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در چهارچوب  يرآزمون سراس یفن - یاضیر یشیگروه آزما یش عملکرد استانیمایپ
  یتوسعه مل

  
 2زاده یما نقی، س2م شادمهری، عبدالکر*1مان ذوالفقارنسبیسل

 سازمان سنجش آموزش کشور یابیقات و ارزشیمرکز تحق یپژوهشکارشناس  -1

   سازمان سنجش آموزش کشور یات علمیعضو ه -2

  چکیده

ند یدر فرا ین نظامیافته از چنیبت یکار تر يرویدانشمندان، مهندسان و نچه آن. است يهر کشور ین کننده توسعه ملیتضم یکارکرد هدفمند نظام آموزش
به شرط ثابت بودن عوامل . يزمان کسب درآمد فردو هم ید ناخالص ملیش تولیکشور، افزا يگردش چرخه اقتصاد ياست برا یرند اهرمیگ یاد میآموزش 
. بهره ببرند ین نظام آموزشیا يایک اندازه از مزایافراد به  ، همهیافته در جهت اهداف ملیر خوب ساختا یآموزش نظامک یانتظار آن است که در  .گریاثرگذار د

که به  يریگ آزمون يها ن برنامهیا. استاندارد است یالملل نیو ب یمل يها آزمون ياجرا يها ، برنامهیستم آموزشیعملکرد س یابیارز يارهاین معیتر از مهم یکی
مند بهره یستم آموزشیک سی يایاز مزا یبه چه خوب يدهند که دانش آموزان هر کشوریشوند، نشان میدانش آموزان اجرا م یناخترشد ش يریگ منظور اندازه

ج دو آزمون به تفکیک استان و یسه نتایک و مقایزیو ف یاضیر يدر دو خرده آزمون سراسر یو فن یاضیگروه ر یعملکرد استان یق به بررسین تحقیا. اند شده
اعداد و  TIMSS یالملل نیب يها بر آزمون یمبتن یوستار جهانیها در پ گاه استانیشناخت جا ين برایهمچن. پردازد یم 1391تا  1387 يها سال یت طیجنس
. ده شده استمکرر استفا يها يریگ از روش اندازه یاستان يها ل دادهیتحل ياجرا و برا يدادیق پس روین پژوهش با طرح تحقیا. ه شده استیارا یارقام
ن یج نشان داد که در اینتا. شده است يآور مز و پرلز جمعیت یسازمان سنجش آموزش کشور و جداول مرکز مطالعات مل يها ق از بانک دادهین تحقیا يها داده

ن یانگیم. ثابت دارند يافاصله zاستاندارد اس یار در مقیواحد انحراف مع 5تا  4ن یمحروم ب يها سه با استانیبا عملکرد باال در مقا ییها ساله استان 5دوره 
ز ین يب در آزمون سراسریدارند به همان ترت یفیعملکرد ضع یالملل نیب يها که در آزمون ییها تر از پسرها است و دانش آموزان استان نییها پاعملکرد دختر

  .ف هستندیضع
  
  ی، توسعه ملي، رشد اقتصادیه انسانیسرما ،TIMSS، یالملل نیب يها آزمون، یشناخت يها مهارت ،یآموزش يمحتوا :ها دواژهیکل

  
 'مقدمه - 1

برتر بر روابط تنگاتنگ کشورها  يفناورکه  یدر عصر کنون
الت پس یبه آموزش متوسطه و تحص یه انداخته، دسترسیسا

افراد و به دنبال آن  يشرفت اقتصادیپ ياز آموزش متوسطه برا
ن یاز ا. شده است یاتیک کشور حی ين عملکرد اقتصادیتضم

رو ارتباط بین آموزش و رشد اقتصادي یکی از موضوعات 

                                                
  salarnik2001@yahoo.com: دار مکاتبات نویسنده عهده *

در گذشته . ستم بوده استیهاي اقتصادي در قرن ب مهم تحلیل
هر  19و آدولف مارشال در قرن  18ز آدام اسمیت در قرن ین

گذاري  اند که چگونه سرمایه دو به دنبال جواب این سوال بوده
یک ملت را تحت تأثیر قرار  يدمن ثروت و توان ،آموزش يرو
همان طور که کروگر و  20در سرتاسر قرن . دهد می

اي مدرن  دانان حرفه سازند اقتصاد خاطر نشان می ]1[1لیندال

                                                
1- Krueger and Lindahl  

 
  پژوهشی-فصلنامه علمی
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ی تجربی از ارتباط بین آموزش یاند که برآوردها در تالش بوده
بسیاري از تحقیقاتی که . و رشد اقتصادي تهیه و طراحی کنند

رت گرفت در تکرار این سوال بوده که در قرن گذشته صو
آموزش، در افزایش درآمد  يگذاري فردي رو چگونه سرمایه

بسیاري از نتایج فنی این تحقیقات نشان . فرد تأثیرگذار است
گذاري  گذاري خصوصی و هم سرمایه دادند که هم سرمایه

تواند در سطح فردي و در سطح ملی اثرات مثبت  عمومی می
پیشینۀ پژوهش علمی در . ت داشته باشدبلند مد ياقتصاد

توان به  آموزش و پرورش را می يرو يه گذاریرابطه با سرما
 :بندي کرد دو سطح کلی تقسیم

توان به نام هزینۀ فردي یا  سطح اقتصاد خرد که می :الف
کنون مشخص شده از گذشته تا: یدشخصی روي آموزش نام

اند دستمزد  ندهاز آموزش را گذرا يکه سطح باالتر يکه افراد
که فرد  ییها ل ن تعداد سایهمچن. اندکردهیافت میدر يباالتر

ش درآمد یها باعث افزا زن يژه برایماند بویدر مدرسه م
کا این به معناي آن یدر آمر. ]1[شود  یم يو يبرا يشتریب

 ٪10براي هر فرد  یاست که به ازاي افزایش هر سال تحصیل
این رقم بازده خیلی زیادي  ابد کهیافزایش می يدرآمد و

  . است
هاي مختلفی از  در سطح اقتصاد کالن که ارتباط بین اندازه: ب

سطوح آموزشی یک کشور را با مقادیر استاندارد شده رشد 
بسیاري از  :دهند مورد بررسی قرار می GDPمثلاقتصادي 

در کشورهایی که  GDPبااليمطالعات مدارکی دال بر رشد 
باالتري از آموزش را گذرانده و یا در جمعیت آنها سطوح 

اند  دریافت کرده یینمرات باال 1شناختی هاي پیشرفت آزمون
تم یا تابع لگاریمدل  1974در نسریم .]1-3[ اند مشاهده کرده

ر سطح متوسط سواد ییداد تغ یه داد که نشان میارا یخط
ز ین کننده رشد درآمد آن کشور نییک کشور تعیافراد  يآموز

  . ]2[ هست
ه یز نقش سرماین يرشد اقتصاد يرِ الگوهایاخ يل هایدر تحل

ر یجداناپذ یار مورد توجه قرار گرفته است و بخشیبس یانسان
-یصورت م ینه توسعه ملیکه در زم یتجرب يدر همه کارها

ر صورت یکه در دو سه دهه اخ ییتالش ها. رد شده استیگ

                                                
1- Cognitive Achievement Test 

از  یا بعضن سوال بوده که چریبه ا ییپاسخ گو يگرفته برا
که  یاند در حالشرفت داشتهیپ يکشورها از لحاظ اقتصاد

درحال توسعه  ياکثر کشورها. اندگر عقب ماندهید یبعض
در رشد  یه انسانیاز نقش سرما یر واضحیهنوز تصو

که در  ییها از راه یکی. اندکشورشان فراهم نکرده ياقتصاد
توسعه  در یانسان يرویمشخص کردن نقش ن يها بران سالیا
 یناش 2یشناخت يم مهارت هایرابطه مستق یجاد شده بررسیا

اگر چه . در درازمدت بوده است ياز آموزش و توسعه اقتصاد
 يو توسعه اقتصاد ین آموزش، توسعه انسانیک بیارتباط تئور

کنند و در  یت میگر را تقویکدیده است و هر سه یچیار پیبس
ن یه بیاما ارتباط اول گر قرار دارندیکدیبا  يارتباط بازخورد

  .است ینیب شیقابل پ 1شکل  يآنها عمدتا بر اساس الگو
  

  
 ین آموزش، توسعه انسانیک بیارتباط تئور یچارچوب مفهوم) 1شکل 

  يو توسعه اقتصاد
  

رستان یکه در سطح دب یین است که آموزش هایفرض بر ا
به دانش باالتر  یابیدست  يابر ياهیشود اساس و پا یه میارا

ن یا يشتر رویب يه گذاریسرما. هستند یدر سطوح دانشگاه
، يتر به رشد اقتصاد عیسر یابیتواند موجب دست یبخش م

                                                
2- cognitive skils  

آموزش 
افزایش (

هاي  مهارت
 )شناختی

توسعه 
 انسانی

 توسعه
 اقتصادي

تولید 
 ثروت

توسعه 
 اجتماعی

توسعه 
 فرهنگی
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ک کشور ی 1یو فرهنگ ین علمیو همچن فناورانه، یاجتماع
ن بخش از آموزش درست انجام شود یا يزیه ریاگر پا. شود

صورت  یز به خوبینآموزش در دانشگاه  يسطوح بعد
دانشگاه ها  يورود يف در آزمون هایعملکرد ضع. ردیگ یم

باشد ممکن  یرستانیت بد دوران آموزش دبیاز ماه یاگر ناش
 يا اقشاریکم درآمد و  يهااست باعث پس رانده شدن گروه

 یابین چرخه باطل مانع دست یژه زن ها شود و ایاز جامعه بو
ن روند یکه ا یدر صورت. شودافراد به شغل و درآمد مناسب 

تواند یمف جامعه یضع يهاگروه يجه برایر شود نتیفراگ
به عنوان مادر و  یابیت یش از هویازدواج زودرس دختران پ

 يکارین نوجوانان و بیت در بیش جرم و جنایا همسر، افزای
  .ن اقشار کم درآمد باشدیب
 يهانامهبر یاثربخش یابیارز يکه برا ییهایبررس ،عالوهه ب 

 یه زندگیدر دوران اول 2ه و آموزش کودکانیاول يهامراقبت
 ،ت باالیفیک يدارا يها که برنامه نشان داده ،صورت گرفته

 یبر رشد شناخت یمدترات مثبت هم کوتاه مدت و هم بلنداث
 يب که باعث ماندگارین ترتیبه ا. آنها داشته است یو اجتماع

در  یینرخ بازده باالن کودکان در مدارس شده، یشتر ایب
  و اشتغال داشته یدانشگاه يوردهااو دست یلیشرفت تحصیپ

شده  یسالن کودکان در بزرگین ایم در بیو باعث کاهش جرا
 يتجار يایز در دنین يگذار هیاشتغال و سرما. ]4[ است
 یمردمان يشود که دارا یر میسراز ییبه کشورها يامروز

ظرافت، استحکام و تنوع  يمعنابه(ده و نوآوریدخوب آموزش
  .]5[ باشند )ساخته دست آنها ید محصوالت صنعتیدر تول
 توان که داده نشان ]6[ یجهان يگذار هین گزارش سرمایهمچن

 در کـه  کشـورهایی  ویـژه  به گذار، حال در اصلی اقتصادهاي

 است بوده انسانی سرمایه بر متکی بودند بیشتر یشرق ياروپا

 از ناشی افزوده ارزش دیگر عبارت به .فناورانه هاي فعالیت تا
 اصـلی  عامـل  انسـانی  نیـروي  بـاالي  سـطح  هـاي  مهـارت 

 آنچـه  .است شده کشورها این صنعتی پذیري تولیدات رقابت

 اقتصـادي  ییایبراي پو توسعه حال در کشورهاي است مسلم

                                                
یادآوري این نکته ضروري است که اهمیت مباحث فرهنگی و اجتماعی برخاسته از  -1

آموزش هدفمند، کمتر از توسعه اقتصادي نیست اما به علت گستردگی مباحث مربوط به این 
مثل مباحث سیاسی و (چشم پوشی از آنها و به شرط ثابت بودن عوامل دیگر دو با

 . به آموزش از دریچه توسعه اقتصادي نگریسته شده است) ژوپولتیک
2- Early Care and Education (ECE) programs  

 پیشرفت به و دستیابی ندارند انسانی منابع توسعه جز اي چاره

 ارتقـا  و نظـام آموزشـی   در گذاري ایهسرم با جز ییشکوفا و

  .]7[ بود نخواهد مقدور انسانی نیروهاي کیفی
 ياز برایکار متخصص مورد ن يرویگر تامین نیاز طرف د

ازمند ین فناورانه،و توسعه  21قرن  يها افتن بر چالشی يبرتر
ژه در دروس علوم یبه و یپرورش افراد مستعد در نظام آموزش

کارکردهاي اقتصادي به ویژه  در حقیقت .تاس یاضیو ر
پرورش عملکرد صنعتی کشورهاي در حال توسعه به 

. بوده است یآنها متک یدانشمندان و مهندسان در نظام آموزش
در حال توسعه،  يکشورها یند توسعه صنعتین رو در فرایاز ا

کنند  یفا میا يدر انتقال و انطباق فناور يدین نقش کلیمهندس
 يفناور يساز نهیو به يبردار اجرا، بهرهو اهرم انتقال، جذب، 

 يها وهیدن به شین طور عامل شتاب بخشیبه روز و هم يها
است که  ین در حالیا. ]8[ هستند يعلوم و فناور يریادگی
خصص و کارآمد، مت يرویر کمبود نیچند دهه اخ یط

 یدولت يها سازمان يک طرفه نخبگان و ناکارآمدیمهاجرت 
در  يژه کشورهایشتر جوامع بویدر جذب نخبگان مشکل ب

 یکشور ما با وجود نظام آموزش. حال توسعه بوده است
 يرویهمچنان با کمبود ن یش مدارك دانشگاهیو افزا ياجبار
و توسعه روبرو  یعلم يها تیش ظرفیافزا يماهر برا یانسان
ند یدر کاهش سرعت فرا يا اگرچه عوامل چندگانه. است

کشور  یآنجا که به نظام آموزش نقش دارند اما تا یتوسعه مل
نه یبه عنوان گنج یو فن یاضیشود گروه علوم ر یمربوط م

 يگر گروه هایبالقوه مهندسان و دانشمندان نسبت به د
 يبرا يا ژهیت ویاز اهم يسراسر يها کننده در آزمونشرکت

با . برخوردار است فناورانهکارآمد در توسعه  یه منابع انسانیته
کنکور  يها در آزمون 1391ن گروه یعملکرد ا یبررس

ک براساس یزیو ف یاضیر یدر دروس اختصاص يسراسر
 ییزهایوخن گروه و افتیهر ساله ا ین عملکرد استانیانگیم

انداز  توان چشم یمختلف داشته م يها که نمرات آنها در سال
ش یپ يها ها و چالش کشور و فرصت يها لیاز پتانس يا هیاول
ن عملکرد به یانگین میهمچن. نشان دادرا  یتوسعه مل يرو

تواند سطوح کارکرد زنها را در سطح  یک زن و مرد میتفک
 . برابر نشان دهد يها فرصت يساز کشور به منظور فراهم
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   توسعه مدار یک نظام آموزشیاهمیت و ضرورت  1-1
ت کردن استعدادها و یدادن و هدا وندیدر پ ینظام آموزش

ن هدایت و انتقال افراد یار و همچنبازار ک يها به سو مهارت
ک نظام یچالش . دارد ینقش مهم یسالبه بزرگ یاز نوجوان

ن انتقال به طور مناسب و اثر یا يت و راهبریهدا یآموزش
شود که انتظارات  یآغاز م یند از زمانین فرایا. بخش است

ک ی. ردیگ ینده اش شکل میک دانش آموز از خودش و آی
ن انتظارات را راهبري کند و یتواند اد بیبا ینظام آموزش

ق دانش آموزان با اقتصاد و ین دهد که مهارت ها و عالیتضم
د یبا یبه طور کل نظام آموزش. شود یجامعه همگرا م يازهاین

ک اقتصاد دانش محور را برآورده یاز یکار مورد ن يرویبتواند ن
 که یدانش آموزان ياز برایمورد ن يها سازد و همزمان مهارت

مثل دانشگاه شوند را  یخواهند وارد سطوح باالتر آموزش ینم
هایی  نظام آموزشی ایران داراي مشخصه. ]9[ فراهم سازد

هاي آموزشی به طور نسبی مجزا  است که آن را از تمام نظام
این نظام آموزشی به طور مستقیم و غیرمستقیم . ساخته است

تأثیر خود  رود را تحت یراهی که یک فرد در مسیر زندگی م
کند که یک کودك و یا فرد جوان  دهد و معین می قرار می

ان آزمون ین میدر ا. پیماید مسیر زندگی خود را چگونه می
و  ین نظام آموزشیکنکور به عنوان پاالیندة برونداد ا

کنندة نیروي کار کشور براي رشد و توسعه از اهمیت و  تعیین
ون تقریباً تمام این آزم. اي برخوردار است جایگاه ویژه

هاي خانوارهاي ایرانی که داراي فرزندان نوجوان  فعالیت
تمام  يریگ هستند را تحت تأثیر خود قرار داده است و جهت

ر داده ییخود تغ يرستان به سویها را در دوران دب آموزش
ق ین تحقیکه در ا ییها م و واژهیف مفاهیدر ادامه تعار. است

سندگان به صورت یهدف نو منظور و يساز روشن يآمده برا
  .ان شده استیب یاتیعمل

  یاتیف عملیتعار 1-2
 یتوسعه انسان يها مربوط به شاخص یآموزش ينشانگرها

ن یانگیم. شود یم يریگ سازمان ملل بر اساس دو سنجه اندازه
 یلیدوره تحص يگریساالن و د بزرگ يبرا یلیتحص يها سال

  . مدرسهکودکان در سن ورود به  يمورد انتظار برا

از  یکیبه عنوان  2010از سال  :یلیتحص يها ن سالیانگیم
سازمان  یمحاسبه شاخص توسعه انسان يه برایدو نشانگر اول

نرخ  ياست برا ینیگزین شاخص جایملل به کار رفته است ا
شد و  یمحاسبه م 2009ساالن که تا سال بزرگ يباسواد

ل شده کام یلیتحص يها عبارت است از متوسط تعداد سال
تکرار شده  یلیتحص يهاک کشور که در آن سالیت یجمع

سال به باال  25ت یجمع يده است و رویافراد منظور نگرد
محاسبه آن دو نوع اطالعات و داده  يبرا. شود یمحاسبه م

ن یو باالتر یت هر گروه سنیع جمعیتوز) نخست : از استین
 يها داده) دوم  ن ویبدست آمده در هر سن مع یلیسطح تحص

 یهر دوره آموزش یمربوط به مدت زمان رسم یزمان يسر
  ]10[ )رستانیا دبیو  ییدبستان، راهنما(

است  ین شاخص آموزشیدوم :مورد انتظار یلیدوره تحص
در سازمان ملل  یتوسعه انسان يها محاسبه شاخص يکه برا

 ین شاخص در گزارش اداره توسعه انسانیا. رود یبه کار م
به کار  1مورد انتظار یلیتحص يها نوان سالسازمان ملل با ع

ک یاست که  ییها ن سالیانگیف کننده میرفته است و توص
کند؛  يکشور خود سپر یکودك احتمال دارد در نظام آموزش

مورد انتظار به عنوان  یلیتحص يها گر سالیبه عبارت د
ک کودك در یاست که از  یلیتحص يها ن تعداد سالیانگیم

نده موفق یتوان انتظار داشت در آ یم مدرسه محال ورود به نظا
 ين فرض که احتمال ثبت نام ویدن به آن شود با ایبه رس

  . ]11[ یهماهنگ باشد با نرخ مشارکت عموم
چه (یژگیا ویبه هر نوع دانش و  یبه طور کل :یه انسانیسرما

ک کشور یکار  يروین يور که در در بهره) یو چه اکتساب یذات
 یه انسانیمفهوم سرما. ندیگویم یه انسانیمامشارکت دارد سر

گذاران مختلف  هیسرما يآن برا يست و معناین يبعدتک
 يتجارت به ارزش اقتصاد يایدر دن. دارد یف متفاوتیتعار

ه یکار سرما يرویا نیک کارمند و ی يمجموعه مهارت ها
ت یت جمعیبه ظرف يگذار استیدر س. شود یگفته م یانسان

 یبه طور سنت. شود یگفته م يرشد اقتصاد جلو راندن يبرا
از آموزش و تجربه در نظر گرفته شده  یتابع یه انسانیسرما

                                                
1- Expected Years of Schooling (of children)  



 1392 زمستان، 2، شماره ششمسیاست علم و فناوري، سال  ، فصلنامهسیما نقی زاده ،دالکریم شادمهرسلیمان ذوالفقارنسب، عب

97  

انجام کار  قیاز طر يریادگیند آموزش و یز برآیکه تجربه ن
  .]12[است 

به  یشناخت يها ق مهارتین تحقیدر ا :یشناخت يها مهارت
قادر  اي اشاره دارد که فرد را راهبردهاي تفکر و حل مسأله

سازد به حجم باالیی از اطالعات دسترسی داشته باشد، آنها  می
کند و در پاسخ به یک تکلیف   بندي، خالصه و هضم را طبقه

هاي مورد  به عبارت دیگر به مهارت. یا مساله آنرا نشان دهد
آگاهانه   و انتخاب يریگ نیاز براي حل مسائل پیچیده و تصمیم

   .1]13[ اشاره دارد
در  يریگ اندازه يها اسیاز مق یکی :یخالص داخلد نایتول

رنده ارزش همه یدر برگ ید ناخالص داخلیتول. است اقتصاد
ک ی ن، معموالًیک دوره معی یاست که ط یکاالها و خدمات

د یکار در آن کشور تول يرویک کشور توسط نیسال، در 
  .]14[ شود یم

  هاي پژوهش  پرسش 1-3
   :ر انجام شده استیبه سه سوال ز  پاسخ ين پژوهش برایا

ن یدر ب یاضیا سطح متوسط عملکرد در علوم و ریآ) الف
 مختلف کشور برابر است؟ يها دهندگان استان آزمون

ن عملکرد زنان و مردان در دروس یب يدار یا تفاوت معنیآ) ب
  وجود دارد؟ یاضیعلوم و ر

 يها ها در آزمون ن عملکرد دانش آموزان استانیب یا ارتباطیآ) ج
  وجود دارد؟ يو آزمون سراسر یالملل نیب

  طرح پژوهش  1-4
اجرا ) يا سهیمقا یا علی( يدادین پژوهش به صورت پس رویا

مکرر در  يریگ دازهل به صورت طرح انیوه تحلیش. شده است
 یکیق ین تحقینمونه و جامعه ا. بوده است یسطح استان

ران به عنوان جامعه آماري یا يها بنابراین کلیه استان. است
ها به عنوان واحد آماري  خواهد بود و هر یک از استان

ها عبارتند از نمرات حاصل دروس  داده. شوند محسوب می

                                                
چهارده میلیون و پانصد هزار نتیجه  googleدر  cognitive skillsجستجوي واژه  -1

. شود آورد و تعریف عملیاتی مشخصی دارد که بر اساس این اسناد و مدارك پشتیبانی می می
شایسته است طراحان و سیاستگذاران آموزشی هنگام تغییر رویکرد در برنامه هاي درسی و 

د و برونداد این آموزشی تعریف درست، خالصه و عملیاتی از واژه هاي جدید ارایه دهن
 .رویکرد را با مفاهیم عملیاتی مشخص کنند

آزمایشی ریاضی و فنی دهندگان گروه  و فیزیک آزمون یریاض
به تفکیک استان و  1391تا  1387 يدر کنکور سراسر

ع یبوده است و از توز یفیها به صورت توص لیتحل. جنسیت
 يو جداول برا يا لهیو م یخط ي، نمودارهاzاستاندارد 

ت استفاده یها و جنس ن عملکرد استانیانگیم يداریسه دیمقا
  . شده است

  
  پژوهش نهیشیپ - 2

ابتدا  :ه شده استیق در دو بخش اراین تحقینه ایشیپ در ادامه
 يها در سنجش دانش و مهارت یالملل نیب يها نقش آزمون

و سپس به کارکرد نظام  یک نظام آموزشیبرخاسته از 
بینی کننده روند توسعه پرداخته شده  به عنوان پیش یآموزش
  .است

 روند ینیب شیدر پ یالملل نیو ب یمل يها نقش آزمون 2-1
  يتوسعه اقتصاد

رستان را با یسطح دب ياز کشورها استانداردها ياریبس
 يریگ آزمون يها ت باال و برنامهیفیبا ک یآموزش يها برنامه

ورود  ياند و برا کپارچه کردهیهمسان و  یالملل نیب
ا رفتن یک شغل خوب و یآموزان به بازارِ کار و داشتن  دانش

 ،عالوههب. اند راهم کردهروشن ف يریمس یبه مرحله بعد آموزش
ک نظام ین و هم دانش آموزان داخل یان، هم والدیهم مرب
هستند که نشان دهد به چه  یاطالعات يدر جستجو یآموزش

 يدانش آموزان را برا ین نظام آموزشیو چگونه ا یخوب
 يریادگیج یاز کشورها نتا ياریبس. سازد یآماده م یزندگ

 يها ا که بر اساس آزمونآموزان خودشان ر مربوط به دانش
قرار  ینین سوال مورد بازبیبه ا ییگو پاسخ ياست برا یمل
 يریگ آزمون يها بر برنامه یکه مبتن ییها سنجش. دهند یم
 PIRLS4و PISA 2 ،3TIMSSآزمونهستند مثل  یالملل نیب
از عملکرد نظام  يتر تر و درست گسترده يریتوانند تصو یم

کشورها . فراهم کنند یالملل نیک کشور در سطح بی یآموزش
چگونه عمل  یالملل نیخواهند بدانند که در سطح ب یبه ناچار م

                                                
2- Program for International Student Assessment 
3- Trends in International Mathematics and Science Study 
4- Progress in International Reading Literacy Study 
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کنند چگونه  یگر کشورها بهتر از آنها عمل میکنند و اگر د یم
از  یناش يبه خاطر فشارها. دهند ین کار را انجام میآنها ا

شتر برآمده از یدر سطح جهان که ب ياقتصاد يریرقابت پذ
ن یکشورها بوده است چن یسانه انیت سرمایفیش کیافزا

جه یدر نت. اند افتهیار رواج یر بسیاخ يها در سال ییها آزمون
آموزش و  يگذار استیار و سنجه قضاوت در رابطه با سیمع

است بر  یست بلکه مبتنین یمل يگر استانداردهایپرورش، د
  . در سطح جهان یار موفق آموزشیبس يها نظام يها یژگیو

له محققان سازمان همکاري یکه بوس يا دوره يها وهشدر پژ
 يبند رد رتبهیگ یصورت م )OECD( اقتصادي و توسعه

در  یالملل نیب يها ج حاصل از آزمونیکشورها بر اساس نتا
مختلف  يکشورها يقبل از دانشگاه برا یسطوح آموزش

 ییها نشان داده کشورها ن پژوهشیا. ز بوده استیبرانگتامل
د یدر تول) مثل نفت و گاز( یعیوش منابع طبکه سهم فر
ها  ن آزمونیدر ا یفیاد بوده عملکرد ضعیآنها ز یناخالص مل

زان درآمد حاصل از صادرات ین میگر بیعبارت د به: اند داشته
ک کشور و دانش و ی) ژه نفت و گازیبو( یعیمنابع طب

وجود  یمنف رابطهآنها  یرستانیدانش آموزان دب يها مهارت
، یمثل سنگاپور، فنالند، کره جنوب ییعمدتا کشورها. 1دارد

دارند نمرات  یکم یلیخ یعیهنگ کنگ و ژاپن که منابع طب
 ییسه، کشورهایدر مقا. کنند یها کسب م ن آزمونیدر ا ییباال

ن، قزاقستان و یر، بحریت، قطر، عمان، الجزایمثل عربستان، کو
برآمده از  آنها ید ناخالص ملیاز تول يادیران که بخش زیا

 PISA يها در آزمون یفیو گاز است عملکرد ضعفروش نفت 
است که دانش  ین در حالیا. دارندTIMMS ن یو همچن

ن منطقه از جهان یدر هم يا هیو ترک ی، اردنیآموزان لبنان
  .]5[ اند  ها داشته ن آزمونیدر ا يبهترعملکرد 

ه با موسس يبا همکار OECDله یگر که بوسید يا در مطالعه
صورت گرفته خاطرنشان ) 2011(در دانشگاه استنفورد  2هوور

ن نمره یانگینده میسال آ20االت متحده دریسازد که اگر ا یم
 ش دهدینمره افزا PISA 25آموزان خود را در آزمون  دانش

به سرعت بهبود  یآموزش يها کمتر از نظام یلین مقدار خیا(
ن یتنها باست که توانسته  OECDافته مثل لهستان در ی

                                                
1- http://www.oecd.org/dataoecd/43/9/49881940.pdf 
2- Hoover Institute 

 41تواند  یم) ابدین مقدار دست یبه ا 2006تا  2000 يها سال
 2010که در یهمه عمرِ نسل يبرا يون دالر سود اقتصادیلیتر

 OECD يکشورها ين مقدار برایا. شوند داشته باشد یمتولد م
کند  ین گزارش اضافه میهم. ون دالر استیلیتر 115برابر با 

االت متحده تا یدانش آموزان ان عملکرد یانگیکه باال آمدن م
ن عملکرد را در یکه بهتر يسطح عملکرد دانش آموزان فنالند

تواند منجر  یداشته م PISAدر آزمون  OECD ين کشورهایب
 يکشورها ين مقدار برایشود ا يون دالریلیتر130شیبه افزا

OECD  ن گزارش ین ایهمچن .ون دالر استیلیتر 260برابر با
ت یاهم یآموزش يو محتوا يریادگیت یفیدهد که ک ینشان م

 .]15[ مدرسه يهادارد نه طول سال

ه یارا 2010در سال  OECDله یکه بوس يگریدر گزارش د
نشان  "3یف آموزشیعملکرد ضع ينه باالیهز"شده با عنوان 

 یکه بهبود کم ییکشورها PISAدهد که بر اساس آزمون  یم
بر رشد  يادیر زکارشان بوجود آمده اث يروین يها در مهارت

ن یدر ا. آنها داشته است) و سرانه درآمد GDP(ياقتصاد
 يبرآورد درآمد برمبنا ياداقتص يها گزارش از مدل

گر یو د PISAله آزمون یکه به وس یشناخت يها مهارت
د یاند و اثر آن بر تول شده يریگ اندازه یالملل نیب يها آزمون

  .]16[ استفاده شده است یناخالص مل
 یقیگر از مطالعات تطبید یکین آزمون یا: TIMMS آزمون

ر نظر انجمن یاست که ز یلیتحصشرفت یدر قلمرو پ
ک بار یسال  4هر  IEA4 یلیشرفت تحصیارزیابی پ یالملل نیب

 پژوهشى معتبر و مستقل نهاد یک که انجمن این. شود یاجرا م
 و تحصیلى و بهبود پیشرفت هدف با است جهان سطح در

 توانسته کننده شرکت کشورهاى آموزشى توضعی ارتقاى
 پیشرفت تحصیلى زمینه در تطبیقى مطالعه ها ده کنون تا است

 بدست اطالعات و ها یافته .رساند انجام به ها زمینه سایر و
 يکننده برا تعیین و مهم منبع مطالعات، گونه این از آمده

 آموزشى هاى نظام قوت و ضعف نقاط شناسایى و کشف
علمى  کارهاى راه ارائه و المللى نیب و ملى مقیاس در کشورها

 1991از سال  .است یادگیرى-یاددهى فرآیند بهبود در موثر و

                                                
3- The High Cost of Low Educational Performance 
4- International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement 
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در  TIMMSمطالعه  5در  یبه طور رسمران یا ،يالدیم
 2008شرفته یپ TIMMSو  2007، 2003، 99، 95 يسالها

ز انجام شده ین آزمون نیا 2011برنامه . شرکت کرده است
ران در همه مطالعات یگاه ایتوجه داشت که جا دیبا. است
 2011تا  PIRLS 2001و 2007تا  TIMSS 1995 يادوار

  .]17[ بوده است ین جهانیانگیتر از منییپا
اند که  نشان داده یالملل نیب يها ن آزمونیج حاصل از اینتا

مهم هستند که آنها  یژگیچند و يموفق دارا یآموزش يها نظام
  :سازد از جمله یز میها متماگر نظام یرا از د
ن کشورها از یو آموزش و پرورش در ا یحرفه معلم -1

از  يادیسهم ز. برخوردار است ییارزش و اعتبار باال
رد یگ یکه به آموزش و پرورش صورت م ییپرداخت ها

ت است یفیت آنها بر کیاولو. شود یم یصرف خدمات آموزش
ک کشور یکه ن است یبر ا یها و تفکر عموم تا اندازه کالس

نفت و ( یعیآن زنده است نه منابع طب یانسان يها هیبا سرما
 ).گاز

 يخود استانداردها یآموزان و نظام آموزش دانش يبرا -2
کرد آنها در یرو. اند ه کردهیته یجهان يها با چهارچوب یعلم

در  یز آموزشیاز اهداف گسترده تا ر يا ه استانداردها دامنهیته
همه  يرد و آن را برایگ یات را دربر مرابطه با مواد و موضوع

ها در دن استانداریوجود ا یعبارت به: کنند یآموزان اجرا م دانش
ق، یدق يک محتوایباعث شده که  یتمام سطوح آموزش

ام نظ ییرد که باعث کارایکپارچه شکل بگیمتمرکز و 
 یدرس يها برنامه یپوشانکشور آنها شده است، هم یآموزش

 يرات در اجراییافته و تغیکاهش  یلیتحص يها هیدر تمام پا
ل یها کمتر شده، باعث تسه ن کالسیدر ب یبرنامه درس

از برنامه  يا شده که دامنه يگذار استین مراجع سیب یهماهنگ
رد و باعث یگ یت معلمان را دربر میتا آموزش و ترب یدرس

 - ين اقتصادییپا يها ن گروهیدر ب یآموزش يکاهش نابرابر
مختلف در آن  يو نژاد یقوم يها گروه. است شده یاجتماع

برخوردارند و اگر  یآموزش يایکسان از مزایکشورها به طور 
از  يا ا گوشهیت و یک قومی يها از بچه یاحساس شود بخش

آنها را به  یآموزش يازهایاند حتما ن کشور محروم واقع شده
  .]15[ دهند ش مییسطوح استاندارد قابل قبول افزا

  
  

  يبر رشد اقتصاد یاثر نظام آموزش یبررس يوهاالگ 2-2
دانش آموزان  یشناخت يها مهارتن یتفاوت ب یخیشواهد تار

ژه یبو يدر تفاوت نرخ رشد اقتصاد يکشورها را عامل موثر
ن گذشته یاز ا. عنوان کرده است OECD يکشورها يبرا

از  یناش يها دهند که تفاوت یشواهد در دسترس نشان م
ش یاز افزا یک کشور که ناشیکار  يروین ياه ش مهارتیافزا

 يار قویالت است اثر بسیو سطح تحص یت نظام آموزشیفیک
 ين راستا سه روش عمده برایدر هم. دارد يبر رشد اقتصاد

 یمورد بررس يبر رشد اقتصاد ینقش نظام آموزش یابیارز
  :شود یه میقرار گرفته که در ادامه ارا

  دیتابع تول 2-2-1
د کل است که در آن برونداد یتابع تول روش، نیتر سرراست

ه و یم از سرمایاست مستق یدر سطح کالن تابع ياقتصاد
ز اضافه شده ین فناورانهرات ییه تغین مدل اولیبه ا. کار يروین

ه رشد یک، مدل اولیپردازان اقتصاد نئوکالس هینظر. است
ز اضافه یرا توسعه دادند و به آن سهم آموزش را ن ياقتصاد

د مدنظر قرار یک عامل تولیردند و آموزش را به عنوان ک
ه یسرما یش سطوح آموزشیدگاه افزاین دیبر اساس ا. دادند
گر ید يک مرحله به مرحله ایتواند اقتصاد را از  یم یانسان

ن مدل، یا يریگ اندازه يبرا یکرد عمومیرو. ارتقا بخشد
 هر یلیش سطح تحصیافزا يبه ازا GDPاز  یرات ناشییتغ
به عنوان مثال دالفونته . بوده است) هیو سرما( کار يروین
ش هر سال یمتوسط افزا ينشان داد که به ازا) 2003(

 2/6يور ه اروپا باعث بهرهیاتحاد يدر کشورها یلیتحص
ن یا يبرا. ]18[ شود ین کشورها میاقتصاد کالن ا يدرصد

در توسعه  یه انسانیسرما کرد در رابطه با نقشیرو
ک یکه  یالتیچون بر مقدار تحص. وجود دارد ییها تیمحدود

 يها تیکند محدود یم يگذار هیافراد خود سرما يجامعه برا
ن ییو تبح ین الگو در توضین ایهمچن. وجود دارد یعیطب

از  ياریبس يو رشد اقتصاد یتوسعه آموزش يهاالگو
  .]16[ در حال توسعه ناتوان بوده است يکشورها

  
  
  



  در چهارچوب توسعه ملی 1391فنی آزمون سراسري  - پیمایش عملکرد استانی گروه آزمایشی ریاضی 

100  

  رشد درونزا 2-2-2
بوجود آمده  يگریار متفاوت دیکرد بسیر رویدو دهه اخ یط

مطرح شده "1رشد درونزا"با عنوان  یات پژوهشیکه در ادب
 يها يها و فناور دهیاست و بر نقش آموزش در توسعه ا

د یتاک ينوآورانه اقتصاد يها تیش ظرفیافزا يد برایجد
که شده  يگذار ل رشد درونزا نامین دلین الگو به ایا. کند یم

درون مدل  2ياقتصاد يروهایاز ن یرا ناش فناورانهرات ییتغ
ن از آموزش یک سطح معین مدل، یبر اساس ا. داند یم
د یجد يهادهیاز ا يا وستهیان پیجاد جریتواند منجر به ا یم

آورد که بر  یآموزش بوجود م ين امکان را براین ایبنابرا. شود
 ینینو يها آموزشکه  یزمان یر بگذارد حتیتاث يرشد اقتصاد

 يریگ اندازه يبرا یروش عموم. است به اقتصاد اضافه نشده
کار به  يروین GDPسرانهرات یین مدل ارتباط دادن تغیاثرات ا

 فناورانهن مدل، توسعه یدر ا. ]16[ آنها است یسطوح آموزش
ه یسرما يابد تا روی یش میافزا یه انسانیسرما ينه رویبا هز

است که از  3یعموم يها مهارت يو تمرکز بر رو یکیزیف
ن یدر ا. ر استیناپذ ییاند جدا که آنرا کسب کرده يافراد

ش یآموزش افزا يبا صرف زمان بر رو 4دانش ،کردیرو
شود که با  یمشخص م ین دانش هنگامیا 5ییابد و کارای یم

 یه انسانیکسب آن، به سرما يشده برا يتوجه به زمان سپر
وابسته است از  يعوامل متعدد دانش به ییکارا. ل شودیتبد

ا یو (ن آموزش تنها به عنوان کسب دانش یا این که آیجمله ا
له انجام یبوس يریادگیا به صورت یدرك شده و ) 6التیتحص

الت یتحص ییش کارایکرد افزاین روین در ایهمچن. 7انجام کار
تفاوت در رشد . التیت تحصیفیالت وابسته است به کیتحص

ه ینرخ انباشت سرما جه تفاوت دریبلند مدت کشورها نت
ند یبه نوبه برآ یه انسانیاست و نرخ انباشت سرما یانسان

ت و نوع آموزش یفیافته، کیزان زمان اختصاص یتفاوت در م
  . ]19[ ن کشورها استیا ینظام آموزش

  يفناور اشاعه 2-2-3
د، رشد و توسعه یر آموزش بر تولیکرد آخر در رابطه با تاثیرو
د یجد يها يفناوراگر . يفناور هاشاعاست بر  یمبتن یمل

                                                
1- Endogenous Growth 
2- Economic Forces 
3.General Skills  
4- Knowledge  
5- Efficiency  
6- Schooling  
7- Learning-by-doing  

توانند با  یها شود کشورها م شرکت يور ش بهرهیباعث افزا
 ید به رشد و بالندگیجد يها يفناورن یاقتباس گسترده از ا

تواند  ین است که آموزش میکرد فرض بر این رویدر ا. برسند
 يها يفناوربرد شیو پ يساز ادهیپ ياز برایانتقال دانش مورد ن

کرد تفاوت در ین روین در ایهمچن .]16[ ا آسان کندد ریجد
ستم یکشورها که برخاسته از س یه انسانیسرما یفیسطوح ک

 يت آنها برایآنها است، منجر به تفاوت هم در ظرف یآموزش
آنها  یدات داخلید متناسب با تولیجد يها يفناورنش یآفر

 يدیجد يها يفناور يریشود و هم در اقتباس و به کارگ یم
 .]19[ اند گر ابداع شدهید يه در جاهاک

دانند که بر رشد و  یم یکردها آموزش را عاملین رویهمه ا
ن یکه در ا ینیقات نخستیتحق. اثر مثبت دارد یتوسعه مل

 يها سال( آموزش یها صورت گرفته بر نقش کم نهیزم
دانش  یلیتحص يها ا تعداد سالیدر مدارس و  يماندگار
ن یدر ا. توجه داشته است يتصادبر نرخ رشد اق) آموزان

مختلف را  يآموزان کشورها شتر نرخ ثبت نام دانشیالگوها ب
 يبرا یبیبلند مدت به عنوان تقر یزمان يها دوره یدر ط
 برند یبه کار م يعملکرد اقتصاد ینیش بیدر پ یه انسانیسرما

ن دوپل هوفر و یمارت يله ساالیکه بوس یقیدر تحق. ]16[
 88رشد  ینیش بیدر پ یر اکتشافیمتغ 67 يرو) 2004(لریم

تا  1960 يها سال یکشور صورت گرفت نشان داد که ط
ن اثر در رشد سرانه یدارتریپا یش دبستانیآموزش پ 1996
GDP يها به هر حال متوسط سال .]20[ است داشته 
 يار برایک معیبه عنوان  یلیا نرخ ثبت نام تحصی یلیتحص

ک سنجه یلقوه اتواند ب یر مکشو يعملکرد اقتصاد ینیب شیپ
ن است یچون فرض بر ا. گمراه کننده باشد يا هناکامل و انداز
تمام کشورها  يکسان برایبه طور  مدرسه يها که تعداد سال

باعث  آنها یستم آموزشیت سیبدون در نظر گرفتن ماه
. شود ین کشورها میآموزان ا دانش يها ش دانش و مهارتیافزا
ن عملکرد یتر نییپا(در قزاقستان  یلیصک سال تحیمثال  يبرا

مشابه با  یشیشود افزا یفرض م )PISA 2006در آزمون 
 يور در بهره) PISA 2006ن عملکرد در آزمون یباالتر(فنالند 

رد یگ یار فرض مین معیا عالوه به. داشته باشد یه انسانیسرما



 1392 زمستان، 2، شماره ششمسیاست علم و فناوري، سال  ، فصلنامهسیما نقی زاده ،دالکریم شادمهرسلیمان ذوالفقارنسب، عب

101  

و تنها منبع آموزش است و  نینخست ،یل رسمیکه تحص
 یبر برونداد آموزش يزیر ناچیتاث يا رمدرسهیغ رات عواملییتغ

ت یفین کشورها در کیب يها تفاوت به یتوجه ین بیا. دارد
گر یو د یخانواده، بهداشت و سالمت يو در توانگر یآموزش
 یکم يریگ ن مشکالت اندازهیاز بزرگتر یاحتمال عوامل

و عوامل  یفیک يرهایبدون توجه به متغ یلیعملکرد تحص
  .گر استیاثرگذار د

 يها در رابطه با مهارت يون رشد اقتصادیمعادله رگرس
ب ید ترکیآ یکه در ادامه م OECDکشور  23 يبرا یشناخت
ه یپا يآمار يبا داده ها یلیشرفت تحصیپ يارهایها و مع اندازه

تواند بر  یم یشناخت يها دهد که چگونه مهارت یرا نشان م
  :]16[ ر بگذاردیتاث يبرونداد اقتصاد

1960

23.54 0.30 / 1.74 0.025 0.83g GDP capita C SR    
  

    t :( (0/3) (4/2) (5/8) (5/8)(آزمون يدار یسطح معن                  
 

 GDPمتوسط نرخ رشد ساالنه سرانه  gم عبارتند ازیکه عال
و  2000تا  1960 ين سالهایب

1960
/GDP capita  درآمد

نمره ( یشناخت يها مهارت یبیاندازه ترک Cه و یاول یمل
 یلیتحص يها سال S ،یالملل نیب يها حاصل از آزمون) یبیترک

ک ین هر ییر پایمقاد. رهیچندمتغون ین رگرسییب تبیضر R2 و
  .باشد یآن مt  ارزش) در پرانتز( از اعداد

نشان  یشناخت يها ب محاسبه شده مربوط به مهارتیضر
به ( ار در عملکردیک واحد انحراف معیش یدهد که افزا یم

) باشد یم 100برابر با  PISAاس یار مقیعنوان مثال انحراف مع
 يدرصد 74/1ساالنه  يتواند منجر به نرخ رشد اقتصاد یم

که در باال به آن اشاره شده  يکردیبه طور عمده سه رو. شود
 ياقتصاد يها نقش آموزش در رشد شاخص يریگ اندازه يبرا
ها به  این مدل. رود یبه کار م ید ناخالص داخلیژه تولیبو

 به شرط ثابت نگه داشتن عوامل دیگردهند که  خوبی نشان می
باعث موفقیت و کامیابی  یشناخت يها ش رشد مهارتیافزا

  .شود یک مدل اقتصادي می
  
  

  ج ینتا - 3
و  یاضیر یشیج حاصل از نمرات گروه آزماین بخش نتایدر ا

 يها سال یط کیزیو ف یاضیر یدر دو درس اختصاص یفن
ن آزمون نمره هر فرد یدر ا. شود یگزارش م 1391تا  1387

. تواند باشد یم 1000تا  -333از  یاسیمق يدر هر درس رو
ب یها به علت ضر ن آزمونیتر از صفر در ا نییر پایمقاد

 يک سوم که برایمه یجر یا به عبارتیح حدس و یتصح
 ید منفریگ یغلط هر فرد به هر سوال تعلق م ییگو پاسخ

رد که به همه سواالت یگ یتعلق م یبه کس -333نمره . شود یم
نادرست را انتخاب کرده و  يها آن درس پاسخ داده اما پاسخ

رد که به تمام سواالت آن یگ یتعلق م یبه کس 1000نمره 
ها  لین تحلیبه هر حال، در ا. درس پاسخ درست داده باشد

در دو درس  ین استانیانگینمرات هر فرد مد نظر نبوده بلکه م
عتا از نمرات تک تک یل است که طبیل دهنده واحد تحلیتشک

ن در یهمچن. دیآ یافراد آزمون دهنده در استان به دست م
 یاضیاز دو درس نمرات بر اساس درس ر یبیترک ينمودارها

ز ین "ين کشوریانگیم"ک یسال  5ن یا يبرا. اند مرتب شده
 يکه در باال ییها استان. در درس مربوطه محاسبه شده است

ن عملکرد پنج ساله یانگیعتا مین کشور قرار دارند طبیانگیم
ن دو درس ین عملکرد در ایهمچن. اند و برعکس داشته يبهتر

ن یانگیعمدتا م. ه شده استیز ارایک زن و مرد نیبه تفک
تر از  نییار پایبس يا نمره 1333وستار یپ يها رو نمرات استان

ن دو یار مشکل بودن ایانگر بسیکه ب. است 5/666نیانگیم
  .آزمون است

  میانگین نمرات به تفکیک درس و استان 3-1
 : ر قابل توجه استینکات ز 1اتوجه به جدول ب

ن یانگیبه طور م 1391تا  1387 يها سال یط) الف
گروه  ينفر در آزمون سراسر 263088تعداد 

 یاضیاند که در درس ر شرکت داشته یو فن یاضیر
 90/16ار یبا انحراف مع 57/62ن نمرات آنها یگانیم
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با  95/91ن نمرات آنها یانگیک میزیو در درس ف
  .بوده است 73/18ار یانحراف مع

ستان و یس يها پنج سال مورد نظر استان یط)ب
ب یبلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر به ترت

اند و  ها داشته ن آزمونین عملکرد در ایتر نییپا
ن یبهتر یزد، تهران، قم، خراسان جنوبی يها استان

  .   عملکرد
ن یستان و بلوچستان با کمتریفاصله استان س)ج

ن نمره در درس یشتریزد با بینمره از استان 
در  اریانحراف معواحد  6/4(نمره  79/77یاضیر

واحد  07/5(نمره 01/95ک یزیو در درس ف )zع یتوز
  .باشد یم) zع یدر توز اریانحراف مع

نمره در درس  59/20الن و مازندران یتان گاس) د
و ) zع یار در توزیواحد انحراف مع22/1( یاضیر

واحد انحراف 22/1( کیزینمره در درس ف 90/22
گر یکدیبه نفع استان مازندران با ) zع یار در توزیمع

  .دارند اختالف
نمره در  73/18 کرمانشاهن استان کردستان و یهمچن) ه

) zع یار در توزیانحراف مع واحد 11/1( یاضیدرس ر
واحد انحراف 77/0(ک یزینمره در درس ف 39/14و 
گر یکدیبه نفع استان کردستان با  )zع یار در توزیمع

  .اختالف دارند

  میانگین نمرات به تفکیک جنسیت 3-2
سه با مردها در یها در مقا مربوط به میانگین نمرات زن 3شکل 
ها در هر  ن نمرات زنیگانیدهد که م یم نشانها  ن سالیهمه ا

بعالوه . تر از مردها بوده است نییک پایزیو ف یاضیدو درس ر
هر دو گروه زن و مرد  يبرا یاضین عملکرد در درس ریانگیم

. تر بوده است نییک پایزین عملکرد در درس فیانگینسبت به م
ن یبه عنوان سخت تر یاضیگر همچنان درس ریبه عبارت د

  .طرح بوده استنمره گرفتن م يدرس برا
  

و  یاضین پنج سال در دروس ریانگیمو  zنمره استاندارد ) 1جدول 
  1391تا 1387 يها سال یک به تفکیک استان طیزیف
 zکیزیف zیاضیر کیزین فیانگیم یاضین ریانگیم **

 2/82 2/72 144/84 108/62 یزد

 1/37 1/81 117/63 93/10 تهران

 1/42 1/19 118/49 82/60 قم

 0/97 1/04 110/14 80/13 جنوبی خراسان

 0/77 0/82 106/29 76/41 اصفهان

 0/55 0/68 102/30 74/08 کردستان

 0/50 0/68 101/38 74/00 خراسان شمالی

 0/88 0/63 108/36 73/19 خراسان رضوي

 0/47 0/56 100/79 71/96 فارس

 0/21 0/54 95/85 71/63 مرکزي

 0/73 0/46 105/62 70/29 مازندران

 0/39 0/39 99/30 69/17 قزوین

 0/23 0/17 96/30 65/41 آذربایجان شرقی

 0/08 0/17 93/44 65/37 چهارمحال بختیاري

 0/17- 0/08 88/76 63/96 خارج از کشور

 0/05 0/08 92/89 63/93 آذربایجان غربی

 0/15 0/02 94/71 62/99 سمنان

 0/00 0/00 91/95 62/57 ن کشوریانگیم

 0/23- 0/08- 87/57 61/27 اردبیل

 0/05- 0/39- 91/08 55/92 گلستان

 0/22- 0/43- 87/91 55/35 کرمانشاه

 0/64- 0/54- 79/98 53/40 زنجان

 0/77- 0/56- 77/44 53/08 کرمان

 0/53- 0/60- 81/96 52/39 همدان

 0/49- 0/76- 82/72 49/70 گیالن

 0/80- 0/78- 77/01 49/41 ایالم

 0/86- 0/82- 75/91 48/63 لرستان

 0/69- 0/96- 78/94 46/41 کهکیلویه وبویراحمد

 0/89- 1/14- 75/23 43/22 بوشهر

 1/07- 1/26- 71/82 41/24 خوزستان

 1/93- 1/82- 55/82 31/87 هرمزگان

 2/25- 1/88- 49/83 30/83 سیستان و بلوچستان

 ---  ---  18/73 16/90  اریانحراف مع
 . اند شده يبند رده یاضیاس نمره رها بر اس استان**
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 1391تا  1387 يسال ها یبه تفکیک ط یک گروه آزمایشی ریاضی و فنیزیو ف یاضیدر دروس ر ن نمراتیانگیم )2شکل 

  
 تیک جنسیک به تفکیزیو ف یاضین نمرات دروس ریانگیم) 2 جدول

  1391تا  1387 يها سال یط یو فن یاضیدر گروه ر

 
 سال 5نیانگیم 1391 1390 1389 1388 1387

 87.72 74.77 81.52 64.68 117.8 99.81 ک زنیزیف

 61.90 74 49.13 38.28 62.87 85.2 زن یاضیر

 107.45 95.31 103.89 83.65 136.54 117.84 ک مردیزیف

 76.36 89.03 60.65 51.52 79.04 101.58 مرد یاضیر

  2003سال TIMSSعملکرد در آزمون  3-3
ن یا. آمده است TIMSS 2003 ر نمرات حاصل از آزمونیزدر جدول 

و علوم بوده است و آزمون  یاضیآزمون شامل سه بخش خواندن، ر
دانش آموزان  يها کتاب یآموزش يباشد که تمام محتوا یم یجامع

  .]21[ دهد یرا تحت پوشش قرار م) ییسوم راهنما( یکالس هشتم
  

  

  
درگروه آزمایشی  یاضیرک و یزین نمرات دروس فیانگیم) 3شکل 

  1391تا  1387 يها سال یط یریاضی و فن
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  *2003مزیو علوم ت یاضیرو  يک سراسریزیو ف یاضیدر آزمون ر یعملکرد استان )3 جدول

علوم  استان  1387یاضینمره رTIMMS2003یاضیر استان
TIMMS2003 

 1387ک یزینمره ف

 52/14 45/27 لوچستانسیستان و ب  45/48 45/12 سیستان و بلوچستان
 79/35 46/15 بوشهر  55/12 46/07 بوشهر
 84/45 46/3 لرستان  74/42 46/19 گلستان
 95/42 46/51 کرمانشاه  73/08 46/31 زنجان

 103/16 46/99 آذربایجان شرقی  78/31 46/33 کرمانشاه
 97/38 47/15 گلستان  68/05 46/73 لرستان

 83/60 47/26 انخوزست  59/57 46/97 خوزستان
 102/78 47/27 آذربایجان غربی  86/49 47/21 آذربایجان شرقی

 157/46 47/72 یزد  137/06 47/52 یزد
 63/77 48/28 هرمزگان  48/05 47/63 هرمزگان
 83/69 48/28 کهکیلویه وبویراحمد  71/54 47/8 گیالن

 87/81 48/31 زنجان  88/09 48/46 آذربایجان غربی
 95/28 48/41 گیالن  65/94 48/68 وبویراحمد کهکیلویه

 85/34 48/45 ایالم  108/64 49/1 کردستان
 92/57 48/45 اردبیل  83/52 49/37 اردبیل

 109/90 49/45 ين کشوریانگیم  94/37 49/42 ين کشوریانگیم
 116/40 50/57 کردستان  71/61 49/91 ایالم

 87/96 50/6 کرمان  75/59 49/91 همدان
 112/06 51/07 فارس  73/98 50/23 کرمان

 102/13 51/09 مرکزي  93/05 50/48 چهارمحال بختیاري
 91/40 51/43 همدان  102/12 50/96 اصفهان
 123/51 51/43 مازندران  92/27 51/11 مرکزي
 107/14 51/64 سمنان  109/70 51/11 خراسان
 118/21 51/83 خراسان  96/64 51/72 مازندران

 106/58 52/31 چهارمحال بختیاري  96/56 52 رسفا
 116/37 52/35 اصفهان  116/67 **53/83 تهران
 126/52 **52/95 تهران  89/91 54/1 سمنان

 126/74 57/12 قم  111/79 56/21 قم

  r 0 .5 9 , p 0 .0 0 1   r 0 . 5 6 , p 0 . 0 0 2  
محمد  3اعداد برگرفته از جدول شماره  1.باشد یم 10و انحراف استاندارد  50ن یانگیار با میبر اساس نمره مع TIMSSنمرات *

 صورت به گیري نمونه نظر از 2003 تیمز آماري جامعه که آنجا از :یادآوري"ان شده ین جدول بیر ایدر ز. است) 1385( لیاسماع

 نحوة از براي اطالع صرفًا ها داده این ارائه لذا .یستن ها استان عملکرد معرف ها، استان نتایج است بوده 2کشوري و ملی جمعیت
  ".نیست استان کل به تعمیم قابل و بوده ها استان مدارس عملکرد

  .است تهران بدست آمده يها ن شهر تهران و شهرستانیانگین عدد از میا**

                                                
1بر اساس یک انتقال خطی  -1 0 z 5 0  می توان نمراتz استاندارد در دو درس ریاضی و فیزیک را به مقیاس نمرات تیمزهمتراز کرد.  

2- National Population 



 1392 زمستان، 2، شماره ششمسیاست علم و فناوري، سال  ، فصلنامهسیما نقی زاده ،دالکریم شادمهرسلیمان ذوالفقارنسب، عب

105  

 يها نده استانینما يکه به گونه ا 2003ن گروه نمونه یاگرهم
 یعنی( شوند يعد وارد آزمون سراسرسال ب 4 اند ران بودهیا

مثل بازگشت  يگر مالحظات آماریو به فرض د) 2007
نمره آنها در  يه حد مرکزین و قضیانگیون به طرف میرگرس

 يب با نمرات آزمون سراسریبه ترت یاضیدو درس علوم و ر
رسون یپ یب همبستگیبر اساس ضر 1387 یاضیک و ریزیف

ن هر جدول آمده ییج در پایقرار گرفته که نتا یمورد بررس
بدست آمده فرض  یب همبستگیبا توجه به ارزش ضرا. است

 TIMSS یاضیعدم همبستگی بین عملکرد نمرات علوم و ر
 1387 يک و ریاضی آزمون سراسریزیو نمره ف 2003

( باشد و احتمال خطا کمتر از دو در هزار است پذیرفتنی نمی
p 0.002 .( گر نمرات گرفته شده یت دعباربه

و  یالملل نیب يها در آزمون یو فن یاضیآموزان گروه ر دانش
ارتباط  1387 يک و ریاضی سراسریزیف يخرده آزمون ها

 .گر داردیکدیبا  ییار باالیبس

  
  بحث  -4

ن یجه گرفت ایتوان نت ین پژوهش میا يها ل دادهیآنچه از تحل
 يها استان یساندر توسعه منابع ان یاست که نظام آموزش

سوال  3با توجه به . دارد یمختلف کشور عملکرد ناهمسان
) جه گرفت که الفیتوان نت یق مین تحقیمطرح شده در ا

 یو فن یاضیآموزان گروه ر در عملکرد دانش يتفاوت آشکار
. ک وجود داردیزیو ف یاضیکشور در دو درس ر يها استان

 يده و دارامشابه بو یکه از لحاظ قوم ییها استان یحت
از لحاظ  يجوارمشترك و هم یشه زبانیفرهنگی مشابه با ر

ها  ن آزمونیدر ا یار متفاوتیهستند، عملکرد بس یمیاقل
دوره مورد نظر  يها از سال یدر بعض یبه عبارت. اند داشته

ک یش از یب(نمره  20همجوار تا  يها از استان ینمرات بعض
   .اند ز اختالف داشتهین) اریانحراف مع

و  یاضیسه با مردها در هر دو درس ریها در مقا زن) ب
است که  ین درحالیا. اند داشته يتر نییک عملکرد پایزیف

ک کشور ی یه انسانیسرما يبرا یبرابر آموزش يها فرصت
و  يکالن اقتصاد يها يگذار استیس يبرا يشرط ضرور

  . است یتوسعه مل

آموزان  انشکه د ییها د توجه داشت که در تمام سالیبا) ج
اند عملکرد آنها  شرکت داشته یالملل نیب يدر آزمون ها یرانیا

طور که از همان. ]17[ بوده است ین جهانیانگیتر از منییپا
 TIMMS 2003 یالملل نیج بدست آمده در آزمون بینتا

ک یزیو ف یاضیآموزان گروه ر شود، عملکرد دانش یمشاهده م
ار یبس یهمبستگ یالملل نیب يها کشور در آزمون يها استان

ن یب یعنی. دارد يبا عملکرد آنها در آزمون سراسر ییباال
 0/56 ی، همبستگTIMSS 2003با علومِ  يک سراسریزیف

 یاضیبا آزمون ر يسراسر یاضین آزمون ریوجود دارد و ب
TIMSS 2003 ن ییبه سطر پا(وجود دارد 0/59 یهمبستگ
ها و یهمبستگ نیحال با توجه به ا). دینگاه کن 3جدول 

ستان و بلوچستان از یمحروم مثل س يها استان یفاصله برخ
واحد  6/4(نمره  79/77زد، که یبا عملکرد باال مثل  ییها استان

واحد انحراف  5(نمره  95و  یاضیدر دروس ر) اریانحراف مع
نگاه  1به جدول ( ک اختالف دارندیزیدر دروس ف) اریمع
محروم را از منظر توسعه  يها گاه استانیتوان جا ی، م)دیکن

  . دید یوستار جهانیدر پ یانسان
کشور در  يها استان یعملکرد ناهمسان نظام آموزش

است که هم  يا از عوامل چندگانه یناش يسراسر يها آزمون
 دستیابی. ن نظام اثرگذاشته استیرون بر ایاز درون و هم از ب

 ینسانه ایه و تدارك سرمایکه همان ته یآموزش اهداف به
هاي  مؤلفه یا اجزاء مطالعه به چرخه اقتصاد کشور است نیاز

 ی، استانيا اثرگذار بر آموزش و پرورش در تمام سطوح منطقه
 و شناخت بررسی. دارد یتین جنسین طور بیو هم یو محل

و  صحیح ریزي برنامه در راستاي گام ها نخسیتن یین نارسایا
و  نیش سرزمیادر چهارچوب آم توسعه اهداف به دستیابی

سازمان  ،عالوهه ب. باشد می کشور 1404انداز  افق چشم
ازمند یکشور ن یسنجش به عنوان دارنده نبض نظام آموزش

ژه آموزش یمختلف بو يها با سازمان يتعامل سازنده و همکار
بر عدالت  یدار مبتنیتوسعه پا يو پرورش است تا بتواند برا

کنند و  یده کالن را جهت يها يگذار استیس یآموزش
بر دانش را در  یمبتن یک اقتصاد رقابتی یهمزمان منابع انسان

  :ن منظوریبد. ه کنندیته یکنون يایدن
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 از آموزشی نظام تحلیل و ه و تجزیهیپا يه آمارهایته -1

در  :مختلف ايه شبخ نشانگرهاي انتخاب و طریق معرفی
ه ید آمارها و ارقام اولیتوسعه با يبرا یمل يها يزیر برنامه

ت یو قابل اشتهکه بر آموزش اثر د يا هر سنجهدر رابطه با 
و  ییت، کارایژه در رابطه با کفایشدن دارد بو یاتیعمل

 بین و اي برنامه بین یافته مالی اختصاص منابع توزیع عادالنه

قات یتحق. ]23[ گیرد قرار بررسی مجدد مورد اي منطقه
بر  ياقتصاد -یاجتماع يها اثر شاخص ير بر رویاخ

دهد  ینشان م يداوطلبان آزمون سراسر یلیعملکرد تحص
نه تنها ) یآموزش عال( شتریب يها به آموزش یکه دسترس

داوطلبان دارد بلکه  ياقتصاد-یت اجتماعیشه در موقعیر
 يت برخورداریها با وضع تین موقعیر همزمان ایتاث

د آن یها و تشد فرصت يش نابرابریها موجب افزا استان
ها روند مهاجرت افراد  ين نابرابریا ،عالوهه ب. شده است

برخوردارتر را در  يها مناطق محروم به مراکز استان
ن حال عالوه یبا ا. ]24[ ش داده استیر افزایاخ يها سال

 یه، مباحث جامعه شناختیآمارها و ارقام اول يآور بر جمع
ز مشکالت ینو کشور  یو استان یمربوط به توسعه بخش

د مورد توجه قرار یز بایاستانها ن یآموزشنظام  يساختار
  . ردیگ
: از جامعه یخاص يها ت قراردادن گروهیدراولو -2

 یا مناطقیاند که کشورها و  نشان داده قاتیاز تحق ياریبس
 یعموم يگذار هیاند سرما مرحله توسعه بوده يکه در ابتدا

ن یشتریب ،ن مناطقیدر مدارس ا يماندگار يها سال يرو
ش یمثل آموزش پ ییژه اگر دوره هایبو. ه استجه را دادینت

 .محروم آنها اجرا شود يکودکان قشرها يبرا یدبستان
 ين نوع آموزش برایا يرو يگذار هیسرما ییجه نهاینت

 يت نامساعدیوضع يکه از لحاظ اقتصاد ییها افراد و گروه
ن یبه ا. ر درازمدت را داشته استین تاثیشتریاند ب داشته

اند نسبت به  دهیرا د ین آموزشیکه چن يب که افرادیترت
اند از لحاظ طبقه  دهین نوع آموزش را ندیکه ا یکسان

ش یم و افزایکاهش جرا ز شاهدین و کرده رشد  یاجتماع
از توسعه  يا ن حال هر مرحلهیبا ا. میابودهسطح رفاه آنها 

چه بسا . از آموزش است یمستلزم توجه به سطح خاص

که در ) ک کشوریاز  ییها بخشا یو ( ییکشورها يبرا
نسبت به  یتوسعه هستند آموزش متوسطه و عموم يابتدا

   .]25و4[ باشد يشتریت بیدر اولو یسطوح دانشگاه
اطالعات و  يفناور يها رساختیتوسعه ز -3

نه اثر یان در زمیت دانشجوقایشتر تحقیب: ارتباطات
ش حداقل یمدارس نشان داده که باعث افزا يسازهوشمند

ن نمره دروس یانگیدر م 20تا  0از  يوستاریدر پ يا نمره 6
مدارس استان  یدر بعض) کیزیو ف یمیست، شیز( علوم

 يبرا. ]26[ شده است يتهران نسبت به مدارس عاد
هاي  ن مناطق محروم و ایجاد فرصتیپرکردن شکاف ب

برابرِ فراگیري در همه جا، همه زمان و براي همه توسعه 
در  يریادگی-یدهادی یآموزش يها وهین شیتر ا عیسر

به  یابیدر دست یتواند نقش مهم یمحروم م يها استان
 فا کندیها ا ن استانیا يو رشد اقتصاد يا اهداف توسعه

ي نیاز دارد  ا امروزه نظام آموزشی کشور به مدرسه. ]27[
اطالعات و ارتباطات امکان   گیري از فناوري که با بهره

هاي نوینی را در  ده و فرصتیادگیري پیوسته را فراهم نمو
اختیار افراد براي تجربه زندگی در جامعه اطالعاتی قرار 

درحال  يکشورها ير رویقات اخین تحقیهمچن. دهد 
نترنت و شبکه یب نفوذ ایش ضریتوسعه نشان داده افزا

د علم و به دنبال آن یر را در تولین تاثیشتریوب ب یجهان
ن یه کردن فاصله انوآورانه و کوتا يها تیش ظرفیافزا

افته یتوسعه  يبا کشورها یکشورها از لحاظ توسعه علم
  .]28[ داشته است

  
   يریگ جهینت- 5

ها و  ش مهارتیشتر کشورها به منظور افزایر بیاخ يها در دهه
 یاجتماع يکاهش نابرابر يکار خود در راستا يروین يوربهره

اما . ندا بهبود مدارس برآمده يدر تالش براش درآمد یو افزا
بوده  يکار دشوار یآموزش يمدارس و محتواها ير الگوییتغ

ر در ییجاد تغیار بزرگ نباشد ایرات بسییاگر دستاورد تغ. است
گذاران و  استیس يبراافته یاستقرار  ینظام آموزش

عمدتا . ]16[ دشوار خواهد بودرندگان یگ میتصم
 یراتییتغبرابر در  یرندگان آموزشیگ میمداران و تصم استیس
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باشد  يضرور یک نظام آموزشی يکه ممکن است برا
مدارس و موسسات  یآموزش ير محتواییتغ. کنند یمقاومت م

که تالش  ییکشورها ،ن گذشتهیازا. است یکار سخت یآموزش
اند  دهیجه رسین نتیرا انجام دهند اغلب به ا یاند اصالحات کرده
تا کم نسب یالملل نیب يشرفت دانش آموزان در آزمون هایکه پ
افته نشان یتوسعه  ياما شواهد بدست آمده از کشورها. است

توسعه  يدر راستا یآموزش يو محتوا یر نظام آموزشییداده تغ
 . ]16و15[ بوده است يادیمنافع ز يدارا فناورانه

کشورها و  یبعض يت اقتصادیدر طول دو دهه گذشته موفق
زش خوب آمو یه انسانیگر نقش سرماید يپسرفت کشورها

به موقع بوده است را  یاز اصالحات آموزش یده را که ناشید
د توجه داشت که یبا. مشخص کرده است يدر رشد اقتصاد

نه نشان ین زمیدر ا یات پژوهشین و ادبیشیقات پیتحق
دهند که ارزش یک سیستم آموزشی با کیفیت باال در یک  می

ها  لین تحلیا. کند کاهش پیدا می) یدولت( نظام اقتصادي بسته
که با مشخصۀ ( یاند که در اقتصادهاي بسته دولت برآورد کرده

) شوند هاي سنگین در تجارت جهانی شناخته می محدودیت
هاي  اثر یک واحد انحراف استاندارد افزایش در مهارت

مثل  یالملل نیب يها شناختی حاصل از آموزش که با آزمون
TIMMS نه برابر شود در رشد اقتصادي ساال یم يریگ اندازه

است اما در اقتصادهاي باز ) ک درصدیکمتر از ( درصد 9/0با 
تواند ناشی از  یاین امر م. رسد یدرصد م 5/2این مقدار به 

ترکیب سرمایه انسانی با اقتصاد آزاد باشد که منجربه افزایش 
افراد خوب گر یعبارت د به .]22[ شود یرشد اقتصادي م

کار ) دولتی(سیار متمرکز اي که در یک اقتصاد ب کرده تحصیل
توانند به همان خوبی افرادي که در یک اقتصاد  کنند نمی می

کنند انجام وظیفه  بازار آزاد و یا اقتصادهاي مختلط کار می
ک یافراد  یشناخت يها اندازه اثر مهارت یبه عبارت .کنند

در نظام مدرسه  يریادگیند آموزش و یجامعه که برآمده از فرا
ا ی) آزاد( باز يکرد اقتصادیب با رویترکآنها است در 

 يایآنها با دن یک کشور و تعامالت خارجی) یدولت(بسته
ها  آن ملت ياقتصاد يداریپا ين اثر را بر رویشتریرون بیب

  .]22[ دارد

هاي توسعه یافته  گر آن است که ملتانیب ین المللیب يآمارها
د که آموزش هستن يبرا يشتریب ينه هایدر حال پرداخت هز

دهد آموزش همچنان به عنوان بخش بسیار پویاي  ینشان م
ن یدر بین ا .]29[ اي و محلی است اقتصاد جهانی، منطقه

باال بردن  يرو يگذار هیکشورها یک رقابت براي سرما
ژه تحصیالت بعد یت آنها بویجمع یلیتحص يها ن سالیانگیم

موارد  این مسابقه در بسیاري از. از دبیرستان شکل گرفته است
دهندة این عقیده است که یک اقتصاد مبتنی بر  انعکاس

و یا حداقل راه مشخص و (تنها راه  ،نوآوري و خالقیت
است که بتوان در جامعۀ جهانی صنعتی یکپارچه ) يآشکار

 يگذار هیاما سرما .ستادیآینده در نوك هرم ارزش افزوده ا
ر ک کشویکار  يرویل نیتحص يها ش متوسط سالیافزا يرو

شود که بتواند سطوح  یک اقتصاد می يداریباعث پا یتنها زمان
ش دهد که به نوبه یدانش آموزان را افزا یشناخت يها مهارت

 یالملل نیب يها ک کشور در آزمونیدر عملکرد دانش آموزان 
 يسپر يادیتنها وقت ز"گر یعبارت د به .ابدی یانعکاس م

  . "اد گرفتی يزید چیست آنجا باین یکردن در مدرسه کاف
ن پیشینۀ تحقیقاتی چند دهۀ اخیر در رابطه با توسعه یهمچن

دهد که الگوي تولید ثروت یک ملت  یکشورها نشان م یمل
هاي یادگیري و نظام آموزشی  یابد که شیوه تغییر می یهنگام

در جهت یک نظام جدید اقتصادي ـ اجتماعی باشد که در آن 
رند و ثروت یگ یاد میش ر آموزیبین آن چه که افراد تحت تاث

هاي  نظام. اي بسیار قوي باشد آنها رابطه یو رفاه اجتماع
آموزش اجباري که خشک و غیرمنعطف هستند حتی آنهایی 

کنند به  که به نسبت نرخ باالیی از سوادآموزي را ایجاد می
هاي رفتاري و شناختی  این که ویژگی. کافی نیست ییتنها

چگونه "آموزش ایجاد شده  که به وسیلۀ تحصیالت و یخاص
هاي عمدة تمایزگذار  یکی از ویژگی "شود یبه کار گرفته م

بین جوامع صنعتی ناپایدار و با رشد پایین و جوامع 
نهادهایی به غیر از  ،عالوهه ب. ]3[ تر و پایدارتر است رشدیافته

ک یردم م يها و ارزش) کیدور و نزد(آموزش، وقایع گذشته 
هاي  هستند که راه يگرید و عمدهکشور از عوامل مهم 

استفاده از علوم مختلف و بازده اقتصادي مرتبط با کاربرد آن 
در حال  يدر حال حاضر در کشورها. ]28[ دهند را شکل می
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ها و انتقال  روي اصالحات آموزشی و آیندة دانشگاه ،توسعه
و  يساز یها به سوي هرچه بیشتر خصوص این بخش

شود ـ که اگر این  یم يادیز يها هاي تولیدي پژوهش شرکت
در  يادیهاي ز امر در کشور ما اتفاق بیفتد ـ مستلزم تالش

نظام  يها از بخش ياریبس يساز نهیاصالح و به يراستا
 . آموزشی کشور است

  
  References               منابع

[1] Krueger, B. ALAN and LINDAHL, M., 2001, 
“Education for Growth: Why and For Whom?”, 
Journal of Economic Literature, 39. pp. 1101-1136. 
[2] Mincer, A., 1974, Schooling, Experience, and 
Earnings, Columbia University Press. 
[3] Miller, R., 2007, “Education and economic 
growth from the 19th to 21st century”, Cisco, available 
from: https://www.cisco.com/web/strategy/docs/educa 
tion/Education-and-Economic-Growth.pdf. 
[4] Barnett, S., Ackerman, J., 2006, “Costs, Benefits, 
and Long-Term Effect of Early Care and Education 
Programs: Recommendations and Cautions for 
Community Developers”, Journal of the Community 
Development Society, 37(2), pp. 86-100. 
[5] Paine, S.L. and Schleicher, A., 2011, “What the 
U.S. Can learn from the world’s most successful 
education reform efforts”, McGraw-hill research 
foundation policy paper: lessons from PISSA, 
available from: http://www.mcgraw-
hillresearchfoundation.org/wp-content/uploads/pisa-
intl-competitiveness.pdf. 
[6] United Nations, 2005, World Investment Report 
2005: Transnational Corporations and the 
Internationalization of R&D, United Nations 
Publication, United Nations New York and Geneva. 

چهارچوب " ،1391، غالمرضا، ادهزادگاریمان و یذوالفقارنسب، سل ]7[
ـ  يسامانه نوآور ه یـ بـر پا  يکـرد یرو: یو کارکرد آن در رشد و توسعه مل

  .41-50 .صص، 51 ،افتیره ،"سازمان ملل متحد ينشانگرها
 مقایسه نظریات" ،1392، محمدرضا ،يرضو هللا وایزدخواه روح ا ]8[

 يها سیاست ينتخب به منظور استخراج چارچوب نظرم يمکاتب اقتصاد
  .2- 20. ، صص)1(6 ،ياست علم و فناوریسفصلنامه ، "یصنعت

[9] OECD, 2012, “What do student expect to do after 
finishing upper secondary school?”, PISA in Focus, 
available fom: 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PIF
23.pdf.pdf. 
[10] UNESCO Institute for Statistics (UIS), 2013, 
“UIS Methodology for Estimation of Mean Years of 
Schooling”, UNESCO Institute for Statistics, available 
from: 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/mean-
years-schooling-indicator-methodology-2013-en.pdf. 
[11] UNESCO, 2012, World Atlas Of Gender Equality 
In Education, Published by the United Nations 
educational, scientific and cultural organization 7, 
place de fontenoy, 75352 Paris 07 sp, France. 

[12] Schwab, K., 2013, “The Human Capital Report”, 
World Economic Forum, 91-93 route de la Capite, CH-
1223 Cologny/Geneva, Switzerland, available from: 
www.weforum.org. ISBN 92-95044-52-5. 
[13] Webb, Norman L., Alt, M., Ely, A. and 
Vesperman, B., 2005, “Web Alignment Tool”, 
Wisconsin Center of Educational Research, University 
of Wisconsin-Madison, available from: 
http://www.wcer.wisc.edu/WAT/index.aspx. 
[14] BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS, 2007, 
“Measuring the Economy: A Primer on GDP and the 
National Income and Product Accounts”, Bureau of 
Economic Analysis (BEA), U.S. Department of 
Commerce, available from: 
http://www.bea.gov/national/pdf/nipa_primer.pdf. 
[15] OECD, 2011, “Lessons from PISA for the United 
States, Strong Performers and Successful Reformers in 
Education”, OECD Publishing, available from: 
http://www.oecd.org/pisa/46623978.pdf. 
[16] OECD, 2010, “The High Cost of Low 
Educational Performance: The Long-Run Economic 
Impact of Improving PISA Outcomes”, Program for 
International Student Assessment, available from: 
http://www.mathematicalbrain.com/pdf/2010OECD.P
DF. 

مطالعات  یپژوهش يها افتهین یمهمتر" ،1387 ،میالعظ، عبدیمیکر ]17[
وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آمـوزش و   ،"مز و پرلزیت

 . مز و پرلزیمطالعات ت یپرورش، مرکز مل
[18] De La Fuente, Angel and Ciccone, Antonio, 
2002, “Human Capital and Growth in a Global and 
Knowledge-based Economy”, Office for Official 
Publications of the European Communities, 
Luxembourg, available from: http://www.antoniocic 
cone .eu/wp-
content/uploads/2007/07/humancapitalpolicy.pdf.  
[19] Mayer, J., 1996, “Implications of New Trade and 
Endogenous Growth Theories for Diversification 
Policies of Commodity-Dependent Countries”, United 
Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), available from: http://unctad.org/en/docs 
/dp_122.en.pdf. 
[20] Sala-I-Martin, Xavier, Gernot Doppelhofer, and 
Ronald I. Miller, 2004, “Determinants of Long-Term 
Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates 
(BACE) Approach”, American Economic Review, 
94(4), pp. 813-835. 

 آمـوزان  دانـش  عملکـرد  مقایسـه " ،1385 ،ل، الهـه یمحمد اسماع ]21[
سوم  پایۀ2003 تیمز وعلوم ریاضیات دروس کشور در هاي استان مدارس

 و آمـوزش  مطالعـات  پرورش پژوهشـگاه  و آموزش وزارت ،"نماییراه
  .پرلز و تیمز المللی بین مطالعات ملی مرکز ،پرورش

[22] Hanushek, E., Jamison, D., Jamson, E. and 
Wossmann, L., 2008, “Education and it’s not just 
going to school, but learning”, Program in education 
policy and governance, Harvard university, available 
from: http://www.hks.harvard.edu/pepg/PDF/Annual_ 
Reports/2013AR.pdf. 

حه بودجه سال یدرباره ال" ،2006، کورش ،ید و بزرگیصراف، حم ]23[
 ،"آمـوزش و پـرورش   یبخـش مـال   ينشـانگرها ) 31(کل کشـور   1385



 1392 زمستان، 2، شماره ششمسیاست علم و فناوري، سال  ، فصلنامهسیما نقی زاده ،دالکریم شادمهرسلیمان ذوالفقارنسب، عب

109  

شـماره مسلسـل    ،یات فرهنگـ دفتر مطالع ،قاتیون آموزش و تحقیسیکم
  .1-20. صص، .8685

 يو اقتصـاد  یت اجتماعیر موقعیروند تاث" ،1391، ، احسانیجمال ]24[
تـا   1380 يهـا  سـال  یطـ  يداوطلبان آزمون سراسر یلیبر عملکرد تحص

  .25-56. صص، )4(4، رانیا یفصلنامه آموزش عال ،"1388
[25] 25 Barnett, W.S., 2008, “Preschool education and 
its lasting effects: Research and policy implications”, 
Boulder and Tempe: Education and the Public Interest 
Center & Education Policy Research Unit, available 
from: http://epicpolicy.org/publication/preschool-edu 
cation. 

ــاد یمقا" ،1392، تــرای، مينــوذر ]26[ در  يســه مــدارس هوشــمند و ع
ـ   یدانش آموزان دختر پا يریادگی شهرسـتان   یه سوم متوسـطه علـوم تجرب

 )قـات یعلـوم تحق ( یدر دانشگاه آزاد اسـالم  یینامه دانشجو انیپا ،اریشهر
  .زنجان

مدارس راهبرد سازي  هوشمند" ،1391، وزارت آموزش و پرورش ]27[
ــات و     ــاوري اطالع ــعه فن ــرورش در توس ــوزش وپ ــولی وزرات آم تح

  .اطالعات و ارتباطات يمرکز آمار و فناور ،"ارتباطات
کشور در  17د علم در یتول یابیارز" ،1391 ،مانیذوالفقارنسب، سل ]28[

ـ گ فصلنامه مطالعات انـدازه ، "21حال توسعه در پنج سال اول قرن  و  يری
   .93-109 .صص ،)1(1 ،یآموزش یابیارزش

[29] European commission, 2011, “Communication 
from the commission to the European Parliament, the 
council, the European economic and social Committee 
and the committee of the regions Supporting growth 
and jobs – an agenda for the modernization of 
Europe’s higher Education systems”, {sec(2011) 1063 
final}, Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, available from: 
http://ec.europa.eu/education/library/policy/modernisat
ion_en.pdf. 
 
 



 

112  

 

Survey of Performance of 
Mathematics - Technical Groups of 

Enterance Exams in National 
Development Framework 

 

Soleyman Zolfagharnasab1, Abdol karim 
Shadmehr2, Sima Naghizade2 

1- Research Expert at National Organization of 
Educational Testing (NOET), Tehran, Iran 

2- Faculty of National Organization of 
Educational Testing (NOET), Tehran, Iran 

 
Abstract 

Objective operation of educational system could 
guaranty the national development of any 
countries. Whatever educated work force, 
scientists and engineers have learnt from training 
processes is a lever to country economic 
circulation, growth domestic product and 
individual money making as well. Given to 
fixing other effective factors, it is expected that 
in a well-structured educational system in favor 
of national goals, all people can gain equal 
benefits from that education system. One of the 
most important evaluation criteria of educational 
system performance is national and international 
standard testing programs. These testing 
programs which have been implementing for 
assessing students cognitive growth illustrate 
how well the students of a country can benefit 
from an educational system. This research was 
conducted  to investigate performances of 
mathematics and technical group in national 
math and physics sub tests in Iranian provinces . 
We  compared  the results  according to the 
provinces and gender from 1387 to 1391. Also, 
to understanding Iran’s provinces placement over 
international continuum on the international test, 
TIMSS, some statistical indexes have been 
reported. This study has been accomplished by 
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ex post facto design and repeated measurement 
method was used to analyze  providences’ data. 
Data sets were collected from National 
Organization of Educational Testing databank 
and reported tables of National Study Center of 
TIMSS & PIRLS. During these 5 years, results 
were shown that distances between high 
performance provinces compare to deprived 
provinces have been fixed about 4 to 5 standard 
deviation on standard z scale. Girls’ mean 
performance is lower than boys, and students 
who come from low performance provinces in 
international tests also are weak on national tests. 
 
Keywords: Educational Content, Cognitive 
Skills, International Exams, TIMSS, Human 
Capital, Economic Development, National 
Development. 
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