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 نقش واسطه اي فرايند آموزش رياضي و فرهنگ مدرسه در ارتباط ميان 
وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده و باورها و ارزش ها دربارة يادگيري 

رياضي با نگرش رياضي

چكيده
گرفت.  صورت  رياضي  نگرش  بر  تأثيرگذار  عوامل  شناسايي  منظور  به  حاضر  تحقيق 
پژوهش با روش همبستگي و اجرا با مقياسهاي تيمز بر روي 300 دانش آموز دختر و 200 دانش 
آموز پسر دبيرستانهاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي 87- 1386 با روش نمونه گيري 
خوشه اي چندمرحله اي تصادفي انجام شد. نتايج تحليل ها، پايايي و روايي مطلوبي را براي 
ابزار ارائه داد. مدل معادالت ساختاري در اين پژوهش شامل 2 سازه مكنون مستقل وضعيت 
اجتماعي- اقتصادي خانواده و باورها و ارزشها براي يادگيري رياضي و 3 سازه مكنون وابسته 
فرهنگ مدرسه، فرايند آموزش رياضي و نگرش نسبت به رياضي است. يافته ها حاكي از تأثير 
معنادار و مستقيم فرايند آموزش رياضي بر نگرش نسبت به رياضي (β = 0/35 )، تأثير معنادار 
و معكوس سازه هاي فرهنگ مدرسه و وضعيت اجتماعي- اقتصادي خانواده بر فرايند آموزش 
رياضي(γ = -0/31 ، β = -0/15 ) همچنين تأثير مستقيم و معنادار سازه باورها و ارزشها بر 
فرايند آموزش رياضي (γ = 0/36 ) و نگرش نسبت به رياضي (γ = 0/48 ) در مدل مي باشد. 
ساير ضرايب اثراتي معنادار ندارند. نتايج بيانگر تأثير تدريس كارآمد معلم، آرامش و امنيت و 
روابط محترمانه، آگاهي دانش آموز به صالحيت و استعدادهاي تحصيلي خويش در تشكيل 

نگرش مثبت در درس رياضي و تحقق اهداف آموزشي و پرورشي مي باشد.

كليد واژه ها: نگرش نسبت به رياضي، فرايند آموزش رياضي، فرهنگ مدرسه***، وضعيت 
اجتماعي- اقتصادي خانواده، باورها و ارزشها در مورد يادگيري رياضي.

*** دراين پژوهش واژه هاي فرهنگ مدرسه و جو مدرسه مترادف در نظر گرفته شده است.
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مقدمه
هم عوامل زيستي و دروني نظير هوش، حافظه، ويژگي هاي عاطفي و انگيزش، وهم عوامل 
محيطي و بيروني نظير ويژگي هاي فرهنگي، وضعيت اجتماعي- اقتصادي، شرايط كالس درس، 
جّو مدرسه و فرايند آموزش، و نيز نحوة تعامل دانش آموز با معلم و هم كالسي ها عوامل شناخته 
شده اي هستند كه بر ايجاد نگرش ها تأثير مي گذارند. شكل گيري نگرش ها ابتدا به صورت يك 
فرايند يادگيري آغاز مي شود. در جريان اين امر شخص در معرض تجربه هاي مربوط به يك شيء 
يا موضوع خاص قرار گرفته و بر اثر فرايندهاي تقويت و تقليد، نسبت به آن شيء يا موضوع 
نگرش پيدا مي كند. موقعي كه نگرش شكل گرفت، اصل ثبات شناختي1 اهميتي افزايشي مي يابد، 
يعني فرد ديگر حالتي منفعل نخواهد داشت. بلكه اطالعات تازه رسيده را بر حسب آنچه قبًال 
و  مي كند  تحريف  يا  رد  را  ناهمساز  اطالعات  نتيجه  در  مي كند.  تعبير  و  تفسير  است،  آموخته 

اطالعات همساز را به آساني مي پذيرد(كريمي، 1376).
روان شناسان نگرش را به مثابه باور يا احساس قوي و تصويب يا عدم تصويب در مورد 
اشخاص و موقعيت ها تعريف كرده اند. نگرش دانش آموزان نسبت به موضوعات درسي عاملي 

مهم در يادگيري و پيشرفت آن ها در آن موضوعات مي باشد (كيامنش، 2003). 
موفقيت هر مدرسه در ايجاد نگرش مثبت در دانش آموزان، به فرهنگ حاكم بر آن مدرسه 
ارتباط دارد. زيرا فرهنگ مدرسه عالوه بر پيشرفت تحصيلي، بر ميزان رضايت دروني و اجتماعي 
از مدرسه نيز تأثيرگذار است. در اين فضا هر شخص با ارزش، قابل احترام و خوشبخت است 
(لوكاس و رابينسون2، 2004). بر حسب نظر باچر و مانينگ3  (2005) جو مدرسه همان قلب 
و روح مدرسه بوده و با شاخص هايي نظير صميميت، بردباري، انعطاف پذيري، تعامالت ميان 
ديدگاه ها و مشاركت در بين معلمان، دانش آموزان و كاركنان مدرسه شناخته مي شود. هرناندز و 
سيم4 (2004) و روبين5 (2004) فرهنگ مدرسه6 را با عواملي مانند نگرش هاي مثبت، احساسات 
و تعامالت ميان افراد مرتبط دانسته و عنوان مي نمايند كه مدرسه اي با محيطي سالم، احساسي 
با  را  مدرسه  فرهنگ   (1383) زماني  دارد.  دنبال  به  را  نظم  و  استقالل  صالحيت،  ارتباط،  از 
توانايي هاي كاركنان، رفتار و منش آنان، نحوه برقراري ارتباط و مسئوليت شناسي افراد مرتبط 
مي داند. وي معتقد است همدلي، مسئوليت شناسي، نظم و انضباط نتيجة فرهنگ درست حاكم 
والدين  شدن  آموزگاران، ميزان درگير  كارآيي  فضاي فرهنگي مثبت بر ميزان  است.  مدرسه  بر 
در امور مدرسه و نيز پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تأثير مثبت دارد. در راستاي چنين ارتباطي 
ماركوليدز ، هك و پاپاناستازيو7(2005) در مطالعة خود بر داده هاي تيمز در كشور قبرس، رابطة 
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بين فرهنگ مدرسه و نگرش هاي رياضي8 را با ضريب 0/10- منفي و ضعيف گزارش نموده اند.
اسپرينگر و مورگان فيلد و ديفيلي9 (2007) و بروك، فيشر، ريچاردز. و بوال10(2006) كيفيت 
محيط كالس درس را عاملي مهم در يادگيري دانش آموزان مطرح مي نمايند. دانش آموزاني بهتر 
ياد مي گيرند كه نگرش هاي مثبت تري نسبت به محيط هاي آموزشي داشته باشند. در واقع اين 
مطالعات نشان داده اند كه تشكيل نگرش ها و بازده هاي مفيد تا حدود زيادي تحت تأثير تدريس 
كارآمد به وجود مي آيد. بيان صريح اهداف ( ملتون11، 1978 و هيبرت و ويم و تيبر12  ، 1991)، 
منظم  و  ساختاريافته  شكل  به  تدريس   ،(1987 الند13،   ) فهم  قابل  و  ساده  زبان  به  درس  بيان 
(برگ14، 1980)، فعال بودن فراگيران در جريان آموزش (اندرسون و اورسون و بروفي15 ، 1979 و 
اورسون و اندرسون و اندرسون و بروفي16، 1980) و ارتباط داشتن مطالب جديد با دانش و زمينة 
قبلي فراگيران (پرسلي، وود، كينگ و منك17، 1992) از عوامل مهم در افزايش كيفيت تدريس 
مي باشند. پاپاناستازيو(2000) در مطالعة رابطة بين دو متغير فرايند آموزش رياضي و نگرش هاي 
رياضي، در مورد سه كشور قبرس، اياالت متحده و ژاپن، به ترتيب ضرايب 0/40- ، 0/26- ، 
0/25- و ماركوليدز و همكاران (2005) ضريب 0/38- را در مدل پيشنهادي خود ارائه داده اند.

نتايج تحقيقات كشورهاي توسعه يافته، نقش معلم و مدرسه - مانند بيان اهداف هر درس، 
ارائه دروس به شكل گام به گام، دادن زمان الزم براي تمرين به فراگيران، فراهم كردن تمرينات 
فراوان، پرسيدن سؤال، بررسي ميزان فهم و يادگيري فراگيران و فراهم كردن تمرينات راهنمايي 
كارمنيو18،  و  (ديكسون،كارنين  است  داده  نشان  دانش آموزان  يادگيري  و  آموزش  در  را  كننده 
تلخابي(1384)   .(2006 گريفت20،  دي  ون  و  هوتين  و  2003؛  رينولدز19،  و  موجيس  1992؛ 
نمايشي  هنرهاي  و  انساني  روابط  مديريت،  مهارت هاي  از  تركيبي  نيازمند  را  حرفه اي  تدريس 
مي داند و عنوان مي نمايد كه در حوزة مديريت، معلم بايد منابع را شناسايي، زمان را مديريت و 
اهداف و آرمان ها را مشخص نمايد و نيز در زمينة مهارت و روابط انساني به خواسته هاي گروه 
كارگردان،  نمايشي  هنرهاي  زمينه  در  و  آورد  پديد  را  انگيزش  ايجاد  زمينه هاي  و  نموده  توجه 
پاپاناستازيو(2000)، اروين، سانستد و نانز21 (1995)،  طراح صحنه و بازيگري حرفه اي باشد. 
سان، كريمرز و جانگ22 (2007) تدريس موفقيت آميز و مديريت اثربخش كالس درس را حاصل 
وجود ارتباطي قوي و درك متقابل ميان معلم و دانش آموز كه بر پايه جو سالم كالس و مدرسه 
استوار باشد، دانسته اند. پاپاناستازيو(2000) در مطالعه خود بر روي دو كشور قبرس و اياالت 
متحده امريكا رابطه بين جو مدرسه و تدريس درس رياضي را به ترتيب با ضرايب 0/18 (مثبت 

و معنادار) 0/03- (منفي و معنادار) گزارش نموده است.
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خانواده بستر و خاستگاه اوليه را جهت رشد شخصيت كودكان خود فراهم مي آورد. اما با 
ورود كودك به محيط آموزشي، وي جهت كسب مهارت هاي اساسي آماده شود تا زمينه دستيابي 
به موفقيت و يادگيري در سطوح بعدي برايش ايجاد گردد. كاميابي در اين امر نيازمند برقراري 
ارتباط ميان خانه و مدرسه است (كاتسوليس و كمبل23، 2001). والدين از عوامل مهم در ايجاد 
و توسعه نگرش هاي مثبت در كودكان خود نسبت به تحصيالت و موضوعات درسي مي باشند. 
هنگامي كه پدر و مادر درگير فعاليت ها و امور درسي فرزند دانش آموز خود مي شوند، او نيز 
نگرش ها و رفتارهاي مثبتي نسبت به تحصيل خود نشان مي دهد و در اين زمينه راغب تر مي گردد 
(پاپاناستازيو و النا پاپاناستازيو، 2004). در تحقيق ماركوليدز و همكاران(2005) همبستگي بين 
دو متغير سطح اقتصادي- اجتماعي خانواده و فرايند آموزش رياضي با ضريب 0/22 اعالم شده 
عاطفي  اجتماعي-  خصايص  و  تحصيلي  نتايج  ميان  كه  دارند  وجود  نيز  ديگر  تحقيقات  است. 
دانش آموزان با ويژگي هاي مدارس رابطه نشان مي دهد ( اسكات24،ترجمه شعبانى وركى، 1383). 
پهلوان صادق و همكاران (1385) نيز در پژوهش خود بر روي داده هاي تيمز 2003 و مطالعه 
رابطه دو متغير وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده و نگرش ها نسبت به رياضي، اثري معنادار را 
گزارش ننموده اند. همچنين تايمس25(2001) رابطه اي ضعيف برابر با 0/06 براي اين دو متغير در 
تحقيق خود در كشور انگلستان به دست آورده و ارائه نموده است. در زمينة مطالعة رابطة بين دو 
متغير وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده و جّو مدرسه مي توان به تحقيق پاپاناستازيو(2002) 
در كشور قبرس با استفاده از داده هاي تيمز اشاره داشت. وي در تحقيق خود نشان داده كه جو 
و فرهنگ مدرسه به وسيله عوامل پيشيني آموزشي دانش آموز تحت تأثير قرار گرفته و متقابًال 
فرهنگ مدرسه مي تواند بر جريان آموزش و تدريس در كالس درس مؤثر واقع شود. وي در 

پژوهش خود ضريب همبستگي معنادار 0/43 را براي اين دو متغير معرفي نموده است. 
دانش آموزاني كه صالحيت و شايستگي خود را باور دارند، با اعتماد به نفس بيشتر تالش هاي 
نمي شوند.  مأيوس  به زودي  و  مي دهند  انجام  هدف  به  رسيدن  جهت  را  بيشتري  و  وسيع تر 
تالش هاي ايشان كه مبتني بر درك واقعيت و شناخت از خود و توانائي هاي خود است منجر به 
درگير شدن بهتر ايشان در فرايند هاي يادگيري، باال رفتن باورهاي خودشايستگي و خودكارآمدي 
و نتيجتًا پيشرفت هاي آتي آنان خواهد شد (پاتريك، 2008). بر پاية مطالعات انجام شده توسط 
كاتسوليس و كمبل(2001) در مورد رابطه ميان باورها و ارزش ها از يك سو و نگرش هاي رياضي 
ايشان  گزارش  از  و 0/15-  معنادار 0/21-  ضرايب  پسر  و  دختر  جنس  دو  در  ديگر،  سوى  از 
حاصل شده است. همچنين پاپاناستازيو (2000) نيز در مطالعه خود بر روي سه كشور قبرس، 
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اياالت متحده و ژاپن ضريب معنادار 0/35- براي قبرس و ضرايب غيرمعنادار 0/01 و 0/30 را 
براي دو كشور ديگر ارائه نموده است. ماركوليدز و همكاران (2005) نيز در تحقيق خود بين دو 
متغير باورها و ارزش ها، در مورد يادگيري رياضي و فرايند آموزش رياضي ضريب معنادار 0/34 
و بين دو متغير باورها و ارزش ها و فرايند آموزش رياضي عدم وجود رابطه را گزارش نموده اند. 
با استناد به اين كه آموزش و پرورش از كليدهاي توسعه بوده و موجبات رشد و پيشرفت 
را فراهم مي سازد، اصالح، تغيير و بهبود شيوه هاي آموزش و پرورش ضرورت دارد. درك اين 
ضرورت باعث شده كه آموزش و پرورش تطبيقي مورد توجه قرار گيرد. مطالعه در آموزش و 
پرورش تطبيقي با هدف شناخت عميق تر و وسيع تر مسايل تربيتي و براي رسيدن به اهدافي نظير 
برنامه ريزي، برقراري همكاري هاي امكانپذير فرهنگي، معرفي نوآوري هاي آموزشي و شناخت 

مسائل جهاني انجام مي پذيرد ( آقازاده، 1382).
در تحقيق حاضر، توجه محققان بر چگونگي شكل گيري نگرش هاي تحصيلي و تأثيرپذيري 
آن از فرايند آموزش، ادراك دانش آموز از جو مدرسه و باورهاي وي نسبت به يادگيري موضوعات 
درسي معطوف بوده است. بررسي چگونگي رخداد فرايندهاي درون مدرسه ه اي بر شكل  گيري 
و  جايگاه ها  بين  تفاوت  ايجاد  به  منجر  خود  و  بوده  تأثيرگذار  يادگيري،  متعاقبًا  و  نگرش ها 

زمينه هاي محتوايي مدارس مي شود. پژوهش حاضر با دو هدف: 
1- چگونگي اثرپذيري نگرش هاي رياضي از وضعيت اقتصادي- اجتماعي، فرايند آموزش، 

فرهنگ مدرسه، باورها و ارزش ها؛
فرايند  و  ارزش ها  و  باورها  خانواده،  اجتماعي  اقتصادي-  وضعيت  ميان  رابطه  تعيين   -2
آموزش با فرهنگ مدرسه و در نهايت ارائة مدلي مفهومي در ارتباط با متغيرهاي مورد مطالعه و 
سپس آزمودن اين مدل با كمك نرم افزار ليزرل و كاربرد روش آماري مدل معادالت ساختاري 

انجام گرفته است.

روش پژوهش
 آزمودني ها

جامعه آماري: جامعه پژوهش مطالعه حاضر كليه دانش آموزان دختر و پسر دبيرستان هاي 
دولتي دورة متوسطة شهر اصفهان در سال تحصيلي 87- 1386 به تعداد 96154 نفر بود. از اين 
تعداد 51031 نفر دانش آموز دختر و 45123 نفر دانش آموز پسر بودند. اطالعات مورد نياز مربوط 

به حجم جامعه با همكاري سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان تهيه شد.
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حجم نمونه: حجم نمونه، با توجه به اهداف پژوهش در شهر اصفهان، به روش نمونه گيري 
خوشه اي چند مرحله اي تصادفي و با احتساب از فرمول حجم نمونه (خوئي نژاد، 1383). در 
شد.  تعيين  دختر)  دانش آموز   300 و  پسر  دانش آموز   200) نفر   500 حدود  يعني  الزم،  حد 
واريانس  نفري   25 گروه  يك  روي  بر  مقدماتي  مطالعه  انجام  با  نمونه  حجم  تعيين  به منظور 
جامعه به مقدار 30٪ برآورد شد. با سطح 95٪ اطمينان و مقدار اشتباه مجاز (d) 0/05 ، برآورد 
حجم نمونه مورد نياز براي پژوهش حاضر به ميزان 460 نفر مشخص گرديد. با در نظر گرفتن 
مسئله افت نمونه، حجم نمونه نهايي 500 نفر معين شد كه از اين تعداد داده هاي متعلق به491 

پرسش نامة ارجاعي وارد تحليل گرديد.
مطالعه اي  تيمز  بود.  تيمز26  در  استفاده  مورد  مقياس هاي  پژوهش  ابزار  پژوهش:  ابزار 
بين المللي، در خصوص پيشرفت تحصيلي است كه با هدايت و رهبري تعاوني مستقل بين المللي ، 
سراسر  پژوهشي  مراكز  از  متشكل  تحصيلي27  پيشرفت  از  ارزشيابي  بين المللي  انجمن  عنوان  با 
دنيا، در كشورهاي عضو اجرا مي گردد. اين انجمن در سال 1959 تاسيس شد و هدف نهايي آن 
ارتقاي سطح يادگيري در درون نظام هاي آموزشي دنيا، از طريق انجام مطالعات تطبيقي در مورد 
سياست هاي آموزشي و شيوه هاي اجرايي مربوط به آنهاست. در مطالعه حاضر از مقياس هاي 
وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده، باورها و ارزش هاي دانش آموز در مورد يادگيري رياضي، 
آلفاي  پايايي  ضريب  شد.  استفاده  رياضي  نگرش  و  مدرسه  فرهنگ  رياضي،  آموزش  فرايند 
كرونباخ براي اين مقياس ها به ترتيب با مقادير 0/70 ، 0/75 ، 0/72 ، 0/74 ، 0/70 به دست آمد. با 
استفاده از مدل معادالت ساختاري، اثرات مستقيم، غير مستقيم و كل هر يك از متغيرهاي مكنوِن 
مستقل بر متغيرهاي مكنوِن وابسته و اثرات متغيرهاي مكنون وابسته بر همديگر مورد مطالعه قرار 
گرفت. همچنين سهم هر نشانگر يا متغير  ذير در تبيين متغيرهاي مكنون (وابسته و مستقل) معرفي 
شد. اضافه مي كنيم كه متغيرهاي مكنون مستقل وضعيت اقتصادي - اجتماعي و باورها هركدام 
به ترتيب با 5 ، 4 نشانگر و متغيرهاي مكنون وابسته فرهنگ مدرسه، فرايند آموزش رياضي و 

نگرش هاي رياضي هر يك به ترتيب با 4 ، 3 ، 4 نشانگر در مدل ارائه شده اند.
روايي سازه مقياس هاي مورد استفاده در اين پژوهش با استفاده از روش هاي تحليل عاملي اكتشافي 
و تأييدي انجام گرفت. بعد از انجام تحليل اكتشافي و حذف سؤاالتي كه بار عاملي پايين يا مشترك بر 
روي دو عامل داشتند سؤاالت نهايي با بار عاملي باال مورد تحليل عاملي تأييدي قرار گرفتند. تحليل 
عاملي تأييدي به اين سؤال پاسخ مي دهد كه آيا نشانگرهاي انتخابي معرف يا برازنده متغير مكنون 

هستند يا خير؟ كليه نتايج حاصل از اين تحقيق در جداول مربوطه در ذيل آمده است.
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به عنوان تفسيري عمومي براي جداول مي توان به اين موارد اشاره داشت كه: 
1. مقادير t بزرگ تر از 2 نشان دهندة معناداري ضرايب برآورد شده است. خطاي معيار برآورد 
عالمت واريانس باقي مانده از متغير مكنون و مقادير مجذور همبستگي چندگانه معرف واريانس 
تبيين شده متغير مكنون توسط نشانگر مي باشد و هرچه اين مقادير نزديك به يك باشد نشانة 

مناسب بودن نشانگر براي سنجش و هماهنگي آن با مدل است. 
مقادير هر  است.  آن  شدة  تعديل  نيكويي برازش و  شاخص  شاخص مطلق برازش،  دو   .2
مي باشند.  قبول  قابل  يك  به  نزديك  مقادير  كه  است،  يك  و  صفر  بين  شاخص ها  اين  از  يك 
شاخص هاي ديگر عبارت اند از ريشة استاندارد شده، ميانگين مجذورات پس مانده  ها و ريشه 
خطاي ميانگين مجذورات. مالك ريشه استاندارد شده ميانگين مجذورات پس مانده ها ميانگين 
اختالف بين همبستگي هاي مشاهده شده و مورد انتظار با همه پارامترهاي برآورد شده است و 
ريشه خطاي ميانگين مجذورات براي اختالف هاي داخل مدل تعديل شده است. در يك برازش 
كامل مقادير فوق برابر صفر است و در كل مقادير كمتر از 0/08 مناسب در نظر گرفته مي شود و 

مقادير كمتر از 0/05 بسيار خوب هستند (تينسلي و براون، 2000).

جدول ۱: پارامرتهاي اندازه گريي متغري مکنون مستقل " وضعيت اقتصادي- اجتامعي خانواده "
پارامتر

گويه
مجذور همبستگي چندگانه tخطاي معيار برآوردضريب برآورد شده 

(واريانس تبيين شده)

0/600/069/960/23تعداد كتاب هاي منزل
0/150/027/060/12دسترسي به كامپيوتر

0/150/026/730/21دسترسي به ميز تحرير
1/280/0717/280/65ميزان تحصيالت مادر 
1/540/0617/560/67ميزان تحصيالت پدر

كامپيوتر،  به  دسترسي  منزل،  كتابهاي  تعداد  گويه هاي  دهنده  نشان  يك  جدول  اطالعات 
دسترسي به ميز تحرير، ميزان تحصيالت مادر و ميزان تحصيالت پدر براي سنجش متغير مكنون 
مستقل وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده به ترتيب با ضرايب برآورد شده 0/60 ، 0/15 ، 
  t 0/15 ، 1/28 ، 1/54 با خطاي معيار برآورد 0/06 ، 0/02 ، 0/02 ، 0/07 ، 0/06 با مقادير
9/96  ، 7/06 ، 6/73 ، 17/28 ، 17/56 و واريانسهاي تبيين شده 0/23 ، 0/12 ، 0/21 ، 0/65 ، 
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0/67 مي باشد. همچنين شاخص هاي نيكويي برازش مدل اندازه گيري وضعيت اقتصادي- اجتماعي 
مقادير مجذور خي دو = 12/49 ، درجه آزادي = 5 ، سطح معناداري = 0/001 ، ريشة خطاي ميانگين 
مجذورات تقريب28 = 0/07 ، ريشه استاندارد ميانگين مجذورات پس مانده  ها29 = 0/02 ، شاخص 

نيكويي برازش30 = 0/98 ، شاخص تعديل شدة نيكويي برازش31 = 0/94 مي باشد.
با توجه به آماره هاي به دست آمده، شاخِص ريشة خطاي ميانگين مجذورات تقريب و ريشة 
استاندارد ميانگين مجذورات پس مانده ها با مقدار مناسب (كمتر از 0/08) و شاخص نيكويي 
برازش و شاخص تعديل شده نيكويي برازش (با مقدار نزديك 1) انطباق خوب مدل با داده هاي 

مشاهده شده را نشان مي دهد.

جدول 2: پارامترهاي اندازه گيري متغير مكنون مستقل " باورها و ارزشها "
                                      پارامتر

       گويه
ضريب 

برآورد شده 
خطاي معيار 

tبرآورد
مجذور همبستگي 
چندگانه (واريانس 

تبيين شده)
عملكرد  ارائة  براي  طبيعي  استعداد  به  نياز 

0/410/0488/480/21مطلوب در رياضي

عملكرد  ارائه  جهت  كوشي  سخت  به  نياز 
0/480/0412/090/47مطلوب در رياضي

نياز به حفظ مطالب جهت ارائه عملكرد مطلوب 
0/490/059/570/27در رياضي

ارائه  جهت  درسي  داشتهاي  ياد  مرور  به  نياز 
0/410/0410/370/32عملكرد مطلوب در رياضي

اطالعات جدول دو بيانگر گويه هاي نياز به استعداد طبيعي براي ارائه عملكرد مطلوب در 
رياضي ، نياز به سخت كوشي جهت ارائه عملكرد مطلوب در رياضي، نياز به حفظ مطالب جهت 
ارائه عملكرد مطلوب در رياضي ، نياز به مرور يادداشتهاي درسي جهت ارائه عملكرد مطلوب در 
رياضي براي سنجش متغير مكنون مستقل باورها و ارزشها به ترتيب با ضرايب برآورد شده 0/41 ، 
 ، 12/09 ، 8/48   t0/48 ، 0/49 ، 0/41 با خطاي معيار برآورد 0/048 ، 0/04 ، 0/05 ، 0/04 با مقادير
9/57 ، 10/37 و واريانسهاي تبيين شده 0/21 ، 0/47 ، 0/27 ، 0/32 مي باشد. همچنين شاخص هاي 
نيكويي برازش مدل اندازه گيري باورها و ارزش ها مقادير مجذور خي دو = 5/92 ، درجه آزادي = 2 ، 
سطح معناداري = 0/002 ، ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب = 0/01 ، ريشه استاندارد ميانگين 
مجذورات پس مانده ها = 0/024 ، شاخص نيكويي برازش = 0/99 ، شاخص تعديل شده نيكويي 

برازش = 0/94 مي باشد. 
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با توجه به آماره هاي بدست آمده شاخص ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب و ريشه 
شاخص  و  از 0/05)  خوب  (كمتر  بسيار  مقدار  با  ها  مانده  پس  مجذورات  ميانگين  استاندارد 
نيكويي برازش و شاخص تعديل شده نيكويي برازش (با مقدار نزديك 1) انطباق بسيارخوب 

مدل با داده هاي مشاهده شده را نشان مي دهد.

جدول 3: پارامترهاي اندازه گيري متغير مكنون وابسته " فرهنگ مدرسه "
                            پارامتر

   گويه
ضريب برآورد 

شده 
خطاي معيار 

tبرآورد
مجذور همبستگي 
چندگانه (واريانس 

تبيين شده)
0/620/0512/230/35مورد آسيب قرار گرفتن

0/640/0414/930/51وادار شدن به انجام كارهاي ناشايست 
0/770/0515/670/56مسخره شدن

0/480/0411/090/37مورد بي اعتنايي قرار گرفتن

انجام  به  شدن  وادار  گرفتن،  قرار  آسيب  مورد  هاي  گويه  نشاندهنده  سه  جدول  اطالعات 
كارهاي ناشايست، مسخره شدن، مورد بي اعتنايي قرار گرفتن براي سنجش متغير مكنون وابسته 
فرهنگ مدرسه به ترتيب با ضرايب برآورد شده 0/62 ، 0/64 ، 0/77 ، 0/48 با خطاي معيار 
برآورد 0/05 ، 0/04 ، 0/05 ، 0/04 با مقادير t   12/23 ، 14/93 ، 15/67 ، 11/09 و واريانسهاي 
تبيين شده 0/35 ، 0/51 ، 0/56 ، 0/37 مي باشد. همچنين شاخص هاي نيكويي برازش مدل 
اندازه گيري فرهنگ مدرسه مقادير مجذور خي دو = 4/88 ، درجه آزادي = 2 ، سطح معناداري 
= 0/03 ، ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب = 0/072 ، ريشه استاندارد ميانگين مجذورات 
پس مانده ها = 0/02 ، شاخص نيكويي برازش = 0/99 ، شاخص تعديل شده نيكويي برازش = 

0/96 مي باشد.
با توجه به آماره هاي بدست آمده شاخص ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب و ريشه 
استاندارد ميانگين مجذورات پس مانده  ها با مقدار مناسب (كمتر از 0/08) و شاخص نيكويي 
برازش و شاخص تعديل شده نيكويي برازش (با مقدار نزديك 1) انطباق خوب مدل با داده هاي 

مشاهده شده را نشان مي دهد.
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جدول 4: پارامترهاي اندازه گيري متغير مكنون وابسته " فرايند آموزش رياضي "
                                 پارامتر

    گويه 
ضريب برآورد 

شده 
خطاي معيار 

tبرآورد
مجذور همبستگي 
چندگانه (واريانس 

تبيين شده)
0/50/0667/550/22كنترل تكاليف توسط معلم

0/530/0638/420/33بحث در مورد تكاليف درسي
0/550/0638/650/38پرسش از دانش آموز در مورد دانستني هايش

اطالعات جدول چهار عنوان كننده گويه هاي كنترل تكاليف توسط معلم، بحث در مورد 
تكاليف درسي، پرسش از دانش آموز در مورد دانستنيهايش براي سنجش متغير مكنون وابسته 
فرايند آموزش رياضي به ترتيب با ضرايب برآورد شده 0/5 ، 0/53 ، 0/55 با خطاي معيار برآورد 
0/066 ، 0/063 ، 0/063 با مقادير t   7/55 ، 8/42 ، 8/65  و واريانسهاي تبيين شده 0/22 ، 0/33 
، 0/38 مي باشد. همچنين شاخص هاي نيكويي برازش مدل اندازه گيري فرايند آموزش رياضي 
مقادير مجذور خي دو = 0/00 و درجه آزادي = 0 و سطح معناداري =1 و ريشه خطاي ميانگين 
مجذورات تقريب = 0/00 حاكي از برازش خوب مدل با داده ها مي باشد. با توجه به آماره هاي 
بدست آمده شاخص ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب با مقدار بسيار خوب  (كمتر از 

0/05) انطباق بسيارخوب مدل با داده هاي مشاهده شده را نشان مي دهد.

جدول 5: پارامترهاي اندازه گيري متغير مكنون وابسته " نگرش رياضي "
     گويه                                             پارامتر

ضريب 
برآورد شده 

خطاي معيار 
برآورد

t مجذور همبستگي
چندگانه (واريانس 

تبيين شده)
0/470/0411/930/34نياز به رياضي در زندگي روزمره

0/470/0315/180/55موفقيت در رياضي پيش نياز ورود به دانشگاه
0/450/059/400/22عالقه مندي به شغل مرتبط با رياضي

0/480/03314/480/52موفقيت در رياضي پيش نياز كسب شغل مورد عالقه

اطالعات جدول پنج بيانگر گويه هاي نياز به رياضي در زندگي روزمره، موفقيت در رياضي 
پيش نياز ورود به دانشگاه، عالقه مندي به شغل مرتبط با رياضي، موفقيت در رياضي پيش نياز 
كسب شغل مورد عالقه براي سنجش متغير مكنون وابسته نگرش رياضي به ترتيب با ضرايب 
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برآورد شده 0/47 ، 0/47 ، 0/45 ، 0/48 با خطاي معيار برآورد 0/04 ، 0/03 ، 0/05 ، 0/033 
با مقادير t  11/93 ، 15/18 ، 9/40 ، 14/48 و واريانسهاي تبيين شده 0/34 ، 0/55 ، 0/22 ، 
0/52 مي باشد. همچنين شاخص هاي نيكويي برازش مدل اندازه گيري نگرش هاي رياضي مقادير 
مجذورات  ميانگين  خطاي  ريشه  معناداري = 0/38 ،  سطح  آزادي = 2 ،  درجه  خي دو = 1/93 ، 
نيكويي  شاخص   ، 0/0072 = پس مانده ها  مجذورات  ميانگين  استاندارد  ريشه   ، 0/00  = تقريب 

برازش = 1 ، شاخص تعديل شده نيكويي برازش = 0/99 مي باشد.

با توجه به آماره هاي بدست آمده شاخص ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب و ريشه 
شاخص  و  از 0/05)  خوب  (كمتر  بسيار  مقدار  با  ها  مانده  پس  مجذورات  ميانگين  استاندارد 
نيكويي برازش و شاخص تعديل شده نيكويي برازش (با مقدار 1) انطباق بسيارخوب مدل با 

داده هاي مشاهده شده را نشان مي دهد

قسمت  پنج  به  نمونه گيري  جهت  اصفهان  شهر  پرورش  و  آموزش  ناحيه  پنج  اجرا:  شيوة 
ميان  از  تصادفي  صورت  به  سپس  شد،  تقسيم  مركز  و  غرب  شرق،  جنوب،  شمال،  جغرافيايي 
مدارس هر منطقه، دو دبيرستان، يك پسرانه و يك دخترانه انتخاب گرديد. پس از مشخص شدن 
تعداد افراد جامعه و نمونه و مراحل اجرا، پرسشگر خانم به دبيرستان هاي دخترانه و پرسشگر آقا 
به دبيرستان هاي پسرانه اعزام گرديد. پرسشگران در هر كالس، هدف از اجراي پژوهش را براي 
دانش آموزان توضيح مي دادند و بعد از ايجاد روحيه و انگيزه الزم جهت پاسخگويي به سؤاالت، 

پرسشنامه ها را در بين آن ها توزيع مي  كردند.

يافته هاي پژوهش
ساختاري، اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل هر  در اين تحقيق با استفاده از مدل معادالت 
يك از متغيرهاي مكنون مستقل بر متغيرهاي مكنون وابسته و نيز اثرات متغيرهاي مكنون وابسته 
بر همديگر مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين سهم هر نشانگر يا متغير مشاهده پذير در تبيين 

متغيرهاي مكنون (وابسته و مستقل) معرفي شد.
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جدول 6: اثر مستقيم(β, Beta) و اثر غيرمستقيم و كل متغيرهاي مكنون وابسته بر ديگر 
متغيرهاي مكنون وابسته

اثرات مستقيم برآورده جهت مسير
شده

اثرات غيرمستقيم برآورده 
شده

اثرات كل 
برآورده شده

R2

اثر فرهنگ مدرسه 
برنگرش رياضي 

فرايندآموزش رياضي
-0/05

*-0/15
-0/05

-
-0/10

*-0/15
٪1/25

اثر فرايندآموزش 
رياضي برنگرش 

رياضي
*0/35-*0/35٪12/25

 * p≤ 0/05               ** p≤ 0/01 

جدول شش اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرهاي مكنون وابسته (η,Eta) را بر ديگر 
رگرسيون  معادله  در   b همان  شده  برآورد  مستقيم  اثر  مي دهد.  نشان  وابسته  مكنون  متغيرهاي 
مي باشد. اين ضريب مبين ميزان تغيير در متغير وابسته، به ازاي يك واحد تغيير در متغير مستقل 
است. داده هاي جدول 6 معناداري ضرايب مستقيم و كل متغير مكنون وابسته فرهنگ مدرسه و 
تبيين واريانس 1/25٪ را براي فرايند آموزش رياضي و معناداري ضرايب مستقيم و كل فرايند 
آموزش رياضي و واريانس تبيين شده 12/25٪ را براي نگرش رياضي نشان مي دهد. هيچ يك از 

اثرات متغير فرهنگ مدرسه بر نگرش رياضي معنادار به دست نيامده است.

جدول 7: اثر مستقيم(γ, Gamma) و اثرات غيرمستقيم و كل متغيرهاي مكنون مستقل بر 
متغيرهاي مكنون وابسته

اثرات مستقيم برآورده          جهت مسير
شده

اثرات غيرمستقيم 
برآورده شده

اثرات كل برآورده 
R2شده

اقتصادي-  وضعيت  اثر 
آموزش  برفرآيند  اجتماعي 
رياضي  نگرش  رياضي 

مدرسه فرهنگ 

-0/31*
0/12
-0/06

0/01
-0/10*

-

-0/30*
0/02
-0/06

٪3/8

بر:  ارزش ها  و  باورها  اثر 
فرآيند آموزش رياضي نگرش 

رياضي فرهنگ مدرسه

*0/36
*0/48
-0/08

0/01
*0/14

-

*0/38
*0/61
-0/08

٪12/2

*p≤ 0/05               ** p≤ 0/01   
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جدول هفت اثر مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرهاي مكنون مستقل(ξ, Ksi) را بر متغيرهاي 
اجتماعي  اقتصادي-  وضعيت  مستقل  مكنون  متغير  از  مي دهد.  نشان   (η,  Eta) وابسته  مكنون 
بر فرايند آموزش رياضي اثرات مستقيم و كل معنادار و از متغير مذكور بر نگرش رياضي اثر 
غيرمستقيم معنادار به دست آمده و واريانس تبيين كرده 3/8٪ گزارش شده است. از متغير مكنون 
مستقل باورها و ارزش ها بر فرايند آموزش رياضي اثرات مستقيم و كل معنادار و از متغير مذكور 
معنادار حاصل شده و 12/2٪ واريانس  رياضي كليه اثرات مستقيم، غيرمستقيم، كل  بر نگرش 

تبيين كرده گزارش شده است. ساير ضرايب اثراتي معنادار را نشان نمي دهد.

جدول 8 : آماره هاي نيكويي برازش مدل
مقاديرشاخص هاي برازش 

237/91مجذور خي دو
160درجه آزادي

0/00سطح معناداري
0/03ريشه خطاي ميانگين مجذورات

0/03ريشه استاندارد ميانگين پس مانده ها
0/95شاخص نيكويي برازش

0/93شاخص تعديل شده نيكويي برازش

نرم افزار ليزرل پس از ارائه الگوي اندازه گيري و الگوي ساختار كوواريانس، برازش مدل را 
با داده ها مي سنجد. جهت انجام برازش و آزمودن مسيرهاي مدل از آزمون هاي مختلفي استفاده 
مي شود و از بين شاخص هاي معرف برازش مهم ترين آن ها شامل آماره خي دو، شاخص نيكويي 
ميانگين  شده  استاندارد  ريشه  و  مجذورات  ميانگين  خطاي  ريشه  آن،  شده  تعديل  و  برازش 
مجذورات پس مانده مورد تأمل بيشتري قرار مي گيرد. جدول هشت مهم ترين شاخص هاى معرف 

برازش را نشان مى دهد.
 در ادامه نمودار برازش يافته مسير متغيرهاي مكنون و مشاهده شده ارائه شده است.
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 فرآيند آموزش
اقتصادى-اجتماعىرياضى

باورهاوارزش ها

فرهنگ مدرسه

نگرش رياضى

نمودار 1 : مدل مسير برازش يافته در نمونه

بحث و نتيجه گيري
كاربرد روش معادالت ساختاري در اين تحقيق يافتة هايي به قرار زير ارائه داد: از فرهنگ 
مدرسه بر نگرش رياضي اثري معنادار حاصل نگرديد. اين يافته مغاير با نتيجه مطالعات تيمز در 
تحقيق ماركوليدز و همكاران (2005) مي باشد. يافته حاصل شده از تحقيق حاضر نشان مي دهد 
كه جو حاكم بر مدرسه و محيط هاي تحصيلي نمي تواند بر ديدگاه و نظر دانش آموزان تأثيري 
وارد آورده و نگرش و ديدگاه هاي جمعيت مورد مطالعه ما نسبت به رياضي تحت تأثير عوامل 
مختلف ديگري شكل مي گيرد و مطلوب است تا در مطالعات آتي تحقيق در مورد ساير عوامل 

تأثيرگذار بر نگرش ها صورت گرفته و اين عوامل شناسايي و گزارش گردد. 
تأثير فرايند آموزش رياضي بر نگرش هاي رياضي، ضريبي معنادار و مثبت را گزارش مي دهد. 
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روي  بر  همكاران (2005)  و  ماركوليدز  و  پاپاناستازيو (2000)  تحقيقات  نتايج  با  حاضر  يافته 
غيرهمسو  شده  حاصل  ضريب  عالمت  لحاظ  از  ولي  همسو  معناداري  لحاظ  از  تيمز  داده هاي 
مي باشد. نتيجه حاصل شده بيانگر تأثير مهارت هاي مربوط به اداره كالس و تدريس كارآمد معلم 
در مورد تشكيل نگرش مثبت و ديدگاهي مطلوب در خصوص درس رياضي است. معلم دلسوز 
و اليق با آموزش صحيح خود و در نظر گرفتن تأثير عوامل عاطفي در جلب توجه دانش آموز به 
درس، مي تواند گرايش و ديدگاه دانش آموزان خود را نسبت به دروس مختلف از جمله رياضي 

تقويت نمايد و وي را نسبت به يادگيري دروس تشويق نمايد.
متغير فرهنگ مدرسه بر فرايند آموزش رياضي اثري معنادار و معكوس داشته و اين يافته 
با نتايج مطالعه پاپاناستازيو(2000) بر روي داده هاي تيمز در مورد كشور امريكا همسو ولي با 
نتايج به دست آمده از كشور قبرس مغاير و ناهمسو مي باشد. اين نتيجه نشان مي دهد كه عواملي 
مانند برقراري آرامش و امنيت، وجود روابط متقابل محترمانه در ميان دانش آموزان با يكديگر 
و با معلمان، انعطاف پذيري و وجود فرهنگ سالم آموزشي در سازمان هاي آموزشي در به ثمر 
رسيدن بازده هاي كالس درس و اهداف آموزشي و پرورشي نقش مهمي را ايفا مي نمايد و در 
مقابل اغتشاش و ناآرامي، هتك حرمت مي تواند بر بازده و جريان هاي آموزشي در كالس درس 

تأثيرگذار باشد.
تأثير متغير وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده بر فرايند آموزش رياضي در مطالعه حاضر 
ضريبي معنادار و منفي را گزارش مي دهد. اين يافته با نتايج تحقيق ماركوليدز و همكاران (2005) 
از لحاظ عالمت ضريب به دست آمده مخالف است و مي تواند ناشي از پاسخ نادرست و غيردقيق 

دانش آموز به سؤاالت، متوجه نشدن منظور سؤال و يا عواملي از اين قبيل باشد.
رابطه وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده با نگرش هاي رياضي در مطالعه حاضر معنادار 
به دست نيامد. اين يافته همسو با نتيجه به دست آمده از تحقيق پهلوان صادق و همكاران(1385) 
ولي مغاير با يافتة تايمس(2001) مي باشد. يافتة به دست آمده از تحقيق حاضر بيان مي كند كه 
پس از تبيين بخشي از واريانس نگرش ها در مورد درس رياضي به وسيله باورها و ارزش ها و 
فرايند آموزش رياضي، واريانس باقي مانده از طريق وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده قابل 

تبيين نمي باشد. 
معنادار  حاضر  مطالعه  در  مدرسه  فرهنگ  بر  خانواده  اجتماعي  اقتصادي-  وضعيت  تأثير 
به دست نيامد. نتيجه به دست آمده با يافته پژوهش پاپاناستازيو (2002) مغاير است. يافته پژوهش 
حاضر نشان مي دهد كه فرهنگ و جّو موجود در محيط هاي تحصيلي و آموزشي نمي تواند از 
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عاملي چون وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده تأثير پذيرد و لذا مطلوب است رابطة مابقي 
عوامل و تأثيرگذاري آنها بر متغير مذكور در تحقيق ديگري مطالعه گردد.

از ديگر متغيرهاي وارد شده در مدل معادالت باورها و ارزش هايي است كه دانش آموز نسبت 
به درس رياضي در خود سراغ دارد. رابطه اين متغير با فرايند آموزش رياضي معنادار و مثبت 
تيمز  داده هاي  روي  بر  همكاران(2005)  و  ماركوليدز  پژوهش  نتيجه  با  يافته  اين  آمد.  به دست 
همسو مي باشد. نتيجه حاصل شده نشان مي دهد اگر دانش آموز به صالحيت و شايستگي هاي 
خود مي جويد و تحصيلي و مورد توجه ويژه اين تحقيق در درس رياضي اعتقاد داشته باشد 
و  مطالب  فراگيري  پي  در  و  مي جويد  شركت  كالسي  و  درسي  فعاليت هاي  در  بيشتر  و  بهتر 
موفقيت هاي تحصيلي خواهد بود، بالعكس دانش آموزاِن داراي باورهاي منفي و پايين براي خود 
نسبت به فعاليت هاي آموزشي كالس هم توجهي نشان نداده و خود را در زمينه هاي تحصيلي و 

كاميابي تحصيلي موفق نمي دانند. 
رابطة باورها و ارزش هاي دانش آموز نسبت به رياضي با نگرش هاي رياضي مثبت و معنادار 
به دست آمد. اين نتيجه با يافته كاتسوليس و كمبل (2001) از لحاظ معناداري همسو ولي از لحاظ 
عالمت ضريب حاصل شده غير همسو و با يافته پاپاناستازيو (2000) در كشور قبرس از لحاظ 
عالمت ضريب حاصل شده غيرهمسو ولي هر دو معنادار و با يافته هاي حاصل از كشورهاي 
اياالت متحده و ژاپن غير همسو مي باشد. نتيجه تحقيق حاضر بيانگر وجود رابطه اي مثبت بين 
تصور دانش آموز از شايستگي ها و خودكارآمديش و تأثير اين درك بر ايجاد ديدگاه و نظر مثبت 
نسبت به رياضي و ساير دروس در وي مي باشد. شخصي كه خود و استعدادهايش را شناخته 

باشد نگرشي سازنده در وي ايجاد و اين نكته بر خودش آشكار شده است.
جو و فرهنگ مدرسه در پژوهش حاضر نتوانسته از باورها و ارزش هايي كه دانش آموز از 
درس رياضي در خود سراغ دارد تأثير بپذيرد. اين يافته با پژوهش ماركوليدز و همكاران(2005) 
همسو و هماهنگ است. محيط هاي آموزشي، فرهنگي مدرسه مي تواند از عوامل و موارد متعدد 

ديگري جز باورها و ارزش ها تأثير پذيرد. تعمق در اين خصوص حائز اهميت است.. 
متغيرهاي مرتبط با ادراك و نگرش دانش آموز از محيط يادگيري مي تواند اطالعات مفيدي 
پيشرفت  بودن  متنوع  علت  مي تواند  همچنين  و  نمايد  فراهم  آموزشي  تجارب  كيفيت  درباره 
مختلف  مدارس  و  كالس ها  در  را  قبلي  تحقيقات  با  يافته ها  بودن  همسو  عدم  و  دانش آموزان 
توضيح دهد. به عنوان مواردي چند از ناهمسو بودن يافته ها با مطالعات قبلي مي توان به عوامل 
مختلفي همچون تفاوت هاي فرهنگي موجود در بين جوامع صنعتي و جوامع در حال رشد ؛ نوع 
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فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعي در تربيت فرزندان؛ نوع افكار، عقايد و ارزش هاي حاكم بر 
اين دو نوع جامعه ؛ وجود ويژگي ادراك برتر در جوامع پيشرفته به دليل صنعتي بودن ؛ شرايط 
متفاوت حاكم بر نظام هاي آموزشي ؛ استفاده از روش هاي نوين و كارآمد در جوامع صنعتي در امر 
آموزش و پرورش استعدادها ؛ پيشي گرفتن جوامع رشد يافته و وجود تفاوت زماني و كاربردي با 
جوامع در حال رشد منجر به دستيابي به يافته هايي مغاير با آنچه از تعليم و تربيت انتظار مي رود 
در كشورهاي در حال رشد شده است. يافته هاي مطالعه حاضر با نگاهي بر نگرش هاي رياضي 
اجتماعي  اقتصادي-  موقعيت  و  دانش آموز  ارزش هاي  و  باورها  از  آن  تأثيرپذيري  چگونگي  و 
خانواده وي و فرايند آموزش رياضي و فرهنگ مدرسه سعي در ارائه راهبردهايي به منظور بهبود 
نقل  همكاران، 1993 ؛  و  وود  لت  همكاران، 1990 ؛  و  هك  مطالعات  به مانند  مدارس  وضعيت 
امكان  مطالعه،  اين  در  شده  معرفي  متغيرهاي  بررسي  با  دارد.  همكاران(2005)  و  ماركوليدز  از 
توضيح و شكل گيري نگرش هاي مطلوب از سوي دانش آموز تا حدودي ميسر مي گردد. گسترش 

و توسعه اين گونه تالش ها مي تواند هدفي مناسب براي تحقيقات آينده باشد.
پيشنهاد مي گردد وزارت آموزش و پرورش به اجراي طرحي مّلي بر اساس يافته هاي اين 
پژوهش بپردازد و بر اساس نتايج مّلي به عوامل تأثيرگذار بر نگرش هاي تحصيلي دانش آموزان 
و از سوي ديگر بر يادگيري دانش آموزان دسترسي پيدا كرده و به اصالح ساختارهاي آموزشي 
و  باورها  تقويت  به  ديگر  سوي  از  و  خانواده ها  اجتماعي  اقتصادي-  عوامل  به  توجه  اثر  در 
از  نمايد.  اقدام  مدرسه  در  صحيح  فرهنگ  شكل  گيري  و  مدرسه  در  دانش آموزان  ارزش هاي 
مهم ترين زير ساخت هاي اصالح جامعه تغيير در نظام آموزش و پرورش است كه بر اساس انجام 

پژوهش هاي بنيادي و كاربردي تحقق اين امر ممكن مي گردد. 
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