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 چکیده 

تحصیلی  خودکارآمدیآموزان از محیط کالس بر ادراک دانش تأثیرارائه مدل ساختاری  پژوهش حاضر، هدف هدف:

 باشد.میسطح اول و نگرش به علوم با میانجیگری ادراک از ارزیابی در مدارس متوسطه 

آموزان مدارس جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش .باشدمیتوصیفی از نوع معادالت ساختاری  روش پژوهش روش:

 آموزاننفر از دانش 371 ایمرحلهای دو گیری خوشهشیوه نمونهکه با استفاده از  باشدسطح اول شهر بابل می متوسطه

آموزان از ارزیابی، سنجش از محیط کالس، پرسشنامه ادراک دانشها، از پرسشنامه اند. جهت گردآوری دادهانتخاب شده

های روش از زنی اطلّاعات وتحلیلتجزیه برایاستفاده شد. پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و پرسشنامه نگرش به علوم 

( تاریمعادالت ساخ سازیمدلضرایب همبستگی پیرسون و ) استنباطیآمار  ومیانگین و انحراف معیار( توصیفی )آمار 

 استفاده شد.

 خودکارآمدی با ارزیابی از آموزدانش ادراکو  کالس درس محیط هایمؤلفه همۀ بینکه نتایج نشان داد  ها:یافته

 حیطم مؤلفهسه  که داد نشان ساختاری معادالت نتایج. معناداری وجود دارد و مثبت رابطه علوم به نگرش و تحصیلی

 ؤلفهمدارند و دو  علوم به نگرش بر مثبتی و مستقیم تأثیر ان(آموزدانش وابستگی و معلم حمایت )برابری، کالس

 اختاریس معادالت نتایج. دارند تحصیلی خودکارآمدی بر مثبتی تأثیرآموزان( دانش درگیری و تکلیف گیری)جهت

. ارندد مثبت تأثیر علوم به نگرش و تحصیلی خودکارآمدی بر ارزیابی از آموزدانش ادراک هایمؤلفه همۀ که داد نشان

ارند د تحصیلی خودکارآمدی بر مستقیم تأثیر تنوع( و شفافیت ،شدهریزیبرنامه یادگیری با ارزیابی )تناسب مؤلفهسه 

 تأثیر معلو به نگرش بر مستقیم طوربه که است ارزیابی از ادراک مؤلفه تنها شدهریزیبرنامه یادگیری با و تناسب

 گذارد.می
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      و بیان مسئله مقدمه
تر و فراگیرتر از اساسی یکهیچ "عاملیت شخصی "از میان سازوکارهای  (Bandura, 2001)نظر به 

شان در اعمال کنترل بر عملکرد خود و نیز بر رخدادهای محیطی نیست. باورهای افراد در مورد توانایی

شود. خودکارآمدی به باورهای نامیده می "خودکارآمدی "اجتماعی این باورها  -در نظریه شناختی 

 ها در سطوح معین اشاره داردالیتهای خود برای یادگرفتن یا انجام فعشخصی درباره ظرفیت

(Bandura, 1997 .)از نظر (1997 ،Bandura نقل از؛Tungenum, 2002) " افراد باورهای شخصی را

دم کنند. آنچه مرمی رفتارهایشانرا قادر به اعمال کنترل بر افکار، احساسات و  هاآنکنند که اتخاذ می

(. 25ص) "گذاردمی تأثیر هاآنکنند بر چگونگی رفتار کردن کنند، عقیده دارند و احساس میفکر می

ای خاص،  خودکارآمدی به حوزه مشخصی وابسته است یعنی درجه باالیی از خودکارآمدی در حوزه

  (Bandura, 2001)از نظر  .(Bandura, 1997) شودمنجر به خودکارآمدی باال در حوزه دیگر نمی

خودکارآمدی سه ویژگی دارد: بافت وابستگی، تکلیف وابستگی و موقعیت وابستگی. باورهای خاص 

علوم و ...( دارد بلکه در یک  اختصاص به یک بافت یا حوزه خاص مثل )ریاضی، تنهانهخودکارآمدی 

هندسه، حساب در حوزه خاص نیز باورهای خودکارآمدی برای اجزاء آن متفاوت است )مثل جبر، 

ریاضی(. از سوی دیگر باورهای خودکارآمدی در سطوح ساده تا دشوار یک تکلیف و نیز موقعیت انجام 

ما ا ؛جبری دشوار کارآمد ببیند لمسائتکلیف متفاوت است. مثاًل ممکن است فردی خود را در حل 

 فقط در کالس کارآمد باشد و در جلسه امتحان احساس کارآمدی نکند.

های موفق، چهار منبع برای خودکارآمدی تحصیلی وجود دارد: تجربه Bandura (1997)طبق نظر     

 (Schunk, 1996) های جانشینی، ترغیب کالمی، و حاالت عاطفی و فیزیولوژیک. به همین تربیتتجربه

شان را از طریق عملکرد، تجربیات جانشینی آموزان خودکارآمدی تحصیلیمعتقد است که دانش

زان پردانظریه کهدرحالیکنند. های فیزیولوژیکی ارزیابی میای(، اشکال ترغیب و واکنش)مشاهده

ه توان باند، بعضی از این موارد را میخودکارآمدی صراحتاً برخی از این منابع را به رسمیت نشناخته

کنند منتسب نمود. برای ها در کالس و مدرسه تجربه میای که بچهمحیط یادگیری روانی اجتماعی

کنند که تکالیفشان را با موفقیت معمولی همتایانشان را مشاهده می صورتبهها در کالس مثال، بچه

دهند. حتی مرور گذرای پیشینه موجود در مورد محیط یادگیری سه دهه قبل یا بدون آن انجام می

ت که نیس بر منابع خودکارآمدی تحصیلی تأثیردهد که  محیط یادگیری عاملی خنثی در نشان می

در  (Bintimaat & Zakari, 2010) (Gutirrez, 2010)توسط بندورا و شونک بازشناسی شده است. 

یر تأثآموزان های کالس درس و مدرسه بر پیشرفت و نگرش دانشپژوهش خود نشان دادند که محیط

آموزان با عملکرد تحصیلی باال و پایین که تفاوت عملکرد دو گروه از دانش یاگونهبهبسزایی دارند، 

دار به یادگیری دهی معنیبه تفاوت ادراکشان از محیط یادگیری مربوط است که به جهت نوعیبه

ای از باورهای رشد یافته در مورد معتقد است نگرش، مجموعه (Verma, 2008)شود. منجر می

موضوعی خاص، در یک دوره زمانی مشخص و در یک موقعیت فرهنگی اجتماعی است که ضرورتًا 
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عمال و رفتارهای گیری ابسزایی بر رفتار داشته باشد و به شکل تأثیرتواند یست؛ اما میگر رفتار نتعیین

بنابراین، (. Karshki, Arfa Baluchi and Shirzad, 2014) شودمنفی و مثبت از جانب فرد منجر می

 تعوامل محیطی و ادراکا تأثیرتحت  شدتبهنگرش نسبت به تحصیل  ازجملهآن؛  هایمؤلفهنگرش و 

بنابراین  ؛اندهای آموزشی و اجتماعی گستردهافراد از این عوامل است که در سطح خانواده و نظام

های آموزشی )معلم، شیوه ارزشیابی، تجارب یادگیری، تکالیف  دهنده در محیطعناصر و عوامل تشکیل

های درسی بر نگرش آموزان از محیط کالس، مواد و موضوعبر ادراک دانش تأثیرو غیره ( از طریق 

، منظور از محیط در مباحث آموزشی، فضا گذارند.می تأثیرآنان پیرامون تحصیل و پیشرفت تحصیلی 

 (.Dorman, Fisher and Waldrip; 2010) صدا، لحن و جوی است که بر یک محیط خاص حاکم است

به  آموزانو رفتاری دانش شناختیروانو نیرومندی در عملکرد تحصیلی، محیط کالس نقش حیاتی 

های اجتماعی، بافت صورتبهمحیط کالس را (Fraser, 1998)(. Kuperminc; 2001) عهده دارد

 تأثیرآموز ها و پیشرفت دانشدهد و بر نگرشیادگیری رخ می هاآن، و آموزشی که در شناختیروان

آموزان از محیط کالس، ادراک یا برداشتی است گذارد، تعریف کرده است. منظور از ادراک دانشمی

محیط  شناختیرواناجتماعی کالس خود دارد. جو  -مختلف روانی هایویژگیآموز از که دانش

گیری دبافتی و اجتماعی و حمایت معلم تأثیرات معناداری بر رفتارهای یا هایویژگییادگیری کالس و 

گیری هدف آنان، باورهای مربوط به خود، اسناد علی، کاربرد راهبردها، انگیزش آموزان، جهتدانش

 های تحصیلی و پیشرفت تحصیلیتحصیلی و اجتماعی، عملکرد هیجانی، درگیری یا تکالیف، ارزش

 (.,Larocque, 2008 2003; Ames, 1992; Pintrich, Davis ;2002) آنان دارد

که بر ماهیت و خروجی  شناختیروانات در زمینه محیط کالس درس از گذشته روی ابعاد تحقیق    

های محیط کالس بررسی (.Boy and Pine; 1998است )گذارند، متمرکز بوده می تأثیررفتار فرد 

حداقل  (Fraser, 1998; Dorman, 2002; Goh and Khine, 2002; Khine and Fisher, 2003) توسط

شده در این تحقیقات، های تثبیتترین روشاند. یکی از مهمحوزه از مباحث پژوهشی پرداخته 10به 

های شناختی و عاطفی بوده است. نتایج تحقیقات بررسی ارتباطات بین محیط کالس درس و خروجی

کیفیت محیط  دهدای را در بر داشته که نشان میکنندهسال گذشته شواهد قانع 30انجام شده در 

  (.Fraser; 1998,1994) آموزان استای در یادگیری دانشکنندهکالس در مدارس عامل مهم و تعیین

، سنگاپور (Margianti, Fraser, and Aldridge; 2001) وسیلهبهمطالعات صورت گرفته در اندونزی 

(Fraser and Chionh,2000; Goh and Fraser, 1998; Brunei, Riah and Fraser,1998 )  این نظر را

 ;Henderson ,Fisher and Fraser) در سنگاپور و (Wong and Fraser; 1996) کند. پژوهشمی تأیید

های نگرشی تمرکز های علوم و خروجیخاص روی ارتباط بین محیط کالس طوربهدر استرالیا   (2000

 Webster) آموزان در درس ریاضیاخیر به بررسی محیط مدرسه و خروجی دانش هایپژوهشکردند. 

and Fisher; 2004) ،های یادگیری، محیط خانواده و انگیزه آموزشی ارتباط بین محیط

.(Matjoribanks; 2004)، آموزمحیط کالس و خانه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش تأثیر (Claiborne 
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and Ellett; 2005)   های آموزان در کالسهای یادگیری و نگرش دانشتکنولوژی بر محیط تأثیرو

در مطالعات مختلف نشان داده شده است که اند. پرداخته (Temons, 2005)علوم مقطع دوم تحصیلی 

آموز، نوع مدیریت کالس توسط دانش -متغیرهای مربوط به مدرسه، مانند جو کالس درس، رابطه معلم

 ;Ghadiri, Asadzadeh and Derajدارد )آموزان رابطه زمانی با پیشرفت تحصیلی دانشمعلم و رفتار سا

2011)( .Sunger and Gunggoren, 2009)، ای نشان دادند که ادراک از محیط کالس با در مطالعه

  هایپژوهششناختی و انگیزشی خودگردانی یادگیری رابطه مثبت دارد. در  هایمؤلفه

(Ahmadzadeh, 2008( و )Hejazi, Naghsh and Sangry, 2009 )ی مثبت ادراک محیط نیز رابطه

 ؛(Sunger and Gunggoren, 2009) اند. همچنین مطالعاتکالس و پیشرفت تحصیلی را گزارش داده

(Hejazi and Naqsh, 2008(  و)Renger, 2009 )گیری حاکی از رابطه ادراک از محیط کالس  و جهت

 هدف است.

 در کالس (.(Cheng and Fox, 2017ارزیابی کالس جزئی اصلی از فرایند آموزش و یادگیری است     

و عقاید خود را در مورد اهمیت،  گیرندقرار میارزیابی  هایفعالیتدر معرض انواع  آموزاندانش، درس

 (.,.Alkharusi et al 2014دهند )می ها در زمان پردازش شکلکاربرد، ارزش، و ایرادات این فعالیت

 آموزانشدانآیند و نشانگر نیل دهی و ارزشیابی به حساب میابزاری برای نمره تنهانهها این نوع ارزیابی

 ,Watering, Gijbels 2008)آیند اند، بلکه ابزاری برای یادگیری به شمار میبه اهداف یادگیری

Dochy, Rijt). تحصیلی تأثیرگذار است. یکی از  عوامل بسیاری بر خودکارآمدی تحصیلی و نگرش

 چراکه آموزان استهای بسیار مهم تأثیرگذار بر آن، ارزشیابی کالسی ادراک شده توسط دانشحوزه

 بگذارد أثیرتتواند بر انگیزش و یادگیری فراگیران ترین عواملی است که میارزشیابی یکی از برجسته

(Brookhart and DeVoge; 2011). ترین بخش جو کالسی است و روشی است ارزشیابی کالسی، مهم

آموزان بازخورد آن به دانش وسیلهبهگذارند و آموزان در میان میکه معلمان تجارب خود را با دانش

ریح ص طوربهدهند که یادگیری چه چیزی مهم است و چگونه باید آن را یاد بگیرند. معلمان گاهی می

ضمنی به بیان اهداف ارزشیابی، تعیین  طوربهپردازند و گاهی اهداف خود از آن میبه ارزشیابی و بیان 

ارزیابی عملکرد و نظارت بر نتایج و دادن بازخورد تعیین معیارهای عملکرد، استانداردها،  وظایف،

 های معلمترین مسئولیتارزشیابی کالسی یکی از مهم. (Brookhart and DeVoge, 2011) پردازندمی

و استاد است که نیاز به دانش و مهارت کافی معلم در این زمینه دارد و فرایندی است که معلم در 

آموزان در وظایف کالسی اطالعاتی به دست آورد و کند تا درباره عملکرد دانشکالس استفاده می

 ,Alkhrausi) اند یا خیر؟ یافتهشده دستآموزان به اهداف از پیش تعیینمتوجه شود که آیا دانش

مطالعات نشان داده است که هر چه جو کالس درس بدون تنش باشد و رابطه قوی انسانی و (. 2012

آموزان با یکدیگر برقرار باشد، آنان نگرش آموز و همچنین بین دانشاجتماعی بین معلم و دانش

ر خلق درس دشک نظام ارزشیابی حاکم بر کالس کنند. بیتری نسبت به یادگیری پیدا میمطلوب

ی جویجو دوستی در کالس درس به وجود آید، حس رقابت کههنگامینیست.  تأثیرچنین جوی بی



 1398 213 پاییز، سومفصلنامه تدریس پژوهی                                                                     سال هفتم، شمارة 

 

 

 شودآموزان فراهم میبندد و فضای با نشاطی برای دانشاز صحنه کالس رخت می بارزیانشدید و 

(Rouhani and Maher, 2007) . شناختیروانادراک محیط ارزشیابی کالسی، بخش مهمی از جو 

ج نتای خوبیبهآموزان را از انتظارات خود مطلع ساخته و کالسی است و روشی است که معلمان، دانش

در واقع ادراک ساختار ارزشیابی  (.2007 وAlkhrausi) دهندبازخورد می هاآنآموزان را به کار دانش

ارزشیابی تبحری )یادگیری  تواند در دو نوع ادراک ساختارکالس مانند ادراک ساختار کالسی می

آموزانی که از ارزشیابی تبحری برخوردارند، تکالیف قرار گیرد. دانش موردتوجهمحور( و عملکردی 

کنند، بازخوردهای ارزیابی اساتید را دارای اطالعات ارزشیابی را از لحاظ چالشی متوسط ادراک می

کنند و در ادراک می روشنیبهی ارزشیابی را استانداردها و معیارها هاآندانند، همچنین آموزنده می

کنند، تکالیف ارزشیابی را مشکل آموزانی که محیط ارزشیابی را عملکرد محور ادراک میمقابل دانش

در نظام آموزشی، یادگیری  (.Alkhrausi, 2010) دهندادراک کرده و اهمیت بیشتری به یادگیری می

آنان  ادراکات وسیلهبهواقعی محیط آموزشی باشد،  هایالیتفع تأثیرآموزان بیش از آنکه تحت دانش

ر ب ایمالحظهقابل تأثیرآموزان از ارزشیابی بنابراین ادراک دانششود، از محیط آموزشی متأثر می

  .(Brow nand, Hirschfeld; 2008)کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان دارد 

شود که اهداف هشت عنصر را شامل می محیط ارزشیابی کالس، طبق نظر استیکینس و کانکلیس،    

بازخورد های ارزشیابی، کیفیت ارزشیابی، های ارزشیابی، معیار برای انتخاب روشروش ارزشیابی،

زان و سیاست آموادراک معلم از دانشارزشیابی معلم،  زمینهپیشدرباره نتایج ارزشیابی، ادراک و 

علت عالقه به مطالعه درباره ( Ames, 1992) از نظر (.Alkhrausi, 2007)شود ارزشیابی را شامل می

هایی که های ارزیابی کالس است. روشآموزان از معناهای شیوهمحیط کالسی، ادراکات دانش

 اند بر انگیزشتوترین عوامل کالسی است که میشوند یکی از برجستهآموزان ارزشیابی میدانش

ها و محتوای ارزشیابی معیارها، روش های ارزشیابی شامل: استانداردها،بگذارد. شیوه تأثیرآموزان دانش

های ارزشیابی نشان داده است که چگونه شیوه(McMillan and Worckman, 1998) شود. مطالعهمی

های تأثیرات شیوه عالوهبهآموزان را کاهش یا افزایش دهد. تواند انگیزش دانشکالسی خاص می

 نتایج پژوهش (.Alkhrausi, 2007) آموزان مؤثر باشدارزشیابی نیز ممکن است بر انگیزه یادگیری دانش

(Alkhrausi, 2009) مستقیم و غیرمستقیم بر  طوربهشده  ادراکر ارزشیابی نشان داد که ساختا

که پیرامون آثار (  Rouhani and Maher, 2007) دارد. در پژوهش دیگر تأثیرانگیزش دانشجویان 

نتایج  اجتماعی و عاطفی انجام گرفته،آموزان از نظر شناختی، ارزشیابی تکوینی بر یادگیری دانش

آموزان گویای این مطلب هستند که این نوع ارزشیابی بهتر توانسته است در خدمت یادگیری دانش

بر خودکارآمدی  جو مدرسهکه  در پژوهش خود نشان دادند  (Farahbakhsh et al., 2019)قرار گیرد.  

 مثبت داشته و نقش میانجی برای تأثیرمثبت داشت .همچنین سبک مدیریت بر خودکارآمدی  تأثیر

در پژوهش خود (Ghaedi et al., 2019)  .گرفت قرار تأیید بر خودکارآمدی مورد جو مدرسه تأثیر
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 پیشرفت تحصیلی و انگیزشگرایی اجتماعی، بر میزان ساختن تدریس مبتنی برنشان دادند که 

 .مثبت دارد آموزان در درس ریاضی تأثیرپیشرفت تحصیلی دانش

       (Struyven, 2005) کنند که به فهم آموزان از ارزیابی عرضه میپیشینه جامعی از ادراکات دانش

که  نشان داد هاآنکند. بررسی دارند، کمک می تأثیرعواملی که بر ارزیابی در آموزش پس از متوسطه 

. به همین وجود داردآموزان از ارزیابی و رویکردشان به یادگیری رابطه متقابلی میان ادراکات دانش

بررسی رابطه میان  "در پژوهش خود با عنوان  (Ullah, Richardson, and Hafeez, 2011)ترتیب، 

 مثبتی درکآموزانی که دانشنشان دادند  "ارزیابی و یادگیری هایاستراتژیآموزان از ادراکات دانش

انی که دانشجوی کهدرحالی، نندکیادگیری عمیق استفاده می هایاستراتژید، از رندا ارزیابیاز تکالیف 

 ,Alkharusi. )بردندکار مییادگیری ظاهری را به هایاستراتژی، درنادراکات منفی از تکالیف ارزیابی دا

Al-Hosni, 2015; Cheng, Wu, Liu, 2015; Gao, 2018,2012  )  در پژوهش خود نشان دادند که

 زا آموزاندانش توانند ادراکعواملی هستند که می ازجمله تحصیلی سطح درسی و موضوع جنسیت،

ای در باب اشکال ارزیابی صورت گرفته، اما در تحقیقات عمده دهد. قرار تأثیر تحت کالس را ارزیابی

 Black and) کمی صورت گرفته است )برای مثال، هایپژوهشآموزان از ارزیابی مورد درک دانش

Wiliam, 1998; Crooks, 1997; Popham, 1997.)  حال با توجه به اهمیت تدریس علوم و ایجاد

از تکالیف  هابچهان، بررسیِ محیط کالس درس، درک آموزدانشمثبت به علوم در میان  هاینگرش

آن با نگرش به علوم امری درخور و بجاست. اجرای  ارزشیابی، خودکارآمدی تحصیلی و پیوند

ثبت م هاینگرشراهبردهای تدریس برای تدریس علوم احتماالً منجر به تثبیت و ابقای  آمیزموفقیت

ز آموزان ا. تحقیقات قبلی نشان داده که درک دانششودمیآموزان به علوم و متعاقباً موفقیت دانش

مبنای  (.,Fisher and Waldrip,  1992; Klopfer 1999)محیط کالسی با نگرش به علوم ربط دارد 

 کالس و محیطآموزان را از است. به عبارتی، این مطالعه درک دانش هایییافتهبررسی حاضر چنین 

 هابچه هاینگرشو  خودکارآمدیلحاظ کرده که  ایفرضیمدل یک سازه در  عنوانبهتکالیف ارزیابی 

توجه به اینکه پژوهش اندکی در این حوزه در کشور ما صورت لذا، با کند. می بینیپیشرا به علوم 

 زیر بپردازد:  هایسؤالژوهش حاضر قصد دارد به بررسی ، پگرفته است

 دارد؟ تأثیر علوم به نگرش و تحصیلی خودکارآمدی بر  کالس محیط هایمؤلفه. آیا 1

 دارد؟ تأثیر علوم به نگرش و تحصیلی خودکارآمدی بر ارزیابی از ادراک هایمؤلفه. آیا 2

 لومع به نگرش و تحصیلی خودکارآمدی بر کالس محیط تأثیر در ارزیابی از ادراک هایمؤلفه. آیا 3

 دارد؟ میانجی نقش

 

 پژوهش شناسیروش

معادالت ساختاری  سازیمدل چراکهپژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. 

جامعه آماری شامل کلیه مبتنی بر ضریب همبستگی است و در آن کاربندی آزمایشی وجود ندارد. 
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ای دو خوشه صورتبهباشد. نمونه تحقیق حاضر سطح اول شهر بابل می متوسطهآموزان مدارس دانش

 3مدرسه دخترانه و  3مدرسه ) 6ی انتخاب شد. ابتدا از بین مدارس متوسطه اول شهر بابل امرحله

از هر پایه یک کالس( ) کالس 3تصادفی انتخاب شدند، سپس از هر مدرسه  صورتبهمدرسه پسرانه( 

س ارائه گردید. سپ موردتحقیقتصادفی انتخاب شدند. در هر کالس ابتدا توضیحات الزم در  صورتبه

پرسشنامه  408دهی گردآوری شدند. از آموزان توزیع و پس از اتمام پاسخها در بین دانشرسشنامهپ

بدون پاسخ و شناسایی  هایسؤالدلیل باال بودن پرسشنامه به 37ها غربالگری دادهاجرا شده در فرایند 

درصد  57. نمونه شامل بود آموزدانش 371داده دورافتاده حذف شدند. نمونه نهایی متشکل از  عنوانبه

 34آموزان پایه هفتم، درصد دانش 30آموزان پسر و همچنیندرصد دانش 43آموزان دختر و دانش

آوری اطالعات از برای جمعآموزان پایه نهم بودند.  درصد دانش 36آموزان پایه هشتم و درصد دانش

 استفاده شد. پرسشنامه چهار

آموزان از محیط کالس برای سنجش ادراک دانش (:WIHIC) . پرسشنامه ادراک از محیط کالس1

 Fraser and Fisher and)ساخته شده توسط  "گذرددر این کالس چه می"ی درس از پرسشنامه

Mac Ruby, 1996) گیرد و های مختلف محیط کالس درس را اندازه میاستفاده شد. این ابزار جنبه

 تکلیف گیریجهتآموزان، حمایت معلم، درگیری دانشآموزان، خرده مقیاس وابستگی دانش 5شامل 

 ,Dorman) باشد. روایی و پایایی این ابزار در تحقیقات متعدد خارجی )برای مثال )برابری( می و عدالت

2003; Fraser, B. J. and Chionh, 2000)   رسیده است.  تأییدبه(Nicdel et al., 2010)پژوهش  در

رایب آلفای اند که این ابزار از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بوده است و ضخود نشان داده

بوده است. در این پژوهش ضرایب آلفای کرونباخ  90/0تا   79/0های آن بین  کرونباخ  در زیرمقیاس

 گیریجهت،  84/0 ، درگیری84/0، حمایت معلم 89/0آموزان وابستگی دانش هایمقیاسبرای خرده 

 به دست آمد. 77/0و برابری   83/0تکلیف 

 است سؤالی 30یک ابزار  SPAQپرسشنامه   (:SPAQ)آموزان از ارزیابی . پرسشنامه ادراک دانش2

شوند. این می گذارینمرهموافق  کامالًمخالف تا  کامالًلیکرت از  ایدرجه 5که بر روی یک مقیاس 

ان، آموزدانش، اصالت، مشورت با شدهریزیبرنامهتناسب با یادگیری  مؤلفهپرسشنامه شامل پنج 

  (Walderip, Fischer and Doran, 2008)باشد. روایی و پایایی این ابزار در تحقیق شفافیت و تنوع می

مستقل ترجمه شد، پس از انطباق دو ترجمه  صورتبهشده است. پرسشنامه توسط دو مترجم  تأیید

و  دو روانشناس تربیتی تأییدها نسخه فارسی تهیه و روایی صوری و محتوایی آن به و رفع ناهمخوانی

ا ؛ تناسب بهایمقیاسگیری رسید. ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده دو متخصص سنجش و اندازه

و تنوع  75/0، شفافیت 86/0آموزان مشورت با دانش، 80/0، اصالت 77/0 شدهریزیبرنامهیادگیری 

 است. آمدهدستبه 72/0

باشد می سؤال 30این مقیاس دارای ( : 1999. پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان )3

. گیردبافت و نمره خودکارآمدی برای کل مقیاس را اندازه می که سه زیر مقیاس استعداد، کوشش،
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مخالف )نمره  کامالًای لیکرت و در طیفی از درجه 4گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس شیوه نمره

گزارش کردند.  82/0باشد. جینکینز و مورگان پایایی خودکارآمدی را ( می5موافق )نمره  کامالً( تا 1

(Jamali, Nowruz and Tahmasebi, 2014)زار از همسانی اند که این ابدر پژوهش خود نشان داده

لفای گزارش کردند. آ 76/0درونی خوبی برخوردار بوده است و ضریب پایایی نمره خودکارآمدی را 

 دست آمد.به 83/0کرونباخ تحقیق حاضر 
 ,Akbari)است که توسط  سؤالی 28یک ابزار  (:2001)رش تحصیلی اکبری . پرسشنامه نگ4

برای سنجش نگرش به درس علوم طراحی شده است. روایی آزمون در تحقیق اکبری مورد (2004

ای لیکرت و در طیفی از درجه 5گذاری این پرسشنامه براساس مقیاس قرار گرفت. شیوه نمره تأیید

گزارش  91/0باشد. ضریب آلفای کرونباخ آزمون ( می5موافق )نمره  کامالً ( تا 1مخالف )نمره  کامالً 

 هایشاخصها از تحلیل داده برایبود.  81/0ه است. ضریب آلفای نگرش تحصیلی در این تحقیق شد

های استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر توصیفی میانگین و انحراف معیار، و روش

 انجام شدند. Amos22و  SPSS22 افزارهاینرمهای آماری با انجام شد. تحلیل

 

 ی پژوهشهایافته

های پرت با استفاده از آماره ماهاالنوبیس شناسایی و حذف های تحقیق دادهپیش از آزمون فرضیه

آماره کشیدگی متغیرها بین جایگذاری چندگانه جایگذاری شدند. شدند. مقادیر گمشده به روش 

ی /.  بود. مقادیر کجی و کشیدگ29و   -31/0قرار داشت. آماره کجی متغیرها بین  53/0تا  -25/0

معادالت ساختاری است. آماره مردیا برای نرمال  سازیمدلبرای  پذیرشقابلمتغیرها کوچک و در حد 

برقراری  دهندهنشانرا برای آماره مردیا  5مقادیر کمتر از  (Biren, 2010)بود.  71/1بودن چندمتغیره 

داند. همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل با آماره تورم مفروضه نرمال بودن چندمتغیره می

( VIF=65/1مربوط به حمایت معلم بود ) شدهمشاهده VIF واریانس بررسی شد. بیشترین مقدار آماره

تگی ب همبسضرای چندگانه بین متغیرهای مستقل است.که نشانه برقرار بودن مفروضه عدم همخطی

محیط کالس همبستگی مثبت  هایمقیاسهمۀ  آورده شده است. 1پیرسون بین متغیرها در جدول 

محیط کالس  هایمقیاسو معناداری با خودکارآمدی تحصیلی و نگرش به علوم دارند. در بین 

و حمایت ( r ،01/0>P= 45/0) گیری تکلیف بیشترین همبستگی را با خودکارآمدی تحصیلی داردجهت

 هایمقیاسهمۀ  طورهمین(. r ،01/0>P= 41/0)معلم بیشترین همبستگی را با نگرش به علوم دارد 

آموزان از ارزیابی همبستگی مثبت و معناداری با خودکارآمدی تحصیلی و نگرش به علوم ادراک دانش

و بیشترین ( r ،01/0>P= 45/0) تنوعدارند. بیشترین همبستگی با خودکارآمدی تحصیلی متعلق به 

است. بین خودکارآمدی تحصیلی با ( r ،01/0>P= 27/0)همبستگی با نگرش به علوم متعلق به اصالت 

 (.r ،01/0>P= 43/0)نگرش به علوم رابطه مثبتی وجود دارد 
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آموز از ارزیابی با محیط کالس و ادراک دانش ضرایب هبستگی پیرسونتوصیفی و  هایشاخص (:۱)جدول 

 خودکارآمدی تحصیلی و نگرش به علوم

 نگرش به علوم  خودکارآمدی تحصیلی  انحراف معیار  میانگین 

پیوستگی 

 انآموزدانش

93/8  02/3  **21/0  **15/0 

 41/0**  18/0**  53/3  40/9 حمایت معلم

 14/0**  24/0**  94/3  76/10 درگیری

 19/0**  45/0**  36/3  09/10 گیری تکلیفجهت

 37/0**  13/0**  90/3  99/9 برابری

تناسب با یادگیری 

 شدهریزیبرنامه

98/10  01/4  **30/0  *10/0 

 27/0**  33/0**  01/3  03/16 اصالت

مشورت با 

 آموزاندانش

53/14  59/3  **15/0  **21/0 

 18/0**  34/0**  82/3  50/10 شفافیت

 19/0**  45/0**  02/3  01/12 تنوع

خودکارآمدی 

 تحصیلی

58/62  84/8  -  **43/0 

 -  43/0**  10/9  16/81 نگرش به علوم

     **P<0.01  *P<0.05 

دهد.  آماره کای اسکوئر مدل نتیجه تحلیل مسیر را در حالت ضرایب استاندارد نشان می 1شکل     

است. مک کالوم و دیگران  RMSEA= 058/0شاخص .  p ،1=df ،41/87=2(χ<001/0) از نظر آماری معنادار

کنند. شاخص برازش خوب تلقی می دهندهنشانرا  10/0و  05/0بین  RMSEA  مقادیر( 1996)

93/0=CFI 91/0، شاخص=TLI 96/0، و شاخص=GFI  ها برای این شاخص 90/0از  تربزرگاست. مقادیر

مقادیر    Klein(2005)است، SRMR =05/0برازش مناسب مدل هستند. شاخص  دهندهنشان

1/0>SRMR  .دهنده برازش برازش نشان هایشاخصرا برای برازش مطلوب پیشنهاد کرده است

 ها هستند.مطلوب مدل پیشنهادی با داده
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های خطا  و سادگی تصویر، واریانس منظوربهمدل پیشنهادی در حالت ضرایب استاندارد؛   (:۱)شکل 

 اند.همبستگی بین متغیرهای مستقل  نشان داده نشده

 

دهد. همۀ ضرایب مدل نشان می هاآنضرایب مسیر را به همراه سطح معناداری  2جدول     

دار هستند و جهت ضرایب منطقی است سه عامل محیط کالس یعنی مثبت و معنی دهندهنشان

مستقیم بر نگرش به  تأثیر( β=06/0)و برابری  (β=39/0) حمایت معلم(، β=12/0)وزان آمپیوستگی دانش

تنوع و  (β=21/0)شفافیت  (،β=12/0)تناسب با یادگیری  -علوم دارند. سه مقیاس نگرش به ارزیابی 

(36/0=β)- مثبت و مستقیمی بر تأثیرمستقیمی بر خودکارآمدی تحصیلی دارند. درگیری  تأثیر 

مستقیم بر خودکارآمدی  تأثیرگیری تکلیف عالوه بر جهت (.β=19/0)خودکارآمدی تحصیلی دارد 
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غیرمستقیم بر  طوربهاز  ارزیابی  آموزدانشادراک  هایمقیاس(، از طریق همۀ β=21/0تحصیلی )

کل  تأثیراست.  (β=22/0)غیرمستقیم  تأثیرگذارد، مجموع ضریب می تأثیرخودکارآمدی تحصیلی 

مستقیم بر  تأثیرگیری تکلیف است. هر چند جهت (β=43/0)گیری بر خودکارآمدی تحصیلی جهت

غیرمستقیم درگیری روی نگرش  تأثیراست.  (β=23/0)غیرمستقیم آن  تأثیرنگرش به علوم ندارد اما 

آموزان از ارزیابی تنها راک دانشاد هایمقیاساست. الزم به ذکر است که در بین  (β=12/0)به علوم 

مقدار مجذور  (.β=15/0)روی نگرش به علوم دارد  مستقیم تأثیر شدهریزیبرنامهتناسب با یادگیری 

از واریانس خودکارآمدی  %41دهد است که نشان می 41/0همبستگی برای خودکارآمدی تحصیلی 

مجذور همبستگی محاسبه شده برای نگرش شود. تحصیلی توسط متغیرهای اثرگذار بر آن تبیین می

آموزان از واریانس آن ناشی از محیط کالس و ادراک دانش %37دهد است که نشان می 37/0به علوم 

 زیابی است.از ار

 
 ضرایب مسیر مدل پیشنهادی (:2)جدول 

 b  β  SE  Z  وابسته  مستقل

 83/2**  08/0  12/0  24/0  نگرش به علوم  آموزانپیوستگی دانش

 41/9**  07/0  39/0  67/0  نگرش به علوم  حمایت معلم

 65/4**  04/0  19/0  19/0  خودکارآمدی تحصیلی  درگیری

 61/7**  05/0  36/0  39/0  آموزمشورت با دانش  گیری تکلیفجهت

 42/6**  04/0  32/0  28/0  اصالت  گیری تکلیفجهت

 81/5**  06/0  30/0  36/0  تناسب با یادگیری  گیری تکلیفجهت

 72/7**  06/0  37/0  42/0  شفافیت  گیری تکلیفجهت

 99/4**  05/0  25/0  23/0  تنوع  گیری تکلیفجهت

 42/4**  06/0  21/0  25/0  خودکارآمدی تحصیلی  گیری تکلیفجهت

 12/2*  05/0  06/0  10/0  نگرش به علوم  برابری

تناسب با یادگیری 

 شدهریزیبرنامه
 82/2**  04/0  12/0  12/0  خودکارآمدی تحصیلی 

تناسب با یادگیری 

 شدهریزیبرنامه
 52/3**  07/0  15/0  23/0  نگرش به علوم 

  اصالت
تناسب با یادگیری 

 شدهریزیبرنامه
 26/0  19/0  07/0  **74/3 

 10/5**  04/0  25/0  21/0  اصالت  آموزانمشورت با دانش

 95/4**  05/0  21/0  22/0  خودکارآمدی تحصیلی  شفافیت

 81/8**  06/0  36/0  48/0  خودکارآمدی تحصیلی  تنوع

 31/9**  07/0  40/0  61/0  نگرش به علوم  خودکارآمدی تحصیلی

        **P<0.01  *P<0.05 
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 گیریبحث و نتیجه

محیط کالس درس رابطه مثبت  هایمقیاساول پژوهش نتایج نشان داد که همۀ  سؤالدر ارتباط با 

نتایج مدل معادالت ساختاری همچنین  و معناداری با خودکارآمدی تحصیلی و نگرش به علوم دارند.

تقیم و مس تأثیران( آموزدانشبرابری، حمایت معلم و وابستگی کالس )محیط  مؤلفهنشان داد که سه 

آموزان( دانشتکلیف و درگیری  گیریجهتمحیط کالس ) مؤلفهش به علوم دارند و دو  مثبتی بر نگر

 مثبتی بر خودکارآمدی تحصیلی دارند.  تأثیر

 ,Dorman, Fisher and Waldrip, 2010; Dorman) هایپژوهشها که نتایج در تحلیل این یافته    

2002; Donan, 2002; Claiborne and Ellett, 2005; Fraser, 1999) توان گفت باشد، میمؤید آن می

)معلمانی که پشتیبان و حامی هستند،  –قرار دهند  مدنظرهای سنتی را معلمان علومی که دیدگاه

ل یادگیری را کام هایفعالیتآموزان کنند که دانشگیرند، و تضمین میدر کالس جانب عدالت را می

با احتمال بیشتری  -شوند(های درس علوم میآموزان در کالسکنند، و باعث انسجام میان دانشمی

تر به درس علوم را مثبت نگرششانرا در درس علوم بیشتر و  آموزانشاندانشخودکارآمدی تحصیلی 

آموزان ادگیری دانشمعتقدند که کیفیت محیط کالس درس در میزان ی(Dorman, 2006)کنند. می

آموزان که ادراک مثبتی از محیط کالس خود دارند، عملکرد دارد، بنابراین دانش کنندهتعییننقش 

 آموزان وهای خود دارند. با توجه به اینکه تعامل میان دانشتری به آموختهمثبت هاینگرشبهتر و 

یا کاهش سطح یادگیری بسیار  دهد، محیط در افزایشآموزش در محیط مدرسه و کالس درس رخ می

کند درک و برداشتی است مؤثر است و آنچه که مطلوب یا نامطلوب بودن جو کالس را مشخص می

آموز از آن محیط دارد. عالوه بر این، یکی از اصول کلی آموزش، مشارکت فعال یادگیرنده در که دانش

 ,Seif) دابیدهد، تحقق مییرنده انجام میآنچه یادگ وسیلهبهفرایند یادگیری است. در واقع، یادگیری 

ه ایی باشد کآموزان فراهم آورد، محیط باید به گونهبرای اینکه بتوان جو مطلوبی برای دانش .(2005

ترین فعالیت کالس درس را آزمایشگاه و مهم (Lipman, 1991)فعال باشد.  کامالًیادگیرنده 

آموزان را به دانش کند. بنابراین زمانی که معلم در کالس درس،یادگیرندگان را پژوهش تلقی می

کند در واقع فراهم می هاآنکند و فرصت پژوهش را برای تحقیق در مورد مسائل ترغیب می

 کند.  ادگیری نیز ترغیب میآموزان را به درگیری و داشتن نقش فعال در یدانش

آموزان از ادراک دانش هایمؤلفهدوم و سوم پژوهش نتایج نشان داد که همۀ  سؤالدر ارتباط با     

ج مدل نتایارزیابی رابطه مثبت و معناداری با خودکارآمدی تحصیلی و نگرش به علوم دارند. همچنین 

آموز از ارزیابی بر خودکارآمدی دانش ادراکمربوط به  هایمقیاسمعادالت ساختاری نشان داد که همۀ 

، شفافیت و شدهریزیبرنامه تناسب با یادگیری) یهامؤلفهمثبت و  تأثیرتحصیلی و نگرش به علوم 

تنها  شدهزیریبرنامهتناسب با یادگیری  مؤلفهمستقیم بر خودکارآمدی تحصیلی دارند و  تأثیرتنوع( 

ج . همچنین نتایگذاردمی تأثیرمستقیم بر نگرش به علوم  طوربهست که ادراک از ارزیابی ا مؤلفه

ت، ، اصالشدهریزیبرنامهتناسب با یادگیری ) یابیارزادراک از  مؤلفههمۀ پنج  پژوهش نشان داد که
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گیری تکلیف بر خودکارآمدی تحصیلی و جهت تأثیردر  ان، شفافیت و تنوع(آموزدانشمشورت با 

 Dorman, Fisher) هایپژوهشها که نتایج در تحلیل این یافته .نگرش به علوم نقش میانجی دارند

and Waldrip, 2010; Dorman, 2002; Donan, 2002; Claiborne and Ellett, 2005; Fraser, 1998 )

پیشین در ارتباط با محیط را با  هایپژوهشتوان گفت پژوهش حاضر زوایای باشد، میآن می مؤید

احتمالی گسترش داد. نتایج این  هایمیانجی عنوانبهآموزان از ارزیابی قرار دادن ادراکات دانش مدنظر

را بهبود بخشند. آموزان سازد تا بتوانند عملکرد دانشپژوهش شواهدی را برای معلمان علوم فراهم می

ارزیابی باید  واسط تکالیف تأثیردارد،  تأثیرمحیط کالسی طبق تحقیقات بر نتایج یادگیری  کهدرحالی

 هایویژگیآموزان به قرار داده شود. ارزیابی بخشی از ساختار کالس است و دانش مدنظردر این بحث 

 هماهنگ باشد. تکالیف شانیادگیری خواهند که ارزشیابی باآموزان میارزیابی حساس هستند. دانش

زان در آمودانش نفساعتمادبهمخربی بر  تأثیرآموزان هماهنگ نیستند ارزیابی که با یادگیری دانش

ی ارزیاب هایویژگیمشابه، اصالت و شفافیت  صورتبهشان دارند. آمیز وظایف علمیانجام موفقیت

خواهند که به دنیای واقعی پیوند دارد و روشن و آموزان هستند. آنان تکالیفی را میمهمی برای دانش

 واضح است.

 آموزانصورت گرفته در سایر کشورها، ادراک دانش هایپژوهشهای این پژوهش و با توجه به یافته    

 حصیلی و نگرش بر علوم دارد. به عبارتیمستقیمی بر خودکارآمدی ت تأثیراز محیط کالس و ارزیابی 

گیری تکالیف ارزیابی به شکل مثبتی با برآیندهای کیفیت محیط کالس درس علوم و کیفیت جهت

 أثیرتدر  آموزان از ارزیابیاز سوی دیگر، ادراک دانشباشد. مرتبط می خودکارآمدی تحصیلینگرشی و 

ه علوم نقش میانجی دارند. بنابراین معلمان و گیری تکلیف بر خودکارآمدی تحصیلی و نگرش بجهت

آموزان به درس توانند با فراهم کردن محیط و ارزیابی مناسب نگرش دانشاندرکاران آموزش میدست

مستقیم و غیرمستقیم بر خودکارآمدی تحصیلی و  صورتبهتر کنند و از این طریق علوم را مثبت

با توجه به محدود بودن جامعه آماری پژوهش حاضر، در  بگذارند. تأثیرآموزان نگرش به علوم دانش

 سازیدلمهای دیگر باید با احتیاط برخورد کرد. همچنین با توجه به استفاده از تعمیم نتایج به نمونه

گیری علت و معلولی باید با احتیاط انجام شود. با توجه به ماهیت معادالت ساختاری در پژوهش، نتیجه

شود، این پژوهش با متغیرهای و آموزشی پیشنهاد می شناختیروانغیرهای چند متغیری بودن مت

دیگری نیز انجام شود. و با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در گذشته در این حیطه انجام شده است 

ی هامشابه در پایه هایپژوهششود، تحقیقات بیشتر من جمله تکرار مطالعه حاضر و پیشنهاد می

دی خودکارآمآموزان از ارزشیابی بر ادراک دانش تأثیریگر انجام شود.  با توجه به تحصیلی و دروس د

 مهم همچون نگرش شناختیروانشود نظام آموزشی بر فرایندهای ، توصیه مینگرششانتحصیلی و 

های اساسی نظام آموزشی در دوره نموده و یکی از برنامه کیدأت خودکارآمدی تحصیلیآموزان و دانش

سطح اول باید تغییر ساختار ارزشیابی و تبدیل آن از شیوه نمره گرا به سمت فرایندگرایی و  متوسطه

ی خودکارآمدی تحصیلآموزان از آن بر محیط کالس و ادراک دانش تأثیرتبحر محوری باشد. با توجه به 
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عال و های فگیری از روششود که در فرایند تدریس با بهره، به معلمان پیشنهاد مینگرششانو 

و همچنین، فراهم  -هاآزمایشگاه، کارگاه -مشارکتی تدریس و تنوع بخشیدن به محیط یادگیری

آموزان در مورد خود و های مثبت در دانشگیری افکار و باورداشتهای شکلساختن زمینه

نگرش مثبت در مورد  گیریشکلدر چنین محیطی زمینه  چراکههایشان را فراهم سازند؛ توانمندی

شود، کارگاه آموزشی جهت آشنا نمودن معلمان شود. همچنین پیشنهاد میس و درس  فراهم میکال

 ارزیابی برگزار شود.  هایمؤلفهدر ادراک محیط کالس درس و  مؤثر هایمؤلفهبا 
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