
 

 

علوم  ۀعوامل نگرش، عالقه و خودپندارنقش و  ییراتروند تغ

 عملکرد علوم بینیپیشهشتم بر  یۀآموزان پادانش

 یمزمطالعات ت یبر مبنا 

 ین جعفرمژگا

 علیرضا کیامنش

 عبدالعظیم کریمی

 چکیده
عملکرد  بینییشخودپنداره، نگرش و عالقه به علوم بر پ یرهاینقش متغ ییراتمطالعه روند تغ یندر ا

شده  یبررس 1111و  1111، 1111، 1119 یهادر سال یمزهشتم کشور در مطالعات ت یۀآموزان پادانش
شرکت  یمزت یادوار ۀکه در چهار مطالع هشتم یۀآموز پادانش 49411 یهاداده یبررس یاست. برا

 هایافتهاستفاده شده است.  یمعادالت ساختار یابیاثر و مدل یهااندازه ییدی،تأ یعامل یلاز تحل ،داشتند
علوم، متوسط  ۀمتوسط نمر یشهمراه با افزا 1111تا  1119 یهاسال ۀدهد که در فاصلینشان م

 یاردوره بس یننگرش در ا ییراتتغ .است یافته یشافزا یزو نگرش نسبت به علوم ن علوم ۀخودپندار
متوسط  یشرفت،پ ۀمتوسط نمر یشهمراه با افزا 1111تا  1111 یهاسال ۀاست. در فاصل یجزئ

 1111تا  1111 یهاسال فاصلۀ در. اندیافته یشافزا یزعلوم، نگرش و عالقه نسبت به علوم ن ۀخودپندار
 یافتهکاهش  یزعلوم و متوسط عالقه به علوم ن ۀعلوم، متوسط خودپندار ۀا کاهش متوسط نمرهمراه ب

 ۀکه خودپندار دهدینشان م SEM یجاست. نتا یافته یشمتوسط نگرش نسبت به علوم افزا یاست، ول
 هاهیافت همچنین،. کندیم بینییشآموزان را پعملکرد علوم دانش یرمستقیمو غ یمصورت مستقعلوم به

 و نگرش منفی اثر دالیل بررسی دارند. علوم عملکرد بر منفی اثر علوم به عالقه و نگرش که داد نشان
 ی،دارد. از طرف نیاز یشناختو جامعه یشناختروان چندجانبۀ مطالعات به علوم عملکرد بر علوم به عالقه

 ۀبت به علوم با نمراست، علل همسو نبودن نگرش نس یادگیریدر  یمهم یرنگرش متغ ازآنجاکه
 یرد.قرار گ ییو شناسا موردتوجه یدبا 1111در آزمون  یژهوبه یشرفتپ

 یمعادالت ساختار ،نگرش وعالقه نسبت به علوم ،علوم ۀخودپندار ،یمزت ،روندکلیدی:  هایواژه

                                                                                                                                                       

شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم و تحقیقات تهران و با ساله دکتری رشته رواناین مقاله برگرفته از ر
 است. 25559/1/151حمایت مالی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش طبق سند شماره 

  ی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانشناسرواندانشجوی دکتری. 

 ی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران )نویسندة مسئول(،شناسرواند دانشگاه آزاد اسالمی، گروه استا 
 drarkia@gmail.comپست الکترونیک: 

 پژوهشگاه المللی تیمز و پرلز ایران، )مدیر مطالعات بین استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب
 ایران. وپرورش(،مطالعات آموزش
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 قدمهم

هر حوزه از در طول زمان است.  ضروری بهبود کیفیت زندگی انسان مطالعۀ علوم برای

طور به علمیهای روزانه با پیشرفت یافتهشده است. ما با دانش علوم متحول  زندگی

دانش علوم دائماً در معرض که طوریشویم، بهای با مسائل علوم مواجه میفزاینده

(. 1119چاندراسنا،  نقل از 1111، 1تجدیدنظر، پاالیش و گسترده شدن است )فراری

درس ( »1114، 9نا، گراون، تریسی و دیلونچاندراس نقل از 1111) 1طبق گفتۀ دیبوئر

آموزان یاد دهد هایی را که در دنیای کار مفید هستند به دانشعلوم باید دانش و مهارت

مهمی ایفا  انداز اشتغال بلندمدت در جهانی که در آن علم و فناوری نقشتا چشم

نیاز دارند برآورد شده که اکثر مشاغل به مهارت در علوم  «.کنند افزایش یابدمی

درصد دانشجویان رشتۀ در مدارس،  آموزش علومرغم اهمیت علی(. 1114، 4)بیکاس

، 1اسمیت و ای کاهش یافته است )بریل، ادواردز، دابسونکنندهطور نگرانعلوم به

(. تحقیقات نشان 1114چاندراسنا و همکاران،  نقل از 1114، 9؛ هانوفر و کسلز1111

به مسائلی همچون های علوم آموزان به رشتهدانشاست که کاهش گرایش  داده

های تدریس، فقدان انگیزه برای مطالعۀ علوم و آموزان، روشهای علمی دانشتوانایی

 نقل از 1119، 1فقدان عالقه به موضوعات علوم مرتبط است )حسن و تریگیست

 (.1119، چاندارسنا

 وپرورشآموزشریزان رنامهب موردتوجه علومعوامل مؤثر در یادگیری درس  مطالعۀ

( قرار گرفته است. IEA) 3المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلیانجمن بین ویژهبهو 

المللی در است که این انجمن طراحی، اجرا و مدیریت مطالعات بین حدود شصت سال

                                                                                                                                                       

1. Ferrari 

2. Deboer 

3. Chandrasena, Graven, Tracey & Dillon 

4. Bacus 

5. Birrell, Edwards, Dobson, & Smith 

6. Hannover & Kessels 

7. Hassan & Treagust 

8. International association for the Evaluation of education Achievement 
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 1عهده دارد. تیمزه ریاضی، علوم و سواد خواندن را ب ازجملههای مختلف حوزه

(TIMSSارزشیا )و  های چهارم و هشتماز ریاضیات و علوم در پایه المللیبی بین

آخرین مطالعه از مجموعه  1111. تیمز شودانجام می IEAاست که توسط  دوازدهم

المللی ریاضی و بین مطالعهبا عنوان سومین  1331تیمز است که در سال  اتمطالع

، 1119، 1333ای هدر سال بارکیو هر چهار سال  شدهشروع( TIMSS) 1علوم

 اجرا شده است. 1111و  1111، 1111

آغاز شده  1391سال  از IEAتوسط  المللی پیشرفت آموزشیبینارزشیابی تطبیقی 

المللی ( چهار مطالعۀ بین1311المللی ریاضی و علوم )است. قبل از سومین مطالعۀ بین

 شدهعلوم انجام  ۀطالعدیگر با عناوین اولین و دومین مطالعۀ ریاضی و اولین و دومین م

های تری از تأثیر سیاستاند درک عمیقاست. این مطالعات در طول زمان توانسته

 و مولیس، گونزالز دهند )مارتین،دست کشورها به وپرورشآموزشهای مختلف سیستم

 (.1114، 9چراستوسکی

و  چهارم پایهاست که پیشرفت ریاضی و علوم را در دو  ایگونهبهطراحی تیمز 

المللی ایران تاکنون در شش دوره از مطالعات روند بین کند.ارزشیابی میهشتم 

( 1113و یک دوره تیمز پیشرفته ) و هشتم چهارم های)تیمز( در پایهریاضیات و علوم 

 برایگیری آگاهانه با هدف تصمیمهای ریاضی و فیزیک در پایۀ دوازدهم برای درس

تیمز  ۀعلوم شرکت داشته است. ستون اصلی مطالع بهبود آموزش و یادگیری ریاضی و

 هایآموزان به محتوا، مفاهیم و رویهاز چگونگی تسلط دانش 4تردستیابی به درک عمیق

ریاضی و علوم است که کشورها انتظار یادگیری آن را در مدارس ابتدایی و متوسطه 

آموزان عملکرد دانش ۀتیمز با سؤاالت تکرارشونده امکان بررسی روند و مقایس. دارند

دهد که تحلیل نتایج مطالعات قبلی تیمز در ریاضی و علوم نشان می .کندرا فراهم می

                                                                                                                                                       

1. Trend in International Mathematics & Science Study 

2. Third International Mathematics and Science Study 

3. Martin, Mullis, Gonzalez & Chrostowski 

4. deeper understanding 
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 1تر از نقطۀ مرکزی مقیاسپایینآموزان ایرانی در این دو درس متوسط عملکرد دانش

 .(1931 زاده،بخشعلی و کبیری، کریمی)تیمز است 

یرهای مؤثر بر عملکرد تحصیلی متغ در زمینۀ شناسایی گسترده تحقیقات

از نظام آموزشی، مدرسه،  آموزاندانش که پیشرفت تحصیلی آموزان نشان دادهدانش

، ازجمله متعددنتایج تحقیقات گیرد. آموز تأثیر میکالس درس، خانواده و خود دانش

ابوهالل، (، 1114) 4(، ولنتاین، دوبویس و کوپر1111) 9(، وانگ1111) 1و مارش هو

کیامنش و (، 1111) 1(، خالیال1114) 9ویلسون، (1119) 1بدالفتاح، عبدالجبار و مارشع

که در فرایند  است دادهنشان  (1933و پهلوان صادق و فرزاد ) (1931) معراجی

های شناختی، عوامل عاطفی و بافتی نیز نقش مهمی ایفا ویژگی عالوه بر علوم یادگیری

 به آن درساطفۀ مثبت عدرس منجر به ایجاد یک  آموزان درموفقیت دانش کنند.می

شود و بدین ترتیب به مندی تبدیل میشود. این عاطفه در صورت تداوم به عالقهمی

های پیاپی به ، موفقیتعالوه بر اینیابد. می های مرتبط با درس و مدرسه تعمیمحوزه

ها و بین موفقیتآموزان کند. وقتی دانشکمک می خود تحصیلیافزایش تشکیل مفهوم 

بیابند، احساس شایستگی، پذیرش مسئولیت و به دنبال آن  دارمعنیاعمال خود رابطۀ 

 .(1931 )سیف، خواهد شد تربیشانگیزش و نگرش مثبت به یادگیری آنان نیز 

ساختاری مهم در ارتباط با پیشرفت درسی  به دلیل خودپندارۀ تحصیلی

. از نگاه پینکستن، واترز، (1114و کوپر، است )ولنتاین، دوبویس  وپرورشآموزش

گیری خودپندارۀ تحصیلی برای ( درک شکل1111) 3پرکل، نایپل، فراین و ورشرن

های درونی و بیرونی فرد آموز بسیار مهم است. مقایسهیادگیری و پیشرفت دانش

                                                                                                                                                       

1. average scale score 

2. Hau & Marsh 

3. Wang 

4. Valentine, Dubois & Cooper 

5. Abu-Hilal, Abdelfattah, Abduljabbar & Marsh 

6. Wilson 

7. Khalaila 

8. Pinxten, Wouters, Preckel, Niepel, Fraine & Verschueren 
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آموز خودپندارۀ تحصیلی را از طریق مقایسۀ خود با . دانشاندآیندهای مهمیپیش

های مختلف )مقایسۀ دیگران )مقایسۀ بیرونی( و همچنین مقایسۀ عملکرد خود در حوزه

اند که ( نشان داده1111، های بسیاری )هو و مارشپژوهشدهد. درونی( شکل می

شواهد ترین نشانگرهای موفقیت آموزشی است. خودپندارۀ تحصیلی مثبت یکی از مهم

ها حاکی . یافتهاست هی خودپنداره را نشان دادبمراتسلسلهعدی مدل چندبُ تجربی متعدد

های مربوطه، استفاده از ارتباطات علّی متقابل بین پیشرفت تحصیلی و خودپندارهاز 

های درونی و بیرونی در ساخت چارچوب خودپنداره و اهمیت مقایسۀ قضاوت

اره و رابطۀ دوجانبه بین خودپند بر اساسآموز اجتماعی است. بهبود عملکرد دانش

نقل  1111 ،1)مارش، تراتوین، لودکه، کلر، بامرت بینی استپیشرفت تحصیلی قابل پیش

 (.1111وانگ،  از

خودپندارۀ تحصیلی و پیشرفت طبق تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است، 

مدل  شود.ها همبستگی مثبت دیده میکنند و بین آنصورت تقویت متقابل عمل میبه

زیرا بسیاری کاربردی دارد، اهمیت خودپنداره و پیشرفت بین معلولی  دوسویۀ علت و

بهبود خودپنداره که است این واقعیت  بر اساسدر سراسر جهان  های آموزشیاز برنامه

 1تراورسو  زمبیالسویلکینز، در تحقیقی که شود. میپیشرفت تحصیلی بهتر منجر به 

انجام دادند،  (تیمز)عۀ ریاضی و علوم سومین مطالالمللی های بیندادهروی ( 1111)

گزارش کشور  شانزدهبرای  پیشرفت ریاضی و علوم خودپنداره و بین مثبت ایهرابط

در قطعی  هاییافتهمختلف انجام شده است ی هافرهنگ رهایی که دپژوهش کردند، اما

را در  1111های تیمز که داده (1111) 9تحقیق بوفا ازجمله .انداین زمینه گزارش نکرده

قرار  موردمطالعه)تونس، غنا، بوتسوانا، مراکش و آفریقای جنوبی(  ییقایآفرپنج کشور 

داد، نشان داد که رابطۀ متقابل بین خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در کشورهای 

روابط علّی بین خودپنداره و پیشرفت  ازنظرمثبت نیست و کشورها  موردمطالعه

                                                                                                                                                       

1. Marsh, Trautwein, Ludtke, Koller & Baumert 

2. Wilkins, Zembylas & Travers 

3. Bofah 
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بسیاری  نشان داد کهنیز ( 1111وانگ،  نقل از 1111) 1یفر. تحلیل کاندتحصیلی متفاوت

ان آموزدانش مورد خودکارآمدی در کمتری یکلباورهای کشورهای با عملکرد باال  از

نمرات پیشرفت تحصیلی  میانگین ،المللی تیمزهای بین، در مقایسهاز طرفی .دارند

 نشان را یشرفت تحصیلیۀ تحصیلی و پمنفی بین خودپندار اتکشورهای مختلف ارتباط

به چالش باوری را خود دربارههای فعلی های نظریهپایه برخی ازها این یافته است. داده

است که به  1«خطای فروتنی»یک توضیح احتمالی برای این تناقض  د.ناهکشید

های های مختلف فرهنگی هنگام پاسخ به مقیاسهای فرهنگی مردم در زمینهاولویت

 به دلیلت این تناقض ممکن است عمدتاً های خود اشاره دارد. علّناییمربوط به توا

 ،9)مین، کورتینا و میلر های فرهنگی باشدترکیبی از سوگیری پاسخ فرهنگی و تفاوت

تواند از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد. ، مفهوم خود میعالوه بر این(. 1119

ش تفاوت فرهنگی در زمینۀ تناقض بین به نق ی( نیز در پژوهش1111) 4چیو و کالسن

اند. در تحقیقی که ین و نمرات خودپندارۀ تحصیلی و پیشرفت تحصیلی اشاره کرده

 1333کننده در تیمز آموز پایۀ هشتم تایوانی شرکتدانش 1931( روی 1113) 1چین

مان زآموزان با خودپندارۀ تحصیلی باالتر انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که دانش

( نیز همبستگی منفی بین 1119) 9شن و تم اند.کمتری به مطالعه اختصاص داده

طبق  .اندپیشرفت تحصیلی و خودپنداره را با عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط دانسته

انگیزشی در فرهنگ و شرایط اجتماعی غرب ریشه دارند. ویلکینز های ها نظریهگفتۀ آن

دپنداره را در کشورهای آسیایی در مقایسه با دیگر تر خو( نیز سطوح پایین1114)

 کشورها گزارش کرده است.

                                                                                                                                                       

1. Kifer 

2. modesty bias 

3. Min, Cortina & Miller 

4. Chiu & Klassen 

5. Jen & Chien 

6. Shen & Tam 
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آموزان برای یادگیری علوم تحت تأثیر عواملی چون ممکن است انگیزۀ دانش

آموزان به یادگیری آن موضوع، اهمیت آن موضوع در موفقیت در مدرسه اطمینان دانش

زیستی نظیر هوش و حافظه، عوامل و جذاب بودن موضوع باشد.  شغلی آیندهو 

های عاطفی، دلبستگی به مدرسه، خودپنداره، انگیزش و عوامل محیطی نظیر ویژگی

اقتصادی، شرایط کالس درس، جو مدرسه،  ـ های فرهنگی، وضعیت اجتماعیویژگی

ای شدهعوامل مؤثر و شناخته ازجملهها فرایند آموزش، نحوۀ تعامل با معلم و همکالسی

(. بسیاری 1933ها و یادگیری مؤثرند )پهلوان صادق و فرزاد، ایجاد نگرش هستند که بر

گذارند در ارتباط با جوّ آموز اثر میاز متغیرهای مربوط به مدرسه که بر عالقۀ دانش

 (.1114ویلسون، مدرسه است )

های آموزش علوم در بسیاری از ترین هدفایجاد نگرش مثبت به علوم یکی از مهم

آموزان با نگرش باالتر به علوم دهد دانشهای پژوهشی نشان مییافته کشورهاست.

نتایج پژوهش  ازجملهآموزان دارند. میانگین عملکرد باالتری در مقایسه با سایر دانش

آموزانی که از طریق دانش ( نشان داد1931عبدی، نوروزی، ملکی و ابراهیمی قوام )

آموزانی دانش در مقایسه بابودند  زش دیدهراهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آمو

. اندبودند پیشرفت تحصیلی باالتری در علوم داشته که به روش متداول آموزش دیده

شود، ارتباط نزدیکی با موفقیت در که در مطالعات پرلز بررسی می سواد خواندن نیز

ابطۀ بین سواد ( ر1931نکه در مطالعۀ ضیائیان )علوم دارد. چنا ازجملهها سایر درس

خواندن با عملکرد تحصیلی در علوم پایۀ چهارم ابتدایی مثبت گزارش شده است. 

آموزان با تجربۀ موفق ( حاکی از این بود که دانش1111) 1های تحقیق شوتنکویافته

تر، خودارزیابی تر، احترام به خود بهتر، نگرش مثبتتر به پیشرفت بیشبیش

آموزانی که تجربۀ موفق کمتری تری نیاز دارند، اما دانشو احساس خوب ترتوجهقابل

درونی و موانع عاطفی در  هایهای جدید دارند و تناقضدارند تمایل کمتری به ایده

 تر است.شان بیشمورد خودپنداره

                                                                                                                                                       

1. Shutenko 
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( روند تغییرات عملکرد 1931پور )در یک مطالعۀ روندپژوهی، کیامنش و محسن

را افزایشی گزارش  1111و  1114، 1333العۀ تیمز تحصیلی در درس علوم طی سه مط

علوم، نگرش نسبت  ۀ( رابطۀ بین خودپندار1931کیامنش و معراجی )اند. همچنین، کرده

های داده بر اساسآموزان ایرانی و سوئدی را به علوم و ارزش نسبت به علوم دانش

آموزان ایرانی در نگین دانشها حاکی از این بود که میاند. یافتهاکردهبررسی ۀ تیمز مطالع

آموزان علوم، نگرش نسبت به علوم و ارزش نسبت به علوم باالتر از دانش ۀخودپندار

داد  نشاننیز  (1119) 1ایکلزو کین -، دیویسسیمکینزهای یافته .استسوئدی 

ۀ باالیی در علوم دارند ، عالقه و یا خودپندارنگرشآموزانی که دانش زیاداحتمالبه

ها هستند. آنای مرتبط با علوم دنبال حرفه و یاهای علوم گرایش دارند ر به رشتهتبیش

انتخاب بر های عملکرد، در مقایسه با نمره ،آموزاندانش ۀخودپندارتأثیر که  نددریافت

در مورد  باورهای مثبت، عالوه بر این تر است.ها بیشرشتۀ تحصیلی و شغل آیندۀ آن

( 1113) 1چانگ به گفتۀ. آن مرتبط است آینده و انتخابدر  مودرس عل ۀنمربا م وعل

کلیدی برای کاهش تفاوت جنسیتی در  م احتماالًودر عل آموزاندانش ۀخودپندارافزایش 

 است. دستیابی به مشاغل مرتبط با علوم

قائل باشد. عالقه به  ایویژه نیز اهمیت عالقه نقشی برا باید علوم آموزش برنامۀ

به درس در  ایجاد عالقه. های مهم انگیزش تحصیلی استجنبهیکی از  علوم

یادگیری بهتر مطالب منجر  درنتیجهتواند به کسب موفقیت تحصیلی و آموزان میدانش

آموزان برای هر تکلیف و موضوع مشخص سطوح انگیزشی (. دانش1931شود )سیف، 

های مؤثر باشد در پژوهش تواندمتفاوتی دارند. منبع انگیزۀ تحصیلی و اینکه چگونه می

، 1؛ دکی و ریان1331، 4؛ جیکزنت میهالی1331، 9متعددی بررسی شده است )بندورا

                                                                                                                                                       

1. Simpkins, Davis-Kean & Eccles 

2. Chang 

3. Bandura 

4. Csikszentmihalyi 

5. Deci & Ryan 
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ابوهالل،  از سویشده در مدل مفهومی ارائه(. 1119، 1مولیس و مارتین نقل از 1331

، نگرش علومبین خودپندارۀ مثبت رابطۀ نیز ( 1119عبدالفتاح، عبدالجبار و مارش )

نشان داده شده است که هر  علومو زمان انجام تکلیف  علوم، عالقه به لومعمثبت به 

 گذارند.تأثیر می علومیک نیز بر عملکرد 

توان روند تغییرات و که هدف مطالعات تیمز است، می از طریق مطالعات تطبیقی

(. 1931کبیری،  و میزان تأثیر عوامل دخیل در امر آموزش را بررسی کرد )کریمی

ها و سؤاالت تکرارشونده به بررسی روند روندی از طریق تحلیل مجدد داده مطالعات

پردازند. لذا، این مقاله درصدد مطالعۀ های اجرای آزمون میتغییرات در طول دوره

آموزان در تغییرات متغیرهای خودپنداره، نگرش و عالقه بر عملکرد تحصیلی دانش

 ت.درس علوم در طول چهار دورۀ اجرای تیمز اس

بررسی روند تغییرات متوسط . 1حاضر با سه هدف زیر انجام گرفته است:  پژوهش

آموزان پایۀ در دانش علوم ، نگرش و عالقه به درسعلوم، خودپندارۀ علومعملکرد 

بررسی سهم سه  .1(؛ 1111، 1111، 1111، 1119) هشتم در چهار مطالعۀ مختلف تیمز

 علومبر متوسط عملکرد  علوم ه درس، نگرش و عالقه بعلومعامل خودپندارۀ 

میزان ضرایب هر یک از این سه عامل  ۀمقایس .9؛ آموزان در چهار مطالعۀ ذکرشدهدانش

 .آموزان در چهار مطالعۀ ذکرشدهدانش علومبر متوسط عملکرد 

 روش 

 ۀتیمز و پرلز در چهار مطالع اتی مطالعمرکز ملّ از سویشده آوریهای جمعاز داده

استفاده شده است. در تیمز از دو نوع  1111و  1111، 1111، 1119 هایسال

های سؤالگیری از ها و نمونهگیری از آزمودنینمونهشود: گیری استفاده مینمونه

و با  1ایدومرحلهای گیری خوشهصورت نمونهبه گیری در تیمزروش نمونهآزمون. 

                                                                                                                                                       

1. Mullis & Martin 

2. two-stage stratified cluster design 
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 بر اساسشود. همچنین، می انجام 1استفاده از تکنیک احتمال متناسب با حجم

گیری شامل وزن کلی های نمونهاز وزن با استفادهاست.  1شده یوزن بندگیری نمونه

های ناشی از احتماالت متفاوت ، معلم و مدرسه ناهمسانی9آموز، خانه، سنیتدانش

ها گیری به همۀ نمونههای نمونههای ممکن وزننمونه همهو در  شودنمونه جبران می

شده معرف بودن هر وزن محاسبهدهد. بدین طریق یت یکسانی معادل با جامعه میاهم

 دهد.گیری را با جامعۀ اصلی نشان میواحد نمونه

. مقادیر احتماالتی سه شوداستفاده می 4مقادیر احتماالتیبرای محاسبۀ نمره نیز از  

شود. شامل میو برآورد در سطح جامعه را  9، قاعدۀ بیز1پاسخ-نظریۀ پرسشمفهوم 

های سؤالهای متعدد به توان از روی پاسخ آزمودنیپاسخ می-طبق نظریۀ پرسش

قاعدۀ بیز اطالعات  بر اساسصورت همسان برآورد کرد. متفاوت توانایی آنان را به

عالوه شوند. ای آنان با هم ترکیب میآموزان و اطالعات پیشینهعملکرد تحصیلی دانش

؛ استهای جامعه مهم ی کالن مانند تیمز به دست آوردن ویژگیهادر آزمون، ینبر ا

ای شناختی و خصیصههای جمعیتهم ویژگی بنابراین، با استفاده از مقادیر احتماالتی

شود. بدین طریق از محاسبه میتر توانایی برای برآورد دقیق اوفرد و هم عملکرد 

 آید.میدست به یتر یبارناتر و های جامعه و میزان خطا برآورد دقیقویژگی

در هر آموزان دانش ۀکنندگان و متوسط نمرتعداد شرکت بر اساسهای تیمز نمونه

متوسط عملکرد است.  شدهارائه  1 های اجرا در جدولتفکیک سال دوره به

 (111) المللیتر از میانگین بینیینپا یدارمعنیطور به علومدر درس آموزان دانش

که در کنار میانگین عملکرد ارائه شده است، خطای استاندارد  پرانتز اعداد داخل است.

                                                                                                                                                       

1. Probability Proportional to Size (PPS) 

2. sampling weight 

9 .senate weight، تحلیل اطالعات شود. بدین طریق که های تطبیقی استفاده میسنیت در تحلیل از وزن

 شود.محاسبه می 555 یاسمقآموزان برای تعمیم در دانش

4. plausible value 

5. Item-Response Theory (IRT) 
6. Bayes' theorem 
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 1111تا  1119آموزان ایرانی از سال متوسط عملکرد دانشمربوط به هر کمیت است. 

داشته  افت 1111تا  1111از  علوم( داشته است، اما عملکرد دارمعنی)صعودی سیر 

تا  1119های در حد عملکرد سال آموزان ایرانیدانش عملکرد 1111است و در سال 

 .بوده است 1111

 پایۀ هشتم علومایران در  آموزاندانش مربوط به 2015تا  2003های اطالعات آزمون .1 جدول

سال اجرای 

 تیمز

آموزان تعداد دانش

 کنندهشرکت

 آموزانوزن دانش

 کنندهشرکت

متوسط عملکرد در 

 علوم

1119 4341 1993331 (4/1) 419 

1111 9331 1191191 (1/9)413 

1111 9113 1199111 (1/4)414 

1111 9431 391114 (1/4)419 

 ی پژوهش حاضر از قرار زیر است:ابزارها

از آزمون پیشرفت  علومآموزان در در مطالعات تیمز برای ارزشیابی موفقیت دانش

ریق کند از طتیمز تالش میشود. ای استفاده میهای پیشینهتحصیلی و پرسشنامه

آموزان در کنار ارزشیابی پیشرفت آوری اطالعات در مورد تجارب آموزشی دانشجمع

 آموزدانش در این مطالعه از بخشی از پرسشنامۀتحصیلی فرایند آموزش را تبیین کند. 

بنابراین، ؛ استفاده شده است ،است علومکه شامل خودپنداره، نگرش و عالقه به 

هشتم  پایۀآموز در دانشۀ پرسشنامهایی از پژوهش بخشدر این  مورداستفادهابزارهای 

خودپندارۀ تیمز به متغیرهای  1111و  1111، 1111، 1119است که در مطالعات 

 پرداخته شده است. علومآموز، نگرش و عالقه به تحصیلی دانش

از روش همسانی درونی آلفای های پژوهش برای تعیین اعتبار هر یک از مقیاس

که  آموزدانش های پرسشنامۀ پیشینۀکنندگان به سؤالشرکت شده است. ادهکرونباخ استف

ها اند. سؤالاست، پاسخ دادههای فردی و تحصیلی های مربوط به ویژگیشامل آیتم
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ای هر همیانگین سؤال درنهایتگذاری و رت نمرهکلی ایچهاردرجهبرحسب طیف 

 مقیاس محاسبه شده است.

چگونه فکر  علومخود در  آموزان در مورد تواناییدانشاینکه ی گیربرای اندازهتیمز 

های این مقیاس در چهار سؤالایجاد کرده است.  علومکنند، یک مقیاس خودپندارۀ می

اجرای تیمز تا حدی با هم تفاوت دارند. در این مطالعه برای بررسی روند  ۀدور

های مرجع استفاده شده است. سؤال عنوانبههای مشابه در چهار دوره سؤالتغییرات از 

، 14/1، 41/1در چهار دوره به ترتیب  مقیاس خودپندارۀ علومآلفای کرونباخ برای 

که  (SSC) 1علومهای مقیاس خودپندارۀ سؤالمحاسبه شده است.  99/1و  93/1

مخالفم  کامالً= 4= کمی مخالفم؛ 9= کمی موافقم؛ 1؛ موافقم کامالً= 1صورت به

 :ند ازاعبارت ،اندشدهاری گذارزش

 معکوس(.گذاری گیرم )نمرهخوب می ۀنمر علوممن معموالً در درس   .1

 است. بسیار دشواربرای من  علوم .1

 خوب نیستم. علوممن اصالً در درس  .9

 معکوس(.گذاری )نمره گیرمرا سریع یاد می علوممن مطالب  .4

ایجاد  (SAT) 1علومه نسبت بآموزان گیری نگرش دانشبرای اندازه یتیمز مقیاس

اجرای تیمز تا حدی با هم تفاوت  ۀدر چهار دور نیز های این مقیاسسؤالکرده است. 

های مشابه در چهار دوره سؤالدارند. در این مطالعه برای بررسی روند تغییرات از 

در  مقیاس نگرشهای مرجع استفاده شده است. آلفای کرونباخ برای سؤال عنوانبه

های مقیاس سؤالمحاسبه شده است.  39/1و  31/1، 14/1، 11/1ه به ترتیب چهار دور

 =9؛ کمی موافقم= 1موافقم؛  کامالً= 1صورت که به علومآموزان نسبت به نگرش دانش

 :ند ازاعبارت ،اندشدهگذاری ارزش مخالفم کامالً= 4مخالفم؛  کمی

                                                                                                                                                       

1. Science Self-Concept (SSC) 
2. Science Attitude (SAT) 
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گذاری کند )نمرهکمک میام به من در زندگی روزمره علومکنم یادگیری فکر می .9

 معکوس(.

 معکوس(.گذاری های دیگر مدرسه نیاز دارم )نمرهبرای یادگیری درس علوممن به  .0

 در دانشگاه وارد شوم امموردعالقه ۀرشتخوب باشم تا به  علوممن باید در درس  .3

 معکوس(.گذاری )نمره

 آورمدست خواهم بهکه میرا خوب باشم تا شغلی  علوممن باید در درس  .2

 معکوس(.گذاری )نمره

مقیاسی را  (SAF) 1علومآموزان به درس دانش ۀگیری میزان عالقبرای اندازهتیمز 

های مختلف اجرای تیمز طراحی کرده است. این مقیاس مانند دو مقیاس قبلی در سال

به اجرای تیمز ) دورهی که در تمام سه یهاسؤالتغییراتی داشته است. به همین دلیل 

این دوره بررسی نشده است( مشترک  1119 ۀهای مطالعسؤالمتفاوت بودن  علت

مقیاس اند. آلفای کرونباخ برای گرفته شده در نظرهای مرجع سؤال عنوانبهاند بوده

 11/1و  11/1، 31/1به ترتیب  1111و  1111، 1111 دورهدر سه  عالقه به علوم

صورت که به علومآموزان به درس شدان ۀای مقیاس عالقهسؤالمحاسبه شده است. 

گذاری ارزش خالفمم کامالً= 4؛ خالفم= کمی م9؛ موافقم= کمی 1؛ موافقم کامالً= 1

 :ند ازاعبارت ،اندشده

 معکوس(.گذاری )نمره برملذت می علوممن از یادگیری  .9

 .کننده استخسته علوم .0

 معکوس(.گذاری را دوست دارم )نمره علوممن  .3

ها از آمار توصیفی و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. دهبرای تحلیل دا

انجام شده است و برای  SPSS9و  IDB1افزارهای تحلیل روند با استفاده از نرم

                                                                                                                                                       

1. Science Affection (SAF) 
2. International Database 
3. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
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استفاده  AMOS1افزار از نرم موردمطالعهمشخص کردن سهم هر یک از متغیرهای 

های مشترک هر سه لسؤا هشده از مجموعآوریاطالعات جمع بر اساس شده است.

ییر غروند ت( میانگین هر دوره محاسبه و علوممقیاس )خودپنداره، نگرش و عالقه به 

 قرار گرفت.مورد مقایسه ها میانگین

نشان  1 شماره آموزان پایۀ هشتم در نموداردانش علومعملکرد  سالۀدوازدهروند 

، نگرش و عالقه به علومۀ های خودپندارروند تغییر میانگین مقیاسداده شده است. 

 نشان داده شده است: 1و نمودار  1هشتم در جدول  آموزان پایۀدانش علوم

 
 پایۀ هشتم علومآموزان ایران در عملکرد دانش سالۀدوازده. روند 1نمودار 

  هشتم آموزان پایۀدانش علوم. میانگین سه مقیاس و متوسط عملکرد 2جدول 

 متوالی ۀدر چهار مطالع

 علوممتوسط عملکرد  علومعالقه به  علومنگرش به  علومخودپندارۀ  جرای تیمزسال ا

1119 39/1 11/9 - 419 

1111 11/9 13/9 11/9 413 

1111 11/9 11/9 99/9 414 

1111 11/9 41/9 13/9 419 

                                                                                                                                                       

1. Analysis of MOment Structures (AMOS) 
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های خودپندارۀ اطالعات مربوط به روند میانگین مقیاس 1های جدول داده بر اساس

 دهد:نشان میآموزان پایۀ هشتم دانش علومالقه به ، نگرش و ععلوم

)از  1111در سال  افزایشپس از آموزان پایۀ هشتم دانش علوممتوسط خودپندارۀ  -

در رسیده است، ولی روند خودپنداره  11/9به  1111مطالعۀ  ( در11/9به  39/1

 (.11/9به  11/9از )ی بوده است کاهش 1111و  1111ات مطالع

 (13/9به  11/9)از  1111آموزان پایۀ هشتم در سال دانش علومه متوسط نگرش ب -

رسیده است. روند افزایشی تغییرات  11/9نیز به  1111مطالعۀ  درافزایش یافته است و 

 .(41/9نیز ادامه یافته است ) 1111مطالعۀ  نگرش در

( افزایش 99/9به  11/9)از  1111و  1111در دو مطالعۀ  علوممتوسط عالقه به  -

 (.13/9) کاهش یافته است 1111 ۀدر مطالعافته است، ولی متوسط عالقه ی

است.  تربیش( 1/1از متوسط مورد انتظار ) متعددمتوسط هر سه مقیاس در مطالعات  -

ین بودن میزان یاست. پا تربیش 9از  موردبررسی 11مورد از  11ۀ نمر ،عالوه بر این

در مقایسه با متوسط  1111و  1111 ،1111 ،1119ۀ مطالع چهاردر  علومۀ خودپندار

 است. توجهقابل علومنگرش و عالقه به 

 
  علوم، نگرش و عالقه به ۀ علومهای خودپندار. روند میانگین مقیاس2نمودار 

 هشتم آموزان پایۀدر دانش
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 متعدد اتالگوهای نظری مطالع (SEM) سازی معادالت ساختاریبا استفاده از مدل

زمان کیفیت سنجش طور همبه SEM، با استفاده از وه بر اینعالبررسی شده است. 

 هامقیاسمیان شدهتعریفهای مستقیم و غیرمستقیم و تعامل آثارها و مقبولیت مقیاس

 علومبر عملکرد  موردمطالعههای ی مقیاسعلّ آثاردر مورد بررسی شده است. 

با ها آن و رابطۀ ردبحثموآموزان طبق ادبیات موجود در ارتباط با سه مقیاس دانش

مدل اولیه برای برازش ترسیم شده است. مدل معادالت ساختاری فرضی  علومعملکرد 

 علومتأثیر نگرش به است. انجام شده  AMOSافزار نرم باهای مکنون مطالعه مقیاس

(SATهم ) علومزمان با عالقه به (SAF و خودپندارۀ )علوم (SSC بر ) پیشرفت

است. در  شدهبررسی هشتم  آموزان پایۀ( دانشscience achievement) علوم

گیری و های اندازه)مدل های معادالت ساختاریمدل 4تا  1 ۀهای شمارشکل

خودپندارۀ تیمز ارائه شده است.  ۀدر چهار مطالع موردبحثهای مقیاس ساختاری(

و سه متغیر  با علومعالقه به با چهار متغیر،  علومبا چهار متغیر، نگرش به  علوم

 هایسؤالمتفاوت بودن  به علت) اندقرار گرفته موردسنجشمتغیر  پنجبا  علومپیشرفت 

ضرایب  (.بررسی نشده است عالقه به علوم این دورهدر  1119 ۀمطالع عالقه در

 ارائه شده است: 9ها به تفکیک سال اجرای مطالعه در جدول رگرسیون این مدل
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 و  علوم، نگرش به علومبین خودپندارۀ  تتباطا. ضرایب رگرسیون ار1شکل 

 2003تیمز  در پیشرفت علوممتوسط 

علوم و نگرش به خودپندارۀ ، 1119شده در دورۀ ارائهبا توجه به مدل ساختاری 

یک اثر  بر متوسط پیشرفت علوم دارند. خودپندارۀ علوم اثر مستقیم علوم یک

 علوم دارد.ر متوسط پیشرفت باز طریق متغیر میانجی نگرش غیرمستقیم نیز 
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علوم و ، عالقه به به علوم ، نگرشعلومبین خودپندارۀ  ت. ضرایب رگرسیون ارتباطا2کل ش

 2007تیمز  در پیشرفت علوممتوسط 

علوم، نگرش و خودپندارۀ ، 1111شده در دورۀ ارائهبا توجه به مدل ساختاری 

اثر  دارند. خودپندارۀ علوم دو بر متوسط پیشرفت علوم اثر مستقیم عالقه به علوم یک

علوم بر متوسط پیشرفت از طریق متغیرهای میانجی عالقه و نگرش غیرمستقیم نیز 

دارد. عالقه نیز عالوه بر اثر مستقیم، یک اثر غیرمستقیم از طریق نگرش بر متوسط 

 پیشرفت علوم دارد.
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و  علوم، عالقه به لومبه ع ، نگرشعلومبین خودپندارۀ  ت. ضرایب رگرسیون ارتباطا3شکل 

 2011 تیمز در پیشرفت علوممتوسط 

الگوی این شود که ، مشاهده می1111شده در دورۀ ارائهبا توجه به مدل ساختاری 

 است. 1111ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم مشابه الگوی دورۀ  ازنظردوره 
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و  علوم، عالقه به ومبه عل ، نگرشعلومبین خودپندارۀ  ت. ضرایب رگرسیون ارتباطا4شکل 

 2015تیمز در  پیشرفت علوممتوسط 

الگوی این شود که ، مشاهده می1111شده در دورۀ ارائهبا توجه به مدل ساختاری 

 است. 1111و  1111ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم مشابه الگوهای  ازنظردوره 
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 2015تا  2003های مدل های رگرسیونی. وزن3جدول 

، 1119 اتها در مطالعضرایب رگرسیون و اندازۀ اثر مقیاس 9با توجه به جدول 

 :شود کهمشخص می 1111و  1111، 1111

پیشرفت علوم وسط بر نمرۀ مت علوم، ضریب رگرسیون خودپندارۀ 1119در سال  -

در سطح  پیشرفت علومخودپنداره بر متوسط مستقیم تأثیر ، به عبارتیاست.  43/1

سال 

اجرای 

 تیمز

 مسیر

ی رگرسیون هایوزن

 استاندارد

(اثرات مستقیم)  

اثرات 

یمغیرمستق  

اثرات 

 کل
P 

1119 

94/1 نگرش --->خودپنداره   11/1  94/1  111/1  

43/1 پیشرفت علوممتوسط  ---> خودپنداره  41/1-  91/1  111/1  

-91/1 پیشرفت علوممتوسط  --->نگرش   11/1  91/1-  111/1  

1111 

11/1 شنگر --->خودپنداره   41/1  41/1  111/1  

11/1 عالقه --->خودپنداره   11/1  11/1  111/1  

11/1 نگرش --->عالقه   11/1  11/1  111/1  

93/1 پیشرفت علوممتوسط  --->خودپنداره   13/1 - 41/1  111/1  

11/1 پیشرفت علوممتوسط  --->نگرش  - 11/1  11/1 - 111/1  

-91/1 پیشرفت علوممتوسط  --->عالقه   19/1-  99/1 - 111/1  

1111 

11/1 نگرش --->خودپنداره   41/1  11/1  111/1  

13/1 عالقه --->خودپنداره   11/1  13/1  111/1  

11/1 نگرش --->عالقه   11/1  11/1  111/1  

11/1 پیشرفت علوممتوسط  --->خودپنداره   91/1 - 91/1  111/1  

11/1 پیشرفت علوممتوسط  --->نگرش  - 11/1  11/1 - 111/1  

41/1 پیشرفت علوممتوسط  --->عالقه  - 11/1-  41/1 - 111/1  

1111 

99/1 نگرش ---> خودپنداره  91/1  94/1  111/1  

34/1 عالقه ---> خودپنداره  11/1  34/1  111/1  

91/1 نگرش --->عالقه   11/1  1.91 111/1  

91/1 پیشرفت علوممتوسط  ---> خودپنداره  91/1 - 13/1  111/1  

11/1 پیشرفت علومسط متو ---> نگرش - 11/1  11/1 - 111/1  

99/1 پیشرفت علوممتوسط  ---> عالقه - 14/1-  91/1 - 111/1  
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بر متوسط  علومثیر نگرش به أاست. از طرفی، ت 43/1برابر با  درصد 33اطمینان 

بنابراین،  ؛(-91/1) استو منفی  دارمعنیدرصد  33در سطح اطمینان  پیشرفت علوم

، ولی این اثر اثری دارد پیشرفت علومدپنداره و متوسط نگرش نقش میانجی بین خو

. است 49/1علوم برابر با نگرش به  مستقیم خودپنداره بر ثیرأت معکوس است و

بر متوسط  علومتأثیر غیرمستقیم خودپندارۀ  دهد میزانها نشان میهمچنین، یافته

یم + اثر غیرمستقیم( )اثر مستق بنابراین، تأثیر کل ؛است -14/1برابر با  پیشرفت علوم

 است. 91/1برابر با پیشرفت علوم متوسط بر علوم  خودپندارۀ

 93/1پیشرفت علوم بر متوسط  علومخودپندارۀ ، ضریب رگرسیون 1111در سال  -

در سطح پیشرفت علوم بر متوسط  علومخودپندارۀ مستقیم ثیر أ، تبه عبارتیاست. 

بر خودپندارۀ علوم ضریب رگرسیون ، همچنین .است 93/1برابر با  درصد 33اطمینان 

مستقیم و  11/1و  11/1علوم به ترتیب، بر نگرش به  علومعالقه به علوم و عالقه به 

حال، خودپنداره نیست. بااین دارمعنیاست، ولی اثر خودپنداره بر نگرش  دارمعنی

 (.41/1صورت غیرمستقیم یعنی از طریق متغیر میانجی عالقه بر نگرش تأثیر دارد )به

 -11/1به ترتیب  پیشرفت علومبر متوسط  علومو عالقه به  علومتأثیر مستقیم نگرش به 

دهندۀ تأثیر معکوس نگرش و عالقه بر متوسط های منفی نشانعالمت است. -91/1و 

از پیشرفت علوم بر متوسط  علومتأثیر غیرمستقیم خودپندارۀ پیشرفت علوم است. 

)اثر مستقیم + اثر  و تأثیر کل -13/1و عالقه( برابر با  نگرش)میانجی متغیرهای طریق 

 است. 41/1برابر با پیشرفت علوم متوسط بر علوم  غیرمستقیم( خودپندارۀ

 11/1پیشرفت علوم بر متوسط  علوم ، ضریب رگرسیون خودپندارۀ1111در سال  -

طح سپیشرفت علوم در بر متوسط  علومخودپندارۀ  مستقیم، تأثیر به عبارتیاست. 

بر  علومو عالقه به  علومتأثیر مستقیم نگرش به . است 11/1برابر با  درصد 33اطمینان 

تأثیر مستقیم عالقه به از طرفی،  است. -41/1و  -11/1به ترتیب  پیشرفت علوممتوسط 

نگرش و ) از طریق متغیرهای میانجیعلوم خودپندارۀ  است. 11/1علوم بر نگرش 

(. -91/1) داردپیشرفت علوم بر متوسط  دارمعنیتقیم و ( تأثیر غیرمسعلومعالقه به 
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برابر پیشرفت علوم متوسط بر )اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم(  علوم تأثیر کل خودپندارۀ

و تأثیر غیرمستقیم عالقه بر  41/1تأثیر غیرمستقیم خودپنداره بر نگرش  است. 91/1با 

است.  -41/1سط پیشرفت علوم است. تأثیر کلی عالقه بر متو -11/1 پیشرفتمتوسط 

. تأثیر غیرمستقیم است 11/1علوم برابر با نگرش به  مستقیم خودپنداره بر ثیرأت

بنابراین، تأثیر کلی خودپنداره بر نگرش برابر با  ؛است 41/1خودپنداره بر نگرش نیز 

 است. 11/1

با  برابر پیشرفت علومبر متوسط  علوم، ضریب رگرسیون خودپندارۀ 1111در سال  -

سطح پیشرفت علوم در بر متوسط  علومخودپندارۀ  مستقیم، تأثیر به عبارتیست. ا 91/1

بر متوسط  علومثیر نگرش به أ. از طرفی، تاست 91/1برابر با  درصد 33اطمینان 

عالقه به مستقیم و غیرمستقیم ثیر أ(. همچنین، ت-11/1است ) دارمعنی پیشرفت علوم

ها نشان . یافتهاست -14/1و  -99/1ه ترتیب برابر با پیشرفت علوم ببر متوسط  علوم

 ؛است -91/1برابر با  پیشرفت علومبر متوسط  هدهد میزان تأثیر غیرمستقیم خودپندارمی

پیشرفت متوسط بر )اثر مستقیم + اثر غیرمستقیم(  علوم بنابراین، تأثیر کل خودپندارۀ

 ثیرأت. است 91/1لوم برابر با عنگرش به  مستقیم عالقه بر ثیرأت است. 13/1علوم 

. تأثیر غیرمستقیم خودپنداره بر است 99/1علوم برابر با نگرش به  مستقیم خودپنداره بر

 است. 94/1بنابراین، تأثیر کلی خودپنداره بر نگرش برابر با  ؛است 91/1نگرش نیز 

بررسی این  .های زیر استفاده شده استها از شاخصی ارزیابی برازش مدلبرا

  ارائه شده است: 4 شمارهها در جدول اخصش

 2015 تا 2003های های برازش مربوط به مدل. شاخص4جدول 
سال اجرای 

 تیمز
CMIN/DF CFI TLI IFI RFI NFI PCFI PNFI PRATIO RMSEA 

1119 33/14 33/1 39/1 33/1 39/1 33/1 91/1 99/1 93/1 11/1 

1111 13/19 31/1 39/1 31/1 39/1 31/1 11/1 11/1 19/1 19/1 

1111 19/91 39/1 34/1 39/1 34/1 39/1 11/1 11/1 19/1 11/1 

1111 11/44 34/1 31/1 34/1 31/1 34/1 93/1 93/1 11/1 13/1 
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های برازش مطلق ( یکی از شاخصCMIN/D) 1شاخص کای اسکوئر بهنجارشده -

در  موردمطالعههای حجم باالی نمونه به دلیلاما  ،باشد پنجباید کمتر یا مساوی  است و

 گیرد.قرار نمی موردتوجهاین شاخص  ،بنابراین ؛نیست قبولقابل دامنۀ

نسبی است و معیار های برازش ( یکی از شاخصCFI) 1شاخص برازش تطبیقی -

مشخص  4 شماره طور که در جدولاست. همان 31/1تر یا مساوی آن بیش قبولقابل

قرار  قبولقابلمعیار محدودۀ در  هامدلتمامی مربوط به  CFIهای است، شاخص

 .دارند

 4شاخص برازش افزایشی (TLI، نشده بهنجار)برازش  9لویس-شاخص توکر -

(IFIشاخص برازش نسبی ،)1 (RFI و شاخص برازش )9هنجارشدهب (NFI)  از نیز

 31/1تر یا مساوی ها بیشآن قبولقابلو معیار  اندتطبیقی یا نسبیهای برازش شاخص

قرار  قبولقابلمعیار محدودۀ در  هامدلتمامی  ،طور که مشخص استاناست. هم

 .دارند

 3هنجارشدهب(، شاخص برازش مقتصد PCFI) 1شاخص برازش تطبیقی مقتصد -

(PNFIو نسبت اقتصاد )3 (PRATIOاز شاخص )و معیار  ندهای برازش مقتصد

ها این شاخص ،ستطور که مشخص ااست. همان 1/1تر یا مساوی ها بیشآن قبولقابل

 را دارند. قبولقابلمعیار  مدل چهاردر 

                                                                                                                                                       

1. normed chi-square 

2. Comparative Fit Index 
3. Tucker-Lewis Index 
4. Incremental Fit Index 
5. Relative Fit Index 
6. Normed Fit Index 
7. Parsimonious 
8. Parsimonious Normed Fit Index 
9. Parsimony Ratio 
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های برازش مقتصد ( نیز از شاخصRMSEA) 1دوم میانگین خطای تقریب ریشه -

همۀ در نیز  است. این شاخص 13/1کمتر یا مساوی آن  قبولقابلاست و معیار 

 قرار دارند. قبولقابل ودۀحدمدر  1111و  1111، 1111 ،1119های مدل

و  1111، 1111، 1119های در مدل های برازششاخص تماما توجه به اینکه ب -

 کنند.ها حمایت میلمداین از  هاتوان گفت داده، میاندرسیده قبولقابلمعیار به  1111

 گیرینتیجهبحث و 

زمان متغیرهای ساله، تأثیر همدوازدهتیمز در یک دورۀ ات های مطالعبا توجه به داده

 آموزان در پایۀدانش علومبر متوسط عملکرد  علوم، نگرش و عالقه به علومۀ خودپندار

طبق ادبیات موجود، باور بر این است که افزایش سطح قرار گرفت.  موردمطالعههشتم 

آموزان را خودپندارۀ تحصیلی، نگرش و عالقه به یادگیری امکان کسب توفیق دانش

های نداره، نگرش و عالقه به علوم در آزمونی خودپهامقایسۀ میانگینکنند. فراهم می

همراه با افزایش  1111تا  1119های نشان داد که در طی سال نیز 1111تا  1119تیمز 

یافته  نیز افزایش علومو نگرش به  علومۀ دپندارعلوم، میانگین خومتوسط عملکرد 

زمان همه، افزایش یافت علوممتوسط عملکرد  1111تا  1111است. در دورۀ چهارسالۀ 

در طی  علوم نیز افزایش داشته است.به ، نگرش و عالقه علومۀ خودپندارمتوسط 

و ه خودپندارعلوم، متوسط متوسط عملکرد همراه با کاهش  1111تا  1111های سال

در کل،  .افزایش یافته استعلوم نگرش به  علوم نیز کاهش یافته، اما متوسطبه  عالقه

ییرات خودپنداره و عالقه با روند تغییرات عملکرد علوم شود که روند تغمشاهده می

 1111تا  1119های علوم در فاصلۀ سالتغییرات نگرش به هماهنگ است، اما روند 

رغم کاهش متوسط عملکرد در جهت علی 1111ویژه در افزایشی است. این تغییرات به

 .استعکس 

و  به علوم، نگرش لومۀ ع)خودپندار های مستقل مطالعهمقیاسبرآورد مشارکت 

ها رابطه دارند. یافته علومبا متوسط عملکرد  مقیاس( نشان داد که هر سه علومعالقه به 
                                                                                                                                                       

1. Root Main Squared Error of Approximation 
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در تعیین  علومبه  و نگرش به علوم ، عالقهۀ علومخودپندار حاکی از این است که

چانگ  هاییادگیری و توجیه پیشرفت تحصیلی نقش دارند. این یافته در تأیید یافته

(، کیامنش و معراجی 1113(، ین و چین )1114، چاندراسنا و همکاران )(1113)

مطالعات در  علومعالقه به  است.( 1931( و ضیائیان )1931(، کریمی و کبیری )1931)

؛ یعنی تغییرات متوسط دارد دارمعنی رابطۀعلوم متوسط عملکرد با  1111تا  1119

ای منفی ست، اما این رابطه رابطهعالقه با تغییرات متوسط عملکرد علوم هماهنگ ا

 است.

ای های متعددی بررسی شده است. خودپنداره سازهنقش خودپنداره در زمینه

شود. چندبُعدی است و عمدتاً از تعمیم تجارب فرد در مقابل دیگران حاصل می

های خود در مقایسه با هایی که فرد از تواناییخودپندارۀ تحصیلی نیز به دنبال ارزیابی

زاده، در مطالعات بسیاری )افشاریآید. دست میدهد بهخود و دیگران انجام می

؛ خالیال، 1111؛ هو و مارش، 1111؛ پینکستن و همکاران، 1931کارشگی، ناصریان، 

 های موفقیت تحصیلی است( تأیید شده است که خودپندارۀ تحصیلی باال از نشانه1111

نگرش و عالقه به تحصیل دارد درک خودپندارۀ ارتباطی که خودپنداره با  به دلیلو 

گونه که از . همانتواند بازخوردی برای ارزیابی تحصیلی فراهم کندتحصیلی می

بر  صورت مستقیم و غیرمستقیمخودپندارۀ علوم به آیدیبرمهای این مطالعه نیز یافته

ز دو متغیر ا علوم بیشتبیین متوسط عملکرد پیشرفت تحصیلی اثر دارد و سهم آن در 

 هو و مارش از سویشده های انجامین یافته با پژوهش. ااست علومعالقه به و نگرش 

( 1119ابوهالل، عبدالفتاح، عبدالجبار و مارش )و  (1931)معراجی (، کیامنش و 1111)

های این مطالعه، سهم خودپندارۀ تحصیلی در با توجه به یافتهاست. جهت و همهمسو 

و  13/1آموزان پایۀ هشتم در چهار مطالعه حداقل رد علوم دانشتبیین متوسط عملک

است. سهم دو متغیر دیگر اگرچه منفی است، ولی روند تغییرات نقش  41/1حداکثر 

و  -99/1در تبیین عملکرد علوم حداقل  1111تا  1111متغیر عالقه در سه مطالعۀ 
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ین عملکرد علوم در است و روند تغییرات نقش متغیر نگرش در تبی -41/1حداکثر 

 است. -9/1و حداکثر  -1/1چهار مطالعه حداقل 

بین  علومو عالقه به به علوم  های نگرشمقیاسای در این مطالعه نقش واسطه

مورد تأیید قرار گرفت. این نتیجه با نظریۀ  علومو متوسط عملکرد  علومخودپندارۀ 

 هایپژوهشهای یافتهو  (1111(، جورج )1914)سیف،  یادگیری آموزشگاهی بلوم

ابوهالل، ( و 1114(، ولنتاین، دوبویس و کوپر )1111(، وانگ )1111شوتنکو )

 علومو عالقه به  به علوم نگرش همخوانی دارد. (1119) عبدالفتاح، عبدالجبار و مارش

ای بین متغیر واسطه عنوانبه داشتند،علوم متوسط عملکرد بر  ی کهمستقیم اثر عالوه بر

بررسی آثار این دو  .اندکردهعمل  علوممتوسط عملکرد و  ۀ علومی خودپندارهامقیاس

دهد که آثار مستقیم های مطالعه نشان میمتغیر بر متوسط عملکرد علوم در طی دوره

اثر نگرش در  هرچندعالقه و نگرش به علوم بر عملکرد علوم همواره منفی است، 

طالعۀ حاضر اثر نگرش بر متوسط عملکرد شود. در متلقی نمی دارمعنیها بعضی دوره

یادگیری  دربارهن آموزااز میان عوامل مؤثر بر نگرش دانشبسیار ناچیز بوده است. علوم 

های مدیریت نقش معلم بسیار مؤثر شناخته شده است. دانش و شخصیت معلم، مهارت

ن ای ۀازجملآموزان کالس درس و کاربرد موضوعات درسی با زندگی واقعی دانش

نژاد، دوست، رحیمی؛ عابدی، کرم1111، طاهر، اسماعیل، زمانی، ادناناند )عوامل

علل کاهش ، وپرورشآموزشبا توجه به اهمیت نگرش در نظام (. 1933حجازی، 

آموزان باید دانش علومو سهم ناچیز آن در عملکرد آموزان ایرانی علوم دانشبه  نگرش

 و شناسایی قرار گیرد. موردتوجه

های عاطفی مقیاسها مشخص شد که از بین مقیاسبینی تبیین قدرت پیشدر 

را ین قدرت تبیین تربیش علومآموزان پایۀ هشتم خودپندارۀ مربوط به تحصیل دانش

های مدل برازشقرار دارند.  علومو نگرش به به علوم عالقه  به ترتیب سپس، دارد.

متوسط با علوم نگرش و عالقه به های خودپنداره، مقیاسپیشنهادی برای ارتباط 

با  1111و  1111، 1111، 1119های های مربوط به سالمدلنشان داد  علومعملکرد 
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های برآوردهای استاندارد برای وزن مجموعه، به عبارتیپیشینۀ موجود همخوانی دارند. 

های در طی دورهعلوم بر پیشرفت علوم رگرسیونی نشان داد که آثار خودپندارۀ 

( و در سال 41/1ین مقدار )تربیش 1111همواره مثبت است؛ در سال  دمطالعهمور

بندورا،  ازجملههای نظری موجود )است. این یافته با پایه (13/1کمترین مقدار ) 1111

افزایش  درنتیجهتواند به انگیزه و خودپندارۀ مثبت به یادگیری می( مبنی بر اینکه 1334

 .جهت استو همنجر شود، همسو آموزان معملکرد تحصیلی دانش

 )اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم( علومتأثیر خودپندارۀ  1111تا  1119 فاصلۀ زمانیدر  

تا  1119از  علومضرایب رگرسیونی خودپندارۀ . بود توجهقابل علوممتوسط عملکرد  بر

های روند کاهشی داشته است. طبق نظریه ازآنپساما دارد،  افزایشیروند  1111

تواند به انگیزه و خودپندارۀ مثبت به یادگیری میشناسان شناختی و انگیزشی، روان

آموزان منجر شود. تحقیقات متعددی در مورد افزایش عملکرد تحصیلی دانش درنتیجه

این فرضیات انجام شده است که از تأثیر متقابل خودپنداره، باورهای خودکارآمدی، 

است، با توجه به اندازۀ  ذکرشایانکنند. ی حمایت میعالقه و انگیزه با پیشرفت تحصیل

تنها نههای آموزشی شده برای خودپنداره در این مطالعه، توجه و تالش سیاستاثر یافت

آموزان، بلکه باید در جهت توسعۀ خودپندارۀ برای بهبود عملکرد علوم دانش

 آموزان باشد.دانش

 بر اساسزمان طور همعالقه به علوم به در این مطالعه تغییرات خودپنداره، نگرش و

های چهار دورۀ آزمون تیمز بررسی شد. برای بررسی روابط علّی میان پیشرفت داده

ای در های حرفهها در انتخابآموزان، خودپنداره، نگرش و عالقۀ آنعلوم دانش

تر روابط تری است. همچنین، برای درک دقیقبه مطالعات بیش نیاز سالیبزرگ

آموزان با سطوح در بین دانش موردبحثبررسی تغییرات متغیرهای عاطفی شده، طالعهم

 رسد.می به نظرموفقیت متفاوت ضروری 
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 هایویژگی بررسی(. 1931) یدحم یان،ناصر و ینحس ی،سید احسان؛ کارشگ زاده،افشاری

فصلنامه  .رانته شهر دبستانی آموزاندانش تحصیلی خودپندارۀ پرسشنامۀ سنجیروان

 .19-99 (،9)11 ،شناختیروان هایمدل و هاروش

. یفاکبر سیعل ۀترجم .یآموزشگاه یادگیریو  یآدم هاییژگیو(. 1914) س ینبلوم، بنجام

 .تهران: دوران
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-یتیو پژوهش در علوم ترب دانش .یو خانوادگ یفرد یرهایمتغبا توجه به  1119
 .1-14 ،11، یدرس یزیربرنامه

یرایش و) آموزش و یادگیری شناسینروا: یننو یپرورش یشناسروان(. 1931اکبر )یعل یف،س

 .تهران: دوران (.هفتم

با عملکرد  ییابتداچهارم  یۀآموزان پاسواد خواندن دانش ۀرابط یبررس(. 1931الهام ) یائیان،ض
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 .ییرجا یدشه یردب

 مدل ارائۀ(. 1933الهه ) ی،حجاز و عباس نژاد،رحیمی نوروزعلی؛ دوست،کرم صمد؛ عابدی،

 بر اساس ،راهنمایی دورۀ آموزاندانش علوم درس در تحصیلی پیشرفت رگرسیونی

یتی و علوم ترب شناسیرواننشریه  .(TIMSS-S) 33 تیمز مطالعۀ نتایج و هاداده

 .199-111، 31، )دانشگاه تهران(

 مقایسۀ(. 1931) یقوام، صغر یمیابراه و حسن ی،ملک یوش؛دار ی،نوروز ی؛عل عبدی،

 لیتحصی پیشرفت بر متداول روش و چندگانه هوش بر مبتنی تدریس راهبرد اثربخشی

 یهاینوآور ۀفصلنام. ابتدایی پنجم پایۀ آموزاندانش علوم درس یادگیری به نگرش و
 .111-111، 91، یآموزش

 1111 یمزت یمل یهایافته(. 1931زاده، شهرناز )یبخشعل و یمعبدالعظ یمی،مسعود؛ کر یری،بک
مؤسسه  :. تهرانالمللیینانداز بدر چشم یرانا یاضیاتساله آموزش علوم و ر 11روند 

 )انتشارات مدرسه(. مدرسه برهان یفرهنگ
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 یمزت تریفبرتر و ضع یعملکرد کشورها یسۀ(. مقا1931مسعود ) یری،کب یم؛عبدالعظ یمی،کر
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 .31-119، 91، یرانا یمطالعات درس
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Abstract 

In the present study, we reviewed the changes in the role of scientific 

self-concept, interest in science and attitude toward science in 

predicting the scientific performance of eighth-grade students in four 

international studies (TIMSS) conducted in 2003, 2007, 2011, and 

2015. The confirmatory factor analysis, and effect sizes, and structural 

equation modeling (SEM) were used to examine the data from 21434 

eighth graders who had participated in the four TIMSS studies. 

According to the study findings, between 2003 and 2007, the average 

of science scores has increased, and the average of science self-concept 

and attitude toward science have increased. Between 2007 and 2011, 

the average of science achievement has increased, and the average of 

science self-concept and interest in science have increased, too. 

Between 2011 and 2015, with a decrease in average of science 

performance, the average of science self-concept, and interest in science 

had a reduction; but the average of attitude toward science has 

decreased. The SEM results showed that science self-concept, directly 

and indirectly, predicted the science performance of students. 

According to the findings, attitude toward science and interest in 

science had negative effects on science performance; these negative 

effects should be examined using sociological studies. On the other 

hand, given the fact that attitude is an important variable in learning, 

more exploration is needed to explain the reduction in positive attitudes 

toward science and the minor role of attitude toward science in students’ 

science performance, especially in 2015. 

Keywords: Trend, TIMSS, Scientific Self-Concept, Attitude and 

Interest towards science, Structural Equation 




