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سنجی و سنجش پایایی نسخه فارسی پرسشنامه انتظارات از درس فیزیک روایی
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A Validity and Reliability Assessment of the Persian Version of 

Maryland Physics Expectations Survey: Using a Polytomous Item 

Response Theory Model 
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Abstract 
This study was conducted to assess the validity 
and reliability of the Maryland Physics 
Expectations Survery, which is one of the most 
widely used instruments for measuring attitudes 
and expectations in the physics course. This is an 
applied research and its statistical population 
consists of Iranian students who had taken physics 
lessons in high school. The sample included 423 
high school students (197 males and 226 females) 
from both the Experimental Sciences and 
Mathematics-Physics fields of study during 2019-
20. A confirmatory factor analysis was conducted 
to examine the factor structure, while the IRT 
theory’s graded-response model was used to 
analyze the items of this questionnaire. The 
LISREL and IRTPro software were used to 
analyze the data. The content validity of the scale 
was 0.93 and the reliability coefficient of each 
factor of the questionnaire was between 0.74 and 
0.89. The factor analysis confirmed the structures 
predicted in the original questionnaire. In addition, 
while having a suitable fit with the polytomous 
model of the graded response, the questionnaire 
items had the desired discriminant parameters and 
thresholds. The researcher recommends the use of 
the Persian version of this questionnaire to explore 
expectations and attitudes about physics.  
Keywords: Physics Education, Physics Attitudes, 
the MPEX Questionnaire, Graded Response 
Model, Validity Study, Reliability Study 

 دهیچک
ه پرسشناممنظور روایی سنجی و سنجش پایایی این پژوهش به

که یکی از   (MPEX) انتظارات درس فیزیک مریلند
پرکاربردترین پرسشنامه سنجش نگرش و انتظارات درس فیزیک 
است، انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی است و جامعه 

آموزان ایرانی هستند که درس فیزیک را در آماری آن دانش
 197)آموز دانش 423این پژوهش  ذرانند. نمونهگدبیرستان می

های تحصیلی مقطع متوسطه دوم در رشتهپسر(  226دختر و 
. از تحلیل بودند 1398-1399سال تحصیلی  تجربی و ریاضی

منظور بررسی ساختار عاملی و از مدل پاسخ مدرج ییدی بهأعاملی ت
مه ااین پرسشن هایپاسخ برای تحلیل گویه -در نظریه سؤال

منظور تحلیل به IRTProو  LISRELافزارهای . نرماستفاده شد
و ضریب پایایی  93/0روایی محتوایی مقیاس ها استفاده شد. داده

بودند.  89/0تا  74/0هرکدام از عوامل پرسشنامه مقادیری بین 
بینی شده در پرسشنامه اصلی را های پیشتحلیل عاملی، سازه

های پرسشنامه ضمن داشتن برازش یید قرار داد و گویهأموردت
ها با مدل چندارزشی پاسخ مدرج دارای مناسب بیشتر گویه

پارامترهای تشخیص و پارامتر آستانه مطلوبی بودند. پژوهشگر 
این پرسشنامه را برای بررسی انتظارات و  کاربرد نسخه فارسی

 کند. ها درباره درس فیزیک توصیه مینگرش
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 مقدمه
 میقش مهنفتد، او دانشجویان در گذراندن درس فیزیک انتظار دارند که برایشان اتفاق بی آموزاندانش چهآنهر 

که  چهآنشنوند و میکه  چهآنن انتظارات بر روی ای در درس فیزیک خواهد داشت. هاآندر میزان یادگیری 
 هبو دانشجویان با خود  آموزاندانشگذار است. انتظاراتی که تأثیرریزند میدور  هاآن بهاز اطالعات ارائه شده 
از مفاهیم  هاآنو میزان درک  هاآنگیری دانش در ذهن آورند بر روی نحوه شکلمیکالس درس فیزیک 

میالدی در حوزه آموزش  70از دهه  پس ی کههایطبق پژوهش (.1998، ردیش، ساول و اشتاینبرگاست ) مؤثر
که در درس فیزیک یاد داده شده و یاد گرفته  چهآناز درک ما از  ایفیزیک انجام شده است، تغییرات عمده

در مورد گیج شدن و  1980 ،درموتمک و 1979 ،وینوت هایعنوان مثال در پژوهشبهه است، شود رخ دادمی
ن مطالعات بر روی ای میان آمده است. بهگسستگی ذهنی دانشجویان در درس فیزیک مکانیک صحبت 

درس فیزیک مقدماتی مانند نورشناسی، گرما،  هایو دانشجویان در بیشتر حوزه آموزاندانشانتظارات و نگرش 
ن مطالعات ای بررسی (.1991درموت، مکترمودینامیک، الکتریسیته و مغناطیس هم گسترش پیدا کرده است )

س از در آموزاندانشدانشجویان و  هایمطالعه انتظارات، عقاید و نگرش هاآننشان داده که هدف اصلی 
 فیزیک مقدماتی بوده است.

و دانشجویان همانند  آموزاندانشخود نشان دادند که  هایدر بررسی (1998) یش، ساول و اشتاینبرگرد
ی از دنیای بیرون از کالس بر چگونگها آن بهکید داشتند که تجرأن موضوع تای نیستند و بر 1یک تخته سفید

است و دانش کسب شده از نحوه کارکرد دنیای  مؤثر هاآنگیری دانش و مفاهیم فیزیکی در ذهن شکل
ها نشان ن بررسیای درس فیزیک دارند. همچنین بهی است که نسبت هایاطرافشان حاصل انتظارات و نگرش

م پیشمفاهی ،ده و در موارد بسیاریکه انتظار داشتند منطبق نبو چهآنن دانش بر ای داد که در بیشتر مواقع
به ،خود داشته باشند تادانها و اسگیری مشابهی با معلمداد تا نتیجهمیاجازه  هاآن بهسختی  به هاآندانسته 

 ،درس فیزیک است تادانانتظار معلمان و اسچه که موردآندر درس فیزیک با  هاآن طوری که انتظار و نگرش
 ،ها و انتظاراتن نگرشای تشخیص ن باور بودند که باای بر ،(1998) ردیش، ساول و اشتاینبرگمغایرت داشت. 

در  هاآن ناپخته درک بهتری از درس فیزیک برسند و دیدگاه بهی ترتیب داد که شاگردان هایتوان فعالیتمی
  سطوح باالتری ارتقا دهند. بهمورد درس فیزیک را 

 آموزاندانشگذرانند )میو دانشجویان که درس فیزیک را  آموزاندانشها و استادان درس فیزیک و معلم
بسیاری  ،عنوان مثالبهدارند(، نگرش و انتظارات متفاوتی با هم دارند.  ایگرایانهو دانشجویان اغلب دیدگاه عوام

دانند در صورتی که شاگرد میها یادگیری مفاهیم و کاربردهای فیزیک را برای اولین بار جالب و جذاب از معلم
 -ینامناسبی بر روی فرآیند یادده تأثیرن اختالف بین عقاید و انتظارات ای ندارند، هاآن بهنزدیک  ایعقیده هاآن

منفی در مورد درس فیزیک خواهد شد. بسیاری  هایجاد نگرشای یادگیری در درس فیزیک گذاشته و موجب

                                                      
1. blank slate  
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گردد. ها برمیآن 1شناسیمعرفت هایدیدگاه بهو دانشجویان  آموزاندانش ها و عقاید و انتظاراتاز نگرش
گیری دانش در ذهن انسان مورد دانش و عقاید و نحوه شکل از علم فلسفه است که در ایشاخه شناسیمعرفت
  .(2011شارما،  ؛ لیندستروم و2009 ،ساهینکند )میبحث 

در ذهن  میگیری مفاهیم علبیشتر بر روی طبیعت علم و نحوه شکل ،شناسیمعرفتدر بافت آموزش علوم 
گیریم که چیزی میما چگونه یاد »: هایی همچونسؤال بهدنبال پاسخ دادن بهکند و بیشتر میانسان مباحثه 

را یاد بگیریم، دانش تازه را چگونه در ذهن خود بسازیم، دانش تازه را چگونه تفسیر کنیم؟ معانی و مفاهیم در 
و همچنین نگرشو دانشجویان  آموزاندانش شناسیمعرفتاست. دیدگاه  «شوند؟میذهن ما چگونه تشکیل 

کنند داشته و بر روی نحوه نظممیسزایی بر رویکردی که برای یادگیری انتخاب هب تأثیر هاآنها و انتظارات 
 ؛ شارما،1990 شومر،گذار است )تأثیرکنند میروی آن صرف  ساختار دانش و زمانی که بر به هاآنبخشی 

در  شناسیمعرفت هایدیدگاهن باورند که ای پژوهشگران حوزه آموزش فیزیک بر (.2013شارما،  آهلووالیا و
ارتباط بی ،که از فیزیک خواهند آموخت چهآنزند و میم قو دانشجویان را ر آموزاندانشنده درسی ی، آفیزیک

گذشته پژوهشگران آموزش فیزیک  هایدر دهه (.2002 ،اتکینا می و ؛2000، هامرها نخواهد بود )ن دیدگاهای با
اند و بر روی احتمال وجود رابطه بین و نگرش تحقیق کرده شناسیمعرفت هایدیدگاهبر روی فهم بسیاری از 

در  (.2011؛ البی، 2003تاکر، اند )پژوهش کرده هاآن شناسیمعرفت هایدیدگاهرفتار یادگیری شاگردان و 
ن عقاید چه ای شوند ومیکه شاگردان چگونه و با چه عقایدی سر کالس حاضر نای ازها ن پژوهشای بیشتر
 ،رونایمیان آمده است. از بهکارشناسانه دارد بحث  هایدیدگاه بهگرایانه از دیدگاه عوام هاآنگذار  ی برتأثیر

بر برنامه درسی معلمان  مینقش مهتواند می ،ها و دانستن دانش پیشین شاگردانن دیدگاهای آگاهی داشتن از
 سار، نایت، بیرول و اسمیتسیم ؛(2010ردیش )باشد.  مؤثر هاآنیادگیری  -یاددهی هایداشته و بر فعالیت

اگردان ش چهآنبین موضوعات درسی تازه و  مؤثرجاد ارتباط ایکه  ندن باورای ن نکته برای ییدأضمن ت ،(2011)
درسی در جهت  هایبهبود برنامه بهتواند میها، عقاید و دانش( انتظارات، نگرش) آورندمیسر کالس  بهبا خود 

 شود.  هاآنها و یا توسعه و تغییر تواند موجب اصالح نگرشمیکه نای آموزش بهتر بیانجامد، ضمن
ارزیابی عقاید، نگرش ها و انتظارات چندان ساده و سر راست نیست، اما  (2007مایر )کورتگفته  بهچند هر

های پرسشنامه ،ن میانای اند. درپیدا کرده هاآنهایی را برای بررسی پژوهشگران حوزه آموزش فیزیک راه
 و دانشجویان از درس فیزیک طراحی آموزاندانش هایدیدگاهها، عقاید و منظور تشخیص نگرشبهمتعددی 

که در  2MPEX پرسشنامه بهتوان مین جمله ای شود. ازدر سطح جهان استفاده می هاآنشده و هم اکنون از 
در دانشگاه مریلند طراحی و ساخته شده اشاره کرد. پرسشنامه  ردیش، ساول و اشتاینبرگتوسط  1998سال 

ساخته شد که بر روی  3VASS نامبا  در دانشگاه آریزونا توسط هالون و هستنس 1996سال دیگری در 
البی در سال شناسی متمرکز شده بود. و زیست میباره علوم مانند فیزیک شیدر شناسیمعرفت هایدیدگاه

                                                      
1. epistemological view 

2. Maryland Physics Expectations Survey 

3. Views About Science Survey 
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طراحی کرده  (1EBAPS) درباره علوم فیزیکی سنجش عقاید معرفت شناسی پرسشنامه دیگری با نام 2001
که بیشتر تکیه آن بر روی علوم فیزیکی بوده نای دلیلبهتوجه بوده است که البته نسبت کمتر مورد بهاست که 

اند که تری طراحی کردهپرسشنامه تازه ،در دانشگاه کلرادو آدامز و همکاران 2006 تا فیزیک مقدماتی. در سال
لیندستروم و شارما در شهرت یافته است.  (2CLASS) پرسشنامه نگرش نسبت به یادگیری علوم کلرادو به

، 1اند. جدول در درس فیزیک طراحی کرده 3کارآمدی -پرسشنامه دیگری برای بررسی میزان خود 2011سال 
 دهد.مینشان ها را ن پرسشنامهای برخی مشخصات

در علوم  شناسیمعرفت هایدیدگاهی که تاکنون با موضوع هایبرخی از پرسشنامه -1جدول 

 اندطراحی شده
 گیردمیی که اندازه هایعامل سازندگان و سال ساخت نام پرسشنامه

شناسی علم، اعتبار علم، قابلیت ساختار علم، روش 1996 ،هالون و هستنس علوم بهنسبت  هایدیدگاهپرسشنامه 

ا ارتباط علم ب و یادگیری علم، تفکر انتقادی در علم

 زندگی 

 ،ردیش، ساول و اشتاینبرگ دمریلنپرسشنامه انتظارات از درس فیزیک 

1998 

استقالل علم فیزیک، انسجام علم فیزیک، مفاهیم 

فیزیک، ارتباط با واقعیت، ارتباط با ریاضیات، تالش 

 جاد معانی و مفاهیمای برای

باره علوم در شناسیمعرفتسنجش عقاید 

 فیزیکی

ساختار دانش فیزیک، طبیعت دانش و یادگیری،  2001 ،البی

 کاربست دانش در زندگی واقعی، ارتباط دانش با واقعیت

 منابع توانایی یادگیری و

ارتباط با دنیای واقعی، عالیق شخصی، تالش برای  2006 ،همکاران آدامس و رادو علوم کلیادگیری پرسشنامه نگرش درباره 

، ارتباط مفهومی، فهم مفاهیم کاربردی، اساخت معن

و  لهئمساعتقادی حل له، روشئمسحل میروش عمو

 4لهئمسمهارتی حل هایروش

 و( 5VASS) علوم های نسبت بهدیدگاه هایشود چنین گفت که پرسشنامهمی، 1در تکمیل اطالعات جدول 
کید را بر روی علوم دارند که مشتمل أبیشترین ت (EBAPS) سنجش عقاید معرفت شناسی درباره علوم فیزیکی

علم و نحوه یادگیری علوم شناسی است و قصد دارند عقاید شخصی درباره طبیعت و زیست میشی ،بر فیزیک
نگرش نسبت به  و (MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند هایاما پرسشنامه ،سنجش قرار دهندرا مورد

                                                      
1. Epistemological Beliefs Assessment about Physics Science 

2. Colorado Learning Attitude about Science Survey 

3. Physics Self-Efficacy  

ها نسبت داده نشده آناند و سازه مشخصی به گذاری نشدهاین پرسشنامه، بالتکلیف است و طبق نوشته سازندگان آن نمرهاز . شش سؤال 4
 (.2006)آدامس و همکاران، است و تحقیقات در حال انجام است 

5. Views About Science Survey 
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نگرش پرسشنامه  هایتری بر روی درس فیزیک دارند. عاملتمرکز ویژه (CLASS) یادگیری علوم کلرادو
 انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامه بهبسیار شبیه ، (CLASS) به یادگیری علوم کلرادو نسبت

(MPEX) نگرش نسبت به یادگیری علوم کلرادو پرسشنامه (2011ووتچانا و امارات )عقیده بههرچند  .هستند 
CLASS)) هایبهتری را مطرح کند و البته سازه هایها پرسشکدام از عاملتوانسته برای روشن شدن هر 

را خواهد  این پرسشنامه هست که مشخص نیست چه سازهای هایی درسؤالاما هنوز  ؛بیشتری را تبیین کند
های پرکاربردترین پرسشنامه در پژوهش (2014)و واتاناکاسیویچ کریت ساداتان گفته  بهکه نای سنجید، ضمن

 است. (MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامه آموزش فیزیک هنوز هم
اثبات و استدالل  بهای واضح است که نیازی اندازه به ،ثیر علوم فیزیکی در توسعه علمی و صنعتی کشورهاأت

پژوهش وببرند، باید در آموزش پیش بههایی که بخواهند کشور خود را در علم و فناوری ها و ملتندارد و دولت
سف باید أآموزش آن است؛ با ت بهمستلزم توجه  ،توسعه هر شاخه از این علم فیزیک اهتمام داشته باشند،در 

کافی  عنوان یک رشته تخصصی عنایتبه ،خصوص آموزش فیزیکبهو « آموزش علوم» بهگفت در کشور ما 
توسعه علم صورت گرفته، هایی که برای گذاریها و سرمایهتوجهی سبب شده تا کوششو همین بی شودنمی
و دانشجویان در  آموزاندانش هایعقاید، انتظارات و نگرش (.1386معتمدی، ) نتیجه نرسد بهباید  چهناچن

دهد که مین نشان ای است و مؤثر هاآنشناسی معرفت هایدیدگاهیادگیری و همچنین بر  -فرآیند یاددهی
 هایدانستهرو نیست که فقط پیشهتنها با افرادی روب ،گذاردمیکالس درس فیزیک  بهپا  ،هرگاه استاد و یا معلم
ها و مهارتفرضکه برخی اوقات پیش هایی دارندبا خود انتظارات و نگرش هاآنبلکه  ؛درس فیزیک را دارند

توجهی است و ین موضوع همچنان مورد بای، رانای گیرد. درمیی فیزیک را دربرهایی در مورد نحوه یادگیر
 .ن موضوع کمتر پرداخته شده استای طور خاص مبتنی بربهآموزش علوم و یا آموزش فیزیک  هایپژوهش به

داشتن ابزارهای مناسب برای گردآوری اطالعات است. مورد  ،رانای گونه موضوعات درنای الزمه پرداختن به
 نقص در گزارش دادن بسیاری از شواهد روایی و پایایی ،دهدمیدیگری که اهمیت مطالعه حاضر را بهتر نشان 

ن پرسشنامه در گروه آموزش فیزیک در دانشگاه ای طوری که در گزارش سازندگانبه ؛ن پرسشنامه استای
درس  ازانتظارات  پرسشنامهن پژوهش با هدف معرفی ای، همین منظوربهن شواهد نیست. ای ازاثری  ،1مریلند

و سنجش پایایی بر روی  2سنجی، ترجمه دقیق آن و همچنین انجام مطالعات روایی(MPEX) فیزیک مریلند
 آن انجام گرفته است. 

در دانشگاه واشنگتن  1992از پاییز سال ( MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامهطراحی 
و دانشجویان که در حال گذراندن فیزیک مقدماتی بودند قرار  آموزاندانش فراوانی در اختیار هایگویه .آغاز شد

 انآموزدانشها در مورد طبیعت علم فیزیک و نحوه مطالعه و یادگیری آن بوده است. از ن گویهای داده شد، بیشتر
ها گویه بهبرای خیلی موافقم(  5برای خیلی مخالفم و  1و دانشجویان خواسته شد که در طیف لیکرت )عدد 

                                                      
1. PERG (University of Maryland's Physics Education Research Group) 

2. validation study  
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وایی ر بسیار زیاد بود. هایبررسی پیشینه ،تدریس فیزیک و همچنین بهسال تجر 35ها نتیجه پاسخ دهند. گویه
 تادانمختلف از جمله مشورت گرفتن از معلمان و اس هایبا روش ،پرسشنامه هایمحتوایی و ظاهری گویه

ن ای انجام شده است. هاآنبا دانشجویان و گرفتن بازخوردهایی مناسب از  بهبرجسته درس فیزیک، مصاح
سال مورد پاالیش و بررسی قرار  چهاردانشگاه در طی  15پرسشنامه بارها و بارها با اجرا کردن آن در بیش از 

پاسخ داده آن  بهدقیقه  30تا  20رود بین میگویه است که انتظار  34دارای  ،گرفته است. پرسشنامه نهایی
ردیش، ساول و ) نفر استفاده شده است 1500 بهنزدیک  ایآن از نمونه هایشود. برای بررسی ویژگی

  (.1998، اشتاینبرگ
ن پرسشنامه که ای اند.گذاری کردهنام «انتظارات»ن پرسشنامه ساختارهای شناختی را تحت عنوان ای در

تقالل فردی در یادگیری درس اس از شش عامل تشکیل شده است: ،سنجدمیسازه انتظارات از درس فیزیک را 
 پیوند درس فیزیک با ،درس فیزیک میساختار مفهو، جام و پیوستگی موضوعات درس فیزیکانس، فیزیک
برای یادگیری  تالش ،باره نقش ریاضیات در یادگیری فیزیکدرس فیزیک با ریاضیات: عقیده در پیوند ،واقعیت

ی یهایافتن شواهدی مبنی بر روایی سازه و یا پایایی و شیوه بهموفق  ،پژوهشگر فیزیک درسو ساخت معانی 
ن موارد ای گزارش دادن بهقادر . بنابراین، ن دو نسخه استفاده گردیده، نشده استای که برای بررسی پایایی

ردیش، ساول یعنی در پژوهش  ؛است ساخت پرسشنامه شده بهنه در پژوهش اصلی که منجر  ،ن مواردای نیست.
در  هاآن)برخی از  اندهای پس از آن که از پرسشنامه استفاده کردهو نه در پژوهش 1998 در سال و اشتاینبرگ

 ،پست الکترونیکی که پژوهشگر از نویسندگان آن از طریقنای ، ضمناست منابع آورده شده است( گزارش نشده
دریافت نکرد. تنها گزارشی که پژوهشگر  پاسخ مناسبی مورد کرده است که نای درخواست ارسال اطالعاتی در

های آموزش در کنفرانس پژوهش (2005اوماسیتس و واگنر )است که توسط  ایمقاله ،آن استناد کند بهتواند می
ر دن پرسشنامه ارائه شده است. نقص ای برای بررسی برخی شواهد روایی محتوایی 2005در سال  1فیزیک

های آموزش فیزیک پژوهشگر ن پرسشنامه در پژوهشای گزارش شواهد روایی و پایایی، همچنین کاربرد وسیع
مه پرسشنا بررسی روایی و سنجش پایایی ،ن پژوهشای آن بپردازد. هدف هایبررسی ویژگی بهرا ترغیب کرده تا 

 هایهارزشی برای تحلیل گویپاسخ چند ؤالسن بررسی از مدل ای . پس ازاستانتظارات از درس فیزیک مریلند 
 پرسشنامه استفاده شد. 

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

و سعی دارد با استفاده از  گیردمیقرار  توصیفی یم  کات مطالعلحاظ هدف کاربردی و در زمره پژوهش بهاین 
 انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامهسنجی های روانارزیابی ویژگی بهسازی، ابزار مختلف هایشیوه

                                                      
1. Physics Education Research Conference, AIP Conference Proceedings, Vol. 818, held 10-11 

August 2005 in Salt Lake City, Utah. Edited by Paula Heron, Laura McCullough, and Jeffrey 

Marx. Melville, NY: American Institute of Physics, 2006. 
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(MPEX ) ساخته شده است، بپردازد تا بتوان  ردیش، ساول و اشتاینبرگتوسط  1998نسخه اول که در سال
ن ای معرفی جامعه و نمونه بهن قسمت ابتدا ای ران بهره برد. درای آموزش فیزیک در هایاز آن در پژوهش

که در  تشریح مراحلی خواهیم پرداخت به استفادهضمن معرفی ابزارهای مورد ،ادامه و در پردازیممیپژوهش 
رانی هستند که ای آموزاندانش ،ن پژوهشای جامعه آماریاند. ترتیب طی شدهبهن پرسشنامه ای سنجیاعتبار

اند. طبق گذراندهگرما را در مدرسه  و شناسی، نورشناسی، الکتریسیتهدرس فیزیک مقدماتی با موضوعات حرکت
زمان روی برآوردهای پارامتر در طور همبهحجم نمونه و طول آزمون هر دو  (2017) ساهین و آنیلپژوهش 
 250و مانند آن حداقل تعداد  پارامتری سه هایگویه و مدل 30برای  هاآنگذار هستند، تأثیرپاسخ  سؤالنظریه 

تعداد متغیرها در  برای نسبت (2005موندفرام، شاو و لوکه ) دیگرنمونه را توصیه کردند. همچنین در پژوهشی 
مختلف حداقل حجم نمونه را نشان  هایعوامل، جدولی پیشنهاد دادند که در آن برای نسبت بهتحلیل عاملی 

ت ن نسبای مطلوب ارزیابی شده است. پنجنسبت  برای کنندهشرکت 150ن جدول تعداد حداقل ای دهد، درمی
 (MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامه هایمنظور بررسی ویژگیبه است. 6/5ن پژوهش ای در

ختر پسر و د آموزاندانشن ای که در دسترس پژوهشگر بودند استفاده شد. آموزاندانشنفری از  423ای از نمونه
منظور بهاند، اول، دوم، سوم تجربی و ریاضی در دوره متوسطه دوم انتخاب شده هایاز مدارس دولتی و از پایه

ها مانند تهران، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان گردآوری نظر شاگردان از دبیران فیزیک برخی استان
هارمحال و چ غربی و شرقی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان رضوی، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و

انتظارات از درس فیزیک  پرسشنامهنسخه الکترونیک  1بختیاری که در دسترس بودند، تقاضا کردیم که پیوند
اشتراک  بهاجتماعی مجازی با شاگردان خود داشتند  هایهایی که در شبکهرا در گروه (MPEX) مریلند

صورت الکترونیک گردآوری شدند و بهها پاسخخاطر ساختار طراحی شده در پرسشنامه الکترونیک، هبگذارند. ب
 ها پاسخ دادند و داده گمشده وجود نداشت. همه گویه به ،پرکردن آن کردند بههمه افرادی که اقدام 

 سنجشابزار 
 (MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامهنسخه فارسی  ،ن پژوهشای استفاده درابزار اصلی مورد

 در ،روایی و پایایی همین پرسشنامه است. دو پرسشنامه دیگر نیز هایبررسی ویژگی ،پژوهشن ای هدف. است
د که شرح آن در قسمت طرح شمنظور بررسی روایی ظاهری، و روایی محتوایی ابزار، طراحی بهن پژوهش ای

 هایگردآوری دادهکنندگان و همچنین آن توسط شرکتتکمیل نامه، انتشار پرسش سنجی آمده است. برایروایی
ها و منظور تحلیل دادهبهنترنتی توزیع پرسشنامه استفاده شد. همچنین پژوهشگر ای هایالکترونیکی از سامانه

 IRTPROافزار و همچنین از نرم R افزاری در برنامهمختلف نرم هایپاسخ از بسته سؤال هایبررسی مدل
 برای انجام تحلیل عاملی استفاده شد.  LISREL–8/8افزار نرم که ازنای استفاده کرد ضمن

                                                      
1. link 
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ر حوزه و سنجش پایایی چها 1سنجییند رواییآمنظور انجام فربهپژوهشگر  طرح روایی سنجی و سنجش پایایی:
به 1شکل  .بعدی بیان خواهد شد هایکه شرح آن در قسمت توجه قرار داده استرا موردمختلف ساخت ابزار 

 دهد. مین طرح را نمایش ای طور خالصه مراحل انجام

 (MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامهفرآیند بررسی روایی و پایایی  -1 شکل

ترین شواهد روایی یک ابزار روایی ضعیف ،حالعینو درهای روایی ترین جنبهیکی از ساده :الف( روایی ظاهری
نظر مناسب اهداف و محتوای مورد دهد که ظاهر ابزار برای پوشش دادنمین روایی نشان ای ظاهری است.

ده شدن، قابلیت خوان مختلف ابزار، هاین نوع روایی، قابلیت اجرایی، هماهنگی شکل و سبک قسمتای است. در
 30ن پژوهش از ای در (.1999)هاالدینا،  گیردمیارزیابی قرار زبان مورداستفاده در ابزار مورد وحو گویایی و وض

استفاده شده در ترجمه  هایها و جملهوضوح و روانی عبارت -1تقاضا کردیم که در سه مورد  آموزدانش
سبک  -3 و ن قبیل پاسخ دهندای تی ازسؤاال بهتوانند می هاآندر سطح  آموزاندانشا یآ کهنای -2 ؛پرسشنامه

=نظری 3=مخالفم، 2=خیلی مخالفم، 1) امتیاز دهند 5تا  1ها در مقیاس کدام از گویههر بهو شکل پرسشنامه، 
برای بررسی روایی ظاهری پرسشنامه  (2)گویه سؤال تأثیر=خیلی موافقم(. از شاخص نمره 5=موافقم و 4ندارم، 

می بهصورت حاصل ضرب اهمیت یک گویه در تعداد تکرار آن محاسبه برای هرگویه تأثیراستفاده شد. نمره 
داده 5یا  4گویه نمره  بهنسب افرادی که  ،ن شاخصای برای محاسبه (.2002الکیس، گادبوت و سریس، ) شود

، 3برای گزینه انتظار شود، اگر فراوانی نسبی موردمیگویه ضرب  در میانگین نمره کسب شده برای هراند را 
و  5/1یید روایی ظاهری هر گویه مقادیر أن شاخص برای تای قبولدرصد در نظر گرفته شود، مقدار قابل 50

  (.2007)کولتن و کاورت،  باالتر از آن است

زبان فارسی  بهاز زبان انگلیسی ( MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامه: ب( روایی محتوایی
زبان، انتقال محتوا و یا  هایمتن در انتقال ویژگی حین ترجمه رود کهمین ای است، همواره بیم ترجمه شده

نایانجام مطالعه روایی محتوا گرفته شد. برای بهبنابراین تصمیم  ؛اهداف متن دچار انحراف و اشتباه بشویم
سال تدریس فیزیک  10بیش از  ه سابقهاستاد دانشگاه در رشته فیزیک و معلم فیزیک دبیرستان ک 21از  ،منظور

متخصص قرار گرفت،  21در اختیار  MPEXاستفاده شد. دو نسخه از پرسشنامه  ،در دانشگاه و دبیرستان دارند

                                                      
1. validation process 

2. item impact score 

 همسانی درونی هاتحلیل گویه روایی سازه روایی محتوا روایی ظاهری

 سنجش پایایی سنجیروایی
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کدام گویه  ،دادمیو جدولی که نشان  MPEXفارسی  به، نسخه ترجمه شده MPEXنسخه اصلی پرسشنامه 
نظر خود استه شد تا درباره هر گویه اظهارخو هاآناز  ایرسشنامهوسیله پهدر حال سنجش کدام عامل است. ب

گویه مرتبط  2مرتبط بودن گویه، عدد ی ناامعنبه 1ن پرسشنامه عدد ای اعالم کنند. در 4تا  1صورت اعداد بهرا 
، 4دارد و عدد ی ئبازنگری جز بهاما احتیاج  ؛گویه مرتبط است 3بازنگری کلی دارد، عدد  بهاما احتیاج  ؛است

ها برای تعیین روایی محتوا از شاخص روایی محتوا آوری پرسشنامهمرتبط است. پس از جمع یعنی گویه کامالً
)هالک، هول و  است بهن شاخص در دو سطح گویه و سازه قابل محاسای استفاده شد. CVI بهموسوم 

  (.2017بارتلومیچزیک، 

I-CVI:  3 و 4 هایگویه نمره بهشاخص روایی محتوایی گویه است و برابر نسبت افراد متخصص است که 
که البته  برگیردرا در 1تا  0تواند اعداد بین مین شاخص ای اند.صان که گویه را بررسی کردهکل متخص بهدادند 

قابل 79/0بازنگری و مقادیر باالی  بهاحتیاج  79/0تا  7/0باعث رد شدن گویه، مقادیر بین  7/0مقادیر زیر 
 هایگویه هایI-CVIآن  بهشاخص محتوایی سازه )مقیاس( است که برای محاس S-CVIقبول هستند و 

کنند که مقادیر باالی میها در آن مقیاس تقسیم تعداد کل گویه بههر مقیاس را با هم جمع کرده و  بهمربوط 
، شی، مو و سون ؛2015 ،زاده و علوی، قهرمانیان، رسولی، عباسزاده)زمانبرای هر مقیاس مطلوب است  9/0

2012.)  

از تحلیل ( MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامهبرای بررسی روایی سازه : پ( روایی سازه
برای  ی )متغیرهایی( کههایییدی استفاده شد، هدف پیدا کردن شواهد تجربی بود تا نشان دهد گویهأعاملی ت

توجه و معنادار دارای بار عاملی قابل ،نداسازه است( طراحی شده شش گویه و 34ن پرسشنامه دارای ایهر سازه )
کند تا مدلی را که برای ارتباط بین سازهمیپژوهشگر کمک  بهییدی أروی همان سازه هستند. تحلیل عاملی ت

انتظارات از  پرسشنامه هایعامل، 2جدول  (.2001، کین) ارزیابی قرار دهدجاد کرده را موردای هاها و گویه
دهند. در صورت میرا نشان  گیرندمیی که هر سازه را اندازه هایهمراه گویه به( MPEX) درس فیزیک مریلند
 یید کردأتوان روایی سازه را نیز تمیتجربی  هایییدی با دادهأتحلیل عاملی ت هایبرازش مناسب مدل

 هاعامل ربا، 2جدول  هایییدی روابط بین گویهأبا استفاده از تحلیل عاملی ت (.2011، و همکاران تکینسونا)
 بررسی قرار خواهیم داد. را مورد

 (MPEX) لندیمر کیزیپرسشنامه انتظارات از درس فوسیله بهسنجش مورد هایعامل -2جدول 
 هر عامل بهمربوط  هایهمراه گویه به

 MPEXدر پرسشنامه  مربوط هایشماره گویه عامل یا مقیاس

 27-17-14-13-1-33 استقالل فردی در یادگیری درس فیزیک
 34-29-21-15-12 انسجام و پیوستگی موضوعات درس فیزیک

 23-32-26-19-9-4 درس فیزیک میساختار مفهو
 11-10-30-25-22-18-5 پیوند درس فیزیک با واقعیت

 20-16-8-6-2 ریاضیاتپیوند درس فیزیک با 
 31-28-24-7-3 تالش برای یادگیری درس فیزیک
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( MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامهبرای تحلیل پایایی و سنجش پایایی:  1هات( تحلیل گویه
دام از کنباخ برای بررسی همسانی درونی هراز تکنیک همسانی درونی استفاده شده است. از ضریب آلفای کرو

پاسخ استفاده  -سؤالارزشی نظریه چند هایها از مدلمنظور تحلیل گویهبهپرسشنامه استفاده شد.  هایگویه
 ،یافته یک مدل دو پارامتری استکه تعمیم 3سیم جیما 2ن روش با استفاده از مدل پاسخ مدرجای شده است. در

 هایابزارهایی مناسب است که پاسخ دارای طبقهن مدل برای تحلیل ای شود،میها پرداخته تحلیل گویه به
 انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامهبندی بودن پاسخ ها در ها مرتب هستند. طبقهمختلف بوده و طبقه

(MPEX ) ن مدل از نوع ای باعث شده تا از مدل سیم جیما برای تحلیل آن استفاده شود. هاآنو مرتب بودن
ها عدی که نیازی نیست همه گویهبُن مدل تکای شود، درمیتفاوت است و در چند مرحله ساخته  هایمدل
ی برابر داشته باشند، هر گویه دارای پارامتر تشخیص و پارامتر آستانه است. تعداد آستانه برای هر گویه هایطبقه

 انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامهدر  (.2000، امبرتسون و رایس) از تعداد طبقه ها یک واحد کمتر است
(MPEX ) هر گویه دارای پنج طبقه است، پس برای هر گویه یک پارامتر تشخیص و چهار پارامتر آستانه

جا ضریب آستانه نای، در واقع .جا پارامتر آستانه تفسیری متفاوت از ضریب دشواری داردنای خواهیم داشت.
درصد طبقه بعد از  50ل احتما به سطح از توانایی )صفت مکنون( است که شخصی آن امعن بهبرای هر طبقه 

 هایها و گزینهیل گویهنظر را انتخاب خواهد کرد. در ادامه نحوه استفاده از مدل پاسخ مدرج برای تحلطبقه مورد
ن ای ها درگویهخواهیم داد. مرتب بودن پاسخ را شرح  (MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامه

 )قسمت نتایج را ببینید(. دسن مدل ای ن مدل موجب استفاده پژوهشگر ازای ها باپرسشنامه، برازش داده
 (:2009اال، ایدی) شود، مرحله اول ساختن منحنی ویژه عملیاتی استمیاین مدل طی دو مرحله ساخته 

(1)  
( )

*

( )
( )

i ix

i ix

a b

ix a b

e
P

e











1
  

i,( 1در رابطه ) ixa b ترتیب ضریب آستانه طبقه و ضریب تمیز گویه هستند، بهi  شماره گویه وx  شماره طبقه
تغییر خواهند  5تا  1از  xو  34تا  1از  i ،(MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامهاست که در 

 کرد. 
 (:2009اال، ایدی)گویی در هر طبقه است سخمرحله دوم ساختن مدل پا

(2) * *

( )( ) ( ) ( )ix ix i xP P P    1 

طبقه برای هر گویه  پنجکه دارای  (MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامه( برای 2) بر رابطهبنا
 دهد، برای هر گویه تعریف کرد. مینمایش  3گونه که جدول احتمال را آن هایتوان منحنیمیاست، 

                                                      
1. item analyze 

2. graded response model 

3. samejima 
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 انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامه گویی برایاحتمال پاسخ هایمنحنی -3 جدول
 1GRM اساس مدلبر

 گوییمنحنی احتمال پاسخ امتیاز و نام طبقه 
)* = بسیار مخالفم1 ) ( )i iP P  1 21 

* = مخالفم2 *( ) ( ) ( )i i iP P P   2 2 3
 

* = نظری ندارم3 *( ) ( ) ( )i i iP P P   3 3 4 

* = موافقم4 *( ) ( ) ( )i i iP P P   4 4 5 

)* = بسیار موافقم5 ) ( )i iP P 5 5
 

 هایافته
 نمونه الف( توصیف جمعیت شناختی

های تجربی و ریاضی در تحصیل در رشتهحالآموزان که درنفری از دانش 423ای نظر، نمونهاز جامعه مورد
( آندرصد 47نفر ) 197( پسر و درصد 53نفر ) 226بودند انتخاب شد، از این تعداد  1398-99سال تحصیلی 

 27نفر ) 119( و درصد 44نفر پایه یازدهم ) 184( پایه دهم، درصد 28) نفر 120ها دختر بودند، در این میان 
 اند. تحصیل بودهحال( در پایه دوازدهم دردرصد

 هاب( توصیف شاخص
مایش پرسشنامه ن هاین نمونه را روی عاملای توصیفی، عملکرد کلی هایبا استفاده از برخی شاخص 4جدول 

 دهد. می

 ندیلمر یزیکپرسشنامه انتظارات از درس فتوصیف عملکرد نمونه در  -4 جدول
 عدادت عامل

 گویه
 کمترین 

 2نمره
 بیشترین 

 نمره
 میانگین

 عامل 
 انحراف

 استاندارد 
 59/3 09/19 30 7 6 استقالل فرد در یادگیری 

 64/2 88/17 25 8 5 انسجام و پیوستگی موضوعات 
 14/3 04/21 30 12 6 ساختار مفهومی
 03/4 09/24 35 9 7 پیوند با واقعیت 

 63/2 4/15 25 9 5 پیوند با ریاضیات 

 8/2 63/18 25 9 5 تالش برای یادگیری

 ظاهری، محتوایی و سازه  ج( روایی
آموز نفر دانش 30ها، پیش از اجرای پرسشنامه اصلی، از گویا بودن آنها و برای بررسی وضوح بهتر جمله

هر  ها اظهارنظر کنند و بههای دهم، یازدهم و دوازدهم )تجربی و ریاضی( خواسته شد که در مورد گویهپایه

                                                      
1. graded response model 

 شده است. ها محاسبه های خام هر عامل از جمع نمره گویهها در هر عامل برابر نیست و نمره. تعداد گویه2
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 ها شاخص نمرهآوری نظر آنبدهند و پس از جمع 5تا  1ها گفته شد نمره گونه که در بخش روشگویه آن
 د. ش محاسبه 5شرح جدول ها بهتأثیر برای هرکدام از گویه

 دیلنمر یزیکپرسشنامه انتظارات از درس ف برای بررسی روایی ظاهری تأثیرنمره  -5 جدول
 تأثیرنمره  گویه تأثیرنمره  گویه تأثیرنمره  گویه تأثیرنمره  گویه رتأثینمره  گویه
1 02/2 8 2/1* 15 59/1 22 31/2 29 9/1 
*2 04/1 9 9/1 16 99/1 23 39/2 30 8/1 
3 94/1 10 9/1 17 2/2 24 87/1 31 2 
*4 93/0 *11 9/0 18 2 25 9/1 32 59/1 
5 61/1 12 67/1 19 68/1 26 05/2 33 07/2 
6 83/1 *13 85/0 20 93/1 27 14/2 34 88/1 
7 71/2 14 69/1 *21 31/1 28 97/1   

بهبایست میاند و را دریافت کرده 5/1تأثیر زیر نمره  ،اند)*( مشخص شده مواردی که با ستاره 5در جدول 
ها را گرفتند. پژوهشگر ترجمه آن گویهمینظر قرار بندی و وضوح کلمات مورد تجدیدلحاظ نگارش، جمله

سی روایی منظور برربه تر بیان شدند.تر و واضحها روانگویه بازنگری قرار داد و مطابق جدول پیوست )ب(مورد
معلم فیزیک و استاد دانشگاه در رشته فیزیک خواستیم که در مورد مرتبط بودن هر  21محتوایی پرسشنامه از 

نظر کنند، از نظرات ونه که در بخش روش گفته شد اظهارگآن 4تا  1نظر آن در مقیاس عامل موردبهگویه 
مطلوب طبق نظر  I-CVIاند، مقادیر شده گزارش 6اج گردید که در جدول استخر I-CVI یم شاخصه ک هاآن

برای کل  S-CVIباشند. مقدار  79/0باید باالی  (2012) و همکاران شیو  (2015)و همکاران زاده زمان
و  زادهزمانرسد، طبق نظر مینظر بهکه برای کل مقیاس مطلوب  شده است بهمحاس 93/0پرسشنامه مقدار 

است. مقدار مناسب  9/0مقادیر باالی  S-CVIمقدار مطلوب برای  (2012)و همکاران شی و  (2015) همکاران
S-CVI نظر برقرار است.مناسبی بین هر گویه و عامل مورد ن باورند که ارتباطای نشان داد که کارشناسان بر 

 انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامهبرای  شاخص بررسی روایی محتوایی -6جدول 
 I-CVI گویه I-CVI گویه I-CVI گویه I-CVI گویه I-CVI گویه

1 83/0 8 1 *15 63/0 22 1 29 90/0 
2 1 9 1 16 96/0 23 1 30 91/0 
3 1 10 1 17 1 24 1 31 92/0 
4 89/0 11 97/0 18 1 25 90/0 32 83/0 
5 96/0 12 79/0 19 1 26 81/0 33 79/0 
6 79/0 13 84/0 20 80/0 27 91/0 34 1 
7 90/0 14 86/0 21 95/0 28 85/0   

نظر ارتباط مناسبی با عامل مورد، 15جز گویه بهن پرسشنامه ای هایهمه گویه نشان داد، 6که جدول  طورهمان
اند. در قسمت برای آن طراحی شده گیرند کهمیها همان هدفی را اندازه گویه ،و طبق نظر کارشناسان داشته

 خواهیم کرد.بحث در مورد آن صحبت 
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ها حاصل از پرسشنامه ییدی استفاده شد. دادهأاز تحلیل عاملی ت ،ن پرسشنامهای برای بررسی روایی سازه
ها فاقد داده گم شده پاسخ ،همین خاطربه .پرسشنامه اجباری بوده است هایالکترونیکی بودند و پرکردن سلول

و  تقسیم شده هاآنشاخص چولگی و کشیدگی متغیرها بر انحراف استاندارد  (2016کالین )هستند. طبق نظر 
 01/0کدام از متغیرها در سطح معناداری مورد تفسیر قرار گرفت. در هیچ z دست آمده همچون توزیعبهنسبت 
یید أتوردم هاآنها داشته و نرمال بودن تر نبوده و نشان از عدم چولگی و کشیدگی دادهبزرگ 58/2ها از نسبت

عنوان شاخص به D 1پرت نیز وارسی شدند، فاصله ماهاالنوبیس هایلحاظ نبودن دادهبهها پاسخ قرار گرفت.
ن ای ها بهدست آمده برای پاسخبه Dمقدار  (.2016)کالین،  متغیری استفاده شدبررسی دادهای پرت چند

 معنادار نبود.  P<001/0پرسشنامه در سطح 

 هاینظر، شاخصمل موردم تا ضمن گزارش دادن بارهای عاملی بین هر گویه و عاایکردهسعی ، 7در جدول 
 دهیم.  نشانملی مدل اولیه هستند را نیز آماری که نشانگر معنادار بودن یا نبودن بارهای عا

 برای بررسی معناداری آماری بارهای عاملی  tهمراه شاخص  بهبارهای عاملی  -7جدول 

 t بار عاملی گویه t بار عاملی گویه T بار عاملی3 گویه2

1 36/0  37/6  9 38/0  52/6  2 36/0  13/6  
13 33/0  70/5  19 30/0  22/5  6 29/0  79/4  
14 64/0  11 23 41/0  7 8 44/0-  49/7  
17 20/0  46/3  26* 08/0  -1/48 16 34/0-  81/5  
27 37/0  51/6  32* 11/0  1/88 20 32/0-  41/5  
33 13/0  26/2  5 94/0  29/18  3 34/0  13/6  
12 67/0  88/11  10 71/0-  87/12  7 36/0  74/9  
15* 03/0-  -0/48 11 76/0  20/13  24 17/0  39/2  
21 25/0  53/4  18 53/0  80/11  28* 05/0  0/60 
29 13/0  35/2  22 10/0  99/1  31 25/8  25/8  
34 51/0  38/9  25 91/0  64/19     
4 37/0  30/6  30 80/0  15/17     

عاملی معنادار نیستند. همچنین همه دارای بار ،اند)*( مشخص شده دارصورت ستارهبهی که هایگویه :یادداشت*
 است.  421و درجه آزادی مدل  اندبررسی شده 01/0در سطح معناداری  t هایآزمون
عاملی معناداری دارای بار 28و  32، 26، 15شماره  هایجز گویهبهها همه گویه ،گونه که مالحظه کردیدآن

 یید شده پرسشنامه انتظارات درس فیزیک کلرادوأمدل ساختاری ت، 2نظر خود هستند. شکل روی عامل مورد
دهند. میرا نمایش 

                                                      
1. mahalanobis 

 اند. مرتب شده 3ها و طبق جدول عامل ترتیب تعلق بهها به. گویه2

 اند. . بارهای عاملی استاندارد گزارش شده3



 

 

 
 (MPEX) انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامه گیریاندازهمدل  -2 شکل
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 (2016) کالیناساس نظر دهد. برمیپرسشنامه را نمایش  گیریاندازهبرازش برای مدل  هایشاخص، 8جدول 
دهد مدل مین نشان ای و قبولی هستند، مقادیر قابلتجربی هایدست آمده برای برازش مدل با دادهبهمقادیر 
  ها دارد.برازش مطلوبی با داده هاآن بهمربوط  هایها و عاملوسیله گویهبهتدوین شده  گیریاندازه

  انتظارات از درس فیزیک مریلند پرسشنامه گیریاندازهبرازش برای مدل  هایشاخص -8 جدول
 جازایبرازش هایمقدار شاخص برازش افزایشی هایمقدار شاخص برازش مطلق هایمقدار شاخص

 مدل قبولقابل شاخص مدل قبولقابل شاخص مدل 1قبولقابل شاخص 

 2
 TLI 2983/44 دار نبودنمعنا 

(NNFI) 
>95/0 TLI 960/0  

df
 2 3تا  1بین    073/1  

GFI >95/0 GFI 954/0  CFI >95/0 CFI 955/0  RMSEA RMSEA< 05/0  0531/0  

ها بهره از مدل چند ارزشی پاسخ مدرج برای تحلیل گویه پاسخ و مشخصاً سؤالاز نظریه  ،ن پژوهشای در
فرض اصلی جا دو پیشنای بررسی قرار بگیرد، درمدل مورد هایفرضبایست پیشمیبردیم. پیش از بررسی 

 بررسی قرار خواهیم داد. را مورد
از روش تحلیل عاملی غیرخطی  ،هاعدی بودن دادهبُتک منظور بررسیبه :عدی بودنبُتکفرض اول: پیش

ها، ریشه دوم مجذور میانگین باقی شاخص مجموع مجذورات باقی مانده NOHARM افزاراستفاده شد. نرم
 دونالد( و مک2005فینچ و هابینگ ) دهد. طبق پیشنهادمین منظور گزارش ای را به 3ها و شاخص تاناکامانده

، است 005/0تر از ها، مقادیر کوچکمجموع مجذورات باقی ماندهمقدار مطلوب و پیشنهادی شاخص  (1997)
 01/0ها مقادیر کمتر از همچنین مقدار مطلوب و پیشنهادی شاخص ریشه دوم مجذور میانگین باقی مانده

، 9است. جدول  95/0تر از است. همچنین مقدار مطلوب و پیشنهادی شاخص برازش تاناکا مقادیر بزرگ
ها و شاخص تاناکا ها، ریشه دوم مجذور میانگین باقی ماندهشاخص مجموع مجذورات باقی مانده هایشاخص

کدام از کنید، هیچمیگونه که در جدول مشاهده دهد. آنمیپرسشنامه نمایش  هایرا برای همه عامل
عدی بودن صفت بُکن نتایج نشان از تای که اندشده از مقادیر پیشنهادی تجاوز نکرده بهمحاس هایشاخص

 پرسشنامه بررسی انتظارات از درس فیزیک دارد.  هایکدام از عاملمکنون در هر
  

                                                      
 اند. بررسی شده (2016کالین )قبول طبق نظر . مقادیر قابل1
2 .185/0=p  390و=df 

3. tanaka index 
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 یلندمر یزیکپرسشنامه انتظارات از درس ف هایبررسی ابعاد برای عامل هایشاخص -9جدول 
 مجموع مجذورات  نام عامل

 هامانده
ریشه دوم مجذور میانگین 

 هامانده
 شاخص تاناکا

 974/0 00134/0 00513/0 استقالل فرد در یادگیری 
 959/0 002460/0 00510/0 انسجام و پیوستگی موضوعات 

 964/0 01047/0 00361/0 ساختار مفهومی
 951/0 003812/0 00418/0 پیوند با واقعیت 

 986/0 003809/0 00489/0 پیوند با ریاضیات 
 971/0 01543/0 005010/0 تالش برای یادگیری

 ها از شاخص استاندارد شدهمنظور بررسی استقالل مکانی گویهبه :فرض دوم استقالل مکانیپیش 2LD  
 گردید بهن شاخص محاسای هاسؤالدر هر عامل برای زوج  ،ن بررسیای استفاده شد. در (1997چن و تیسن )

تر از بزرگها آنشاخص وابستگی مکانی برای  هاآنی که برای هایگویه(، 2011کای و همکاران )نظر  مطابق
پرسشنامه انتظارات  هایبین گویه هابررسیوجود دارد. طبق  هاآنباشد، احتمال وجود وابستگی موضعی در  10

ا هارزشی پاسخن مدل چندای مختلف وابستگی مکانی مشاهده نشده است. در هایاز درس فیزیک در عامل
 بهیک پارامتر تشخیص  سؤالبرای هر  ،ن مدلای در .اندبررسی قرار گرفتهمانند طیف مرتب شده لیکرت مورد

نمایش  سؤالمیزان برازش مدل با هر  10شود، در جدول میتعریف  سؤالآستانه برای هر  همراه چهار پارامتر
 داده شده است. 

 ها با مدل پاسخ مدرج پارامترهای برازش گویه -10 جدول

 گویه 2
 Df P گویه  2

 df P 

1 67/68 46 12/0 18 82/51 41 12/0 
2 40/58 37 10/0 19 13/48 42 23/0 
3 96/42 33 12/0 20 11/67 41 16/0 
4 09/60 44 05/0 21 51/37 38 49/0 
5 24/32 38 73/0 *22 91/109 52 0/0 
6 38/69 37 12/00 23 03/60 39 41/0 
7 99/52 35 03/0 24 65/41 40 40/0 
8 99/58 37 08/0 25 37/46 42 30/0 
9 39/53 41 09/0 *26 11/65 43 02/0 
10 09/81 57 22/0 27 25/58 45 09/0 
11 86/49 48 40/0 28 57/44 38 22/0 
12 80/38 34 26/0 29 79/48 35 06/0 
13 38/50 50 45/0 30 63/51 40 10/0 
14 54/61 45 05/0 31 96/43 30 05/0 

15 87/38 38 43/0 *32 71/46 35 02/0 
16 65/81 38 12/0 33 94/49 50 47/0 
17 46/46 51 65/0 34 61/33 27 17/0 

 )*( برازش مناسبی با مدل پاسخ مدرج ندارند. دارستاره هایسؤال: یادداشت* 



 369                                  ، سال یازدهم    4پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 

 همراه مقادیر بزرگبهمقادیر کوچک کای دو  ها نمایش داده است،شاخص برازش را برای همه گویه 10 جدول
p فاقد  22گویه  01/0سطح اطمینان  در (.2000، امبرتسون و رایس) گویه با مدل دارند برازش مناسب نشان از

می بهمقادیر مرزی برای برازش را تجرنیز  32و  26های که گویهنایضمن  باشد،میبرازش مناسب با مدل 
قبولی برای برازش با مدل را دارا باشند که ییدی نیز نتوانستند مقدار قابلأن دو گویه در تحلیل عاملی تای کنند.

همراه تابع آگاهی برای بهنمودار ویژه عملیاتی  ،)پیوست( 3شکل  پرداخته خواهد شد. هاآن بهدر قسمت بحث 
 است. سؤالدهنده تابع آگاهی نشان ،چیندهد. خطمیعامل انسجام در یادگیری فیزیک را نمایش 

و  صورت پهن و صاف استبهها سؤالتابع آگاهی همه  ،کنیدمیمالحظه )پیوست(  3گونه که در شکل آن
گیری یک اندازه خطای اندازه بهافرادی با توانایی باال و پایین  نشان از آن دارد که در تعیین سطح صفت در

بقیه  بهتری نسبت دلیل شیب کم دارای قدرت تشخیص پایینبه 33که گویه نای شویم. ضمنمیمرتکب 
 تواند افراد با توانایی باال در استقاللمیسختی به ،ن عاملای هاینسبت سایر گویه بهعامل است و  هایگویه

ن گویه ای با توانایی کم در استقالل یادگیری را از هم متمایز کند. همچنین سطح آگاهی در یادگیری را از افراد
دهد. شکل مین گویه مقدار بیشتری را نمایش ای گیری درهمان نسبت خطای استاندارد اندازهبهپایین بوده و 

را برای عامل انسجام موضوعات درس فیزیک نمایش همراه تابع آگاهی بهنمودار ویژه عملیاتی  ،)پیوست( 4
که نشان از خطای اندازه  دارای سطح پایین آگاهی هستندنیز  21و  15 هایگویه)پیوست(  4دهد. در شکل می

شدگی نمودار، دارای پارامتر تشخیص دلیل پهنبه، 21و  15 هایکه گویهنای دارد، ضمن هاآنگیری باالی 
همراه تابع آگاهی برای عامل بهنمودار ویژه عملیاتی )پیوست(  5ها هستند. شکل سایر گویه بهنسبت  میک

نشان از سطح  32و  26 هاینمودار گویه ،)پیوست( 5دهد. در شکل میدرس فیزیک را نمایش  میساختار مفهو
ها قدرت تشخیص کمتری نسبت سایر گویه بهکه نای ضمن ؛آگاهی کم هر دو گویه در همه سطوح توانایی دارد

همراه تابع آگاهی برای عامل پیوند با واقعیت درس به سؤالتابع ویژگی ، 6دیده شده است. شکل  هاآندر 
نمایش مطلوبی برای آگاهی نداشته و بیشترین  22نمودار گویه ، )پیوست( 6دهد. در شکل میفیزیک را نمایش 

فاقد پارامتر  سؤالن ای کهنای دهد، ضمنمیتوانایی نمایش  گیری را روی همه سطوحخطای استاندارد اندازه
نمودار  )پیوست( 7تشخیص مناسب برای تفکیک سطوح مختلف توانایی در عامل پیوند با واقعیت است. شکل 

 7دهد. شکل میهمراه تابع آگاهی برای عامل پیوند با ریاضیات درس فیزیک را نمایش  بهویژه عملیاتی 
سایر گویه بهتری نسبت هم دارای سطح آگاهی پایین 16و  8 هاین مطلب است که گویهای گویای ،)پیوست(

سایر  هبدلیل پایین بودن پارامتر تشخیص دارای قدرت تفکیک کمتری نسبت به 8که گویه نای ها هستند و هم
همراه تابع آگاهی برای عامل تالش  به سؤالتابع ویژگی ، )پیوست( 8باشد. شکل مین عامل ای ها درگویه

 ضمن 28و  24 هایگویه دهدمینمایش )پیوست(  8ل دهد. شکمیبرای یادگیری درس فیزیک را نمایش 
دلیل کم بهبلکه  ؛وجود آورندبهتوانند آگاهی زیادی را در همه سطوح عامل تالش برای یادگیری میکه ننای

مین نشان ای در همه سطوح دارای پهن شدگی و یکنواختی هستند، سؤالبودن پارامتر تشخیص تابع ویژگی 
 بین سطوح باال و پایین عامل دارند. مین دو گویه قدرت تشخیص کای دهد که
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 د( پایایی
کورتینا  .از ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای هر عامل استفاده شد، درونی پرسشنامهبرای بررسی همسانی 

تر از آن نیز که البته مقادیر بزرگ عنوان کرده است 8/0تا  7/0مقدار مطلوب ضریب پایایی را بین  (1993)
پرسشنامه  هایآلفای کرونباخ برای عامل، 11 کند. جدولمیگیری پرسشنامه را نمایان دقت باالتر اندازه
 . دهدنشان می را لندیمر کیزیانتظارات از درس ف

 دلنیمر کیزیپرسشنامه انتظارات از درس ف هایضریب آلفای کرونباخ برای عامل -11جدول 
 آلفای کرونباخ نمرات خام عامل

783/0 استقالل فرد در یادگیری   

891/0 انسجام و پیوستگی موضوعات   

786/0 ساختار مفهومی  

897/0 پیوند با واقعیت   

742/0 پیوند با ریاضیات   

813/0 تالش برای یادگیری  

 هایدهنده همبستگی درونی مناسب گویهدست آمده برای آلفای کرونباخ، مقادیری هستند که نشانبهمقادیر 
  هستند. (MPEX) یلندمر یزیکپرسشنامه انتظارات از درس فدر هر عامل 

 گیریو نتیجهبحث 
و دانشجویان از درس فیزیک  آموزاندانشبا هدف بررسی روایی و پایایی پرسشنامه انتظارات  این پژوهش
یکی از مشهورترین و پرکاربردترین ابزار در آموزش  لندیمر کیزیپرسشنامه انتظارات از درس ف .انجام گرفت

درس فیزیک است که در دانشگاه  بهها نسبت شناسی تربیتی برای بررسی انتظارات و نگرشفیزیک و روان
، پرسشنامه ور استفاده پژوهشگران فارسی زبانمنظبه ،ن پژوهشای . درحی و توسعه داده شده استمریلند طرا
ای در سطره چهآنو دانشجویان از درس فیزیک ترجمه و مراحل روایی و پایایی را مطابق  آموزاندانشانتظارات 

 گذشته بیان شد را گذراند. 
ها یهن گوای دقت بیشتر بریید نشدند، با أدر بررسی اولیه روایی ظاهری ت 21و  13، 11، 4، 2 هایگویه

ی هایها و ترکیبکه از واژهنای وجود داشته و ضمن میمتوجه شدیم که در ترجمه آن وضوح و گویایی ک
نظر بهت سخ هاآننظر تا حدودی ناآشنا بوده و تعبیر و تفسیر آن برای فاده شده است که برای جامعه مورداست
جا و درک بهکند، اکتساب نمره، ارزش، میی مانند مغایر، بینش، وهله نخست، کفایت هایرسید. ترکیبمی

آشناتر برای شاگردان مثل متفاوت، نظر، درجه اول، کافی است، کسب نمره، مقدار،  هایشهودی با ترکیب
، رسدیمنظر بهخود بگیرد. بهتری درست و درک درونی جایگزین شدند تا پرسشنامه روایی ظاهری مناسب

تر و ها را برایشان قابل فهمتواند گویهمیها دلیل وقت کم، روان بودن و سادگی کلمهبهطبق نظر شاگردان 
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 تر جلوه دهد. واضح
و نتایج تحلیل عاملی نشان داد که  پرداختیمییدی أتحلیل عاملی ت به ،برای بررسی شواهد روایی سازه

عامل انسجام موضوعات  بهمربوط  15تجربی دارند. گویه  هایبا داده میبرازش ک 32و  28، 26، 15 هایگویه
عامل  بهمربوط  28درس فیزیک و گویه  میعامل ساختار مفهو بهمربوط  32و  26 هایدرس فیزیک، گویه

در حل کردن یک مسئله در »ن شرح است ای به 15تالش برای یادگیری درس فیزیک هستند. متن گویه 
انتظار دارم متفاوت باشد،  چهآنتوجهی با طور قابلبهرا ارائه دهد که  ایمن نتیجه بهر محاسفیزیک اگدرس 
ن پرسشنامه ای و در هنگام تدوین 1998در سال ردیش، ساول و اشتاینبرگ  «.محاسباتم اعتماد کنم بهباید 
ن پژوهش ای اند. البته متخصصان دربندی کردهبا محتوای باال را در عامل انسجام درس فیزیک طبقه 15 سؤال

 ،ن گویهای ند کهن باورای اند و برآن اختصاص داده بهرا  63/0مقدار  ن پرسشنامهای هنگام بررسی روایی محتوا
هبیید قرار دارند. أتتجربی نیز آن را مورد هایییدی و دادهأنظر دارد و تحلیل عاملی تمورد با عامل میارتباط ک

از نسخه  ،ن گویهای ن است کهای ن عامل منطقی نباشد و پیشنهاد پژوهشگرای ن گویه بهای انتصابرسد مینظر 
های درس فیزیک و یا تکالیف خانه گاه بیشتر مسئلههر»صورت به 26متن گویه  د.شوفارسی پرسشنامه حذف 

رغم آنعلی ،ن گویهای «.کنمکه در آن مسائل نهفته است فکر می میمفاهی بهطور واضح بهکنم، را حل می
تفاوت دارد( برازش مناسبی با  79/0دریافت کرده )البته مقدار ناچیزی تا معیار  81/0که از روایی محتوا نمره 

ن گویه مناسبی برای بررسی ساختار ای، رسدمینظر بهاست.  ییدی از خود نشان ندادهأمدل تحلیل عاملی ت
نظر در متن آن و یا حذف نباشد و پیشنهاد پژوهشگر تجدید آن تعلق دارد( بهدرس فیزیک )عاملی که  میمفهو

نیم ساعت یا بیشتر( برای کار  ال،مثبرای صرف وقت زیاد )»صورت به 28آن از پرسشنامه است. متن گویه 
توجهی نکنم، بهتر است از کسی له پیشرفت قابلئمسکردن روی یک مسئله، هدر دادن وقت است. اگر در حل

 هایداده را دریافت کرده است ومین گویه در روایی محتوایی نمره کای«. داند، بپرسمه بیشتر از من میک
عامل تالش برای یادگیری فیزیک ندارد. البته سازندگان  بهن گویه تعلق زیادی ای تجربی نشان داده است که
 (.1998، ردیش، ساول و اشتاینبرگاند )نکردهن گویه اشاره ای عامل مدنظر برای به ،پرسشنامه در گزارش خود

ن صورت مطرح ای در پرسشنامه به 32ن گویه نیز از نسخه فارسی کنار گذاشته شود. گویه ای شودمیپیشنهاد 
ن با آن ای زا شای که پیمسئله خصوصبهله استفاده کنم )ئکه بتوانم از یک معادله در مسنای برای»شده است 

 28ویه وضعی بدتر از گ ،ن گویهای«. ن معادله بیان شده است بدانمای که در چهآنام( باید بیشتر از رو نشدههروب
انست بلکه در ساختار عاملی هم نتو ؛نه تنها نمره خیلی باالیی در روایی محتوا دریافت نکرده است 32دارد، گویه 

ن گویه که ای مطرح شده در باال و همچنین متن هایداده بهبرازش مناسبی را نشان بدهد. پژوهشگر با توجه 
از نسخه  ،ن گویه نیزای کندمیپیشنهاد  ،درس فیزیک دارد میبا عامل ساختار مفهو مینسبت ک بهارتباط 

فکر کردن در  بهدنیای واقعی است و بعضی اوقات  بهفیزیک مربوط »: با متن 22فارسی حذف شود. گویه 
ندرت برای کاری که باید در درس فیزیک انجام بهاما  ؛کندما کمک می بهمان اطرافبا دنیای  مورد ارتباط

نتوانست برازش مناسبی با مدل پاسخ مدرج پیدا کند، البته شایان  «.رسدمینظر بهن ارتباط ضروری ای دهم
د شده ییأل عاملی تن گویه نمره باالیی در روایی محتوا کسب کرده و روایی سازه آن در تحلیای ذکر است که
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ن ای«. داندمیرسد مینظر بهندرت و ضروری به» است. پژوهشگر دلیل عدم برازش را استفاده از کلماتی مانند
ن گویه ای ن عبارات وای شودمی. پیشنهاد جاد کرده استای در پاسخ شاگردان ابهام و یا سوگیری عبارات احتماالً

با دنیای اطراف فکر کردن در مورد ارتباط بهدنیای واقعی است و بعضی اوقات  بهفیزیک مربوط »صورت به
تغییر یابد  «.بینممین ارتباط را نای اما برای کاری که باید در درس فیزیک انجام دهم ؛کندما کمک می بهمان 
 24و  21، 20، 8 هایگویه منظور تحلیل گویه استفاده شود.بهپاسخ  سؤالنظریه  هایکه از سایر مدلنای و یا

و حتی برازش مناسبی با مدل  اندهرچند روایی ظاهری، روایی محتوا و روایی سازه مناسبی از خود نشان داده
تری دارند و از دقت کمتری برخوردار هستند ها پارامتر تشخیص پاییننسبت سایر گویه بهاما  ؛پاسخ مدرج دارند

 ها با احتیاط بیشتریها و بررسی نمره سازهپرسشنامه هنگام تحلیل تواناییکنندگان از بایست استفادهمیکه 
 نتایج حاصل از بهذکر شده، با اتکا  هایها توجه کنند. در نگاه کلی و با حذف گویهن گویهای نتایج حاصل از

گیری اندازهاز درس فیزیک برای  آموزاندانشن پژوهش نسخه فارسی پرسشنامه انتظارات دانشجویان و ای
ن پرسشنامه ای شود نسخه دوممیشود. پیشنهاد میها درباره درس فیزیک مطلوب ارزیابی انتظارات و نگرش

 هایدر پژوهش ،دهدمیاصیل و واقعی قرار  هایصورت سناریو دارد و شاگردان را در موقعیتبهی هایکه گویه
پرسشنامه و همچنین تعریف های با تغییر برخی گویهکه نای ضمن بررسی و تحلیل قرار بگیرد.نده موردیآ

 هایشود از سایر مدلمیپیشنهاد  تری دست پیدا کرد.تر و تکمیلابزاری دقیق بهتوان میتر، تازه هایسازه
ی که با مدل سیم جیما برازش هایخانواده راش برای تحلیل گویه هایخصوص مدلبهپاسخ  سؤالنظریه 

  شود.نداشتند استفاده 

 قدردانی
شناسی، ریاست دانشکده علوم، اعضای از همکاران گروه علوم تربیتی و دانشکده علوم تربیتی و روانوسیله بدین
آموختگان کارشناسی ، اولین دانشدر دانشگاه شهید چمران اهواز هاآن، دانشجویان انشکده علومد میت علئهی

ی تهران، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی هانااستران، دبیران فیزیک ای ارشد آموزش فیزیک در
و شرقی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان رضوی، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و 

ن پژوهش یاری رساندند، تشکر و قدردانی ای ثمر رساندنبهکه پژوهشگر را در  شانبختیاری و شاگردان خوب
 نمایم.می
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 هاپیوست
 MPEXپرسشنامه  هایپیوست الف( متن گویه

ها و یا توجه ندن متن کتاب، کارکردن روی مسئلهاصلی در درس فیزیک، تنها کاری که باید انجام دهم خوا هایدهای برای درک بیشتر -1
 بیشتر در کالس است.

مسئلهتبر است و استفاده از آن برای حلدست آمده چقدر معبهشوم که فرمول یک فرمول فیزیک متوجه می بهمن از اثبات و یا رسیدن  -2
 ها، کار درستی است.

 کنم تا برای امتحان درس فیزیک آماده شوم.کالسی خودم را مرور می هایمن با دقت یادداشت -3

دست آوردن یک بهها و سپس جایگزین کردن مقادیر برای ها و معادلهها با دادهیعنی مقایسه مسئله ،در درس فیزیک «مسئلهحل» -4
 عدد است.

 مورد دنیای واقعی اطرافم تغییر کند. هایم دردهای برخی از تا یادگیری فیزیک باعث شد -5

مطرح شده در کالس یا متن کتاب  هایفرمول بهها و رسیدن من وقت زیادی را صرف فهمیدن و یا اثبات کردن برخی از معادله -6
 کنم.فیزیک می

 کنم.های آن روی مطالب کار میوسیله مثالبهخوانم و من متن کتاب فیزیک را با جزئیات می -7

 خواهد شد. ارائهما  بهصورت آماده به هاآنها برساند، درک درونی از معادله بهن نیست که من را ای انتظار من از درس فیزیک -8

تحلیل جزئیات وتجزیه بهکه با دقت نای حل مسائل فراوان بپردازم، نه بهن است که ای بهترین راه یادگیری درس فیزیک برای من -9
 بپردازم.

 دارند. میارتباط ک ،کنممی بهکه در دنیای واقعی تجر چهآنقوانین علم فیزیک با  -10

خوب در درس فیزیک کافی  کسب یک نمره نده من ضروری است و تنهایآ شغلی واهداف  بهدرک خوب فیزیک برای رسیدن  -11
 نیست.

 شود.کار گرفته میهدر موقعیت خاص خودش ب هاآنکدام از شود که هرل اطالعات زیادی میدانش فیزیک شام -12

نظر یا  با مین نمره ارتباط کای م وکند که من چقدر با موضوع درس آشنا هستاول، مشخص می نمره من در درس فیزیک در درجه -13
 خالقیت من دارد.

شود که در میدست آوردن دانشی است که آن دانش تنها در اصول، قوانین و معادالتی خالصه به اصوالً ،موضوع یادگیری فیزیک -14
 شود.میکالس و کتاب درسی فیزیک مطرح 

انتظار دارم متفاوت  چهآنتوجهی با طور قابلبهرا ارائه دهد که  ایمن نتیجه بهاگر محاس ،فیزیکدر حل کردن یک مسئله در درس  -15
 ن گویه حذف شده است(.ای، )در تحلیل نسخه فارسیمحاسباتم اعتماد کنم.  بهباشد، باید 

های الزم برای مهارتبا حل مسائل یا  می، ارتباط کدر کالس و یا در متن کتاب فیزیک یک فرمول یا اثبات معادالت بهرسیدن  -16
 موفقیتم در درس فیزیک دارد.

 از افراد متخصص و دارای شرایط، توانایی درک واقعی فیزیک را دارند. میتنها تعداد ک -17

تحلیل قرار ورا با موضوعی که مورد تجزیه هاآناندیشم و میشخصی خودم  هایمورد تجربه برای درک فیزیک، گاهی اوقات در -18
 دهم.میارتباط  ،گیردمی

 ترین چیزها برای حل کردن مسائل فیزیک، پیدا کردن معادله درست برای استفاده است.یکی از سخت -19

ارچوب ه)منظور در چ توانم انجام دهمیاد نیاورم کار خاصی نمی بهنیاز برای یک معادله فیزیکی را حل مورداگر در یک امتحان راه -20
 آیم.می قانون است( و با آن کنار

و تنها پاسخ  دست آوردم، نگران نخواهم شدبهرو شدم و دو پاسخ متفاوت هله فیزیک روبئمتفاوت برای مس حلاگر من با دو راه -21
 المسائل ندارد(.تر را انتخاب خواهم کرد )فرض کنید جواب در انتهای کتاب نیست و کتاب حلمنطقی

ندرت بهاما  ؛کندما کمک می بهمان با دنیای اطراف فکر کردن در مورد ارتباط بهدنیای واقعی است و بعضی اوقات  بهفیزیک مربوط  -22
 .قسمت بحث( بهدر نسخه فارسی ویرایش شد. ر. ک. ) رسدمینظر بهن ارتباط ضروری ای برای کاری که باید در درس فیزیک انجام دهم

 مسئله است.آورم، چگونگی حلدست میبهمهارت اصلی که در درس فیزیک  -23
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که از امتحان دادن  ایدهد. تجربهدست نمیبهدرک من از درس  راهنمای مفیدی برای بهتر شدن ،نتایج امتحان فیزیک برای من -24
 مطرح شود را مرور کنم. سؤال هاآنکه قرار است در امتحان از  مین است که موضوعات درسی مهای، آورممیدست به

 شوم را درک کنم.میرو ههایی را که در زندگی روزمره با آن ها روبکند تا موقعیتمن کمک می بهیادگیری فیزیک  -25

که در آن مسائل نهفته است فکر  یممفاهی بهطور واضح بهکنم، های درس فیزیک و یا تکالیف خانه را حل میگاه بیشتر مسئلههر -26
 ن گویه حذف شده است(.ای، )در تحلیل نسخه فارسیکنم می

 است. من نشان داده شده بهام یا را خوانده هاآن توانایی یادآوری اطالعاتی است که قبالً ایمعنبهبیشتر  ،یادگیری درس فیزیک -27

له پیشرفت ئمسنیم ساعت یا بیشتر( برای کار کردن روی یک مسئله، هدر دادن وقت است. اگر در حل ،لامثبرای صرف وقت زیاد ) -28
 ن گویه حذف شده است(.ای، )در تحلیل نسخه فارسی داند، بپرسمتوجهی نکنم، بهتر است از کسی که بیشتر از من میقابل

 خاطر بسپارم.هاطالعاتی که برای دانستن نیاز دارم ب اشم همهن است که من قادر بای مسئله اصلی در گذراندن درس فیزیک، -29

مورد دنیای واقعی اطرافم استدالل  طور منطقی دربهن است که چگونه بتوانم ایدست آوردم بهمهارت اصلی را که در درس فیزیک  -30
 کنم.

 کنم.ی برای درک بهتر مطالب، استفاده میهایعنوان سرنخبه ،شوممن از اشتباهاتی که در تکالیف خانه و مسائل امتحان مرتکب می -31

 چهآنام( باید بیشتر از رو نشدههن با آن روبای ای که پیش ازمسئله خصوصبهله استفاده کنم )ئکه بتوانم از یک معادله در مسنای برای -32
 حذف شده است(.ن گویه ای)در تحلیل نسخه فارسی ن معادله بیان شده است بدانمای که در

 خوبی نفهمم.بهحتی اگر مفاهیم فیزیک را  ،یا بهتر از آن( 12با نمره رس فیزیک را با موفقیت بگذرانم )توانم دمن می -33

ام را در ذهن خود، بازسازی، بازاندیشی دست آوردهبه نیازمند آن است که من اطالعاتی که از کالس یا کتاب فیزیک ،یادگیری فیزیک -34
 دهی کنم.زمانو سا

 که پس از بررسی روایی ظاهری ویرایش شدند MPEXی از پرسشنامه های( گویهپیوست ب
 گویه پس از بررسی روایی ظاهری گویه پیش از بررسی روایی ظاهری

شوم که یک فرمول فیزیک متوجه میبهمن از اثبات و یا رسیدن  -2

د و استفاده از آن باشتواند معتبر میدست آمده تا چه میزان بهفرمول 

 است.جا بهها برای حل مسئله

شوم یک فرمول فیزیک متوجه می بهمن از اثبات و یا رسیدن  -2

ت و استفاده از آن برای چقدر معتبر اس ،دست آمدهبهکه فرمول 

 ها، کار درستی است.مسئلهحل

ها و ها با دادهلهیعنی مقابله مسئ ،در درس فیزیک «مسئلهحل» -4

 دست آوردن یک عدد است.بهها برای معادله ها و جایگزینی ارزش

ها ا دادهها بیعنی مقایسه مسئله ،در درس فیزیک «مسئلهحل» -4

دست آوردن بهها و سپس جایگزین کردن مقادیر برای و معادله

 یک عدد است.

درک شهودی  بهن نیست که من را ای انتظار من از درس فیزیک -8

 ما داده خواهد شد. بهصورت آماده به هاآنها برساند، معادله

درک درونی  بهن نیست که من را ای انتظار من از درس فیزیک -8

 ما داده خواهد شد. بهصورت آماده به هاآنها برساند، از معادله

نده روشن یآ رضایت شغلی و بهدرک مناسب فیزیک برای رسیدن  -11

خوب در درس فیزیک  اکتساب یک نمره ضروری است و تنهامن 

 کند. میکفایت ن

نده من یآ اهداف شغلی و بهبرای رسیدن  ،درک خوب فیزیک -11

خوب در درس فیزیک کافی  کسب یک نمره ضروری است و تنها

 نیست.

کند که نمره من در درس فیزیک در وهله نخست، مشخص می -13

بینش  با مین نمره ارتباط کای آشنا هستم ومن چقدر با موضوع درس 

 یا خالقیت من دارد.

کند که اول، مشخص می نمره من در درس فیزیک در درجه -13

 با مین نمره ارتباط کای من چقدر با موضوع درس آشنا هستم و

 نظر یا خالقیت من دارد.

و رو شدم هله فیزیک روبئمتفاوت برای مس حلاگر من با دو راه -21

و تنها پاسخ نزدیک  دست آوردم، نگران نخواهم شدبهدو پاسخ مغایر 

ب در انتهای کتاب را انتخاب خواهم کرد )فرض کنید جوا منطق به

 المسائل ندارد(.نیست و کتاب حل

رو شدم هله فیزیک روبئمتفاوت برای مس حلاگر من با دو راه -21

و تنها پاسخ  نخواهم شددست آوردم، نگران بهو دو پاسخ متفاوت 

ب ب در انتهای کتاتر را انتخاب خواهم کرد )فرض کنید جوامنطقی

 المسائل ندارد(.نیست و کتاب حل



 375                                  ، سال یازدهم    4پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 

 همراه تابع آگاهی برای عامل استقالل در یادگیری فیزیکنمودار ویژه عملیاتی به)چپ(  -3شکل 

همراه تابع آگاهی برای عامل انسجام موضوعات درس نمودار ویژه عملیاتی به )راست( -4شکل 

 فیزیک

 برای عامل ساختار مفهومی درس فیزیکنمودار ویژه عملیاتی به همراه تابع آگاهی  -5شکل 
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 کیزیدرس ف تیبا واقع وندیعامل پ یبرا یهمراه تابع آگاهبه یاتیعمل ژهینمودار و -6شکل 

 همراه تابع آگاهی برای عامل پیوند با ریاضیات در درس فیزیکنمودار ویژه عملیاتی به -7شکل 
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 همراه تابع آگاهی برای عامل تالش برای یادگیری درس فیزیکنمودار ویژه عملیاتی به -8 شکل

 منابع
 تهران: لوح زرین. آموزش پژوهش محور.(. 1386معتمدی، ا. )
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