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چكيده:

 این مطالعه با هدِف یافتن نقش عوامل سطح دانش آموزی و سطح کادر مدرسه بر دستاورد تحصیلی انجام 
گرفته است. جامعة پژوهشی شامل تمامی هنرجویان، مدیران، معاونان آموزشی و فنی، و مشاوران تحصیلی 
در ســال تحصیلی 1392 بود. از بین نواحی پنج گانة شهر تهران 10 منطقه و از هر منطقه 2 هنرستان، و در 
مجموع 906 دانش آموز پایه ســوم از 19 هنرستان و 39 کالس به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 
انتخاب شــدند. همچنین 59 نفر از کادر همان هنرســتان ها در نمونه حضور داشــتند. داده ها از طریق 
پرسش نامه های استاندارد انگیزش  تحصیلی AMS و درگیری  تحصیلی MSLQ؛ و پرسش نامه های پژوهشگر 
ساختة یادگیری  به کمک همساالن و کیفیت  آموزشی هنرجویان و کادر مدرسه، همراه با مشاهده، اسناد و 
مدارک موجود در هنرستان ها جمع آوری شد. روایی پرسش نامه ها از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی با 
آلفای کرانباخ به دست آمد. دستاورد تحصیلی نیز از طریق میانگین 3 نمره محاسبه شد. برای پردازش داده ها 

از روش های آمار توصیفی، ماتریس همبستگی و تحلیل دوسطحی استفاده شد.
اینک یافته ها نشان می دهد که در سطح مدرسه؛ متوسط دستاورد تحصیلی هنرجویان هنرستان های 
مختلف به طور معناداری با هم تفاوت دارد و 6/31 درصد از واریانس دستاورد تحصیلی در سطح دانش آموز و 
12/05درصد از واریانس در سطح کادر مدرسه تبیین می شود. در مجموع، 18/81 درصد از واریانس دستاورد 
تحصیلی را عوامل مربوط به ســطح مدرسه تبیین می کند. یافته های این پژوهش اهمیت سطح مدرسه را 
به عنوان ســطح باالتر بر اثرگذاری بر متغیرهای مورد بررسی به عنوان پیش بینی کننده دستاورد تحصیلی 

دانش آموزان نشان می دهد.
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مقدمه
يكي از تدابیر الزم برای بهینه ســازی آموزش پرداختن به مسائل و عوامل مؤثر بر رشد و دستاورد 
تحصیلی1 دانش آموزان اســت. شــناخت اين عوامل و تعیین سهم و نیز مشــارکت هر عامل در فرايند 
آموزش الزم است )پورکی،1970؛ به نقل از کاتسولیس2 و کمبل3، 2001(. زيرا در ارتباط با ويژگی های 
آموزشــگاهی و اجتماعی افراد و اســتفادة مطلوب از آن ها کمک شــايانی به بهبود وضعیت تحصیلی 
دانش آموزان می کند و زمینه ســاز موفقیت های قابل توجه آن ها در فرآيند آموزش و يادگیری و مهم تر از 
همه، اســتمرار يادگیری می شود. دستاورد تحصیلی دانش آموزان می تواند تحت تأثیر متغیرهای متفاوتي 

قرار گیرد.
انگیــزش  تحصیلــی4 يک جنبة مهم از آموزش و يادگیری اســت و به تمايــات، نیازها و عواملی 
گفتــه می شــود که باعث حضور يک فرد در محیط های آموزشــی و کســب مــدرک تحصیلی می گردد 
)کارک و شــروت5، 2010(. نظريه هــای گوناگونی در زمینة انگیزش ارائه شــده كه از آن جمله نظرية 
»خودتعیین گری6«  دسی و ريان7 )1985( است. خودتعیین گری يک نظرية انگیزشی است که به صورت 
نظامدار، نیازهای پويشی، انگیزشی، عاطفی و بهزيستی انسان را در بافت ضروری و باواسطة اجتماع، 
توضیح و تبیین می کند )چن و يانگ8، 2010(. خودتعیین گری فرض می کند که در انسان تمايل ذاتی و 
درونی برای رفتار و يادگیری وجود دارد که يا توسط محیط پیرامون تشويق و حمايت می شود و يا بر 

اثر بی توجهی تضعیف می گردد )دسی و ريان، 2001(.
عامل تأثیرگذار ديگر همیاری دانش آموزان در اين امر با يکديگر است )سانتراک9، 2008(، يادگیری 
به  کمک همساالن10 اشاره به تحصیل دانش ها و مهارت ها از طريق کمک های فعال و پشتیبانی همساالن 
دارد )تاپینــگ و احلــی11، 2001(. اين مفهوم به خصــوص يکی از مفاهیم عمده در نظرية ســازاگری 
اجتماعی12 اســت که با تأکید بر زمینه های اجتماعی يادگیری و اينکه دانش در تعامل آموخته می شــود 
)بريسون و دوروال13، 2002 به نقل از سانتراک، 2008( بر نقش بافت و اجتماع بر يادگیری تأکید می کند.

يادگیری به کمک همساالن تا حد زيادی دانش آموزمحور است )پترسن14، 2013(. در اين پژوهش، 
يادگیری به کمک همساالن با هدف رشد دادن روابط و توانائی های دانش آموزان از طريق روابط متقابل 
همســاالن و بحث میان آنان، دلبستگی همساالن15 به يكديگر  و احساس تعلق16 به آن ها گروه همسال 
خود و نیز آموزش همتايان17 )تدريس خصوصی دانش آموز به دانش آموز(، و کمک طلبی از يکديگر در 
نظر گرفته شــد. بر روي يادگیری به کمک همســاالن، به عنوان يک سازة مهم در سازگاري، در ايران کار 
نشده است و تأثیر آن و مؤلفه های مهم ايجاد آن در محیط های آموزشی با توجه به فرهنگ بومی ما بر 

دستاورد تحصیلی در نظر گرفته نشده است.
در ســال های اخیر، مفهوم درگیری  تحصیلی18 از سوی پژوهشگران مختلف به کار برده شده است. 
اين مفهوم به کیفیت تاشــی اشــاره دارد که دانش آموزان صرف فعالیت های هدفمند آموزشــی خود 
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می کنند تا به صورت مســتقیم در دســت يابی به نتايج مطلوب نقش داشته باشــند )ريچاردسون، النگ 
و وودلی19، 2003 به نقل از رســتگار، حجازی، لواســانی و جهرمی، 1388(. پژوهش ها نشــان داده اند 
دانش آموزانی که در ســطوح بااليی از درگیری  تحصیلی هستند بیشتر به دنبال يادگیری اند و از يادگیری 
بیشتر بهره می برند )دنین20، 2010(. تعاريف و مدل های مختلفی از درگیری  تحصیلی ارائه شده است. 
يکی از آن ها مدل، لین برينک و پینتريچ21 )2003( اســت. در اين مدل درگیری  تحصیلی دارای سه بعد 

درگیری  رفتاری22، درگیری  شناختی23 و درگیری انگیزشی24 است.
نتايج برخی پژوهش ها حکايت از رابطة مثبت ابعاد درگیری از جمله تاش )دوبی رات و مارين25 
2005(، و راهبردهای عمیق و فراشناختی )گرين، میلر، گروسون، ديوک و آکی26 2004؛ گرين، مارتین و 

مارش27، 2007( با دستاورد تحصیلی دارند )يانگ، 2001(.
کیفیت آموزشــی28 به معنی توانايی تولید نتايج با کیفیت در شناخت، مهارت و هدف است؛ بنابراين 
توجه و بررسی کیفیت  آموزشی يکی از اصول اساسی آموزش وپرورش است. رويکرد سیستمی، يکی 
از جامع ترين شیوه ها برای بررسی اين متغیر است، از نگاه رويکرد سیستمی مدرسه سیستم منسجمی از 
ساختارها و وظايف مرتبط به هم است که بايد براي درک فرايندهای درونی آن به تعامل پويای همه زير 
نظام ها توجه شود. در اين رويکرد بر شاخص های ورودی29، فرآيندی و شاخص های خروجی30 برای 
کیفیت  آموزشی تأکید دارد، چرا که ورود به مراحل اجرايی بررسی کیفیت، بدون توجه کافی به استفاده 
از چارچوب و روند مناســب، می تواند دســت کم به اندازة نپرداختن به آن تأثیر ســوء بر جای گذارد. 
لین تیان يو31 )1997( کیفیت آموزشــی را، به طور عام، ســطح مورد نظری می داند که در بین عموم مردم 
شناخته شده و مورد انتظار است؛ به طور خاص نیز، کیفیت  آموزشی شامل سیاست ها، مقررات، دولت 

و نظام، اهداف آموزشی، محتوای آموزشی، فرآيند آموزش و نتايج آن است )به نقل از لی32، 2010(.
 لــی )2010( در پژوهشــی، بر اثرات مثبت قابل توجه کیفیت  آموزشــی بر دســت يابی به موفقیت 
دانش آمــوزان دســت يافــت، پژوهش های ديگری نیز نشــان داده انــد عواملی مثل امکانات مدرســه 
)گاتفردســون، گاتفردسون، پاينه و گاتفردســون33، 2005(، بافت و جّو مدرسه )ويلکینسون، يانگ، نانو 
و ويلهلــم34، 2004؛ واتــرز، کــروس و رانی انــس35، 2009(، تعداد دانش آموزان در مدرســه و کاس 
)گاتفردسون و همکاران، 2005؛ لیلجبرگ، فرايدنتفلد، کلوند، فرتس و برت36، 2010(، که جزو مؤلفه های 

کیفیت  آموزشی هستند با دستاورد تحصیلی رابطه دارند.
در اين میان اعضا و کادر مدرســه را، به عنوان اثرگذاران بر کیفیت  آموزشی در سطح دانش آموزی، 
نمی توان و نبايد ناديده گرفت، چرا که آنان از عناصر اساســی برای کارآمدی هر نظام آموزشــی تلقی 
می گردند. در واقع، در مدارس است كه بخش عمده ای از فرايند اجتماعی شدن دانش آموزان و يادگیری 
آنان امکان پذير می شود. بنابراين هرگونه سرمايه گذاری بر نهاد آموزش وپرورش و اعضاي آن در جهت 
بهبود کیفیت آموزش وپرورش تضمین کنندة پیشــرفت کشــور اســت )لی،2010؛ صالحی، زين آبادی و 
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کیامنش، 1386(. به رغم اهمیت کیفیت  آموزشــی و تأکید زياد بر آن در محافل آموزشــی، متأســفانه در 
ايران، پژوهش های اندکی در ارتباط با کیفیت  آموزشی مرتبط با آموزش وپرورش، به خصوص در مورد 
هنرســتان ها وجــود دارد و پژوهش هايی که در اين زمینه موجود اســت اغلــب در مورد آموزش عالی 
اســت )حســینی کاظمی نژاد،1380؛ آقايی، 1378؛ قورچیان، 1373(. بیشتر پژوهش هايی که در آن ها از 
کیفیت  آموزشــی حرفی به میان آمده اســت تنها به کیفیت تدريس اساتید پرداخته اند )سلیمانی مطلق، 
1385( و كمتر به بررســی کیفیت  آموزشــی به عنوان مجموعه ای از شــاخص های ورودی، فرآيندی و 
خروجی براساس رويکرد سیستمی پرداخته شده است )به نقل از صالحی و همکاران، 1386؛ 1388(. 
نمونه اين پژوهش از هنرســتان های فنی وحرفه ای انتخاب شد. دلیل اين انتخاب روبه رشد و گسترش 
بودن اين نظام آموزشــی طی ســال های اخیر اســت و پیامدهايی که تاکنون به دنبال خود داشته است. 
آموزش فنی وحرفه ای در مقايســه با آموزش عمومی بســیار گران و پرهزينه  است )ساخاروپولوس37، 
1987؛ تســانگ38، 1997، خالدی، 1387( و ظواهر امر نشــان می دهد اين نظام در برخی کشورها و نیز 
در ايران نتوانســته است به شــکل مطلوبی اهداف عالی را که براساس آن بنیان نهاده شده است تحقق 
بخشد )لینچ39، 2000؛ گوست40،2002؛ بیلت41،2004؛ صالحی و همکاران، 1386؛ به نقل از صالحی و 

همکاران، 1388(.
متغیرهای مورد بررسی در اين پژوهش، همانند اکثر موضوع ها و متغیرهای مورد بررسی در آموزش 
و يادگیری ماهیتی چندســطحی دارند؛ در واقع، اگر چه متغیرهای دانش آموزی هســتند اما تحت تأثیر 
عوامل بافتی آموزشی قرار می گیرند که به نظر می رسد سطوح باالتر شرايط را برای عملکرد در سطوح 
پايین تر فراهم می ســازد. روش های مدل يابی چندســطحی تصوير آماری دقیق تری از موضوع را نشان 
می دهــد زيرا با اســتفاده از اين روش ها می توان زمینة دانش آموزی )ســطح فــردی( و زمینة اجتماعی 
)سطح مدرسه( را بررسی نمود؛ لذا در اين پژوهش با بررسی چندسطحی متغیرها عاوه بر تعیین میزان 
تبیین واريانس متغیر ماک توســط متغیر پیش بین به بررســی ســهم عوامل در سطوح مختلف پرداخته 
شده و روابط بین دستاورد تحصیلی و متغیرهای انگیزش  تحصیلی، درگیری  تحصیلی، کیفیت آموزشی 
و يادگیری به  کمک همساالن در سطح اول )دانش آموز( و متغیرهای جنس و کیفیت  آموزشی در سطح 

دوم )کادر مدرسه( مورد بررسی قرار گرفته است.

روشپژوهش
 )HLM( روش پژوهش حاضر همبســتگی است که سهم هر ســطح با روش رگرسیون دو سطحی
محاسبه شــده است. تجزيه وتحلیل چندسطحی42 جهت پژوهش هايی به کار می رود که در آن دو يا سه 
سطح مختلف در ايجاد يک مشکل و يا يک پديده دخالت دارند. اين تأثیر به اين صورت است که يک 
عامل يا علت از سطح باالتر به عنوان متغیر تعديل کننده در رابطه اثرگذاری دو متغیر مستقل و وابسته در 
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سطح پايین تر اثر گذاشته و موجب تشديد يا تضعیف اين رابطه می شود )سبحانی فرد و اخوان خرازيان، 
.)1391

 جامعه اين پژوهش شامل تمامی دانش آموزان و عوامل اجرايي هنرستان های فنی وحرفه ای شهر تهران 
در سال تحصیلی 92-1391 بود. نمونه اين پژوهش از هنرستان های دولتی عادی انتخاب شد. با استفاده 
از روش نمونه گیری خوشــه ای چندمرحله ای ابتدا شــهر تهران به 5 خوشه جغرافیايی شمال، جنوب، 
مرکز، غرب و شــرق براساس تقســیم بندی مناطق از نظر آموزش وپرورش تقسیم گرديد، سپس از بین 
مناطق نوزده گانه شهر تهران از هر منطقه جغرافیايی 2 منطقة آموزشی به تصادف تعیین شد؛ و به دنبال 
آن از هر منطقه 2 هنرستان دولتی به تصادف انتخاب گرديد. در پايان از بین دانش آموزان پايه سوم هر 
هنرســتان به تصادف 2 کاس انتخاب و در مجموع 979 نفر )519 دختر و 460 پسر(، در 19 هنرستان 
)10 هنرســتان دخترانه و 9 هنرســتان پسرانه( و 39 کاس به پرسش نامه های بخش دانش آموزی پاسخ 
دادند. پس از حذف پرســش نامه های ناقص، داده های 906 دانش آموز )447 دختر و 459 پســر( مورد 

بررسی قرار گرفت.
هــر، بلــک، بابین و آندرســون43، )2009(؛ حداقل حجــم نمونه 500 را بــرای مدل هايی با تعداد 
ســازه های زياد، که برخی از آن ها میزان همبســتگی پايینی دارند، مناســب می داند. همچنین در تحلیل 
خطی چندسطحی که از روش برآورد پیشینه احتمال استفاده می شود، حجم نمونه در سطح اول زياد و 

در سطح دوم محدودتر از سطح اول است )ماس و هاکس44، 2004(
در ســطح مدرسه، نمونه متشــکل از 59 نفر از مديران، معاونان آموزشــی، معاونان فنی، مشاوران 
تحصیلی مدارس و دانش آموزان سطح يک بودند. گردآوری اطاعات و داده ها از اين سطح نمونه هم 

از طريق پرسش نامه صورت گرفت.

روشگردآوریاطالعاتودادهها
 برای گردآوری داده ها از پرســش نامه، مشاهده، اسناد و مدارک موجود در هنرستان ها استفاده شد. 
در تأمین روايی45 پرسش نامه ها، از روايی محتوا46 و روايی سازه47 )تحلیل عامل اکتشافی48( استفاده شد 

و برای برآورد پايايی49، روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( به كار گرفته شد.
 مقیــاس انگیزش  تحصیلی »AMS« والرند و همکاران )1992(، داليل ادامة تحصیل دانش آموزان 
را مورد ســنجش قرار می دهد و شامل سه بعد »انگیزش  درونی«، »انگیزش  بیرونی« و »بی انگیزشی« 
اســت. اين آزمون يک ابزار خودگزارشــی بــا 28 گويه، در مقیاس لیکرت 7 درجــه ای )از اصًا=1 تا 
کامًا=7( اســت، والرند و همکاران، ضرايب آلفای کرونباخ را بین 0/83 تا 0/87 گزارش کرده اند. در 
اين پژوهش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های ذکر شده به ترتیب 0/90، 0/92 و 0/79 به دست آمد.
 دســتاورد تحصیلی دانش آموزان از طريق میانگین هاي الف؛ معدل کل سال قبل دانش آموزان ب؛ 
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معدل نمره های آنان در 3 درس اصلی تخصصی، و ج؛ معدل نمره های کار عملی دانش آموزان در همان 
درس ها که توســط معلمان آن درس ها به دستاوردهای عملی دانش آموزان داده شد، به دست آمد. دلیل 
انتخاب نیم سال دوم اين است که آزمون های نهايی و سراسری مدارس در اين نیم سال برگزار می شود. 
دلیل به کارگیری سه دسته نمره اين است که تأثیر تمامی نمرات بر دستاورد تحصیلی در نظر گرفته شود، 
اعــم از میانگین درس های اصلی تخصصی و درس های عملی که در مدارس فنی وحرفه ای نســبت به 

مدارس نظری بیشتر مورد توجه است و زمان زيادی از وقت کاس به آن ها اختصاص دارد.
 پرسش نامة درگیری  تحصیلی در ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری: برای اندازه گیری اين ابعاد سه گانه، 
از پرســش نامة »MSLQ« پینتريچ و ديگروت )1994( اســتفاده شد. سؤال های اين سه خرده مقیاس بر 
روی يک طیف لیکرت 7 درجه ای نمره گذاری شدند. پینتريچ و ديگروت )1994( همسانی درونی اين 
پرســش نامه را با اســتفاده از ضريب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها به ترتیب 0/90، 0/72 و 0/69 
گــزارش کرده انــد. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های ذکر شــده به ترتیب 0/87، 

0/74 و 0/77 به دست آمد.
پرسش نامة کیفیت آموزشی: اين پرسش نامه به سه بخش، با توجه به شیوة پاسخدهی آن ها، تقسیم و 
براساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری شد. در اين پرسش نامه آن دسته از شاخص های ورودی، 
فرآيندی و خروجی کیفیت  آموزشــی که دانش آموزان توانايی پاســخگويی به آن ها را دارند ســنجش 
شد. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های ويژگی های رفتار حرفه ای معلمان 0/91، 
امکانات و برنامه های آموزشی 0/89، استعداد کلی و رغبت سنجی 0/56 و شاخص های خروجی 0/75 

محاسبه گرديد. همچنین روايی محتوايی برای اين پرسش نامه CVR=0/60 به دست آمد.
 پرســش نامة يادگیری به کمک همساالن: از پرسش نامه ای 25 پرسشی و پژوهشگر ساخته استفاده 
و براساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شد. در ساخت آن نیز بر هر سه بعد شناختی، عاطفی و 
رفتاری توجه گرديد. روايی محتوايی اين پرســش نامه CVR=/073 به دســت آمد. آلفای کرونباخ برای 
خرده مقیاس های آموزش به کمک همســاالن 0/87، ارتباط با همساالن، 0/78 و احساس تعلق به گروه 

همسال 0/67 محاسبه شد.
 از پرســش نامه ای 40 پرسشــی، عباراتی برای بررســی خرده مقیاس هايي چون ويژگی های معلم، 
رضايت شغلی، تعامل با همکاران، امکانات و فضای آموزشی و شاخص های خروجی دانش آموختگان 
از نظــر کادر مدرســه، به عنــوان عوامل تأثیرگذار در ســطح مديران )ســطح دوم( بر کیفیت  آموزشــی 
دانش آموزان گنجانده شــد. پاسخ های اين پرسش نامه براساس مقیاس لیکرت از يک )خیلی کم(، تا 5 
)خیلی زياد(، تنظیم شــده است. روايی محتوايی اين پرسشنامه CVR=0/60 محاسبه شد. برای برآورد 
پايايی پرسش نامه مذکور، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که میزان آن برای خرده مقیاس های ذکر 

شده به ترتیب معادل با؛ 0/73، 0/67، 0/71، 0/83 و 0/78 برآورد شد.
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روشتجزیهوتحليلدادهها
در اين پژوهش پس از تهیة ماتريس همبستگی50، از تحلیل چندسطحی51 استفاده شد. بدين منظور 
نرم افزارهای 52SPSS و روش آماری مدل ســازی خطی سلســله مراتبیHLM( 53( به کار گرفته شد و بر 

حسب ضرورت برای مدل پیشنهادی از روش های مختلف برازش استفاده شد.

یافتههایپژوهش
 جدول 1.   شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش                                                                                                                                        

كشيدگيكجيحداكثرحداقلانحراف معيارميانگينمتغيرسطح

هنرجو

0/611/50-38/255/8910/0050/00درگیري تحصیلي
0/16-30/775/9711/7550/250/19كیفیت آموزشي

0/5-0/33-27/364/938/0038/33يادگیري به كمك همساالن
0/19-0/34-41/9310/509/3333/65انگیزش تحصیلي
0/13-0/35-15/462/168/6520/00دستاورد تحصیلي

0/130/68-3/740/622/425/48كیفیت آموزشيكادر مدرسه

 éپرســش 1. آيا در مدل دو سطحی دانش آموز- مدرســه دستاورد تحصیلی هنرجويان در بین مدارس 
متفاوت است؟

تحلیل چندســطحی در ســطح مدرسه با مدل 
صفر يا غیرشــرطی شروع شــد. در اين مدل هیچ 
متغیری در ســطح اول و دوم وارد مدل نمی شود. 
مدل غیرشــرطی اســاس و پايه ای برای محاسبه 
نســبت کاهش واريانس در مدل هــای بعدی قرار 
می گیرد. اين مدل برآوردی از نسبت واريانس بین 
مدارس در دستاورد تحصیلی را فراهم می آورد که 
همان ضريب همبستگی بین مدارس )ICC( است.

تحلیل واريانس يک عاملی، با تأثیرات تصادفی، 
اطاعات مفیدی را راجع به چگونگی تغییرات در 
پیامدهای نهفته در بین مدارس و اعتبار هر يک از 
میانگین نمونه مدارس را به صــورت برآوردی از 

میانگین جمعیت آن ارائه می دهد.

جدول 2.   مدل غيرشــرطي يا مدل تحليل واريانس اثرات 
تصادفي يك عاملي

پارامتر اثرات ثابت

٭٭ 13/50عرض از مبدأ

0/88انحراف استاندارد

t-ratio15/31

0/01سطح معناداري

                       اثرات تصادفي

11/54واريانس سطح مدرسه

5/76واريانس سطح دانش آموز

1048/68خي دو

14درجه آزادي

)ICC( 0/67همبستگي بین كاس
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ضريب همبســتگی بین مدارس نشــان می دهد کــه: 0/67= )5/76 + 11/54( / )11/54(؛ يعني 67 
درصد از واريانس دســتاورد تحصیلی توسط عوامل ســطح کادر مدرسه و 0/33 درصد توسط عوامل 
سطح دانش آموز تبیین می شود. فرضیه صفر در ارتباط با مدل غیرشرطی در سطح مدارس معنادار است 
می توان گفت متوســط دستاورد تحصیلی هنرجويان هنرســتان های مختلف به طور معناداری با فاصله 
اطمینــان 95 درصد با هم تفاوت دارد. تغییر در کلیه مدرســه ها ســبب گوناگونــی در مقدار نمونه های 
کاس ها اســت. با اين حال يک اندازه گیری کلی از اعتبار به وســیله میانگین برآورد متعلق به کاس ها 
ارزيابی شــد. مقدار پايايی دســت آمده 0/98 نشــان می دهد که میانگین نمونه مورد نظر معتبر بوده و 

می تواند به عنوان شاخصی از میانگین های مدرسه های واقعی باشد.

éپرسش 2. چه مقدار از واريانس دستاورد تحصیلی هنرجويان مربوط به عوامل سطح دانش آموز شامل 
درگیری  تحصیلی، کیفیت  آموزشی، يادگیری به کمک همساالن و انگیزش  تحصیلی است؟\

با مدل انکواي يک عاملی، با عرض از مبداء تصادفی با متغیرهای سطح دانش آموز، به اين سئوال 
پاسخ داده می شود. از آنجا که هیچ فرض قبلی دربارة تفاوت بین مدرسه ها و متغیرهای پیش بین در اين 
مطالعه وجود ندارد، بخش تصادفی از شیب ها وابسته نیست. به عبارت ديگر فقط عرض از مبدأ در کلیه 

مدرسه ها متفاوت است. نتايج مدل 1 در جدول 3 آورده شده است.

 جدول 3.    مدل عرض از مبدأ تصادفي تحليل كواريانس يك راهه با متغيرهاي ســطح دانش آموز و مدل ميانگين ها به عنوان 
پيامدها با توجه به عوامل كادر مدرسه 

مدل ميانگين به عنوان پيامدها مدل عرض از مبدأ تصادفي
 سطح

معناداري
 انحراف
استاندارد b سطح معناداري  انحراف

استاندارد b اثرات ثابت

سطح 1
0/001 0/14 0/27 درگیري تحصیلي
0/002 0/23 0/74 كیفیت آموزشي
0/520 0/14 -0/09 يادگیري به كمك همساالن
0/015 0/09 0/11 انگیزش تحصیلي

سطح 2

0/80 1/54 0/39      جنس  

0/02 1/07 2/77   كیفیت آموزشي  
 سطح

معناداري خي دو درجه آزادي مؤلفه واريانس  سطح
معناداري خي دو

 درجه
آزادي مؤلفه  واريانس اثر تصادفي

0/001 3475/59 12 9/93 12/51 واريانس سطح مدرسه

0/06 0/002 1269/34 14 5/40  واريانس سطح
دانش آموز

0/63 ICC همبستگي بین مدارس 6/31 درصد واريانس تبیین شده سطح دانش آموز
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با اضافه شــدن عوامل پیش بین درگیری  تحصیلی، کیفیت  آموزشــی، يادگیری به کمک همساالن 
و انگیزش  تحصیلی در ســطح دانش آموز، مؤلفه های واريانس در هر دو ســطح دانش آموز و مدرسه 
کاهش يافته اســت. نســبت کاهش واريانس در ســطح دانش آموز 0/0631= )5/76( / )5/4- 5/76( 
اســت که نشان می دهد که 6/31 درصد از واريانس کل دستاورد تحصیلی در سطح دانش آموز توسط 
متغیرهای درگیری  تحصیلی، کیفیت  آموزشــی، يادگیری به کمک همساالن و انگیزش  تحصیلی تبیین 
می شود. به لحاظ نظری امکان دارد که عوامِل سطِح دانش آموز، واريانس سطح مدرسه را تبیین کنند 

ولی بر عکس آن امکان ندارد. مدل 1 بیان کننده نسبت واريانس مدارس هم هست.
اثر درگیری  تحصیلی بر دســتاورد تحصیلی )β=0/27 ،p=/043( و اثر کیفیت  آموزشــی بر دستاورد 
تحصیلی )β=0/74 ،p=0/012(مثبت و معنادار اســت و نشــان می دهد که متغیرهای مذکور بر دستاورد 
 ،p=0/015( تحصیلی تأثیر داشــته اند. همچنین اثر يادگیری به کمک همســاالن بر دســتاورد تحصیلی
β=0/11( منفی و غیرمعنادار است و اثر انگیزش  تحصیلی بر دستاورد تحصیلی )β=0/11 ،p=0/015( نیز 

مثبت و معناداراست.

éپرسش 3 . در مدل دو سطحی دانش آموزـ مدرسه چه مقدار از واريانس دستاورد تحصیلی مربوط به 
عوامل جنس و کیفیت  آموزشی کادر مدرسه است؟

 برای بررسی اين مدل )مدل 2( متغیرهای کادر مدرسه، شامل جنس و کیفیت  آموزشی کادر مدرسه 
وارد مدل شدند و رابطه بین اين متغیرها با دستاورد تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت.

جدول 3 ارائه دهنده نتايج مدل 2 برای هنرجويان است. نسبت واريانس تبیین شده در مدل 2 در سطح 
کادر مدرســه 0/14 به دســت آمد. در واقع 14 درصد از واريانس دستاورد تحصیلی، به وسیله متغیرهای 
 ،p=0/800( جنس و کیفیت  آموزشــی در ســطح دوم تبیین می شــود. اثر جنس بر دســتاورد تحصیلی
 ،p=0/025( مثبــت اما غیرمعنادار اســت، اما اثر کیفیت  آموزشــی بر دســتاورد تحصیلــی )γ03=0/39

γ03=2/77( مثبت و معنادار است.
مدل کامل يا عرض از مبدأ و شیب ها به عنوان پیامد، برای بررسی دستاورد تحصیلی هنرجويان، همه 
عوامل سطح دانش آموز و کادر مدرسه به عنوان پیش بینی کننده وارد مدل شدند. نتايج مدل کامل )مدل3( 

در جدول 4 آورده شده است.
جدول 4 ارائه دهنده نتايج مدل کامل برای هنرجويان است. در مدل کامل 6/31 درصد از واريانس 
دســتاورد تحصیلی در ســطح دانش آموز و 12/05درصد از واريانس دستاورد تحصیلی در سطح مدير 
و معاونان تبیین می شــود. در مجموع،18/81 درصد از واريانس دستاورد تحصیلی را عوامل مربوط به 
ســطح مدرسه )کادر مدرسه( تبیین می کنند. در مقايسة ضريب همبستگی بین کاسی مدل کامل و مدل 
غیرشــرطی در هر ســطح مقدار اين ضريب در سطح کادر مدرسه کاهش يافته است که اين نشان دهنده 
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اين اســت که پیش بینی کننده های سطح مدير و معاونان )کادر مدرسه( تغییرپذيری بیشتری را نسبت به 
پیش بینی کننده های سطح دانش آموز تبیین می کنند.

 جدول 4.   مدل عرض از مبدأ و شيب ها به عنوان پيامد كادر مدرسه                                                                                                              

سطح معناداريT-ratioانحراف استانداردضرايباثرات تصادفي

14/182/835/000/001عرض از مبدأ

سطح 1

0/280/141/970/049درگیري تحصیلي

0/740/233/130/002كیفیت آموزشي

0/640/517-0/090/14-يادگیري به كمك همساالن

0/110/091/140/015انگیزش تحصیلي

سطح 2 )مدير و معاونان(

0/681/520/450/659جنس

3/021/142/650/021كیفیت آموزشي

تفاوت استاندارداثرات تصادفي

τ00 10/153/1واريانس سطح مدرسه

0/125واريانس تبیین شده سطح مدرسه

σ2 5/402/32واريانس سطح دانش آموز

0/0631واريانس تبیین شده سطح دانش آموز

761/06خي 2

12درجة آزادي

0/001سطح معناداري

مجمــوع متغیرهاي ســطح دانش آموز و 

كادر مدرسه

%18/81
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بحثونتيجهگيری
پرســش 1. يافته های اين پژوهش نشــان داد كه تفاوت قابل ماحظه ای در میانگین 
دستاورد تحصیلی هنرجويان در هنرستان های مختلف وجود دارد و اين شاهدی بر تأثیر 
مدرســه بر روی متغیرهای دانش آموزی اســت. براساس ديدگاه سازاگری در يک محیط 
آموزشــی )در اين پژوهش هنرستان ها( برای بررسی مسائل يادگیری و عملکرد تحصیلی 
هنرجويان بايد به ويژگی های فردی آن ها در کنار عوامل بافتی، محیطی و فرهنگی به عنوان 
جزئی از يک کلیت واحد توجه شــود تا از پديدة مورد نظر اطاعات کافی به دســت  آيد. 
در اين میان کادر هنرســتان به عنوان عناصر تسهیل کننده، برنامه ريز و سازمان دهنده مهم و 
تأثیرگذارند و خود تابع عوامل و شرايط گوناگونی قرار می گیرند. تأثیر محیط هنرستان و 

کادر هنرستان را در يادگیری هنرجويان نبايد و نمی توان ناديده گرفت.
 نقــش و تأثیر مدرســه بر عملکرد تحصیلــی دانش آموزان برای ســال ها موضوعی 
چالش برانگیز بوده و پژوهش های بسیاری در زمینه تأثیر مدرسه بر عملکرد دانش آموزان 
انجام شده اســت )فوالرتون، 2004؛ هووی، 2006؛ پارک و پارک، 2006 و چپت، 2008 
به نقل از نقش، 1392(. آگاهی از عوامل اثرگذار بر افزايش کیفیت  آموزشــی هنرستان ها 
می تواند در يادگیری هنرجويان و ارتقا و توانمند ساختن آن ها در سطوح باالتر کمک کند، 
و ضمانت برخورداری از نظام آموزشــی ســالم و با بهره وری باال را در اين حوزه فراهم 

سازد.
پرســش 2. اين پرسش در پی آن اســت تا تبیین کند چه مقدار از واريانس دستاورد 
تحصیلی هنرجويان مربوط به عوامل انگیزش  تحصیلی، درگیری  تحصیلی، کیفیت  آموزشی 
و يادگیری به کمک همســاالن ســطح دانش آموز اســت. نتايج نشــان داد که اثر درگیری 
 تحصیلی، کیفیت  آموزشی و انگیزش  تحصیلی بر دستاورد تحصیلی مثبت و معنادار است. 
اين يافته ها به آن معناست که درصدی از واريانس دستاورد تحصیلی هنرجويان در سطح 
مدرســه توسط عوامل فردی خود هنرجو تبیین می شــود. همچنین اثر يادگیری به کمک 
همســاالن بر دستاورد تحصیلی ســطح دانش آموزی در سطح مدرسه منفی و غیرمعنادار 

است.
وجــود رابطه بین انگیزش  تحصیلی و دســتاورد تحصیلی همســو بــا پژوهش های 
مک درمــوت، موردل، اســتولتزفاس،)2001، به نقــل از مورينــو54، 2010(، لی )2010(،  
گینزبــرگ بلوک، روهربــک، لويــن و فانتــوزو55 )2008(، وورمینگتــون، هیندرلونگ و 
آندرســون56، )2011(، آراپتامانیل57، )2011(، پاغنده )1391(، يوسفی، قاسمی و فیروزنیا 
)1388( اســت. همچنین اثر درگیری  تحصیلی با دســتاورد تحصیلی هنرجويان مثبت و 
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معنادار بود، و همســو با پژوهش های لی )2010(؛ آرپتامانیل )2011(؛ اســکینر و پیتزر58 
)2012(؛ دينین )2010(؛ و رســتگار و همکاران )1387( است. مک اينرنی )2005( اشاره 
دارد به دانش آموزانی که چون به فعالیت آموزشی خاصی بی عاقه اند خود را درگیر تکلیف 
نمی کنند و برای شان نیز ارزشی ندارد، اهداف شخصی شان بسیار کوچک است و برای باال 
بردن عملکرد تحصیلی خود نیز تاش نمی کنند. دلیل عدم درگیری دانش آموزان نداشتن 
انگیزه است که در عملکرد تحصیلی آنان ظاهر می شود. اما وقتی انگیزش  تحصیلی آن ها 
باال باشــد برای غلبه بر مشــکات يادگیری از مهارت هايی همچون پرســش از معلمان، 
والدين و هم کاسی ها، تقاضای توضیح بیشتر درباره مسئله، گرفتن سرنخ ها و راه حل های 
مسئله استفاده می کنند. اين دانش آموزان به صورت بسیار فعال از نظر فعالیت های کاسی 
درگیر می شوند و مشکات تحصیلی آنان کاهش می يابد )کارابنیگ59، 2003(. اشتیاق اين 
دانش آموزان برای فعالیت های کاسی و مشارکت در کاس افزايش می يابد. محیط کاسی 

را يک محیط امن برای يادگیری تصور می کنند.
همساالن نیز يکی از مؤلفه های بافت مدرسه است، پژوهش های زيادی از جمله؛ لی 
)2010(، گینزبرگ بلوک و همکاران)2012(، کپستیک و فلمینگ60 )2002(، هنینگ، وايدنر 
و مارتی61 )2008( از اثربخشی يادگیری به کمک همساالن بر دستاورد تحصیلی حمايت 
می کنند. اما ارتباط بین يادگیری به کمک همســاالن و دستاورد تحصیلی در اين پژوهش 
معنادار نبود. يافته ها نشــان می دهد که اين راهبرد زياد در مدارس فنی توسط هنرجويان 
به کار نمی رود. اين يافته با مبانی نظری و پژوهش های زيربنای اين پژوهش همسو نیست. 
شايد بتوان، در ريشه يابی علت اين بخش از يافته پژوهشی ردپای عوامل فرهنگی و عوامل 
فردی و اجتماعی امروزی جامعه خود را يافت، و آن اين است که فرهنگ آموزشی رايج 
در مدارس ما به رشد نمره محوری و روحیه رقابت طلبی کمک می کند، به طوری که فرهنگ 
شرقی و جمع گرای ما به سمت فردگرايی متمايل است و لذا دانش آموزان و معلمان ما زياد 

از کارهای تیمی و گروهی استقبال نمی کنند.
وجود رابطه بین کیفیت  آموزشی و دستاورد تحصیلی با پژوهش های لی )2010(، لین 
شــین، 1997 و لین تیان يو، 1997 )به نقل از لی، 2010(، گاتفردسون و همکاران )2005(، 
ويلکینسون و همکاران )2004(، واترز و همکاران )2009(، لیلجبرگ و همکاران )2010(، 
صالحــی و همــکاران )1386، 1388( و خالــدی )1387( همسوســت. در اين پژوهش 
براساس ديدگاه سیستمی به کیفیت  آموزشی نگريسته شد. استفاده از رويکردهای سیستمی 
در ارزشــیابی کیفیت  آموزشــی، می تواند ضمن کمک به داشتن شناخت جامع و دقیق از 
موقعیت موجود، از تبعات منفی، که از نگاه تک بعدی به عناصر ســازمان يا برنامه هدف 
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ناشی می شود، جلوگیری کرده و موجبات طرح برنامه های صحیح با نگاهی جامع به همة 
عناصر سازمانی و ارائه راهکارهای منسجم در بهبود کیفیت برای جامعه هدف را فراهم 

آورد.
پرسش 3. پژوهــش به بررسی میزان واريانس دستاورد تحصیلی دانش آموزان توسط 
متغیرهای ســطح کادر مدرسه می پردازد. براســاس يافته ها جنسیت اعضا و کادر مدرسه 
تأثیری بر دستاورد تحصیلی هنرآموزان نداشته است که خود نشان دهندة عدم تفاوت بین 

کادر مدرسة زن و مرد بر تبیین واريانس دستاورد تحصیلی هنرجويان دارد.
رابطة بین کیفیت  آموزشی و دستاورد تحصیلی در سطح مدرسه )کادر مدرسه( معنادار 
بود. پژوهش هايی بر نقش تجارب آموزشــی و صاحیت های حرفه ای معلمان در فضای 
يادگیری و کیفیت مدارس تأکید داشته اند )دارلینگ و هاموند62، 1998؛ گولدهابر و برور63، 
1997، لويس، پارســاد، کری، بارتفــای، فريس و اســمردون64، 1999 به نقل از صالحی 
و همــکاران، 1388(. از ايــن رو ضرورت دارد با اتخاذ تصمیم هــای صحیح به پرورش 

صاحیت های حرفه ای کادر مدرسه اهتمام ورزيد.
پین و همکاران )2003( نشــان دادند که روابط بین کارکنان آموزشــی و دانش آموزان 
و هماهنگــی آن ها در جلب توجه و موفقیت دانش آموزان اثرگذار اســت. مدير و ســاير 
کادر مدرسه بخشی از درونداد هستند که می توانند نقطة قوت و يا ضعف در هنرستان ها 
باشــند. فعالیت های مدير هنرستان در قالب برنامه ريزی، ســازماندهی، رهبری، کنترل و 
نظارت همه جانبه بر امور هنرستان، نقش مهمی بر ارتقای کیفیت هنرستان ها دارد )به نقل 
از رضايی شــريف، 1391(. هوی و میســکل65 )2005( مطرح می کنند كه توجه به نقش 
مدير مدرســه، که هماهنگ کننده و تســهیل گر عملکرد بهینه در ساير عوامل و فرآيندهای 
مدرسه به شمار می آيد، حساسیتی دو چندان دارد. برخی از مديران به خصوص در مدارس 
فنی وحرفه ای که هزينه های آن چندين برابر مدارس نظری است و سرانه های دولتی به اين 
مدارس نیز اندک است و جوابگوی نیازهای آن مدارس نیست، چنان درگیر مسائل مالی 
و اداری و جواب گويی به نامه های ارسالی و فرم های آماری هستند که می توان گفت وقت 
اندکی برای توجه به مسائل يادگیری دانش آموزان و کمک به حل مشکات آنان دارند و 

طبعًا توجه اندکی هم به نیازها و خواسته های معلمان و کیفیت  آموزشی آن ها دارند.
مدارســی که در برنامه ريزی های آموزشی خود بر مقايســه، دسته بندی و رقابت بین 
دانش آموزان تأکید می کنند، شــانس اندکی را برای دانش آموزان خود فراهم می ســازند تا 
بتوانند با ســاير دانش آموزان همکاری کرده و تأثیرپذيری متقابل داشته باشند. در مقابل، 
مدارســی که بر مهارت های اجتماعی تأکید دارند فرصت هايی را برای تعامل و همکاری 
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در گروه همســاالن به وجود می آورند. دانش آموزان در اين مدارس طبق عايق و نیازها 
دسته بندی می شوند و موفقیت برحسب تاش جمعی تعريف می شود و بر ارزش و عاقه 
به يادگیری تأکید می شــود. در اين شــرايط دانش آموزان انگیزة بااليی دارند و برای خود 
اهداف چالش برانگیز در نظر می گیرند و به خاطر منافعی که نصیبشان می شود بر يادگیری 

اصرار می ورزند )مک اينرنی66، 2005(.
اظهارات دانش آموزان در پژوهش رضايی شريف )1391( نشان می دهد كه ايرادهای 
زيادی به مدارس، از جهت ارتباط کادر مدرسه با دانش آموزان، وارد است. دانش آموزان 
بر ضعف مهارت های ارتباطی کارکنان، قضاوت های نادرست مديران و معاونان، تبعیض 
گذاشــتن بین دانش آموزان، تنبیه دانش آموزان، ســوگیری نسبت به دانش آموزان، بدقولی 
کارکنان و مجبور کردن دانش آموزان به شرکت در مراسم های خاص تأکید داشتند. به همین 
دلیل دلبستگی به کارکنان، در مقايسه با ساير مؤلفه های پیوند با مدرسه، کمترين مقدار را در 
میان دانش آموزان دارا است. اين در حالی است که مقدار زمان مشارکت دانش آموزان در 
فعالیت های مدرسه به خصوص در فعالیت های گروهی با موفقیت های تحصیلی و درگیری 
 تحصیلی دانش آموزان رابطه مســتقیم دارد )ويلســون، 2004؛ پاينی و همکاران، 2003؛ 

پاتیستیچ و هوم، 1992 به نقل از رضايی شريف، 1391(.
بنابراين می توان گفت تخصص و مهارت کادر هنرســتان )مدير، معاونین آموزشــی، 
معاونیــن فنی و مشــاوران( به عنوان عوامل درونــدادی؛ و نوع عملکــرد و فعالیت های 
آن ها )برنامه ريزی، مديريت و ســازماندهی( به عنوان عوامل فرآيندی هرچه در وضعیت 
مناســب تری قرار داشته باشد می تواند بر دســتاورد تحصیلی هنرجويان اثر مطلوب تری 
داشته باشد. چرا که منطقی است، در هنرستان ها، بخشی از کیفیت بروندادهای مطلوب از 

کیفیت فرآيندهای حاکم بر آن ها تأثیر بپذيرد.
با مقايسة تأثیر متغیرهای مورد بررسی در اين پژوهش بر دستاورد تحصیلی هنرجويان، 
نقش و تأثیر کادر مدرسه با 18/81 درصد بر تبیین واريانس دستاورد تحصیلی هنرجويان 
اثرگذارتر است، و سپس توانايی های شخصی خود هنرجويان از طريق اين متغیرها دستاورد 
تحصیلی آن ها را تبیین مي نمايد. دســتیابی به اين نتیجه پژوهشی تا حدود زيادی منطقی 
اســت. متغیرهايی مثل کیفیت  آموزشــی، درگیری  تحصیلی و يادگیری به کمک همساالن 
جزو متغیرهايی هستند که تحت تأثیر بافت، محیط و عوامل فرهنگی قرار می گیرد و بايد در 
محیط های آموزشی ايجاد شوند يا به آن ها اجازه ظهور داده شود و آموزش هايی در جهت 
کاربست آن ها به هنرجويان داده شود نه اين که هنرجو آن ها را با خود به اين محیط بیاورد.

بنابراين، اين کادر مدرسه هستند که می توانند با ايجاد شرايط مناسب، زمینه را برای 
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رشــد توانايی هــای موجود در هنرجويان خــود فراهم آورند. اما الزمة آن اين اســت که 
خود چنین توانايی، تخصص و امکاناتی داشــته باشــند. براساس يافته های اين پژوهش 
در هنرستان های ما، کادر مدرسه بر کاربست اين متغیرها در کاس ها و هنرستان ها تأکید 
ندارند بنابراين اين عوامل اگر چه درصدی از واريانس دســتاورد تحصیلی هنرجويان را 
تبیین کرده اند اما چندان نتوانســته اند پیش بینی کننده اي قوی برای دســتاورد تحصیلی در 
هنرســتان های ما محسوب شوند. ذکر اين نکته ضروری است كه اگرچه بیشتر يافته های 
اين پژوهش در راستای مبانی نظری و پیشینه پژوهشی است، اما درصد کم تبیین واريانس 
دستاورد تحصیلی توسط متغیرهای مذکور به معنای کم اهمیت بودن متغیرهای اين پژوهش 
در حوزه يادگیری نیســت، بلکه شواهد، بیشــتر بیانگر کم توجهی نظام آموزش وپرورش 

فنی وحرفه ای نسبت به اين متغیرها در حوزة يادگیری و آموزش است.
 در پايان با وجود محدوديت های پژوهشی در ارتباط با نمونه گیری و کاربرد ابزاِر 
پژوهشِی پرسش نامه ای، که تعمیم نتايج به دوره ها و رشته های ديگر را محدود می سازد، 
با توجه به يافته های به دست آمده به دست اندرکاران آموزش وپرورش پیشنهاد می شود به 
مديران و کادر مدرسه ها توصیه کنند تا بر رشد و گسترش يادگیری به کمک همساالن و 
درگیری  تحصیلی و انگیزش  تحصیلی در مدارس خود با توجه به عايق و توانايی های 
تمامی دانش آموزان و متناســب با تفاوت های فردی آنان تأکید کنند. در اين راســتا به 
معلمان آزادی و اختیار بیشتری داده شود تا کاس خود را به شیوة مطلوب خود اداره 
کننــد؛ مثًا از همتايان ماهرتر به عنوان همکار معلم اســتفاده نمايند. همچنین يادگیری 
مشــارکتی را تشــويق نمايند. با توجه به تأثیر کیفیت  آموزشی بر مؤلفه های آموزش و 
يادگیری، مسئوالن و برنامه ريزان آموزش وپرورش در جهت ارتقاء کمی و کیفی عوامل 
مؤثر بر کیفیت  آموزشــی در تمام ابعاد دروندادها، فرآيندها و بروندادها توجه بیشتری 
مبذول دارند و در اين توجه بر زيرساخت های کیفیت  آموزشی تأکید شود. متغیر کیفیت  
آموزشــی علی رغم اينکه مفهومی مصطلح و پرکاربرد در محیط های آموزشــی است و 
يافته هــای پژوهش حاضر نیز بر اثرگذاری آن بر مؤلفه های آموزشــی و يادگیری تأکید 
داشــته است، اما پژوهش های بومی اندکی به ويژه در سیستم آموزش وپرورش در مورد 
آن انجام گرفته اســت. توصیه می شــود در سطح کان و خرد به پژوهش های بیشتر در 
اين مورد به خصوص با تأکید بر رويکرد سیســتمی پرداخته شــود. از آنجا كه پژوهش 
حاضر چرايی روابط خاص بین دســتاورد تحصیلی و عوامل مختلف اثرگذار بر آن را 
تبیین نمی کند، انجام پژوهش های بیشتر برای فهم عمیق تر از داليل اين روابط توصیه 

می شود.
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