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ایران اه جای به نگاه
(TIMSS) دانش آموزان ریاض سواد ارزیابی بین الملل مطالعات در
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یده چ
بین الملل تطبیق مطالعات مهم ترین معرف ضمن حاضر نوشته در

مطالعه  در ایران دانش آموزان وضعیت ، تحصیل ارزشیابی قلمرو در
آن تغییرات روند و بررس ٢٠١۵ سال در (TIMSS) تیمز بین الملل
توجه مورد کرد شرکت آن در بار اولین برای ایران که ١٩٩۵ سال از

م گیرد. قرار

مقدمه
امری مناسب آموزش به کودکان دسترس ، کنون جهان در بی ش
انکار غیرقابل جوام توسعه فرآیند در آن نقش و شده پذیرفته
جانبه، همه و پایدار توسعه به نیل برای کشورها غالب است.
فرصت های ایجاد در سع گرفته، نظر در عنصر مهم ترین را آموزش
تحصیل شدن اجباری دارند. خود شهروندان عموم برای تحصیل

عموم آموزش کالس های برگزاری و کودکان برای مدارس در
همین در است، متداول جهان کشورهای اغلب در که خانواده ها برای
برخورداری میزان توسعه، معیارهای از ی ش بدون است. سمت

ی ،(Legatum ) اتوم ل مؤسسه است. مناسب آموزش از مردم
است توسعه شاخص های ارزیابی زمینه در بین الملل سازمان های از
از گزارش ساله هر شده، آغاز ٢٠٠٩ سال از که مطالعات بنابر و

این مؤسسه م کند. عرضه  خود متنوع شاخص های در رتبه کشورها
و برخورداری ها نظر از را ایران کشور ١۴٩ میان در ٢٠١٧ سال در

داد. قرار ٧٩ رتبه در آموزش بهره وری های
سیستم های رتبه بندی زمینه در مطرح شاخص های از ر دی ی
توسط ساله هر که است ١ پیرسون جهان آموزش شاخص ، آموزش
در این مؤسسه م شود. اعالم نام همین به بین الملل  مؤسسه ای
به ترتیب به را جهان برتر آموزش سیستم نه و س نام ٢٠١٧ سال
. ۴ سنگاپور، . ٣ ژاپن، . ٢ جنوبی، کره . ١ کرد: اعالم زیر صورت
ایرلند، . ٩ هلند، . ٨ کانادا، . ٧ انگلستان، . ۶ فنالند، . ۵ کنگ، هنگ
ا، آمری . ١۴ روسیه، . ١٣ آلمان، . ١٢ دانمارک، . ١١ لهستان، . ١٠
. ١٩ ، بلژی . ١٨ ، اشغال فلسطین . ١٧ نیوزیلند، . ١۶ استرالیا، . ١۵
فرانسه، . ٢٣ مجارستان، . ٢٢ نروژ، . ٢١ سوئیس، ٢٠ ، چ جمهوری
پرتغال، . ٢٨ ، اسلوون . ٢٧ اطریش، . ٢۶ ایتالیا، . ٢۵ سوئد، . ٢۴
یونان، . ٣٣ ، شیل . ٣٢ ، رومان . ٣١ بلغارستان، . ٣٠ اسپانیا، . ٢٩
. ٣٩ برزیل، . ٣٨ آرژانتین، . ٣٧ کلمبیا، . ٣۶ تایلند، . ٣۵ ترکیه، . ٣۴

اندونزی.
تحصیل رد عمل ارزیابی به که ری دی مشهور بین الملل برنامه

ارزیابی بین الملل برنامه م پردازد، جهان سط در دانش آموزان
هر پیزا برنامه است. (PISA) پیزا اختصاری طور به یا ٢ دانش آموزان
بین (بازه ای سال ١۵ سن رده دانش آموزان برای و ی بار سال سه
1(Pearson’s Global Education Index) 2 (Programme for International Student Assessment)
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آزمون این هدف م شود. برگزار سال) نیم و شانزده تا نیم و چهارده
در شرکت کننده کشورهای آموزش سیستم های اثربخش ارزیابی
است. تحصیل از پس دوره برای دانش آموزان آماده سازی زمینه
طور به یا ٣ اقتصادی توسعه و اری هم سازمان توسط آزمون این
م شود. برگزار کشور ٧٠ بیش از شرکت با و (OECD) اختصاری
مدارس در را دانش آموزان آموزش برنامۀ مستقیم به طور پیزا مطالعه
حل در را دانش آموزان توانایی میزان ه بل نم دهد، قرار سؤال مورد
مورد آنان دانش و مهارت ها از استفاده با واقع زندگ الت مش

زندگ روزمره مسأله های حل علوم، ریاضيات، م دهد. قرار بررس
بخش در کشورها رتبه است. پیزا ارزیابی حوزه های از مال سواد و

است: بوده زیر صورت به ٢٠١٢ سال در آزمون این ریاض
. ۴ (چین) کنگ هنگ . ٣ سنگاپور . ٢ (چین)، شانگ های . ١
اشتاین، لیختن . ٨ ژاپن، . ٧ (چین)، ماکائو . ۶ کره جنوبی . ۵ تایوان
. ١٣ کانادا، . ١٣ فنالند، . ١٢ ، استون . ١١ هلند، . ١٠ سوئیس، . ٩
. ١٨ اطریش، . ١٧ ویتنام، . ١۶ آلمان، . ١۵ ، بلژی . ١۴ لهستان،
. ٢١ نیوزیلند، . ٢٠ دانمارک، . ٢٠ ، اسلوون . ١٩ ایرلند، . ١٩ استرالیا،
، لتون . ٢۵ ایسلند، . ٢۴ انگلیس، . ٢٣ فرانسه، . ٢٢ ، چ جمهوری
روسیه، . ٣١ اسپانیا، . ٣٠ ایتالیا، . ٢٩ نروژ، . ٢٧ لوکزامبورگ، . ٢۶
مجارستان، . ٣۵ سوئد، . ٣۴ ، لیتوان . ٣٣ ا، آمری . ٣٢ ، اسلواک . ٣١
. ۴٠ صربستان، . ٣٩ یونان، . ٣٨ ، اشغال فلسطین . ٣٧ ، کرواس . ٣۶
متحده امارات . ۴٣ بلغارستان، . ۴٢ قبرس، . ۴١ ، رومان . ۴١ ترکیه،
. ۴٨ مالزی، . ۴٧ ، شیل . ۴۶ تایلند، . ۴۵ ستان، ازب . ۴۴ عربی،
، آلبان . ۵٢ ا، کاستاری . ۵١ اروگوئه، . ۵٠ مونته نگرو، . ۴٩ ، زی م
. ۵۶ کلمبیا، . ۵۶ اردن، . ۵۵ تونس، . ۵۴ آرژانتین، . ۵۴ برزیل، . ۵٣

پرو. . ۵٨ اندونزی، . ۵٧ قطر،
جمله از تا است نکرده شرکت پیزا مطالعۀ در تاکنون ایران
با واقع دنیای مسائل حل در ایران دانش آموزان رد عمل ونگ چ
در تحقیقات پیشینۀ بررس شود. تبیین آنها، ریاض سواد از استفاده
آزمون ی تدوین برای پژوهش تاکنون، که م دهد نشان نیز ایران
سواد شناخت صالحیت های سنجش منظور به ، تشخیص شناخت
در که تحقیق در است. نگرفته انجام ایران دانش آموزان ریاض
دربارۀ ریاض معلمان از نظرسنج با و گرفت صورت ١٣٨٩ سال
مسائل حل در ایران متوسطه اول سال دانش آموزان رد عمل پیش بین
توسط پیزا سؤال های تحلیل و مشاهده با و ریاض سواد به مربوط
با رویارویی در ایران دانش آموزان که بودند معتقد معلمان این آنان،
خوبی رد عمل واقع زندگ بر مبتن ریاض زمینه دار پرسش های
١٠ حداکثر که بودند کرده پیش بین آنان اغلب داشت. نخواهند

دهند. پاس سؤاالت چنین به م توانند ایران دانش آموزان از درصد
درس کتاب های تأکید عدم معلمان، این نظر از موضوع چنین دلیل

است گفتن البته است. موارد این  به شبیه سؤاالت به ریاض
جمهوری پرورش و آموزش اول متوسطه دفتر ،٩۶ ‐ ٩۵ سال در که
بر مبتن سؤاالت از معلمان بیشتر چه هر استفاده بر ایران اسالم
دبیرخانه برنامه های از ی منظور همین به و کرد تأکید واقع زندگ
،٩۶ ‐ ٩۵ سال در ( زنجان در مستقر ) اول متوسطه ریاض کشوری
نوع این از استفاده و گذاری اشتراک به و تنظیم در معلمان مشارکت

بود. ریاض کالس های سط در سؤاالت

پرلز و تیمز مطالعه
و ۴ (تیمز) علوم و ریاضیات آموزش روندهای بین الملل مطالعه

مطالعات برنامه دو PIRLS خواندن سواد پيشرفت بين الملل مطالعه
کشورها دانش آموزان رد عمل ارزیابی و سنجش عرصه در ر دی مهم
پیشرفت ارزشیابی بین الملل انجمن نظر زیر برنامه دو این است.
دو این ایران پیزا، برخالف خوشبختانه م شود. برگزار ۵ تحصیل
کشورهای آموزش روند مطالعه، دو این م کند. همراه را مطالعه
دهندۀ سازمان اصل عنصر را درس برنامه و گرفته هدف را عضو
پرلز و تیمز م گیرد. نظر در دانش آموزان برای یادگیری فرصت های
محيط معلمان، مدرسه، آموزش زمینه های در اطالعات جم آوري با
موفقيت های با ارتباطشان ان ام که و دانش آموزان مدرسه و خانه
وضعیت ارتقاء و بهبود جهت در توصیه هایی م رود، دانش آموزان  
برآمده اطالعات م کند. مطرح کننده شرکت کشورهای آموزش
و مهم منابع ، بین الملل و مل مقیاس در م توانند آزمون ها این از
شناسایی و کشف جهت در آموزش نظام های اختیار در تعیین کننده ای
بهبود منظور به علم راه کارهای یافتن و خود قوت و ضعف نقاط
همان یا پرلز هدف میان این در آورد. فراهم یادگیری ‐ یادده فرایند
خواندن  تواناييی ارزيابيی خواندن ، سواد پيشرفت  بين الملل مطالعه 
هفت و چهل  از  بیش شرکت با و است  ابتدايی چهارم  پايۀ در كودكان 

برخ از ایالت هایی واق در شرکت کننده ها این از (برخ جهان  كشور
م شود. برگزار بار ی سال چهار هر فاصله در و هستند) کشورها
نوشتاری متون روی را دانش آموزان تفکر و استفاده فهم، آزمون  این
سؤاالت به متون خواندن از پس دانش آموزان که طوری به م سنجند
نتیجه گیری شده خوانده متن از و م دهند پاس آن مطلب درک
انجمن این با ١٩٩١ با برابر ١٣٧٠ سال از سال از ایران م کنند.

است. داشته شرکت پرلز آزمون دوره ۴ در تاکنون و دارد اری هم
پیشرفت رونـد بین الملل مطالعه برگیرندۀ در تیمز مطالعه
3 (Organisation for Economic Co-operation and Development) 4 (Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 5(International
Association for Evaluation of Educational Achievement (IEA))
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زمین علوم و فیزی علوم ، زیست علوم (شامل علوم و ریاضیات
پایه در زمین علوم و فیزی ، شیم ، زیست شناس و چهارم پایه در
تا دانش آموزان کشور هر در که م کند بررس را این و است هشتم)

م کنند. پیشرفت علوم و ریاضیات پایه تحصیالت در اندازه چه
در ی بار سال چهار هر کنون تا ١٩٩۵ سال از تیمز مطالعه
،٢٠٠٧ ،٢٠٠٣ ،١٩٩٩ ،١٩٩۵ سال های در هشتم و چهارم پایه دو
تیمز مطالعه دوره شش همه در ایران است. شده اجرا ،٢٠١۵ ،٢٠١١
(مطابق مصوب درس برنامه سه تیمز مطالعه در است. داشته شرکت
اساس (بر شده اجرا برنامه ، ( آموزش و اجتماع ، مل زمینه های
به توجه (با شده کسب برنامه و کالس) و معلم مدرسه، زمینه و بافت

م گیرد. قرار بررس مورد دانش آموز) شاخصه های و بروندادها
نظر تحت پرلز و تيمز مطالعات اجراي و مديريت ايران در
کشورهای رتبه م گيرد. انجام پرورش و آموزش مطالعات اه پژوهش
بوده زیر صورت به ٢٠١۵ تیمز چهارم پایه ریاضیات در شرکت کننده

است:
. ۶ ژاپن، . ۵ تایوان، . ۴ کره جنوبی، . ٣ هنگ کنگ، . ٢ سنگاپور، . ١
. ١٠ انگلیس، . ١٠ ایرلند، . ٩ نروژ(۵)، . ٨ روسیه، . ٧ ، شمال ایرلند
. ١٢ قزاقستان، . ١١ ا)، فلوریدا(آمری . ١٠ فالندر)، بخش ) بلژی
، لیتوان . ١۵ (کانادا)، کب . ١۴ دانمارک، . ١٣ ا، آمری . ١٣ پرتغال،
جمهوری . ١٨ مجارستان، . ١٧ هلند، . ١۶ لهستان، . ١۵ فنالند، . ١۵
، اسلوون . ٢٢ آلمان، . ٢١ قبرس، . ٢٠ بلغارستان، . ١٩ ، چ
. ٢٧ اونتاریو(کانادا)، . ٢۶ استرالیا، . ٢۵ صربستان، . ٢۴ سوئد، . ٢٣
. ٣٠ اسپانیا، . ٢٩ ایتالیا، . ٢٨ عربی)، متحده دبی(امارات . ٢٧ کانادا،
فرانسه، . ٣۴ نیوزیلند، . ٣٣ نروژ(۴)، . ٣٢ ، اسلوواک . ٣١ ، کرواس
عربی، متحده امارات . ٣٨ ، شیل . ٣٧ گرجستان، . ٣۶ ترکیه، . ٣۵
. ۴٣ ایران، . ۴٢ آیرس(آرژانتین)، بوئنوس . ۴١ قطر، ۴٠ بحرین، . ٣٩
اردن، . ۴۶ اندونزی، . ۴۵ عربی)، متحده ابوظبی(امارات . ۴۴ عمان،

کویت. . ۵٠ جنوبی، آفریقای . ۴٩ مراکش، . ۴٨ عربستان، . ۴٧
نمره ۶٩ که بود ایران۴٣١ امتیاز و ۴٢ آزمون این در ایران رتبه

بود. میانگین از پایین تر
٢٠١۵ تیمز هشتم پایه ریاضیات در شرکت کننده کشورهای رتبه

است: زیر صورت به
ژاپن، . ۵ هنگ کنگ، . ۴ تایوان، کره جنوبی،٣ . . ٢ سنگاپور، . ١
ایرلند، . ١٠ کانادا، . ٩ قزاقستان، . ٨ روسیه، . ٧ (کانادا)، کب . ۶
، اسلوون . ١٣ انگلستان، . ١٢ ا، آمری . ١٢ اونتاریو(کانادا)، . ١١
عربی)، متحده دبی(امارات . ١۶ نروژ(٩)، . ١۵ مجارستان، . ١۴
. ٢٠ سوئد، . ١٩ استرالیا، . ١٨ ، اشغال فلسطین . ١٧ ، لیتوان . ١٧

نروژ(٨)، . ٢٢ ا)، فلوریدا(آمری . ٢١ نیوزیلند، . ٢١ مالت، . ٢٠ ایتالیا،
بحرین، . ٢۵ ترکیه، . ٢۴ عربی، متحده امارات . ٢٣ مالزی، . ٢٣
عربی)، متحده امارات ابوظبی( . ٢٧ لبنان، . ٢٧ گرجستان، . ٢۶
. ٣٢ عمان، . ٣١ ، شیل . ٣٠ تایلند، . ٢٩ ایران، . ٢٨ قطر، . ٢٧
بوتسوانا(٩)، . ٣۴ مصر، . ٣٣ کویت، . ٣٣ بوئنوس آیرس(آرژانتین)،
عربستان. . ٣٨ جنوبی(٩)، آفریقای . ٣٧ مراکش، . ٣۶ اردن، . ٣۵
نمره ۶۴ که بود ۴٣۶ ایران امتیاز و ٢٨ آزمون این در ایران رتبه

بود. میانگین از پایین تر

در ٢٠١۵ تا ١٩٩٧ سال از ایران تغییرات روند بررس
هشتم و چهارم ریاض

٢٠١۵ تا ١٩٩۵ از تیمز مطالعه در شده حاصل نتایج تغییرات روند
پن با که سال بیست ط در را ایران رتبه تغییرات روند از دورنمایی

زیر نمودار در که گونه آن نشان م دهد. است بوده همراه آزمون دورۀ
تغییری قبل دوره به نسبت ٢٠١۵ سال در ایران نمره دیده م شود
٢٠١۵ تا ١٩٩۵ سال های بین تغییرات روند وجود این با است. نداشته
سال در ۴٣١ به ١٩٩۵ در ٣٨٧ از ایران نمره میانگین و بوده صعودی
رد عمل که گفت م توان بنابراین است. یافته ارتقاء ٢٠١۵ و ٢٠١١
٢٠٠٣ ،١٩٩۵ سال های به نسبت ٢٠١۵ سال در ایران دانش آموزان

است. بوده بهتر ٢٠٠٧ و

توجه قابل رشد شاهد نیز هشتم پایه در چهارم، پایه همانند
اردن و سعودی عربستان افت و دبی و قزاقستان چون کشورهایی
کرده ط را نزول روند همواره گذشته سال های در که مالزی بودیم.
بار این بود، رسیده ٢٠١١ سال در ۴۴٠ به ۵١٩ از نمراتش میانگین و
رشدشان به رو روند یا بیش کما کشورها بقیه است. داشته رشد کم
جمهوری نمره میانگین بوده اند. شاهد را ثابت روند یا کرده اند حفظ را
شاهد ٢٠١١ به نسبت ٢٠١۵ تیمز چهارم پایه ریاض در ایران اسالم
قابل گذشته، دوره به نسبت رد عمل نمره ای ٢١ تفاوت و بوده رشد
سال از تیمز در را ایران نمرات تغییرات روند زیر نمودار است. مالحظه
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م دهد نشان را ٢٠١۵ تا ١٩٩۵

در نیز ری دی مفید اطالعات و نتایج ٢٠١۵ تیمز مطالعه
رد عمل پسران، و دختران رد عمل نحوه شامل که م گذارد اختیار
در دانش آموزان رد عمل ردی، عمل معیار نقاط در دانش آموزان
، شناخت حیطه های در دانش آموزان رد عمل محتوایی، حیطه های
به تعلق مدرسه، تحصیل جو ، ریاض تدریس برای مدرسه شرایط
آموزش مدیران، و معلمان ویژگ های مدرسه، انظباط جو مدرسه،
تدریس ، ریاض به نسبت دانش آموزان نگرش سرانجام و کالس در

است. ریاض یادگیری از آن ها اطمینان و

دانش آموزان رد عمل بر مؤثر احتمال عوامل
رشد بر تأثیرگذار عوامل و علل از عمیق تطبیق مطالعه  ی نبود در
حاکم شرایط برخ به نگاه و موفق کشورهای میان در ریاض آموزش
مطرح فرضیه چند شرکت کننده، کشورهای در ریاض آموزش بر
عامل ی تنها است پیش بین قابل که گونه آن چند هر م شود.
باشد، آموزش سیستم ی موفقیت عدم یا موفقیت دلیل نم تواند

دارد. تأثیر فرایند این در عوامل از مجموعه ای احتماال ه بل
آسیا شرق کشورهای که دید م توان تیمز نتایج به نگاه با
١٩٩۵ از کمابیش که روندی داده اند، اختصاص خود به را باال رده های
آموزش شعار با که سنگاپور میان این در بوده ایم. آن شاهد همواره
سرفصل اصالح و (teach less, learn more) بیشتر یادگیری کمتر،

آموزش سیستم در اصالحات به دست تکالیف از کاستن و دروس
آسیا شرق کشورهای است. گرفته  جای فهرست این صدر در زد، خود
مطالعه در تیمز بر عالوه کانادا و اروپایی کشورهای از برخ کنار در
دانش کنار در م دهد نشان که کرده اند کسب درخشان نتایج نیز پیزا
به در خوبی توانمندی از کشورها این دانش آموزان ، ریاض مناسب

هستند. برخوردار واقع شرایط در دانش این کارگیری

هفته در ریاض تدریس ساعات میزان ‐ ١
موفقیت عدم یا موفقیت در است ن مم که عوامل اولین از ی
ذهن به خاص دروس یا درس در آموزش سیستم ی دانش آموزان
اما است. هفته طول در دروس یا درس آن تدریس ساعات برسد،

خیل تفاوت شاهد پیزا، مطالعه از آمده دست به اطالعات به توجه با
تیمز مطالعه مرکزی نقطه پایین و باال در حاضر کشورهایی بین زیادی
که کشورهایی اغلب هشتم پایه در و ٢٠١٢ سال تا مثال برای نیستیم.
ساعت ٣ هفته در کرده اند، کسب تیمز مطالعه معیار از باالتر ردی عمل
دقیقه ٢٠٠ ژاپن ها داده اند. اختصاص ریاض آموزش به را کمتر یا
دانش آموزان دقیقه، ١٧٩ چ و ایی آمری دانش آموزان و هفته در را
در را دقیقه ١٢٧ تنها هلندی ها و ١٧۴ استرالیا ،١٧۵ کنگ هنگ
این کرده اند. سپری درس کالس های در ریاض یادگیری به هفته
مطالعه معیار از باالتر ردی عمل کشورها این اغلب که است حال در
را دقیقه ١٨٠ هفته هر عمل در ایران دانش آموزان داشته اند. تیمز
دقیقه ۵٠ تا چهار (مصوب م گذرانند ریاض درس کالس های در
ساعت های میزان که م دهد نشان امر این م شود). دقیقه ٢٠٠ که
آنان رد عمل در تأثیری تنهایی به است ن مم ریاض درس آموزش

باشد. نداشته

درآمد کالس ، در معلمان حضور ساعات میزان ‐ ٢
اجتماع اعتبار و سالیانه

در معلمان حضور ساعات میزان ر دی احتمال تأثیرگذار عامل ی
از بسیاری در که م دهد نشان بررس ها است. درس کالس های
در تدریس صرف را هفته در ساعت ١۵ از کمتر زمان معلمان کشورها

بررس ، آموزش طراح صرف را بیشتری اوقات و م نمایند کالس
راهنمایی دانش آموزان، به سازنده بازخوردهای ارائه و تکالیف دقیق تر
کادر و ر دی معلمان با مساع تشری و مشارکت و دانش آموزان
و شیل نظیر کشورها از برخ در البته م کنند. مدرسه آموزش
در را ساعت ٢٧ تا ٢۴ بین تقریباً هفته در موظف اند معلمان ا آمری

باشند. حاضر درس کالس
بسیار آن اثرگذاری مورد در معلم جوام در که ر دی عامل ی
است. معلم حرفه مزایای و حقوق میزان م شود، گفته سخن
میزان یافته، توسعه کشورهای در تربیت و تعلیم کارشناسان از بسیاری
افراد نگهداشت و جذب در مهم بسیار عامل را معلمان دریافت
وظایف انجام برای روان مطلوب حس ایجاد و معلم حرفه در توانمند
منجر م تواند معلمان مال تامین عدم م دانند. تربیت و تعلیم خطیر
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بر شده، آموزش چرخه از توانمند نیروهای فیزی و روان خروج به
ذارد. ب نامطلوبی تاثیرات سیستم آن در حاضر معلمان رد عمل

ن مم که است ری دی عامل معلمان اجتماع اه جای و اعتبار
فنالند در شود. تلق موثر آموزش وضعیت بهبود و رشد در است
جزو معلم است، شهره عال آموزش سیستم داشتن به که کشوری
‐ وکالت و معماری ، پزش از باالتر حت جوانان‐ پرطرفدار رشته سه

شایستگ دارای باید حرفه این به ورود برای افراد و م آید حساب به
تقویت با حرفه، ی عنوان به معلم باشند. باالیی اخالق و حرفه ای

اصل کننده منتقل معلمان و است خورده گره فنالند مل فرهنگ
م آیند. حساب به کشور این در فرهنگ

معلمان اجتماع اه جای تایوان و جنوبی کره در فنالند همانند
در پرطرفدار رشته های از ی معلم رشته است. شده گزارش باال
رشته این اه دانش در دانش آموزان از بسیاری و م آید حساب به کره
طور به کره ای معلمان OECD گزارش مطابق م کنند. انتخاب را
از ی باال وجه این و دارند واالیی اجتماع ارزش و اه جای سنت
م آید. حساب به حرفه و شغل این به برتر استعدادهای جذب دالیل
و مؤسسه س ساس اه دانش در ٢٠١٣ سال در که تحقیق در
در معلم حرفه که شد داده نشان گرفت، صورت Varkey GEMS

است. برخوردار کشورها سایر به نسبت باالتری احترام از یونان و چین
م کند، مقایسه ر دی ی با را جهان کشور ٢١ که گزارش این داده های
و آسیا شرق کشورهای در معلمان اجتماع اه جای که ساخت روشن
است. باالتر ا آمری و یونان) جز (به اروپای کشورهای همه از یونان

معلمان حرفه ای و تخصص دانش ‐ ٣
هر برای الزم شرایط از ی معلمان حرفه ای و تخصص دانش
عوامل از ی م تواند نتیجه در و م آید حساب به درس کالس
در آموزش سیستم هر دانش آموزان رد عمل توفیق عدم یا توفیق
بهره وری های و رتبه با متغیر این همبستگ زمینه در شود. گرفته نظر
انجام ایران جمله از و کشورها از بسیاری در مفصل مطالعات آموزش
شرط مدرک داشتن صرف که است شده معلوم تجربه به است. گرفته

تمهیدات باره این در و نیست مناسب آموزش تخصص و دانش کفایت
کیفیت ، معلم حرفه به افراد جذب نحوه جمله: از است الزم متنوع
اه دانش ایران در و امر این تخصص کانون های در حرفه ای آموزش

معلمین. مناسب توزیع و سازمانده نگهداشتن، روز به فرهنگیان،

دانش آموزان شده انجام تکالیف ۴ ‐میزان
انجام صرف را متفاوت اوقات مختلف کشورهای در دانش آموزان
که است عامل این م رسد نظر به م کنند. خود درس تکالیف
از برآمده داده های برخ به نگاه پوشید. چشم آن از راحت به نباید
سنگاپوری دانش آموزان مثال برای که م  دهد نشان ، جهان مطالعات
تکالیف انجام صرف را ساعت ١۵ حدود زمان هفته هر هنگ کنگ و
سه از کمتر تنها فنالندی دانش آموزان که حال در م کنند ریاض
(شعار م دهند اختصاص امر این به هفته در را خود وقت از ساعت
از کمتر کره ای دانش آموزان و است) Less is more فنالندی آموزش

حال در هستند، مشغول امور این انجام به هفته در ساعت نیم و چهار
نرم باالی و نزدی ر دی ی به تقریباً کشورها این نمره میانگین که

است. پیزا و تیمز مطالعه
میزان در م تواند نیز ری دی عامل های باال، موارد بر عالوه 
میزان باشد. مؤثر سیستم ی دانش آموزان توفیق عدم یا توفیق

دسترس میزان ، آموزش مطلوب کیفیت با کتاب های به دسترس
مدرسه، فیزی ساختار ، آموزش چندگانه رسانه های و اینترنت به
مشارکت میزان و اولیا دانش سط مدرسه، اجرایی عوامل و مدیریت
کالس های در دانش آموزان موق به حضور یادگیری، فرایند در آنان
تأثیرگذار بسیار عوامل از ی م تواند (که غیبت نداشتن و درس
م تواند (که ریاض درس به دانش آموزان گرایش و انگیزه باشد)،
شبیه چیزهایی و باشد) اجتماع و محیط متنوع عوامل از متأثر
امر پیچیدۀ جوانب در بیشتر تعمق برای داده هایی هم که این به

گزارش م شوند. و بررس تیمز مطالعه جزئیات در و آموزش اند

مالصدرا تربیت و تعلیم اه پژوهش زنجان، استان پرورش و آموزش ∗


