روند تغییرات و نقش عوامل نگرش ،عالقه و خودپندارۀ علوم
دانشآموزان پایۀ هشتم بر پیشبینی عملکرد علوم


بر مبنای مطالعات تیمز

مژگان جعفری
علیرضا کیامنش
عبدالعظیم کریمی

چکیده
در این مطالعه روند تغییرات نقش متغیرهای خودپنداره ،نگرش و عالقه به علوم بر پیشبینی عملکرد
دانشآموزان پایۀ هشتم کشور در مطالعات تیمز در سالهای  1111 ،1111 ،1119و  1111بررسی شده
است .برای بررسی دادههای  11494دانشآموز پایۀ هشتم که در چهار مطالعۀ ادواری تیمز شرکت
داشتند ،از تحلیل عاملی تأییدی ،اندازههای اثر و مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است .یافتهها
نشان میدهد که در فاصلۀ سالهای  1119تا  1111همراه با افزایش متوسط نمرۀ علوم ،متوسط
خودپندارۀ علوم و نگرش نسبت به علوم نیز افزایش یافته است .تغییرات نگرش در این دوره بسیار
جزئی است .در فاصلۀ سالهای  1111تا  1111همراه با افزایش متوسط نمرۀ پیشرفت ،متوسط
خودپندارۀ علوم ،نگرش و عالقه نسبت به علوم نیز افزایش یافتهاند .در فاصلۀ سالهای  1111تا 1111
همراه با کاهش متوسط نمرۀ علوم ،متوسط خودپندارۀ علوم و متوسط عالقه به علوم نیز کاهش یافته
است ،ولی متوسط نگرش نسبت به علوم افزایش یافته است .نتایج  SEMنشان میدهد که خودپندارۀ
علوم بهصورت مستقیم و غیرمستقیم عملکرد علوم دانشآموزان را پیشبینی میکند .همچنین ،یافتهها
نشان داد که نگرش و عالقه به علوم اثر منفی بر عملکرد علوم دارند .بررسی دالیل اثر منفی نگرش و
عالقه به علوم بر عملکرد علوم به مطالعات چندجانبۀ روانشناختی و جامعهشناختی نیاز دارد .از طرفی،
ازآنجاکه نگرش متغیر مهمی در یادگیری است ،علل همسو نبودن نگرش نسبت به علوم با نمرۀ
پیشرفت بهویژه در آزمون  1111باید موردتوجه و شناسایی قرار گیرد.
واژههای کلیدی :روند ،تیمز ،خودپندارۀ علوم ،نگرش وعالقه نسبت به علوم ،معادالت ساختاری
این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم و تحقیقات تهران و با
حمایت مالی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش طبق سند شماره  151/1/25559است.



 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

 استا د دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه روانشناس ی تربیتی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسندة مسئول)،
پست الکترونیکdrarkia@gmail.com :
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب (مدیر مطالعات بینالمللی تیمز و پرلز ایران ،پژوهشگاه
مطالعات آموزشوپرورش) ،ایران.
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مقدمه
مطالعۀ علوم برای بهبود کیفیت زندگی انسان ضروری است .در طول زمان هر حوزه از
زندگی ما با دانش علوم متحول شده است .روزانه با پیشرفت یافتههای علمی بهطور
فزایندهای با مسائل علوم مواجه میشویم ،بهطوریکه دانش علوم دائماً در معرض
تجدیدنظر ،پاالیش و گسترده شدن است (فراری 1111 ،1نقل از چاندراسنا.)1119 ،
طبق گفتۀ دیبوئر 1111( 1نقل از چاندراسنا ،گراون ،تریسی و دیلون« )1114 ،9درس
علوم باید دانش و مهارتهایی را که در دنیای کار مفید هستند به دانشآموزان یاد دهد
تا چشمانداز اشتغال بلندمدت در جهانی که در آن علم و فناوری نقش مهمی ایفا
میکنند افزایش یابد» .برآورد شده که اکثر مشاغل به مهارت در علوم نیاز دارند
(بیکاس .)1114 ،4علیرغم اهمیت آموزش علوم در مدارس ،درصد دانشجویان رشتۀ
علوم بهطور نگرانکنندهای کاهش یافته است (بریل ،ادواردز ،دابسون و اسمیت،1
1111؛ هانوفر و کسلز 1114 ،9نقل از چاندراسنا و همکاران .)1114 ،تحقیقات نشان
داده است که کاهش گرایش دانشآموزان به رشتههای علوم به مسائلی همچون
تواناییهای علمی دانشآموزان ،روشهای تدریس ،فقدان انگیزه برای مطالعۀ علوم و
فقدان عالقه به موضوعات علوم مرتبط است (حسن و تریگیست 1119 ،1نقل از
چاندارسنا.)1119 ،
مطالعۀ عوامل مؤثر در یادگیری درس علوم موردتوجه برنامهریزان آموزشوپرورش
و بهویژه انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی )IEA( 3قرار گرفته است.
حدود شصت سال است که این انجمن طراحی ،اجرا و مدیریت مطالعات بینالمللی در
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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حوزههای مختلف ازجمله ریاضی ،علوم و سواد خواندن را به عهده دارد .تیمز

1

( )TIMSSارزشیابی بینالمللی از ریاضیات و علوم در پایههای چهارم و هشتم و
دوازدهم است که توسط  IEAانجام میشود .تیمز  1111آخرین مطالعه از مجموعه
مطالعات تیمز است که در سال  1331با عنوان سومین مطالعه بینالمللی ریاضی و
علوم )TIMSS( 1شروعشده و هر چهار سال یکبار در سالهای ،1119 ،1333
 1111 ،1111و  1111اجرا شده است.
ارزشیابی تطبیقی بینالمللی پیشرفت آموزشی توسط  IEAاز سال  1391آغاز شده
است .قبل از سومین مطالعۀ بینالمللی ریاضی و علوم ( )1311چهار مطالعۀ بینالمللی
دیگر با عناوین اولین و دومین مطالعۀ ریاضی و اولین و دومین مطالعۀ علوم انجام شده
است .این مطالعات در طول زمان توانستهاند درک عمیقتری از تأثیر سیاستهای
سیستمهای مختلف آموزشوپرورش کشورها بهدست دهند (مارتین ،مولیس ،گونزالز و
چراستوسکی.)1114 ،9
طراحی تیمز بهگونهای است که پیشرفت ریاضی و علوم را در دو پایه چهارم و
هشتم ارزشیابی میکند .ایران تاکنون در شش دوره از مطالعات روند بینالمللی
ریاضیات و علوم (تیمز) در پایههای چهارم و هشتم و یک دوره تیمز پیشرفته ()1113
برای درسهای ریاضی و فیزیک در پایۀ دوازدهم با هدف تصمیمگیری آگاهانه برای
بهبود آموزش و یادگیری ریاضی و علوم شرکت داشته است .ستون اصلی مطالعۀ تیمز
دستیابی به درک عمیقتر 4از چگونگی تسلط دانشآموزان به محتوا ،مفاهیم و رویههای
ریاضی و علوم است که کشورها انتظار یادگیری آن را در مدارس ابتدایی و متوسطه
دارند .تیمز با سؤاالت تکرارشونده امکان بررسی روند و مقایسۀ عملکرد دانشآموزان
را فراهم میکند .تحلیل نتایج مطالعات قبلی تیمز در ریاضی و علوم نشان میدهد که
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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متوسط عملکرد دانشآموزان ایرانی در این دو درس پایینتر از نقطۀ مرکزی مقیاس

1

تیمز است (کبیری ،کریمی و بخشعلیزاده.)1931 ،
تحقیقات گسترده در زمینۀ شناسایی متغیرهای مؤثر بر عملکرد تحصیلی
دانشآموزان نشان داده که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از نظام آموزشی ،مدرسه،
کالس درس ،خانواده و خود دانشآموز تأثیر میگیرد .نتایج تحقیقات متعدد ازجمله،
هو و مارش ،)1111( 1وانگ ،)1111( 9ولنتاین ،دوبویس و کوپر ،)1114( 4ابوهالل،
عبدالفتاح ،عبدالجبار و مارش ،)1119( 1ویلسون ،)1114( 9خالیال ،)1111( 1کیامنش و
معراجی ( )1931و پهلوان صادق و فرزاد ( )1933نشان داده است که در فرایند
یادگیری علوم عالوه بر ویژگی های شناختی ،عوامل عاطفی و بافتی نیز نقش مهمی ایفا
میکنند .موفقیت دانشآموزان در یک درس منجر به ایجاد عاطفۀ مثبت به آن درس
میشود .این عاطفه در صورت تداوم به عالقهمندی تبدیل میشود و بدین ترتیب به
حوزههای مرتبط با درس و مدرسه تعمیم مییابد .عالوه بر این ،موفقیتهای پیاپی به
افزایش تشکیل مفهوم خود تحصیلی کمک میکند .وقتی دانشآموزان بین موفقیتها و
اعمال خود رابطۀ معنیدار بیابند ،احساس شایستگی ،پذیرش مسئولیت و به دنبال آن
انگیزش و نگرش مثبت به یادگیری آنان نیز بیشتر خواهد شد (سیف.)1931 ،
خودپندارۀ تحصیلی به دلیل ارتباط با پیشرفت درسی ساختاری مهم در
آموزشوپرورش است (ولنتاین ،دوبویس و کوپر .)1114 ،از نگاه پینکستن ،واترز،
پرکل ،نایپل ،فراین و ورشرن )1111( 3درک شکلگیری خودپندارۀ تحصیلی برای
یادگیری و پیشرفت دانشآموز بسیار مهم است .مقایسههای درونی و بیرونی فرد
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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پیشآیندهای مهمیاند .دانشآموز خودپندارۀ تحصیلی را از طریق مقایسۀ خود با
دیگران (مقایسۀ بیرونی) و همچنین مقایسۀ عملکرد خود در حوزههای مختلف (مقایسۀ
درونی) شکل میدهد .پژوهشهای بسیاری (هو و مارش )1111 ،نشان دادهاند که
خودپندارۀ تحصیلی مثبت یکی از مهمترین نشانگرهای موفقیت آموزشی است .شواهد
تجربی متعدد مدل چندبُعدی سلسلهمراتبی خودپنداره را نشان داده است .یافتهها حاکی
از ارتباطات علّی متقابل بین پیشرفت تحصیلی و خودپندارههای مربوطه ،استفاده از
قضاوت های درونی و بیرونی در ساخت چارچوب خودپنداره و اهمیت مقایسۀ
اجتماعی است .بهبود عملکرد دانشآموز بر اساس رابطۀ دوجانبه بین خودپنداره و
پیشرفت تحصیلی قابل پیشبینی است (مارش ،تراتوین ،لودکه ،کلر ،بامرت 1111 ،1نقل
از وانگ.)1111 ،
طبق تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است ،خودپندارۀ تحصیلی و پیشرفت
بهصورت تقویت متقابل عمل میکنند و بین آنها همبستگی مثبت دیده میشود .مدل
دوسویۀ علت و معلولی بین خودپنداره و پیشرفت اهمیت کاربردی دارد ،زیرا بسیاری
از برنامههای آموزشی در سراسر جهان بر اساس این واقعیت است که بهبود خودپنداره
به پیشرفت تحصیلی بهتر منجر میشود .در تحقیقی که ویلکینز ،زمبیالس و تراورس

1

( )1111روی دادههای بینالمللی سومین مطالعۀ ریاضی و علوم (تیمز) انجام دادند،
رابطهای مثبت بین خودپنداره و پیشرفت ریاضی و علوم برای شانزده کشور گزارش
کردند ،اما پژوهشهایی که در فرهنگهای مختلف انجام شده است یافتههای قطعی در
این زمینه گزارش نکردهاند .ازجمله تحقیق بوفا )1111( 9که دادههای تیمز  1111را در
پنج کشور آفریقایی (تونس ،غنا ،بوتسوانا ،مراکش و آفریقای جنوبی) موردمطالعه قرار
داد ،نشان داد که رابطۀ متقابل بین خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در کشورهای
موردمطالعه مثبت نیست و کشورها ازنظر روابط علّی بین خودپنداره و پیشرفت
1. Marsh, Trautwein, Ludtke, Koller & Baumert
2. Wilkins, Zembylas & Travers
3. Bofah
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تحصیلی متفاوتاند .تحلیل کیفر 1111( 1نقل از وانگ )1111 ،نیز نشان داد که بسیاری
از کشورهای با عملکرد باال باورهای کلی کمتری در مورد خودکارآمدی دانشآموزان
دارند .از طرفی ،در مقایسههای بینالمللی تیمز ،میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی
کشورهای مختلف ارتباطات منفی بین خودپندارۀ تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را نشان
داده است .این یافتهها برخی از پایههای نظریههای فعلی درباره خودباوری را به چالش
کشیدهاند .یک توضیح احتمالی برای این تناقض «خطای فروتنی» 1است که به
اولویتهای فرهنگی مردم در زمینههای مختلف فرهنگی هنگام پاسخ به مقیاسهای
مربوط به تواناییهای خود اشاره دارد .علّت این تناقض ممکن است عمدتاً به دلیل
ترکیبی از سوگیری پاسخ فرهنگی و تفاوتهای فرهنگی باشد (مین ،کورتینا و میلر،9
 .)1119عالوه بر این ،مفهوم خود می تواند از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد.
چیو و کالسن )1111( 4نیز در پژوهشی به نقش تفاوت فرهنگی در زمینۀ تناقض بین
نمرات خودپندارۀ تحصیلی و پیشرفت تحصیلی اشاره کردهاند .در تحقیقی که ین و
چین )1113( 1روی  1931دانشآموز پایۀ هشتم تایوانی شرکتکننده در تیمز 1333
انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که دانشآموزان با خودپندارۀ تحصیلی باالتر زمان
کمتری به مطالعه اختصاص دادهاند .شن و تم )1119( 9نیز همبستگی منفی بین
پیشرفت تحصیلی و خودپنداره را با عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط دانستهاند .طبق
گفتۀ آنها نظریههای انگیزشی در فرهنگ و شرایط اجتماعی غرب ریشه دارند .ویلکینز
( )1114نیز سطوح پایینتر خودپنداره را در کشورهای آسیایی در مقایسه با دیگر
کشورها گزارش کرده است.

1. Kifer
2. modesty bias
3. Min, Cortina & Miller
4. Chiu & Klassen
5. Jen & Chien
6. Shen & Tam

روند تغییرات و نقش عوامل نگرش ،عالقه و ...

11

ممکن است انگیزۀ دانشآموزان برای یادگیری علوم تحت تأثیر عواملی چون
اطمینان دانش آموزان به یادگیری آن موضوع ،اهمیت آن موضوع در موفقیت در مدرسه
و آینده شغلی و جذاب بودن موضوع باشد .عوامل زیستی نظیر هوش و حافظه،
ویژگی های عاطفی ،دلبستگی به مدرسه ،خودپنداره ،انگیزش و عوامل محیطی نظیر
ویژگیهای فرهنگی ،وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی ،شرایط کالس درس ،جو مدرسه،
فرایند آموزش ،نحوۀ تعامل با معلم و همکالسیها ازجمله عوامل مؤثر و شناختهشدهای
هستند که بر ایجاد نگرشها و یادگیری مؤثرند (پهلوان صادق و فرزاد .)1933 ،بسیاری
از متغیرهای مربوط به مدرسه که بر عالقۀ دانشآموز اثر میگذارند در ارتباط با جوّ
مدرسه است (ویلسون.)1114 ،
ایجاد نگرش مثبت به علوم یکی از مهمترین هدفهای آموزش علوم در بسیاری از
کشورهاست .یافتههای پژوهشی نشان میدهد دانشآموزان با نگرش باالتر به علوم
میانگین عملکرد باالتری در مقایسه با سایر دانشآموزان دارند .ازجمله نتایج پژوهش
عبدی ،نوروزی ،ملکی و ابراهیمی قوام ( )1931نشان داد دانشآموزانی که از طریق
راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیده بودند در مقایسه با دانشآموزانی
که به روش متداول آموزش دیده بودند پیشرفت تحصیلی باالتری در علوم داشتهاند.
سواد خواندن نیز که در مطالعات پرلز بررسی میشود ،ارتباط نزدیکی با موفقیت در
سایر درسها ازجمله علوم دارد .چنانکه در مطالعۀ ضیائیان ( )1931رابطۀ بین سواد
خواندن با عملکرد تحصیلی در علوم پایۀ چهارم ابتدایی مثبت گزارش شده است.
یافتههای تحقیق شوتنکو )1111( 1حاکی از این بود که دانشآموزان با تجربۀ موفق
بیشتر به پیشرفت بیشتر ،احترام به خود بهتر ،نگرش مثبتتر ،خودارزیابی
قابلتوجهتر و احساس خوبتری نیاز دارند ،اما دانشآموزانی که تجربۀ موفق کمتری
دارند تمایل کمتری به ایدههای جدید دارند و تناقضهای درونی و موانع عاطفی در
مورد خودپندارهشان بیشتر است.
1. Shutenko
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در یک مطالعۀ روندپژوهی ،کیامنش و محسنپور ( )1931روند تغییرات عملکرد
تحصیلی در درس علوم طی سه مطالعۀ تیمز  1114 ،1333و  1111را افزایشی گزارش
کردهاند .همچنین ،کیامنش و معراجی ( )1931رابطۀ بین خودپندارۀ علوم ،نگرش نسبت
به علوم و ارزش نسبت به علوم دانشآموزان ایرانی و سوئدی را بر اساس دادههای
مطالعۀ تیمز بررسی کردهاند .یافتهها حاکی از این بود که میانگین دانشآموزان ایرانی در
خودپندارۀ علوم ،نگرش نسبت به علوم و ارزش نسبت به علوم باالتر از دانشآموزان
سوئدی است .یافتههای سیمکینز ،دیویس-کین و ایکلز )1119( 1نیز نشان داد
بهاحتمالزیاد دانشآموزانی که نگرش ،عالقه و یا خودپندارۀ باالیی در علوم دارند
بیشتر به رشتههای علوم گرایش دارند و یا دنبال حرفهای مرتبط با علوم هستند .آنها
دریافتند که تأثیر خودپندارۀ دانشآموزان ،در مقایسه با نمرههای عملکرد ،بر انتخاب
رشتۀ تحصیلی و شغل آیندۀ آنها بیشتر است .عالوه بر این ،باورهای مثبت در مورد
علوم با نمرۀ درس علوم در آینده و انتخاب آن مرتبط است .به گفتۀ چانگ)1113( 1
افزایش خودپندارۀ دانشآموزان در علوم احتماالً کلیدی برای کاهش تفاوت جنسیتی در
دستیابی به مشاغل مرتبط با علوم است.
برنامۀ آموزش علوم باید برای نقش عالقه نیز اهمیت ویژهای قائل باشد .عالقه به
علوم یکی از جنبههای مهم انگیزش تحصیلی است .ایجاد عالقه به درس در
دانشآموزان میتواند به کسب موفقیت تحصیلی و درنتیجه یادگیری بهتر مطالب منجر
شود (سیف .)1931 ،دانشآموزان برای هر تکلیف و موضوع مشخص سطوح انگیزشی
متفاوتی دارند .منبع انگیزۀ تحصیلی و اینکه چگونه میتواند مؤثر باشد در پژوهشهای
متعددی بررسی شده است (بندورا1331 ،9؛ جیکزنت میهالی1331 ،4؛ دکی و ریان،1

1. Simpkins, Davis-Kean & Eccles
2. Chang
3. Bandura
4. Csikszentmihalyi
5. Deci & Ryan
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 1331نقل از مولیس و مارتین .)1119 ،1در مدل مفهومی ارائهشده از سوی ابوهالل،
عبدالفتاح ،عبدالجبار و مارش ( )1119نیز رابطۀ مثبت بین خودپندارۀ علوم ،نگرش
مثبت به علوم ،عالقه به علوم و زمان انجام تکلیف علوم نشان داده شده است که هر
یک نیز بر عملکرد علوم تأثیر میگذارند.
از طریق مطالعات تطبیقی که هدف مطالعات تیمز است ،میتوان روند تغییرات و
میزان تأثیر عوامل دخیل در امر آموزش را بررسی کرد (کریمی و کبیری.)1931 ،
مطالعات روندی از طریق تحلیل مجدد دادهها و سؤاالت تکرارشونده به بررسی روند
تغییرات در طول دورههای اجرای آزمون میپردازند .لذا ،این مقاله درصدد مطالعۀ
تغییرات متغیرهای خودپنداره ،نگرش و عالقه بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان در
درس علوم در طول چهار دورۀ اجرای تیمز است.
پژوهش حاضر با سه هدف زیر انجام گرفته است .1 :بررسی روند تغییرات متوسط
عملکرد علوم ،خودپندارۀ علوم ،نگرش و عالقه به درس علوم در دانشآموزان پایۀ
هشتم در چهار مطالعۀ مختلف تیمز ()1111 ،1111 ،1111 ،1119؛  .1بررسی سهم سه
عامل خودپندارۀ علوم ،نگرش و عالقه به درس علوم بر متوسط عملکرد علوم
دانشآموزان در چهار مطالعۀ ذکرشده؛  .9مقایسۀ میزان ضرایب هر یک از این سه عامل
بر متوسط عملکرد علوم دانشآموزان در چهار مطالعۀ ذکرشده.
روش
از دادههای جمعآوریشده از سوی مرکز ملّی مطالعات تیمز و پرلز در چهار مطالعۀ
سالهای  1111 ،1111 ،1119و  1111استفاده شده است .در تیمز از دو نوع
نمونهگیری استفاده میشود :نمونهگیری از آزمودنیها و نمونهگیری از سؤالهای
آزمون .روش نمونهگیری در تیمز بهصورت نمونهگیری خوشهای دومرحلهای 1و با

1. Mullis & Martin
2. two-stage stratified cluster design
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استفاده از تکنیک احتمال متناسب با حجم 1انجام میشود .همچنین ،بر اساس
نمونهگیری وزن بندی شده 1است .با استفاده از وزنهای نمونهگیری شامل وزن کلی
دانشآموز ،خانه ،سنیت ،9معلم و مدرسه ناهمسانیهای ناشی از احتماالت متفاوت
نمونه جبران میشود و در همه نمونههای ممکن وزنهای نمونهگیری به همۀ نمونهها
اهمیت یکسانی معادل با جامعه میدهد .بدین طریق وزن محاسبهشده معرف بودن هر
واحد نمونهگیری را با جامعۀ اصلی نشان میدهد.
برای محاسبۀ نمره نیز از مقادیر احتماالتی 4استفاده میشود .مقادیر احتماالتی سه
مفهوم نظریۀ پرسش-پاسخ ،1قاعدۀ بیز 9و برآورد در سطح جامعه را شامل میشود.
طبق نظریۀ پرسش-پاسخ میتوان از روی پاسخ آزمودنیهای متعدد به سؤالهای
متفاوت توانایی آنان را بهصورت همسان برآورد کرد .بر اساس قاعدۀ بیز اطالعات
عملکرد تحصیلی دانشآموزان و اطالعات پیشینهای آنان با هم ترکیب میشوند .عالوه
بر این ،در آزمونهای کالن مانند تیمز به دست آوردن ویژگیهای جامعه مهم است؛
بنابراین ،با استفاده از مقادیر احتماالتی هم ویژگیهای جمعیتشناختی و خصیصهای
فرد و هم عملکرد او برای برآورد دقیقتر توانایی محاسبه میشود .بدین طریق از
ویژگیهای جامعه و میزان خطا برآورد دقیقتر و نااریب تری بهدست میآید.
نمونههای تیمز بر اساس تعداد شرکتکنندگان و متوسط نمرۀ دانشآموزان در هر
دوره به تفکیک سالهای اجرا در جدول  1ارائه شده است .متوسط عملکرد
دانشآموزان در درس علوم بهطور معنیداری پایینتر از میانگین بینالمللی ()111
است .اعداد داخل پرانتز که در کنار میانگین عملکرد ارائه شده است ،خطای استاندارد
)1. Probability Proportional to Size (PPS
2. sampling weight
 ،senate weight .9از وزن سنیت در تحلیلهای تطبیقی استفاده میشود .بدین طریق که تحلیل اطالعات
دانشآموزان برای تعمیم در مقیاس  555محاسبه میشود.
4. plausible value
)5. Item-Response Theory (IRT
6. Bayes' theorem

11

روند تغییرات و نقش عوامل نگرش ،عالقه و ...

مربوط به هر کمیت است .متوسط عملکرد دانشآموزان ایرانی از سال  1119تا 1111
سیر صعودی (معنیدار) داشته است ،اما عملکرد علوم از  1111تا  1111افت داشته
است و در سال  1111عملکرد دانشآموزان ایرانی در حد عملکرد سالهای  1119تا
 1111بوده است.
جدول  .1اطالعات آزمونهای  2003تا  2015مربوط به دانشآموزان ایران در علوم پایۀ هشتم
سال اجرای

تعداد دانشآموزان

وزن دانشآموزان

متوسط عملکرد در

تیمز

شرکتکننده

شرکتکننده

علوم

1119

4341

1993331

(419 )1/4

1111

9331

1191191

(413)9/1

1111

9113

1199111

(414)4/1

1111

9431

391114

(419)4/1

ابزارهای پژوهش حاضر از قرار زیر است:
در مطالعات تیمز برای ارزشیابی موفقیت دانشآموزان در علوم از آزمون پیشرفت
تحصیلی و پرسشنامههای پیشینهای استفاده میشود .تیمز تالش میکند از طریق
جمعآوری اطالعات در مورد تجارب آموزشی دانشآموزان در کنار ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی فرایند آموزش را تبیین کند .در این مطالعه از بخشی از پرسشنامۀ دانشآموز
که شامل خودپنداره ،نگرش و عالقه به علوم است ،استفاده شده است؛ بنابراین،
ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش بخشهایی از پرسشنامۀ دانشآموز در پایۀ هشتم
است که در مطالعات  1111 ،1111 ،1119و  1111تیمز به متغیرهای خودپندارۀ
تحصیلی دانشآموز ،نگرش و عالقه به علوم پرداخته شده است.
برای تعیین اعتبار هر یک از مقیاسهای پژوهش از روش همسانی درونی آلفای
کرونباخ استفاده شده است .شرکتکنندگان به سؤالهای پرسشنامۀ پیشینۀ دانشآموز که
شامل آیتمهای مربوط به ویژگیهای فردی و تحصیلی است ،پاسخ دادهاند .سؤالها
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برحسب طیف چهاردرجهای لیکرت نمرهگذاری و درنهایت میانگین سؤالهای هر
مقیاس محاسبه شده است.
تیمز برای اندازهگیری اینکه دانشآموزان در مورد توانایی خود در علوم چگونه فکر
میکنند ،یک مقیاس خودپندارۀ علوم ایجاد کرده است .سؤالهای این مقیاس در چهار
دورۀ اجرای تیمز تا حدی با هم تفاوت دارند .در این مطالعه برای بررسی روند
تغییرات از سؤالهای مشابه در چهار دوره بهعنوان سؤالهای مرجع استفاده شده است.
آلفای کرونباخ برای مقیاس خودپندارۀ علوم در چهار دوره به ترتیب ،1/14 ،1/41
 1/93و  1/99محاسبه شده است .سؤالهای مقیاس خودپندارۀ علوم )SSC( 1که
بهصورت  =1کامالً موافقم؛  =1کمی موافقم؛  =9کمی مخالفم؛  =4کامالً مخالفم
ارزشگذاری شدهاند ،عبارتاند از:
.1

من معموالً در درس علوم نمرۀ خوب میگیرم (نمرهگذاری معکوس).

.1

علوم برای من بسیار دشوار است.

.9

من اصالً در درس علوم خوب نیستم.

.4

من مطالب علوم را سریع یاد میگیرم (نمرهگذاری معکوس).
تیمز مقیاسی برای اندازهگیری نگرش دانشآموزان نسبت به علوم )SAT( 1ایجاد

کرده است .سؤالهای این مقیاس نیز در چهار دورۀ اجرای تیمز تا حدی با هم تفاوت
دارند .در این مطالعه برای بررسی روند تغییرات از سؤالهای مشابه در چهار دوره
بهعنوان سؤال های مرجع استفاده شده است .آلفای کرونباخ برای مقیاس نگرش در
چهار دوره به ترتیب  1/31 ،1/14 ،1/11و  1/39محاسبه شده است .سؤالهای مقیاس
نگرش دانشآموزان نسبت به علوم که بهصورت  =1کامالً موافقم؛  =1کمی موافقم؛ =9
کمی مخالفم؛  =4کامالً مخالفم ارزشگذاری شدهاند ،عبارتاند از:

)1. Science Self-Concept (SSC
)2. Science Attitude (SAT
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 .9فکر میکنم یادگیری علوم در زندگی روزمرهام به من کمک میکند (نمرهگذاری
معکوس).
 .0من به علوم برای یادگیری درسهای دیگر مدرسه نیاز دارم (نمرهگذاری معکوس).
 .3من باید در درس علوم خوب باشم تا به رشتۀ موردعالقهام در دانشگاه وارد شوم
(نمرهگذاری معکوس).
 .2من باید در درس علوم خوب باشم تا شغلی را که میخواهم بهدست آورم
(نمرهگذاری معکوس).
تیمز برای اندازهگیری میزان عالقۀ دانشآموزان به درس علوم )SAF( 1مقیاسی را
طراحی کرده است .این مقیاس مانند دو مقیاس قبلی در سالهای مختلف اجرای تیمز
تغییراتی داشته است .به همین دلیل سؤالهایی که در تمام سه دوره اجرای تیمز (به
علت متفاوت بودن سؤالهای مطالعۀ  1119این دوره بررسی نشده است) مشترک
بودهاند بهعنوان سؤالهای مرجع در نظر گرفته شدهاند .آلفای کرونباخ برای مقیاس
عالقه به علوم در سه دوره  1111 ،1111و  1111به ترتیب  1/11 ،1/31و 1/11
محاسبه شده است .سؤالهای مقیاس عالقۀ دانشآموزان به درس علوم که بهصورت
 =1کامالً موافقم؛  =1کمی موافقم؛  =9کمی مخالفم؛  =4کامالً مخالفم ارزشگذاری
شدهاند ،عبارتاند از:
 .9من از یادگیری علوم لذت میبرم (نمرهگذاری معکوس).
 .0علوم خستهکننده است.
 .3من علوم را دوست دارم (نمرهگذاری معکوس).
برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است.
تحلیل روند با استفاده از نرمافزارهای  1IDBو  9SPSSانجام شده است و برای

)1. Science Affection (SAF
2. International Database
)3. Statistical Package for Social Sciences (SPSS
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مشخص کردن سهم هر یک از متغیرهای موردمطالعه از نرمافزار  1AMOSاستفاده
شده است .بر اساس اطالعات جمعآوریشده از مجموعه سؤالهای مشترک هر سه
مقیاس (خودپنداره ،نگرش و عالقه به علوم) میانگین هر دوره محاسبه و روند تغییر
میانگینها مورد مقایسه قرار گرفت.
روند دوازدهسالۀ عملکرد علوم دانشآموزان پایۀ هشتم در نمودار شماره  1نشان
داده شده است .روند تغییر میانگین مقیاسهای خودپندارۀ علوم ،نگرش و عالقه به
علوم دانشآموزان پایۀ هشتم در جدول  1و نمودار  1نشان داده شده است:

نمودار  .1روند دوازدهسالۀ عملکرد دانشآموزان ایران در علوم پایۀ هشتم
جدول  .2میانگین سه مقیاس و متوسط عملکرد علوم دانشآموزان پایۀ هشتم
در چهار مطالعۀ متوالی
سال اجرای تیمز

خودپندارۀ علوم

نگرش به علوم

عالقه به علوم

متوسط عملکرد علوم

1119

1/39

9/11

-

419

1111

9/11

9/13

9/11

413

1111

9/11

9/11

9/99

414

1111

9/11

9/41

9/13

419

)1. Analysis of MOment Structures (AMOS
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بر اساس دادههای جدول  1اطالعات مربوط به روند میانگین مقیاسهای خودپندارۀ
علوم ،نگرش و عالقه به علوم دانشآموزان پایۀ هشتم نشان میدهد:
 متوسط خودپندارۀ علوم دانشآموزان پایۀ هشتم پس از افزایش در سال ( 1111از 1/39به  )9/11در مطالعۀ  1111به  9/11رسیده است ،ولی روند خودپنداره در
مطالعات  1111و  1111کاهشی بوده است (از  9/11به .)9/11
 متوسط نگرش به علوم دانشآموزان پایۀ هشتم در سال ( 1111از  9/11به )9/13افزایش یافته است و در مطالعۀ  1111نیز به  9/11رسیده است .روند افزایشی تغییرات
نگرش در مطالعۀ  1111نیز ادامه یافته است (.)9/41
 متوسط عالقه به علوم در دو مطالعۀ  1111و ( 1111از  9/11به  )9/99افزایشیافته است ،ولی متوسط عالقه در مطالعۀ  1111کاهش یافته است (.)9/13
 متوسط هر سه مقیاس در مطالعات متعدد از متوسط مورد انتظار ( )1/1بیشتر است.عالوه بر این ،نمرۀ  11مورد از  11موردبررسی از  9بیشتر است .پایین بودن میزان
خودپندارۀ علوم در چهار مطالعۀ  1111 ،1111 ،1119و  1111در مقایسه با متوسط
نگرش و عالقه به علوم قابلتوجه است.

نمودار  .2روند میانگین مقیاسهای خودپندارۀ علوم ،نگرش و عالقه به علوم
در دانشآموزان پایۀ هشتم
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با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMالگوهای نظری مطالعات متعدد
بررسی شده است .عالوه بر این ،با استفاده از  SEMبهطور همزمان کیفیت سنجش
مقیاسها و مقبولیت آثار مستقیم و غیرمستقیم و تعاملهای تعریفشده میانمقیاسها
بررسی شده است .در مورد آثار علّی مقیاسهای موردمطالعه بر عملکرد علوم
دانشآموزان طبق ادبیات موجود در ارتباط با سه مقیاس موردبحث و رابطۀ آنها با
عملکرد علوم مدل اولیه برای برازش ترسیم شده است .مدل معادالت ساختاری فرضی
مقیاسهای مکنون مطالعه با نرمافزار  AMOSانجام شده است .تأثیر نگرش به علوم
( )SATهمزمان با عالقه به علوم ( )SAFو خودپندارۀ علوم ( )SSCبر پیشرفت
علوم ( )science achievementدانشآموزان پایۀ هشتم بررسی شده است .در
شکلهای شمارۀ  1تا  4مدلهای معادالت ساختاری (مدلهای اندازهگیری و
ساختاری) مقیاسهای موردبحث در چهار مطالعۀ تیمز ارائه شده است .خودپندارۀ
علوم با چهار متغیر ،نگرش به علوم با چهار متغیر ،عالقه به علوم با سه متغیر و
پیشرفت علوم با پنج متغیر موردسنجش قرار گرفتهاند (به علت متفاوت بودن سؤالهای
عالقه در مطالعۀ  1119در این دوره عالقه به علوم بررسی نشده است) .ضرایب
رگرسیون این مدلها به تفکیک سال اجرای مطالعه در جدول  9ارائه شده است:

روند تغییرات و نقش عوامل نگرش ،عالقه و ...

911

شکل  .1ضرایب رگرسیون ارتباطات بین خودپندارۀ علوم ،نگرش به علوم و
متوسط پیشرفت علوم در تیمز 2003

با توجه به مدل ساختاری ارائهشده در دورۀ  ،1119خودپندارۀ علوم و نگرش به
علوم یک اثر مستقیم بر متوسط پیشرفت علوم دارند .خودپندارۀ علوم یک اثر
غیرمستقیم نیز از طریق متغیر میانجی نگرش بر متوسط پیشرفت علوم دارد.
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شکل  .2ضرایب رگرسیون ارتباطات بین خودپندارۀ علوم ،نگرش به علوم ،عالقه به علوم و
متوسط پیشرفت علوم در تیمز 2007

با توجه به مدل ساختاری ارائهشده در دورۀ  ،1111خودپندارۀ علوم ،نگرش و
عالقه به علوم یک اثر مستقیم بر متوسط پیشرفت علوم دارند .خودپندارۀ علوم دو اثر
غیرمستقیم نیز از طریق متغیرهای میانجی عالقه و نگرش بر متوسط پیشرفت علوم
دارد .عالقه نیز عالوه بر اثر مستقیم ،یک اثر غیرمستقیم از طریق نگرش بر متوسط
پیشرفت علوم دارد.
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911

شکل  .3ضرایب رگرسیون ارتباطات بین خودپندارۀ علوم ،نگرش به علوم ،عالقه به علوم و
متوسط پیشرفت علوم در تیمز 2011

با توجه به مدل ساختاری ارائهشده در دورۀ  ،1111مشاهده میشود که الگوی این
دوره ازنظر ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم مشابه الگوی دورۀ  1111است.
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شکل  .4ضرایب رگرسیون ارتباطات بین خودپندارۀ علوم ،نگرش به علوم ،عالقه به علوم و
متوسط پیشرفت علوم در تیمز 2015

با توجه به مدل ساختاری ارائهشده در دورۀ  ،1111مشاهده میشود که الگوی این
دوره ازنظر ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم مشابه الگوهای  1111و  1111است.

911

روند تغییرات و نقش عوامل نگرش ،عالقه و ...

جدول  .3وزنهای رگرسیونی مدلهای  2003تا 2015
سال
اجرای

وزنهای رگرسیونی

اثرات

اثرات

غیرمستقیم

کل

خودپنداره  <---نگرش

1/49

1/11

1/49

1/111

خودپنداره  <---متوسط پیشرفت علوم

1/43

-1/14

1/91

1/111

نگرش  <---متوسط پیشرفت علوم

-1/91

1/11

-1/91

1/111

خودپنداره  <---نگرش

1/11

1/41

1/41

1/111

خودپنداره  <---عالقه

1/11

1/11

1/11

1/111

عالقه  <---نگرش

1/11

1/11

1/11

1/111

خودپنداره  <---متوسط پیشرفت علوم

1/93

1/13-

1/41

1/111

نگرش  <---متوسط پیشرفت علوم

1/11-

1/11

1/11-

1/111

عالقه  <---متوسط پیشرفت علوم

-1/91

-1/19

1/99-

1/111

خودپنداره  <---نگرش

1/11

1/41

1/11

1/111

خودپنداره  <---عالقه

1/13

1/11

1/13

1/111

عالقه  <---نگرش

1/11

1/11

1/11

1/111

خودپنداره  <---متوسط پیشرفت علوم

1/11

1/91-

1/91

1/111

نگرش  <---متوسط پیشرفت علوم

1/11-

1/11

1/11-

1/111

عالقه  <---متوسط پیشرفت علوم

1/41-

-1/11

1/41-

1/111

خودپنداره  <---نگرش

1/99

1/91

1/94

1/111

خودپنداره  <---عالقه

1/34

1/11

1/34

1/111

عالقه  <---نگرش

1/91

1/11

1.91

1/111

خودپنداره  <---متوسط پیشرفت علوم

1/91

1/91-

1/13

1/111

نگرش  <---متوسط پیشرفت علوم

1/11-

1/11

1/11-

1/111

عالقه  <---متوسط پیشرفت علوم

1/99-

-1/14

1/91-

1/111

مسیر

تیمز
1119

1111

1111

1111

استاندارد
(اثرات مستقیم)

P

با توجه به جدول  9ضرایب رگرسیون و اندازۀ اثر مقیاسها در مطالعات ،1119
 1111 ،1111و  1111مشخص میشود که:
 در سال  ،1119ضریب رگرسیون خودپندارۀ علوم بر نمرۀ متوسط پیشرفت علوم 1/43است .به عبارتی ،تأثیر مستقیم خودپنداره بر متوسط پیشرفت علوم در سطح
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اطمینان  33درصد برابر با  1/43است .از طرفی ،تأثیر نگرش به علوم بر متوسط
پیشرفت علوم در سطح اطمینان  33درصد معنیدار و منفی است ()-1/91؛ بنابراین،
نگرش نقش میانجی بین خودپنداره و متوسط پیشرفت علوم دارد ،ولی این اثر اثری
معکوس است و تأثیر مستقیم خودپنداره بر نگرش به علوم برابر با  1/49است.
همچنین ،یافتهها نشان میدهد میزان تأثیر غیرمستقیم خودپندارۀ علوم بر متوسط
پیشرفت علوم برابر با  -1/14است؛ بنابراین ،تأثیر کل (اثر مستقیم  +اثر غیرمستقیم)
خودپندارۀ علوم بر متوسط پیشرفت علوم برابر با  1/91است.
 در سال  ،1111ضریب رگرسیون خودپندارۀ علوم بر متوسط پیشرفت علوم 1/93است .به عبارتی ،تأثیر مستقیم خودپندارۀ علوم بر متوسط پیشرفت علوم در سطح
اطمینان  33درصد برابر با  1/93است .همچنین ،ضریب رگرسیون خودپندارۀ علوم بر
عالقه به علوم و عالقه به علوم بر نگرش به علوم به ترتیب 1/11 ،و  1/11مستقیم و
معنیدار است ،ولی اثر خودپنداره بر نگرش معنیدار نیست .بااینحال ،خودپنداره
به صورت غیرمستقیم یعنی از طریق متغیر میانجی عالقه بر نگرش تأثیر دارد (.)1/41
تأثیر مستقیم نگرش به علوم و عالقه به علوم بر متوسط پیشرفت علوم به ترتیب -1/11
و  -1/91است .عالمتهای منفی نشاندهندۀ تأثیر معکوس نگرش و عالقه بر متوسط
پیشرفت علوم است .تأثیر غیرمستقیم خودپندارۀ علوم بر متوسط پیشرفت علوم از
طریق متغیرهای میانجی (نگرش و عالقه) برابر با  -1/13و تأثیر کل (اثر مستقیم  +اثر
غیرمستقیم) خودپندارۀ علوم بر متوسط پیشرفت علوم برابر با  1/41است.
 در سال  ،1111ضریب رگرسیون خودپندارۀ علوم بر متوسط پیشرفت علوم 1/11است .به عبارتی ،تأثیر مستقیم خودپندارۀ علوم بر متوسط پیشرفت علوم در سطح
اطمینان  33درصد برابر با  1/11است .تأثیر مستقیم نگرش به علوم و عالقه به علوم بر
متوسط پیشرفت علوم به ترتیب  -1/11و  -1/41است .از طرفی ،تأثیر مستقیم عالقه به
علوم بر نگرش  1/11است .خودپندارۀ علوم از طریق متغیرهای میانجی (نگرش و
عالقه به علوم) تأثیر غیرمستقیم و معنیدار بر متوسط پیشرفت علوم دارد (.)-1/91
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تأثیر کل خودپندارۀ علوم (اثر مستقیم  +اثر غیرمستقیم) بر متوسط پیشرفت علوم برابر
با  1/91است .تأثیر غیرمستقیم خودپنداره بر نگرش  1/41و تأثیر غیرمستقیم عالقه بر
متوسط پیشرفت  -1/11است .تأثیر کلی عالقه بر متوسط پیشرفت علوم  -1/41است.
تأثیر مستقیم خودپنداره بر نگرش به علوم برابر با  1/11است .تأثیر غیرمستقیم
خودپنداره بر نگرش نیز  1/41است؛ بنابراین ،تأثیر کلی خودپنداره بر نگرش برابر با
 1/11است.
 در سال  ،1111ضریب رگرسیون خودپندارۀ علوم بر متوسط پیشرفت علوم برابر با 1/91است .به عبارتی ،تأثیر مستقیم خودپندارۀ علوم بر متوسط پیشرفت علوم در سطح
اطمینان  33درصد برابر با  1/91است .از طرفی ،تأثیر نگرش به علوم بر متوسط
پیشرفت علوم معنیدار است ( .)-1/11همچنین ،تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عالقه به
علوم بر متوسط پیشرفت علوم به ترتیب برابر با  -1/99و  -1/14است .یافتهها نشان
میدهد میزان تأثیر غیرمستقیم خودپنداره بر متوسط پیشرفت علوم برابر با  -1/91است؛
بنابراین ،تأثیر کل خودپندارۀ علوم (اثر مستقیم  +اثر غیرمستقیم) بر متوسط پیشرفت
علوم  1/13است .تأثیر مستقیم عالقه بر نگرش به علوم برابر با  1/91است .تأثیر
مستقیم خودپنداره بر نگرش به علوم برابر با  1/99است .تأثیر غیرمستقیم خودپنداره بر
نگرش نیز  1/91است؛ بنابراین ،تأثیر کلی خودپنداره بر نگرش برابر با  1/94است.
برای ارزیابی برازش مدلها از شاخصهای زیر استفاده شده است .بررسی این
شاخصها در جدول شماره  4ارائه شده است:
جدول  .4شاخصهای برازش مربوط به مدلهای  2003تا 2015
سال اجرای

CMIN/DF

CFI

TLI

IFI

RFI

NFI

PCFI

PNFI

PRATIO

RMSEA

1119

14/33

1/33

1/39

1/33

1/39

1/33

1/91

1/99

1/93

1/11

1111

19/13

1/31

1/39

1/31

1/39

1/31

1/11

1/11

1/19

1/19

1111

91/19

1/39

1/34

1/39

1/34

1/39

1/11

1/11

1/19

1/11

1111

44/11

1/34

1/31

1/34

1/31

1/34

1/93

1/93

1/11

1/13

تیمز
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 شاخص کای اسکوئر بهنجارشده )CMIN/D( 1یکی از شاخصهای برازش مطلقاست و باید کمتر یا مساوی پنج باشد ،اما به دلیل حجم باالی نمونههای موردمطالعه در
دامنۀ قابلقبول نیست؛ بنابراین ،این شاخص موردتوجه قرار نمیگیرد.
 شاخص برازش تطبیقی )CFI( 1یکی از شاخصهای برازش نسبی است و معیارقابلقبول آن بیشتر یا مساوی  1/31است .همانطور که در جدول شماره  4مشخص
است ،شاخصهای  CFIمربوط به تمامی مدلها در محدودۀ معیار قابلقبول قرار
دارند.
 -شاخص توکر-لویس( 9برازش بهنجار نشده )TLI ،شاخص برازش افزایشی

4

( ،)IFIشاخص برازش نسبی )RFI( 1و شاخص برازش بهنجارشده )NFI( 9نیز از
شاخصهای برازش تطبیقی یا نسبیاند و معیار قابلقبول آنها بیشتر یا مساوی 1/31
است .همانطور که مشخص است ،تمامی مدلها در محدودۀ معیار قابلقبول قرار
دارند.
 -شاخص برازش تطبیقی مقتصد ،)PCFI( 1شاخص برازش مقتصد بهنجارشده

3

( )PNFIو نسبت اقتصاد )PRATIO( 3از شاخصهای برازش مقتصدند و معیار
قابلقبول آنها بیشتر یا مساوی  1/1است .همانطور که مشخص است ،این شاخصها
در چهار مدل معیار قابلقبول را دارند.

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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 ریشه دوم میانگین خطای تقریب )RMSEA( 1نیز از شاخصهای برازش مقتصداست و معیار قابلقبول آن کمتر یا مساوی  1/13است .این شاخص نیز در همۀ
مدلهای  1111 ،1111 ،1119و  1111در محدودۀ قابلقبول قرار دارند.
 با توجه به اینکه تمام شاخصهای برازش در مدلهای  1111 ،1111 ،1119و 1111به معیار قابلقبول رسیدهاند ،میتوان گفت دادهها از این مدلها حمایت میکنند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به دادههای مطالعات تیمز در یک دورۀ دوازدهساله ،تأثیر همزمان متغیرهای
خودپندارۀ علوم ،نگرش و عالقه به علوم بر متوسط عملکرد علوم دانشآموزان در پایۀ
هشتم موردمطالعه قرار گرفت .طبق ادبیات موجود ،باور بر این است که افزایش سطح
خودپندارۀ تحصیلی ،نگرش و عالقه به یادگیری امکان کسب توفیق دانشآموزان را
فراهم میکنند .مقایسۀ میانگینهای خودپنداره ،نگرش و عالقه به علوم در آزمونهای
تیمز  1119تا  1111نیز نشان داد که در طی سالهای  1119تا  1111همراه با افزایش
متوسط عملکرد علوم ،میانگین خودپندارۀ علوم و نگرش به علوم نیز افزایش یافته
است .در دورۀ چهارسالۀ  1111تا  1111متوسط عملکرد علوم افزایش یافته ،همزمان
متوسط خودپندارۀ علوم ،نگرش و عالقه به علوم نیز افزایش داشته است .در طی
سالهای  1111تا  1111همراه با کاهش متوسط عملکرد علوم ،متوسط خودپنداره و
عالقه به علوم نیز کاهش یافته ،اما متوسط نگرش به علوم افزایش یافته است .در کل،
مشاهده میشود که روند تغییرات خودپنداره و عالقه با روند تغییرات عملکرد علوم
هماهنگ است ،اما روند تغییرات نگرش به علوم در فاصلۀ سالهای  1119تا 1111
افزایشی است .این تغییرات بهویژه در  1111علیرغم کاهش متوسط عملکرد در جهت
عکس است.
برآورد مشارکت مقیاسهای مستقل مطالعه (خودپندارۀ علوم ،نگرش به علوم و
عالقه به علوم) نشان داد که هر سه مقیاس با متوسط عملکرد علوم رابطه دارند .یافتهها
1. Root Main Squared Error of Approximation
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حاکی از این است که خودپندارۀ علوم ،عالقه به علوم و نگرش به علوم در تعیین
یادگیری و توجیه پیشرفت تحصیلی نقش دارند .این یافته در تأیید یافتههای چانگ
( ،)1113چاندراسنا و همکاران ( ،)1114ین و چین ( ،)1113کیامنش و معراجی
( ،)1931کریمی و کبیری ( )1931و ضیائیان ( )1931است .عالقه به علوم در مطالعات
 1119تا  1111با متوسط عملکرد علوم رابطۀ معنیدار دارد؛ یعنی تغییرات متوسط
عالقه با تغییرات متوسط عملکرد علوم هماهنگ است ،اما این رابطه رابطهای منفی
است.
نقش خودپنداره در زمینه های متعددی بررسی شده است .خودپنداره سازهای
چندبُعدی است و عمدتاً از تعمیم تجارب فرد در مقابل دیگران حاصل میشود.
خودپندارۀ تحصیلی نیز به دنبال ارزیابیهایی که فرد از تواناییهای خود در مقایسه با
خود و دیگران انجام میدهد بهدست میآید .در مطالعات بسیاری (افشاریزاده،
کارشگی ،ناصریان1931 ،؛ پینکستن و همکاران1111 ،؛ هو و مارش1111 ،؛ خالیال،
 ) 1111تأیید شده است که خودپندارۀ تحصیلی باال از نشانههای موفقیت تحصیلی است
و به دلیل ارتباطی که خودپنداره با نگرش و عالقه به تحصیل دارد درک خودپندارۀ
تحصیلی میتواند بازخوردی برای ارزیابی تحصیلی فراهم کند .همانگونه که از
یافتههای این مطالعه نیز برمیآید خودپندارۀ علوم بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر
پیشرفت تحصیلی اثر دارد و سهم آن در تبیین متوسط عملکرد علوم بیش از دو متغیر
نگرش و عالقه به علوم است .این یافته با پژوهشهای انجامشده از سوی هو و مارش
( ،)1111کیامنش و معراجی ( )1931و ابوهالل ،عبدالفتاح ،عبدالجبار و مارش ()1119
همسو و همجهت است .با توجه به یافتههای این مطالعه ،سهم خودپندارۀ تحصیلی در
تبیین متوسط عملکرد علوم دانشآموزان پایۀ هشتم در چهار مطالعه حداقل  1/13و
حداکثر  1/41است .سهم دو متغیر دیگر اگرچه منفی است ،ولی روند تغییرات نقش
متغیر عالقه در سه مطالعۀ  1111تا  1111در تبیین عملکرد علوم حداقل  -1/99و
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حداکثر  -1/41است و روند تغییرات نقش متغیر نگرش در تبیین عملکرد علوم در
چهار مطالعه حداقل  -1/1و حداکثر  -1/9است.
در این مطالعه نقش واسطهای مقیاسهای نگرش به علوم و عالقه به علوم بین
خودپندارۀ علوم و متوسط عملکرد علوم مورد تأیید قرار گرفت .این نتیجه با نظریۀ
یادگیری آموزشگاهی بلوم (سیف ،)1914 ،جورج ( )1111و یافتههای پژوهشهای
شوتنکو ( ،)1111وانگ ( ،)1111ولنتاین ،دوبویس و کوپر ( )1114و ابوهالل،
عبدالفتاح ،عبدالجبار و مارش ( )1119همخوانی دارد .نگرش به علوم و عالقه به علوم
عالوه بر اثر مستقیمی که بر متوسط عملکرد علوم داشتند ،بهعنوان متغیر واسطهای بین
مقیاسهای خودپندارۀ علوم و متوسط عملکرد علوم عمل کردهاند .بررسی آثار این دو
متغیر بر متوسط عملکرد علوم در طی دورههای مطالعه نشان میدهد که آثار مستقیم
عالقه و نگرش به علوم بر عملکرد علوم همواره منفی است ،هرچند اثر نگرش در
بعضی دورهها معنیدار تلقی نمیشود .در مطالعۀ حاضر اثر نگرش بر متوسط عملکرد
علوم بسیار ناچیز بوده است .از میان عوامل مؤثر بر نگرش دانشآموزان درباره یادگیری
نقش معلم بسیار مؤثر شناخته شده است .دانش و شخصیت معلم ،مهارتهای مدیریت
کالس درس و کاربرد موضوعات درسی با زندگی واقعی دانشآموزان ازجملۀ این
عواملاند (طاهر ،اسماعیل ،زمانی ،ادنان1111 ،؛ عابدی ،کرمدوست ،رحیمینژاد،
حجازی .)1933 ،با توجه به اهمیت نگرش در نظام آموزشوپرورش ،علل کاهش
نگرش به علوم دانشآموزان ایرانی و سهم ناچیز آن در عملکرد علوم دانشآموزان باید
موردتوجه و شناسایی قرار گیرد.
در تبیین قدرت پیشبینی مقیاسها مشخص شد که از بین مقیاسهای عاطفی
مربوط به تحصیل دانشآموزان پایۀ هشتم خودپندارۀ علوم بیشترین قدرت تبیین را
دارد .سپس ،به ترتیب عالقه به علوم و نگرش به علوم قرار دارند .برازش مدلهای
پیشنهادی برای ارتباط مقیاسهای خودپنداره ،نگرش و عالقه به علوم با متوسط
عملکرد علوم نشان داد مدلهای مربوط به سالهای  1111 ،1111 ،1119و  1111با
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پیشینۀ موجود همخوانی دارند .به عبارتی ،مجموعه برآوردهای استاندارد برای وزنهای
رگرسیونی نشان داد که آثار خودپندارۀ علوم بر پیشرفت علوم در طی دورههای
موردمطالعه همواره مثبت است؛ در سال  1111بیشترین مقدار ( )1/41و در سال
 1111کمترین مقدار ( )1/13است .این یافته با پایههای نظری موجود (ازجمله بندورا،
 )1334مبنی بر اینکه خودپندارۀ مثبت به یادگیری میتواند به انگیزه و درنتیجه افزایش
عملکرد تحصیلی دانشآموزان منجر شود ،همسو و همجهت است.
در فاصلۀ زمانی  1119تا  1111تأثیر خودپندارۀ علوم (اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم)
بر متوسط عملکرد علوم قابلتوجه بود .ضرایب رگرسیونی خودپندارۀ علوم از  1119تا
 1111روند افزایشی دارد ،اما پسازآن روند کاهشی داشته است .طبق نظریههای
روانشناسان شناختی و انگیزشی ،خودپندارۀ مثبت به یادگیری میتواند به انگیزه و
درنتیجه افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان منجر شود .تحقیقات متعددی در مورد
این فرضیات انجام شده است که از تأثیر متقابل خودپنداره ،باورهای خودکارآمدی،
عالقه و انگیزه با پیشرفت تحصیلی حمایت میکنند .شایانذکر است ،با توجه به اندازۀ
اثر یافتشده برای خودپنداره در این مطالعه ،توجه و تالش سیاستهای آموزشی نهتنها
برای بهبود عملکرد علوم دانش آموزان ،بلکه باید در جهت توسعۀ خودپندارۀ
دانشآموزان باشد.
در این مطالعه تغییرات خودپنداره ،نگرش و عالقه به علوم بهطور همزمان بر اساس
داده های چهار دورۀ آزمون تیمز بررسی شد .برای بررسی روابط علّی میان پیشرفت
علوم دانشآموزان ،خودپنداره ،نگرش و عالقۀ آنها در انتخابهای حرفهای در
بزرگسالی نیاز به مطالعات بیشتری است .همچنین ،برای درک دقیقتر روابط
مطالعهشده ،بررسی تغییرات متغیرهای عاطفی موردبحث در بین دانشآموزان با سطوح
موفقیت متفاوت ضروری به نظر میرسد.
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A Trend Study and the Role of Attitude, Interest
in, and scientific Self-concept on scientific
performance of eighth-grade students,
based on International TIMSS Studies
Mozhgan Jafari
Ali Reza Kiamanesh
Abdolazim Karimi
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

