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چكيده:

مقایسة ابعاد سازگاری تحصیلی 
و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان ایرانی 

و مهاجر دورۀ متوسطه با توجه 
به ملیت   - نوع مدرسه و جنسیت آنان

  ریحانه محالتی*            خدیجه ابوالمعالی**          

هدف از پژوهش حاضر مقایسة پیشرفت تحصیلی و  ابعاد سازگاری تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه 
دوم شــهر یزد با توجه به ملیت- نوع مدرسه )در ســه گروه ایرانی در مدارس تک ملیتی، ایرانی در 
مدارس چندملیتی و مهاجر در مدارس چندملیتی( و جنسیت آنان در سال 1394 بود. 474 دانش آموز 
به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شــدند و پرسش نامة سازگاری تحصیلی را تکمیل کردند. برای 
سنجش عملکرد تحصیلی از معدل پایان ترم اول، نمرۀ کارپوشه های کالسی و ارزشیابی تکوینی استفاده 
شد. داده ها با آزمون های MANCOVA و ANCOVA تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که اثرات اصلی 
ملیت- نوع مدرســه و جنسیت بر عملکرد و سازگاری تحصیلی معنادار است؛ به این شرح که عملکرد 
تحصیلی دانش آموزان ایرانی در مدارس تک ملیتی، بیــش از دانش آموزان ایرانی و مهاجر در مدارس 
چندملیتی بود؛ در کل پسران عملکرد تحصیلی ضعیف تری 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 
اهداف معنادار، اما بر رضایت از تحصیل و کوشش تحصیلی معنادار نبود؛ بین میانگین کوشش تحصیلِی 
دانش آموزان ایرانی در مدارس چندملیتی و دانش آموزان مهاجر در همان مدارس تفاوت معنادار نبود، 
اما رضایت از تحصیل در دانش آموزان مهاجر بیشتر بود؛ کوشش و رضایت از تحصیل در دانش آموزان 
ایرانــی در مدارس تک ملیتی کمتر از دانش آموزان مهاجر بود؛ در کل، وضوِح اهداف در دختران ایرانی 
در مدارس تک ملیتی باالتر از پســران و دختران ایرانی و پسران مهاجر در مدارس چندملیتی بود. به 
مشاوران تحصیلی توصیه می شود که نقش ملیت و جنسیت و محیط تحصیلی را در عملکرد و سازگاری 

تحصیلی دانش آموزان مورد توجه قرار دهند.
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مقدمه
مطالعة اثرات مهاجرت بر کودکان و نوجوانان، همواره مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران در 
حوزۀ روان شناســی و تعلیم وتربیت بوده است. در پديدۀ مهاجرت افرادی از فرهنگ ها و قومیت های 
مختلــف با قصد تابعیت و اقامت به کشــور ديگری عزيمت می کنند، ايــن پديده تنوع دانش آموزان 
را در کالس های درس افزايش می دهد )برتی، بنديکت و ســانتونی1، 2014(. در ايران سال هاســت 
که اکثريت قريب به اتفاق مهاجران را اهالی افغانســتان تشکیل می دهند و پس از آن، بیشترين افراد 
مهاجر، در طی 2 دهه اخیر، به ترتیب مربوط به کشــورهای عراق، ترکمنســتان، ارمنســتان و ترکیه 
اســت )سالنامه آماری، 1390(. اين افزايش نرخ مهاجرت، توجه متخصصان کشورمان را به آموزش 

چندفرهنگی2 جلب کرده است.
هدف مهم آموزش چند فرهنگی گســترش دانش، نگرش و مهارت های مورد نیاز دانش آموزان 
برای کارکرد بهینه در فرهنگ خود، فرهنگ های ديگر و جامعة جهانی اســت )مورنو3، 2010(. بنکز 
و بنکز4 )2010( آموزش چندفرهنگی را شــامل 1. فرآيند تغییر ساختارِ مؤسسات تحصیلی به منظور 
برابری فرصت های تحصیلی برای دختران و پســران، دانش آموزان اســتثنايی و دانش آموزاِن اعضای 
گروه های مختلف نژادی، قومی، زبانی و فرهنگی؛ 2. کاهش پیشــداوری ها در مورد دانش آموزانی با 
فرهنگ ها و ويژگی های متفاوت؛ 3. انسجام محتوا و بیان مثال ها و محتواهايی از فرهنگ های مختلف؛ 
4. کمک به دانش آموزان برای درک و فهم و چگونگی تأثیر فرضیات ناآشــکار فرهنگی، ارزش ها و 
زمینه های فرهنگی، چارچوب های ارجاعی۵، ديدگاه ها و مبانی آنان برای ساخت دانش؛ و ۵. تقويت 

شايستگی ها و توانمندی های افرادی از فرهنگ های مختلف می دانند.
توجه به پرورش شايستگی ها و توانمندی های کودکان مهاجر و کمک به يادگیری بهینه در آنان، 
ضرورت توجه به عملکرد و سازگاری تحصیلی آنان را آشکار می سازد. يکی از مهم ترين چالش های 
دانش آموزان مهاجر چگونگی ســازگار شدن با فرهنگ و شــرايط متفاوت است )گیترز و راگوف6، 
2003(. اســترِس همراه با مهاجرت می تواند سازگاری با محیط جديد تحصیلی و جامعة خارجی را 
به تعويق بیندازد و همچنین شکســت تحصیلی را افزايش دهد )سوارز- اروزکو و پیمنتل و مارتین7، 
2009(. هرناندز8 )2004( دريافت که دانش آموزان مهاجر نمره های کمی در آزمون های استاندارد به 
دســت می آورند و پیشرفت تحصیلی ضعیفی دارند و با احتمال بیش تری حداقل در يکی از سطوح 

تحصیلی شان تأخیر نشان می دهند
 پیشــرفت تحصیلــی دانش آموزان مهاجر به عوامل متعددی شــامل جنســیت آنــان )کرول و 
ورمیلون9، 2003؛ پورتز و روبن10، 2001؛ ســوارز- اروزکو و چین هیالرد11، 2004؛ سوارز اروزکو 
و کارهیل12، 2008؛ ســوارز- اروزکو و همکاران، 2۰۰9؛ مورنو، 2010؛ و وی13، 2004(، مشکالتی 
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در زبان )گرينفیلد و ويســکا14، 2014؛ هرناندز، 2004(، محیط مدرســة مشکل ساز )هان1۵، 2008(، 
ســطح اجتماعی و اقتصادی )لوپز16، 2003؛ سوارز ـ اروزکو، سوارز اروزکو و تودورووا17، 2008(؛ 
ســبک های شــناختی، اولويت های يادگیری )مورنو، 2010(؛ مهارت های ارتباطی )گرنت و گومز18، 
2001( و تفاوت هايی در رقابت و همکاری )آرنســون، ويلســون و اکرت19، 2010( و درگیری کم 
والدين در فرآيند آموزشی )برنارد20، 2004( نسبت داده می شود. پانچانادسوارن و داوسون21 )2010( 
دريافتند که تبعیض نســبت به مهاجران با کاهش عزت نفس آنان همراه است. کاهش عزت نفس نیز 
اغلب با کاهش پیشرفت تحصیلی همراه است )حسینی نسب و وجدان پرست، 1381؛ حسینی، دژکام 
و میرالشــاری، 1386؛ بیابانگرد، 1384؛ تمنايی فر، صديقی ارفعی، ســالمی محمدآبادی، 1389(. به 
نظر می رسد عزت نفس ضعیف واسطة ارتباط مهاجرت و پیشرفت تحصیلی می شود و انتظار می رود 

که دانش آموزان مهاجر از پیشرفت تحصیلی ضعیفی برخوردار باشند.
پیش از اين، در پژوهش های متعدد نقش تفاوت های جنســی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
مهاجر گزارش شده است. در کل، پژوهش ها نشان می دهند که دختران مهاجر عملکرد بهتری نسبت 
به پســران مهاجر دارند )پورتز و رمبات22، 2001، ســوارز اروزکو و همکاران، 2008(. فلی سیانو و 
رمباوت23 )200۵( نتیجه گرفتند که الگوهای موفقیت و شکســت در دانش آموزان مهاجر با توجه به 
جنسیت آنان متفاوت است و پسران در مقايسه با دختران پیشرفت تحصیلی کمتری را نشان می دهند 
و انتظارات شغلی را کمتر محقق می کنند. به عالوه تعداد دختران مهاجری که به دانشگاه راه می يابند 
بیش از پسران است. حمايت مدرسه، به عنوان يک عامل مهم، به پیشرفت تحصیلی همة دانش آموزان 
کمک می کند )هان، 2008( و اثر تعیین کننده ای روی بهزيســتی دانش آموزان دارد )ســمدال، ولد و 
کاناس24، 1998(. در محیط مدرســه، دانش آموزان مهاجر بــا دانش آموزان و معلمانی از فرهنگ های 
متفاوت مواجه می شوند. محیط مدرسه از طريق آموزش، تعامالت با معلم، همساالن و دوستان روی 
دانش آمــوز اثر می گذارد )کاراتزياس، فلمینگ، لنان، و سوانســون2۵، 2002(. تعامل با معلم و محیط 
ســاختاری مدرسه )کروسنو، 200۵( عوامل مهمی هســتند که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر 
می گذارند. دانش آموزان برای موفقیت بهینه، به محیط مدرســه ای نیاز دارند که ثبات داشته باشد، به 
لحاظ تحصیلی چالش انگیز باشد و ارتباطات گرمی در آن وجود داشته باشد )وولی و بوئن26، 2007(.

وقتی افراد مهاجرت می کنند و به محیط فرهنگی متفاوتی وارد می شــوند، در بدو ورود مجبورند 
خودشان را با فرهنگ آن محیط سازگار کنند و ممکن است دچار شوک فرهنگی27 شوند. اين شوک 
فرهنگی می تواند سازگاری دانش آموزان را در مدرسه مختل کرده و به افت تحصیلی آنان منجر شود 
و يا آن ها را مضطرب و افســرده کند )مورنو، 2010(. اصطالح ســازگاری با برون سازی و انطباق28 
مترادف اســت. به طور دقیق اين اصطالح به نتايج تعادل يابی29 اختصاص می يابد )مونروئه30، 1990( 
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و کوشــش فرد را برای انطبــاق با محیط و يا بقای محیط فیزيکــی و اجتماعی اش بازنمايی می کند 
)راجو و خواجه رحمت اهلل31، 2007(. به طورکلی ســازگاری دربرگیرنــده توانايی آمیزش، انطباق، 
مصالحه، همکاری و کنار آمدن افراد با خود، محیط و ديگران اســت )فوالدی،1383(. يکی از ابعاد 
مهم سازگاری، ســازگاری تحصیلی است. فرآيند سازگاری تحصیلی دربرگیرنده تغییرات رفتاری و 
روان شــناختی است که طی آن افراد سعی می کنند خودشان را با محیط تحصیلی جديدشان هماهنگ 
کرده و به طور موفقیت آمیز با تقاضاهای تحصیلی ســازگار شــوند و به نیازهای يادگیری شان برسند 
)والکا، 201۵؛ بیکر و ســیريک32، 1999(. مؤلفه های ســازگاری تحصیلی از ديد بیکر و ســیريک 
)1999(، شــامل انگیزه برای يادگیری، اقدام برای دستیابی به تقاضاهای تحصیلی، دستیابی به اهداف 
روشــن و رضايت کلی از محیط تحصیلی است. از نظر اين محققان سازگاری با محیط تحصیلی به 
مقدار زيادی تحت تأثیر شرايط محیطی قرار می گیرد و در مدارسی که از جو عاطفی اجتماعی بهتری 

برخوردارند دانش آموزان از محیط تحصیلی رضايت بیشتری دارند.
ســازگاری تحصیلی نقش مهمی در کیفیت ارتباط دانش آموز با محیط مدرسه ايفا می کند )پورتز 
و رمبات، 2001( و ارتباط نزديکی با حمايت اجتماعی در مدرسه دارد )سوارز-ارزوکو و همکاران، 
2009(. روابــط اجتماعــی، کارکردهای حمايتی متعــددی برای دانش آموزان دارنــد. برخی از اين 
کارکردها عبارت اند از: احســاس تعلق بیش تر دانش آموزان به مدرســه، حمايت عاطفی و اطالعاتی 
و راهنمايی های شــناختی، و همچنیــن ارائه کمک های ملموس و بازخــورد مثبت به دانش آموزان 
)ساراســون، ساراسون و پیرس33، 1990(، و ارتقای مشــارکت و موفقیت تحصیلی آنان )فردريکز، 

بلومنفلد و پريس، 2004؛ فورر و اسکینر34، 2003؛ سوارزـ ارزوکو، و همکاران، 2008(.
اوهیناتــا و اورز3۵ )2013( دريافتند که وقتی دانش آموزاِن بومــی با دانش آموزان مهاجر در يک 
محیط درس می خوانند، با محیط يادگیری نامطلوبی مواجه می شــوند و اين مســئله ممکن اســت 
بر ســازگاری تحصیلی آنــان اثر بگذارد. بابايی )1390( نیز دريافت کــه وجود دانش آموزان مهاجر 
در مــدارس عادی اثر نامطلوب فرهنگی، بهداشــتی و رفتاری بر دانش آمــوزان ايرانی دارد. بنابراين 
ممکن است دانش آموزان بومی که در کنار دانش آموزان مهاجر درس می خوانند از سازگاری ضعیفی 
برخوردار باشــند و رضايت کمتری از محیط تحصیلی داشــته باشند. آذين و موسوی )1389( نشان 
دادند که بین عوامل آموزشــگاهی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان رابطة مثبت و معناداری وجود 
دارد. با توجه به نقش مهم عوامل فردی )کوشش تحصیلی و وضوح اهداف( و محیطی )رضايت از 
محیط تحصیلی( در ســازگاری تحصیلی، و اهمیت سازگاری تحصیلی در زندگی تحصیلی و آينده 
دانش آموزان، در پژوهش حاضر به مقايسة ابعاد سازگاری تحصیلی )شامل کوشش تحصیلی،  رضايت 
از محیــط تحصیل و وضوح اهــداف( در افراد مهاجر و بومی با توجه به محل تحصیل آنان پرداخته 
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شده است و سؤال اساسی اين است که: آيا اثرات اصلی دو متغیر »ملیت- نوع مدرسه« و جنسیت و 
اثرات تعاملی آن ها بر ابعاد سازگاری تحصیلی )وضوح اهداف، رضايت از محیط تحصیلی و کوشش 

تحصیلی(  و عملکرد تحصیلی دانش آموزان معنادار است يا نه؟

روش
جامعة آماری اين پژوهش دربرگیرندۀ دانش آموزان دختر و پســر دورۀ دوم متوسطه در پايه های 
نهم، دهم و يازدهم در مناطق 1 و 2 شهر يزد بود که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل 
بودند. علت انتخاب اين دو منطقه اين بود که فقط در اين دو منطقه از شــهر يزد مدارس چندملیتی 
وجود دارد. با اســتفاده از روش تصادفی چندمرحله ای از هر منطقه تحصیلی 4 مدرســه )2 مدرسه 
دخترانه و 2 مدرســه پســرانه چندملیتی( که دارای دانش آموزان مهاجر بودند، و 4 مدرســه بدون 
دانش آموزان مهاجر )2 مدرســه دخترانه و 2 مدرسه پسرانه تک ملیتی( انتخاب شدند. در هر مدرسه 
نیز 2 کالس به تصادف انتخاب شــد و از هر کالس تعدادی دانش آموز به تصادف انتخاب شــدند. 
بر اســاس جدول مورگان حجم نمونه معادل ۵۰۰ نفر برآورد شــد. اما در نهايت 26 پرسش نامه به 
دلیل ناکامل بودن کنار گذاشــته شــد و در مجموع داده های مربوط به 474 شرکت کننده تحلیل شد. 
شــرکت کنندگان پرسش نامه ســازگاری تحصیلی را تکمیل کردند و برای سنجش عملکرد تحصیلی 

آنان از معدل پايان ترم اول، نمرۀ کارپوشه های کالسی و ارزشیابی تکوينی استفاده شد.

پرســش نامه سازگاری تحصیلی: اين پرســش نامه يکی از خرده آزمون های SACQ 36 بود. 
پرســش نامه SACQ يک ابزار خودگزارشــی با 67 ماده اســت و در طیف لیکرت 7 درجه ای 
نمره گذاری می شــود. اين پرسش نامه دارای چهار خرده مقیاس ســازگاری تحصیلی، سازگاری 
اجتماعی، سازگاری شخصی- هیجانی و دلبستگی به مؤسسه/دانشگاه است. در اغلب مطالعات، 
ضرايب آلفای گزارش شــده برای کل مقیاس و خرده مقیاس های آن باالی 0/80 اســت )بیرز و 
گوسنز37، 2002(. همبستگی بین SACQ با سازه های مرتبط ديگر، همچون انگیزش دانشگاهی، 
فرســودگی تحصیلی، افســردگی، گوشه گیری، میزان اســتفاده از خدمات روان شناختی و میزان 
شرکت در فعالیت های اجتماعی، شــواهد حمايت کننده ای برای روايی نمره های SACQ فراهم 
کرده اســت )تايلور و پاســتور38، 200۵؛ والر39، 2009(. در اين پژوهــش فقط از خرده مقیاس 
ســازگاری تحصیلی پرسش نامه SACQ استفاده شد، با توجه به اينکه اين خرده مقیاس قباًل روی 
جامعه دانشــجويان استانداردســازی شــده بود و جامعة آماری اين پژوهش، دانش آموزان دورۀ 
متوســطه دوم شــهر يزد بودند ازاين رو در اين پژوهش قبل از تحلیل داده های آماری، از تحلیل 
عاملی تأيیدی به منظور آزمون روايی ســاختار چهار مؤلفه ای پرســش نامه 24 گويه ای سازگاری 
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تحصیلی استفاده و تحلیل عاملی تأيیدی به کمک نرم افزار AMOS 0/7 و برآورد بیشینه احتمال 
)ML( انجام شــد. بررسی مجذور کای نشان داد که مدل با داده های گردآوری شده برازش ندارد 
χ2)N=4742 ، df= 246( =667/081،p < 0/0۵. به اين دلیل که مجذور کای به شدت تحت تأثیر 
 ،CFI =0/809( حجم نمونه قرار دارد، شاخص های برازندگی ديگر نیز مورد بررسی قرار گرفت
AGFI =0/86۵،GFI =0/880 و RMSEA =0/060(. ارزيابی شاخص های برازندگی ديگر نشان 
داد به استثنای ريشه خطای میانگین مجذورات تقريب )RMSEA(، ديگر شاخص های برازندگی 
از برازش قابل قبول مدل چهار مؤلفه ای پرسش نامه سازگاری تحصیلی با داده های گردآوری شده 
 )PCA( حمايت نمی کنند. با توجــه به عدم برازش مدل چهار مؤلفه ای، تحلیل مؤلفه های اصلی
با هدف اســتخراج مؤلفه های خرده مقیاس سازگاری تحصیلی انجام شد. استفاده از روش تحلیل 
مؤلفه های اصلی نشــان داد که شاخص کايســرـ میرـ اولیکن )KMO( برابر با 0/846 است. اين 
شاخص نشــانگر کافی بودن حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است. کايسر بر اين 
باور اســت که ارزش KMO بزرگ تر از 0/۵ کافی، بین 0/7ـ 0/۵ متوسط، بین 0/8ـ 0/7 خوب، 
0/9ـ 0/8 خیلی خوب و باالتر از 0/9 عالی است )فايلد40، 2013(. بر اساس نتايج تحلیل عاملی 
اکتشافی سه مؤلفه اســتخراج شد. مؤلفه اول کوشش تحصیلی )سؤال های 22، 20، 16،1۵، 12، 
10، 8، 6، 4، 3(، مؤلفة دوم رضايت از محیط تحصیلی )ســؤال های 24، 23، 21، 19، 17، 14، 
11( و مؤلفه سوم وضوح اهداف )سؤال های 18، 13، 9، 7، 2( نامیده شد. سهم منحصربه فرد هر 

يک از مؤلفه های مزبور در تبیین واريانس کل به ترتیب برابر با 22/379، 8/6۵7 و 6/484 بود.

یافتهها
در اين پژوهش در کل 474 دانش آموز مورد بررســی قرار گرفتند، که 174 نفرشان )36/7 درصد( 
ايرانــی و در مدارس دارای مهاجر د س می خواندند )در مــدارس چندملیتی( که از اين تعداد 8۵ نفر 
)48/9 درصد( دختر و 89 نفر )۵1/1 درصد( پســر بودند. 1۵0 نفر )31/6 درصد( دانش آموزان ايرانی 
در مدارس تک ملیتی بودند که از اين تعداد 74 نفر دختر )49/3 درصد( و 76 نفر پسر )۵0/7 درصد( 
بودند. همچنین 1۵0 نفر دانش آموزان مهاجر بودند که در کنار دانش آموزان ايرانی در مدارس چندملیتی 
تحصیل می کردند. اينان در مجموع 74 نفرشان دختر )49/3 درصد( و 76 نفرشان پسر )۵0/7 درصد( 

بودند.
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جدول 1.    توصیف آماری متغیرهای مورد مطالعه                                                                                                                   

مهاجر 
)در مدارس چندملیتی(

ایرانی در مدارس
 تک ملیتی

ایرانی در مدارس دارای مهاجر 
)در مدارس چندملیتی( متغیر

KU SK SD M KU SK SD M KU SK SD M

-0/005 -0/317 8/99 42/74 -0/180 0/044 8/52 3/83 -0/313 -0/344 8/92 42/56 دختر کوشش 
0/398-تحصیلی -0/280 9/67 43/38 0/644 -0/203 9/91 3/72 0/611 -0/379 9/93 39/93 پسر

-0/764 0/195 9/04 29/94 0/428 0/293 6/95 2/98 -0/013 -0/322 8/07 28/38 دختر رضایت از 
0/495-محیط تحصیلی -0/324 7/18 33/05 -0/149 -0/093 8/40 2/69 -0/156 -0/078 8/58 28/39 پسر

-0/237 -0/645 6/03 26/64 -0/115 -0/554 4/97 2/69 -0/554 -0/170 5/02 26/95 دختر وضوح 
0/456-اهداف -0/698 5/93 27/57 -0/522 0/099 5/59 2/13 -0/012 -0/557 5/42 27/07 پسر

-0/527 0/070 1/74 99/33 0/182 0/144 1/02 9/48 -0/078 -0/289 1/27 97/90 دختر سازگاری 
0/118-تحصیلی )کل( -0/239 1/14 10/01 -0/474 -0/019 1/73 9/52 1/442 -0/262 17/2 95/40 پسر

0/283 -0/715 2/33 15/09 0/265 -0/746 1/58 1/86 0/675 -0/348 1/65 16/09 دختر عملکرد 
0/755تحصیلی -0/672 2/39 15/43 -0/604 -0/610 1/56 1/93 1/072 -1/016 2/43 14/92 پسر

-0/546 0/346 3/50 4/00 -0/422 0/340 3/42 1/95 -0/694 0/262 3/47 8/41 دختر تحصیالت 
0/912مادر 1/313 3/17 2/08 -0/293 0/374 4/20 1/25 -0/110 0/241 4/12 8/77 پسر

-0/252 0/344 4/14 5/58 -0/638 0/141 3/84 1/58 0/800 0/710 3/45 8/80 دختر تحصیالت
0/875- پدر 0/458 4/19 4/03 -0/370 0/124 3/98 1/47 0/020 0/407 4/14 9/23 پسر

M = میانگین؛  SD= انحراف استاندارد؛ SK= چولگی؛  KU= کشیدگی

جدول شمارۀ 1 میانگین، انحراف استاندارد، چولگی، کشیدگی متغیرهای عملکرد تحصیلی، ابعاد 
ســازگاری تحصیلی )کوشــش تحصیلی، رضايت از محیط تحصیلی و وضوح اهداف(، و ســال های 
تحصیل والدين در ســه گروه دانش آموزان ايرانی در مدارس دارای مهاجر )در مدارس ترکیبی( ايرانی 
در مدارس بدون مهاجر و دارای مهاجر )در مدارس ترکیبی( را بر اساس جنسیت نشان می دهد. مقادير 
چولگی و کشیدگی همة متغیرها در همه گروه ها در محدوده ±2 بود. بنابراين می توان نتیجه گرفت که 
توزيع تک متغیری همة متغیرها در همه گروه ها نرمال اســت. الزم به توضیح اســت که فیلد )2013(، 

مقادير چولگی و کشیدگی بین 2+ و 2- را نشانة نرمال بودن توزيع تلقی می کند.

فرضیه اول: اثرات اصلی »ملیت – نوع مدرسه« و »جنسیت دانش آموزان« و همچنین اثرات تعاملی 
»ملیت ـ نوع مدرسه و جنسیت« بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان معنادار است.

برای آزمودن اين فرضیه از تحلیل کوواريانس تک متغیری عاملی اســتفاده شــد. با توجه به اينکه 
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گروه های مورد مطالعه به لحاظ میزان تحصیالت والدين همگن نبودند، بنابراين به منظور حذف اثر اين 
متغیرها از متغیرهای وابســته، به جای میزان تحصیالت والدين )مقیاس ترتیبی(، سال های تحصیل آنان 
)مقیاس فاصله ای( محاسبه و به عنوان متغیر همراه در تحلیل کوواريانس وارد شد. قبل از استفاده از اين 
آزمون آماری مفروضه های استفاده از آن بررسی شد. تفاوت شیب خط رگرسیون بین تحصیالت مادر 
و متغیر وابســته )عملکرد تحصیلی( از يک سو و تحصیالت پدر و متغیرهای وابسته از سوی ديگر در 
هر سه گروه در سطح 0/0۵ غیر معنادار بود )p <۰/۰۵(. اين مطلب بیانگر آن است که مفروضه همگنی 
شیب خط رگرسیون بین متغیرهای همراه و متغیرهای وابسته در داده های پژوهش حاضر برقرار است. 
به عالوه آزمون همگنی واريانس ها نیز بیانگر شرط همسانی واريانس های عملکرد تحصیلی در سه گروه 
مــورد مطالعه بود )p <۰/۰۵( بود. همچنین با توجه به داده های جدول 1 مقادير چولگی و کشــیدگی 
نشانگر نرمال بودن توزيع داده های متغیر عملکرد تحصیلی به تفکیک در دو گروه پسران و دختران بود.

جدول 2.    اثرهای اصلی و اثر تعاملی جنسیت و »ملیت- نوع مدرسه« بر عملکرد تحصیلی                                                                                                                   

متغیر
مجموع 
مجذورات

 درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F سطح
معناداری

η2

107/258253/62913/0310/0010/053ملیت- نوع مدرسه

36/260136/2608/8100/0030/019جنسیت

ملیت- نوع مدرسه 
جنسیت

33/803216/9024/1070/0170/017

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

 )F)2 ،466( = 13/031 ،0>/01 تفکیکی η2 = 0/0۵3( بر اساس جدول 2 اثر اصلی ملیت- نوع مدرسه
 8/810 ،0>P/01 ،تفکیکی η2 =0/019( بر عملکرد تحصیلی معنادار است. همچنین اثر اصلی جنسیت
 ،0>P/0۵ ،تفکیکی η2 =0/017( در سطح 0/01 و اثر تعاملی ملیت- نوع مدرسه و جنسیت )F)1 466 و( =

F)2 ،466( = 4/107( نیز بر عملکرد تحصیلی در سطح 0/0۵ معنادار است.
بنابراين چنین نتیجه گیری 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 نتیجه گیری شد که 
دســت کم عملکرد تحصیلی يک گروه با گروه ديگر متفاوت است. در ادامه آزمون مقايسه زوجی بن 

فرونی، نشان داد که:



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

107
 ë 60 شمارة
 ë سال پانزدهم
ë 1395 زمستان

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

é میانگیــن نمره های عملکرد تحصیلی دانش آموزان ايرانی در مدارس تک ملیتی، بیش از عملکرد 
)d=1/1۵۵ و SE=0/23۵ ،P<0/001( تحصیلی دانش آموزان ايرانی در چندملیتی است

é میانگیــن عملکرد تحصیلی دانش آموزان ايرانی در مدارس تک ملیتی، بیش از عملکرد تحصیلی 
.)d=1/181 و SE=0/307 ،P<0/001( دانش آموزان مهاجر در مدارس چندملیتی است

é بیــن عملکرد تحصیلــی دو گروه دانش آموزان ايرانی در مــدارس چندملیتی و مهاجر در همین 
.)d=0/026 و SE=0/26۵ ،P>0/0۵( مدارس تفاوت معناداری مشاهده نمی شود

در کل، دانش آمــوزان ايرانی در مدارس تک ملیتی در مقايســه با دو گروه ديگر عملکرد تحصیلی 
بهتری داشــتند، اما بین دانش آموزان مهاجر و ايرانی در مدارس چندملیتی به لحاظ عملکرد تحصیلی 

تفاوت معنادار نبود.
با توجه به اينکه در جدول 2 نشان داده شد که اثر اصلی جنسیت بر عملکرد تحصیلی معنادار است، 
در ادامه، آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که دختران در مقايسه با پسران از عملکرد تحصیلی باالتری 

.)d=0/۵۵6 و SE=0/187 ،P<0/001( برخوردارند
همچنین با توجه به نتايج جدول 2 نشان داده شد که اثر تعاملی »ملیت- نوع مدرسه« و جنسیت بر 

عملکرد تحصیلی معنادار است، ازاين رو با استفاده از نمودار 1 تفاوت ها بررسی شده است.

 

نمودار 1.    نمودار مربوط به تعامل متغیرهای ملیت- نوع مدرسه و جنسیت در تبیین عملکرد تحصیلی                                  
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بر اساس نمودار فوق می توان گفت دانش آموزان دختر و پسر ايرانی در مدارس تک ملیتی عملکرد   é
تحصیلی مشــابهی دارند، اما پســران ايرانی در مدارس چندملیتی در مقايسه با دختران در همین 
مــدارس از عملکرد تحصیلی ضعیف تری برخوردارند. همچنین دختران مهاجر در مدارس چند 

ملیتی در مقايسه با پسران مهاجر در همین مدارس از عملکرد تحصیلی باالتری برخوردارند.
 فرضیه دوم: اثرات »ملیت – نوع مدرســه« و »جنســیت دانش آمــوزان« و همچنین اثرات تعاملی
 »ملیت ـ نوع مدرســه و جنسیت« بر سازگاری دانش آموزان و ابعاد آن )کوشش تحصیلی، رضايت از 

محیط تحصیلی و وضوح اهداف( معنادار است.
برای بررســی اين فرضیه از آزمون تحلیل کوواريانس چند متغیری دوعاملی استفاده شد که در آن 
ســال های تحصیالت والدين به عنوان متغیر همراه بود. ابتدا مفروضه های اين آزمون بررسی شد. شرط 
نرمال بودن توزيع نمره های متغیرهای وابســته با توجه به مقادير چولگی و کشــیدگی گزارش شده در 

جدول 1 تأيید شد.
مفروضة برابری ماتريس های واريانس- کوواريانس های مشاهده شــدۀ متغیرهای وابسته )سطوح 
ســازگاری تحصیلی( به وسیلة آماره »ام ـ باکس« نشان داد که ماتريس های واريانس- کوواريانس در 
بین گروه ها يکســان نیست. زيرا که ارزش آماره ام. باکس برای مفروضه همگنی ماتريس کوواريانس 
برابر با F = 1/866 ،P<0/01( ،۵6/904( به دست آمد که در سطح 0/01 معنادار بود. با توجه به عدم 
برقراری مفروضه برابری ماتريس های واريانس-کوواريانس مشاهده شــدۀ متغیرهای وابسته، از بین 
آماره های چهارگانه )اثر پیاليی42، ويلکز المبدا43 ، اثر هتلینگ44 و ريشــة روی4۵( به توصیه تاباچینک 
و فیدل )2007( آمارۀ اثر پیاليی برای گزارش مقادير F اســتفاده شــد. همچنین يافته های حاصل از 
آزمون لوين نشــان که در همة موارد مفروضة برابــری واريانس های خطا در متغیرهای مورد مطالعه 

.)P<0/0۵( برقرار است
تفاوت شیب خط رگرسیون بین تحصیالت مادر و متغیرهای وابسته )کوشش تحصیلی، رضايت از 
محیط تحصیل و وضوح اهداف( از يک سو و تحصیالت پدر و متغیرهای وابسته از سوی ديگر در همة 
موارد در گروه ها در ســطح 0/0۵ غیر معنادار بود )P>0/0۵(. اين مطلب بیانگر آن اســت که مفروضه 
همگنی شیب خط رگرسیون بین متغیرهای همراه و متغیرهای وابسته در داده های پژوهش حاضر برقرار 

است.
 نتايج آزمون کرويت بارتلت با درجه آزادی ۵ در سطح معناداری 0/01 برابر با 318/۵62 به دست 
آمد که نشــانگر اين است که سطوح متغیر وابسته از همبستگی قابل قبولی برخوردارند و ترکیب خطی 

وزن دار آن ها مجاز است.
جدول 3 نتیجه تحلیل کوواريانس چند متغیری دوعاملی را نشان می دهد.
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جدول3.    اثرهای اصلی و اثر تعاملی )جنسیت ×ملیت- نوع مدرسه( در ابعاد سازگار تحصیلی                                               

اثر پیالییمتغیر
درجة 
آزادی 
فرضیه

درجة
 آزادی خطا

F سطح
معناداری

η2

0/03869302/980/0070/019ملیت- نوع مدرسه

0/01934642/930/0330/019جنسیت

ملیت- نوع مدرسه 
جنسیت

0/02969302/290/0340/015

** متغیر ملیت – نوع مدرسه، در اين پژوهش دارای سه سطح است: دانش آموزان ايرانی در مدارس چندملیتی، دانش آموزان 

ايرانی در مدارس تک ملیتی، دانش آموزان مهاجر شاغل در مدارس چندملیتی

منطبق بر جدول 3، نتايج تحلیل نشــان داد که اثرهای اصلی »ملیت- نوع مدرسه« )0/038 = اثر 
پیاليی، η2= 0/019 تفکیکی، P<0/01، 2/988 = )930 و F)6( و جنسیت )0/019 = اثر پیاليی، 0/019 
=η2 تفکیکی، P<0/0۵، 2/929 = )464 و F)6( به ترتیب در سطوح 0/01 و 0/0۵ معنادار است. همچنین 
 ،P<0/0۵ ،تفکیکی η2 = 0/01۵ ،اثر تعاملی »ملیت- نوع مدرســه« و جنســیت )0/029=اثر پیاليی

2/286 = )930 و F)6( در سطح 0/0۵ معنادار بود.
بنابراين چنین نتیجه گیری شــد که اثر اصلی جنسیت، »ملیت- نوع مدرسه« و اثرات تعاملی آن ها 
بر ابعاد ســازگاری تحصیلی معنادار اســت. ازاين رو در ادامه به منظور مقايســه مؤلفه های سازگاری 
تحصیلی در هر دو جنس، و در ســه گــروه از دانش آموزان ايرانی در مدارس تک ملیتی و چندملیتی 
و دانش آموزان مهاجر در مدارس چندملیتی چند آزمون ANCOVA با تعديل اثر ســطح تحصیالت 

والدين انجام گرفت.
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بررسی اثرات اصلی و تعاملی جنسیت و »ملیت- نوع مدرسه« بر ابعاد سازگاری تحصیلی:
جدول4.    تحلیل کوواریانس یک عاملی با توجه به اثر اصلی جنسیت و »ملیت- نوع مدرسه« و اثرات تعاملی آن ها                                        

متغیرهااثرات
مجموع 
مجذورات

مجموع 
مجذورات خطا

F سطح
معناداری

η2

ملیت- نوع مدرسه

کوشش 
تحصیلی

965/49739122/5505/7500/0030/024

رضایت از 
محیط تحصیلی

714/20230496/8625/4570/0050/023

48/01914097/0950/7940/4530/003وضوح اهداف

جنسیت

کوشش 
تحصیلی

111/45639122/5501/3280/2500/003

رضایت از 
محیط تحصیلی

178/69630496/8622/7310/0990/006

29/11214097/0950/9620/3270/002وضوح اهداف

ملیت ـ نوع 
مدرسه× جنسیت

کوشش 
تحصیلی

245/68039122/5501/4630/2330/006

رضایت از
 محیط تحصیلی

250/02630496/8621/5660/2100/007

261/99514097/0954/3300/0140/018وضوح اهداف

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

بر اساس جدول فوق می توان گفت:
é اثر اصلی »ملیت- نوع مدرسه« بر ابعاد کوشش تحصیلی )P<0/01، ۵/7۵0 = )466 و F)2( و رضايت 

از محیط تحصیلی )P<0/01، ۵/4۵7 = )466 و F)2 معنادار اما بر وضوح اهداف معنادار نیست.
é تفاوت دختران و پسران در هیچ يک از ابعاد سازگاری تحصیلی معنادار نیست.

 =4/330 ،P<0/0۵( اثر تعاملی »ملیت- نوع مدرسه« و جنسیت بر بعد وضوح اهداف معنادار است é
)F)466 ،2، اما بر رضايت از محیط تحصیلی و کوشش تحصیلی معنادار نیست.
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به منظور مقايسه میانگین های دو به دوی گروه ها )در متغیرهايی که تفاوت آن ها در گروه ها معنادار 
بود( از آزمون مقايســه زوجی بن فرونی استفاده شد. با توجه به اينکه اثر اصلی »ملیت- نوع مدرسه« 
فقط بر مؤلفة کوشــش تحصیلی و رضايت از محیط تحصیل معنادار بود، فقط تفاوت اين دو متغیر در 

گروه ها بررسی شد.

در مورد متغیر کوشش تحصیلی مقايسه های زوجی نشان داد که:
 1. بین کوشــش تحصیلی دانش آموزان ايرانی در مدارس تــک ملیتی و چندملیتی تفاوت معنادار 
وجود نداشت )P>0/0۵، 1/۰61= خطای استاندارد و 2/28۰= تفاوت بین میانگین دو گروه(.

2. بین کوشــش تحصیلی دانش آمــوزان ايرانی در مدارس چندملیتــی و دانش آموزان مهاجر در 
همین مدارس، تفاوت معنادار نبود )P>0/0۵، 1/19۵= خطای استاندارد و 2/394= تفاوت بین 

میانگین دو گروه(.
3. میانگین کوشــش تحصیلی دانش آموزان مهاجر در مــدارس چندملیتی به طور معنادار بیش از 
دانش آموزان ايرانی در مدارس تک ملیتی بود )P<0/0۵، 1/386= خطای اســتاندارد و 4/674= 

تفاوت بین میانگین دو گروه(.

در مورد متغیر رضايت از محیط تحصیلی مقايسه های زوجی نشان داد که:
1. میانگین رضايت از محیط تحصیلِی دانش آموزان مهاجر در مدارس چندملیتی به طور معناداری 
بیش از دانش آموزان ايرانی در مدارس تک ملیتی بود )P<0/0۵، 1/223= خطای اســتاندارد و 

3/94= تفاوت بین میانگین دو گروه(.
2. رضايــت از محیط تحصیل در دانش آمــوزان ايرانی در مدارس چندملیتی بیش از دانش آموزان 
مهاجــر در همین مدارس بــود )P<0/0۵، 1/۰۵۵= خطای اســتاندارد و 2/89۵= تفاوت بین 

میانگین دو گروه(.
3. تفاوت بین رضايت از محیط تحصیلی در دو گروه از دانش آموزان ايرانی در مدارس چندملیتی 
و تک ملیتی معنادار نبود )P>0/0۵، ۰/937= خطای اســتاندارد و 1/۰8۵= تفاوت بین میانگین 

دو گروه(.

تعامل متغیرهای »ملیت- نوع مدرسه« و جنسیت در تبیین ابعاد سازگاری تحصیلی
بــا توجه به اينکه اثر تعاملی "جنســیت و نوع مدرســه" )منطبق بر جــدول 4( فقط بر وضوح 
 اهداف معنادار بود، با اســتفاده از نمودار 2 تفاوت ها فقط در متغیر وضوح اهداف مورد بررسی قرار 

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

گروه اول دانش آموزان مهاجر در مدارس چندملیتی؛ گروه دوم دانش آموزان ايرانی در مدارس تک 
ملیتی؛ و گروه سوم دانش آموزان ايرانی در مدارس چندملیتی را تشکیل می دهند. بر اساس نمودار فوق 

می توان گفت:
é بین میانگین هــای وضوح اهداف در دانش آموزان دختر و پســر ايرانی در مدارس تک ملیتی و 

چندملیتی تفاوت معناداری ديده نمی شود.
é دانش آموزان دختر ايرانی در مدارس تک ملیتی از وضوح اهداف باالتری نســبت به پســران در 

همین مدارس برخوردارند.
é دانش آموزان مهاجر پســر در مدارس چندملیتی نســبت به دانش آموزان دختر مهاجر در همین 

مدارس از وضوح اهداف باالتری برخوردارند.
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بحثوتفسيریافتهها
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که در کل، دانش آموزان ايرانی در مدارس تک ملیتی 
در مقايسه با دو گروه ديگر )دانش آموزان مهاجر در مدارس چندملیتی، و دانش آموزان 
ايرانی در مدارس چندملیتی( عملکرد تحصیلی بهتری دارند. اما بین عملکرد تحصیلی 
دو گــروه دانش آموزان مهاجر در مدارس چندملیتی، و دانش آموزان ايرانی در مدارس 
چندملیتی تفاوت معنادار نیســت. يافته ها در خصوص عملکرد تحصیلی دانش آموزان 
مهاجر و غیرمهاجر متناقض اســت. برای مثال اريپاتامانیل46 و فريمن47 )2008( نشان 
دادند که دانش آموزان مهاجر عملکرد تحصیلی بهتری دارند، درحالی که پوترز )1999( 
دريافــت که میانگین نمرۀ عملکرد تحصیلی مهاجران کمتر از دانش آموزان غیر مهاجر 
است. به نظر می رسد شرايط مدرسه می تواند تعیین کنندۀ پیشرفت تحصیلی يادگیرندگان 
باشد. هان )2008( نیز دريافت که حمايت مدرسه به عنوان يک عامل مهم به پیشرفت 

تحصیلی همة دانش آموزان کمک می کند.
 يافتــة مهم اين پژوهش عملکرد بهتر دانش آمــوزان ايرانی در مدارس تک ملیتی 
در مقايســه با دانش آموزان ايرانی در مدارس چندملیتی اســت. اين يافته بر نقش مهم 
محیط مدرســه نیز تأکید می کند. همان گونه که اوهیناتا و اورز )2013( دريافتند، وقتی 
دانش آمــوزان بومی با دانش آموزان مهاجر در يک محیــط درس می خوانند، با محیط 
يادگیری نامطلوبی مواجه می شــوند، و به نظر می رســد که اين مسئله می تواند به ويژه 

عملکرد تحصیلی دانش آموزان بومی را تحت تأثیر قرار دهد.
يافتــة مهم ديگر اين پژوهش، در خصوص تعامل نقش جنســیت و »ملیت- نوع 
مدرســه«، بیانگر اين اســت که دانش آموزان دختر و پسر ايرانی در مدارس تک ملیتی 
عملکرد تحصیلی مشابهی دارند، اما پسران ايرانی در مدارس چندملیتی و پسران مهاجر 
در همین مدارس در مقايســه با دختران از عملکرد تحصیلی ضعیف تری برخوردارند. 
پژوهش های قبلی از جمله پورتز و رمبات )2001(، سوارز، اروزکو و کارهیل )2008(، 
فلی سیانو و رمبات )200۵( نیز عملکرد تحصیلی بهتر دختران مهاجر را در مقايسه با 
پسران گزارش داده اند. تفاوت های جنسیتی ممکن است ناشی از سطح ادراک حمايت 
مدرســه و سطح درگیری با محیط آموزشی باشد. پسران مهاجر تمايل دارند که محیط 
مدرســه را کمتر حمايت کننده ارزيابی کنند و در فعالیت های مدرســه کمتر مشارکت 

می کنند )وی، 2004(.
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يافته های اين پژوهش در خصوص مقايســة ابعاد سازگاری تحصیلی، بیانگر اين 
اســت که در بین ابعاد ســازگاری تحصیلی در دو بعد »رضايت از محیط تحصیلی« و 
»کوشش تحصیلی« تفاوت سه گروه معنادار است، اما تفاوت معناداری در متغیر وضوح 

اهداف وجود ندارد. مقايسه های زوجی نشان داد که:
بین رضايت و کوشــش تحصیلی دانش آموزان ايرانی در دو گروه از مدارس )تک 
ملیتی و چندملیتی( تفاوت معناداری وجود ندارد، بین کوشــش تحصیلی دانش آموزان 
ايرانی در مدارس چندملیتــی، و دانش آموزان مهاجر در همین مدارس تفاوت معنادار 
نیست، اما کوشش تحصیلی دانش آموزان مهاجر در مدارس ترکیبی چندملیتی، بیش از 
کوشــش تحصیلی دانش آموزان ايرانی در مدارس تک ملیتی است. همچنین رضايت 
از محیــط تحصیلی در دانش آموزان مهاجر در مدارس چندملیتی بیش از دانش آموزان 

ايرانی )در مدارس تک ملیتی و چندملیتی بود( است.
به نظر می رسد که رضايت از محیط تحصیلی در بیشتر دانش آموزان مهاجر، ناشی 
از ايجاد فرصت های برابر مشــارکت برای آنان، عــدم تبعیض و حمايت اجتماعی از 
آنان در مدرسه باشد. آذين و موسوی )1389( نیز بین عوامل آموزشگاهی و سازگاری 
دانش آموزان رابطة مثبت و معناداری را گزارش دادند. به عالوه تشابه در مذهب و زبان 
نیز در اين میان می تواند نقش مهمی در رضايت تحصیلی بیشــتر دانش آموزان مهاجر 
)افغانی( داشته باشد. همچنین تفاوت هايی در رقابت و همکاری )آرنسون و همکاران، 
200۵( نیز می تواند به تغییراتی در سازگاری تحصیلی يادگیرندگان منجر شود. به نظر 
می رســد روحیة همکاری دانش آموزان گروه های اقلیت بــا يکديگر و رقابت آنان با 
فرهنگ غالب می تواند به کوشــش تحصیلی بیشتر آنان منجر شود، اعضای گروه های 
اقلیت نوعی حس همبســتگی گروهی و احســاس تعلق به يکديگر دارند؛ در نتیجه 

احساسات وفاداری و عاليق مشترک بین آن ها معموالً زياد است.
يافتة مهم ديگر اين پژوهش نشــانگر اثر معنادار تعامل جنســیت و »ملیت- نوع 
مدرســه« بر متغیر وضوح اهداف اســت، بین میانگین وضوح اهداف در دانش آموزان 
دختر و پسر ايرانی در مدارس چندملیتی و تک ملیتی تفاوت معناداری ديده نمی شود. 
دانش آمــوزان دختر ايرانی در مدارس تک ملیتی از وضوح اهداف باالتری نســبت به 
پســران در همین مدارس برخوردارند. دانش آموزان مهاجر پسر نسبت به دانش آموزان 
دختــر مهاجر از وضوح اهداف باالتری برخوردارند. به نظر می رســد که تفاوت های 
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فرهنگــی در انتظارات نقش در دختران و پســران می تواند تبیین کنندۀ تفاوت وضوح 
اهداف در آنان باشد.

يکــی از محدوديت های ايــن پژوهش، در اجرا، عدم کنترل ســال های مهاجرت 
دانش آموزان مهاجر بود. اگرچه در اين پژوهش ســهم تحصیالت والدين 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 می شــود پژوهش هايی با هدف ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموزان مهاجر 
صورت گیرد. همچنین با توجه به تفاوت دختران و پســران ايرانی و مهاجر، در ابعاد 
ســازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی، پیشنهاد می شــود در يک پژوهش کیفی، از 
طريق مصاحبة کیفی عمیق، به بررســی تفاوت نقش های جنسیتی و انتظارات متفاوت 
فرهنگی از دانش آموزان دختر و پســر مهاجر و ايرانی پرداخته شود. همچنین پیشنهاد 
می شود راهکارهايی جهت ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموزان مهاجر اتخاذ گردد و 
نیز از طريق بهبود جو عاطفی-اجتماعی در مدارس دارای مهاجر به ارتقای رضايت از 

محیط تحصیل و کوشش دانش آموزان بومی نیز پرداخته شود.
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