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چكيده:
هدف از پژوهش حاضر مقایسة پیشرفت تحصیلی و ابعاد سازگاری تحصیلی دانشآموزان دورۀ متوسطه
دوم شــهر یزد با توجه به ملیت -نوع مدرسه (در ســه گروه ایرانی در مدارس تکملیتی ،ایرانی در
مدارس چندملیتی و مهاجر در مدارس چندملیتی) و جنسیت آنان در سال  1394بود 474 .دانشآموز
به روش تصادفی چندمرحلهای انتخاب شــدند و پرسشنامۀ سازگاری تحصیلی را تکمیل کردند .برای
سنجش عملکرد تحصیلی از معدل پایانترم اول ،نمرۀ کارپوشههای کالسی و ارزشیابی تکوینی استفاده
شد .دادهها با آزمونهای  MANCOVAو  ANCOVAتحلیل شدند .یافتهها نشان داد که اثرات اصلی
ملیت -نوع مدرســه و جنسیت بر عملکرد و سازگاری تحصیلی معنادار است؛ به این شرح که عملکرد
تحصیلی دانشآموزان ایرانی در مدارس تکملیتی ،بیــش از دانشآموزان ایرانی و مهاجر در مدارس
چندملیتی بود؛ در کل پسران عملکرد تحصیلی ضعیفتری داشتند؛ بین سازگاری تحصیلی دختران و
پسران تفاوت معنادار نبود؛ بین کوشش تحصیلی و رضایت از تحصیل در هر سه گروه تفاوت معنادار،
اما بین وضوح اهداف تفاوت معنادار نبود؛ اثر تعاملی ملیت -نوع مدرسه و جنسیت تنها بر بعد وضوح
تحصیلی
اهداف معنادار ،اما بر رضایت از تحصیل و کوشش تحصیلی معنادار نبود؛ بین میانگین کوشش
ِ
دانشآموزان ایرانی در مدارس چندملیتی و دانشآموزان مهاجر در همان مدارس تفاوت معنادار نبود،
اما رضایت از تحصیل در دانشآموزان مهاجر بیشتر بود؛ کوشش و رضایت از تحصیل در دانشآموزان
وضوح اهداف در دختران ایرانی
ایرانــی در مدارس تکملیتی کمتر از دانشآموزان مهاجر بود؛ در کل،
ِ
در مدارس تکملیتی باالتر از پســران و دختران ایرانی و پسران مهاجر در مدارس چندملیتی بود .به
مشاوران تحصیلی توصیه میشود که نقش ملیت و جنسیت و محیط تحصیلی را در عملکرد و سازگاری
تحصیلی دانشآموزان مورد توجه قرار دهند.

كليد واژهها:

 ïتاريخ دريافت مقاله95/2/18 :

سازگاری تحصیلی ،عملکرد تحصیلی ،ملیت -نوع مدرسه ،جنسیت ،دانشآموزان مهاجر

 ïتاريخ شروع بررسي95/3/10 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله95/7/29 :
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مقدمه

مطالعة اثرات مهاجرت بر کودکان و نوجوانان ،همواره مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران در
حوزۀ روانشناســی و تعلیموتربیت بوده است .در پدیدۀ مهاجرت افرادی از فرهنگها و قومیتهای
مختلــف با قصد تابعیت و اقامت به کشــور دیگری عزیمت میکنند ،ایــن پدیده تنوع دانشآموزان
را در کالسهای درس افزایش میدهد (برتی ،بندیکت و ســانتونی .)2014 ،1در ایران سالهاســت
که اکثریت قریب به اتفاق مهاجران را اهالی افغانســتان تشکیل میدهند و پس از آن ،بیشترین افراد
مهاجر ،در طی  ۲دهه اخیر ،به ترتیب مربوط به کشــورهای عراق ،ترکمنســتان ،ارمنســتان و ترکیه
اســت (سالنامه آماری .)1390 ،این افزایش نرخ مهاجرت ،توجه متخصصان کشورمان را به آموزش
چندفرهنگی 2جلب کرده است.
هدف مهم آموزش چند فرهنگی گســترش دانش ،نگرش و مهارتهای مورد نیاز دانشآموزان
برای کارکرد بهینه در فرهنگ خود ،فرهنگهای دیگر و جامعۀ جهانی اســت (مورنو .)2010 ،3بنکز
و بنکز )2010( 4آموزش چندفرهنگی را شــامل  .۱فرآیند تغییر ساختارِ مؤسسات تحصیلی بهمنظور
برابری فرصتهای تحصیلی برای دختران و پســران ،دانشآموزان اســتثنایی و دانشآموزا ِن اعضای
گروههای مختلف نژادی ،قومی ،زبانی و فرهنگی؛  .۲کاهش پیشــداوریها در مورد دانشآموزانی با
فرهنگها و ویژگیهای متفاوت؛  .۳انسجام محتوا و بیان مثالها و محتواهایی از فرهنگهای مختلف؛
 .۴کمک به دانشآموزان برای درک و فهم و چگونگی تأثیر فرضیات ناآشــکار فرهنگی ،ارزشها و
زمینههای فرهنگی ،چارچوبهای ارجاعی ،5دیدگاهها و مبانی آنان برای ساخت دانش؛ و  .۵تقویت
شایستگیها و توانمندیهای افرادی از فرهنگهای مختلف میدانند.
توجه به پرورش شایستگیها و توانمندیهای کودکان مهاجر و کمک به یادگیری بهینه در آنان،
ضرورت توجه به عملکرد و سازگاری تحصیلی آنان را آشکار میسازد .یکی از مهمترین چالشهای
دانشآموزان مهاجر چگونگی ســازگار شدن با فرهنگ و شــرایط متفاوت است (گیترز و راگوف،6
ِ
اســترس همراه با مهاجرت میتواند سازگاری با محیط جدید تحصیلی و جامعۀ خارجی را
.)2003
به تعویق بیندازد و همچنین شکســت تحصیلی را افزایش دهد (سوارز -اروزکو و پیمنتل و مارتین،7
 .)2009هرناندز )2004( 8دریافت که دانشآموزان مهاجر نمرههای کمی در آزمونهای استاندارد به
دســت میآورند و پیشرفت تحصیلی ضعیفی دارند و با احتمال بیشتری حداقل در یکی از سطوح
تحصیلیشان تأخیر نشان میدهند
پیشــرفت تحصیلــی دانشآموزان مهاجر به عوامل متعددی شــامل جنســیت آنــان (کرول و
ورمیلون2003 ،9؛ پورتز و روبن2001 ،10؛ ســوارز -اروزکو و چین هیالرد2004 ،11؛ سوارز اروزکو
و کارهیل2008 ،12؛ ســوارز -اروزکو و همکاران۲۰۰۹ ،؛ مورنو2010 ،؛ و وی ،)2004 ،13مشکالتی
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در زبان (گرینفیلد و ویســکا2014 ،14؛ هرناندز ،)2004 ،محیط مدرســة مشکلساز (هان،)2008 ،15
ســطح اجتماعی و اقتصادی (لوپز2003 ،16؛ سوارز ـ اروزکو ،سوارز اروزکو و تودورووا)2008 ،17؛
ســبکهای شــناختی ،اولویتهای یادگیری (مورنو)2010 ،؛ مهارتهای ارتباطی (گرنت و گومز،18
 )2001و تفاوتهایی در رقابت و همکاری (آرنســون ،ویلســون و اکرت )2010 ،19و درگیری کم
والدین در فرآیند آموزشی (برنارد )2004 ،20نسبت داده میشود .پانچانادسوارن و داوسون)2010( 21
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دریافتند که تبعیض نســبت به مهاجران با کاهش عزتنفس آنان همراه است .کاهش عزتنفس نیز
اغلب با کاهش پیشرفت تحصیلی همراه است (حسینی نسب و وجدانپرست1381 ،؛ حسینی ،دژکام
و میرالشــاری1386 ،؛ بیابانگرد1384 ،؛ تمنایی فر ،صدیقی ارفعی ،ســامی محمدآبادی .)1389 ،به
نظر میرسد عزتنفس ضعیف واسطة ارتباط مهاجرت و پیشرفت تحصیلی میشود و انتظار میرود
که دانشآموزان مهاجر از پیشرفت تحصیلی ضعیفی برخوردار باشند.
پیش از این ،در پژوهشهای متعدد نقش تفاوتهای جنســی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
مهاجر گزارش شده است .در کل ،پژوهشها نشان میدهند که دختران مهاجر عملکرد بهتری نسبت
به پســران مهاجر دارند (پورتز و رمبات ،2001 ،22ســوارز اروزکو و همکاران .)2008 ،فلیسیانو و
رمباوت )2005( 23نتیجه گرفتند که الگوهای موفقیت و شکســت در دانشآموزان مهاجر با توجه به
جنسیت آنان متفاوت است و پسران در مقایسه با دختران پیشرفت تحصیلی کمتری را نشان میدهند
و انتظارات شغلی را کمتر محقق میکنند .بهعالوه تعداد دختران مهاجری که به دانشگاه راه مییابند
بیش از پسران است .حمایت مدرسه ،بهعنوان یک عامل مهم ،به پیشرفت تحصیلی همة دانشآموزان
کمک میکند (هان )2008 ،و اثر تعیینکنندهای روی بهزیســتی دانشآموزان دارد (ســمدال ،ولد و
کاناس .)1998 ،24در محیط مدرســه ،دانشآموزان مهاجر بــا دانشآموزان و معلمانی از فرهنگهای
متفاوت مواجه میشوند .محیط مدرسه از طریق آموزش ،تعامالت با معلم ،همساالن و دوستان روی
دانشآمــوز اثر میگذارد (کاراتزیاس ،فلمینگ ،لنان ،و سوانســون .)2002 ،25تعامل با معلم و محیط
ســاختاری مدرسه (کروسنو )2005 ،عوامل مهمی هســتند که بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اثر
میگذارند .دانشآموزان برای موفقیت بهینه ،به محیط مدرســهای نیاز دارند که ثبات داشته باشد ،به
لحاظ تحصیلی چالشانگیز باشد و ارتباطات گرمی در آن وجود داشته باشد (وولی و بوئن.)2007 ،26
وقتی افراد مهاجرت میکنند و به محیط فرهنگی متفاوتی وارد میشــوند ،در بدو ورود مجبورند
خودشان را با فرهنگ آن محیط سازگار کنند و ممکن است دچار شوک فرهنگی 27شوند .این شوک
فرهنگی میتواند سازگاری دانشآموزان را در مدرسه مختل کرده و به افت تحصیلی آنان منجر شود
28
و یا آنها را مضطرب و افســرده کند (مورنو .)2010 ،اصطالح ســازگاری با برونسازی و انطباق
مترادف اســت .بهطور دقیق این اصطالح به نتایج تعادلیابی 29اختصاص مییابد (مونروئه)1990 ،30
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و کوشــش فرد را برای انطبــاق با محیط و یا بقای محیط فیزیکــی و اجتماعیاش بازنمایی میکند
(راجو و خواجه رحمتاهلل .)2007 ،31بهطورکلی ســازگاری دربرگیرنــده توانایی آمیزش ،انطباق،
مصالحه ،همکاری و کنار آمدن افراد با خود ،محیط و دیگران اســت (فوالدی .)1383،یکی از ابعاد
مهم سازگاری ،ســازگاری تحصیلی است .فرآیند سازگاری تحصیلی دربرگیرنده تغییرات رفتاری و
روانشــناختی است که طی آن افراد سعی میکنند خودشان را با محیط تحصیلی جدیدشان هماهنگ
کرده و بهطور موفقیتآمیز با تقاضاهای تحصیلی ســازگار شــوند و به نیازهای یادگیریشان برسند
(والکا2015 ،؛ بیکر و ســیریک .)1999 ،32مؤلفههای ســازگاری تحصیلی از دید بیکر و ســیریک
( ،)1999شــامل انگیزه برای یادگیری ،اقدام برای دستیابی به تقاضاهای تحصیلی ،دستیابی به اهداف
روشــن و رضایت کلی از محیط تحصیلی است .از نظر این محققان سازگاری با محیط تحصیلی به
مقدار زیادی تحت تأثیر شرایط محیطی قرار میگیرد و در مدارسی که از جو عاطفی اجتماعی بهتری
برخوردارند دانشآموزان از محیط تحصیلی رضایت بیشتری دارند.
ســازگاری تحصیلی نقش مهمی در کیفیت ارتباط دانشآموز با محیط مدرسه ایفا میکند (پورتز
و رمبات )2001 ،و ارتباط نزدیکی با حمایت اجتماعی در مدرسه دارد (سوارز-ارزوکو و همکاران،
 .)2009روابــط اجتماعــی ،کارکردهای حمایتی متعــددی برای دانشآموزان دارنــد .برخی از این
کارکردها عبارتاند از :احســاس تعلق بیشتر دانشآموزان به مدرســه ،حمایت عاطفی و اطالعاتی
و راهنماییهای شــناختی ،و همچنیــن ارائه کمکهای ملموس و بازخــورد مثبت به دانشآموزان
(ساراســون ،ساراسون و پیرس ،)1990 ،33و ارتقای مشــارکت و موفقیت تحصیلی آنان (فردریکز،
بلومنفلد و پریس2004 ،؛ فورر و اسکینر2003 ،34؛ سوارزـ ارزوکو ،و همکاران.)2008 ،
اوهیناتــا و اورز )2013( 35دریافتند که وقتی دانشآموزا ِن بومــی با دانشآموزان مهاجر در یک
محیط درس میخوانند ،با محیط یادگیری نامطلوبی مواجه میشــوند و این مســئله ممکن اســت
بر ســازگاری تحصیلی آنــان اثر بگذارد .بابایی ( )1390نیز دریافت کــه وجود دانشآموزان مهاجر
در مــدارس عادی اثر نامطلوب فرهنگی ،بهداشــتی و رفتاری بر دانشآمــوزان ایرانی دارد .بنابراین
ممکن است دانشآموزان بومی که در کنار دانشآموزان مهاجر درس میخوانند از سازگاری ضعیفی
برخوردار باشــند و رضایت کمتری از محیط تحصیلی داشــته باشند .آذین و موسوی ( )1389نشان
دادند که بین عوامل آموزشــگاهی و سازگاری اجتماعی دانشآموزان رابطۀ مثبت و معناداری وجود
دارد .با توجه به نقش مهم عوامل فردی (کوشش تحصیلی و وضوح اهداف) و محیطی (رضایت از
محیط تحصیلی) در ســازگاری تحصیلی ،و اهمیت سازگاری تحصیلی در زندگی تحصیلی و آینده
دانشآموزان ،در پژوهش حاضر به مقایسة ابعاد سازگاری تحصیلی (شامل کوشش تحصیلی ،رضایت
از محیــط تحصیل و وضوح اهــداف) در افراد مهاجر و بومی با توجه به محل تحصیل آنان پرداخته
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روش

جامعة آماری این پژوهش دربرگیرندة دانشآموزان دختر و پســر دورۀ دوم متوسطه در پایههای
نهم ،دهم و یازدهم در مناطق  1و  2شهر یزد بود که در سال تحصیلی  1393-94مشغول به تحصیل
بودند .علت انتخاب این دو منطقه این بود که فقط در این دو منطقه از شــهر یزد مدارس چندملیتی
وجود دارد .با اســتفاده از روش تصادفی چندمرحلهای از هر منطقه تحصیلی  4مدرســه ( 2مدرسه
دخترانه و  2مدرســه پســرانه چندملیتی) که دارای دانشآموزان مهاجر بودند ،و  4مدرســه بدون
دانشآموزان مهاجر ( 2مدرســه دخترانه و  2مدرسه پسرانه تک ملیتی) انتخاب شدند .در هر مدرسه
نیز  2کالس به تصادف انتخاب شــد و از هر کالس تعدادی دانشآموز به تصادف انتخاب شــدند.
بر اســاس جدول مورگان حجم نمونه معادل  ۵۰۰نفر برآورد شــد .اما در نهایت  ۲۶پرسشنامه به
دلیل ناکامل بودن کنار گذاشــته شــد و در مجموع دادههای مربوط به  ۴۷۴شرکتکننده تحلیل شد.
شــرکتکنندگان پرسشنامه ســازگاری تحصیلی را تکمیل کردند و برای سنجش عملکرد تحصیلی
آنان از معدل پایانترم اول ،نمرۀ کارپوشههای کالسی و ارزشیابی تکوینی استفاده شد.
پرســشنامه سازگاری تحصیلی :این پرســشنامه یکی از خردهآزمونهای  36 SACQبود.

پرســشنامه  SACQیک ابزار خودگزارشــی با  67ماده اســت و در طیف لیکرت  7درجهای
نمرهگذاری میشــود .این پرسشنامه دارای چهار خردهمقیاس ســازگاری تحصیلی ،سازگاری
اجتماعی ،سازگاری شخصی -هیجانی و دلبستگی به مؤسسه/دانشگاه است .در اغلب مطالعات،
ضرایب آلفای گزارششــده برای کل مقیاس و خردهمقیاسهای آن باالی  0/80اســت (بیرز و
گوسنز .)2002 ،37همبستگی بین  SACQبا سازههای مرتبط دیگر ،همچون انگیزش دانشگاهی،
فرســودگی تحصیلی ،افســردگی ،گوشهگیری ،میزان اســتفاده از خدمات روانشناختی و میزان
شرکت در فعالیتهای اجتماعی ،شــواهد حمایتکنندهای برای روایی نمرههای  SACQفراهم
کرده اســت (تایلور و پاســتور2005 ،38؛ والر .)2009 ،39در این پژوهــش فقط از خردهمقیاس
ســازگاری تحصیلی پرسشنامه  SACQاستفاده شد ،با توجه به اینکه این خردهمقیاس قب ً
ال روی
جامعه دانشــجویان استانداردســازی شــده بود و جامعۀ آماری این پژوهش ،دانشآموزان دورۀ
متوســطه دوم شــهر یزد بودند ازاینرو در این پژوهش قبل از تحلیل دادههای آماری ،از تحلیل
عاملی تأییدی بهمنظور آزمون روایی ســاختار چهار مؤلفهای پرســشنامه  24گویهای سازگاری
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تحصیلی استفاده و تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرمافزار  0/7 AMOSو برآورد بیشینه احتمال
( )MLانجام شــد .بررسی مجذور کای نشان داد که مدل با دادههای گردآوریشده برازش ندارد
 .χ2)N=4742 ، df= 246( =667/081،p < 0/05به این دلیل که مجذور کای بهشدت تحت تأثیر
حجم نمونه قرار دارد ،شاخصهای برازندگی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت (،CFI =0/809
 AGFI =0/865،GFI =0/880و  .)RMSEA =0/060ارزیابی شاخصهای برازندگی دیگر نشان

داد بهاستثنای ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ( ،)RMSEAدیگر شاخصهای برازندگی
از برازش قابلقبول مدل چهار مؤلفهای پرسشنامه سازگاری تحصیلی با دادههای گردآوریشده
حمایت نمیکنند .با توجــه به عدم برازش مدل چهار مؤلفهای ،تحلیل مؤلفههای اصلی ()PCA
با هدف اســتخراج مؤلفههای خردهمقیاس سازگاری تحصیلی انجام شد .استفاده از روش تحلیل
مؤلفههای اصلی نشــان داد که شاخص کایســرـ میرـ اولیکن ( )KMOبرابر با  0/846است .این
شاخص نشــانگر کافی بودن حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است .کایسر بر این
باور اســت که ارزش  KMOبزرگتر از  0/5کافی ،بین 0/7ـ  0/5متوسط ،بین 0/8ـ  0/7خوب،
0/9ـ  0/8خیلی خوب و باالتر از  0/9عالی است (فایلد .)2013 ،40بر اساس نتایج تحلیل عاملی
اکتشافی سه مؤلفه اســتخراج شد .مؤلفه اول کوشش تحصیلی (سؤالهای ،12 ،16،15 ،20 ،22
 ،)3 ،4 ،6 ،8 ،10مؤلفة دوم رضایت از محیط تحصیلی (ســؤالهای ،14 ،17 ،19 ،21 ،23 ،24
 )11و مؤلفه سوم وضوح اهداف (سؤالهای  )2 ،7 ،9 ،13 ،18نامیده شد .سهم منحصربهفرد هر
یک از مؤلفههای مزبور در تبیین واریانس کل به ترتیب برابر با  8/657 ،22/379و  6/484بود.

یافتهها

در این پژوهش در کل  474دانشآموز مورد بررســی قرار گرفتند ،که  174نفرشان ( 36/7درصد)
ایرانــی و در مدارس دارای مهاجر د س میخواندند (در مــدارس چندملیتی) که از این تعداد  85نفر
( 48/9درصد) دختر و  89نفر ( 51/1درصد) پســر بودند 150 .نفر ( 31/6درصد) دانشآموزان ایرانی
در مدارس تک ملیتی بودند که از این تعداد  74نفر دختر ( 49/3درصد) و  76نفر پسر ( 50/7درصد)
بودند .همچنین  150نفر دانشآموزان مهاجر بودند که در کنار دانشآموزان ایرانی در مدارس چندملیتی
تحصیل میکردند .اینان در مجموع  74نفرشان دختر ( 49/3درصد) و  76نفرشان پسر ( 50/7درصد)
بودند.
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جدول .1توصیف آماری متغیرهای مورد مطالعه

ایرانی در مدارس دارای مهاجر
(در مدارس چندملیتی)

متغیر
کوشش
تحصیلی

M

SD

SK

KU

ایرانی در مدارس
تک ملیتی
M

SD

SK

مهاجر
(در مدارس چندملیتی)
KU

M

SD

SK

KU

دختر 3/83 -0/313 -0/344 8/92 42/56

-0/005 -0/317 8/99 42/74 -0/180 0/044 8/52

3/72

-0/398 -0/280 9/67 43/38 0/644 -0/203 9/91

پسر 0/611 -0/379 9/93 39/93

دختر 2/98 -0/013 -0/322 8/07 28/38

29/94 0/428 0/293 6/95

9/04

-0/764 0/195

رضایت از
تحصیلی
محیط
پسر 2/69 -0/156 -0/078 8/58 28/39

-0/495 -0/324 7/18 33/05 -0/149 -0/093 8/40

دختر 2/69 -0/554 -0/170 5/02 26/95

-0/237 -0/645 6/03 26/64 -0/115 -0/554 4/97

2/13 -0/012 -0/557 5/42 27/07

5/59

-0/456 -0/698 5/93 27/57 -0/522 0/099

دختر 97/90

9/48 -0/078 -0/289 1/27

1/02

1/74 99/33 0/182 0/144

95/40

9/52 1/442 -0/262 17/2

10/01 -0/474 -0/019 1/73

دختر 16/09

1/86 0/675 -0/348 1/65

0/283 -0/715 2/33 15/09 0/265 -0/746 1/58

1/93

0/755 -0/672 2/39 15/43 -0/604 -0/610 1/56

وضوح
اهداف

پسر

سازگاری
تحصیلی (کل) پسر
عملکرد
تحصیلی
تحصیالت
مادر
تحصیالت
پدر

پسر

1/072 -1/016 2/43 14/92
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-0/527 0/070

-0/118 -0/239 1/14

دختر

8/41

1/95 -0/694 0/262 3/47

4/00 -0/422 0/340 3/42

3/50

-0/546 0/346

پسر

8/77

4/12

-0/110 0/241

1/25

2/08 -0/293 0/374 4/20

3/17

0/912 1/313

دختر

8/80

3/45

0/800 0/710

1/58

3/84

5/58 -0/638 0/141

4/14

-0/252 0/344

پسر

9/23

4/14

0/020 0/407

1/47

3/98

4/03 -0/370 0/124

4/19

-0/875 0/458

 = Mمیانگین؛  =SDانحراف استاندارد؛  =SKچولگی؛  =KUکشیدگی

جدول شمارة  1میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی ،کشیدگی متغیرهای عملکرد تحصیلی ،ابعاد
ســازگاری تحصیلی (کوشــش تحصیلی ،رضایت از محیط تحصیلی و وضوح اهداف) ،و ســالهای
تحصیل والدین در ســه گروه دانشآموزان ایرانی در مدارس دارای مهاجر (در مدارس ترکیبی) ایرانی
در مدارس بدون مهاجر و دارای مهاجر (در مدارس ترکیبی) را بر اساس جنسیت نشان میدهد .مقادیر
چولگی و کشیدگی همۀ متغیرها در همه گروهها در محدوده  2±بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
توزیع تک متغیری همۀ متغیرها در همه گروهها نرمال اســت .الزم به توضیح اســت که فیلد (،)2013
مقادیر چولگی و کشیدگی بین  +2و  -2را نشانۀ نرمال بودن توزیع تلقی میکند.
فرضیه اول :اثرات اصلی «ملیت – نوع مدرسه» و «جنسیت دانشآموزان» و همچنین اثرات تعاملی

«ملیت ـ نوع مدرسه و جنسیت» بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان معنادار است.
برای آزمودن این فرضیه از تحلیل کوواریانس تک متغیری عاملی اســتفاده شــد .با توجه به اینکه
شمارة ë 60
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گروههای مورد مطالعه به لحاظ میزان تحصیالت والدین همگن نبودند ،بنابراین بهمنظور حذف اثر این
متغیرها از متغیرهای وابســته ،بهجای میزان تحصیالت والدین (مقیاس ترتیبی) ،سالهای تحصیل آنان
(مقیاس فاصلهای) محاسبه و بهعنوان متغیر همراه در تحلیل کوواریانس وارد شد .قبل از استفاده از این
آزمون آماری مفروضههای استفاده از آن بررسی شد .تفاوت شیب خط رگرسیون بین تحصیالت مادر
و متغیر وابســته (عملکرد تحصیلی) از یکسو و تحصیالت پدر و متغیرهای وابسته از سوی دیگر در
هر سه گروه در سطح  0/05غیر معنادار بود ( .)p <۰/۰۵این مطلب بیانگر آن است که مفروضه همگنی
شیب خط رگرسیون بین متغیرهای همراه و متغیرهای وابسته در دادههای پژوهش حاضر برقرار است.
بهعالوه آزمون همگنی واریانسها نیز بیانگر شرط همسانی واریانسهای عملکرد تحصیلی در سه گروه
مــورد مطالعه بود ( )p <۰/۰۵بود .همچنین با توجه به دادههای جدول  ۱مقادیر چولگی و کشــیدگی
نشانگر نرمال بودن توزیع دادههای متغیر عملکرد تحصیلی به تفکیک در دو گروه پسران و دختران بود.
جدول .2اثرهای اصلی و اثر تعاملی جنسیت و «ملیت -نوع مدرسه» بر عملکرد تحصیلی

متغیر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

η2

ملیت -نوع مدرسه

107/258

2

53/629

13/031

0/001

0/053

جنسیت

36/260

1

36/260

8/810

0/003

0/019

ملیت -نوع مدرسه
جنسیت

33/803

2

16/902

4/107

0/017

0/017

نکته :میانگین مجذورات خطا برابر با  1917/684و درجه آزادی آن  466بود.

بر اساس جدول  2اثر اصلی ملیت -نوع مدرسه ( η2 = 0/053تفکیکی )F)2 ،466( = 13/031 ،0>/01
بر عملکرد تحصیلی معنادار است .همچنین اثر اصلی جنسیت ( η2 =0/019تفکیکی8/810 ،0>P/01 ،
= ( 466و  )F)1در سطح  0/01و اثر تعاملی ملیت -نوع مدرسه و جنسیت ( η2 =0/017تفکیکی،0>P/05 ،
 )F)2 ،466( = 4/107نیز بر عملکرد تحصیلی در سطح  0/05معنادار است.
بنابراین چنین نتیجهگیری شد که اثر اصلی «ملیت -نوع مدرسه» ،و جنسیت و اثر تعاملی «ملیت-
نوع مدرسه» و جنسیت بر عملکرد تحصیلی معنادار است.
با توجه به معناداری اثر اصلی «ملیت -نوع مدرسه» ،بر عملکرد تحصیلی چنین نتیجهگیری شد که
دســت کم عملکرد تحصیلی یک گروه با گروه دیگر متفاوت است .در ادامه آزمون مقایسه زوجی بن
فرونی ،نشان داد که:
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 éمیانگیــن نمرههای عملکرد تحصیلی دانشآموزان ایرانی در مدارس تک ملیتی ،بیش از عملکرد
تحصیلی دانشآموزان ایرانی در چندملیتی است ( SE=0/235 ،P<0/001و )d=1/155
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 éمیانگیــن عملکرد تحصیلی دانشآموزان ایرانی در مدارس تک ملیتی ،بیش از عملکرد تحصیلی
دانشآموزان مهاجر در مدارس چندملیتی است ( SE=0/307 ،P<0/001و .)d=1/181
 éبیــن عملکرد تحصیلــی دو گروه دانشآموزان ایرانی در مــدارس چندملیتی و مهاجر در همین
مدارس تفاوت معناداری مشاهده نمیشود ( SE=0/265 ،P>0/05و .)d=0/026

در کل ،دانشآمــوزان ایرانی در مدارس تک ملیتی در مقایســه با دو گروه دیگر عملکرد تحصیلی
بهتری داشــتند ،اما بین دانشآموزان مهاجر و ایرانی در مدارس چندملیتی به لحاظ عملکرد تحصیلی
تفاوت معنادار نبود.
با توجه به اینکه در جدول  2نشان داده شد که اثر اصلی جنسیت بر عملکرد تحصیلی معنادار است،
در ادامه ،آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که دختران در مقایسه با پسران از عملکرد تحصیلی باالتری
برخوردارند ( SE=0/187 ،P<0/001و .)d=0/556

همچنین با توجه به نتایج جدول  2نشان داده شد که اثر تعاملی «ملیت -نوع مدرسه» و جنسیت بر
عملکرد تحصیلی معنادار است ،ازاینرو با استفاده از نمودار  1تفاوتها بررسی شده است.
17/00

جنسیت
دختر
پسر

16/00

میانگینهای تعدیل شده

16/50

15/5  0

15/00

14/50

غیر ایرانی در
مدارس چندملیتی

ایرانی در
مدارس ایرانی

ایرانی در
مدارس چندملیتی

نمودار .1نمودار مربوط به تعامل متغیرهای ملیت -نوع مدرسه و جنسیت در تبیین عملکرد تحصیلی
شمارة ë 60
سال پانزدهم ë
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 éبر اساس نمودار فوق میتوان گفت دانشآموزان دختر و پسر ایرانی در مدارس تک ملیتی عملکرد
تحصیلی مشــابهی دارند ،اما پســران ایرانی در مدارس چندملیتی در مقایسه با دختران در همین
مــدارس از عملکرد تحصیلی ضعیفتری برخوردارند .همچنین دختران مهاجر در مدارس چند
ملیتی در مقایسه با پسران مهاجر در همین مدارس از عملکرد تحصیلی باالتری برخوردارند.
فرضیه دوم :اثرات «ملیت – نوع مدرســه» و «جنســیت دانشآمــوزان» و همچنین اثرات تعاملی

«ملیت ـ نوع مدرســه و جنسیت» بر سازگاری دانشآموزان و ابعاد آن (کوشش تحصیلی ،رضایت از
محیط تحصیلی و وضوح اهداف) معنادار است.
برای بررســی این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری دوعاملی استفاده شد که در آن
ســالهای تحصیالت والدین بهعنوان متغیر همراه بود .ابتدا مفروضههای این آزمون بررسی شد .شرط
نرمال بودن توزیع نمرههای متغیرهای وابســته با توجه به مقادیر چولگی و کشــیدگی گزارششده در
جدول  ۱تأیید شد.
مفروضة برابری ماتریسهای واریانس -کوواریانسهای مشاهدهشــدۀ متغیرهای وابسته (سطوح
ســازگاری تحصیلی) بهوسیلة آماره «ام ـ باکس» نشان داد که ماتریسهای واریانس -کوواریانس در
بین گروهها یکســان نیست .زیرا که ارزش آمارهام .باکس برای مفروضه همگنی ماتریس کوواریانس
برابر با  )F = 1/866 ،P<0/01( ،56/904به دست آمد که در سطح  0/01معنادار بود .با توجه به عدم
برقراری مفروضه برابری ماتریسهای واریانس-کوواریانس مشاهدهشــدۀ متغیرهای وابسته ،از بین
آمارههای چهارگانه (اثر پیالیی ،42ویلکز المبدا ، 43اثر هتلینگ 44و ریشــة روی )45به توصیه تاباچینک
و فیدل ( )2007آمارۀ اثر پیالیی برای گزارش مقادیر  Fاســتفاده شــد .همچنین یافتههای حاصل از
آزمون لوین نشــان که در همۀ موارد مفروضۀ برابــری واریانسهای خطا در متغیرهای مورد مطالعه
برقرار است (.)P<0/05
تفاوت شیب خط رگرسیون بین تحصیالت مادر و متغیرهای وابسته (کوشش تحصیلی ،رضایت از
محیط تحصیل و وضوح اهداف) از یکسو و تحصیالت پدر و متغیرهای وابسته از سوی دیگر در همة
موارد در گروهها در ســطح  0/05غیر معنادار بود ( .)P>0/05این مطلب بیانگر آن اســت که مفروضه
همگنی شیب خط رگرسیون بین متغیرهای همراه و متغیرهای وابسته در دادههای پژوهش حاضر برقرار
است.
نتایج آزمون کرویت بارتلت با درجه آزادی  5در سطح معناداری  0/01برابر با  318/562به دست
آمد که نشــانگر این است که سطوح متغیر وابسته از همبستگی قابلقبولی برخوردارند و ترکیب خطی
وزندار آنها مجاز است.
جدول  3نتیجه تحلیل کوواریانس چند متغیری دوعاملی را نشان میدهد.
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جدول .3اثرهای اصلی و اثر تعاملی (جنسیت ×ملیت -نوع مدرسه) در ابعاد سازگار تحصیلی

متغیر

اثر پیالیی

درجة
آزادی
فرضیه

درجة
آزادی خطا

F

سطح
معناداری

η2

ملیت -نوع مدرسه

0/038

6

930

2/98

0/007

0/019

جنسیت

0/019

3

464

2/93

0/033

0/019

ملیت -نوع مدرسه
جنسیت

0/029

6

930

2/29

0/034

0/015
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** متغیر ملیت – نوع مدرسه ،در این پژوهش دارای سه سطح است :دانشآموزان ایرانی در مدارس چندملیتی ،دانشآموزان
ایرانی در مدارس تک ملیتی ،دانشآموزان مهاجر شاغل در مدارس چندملیتی

منطبق بر جدول  ،3نتایج تحلیل نشــان داد که اثرهای اصلی «ملیت -نوع مدرسه» ( = 0/038اثر
پیالیی η2= 0/019 ،تفکیکی 930( = 2/988 ،P<0/01 ،و  )F)6و جنسیت ( = 0/019اثر پیالیی0/019 ،
= η2تفکیکی 464( = 2/929 ،P<0/05 ،و  )F)6به ترتیب در سطوح  0/01و  0/05معنادار است .همچنین
اثر تعاملی «ملیت -نوع مدرســه» و جنســیت (=0/029اثر پیالیی η2 = 0/015 ،تفکیکی،P<0/05 ،
 930( = 2/286و  )F)6در سطح  0/05معنادار بود.
بنابراین چنین نتیجهگیری شــد که اثر اصلی جنسیت« ،ملیت -نوع مدرسه» و اثرات تعاملی آنها
بر ابعاد ســازگاری تحصیلی معنادار اســت .ازاینرو در ادامه بهمنظور مقایســه مؤلفههای سازگاری
تحصیلی در هر دو جنس ،و در ســه گــروه از دانشآموزان ایرانی در مدارس تکملیتی و چندملیتی
و دانشآموزان مهاجر در مدارس چندملیتی چند آزمون  ANCOVAبا تعدیل اثر ســطح تحصیالت
والدین انجام گرفت.
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بررسی اثرات اصلی و تعاملی جنسیت و «ملیت -نوع مدرسه» بر ابعاد سازگاری تحصیلی:
جدول .4تحلیل کوواریانس یک عاملی با توجه به اثر اصلی جنسیت و «ملیت -نوع مدرسه» و اثرات تعاملی آنها

اثرات

ملیت -نوع مدرسه

جنسیت

ملیت ـ نوع
مدرسه× جنسیت

متغیرها

مجموع
مجذورات

مجموع
مجذورات خطا

F

سطح
معناداری

η2

کوشش
تحصیلی

965/497

39122/550

5/750

0/003

0/024

رضایت از
محیط تحصیلی

714/202

30496/862

5/457

0/005

0/023

وضوح اهداف

48/019

14097/095

0/794

0/453

0/003

کوشش
تحصیلی

111/456

39122/550

1/328

0/250

0/003

رضایت از
محیط تحصیلی

178/696

30496/862

2/731

0/099

0/006

وضوح اهداف

29/112

14097/095

0/962

0/327

0/002

کوشش
تحصیلی

245/680

39122/550

1/463

0/233

0/006

رضایت از
محیط تحصیلی

250/026

30496/862

1/566

0/210

0/007

وضوح اهداف

261/995

14097/095

4/330

0/014

0/018

نکته :برای همه سطوح سازگاری تحصیلی درجه آزادی گروه  2و درجه آزادی خطا  466بود

بر اساس جدول فوق میتوان گفت:

 éاثر اصلی «ملیت -نوع مدرسه» بر ابعاد کوشش تحصیلی ( 466( = 5/750 ،P<0/01و  )F)2و رضایت
از محیط تحصیلی ( 466( = 5/457 ،P<0/01و  F)2معنادار اما بر وضوح اهداف معنادار نیست.

 éتفاوت دختران و پسران در هیچیک از ابعاد سازگاری تحصیلی معنادار نیست.

 éاثر تعاملی «ملیت -نوع مدرسه» و جنسیت بر بعد وضوح اهداف معنادار است (=4/330 ،P<0/05
( ،F)۴۶۶ ،۲اما بر رضایت از محیط تحصیلی و کوشش تحصیلی معنادار نیست.
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بهمنظور مقایسه میانگینهای دو به دوی گروهها (در متغیرهایی که تفاوت آنها در گروهها معنادار
بود) از آزمون مقایســه زوجی بن فرونی استفاده شد .با توجه به اینکه اثر اصلی «ملیت -نوع مدرسه»
فقط بر مؤلفۀ کوشــش تحصیلی و رضایت از محیط تحصیل معنادار بود ،فقط تفاوت این دو متغیر در
گروهها بررسی شد.
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در مورد متغیر کوشش تحصیلی مقایسههای زوجی نشان داد که:
 .۱بین کوشــش تحصیلی دانشآموزان ایرانی در مدارس تــک ملیتی و چندملیتی تفاوت معنادار
وجود نداشت ( =۱/۰۶۱ ،P>0/05خطای استاندارد و  =۲/۲۸۰تفاوت بین میانگین دو گروه).
 .۲بین کوشــش تحصیلی دانشآمــوزان ایرانی در مدارس چندملیتــی و دانشآموزان مهاجر در
همین مدارس ،تفاوت معنادار نبود ( =۱/۱۹۵ ،P>0/05خطای استاندارد و  =۲/۳۹۴تفاوت بین
میانگین دو گروه).
 .۳میانگین کوشــش تحصیلی دانشآموزان مهاجر در مــدارس چندملیتی بهطور معنادار بیش از
دانشآموزان ایرانی در مدارس تک ملیتی بود ( =۱/۳۸۶ ،P<0/05خطای اســتاندارد و =۴/۶۷۴
تفاوت بین میانگین دو گروه).
در مورد متغیر رضایت از محیط تحصیلی مقایسههای زوجی نشان داد که:
 .۱میانگین رضایت از محیط تحصیلیِ دانشآموزان مهاجر در مدارس چندملیتی بهطور معناداری
بیش از دانشآموزان ایرانی در مدارس تک ملیتی بود ( =۱/۲۲۳ ،P<0/05خطای اســتاندارد و
 =۳/۹۴تفاوت بین میانگین دو گروه).
 .۲رضایــت از محیط تحصیل در دانشآمــوزان ایرانی در مدارس چندملیتی بیش از دانشآموزان
مهاجــر در همین مدارس بــود ( =۱/۰۵۵ ،P<0/05خطای اســتاندارد و  =۲/۸۹۵تفاوت بین
میانگین دو گروه).
 .۳تفاوت بین رضایت از محیط تحصیلی در دو گروه از دانشآموزان ایرانی در مدارس چندملیتی
و تک ملیتی معنادار نبود ( =۰/۹۳۷ ،P>0/05خطای اســتاندارد و  =۱/۰۸۵تفاوت بین میانگین
دو گروه).
تعامل متغیرهای «ملیت -نوع مدرسه» و جنسیت در تبیین ابعاد سازگاری تحصیلی
بــا توجه به اینکه اثر تعاملی "جنســیت و نوع مدرســه" (منطبق بر جــدول  )4فقط بر وضوح

اهداف معنادار بود ،با اســتفاده از نمودار  2تفاوتها فقط در متغیر وضوح اهداف مورد بررسی قرار
گرفت.
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جنسیت
دختر
پسر

28/00

27/00

میانگینهای تعدیل شده

27/50

26/5  0

26/00

25/50

25/00

غیر ایرانی در
مدارس چندملیتی

ایرانی در
مدارس ایرانی

ایرانی در
مدارس چندملیتی

نمودار .2نمودار مربوط به تعامل متغیرهای ملیت -نوع مدرسه و جنسیت در تبیین وضوح اهداف

گروه اول دانشآموزان مهاجر در مدارس چندملیتی؛ گروه دوم دانشآموزان ایرانی در مدارس تک
ملیتی؛ و گروه سوم دانشآموزان ایرانی در مدارس چندملیتی را تشکیل میدهند .بر اساس نمودار فوق
میتوان گفت:
 éبین میانگینهــای وضوح اهداف در دانشآموزان دختر و پســر ایرانی در مدارس تک ملیتی و
چندملیتی تفاوت معناداری دیده نمیشود.

 éدانشآموزان دختر ایرانی در مدارس تک ملیتی از وضوح اهداف باالتری نســبت به پســران در
همین مدارس برخوردارند.
 éدانشآموزان مهاجر پســر در مدارس چندملیتی نســبت به دانشآموزان دختر مهاجر در همین
مدارس از وضوح اهداف باالتری برخوردارند.
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بحث و تفسیر یافتهها
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در کل ،دانشآموزان ایرانی در مدارس تک ملیتی
در مقایسه با دو گروه دیگر (دانشآموزان مهاجر در مدارس چندملیتی ،و دانشآموزان
ایرانی در مدارس چندملیتی) عملکرد تحصیلی بهتری دارند .اما بین عملکرد تحصیلی
دو گــروه دانشآموزان مهاجر در مدارس چندملیتی ،و دانشآموزان ایرانی در مدارس
چندملیتی تفاوت معنادار نیســت .یافتهها در خصوص عملکرد تحصیلی دانشآموزان
مهاجر و غیرمهاجر متناقض اســت .برای مثال اریپاتامانیل 46و فریمن )2008( 47نشان
دادند که دانشآموزان مهاجر عملکرد تحصیلی بهتری دارند ،درحالیکه پوترز ()1999
دریافــت که میانگین نمرۀ عملکرد تحصیلی مهاجران کمتر از دانشآموزان غیر مهاجر
است .به نظر میرسد شرایط مدرسه میتواند تعیینکنندۀ پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان
باشد .هان ( )2008نیز دریافت که حمایت مدرسه بهعنوان یک عامل مهم به پیشرفت
تحصیلی همۀ دانشآموزان کمک میکند.
یافتــۀ مهم این پژوهش عملکرد بهتر دانشآمــوزان ایرانی در مدارس تک ملیتی
در مقایســه با دانشآموزان ایرانی در مدارس چندملیتی اســت .این یافته بر نقش مهم
محیط مدرســه نیز تأکید میکند .همانگونه که اوهیناتا و اورز ( )2013دریافتند ،وقتی
دانشآمــوزان بومی با دانشآموزان مهاجر در یک محیــط درس میخوانند ،با محیط
یادگیری نامطلوبی مواجه میشــوند ،و به نظر میرســد که این مسئله میتواند بهویژه
عملکرد تحصیلی دانشآموزان بومی را تحت تأثیر قرار دهد.
یافتــۀ مهم دیگر این پژوهش ،در خصوص تعامل نقش جنســیت و «ملیت -نوع
مدرســه» ،بیانگر این اســت که دانشآموزان دختر و پسر ایرانی در مدارس تک ملیتی
عملکرد تحصیلی مشابهی دارند ،اما پسران ایرانی در مدارس چندملیتی و پسران مهاجر
در همین مدارس در مقایســه با دختران از عملکرد تحصیلی ضعیفتری برخوردارند.
پژوهشهای قبلی از جمله پورتز و رمبات ( ،)2001سوارز ،اروزکو و کارهیل (،)2008
فلی سیانو و رمبات ( )2005نیز عملکرد تحصیلی بهتر دختران مهاجر را در مقایسه با
پسران گزارش دادهاند .تفاوتهای جنسیتی ممکن است ناشی از سطح ادراک حمایت
مدرســه و سطح درگیری با محیط آموزشی باشد .پسران مهاجر تمایل دارند که محیط
مدرســه را کمتر حمایتکننده ارزیابی کنند و در فعالیتهای مدرســه کمتر مشارکت
میکنند (وی.)2004 ،
شمارة ë 60
سال پانزدهم ë
زمستان ë 1395

113

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

مقایسة ابعاد سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان ایرانی و مهاجر دورۀ متوسطه با توجه به ملیت -نوع مدرسه و جنسیت آنان

یافتههای این پژوهش در خصوص مقایســة ابعاد سازگاری تحصیلی ،بیانگر این
اســت که در بین ابعاد ســازگاری تحصیلی در دو بعد «رضایت از محیط تحصیلی» و
«کوشش تحصیلی» تفاوت سه گروه معنادار است ،اما تفاوت معناداری در متغیر وضوح
اهداف وجود ندارد .مقایسههای زوجی نشان داد که:
بین رضایت و کوشــش تحصیلی دانشآموزان ایرانی در دو گروه از مدارس (تک
ملیتی و چندملیتی) تفاوت معناداری وجود ندارد ،بین کوشــش تحصیلی دانشآموزان
ایرانی در مدارس چندملیتــی ،و دانشآموزان مهاجر در همین مدارس تفاوت معنادار
نیست ،اما کوشش تحصیلی دانشآموزان مهاجر در مدارس ترکیبی چندملیتی ،بیش از
کوشــش تحصیلی دانشآموزان ایرانی در مدارس تک ملیتی است .همچنین رضایت
از محیــط تحصیلی در دانشآموزان مهاجر در مدارس چندملیتی بیش از دانشآموزان
ایرانی (در مدارس تک ملیتی و چندملیتی بود) است.
به نظر میرسد که رضایت از محیط تحصیلی در بیشتر دانشآموزان مهاجر ،ناشی
از ایجاد فرصتهای برابر مشــارکت برای آنان ،عــدم تبعیض و حمایت اجتماعی از
آنان در مدرسه باشد .آذین و موسوی ( )1389نیز بین عوامل آموزشگاهی و سازگاری
دانشآموزان رابطة مثبت و معناداری را گزارش دادند .بهعالوه تشابه در مذهب و زبان
نیز در این میان میتواند نقش مهمی در رضایت تحصیلی بیشــتر دانشآموزان مهاجر
(افغانی) داشته باشد .همچنین تفاوتهایی در رقابت و همکاری (آرنسون و همکاران،
 )2005نیز میتواند به تغییراتی در سازگاری تحصیلی یادگیرندگان منجر شود .به نظر
میرســد روحیۀ همکاری دانشآموزان گروههای اقلیت بــا یکدیگر و رقابت آنان با
فرهنگ غالب میتواند به کوشــش تحصیلی بیشتر آنان منجر شود ،اعضای گروههای
اقلیت نوعی حس همبســتگی گروهی و احســاس تعلق به یکدیگر دارند؛ در نتیجه
احساسات وفاداری و عالیق مشترک بین آنها معموالً زیاد است.
یافتۀ مهم دیگر این پژوهش نشــانگر اثر معنادار تعامل جنســیت و «ملیت -نوع
مدرســه» بر متغیر وضوح اهداف اســت ،بین میانگین وضوح اهداف در دانشآموزان
دختر و پسر ایرانی در مدارس چندملیتی و تک ملیتی تفاوت معناداری دیده نمیشود.
دانشآمــوزان دختر ایرانی در مدارس تک ملیتی از وضوح اهداف باالتری نســبت به
پســران در همین مدارس برخوردارند .دانشآموزان مهاجر پسر نسبت به دانشآموزان
دختــر مهاجر از وضوح اهداف باالتری برخوردارند .به نظر میرســد که تفاوتهای
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یکــی از محدودیتهای ایــن پژوهش ،در اجرا ،عدم کنترل ســالهای مهاجرت
دانشآموزان مهاجر بود .اگرچه در این پژوهش ســهم تحصیالت والدین کنترل شــد
و مدارس تک ملیتی و چندملیتی از مناطقی با بافت فرهنگی مشابه انتخاب شدند ،اما
امکان کنترل ابعاد مختلف وضعیت فرهنگی -اقتصادی برای پژوهشگران فراهم نشد.
پیشنهاد میشــود پژوهشهایی با هدف ارتقای عملکرد تحصیلی دانشآموزان مهاجر
صورت گیرد .همچنین با توجه به تفاوت دختران و پســران ایرانی و مهاجر ،در ابعاد
ســازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی ،پیشنهاد میشــود در یک پژوهش کیفی ،از
طریق مصاحبة کیفی عمیق ،به بررســی تفاوت نقشهای جنسیتی و انتظارات متفاوت
فرهنگی از دانشآموزان دختر و پســر مهاجر و ایرانی پرداخته شود .همچنین پیشنهاد
میشود راهکارهایی جهت ارتقای عملکرد تحصیلی دانشآموزان مهاجر اتخاذ گردد و
نیز از طریق بهبود جو عاطفی-اجتماعی در مدارس دارای مهاجر به ارتقای رضایت از
محیط تحصیل و کوشش دانشآموزان بومی نیز پرداخته شود.
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