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  )المللیمطالعات ارزشیابی بین(تیمز  - 1- 11- 7

  

  1علیرضا کیامنشرتکد

  تاریخچه

همراه با  5ریکاور اثر هیمن» 4س بهتر از مدارس ما هستندوئیمدارس س«و  3رودلف فلشاثر  »2تواند بخواندچرا جانی نمی«چاپ دو کتاب    

ي را در مورد آموزش هاي زیادسئوال، ايو یادگیري مدرسه زمینه آموزش و پرورش هاي دیگر درو گزارش 1957برنامه اسپوتینگ در سال 

لیف أبه ت 1955در سال ها در ارتباط با همین سئوالگروهی از متخصصان تعلیم و تربیت  اولین جلسه. بوجود آوردو پرورش در امریکا 

در فاصله  7المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلیانجمن بین نخستین رئیس 6در همین زمان ویلیام وال. شددر زمینه ارزشیابی منجر  کتابی

اولین مطالعه 1959 -1967 هايسال انجمن در .)2004ولف، ( کردالمللی را آغاز مطالعات بین تالش براي انجام 1962تا  1958هاي سال

هاي سال در هاي آموزشی، المللی در سایر حوزهاین انجمن عالوه بر مطالعات بین. آورد به اجرا در  9را با کمک یونسکو 8الملی ریاضیبین

 -1989هاي و در سال 11المللی ریاضیدومین مطالعه بین 1976 -1989هاي سال ، در10المللی علوماولین مطالعه بین 1966 -1973

سال یک بار دو موضوع ریاضی  4بعد به طور منظم هر ه ب 1995از سال  .آوردرا طراحی و به اجرا در 12علومالمللی دومین مطالعه بین 1980

در هر المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی انجمن بینتعداد کشورهاي شرکت کننده در مطالعات  . و علوم با هم و همزمان بررسی شده است

اخیر عالوه بر کشورهاي اروپایی، امریکاي شمالی و جنوب شرقی  در مطالعات. است متفاوت) 2011و  2007، 2003، 1999، 1995(دوره 

  . )مطالعه تیمز ،2011دانشنامه ( اندفریقا نیز در این مطالعه شرکت کردهآاز خاورمیانه، آسیاي مرکزي و  چندین کشورآسیا 

المللی ریاضی و علومسومین مطالعه بین
13
   

. ریزي نمودرا پی )تیمز( المللی ریاضی و علومسومین مطالعه بین ترین برنامه خود تحت عنوانبزرگترین و جامع 1990سال  انجمن در    

اجرا هاي آموزشی نظام عملکرد براي درك بهتر یگیران آموزشدرسی، پژوهشگران و تصمیممطالعه با هدف کمک به متخصصان برنامه

  .شودساله محسوب می 4هاي اولین قدم در انجام مطالعات با فاصله گردید و

 سال آخر دبیرستانو ) پایه هفتم و هشتم معادل دوم و سوم راهنمایی(، جمعیت دو )پایه سوم و چهارم(درجمعیت یک  1995 مطالعه    

در پایه چهارم عالوه بر  .ه استگرفتدو موضوع ریاضی و علوم با هم مورد سنجش قرار  براي اولین بار و هبه اجرا در آمد )پایه 5جمعاً در (

                                                          
  استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران. 1

2. Why Jonny Can’t Read?
3. Rudolph Flesch
4. Swiss Schools are Better Than Ours ) امریکا منظور(

5. Hyman Rickover
6. William Wall
7. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
8. First International Mathematics Study (FIMS)
9. United Nation Educational Scientific and Cultural Organization
10. First International Science Study
11. Second International Mathematics Study(SIMS)
12. Second International Science Study(SISS)
13. Third International Mathematics and Science Study (TIMSS)
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ساله را  13آموزان دانش دوساله و جمعیت  9دانش آموزان  ،جمعیت یک. ه استآزمون ریاضی و علوم از آزمون عملکردي نیز استفاده شد

  .گیرددر بر می

را شامل ) آموزمدرسه، کالس و دانش(آموزشی چوب مفهومی که سطوح مختلف نظامتوجه به چارطرح مطالعه و ابزارهاي مورد استفاده با    

المللی پیشرفت تحصیلی و مطالعات انجام شده در زمینه چارچوب مفهومی مطالعه از مطالعات قبلی انجمن بین. استشده  شد، تهیهمی

به نقل از روبیتایل و ( 198914تراورس و وست بوري نمودار شماره یک مدل تهیه شده توسط  در .استشده  اقتباسهاي آموزشی شاخص

آموزش دهد، آنچه  در این مدل تفاوت بین آنچه جامعه قصد دارد. شده است ارائه المللی ریاضیبین دومین مطالعهبراي  )1996همکاران 

  .شودگیرند دیده میآموزان یاد میدانششود و آنچه سر انجام عمل و در مدرسه آموزش داده میکه در 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  )35ص.1996روبیتال و همکاران،  ( SIMSمدل مورد استفاده در مطالعه . 1نمودار شماره 

توسط شیولسون وهمکاران هاي آموزشی تعیین شاخص وزشی تهیه شده براينظام آم ز مدلا )تیمز(در تدوین چارچوب مفهومی مطالعه     

، )در مقابل قصد شده(دادها دروناز مفاهیم ) 1966به نقل از روبیتایل و همکاران (شیولسون و همکاران . ستفاده شده استانیز ) 1987(

و کیفیت  آموزش، کیفیت درسیو همچنین کیفیت مدرسه، کیفیت برنامه) در مقابل کسب شده(ها و بازده) اجرا شدهدر مقابل (فرایندها 

  .نشان داده شده است  2و چهار کیفیت ذکر شده در نمودار شماره  رابطه بین سه مفهوم . اندتدریس استفاده کرده

  

  

  

  

  

                                                          
14. Travers and Westbury

نهاد یا موسسه هاي نظامویژگیبرنامه قصد شده

هاي ویژگی

جامعه، مدرسه و 

معلم

شرایط و 

فرایندهاي مدرسه 

و کالس درس
برنامه اجرا شده

هاي شخصی و ویژگی

خانوادگی دانش آموز آموزدانش برنامه کسب شده

  

یندهاي برنامهآپیشزمینه هاي برنامهمحتواي برنامه

نظام آموزشی

مدرسه یا کالس درس

آموزدانش

سطح
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  )36ص .1996روبیتال و همکاران ، ( آموزشیمدل نظام  .2نمودار شماره 

راهنماي برنامه  هاي درسی،از طریق تحلیل کتاب ،هاي جامعه از آموزش و یادگیريیا هدف »برنامه قصد شده«، )تیمز(مدل نهایی  در    

با  .استشناسایی شده درسی به دو پرسشنامه پاسخ متخصصان برنامه توسط هاي رسمیهاي پیشرفت تحصیلی و خط مشیدرسی، آزمون

 )تیمز(، آنچه که معلم کالس انتخاب شده براي مطالعه دو زمان متفاوت حتی تفاوت شیوه یک معلم در ومعلمان هاي توجه به تفاوت شیوه

از اجرا شده،  برنامه . برنامه اجرا شده نامیده شده است از طریق پرسشنامه معلم شناسایی وآموز خود در کالس درس آموزش داده به دانش

- هاي دانشبرنامه کسب شده حاصل آموخته. پذیرددرگیري و عالقه جامعه نیز اثر می ،منابع هاي کالس درس،جو و سازمان مدرسه، ویژگی

  .مورد سنجش قرار گرفته استآموز دانش و پرسشنامهریاضی و علوم لوم است که از طریق آزمون عآموزان و نگرش آنان به ریاضی و 

  :عبارتند از در دو حوزه ریاضی و علوم )تیمز(ات مطالعچهار پرسش اصلی 

هاي آموزشی، مدارس، هایی نظامهاي یادگیري قصد شده در کشورهاي مختلف چه تفاوتی دارند و کدام ویژگیهدف: برنامه قصد شده)1

ثرند؟ؤها مبر رشد این هدفموزان آو دانش

هاي آموزشی در کشورهاي مختلف آموزان فراهم آمده، فعالیتدانش یادگیري ریاضی و علومهایی براي چه فرصت :برنامه اجرا شده)2

ثرند؟ؤها مدر این تفاوتچه تفاوتی با هم دارند و چه عواملی 

هاي فرصت مرتبط با عوامل وآموزان هاي ریاضی و علوم فراگرفته شده توسط دانشمفاهیم، فرایندها و نگرش :برنامه کسب شده)3

یادگیري فراهم آمده کدامند؟

هاي آموزشی، با توجه به زمینه ارتباط برنامه قصد شده، اجرا شده و کسب شده :هاي اجتماعی و آموزشیرابطه بین برنامه و زمینه)4

؟)1998.اورپود و گاردن( چگونه استهاي حاصل از فرایند آموزش سازماندهی یادگیري و آموزش و بازده

عالوه بر آزمون ریاضی و . ها بررسی شده استدرس ریاضی و علوم از سه بعد محتوایی، عملکرد مورد انتظار و دیدگاه در این مطالعه دو   

گویی به یک یا بیش از یک سئوال باال طراحی به منظور پاسخآموزان هاي معلمان، مدرسه و دانشدرسی، پرسشنامهتحلیل برنامه ، ازعلوم

پیشرفت 

تحصیلی

شرکت کردن

ها، نگرش

آرزوها

کیفیت 

مدرسه

کیفیت 

برنامه 

درسی

کیفیت 

آموزش

کیفیت 

تدریس

کیفیت معلم

هاي ویژگی

شخصی و 

خانوادگی 

سرانه ها و 

سایر منبع

دادهادرون فرایندها دادهابرون
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بر خالف بسیاري از . استفاده شده است) سئوال 97و علوم  102 ریاضی(سئوال براي سنجش  199از 1995تیمز در مطالعه . شده است

 IEAدر این مطالعه و مطالعات بعدي ، دهند هاي آزمون پاسخآموزان به تمام سئوالدانش بجاي آنکه، در مقیاس بزرگ مطالعات پیمایشی

دفترچه آزمون  8 هاي ریاضی و علوم درسئوال 1995تیمز در مطالعه  .ددهپاسخ میهاي آزمون شی از سئوالآموز فقط به بخهر دانش

   ).1995هاي مطالعه تیمز گزارش( استهاي یک دفترچه پاسخ دادهآموز فقط به سئوالسازماندهی شده و هر دانش

مدرسه، ( اياي دو مرحلهگیري خوشهنمونهاز و  )کوتاه پاسخ و تشریحیاي، چند گزینه(از سه نوع سئوال  1995مطالعه  در آزمون   

این شیوه شانس . اندانتخاب شده 15اساس احتمال متناسب با حجم در مرحله اول مدارس بر. است براي انتخاب نمونه استفاده شده) کالس

از مطالعه تحلیل با هدف استفاده ( کالسیک یا دو  گیرينمونه دوم در مرحله .دهدانتخاب به مدارس پر جمعیت را افزایش می

هاي آزمون و پرسشنامه به سئوا شده انتخاب )هايکالس(آموزان کالس تمام دانش. اندبه صورت تصادفی انتخاب شده)  16چندسطحی

به پرسشنامه معلم و مدیر مدرسه انتخاب شده به  ) ریاضی و علوممعلمان پایه چهارم و دبیران (آموز، معلمان کالس انتخاب شده دانش

آموزان نظام آموزشی جامعه دانش آموزان نمونه معرفبه عبارتی، در مطالعات تیمز دانش .اندهاي پرسشنامه مدرسه پاسخ دادهسئوال

-عدم استفاده از نمونه و گیري در این مطالعهطرح خاص نمونه. جامعه خود نیستندرس نمونه معرف او مد) اندبیر(هستند، ولی معلمان 

هاي این شیوه طراحی سئوال. ها مناسب نباشدول براي تحلیل دادهاآماري متد هايباعث شده که استفاده از روش ساده گیري تصادفی

، محاسبه مقادیر هاي خاص برآورد واریانستکنیک، )2013 ،18روتکوسکی و همکاران( 17هاي نمونه گیريآزمون، استفاده از وزن

  . ها را ضروري کرده استلیل دادهخاص براي تح  IDB)21گرتحلیل(و ایجاد نرم افزار آماري  20پاسخ -، استفاده از نظریه سئوال19پذیرفتنی

تکرار -سومین مطالعه بین المللی ریاضی و علوم
22

 دو مطالعه  بررسی روند تغییرات ریاضی و علوم در فاصلهو با هدف  1999در سال  ، تکرار –سومین مطالعه بین المللی ریاضی و علوم     

انجمن براي  .گیري تغییر نکندازهدر فاصله دو مطالعه الزم است که ابزار اند براي بررسی روند تغییرات . در آمد به اجرا  1999و  1995

 1995هاي مطالعه از ترکیب سئوال. خودداري نمود 1995سئوال علوم مطالعه  48سئوال ریاضی و  48غلبه بر این مشکل، از انتشار 

هاي با استفاده از سئوال. شکل گرفته است 1999هاي جدید طراحی شده، آزمون ریاضی و علوم مطالعه و سئوال)  منتشر نشدههاي سئوال(

 38از . آموزان هر کشور در فاصله دو مطالعه متوالی فراهم آمده است، شرایط الزم براي مقایسه عملکرد دانشمطالعه قبل در مطالعه جدید

مطالعه  کشور در پایه چهارم 17کشور   26و از این  1995مطالعه پایه هشتم کشور در  26 ،)تکرار( در این مطالعه کشور شرکت کننده

  . )1999مطالعه  هايزارشگ(اند تهداشنیز شرکت  1995

  )تیمز(ریاضی وعلوم  مطالعه بین المللی روند

. اجرا شده است 2011و  2007، 2003هاي سال ردیگر د ربا 3ساله تا کنون  4با فاصله مطالعه این  1999و  1995عالوه بر دو مطالعه      

المللی بین سومین مطالعه«نام مطالعه از  2003از مطالعه . شود اجرامند عالقه سال یکبار با شرکت کشورهاي 4 هر که، قرار بر این است

و  ینسوم«یکسان بودن حرف اول دو کلمه  این تغییر به علت. تغییر یافت  »مطالعه بین المللی روند ریاضی و علوم« به »ریاضی و علوم

  . تغییري بوجود نیاورد (TIMSS) عالمت اختصاري مطالعهدر  (Third & Trend)زبان انگلیسی در »روند

                                                          
15. Probability Proportional to Size (PPS)

16. Multilevel Analysis
17. Sampling Weights ( total student weight, student house weight, student senate weight, overall and subjectwise teacher weight and  
school weight )
18. Leslie Rutkowski, Eugenio Gonzalez, Marc Joncas, and Matthias von Davier
19. Plausible Values 
20. Item – Response Theory
21. IDB Analyzer
22. Third International Mathematics  and Science Study – Repeat (TIMSS-R)
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هاي آزمون ریاضی و در سه مطالعه اخیر تعداد دفترچه .انجام گرفته استو هشتم  در دو پایه چهارم  2011و  2007، 2003سه مطالعه     

آموز باید پاسخ دهد، حجم دانش 400هاي هر دفترچه حداقل از آنجا که به سئوال. دفترچه افزایش یافته است 14دفترچه به  8علوم از 

عملکرد ریاضی و علوم  وند تغییرات درفرصت بررسی ر، مطالعه انجام شده 5در . نمونه در این مطالعات از دو مطالعه قبلی بیشتر است

اجتماعی خانواده، نگرش  -وضعیت اقتصادياز جمله ( آموزاندانش هايیژگیو همچنین بسیاري از وهشتم چهارم و پایه  آموزاندانش

شیوه  سابقه تدریس،ن، س از جمله( ، معلمان)آموزنسبت به ریاضی و علوم، خودپنداره ریاضی و علوم، اهمیت ریاضی و علوم از دید دانش

جو مدرسه، مشکالت از جمله (و مدارس   )تدریس، نوع و میزان تکالیف داده شده آمادگی براي تدریس مفاهیم مختلف ریاضی و علوم

 )هاي آموزشی در روز، هفته و سال تحصیلیمیزان فعالیترفتاري فردي و کالسی، امکانات آموزشی و فناوري براي تدریس ریاضی و علوم، 

بررسی ، 1999با توجه به عدم اجراي پایه چهارم در مطالعه اشاره به این نکته ضروري است که . ه استشدفراهم کشورهاي شرکت کننده 

-عالوه بر مطالعه روند تغییرات در یک پایه، داده .باشدامکان پذیر نمی  2003تا  1999و  1999تا  1995اصله فاین پایه در روند تغییرات 

سال از پایه چهارم به هشتم را براي کشورهایی که در  4مطالعه امکان بررسی تغییرات ایجاد شده در فاصله  5آوري شده در این هاي جمع

  .)2011و  2007، 2003هاي مطالعات گزارش( فراهم آورده استنیز را اند شرکت داشتهدر هر دو پایه دو مطالعه پیاپی 

  تیمزدستاورد هاي مطالعات 

سود حکم  –منطق هزینه  .گنجدنمی نوشتهین اکشور در حجم  60تا  50مطالعه با شرکت دوره یک  5 کردن به دستاوردهاي اشاره    

مقایسه خود با دیگر  ،م آموزشیانظنقاط قوت و ضعف شناسایی  ، بهايصرف هزینه نسبتاً سنگین براي شرکت در چنین مطالعهمکند که می

المللی به عنوان مثال، گزارش بین .شودمنجر ، هاي مطالعهبراي بهبود و اصالح امور در پرتو یافته تالشایت و در نههاي آموزشی دنیا نظام

 –ثر بر فرایند یاددهی ؤآموزش، و منابع مربوط به عوامل مدرسی، عاتی ارزشمند در موضوعات کلیدي برنامهاطالدر برگیرنده  2011مطالعه 

هاي آموزشی به معرفی نظام و منتشر تیمزدانشنامه در ارتباط با مطالعات  چندتا کنون   IEAانجمن . در کشورهاي مختلف است یادگیري

  .پرداخته است تیمزاز شرکت در مطالعه هاي حاصل تهفهاي هر کشور در پرتو یادکشورهاي شرکت کننده  و دستاور

بار شرکت  5 و) اندشرکت داشته مطالعه پایه چهارم 4 کشور در 12( پایه چهارم در آموزشی کشوربار شرکت نظام 4حاصل از هاي یافته    

کشور  6عالوه بر ایران فقط (دو پایه  یا به عبارتی شرکت مستمر در هر ،)اندشرکت داشته مطالعه پایه هشتم 5 درکشور  12(در پایه هشتم 

آموزان پایه دانشو علوم ریاضی  متوسط عملکردکه دهد در حوزه عملکرد تحصیلی نشان می )اندبار در هر دو پایه حضور داشته  5دیگر 

آموزان پایه متوسط عملکرد ریاضی دانشدر پایه هشتم . مطالعه انجام شده بتدریج رشد مثبت و صعودي داشته است 5چهارم ایران در 

متوسط عملکرد علوم . )418در مقابل  415(کمتر است  1995عملکرد در از متوسط  2011متوسط عملکرد در هشتم تقریباً ثابت بوده و 

 4از متوسط  2011کمتر و در مطالعه  1995از متوسط عملکرد در مطالعه  2007و  2003، 1999مطالعه  3در آموزان پایه هشتم دانش

غیر مستقیم مورد توجه دست  به صورت مستقیم و تیمزهاي مطالعات یافته ).2011هاي مطالعه گزارش( مطالعه قبلی بیشتر است

توان قرار گرفته و بخشی از تغییرات ایجاد شده بخصوص در حوزه علوم را میکشور ریزي درسی ، کارشناسان و متخصصان برنامهاندرکاران

  .این مطالعات قلمداد نمود هايثر از یافتهأمت
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