهای استدالل و اثبات بسیار بیشتری نسبت به
جبر و آمار دارد ،عملکرد پسرها بهتر از دخترها بوده است.
بیلیسکی و داویسون ( ،)2001دریافتند که دخترها در مقطع ابتدایی و پسرها در مقطع دبیرستان ،عملکرد
بهتری (هرچند تفاوت کم است) دارند و در مقطع راهنمایی تفاوتی بین دو جنس دیده نشده است .برعکس،
فنما ( )2000مشاهده کرد که تفاوت جنسی در عملکرد ریاضی در مقطع راهنمایی در حال افزایش است و در
سطح باالتر ،شدیدتر میشود .بهطور کلی ،یافتههای تحقیق در این حوزه حاکی از آن است که پسرها تمایل
دارند عملکرد بهتری نسبت به دخترها در تکالیف ریاضی از قبیل نمایش فضایی ،اندازهگیری ،تناسب ،مسائل
ساده و خواندن نمودار داشته باشند (بیتون و همکاران .)1996 ،بهطور مشابه ،در آزمون استعداد تحصیلی1
( )SATو طبقهبندی موضوعات ریاضی در شش سطح از نظر پیچیدگی شناختی ،هریس و کارلتون ()1993
گزارش کردند که دخترها عملکرد بهتری در سه سطح پایین نسبت به پسرها داشتند ،ولی عملکرد پسرها در
دو سطح باالتر بهتر از دخترها بوده است .وقتی موضوعات ریاضی در آزمون استعداد تحصیلی ( )SATبه دو
دسته کاربردی یا مرتبط با دنیای واقعی 2و موضوعات چکیده یا کتاب متن 3تقسیم شدند ،محققان دریافتند که
دخترها در موضوعات خالصه و کتاب متن نمرات باالتری نسبت به پسرها داشتند؛ در حالی که نمرات پسرها
در موضوعات کاربردی باالتر بود .بههر حال ،در تفاوت عملکرد ریاضی دو جنس ،سن یك تعدیلکنندهی اصلی
است .دختران در مقطع ابتدایی ( )d=-0/06و راهنمایی ( )d=-0/07بهتر از پسران عمل کردهاند ،ولی پسران
در مقطع دبیرستان ( )d=0/29و دانشگاه ( )d=0/41بهتر از دختران هستند (لیو.)2010 ،
وضعیت اجتماعی -اقتصادی خانواده نیز یك ویژگی پیشینهای مهم در پیشبینی وضعیت تحصیلی
دانشآموزان است (وان دن بروک ،اپدن آکر و وندام2003 ،4؛ بهنقل از پهلوان صادق .)1384 ،وضعیت
3

2

4

1. Scholastic Aptitude Test
2. applied or real world
3. abstract or text-book
4. Van den Broeck, A., Opdenakker, M. C., & Van Damme, J.
1

2

3
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اجتماعی -اقتصادی دانشآموزان اغلب بهوسیلهی ترکیب تحصیالت والدین ،وضعیت شغلی و سطح درآمد
آنها تعریف میشود (جینز .)2002 ،تحقیقات زیادی تأثیر وضعیت اجتماعی -اقتصادی دانشآموزان را بر
عملکرد آنها نشان دادهاند (از قبیل :جینز2002 ،؛ هوچسچایلد .)2003 ،برایناساس ،احتمال ترک تحصیل
دانشآموزانی که وضعیت اجتماعی -اقتصادی پایینی دارند ،بیشتر از دیگران است (هوچسچایلد .)2003 ،اعتقاد
براین است که وضعیت اجتماعی -اقتصادی پایین تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد؛ زیرا
دسترسی به منابع مهم را کاهش داده و ایجادکنندهی استرس در خانه است (جینز .)2002 ،مشکالت اقتصادی
که نتیجهی وضعیت اجتماعی -اقتصادی پایین است ،منجر به اختالف ،تضاد و یا افزایش افسردگی میان
والدین میشود .نتایج بهدست آمده از تحقیق اکانر -پترسو ،شیرینگ ،هایس و سرانو )2003( 1روی دانشآموزان
دختر و پسر سه کشور بلژیك ،هلند و اسلواکی در مورد قدرت پیشبینی پیشرفت ریاضی براساس متغیر وضعیت
اجتماعی-اقتصادی خانواده ،نشان داد که تبیین عملکرد براساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی به تفکیك
جنسیت در این سه کشور بهصورت زیر است:
در بلژیك :دختران  5/8درصد ،پسران  7/5درصد؛ هلند :دختران  3/4درصد ،پسران  2/2درصد؛ اسلواکی:
دختران  9/4درصد ،پسران  7/9درصد (بهنقل از پهلوان صادق .)1384 ،نتایج پژوهش مولیس و همکاران2
( ،)2008روی دادههای تیمز ( )2007نشان داد که رابطه مثبتی بین شاخصهای وضعیت اجتماعی-اقتصادی
و عملکرد ریاضیات دانشآموزان در اغلب کشورها وجود دارد (بهنقل از لیو.)2010 ،
خودپنداره یك فرد به ادراک یا باور او از تواناییهایش در ارتباط با انجام یك عملکرد مطلوب ،یا داشتن
اعتمادبهنفس در یادگیری یك درس اشاره میکند (ریس1984 ،3؛ بهنقل از ویلکینز .)2004 ،به گفته فرانکن
( ،)1994تعداد زیادی پژوهش وجود دارد که نشان میدهد خودپنداره احتماالً پایه و اساسی برای تمام رفتارهای
انگیزشی است .بسیاری از مطالعات نیز ،بین پیشرفت در مدرسه و خودپنداره تحصیلی رابطهی مثبت یافتهاند
(جانجتویك و مالینیك2003 ،؛ چو و کالسن .)2008 ،بهنظر میرسد خوب بودن در مدرسه ،احتماالً خودپنداره
مثبت دانشآموز را توسعه میدهد .در واقع ،آنهایی که خودپنداره مثبت را رشد دادهاند ،دربارهی خود و توانایی
هایشان احساس بهتری دارند و در تکالیف آموزشگاهی بهتر عمل میکنند .بسیاری از مطالعات تجربی این
مفروضات را بررسی کرده و حلقهی بازخورد مفروض میان خود -ارزیابی یا باورهای خودکارآمدی ،عالقهی
درونی و پیشرفت را مورد آزمون قرار دادهاند (شن .)2006 ،نتایج پژوهش چو و کالسن ( )2008در رابطه با
خودپنداره و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ،نشان میدهد که خودپنداره دانشآموزان در کشورهای ثروتمند،
برابر طلب ،دموکراتیك و دارای قوانین منعطف جنسیتی با پیشرفت تحصیلی رابطهی قوی دارد.
دیویس و کار ( ،)2019زو و آلتنو ( ،)2019انسانگ ،ایسنسمیت ،اکاما و چوا ( ،)2019نشان دادند که تأثیر
خودکارآمدی تحصیلی و آرمانهای آموزشی بر عملکرد تحصیلی در کشورهای دارای منابع محدود کمتر بررسی
1. Oconnor-petruso, S. H., Shiering, M., Hayes, B., & Serrano, B.
2. Mullis, I. V. S., & et al
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شده و نتایج حاکی از افزایش تأثیر غیرمستقیم خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی است .همچنین اثرات
خودکارآمدی بر موفقیت تحصیلی برای پسران بیشتر از دختران بوده است.
نگرش ،یك مفهوم ذهنی است که احساسات مطبوع یا نامطبوع را نسبت به یك موضوع توصیف میکند
(کاباال1988 ،1؛ بهنقل از پاپاناستازیو .)2000 ،در واقع ،نگرشها تعیینکنندهی رفتارها هستند .این فرض به
طور ضمنی داللت بر این دارد که با تغییر دادن نگرش افراد ،میتوان رفتار آنها را تغییر داد .ما نگرشهای
مطلوب یا نامطلوبی نسبت به مردم ،سیاست ،موضوعات درسی و ...داریم .نگرش دانشآموزان نیز نسبت به
موضوعات درسی ،یك عامل تعیینکننده در یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان در آن درس است .بهطور کلی
یافتهها نشان میدهند ،دانشآموزان نسبت به ریاضیات دارای نگرش مثبت هستند (مارتین و پریوچوف.)2008 ،
مطالعات زیادی نیز براساس دادههای تیمز انجام گرفته و رابطهی نگرش با پیشرفت تحصیلی را مشخص
ساخته که از این میان ،بیشتر مطالعات در حوزهی نگرش نسبت به درس ریاضیات بوده است (دنیل1995 ،؛
پاپاناستازیو2000 ،؛ کیامنش2003 ،؛ دامه ،اپدناکر و بروک.)2003 ،
تکلیف ،یك بخش ضروری آموزش است .بنابراین ،معلمان و دانشآموزان باید به اثربخشی آن برای بهبود
یادگیری آگاه باشند .کوپر ( ،)1989تکلیف را وظایفی تعریف میکند که معلمان برای دانشآموزان در زمان
خارج از مدرسه طراحی میکنند .تکلیف نهتنها به دانشآموز در یادگیری مطالب کالس کمك میکند ،بلکه
زمانی را که دانشآموز صرف یادگیری موضوعات میکند ،افزایش میدهد .برای انجام تکلیف اهداف متعددی
وجود دارد ،از جمله -1 :تکلیف ابزاری برای ارزیابی تکوینی 2است که به معلمان اجازه میدهد آموزش خود را
اصالح کنند؛  -2تکلیف باعث بهبود یادگیری دانشآموزان میشود و  -3تکلیف ،نوعی ارزیابی پایانی 3است
که نقش مهمی در ارتقای پایههای تحصیلی دانشآموزان دارد .پژوهشهای زیادی ،ارتباط تکلیف و پیشرفت
را نشان دادهاند (از جمله :کوپر1989 ،؛ کوپر ،لیندسای و نایو گریتاس1998 ،؛ کوپر و والنتاین2001 ،؛ کیت و
کول1992 ،؛ کیت و همکاران .)1993 ،در این پژوهش دو بُعد تکلیف ،یعنی مقدار و مدت زمان انجام آن مورد
بررسی قرار گرفته است.
با افزایش توجه به تحلیلهای چندسطحی و همچنین جهتگیری نظری تحقیقات در حوزهی اثربخشی
آموزشی ،توجه به معلم بهعنوان عامل بسیار مؤثر بر عملکرد دانشآموزان مورد تأکید بیشتر محققان قرار گرفت.
بهطور نظری ،انتظار داریم عملکرد دانشآموزان با فعالیتهای یادگیری آنها در کالس و سطح آموزش رابطه
داشته باشد .بهطور کلی مدارس بین  5تا 30درصد از واریانس عملکرد دانشآموزان را در پژوهشهای مختلف

1. Kobala, M. P.
2. formative assessment
3. summative assessment
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تبیین کردهاند (بوسکر و ویتزیر1996 ،1؛ بریك و رادنبوش1992 ،2؛ کلمن و همکاران1966 ،3؛ کریمرز1994 ،4؛
راو و هیل1998 ،5؛ لویتن ،1994 ،6ماداس ،کالفان ،راکو و کینگ1979 ،7؛ اسچیرینز و بوسکر1997 ،8؛
استرینگفیلد و تدلی1989 ،9؛ تونسند2007 ،10؛ بهنقل از وی .)2012 ،در بین متغیرهای مربوط به مدرسه ،با
کنترل سایر متغیرهای زمینهای ،متغیرهای معلم/کالس بیشترین اثر را بر یادگیری دانشآموزان داشتهاند .نای،
کنستنتاپلس و هدجیز ( )2004با مرور هفت مطالعه ،نسبت واریانس عملکرد دانشآموزان را که حاصل متغیرهای
سطح معلم است ،بین  7تا  21درصد برآورد کرده است .در مطالعات چندسطحی ،متغیرهای سطح معلم تقریباً
دوبرابر بیشتر از متغیرهای سطح مدرسه ،عملکرد دانشآموزان را تبیین کرده است .بعد از متغیرهای سطح
دانشآموز ،متغیرهای سطح معلم بیشترین مقدار از واریانس عملکرد را تبیین میکنند .همچنین اثر معلمان
ممکن است در بین پایهها و نیز در بین معلمان یك پایه که موضوعات مختلفی تدریس میکنند ،متفاوت باشد.
بنابراین ،اثرات مدرسه میتواند مجموع اثرات معلمان در کالسهای مختلف باشد (هانوشك ،کین و ریوکین،11
1998؛ میر2001 ،12؛ وبستر ،مندرو ،ارساک و ویراسینگ1996 ،13؛ بهنقل از وی.)2012 ،
مطالعات زیادی به بررسی ویژگیهای زمینهای معلم و تأثیر آن بر عملکرد دانشآموزان پرداختهاند .از جمله
این ویژگیها ،تحصیالت و سابقهی تدریس معلم است .با وجود تحقیقات فراوان در این مورد ،نتایج همسویی
راجع به تأثیر مثبت آنها بر عملکرد وجود ندارد .مثالً هانوشك ( ،)1986به این نتیجه رسید که تنها نسبت
کوچکی از مطالعات که به بررسی تأثیر ویژگیهای زمینهای معلم پرداختهاند ،به رابطه مثبت آن با عملکرد
تحصیلی اشاره کردهاند .از سوی دیگر گرین والد ،هدجز و الیین ( ،)1996دریافتند که متغیرهای زمینهای معلم
از قبیل توانایی ،تحصیالت و سابقه ،رابطهی قوی با عملکرد دانشآموزان دارد .در پژوهشی با بررسی 21
مطالعه و کنترل عملکرد قبلی و وضعیت اجتماعی -اقتصادی دانشآموزان ،مشخص شد که یادگیری
دانشآموزان با ویژگیهای معلمان ارتباط دارد (واینه و یانگز)2003 ،؛ اما یافتههای مربوط به تحصیالت معلم
ناهماهنگ 14هستند .در برخی از این مطالعات ،اثرات مثبت تحصیالت باال (بتز ،زایو و رایس2003 ،15؛ فرگوسن
1. Bosker, R. J., & Witziers, B.
2. Bryk, S., & Hermanson, K. L
3. Coleman, J. S., & et al.
4. Creemers, B. P. M.
5. Rowe, K. J., & Hill, P. W.
6. Luyten, H.
7. Madaus, G. F., Kellaghan, T., Rakow, E. A., & King, D. J.
8. Scheerens, J., & Bosker, R. J.
9. Stringfield, S., & Teddlie, C.
10. Townsend, T.
11. Hanushek, A., Kain, F., & Rivkin, G.
12. Meyer, R. H.
13. Webster, W. J., Mendro, R. L., Orsak, T. H., & Weerasinghe, D.
14. conclusive
15. Betts, J., Zau, A., & Rice, L.
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و لد1996 ،1؛ گولدهابر و برور2000 ،2؛ راوان ،چینگ و میلر)1997 ،3؛ و در برخی دیگر اثرات منفی آن (اهرنبرگ
و برور1994 ،4؛ کیسلینگ )1984 ،5بر عملکرد ریاضیات نشان داده شده است (بهنقل از زوزوسکی.)2008 ،
مطالعات زیادی نیز به رابطهی مثبت بین سابقهی معلم و عملکرد دانشآموزان اشاره کردهاند (رایس2003 ،؛
ال خطی نیست (مارنان و فیلیپس.)1981 ،
پرواسنیك و یانگ)2003 ،؛ اما این رابطه همیشه معنادار و یا کام ً
کیتگارد و هال )1974( 6و مارنان و فیلیپس )1981( 7هم به این نکته اشاره کردهاند که رابطهی سابقهی
تدریس معلمان و عملکرد دانشآموزان همیشه معنادار نیست (بهنقل از زوزوسکی .)2008 ،گرچه شواهد حاکی
از آن است که معلمان کمتجربه اثربخشی کمتری نسبت به معلمان با سابقهی باال دارند؛ اما مزیتهای میزان
تجربه بعد از مدتی کاهش پیدا میکند .رابطهی بین سابقهی تدریس و عملکرد دانشآموزان هم متفاوت است،
چرا که این متغیر از شرایط و یا انگیزه معلمان برای کارکردن تأثیر میپذیرد.
نتایج پژوهشها حاکی از آن است که متغیرهایی مثل تحصیالت و سابقهی معلمان ،اثر کوچکی بر عملکرد
دانشآموزان دارد (هانوشك .)1986 ،علت میتواند این باشد که ویژگیهای یادشده ،تعیینکنندهی اصلی حقوق
معلمان است (هانوشك و ریوکین .)2006 ،بهطور کلی تحصیالت و سابقهی معلمان ،اغلب اثر معناداری بر
عملکرد دانشآموزان ندارند (هانوشك1986 ،؛ هانوشك و ریوکین.)2006 ،
از آنجا که دادههای آموزشی ساختار آشیانهای دارند (دانشآموزان درون کالسها/مدارس و کالس
ها/مدارس در درون کشورها) ،رابطهی تکلیف با پیشرفت نیز میتواند در سطوح مختلف مطرح شده و اثرات
آن در سطوح مختلف متفاوت باشد (ترایتوین و کولر .)2003 ،برای مثال ،مدت زمان انجام تکلیف میتواند در
سطح کالس یا مدرسه (با جمعکردن مدت انجام تکلیف در سطح کالس یا مدرسه) ،با پیشرفت تحصیلی رابطه
داشته باشد .این بهمعنای آن است که میزان تکلیف طراحیشده در این کالس یا مدرسه ،بهنحوی است که
دانشآموزان آن بیشتر از سایر کالسها پیشرفت میکنند (دیجانگ ،وسترهاف و کریمرز2000 ،؛ تراتوین،
کولر ،شمیتز و بانمرت .)2002 ،در سطح دانشآموز ،معناداری رابطهی میزان تکلیف هر دانشآموز با پیشرفت
تحصیلی ،به عواملی از قبیل دانش قبلی هر دانشآموز یا عادتهای مطالعهی او بستگی دارد (تراتوین و لوتك،
 .)2007بنابراین ،اثر تکلیف در دانشآموزان یك کالس ممکن است متفاوت باشد .ازاینرو ،تکلیف نمونهای از
مسائل موردتوجه در تحلیلهای چندسطحی است (کرفتو دلیو1998 ،؛ رادنبوش و بریك )2002 ،و محققان
باید به تفاوت بین اثرات سطوح مدرسه یا کالس و سطح دانشآموز در بررسی رابطهی تکلیف و پیشرفت توجه
کنند.
1. Ferguson, R. F., & Ladd, H. F.
2. Goldhaber, D. D., & Brewer, D. J
3. Rowan, B., Chiang, F. S., & Miller, R. J.
4. Ehrenberg, R. G., & Brewer, D. J.
5. Kiesling, H. J.
6. Klitgaard, R. E., & Hall, G. R.
7. Murnane, R. J., & Phillips, B. R.
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کیفیت تدریس معلم نیز ،یکی از عوامل مهم در فرایند آموزش و عملکرد آموزشی دانشآموزان است
(هانشك و ریوکین .)2006 ،پژوهشهای زیادی به بررسی اثر آموزش معلمان ،1رویکردهای تربیتی ،2تجربهی
معلم 3و آموزش حرفهای معلمان 4پرداختهاند .کیفیت معلم توسط محققان زیادی (متزلر و واسمن2010 ،5؛
هدجز ،الین و گرینوالد1994 ،6؛ هانشك ،کین و ریوکین2005 ،7؛ کالتفلتر ،لد و ویگدر 2006 ،8و  ،)2007مورد
بررسی قرار گرفته است .نتیجهی کلی این مطالعات ناهمسو بوده و توافق کمی در مورد اثر ویژگیهای معلم
بر عملکرد دانشآموزان وجود دارد (بهنقل از خاونسون و تیمنوا.)2012 ،
مطالعات زیادی نشان داده است که یادگیری دانشآموزان از ویژگیهای مختلف معلمان و تدریس آنها
تأثیر میپذیرد (گارینو ،هامیلتون ،لوکوود و راتبان2006 ،؛ رووان ،کورنتی و میلر2002 ،؛ واینه و یانگز2003 ،؛
اکسیو و میسلز .)2004 ،مكکفری ،الکوود ،کورتز و هامیلتون ( ،)2003در پژوهش خود به اثرات متفاوتی که
معلمان بر عملکرد دانشآموزان دارند ،اشاره کردهاند .گرچه توافق کلی در مورد تأثیر معلم بر عملکرد
دانشآموزان وجود دارد ،ولی در مورد جنبههای مؤثر آن توافق وجود ندارد .برخی محققان بر ویژگیهای زمینه
ای معلمان از قبیل تحصیالت ،هوش و تجربه تأکید دارند (دارلینگ -هاموند ،بری و تورسون2001 ،؛ رووان،
کورنتی و میلر2002 ،؛ واینه و یانگز .)2003 ،بهرغم عالقهی زیادی که به بررسی تأثیر این ویژگیها بر عملکرد
دانشآموزان وجود دارد ،شواهد پژوهشی کمی حاکی از قابل اندازهگیری بودن این ویژگیها و تأثیر مستقیم
همسوی آنها بر عملکرد دانشآموزان موجود است (گارینو ،همیلتون ،لوکوود و راثبون2006 ،؛ واینه و یانگز،
 .)2003در مقایسه با ویژگیهای زمینهای معلم ،تدریس او کمتر مورد توجه بوده که یکی از دالیل آن دشواری
اندازهگیری این متغیرها است .بااینحال ،تحقیقاتی که به بررسی این متغیرها پرداختهاند به نتایج مهم و هم
سویی در مورد تأثیرات آنها بر عملکرد تحصیلی دست یافتهاند .در مقایسه با ویژگیهای زمینهای معلم،
تدریس او قابلیت تغییر بیشتری (تدریس معلم از طریق رشد حرفهای و یا برنامههای آموزش ضمن خدمت)
دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد (پاالردی و رامبرگر .)2008 ،در پژوهش حاضر ،هر دو جنبهی زمینهای
معلم و تدریس معلم در کالس مورد بررسی قرار میگیرد.
براساس آنچه بیان شد ،پژوهشهای مختلفی به بررسی رابطهی متغیرهای سطح دانشآموز و معلم بر
عملکرد ریاضی دانشآموزان پرداختهاند؛ ولی پژوهشی که متغیرهای موردنظر را با در نظرگرفتن هر دو سطح
دانشآموز و سطح معلم ،بهعنوان تعدیلکننده بررسی کند ،انجام نشده است .مدل مفهومی که در شکل 1
نشان داده شده ،راهنمای بررسی ما و پرسشهای پژوهش است .در این شکل ،رابطهی مستقیم بین عوامل
سطح دانشآموز با عملکرد ریاضی ،تأثیرات اصلی ویژگیهای سطح معلم بر عملکرد ریاضی دانشآموزان،
1. teachers training
2. pedagogical appeoaches
3. teacher experience
4. teachers advanced professional training
5. Metzler, J., & Woessmann, L.
6. Hedges, L., Laine, R., & Greenwald, R.
7. Hanushek, E. A., Kain, J. F., & Rivkin, S. G.
8. Gloftelter, Ch., Ladd, H. F., & Vigdor, J. L.
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همچنین اثرات عوامل سطح معلم بر دانشآموز و در نهایت ،تأثیر آنها بر عملکرد ریاضی نشان داده شده
است.

متغیر وابسته
 -عملکردریاضی

متغیرهای سطح دانشآموز
 خودپنداره نگرش سودمندی مقدار تکلیف -مدت زمان انجام تکلیف

متغیرهای سطح معلم
 سابقه مقدار گمارش تکلیف مدت زمانی که برای انجامتکلیف داده میشود
 تدریس معلم -خودکارآمدی معلمان

شکل  -1مدل نظری تحلیل چندسطحی عملکرد ریاضی

روش
جامعهی آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
جامعهی آماری پژوهش حاضر را دانشآموزانی تشکیل میدهند که در پایهی هشتم (سوم راهنمایی) سال
تحصیلی  ،)2010-2011( 1389-90ثبتنام کردهاند .از کشور ایران  27.463مدرسه و  1.153.363دانشآموز
و از کشور کره  2.926مدرسه و  672.415دانشآموز در مطالعهی تیمز ( )2011شرکت داشتهاند .از این تعداد،
از کشور ایران  6.029دانشآموز از  238مدرسه و از کشور کره  5.166دانشآموز از  150مدرسه ،بهعنوان نمونه
مورد بررسی قرار گرفتند .در این پژوهش ،از تحلیل چندسطحی (دوسطحی) با استفاده از نرمافزار مدلسازی
خطی سلسلهمراتبی )HML( 1و از روش وزندهی ریاضیات )MATWGT( 2بهمنظور وزندهی استفاده شده
است.

1. Hierarchical Linear Modeling
2. Mathematics Weight
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تیمز ( )2011نیز همچون مطالعات قبلی تیمز ،از روش نمونهگیری خوشهای طبقهای دومرحلهای 1استفاده
میکند .در مرحلهی اول ،مدارس با روش احتمال متناسب با حجم 2نمونهگیری شدند .سپس در هر مدرسه
نمونهگیریشده ،همهی کالسهای پایهی هشتم فهرست شده و پس از آن یك کالس با روش تصادفی
سیستماتیك انتخاب شد .در نهایت ،همهی دانشآموزان با احتمال مساوی از کالسهای نمونهگیریشده
انتخاب شدند.
در این پژوهش بهمنظور جمعآوری اطالعات ،از دادههای تیمز در دو سطح دانشآموز و معلم استفاده شد.
مطالعهی تیمز برای ریاضی پنج نمره با عنوان مقدار قابلقبول 3دارد که از میانگین این پنج نمره بهعنوان متغیر
وابسته یا عملکرد استفاده شد.

یافتهها
یافتههای پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل ارائه میشود:

الف) توصیف شاخصها
در این بخش از آمار توصیفی استفاده میشود .شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در کشور ایران در
جدول زیر آورده شده است:
جدول  -1شاخصهای توصیفی متغیرها در کشور ایران
سطح
1

2

نگرش
سودمندی

میانگین
2/77
3/03

انحراف معیار
0/71
0/83

حداقل
0/14
0/20

حداکثر
4
4

کجی
-0/18
-0/72

کشیدگی
-0/28
-0/17

متغیر

3/32

0/60

0/17

4

-1/48

2/94

مقدار تکلیف

2/41

1/43

0

5

0/59

-0/92

خودپنداره

مدت زمان انجام تکلیف

38/12

25/69

0

1/5

1

0/63

عملکرد

393/12

61/64

242/56

655/70

0/85

2/31

سابقه
مقدار گمارش تکلیف

13/19
1/82

8/77
1/12

1
0

37
5

0/54
1/74

-0/52
2/45

مدت زمانی که برای انجام
تکلیف داده میشود
تدریس معلم

40/58

19/09

8

105

0/42

-0/34

3/66

0/40

2

4

-1/51

2/35

شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در کشور کره در جدول زیر آورده شده است:
1. tow-stage stratified cluster design
)2. Probability Proportional to Size (PPS
3. plausible value
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جدول  -2شاخصهای توصیفی متغیرها در کشور کره
میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

کجی

کشیدگی

متغیر

سطح
نگرش
سودمندی

2/33
2/38

0/62
0/74

0/14
0/40

4
4

0/14
0/086

-0/17
-0/49

2/76

0/59

0/33

4

-0/49

0/52

مقدار تکلیف

1/62

1/43

0

5

0/90

-0/27

مدت زمان انجام تکلیف

22/75

18/94

0

105

2/02

5/25

عملکرد

612/79

86/84

281/29

850/59

-0/39

-0/16

سابقه
مقدار گمارش تکلیف

12/28
1/85

9/68
1/55

0
0

35
5

0/41
0/91

-1/20
-0/35

مدت زمانی که برای انجام
تکلیف داده میشود

29/19

14/72

8

75

0/67

0/40

خودپنداره

1

2

تدریس معلم

3/50

0/52

0/50

4

-1/22

2/26

ب) تحلیل دادهها
با توجه به ساختار دادههای سلسلهمراتبی (در اینجا سطح دانشآموز و کالس/معلم) ،از مدلیابی خطی سلسله
مراتبی دوسطحی ( )HLMبرای بررسی عملکرد دانشآموزان استفاده شده است HLM .واریانس سطح
دانشآموز و همچنین سطح کالس را جدا کرده (رادنبوش و بریك )2002 ،و واریانس کل را به واریانس بین
و درونکالسی تجزیه میکند .همچنین ضریب همبستگی بینکالسی )ICC( 1در مدل میتواند نسبت واریانس
کالس را به کل واریانس بهدست آورد.
 -1آیا عملکرد ریاضیات دانشآموزان پایهی هشتم در بین مدارس متفاوت است؟ برای پاسخ به این پرسش،
یك تحلیل غیرشرطی با استفاده از نرمافزار ( HLMمدل آنوا یكراهه با اثرات تصادفی )2اجرا شد .هدف از
این تحلیل ،تفکیك واریانس عملکرد دانشآموز به سطوح مختلف (در اینجا دانشآموز و کالس/معلم) و
همچنین بررسی این بود که آیا عملکرد دانشآموزان در بین کالسها متفاوت است یا خیر؟ این مدل ،برآوردی
از نسبت واریانس بین کالسها در عملکرد را فراهم میآورد که همان ضریب همبستگی بینکالسی ()ICC
است.

1. Intraclass Corelation Coefficient
2. one way Anova with random effects model
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جدول  -3نتایج تحلیل واریانس یکراهه با تأثیرات تصادفی
ایران

کره
پارامتر اثرات ثابت

**413/957963

**618/134084

 SEخطای استاندارد

4/430

2/472

 (t-Ratio) tمقدار

93/43

249/95

سطح معناداری
اثرات تصادفی

0/001

0/001

واریانس سطح مدرسه

4119/28193

653/63553

واریانس سطح دانشآموز

4214/92055

6509/21569

خیدو

5484/7864

563/89015

218

142

0/001

0/001

عرض از مبدأ

درجهی آزادی Df

سطح معناداری

*p<0/05, **p<0/001

در مدل آنوا یكراهه با اثرات تصادفی ،ضریب همبستگی بین مدارس برای کشورها با استفاده از فرمول زیر
محاسبه شد:
)    00 /( 00   2

ضریب همبستگی بینکالسی برای کشور ایران ،نشان میدهد که  49/42درصد از واریانس عملکرد ریاضی
توسط عوامل سطح مدرسه و  50/58درصد توسط عوامل سطح دانشآموز تبیین میشود .ضریب همبستگی
بینکالسی برای کشور کره نیز نشان میدهد که  9/12درصد از واریانس عملکرد ریاضی توسط عوامل سطح
مدرسه و  90/88درصد توسط عوامل سطح دانشآموز تبیین میشود .مقدار اعتبار 1بهدست آمده برای ایران
 0/954و کره  ،0/742نشان میدهد که میانگین نمونهی موردنظر معتبر بوده و میتواند بهعنوان شاخصی از
میانگین کالسهای واقعی باشد.
 -2چه مقدار از واریانس عملکرد ریاضی دانشآموزان پایهی هشتم کشورهای ایران و کره ،مربوط به
عوامل سطح دانشآموز است؟ در مدل عرض از مبدأ تصادفی 2با متغیرهای سطح دانشآموز ،به این پرسش
پاسخ داده میشود.

1. reliability
2. random-intercept model with only student-level variable
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جدول  -4نتایج مدل عرض از مبدأ تصادفی با متغیرهای سطح دانشآموز
ایران
اثرات تصادفی
عرض از مبدأ
جنسیت
وضعیت اجتماعی -اقتصادی
خودپنداره ریاضیات
نگرش به ریاضیات
سودمندی ریاضیات
مقدار تکلیف
مدت زمان انجام تکلیف
اثرات تصادفی
واریانس سطح مدرسه
واریانس سطح دانشآموز

ضرایب
**396/965254
2/509157
**
6/693506
**48/322358
*3/031532
**-6/557590
**-4/273697
0/050941

کره
SE

ضرایب

SE

11/036259
6/894636
1/667006
1/437094
1/372668
1/5092
0/600264
0/031823

**623/740625

4/463890
2/428138
2/357989
2/166654
1/774518
1/910431
0/887495
0/073190

-3/893079
**27/760212
**73/203709
-0/867336
**18/148997
*-1/871517
*-0/150374

SD

3932/29728
3051/76781

SD

762/39639
3541/52298

62/70803
55/26091

27/61153
59/51070

مدل غیرشرطی ،اساس و پایهای برای محاسبهی نسبت کاهش واریانس در مدل حاضر و مدلهای بعدی است.
با مقایسه مؤلفه واریانس مدل  1و مدل غیرشرطی ،شاخص نسبت کاهش در واریانس یا واریانس تبیینشده
در سطح دانشآموز ،از فرمول زیر استفاده میشود:
)

σ2 null model−σ2 estimated model
σ2 null model

(

با اضافه شدن عوامل پیشبین جنسیت ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،خودپنداره ،نگرش ،سودمندی ،مقدار
تکلیف و مدتزمان انجام تکلیف در سطح دانشآموز ،مؤلفههای واریانس در هر دو سطح دانشآموز و مدرسه
کاهش یافته است .نسبت کاهش واریانس در سطح دانشآموز با توجه به فرمول فوق برای کشور ایران 0/2754
و کشور کره  0/4559است .این نشان میدهد که  27/54درصد از واریانس کل عملکرد ریاضی در سطح
دانشآموز در کشور ایران و  45/59درصد از واریانس کل عملکرد ریاضی در سطح دانشآموز در کشور کره،
توسط متغیرهای جنسیت ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،خودپنداره ،نگرش ،سودمندی ،مقدار تکلیف و مدت
زمان انجام تکلیف تبیین میشود .اثر جنسیت بر عملکرد ریاضی در هیچیك از کشورهای ایران و کره معنادار
نبود .اثر وضعیت اجتماعی -اقتصادی و خودپنداره در هر دو کشور مثبت و معنادار بوده است .اثر نگرش در
ایران مثبت و معنادار و در کره غیرمعنادار است .اثر سودمندی در ایران منفی و معنادار ،ولی در کره مثبت و
معنادار است .اثر مقدار تکلیف در هر دو کشور منفی و معنادار و اثر مدت زمان انجام تکلیف فقط در کره معنادار
بوده و این رابطه منفی است.
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 -3چه مقدار از واریانس پیشرفت ریاضی دانشآموزان مربوط به عوامل معلم است؟
در مدل میانگینها بهعنوان پیامدها با متغیرهای سطح معلم ،1به این پرسش پاسخ داده میشود.
جدول  -5نتایج مدل میانگینها بهعنوان پیامدها با متغیرهای سطح معلم
ایران
اثرات تصادفی
اثر ثابت
سابقهی معلم
تحصیالت معلم
مقدار گمارش تکلیف
مدت زمانی که برای
انجام تکلیف داده می
شود
تدریس معلم
اثرات تصادفی
واریانس سطح مدرسه
سطح
واریانس
دانشآموز

کره

ضرایب

SE

ضرایب

SE

**346/783482

23/604261
0/539897
5/099691
3/920773

**658/198368

0/042299
-0/7442078
-1/281941

28/352729
0/267428
5/163542
1/609909

-0/187526

0/204300

0/000354

0/175568

17/105151

10/908962

7/316166

5/005854

3377/35326

58/11500

657/42162

25/64023

4215/18412

64/92445

6509/08958

80/67893

**3/234553

4/498700
5/551369

SD

SD

نسبت واریانس تبیین شده در مدل  2در سطح مدرسه ،با توجه به فرمول فوق برای کشور ایران  0/18و کشور
کره  0/0057بهدست آمد .در واقع 18 ،درصد از واریانس عملکرد ریاضی در کشور ایران و  0/57درصد در
کشور کره ،بهوسیلهی متغیرهای سابقه ،تحصیالت ،مقدار گمارش تکلیف ،مدت زمانی که برای انجام تکلیف
داده میشود و تدریس معلم در سطح دوم تبیین میشود .اثر سابقه بر عملکرد ریاضی در کشور ایران ،مثبت و
معنادار است؛ ولی در کره غیرمعنادار میباشد .اثر تحصیالت ،مقدار گمارش تکلیف ،مدت زمانی که برای انجام
تکلیف داده میشود و تدریس معلم نیز بر عملکرد هر دو کشور غیرمعنادار است.
مدل کامل :برای بررسی روابط بین عوامل فردی و عملکرد ریاضی ،همهی عوامل سطح دانشآموز و معلم
بهعنوان پیشبینیکننده وارد مدل شدند و مدل عرض از مبدأ و شیبها بهعنوان پیامد 2اجرا شد .هدف از اجرای
این مدل ،بررسی روابط متغیرهای سطح اول و دوم با عملکرد ریاضی در کنار یکدیگر بود .نتایج مدل کامل در
جدول  6آورده شده است.

1. means as outcomes regression model
2. random coefficient regression model
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جدول  -6نتایج مدل عرض از مبدأ و شیبها بهعنوان پیامد
ایران
اثرات تصادفی

کره

ضرایب

SE

ضرایب

SE

**381/958062
-0/327465
**6/463393
**48/348756

24/8161
6/26832
1/6782
1/43699

**381/958062
-0/327465
**6/463393
**48/348756

24/8161
6/26832
1/6782
1/43699

نگرش به ریاضیات

*3/028766

1/37316

*3/028766

1/37316

سودمندی ریاضیات

**-6/559845

1/50943

**-6/559845

1/50943

مقدار تکلیف

**-4/269208

0/60008

**-4/269208

0/60008

0/050969

0/03182

0/050969

0/03182

**3/120248

0/5257

**3/120248

0/5257

تحصیالت معلم

4.292323

4/958037

4.292323

4/958037

مقدار گمارش تکلیف
مدت زمانی که برای انجام تکلیف داده
میشود

5/297145

3/827712

5/297145

3/827712

-0/180515

0/199712

-0/180515

0/199712

16/669786

10/68279

16/669786

10/68279

اثر ثابت
جنسیت
وضعیت اجتماعی -اقتصادی
خودپنداره ریاضیات

مدت زمان انجام تکلیف
سابقهی معلم

تدریس معلم
اثرات تصادفی

SD

SD

واریانس سطح مدرسه

3932/29728

62/70803

3263/45058

57/12662

واریانس سطح دانشآموز

3053/76781

55/26091

3053/39813

55/25756

در مجموع ،در مدل کامل ایران 56/28 ،درصد از واریانس عملکرد ریاضی در سطح دانشآموز و  56/28درصد
از واریانس عملکرد ریاضی در سطح مدرسه ،تبیین میشود .در مدل کامل کره 45/57 ،درصد از واریانس
عملکرد ریاضی در سطح دانشآموز و  13/86درصد از واریانس عملکرد ریاضی در سطح مدرسه ،تبیین می
شود .در مقایسهی ضریب همبستگی بینکالسی مدل کامل و مدل غیرشرطی در هر کشور ،مقدار این ضریب
در ایران نسبت به مدل غیرشرطی کاهش یافته است .این نتیجه ،نشاندهنده این است که پیشبینیکنندههای
سطح معلم در ایران ،تغییرپذیری بیشتری نسبت به پیشبینیکنندههای سطح دانشآموز تبیین میکنند .از
سوی دیگر ،در کره افزایش همبستگی بینکالسی در مدل کامل نسبت به مدل غیرشرطی ،نشاندهندهی این
است که پیشبینیکنندههای سطح دانشآموز ،تغییرپذیری بیشتری نسبت به پیشبینیکنندههای سطح معلم،
تبیین میکنند .در مقایسهی مدل کامل با مدلهای پیشین ،در کره برخی ضرایب تغییر کردند و اثر نگرش در
مدل کامل معنادار شد .اثر مدت زمان انجام تکلیف در مدل کامل نیز معنادار نیست .اثر سابقهی معلم نیز ،در
مدل کامل کره معنادار است؛ همچنین تغییر ضرایب در مدل کامل ایران جزئی بود.
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بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،مقایسهی عوامل مؤثر بر عملکرد ریاضی دانشآموزان ایرانی و کرهای در دو سطح معلم و
دانشآموز بود .با استفاده از روش تحلیل چندسطحی ،یافتههای متفاوتی برای ایران و کره بهدست آمد .ازاینرو،
رهبران ملی ،سیاستگذاران و مربیان هر کشور میتوانند یافتههای این پژوهش را برای ارزیابی و بهبود
اثربخشی سیستم آموزشی ریاضیات خود بهکار گیرند.
نتایج مدل عرض از مبدأ تصادفی با متغیرهای سطح دانشآموز ،نشان داد که در ایران و کره جنسیت بر
عملکرد معنادار است و با ارتقای وضعیت اجتماعی -اقتصادی دانشآموزان ،عملکرد ریاضی آنها بهبود می
یابد .عدم رابطه جنسیت و عملکرد ریاضی با یافتههای پژوهشهای بیتون و همکاران ()1996؛ مولیس و
همکاران ()2000؛ پیترسون و فنما ( )1985و رودریگوز ( )2004همسو است .رابطهی معنادار وضعیت اجتماعی-
اقتصادی با عملکرد ریاضی نیز با پژوهشهای کارو و لنکیت2010 ،؛ فوالرتون2004 ،؛ هووی ،شرمن و ونتر،
 2006و پاپاناستازیو ( )2000همسو است .میتوان گفت ،با بهبود شرایط اقتصادی ،دسترسی دانشآموزان به
کتابها و دیگر وسایل کمكدرسی بیشتر میشود .همچنین این موضوع به دانشآموز در درک بهتر مطالب
کمك میکند .در هر دو کشور ایران و کره ،خودپنداره رابطهی مثبت و معنادار با عملکرد ریاضی دارد و با
افزایش خودپندارهی دانشآموزان ،عملکرد آنها افزایش مییابد .این نتیجه با یافتههای جانجتویك و مالینیك
( ،)2003چو و کالسن ( )2008و ویلکینز ( ،)2004شن ( ،)2006هوس ( )2006و پاجارس و گراهام ()1999
مبنی بر رابطهی مثبت و معنادار خودپنداره و عملکرد ریاضی همسو است .نگرش دانشآموزان در کشور ایران
بر عملکرد ریاضی تأثیر مثبت دارد و با افزایش نگرش مثبت به ریاضی ،عملکرد آ نها افزایش مییابد .این
نتیجه با یافتههای دنیل ( ،)1995پاپاناستازیو ( ،)2000کیامنش ( ،)2003دامه اپدناکر و بروک ( )2003همسو
است .رابطهی نگرش با عملکرد ریاضی در کشور کره معنادار نبوده است؛ اما سودمندی در کشور کره تأثیر
مثبت بر عملکرد ریاضی دانشآموزان دارد و هرچقدر دانشآموزان کرهای درس ریاضی را برای آینده خود
مفیدتر بدانند ،عملکرد بهتری خواهند داشت .این رابطه برای کشور ایران منفی بوده است .در تبیین نتایج ناهم
سو در مورد ادراکات دانشآموزان و تأثیر آن بر عملکرد ریاضی آنها ،شن ( )2006بیان میکند که در بیشتر
مواقع این رابطه در کشورهایی با عملکرد ضعیف منفی بوده است؛ اما در کشورهایی با عملکرد باال مثبت می
باشد .این الگو ممکن است منعکسکنندهی استانداردها و انتظارات تحصیلی 1پایین در کشورهای با عملکرد
پایین و استانداردها و انتظارات تحصیلی باال در کشورهای با عملکرد باال باشد .رابطهی مقدار تکلیف با عملکرد
ریاضی نیز در هر دو کشور ایران و کره ،منفی بوده است .بهبیان دیگر ،تکلیف زیاد عملکرد دانشآموزان را
کاهش داده است .در تبیین رابطهی منفی بین مقدار تکلیف و عملکرد ریاضی ،تراتوین ( )2007دریافت که
ارتباط بین زمان انجام تکلیف و عملکرد در سطح مدرسه تعدیل میشود و در سطح دانشآموز رابطهی منفی
وجود دارد .بهعبارتی ،دانشآموزانی که زمان بیشتری را برای انجام تکلیف ریاضی صرف میکنند ،نسبت به
1. academic standards and expectations
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همساالن خود نمرات کمتری در ریاضی بهدست میآورند؛ در حالی که متوسط زمان انجام تکلیف در سطح
مدرسه ،رابطهی مثبت با عملکرد دارد .در ایران رابطهی مدت زمانی که دانشآموزان صرف انجام تکلیف می
کنند ،غیرمعنادار بوده است؛ ولی در کره منفی و معنادار میباشد .در نتیجه ،دانشآموزانی که در این کشورها
وقت زیادی برای انجام عملکرد خود صرف میکنند ،عملکرد پایینتری دارند.
نتایج مدل میانگینها بهعنوان پیامدها با متغیرهای سطح معلم ،نشان داد که در کشور کره سابقهی معلم
بر عملکرد دانشآموزان تأثیر ندارد .این نتیجه با یافتههای پاالردی و رامبرگر ( ،)2008همسو است .پاالردی و
رامبرگر ( ،)2008در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که متغیرهای زمینهای معلم بر عملکرد ریاضی
دانشآموزان تأثیری ندارد؛ اما در ایران سابقهی معلم بر عملکرد دانشآموزان تأثیر دارد .رابطهی بین سابقهی
تدریس و عملکرد دانشآموزان هم متفاوت است ،چرا که این متغیر از شرایط و یا انگیزهی معلمان برای کار
کردن تأثیر میپذیرد (زوزوسکی .)2008 ،در واقع ،تبیین رابطهی سابقهی معلم و عملکرد دانشآموزان مشکل
است ،چون این متغیر بهشدت تحتتأثیر شرایط یا انگیزه کار کردن است .هاریس و سس ،)2007( 1به تورشی
که میتواند بر نتیجه اثر سابقهی معلم بر عملکرد تأثیر بگذارد ،اشاره کردهاند .اینکه معلمان با اثربخشی کمتر
به احتمال بیشتری شغل خود را ترک میکنند ،ممکن است بهطور اشتباه این نتیجه را بدهد که تجربهی
اثربخشی معلمان را افزایش میدهد .همچنین تورش میتواند به شکل دیگری خود را نشان دهد؛ به این صورت
که هرچه معلمانِ تواناتر فرصتهای بیشتری برای کسب درآمد باالتر داشته باشند ،به احتمال بیشتری شغل
خود را ترک میکنند (بهنقل از زوزوسکی.)2008 ،
رابطهی تحصیالت با عملکرد ریاضی در هیچکدام از کشورهای ایران و کره معنادار نبود .نتایج پژوهش
های قبلی نیز حاکی از آن است که متغیرهایی مثل تحصیالت و سابقهی معلمان ،اثر کوچکی بر عملکرد
دانشآموزان دارند (هانوشك .)1986 ،علت میتواند این باشد که این ویژگیها تعیینکنندهی اصلی حقوق
معلمان است (هانوشك و ریوکین .)2006 ،بهطور کلی تحصیالت و سابقهی معلمان ،اغلب اثر معناداری بر
عملکرد دانشآموزان ندارند (هانوشك1986 ،؛ هانوشك و ریوکین .)2006 ،مقدار گمارش تکلیف ریاضی توسط
معلم و مدت زمانی که برای انجام آن به دانشآموزان میدهد ،بر عملکرد ریاضی در هیچیك از کشورها تأثیر
معناداری ندارد .مارتین و پریوچوف ( ،)2008در پژوهشی روی دادههای تیمز ( )2007در کشورهای مختلف
شرکتکننده در دادههای تیمز ،نشان دادند که بین میزان تکلیف و عملکرد ریاضیات یا رابطه وجود ندارد و یا
کوچك است .مولیس و همکاران ( ،)2000به این نکته اشاره دارند که گاهی تکالیف بهمنظور جبران نقاط
ضعف در ریاضی به دانشآموزان داده میشود .بنابراین ،صرف زمان بیشتر روی تکلیف ،ضرورتاً منجر به عملکرد
باالتر نمیشود .تدریس معلم نیز در هیچیك از کشورهای ایران و کره بر عملکرد رابطهی معناداری ندارد.
مقدار واریانس سطح دانشآموز و مدرسه ،موضوع مهم و قابلتوجهی است که برای پژوهشگران و سیاست
گذاران آموزشوپرورش بسیار مفید خواهد بود .سیاستگذاران آموزشی باید بدانند که عوامل سطح دانشآموز
1. Harris, A. M., & Sass, T. R.
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تحت کنترل عوامل سطح مدرسه نیست و هریك از سطوح بهنوبه خود نقش مهمی در عملکرد دانشآموزان
دارند .بنابراین ،آنها باید با در نظر داشتن نقش مهمی که هریك از سطوح آموزشی ،یعنی دانشآموز ،کالس،
مدرسه ،منطقه و حتی کشور بر عملکرد دانشآموزان دارد ،به برنامهریزی برای بهبود عملکرد دانشآموزان
بپردازند.
همانطور که یافتههای پژوهش نشان داد ،رابطهی متغیرها و تأثیر آنها بر عملکرد ریاضی در کشورهای
ایران و کره ،متفاوت است .در واقع ،عوامل مؤثر بر عملکرد ریاضی دانشآموزان ایرانی و کرهای تاحدودی
متفاوت است و اثرگذاری متفاوتی را نشان میدهند .همچنین ،آنچه به عوامل معلم مرتبط است ،در دو کشور
متفاوت است .توجه به این تفاوتها بسیار ضروری است و هر کشور باید با توجه به مدلی که برایش مناسبتر
است به برنامهریزی و سیاستگذاری برای بهبود عملکرد جامعهاش بپردازد .بهعالوه ،سیاستگذاران و مربیان
کشورها نباید اساس تصمیمات آموزشی و پروژههای اصالح آموزشی خود را تنها منحصر به یافتههای تحقیقات
کشورهای توسعه یافته و یا کشورهایی قرار دهند که دارای رتبههای برتر در مطالعات تیمز (مثل کره) هستند.
آنها باید از یافتههای کشور خود و عواملی که با توجه به فرهنگ و سرزمین هر کشور بیشترین تأثیر را بر
عملکرد دارد ،برای تصمیمات آموزشی استفاده کنند.
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