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ای نگرش به علوم رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با پیشرفت تحصیلی درس علوم: نقش واسطه  
 

 9، راضیه مرادی1، فریبا خوشبخت2محبوبه البرزی
 

 19/8/18پذیرش:                                                                  8/8/19 دریافت:

 چکیده

گری جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با پیشرفت تحصیلی درس علوم با نقش واسطهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه  

آموزان دختر و پسر کالس  ششم مقطع ابتدایی نفر از دانش 933کنندگان در پژوهش شامل نگرش به علوم انجام گردید. شرکت

به وسیله پرسشنامه نگرش به علوم اکپینر و  آموزاننفر بودند، است. این دانش 03شهرستان بهبهان و همچنین معلمان آنها که 

( و آزمون پیشرفت تحصیلی علوم ارزیابی شدند و معلمان آنها  2111(، پرسشنامه جویادگیری ویلیامز و دسی ) 1331همکاران ) 

و مطلوب ( پاسخ دادند. در پژوهش حاضر، روایی و پایایی پرسشنامه ها بررسی 2113به پرسشنامه باورکارآمدی تدریس علوم )

های حاصل از نتیجه رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که جویادگیری به صورت بدست آمد. در بررسی سواالت پژوهش یافته

مدی آموزان بود امّا خودکارآمدی معلّم با دو بعد خودکارآی پیشرفت تحصیلی علوم در دانشکنندهبینیمثبت و معنی داری پیش

ت ی معنی دار پیشرفت تحصیلی نبودند و همچنین جو یادگیری به صورکنندهبینیی علوم، پیشفردی درتدریس و پیامد آموزش

ه علوم نبود. ی معنی دار نگرش بکنندهبینیی معنی دار نگرش به علوم بود امّا خودکارآمدی معلّم پیشکنندهبینیمثبت، پیش

تحصیلی  ای بین جو یادگیری )تعامل معلم وشاگرد( با پیشرفتواسطهتواند نقش متغیر تحلیل یافته ها نشان داد  نگرش به علوم می

 دردرس علوم داشته باشد. 

 .خودکارآمدی معلم، نگرش به علوم، جویادگیری، پیشرفت تحصیلی :کلید واژه ها
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 مقدمه

تحوالت آموزشی در عصرحاضر وتأکید بر ایجاد مهارتهای اساسی زندگی در دانش آموزان، برنامه ریزی های تعلیم و  

تربیت را بیش از پیش مورد توجه قرارداده است به گونه ای که در حال حاضر پیشرفت تحصیلی به معنای کسب نمره باالتر در 

های اساسی درمحتوای دروس  در زندگی آتی دانش آموزان است. درمیان آزمون ها نمی باشد، بلکه هدف بکارگیری مهارت 

کلیه دروس آموزشی، درس علوم باتوجه به محتوای آموزشی و همچنین مهارت های اساسی یادگیری اهمیت بسزایی دارد. 

وه علوم و یعت است. بعالی بشر به کندوکاو در طبای  طوالنی دارد و بررسی متون گذشته حاکی از عالقهی علوم سابقهمطالعه

تکنولوژی در زندگی انسان اهمیت بسزایی یافته است وتأثیر آن بر زندگی انسان به حدی است که ادامه حیات بدون آن غیر 

های یریگهای درسی قرار گرفته و در تصمیمهای آموزشی و نوآوریممکن می باشد.  براین اساس  آموزش علوم در مرکز برنامه

ارگیری ها، بکی آزمایشگاهط به آینده نقش مهمی دارد.  از اینرو تربیت معلّمان علوم با کیفیت بهتر، توسعهآموزشی مربو

تر، مرتبط کردن علوم با زندگی انسان، تغییر در اهداف، روش تدریس، نحوه تربیت معلّمان این درس، های تدریس مناسبروش

های اخیر در این حوزه از دانش بشری به وجود آمده غییراتی است که در سالوبه طور کلی، در رویکرد آموزش علوم، از جمله ت

 (.2998است )جوادی،

باتوجه به نقش اساسی درس علوم در زندگی اجتماعی و فردی دانش آموزان شناخت متغیرها و عوامل تأثیر گذار در  

اکی از آن است که مجموعه ای از عوامل یادگیری این درس اهمیت بسزایی دارد. دراین خصوص پژوهش های انجام شده ح

؛ 1331، 2دارند)ریو وجانگنقش فردی)هوش، انگیزش، نگرش( وعوامل محیطی)مدرسه و خانواده( دریادگیری علوم 

 (. 1،2118پاجارس

از جمله عوامل فردی که تأثیر مهمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد نگرش آنها نسبت به درس علوم است که کمتر  

ر ها توجه داشته ونگرش ها راکمتو معلمان نیز درارزشیابی های آموزشی خود بیشتر به  مفاهیم و مهارت به آن توجه شده است 

های کند تا به دیگران، اشیاء و گروههایی است که شخص را آماده میاز باورها و هیجان مورد توجه قرارداده اند. نگرش ترکیبی

ای از باورهای رشد یافته در مورد موضوعی خاص، (. نگرش، مجموعه2911ی مثبت یا منفی نگاه کند )البرزی، مختلف به شیوه

واند تأثیر تگر رفتار نیست؛ اما میورتاَ تعیینی زمانی مشخص و در یک موقعیت فرهنگی اجتماعی است که ضردر یک دوره

 (.2999، 1؛ بال1330، 9گیری اعمال و رفتارهای مثبت و منفی از جانب فرد منجر شود )ورمابسزایی بر رفتار داشته باشد و به شکل

یری امل جهت گی علوم و طبیعت و شناخت آن است که می تواند عنگرش به علوم شامل داشتن یک احساس یا عقیده درباره

اصحیح، تواند سودمند و مفید، بد و نی نگرش به علوم میمثبت یا منفی نسبت به شناخت علم و علوم گردد. این رفتارها درباره

اند ها دراین موضوع نشان دادهپژوهش(. 1339، 0اهمیّت باشد )کیند، جونز و بارمبیمضر، نافع، خوشایند، ناخوشایند، مهم و یا بی

آموز انشتواند عالقه دآموزان یکی از عوامل کلیدی در یادگیری علوم است. ایجاد نگرش مثبت نسبت به علوم میشنگرش دان

(. بررسی نگرش نسبت به علوم از جهت دیگری نیز با اهمیت 1331، 1های مرتبط با علم را برانگیزاند)جورجدر علوم و حرفه

ه نگرش آموزانی کآموزان و تقویت عملکرد آنان تأثیرگذار باشند. دانششتوانند بر موفقیت آموزشی دانها میاست؛ نگرش

، مالز، مارتین، های مثبتی به علوم دارند )بیتنکنند نگرشتری دارند، تمایل به عملکرد بهتر و آنانی که در علوم بهتر عمل میمثبت

ادگیری علوم شناخت عوامل موثر در شکل گیری (. در این راستا باتوجه به اهمیت نگرش ها در ی2111، 9گونزالس و اسمیت

ردی، حاکی از آن است که عوامل ف ،نگرش ها و بررسی نگرش ها در پیشرفت تحصیلی درس علوم حائز اهمیت است. تحقیقات
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ها و انتظارات های مدیریتی، سطح آرمانجو کالس، جو مدرسه، معلّمان و سبکخانوادگی و مدرسه ای متعددی  ازجمله هوش، 

(.  شابیر و 2181، 1؛ تالتون و سیمپسون1329، 2الدین در ایجاد نگرش های تحصیلی موثر هستند )شابیر، اقبال و اخترو

( در پژوهش خود به نقش نگرش به علوم و پیشرفت تحصیلی  راتأیید  نمودند. نجفی، ابراهیمی طبس، دهقانی و 1329همکاران)

تند. از اینرودرپژوهش حاضر از میان کلیه عوامل ذکر شده در عوامل مدرسه ای، دو ( نیز به نتایج مشابهی دست یاف1321رضایی )

 متغیر جویادگیری)تعامل معلم وشاگرد( و خودکارآمدی علمی معلمان مورد توجه قرارگرفت. 

رای موفقیت شود که بهای عاطفی و شناختی میان آنها را شامل میآموز و کیفیتدانش-تعامل بین معلّم جویادگیری به معنای 

های درسی شود که در کالسآموز زمانی بیشتر می(. یادگیری دانش2991آموز امری ضروری می باشد )کریمی، معلم و دانش

و وجانگ، آموزان پاسخ دهند )ریاشته باشند و بتوانند به نیازهای دانشحضور داشته باشند و معلّمان آنها رفتاری گرم و دوستانه د

( نشان می دهد که بیشترین نگرش مثبت نسبت به علوم، ناشی از سطح باالی 2111) 9های پژوهش مایرز و فاوتسیافته(.  1331

( معتقدندمیزان حمایتی که 2111)1یبین معلّم و دانش آموزان است. ویلیامز و دس مشارکت و فعالیت در کالس و کنش متقابل 

( در پژوهش 2981آموزان دارد درایجاد نگرش ها و رفتارهای آنان نقش بسزایی دارد. البرزی)ی دانشمعلم از رفتارهای مستقالنه

رس های دخود نشان داد جویادگیری ایجاد شده توسط معلمان تأثیر بسزایی در پیشرفت تحصیلی آنان دارد. در کالس

های ر فعالیتآموزان دانگیزه هستند. اشتیاق و پویایی دانشموزان یا کنجکاو، فعال و مشتاق و یا پرخاشگر، منفعل و بیآدانش

قیت کند. موفتوجهی به کالس، به محیط و فضای آموزشی بستگی دارد که معلّم ایجاد میکالسی و نداشتن عالقه و بی

آموز آموز است. هنگامی که چگونگی تعامالت معلّم با دانشبین معلّم و دانش آموزاندر گرو فرایند تعامالت بین فردیدانش

ها و نیازها های یادگیری، هم عامل اساسی در ارضای دلبستگیسازنده و مؤثر باشد، معلّم هم فراهم کننده و هدایت کننده فرصت

(. در این راستا توانایی معلّم در 2111، 0گس و هامآموزان است )ریو، نیهای اساسی و مهم در دانشی مهارتدهندهو هم پرورش

ها به عنوان شاخص آموزش خوب و موفق در نظر گرفته شده است آموزان در بسیاری از نظریهتأیید رفتارهای مستقالنه دانش

 (. 2981، به نقل از البرزی، 1333؛ دسی و ریان، 2111، 1)ایمز

های است که در نظریه 9آموزان نسبت به درس علوم، خودکارآمدی معلّمدانش از جمله عوامل مهم تأثیرگذار دیگر بر نگرش

های خود های فرد به توانایی( مطرح گردیده است. خودکارآمدی به باورها یا قضاوت2119) 8اجتماعی از جمله باندورا-شناختی

 های مختلفدکارآمدی معلّم با پیشرفتها اشاره دارد. تحقیقات متعدد نشان داده اندکه  خودر انجام وظایف و مسئولیت

هایی فعالیت (. خودکارآمدی معلَم2118دهد )پاجارس،آموزان رابطه دارد و انگیزش و نگرش آنها را تحت تأثیر قرار میدانش

دی ( معلّمانی که خودکارآم2181، 1همانند انتخاب، تالش، مداومت و پیشرفت دانش آموزان را تشویق یاسرکوب می کند )اشتون

رابر های آنها است اجتناب کنند؛ در بکنند ورای قابلیتهایی که فکر میریزی فعالیتآنها پایین است، ممکن است از برنامه

آموزانی که مشکل دارند تحمل نشان ندهند، تالش کمی را برای یافتن مطالب درسی مناسب به خرج دهند، و به تدریس دانش

های آموزان منجر گردد، اقدام نکنند. معلّمانی که خودکارآمدی باالتری دارند فعالیتنشمجدد، به طوری که به فهم بهتر دا

کنند. آموزانی که مشکل دارند مدارا میکنند تا موفق شوند و با دانشآموزان کمک میکنند، به دانشانگیز طراحی میچالش

ن آموزان، آنها را تشویق کنند تا بهتر یاد بگیرند. ایخود با دانشهای ها و در تعاملریزی فعالیتاین معلّمان ممکن است با برنامه
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(. پیرکمالی، مومنی 1331، 2آموزان منجر گردد )پینتریچ و شانکهای دانشتواند به افزایش موفقیتاثرات انگیزشی در معلّمان می

معلم ونگرش مثبت دانش آموزان  ( د رپژوهش های خود به نقش خودکارآمدی1322)1(؛ بایراکتار2912مهموئی و پاکدامن)

 تأکید کردند.

باتوجه به نتایج تحقیقات پیشین و مبانی نظری ذکر شده به لحاظ نظری بررسی عوامل موثر نگرشی و مدرسه ای موثر بر 

پیشرفت تحصیلی درس علوم به بسط و گسترش دانش در خصوص علوم منجر خواهد شد. از جنبه عملی نیز، پیشینه تحقیقاتی در 

ها در زمینه عوامل نگرشی ومدرسه ای بویژه در یک مدل علی نسبت به درس علوم است. از اینرو ایران، حاکی از کمبود پژوهش

آموزان کمک کند تا یادگیری های موثرتری در درس علوم  داشته باشد، اهمیت هایی که بتواند به دانشلزوم انجام پژوهش

توجه به  گری نگرش به علوم در پیشرفت تحصیلی  باهش حاضر تالش گردید نقش واسطهیابد.  براین اساس، در پژوبیشتری می

-وهشرود نتایج چنین پژمتغیرهای جویادگیری وخودکارآمدی علمی معلم در قالب یک مدل مورد بررسی قرار گیرد. انتظار می

دین و ایی را نیز برای متولیان تعلیم و تربیت، والهای آتی در این زمینه شود بلکه، راهکارهای برای پژوهشهایی نه تنها پیشینه

تعلیم و تربیت فراهم آورد. بدین منظور مدلی بصورت سلسله مراتبی پیشنهاد و مورد بررسی قرارگرفت. در تبیین نظری مدل 

ر آن دها اعتقاد بهای مختلف اشاره نمود. در این رویکرها و توانمندیاجتماعی بر سازه -توان به رویکردهای شناختیحاضر می

های افراد برای انجام یا عدم انجام رفتار تأثیر ها و انگیزهها، باورها و نگرشاست که عوامل فردی و اجتماعی متعدد بر توانایی

گذارند همان گونه که باندورا رفتار انسان را در یک ساختار ارتباط متقابل سه گانه میان رفتار، متغیرهای محیطی و عوامل می

یان باندورا پذیرند. به بگذارند و همچنین از هم تأثیر میدی توضیح داده است. در این ساختار عوامل و متغیرها بر هم تأثیر میفر

نگر و متفکر است. در الگوی باندورا، عوامل محیطی نقش مهمی دهنده نیست، بلکه زایشی، خالق، پیشذهن انسان صرفا واکنش

ند. به کتواند بر موقعیتی مسلط شود و نتایج مثبتی تولید کند اشاره میهای انسان پیرامون این که میدارند و این رویکرد به باور

های خود در میزان برانگیختگی فراگیران مؤثر است، این احساس کفایت و های مثبت یادگیرندگان از توانایینظر او برداشت

ر نقش حل مسأله راهبردهای مناسبی را به کار گیرند. این نظریه با تأکید بشود که آنان با اشتیاق بکوشند و در شایستگی باعث می

فعال یادگیرنده در بافت اجتماعی و در نظر گرفتن نقش الگوها در اجتماع فراتر از رفتارگرایی تبیین شده و عالوه بر حوزه رفتاری، 

(. از این رو در پژوهش حاضر نگرش به 2119)باندورا،  گیردها با هم را نیز در بر میهای شناختی و اجتماعی و تعامل آنحوزه

علوم به عنوان یک متغیر فردی، جو یادگیری و خودکارآمدی علمی معلم به عنوان یک متغیر محیطی موجب افزایش یاکاهش 

(. دراین خصوص پاسخگویی به سواالت زیر هدف پژوهش حاضر 2پیشرفت تحصیلی دردرس علوم می گردند )نمودار

 فت:قرارگر

 ند؟کبینی می(  آیا جو یادگیری و خودکارآمدی علمی معلّم، پیشرفت تحصیلی علوم را به طور معنی داری پیش2

 کند؟بینی می( آیا جو یادگیری و خودکارآمدی علمی معلّم، نگرش به علوم را به طور معنی داری پیش1

( آیا نگرش به علوم، با کنترل متغیرهای جویادگیری و خودکارآمدی علمی معلّم، پیشرفت تحصیلی درس علوم را به 9

 کند؟ بینی میصورت معنی داری پیش

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pintrich & Shank   

6 Bayraktar 



 ... رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با ___________________________________________________________

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : مدل مفهومی پژوهش1نمودار

 

 وش پژوهش:ر  

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. و متغیرهای آن عبارتند از: پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته، متغیرهای 

 خودکارآمدی علمی معلّم و جویادگیری متغیر مستقل، نگرش به علوم به عنوان متغیر واسطه.

 

 جامعه آماری و شرکت کنندگان در پژوهش

در شهرستان  2910-2911ی ابتدایی مشغول به تحصیل در سالآموزان دورهجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش  

گیری آموز )دختر و پسر( با استفاده از روش نمونهدانش 933بهبهان و معلمان آنان بود. به منظور انتخاب اعضای گروه نمونه، 

دبستان پسرانه به صورت تصادفی،  13دبستان دخترانه و  13ارس ابتدایی شهرستان بهبهان ای، انتخاب شدند. بدین منظوراز مدخوشه

آموزان پایه ششم بصورت نفر از دانش 1انتخاب شدند و از بین مدارس منتخب نیز پایه ششم برگزیده شد. سپس از هر کالس 

 203دانش آموز دختر و  203دادند. بر این اساس های نگرش به علوم و جو یادگیری در کالس خود پاسخ نامهتصادفی به پرسش

معلم نیز به پرسشنامه خودکارآمدی علمی پاسخ  03دانش آموز پسر درگروه دانش آموزان به پرسشنامه ها پاسخ دادند و تعداد 

 دادند. 

 

 ابزارهای پژوهش

 ت هرکدام آمده است.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل چهارپرسشنامه بودند که درادامه توضیحا

 

( برای سنجش روابط بین معلّم و 2111این پرسشنامه توسط ویلیامز و دسی ) :1ی جوّ یادگیرینامهالف ( پرسش

 1گویه ای و فرم کوتاه  20آموز در کالس درس، برای مقاطع تحصیلی گوناگون تهیه شده است. پرسشنامه  دارای دو فرم دانش

ای امه جلوی هر گویه طیفی پنج درجهدر پرسشن«.  دهدهای من کامل و دقیق پاسخ میمعلم به پرسش» گویه ای است  ازجمله:

ها از هر گویه یک گزینه را انتخاب می کنند. کامالً موافقم ،موافقم، نظری ندارم، مخالفم تاکامالً مخالفم قرار دارد که آزمودنی

گذاری می هآن به صورت معکوس نمر 29دهد و گویه را به خود اختصاص می2و کامال مخالفم نمره  0گزینه کامال موافقم نمره 

( ترجمه و اعتباریابی شده، استفاده گردید. ویلیامز و دسی 2981ای که توسط البرزی )گویه 20شود. در این پژوهش از فرم اصلی 

های تحلیل عاملی، همسانی درونی و به منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده ( برای تعیین روایی از روش2111)

                                                           
1 the learning climate questionnaire 

پیشرفت 

 تحصیلی

نگرش 

 خودکارآمدی فردی  به علوم

 پیامد آموزشی علوم

 جو یادگیری 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

؛ ویلیامز، 1333این در مطالعات بسیاری نیز روایی و پایایی ابزار ذکر شده تأیید گردیده است )بلک و دسی،  کردند. افزون بر

 نقل از البرزی(. به ،2،2119ساز، راسو دسی

( مورد استفاده قرار گرفت . در پژوهش مذکوربه 2981نامه برای نخستین بار در ایران در پژوهش البرزی )این پرسش     

و ضریب 89/3بازآزمایی و آلفای کرونباخ استفاده گردید. ضریب بازآزمایی برابر  نامه از دو شیوهن پایایی پرسشمنظور تعیی

های همسانی درونی و تحلیل عاملی استفاده شد. در این راستا بود. همچنین برای تعیین روایی، از روش 19/3آلفای کرونباخ 

های اصلی مقدار بود. همچنین تحلیل عاملی پرسشنامه با استفاده از روش مؤلفه82/3تا 13/3همبستگی هر گویه با نمره کل بین 

KMO 012/1319دو در آزمون بارتلت را برابر و مقدار خی 11/3رابرابر (3332/3P< و بر اساس شیب خط اسکری تنها یک  )

درصد از واریانس کل پرسشنامه را  09ی که داشت اعامل در مقیاس به دست آمد که این عامل بر اساس مقدارارزش ویژه

ها با (. در پژوهش حاضر نیز برای احراز روایی پرسشنامه جو یادگیری از روش همبستگی گویه2981کرد )البرزی، بینی میپیش

( معنادار >3332/3Pقرار داشت که همگی در سطح ) 19/3تا  03/3ای از نمره کل استفاده شد که ضرایب بدست آمده در دامنه

 بدست آمد. 81/3ود و همچنین برای بررسی پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان این ضریب ب

نامه نگرش یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسش آموز به علوم:ی نگرش دانشب ( پرسشنامه

( در ایران اعتباریابی 2919توسط عظیمی، جعفری هرندی و موسی پور )( است که 1331) 1به علوم اکپینر، یلدیز، تاتار و ارگین

است. محققان مذکور برای تعیین بندی پنج گانه طیف لیکرتی گویه با درجه 12شده است. این مقیاس سنجش نگرش شامل 

را بدست آوردند و 81/3روایی از روش روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که عدد 

به دست آمد. در این پژوهش نیز برای بررسی روایی پرسشنامه نگرش به علوم از  99/3همچنین ضریب پایایی با روش بازآزمایی 

به دست آمد  19/3تا  18/3ای بین ها با نمره کل و بعد مربوطه استفاده شد که ضرایب بدست آمده در دامنهروش همبستگی گویه

( معنی دار بود و همچنین برای بررسی پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان >332/3pر سطح )که همگی د

  بدست آمد. 81/3این ضریب 

                                                           
1 Williams,Saizow , Ross&Deci 

2 Akpınar Yıldız, Tatar& Ergin,   
 



 ... رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با ___________________________________________________________

 

توسط  2B)-(STEBIباورهای کارآمدی آموزش علوم"این ابزار با نام  ج(ابزار خودکارآمدی آموزشی معلّم:

گویه و دارای طیفی  19گیری اثربخشی آموزش علوم در معلّمان ابتدایی تهیه گردید و شامل ( برای اندازه2113) 1ریگزو نوچز

و  (PSTEB)9بینی باورهای خودکارآمدی فردی معلم درخصوص تدریس علومباشد و از دو مقیاس شامل پیشلیکرتی می

بندی از تشکیل شده است. این مقیاس رتبه (STOE) 1لومدیگری باورهای مورد انتظارمعلم در خصوص پیامدهای آموزش ع

(  دربررسی پایایی 2113پنج گزینه کامال موافقم، موافقم،نظری ندارم، مخالفم و کامال مخالفم تشکیل شده است.  ریگزو نوچز )

نین  را گزارش نمودند. همچ91/3( ضریب آلفایSTOEو مقیاس )1/3 ( ضریب آلفایPSTEBمقیاس ها برای مقیاس )

(. همچنین روایی این ابزار در پژوهش 1323، 1؛ آزار1323، 0مطالعات دیگری نیز این پایایی را تأیید کردند ) آیدین و باز

سازندگان بصورت محتوایی و تحلیل عاملی تأیید گردید. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه خودکارآمدی علمی 

مره کل و بعد مربوطه استفاده شد و همچنین در مقیاس باور خودکارآمدی علوم با ابعاد باور ها با نمعلّم از روش همبستگی گویه

از بعد پیامد آموزشی  12از بعد باور خودکارآمدی فردی و گویه  22و  1های خودکارآمدی شخصی و پیامد آموزش علوم گویه

 19/3ین ای ببعد باور کارآمدی فردی تدریس در دامنهضرایب بدست آمده برای .  علوم، به علت بار عاملی نامناسب حذف شدند

 بود. که همگی در سطح ) 93/3تا  11/3به دست آمد و همچنین ضرایب کسب شده در بعد پیامد آموزشی علوم  01/3تا 

332/3p<   عد باور ب( معنی دار بودند. برای بررسی پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار این ضریب در

 به دست آمد.  88/3ودر بعد پیامد آموزشی علوم  89/3کارآمدی فردی 

 

 ی پیشرفت تحصیلید( پرسشنامه

موزشی های آباشد که توسط سرگروهاین ابزار یک آزمون جامع پایان سال تحصیلی علوم ششم در شهرستان بهبهان می 

ون سنجد. برای تهیه این آزمآموزان را در درس علوم به صورت کمی میطراحی گردیده است و میزان پیشرفت تحصیلی دانش

استفاده شده است و همچنین روایی محتوایی این آزمون از طریق  پنج  11-10از متن کتاب علوم ابتدایی پایه ششم سال تحصیلی 

 تأیید گردید.   نفر از معلّمان باتجربه  پایه ششم

های پژوهش و بررسی چگونگی ارتباط بین متغیرهای موجود در مدل مورد گویی به پرسشقابل ذکر است به منظور پاسخ

روش تحلیل مسیر با آمار رگرسیون به شیوه همزمان  در سه مرحله بشرح ذیل استفاده بینی متغیر ها از نظر و میزان قدرت پیش

 (. 1332شد)کنی،

بررسی رابطه ی متغیرهای برون زاد)خودکارآمدی و تعامل معلم و شاگرد( و متغیرهای درون زاد  -1

 نهایی)پیشرفت تحصیلی(

 شاگرد (با متغیر واسطه)نگرش به علوم(بررسی رابطه ی متغیرهای برون زاد)خودکارآمدی و تعامل معلم و  -2

بررسی رابطه ی متغیر واسطه)نگرش به علوم( با متغیر درون زاد)پیشرفت تحصیلی( با کنترل مـتغـیرهای  -3

 برون زاد زاد)خودکارآمدی و تعامل معلم و شاگرد(

 بررسی مقدار کاهش ضرایب رگرسیون متغیرهای برونزاد از مرحله یک به مرحله سه  -4

 

 

                                                           
1 Science Teaching Efficacy Belief Instrument 

2 Riggs, & Knochs 

3 the Science Teaching Outcome Expectancy 

4 the Personal Science Teaching Efficacy Belief Expectancy 

5 Aydin & Boz 

6 Azar 
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 ای پژوهشیافته ه

ابتدا بمنظور بررسی سواالت پژوهش رابطه همبستگی بین متغیرهای پژوهش بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه 

 (.2گردید)جدول 

 ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای مدل  .2جدول 

(1) متغیر  (2)  (3)  (4)  (5)  

     2 پیشرفت تحصیلی

    2 *3/21 جو یادگیری

علومنگرش به   3/11** 3/99** 2   

خودکارآمدی فردی تدریس  خودکارآمدی

 معلّم

33/3  3/21* 3/21* 2  

31/3 پیامد آموزش علوم  31/3  39/3  3/03** 2 

30/3*p < 

32/3**P < 

 ≥30/3pهای جدول بین پیشرفت تحصیلی و جو یادگیری همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید )بر اساس یافته

،21/3r= .)( 32/3همچنین بین پیشرفت تحصیلی و نگرش نیز همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردیدp≤  ،11/3r= از .)

( و بین =p≤  ،99/3r 32/3آموز نیز همبستگی مثبت و معناداری مشاهده گردید )سوی دیگر بین جو یادگیری و نگرش دانش

( و بین خودکارآمدی فردی  =p≤  ،21/3 r 32/3معنی داری )  خودکارآمدی فردی معلّم و جو یادگیری نیز همبستگی مثبت و

(. امّا بین پیامد آموزشی علوم و هیچ کدام =32/3p≤ ،21/3 rمعلّم و نگرش نیز همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید )

 از متغیرها رابطه مثبت و معنی داری مشاهده نگردید.
 

علوم بر اساس متغیرهای جویادگیری) تعامل معلّم و شاگرد( و سوال اول پژوهش:  رگرسیون پیشرفت تحصیلی 

 خودکارآمدی. 

یشرفت بین و پبه منظور بررسی رابطه جویادگیری) تعامل معلّم و شاگرد( و خودکارآمدی معلّم به عنوان متغیرهای پیش

 (.1تحصیلی به عنوان متغیر مالک به روش همزمان  در مدل وارد شدند )جدول
 

 رگرسیون جو یادگیری) تعامل معلّم و شاگرد( و خودکارآمدی بر روی پیشرفت تحصیلی  .1جدول

 متغیر
 پیشرفت تحصیلی

R 
1R 

𝛽 Sig 

 جو یادگیری) تعامل معلّم و شاگرد(

 

21/3 

 

32/3 

21/3 39/3 

خودکارآمدی 

 معلّم

 

 

 

 

خودکارآمدی فردی 

 تدریس معلّم
39/3- 19/3 

 
 

 پیامد آموزشی علوم
39/3 08/3 

 

باشد. می 1R=32/3و ضریب تعیین برابر با  =R 21/3دهد، ضریب همبستگی چندگانه برابر با نشان می1چنانچه نتایج جدول 

یعنی یک درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی، از طریق متغیر جو یادگیری، قابل تبیین است. ضرایب رگرسیون حاضر بیانگر آن 

ی پیشرفت تحصیلی علوم در کنندهبینی( به صورت مثبت و معنی داری پیش 30/3p≤   ،21/3  =βاست که جویادگیری )

 باشد.ی معنادار پیشرفت تحصیلی نمیکنندهبینیباشد امّا خودکارآمدی معلّم پیشآموزان میدانش



 ... رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با ___________________________________________________________

 

 

 سوال دوم پژوهش: رگرسیون جویادگیری) تعامل معلّم و شاگرد( و خودکارآمدی بر نگرش به علوم

گرش به بین و نبه منظور بررسی رابطه جویادگیری) تعامل معلّم و شاگرد( و خودکارآمدی معلّم به عنوان متغیرهای پیش

 (.9علوم به عنوان متغیر مالک به روش همزمان  در مدل وارد شدند )جدول
 

 بینی جویادگیری و خودکارآمدی معلّم بر نگرش به علومپیش .9جدول

 نگرش به علوم متغیر

R R1 𝛽 Sig 

  جو یادگیری) تعامل معلّم و شاگرد(

 

99/3  
 

 

 

21/3  

91/3  32/3  

 

خودکارآمدی 

 معلّم

 

 

خودکارآمدی فردی تدریس 

 معلّم

38/3  28/3  

-32/3 پیامد آموزشی علوم  81/3  

 

باشد. می 1R= 21/3و ضریب تعیین برابر با  =R 99/3دهد، ضریب همبستگی چندگانه برابر با نشان می9چنانچه نتایج جدول 

درصد از واریانس نگرش به علوم، از طریق متغیر جو یادگیری) تعامل معلّم و شاگرد( قابل تبیین است. ضرایب رگرسیون  21یعنی 

 ه علومی معنی دار نگرش بکنندهبینی( به صورت مثبت، پیشp≤  ،91/3 =β 32/3حاصل بیانگر آن است که جو یادگیری)  

 باشد.می

 

رگرسیون نگرش به علوم بر پیشرفت تحصیلی علوم با کنترل متغیرهای جو یادگیری و خودکارآمدی  سوال سوم پژوهش:

  معلّم

به منظور بررسی سوال سوم متغیرهای جویادگیری) تعامل معلّم و شاگرد( و خودکارآمدی معلّم و نگرش به علوم بعنوان 

 (.1ت تحصیلی به عنوان متغیر مالک به روش همزمان  در مدل وارد شدند )جدولبین و پیشرفمتغیرهای پیش
 

 رگرسیون نگرش به علوم بر پیشرفت تحصیلی علوم با کنترل متغیرهای جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم .1جدول 

 متغیر
 پیشرفت تحصیلی علوم

R R1 
𝛽 sig 

 جو یادگیری) تعامل معلّم و شاگرد(

10/3  

 
31/3  

31/3  02/3  

 

خودکارآمدی 

 معلّم

 

خودکارآمدی فردی 

 تدریس معلّم
30/3-  19/3  

31/3 پیامد آموزشی علوم  09/3  

11/3 نگرش به علوم  332/3  

 

 1R= 31/3و ضریب تعیین برابر با  =R 10/3جدول رگرسیون حاکی از آن است که ضریب همبستگی چندگانه برابر با 

باشد. یعنی شش درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی علوم از طریق متغیر نگرش به علوم قابل تبیین است. ضرایب رگرسیون می
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ی معنی دار کنندهبینی( به صورت مثبت و معنی داری پیشp≤ ،11/3 =β 332/3حاصل بیانگر آن است که نگرش به علوم )

خودکارآمدی معلّم با دو بعد خودکارآمدی فردی تدریس و پیامد آموزشی علوم باشد امّا جو یادگیری و پیشرفت تحصیلی می

ای را بین باشند. بنابراین نگرش به علوم توانسته است نقش متغیر واسطهی معنی دار پیشرفت تحصیلی نمیکنندهبینیپیش

 جویادگیری و پیشرفت تحصیلی داشته باشد.

ی ای را در رابطهکه نگرش به علوم نقش واسطهبه منظور بررسی آن( 1332ی)درراستای مراحل تحلیل مسیر پیشنهادی کن

ودکارآمدی کند، ضرایب رگرسیون خبین خودکارآمدی معلّم و جو یادگیری )تعامل معلّم وشاگرد( با پیشرفت تحصیلی ایفا می

ها نشان دادکه تنها متغیر مقایسه داده معلّم و جو یادگیری )تعامل معلّم وشاگرد( در مسیرهای اول و سوم مقایسه شد. نتایج

کنندگی خود بینیکننده بوده است. در رگرسیون سوم )مسیر سوم( نقش پیشبینیجویادگیری در رگرسیون اول )مسیر اول( پیش

 (.0گردد)جدولکننده قوی برای پیشرفت تحصیلی محسوب میبینیرا از دست داده است لیکن نگرش به علوم پیش

 

 گری متغیر نگرش به علوم بر پیشرفت تحصیلی، در رابطه خودکارآمدی معلم و جو یادگیری )تعامل معلم وشاگرد(نتایج واسطه .0جدول 

 

گری متغیر نگرش به علوم در ارتباط با جو یادگیری تأیید گردید بنابراین مدل پژوهش ما از نوع از آنجایی که نقش واسطه

 (. 1باشد )نمودارهای مستقیم میمدل

 

91/3 11/3 

 
 

 
 

 : مدل نهایی پژوهش1نمودار

 

 بحث و نتیجه گیری

همانگونه که قبال نیز خاطر نشان گردید هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با پیشرفت 

ی متغیرهای ها  دربررسی همبستگنتایج حاصل از تحلیل داده علوم است.گری نگرش به تحصیلی درس علوم و بررسی نقش واسطه

پژوهش نشان داد بین متغیرهای جو یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار وجوددارد که نتیجه بدست آمده همسو 

باشد. می (2989) مالیریگودرزی ،بهاری ،سلمانیعطوفی(، 2990(، انصاری )2911(، سلیمی )1331های تیسام )با نتایج پژوهش

 

 مسیر

 

گریاثر با واسطه اثر مستقیم  اثر کل 

β Sig β Sig β Sig 

 جو یادگیری  نگرش  پیشرفت تحصیلی

 
11/3  3332/3  31/3  NS 18/3  3332/3  

نگرش  پیشرفت   خودکارآمدی فردی 

 تحصیلی

 

30/3-  NS 38/3  NS 39/3  NS 

پیامد آموزشی علوم  نگرش  پیشرفت 

 تحصیلی

 

31/3  NS 32/3-  NS 39/3  NS 

پیشرفت  جویادگیری

تحصیلی درس 

 علوم

نگرش به 

 علوم

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=101115
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 ... رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با ___________________________________________________________

 

  هایمحیط رد است. مدرسه اساسی ابعاد از یکی آموزاندانش و معلم بین ارتباط و تعامل که گفت توانمی یافته این تبیین در

 و کالسی هایفعالیت در و گفت خواهند معلم به را خود نیازهای کرده، امنیت احساس آموزاندانش صمیمانه، و گرم

نتایج  شود.یم آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و بهبود باعث خود نوبه به نیز عوامل این و خواهندکرد مشارکت هاگیریتصمیم

حاصل از داده های پژوهش همچنین نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و نگرش نیز، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و 

بینی کننده مثبت و معنی دار پیشرفت تحصیلی بوده است. یافته های این پژوهش، نتایج بررسی های قبلی آموز پیشنگرش دانش

(.   نکته قابل 2919؛ عبدی ،2913؛ عبدی و نوروزی، 2919می، جعفری هرندی و موسوی پور، دهد )عظیرا مورد تأیید قرار می

ین گیرد و یا دست کم در روابط بباشد که بخش بزرگی از آن در مدرسه صورت میتأمل آن است که نگرش نتیجه آموزش می

معلّمین خود را  جذب می کنند. معلمینی که دیدگاه های آموزان معموالَ نگرشآید. دانشآموزان با معلّمین خود پدید میدانش

های مطلوب و خوشایند نسبت به دروس مخصوصاَ درس علوم دارند، با ایجاد جو یادگیری مناسب مناسبی در زمینه ایجاد نگرش

آموزان خود شدانتوانند زمینه پیشرفت تحصیلی بیشتری را برای کنند و میو امن در ایجاد عالقه به علوم تالش دو چندانی می

آموز رابطه مثبت و معنی داری دارد و این از دیگر نتایج پژوهش حاضر  آن بود که جو یادگیری با نگرش دانش فراهم نمایند.

دهد که جو یادگیری خوب وخوشایند که نتایج تحقیقات نشان می .(، است2119)2های  وبلز ولوییافته همسو با نتایج پژوهش

ای دوستانه با معلمان خود آموزان درآن رابطهی  رفتارهای مستقالنه دانش آموزان توسط معلم باشد و دانشهاهمراه با حمایت

یادگیری را دارند و بازخورد مناسبی از طرف معلمان خود -دارند و اجازه اظهار نظر و حق انتخاب و مشارکت در فرایند یاددهی

بت تری نیز کنند. بنابراین آنها دید و نگرش مثبا لذت یادگیری را تجربه می کنند، دلبستگی و عالقه بیشتری همراهدریافت می

بت و انگیزه یابد و همین باعث ایجاد رغنسبت به محیط کالسی پیدا کرده و این نگرش مثبت نسبت به مدرسه نیز گسترش می

 گردد. درونی نسبت به دروس و پیشرفت تحصیلی در آنها می

نشان دادبین خودکارآمدی فردی معلّم و جو یادگیری نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد  همانگونه که تحلیل داده

باشد. بدین معنی که ( همسو می2181اشتون )( و 2910) موسوی ندوشن،  میرصالح، ، ضاپوررهای و این یافته با نتایج پژوهش

کنند، آموزان بهتر عمل میمعلمانی که از خودکارآمدی تدریس باالتری برخوردارند در روابط و تعامالت خود با دانش

این معلّمان ممکن است با  کنند. دهند و در کل جو یادگیری بهتری در کالس ایجاد میتری به آنها میبازخوردهای مناسب

 آموزان برای اینکه روی تکالیف، مداومتآموزان )مثالً با کمک کردن به دانشها و در تعامالت خود با دانشریزی فعالیتبرنامه

به خرج دهند  وانتظاراتی را که در تحصیل از آنها است رابرآورده سازند(، آنها را تشویق کنند تا بهتر یاد بگیرند. این اثرات 

( دریافت معلّمانی که خودکارآمدی 2181آموزان منجر گردد. اشتون )های دانشتواند به افزایش موفقیتیانگیزشی در معلّمان م

نهند و نیازهای آنها را در نظر آموزان را ارج میکنند، نظرات دانشباالتری دارند، احتماالً محیط مثبتی را در کالس فراهم می

 گیرند. می

 آموز در درس علوم، همبستگی مثبت و معناداریازدیگر نتایج این پژوهش آن بودکه بین خودکارآمدی معلم و نگرش دانش

(، 2919(، کارشکی و همکاران )2912های پیرکمالی، مومنی مهموئی و پاکدامن )وجود دارد و این یافته با نتایج پژوهش

( معتقد است عوامل شخصی ) از جمله، باورها، 1332افته پژوهشی باندورا )( همسویی دارد. در تبیین این ی1322بایراکتار)

ها، دانش، راهبردها و ...( ، رویدادهای محیطی) فیزیکی و اجتماعی ( و رفتارهای )عملی و کالمی ( فرد با انتظارات، نگرش

تار انسان به ی رفگر به عنوان تعیین کنندهتوان جدا از اجزای دییکدیگر تأثیر متقابل دارند و هیچ یک از این سه جزء را نمی

اال این های بآموز و خودکارآمدی معلم رابطه مثبتی با هم دارند که پژوهش حاضر و پژوهشحساب آورد. بنابراین نگرش دانش

 کنند.یافته را تأیید می

تحصیلی است  و معنی دار پیشرفتبینی کننده مثبت از جمله نتایج قابل توجه در پژوهش حاضر آن بود که جو یادگیری پیش

( مرادی، انصاری، کشکولی، ناصری 1339) 9( فالی، الدوی و آلرد1332) 1های مردوک، هال و وبربا نتایج پژوهشو این یافته 

                                                           
1Wubbels & Levy  

2 Murdock, Hale& Weber 
3 Flay, Ordway & Weber  
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بین جو یادگیری )تعامل معلّم و شاگرد( و نگرش به  ( همسویی دارد. از سوی دیگر نتایج نشان داد2913(، البرزی و خیر)2911)

( معتقد 2911(، همسویی دارد. البرزی )1322)2های سالیوانلوم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این یافته با نتایج پژوهشع

توان به موضوع نگرش و رفتار اشاره نمود. میدراین خصوص    .دارد مختلف رفتارهای بروز در سزایی به نقش نگرش،است، 

در ارتباط با نگرش ذکر شده، افراد زمانی که نگرش و باور الزم را برای انجام فعالیتی دارند  هایی کهمطابق با بسیاری از نظریه

طبیعتاَ میل به بروز و انجام آن رفتار را بیشتر دارا هستند. در نگرش به علوم موضوع داشتن یک احساس یا عقیده خوب و خوشایند 

ها را دارد، می باشد و اینها از عواملی ستقالنه آزمایشات یا دیگر فعالیتآموز جرأت انجام دادن مدرباره این درس و اینکه دانش

اساس وجود  گردد. بر ایناست که منجر به بروز عالقمندی نسبت به این درس و به تبع آن پیشرفت تحصیلی در درس علوم می

ها فته شد نگرشویی دیگر چنانچه قبالَ گرابطه مثبت و معنی دار بین نگرش به علوم و پیشرفت تحصیلی قابل انتظار  است. از س

آنچه  ها و به طور کلیها، تبلور باورها و انتظارات والدین، همساالن، معلمین، رسانهزاییده و برخاسته از اجتماع هستند. نگرش

تار وقتی یک رویداد فتوان گفت که بر اساس نظریه فرایندی نگرش به رسازد، است.  در تبیین این یافته میجامعه به فرد منتقل می

دهد و های او را از درس علوم تحت تأثیر قرار میانگیزد، ادراکآموزی را بر میدر کالس درس علوم نگرش  مثبت دانش

ی شود. نگرش به علوم و اطالعات ذخیره شده دربارهی آنچه در چنین موقعیتی مناسب است نیز فعال میهمزمان دانش او درباره

قعیت مناسب و مورد انتظار است، تعریف  دانش آموز  از این رویداد ایجاد شده موجب می شود و این تعریف یا آنچه در این مو

رد های برانگیخته شده در جهت مطلوب و مودهد. حال اگر این نگرشادراک به نوبه خود، رفتار تحصیلی را تحت تأثیر قرار می

 تحصیلی آنان در درس علوم مؤثر خواهد بود. آموزان باشد خواه ناخواه در پیشرفتپذیرش دانش

همانگونه که نتایج پژوهش نشان داد خودکارآمدی معلمان نقش پیش بینی کننده معنی دار درخصوص متغیر نگرش و متغیر 

پیشرفت تحصیلی نداشت و این درحالی است که بر اساس جدول همبستگی رابطه معناداری بین خودکارآمدی معلمان با نگرش 

 معلم آمدیخودکار که دالیلی از یکی گفت بتوان شایدشرفت تحصیلی دردرس علوم دیده شد.  در خصوص این یافته و پی

 تالش در گردید، جراا آنها روی بر حاضر تحقیق که ششم پایه آموزاندانش  که است آن نبود تحصیلی پیشرفت کنندهبینیپیش

 دلیل یک ت.اس شده آنان تحصیلی پیشرفت به منجر زیاد تالش همین شاید و بوده هوشان تیز و نمونه مدارس به شدن وارد برای

 و باشد مین درکالس او نقش برای اساسی فاکتور معلّم خودکارآمدی ما کشور آموزشی فضای در رسد می بنظر اینکه هم دیگر

 کارخود رایب ارزشی چه کندو می راتجربه چیزی چه معلم اینکه و باشد می آموزاندانش تحصیلی پیشرفت تنها است مهم آنچه

 و ندارد نندهک بینی پیش نقش جویادگیری مقابل در معلم خودکارآمدی دیگر سوی از گیرد. قرارنمی توجه مورد شود می قائل

 قابلم در مهمی نقش شوداما می دیده تحصیلی وپیشرفت نگرش و خودکارآمدی بین رابطه گرچه که معناست بدین این

 ندارد. جویادگیری

درنهایت ازجمله محدودیت های پژوهش حاضر تحقیق حاضر آن بود که تحقیق از نوع همبستگی بوده است و از این رو 

ها بود استنباط علت و معلولی، از نتایج باید با احتیاط صورت گیرد. همچنین خود گزارشی بودن پرسشنامه نیز ازدیگر محدودیت

اند اطالعات مهمی برای معلّمان و مسؤالن تعلیم و تربیت جامعه داشته باشد پیشنهاد توهای این پژوهش مییافتهو ازآنجایی که 

های ضمن خدمت برای معلمان به این امر مهم نیز توجه های آموزشی و یا دورهگردد که آموزش و پرورش با گذاشتن کارگاهمی

یری بررسی علوم بر پیشرفت تحصیلی در ارتباط با یادگ گری نگرش بهنمایند وبا توجه به اینکه با انجام این پژوهش، نقش واسطه

شود در نظام تعلیم و تربیت برجایگاه نگرش به علوم بیش از پیش تأکید شود. عالوه بر آن پیشنهاد می گردد شده است پیشنهاد می

ندهای شایپژوهش های کیفی و ترکیبی در خصوص نگرش در موضوعات درسی انجام گیرد و همچنین پژوهش هایی که پی

 فردی وا جتماعی موثر بر نگرش رانیز تعیین می کنند انجام شود.
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