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FACTORII INDIVIDUALI I FACTORII
COMUNI CARE INFLUEN EAZ

RANDAMENTUL ELEVILOR LA MATEMATIC
INDIVIDUAL AND COMMON FACTORIS THAT INFLUENCE PUPIL’S

RESULTS IN MATHEMATICS

Eugeniu CABAC,
 doctorand, Universitatea de Stat din Tiraspol

The article is devoted to the study of the influence of some factor on pupil’s results
in mathematics. The author proves that in the Republic of Moldova common factors (for
example, methods used by teacher) have a greater influence on pupil’s results than the
individual ones (for example, the social economic level of the family).

n cadrul cercet rilor interna-
ionale TIMSS (Trends in Interna-

tional Mathematics and Science
Study – Tendin e n Cercetarea Inter-
na ional la Matematic i tiin e), la
care particip elevi din Republica
Moldova, este studiat randamentul
elevilor la matematic n dependen
de un ir de factori, care sunt m -
sura i prin intermediul unor chesti-
onare (pentru elevi, pentru profesori,
pentru administra ia unit ii colare).

Factorii care influen eaz
randamentul elevilor la matematic
pot fi diviza i n dou categorii mari:
(a) factori individuali (de exemplu,
nivelul de studii al p rin ilor, num rul
de c r i acas , atitudinea fa de stu-
dierea matematicii etc.); (b) factori
comuni (de exemplu, climatul psiho-
logic n unitatea colar , metodele

utilizate de profesor la lec iile de
matematic etc.)

Apare ntrebarea – factorii
din care categorie au o influen mai
mare asupra randamentului elevilor la
test rile TIMSS?

Pentru a r spunde la aceasta
ntrebare vom analiza diverse

variante de influen a celor dou
categorii de factori. Sunt posibile
urm toarele cazuri:

1. Influen a factorilor comuni
este zero. n acest caz to i
elevii din aceea i clas vor
demonstra rezultate diferite la
testarea TIMSS, iar rezulta-
tele medii pe clase vor fi
acelea i. Situa ia pe ar va fi
urm toarea:

2. Influen a factorilor individu-
ali este zero. n acest caz to i
elevii din aceea i clas vor
demonstra acelea i rezultate
la testarea TIMSS, iar rezul-

tatele medii pe clase vor fi di-
ferite. Situa ia pe ar va fi
urm toarea:
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n practic asemenea variante
limit aproape c nu se nt lnesc. Cea
mai frecvent este situa ia c nd difer

rezultatele elevilor n cadrul clasei i
rezultatele medii ntre clase:

n cadrul cercet rilor TIMSS
cu ajutorul unui chestionar [1] au fost
culese diverse informa ii referitoare
la elevi: informa ii personale (anul
na terii, sexul, locul de na tere al
p rin ilor i a elevului, num rul de
ani locui i n Moldova - n cazul c nd
elevul s-a n scut n alt ar , frec-
ven a de utilizare a limbii materne
acas ), num rul de c r i acas , nivelul
social-economic al familiei (camer
aparte, mas de scris personal ,
prezen a unui calculator, dic ionar,
conexiune la Internet, telefon, telefon
mobil personal), nivelul de studii al
p rin ilor, nivelul de studii aspirat de
elev, atitudinea elevului fa de
matematic i fa de studierea ei,
importan a studierii matematicii (de
exemplu, acordul elevului cu afir-
ma ia: trebuie s nv bine la
matematic pentru a fi nscris la uni-
versitatea dorit ), activit ile din
cadrul lec iei de matematic (de
exemplu, c t de frecvent se lucreaz
n grupuri mici), utilizarea calcula-

torului acas i la lec ii, atitudinea
elevului fa de unitatea colar i
gradul de securitate n ea, activit ile
extra colare a elevului (de exemplu,
timpul dedicat temelor pentru acas ,
lucrului casnic sau practic rii spor-
tului), timpul necesar pentru ndepli-
nirea temelor pentru acas . Pentru a
determina dac una sau mai multe din
caracteristicile enumerate influen ea-
z randamentul elevilor la mate-
matic , m surat prin testele TIMSS,
vom folosi no iunea de corela ie.

Cuv ntul latin „correlatio”
nseamn interdependen . Corela ia

desemneaz leg tura sistematic i
condi ionat dintre valorile a dou
caracteristici (variabile), m surate pe
unul i acela i e antion, care nu are,
n genere, un caracter func ional [2].

Intensitatea leg turii dintre
dou caracteristici este reflectat de o
m rime special , numit coeficient de
corela ie, care variaz de la – 1 p n
la + 1. Cu c t coeficientul de corela ie
este mai aproape de + 1, cu at t mai
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str ns este leg tura pozitiv dintre
cele dou caracteristici, iar cu c t
coeficientul de corela ie este mai
aproape de -1, cu at t mai str ns este
leg tura negativ dintre caracteristici.
Valoarea 0 a coeficientului de core-
la ie semnific o leg tur foarte slab
sau chiar lipsa ei.

Cel mai nt lnit coeficient
statistic utilizat n studiul corela ional
este coeficientul r Bravais-Pearson,
numit coeficient de corela ie liniar
simpl . Deoarece m sur rile peda-
gogice cel mai frecvent sunt realizate
n scara ordinal , atunci n practica

statistic sunt utiliza i coeficien ii de
corela ie a rangurilor (Spearman i
Kendall).

Prin aplicarea subprograme-
lor de determinare a coeficien ilor de
corela ie Spearmen i Kendall b din
pachetul SPSS [3] au fost calculate
valorile coeficien ilor de corela ie
dintre rezultatele elevilor ob inute la
sarcinile de matematic i unul din
factorii enumera i mai sus.

Rezultatele c p tate, la prima
vedere, par paradoxale. De exemplu,
coeficientul de corela ie dintre nivelul
social-economic al familiei elevului
i rezultatul elevului la itemii de

matematic pentru to i elevii din
Republica Moldova este de 0.11, iar
pentru clase aparte coeficientul de
corela ie variaz de la 0.45 p n la
0.87, av nd o medie egal cu 0.67.
Care este cauz acestor divergen e?
n cazul calculului coeficientului de

corela ie pentru to i elevii din
Republica Moldova avem o diver-
sitate mare a factorilor individuali ( n
cazul nostru – nivelul social-eco-
nomic al familiei), dar i a celor co-
muni (diferi i profesori utilizeaz
metodologii diferite de predare a
matematicii, diferi i sunt factorii care
caracterizeaz unitatea colar i

comunitatea local ). n cazul calculu-
lui coeficientului de corela ie pentru
clase aparte, factorii comuni se nive-
leaz , iar aceasta conduce la o le-
g tur pozitiv mai str ns dintre fac-
torul „nivelul social-economic al
familiei” i randamentul elevilor la
matematic .

Rezultatele ob inute ne de-
monstreaz  c asupra randamentului
elevului la matematic ]n Republica
Moldova o influen mai mare o
exercit factorii comuni, dec t cei
individuali.

Acelea i rezultate le ob inem
i prin alt metod [4] – metoda ana-

lizei pe mai multe nivele. n primul
r nd, calcul m dispersia rezultatelor
elevilor n interiorul clasei prin
metoda MINQUE (Minimum norm
quadratic unbiased estimator). Pentru
rezultatele TIMSS, 2003 din Repub-
lica Moldova ob inem:

Dispersia rezultatelor elevilor
n interiorul clasei – 16.368;

Dispersia rezultatelor elevilor
pe ar – 81.969.

Atunci, partea dispersiei ( m-
pr tierii), explicat de prezen a ele-
vilor diferi i n clase, este:

645.16%100
969.81368.16

368.16
=⋅

+
%

De aici, deoarece sunt uti-
lizate doar dou nivele: elev i clas ,
ob inem c partea dispersiei ( mpr -
tierii) explicat de prezen a claselor
diferite este de 83.355%. Pentru
compara ie: valorile respective pentru
Rom nia sunt 21% i 79%, Rusia –
16% i 84%, Japonia – 3% i 97%,
SUA – 34% i 66%.

n interiorul clasei asupra
randamentului elevului la matematic
cea mai mare influen o are pro-
fesorul. Dac prezent m rezultatele
elevilor la matematic dintr-o clas
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arbitrar dup factorii individuali,
ob inem graficul prezentat n figura 1.
At t media rezultatelor, c t i unghiul
de nclina ie a dreptei AB fa de axa
Ox este influen at de factorii co-
muni. Dac dreapta AB este paralel
cu axa Ox, atunci factorii comuni sunt

aceea i, iar influen a factorilor
individuali este zero. n cazul c nd
dreapta AB este perpendicular axei
Ox, atunci factorii individuali sunt
aceea i, iar influen a factorilor co-
muni este zero.

Fig. 1
Observ m c influen a facto-

rilor comuni asupra randamentului
elevilor din Republica Moldova la
matematic este aproximativ aceea i
ca i la elevii din Federa ia Rus , des-
tul de apropiat de influen a pe care o
au ace ti factori asupra randamentului
elevilor din Rom nia, dar difer sem-
nificativ de situa ia din Japonia i
S.U.A. Care este semnifica ia rezulta-
tului c p tat? S-a men ionat c facto-
rul comun determinant al randamen-
tului elevului este profesorul de

matematic . n Republica Moldova,
Federa ia Rus , Rom nia i, n
special, n Japonia anume profesorul
(independent de caracteristicile ele-
vilor din clas ) determin , n mare
parte, randamentul elevilor la mate-
matic . Se poate presupune c n

rile enumerate gradul de autonomie
al elevilor, ponderea lucrului lor de
sine st t tor este mic. Aceasta con-
duce la dependen a rezultatelor clasei
de prestan a profesorului.
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