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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 

 دهیچک
 ینیبشیو کره در پ رانیا یکشورها یسهیمقا پژوهش، نیهدف ا

 ت،یآموز )جنسسطح دانشدوبر عوامل در  ینمبت یاضیعملکرد ر
 مقدار ت،یاهم نگرش، خودپنداره، ،یاقتصاد -یاجتماع تیوضع
 الت،یتحص)سابقه،  معلم و( فیتکل انجام زمان مدت و فیتکل

یم ادهد فیتکل انجام یبرا که یزمان مدت ف،یتکل گمارش مقدار
 رنظ از و یادیبن هدف نظر از پژوهش. است( معلم سیتدر و شود

آماری  یاست. جامعه یها همبستگداده یآورجمع یوهیش
 یکه در پایه دهندیم لیآموزانی تشکپژوهش حاضر را دانش

(، 2010-2011) 1389-90هشتم )سوم راهنمایی( سال تحصیلی 
اند. ( شرکت داشته2011) مزیت یاند و در مطالعهنام کردهثبت

 نیآموز(. از ادانش 672.415و کره  آموزدانش 1.153.363 رانی)ا
و از کشور  مدرسه 238آموز از دانش 6.029ران یا کشور از تعداد،
مورد  یعنوان نمونهمدرسه، به 150آموز از دانش 5166کره 
 یچندسطح لیتحلپژوهش، از روش  نیقرار گرفتند. در ا یبررس
 یبمراتسلسله یخط یسازمدل افزارنرم از استفاده با( یسطح)دو

(HML) راتیتأث راهه باتحلیل واریانس یك یهابا مدل 
عنوان به نیانگیم مدل راهه،كی انسیاروکو لیتحل تصادفی،

 ادهاستف یتصادف یهابیش و یتصادف مبدأ از عرض مدل امد،یپ
 عملکرد بر مؤثر عوامل تفاوت پژوهش، یهاافتهی. است شده

 نیدهد. همچنیم نشان را کره و رانیا آموزاندانش یاضیر
 آموزدانش سطح انسیوار مقدار رانیدهد که در ایم نشان هاافتهی
 ملکردع انسیوار نیشتریب کره در یول ندارد، یادیز تفاوت معلم و
 نیا به توجه. شودیم نییتب آموزدانش سطح عوامل توسط یاضیر

 که یلمد به توجه با دیبا کشور هر و است یضرور اریبس هاتفاوت
 بهبود یابر یگذاراستیس و یزیربرنامه به است، ترمناسب شیبرا

 .بپردازد خود جامعه در آموزش عملکرد

 یرهایآموز، متغدانش ای 1سطح  یرهایمتغ :یدیکل یهاواژه
 و کره رانیا ،یچندسطح لیمعلم، تحل ای 2سطح 
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 مقدمه
اطالعات  یهای مناسبی را برای ارائهشرایط و زمینه ،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یمطالعات تطبیقی در حوزه

سازد. نظام میمختلف فراهم  یکشورها یآموزش عملکرد مورد درالمللی های معتبر در سطح ملی و بینو یافته
توانند از این طریق جایگاه و عملکرد خود را در ابعاد مختلف آموزشی با یکدیگر مقایسه آموزشی کشورها می

یادگیری را  -بخشی به فرآیند یاددهیشناخت نقاط ضعف و قوت، راهکارهای علمی و عملی کیفیتکرده و با 
 شرفتیپ یابیشارز یالمللنیب انجمن توسطترین مطالعات انجام شده و گسترده نیترمهمبه اجرا درآورند. یکی از 

 یهااست که تاکنون کشور (2TIMSS) المللی روند پیشرفت ریاضیات و علومبین یمطالعه ،(1IEA) یلیتحص
 انآموزدانشبررسی میزان پیشرفت تحصیلی بر  عالوه ،(2011) تیمز یدر مطالعه .اندکردهدر آن شرکت  یادیز

های های آموزشی، برنامهفرهنگی، نظام یاز قبیل: پیشینه زیآن ن برو علوم، عوامل مؤثر  اتدر درس ریاضی
مورد بررسی قرار  ،، معلم و مدیر(آموزدانش پرسشنامه )با استفاده از سه آموزاندانشهای فردی درسی و ویژگی

 (.2000مولیس و همکاران، گیرد )می
 یعوامل یبررس ،(2005 لتندر، و کری)ب دارد ارتباط کشور هر یاقتصاد قدرت با اغلب اتیاضیکه ر جاآن از

 یادیز تیاهم از ،مختلف یکشورها درعوامل  نیا یسهیدارند و مقا اتیاضیمعنادار با عملکرد ر یکه رابطه
 یرتبه کنندهشرکت یکشورها انیم در ،(2011) مزیدر ت یاکره آموزاندانش یاضیعملکرد ر .است برخوردار

 آموزاندانش یاضیبر عملکرد ر مؤثرعوامل  یسهیحاضر مقا یهدف مطالعه ،اساسنیبرهم .است بوده اول
 نیترمؤثراز  یکی( که 1994) مرزیبراساس مدل کر ،مطالعه نیاست. در ا 2011 مزیدر ت یاکرهبا  یرانیا

وجود سطوح مختلف در  انگریدارد و ب یچندسطح تیماه ،است اثربخش مدارس ینهیزم در ینظر یساختارها
از  یدوسطح مدل كی ،(2003 دس،یکراک) است بافت سطح و مدرسه کالس، ،آموزدانشسطح  یعنیآموزش 
 ،تیجنس آموز شاملدانش سطح در مدل یرهایمتغ .گرفتقرار  یو معلم مورد بررس آموزدانش سطحعوامل 

خودپنداره،  یرهای)متغ آموزاندانش زشیانگ و آنمدت زمان انجام  ،فیتکل مقدار ،یاقتصاد -یاجتماع تیوضع
مقدار گمارش  (،سیتدر یو سابقه التیتحص) معلم یهایژگیو شامل معلم سطح درو  ،(یسودمندو  زهیانگ
 .استمعلم  سیتدر و شودیم داده آنانجام  یکه برا یمدت زمان ،فیتکل

در  ژهیوبه ،آموزش در یتیجنس یهاتفاوت یمطالعهاست.  تیجنس آموز،دانش سطح یرهایمتغ از یکی
 کاهش از نشان که ریاخ یپژوهش یهاافتهی رغمبهپژوهشگران بوده است.  موردتوجه همواره ،یاضیر یطهیح

 یهاتهافی از یاریبس ،دارد یاضیر به دختران شتریب شیگرا و پسران و دختران یاضیر عملکرد در تفاوت
 گر،ید انیببه .است معنادار رستانیدب دوران در و یاضیر در جنس دو یهاتفاوت که اندداده نشان یپژوهش
3)فنما هستند دختران به نسبت یبهتر عملکرد یدارا یاضیر در پسران

4اکلز و لدیگفیو مس،؛ 1974 و 1980 ،2
3، 

                                                
1. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 

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

23. Fennema, E. 

34. Mass, C. J. M., Wigfield, A., & Eccles, J. S. 



 63                                           یازدهم، سال 2 پژوهشی، شماره -شناختی، علمیهای کاربردی رواننامه پژوهشفصل

 

 یکشورها نیب در که دادند نشان شانلیدر تحل ،(1996) یگفن بلرو (.1387 نقش،و  یحجاز از نقلبه؛ 1990
 آموزاندانش انیم در که داد نشان زین( 1990) انگلهارد. است دختران از بهتر پسران یاضیر عملکرد مختلف

 نیا ات،یاضیر یشدن سطح محتوا دهیچینسبت به دختران هستند و با پ یعملکرد بهتر یساله، پسران دارا 13
 . شودیم شتریتفاوت ب
 ینیچ آموزاندانش یاضیر مشکالت از معلمان ینیبشیپ»عنوان  در پژوهش خود با ،(2019) نوتلآو  زو

شیپ مشکالت ،آموزاندانش یواقع مشکالت با سهیمقا دردادند که  نشان ،«هشتم و هفتم ششم، پنجم، یهیپا
 که یکلمش ،باالتر نمرات درو  بوده آموزاندانش تیجنس به مربوط یشتریب احتمال با معلمان توسط شدهینیب

 ،وتنلآ)زو و بود  برخوردار آموزاندانش مشکالت به نسبت یباالتر یمرتبهاز  ،بود شده ینیبشیپ معلمان توسط
 یاضیر یدرس یهاکتاب در اثبات و استدالل»عنوان  با یدر پژوهش ،(2019) یچایچانس و ژانگید .(2019
 هب نسبت یشتریب اریبس اثبات و استدالل یهافرصت که هندسه درس در نشان دادند ،«نیچ در هشتم کالس

  .است بودهعملکرد پسرها بهتر از دخترها  دارد، آمار و جبر
رد عملک ،رستانیو پسرها در مقطع دب ییکه دخترها در مقطع ابتدا افتندیدر ،(2001) سونیداو و یسکیلیب
 ،کسبرع نشده است. دهیدو جنس د نیب یتفاوت یی)هرچند تفاوت کم است( دارند و در مقطع راهنما یبهتر

 رد و است شیافزا حال در ییراهنما مقطع در یاضیر عملکرد در یجنس تفاوت که کرد مشاهده( 2000) نماف
 لیتما پسرها که است آن از یحاک حوزه نیا در قیتحق یهاافتهی ،یکل طوربه. شودیم دتریشد ،باالتر سطح
 مسائل تناسب، ،یریگاندازه ،ییفضا شینما لیقب از یاضیر فیتکال در دخترها به نسبت یبهتر عملکرد دارند

 1یلیتحص استعدادمشابه، در آزمون  طوربه(. 1996 ،همکاران و تونیساده و خواندن نمودار داشته باشند )ب
(SAT و )( 1993) و کارلتون سیهر ،یشناخت یدگیچیدر شش سطح از نظر پ یاضیموضوعات ر یبندطبقه

سرها در عملکرد پ یول ،نسبت به پسرها داشتند نییپادر سه سطح  یگزارش کردند که دخترها عملکرد بهتر
به دو  (SAT) یلیدر آزمون استعداد تحص یاضیموضوعات ر یدو سطح باالتر بهتر از دخترها بوده است. وقت

2یواقع یایدن با مرتبط ای یکاربرد دسته
3متن کتاب ای دهیچک موضوعات و 2

 که افتندیدر محققان ،شدند میتقس 3
سرها نمرات پ که یحال در داشتند؛ پسرها به نسبت یباالتر نمرات متن کتاب و خالصه موضوعات در دخترها

 یاصل یکنندهلیتعد كیدو جنس، سن  یاضیر عملکرد تفاوت در ،حال هربه. بودباالتر  یدر موضوعات کاربرد
پسران  یول ،اندکرده عمل( بهتر از پسران d=-07/0) ییراهنما و( d=-06/0) ییابتدا مقطع در دختران. است

 (.2010 و،ی)ل هستند دختران از بهتر( d=41/0) دانشگاه و( d=29/0) رستانیدر مقطع دب
 یلیتحص تیوضع ینیبشیپ در مهم یانهیشیپ یژگیو كی زینخانواده  یاقتصاد -یاجتماع تیوضع

4است )وان دن بروک، اپدن آکر و وندام آموزاندانش
 تیوضع (.1384نقل از پهلوان صادق، به ؛2003 ،4

                                                
1 1. Scholastic Aptitude Test 

2 2. applied or real world 

3 3. abstract or text-book 

4. Van den Broeck, A., Opdenakker, M. C., & Van Damme, J. 
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 درآمد سطح و یشغل تیوضع ن،یوالد التیتحص بیترک یلهیوساغلب به آموزاندانش یاقتصاد -یاجتماع
 بر را آموزاندانش یاقتصاد -یاجتماع تیوضع ریتأث یادیز قاتیتحق (.2002 نز،ی)ج شودیم فیتعر هاآن

 لیاحتمال ترک تحص ،اساسنی(. برا2003 لد،ی؛ هوچسچا2002 نز،یج :لیقب)از  اندنشان داده هاآن عملکرد
 اعتقاد(. 2003 لد،ی)هوچسچا است گرانید از شتریب دارند، ینییپا یاقتصاد -یاجتماع تیوضع که یآموزاندانش

 رایز ؛دارد آموزاندانش یلیبر عملکرد تحص یمنف ریتأث نییپا یاقتصاد -یاجتماع تیوضع که است نیبرا
 ی(. مشکالت اقتصاد2002 نز،یاسترس در خانه است )ج یجادکنندهیبه منابع مهم را کاهش داده و ا یدسترس
 انیم یافسردگ شیزااف ایمنجر به اختالف، تضاد و  ،است نییپا یاقتصاد -یاجتماع تیوضع یجهیکه نت

 آموزاندانش ی( رو2003) 1سرانو و سیها نگ،یریش ،پترسو -اکانر قیآمده از تحق دستبه جینتا. شودیم نیوالد
 تیعوض ریمتغ براساس یاضیر شرفتیپ ینیبشیدر مورد قدرت پ یهلند و اسلواک ك،یدختر و پسر سه کشور بلژ

 كیفکت به یاقتصاد-یاجتماع تیوضععملکرد براساس  نییتبنشان داد که  ،خانواده یاقتصاد-یاجتماع
 : است ریز صورتبه کشور سه نیا در تیجنس

: یاسلواک درصد؛ 2/2 پسران درصد، 4/3 دختران: هلند درصد؛ 5/7 پسران درصد، 8/5 دختران: كیبلژ در
 2همکاران و سیمول پژوهش جینتا (.1384 صادق، پهلوان از نقل)به درصد 9/7 پسران درصد، 4/9 دختران

 یاقتصاد-یاجتماع تیوضع یهاشاخص نیب ینشان داد که رابطه مثبت (2007) مزیت یهاداده یرو ،(2008)
 (.2010 و،ینقل از لدر اغلب کشورها وجود دارد )به آموزاندانش اتیاضیر عملکرد و

یا داشتن  ،مطلوب عملکرد یك انجام با ارتباط در هایشتوانایی از او باور یا ادراک به فرد یك خودپنداره
 فرانکن گفته به .(2004 ،ویلکینز از نقلبه ؛1984 ،3)ریس کندمی اشاره درس یك یادگیری در نفساعتمادبه

 رفتارهای تمامخودپنداره احتماالً پایه و اساسی برای  دهدمی نشان که دارد وجود پژوهشزیادی  تعداد ،(1994)
 اندیافته مثبت یبین پیشرفت در مدرسه و خودپنداره تحصیلی رابطه ،زین مطالعات از بسیاری. است انگیزشی

 خودپنداره احتماالً مدرسه، در بودن خوب رسدمی نظر(. به2008 ،کالسن و چو ؛2003 ،مالینیك و جانجتویك)
خود و توانایی یدرباره ،اندداده رشد را مثبت خودپنداره که ییهاآن واقع، در .دهدرا توسعه می آموزدانش مثبت
 نیا یتجرباز مطالعات  یاری. بسکنندمی عمل بهتر آموزشگاهی تکالیف در و دارند بهتری احساس شانهای

 یعالقه ،یخودکارآمد یباورها ای یابیارز -خود انیم مفروض بازخورد یحلقهو  کرده یمفروضات را بررس
( در رابطه با 2008) پژوهش چو و کالسن نتایج (.2006)شن،  انددادهرا مورد آزمون قرار  شرفتیو پ یدرون

در کشورهای ثروتمند،  آموزاندانش خودپنداره که دهدنشان می ،بر پیشرفت تحصیلی آن ریتأث و خودپنداره
 .دارد قوی یرابطه تحصیلی پیشرفت با جنسیتی منعطف قوانین دارای و كیدموکراتطلب،  برابر

 ریتأث که دادند نشان(، 2019) چوا و اکاما ت،یسنسمیا ،انگانس ،(2019) آلتنوو  زو(، 2019) کارو  سیوید
 یررسب کمتر محدود منابع یدارا یکشورها در یلیتحص عملکرد بر یآموزش یهاناآرم و یلیتحص یخودکارآمد

                                                
1. Oconnor-petruso, S. H., Shiering, M., Hayes, B., & Serrano, B. 

2. Mullis, I. V. S., & et al 

3. Reyes, L. H. 
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 اثرات نیهمچن .است یلیتحص عملکرد بر یخودکارآمد میرمستقیغ ریتأث شیافزا از یحاک جینتاو  شده
 .است هبود دختران از بیشتر پسران برای تحصیلی تیموفق بر خودکارآمدی

 کندیك مفهوم ذهنی است که احساسات مطبوع یا نامطبوع را نسبت به یك موضوع توصیف می ،نگرش
به فرض این .هستند رفتارها یکنندهتعیین هانگرش ،واقع (. در2000 ،نقل از پاپاناستازیوبه ؛1988، 1)کاباال

 هایرا تغییر داد. ما نگرش هاآن رفتار توانمی افراد، نگرش دادن تغییر با که دارد این بر داللت ضمنی طور
بت به نس زین آموزاندانش نگرش. داریم.. .موضوعات درسی و سیاست، مردم، به نسبت نامطلوبی یا مطلوب

طور کلی به. است درس آن در آناندر یادگیری و پیشرفت تحصیلی  کنندهیك عامل تعیین ،موضوعات درسی
(. 2008 ،وچوفیپرو  نی)مارت هستند مثبت نگرش داراینسبت به ریاضیات آموزان دانش ،دهندمی نشان هایافته

 مشخص را تحصیلی پیشرفت با نگرش یرابطه و گرفته انجام تیمز یهادادهبراساس  زیمطالعات زیادی ن
 ؛1995 ،)دنیل است بوده ریاضیات درس به نسبت نگرش یحوزه درمطالعات  بیشتر ،میان این از که ساخته

 (.2003 ،دامه، اپدناکر و بروک ؛2003 ،کیامنش ؛2000 ،پاپاناستازیو
بهبود  یاآن بر یبه اثربخش دیبا آموزانانشدو  معلمان ،نیبنابرا .است آموزش یضرور بخش كی ،فیتکل

در زمان  آموزاندانش یبرا معلمان که کندیم فیتعر یفیرا وظا فیتکل ،(1989) کوپر آگاه باشند. یریادگی
 بلکه کند،یم کمكمطالب کالس  یریادگی در آموزدانشبه  تنهانه فیتکل .کنندیم یخارج از مدرسه طراح

 یمتعدد اهداف فیتکل انجام یبرا. دهدیم شیافزا ،کندیم موضوعات یریادگیصرف  آموزدانش که را یزمان
 را خود آموزش دهدیم که به معلمان اجازه است 2ینیتکو یابیارز یبرا یابزار فیتکل -1 :جمله از دارد، وجود

است  3یانیپا یابیارز ینوع ،فیتکل -3 و شودیم آموزاندانش یریادگیباعث بهبود  فیتکل -2 ؛کنند اصالح
 شرفتیو پ فیارتباط تکل ،یادیز یهادارد. پژوهش آموزاندانش یلیتحص یهاهیپا یدر ارتقا یکه نقش مهم
 و تیک؛ 2001 ن،یوالنتا و کوپر؛ 1998 تاس،یگر وینا و یندسایل کوپر،؛ 1989 کوپر، :جمله )از اندرا نشان داده

آن مورد  انجاممقدار و مدت زمان  یعنی ،فیتکل عدپژوهش دو بُ نیدر ا (.1993 ،و همکاران تیک؛ 1992 کول،
 . استقرار گرفته  یبررس
 یاثربخش یدر حوزه قاتیتحق ینظر یریگجهت نیهمچن و یچندسطح یهالیتحل به توجه شیافزا با
قرار گرفت.  محققان شتریب دیتأکمورد  آموزاندانش بر عملکرد مؤثر اریبس عامل عنوانبه توجه به معلم ،یآموزش

در کالس و سطح آموزش رابطه  هاآن یریادگی یهاتیبا فعال آموزاندانش عملکرد میانتظار دار ،ینظر طوربه
 مختلف یهارا در پژوهش آموزاندانش عملکرد انسیوار ازدرصد 30 تا 5 نیب مدارس یکل طوربه داشته باشد.

                                                
1. Kobala, M. P. 

2. formative assessment 

3. summative assessment 
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؛ 1994 ،4مرزیکر؛ 1966 ،3همکاران و کلمن؛ 1992 ،2رادنبوش و كیبر؛ 1996 ،1ریتزیو و)بوسکر  اندکرده نییتب
؛ 1997 ،8بوسکر و نزیریاسچ؛ 1979 ،7نگیک و راکو کالفان، ماداس،، 1994 ،6تنیلو؛ 1998 ،5لیه و راو

 بامربوط به مدرسه،  یرهایمتغ نی(. در ب2012 ،ینقل از وبه؛ 2007 ،10تونسند؛ 1989 ،9یتدل و لدینگفیاستر
 ،ینا .اندداشته آموزاندانش یریادگی بر را اثر نیشتریب/کالس معلم یرهایمتغ ،یانهیزم یرهایمتغ ریسا کنترل

 یهاریمتغ حاصل که را آموزاندانش عملکرد انسینسبت وار ،مطالعه هفت مرور با( 2004) زیهدج و کنستنتاپلس
 اًبیتقر معلم سطح یرهایمتغ ،یچندسطح مطالعات در. استکرده  آوردبر درصد 21 تا 7 نیب ،است معلم سطح

 سطح یرهایکرده است. بعد از متغ نییرا تب آموزاندانش عملکرد ،سطح مدرسه یرهایاز متغ شتریدوبرابر ب
 معلمان اثر نیهمچن. کنندیم نییتب را عملکرد انسیوار از قدارم نیشتریب معلم سطح یرهایمتغ ،آموزدانش
متفاوت باشد.  ،کنندیم سیتدر یمختلف موضوعات که هیپا كیمعلمان  نیب در زین و هاهیپا نیب در است ممکن
 ،11نیوکیر و نیک)هانوشك،  باشد مختلف یهاکالس در معلمان اثرات مجموع تواندیم مدرسه اثرات ،نیبنابرا

 (.2012 ،یو از نقلبه؛ 1996 ،13نگیراسیو و ارساک مندرو، وبستر،؛ 2001 ،12ری؛ م1998
 جمله از. اندپرداخته آموزاندانش آن بر عملکرد ریتأث معلم و یانهیزم یهایژگیو یبررس به یادیز مطالعات

 ییسوهم جینتا ،مورد نیفراوان در ا قاتیوجود تحق معلم است. با سیتدر یو سابقه التیتحص ،هایژگیو نیا
که تنها نسبت  دیرس جهینت نیبه ا ،(1986) هانوشك مثالً .بر عملکرد وجود ندارد هاآن مثبت ریتأثراجع به 

به رابطه مثبت آن با عملکرد  ،اندپرداخته معلم یانهیزم یهایژگیو ریتأث یاز مطالعات که به بررس یکوچک
 معلم یانهیزم یرهایکه متغ افتندیدر ،(1996) نییال و هدجز والد، نیگر گرید یسو از. انداشاره کرده یلیتحص

 21 یبررس با یپژوهش در. ددار آموزاندانش با عملکرد یقو یرابطه ،سابقه و التیتحص ،ییتوانا لیقب از
 یریادگی مشخص شد که ،آموزاندانش یاقتصاد -یاجتماع تیضعو و یقبل عملکرد کنترل و مطالعه
 معلم التیتحص به مربوط یهاافتهیاما ؛ (2003 انگز،یو  هنیا)و دارد ارتباط معلمان یهایژگیبا و آموزاندانش

 فرگوسن؛ 2003 ،15سیو را ویباال )بتز، زا التیاثرات مثبت تحص ،مطالعات نیاز ا یهستند. در برخ 14ناهماهنگ

                                                
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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)اهرنبرگ  آن یاثرات منف گرید ی(؛ و در برخ1997 ،3لریم و نگیچ راوان،؛ 2000 ،2برور و گولدهابر؛ 1996 ،1لد و
 (.2008 ،یزوزوسک از نقل)به است شده داده نشان اتیاضیر عملکرد بر( 1984 ،5نگیسلی؛ ک1994 ،4برور و

؛ 2003 س،ی)را انداشاره کرده آموزاندانش عملکرد و معلم یسابقه نیب مثبت یرابطه به زین یادیز مطالعات
(. 1981 پس،یلیف و رنانا)م ستین یخط کامالً  ایمعنادار و  شهیرابطه هم نیاما ا ؛(2003 انگ،ی و كیپرواسن

 یسابقه یرابطه کهاند کرده اشارهنکته  نی( هم به ا1981) 7پسیلیف و مارنان و (1974) 6هال و تگاردیک
 ی(. گرچه شواهد حاک2008 ،ینقل از زوزوسک)به ستیمعنادار ن شهیهم آموزاندانش عملکرد و معلمان سیتدر

 زانیم یهاتیمز اما ؛دارند باال یسابقه با معلمان به نسبت یکمتر یاثربخش تجربهاز آن است که معلمان کم
 ،است متفاوت هم آموزاندانشو عملکرد  سیتدر یسابقه نیب ی. رابطهکندیم دایکاهش پ یتجربه بعد از مدت

 .ردیپذیم ریتأثکارکردن  یمعلمان برا زهیانگ ای و طیشرا از ریمتغ نیکه ا چرا
 بر عملکرد یاثر کوچک ،معلمان یسابقه و التیتحص مثل ییرهایمتغ که است آن از یحاک هاپژوهش جینتا
 حقوق یاصلی کنندهنییتع ادشده،ی یهایژگیو که باشد نیا تواندی(. علت م1986)هانوشك،  ددار آموزاندانش

 بر یاداراغلب اثر معن ،معلمان یسابقه و التیتحص یکل طوربه(. 2006 ن،یوکیر و)هانوشك  است معلمان
 (. 2006 ن،یوکی؛ هانوشك و ر1986ندارند )هانوشك،  آموزاندانش عملکرد

کالس و/مدارس هادرون کالس آموزاندانش) دارند یاانهیآش ساختار یآموزش یهاداده که جاآن از
 اثرات و شدهدر سطوح مختلف مطرح  تواندیم زین شرفتیبا پ فیتکل یرابطه ،(کشورها درون در/مدارس ها
در  تواندیم فیتکل انجام زمان مدت برای مثال،(. 2003 کولر، و نیتوی)ترا باشد متفاوت مختلف سطوح در آن

رابطه  یلیتحص شرفتیبا پ ،(مدرسه ای کالس سطح در فیتکل انجام مدت کردنجمع)با  مدرسه ایسطح کالس 
 که است ینحوبه ،مدرسه ای کالس نیا در شدهیطراح فیتکل زانیم که ستا آن یمعنابه نیا .داشته باشد

 ن،یتراتو؛ 2000 ،مرزیکر و وسترهاف ،جانگی)د کنندیم شرفتیپ هاکالس ریاز سا شتریآن ب آموزاندانش
 شرفتیبا پ آموزدانش هر فیتکل زانیم یرابطه یمعنادار ،آموزدانش سطح در(. 2002 ،بانمرت و تزیشم کولر،
و لوتك،  نی)تراتو دارد یبستگ او یمطالعه یهاعادت ای آموزدانش هر یقبل دانش لیقب از یبه عوامل ،یلیتحص

از  یانمونه فیتکل رو،نیازاکالس ممکن است متفاوت باشد.  كی آموزاندانش در فیتکل اثر ،نیبنابرا(. 2007
 محققان و( 2002 ك،یبر و رادنبوش؛ 1998 و،یدل)کرفتو  است یچندسطح یهالیموردتوجه در تحل مسائل

توجه  شرفتیو پ فیتکل یرابطه یدر بررس آموزدانش سطح و کالس ای مدرسه سطوح اثرات نیب تفاوت به دیبا
 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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 است آموزاندانش یآموزش عملکرد و آموزش ندیفرا در مهم املوع از یکی ،زینمعلم  سیدرت تیفیک
 یتجربه ،2یتیترب یکردهایرو ،1معلمان آموزش اثر یبررس به یادیز یهاپژوهش(. 2006 ن،یوکیر و هانشك)

؛ 2010 ،5واسمن و متزلر) یادیز محققانمعلم توسط  تیفی. کاندپرداخته 4معلمان یاحرفه آموزش و 3معلم
مورد  ،(2007و  2006 ،8گدریو و کالتفلتر، لد ؛2005 ،7نیوکیو ر نیهانشك، ک ؛1994 ،6نوالدیگر و نیال هدجز،

 معلم یهایژگیدر مورد اثر و یسو بوده و توافق کممطالعات ناهم نیا یکل یجهیقرار گرفته است. نت یبررس
 (.2012 منوا،یت خاونسون ونقل از وجود دارد )به آموزاندانش عملکرد بر

 هاآن سیتدر و معلمان مختلف یهایژگیاز و آموزاندانش یریادگی که است داده نشان یادیز مطالعات
؛ 2003 انگز،ی و نهیوا؛ 2002 لر،یم و یکورنت رووان،؛ 2006 راتبان، و لوکوود لتون،یهام نو،ی)گار ردیپذیم ریتأث

که  یدر پژوهش خود به اثرات متفاوت ،(2003) لتونیهام و کورتز الکوود، ،یکفرمك(. 2004 سلز،یم و ویاکس
 معلم بر عملکرد ریتأث مورد در یکل توافق گرچه. انداشاره کرده ،دارند آموزاندانش معلمان بر عملکرد

نهیزم یهایژگیو بر محققان یبرخ. ندارد وجود توافق آن مؤثر یهادر مورد جنبه یول ،وجود دارد آموزاندانش
 رووان،؛ 2001و تورسون،  یهاموند، بر -نگیدارند )دارل دیتأک تجربه و هوش ،التیتحص لیقب از معلمان یا

بر عملکرد  هایژگیو نیا ریتأث یکه به بررس یادیز یعالقه رغمبه (.2003 انگز،ی و نهیوا؛ 2002 ،لریم و یکورنت
 میمستق ریتأث و هایژگیو نیا بودن یریگاز قابل اندازه یحاک یکم یوجود دارد، شواهد پژوهش آموزاندانش

 انگز،ی و نهیوا؛ 2006 ،راثبون و لوکوود لتون،یهم نو،یگار) است موجود آموزاندانش بر عملکرد هاآن یسوهم
 یدشوار آن لیدال از یکی کهتوجه بوده  مورد کمتر او سیمعلم، تدر یانهیزم یهایژگیو با سهیمقا در(. 2003
هم و مهم جینتا به اندپرداخته رهایمتغ نیا یکه به بررس یقاتیتحق حال،نیابا. ستا رهایمتغ نیا یریگاندازه

معلم،  یانهیزم یهایژگیبا و سهیدر مقا .اندافتهیدست  یلیبر عملکرد تحص هاآن اتریتأثدر مورد  ییسو
( خدمت ضمن آموزش یهابرنامه ای و یاحرفه رشد قیطر از معلم سیتدر) یشتریب رییتغ تیقابل او سیتدر
 یانهیزم یهر دو جنبه حاضر، در پژوهش .(2008 رامبرگر، و ی)پاالرد دریگ قرار توجه مورد شتریب دیبا و دارد
  .دریگیم قرار یبررس مورد کالس در معلم سیتدرو  معلم

و معلم بر  آموزدانش سطح یرهایمتغ یرابطه یبررس به یمختلف یهاپژوهش شد، انیب چهآن براساس
 سطح دو هر نظرگرفتن درموردنظر را با  یرهایکه متغ یپژوهش یول ؛دانپرداخته آموزاندانش یاضیعملکرد ر

 1 شکل در که یمفهوم مدل. است نشدهانجام  ،کند یررسب کنندهلیتعد عنوانبه ،و سطح معلم آموزدانش
 عوامل نیب میمستق یرابطه ،شکل نیا در. است پژوهش یهاپرسشما و  یبررس یراهنما ،شده داده نشان
 ،آموزاندانش یاضیر عملکردبر  معلمسطح  یهایژگیو یاصل اتریتأث ،یاضیر عملکردبا  آموزدانش سطح

                                                
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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داده شده  نشان یاضیر عملکردبر  هاآن ریتأث ،تینها درو  آموزدانشبر  علمم سطح عوامل اثرات نیهمچن
 .است

 

 
 

                                
                                           

 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

 یاضیر عملکرد یچندسطح لیحلت ینظرمدل  -1 شکل

 روش
 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش یجامعه
هشتم )سوم راهنمایی( سال  یپایه در که دهندیم لیتشک یآموزاندانش را حاضر پژوهش آماری یجامعه

 آموزدانش 1.153.363مدرسه و  27.463 رانیکشور ا از. اندکرده نامثبت ،(2010-2011) 1389-90تحصیلی 
 ،تعداد نیاز ا .اندشرکت داشته (2011) مزیت یدر مطالعه آموزدانش 672.415 و مدرسه 2.926 کره کشور ازو 

نمونه  عنوانبه ،مدرسه 150از  آموزدانش 5.166 کره کشور از و مدرسه 238از  آموزدانش 6.029 رانیاز کشور ا
 یسازمدل افزارنرم از استفاده با( یسطح)دو یچندسطح لیاز تحل ،پژوهش نیا در قرار گرفتند. یمورد بررس

 شده استفاده یدهوزن منظوربه (MATWGT) 2اتیاضیر یدهوزنروش  از و (HML) 1یمراتبسلسله یخط
 .است

                                                
1. Hierarchical Linear Modeling 

2. Mathematics Weight 

 هوابست ریمتغ

 یاضیملکردرع -
 

 آموزدانش سطح یرهایمتغ
  خودپنداره -

 نگرش -
 یسودمند -

  فیتکل مقدار -

 فیتکل انجام زمان مدت -

 معلم سطح یرهایمتغ
 سابقه -

 فیتکل گمارش مقدار -

 انجام یبرا که یزمان مدت -
 شودیمداده  فیتکل

 معلم سیتدر -

 معلمان یمدآخودکار -
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 استفاده 1یامرحلهود یاطبقه یاخوشه یریگنمونه روش از ،مزیت یقبل مطالعاتهمچون  زین( 2011) مزیت
سپس در هر مدرسه  .شدند یریگنمونه 2مدارس با روش احتمال متناسب با حجم ،اول یمرحله در. کندیم

 یتصادف روش با کالس كیاز آن  پسو  شده فهرست مهشت یهیپا یهاکالس یهمه ،شدهیریگنمونه
 شدهیریگنمونه یهااز کالس یبا احتمال مساو آموزاندانش یهمه ،تینها در. شد انتخاب كیستماتیس

 .شدند انتخاب
. شدو معلم استفاده  آموزدانش سطح دودر  مزیت یهاداده از ،اطالعات یآورجمع منظوربه پژوهش نیا در
ر متغی عنوانبه نمره پنجکه از میانگین این  دارد 3قبولعنوان مقدار قابل بانمره  پنجتیمز برای ریاضی  یمطالعه

 .شداستفاده  عملکردوابسته یا 

 هاافتهی
  :شودیم ارائه لیپژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذ یهاافتهی

 هاشاخص فیتوص (الف
 در رانیا کشور در پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص .شودیماستفاده  یفیبخش از آمار توص نیا در

 : است شده آورده ریز جدول
 

 رانیا کشور در رهایمتغ یفیتوص یهاشاخص -1 جدول

 سطح ریمتغ نیانگیم اریمع انحراف حداقل حداکثر یکج یدگیکش

28/0- 

17/0- 

18/0- 

72/0- 

4 

4 

14/0 

20/0 

71/0 

83/0 

77/2 

03/3 

 1 خودپنداره

 نگرش

 یسودمند 32/3 60/0 17/0 4 -48/1 94/2

 فیتکل مقدار 41/2 43/1 0 5 59/0 -92/0

 فیتکل انجام زمان مدت 12/38 69/25 0 5/1 1 63/0

 عملکرد 12/393 64/61 56/242 70/655 85/0 31/2

 سابقه 19/13 77/8 1 37 54/0 -52/0

 فیتکل گمارش مقدار 82/1 12/1 0 5 74/1 45/2

 انجام یبرا که یزمان مدت 58/40 09/19 8 105 42/0 -34/0
 شودیم داده فیتکل

2 

 معلم سیتدر 66/3 40/0 2 4 -51/1 35/2
       

 : است شده آورده ریز جدول در کره کشور در پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص

                                                
1. tow-stage stratified cluster design 

2. Probability Proportional to Size (PPS) 

3. plausible value 
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 کره کشور در رهایمتغ یفیتوص یهاشاخص -2 جدول

 سطح ریمتغ نیانگیم اریمع انحراف حداقل حداکثر یکج یدگیکش

17/0- 

49/0- 

14/0 

086/0 

4 

4 

14/0 

40/0 

62/0 

74/0 

33/2 

38/2 

 خودپنداره

1 

 نگرش

 یسودمند 76/2 59/0 33/0 4 -49/0 52/0

 فیتکل مقدار 62/1 43/1 0 5 90/0 -27/0

 فیتکل انجام زمان مدت 75/22 94/18 0 105 02/2 25/5

 عملکرد 79/612 84/86 29/281 59/850 -39/0 -16/0

 سابقه 28/12 68/9 0 35 41/0 -20/1

 فیتکل گمارش مقدار 85/1 55/1 0 5 91/0 -35/0

 انجام یبرا که یزمان مدت 19/29 72/14 8 75 67/0 40/0
 2 شودیم داده فیتکل

 معلم سیتدر 50/3 52/0 50/0 4 -22/1 26/2
      

 

 هاداده لیتحل( ب
سلسله یخط یابیمدل از ،/معلم(کالسو  آموزدانش جا سطحنی)در ا یمراتبسلسله یهادادهتوجه به ساختار  با

 سطح انسیوار HLMاستفاده شده است.  آموزاندانش عملکرد یبررس ی( براHLM) یدوسطح یمراتب
 نیب انسیوار به را کل انسیوار و( 2002 ،كی)رادنبوش و بر کردهرا جدا  کالسسطح  نیو همچن آموزدانش

 انسیتواند نسبت واری( در مدل مICC) 1یکالسنیب یهمبستگ بیضر نی. همچنکندیم هیتجز یکالسدرون و
 دست آورد. به انسیرا به کل وار کالس
 ،پرسش نیاپاسخ به  یبرا است؟ متفاوت مدارس نیب در هشتم یهیپا آموزاندانش اتیاضیر عملکرد ایآ -1

 از هدف. شد اجرا (2یبا اثرات تصادف راههكی)مدل آنوا  HLM افزاربا استفاده از نرم یرشرطیغ لیتحل كی
و کالس/معلم( و  آموزدانش جانیبه سطوح مختلف )در ا آموزدانشعملکرد  انسیوار كیتفک ،لیتحل نیا

 یبرآورد ،مدل نیا ؟خیر ای استمتفاوت  هاکالس نیدر ب آموزاندانش عملکرد ایآ کهبود  نیا یبررس نیهمچن
( ICC) یکالسنیب یهمبستگ بیضر همان که آوردیم فراهم را عملکرد در هاکالس نیب انسیاز نسبت وار

 .است
  

                                                
1. Intraclass Corelation Coefficient 

2. one way Anova with random effects model 
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 یتصادف اتریتأث با راههکی انسیوار لیتحل جینتا -3 جدول
 

 کره رانیا  

 ثابت اثرات پارامتر

 **134084/618 ** 957963/413 مبدأ از عرض

SE 472/2 430/4 استاندارد  یخطا 

 (t-Ratio) t 95/249 43/93 مقدار 

 001/0 001/0 یمعنادار سطح

 یتصادف اثرات

 63553/653 28193/4119 سطح مدرسه  انسیوار

 21569/6509 92055/4214  آموزدانش سطح انسیوار

 89015/563 7864/5484 دویخ

 Df 218 142 یآزاد یدرجه

 001/0 001/0 یمعنادار سطح

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

 ریز مولفر از استفاده با کشورها یبراس مدار نیب یهمبستگ بیضر ،یبا اثرات تصادف راههكیمدل آنوا  در
 : شد محاسبه

 

 یاضیعملکرد ر انسیدرصد از وار 42/49 که دهدیم نشان ،رانیا کشور یبرا یکالسنیب یهمبستگ بیضر
 یهمبستگ بیضر .شودیم نییتب آموزدانش سطح عوامل توسطدرصد  58/50 و مدرسه سطح عوامل توسط

توسط عوامل سطح  یاضیعملکرد ر انسیدرصد از وار 12/9که  دهدیم نشان زینکشور کره  یبرا یکالسنیب
 رانیا یبرا آمده دستبه 1اعتبار مقدار .شودیم نییتب آموزدانش سطح عوامل توسطدرصد  88/90 و درسهم

از  یشاخص عنوانبه تواندیموردنظر معتبر بوده و م ینمونه نیانگیکه م دهدیم نشان ،742/0 کره و 954/0
 .باشد یواقع یهاکالس نیانگیم

 به مربوط ،کره و رانیا یکشورها هشتم یهیپا آموزاندانش یاضیر عملکرد انسیوار از مقدار چه -2
 پرسش نیبه ا ،آموزدانشسطح  یرهایبا متغ 2یتصادف مبدأ از عرض مدل در است؟ آموزدانش سطح عوامل
 .شودیم داده پاسخ

  

                                                
1. reliability 

2. random-intercept model with only student-level variable 

)/( 2

0000  



 73                                           یازدهم، سال 2 پژوهشی، شماره -شناختی، علمیهای کاربردی رواننامه پژوهشفصل

 

 

 آموزدانشسطح  یرهایبا متغ یتصادف مبدأ از عرض مدل جینتا -4 جدول
 کره رانیا  

 SE  بیضرا SE بیضرا یتصادف اثرات

 463890/4 **740625/623 036259/11 **965254/396 مبدأ از عرض

 428138/2 -893079/3 894636/6 509157/2 تیجنس

 357989/2 **760212/27 667006/1 **693506/6  یاقتصاد -یاجتماع تیوضع

 166654/2 **203709/73 437094/1 **322358/48 اتیاضیر خودپنداره

 774518/1 -867336/0 372668/1 *031532/3 اتیاضیر به نگرش

 910431/1 **148997/18 5092/1 **-557590/6 اتیاضیر یسودمند

 887495/0 *-871517/1 600264/0 **-273697/4 فیتکل مقدار

 073190/0 *-150374/0 031823/0 050941/0 فیتکل انجام زمان مدت

 یتصادف اثرات
 

SD 
 

SD 

 61153/27 39639/762 70803/62 29728/3932 مدرسه سطح انسیوار

 51070/59 52298/3541 26091/55 76781/3051 آموزدانش سطح انسیوار

. است یبعد یهامدل و حاضر مدل در انسیوار کاهش نسبت یمحاسبه یبرا یاهیاساس و پا ،یرشرطیغ مدل
 شدهنییتب انسیوار ای انسیشاخص نسبت کاهش در وار ،یرشرطیو مدل غ 1مدل  انسیوار مؤلفه سهیمقا با

 :شودیم استفاده ریاز فرمول ز ،آموزدانشدر سطح 

 (
σ2 null model−σ2 estimated model 

σ2 null model
)  

 

 قدارم ،یسودمند نگرش، خودپنداره، ،یاقتصاد -یاجتماع تیوضع ت،یجنس نیبشیپ عوامل شدن اضافه با
و مدرسه  آموزدانشدر هر دو سطح  انسیوار یهامؤلفه ،آموزدانشدر سطح  فیتکل انجام زمانمدت و فیتکل

 2754/0 نرایکشور ا یفوق برا ولتوجه به فرم با آموزدانشدر سطح  انسیاست. نسبت کاهش وار افتهیکاهش 
در سطح  یاضیکل عملکرد ر انسیاز وار درصد 54/27که  دهدیمنشان  نیاست. ا 4559/0کره  کشور و

 ،در کشور کره آموزدانشدر سطح  یاضیکل عملکرد ر انسیاز وار درصد 59/45و  رانیدر کشور ا آموزدانش
و مدت فیمقدار تکل ،یخودپنداره، نگرش، سودمند ،یاقتصاد -یاجتماع تیوضع ت،یجنس یرهایتوسط متغ

و کره معنادار  رانیا یاز کشورها كیچیه در یاضیر عملکرد بر تیجنس اثر. شودیم نییتب فیزمان انجام تکل
 در نگرش اثرمثبت و معنادار بوده است.  کشور دو هر درخودپنداره  و یاقتصاد -یاجتماع تینبود. اثر وضع

 در کره مثبت و یول ،معنادار و یمنف رانیا در یسودمند اثر. است رمعناداریغ کره در و معنادار و مثبت رانیا
عنادار فقط در کره م فیو معنادار و اثر مدت زمان انجام تکل یدر هر دو کشور منف فیمعنادار است. اثر مقدار تکل

 .است یمنف رابطه نیا و بوده
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 مربوط به عوامل معلم است؟ آموزاندانش یاضیر شرفتیپ انسیوار از مقدار هچ -3
 .شودیم داده پاسخ پرسش نیا به ،1سطح معلم یرهایبا متغ امدهایپ عنوانبه هانیانگیم مدل در

 معلم سطح یرهایغبا مت امدهایپ عنوانبه هانیانگیم مدل جینتا -5 جدول

 کره رانیا 
 SE بیضرا SE بیضرا یتصادف اثرات

 352729/28 **198368/658 604261/23 **783482/346 ثابت اثر

 267428/0 042299/0 539897/0 **234553/3 معلم یسابقه
 163542/5 -7442078/0 099691/5 498700/4 معلم التیتحص
 609909/1 -281941/1 920773/3 551369/5 فیتکل گمارش مقدار
 یکه برا یزمان مدت

یمداده  فیانجام تکل
 شود

187526/0- 204300/0 000354/0 175568/0 

 005854/5 316166/7 908962/10 105151/17 معلم سیتدر

 SD  SD  یتصادف اثرات

 64023/25 42162/657 11500/58 35326/3377 مدرسه سطح انسیوار

 سطح انسیوار
 آموزدانش

18412/4215 92445/64 08958/6509 67893/80 

و کشور  18/0 رانیکشور ا یتوجه به فرمول فوق برا با ،مدرسه سطح در 2در مدل  شده نییتب انسیوار نسبت
 دردرصد  57/0 و رانیا کشور در یاضیر عملکرد انسیوار از درصد 18 ،واقع در. آمد دستبه 0057/0 کره

 فیلتک انجام یبرا که یزمان مدت ف،یتکل گمارش مقدار الت،یتحص ،سابقه یرهایمتغ یلهیوسهب ،کره کشور
 و مثبت ،رانیا کشوردر  یاضیبر عملکرد ر سابقه اثر .شودیم نییدر سطح دوم تب معلم سیو تدر شودیم داده

 جامان یبرا که یزمان مدت ف،یتکل گمارش مقدار الت،یتحص اثر. باشدمی رمعناداریغ هکر در یول است؛ معنادار
 .است رمعناداریغدو کشور  هرعملکرد  بر زینمعلم  سیو تدر شودیم داده فیتکل

 و معلم آموزدانشعوامل سطح  یهمه ،یاضیو عملکرد ر یعوامل فرد نیروابط ب یبررس یبرا :کامل مدل
 یاجرا از هدف .شد اجرا 2امدیپ عنوانبه هابیو ش مبدأ از عرض مدل و شدند مدل وارد کنندهینیبشیپ عنوانبه
ل کامل در مد جینتابود.  گریکدیدر کنار  یاضیسطح اول و دوم با عملکرد ر یرهایروابط متغ یبررس ،مدل نیا

 آورده شده است. 6 جدول
  

                                                
1. means as outcomes regression model  

2. random coefficient regression model 
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 امدیپ عنوانبه هابیو ش مبدأ از عرض مدل جینتا -6 جدول

 کره رانیا  

 SE بیضرا SE بیضرا یتصادف اثرات

 8161/24 **958062/381 8161/24 **958062/381 ثابت اثر

 26832/6 -327465/0 26832/6 -327465/0 تیجنس

 6782/1 **463393/6 6782/1 **463393/6  یاقتصاد -یاجتماع تیوضع

 43699/1 **348756/48 43699/1 **348756/48 اتیاضیر خودپنداره

 37316/1 *028766/3 37316/1 *028766/3 اتیاضیر به نگرش

 50943/1 **-559845/6 50943/1 **-559845/6 اتیاضیر یسودمند

 60008/0 **-269208/4 60008/0 **-269208/4 فیتکل مقدار

 03182/0 050969/0 03182/0 050969/0 فیتکل انجام زمان مدت

 5257/0 **120248/3 5257/0 **120248/3 معلم یسابقه

 958037/4 4.292323 958037/4 4.292323 معلم التیتحص

 827712/3 297145/5 827712/3 297145/5 فیتکل گمارش مقدار

 ادهد فیتکل انجام یبرا که یزمان مدت
 شودیم

180515/0- 199712/0 180515/0- 199712/0 

 68279/10 669786/16 68279/10 669786/16 معلم سیتدر

 SD   SD   یتصادف اثرات

 12662/57 45058/3263 70803/62 29728/3932 مدرسه سطح انسیوار
 
 25756/55 39813/3053 26091/55 76781/3053 آموزدانش سطح انسیوار

 درصد 28/56و  آموزدانشدر سطح  یاضیعملکرد ر انسیوار از درصد 28/56 ،رانیا کامل مدل در مجموع، در
 انسیوار از درصد 57/45 ،کره کامل مدل در. شودیم نییتب ،مدرسه سطح در یاضیر عملکرد انسیوار از

یم نییتب ،مدرسه سطح در یاضیر عملکرد انسیوار از درصد 86/13و  آموزدانشدر سطح  یاضیعملکرد ر
 بیضر نیا مقدار ،کشور هر در یرشرطیغ مدل و کامل مدل یکالسنیب یهمبستگ بیضر یسهیمقا در. شود

 یهاکنندهینیبشیپ که است نیا دهندهنشان ،جهینت نیا .است افتهیکاهش  یرشرطینسبت به مدل غ رانیا در
 از .کنندیم نییتب آموزدانش سطح یهاکنندهینیبشینسبت به پ یشتریب یریرپذییتغ ،رانیاسطح معلم در 

 نیا یدهندهنشان ،یرشرطیغ مدل به نسبت کامل مدل در یکالسنیب یهمبستگ شیافزا کره در گر،ید یسو
 ،معلم سطح یهاکنندهینیبشینسبت به پ یشتریب یریرپذییتغ ،آموزدانشسطح  یهاکنندهینیبشیپ که است

 رد نگرش اثر و کردند رییتغ بیضرا یبرخکره  در ،پیشین یهامدل با کامل مدل یسهیمقا در .کنندیم نییتب
در  ،زیمعلم ن ی. اثر سابقهستین معنادار زیندر مدل کامل  فیمدت زمان انجام تکل اثر .شد معنادار کامل مدل

 .بود یئجز رانیا کامل مدل در بیضرا رییتغ نیهمچن ؛مدل کامل کره معنادار است
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 یریگجهینت و بحث
در دو سطح معلم و  یاکره و یرانیا آموزاندانش یاضیبر عملکرد ر مؤثر عوامل یسهیمقا ،پژوهش نیا هدف
 رو،نیازا .آمد دستبه کره و رانیا یبرا یمتفاوت یهاافتهی ،یچندسطح لیاز روش تحل استفادهبا  .بود آموزدانش

 بهبود و یابیارز یبرا را پژوهش نیا یهاافتهی توانندیم کشور هر انیمرب و ارانذگاستیس ،یمل رهبران
 . رندیگ کاربه خود اتیاضیر یآموزش ستمیس یاثربخش
بر  تیجنس کره و رانیا درنشان داد که  ،آموزدانشسطح  یرهایغمت با یتصادف مبدأاز  عرضمدل  جیانت

یم بهبود هاآن یاضیعملکرد ر ،آموزاندانش یاقتصاد -یماعاجت تیوضع یارتقابا  و است ادارعملکرد معن
 و سیمول(؛ 1996) همکاران و تونیب یهاپژوهش یهاافتهی با یاضیر عملکرد و تیجنس رابطه عدم .ابدی

 -یاجتماع تیوضع معنادار یرابطه. است سوهم (2004) گوزیرودر و( 1985) فنما و ترسونیپ (؛2000) همکاران
 ،ونتر و شرمن هووی، ؛2004 ،فوالرتون؛ 2010 لنکیت، و کارو یهاپژوهش با زین یاضیبا عملکرد ر یاقتصاد
ه ب آموزاندانش یدسترس ،یاقتصاد طیبا بهبود شرا ،گفت توانیم. استسو هم (2000)پاپاناستازیو  و 2006
در درک بهتر مطالب  آموزدانش به موضوع نیاهمچنین  .شودیم شتریب یدرسکمك لیوسا گریدو  هاکتاب
 با و دارد یاضیبا عملکرد ر معنادار و مثبت یرابطه خودپنداره ،کره و رانیا کشوردو  هر در. کندیم کمك

 كمالینی و جانجتویك یهاافتهی با جهینت نیا. ابدییم شیافزا هاآن عملکرد ،آموزاندانش یخودپنداره شیافزا
 (1999) پاجارس و گراهام ( و2006) هوس ،(2006) شن ،(2004) ویلکینز و (2008) کالسن و چو ،(2003)

 رانیا در کشور آموزاندانش نگرش. استسو هم یاضیخودپنداره و عملکرد ر ارمعناد و مثبت یرابطه بر یمبن
 نیا. ابدییم شیافزا هان آعملکرد  ،یاضینگرش مثبت به ر شیمثبت دارد و با افزا ریتأث یاضیر عملکردبر 
 سوهم (2003) بروک و اپدناکر دامه ،(2003) کیامنش ،(2000) پاپاناستازیو ،(1995)دنیل  یهاافتهی با جهینت

 ریثتأ کرهدر کشور  یسودمند اما ؛در کشور کره معنادار نبوده است یاضینگرش با عملکرد ر یاست. رابطه
خود  ندهیآ یرا برا یاضیدرس ر یاکره آموزاندانش دارد و هرچقدر آموزاندانش یاضیمثبت بر عملکرد ر

ناهم جینتا نییتب دربوده است.  یمنف رانیکشور ا یرابطه برا نیا .داشت خواهند یعملکرد بهتر ،بدانند دتریمف
 شتریکه در ب کندیم انیب( 2006) شنها، آن یاضیبر عملکرد ر آن ریتأثو  آموزاندانش ادراکات مورد در سو

می ثبتم باال عملکرد با ییکشورها دراما  است؛ بوده یمنف فیبا عملکرد ضع ییرابطه در کشورها نیمواقع ا
با عملکرد  یدر کشورها نییپا 1یلیتحص انتظارات و استانداردها یکنندهکسالگو ممکن است منع نیا .باشد

عملکرد  با فیتکل مقدار یرابطه با عملکرد باال باشد. یباال در کشورها یلیو استانداردها و انتظارات تحص نییپا
را  آموزاندانشعملکرد  ادیز فیتکل گر،ید انیببه .است بوده یمنف ،کره و رانیا کشوردو  هر در زین یاضیر

که  افتی( در2007) نیتراتو ،یاضیو عملکرد ر فیمقدار تکل نیب یمنف یرابطه نییدر تب .کاهش داده است
 یمنف یرابطه آموزدانش سطح در و شودیم لیتعد مدرسه سطح در لکردو عم فیزمان انجام تکل نیارتباط ب

نسبت به  ،کنندیمصرف  یاضیر فیانجام تکل یبرارا  یشتریکه زمان ب یآموزاندانش ،یعبارتوجود دارد. به

                                                
1. academic standards and expectations 
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 سطح در فیتکل انجام زمان متوسط که یحال در ؛آورندیم دستبه یاضیر در یکمتر نمرات خود ساالنهم
یم فیصرف انجام تکل آموزاندانشکه  یمدت زمان یرابطهدر ایران  .دارد عملکرد با مثبت یرابطه ،مدرسه

کشورها  نیکه در ا یآموزاندانش جه،ینت در .باشدمی و معنادار یدر کره منف یول است؛ بوده رمعناداریغ ،کنند
 دارند.  یترنییپا عملکرد ،کنندیمانجام عملکرد خود صرف  یبرا یادیوقت ز
معلم  یسابقه کره کشور در نشان داد که ،معلم سطح یرهایغمت با امدهایپ عنوانبه هانیانگیم مدل جینتا

 و یپاالرد. است سوهم ،(2008) رامبرگر و یپاالرد یهاافتهی با جهینت نیندارد. ا ریتأث آموزاندانشبر عملکرد 
 یاضیر عملکرد بر معلم یانهیزم یرهایکه متغ دندیرس جهینت نیدر پژوهش خود به ا ،(2008) رامبرگر

 یسابقه نیب یدارد. رابطه ریتأث آموزاندانشمعلم بر عملکرد  یسابقه رانیاما در ا ؛ندارد یریتأث آموزاندانش
 کار یمعلمان برا یزهیانگ ایو  طیاز شرا ریمتغ نیکه ا چرا ،است متفاوت هم آموزاندانش و عملکرد سیتدر

مشکل  آموزاندانش عملکرد و معلم یسابقه یرابطه نییتب واقع، در(. 2008 ،ی)زوزوسک ردیپذیم ریتأثکردن 
 یبه تورش ،(2007) 1سس و سیکردن است. هار کار زهیانگ ای طیشرا ریتأثتحت شدتبه ریمتغ نیچون ا ،است
کمتر  یبا اثربخش معلمان کهنیا. انداشاره کرده ،بگذارد ریتأثمعلم بر عملکرد  یاثر سابقه جهیبر نت تواندیکه م

 یرا بدهد که تجربه جهینت نیاشتباه ا طوربه است ممکن ،کنندیم ترک را خود شغل یشتریب احتمال به
صورت  نیبه ا ؛دهد نشان را خود یگرید شکل به تواندیمتورش  همچنین .دهدیم شیمعلمان را افزا یاثربخش

 شغل یشتریب احتمال به ،باالتر داشته باشند درآمدکسب  یبرا یشتریب یهافرصتتواناتر  که هرچه معلمانِ
 .(2008 ،یزوزوسکنقل از به) کنندیم ترک را خود

پژوهش جینتاو کره معنادار نبود.  رانیا یاز کشورها کدامچیه در یاضیبا عملکرد ر التیتحص یرابطه
 بر عملکرد یاثر کوچک ،معلمان یسابقه و التیتحص مثل ییرهایمتغ که است آن از یحاک زین یقبل یها

 حقوق یاصل یکنندهنییتع هایژگیو نیا که باشد نیا تواندی(. علت م1986دارند )هانوشك،  آموزاندانش
 بر یاداراغلب اثر معن ،معلمان یسابقه و التیتحص یکل طوربه(. 2006 ن،یوکیر و)هانوشك  است معلمان
توسط  یاضیر فیگمارش تکل مقدار (.2006 ن،یوکی؛ هانوشك و ر1986ندارند )هانوشك،  آموزاندانش عملکرد

 ریتأثاز کشورها  كیچیه در یاضیر عملکرد بر ،دهدیم آموزاندانش به آن انجام یبرا که یزمان مدت ومعلم 
 مختلف یکشورها در( 2007) مزیت یهاداده یرو یدر پژوهش ،(2008) وچوفیپر و نیمارت ندارد. یمعنادار
 ایرد و رابطه وجود ندا ای اتیاضیو عملکرد ر فیتکل زانیم نینشان دادند که ب ،مزیت یهادادهدر  کنندهشرکت

 نقاط جبران منظوربه فیتکال یگاه که دارند اشاره نکته نیا به ،(2000و همکاران ) سیکوچك است. مول
ملکرد منجر به ع ضرورتاً ،فیتکل یرو شتریب زمان صرف ،نیبنابرا .شودیم داده آموزاندانش به یاضیر در ضعف
 ندارد.  یمعنادار یو کره بر عملکرد رابطه رانیا یاز کشورها كیچیه در زینمعلم  سیتدر .شودیمن باالتر

استیس و گرانپژوهش یبرا که است یتوجهقابل و مهم موضوع ،مدرسه و آموزدانش سطح انسیوار مقدار
 آموزدانش سطح عوامل که بدانند دیبا یآموزش ارانذگاستیس .بود خواهد دیمف اریبس وپرورشآموزش ارانذگ

                                                
1. Harris, A. M., & Sass, T. R.  
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 آموزاندانش عملکرد در یمهم نقش خود نوبهبه از سطوح كیو هر ستیتحت کنترل عوامل سطح مدرسه ن
الس، ک ،آموزدانش یعنی ،یآموزش سطوح از كیهر که یمهم نقش داشتن نظر در با دیها باآن ،نی. بنابرادارند

 انآموزدانش عملکرد ودببه یبرا یزیربرنامه به ،دارد آموزاندانش عملکرد برکشور  یمدرسه، منطقه و حت
 بپردازند.

 یهاکشوردر  یاضیبر عملکرد ر هاآن ریتأثو  رهایمتغ یرابطه ،داد نشان ژوهشپ یهاافتهی که طورهمان
 یتاحدود یاکره و یرانیا آموزاندانش یاضیبر عملکرد ر مؤثر عوامل واقع، در متفاوت است. ،و کره رانیا

در دو کشور  ،است مرتبط معلم عوامل به چهآن ،نیهمچن. دهندیرا نشان م یمتفاوت یمتفاوت است و اثرگذار
 ترمناسب شیبرا که یمدل بهتوجه  با دیاست و هر کشور با یضرور اریبس هاتفاوت نیتوجه به ا متفاوت است.

 انیمرب و گذاراناستیس عالوه،به .بپردازد اشجامعهبهبود عملکرد  یبرا یگذاراستیس و یزیربرنامهبه  است
 قاتیتحق یهاافتهیتنها منحصر به  را خود یاصالح آموزش یهاپروژه و یآموزش ماتیتصم اساس دینباکشورها 
)مثل کره( هستند.  مزیت مطالعات در برتر یهارتبه یدارا کهدهند  قرار ییکشورها ایو  افتهی توسعه یکشورها

 بر را ریتأث نیشتریکشور ب هر نیسرزمتوجه به فرهنگ و  که با یعوامل وکشور خود  یهاافتهی از دیبا هاآن
 .کنند استفاده یآموزش ماتیتصم یبرا ،دارد عملکرد
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